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འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་སན་པའི་གགས་པ་རྒྱང་རིང་བོ་ནས་གསན་ཅིང་

དབུས་ཕྱོགས་སུ་གྲྭ་སོར་དུ་ཕེབས་པ་ན་རྩོད་པ་དང་དོགས་པ་གཅོད་པ་སོགས་ཀི་ཆེད་དུ་རེ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་གཉལ་སྟོད་ར་གོང་དུ་སོབ་མའི་ཚོགས་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ལ་བཀའ་ཆོས་གསུང་

བཞིན་པ་དང་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཀི་དཀའ་གནས་ལས་བརྩམས་པའི་དི་བ་དུ་མ་

ཕུལ་བ་ལ་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་དཀའ་གནས་དོགས་སེལ་གི་ལན་ཐོགས་མེད་དུ་གནང་བ་
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དང་། རེ་བླ་མའི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་དཔགས་པར་དཀའ་བས་ཡིད་དབང་

མེད་དུ་འཕོག་སྟེ་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་ཕྱག་བས། རེས་སུ་འཛིན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་སོབ་

མའི་གཙོ་བོར་གྱུར། 

དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་མདོ་སྔགས་ཀི་བཀའ་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་

མདོ་སྔགས་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོར་གྱུར། རེའི་སོབ་

མ་མང་པོ་འདི་བའི་སོབ་མར་ཡང་གྱུར་ཅིང་བུ་སོབ་རྣམས་ལ་དབུ་ཚད་སོགས་ཀི་བཀའ་ཁིད་ཀང་

མང་དུ་གནང་།

རེ་བླ་མས་འབོག་རི་བོ་ཆེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་ཕྱག་འདེབས་མཛད་དུས་

ལས་ཁུར་མཐའ་དག་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཤིང་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་མཛད།

རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་ཁར་བུ་སོབ་གཙོ་བོ་ཐམས་ཅད་གདན་འཛོམས་པའི་

དབུས་སུ་རེ་འདི་ལ་དབུ་ཞྭ་དང་སྐུ་བེར་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་དགོས་པར་དོན་གིས་

གོ་བར་མཛད་ཅིང་། རེ་རིན་པོ་ཆེ་དགའ་ལྡན་དུ་གཤེགས་རེས་བུ་སོབ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མགིན་

གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕག་(ཕྱི་

ལོ་༡༤༡༩)ལོར་དགའ་ལྡན་ཁིར་ཕེབས་ཏེ་གདན་ས་བསྐངས།

ཁི་ལ་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་པའི་རིང་གཞི་གསུམ་གི་ཕྱག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པ་

དང༌འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་སེལ། མདོ་ཕྱོགས་གཞུང་ཆེན་མོའི་འཆད་ཉན་དང་། 

སྔགས་ཕྱོགས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་དགེས་རོར་དུས་འཁོར་རྣམས་ཀི་

རྩ་བཤད། རིམ་གཉིས་ཀི་ཁིད་སོགས་རེ་བླ་མའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་མཐའ་དག་ལུང་རིགས་དི་

མ་མེད་པའི་སོ་ནས་འཆད་པར་མཛད་པས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་རེའི་

སོབ་མ་ཡོངས་ཀིས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འད་བར་སྤི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བར་མཛད།

སེ་ར་དང་འབས་སྤུངས། གསང་ཕུ། འོལ་ཁ། གནས་སིང་སོགས་སུའང་ཕེབས་ཏེ་གཉུག་

མར་གནས་པ་དང་ཕྱོགས་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་སེ་སོད་འཛིན་པ་སྟོང་ཕག་བརྒལ་བ་ལ་

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། དབུ་མ་རྩ་འཇུག །དང་ངེས་རྣམ་འབེད་སོགས་མདོ་ཕྱོགས་གཞུང་ཆེན་
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མོ་རྣམས་ཀི་དཀའ་གནས་ཀི་བཤད་པ་དང་དོགས་གཅོད་མཛད། ཡི་དམ་གསང་བདེ་འཇིགས་

གསུམ་གི་བཤད་ཁིད་དང་། དབང་ལུང་མན་ངག་རེས་གནང་སོལ་བར་མཛད་པ་སོགས་འཇམ་

མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན་གི་སོ་ནས་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད།

དགུང་ལོ་རེ་བརྒྱད་པར་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་མཁས་གྲུབ་

ཆོས་རེ་དགའ་ལྡན་གསེར་ཁིར་བསོ་བཞག་གནང་ཞིང་རང་ཉིད་ཟུར་བཞུགས་ཀིས་ཟབ་ལམ་རིམ་

པ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབོར་སོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བར་མཛད། 

དགུང་ལོ་རེ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་བི་(ཕྱི་ལོ་༡༤༣༢)ལོའི་ཟླ་ལྔ་པར་རྩེ་

པོ་ཏ་ལར་དགོངས་པ་ཞི་དབིངས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན།

སོབ་མ་ཡང་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་སོགས་རེའི་དངོས་སོབ་ཕལ་ཆེ་བ་འདི་

བའི་སོབ་མར་ཡང་གྱུར་ཅིང་། མཁས་པ་རིན་ཆེན་བཀིས། པཎ་ཆེན་བམས་པ་གིང་བ། རིན་ཆེན་

དཔལ། འདུལ་དཀར་བ་གགས་པ་དཔལ་ལྡན་སོགས་མཁས་པའི་དབང་པོ་མང་དུ་བྱུང་། 

གསུང་རྩོམ་ལ་ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་

གསལ་བེད། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀི་ཊིཀྐ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། ཚད་མ་རིགས་ཐིགས་ཀི་

ཊིཀྐ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་འགེལ་པ། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་

བཤད། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་དོན་གསལ་བའི་རྣམ་བཤད་སིང་པོ་རྒྱན། དབུ་མ་རིན་

ཆེན་ཕེང་བའི་རྣམ་བཤད། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་བའི་རྣམ་བཤད། དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད། 

སྤོད་འཇུག་ཆེན་མོའི་རྣམ་བཤད། རྒྱུད་བླ་མའི་ཊིཀྐ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་ཆེན་མང་པོའི་འགེལ་པ་

དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་བསྡུས་དོན། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་བསྡུས་དོན། དབུ་མ་ལ་འཇུག་

པའི་བསྡུས་དོན། རེའི་གསུང་ཟིན་བིས་སུ་མཛད་པ་ས་ཚོགས་པ་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་གསུང་

རྩོམ་པོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་བཞུགས་སོ། །

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

༢༠༢༢།༠༡།༢༡ ལ།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སྔོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དིན་ལས། བོད་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནོར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགོགས་

པའི་མིའི་ཉེས་སྤོད་ཀི་དབང་གིས་རྩ་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞིག་རྩ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞིག་རྩ་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརྟེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་རྩ་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརྩོན་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་རྩ་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རྩོམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རྩོམ་སྒིག་བས་

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁྱབ་བརལ་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

སང་མོད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་ནོར་

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

འཇོག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

འདི་ག་རྩོམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕྱིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་

འགོས་སོར་བཞག་གིས་རྩོམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་རྩ་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འད་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡོད།

མ་ཕྱིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་

ལ། མ་ཕྱི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འད་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་
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མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། 

ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་མའི་དུས་སུ་ལས་བེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ཞིབ་སྡུར་བེད་

སབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕྱི་དང་དཔེ་གཞི་གཞན་གི་ཤོག་གངས་དང་མདུན་རྒྱབ་

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

རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རྩོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རྩོམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀོག་སབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ངོ་

སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རྟགས་[ ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕྱིའི་ནང་གི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་”འདི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སང་བ་

དགོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སྤོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འད་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་

ཕད་སྦོར་སྟངས་སོགས་མི་འད་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རྟགས་“འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའི་མ་ཕྱིར་བཟུང་བའི་པར་

གཞི་ལ་མ་ཕྱི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། 

སྐུ་འབུམ། བླ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀ། ཞོལ། སྐུ། བླ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། 

མཐའ་མཆན་གི་ཁོད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕྱིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རྟགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

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

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

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བླ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། མ་ཕྱིའི་ཤོག་གངས་
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༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕྱིའི་

ཡིག་ནོར་བསབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བླ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་ཕེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐོར་དང་ལམ་སྟོན་གི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རྩོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རོ་རེའི་ 

དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀི་སེ་མ་ 

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བླ་མ་དང་འཇམ་པའི་རོ་རེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་སྐུ་གཅིག་

པུ། །ཁྱབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་གི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་མཛད་པ་ཅན། །བླ་མ་

མཆོག་དང་འཇམ་དབངས་ལ། །རྟག་ཏུ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་མཁྱེན་

པའི་འོད་ཟེར་གིས། །འགོ་བློའི་མི་རིག་མུན་པ་སེལ། །ཐུགས་རེའི་འོད་ཟེར་རབ་

སྤོས་པས། །འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་འཇོམས། །གཅིག་ཏུ་གཞན་ཕན་དགོངས་

པ་ཅན། །འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་ཞབས་ལ་འདུད། །དཀིལ་འཁོར་དུ་ནི་མ་བཅུག་

དང༌། །ཞུགས་ཀང་དབང་གིས་མ་སིན་ལ། །འདོད་པའི་འབས་བུ་མི་འཐོབ་པར། །དི་

མེད་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས་ན། །དང་དང་ངེས་དོན་ལམ་གི་རིམ་གཉིས་ཀིས། །གོ་

འཕང་མཆོག་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐོག་མར་ནི། །སོད་རུང་དབང་གིས་བས་ལ་རག་ལས་

པས། །དཀིལ་འཁོར་ཆོ་ག་མཁས་པའི་གཞུང་བཞིན་བཤད། །

དེ་ལ་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་དང༌། རོགས་པའི་རིམ་པ་བསོམ་པ་སོགས་ཀི་སོད་དུ་

འགྱུར་བ་ལ། དབང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པ་ལ་རག་ལས་ཏེ། དེ་མ་ཐོབ་ན། རྒྱུད་ཀི་

དོན་ཤེས་ནས་བསྒྲུབས་པས་དངོས་གྲུབ་ཕ་མོ་ཐོབ་ཀང་དམལ་བར་འགོ་བར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གསུངས་ཏེ། བཤད་པའི་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། དབང་བསྐུར་བ་ནི་གཙོ་བོ་

སྟེ། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་གནས། །ང་ཡིས་ཇི་བཞིན་དོན་བཤད་ཀིས། །དེ་

ཕྱིར་ཐོག་མར་ཡང་དག་ཉོན། །ཐོག་མར་སོབ་མ་གང་གི་ཚེ། །བློ་ལྡན་ཡང་དག་དབང་

བསྐུར་ན། །རོགས་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབོར་ལ། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་སོད་དུ་འགྱུར། །ཡང་

དག་དབང་བསྐུར་གིས་”དབེན
1
་ན། །སྒྲུབ་པོས་རྒྱུད་ཀི་དོན་ཤེས་ཀང༌། །སོབ་

དཔོན་སོབ་མ་མཚུངས་པར་ནི། །མི་བཟད་དམལ་བ་ཆེན་པོར་འགོ །ཞེས་གསུངས་

པས། རིམ་གཉིས་སོམ་པའི་ཐོག་མར་དབང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་

ལ། དེའང་དབང་རྣམས་གོ་རིམས་ངེས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པས། དབང་འོག་མ་སྔོན་

དུ་མ་སོང་བར་གོང་མ་བསྐུར་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བར་མི་རུང་ངོ༌། །

དབང་བསྐུར་བ་ལའང་སོབ་དཔོན་དིལ་བུ་པས། དབང་བསྐུར་དཀིལ་འཁོར་

སྔོན་འགོ་བར། །རོ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པས། དཀིལ་

འཁོར་དུ་བཅུག་པ་དགོས་ལ། གཞུག་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལའང་ཕྱི་དང་ནང་ལུས་ཀི་

དཀིལ་འཁོར་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། ཕྱི་ལའང་རྡུལ་ཚོན་དང༌། རས་བིས་དང༌། བསམ་

གཏན་གི་དཀིལ་འཁོར་གསུམ་གསུངས་པས། བཞིར་ངེས་སོ། །བྷ་གའི་དཀིལ་

འཁོར་སོགས་གསུམ་ནི། རོགས་རིམ་གི་སོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་ཡིན་པས་

སྤིར་དབང་གི་དཀིལ་འཁོར་བདུན་ནོ། །དེ་ལ་འདིར་ནི། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབངས་ཀིས་དངོས་སུ་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌། བིན་གིས་བརླབས་པའི་རོ་རེ་སོབ་

དཔོན་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༢ན༤ན། སྐུ། ༼ཀ༽ ༢བ༡ན། བླ། ༼ཀ༽ ༢བ༡ན། དབེན    ཞོལ། ༼ཀ༽ ༢ན༢ན། དབན



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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འཇམ་པའི་རོ་རེའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་རྡུལ་

ཚོན་སོགས་ཀི་སོ་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བ་བ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐུར་བའི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ནི། དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་ཐོབ་ཅིང༌། དེ་ཉིད་བཅུ་ལ་མཁས་པ། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྐོང་

བས། རྩ་ལྟུང་དང་མི་ལྡན་པ། ཕྱི་རུ་སོ་སོ་ཐར་པ་སྤོད་ཅིང༌། ནང་དུ་འདུས་པའི་ལམ་

ལ་དགའ་བ། ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་ཐུན་བཞིར་གོམས་པས་སེམས་བརྟན་པའི་མཚན་

མ་རེད་པ། གཙོ་བོ་ལ་འབུམ་དང༌། འཁོར་རྣམས་ལ་ཁི་ཕག་རེ་དང༌། བགེགས་མཐར་

བེད་ཀི་ཕེང་སྔགས་ཁི་དང༌། ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་སྔགས་འབུམ་གི་བཟླས་པ་སོང་

ཞིང༌། ཕྱི་མའི་བཅུ་ཆའི་སྦིན་སྲེག་བས་པ། རི་ལམ་བརྟགས་པས་ལྷས་གནང་བའམ་

མ་བཀག་པའོ། །སེམས་བརྟན་པའི་མཚན་མ་ནི། སོབ་དཔོན་དེའི་བཞེད་པས། 

བསྐེད་རོགས་ཀི་ལམ་ལ་གནས་སབས་བཞིར་གསུངས་ཏེ། ལས་དང་པོ་པའི་

གནས་སབས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པའི་གནས་སབས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལ་

ཅུང་ཟད་དབང་ཐོབ་པའི་གནས་སབས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དག་པར་དབང་ཐོབ་

པའི་གནས་སབས་སོ། །དེ་ལ་གཉིས་པ་ནི། ཐུན་བཞིར་གོམས་པས་ལྷ་བཅུ་དགུ་ལྟ་

བུའི་རགས་པའི་ལྷ་ལ་མིག་གིས་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་ལས་ཀང་ལྷག་པའི་གསལ་

སང་ཐོབ་ཅིང༌། སྐེ་མཆེད་ཀི་ལྷ་སོགས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་གསལ་སང་ཐོབ་པ་ཚུན་ཆད་

ཡིན་ལ། དང་པོ་ནི། ཐུན་བཞི་ཐོག་མར་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། གཉིས་པ་ལ་མ་

སེབ་པའི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཕ་བའི་ལྷ་ལ་གསལ་སང་ཐོབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། འདི་ཐོབ་ནས་
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ཐུན་བཞིའི་ངེས་པ་མི་དགོས་པས་བསྐེད་རིམ་གི་སོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རོ་

རེ་སོབ་དཔོན་ལའང་དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་དག་པའི་མཚན་མ་རེད་པ་དགོས་པར་ཤེས་

པར་བའོ། །ཕེང་བ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་སྔོན་དུ་བསེན་པ་རྒྱས་པར་བས་པས། སད་

ཅིག་གིས་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྤོ་

བ་དང༌། བསྡུ་བ་སྔོན་དུ་བ་བར་ནུས་པས། འཁོར་ལོ་གནས་པ་ཉིད་ཀི་འཁོར་ལོ་ཅན་

གིས་མ་བཀག་པའམ། ཚོགས་བསགས་པ་ཉིད་ཀིས་གནང་བ་ལས་ཀང་དཀིལ་

འཁོར་དང་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང༌། སོབ་མ་བསྡུ་བ་ལ་སོགས་པ་བའོ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །སོབ་མ་ནི། བླ་མ་ལ་གུས་པ། སྒྱུ་མེད་ཅིང་ལུང་མང་དུ་ཐོས་པ། བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་གཉིས་ལ་སྦངས་པས་སེམས་ཅན་འདོན་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ། རོ་རེ་སེམས་

དཔའི་སོམ་པ་ལ་དོན་གཉེར་ཆེ་ཞིང་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་མོས་པ་བརྟན་པའོ། །དེ་འད་བ་

དེས་བླ་མ་ལ་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ་བོ། །བླ་མས་ཀང་རི་

ལམ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་སོད་དུ་རུང་བར་ཤེས་ན། དུས་

བཟང་པོ་ལ་སྦོར་བ་དང་བེད་པ་ངན་པའང་སངས་ནས་ཆོ་ག་བརྩམ་པར་བའོ། །

༼སའི་ཆོ་ག༽

ཆོ་ག་ལ་གསུམ། སའི་ཆོ་ག །སྟ་གོན་གི་ཆོ་ག །དངོས་གཞིའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་

ལ་ལྔ། ས་བརྟག་པ། ས་བསང་བ། ས་སྦང་བ། ས་བཟུང་བ། བསྲུང་ཞིང་བིན་གིས་

བརླབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གོང་ལ་སོགས་པའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བེད་ན། ཕྱོགས་གཞན་བདུན་སངས་
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ལ། དབང་ལྡན་དུ་བ། དེ་དག་གི་ནང་དུ་བེད་ན། ཡིད་གང་དགའ་བར་བ། དེའང་ལྷའི་

ཁྱིམ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་དང༌། ཁང་བཟང་གི་སྟེང་དང༌། དུར་ཁོད་དང༌། 

ཚལ་ལ་སོགས་པ་བསྔགས་པར་གསུངས་ཏེ། ཕྱོགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་

བརྟག་པའོ། །འདི་དག་རྒྱས་པར་ནི་ཕེང་བ་དང་དེའི་དོན་བཤད་པ་རེ་ཉིད་ཀིས་

མཛད་པའི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དཀིལ་འཁོར་གི་ཁང་པ་སོགས་གསར་དུ་བེད་པ་ཡིན་ན། སའི་

བདག་པོ་ལས་གནང་བ་ཐོབ་དགོས་པར་གསང་བ་སྤི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས། 

བརྟགས་པས་རུང་བའི་ས་དེ། རྒྱལ་པོ་སོགས་གཞན་དབང་ན་དེ་ལ་”གནང
1
་བ་

གསོལ་བ་ནི་མངོན་པ་ལ་སོང་བ་ཡིན་ལ། མི་མངོན་པ་ལ་སོང་བ་ནི། རང་ཉིད་གཙོ་

བོའི་རྣལ་འབོར་དང་ལྡན་པས། དེར་གནས་པའི་ཞིང་སྐོང་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་ཀའི་

ས་བོན་གི་འོད་ཟེར་གིས་བཀུག་ལ། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་ཀིས་གཏོར་མ་དབུལ་ཞིང༌། 

“ཉེར
2
་སྤོད་ཀིས་མཆོད་ནས། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦིན་སྲིན་

པོའམ་གཞན་དག་ལ། །ས་འདི་བདག་གིས་བསང་བར་བགི། །དཀིལ་འཁོར་དོན་དུ་

ཁྱེད་ཀིས་སོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ་ལ། རི་ལམ་བརྟག་ཐབས་ཀིས་

བརྟགས་པས་དེ་རྣམས་ཀིས་བིན་པའམ་མ་བཀག་པ་ལ་བའི། བཀག་པ་ལ་ནི་མི་

བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། སའི་ཟུག་རྔུ་དབྱུང་བའི་དོན་དུ་རོ་བ་དང༌། ལྟོ་འཕྱེ་བརྟགས་ནས་

བརོ་བ་སོགས་ནི། དཀིལ་འཁོར་གི་ཁང་པ་གསར་དུ་བེད་པ་སོགས་ཀི་དབང་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༣བ༦ན། གདང   སྐུ། ༤ན༢ན། ཞོལ། ༣བ༢ན། བླ། ༤ན༣ན། གནང

2 མ་ཕྱི། ༤ན༡ན། སྐུ། ༤ན༣ན། ཉེར   ཞོལ། ༣བ༣ན། ཉར   བླ། ༤ན༤ན། ཉེར
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བེད་པ་ཡིན་ལ། གསང་བ་སྤི་རྒྱུད་ལས། དང་སྲོང་གི་གནས་ལ་སོགས་པར། ས་

སྦང་བ་དང་བརྟག་པ་མི་དགོས་པར་གསུངས་པ་ནི། ས་བརོས་ནས་སྦོང་བའི་སོར་

རྣམས་མི་དགོས་པར་བཤད་པ་ཡིན་གི། སྦང་བ་གཞན་མི་དགོས་པ་མིན་ནོ། །འདིར་

ནི་ཁང་བཟང་སོགས་ཀི་ནང་དུ་བེད་པ་ཤས་ཆེ་བས། དེའི་དབང་དུ་བས་ནས་སྦང་

བ་སོགས་བཤད་པར་བའོ། །ཉི་མ་བཟང་པོའི་སྔ་དོའི་དུས་སུ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་

གསོལ་བ་བཏབ་ལ་གནང་བ་ཞུས་ཏེ་གཙོ་བོའི ་རྣལ་འབོར་དང་ལྡན་པའམ། 

བགེགས་མཐར་བེད་ཀི་རྣལ་འབོར་དང་ལྡན་པས། བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་

པར་བའོ། །

སོབ་དཔོན་ཤཱནི་བས། འཇམ་པའི་རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་རོགས་

པར་བསོམ་པའང་གསུངས་སོ། །དཀིལ་འཁོར་གི་ས་ལ་ཡུངས་ཀར་དང༌། ཆུ་དང༌། 

ཐལ་བ་ལ། ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་བཟླས་པས་གཏོར་ལ། དེ་བཟླས་པའི་བ་

བྱུང་ལྔས་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་བྱུག་ཅིང༌། དིའི་ཆུས་ཀང་བསང་གཏོར་བའོ། །དེ་

ནས་རོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་དང་ས་གནོན་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ལྡན་པས། ༀ་བྷཱུ་ཁཾ། ཞེས་བརོད་

ནས། ས་གཞི་སྟོང་པ་ཉིད་དང༌། ཧཱུཾ་ལཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་རོ་རེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རང་

བཞིན་དུ་བསོམ་ཞིང༌། ༀ་མེ་དི་ནི་བཛི་བྷ་ཝ་བཛ་བནྡྷ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ནས་རོ་རེའི་

རང་བཞིན་དུ་བཅིངས་ཏེ། བརྟན་པར་བས་ལ། སྔར་ས་སོང་བའི་སབས་སུ་སའི་ལྷ་

མོ་ལ་གནང་བ་གསོལ་ནས་ནམ་མཁར་”བཏེག
1
་ཡོད་ན་འདིར་ཕབ་ལ། མཆོད་

གཏོར་ཕུལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། གཞི་དེར་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །སོབ་དཔོན་མར་

1 མ་ཕྱི། ༤བ༣ན། སྐུ། ༤བ༥ན། བཏེག   ཞོལ། ༤ན༤ན། བཏེགས   བླ། ༤བ༥ན། བཏེག



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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མེ་མཛད་བཟང་པོས། སྟ་གོན་གི་སབས་མ་གཏོགས་ས་སོང་བའི་སབས་སུ་མ་

གསུངས་པས། དེས་བཟུང་དུ་མི་དགོས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གོས་དཀར་པོ་གོན། རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བརྒྱན་ཅིང༌། དཀིལ་འཁོར་གི་སའི་དབུས་སུ་འདུག་ལ། འཇམ་པའི་རོ་རེའི་དཀིལ་

འཁོར་”བསྲུང
1
་འཁོར་ནས་བརྩམས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་བསོམས་ལ། རོ་རེ་དང་དིལ་བུ་འཛིན་པས། ཁོ་བོའི་ང་རྒྱལ་གིས། ང་ནི་

རང་ཉིད་རོ་རེ་ཅན། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རང་ཉིད་དང༌། །ང་ནི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་པོ་

ཆེ། །ང་ནི་སྟོབས་ཅན་རོ་རེ་ཅན། །ང་ནི་རྣལ་འབོར་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ། །ཕྱག་ན་རོ་རེ་

བརྟན་པ་དང༌། །ང་ནི་བདག་པོ་རོ་རེ་ཆེ། །བིན་གིས་བརླབས་པ་མི་འདོར་རོ། ཞེས་

པས་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་བས་ལ། ཕྱོགས་བཞི་ནས་སོའི་སོབ་དཔོན་བཞིས་རྣམ་སང་

ལ་སོགས་པའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པས། སོབ་དཔོན་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་དང་ཐ་མི་

དད་པར་མོས་ལ། ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བའི་མཆོད་པས་མཆོད། ཤར་ནས་རྣམ་

སང་གི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཞི་བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཀུན་གི་གནས། །ཆོས་ཀུན་བདག་མེད་པ་ཡི་མཆོག །དཀིལ་འཁོར་དམ་པ་

བཤད་དུ་གསོལ། །ལྷོ་ནས་རིན་འབྱུང་གི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པས། མཚན་ཉིད་ཐམས་

ཅད་ཡང་དག་རོགས། །མཚན་ཉིད་མིན་པ་ཐམས་ཅད་སངས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྐུ་

ཡི་མཆོག །དཀིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། །ནུབ་ནས་འོད་དཔག་མེད་ཀི་ང་

རྒྱལ་འཛིན་པས། ཞི་བའི་ཆོས་མཆོག་ལས་བྱུང་བ། །ཡེ་ཤེས་སྤོད་པ་རྣམ་སྦོང་

1 མ་ཕྱི། ༤བ༤ན། སྐུ། ༥ན༡ན། བསྲུང   ཞོལ། ༤ན༦ན། སུང   བླ། ༥ན༡ན། བསྲུང



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མཛད། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་གསུང་གི་མཆོག །དཀིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་

གསོལ། །བང་ནས་དོན་གྲུབ་ཀི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པས། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སེམས་

ཆེན་པོ། །རང་བཞིན་དག་ཅིང་དི་མ་མེད། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་མཆོག་ཁ་ལོ་

བསྒྱུར། །དཀིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་དོན་དན་བཞིན་པས་གསོལ་

བ་གདབ། བཞི་མེད་ན་གཅིག་གིས་ཀང་ཕྱོགས་དེ་དག་ཏུ་སོང་ནས་བ། གཅིག་ཀང་

མེད་ན་བསོམས་ནས་དེ་ལྟར་བ་བ་མན་ངག་ཡིན་པར་ཕེང་བ་ལས་བཤད་དོ། །སོབ་

དཔོན་གིས་ཀང་རང་གཙོ་བོར་གནས་པ་ལ། ཕྱོགས་བཞིའི་དེབཞིན་གཤེགས་པ་

བཞིས་གསོལ་བ་བཏབ་པར་བསམ་མོ། །

དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གིས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀི་མཛུབ་མོ་བརྐྱངས་ལ་རྩེ་མོ་

སྦར་བ་འོག་ཏུ་ཕྱོགས་པས་སྤི་བོར་བཟུང་ནས། ཧཱུཾ་བཛོཏིཥྛ། ཞེས་བརོད་པས། སོམ་

པའི་དཀིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་ལ་བཏེག་གོ །དེ་ནས་སྐིལ་ཀྲུང་བཤིག་ལ་ལངས་ཏེ། 

ཤར་དུ་ཕྱོགས་པས་མཉམ་པའི་རང་སྟབས་བས་ལ། མགོ་བོར་ཐལ་མོ་སྦར་ནས། ༀ་

པྲ་ན་མ་མི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏན། ཞེས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་བའོ། །དེ་

ནས་སེམས་ཅན་མ་རིག་པའི་མུན་པས་ཁེབས་ཤིང་བདུད་ཀི་དབང་དུ་སོང་བ་རྣམས་

ལ་བལྟས་ལ། བདུད་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཏུ། རང་ཉིད་གཙོ་བོ་ལས་ཕྱེ་ནས། ངོ་བོ་གཙོ་

བོའི་ང་རྒྱལ་ལ་ཁོ་བོའི་འགྱུར་བས། སིན་མ་བསྡུས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། འགིད་

པའི་སྤོད་པ་དང་ལྡན་ཞིང༌། འཁོར་ཁོ་བོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་

དམིགས་ལ། མིག་གཡས་པ་མ་ལས་ཉི་མ། གཡོན་པ་ཊ་ལས་ཟླ་བ་དང༌། མིག་འབས་

ཧཱུཾ་ལས་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་བར་བསྐེད་དེ། ཁོ་བོའི་རོ་རེའི་ལྟ་བས་གཡོན་སོར་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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དུ་བལྟས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། གཡས་སོར་དུ་བལྟས་པས་རྭ་བ་དང་

གུར་དང་ཕྱོགས་མཚམས་དང་སྟེང་འོག་བཅིངས་ལ། ཁོ་བོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

སྤོས་ནས་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་བའོ། །

རང་མཐིལ་གཉིས་སུ་ཨ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་འབར་བ་རེ་བསོམས་ལ། ས་

ཚོགས་རོ་རེའི་འགོས་ཀིས་དཀིལ་འཁོར་ལ་བསོར་ཞིང་བགེགས་ལ་བཀའ་བསོ་

བར་བ་སྟེ། ལུས་ངག་སེམས་ལ་གནས་པ་ཡི། །བགེགས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཉོན། །ང་ནི་དཔལ་ལྡན་འཇམ་དབངས་ཏེ། །”བསྲུང
1
་བའི་འཁོར་ལོ་རབ་སྦོར་

བ། །རོ་རེ་འབར་བའི་གཟུགས་ཀིས་ནི། །ལུས་གསུམ་ལས་བྱུང་དགོས་བ་སྟེ། །གལ་

ཏེ་ཁ་ཅིག་བདག་ལས་འདས། །འདིར་ནི་འཇིག་འགྱུར་གཞན་དུ་མིན། ཞེས་ལན་

གསུམ་བརོད་ཅིང༌། ཁོ་བོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྐྲད་

པར་བ་ཞིང་དཀིལ་འཁོར་གིས་གཞི་ཡང་དབང་ཆེན་གསེར་གི་ས་གཞི་ལ་ཐུག་གི་

བར་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེའི་རང་བཞིན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །ཁོ་བོའི་ཉམས་

དང་ལྡན་པས་ཧཱུཾ་གི་སྒ་དག་པོ་སྒོག་ཅིང༌། ལག་པ་གར་བསོར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་

བཅས་པས། ཤར་དུ་ཕྱིན་ལ་གཡས་བརྐྱངས་དང༌། ལྷོར་གཡོན་བརྐྱངས་དང༌། ནུབ་

ཏུ་ས་ག་དང༌། བང་དུ་ཟླུམ་པོ་དང༌། དབུས་སུ་མཉམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྟང་སྟབས་

རྣམས་བས་ལ། བརྒྱ་བིན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་

བགེགས་རྣམས་ལ་བསིགས་པར་བའོ། །དེ་ལ་གཡས་བརྐྱངས་ནི་རང་པ་གཡོན་

པའི་བིན་པ་བསྐུམས་ནས་མཐོ་ལྔའི་བར་དུ་གཡས་པ་འགིང་པ་དང་བཅས་པས་དང་

1 མ་ཕྱི། ༥བ༦ན། བླ། ༦ན༢ན། བསྲུང   སྐུ། ༦ན༢ན། ཞོལ། ༥ན༦ན། སྲུང



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བོར་བརྐྱང་བའོ། །གཡོན་བརྐྱངས་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པའོ། །ས་ག་ནི་སོར་མོ་ཉི་ཤུ་རྩ་

དྲུག་གི་རྒྱར་རང་པའི་སོར་མོ་ལོགས་སུ་བསྟན་ཞིང་པུས་མོ་གཉིས་དང་པོར་བས་

པའོ། །ཟླུམ་པོ་ནི་ས་གའི་རང་སྟབས་ཉིད་བར་དུ་ཁྲུ་དོ་པ་ངང་བའི་གཤོག་པ་ལྟར་

བས་པའོ། །མཉམ་པ་ནི་རང་པ་གཉིས་གི་སོར་མོ་ཕན་ཚུན་སྦར་བ་སྟེ། རང་པའི་

མཐེ་བོང་དང་རྟིང་པའི་ལོགས་གཉིས་བཅེར་བའོ། །སྟོང་པ་ཉིད་དང་སིང་རེ་དབེར་

མེད་པའི་དོན་བསོམས་ལ་སྟང་སྟབས་རྒྱས་”བསྡུས
1
་ཅི་ནུས་པ་བའོ། །

ལྔ་པ་ནི། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གཙོ་བོའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པར་བས་ལ། སེང་ལྡེང་

གི་ཕུར་པ་སྲིད་དུ་སོར་བཅུ་གཉིས་བའམ། བརྒྱད་པ། སྟོང་ཁོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་

བའི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་ལྟེ་བ་མན་ཆད་ཟུར་གསུམ་པའམ། རོ་རེ་རྩེ་གཅིག་པ་འད་བ། 

མེད་ན་བསམ་གཏན་གིས་བསྐེད་ཅིང་དངོས་སུ་ཡོད་ན་སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལྷག་པར་

མོས་པའམ་ཆོ་ག་གསུམ་གིས་ཁོ་བོའི་རོ་རེ་ཕུར་བུར་བསྐེད་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་

རང་གི་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་གདབ་པ་ལ་ཉེར་སྤོད་ཀིས་མཆོད་དེ། ཕྱོགས་

བཅུའི་བགེགས་རྣམས་བཀུག་པའི་སྤི་བོར་ལག་པ་གཡོན་པས་ཕུར་བུ་བཙུགས་

ནས་གཡས་པས་རོ་རེ་འབར་བའི་ཐོ་བས་བརྡུང་ཞིང་ངག་ཏུ། ༀ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་

ཡ་སརྦ་དུཥྚཾ་ཕཊ། ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བཛ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛ་དྷ་ར་

ཨ་ཛྙཱཔ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏ་བཛ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བརོད་ནས་ཕུར་བུ་བཏབ་

པས། བགེགས་རྣམས་ཀི་སྤི་བོ་ནས་རང་པའི་མཐིལ་བར་དུ་ཕུག་སྟེ། བགེགས་

རྣམས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཡོ་འགུལ་མེད་ཅིང་རྣམ་ཤེས་འོད་གསལ་དུ་ཐིམ་

1 མ་ཕྱི། ༦ན༥ན། བླ། ༦བ༢ན།  སྡུས     སྐུ། ༦བ༢ན། ཞོལ། ༦བ༥ན། བསྡུས



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ས་གཞི་བགེགས་དང་བལ་བར་བསམ་ཞིང་འོད་ཟེར་འབར་

བ་རྣོན་པོས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་མོས་པ་བའོ། །ཡང་ན། འགེལ་པ་གཉིས་ཀི་

དངོས་ཟིན་ལ་བྱུང་བ་ལྟར་ཕུར་བུ་གཅིག་ཉིད་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་བགེགས་

ཀུན་བཀུག་ནས་བཏབ་པས། འོད་གསལ་དུ་ཞུགས་པར་བསམས་པས་ཀང་འགྲུབ་

བོ། །དབུས་སུ་འདེབས་ས་མེད་ན་དབང་ལྡན་དུ་གདབ་བོ། །ཕྱིན་ཆད་བགེགས་མི་

འཇུག་པར་བ་བའི་ཕྱིར། པཾ་ལས་རོ་རེའི་གུར། ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེའི་རྭ་བ། ལཾ་ལས་དབང་

ཆེན་གི་དཀིལ་འཁོར་ཟུར་བཞི་པ་སེར་པོས་ཕྱོགས་བཅིངས་དང༌། རཾ་ལས་མེའི་

དཀིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་པ་དམར་པོས་མཚམས་བཅིངས་པར་བསམ་མོ། །རྭ་གུར་

སོགས་རོ་རེ་འབར་བའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་བསྒྲུབ་པ་སྟེ་དཔེར་ན་”གང
1
་སོགས་ཀི་

སའི་རྡུལ་བཞིན་ནོ། །

༼སྟ་གོན་གི་ཆོ་ག༽

གཉིས་པ་སྟ་གོན་གི་ཆོ་ག་ལ་བཞི། སའི་ལྷ་མོ་ལྷག་གནས་དང༌། ལྷ་དང་བུམ་པ་

ལྷག་གནས་དང༌། ལྷ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང༌། སོབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་དིའི་ཐིག་ལེ་བས་ལ། དེར་བཾ་ལས་བྱུང་

བའི་སའི་ལྷ་མོ་སེར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀི་གཡོན་པས་གསེར་གི་བུམ་པ་

བསམས་ཤིང༌། གཡས་པས་མི་འཇིགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་

ས་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་བསྐེད་ལ། དེ་ནས་ལག་པ་གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་ཟླ་བ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༦བ༦ན། སྐུ། ༧ན༣ན། བླ། ༧ན༣ན།  གྱང   ཞོལ། ༦ན༦ན། རྒྱང
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ཧཱུཾ་གསུམ་བསམ་སྟེ། སོར་མོའི་རྩེ་མོ་ས་ལ་ལན་གསུམ་བསྣུན་པས། བསྣུན་པའི་སྒ་

དང༌། ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་བསྐུལ་བས་སའི་ལྷ་མོ་ཡེ་ཤེས་པ་འཐོན་ནས་དམ་ཚིག་

པ་དང་འདེས་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་མཆོད་པ་བསང་སྦངས་སྔོན་དུ་འགོ་བས་སོ་

སོའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་བས་ཏེ། ༀ་པྲི་ཐི་ཝི་དེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སཏྐཱ་རཾ་

ཨཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད་ཡོན་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་པཱདྱཾ་གིས་ཞབས་

བསིལ་དང༌། ཨཱ་ཉྩ་མ་ཎཾ་གིས་ཞལ་བསིལ་དང་། པྲོཀྵ་ཎཾ་གིས་བསང་གཏོར་ཕུལ་

ནས། ༀ་པྲི་ཐི་ཝི་དེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥེ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་མེ་ཏོག་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ངྷཱུ་པེས་བདུག་སོས་དང༌། ཨཱ་ལོ་ཀེས་མར་མེ། 

གནྡྷེས་དི། ནཻ་ཝི་དྱེས་ཞལ་ཟས། ཤཔྟས་རོལ་མོ་རྣམས་ཕུལ་ལ། རོ་རེ་དང་དིལ་བུ་

འཛིན་པས། སྐོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྤོད་པའི་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་

དང༌། །ས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྣམས་ལ། །ལྷ་མོ་ཁྱོད་ནི་དཔང་དུ་གྱུར། །སྐོབ་པ་ཤཱཀ་

སེང་གེ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བདུད་ཀི་དཔུང་བཅོམ་ལྟར། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་བདུད་ཀི་

དཔུང་། །ཕམ་པར་བ་ཕྱིར་དཀིལ་འཁོར་འདི། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་དེ་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། དེ་ལྟར་གིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་ནས་དེ་ཉིད་དུ་ཐིམ་སྟེ་སའི་ངོ་བོར་

གནས་པར་བསམ་མོ། །སན་ཞབས་ཀིས་དེ་ནས་བསང་གཏོར་སོགས་བས་ནས་

དེར་ཉལ་བར་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྷ་ལྷག་གནས་དང༌། བུམ་པ་ལྷག་

གནས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལས་ཐིག་གདབ་པ་དང༌། ལྷ་ལྷག་གནས་ཇི་ལྟར་བ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐིག་སྐུད་འདུ་བ་བ་དང༌། བས་ནས་ཐིག་གདབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ལས་ཐིག་གི་སྔོན་དུ་ཡེ་ཐིག་འདེབས་པའི་རིམ་པ་མི་འཐད་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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པ་ནི་རྟོགས་པར་ས་བས་མ་བིས་སོ། །ཐིག་སྐུད་ཀི་རྒྱུ་ནི་གཙང་ཞིང་མ་ཉམས་པའི་

རས་བལ་སོགས་སྐྲ་དང་མ་འདེས་པ། ཁ་དོག་དཀར་པོ་སུམ་སྒིལ་འཇུར་མདུད་

མེད་ཅིང་བཀལ་ལེགས་པ། དཔོན་སོབ་གཉིས་ཀིས་མཛུབ་མོ་ནས་སོར་མོ་བཞིའི་

ནང་དུ་བཅུག་ཅིང་དངས་ནས། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བས་པས་མཛུབ་མོའི་རྒྱབ་ལ་སྦར་བ་

མ་གཏོགས་པ། རིང་བ་དཀིལ་འཁོར་གི་ཉིས་འགྱུར་སོམས་སུ་སོའི་ཉི་ཤུ་ཆ་དཀིལ་

འཁོར་གཞན་དུ་ལོངས་མ་སྤད་པ། དི་ཞིམ་པོའི་ཆུ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་བའི་རྣམ་

ལྔས་བྱུགས་ཏེ། ཐིག་སྐུད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་དབུས་སུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཀོད་ལ། དིས་

བྱུགས་པའི་གསེར་ལ་སོགས་པའི་སོད་གཙང་མར་བཞག །རང་གཙོ་བོའི་རྣལ་

འབོར་དང་ལྡན་པས་བསང་སྦངས་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། བགེགས་མཐར་བེད་དུ་བསྐེད་

ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་སོགས་བས་ལ་མཆོད་དེ། ལག་པས་རེག་ཅིང་ལས་ཐམས་

ཅད་པ་བཟླས་ལ་བསྲུང༌། དེ་ནས་མིག་གཡས་གཡོན་མ་དང་ཊ་ལས་ཉི་ཟླ་སེར་པོ་

དང༌། བཛ་ད�ཥྚི་མ་ཊ། ཞེས་པས་བརྟན་པར་བས་ལ། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའི་

བདུད་རྩི་ལྔའི་ཆུ་དང༌། ཡུངས་ཀར་དང་དིའི་ཆུས་གཏོར་ལ་རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་

ལག་པ་གཡས་པས་རེག་ལ་ༀ་བཛ་མ་ཡ་སཱུ་ཏྲཾ་མཱ་ཏིཀ་མ་ཧཱུཾ། ཞེས་བཟླས་ནས། 

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ནས་ལྷག་གནས་བའོ། །དེ་ནས། 

ༀ་ཨ་མོ་གྷ་པདྨ་བ་སུན་དྷ་རི་དྷ་རི་དྷ་རི་ཎི་མཎྜ་ལེ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་དང༌། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་

ལན་བདུན་བཟླས་ལ། ཐིག་སྐུད་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར་ཞིང་ཞབས་བསིལ་གིས་ཆུས་

བསང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་དཀིལ་འཁོར་གི་ས་ལ་དིའི་ཆུས་བསང་གཏོར་བས་ཏེ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དིས་བྱུགས་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མེ་ཏོག་གཅལ་དུ་བཀམ། ནམ་མཁར་བཏེག་པའི་ལྷ་ལ་

མཆོད་ཅིང་བསྟོད། རང་གཙོ་བོའི་རྣམ་འབོར་དང་ལྡན་པས་སོབ་མ་རྣམ་སང་ངམ་

བགེགས་མཐར་བེད་དུ་བསྐེད་ལ། སོབ་དཔོན་ལ་རྒྱབ་མི་སྟོན་པར་འགོ་བ་དང་ལྷན་

ཅིག །ཡི་གེ་གསུམ་ཟློས་ཤིང་ཐིག་གདབ་བོ། །དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བའི་ཐིག་རྩའི་

གཞི་ཐོག་མར་འཇམ་པའི་རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཐིག་འདེབས་པའི་རིམ་པས་

མཛད་སང་བས་དེའི་ལུགས་ལྟར་བཤད་པར་བའོ། དེའང་ཐོག་མར་དཀིལ་འཁོར་

གང་དུ་བེད་པའི་དབུས་བཙལ་ལ། རྩ་ཐིག་ཁྲུ་གང་པའི་དབང་དུ་བེད་ན། དབུས་ནས་

སོར་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཐིག་སྐུད་ཀིས་ཟླུམ་པོ་གཅིག་བསོར། དེའི་ཕྱོགས་བཞིའི་རི་

མོ་མདའ་ཡབ་ཀི་ཐིག་འོང་མཚམས་རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །

རི་མོའི་སྟེང་དུ་ཕྱོགས་མ་འཕྱུགས་པ་བས་ནས་ཐིག་ལེ་བཞི་བ། ཐིག་ལེ་དེ་

དག་གི་སྟེང་དུ་བཟུང་ནས་ཐིག་སྐུད་ཀི་ཚད་སྔ་མ་ཇི་ལྟ་བས་ཟླུམ་པོ་བཞི་བསོར་

པས་ཉ་བཞི་འོང་ལ། ཉ་བཞིའི་མགོའི་ཕད་མཚམས་ཀི་སྟེང་དུ་ཤར་ནུབ་ཀི་ཚངས་

ཐིག་དང༌། ལྷོ་བང་གི་ཚངས་ཐིག་གདབ་བོ། །ཟླུམ་པོ་ཕྱི་མ་བཞིའི་ཕྱི་མཐའ་ནི་

ཚངས་ཐིག་གི་འགོ་མཚམས་དང༌། ཐིག་སྐུད་ཆ་ཆུང་གོ་དྲུག་པའི་ཚད་རྟོགས་པའི་

ཆེད་ཡིན་པས་ཚངས་ཐིག་དེ་ལས་ལྷག་པར་མི་གདབ་བོ། །ཟླུམ་སོར་བཞི་ཕད་

མཚམས་ཕྱི་མ་བཞི་དང༌། ཉའི་མཇུག་མའི་མཐའ་བཞི་དོན་གཅིག་པས་དེ་ནི་ཟུར་

ཐིག་བཞིའི་འགོ་མཚམས་རྟོགས་པའི་ཆེད་དང་། མདའ་ཡབ་ཀི་ཟུར་ཐིག་ཕད་

མཚམས་རྟོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པས་ཟུར་ཐིག་དེ་ལས་ལྷག་པར་མི་འདེབས་

སོ། །དབུས་ནས་ཉའི་སུམ་གཉིས་སོང་བའི་མཚམས་དང༌། ཟླུམ་སོར་ནང་མ་དང་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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ཚངས་ཐིག་ཕད་པའི་མཚམས་ཚུན་ཆད་ཀི་ནང་དུ་སུམ་གཉིས་ལུས་པའི་མཚམས་

སུ་རི་མོ་བས་ལ་རྩ་ཐིག་གདབ་པར་བ་སྟེ། དེས་ནི་རྩ་ཐིག་འདེབས་པའི་མཚམས་ཁ་

ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

འདེབས་པའི་ཚེ་སོབ་དཔོན་ནུབ་དང་སོབ་མ་ཤར་ནས་ཕན་ཚུན་དུ་མངོན་པར་

ཕྱོགས་ཏེ། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དོ་སམ་དུ་མོས་

ནས། རང་དང་སོབ་མའི་མིག་གཉིས་ཛ་ལས་སྐེས་པའི་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་སེར་པོ་ཅན་

དུ་བསོམས་ཏེ། སོབ་དཔོན་གི་གཡོན་པའི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གིས་ལྟེ་བར་ཐིག་སྐུད་

བཟུང་ལ། ཛྫཿ ཛྫཿ ཛྫཿ ཞེས་པ་དང་ཛཿ གསུམ་གིས་བཏང་ཞིང༌། སོབ་མས་ཀང་དེ་

དག་བརོད་ནས་དངས་ཏེ། གཡོན་པའི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གིས་ལྟེ་བར་བཟུང་ལ། རང་

རང་པ་གཡོན་པ་སྐིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པ་དང༌། གཡས་པ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་བསད། སོབ་

མ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བསད་ནས་ཤར་ནུབ་ཀི་ཚངས་ཐིག་གདབ། སྔར་བཤད་པ་

བཞིན་གཉིས་ཀས་རང་པ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་རོ་རེའི་རང་སྟབས་ཀིས་གཡས་

སོར་དུ་སོང་སྟེ། སོབ་དཔོན་ལྷོ་དང་སོབ་མ་དང་བང་དུ་གནས་པས་ལྷོ་བང་གི་

ཚངས་ཐིག་གདབ། སོབ་དཔོན་མེ་དང་སོབ་མ་དབང་ལྡན་དུ་གནས་པས་ཤར་གི་རྩ་

ཐིག་དང་། སོབ་དཔོན་དེ་ཉིད་དང་སོབ་མ་བདེན་བལ་དུ་གནས་པས་ལྷོ་དང༌། སོབ་

མ་དེ་ཉིད་དང་སོབ་དཔོན་རླུང་དུ་གནས་པས་ནུབ་དང༌། སོབ་དཔོན་དེ་ཉིད་དང་སོབ་

མ་དབང་ལྡན་དུ་གནས་པས་བང་གི་རྩ་ཐིག་གདབ་བོ། །སོབ་དཔོན་མེ་དང་སོབ་མ་

རླུང་དུ་གནས་པས་ཟུར་ཐིག་དང་པོ་དང༌། སོབ་དཔོན་བདེན་བལ་དང་སོབ་མ་དབང་

ལྡན་དུ་གནས་པས་ཟུར་ཐིག་གཉིས་པ་གདབ་བོ། །སོར་ཕྱོགས་དང་རང་སྟབས་དང་
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སོད་ས་དང་ཁ་ལྟ་ཕྱོགས་ནི་ཐིག་ལྷག་མ་འདེབས་པ་རྣམས་ལའང་བ། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་

གིས་ཐིག་སྐུད་འཛིན་པ་རྒྱུན་དུ་མ་ནུས་ན་དང་པོ་ལ་བ་ཞིང་ལྷག་མ་ཅི་བདེར་

བའོ། །ཐིག་སྐུད་ཆད་ན་བླ་མ་འཆི་ཞིང་སྔར་བཤད་པའི་ཚད་ལས་རིང་ཐུང་དུ་གྱུར་

ན་བླ་མ་ནད་ཀིས་འདེབས་པ་དང་སོང་སའི་ཕྱོགས་འཕྱུགས་ན་སོབ་མ་ལ་སྡུག་

བསྔལ་བསྐེད་པར་བཤད་པས། བག་དང་ལྡན་པས་ཐིག་སྐུད་སྒྲུབ་ཅིང་ཐིག་གདབ། 

མཚན་མ་ངན་ན་བཟློག་ཐབས་བའོ། །དེ་ནས་རང་གཙོ་བོར་གསལ་བའི་མིག་

གཡས་གཡོན་གཉིས་ཧྲིཿ ལས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བར་བསྐེད་ལ་ཁོ་བོའི་ལྟ་བས་ཕྱོགས་

ཐམས་ཅད་དུ་བལྟ་ཞིང༌། ཧིཿ ཧིཿ ཞེས་བརོད་དེ་ལྷའི་ལུས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་དན་པ་

བཞིན་དུ། ཐར་པའི་སོའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་སྒིབ་པ་རྣམས་དབི་བར་བའོ་སམ་དུ་

མོས་ལ་དི་བཟང་པོའི་ཆུས་ཚངས་ཐིག་དང་རྩ་ཐིག་གཉིས་ཕད་པའི་གཡས་གཡོན་

ནས་ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་ཚངས་ཐིག་དང་བཅས་པ་ཕྱིས་ལ་སོ་དབེའོ། །

དེ་”ནས་
1
ནི་ཐིག་ཆེན་བརྒྱད་གདབ་པ་སྟེ། ཕེང་བ་ལས། ཤར་སོགས་ཕྱོགས་

ཀི་ཐིག་ལེའི་སྟེང༌། །སྲད་བུ་བཟུང་ནས་མཎྜལ་བཞིས། །ཉ་ཡི་མགོ་དང་མཇུག་མའི་

མཐར། །ཚངས་ཐིག་དང་ནི་ཟུར་ཐིག་གདབ། །ཟུར་དེ་སོ་ཚད་བདུན་དང་ཕྱོགས། །ཁྲུ་

ལ་སོགས་པའི་རྩ་ཐིག་གི །དབུས་སུ་བརྒྱད་ཆ་ཕྱིས་པ་དེ། །སོ། ཞེས་ཡར་བཅད་ལ། 

དེའི་བཞི་ཆ་ཆུང་ཞེས་སྦར་རོ། །རྩིག་པའི་ཐིག་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པ་ནི། །རྩ་བའི་ཕྱི་

རོལ་གཅིག་དང་གཉིས། །གཅིག་གཉིས་གཅིག་དང་གཅིག་གི་མཐར། །ཐིག་དྲུག་

ཟུར་ནས་ངོས་སུ་སྟེ། །ཚངས་ལས་རིམ་གིས་རིང་བར་ནི། །ཆ་ཆུང་གསུམ་དུ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༩བ༢ན།  སྐུ། ༩བ༤ན།  བླ། ༩བ༤ན།  ནས་   ཞོལ། ༨བ༤ན། -ནས་
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པོའི་ཐིག །གཉིས་ཐིག་ཆ་ཆུང་གཉིས་རྩེར་རེག །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དུ་གསུམ་སྟེགས་

བུའི། །ཐིག་ལས་དང་པོའི་ཐིག་བཞི་སྟེ། །གསུམ་ནི་ཆ་ཆུང་ལྔ་བཞི་པ། །ཆ་ཆུང་བཞི་

དེའི་དང་པོ་ནི། །ངོས་ཐིག་རྩེ་མོར་ཡང་དག་རེག །གསུམ་ནི་ཆ་ཆུང་རེ་རེའི་

བར། །བཞི་པའི་རྩེ་ནས་ངོས་སུ་ཐིག །ཆ་ཆུང་བཅུ་དང་ལྡན་པའོ། །རྩ་བའི་རྩེ་ནས་

བྱུང་བའི་ཐིག །ཆ་ཆུང་བཞི་པ་ངོས་སྟེང་དུ། །ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་ཐད་ཀར་ནི། །ཆ་

ཆུང་བརྒྱད་དེ་གསུམ་འཁྱོག་པ། ཞེས་སོ། །

དེ་དག་ནི་འགམ་ལོགས་སོ་དང་མི་མཉམ་པའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །དཔངས་སུ་

སོ་ཚད་གསུམ་མའི་རྟ་བབས་དང༌། །ཟླུམ་ཐིག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཕེང་བ་ལས། ཀ་བའི་

རྩེ་ནས་ཕྱི་ངོས་སུ། །ཆ་ཆུང་རེ་རེ་དོར་བར་ཐིག །བཅུ་གཅིག་འདི་ལ་ལྔ་པ་

དང༌། །བདུན་པ་ཆ་ཆུང་ཕྱེད་དང་གཉིས། །ཡང་ན་གསུམ་པ་བདུན་པ་དང༌། །དགུ་པ་

ཆ་ཆུང་རེ་རེའོ། །བཞི་པ་དྲུག་པ་བཅུ་པ་རྣམས། །སོ་སོར་ཆ་ཆུང་ཕྱེད་ཕྱེད་དོ། །ལྔ་

ནི་ཆ་ཆུང་ཕྱེད་དང་གཉིས། །དེ་ལ་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་ནི་རྒྱར། །ཚངས་པའི་གཡས་

དང་གཡོན་དུ་ནི། །ཆ་ཆུང་ཕྱེད་བཅས་མདའ་ཡི་མཐར། །སམ་བུ་ཆ་ཆུང་ཕྱེད་དང་

གསུམ། །ཐིག་ནི་ཆ་ཆུང་ཕྱེད་དང་བཞི། །ཆ་ཆུང་དྲུག་མཐར་གཉིས་པ་དང་། །གསུམ་

པ་ཆ་ཆུང་གསུམ་པའོ། །ཆ་ཆུང་བཞི་མཐར་བཞི་པ་ནི། །ཆ་ཆུང་ལྔ་སྟེ་མདའ་ཕྱེད་

བཅས། །གསུམ་དོར་ནས་ནི་ཕྱེད་དང་ལྔ། །གསུམ་ནས་དྲུག་པ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །བཞི་ནི་

ཆ་ཆུང་བདུན་རྣམས་ཏེ། །ཐིག་བཅུ་གཅིག་པ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །སམ་བུ་ལྔ་པའི་སྟེང་གི་

ནི། །ངོས་སུ་ཆ་ཆུང་ཕྱེད་དང་བཞི། །བདུན་པའི་འོག་ལ་ཆ་ཆུང་གསུམ། །སྟེང་ནི་ཆ་

ཆུང་དྲུག་སྟེང་དུ། །སམ་བུ་རྣམས་མཐར་སོན་པའི་ཐིག །གཞན་གི་མཐའ་བར་ལྷན་
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ཅིག་སྟེ། །ཀོག་པོ་གཅིག་གོ་འདི་ནང་དུའང༌། །ཆ་ཆུང་ཕྱེད་ནས་དེ་བཞིན་

གཞན། །དེའི་ཕྱིར་ཆ་ཆུང་རིག་བེད་མཐར། །ཐིག་ཟླུམ་དེ་ནས་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །ཆ་

ཆུང་གཉིས་གཉིས་དོར་བར་རོ། །བཞི་དོར་”བར
1
་ནི་ཟླུམ་པོ་གཞན། ཞེས་པས་ཟླུམ་

ཐིག་ཕྱི་མའི་བར་གདབ་པར་བའོ། །ཚངས་ལས་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་མཐར་དང༌། །བདུན་

པའི་མཐའ་རུ་ཟླུམ་པོའི་ཐིག །དེ་ནས་ཡང་དག་དངས་ནས་ནི། །ཕྱོགས་གཞན་ཐིག་

གི་མཚམས་སོང་བའི། །ཐིག་གཉིས་རིམ་བཞིན་ཚངས་པའི་ཕྱིར། །ཆ་ཆུང་གཉིས་

གསུམ་དོར་བར་རོ། །ཕྱི་ཟླུམ་ཐིག་ལས་ཕྱི་ངོས་སུ། །ཆ་ཆུང་དོར་བར་ཟླུམ་པོའི་

ཐིག །དེ་ནས་ཆ་ཆུང་གསུམ་དོར་ནས། །ཟུར་ཐིག་བར་དུ་གནས་པའི་ཐིག །ཀུན་ཏུ་

སོན་པའི་ཚངས་ཐིག་དང༌། །རེའུ་མིག་སམ་བུའི་རེ་ཁ་དབེ། ཞེས་འབྱུང་བ་བཞིན་

ནང་ཐིག་གདབ་སྟེ་རྟོགས་པར་སའོ། །དེ་ལ་མདའ་ཕྱེད་བཅས། གསུམ་དོར་ནས་ནི་

ཕྱེད་དང་ལྔ། ཞེས་སམ་བུ་ལྔ་པའི་སབས་སུ་མཐའ་ནས་མཐར་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་དང༌། 

སམ་བུ་ལྔ་པའི་སྟེང་གི་ནི། །ངོས་སུ་ཆ་ཆུང་ཕྱེད་དང་བཞི། ཞེས་མཐའ་ནས་མཐར་

ཆ་ཆུང་བཅུ་བཞི་དང༌། ཡང་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉེས་པ་གསུམ་ཉི་མ། ཞེས་སམ་བུ་ལྔ་པའི་

སབས་སུ་མཐའ་ནས་མཐར་ཆ་ཆུང་བཅུ་གཉིས་སུ་བཤད་པ་རྣམས་མི་མཐུན་པས་

འགལ་ལོ་སམ་ན། སྐོན་མེད་དེ་དང་པོ་ནི་སམ་བུ་ལྔ་པའི་སྟེང་གི་ཐིག་གི་མཐའ་ནས་

མཐའི་བར་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་སམ་བུ་ལྔ་པའི་ཀ་བ་ནས་ཀ་བའི་བར་ཡིན་ཞིང༌། 

གསུམ་པ་ནི། ཀ་བས་ཆ་ཕན་རེ་ཁྱེར་བའི་བར་གི་མུན་སམ་རང་གི་དབང་དུ་

བས་པའོ། །ས་ཚོགས་རོ་རེའི་རྭ་བསོར་ལུགས་ནི། །ཚངས་དང་མདའ་ཡབ་ཕད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠ན༥ན། སྐུ། ༡༠བ༡ན། བླ། ༡༡བ༢ན། བར   ཞོལ། ༩བ༡ན། བ



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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ནས། །ཆ་ཆུང་བཞི་དང་བཞི་གསུམ་ནི། །སོང་བར་ཆ་ཆུང་དགུ་དང་ནི། །བཞི་ཆས་

གཡས་གཡོན་ཕྱི་རྭ་བསོར། །མདའ་ཡབ་ཚངས་ལས་ཆ་ཆུང་ནི། །ཕྱེད་བཅས་

གསུམ་ནས་ཐད་ཀར་གཡས། །དྲུག་ནས་ཕྱེད་བཅས་བཅུ་གཉིས་ཀིས། །གཡོན་

བསོར་གཡས་པ་དེ་ལས་ལྡོག །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །ཟླུམ་སོར་བེད་པའི་ཚེ། དབུས་སུ་

ཕུར་བུ་ལ་ཐིག་སྐུད་བཏགས་ལ། དབང་ལྡན་ནས་གཡས་སུ་བསོར་ཞིང་ཕུར་བུ་མེད་

ན་བསམ་གཏན་གིས་སོ། །དེ་ནས་ལས་ཐིག་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ། ཡེ་ཤེས་པ་

གཤེགས་ཤིང་དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུས། ཐིག་སྐུད་དབེན་པར་བཞག་གོ །

གཉིས་པ་ནི། ཕྱི་དོའི་དུས་སུ་ཁྲུས་བས་ལུས་དི་ཞིམ་པོས་བྱུགས། རྒྱན་ཐམས་

ཅད་ཀིས་བརྒྱན་དཀིལ་འཁོར་གི་ས་གཞི་མེ་ཏོག་གིས་གཅལ་དུ་བཀམ། དེ་ནས་

གཙོ་བོ་ལྔའི་གནས་སུ་དི་བཟང་པོའི་ཐིག་ལེ་གྲུ་བཞི་པ་རེ་དང༌། གཞན་རྣམས་ཀི་

གནས་སུ་ཟླུམ་པོ་རེ་ལྷ་རང་རང་གི་སྔགས་བརོད་ལ་བ། ཆས་གོས་དམར་པོ་དང༌། 

རས་དམར་པོའི་ཐོད་དང༌། ཅོན་པན་གིས་བརྒྱན་པ་དཀིལ་འཁོར་གི་ཤར་ནས་ནུབ་

ཏུ་ཕྱོགས་པས་འདུག་སྟེ། གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་

བསོམས། དེར་ལྷ་བཅུ་དགུ་རང་རང་གི་ས་བོན་རྐྱང་བ་དང་ཆོ་ག་གསུམ་གིས་

བསྐེད་པ་དང༌། སན་ཞབས་ཀིས་ལྷག་པར་མོས་པ་ཙམ་གིས་བསྐེད་པའང་གསུངས་

པས་གང་ཡང་རུང་བ་བ་སྟེ། དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡོད། །བདག་གི་གསོན་

པའང་འབས་བུར་བཅས། །བདག་ནི་དམ་ཚིག་ལྷ་རྣམས་དང༌། །མཉམ་པར་འགྱུར་བ་

ཐེ་ཚོམ་མེད། །བང་ཆུབ་སེམས་དང་སེམས་གཅིག་པས། །བདག་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་

པར་འགྱུར། །བདག་དེང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི། །རིགས་སུ་སྐེ་བར་གདོན་མི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཟ། །དེང་བདག་ཉི་མ་དམ་པ་སྟེ། །བདག་གི་མཆོད་སྦིན་བླ་ན་མེད། །སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་པས། །དེང་བདག་འདུས་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། ཞེས་རང་ཉིད་སྤོ་

བ་བསྐེད་ནས་སྔར་ནམ་མཁར་བཏེག་ནས་བཞུགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་ལ་ཕྱག་བས་ཏེ། མ་ལུས་ཕྱོགས་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་

བདག་ལ་དགོངས། །བདག་མིང་ཆེ་གེ་ཞེས་བ་བདག །རོ་རེ་ཅན་གི་དཀིལ་འཁོར་

འདི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དེང་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་འདིར་ནི་སལ་དུ་

གསོལ། །དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལས་རྣམས་ནི། །ཅི་ནུས་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བགི། 

ཞེས་པས་སྤན་དངས་ལ་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཞུག་ཅིང་དབང་དུ་བ། སྐེ་མཆེད་དང་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་བིན་”རླབས
1
་དང་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ནས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

མཚམས་བཅིང་བ་སོགས་བའོ། །དེ་ནས་མཆོད་པའི་ཡོ་བད་འབོར་ན། བརྒྱ་དང་

སྟོང་མེད་ན་ལྷ་རེ་རེ་ལའང་ཉེར་སྤོད་ཚང་བ་རེའམ། དེའང་མ་འབོར་ན་བཅུ་ལས་མི་

ཉུང་བའི་མཆོད་པ་ཆུ་བཞི་དང་བཅས་པ་བཤམས། བསང་སྦངས་སྔོན་དུ་འགོ་བས་

ཆུ་བཞི་ཉེར་སྤོད་དང་བཅས་པ་དང༌། འདོད་ཡོན་ལྔ་དང༌། ནང་གི་མཆོད་པས་མཆོད་

དེ་བསྟོད་པས་བསྟོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བུམ་པ་བཤམས་དང༌། བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིན་པོ་

ཆེའམ་ས་ལས་བས་པའི་བུམ་པ་ལྟོ་བ་ཡངས་པ་མཆུ་འཕྱང་ཞིང་མགིན་པ་རིང་བ། 

ནག་པོའི་ར་རི་དང་བུག་པ་དང་གས་པ་མེད་པ། ཞབས་བརྟན་ཞིང་རྩ་བ་འབར་བ་

མེད་པ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ལྷ་གངས་དང་མཐུན་པ་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། ལས་བུམ་སྟེ་ཉི་

1 མ་ཕྱི། ༡༡བ༢ན། སྐུ། ༡༡བ༤ན། བླ། ༡༡བ༤ན།   རླབས   ཞོལ། ༡༠བ༣ན། བརླབ



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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ཤུ། དེའང་མ་འབོར་ན་བཅུའམ་ལྔ། གཞན་མེད་ནའང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ལས་བུམ་ངེས་

པར་ལྡན་པར་བས་ལ། ཙནྡན་དཀར་པོ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་ཁ་དོག་དཀར་

པོས་བྱུག །གཙོ་བོའི་བུམ་པའི་གདོང་ལ་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་ས་ཚོགས་པདྨ་

དང་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་གཙོ་བོའི་ཕྱག་མཚན་འདི། གཞན་བུམ་པ་སོ་སོ་ལ་སོ་སོའི་

གདན་ལ་ལྷ་རང་རང་གི་ཕྱག་མཚན་འདི། བུམ་པ་གཉིས་ལས་མེད་ན་རྣམ་རྒྱལ་གི་

གདོང་ལ་དབུས་དང་སྟེང་འོག་དང༌། གཡས་གཡོན་དུ་རིགས་ལྔ་སོ་སོའི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ཕྱག་མཚན་འདི། ལུས་བུམ་ལ་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མ་ལ་ས་ཚོགས་

རོ་རེ་འདིའོ། །

རས་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་ས་ལྔ་གང་རུང་ཟུང་གིས་མགུལ་པ་ཐོར་ཅོག་

གསུམ་པའི་ཚུལ་གིས་བཅིང༌། ཧཱུཾ་ལན་བདུན་བཟླས་པའི་སྲད་བུ་དཀར་པོ་བདུན་

གིས་མགུལ་ཆིངས་དཀི། །གུ་གུལ་གིས་བདུག །ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་

བཟླས་པའི་ཡུངས་ཀར་གིས་བརེག་ཅིང་བགེགས་བསྐྲད་ལ། དེའི་ནང་དུ་ཆུ་གཙང་

མ་དི་བཟང་དང་བསྲེས་པས་རན་པར་དགང༌། གསེར་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ལྔ་

དང༌། གོ་ནས། ཏིལ། མོན་སྲན་གེའུ། མོན་སྲན་རེའུ་སྟེ་འབྲུ་ལྔ་དང༌། ག་བུར། གུར་

ཀུམ། ཙནྡན་དཀར་དམར། ག་རྩི་སྟེ་དི་ལྔ། བི་ཧ་ཏི། ཀཎྜ་ཀ་རི། ཧ་”ས
1
་དེ་བ། ཨ་པ་

ར་ཛི་ཏ། དཎྜ་ཨུཏྤ་ལའི་རྩ་བ་སྟེ་སན་ལྔ་རྣམས་གཞུག །འབོར་པ་ཆུང་ན་རྣམ་རྒྱལ་

དང་ལས་བུམ་གཉིས་རིན་པོ་ཆེའི་སིང་པོ་ཅན་དུ་བ། དེའང་ངེས་པར་རྣམ་རྒྱལ་རིན་

པོ་ཆེའི་སིང་པོ་ཅན་དུ་བའོ། །ཨམྲ་ལ་སོགས་པའི་ཤིང་ལོ་འབས་བུ་ཅན་གིས་ཁ་

1 མ་ཕྱི། ༡༢ན༤ན། ས   སྐུ། ༡༢ན༦ན། བླ། ༡༢བ༡ན། སཾ   ཞོལ། ༡༡ན༤ན། སྱི



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བརྒྱན། རྣམ་རྒྱལ་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་གིས་བསྔགས་པའི་དུང་ཆོས་སོགས་གང་རུང་

བདུད་རྩི་ལྔ་དང་བཅས་པའི་དི་བཟང་”གི
1
་ཆུས་བཀང་བའི་སྟེང་དུ་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་

བ་དབུས་སུ་བཅིངས་པའི་རོ་རེ་བཞག །སྟ་གོན་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཕྱི་རོལ་རོ་རེ་རྭ་

བའི་ནང་དུ་ཕྱོགས་མ་འཆོལ་བར་ཀུ་ཤ་ལ་སོགས་པའི་གདན་ལ་དགོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། བུམ་པ་རྣམས་ལས་ཐམས་ཅད་པས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་

པར་སྦངས་སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་བཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་

སྔར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་བསྐེད། ༀ་ཏཔྟེ་ཏཔྟེ་མ་ཧཱ་ཏཔྟེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

བཟླས་པས་དངས་པའི་ལྷའི་ཆུ་བོ་གངྒཱ་དང་བུམ་པའི་ཆུ་གཉིས་དབེར་མེད་པར་

མོས་ལ། སོ་སོའི་ནང་དུ་ཧྲིཿ ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བ་སོགས་རང་རང་གི་གདན་

གི་སྟེང་དུ་ལྷག་པར་མོས་པའམ་སོ་སོའི་ས་བོན་ནམ་ཆོ་ག་གསུམ་གིས་བསྐེད། 

བུམ་པའི་མཚན་མ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་ལྷར་བསྐེད། བུམ་པ་གཉིས་ལས་མེད་ན་

རྣམ་རྒྱལ་གི་ནང་དུ་ལྷ་རོགས་པ་དང༌། ལས་བུམ་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་བསྐེད། རང་

གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་ཡེ་ཤེས་པའི་དཀིལ་འཁོར་སྤན་དངས་པ་ལ་

མཆོད་ནས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་དགུག་གཞུག་ཅིང་དབང་དུ་བ། དབང་བསྐུར་རང་རང་

གི་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་གདབ་བོ། །དུང་ཆོས་ཀི་ཆུ་ལ། ༀ་བཛ་ཨ་མྲཱ�་ཏ་ཨུ་ད་

ཀ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་དང་ཡི་གེ་གསུམ་ལན་བདུན་བཟླས་ཏེ་བསྔགས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀི་

བདུད་རྩིར་བས་པའི་རོ་རེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་

ནས་ཧཱུཾ་ཞེས་བཟླས་ཤིང་རོ་རེ་ལ་བཏགས་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བའི་མཐར་ལག་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༢ན༥ན། སྐུ། ༡༢བ༡ན། བླ། ༡༢བ༢ན།  གྱི   ཞོལ། ༡༡ན༦ན། གྱིས



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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གཡོན་པའི་ཁུ་ཚུར་གིས་བཟུང་ལ། གཙོ་བོའི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། ཆུ་ལ་ཨུ་

ད་ཀ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླ། དེ་ནས་བུམ་པ་སོ་སོའི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་

དང་བཅས་པ་སོས་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བཟུང་ནས། སོ་སོའི་སིང་པོའམ་ཕེང་སྔགས་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ་ཉེར་གཅིག་རེ་བཟླ། ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་མཚན་སྔགས་བརྒྱ་

རྩ་བརྒྱད་དང་ཕེང་སྔགས་ལན་བདུན་བཟླ། སྔགས་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་ཡེ་

ཤེས་ཀི་བདུད་རྩི་བཀུག་ནས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །ཐུན་མོང་དུ་ཡི་གེ་གསུམ་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་བ་ལན་བདུན་བརོད་པས་ལྷ་རྣམས་ཆགས་པ་ཆེན་

པོའི་མེས་ཞུ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ངོ་བོར་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པར་བསམ། མཚན་མའི་ལྷ་རྣམས་ཀང་ཞུ་ནས་མཚན་མའི་རྣམ་པར་གྱུར་པར་

བསམ་མོ། །

གཙོ་བོའི་སྔགས་དང་ཧཱུཾ་ལན་བདུན་བཟླས་ནས་དུང་ཆོས་ཀི་ཆུས་བུམ་པ་

རྣམས་སུ་མཆོད་ཡོན་དབུལ། ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་བཟླས་པའི་མེ་ཏོག་

དཀར་པོ་གསུམ་གསུམ་ཡང་གཞུག་གོ །དེ་ནས་མཆོད་པས་མཆོད་བདུད་རྩི་མང་

བ་སོགས་བས་ལ། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྔགས་བཟླས་ནས་ལས་བུམ་གི་ཆུས་དེའི་

ཁ་རྒྱན་གི་ཡལ་འདབ་ཉིད་ཀིས་བསངས་ཏེ། དཀིལ་འཁོར་གི་བ་བ་རྣམས་མ་

རོགས་པ་དེ་སྲིད་དུ་བགེགས་རྣམ་པར་བཟློག་པར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་སན་གསན་

ཕབ་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ་རེག་ནས་བསྟོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་དིལ་བུ་དཀོལ་བར་

བའོ། །བུམ་པ་གཞན་རྣམས་དབེན་པར་ས། བསང་གཏོར་བ་བའི་དོན་དུ་ལས་བུམ་

ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་དང་བཅས་པ་ཤར་སོའི་བང་དུ་བཞག་གོ །བུམ་བཟླས་དང་མཆོད་
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བསྟོད་བདུད་རྩི་མང་བ་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་ཉི་མ་རེ་རེ་ལ་ཐུན་གསུམ་དུ་

བའོ། །ཐིག་གདབ་པ་མ་གཏོགས་པའི་ལྷག་གནས་རྣམས་ནི་རས་བིས་ཀི་ཆོ་ག་

ལའང་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ལ་སར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་བས་ལ། བར་སང་

ལ་ཡང་རིགས་ལྔའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམས་ལ། ལག་པ་གཡས་པས་སོས་

ཕོར་ཐོགས་གཡོན་པས་དིལ་བུ་དཀོལ་ཞིང་ལེ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེར་བས་བཛ་

ཛི་ཧྭཱ། ཞེས་པས་བིན་གིས་བརླབས་ལ་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་

འཇམ་པའི་རོ་རེ་མཆོག །རིག་སྔགས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སོབ་མ་རྣམས་ལ་

བརྩེ་བ་དང༌། །ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཡང་མཆོད་པའི་ཕྱིར། །ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད་ཅན་

རྣམས་ཀི། །དཀིལ་འཁོར་དག་ནི་འདི་བར་འཚལ། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ནི་གུས་པ་

ལ། །དེ་ནི་གནང་བར་མཛད་པའི་རིགས། །སངས་རྒྱས་འགོ་འཁོར་བ་དོན་

སོལ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབས་གནས་དང༌། །གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་ལྷ་

རྣམས་དང༌། །འཇིག་རྟེན་སྐོང་བའི་ལྷ་རྣམས་དང༌། །གང་ཡང་འབྱུང་པོ་མཐུ་ཅན་

དང༌། །གང་ཡང་ལྷ་ཡི་སྤན་མངའ་བ། །སེམས་ཅན་བསྟན་ལ་དགའ་བ་རྣམས། །བདག་

ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་ཡིས། །དཀིལ་

འཁོར་འཇམ་དཔལ་འབྱུང་བ་ནི། །འགོ་བ་དག་པར་བ་བའི་ཕྱིར། །ཡོ་བད་འབོར་

པས་འདི་བ་ན། །དེང་བདག་སོབ་མར་བཅས་པ་ལ། །ཐུགས་ནི་བརྩེ་བར་དགོངས་

ནས་སུ། །ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དཀིལ་འཁོར་དུ། །བིན་གིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། ཞེས་པས་དཀིལ་འཁོར་གི ་ལྷ་ལ་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་
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པས། །དགེས་བཞིན་དུ་གནང་བ་བིན་པར་བསམ་མོ། །

བཞི་པ་སོབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པ་ལ་གསུམ། དང་པོར་བ་བའི་ཆོ་ག །བར་དུ་

བ་བའི་ཆོ་ག །ཐ་མར་བ་བའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པའི་སོབ་མ་ཉེར་ལྔ་མན་ཆད་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ཁྲུས་བས་གོས་གཙང་མ་

བགོས་ཏེ་ཤར་སོར་བཞག །ལག་ཏུ་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་བཟུང་སྟེ་ཐལ་མོ་སིང་གར་

སྦར་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་པ་ལ་བསང་གཏོར་སོགས་ཀིས་ལས་སྒིབ་སྦངས། དེ་

ནས་བླ་མ་དང་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་ལ་མཎྜལ་ཕུལ་ནས། སོབ་དཔོན་ཁྱོད་ནི་

དགོངས་སུ་གསོལ། །དགའ་ཆེན་ཁྱོད་བདག་སྟོན་པ་སྟེ། །བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་

བསྟན་ལ། །མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ། །དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་བདག་ལ་

སོལ། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀང་བདག་ལ་སོལ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་

ཏེ། །སྐབས་གསུམ་བདག་ལ་སལ་དུ་གསོལ། །ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གོང་མཆོག་

ཏུ། །མགོན་པོས་བདག་ནི་གཞུག་ཏུ་གསོལ། ཞེས་འདུན་པ་དག་པོས་ལན་གསུམ་

གསོལ་བ་གདབ་བོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། ཀུན་སོང་བཅོས་ཤིང་ནང་དབང་བསྐུར་བ། སྔགས་ལ་མོས་པ་

བརྟན་པོ་འཛིན་དུ་གཞུག་པ། །སོམ་པ་བཟུང་ཞིང་བིན་གིས་བརླབ་པ། སོ་ཤིང་དོར་

ཏེ་ཁྱོར་ཆུ་སོགས་སྦིན་པ། ཆོས་བཤད་དེ་སྤོ་བ་བསྐེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བླ་མས། 

ལ་ལ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་དོན་གཉེར། །འདི ་ན་དཀིལ་འཁོར་འཇུག་པར་

བེད། །བསོད་ནམས་འདོད་པས་དེ་ལས་གཞན། །གཞན་དག་འཇིག་རྟེན་གཞན་དོན་

གཉེར། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དོན་གཉེར་བའི། །དད་པ་མང་དུ་བེད་པ་ཡི། །བློ་ལྡན་
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དཀིལ་འཁོར་འཇུག་བ་ཡི། །ཚེ་འདིའི་འབས་བུ་འདོད་མི་བ། །ཚེ་འདིའི་འབས་བུ་

འདོད་པ་ལ། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དོན་མི་འགྱུར། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དོན་གཉེར་

སྐེས། །འཇིག་རྟེན་འདི་ཡི་འབས་བུ་རྒྱས། ཞེས་བརོད་ལ། ཚེ་འདིའི་མངོན་མཐོ་

ཙམ་འདོད་ནས། །སྔགས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏུ་འཇུག་པ་དང༌། ཕྱི་མའི་མངོན་མཐོ་ཙམ་

འདོད་ནས་འཇུག་པ་དང༌། སྐུ་གསུམ་གི་གོ་འཕང་འདོད་ནས་དཀིལ་འཁོར་དུ་

འཇུག་པ་གསུམ་ལས། སྔ་མ་གཉིས་ལྟར་མི་བ་བར་ཕྱི་མ་ལྟར་བ་དགོས་པ་རྒྱུ་

མཚན་དང་བཅས་པ་བཤད་དེ་ཀུན་སོང་བཅོས་སོ། །རང་གཙོ་བོར་གསལ་བའི་

ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གི་འོད་ཟེར་གིས་སོབ་མ་རེ་རེ་ནས་རང་གི་ཁ་ནས་བཅུག་པ་རོ་

རེའི་ལམ་ནས་འཐོན་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་གཙོ་བོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣམ་

པར་བསྐེད་ལ། སིང་གའི་ས་བོན་གི་འོད་ཟེར་གིས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཀུག་སྟེ་ཁ་

ནས་ཞུགས་ཤིང་ཞུ་བ་སྔར་བཞིན་འཐོན་པས་སོབ་མ་རེ་རེ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་

བསོམས་ནས་པདྨ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཤར་སོར་བཞག་གོ །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་སོབ་མ་རང་ལ་ལྷག་པར་གུས་ཤིང་ཡིད་ལ་ཆེས་འབབ་

པ་གཅིག་གཙོ་བོར་བས་ཏེ་དེའི་སོ་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས། བུ་ཚུར་ཤོག་

ཅིག་ཐེག་ཆེན་པོ། །གསང་སྔགས་སྤོད་ཚུལ་ཆོ་ག་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་ཡང་དག་བསྟན་

པར་བ། །ཁྱོད་ནི་ཚུལ་ཆེན་སོད་ཡིན་གི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་ཅན། །དུས་

གསུམ་འབྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རོ་རེ་སྔགས་ཀི་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཡེ་ཤེས་

མཉམ་མེད་ཡང་དག་བརེས། །གསང་སྔགས་སྦོར་བ་མཉམ་མེད་པ། །གང་གིས་

ཤཱཀ་སེང་གེ་སོགས། །མཆོག་རྣམས་ཀིས་ནི་བདུད་ཀི་སེ། །མི་བཟད་ཆེན་པོའི་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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སྟོབས་ཆེན་བཅོམས། །འཇིག་རྟེན་རེས་འཇུག་རྟོགས་ནས་ནི། །ཆོས་འཁོར་བསོར་

ནས་མ་ངན་འདས། །དེ་བས་ཀུན་མཁྱེན་ཐོབ་བའི་ཕྱིར། །བུ་ཡིས་བློ་གོས་འདི་གིས་

ཤིག །ཅེས་བ་བའི་དོན་བཤད་ལ་མོས་པ་བརྟན་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་སོབ་མ་ལ་དོན་དན་བཞིན་པས། གང་ཞིག་ཐོག་མེད་སྲིད་

པའི་ཆུ་ཀླུང་དུ། ཞེས་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་ལན་གསུམ་རེས་ཟློས་

བེད་དུ་གཞུག་གོ །དེ་ནས་ཐུན་མོང་བའི་སོམ་པ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོམ་པ་

འཛིན་འདོད་དག་པོ་བསྐེད་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། །སིག་

པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགོ་བའི་དགེ་ལ་རེས་ཡི་རང༌། །སངས་རྒྱས་བང་

ཆུབ་ཡིད་ཀིས་”བཟུང་།
1
ཞེས་པའི་རེས་ཟློས་ལན་གསུམ་གིས་འཇུག་སོམ་འཛིན་

དུ་གཞུག །དབང་བཞི་རོགས་པར་ལེན་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གི་སོམ་པ་

བཟུང་བའི་ཆེད་དུ། འཁོར་ལོ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དབང༌། །དམ་པ་བདག་ལ་སལ་ནས་

ནི། །མགོན་པོ་འཁོར་ལོ་ལྷ་དག་གིས། །དེ་ཉིད་སོབ་དཔོན་འཕིན་ལས་དང༌། །སངས་

རྒྱས་ཀུན་གི་དམ་ཚིག་དང༌། །སོམ་པ་གསང་མཆོག་གསུང་དུ་གསོལ། །སེམས་

ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕྱིར། །རྟག་ཏུ་བདག་ནི་སོབ་དཔོན་བགིད། ཅེས་ཁྱད་པར་དུ་

གསོལ་བ་འདེབས་སུ་བཅུག་ནས། རྒྱས་པར་ནི་སོབ་དཔོན་གི་སོམ་པ་བསྒག་པའང་

བས་ནས། དེའི་རེས་སུ་སོབ་མས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སལ་བ། །དེ་ལྟར་བདག་

ནི་བགིད་པར་འཚལ། ཞེས་བརོད་དེ། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས། །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༥ན༡ན། སྐུ། ༡༥ན༥ན། བླ། ༡༥བ༡ན།  བཟུང་།   ཞོལ། ༡༣བ༦ན། གཟུང་།



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ནི། །དུས་འདི་ནས་ནི་བཟུང་ནས་ནི། །ཇི་སྲིད་བང་ཆུབ་སིང་པོའི་བར། །ཇི་ལྟར་དུས་

གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས། །བང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངེས་མཛད་པའི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་

ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐེད་པར་བགི། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ནི་བསབ་པ་

དང༌། །དགེ་བའི་ཆོས་ནི་སྡུད་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཚུལ་ཁིམས་

གསུམ། །སོ་སོར་བརྟན་པོར་བཟུང་བར་བགི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་

ཏེ། །བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །སངས་རྒྱས་རྣལ་འབོར་ལས་སྐེས་

པའི། །སོམ་པ་དེང་ནས་”བཟུང
1
་བར་བགི། །རོ་རེ་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡི། །རོ་རེ་

དིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བར་བགི། །སོབ་དཔོན་དག་ཀང་

”བཟུང
2
་བར་བགི། །རིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡི། །དམ་ཚིག་ཡིད་དུ་འོང་བ་

ལ། །ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དུས་དྲུག་ཏུ། །སྦིན་པ་རྣམ་བཞི་རྟག་ཏུ་སྦིན། །བང་ཆུབ་ཆེན་

པོ་ལས་བྱུང་བའི། །པདྨའི་རིགས་ཆེན་དག་པ་ལ། །ཕྱི་དང་གསང་བ་ཐེག་པ་

གསུམ། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་མ་ལུས་”བཟུང
3
་། །ལས་ཀི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་

ལ། །སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནི། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་”བཟུང
4
་བར་བགི། །མཆོད་

པའི་ལས་ཀང་ཅི་ནུས་བགི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་མེད་པ། །དམ་པ་བདག་གིས་

བསྐེད་བགིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕྱིར། །བདག་གིས་སོམ་པ་མ་

ལུས་བཟུང༌། །མ་”སྒལ
5
་རྣམས་བདག་གིས་བསྒལ། མ་གོལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་

1 མ་ཕྱི། ༡༥བ༡ན། སྐུ། ༡༥བ༤ན། བླ། ༡༦ན༡ན།  བཟུང   ཞོལ། ༡༤ན༥ན། གཟུང

2 མ་ཕྱི། ༡༥བ༡ན། སྐུ། ༡༥བ༥ན། བླ། ༡༦ན༢ན།  བཟུང   ཞོལ། ༡༤ན༦ན། གཟུང

3 མ་ཕྱི། ༡༥བ༢ན། སྐུ། ༡༥བ༦ན། བླ། ༡༦བ༣ན། བཟུང   ཞོལ། ༡༤བ༡ན། གཟུང

4 མ་ཕྱི། ༡༥བ༣ན། སྐུ། ༡༦ན༡ན། བླ། ༡༦ན༣ན། བཟུང   ཞོལ། ༡༤བ༡ན། གཟུང

5 མ་ཕྱི། ༡༥བ༣ན། སྐུ། ༡༦ན༢ན། བླ། ༡༦ན༤ན།  སྒྲལ   ཞོལ། ༡༤བ༢ན། བསྒྲལ



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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དགོལ། །དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་དབུགས་འབྱུང་ཞིང༌། །སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་

དགོད། ཅེས་པའི་རེས་ཟློས་ལན་གསུམ་བེད་དུ་བཅུག་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའི་སོམ་པ་འཛིན་དུ་གཞུག་གོ །

སོམ་པ་འདི་གཉིས་གང་ཡང་བསྲུང་མི་ནུས་ན་ཆུ་དབང་མན་ཆད་གང་ཡང་མི་

བསྐུར་བ་དང༌། ཐུན་མོང་གི་སོམ་པ་བསྲུང་ལ་གཉིས་པ་བསྲུང་མི་ནུས་ན་བུམ་དབང་

གི་གཙོ་བོ་ཡན་ཆད་མི་བསྐུར་བར་གསུངས་པས། ལེན་པའི་ཚེ་སོབ་མ་ལ་ལེན་

འདོད་དང་བསྲུང་འདོད་དག་པོ་བསྐེད་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཡང་སོམ་ལྡན་གི་ཆོ་ག་

བ་བ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །སོབ་མ་ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་བཟླས་པའི་དིའི་ཆུ་

གཏོར་ནས་བསྲུངས་ལ། སོབ་མ་རྣམས་ཀི་སིང་གར་ལག་པ་གཡས་པ་རོ་རེ་དང་

བཅས་པའི་དིའི་ཆུས་རེག་ཅིང་ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་པ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་

མཚན་པ། མགིན་པར་རེག་ནས་ཨཱཿ ཞེས་བརོད་པས་པདྨའི་ལྟེ་བ་ལ་ཨཱཿ ས་མཚན་

པ། དཔྲལ་བར་རེག་ཅིང་ༀ་ཞེས་བརོད་པས་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བར་ༀ་གིས་མཚན་

པར་བསམ། ཡང་ཡས་མར་རེག་ཅིང་བརོད་པས། དེ་དག་ལས་འོད་འཕོས་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེ་སྤན་དངས་ཏེ་དེ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པར་

བསམ། ཡང་མས་ཡར་རེག་ཅིང་བརོད་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང༌། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་

ནས་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་བཟླས་ཏེ་སོབ་མའི་སྤི་བོར་མེ་ཏོག །མདུན་དུ་

སོས་དང་མར་མེ། སིང་གར་དིའི་བྱུག་པ་དབུལ་ལོ། །
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བཞི་པ་ནི། འོ་མ་ཅན་གི་ཤིང་ཧ་ཅང་སོམ་པ་དང་ཕ་བ་མིན་པ། “དང
1
་ཞིང་

ཚིགས་མེད་པ། མ་གས་པ། ར་མེད་པ་མགོ་མཇུག་མཉམ་པ་དིའི་ཆུས་བཀྲུས་ཤིང་

བདུག་པས་བདུགས་ལ་སོར་བཅུ་གཉིས་པ་རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་བཅིངས་པ། སོབ་དཔོན་

བང་དུ་ཕྱོགས་པས་ཡི་གེ་གསུམ་བཟླས་ནས་སོབ་མ་ལ་བིན་ལས་ལ་བགེགས་

མཐར་བེད་ཀི་སྔགས་ཀིས་བསྔགས་ནས་དི་བཟང་དང་བ་བྱུང་གིས་པའི་ཀོ་བའི་

སྲབ་མཐུག་ཙམ་དུ་ཁྲུ་བཞི་པ་གྲུ་བཞི་རུ་བྱུགས་ནས་སོབ་མ་ཁ་ཤར་རམ་བང་དུ་

ཕྱོགས་པ་ལ། ༀ་བཛ་ཧཱ་ས་ཧ། ཞེས་པས་རྩེ་མོ་ནས་འཆོས་ཏེ། ༀ་པྲ་ཏི་བཛི་ས་མ་

ཡ་ཨཱི་ཤྭ་རི་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བཟླས་ནས་མིག་སྟེང་དུ་བལྟ་ཞིང་ལྟོས་པ་མེད་པར་

མཎྜལ་གི་སྟེང་དུ་དོར་རོ། །རྩེ་མོ་སྟེང་དུ་བལྟས་ན་རིག་འཛིན། བླ་མ་ལ་བསྟན་ན་

མཆོག །ཐུར་དུ་བལྟས་ནས་འོག །ཤར་བང་ནུབ་ལྷོར་བལྟས་ན་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་

འགྲུབ་ལ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་ལྷུང་ན་དངོས་གྲུབ་མེད་དོ། །ཤཱནི་པས་ཤར་དང་བང་གི་ལས་

ལྡོག་ནས་བཤད་དོ། །

དེ་ནས་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་དི་བཟང་གི་ཆུ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཟླས་ཏེ། ༀ་ཧྲིཿ སུ་བི་

ཤུདྡྷ་དྷ་རྨཱཿ སརྦྦཱ་པཱ་པཾ་ནི་ཙཱ་ཨ་སྱ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ་སརྦ་བིཀ་ལྤཱན་ཨ་པ་ན་ཡ་ཧཱུཾ་ཞེས་

བཟླས་ཏེ་ཁྱོར་བ་གསུམ་འཐུང་དུ་བཅུག་པས་སོ་གསུམ་གི་སིག་པ་ཐམས་ཅད་

སྦངས་ཤིང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས་བསལ་བར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཀུ་ཤ་རྩ་བ་དང་

རྩེ་མོ་མ་ཉམས་པ་མང་བ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་ཞིང་དེ་ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པ་སྟན་

གི་དོན་དང༌། ཀུ་ཤ་ཉུང་བ་དྷིཿ ལས་བྱུང་ཞིང་དེ་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༦ན༤ན། སྐུ། ༡༦བ༢ན། བླ། ༡༦བ༥ན།  དྲང   ཞོལ། ༡༥ན༢ན། དྲངས
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སྔས་ཀི་དོན་དུ་ༀ་བཛ་ཏིཀྵྞ་”བཾ
1
་ཞེས་པས་ལག་པ་གཡོན་པའམ་ཐལ་མོ་གཉིས་ཀི་

བར་དུ་སྦིན་པ་ནི་བཀ་ཤིས་པའི་རི་ལམ་མི་འཁྲུལ་བའི་དོན་དུའོ། །དེ་ནས་གཞོན་ནུ་

མས་བཀལ་བའི་སྐུད་པ་དམར་པོ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་སུམ་བསྒིལ་ཁྲུ་གང་སོར་བཞི་པ་

ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པ་ཞབས་བསིལ་གི་ཆུས་བསངས། རོ་རེ་གསུམ་གི་

མདུད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་དཔུང་པ་གཡས་པའམ་གཡོན་པ་ལ་བསོར་གསུམ་

བཅིངས་ཏེ། སོབ་མ་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར་རོ། །

ལྔ་པ་ནི། དེ་ནས་བླ་མས། འཇིག་རྟེན་དུ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་རྣམས། །ཨུ་དུམྦཱ་རའི་མེ་

ཏོག་བཞིན། །”རྒྱ
2
་ལམ་ན་ནི་རེས་འགའ་ཞིག །འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ནི་མི་འབྱུང་

ངོ༌། །གསང་སྔགས་སྤོད་པའི་ཚུལ་འབྱུང་བ། །དེ་བས་ཀང་ནི་དཀོན་པ་སྟེ། །གང་

གིས་མཉམ་མེད་སེམས་ཅན་དོན། །མ་ངན་མི་འདའ་བེད་པར་ནུས། །བསལ་པ་བེ་

བ་དུ་མ་རུ། །སིག་པ་བགིས་པར་གྱུར་པ་གང༌། །དེ་ཀུན་དཀིལ་འཁོར་འདི་འད་

བ། །མཐོང་བས་བང་བར་འགྱུར་ལགས་ན། །གགས་པ་མཐའ་ཡས་སྔགས་སྤོད་

པའི། །ཚུལ་ལ་གནས་ན་སོས་ཅི་དགོས། །སྐོབ་”པའི
3
་གསང་སྔགས་བཟླས་ནས་

ནི། །གོ་འཕང་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར། །གང་དག་སྤོད་པ་མཆོག་འདི་ལ། །བློ་གོས་

ཤིན་ཏུ་མི་གཡོ་བ། །དེ་དག་གིས་ནི་ངན་འགོ་ཀུན། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་རབ་ཏུ་

བཅས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀིས། །རེད་པ་མཉམ་མེད་དེ་རིང་རེད། །གང་

1 མ་ཕྱི། ༡༧བ༣ན། སྐུ། ༡༧ན༢ན། བླ། ༡༧ན༤ན། བཾ   ཞོལ། ༡༥བ༡ན། བ

2 མ་ཕྱི། ༡༧བ༥ན། ཞོལ། ༡༥བ༤ན། བླ། ༡༧བ༡ན། རྒྱ    སྐུ། ༡༧ན༥ན། བརྒྱ

3 མ་ཕྱི། ༡༧ན༡ན། བླ། ༡༧བ༢ན། ཞོལ། ༡༥བ༥ན། པའྱི   སྐུ། ༡༧བ༡ན། པས
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ཕྱིར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་”པ
1
། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཀུན་གིས་ནི། །བསྟན་པ་འདི་ལ་

ཁྱེད་རྣམས་ཀུན། །ཡོངས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྐེ་བཞིན་པ། །དེ་ཕྱིར་ཁྱེད་རྣམས་ཐེག་ཆེན་

ལ། །”སང
2
་ནི་རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཆེར་འབྱུང་བའི། །ལམ་

མཆོག་འདི་ནི་དཔལ་དང་ལྡན། །ཁྱེད་རྣམས་དེར་ནི་དོང་བས་ན། །རང་འབྱུང་སལ་

པ་ཆེན་པོ་པ། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་

སུ་འགྱུར། ཞེས་པའི་དོན་བཤད་དེ་སྤོ་བ་བསྐེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་སོབ་མ་རྣམས་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་ཀིས་བསྲུང་

ཞིང་བཟླས་པའི་དོན་དུ་སྔགས་བིན་ལ། ནམ་གི་ཆ་བཞིའི་ཐ་མ་ལ་རི་ལམ་རྟོགས་ལ་

ནང་པར་ང་ལ་སྨོས་ཤིག །ཅེས་བརོད་ནས་དཀིལ་འཁོར་གི་ཁང་པའམ་གཞོན་དུ་ཀུ་

ཤ་ཆེ་བ་སྟན་དང་ཆུང་བ་སྔས་སུ་ཆུག་ལ། སེངེའི་ཉལ་སྟབས་ཀིས་ཤར་ཕྱོགས་

སམ། སོ་ཤིང་དོར་བ་མགོ་གང་དུ་བལྟ་ས་པ་དེར་མགོ་སྟོན་ལ་ཉོལ་ཅིག །ཅེས་

བའོ། །རང་ཉིད་དཀིལ་འཁོར་གི་ཁང་པར་ཞུགས་ནས་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་

ཤིང༌། སོ་ཤིང་དོར་བ་མགོ་གང་དུ་བལྟས་པ་དེར་མགོ་བསྟན་ཏེ་ཉལ་ལ། ནང་པར་སྔ་

བར་ལངས་ནས་གཏོར་མ་བཏང་སྟེ། སོབ་མ་རྣམས་ལ་རི་ལམ་དིས་ལ། དཀོན་

མཆོག་གསུམ་དང་མཛའ་བཤེས་མཐོང་བ་སོགས་བཟང་ན་སྤོ་བ་བསྐེད། རི་ལས་

ལྷུང་བ་སོགས་ངན་ན་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་ཀིས་བསྲུང་བ་དང༌། བདག་མེད་

པའི་དོན་བཤད་པ་དང༌། ཞི་བ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྦིན་སྲེག་བ་ཞིང་

གཏོར་མ་བཏང་ངོ༌། །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གཙོ་བོའི་རྣལ་འབོར་དང་ལྡན་པས། སྟ་

1 མ་ཕྱི། ༡༧ན༢ན། པ   སྐུ། ༡༧བ༢ན། ལ   ཞོལ། ༡༦ན༡ན། ༡༧བ༤ན། པ

2 མ་ཕྱི། ༡༧ན༣ན། སྐུ། ༡༧བ༢ན། ཞོལ། ༡༦ན༡ན། སང   བླ། ༡༧བ༤ན། སེང



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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གོན་གི་ལྷ་ལ་མཆོད་ནས་སྔར་གི་སྔགས་རྒྱས་ནམ་མཁའ་ལ་བཏེག་སྟེ་བཞག་

གོ །སོབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོ་ག་ནི་རས་བིས་ལའང་འདའོ། །

༼དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག༽

གསུམ་པ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། ཡེ་ཐིག་གདབ་ཅིང་ཚོན་དགེ་བ། 

བུམ་པ་དགོད་ཅིང་དཀིལ་འཁོར་བརྒྱན་པ། བསྒྲུབས་ཤིང་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡེ་ཐིག་གདབ་པ། ཚོན་དགེ་བ། བགེགས་”བཟློག
1
་ཐབས་

སོ། །དང་པོ་ལ་ཡེ་ཐིག་འདུ་བ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཐིག་སྐུད་དཀར་པོ་ལྔ་

ཚན་ལྔ། སོད་ལྔར་བཞག་ལ་ཡུངས་ཀར་གི་ཕྱེ་མ་དང༌། བདུད་རྩི་ལྔ་དང༌། དི་ཞིམ་པོ་

བསྲེས་པའི་ཚོན་ལྔས་སྐུད་པ་རྣམས་སོ་སོར་ཁ་བསྒྱུར། ཐིག་སྐུད་ནག་པོ་ཧཱུཾ་ལས་

མི་བསྐོད་པ། དཀར་པོ་བྲུཾ་ལས་རྣམ་སང༌། སེར་པོ་ཨཾ་ལས་རིན་འབྱུང༌། དམར་པོ་

ཛིཾ་ལས་འོད་དཔག་མེད། ལང་ཁུ་ཁཾ་ལས་དོན་གྲུབ་ཀི་ངོ་བོར་བསོམས་ལ། ས་བོན་

དེ་རྣམས་བཟླས་ཏེ་སོད་གཙང་མར་བཞག །དཔོན་སོབ་གཉིས་སྔར་ལྟར་བསྐེད་པའི་

སོབ་མ་ལ་ས་བོན་ལྔ་བརོད་དེ་བིན་ལ། སོབ་མས་ཀང་དེ་ཉིད་བརོད་ཅིང་བླངས་ཏེ་

ལག་པ་གཡོན་པའི་སོར་མོའི་རྩེ་ནས་མཐེ་བོའི་རྩ་བའི་བར་དུ་ནག་དཀར་སེར་

དམར་ལང་བའི་རིམ་པས་བཀོད་ལ་བརྐྱངས་ལ། སྔར་ནམ་མཁར་བཞུགས་སུ་

གསོལ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་ལ་སོགས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་སྐུད་འོད་ཟེར་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་སུ་བལྟས་ལ། ༀ་ཨཀྵོ་བྷྱ་

1 མ་ཕྱི། ༡༧བ༣ན། བཟོག   སྐུ། ༡༨ན༤ན། ཟོག   ཞོལ། ༡༦བ༢ན། བླ། ༡༨ན༥ན། བཟོག



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བཛ་སུ་ཏྲཾ་མེ་པྲ་ཡཙྪ་མཧཱ་མཎྜལ་སཱུ་ཏྲ་ཎཱ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་མི་བསྐོད་པ་ལ་གསོལ་བ་

གདབ། ཨཀྵོ་བྷྱའི་གནས་སུ་ཤཱ་ཤྭ་ཏས་རྣམ་སང་དང༌། རཏྣ་སམྦྷ་ཝས་རིན་འབྱུང་

དང༌། ཨ་མི་ཏ་བྷ་ཝས་འོད་དཔག་མེད་དང༌། ཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ཞེས་བཅུག་ལ་དོན་གྲུབ་

ལ་གསོལ་བ་གདབ་བོ། དེ་ནས་རང་གི་མིག་གཉིས་སུ་ཡི་གེ་ཛཿ ལས་ཉི་མ་དང་ཟླ་

བ་སེར་པོར་བསྐེད། 

ༀ་དིཔྟ་ད�ཥྚི་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཞེས་བརོད་ཅིང་མྱུར་དུ་མིག་གི་རི་མ་འདེགས་ཤིང་

བརེབས་པ་འབར་བའི་ལྟ་སྟངས་ལགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་བཀུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་རང་

རང་གི་མདོག་ཅན་གི་ས་བོན་གི་ཡི་གེའི་གཟུགས་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀ་ནས་

བཏང་བ་ལག་པའི་ཐིག་སྐུད་སོ་སོ་ལ་ཐིམ་པར་བསོམས་ལ། ༀ་ཨནོ་ན་ཨ་ནོ་ག་ཏཿ 

སརྦ་དྷརྨྨཱཿ པ་ར་སྥ་ར། ཨ་ནུ་པྲ་བིཥྚཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ ཨ་དྱན་ཨ་ནུ་པྲ་བིཥྚཿ སརྦ་དྷརྨྨཱཿ 

ༀ་ཨཱ་ཧཱུཾ། ཞེས་ཟློས་ཤིང་དང་པོ་ལྔ་ལྔར་བསྒིལ། དེ་ནས་ལྔ་པོ་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ཏེ་

ཚད་ནི་སྔར་དང་འདའོ། །དེ་ནས་བགེགས་མཐར་བེད་དུ་བསྐེད་པའི་སོར་རྣམས་མ་

གཏོགས་པ་དི་ཞིམ་པོའི་ཆུ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་ཞེས་པ་ནས། ལྷག་གནས་བའོ། ཞེས་

པའི་བར་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་བའོ། །དཀིལ་འཁོར་གི་ས་ལ་སྔར་གི་སྔགས་དང་

བུམ་པའི་ཆུས་བསངས་ཏེ་གཙང་མར་བས་པ་ནས་མཆོད་བསྟོད་ཀི་བར་དང་སོབ་

དཔོན་ནུབ་དང་ཞེས་པ་ནས། ལྟེ་བར་བཟུང་ཞེས་པའི་བར་སྔར་བཤད་པ་བཞིན། 

གཉིས་ཀའི་ལྟེ་བའི་ཐད་ཀའི་བར་སང་ལ་ཐིག་སྐུད་བརྐྱངས་ནས། རོ་རེ་དང་བཅས་

པའི་ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོས་ཐིག་སྐུད་བཟུང་ནས། ༀ་བཛ་

ས་མ་ཡ་སཱུ་ཏྲ་མ་ཏི་ཀ་མ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བྲུཾ་ཨཾ་ཛིཾ་ཁཾ། ཞེས་བརོད་ཅིང་ནམ་མཁའ་ལ་གདབ་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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ལ། སེ་གོལ་གི་སྒ་བའོ། །ཐིག་གི་སྒས། སེམས་ཅན་དོན་དུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀི། །དུས་

ཡིན་དེ་ཕྱིར་འདིར་སྤོན་ཅིག །ཅེས་བརོད་པས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་བསྐུལ་ནས་བོན་ཏེ་ཐིག་སྐུད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་དེ་མ་ཐག་

དཔོན་སོབ་གཉིས་ཀའི་ལག་པ་མཉམ་པོར་སད་ལ་སོད་པའི་རང་སྟབས་སྔར་བཞིན་

བས་ཏེ། འོད་ཟེར་ཕེང་བའི་མཐའ་ནས་མཐའི་བར་དུ་ཚངས་ཐིག་དང་པོ་གདབ་སྟེ། 

དེའི་ཚེའང་ཐིག་གི་སྒས་སངས་རྒྱས་རྣམས་བསྐུལ་ཏེ་བོན་ནས་ཐིག་སྐུད་ལ་ཐིམ་

ཞིང༌། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་སྲད་བུ་ཁ་དོག་སྔར་སང་བའི་ཐིག་སྐུད་རེ་ཆད་ནས་

ལས་ཐིག་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །

དེ་ནས་སྔར་བཞིན་རང་པ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་སོང་ནས་ལྷོ་བང་གི་ནམ་

མཁའ་ལ་གདབ་པ་དང་ས་ལ་ཚངས་ཐིག་གཉིས་གདབ་པ་དང་པོ་བཞིན་བ། དེ་ནས་

ནམ་མཁའ་ལ་འདེབས་པ་མ་གཏོགས་པ་སོར་ཕྱོགས་ལ་སོགས་སྔར་བཞིན་བ་

ཞིང༌། ཐིག་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ལས་ཐིག་བཞིན་བཏབ་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་

དམིགས་པ་དང་པོ་བཞིན་བའོ། །ཐིག་སྐུད་འཛིན་པའི་དམིགས་བསལ་དང་ཐིག་སྐུད་

ཀི་ལྟས་རྟོག་པ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་བའོ། །ཐིག་ཐེབས་པ་ན་ཐིག་སྐུད་ལ་མཆོད་གཏོར་

དབུལ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛ་མུཿ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་སྐུད་ནམ་

མཁར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་ལ་ཚོན་ས་ལྔའི་སྐུད་

པ་གནས་ཇི་ལྟ་བར་བཞག་གོ །ཡེ་ཐིག་ཐེབས་ནས་ཐིག་ལ་འགོམ་དགོས་པ་བྱུང་བ་

དང༌། ཚོན་བིན་རླབས་ཅན་ལ་འགོམ་དགོས་པ་བྱུང་ན། ༀ་བཛ་བེ་གཱ་ཀམ་ཧཱུཾ། 

ཞེས་ངག་ཏུ་བརོད་ལ། ཡིད་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ཚོན་ནམ་མཁའ་ལ་བཏེག་ནས་བ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཞིང་རེས་སུ་ཕབ་ལ་བསྟིམ་མོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚོན་རྩི་བིན་གིས་བརླབ་པ། 

རྟེན་གི་དཀིལ་འཁོར་འདི་བ། དེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་དགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འབོར་བ་ཆེ་ན་རིན་པོོ་ཆེའི་རྡུལ་ཚོན་དང་ཆུང་ནས་ཚོན་ལ་སོགས་

པ་སོད་”སར
1
་པ་རྣམས་སུ་སོ་སོར་བཀོད་ལ། བསང་སྦངས་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ཧཱུཾ་བྲུཾ་

ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་ལས་རེ་རེ་ཡང་རིགས་ལྔའི་ངོ་བོར་བསོམས། ནམ་མཁར་

བཀོད་པའི་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་སོ་སོའི་ས་བོན་ལས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོན་

སྔར་བཤད་པ་བཞིན་འབར་བའི་ལྟ་སྟངས་ཀིས་བཀུག་སྟེ་བཅུག་པས་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོན་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །ས་བོན་ལྔ་དང༌། ༀ་བཛ་ཙི་ཏྲ་ས་མ་ཡ་

ཧཱུཾ། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀིས་བསྔགས་སོ། །རང་གི་མིག་གཉིས་སྔར་བཞིན་བསྐེད་དེ། 

སྔར་བཞིན་བལྟས་ལ་རྡུལ་ཚོན་ལ་ཧི་ཡིག་བཀོད་ནས། བདེན་པ་གང་གིས་སེམས་

ཅན་རྣམས་རྡུལ་ཚོན་མང་ཞིང༌། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་

དང༌། རེས་སུ་ཆགས་པར་གྱུར་པའི་བདེན་པ་དེས་རྡུལ་ཚོན་རྣམས་འབར་བར་གྱུར་

ཅིག །ཅེས་པ་བདེན་པའི་བིན་རླབས་ཀིས་མང་པོར་སར་ལ་དི་དང་མེ་ཏོག་ལ་

སོགས་པས་མཆོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཕུར་བུ་དངོས་སུ་བཏབ་པ་ཡིན་ན་དེ་

བཏོན་ནས་ཤུལ་ཚོན་ས་ལྔས་དགང་ལ་མཉམ་པར་བ། བསམ་གཏན་གིས་བཏབ་

ནའང་རང་པས་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་ནས་ཕུར་བུ་ཕྱུང་བར་མོས་ལ་ལག་ན་

གནས་པའི་རོ་རེ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་དིལ་བུ་གསིལ་ཞིང༌། འདི་ནི་ཆོས་

1 མ་ཕྱི། ༡༩ན༢ན། སྐུ། ༡༩བ༣ན། ཞོལ། ༡༧བ༦ན། སར   བླ། ༡༩བ༦ན། གསར
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དབིངས་དག་པ་སྟེ། །སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་གོལ་བེད་པ། །འཇམ་དབངས་རྒྱལ་པོ་

རང་ཉིད་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་གནས། །ཉེས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་

གོལ། །འཁོར་ལོའི་ནང་དུ་ཡང་དག་གནས། ཞེས་པའི་རོ་རེའི་གླུས་ཆོས་དབིངས་

རྣམ་པར་དག་པར་མོས་ནས། ཚོན་འགེད་པའི་སྐོན་བསལ་ལ་དཀིལ་འཁོར་གི་ནང་

དུ་འདུག་སྟེ། ལག་པ་གཡས་པས་རོ་རེ་བཟུང་ཞིང༌། གཡོན་པ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གིས་

དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་ཏེ། རྩིག་པ་ལྔ་ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་སེར་དམར་

ལང་སྔོ་བ། ཞེང་ཚད་སོའི་ཉི་ཤུ་ཆ། དཔངས་མཐེའུ་ཆུང་གི་ཚད་དང༌། སྲིད་དུ་སོར་

བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚད་གཡས་སོར་གི་རིམ་པ་བཞིན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་ཙི་ཏྲ་ས་མ་

ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅིང་དང་པོར་བིས་ལ། རིན་པོ་ཆེ་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་ལས་

བས་པའི་ཐུར་མ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོར་མོས་པར་བའོ། །

སྔར་བཤད་པ་ལས་རེ་ཁ་སོམ་པར་བིས་ན་ནད་བསྐེད། ཕ་ན་ནོར་ཉམས། 

དམའ་ན་དངོས་གྲུབ་མི་འགྲུབ། ཡོ་ན་གདུང་བ་བསྐེད། ཆད་ན་བླ་མ་དང་སོབ་མ་

མཆི། རྡུལ་ཚོན་འདེས་ན་རིགས་རྒྱུདའཆད་པར་གསུངས་པས་སྐོན་དེ་དག་དང་

བལ་བརའདིའོ། །ཚོན་སོམ་ཕ་སོགས་ཀི་ཉེས་པ་བསྐེད་པའང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་

བསམ་སྦོར་མི་བརྟན་པ་ལ་ཡིན་ནོ། །ཚོན་ས་ནི་དབུས་ཀི་རེའུ་མིག་སྔོན་པོ། དེའི་

མཐའ་སོར་གི་སམ་བུ་ནི་སྔོན་པོ་ལ་རོ་རེའི་ཕེང་བ་ཅན་ཀ་བ་རྣམས་ཕྱོགས་མདོག་

ཟུར་ཐིག་གིས་བཅད་པའི་ཕྱི་ནང་གི་བར་རྣམས་ཤར་དཀར། ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། 

བང་ལང་བ། རོར་ཕེང་གི་ཟླུམ་པོ་ནི་ནག་པོ་ལ་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པ་ཕྱིའི་རོ་རེའི་ཁ་དོག་

ལྟར་རོ། །དེའི་ཕྱི་ཚངས་ཐིག་གི་གོ་སོ་སོར་བུམ་པ་སེར་པོ་ཆ་ཆུང་བཞི་པ་གཉིས་
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གཉིས་སོ། །འདོད་སམ་དམར་པོ་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ། སོ་དང་སོ་

ཁྱུད་ཀི་མཚམས་སུ་ཟླ་ཕྱེད་ལ་གནས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་རོ་རེས་མཚན་པ། ཕ་གུའི་

གཞི་དམར་པོ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་གྲུ་བཞི་དང་ཟུར་གསུམ་སོགས་ཀིས་སྦྲས་པ། ད་བ་ད་

ཕྱེད་ཀི་གཞི་ནག་པོ་ལ་ཆུ་སྲིན་གི་ཁ་ནས་འཕྱད་པའི་མུ་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་སྐུད་པ་

དམར་པོ་ལ་བརྒྱུས་པ། གོ་གཉིས་དང་སྟེང་འོག་ཏུ་གསེར་གིས་བཅིངས་པའི་ནོར་

བུ་དབུས་ན་ཡོད་པ། 

དེའི་ནང་དུ་ཁ་ཅིག་ལ་ནི། པདྨ་དང༌། ཟླ་ཚེས་དང༌། རོ་རེ་ཕྱེད་པས་བརྒྱན་པའི་

ཉི་མ། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་རིན་པོ་ཆེ། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་པདྨ་ལ་གནས་པའི་རོ་རེ། དོ་ཤལ་གི་

གོ་གཉིས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བའི་དོ་ཤལ་ཕྱེད་པ། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཡུ་བ་

ཅན་གི་རྔ་ཡབ་དང་། དིལ་བུའི་”མཐར
1
་ནང་དུ་རྔ་ཡབ་འཕྱང་བའོ། །ཤར་བུ་དང་

མདའ་ཡབ་ཀི་གཞི་ནག་པོ་ལ་ཤར་བུ་དཀར་པོ། མདའ་ཡབ་པདྨ་འདབ་མ་ཕྱེད་པའི་

དབིབས་ཅན་དཀར་པོ། རྟ་བབས་ཀི་ཀ་བ་དང༌། གང་རྒྱབ་ཀི་ནང་རྣམས་ཕྱོགས་

མདོག །གང་རྒྱབ་ཀི་ཆ་ཆུང་ཕྱེད་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་འདི་ཞིང་རྣམ་པར་

བཀ་བའི་བླ་བེ་དང༌། དོ་ཤལ་དང༌། དོ་ཤལ་ཕྱེད་པ་འཕྱང་བ། སམ་བུ་བཅུ་གཅིག་གི་

གསེར་སམ་སེར་པོ། རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཕ་གུ་བཞིན། རིག་པ་དང་བ་རཎྜ་མཛེས་ཚོན། 

མུན་པ་གཉིས་ནག་པོ། ཤར་བུ་དང་མདའ་ཡབ་སྔར་བཞིན་དེའི་སམ་བུའི་དབུས་སུ་

པད་ཟླའི་གདན་ལ། འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ། དེའི་གཡས་གཡོན་ཆ་ཆུང་

ཕྱེད་དུ་རི་དྭགས་ཕོ་མོ་སེར་པོ། ཆ་ཆུང་གཅིག་ཏུ་མགིན་པ་དང་”བཅས
2
་པའི་

1 མ་ཕྱི། ༢༠ན༣ན། སྐུ། ༢༠བ༦ན། ཞོལ། ༡༩ན༡ན། ཁའྱི   བླ། ༢༡ན༣ན། མཐར

2 མ་ཕྱི། ༢༠ན༦ན། སྐུ། ༢༡ན༣ན། ཞོལ། ༡༩ན༤ན། ཐེབས   བླ། ༢༡ན༦ན། བཅས
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གདོང་འགེང་བཞིན་པ་མིག་འཁོར་ལོའི་རྩེ་མོ་ལ་བལྟ་བ། དེ་གཉིས་ཀི་ཕྱི་ངོས་སུ་

མདའ་ཡབ་གཉིས། སྟེང་གི་གྲྭ་བཞིར་གདུགས་རེས་བརྒྱན་པ། ས་ཚོགས་རོ་རེའི་རྭ་

དབུས་མ་རྣམས་ཕྱོགས་མདོག །གཡས་གཡོན་གི་རྭ་གཉིས་ནི་དེའི་གོའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མདོག་སྟེ། ཇི་ལྟར་རིགས་པར་རོ། །ཡང་ན་ཕྱོགས་རེའི་ས་ཚོགས་རོ་

རེའི་རྭ་ཐམས་ཅད་རང་ཕྱོགས་ཀི་རྒྱལ་བའི་མདོག་ཏུ་བའོ། །པདྨའི་ལྟེ་བ་ལང༌། གེ་

སར་སེར། འདབ་མ་ས་ཚོགས། དེའི་གཞི་ཆོས་འབྱུང་མཚོན་པའི་དམར་སྐ་ཕྱིའི་རེ་

ཁ་དཀར་པོ། ས་ཚོགས་རོ་རེའི་སམ་བུ་ནི་ཇི་ལྟར་མཛེས་པ། རོ་རེ་ནི་རྩེ་གསུམ་

པའམ། ལྔ་པ། དེའི་ཕྱིའིི་རེ་ཁ་དཀར་པོའམ་སེར་པོ། འོད་ཟེར་གི་ཕེང་བ་ནི་ཁ་དོག་

ས་ལྔ་པ་སྟེ། དེའི་མཐར་ཚོན་གི་རེ་ཁ་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཚོན་གིས་རྟེན་གི་དཀིལ་འཁོར་འདི་བ་རོགས་པ་དང༌། 

ཕྱག་རྒྱ་དགོད་པར་བའོ། །ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་སུ་ཐུན་མོང་གི་གདན། ཕྱོགས་

བཞི་དམར། མེ་རླུང་སེར། བདེན་བལ་ལང༌། དབང་ལྡན་ནག །ལྟེ་བ་ལང༌། གེ་སར་

སེར་བའི་ས་ཚོགས་པདྨ་རེ་དགོད། དེའི་སྟེང་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གདན་སྒྲུབ་

ཐབས་བཞིན་བཀོད་ལ། དེའི་སྟེང་དུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའམ་ཆོས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལྷ་རང་

རང་གི་ས་བོན། མཱཾ། ༀ། སྭ། ཨཱཿ ཧཱ། ལཱཾ། མཱཾ། པཱཾ། ཏཾ། ཛཿ ཧཱུཾ། བཾ་ཧོ། ཁཾ། རཾ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། རྣམས་འོག་ནས་འཆད་པའི་གནས་རྣམས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དགོང༌། 

མཚན་མའི་ཕྱག་རྒྱ་འགོད་ན། དབུས་སུ་གཙོ་བོའི་རིལ་གི་སྔོ་བསངས། ཤར་དུ་རྣམ་

སང་གི་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ། ལྷོར་རིན་འབྱུང་གི་རིན་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་

ཆ་དགུ་པ། ནུབ་ཏུ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། བང་དུ་དོན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 40  

གྲུབ་ཀི་རལ་གི་ལང་གུ། མེར་སྤན་མའི་དབུས་གནག་ལ་མཐའ་དཀར་བའི་འོད་དང་

ལྡན་པའི་སྤན། བདེན་བལ་དུ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པའམ་ཨུཏྤལ་དམར་པོ། 

རླུང་དུ་གོས་དཀར་མོའི་པདྨ་དམར་པོ་ཁ་བེ་བ་སོང་བུ་དང་བཅས་པ། དབང་ལྡན་དུ་

སྒོལ་མའི་ཨུཏྤལ་སེར་པོ་ཁ་བེ་བ། མེ་ལ་སོགས་པའི་མཚམས་བཞི་དང༌། ཤར་སོའི་

གཡོན་དང་གཡས་སུ། གཟུགས་དང༌། སྒ་དང༌། དི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་བ་རོ་རེ་མ་

དང༌། ཆོས་དབིངས་རོ་རེ་མ་རྣམས་ཀི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། མེ་ལོང་དཀར་པོ་དང༌། པི་

ཝང་སྔོན་པོ་དང་། དིའི་དུང་ཆོས་དང༌། རོའི་སོད་དང༌། གོས་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པ་

དང༌། ཆོས་འབྱུང་དཀར་པོའ།ོ །ཤར་ལ་སོགས་པའི་སོ་བཞིར་གཤིན་རེ་མཐར་བེད། 

ཤེས་རབ་མཐར་བེད། པདྨ་མཐར་བེད། བགེགས་མཐར་བེད་རྣམས་ཀི་རིམ་པ་

བཞིན་དུ། རོ་རེའི་ཐོ་བ་ནག་པོ། རོ་རེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་དཀར་པོ། པདྨ་དམར་

པོ། ས་ཚོགས་རོ་རེ་སྔོན་པོ་ཁ་གེས་པ་རྣམས་དགོད་པར་བའོ། །མཚན་མ་ཐམས་

ཅད་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ། གཙོ་བོའི་མཚན་མ་མགོ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་ཞིང་། གཞན་

རྣམས་རང་རང་གི་ཕྱོགས་སུ་མགོ་བསྟན་པའོ། །དེ་ནས་ཆད་ལྷག་ཡོད་མེད་ལེགས་

པར་བརྟགས་ནས། མེད་པར་ཤེས་པ་དང་ཚོན་འཐོར་བ་རྣམས་རས་ལ་སོགས་པས་

ཕྱི། ཧཱུཾ་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའི་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་བཅས་པའི་དིའི་ཆུས། 

དཀིལ་འཁོར་གི་ཕྱི་རྣམས་སུ་བྱུག་ཅིང་བསངས། ཚོན་ལྷག་མ་རྣམས་བསྡུས་ནས་

མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛ་མུཿ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་སྟ་གོན་གི་ལྷའི་

ཐུགས་ཀར་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་བདག་ལ་བསྡུ། ཚོན་ལྷག་མ་རྣམས་དབེན་པར་

བཞག་གོ །



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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གསུམ་པ་བགེགས་བཟློག་ཐབས་ནི། དཀིལ་འཁོར་འདི་བའི་དུས་སུ་རླུང་དང་

ཆར་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་བེད་པའི་བགེགས་ཞི་བར་བ་བ་ནི། རང་གཤིན་རེ་

གཤེད་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། སྐུའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཡས་བརྐྱངས་ལ་སོགས་པའི་

སྟང་སྟབས་ཀིས་བགེགས་རྣམས་ཕྱེ་མར་རློག་པ། གསུང་གི་རྣལ་འཕྲུལ་འཇིག་པའི་

དུས་ཀི་འབྲུག་སྒ་སྒོག་པ་ལྟ་བུར་སྔགས་འདོན་པ། ཐུགས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་བགེགས་

ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པར་བས་ཏེ། དེའི་ཕེང་སྔགས་ང་རོ་

”དག
1
་པོས་བཏོན་ལ་བགེགས་ཚར་བཅད་དོ། །

གཉིས་པ་བུམ་པ་དགོད་ཅིང་དཀིལ་འཁོར་བརྒྱན་པ་ནི། ལྷག་གནས་བས་པའི་

བུམ་པ་རྣམས། སོས་ཀིས་ས་དངས་ཏེ་རོལ་མོ་ས་ཚོགས་པས་དཀིལ་འཁོར་ལ་

གཡས་སོར་དུ་ལན་གསུམ་བསོར་ཏེ། ཕྱིའི་རོ་རེ་རྭ་བའི་ནང་དུ་ཁ་ནང་ལྟའི་དབང་དུ་

བས་པའི་ཤར་སོའི་ཐད་ཀའི་གནས་ལས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་གཡས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་

པ་དང༌། ཤར་སོའི་གཡོན་ངོས་ན་རྣམ་སང་དང༌། སྤན་མ་དང་ལས་བུམ་རྣམས་

སོ། །གཡས་སུ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་དང༌། ཆོས་དབིངས་རོ་རེ་མ་དང༌། གཤིན་རེ་

གཤེད་རྣམས་སོ། །ལྷོའི་གཡོན་དུ་རིན་འབྱུང་དང༌། མཱ་མ་ཀཱི་དང༌། སྒ་རོ་རེ་མ་དང༌། 

ཤེས་རབ་མཐར་བེད་རྣམས་ཀིའོ། །ནུབ་ཀི་གཡོན་དུ་སང་མཐའ་དང༌། གོས་དཀར་

མོ་དང༌། དི་རོ་རེ་མ་དང༌། པདྨ་མཐར་བེད་ཀིའོ། །བང་གི་གཡོན་དུ་དོན་གྲུབ། རོ་རོ་

རེ་མ། རེག་རོ་རེ་མ། བགེགས་མཐར་བེད་རྣམས་ཀིའོ། །

དེ་ནས་མཆོད་པའི་ཡོ་བད་གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་དང༌། 

1 མ་ཕྱི། ༢༡བ༣ན། སྐུ། ༢༢ན༦ན། དྲག  ཞོལ། ༢༠བ༡ན། དག  བླ། ༢༢བ༣ན། དྲག



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་རྔ་ཡབ་དང༌། བུམ་པ་གང་བ་དང༌། ལྷ་རེ་རེ་ལ་སྤོད་ཚང་བ་

རེ། དེ་མ་འབོར་ན་མཆོད་པ་རེ་རེ་ཞིང་བཅུ་ལས་མི་ཉུང་བ་རྣམས་ལ་ཧཱུཾ་དང་གཙོ་

བོའི་སྔགས་བཟླས་ལ། ༀ་བཛ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་པས་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་

བཤམས། ནང་མཆོད་དང་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་གཏོར་མ་

དང༌། ཕྱི་རོལ་པའི་གཏོར་མ་ལ་སོགས་བཤམ་མོ། །

གསུམ་པ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། དཀིལ་འཁོར་

”བསྒྲུབ
1
་པ། དཀིལ་འཁོར་མཆོད་པ། དབང་བསྐུར་བའོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་ནས་རང་ཁྲུས་བས་ཤིང་དི་ཞིམ་པོས་ལུས་ལ་བྱུག །སྟོད་

གཡོགས་དང༌། གཙུག་ཏོར་དང༌། རྒྱན་དང་ལྡན་པར་བ། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་

པའི་ཆུས་དཀིལ་འཁོར་བསང་ཞིང་དཀིལ་འཁོར་བསྲུངས་ནས། དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་

པའི་སྔོན་དུ་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ཇི་ཙམ་ཞིག་བསོམ་པ་ནི། ཤར་སོ་དང་ཉེ་བར་ནུབ་ཏུ་

ཁ་བལྟས་ཏེ་འདུག་ལ། ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན་གཙོ་བོའི་རྣལ་འབོར་རྐྱང་བ་དང༌། རྒྱས་པར་

ན་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡན་ཆད་མཆོད་བསྟོད་དང་བཅས་པ་བས་ཏེ། རྟེན་

དང་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལུས་ལ་བསྡུས་ལ་གཙོ་བོ་རྐྱང་བའི་རྣལ་འབོར་དང་

ལྡན་པར་བའོ། །བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་དུ་བས་ནས་དཀིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་

ཀང༌། སབས་འདིར་ནི་བདག་མདུན་བསྲེ་བ་མིན་ནོ། །

དེ་ནས་ཤཱུ་ན་ཏས་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་སྦངས་ལ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་

སྦོར་བ་ཚོགས་གསོག་གམ། བསྲུང་འཁོར་བསོམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། གཞལ་ཡས་

1 མ་ཕྱི། ༢༢ན༢། ཞོལ། ༢༠བ༦ན། བླ། ༢༣ན༣ན།  བསྒྲུབ     སྐུ། ༢༢བ༦ན།  སྒྲུབ



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བསྐེད། དེ་ནས། སྔར་བཤད་པའི་ས་

བོན་ཕྱག་མཚན་དང་བཅས་པ་ཆོ་ག་གསུམ་གིས་དམ་ཚིག་པའི་དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་

ཐབས་བཞིན་རོགས་པར་བསྐེད་ཅིང༌། རང་དང་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་

བོ་ཐ་མི་དད་དུ་མོས་པར་བ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབ་པ་

བས་ཏེ། སོམས་པར་ཞུགས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཞལ་དུ་

བཅུག་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སུ་ཞུ་ནས་རོ་རེའི་ལམ་ནས་རིག་མའི་པདྨའི་ནང་དུ་

བབས་པ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་ལྷ་བཅུ་དགུ་རོགས་པར་བསྐེད། དེ་ནས་རང་རང་

གི་འབིན་སྔགས་ཀིས་སྤོས། སྤི་དང་ཁྱད་པར་གི་རང་རང་གིས་མཛད་པ་མཛད། 

སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས་རང་རང་གི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་འདེས་པ་སར་བོན་ནས། 

རང་འདའི་དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །

དཀིལ་ཆོག་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། སྔར་བཞིན་ཤེས་རབ་ཡན་ལག་

འདུས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་རང་ནང་བཞུགས། །སེམས་”བཟང
1
་ནམ་མཁའ་

ཁྱབ་བས་པ། །འཁོར་ལོའི་ངོས་སུ་གནས་བའོ། ཞེས་པས་བསྟན་ཅིང༌། སྔ་མ་དམ་

ཚིག་པ་དང༌། ཕྱི་མ་རང་འདའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་ཡིན་ནོ། །རིག་མའང་རྩ་

རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་མཱ་མ་ཀཱིར་”བསྐེད
2
་པར་སན་ཞབས་ཀིས་བཤད་དོ། །དེ་

ནས་རང་གིས་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གི་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས། འོག་མིན་ནས་

རང་འདའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་པ་ལ། འདོད་ཡོན་ལྔས་མཆོད་ནས་དམ་ཚིག་པ་

དང་དབེར་མི་ཕྱེད་པར་རྒྱས་གདབ་ཅིང༌། སྔར་ནམ་མཁར་བཏེག་པའི་སྟ་གོན་གི་

1 མ་ཕྱི། ༢༢བ༤ན། སྐུ། ༢༣བ༢ན།  བཟང    བླ། ༢༣བ༥ན། ཞོལ། ༢༡བ༢ན། བསམ

2 མ་ཕྱི། ༢༢བ༤ན། སྐུ། ༢༣བ༣ན། བསྐེད   བླ། ༢༣བ༥ན། ཞོལ། ༢༡བ༣ན། བསྐོད
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དཀིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་ནས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་དགུག་གཞུག་ཅིང་དབང་དུ་བས་ལ། 

ལྷ་སོ་སོའི་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་འདེབས་པ་དང༌། སྐེ་མཆེད་དང་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བའོ། །ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པའི་

རིམ་པ་གཉིས་བྱུང་བའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སྔ་མ་རང་འདའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་པ་

དང༌། ཕྱི་མ་རང་འདའི་ལོངས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་ཡིན་ནོ། །དཔལ་ཀླུའི་བང་

ཆུབ་ཀིས་མཛད་པའི་མི་བསྐོད་རོ་རེའི་དཀིལ་ཆོག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་འདིར་ཡང་

སྦར་བར་བ་སྟེ། མར་མེ་མཛད་བཟང་པོའི་བཞེད་པར་སང་བ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཞབས་

ཀི་རེས་འབང་ཨ་བྷྱས་ཀང༌། མངལ་ནས་སྤོས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་འདེས་པ། རང་

ལ་འཇུག་པ། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པར་བཤད་པ་དང༌། རྩ་རྒྱུད་ལས། སངས་རྒྱས་ཞི་

བའི་གནས་སྤོས་པས། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ནི་རབ་ཏུ་བརྒྱན། ཞེས་པའི་དོན་

ཏོ། །རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀི་ལུགས་འདི་ལ་དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་དུས་ནའང་སྐུ་

གསུམ་གི་ཚོགས་པ་ཅན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་རེད་པ་གལ་ཆེའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཆོད་པ་དངོས་དང༌། སོ་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

ནང་དུ་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་མཆོད་པ་དང༌། ཕྱི་རོལ་ཏུ་མཆོད་གཏོར་བ་བའོ། །དང་པོ་

ནི། མཆོད་པ་རྣམས་ལས་ཐམས་ཅད་པས་བསངས། ཤཱུ་ན་ཏས་སྦངས་ཤིང་བསྐེད་

བིན་གིས་བརླབས་ལ། དག་ཅིང་དི་མེད་ཡིད་འོང་བའི། །སྔགས་ཀི་ཡོན་ཆབ་

མཆོག་འདི་དག །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཁྱེད་ལ་འབུལ། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་སུ་

གསོལ། །ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད་

ཡོན་དང༌། མཆོད་ཡོན་གི་གནས་སུ་ཞབས་བསིལ། ཞལ་བསིལ། བསང་གཏོར་
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བཅུག །ཨཾ་གི་གནས་སུ་པཱ་དྱཾ་དང༌། ཨཱཉྩ་མ་ཎཾ་དང༌། པྲོཀྵ་ཎཾ་བཅུག་ལ་ཆུ་བཞིའི་

མཆོད་པ་དང༌། ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་དམ་པ་འདིས། །དཀིལ་འཁོར་མཆོད་པ་བགིད་པར་

འཚལ། །ཐུགས་ནི་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ། །མགོན་པོས་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་

ཤིག །ཅེས་མེ་ཏོག་གི་གནས་སུ་ཉེར་སྤོད་ཀི་ལྷག་མ་དང༌། རོལ་མོའི་མིང་བཅུག་ལ་

ཉེར་སྤོད་དང༌། 

ཁ་དོག་དབིབས་ལེགས་ཡིད་འོང་རྒྱན་”ཕེང
1
་ལྡན། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་

གཟུགས་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་

ན། །བཞེས་ཤིང་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སལ་དུ་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཱུ་པ་པཱུ་

ཛ་མེ་”གྷ
2
་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་གཟུགས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་

སྦར་ཏེ། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་ཟིན་དང་མ་ཟིན་པའི། །ཡོན་ཏན་ཚིག་བརོད་སྒ་སན་

ཡིད་འོང་ལྡན། །མོས་བློས། བཞེས་ཤིང༌། ཤཔྟ། ཞེས་སྒ་དང༌། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་

ཙནྡན་སྦྲུལ་སིང་དང༌། །ཨ་ཀར་ལ་སོགས་དབང་པོ་ཚིམ་བེད་རྣམས། །མོས་བློས། 

བཞེས་ཤིང་། གནྡྷེ། ཞེས་དི་དང༌། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་རོ་དང་བཅུད་ལྡན་པའི། །ལུས་

སེམས་རྟས་བེད་རོ་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས། བཞེས་ཤིང༌། རས། ཞེས་རོ་

དང༌། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་འཇམ་མཉེན་འཁིལ་ཆགས་པའི། །རེག་བའི་ཁྱད་པར་

ལུས་སེམས་ཚིམས་བེད་པ། །མོས་བློས་དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་

ན། །བཞེས་ཤིང་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སལ་དུ་གསོལ། །སརྴ་ཞེས་པས་རེག་བ་

རྣམས་འབུལ་ལོ། །རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས་འབྱུང་བའི། མི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་

1 མ་ཕྱི། ༢༣བ༡ན། སྐུ། ༢༤བ༡ན། ཕེང   ཞོལ། ༢༢ན༦ན། འཕེང   སྐུ། ༢༤བ༣ན། ཕེང

2 མ་ཕྱི། ༢༣བ༢ན། སྐུ། ༢༤བ༢ན། བླ། ༢༤བ༣ན།  གྷ    ཞོལ། ༢༢བ༡ན། བྷ
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ཤེས་ཆེ། ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟོད་པ་དང༌། བདུད་རྩི་”མང
1
་བ་སོགས་བའོ། །ལྷའི་

དཀིལ་འཁོར་གསལ་བར་བསོམས་ལ། གཙོ་བོའི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། གཞན་

རྣམས་ཀི་ཉི་ཤུ་རྩ་རེ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་ལ། ནང་དུ་འཇིག་རྟེན་

དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་གཏོར་མ་བཏང༌། ནང་གི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང་

ཚོགས་ཀི་མཆོད་པ་སོགས་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་པའི་གོགས་དཀིལ་འཁོར་བསྲུང་དུ་བཅུག་ལ། རང་ཉིད་

གཙོ་བོ་ལས་བེ་ནས། ཁོ་བོའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སོང་ལ། སྒྲུབ་ཁང་གི་

ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕྱོགས་བཅུར་མཎྜལ་བ། མ་འབོར་ན་མཎྜལ་གཅིག་གམ་གཏོར་མ་གཅིག་

ལ་བསྡུ། དེ་ནས་གཏོར་མ་བིན་གིས་བརླབས་ལ། ཕྱོགས་སྐོང་རྣམས་བསྐེད་ལ། 

རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་ཕྱོགས་སྐོང་

རྣམས་བཀུག་ནས་དབེར་མེད་དུ་བ། དེ་ཉིད་སད་ཅིག་གིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་

”སྟེ
2
། གསང་བ་འདུས་པའི་ལྷ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་

པར་བསྐེད། སྐེ་མཆེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ། དབང་བསྐུར་རིགས་

ཀི་བདག་པོས་རྒྱས་གདབ། མཆོད་ཡོན་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་མཆོད་པས་མཆོད་ལ། 

གཏོར་མ་གཏོར་ཆོག་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་ལ། ༀ་ཨིནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡ་མཱ་ཡ་སྭཱ་

ཧཱ། ༀ་བ་རུ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཀུ་བེ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ནཻ་ར�་ཏ་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། ༀ་བྰ་ཡ་བེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨཱི་ཤ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཙནྡྲ་ཡ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སཱུ་

རྱ་ཡ་ག་ཧཱ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བ་ཧྨ་ཎེ་སྭཱ་ཧཱ། པྲི་ཐི་ཝི་བྷྱཿ སྭཱ་ཧཱ། ཨ་སུ་རེ་བྷྱཿ སྭཱ་ཧཱ། ནཱ་

1 མ་ཕྱི། ༢༣བ༦ན། སྐུ། ༢༤བ༦ན། མྱང   ཞོལ། ༢༢བ༤ན། མྱོང   བླ། ༢༥ན༡ན། མྱང

2 མ་ཕྱི། ༢༤ན༣ན། སྐུ། ༢༥ན༣ན། སེ   ཞོལ། ༢༣ན༢ན། ཏེ   བླ། ༢༥ན༤ན། སེ
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གེ་བྷྱཿ སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀིས་ཕུལ་ལ། ཞབས་བསིལ་དང་མཆོད་ཡོན་དབུལ། 

ཉེར་སྤོད་དང་ནང་མཆོད་ཕུལ་ལ། ༀ་བཛ་མུཿ ཞེས་གཤེགས་སུ་གསོལ། དཀིལ་

ཆོག་ན་མི་གསལ་ཡང༌། ཡང་ན། ཁོ་བོ་བཅུ་དང་ཕྱོགས་སྐོང་རྣམས་ཕྱོགས་

མཚམས་སུ་ཕྱི་ནང་བས་ཏེ་བཀོད་ནས། དཀིལ་འཁོར་གི་བ་བ་མ་རོགས་ཀི་བར་

བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །

དེ་ནས་ཉེ་རེག་བས་ཏེ། རང་ལག་བཀྲུ། ཙོག་ཙོག་པུར་འདུག་ཅིང་སྨ་བ་བཅད། 

ལག་པ་གཉིས་པུས་མོའི་ནང་དུ་འོང་བ་བ། གཡས་པ་གན་རྐྱལ་དུ་གནས་པའི་གུང་

མོ་དང་སྲིན་ལག་ཅུང་ཟད་བཀུག་སྟེ། ཁ་ལ་ཕྱོགས་པར་བཟུང༌། གཡོན་པའི་མཐིལ་

དུ་ཆུ་གཙང་བླུག་པ་གཡས་པའི་སོར་མོས་བླངས་ཏེ། ཁ་ལ་ལན་མང་དུ་བབ་ཅིང་

ལན་གཉིས་གསུམ་དུ་ས་བུག་གཉིས་དང༌། མིག་དག་དང༌། རྣ་བ་དང༌། ཁ་དང་ལག་

པ་དག་དང་ལྟེ་བ་དང༌། མགོ་ལ་རེག་པའི་རེས་སུ། ཧུབ་གསུམ་བཏུངས་ནས་མཆུ་

ལ་ལན་གསུམ་ཕྱི་བར་བའོ། །ཉི་མ་སོ་སོའི་ཐུན་སོ་སོ་ལ་ཕྱོགས་སྐོང་རྣམས་ལ་

མཆོད་གཏོར་དབུལ། ཁོ་བོ་རྣམས་ཀང་ཕྱོགས་མཚམས་སམ་མཎྜལ་གཅིག་གི་སྟེང་

དུ་བསྐེད་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ཕྱོགས་སྐོང་གི་སྔ་ཕྱི་གང་

རུང་དུ་བའོ། །གྲུབ་ན་ཆད་ལྷག་གི་ཉེས་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར་ཏུ་ཞི་བ་དང༌། དཀིལ་འཁོར་

པ་ཚིམས་པའི་ཕྱིར་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྤིན་སྲེག་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ང་རྒྱལ་གིས་ཧཱུཾ་བཞི་པའི་སྔགས་བཟླ་ཞིང༌། 

མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་བླངས་ཏེ་རོ་རེ་ཤུགས་ཀི་འཇུག་པས་དཀིལ་འཁོར་གི་འོག་ནས་

འཛུལ་ཏེ་ནང་དུ་ཞུགས། དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་སམ་གི་སྟེང་ནས་བསོར་བར་མོས་ལ། 
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རོ་རེ་གསོར་དིལ་བུ་གསིལ་ནས། རོ་རེའི་རང་པས་སོར་བ་ལན་གསུམ་བས་པའི་

མཐར་འཁོར་ལོ་ལ་བལྟས་ཏེ། མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་གཙོ་བོ་ལ་ཕུལ་ལ། ཆད་ལྷག་གི་

ཉེས་པ་དག་པར་བ། ཁོ་བོའི་ལྟ་བས་བལྟ་ཞིང༌། དཀིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སོར་བས་

ནས་ནུབ་ཏུ་སོང་སྟེ། རང་པ་གཡོན་བརྐྱང་དང་ལག་པ་གཉིས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་

བས་ལ། ༀ་བཛོད་གྷ་ཊ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅིང་ཕྱག་རྒྱ་དེ་བཀོལ་

ནས་ཤར་སོ་ནང་ནས་ཕྱེ་བར་བསམ། བང་ཕྱོགས་སུ་གནས་ནས་ལྷོ་སོ་དང༌། ཤར་

ཕྱོགས་སུ་གནས་ནས་ནུབ་སོ་དང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གནས་ནས་བང་སོ་ཕྱེ་བར་

བསམས་ལ། ༀ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡཱ་མི། ཞེས་བརོད་ནས་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་ཕུལ་

ལ་གར་བེད་ཅིང་བླངས་ལ། རང་གི་མགོ་ལ་བཅིངས་ཏེ་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཕྱག་བས་

ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཀའ་དིན་སོལ་

ཅིག །ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སོམ་བཟླས་བའོ། །མཆོད་པ་ནས་འདིའི་བར་ནི་

རས་བིས་ཀི་ཆོ་ག་ལའང་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རང་ཉིད་ཞུགས་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང༌། སོབ་མ་

གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར། 

རང་ཉིད་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤིང་དབང་བླང་བར་བ་སྟེ། དེའང་བླ་མ་དང་གཙོ་བོ་

ཐ་མི་དད་དུ་བས་ལ། བླ་མའི་བ་བ་རྣམས་གཙོ་བོས་མཛད་པར་བསོམ། སོབ་མའི་

བ་བ་རྣམས་རང་གིས་བས་ལ་སོབ་མ་གཞུག་པའི་དོན་དུ་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། བདག་

མིང་ཆེ་གེ་ཞེས་བ་ཡི། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སོབ་དཔོན་ཆེ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་

སེམས་ཀུན་གིས། །གསུངས་པའི་ཆོ་ག་བདག་གིས་ནི། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཆོ་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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ག་ཡིས། །སེམས་ཅན་དོན་ནི་བདག་གིས་བགི། །དེ་ལ་རེས་གནང་སོལ་མཛོད་

ལ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་ཀིས། །བདག་ལ་ཉེ་བར་མཛད་དུ་

གསོལ། །དེ་ནས་དམ་ཚིག་གི་གླུ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བརོད་པའི་བསྟོད་པ་སྔོན་དུ་

འགོ་བས་བདེན་པའི་སྟོབས་བརོད་པར་བ་སྟེ། ནམ་མཁའ་སྐེ་བ་མཚན་ལྡན་

ཕྱིར། །ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་ཞི་བ། །སེམས་དཔའི་རོ་རེ་ཆེ་རང་བཞིན། །འཇམ་པའི་རོ་

རེ་དེང་གྲུབ་མཛོད། །ཀུན་མཆོག་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སྟེ། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལྷག་

པའི་ལྷ། །རོ་རེ་འཛིན་པ་ཀུན་གི་རྒྱལ། །མི་འགྱུར་མཆོག་ཏུ་བདག་གྲུབ་མཛོད། ཅེས་

པ་ནས། ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སྟེ། །དག་ཅིང་གསལ་ལ་རོག་པ་

མེད། །གཟུང་དུ་མེད་ཅིང་བརོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལས་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང༌། །དེ་

བཞིན་ཉིད་ལས་ཀུན་ཏུ་སྐེ། །བདེན་པ་དེ་ཡིས་དཀིལ་འཁོར་དུ། །གཟུགས་བརན་

གསལ་བར་སོབ་མ་ནི། །ཀུན་གིས་དི་མ་མེད་མཐོང་ཤོག །ཅེས་བདེན་སྟོབས་བརོད་

ལ། དཀིལ་འཁོར་ལ་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དཀིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པ་དང༌། ཞུགས་པ་ལ་དབང་

བསྐུར་བ། དཀིལ་འཁོར་གི་མཇུག་གི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གདོང་གཡོགས་

དང་བཅས་ཏེ་གཞུག་པ་དང༌། དཀིལ་འཁོར་མཐོང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འཇུག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡོལ་བའི་ཕྱིར་རོལ་ཏུ་གཞུག་པ་དང༌། ནང་དུ་གཞུག་

པའོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ལྷག་གནས་བས་པའི་སོབ་མ་ལུས་དི་ཞིམ་པོས་བྱུགས། 

ལག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཐོགས། མཎྜལ་དང་ཡོན་ཕུལ་ཏེ། འདི་ན་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ལས། །ཉོན་མོངས་ཆུ་སྲིན་ན་ཀས་ཁྱབ། །ལས་ཀི་རླུང་གི་རྦ་ཀོང་འཁྲུག །བདག་བིང་

ཐུགས་རེའི་རྒྱ་མཚོ་ཀེ། །མི་ཤེས་ལིང་ཏོག་གིས་བསྒིབས་མིག །ཉོན་མོངས་དབང་

དུ་མཛད་ནས་ནི། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་ལས་སྐོབ། །ཐུགས་རེའི་རྒྱ་མཚོ་

བདག་སྐོབས་ཤིག །ཅེས་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་གདབ། ལས་བུམ་གིས་ཆུས་བསངས། 

ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའི་དར་དམར་པོའམ་སེར་པོ། ༀ་ཙཀྵུ་བནྡྷ་བ་ར་མ་ནཱ་

ཡ་ཧཱུཾ། ༀ་པྲ་བི་ཤ་བྷ་ག་ཝཱ་ན་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མོ་ཀྵ་སུ་རཾ་སརྦ་སིདྡྷི་སུ་ཁ་པྲ་དཾ་པ་ར་མ་

སུ་ཁ་ཨུཏ་མ་སིདྡྷྱ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ པྲ་སིདྡྷྱ་སྭ། ཞེས་བརོད་དེ་རེ་ཞིག་དཀིལ་འཁོར་མི་

མཐོང་བའིི་དོན་དུ་གདོང་གཡོགས་བཅིང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུཏ་ར་བོ་དྷི་ཨ་ལཾ་

ཀཱ་ར་ཝསྟྲ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དས་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ་ཞེས་པས་སད་གཡོགས་དང༌། ༀ་

བཛ་རཀྵ་ཧཾ། ཞེས་པས་སྟོད་གཡོགས་ཅན་དུ་བ། ༀ་བཛ་ཨུཥི་ཥ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་

པས་གཙུག་ཏོར་བཅིང༌། ཨཱཿ ཁཾ་བི་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་གཏད། 

རྣམ་སང་དུ་བསྐེད་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་གིས་

ལུས་འོད་གསལ་བར་བས་ནས། དཀིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར། ཀེ་ཁྱོད་སུ་ཡིན་

ཅི་ལ་དགའ་ཞེས་དི་ཞིང༌། དེས་ཀང་སལ་བཟང་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལའོ། ཞེས་

ལན་བཏབ་པས་རིགས་དང་མོས་པ་ཤེས་པར་བ། དེ་ནས་ཧཱུཾ་ཞེས་པས་ཤར་སོའི་

ཐད་དུ་བཞག་ལ། ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མཚོན་པའི་སིང་གར་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁོར་རོགས་པ་དང༌། དོན་དམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མཚོན་པའི་དེའི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་

དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་བསོམ་དུ་བཅུག་ལ། ༀ་སརྦ་ཡོ་ག་ཙིཏཾ་ཨུ་པ་ཏ་ཡཱ་མི། ཞེས་

བརོད་དུ་བཅུག་ལ། བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་རྣལ་འབོར་གི་སེམས་བསྐེད་དེ་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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སྔགས་ཀི་ལམ་དུ་རིགས་ངེས་པར་བ། རོ་རེ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ་སིང་གར་རེག་སྟེ། 

ༀ་སུ་ར་ཏེ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧོཿ སིདྡྷྱ་བཛ་ཡ་ཐཱ་སུ་ཁཾ། དེང་ཁྱོད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བིན་གིས་རློབ་པར་འགྱུར་གིས། ཁྱོད་ཀིས་ཀང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཏུ་གསང་བའི་དཀིལ་འཁོར་འདི། དཀིལ་འཁོར་

དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྨ་བར་མི་བ་ཞིང༌། མ་དད་པ་རྣམས་ལའང་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་བསོར་ནས་ཕྱག་བ་བ། དམ་ལ་བཞག་

པ། ཡེ་ཤེས་ཕབ་ནས་བདེན་པ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ༀ་ཨཱཿ ཡ་མཱན་ཀི་ཏ་ཧཱུཾ། 

ཞེས་བརོད་ཅིང་ཁིད་དེ། ཨཱཿ ཁཾ་བི་ར་ཧཱུཾ་གིས་དཀིལ་འཁོར་གི་ནང་དུ་ཞུགས་པར་

བསམ་ཞིང༌། དངོས་སུ་ཡོལ་བའི་ནང་དུ་གཞུག་ཅིང༌། མ་ཧཱ་ར་ཏ་སུ་དི་ཌྷ་སུ་ཏོ་ཥོ་

སུ་སུ་ཁོ། བཛ་ས་ཏྭ་ཨདྷྱ་སིདྡྷྱ་མཾ། ཞེས་བརོད་དེ་བསོར་བར་བའོ། །སབས་འདིར་

སོབ་མའི་དབང་རྐྱང་པ་བསྐུར་བ་དང༌། སོབ་དཔོན་གི་དབང་རོགས་པར་བསྐུར་བ་

གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པར་ཕྱག་དང་དེའི་

སྔགས་མ་བྱུང་ལ། སན་ཞབས་ཀི་འགེལ་པར་བདེན་སྟོབས་བརོད་པའི་གོང་དུ། ཏེ་

ན་ཧཱུཾ་ཏེ་ན་ཧཱུཾ་ཏེ་ན་ཏེ་ཏོ་ཧཱུཾ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཉི་ཚེ་བརོད་ནས་ཕྱག་བེད་པར་བཤད་

དོ། །དབང་བཞི་རོགས་པར་ལེན་པ་ཡིན་ན། སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ཐུན་མོང་དང་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོམ་པ་གཉིས་ཀ་སབས་འདིར་གཟུང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་སོབ་མའི་མགོ་བོར་རོ་རེ་བཞག་ལ། དེང་ཁྱོད་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རིགས་སུ་ཞུགས་ཀིས། དེས་ན་ངས་ཁྱོད་ལ་རོ་རེ་ཡེ་

ཤེས་བསྐེད་པར་བ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་གང་གིས་ཁྱོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 52  

ཀི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་ཀང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ན་དངོས་གྲུབ་གཞན་རྣམས་ལྟ་སོས་ཀང་

ཅི་དགོས། ཁྱོད་ཀིས་ཀང་འདི་དཀིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་སྨ་བར་

མི་བ་སྟེ། ཁྱོད་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རེ་ཞེས་བརོད་དེ། ཕན་ཡོན་གི་སོ་ནས་

དམ་ལ་བཞག །ཡང་སྦི་བོར་གཏུགས་ཏེ། འདི་ནི་ཁྱོད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་རོ་རེ་སྟེ། གལ་

ཏེ་ཚུལ་འདི་སུའང་རུང་བ་ལ་སྨས་ན། འདིས་ཁྱོད་ཀིས་མགོ་འགེམས་པར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་བརོད་ཅིང་རོ་རེའི་མནའ་བརྟན་པར་བ། སིང་གར་བཞག་ལ། 

ༀ་དེ་རིང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རང༌། །ཁྱོད་ཀི་སིང་ལ་ཡང་དག་ཞུགས། །གལ་

ཏེ་ཚུལ་འདི་སྨས་ན་ནི། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་དལ་ཏེ་”གཤགས
1
། ཞེས་པས་སར་ཡང་རོ་

རེའི་མནའ་དང་སྔགས་ཀིས་བསྐུལ་ཏེ། དེ་གཉིས་ནི་ཉེས་དམིགས་ཀི་སོ་ནས་དམ་

ལ་བཞག་པའོ། །དེ་གསུམ་ནི་རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་དམ་གཞག་མཛད་

པའོ། །དེ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གི་སྟེང་གི་དུང་ཆོས་ཀི་ཆུ་ཡི་གེ་གསུམ་གིས་བསྔགས་པ། 

མཐེབ་སྲིན་གིས་བཟུང་བའི་སོད་ཀིས་སོབ་མའི་ཁར་བླུག་ཅིང༌། འདི་ནི་ཁྱོད་ཀི་

དམལ་བའི་ཆུ། །དམ་ཚིག་འདས་ན་སྲེག་པར་བེད། །དམ་ཚིག་”བསྲུང
2
་ན་དངོས་

གྲུབ་སྟེར། །རོ་རེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འཐུང་ཞིག །ༀ་བཛ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ། ཞེས་བརོད་དེ། 

དམ་ཚིག་རྣམས་སྤིར་བསྲུངས་མ་བསྲུངས་ཀི་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་གཉིས་

ཀའི་སོ་ནས་དམ་ལ་བཞག་པའོ། །དེ་ནས་སོབ་མའི་ལག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། དེང་ཕྱིན་

ཆད་ཁྱོད་ཀི་ཕྱག་ན་རོ་རེ་ང་ཡིན་གི། ངས་འདི་གིས་ཤིག་ཅེས་བ་བ་དེ་ཁྱོད་ཀིས་བ་

དགོས་སོ། །ཁྱོད་ཀིས་ང་ལ་བརས་པར་མ་བེད་ཅིག །བས་ན་ཁྱེད་ཡ་ང་བ་མ་སངས་

1 མ་ཕྱི། ༢༧ན༣ན། སྐུ། ༢༨ན༤ན། བླ། ༢༨ན༤ན། གཤགས   ཞོལ། ༢༦ན༡ན། གཤེགས

2 མ་ཕྱི། ༢༧ན༥ན། བསྲུང   སྐུ། ༢༨ན༦ན། བསྲུངས   ཞོལ། ༢༦ན༣ན། བླ། ༢༨ན༦ན། བསྲུང
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པར་འཆི་བའི་དུས་བས་ནས་དམལ་བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་བརོད་པས། རོ་

རེ་སོབ་དཔོན་གི་བཀའ་ཉན་པའི་སོ་ནས་དམ་ལ་བཞག་པ་སྟེ། རྩ་ལྟུང་དང་པོ་ལ། 

ཁྱད་པར་དུ་དམ་བཞག་མཛད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་སོབ་མས་སོབ་དཔོན་གི་རེས་སུ་བཟླས་ལ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བིན་གིས་རློབས་ཤིག །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་ལ་

དབབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་དོན་དུ་ལན་གསུམ་གསོལ་

བ་གདབ། སོབ་དཔོན་གཙོ་བོའི་རྣལ་འབོར་དང་ལྡན་པར་བ། རྩ་འགེལ་ལས་སོབ་མ་

གང་དུ་བསྐེད་མི་གསལ་ཡང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱཿ ལས་འོད་དཔག་མེད་ཀི་

གཟུགས་སུ་བསྐེད་པའི་སིང་ཁར་ལཾ་ལས་སའི་དཀིལ་འཁོར་གྲུ་བཞི་སེར་པོ་ཟུར་

བཞིར་རོ་རེས་མཚན་པའི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ལོག་མར་བཾ་ལས་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་

དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་བུམ་པས་མཚན་པ་ལ་ཡི་གེ་ཨཱཿ སྤི་བོར་ཡཾ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་གི་

དཀིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའི་དབིབས་ཅན་བ་དན་གིས་མཚན་པ་ལ་ཧཿ དཀར་པོ། 

རང་པ་གཉིས་ཀི་འོག་ཏུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་སྔོནཔོ་གཞུའི་དབིབས་ཅན་

བ་དན་གིས་མཚན་པའི་སྟེང་ན། རཾ་ལས་མེའི་དཀིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་

འབར་བའི་སྟེང་ན་ཡི་གེ་ཛྷཻཿ དམར་པོ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་མེའི་རང་བཞིན་ཅན་

བསམ། ས་བོན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་རྩ་ཚིག་ལས་གོ་ལྡོག་པ་ལྟར་སང་ཡང༌། 

སན་ཞབས་ཀིས་འདི་ལྟར་བཤད་”དོ
1
། །དེ་ནས་རླུང་གཡོས་མེ་འབར་ཛྷཻཿ འི་མེ་འོད་

རབ་ཏུ་འབར་བ་གེན་དུ་སོང་བས་སིང་གའི་སའི་དཀིལ་འཁོར་བསྲེགས། ཆུའི་

1 མ་ཕྱི། ༢༧བ༥ན། སྐུ། ༢༩ན༡ན། དོ   ཞོལ། ༢༦བ༤ན། དེ  བླ། ༢༩ན༡ན། དོ
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དཀིལ་འཁོར་ཁོལ། རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་གིས་མནན། ཆུ་ཁོལ་བའི་བདུད་རྩིས་

ལུས་ཐམས་ཅད་བཀང་སྟེ། བདེ་བ་རྒྱས་པར་བསམ། སོབ་དཔོན་གིས་འགིང་བ་

དང་བཅས་པས་རོ་རེ་གསོར་ཞིང་རིལ་བུ་གསིལ། ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས་

པས། གསང་བ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤན་དངས། དེའི་ལུས་ལ་

ཆར་ལྟར་བབ་པར་བསམ། གུ་གུལ་ལ་སོགས་པའི་རས་བསྲེག་ཅིང༌། ཨ་བེ་ཤ་ཡ་

སྟཾ་བྷ་ཡ་ར་ར་ར་ར་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཿ ཨཱཿ ཛྷཻཿ ཞེས་དག་ཏུ་བརོད་ལ། ལུས་

འདར་བ་སོགས་ཀི་རྟགས་ཀིས་ཕེབས་པར་ཤེས་པ་དང༌། དེའི་ལེ་ལ་ཨཱཿ དམར་པོ་

བསམ། བྲུ་ཧི་བཛ་ཞེས་བརོད་ན། “
1
དགེ་བའམ་མི་དགེ་བ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ནས་དེའི་སྤི་བོར་རོ་རེ་བཞག་ལ་ཏིཥྛ་བཛ་ཞེས་བརོད་ལ་བརྟན་པར་བའོ། །དེ་ནས་

སོབ་མ་དཀིལ་འཁོར་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ལ། ཁྱོད་ཀི་མིག་ལ་ཇི་ལྟར་སང་ཞེས་

དིས་ལ། དཀར་པོ་སོགས་སུ་སང་ཟེར་ན། ཞི་སོགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་ལ་སལ་བ་དང་

ལྡན་པར་གོ་བར་བས་ལ། སོབ་མའི་མཐེ་བོང་གཉིས་རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་ལག་པ་

གཡས་ཀིས་བཟུང་སྟེ། རོ་རེའི་རང་སྟབས་ཀིས་གར་གི་ཚུལ་གིས་ལས་ཐམས་ཅད་

པ་བརོད་ཅིང༌། སོར་བ་གསུམ་བེད་དུ་བཅུག་ལ་བདེན་པའི་བིན་རླབས་འདི་

བའོ། །ཡང་དག་པ་ཡི་དཀིལ་འཁོར་འདིར། །བདག་གིས་སོབ་མ་བཅུག་པ་

འདིའི། །ལྷ་རྣམས་རིགས་ཀི་རིམ་པ་ནི། །བསོད་ནམས་ཇི་ལྟ་དེ་ལྟར་ཤོག །འདི་ཡི་

དངོས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །རིགས་ནི་གང་གི་སོད་དུ་འགྱུར། །བསོད་ནམས་མཐུ་

ཡང་ཅི་འད་བ། །དེ་འད་དཀིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརོད་དོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༨ན༣ན། སྐུ། ༢༩ན༤ན། བླ། ༢༩ན༤ན། -དེ་ནས   ཞོལ། ༢༧ན༡ན། +དེ་ནས་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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གཉིས་པ་ནི། སྔར་བཟུང་བའི་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་ཏྲཾ་གིས་བསྔགས་པ་ལས། 

ཡང་ཞིང་མ་རིངས་པའི་མེ་ཏོག་གཅིག་བཏོན་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བར་མོས་ལ། 

སོབ་མ་ཐལ་མོ་སྦར་བའི་བར་དུ་བིན་ལ། སོབ་མས་སེམས་མ་ཡེངས་པར་གཙོ་

བོའམ་རང་གི་ལྷ་གང་ཡིན་གི་དབུ་ལ་འབབ་པར་ཤོག་ཅིག །སམ་དུ་བསམས་ནས། 

པྲ་ཏིཙྪ་བཛ་ཧོཿ ཞེས་བརོད་དེ། དཀིལ་འཁོར་དུ་མེ་ཏོག་དོར་བས་ལྷ་གང་གི་རིགས་

ཡིན་པ་ཤེས་པར་བའོ། །གང་ལ་མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷ་དེ་བསྟན་ཅིང༌། ལྷའི་རྣལ་འབོར་

དང་སྔགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་ཀི་ཆོ་གའང་སྦིན་ནོ། །གཙོ་བོ་ལ་ཕོག་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་

ཅིང༌། ལྷའི་སྐུ་བཀོད་པའི་མཛོད་སྤུ་དང༌། གཙུག་ཏོར་ལ་ཕོག་ན་ཕྱག་ཆེན་ལ་སོགས་

པའི་དངོས་གྲུབ། སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་རིང་བ་དང་ཉེ་བར་ལྷུངས་ན་དངོས་གྲུབ་རིང་བ་དང་

ཉེ་བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་ཀི་བར་དུ་ལྷུངས་ན་གང་ལ་ཉེ་བ་དེའི་རིགས་དང༌། མཉམ་

ན་གཉིས་ཀའི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་ཅིང་། གང་ལ་དད་པ་དེའི་རིགས་སོ། །རྩིག་པའི་

ཕྱིར་ལྷུངས་ན་ལན་གསུམ་བསྐར། ཡང་ཕྱིར་ལྷུངས་ན་དངོས་གྲུབ་ཕ་མོ་འགྲུབ། འདི་

ལྭ་བ་པས་མི་གཟུང་བར་བཤད་དོ། །རོ་རའི་ནང་དུ་ལྷུངས་ན་ཚེགས་ཆེན་པོས་

འགྲུབ་ལ། དེའི་ཕྱིར་ལྷུངས་ན་དངོས་གྲུབ་མེད་ཅིང༌། དཀིལ་འཁོར་ཡང་མི་བསྟན་

ཅིང་སྔགས་བཟླ་བ་ལ་སོགས་པས་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་བསྒྲུབས་ནས་གཞུག་

གོ །དེ་ནས་མེ་ཏོག་དེ་སྔར་གི་མེ་ཏོག་ཕེང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་བཅིངས་ནས། ༀ་པྲ་ཏི་

གྲཱ�ཧྞ་སྟྭཾ་ཨི་མཾ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་བ་ལ། ཞེས་བརོད་ལ་མགོ་ལ་བཅིངས། དེ་ནས། སེམས་

དཔའ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཞེས་མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷ་ལ་བོས་ནས། སོབ་མ་འདི་བང་ཆུབ་མ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཐོབ་བར་དུ་རེས་སུ་”ཟུང་ཞིག
1
།ཅེས་ལྷ་ལ་སོབ་མ་གཏད་པས་དེའི་བར་དུ་རེས་སུ་

འཛིན་པའི་ཐབས་ཟབ་མོའ།ོ །འདི་ནི་དབང་དང་པོ་མེ་ཏོག་ཕེང་བའི་དབང་ངོ༌། །

དེ་ནས་སོབ་མའི་མིག་གཉིས་སུ་ༀ་འོད་ཟེར་འབར་བ་བསམས་ལ། ༀ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་དེང་ཁྱེད་ཀི། །མིག་འབེད་པར་ནི་བརྩོན་པར་མཛད། །ཕྱེ་བས་ཐམས་

ཅད་མཐོང་འགྱུར་བ། །རོ་རེའི་མིག་ནི་བླ་ན་མེད། ཅེས་པས་མ་རག་པའི་སྒིབ་གཡོགས་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསལ་བར་བསམས་ལ། སྤན་དར་ཕྱེ་ནས། ཧེ་བཛ་པཱ་ཤྱ། ཞེས་

བརོད་ལ་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་རྟེན་གི་དཀིལ་འཁོར་མཐའ་ནས་

དབུས་ཀི་བར་དུ་བསྟན། ལྷ་གཙོ་བོ་ནས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་བར་རམ། དེ་ནས་གཙོ་

བོའི་བར་དུ་མཚན་དང༌། སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གཉིས། སོབ་དཔོན་གི་སོམ་པ་

འཛིན་པ་དང་མི་འཛིན་པ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསྐུར་བའི་དབང་དང་སོབ་དཔོན་གི་སོམ་

པ་འཛིན་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རིག་པའི་དབང་དང༌། དེའི་

མཐའ་རྟེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། ཆུ་དང་། ཅོད་པན་དང༌། རོ་རེ་དང༌། དིལ་བུ་དང༌། མིང་

གི་དབང་ངོ༌། །

དང་པོ་ནི། སོབ་མས་ཡོན་དང་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་ཕྱག་བས་ལ། པུས་མོ་གཡས་

པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་མེ་ཏོག་གི་སིམ་པས་ཐལ་མོ་སྦར་ལ། བང་ཆུབ་རོ་རེས་

སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟར་སལ་བ་ལྟར། །བདག་ཀང་རབ་ཏུ་བསྒལ་བའི་

ཕྱིར། །ནམ་མཁའི་རོ་རེ་དེང་བདག་སོལ། ཞེས་དབང་གི་དོན་དུ་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་

1 མ་ཕྱི། ༢༨བ༦ན། ཞོལ། ༢༧བ༤ན། བླ། ༣༠ན༡ན།  ཟུང་ཞྱིག    སྐུ། ༣༠ན༢ན། ཟུངས་ཤྱིག



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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ལན་གསུམ་གདབ། དེ་ནས་བླ་མས་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་ཆུས་བསངས་ལ། སྭ་བྷཱ་

ཝས་སྟོང་པར་སྦངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སོབ་མ་དང་བུམ་ཆུ་གཉིས་ཀ་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་

ལས་མི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད། སྐེ་མཆེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་

བརླབ། དབང་རས་ལ་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀི་བདག་པོས་དབུ་བརྒྱན་པ་ལ་མཆོད་

ཅིང་བསྟོད་དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བུམ་པའི་ཆུར་བལྟའོ། །

དེ་ནས་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་

གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ། སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མ། ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོ་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས་པ་ལ་མཆོད་དེ། སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་

བའི་དོན་དུ། རོ་རེ་ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་ལ། །འགོ་བ་སྐོབ་པའི་ཆེད་དུ་དབང༌། །ཡོན་

ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སལ། །དེ་ལྟར་འདི་ལ་སལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་མཛད། 

རིག་མ་རྣམས་ཀིས་ཕྱག་གིས་ཅུང་ཟད་ཡོ་བར་བཟུང་བའི་བུམ་པ་དཀར་པོ་བདུད་

རྩིས་གང་བ་རྣམས་ཀིས་དབང་བསྐུར། སེམས་མ་རྣམས་ཀིས་བཀ་ཤིས་ཀི་གླུ་

དབངས་ཀིས་ཤིས་པ་བརོད། མེ་ཏོག་དང་གུར་ཀུམ་ལ་སོགས་པའི་ཆར་འབེབས། 

གླུ་གར་མཛད་ཅིང་རོལ་མོ་བརྡུང་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པ་སོབ་མའི་

སྟེང་ཕྱོགས་སུ་འཛིན། ཁོ་བོ་རྣམས་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་འཁོད་ནས་བགེགས་བསྐྲད་

པར་བསམས་ལ། རང་དང་སོབ་མས་བུམ་པ་བཏེག་ལ་རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་བུམ་

པའི་ཁ་རྒྱན་ལག་པ་གཡས་པའི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གིས་བཟུང་ལ། དང་པོར་རྣམ་རྒྱལ་གི་

བུམ་པ་ནས་ཆུ་བླངས་ལ་སྤི་བོར་བླུག་ཅིང༌། དབང་བསྐུར་རོ་རེ་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཁམས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གསུམ་པ་ཡིས་ཕྱག་བས་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་གསང་གསུམ་པའི། །གནས་

ལས་བྱུང་བ་སྦིན་པར་བ། ཞེས་བརོད་ཅིང་དབང་བསྐུར་རོ། །བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཆུ་དུང་ཆོས་སུ་བསྡུས་པའམ། ཡང་ན་བུམ་པ་རྣམས་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དབང་

བསྐུར་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་

ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ཞེས་དང་། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་དེ། ཆུ་

དབང་བསྐུར་བས་ལུས་ངག་གི་དི་མ་དག །ཆུ་ལྷག་མ་སྤི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམ་མོ། །དབང་ལྷ་རྣམས་ཀང་

དེའི་ལུས་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་མཆོད་དེ། །དེ་ནས། ཁྱེད་ཀིས་རིག་པའི་དབང་

ལྔ་ལས་མི་བསྐོད་པའི་ཆུའི་དབང་ཐོབ། ཞེ་སང་གི་དི་མ་སྦངས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས། མི་བསྐོད་པ་དང་དེའི་

རིགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་”བསྒྲུབ
1
་པ་ལ་དབང་བར་བས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གོ་བ་བསྐེད་

ལ་དག་པ་སྦིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས། སོབ་མ་དང་དབུ་རྒྱན་བསང་སྦངས། རིན་ཆེན་འབྱུང་

ལྡན་དུ་བསྐེད་པ་ལ་མཆོད་པ་སོགས་སྔར་བཞིན་བ་སྟེ། ལུགས་འདི་ལ་ལྷ་རེ་རེའང་

”བསེན
2
་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་སོ་ནས་བསྐེད་པར་སང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རིན་འབྱུང་ཞུ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་དབུ་རྒྱན། སོབ་མའི་རིགས་བདག་དབུས་ན་གནས་པ་དང༌། དར་

1 མ་ཕྱི། ༣༠ན༤ན། བསྒྲུབ   སྐུ། ༣༡ན༦ན། སྒྲུབ   ཞོལ། ༢༩ན༢ན། བླ། ༣༡ན༥ན། བསྒྲུབ

2 མ་ཕྱི། ༣༠ན༥ན། སྐུ། ༣༡བ༡ན། བསེན   ཞོལ། ༢༩ན༣ན། བསན       བླ། ༣༡ན༦ན། བསེན



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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དཔྱངས་ཀི་དབང་བསྐུར། སྔར་ལྟར་”བརྟན
1
་བེད་ཀི་ཆུས་ཀང་དབང་བསྐུར། དབང་

ལྷ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་ནས་ཐིམ་པའང་སྔར་བཞིན་བ་ཞིང༌། རིན་འབྱུང་གིས་དབུ་

བརྒྱན་པ་ལ་མཆོད་དེ། དེ་ནས། ཁྱེད་ཀིས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དབུ་རྒྱན་གི་དབང་

ཐོབ། ང་རྒྱལ་དང་སེར་སའི་དི་མ་སྦངས། ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། མཉམ་པ་

ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་དེའི་རིགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་

”བསྒྲུབ
2
་པ་ལ་དབང་བར་བས་སོ། ཞེས་དག་པ་སྦིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། དབང་ལྷ་སྤན་དངས་སོབ་མ་དང་རོ་རེ་བསང་སྦངས། བསེན་

སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་སོ་ནས་འོད་དཔག་མེད་ཏུ་བསྐེད་དེ། ཡན་ལག་བཞི་ནི་ལྷ་

བསྐེད་པ་བསེན་པ་དང༌། སྐེ་མཆེད་བིན་གིས་བརླབ་པ་ཉེར་སྒྲུབ་དང༌། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བིན་རླབས་”བསྒྲུབ
3
་པ་དང༌། དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་“བསྒྲུབ

4
་པ་ཆེན་

པོའ།ོ །དེ་ནས་མཆོད་དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེར་བལྟས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་

རོ་རེའི་དབང༌། །དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་བསྐུར་བར་བ། །འདི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཉིད། །ལེགས་པར་གྲུབ་ཕྱིར་རོ་རེ་བཟུང༌། ཞེས་བརོད་ལ། ༀ་པྲ་ཏི་ཨ་བེ་ཀྵ་ཛྙཱ་ན་

བཛ་ཨ་བྷིཥི་ཉྩ། ཞེས་བརོད་དེ། སིང་ག་དང་མགིན་པ་དང་སྤི་བོ་རྣམས་སུ་གཏུགས་

ལ། ལག་པ་གཡས་སུ་བིན་ལ་གསོར་དུ་གཞུག །ཆུས་ཀང་དབང་བསྐུར། དབང་ལྷ་

རྣམས་བསྟིམ་འོད་དཔག་མེད་ཀིས་དབུ་བརྒྱན་པ་ལ་མཆོད་དེ། འོད་དཔག་མེད་རོ་

1 མ་ཕྱི། ༣༡ན༥ན། སྐུ། ༣༡བ༢ན། ཞོལ། ༢༩ན༤ན། བརེན   བླ། ༣༡བ༡ན། བརན

2 མ་ཕྱི། ༣༠བ༡ན། བསྒྲུབ   སྐུ། ༣༡བ༤ན། སྒྲུབ    ཞོལ། ༢༩བ༥ན། བླ། ༣༡བ༢ན། བསྒྲུབ

3 མ་ཕྱི། ༣༠བ༢ན། བསྒྲུབ   སྐུ། ༣༡བ༥ན། སྒྲུབ   ཞོལ། ༢༩ན༦ན། བླ། ༣༡བ༤ན། བསྒྲུབ

4 མ་ཕྱི། ༣༠བ༢ན། བསྒྲུབ   སྐུ། ༣༡བ༥ན། སྒྲུབ   ཞོལ། ༢༩བ༡ན། བླ། ༣༡བ༤ན། བསྒྲུབ
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རེའི་དབང་ཐོབ། འདོད་ཆགས་ཀི་དི་མ་དག །འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། སོ་

སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས། འོད་དཔག་མེད་དང་དེའི་རིགས་ཀི་དངོས་

གྲུབ་”སྒྲུབ
1
་པ་ལ་དབང་བར་བས་སོ། ཞེས་གོ་བ་བསྐེད་དོ། །

བཞི་པ་ནི། དེ་ནས་སོབ་མ་དང་དིལ་བུ་བསང་སྦངས། །ཁཾ་དང་རལ་གི་ལས་

དོན་གྲུབ་ཏུ་ཡན་ལག་བཞིས་བསྐེད། མཆོད་བསྟོད་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་དིལ་བུར་

བལྟས་ལ། སྔར་ལྟར་དབང་ལྷ་སྤན་དངས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་ཡིས། །འགོ་

དོན་མཉམ་མེད་བེད་པ་དང༌། །མཆོད་པའི་ལས་རྣམས་རོགས་བེད་ཕྱིར། །དིལ་བུ་

ལས་ཀི་དབང་བསྐུར་རོ། །ༀ་བཛ་ཨ་དྷི་པ་དྷི་སྟྭཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་བཛ་ཧི་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། 

ཞེས་བརོད་ལ་ལག་པ་གཡོན་དུ་གཏད་ལ་དཀོལ་དུ་གཞུག །བུམ་པའི་ཆུས་དབང་

བསྐུར། དོན་གྲུབ་ཀིས་དབུ་བརྒྱན་དབང་ལྷ་རྣམས་བསྟིམ་ལ་མཆོད། དོན་ཡོད་གྲུབ་

པ་དིལ་བུའི་དབང་ཐོབ། ཕག་དོག་གི་དི་མ་སྦངས། འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། 

བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས། དོན་གྲུབ་དང་དེའི་རིགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་

”བསྒྲུབ
2
་པ་ལ་དབང་བར་བས་སོ། ཞེས་དག་པ་སྦིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། སོབ་མ་”བསང
3
་སྦངས། བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་སོ་ནས་རྣམ་

སང་དུ་བསྐེད། དབང་ལྷ་སྤན་དངས་ནས། རོ་རེ་དིལ་བུ་སྤི་བོར་བཞག །དབང་

བསྐུར་རོ་རེ་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དང༌། ༀ་བཛ་ས་ཏྭ་སྟྭཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། བཛ་ནཱ་

མ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ། ཞེས་བརོད་ཅིང༌། ཀེ་ཞེས་བོས་ཏེ། དཔལ་ཆེ་གེ་མོ་རོ་རེ་ཞེས་བ་

1 མ་ཕྱི། ༣༠བ༥ན། སྒྲུབ   སྐུ། ༣༢ན༢ན། ཞོལ། ༢༩བ༣ན། སྒྲུབ    བླ། ༣༡བ༦ན། བསྒྲུབ

2 མ་ཕྱི། ༣༡ན༢ན། ཞོལ། ༢༩བ༦ན། བླ། ༣༢ན༤ན། བསྒྲུབ    སྐུ། ༣༢ན༦ན། སྒྲུབ

3 མ་ཕྱི། ༣༡ན༣ན། སྐུ། ༣༢ན༦ན། བླ། ༣༢ན༤ན། བསང    ཞོལ། ༣༠ན༡ན། བསངས
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བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བརོད་ལ་མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷའི་རིགས་ལ་བརྟགས་

ཏེ་མིང་གདགས་སོ། །མི་བསྐོད་པའི་རིགས་ཡིན་ན། བཞེད་པ་དང༌། སེག་པ་དང༌། 

གཉིས་མེད་དང༌། མི་ཕྱེད་དང༌། དགའ་རབ་དང༌། རོལ་པ་དང༌། རྣམ་སང་གི་རིགས་

ལ་གཏི་མུག་དང༌། ༀ་མཛད་དང༌། རྟག་པའི་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་དང༌། རིན་འབྱུང་གི་ལ། 

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང༌། མཁའ་འགོ་དང༌། གཟི་བརིད་དང༌། འོད་དཔག་མེད་ཀི་ལ། 

འདོད་ཆགས་དང༌། སྤན་རས་གཟིགས་དང༌། ཆོས་དང་། པདྨ་དང༌། དོན་གྲུབ་ཀི་ལ། 

རྟ་མཆོག་དང༌། ལས་རྣམས་ལ་མགོར་དཔལ་དང་མཇུག་ཏུ་རོ་རེ་བཏགས་པའོ། །ལྷ་

མོ་ལ་མི་བསྐོད་པའི་རིགས་ལ། བདག་མེད་མ་དང༌། ལག་པ་མ་དང༌། ཕེང་བ་མ་

དང་། འབྱུང་གནས་མ་དང༌། རྣམ་སང་གི་ལ་མཁའ་འགོ་མ་དང༌། སེག་མོ་སོགས་

དང༌། རིན་འབྱུང་གི་ལ་དོ་ཤལ་མ་དང༌། དབུགས་དབྱུང་མ་དང༌། འབར་མ་དང༌། 

ཕེང་བ་མ་དང༌། པདྨའི་ལ་ཆགས་པ་མ་དང༌། དབངས་མ་དང༌། བློ་གོས་མ་དང༌། 

གོས་དཀར་མོ་སོགས་དང༌། དོན་གྲུབ་ཀི་ལ་སེམས་མ་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་དང༌། རྒོད་

མ་དང༌། སྒོལ་མ་ལ་སོགས་ལ་མགོར་རོ་རེ་སྦར་བའོ། །

བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་དབང་ལྷ་རྣམས་བསྟིམ་ལ་རྣམ་སང་གིས་དབུ་

བརྒྱན་པ་ལ་མཆོད་དེ། རྣམ་པར་སང་མཛད་མིང་གི་དབང་ཐོབ། གཏི་མུག་གི་དི་མ་

སྦངས། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས། 

རྣམ་སང་དང་དེའི་རིགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་”བསྒྲུབ
1
་པ་ལ་དབང་བར་བས་སོ། །དེ་ལྟར་

དབང་ལྔ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ལྟ་སྦོང་བ་དང༌། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༣༡བ༣ན། ཞོལ། ༣༠བ༡ན། བླ། ༣༢བ༥ན། བསྒྲུབ    སྐུ། ༣༣ན༡ན། སྒྲུབ
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འཇོག་པ་དང༌། རིག་མ་རྣམས་ཀིས་བསྐུར་བའི་ཕྱིར། རིག་པའི་དབང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་དེའི་མཐའ་རྟེན་ནི། བརྟུལ་ཞུགས་དང་འབེལ་བའི་དམ་ཚིག་གསུམ་

སྦིན་པར་བ་སྟེ། རོ་རེ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་སེམས་དཔར་བསྐེད་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་

རེར་བལྟས་ཏེ། འདི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དེ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའི་ལག་ན་

གནས། །ཁྱོད་ཀིས་ཀང་ནི་རྟག་ཏུ་བཅང༌། །རོ་རེ་སེམས་དཔའི་བརྟུལ་ཞུགས་

བརྟན། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡྷི་བཛ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ཨེཥཱ་སྟྭཾ་དྷ་ར་ཡཱ་མི་བཛ་སཏྭ་ཧཱིཿ 

ཧི་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་སྔར་བཞིན་གཏད་དེས་ཀང་གསོར་ལ། ཟབ་གསལ་

གཉིས་མེད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དན་པར་བས་ནས་གཟུང་བར་བ་སྟེ། ཐོག་མཐའ་མེད་

པའི་སེམས་དཔའ་ནི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དགའ་བ་ཆེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་

བདག་ཉིད། །རོ་རེ་སོམས་ཚུལ་བདག་པོའི་བདག །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་མཆོག་

དང་པོའི་སྐེས་བུའོ། །ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་དུ་བཅུག་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཟབ་གསལ་

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་གསང་བའི་རོ་རེ་ཡིན་ལ་དེ་དན་པར་གིས་ལ་བཟུང་

ཞིག་ཅེས་པ་སྟེ། རོ་རེའི་དམ་ཚིག་གོ །དེ་ནས་དིལ་བུ་ཨ་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོར་

བསྐེད་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་དིལ་བུར་བལྟས་ལ། འདི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །ཤེས་རབ་སྒ་ཡི་རེས་འགོར་བཤད། །ཁྱོད་ཀིས་ཀང་ནི་རྟག་ཏུ་བཅང༌། །བང་

ཆུབ་མཆོག་ཏུ་རྒྱལ་བ་བཞེད། ཅེས་བརོད་དེ་བིན་ལ། དེས་ཀང་དཀོལ་ཏེ། སྲིད་པ་

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དག །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྲིད་བལ་བས། །རང་བཞིན་གིས་དག་སེམས་

དཔའི་མཆོག །སྲིད་པ་མཆོག་ཏུ་བེད་པར་འགྱུར། ཞེས་བརོད་”དེ
1
་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

1 མ་ཕྱི། ༣༢ན༣ན། སྐུ། ༣༣བ༡ན། བླ། ༣༣ན༥ན།   དེ     ཞོལ། ༣༡ན༡ན། -དེ



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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སྟོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ནི་གསང་བའི་དིལ་བུ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་མེད་པའི་

སྒ་དིལ་བུས་སྒོག་པར་སེམས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀིས་འཛིན་དུ་གཞུག་སྟེ། དིལ་བུའི་

དམ་ཚིག་གོ །

དེ་ནས་སོབ་མ་དེ་མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷའམ། གཙོ་བོར་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་

བཞིས་བསྐེད། ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བེད་དུ་བཅུག་ལ། སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

པོར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། གཟུགས་སོགས་འདོད་པའི་དམ་ཚིག་གིས། །གསང་

སྔགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཟླ། །རང་རིག་པ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་

གསུམ་བཞུགས་པ་སྟེ། །རང་གི་ལྷ་ཡི་སྦོར་བ་ཡིས། །བདག་དང་གཞན་ལ་མཆོད་

པར་བ། །དཀའ་ཐུབ་སོམ་པ་མི་བཟད་པས། །བསྟེན་ན་མི་སང་མངོན་ཤེས་

དང༌། །མཁའ་ལ་རྒྱུ་དང་ལུས་ངག་ཡིད། །ལས་བྱུང་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །དེ་

བས་སངས་རྒྱས་སེམས་དཔའི ་མཆོག །སྔགས་ཀི ་སྤོད་མཆོག་སྤོད་པ་

རྣམས། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྟེན་པ་ཡིས། །ཆོས་ཀི་ཡི་གེ་མཆོག་བརེས་

སོ། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་མིན། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་རྣམས་བསྟེན། །ཡེ་

ཤེས་དོན་གཉེར་འདོད་ཆགས་ཅན། །སྦོར་བས་བསྒྲུབས་ན་མྱུར་དུ་”འགྲུབ
1
། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ནི་ཡང་དག་འགྲུབ། །གང་གཞན་དམན་པར་བཤད་པ་ནི། །སྔགས་ཀི་

བཟླས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་བསོམས་པས་སོ། ཞེས་བརོད་དེ་

ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་སྦིན་པའོ། །གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་སབས་འདིར་

ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་གཉིས་ཀང་བེད་པར་འགེལ་པས་བཤད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣༢བ༢ན། ཞོལ། ༣༡ན༦ན། བླ། ༣༣བ༤ན། འགྲུབ    སྐུ། ༣༣བ༦ན། གྲུབ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གཉིས་པ་སོབ་དཔོན་གི་སོམ་པ་འཛིན་པ་ལ་བསྐུར་བའི་དབང་ལ་གསུམ། 

བུམ་དབང་དང༌། དབང་གོང་མ་གསུམ་དང༌། དབང་གི་མཐའ་རྟེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། དངོས་དང༌། དེའི་མཐའ་རྟེན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་སོབ་དཔོན་གིས་སོབ་

མ་ལ། ཕས་ཕམ་འདི་ནི་བཅུ་བཞིར་གགས། །སང་ཞིང་དོར་བར་མི་བ་ཞིང༌། །རྩ་བའི་

ལྟུང་བ་དེ་ལྟར་གསུངས། །སོབ་དཔོན་ཉིད་ལ་སོད་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་རྒྱུད་དང་

འགེལ་པ་ནས་འབྱུང་བའི་ཚིག་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་སོམ་པ་བསྒགས་ལ། སོབ་མས་

གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སལ་བ། །དེ་ལྟར་བདག་ནི་བགིད་པར་འཚལ། ཞེས་ཁས་

བླངས་ཏེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོམ་པ་སྔར་མ་བཟུང་ན་སབས་འདིར་བཟུང་

ངོ༌། །དེ་ནས་བླ་མ་ལ་ཡོན་དང་ཕྱག་དང་མཎྜལ་ཕུལ་ནས། བང་ཆུབ་རོ་རེས་སངས་

རྒྱས་ལ། ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་

སོབ་མ་ཤར་ཕྱོགས་ཀི་འཇུག་པའི་སོ་ལ་ཕྱོགས་པར། དབང་སྟེགས་པདྨ་དཀར་པོ་

འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་འདི། དེའི་སྟེང་དུ་རས་ཀིས་གཡོགས་

པའི་སེངེའི་ཁིའི་སྟེང་དུ་སོབ་མ་བཞག་སྟེ། དབང་ལྷ་སྔར་བཞིན་སྤན་དངས། རིག་

པའི་དབང་ལྔ། བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦིན་པའི་བར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་

རོགས་པར་བསྐུར་ཏེ། དབང་བཞི་རོགས་པར་ལེན་པའི་གང་ཟག་ལ་རིག་པའི་དབང་

ལྔ་ལན་གཉིས་བསྐུར་བ་འདི་ནི། མར་མེ་མཛད་བཟང་པོའི་བཞེད་པ་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་པ་ལས། སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་དབང་བསྐུར། ཞེས་པས་གསལ་བར་བསྟན་

གསུངས་སོ། །འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། སྔོན་བཞིན་ཆུ་སོགས་དབང་བསྐུར་བསམ། 

ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ནས་བླ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕོས་པའི་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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འོད་ཟེར་གིས། སོབ་མ་ཁ་ནས་བཅུག་པ་ཡུམ་གི་པདྨར་འཐོན་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ནས་

འབྱུང་བ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་མམ། བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིས་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་གི་སྐུ་རུ་བསྐེད་པ་ལ། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་ལོངས་སྐུ་རང་འད་སྤན་

དངས། སྤི་བོ་ནས་ཞུགས་ཏེ། ཡུམ་གི་པདྨར་ཞུ་བ་དང༌། དབེར་མེད་དུ་བས་ནས་

དབང་བསྐུར། དེ་ནས་རང་འདའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་པས་གཙོ་བས་པའི་ཕྱོགས་བཅུའི་

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤན་དངས་པ་ལ་མཆོད་དེ། རོ་རེ་ཅན་གི་སངས་རྒྱས་ལ། །འགོ་

བ་སྐོབ་པའི་ཆེད་དུ་དབང༌། །ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སལ། །དེ་ལྟར་འདི་

ལའང་སལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ནམ་མཁའི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་

སོམས་པར་ཞུགས་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་ནས། ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའི་དབིབས་

བརྒྱུད། རོ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་འཐོན་པ་དང༌། དབེར་མེད་དུ་བས་ནས་

པདྨ་ལས་འཐོན་དབང་སྟེགས་ལ་བཞག་གོ །

དེ་ནས་དབང་བསྐུར་རོ་རེ་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་གིས་ཕྱག་བས་

པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་གསང་གསུམ་པའི། །གནས་ལས་བྱུང་བ་སྦིན་པར་བ། 

ཞེས་བརོད་དེ། སྔར་བཞིན་བརྟན་བེད་ཀི་ཆུ་དབང་བསྐུར། དབང་ལྷ་ཐམས་ཅད་

བསྟིམ་མི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པ་ལ་མཆོད་དེ། མི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། ཞེས་

སོགས་ཀིས་བསྟོད་ནས། རོ་རེ་ཆེ་དང་དིལ་བུ་ཆེ། །བཟུང་ཞིག་རོ་རེ་བིན་གིས་

བརླབས། །དེ་རིང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱུར། །སོབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་བསྡུ་བར་

གིས། །ༀ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གི་རི་བོ་འད། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གི་མགོན་པོ་དི་མ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གསུམ་སངས་པ། ཞེས་སོགས་བཀ་ཤིས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརོད་དོ། །ཨ་བྷྱས་

རིག་པའི་དབང་ལྔའི་སབས་སུའང་ནང་དབང་བསྐུར་བ་དགོས་པར་གསུངས་པས་

རིག་པའི་དབང་ལྔ་སྔ་མའི་སབས་སུ་མི་བེད་ཀང༌། བུམ་དབང་དངོས་གཞིའི་སབས་

འདིར། ངེས་པར་མ་ཆད་པ་དགོས་ཏེ། སྐུ་གསུམ་རེས་མཐུན་པའི་ཚོགས་པ་ཅན་གི་

རོགས་རིམ་གིས་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པ་ལ། བསྐེད་རིམ་གི་སབས་སུ་སྐུ་གསུམ་ག་

ཚང་བར་བསོམ་དགོས་ལ། དེའི་སོད་རུང་དུ་བུམ་དབང་གིས་བེད་པ་ཡིན་པས་

གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་གསུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྟན་པ་དང༌། རེས་གནང་སྦིན་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། དཀིལ་འཁོར་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང༌། ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང༌། སོབ་

དཔོན་གི་ལས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་མཉམ་པ་མཚོན་པའི་ཆེད་དུ། དཀིལ་འཁོར་ཟུར་བཞི་པ་དང༌། དན་པ་ཉེར་

གཞག་བཞི་དང༌། དབང་པོ་ལྔའི་ནང་གི་དད་པའི་དབང་པོ་ལྔས་ཤར་སོའི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་མཚོན་ཏེ་སོབ་མ་ལ་བསྟན་པར་བ་སྟེ། འོག་མ་རྣམས་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་

རོ། །ཡང་དག་སོང་བ་བཞི་དང་དབང་པོ་ལྔའི་ནང་གི་གོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྔས་

ལྷོའི་སོ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞི་དང༌། དན་པའི་དབང་པོ་ལྔས་ནུབ་ཀི་སོ་དང༌། 

དབང་པོ་ལྔ་དང༌། སྟོབས་ལྔ་དང༌། དབང་པོ་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་སྔར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང༌། སྟོབས་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་སྔར་གི་ཤེས་རབ་དང༌། བཅུ་གཉིས་ནི་བང་སོའི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་”དོ
1
། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་ནི། 

1 མ་ཕྱི། ༣༥ན༣ན། སྐུ། ༣༥བ༢ན། དོ   ཞོལ། ༣༣ན༡ན། དུ   བླ། ༣༥ན༥ན། དོ



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།

 67  

རྟ་བབས་སུ་སང་བ་ཡིན་ནོ། །དཔའ་བར་འགོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ནམ་མཁའ་

མཛོད་དང༌། དི་མ་མེད་པ་དང༌། སེངེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཞིས་སངས་

རྒྱས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐའ་ཡས་པ་སྡུད་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཁ་ཁྱེར་བཞིར་སང་

བ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཁྱེར་དེ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་ཚིག་ལ་

སོགས་པའི་གཟུངས་བཞི་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་

ས་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པས་འགོ་བ་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བེད་

པ་དང༌། བ་དན་ས་ཚོགས་པ་རླུང་གིས་བསྐོད་པའི་རྩེ་མོར་དིལ་བུའི་སྒ་སྒོགས་པས་

གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ་མཚོན་པ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་ད་བ་

སོགས་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་འཁོར་ལོ་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་ཀ་བ་

བརྒྱད་དང༌། མི་དགེ་བའི་འདམ་བསམ་པར་མཛད་ཅིང་དགེ་བའི་མྱུ་གུ་གསོ་བར་

མཛད་པ་ཉི་མའི་གདན་བདུན། ཉོན་མོངས་པའི་ཚ་གདུང་བསིལ་བར་བེད་པ་དང་མི་

རིག་པའི་མུན་པ་སེལ་བས་ཟླ་གདན་བཅུ་གཉིས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དད་པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དང༌། དན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་

པར་དག་པ་མཚོན་པའི་སོ་སྲུངས་བཞི་དང༌། སྦིན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་དང༌། བཟོད་

པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཤེས་རབ་སྟེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་

དང༌། དེའི་ཡུལ་རྣམ་པར་དག་པ་མཚོན་པ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དང༌། 

ས་ཁམས་དག་པ་དང༌། སིང་རེ་དང༌། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་ཐར་དང་ཐབས་ལ་མཁས་

པའི་ཕར་ཕྱིན་མཚོན་པ་སྤན་མ་དང༌། ཆུ་ཁམས་དག་པ་དང༌། བམས་པ་དང༌། མཚན་

མ་མེད་པའི་རྣམ་ཐར་དང༌། སོན་ལམ་གི་ཕར་ཕྱིན་མཚོན་པ་མཱ་མ་ཀཱི་དང༌། མེ་ཁམས་
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དག་པ་དང༌། དགའ་བ་དང༌། སོན་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་དང༌། སྟོབས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་མཚོན་པ་

གོས་དཀར་མོ་དང༌། རླུང་ཁམས་དག་པ་དང༌། བཏང་སོམས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕར་

ཕྱིན་མཚོན་པ་སྒོལ་མའོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ལྔའོ། །རྒྱས་པར་ནི་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་རྩ་འགེལ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་རྣལ་འབོར་དམ་ཚིག་མཆོག །གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ཡོན་

ཏན་ལྡན། །སྦོར་བས་སོབ་དཔོན་དེར་འདུག་ལ། །ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་རབ་ཏུ་

བརྟག །རོ་རེ་ཆུ་སྐེས་ཁ་ཕྱེ་བ། །སངས་རྒྱས་རང་སང་གཞུག་པར་བ། །པདྨ་ལ་

གནས་བརྟན་བས་ཏེ། །རིགས་བདག་སང་བ་ཐོབ་པ་དང༌། །རོ་རེའི་བདག་ཉིད་རང་

མིང་བརོད། །འཁོར་ལོར་སྦོར་བས་སྤོ་བར་བ། །རོ་རེ་ཆུ་སྐེས་སྒས་སངས་

རྒྱས། །སྤན་དངས་འཁོར་ལོའི་ཕྱོགས་ལོགས་སུ། །བགེགས་རྣམས་བསལ་ལ་ཡང་

དག་བསྲུང༌། །མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ལ་རབ་ཏུ་མཆོད། །ཡང་དག་བསྟོད་དེ་སོ་བར་

དགོད། །ལས་རྣམས་བས་ནས་བསྒྲུབ་པར་བ། །མིག་དང་སྐུ་སོགས་བིན་རླབས་

ལ། །དབང་བསྐུར་མཆོད་པ་ལ་སོགས་བརྟག །དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཕྱིར་སེམས་ཅན་

དོན། །མཛོད་ཅིག་ཅེས་ནི་གསོལ་བ་གདབ། ཅེས་བརོད་ལ་དོན་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོབ་མ་གཙོ་བོ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སུ་བསྐེད་ལ་སོབ་

དཔོན་ཡང་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སུ་བས་ནས་སོབ་དཔོན་གིས་སིང་པོ་ལ་

སོགས་པའི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱ་དམ། ལན་གསུམ་བཟླས་ལ། བཅོམ་ལྡན་བདག་

གིས་སྦིན་ལགས་ཀི། །འདི་ལ་ཉེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་བརོད་ཅིང་སྦིན་

ནོ། །སོབ་མས་ཀང༌། བཅོམ་ལྡན་བདག་གིས་བཟུང་ལགས་ཀི། །བདག་ལ་ཉེ་བར་
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མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ལན་གསུམ་རེས་ཟློས་བས་པས་

སྔགས་ཕེང་བླ་མའི་ཞལ་ནས་བྱུང་སྟེ། སོབ་མའི་རྣ་བ་གཡས་པ་ནས་ཞུགས། ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་མཐའ་སོར་དུ་འཁོད་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་གསེར་རམ་

དངུལ་གི་སོད་དུ་བཞག་པའི་མར་དང་སྦྲང་རྩིའི་མིག་སན་གསེར་ལས་བས་པའི་

ཐུར་མས། སོབ་མའི་མིག་ལ་ཡི་གེ་པྲཾ་བསམས་ལ། ༀ་བཛ་ནེ་ཏྲ་ཨ་པ་ཧ་ར་པ་ཊ་

ལཾ་ཧྲིཿ ཞེས་འདོན་ཞིང་བསྐུས་ཏེ། ཇི་ལྟར་མིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །འཇིག་རྟེན་

རབ་རིབ་བསལ་བ་ལྟར། །བུ་ཁྱོད་ཀི་ནི་མི་ཤེས་པའི། །རབ་རིབ་རྒྱལ་བ་རྣམས་

ཀིས་བསལ། ཞེས་བརོད་དེ། མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་བསལ་བས། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་

བེ་བར་བསམ་མོ། །མེ་ལོང་ལ་ཨཱཿ ཡིས་བསྔགས་ཏེ་སོབ་མ་ལ་བསྟན་ཅིང༌། ཆོས་

རྣམས་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སྟེ། །གསལ་ཞིང་དག་ལ་རོག་པ་མེད། །བཟུང་དུ་མེད་

ཅིང་བརོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལས་ལས་ཡང་དག་འབྱུང༌། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མེ་

ལོང་བཞིན། །དེར་ནི་གསལ་དག་རོག་པ་མེད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་རང་ཉིད་

ནི། །བུ་ཁྱོད་ཀི་ནི་སིང་ལ་ཞུགས། །རང་བཞིན་མེད་ཅིང་གནས་མེད་པར། །ཆོས་

རྣམས་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ཁྱོད། །སེམས་ཅན་དོན་ནི་མཉམ་མེད་བོས། །སྐོབ་པ་

རྣམས་ཀི་སྲས་སུ་སྐེ། ཞེས་བརོད་དེ། སྤིར་ཆོས་རྣམས་མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་

བརན་ལྟ་བུ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རང་གི་སིང་ལ་ཞུགས་པའི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མེ་

ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརན་དང་འད་བར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་གོ་བར་

བའོ། །དབངས་ཐ་མ་ཨཱཿ ལས་སྐེས་པའི་དིལ་བུ་ཨཱཿ ཞེས་བརོད་དེ། ཐམས་ཅད་

ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་དེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་མེད། །ནམ་མཁའ་མཉམ་
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པ་ཉིད་སྦོར་བས། །ཐམས་ཅད་མཆོག་ནི་མཉམ་ཉིད་གསལ། ཞེས་བརོད་དེ་སྦིན་

ནོ། །ཧོ་ལས་སྐེས་པའི་མདའ་གཞུ་ཧོ་ཞེས་བརོད་ཅིང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་

ག་ཡ་སྭ། ཞེས་བརོད་ཅིང་བིན་ཏེ། སོབ་མས་ཀང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་

ཡ་མི། ཞེས་བརོད་ཅིང་བགེགས་ལ་འབིགས་པའི་བསམ་པས་ཕྱོགས་བཞི་དང་སྟེང་

འོག་གཉིས་ཏེ་དྲུག་ཏུ་མདའ་འཕེན་པའི་སྟང་སྟབས་བའོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤིའི་ཆོས་བཤད་པའི་རེས་གནང་ནི། དེ་ནས་བླ་མས་

བྷཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་འཁོར་ལོ། དེ་ནས་ཡང་ཨཱཿ ལས་སྐེས་པའི་མེ་ལོང༌། བཛ་ས་ཏྭ། 

ཞེས་པས་བིན་ལ། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མེ་ལོང་བཞིན་ཞེས་པ་ནས་རང་པ་བཞི་

བརོད་ལ་མེ་ལོང་དང་དེའི་ནང་གི་གཟུགས་བརན་ཐ་མི་དད་པ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀི་ངོ་བོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་རང་གི་སེམས་དང་ཐ་མི་དད་དུ་ཤེས་པར་

གིས་ཤིག་ཅེས་བརོད་དོ། །དེ་ནས། ༀ་བཛ་ཧེ་ཏུ་མཾ། ཞེས་པས་བྷྲཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་

འཁོར་ལོ་མདུན་ནམ་སྟན་དུ་སྦིན། དབངས་ཐ་མ་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའི་དུང༌། ༀ་བཛ་

བྷ་ཥ་རཾ། ཞེས་པས་ལག་པ་གཡས་སུ་གཏད་ལ་འབུད་དུ་གཞུག །དབངས་དང་པོ་

ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའི་གསང་འདུས་ཀི་པོ་ཏི་ལག་པ་གཡོན་དུ་གཏད་ལ། དེང་ནས་

བརྩམས་ཏེ་སེམས་བསྐེད་པ། །ཙམ་གིས་ཆོས་དུང་བླ་མེད་པ། །ཀུན་ནས་ཡོངས་

སུ་བཀང་ནས་ནི། །ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་གིས། ཞེས་བརོད་ལ་དིལ་བུའང་

དཀོལ་དུ་གཞུག་གོ །དེ་ནས་སོབ་མ་གཙོ་བོའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་ལ། མདོར་ན་འཇིག་

རྟེན་ཐམས་ཅད་དུ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །ཇི་ལྟར་ས་ཚོགས་འདུལ་

འགྱུར་བའི། །ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་གིས། ཞེས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་སོབ་མ་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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རིགས་ལྔ་སོ་སོའི་ང་རྒྱལ་དུ་འཕོར་གཞུག་ལ། ཆོས་ཀི་གནས་སུ་རོ་རེ་དང༌། རིན་

པོ་ཆེ་དང༌། པདྨ་དང༌། རལ་གིའི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར། ཞེས་བརོད་ལ། རང་རང་

གིས་བོན་ལས་བསྐེད་པའི་ཕྱག་མཚན་གཏད་ལ། རིགས་ལྔ་སོ་སོའི་དཀིལ་འཁོར་

སྤྲུལ་བཤད་བེད་པའི་རེས་གནང་སྦིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཆུ་དང་ཅོད་པན་གི་དབང་བསྐུར་

བ་ནི། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཡིན་ལ། རོ་རེ་དང༌། དིལ་བུ་དང༌། མིང་དབང་བསྐུར་བ་

ནི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ། སོབ་དཔོན་གི་དབང་བསྐུར་པ་ནི་སྐེས་བུ་བེད་པའི་འབས་

བུ། དབང་གོང་མ་གསུམ་ནི་བལ་བའི་འབས་བུའོ། །འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་

དང༌། དབུགས་འབྱུང་སོགས་སབས་འདིར་བེད་ནའང་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་

སོབ་དཔོན་དུ་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཁམས་གསུམ་པའི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་དབང་བསྐུར་

བས་སོབ་དཔོན་གི་དབང་དང༌། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་བོན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྲུན་ཅིང་

ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དབང་དང་འད་བས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དབང་དང༌། དབང་དྲུག་ག་

ལ་བུམ་པའི་ཆུའི་བ་བ་རེས་སུ་འགོ་བས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བ་བ་དེ་

ཐོབ། ལུས་ཀི་དི་མ་ཐུན་མོང་བ་གསུམ་སྔར་བསགས་དག་ཅིང་ཕྱི་མ་སྦོང༌། ལུས་ཐ་

མལ་དུ་སང་ཞེན་གི་དི་མ་འཁྲུད་པས་སྐུ་རོ་རེ་སྦོང༌། ལམ་བསྐེད་རིམ་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་བསོམ་པ་ལ་དབང་པར་བས། འབས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པའི་

ཁྱད་པར་ཅན་བཞག་གོ །ཞེས་དག་པ་སྦིན་ནོ། །དེ་ནས་སོབ་མས་ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་

མཆོད་པ་དང་ཡོན་དབུལ་བ་སོགས་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གསང་བ་དང༌། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང༌། དབང་བཞི་པ་

བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་ཐོབ་པས། ལྷ་དང་བླ་མ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོས་མཉེས་པར་བས། སྐེ་གནས་མ་ཉམས་པའི་གཞོན་ནུ་མ་ལོ་

བཅུ་གཉིས་སམ། བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་མ་དམ་ཚིག་

དང་ལྡན་པ་བླ་མ་ལ་ཕུལ། རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་ཡང་ཕུལ་ཏེ། ཐལ་མོ་སྦར་ནས། 

ཁྱོད་ཀི་ཞབས་ཀི་བཀའ་དིན་གིས། །བདག་གི་བླ་མེད་བ་བ་ཐོབ། །དེ་ཕྱིར་

གསང་བའི་དབང་གིས་ནི། མགོན་པོས་རེས་སུ་བཟུང་བར་མཛོད། ཅེས་གསོལ་བ་

ལན་གསུམ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་སོབ་མའི་མིག་དང་བཅིངས་ལ། རྣམ་སང་དུ་བསོམ་

དུ་བཅུག །བླ་མས་རིག་མ་དེ་གཙོ་བོའི་ཡུམ་དུ་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་སོ་ནས་

བསྐེད། གནས་ལྔར་རིགས་ལྔ་དང༌། སྐེ་མཆེད་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་

བརླབ་པའང་བས་ནས། ཡབ་ཡུམ་གི་རོ་རེ་དང་པདྨ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་སོམས་

པར་ཞུགས་པས། ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་སྒས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤན་

དངས་ཞལ་ནས་ཞུགས་པ་ཐུགས་ཀར་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་སུ་ཞུ་སྟེ། དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་ཉམས་སུ་མོང༌། ནོར་བུར་བཟུང་ལྷན་ཅིག་

སྐེས་པའི་དགའ་བའང་བརྟན་པར་བས་ལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞུ་བའི་ངོ་བོ་བདེ་བ་དང་

དབེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཐིག་ལེ་གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གིས་བླངས་ལ། འདི་དེ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་རད་བྱུང་བ། །ཁམས་ལྔ་ལས་བྱུང་

བཅུད་ཀིས་ལེན། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་མོང་བར་གིས། ཞེས་པའི་དོན་གོ་བར་བས་ལ། 

འདས་པའི་རོ་རེ་འཆང་སོགས་ཀིས། །ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་སྲས་དབང་བསྐུར། །བང་

ཆུབ་སེམས་ནི་བཟང་པོ་ཡིས། །དེ་ལྟར་བུ་ཁྱོད་དབང་བསྐུར་རོ། །ༀ་ཨཱཿ བཛ་དྷི་ཀ་

མཾ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་སོབ་མའི་ལེ་ཐོག་ཏུ་བཞག །དེས་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཐམས་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བལྟས་ལ། ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཞེས་བརོད་ལ་བཏུང་ངོ༌། །ཀེ་མ་

བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ ཞེས་པའོ། །ཤེས་རབ་མས་ཀང༌། སྔ་མ་ལྟར་བསྐུར་རོ། །བླ་མས་

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་བང་སེམས་དཀར་དམར་བཏོན་ཏེ། དུང་ཆོས་སོགས་སུ་

བླུག །བདུད་རྩི་ལྷག་མ་དང་བསྲེས་ལ། དི་ཞིམ་པོའི་ཆུ་དང་སྦར་བ་ཡི་གེ་གསུམ་

གིས་བསྔགས་ནས་སྦངས་སར་སོགས་བས་ནས། བཀ་ཤིས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དང༌། 

འདི་དེ་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་བརོད་ནས་བདུད་རྩི་ལྔ་སྤི་བོར་གཏོར་ཞིང༌། 

འཐུང་དུ་གཞུག་པས་ཀང་དབང་བསྐུར་རོ། །དེ་ནས་མིག་དར་ཕྱེ་ནས། དེ་ལྟར་ཁྱོད་

ཀིས་དཀིལ་འཁོར་བཞི་ལས་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དུ་རས་

གསང་བ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་ལ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བཤད་དེ་ཐོབ། 

ཐུན་མོང་བ་ངག་གི་དི་མ་རྫུན་དུ་སྨ་བ་སོགས་སྔར་བསགས་དག་ཅིང༌། ཕྱི་མ་བསོམ་

པ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རླུང་ལ་ངག་ཏུ་གསུངས་པའི་དི་མ་རླུང་སྔགས་སོ་སོར་

སང་ཞིང་ཞེན་པའི་དི་མ་འཁྲུད་པས་གསུང་རོ་རེ་སྦོང༌། སྒྱུ་ལུས་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་བསོམ་པ་ལ་དབང་བར་བས། འབས་བུ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་འགྲུབ་

པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞག་གོ །ཞེས་དག་པ་སྦིན་ནོ། །གསང་བའི་དབང་ངོ་། །

གཉིས་པ་ནི། ཕྱག་དང་མཎྜལ་སྔོན་དུ་འགོ་བས། བླ་མ་ལ་རིག་མ་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པ་ཕུལ་བར་བསམས་ལ། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོ་ཅན། །སྲིད་པའི་

འཁོར་ལོ་རྣམ་སྦོང་བ། །དེ་རིང་བཤད་པའི་རིན་ཆེན་གཏེར། །གཙོ་བོས་བདག་ལ་

བཀའ་དིན་སོལ། །ཁྱོད་ཞབས་པདྨོ་སངས་ནས་ནི། །གཙོ་བོ་གཞན་ན་སྐབས་མ་

མཆིས། །འགོ་བའི་དཔའ་བོ་ཐུབ་ཆེན་པོས། །དེས་ན་བློ་མཆོག་བརེས་པར་མཛོད། 
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ཅེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་ཕན་ཚུན་ངོ་ཚས་བཅིངས་ན་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་ངོས་མི་ཟིན་པ་སང་བའི་ཕྱིར། གཉིས་ཀ་ལ་གདོང་གཡོགས་བཅིངས། བླ་

མས་རིག་མ་བསང་སྦངས་ཏེ། གཙོ་བོའི་ཡུམ་དུ་བསྐེད། དེའི་ལུས་ལ་ས་བོན་ལྔ་

ལས་རིགས་ལྔ་བཀོད་དེ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ལག་པ་སོབ་མའི་ལག་པར་གཏད་

ལ། རང་གི་ལག་པ་གཡོན་པས་བཟུང༌། ལག་པ་གཡས་པ་རོ་རེ་དང་བཅས་པ་སོབ་

མའི་སྤི་བོར་བཞག་སྟེ། འདིར་ནི་ཁྱེད་རྣམས་དབང་པོ་ཡིན། །བདག་གིས་འདི་ལ་

འདི་གཏད་དོ། ཞེས་རྒྱལ་བ་རྣམས་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ། གཟུང་མ་ཡིད་འོང་འདི་

ཁྱོད་ཀིས། །བསྟེན་བར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བརྟགས། །འཁོར་ལོའི་རིམ་པའི་

སྦོར་བ་ཡིས། །བདེ་བ་དམ་པ་མང་བར་གིས། །རོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་སེམས་

ནི། །ནོར་བུའི་ནང་དུ་གནས་བལྟ་བས། ཞེས་གོ་བར་བས་ནས་གཏད་པར་བའོ། །

དེ་ནས་རིག་མ་དེ། དཔའ་བོ་བུ་ནི་བླ་ན་མེད། །དཔའ་བོ་ཁྱོད་ནི་སྤོའམ་

ཅི། །བཤང་དང་གཅི་བ་བཟའ་བ་དང༌། །ཤ་དང་ཁུ་ཁག་དེ་བཞིན་ཏེ། །བུ་ཁྱོད་ཅི་

དགར་སྤོ་གྱུར་ཏམ། །བུད་མེད་རྟག་ཏུ་གུས་པ་དང༌། །བདག་གི་པདྨར་འོ་བེད་

པ། །བུ་ཁྱོད་ཅི་བཞེད་བདེན་པར་སྨོས། ཞེས་འདི་བ་ལ། སོབ་མས། ཁུ་ཁག་ལ་

སོགས་བཟའ་བ་དང༌། །བུད་མེད་རྣམས་ལ་རྟག་གུས་དང༌། །བྷ་གའི་པདྨར་འོ་བེད་

པ། །ལྷ་མོ་ཅི་ཕྱིར་བདག་མི་སྤོ། ཞེས་བརོད་པ་དང༌། རིག་མ་དེ་དགེས་ནས། སྐྲ་

བཀོལ་གོས་དང་བལ་བར་བས་ནས། རང་གི་ཆུ་སྐེས་ཕྱེ་ནས་གསལ་བར་སྟོན་ཅིང༌། 

ཨེ་མ་བདག་གི་པདྨ་འདི། །བདེ་བ་ཀུན་དང་ཡང་དག་ལྡན། །གང་ཞིག་ཆོ་གས་

བསྟེན་བེད་པ། །དེ་ཡི་མདུན་ན་བདག་གནས་སོ། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པ་ལ་སོགས་
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པ། །པདྨར་བ་བ་ཇི་བཞིན་གིས། །བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་ནི། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་རྟག་

ཏུ་བཞུགས། །བླུན་པོ་གང་ཞིག་འདི་སོང་བ། །དེ་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མེད། །བྷ་

ཛ་མོཀྵ་ཧོ། ཞེས་བརོད་པ་དང༌། སོབ་མ་རྣམ་སང་ངམ་གཙོ་བོར་བསྐེད། རིག་མ་

སྔར་ལྟར་རམ་སྤན་མར་བསྐེད་དེ། རིགས་ལྔའི་ཚོགས་པ་ཅན་དུ་བས་ནས། རོ་རེ་

དང་པདྨ་འདུ་བས་ཏེ། ཞལ་ལུང་ལས། ན་ལི་གསུམ་པོ་བཙལ་བར་བ། །རོ་རེ་

དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྩ། །གཟུང་འཛིན་བལ་བ་བྷ་གའི་དབུས། །བླ་མའི་མན་ངག་

སྟོབས་ཀིས་ནི། །སོར་མོས་གོ་བར་བ་དགོས་སོ། ཞེས་གསུངས་པས། མཛུབ་མའི་

རྩེ་དང༌། ལེ་རྩེ་ལ་ཧྲིཿ དམར་པོ་བཀོད་ལ། ཤཱི་ཧ་བརོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས། རྩ་

བསྐུལ་ནས་རེད་པའི་རྟགས་བྱུང་བ་དང༌། ༀ་ཤཱི་ཤཱི་ཤཱི་ཧ་ཧ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་དང༌། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཟློས་

ཤིང༌། བླ་མའི་མན་ངག་ལས་དགའ་བཞིའི་དབེ་བ་ཤེས་པས། རང་གི་སིང་གའི་ས་

བོན་གི་འོད་ཟེར་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚད་མེད་པ་སྤན་དངས་ཏེ། ལུས་ལ་

གཞུག་ཅིང༌། བླ་མས་ཀང་རྣམ་སང་དང་སྤན་མ་སོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཅུག་

ནས། སོམས་པར་ཞུགས་པས་དགའ་བ་བརྩམ་པར་བའོ། །

སྤི་བོ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བབས་པ་ལས་སྐེས་པའི་དགའ་བ་དང་པོ་

གསུམ་ཉམས་སུ་མོང་བར་བས་ཤིང༌། རོ་རེ་ནོར་བུར་གནས་པ་ཕྱིར་མ་འཕོས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་བདེ་བ་དང༌། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ངོ་བོ་

དབེར་མེད་ངོས་ཟིན་པར་བས་ལ། དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དུ་ངོ་སྤོད་
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བར་བའོ། །ཞལ་ལུང་ལས། དེ་ནས་དེ་ལ་རང་”འབྱུང
1
་གི ། ཆོས་སྐུ་རབ་དགའ་

མཁའ་མཉམ་པ། །ལྷག་པའི་ལྷ་ཞེས་བ་བ་ནི། །རྟོགས་བའི་ཕྱིར་དུ་བུ་མོ་སྦིན། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གིས། དབང་བསྐུར་འདི་ནི་ཇི་ལྟ་བར། །བང་

ཆུབ་སྤོད་གཞན་དེ་བཞིན་དུ། །དགེ་བའི་ཚུལ་ནི་གཞན་བསྲུང་བ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་

སོགས་ཐོབ་མི་འགྱུར། །དམ་ཚིག་དག་ནི་བསྲུང་བ་དང༌། །རྟག་ཏུ་སོམ་པ་བསྐང་

བར་བ། །བཅུ་ཕྱེད་སྒོན་མ་མི་འཆི་སྤད། །དམ་ཚིག་གཞན་ཡང་བསྲུང་བ་ནི། །དཀོན་

མཆོག་སོད་གཞོམ་བུད་མེད་ཀུན། །མཆོག་མང་ལོག་པའི་དག་མ་ཡིན། །འདི་དག་

ཆོ་ག་བཞིན་བསྲུང་བ། །རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དུ་གང་བཤད་པའོ། ཞེས་པས་དམ་ཚིག་

བརོད་ལ། སོབ་མས་ཀང་ཁས་བླངས་ཏེ། པུས་མོ་བཙུགས་ཐལ་མོ་སྦར་བ་ལ། རིག་

མའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦིན་པར་བ་སྟེ། 

བདག་གིས་དེ་རིང་ཡང་དག་བཤད། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་རིག་མ་སྦིན། །བང་ཆུབ་

ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་མཁྱེན་པར་གསོལ། །ཐབས་

གཞན་གིས་ནི་འཚང་མི་རྒྱ། །དེ་བས་འདིར་ནི་རིག་མ་མཆོད། །ཆོས་ཀུན་གཉིས་སུ་

མེད་པ་ལ། །དངོས་པོ་གཉིས་སུ་བཏགས་པ་ཡིན། །དེ་བས་འཁོར་བ་རྣམ་གོལ་

བར། །རྟག་ཏུ་ཁྱོད་ཀིས་མི་བའོ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །རིག་མའི་

བརྟུལ་ཞུགས་བླ་མེད་པའོ། །རོངས་པ་གང་ཞིག་འདའ་བེད་པ། །དེ་ལ་མཆོག་གི་

དངོས་གྲུབ་མེད། ཅེས་བརོད་དེ་མིག་དར་ཕྱེ་ཞིང༌། །ཁྱོད་ཀིས་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁོར་

དུ་ཤེས་རབ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་དབང་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ༣༨བ༣ན། སྐུ། ༤༠བ༡ན། འབྱུང   ཞོལ། ༣༧བ༣ན། བྱུང   བླ། ༤༠ན༣ན། འབྱུང



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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བཤད་པ་དེ་ཐོབ། ཐུན་མོང་བ་ཡིད་ཀི་དི་མ་བརྣབ་སེམས་སོགས་སྔར་བསགས་

འདག་ཅིང་ཕྱི་མ་སོམ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གང་སང་ཀུན་བདེ་སྟོང་དབེར་དུ་འཆར་

བ་ལ་སྒིབ་པའི་དི་མ་འཁྲུད་པས་ཡིད་དག་པར་བེད། དོན་དམ་འོད་གསལ་གི་

རོགས་རིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསོམ་པ་སོགས་ལ་དབང་བར་བས། འབས་བུ་

ཆོས་ཀི་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞག་གོ །ཞེས་དག་པ་སྦིན་

ནོ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ནི། ཡོན་དང་མཎྜལ་དང་ཕྱག་ཕུལ་ཏེ། ཁྱོད་ཞབས་པདྨོའི་བཀའ་དིན་

གིས། །གཙོ་བོ་དབང་བསྐུར་རྣམ་གསུམ་ཐོབ། །དེ་རིང་རིན་ཆེན་བཞི་པ་

ཡང༌། །བཀའ་དིན་གིས་ནི་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་དབང་བཞི་པའི་དོན་དུ་གསོལ་བ་

ལན་གསུམ་གདབ་བོ། །རྒྱུད་ལས། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་བཞི་པ་ཡང༌། ཞེས་པ་དང༌། ཁ་

ཅིག་ཏུ། བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། ཞེས་དབང་གསུམ་པ་དང་དཔེ་དོན་དུ་སྦར་

ནས་སྟོན་པར་གསུངས་པས། དེའི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཁྱོད་རང་དབང་གསུམ་

པའི་དུས་ན་རང་དང་རིག་མ་གཉིས་ཀི་ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སང་བཞིན་པའི་

དུས་ན། སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་དགའ་བས་སྟོང་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་གཉིས་

མཉམ་དུ་ཡོད་པ་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ། དོན་འདི་གོམས་པར་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། 

མཐར་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་རང་

སང་གི་རིག་མ་དང་ཁ་སྦོར་བའི་ལུས་ཅན་དང༌། སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་དགའ་

བ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཉིས་སང་ནུབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་འོད་

གསལ་གཉིས་ངོ་བོ་དབེར་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བེད་དེ། དེ་ནི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཐོབ་བ་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བརོད་ལ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་

བ། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་དང༌། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམས་སངས་

པའི། །ཆོས་བདག་མེད་པ་མཉམ་ཉིད་པས། །རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་སྐེས་

པ། །སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ནོ། ཞེས་བརོད་དེ། སྟོང་པ་ཉིད་རྐྱང་པ་ལ་ངོ་སྤོད་པ་

དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་ལ་

ངོ་འཕོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀིས་དོན་དམ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་

འཁོར་དུ་དབང་བཞི་པ་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ། སོ་གསུམ་གི་སྒིབ་པའི་བག་

ཆགས་འཁྲུད་པའི་ནུས་པ་བཞག །བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་རོགས་

རིམ་བསོམ་པ་ལ་དབང་བར་བས། འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གི་སྐུ་

མངོན་དུ་འགྱུར་པའི་སལ་བ་ཅན་དུ་བས་སོ། ཞེས་དག་པ་སྦིན་ནོ། དབང་བཞི་

པའོ། །དེ་ནས་སོབ་མས་ཚོགས་ཀི་མཆོད་པ་དང༌། ཡོན་དང་མཎྜལ་སོགས་དབུལ་

བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ལུང་བསྟན་དང༌། རེས་གནང་དང༌། དབུགས་དབྱུང་

ངོ༌། །དང་པོ་ནི། བླ་མས་རང་ཉིད་ཤཱཀ་ཐུབ་པར་བསྐེད། ལག་པ་གཡོན་པའི་ཁུ་ཚུར་

གིས་སིང་གར་ཆོས་གོས་ཀི་གྲྭ་འཛིན་པའི་ཚུལ་དུ་བ། གཡས་པས་མཆོག་སྦིན་

པའི་ཕྱག་རྒྱ་སོབ་མའི་སྤི་བོར་གཏུགས་ཏེ། ༀ་ང་ཡིས་འདི་ལྟར་ལུང་བསྟན་ཏེ། །རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས། །སྲིད་པའི་མཐའ་ནི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །སྲིད་པའི་

ངན་འགོ་ཉིད་ལས་བཏོན། །ཀཻ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རོ་རེ་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ་བར་



གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀིལ་ཆྡོག་དངྡོས་གྲུབ་སྗེ་མ།
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འགྱུར་ཞིང༌། སིདྷི་བྷུར་བྷ་བ་སྭ་ཨཱཿ“།
1
 འདི་ཡི་དབང་བསྐུར་གྱུར་པ་ཡིས། །བསྔགས་

པས་འགོ་བ་ཀུན་གི་བདག །བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ། །བདེར་གཤེགས་ཀིས་ཀང་

ལུང་བསྟན་མཛད། ཅེས་བརོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འདུལ་འགྱུར་

”བར
2
། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཆགས་ལ་སོགས། །གཙང་བས་སེམས་ཅན་དོན་བའོ། །ཉིན་རེ་

བཞིན་དུ་ཐུན་བཞི་རུ། །ཏིང་འཛིན་གསུམ་གི་སྦོར་ལྡན་པར། །འགྱུར་བས་ཐུན་མོང་

ཅིག་ཤོས་ཀི། །དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་”འགྲུབ
3
་བ། །མི་སང་བ་ནི་སྟོང་ཡིན་ཏེ། །མངོན་

ཤེས་ལྡན་པ་ཉིས་སྟོང་ཡིན། །རིག་པ་འཛིན་པ་གསུམ་སྟོང་ཡིན། །རོ་རེ་ཅན་ནི་འགོ་

ཀུན་བདག །ཞི་དང་རྒྱས་སོགས་ལས་གང་དང༌། །དེ་ལས་གཞན་པ་ཅི་འདོད་

པ། །འཁོར་ལོ་རེས་བརེས་སྦོར་བ་ཡིས། །བསྒྲུབས་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། 

ཞེས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པ་དང་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་རེས་གནང་སྦིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་དུ་དབུགས་འབིན་པའི་དམ་ཚིག་གསུམ་

སྦིན་པར་བ་སྟེ། མཆོག་གསང་དཀིལ་འཁོར་དམ་པ་ནི། །མཐོང་བ་དང་ནི་ཞུགས་

གྱུར་བས། །སིག་པ་ཀུན་ལས་ངེས་གོལ་བར། །ཁྱེད་རྣམས་དེར་ནི་ལེགས་པར་

གནས། །བདེ་ཆེན་ཐེག་པ་འདི་ལ་ནི། །སར་ཁྱོད་འཆི་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །མི་ཚུགས་པ་

དང་མ་གསོད་པ། །ཅིས་ཀང་མི་ཚུགས་དགའ་བར་གིས། །སྲིད་པ་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་

ཕྱིར། །སྲིད་པའི་སྡུག་བསལ་ལས་ཁྱོད་འདས། །སྲིད་པ་ཤིན་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །སྟོན་

1  མ་ཕྱི། ༤༠ན༢ན། སྐུ། ༤༢ན༡ན། +། ཞོལ། ༣༩ན༣ན། -། བླ། ༤༡བ༣ན། +། 

2 མ་ཕྱི། ༤༠ན༣ན། སྐུ། ༤༢ན༢ན། བར   ཞོལ། ༣༩ན༤ན། བ   བླ། ༤༡བ༤ན། བར

3  མ་ཕྱི། ༤༠ན༤ན། སྐུ། ༤༢ན༣ན། འགྲུབ   ཞོལ། ༣༩ན༤ན། འགྱུར་བར   བླ། ༤༡བ༥ན། འགྲུབ་པར 
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པའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན། །དམ་ཚིག་སོམ་པ་གྲུབ་པ་ཡིན། །རྟག་ཏུ་ཁྱོད་ཀིས་

བསྲུང་བར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་མཐུན་པར་གསུངས། །དམ་པ་རྟག་པའི་

བཀའ་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་བསྐེད་པ་ཙམ་གིས་ནི། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་དོགས་མེད་

པའི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བཏང་མི་བ། །ཕྱག་གི་རོ་རེ་གང་ཡིན་པའོ། །དམ་པའི་

ཆོས་ནི་མི་སང་ཞིང༌། །ནམ་ཡང་འདོར་བར་མི་བའོ། །མི་ཤེས་པའམ་རོངས་པ་

ཡིས། །ཚུལ་ཆེན་བསྟན་པར་མི་བའོ། །བདག་ཉིད་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་སུ། །དཀའ་

ཐུབ་ཀིས་ནི་མི་གདུང་ཞིང༌། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བདེ་བར་བཟུང༌། །འདི་ནི་མ་བོན་

རོགས་སངས་རྒྱས། །རོ་རེ་དིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས། །ནམ་ཡང་ཡོངས་སུ་མི་འདོར་

ཞིང༌། །སོབ་དཔོན་སད་པར་མི་བ་སྟེ། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་འད། །སངས་

རྒྱས་ཀུན་མཚུངས་བླ་མ་ཡི། །སོབ་དཔོན་ལ་ནི་གང་སོད་པ། །དེས་ནི་སངས་རྒྱས་

ཀུན་སད་པས། །རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །རིམས་དང་དུག་དང་དབིག་

དུག་དང༌། །མཁའ་འགོ་རྣམས་ཀིས་གཙེས་པ་དང༌། །བགེགས་དང་ལོག་འདེན་

གཏུམ་པོ་ཡིས། །བསད་ནས་རྒྱལ་བར་ལྟོང་བར་འགྱུར། །དེ་བས་ནན་ཏན་ཐམས་

ཅད་ཀིས། །རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བློ་གོས་ཆེ། །དགེ་བ་རབ་ཏུ་མི་སྦོམས་པ། །ནམ་ཡང་

སད་པར་མི་བའོ། །བླ་མ་ལ་ནི་གུས་བཅས་ཡོན། །རེས་མཐུན་ཁྱོད་ཀིས་སྦིན་པར་

བ། །དེས་ནི་རིམས་སོགས་གནོད་པ་རྣམས། །ཕྱིར་ཞིང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །རྟག་ཏུ་རང་གི་དམ་ཚིག་བསྲུང༌། །རྟག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད། །རྟག་ཏུ་

བླ་མ་ལ་ཡང་དབུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་འད། །དེ་བིན་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ལ། །རྟག་ཏུ་བིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེ་བིན་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཡིན་
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ཏེ། །ཚོགས་ལས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །གང་ཕྱིར་འདིར་ནི་ལེགས་གནས་

པས། །དེང་ཁྱོད་སྐེ་བ་འབས་བུར་བཅས། །དམ་ཚིག་ལྷ་རྣམས་ཀུན་མཉམ་

པར། །དེང་ཁྱོད་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །སངས་རྒྱས་རོ་རེ་འཛིན་བཅས་པ། །ཀུན་

གིས་དེང་ཁྱོད་དབང་བསྐུར་བས། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་གི་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །རྒྱལ་པོའི་

བདག་པོར་བརྟན་པ་ཡིན། །དེང་ནི་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ། །གོང་ཁྱེར་མཆོག་ཏུ་

རབ་ཏུ་ཞུགས། །ཁྱེད་རྣམས་ཀིས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །དེང་ཁྱོད་ཐོབ་པར་ཐེ་ཚོམ་

མེད། །དེ་ལྟར་ཡིད་ནི་རབ་དང་རོ་རེ་ཉིད་དུ་གིས། །རང་གི་དམ་ཚིག་མི་བཟད་བདེ་

ཆེན་བསྟེན་པར་གིས། །དེང་ནི་འགོ་བ་མྱུར་བདེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང༌། །རབ་ཏུ་

མཉམ་ཞིང་རྟག་པ་ཉིད་དུ་གཏོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་བརོད་ཅིང་དོན་བཤད་ལ། 

སོབ་མའི་སྟེང་དུ་གདུགས་བཟུང་ནས། སོར་བ་ལན་གསུམ་བེད་དུ་བཅུག་ལ་དཀིལ་

འཁོར་གི་ཤར་གི་སོར་ཕྱག་འཚལ་དུ་བཅུག་ནས། མགོ་ས་ལ་སད་ལ། སོབ་དཔོན་

གིས། སྔགས་དང་རྒྱུད་རྣམས་འཛིན་པ་ཡི། །སོབ་མ་འདི་ནི་ཕུལ་བ་ལགས། ཞེས་

བརོད་དེ། དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་ལ་དབུལ་བར་བའོ། །དེ་ནས་སོབ་མ་ལ། ད་ནི་

ཁྱོད་ཉིད་དཀིལ་འཁོར་གི། །སོབ་དཔོན་སྔགས་དང་རྒྱུད་འཛིན་པར། །སངས་རྒྱས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གིས་མཐུན་པར་གསུངས། སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་རེས་བརྩེ་བས། །ཁྱོད་ཀིས་དཀིལ་འཁོར་ཆོ་ག་བཞིན། །རབ་ཏུ་འབད་

དེ་འདི་བར་བ། །”བསྒྲུབ
1
་པ་པོ་རྣམས་སུ་རྒྱུད་ལ་སྦོར། ཞེས་བརོད། སོབ་མས་ཀང་

གུས་པས་ཕྱག་བས་ལ། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སལ་པ། །གསུངས་པ་དེ་བཞིན་

1 མ་ཕྱི། ༤༡ན༦ན། བསྒྲུབ   སྐུ། ༤༣ན༦ན། སྒྲུབ   ཞོལ། ༤༠བ༡ན། བླ། ༤༣ན༣ན། བསྒྲུབ 
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བདག་བགིད་དོ། ཞེས་ཁས་བླང་བར་བའོ། །ཚིག་འདི་དག་ཕལ་ཆེར་སོབ་དཔོན་

ཆེན་པོ་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོའི་གཞུང་གི་འགྱུར་ལྟར་བིས་པ་ཡིན་ནོ། །

༼མཇུག་གི་ཆོ་ག༽

གསུམ་པ་དཀིལ་འཁོར་གི་མཇུག་གི་ཆོ་ག་ནི། ཆོ་གའི་ཆད་ལྷག་གི་ཉེས་པ་ཞི་

བའི་ཕྱིར་ཏུ་ཞི་བ་དང༌། ལྷ་ཚིམས་པའི་ཕྱིར་དུ་རྒྱས་པའི་སྦིན་སྲེག་བ། དེ་ནས་སོབ་

མ་རྣམས་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་ཀིས་དཀིལ་འཁོར་མཆོད་དུ་གཞུག །རང་གིས་དཀིལ་

འཁོར་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཆོད་པ་དང༌། བསྟོད་པ་དང༌། 

བདུད་རྩི་མང་བ་སོགས་བས་ལ། ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོས་ཀང་མཉེས་པར་བ། དེར་

ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཟའ་བ་དང༌། བཅའ་བ་དང་བདོག་པ་སོགས་དཀིལ་

འཁོར་ལ་ཕུལ་བས་ཚིམས་པར་བ་ཞིང༌། དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཚན་མོ་མི་ཉལ་

བར་གླུ་གར་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ནས། ཁྱེད་རྣམས་ཀིས་འཇུག་པ་འདི་སུ་ལའང་

མ་སྨ་ཞིག །ཅེས་བསོའ།ོ །དེ་ནས་རང་གིས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕྱི་རོལ་གི་མཆོད་གཏོར་བ་

སྟེ། ནང་དུ་ཞུགས་ནས་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཕྱག་བཙལ། གཙོ་བོ་ལ་མཆོད་ཡོན་ལ་

སོགས་པ་ཕུལ་ནས། དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་དཀིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་བསོར་ནས་

ཤར་སོར་གཙོ་བོ་ལ་ཕྱོགས་པར་འདུག་ནས། ཆད་ལྷག་གི་ཉེས་པ་ཞི་བའི་དོན་དུ་ཡི་

གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བརོད་དེ། དེ་ནས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སིང་གར་

སྦར་ལ། ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ་”ཏེ
1
། གང་ཡང་བདག་བློ་རོངས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༤༡བ༥ན། སྐུ། ༤༣བ༦ན། +ཏེ   ཞོལ། ༤༠བ༦ན། -ཏེ   བླ། ༤༣བ༣ན། +ཏེ 
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ཡིས། །ཉེས་བས་ཅུང་ཟད་གང་བགིས་པ། །གང་ཕྱིར་ལུས་ཅན་སྐབས་ཡིན་

ཕྱིར། །མགོན་ཁྱོད་དེ་ཀུན་བཟོད་པར་མཛོད། །མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང༌། །གང་

ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས། །འདིར་ནི་བ་བ་གང་བགིས་པ། །དེ་ཀུན་གཙོ་བོས་

བཟོད་མཛད་རིགས། ཞེས་བརོད་དེ། འདོད་དོན་འགྲུབ་པར་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། ༀ་

ཁྱེད་ཀིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། རེས་སུ་མཐུན་པའི ་དངོས་གྲུབ་

སོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀང༌། །སར་ཡང་འབོན་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཛ་མུཿ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁོར་ཡི་གེ་སྔ་མ་བརོད་དེ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་བསྡུ་

བར་བའོ། །དེ་ནས། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ་ཨཱ་དྱ་ནུ་ཏྤནྣ་ཏྭ་ཏ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་འདོན་ཞིང༌། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དན་བཞིན་པས། དིལ་བུ་འཁོལ་

ཞིང༌། རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་ལག་པས། ཐོག་མར་ལྷའི་མཚན་མ་རྣམས་མཐའ་ནས་

རིམ་གིས་བསྡུ། 

དེ་ནས་རོ་རེས་ཤར་སོ་ནས་བརྩམས་ཏེ། ཚངས་ཐིག་གི་ལམ་ནས་གཙོ་བོའི་

གནས་ཀི་བར་དབི་ཞིང༌། རང་གི་མགོར་རྡུལ་ཚོན་ཅུང་ཟད་བླུག་ནས། གདན་

རྣམས་བསྡུའོ། །དེ་ནས་རྡུལ་ཚོན་ལྷག་མ་རྣམས་ལེགས་པར་ཕྱགས་ཏེ། སོབ་མ་ལ་

ཅུང་ཟད་སྦིན། གཞན་རྣམས་བུམ་པར་བླུག་སྟེ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་ཏེ་རོལ་

མའི་སྒ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པས་ཁྱེར་ཏེ། འབབ་ཆུ་འམ་མཚོ་ཕན་ལ་སོགས་པར་

དོར་རོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་དིལ་བུ་བཟང་བའི་ལག་པ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀི་མཛུབ་མོ་

ལགས་ཀྱུ་བཞིན་བས་ཏེ། ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ་སམ་པའི་ཕྱག་རྒྱས། ༀ་བཛ་ཀཱི་ལཱ་ཡ་
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ཨུ་ཏ་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཛ་དྷ་ར་ཡ་ཨཛྙཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཧོཿ ཞེས་བཟླས་ཏེ་

ཕུར་བུ་རྣམས་དབྱུང་ལ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏི་ཥྛ་སིདྷི་ལོ་ཙ་ནེ་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་འོ་མ་ལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཏེ་ཕུར་བུ་རྣམས་བཀྲུས་པས་བགེགས་

རྣམས་གསོས་ཏེ་སངས་རྒྱས་པར་བསམས་ལ་ཁུང་བུ་དགང༌། དེ་ནས་ཕུར་བུའི་ལྷ་

རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཞིང༌། ཕུར་བུའི་སྐུད་པ་རྣམས་བཀོལ་ཏེ་སོད་གཙང་

མར་བཞག་ལ། ཙནྡན་གི་ཆུས་བསང་གཏོར་བ་ཞིང༌། སོ་སོའི་གནས་སུ་བཞག་

གོ །སྔར་ཁོ་བོ་དང༌། ཕྱོགས་སྐོང་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་བཀོད་ཡོད་ནའང་མཆོད་

གཏོར་ཕུལ་ལ། རང་གནས་སུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་བའོ། །

གསང་བ་སྤི་རྒྱུད་ལས། དཀིལ་འཁོར་གི་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་སོབ་དཔོན་ཉིད་

དབང་ལ། སོབ་མ་ལ་བགོ་བཤའ་བས་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གསུངས་པ་དང༌། 

བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང༌། ཁང་བུ་ཁེངས་དང་རབ་གནས་དང༌། །སྦིན་སྲེག་

དཀིལ་འཁོར་རབ་གནས་དང༌། །དེ་ཀུན་སོབ་དཔོན་ཉིད་དབང་ཞེས། །རོ་རེ་མཆོག་

ནི་འཛིན་པས་གསུངས། ཞེས་བཤད་པས་ཡོ་བད་རྣམས་སོབ་དཔོན་ལ་དབུལ་ཞིང༌། 

སོབ་དཔོན་མི་འདོད་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་

དབུལ་ཞིང༌། ཁྱི་དང་བ་རོག་སོགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་སྦིན་ནོ། །དེ་ནས་དགེ་

འདུན་གི་སྟོན་མོ་དང༌། ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོས་བླ་མ་ལ་སོགས་པ་མཉེས་པར་

བའོ། །བཀ་ཤིས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་ཤིས་པ་བརོད་པའང་རྒྱས་པར་བའོ། །

གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་”རངས
1
་ཚུགས་ཤིང༌། །རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་

1 མ་ཕྱི། ༤༢བ༤ན། རྨངས   སྐུ། ༤༤བ༦ན། རྨང   ཞོལ། ༤༡བ༥ན། བླ། ༤༤བ༣ན། རྨངས
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སོད་དུ་བེད་པ་ནི། །དམ་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཡི། །རྣམ་དག་དབང་

གིས་”བསྒྲུབ
1
་ལ་རག་ལས་པས། །མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས་བཀལ་བའི་

དོན། །གསང་འདུས་འཇམ་པའི་རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་དུ། །གཞུག་དང་ཞུགས་ལ་

བསྐུར་བའི་དབང་ཆོག་ནི། །མ་འདེས་གོ་སའི་ངག་གིས་གསལ་བར་བཤད། །མཁས་

པའི་གཞུང་ནི་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་དཀའ། །བདག་ནི་བློ་དམན་སྦངས་པའི་སྟོབས་

ཞན་པས། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ནོངས་པའི་ཚོགས་མཆིས་ན། །བླ་མ་ལྷར་བཅས་རྣམས་

ཀིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །འདིར་འབད་དགེ་བ་རབ་དཀར་ཅི་ཡོད་དེས། །ཐོག་

མེད་དུས་ནས་བསྐངས་པའི་མ་རྣམས་ཀུན། །འཁོར་བའི་ཆུ་བོ་ཆེ་ལས་རབ་བརྒལ་

ནས། །བླ་མེད་ཐེག་པའི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པར་ཤོག །བདག་ཀང་འཇམ་པའི་དབངས་

ཀིས་རེས་བཟུང་ནས། །ལམ་བཟང་འདི་དང་ནམ་ཡང་མི་འབལ་ཞིང༌། །འཇམ་པའི་

རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ནི། །སད་ཅིག་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་དངོས་

གྲུབ་ཀི་སེ་མ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། མང་དུ་ཐོས་པའི་སེ་སོད་འཛིན་པ་མང་ཡུལ་བ་

དབོན་པོ་ནམ་མཁའ་བཟང་པོས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ། ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་ངོར་རེ་

རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་གགས་པ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་

ཀིས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་མི་བསྐོད་རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་དང་ཐུན་

མོང་བ་རྣམས་དེ་ལ་གཞི་བས། སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་རོ་རེའི་ས་བགོད་པའི་མར་མེ་མཛད་

བཟང་པོའི་གཞུང་དང༌། དེའི་འགེལ་པ་སན་ཞབས་དང༌། ཤཱནི་པས་མཛད་པ་དང༌། 

1 མ་ཕྱི། ༤༢བ༥ན། བསྒྲུབ   སྐུ། ༤༥ན༡ན། སྒྲུབ   ཞོལ། ༤༡བ༦ན། བླ། ༤༣བ༤ན། བསྒྲུབ
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བོད་སྔ་མ་མཁས་པ་དག་གིས་མཛད་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་རེ་

རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་བཀའ་དིན་ཡུན་

རིང་དུ་མ་ནོས་པའི་རིགས་པ་སྨ་བ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་འབོག་རི་བོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་སྦར་བའོ། །     ། །

༈ ༀ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་

རྒྱས་འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །

སརྦ་མང་ལཾ། ། 
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༄༅།།དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཇི་ལྟར་

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལམ་དུ་མྱུར་དུ་ 

འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།། 

༄༅། །རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གསུང་གི་གཅེས་པའི་གནད། །རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་རྣམ་བཞི་

གོམས་པ་ཡིས། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མཆོག་ལ་མངའ་བརེས་པ། །བླ་མ་ལྷར་བཅས་

གཙུག་གིས་གུས་བཏུད་ནས། །རྒྱུད་རྒྱལ་གཞན་དང་བཤད་སྲོལ་མི་འད་བའི། །རྒྱུད་

ཀི་རྒྱལ་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས། །སལ་ལྡན་སྐེ་བོས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་

ཚུལ། །རེ་བཙུན་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བི་བར་བ། །

དེ་ལ་འདིར་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་སོད་རུང་གི་གང་ཟག་

དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཀི་བརོད་བ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་ཇི་ལྟར་འཁིད་

པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། དབང་གིས་སོད་རུང་དུ་བ་བ་དང༌། སོད་དུ་གྱུར་ནས་རིམ་པ་

གཉིས་ཇི་ལྟར་བསོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་

པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་ནས་དབང་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི་འགེལ་ཆེན་དི་མེད་འོད་ལས། དེ་ལྟར་དང་པོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་

དག་པར་བསྡུ་བ་ཤེས་ནས། དེ་ནས་རང་གི་ལུས་ལ་ཁྱབ་བདག་མཆོག་གི་གོ་འཕང་
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མ་ནིང་ནི་སྔགས་པས་བསོམ་པར་བ་སྟེ། སོབ་དཔོན་དང་བཅས་པ་ཡིས་སོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེ་ལ་བསྡུ་བར་བ་བའི་ཆོས་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་དང༌། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་དང་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་

པ་དང་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་སོང་བའི་རྩ་བ་གསུམ་དང༌། ཉོན་མོངས་བཞི་

དང་བདུད་བཞི་ཉམས་པར་བེད་པ་ཚངས་པའི་གནས་བཞི་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་པའི་

སོ་བཞི་བསོམ་པ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་སོ་བདུན་དང༌། 

ཡན་ལག་བདུན་པ་དང༌། གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ་དང༌། སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་

གཉིས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཀང་དལ་འབོར་རེད་དཀའ་དོན་ཆེ་བསམ་

པ་ནས་བཟུང་སྟེ་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་དང་སྦིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་སྤོད་པ་དང་བཅས་པའི་ལམ་ཐུན་མོང་ཉམས་སུ་བླང་དགོས་པར་

བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་དེ་དག་གི་སོ་ནས་རྒྱུད་ལེགས་པར་མ་སྦངས་ན་ཚེ་འདིའི་

འཁི་བ་མི་ཆོད་པས་བེད་འདོད་བརྟན་པོ་མི་འབྱུང༌། དད་པ་ཁ་ཞེ་མེད་པ་མི་སྐེ་བས་

སྐབས་གནས་ལ་བློ་ལིངས་སྐྱུར་མི་འོང༌། ལས་འབས་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པོ་མི་རེད་

པས་སོམ་པ་གང་གིའང་སྲུང་སོམ་ཞིབ་མོ་མེད་པའི་རྩིང་ཆོས་པར་འགོ །འཁོར་བ་ལ་

ཞེན་ལོག་རྣལ་མ་མི་སྐེ་བས་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གོ་བ་ཙམ་དུ་ཟད། བམས་པ་དང་

སིང་རེའི་རྩ་བ་ཅན་གི་སོན་སེམས་མ་བཅོས་པ་མི་སྐེ་བས་ཐེག་ཆེན་པ་མིང་ཙམ་དུ་

འགོ། བང་སེམས་ཀི་སྤོད་པ་སྤི་ལ་སོབ་འདོད་དག་པོ་མི་འབྱུང་བས་འཇུག་སོམ་

རྣལ་མ་མི་སྐེ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སྤིའི་གོ་བ་རྣམ་དག་མི་ཆགས་པས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཕ་མོ་ལ་འཁྲུལ་ཞིང་བདག་མེད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་མི་སྐེ། ཁྱད་པར་དུ་རིགས་



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ལྔ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་གི་སོམ་པ་འཛིན་པ་ཡང་སོབ་དཔོན་གི་རེས་ཟློས་ཙམ་དུ་སོང་

ནས་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པར་སྲུང་འདོད་དང་རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ལ་ཐོབ་འདོད་

དག་པོ་མི་འབྱུང་བས་སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་

སྦངས་པ་ངེས་པར་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་བསྡུས་རྒྱུད་ལས། ཟབ་ཅིང་

རྒྱ་ཆེ་ལ་སེམས་བླ་མའི་ངེས་པ་ལ་དགའ་གཏོང་བའི་ངང་ཚུལ་དང་ལྡན་ཡོན་ཏན་

ཤེས། ཞེས་སོགས་ཀི་དགོངས་པར་ཤེས་པར་བས་ནས་བློ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྦངས་

པའི་ལས་དང་པོ་པ་ལ་དབང་ཟབ་མོ་བསྐུར་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བའོ། །ལམ་

གི་རིམ་པ་དེ་དག་ཀང་ཆུ་བོ་གསུམ་འདེས་ཀི་གདམས་པ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཉམས་

སུ་བླང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། དབང་འོག་མ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་གོང་མ་བསྐུར་བའི་

ལུགས་དགག་པ་དང༌། གོ་རིམས་ངེས་ཅན་དུ་བསྐུར་དགོས་པར་བསྟན་པ་དང༌། 

དབང་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་དང༌། རིམ་གཉིས་སོམ་པར་འདོད་པས་དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་དག་པ་དགོས་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་གཏན་མ་ཞུགས་ཤིང༌། བིས་

པ་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་སྔོན་དུ་མ་བསྐུར་བར་དབང་གོང་རྣམས་ཐོག་མར་བསྐུར་

ནས་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རོགས་རིམ་སྟོན་པར་བེད་པ་ནི་ཆེས་མི་རིགས་ཏེ། 

དབང་དང་པོ་བདུན་གིས་ས་བདུན་གི་ནུས་པ་འཇོག་པ་དང༌། དབང་གོང་མ་རྣམས་

ཀིས་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ནུས་པ་འཇོག་པར་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང་རང་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གིས་ཀང་ཁས་བླངས་པས་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་མ་ཐོབ་པར་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཐོག་

མར་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དབང་གི་དམ་གཞག་གི་སབས་སུ་དཀིལ་

འཁོར་ཆེན་པོར་མ་ཞུགས་པ་དང་མ་”མཐོང
1
་བ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་གསང་བའི་དེ་

ཉིད་སྨས་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གསུངས་ཤིང༌། དེ་མི་སྟོན་པར་མནའ་ཆུ་བླུད་ནས་

རོ་རེའི་མནའ”བསག
2
་པར་ཡང་གསུངས་ལ། རི་བོ་དག་ཀང་མ་སིན་མི་ལ་གསང་བ་

བིན་ལས་སོ། ཞེས་དབང་གིས་སིན་པར་མ་བས་པ་ལ་གསང་བ་བིན་ན་རྩ་ལྟུང་

བདུན་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང༌། སྦིན་རྒྱུའི་གསང་བ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལམ་

ལ་འགེལ་པས་བཤད་པས་ཕྱིའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་ཤིང་དབང་མ་ཐོབ་པ་

དབང་གོང་མ་སྟོན་པའི་སོབ་དཔོན་དེ་སྔགས་ཀི་སོམ་ལྡན་ཡིན་ན་རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་

འབྱུང་ཞིང་དེའི་རྒྱུད་ཀི་སྔགས་ཀི་སོམ་པ་ལྷག་མ་མེད་པར་གཏོང་བར་འགྱུར་

རོ། །རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་དབང་གོང་

མ་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བས་ཀང་དབང་གོང་མ་ཐོབ་པའི་གོ་མི་ཆོད་དེ། དེ་ལྟ་ན་དབང་

གཞན་གང་ཡང་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར། ངེས་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་ཚིག་གིས་བར་སྤད་

པས་ཀང་དབང་བཞི་པ་ཐོབ་པའི་གོ་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཕྱིའི་དབང་མ་ཐོབ་

པ་ལ་དབང་གོང་མ་ཙམ་བསྐུར་ནས་རོགས་རིམ་སྟོན་ན་ཕྱག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས། 

གང་ཞིག་རྒྱུད་ལུང་ང་རྒྱལ་གིས། །དབང་བསྐུར་མེད་པར་འཆད་བེད་པ། །སོབ་

དཔོན་སོབ་མ་ཤི་མ་ཐག །དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཀང་དམལ་བར་འགོ། ཞེས་གསུངས་

པས་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་དབང་ཟོས་པའི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཤིན་ཏུ་ལི་བ་བསགས་པ་ཡིན་

1 མ་ཕྱི། ༣ན༤ན།  སྐུ།༼ཀ༽ ༣ན༦ན།  བླ།༼ཀ༽ ༣ན༥ན།   མཐོང    ཞོལ།༼ཀ༽ ༣ན༡ན།    མོས

2 མ་ཕྱི། ༣ན༥ན།  ཞོལ། ༣ན༢ན།  བསྒག   སྐུ། ༣བ༡ན།  བསྒྲག   བླ། ༣ན༦ན།  དགག



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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པས་དངོས་གྲུབ་ཕ་མོ་ཐོབ་ཀང་དཔོན་སོབ་གཉིས་ཀ་དམལ་བར་འགོ་བར་གདོན་མི་

ཟ་བས་དེ་འད་བའི་ལམ་ལོག་པ་སྟོན་པའི་གང་ཟག་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་

རྒྱང་རིང་དུ་སང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་དབང་བཅུ་གཅིག་གོ་”རིམས
1
་ངེས་ཅན་དུ་འཐོབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་

མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དངོས་སུ་”བསྐེད
2
་པའི་རོགས་རིམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའི་

སྔོན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གི་དགའ་

བཞི་སྐེད་པ་འགོ་དགོས་པས་ངེས་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བའི་སྔོན་དུ་དབང་

གོང་མ་གཞན་རྣམས་བསྐུར་བ་འགོ་དགོས་པ་ཡིན་ལ། ལམ་དུས་ཀི་དགའ་བཞི་

རིམ་ཅན་དུ་སྐེ་བས་ཁྱབ་ཅིང༌། དབང་གི་དུས་སུ་ཡང་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའི་

དགའ་བཞི་རིམ་ཅན་དུ་སྐེ་བས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀང་སྔ་མ་སྔ་མ་

སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཐོབ་པར་བར་མེད་དོ། །ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་ནས་བསྐེད་རོགས་གཉིས་ཀའི་སབས་སུ་དགའ་བཞི་སྐེ་བ་ལ་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

གསལ་སང་ལེགས་པར་ཐོན་ནས་ཡིད་ངོར་ཐ་མལ་གི་སང་བ་ནུབ་པར་རང་འདོད་

ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་མངོན་སུམ་དུ་སང་བའི་བསྐེད་རིམ་གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་

དགོས་པས་དབང་གི་སབས་སུ་ཡང་རང་གི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་སོགས་ལྷར་

བསྐེད་ནས་མ་དག་པའི་སང་ཞེན་སྦོང་བའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཇོག་པ་དབང་

བདུན་གིས་བེད་ཅིང་། དེ་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀི་སྔོན་དུ་ངེས་པར་འགོ་དགོས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༣བ༤ན།  སྐུ། ༤ན༡ན།  ཞོལ། ༣བ༡ན།   རྱིམས    བླ། ༣བ༥ན།   རྱིམ

2 མ་ཕྱི། ༣བ༤ན།  སྐུ། ༤ན༡ན།  ཞོལ། ༣བ༡ན།    བསྐེད    བླ། ༣བ༦ན།   སྐེད



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 92  

ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐ་མལ་གི་སང་ཞེན་དང་མ་དག་པའི་ཕུང་སོགས་ཟད་པར་སངས་

པ་འབས་བུའི་སབས་སུ་འཐོབ་”ཀང
1
་དེ་དག་གི་ས་བོན་དངོས་སུ་སོང་བའི་བ་བ་

ལམ་དུས་ཀི་རོགས་རིམ་གིས་བེད་ཅིང༌། དེའི་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པ་དང་ཐ་མལ་གི་

སང་ཞེན་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པ་བསྐེད་རིམ་གིས་བེད་ལ། དེ་ལ་ཡང་དབང་

བདུན་གིས་དེ་དག་སྦོང་བའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཇོག་ཅིང་ཕུང་སོགས་ལྷར་

”བསྐེད
2
་པ་ལ་དབང་བར་བེད་པས་དབང་བདུན་གིས་ནི་དངོས་སུ་བསྐེད་རིམ་གི་

སོད་རུང་དང༌། བརྒྱུད་ནས་རོགས་རིམ་གི་སོད་རུང་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དབང་

མདོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་རེ་ནཱ་རོ་པས་ཀང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་རྣམས་ཀུན་

རོབ་ཀི་བདེན་པ་དངོས་སུ་འགྲུབ་པར་བེད་ཅིང་དོན་དམ་པའི་རེས་སུ་མཐུན་པར་

གྱུར་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པས་རིམ་གཉིས་ཀི་སོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་བཅུ་

གཅིག་པོ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་ཕྱི་མ་བསྐུར་དུ་མི་རུང་བ་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་

དང་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ་ཡིན་པས་གོ་རིམས་ངེས་པ་ཅན་དུ་

བསྐུར་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དབང་གི་དབེ་བསྡུ། དབང་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་

དགོས་པ་དང་བཅས་པ། དོགས་པ་བཅད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱས་པར་ན་དབང་བཅོ་ལྔ་ཡོད་ལ། འབིང་དུ་ན་དབང་བཅུ་གཅིག་

སྟེ། བིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་དང༌། དབང་གོང་མ་ལ་བཞི་ཡོད་པའི་དང་དོན་

གི་དབང་བཞི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་བུམ་པ་དང་གསང་བ་

1 མ་ཕྱི། ༤ན༣ན།  སྐུ། ༤ན༦ན།  བླ། ༤ན༥ན།   ཀྱང    ཞོལ། ༣བ༦ན།   བེད

2 མ་ཕྱི། ༤ན༤ན།   སྐུ། ༤བ༡ན།   ཞོལ། ༤ན༡ན།    བསྐེད   བླ། ༤ན༦ན།    སྐེད



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དང་དབང་གོང་མའི་གོང་མའི་དང་པོ་གསུམ་ཡང་

རིགས་གཅིག་པས་བུམ་པ་དང་གསང་བ་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གསུམ་དུ་

བསྡུས་ནས་འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་བཅུ་དང༌། དབང་བཅུ་གཅིག་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའི་དབང་ངོ༌། །བསྡུས་ན་འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

དབང་དང༌། དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གི་དབང་དང༌། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་ཀི་སོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་བསྐུར་བའི་ཚུལ་དང༌། 

དབང་གོང་མ་རྣམས་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་

བསྐུར་བ་དང༌། ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་དང༌། མིང་དེ་ལྟར་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནོ། །དང་པོ་ནི་དབང་བདུན་གི་དཀིལ་འཁོར་གཞན་ཡང་བཤད་ཀང༌། ད་ལྟ་ནི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གང་

རུང་གཅིག་ཏུ་བསྐུར་བར་བ་བ་ཡིན་ལ། དཀིལ་འཁོར་དེ་གཉིས་ལ་དཀིལ་འཁོར་

རོགས་མ་རོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་དེ་ལས་ཐོབ་པའི་དབང་ལ་རོགས་མ་

རོགས་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་དེ། དབང་བསྐུར་བའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་དཀིལ་ལ་ཡང་

ཚང་ཞིང༌། བསྐུར་ཚུལ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དབང་བདུན་ཐོག་མར་བསྐུར་བ་

ནི་ངེས་པར་རྡུལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་དགོས་ཀི། རས་བིས་སོགས་ལ་བརྟེན་དུ་མི་རུང་ལ། 

དབང་གོང་མ་རྣམས་དབང་བདུན་དང་རྒྱུན་གཅིག་ལ་བསྐུར་བ་ལས་གཞན་གི་ཚེ་

བིས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་ཏེ། དབང་མདོར་བསྟན་ལས། དབང་

བདུན་པོ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། །དཀིལ་འཁོར་བཞེངས་ལ་སྦིན་པར་བ། ཞེས་པའི་འགེལ་
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པར་རེ་ནཱ་རོ་པས། དབང་བསྐུར་བདུན་པོ་འདི་རྣམས་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་

རྣམ་པར་སས་ནས་གཞན་རས་བིས་ལ་སོགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་སྦིན་པར་བ་བ་

མ་ཡིན་ནོ། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་རྣམས་ནི་དཀིལ་འཁོར་བཞེངས་པ་ལས་

གཞན་གིས་ཀང་སྦིན་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པས་བོད་ཀི་མཁས་པ་དག་ཀུན་

སངས་ཀི་སོབ་མ་ཡིན་ན་ངེས་པ་མེད་ཅེས་”གསུང་བ
1
་ཡང་རྒྱུད་འདིའི་དགོངས་པ་

མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་སེ་གཞན་ནས་དབང་གི་ཐོག་མ་མེ་ཏོག་ཕེང་བའི་དབང་ནས་

འཛིན་པ་ཡིན་ཡང༌། འདིར་ནི་སྔོན་དུ་མེ་ཏོག་འདོར་བ་ཙམ་བེད་ཀང་ཆུ་དབང་ཉིད་

ཐོག་མར་བསྐུར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སོབ་མ་སྐུ་རོ་རེར་བསྐེད་ནས་སོབ་མའི་རྒྱུད་ཀི་

ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་དང་དབང་རས་ཀི་ཆུ་ཡབ་ཡུམ་ལྔར་བསྐེད་ནས་ཡེ་ཤེས་

པ་གཞུག་པ་སོགས་བ་སྟེ། དཀིལ་འཁོར་གི་བང་སོར་གཙོ་བོའི་སྐུའི་ཞལ་ལ་ཕྱོགས་

པར་ཆུ་དབང་བསྐུར་ནས་དབང་ལྷ་”བསྟིམ
2
་པ་སོགས་བ། ཡང་འདི་ཉིད་དུ་སོབ་

མའི་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་དབང་རས་ཅོད་པན་སངས་རྒྱས་ལྔར་བསྐེད་ཅིང་ཡེ་

ཤེས་པ་གཞུག་པ་སོགས་བས་ཏེ་ཅོད་པན་གི་དབང་བསྐུར་བར་བེད་ལ། དེ་ཡང་

དབང་མདོར་བསྟན་ལས། ཆུ་ནི་ཁམས་ཀི་དག་པ་སྟེ། །ཅོད་པན་ཕུང་པོ་རྣམ་སྦོང་

བེད། ཅེས་གསུངས་པས་དབང་དེ་གཉིས་”ཀིས
3
་སོབ་མའི་ལུས་ཀི་ཆ་མ་དག་པའི་

ཕུང་ཁམས་རྣམས་སྦངས་ནས་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མའི་ངོ་བོར་སྒིབ་བལ་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༥ན༣ན།  སྐུ། ༥བ༡ན།  བླ། ༥བ༡ན།   གསུང་བ     ཞོལ། ༤བ༦ན།   གསུངས་པ

2 མ་ཕྱི། ༥ན༥ན།   སྐུ། ༥བ༣ན།   ཞོལ། ༥ན༢ན།   བསྱིམ    བླ། ༥བ༣ན།  སྱིམ

3 མ་ཕྱི། ༥ན༦ན།  སྐུ། ༥བ༤ན།  ཞོལ། ༥ན༣ན།   ཀྱྱིས    བླ། ༥བ༤ན།    ཀྱྱི
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བེད་པའི་ནུས་པ་འཇོག་པས་ལུས་ཀི་དི་མ་འཁྲུད་ཅིང་སྐུ་རོ་རེའི་ས་བོན་འཇོག་སྟེ། 

དབང་མདོར་བསྟན་ལས། ལུས་ངག་སེམས་ནི་ལེགས་དག་པ། །མངོན་པར་དབང་

བསྐུར་གཉིས་གཉིས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འོག་མ་བཞི་ལ་ཡང་དག་པ་སྦར་

རོ། །དེ་ནས་སོབ་མ་ལྷོ་སོར་གསུང་གི་ཞལ་ལ་ཕྱོགས་པར་བས་ནས་གསུང་རོ་རེ་

ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་དེ་སོབ་མའི་རྒྱུད་ཀི་མཉམ་གནས་ལ་སོགས་པའི་རླུང་བཅུ་དང་

དབང་རས་དར་དཔྱངས་ཀང་ནུས་མ་བཅུར་”བསྐེད
1
་པ་སོགས་བས་ནས་དར་

དཔྱིངས་ཀི་དབང་བསྐུར་བར་བེད་ལ། ཡང་འདི་ཉིད་དུ་སོབ་མའི་རྩ་རོ་མ་ཧཱུཾ་ལས་

གཙོ་བོ་དང་རྐྱང་མ་ཧོཿ ལས་ས་ཚོགས་ཡུམ་དུ་བསྐེད་ཅིང་དབང་རས་རོ་རེ་དང་

དིལ་བུ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་པ་སོགས་བས་ནས་སོབ་

མའི་ལག་པ་གཡས་གཡོན་དུ་གཏད་དེ་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བེད་དུ་གཞུག་ཅིང་རོ་རེ་

དང་དིལ་བུའི་དབང་བསྐུར་རོ། །འདི་གཉིས་ནི་ངག་གི་རྩ་བ་རླུང་གི་དི་མ་སྦོང་ཞིང་

ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་སྒོག་པའི་གསུང་གི་ས་བོན་འཇོག་པས་ངག་གི་དི་མ་

འཁྲུད་ཅིང་གསུང་རོ་རེ་ནུས་པ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་སོབ་མ་ཤར་སོར་ཐུགས་

ཀི་ཞལ་ལ་ཕྱོགས་པར་བས་ནས་ཐུགས་རོ་རེ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་པ་སོགས་བས་

ཏེ། སོབ་མའི་དབང་པོ་དྲུག་དང་ཡུལ་དྲུག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སེམས་དཔའ་དང་

སེམས་མ་རྣམས་སུ་བསྐེད་ནས་དབང་རས་མཐེ་བོའི་རོ་རེ་ཞེས་པ་རོ་རེས་མཚན་

པའི་སོར་གདུབ་ལྷར་བསྐེད་པ་བིན་པས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དབང་བསྐུར་བར་བེད་

ཅིང༌། ཡང་ཕྱོགས་འདི་ཉིད་དུ་སོབ་མའི་ལས་ཀི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ལས་དབང་གི་བ་

1 མ་ཕྱི། ༥བ༣ན།   སྐུ། ༦ན༡ན།   ཞོལ། ༥ན༥ན།   བསྐེད    བླ། ༦ན༡ན། སྐེད
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བ་ལྔ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོ་རྣམས་སུ་བསྐེད་ནས་ལག་གདུབ་དང་རང་

གདུབ་དངོས་སུ་ཡོད་དམ་མེད་ན་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་ལྷ་དེ་དག་ཏུ་བསྐེད་པ་ཡན་ལག་

སོ་སོ་ལ་བཅིངས་ཏེ། མེ་ཏོག་ཕོག་པ་དང་མཐུན་པའི་མིང་དབང་བསྐུར་བར་བེད་

དོ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་མལ་གི་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་སྦངས་ནས་ལྷའི་

མིག་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པས་སྟོང་གཟུགས་མཐོང་བའི་ནུས་པ་འཇོག་

ཅིང༌། དབང་མདོར་བསྟན་ལས། མིང་ནི་བམས་སོགས་ཡང་དག་དག །ཅེས་

གསུངས་པས་མིང་དབང་གིས་བམས་སོགས་ཚད་མེད་པ་བཞི་རོགས་ནས་འདོད་

ཆགས་སོགས་དག་པའི་ནུས་པ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ཡིད་ཀི་དི་མ་འཁྲུད་ཅིང་ཐུགས་རོ་

རེའི་ས་བོན་འཇོག་གོ །དེ་ནས་སོབ་མ་ནུབ་སོར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཞལ་ལ་ཕྱོགས་པར་

བས་ནས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེར་བསྐེད་དེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་ནས་དབང་རས་ཕྱག་མཚན་རྣམས་ལག་ཏུ་

སྦིན་པ་ལ་སོགས་པས་རེས་གནང་གི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ལ། བསྡུས་རྒྱུད་ལས། 

རྒྱལ་བའི་བདག་པོས་རེས་གནང་འདོགས་བཅས་རབ་ཏུ་སྦིན། ཞེས་གསུངས་པའི་

འདོགས་ལ་མེ་ལོང་དང་མིག་སན་དང་མདའ་གཞུ་དང་སྔགས་ཀི་རེས་གནང་སོགས་

ཡོད་ཀང་གཙོབོ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་ཡིན་པ་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་དེའི་ནུས་པ་མ་ཐོན་

གནང་བས་དེའི་ནུས་པ་ཐོན་པ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་སོབ་མ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་

བསྐེད་པ་སོགས་བས་ནས་རོ་རེ་དང་དིལ་བུའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པའི་སོ་ནས་འཛིན་

པ་དེ་གཉིས་ཀི་དམ་ཚིག་སྦིན་པར་བ་ཞིང་ཕྱག་རྒྱའི་དེ་ཉིད་ཀང་བསྟན་པར་

བའོ། །དེའི་ཚུལ་ལ་ཁ་ཅིག །ཤེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལ། ཞེས་སོགས་གཞན་



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ལས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་ཕྱག་རྒྱའི་དེ་ཉིད་སྟོན་པར་བེད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། 

དེ་ལྟ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་འཁྱུད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་

སབས་འདིའི་སོབ་དཔོན་གི་དབང་དུ་བེད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་བས་ན་ཡེ་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་པའི་དབང་གོང་མའི་བུམ་དབང་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སོབ་མ་བདེ་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀི་

གཟུང་རྣམ་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཉིད་དུ་སོམ་དུ་བཅུག་ནས་ལྷ་སྐུ་

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཙམ་ཞིག་སྟོན་པ་ཡིན་གི། འཁྱུད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ལ་

སབས་འདིར་ངོ་སྤོད་མིན་ནོ། །རེས་གནང་འདོགས་དང་བཅས་པས་རོ་རེ་སེམས་

དཔའི་ས་བོན་འཇོག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་སྦོང་བར་བེད་དོོ། །

གསུམ་པ་ནི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། བིས་པ་སྐེས་པ་མ་ཡིས་ནི། །འཁྲུ་བེད་ཆུ་ཡི་

དབང་བསྐུར་རོ། ཞེས་པ་ནས། ཕ་ཡིས་རྟག་ཏུ་ཀོག་པ་སོགས། །སྟེར་བར་བེད་པ་

རེས་གནང་ཡིན། །རྣམ་པ་བདུན་པོ་འདི་ཉིད་ནི། །དབང་བདུན་དུ་ནི་རབ་ཏུ་བཤད། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབང་བདུན་པ་བིས་པ་སྐེས་མ་ཐག་ཆུས་འཁྲུ་བ་ལ་སོགས་

པའི་གོ་རིམས་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པས་བིས་པའི་དབང་ཞེས་བའི། བིས་པ་ཁོ་ན་

ལ་དབང་བའི་དབང་ཡིན་པས་བིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་ཞེས་མི་བའོ། །རྒྱུད་གཞན་

ལས། “སྒྲུབ
1
་པའི་དཀིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་མཛད། 

དངོས་སུ་དབང་བསྐུར་བའི་དབང་ལྷ་ཟུར་ནས་སྤན་འདེན་པར་གསུངས་ཀང༌། 

འདིར་ནི་“སྒྲུབ
2
་པའི་དཀིལ་འཁོར་ན་བཞུགས་པའི་ཡུམ་ལྔ་ལ་སོགས་པས་བསྐུར་

1 མ་ཕྱིྱི། ༦བ༥ན།   སྐུ། ༧ན༤ན།   ཞོལ། ༦བ༢ན།   སྒྲུབ    བླ། ༧ན༥ན།    བསྒྲུབས

2 * དཔར་མ་སོ་སོར་བ་ཚིག་སྒྲུབ་ཀྱྱི་འབྱི་སངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་མོད་ཀྱང་། མང་བར་འགྱུར་བ་དང་གལ་ཆེན་པོ་ཡང་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དབང་གོང་མ་བཞི་བསྐུར་བའི་ཚུལ་དང༌། དབང་གོང་མའི་

གོང་མ་བཞི་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་

ཚུལ་ནི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་སོགས་བས་པའི་རོ་རེར་བསྐེད་ཅིང་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དབང་གིས་སིན་པར་བས་པ་ལོ་བཅུ་གཉིས་མ་ནས་ཉི་ཤུ་མའི་

བར་གང་རུང་ཞིག་ལྷ་མོའི་གཟུགས་སུ་བསྐེད་པ་བིན་ནས་དེའི་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་

དང་འཁྱུད་པ་སོགས་བས་པའི་སྟོབས་ཀིས་སྐེས་པའི་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི་བུམ་

པའི་དབང་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ལྟོ་ལྡིར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བུམ་པས་བསྐུར་བ་མ་ཡིན་

ཡང་ཕྱག་རྒྱའི་དཀར་འཛིན་གི་བུམ་པ་ལས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་བུམ་པའི་དབང་ཞེས་བ་

ཞིང༌། རིག་མའི་ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའི་ཕྱིར་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་

པའི་དབང་ཞེས་བའོ། །དབང་མདོར་བསྟན་ལས། ལུས་ངག་སེམས་ནི་ལེགས་དག་

པས། །དབང་བསྐུར་གསུམ་པོ་རིམ་པ་ཡིས། ཞེས་གསུངས་པས་འདིས་ལུས་ཀི་དི་

མ་འཁྲུད་ཅིང་སོབ་དཔོན་གི་དབང་ཞེས་ཀང་བའོ། །

གཉིས་པ་གསང་དབང་བསྐུར་ཚུལ་ནི་བླ་མ་ལ་རིག་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་

ཕུལ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་སོགས་བས་པའི་རེས་སུ་བླ་མས་རང་ཉིད་གཙོ་བོ་དང་

རིག་མ་ས་ཚོགས་ཡུམ་དུ་བསྐེད་ཅིང་མཁའ་གསང་བིན་གིས་རློབ་པ་སོགས་བས་

ནས་སོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་དབུ་མར་བཅུག་ཅིང་ཁམས་དཀར་པོ་དབུ་

མའི་ལམ་ནས་འོངས་པ་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རྩེར་སོན་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་དགའ་བ་

མྱིན་པས་ཐམས་ལ་མཆན་བྱིས་མེད།



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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བརྟན་པར་བས་ལ་མཐེ་བོང་དང་མིང་མེད་ཀིས་བཙིར་ཏེ་བླངས་པའི་ཁུ་བ་སོབ་མ་

གསུང་རོ་རེར་བསྐེད་ཅིང་གདོང་གཡོགས་དང་བཅས་པའི་ཁར་སྦིན་པར་བ་ལ། དེའི་

འོག་ཏུ་བླ་མའི་རིག་མས་ཀང་ཐིག་ལེ་པདྨ་ན་གནས་པ་སྔར་བཞིན་སོབ་མའི་ཁར་སྦིན་

པར་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་མངས་པ་ན་སོབ་མའི་རྒྱུད་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེ་

བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སྤིར་ཁམས་དཀར་དམར་མངས་པ་ཙམ་ལ་བདེ་བ་སྐེ་བས་མ་

ཁྱབ་ཀང༌། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་ཁམས་དབུ་མའི་ལམ་ནས་ཕབ་སྟེ་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རྩེར་

ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བ་མཚོན་པར་བས་པའི་ཁུ་བ་ནི་ཆང་མ་ཟགས་པའི་སང་མ་ལྟར་

ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དེ་ཉིད་མངས་པས་བདེ་བ་བསྐེད་ནུས་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་

ཁུ་བ་ནི་ཆང་ཟགས་པའི་སང་མ་དང་འད་བར་ནུས་པ་མེད་པས་བདེ་བ་”སྐེད
1
་མི་ནུས་

སོ། །དེས་ན་དངོས་ཀི་རིག་མ་ལ་བརྟེན་པའི་གསང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ནི་སོབ་དཔོན་

ནུས་པ་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་དགོས་སོ། །དེ་ནས་མིག་དར་བཀོལ་ནས་རིག་མ་གཅེར་

བུར་གནས་པའི་བྷ་ག་ལྟར་གཞུག་ཅིང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་སྐེས་པ་

ནི་གསང་དབང་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རས་གསང་བ་མངས་པ་དང་གནས་གསང་བ་བལྟས་

པའི་སྟོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་དབང་ལ་གསང་དབང་ཞེས་བ་ཞིང་དཀིལ་འཁོར་བཞིའི་

ནང་ནས་གསང་བའི་དཀིལ་འཁོར་རམ་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་པ་ཞེས་

བའོ། །སྔར་བཤད་པའི་བུམ་དབང་དང་འདི་གཉིས་ཞུ་བདེའི་ངོ་བོ་ཡིན་ཡང་དགའ་

བཞིའི་ནང་ནས་འདིའོ་ཞེས་ངོ་སྤད་དུ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ནི་བླ་མ་ལ་རིག་མ་

1 མ་ཕྱི། ༧བ༣ན།  ཞོལ། ༧ན༦ན།  བླ། ༨ན༤ན།   སྐེད     སྐུ། ༨ན༡ན།  བསྐེད
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དབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ་པ་སོགས་བས་ལ། དེ་ནས་བླ་མས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་

དབང་དུ་བས་ཏེ་ལེགས་པར་སྦངས་པའི་རིག་མ་ལྷ་མོར་བསྐེད་དེ་ལུས་ལ་རིགས་

དྲུག་དགོད་པ་སོགས་བས་ཤིང་སོབ་མ་ཐུགས་རོ་རེར་བསྐེད་པ་ལ་བིན་ནས་

སོམས་པར་ཞུགས་པས་ཁམས་ཞུ་བ་སྤི་བོ་ནས་བབས་ཏེ་གསང་གནས་ཀི་འཁོར་

ལོའི་དབུས་སུ་སེབ་པ་ན་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དེ་ཉིད་སབས་

འདིའི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དུ་ངོ་སྤད་པར་བའོ། །ཤེས་རབ་མ་ལ་སོམས་

པར་ཞུགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པའི་དབང་ཡིན་པས་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ཞེས་བ་ཞིང༌། རང་གི་ལུས་ཀི་ཁམས་ཞུ་བ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐོབ་པས་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་པ་ཞེས་བའི། 

ཁ་ཅིག་འདི་དང་སྔ་མ་གཉིས་དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་ཐོབ་པ་གོ་”ལྡོག
1
་སྟེ་འཆད་པ་

དོན་མིན་ནོ། །

བཞི་པ་དང་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་ཚུལ་ནི་གཞན་སྔ་མ་དང་འད་ཞིང་

སོབ་མ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེར་བསྐེད་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས་ཁམས་ཞུ་བ་གསང་

གནས་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རྩེར་སེབ་པ་ཕྱིར་མ་འཕོས་པ་ལས་སྐེས་པའི་ལྷན་ཅིག་

སྐེས་པའི་བདེ་བ་དེ་ཉིད་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྦར་ནས་སོམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་སབས་

འདིའི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་ལ། དོན་དམ་པའི་དབང་བཞི་པ་མ་ཡིན་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་དང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཡུལ་ཅན་དང་ཡུལ་དུ་སྦར་

བའི་ཆ་ནས་དོམ་དམ་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་ཐོབ་པ་ཞེས་བའོ། །དབང་འདི་

1 མ་ཕྱི། ༨ན༣ན།   སྐུ། ༨བ༡ན།   ཞོལ། ༧བ༦ན།    ལོག   བླ། ༨བ༤ན།    བཟོག



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

 101  

དག་ལས་བིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་གིས་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་སྐེད་པའི་

ནུས་པ་འཇོག་ཅིང་དབང་གོང་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ས་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་བཅུ་པ་

བཅུ་གཅིག་པ་རྣམས་འཐོབ་པའི་ནུས་པ་འཇོག་པ་དང༌། ངེས་དོན་གི་དབང་བཞི་

པས་ས་བཅུ་གཉིས་པ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དབང་བཞི་བསྐུར་བའི་ཚུལ་དང༌། ངེས་དོན་གི་དབང་བཞི་

པ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ཡོད་པའི་དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་ནི་གཞན་

ཐམས་ཅད་སྔ་མ་དང་འད་བ་ལ་འདིར་རིག་མ་ལོ་བཅུ་གཉིས་མ་ནས་ཉི་ཤུ་མའི་བར་

ཐམས་ཅད་ཀི་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་སོགས་བེད་དུ་གཞུག་ཅིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་

དཀར་པོ་ཞུ་བ་གཙུག་ཏོར་ནས་བབས་ཏེ་དཔྲལ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་སེབ་པ་ན་

དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པ་དེ་ཉིད་སབས་འདིའི་བུམ་དབང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་ནི་དེའི་འོག་ཏུ་རིག་མ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་

པས་ཁམས་དཀར་པོ་དཔྲལ་བ་ནས་འོངས་ཏེ་སིང་གའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་སེབ་

པ་ན་མཆོག་དགའི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པ་དེ་ཉིད་དོ། །

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ནི་རིག་མ་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་

སོམས་པར་ཞུགས་པས་བང་སེམས་སིང་ག་ནས་འོངས་ཏེ་གསང་བའི་འཁོར་ལོའི་

དབུས་སུ་སེབ་པ་ན་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་སྐེས་པ་དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཙམ་

དང༌། དེ་ནས་བབས་ཏེ་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རྩེར་སེབ་པ་ཕྱིར་མ་འཕོས་པ་ལས་སྐེས་པའི་

ལྷན་ཅིག་སྐེས་དགའ་དེ་ཉིད་སབས་འདིའི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དངོས་

གཞིའོ། །དེ་དག་ཀང་རྩ་བའི་རྒྱུད་དབང་མདོར་བསྟན་ལས། ཤེས་རབ་ཡན་ལག་ནུ་
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མ་ཡིན། །རེག་པས་བང་ཆུབ་སེམས་འཕོའི་བདེ། ཞེས་པ་ནས། གང་ལས་གཡོ་བའི་

བགོད་དེ་རྒན། ཞེས་པའི་བར་གིས་གསུངས་སོ། །དགའ་བ་བཞི་པོ་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་དགའ་བ་བཞི་བཞི་དང༌། མཆོག་དགའ་བཞི་བཞི་

ལ་སོགས་པ་གནས་ཀི་བེ་བག་ལས་བཞི་བཞི་ཡོད་དེ། །བར་གི་གནས་སུ་བབས་པ་

དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་སྟེང་འོག་ཏུ་ཁུ་བ་བབས་པར་གསུངས་པའི་ཤུགས་ལས་

ཤེས་སོ། །རྒྱུད་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་སྦངས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའམ། དབང་

བསྐུར་བ་པོ་དང་ཞུ་བ་པོ་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་དབང་གི་སོད་

རུང་དུ་བེད་པའི་སབས་སུ་བང་སེམས་དབུ་མའི་ལམ་ནས་བབས་པ་འོད་དཀའ་

བས་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་ཞེས་པ་ཡང་རགས་པའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །

བཞི་པ་ངེས་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་ཚུལ་ནི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་

སོགས་སུ་སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་ན་ལམ་དུས་དང་འབས་དུས་

ཀི་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང༌། རྣམ་བཅས་རྣམ་

མེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་མ་སྟེ་དེ་ཡིས་འཁྱུད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རྣམ་བཅས་ཀི་ཤེས་རབ་མ་སྟོང་གཟུགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོས་རྣལ་འབོར་པ་དུས་

ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་རྣམ་མེད་ཀི་ཤེས་རབ་མ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་ཐབས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་

ཤེས་ལ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གིས་འཁྱུད་པ་ཡིད་ངོར་ཤར་བ་ཙམ་མིན་པར་དངོས་

གནས་ལ་སྔ་མ་སྐུ་དང་ཕྱི་མ་ཐུགས་ཀི་སོ་ནས་དུས་གཅིག་ལ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

ཟུང་དུ་ཆུད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་ནི་དོན་གི་དབང་བཞི་



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་གོམས་པས་ཐོབ་པའི་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གི་སྐུ་ནི་

མཐར་ཐུག་པའི་དབང་བཞི་པའོ། །དེ་ཉིད་སོབ་མ་ལ། བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། 

ཞེས་དབང་གསུམ་པ་དཔེར་བླངས་ནས་ངོ་སྤོད་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་གསུམ་པའི་

སབས་སུ་སོབ་མ་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་ཡིད་ངོར་ཤར་

བ་དང་སེམས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་རེས་མཐུན་པར་སྐེས་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་

རྣམ་པར་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་ཉིད་གོམས་པར་བས་ཏེ་རིམ་

གཉིས་ཉམས་སུ་བླངས་པ་སྔར་བཤད་པའི་དབང་བཞི་པ་དེ་དག་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གིས་ཚིག་གིས་བར་སྤད་ཅིང་གོ་བར་བས་པ་ནི་སོད་རུང་

གི་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བ་ཞེས་བའོ། །

དབང་གོང་མ་རྣམས་བསྐུར་བའི་ཚེ་རྒན་པོ་ས་བོན་མེད་པ་དང་དགེ་སོང་

བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་བསམས་པ་དག་ལ་དང་པོར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་

བསྐུར་བར་གསུངས་པས་ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་

བསྐུར་བའི་ཚེ་རྒྱུད་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་སྦངས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་དང་གདུལ་

བ་དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྣོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག །བླ་མས་བར་སྤད་པ་ཙམ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ལ་གསལ་སང་ཁྱད་པར་ཅན་ཤར་ནས་དགའ་བཞི་དངོས་སུ་

འདེན་ནུས་ན་མ་གཏོགས་བར་སྤད་པ་ཙམ་གིས་གསལ་སང་འཆར་དཀའ་ཞིང་

དགའ་བཞི་དངོས་སུ་འདེན་པ་མི་འོང་ཡང་བླ་མས་རང་རང་གི་གོ་བ་དམིགས་

”ཕྱེད
1
་པ་ལེགས་པར་བར་སྤད་ནས་ཕྱག་རྒྱའི་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་དང་སོམས་པར་

1 མ་ཕྱི། ༩བ༤ན།  སྐུ། ༡༠ན༣ན།  བླ། ༡༠བ༢ན།      ཕེད     ཞོལ། ༩བ༢ན།    བེད



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཞུགས་པས་དགའ་བ་སྐེས་པ་དང་བདེ་སྟོང་སྦོར་ཚུལ་སོགས་ལེགས་པར་བར་སྤད་

པར་བ་སྟེ། གོ་བས་དམིགས་ལེགས་པར་མ་ཕྱེད་ན་དབང་རོགས་པར་ཐོབ་པ་

གཞག་དཀའ་འོ། །

གཉིས་པ་ནི་ཁ་ཅིག་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་ལ་དབང་བཞི་

པར་ངོ་སྤོད་པ་ན་རྒྱུད་ཀི་དོན་ལེགས་པར་མ་རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ལས། འཇིག་

རྟེན་འདས་པའི་དབང་གང་མཆོག་གི་རྒྱལ་བའི་བདག་པོའི་ཕྱག་རྒྱ་མཆོག་ལ་རེས་

སུ་སྦོར་བའོ། །སེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་སྟེ་རང་གི་ཡིད་ལས་སྐེས་པ་མེ་ལོང་ནང་གི་

གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཉིད། ཅེས་སོགས་ཀིས་འབས་བུའི་ཆོས་གཟུགས་གཉིས་དང་

ལམ་དུས་ཀི་རེས་དན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གཉི་ག་ལ་གསལ་བར་

གསུངས་པས་”ཁྱེད
1
་འདོད་པ་དེ་ནི་དབང་བཞི་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཙམ་མོ། །དཔེར་

ན་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པར་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་དང་དོན་གི་འོད་”གསལ
2
གཉི་ག་

ལ་དབང་བཞི་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་འགེལ་ཆེན་དི་མེད་འོད་ལས་འདུས་

པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་གཞན་དུ་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་སས་པ་དང་འདིར་གསལ་

བར་གསུངས་པར་བཤད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུད་གཞན་དུ་དབང་བཞི་པ་མཐར་ཐུག་

པ་མ་གསུངས་པར་འདོད་པ་ནི་རྒྱུད་ཀི་དོན་མ་རྟོགས་བཞིན་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། །དེའི་དོན་ནི་སྟོང་གཟུགས་སྒྲུབ་

ཚུལ་དང་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ལམ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་འདིར་

གསལ་བར་གསུངས་པ་བཞིན་གཞན་དུ་གསལ་བར་མ་གསུངས་པའི་དོན་ཡིན་གི། 

1 མ་ཕྱི། ༡༠ན༡ན།  སྐུ། ༡༠ན༥ན།  བླ། ༡༠བ༥ན།   ཁེད     ཞོལ། ༩བ༥ན།   བེད

2 མ་ཕྱི། ༡༠ན༢ན།  ཞོལ། ༩བ༥ན།  བླ། ༡༠ན༦ན།   གསལ    སྐུ། ༡༠ན༦ན།   བསལ
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རྒྱུད་གཞན་དུ་འདི་དང་དོད་ཐུབ་པའི་གང་ཟག་མཆོག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་དང་

འབས་བུ་མ་བསྟན་པར་ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །དབང་བཞི་པའི་དོན་བཤད་པ་

གཞན་ནི་རེ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལས་བཤད་

པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དབང་རྣམས་ཚོགས་གཉིས་དང་འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་དུ་དབེ་བ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་དང༌། དབང་དང་པོ་

བདུན་བསྐེད་རིམ་ཁོ་ནའི་སོད་རུང་དུ་བེད་པ་ཡིན་མིན་དགོས་པ་བཅད་པའོ། །དང་

པོ་ནི་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་གཉི་ག་ལས་དབང་དང་པོ་བདུན་དང་དབང་གོང་མ་གསུམ་

འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་དང༌། ངེས་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

དབང་དུ་གསུངས་ལ། ཡང་དབང་དང་པོ་བདུན་གཞུག་པའི་དོན་དང་སྔགས་བཟླ་བ་

དང་དཀིལ་འཁོར་”སོམ
1
་པའི་དོན་དུ་སྟེ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་རྒྱུར་སྦིན་པ་

དང་དབང་གོང་མ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་དོན་དུ་སྦིན་པར་འགེལ་ཆེན་ལས་

གསུངས་ཤིང༌། ཡང་དབང་གོང་མ་དང་པོ་རྣམས་ཐོབ་ནས་རྒྱུད་རོགས་པར་ཉན་པ་

དང་རིམ་གཉིས་རོགས་པར་”བསོམ
2
་པ་ལ་དབང་བར་གསུངས་ནས་རྒྱུད་དང་རིམ་

གཉིས་གཞན་ལ་སྟོན་པ་ལ་ངེས་པར་ངེས་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་ཐོབ་དགོས་པར་

གསུངས་པས་དབང་གོང་མ་དང་པོ་གསུམ་པོ་འདི་ལ་རོགས་རིམ་གི་སོད་རུང་དུ་

འགྱུར་བའི་ཆ་ཡོད་དམ་མེད། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་རྒྱུད་དང་ལམ་རོགས་པར་ཉན་པ་དང་། 

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༡ན།  ཞོལ། ༡༠ན༤ན།   སྒོམ    སྐུ། ༡༠༥ན།  བླ། ༡༡ན༥ན།   བསྒོམ

2 * དཔར་མ་སོ་སོར་བ་ཚིག་སྒོམ་གྱྱི་འབྱི་སངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་མོད་ཀྱང་། མང་བར་འགྱུར་བ་དང་གལ་ཆེན་པོ་ཡང་

མྱིན་པས་ཐམས་ལ་མཆན་བྱིས་མེད།



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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“བསོམ་པ་ལ་དབང་བར་འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པ་དང་དབང་གི་རབ་བེད་ཀི་

འགེལ་པར་ཡང་དང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་ནས་དོན་གི་དབང་བཞི་

པ་ཞུ་བའི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པར་གསུངས་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

རོགས་རིམ་སོམ་པའི་སོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་མ་ཐོབ་པར་དེ་”བསོམ་པ་དང་

ཉན་པ་ལ་དབང་ན་བསྐེད་རིམ་ལ་ཡང་མཚུངས་པས་དབང་གཏན་མ་ཐོབ་པར་རིམ་

གཉིས་ལ་ཐོས་བསམ་”བསོམས་པས་འཇུག་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །

དང་པོ་ལྟར་ན་སབས་འདིའི་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབེ་བ་

བསྐེད་རིམ་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་དང་རོགས་རིམ་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བས་

ནས་དེ་དག་གི་སོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་དབེ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནམ། དབང་

གོང་མ་དང་པོ་གསུམ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་དུ་”གཞག
1
་ཅེ་ན། 

སྐོན་མེད་དེ། དབང་གོང་མ་དང་པོ་རྣམས་ཀིས་ནི་བསྐེད་རིམ་གིས་སབས་སུ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་གསལ་སང་ཐོབ་ནས་དེ་དང་མཉམ་པར་སྦར་བས་ཡས་བབས་

དང་མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་སྐེད་པའི་ཐིག་ལེ་དང་ཕ་མོའི་རྣལ་འབོར་”བསོམ་པ་

ལ་ཡང་དབང་ལ། རོགས་རིམ་གི་སབས་སུ་རླུང་དབུ་མར་བཅུག་ནས་གཏུམ་མོ་

སར་བས་ཁམས་དཀར་དམར་དབུ་མའི་ལམ་ལས་འོངས་པའི་ཡས་བབས་དང་མས་

བརྟན་གི་དགའ་བཞི་སྐེད་པའི་སོད་དུ་རུང་ཞིང་དེ་དག་”བསོམ་པ་ལ་དབང་བས་

བསྐེད་རིམ་གི་སོད་རུང་དུ་འགྱུར་བ་དང་རོགས་རིམ་གི་སོད་རུང་དུ་འགྱུར་བ་གཉི་

གའི་ཆ་ཡོད་དོ། །དངོས་སུ་རོགས་རིམ་དེ་དག་གི་སིན་བེད་དུ་སོང་བ་ན་བརྒྱུད་

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༦ན།   སྐུ། ༡༡ན༤ན།   ཞོལ། ༡༠ན༤ན།    གཞག   བླ། ༡༡བ༥ན།    བཞག
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ནས་རོགས་རིམ་མཐོན་པོ་རྣམས་ཀི་ཡང་སིན་བེད་དུ་འགོ་བས་དབང་དེ་དག་ཐོབ་

ནས་རོགས་པར་ཉན་པ་དང་”བསོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །དབང་གོང་མ་གསུམ་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་དོན་དུ་སྦིན་པར་གསུངས་པ་ཡང་དེའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་

ལ། འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་དུ་གསུངས་པ་ནི་རེས་དན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་སོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་ནི་ངེས་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་ལ། དེ་མ་

ཐོབ་གོང་གི་རོགས་རིམ་རྣམས་ཀང་འཇིག་རྟེན་དང༌། དེ་གཉིས་འབའ་ཞིག་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པར་བཞག་པས་ངེས་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའི་དབང་དང་དབང་གཞན་རྣམས་འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་དུ་གསུངས་

སོ། །དབང་འདི་དག་གིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་བསོམ་པ་ལ་

དབང་བར་གསུངས་པ་ཡང་བསྐེད་རོགས་གཉི་གའི་སབས་ཀི་བསེན་སྒྲུབ་ཡནལག་

བཞིའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི་དབང་དང་པོ་བདུན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བསྐེད་རིམ་ཁོ་ནའི་སོད་རུང་

དུ་”བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དངོས་སུ་བསྐེད་རིམ་གི་སོད་རུང་དུ་བེད་པས་བསོད་

ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་དོན་དུ་སྦིན་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། བརྒྱུད་ནས་རོགས་རིམ་

གི་ཡང་སོད་རུང་དུ་བེད་དེ། གཞན་དུ་ན་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀི་ནུས་པ་འཇོག་

པར་འགལ་བས་སོ། །དཔེར་ན་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་བསྐེད་རིམ་བུམ་

དབང་གི་ལམ་དུ་གསུངས་ཀང་དེའི་སབས་སུ་དབང་གོང་མ་གསུམ་གི་ལམ་སྒྱུ་མ་

དང་འོད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གསུམ་གི་རྒྱུ་སྐུ་གསུམ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ་བཞིན་དུ་

འདིར་ཡང་དབང་དང་པོ་བདུན་གིས་སྤིར་བསྐེད་རིམ་གི་སོད་རུང་དུ་བེད་པ་ཡིན་
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ཡང་རོ་རེ་དིལ་བུ་དང་དར་དབངས་ཀི་དབང་ལྟ་བུས་ནི་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རོགས་

རིམ་གི་སོད་རུང་དུ་བེད་དོ། །སོབ་མའི་རྩ་རོ་རྐྱང་གཉིས་དང་རོ་རེ་དིལ་བུ་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་ནས་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བེད་དུ་གཞུག་པར་གསུངས་པ་ལ་རོ་རེས་

ནི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཕར་འཇོམས་ཤིང་ཚུར་མི་ཕྱེད་པའི་དོན་

མཚོན་པར་གསུངས་ཏེ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའོ། །དིལ་བུ་ནི་སངས་རྒྱས་

ཀི་གསུང་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་”སྒོགས
1
་པའི་མཚོན་བེད་དུ་གསུངས་ཏེ་

སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའ།ོ །དེ་དག་འཐོབ་པའང་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་དབུ་མར་

འཁྱུད་ཅིང་བཀག་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཡིན་པས་དེ་དག་མཚོན་པའི་ཆེད་དུ་བསྐུར་བར་

གསུངས་ཏེ། དབང་མདོར་བསྟན་ལས། རོ་རེ་དིལ་བུ་མི་འགྱུར་ཆེ། །སངས་རྒྱས་

སད་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། །ཉི་ཟླ་གཅིག་ཏུ་དག་པར་བེད། ཅེས་གསུངས་པ་དང་འགེལ་

ཆེན་ལས་ཀང༌། རོ་རེ་དང་རོ་རེ་དིལ་བུའི་དབང་ནི་ལ་ལ་ནཱ་དང་ར་ས་ནཱ་རྣམ་པར་

དག་པ་སྟེ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་སྒིབ་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རླུང་དབུ་

མར་འགོག་པ་ལ་ཡང་རླུང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ལས་རུང་དུ་བེད་དགོས་པས་རོ་རེ་

དང་དིལ་བུའི་དབང་གི་སྔོན་དུ་རླུང་བཅུ་ནུས་མ་བཅུར་བསྐེད་ནས་བིན་གིས་རློབ་

པའི་དར་དབངས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ནོ། །ལག་རེས་སོ་སོའི་དབང་དུ་བས་ན་

རོར་དིལ་གི་དབང་གིས་རླུང་དབུ་མར་འགོག་པའི་རོགས་རིམ་གི་སོད་རུང་དུ་བེད་

ལ། དར་དབངས་ཀི་དབང་གིས་དེའི་སྔོན་དུ་རླུང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ལས་རུང་དུ་

བེད་པའི་སོད་རུང་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི་དེ་ལྟར་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་

1 མ་ཕྱི། ༡༡བ༤ན།   སྐུ། ༡༢ན༢ན།   ཞོལ། ༡༡བ༢ན།    སྒྲོགས   བླ། ༡༢བ༤ན།    སྒྲོག
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དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་དེ་ཡང་གོ་”རིམས
1
་ངེས་པ་ཅན་དུ་ཐོབ་ནས་བརྟུལ་

ཞུགས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་སོགས་ཀི་བསྲུང་མཚམས་ལེགས་

པར་ཤེས་པར་བས་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་པར་བ་བ་ལ་འབད་པ་ནི་ལམ་

རིམ་པ་གཉིས་སོམ་པའི་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། དབང་མཚན་ཉིད་པ་མ་

ཐོབ་པའམ། ཐོབ་ཀང་དམ་ཚིག་དང་མི་ལྡན་པ་དང་རིམ་གཉིས་ཀི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་

པར་རིམ་གཉིས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལྟར་བས་ཀང་འདོད་པའི་འབས་བུ་མི་འཐོབ་པར་

མ་ཟད་དབང་མ་ཐོབ་པར་རིམ་གཉིས་”བསོམ་པ་དང༌། ཐོབ་ཀང་དམ་ཚིག་ཉམས་

པས་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། མཉམ་སྦོར་བས། དཀིལ་འཁོར་དག་ཏུ་མ་

ཞུགས་དང༌། །དམ་ཚིག་རྣམས་ནི་སངས་པ་དང༌། །གསང་བའི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་

པས། །བསྒྲུབས་ཀང་ཅི་ཡང་མི་འགྲུབ་བོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འགེལ་ཆེན་ལས་

ཀང༌། མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་རྩ་ལྟུང་ལ་སོགས་པ་མི་སྲུང་ན་དབང་ཐོབ་ཀང་དམལ་བའི་

རྒྱུར་འགྱུར་པ་དང༌། ཕྱིས་མི་བེད་པའི་སོམ་སེམས་མེད་ན་ཕྱིར་བཅོས་ཀང་མི་

འདག་པ་དང༌། རྩ་ལྟུང་གིས་གོས་ན་ཕྱིན་ཆད་མི་བེད་པའི་སོམ་སེམས་ཀིས་དབང་

བླངས་ནས་སོམ་པ་སོར་ཆུད་ཀང༌། སྔར་རང་ལས་སྔགས་ཀི་བསབ་པ་གཞོན་པ་

སོགས་ཀི་གལ་འོག་ཏུ་གནས་དགོས་པ་སོགས་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་

གསུངས་པས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་

བརྟགས་ཏེ་རྒྱུད་ལ་ཉེས་པས་མ་གོས་པ་དང༌། གལ་ཏེ་ཉོན་མོངས་མང་བ་དང་བག་

མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་གོས་སུ་ཟིན་ཀང་ཇི་མི་སམ་པར་མི་འཇོག་པར་

1 མ་ཕྱི། ༡༢ན༢ན།   སྐུ། ༡༢ན༦ན།   ཞོལ།  ༡༡བ༦ན།   རྱིམས   བླ། ༡༣ན༣ན།    རྱིམ
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སར་མི་བེད་པའི་སོམ་སེམས་ཀིས་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་ཕྱིར་

འཆོས་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལེན་ཡོད་ན་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་དུ་

གགས་པ་ཡང་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་དང་པོ་”བསྲུང
1
་བའི་བསབ་བའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡིན་ལ། 

རོ་རེ་སེམས་དཔའི་སོམ་བཟླས་ཀང་ལྟུང་བ་ཞག་རེ་བཞིན་འཕེལ་བ་འགོག་པའི་

ཕྱིར་བཅོས་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་ཟུར་དུ་འཁིད་པ་མེད་ཀང་ཉེས་པ་ཆུང་

ལ། སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་མེད་ན་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གཞི་སྟོར་

བས་དབང་བསྐུར་དང་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་”བསྲུང
2
་བ་བཞིར་བས་

ནས་རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གི་འགེལ་པ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་གི་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ལ་

མདོ་རྒྱུད་ཀི་དགོངས་པ་རོགས་པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མར་གྱུར་པའི་བླ་མའི་གསུང་

གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རིམ་གཉིས་སོམ་པའི་སྔོན་དུ་ཐོས་བསམ་གིས་སྒོ་འདོགས་

ཆོད་པ་ལ་འབད་པར་བ་བ་ཡིན་གི། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དུ་མིང་བཏགས་པ་རས་ལ་

སྲེད་པའི་དབང་གིས་སྲོག་གཅོད་ཙམ་ཡང་མི་”བསྲུང
3
་བའི་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་

དབང་བསྐུར་ཞིང་རིམ་གཉིས་སྟོན་པར་བེད་པ་རང་གཞན་ཀུན་ཕུང་བར་བེད་པའི་

གདུག་པའི་སོབ་དཔོན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་སྔགས་ཀི་བསྟན་པ་ཉམས་པར་བེད་

པ་དེ་དག་ནི་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་དོར་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་སོད་དུ་གྱུར་ནས་རིམ་པ་གཉིས་ཇི་ལྟར་སོམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

བསྐེད་རིམ་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ་དང༌། རོགས་རིམ་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༢བ༢ན།   སྐུ། ༡༢བ༦ན།   ཞོལ། ༡༢བ༡ན།    བསྲུང   བླ། ༡༣བ༤ན།    སྲུང

2 མ་ཕྱི། ༡༢བ༤ན།།   སྐུ། ༡༣ན༡ན།   ཞོལ། ༡༢བ༢ན    བསྲུང   བླ། ༡༢བ༥ན།    སྲུང

3 མ་ཕྱི། ༡༢བ༥ན།   སྐུ། ༡༣ན༣ན།   ཞོལ། ༡༢བ༤ན།    བསྲུང   བླ། ༡༤ན༡ན།    སྲུང
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༼བསྐེད་རིམ་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ།༽

དང་པོ་ལ་གསུམ། རོགས་རིམ་སོམ་པའི་སྔོན་དུ་བསྐེད་རིམ་ངེས་པར་འགོ་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། བསྐེད་རིམ་ཇི་ཙམ་ཞིག་སོམ་དགོས་པ་དང༌། ཚུལ་ཇི་

ལྟར་སོམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མི་འཐད་པའི་ཕྱོགས་

དགག་པ་དང༌། འཐད་པའི་ཕྱོགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་

དང༌། དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །

དང་པོ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་བསྐེད་པའི་རིམ་

པ་ནི། རྟོག་པས་བཏགས་པའི་སོམ་ཡིན་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་ཞིག་

གི་རྒྱུར་འགྱུར་ཡང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་དེ། དེ་འཐོབ་པ་

ལ་ནི་རྣམ་པར་མ་བཏགས་པའི་སྟོང་གཟུགས་བསོམ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྟོག་སོམ་ལས་མི་རྟོག་པའི་སོམ་པ་སྐེ་བ་མི་འཐད་དེ། རེས་

སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་རེས་སུ་མཐུན་པའི་འབས་བུ་འབྱུང་གི་མི་མཐུན་པ་མི་འབྱུང་

བའི་ཕྱིར། མདོར་བསྡུས་དང་པོ་ལས་ཀང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པར་རྟོགས་པས་

དཀིལ་འཁོར་གི། །འཁོར་ལོ་བསོམ་པ་གོམས་པར་གྱུར་པས་ནི། །གྲུབ་པ་འཇིག་

རྟེན་པ་དག་འགྲུབ་འགྱུར་གི། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ག་ལ་ཞིག །ཅེས་

སོགས་དང༌། གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་དུ་བསྐེད་རིམ་བསོམ་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་

ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་རྒྱས་པར་བཀག་པས་སོ། ཞེས་ཟེར་”རོ
1
། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་མིང་དོན་འབེལ་

1 མ་ཕྱི། ༡༣ན༦ན།    ཏོ   སྐུ། ༡༣བ༣ན།   ཞོལ། ༡༣ན༤ན།   བླ། ༡༤བ༣ན།    རོ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མེད་དུ་ཐལ་བ་དང༌། ལེའུ་ལྔ་པོའི་གོ་”རིམས
1
་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འབེལ་མེད་དུ་

ཐལ་བ་དང༌། དགོས་སོགས་ཆོས་བཞིའི་རྣམ་གཞག་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང༌། 

དབང་བདུན་གིས་འབས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་གསུངས་པ་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང༌། རོ་

རེ་འཆང་གི་རྒྱུར་ཚོགས་གསུམ་ལ་བསབ་དགོས་པར་གསུངས་པ་འབེལ་མེད་དུ་

ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་

རྒྱུར་མི་འགྱུར་ན་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་དང་རོགས་པའི་རིམ་

པས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གིས་གསུངས་

སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཁྱེད་ལྟར་ན་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དུས་ཀི་

འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལ་རིམ་པ་གཉི་ག་ཡོད་པར་ཤེས་པར་”བའི
2
། དུས་འཁོར་

སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་དེའི་ཐབས་མིན་ནོ་ཞེས་སྐུར་བ་གདབ་པར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ནི་འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་སོ། །དེ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་སོ། །དེ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་

ནི་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའོ་ཞེས་

སོགས་གསུངས་པས་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ལ་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་སྔོན་དུ་འགོ་

དགོས་ཤིང༌། དབང་བསྐུར་བ་ལ་གང་གིས་བསྐུར་བ་དང་གང་ལ་བསྐུར་བའི་རྟེན་གི་

གང་ཟག་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ལ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་བསོམ་པ་ལ་དབང་བསྐུར་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་

1 མ་ཕྱི། ༡༣ན༦ན།    རྱིམས   སྐུ། ༡༣བ༣ན།    རྱིམ   ཞོལ། ༡༣ན༤ན།    རྱིམས   བླ། ༡༤བ༣ན།    རྱིམ

2 མ་ཕྱི། ༡༣བ༣ན།    བའྱི   སྐུ། ༡༣བ༦ན།    བ་ཡྱི   ཞོལ། ༡༣བ༣ན།   བླ། ༡༤བ༦ན།    བའྱི



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ཀི་ཚོགས་ཀིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ལ་བསྐེད་རིམ་བསོད་

ནམས་ཀི་ཚོགས་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པས་ལེའུ་ལྔ་གོ་“རིམས
1
་དེ་ལྟར་དུ་གསུངས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་འབེལ་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བསྐེད་རིམ་མཆོག་གི་དངོས་

གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི་དེ་ནས་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་

བསྐུར་བིན་པས་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་དོན་བེད་པ་ནི་དགོས་པའོ། །ཤེས་རབ་

ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་བིན་པས་རིས་མེད་པ་ཕྱག་རྒྱ་

ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པ་ལ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་དོན་བེད་

པ་ནི་དགོས་པའི་དགོས་པ་སྟེ་ཞེས་བསྐེད་རིམ་གྲུབ་པ་དགོས་པ་དང༌། རོགས་རིམ་

གིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཉིང་དགོས་སུ་གསུངས་པ་ཡང་ཁྱེད་ལྟར་

ན་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། བསྐེད་རིམ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་མི་རུང་བའི་

ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུར་ཀི་ཉིང་དགོས་པ་དང་དགོས་པ་འབེལ་མེད་དུ་ཁས་བླང་བར་

མི་བའོ། །

བཞི་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས་དབང་བདུན་གི་འབས་བུའི་འཆད་པའི་སབས་སུ་

དབང་བདུན་བསྐུར་ནས་བསྐེད་རིམ་བསོམས་པས་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་

མངོན་སུམ་པ་ལྟར་སང་བའི་བསྐེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་གྲུབ་ན་ཚེ་

འདི་ཉིད་ལ་ས་བདུན་པ་འཐོབ་པར་གསུངས་ཤིང༌། གལ་ཏེ་མ་ཐོབ་པར་ཚེའི་དུས་

བས་ན་ཡང་དེའི་མཐུས་སྐེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་ས་བདུན་པ་འཐོབ་པར་

1 མ་ཕྱི། ༡༣བ༦ན།   སྐུ། ༡༤ན༣ན།   ཞོལ། ༡༣བ༤ན།    རྱིམས   བླ། ༡༥ན༤ན།    རྱིམ
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གསུངས་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་མི་རུང་ན་ས་

བདུན་གི་རྒྱུར་རུང་བ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

ལྔ་པ་ནི་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་ལས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་བསོད་ནམས་

དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གསུམ་གསུངས་ཤིང་དེའི་བསོད་ནམས་

ཀི་ཚོགས་བསྐེད་རིམ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་པ་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ་བསྐེད་

རིམ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་ན་དེ་མ་བསོམས་པར་ཡང་

འཚང་རྒྱ་ནུས་བས་ཚོགས་མ་ལུས་པར་མ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོད་དགོས་

པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་དངས་པའི་མདོར་བསྡུས་དང་པོའི་ལུང་གི་དོན་ཡང་མ་དག་

པའི་ཕུང་སོགས་ལྷར་”བསོམ་པ་ནི་རྟོག་པས་བཏགས་པའི་”བསོམ་པ་ཡིན་གི་

དངོས་པོ་ལ་ལྷར་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་”བསོམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་བསྐེད་རིམ་མཐར་

ཕྱིན་ཀང་རྣམ་པར་མ་”བཏགས
1
་པའི་སྟོང་གཟུགས་མ་བསོམས་པར་དེ་ཙམ་ཁོ་

ནས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མི་འགྲུབ་པས་

དེ་འགྲུབ་པ་རོགས་རིམ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པའི་དོན་ཡིན་གི། དེ་མཆོག་གི་དངོས་

གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་མི་རུང་བར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་འགྲུབ་པ་དང་དེ་ཁོ་ནས་མི་འགྲུབ་

པ་གཉིས་འགལ་བར་འཛིན་པ་བླུན་པོའི་ལོག་རྟོག་གོ །འོ་ན་བསྐེད་རིམ་མཆོག་གི་

དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རོ་རྐྱང་གི་རྩ་ལ་ལས་རླུང་ཉི་

ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བ་རིམ་གིས་འགགས་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་པ་ཉི་ཁི་

1 མ་ཕྱི། ༡༤བ༢ན།    བཏགས   སྐུ། ༡༤བ༤ན།   བརགས   ཞོལ། ༡༤ན༦ན།   བླ། ༡༥བ༦ན།    བཏགས
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ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རིམ་གིས་སྐེད་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བོ་རྣལ་འབོར་ཡན་

ལག་དྲུག་ཡིན་ཡང༌། བ་བ་དེ་བེད་ནུས་པ་རོགས་རིམ་ཡན་ལག་དྲུག་མཚན་ཉིད་

ཚང་བར་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་ནི་བསྐེད་རིམ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་བསོམས་

པས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་པ་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། ཕྱིས་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་འགྱུར་བའི་ཆ་

དེ་དང་དེ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་མཚོན་ནུས་པའི་བསྐེད་རིམ་བསོམས་པས་

རོགས་རིམ་དེ་དང་དེ་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་སྐེད་པའི་ནུས་པ་འཇོག་པ་དང་ཐ་མལ་

གི་སང་ཞེན་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པ་ཡིན་ལ། དང་པོར་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ལ་

གསལ་སང་རོགས་པར་ཐོབ་ནས་དེའི་རེས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཡས་

བབས་དང་མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་སྐེད་པ་བསྐེད་རིམ་པའི་ཐིག་ལེ་དང་ཕ་མོའི་

རྣལ་འབོར་”བསོམ་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་རོགས་རིམ་པའི་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་དགའ་

བཞི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐེ་མི་སྲིད་པས་རྒྱུད་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་བ་འཁིད་

པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐོག་མར་བསྐེད་རིམ་ལ་ཁིད་ནས་དེའི་རེས་སུ་རོགས་

རིམ་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་གི། ལམ་ལ་ལམ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་ལོག་ལྟ་རྒྱས་

པར་མི་བའོ། །ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་ཡང་བསྐེད་རིམ་བསོམས་པས་རང་

ལྷར་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་ན་དེ་ཁོ་ན་གོམས་པས་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་

འདོད་པ་དང༌། དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་འདོད་པ་འགོག་པར་ཆེས་གསལ་

ཞིང༌། གཡས་ཞལ་”བསོམ་པ་དེའི་ཚེ་གཡོན་ཞལ་མི་”བསོམ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་

ནས་འགོག་པ་ཡང་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷ་”བསོམ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་

པའི་”བསོམ་པ་ཡིན་པ་འགོག་པ་མིན་པར་སྤིར་འགོག་པ་ཡིན་ན་ལྟག་ཆོད་འབའ་
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ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཀང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་རུ་མི་

རུང་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྷ་གངས་ཇི་ལྟར་

གསུངས་པའི་ཚུལ་དང༌། ཇི་ཙམ་ཞིག་བསོམ་པར་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི་འགེལ་ཆེན་

ལས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཙམ་དང་ལྷན་སྐེས་ཙམ་ཞིག་”བསོམ་པ་

དང་ལྷ་ལྔའི་དཀིལ་འཁོར་དང་ལྷ་དགུ་དང་བཅུ་གསུམ་སོགས་དང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་

འཁོར་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་སོགས་མང་དུ་

གསུངས་ཀང་རོགས་རིམ་སོམ་པའི་རྒྱུད་སིན་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་པ་

ཞིག་བསོམ་པར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི་ཕྱི་ནང་གཉི་གའི་སྦང་གཞི་སྦོང་ནུས་པ་དང་

རོགས་རིམ་ཡན་ལག་དྲུག་པོ་མཐའ་དག་ལ་ལྟོས་པའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་འགོ་བའི་ཆ་

རགས་པ་རྣམས་མ་ལུས་པར་ཚང་བ་ཙམ་ལ་མ་མཐའ་བས་པའི་བསྐེད་རིམ་མ་

”བསོམ་པར་རོགས་རིམ་གི་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པའི་བསྐེད་རིམ་མཚན་ཉིད་ཚང་

བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་འགྱུར་ན་བསྐེད་རིམ་གི་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་

རོགས་པར་སོམ་པའི་སོ་ནས་རྒྱུད་སིན་པར་མ་བས་པར་རོགས་རིམ་གི་བསེན་

སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་རོགས་པར་སྐེད་དུ་རུང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་དབང་བཞི་

རོགས་པར་མ་ཐོབ་པར་ཡང་རིམ་གཉིས་རོགས་པར་སོམ་དུ་རུང་བར་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་བློའི་མཐུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་རོགས་རིམ་གི་སྔོན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡོངས་རོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་བསོམ་པར་བ་ཞིང༌། དེ་ཙམ་མི་ནུས་ན་ཐུགས་ཀི་

དཀིལ་འཁོར་དང༌། ཐ་ནའང་ལྷ་ལྔའི་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སོམ་པ་ཡན་

ཆད་ལ་བརྟེན་པའི་བསྐེད་རིམ་གིས་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པ་མེད་མི་རུང་དུ་ཤེས་པར་



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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བའོ། །དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཙམ་བསོམ་པ་སོགས་ནི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕྱིན་ནས་

ཞི་སོགས་ཀི་”ལས་ས
1
་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྔོན་དུ་འགོ་བའི་ཆོས་དང༌། དངོས་གཞི་ཇི་ལྟར་བསོམ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འགལ་རྐྱེན་འགོག་པ་བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསོམ་པ་དང༌། 

མཐུན་རྐྱེན་བསྟེན་པའི་ཚོགས་བསགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦོང་བ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་སོམ་

བཟླས་དང་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀང་ཇི་ཙམ་འཚམ་པ་རེ་བའོ། །སྲུང་འཁོར་

རྒྱས་པར་ནི་དཀིལ་འཁོར་གི་ས་དང་སོབ་མ་དང་ཡུལ་འཁོར་བསྲུང་བ་སོགས་ཀི་

དོན་དུ་རང་ཉིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་”བསྐེད
2
་པ་དང་འཁོར་སྲུང་མ་དྲུག་ཅུ་རོགས་པར་

སྤོ་བ་སོགས་བའོ། །བསྡུ་ན་རང་ཉིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྐེད་པ་ལ་ཁོ་བོ་བཅུས་

བསོར་བ་ཙམ་དང༌། རང་རོ་རེའི་སྐུར་བསོམས་ནས་མེ་འོད་སྤོས་པས་བདུད་བསྲེག་

པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེའི་ས་གཞི་སོགས་བསོམ་པར་བ་སྟེ། 

མངོན་རྟོགས་དངོས་གཞི་སོམ་པའི་སྔོན་དུ་ངེས་པར་འགོ་མི་དགོས་ཀང༌། བར་

གཅོད་བསྲུང་བའི་དོན་དུ་དེ་དག་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསག་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་བསགས་པའོ། །དང་པོ་ནི་རང་དུས་འཁོར་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་རོ་རེའི་འོད་ཟེར་གིས་ཚོགས་ཞིང་སྤན་དངས་པ་

ལ་སིང་གའི་ས་བོན་ལས་ལྷ་མོ་དི་ཆབ་མ་ལ་སོགས་པ་སྤོས་ཏེ་མཆོད་པར་བའོ། །དེ་

1 མ་ཕྱི། ༡༥བ༤ན།   སྐུ། ༡༦ན༡ན།  བླ། ༡༧ན༥ན།   ལས་སྣ    ཞོལ། ༡༥བ༢ན།   ལག་སྔ

2 མ་ཕྱི ༡༥བ༦ན།   སྐུ། ༡༦ན༣ན།   ཞོལ། ༡༥བ༥ན།   བསྐེད   བླ། ༡༧བ༢ན།    སྐེད



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཡང་ཙ་སེ་རིང་ཐུང་སོགས་བརོད་དེ་སྤོ་བར་བའོ། །རྒྱས་པར་ན་ཀ་སེ་རིང་ཐུང་

སོགས་བརོད་ནས་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉིས་སྤོས་ཏེ་སྔགས་དོན་དན་བཞིན་པས་མཆོད་

པར་བའོ། །དི་ཆབ་མ་ལ་མཚོན་ན་བཛ་གནྡྷེ་ཞེས་པ་རོ་རེ་དི་མ་ཞེས་ལྷ་མོ་དེ་ལ་

འབོད་པ་ཡིན་ལ། གན་དྷ་ཨḙḡ་དིའི་མཆོད་པ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མཛོད་མཛོད་ཅེས་པའི་

དོན་ཡིན་ལ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་སིག་

པ་བཤགས་པ་དང་དགེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་བདག་

ཉིད་དབུལ་བ་དང་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་སོགས་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། རྒྱུ་བ་དང་མི་རྒྱུ་བ་དང་བཅས་པའི་ཁམས་

གསུམ་པོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་བ་སྟེ། དངོས་པོ་མེད་ལ་

”བསོམ་པ་མེད། །བསོམ་པ་”བསོམ་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དངོས་མི་

འགྱུར། །”བསོམ་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའོ། ཞེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དན་པར་

བས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་བཞིའི་རང་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བ་

ལ། སྟོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་སོན་པ་མེད་པ་དང་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་

མེད་པའི་དོན་བསམས་ནས་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའི་སྔགས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ༀ་ཤཱུ་

ན་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱདྨ་ཀོ྅ཧཾ། ༀ་ཨ་ནི་མིཏ་ཛྙཱ་ན་བཛ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱདྨ་ཀོ྅ཧཾ། 

ༀ་ཨ་པྲ་ཎི་ཧི་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱདྨ་ཀོ྅ཧཾ། ༀ་ཨ་ན་བྷི་སཾ་སྐཱ་ར་ཛྙཱ་ན་བཛ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཨདྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརོད་ནས་ཁམས་གསུམ་པོ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལས་

འདས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་

སོ། །ཐོག་མར་སྔགས་དེ་དག་གི་དོན་བཤད་ན་ཤཱུན་ཏ་ཞེས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་ཛྙཱ་ན་



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ཡེ་ཤེས་དང་བཛ་རོ་རེ་སྟེ་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་དབེར་མི་བེད་

བའི་དོན་ཏོ། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན་ཨཱདྨ་ཀ་ཞེས་པའི་བདག་ཉིད། ཨ་ཧཾ་ནི་ངའོ་

ཞེས་པའི་དོན། ཨཱདྨ་ཀོ྅ཧཾ་ནི་མཚམས་སྦར་བའོ། །སྔགས་དོན་ལྷག་མ་གཞན་འད་

བ་ལ། ཨ་ནི་མིཏ་ཞེས་པ་མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། ཨ་པྲ་ཎི་ཧིཏ་ཞེས་པ་སོན་པ་མེད་པ་

དང༌། ཨ་ན་བྷི་སཾ་སྐཱ་ར་ནི་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །འགེལ་

ཆེན་དུ་སྔགས་དོན་ཇི་ལྟར་སོམ་པའི་ཤེས་བེད་དུ་རྒྱུད་དངས་པའི་དོན་བཤད་ན་

ཤེས་བེད་དགོད་པ་དང༌། དེའི་དོན་བཤད་པ་དང༌། སབས་འདིར་སྟོང་ཉིད་སོམ་ཚུལ་

ཁྱད་ཆོས་གཉིས་དང་ལྡན་པར་བ་བ་དང༌། འགལ་བ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། སྟོང་པ་དངོས་པོའི་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་འགོ་བ་མཐའ་དག་འདི་ནི་

དངོས་པོ་དག་གིས་རྣམ་པར་དམན། །དེ་ལས་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་མེད་ཅིང་གཞན་

ཕན་སིང་རེ་དག་དང་མཚན་མའི་དམ་བཅའ་མེད་པ་སྟེ། །མཐའ་དག་དེ་ལྟར་ཤེས་

ནས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་སད་དུ་ཞེས་པ་སྟེ་འདིས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་དང་པོ་

གསུམ་སྟོན་ཏོ། །གཉིས་པ་ནི་རང་པ་དང་པོས་སྟོང་ཉིད་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དང་

གནས་ལུགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ནས། འོ་ན་གཞི་གང་གི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་ཆོས་

གང་བཅད་པའི་སྟོང་ཉིད་ཡིན་སམ་པ་ལ། འགོ་བ་མཐའ་དག་འདི་ནི་ཞེས་པས་

དགག་གཞི་སྟོན་ཏེ། འགོ་བའི་སྒ་ཕལ་ཆེར་སེམས་ཅན་ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་ནི་རྒྱུད་

བླ་མ་ལས། འགོ་བ་ཞི་བའི་ཆོས་ཉིད་དུ། །རྟོགས་ཕྱིར་ཇི་ལྟ་ཉིད་དེ་ཡང༌། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སད་ཅིག་ཀང་མི་སོད་པར་འགོ་བ་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་དང་བློའི་

ཡུལ་དུ་འགོ་བས་ན་འགོ་བ་ཞེས་པ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་དོ། །དངོས་པོ་དག་གིས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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རྣམ་པར་དམན་ཞེས་པས་གཞི་དེ་གང་གིས་སྟོང་པའི་དགག་བའི་ཆོས་ངོས་བཟུང་

བ་ཡིན་ལ། སད་དོད་གཅིག་པས་འགྱུར་གསར་ལས་དངོས་པོར་བསྒྱུར་ཀང༌། ངོ་བོ་

དག་གིས་རྣམ་པར་དམན་ཞེས་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་

དོན་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལས་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་མེད་ཅིང་ཞེས་པས་སོན་པ་

མེད་པ་སྟོན་ཏེ། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ནི་ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་ཡིན་ལ། དེས་མཚོན་

པའི་འབས་བུ་གང་ཡང་དོན་དམ་པར་སོན་པར་བར་མེད་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པས་སྟོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་ཏེ་དེའི་ཕྱིར་ཅེས་པའོ། །གཞན་ཕན་སིང་རེ་དག་

དང་མཚན་མ་མེད་ཅེས་པས་མཚན་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་སྟོན་ཏེ། སིང་རེས་མཚོན་པའི་

རྒྱུ་གང་ཡང་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལས་ཞེས་པའོ། །རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་བཞི་པ་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པ་ནི་

མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་ཞེས་པ་འགེལ་ཆེན་གི་སབས་གཞན་དུ་ཁམས་དཀར་དམར་

གི་དབུས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཉིད་མཚམས་སྦོར་བའི་བ་བ་ལ་བཤད་པས་དེས་མཚོན་

པའི་བ་བ་རྣམས་དོན་དམ་པར་མེད་པ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པ་སྟེ་དེ་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་བཞི་པའོ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་

ཀི་ལེའུའི་མདོར་བསྡུས་ལྔ་པ་ལས་ཀང༌། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་གཞན་ཐམས་

ཅད་ལ་བརོད་པར་བ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། གཅིག་ནི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀིས་ཡིན་

ལ། གཉིས་པ་ནི་དོན་དམ་པས་སོ། །གང་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀིས་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཁ་

དོག་དང་ཕྱག་དང་མཚན་མ་དང་དབིབས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནོ། །གང་དོན་དམ་པའི་

བདེན་པས་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཁ་དོག་དང་ཕྱག་དང་མཚན་མ་དང་དབིབས་དང་བལ་བའོ་



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ཞེས་སོགས་ཀིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པ་གཉིས་གསུངས་

ནས་དེའི་རེས་སུ་ཐུན་མོང་བའི་བདེན་པ་གཉིས་བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་གི་

དཔེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔེ་བུམ་པ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་

ཕྱིར་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ནི་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནམ་

མཁའི་མེ་ཏོག་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ཡོད་དོ་ཞེས་འདི་གཉིས་དག་ཕན་ཚུན་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་དཔེར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཆོས་ནི་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལྟར་

ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་ཀུན་རོབ་པའི་བདེན་པ་བུམ་པ་

དང་ཆོས་མི་མཐུན་པར་བསྟན་པས་བདེན་སྟོང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་བསྟན་ལ། 

ཤེས་བ་ལ་མི་སྲིད་པའི་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་བུམ་པ་ནི་ཀུན་

རོབ་ཏུ་འབས་བུ་སྐེས་པའི་བ་བ་བེད་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་སྟེ། ཐུན་མོང་བའི་

བདེན་པ་གཉིས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་བཞིའི་རྣམ་

གཞག་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་ལུང་དངས་ནས་བཤད་པ་མཛད་པ་ཡིན་གི། རྒྱུད་

འདིར་གསུངས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་དང་འབས་བུ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ་

བསྟན་པར་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་གོ་བར་བ་སྟེ། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་

ནས་གསུངས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ན་སྔགས་ནས་གསུངས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་

པོའི་སྐུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀང་དེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་བསྟན་པར་ཁས་ལེན་མི་དགོས་

ཏེ། བས་པ་ཞེས་རོད་པའི་སྒས་བསྟན་པའི་བས་པ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་
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ཀང་སྒ་དེས་མི་རྟག་པ་”བརོད
1
་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །རོད་བེད་ཀི་སྒ་སེལ་བས་

འཇུག་པའི་རྣམ་དབེ་འདི་ཞིབ་ཏུ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གགས་པ་

ལའང་འཁྲུལ་བ་དུ་མ་བསྐེད་པར་སང་སྟེ། ཁ་ཅིག་སྔགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ལམ་དང་འབས་བུ་ཡང་ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོ་སོགས་ཀིས་བསྟན་པར་འདོད་པ་དང༌། 

གཞན་དག་དེ་ནས་གསུངས་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་ཡང་ད་དུང་སངས་

རྟོགས་མ་རོགས་པར་འདོད་པའོ། །དེས་ན་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དོན་འཆད་

པར་འདོད་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་དང༌། འབས་བུ་སྐེད་པའི་བ་བ་བེད་པའི་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་རྣམས་ཀུན་

རོབ་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབེ་ཐུན་མོང་བ་གཞིར་བཞག་

པའི་སྟེང་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་དང་འབས་བུའི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པར་བ་བ་

ཡིན་གི། དགག་བ་བཅད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་”བསྒྲུབ་པ་སྟོང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

”རྟག
2
་པའི་དངོས་པོ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་ནི་རྒྱུད་

འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དང༌། རྟག་པའི་དངོས་པོ་

ཁས་ལེན་པས་མུ་སྟེགས་དབང་ཕྱུག་པ་དང་གངས་ཅན་པ་དང་རིག་བེད་གསང་བའི་

མཐའ་སྨ་བ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཀི་གཞུང་བཙུགས་པ་ཡིན་པས་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་

བཞིན་དུ་དོར་བར་བའོ། །གསུམ་པ་ནི་སབས་འདིར་སྟོང་པ་ཉིད་”བསོམ་པ་ལ་ཁྱད་

ཆོས་གཉིས་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཏེ། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་བཞིའི་དོན་”བསོམ་པ་ན་

ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ལ་གགས་པའི་སྟོང་ཉིད་སོམ་ཚུལ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་སྟོང་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༨ན༤ན།   སྐུ། ༡༨ན༥ན།   ཞོལ། ༡༨ན༢ན།   བརོད    བླ། ༢༠ན༢ན།   རོད

2 མ་ཕྱི། ༡༨བ༡ན།    རག   སྐུ། ༡༨བ༢ན།    རོག   ཞོལ། ༡༨ན༥ན།    བླ། ༢༠ན༦ན།    རག
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ཉིད་ལ་གཉིས་སང་ནུབ་པའི་ཆོས་སྐུ་མཚན་ཉིད་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལྟར་མོས་ནས་

དེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་དང༌། ཡིད་ངོར་ཐ་མལ་གི་སང་བ་སྡུད་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་དང་

བཅས་པ་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་སྟོང་ཉིད་”སོམ་པའི་འོག་ཏུ་ལྷ་”བསྐེད
1
་པ་རྣམས་བར་

དོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ཕྱིན་ཆད་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་ཡིན་

པས་དེའི་གོང་དུ་ཐ་མལ་གི་སང་བ་སྡུད་པ་ཡང་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་གང་ཟག་འཆི་

བའི་ཚེ་སོད་བཅུད་ཀི་སང་བ་ནུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་ཡིན་ལ། དེ་འདའི་གང་

ཟག་འཆི་བའི་ཚེ་འབྱུང་བ་ཐིམ་རིམ་དང་མཐུན་པར་ཐ་མལ་གི་སང་བ་སྡུད་པའི་

ཆེད་དུ་རང་གི་ལུས་ཀི་ཆུའི་ཁམས་ཀིས་མེ་ཉམས་པར་བས། མེ་དང་བལ་བའི་ས་

ཆུ་ལ་ཐིམ། ཆུ་རླུང་གིས་བསམས། རླུང་རྣམ་ཤེས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་། རྒྱུད་དུ་

རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་པར་གསུངས་པ་ནི་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ས་ཡིན་

པས་ཐ་སད་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རྣམ་ཤེས་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་

པར་བསམ་སྟེ། རྒྱུད་དུ། སེམས་ནི་མེ་དང་མུན་པའི་མཐའ་ལ་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་

བལ་བ་དབུས་ཀི་ས་ལ་གཞག་པར་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་ནི་གཞག་པར་

བའོ། །གང་ལ་ན་དབུས་ཀི་ས་ལའོ། །དེ་གང་ན། མེ་ཞེས་པ་ཉིན་མོའི་སང་བ་དང་

མུན་པ་མཚན་མོའི་སང་བ་སྟེ་དེ་གཉིས་གང་དུ་ཟད་པའི་མཐའ་ནམ་མཁའ་ལའོ། །ཇི་

ལྟར་གཞག་པར་བ་ན། ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་སྟེ་གཉིས་སང་ནུབ་པའི་ཚུལ་

གིས་གཞག་པར་བའོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །ཏདེས་ན་སབས་འདིར་སྟོང་ཉིད་སོམ་པའི་

ཚུལ་ནི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀལ་བའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་པར་

1 མ་ཕྱི། ༡༨བ༤ན།   སྐུ། ༡༨བ༥ན།   ཞོལ། ༡༨བ༢ན།    བསྐེད   བླ། ༢༠བ༣ན།   སྐེད
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བ་བ་ཡིན་གི། དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྟོང་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་ཁམས་གསུམ་

པོ་ཐམས་ཅད་སོམ་པའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། སང་ཕྱོགས་ལྷའི་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་སྔོན་དུ་

ཕྱོགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་”སོམ་པའི་ཆེད་ཡིན་པ་ལ་སྟོང་གཟུགས་ནི་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་ནི་འོ་ན་ཕྱག་རོར་”བསྟོད
1
་འགེལ་དུ། དངོས་པོ་

མེད་ལ་”བསོམ་པ་མེད། ཅེས་སོགས་ཀི་དོན་སོར་སྡུད་ལ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། རོ་རེའི་ཚིག་གཅིག་ལ་ཡང་བསྐེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་གི་

སབས་སོ་སོ་ལ་སྦར་ནས་འཆད་ཚུལ་དུ་མ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་དག་གི་ལུགས་ཡིན་

ཞིང༌། འདིར་དེ་སབས་སུ་བབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྐེད་རིམ་གི་སྔོན་དུ་སོར་སྡུད་སོམ་

དགོས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྦོར་བ་ཡན་

ལག་དྲུག་སྟོན་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཚིག་དེ་དག་གསང་འདུས་སུ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཟླ་

བ་གགས་པ་དང་མཐུན་པར་རེ་ནཱ་རོ་པས་བཀལ་ལ། དབང་མདོར་བསྟན་གི་འགེལ་

པར་སེམས་འགེལ་སོར་གསུམ་དང་མཐུན་པར་བཀལ་བ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་འགེལ་

ཆེན་ལས། ཁམས་གསུམ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལས་འདས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་

གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བའོ་ཞེས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ངེས་པའོ་

ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་རཱུ་བ་ཞེས་པ་གཟུགས་དང་རང་བཞིན་

གཉི་ག་ལ་འཇུག་པས་འདིར་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་བསོམ་པར་བའོ་ཞེས་

བསྒྱུར་ན་ལེགས་ཤིང་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་དགོས་སོ། །རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་ཆོས་ཉིད་

ལས་འདས་པ་ཞེས་པ་ནི་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་བློ་དེའི་དོན་སོད་བཅུད་ཀི་སང་བ་

1 མ་ཕྱི། ༡༩ན༡ན།   སྐུ། ༡༩ན༥ན།    བཀྲ།     བསོད   བླ། ༢༡ན༤ན།    སོད



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ནུབ་པའི་དོན་ཡིན་གི། དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྟོང་གཟུགས་སྟོན་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྟེན་སྐེད་པའི་ཚུལ་དང༌། བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་ནས་སོམ་པའི་

རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི་འདིར་ནི་ལྷ་ལྔའི་དཀིལ་འཁོར་བསོམ་པ་ཡན་ཆད་ཀུན་ལ་ཉེ་

བར་མཁོ་བའི་གོ་བ་རགས་པ་”བསྐེད
1
་པའི་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་བརོད་པར་བའོ། །དེ་

ལྟར་སྟོང་པའི་ངང་ལས་ནམ་མཁའི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའི་རང་བཞིན་གི་ཆོས་

འབྱུང་གི་ནང་དུ་རང་རང་གི་ས་བོན་ལས་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རི་རབ་རྣམས་བསྐེད་དེ་

བསོམ་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་ལ་སྦར་ནས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། “ཕྱི
2
་

དང་སྦར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་འབྱུང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སོད་ཆགས་པ་དང་

ཆོས་མཐུན་ལ།  ནང་ལ་སྦར་ན་མའི་གསང་གནས་ཀི་ཆོས་འབྱུང་ནམ་མཁའ། མའི་

སྤི་བོ་ནས་དཔྲལ་བའི་བར་རླུང་དཀིལ། དེ་ནས་མགིན་པའི་བར་མེ་དཀིལ། དེ་ནས་

སིང་གའི་བར་ཆུ་དཀིལ། དེ་ནས་ལྟེ་བའི་བར་སའི་དཀིལ་འཁོར། དེ་ནས་གསང་

བའི་པདྨའི་བར་ལྷུན་པོ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། རྣལ་འབོར་པ་རང་ཉིད་མ་དག་པའི་སོད་

དང་སྐེ་གནས་དེ་དག་ཏུ་ལས་ཉོན་གི་དབང་གིས་སྐེ་བ་ལེན་པའི་ནུས་པ་སྦང་བའི་

ཆེད་དུ་དེ་དག་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་”འབྱུང
3
་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པ་བསོམ་

པའོ། །དེ་ཡང་མ་དག་པའི་ནུས་པ་སྒིབ་བལ་དུ་དག་པར་བེད་པའི་རོགས་རིམ་གི་

སིན་བེད་དུ་བསོམ་པའོ། །ལྷུན་པོའི་སྟེང་དུ་པདྨ་”བསོམ་པ་ནི་ཕྱི་རུ་ལྷུན་པོའི་སྟེང་

གི་ལྟེ་བའི་ཆ་དང༌། ནང་དུ་གསང་བའི་པདྨ་དང་ཆོས་མཐུན། དེའི་སྟེང་དུ་ཟླ་ཉི་སྒ་

1 མ་ཕྱི། ༡༩བ༤ན།   སྐུ། ༡༩བ༥ན།   ཞོལ། ༡༩ན༦ན།    བསྐེད   བླ། ༢༡བ༥ན།    སྐེད

2 མ་ཕྱི། ༡༩བ༥ན།   སྐུ། ༡༩བ༦ན།  བླ། ༢༡བ༦ན།  ཕྱི    ཞོལ། ༡༩བ༢ན།   བྱི

3 མ་ཕྱི། ༢༠ན༢ན།   སྐུ། ༢༠ན༢ན།  བླ། ༢༢ན༢ན།   འབྱུང    ཞོལ། ༡༩བ༤ན།   འགྱུང



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གཅན་གསུམ་”བསོམ་པ་ནི་ཕྱི་རུ་ཉི་མ་གཟས་ཟིན་པའི་ཚེ་དེ་གསུམ་ནམ་མཁའི་

གཞི་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། ནང་དུ་མའི་གསང་བར་བཤང་གཅི་ཁུ་བ་

འབབ་པའི་རྩ་གསུམ་ཚོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། གཞན་ལ་སྦར་ན། མ་དག་པའི་སྐེ་

གནས་སྦོང་བའི་རོགས་རིམ་གི་སིན་བེད་དུ་དེ་དག་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་བསྐེད་

རིམ་བསོམ་པའོ། །སར་ཡང་དེ་ཐམས་ཅད་”བཞུ
1
་ནས་�ཾ་དུ་གྱུར། དེ་ཉིད་གྱུར་པ་

ལས་སར་ཡང་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རི་རབ་པདྨ་ཟླ་   ཉི་སྒ་གཅན་སྔར་བཞིན་

བསོམ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་རང་རང་གི་ས་བོན་ལས་ལན་གཉིས་”བསྐེད་
2
པའི་

དགོས་པ་ནི་སྔ་མ་གཙོ་བོར་སྐེ་གནས་སྦང་བའི་ཆེད་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་གཙོ་བོར་

”བསྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀི་ནང་གི་ཁམས་སྦང་བའི་ཆེད་ཡིན་ཞིང༌། རང་གི་ཁམས་ལྔ་

ཕྱི་རོལ་གི་ལྷར་རྟེན་སོ་སོར་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུད་གཅིག་ལ་གནས་པ་མཚོན་

པའི་ཆེད་དུ་སྔ་མ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདེས་ནས་ས་བོན་གི་ཡི་གེར་གྱུར་པ་ལས་

”བསྐེད
3
་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྱི་མ་ཕྱི་དང་ནང་ལ་སྦར་བ་སྔར་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ལ། གཞན་

ལ་སྦར་བ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རི་རིབ་དང་བཅས་པ་”བསོམ་པ་རྣལ་འབོར་པ་

རང་ཉིད་ཀི་ཁམས་དྲུག་སྒིབ་བལ་དུ་བེད་པའི་རོགས་རིམ་སྐེ་བའི་སིན་བེད་དུ་དེ་

དག་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་བསྐེད་རིམ་གི་ཆ་དེ་དག་”བསོམ་པ་ཡིན་ལ། པདྨ་དང་

ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་རྣམས་ནི་རང་གི་གསང་བའི་འཁོར་ལོའི་རོ་རྐྱང་གི་རྩའི་མར་ས་

གཉིས་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་དུང་ཅན་མའི་ནང་དུ་འཇུག་པའི་རོགས་རིམ་གི་སིན་བེད་

1 མ་ཕྱི། ༢༠ན༤ན།  སྐུ། ༢༠ན༤ན།  ཞོལ། ༡༩བ༦ན།   བཞུ    བླ། ༢༢ན༥ན།   ཞུ

2 མ་ཕྱི། ༢༠ན༥ན།  སྐུ། ༢༠ན༥ན།  ཞོལ། ༢༠ན༡ན།   བསྐེད     བླ། ༢༢ན༦ན།  སྐེད

3 མ་ཕྱི། ༢༠ན༦ན།   སྐུ། ༢༠ན༦ན། ཞོལ། ༢༠ན༣ན།    བསྐེད   བླ། ༢༢བ༢ན།    སྐེད



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

 127  

དུ་རོ་རྐྱང་གི་མར་སེའི་རྩ་གཉིས་མཚོན་པའི་ཟླ་ཉིའི་སྟེང་དུ་དུང་ཅན་མའི་རྩ་མཚོན་

པའི་སྒ་གཅན་གི་དཀིལ་འཁོར་གིས་མནན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བསྐེད་རིམ་”བསོམ་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་རོ་རེའི་གུར་”བསོམ་པ་ནང་ལ་སྦར་ན་རྩ་གསུམ་

འཛོམ་པའི་མའི་པདྨར་ཕའི་རོ་རེ་ཞུགས་པ་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རོགས་རིམ་

གི་སབས་སུ་རང་གི་གསང་གནས་ཀི་རོ་རྐྱང་གི་མར་སའི་རྩ་གཉིས་ནས་རྒྱུ་བའི་

རླུང་དུང་ཅན་མའི་”རྩའི
1
་ནང་དུ་འགོག་པ་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་གིས་བེད་པའི་རྒྱུད་

སིན་བེད་དུ་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་བསྐེད་རིམ་གི་ཆ་འདི་ཉིད་”བསོམ་པ་ཡིན་

ནོ། །པདྨ་དང་ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་གི་སྟོང་རོ་རེའི་གུར་གི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་

”བསོམ་པ་ནི་མའི་སྐེ་གནས་ཀི་ནང་གི་མངལ་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ལ་སྦར་ན་

རང་གི་རྟེན་ལུས་ཀི་ཁམས་རྣམས་སྒིབ་བལ་དུ་བེད་པའི་རོགས་རིམ་གི་སིན་བེད་

དུ་སེམས་ཀི་རྟེན་ཡོངས་སུ་དག་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པར་”བསོམ་པ་ཡིན་

ནོ། །ཕྱི་ལ་སྦར་ན་ལས་ཉོན་གིས་གང་དུ་སྐེ་བའི་སོད་དག་པར་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མངོན་བང་ལྔ་ལས་གཙོ་བོ་”བསྐེད་
2
པའི་ཚུལ་དང༌། 

བསྐེད་ནས་ཇི་ལྟར་སོམ་པའི་ཚུལ་དག་པ་སྦོར་ཚུལ་དང་”བཅས་པ
3
་བཤད་པ་དང༌། 

བསྐེད་རིམ་གི་ལྷ་སོམ་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་ལྟེ་བར་གཙོ་བོའི་གདན་པདྨ་དང་ཟླ་ཉི་སྒ་

གཅན་གི་སྟེང་དུ་སྔ་མ་ལས་གཞན་པའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་དབངས་སུམ་ཅུ་

1 མ་ཕྱི། ༢༠བ༣ན།   སྐུ། ༢༠བ༤ན།  བླ། ༢༢བ༦ན།   རྩའྱི    ཞོལ། ༢༢ན༦ན།   རྩ

2 མ་ཕྱི། ༢༠བ༦ན།   སྐུ། ༢༠བ༦ན།   ཞོལ། ༢༠བ༢ན།    བསྐེད   བླ། ༢༣ན༢ན།    སྐེད

3 མ་ཕྱི། ༢༠བ༦ན།   སྐུ། ༢༠བ༦ན།    བཅས་པ   ཞོལ། ༢༠བ༢ན།    པདྨ་ལ   བླ། ༢༣ན༣ན།    བཅས་པ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དང་ཐིག་ལེ་དང་རྣམ་བཅད་དེ་སོ་གཉིས་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གཅིག་གཡོན་”སོར
1
་

དང༌། ཕག་གཉིས་པ་གཡས་སོར་གིས་མཚན་པར་བསམ་པར་བ་སྟེ། མའི་པདྨར་

འོངས་པའི་ཁམས་དཀར་པོ་མཚོན་པ་དང༌། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀི་ནུས་པ་

འཇོག་ཅིང༌། རོགས་རིམ་གིས་རང་གི་གཟུགས་ཕུང་སྒིབ་བལ་དུ་”བསྐེད
2
་པ་དང་

མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་རྣམ་སང་མངོན་དུ་བེད་པའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་

”བསོམ་པའོ། །ཟླ་བ་དེའི་འོག་ཏུ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་གསལ་བེད་བཞི་བཅུ་པ་

ཕག་གཅིག་གཡས་”སོར
3
་དང༌། ཕག་གཉིས་པ་གཡོན་”སོར་གིས་མཚན་པ་

བསམ་པར་བ་སྟེ། མའི་པདྨའི་ཁམས་དམར་པོ་མཚོན་པ་དང༌། དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་

ནུས་པ་འཇོག་ཅིང་རོགས་རིམ་གིས་རང་གི་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་སྒིབ་བལ་དུ་

”བསྐེད
4
་པ་དང་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་མངོན་དུ་

བེད་པའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དོ། །ཁ་ཅིག་དབངས་གསལ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་ཉི་

དབངས་གསལ་གིས་མཚན་པ་”བསྐེད་པར་བེད་པ་”འགེལ
5
་ཆེན་དང་འགལ་བས་

མི་འཐད་དེ། “འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྟེ་བའི་སྟེང་གི་ཟླ་བ་དང་ཉི་

མ་སྒ་གཅན་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཨ་སོགས་དབངས་

སུམ་ཅུ་དང་ཐིག་ལེ་དང་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྟེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་རྣམས་མཚན་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀི་དོན་དུ་གཡོན་དང་གཡས་སུ་བསོར་བས་དགོད་པར་བའོ་ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ༢༡ན༡ན།   སྐུ། ༢༡ན༡ན།   ཞོལ། ༢༠བ༤ན།    སོར   བླ། ༢༣ན༦ན།   བསོར

2 མ་ཕྱི། ༢༡ན༢ན།   སྐུ། ༢༡ན༢ན།   ཞོལ། ༢༠བ༥ན།    བསྐེད   བླ། ༢༣ན༥ན།    སྐེད

3 མ་ཕྱི། ༢༡ན༣ན།   སྐུ། ༢༡ན༣ན།   ཞོལ། ༢༠བ༥ན།    སོར   བླ། ༢༣ན༦ན།    བསོར

4 མ་ཕྱི། ༢༡ན༤ན།   སྐུ། ༢༡ན༤ན།   ཞོལ། ༢༠བ༦ན།    བསྐེད   བླ། ༢༢བ༡ན།    སྐེད

5 མ་ཕྱི། ༢༡ན༥ན།   སྐུ། ༢༡ན༥ན།    འགེལ   ཞོལ། ༢༡ན༡ན།    འབེལ   བླ། ༢༣བ༢ན།    འགེལ
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དང༌། དེ་ནས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཀ་སོགས་གསལ་བེད་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་

བཞི་བཅུ་དང་བརྩེགས་པ་བཞི་བཅུ་རྣམས་ཏེ་ཞེས་དབངས་གསལ་རྣམས་ཟླ་ཉི་ལ་

དགོད་པར་གསུངས་ཀི། དེ་དག་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་ཉི་”བསྐེད་པ་གང་དུ་ཡང་མ་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། གཞན་དུ་ན་དབངས་གསལ་དང་པོ་དགོད་པའི་གཞི་ལ་ཟླ་

ཉི་འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པས་ཟླ་བ་ལན་གཉིས་དང་ཉི་མ་ལན་གཉིས་”བསྐེད་

དགོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཟླ་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་རི་བོང་གི་མཚན་མ་ལྟ་

བུ་བསོམ་པར་བ་སྟེ། དེ་ནི་སྦངས་གཞིའི་སབས་སུ་མའི་མངལ་དུ་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་

སུ་དི་ཟའི་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང༌། རོགས་རིམ་གི་འདུ་ཤེས་

ཀི་ཕུང་པོ་སྒིབ་བལ་དུ་”བསྐེད་ཅིང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་འོད་དཔག་

མེད་མངོན་དུ་བེད་པའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དོ། །དེ་ལ་ཉི་མ་འོག་དང་ཟླ་བ་སྟེང་དང་ཧཱུཾ་

དེའི་དབུས་སུ་སོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དི་ཟའི་རྣམ་ཤེས་མའི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ན་

དང་པོར་མའི་རྡུལ་འོག་དང་”ཕའི
1
་ཁུ་བ་སྟེང་ན་”ཤས

2
་ཆེར་གནས་པའི་ཁུ་བའི་

ཕྱོགས་ནས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག་ཅིང་དེའི་འོག་ཏུ། ཁུ་རྡུལ་འདེས་”པའི
3
་དབུས་སུ་

གནས་པར་འགྱུར་བས་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་རྣམ་ཤེས་དེའི་བཞོན་

པ་སྲོག་གི་རླུང་གི་མཚོན་བེད་ཧི་ཡིག་ནག་པོ་ཧཱུཾ་ཡིག་དང་ལྷན་ཅིག་དེའི་དབུས་སུ་

བསོམ་པར་བའོ། །དེ་ནི་རོགས་རིམ་གི་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོ་སྒིབ་བལ་དུ་”བསྐེད་པ་

དང་བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་མངོན་དུ་བེད་པའི་རྒྱུད་སིན་

1 མ་ཕྱི། ༢༡བ༣ན།   སྐུ། ༢༡བ༤ན།  བླ། ༢༤ན༡ན།  ཕའྱི    ཞོལ། ༢༡ན༦ན།  བའྱི

2 མ་ཕྱི། ༢༡བ༤ན།  ཞོལ། ༢༡ན༦ན།   ཤེས    སྐུ། ༢༡བ༤ན།  བླ། ༢༤ན༡ན།   ཤས

3 མ་ཕྱི། ༢༡བ༤ན།   སྐུ། ༢༡བ༤ན།  བླ། ༢༤ན༢ན།   པའྱི    ཞོལ། ༢༡ན༦ན།  མའྱི
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བེད་དོ། །དེའི་འོག་ཏུ་དབངས་གསལ་གི་མཚན་པའི་ཟླ་ཉི་དང༌། རླུང་སེམས་མཚོན་

པའི་ཡིགེ་གཉིས་དང་བཅས་པ་རྣམས་རོ་གཅིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་ཧཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་

པར་”བསོམ་མོ། །ཡི་གེ་དེའི་ཧ་རྐྱང་པ་ནི་སྔར་གི་ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་རྣམ་

ཤེས་ཀི་མཚོན་བེད་དང༌། ཧའི་སྲོག་གི་ཨ་ནི་སྔར་གི་ཧི་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་

སྲོག་རླུང་གི་མཚོན་བེད་དང༌། རྣམ་བཅད་ནི་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ཉི་མ་དང་བཅས་

པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་ལག་རེས་ཡིན་པས་རྡུལ་གི་མཚོན་བེད་དང༌། སྟེང་གི་ཐིག་

ལེ་ནི་སྔར་གི་ཟླ་བ་དབངས་ཡིག་དང་བཅས་པ་ཞུ་བའི་ལག་རེས་ཡིན་པས་ཁུ་བའི་

མཚོན་བེད་དང༌། དེ་བཞི་ག་ཡང་ཡི་གེ་གཅིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པ་ནི་མངལ་དུ་ཁུ་

རྡུལ་རྣམ་ཤེས་རླུང་དང་བཅས་པ་བཞི་ག་གཅིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་མངལ་གི་སྐེས་

བུའི་ལུས་རོགས་པའི་མཚོན་བེད་དང༌། རོགས་རིམ་གི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་སྒིབ་

བལ་དུ་”བསྐེདཏ་པ་དང་ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་མི་བསྐོད་པ་མངོན་དུ་

བེད་པའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་”བསོམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག །འདིའི་དུས་ན་སྐུ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འགེལ་ཆེན་ལས། འདི་རྣམས་གཅིག་ཏུ་

འདེས་པ་ནི་ས་བོན་ཏེ་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཧཾ་ཡིག་ལྷ་སྐུ་རོགས་པའི་ས་བོན་དུ་བཤད་

པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། དེའི་ཚེ་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སོམ་དགོས་པར་

ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མངོན་བང་ཐ་དད་པ་བརྒྱད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

སྐོན་མེད་དེ། སྔར་གི་ཟླ་བ་དབངས་དང་བཅས་པ་དང་དེ་གཉིས་ཞུ་བའི་ཐིག་ལེ་

གསུམ་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་མངོན་བང་གཅིག་ཏུ་བགང་བར་བ་བ་ཡིན་ལ། 

དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །འདི་རོགས་རིམ་ལ་སྦར་ན་རྣམ་
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བཅད་ནི་རྡུལ་གི་རང་བཞིན་གཏུམ་མོའི་མེ་དང༌། ཐིག་ལེ་ནི་ཁམས་དཀར་པོ་དང༌། 

རྣམ་བཅད་འོག་དང་ཐིག་ལེ་སྟེང་དུ་བས་ནས་བརྩེགས་པས་གཏུམ་མོའི་མེ་འོག་

ནས་འབར་ཏེ་ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་བ་སྟེང་ནས་འབབ་པ་མཚོན་པར་བེད་ཅིང༌། ཧ་

སྲོག་གི་ཨ་དང་བཅས་པ་དེའི་འོག་ཏུ་བཞག་པ་ནི་གཏུམ་མོའི་མེས་ཁམས་བཞུས་

པའི་དབང་གིས་རླུང་གི་བཞོན་པ་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཡབ་ཀི་སྐུ་རོགས་པའི་ཚུལ་དག་པ་དང་བཅས་པ་བཤད་

པ་དང༌། ཞབས་གཉིས་གདན་དང་བཅས་པའི་དག་པ་བཤད་པ་དང༌། ས་ཚོགས་

ཡུམ་གིས་འཁྱུད་པའི་མཚོན་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་སྟོང་དབེར་

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀི་གཟུང་རྣམ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རོགས་པར་འཆར་བའི་

རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བ་

ཞིང༌། འབས་བུའི་སབས་ཀི་ཆོས་གཟུགས་གཉིས་ཀང་མཚོན་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་”བསོམ་པ་ནི་སྤིར་ལོ་གཅིག་ལ་ཕྱི་

རོལ་ན་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་ལྟར་ནང་དུ་”བསྒྲུབ་པ་པོའི་རྒྱུད་ལ་ཞག་

གཅིག་གི་དུས་སུ་རླུང་གི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་ལ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་དུས་སྦོར་བཅུ་

གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཉི་མ་ལྷོ་བགོད་དང་བང་བགོང་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལྟར་ཞག་

གཅིག་གི་རླུང་གི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་རྐྱང་གི་རྩ་ལ་གཡས་འཕོ་

དང་གཡོན་འཕོའི་རྒྱུ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པས་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ཞབས་གཉིས་

པའོ། །ཕྱིའི་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉིས་བཞི་ཚན་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ལྟར་རླུང་གི་འཕོ་བ་
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ཡང་དེ་ལྟར་དུ་ངེས་པས་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་མགིན་པ་གསུམ་པ་དང༌། ཕྱི་ནང་

གི་དུས་སྦོར་ཐམས་ཅད་སུམ་ཚན་བཞིར་ངེས་པ་ལྟར་དེ་དང་མཐུན་པར་ཞལ་བཞི་

པ་དང༌། ཕྱི་རོལ་གི་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉིས་པོ་དུས་ཀི་དབང་གིས་དྲུག་ཏུ་འདུས་པ་

ལྟར་རླུང་གི་འཕོ་བ་རྣམས་ཀང་ཟུང་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་དང་མཐུན་པར་ཕག་པ་དྲུག་

པའོ། །ཕྱི་ནང་གཉི་ག་ན་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉིས་རེ་ཡོད་པ་དང་མཐུན་པར་དཔུང་པ་

བཅུ་གཉིས་སོ། །ཕྱི་ན་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་དཀར་ནག་གི་ཕྱོགས་ཉེར་བཞི་ཡོད་པ་

ལྟར་རླུང་གི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་ཡང་དུས་སྦོར་ཕྱེད་པ་ཉེར་བཞི་ཡོད་པས་དེ་དང་

མཐུན་པར་ཕྱག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པའོ། །ཕྱི་ན་ལོ་གཅིག་གི་དུས་སྦོར་ལ་ཁྱིམ་ཞག་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པ་ལྟར་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་གི་འཕོ་བ་ལ་ཡང་དབུགས་དྲུག་ཅུ་པ་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པས་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ཕྱག་གི་སོར་མོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

ཚིགས་གསུམ་གསུམ་སྟེ ་སོར་ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་བསོམ་པ་ཡིན་

ནོ། །སབས་དོན་བསྡུས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གིས་བསྐེད་པའི་ལས་ཀི་ཉེར་

ལེན་བས། ཞག་རེ་ལ་ལས་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རེ་རྒྱུ་བས་ལྷན་ཅིག་བེད་

རྐྱེན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བས་པས་འཁོར་བར་འཆིང་བ་ཡིན་ལ། རྣལ་འབོར་པས་ལམ་

བསོམས་པས་ལས་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱའི་རྒྱུ་བ་འགགས་ནས་མཆོག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པར་ཐོབ་པའི་

ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་”ཡིན་
1
་ལ། དེ་

ལ་ལས་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱའི་རྒྱུ་བ་རེ་རེ་ནས་དངོས་སུ་འགོག་པ་དང༌། 

1 མ་ཕྱི། ༢༣ན༥ན།   སྐུ། ༢༣ན༥ན།    ཡྱིན   ཞོལ། ༢༣ན༡ན།    འཛིན   བླ། ༢༥བ༥ན།    ཡྱིན



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སད་ཅིག་རེ་རེ་ནས་དངོས་སུ་”བསྐེད་པའི་བ་བ་ནི་རོགས་

རིམ་གིས་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །རོགས་རིམ་གིས་དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པ་ཡང་དེའི་སྔོན་

བསྐེད་རིམ་སོམ་པའི་ཚེ་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉིས་ཀི་རླུང་གི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་སྐུའི་ཆ་ཤས་དེ་དང་དེར་ཤར་བར་བསོམས་

ནས་ཐ་མལ་གི་རླུང་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་ལས་རླུང་དུ་བས་པ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་

དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་”བསོམ་པ་ཡིན་པས་བསྐེད་རིམ་མཆོག་གི་དངོས་

གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་མི་རུང་བའི་ལྟས་ངན་པའི་གཏམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྨ་བར་མི་བ་

ཞིང་ཡིད་ཀིས་ཀང་བསམ་པར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞབས་གཡས་པ་དམར་པོ་”བརྐྱངས་པ
1
་

དང་གཡོན་པ་དཀར་པོ་བསྐུམས་པ་ཉིད་དུ་སོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དབང་མདོར་

བསྟན་ལས། ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཆི་བ་ན། །ཟླ་བ་བདུད་རྩི་འོག་ཏུ་འགོ། །སྟེང་དུ་

ཉི་མ་རྡུལ་སྒ་གཅན། །རྣམ་ཤེས་སྲིད་པའི་མཚན་ཉིད་ལ། །དེ་ཕྱིར་ཟླ་བ་བདུད་རྩི་

ནི། །སྟེང་དུ་བགོད་བ་མི་ཡི་བདག །འོག་ཏུ་ཉི་མ་རྡུལ་སྒ་གཅན། །རྣམ་ཤེས་འགྱུར་

མེད་བདེ་བ་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་སྐེས་བུ་ཐ་མལ་བ་རྣམས་

འཆི་བའི་ཚེ་ཁུ་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་གསུམ་བལ་བ་ན་ཁུ་བ་འོག་དང་རྡུལ་སྟེང་དུ་འགོ་

ཞིང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དོར་ནས་སྐེ་སྲིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦར་ཏེ་འཁོར་བར་འཁོར་

ལ། རྣལ་འབོར་པས་དེ་ལས་”ལྡོག
2
་སྟེ་རྡུལ་སྟེང་ནས་ཐུར་དུ་འོང་བ་དང༌། ཁུ་བ་

འོག་ནས་སྟེང་དུ་འགོ་བར་བ་ཞིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་ཤེས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་

1 མ་ཕྱི། ༢༣བ༡ན།   སྐུ། ༢༣བ༢ན།   ཞོལ། ༢༣ན༤ན།    བརྐྱངས་པ   བླ། ༢༦ན༢ན།    བརྐྱང་བ

2 མ་ཕྱི། ༢༣བ༤ན།   སྐུ། ༢༣བ༤ན།   ཞོལ། ༢༣ན༡ན།    ལོག   བླ། ༢༦ན༥ན།   བཟོག



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བའི་ངོ་བོར་བསྐེད་པར་བེད་ལ། །དེ་ཡང་དངོས་སུ་རོགས་རིམ་གིས་བེད་པ་ཡིན་

ཞིང༌། དེའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་བསྐེད་རིམ་”བསོམ་པའི་ཚེ་ཞབས་གཡས་པ་དམར་པོ་

”བརྐྱངས་པ
1
་དང༌། གཡོན་པ་དཀར་པོ་བསྐུམས་པར་བསོམ་པ་ཡིན་ལ། གཡས་

”རོ་མ
2
་ལ་ཁག་དང་གཡོན་རྐྱང་མ་ལ་ཁུ་བ་འབབ་པ་ཡང་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞབས་

གཡས་ཀི་འོག་ཏུ་འདོད་ལྷ་དམར་པོ་དང་གཡོན་གི་འོག་ཏུ་དག་པོ་དཀར་པོ་མནན་

པ་ནི་རོ་རྐྱང་གི་རྩ་མཚོན་པ་ཡིན་པས་རོགས་རིམ་གིས་རྩ་དེ་གཉིས་ཀི་རླུང་འགོག་

པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་”བསོམ་པ་ཡིན་ཞིང་ཞབས་འོག་ཏུ་ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་གསུམ་

མནན་པ་ནི་རོ་རྐྱང་གི་རྩ་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་གཉིས་དབུ་མར་འགོག་པའི་རོགས་རིམ་

མཚོན་ཞིང་དེའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་”བསོམ་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི་ཡབ་ལ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གིས་འཁྱུད་པར་”བསོམ་པ་ནི་འབས་

བུའི་སབས་སུ་ཐུགས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ལ་ཡུལ་རྣམ་

མེད་ཀི་ཤེས་རབ་མ་སྤོས་བལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པས་གཉིས་སང་ནུབ་པའི་ཚུལ་

གིས་འཁྱུད་པ་དང༌། གཟུགས་ཀི་སྐུ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཐབས་ལ་

རྣམ་བཅས་ཀི་ཤེས་རབ་མ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གིས་འཁྱུད་པ་ཞིག་འགྲུབ་པ་ལ་”ལམ་

གི་
3
་སབས་ཀི་རེས་དན་ནས་ཕྱི་མའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་

ཐོབ་ནས་སྔ་ཕྱི་གཉི་གའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རོགས་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་དགོས་ཤིང་

དེའི་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པ་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སོམ་པའི་བསྐེད་

1 མ་ཕྱི། ༢༣བ༥ན།   སྐུ། ༢༣བ༥ན།   ཞོལ། ༢༣བ༢ན།    བརྐྱངས་པ   བླ། ༢༦ན༦ན།    བརྐྱང་བ

2 མ་ཕྱི། ༢༣བ༥ན།  སྐུ། ༢༣བ༥ན།  བླ། ༢༦ན༦ན།   རོ་མ    ཞོལ། ༢༣བ༢ན།   དོན

3 མ་ཕྱི། ༢༤ན༣ན།   སྐུ། ༢༤ན༣ན།  བླ། ༢༦བ༤ན།    ལམ་གྱྱི    ཞོལ། ༢༣བ༦ན།    ལྱི་བྱི
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རིམ་མཐར་ཕྱིན་པ་དགོས་ཏེ་དེ་ཡང་མའི་མངལ་དུ་ལུས་རོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་

པའི་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་པོ་མཆོག་དང༌། མངལ་དུ་ལུས་རོགས་ཀང་དབུ་མར་ཡེ་

ཤེས་ཀི་རླུང་མི་རྒྱུ་ལ་མངལ་ནས་སྐེས་ནས་དབུ་མར་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་རྒྱུ་བ་ཡིན་

ཞིང་དབང་པོ་རྣམས་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་བ་བ་ཡོད་ཀང་ལོ་བཅུ་དྲུག་མ་ལོན་

བར་དུ་དབང་པོ་གཉིས་སྦོར་གི་སོ་ནས་ཁམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་ལ་ལོངས་སྤོད་མི་

ནུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་དག་པའི་རོ་རེ་ཤུགས་

ཀི་ཡེ་ཤེས་པ་བཀུག་ནས་འཇུག་པ་སོགས་བེད་ཅིང་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པ་དང་

བཅུག་ནས་འཆིང་བའི་རོགས་རིམ་གི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་བསོམ་པ་ཡིན་ནོ། །ལོ་བཅུ་

དྲུག་ལོན་ནས་ཁམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་མོང་བ་དང་མཐུན་པ་དང་རོགས་རིམ་གི་

སབས་སུ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཁམས་ཞུ་བའི་ཡས་བབས་ཀི་

དགའ་བཞི་སྐེད་པའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབོར་དང༌། མས་བརྟན་གི་

དགའ་བཞི་སྐེད་པའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་ཕ་མོའི་རྣལ་འབོར་”བསོམ་པ་ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་

ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་གང་སོམ་ཡང་ཇི་སད་བཤད་པའི་དོན་དེ་རྣམས་ལ་གོ་བ་ལེགས་

པར་ཆགས་པར་བས་ནས་བསོམ་པར་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་བེད་དང་

བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་རིགས་ཀང་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་དེ་ཙམ་ལས་མ་

སྤོས་སོ། །གསུམ་པ་ནི་ལྷ་”བསོམ་པ་ལ་གསལ་སང་འདོན་ཚུལ་དང༌། ང་རྒྱལ་

འཇོག་པའི་ཚུལ་དང་། རྩེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ་གིས་

རིག་པར་བའོ། །དང་པོ་ནི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་ངེས་ཤེས་ཀི་འཛིན་སྟངས་དག་པོས་”བཤར
1
་སོམ་བ། 

གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འཆར་དཀའ་ན་ཞལ་ཕྱག་གཞན་”བསོམ་པ་རེ་ཞིག་

བཏང་སོམས་སུ་བས་ལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ལ་སེམས་གཟུང་སྟེ་ལྷ་དེའི་

རྣམ་པ་ཡས་རིམ་མམ་མས་རིམ་ནས་སྐུའི་ཆ་ཤས་རགས་པ་ཞིག་གསལ་གདབ་ལ། 

ཡིད་ངོར་”ཆ
2
་ཕྱེད་པ་རགས་པ་ལམ་མེ”བ་ཞིག

3
་འཆར་ཐུབ་པ་དང་དེ་ག་ལ་

སེམས་”གིམས
4
་ལྷོད་རན་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞག །དང་པོ་གང་གསལ་བཏབ་པ་དེ་

མིན་པའི་རྣམ་པ་གང་ཤར་ཡང་རེ་ཞིག་ལ་དེའི་རེས་སུ་མི་འབང་བར་དང་པོའི་

དམིགས་པ་དེ་ག་ལ་བཞག །མི་གསལ་བར་སོང་ན་བསྐར་ལ་གསལ་བཏབ་ནས་

བསོམས་པས་རྣམ་པ་གསལ་བར་སོང་སོང་གི་བར་དུ་བསབ། དེ་ཡང་གང་གསལ་

བཏབ་”པ་དེ
5
་འཆར་ཐུབ་པ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་གསལ་མ་བཏབ་པ་མི་འཆར་

ཞིང༌། ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་མིག་གིས་མཐོང་བ་བས་ཀང་ལྷག་པ་སམ་བེད་པ་དང༌། 

གསལ་བ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་བཞག་ན་བིང་རྒོད་དང་བལ་བར་ཐུན་འཁྱོངས་པའི་

”བརྟན
6
་པ་”ཞིག་དགོས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱན་དང་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

འཆར་བ་ལ་བསབ། དེ་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་ཡུམ་བསན་ལ་བསོམ། དེ་ནས་འཁོར་གི་ལྷ་

རྣམས་དང་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་བར་དུ་དེ་ལྟར་བསོམ་མོ། །དང་པོ་ནས་དོན་སྤི་

1 མ་ཕྱི། ༢༤བ༤ན།   སྐུ། ༢༤བ༤ན།    བཤར   ཞོལ། ༢༤བ༡ན།    ཤར་བ   བླ། ༢༧ན༦ན།    བཤར

2 མ་ཕྱི། ༢༤བ༥ན།   སྐུ། ༢༤བ༥ན།    ཆ   ཞོལ། ༢༤བ༢ན།    མ   བླ། ༢༧བ༡ན།    ཆ

3 མ་ཕྱི། ༢༤བ༥ན།   སྐུ། ༢༤བ༥ན།    བ་ཞྱིག   ཞོལ། ༢༤བ༢ན།    བཞྱིག   བླ། ༢༧བ༡ན།    བ་གཅྱིག

4 མ་ཕྱི། ༢༤བ༥ན།   སྐུ། ༢༤བ༥ན།    གྱིམས   ཞོལ། ༢༤བ༢ན།    བྱིམས   བླ། ༢༧བ༡ན།    གྱིམས

5 མ་ཕྱི། ༢༤བ༦ན།   སྐུ། ༢༤བ༦ན།    པ་དེ   ཞོལ། ༢༤བ༣ན།    བདེ   བླ། ༢༧བ༣ན།    པ་དེ

6 མ་ཕྱི། ༢༥ན༡ན།   སྐུ། ༢༥ན༡ན།    བརན   ཞོལ། ༢༤བ༤ན།    བརེན   བླ། ༢༧བ༤ན།    བརན



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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གསལ་པོ་འཆར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་འཇིགས་སྐྲག་སོགས་”བསོམ་པ་བཞིན་དུ། རྟོག་པ་

ཤུགས་དག་གོམས་པ་ལས་གསལ་སང་འབྱུང་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་དཀིལ་འཁོར་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་དང་པོ་ནས་མཇུག་རོགས་ཀི་བར་གོ་རིམས་ངེས་”ཅན་དུ་
1
་

ངེས་ཤེས་ཀི་འཛིན་སྟངས་ཤུགས་དག་པོས་བིང་རྒོད་དང་བལ་བར་བསོམ་པར་བ་

ཞིང༌། དེ་ཡང་ངེས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་སྐོན་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པར་མོས་པ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་བསོམ་པར་བ་བའི་ལྷ་དེ་ཉིད་ལ་ངའོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་

བསྐེད་ནས་ང་རྒྱལ་འཕོ་ཐུབ་པ་ཐུན་འཁྱོངས་འཁྱོངས་ཀི་བར་དུ་འབྱུང་བ་བསོམ་

པར་བའོ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སྟེ་བདེ་མཆོག་སོམ་འབྱུང་ལས། ཁམས་

གསུམ་རང་བཞིན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །སྲོག་ཆགས་རྣམས་ནི་དཀིལ་འཁོར་བ། ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས་ཀང༌། ས་ཚོགས་འདི་རྣམས་དཀིལ་

འཁོར་འཁོར་ལོར་ཤེས་པར་གིས་དང་སེམས་ཁྱོད་ཅི་ལ་འཁྲུལ། ཞེས་གསུངས་

པའི་དོན་དན་པར་བའོ། །དེ་ཡང་སོད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། བཅུད་

ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཆང་སོགས་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་དང་པོ་ནས་རོགས་ཟིན་པར་འདོད་པ་

ནི་མུ་སྟེགས་དབང་ཕྱུག་པ་རང་བྱུང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གྲུབ་

པར་འདོད་པ་ལས་ཀང་ཆེས་རོངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དབང་ཕྱུག་གཅིག་བུ་དེ་ལྟར་

འདོད་ལ། ལུགས་དེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སུ་འདོད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཁྱོད་ལྟར་ན་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་འདོད་པ་ལ་དགག་པ་བ་བར་

1 མ་ཕྱི། ༢༥ན༣ན།   སྐུ། ༢༥ན༣ན།  ཅན     ཞོལ། ༢༤བ༦ན།  ཤེས་ཀྱྱི     བླ། ༢༧བ༦ན།    ཅན་དུ
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ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་རྟག་དངོས་

ཀི་སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཡང་ཆོས་འདི་ལས་ཕྱི་རོལ་

ཏུ་གྱུར་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བར་བའོ། །དེས་ན་རྒྱུད་དང་དགོངས་

འགེལ་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ལས་སངས་རྒྱས་སུ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པར་གསུངས་

པའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ངའོ་སམ་པའི་ང་འདིའི་མཚན་གཞིར་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་

པ་ནས་བཟུང་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་བར་ཇི་སེད་པ་དེ་སེད་ཀི་རང་

རྒྱུད་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རང་གི་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀི་

དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་གི་ཐོབ་བ་རོ་རེ་འཆང་དེ་ཉིད་ང་དེའི་མཚན་གཞི་

ཡིན་པས་དེ་ཉིད་ངེས་པའི་ཡུལ་དུ་བས་ནས་ངའོ་སམ་དུ་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ང་རྒྱལ་

”བཞག
1
་པར་བ་བ་ཡིན་གི། ང་སངས་རྒྱས་ཡིན་སམ་པ་དང་སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་སོ་

སོ་སྐེ་བོའི་དུས་ཀི་ང་ཡིན་ནོ་སམ་པ་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བར་མི་རུང་སྟེ། 

ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་ལྟར་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལོག་ཤེས་སུ་སོང་ནས་ཐ་མལ་

པའི་སང་ཞེན་འགོག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་ཚོགས་

དང་རྒྱུན་འཇོག་ལུགས་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས་རྟག་དངོས་ཁས་ལེན་པ་

སོགས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ་བཞི་བརྒྱ་བར་རྒྱུན་ལ་ལྟ་ཉེས་ན་རྟག་དངོས་དང༌། ཚོགས་

པ་ལ་ལྟ་ཉེས་ན་བདེན་དངོས་ཁས་ལེན་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་

ངོའི་སམ་དུ་འཛིན་པའི་གཞི་དེ་ལ་”བཅོས
2
་པ་དང་རང་བཞིན་གཉིས་སོ། །

དང་པོ་ནི། ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པ་ལྟ་བུའི་ལོག་ཤེས་ཀིས་བསྐེད་ཅིང་རྒྱུ་

1 མ་ཕྱི། ༢༥བ༥ན།    བཞག   སྐུ། ༢༥བ༥ན།    གཞག   ཞོལ། ༢༥བ༢ན།   བླ། ༢༨བ༣ན།    བཞག

2 མ་ཕྱི། ༢༦ན༡ན།   སྐུ། ༢༦ན༡ན།    བཅོས   ཞོལ། ༢༥བ༤ན།    བཅོག   བླ། ༢༨བ༥ན།    བཅོས
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དེའི་གཉེན་པོ་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལས་ཟད་པར་སང་ནུས་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་ཐ་

མལ་པའི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་ཀུན་

ནས་”བསང་
1
་སྟེ་ལས་བསགས་ནས་བསྐེད་པ་ཡིན་ལ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་

རྒྱ་ཆེན་པོས་ཟིན་པའི་ལྟ་བས་བདེན་འཛིན་ཟད་པར་སངས་པ་ལས་མ་དག་པའི་ཕུང་

སོགས་སྐེར་མི་རུང་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བེད་པས་བཅོས་མ་ཞེས་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་གང་ཟག་ཏུ་འདོགས་པའི་གཞི་དེ་ཉིད་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་འཇོམས་

བེད་ཀི་གཉེན་པོ་མི་སྲིད་ཅིང༌། དེ་མངོན་དུ་གྱུར་ན་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་ཀི་བར་རྒྱུན་མི་

འཆད་པར་གནས་ཤིང་སྐོན་མེད་ལ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུའི་མཚན་དཔེ་དང་མཉམ་གཞག་སོགས་ཚོགས་པ་སྟེ་དེ་

ལ་གང་ཟག་ཏུ་འདོགས་པའི་གཞི་རང་བཞིན་པ་ཞེས་བའོ། །ལྷ་སོམ་པའི་ཚེ་སོབ་

དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀི་འཁྲུལ་བའི་

དབང་གིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་འདི་ལ་ངའོ་སམ་དུ་ཞེན་པའི་དབང་གིས་མི་འདོད་པ་ས་

ཚོགས་བསྐེད་ཅིང་འདོད་པའི་དོན་མཐར་ཕྱིན་པ་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་བསམས་

ནས་རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དེ་ཉིད་ངེས་ཤེས་ཀི་

ཡུལ་དུ་རྣམ་པ་ཤར་བར་བས་ནས་དེ་ལ་ངའོ་སམ་དུ་ང་རྒྱལ་”བཞག
2
་པར་བ་བ་

ཡིན་ནོ། །ལྷ་བསོམ་པ་ནི། ཕུང་པོ་མི་རྟག་པར་བསོམ་པ་ལྟར་ཤེས་པར་མ་བས་ན་

ཀེང་རུས་”བསོམ་པ་ལྟར་འགོ་ས་ཡོད་པས་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཞིབ་

1 མ་ཕྱི། ༢༦ན༣ན།   སྐུ། ༢༦ན༣ན།    བསླང   ཞོལ། ༢༥བ༦ན།    བསླངས   བླ། ༢༩ན༡ན།    བསླང

2 མ་ཕྱི། ༢༦བ༡ན།    བཞག   སྐུ། ༢༦བ༡ན    གཞག   ཞོལ། ༢༦ན༤ན།   བླ། ༢༩ན༦ན།    བཞག
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པའི་བློས་དཔྱད་ནས་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་”བསོམ་པ་ལ་མཁས་པར་བའོ། །དེཡང་

དཔལ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་རེས་འབང་དང་བཅས་པའི་

བཞེད་པས་ལྷ་”བསོམས་པས་ཡུལ་དུས་ཚད་ཅན་འཇོམས་པར་གསུངས་པའི་དོན་

བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་ཚོགས་མ་ལུས་པར་མ་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་མི་སྲིད་

པས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་གིས་བསལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་

”གསོག
1
་པར་བེད་པའི་དོད་ཐུབ་པ་རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་ཚེ་གཅིག་ལ་

རོགས་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཤེས་པར་བ་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི་ཐིག་ལེ་དང་ཕ་མོའི་རྣལ་འབོར་”བསོམ་པ་དང་ལྷ་ཞལ་གཅིག་

ཕྱག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་”གཅིག
2
་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབས་ཀང་རུང༌། དན་པ་དང་ཤེས་

བཞིན་གིས་བིང་རྒོད་འགོག་པའི་ཚུལ་ལུས་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པའི་བདེ་བ་

སྐེས་པའི་བར་དུ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་བརྟན་པོ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ཞི་གནས་ཐུན་

མོང་བ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བ་སྟེ་དེ་ཡང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཞལ་སྔ་

ནས་མཛད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་ཤེས་

པར་བའོ།།  །།

༼རོགས་པའི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ།༽

 གཉིས་པ་རོགས་པའི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་གཞི་དངོས་

1 མ་ཕྱི། ༢༦བ༣ན།   སྐུ། ༢༦བ༣ན།   ཞོལ། ༢༦ན༦ན།    གསོག   བླ། ༢༩བ༢ན།    སོག

2 མ་ཕྱི། ༢༦བ༤ན།   སྐུ། ༢༦བ༤ན།   ཞོལ། ༢༦བ༡ན།    གཅྱིག   བླ། ༢༩བ་༣ན།    ཅྱིག



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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པོའི་གནས་ལུགས་དང༌། ལམ་བགོད་པའི་རིམ་པ་དང༌། འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་

པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པ་དང་སམྦུ་ཊི་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་

གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་

མེད་པ་དང༌། རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་རྣམས་མིང་ཙམ་དུ་བ་བ་བེད་ནུས་པའི་

ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་སྟེ་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་རིགས་པས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཁོང་དུ་

ཆུད་པ་ལ་”འབད
1
་པར་བ་སྟེ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ན་

རོགས་རིམ་གི་སབས་སུ་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་གཞི་མེད་པས་རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གིས་ཉོན་སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་འཇོམས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །གང་དུ་དམིགས་པ་གཏོད་པའི་ལུས་ཀི་གནད་ལ་ཡང་མཁས་པར་བ་སྟེ་རང་གི་

ལུས་འདི་ལ་སྲོག་ཐུར་གི་རླུང་རྒྱུ་བའི་རྩ་ཆེན་དྲུག་ཡོད་དེ་རོ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་

ལུས་ཀི་ནང་སལ་ཚིགས་ལ་ཉེ་བའི་ཕྱོགས་ན་གནས་ཤིང་ཡར་ས་སིན་མ་གཉིས་ཀི་

དབུས་ཀི་ནང་དང་མར་ས་ནོར་བུའི་རྩེ་བར་དུ་གནས་ལ། ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་དུ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་

ཏི་སྒ་གཅན་འབབ་པ་དབུས་དང་རོ་མ་གཡས་ན་གནས་ཤིང་ཁག་འབབ་པ་དང་རྐྱང་

མ་གཡོན་ན་གནས་པ་ཁུ་བ་འབབ་པ་དང༌། ལྟེ་བ་མན་ཆད་དུ་རོ་མའི་རྒྱུད་གཡོན་དུ་

སོང་ནས་གཅི་བ་འབབ་པ་དང་རྐྱང་མའི་རྒྱུད་དབུས་ན་གནས་པས་བཤང་བ་འབབ་

པ་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་རྒྱུད་དུང་ཅན་མའི་རྩ་གཡས་ན་གནས་པ་ཁུ་བ་འབབ་པའོ། །དེ་

ལ་རོ་རྐྱང་གིས་དབུ་མ་ལ། འཁྱུད་པའི་རྩའི་འཁོར་ལོ། གཙུག་ཏོར་གི་དབུས་ན་རྩ་

1 མ་ཕྱི། ༢༧ན༢ན།   སྐུ། ༢༧ན༢ན།   འབད   ཞོལ། ༢༦བ༥ན།    འཐད    བླ། ༣༠ན༢ན།    འབད



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 142  

འདབ་མ་བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ་གནས་པ་དང༌། དཔྲལ་བར་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་

པ་ལྟེ་བ་ན་ལུས་ཀི་ཐིག་ལེ་གནས་ཤིང་སད་པའི་གནས་སབས་སྐེད་པ་དང༌། མགིན་

པར་འདབ་མ་སོ་གཉིས་པ་ངག་གི་ཐིག་ལེ་གནས་ཤིང་རི་ལམ་གི་གནས་སབས་

སྐེད་པ་དང༌། སིང་ག་ན་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་གནས་ཤིང་གཉིད་

”མཐུག
1
་གི་གནས་སབས་སྐེད་པ་སྟེ་དེ་ཡང་ནུ་མ་གཉིས་ཀི་ཐད་”དངས

2
་སལ་པ་

ལ་ཉེ་བ་ན་གནས་པའོ། །ལྟེ་བ་ན་འདབ་མ་ནང་སོར་བཞི་ཡོད་ལ་ཕྱི་སོར་རེ་བཞི་ཡོད་

པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ་གནས་ཤིང་བཞི་པའི་གནས་སབས་སྐེད་པའོ། །ཡང་ལྟེ་བ་ན་

ལུས་ཀི་ཐིག་ལེ་དང་སད་པའི་གནས་སབས་སྐེད་པ། གསང་གནས་ན་འདབ་མ་སོ་

གཉིས་པ་ངག་གི་ཐིག་ལེ་དང་རི་ལམ་གི་གནས་སབས་སྐེད་པ། ནོར་བུའི་དབུས་ན་

འདམ་མ་བརྒྱད་པ་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་དང་གཉིད་”མཐུག
3
་གི་གནས་སབས་སྐེད་པ་

ནོར་བུའི་རྩེ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ་དང༌། བཞི་པའི་གནས་སབས་བསྐེད་པ་གནས་

སོ། །འདི་རྣམས་མ་རྟོགས་ན་ལུས་ཀི་གནས་གང་དུ་དམིགས་པ་གཏོད་པ་དང༌། རླུང་

གང་ནས་རྒྱུ་བ་དང་གང་དུ་འགོག་པ་སོགས་མི་ཤེས་པས་འདི་དག་ལ་མཁས་པར་

བའོ། །དེ་ཡང་དབུགས་འཇུག་ལྡང་གནས་གསུམ་ལ་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་དབུགས་ཉི་

ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་རྩ་རྣམས་ནས་རྒྱུ་བར་བེད་ལ། དེ་ལ་

དཀིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ་གཡོན་པ་དང་གཡས་པ་དང་དབུ་མའི་རྩ་ལ་འབབ་པོ། །ས་

བུག་གཡས་པ་ནས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁོར་ལྔ་སྡུད་པའི་རིམ་པས་

1 མ་ཕྱི། ༢༧བ༡ན།    མཐུག   སྐུ། ༢༧བ༡ན།   ཞོལ། ༢༧ན༥ན།   བླ། ༣༠བ༢ན།    འཐུག

2 མ་ཕྱི། ༢༧བ༡ན།   སྐུ། ༢༧བ༢ན།   ཞོལ། ༢༧ན༥ན།    དྲངས   བླ། ༣༠བ༢ན།    དྲང

3 མ་ཕྱི། ༢༧བ༣ན།    མཐུག   སྐུ། ༢༧བ༣ན།   ཞོལ། ༢༧བ༡ན།   བླ། ༣༠བ༤ན།    འཐུག
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འབབ་ལ། ས་བུག་གཡོན་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་འདུ་བེད་དང་ཚོར་བ་དང་

འདུ་ཤེས་དང་གཟུགས་ཏེ་ཕུང་པོ་ལྔའི་དཀིལ་འཁོར་སྐེ་བའི་རིམ་པས་འབབ་

པའོ། །དེའི་ཚེ་ལྟེ་བའི་གཡས་ཀི་དུས་སྦོར་གི་རྩ་གང་དང་ཀར་ཊ་དང་བུ་མོ་དང་

སིག་པ་དང་ཆུ་སྲིན་དང་ཉའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་རེ་རེ་ལ་དཀིལ་འཁོར་ལྔ་ལྔ་འབབ་

པས་དཀིལ་འཁོར་སུམ་ཅུའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྟེ་བའི་འདབ་མའི་གཡོན་གི་དུས་སྦོར་

གི་རྩ་ལུག་དང་འཁིག་པ་དང་སེངེ་དང་སྲང་དང་གཞུ་དང་བུམ་པའི་བདག་ཉིད་

རྣམས་ལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔའི་དཀིལ་འཁོར་འབབ་པས་དཀིལ་འཁོར་སུམ་

ཅུའོ། །རྩ་དབུ་མ་ནས་དཀིལ་འཁོར་དྲུག་པ་ས་བུག་གཉིས་ནས་མཉམ་རྒྱུའི་ཚུལ་དུ་

འབབ་སྟེ། དེ་ཡང་གཡས་ཀི་སའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་དབུགས་བཅུ་གཅིག་དང་བཞི་ཆ་

གཅིག་འབབ་སྟེ་དཀིལ་འཁོར་ལྔ་ཚན་རེ་རེ་ལ་དབུ་མ་ནས་དབུགས་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་

དང་བཞི་ཆ་རེ་རྒྱུ་བས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་དབུས་ནས་དབུགས་དྲུག་བརྒྱ་དང་

བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་འབབ་པོ། འདི་དག་ཀང་རོ་རྐྱང་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་འགོག་ཅིང་དབུ་

མར་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་ཆེད་དུ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཤེས་པར་བའོ། །རྩའི་

འཁོར་ལོ་གང་ན་ཡོད་མི་ཤེས་ན་ཡན་ལག་དང་པོ་བཞིའི་སབས་ཀི་དམིགས་”རྣམ
1
་

སྐོང་ཚུལ་དང་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་གཉིས་ཐོབ་ནས་ས་བཅུ་གཉིས་ཇི་ལྟར་བགོད་པའི་

ཚུལ་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ།  །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྟེན་གི་གང་ཟག་གང་གིས་”བསོམ་པ་དང༌། བསོམ་བ་

ལམ་གི་རང་བཞིན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང༌། ལམ་ཇི་ལྟར་སོམ་པའི་ཚུལ་ལོ། །

1 མ་ཕྱི། ༢༨ན༤ན།   སྐུ། ༢༨ན༤ན།  བླ། ༣༡ན༦ན།   རྣམ     ཞོལ། ༢༨ན༡ན།  རྣམས



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དང་པོ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཆོགས་དབང་ཆོག་བླངས་

ནས་རྒྱུད་འདིིའམ་ནི་བསྡུས་པ་ཡི། །རྒྱུད་རྒྱལ་མ་ལུས་ཐོས་ནས་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་

ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབོར་བས། །ཁེངས་དང་ལོངས་སྤོད་འབོར་བ་དུ་མ་བཏང་

ནས་སེམས་ནི་བླ་མར་གཏད་བས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་སད་དུ་གཙོ་བོའི་འགེལ་

བཤད་གཞན་ཕན་སྤོད་པ་མཉན་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལམ་

ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦངས་པ། གོ་རིམས་ངེས་པ་ཅན་དུ་བསྐུར་བའི་དབང་

རོགས་པར་ཐོབ་པ། དེའི་དུས་སུ་ཁས་བླངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་

དུ་”བསྲུང
1
་བ་ལ་བརྩོན་པས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་ཅིང་

ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབོར་གིས་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་ལེགས་པར་”བསོམ་པ། རྒྱུད་ལ་ཡིད་

ཆེས་པ་དང་བླ་མ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་དང་བདག་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་སྟེ་ཡིད་ཆེས་གསུམ་

དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དོན་

གཉེར་ཆེ་བའི་གང་ཟག་གིས་བསོམ་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། བསེན་པའི་ཡན་

ལག་དྲུག་ཏུ་ནི། །བས་ནས་མཆོག་ཏུ་”བསྒྲུབ་པར་བ། །གཞན་པ་དག་གིས་བསྒྲུབས་

གྱུར་ན། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། ཞེས་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་པ་

ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མི་འཐོབ་པར་གསུངས་ནས། ཡན་

ལག་དྲུག་པོ་གང་ཞེ་ན། སོ་སོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་དང༌། །སྲོག་རྩོལ་དེ་བཞིན་

འཛིན་པ་དང༌། །རེས་སུ་དན་དང་ཏིང་འཛིན་ནི། །སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་འདོད། 

1 མ་ཕྱི། ༢༨བ༡ན།   སྐུ། ༢༨བ༢ན།   ཞོལ། ༢༨ན༥ན།   བསྲུང   བླ། ༣༡བ༤ན།    སྲུང



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ཅེས་གསུངས་སོ། །ཀཻ་རོ་རེ་ལས་ཀང༌། ཡན་ལག་དྲུག་བསོམས་རྣལ་འབོར་

བས། །དགའ་བལ་མཐར་ཡང་དེ་བཞན་ནོ། ཞེས་དང༌། བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལས། 

སྔགས་བཟླས་དེ་བཞིན་བསམ་གཏན་དང༌། །བདེ་བས་ཀང་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། 

ཞེས་སོགས་རྒྱུད་སེ་དུ་མ་ནས་གསུངས་ཤིང་སེམས་འགེལ་སོར་གསུམ་ནས་

གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་ཇི་བཞིན་དུ་མ་བྱུང་ཡང༌། སྲོག་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགའ་བཞིའི་རྟོགས་པ་བསྐེད་དེ་ཆོས་གཟུགས་

གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་འདིའི་དོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ལམ་གི་ལུས་རོགས་པ་ཡིན་པས་

རྒྱུད་འདི་ཉིད་མཆོག་ཡིན་གི་གཞན་ནི་དམན་ནོ་སམ་དུ་མི་གཟུང་ངོ༌། །འདུས་པ་ཕྱི་

མའི་དོན་ལ་ཡང་བཤད་ཚུལ་མང་སྟེ། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས་

སོར་བསམ་གཉིས་བསྐེད་རིམ་ལ་སྦར་བ་དང༌། རེ་ནཱ་རོ་པས་དབང་མདོར་བསྟན་

གི་འགེལ་པར་སེམས་འགེལ་སོར་གསུམ་དང་མཐུན་པར་བཀལ་ནས་རྒྱུད་ཕྱིའི་

འགེལ་པར་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ་དང་མཐུན་པར་བཀལ་བ་དང༌། བདེ་མཆོག་

གི་འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་གིས་ཀང་སོར་བསམ་བསྐེད་རིམ་ལ་སྦོར་བ་མཛད་

དོ། །དེས་ན་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་དང༌། རོ་རེ་བཞིའི་རོགས་རིམ་དང༌། སད་པ་དང་

རི་ལམ་དང་གཉིད་“མཐུག
1
་དང་བཞི་པའི་གནས་སབས་ལ་སྦོར་བར་བེད་པ་བསེན་

སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་”དང་
2
། སོར་སྡུད་སྲོག་”རྩོལ

3
་རེས་དན་གསུམ་རྒྱུ་དང་གཞན་

གསུམ་འབས་བུར་བསྡུས་ནས་རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཀི་རོགས་རིམ་དང༌། ཐོག་མཐའ་

1 མ་ཕྱི། ༢༩ན༣ན།   སྐུ། ༢༩ན༤ན།   ཞོལ། ༢༩ན༡ན།   མཐུག   བླ། ༣༢བ༢ན།    འཐུག

2 མ་ཕྱི། ༢༩ན༤ན།   སྐུ། ༢༩ན༤ན།    དང   ཞོལ། ༢༩ན༡ན།    ནས    བླ། ༣༢བ༢ན།    དང་

3 མ་ཕྱི། ༢༩ན༤ན།   སྐུ། ༢༩ན༤ན།    རྩོལ   ཞོལ། ༢༩ན༡ན།    རོ་ལ   བླ། ༣༢བ༢ན།    རྩོལ
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བར་གསུམ་དུ་དགེ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་གསུམ་དང༌། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་ཕྱག་རྒྱ་

ཆེན་མོ་དང་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་རོགས་རིམ་སྟེ་ཐ་མ་མཆོག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དང༌། དང་པོ་གསུམ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དོ། །

འདིར་སྨས་པ། སོ་སོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་ཡན་ལག་”གིས
1
། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་

ཡར་སར་སྲོག་སྡུད་ཤེས། །སྒ་གཅན་ལམ་ནས་རླུང་སྔགས་མི་ཕྱེད་པས། །ལྷུན་གིས་

གྲུབ་པའི་ཟབ་མོའི་རོར་བཟླས་ཤེས། །བུམ་པ་ཅན་གི་སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་

གཉིས། །དབུ་མའི་ལྟེ་བར་ཁ་སྦར་འཛིན་ཚུལ་ཤེས། །རེས་དན་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་

རྒྱའི་ཆུ་སྐེས་”ཀིས
2
། །མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འདེན་ཚུལ་ཤེས། །དེ་ཕྱིར་ལུགས་

འདི་དུས་འཁོར་ཚུལ་སྨ་བ། །ལུགས་གཞན་དག་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་སྟེ། །དེ་

ལྟར་མི་ཤེས་དུས་འཁོར་ཚུལ་སྨ་བ། །དེ་དག་ཆུ་ནང་ཤར་བའི་ཟླ་གཟུགས་བཞིན། །

དེས་ན་འདིར་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དབང་བཞི་པའི་རེས་དན་དང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ཡན་ལག་གཉིས་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

ཡན་ལག་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བས་ཉོན་སྒིབ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་མྱུར་དུ་

སོང་བར་བེད་ལ། དེ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བོ་ནི་རེས་དན་གི་

ཡན་ལག་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཡིན་པས་རྒྱུད་འདིར་སྟོང་གཟུགས་ལ་

མཆོག་ཏུ་བསྔགས་ཤིང་ལམ་མྱུར་དུ་བགོད་པའི་མྱུར་ཁྱད་ཀི་གཙོ་བོ་ཐབས་འདི་

ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བའོ། །ཡན་ལག་དང་པོ་བཞི་ནི་སྟོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་

ཅན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་གོ །

1 མ་ཕྱི། ༢༩ན༥ན།   སྐུ། ༢༩ན༦ན།    གྱིས   ཞོལ། ༢༩ན༣ན།    གྱི    བླ། ༣༢བ༤ན།    གྱིས

2 མ་ཕྱི། ༢༩ན༦ན།   སྐུ། ༢༩བ༡ན།     ཀྱྱིས   ཞོལ། ༢༩ན༤ན།    ཀྱྱི   བླ། ༣༢བ༥ན།    ཀྱྱིས
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གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བསྒྲུབ་བ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

ཡན་ལག་དང༌། དེ་དག་གིས་སྒྲུབ་པའི་འབས་བུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གོ །དང་

པོ་ལ་གཉིས། བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བེད་དང༌། དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་རེས་དན་གི་ཡན་ལག་

གོ །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའི་རྒྱུ་གཟུགས་སྒྲུབ་པའི་ཡན་

ལག་དང༌། སྲོག་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཟུགས་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་སོར་སྡུད་དང༌། གྲུབ་ཟིན་བརྟན་པར་བེད་པ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་

གོ །དང་པོ་ལ་དུས་ཞབས་སན་བརྒྱུད་ལས། ཀུན་ལ་དྲུག་དྲུག་ཤེས་བ་སྟེ། ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་དྲུག་གོ །སོར་སྡུད་ཀི་མཚན་དོན། །སོམ་པའི་དུས་མཚམས། ཡན་

ལག་ཇི་ལྟར་བསོམ་པའི་མཚན་ཉིད། ཚད་མ་གང་ཡིན་པ། སྦང་གཞི་གང་དག་ཚུལ་

དང་དབེ་བ། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུའོ། །

དང་པོ་ནི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་ལམ་འདི་དག་”བསོམ་པ་ལ་ཆིངས་འདི་

ལྟར་མཛད་དེ། སྔོན་འགོ་ལྟོས་མེད་དྲུག་ལྡན། དངོས་གཞི་རྣམ་གཞག་དྲུག་ལྡན། 

རེས་”བསྲུང
1
་སོམ་དྲུག་ལྡན་ནོ། །

དང་པོ་ནི་ལུས་ཀི་བ་བེད་མང་པོ་དང་བཞད་གད་སོགས་ངག་གི་སྨ་”བརོད
2
་

མང་པོ་དང་ཡུལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིད་ལ་བེད་པ་སོགས་ཀི་ཀུན་སྤོད་དེ་སོ་གསུམ་གི་

ལོངས་སྤོད་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་གསུམ་དང༌། འཕོ་བའི་བདེ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་དང༌། 

ལུས་དང་དབང་པོ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་སོགས་གཞི་ལུས་དང༌། དབང་པོ་ལ་ལྟོས་པ་

མེད་པ་དང་དྲུག་ཏུ་མཛད་ནས་དེ་ལ་ཡང་དང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་གཉིས་གཉིས་མཛད་

1 མ་ཕྱི། ༣༠ན༡ན།   སྐུ། ༣༠ན༢ན།   ཞོལ། ༣༠བ༥ན།    བསྲུང   བླ། ༣༣བ༡ན།    སྲུང

2 མ་ཕྱི། ༣༠ན༢ན།   སྐུ། ༣༠ན༢ན།   ཞོལ། ༣༠བ༥ན།    བརོད   བླ། ༣༣བ༢ན།    རོད
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དེ་རོགས་རིམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་བསྐེད་རིམ་པའི་ཡང་སྔོན་འགོར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ་སྐུ་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་བསེན་པའི་ཡན་ལག་ལ་

སོར་བསམ་གཉིས། བར་དུ་དགེ་བ་གསུང་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་ཉེར་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་

ལ་སྲོག་འཛིན་གཉིས། ཐ་མར་དགེ་བ་ཐུགས་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་

རེས་དན་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་སྒྲུབ་ཆེན་གི་ཡན་ལག་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་

གཉིས་སུ་བས་ཏེ་དྲུག་ཏུ་མཛད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །མཚན་དོན་ནི་སོ་སོར་སྡུད་པ་ཞེས་པ་

གསང་འདུས་ནས། སོ་སོ་ནས་ཁལ་ལེན་པ་ལ་ཁལ་སྡུད་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར་དབང་པོ་

སོ་སོའི་སོ་ནས་ཡུལ་སོ་སོ་འཛིན་ཅིང་ལེན་པ་མི་འགོག་པར་བདེ་བའི་རྣམ་རོལ་ཏུ་

ཤར་བའི་ངང་ནས་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་སབས་ལ་སོ་སོར་སྡུད་པ་ཞེས་

བཤད་ལ། འདིར་ནི་ཐ་མལ་པའི་དབང་པོ་སོ་སོ་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་ཕྱིར་འཇུག་པ་བསྡུས་

ནས་མི་འཇུག་པར་བེད་ཅིང་སོང་བར་བེད་པའི་ཐབས་ལ་སོར་སྡུད་དོ། །དབང་པོ་ལྔ་

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་གཟུང་འཛིན་གི་འབེལ་བ་འགོག་པ་ཡིན་གི། ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་དང་

ཆོས་ཀི་སྐེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ཁྱད་པར་བ་མཐོང་བ་ནི་འདིར་བསྒྲུབ་བའི་གཙོ་བོ་

ཡིན་པས་དགག་པར་མི་བའོ། །དེ་ཡང་ཞི་གནས་ཐུན་མོང་བ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པའི་ཚེ་ཡང་དབང་ཤེས་སྐེད་པའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་གི་ནུས་པ་ཉམས་པའི་སོ་ནས་ཡུལ་

ལ་མི་འཇུག་པ་ཡོད་ཀང་འདིར་ནི་དེ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་སྟེ། དབང་ཤེས་ལྔའི་བཞོན་

པའི་རླུང་བཀག་པའི་སོ་ནས་གཟུང་འཛིན་གི་འབེལ་བ་འགོག་ཅིང༌། དབང་པོ་ཐམས་

ཅད་པའི་སྟོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་ཅན་མཐོང་བ་བསྒྲུབ་པའོ། །



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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གཉིས་པ་ནི་དང་པོར་སོམ་པའི་དུས་ས་བུག་གཡས་ཀི་རླུང་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་

མགོ་བཙུགས་ན་རླུང་སྡུད་པ་ས་བའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་བ་ཡོད་གསུང་སྟེ། རྒྱུ་

མཚན་ནི་གཡས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ས་རླུང་ལྟེ་བ་ནས་རྒྱུ་ཞིང་། དེ་ཐིམ་པ་དང་ཆུ་རླུང་

སིང་ག་ནས་རྒྱུ་ལ། དེ་ཐིམ་པ་དང༌། མེ་རླུང་མགིན་པ་ནས་དང༌། དེ་ཐིམ་པ་ན་རླུང་གི་

རླུང་མཛོད་སྤུ་ནས་དང༌། དེ་ཐིམ་པ་ན་ནམ་མཁའི་རླུང་གཙུག་ཏོར་ནས་རྒྱུ་བས་

གཡས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ལྔ་ཐིམ་རིམ་དང་མཐུན་པར་རྒྱུ་བས་སྡུད་ས་བའི་དགོས་པ་

ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ། སོར་སྡུད་ཀི་མཚན་ཉིད། རྣལ་འབོར་གཉིས་སུ་དབེ་བ། ཕྱེ་བ་

སོ་སོའི་དོན་སོམ་ཚུལ། མ་གྲུབ་ན་སོགས་ཆོག །སོམ་འཕོ་ལ་ཤི་ཡང་རྣལ་འབོར་

གོམས་སྟོབས་ལས་འཇུག་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི་མཚན་དོན་གིས་གོ་བར་ཟད་

དོ། །གཉིས་པ་ནི་རྣལ་འབོར་གཉིས་སུ་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལོ་ལ་ཉི་མའི་བགོད་

པ་གཉིས་དང༌། ཞག་ལ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཡོད་པ་སོགས་ཀིས་འབེད་པར་སང་སྟེ། 

དེ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགོ་དཀའ་བས་འོག་ཏུ་རྣལ་འབོར་གཉིས་རྒྱས་པར་བཤད་

པས་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མཚོན་མོའི་རྣལ་འབོར་སོམ་ཚུལ་དང༌། ཉིན་མོའི་རྣལ་

འབོར་སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། གང་དུ་སོམ་པའི་གནས། ལུས་ཀི་འདུག་

སྟངས་ཀི་ངེས་པ། དབང་པོའི་བེད་བཅིངས་ཀི་སོ་ནས་སེམས་ཀི་”འཇོག
1
་ཚུལ་

བཤད་པ། ཉམས་རྟོགས་སྐེ་ཚུལ་ལོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣༡ན༡ན།   སྐུ། ༣༡ན༢ན།    འཇོག   ཞོལ། ༣༠བ༥ན།    མཇུག   བླ། ༣༤བ༢ན།   འཇོག



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དང་པོ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། གང་ཞིག་ནམ་མཁའ་ལ་རྣལ་འབོར་གོམས་པར་

བེད་པ་དེས་མཚན་མོ་བུག་པ་མེད་པའི་ཁྱིམ་དུ་ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་

སེམས་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་མུན་ཁུང་ཤིན་ཏུ་ནག་པར་བསོམས་ན་སྟོང་

གཟུགས་འཆར་ས་བའི་དགོས་པ་ཡོད་པས་བོད་ཀི་མཁས་པ་དག་གི་འཁིད་ཡིག་

ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཞལ་བས་”བསྟར
1
་བ། སང་བ་འབྱུང་བའི་

བུ་ག་སྐྲའི་རྩེ་མོ་ཤོང་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པ། ནང་དུ་ས་”དུགས
2
་དང་དི་ང་ལ་སོགས་

པ་མེད་པ། ཁམས་བདེ་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་པར་བའོ། །དུས་རྒྱུན་པར་ཉམས་སུ་

ལེན་པའི་ཚེ་ནི་མུན་ཁང་འབིང་དང༌། ཐ་མ་ལ་ཡང་བརྟེན་དུ་རུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ནི་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ་རང་པ་རོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་བ་བ་སོགས་ལུས་

རྣམ་སང་གི་ཆོས་ཕལ་ཆེར་དང་ལྡན་པ་དང༌། ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། 

འདིར་ལག་པ་གཉི་གས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅིངས་ནས་ཁུ་ཚུར་གིས་མཐེ་བོང་བསམས་

པ་དག་བརླ་གཡས་དང་གཡོན་པའི་སྟེང་དུ་རོ་རེའི་གདན་ལ་གནས་པ་ནི་རོ་རེའི་

ཕྱག་རྒྱར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོར་སྡུད་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་རིགས་སུ་བཤད་པས་ལག་

པ་གཉིས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བས་ཏེ་བརླའི་རྩ་བར་ཐད་ཀའམ་བསོལ་ནས་བཞག་པ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའི་ཕྱག་རྒྱ་བ་བའམ། དེ་བཞིན་དུ་སྐིལ་ཀྲུང་ལ་ལག་པ་གཡོན་པའི་སྟེང་

དུ་གཡས་པ་གན་རྐྱལ་མཉམ་པར་གནས་པ་ནི་ཕྱག་ན་པདྨ་སྟེ་སང་བ་མཐའ་ཡས་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕྱག་རྒྱའོ་ཞེས་ཀང་གསུངས་པས་ལྟེ་བར་བཅར་ནས་ལག་པ་

གཡོན་པ་གན་རྐྱལ་དུ་བས་པའི་སྟེང་དུ་གཡས་པ་བཞག་ནས་མཐེ་བོང་རྩེ་སྤད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༣༡ན༣ན།   སྐུ། ༣༡ན༤ན།     བསར   ཞོལ། ༣༡ན༡ན།    བསེར   བླ། ༣༤བ༤ན།   བསར

2 མ་ཕྱི། ༣༡ན༣ན།    དུགས   སྐུ། ༣༡ན༤ན།    དུག   ཞོལ། ༣༡ན༢ན།    དུགས   བླ། ༣༤བ༤ན།    དུག



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

 151  

མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་གང་རུང་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། འཁོར་ལོ་ཅན་གི་ཞེས་པ་གཙུག་ཏོར་གི་ཁོ་

བོའི་ལྟ་བས་མིག་མི་འཛུམ་པར་སྟེང་དུ་ལྟ་བས་མཚན་མར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་སྟེང་དུ་

”བལྟ
1
་བ་ཙམ་ལས་གཞན་གསལ་བར་མ་གསུངས་སོ། །སྤིར་སྦོར་བ་ཡན་ལག་

དྲུག་སོམ་པའི་སབས་འདིར་ལྟ་སྟངས་བཞི་གསུངས་པ་ལས་འདིར་གཙུག་ཏོར་

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ལྟ་སྟངས་ཏེ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མར། བསེན་པའི་

དུས་སུ་གཙུག་ཏོར་ཆེ། ཞེས་གསུངས་པའི་”འགེལ
2
་པར་ནཱ་རོ་པས། གཙུག་ཏོར་

ཆེ་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་སྒྱུར་ཡིན་པས་དེའི་ལྟ་སྟངས་ནི་སྟེང་དུ་”བལྟ
3
་བར་བཤད་

ཅིང༌། དབང་མདོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་ཡང་མིག་གཉིས་ཕྱེད་མིག་ཏུ་བཙུམས་

ནས་དེས་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟའོ་ཞེས་གསུངས་པས་མིག་གི་མས་ལིིབས་ཀིས་མིག་

ཕྱེད་བཀབ་སྟེ་ཕྱེད་མིག་ཏུ་བས་ནས་མིག་འབས་རང་གི་ཐད་ཀི་སའི་ཕྱོགས་སུ་

ཧིལ་བས་མིག་འབས་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འགུལ་ཞིང་རི་མ་མི་ཀབ་པར་ཅུང་ཟད་སྟེང་

དུ་བལྟ་ཞིང༌། སིན་མཚམས་ཀི་ཐད་ལས་མཐོ་བར་”བལྟ
4
་བ་དང༌། ཐད་ཀར་སོར་

བཞི་ལས་རིང་བར་བལྟ་བ་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བའོ། །བླ་མ་གོང་མ་ཁ་

ཅིག་ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་གི་མན་ངག་ཏུ་བས་ནས་སིན་མཚམས་ཀི་ཐད་ཀ་ནས་

སོར་བཅུ་གཉིས་ནས་བཅུ་དྲུག་གི་བར་ས་གཅིག་ཏུ་”བལྟ
5
་འདི་ཉམས་ལེན་ལ་བདེ་

1 མ་ཕྱི། ༣༡བ༢ན།   སྐུ། ༣༡བ༣ན།   ཞོལ། ༣༡ན༦ན།    བལྟ   བླ། ༣༥ན༣ན།    ལྟ

2 མ་ཕྱི། ༣༡བ༣ན།   སྐུ། ༣༡བ༤ན།    འགེལ   ཞོལ། ༣༡བ༡ན།    བསེལ   བླ། ༣༥ན༤ན།    འགེལ

3 མ་ཕྱི། ༣༡བ༣ན།   སྐུ། ༣༡བ༥ན།   ཞོལ། ༣༡བ༢ན།    བལྟ   བླ། ༣༥ན༤ན།    ལྟ

4 མ་ཕྱི། ༣༡བ༥ན།   སྐུ། ༣༡བ༦ན།    ཞོལ། ༣༡བ༣ན།    བལྟ   བླ། ༣༥ན༦ན།    ལྟ

5 མ་ཕྱི། ༣༡བ༦ན།   སྐུ། ༣༢ན༡ན།   ཞོལ། ༣༡བ༤ན།    བལྟ   བླ། ༣༥བ༡ན།    ལྟ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གསུང་ཡང་དེའི་བཞེད་པ་མིན་ཞིང་མིག་གི་ཐད་ཀའི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟ་བ་སོགས་

ཀང་བཞེད་པ་མིན་ནོ། །སབས་གཞན་དུ་སོར་གི་གངས་བཤད་པ་ནི་ས་རླུང་སོགས་

ཀི་འགོ་མཚམས་སྟོན་པ་ཡིན་གི་སབས་འདིའི་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་སྟོན་པ་མིན་

ནོ། །ཞིབ་ཏུ་བླ་མས་བཤད་པར་བའོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུད་འགེལ་གི་དོན་གཞན་དུ་འཆད་པ་བསལ་བ་དང༌། 

འཐད་པའི་ཕྱོགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཁ་ཅིག་མིག་གཅིག་ཏུ་”བལྟ
1
་ཞིང་གཡོ་

བ་མེད་པའི་ལྟ་སྟངས་ཀིས་རྣམ་རྟོག་གི་རླུང་རྒྱུ་བའི་རྩ་རོ་རྐྱང་འཆིང་ལ། དེ་འཆིངས་

པས་མིག་གི་སོ་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་འཆིངས། དེས་སེམས་”འཆིངས་ཤིང་དེས
2
་

དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ཀང་འཆིངས་པར་འདོད་པ་དང༌། སེམས་ཀི་འཇོག་ལུགས་

ཀང་ཆོས་ཀི་གནས་ལུགས་སྤོས་བལ་ཡིན་པས་ཡོད་མེད་དང་སྟོང་མི་སྟོང་སོགས་

གང་དུ་བསོམས་ཀང་རྟོག་པའི་འདུ་འཕོ་ཡིན་པས་གང་དུ་ཡང་མི་རྟོག་པར་འཇོག་

དགོས་པར་བཞེད་དོ། །དེ་དག་འཐད་པར་མི་སེམས་ཏེ། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གང་ཡང་མི་འདུག་པའི་ཕྱིར་དང༌། དེ་ཙམ་གིས་རླུང་དབུ་

མར་ཆུད་པར་འདོད་ན་ནི་ཕྱི་རོལ་པ་དང་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་བླུན་སོམ་བེད་པ་

རྣམས་ལ་ཡང་རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་རོ། །ཁྱེད་ལྟར་ན་ལས་དང་པོ་པས་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་སོམ་པའི་ཚེ་དེ་དན་

པའི་དན་པ་རྩེ་གཅིག་པ་ཡོད་ན་ནི་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ལ་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལོག་གྱུར་

1 མ་ཕྱི། ༣༢ན༡ན།   སྐུ། ༣༢ན༣ན།   ཞོལ། ༣༡བ༦ན།    བལྟ   བླ། ༣༥བ༣ན།   ལྟ

2 མ་ཕྱི། ༣༢ན༢ན། སྐུ། ༣༢ན༤ན།   འཆྱིངས་ཤྱིང་དེས     ཞོལ། ༣༡བ༦ན།  འཆྱིངས་ཤེ་ཤེས     བླ། ༣༥བ༣ན། 

འཆྱིང་ཤྱིང་དེེས



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ཡིན་པས་རྟོག་པ་གང་གི་ཡང་ཡུལ་དུ་མི་བེད་པ་འགལ་ལ། དེའི་ཚེ་དན་པའི་

དམིགས་པ་དང་རྣམ་པའི་འཛིན་སྟངས་ཀང་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་ཅིར་

ཡང་མི་རྟོག་པར་འཇོག་པ་འགལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་གཉིད་ལོག་པ་དང་བརྒྱལ་བ་ལྟར་

དན་པའི་མཐུ་ཉམས་ན་ནི་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་”བསོམ་པ་ལྟ་ཞོག་དམིགས་པ་

གང་ཡང་ཡིད་ལ་བེད་མི་ནུས་སོ། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སངས་ཏེ། །ཉི་མ་

གཅིག་ནི་ཡོངས་སུ་བརྟག །གལ་ཏེ་རྟགས་ནི་མ་བྱུང་ན། །དེ་ཚེ་ང་”ཡིས
1
་རྫུན་སྨས་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་གནད་ཆེ་སར་དན་པས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་

ལ་བེད་པ་ལས་གཞན་པའི་རྟོག་པའི་འཕོ་འདུ་སངས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་ཡང་སྲོག་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་དགོས་པར་

བསྟན་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་འཛུད་པའི་ཐབས་སེམས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་སོགས་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི་རྒྱུད་ལས། ནམ་མཁའ་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་དང་མིག་མི་

འཛུམ་པར་རོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡིས། །སྟོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་སིག་སྒྱུ་

རབ་གསལ་དི་མ་མེད་པའི་མཁའ་སང་ཉིད་དང་མར་མེ་དང༌། ཞེས་སོགས་གསུངས་

པའི་འགེལ་པར། རོ་རེའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཞེས་པ་འདིར་དབུ་མར་སྲོག་རབ་ཏུ་

ཞུགས་པས་སྟོང་པ་ཁོ་ན་ལས་དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་མཐོང་སྟེ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པས་སོར་སྡུད་ཀི་དུས་སུ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་ངེས་པར་དགོས་ཏེ། 

སོར་སྡུད་དབུ་མ་སྦོང་བེད་དུ་གསུངས་ལ་དེ་ཡང་ཡུར་བ་ལ་ཆུ་འདེན་པའི་སྔོན་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༣༢བ༡ན།    སྐུ། ༣༢བ༣ན།   ཞོལ། ༣༢ན༥ན།    ཡྱི   བླ། ༣༦ན༢ན།    ཡྱིས



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 154  

ཡུར་བ་སེལ་བ་ལྟར་རླུང་གིས་དབུ་མའི་ལམ་སེལ་བ་ལ་འདོད་དགོས་ཤིང༌། དེའི་

ནང་དུ་མ་ཞུགས་པར་སེལ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཡང༌། དབུ་མར་སྲོག་ནི་རབ་ཞུགས་ཉི་མ་དང་བཅས་ཞེས་སོགས་གསུངས་

པའི་རྒྱུད་འགེལ་དུ། འདིར་རྣལ་འབོར་པས་དབུ་མར་སྲོག་ནི་དང་པོར་རབ་ཏུ་

གཞུག་པར་བ་སྟེ་གང་གིས་མཚན་མ་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་རོ་ཞེས་

སོགས་གསུངས་པས་སོར་སྡུད་ལ་སྲོག་དབུ་མར་འཇུག་པ་མེད་ན་དང་པོར་སྲོག་

དབུ་མར་འཇུག་པ་གཞན་ལ་བཤད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །སོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་

རྟགས་འཆར་བར་རྩ་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་གཉི་ག་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། 

རྟགས་དེ་དག་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པའི་རྟགས་སུ་རྒྱུད་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

འགེལ་པ་སོར་གསུམ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རེ་ནཱ་རོ་པས་དབང་

མདོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་རོ་རེའི་གླུ་དངས་པར་ཡང༌། མིག་ཕྱེད་གེན་ལ་བལྟ་ཞིང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ། །དབུས་སུ་རླུང་ནི་བུས་མ་ཐག་ཉིད་དུ། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་རོ་རེའི་མེ་དང་དུ་

བ་འབྱུང༌། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེའི་འགེལ་བར་ཡང༌། དེ་ཉིད་དུ་

ན་རོ་མ་དག་དང་ནི། །རྐྱང་མ་གཅིག་ཏུ་སྦར་བས་མཐོང་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་

པས་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་དབུ་མར་གཅིག་ཏུ་བས་པས་རྟགས་རྣམས་མཐོང་བར་

གསུངས་པའོ། །སོར་སྡུད་ཅི་ཙམ་གི་བར་དུ་བསོམ་པ་ཡང་རྒྱུད་ལས། རེ་ཁ་ནག་པོ་

དི་མེད་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་དུས་ཀི་རྩ་ལ་མཐོང་བར་གྱུར་གི་བར་དུའོ། ཞེས་གསུངས་

པའི་འགེལ་ཆེན་དུ་ཐིག་ལེའི་དབུས་སུ་རེ་ཁ་ནག་པོ་སྐྲའི་ཚད་ཙམ་དི་མེད་འོད་ཟེར་

འཕོ་བ་དུས་ཀི་རྩ་ཞེས་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ལ་མཐོང་བར་གྱུར་གི་བར་དུའོ། ཞེས་གསུངས་
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པའི་རྟགས་བཅུ་གཅིག་པ་རླུང་དབུ་མར་ཆུད་པ་དང༌། དེའི་ནང་དུ་རྟོགས་དེ་མཐོང་

བར་གསུངས་པས་སོར་སྡུད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་”བསོམ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་

དོན་འདི་དག་ལེགས་པར་རྩད་གཅད་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་སོར་སྡུད་དང་སྲོག་

རྩོལ་གི་སོགས་ཆོག་བཤད་པས་ལས་ཀང་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ན་སོར་སྡུད་ཀི་དུས་སུ་

རླུང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་ཆུད་པ་ངེས་པར་དགོས་པར་ཤེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་སོར་སྡུད་ཀི་དུས་སུ་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་ཐབས་ཇི་

ལྟར་བ་ཞེ་ན། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྩ་འཁོར་ལོ་དྲུག་གི་ལྟེ་བ་དང༌། དབུ་མའི་ཡར་ས་

མར་ས་རྣམས་སུ་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་སོ་རེ་ཡོད་པས་དེར་དམིགས་རྣམ་སྐོང་

ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བས་ན་རླུང་སེམས་འཇུག་པ་གཅིག་པའི་གནད་ཀིས་དེར་ངེས་

པར་རླུང་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །རྣལ་འབོར་གསུམ་སིང་ལས། བེད་པ་ལྔ་ལ་”བཅང་བ
1
་

གཉིས། །བླ་མའི་ཞལ་ལས་ཤེས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པའི་བེད་པ་ལྔ་ནི་མིག་ལ་

སོགས་པའི་དབང་པོ་ལྔ་སྟེ་འཆིང་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བཅིང་བ་གཉིས་ནི་དབང་པོའི་རླུང་ཕྱི་

རོལཏུ་འགོ་བ་སྟོད་སད་གཉིས་ནས་འཆིང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྟེང་དུ་སྲོག་གི་རླུང་

དང་འོག་ཏུ་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་བཅིངས་པའི་སོ་ནས་དབང་ཤེས་ལྔའི་བཞོན་པའི་རླུང་

འཆིང་བ་ཡིན་ལ། འཆིང་ཚུལ་ནི་རོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དབུ་མར་འཛུད་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ཐབས་ཇི་ལྟ་བུས་བེད་ཅེ་ན། དབང་མདོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་དངས་

པ་ལས། བར་སང་ལ་ནི་ཡིད་དང་རླུང་དང་མིག་དུས་གཅིག་ཏུ་ནི་གལ་ཏེ་ལེགས་

སྦར་ན། །རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ངེས་པར་སྐེ། །འདི་རྣམས་མཐའ་དག་དེ་

1 མ་ཕྱི། ༣༣བ༡ན།   སྐུ། ༣༣བ༤ན།    བཅང་བ   ཞོལ། ༣༣ན༦ན།    བཅངས་པ   བླ། ༣༧ན༤ན།    བཅྱིང་བ
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བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། ཞེས་གསུངས་པས་དབུ་མར་འཛུད་ཐབས་བསྡུས་

ནས་བསྟན་ཏེ། འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དམིགས་པ་”འདིས
1
་རླུང་དབུ་མར་འཛད་

ནུས་པ་ནི་སབས་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་ལུས་ཀི་གནས་གང་དུ་དམིགས་

པ་གཏོད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། སོ་སོར་སྡུད་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ནམ་མཁའ་

སྟོང་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་ཞིག་ཁོ་ནར་ཡིད་དག་ནི། །བཀོད་པ་དེ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་

སང༌། །མཚན་མའི་མཐར་ནི་རེ་ཁ་གང༌། །དེ་ལ་ས་ཚོགས་རྒྱུ་མི་རྒྱུ། །མ་ལུས་བསོམ་

པར་བ་དེ་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང༌༑ ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་མི་ཡི་ས། །འོད་ཟེར་ལྔ་ཡི་

རིན་ཆེན་སྲོག །ཅེས་པའི་དོན། མིའི་ས་རྒྱུད་གཞན་དུ་དབུ་མའི་མར་ས་ལ་གསུངས་

ཀང༌། འདིར་ནི་སིན་མའི་དབུས་དང་པོའི་ནང་ན་དྷཱུ་ཏིའི་ཡར་ས་ཡོད་པས་དེ་ཉིད་ས་

དང་དེར་སེམས་གཏོད་པ་ཡིན་ནོ། །རི་གི་ཨར་ལིའི་རྒྱུད་ལས། མིག་ཕྱེད་གེན་དུ་

ལྡོག་ནས་ནི། །སིན་མའི་དབུས་སུ་སེམས་བས་ན། ཞེས་དེར་སེམས་གཏད་པ་

གསལ་བར་གསུངས་སོ། །པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲིས་ཀང༌། དང་པོ་གོམས་པར་བེད་དུས་

ཀི། །གནས་ནི་བཟང་པོ་ངེས་པར་བརྟག །རང་གི་ཁྱིམ་མམ་མཚན་དུས་སུ། །དབུ་

མར་རེངས་པའི་ལྟ་སྟངས་ཉིད། ཅེས་བཤད་དོ། །ལྟ་སྟངས་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

དབང་མདོར་བསྟན་ལས། །བཀབ་དང་མ་བཀབ་མིག་དག་གིས། ཞེས་གསུངས་

སོ། །གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་དུ། བགེགས་མཐར་བེད་ཀི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་ལ་བགེགས་

མཐར་བེད་ནི་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའོ། །དེའི་ལྟ་བ་ནི་བདུད་རྩིའི་གནས་སུ་སོན་པ་སྟེ་

དཔྲལ་བར་སོན་པའོ་ཞེས་པ་དང༌། ཡང་འགེལ་ཆེན་དུ། ཐིག་ལེ་ཞེས་པ་ནི་དཔྲལ་

1 མ་ཕྱི། ༣༣བ༥ན།   སྐུ། ༣༤ན༢ན།    འདྱིྱིས   ཞོལ། ༣༣བ༣ན།    འདས   བླ། ༣༧བ༡ན།    འདྱིས
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བར་སྐུའི་ཐིག་ལེ་སད་པའི་གནས་སབས་སྐེད་པར་བེད་པའོ་ཞེས་དང༌། བདུད་རྩིའི་

གནས་སུ་སོན་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅིངས་པའི་རྩ་ཞེས་པ་ལ་བདུད་རྩིའི་གནས་ནི་

དཔྲལ་བའོ། །དེར་སོན་པ་ནི་བདུད་རྩིའི་གནས་སུ་སོན་པ་སྟེ་ཞེས་སོགས་གསུངས་

པས་སོར་བསམ་གཉིས་ཀི་དམིགས་པའི་གཏོད་ས་དབུ་མའི་ཡར་སའི་ནང་ཙམ་གི་

སྐུའི་ཐིག་ལེ་ལ་དམིགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་དུ། བགེགས་

མཐར་བེད་པའི་ལྟ་བ་བདུད་རྩིའི་གནས་སུ་སོན་པ་དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡན་ལག་དྲུག་གོ །ཀང་ཡིག་གིས་སྲོག་རྩོལ་དང་འཛིན་པ་བ་སྟེ་ཞེས་

སོགས་ཀིས་ཀང་གནས་དེར་བལྟ་བ་བསྟན་ཏོ། །དཔྲལ་བ་ན་མ་དག་པའི་ལུས་ཀི་

གནས་སབས་སྐེད་པའི་ཐིག་ལེ་ཡོད་པ་སོར་སྡུད་ཀིས་སྦངས་ནས་དག་པའི་ལུས་

སྐེད་པར་བེད་པས་དེས་མཐོང་བའི་སྟོང་གཟུགས་ལ་ཡང་བདག་ལ་བིན་གིས་རློབ་

པ་དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་ཀང་བའོ། །སོར་སྡུད་ནི་དབུ་མར་རླུང་འཇུག་པའི་

བེད་ལས་ཅན་ཡིན་ཡང་སྲོག་རྩོལ་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། སྲོག་རྩོལ་ནི་དངོས་སུ་རླུང་ལ་

དམིགས་ནས་རོ་རྐྱང་གི་རྒྱུ་བ་འགོག་པ་ཡིན་ལ། འདིར་དེ་ལྟར་མི་བེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྔར་བཤད་པའི་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་མི་གཡོ་བར་གནས་པའི་

ངང་ནས་ལྟ་སྟངས་ཀི་མིག་ཟུར་གཉིས་དབུ་མའི་ནང་གི་སྐུའི་ཐིག་ལེ་དང་ཕད་པར་

བསམས་ཏེ་དན་པས་དམིགས་པ་དེ་ལ་གཏད་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ལ་བའོ། །དེ་

ཡང་གང་དུ་དམིགས་པ་གཏོད་པའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལས་མ་ཉམས་པ་དང༌། དན་

པའི་འཛིན་སྟངས་ལྷོད་དུ་མ་སོང་བར་བས་ནས་བིང་རྒོད་དང་བལ་བར་བསྐང་བར་

བའོ། །ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལེགས་པར་གནད་དུ་མ་སོང་བའི་ལས་དང་པོ་པས་ནི་མིག་
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གི་ལྟ་སྟངས་གཡོ་བ་མེད་པར་གནས་པ་མ་གཏོགས་མིག་གི་རྩ་ཧ་ཅང་སྒིམ་པའི་

རྩོལ་བ་མི་བའོ། །ཞིབ་ཏུ་བླ་མས་བཤད་པར་བའོ། །

ལྔ་པ་ནི་དེ་ལྟར་བསོམ་པ་གནད་དུ་སོང་བ་ལས་རྒྱུད་དུ། སྟོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་

སིག་རྒྱུ་རབ་གསལ་དི་མ་མེད་པའི་མཁའ་སང་ཉིད་དང་མར་མེ་དང༌། ཞེས་གསུངས་

པའི་རྟགས་བཞི་འབྱུང་ངོ༌། །མཁའ་སང་ནི་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ཏེ་མཚན་མོ་མུན་པ་ལ་མེ་

སྟག་འཕོ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་འབྱུང་བའི་རྟགས་རྣམས་གང་ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རླུང་

དབུ་མར་འཇུག་པའི་ཐབས་ལེགས་པར་མ་ཤེས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐུན་མོང་བ་

”བསོམ་པ་ལས་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཟླ་བ་འད་བ་དང་ཉི་མ་

འད་བ་དང་རོ་རེ་འད་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ཤར་བ་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་མི་ཕྱེད་

པས་ཐུན་མོང་བའི་རྟགས་དེ་དག་ལ་སོར་སྡུད་ཀི་རྟོགས་པ་སྐེས་སོ་སམ་པ་དང༌། 

རྒྱུད་དང་འགེལ་པར་སོར་སྡུད་སྐེས་པའི་གང་ཟག་ལ། ཡོན་ཏན་འབྱུང་བར་བཤད་

པ་དེ་དག་རང་ལ་མི་འདུག་པར་མཐོང་ནས་རྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་

ངེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆེན་པོ་གསོག་པར་འགྱུར་བས་ལེགས་

པར་རྩད་གཅད་པར་བའོ། །ཇི་སད་བཤད་པའི་སྟོང་གཟུགས་དེ་དག་དངོས་པོའི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དང་རྟག་པའི་དངོས་པོ་དང་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་གྲུབ་

མཐའ་འཆའ་ཞིང་ངོ་སྤོད་པ་ནི་ལང་གཤེགས་ལས། མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་འཁིད་

པར་བེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་འདི་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ལམ་གོལ་བར་

ཞུགས་པ་ཡིན་པས་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་དོར་བར་བའོ། །དུག་གསུམ་

མངོན་གྱུར་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཁ་མ་བི་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་
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དུ་མཐོང་བར་སྨ་བ་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའོ། །དོན་དམ་པའི་

བདེན་པར་ཡང་བཞག་ཏུ་མི་རུང་སྟེ། ཕྱག་རོར་བསྟོད་འགེལ་ལས། དུ་བ་ལ་སོགས་

པ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་མཐོང་བ་སྟེ་ཞེས་པ་དང༌། འགེལ་ཆེན་དུ་ཡང་ཀུན་རོབ་

བདེན་པར་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་ཁས་བླང་བར་བའོ། །སོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་

རྟགས་མཚན་ཉིད་པ་རོགས་པ་དེ་དག་ཀང་རོགས་རིམ་དང་པོར་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའི་རྒྱུ་

རླུང་དབུ་མར་ཆུད་པའི་འབས་རྟགས་ཡིན་གི། འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཏུ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །ཁ་ཅིག་གསུང་འདུས་སུ་རྟགས་དང་པོ་གཉིས་

གོ་”ལྡོག
1
་ནས་གསུངས་པ་སོབ་དཔོན་ལ་ལྟོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་གི། 

དངོས་གནས་འདི་ནས་བཤད་པ་ཉིད་ཡིན་གསུང་ཡང་དམིགས་པའི་གཏོད་ས་

སོགས་རྒྱུད་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་ལས་ཡིན་ནམ་སམ། དབུ་མར་ཚུད་པའི་རྟགས་

སུ་གཉི་ག་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ཉིན་མོའི་རྣལ་འབོར་སོམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཉིན་མཚན་གི་རྣལ་

འབོར་གཉི་ག་སོམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་བེད་དགོད་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། 

དངོས་ཀི་དོན་”ཏོ
2
། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཤེས་བེད་དང་བ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་

ཐེག་པ་ལ་རྣལ་འབོར་གོམས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ནམ་མཁའ་དང་བླ་གབ་མེད་པ་ལ་

རྣལ་འབོར་གོམས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། བདེ་མཆོག་བསྟོད་འགེལ་ལས་ཀང་

1 མ་ཕྱི། ༣༥ན༦ན།   སྐུ། ༣༥བ༤ན།   ཞོལ། ༣༥ན༥ན།    ལོག   བླ། ༣༩ན༣ན།    བཟོག

2 མ་ཕྱི། ༣༥བ༢ན།  ཞོལ། ༣༥བ༡ན།   ཏོ     སྐུ། ༣༥བ༦ན།  བླ། ༣༩ན༥ན།    ནོ
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དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གསུངས་ནས། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ནས་གསུངས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་

ལ་རྣལ་འབོར་དུ་བེད་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་རྣལ་འབོར་དུ་བེད་པ་ཡང་སྔགས་ཀི་

ཐེག་པ་དུས་འཁོར་ནས་གསུངས་པར་བཤད་དོ། །དེ་མིང་མཐུན་པ་ཙམ་གསུངས་

པའི་ཁུངས་ཡིན་གི། འདིར་གསུངས་པའི་རྣལ་འབོར་འདི་དག་ཕར་ཕྱིན་གི་མདོར་

གསུངས་པར་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་སྟེ། དེ་བསྟན་པ་ཁས་ལེན་ན་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

ནས་དབང་པོ་གཉིས་སྦོར་གི་བདེ་བ་ལམ་དུ་བེད་པ་དང༌། དེ་དག་གི་སོད་རུང་དུ་

སྒྲུབ་པའི་དབང་དང༌། རྒྱུད་སིན་བེད་ཀི་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་སོགས་ཀང་བསྟན་པར་

ཁས་ལེན་དགོས་ན་དེ་ནི་མི་བ་སྟེ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་དུ་ཡང་མི་སྟོན་ན་ཕར་

ཕྱིན་ཐེག་པར་མི་སྟོན་པ་ལྟ་ཅི་སོས། གོང་མ་ཁ་ཅིག །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ནས་

”གསུངས་པའི
1
་རོགས་རིམ་གི་སྒྱུ་མ་འོད་གསལ་ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོར་གསུངས་

པར་འདོད་པ་ཡང་དེ་དང་འད་བར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐོག་མར་མཚན་མོའི་རྣལ་འབོར་སོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དང༌། དེ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པའོ། །

དང་པོ་ནི་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོར་སང་བ་བྱུང་ན་རྟོགས་ས་བ་ལྟར་མུན་པ་ལ་

སྟོང་གཟུགས་འཆར་ས་ཞིང༌། ཉིན་པར་འཆར་དཀའ་བས་མུན་པ་ལ་ཤར་ཡང་སང་

བ་ལ་འཆར་བའི་ངེས་པ་མེད་ཅིང༌། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོང་གཟུགས་འཆར་བ་མུན་

པ་འབའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྩལ་མི་རོགས་པ་དང༌། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་

འགྱུར་བས་ཐོག་མར་མཚན་མོའི་རྣལ་འབོར་བསོམ་པར་བའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣༦བ༦ན།   སྐུ། ༣༦ན༥ན།   ཞོལ། ༣༥བ༥ན།    གསུངས་པའྱི   བླ། ༣༩བ༣ན།    གསུང་བའྱི
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གཉིས་པ་ནི། མཚན་མོའི་རྣལ་འབོར་བསོམས་པས་ཉིན་མོའི་རྟགས་རྣམས་

ཤར་ན་དེས་ཆོག་མོད། “ཡང
1
་ཉིན་མོའི་རྣལ་འབོར་སོམ་ཅི་དགོས་སམ་པ་དང༌། 

མཚན་རྟགས་རྣམས་མུན་ཁང་དུ་འཆར་ས་བ་ལྟར་ཉིན་རྟགས་རྣམས་ཀང་དེར་

འཆར་ས་བས་དེར་ཐོག་མར་ཤར་བར་བས་ནས། དེ་ནས་ཉིན་མོའི་རྣལ་འབོར་

བསོམ་མམ། འོན་ཏེ་དེར་མ་ཤར་ཡང་མཚན་རྟགས་རོགས་མ་ཐག་ནས་ཉིན་མོའི་

རྣལ་འབོར་སོམ་ཞེ་ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། མཚན་རྟགས་རྣམས་ནི་རླུང་དབུ་མར་

ཚུད་པ་ཙམ་ནས་འཆར་ལ། ཉིན་རྟགས་རྣམས་ཚུད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་

རྟགས་ཡིན་པས་སྔ་མ་འཆར་ས་ཞིང༌། མུན་པ་ཤིན་ཏུ་ནག་པ་དང་ཁ་དོག་མི་མཐུན་

པའི་གཟུགས་མུན་ཁང་དུ་མཐོང་ས་བ་དང་། ཁ་ཅིག་ལ་མཚན་རྟགས་རོགས་པའི་

རེས་སུ་མུན་ཁང་དུ་ཉིན་རྟགས་འཆར་བ་སྲིད་ཀང༌། ཕལ་ཆེར་ལ་མི་འབྱུང་བ་དང༌། 

མུན་པ་དང་སང་བ་གཉི་ག་ལ་རྟགས་རྣམས་འདོད་དགུར་འཆར་བའི་ཆེད་དུ་མཚན་

རྟགས་རོགས་མ་ཐག་ནས་ཉིན་མོའི་རྣལ་འབོར་བསོམ་པར་བའོ། །མུན་ཁང་སྔོན་དུ་

མ་བཏང་བར་ལུས་དང་ཡིད་ཀི་ཀུན་སྤོད་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ཐོག་མར་ཉིན་མོའི་

རྣལ་འབོར་”བསོམ་ན་དབུ་མར་ཚུད་པ་མི་སྲིད་པ་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་ལ། དེའི་ཚེ་

མཚན་རྟགས་སྔོན་དུ་འཆར་རམ་ཉིན་རྟགས་འཆར་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ཡང་དུ་བ་སོགས་

ཀི་རྟགས་སྔོན་དུ་འཆར་མོད་ཀི། རོ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་ཐོག་མར་ས་བའི་

གོ་”རིམས
2
་བོར་ནས་གཞན་ལ་འབད་པས་ཅི་ཞིག་བ། ཞིབ་པར་ནི་དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྟོགས་པར་བའོ། །དེ་ནས་

1 མ་ཕྱིྱི། ༣༦ན༣ན།   སྐུ། ༣༦བ༢ན།    ཡང    ཞོལ། ༣༦ན༢ན།    པང   བླ། ༣༩བ༦ན།    ཡང

2 མ་ཕྱི། ༣༦བ༢ན།   སྐུ། ༣༧ན༡ན།   ཞོལ། ༣༦ན༦ན།    རྱིམས   བླ། ༤༠ན༥ན།    རྱིམ
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དབང་པོ་ལྔའི་གཟུང་འཛིན་གི་འབེལ་བ་འགོག་པ་ཡང་ས་བས་ཐོག་མར་མཚན་མོའི་

རྣལ་འབོར་བསོམས་ནས་དེའི་རྟགས་རོགས་མ་ཐག་ཉིན་མོའི་རྣལ་འབོར་ལ་འབད་

པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། གང་དུ་བསོམ་པའི་གནས། ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས། མིག་གི་ལྟ་

སྟངས། བེད་བཅིངས་ཀི་སོ་ནས་སེམས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་བཤད་པ། བསོམས་པས་

ཉམས་རྟོགས་སྐེ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ཉིན་མོའི་རྣལ་འབོར་ནི་ནམ་མཁའ་ཆུ་

འཛིན་བལ་བ་དག་ནི་རྣལ་འབོར་པ་ཡིས་བགད་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བར་བ་བ་སྟེ་སྔ་

དོ་དང་ཕྱི་དོ་ཉི་མ་ལ་རྒྱབ་བསྟན་ནས་སོ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་ན་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གིས་

དེ་ཡིས་རབ་རིབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡིས་ཞེས་པ་དེ་ཡིས་གནོད་པ་ལས་སོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཐོང་བའི་ཁང་བའི་གཡབ་ས་

འོག་གམ། ཕྱི་ནས་མི་མཐོང་བར་བསོར་བའི་གནས་མིག་ལམ་དུ་གངས་དང་ཆུ་མི་

མཐོང་བ། མིག་ལ་སེར་བུ་དང་འོད་འཚེར་བ་མི་འཕོག་པའི་གནས་སུ་བསོམ་མོ། །

གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་རྣམས་ནི་མཚན་མོའི་རྣལ་འབོར་ལྟར་

བའོ། །གོང་མ་ཁ་ཅིག །སེམས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའི་དབིངས་

སུ་རིག་པ་བཞག །གཡས་གཡོན་གི་ཡུལ་ལ་མ་”འཕོས་
1
་མ་ཡེངས་པར་རྩེ་གཅིག་

ཏུ་བསོམ་མོ། ཞེས་གསུང་ཡང༌། རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་དམིགས་པའི་གཏོད་

ཚུལ་གི་ཕྱོགས་ནའང་མི་སང་བས་སེམས་གནས་ཐུན་མོང་བ་སྐེ་སྲིད་ཀང༌། རྣལ་

1 མ་ཕྱི། ༣༧ན༡ན།   སྐུ། ༣༧ན༦ན།  བླ། ༤༠བ༥ན།  འཕོས   ཞོལ། ༣༦བ༥ན།    འབོས



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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འབོར་བླ་མེད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སོམ་ཚུལ་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

ལྔ་པ་ནི་རྒྱུད་ལས། འབར་བ་དང་ནི་ཟླ་བ་ཉི་མ་རོ་རེ་རྣམས་དང་མཆོག་གི་ཆ་

དང་ཐིག་ལེ་མཐོང་བར་འགྱུར། །དེ་ཡི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་ཡུལ་དང་

རྣམ་པར་བལ་བ་ཞེས་པ་ནས། རེ་ཁ་ནག་པོ་དི་མེད་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་དུས་ཀི་རྩ་ལ་

མཐོང་བར་གྱུར་གི་བར་དུའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འགེལ་ཆེན་དུ། ཐིག་ལེའི་

དབུས་སུ་རེ་ཁ་ནག་པོ་སྐྲའི་ཚད་ཙམ་དི་མེད་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་དུས་ཀི་རྩ་ཞེས་པ་ཨ་

ཝ་དྷཱུ་ཏི་ལ་མཐོང་བར་གྱུར་གི་བར་དུའོ། ཞེས་གསུངས་པས་འབར་བ་ནི་ནམ་མཁའ་

དྭངས་པར་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། རོ་རེ་ནི་སྒ་

གཅན་ལྟ་བུ་དང༌། མཆོག་གི་ཆ་ནི་གོག་དང༌། ཐིག་ལེ་ནི་དབིབས་ཟླུམ་པོ་ཁ་དོག་

སྔོན་པོའམ་སྔོ་སྐའོ། །དེ་ནས་བུམ་པ་དང་རས་ཡུག་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། 

ཐིག་ལེའི་དབུས་སུ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་མཐོང་ལ། ཁ་ཅིག་

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་སྐུ་མཚན་ཉིད་པ་མཐོང་བར་འདོད་པ་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ངོ་མཚར་

ཆེའོ། །ཐིག་ལེའི་དབུས་སུ་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་བའི་རེ་ཁ་ནག་པོ་སྐྲའི་ཚད་ཙམ་དང་

པོར་ཕྱི་དང༌། དེ་ནས་དབུ་མའི་ནང་དུ་མཐོང་སྟེ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཐིག་ལེར་བསྡུས་ནས་

ཉིན་རྟགས་དྲུག་དང་མཚན་རྟགས་བཞི་སྟེ་སོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་རྟགས་བཅུ་འཆར་

ཏེ་དེ་ཡང་གོམས་པས་དང་པོར་སྔ་མ་སྔ་མ་དག་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འཆར་རོ། །ཤ་བ་

རི་དབང་ཕྱུག་གིས། དྷཱུ་ཏིར་རླུང་བཅུ་ཚུད་གྱུར་བས། །མཚན་དང་ཉིན་མོའི་རྟགས་

བཅུ་མཐོང༌། །སོ་སོར་སྡུད་པའི་ཡན་ལག་གོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅིག །གཡས་

རླུང་ཚུད་པས་མཚན་རྟགས་དང༌། གཡོན་རླུང་ཚུད་པས་ཉིན་རྟགས་འཆར་བར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། དཀིལ་འཁོར་ལྔའི་རླུང་གཅིག་ཉིད་གཡས་གཡོན་ལ་འཕོས་

ནས་རྒྱུ་བ་ཡིན་པས་གཡས་རླུང་ཚུད་ནས་གཡོན་རླུང་མ་ཚུད་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། 

ཁྱེད་ལྟར་ན་མཚན་རྟགས་དང་ཉིན་རྟགས་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་འཆར་བར་ཁས་ལེན་

དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་དབང་པོའི་རླུང་ནང་དུ་ལྡོག་པར་རྩོམ་པ་དང༌། ཅུང་ཟད་

ལོག་པ་དང༌། དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་པ་དང་ཐིམ་པའི་རྟགས་འཁྲུལ་མེད་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམས་

ཤེས་པར་བའོ། །

བཞི་པ་སོགས་ཆོག་ནི་དུས་ཞབས་སན་རྒྱུད་ལས། སོ་སོར་སྡུད་པའི་སོགས་

པ་ནི། །བེད་བཅིངས་དག་ཏུ་བརྩམ་པར་བ། ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་རྩ་བ་སོམ་ཚུལ་

ལེགས་པར་ཤེས་ནས་འབད་པས་བསོམས་པས་རྟགས་མ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་ཆོག་

དགོས་པ་ཡིན་གི། དེ་ནི་སོམ་ཚུལ་མ་ཤེས་པའི་སྐོན་དུ་སང་བས་སོམ་ཚུལ་ལེགས་

པར་ཤེས་ནས་བསོམས་པས་མ་གྲུབ་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། སོམ་ཚུལ་དེ་ཉིད་དམ་དུ་

བའོ་ཞེས་པའི་སོགས་ཆོག་ལ་སིང་པོ་མེད་”གསུང
1
་ངོ་། །ཡང་ཁ་ཅིག །ཟངས་ཀི་

ནང་ཆུ་གཙང་མས་བཀང་བ་ལ་མིག་སྦྲིད་སྦྲིད་དུ་བལྟ། སྦྲིད་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་ལྟ་

སྟངས་བས་པས་སྟོང་གཟུགས་ཤར་བ་སོགས་ཆོག་ཏུ་འདོད་དེ། རླུང་དབུ་མར་ཚུད་

པའི་རྟགས་ལ་མི་འབད་པར་སྟོང་གཟུགས་ཙམ་ཞིག་ཤར་བས་ཆོག་པར་འདོད་པ་

ནི་རླུང་དབུ་མར་མ་ཚུད་པའི་སྟོང་གཟུགས་ཇི་ཙམ་ཤར་ཡང་རེས་དན་གི་ཡན་ལག་

སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་སོར་སྡུད་ཀི་རྟགས་སུ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུད་འགེལ་

ནས་སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་གཡས་གཡོན་གི་རླུང་མཆིངས་པས་

1 མ་ཕྱི། ༣༧བ༥ན།   སྐུ། ༣༨ན༥ན།    གསུང   ཞོལ། ༣༧བ༣ན།    གསུངས   བླ།༤༡བ༣ན།    གསུང



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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འདོད་དོན་མ་”གྲུབ
1
་པ་སྒྲུབ་པའི་སོགས་ཆོག་ལ་བཙན་ཐབས་བེད་པར་བཤད་པ་

ནི་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། 

ལྔ་པ་ནི་ཟབ་མོ་སོམ་བཞིན་པ་ལ་རྣལ་འབོར་མ་ཐོབ་པར་ཤི་ན་སྐེ་བ་གཞན་དུ་

སྔགས་སྤོད་པའི་ལུས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་སྟེ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་ཀིས་ལམ་

”བསོམས་པས་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ནས་མཆོག་འཐོབ་པར་ནང་གི་ལེའུར་

གསུངས་སོ། །

བཞི་པ་ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་ནི་གཟུགས་བརན་དང་སྒ་བརན་ལ་སོགས་པའི་

སྟོང་གཟུགས་གསལ་བར་སང་ཞིང༌། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ལ་

མི་སླུ་བས་མངོན་སུམ་སྟེ། ཐ་མལ་པའི་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང་འད་བས་དབང་

པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མའོ། །

ལྔ་པ་ནི་དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་རྣམ་པ་བཅུ་དང༌། དེ་དག་མཐོང་བའི་ཡིད་

ཀི་ཤེས་པ་བཅུའོ། །དྲུག་པ་ནི་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་འགེལ་ཆེན་དུ། ཚིག་གིས་

མཆོག་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེར་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པས། དུག་མེད་པར་

གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརོད་པས་དུག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བེད་ནུས་པའོ། །མཐར་ཐུག་གི་

འབས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་སྒིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་འཐོབ་པ་དང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་དག་བ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་དག་བེད་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་རིགས་སོ་སོར་

སྡུད་དེ། རིགས་དེ་ཉིད་ལམ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁྱབ་བེད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །རྒྱུད་

ལས། སོ་སོར་སྡུད་པ་ལུས་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་བཅུ་པ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་

1 མ་ཕྱི། ༣༨ན༡ན།   སྐུ། ༣༨བ༡ན།    གྲུབ   ཞོལ། ༣༧བ༦ན།    སྒྲུབ   བླ། ༤༡བ༦ན།    གྲུབ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མེད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོར་སྡུད་ནི་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚེ་དབང་པོ་ལྔའི་

གཟུང་འཛིན་གི་འབེལ་བ་ཆད་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་མཐོང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐུན་མོང་བ་ལ་ཡང་དབང་ཤེས་སྐེད་པའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་གི་ནུས་པ་

ཉམས་པའི་དབང་གིས་གཟུང་འཛིན་གི་འབེལ་བ་ཅུང་ཟད་ལོག་པ་དང༌། སྟོང་

གཟུགས་མཐོང་བ་འབྱུང་བས་དེ་དག་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་བདེ་བ་ཙམ་འདེན་པའི་

ནུས་པ་ཡང་མེད་ན་མཆོག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བ་འདེན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སོར་སྡུད་

ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་སོས། དེས་ན་སོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་ཡང་རླུང་དབུ་

མར་འཛུད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བ་སྟེ། ཕྱི་རོལ་བ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀི་རོགས་རིམ་དུ་བེད་པ་མ་མཐོང་བས་སོ། །ལམ་འདི་

དག་སོམ་པའི་རྣལ་འབོར་པས་རེས་“བསྲུང
1
་སོམ་དྲུག་ལྡན་དུ་བ་བ་ནི་དང་དོན་

ངེས་དོན་གི་དམ་ཚིག་བསྲུང༌། ལམ་འཕོག་པའི་ཆོམ་རྐུན་བསྲུང༌། གཅེས་ནོར་

གཞན་ལ་སྟོན་པ་བསྲུང༌། བར་ཆད་ཀི་བགེགས་བསྲུང༌། རྣལ་འབོར་གི་སྤོད་པ་

བསྲུང་། བཀའ་རྒྱའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་དང་དྲུག་ཏུ་མཛད་དེ། དེ་དག་གི་དོན་ནི་བོད་

ཀི་མཁས་པ་དག་གི་འཁིད་ཡིག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་གཟུགས་གྲུབ་ཟིན་བརྟན་པར་བེད་པ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ལ་

དྲུག །མཚན་དོན། སོམ་པའི་དུས་མཚམས། ཇི་ལྟར་སོམ་པའི་ཚུལ། ཚད་མ་གང་

ཡིན་པ། དག་དབེ། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུའོ། །

དང་པོ་ནི་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་འད་བར་བཏགས་ཤིང་

1 མ་ཕྱི། ༣༨བ༣ན།   སྐུ། ༣༩ན༤ན།   ཞོལ། ༣༨བ༢ན།    བསྲུང   བླ། ༤༢བ༢ན།    སྲུང



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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བསམ་གཏན་གི་སྒ་འཇུག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། འདི་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ལ་

སྒ་བཤད་དུ་མེད་གསུང་ངོ། །ཁ་ཅིག་སྟོང་གཟུགས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པས་

བསམ་གཏན་དང༌། སོར་སྡུད་བརྟན་པར་བེད་པས་བསམ་གཏན་ཞེས་འཆད་དེ།  ཕྱི་

མ་ནི་ཡི་གེའི་དོན་དུ་མི་རུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དབུ་མའི་ནང་དུ་

རེ་ཁ་ནག་པོ་མཐོང་བའི་བར་རྟགས་བཅུ་རོགས་ནས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དགོས་པ་སོམ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཡན་ལག་གི་

དབེ་བ་དང༌། བསམ་གཏན་གྲུབ་པའི་ཚད་དོ། །

དང་པོ་ནི། སོར་སྡུད་ནི་སྟོང་གཟུགས་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་

ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་ནི་གྲུབ་ཟིན་བརྟན་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ། །སོམ་ཚུལ་ནི་སྔར་

བཤད་པའི་དོན་དེ་ཉིད་གོམས་པར་བེད་པ་ཡང་ཡིན་མོད་ཀི། ཁྱད་པར་དུ་སོད་

བཅུད་རྣམས་མཐའ་ནས་རིམ་གིས་བསྡུས་ཏེ་རྣལ་འབོར་པ་རང་གི་ལུས་ཀི་ནང་དུ་

འཇུག་པ་དང༌། དེ་ཡང་སིན་མའི་དབུས་ཀི་དབུ་མའི་རྩ་འཁོར་གི་ལྟེ་བར་བསྡུས་ལ། 

སྔར་བཤད་པའི་ལུས་གནད་དང་ལྟ་སྟངས་དང་སེམས་གཏོད་ཚུལ་གསུམ་དིལ་ནས་

དམིགས་རྣམ་སྐོང་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བའོ། །རེས་འགའ་སྟོང་གཟུགས་ལ་དགོས་

སུ་སྡུད་རིམ་བ། སྟོང་གཟུགས་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གང་འདོད་པ་”གཅིག
1
རྩ་འཁོར་

གི་དབུས་སུ་འདུག་པར་བསོམ་ལ་དེ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་བསོམས་པས་ཇི་

ཞིག་ལྟར་ལ་དེ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་རྣམས་དག་ནས་འགོ་སྟེ། བླ་མས་ཞིབ་ཏུ་

བཤད་པར་བའོ། །

1 མ་ཕྱིྱི། ༣༩ན༤ན།   སྐུ། ༢༩བ༥ན།   ཞོལ། ༣༩ན༣ན།    གཅྱིག   བླ། ༤༣ན༣ན།    ཅྱིག
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གཉིས་པ་ནི། དབང་མདོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་ནཱ་རོ་པས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་བདག་ཉིད་དུས་གསུམ་དང་ཁམས་གསུམ་ནི་གསང་བ་གསུམ་ཡིན་ལ། དེ་

རགས་པའི་རྣམ་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་གསང་བ་གསུམ་བྱུང་གི་རྟོག་པར་གསུངས་

པས་རྟོག་པ་ནི་སྟོང་གཟུགས་རགས་པ་མཐོང་བའོ། །དཔྱོད་པ་ནི་བརྟན་པ་དང་གཡོ་

བའི་བུམ་སམ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གི་དངོས་པོ་འཛིན་པ་ལ་གསུངས་པས་སྟོང་

གཟུགས་ཕ་བ་མཐོང་བའོ། །དགའ་བ་ནི་སེམས་ཤིན་སྦངས་འདེན་པའི་སེམས་ཀི་

དགའ་བ་དང༌། བདེ་བ་ནི་ལུས་ཤིན་སྦངས་འདེན་པའི་ལུས་ཀི་བདེ་བ་སྟེ་ཕན་ཡོན་

གི་ཡན་ལག་གོ །ཤེས་རབ་ནི་འདུས་པ་ཕྱི་མ་ལས། ཤེས་དང་ཤེས་བ་འབྱུང་བ་ཟད་

པའི། །རང་སེམས་ལྔ་པར་ཤེས་པར་བ། ཞེས་པའི་དོན་འདུས་པར་སེམས་རྩེ་

གཅིག་པ་ལ་བཤད་པ་དང་དོན་ཕལ་ཆེར་འད་བས་དབང་པོ་ལྔའི་གཟུང་འཛིན་གི་

འབེལ་བ་ཆད་པ་སྟེ། འདུས་པར་ནི་བདེ་བས་སྟོང་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་

གཉིས་སང་རགས་པ་ལོག་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་ཕ་བའི་སྟོང་གཟུགས་ལ་གཉིས་སང་

རགས་པ་ལོག་ཅིང༌། དེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚེ་དབང་པོ་ལྔའི་གཟུང་འཛིན་གི་

འབེལ་བ་ལྡོག་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའོ། །བོད་ཀི་མཁས་པ་དག་གིས་ཡན་ལག་འདི་

དག་ལ་སོམ་ཚུལ་མི་འད་བར་རེ་མཛད་ཀང༌། བསམ་གཏན་བསོམས་པས་རྟོགས་པ་

སྐེ་བའི་རིམ་པ་ཡིན་པས་རྒྱུད་ཀི་དོན་མིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་སོར་སྡུད་ཀི་རྟགས་རྣམས་རོགས། བསམ་གཏན་

གི་སོམ་ཚུལ་གིས་བརྟན་པར་བས་པ་ན་སྟོང་གཟུགས་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་མཐོང་

ཞིང༌། སྟོང་གཟུགས་ཀི་སྤོ་བསྡུ་འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཀང་བེད་ནུས། ལུས་
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སེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་འདོད་དགུར་འདེན་ནུས་པ་ན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི་སྔ་མ་ལྟར་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མའོ། །ལྔ་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དག་པས་མི་བསྐོད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དབེ་ན་ཡུལ་དང་ཡུལ་

ཅན་གི་སོ་ནས་བཅུའོ། །དྲུག་པ་ནི་རྒྱུད་ལས། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ནི་ཐོབ་པར་

འགྱུར་ཏེ་མི་ཡི་བདག་པོ་བསམ་གཏན་སྦོར་བ་དག་པའོ། ཞེས་གསུངས་པས་

གནས་སབས་སུ་ས་འོག་གི་གཏེར་མཐོང་བ་དང༌།  མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་འཐོབ་པ་

དང༌། མཐར་ཐུག་ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་

ཚན་གཅིག་སྒིབ་བལ་དུ་དག་པ། མི་བསྐོད་པ་སོགས་དྲུག་ཚན་གཅིག་འགྲུབ་པར་

བེད་པའོ། །བསམ་གཏན་གི་སོགས་ཆོག་ལ་ཁ་ཅིག །བེད་བཅིངས་སྔར་ལས་དམ་

དུ་གཏོང་བ་དང༌། གནས་དབེན་པར་ཉི་མ་ལ་རྒྱབ་བསྟན་ཏེ། མདུན་དུ་རང་གི་གིབ་

མ་ལ་ལྟ་སྟངས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བེད། དེ་ནས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁར་བལྟས་པས་

གིབ་གཟུགས་སྐ་བོ་མཐོང་བ་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་ཆོག་ཏུ་བེད་པ་སོགས་ནི་རྣལ་

འབོར་བླ་མེད་ཀི་ལམ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པ་ལྟར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སོར་སྡུད་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐེས་ན་བསམ་གཏན་འཐོབ་ས་ལ། 

སོར་སྡུད་མ་ཐོབ་ན་བསམ་གཏན་གི་གཞི་”གཏོར
1
བས་བསམ་གཏན་ལ་སོགས་

ཆོག་མི་དགོས་ལ། རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་ནས་སོགས་ཆོག་གསུངས་པའི་སོར་སྡུད་ཀི་

སོགས་ཁོངས་ནས་གང་གདོན་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སྲོག་རྩོལ་སོམ་པའི་

སྔོན་དུ་དབུ་མའི་ལམ་སྦོང་བའི་ཡན་ལག་བཤད་པ་འདི་ནི་སྲོག་རྩོལ་སྐེ་ས་བའི་

1 མ་ཕྱི། ༤༠ན༣ན།   སྐུ། ༤༠བ༥ན།   ཞོལ། ༤༠ན༢ན།    གཏོར   བླ། ༤༤ན༣ན།    སོར
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རིམ་པ་ཡིན་གི། ངེས་པར་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་པར་ཡང་སྲོག་

རྩོལ་”བསོམ་པ་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གི་མན་ངག་དུ་མ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་

རོ། །གསང་འདུས་འཕགས་སོར་གི་ལུས་དབེན་སོམ་པའི་དང་པོའི་དམིགས་རྣམ་

སྐོང་ཚུལ་ཡང་འདིའི་དབུ་མ་སྦོང་བ་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་སྲོག་རྩོལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས། སྲོག་དབུ་མར་ཞུགས་པ་ལས་རུང་དུ་

བེད་པ་སྲོག་རྩོལ་གི་ཡན་ལག་དང༌། ཞུགས་ནས་གནས་པ་བརྟན་པར་བེད་པ་

འཛིན་པའི་ཡན་ལག་གོ །

དང་པོ་ལ་དྲུག་སྲོག་རྩོལ་གི་མཚན་དོན། སོམ་པའི་དུས་མཚམས། ཇི་ལྟར་

སོམ་པའི་ཡན་ལག །ཚད་མ་གང་ཡིན་པ། སྦང་གཞི་གང་དག་ཚུལ་དང་དབེ་བ། 

གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུའོ། །

དང་པོ་ནི་རེ་ནཱ་རོ་པས། སྲོག་ནི་སྟེང་དང་འོག་ཏུ་ལཱ་ལ་ན་ལ་སོགས་པ་རྩ་དྲུག་པོ་

རྣམས་སུ་སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་དག་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རིམ་པས་ཡང་དག་

པར་རྒྱུ་བའོ། །རྩོལ་བ་ནི་ཡ་མུ་ཉེ་བར་འགགས་པའོ་ཞེས་པའི་ཁམས་འདིའི་ཨ་ཀུན་

ནས་ཞེན་པ་འགོག་པ་ནི་ཨཱ་ཡཱ་མཱཿ སྟེ་སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་ངག་གཉིས་ཀའི་

བགོད་པ་འགོག་པ་ལས་དབུ་མའི་རྩར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་རྩོལ་

བའི་སད་དོད། ཨཱ་ཡཱ་མཱ། ཞེས་པ་འགོག་པ་དང་ཆུར་རིང་བ་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདིར་

འགོག་པའི་དོན་དུ་བཤད་པར་བ་སྟེ། སྲོག་ནི་རླུང་ཡིན་ལ་”དེ
1
་རོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་བཀག་

ནས་དབུ་མར་འཛུད་པ་ནི་རྩོལ་བའི་དོན་”ཏོ
2
། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་སྲོག་

1 མ་ཕྱི། ༤༠བ༣ན།   སྐུ། ༤༡ན༥ན།    དེ   ཞོལ། ༤༠བ༢ན།    དེར   བླ། ༤༤བ༣ན།    དེ

2 མ་ཕྱི། ༤༠བ༤ན།    ཏོ   སྐུ། ༤༡ན༦ན།    ནོ   ཞོལ། ༤༠བ༢ན།    ཏོ   བླ། ༤༤བ༣ན།    ནོ



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ནི་ཚེ་ཡིན་ལ། རྩོལ་བ་ནི་དེ་རིང་དུ་མཆེད་པར་བེད་པས་སྲོག་རྩོལ་ལོ་ཞེས་སྒ་བཤད་

མི་མཐུན་པར་འབྱུང་ཡང༌། གཉིས་ཀ་རླུང་རོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དབུ་མར་

འཛུད་པའི་དོན་ལ་ནི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་སོར་སྡུད་ཀིས་དབུ་མ་སྦངས་ནས་དབུ་མར་ཞུགས་པའི་རྟགས་

རོགས། དེ་བསམ་གཏན་གིས་བརྟན་པར་བས་ནས་སྲོག་རྩོལ་”བསོམ་པ་ལ་འཇུག་

པར་བའོ། །རྩ་བའི་རྒྱུད་དབང་མདོར་བསྟན་ལས། གཟུགས་ཅན་མཐོང་ན་དེ་ནས་

ནི། །བར་མ་ཆད་པར་སྲོག་རྩོལ་བ། །སྟེང་འོག་རྩ་གསུམ་པོ་རྣམས་ལ། །ལུས་ངག་

སེམས་ནི་འགོག་པ་ལས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོར་བསམ་གི་རྟགས་རོགས་པ་དེ་

དག་སྲོག་རྩོལ་སོམ་རན་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་མི་ཤེས་པར། རྟགས་དེ་དག་འབས་བུ་

མཐར་ཐུག་དང༌། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་མཚན་ཉིད་པ་དང༌། རྟག་པའི་དངོས་པོར་

འདོད་པ་ནི། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་

རློམ་པ། ལམ་གོལ་བར་ཞུགས་པ། ལྟ་བ་ངན་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ། གདུལ་

བའི་ཐར་པའི་སྲོག་རྩ་གཅོད་པར་བེད་པ། རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀི་ལམ་སྲོལ་ནུབ་པའི་

རྐྱེན་ཆེན་པོར་ཤེས་པར་བས་ལ་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི། སྲོག་རྩོལ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སོམ་ཚུལ། མ་གྲུབ་ན་

སོགས་ཆོག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི་རྩ་ཆེན་དྲུག་ལ་རྒྱུ་བའི་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་འགོག་པ་སྟེ་མཚན་དོན་

བཤད་པས་རྟོགས་ནུས་ལ། དགོས་པ་ནི་རླུང་ཕྱིར་རྒྱུ་བ་ཐམས་ཅད་འཆི་རིམ་ནས་

རྒྱུ་བས་ཕྱིར་བརྒྱུས་ན་སྐེས་བུའི་ཚེ་འཛད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ལ། ནང་དུ་འོངས་པ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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རྣམས་སྐེ་རིམ་ནས་འཇུག་པས་ཚེ་རིང་དུ་གནས་ནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་

དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་རོ་རྐྱང་ནས་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དབུ་མར་

འཇུག་པའོ། །ནང་ལེར། དང་པོར་མཐའ་དག་རྒྱལ་བའི་ལུས་ནི་དངོས་གྲུབ་རྒྱུ་རུ་

”བསྔགས
1
་པ་དག་གིས་ཡང་དག་བསྲུང་བར་བ། ཞེས་པའི་འགེལ་ཆེན་དུ་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་རོ་རེ་བཟླས་པ་དང༌། རྔུབ་པ་དང༌། དགང་བ་

དང༌། གཞིལ་བ་དང༌། བུམ་པ་ཅན་དང༌། རྡུལ་མཐའ་ཅན་དང་དྲུག་ཏུ་མཛད་ནས་

བཟླས་བེད་པ་ཡང་གནས་ཀི་ངེས་པ་སོགས་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་མཛད་ཀང༌། 

གཞན་རྣམས་ནི་སབས་འདིར་ངེས་པར་དགོས་པ་མ་ཡིན་ལ། རྔུབ་པ་དང༌། དགང་

བ་དང༌། གཞིལ་བའམ་དབྱུང་བ་གསུམ་ནི་ཕྱག་རོར་བསྟོད་འགེལ་དང༌། རེ་ནཱ་རོ་པ་

དང༌། ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་སོགས་ཀིས་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རོར་བཟླས་ལ་

གསལ་བར་བཤད་པས་རླུང་སྦོར་གཞན་བེད་པ་དོན་མིན་ལ། སེམས་འགེལ་སོར་

གསུམ་སོགས་ནས་རོར་བཟླས་དང་བུམ་པ་ཅན་གཉིས་ལས་མ་གསུངས་ཤིང༌། 

གཞན་དགོས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀིས་མི་”འགྲུབ
2
་པའི་རླུང་སྦོར་གཞན་

གིས་སྲོག་རྩོལ་གི་ཡན་ལག་ལ་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །རྒྱུད་ལས་རོར་བཟླས་སབས་འདིར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། ཡེ་ཤེས་

ལེའུར་སོམ་ཆེན་གི་སབས་སུ་གསུངས་ལ། ཕྱག་རོར་བསྟོད་འགེལ་དུ་རྒྱས་པར་

གསུངས་སོ། །དེས་ན་དབེ་བ་ལ་རོར་བཟླས་དང་བུམ་པ་ཅན་གཉིས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༤༡ན༥ན།   སྐུ། ༤༢ན༡ན།   ཞོལ། ༤༡ན༣ན།    བསྔགས   བླ། ༤༥ན༥ན།    སྔགས

2 མ་ཕྱི། ༤༡བ༢ན།    འགྲུབ   སྐུ། ༤༢ན༤ན།    གྲུབ   ཞོལ། ༤༡ན༦ན།   བླ། ༤༥བ༢ན།    འགྲུབ



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་སུ་རོ་རྐྱང་ལ་རླུང་རྒྱུ་བ་བཀག་པ་ལ་མ་དམིགས་

པར་དབུ་མའི་ནང་གི་རླུང་ལ་དམིགས་ནས་བསོམ་པ་རོ་རེ་བཟླས་པ་དང༌། དངོས་

སུ་རོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དབུ་མའི་ནང་གི་རླུང་ལ་དམིགས་ཏེ་”བསོམ་པ་བུམ་

པ་ཅན་སོམ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་དྲུག་གི་དང་པོ་”སོམ་པའི་གནས་ཀི་ངེས་པ་ནི་ཉིན་མོ་དང་མཚན་

མོའི་རྣལ་འབོར་གི་གནས་གང་ཡང་རུང་བར་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེའོ། །

གཉིས་པ་ལུས་གནད་ཀི་ངེས་པ་ནི་སལ་ཚིགས་དངས་པོར་བསྲངས་ལ་རང་པ་

གཡོན་པའི་རྟིང་པས་བཤད་སོའམ་རོ་རེའི་རྩ་བ་མནན་པ་ཧ་ཅང་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་

སྟེ། ལུས་གནད་གཞན་རྣམས་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ལྟ་སྟངས་ཀི་ངེས་པ་ནི་སོར་སྡུད་བགེགས་མཐར་བེད་ཀི་ལྟ་སྟངས་

བེད་པར་བཤད་ལ། བགེགས་མཐར་བེད་ནི་ངེས་དོན་དུ་རླུང་ལ་བཤད་པས་དེ་ལ་

ཡིད་ཀིས་”བལྟ
1
་བ་སྟེ་རོར་བཟླས་ཀི་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་དང་བུམ་པ་

ཅན་གི་རླུང་གཉིས་ཁ་སྦར་བ་ལ་དམིགས་པའོ། །དང་དོན་དུ་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་སྔར་

ལྟར་རོ། །བཞི་པ་བེད་བཅིང་གི་ངེས་པ་ནི་བེད་པ་མིག་གི་དབང་པོ་ལྟ་སྟངས་བཅིང་

བ་ནི་རླུང་འཆིང་བ་སྟེ། ལུས་དང་རླུང་དང་སེམས་གསུམ་དིལ་ནས་”བསོམ་པའོ། །

ལྔ་པ་གང་ལ་དམིགས་ནས་སོམ་པའི་སོམ་ཚུལ་གི་ངེས་པ་ནི་ནཱ་རོ་པས་

གསལ་བར་གསུངས་པ་འོག་ཏུ་འཆང་ལ། ཕྱག་རོར་བསྟོད་འགེལ་ལས། དེ་ལ་སྲོག་

རྩོལ་གི་ཡན་ལག་ཅེས་བ་བ་ནི་ལཱ་ལ་ན་དང་རཱ་ས་ན་གཡོན་པ་དང་གཡས་པའི་ལམ་

1 མ་ཕྱི། ༤༡བ༦ན།   སྐུ། ༤༢བ༣ན།   ཞོལ། ༤༡བ༤ན།    བལྟ   བླ། ༤༦ན༡ན།    ལྟ
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འགོག་པ་ལས་སྲོག་གི་རླུང་རྟག་ཏུ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་སྟེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་

དགང་བ་དང་བུམ་པ་ཅན་དང་དབྱུང་བའི་སྦོར་བས་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་གི་

རང་བཞིན་གིས་རྣལ་འབོར་པས་བེད་པ་ནི་སྲོག་རྩོལ་གི་ཡན་ལག་གོ་ཞེས་

གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ལོག་པར་འཆད་པ་དགག་པ་དང༌། ཚིག་དོན་བཤད་པ་དང༌། 

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི་གང་དག་གཡས་ནས་རྒྱུ་བ་ན་རོ་མའི་ལམ་ནས་ཀང༌། གཡོན་ནས་

རྒྱུ་བ་ན་རྐྱང་མའི་ལམ་ནས་རོར་བཟླས་བེད་ཟེར་བ་ནི་རོར་བཟླས་ཀི་ལོག་ཕྱོགས་

”བསྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རོར་བཟླས་བས་པའི་དགོས་པ་ནི་རླུང་དབུ་མར་

ཞུགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་”སྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། དེས་ནི་དབུ་མར་འཇུག་པ་ལ་

གེགས་བེད་པ་ཡིན་གི་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སྐེད་དོ། །གཞན་ཡང་ཁོང་པའི་ནང་

དུ་སྤིར་རླུང་འཇུག་ལྡང་གནས་གསུམ་ལ་རོར་བཟླས་བེད་པ་ཡང་ཉན་ཐོས་ཀི་ས་

ནས་བཤད་པའི་རླུང་”བགང
1
་བ་དང་དབུ་མར་སྡུད་མི་ནུས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི་ལུང་དེས་སྲོག་རླུང་ལ་བཤད་ནས་རྩོལ་བའི་དོན་དེ་རོ་རྐྱང་ནས་

རྒྱུ་བ་འགོག་པ་ལ་གསལ་བར་བཤད་ཅིང༌། དེ་ལ་རླུང་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དབུ་མར་

འབབ་པར་བེད་པར་བསྟན་ལ། དེའི་ཐབས་ནི་ཟླ་བ་སྟེ་སྐུ་རོ་རེ་ༀ་གི་རང་བཞིན་གི་

རླུང་གི་གདངས་དགང་བ་སྟེ་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། སྒ་གཅན་ཏེ་ཐུགས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གི་

རང་བཞིན་གི་རླུང་གི་གདངས་བུམ་པ་ཅན་ཏེ་ནང་དུ་གནས་པ་དང༌། ཉི་མ་སྟེ་གསུང་

1 མ་ཕྱི། ༤༢ན༤ན།    བགང   སྐུ། ༤༣ན༣ན།   བཀྲ། ༤༢ན༦ན།   བླ། ༤༦བ༡ན།    བགང
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རོ་རེ་ཨཱཿ འི་རང་བཞིན་གི་གདངས་ཕྱིར་དབྱུང་བའི་རྣལ་འབོར་བའོ། །གནས་གང་

ནས་བེད་པའང༌། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་དགང་བ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀིས་དབུ་མ་ནས་བེད་

པར་བསྟན་ཏོ། །དེ་དང་མཐུན་པར་རེ་ནཱ་རོ་པས་དབང་མདོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར། 

དེ་ནས་སྲོག་དང་རྩོལ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལཱ་ལ་ན་དང་རཱ་ས་ན་གཡོན་དང་གཡས་ཀི་

ལམ་དུ་འགོག་ཅིང་དབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་དུ་སྲོག་གི་རླུང་རྟག་ཏུ་འཇུག་པའོ་

ཞེས་ཏེ་དགང་བ་དང་བུམ་པ་ཅན་དང་དབྱུང་བའི་སྦོར་བས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་རོ། །ༀ་

ཡིག་གིས་རྔུབ་པ་དང༌། ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་འགོག་པ་དང༌། ཨཱཿ ཡིག་གིས་དབྱུང་བ་སྟེ་ཟླ་

བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་གི་རང་བཞིན་གིས་སྦོར་བར་བེད་པ་ཞེས་ཏེ་སྲོག་དང་

རྩོལ་བའི་ཡན་ལག་གོ །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། འགྱུར་མི་མཐུན་པ་མ་

གཏོགས་བསྟོད་འགེལ་དངས་པ་དང་འད་བར་སང་ངོ༌། །རྒྱུད་ལས། སྲོག་གི་རྩོལ་བ་

དག་ཀང་ལམ་ནི་གཉིས་པོ་སྐེལ་ཞིང་དབུ་མར་སྲོག་ནི་ཞུགས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར། 

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང༌། དེ་ཐམས་ཅད་བརྟན་པར་གྱུར་པ་

དང་། །བུམ་པ་ཅན་གི་གནས་སབས་ཐོབ་པ་ཇི་སྲིད་པར་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་ཉིད་

ཀིས་དབུ་མར་བསོམ་པར་བའོ་ཞེས་དབུ་མ་ནས་བེད་པ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི་རླུང་གསུམ་གི་གདངས་འབྲུ་གསུམ་གི་གདངས་སུ་གགས་པར་

བིང་རྒོད་དང་བལ་བའི་སོ་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ལ་བའོ། །དེ་ཡང་སྒ་”གཞན
1
་གིས་

སྒོག་པ་ཉན་པའི་རྣམ་པར་ཡིད་ལ་བ་བ་ཡིན་གི་རང་གི་ཡིད་ཀིས་”བརོད
2
་པའི་རྣམ་

པར་བས་ན་བསྐེད་རིམ་པའི་རོར་བཟླས་སུ་འགྱུར་བས་སོ། །རང་གི་རླུང་ལྡང་

1 མ་ཕྱི། ༤༣ན༡ན།   སྐུ། ༤༣བ༤ན།    གཞན   ཞོལ། ༤༢བ༥ན།    གཅན   བླ། ༤༧ན༢ན།    གཞན

2 མ་ཕྱི། ༤༣ན༡ན།   སྐུ། ༤༣བ༥ན།   ཞོལ། ༤༢བ༥ན།    བརོད   བླ། ༤༧ན༢ན།    རོད
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འཇུག་གནས་གསུམ་ལན་”ཅིག
1
་ལ་ཡུན་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ། དེ་ཉིད་ཆ་མཉམ་གསུམ་

དུ་བས་པའི་གདངས་དེ་ཉིད་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་སུ་མོས་པར་བ་བ་ཡིན་གི། 

དེའི་བར་ལ་ཡི་གེ་གསུམ་ལན་ཁ་ཡར་ཡིད་ལ་བས་པ་དང༌། ཡི་གེ་གསུམ་ལན་

”གཅིག
2
་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཡུན་ལ། རླུང་གསུམ་ཁ་ཡར་རོགས་པ་སོགས་ཡིད་ལ་

མི་བའོ། །དེ་ཡང་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བའི་དབུ་མའི་ནང་ལྟ་བུ་ནས་བའོ། །མཧཱ་

མ་ཡར་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ལ་ༀ་གི་གདངས་དང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་ཀང་

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བར་རླུང་སྔགས་སྦོར་ཚུལ་མི་འད་བ་གཉིས་འབྱུང་བ་སོགས་

རླུང་སྔགས་སྦོར་ཚུལ་མི་མཐུན་ཡང༌། སྲོག་རྩོལ་གི་གནད་མི་འཆུག་པ་ལ་ཁྱད་

པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །འདི་ལ་དཔགས་ནས་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་ལ་རོར་བཟླས་

བེད་པར་འདོད་ནའང་ཤེས་དགོས་སོ། །

དྲུག་པ་བསོམས་པས་ཉམས་རྟོགས་སྐེ་ཚུལ་ནི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་དངོས་སུ་

རླུང་འཇམ་ཉལ་གིས་སོང་ནས་རྒྱུ་བ་མི་ཚོར་བ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། དེ་ནས་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་

དང་རྩ་དང་རླུང་གི་ཁ་དོག་སོགས་གསལ་བར་མཐོང་བ་དང༌། ལོག་གྱུར་གི་དངོས་པོ་

རྣམས་གསལ་བར་མཐོང་བ་འབྱུང་གསུང་ཡང༌། ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་

ལེགས་པར་ཕྱེ་བ་མི་སང་ངོ༌། །བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ནས་ལུས་དབེན་མཐར་ཕྱིན་

ནས་རོར་བཟླས་ཟླ་བ་དྲུག་བས་པས་སིང་གའི་རྩ་མདུད་འགོལ་ཞིང༌། ཟླ་བ་བཞི་པའི་

དུས་སུ་རྩ་འཁོར་གི་ཁ་དོག་སོགས་མཐོང་བར་གསུངས་སོ། །འདིར་རེ་ནཱ་རོ་པས་

འདུས་པ་ཕྱི་མའི་དོན་སེམས་འགེལ་སོར་གསུམ་དང་མཐུན་པར་བཀལ་བ་ལྟར་རླུང་

1 མ་ཕྱི། ༤༣ན༢ན།   སྐུ། ༤༣བ༥ན།   ཞོལ། ༤༢བ༥ན།    ཅྱིག   བླ། ༤༧ན༣ན།    གཅྱིག

2 མ་ཕྱི། ༤༣ན༢ན།   སྐུ། ༤༣བ༦ན།    ཅྱིག   ཞོལ། ༤༢བ༦ན།   བླ། ༤༧ན༤ན།    གཅྱིག



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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དབུ་མར་ཞུགས་པའི་རྟགས་འཁྲུལ་མེད་རྣམས་རོགས་པར་ཤར་བ་ལ་བའོ། །དུས་

ཞབས་སན་བརྒྱུད་ལས་སྲོག་རྩོལ་དངོས་གཞི་བུམ་པ་ཅན་ལ་བས་ནས་རོར་བཟླས་

ཀིས་དབུ་མ་སྦོང་ཞིང་སྔོན་འགོ་དང་གེགས་སེལ་དུ་འདོད་པ་ཡང་སྔར་དངས་པའི་

འགེལ་པ་དེ་དག་གིས་ལེགས་པར་བཀག་སྟེ། རོར་བཟླས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་མི་ཚུད་

ན་དབུ་མ་སྦོང་བེད་ཡིན་པ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དབུ་མར་ཞུགས་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་སྒྲུབ་པར་བེད་ན་སྲོག་རྩོལ་དངོས་གཞི་ཡིན་པས་སྔོན་འགོ་ཙམ་དུ་མི་

བའོ། །སན་བརྒྱུད་ལས། འཇམ་རླུང་དགང་གཏོང་གི་སྦོར་བས་སྲོག་དབུ་མའི་ཐིག་

ལེར་གཞུག་པ་ནི་རླུང་འཇམ་པོ་ས་བུག་གང་ལ་རྒྱུ་བ་ངོས་སུ་རང་པ་བརྐྱང༌། མིག་

ཀང་དེ་ཕྱོགས་སུ་བལྟ། དེ་ནས་རླུང་རོ་བུས་ཏེ་མི་རྒྱུ་བ་ངོས་སུ་བལྟས་ལ་འོག་སོ་ཅུང་

ཟད་བསམས་ནས་མི་རྒྱུ་བ་ངོས་མཛུབ་མོས་བཀག་ལ་རྒྱུ་བ་ངོས་ནས་རླུང་དལ་བུས་

རྔུབས་ཏེ་དེ་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ལ་རླུང་ནང་དུ་ཁེངས་ཁེངས་སུ་གཟུང་། ཁེངས་པ་དང་

རྔུབ་པ་ངོས་མཛུབ་མོས་བཀག་ལ་མ་རྔུབས་པ་ངོས་ནས་དལ་བུས་བཏང༌། དེ་ལྟར་

རེས་མོས་བས་པའི་རྔུབ་ཐེབས་བཞི་དང་འབུད་ཐེབས་གསུམ་རླུང་སྦོར་གཅིག་ཏུ་

བས་པའི་ཁམས་དང་སྦར་གིན་བས་ན་དེས་རླུང་མཉམ་རྒྱུར་སྒྲུབ་ཅིང་དབུ་མར་ཚུད་

པར་འདོད་དེ་དབུ་མར་ཚུད་པ་དཀའོ། །དེས་ན་འཆི་བླུའི་སབས་སུ་ལུས་ཀི་ནང་རླུང་

གིས་འགེངས་པ་སོགས་བཤད་ཀང༌། དེ་དག་གིས་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་མི་ནུས་པས་

འདིར་བཤད་པའི་ཐབས་རྣམས་ལ་འབད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲུག་གི་དང་པོ་བཞི་སྔ་མ་དང་འད་ལ། ལྔ་པ་སོམ་ཚུལ་གི་ངེས་པ་

ནི་སྤིར་བུམ་པ་ཅན་”བསོམ་པ་གཞན་སེ་ལ་ཡང་ཡོད་པར་གགས་ཤིང་རྒྱུད་སེ་འོག་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མ་ནས་ཀང༌། སྲོག་དང་རྩོལ་བ་རབ་ཏུ་བསམ། ཞེས་སྲོག་རྩོལ་སོམ་པའི་རླུང་སྦོར་

གསུངས་ཀང་བླ་མེད་ནས་གསུངས་པ་དང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་

ནས་རླུང་སྦོར་དུ་མ་གསུངས་ཀང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་ཐབས་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སྟོན་

པས་སོ། །དེས་ན་འདིར་བུམ་པ་ཅན་”བསོམ་པ་ལ་སྟེང་འོག་གི་རླུང་ཁ་སྦོར་བའི་

ཚུལ་དང༌། ཁ་སྦར་བ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་གཏད་ནས་སོམ་པའི་ཚུལ་དང༌། ཡུན་ཇི་

ཙམ་སོམ་པའི་ཚད་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི་གཞི་དུས་ལ་སྲོག་འཛིན་ས་བུག་ནས་ཕྱིར་འབྱུང་བ་དང་དུས་མཉམ་

དུ་ཐུར་སེལ་འོག་སོ་གཉིས་ནས་ཕྱིར་འབྱུང་ལ། ནང་དུ་འཇུག་པ་ན་ཡང་དུས་མཉམ་

དུ་འཇུག་པས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཁ་སྦོར་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་ངེས་ནུས་ན་དེ་ལྟར་

བས་པས་ཆོག་ཀང༌། ལས་དང་པོ་བས་དེ་ལྟར་མི་ནུས་པས་ཐོག་མར་སྟེང་གི་རླུང་

ཁ་ནས་ཡེ་མི་རྔུབ་པར་ས་བུག་གཉིས་ནས་དལ་བུས་བརྔུབས་ནས་དབུ་མའི་ནང་ན་

མར་སོང་བར་དམིགས་ཏེ་སྤྲུལ་བའི་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བར་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཐེན། དེའི་

རེས་སུ་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་འོག་ནས་དལ་བུས་དབུ་མའི་ནང་ན་ཡར་བྱུང་བར་

དམིགས་ཏེ་སྤྲུལ་བའི་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བར་ཐེན་ནས་སྲོག་ཐུར་གཉིས་ཁ་སྦར་བར་

མོས་པར་བའོ། །བང་སེམས་འཛག་པ་”བསྲུང
1
་བའི་མན་ངག་མེད་ན་འོག་རླུང་ཐོག་

མར་ཐེན་ནས་དེའི་རེས་སུ་སྟེང་རླུང་ཐེན་ན་བང་སེམས་འཛག་པའི་ཉེན་ཡོད་གསུང་

ངོ༌། །སྔ་མ་དག་གི་ཁིད་ཡིག་ལས་ཐོག་མར་རྩོལ་བ་དག་པོ་བེད་པ་དང་ལྟེ་བ་མན་

ཆད་རླུང་གིས་ཁེངས་པ་སོགས་བེད་པ་ནི་འདི་པའི་བུམ་པ་ཅན་གི་མི་མཐུན་

1 མ་ཕྱི། ༤༤ན༦ན།   སྐུ། ༤༥ན༥ན།   ཞོལ། ༤༤ན༤ན།    བསྲུང   བླ། ༤༨བ༡ན།    སྲུང
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ཕྱོགས་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རླུང་དབུ་མ་མར་མི་ཚུད་པར་མ་ཟད་རྩ་འཆད་པ་སོགས་

ཀི་དགག་བ་དུ་མ་ཡོད་པས་ལམ་འོག་མ་མཐར་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས་ལས་དང་པོ་

པས་འཇམ་པོའི་སྦོར་བ་འབའ་ཞིག་ལ་མཁས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་དམིགས་པ་གཏོད་ས་མ་འཆུགས་པ་གལ་ཆེ་བས་ལྟེ་བའི་འཁོར་

ལོའི་དབུས་རོ་རྐྱང་གིས་འཁྱུད་པའི་དབུ་མའི་ནང་བུག་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དེར་སྲོག་

ཐུར་གཉིས་ཁ་སྦར་བ་ལ་དན་པས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་དེ་བིང་རྒོད་དང་བལ་བར་

བསོམ་པར་བའོ། །དམིགས་པ་ཇི་ཙམ་ཕ་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཀུན་རྟོག་གི་བཞོན་པའི་རླུང་

སྡུད་ས་བས་ཁ་སྦོར་གི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུངས་ཀར་གི་སོམ་ཕ་ཙམ་

མམ། ཡང་ན་ནས་འབྲུའི་ཚད་ཙམ་དུ་བའོ། །སོམ་འབྱུང་ལས། སྟེང་དང་འོག་ཏུ་འགོ་

བའི་རླུང༌། །ཡིད་ཀིས་ཁ་སྦར་དུ་བས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིད་ཀི་ཤེས་པས་

ཁ་སྦར་དུ་མོས་པར་བ་བ་དང༌། ལུས་ཀི་རྩོལ་བ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པས་བསོམ་

པར་བ་བ་ཡིན་གི། ལུས་ཀི་རྩོལ་བ་དག་པོས་བེད་པ་ནི་ལས་དང་པོ་བའི་”སྐོང
1
་

ཚུལ་ལ་མི་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མར་སྲོག་རྩོལ་གི་ཡག་ལག་སྟོན་

པ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །གོང་བུའི་

གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་གནས་ནི། །ས་ཡི་རྩེ་མོར་རབ་ཏུ་”བརྟག
2
། རིན་ཆེན་ཁ་དོག་ས་

ལྔ་པ། སྲོག་དང་རྩོལ་བ་ཞེས་བར་གསུངས། ཞེས་པའི་དོན་ལ་རེ་ནཱ་རོ་པས་རང་པ་

དང་པོས་སངས་རྒྱས་ལྔའི་རང་བཞིན་གཡོན་ནས་རྒྱུ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལྔ་དང༌། 

རང་པ་གཉིས་པས་ས་བུག་གཡས་ནས་རྒྱུ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལྔ་དང༌། རང་པ་

1 མ་ཕྱི། ༤༤བ༥ན།   སྐུ། ༤༥བ༤ན།    སྐོང   ཞོལ། ༤༤བ༢ན།    སྦོང   བླ། ༤༥༨བ༦ན།    སྐོང

2 མ་ཕྱི། ༤༤བ༥ན།   སྐུ། ༤༥བ༥ན།    བརག   ཞོལ། ༤༤བ༣ན།    བརགས   བླ། ༤༩ན༡ན།    བརག



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གསུམ་པས་བསྟན་པའི་གོང་བུའི་གཟུགས་ནི་རླུང་དེ་དག་དབུ་མའི་ནང་དུ་གཅིག་ཏུ་

འདེས་པ་ལ་གསུངས་ནས། རང་པ་བཞི་པས་བསྟན་པའི་སའི་རྩེ་མོ་ལྟེ་བ་ལ་སོགས་

པ་རྩ་འཁོར་ལྔའི་ལྟེ་བ་བསྟན་པར་མཛད་ནས། རང་པ་ལྔ་པས་དབུ་མའི་ནང་དུ་

བསོམ་པར་གསུངས་པས། དེར་རོར་བཟླས་ལ་གསུངས་ཀང་བུམ་པ་ཅན་”སོམ་

པའི་གནས་ཀང་དབུ་མའི་ནང་དུ་བ་བར་གསུངས་སོ། །བསྟོད་འགེལ་ལས་ཀང༌། 

བགེགས་མཐར་བེད་ནི་དགོངས་པའི་སད་གཞན་གིས་ནི་རླུང་ཞེས་རླུང་ལ་

བགེགས་མཐར་བེད་དུ་གསུངས་པས་དེའི་ལྟ་བ་ནི་རླུང་ལ་བལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །ནཱ་རོ་

པས་གསུངས་པ་དེ་དང་འད་བར་བསྟོད་འགེལ་ལས་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་དོན་དེ་དག་

གསུངས་པའི་དམིགས་པ་གཏོད་སའི་གནས་མ་འཆུགས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་གི། ལྟེ་

བ་མན་ཆད་དུ་མནན་ནས་”རྐྱལ
1
་བ་ཕུས་འདེབས་པ་ལྟར་བེད་པ་ནི་སྲོག་རྩོལ་དུ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི་ལུས་ཀི་རྩོལ་བ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་ནས་སོམ་པའི་ཚེ་ཡང་ལུས་

ལ་མི་བདེ་བ་མ་བྱུང་ཙམ་དུ་བསོམ་པར་བ་བ་ཡིན་གི། མགོ་ན་བ་དང་སིང་རེབ་པ་

སོགས་བྱུང་ན་དེ་ཕན་ཆད་དུ་བསོམ་ན་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་”མཚམས
2
་

ཟིན་པ་ལ་མཁས་པར་བའོ། །སྲོག་རྩོལ་གི་སབས་སུ་དབུ་མར་གནས་པ་སྒྲུབ་ན་

འཛིན་པའི་ཡན་ལག་དོན་མེད་པས་དབུ་མར་ཞུགས་པ་ཙམ་ཞིག་”བསྒྲུབ་པ་ཡིན་

སམ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། འདུས་པར་རོར་བཟླས་ཀིས་ཀང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་པ་གསུམ་

ག་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པས་དེར་ནུས་ལ་འདིར་མི་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

1 མ་ཕྱི། ༤༥ན༣ན།   སྐུ། ༤༦ན༤ན།    རྐྱལ   ཞོལ། ༤༥ན༡ན།    རྒྱལ   བླ། ༤༩ན༥ན།    རྐྱལ

2 མ་ཕྱི། ༤༥ན༥ན།   སྐུ། ༤༦ན༥ན།   ཞོལ། ༤༥ན༢ན།    མཚམས   བླ། ༤༩བ༡ན།    འཚམས



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་ཡང་སྲོག་རྩོལ་གཉིས་ཀའི་སབས་སུ་དབུ་མའི་ནང་དུ་རང་

ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་ལ།  འོན་ཀང་འཛིན་པས་ནི་གནས་

པ་བརྟན་པར་བེད་པ་དང་དགོས་པ་གཞན་ཡང་མང་ངོ༌། །སོམ་འབྱུང་ལས། བུམ་པ་

ཅན་སྔར་ཤེས་བས་ནས། །བདག་ཉིད་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ། །ལག་པ་ལན་གསུམ་

”མཉེས
1
་ནས་ནི། །དེ་ནས་སེ་གོལ་ལན་དྲུག་གདབ། །ཇི་སྲིད་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་

ཙམ། །སུམ་འགྱུར་མཆོག་གིས་གཞོམ་པར་ནི། །བརྒྱད་ལྷག་པ་ཡི་བརྒྱ་ཙམ་མོ། 

ཞེས་ལག་པ་གཡོན་གན་རྐྱལ་དུ་བས་པའི་སྟེང་དུ་གཡས་པས་ལན་གསུམ་

”མཉེད
2
། དེ་ནས་སེ་གོལ་དྲུག་གདབ་པ་ལ་རེ་རེར་བས་པའི་སོ་དྲུག་དང་བདུན་ཅུ་

དོན་གཉིས་དང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་འཛིན་ནུས་པ་ལ་བུམ་པ་ཅན་ཐ་མ་དང་

འབིང་དང་རབ་ཏུ་གསུངས་སོ། །འདུས་པ་ནས་སེམས་དབེན་མན་ཆད་དུ་འོད་

གསལ་གི་ངང་ནས་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལྡང་ནུས་པ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་འདིར་

ཡང་སྲོག་རྩོལ་མན་ཆད་དུའང་རེས་དན་རེས་མཐུན་པར་ལྡང་ནུས་པ་ཡང་བླ་མས་

བསྟན་པར་བའོ། །

དྲུག་པ་ཉམས་རྟོགས་སྐེ་ཚུལ་ནི། བླ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་གཡས་གཡོན་གི་

རྒྱུ་བ་དང་བལ་ནས་རྟག་ཏུ་དབུ་མ་ནས་འབབ་པའི་ཉམས་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏེ། 

དབུ་མར་ཞུགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རྟགས་ཤེས་པར་བའོ། །སན་བརྒྱུད་ལས། མ་

ཚུད་ཅིང་མཆིངས་ན་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦོར་བས་གཡས་གཡོན་ཉི་ཟླའི་རྒྱུ་བ་

དགག །འོག་སོ་འགགས་ན་སྲོག་གི་སྦོར་བས་འགོལ་ཞེས་པའི་དོན་ལ་བརྟག་

1 མ་ཕྱི། ༤༥བ༡ན།    མཉེས   སྐུ། ༤༦བ༢ན།     མཉེད   ཞོལ། ༤༥ན༥ན།    མཉེད   བླ། ༤༩བ༣ན།    མཉེས

2 མ་ཕྱི། ༤༥བ༢ན།   སྐུ། ༤༦བ༣ན།    མཉེས   ཞོལ། ༤༥ན༦།    མཉེད   བླ། ༤༩བ༤ན།    མཉེས
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གཉིས་ནས་གསུངས་པའི་མགིན་པའི་ལོངས་སྤོད་ཀི་འཁོར་ལོའི་ཁུ་རྡུལ་རླུང་

གསུམ་གི་རྩ་གསུམ་གསུམ་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའི་ཁུ་རྡུལ་གཉིས་ཀི་རྩ་མནན་

ན་བདེ་བ་དང་མི་རྟོག་པ་སྐེ་བར་འདོད་ཀང༌། རྒྱུད་འགེལ་ནས་གསལ་པོར་གསུངས་

པའི་ཐབས་ཀིས་ཆོག་པས་མ་བིས་སོ། །རླུང་སྦོར་གཞན་བཤད་པ་ནི་བོད་ཀི་

མཁས་པ་དག་གི་ཁིད་ཡིག་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

བཞི་པ་མ་གྲུབ་ན་སོགས་ཆོག་ནི། སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀིས་གལ་

ཏེ་”བསྔགས
1
་པ་རྣམས་ཀི་འདོད་པ་གྲུབ་པར་མ་གྱུར་ན། ནཱ་ད་གོམས་པས་བཙན་

ཐབས་ཆུ་སྐེས་སུ་གནས་རོ་རེ་ནོར་བུའི་ཐིག་ལེ་བཀག་ནས་”སྒྲུབ་པར་བ། ཞེས་པའི་

འགེལ་བར། འདིར་གང་གི་ཚེ་སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་མཐོང་བར་

གྱུར་པ་ལ་སྲོག་མཆིངས་པ་ཉིད་ཀིས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སད་ཅིག་མ་མ་སྐེས་ན་དེའི་

ཚེ་ནཱ་ད་གོམས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བས་བཙན་ཐབས་སུ་དབུ་མར་འབབ་པར་བས་

ནས། ཤེས་རབ་ཀི་ཆུ་སྐེས་སུ་གནས་པའི་རོ་རེ་ནོར་བུར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་

ལེ་བཀག་ནས་མི་གཡོ་བ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སད་ཅིག་མ་”སྒྲུབ་པར་བའོ་ཞེས་པ་ནི་

བཙན་ཐབས་ཀི་རྣལ་འབོར་རོ་ཞེས་པའི་དོན་བཤད་པ་ལ་བཞི། སོར་སྡུད་ཀི་སོགས་

ཆོག་ཏུ་འགོ་ཚུལ་དང༌། གཙོ་བོ་སྲོག་རྩོལ་དང་ཞར་ལ་འཛིན་པའི་སོགས་ཆོག་ཏུ་འགོ་

ཚུལ་དང༌། བཙན་ཐབས་བེད་ཚུལ་དང༌། དོགས་པ་བཅད་པའོ། །

དང་པོ་ནི་དེ་ལ་སྤིར་དབུ་མར་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་ལས་ལྷན་ཅིག་

སྐེས་པའི་བདེ་བ་སྐེས་པའི་སོ་ནས་ཆོས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀི་ལམ་”བསྒྲུབ་

1 མ་ཕྱི། ༤༦ན༡ན།   སྐུ། ༤༧ན༢ན།    བསྔགས   ཞོལ། ༤༥བ༥ན།   བླ། ༥༠ན༤ན།    སྔགས
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པ་ལ་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབངས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་དེ། 

དེ་ལ་འདིར་ནི་སོར་བསམ་གིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོང་

གཟུགས་སྒྲུབ་ལ། སྲོག་འཛིན་གི་དེ་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡས་བབས་དང་མས་

བརྟན་གི་དགའ་བཞི་སྐེད་པར་བེད་ཅིང༌། ཡན་ལག་དང་པོ་བཞི་གས་གཟུགས་སྐུའི་

རིགས་འདའི་རྒྱུ་སྟོང་གཟུགས་སྐེད་པར་བེད་ལ། དེས་ཆོས་སྐུའི་རིགས་འདིའི་རྒྱུ་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་ཁ་ཅིག་གིས་

སོར་སྡུད་ཀི་ལུས་ཀི་བེད་བཅིངས་དང་དམིགས་རྣམ་སོམ་ཚུལ་སོགས་ཡུན་རིང་

པོར་འབད་པའི་སྟོབས་ཀིས་སྟོང་གཟུགས་འད་ལ་འད་མིན་དུ་མ་མཐོང་ཡང་ད་དུང་

རླུང་དབུ་མར་མ་ཚུད་ན་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་བཙན་ཐབས་ཉིད་བའོ། །འདི་ལ་

ཤེས་རབ་ཀི་ཆུ་སྐེས་སུ་རོ་རེ་གནས་པ་སོགས་མི་དགོས་སོ། །ཁ་ཅིག་སྲོག་ཆིངས་

པ་དང་བསད་པ་དང་ཐིམ་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་བཞིན་དུ་ཡང་སོར་སྡུད་

ཀིས་སྲོག་མཆིངས་ན་སོགས་ཆོག་འདི་བེད་པར་འདོད་པ་ནི་ལེགས་པར་སྨས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། སོར་སྡུད་ཀི་ལག་རེས་ལ་རླུང་ཐིམ་པ་”བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་

སྲོག་མཆིངས་པ་ཉིད་ཀིས་ཞེས་པ་འདིས་དབུ་མར་མ་ཞུགས་པ་ཡང་བསྟན་ཏོ། །དེ་

ལྟར་བེད་ན་ནི་སོར་སྡུད་ཀི་སོགས་ཆོག་ལ་ལོངས་སྤོད་ཀི་རླབས་འཚིར་བ་རོ་རྐྱང་

གི་རྩ་གཉིས་ཅུང་ཟད་མནན་ལ་དེ་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཅུང་ཟད་དགག་པ་ཙམ་”བའི
1
། 

ཧ་ཅང་མནན་ནས་ཁུ་རྡུལ་རྒྱུ་བ་ཡང་བཀག་ན་ཉེས་དམིགས་ཆེན་པོར་འགྱུར་བས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༤༦བ༤ན།    བའྱི   སྐུ། ༤༧བ༦ན།    བ་ཡྱི   ཞོལ། ༤༦བ༢ན།    བླ། ༥༡ན༡ན།    བའྱི
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གཉིས་པ་ནི་སོར་བསམ་དང་སྲོག་རྩོལ་གི་གདམས་ངག་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་

བསོམས་ནས་སྟོང་གཟུགས་དུ་མ་མཐོང་ཡང་རླུང་དབུ་མར་མ་ཚུད་པ་དང༌། ཚུད་

ཀང་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་བདེ་བ་འདེན་མི་ནུས་པ་དང༌། འཛིན་པའི་ཡན་ལག་

བསོམས་པས་བདེ་བ་འདེན་ནུས་ཀང་རེས་དན་དུ་ལྡང་ནུས་པའི་བདེ་བ་འདོད་པ་

བཞིན་འདེན་པ་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་འབད་ཀང་མ་བྱུང་བས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་

བཙན་ཐབས་ཉིད་བའོ། །ཕྱི་མ་འདི་བེད་པ་བསོམས་སྟོབས་ཀིས་རླུང་མཉམ་རྒྱུར་

ཐེངས་པ་གཙོ་བོའི་ཡན་ལག་གོ །ཡན་ལག་དང་པོ་བཞིའི་སོམ་ཚུལ་ཡུན་རིང་དུ་

འབད་པར་བས་ནས་རླུང་ལས་རུང་དུ་སོང་ནས་བ་བ་ཡིན་གི། དང་པོ་ནས་བཙན་

ཐབས་ཀི་སྦོར་བ་མི་བ་སྟེ། དབུ་མར་ཚུད་པ་སྲིད་དུ་ཆུག་ཀང་གེགས་ཆེན་པོ་གཞན་

སྐེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དབུ་མར་སྲོག་སྡུད་ཐབས་ལ་མི་འབད་པར། །སྟོང་གཟུགས་གང་བྱུང་མཐོང་

བས་སེམས་ཁོངས་ཤིང༌། །རྒྱུད་དོན་ཤེས་པར་རློམ་པའི་སིང་ཁམས་ཅན། །ལེགས་

པར་སོམས་ལ་མཁས་པའི་སྐེ་བོ་བསྟེན། །

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

སོར་སྡུད་ཀིས་”བསྔགས
1
་པ་རྣམས་ཀི་འདོད་པའི་དོན་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་

པའི་རྟགས་མ་བྱུང་ལ། སྲོག་འཛིན་གི་སབས་སུ་འདོད་དོན་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་

ཀང་ཁམས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཕོ་ཞིང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ལས་སྐེས་པའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་

བ་འདེན་”མ
2
་ནུས་པས་འདི་བའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༤༧ན༣ན།   སྐུ། ༤༨ན༤ན།  ཞོལ།  ༤༦བ༦ན།   བསྔགས   བླ། ༥༡ན༦ན།    སྔགས

2 མ་ཕྱི། ༤༧ན༣ན།    མ   སྐུ། ༤༨ན༥ན།    མྱི   ཞོལ། ༤༧ན༡ན།   བླ། ༥༡བ༡ན།    མ



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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གསུམ་པ་ནི་དེའི་ཚེ་ནཱ་ད་གོམས་པ་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀིས་བསྟན་ཏེ། ལུས་ཀི་

འདུག་སྟངས་རང་པ་གཡོན་པའི་རྟིང་པས་རོ་རེའི་རྩ་བ་གནོན་པ་གནད་ཆེ་ཞིང༌། 

གཡས་པའི་སོར་མོའི་རྩེ་མོ་གཡོན་པའི་པུས་མོའི་འོག་ཏུ་ཚུད་ཙམ་བ། ལག་པ་རོ་

རེ་ཁུ་ཚུར་གཡོན་ནང་དུ་བས་ནས་སིང་གར་བསོལ། རྩ་དབུ་མའི་མར་སར་ཧཱུཾ་ཡིག་

ནས་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་བསམ། ལྟེ་བ་མན་ཆད་ཀི་རྩ་གསུམ་གསལ་གདབ། མགོ་ཅུང་

ཟད་མདུན་དུ་དགུག་པ་ཙམ་བ། ཁ་ལེགས་པར་བཙུམ་ལ་ས་ནས་ཧཱུཾ་གི་སྒ་དག་པོ་

”གཅིག
1
་བེད་པ་དང་ལྷན་དུ་དབུ་མའི་མར་སའི་ཧཱུཾ་དེ་དམིགས་པས་ཐེན་ཏེ་ལྟེ་བའི་

རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་སེབ་པར་མོས་ནས་དེ་ལ་སེམས་གཏད་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རེ་

ཙམ་བའི་མངས་ན་ཤུགས་ཟད་ནས་འགོ་བས་མི་བའོ། །མིག་གི་ལྟ་སྟངས་སོར་སྡུད་

དང་འད་བར་བའོ། །འདི་བླ་མས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པར་བ་དགོས་པར་ཡོད་དོ། །ཤེས་

རབ་ཀི་ཆུ་སྐེས་སུ་རོ་རེ་ནོར་བུ་གནས་པ་ནི་བདེ་བ་མྱུར་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་

ལ། དེའི་ཚེ་ནཱ་ད་གོམས་པ་ཁམས་ཕྱིར་མི་འཕོ་བའི་ཐབས་ཡིན་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྲོག་

རྩོལ་དུ་འགོ་བའི་ཐབས་སྟོན་པ་ནི་མིན་ནོ། །ཉི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བཞེད་པ་ཡང་དེ་

ལྟར་ཡིན་ནམ་སམ་མོ། །

བཞི་པ་ནི་བོད་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་རེས་དན་གི་དུས་སུ་ཡང་འགྱུར་མེད་ཀི་

བདེ་བ་འདེན་མ་ནུས་ན་སོགས་ཆོག་འདི་མཛད་པར་སང་སྟེ། དེའི་ཚེ་སྟོང་གཟུགས་

ཀིས་བདེ་ཆེན་འདེན་མ་ནུས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

”བརྟེན
2
་ནས་བོགས་འདོན་དགོས་པ་སྲིད་ཀི། རླུང་ཆིངས་པས་བདེ་བ་འདེན་མ་

1 མ་ཕྱི། ༤༧ན༥ན།   སྐུ། ༤༨ན༡ན།   ཞོལ། ༤༧ན༣ན།    གཅྱིག   བླ། ༥༡བ༣ན།    ཅྱིག

2 མ་ཕྱི། ༤༧བ༣ན།   སྐུ། ༤༨བ༤ན།    བརེན   ཞོལ། ༤༧ན༦ན།    བསན   བླ། ༥༡བ༦ན།    བརེན



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ནུས་པ་མི་སྲིད་དེ། རླུང་མཆིངས་ན་རེས་དན་མཚན་ཉིད་རོགས་པ་སྐེ་མི་སྲིད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །འདི་ལ་བརོད་པར་བ་བ་མང་སྟེ་མ་སྤོས་སོ། །

བཞི་པ་ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་ནི་ཡིད་དབུ་མའི་ནང་གི་རླུང་ལ་དམིགས་པའི་ཡིད་

ཀི་ཤེས་པ་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་མོ། །

ལྔ་པ་དག་དབེ་ནི་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོ་སྒིབ་བལ་དུ་དག་པ་དོན་ཡོན་གྲུབ་པ་

ཡིན་ལ། དབེ་ན་དགག་བ་གཡས་གཡོན་གི་དཀིལ་འཁོར་བཅུ་བཀག་ནས་དབུ་

མར་གནས་པ་ལས་སྐེས་པའི་དབེ་བས་བཅུའོ། །

དྲུག་པ་འབས་བུ་ནི་གནས་སབས་གཡས་གཡོན་གི་རྒྱུ་བ་དང་བལ་ནས་རླུང་

དབུ་མར་ཚུད་པའི་རྟེན་འབེལ་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་མཆོད་ཅིང་

བསྔགས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀིས་ལུང་བསྟན་པ་འཐོབ་པ་སོགས་དང༌། མཐར་

ཐུག་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོ་དང་རླུང་གི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་སྒིབ་བལ་དུ་དག་པའི་དོན་

ཡོད་གྲུབ་པ་སོགས་དྲུག་ཚན་གཅིག་འགྲུབ་པར་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་དབུ་མར་གནས་པ་བརྟན་པར་བེད་པ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ལ་

དྲུག །མཚན་དོན། “སོམ་པའི་དུས་མཚམས། གང་”སོམ་པའི་ཡན་ལག །ཚད་མ་

གང་ཡིན་པ། དག་དབེ། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུའོ། །

དང་པོ་ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མར། སར་ཡང་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་གིས་ནི་ཐིག་ལེར་

དབུགས་འབྱུང་དབུགས་རྔུབ་དག་གིས་དམན་པར་བེད། ཅེས་དང༌། ཕྱག་རོར་

བསྟོད་འགེལ་ལས་ཀང༌། དེ་ནས་འཛིན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་དང་མགིན་

པ་དང་དཔྲལ་བར་དབང་ཆེན་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སྲོག་



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ཞུགས་པ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་མེད་པར་ཐིག་ལེ་ལ་སྲོག་གནས་པ་ཞེས་བ་བ་འཛིན་

པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བརོད་དེ་ཞེས་གསུངས་པས་སྲོག་རྩོལ་གིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་

པ་དང་ཅུང་ཟད་གནས་པར་བས་པ་དབུ་མའི་ལྟེ་བར་བཟུང་ནས་བརྟན་པར་བེད་

པས་ན་འཛིན་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི་སྲོག་རྩོལ་གི་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པའི་རྟགས་འཁྲུལ་མེད་རྣམས་

ཤར་ཏེ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀིས་དབུ་མའི་ནང་དུ་གནས་པ་འབྱུང་བའི་མཚམས་དེ་

ནས་བསོམ་མོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སོམ་ཚུལ། ཉམས་རྟོགས་སྐེ་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནི་མཚན་དོན་གིས་རྟོགས་པར་སའོ། །

གཉིས་པ་ནི་རྩིའི་འཁོར་ལོ་དྲུག་གི་ལྟེ་བར་”བསོམ་པ་དྲུག་གོ །བོད་ཀི་མཁས་

པ་དག་གིས་རྒྱུད་ལས། ཉེ་བའི་”བསྒྲུབ་པ་ཡན་ལག་དྲུག །ཅེས་པ་ཁུངས་སུ་དངས་

ཀང༌། དེ་ནི་སྲོག་རྩོལ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ནང་ནས་ཉེ་བའི་སྒྲུབ་པར་སྟོན་པ་ཡིན་གི། 

འཛིན་པའི་དབེ་བ་སྟོན་པ་མིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གང་དུ་”སོམ་པའི་གནས་ནི་འདུས་པ་ཕྱི་མའི་རྒྱུད་ཀི་དོན་ཕྱག་

རོར་བསྟོད་འགེལ་དང་དབང་མདོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་ནཱ་རོ་པས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྩ་འཁོར་གི་ལྟེ་བར་”བསོམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་དྲུག་ཀའི་ལྟེ་བ་དང༌། 

དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཐོག་མར་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བའི་ནང་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་སུ་སྲོག་

ཐུར་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བོང་ཚོད་སྲན་མ་ཙམ་མམ་ཡུངས་ཀར་གི་འབྲུ་ཚད་

ཙམ་དབིབས་ཟླུམ་པོ་ཁ་དོག་སྔོ་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་
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དེ་བསོམ་པར་བའོ། །དེ་ཡང་མིག་གིས་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཡིད་

ཀི་ཤེས་པ་དེའི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་ལྟར་བསམས་ན་རླུང་སེམས་འཇུག་པ་གཅིག་པས་

རླུང་དེར་འདུ་ས་བ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་པ་དུ་མ་ཡོད་དོ། །ལུས་ཀི་རྩོལ་བས་ཀང་

རླུང་འགོ་འོང་བཀག་ནས་མི་བདེ་བ་མེད་ཙམ་དུ་གཟུང་བར་བའོ། །སོར་བསམ་

མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་སབས་འདིར་སྟོང་གཟུགས་དུ་མ་འཆར་བར་མ་ཟད་རེས་དན་

རེས་མཐུན་པ་སོགས་འབྱུང་ལ། དེ་ལྟར་མིན་ཡང་འདི་ལ་གནས་ཆ་བརྟན་པོ་རེད་

ནས་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་འབར་ནས་ཁམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་འབྱུང་བས་བདེ་སྟོང་སྦར་

ལ་བསོམ་པར་བའོ། །དེ་ནས་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་སིང་ག་དང༌། ཆུ་མེ་ལ་

ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་མགིན་པ་དང༌། མེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་དཔྲལ་བ་དང༌། 

རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་གཙུག་ཏོར་དང༌། ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ལ་

ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་གསང་གནས་ཀི་དབུས་སུ་བསོམ་མོ། །ཡང་ན་གསང་གནས་

ནས་རིམ་གིས་བསོམ་མོ། །དེ་ཡང་གནས་དེ་དག་ཏུ་ལུས་ངག་ལ་སོགས་པའི་ཐིག་

ལེ་ཡོད་པ་དང༌། རླུང་སེམས་དབེར་མེད་དུ་བས་ནས་བསོམ་མོ། །རེ་ནཱ་རོ་པས་ལྟེ་

བའི་པད་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཁ་དོག་སེར་པོ་ཡོད་པ་དེའི་དབུས་སུ་ཟླ་གདན་ལ་

ༀ་ཡིག་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་”རེ་ཁའི
1
་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསམས་ལ་དེ་དང་སྦར་ནས་

བསོམ་པར་བ་བར་གསུངས་སོ། །སྔ་མ་བརྟན་པ་དང་ཕྱི་མ་བསོམ་པར་བ་ལ། རླུང་

ཕྱིར་གཏོང་བའི་ཚེ་ཁ་ནས་མི་གཏོང་ལ། ས་བུག་གཉིས་ནས་རྩོལ་བས་མི་གཏོང་

བར་དལ་བུས་བཏང་ངོ༌། །གལ་ཏེ་བསོམས་པས་ལུས་དུབ་ན་དཔྲལ་བའི་རྩ་འཁོར་

1 མ་ཕྱི། ༤༨བ༦ན།   སྐུ། ༥༠ན༣ན།    རྩེ་ལྔའྱི   ཞོལ། ༤༨བ༤ན།   བླ། ༥༣ན༦ན།    རེ་ཁའྱི
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གིི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་དབངས་བཅུ་དྲུག་གིས་བསོར་བ་ལས་བདུད་རྩི་

འཛགས་པ་ལེ་གེན་ལ་”ལྡོག
1
་ནས་ལེ་ཆུང་ལ་རེག་པས་ལེ་ཆུང་ནས་བདུད་རྩི་འབབ་

པར་བསོམས་པས་གོམས་པ་ན་བདུད་རྩིའི་རོ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བས་བཅུད་ལེན་གི་

མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །

དང་པོར་དུས་ཅུང་ཟད་ཙམ་མ་གཏོགས་རྒྱུན་རིངས་པ་དང༌། ཧ་ཅང་གངས་

”མངས
2
་ན་ལེ་ཆུང་བབས་ནས་ནད་སྐེད་པས་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཙམ་བ་གསུང་ངོ༌། །

བཞི་པ་ནི་དེ་ལྟར་བསོམས་པས་སྲོག་རྩོལ་གི་དུས་ནས་རླུང་དབུ་མར་རང་

ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་ཅུང་ཟད་རེད་ན་འདིར་མཉམ་གཞག་དེ་ལས་ལངས་པའི་ཚེ་

ཡང་རང་ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་རྒྱུན་རིང་དུ་འོང་ལ། དེ་ལྟར་གོམས་པས་སབས་

འདིར་ཡང་གཏུམ་མོ་འབར་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་བ་སྤི་བོ་ནས་དཔྲལ་བར་

འོངས་པ་ལས་སྐེས་པའི་དགའ་བ་དང༌། དེ་ནས་མགིན་པ་དང་སིང་གའི་བར་དུ་

འོངས་པས་མཆོག་དགའ་དང༌། དེ་ནས་ལྟེ་བ་དང་གསང་གནས་ཀི་བར་དུ་འོངས་

པས་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་དང༌། དེ་ནས་ནོར་བུའི་རྩེའི་བར་དུ་འོངས་པས་ལྷན་ཅིག་

སྐེས་པའི་དགའ་བ་སྐེ་སྟེ། དེ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལའང་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀི་དགའ་བ་བཞི་བཞིར་ཡོད་དེ། མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་ཡང་སྐེ་ལ་དེ་ལྟར་

སྐེས་པ་ན་བདེ་སྟོང་སྦར་ནས་བསོམ་ཞིང༌། དེའི་ངང་ནས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡབ་

ཡུམ་གི་སྐུར་ལྡང་བ་སོགས་ཀི་འཕེན་པ་མང་དུ་བའོ། །དེ་ལྟར་”བསོམ་པ་རྒྱུན་

བསྲིངས་པ་ན་དབུ་མའི་ནང་དུ་རླུང་ཞག་གཅིག་དང་ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་ཟླ་བ་གཅིག་དང་

1 མ་ཕྱི། ༤༩ན༢ན།   སྐུ། ༥༠ན༥ན།   ཞོལ། ༤༨བ༦ན།    ལོག   བླ། ༥༣བ༢ན།    བཟོག

2 མ་ཕྱི། ༤༩ན༣ན།   སྐུ། ༥༠ན༦ན།    མངས   ཞོལ། ༤༩ན༡ན།    མང   བླ། ༥༣བ༣ན།    མངས
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ཟླ་བ་དྲུག་དང་ལོ་གཅིག་དང་དེ་བས་ལྷག་པར་འགོག་ནུས་པ་འབྱུང་ལ་དེ་བྱུང་ན་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དཔྲལ་བ་མགིན་པ་སིང་ག་ལྟེ་བ་གསང་གནས་

ནོར་བུའི་རྩེ་རྣམས་སུ་འཛིན་ནུས་པ་འབྱུང་ངོ༌། །

བཞི་པ་ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་ནི་སྲོག་རྩོལ་ལྟར་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་མོ། །ལྔ་པ་

དག་དབེ་ནི་འགེལ་ཆེན་དུ། སར་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ་སྟེ་འཛིན་པ་ཕྱག་ན་རིན་པོ་ཆེ་

ཞེས་པ་ནི་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་སྟེ་ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་བཅུའོ་ཞེས་པའི་བར་གསུངས་

ཏེ། འཁོར་ལོ་དྲུག་གི་ལྟེ་བར་དཀིལ་འཁོར་བཅུ་བཀག་པས་ཕྱེ་བ་བཅུའོ། །དྲུག་པ་

ནི་གནས་སབས་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཉམས་པས་དུས་མིན་དུ་འཆི་བ་མེད་པ་

སོགས་དང༌། མཐར་ཐུག་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་དང་མེའི་ཁམས་ལ་སོགས་པའི་དྲུག་

ཚན་གཅིག་སྒིབ་བལ་དུ་འགགས་པས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ཚན་

གཅིག་འགྲུབ་པར་བེད་པའོ། །

གཉིས་པ་མཆོག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་རེས་དན་གི་ཡན་

ལག་ལ་དྲུག །མཚན་དོན། “སོམ་པའི་དུས་མཚམས། ཇི་ལྟར་”སོམ་པའི་ཡན་

ལག །ཚད་མ་གང་ཡིན་པ། དག་དབེ། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབས་

བུའོ། །དང་པོ་ནི་འདུས་པ་ཕྱི་མར། བརྟན་འགྱུར་རོ་རེའི་ལམ་ལས་ནི། །ནམ་མཁའི་

དབིངས་སུ་སྤོ་བར་བ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱུད་ལས། གཏུམ་མོའི་སང་

བ་གང་ཞིག་གྱུར་པ་ངེས་པར་ལུས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་རེས་སུ་དན་པར་འགྱུར། 

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། རེ་ནཱ་རོ་པས། འདིར་རེས་སུ་དན་པ་ཞེས་པ་གཟུགས་བརན་

ལ་འཁྱུད་པའི་སེམས་ཀི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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གསུངས་པས་དོན་ནི་སོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་གི་རྟགས་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པ་དེ་

དང་ཆ་འད་ཞིང༌། དེའི་རེས་སུ་ཁམས་གསུམ་པའི་སྟོང་གཟུགས་རང་གི་ལུས་དང་

ནམ་མཁའ་ལ་རེས་སུ་དན་པའི་ཚུལ་གིས་བསོམས་པས་ན་རེས་དན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མི་

འཛག་པར་འཛིན་ནུས་ཤིང༌། དགའ་བཞིའི་རྟོགས་པ་ཐོབ་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་

བའི་ངང་ནས་དུས་ཀི་”
1
འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་ལངས་ནས་བསོམ་

མོ། །དབང་མདོར་བསྟན་དུ་ལུས་ཀི་ཐིག་ལེ་གནས་པའི་དཔྲལ་བའི་དབུས་སུ་བདེ་

བ་བརྟན་པའི་ངང་ནས་རེས་དན་དུ་ལྡང་བ་དོན་གིས་གསུངས་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སོམ་ཚུལ། མ་གྲུབ་ན་བོགས་འབིན་

པའི་སོགས་ཆོག་གོ །དང་པོ་ནི་མཚན་དོན་གིས་རྟོགས་པར་སའོ། །

གཉིས་པ་ལ་དབང་པོ་རབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རི་རབ་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གངས་

དང་མཉམ་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། དབང་པོ་འབིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་

དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་མོའི་གངས་དང་མཉམ་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། དབང་

པོ་དམན་པ་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའོ། །འདི་དག་གི་དུས་དང་

སོམ་ཚུལ་དང་དགོས་པ་སོགས་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་བསོམས་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

སྐེད་པའི་ཐབས་བཤད་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པ་དང༌། ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་

1 མ་ཕྱི། ༥༠ན༢ན།  སྐུ། ༥༡ན༦ན།  བླ། ༥༤བ༣ན།  -བདེ་བའྱི་ངང་ལས་དུས་ཀྱྱི་     ཞོལ། ༥༠ན༡ན།  +བདེ་བའྱི་ངང་

ལས་དུས་ཀྱྱི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟར་སྐེད་པའི་ཐབས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི་འཛིན་པ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ་ནས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་

ཡབ་ཡུམ་དུ་ལྡང་སམ་པའི་འཕེན་པ་ཤུགས་དག་དང༌། སྔར་རེས་དན་རེས་མཐུན་

པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་ཅིག་སྐེས་པའི་བདེ་བ་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པའི་ངང་ནས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་སྟོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་དུ་བཞེངས་

པ་ནི་རེས་དན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་སིན་གི་ལུས་དང་ལས་དབང་གིས་བཞག་

པའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་འབེལ་བ་ཟད་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གཅོད་ཀང༌། རགས་པ་

འདི་ཐོབ་ནས་ཀང་འགོག་པས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀིས་ང་རྒྱལ་

འཕོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གནས་ལ་སོགས་པ་ནི་སོར་སྡུད་ཀི་སབས་ལྟར་བས་པས་

ཆོག་ལ། ལྟ་སྟངས་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པའི་སོ་ནས་རྣམ་ཀུན་

མཆོག་ལྡན་གི་སྟོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་”བལྟ
1
་བ་དང༌། ལྟེ་བའི་

གཏུམ་མོ་འབར་ནས་དགའ་བཞིའི་རྟོགས་པ་བསྐེད་པར་བའོ། །ཕྱག་རོར་བསྟོད་

འགེལ་ལས། སྔོན་དུ་གཟུགས་བརན་བསོམ་པ་དང་ཕྱི་ནས་གཟུགས་བརན་བསོམ་

གཉིས་གསུངས་པའི་དང་པོ་ནི་སོར་བསམ་གི་སབས་ཀི་གཟུགས་བརན་རོགས་

པར་”བསོམ་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་སབས་འདིར་སྔར་བཤད་པའི་སྟོང་གཟུགས་ལས་

ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་རང་གི་འདོད་པའི་ལྷ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་སོམས་

པར་འཇུག་ནུས་པའི་བར་དུ་”བསོམ་པ་སོགས་སོ། །ཕྱག་རོར་བསྟོད་འགེལ་ལས། 

དེ་ནས་རེས་སུ་དན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་གི་འདོད་པའི་ལྷ་མཐོང་བ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་

1 མ་ཕྱི། ༥༠བ༣ན།   སྐུ། ༥༢ན༢ན།   ཞོལ། ༥༠བ༢ན།    བལྟ   བླ། ༥༥ན༥ན།    ལྟ
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པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བལ་བའོ། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་དུ་མའི་རང་བཞིན་འོད་ཀི་

དཀིལ་འཁོར་ཏེ། དེ་ལས་རྣམ་པ་དུ་མ་འཕོ་བའི་རང་བཞིན་ཁམས་གསུམ་པ་སྤོ་བ་

ཞེས་པ་རེས་སུ་དན་པའི་ཡན་ལག་བརོད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕྱག་རྒྱ་

ཆེན་མོ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའི་གཏུམ་མོའི་མེས་སྤི་བོའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་བ་

ལས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དགའ་བཞིའི་རྟོགས་པ་སྐེ་ལ། ཁྱད་པར་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རྩེར་

སེབ་པ་ཕྱིར་འཕོ་མི་སྲིད་པ་ཕྱག་རྒྱའི་རང་སྟོབས་ཀིས་”
1
་ཡིན་ཏེ་འཆད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེའི་ཚེ་ཡང་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་

ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་བསོམ་པར་བའོ། །དེ་

ནས་གེན་དུ་”ལྡོག
2
་པའི་ཐབས་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བ་བ་སྟེ། གསང་གནས་ཀི་ལྟེ་བར་

ཁ་སྦར་བསོམས་པས་སྤིར་བསྐུལ་བ་དང༌། ལྟེ་བའི་ཁ་སྦར་སོམ་པའི་སྤན་མས་

བསྐུལ་བ་དང༌། སིང་གནས་མཱ་མ་ཀིས་བསྐུལ་བ་དང༌། མགིན་པ་ནས་གོས་དཀར་

མོས་དང༌། དཔྲལ་བ་ནས་སྒོལ་མས་གཙུག་ཏོར་གི་བར་དུ་བསྐུལ་ནས་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་བསྐེད་པར་བའོ། །ལས་རླུང་འགགས་པ་ལས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཅི་

ཙམ་སྐེད་པ་ནི་འོག་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་སོམ་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཕྱག་རྒྱ་གཞན་གཉིས་

”སོམ་པའི་དུས་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། སབས་ཀི་དོན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འདི་ལ་གཙོ་བོའི་དོན་གཉིས་ཡོད་དེ། འཛིན་པའི་མཚན་ཉིད་ནུས་

1 མ་ཕྱི། ༥༡ན༢ན།   སྐུ། ༥༢ན༦ན།  བླ། ༥༥བ༤ན། -མ      ཞོལ། ༥༠བ༦ན།  +མ

2 མ་ཕྱི། ༥༡ན༣ན།   སྐུ། ༥༢བ༡ན།   ཞོལ། ༥༢ན༡ན།    ལོག    བླ། ༥༥བ༥ན།    ཟོག



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ་ན་ནི་དེའི་མཐར་རེས་དན་”སྐོད་
1
མི་ནུས་པ་མི་སྲིད་ལ། 

གང་ཟག་གི་རིགས་ཁ་ཅིག་ལ་འཛིན་པ་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་ནས་དགའ་བཞིའི་རྟོགས་པ་

ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐེད་དེ་ལྷན་སྐེས་ཀི་མཐར་རེས་དན་དུ་ལྡང་མི་ནུས་པ་སྲིད་ལ། 

དེ་ལ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་དགའ་བཞིའི་རྟོགས་པ་བསྐེད་

དེ་ཇི་སྲིད་རེས་དན་དུ་ལྡང་ནུས་ཀི་བར་དུ་བསོམ་མོ། །དེའི་ཕྱིར་ཡང་ཁམས་ཕྱིར་

མི་འཕོ་བར་ནུས་ཤིང༌། དེ་ལས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆུང་དུ་རེས་མཐུན་པ་ཐོབ་

ནས་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་བསོམས་པས་ལས་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རགས་

པ་འགོག་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་”སོམ་པའི་དུས་གཞན་རེས་དན་ཐོབ་ནས་ཀང་གང་

ཟག་གི་རིགས་ཁ་ཅིག་ལ་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་བོགས་འབིན་དགོས་པའི་

སབས་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུ་མིན་པའི་བསྐེད་རིམ་སོམ་པའི་ཚེ་དེ་ལ་རོ་རེ་འཆང་ངེས་

པར་འཐོབ་ནུས་པའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེས་ནི་རེས་

དན་ཐོབ་ནས་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ན་རེ་ཙམ་བསྟེན་པར་སྲིད་ཀི། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོས་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འདེན་མ་ནུས་པར་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ངེས་པར་དགོས་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི་རྣལ་འབོར་པ་རང་ཉིད་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བཏབ་

པས་མིག་གིས་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་བས་ཀང་ཆེས་གསལ་བ་དང་རང་དུས་འཁོར་དུ་

ང་རྒྱལ་འཕོས་པ་གཉིས་ཚོགས་ཐོབ་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་དཔྲལ་བར་ཟླ་བ་ལ་

ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཉི་མ་ལ་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་སྒ་གཅན་ལ་ཧཱུཾ་ནག་པོ། 

1 མ་ཕྱི། ༥༡ན༦ན།    སྐོད   སྐུ། ༥༢བ༤ན།   ཞོལ། ༥༡ན༣ན།   བླ། ༥༦ན༢ན།    སྐེད



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ལྟེ་བར་དུས་མེ་ལ་ཧོ་སེར་པོ། གསང་གནས་སུ་ཡེ་ཤེས་ལ་སྭཱ་སྔོན་པོ། གཙུག་ཏོར་དུ་

ནམ་མཁའ་ལ་ཧཱ་ལང་གུ །དེ་ནས་རྩ་རྒྱུད་ལས། བཅུ་དྲུག་ལོ་མ་རིགས་ལྡན་

མ། །གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་བརྒྱན་པ་ལ། །དང་པོར་ལེགས་པར་བསབས་བས་

ནས། །དབང་བསྐུར་ནས་ནི་”བསྒྲུབ་པ་ཙམ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཆགས་པ་

ནི། །དཔྲལ་བ་ལ་སོགས་རྣམས་ལ་དགོད། །སྭཱ་ཧཱ་གསང་བ་གཙུག་ཏོར་ཆེ། །དེ་ནས་

པདྨ་རྣམ་སྦང་བ། །ཨཱཿ ཡིས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་པ། །ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་ནི་རོ་རེ་ལྡན། །དེ་

ལྟར་རོ་རེ་དང་བཅས་པའི། །ཤེས་རབ་པདྨ་བསྐོད་རྒྱུ་ལས། །ཧཱུཾ་གིས་རང་གི་རོ་རེ་

ནི། །རྩེ་མོ་ལྔ་པ་རྣམ་པར་བསོམ། །དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་པ། །ཨཱཿ ཡིག་ལས་ནི་

རབ་ཏུ་བརྟག །དེ་ལྟར་རོ་རེ་པདྨ་དང༌། །བཅས་པ་བས་ནས་པདྨར་གཞུག །དེ་ནས་རོ་

རེ་འཛིན་པའི་བསེམས། །འཛིན་ཞིང་རྣལ་འབོར་ཧཱུཾ་ཕཊ་བ། །བྷ་གར་ལིང་ག་རབ་

བཀོད་ནས། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་སྤོ་མི་བ། ཞེས་སོགས་སྒྲུབ་ལེའི་འགེལ་པར་དངས་

པ་ལྟར་ཡུམ་གི་པདྨ་ཨཱཿ ལ་པདྨ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེས་མཚན་པ། རང་གི་རོ་རེ་ཧཱུཾ་

ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པས་མཚན་པ་

བསོམས་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའི་ལས་ལ་མཁས་པར་བ་སྟེ་དགའ་བཞིའི་རྟོགས་པ་

སྐེད་པ་འཛིན་པའི་དུས་སུ་ཡིན་ན་རེས་དན་མངོན་དུ་གྱུར་གི་བར་དུ་བསོམ་པར་

བའོ། །ཕྱི་མའི་དུས་ཡིན་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་རང་སྟོབས་ཀིས་

འདེན་ནུས་ཀི་བར་དུའོ། །རེ་ནཱ་རོ་པས། “བསོམ
1
་པ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ་

ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའི་ལྷའི་རྣམ་པས་སྦངས་ནས་དཀིལ་

1 མ་ཕྱི། ༥༢ན༥ན།    བསྒོམ   སྐུ། ༥༣བ༤ན།    སྒོམ   ཞོལ། ༥༢ན༢ན།    བསྒོམ   བླ། ༥༧ན༢ན།    སྒོམ
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འཁོར་གི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་གསལ་བར་བ་སྟེ། སྲུབ་ཅིང་སྲུབ་པའི་སྦོར་བས་

ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་སར་ལ་ཇི་སྲིད་དུ་ཧཾ་ཡིག་བསྲེགས་པ་”འཇོག
1
་པ་ན་རི་བོང་ཅན་

དཔྲལ་བ་ནས་མགིན་པ་དང་སིང་ག་དང་ལྟེ་བ་དང་རོ་རེ་དང་པདྨའི་ལྟེ་བར་འོངས་པའི་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ངོ་བོས་ཡུལ་དང་དབང་པོ་མཐའ་དག་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རོ་

མཉམ་པའི་གོ་འཕང་ལ་གང་གཅིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་ཏེ་དེའི་རང་བཞིན་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་ནས་ཇི་སྲིད་དུ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་མངོན་

དུ་གྱུར་”པའི
2
་བར་གནས་པར་བའོ། །རྣལ་འབོར་གི་གཏུམ་མོ་ནི་རྩའི་འཁོར་ལོ་

རྣམས་གསལ་བཏབ་ནས་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བ་ན་ཧོ་གཏུམ་མོའི་མེའི་རང་བཞིན་

བསམས་ཏེ་དང་པོར་མེ་ཆུང་ངུ་ལ་དམིགས་པ་གཏད། དེ་ནས་ཇེ་ཆེར་བསོམ་ཞིང་

དབུ་མའི་ནང་ན་ཡར་སོང་བས་གཙུག་ཏོར་གི་ཐིག་ལེ་ཞུ་ནས་དགའ་བཞིའི་རྟོགས་པ་

བསྐེད་པར་བ་སྟེ་ཞིབ་ཏུ་བླ་མས་བསྟན་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་སོམ་ཚུལ་ནི་སྐེད་ཆོག་སོགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་

རྒྱ་དང་འད་ལ། མཚན་ཉིད་ཇི་ཙམ་དགོས་པ་སོགས་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞི་པ་མ་གྲུབ་ན་བོགས་འབིན་པའི་སོགས་ཆོག་ལ་གཉིས། ཕྱག་རྒྱའི་དབེ་བ་

དང༌། དངོས་ཀི་དོན་ཏོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུད་ལས། འདི་དག་དམན་པ་ལ་སོགས་དབེ་བ་

རྣམས་ཀིས་ས་ཚོགས་གཙོ་བོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཕྱག་རྒྱ་

གསུམ་དང་གནས་སབས་གསུམ་ནི་རྣམ་གསུམ་བགོད་པའི་དབང་གིས་ལས་དང་

ཀུན་རྟོག་མཆོག་རྣམས་སོ། ཞེས་གསུངས་དང༌། འགེལ་ཆེན་དུ། འདི་ནི་དམན་པ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༥༢ན༦ན།   སྐུ། ༥༣བ༥ན།    འཛག   ཞོལ། ༥༢ན༣ན།   འཇོག   བླ། ༥༧ན༣ན།    འཛག

2 མ་ཕྱི། ༥༢བ༡ན།  བླ། ༥༧ན༥ན།  ཞོལ། ༥༢ན༥ན། +པའྱི     སྐུ། ༥༤ན༡ན། -པའྱི
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སོགས་”དབེ་བ
1
རྣམས་ཀིས་ས་ཚོགས་གཙོ་བོ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའམ་སྒྲུབ་ཐབས་

རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་དང་གནས་སབས་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་རྣམ་

གསུམ་བགོད་པའི་དབང་གིས་ཞེས་པ་སྟེ་འདིར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཛག་པའི་

བགོད་པ་ནི་དམན་པའི་གནས་སབས་སོ། །གཡོ་བའི་བགོད་བ་ནི་འབིང་པོའི་གནས་

སབས་སོ། །མི་གཡོ་བའི་བགོད་པ་ནི་མཆོག་གིས་གནས་སབས་སོ། །འདི་རྣམས་

ལས་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་འཛག་པའི་བདེ་བ་སྦིན་པ་མོའ།ོ །ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་

གཡོ་བའི་བདེ་བ་སྦིན་པ་མོའ།ོ །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནི་མི་གཡོ་བའི་བདེ་བ་སྦིན་པ་མོའ་ོ

ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་འདིར་འཛག་པ་དང་གཡོ་བ་དང་མི་གཡོ་བ་ཞེས་གསུངས་

པའི་དོན་ཅི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྤི་བོ་ནས་འཛག་པ་དང་མི་འཛག་པའི་དོན་ཡིན་

ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོས་ཀང་དེ་སྒྲུབ་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་

ནས་ནོར་བུའི་རྩེར་ཉ་གང་བ་མེད་པས་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་སྐེད་པ་མེད་པར་

འགྱུར་ལ། ནོར་བུའི་རྩེ་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཕོ་མི་འཕོ་ལ་བེད་ན། ཕྱག་རྒྱ་གཞན་

གཉིས་ཀི་ཡང་ཕྱིར་མི་འཕོ་བ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་

སྐེས་མཚོན་མི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ལ་འཛག་པ་དང་གཡོ་བའི་ཁྱད་

པར་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། ཕྱག་རྒྱ་རང་གི་ངོ་བོའི་བེད་ལས་ཀི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་གཞན་གོམས་པར་མ་བས་པར་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་

དང་སོམས་པར་ཞུགས་ན་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཛག་པ་སྟེར་བར་བེད་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་

རྒྱ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པས་ནི་བང་སེམས་རང་གི་གནས་”
2
་གཡོས་པ་ལས་

1 མ་ཕྱི། ༥༢བ༤ན། སྐུ། ༥༤ན༣ན། བླ། ༥༧བ༣ན། དབེ་བ     ཞོལ། ༥༢བ༣ན།  འབེད

2 མ་ཕྱི། ༥༣ན༤ན། ཞོལ། ༥༣ན༢ན། བླ། ༥༨ན༤ན།  +ནས     སྐུ། ༥༤བ༦ན། -ནས
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བྱུང་བའི་བདེ་བ་སྐེད་པར་བེད་ཀི། རང་གི་ངོ་བོའི་ལག་རེས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཡང་མི་”སྐེད
1
་ལ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཛག་པར་བེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པས་ནི་རང་གི་ངོ་བོའི་ལག་རེས་ལ་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་འཕོ་བ་མི་སྲིད་པས་དེ་ལས་སྐེས་པའི་བདེ་བ་ལ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཞེས་

”བའི
2
། རྟག་དངོས་ཀི་མི་འགྱུར་བར་འདོད་པ་ནི་བླུན་པོ་གངས་ཅན་གི་ལུགས་

སོ། །སྔ་མ་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་ཕྱག་རྒྱ་གཞན་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའི་བདེ་བ་ལ་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཞེས་”བའི
3
་དེ་གཉིས་ཀིིས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐེད་མི་ནུས་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཕྱག་རྒྱ་གཞན་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་དགའ་བཞིའི་རྟོགས་པ་སྐེད་

པ་བསྐེད་རིམ་གི་གནས་སབས་སུ་ཡང་འབྱུང་ལ། དབང་དུས་སུ་ནི་སྲིད་པ་ཙམ་དུ་

ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་དུ། ཅི་སྟེ་གཟུགས་ཀི་སོ་ནས་དགའ་བར་མ་གྱུར་ན་

དེའི་ཚེ་པདྨར་རོ་རེ་དག་གི་སྒའམ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་རེས་དན་མཚན་ཉིད་

ཚང་བ་ཐོབ་ཀང་གང་ཟག་དབང་པོ་དམན་པས་ཕྱག་རྒྱ་དེས་བདེ་བ་འབད་མེད་དུ་

སྟེར་བར་མི་བེད་ན་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་དགའ་བཞི་བསྐེད་དེ་བོགས་

དབྱུང་བར་”བའོ།།
4
དེ་ལ་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གོམས་

སྟོབས་ཀིས་རྒྱུད་དོན་མཐའ་དག་ཤེས་པ་མ་རེད་ནའང་དབང་གིས་སོད་རུང་དུ་བས་

1 མ་ཕྱི། ༥༣ན༥ན།   སྐུ། ༥༤བ༦ན།   ཞོལ། ༥༣ན༣ན།    སྐེད    བླ། ༥༨ན༤ན།    བསྐེད

2 མ་ཕྱི། ༥༣ན༦ན། ཞོལ། ༥༣ན༤ན། བླ། ༥༨ན༥ན།   བའྱི      སྐུ། ༥༥ན༡ན།    བ་ཡྱི

3 མ་ཕྱི། ༥༣ན༦ན།  ཞོལ། ༥༣ན༤ན། བླ། ༥༨ན༦ན།  བའྱི    སྐུ། ༥༥ན༢ན།    བ་ཡྱི།

4 མ་ཕྱི། ༥༣བ༣ན།   སྐུ། ༥༥ན༥ན།    བའོ། །   ཞོལ། ༥༣ན༦ན།    བེད་   བླ། ༥༨བ༢ན།    བའོ། །
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པ། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་ཞིང་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བ་ལ་

བརྩོན་པ། ཁྱད་པར་དུ་རྩ་ལྟུང་གིས་མ་གོས་པ། འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ནས་བཤད་

པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་མཁས་པ། ལྷའི་རྣལ་འབོར་བསོམ་པ་ལ་ལེགས་པར་བང་བ། དགའ་

བཞིའི་རྟོགས་པ་སྐེད་པའི་ས་ཚིགས་ལ་མཁས་ཤིང་ཁྱད་པར་དུ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་

བདེ་བ་སྐེད་པའི་ས་ཚིགས་ལ་མཁས་པ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་དང་

ལྡན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སྔར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་སབས་སུ་བཤད་པའི་སྐེད་ཆོག་

རྣམས་བས་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པར་བ་ཞིང་། རྒྱུད་དོན་ལེགས་པར་བཙལ་

ནས་ཕྱག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགོ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བས་ཏེ་དགའ་བཞིའི་

རྟོགས་པ་བསྐེད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་རང་

སྟོབས་ཀིས་འདེན་པའི་བར་དུ་བའོ། །རང་ལ་ལམ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མ་སྐེས་ཤིང་

ཕྱག་རྒྱ་མཚན་ཉིད་དེ་དག་དང་མི་ལྡན་པར་ཟབ་མོ་ཡིན་ཟེར་བའི་མན་ངག་ལྟར་སང་

རེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་འབྱུང་ལས། རྣལ་འབོར་

མེད་པར་རྣལ་འབོར་ཚུལ། །ཕྱག་རྒྱ་ལ་ནི་བགོད་གྱུར་དང༌། །ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཡེ་

ཤེས་ཚུལ། །དམལ་བར་འགོ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་

གསུངས་སོ། །

བཞི་པ་ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་ནི་གཏུམ་མའི་མེས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཞུ་བ་

ལས་སྐེས་པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་སེམས་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་རྣལ་

འབོར་མངོན་སུམ་མོ། །

ལྔ་པ་དག་དབེ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། གདོལ་པ་མོ་ལ་རེས་སུ་དན་པ་པདྨ་འཛིན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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པར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོའོ། །གདོལ་པ་མོ་དབུ་མའི་རྩ་ལ་རེས་

སུ་དན་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ་སྟེ། འདོད་པའི་གནས་སབས་བཅུའི་དབེ་བ་ལས་སོ་

ཞེས་གསུངས་པས་འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་འོད་དཔག་མེད་ཡིན་ལ། 

དབེ་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་འདོད་ཆགས་ཉམས་སུ་མོང་བ་ལ་གནས་སབས་བཅུ་ཡོད་པ་

བཞིན་དུ་དབུ་མར་གཏུམ་མོ་སར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྟོང་

གཟུགས་མཐོང་བ་རྣམ་པ་བཅུའོ། །

དྲུག་པ་ནི་གནས་སབས་རང་སྟོང་གཟུགས་ཀི་ལྷར་མཐོང་ཞིང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་

ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ས་ལྔ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་འགེངས་

པ་དང༌། རང་གི་ལུས་འོད་ཀོར་གི་ནང་དུ་བཅུག་པ་སོགས་དང༌། མཐར་ཐུག་འདུ་

ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་ཆུའི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་དྲུག་སྒིབ་བལ་དུ་དག་པའི་རྒྱལ་བ་

འོད་དཔག་མེད་སོགས་དྲུག་ཚན་གཅིག་འགྲུབ་པའོ། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་དང་པོ་ལྔས་”སྒྲུབ་པའི་འབས་བུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་

ལ་དྲུག །མཚན་དོན། “སོམ་པའི་དུས་མཚམས། ཇི་ལྟར་སོམ་པའི་ཡན་ལག །ཚད་མ་

གང་ཡིན་པ། དག་དབེ། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ནི་ཕྱག་

རོར་བསྟོད་འགེལ་ལས། དེས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བ་བ་ནི་འདོད་པའི་ལྷ་ལ་རེས་སུ་

ཆགས་པས་ལས་གང་ཞིག་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་སྟེ། དེ་ལ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པའི་སེམས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་བལ་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བརོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གི་

སྟོང་པ་དང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་གཉིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སོ་ནས་རྩེ་
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གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་དུ། དེ་ནས་”བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ནི་ཤེས་རབ་མ་དང་

སྦར་ལ་གང་གི་ཚེ་འཕོ་བ་མེད་པའི་བདེ་བར་”གྱུར
1
་བ་དེའི་ཚེ་ངེས་པར་”བསྒྲུབ་པ་

ཆེན་པོ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པས་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་

བ་ནམ་འདེན་ནུས་པ་ན་བསོམ་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི་རྩ་བའི་རྒྱུད་དབང་མདོར་བསྟན་ལས། ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱས་སོམས་

འཇུག་དང༌། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་དམིགས་དང༌། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གཅིག་སྦོར་

བས། །མི་འགྱུར་བ་ནི་འཕེལ་བར་བ། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། འགེལ་པར་ནཱ་རོ་པས། 

དང་པོ་ཉེ་བར་བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་རེས་སུ་མཐུན་པར་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་སོམས་

འཇུག་གིས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ཟད་པ་ལས་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆུང་

ངུའི་ཆུང་ངུ་འཕེལ་ལོ། །དེ་བཞིན་དུ་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མོ་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་དམིགས་པ་”ཡིས
2
་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་ཟད་པ་ལས་འགྱུར་བའི་

བདེ་བ་ཆུང་ངུ་འཕེལ་ལོ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་དེའི་རེས་སུ་རྒྱུད་དངས་ནས། ཡང་དང་

པོའི་སྒ་ལས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའི་གཟུགས་སྔ་མ་དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་ཆོས་

ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་དམིགས་པ་ཡིས་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུ་ཟད་པ་ལས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་

བ་ཆེན་པོ་འཕེལ་ལོ། །གཟུགས་ཕྱི་མ་ས་ཚོགས་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

མོ་གོམས་པས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཟད་པ་ལས་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་འཕེལ་ལོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་དོན་བཤད་པར་

1 མ་ཕྱི། ༥༤བ༤ན།   སྐུ། ༥༦བ༡ན།    གྱུར   ཞོལ། ༥༤བ༢ན།     བྱུང   བླ། ༥༩བ༥ན།    གྱུར

2 མ་ཕྱི། ༥༥ན༡ན།   སྐུ། ༥༦བ༤ན།   ཞོལ། ༥༤བ༤ན།    ཡྱིས   བླ། ༦༠ན༢ན།    ཡྱི
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བ་སྟེ། འགྱུར་བ་དང་མི་འགྱུར་བའི་དོན་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ལ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

རེས་དན་ཐོབ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་གང་རུང་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་གང་ཟག་གིས་

སྔར་ལྟར་བསོམས་པས་དགའ་བཞིའི་རྟོགས་པ་ཐུན་མོང་བ་བསྐེད་པའི་མཐར་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཡང་བསྐེད་ནས་ལས་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རགས་པ་

འགོག་ལ། དེ་ལ་ལྟོས་པའི་བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་”འཆང
1
་སོགས་ཏེ། ལམ་

གི་རྟོགས་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྦོར་ལམ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་མན་ཆད་དུ་མངོན་

ནོ། །དེ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ལ་”བརྟན
2
་པ་སྔོན་དུ་སོང་ཟིན་པ་དང་དེ་ལ་ལྟོས་མི་

དགོས་པའི་དབང་པོ་རབ་ཀིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་ནས་མཆོག་

ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་བསྐེད་དེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་

བསོམ་པར་བའོ། །སྟོང་པ་ཉིད་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཏེ་འདི་ལ་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་

བདེན་འཛིན་ཉོན་སྒིབ་ཏུ་བེད་པ་དང༌། བག་ཆགས་ཕ་བ་སོགས་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བེད་

པའི་ཚུལ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ཟླ་བ་

གགས་པས་བཀལ་བ་དང༌། འགེལ་ཆེན་དི་མེད་འོད་ཀི་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་

ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་དང་ཉིན་མོར་བེད་པའི་སྐུ་

ཞེས་པའི་དོགས་གཅོད་ཀི་ནུས་པ་མ་ཐོན་པ་དང༌། རང་གཞན་གི་ལྟ་བ་རིགས་པས་

རྣམ་པར་དཔྱད་པ་སེམས་ཙམ་ལ་འགོག་པའི་རང་གཞུང་གཞན་གཞུང་མ་ཕྱེད་པ་

སྔོན་གི་དུས་འཁོར་བ་ཁ་ཅིག་ལ་བྱུང་སང་ངོ༌། །ཕྱག་རྒྱ་བཞི་གསུངས་པའི་ལས་

དང་ཡེ་ཤེས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གསུམ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ནཱ་རོ་པས། ཐོབ་བ་བཞི་པ་

1 མ་ཕྱི། ༥༥ན༥ན།    འཆང   སྐུ། ༥༧ན༣ན།    འཆར   ཞོལ། ༥༥ན༢ན།    འཚང   བླ། ༦༠ན༦ན།    འཆང

2 མ་ཕྱི། ༥༥ན༥ན།   སྐུ། ༥༧ན༣ན།   ཞོལ། ༥༥ན༢ན།    བརན   བླ། ༦༠ན༦ན།    བརེན



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

 203  

འཇིག་པ་མེད། ཅེས་གསུངས་པའི་འཇིག་པ་མེད་ནི་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་སྟེ་

འབས་བུའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་”སོམ་བ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དེ་ལ་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་ནས་བསོམ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བསོམས་པས་ཁུ་བ་ནོར་བུའི་རྩེ་

དང་རྡུལ་གཙུག་ཏོར་དུ་བཟུང་བ་ལས་ལས་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ལས་

གཅིག་འགག །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐེས་པ་ན་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་འཐོབ་པ་ཡིན་ལ། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྟོང་དང་

བདུན་བརྒྱ་གོ་དགུ་མན་ཆད་སྦོར་ལམ་གི་སབས་ཡིན་ཞིང༌། འཕོ་བ་གཅིག་གི་རླུང་

འགགས་ཤིང་བདེ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་སྐེས་པའི་ཚེ་ས་རབ་དགའ་”ཐོབ
1
་ལ། དེ་

ནས་ཁུ་བ་སྟེང་དུ་འགོ་ཞིང་རྡུལ་འོག་ཏུ་འབབ་པས་གསང་གནས་ཀི་འཁོར་ལོ་མན་

ཆད་ཐིག་ལེས་གང་བས་ལས་རླུང་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་གཅིག་ཟད་པར་འགགས་

པས་ས་གཉིས་པ་འཐོབ། དེ་བཞིན་དུ་ལྟེ་བར་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ། སིང་གར་ལྔ་པ་

དང་དྲུག་པ། མགིན་པར་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ། དཔྲལ་བར་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ། 

གཙུག་ཏོར་དུ་ཐིག་ལེས་གང་བ་ན་ལས་རླུང་ཐམས་ཅད་འགགས་ནས་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་རོགས་པར་ཐོབ་པས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པ་འཐོབ་བོ། །

བཞི་པ་ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་ནི་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མོང་

བའི་ཤེས་པ་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་རང་རིག་པའི་མངོན་སུམ་མོ། །

ལྔ་པ་དག་དབེ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དཔལ་ལྡན་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཁོར་ལོ་ཅན་

ཞེས་པ་རྣམ་པར་སང་མཛད་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་ནི་རླུང་བཅུ་པོ་རྣམས་

1 མ་ཕྱི། ༥༥བ༥ན།   སྐུ། ༥༧བ༤ན།   ཞོལ། ༥༥བ༢ན།    ཐོབ   བླ། ༦༡ན༡ན།    འཐོབ
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འགོག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་པས་དག་བ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་དག་པ་རྣམ་པར་

སང་མཛད། དབེ་ན་གཡས་གཡོན་གི་དཀིལ་འཁོར་ལྔ་ལྔའི་རླུང་བཅུ་འགོག་པས་

རྣམ་པ་བཅུའོ། །

དྲུག་པ་ནི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཡུན་རིང་དུ་གོམས་པས་གནས་སབས་དབང་

བཅུ་ལ་སོགས་པ་འཐོབ་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་སའི་ཁམས་

ལ་སོགས་པ་སྒིབ་བལ་དུ་དག་པའི་དྲུག་ཚན་གཅིག་འགྲུབ་པའོ། །སྲོག་འཛིན་གི་

སབས་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གི་སབས་སུ་སོབ་དཔོན་རོ་རེ་

དིལ་བུ་བས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོང་ཕྱོགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་བསོམས་ནས་བདེ་བ་

འདེན་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལམ་ཐུན་

མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་དབང་གིས་སོད་རུང་དུ་བས། བསྐེད་པའི་

རིམ་པ་སོམ་པའི་ཚེ་ན་ཕར་ཕྱིན་དང་ཐུན་མོང་བའི་སྦོར་ལམ་བཟོད་པ་མན་ཆད་

དེའི་དུས་ཉིད་ནས་བསྐེད་ཟིན་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྦོར་ལམ་ནི་བསམ་གཏན་

ནས་སྐེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་བས་ནས་རྣལ་

འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཐོབ་པའི་དུས་ཉིད་

ནས་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་རོགས་པར་བས་ཏེ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཐོབ་པས་ས་དང་པོ་འཐོབ་པ་དང༌། ལས་རླུང་སྟོང་བརྒྱད་རྒྱ་པ་རེ་

འགགས་པས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་རེ་སྐེ་ཞིང་དེ་ལྟར་རིམ་གིས་

བགོད་པས་ས་བཅུ་གཉིས་རོགས་ཏེ་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བེད་པ་ཡིན་
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ནོ། །འགེལ་ཆེན་དུ་བསེན་པ་ཉེ་བརེན་སོགས་ལ་ལོའི་གངས་གསུངས་པ་ནི་བསྐེད་

པའི་རིམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ། །མཐར་ཐུག་

གི་འབས་བུ་གྲུབ་པའི་ཚེ་ནི་གསེར་འགྱུར་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་དུ་མས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྣམ་སིན་གི་ལུས་ནམ་མཁའ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་སོང་ནས་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་

རྒྱ་ཆེན་མོ་རིགས་གཞན་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པའི་གཞི་ཡིན་པས་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་

དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུང་ལོངས་སྐུར་བཞག་

པ་ནི་བེད་པ་འདིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པས་ལོངས་

སྐུ་ཞེས་བ་ལ། བེད་པ་པོ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་ལོངས་སྐུ་ཡང་ཡོད་པས་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའི་སྐུ་དང༌། དེའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དང༌། དེའི་ཡུལ་སྟོང་པ་

ཉིད་གོ་བུར་གི་དི་མས་དག་པ་ཡང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུའམ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་

ཞེས་པ་དང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟེ་བསྡུས་ན་སྐུ་བཞིར་ཡོད་པ་

ཡིན་ནོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་

ཡང་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་པས་འབས་བུའི་དུས་ན་བེམ་པོས་བསྡུས་

པའི་སྐུ་འདོད་པ་བེ་བག་སྨ་བའི་ལུགས་དང༌། གཟུགས་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་

ཡེ་ཤེས་རྟག་དངོས་སུ་འདོད་པ་མུ་སྟེགས་དབང་ཕྱུག་པ་དང༌། གཟུགས་སྐུ་གདུལ་

བའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པར་འདོད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་

ཡེ་ཤེས་མེད་པར་འདོད་པ་སོགས་འབས་བུ་ལ་སྒོ་འདོགས་དང་སྐུར་འདེབས་ཀི་

མཐའ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་

རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་དང་འབས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་མི་འད་ཡང༌། འདི་ནི་བདེན་གི་
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གཞན་ནི་དམན་ནོ་སམ་དུ་གཟུང་བར་མི་བ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀིས་སོ་

གཉིས་ཀ་གསུངས་ཤིང་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་སོ་མི་འད་བ་དང༌། ལམ་བགོད་པའི་རིམ་པ་ཅུང་ཟད་མི་

འད་བ་ལས་ཡིན་ནོ། །

བགང་ལས་འདས་པའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབོར་མ། །གཤེགས་ཤིང་གཤེགས་པར་

འགྱུར་བའི་ལམ་གི་མཆོག །རིམ་གཉིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ། །མདོར་

བསྡུས་ཙམ་ཞིག་གོ་སའི་ངག་གིས་བཤད། །རྣལ་འབོར་མ་རྒྱུད་ཀུན་གི་མཐར་ཐུག་

པ། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ལམ་གི་སྲོལ། །སེམས་འགེལ་སོར་གསུམ་

བཞེད་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ནཱ་རོ་ཏ་པས་བཀལ་བའི་ལུགས་བཞིན་བཤད། །ཤིན་ཏུ་

ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་གསང་བའི་གནས། །དོན་གཉེར་ཅན་གིས་བསྐུལ་བས་མི་སྤོ་

ནའང༌། །གོགས་པོས་ལག་གིས་འཇུས་ནས་འབས་ལ་སྦོར། །སལ་མཉམ་གཞན་

ལའང་ཅུང་ཟད་ཕན་སམ་མོ། །རེ་བཙུན་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་འདིར་འབད་མོད། །བློ་

གོས་ཉམ་ཆུང་བརྩོན་པའི་སྟོབས་དམན་པས། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ནོངས་པའི་ཚོགས་

མཆིས་རྣམས། །བླ་མ་ལྷར་བཅས་སྤན་སྔར་འགོད་པས་བཤགས། །བདག་ཀང་དེང་

ནས་ལམ་བཟང་འདིར་ཞུགས་ཏེ། །གཡས་གཡོན་ཉི་ཟླའི་རྒྱུ་བ་འགོག་བེད་

ཅིང༌། །འགྱུར་མེད་བདེ་བ་རྒྱས་ལ་གེགས་མེད་པར། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མཆོག་དེ་

མྱུར་ཐོབ་ཤོག །འདིར་འབད་དགེ་བ་རབ་དཀར་ཅི་བསགས་དེས། །སྲིད་པའི་རྒྱ་

མཚོར་ལྟུང་བའི་མ་རྣམས་ཀུན། །ཐར་པའི་གྲུ་ཆེན་མཆོག་འདིར་རབ་ཞུགས་

ནས། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པར་ཤོག །



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་

ཚུལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལམ་དུ་མྱུར་དུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་འགོ་བ་དུ་མའི་

འདེན་པ་མཁས་པའི་དབང་པོ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་བས་སྔ་མོ་ནས་

བསྐུལ་བ་དང༌། མང་དུ་ཐོས་པའི་སོམ་བརྩོན་སེ་སོད་འཛིན་པ་ཞ་ལུ་ཅོག་བུ་པ་

ལེགས་པར་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་ཞིང་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་

པའི་ཁུར་གིས་མི་ངལ་བའི་སེ་སོད་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ལྡན་མ་བླ་མ་ཡོན་ཏན་དཔལ་བ་

དང་། གུང་རུ་བླ་མ་ཡེ་བང་པས། ས་ཐག་རིང་པོ་ནས་བསྐུལ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་སེ་

སོད་འཛིན་པ་དུ་མས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རེ་བཙུན་

ཆེན་པོ་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་འཕིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། མདོ་

སྔགས་ཀི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པའི་སོན་ལམ་

ལེགས་པར་གྲུབ་པ། ཐ་མལ་གི་སྐུའི་བཀོད་པ་བཟུང་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་སིན་

གོལ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པ། སིགས་དུས་ཀི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་

བཟང་གགས་པ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་རོག་པ་མེད་པའི་

ཟེའུ་འབྲུ་ལོ་བཅུ་ཕག་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་གུས་པ་ཆེན་པོས་བསྟེན་ནས་སེ་སོད་

གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་བཀའ་དིན་མནོས་པ་རིགས་པ་སྨ་བའི་དགེ་སོང་དར་མ་

རིན་ཆེན་གིས་འབོག་རི་བོ་ཆེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་སྦར་བའི་ཡི་

གེ་བ་ནི་སེ་སོད་འཛིན་པ་རིན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ལོ། །འདིས་མདོ་སྔགས་ཀིས་བསྡུས་

པའི་བསྟན་པ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་

དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།  །།



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་

པ་ནི་སངས་རྒྱས། ཟླ་བཟང༌། ལྷ་དབང༌། གཟི་བརིད་ཅན། ཟླ་བས་བིན། ལྷའི་དབང་

ཕྱུག །ས་ཚོགས་གཟུགས། ལྷའི་དབང་ལྡན། འཇམ་དབངས་གགས་པ། པདྨ་དཀར་

པོ། འཇམ་དཔལ་སྤྲུལ་པ། ཙི་ལུ་ཨཱ་ཙ་རྱ། པཎྜིཏ་ཨཱ་ཙ་རྱ། དུས་ཞབས་པ་ཆེ་ཆུང༌། 

མཉྫུ་ཀིརྟི། ས་མན་ཤྲི། རྭ་ཆོས་རབ། རྭ་ཡེ་ཤེས་སེངེ། རྭ་འབུམ་སེང༌། རྒྒྭ ་ལོ། ཤེར་

སེང༌། དཔལ་ལྡན་སེངེ༌། ཡང་ཤེར་སེང་ལ་འཕགས་འོད། དེས་དཔེ་མེད་མཚོ་ནས་

ཐར་པ་ལོཙྪའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་སོགས་གདམས་པ་མི་འད་བ་བཅུ་བདུན་མངའ་བའི་

ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ལ། དེས་གོང་གསུམ་སེ་ཆེན་པོ་འཇམ་དབངས་

ཆོས་ཀི་དཔལ་ལ། དེས་བདག་གི་བླ་མ་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་

ངོ་བོ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་བ་ལ། དེས་བདག་ལའོ། །ཡང་པད་དཀར་ཡན་ཆད་འད་བ་ལ། 

བཟང་པོ་རྣམ་རྒྱལ། བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ། ཕྱག་དམར། ཁྱབ་འཇུག་སས་པ། ཉི་མ་

གགས། ཤིན་ཏུ་བཟང༌། རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱལ་དཀའ། ཉི་མ། ས་ཚོགས་གཟུགས། 

ཟླ་བའི་འོད། མཐའ་ཡས། ས་སྐོང༌། དཔལ་སྐོང༌། དུས་ཞབས་ཆེ་ཆུང༌། ཁ་ཆེ་ཟླ་

མགོན། འབོ་ཤེས་རབ་གགས། ལྷ་རེ་སོམ་པ། དཀོན་མཆོག་བསྲུངས། སྒོ་སྟོན། ཡུ་

མོ། དྷརེ་ཤྭ་ར། གྲུབ་ཐོབ་ནམ་མཁའ་འོད། སེ་མོ་ཆེ་བ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

འཇམ་གསར་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། དེ་ནས་རྒྒྭ ་ལོ་མན་ཆད་སྔར་དང་འདའོ། །ཡང་སེ་

མོ་ཆེ་བ་ལ། བོ་དོང་རིན་ཆེན་རྩེ་མོ། སྟག་སེ་བ་སེངེ་རྒྱལ་མཚན། ཤོང་བློ་བརྟན། 

ལོ་ཙྪ་བ་མཆོག་ལྡན། དཔལ་ལྡན་སེངེ་བ། ཡང་འཇམ་གསར་ལ་ཆོས་འོད། འཕགས་

འོད། དཔལ་ལྡན་སེངེ་བ་དང་འཕགས་འོད་ཀིས་བུ་སྟོན། དེ་མན་ཆད་འདའོ། །ཡང་



དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
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ཆོས་འོད། ཀུན་སངས། འཕགས་འོད་དོ། །ཉེ་”བརྒྱུད
1
་ནི། རོ་རེ་འཆང༌། ཤ་བ་རི། བི་

བྷཱ་ཏི། “ཀ
2
་བག་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གོ་ལུང་པ་གཞོན་ནུ་དཔལ། ཐར་པ་

ལོཙྪ་བ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་ཁ་ཆེ། བླ་མ་འདིས་རྭ་འབོ་གཉིས་དང༌། དཔེ་

མེད་མཚོ་དང༌། བི་བྷཱུ་ཏི་དང༌། མན་ལུང་པ་དང༌། ཨ་མོ་གྷ་བཛས་མཛད་པ་དང༌། ཙ་

མིའི་དང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲིའི་དང༌། རྒྒྭ་ལོ། ཞང་མཚལ་བ། གི་ཅོ། སྲེག་པ་ལུང་པ། 

ཕ་རྒྱུད་གསང་འདུས། མ་རྒྱུད་ཀཻ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའི་སྦོར་དྲུག་རྣམས་འཕགས་

འོད་ལ་གསན་ནས་དེ་རྣམས་ཀི་དོན་གཅིག་ཏུ་དིལ་བའི་ཁིད་ཡིག་ངོ་སྤོད་དང་

བཅས་པ་མཛད་དེ་སེ་ཆེན་པ་ལ་གནང༌། དེ་ལ་བདག་གི་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པས་གསན། 

དེས་བདག་དགེ་སོང་དར་མ་རིན་ཆེན་པ་ལ་གནང་ངོ་། །མྱུར་ལམ་ཟབ་མོ་མྱུར་དུ་

རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག།  །།

༈ ༀ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་

རྒྱས་འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །

སརྦ་མང་ལཾ།།  

1 མ་ཕྱི། ༥༨བ༢ན།   སྐུ། ༦༡ན༡ན།   ཞོལ། ༥༨ན༤ན།    བརྒྱུད   བླ། ༦༤ན༢ན།    རྒྱུད

2 མ་ཕྱི། ༥༨བ༢ན།    ཀ   སྐུ། ༦༡ན༡ན།    ཀོ   ཞོལ། ༥༨ན༤ན།    ཀོ   བླ། ༦༤ན༢ན།    གོ
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༄༅།།སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་ཟིན་བིས་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀ་ཡེ། དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་ཚིགས་བཅད་

བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པར། འདི་དག་དམན་པ་ལ་སོགས་དབེ་བ་རྣམས་ཀིས་ས་ཚོགས་

གཙོ་བོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་དང་གནས་སབས་

གསུམ་ནི་རྣམ་གསུམ་བགོད་པའི་དབང་གིས་ལས་དང་ཀུན་རྟོགས་མཆོག་རྣམས་

སོ། ཞེས་དང༌། དེའི་འགེལ་པར། འདི་དག་དམན་པ་ལ་སོགས་དབེ་བ་རྣམས་ཀིས་

ས་ཚོགས་གཙོ་བོ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། ཕྱག་རྒྱ་

གསུམ་དང་གནས་སབས་གསུམ་ཞེས་པ་ནི། རྣམ་གསུམ་བགོད་པའི་དབང་གིས་

ཤེས་པ་སྟེ། འདིར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཛག་པའི་བགོད་པ་ནི་དམན་པའི་གནས་

སབས་སོ། །གཡོ་བའི་བགོད་པ་ནི་འབིང་གི་གནས་སབས་སོ། །མི་གཡོ་བའི་བགོད་

པ་ནི་མཆོག་གི་གནས་སབས་སོ། །འདི་རྣམས་ལ་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། འཛག་པའི་

བདེ་བ་སྦིན་པ་མོའ།ོ །ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་གཡོ་བའི་བདེ་བ་སྦིན་པ་མོའོ། །ཕྱག་

རྒྱ་ཆེན་མོ་ནི། མི་གཡོ་བའི་བདེ་བ་སྦིན་པ་མོའ།ོ །དེ་ལྟར་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ལ་

ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་བསོམ་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྣལ་འབོར་

བས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་སད་དུ་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་པར་བའོ་ཞེས་

སོ། །ཕྱག་རྒྱ་བཞི་སོམ་པའི་རིམ་པ་ཡང་། ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་ཚིགས་བཅད་དོན་གཉིས་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་ཟིན་བིས།
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པ་དང༌། དོན་གསུམ་པར”་དང་
1
རྒྱལ་བའི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་འདི་ནི་འཕེལ་བའི་དོན་

སད་དང་པོར་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བསྟེན་པར་བ། །དེ་ནས་ཉི་མའི་གཟུགས་ནི་ལུས་དང་

གདོང་དང་རང་པ་གཙུག་ཏོར་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་སྟེ། །གོག་གི་དབྱུག་

པའི་རེས་མཐུན་འཕོ་མེད་བདེ་བ་སྐེད་པར་བེད་མ་མཚན་ཉིད་ཡན་ལག་རབ་ཏུ་

རོགས། །རོ་རེ་རྣམས་ཀི་རབ་ཏུ་སང་བར་བེད་མ་སྲིད་གསུམ་གནས་ལུས་ཆོས་ཀི་

དབིངས་ནི་དེ་ནས་འགྱུར། འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བའི་འབས་སྟེར་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པོ་

འདི་རྣམས་གོང་དང་འབོག་དགོན་དུར་ཁོད་དང༌། །མི་གཙང་བ་དང་གཙང་བའི་

གནས་དང་ཁྱིམ་དང་ལྷ་ཡི་ཁང་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནི་དུས་ཀུན་ཏུ། །ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་

དགའ་བ་ལ་གནས་འཇིག་རྟེན་ལམ་ལས་རབ་གོལ་རིགས་དང་རིགས་མིན་མངོན་

སྤོད་ཅིང༌། །ལུས་སྟོབས་བདེ་སྟེར་བཟའ་བ་བཏུང་བ་ལ་སོགས་ལོངས་སྤོད་དང་

ལྡན་རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀིས་བསོམ་པར་བ། ཞེས་སོ། །སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་ཚིགས་

བཅད་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད་པར། སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀིས་གལ་ཏེ་

བསྔགས་པ་རྣམས་ཀི་འདོད་པ་གྲུབ་པར་མ་གྱུར་ན། །ནཱ་ད་གོམས་པས་བཙན་

ཐབས་ཆུ་སྐེས་མངའ་གནས་རོ་རེ་ནོར་བུ་ཐིག་ལེ་བཀག་ནས་”སྒྲུབ
2
་པར་བ། ཞེས་

དང༌། དེའི་འགེལ་པར། ད་ནི་བཙན་ཐབས་ཀི་རྣལ་འབོར་གསུངས་ཏེ། འདིར་གང་གི་

ཚེ་སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ལ་སྲོག་མ་བཅིངས་

པ་ཉིད་ཀིས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སད་ཅིག་མ་མ་སྐེས་ན། དེའི་ཚེ་ནཱ་ད་གོམས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༢ན༣ན།  ཞོལ།༼ཀ༽ ༡ན༦ན།   ་དང་     སྐུ།༼ཀ༽ ༢ན༤ན།  བླ།༼ཀ༽ ༢ན༣ན།༥༥   +།

2 མ་ཕྱི། ༢བ༢ན།    སྒྲུབ   སྐུ། ༢བ༥ན།    བསྒྲུབ   ཞོལ། ༢ན༦ན།    སྒྲུབ   བླ། ༢བ༤ན།    བསྒྲུབ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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འཆད་པར་འགྱུར་བས་བཙན་ཐབས་སུ་དབུ་མར་འབའ་བར་བས་ནས། ཤེས་རབ་

ཀི་སྐེས་སུ་གནས་པའི་རོ་རེ་ནོར་བུ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་བཀག་ནས་མི་

གཡོ་བས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སད་ཅིག་མ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། ཞེས་པ་ནི་བཙན་ཐབས་

ཀི་རྣལ་འབོར་རོ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་འཆད་འགྱུར་ནི། ལེའུ་དེའི་ཚིགས་བཅད་

བརྒྱ་གོ་ལྔ་པ་དང་གོ་དྲུག་པར། ནུས་མ་གང་ཞིག་ལྟེ་བའི་དབུས་ནས་གཞན་གི་

གནས་སུ་བཅུ་གཉིས་མཐའ་དང་ཆ་ཡི་མཐར་འགོ་བ། །དེ་ནི་ལྟེ་བར་འགོག་པ་དང་

བཅས་དི ་མེད ་གོག་དང་མཚུངས་པ་དབྱུག་པའི ་གཟུགས་ཅན་ལངས་པ་

ཡང༌། །འཁོར་ལོ་ནས་ནི་འཁོར་ལོའི་བར་དུ་ངེས་པར་དམན་ཞིང་རོལ་བའི་འགོད་

པས་དབུ་མའི་རྩ་ལ་བསྐོད། །ཇི་སྲིད་གཙུག་ཏོར་བུག་པར་བཙན་ཐབས་ཉིད་ཀིས་

ཕྱི་རོལ་གི་ནི་པགས་པ་དག་ལ་ཁབ་བཞིན་རེག །དེའི་དུས་སུ་ཐུར་དུ་སེལ་བ་

མཆོག་གི་བཙན་ཐབས་ཉིད་ཀིས་སྟེང་གི་ལམ་དུ་བསྐུལ་བར་བ། །ཟུང་གི་རླུང་དག་

འགག་པ་ན་ནི ་གཙུག་ཏོར་ཕུག་ནས་མཆོག་གི ་གོང་ཁྱེར་དག་ཏུ་འགོ་བར་

འགྱུར། །དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་རོ་རེ་རབ་ཏུ་སད་པས་ཡུལ་དང་བཅས་པ་མཁའ་ལ་”སྤོད་

པ་ཉིད
1
་དུ་འགྱུར། མངོན་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་སར་ཡང་འདི་ནི་རྣལ་

འབོར་པ་”རྣམས
2
་དག་གི་ས་ཚོགས་ཡུལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཉི་མ་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་བརོད་ཀི་འགེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་

ལག་གསལ་བའི་དོན་དུ། བཙན་ཐབས་ཀི་སྦོར་བ་ཡང་ཐབས་སོ། །བཙན་ཐབས་ཀི་

1 མ་ཕྱི། ༣ན༡ན།    སྤོད་པ་ཉྱིད   སྐུ། ༣ན༤ན།    སྐོད་པ་ཉྱིད   ཞོལ། ༢བ༥ན།    སྤོད་གཉྱིད    བླ། ༣ན༤ན།    སོྤད་

པ་ཉྱིད

2 མ་ཕྱི། ༣ན༢ན།    རྣམ   སྐུ།༣ན༥ན།    རྣམས   ཞོལ། ༢བ༥ན།     རྣམ   བླ། ༣ན༤ན།    རྣམས
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སྦོར་བ་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ། གང་གི་ཚེ་སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་བརན་

མཐོང་ནས། རླུང་མ་བསམས་པ་ཉིད་ཀི་མི་འགྱུར་བའི་སད་ཅིག་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

དེའི་ཚེ་ནཱ་ད་གོམས་པར་བས་པས། ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་དགའ་བ་གོམས་པ་ཡི་

བཙན་ཐབས་ཀི་ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པའི་སྒ་ཡིས་སྲོག་དབུ་མར་གཞུག་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་

ལེགས་པར་བསབས་པའི་མཆོག་གི་འདོད་པ་མ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཡོན་ཏན་

དང་ལྡན་པ་རེས་སུ་ཆགས་པའི་མོའི་ཀཀྐོ་ལར་བོ་ལ་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་བཅུག་ལ། མི་

འདར་བ་ཉིད་ཀིས་ངལ་བ་སོགས་ཏེ། དེའི་ཟེ་འབྲུའི་ཁར་རོ་རེ་ནོར་བུ་བཙིར་ནས་

ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་རོས་སད་ཅིག་ཙམ་མི་སྒུལ་བར་བའོ། །དེ་མི་འགྱུར་བའི་གནས་

སབས་བྱུང་བ་ན། ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པ་བརོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་བླ་མ་དམ་པའི་དིན་གིས་

ཐོབ་པ་སྔོན་དུ་བ་ཞིང༌། བཞི་པ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཡིས། 

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་འགོག་པའོ། །དེ་ནས་མི་འགྱུར་བའི་སད་ཅིག་ཐོབ་

པའོ། །འདི་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གསལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་དོན་”ཏོ
1
། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །འདི་དག་དགོས་པའི་དབང་གིས་རྒྱུད་ཚིག་ལོགས་སུ་བཀོལ་

ལགས་པ། མཁའ་འགོའི་ཚོགས་ཀུན་བཟོད་མཛད་རིགས་སོ། །

བླ་མ་དང་འཇམ་པའི་དབངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་

ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་རོགས་པའི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་

ནི། ཉམས་ལེན་དམིགས་ཕྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སབས་སུ་བབ་པའི་རྒྱུད་ཚིག་གི་

དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་དང༌། དེའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༣ན༦ན།  ཞོལ། ༣ན༤ན།  ཏོ     སྐུ། ༣བ༤ན།  བླ། ༣ན༣ན།    ནོ
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གཉིས་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་བསྐེད་པ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་

ཚུལ་དང༌། སྲོག་རྩོལ་གི་སོགས་ཆོག་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦོར་བ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་

པའི་ཚུལ་ལོ། །དེའི་དང་པོ་ནི་སྤིར་དུས་འཁོར་ནས་ཕྱག་རྒྱ་བཞིར་གསུངས་ཀང་

ལས་རྒྱ་དང༌། ཡེ་རྒྱ། ཕྱག་ཆེན་གསུམ་ནི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐེད་བེད་ཀི་ཕྱག་

རྒྱ་ཡིན། ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པ་ནི་སྔ་མ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ལ་ཕྱག་

རྒྱར་བརོད་པ་ཡིན་པས། འདིར་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

སྐེད་བེད་ཀི་ཁྱད་པར་རྣམས་གསུངས་ན། ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པའང་ཞར་ལ་རྟོགས་པར་

འགྱུར་བས། ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་གི་བསྟེན་ཚུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་

བཅུ་དྲུག་པར། འདི་དག་དམན་པ་ཞེས་སོགས་ཚིག་རང་པ་གཉིས་ཀིས་སྟོན་ཏེ། ས་

ཚོགས་གཙོ་བོ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ། བསྐེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་

གཉིས་ཡོད་པའི་འདིར་རོགས་རིམ། ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྱད་

པར་ཅན་གསུམ་ནི། དམན་པ་དང༌། སོགས་ཀིས་བསྡུས་པ་འབིང་དང༌། མཆོག་གི་

དབེ་བ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། གཞུང་འོག་མས་སྟོན་ཏེ། རྣམ་གསུམ་བགོད་པའི་

དབང་གིས། གནས་སབས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ལ། གང་ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་ན། 

ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་ཞིང༌། ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་ནི་ལས་དང་ཀུན་རྟོག་

མཆོག་རྣམས་སོ་ཞེས་པའི་དོན། ལས་རྒྱ་དང༌། ཀུན་རྟོག་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་

དང༌། མཆོག་སྟེ་ཕྱག་ཆེན་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་སོ། །གནས་སབས་གསུམ་སྐེད་

ཚུལ་ནི། ལས་རྒྱས་ནི་འཛག་པའི་བདེ་བའི་གནས་སབས་སྦིན་པར་བེད་ལ། ཡེ་

རྒྱས་ནི་གཡོ་བའི་བདེ་བའི་གནས་སབས་དང༌། ཕྱག་ཆེན་གིས་ནི་མི་གཡོ་བའི་བདེ་
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བའི་གནས་སབས་སྦིན་པར་བེད་དོ། །ཕྱག་རྒྱ་དང་པོ་གཉིས་བསྟེན་པ་ལ་མི་ལྟོས་

པར་ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་སྐེད་ཐུབ་པ་ནི་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ། ཕྱག་

ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེད་མི་ནུས་ཤིང་ལས་རྒྱ་བསྟེན་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཕྱག་རྒྱ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་སྐེད་ནུས་པ་ནི། དབང་པོ་འབིང་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་

སྔ་མ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་འདེན་མི་ནུས་པ་ནི། དང་པོར་ལས་རྒྱ་ཙམ་ལ་

བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་སྐེད་པ་ནི་དབང་པོ་ཐ་མར་འཇོག་ལ། དེ་ཡང་དང་པོར་ཕྱིའི་

ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་འདེན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དབང་པོའི་རིམ་པ་དེ་

བཞིན་དུ་བཞག་གི །གོམས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་

པའི་དབང་པོ་རབ་ཀིས་ཀང་ཕྱག་རྒྱ་དང་པོ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱག་རྒྱ་ཉིད་ཀི་

མཐུས་འགྱུར་མེད་ཀི་ལྷན་སྐེས་འདེན་པར་བེད་དོ། །གང་ཟག་ཀང་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་

གསུམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང༌། གང་ཟག་གཅིག་ཉིད་ཀིས་ཕྱག་རྒྱ་དང་པོ་ནས་

གསུམ་པའི་བར་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་འདེན་པའི་བར་རིམ་གིས་དབང་པོ་ཐ་མ་

འབིང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་སབས་ཡོད་དོ། །འོ་ན་འཛག་པའི་བདེ་བ་ཞེས་པའི་

འཛག་པ་དེ་བདེ་བ་ལ་སྦར་མི་རུང་ཞིང༌། བདེ་བའི་རྟེན་བང་སེམས་ལ་བེད་དགོས་

ན། ཕྱག་རྒྱ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་སབས་སུ་འཛག་པ་དང༌། གཡོ་བ་ཞེས་བརོད་ལ། ཕྱག་

རྒྱ་གསུམ་པ་ལ་མི་གཡོ་བ་ཞེས་བརོད་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན། དབང་པོའི་སོ་ནས་

ཕྱིར་འཛག་དང་གཡོ་བ་ལ་བེད་ན་གཞི་དུས་རང་དགའ་བ་དང་མཚུངས་པས། གཙོ་

བོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མི་རུང་བ་དང༌། འཛག་བདེ་ལ་རྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་དུ་མར་སད་པ་

དང༌། འོག་ནས་ཀང་འགྱུར་མེད་བདེ་བའི་འབས་སྟེར་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པོ་ཞེས་གསུངས་
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པས། ལམ་དུས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་དང་པོ་གཉིས་ཀས་ཀང་འགྱུར་མེད་ཀི་བདེ་བ་སྟེར་བར་

གསུངས་པ་དང༌། རྒྱལ་བའི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་འདི་ནི་འཕེལ་བའི་དོན་སད། ལས་རྒྱ་

སོགས་བསྟེན་པར་གསུངས་པས། ཕྱིར་མི་འཛག་པ་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་ག་ལ་དགོས་

པར་མཚུངས་ཤིང༌། ནང་གི་བང་སེམས་སྤི་བོ་ནས་ནོར་བུའི་བར་དུ་བབས་པའི་

ལྷན་སྐེས་བསོམ་པ་ཡང་གསུམ་ག་ལ་མཚུངས་པས། མདོར་ན་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མི་འཛག་

པར་མཚུངས། ནང་གི་འཁོར་ལོ་གོང་མ་ནས་ནོར་བུའི་བར་དུ་འཛག་པར་མཚུངས་

བཞིན་དུ། སྔ་མ་གཉིས་ལ་འཛག་པ་དང་གཡོ་བ་ཞེས་བརོད་ལ། ཕྱི་མ་ལ་མི་གཡོ་བ་

ཞེས་བརོད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དོགས་པ་དེ་སེལ་ཚུལ་ནི། བང་སེམས་ནང་ནས་

རིམ་པ་བཞིན་འཛག་པར་མཚུངས་པས། གཡོ་མི་གཡོའི་ཁྱད་པར་”ངེས
1
་འབེད་པ་

མིན་ཞིང༌། དབང་པོའི་ཕྱིར་མི་འཕོ་བ་ཡང་གསུམ་ག་ལ་མཚུངས་ཀང༌། མི་འཕོ་བར་

བེད་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། དེའི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ན་འདི་བཞིན་དུ་

འགྱུར་ཏེ། ཕྱག་ཆེན་ལའང་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་ནས་གྲུབ་པའི་ཕྱག་ཆེན་ནི་གཙོ་བོ་

དང༌། དབུ་མར་མ་ཚུད་གོང་ནས་གྲུབ་པའི་ཕྱག་ཆེན་ནི་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་ནས་ཕལ་བར་

འགྱུར་ལ། དེ་གཉིས་གང་གི་ལྷན་སྐེས་བིན་ཀང༌། བང་སེམས་མི་འཕོ་བའི་ཐབས་

གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ། ཕྱག་རྒྱ་ཉིད་ཀི་སྟོབས་ཀིས་བང་སེམས་མི་འཕོ་བའམ་མི་

གཡོ་བར་འགྱུར་བས། མི་གཡོ་བའི་བདེ་བ་ཞེས་བརོད་ལ། ཡེ་རྒྱ་དང་ལས་རྒྱ་

གཉིས་ཀིས་ལྷན་སྐེས་སྟེར་བའི་དུས་སུ་ཐིག་ལེ་འགོག་ཐབས་གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་

ཤིང༌། ཕྱག་རྒྱའི་སྟོབས་ཀིས་མི་གཡོ་བར་བེད་མི་ནུས་པས། ཐབས་གཞན་གིས་

1 མ་ཕྱི། ༤བ༥ན།    ངེས   སྐུ། ༥ན༥ན།  བླ། ༥ན༤ན།   དེས   ཞོལ། ༤བ༤ན།    ངེས་པར
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བཀག་ནས་མི་འགྱུར་བར་སྒྲུབ་དགོས་པས། ཕྱག་རྒྱའི་ངོས་ནས་འཛག་བདེ་གཡོ་

མི་གཡོ་བ་ཞེས་”བརོད
1
་ཀི། བང་སེམས་དབང་པོའི་སོ་ནས་འཕོ་མི་འཕོ་ཙམ་གིས་

མ་བཞག་པས་ཁྱད་པར་ཆེ་ཞིང༌། ཡེ་རྒྱ་དང་ལས་རྒྱ་གཉིས་ལ་གཡོ་བ་དང་འཛག་

པའི་བདེ་བ་ཞེས་བརོད་པའི་ཁྱད་པར་ནི། བང་སེམས་འཛག་པ་མྱུར་དུ་འཛག་པ་

དང༌། དལ་བུས་འཛག་པའི་ཁྱད་པར་རོ། །ཕྱག་ཆེན་གིས་བིན་གིས་བརླབས་ནས། 

ཕྱག་རྒྱ་སྔ་མ་གཉིས་ཀང་ལྷན་སྐེས་སྟེར་བའི་དུས་སུ་ཕྱག་རྒྱའི་མཐུས་བང་སེམས་

མི་འཕོ་བར་བཤད་ཀང༌། དབང་པོ་འབིང་དང་རྟུལ་པོས་ཕྱག་རྒྱ་སྔ་མ་གཉིས་ལ་

བརྟེན་ནས། ལྷན་སྐེས་ཀི་དུས་སུ་བང་སེམས་མི་འཕོ་བ་ཕྱག་རྒྱའི་སྟོབས་ཀིས་མི་

ནུས་པར་བཤད་པ་འགལ་ཏེ། སྔ་མ་ནི་དབང་པོ་མཆོག་དང༌། འདི་གཉིས་དབང་རྟུལ་

གི་སབས་ཡིན་པས་སོ། །མི་འཕོ་བའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཀང་ཕྱག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་

དུ་འགོ་བའི་ཚུལ་རྒྱུད་གཞན་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་མ་གསུངས་ལ། ཕཊ་ཡིག་

དང་རས་ལ་སོགས་པས་འགོག་པ་ཡང་འདིར་མི་བཞེད་པས། བང་སེམས་མི་འཕོ་

བའི་ཐབས་ནི་རླུང་གི་རྣལ་འབོར་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་གིས་བེད་”དེ
2
། འོག་ནས་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་སོམ་པའི་རིམ་པ་སོགས་

ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་ཚིགས་བཅད་དོན་གཉིས་པས་བསྟན་པ་དང༌། 

གནས་དང་དགོས་པ་སོགས་དོན་གསུམ་པས་བསྟན་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་ལྷན་སྐེས་བདེ་

བ་འདི་ནི་འཕེལ་བའི་དོན་སད་ཅེས་སོགས་ཀིས་འཆད་ལ། རྒྱལ་བའི་ལྷན་སྐེས་བདེ་

བ་ལ་འབས་དུས་དང༌། དེ་འདེན་བེད་ལམ་གི་ལྷན་སྐེས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཕྱི་མ་

1 མ་ཕྱི། ༥ན༢ན།   སྐུ། ༥བ༣ན།    བརོད   ཞོལ། ༥ན༡ན།    བཅོད   བླ། ༥བ༢ན།    བརོད

2 མ་ཕྱི། ༥ན༦ན།   སྐུ། ༦ན༡ན།    དེ   ཞོལ། ༥ན༥ན།    དོ   བླ། ༥བ༥ན།    དེ
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སྟེ། དེ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་དང་པོར་ལས་རྒྱ་བསྟེན་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ལས་རྒྱ་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་བསྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་འཕེལ་བར་བེད་པའོ། །ལས་རྒྱས་ལྷན་

སྐེས་བསྐེད་པའི་རེས་དེ་ནས་ཉི་མ་སྟེ་ཤེས་རབ་ལྷ་མོའི་གཟུགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྱག་

རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས། ལྷན་སྐེས་འཕེལ་བར་བེད་དེ། ཕྱག་རྒྱ་དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

ལུས་དང་ཞེས་སོགས”།
1
གཙུག་ཏོར་ཡན་ལག་ཉིང་ལག་ལ་སོགས་མཚན་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་སོ། །ཡེ་རྒྱས་ལྷན་སྐེས་འདེན་ནུས་

པའི་རེས་དེ་ནས་ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་སེལ་བར་བེད་དེ། དེའི་མཚན་

ཉིད་ནི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་

རོགས་ཤིང༌། ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་དེས་འཕོ་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་སྐེད་པར་བེད་པ་

དང༌། ས་འོག་ས་”སྟེང
2
་ས་བླ་སྟེ་སྲིད་པ་གསུམ་གི་གནས་ལུས་ཡིད་ངོར་ཅི་རིགས་

སུ་སང་བར་བེད་པའི་འོད་ཀི་སང་བ་དང་ལྡན་ཞིང༌། རོ་རེ་རྣམས་ཀི་ཞེས་པ་ནས་

རྣལ་འབོར་པས་རང་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ཀ་མ་བརྟགས་པའི་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་

སོམས་པར་འཇུག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྐུ་རོ་རེ་དང༌། དེས་སྟོང་ཉིད་ཀི་སྒ་དབངས་

བསྒགས་པའི་གསུང་རོ་རེ་དང༌། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་ཆ་ནས་ཐུགས་རོ་རེ་དང༌། 

སྟོང་ཉིད་ལ་དམིགས་ཤིང་མི་རྟོག་པའི་ཆ་ནས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སྟེ། རོ་རེ་བཞི་དང་ལྡན་

ཞིང་མ་བརྟགས་ཤིང་གསལ་བ་གོག་ལྟ་བུའི་ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་

འཕེལ་བར་བེད་”དོ
3
། །ཚིགས་བཅད་གཉིས་པས་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ལྷན་སྐེས་བསྐེད་

1 མ་ཕྱི། ༥བ༣ན།  ཞོལ། ༥བ༣ན།    །      སྐུ། ༦ན༥ན།  ་ཏེ་      བླ། ༦ན༣ན། ་ཏེ།

2 མ་ཕྱི། ༥བ༥ན།    སེངས   སྐུ། ༦ན༦ན།    སེང   ཞོལ། ༥བ༤ན།    སེང   བླ། ༦ན༥ན།    སེངས

3 མ་ཕྱི། ༦ན༡ན།   སྐུ། ༦བ༣ན།    དོ   ཞོལ། ༦ན༡ན།    དེ   བླ། ༦བ༡ན།    དོ
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པའི་ཁྱིམ་དང་ཞེས་སོགས་ཀིས་གནས་དང༌། དུས་ཀུན་ཏུ་ཞེས་པས་དུས་ཀི་ཁྱད་

པར་དང༌། འགྱུར་མེད་བདེ་བའི་འབས་སྟེར་ཞེས་པས་བསྟེན་པའི་དགོས་པ་དང༌། 

ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་ཞེས་པས། ལྷན་སྐེས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྒྲུབ་པ་པོ་དང༌། 

འཇིག་རྟེན་ལམ་ལས་རབ་གོལ་རིགས་དང་རིགས་མིན་མངོན་སྤོད་ཅིང་ཞེས་པས། 

རིགས་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་སྤོད་པར་གསུངས་ཤིང༌། ལུས་སྟོབས་ཞེས་སོགས་

ཀིས་བང་སེམས་འཕེལ་བའི་དོན་དུ་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་བརྟེན་ནས། དབང་པོ་

རྟེན་བཅས་རྣམས་”ཚིམས
1
་པར་བས་པས་བདེ་བ་འཕེལ་བར་བེད་པའོ། །གཉིས་པ་

ནི་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦོར་བ་འདི་ཡན་ལག་དྲུག་པོ་གང་གི་

སོགས་ཆོག་ཏུ་འདོད་པ་ནི། བླ་མ་ཁ་ཅིག་ནི་སོར་བསམ་གཉིས་”གྲུབ
2
་རེས་སུ་

སྲོག་རྩོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པའི་སོགས་ཆོག་ཏུ་འདོད་དེ། འགེལ་ཆེན་ལས་སོ་

སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་མཐོང་བར་འགྱུར་ལ། སྲོག་མ་བཅིངས་པ་

ཉིད་ཀིས་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བསམས་ནས་སྲོག་རྩོལ་གི་སོགས་ཆོག་ཏུ་འདོད་

ཅིང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོགས་ཆོག་ཏུ་བཞེད་དེ། འགེལ་པར་འགྱུར་བ་

མེད་པའི་སད་ཅིག་མ་མ་སྐེས་ན་དེའི་ཚེ་ནཱ་ད་བསོམ་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་

སོགས་གསུངས་པའི་དོན་དུ་དགོངས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཉི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ནི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་མ་སྐེས་པ་བསྐེད་པའི་ཕྱིར་

ཏུ་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བང་སེམས་ནོར་བུར་ཕབ་པ་སྟེང་དུ་ལྡོག་པའི་

ཐབས་སུ་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦོར་བ་བེད་པར་གསུངས་ཏེ་མཚན་བརོད་ཀི་འགེལ་

1 མ་ཕྱི། ༦ན༣ན།    ཚིམས   སྐུ། ༦བ༦ན།    ཚིམ   ཞོལ། ༦ན༣ན།   བླ། ༦བ༤ན།    ཚིམས

2 མ་ཕྱི། ༦ན༤ན།   སྐུ། ༦བ༦ན།    གྲུབ   ཞོལ། ༦ན༤ན།    སྒྲུབ   བླ། ༦བ༤ན།    གྲུབ
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པར་གསལ་བར་ཡོད་དོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོགས་ཆོག་ཏུ་མི་འཐད་དེ། ཡན་ལག་

སྔ་མ་རྣམས་གྲུབ་ན་སྲོག་དབུ་མར་འཆིང་བ་སོགས་གྲུབ་པས་སྲོག་མ་ཆིངས་ན་

བཙན་ཐབས་ཀི་སྦོར་བ་བེད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། ཡན་ལག་སྔ་མ་

རྣམས་མ་གྲུབ་ན་སོགས་ཆོག་དེ་ཙམ་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་མཚན་ཉིད་པ་

བསྐེད་མི་ནུས་ཤིང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཙམ་བསྐེད་ནུས་ཀང༌། དེ་ཙམ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འགྱུར་བས་སོོ། །སོབ་དཔོན་ཉི་མ་དཔལ་གི་བཞེད་པ་དེ་

ཡང་བདེ་བ་མ་སྐེས་པ་སྐེད་པའི་ཐབས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་སོགས་གསུངས་

ཀང་དེའི་སྔོན་དུ་སྲོག་དབུ་མར་མ་ཆིངས་པ་འཆིང་བར་བེད་པའི་སོགས་ཆོག་མ་

གསུངས་པས་དེ་གཉིས་ཀ་དགོས་སོ། །རང་གི་ལུགས་ནི་སྲོག་རྩོལ་གི་སོགས་ཆོག་

ཡིན་ཏེ། སྲོག་དབུ་མར་མ་ཆིངས་པས་ནཱ་ད་གོམས་པའི་སྦོར་བས་བཙན་ཐབས་སུ་

སྲོག་དབུ་མར་འབབ་པར་བེད་དགོས་པར་གསུངས་པ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

གཏུམ་མོ་འབར་བང་སེམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་འོང་བ་ཡང༌། སྤིའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

པའི་བདེ་བ་མ་སྐེས་པ་བསྐེད་པ་ལ་ཡང་དེ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པས་སྲོག་དབུ་མར་

བསྲེ་བའི་སོགས་ཆོག་གོ །དེ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་དང་བཅོ་

བརྒྱད་པར་སོར་སྡུད་པ་ཞེས་སོགས་རང་པ་གཉིས་ཀིས་གསུངས་པ་ནི། སོར་

བསམ་གཉིས་ཀི་རྟགས་བཅུ་རོགས་ནས་བསྔགས་པ་རྣམས་ཀི་འདོད་པ་གྲུབ་པར་

མ་གྱུར་ན་ཞེས་པ་སྲོག་རྩོལ་”བསོམ
1
་ཀང་དེའི་མཐུས་སྲོག་དབུ་མར་མ་ཚུད་ན་

འཆད་འགྱུར་ནཱ་ད་གོམས་པར་བེད་པར་གསུངས་པ་ནི་རོ་རེ་ནོར་བུར་ཐིག་ལེ་

1 མ་ཕྱི། ༦བ༦ན།    བསྒོམ   སྐུ། ༧བ༤ན    བསྒོམས   ཞོལ། ༦བ༦ན།    བསྒོམ   བླ། ༧བ༡ན།    བསྒོམས
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བཀག་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་ལ། གང་གིས་ན་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦོར་བས་སོ། །ཆུ་སྐེས་

ནི་ཡུམ་གི་པདྨ་སྟེ། དེར་གནས་པའི་རོ་རེའོ། །དེའི་དོན་རྒྱས་པར་ལེའུ་དེའི་ཚིགས་

བཅད་གོ་ལྔ་པ་དང་གོ་དྲུག་པར་གསུངས་པ་ནི། ནུས་མ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ནུས་མ་ནི་

སྲོག་འཛིན་ནོ། །ལྟེ་བའི་དབུས་རྩ་འཁོར་གི་ལྟེ་བ་རོ་རྐྱང་ནས་གཞན་ནི་ས་བུག་གི་

ཕྱི་རོལ་གི་གནས་སུ་བཅུ་གཉིས་མཐའ་དང༌། ཞེས་པ་དང༌། མཐར་འགོ་བ་ཞེས་པ་

སྦྲེལ་ན། སོར་བཅུ་གཉིས་ཕྱིར་རོལ་ཏུ་འགོ་སྟེ། ས་རླུང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འགོ་བའི་ཚད་

དོ། །ཆའི་མཐར་འགོ་ཞེས་པ་ཆ་ནི་བཅུ་དྲུག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ནམ་མཁའི་རླུང་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་སོར་བཅུ་དྲུག་འགོ་བར་བསྟན་པས། ཕྱི་རོལ་ཏུ་འགོ་བའི་རིང་ཚད་དེ། སྔར་

ཐུང་ཚད་གཉིས་ཀི་བར་གིས། ཆུ་མེ་རླུང་གསུམ་གི་ཚད་ཀང་ཤེས་པར་ནུས་ཏེ། 

རིམ་པ་ལྟར་སོར་བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་རྣམས་སུ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འགོ་

བའི་ཚད་དོ། །སྲོག་འཛིན་དེ་རོ་རྐྱང་ནས་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས། ལྟེ་བའི་དབུས་ཀི་དབུ་

མའི་ནང་དུ་བཙུད་དེ། འཁོར་ལོ་དེ་ནས་འཁོར་ལོ་གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་སུ་ཕྱིན་

ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ་ཇི་སྲིད་གཙུག་ཏོར་གི་བུག་པར་ཕྱིན་ནས་དེའི་ཕྱི་རོལ་གི་པགས་

པ་དག་ལ་ཁབ་བཞིན་རེག་གི་བར་དུའོ། །ལམ་གང་ནས་འགོ་ན་རོལ་བ་སྟེེ་བདེ་བ་

སྟེར་བའི་ལམ་དབུ་མ་ནས་གེན་དུ་འགོ་ཞིང་རོ་རྐྱང་གཉིས་ཀ་ནས་དུས་གཅིག་ལ་

རྒྱུ་བ་འགོག་པའི་ཕྱིར། ངེས་པར་དམན་ཞིང་ཞེས་པའི་དོན་རོ་རྐྱང་ནས་རྒྱུ་བ་དམན་

པ་སྟེ་བཀག་ནས་དབུ་མ་ཁོ་ན་ནས་རྒྱུ་བའི་དོན་ནི། རླུང་ཁོ་ན་རྒྱུ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་

བཅས་ཞེས་པ་དང༌། ཡང་ཞེས་པའི་དོན་གཏུམ་མོ་དང་བཅས་པ་དེ་ནས་རྒྱུ་བའོ། །དེ་

ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་དི་མ་མེད་པའི་གོག་དང་མཚུངས་ཤིང༌། རླུང་དང་གཅིག་ཏུ་འདེས་
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པས་དབྱུག་པའི་གཟུགས་ཅན་ལྟ་བུའོ། །ལངས་པས་ཞེས་པ་ནི་འབར་བའི་དོན་

”ཏོ
1
། །དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཐབས་གང་གིས་བེད་ན་བཙན་ཐབས་ཉིད་ཀི་ཞེས་པས་སྟོན་ཏེ། 

ལྟེ་བར་རླུང་འགོག་པ་དེའི་དུས་སུ་བསྐུལ་བར་བ་ཞེས་སོ། །གང་བསྐུལ་བ་ནི། གཞི་

དུས་སུ་ལྟེ་འོག་ནས་འོག་སོ་གཉིས་སུ་འགོ་བའི་ཐུར་སེལ་ལོ། །ལམ་གང་ནས་

བསྐུལ་ན་སྟེང་གི་ལམ་དུ་སྟེ་ལྟེ་བའི་སྟེང་གི་དབུ་མའི་ལམ་ནས་སོ། །ཐབས་གང་

གིས་བསྐུལ་ན་མཆོག་གི་བཙན་ཐབས་ཉིད་ཀིས་ཞེས་པས། ཐུར་སེལ་ལྡོག་པའི་

སྦོར་བ་སྟོབས་དག་པོ་ཉིད་ཁོ་ནས་སོ། །དགོས་པ་གཏུམ་མོ་ཁྱད་པར་འབར་བ་

སོགས་དང༌། གཞན་ཡང་རོ་རྐྱང་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་གི་བཟུང་”ངག
2
་བཀག་ནས། 

དབུ་མར་ཚད་པས་གཙུག་ཏོར་ཕུག་ནས་མཆོག་གི་གོང་ཁྱེར་དག་ཏུ་འགོ་བར་

འགྱུར་ཞེས་པ་འཕོ་བ་དང༌། གོང་འཇུག་ནུས་པ་དང༌། རོ་རྐྱང་ནི་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་

པ་སོགས་སྔར་གི་དེ་ལྟར་བས་ན། རང་གི་ཡིད་ལ་རོ་རེ་རབ་ཏུ་སད་པ་སྟེ། བདེ་སྟོང་

ཁྱད་པར་ཅན་བསྐེད་ཅིང་གོམས་པས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་ཕ་བ་དང༌། 

རེག་པ་ཡང་བ་སོགས་དང༌། ཡིད་ཡུལ་དང་བཅས་པ་མཁའ་ལ་སྤོད་པ་སོགས་ཡོན་

ཏན་བརྒྱད་ཐོབ་པ་དང༌། བདེ་སྟོང་ཉིད་གོམས་པར་བས་པས། མངོན་ཤེས་ལྔ་ཐོབ་

ཅིང༌། གཞན་ཡང་སྲོག་དབུ་མར་འདེས་པའི་མཐུས་རྣལ་འབོར་པ་རང་ལ་ལྷན་སྐེས་

ཁྱད་པར་ཅན་སྟེར་བས། ས་ཚོགས་ཡུམ་གིས་བ་བ་རྣམས་ཀང་བེད་པར་འགྱུར་

རོ། །འོ་ན་རང་ལུགས་ལའང་སྲོག་དབུ་མར་མ་ཆིངས་པ་འཆིང་བའི་སོགས་ཆོག་ཏུ་

བཙན་ཐབས་ཀི་སྦོར་བ་བས་པས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་ན་གཏུམ་མོ་འབར་ནས་ཞུ་

1 མ་ཕྱི། ༧ན༦ན།    ཏོ   སྐུ། ༨ན༥ན།    ནོ   ཞོལ། ༧བ༡ན།    ཏོ   བླ། ༨ན༣ན།    ནོ

2 མ་ཕྱི། ༧བ༢ན།    ངག   སྐུ། ༨བ༢ན།    དག   ཞོལ། ༧བ༣ན།    ངག   བླ། ༨ན༥ན།    དག
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བདེ་ཡང་འདེན་ནུས་པས། སོགས་ཆོག་གཉིས་པ་བདེ་བ་མ་སྐེས་པ་སྐེད་པའི་

སོགས་ཆོག་དོན་མེད་དོ་སམ་ན། སྲོག་དབུ་མར་ཚུད་ན་དེ་ལྟར་བདེ་བ་སྐེ་ཡང་བདེ་

བ་མ་སྐེས་ན་ཞེས་པའི་དོན་ནི། བདེ་བ་ཙམ་མ་སྐེས་པ་ལ་མི་བེད་ཀི། ཁྱད་པར་ཅན་

ཕྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་མ་སྐེས་པ་སྐེད་པའི་སོགས་ཆོག་

ཏུ་ལས་རྒྱ་ཀུན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐེད་ཅིང་སེལ་བའི་ཐབས་ཁྱད་

པར་ཅན་དགོས་པས་སྐོན་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་གཉིས། ནཱ་ད་གོམས་པའི་སྦོར་བ་ཉམས་སུ་

ལེན་ཚུལ་དང༌། སྟོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། ནཱ་ད་ཞེས་པ་སྒ་ཙམ་ཡིན་ལ། འདིར་སབས་སུ་བབ་པ་ཧཱུཾ་ཡིག་

གོ །དེ་ཡང་ཧཱུཾ་ངག་ཏུ་བརོད་ཅིང་ཐུར་སེལ་སྟེང་དུ་འདེན་པའི་དམིགས་པ་དག་པོ་

གཅིག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བེད་པའི་དོན་”ཏོ
1
། །ཉམས་ལེན་གི་དུས་སུ་སྔོན་དུ། བླ་མའི་

རྣལ་འབོར་མཎྜལ་གསོལ་འདེབས་ཡིག་བརྒྱ་སོགས་སྔོན་དུ་གཏོང་ཞིང༌། སྔོན་འགོ་

ཁྱད་པར་ཅན་ནི་སྲོག་རྩོལ་བསོམས་པས་དབུ་མར་ཚུད་ཀང་རླུང་ལས་རུང་དུ་གྱུར་

པ་གཅིག་གིས་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦོར་བ་བེད་པར་གསུངས་པས། རླུང་མ་བང་བའི་

གང་ཟག་གིས་ཐོག་མར་འོག་སོའི་རོར་བཟླས་བ་སྟེ། ལུས་དང་དུས་ཀི་གནད་ནི་

གཞན་དུ་བཤད་པ་བཞིན་དང༌། གང་དུ་དམིགས་པ་ཡུལ་གི་གནད་ནི་གསང་གནས་

ཀི་རྩེ་ནས། ལྟེ་འཁོར་སྟེང་སོར་བཞི་ལྷག་ཙམ་དུ་དབུ་མ་ཁ་དོག་སྔོ་ཞིང་དྭངས་པ་

གསལ་བ། དབུ་མའི་མར་ས་ནས། ལྟེ་གོང་གི་བར། ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ་གི་གདངས་

1 མ་ཕྱི། ༨ན༣ན།    ཏོ   སྐུ། ༩ན༣ན།    ནོ   ཞོལ། ༨ན༣ན།    ཏོ   བླ། ༨བ༦ན།    ནོ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དང་གནས་པ་སྟེ། དབུས་སུ་ཧཱུཾ་དང༌། ལྟེ་གོང་ནས་གསང་གནས་ཀི་རྩེ་བར་དུ་ཕྱིར་

འགོ་བ་ཨཱཿ འི་གདངས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇུག་ལྡང་གནས་གསུམ་ལ་དམིགས་པའི་

རོར་བཟླས་བས་པས་རླུང་འཇམ་དུ་སོང་བའི་སབས་དམིགས་པ་དངོས་གཞི་བ་བ་

ནི་ལུས་བསྲངས། ལག་པ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་སིང་ཁར་བསོལ། ལེ་རྩེ་དང་མིག་ཅུང་ཟད་

གེན་དུ་ལྡོག་ནས་ངག་ཏུ་ཧཱུཾ་གི་གདངས་དང༌། ལྟོ་བ་སལ་ཚིགས་ས་ལ་སྦར་བ་

སོགས་ལུས་ངག་གི་རྩོལ་བ་ཅུང་ཟད་དང་དུས་གཅིག་ཏུ་དབུ་མའི་མར་ས་ནས་ཐུར་

སེལ་རིམ་གི་ལྟེ་བའི་སྟེང་སོར་བཞི་ཙམ་དུ་དངས་ནས་ཅུང་ཟད་བཟུང༌། སྟེང་རླུང་

མི་མནན་ཞིང་རྩོལ་མེད་དུ་བཞག །གཏོང་དུས་ས་བུག་ནས་དལ་བུས་བཏང་ནས་ཉི་

ཤུ་རྩ་གཅིག་ལ་སོགས་པ་ཇི་ཙམ་འཚམ་པ་བ། མགོན་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་སྲོག་རྩ་

བརྒྱངས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་བྱུང་ན་དེའི་མོད་ལ་བཞག་ནས་སྔར་བཞིན་རོར་བཟླས་བ། 

མི་བདེ་བ་སངས་པ་དང་སྔར་བཞིན་བ་ཞིང༌། དེའི་མཐུས། རླུང་ཅུང་ཟད་བང་བ་དང་

སྟོབས་དག་པོ་བ་ཞིང་དེ་གོང་དུ་དལ་བུས་བ། སྟོབས་དག་པོ་བེད་པའི་ཚིགས་ནི་

སྲོག་འཛིན་ལྟེ་འོག་མན་ཆད་དུ་འཆུག་པ་དང༌། ཐུར་སེལ་ལྟེ་བ་ཡན་”ཆད
1
་དུ་

འཆུག་པ་གང་གིས་ཀང་ཟུག་གཟེར་སོགས་རྣམས་ཀི་ཉམས་ལེན་ལ་གནོད་པའི་

གེགས་ཆེན་པོ་མི་འབྱུང་བའི་མཚམས་ནས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཉམས་ལེན་ལ་མཁས་

པར་བས་པས། སྲོག་ཐུར་གཉིས་དབུ་མར་ཚུད་པ་སོགས་ལ་རླུང་སྦོར་གཞན་

རྣམས་ལས་མྱུར་བ་སོགས་ཀི་ཕན་ཡོན་འབྱུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྟོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་ཅན་ངོས་བཟུང་བ། དེ་སྒྲུབ་ཚུལ་

1 མ་ཕྱི། ༨བ༣ན།   སྐུ། ༩བ༤ན།    ཆོད   ཞོལ། ༨བ༤ན།  བླ། ༩བ༡ན།    ཆད



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་ཟིན་བིས།
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གི་ཟུར་”བ
1
་ཡོད་མེད་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། ས་ཚོགས་ཡུམ་ལྟ་བུ་སོགས་མ་བརྟགས་པའི་ཡུམ་མཚན་ཉིད་

རོགས་པར་སང་ཞིང༌། དེར་མ་ཟད་རང་ཡང་དུས་འཁོར་ལྟ་བུའི་ཡབ་ཏུ་སང་བ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་ཞལ་སྦོར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སང་བ་ནི་སྟོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་ཅན་

ནོ། །དེ་ལ་ཡང་འདོད་མི་འདོད་ཀི་སང་བ་གཉིས་སྐེ། མི་འདོད་པ་ནི་སང་བར་ཤེས་

དགོས་ཞིང༌། འདོད་པ་ལ་ཡང་ཕྱི་རོལ་ནས་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་རྣམ་པ་

གཏད་མ་གཏད་གཉིས། རྣམ་པ་གཏད་པ་ནི་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའི་གང་ཟག་གི་རྣམ་པ་གཏད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་

རྣལ་འབོར་མ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་གཏད་པ་གཉིས་ཀིས་ཀང༌། ལྷན་སྐེས་འདེན་པའི་

ཡུལ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ཡང་འདིར་བཤད་པའི་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོར་མི་

བཞེད་དོ། །ཆེད་ཀི་རྣམ་པ་མ་གཏད་པ་ནི་གོག་ལྟ་བུ་མ་བརྟགས་པར་འབྱུང་བའི་

ཡུམ་གི་རྣམ་པ་སྟེ། འདིར་བཤད་པའི་ཕྱག་ཆེན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་

ལྷ་མོའི་རྣམ་པ་དང༌། ཕལ་བའི་རྣམ་པ་གཉིས་འབྱུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཟུར་བ་མ་བས་ཀང་འབྱུང་བ་

སང་མོད་ཀང་དེ་ནི་ནམ་འདོད་དུ་མི་འོང་བས་མི་བརྟན། འདིར་གཟུགས་སྒྲུབ་དང་

སྲོག་བསྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གཟུགས་སྒྲུབ་ཁྱད་པར་ཅན་གཟུགས་འདུན་པས་

བསྒྱུར་བ་ནི། ལུས་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་དང་མིག་དང་སེམས་སིན་མཚམས་སུ་

གཏད། རང་ཉིད་མ་བརྟགས་པའི་སྟོང་གཟུགས་ཀི་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དང་སོམས་

1 མ་ཕྱི། ༨བ༤ན།    པ   སྐུ། ༩བ༦ན།    བ   ཞོལ། ༨བ༥ན།    པ   བླ། ༩བ༢ན།    བ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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པར་འཇུག་པར་བའོ་སམ་པའི་འདུན་པ་”ཐུར་བ
1
་བས་ནས། དེ་རེས་སྟོང་གཟུགས་

སོགས་ཅི་ལའང་མི་རྟོག་པར་སིན་མཚམས་སུ་སེམས་ཆིག་དིལ་བུ་བསོམ་པ་

གོམས་པར་བས་ན་འདུན་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རླུང་

དབུ་མར་ཚུད་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི་ས་ཞིང༌། དེས་བསྒྲུབ་པ་ནི། སྟོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་

ཅན་དང་དབུ་མར་མ་ཚུད་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི་ཅུང་ཟད་དཀའ་ཞིང༌། དེས་གྲུབ་པ་ཡང་

ཕལ་པ་ཡིན་པ་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་བཞིན་ནོ། །སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུ་བ་དེ་མི་

འདེན་པ་མི་སྲིད་ལ་ཕྱི་མ་ལ་བདེ་བ་འདེན་མི་འདེན་གཉིས་ཡོད་དེ། གཟུགས་རྣམས་

ཀིས་དགའ་བར་མ་གྱུར་ན་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སོ། །དེས་བདེ་བ་མི་འདེན་པའི་

དུས་སུ་འདེན་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་ཡང་བ་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་སྔོན་དུ་

སྔར་གོམས་པ་གང་ཆེ་བའི་ལྷ་གང་ཡིན་ལ་འདུན་པས་བསྒྱུར་བ་སོགས་སྔར་བཞིན་

བས། དེ་རེས་སྔར་གི་དམིགས་པ་བཞིན་བས་ན་འགྲུབ་ས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་སྟོང་གཟུགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་

སྐེས་ཁྱད་པར་ཅན་སྟེར་བ་དང༌། དེ་གོམས་པར་བས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་

ལག་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡེ་རྒྱ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུ་བདེ་དངས་དུས་སུ་ཞུ་བ་

ཤས་ཆུང་ན་ལྡོག་ཐབས་ཟུར་བ་མི་དགོས་ཤིང༌། ཞུ་བ་ཤས་ཆེན། བང་སེམས་ནོར་

བུའི་བར་དུ་ཕབ། དེར་དམིགས་པས་བཀག་ནས་ལྷན་སྐེས་བསོམ། དེ་ལས་ལངས་

པ་དང༌། སྔར་གི་རླུང་སྦོར་གི་དལ་བུས་དབུ་མའི་ལམ་ནས་འགོ་བར་མོས་ནས་སྟེང་

དུ་དངས། སྤི་བོའི་རྩ་འཁོར་གིས་དབུས་སུ་རླུང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཅིངས་ཏེ་ཅུང་

1 མ་ཕྱི། ༩ན༤ན།    ཐུར་བ   སྐུ། ༡༠བ༡ན།    ཐུར་པ   ཞོལ། ༩ན༥ན།    ཐུ་རེ་བ   བླ། ༡༠ན༢ན།    ཐུར་བ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་ཟིན་བིས།
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ཟད་བཟུང༌། དེ་རེས་འཇམ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་དང༌། འགེམས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་

རྣམས་ཀིས་སྤི་བོ་ནས་རིམས་ཀི་སིང་ག་ཡན་ཆད་ཀི་ལུས་ཀི་སྟོད་ཀི་ཆ་རྣམས་སུ་

བཀམ་ཞིང༌། དེ་གོམས་པ་དང་ལུས་ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀམ་པའི་དམིགས་པ་

སོགས་ཀང་བ། རླུང་རྐྱང་པ་སྟེང་དུ་འདེན་པ་ལས་ཐིག་ལེ་དང་བཅས་ཏེ་འདེན་པ་ས་

ཞིང༌། གེགས་ཀང་ཆུང་བདེ་བ་ཡང་འཕེལ། རླུང་བང་བ་དབུ་མར་ཚུད་པ་ལའང་ཁྱད་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། ཞུ་བདེ་གཞན་གི་སབས་སུའང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །གསུང་

གི་བདུད་རྩི་བརེད་བང་དུ་བས་པ་”ལེགས
1
་པ་དགེ་བར་གྱུར། འདིའི་གཞུང་ཚིག་

རྒྱུད་ནས་ལོགས་སུ་བཀོལ་བ་ཡོད་པས་རྒྱས་བཤད་སྦར་ཏེ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གི་

”ཚིམས
2
་པར་མི་ས་བར་དུས་རྒྱུན་དུ་ཉིན་མཚན་དུས་བརྟགས་པས་ཐེག་པ་བླ་ན་

མེད་པའི་རིགས་ཀི་ནུས་པ་བརྟས་པར་བ་བ་ལ་བརྩོན་པར་དགོས་སོ། །འདིས་ཀང་

བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །

རོ ་རེ ་འཆང་ཆེན་ཙོང་ཁ་པའི། །ལེགས་བཤད་གསུང་གི ་ཟིན་བིས་

”འདི
3
། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ཟླ་བཟང་མཆོག །གཉིས་པ་ལྟ་བུས་མཛད་པ་ཡིན། །

ༀ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །

སརྦ་མང་ལཾ།།  

1 མ་ཕྱི། ༩བ༥ན།   སྐུ། ༡༡ན༣ན།    ལགས   ཞོལ། ༡༠ན༡ན།    ལེགས   བླ། ༡༠བ༥ན།    ལགས

2 མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།    ཚིམས   སྐུ། ༡༡ན༤ན།    ཚིམ   ཞོལ། ༡༠ན༡ན།   བླ། ༡༠བ༦ན།    ཚིམས

3 མ་ཕྱི། ༡༠ན༡ན།   སྐུ། ༡༡ན༥ན།  འདྲྱི   ཞོལ། ༡༠ན༢ན།   བླ། ༡༡ན༡ན།    འདྱི
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༄༅།།རེའི་གསུང་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་

ཚིག་གི་དོན་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །གང་ཞིག་སད་ཅིག་ཡིད་ལ་དན་ཙམ་གིས། །སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་

གཅོད་མཛད་ཅིང་། །དཔལ་ལྡན་ཁྱབ་བདག་གོ་འཕང་མཆོག་སོལ་བའི། །རེ་བཙུན་

བླ་མ་རྣམས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

དེ་ལ་འདིར་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་དངོས་སུ་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་

གྲུབ་པ་བརེས་པའི་རྣལ་འབོར་པ་ཆེན་པོ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་

ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་མཛད་པའི་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་འདི་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། མཚན་གི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་དང་། 

གང་གིས་བསྒྱུར་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ས་མན་ཏ་ནི་ཀུན་ཏུའམ་ཀུན་ནས་ཞེས་བའོ། །བྷ་ད་ནི་བཟང་

པོའ།ོ །ནཱ་མ་ནི་ཞེས་བ་བའོ། །སཱ་དྷ་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉེས་པ་ཟད་ཅིང་ཡོན་ཏན་རོགས་པས་ན་བཟང་པོ་ཞེས་བ་སྟེ། 

ཐོབ་བའི་གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་གོ །དེ་ཡང་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་

པས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ།ོ །དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་འོག་ནས་འཆད་པའི་ཆོ་གའི་རིམ་

པས་ཏེ་དེ་སྟོན་པའི་གཞུང་ལའང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་ཞེས་བའོ། །ཡང་ན་ཀུན་ཏུ་
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བཟང་པོ་ཡང་ཡིན་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀང་ཡིན་པས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་ཞེས་

གཞི་མཐུན་དུ་སྦར་ཏེ་གཞུང་དང་བརོད་བ་གཉི་ག་ལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ། བཤད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་དགོད་པ། 

བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཆོད་པར་བརོད་པ་དང་། 

བཤད་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཞེས་ཏེ་ཐ་ག་ནས་བསྟོད་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་གཉིས་

སུ་བསྡུས་ལ། དཔལ་འབས་རོ་རེས་མཆོད་པ་དང་གསུམ་དུ་དབེའོ། །ཕྱག་འཚལ་ལོ་

ཞེས་”དང་ངོ་
1
། །དེ་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིས་འདུད་པའི་དོན་ཏོ། །གང་ལ་ན་

ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྩུབ་རེག་དང་བལ་བས་ན་འཇམ་ཞིང་བསྟེན་པར་བ་

བས་ན་ཚོགས་གཉིས་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་འཇམ་དཔལ་དེ་ལའོ། །གང་གིས་ན། 

སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས་སོ། །དགོས་པ་གང་གི་ཕྱིར་ན། ཡུལ་

ཁྱད་པར་ཅན་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པས་བསོད་ནམས་མངོན་པར་འཕེལ་བ་དང་། དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་རྩོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་གེགས་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། བཤད་པ་དང་ཉན་

པ་རྣམས་ཀང་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏུའོ། །མཆོད་པའི་

ཕྱིར་ཞེས་པ་མཆོད་བརོད་ཀི་དགོས་པ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་གི་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་

འཇམ་པའི་རོ་རེ་སྒྲུབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིད་ལ་བེད་ཅིང་འབས་བུ་མངོན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །བསྟོད་པའི་ཡུལ་དེ་ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་

དང་ལྡན་ན། རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་དང་། འབས་བུ་དང་། གཞན་དོན་

1 བླ།༼ཀ༽  ༢བ༡ན།   དྲངས་སོ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཕུན་ཚོགས་དང་། དེའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནི། ཚོགས་གཉིས་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་

གོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་ལ་སྒིབ་པས་ན་མི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་

ཉོན་མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཀུན་སངས་པས་ན་དི་མ་མེད་པའི་

གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པའོ། །སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ནི་རྟོག་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་

འཁྲུལ་བས་རང་དོན་སངས་རྟོགས་ཕུན་ཚོགས་དང་ལྡན་པའོ། །གཟི་བརིད་ལྡན་ནི་

གཉིས་ཀའི་མཐར་སྦར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། རིགས་ཀང་ཡིན་ལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་པས་དཔག་མེད་

རིགས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ལ་སོགས་པ་རིགས་ལྔ་དང་། དེའི་གསལ་

བའི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀི་སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པས་ཏེ། དེ་

ལ་རྒྱན་ཆོས་རིགས་ལྔ་དང་། བརྒྱན་པ་དྲུག་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་གཉིས་ལས་འདི་

ནི་ཕྱི་མའོ། །སོབ་དཔོན་དཔལ་འབས་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་གི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པ་ནི་

རིགས་ལྔ་སྐེ་མཆེད་དག་པ་ནི་ས་སིང་ལ་སོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་དང་། ཁམས་དག་པ་ནི་སྤན་མ་སོགས་དང་། ཡུལ་དག་པ་ནི་གཟུགས་རོ་རེ་

མ་སོགས་དང་། “དད་པ
1
་སོགས་དག་པ་ནི་གཤིན་རེ་མཐར་བེད་སོགས་བཞི་སྟེ། 

དེ་ཐམས་ཅད་དྲུག་པའི་སྐུའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པས་ན་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་སྤྲུལ་

པས་བརྒྱན་པ་ཞེས་འཆད་དོ། །

བཞི་པ་ནི། ཤེས་རབ་ནི་རང་གི་ཡུམ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རིགས་དེ་དེའི་ཡན་ལག་

1 ཞོལ།༼ཀ༽ ༢བ༥ན།  སྐུ།༼ཀ༽  ༣ན༤ན།   དང་བ
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ཐབས་དང་བཅས་པ་འདུས་ཤིང་སོམས་པར་འཇུག་པས་འབར་ཞིང་རབ་ཏུ་མཛེས་

པའོ། །དེ་ལ་ཡོན་ཏན་དང་པོས་ནི། ཚངས་པ་སོགས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ལ། 

གཉིས་པས་ཉན་རང་རྣམས་དང་། བཞི་པས་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་རྣམས་ལས། ཁྱད་པར་

དུ་བས་སོ། །

གཉིས་པ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་ལ་གཉིས་ཏེ། དངོས་དང་། རྩོད་སང་ངོ་། །དང་

པོ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཞེས་”ཏེ
1
་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བདག་གིས་བཤད་པར་བའོ་ཞེས་

སོ། །གང་ན་འགོ་བ་མ་ལུས་པའི་ཐོབ་བའི་དོན་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་གོ་

འཕང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཆོ་ག་སྟེ་རིམ་པ་

དང་རྣམ་པ་དང་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་འོག་ནས་འཆད་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོར་

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཆོ་ག་ནི་བརོད་

བའོ། །བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་རྟོགས་པ་ནི་དགོས་པ་དང་། གོ་འཕང་

མཐར་ཐུག་ནི་ཉིང་དགོས་དང་། བསྟན་བཅོས་དང་བརོད་བ་སོགས་སྔ་མ་མེད་པར་

ཕྱི་མ་མི་འབྱུང་བ་ནི་འབེལ་བའོ། །སོབ་དཔོན་དཔལ་འབས་རོ་རེ་ནི། མཆོད་བརོད་

ཀི་གཞུང་གིས་དགོས་འབེལ་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །ཁྱོད་ཀིས་བསྟན་བཅོས་འདི་

རང་དགར་བརྩམས་པ་ཡིན་ན་ཡིད་ཆེས་པའི་ཁུངས་མེད་པས་སུ་ཡང་འཇུག་པར་

མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཚོགས་གཉིས་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་ཅིང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་འདུས་པ་གསང་བ་འདུས་པའི་

རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཀི་གདམས་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ནི་

1 མ་ཕྱི། ༣ན༣ན།    ཏེ   ཞོལ། ༣ན༡ན།    ཏ
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གསང་འདུས་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱུད་མེད་པས་ན་དཔལ་ལྡན་ཞེས་འཆད་

དོ། །བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་རྒྱུ་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རེ་བཙུན་འཇམ་

པའི་དབངས་ཀི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་གནང་བ་ཐོབ་པ་དང་། རང་གི་སོབ་དཔོན་བསྲུང་

བའི་ཞབས་དང་། གོགས་མཆོག་ཁ་ཅིག་དང་། སོབ་མ་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོ་ལ་

སོགས་པས་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར་རྩོམ་པ་ལ་སྤོ་བར་བས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁྱོད་ཀི་རྩོམ་པ་དགོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། གསང་བ་འདུས་པའི་

རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་སུ་

རྒྱས་པར་བཀལ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཅེ་ན། དགོས་པ་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ནི། དལ་འབོར་

ཞེས་ཏེ་དེ་དག་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཚེགས་ཆེན་པོ་དང་དུས་ཡུན་རིང་པོས་

རྟོགས་ནུས་”མེད
1
་ཀང་དལ་འབོར་ཤིན་ཏུ་གཡོ་བས་ཏེ་མྱུར་དུ་འཇིག་པ་དང་། 

འཇིག་རྟེན་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཆད་པའི་བཤེས་

གཉེན་དམ་པ་དང་ཕད་པའང་རེད་པར་དཀའ་བ་དེ་བས་ན་བདག་གིས་བརྩམས་པ་

འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པས་ཚེགས་ཆུང་

ངུས་ཀང་རྟོགས་ནུས་པས་ན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་

ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལ་གཞོལ་བའི་ཡིད་ལ་བེད་པའི་མཆོག་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་

འཕང་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་དེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་བཤད་པ་ཉེ་བར་དགོད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རྟེན་གང་གིས་བསྒྲུབ་པ་

དང་། གནས་གང་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣བ༤ན།    མེད   ཞོལ། ༣བ༢ན།    མོད
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དང་པོ་ནི། དེ་ལ་ཞེས་ཏེ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་མཆོག་བསྒྲུབ་པར་བསྟན་པ་དེ་ལའོ་

ཞེས་པའོ། །བློ་གོས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་དེས་རང་སྔགས་ཏེ་རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་

མཉེས་ཤིང་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །”མནྟྲ
1
་ལ་ཞེས་པ་ཡིད་སྐོབ་པའི་དོན་གིས་ན་སྔགས་

ཏེ། འདིར་སྔགས་དང་ལྷ་ཐ་མི་དད་དུ་བས་པའོ། །ཇི་ལྟ་བུས་མཉེས་པར་བ་ཞེ་ན། 

སོན་པ་བང་ཆུབ་ཀི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་དང་། དེ་ཡང་བསྐེད་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་

པའི་ནང་ནས་སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཤས་མི་བཟོད་ཅིང་། དེ་དང་འབལ་བར་

འདོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སིང་རེའི་སྟོབས་ཀིས་བསྐེད་པའོ། །འཇུག་པ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ལ་”
2
བློ་ལེགས་པར་སྦངས་པ་ནི་ལུས་ལོངས་སྤོད་དགེ་རྩ་གཏོང་བའི་སྦིན་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་

སྟེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་དང་། ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བློ་ལེགས་

པར་སྦངས་ཤིང་། ཟབ་མོའི་ཚུལ་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་བཞག་

པའོ། །དེ་ཡང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་

ག་གཙོ་བོའི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅིང་། རང་གི་

ལྷག་པའི་ལྷའི་དབང་བསྐུར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྦང་གཞི་དང་སྦོང་བེད་ངོ་

ལེགས་པར་འཕོད་ཅིང་སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་ཐེབས་ངེས་འཐོབ་པའོ། །དབང་གི་དང་པོ་

ཆུ་དང་མཐའ་རེས་གནང་གི་བརྟེན་པར་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་བཤད་དོ། །ཆོ་ག་

བཞིན་དུ་རེས་གནང་ཐོབ་པས་ཏེ་རང་གི་མེ་ཏོག་གི་ལྷ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་འདི་ལྟར་གིས་ཤིག་ཅེས་མན་ངག་བཞིན་དུ་སོབ་དཔོན་ལས་རེས་སུ་

1 སྐུ།  ༤ན༦ན།  སེ།  ༤ན༦ན།   མནྡྲ

2 མ་ཕྱི། ༥ན༣ན།    -ལ་   ཞོལ། ༤ན༡ན།    +ལ་
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གནང་བ་འཐོབ་པའོ། །འདི་དབང་བསྐུར་གི་སབས་ལས་གཞན་དུ་ངེས་པར་མི་

དགོས་ཀི་དབང་རོགས་པར་ཐོབ་རེས་སུ་ཟུར་དུ་བས་ཀང་འགལ་བ་མེད་དོ། །བིས་

སྐུ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། སོབ་མའི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་བསམ་གཏན་དང་ལུས་

དཀིལ་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡོད་ཀང་། གཙོ་བོ་ནི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་ཡིན་

པས་འདིར་དང་པོར་དབང་ཐོབ་པ་དགོས་སོ། །མདོར་ན་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་

དབང་བསྐུར་བ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་རོགས་པར་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་

ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གཅིག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་ལ་ལར་ཞེས་ཏེ་དབེན་པའི་གནས་དི་མ་མེད་པའི་ཆུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་། ཤིང་མཛེས་པས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའི་རི་བོའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཇི་

ལྟར་འདོད་པའི་ཡིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་

ཞིང་མཉེན་པའི་དབངས་དང་ལྡན་པ་དེ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྟེ། བསྐེད་པའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བསྐེད་པའི་ཚུལ་དང་། བསྐེད་

ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཅིང་བགེགས་བཟློག་པའི་ཚུལ་དང་། ལམ་འདི་གཞན་ལས་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། དེས་ན་ངེས་པར་སོམ་དགོས་པར་

གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཉིན་ཞག་དང་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང་། གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང་། ཐུན་བར་དུ་ཇི་”ལྟར་
1
བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཐུན་གི་ཐོག་མ་དང་། དངོས་གཞི་དང་། མཇུག་ཏུ་

1 མ་ཕྱི། ༤བ༥ན།  ལྟར་   ཞོལ། ༤བ༣ན།    -ལྟར་
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ཇི་ལྟར་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཚོགས་བསགས་

པ་དང་། འགལ་རྐྱེན་བགེགས་བཟློག་པའི་བསྲུང་འཁོར་བསོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས་ཏེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྟེ། ཚོགས་

བསག་པའི་རྟེན་བསྒྲུབ་པ་དང་། གནས་སྦང་བ་དང་། ཚོགས་ཞིང་སྤན་”དང་བ
1
་

དང་། མཆོད་པ་སོགས་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། དང་པོར་ནང་བར་ཞེས་ཏེ་ཐུན་བཞིའི་དང་པོའམ་མཚན་ལ་བརྒྱད་

ཆ་ལུས་པའི་དང་པོ་ནང་བར་ཐོ་རངས་ཀི་དུས་སུ་སྔོན་འགོའི་གཏོར་མ་བས་ཤིང་། 

མཆོད་པ་བསང་སྦང་བསྐེད་བིན་གིས་བརླབས་པ་རྣམས་བས་ལ། རང་ཉིད་འབས་

བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འོག་ནས་འཆད་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་ཡུམ་དང་བཅས་

པའམ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་གང་རུང་དཀོངས་བསྐེད་བས་ནས་ནུ་མ་གཉིས་

ཀི་བར་སིང་གའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་དི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྔ་

རབ་ཏུ་འཕོ་བའི་མཾ་ཡིག་དམར་སེར་བསམ་པར་བའོ། །སན་པའི་ཞབས་ཀིས་འདོད་

ཆགས་ཆེན་པོས་འདུལ་བའི་སེམས་ཅན་རེས་སུ་བཟུང་བའི་དོན་དུ། མཾ་ཡིག་དམར་

སེར་དགོད་ཅེས་གསུངས། སོབ་དཔོན་དཔལ་འབས་རོ་རེས་”བཾ
2
་ལས་པདྨ་དང་ཨ་

ལས་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་མཾ་ལས་བྱུང་བའི་རལ་གི་མཾ་གིས་མཚན་པ་བསོམ་པར་བཤད་

པ་ནི། རྒྱས་བསྡུས་ཀི་ཁྱད་ཡིན་པས་གང་བས་ཀང་རུང་ལ། དེ་ལ་མིང་དུ་སྔགས་ཀི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་བ་སྟེ་སིང་བརྩེར་ལྡན་པས་དེ་རྣམ་པར་དགོད་པར་བའོ། །དེ་གོང་

དུ་བཤད་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སིང་རེ་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་སར་

1 བླ། ༥ན༤ན།  ཞོལ། ༤བ༦ན།   དྲངས་པ

2 མ་ཕྱི། ༥ན༣ན།  བཾ     ཞོལ། ༥ན༢ན།  པ
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ཡང་སོས་ཞེས་ཐ་ག་ན་”གསུང་ངོ་
1
། །སན་པའི་ཞབས་ནི་མཾ་ཡིག་བཀོད་པའི་

མཐུས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་སམ་

དུ་བསམ་དགོས་ཤིང་བརྩེ་བ་ནི་ཚད་མེད་གཞན་གསུམ་མཚོན་པའི་དོན་ཡིན་ལ། 

ཡི་གེ་དེ་ཉིད་དེ་དག་གི་རྒྱུར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་

ནོ། །རང་ཉིད་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཡི་གེ་དེ་ཉིད་དེའི་

ས་བོན་ཡིན་པ་ལ་”དགོངས
2
་སོ། །ཚིག་རང་བཞི་པ་ལ་གཞུང་ཁ་ཅིག་ཏུ་གདོང་དང་

ཁ་ལ་སོགས་པར་བསྒྱུར་ལ། དེ་ལ་བསམས་ནས་ཁྲུས་བ་བའི་དོན་དུའང་འཆད་

དོ། །ཐ་ག་ན་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་གསུམ་དག་པར་བཤད་པ་ནི་

སབས་འདིར་རྣམ་ཐར་བསོམ་དགོས་པའི་དོན་མ་ཡིན་གི། འོག་ནས་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བའོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཤཱནི་བས་རྩ་འགེལ་གི་དགོངས་པ་བཤད་པ་ལྟར་

ཡིན་ཏེ། སིང་གར་བཀོད་པའི་མཾ་ཡིག་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་དབེར་མི་ཕྱེད་པ་མཚོན་བེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་ཅེས་བ་ལ། དེ་

བཀོད་པའི་དགོས་པ་ནི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་དག་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་

སོ། །ཇི་ལྟར་མཚོན་ཚུལ་ནི་མཾ་ཡིག་དང་སྲོག་ཡིག་དང་། ཐིག་ལེ་གསུམ་གིས་རིམ་

པ་བཞིན་དུ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སོན་པ་མེད་པའི་རྣམ་ཐར་

མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཙནྡན་དང་ཞེས་ཏེ་ཙནྡན་དང་ཤི་”ཁན་ད
3
་ལ་སོགས་པའི་དི་

1 བླ། ༥བ༤ན།   གསུངས་སོ

2 སྐུ། ༦ན༢ན།   དགོས

3 མ་ཕྱི། ༥བ༤ན།    ཁན་ད    ཞོལ། ༥བ༢ན།    ཁནྜ
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བཟང་པོས་བྱུགས་ཤིང་དི་ཞིམ་པོའི་མེ་ཏོག་”གཅལ
1
་དུ་བཀམ་པའི་ཆ་ནི་ཕྱོགས་

ཡིན་པས་གནས་ཁང་གི་ཕྱོགས་ཀི་མཆོག་བསམ་གཏན་གི་གནས་སུ་བདེ་བའི་སྟན་

ལ་གནས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི་དུས་གསུམ་ཞེས་ཏེ། རང་གི་སིང་གའི་མཾ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་

སྤོས་འོད་ཟེར་གི་རྩེ་ལ་ཚོགས་ཞིང་སྤྲུལ་བ་དང་། འོད་ཟེར་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རྣམས་ཀི་རང་གནས་གསལ་བར་བེད་པ་དང་། འོད་ཟེར་གིས་འོག་མིན་ནས་སྤན་

འདེན་པའི་ཚུལ་བཞི་ལས། འདིར་གཉིས་པ་བ་ཞིང་། ཚོགས་ཞིང་ཡང་རང་གི་

དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་དང་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤི་འགོ་གཉིས་

ལས་ཕྱི་མ་ལྟར་བའོ། །

བཞི་པ་ནི། ས་ཚོགས་ཞེས་ཏེ། ས་ཚོགས་མཆོད་པ་ནི་མཾ་ཡིག་ལས་སྤོས་པའི་

གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པའོ། །སྤིན་རྣམས་ནི་མང་པོའི་དོན་ཏོ། །དང་པོར་

མཆོད་ལྷ་སྤོ་བ་དང་དེ་ནས་མཆོད་པ་དང་། མཆོད་ཡོན་གི་སབས་སུ་བཤད་པའི་

བསྟོད་པ་སོགས་བསྐེད་རིམ་གི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་བློ་དང་ལྡན་པས་བ་ཞིང་། དེ་

ནས་སིག་པ་བཤགས་པ་དང་རེས་སུ་ཡི་རང་ལ་སོགས་བའོ། །དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་

ཏུ་ན་རས་སྣུམ་གིས་མ་གོས་པ་ལ་ཚོན་”འཇེན་པ
2
་ལྟར་སིག་པ་དག་ནས་བསྐེད་

པའི་རིམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་

ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་གིས་སྤོ་བ་སོགས་ཀིས་མཆོད་པ་དང་བསྟོད་པ་དང་། བདུད་རྩི་

མང་བ་དང་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་སྡུད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༥བ༤ན།  གཅལ   ཞོལ། ༥བ༢ན།    གཙལ

2 མ་ཕྱི། ༦ན༢ན།  འཇེན་པ    བླ། ༦བ༡ན།  སྐུ། ༦བ༥ན།  འབེར་བ
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསག་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་བསགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟེ། སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། ཡི་རང་ཞིང་

བསྔོ་བ་དང་། སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་། སེམས་བསྐེད་པ་དང་། ལམ་ལ་བརྟེན་པའོ། །

དང་པོ་ནི་གང་ཞིག་ཅེས་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པའི་སྲིད་པའི་ཆུ་ཀླུང་དུ་བདག་དང་

བདག་གི་བར་འཛིན་པ་དང་། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་མ་ལུས་པའི་ཀུན་

རྟོག་གིས་བསགས་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་རོག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་

པར་བགིའོ། །གང་ལ་ན། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤན་སྔར་རོ་ཇི་ལྟར་ན། བཤགས་པར་བ་བ་དང་། བཤགས་

པ་པོ་དང་། བཤགས་པའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་

རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་ཆོ་ག་བཞིན་དུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རོགས་སངས་ཞེས་ཏེ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི། དཀིལ་

འཁོར་གི་གཙོ་བོ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དཀིལ་འཁོར་བའི་ལྷ་དང་འཕགས་

པ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་སོ། །གཞན་ནི་

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་སོ། ཞེས་འགེལ་པས་བཤད་ཚུལ་གཞན་དུ་

འཆད་ཀང་། བཤད་ཚུལ་ཕྱི་མ་སྤིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་ལ་བཞུགས་པ་དང་འཕགས་པ་ཉན་རང་རྣམས་དང་

གཞན་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་འཆད་པ་ལྟར་འཐད་

དོ། །དེ་དག་གིས་དགེ་བ་གང་མཛད་པ་ཀུན་ལ་དགའ་བ་བསོམ་ཞིང་ཡང་དག་པར་

ཡི་རང་ངོ་། །
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གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཅེས་ཏེ་སྤིར་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་དང་བེ་བག་ཏུ་ཡི་རང་

བས་པའི་དགེ་བ་དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགིའོ། །དེས་ན་གཏོར་མ་དང་མཆོད་

པའི་རིམ་པ་རྣམས་བསྐེད་པ་ལ་སོགས་བས་ཏེ། རང་གི་སིང་གའི་མཾ་ཡིག་ལས་

གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་སྤྲུལ་ནས་མཆོད་པར་བསམ་ཞིང་། ངག་ཏུ་ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་”པཥ
1
་པུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་པས་

མེ་ཏོག །དེ་བཞིན་དུ་དྷུ་པེས་བདུག་སོས། ཨཱ་ལོ་ཀེས་མར་མེ། གནྡྷེས་དི། ནཻ་ཝི་

”དྱེས
2
་ཞལ་ཟས། ཤཔྟས་རོལ་མོ་འབུལ། དེ་བཞིན་དུ་འདོད་ཡོན་ལྔ་འབུལ་ལོ། །དེ་

ནས་གོང་དུ་བསྟན་པའི་བསྟོད་པ་དང་། གང་ཞིག་ཐོག་མེད་ཅེས་སོགས་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པོ་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་ནི་ཡིད་ཀི་

རོལ་པ་ཞེས་ཏེ། སངས་རྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་རྟོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནག་”ནོག
3
་མེད་ཅིང་སྐེས་བུའི་ཡིད་ཚིམས་པར་བེད་པའི་སྟོན་

དུས་ཀི་དི་མ་མེད་པའི་ཟླ་བ་དང་འད་བས་བསྒྲུབས་ཤིང་བསྐེད་པ་དང་། སིང་རེ་དམ་

པས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་དོན་གཉིས་ཕུན་ཚོགས་འགྲུབ་

པའི་ཐབས་དང་ལྡན་པ་དང་། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རང་གི་ཡིད་ལ་གནས་པ་སྟེ་

རང་གི་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཚུལ་གིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་སྟེ། ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་

པ་དེ་ལའོ། །

གཉིས་པ་ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་ནི། རྟོག་པ་ཞེས་ཏེ་བདག་དང་བདག་གི་བ་

1 མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།    པཥྤ   ཞོོལ། ༦བ༢ན།    པུཥྤེ

2 སྐུ། ༧བ༣ན།   དྱས

3  སྐུ། ༧བ༥ན།   ནག
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དང་། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་ལུས་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་

ལས་ངེས་པར་གོལ་ཞིང་སེམས་དཔའ་དམ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཀུན་

གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གཞི་འཕགས་པ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་

བསྟེན་པར་བས་པས་ན་དམ་པའི་ཆོས་གཙོ་བོ་འགོག་པ་དང་། ལམ་གི་བདེན་པ་ལ་

རྟག་པར་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །འགོག་པའི་བདེན་པ་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་

ལུགས་རོ་གཅིག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བལ་བའོ། །སོབ་དཔོན་ཤཱནི་པ་

ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་ཏེ་བསོམས་པས། འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྐེ་

བས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གཞི་ཞེས་འཆད་དོ། །ཆོས་རྒྱས་པར་ན་ལུང་གི་ཆོས་དང་། 

རྟོགས་པའི་ཆོས་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ཆོས་གསུམ་དུ་དབེ་ལ་རྟག་པར་གི་དོན་སྔ་

མ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་ནི། འཆིང་བ་ཞེས་ཏེ་སྐེ་འཆི་རང་

དབང་མེད་པར་བེད་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་འཆིང་བ་རྣམས་ལས་ཡང་དག་གོལ་བར་

གྱུར་ཅིང་ཉན་རང་རྣམས་ལ་མེད་པའི་སིང་རེ་མཆོག་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བསྐེད་པའི་

ཚོགས་གཉིས་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པའི་ས་བཅུ་ལ་རབ་

ཏུ་ཞུགས་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་རྟག་པར་སྐབས་

སུ་མཆིའོ། །བསམ་པ་ནི་བསམ་དང་ཞེས་ཏེ་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོན་པ་

སེམས་བསྐེད། རྣམ་པར་སིན་པ་དག་པར་གྱུར་པ་འཇུག་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

གཉིས་བསོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒིབ་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བར་འགྱུར་བས་སྒིབ་པ་

ཀུན་གི་བག་ཆགས་ཡང་དག་འབིན་པའོ། །བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ལ་དོན་གཉེར་
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གི་འདུན་པས་བསྡུས་པའི་ལྷག་པར་མོས་པས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའི་བང་ཆུབ་དམ་

པ་སྟེ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསྐེད་པར་བགིའོ། །

ལྔ་པ་ནི། བདེར་གཤེགས་ཞེས་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ཀིས་བགོད་པའི་ལམ་གཅིག་པུ་ཟླ་མེད་པ་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་ཉེས་པ་དང་བལ་བས་ན་དཀར་པོ་ཡང་དང་ཡང་དུ་”བརྟེན
1
་པར་

བས་པས་ན་ཡོན་ཏན་དེའི་ཚུལ་དེ་ངོ་བོ་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་

”ད
2
་ནས་བཟུང་སྟེ། བང་ཆུབ་སིང་པོ ་ལ་མཆིས་ཀི ་བར་དུ་གནས་པར་

བགིའོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁོར་བའི་བདག་

པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པའི་ངོ་བོ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་བློས་གནས་པར་

བའོ། །སོབ་དཔོན་ཤཱནི་པ་ནི་ཡུལ་དུས་ཚད་ཅན་འཛོམ་པ་ལ་སྦོར་བར་མཛད་དེ། 

འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་དོན་ཚན་རྒྱས་པར་དབེ་ན་

མཆོད་པ་དང་། བསྟོད་པ་དང་། བདུད་རྩི་མང་བ་དང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་སྔར་བཤད་

པ་ལྔ་དང་དགུར་དབེའོ། །

གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བསག་པ་ལ་བཞི་སྟེ། རྣམ་ཐར་བསོམ་པ་དང་། དེ་

”བརྟེན
3
་བེད་ཀི་སྔགས་དང་། གནས་གྱུར་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྣལ་འབོར་དང་བར་སྲིད་

ཀི་རྣལ་འབོར་རོ། །

དང་པོ་ནི། སིང་རེ་ཞེས་ཏེ་སིང་རེ་ཆེན་པོས་བཅུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་འཇིག་

1 མ་ཕྱི། ༧བ༣ན།    བརེན   ཞོལ། ༧བ༡ན།    བརན

2 སྐུ། ༨བ༣ན།  དེ

3 ཞོལ། ༨ན༡ན།   རེན  བླ། ༨བ༡ན།  སྐུ། ༨བ༦ན།  སེ། ༨བ༦ན།   བརན



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 242  

རྟེན་འདི་མ་ལུས་པ་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་གོལ་བར་བ་བའི་

ཕྱིར་ཏུ། བང་ཆུབ་ཀི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་རེས་སུ་ཞུགས་པས་ཡང་དག་པའི་

དོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཉན་རང་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མཉམ་པ་མེད་པ་བསོམ་པར་བའོ། །འཇིག་རྟེན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་

དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བའི་ད་བ་ལུས་ཅན་བ་ལ་སོགས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་

མི་ནུས་པར་བེད་པའི་ད་བ་བཞིན་དུ་ལུས་ཅན་རང་དབང་མེད་པར་བཅིངས་པ་

རྣམས་སོ། །འདི་ཞེས་པ་ནི་ཐ་ག་ནས་འཇིག་རྟེན་སེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་ཡིན་ཕྱི་

རོལ་གི་དོན་མེད་པ་ལ་སྦོར་ལ། ཕྱི་དོན་ཁས་ལེན་ན་འཆད་ཚུལ་གཞན་

བའོ། །མཉམ་པ་མེད་པའི་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་

རྟོགས་པ་མེད་པའི་ལུགས་སོ། །སུས་བསོམ་པར་བ་ན་སྔགས་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན་

འོག་ནས་འཆད་པའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་འདི་ཡིས་སོ། །ཆོས་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོ་བདེན་

པ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། དེ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་ཐར་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་རྒྱུ་བདེན་པ་བ་དང་བལ་བས་དེ་རྟོགས་པ་མཚན་མ་མེད་པའི་རྣམ་ཐར་

དང་། རྟོག་”པ་བརྒྱ
1
་པའི་ཡུལ་བདེན་པ་བ་དང་བལ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་སོན་

པར་བ་བའི་ཡུལ་དང་སོན་པ་པོ་དང་སོན་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀ་དང་བལ་བས་མ་ལུས་

པ་སོན་པ་བདེན་པ་བ་དང་བལ་བར་རྟོགས་པའི་རྣམ་ཐར་བསོམ་པར་བའོ། །

དེ་ཡང་བདེན་པའི་སྤོས་པ་བཅད་པ་དང་སང་བ་བསྡུས་པ་གཉིས་ཀ་ངེས་པར་

བ་དགོས་སོ། །དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་བསོམ་པའི་ཐོག་མར་ཚོགས་གཉིས་

1 བླ། ༨བ༦ན།  སྐུ། ༩ན༥ན།  པས་བཏགས
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བསག་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་དགོས་པ་བཤད་ཚུལ་བཞིར་ཡོད་དེ་འོག་ཏུ་དཀིལ་

འཁོར་འཁོར་ལོ་མཚན་ཉིད་པ་ལྷག་པར་མོས་པས་བསོམ་པ་”ན
1
། དེའི་རྒྱུར་ཚོགས་

གཉིས་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དང་། འདིར་སྟོང་པ་བསོམས་པས་

འོག་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་རྟེན་བརྟེན་པ་རྣམས་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་དན་པར་བ་བ་

དང་། འོག་ནས་འཆད་པའི་སང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསོམ་པ་ལ་བལྟ་བས་ཐ་མལ་པའི་

སང་བ་སྦང་བར་བ་བའི་ཕྱིར་དང་། འོག་ཏུ་གཟུགས་སྐུ་མཚན་ཉིད་པར་བསམས་

ནས་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་ལ་དེའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་

ཡིན་ནོ། ཞེས་པའོ་མངོན་རྟོགས་ཕལ་ཆེར་དུ་རྣམ་ཐར་བསོམ་པ་དང་། སྔགས་དོན་

བསམ་པ་སོ་སོར་མི་འབྱུང་ལ། འདིར་དེ་གཉིས་ཀ་འབྱུང་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་ༀ་དང་པོ་དང་། བཀ་ཤིས་པ་དང་དཔལ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་

ལ། ཤཱུ་ན་ཏ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དོ། །ཛྙཱ་ན་ནི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། སྒ་སོར་གཞག་གི་དོན་ལ་ཤེས་

པ་ལས་མི་འབྱུང་ཡང་ཡེ་ནི་སྒ་བ་རྣམས་ཀིས་བསན་པའོ། །བཛ་ནི་མི་ཕྱེད་པས་རོ་

རེ་སྟེ་རྣལ་འབོར་པའི་བློ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་སོང་བས་མི་ཕྱེད་པ་

དང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀིས་ཀང་མི་ཕྱེད་པའོ། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན་ཏེ་ཡུལ་སྟོང་

པ་ཉིད་དོ། །ཨཱཏྨ་”ཀོ྅
2
་ནི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། ཨ་ཧཾ་ནི་ངའོ་ཞེས་པའོ། །སྔགས་དེའི་

དོན་བསམ་པ་ན། ཆོས་སྐུ་མཚན་ཉིད་པར་མོས་ནས་ང་རྒྱལ་བ་བ་སྟེ་དེ་དག་ནི་སོབ་

དཔོན་ཤཱནི་བས་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་དེ་ཉིད་ལེགས་པར་བསོམ་པའོ། །

1 བླ། ༩ན༣ན།   ནྱི

2  བླ། ༩བ༡ན།   ཀཿ
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བཞི་པ་ནི་སོབ་དཔོན་དཔལ་འབས་རོ་རེས་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ། ༀ་དཀར་པོ། ཨཱཿ 

དམར་པོ། ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་གཤིབས་པའི་མཐའ་གཉིས་ཧོ་དམར་སེར་གིས་”བརྟེན
1
་པར་

བཤད་པ་ནི་ཡི་གེ་འགོད་ཚུལ་རྒྱས་པའོ། །ཡི་གེ་གསུམ་པོ་འགོད་པ་དང་ཧཱུཾ་ཡིག་རྐྱང་

པ་དང་ནཱ་ད་རྐྱང་པ་འགོད་པ་སོགས་ཀང་གཞན་ནས་བཤད་དོ། །སབས་འདིར་བར་

སྲིད་ཀི་རྣལ་འབོར་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སན་ཞབས་ཀིས་ལམ་འདི་སྲིད་པའི་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པོར་བསོམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་འཆི་སྲིད་དང་བར་སྲིད་

དང་། སྐེ་སྲིད་གསུམ་སྦང་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གནས་གྱུར་

མཐར་ཕྱིན་པའི་རྣལ་འབོར་དང་། བར་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་བར་སྲིད་ཀི་རྣལ་

འབོར་དང་། ཐ་མ་དང་མཐུན་པ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་བཞེངས་པའི་

རྣལ་འབོར་རོ། །ཡི་གེ་དེ་དག་ནི་ནམ་མཁར་བཀོད་ནས་བཞག་གོ །

གཉིས་པ་འགལ་རྐྱེན་བགེགས་བཟློག་པའི་ཕྱིར་བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསོམ་

པ་ནི། དེ་འོག་ཧཱུཾ་གིས་རོ་རེར་བས་ཞེས་པ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་”བསག་པ
2
་དེའི་

འོག་ནས་དཔལ་འབས་རོ་རེས་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ནག་པོ་ལྟེ་བར་ཉི་

མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕོས་པས། ས་ཚོགས་

རོ་རེའི་ས་གཞི། ལོགས་སུ་འཕོས་པས་ར་བ། སྟེང་དུ་འཕོས་པས་རོ་རེའི་གུར་བསྐེད་

པར་བཤད་དོ། །འོག་གསེར་གི་ས་གཞི་ལ་ཐུག་པ་དང་། སྟེང་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་

དང་འོག་མིན་ལ་ཐུག་པ་གང་རུང་དང་། རྒྱ་ནི་ཇི་ཙམ་འདོད་པར་རོ། །ཐ་ག་ནས་

བགེགས་བྱུང་དོགས་ན་ར་བའི་ཕྱིར་རོལ་ཏུ། ལཾ་ལས་སའི་དཀིལ་འཁོར་སེར་པོ་

1 བླ། ༩བ༣ན།   བསེན

2 མ་ཕྱི། ༩ན༣ན།    བསག་པ   ཞོལ། ༩ན༢ན།    བསགས



རྗེའི་གསུང་བཞིན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་གི་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ།

 245  

ཕྱོགས་བཞིར་ལངས་པའི་རྣམ་པ་གྲྭ་བཞིར་རོ་རེས་མཚན་པ་དང་། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་

ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་གཞུ་ལྟ་བུ་ལ་བ་དན་གིས་མཚན་པ། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་

རཾ་ལས་མེའི་དཀིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་འབར་བ་འཕོ་བས་མཚན་པ་བསམ་པར་

བཤད་དོ། །འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་མི་བསྐེད་པའི་ལུགས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཤཱནི་པ་

ནི་སིང་གར་བསམས་པའི་རོ་རེ་ལས། ས་ཚོགས་རོ་རེ་ཕ་མོ་འཕོས་ནས་”གྲྭ
1
་གུར་

ལ་སོགས་པ་བསྐེད་པར་བཞེད་དོ། །དང་པོའི་རོ་རེ་ནི་དག་པོའི་རོ་རེ་རྩེ་མོ་”གེས
2
་

པ་རྩེ་དགུ་པའམ་ལྔ་པའོ། །འགེལ་པ་ལས་ཧཱུཾ་མཛད་”སྤོས
3
་ནས་བགེགས་བཟློག་པ་

ལས། ཁོ་བོ་བཅུ་བསོམ་པ་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་དཀིལ་འཁོར་ཆོ་ག་བཞི་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་པ་ལས་བཤད་པ་འདིའི་དགོངས་པ་ཡིན་པས། བསྲུང་འཁོར་གཙོ་བོ་ཧཱུཾ་

མཛད་རིགས་ལྔ་གང་རུང་གིས་བེད་པར་བཤད་པ་ལྟར་བ་ཞིང་། དེ་ཡང་ཐོག་མར་

བྷྲཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩིབས་བཅུ་པ་མི་མངོན་”པར
4
་མགོགས་པར་

འཁོར་བར་བསོམ་ཞིང་། ལྟེ་བ་སྦུབས་ཅན་དུ་ཡོད་པའི་ཡར་སའི་ནང་དུ། གཙུག་ཏོར་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་དང་། མར་སའི་ནང་དུ་གནོད་མཛེས་དང་། དེ་ཡང་སྔ་མ་

གཙོ་བོ་ལས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་མདུན་དུ་ཕྱི་མ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་རྒྱབ་ཏུ་བསོམས་

ལ། གཤིན་རེ་མཐར་བེད་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ནི་རྩིབས་བརྒྱད་ཀི་རྩེ་མོ་ལ་ཅུང་ཟད་

མ་རེག་པར་བསོམ་ཞིང་། བསྲུང་བ་ཡིན་ན་གཡས་སོར་དང་། ལྡོག་པ་ཡིན་ན་གཡོན་

1 མ་ཕྱི། ༩ན༦ན།    གྲྭ   ཞོལ། ༩ན༦ན།    དྲ

2 མ་ཕྱི། ༩ན༦ན།    གྱེས   ཞོལ། ༩ན༦ན།    གྱྱིས

3 མ་ཕྱི། ༩བ༡ན།    སྤོས   ཞོལ། ༩ན༦ན།    སྤས

4 བླ། ༡༠ན༦ན།   པས
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སོར་དུ་འཁོར་བར་བསོམ་མོ། །འཁོར་ལོ་ཞྭ་ཐེབ་ཁ་སྦར་ལྟ་བུ་དང་། རྩིབས་བརྒྱད་

སྦུབས་ཅན་དུ་འདོད་པ་ནི་དོན་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་གི་དངོས་གཞིའི་རྣལ་འབོར་ལ། རྟེན་བསྐེད་པ་དང་། བརྟེན་པ་

བསྐེད་པའི་རྣལ་འབོར་རོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆོས་འབྱུང་དང་། གཞལ་ཡས་

ཁང་དང་། གནས་བསྐེད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གང་དུ་བསྐེད་པའི་གནས་ནི་བསྲུང་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་སར་རོ། །རྒྱུ་

ནི་ཀུན་ཏུ་ཞེས་ཏེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་ཅན། ཕྱག་དང་

པོ་གཉིས་རང་འད་བའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། གཡས་འོག་མ་གཉིས་ན་རོ་རེ་དང་རལ་

གི། གཡོན་འོག་མ་གཉིས་ན་ནོར་བུ་དང་པདྨ་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བར་བསམ་ཞིང་། 

རྡུལ་”ཁུག་ས
1
་ལ་སོགས་དང་བལ་བའི་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ཆོས་འབྱུང་གི་ཁ་

དོག་རབ་ཏུ་དཀར་བ་འོད་མཐའ་ཡས་པ་ཕྱོགས་བཅུ་ན་གནས་པའི་ས་ཚོགས་པའི་

འོད་དང་ལྡན་པ། དབིབས་གྲུ་གསུམ་པ་རྩེ་མོ་ཕ་བ་ཐུར་དུ་བསྟན་ཅིང་། འཕེལ་ཁ་ཆེ་

བ་གེན་དུ་གནས་པའོ། །འོག་ཏུ་ཕ་བ་ནི་ལས་དང་པོ་པ་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་ཆུང་བ་

དང་། སྟེང་དུ་འཕེལ་ཁ་ཆེ་བ་འདི་མོས་སྤོད་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་

གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་། གྲུ་གསུམ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་མཚོན་པར་ཤཱནི་པས་བཤད་

དོ། །ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་གི་ནམ་མཁའི་ཁོང་སྟོང་གི་ངོ་བོ་དང་བཅས་པ་རོ་རེ་འཛིན་

པའི་རང་བཞིན་དུ་བསམ་པ་ནི་རྣམ་དག་གོ །བསྡུས་པ་འདོད་ན་ཨེ་ལས་བསྐེད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།    ཁུག་སྣ    སྐུ། ༡༡ན༥ན།  ཁུག་རྣ    ཞོལ། ༩བ༦ན།    ཁུད་སྣ



རྗེའི་གསུང་བཞིན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་གི་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ།
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གཉིས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་ན་འོག་ཟུར་ན་པཾ་ལས་བྱུང་བའི་

ས་ཚོགས་པདྨ་དབུས་སྔོ་ཞིང་ཕྱོགས་མདོག་དང་། མཚམས་ཇི་ལྟར་མཛེས་པར་

བས་པ། དེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ཤར་གི་རྭ་དཀར་”བ་
1
ལྷོ་སེར། ནུབ་

དམར། བང་ལང་། ལྟེ་བ་སྔོན་པོས་མཛེས་པ་བསམ་པར་བའོ། །ས་ཚོགས་རོ་རེའི་ལྟེ་

བར་བྷྲཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའམ། བཅུ་གཉིས་པ་བྷྲཱུཾ་

གིས་མཚན་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་སང་མཛད་སྐུ་མདོག་དང་ཞལ་སྔ་མ་དང་འད་

བ་ལ། ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་རང་འདའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་། གཡས་འོག་མ་

གཉིས་ན་འཁོར་ལོ་དང་རལ་གི། གཡོན་འོག་མ་གཉིས་ན་ནོར་བུ་དང་པདྨ་དམར་པོ་

བསམས་པ། རིག་མ་དང་བཅས་པའི་ཡན་ལག་སྟེ་རྒྱུ་ལས་ཡང་དག་འབྱུང་བའི་འོག་

ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་དེར་ནི་བསམ་པར་བའོ། །རྩིབས་ཀི་གངས་

ཀི་ཁྱད་པར་ནི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་མཚོན་པ་དང་། བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་

ལན་གསུམ་དུ་ཟླས་ཤིང་། རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་བསོར་བ་དང་མཐུན་ནོ། །གཞལ་

ཡས་ཁང་བའི་ཁྱད་པར་ནི། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་འོད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཚོགས་ས་

ཚོགས་པའི་འོད་ཟེར་གིས་ཕྱོགས་ཀི་ཚོགས་མ་ལུས་པས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་དང་། 

ལོགས་བཞི་མི་མཉམ་པ་མེད་པའི་ཟུར་བཞི་ལྷམ་པའི་མཉམ་པའོ། །དེ་ནི་སངས་

རྒྱས་དང་བང་སེམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཉམ་པར་མཚོན་པའོ། །དན་པ་ཉེར་གཞག་

བཞི་དང་ཡང་དག་སོང་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་རང་པ་དང་། དབང་པོ་དང་སྟོབས་གཅིག་

ཏུ་བས་པ་རྣམས་དག་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཤར་ལ་སོགས་པའི་སོ་རྣམས་ཡིན་ལ། 

1 མ་ཕྱི། ༡༠ན༤ན།  བ་   ཞོལ། ༡༠ན༤ན།    -བ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞི་དག་པ་ནི་ཤར་ལ་སོགས་པའི་རྟ་བབས་བཞི་

རིམས་བཞིན་དུ་དག་པ། དཔའ་བར་འགོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། “ནམ་མཁའ་

མཛོད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་།
1
 དི་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སེངེ་རྣམ་པར་

རོལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དག་པའི་ཁ་ཁྱེར་ཏེ། རྩིག་པའི་འགམ་

གི་འདོད་ཡོན་གི་སམ་བུ་བཞིས་ཀུན་ནས་བསོར་བ་དང་། དེ་ལ་གར་གི་སམ་བུ་

དང་། གཟུངས་ཀི་སམ་བུ་ཞེས་ཀང་བའོ། །ཁ་ཁྱེར་དེར་”ལེགས
2
་པར་བརྟེན་པའི་

གཟུངས་ཏེ་རིག་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་མཆོད་པའི་མཆོག་དམ་པ་ས་ཚོགས་

འཛིན་པ་བསམ་པར་བའོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་པའི་རྒྱན་

ཀུན་གིས་རྣམ་པར་སྤས་པ་ནི་དགོས་པ་གང་གི་ཕྱིར་ན་འགོ་བའི་བསམ་པའི་རེ་བ་

ཀུན་རོགས་པར་མཛད་པ་མཚོན་པའོ། །མདའ་ཡབ་ཀི་སྟེང་དུ་གསེར་གི་བུམ་པ་ལ་

གནས་པའི་རླུང་གིས་བསྐོད་པའི་བ་དན་དར་ལེ་གསུམ་ཁུག་ཏུ་འཁྱོག་པ་དང་། 

འཕེང་བ་དང་དར་ལེ་ལ་འཕྱང་བའི་དིལ་བུ་སྟེ་གཡེར་ཁ་སྒ་སྒོག་པ་”སོས་
3
་མཚོན་

པའི་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བཅུ་དྲུག་ནི་དགོས་པ་གང་གི་ཕྱིར་ན་རྟོགས་པ་བརོད་པ་

དང་། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་དང་སྐེས་པ་རབ་ཀི་རྣམ་གསུམ་གེང་གཞིའི་སེར་བསྡུས་པའི་

དམ་པའི་ཆོས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུས་གདུལ་བ་ཐམས་ཅད་སྐོབ་པའི་སྒས་

བསྐོད་པ་མཚོན་པའོ། །གསེར་གི་ས་རགས་བཞིའི་ཕྱི་ངོས་སུ་མེ་ལོང་དང་ད་བ་ད་

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༣ན།   -ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་།  *ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་།     སྐུ། 

༡༢ན༣ན།  ཞོལ། ༡༠བ༣ན། +ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་།  

2 མ་ཕྱི། ༡༠བ༤ན།    ལེགས   ཞོལ། ༡༠བ༤ན།    ལོགས

3 མ་ཕྱི། ༡༠བ༦ན།    སྒོས   ཞོལ། ༡༠བ༦ན།    བཞྱི་བཞྱིས



རྗེའི་གསུང་བཞིན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་གི་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ།
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ཕྱེད་དང་མེ་ཏོག་གི་འཕེང་བ་ས་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ་དེ་དང་མཚུངས་པའི་

གཟུགས་གཞན་མེད་པས་མཉམ་པ་མེད་པའོ། །མེ་ཏོག་དི་ཞིམ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པས་བརྒྱན་པ་ནི། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དི་མ་མེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་

བདུན་མཚོན་པའོ། །བླ་ན་མེད་ཅིང་མཐའ་ཡས་པའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་

པ་ནི་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་རྣམས་དང་ཡུལ་ཅན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་རྣམ་པར་དག་

པ་མཐར་ཐུག་པ་མཚོན་པའོ། །མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་ལྔས་རྣམ་པར་

བརྒྱན་པ་ནི་ཆོས་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ས་ཚོགས་པདྨ་བཅུ་དགུ་ལ་གནས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་

མའི་ལྷོ་བང་དང་ཕྱིའི་སོ་བཞིར་ཉི་མ་དང་། ལྷག་མ་རྣམས་ཟླ་བའི་གདན་དང་བཅས་

པའི་ལྷའི་གནས་རྣམས་དང་། རིན་པོ་ཆེ་མ་ལུས་པས་སྤས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་བ་

བསམ་པར་བའོ། །མདོར་ན་སྔར་གི་རྣམ་སང་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཞལ་ཡས་

ཁང་གྲུ་བཞི་པ་ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དཀར་སེར་དམར་ལང་སྔོ་བའི་རྩིག་པ་ལྔ་

དང་ལྡན་པ། དེའི་སྟེང་ན་རིན་པོ་ཆེའི་སམ་བུ་གཞི་དམར་པོ་ལ་ཕ་སེར་པོ་ལ་སོགས་

པས་སྤས་པའི་ཕ་གུ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་གསེར་གི་ས་རགས་བཞི་བརྩེགས་མའམ་

སྦྲག་མའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཆུ་སྲིན་གི་ཁ་ནས་འཕྱང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ད་བ་དང་། ད་ཕྱེད་

དང་། མདའ་ཡབ་ལ་འཕྱང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤར་བུ་དེའི་སྟེང་དུ་མདའ་ཡབ་པདྨའི་

འདབ་མ་ཕྱེད་པའི་དབིབས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་གསེར་གིས་བུམ་པ་ལ་གནས་པའི་བ་

དན་གིས་མཚན་པ། ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕྱེད་ཀི་ཚད་དུ་རོ་རེའི་ཕེང་བ་ཟླུམ་

པོས་བསོར་བ་ནང་ངོས་ལ་བརྟེན་པའི་ཀ་བ་ཤར་དུ་འཁོར་ལོ། ལྷོ་རིན་པོ་ཆེ། ནུབ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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པདྨ། བང་རལ་གིས་མཚན་པའི་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེག་པའི་སྟེང་རོ་རེའི་གདུང་

བཞིས་མཛེས་པར་ཕུལ་བ། རྩེ་མོ་རོ་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་སྤས་པ། ནང་གི་སྟེང་

འོག་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་མདོག་ཏུ་ཡོད་པ། ཕྱི་ནང་གི་སོ་ཁྱུད་ཀི་མཚམས་སུ་ཟླ་ཕྱེད་

རོ་རེས་སྤས་པ། སོ་ནས་ཅུང་ཟད་སོང་བའི་གནས་སུ་ཀ་བ་བཞི་བཞིས་བཏེག་པའི་

རྟ་བབས་སམ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་སྟེང་དུ་ཆོས་འཁོར་གཡས་གཡོན་དུ་རི་

དྭགས་ཕོ་མོ་དང་བཅས་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་གི་ཟུར་ཐིག་གི་གཡས་གཡོན་

དུ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་

བསམ་པར་བའོ། །འདི་དག་གི་བཤད་པ་རྣམས་ནི་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་གི་རིམ་པར་

རྒྱས་པར་གསུངས་ཟིན་པས་དེར་བལྟ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་བརྟེན་པ་བསྐེད་པའི་རྣལ་འབོར་ལ་གཉིས། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐེད་

པ་དང་། འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐེད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ཡབ་བསྐེད་པ་ནི། བཅུ་དྲུག་ཆ་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། བསམ་པར་

བའོ་ཞེས་བགང་ངོ་། །གང་ན་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གཉིས་པོ་དག་ནིའོ། །གང་དུ་

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་ཉིད་དུའོ། དེ་ཡང་དབུས་མའི་གདན་ས་ཚོགས་པདྨ་ཟླ་

བའི་གདན་ལའོ། །བསྐེད་ཚུལ་ནི་ཆོ་ག་བཞིན་ཏེ་མཚན་དཔེའི་བདག་ཉིད་དམ་འོད་

ཟེར་གིས་སྤོ་བསྡུ་དང་བླ་མའི་མན་ངག་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན་དབངས་ཡིག་

བཅུ་དྲུག་གི་ཆ་དང་། གསལ་བེད་རྣམས་ལ་སེ་ཚན་རིགས་མཐུན་དུ་མའི་ཚོགས་

ཡོད་པས་གསལ་བེད་ཀི་ཚོགས་ལས་བྱུང་བའོ། །དེ་ཡང་དབངས་ཡིག་གཡས་

སོར་གཡོན་སོར་དུ་བསམ་པའི་ནང་ངམ་སྟེང་དུ། དཔལ་འབས་རོ་རེ་ལྟར་ན་ཀྵ་དོར་
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བའི་གསལ་བེད་སོ་གསུམ་ལ། ཡཾ་ལཾ་བཾ་ཨཾ་ཨ་སྟེ་ལྔ་དང་། "པ
1
་མཆུ་ཅན་དང་། 

"ཀ
2
་ལེ་རྩ་ཅན་ཏེ་བདུན་བསན་པས་བཞི་བཅུ་གཡས་སོར་གཡོན་སོར་དང་། ཤཱནི་

པ་ལྟར་ན་གསལ་བེད་སོ་བཞི་ལ། ཌ་དྷ་དང་”ར
3
་དྷ་དང་ཡ་ལ་དང་། དྲུག་བསན་

པས་བཞི་བཅུ་གཉིས་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ལྟར་འཐད་དོ། །”བསོན་པ
4
་ནི་རང་གི་ཡི་

གེ་རིགས་མཐུན་ཡོད་པ་དེའི་མཚམས་སུའོ། །དེ་ནས་ཨཱ་ལི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དཀར་པོ་དང་། ཀཱ་ལི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བ་དམར་པོ་

བསམ་པ་ནི་ཀུན་གཞི་གནས་གྱུར་པ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་

པའོ། །ཨཱ་ལི་བསྐེད་པའི་ཚེ་ༀ་ཙིཏ་བེ་དྷཾ་ཀ་རོ་མི་ཞེས་པས་ཤེས་རབ་ཀི་ངོ་བོར་

བསམ། གསལ་བེད་ལས་བསྐེད་པའི་ཚེ། ༀ་བོ་དྷི་ཙིཏ་ཨུ་པཱ་ཏ་ཡཱ་མི། ཞེས་པས་

ཐབས་ཀི་ངོ་བོར་བསམ་མོ། །སོ་སོར་རྟོག་པ་ལས་བང་ཆུབ་པའི་ཚེ། ༀ་ཏིཥྛ་ཞེས་

བརོད་ལ། བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པའི་ཚེ། ༀ་བཛ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་

བརོད་ཅིང་། ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པའི་ཚེ་ༀ་ཡ་ཐཱ་ཏ་ཐཱ་ཨ་ཧཾ། 

ཞེས་བརོད་དོ། །མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དངོས་སུ་མི་གསལ་བ་

ཆོ་ག་བཞིན་དུ་ཞེས་པས་འཕངས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཟླ་བ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདེས་

ནས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པའི་ཟླ་བར་གྱུར་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །སོ་སོར་

རྟོག་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་ནི་དཔལ་མཆོག་ཅེས་ཏེ། དཔལ་མཆོག་དང་པོ་རོ་རེ་

1 མ་ཕྱི། ༡༢ན༡ན།  པ    སྐུ། ༡༣བ༤ན།  ྊྤ

2 མ་ཕྱི། ༡༢ན༡ན།  ཀ    སྐུ། ༡༣བ༤ན། ྈྐ

3 མ་ཕྱི། ༡༢ན༢ན།  ར    སྐུ། ༡༣བ༤ན། ད    ཞོལ། ༡༢ན༢ན།  ན

4 བླ། ༡༣ན༣ན།   བསྣན་ས
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སེམས་དཔའི་སིང་པོ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་བཟང་པོ་དམར་པོ་ནོར་བུ་དམར་པོ་

དང་འད་བ་ལ་སྟེང་འོག་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་ཀི་སོ་མཐའ་ཡས་པ་ནས་ཐུབ་པའི་

འོད་ཟེར་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོ་བས་ཁྱབ་པར་རབ་ཏུ་”བསྒྲུབ
1
་ཅིང་

བསྐེད་དོ། །རོ་རེ་དེའི་ལྟེ་བའི་ནང་དུ་དང་པོའི་སིང་པོའི་མགོན་ཏེ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་

ཧཱུཾ་དང་བཅས་པར་བསོམས་ཏེ་སོ་སོར་རྟོག་པ་ལས་བང་ཆུབ་པའོ། །རོ་རེ་ལས་

མཐའ་ཡས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་སྤོས་ནས་འགོ་བ་རྣམས་སྦངས་ཤིང་

མཆོག་གིས་དོན་ལ་བཀོད་དེ། བཛ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་པ་ནི་བ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་

ལས་བང་ཆུབ་པའོ། །ཟླ་བ་རོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཐུབ་པའི་

ཡེ་ཤེས་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་བསྒྲུབས་ཤིང་མཚུངས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྐུ་

མདོག་དཀར་པོ་དཀར་སྔོ་དམར་པའི་ཞལ་ཅན་རིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་པའི་རྒྱན་འོད་

ཟེར་དུ་མས་སྤས་པ། ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་རིག་མ་”ལ་
2
དམ་པར་འཁྱུད་པར་

མཛད་པ། ཕྱག་ལྷག་མ་གཡས་འོག་མ་གཉིས་ན་རོ་རེ་དང་རལ་གི། གཡོན་འོག་མ་

གཉིས་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་བསམས་པས་མཛེས་པར་ཁམས་གསུམ་གིས་བསྡུས་

པའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ན་ཐུབ་པའི་འོད་ཟེར་གི་ཚོགས་དུ་མ་འགེད་པ། རྣམ་

པར་ཐར་པའི་སོ་གསུམ་དག་པས་ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་དང་། 

ཐབས་ཀི་བདག་ཉིད་སིང་རེའི་མཆོག་འགོ་བ་མ་ལུས་པའི་དེ་ཉིད་གཅིག་པུ་བདེ་

སྟོང་དབེར་མེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་དཀིལ་འཁོར་བའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བསྐེད་པའི་

སྐུ་རུ་བསོམས་ལ། ༀ་ཡ་ཐཱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཧཾ་ཞེས་བརོད་དེ། ཆོས་དབིངས་ཡེ་

1 བླ། ༡༣བ༢ན།   སྒྲུབ

2 བླ། ༡༣བ༤ན།   -ལ་
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ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པའོ། །དེ་ནས་ཡབ་ཡུམ་རེས་སུ་ཆགས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་དགའ་བ་དཔག་མེད་ཀིས་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོས་གདུལ་བའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པའི་དགའ་བའི་སྒ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་ནས་སྤན་དངས་ཏེ། བ་སྤུའི་སོ་ནས་

རང་གི་ལུས་ཀི་ནང་དུ་གཞུག་པར་བའོ། །དེ་ནས་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའི་ཡུམ་བཞི་

ཡང་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པའི་རོ་རེ་མ་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་རང་གི་ལུས་ལས་

ཕྱུངས་ནས་རང་གི་རིག་མའི་ལུས་ཀི་ནང་དུ་ཆུད་པར་བསམ་པར་བའོ། །ཁ་ཅིག་མཱ་

མ་ཀཱིའི་དོད་ལ་ཆོས་དབིངས་རོ་རེ་མ་འཇུག་ལ། སན་ཞབས་ཀིས་ཆོས་དབིངས་རོ་

རེ་མ་ནི་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་ཁྱབ་ཡིན་པ་དང་། བསྐེད་པའི་གཞི་ཡུམ་གི་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤད་པ་

ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་སྟོན་པའི་སབས་ཡིན་པ་དང་། སྔར་ཡབ་ལ་དྲུག་པ་མ་བཅུག་

པས་དེའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཆོས་དབིངས་རོ་རེ་མ་འབིན་པར་མི་རིགས་སོ། 

ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེ་ལྟར་འཐད་དོ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་སྤན་

དངས་ཏེ། རང་གི་སྤི་བོའམ་ཞལ་ནས་ཞུགས་ཏེ་ཡུམ་གི་པདྨའི་ལྟེ་བའི་ནང་དུ་

དཀིལ་འཁོར་དི་མ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞུ་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་

ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལྷ་བཅུ་དགུ་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་བྱུང་

བར་བསམས་ཏེ། གཙོ་བོར་འཇམ་རོར་བསྐེད་ཀང་རུང་ངོ་། །དེ་ནས་འགོ་བ་སེམས་

ཅན་གི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་བཀུག་ནས་དཀིལ་འཁོར་གི་ཕྱོགས་སོ་སོའི་འཁྱམས་

ནང་དེར་རབ་ཏུ་གཞུག་པར་བའོ། །ཡང་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པ་སྔར་ལྟར་སྤན་དངས་
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ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཟླ་བ་ཞུ་བའི་གཟུགས་སུ་གྱུར་ཏེ་གསང་བའི་རོ་རེ་དམ་

པའི་དབུས་ནས་ཞུགས་ནས་འཁྱམས་ཀི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་

བསྐུར་བས་སིག་སྒིབ་དག་ནས་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། དེ་ནས་དེ་

རྣམས་ཀི་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་དྲུག་ཐིག་ལེ་དྲུག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་

ཡུལ་ལྔ་དང་ཁམས་བཞི་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་དེའི་གངས་དང་མཐུན་པའི་ཐིག་

ལེར་གྱུར། དེ་ནས་ཐིག་ལེ་སྔ་མ་དྲུག་ཀྵེ་ལ་སོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དྲུག་

གི་ས་བོན་དུ་གྱུར། དེ་ནས་དྲུག་དི་མ་དྲུག་གི་ས་བོན་དང་། དེ་ནས་བཞི་ཡུམ་བཞིའི་

ས་བོན་དང་། དེ་ནས་ལྔ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་ས་བོན་དུ་གྱུར། དེ་རྣམས་

“
1
གྱུར་པ་ལས་རང་རང་གི་ས་བོན་ཕྱག་མཚན་དུ་གྱུར་པའམ། ཡང་ན་ས་བོན་ལས་

ས་སིང་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ནས་ཕྱིར་སྤོ་ཏེ། 

རང་རང་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་བོན་པར་བསམ་ཞིང་། སྔར་

གི་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ནི་དེ་ཉིད་དུ་མི་དམིགས་པར་སྟོང་པར་བསམ་

མོ། །གངས་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ནི། ཐིག་ལེ་སྔ་མ་དྲུག་དང་ས་སིང་ལ་སོགས་གངས་

བཞིན་དུ་སྦར་ཞེས་པའི་དོན་ནི། སྐེ་མཆེད་དྲུག་གིས་ལྷ་དག་དེས་རོགས་ཞེས་པའི་

དོན་ཏོ། །”རྟགས
2
་པ་ནི་རྣམ་སང་ངོ་། །དེ་རེས་ས་བོན་གིས་ནི་དབྱུང་བར་བ། ཞེས་

པ་ནི། ས་བོན་ལྷ་ཕྱིར་འབིན་པའི་སྔགས་སུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་གི། མངལ་དུ་ལྷ་བསྐེད་

པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེར་རེས་ཞེས་པ་ཡང་ལྷ་དབང་བསྐུར་བའི་འོག་ནས་ཞེས་པའི་

དོན་ཡིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༣བ༢ན།    -ཡོངས་སུ   ཞོལ། ༡༣བ༢ན།    +ཡོངས་སུ་

2 བླ། ༡༤བ༦ན།   རག
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གཉིས་པ་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐེད་པ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པོ་ཡབ་བསྐེད་པ་

ནི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་ཏེ་སྔར་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡི་གེ་གསུམ་

གི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་འོད་ཟེར་དང་ལྡན་པའི་ཧོ་ཡིག་དམར་སེར་གཉིས་ཀི་བར་དུ་

སེལ་མའི་བར་སྲིད་ཀི་རྣལ་འབོར་བསོམ་པ་དེ་ཉིད་ཆོ་ག་བཞིན་ཏེ། ཡབ་ཀི་ཞལ་

ནས་ཞུགས་ནས་ཡི་གེའི་རྣམ་པ་རིམས་ཀིས་བརྒྱུད་དེ། ཡུམ་གིས་པདྨའི་ནང་དུ་

ཞུགས་པས་གཞན་དང་མཉམ་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཡུམ་གི་

ཆགས་པས་འཇུ་བའི་རྐྱེན་བས་ནས་ཞུ་བར་བས་པར་བསམ་མོ། །དཔལ་འཛིན་

དང་ཤཱནི་པས་སབས་འདིར་བར་སྲིད་རྣལ་འབོར་བས་ཀང་རུང་ལ། དཔལ་འབས་རོ་

རེའི་བཞེད་པ་ལྟར་ཡང་རུང་ངོ་། །བར་སྲིད་འཇུག་པ་ནི་སྦངས་གཞི་ལ་ཕའི་ཁ་དང་

སྤི་བོ་དང་སྦོར་མཚམས་ནས་འཇུག་པ་ངེས་པར་ཡོད་པ་ལྟར། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་རྒྱུད་ཐ་དད་ལས་མི་འད་བར་གསུངས་པ་ཡང་མི་འགལ་བར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། 

སོམ་འབྱུང་ལས་ཀང་། སྤི་གཙུག་”ལས
1
་འཇུག་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་

ལས་ཁ་ནས་འཇུག་པར་བཤད་པ་ལྟར་བས་ཀང་རུང་ངོ་། །ཆགས་”པ
2
་ཞུ་བ་དེའི་

འོད་ཟེར་”གིས
3
་མཐུས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཡང་ཞུ་བར་བས་པར་བསམ་མོ། །དེ་

མཐོང་བ་དང་གཟུགས་སྐུར་བཞེངས་པའི་དོན་དུ། རང་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མེད་བཞི་

མཚོན་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་གླུས་བསྐུལ་བར་བས་པར་བསམ་མོ། །མཱ་མ་ཀཱི་ཤར་

དང་། སྤན་མ་དང་གོས་དཀར་མོ་དང་སྒོལ་མ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལྷོ་ལ་སོགས་

1 མ་ཕྱི། ༡༤ན༢ན།    ལས   ཞོལ། ༡༤ན༣།    ནས

2 མ་ཕྱི། ༡༤ན༣ན།    པ   ཞོལ། ༡༤ན༣ན།    པས

3 མ ཕྱི། ༡༤ན༣ན།    གྱྱིས   ཞོལ། ༡༤ན༣ན།    གྱྱི
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པར་གནས་ནས་སོ། །དཔལ་འབས་རོ་རེས་བསྐུལ་བའི་གོ་རིམས་འདི་ལྟར་འབྱུང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ལུས་བསྒྲུབ་པ་སེམས་ལ་རག་ལས་པས་ཐུགས་ཀི་སོ་ནས་དང་

པོར་བསྐུལ་ལ། ལུས་གྲུབ་ནས་ངག་དང་དེ་ནས་འཕིན་ལས་གྲུབ་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །མཱ་

མ་ཀཱིས་བསྐུལ་བ་ནི་སེམས་ཅན་ཞེས་ཏེ་ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་རོ་

རེའི་ཐུགས་ཞེས་བོས་ནས་བདག་ལ་དགེས་པས་ཏེ་རོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ་

ཞེས་སོ། །ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་ཕྱུག་གི་གཙོ་བོ་

དང་ཕན་འདོགས་པ་དང་བསྐེད་པས་ན་དབང་ཕྱུག་དང་སེམས་ཅན་ཡབ་ཆེན་གཉེན་

མཆོག་གོ །དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་ཏུ་ན། མཆོག་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བར་བེད་ལ་

དོན་ཆེན་པོ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས། བདག་ཉིད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལོངས་

སྤོད་པར་འདོད་པས་སོ། །གཟུགས་སྐུར་མ་བཞེངས་ན་མཱ་མ་ཀཱི་ལ་སོགས་པ་མི་

སྲིད་པར་འགྱུར་བས། སོན་པར་མཆིས་”བཞེད
1
་ན། ཞེས་སོ། །སྤན་མས་གླུས་

བསྐུལ་བ་ནི་རོ་རེ་ཞེས་ཏེ། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པས་ན་རོ་

རེའི་སྐུ་ཁྱོད་ཅེས་པའོ། །བཀའི་འཁོར་ལོ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པ་སྟེ་ཚིམས་པར་

མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་དོན་དམ་ཕན་པར་གཟིགས་པའི་ངང་

ཚུལ་ཅན་ནོ། །རང་པ་གསུམ་པ་ནི་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །འདོད་ཆགས་ནི་མཆོག་ཏུ་དགའ་

བའི་བདེ་བས་ཏེ་འདའ་བར་མི་བ་བས་དམ་ཚིག་གོ །གོས་དཀར་མོས་གླུས་བསྐུལ་

བ་ནི། ཁྱོད་ནི་ཞེས་ཏེ། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པས་རོ་རེའི་

གསུང་ཁྱོད་ཅེས་པའོ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པ་བདེ་བའི་ཕྱིར་ཐུགས་བརྩེ་བས་

1 ཞོལ། ༡༤བ༢ན།  བཞེད  སྐུ།༡༦བ༢ན།    བཞེང
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མཐར་ཐུག་པའི་དོན་དང་། གནས་སབས་ཀི་དགོས་པ་འགྲུབ་པར་མཛད་པས་ན་

བརྩོན་པའོ། །རང་པ་གསུམ་པ་ནི་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །དགའ་བའི་སྤོད་པ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་སྟེ། མང་བས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ།ོ །སྒོལ་མས་བསྐུལ་བ་ནི། ཁྱོད་ནི་ཞེས་ཏེ་འདོད་

པའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་པས་རོ་རེ་འདོད་པ་ཞེས་

བོས་ནས་དམ་ཚིག་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་གདུང་ནི་རིགས་

སོ། །མཉམ་པ་ཉིད་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་ཐུགས་བརྩེ་བའོ། །རང་པ་གསུམ་པ་ནི་

སྔ་མ་ལྟར་རོ། །གཏེར་དུ་གྱུར་པ་ནི་འབྱུང་གནས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཞུ་བ་ཀླུས་བསྐུལ་

བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསམ་པའོ། །སང་

བའི་འོད་ཟེར་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་བདག་ཉིད་ཟླ་བ་ཞུ་བའི་གཟུགས་དེ་ཉིད་མཾ་དུ་

གྱུར་པ་ལས། རལ་གི་ལ་འཆང་བཟུངས་ལ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་མཾ་

གིས་མཚན་པར་གྱུར་པ་ནི། རང་སྔགས་ཀི་ལུས་སུ་ཉིད་གྱུར་པའོ། །དེའི་འོད་ཟེར་

གིས་རང་གནས་ཏེ་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤན་དངས་ནས་

བཅུག་པས་དཔལ་ལྡན་འཇམ་པའི་རོ་རེ་ཞེས་བ་བར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །ཇི་ལྟ་བུ་

ཞེ་ན། གུར་ཀུམ་ཞེས་ཏེ་སྐུ་མདོག་གུར་ཀུམ་བཟང་པོ་ལྟར་དམར་སེར་རྩ་བའི་ཞལ་

ཡང་སྐུ་མདོག་དང་འད་བ་ལ། གཡས་ཞལ་སྔོ། གཡོན་ཞལ་དཀར། གདུ་བུ་དང་

དཔུང་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་ས་ཚོགས་པའི་རྒྱན་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་རྩ་ཕྱག་

གཉིས་ཤེས་རབ་དམ་པ་རང་གི་རིག་མ་ལ་འཁྱུད་པ་དང་། གཡས་འོག་མ་གཉིས་ན་

རལ་གི་དང་མདའ་མདངས་དང་ལྡན་པ་དང་། གཡོན་འོག་མ་གཉིས་ན་ཨུཏྤལ་སྔོན་

པོ་དང་། གཞུ་འོད་ཟེར་དང་ལྡན་པ་བསམས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ནམ་
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མཁའ་གང་བ་འཕོ་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྐོབ་པ་ནམ་མཁའ་མ་

ལུས་པའི་དཀིལ་འཁོར་གིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མངོན་ཞེན་

སངས་ནས་ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བིན་གིས་རློབ་པ་ནི་

དངོས་པོ་ཞེས་ཏེ། རང་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་གཟུང་འཛིན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་

བས་བདེན་པའི་དངོས་པོ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་སོ་ནས་སྲིད་པའི་མཐའ་”སོངས
1
་ལ། 

མ་ངན་ལས་འདས་པ་སང་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ལ། མངོན་ཞེན་སོང་བ་ནི་རང་པ་

ཕྱི་མ་གཉིས་ཏེ། དེ་སངས་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་གཟུགས་ཀི་སྐུའི་

རྣམ་པར་ཤར་བར་མོས་པ་བའོ། །དེ་བརྟན་པར་བེད་པ་ནི་ༀ་ཞེས་ཏེ་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་ངའོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་གི་

འབས་བུ་དང་བསེན་པའི་ཡན་ལག་ཆུང་ངུའོ། །སྐེ་མཆེད་བིན་གིས་རློབ་པ་ནི། དེ་

འོག་ཅེས་ཏེ། རང་གི་ས་བོན་ནི་ས་སིང་ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་ནོ། །དེས་རང་གི་

མིག་སོགས་བིན་གིས་བརླབས་ལ་ཇི་བཞིན་གངས་བཞིན་ནོ། །མིག་གཉིས་སུ་ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁོར་རེ་རེ་ལ་ཀྵིཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཀྵིཾ་གིས་

མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་འཕོས་སེམས་ཅན་སྦངས། ས་སིང་ལ་བཀོད་པ་ཚུར་འདུས་

པ་དང་། སའི་སིང་པོ་སྔར་བཤད་པའི་རྣམ་སང་འད་བར་བསམ། རྣ་བ་གཉིས་སུ་ཟླ་

བ་ལ་གནས་པའི་ཛིཾ་ལས་རོ་རེ་ཛིཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་སྤོ་བསྡུ་བས་པས། ཕྱག་

རོར་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་མི་བསྐོད་པ་”
2
འད་བ་དང་། ས་བུག་གཉིས་སུ་ཟླ་བ་ལ་

གནས་པའི་ཁཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་ཆ་དགུ་པ་ཁཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་སྤོ་

1 མ་ཕྱི། ༡༥ན༥ན།    སོངས   ཞོལ། ༡༥ན༦ན།    སངས

2 མ་ཕྱི། ༡༥བ༢ན།  -དང་   ཞོལ། ༡༥བ༣ན།  +དང་
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བསྡུ་བས་པ་གྱུར་པ་ལས། ནམ་སིང་རིན་འབྱུང་འད་བ་དང་། ལེའི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་

གནས་པའི་གཾ་ལས་པདྨ་གཾ་གིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་

དབང་ཕྱུག་འོད་དཔག་མེད་འད་བ་དང་། འོད་ཟེར་སྤོ་བསྡུ་སོགས་ནི་སྔ་མ་ལྟར་

རོ། །དཔྲལ་བའི་ཐོད་པའི་ནང་དུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཀཾ་ལས་གི་དེས་མཚན་པར་

གྱུར་པ་ལས་སྒིབ་སེལ་དོན་གྲུབ་ལྟ་བུ་དང་། ལྟེ་བར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་སཾ་ལས་རོ་

རེ་སཾ་གིས་མཚན་པ་ལས། ཀུན་བཟང་རོར་སེམས་ལྟ་བུར་བསྐེད་དོ། །དེ་ནི་རྣམ་

པའི་འབས་བུ་དང་ཉེ་སྒྲུབ་ཆུང་ངུའོ། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། དི་མེད་རང་སིང་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

རང་གི་སིང་ག་དང་མགིན་པ་དང་དཔྲལ་བ་གསུམ་དུ་ཟླ་བ་དི་མ་མེད་པ་རེ་རེ་བསམ་

པར་བའོ། །སིང་གའི་ཟླ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ། ལྟེ་བའི་ནང་དུ་ཟླ་བ་ལ་

གནས་པའི་རོ་རེ་ཕ་མོ་ལྟེ་བའི་ནང་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་སེམས་

ཅན་གིས་སིག་སྒིབ་སྦངས། ཐུགས་རོ་རེའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་ཚུར་འདུས་རོ་རེ་ཕ་

མོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཐུགས་རོ་རེ་མི་བསྐོད་པའི་ངོ་བོར་གྱུར། མགིན་པར་ཟླ་

བའི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ ལས་པདྨ་དམར་པོའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཨཱཿ དམར་པོ་དེ་

ལས་འོད་ཟེར་སྤོ་བསྡུ་སོགས་སྔ་མ་ལྟར་བས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གསུང་རོ་

རེ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟ་བུ་དང་། དཔྲལ་བར་ཟླ་བ་ལ་ༀ་ལས་

འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པ་ༀ་གིས་མཚན་པ་ལས། འོད་ཟེར་སྤོ་བསྡུ་

སོགས་སྔ་མ་ལྟར་བས་པས། སྐུ་རོ་རེ་འོག་ནས་འཆད་པའི་རྣམ་སང་ལྟ་བུ་དང་། 

ཐུགས་རོ་རེ་གོང་། གསུང་རོ་རེ་འོག་གི་མཚམས་སུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་མཾ་ལས། 
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རལ་གི་འཆང་བཟུངས་མཾ་གིས་མཚན་པ་ལས། འོད་འཕོས་སེམས་ཅན་གི་སིག་

སྒིབ་སྦངས། འཇམ་པའི་རོ་རེའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རང་དང་འད་བའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་

ལ་གནས་པའི་རལ་གི་འཆང་བཟུང་མཾ་གིས་མཚན་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་

བརླབས་པའི་ལྷ་གསུམ་གི་ཐུགས་ཀར་ཡང་ཡི་གེ་གསུམ་སོ་སོར་དགོད་དོ། །དེ་

ནས་ཐུགས་རོ་རེའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་སྤོས་པས་རང་བཞིན་གི་གནས་

ནས་ཐུགས་རོ་རེའི་ལྷ་ཚོགས་སྤན་དངས་ཏེ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་དང་། ཤེས་རབ་

དམ་པ་འདུས་པའི་གསང་བའི་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ནས་རོ་རེ་གསུམ་

གིས་བིན་གིས་བརླབས་པར་གསོལ་བ་གདབ་པའོ། །རང་གི་སིང་གའི་ཐུགས་རོ་

རེས་བིན་གིས་བརླབ་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཞེས་ཏེ། ཚོགས་

”གསུམ་འམ
1
་རིག་མའི་དཔལ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཐུགས་རོ་རེའི་ངོ་བོར་གྱུར་པས་ན་

འཆང་བ་རོ་རེ་གསུམ་མི་ཕྱེད་པ་ཁྱེད་བསོམ་པ་དེ་དང་སྟེ། “ད
2
་ནས་བཟུང་ནས་

བདག་ཐུགས་རོ་རེའི་ངོ་བོར་བིན་གིས་རློབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོ། །གང་གིས་ན་སིང་

གར་སོམ་པའི་ཐུགས་རོ་རེ་ཁྱོད་ཀིས་སོ། །རང་གནས་ནས་མདུན་གི་ནམ་མཁར་

སྤན་དངས་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཕྱོགས་བཅུ་ཞེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ནི་རང་

བཞིན་གི་གནས་ནས་བོན་པ་རྣམས་སོ། །གཞན་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་ནི་སྔ་མ་ལས་

ཤེས་སོ། །དེ་བརྟན་པར་བེད་པ་ནི་ༀ་ཞེས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐུགས་རོ་རེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༦ན༦ན།   གསུམ་འམ     ཞོལ། ༡༦བ༡ན།    གཉྱིས་སམ

2 མ་ཕྱི། ༡༦ན༦ན།    ད   ཞོལ། ༡༦བ༡ན།    དེ



རྗེའི་གསུང་བཞིན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་གི་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ།
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གསུང་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་རང་གི་མགིན་པར་བསྐེད་པ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་

པ་ནི། ཆོས་ཀི་གསུང་ཞེས་ཏེ་ཆོས་ནི་རོ་རེ་ཆོས་”
1
འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་

གསུང་གི་ལམ་ནི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའོ། །བིན་གིས་

བརླབས་པས་ད་ནི་གསུང་རོ་རེའི་ངོ་བོར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་པའོ། །གང་གིས་ན་

རང་གི་མགིན་པར་སོམ་པའི་གསུང་རོ་རེ་ཁྱེད་ཀིས་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །རང་གནས་

ནས་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས་པ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཕྱོགས་བཅུར་

ཞེས་ཏེ་ཚིག་དོན་གོ་བར་ཟད་ལ། སྤན་དངས་པ་དེ་སྔར་བསོམ་པ་དང་དབེར་མེད་

གཅིག་ཏུ་འདེས་པར་བསམས་ནས་དེས་བརྟན་པར་བེད་པ་ནི། ༀ་ཞེས་ཏེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་རོ་རེའི་བདག་ཉིད་ང་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །

སྐུ་བིན་གིས་རློབ་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་བར་ཟད་དོ། །མདུན་དུ་

སྤན་དངས་པ་སྔར་བསྐེད་པའི་སྐུ་རོ་རེ་དང་དབེར་མེད་དུ་འདེས་པ་བསམས་ནས་དེ་

བརྟན་པར་བེད་པ་ནི་ༀ་ཞེས་ཏེ། ས་བོན་གི་འོད་ཟེར་གིས་རང་གནས་ནས་སྤན་

འདེན་པ་དང་སྔར་བསྐེད་པ་ལ་ཐིམ་ནས་དབེར་མེད་དུ་འདེས་པར་བསམས་པ་ནི་

ཐམས་ཅད་ལ་འདའོ། །འདི་ནི་སྐེས་བུ་བེད་པའི་འབས་བུ་དང་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་

ཆུང་ངུའོ། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་སྟེ་སྟོང་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་ཡུད་ཙམ་མཉམ་པར་

བཞག །དེ་ནས་སིང་པོའི་འོད་ཟེར་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་ས་

བོན་ལས་འོད་འཕོས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དངས་པ་ལ་མཆོད་བསྟོད་སོགས་

བས། དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

1 མ་ཕྱི། ༡༦བ༢ན།    -ནྱི་   ཞོལ། ༡༦བ༤ན།    +ནྱི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཤིས་པ་བརོད། ཁོ་བོ་རྣམས་ཀིས་བགེགས་བསྐྲད། རིག་མའི་

ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་དབང་བསྐུར་བས་དབང་གི་ཆུས་ལུས་

ཐམས་ཅད་གང་དི་མ་དག་ཆུ་ལྷག་མ་སྤི་བོར་འཁྱིལ་བ་ལས་རིགས་ཀི་བདག་པོ་མི་

བསྐོད་པའི་ཅོད་པན་གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། དེ་ནི་དབང་གི་འབས་བུ་དང་

བསྒྲུབ་ཆེན་གི་ཡན་ལག་ཆུང་ངུའོ། །

བསེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་ཆུང་ངུ་འབིང་ཆེན་པོ་གསུམ་བས་པ་ནི། ཡབ་ཀི་དང་

པོ་ཆུང་ངུ་དང་། ཡུམ་གི་འབིང་དང་། འཁོར་གི་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་དག་གི་དོན་ཡང་ཡབ་

རྐྱང་བསྐེད་པ་ནི། ཐ་མལ་བའི་སང་ཞེན་འགོག་པ་ལ་ནུས་པ་ཆུང་བ་དང་། ཡུམ་དང་

བཅས་པ་བསྐེད་པ་ལ་ནུས་པ་འབིང་དང་། འཁོར་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པ་ནུས་ཆེ་

བའི་དོན་ཡིན་ནོ། །བཞི་”པོའི
1
་ཡུམ་བསྐེད་པ་ཡབ་ཀི་སྐུ་དང་པོར་བསྐེད་པ་ཟབ་

གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཉེ་བས་ན་བསེན་པའོ། །ཡན་

ལག་ནི་ཆ་ཤས་ཏེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བཞི་ཀར་ཚང་དགོས་པའོ། །རྒྱུ་མཐུན་གི་

འབས་བུ་ནི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་རིགས་འད་ཡིན་པས་སོ། །སྐེ་མཆེད་བིན་གིས་

བརླབ་པ་ནི་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཉེ་བས་ཉེ་སྒྲུབ་བོ། །སྔོན་གི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་མིག་

སོགས་འགྲུབ་པ་དང་འད་བས་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུར་བཏགས་པའོ། །ཐུགས་དང་

གསུང་དང་སྐུ་རོ་རེ་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཆོས་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པ་དང་སྤྲུལ་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། སྐུ་གསུམ་པོ་དེ་དང་དབེར་

མེད་པའི་ངོ་བོར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས་པས་བསྒྲུབས་པས་སྒྲུབ་པའི་

1 མ་ཕྱི། ༡༧ན༤ན།    པོའྱི   ཞོལ། ༡༧ན༦ན།    པའྱི
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ཡན་ལག་གོ །སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པའི་འབས་བུ་བསྒྲུབས་པས་ན་སྐེས་བུའི་

བེད་འབས་སོ། །གཞན་”བསྒྲུབ
1
་པ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་ན་ཡིན་གི། མ་བསྐུར་ན་མ་ཡིན་པས་དབང་བསྐུར་

རྒྱས་གདབ་ནི་བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཡན་ལག་ཆུང་ངུའོ། །ཡན་ལག་གི་བཤད་པ་ནི་སྔ་

མ་ལྟར་རོ། །དེ་དག་ནི་སན་ཞབས་ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཡུམ་བསྐེད་པ་ལ་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང་། ཡུམ་རིགས་ལྔའི་

ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། རེས་ཆགས་ཀི་

ང་རྒྱལ་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་བཞིན་ཞེས་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཤཱནི་པ་དང་། སན་ཞབས་གཉིས་

ཀིས་ཡབ་བསྐེད་པ་ལྟར་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ལ་སོགས་པ་ཡུམ་བསྐེད་པའི་སབས་སུ་

ཡང་སྦོར་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རང་གི་ལུས་ལ་བཞུགས་པ་དང་གསང་གནས་

སུ་ལྷ་ཉེར་གཅིག་བསྐེད་པ་མ་གཏོགས་རོགས་པར་སྦོར་ཞིང་། ཡབ་རྐྱང་ཡུམ་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞུ་ནས་བསྐེད་ཐེབས་གཉིས་མཛད་དོ། །འགེལ་པ་དག་ཡུམ་གསར་དུ་

བསྐེད་པ་དང་སྔར་ཡབ་དང་མཉམ་དུ་བསྐེད་པ་དང་། སྔར་བསྐེད་ཟིན་པ་སབས་

འདིར་གསལ་འདེབས་པ་མ་བྱུང་ཞིང་། སྔར་མ་བསྐེད་ན་ཡབ་ཀི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་

ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ་འགལ་ཟེར་ན། སོབ་དཔོན་ཐ་ག་ན་ལྟར་ན་སྔར་བར་སྲིད་རང་གི་

ཞལ་ནས་ཞུགས་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཐིག་ལེ་ཆ་གཉིས་སུ་གྱུར། ཆ་གཅིག་རལ་

གི་འཆང་བཟུངས་མཾ་གིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་སྤོ་བསྡུ་བས་ནས་ཡུམ་བསྐེད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༧བ༡ན།    བསྒྲུབ   ཞོལ། ༡༧བ༣ན།   བསྒྲུབས
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ནི། དེ་བཞིན་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །ཅོད་པན་དང་ནུ་མ་རྒྱས་པ་མ་གཏོགས་ཡབ་དང་

འད་བར་བསྐེད་པས་རང་གི་ལྷ་འདར་ཞེས་སོ། །རང་སིང་པོ་ནི་ཡབ་ཀི་ཐུགས་ཀའི་

ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་སྤོ་བསྡུ་བས་ནས་རིག་མ་སྤྲུལ་ཞིང་བསྐེད་པ་སྟེ། རྒྱུ་མཐུན་

དང་བསེན་པའི་ཡན་ལག་འབིང་བོའ།ོ །མིག་སོགས་བསོམ་པ་ནི་སྐེ་མཆེད་བིན་

གིས་བརླབ་པ་སྟེ་ཡབ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བའོ། །དེ་ནི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་དང་ཉེ་

སྒྲུབ་འབིང་ངོ་། །ཡི་གེ་གསུམ་དགོད་པ་ནི་ཡབ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

བིན་གིས་བརླབ་པ་སྟེ། སྐེས་བུའི་བེད་འབས་དང་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་འབིང་

ངོ་། །འོད་དང་ལྡན་པ་ནི་སན་ཞབས་ལྟར་ན། སྒྲུབ་ཆེན་ཡབ་ཀི་སིང་གའི་ས་བོན་གི་

འོད་ཟེར་གིས་དབང་ལྷ་སྤན་དངས་ནས་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བེད་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཐ་ག་ན་སྔ་མ་གསུམ་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཀིས་འཕངས་པ་ཡིན་པར་

བཞེད་དོ། །དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ནི་དབང་གི་འབས་བུ་དང་བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ནི་

ཡན་ལག་འབིང་ངོ་། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཤེས་པས་ཡུམ་གི་མགོ་དང་སིང་ག་དང་ལྟེ་བ་དང་གསང་

གནས་དང་བརླ་གཉིས་སུ། སྔ་མ་ལ་ཟླ་གདན་དང་། ཕྱི་མ་བཞི་ལ་ཉི་མའི་གདན་

བསམ་མོ། །དེ་སྟེང་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ༀ་དཀར་པོ་དང་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་དང་། སྭཱ་སེར་པོ་

དང་། “ཨཱཿ
1
དམར་པོ། ཧཱ་ལང་གུ་བསམ་ལ་ཡི་གེ་དེ་དག་ལས་རང་འདའི་ཡི་གེ་

གཉིས་པ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་སྤོས་པས། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ནུ་མ་ཡན་ཆད་རྣམ་

སང་གི་རང་བཞིན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། དེ་ནས་ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་མི་བསྐོད་

1 སྐུ། ༢༠བ༥ན།     ཨཱ
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པའི་རང་བཞིན་དང་། དེ་ནས་པདྨ་ཡན་རིན་འབྱུང་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རང་བཞིན་

དང་། དེ་ནས་བརླ་གཉིས་ཡན་འོད་དཔག་མེད་ཀི་རང་བཞིན་དང་། དེ་ནས་རང་

མཐིལ་ཡན་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཁྱབ་པར་བསམ་མོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཨ་ཡིས་ཞེས་ཏེ། ཨ་ལས་ཡུམ་གི་གསང་གནས་ཀི་ལྟེ་བ་དང་ཧཱུཾ་

ལས་གསང་གནས་ཀི་པདྨ་འདབ་མ་བསྐེད་ལ་བུ་ག་ཕཊ་སེར་པོས་བཀག་པར་

བསམ་མོ། །བཞི་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཅེས་ཏེ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་

པའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཕན་ཚུན་སོམས་

འཇུག་བེད ་པའི ་སོ ་ནས་རྒྱལ་བ་མཉེས་པའི ་མཆོད ་པ ་བརྩམ་པར་ཡང་

བའོ། །སྔགས་ནི་ༀ་ཞེས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་ཆགས་

པའི་རོ་རེའི་རང་བཞིན་ང་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །དང་པོ་སྦོར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

ད་ནི་སྦང་གཞི་སྦོང་བེད་ཇི་ལྟར་སྦར་བའི་ཚུལ་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་བླ་མ་

ཁ་ཅིག་གིས་རྣམ་”སང
1
་གི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པར་ལྷ་བསོམ་པ་དང་སྲིད་པ་སྐེ་བའི་

རིམ་པ་དང་མཐུན་པ་བསོམ་པ་གཉིས་སུ་བས་ནས། སྔ་མ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དང་ཕྱི་

མ་བླ་མེད་ལ་སྦོར་བར་མཛད་ཀང་སྲིད་པ་སྐེ་བའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་པ་

ནི། བླ་མེད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་འཐད་ལ། དེ་ཡོད་ན་སངས་རྒྱ་བའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་

པར་བསོམ་པ་ཡང་ཡོད་པས་ཁྱབ་པས་སོ། །དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ནས་གསུངས་པ་ནི་

སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་མངོན་བང་ལྔའི་སོ་ནས་རྣམ་སང་གི་གོ་འཕང་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་སྟོན་

པ་ཡིན་གི། ལམ་ལྔ་དང་མཐུན་པ་མེད་པས་སོ། །དེ་ལ་སྤིར་སྤང་གཞི་སྦོང་བེད་

1 མ་ཕྱི། ༡༨བ༣ན།   སྐུ། ༢༡ན༤ན།   སྣང     ཞོལ། ༡༨བ༤ན།    བང
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དུས་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཚུལ་གསལ་བར་བསྟན་པ་མ་གཏོགས་གཞན་

རྣམས་ཀི་སྤི་འགོ་ནི། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱས་མན་ངག་སེ་མའི་སེ་མ་བཅུ་གཉིས་པར་

བཤད་པ་ལྟར་བའོ། །འཕགས་ལུགས་པའི་མདོར་བས་སུ་བསྲུང་འཁོར་ཡན་ཆད་

སྦང་གཞི་ལ་སྦོར་བ་མ་གསུངས་ལ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྐེ་བ་ལེན་པ་དང་། དང་པོར་ཤི་

ནས་དེ་ནས་བར་དོ་གྲུབ། དེ་ནས་སྐེ་གནས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦར་ནས་མངལ་དུ་

གནས་པའི་བར་དང་། རང་གི་ངོ་བོར་སྐེ་བ་བླངས་པ་ནི་བཙས་ནས་དབང་པོ་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། དེ་ནས་བ་བ་གང་བེད་པ་ནི་བུ་བསྐེད་པ་སོགས་

སོ། །དེ་དང་མཐུན་པར་སྐེ་བ་ལེན་པའི་རྟེན་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཚོགས་གསོག་པ་པོའི་

རྟེན་ནི་གང་ཟག་དང་། རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསག་པ་དང་། གནས་བསྲུང་

འཁོར་ཐུན་མོང་བ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་བར་དང་། གང་གི་ངོར་སྐེ་བ་ལེན་པ་

སྟོང་པ་ཉིད་བསོམ་པ་ནས་བར་སྲིད་མ་ཞུགས་ཚུན་འཆི་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། 

བར་སྲིད་ཀི་ཡི་གེ་ཞུགས་ནས་མ་ཞུ་བ་ཚུན་བར་སྲིད་དང་མཐུན་པ་དང་། ཞུ་ནས་

གླུས་བསྐུལ་ཏེ་ལྷའི་རྣམ་པར་མ་བཞེངས་ཚུན་མངལ་གི་གནས་སབས་དང་། ལྷའི་

རྣམ་པར་བཞེངས་ཕན་ཆད་བཙས་པའི་གནས་སབས་དང་། དབང་པོ་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་མཐུན་པའོ། །དེ་ལམ་ལྔ་དང་སྦོར་ཚུལ་ནི་བསོད་ནམས་

ཀིས་ཚོགས་གསོག་པ་ཚོགས་ལམ་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་བསོམ་པ་ནས་བར་སྲིད་

སྦངས་པ་ཚུན་སྦོར་ལམ་དང་། མངལ་གི་གནས་སབས་མཐོང་སོམ་གི་ལམ་དང་། 

དེ་ཕན་ཆད་མི་སོབ་པའི་ལམ་དང་སྦོར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་རྟག་གཉིས་དང་། སཾ་བྷུ་

ཊར་མངལ་གི་གནས་སབས་ཀི་ཟླ་བ་ངོ་བཅུ་ས་བཅུ་དང་སྦོར་བར་བཤད་པས་དེ་
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ཕན་ཆད་མི་སོབ་པའི་ལམ་དང་སྦོར་བ་དང་། མངལ་དུ་མ་ཞུགས་ཚུན་ཆད་ཚོགས་

སྦོར་དང་སྦོར་བ་དོན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་སྦིར་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་གི་ཐ་སད་

ལ་ཕ་མ་ལྟ་བུ་དང་། གོགས་ལྟ་བུར་བསྐེད་པ་བཤད་པས། དེ་ལ་རྒྱུའི་རོ་རེ་འཛིན་པ་

བསྐེད་པ་ལའང་ལྷའི་རྣམ་པར་བསྐེད་པ་དང་མི་བསྐེད་པ་གཉིས་ལས་ཕྱི་མ་ནི་བདེ་

མཆོག་ལཱུ་ཨི་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་བང་དང་པོ་བཞི་ཁོ་ན་རོ་རེ་འཛིན་པར་

བེད་དོ། །དེ་ལ་ཡང་ཨཱ་ལི་ལས་བསྐེད་པའི་ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཕའི་ཁམས་ཀི་དོད་དང་། 

ཀཱ་ལི་ལས་བསྐེད་པའི་ཟླ་བ་དམར་པོ་མའི་ཁམས་ཀི་དོད་དང་། བར་སྲིད་མཚོན་

བེད་ཀི་ཡི་གེ་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཞུགས་ཚུན་ཆད་བར་སྲིད་ཀི་དོད་དང་། དེ་ནས་

ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་ནས་སྤོ་བསྡུ་ཚུན་ཆད་མངལ་གི་གནས་

སབས་དང་མཐུན་ནོ། །རོ་རེའི་ཡར་རྩེ་ལྔ་ནི་རང་ལག་མགོ་བོ་དང་། མར་རྩེ་ལྔ་རང་

ལག་གི་སོར་མོ་ལྔ་ཚན་དུ་མཐུན་པ་དང་། མགོའི་དབང་པོ་ལྔ་ཚན་དང་མཐུན་པ་

ཡིན་ནོ། །ལྷའི་རྣམ་པར་བསྐེད་པ་ལ་ཡང་ཡབ་རྐྱང་བསྐེད་པ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལྟ་

བུ་སྟེ། དེ་ལ་ནི་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ལ་སོགས་པ་མི་བེད་དོ། །ཡུམ་དང་བཅས་པར་

བསྐེད་པ་ནི་འདི་དང་གཤིན་རེ་དམར་ནག་སོགས་ཏེ། དེ་ལ་ནི་མངོན་བང་ལྔ་ཀས་

བསྐེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་གཙོ་འཁོར་

ཅིག་ཅར་དུ་བསྐེད་ན་བུ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དང་། འཁོར་རེས་ལ་བསྐེད་ན་ཚ་བོ་ལྟ་བུའི་

ཚུལ་དུ་བསྐེད་པའོ། །དེ་ལ་སྦང་གཞི་སྦོང་བེད་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་

ལས་བཤད་པ། སྒོན་གསལ་དུ་བཀོད་པའི་དབང་དུ་བས་ན་ཆགས་བལ་གི་རྟེན་ལ་

འཚང་རྒྱ་ཚུལ་བཞི་དང་། ཆགས་ཅན་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བཞི་དཔེ་དོན་དུ་སྦར་
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ནས་གསུངས་པའི་དང་པོ་ལ། རྒྱུད་དང་། གེང་གཞི་དང་། ངེས་ཚིག་དང་། རྒྱུའོ། །དེ་

བཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། མིར་སྐེ་བ་བླངས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། འདུལ་བའི་

ཀུན་སྤོད་ལ་གནས་པ་དང་། སངས་རྒྱ་བའི་ཉེར་རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །ཕར་ཕྱིན་ཐེག་

པའི་ཚུལ་ལ་འོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་སངས་རྒྱ་བ་དང་། འདོད་པའི་རྟེན་ལ་སྤྲུལ་སྐུར་

སངས་རྒྱ་ཚུལ་གཉིས་ཀི་ཕྱི་མ་དཔེར་བེད་པ་ནི། སྔགས་ཀི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་

རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེ་འདོད་པའི་རྟེན་ལ་ངེས་པར་ལམ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ། །དོན་ལ་དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིའོ། །དང་པོ་རྒྱུད་ནི་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་བསྐེད་པ་

ནི། །རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ཡིན་པར་བརོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐ་མལ་པའི་ཕུང་པོའི་

སང་བ་དོར་ནས་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་སུ་བསྐེད་པ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཡང་ཤད་དྷ་ཀ་ར་ཝ་ར་མས་ཐ་མལ་པའི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་འཁོར་གི་སང་བ་

བཞི་དོར་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སང་བ་བཞིར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་ཚོགས་གསོག་པ་པོའི་རྟེན་གི་གང་ཟག་དེས་རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀི་

ཚོགས་བསགས་ནས་ཐ་མལ་པའི་འཆི་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་སྟོང་པ་ཉིད་བསོམ་

པ་ནས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའི་ཚུལ་སྟོན་པ་

ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟ་བུའི་འད་ཆོས་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡོད་ཀང་། ལམ་བསོམ་པ་

འད་ཆོས་གདོན་མི་ཟ་བར་ངེས་མི་དགོས་ལ། སབས་འདིར་ནི་དགོས་པའོ། །སྦང་

གཞི་ལ་གནས་སྔ་མ་དང་མི་འད་བར་སྐེ་བ་ལེན་མི་དགོས་ཀང་སྦོང་བེད་ལ་གནས་

ཁྱད་པར་ཅན་གི་སང་བ་བསྒྱུར་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཤི་བ་དང་ཆོས་མཐུན་སོམ་པའི་

རེས་སུ་བར་སྲིད་ཀི་ཡི་གེ་གསར་དུ་བསྐེད་པའམ། སྔར་ནམ་མཁའ་བསྐེད་པ་གང་
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ཡང་རུང་བས་ང་རྒྱལ་འདི་ལྟར་བ་སྟེ། ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཀི་འབྱུང་

གནས་དེར་ཞུགས་ཏེ་གཟུགས་ཀི་སྐུར་བཞེངས་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པ་

དེའི་རྒྱུ་ནི། བདག་གིས་ཀང་ཆོས་འབྱུང་གནས་དེར་ཞུགས་ཏེ། སིང་པོ་དང་ཕྱག་

མཚན་བརྒྱུད་ནས་ངེས་པར་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོར་སྐེ་བ་བླང་བར་བའོ་སམ་པའི་

བསམ་པས་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཞལ་

སོགས་ནས་འཇུག་པའམ། ལྷའི་རྣམ་”པར་མ་བསྐེད
1
་ན་ཟླ་བ་དཀར་དམར་གི་

དབུས་སུ་ཞུགས་ཏེ། དེ་དག་ཞུ་བས་མཾ་ལས་བྱུང་བའི་རལ་གི་མཾ་གིས་འཆང་

བཟུངས་མཚན་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོར་

བསྐེད་པར་བའོ། །ཡབ་ཀི་ཞལ་ལྟ་བུ་ནས་ཞུགས་ནས་རོ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་

པདྨར་སོང་སྟེ། ཡུམ་གི་ཆགས་པའི་སེམས་”ཀིས
2
་བར་སྲིད་འཇུག་པའི་རྐྱེན་བས་

ནས་ཞུ་བ་དང་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀང་ཞུ་བར་བསམ་མོ། །སྦང་གཞི་ལ་ཕ་མ་ཞུ་བ་

མེད་ཀང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་ན་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཚེ་རྟོག་པ་རགས་པ་ཞི་

བ་དང་སྦར་རོ། །སྦང་གཞི་ལ་མངལ་དུ་ཡན་ལག་ཕ་མོ་རོགས་པ་ཡོད་ཀང་། འདིར་

ནི་ལྷའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་ནས་མངལ་ནས་བཙས་པའི་སབས་དང་སྦོར་བ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་ཞུ་ནས་ཐིག་ལེ་གྱུར་པ་ནི་ཆོས་སྐུའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ནས་ལྷའི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་ཤར་བ་ནི་གཟུགས་སྐུར་བཞེངས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །གླུས་བསྐུལ་གི་ལྷ་མོ་བཞི་

ནི་འབས་བུའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚད་མེད་བཞི་མཚོན་པ་ཡིན་

ལ། སྦང་གཞིའི་དབང་དུ་བས་ན་ཕུང་སོགས་གྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་འབྱུང་བཞི་

1 མ་ཕྱི། ༢༠ན༦ན།    པར་མ་བསྐེད     ཞོལ།  ༢༠བ༢ན།    པ་ཅན་དུ་སྐེད

2 མ་ཕྱི། ༢༠བ༢ན།    ཀྱྱིས   ཞོལ། ༢༠བ༣ན།    ཀྱྱི
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མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་གྲུབ་ནས་སྔར་དབང་པོ་ཐ་མལ་

པའི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དེ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་སོགས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ནས་

འཕིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་སྒྲུབ་པའི་བར་དུ་སྦར་རོ། །དཔེར་ན་རབ་བྱུང་བས་པའི་ཚེ་

ང་ཡང་རབ་བྱུང་ངོ་སམ་པའི་བློ་སྐེ་བ་བཞིན་དུ། དེ་ལྟར་ཕྱག་མཚན་ལ་སོགས་ལས། 

ང་རོ་རེ་འཛིན་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་དང་བཅས་པ་བསོམ་

པར་བའོ། །ཞལ་ཕྱག་ལ་སོགས་པའི་སང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ནི་རོ་རེ་འཛིན་

པ་ཡིན་པའི་ང་རྒྱལ་འཇོག་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ལུས་

ལོངས་སྤོད་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བསྐེད་རིམ་གི་སོ་ནས་ང་རྒྱལ་གོམས་པར་བས་པས། 

བླ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཐ་སད་མཛད་པའི་འཆི་བ་ཆོས་སྐུ། བར་དོ་ལོངས་སྐུ། སྐེ་བ་སྤྲུལ་

སྐུ་ལ་སྦོར་བ་ལྟར་ཐ་མལ་པའི་སྐེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་ཡོད་པའི་དོད་ལ། རྣལ་འབོར་

པས་སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་དེ་མཐོང་ནས་

སྦང་གཞི་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའི་འད་ཆོས་ཞིབ་ཏུ་ངེས་པར་བ་ཡི། གཞན་དུ་འད་

སྒིག་པ་ཙམ་ལ་རེ་བས་ནི་ལམ་གིས་གནད་གང་ཡང་མི་ཟིན་ཏོ། །འདི་ལྟ་བུའི་སྐུ་

གསུམ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ནི། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་རྒྱས་པར་

འབྱུང་ཞིང་། གཞན་རྣམས་སུ་ཟུར་ཙམ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་དཀིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་ཐུགས་ཀའི་ཟླ་བའི་སྔགས་ཞེས་སོགས་ཀིས་སྟོན་ཏེ། ཡབ་ཀི་ཐུགས་

ཀའི་ས་བོན་ཕྱག་མཚན་དང་བཅས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་ཏེ་

ཞལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཞུ་བ་ལས། ཡུམ་གིས་པདྨར་ཐིག་ལེ་ཆ་གཉིས་སུ་གྱུར། ཆ་

གཅིག་ཧཱུཾ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། ཆ་གཅིག་ཐིག་ལེ་ཆ་བཅུ་དགུར་གྱུར། དེ་
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ལས་རང་རང་གི་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལས། བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསལ་

གདབ་པ་ནི། ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ལྟེ་བ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་མི་བསྐོད་པ་

སྔོན་པོ། སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་རང་འདའི་

ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་། གཡས་འོག་མ་གཉིས་ན་རོ་རེ་དང་རལ་གི། གཡོན་འོག་མ་

གཉིས་ན་པདྨ་དང་རིན་པོ་ཆེ་བསམས་པའོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་མའི་ཤར་གི་ཟླ་

བའི་གདན་ལ་ༀ་ལས་འཁོར་ལོ་ༀ་གིས་མཚན་པ་ལས། རྣམ་པར་སང་མཛད་

དཀར་པོ་དཀར་སྔོ་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་རང་འདའི་

ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། གཡས་འོག་མ་གཉིས་ན་འཁོར་ལོ་དང་རལ་གི། གཡོན་འོག་མ་

གཉིས་ན་པདྨ་དང་རིན་པོ་ཆེ། ལྷོར་སྭཱ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་སྭཱས་མཚན་པ་

ལས། རིན་འབྱུང་སེར་པོ་སེར་སྔོ་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་

གཉིས་སྔར་དང་འད་བ་ལ། གཡས་འོག་མ་གཉིས་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རལ་གི། གཡོན་

གཉིས་ན་པདྨ་དང་འཁོར་ལོ། ནུབ་ཀི་ལིང་ཚེ་ལ་ཨཱཿ ལས་པདྨ་ཨཱཿ ས་མཚན་པ་

ལས། འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་དམར་སེར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་

དང་པོ་གཉིས་སྔར་དང་འད་བ་”ལ
1
། གཡས་འོག་མ་གཉིས་ན་པདྨ་དང་རལ་གི། 

གཡོན་གཉིས་ན་འཁོར་ལོ་དང་རིན་པོ་ཆེ། བང་གི་ལིང་ཚེ་ལ། ཧཱཿ ལས་རལ་གི་ཧཱཿ 

ས་མཚན་པ་ལས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལང་གུ་ལང་སྔོ་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་

དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་སྔར་དང་འད་བ་ལས། གཡས་འོག་མ་གཉིས་ན་རལ་གི་དང་

1 མ་ཕྱི། ༢༡བ༣ན།  ལ    ཞོལ ༢༡བ༥ན།  ལས



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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འཁོར་ལོ། གཡོན་འོག་མ་གཉིས་ན་པདྨ་དང་རིན་པོ་ཆེ་བསམས་པ། ཐམས་ཅད་

ཀང་ཐིག་ལེ་ལས་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་དང་། རལ་བའི་ཅོད་པན་དང་རིན་པོ་ཆེའི་

སན་རྒྱན་ས་ཚོགས་པས་མཛེས་པར་བསམ་མོ། །ཕྱི་མ་གསུམ་ཉི་མའི་གདན་ལ་

གནས་པར་བསམ་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་དབུས་ནས་གཡས་སུ་དེད་པའོ། །དེ་

ལྷ་བཅུ་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་སྔ་རིམས་ཀིས་གསལ་བཏབ་ནས་དེ་འབིན་སྔགས་ཀིས་

ཕྱིར་འབིན་པ་ནི་བཛ་དྷ�ཀ་གིས་མི་བསྐོད་པ་ཕྱིར་ཕྱུངས།  མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་

དང་ཁྱད་པར་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཞེ་སང་སྦངས། 

གཅིག་ཏུ་ལེགས་པར་བསྡུས་ནས་རང་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་གཅིག་ཏུ་འདེས་པར་བཞུགས་པར་བའི་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ཁ་དོག་

བསྒྱུར་མི་དགོས་སོ། །ཛི་ན་ཛིཀ་གིས་རྣམ་སང་”ཕྱུང་སྟེ
1
། ཕྱོགས་བཅུར་འཕོས་

ནས་སྤིའི་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་གཟུགས་ཕུང་དང་གཏི་མུག་སྦངས། གཞལ་

ཡས་ཁང་ནང་མའི་ཤར་གི་ལིང་ཚེར་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་འཁོད། 

རཏྣ་དྷ�ཀ་གིས་རིན་འབྱུང་ཕྱུངས། སྤི་དང་ཁྱད་པར་ཚོར་ཕུང་དང་། ང་རྒྱལ་དང་སེར་

ས་སྦངས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་རང་གནས་སུ་འཁོད། ཨཱ་རོ་ལིཀ་གིས་འོད་དཔག་

མེད་ཕྱུངས། སྤི་དང་ཁྱད་པར་འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་འདོད་ཆགས་སྦངས་གཅིག་

ཏུ་འདུས་ནས་གདན་ལ་འཁོད། པྲཛྙཱ་དྷ�ཀ་གིས་དོན་གྲུབ་ཕྱུངས། སྤི་དང་ཁྱད་པར་

འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོ་དང་ཕག་དོག་སྦངས་གཅིག་ཏུ་འདུས་གདན་ལ་འཁོད། མོ་ཧ་ར་

ཏིས་སྤན་མ་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་སང་དང་འད་བ་ལ་གཡས་གཉིས་པས་

1 མ་ཕྱི། ༢༢ན༡ན།    ཕྱུང་སེ   ཞོལ། ༢༢ན༣ན།    ཕྱུངས



རྗེའི་གསུང་བཞིན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་གི་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ།
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འཁོར་ལོ་བསམས་པ་སྤོས། སྤི་དང་ཁྱད་པར་ས་ཁམས་སྦངས། བམས་པ་དང་

ཐབས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་ལ་བཀོད་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་མེ་མཚམས་ཀི་གདན་ལ་འཁོད། 

དྭེ་ཥ་ར་ཏིས་མཱ་མ་ཀཱི་ཞལ་ཕྱག་མི་བསྐོད་པ་དང་འད་བ་ལས། གཡས་གཉིས་པས་

ཨུཏྤལ་དམར་པོ་བསམས་པ་སྤོས། ཆུ་ཁམས་སྦངས་སིང་རེ་དང་སོན་ལམ་གིི་ཕར་

ཕྱིན་ལ་བཀོད། གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་མའི་བདེན་བལ་གི་མཚམས་ཀི་གདན་ལ་

འཁོད། རཱ་ག་ར་ཏིས་གོས་དཀར་མོ་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་འོད་དཔག་མེད་དང་འད་

བ་ལ། ཁྱད་པར་གཡས་གཉིས་པས་པདྨ་བསམས་པ་སྤོས། མེ་ཁམས་སྦངས་དགའ་

བ་དང་སྟོབས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་ལ་བཀོད། གཅིག་ཏུ་འདུས་རླུང་མཚམས་ཀི་གདན་ལ་

འཁོད། བཛ་ར་ཏིས་སྒོལ་མ་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རིན་འབྱུང་དང་འད་བ་ལ་ཁྱད་

པར་གཡས་ཐ་མས་ཨུཏྤལ་སེར་པོ་བསམས་པ་སྤོས། རླུང་ཁམས་སྦངས། བཏང་

སོམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་ལ་བཀོད། གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་དབང་ལྡན་གི་

མཚམས་ཀི་གདན་ལ་འཁོད། ལྷ་མོ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་རང་འདའི་ཐབས་ཀིས་

འཁྱུད་པའོ། །རོ་རེ་མ་དྲུག་གི་འབིན་སྔགས་ནི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ངོ་། །གཟུགས་རོ་རེ་མ་

རྣམ་སང་འད་བ་ལ་གཡས་གཉིས་པས་མེ་ལོང་བསམས་པ་སྤོས་ནས་གཟུགས་དང་

སེར་ས་སྦངས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕྱིའི་མེ་མཚམས་སུ་འཁོད། སྒ་རོ་རེ་མ་མི་

བསྐོད་པ་འད་བ་ལ་ཁྱད་པར་པི་ཝཾ་འཛིན་པ་སྤོས་ནས་སྒ་དང་ཚུལ་འཆལ་སྦངས། 

གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་བདེན་བལ་མཚམས་སུ་འཁོད། དི་རོ་རེ་མ་རིན་འབྱུང་འད་བ་ལ་

ཁྱད་པར་དུ་དིའི་དུང་ཕོར་འཛིན་པ་སྤོས། དི་དང་ཁོང་ཁོ་སྦངས་གཅིག་ཏུ་འདུས་

རླུང་མཚམས་སུ་འཁོད། རོ་རོ་རེ་མ་འོད་དཔག་མེད་འད་བ་ལ་ཁྱད་པར་རོ་སོད་
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འཛིན་པ་སྤོས། རོ་དང་ལེ་ལོ་སྦངས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་དབང་ལྡན་མཚམས་སུ་

འཁོད། རེག་བ་རོ་རེ་མ་དོན་གྲུབ་འད་བ་ལ་ཁྱད་པར་རྒྱ་དར་གི་གོས་འཛིན་པ་སྤོས། 

རེག་དང་རྣམ་གཡེངས་སྦངས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཤར་སོའི་ནང་དུ་འཇུག་པའི་གཡས་

ངོས་སུ་འཁོད། ཆོས་དབིངས་རོ་རེ་མ་རོར་སེམས་འད་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཆོས་འབྱུང་

འཛིན་པ་སྤོས། ཤེས་རབ་འཆལ་བ་སྦངས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཤར་སོའི་གཡོན་

ངོས་ཀིས་གདན་ལ་འཁོད། དེ་དག་གི་ཐབས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། སའི་སིང་པོ་དང་

ཕྱག་རོར་དང་། ནམ་སིང་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་། སྒིབ་སེལ་དང་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོའ།ོ །ཡ་མཱན་ཀ�ཏ་ཀིས་གཤིན་རེ་གཤེད་མཐར་བེད་ཐུགས་རོ་རེ་དང་འད་བ་

ལ་ཁྱད་པར་གཡས་གཉིས་པས་ཐོ་བ་བསམས་པ་སྤོས། མ་དད་པ་དང་ཕུང་པོའི་

བདུད་སྦངས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཤར་སོར་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་

གཡོན་བརྐྱང་གི་སྟབས་ཀིས་འཁོད། པྲཛྙཱན་ཀ�ཏ་ཀིས་ཤེས་རབ་མཐར་བེད་རྣམ་

སང་དང་འད་བ་ལ་ཁྱད་པར་གཡས་གཉིས་པས་དབྱུག་པ་འཛིན་པ་སྤོས། ལེ་ལོ་དང་

ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་སྦངས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ལྷོ་སོར་འཁོད། པདྨ་ན་ཏ་ཀ�ཏ་

ཀིས་པདྨ་མཐར་བེད་འོད་དཔག་མེད་དང་འད་བ་ལ་ཁྱད་པར་གཡས་གཉིས་པས་

པདྨ་འཛིན་པ་སྤོས། བརེད་ངེས་དང་འཆི་བདག་གི་བདུད་སྦངས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་

ནུབ་སོར་འཁོད། བིགྷ་ྰན་ཏ་ཀ�ཏ་ཀིས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་མི་བསྐོད་པ་དང་འད་བ་ལ་

ཁྱད་པར་གཡས་གཉིས་པ་རོ་རེ་རྒྱ་གམ་བསམས་པ་སྤོས། རྣམ་གཡེངས་དང་ལྷའི་

བུའི་བདུད་སྦངས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་བང་སོར་འཁོད། ཁོ་བོ་”བཅུ
1
་པོ་ཐམས་ཅད་

1 བླ། ༢༤བ༦ན།  ཞོལ། ༢༤ན༦ན།  སེ། ༢༦ན༥ན།   བཞྱི
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འཇིགས་པའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕོ་ཞིང་། དུས་མཐའི་སྤིན་གི་མདོག་ལྟ་བུ་

འཕོ་བ་དག་པོའི་རིགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོ་ཞིང་། དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གེན་དུ་

བརེས་པ། གསུས་པ་འཕྱང་བ། སྤན་དམར་ཞིང་ཟླུམ་པ། སིན་མ་དང་ས་ར་དམར་

སེར་འབར་བ། སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། ཀླུ་རྒྱལ་མཐའ་ཡས་སྔོན་པོས་

དབུ་བརྒྱན་འཇོག་པོ་དམར་པོའི་སན་ཆ། པདྨ་དཀར་པོ་ཆེན་པོའི་དོ་ཤལ། སྟོབས་

རྒྱུ་ལང་གུས་མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས་པ། རིགས་ལྡན་ཁ་བོས་དཔུང་བ་བརྒྱན། དུང་སྐོང་

སེར་པོས་ལག་གདུབ། ནོར་རྒྱས་དཀར་སེར་གི་ས་རགས། པདྨ་དཀར་པོའི་རང་

གདུབ་བས་པ། ཞལ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། ལགས་བསྐོད་ཅིང་འཇིགས་སུ་རུང་

བའོ། །རྩ་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་རང་འདའི་ཐབས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རོ་ལངས་མ་

དང་། གཞན་གིས་མི་ཐུབ་མ་དང་། ཁོ་གཉེར་མ་དང་། རལ་གཅིག་མ་རྣམས་ལ་

འཁྱུད་པའོ། །དེ་ནས་ཡི་གེ་གསུམ་གིས་གཞལ་ཡས་ཁང་ཕྱུངས། ཕྱོགས་བཅུར་

སྤོས་སོད་ཀི་ཉེས་སྐོན་སྦངས། ཡེ་ཤེས་ཀི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གཅིག་ཏུ་འདེས་

ནས། སྔར་གི་དམ་ཚིག་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཞེས་སོགས་ཏེ། སྔར་བསྐེད་པའི་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁོར་

གི་ཁ་དོག་དང་། ཞལ་ཕྱག་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་

པའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཡིད་ཀིས་བལྟས་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སིང་པོ་ལས་

སྤོས་པའི་འོད་ཟེར་གིས་ལགས་ཀྱུས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་རང་གནས་ནས་

སྤན་དངས་ནས་མདུན་དུ་བཞུགས་པར་བསོམ་པར་བའོ། །ཡེ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་ཏུ་སོམས་པར་འཇུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་
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པོས་གང་བར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤོས་པའི་གཤིན་རེ་མཐར་

བེད་ལ་སོགས་པས་ཡེ་ཤེས་པར་མོས་པའི་ཕྱི་འབང་གི་བགེགས་ཚར་བཅད་ཅིང་། 

སར་ཡང་བསྲུང་བར་བས་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་”དཔའི
1
་རང་གི་སིང་པོ་བཟླས་པའི་

མཆོད་ཡོན་གིས་མཆོད་དེ། དེ་ནས་ཛཿ དམར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཉེ་བར་

སྤན་དངས། ཧཱུཾ་ནག་པོ་ལས་སྤོས་པའི་འོད་ཟེར་ནག་པོས། རྟེན་བརྟེན་པ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ལ། དམ་ཚིག་པ་བཅུག །བཾ་སེར་པོ་ལས་འོད་འཕོས་པའི་འོད་ཟེར་སེར་

པོས་དབེར་མེད་དུ་འདེས་པར་བསམ། ཧོཿ དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་དཀར་

པོས་དབང་དུ་བས་པར་བསམ་པ་ནི། བསེན་པའི་ཡན་ལག་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ནས་སྔར་

ལྟར་སེམས་དཔའ་དྲུག་གིས་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྐེ་མཆེད་བིན་གིས་བརླབ་པ་

ནི་ཉེ་བསྒྲུབ་ཆེན་པོའ།ོ །སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པའི་སྔགས་ཙམ་ངག་ཏུ་

བརོད་ནས། ཡེ་ཤེས་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཆེན་

པོའ།ོ །དེ་ནས་རང་ལ་བས་པ་ལྟར་དུ་དབང་བསྐུར་ཞིང་ཞེས་ཏེ། དབང་ལྷ་སྤན་

དངས་མཆོད་བསྟོད་སོགས་བས་དབང་བསྐུར་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་ལ་

མི་བསྐོད་པ། སྤན་མ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་གཤིན་རེ་གཤེད་རྣམས་ལ་རྣམ་སང་དང་། 

མཱ་མ་ཀཱི་སྒ་རོ་རེ་མ་ཆོས་དབིངས་རོ་རེ་མ་ཤེས་རབ་མཐར་བེད་ལ་མི་བསྐོད་པ་

དང་། གོས་དཀར་མོ་དི་རོ་རེ་མ། པདྨ་མཐར་བེད་ལ་འོད་དཔག་མེད། སྒོལ་མ་རོ་རོ་

རེ་རེག་བ་རོ་རེ་མ། བགེགས་མཐར་བེད་ལ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་རྒྱས་གདབ་པ་ནི་

སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་དག་ནི་འབས་བུ་བཞི་ཡང་ཆེན་པོའ།ོ །དངོས་པོ་

1 བླ། ༢༥བ༡ན།   དཔའ
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ཐམས་ཅད་ཞེས་པ་དཔལ་འབས་རོ་རེས་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ག་ཚང་བ་ལ་

སྦར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ད་དུང་བསེན་པའི་ཡན་ལག་མ་རོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནས་

མཆོད་པ་དང་བསྟོད་པ་དང་བདུད་རྩི་མང་བ་ལས་མཆོད་པ་ནི། ཆོ་ག་ཡིས་ཞེས་

སོགས་ཏེ། སྤིར་མཆོད་པ་ལ་གསང་བ་དང་སྦང་བ་དང་བསྐེད་པ་དང་། བིན་གིས་

བརླབ་པ་བཞིའི་སོ་ནས་འབྱུང་ལ། འདིར་ནི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རང་གི་ས་བོན་

གིས་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དངས་ཤིང་བཀུག་ནས་རང་གི་ཞལ་ནས་

ཞུགས་ཏེ་རོ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨའི་ནང་དུ་ཡང་དག་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཡིད་དེ། 

སེམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་ཞུ་ནས་དེ་ཉིད་འོད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཚོགས་སུ་གྱུར་

པར་བསོམ་མོ། །དེ་ནས་ཡུམ་ཤེས་རབ་མའི་བ་སྤུའི་སོ་རེ་རེ་ནས་འོད་ཟེར་ས་

ཚོགས་པ་ནམ་མཁའ་མ་ལུས་པ་ཁྱབ་པ་སྤོས་ནས་འོད་ཀི་སོ་དེ་རྣམས་ལས་ལྷ་མོ་དེ་

དག་ངེས་པར་ཕྱུང་ཞིང་སྤོ་བར་བའོ། །ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་ལེགས་

པར་བརྒྱན་པའི་རོ་རེ་མ་དྲུག་རང་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཕྱག་མཚན་གིས་མཚན་པ་

སེག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་སྤོ་བར་བའོ། །ལྷ་མོ་དེ་དག་རང་བཞིན་མེད་

བཞིན་དུ་རྣམ་པ་དེར་སང་བའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དན་པར་བ་ཞིང་། འཇིག་རྟེན་”པའི
1
་ལྟ་བ་

མཆོད་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་ལྷ་མོ་རྟོག་པ་ཀུན་ནས་གོལ་བ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་

བ་བསྐེད་པའི་”རྒྱུར
2
་གྱུར་པ་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་ཉེེར་སྤོད་ལ་སོགས་པས་རྒྱལ་བའི་

དབང་པོ་ལེགས་པར་མཆོད་དོ། །དེའི་ཚེ་རྣལ་འབོར་པ་རང་གི་མཆོད་བ་མཆོད་

1 མ་ཕྱི། ༢༤བ༡ན།  པའྱི     ཞོལ། ༢༤བ༥ན།    པ་ཇྱི

2 མ་ཕྱི། ༢༤བ༢ན། རྒྱུར    ཞོལ། ༢༤བ༥ན། རྒྱུ
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བེད་མཆོད་པ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་གོལ་བར་”བའོ
1
། །དེ་ལ་ང་

རྒྱལ་བཞག་པ་ནི་ༀ་ཞེས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོད་པ་རོ་རེའི་

རང་བཞིན་ང་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའོ། །མཆོད་ལྷ་རང་རང་གི་ས་བོན་ལས་ཡུམ་གི་

མངལ་དུ་བསྐེད་པ་ནི་རྩ་བའི་དགོངས་པ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་བསྟོད་པ་ནི་སྒའི་ཡུལ་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཏེ། མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་

རེས་དེ་ལ་སྒ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའི་ངོ་བོ་དང་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་བག་ཆ་དང་

འད་བར་རྟོགས་ལ་རང་ཉིད་ལྷག་པའི་”ལྷ
2
་དཀིལ་འཁོར་དུ་གནས་པ་ལ། ཐུགས་

ཀའི་མཾ་ཡིག་ལས་སྤོས་པའི་རིགས་ལྔས་བསྟོད་པ་བེད་པར་བསམ་པར་བའོ། །མི་

བསྐོད་པའི་སོ་ནས་བསྟོད་པ་ནི། བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པས་”སྒུལ
3
་མི་ནུས་པས་

མི་བསྐོད་པ་མི་ཕྱེད་པས་རོ་རེ། ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་རོ་རེ་དབིངས་

ཏེ་རིགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སྐུ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཀི་དཀིལ་

འཁོར་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་དབེར་མེད་པ་སྟོན་པའི་གསང་བའི་དབངས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། ཞེས་པའོ། །རྣམ་སང་གི་སོ་ནས་བསྟོད་པ་ནི། དི་མས་དག་ཅིང་ཡུལ་སང་

བར་མཛད་པའི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་དང་ཞི་བའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་

ལ་མངའ་བརེས་པ་རང་བཞིན་འོད་གསལ་སྟོན་པ་ཞེས་སོ། །རིན་འབྱུང་གི་སོ་ནས་

བསྟོད་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱལ་བ་

ཤིན་ཏུ་ཟབ་མོ་རོ་རེ་མཁའ་འད་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དག་པ་ནི་རང་བཞིན་

1 མ་ཕྱི། ༢༤བ༣ན།    བའོ   ཞོལ། ༢༤བ༦ན།    བེད་དོ

2 མ་ཕྱི། ༢༤བ༤ན།    ལྷ   ཞོལ། ༢༥ན༡ན།    ལྷའྱི

3 བླ། ༢༦བ༣།  ཞོལ། ༢༦ན༢།  སེ། ༢༨ན༣ན།   བསྒུལ
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རྣམ་དག་དང་གོས་པ་མེད་པས་གོ་བུར་རྣམ་དག་གོ །འོད་དཔག་མེད་ཀི་སོ་ནས་

བསྟོད་པ་ནི། རོ་རེ་མི་འཆི་བ་ནི་ཚེ་དཔག་མེད་དོ། །ཚོགས་གཉིས་ཀི་དཔལ་དང་

ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོ་གཟུང་འཛིན་དུ་མི་རྟོག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནི་སོ་

སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པ་བརེས་པ་ནི་འདོད་

ཆགས་ཕར་ཕྱིན་ནོ། །དོན་གྲུབ་ཀི་སོ་ནས་བསྟོད་པ་ནི། ངེས་པར་འབས་བུ་དང་

བཅས་པས་དོན་ཡོད་རོ་རེ་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་མཛད་པ་ནི། བ་གྲུབ་

ཡེ་ཤེས་ཏེ་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལས་བྱུང་བའོ། །དངོས་སུ་རིགས་ལྔ་དང་

ཡེ་ཤེས་ལྔའི་སོ་ནས་བསྟོད་པ་ལས་མ་གསུངས་ཀང་འཁོར་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་གཙོ་

བོའི་ཆ་ཤས་སུ་དན་པར་བས་ན་ཀུན་ལ་བསྟོད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །

གསུམ་པ་བདུད་རྩི་མང་བ་ནི་འབར་བའི་ཞེས་སོགས་ཏེ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་

དཀིལ་འཁོར་གཞུའི་དབིབས་ཅན་གཡོ་བའི་བ་དན་གིས་མཚན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་

ལས་མེའི་དཀིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་འབར་བས་མཚན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་

ལས་མི་མགོའི་སྒེད་བུ་གསུམ་གི་སྟེང་དུ། ཨ་ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པའི་ནང་དུ་ཟླ་བ་

ལ་གནས་པའི་དབུས་ནས་གཡས་སོར་དུ། དི་ཆུ་དི་ཆེན་རཀྟ་བང་སེམས་དཀར་པོ་

ཤ་ཆེན་རིགས་ལྔའི་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་བསམ་ལ། དེ་ནས་རང་གི་སིང་གའི་ས་

བོན་ལས་འོད་འཕོས་པས་རླུང་གཡོས་མེ་སར་ཐོད་པའི་རས་རྣམས་ཞུ་བ་ལ། ཡི་གེ་

གསུམ་བཟླས་པས་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤན་དངས་ནས་དེའི་ནང་དུ་

ཆུད་ཅིང་ཞུ་བས། ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོར་གྱུར། དེ་ནས་རང་གི་ལེ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་

རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་དབུས་མ་སྦུ་གུ་ཅན་ལས། འོད་ཟེར་འཕོས་ནས་མངས་
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པས་སིང་གར་ཟླ་བའི་དབུས་སུ་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ་བསྐེད་ལ་

ཚིམ་པར་བསམ་པར་བའོ། །སྤིར་གཏོར་མའི་བསྐེད་ཆོག་ལ་སོད་གང་ཡིན་ཐོད་

ཕོར་དུ་བསྐེད། ནང་གི་རས་གང་ཡིན་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔར་བསྐེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་

ཤ་ལྔ་རྐྱང་པ་བསྐེད་པ་དང་། བདུད་རྩི་ལྔ་རྐྱང་པ་དང་། གཉིས་ཀ་ཚང་མ་དང་བསྐེད་

ཚུལ་དུ་མ་བྱུང་བ་ལ་འདིར་ནི་སན་ཞབས་ཀིས་བདུད་རྩི་ལྔ་བསྐེད་ནས་ལྔ་པ་ཤ་

ཆེན་དུ་མཛད་དོ། །བསྐེད་པའི་གནས་ནི་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དང་དབུས་ཡིན་

ལ། དབུས་སུ་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་སོ་སོར་བསྐེད་པ་དང་། ཐུན་མོང་དུ་བསྐེད་

པའི་ལུགས་གཉིས་འབྱུང་ངོ་། །ཤ་ཕྱོགས་དང་བདུད་རྩི་མཚམས་སུ་བསྐེད་པ་

བཤད་པ་མང་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ཡང་བཤད་ཅིང་། ཕྱོགས་རྐྱང་པར་གཉིས་ཀ་

བརྩེགས་ནས་བསྐེད་པའང་བཤད་དོ། །བསྐེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཤ་རིགས་ལྔའི་ས་

བོན་དང་། བདུད་རྩི་ཡུམ་བཞིའི་ས་བོན་ལས་བསྐེད་པ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་དང་

མིང་ཡིག་དང་པོ་ལ་བསྐེད་པའང་བཤད་ལ། དེ་ཉིད་ལས་བསྐེད་ན་རིགས་ལྔ་དང་

ཡུམ་གི་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་རིགས་ཀི། སྔ་མས་མཚན་པར་མི་རིགས་

སོ། །རིགས་ལྔ་དང་ཡུམ་བཞིའི་ས་བོན་ལས་བསྐེད་ན་མིང་ཡིག་དང་པོ་ལས་མཚན་

པའང་རུང་ལ། དི་རོ་རེག་བའི་སྐོན་དག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་བསྐེད་ཚུལ་སོགས་ཀང་དུ་མ་

བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབོར་དང་། ཕ་མོའི་རྣལ་འབོར་

རོ། །དང་པོ་ལ་མདོར་བསྟན་དང་། སྟོང་ཉིད་བསོམ་ཚུལ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །
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དང་པོ་ནི་སིང་པོའི་འོད་ཟེར་ཞེས་ཏེ། རང་གི་སིང་གའི་ས་བོན་མཾ་ཡིག་དམར་

སེར་གི་འོད་ཟེར་ལས། ཐུབ་པའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲུལ་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ཉེས་

པ་སར་མི་སྐེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་གསལ་བར་མོས་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་བཀོད། སར་

བསྡུས་ནས་རང་གི་སིང་གའི་ས་བོན་གི་ནང་དུ་ཆུད་པར་བསམས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་གོ །སྤིར་བསྐེད་རིམ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསལ་ཆ་དང་། གནས་ཆ་བསྒྲུབ་

ཚུལ་གཉིས་ལས་སྔ་མ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་ལྷའི་འཁོར་ལོ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསོམ་པ་

ལས་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་ཕ་མོ་དང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབོར་གིས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་སྤིར་དགག་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་དགག་པ་

དང་། དེ་སྒྲུབ་པའི་དོན་ཏོ། །དང་པོ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཞེས་ཏེ། གཟུགས་

སོགས་ནི་མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་ལ་རང་འདའི་རྣམ་པ་

གཏོད་པའི་ནུས་པ་དང་རྣམ་པའི་ཕྱིར་དེས་ན་འཛིན་པ་དེ་ཡང་མངོན་སུམ་ལ་འཁྲུལ་

བར་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟར་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་མཐོང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་

འཛིན་པ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཀང་ཅུང་ཟད་

མེད་དོ། །རེས་དཔག་གིས་མི་འགྲུབ་པ་ནི། འབས་བུ་རྣམས་སེམས་ལྡོག་པའི་རྟགས་

ལས་ཀང་ཕྱི་རོལ་གིས་དོན་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ་སྟེ། ཕྱི་རོལ་དོན་དང་ཤེས་པ་བདག་

གཅིག་དང་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་བ་གང་དུ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། བདེ་བ་ལ་

སོགས་པས་ཀང་ཕྱི་རོལ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་དང་

ཤེས་པ་དུས་”ཅིག
1
་ཅར་དུ་མངོན་སུམ་གིས་གསལ་བར་ཤེས་པའི་ཕྱིར། ཚོགས་

1 བླ། ༢༨༥ན།   གཅྱིག
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པ་གཅིག་པའི་གཟུགས་སོགས་བཞི་ནི་རིགས་པ་དེས་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་འཛིན་

པ་པོ་མ་འཁྲུལ་བ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི་དཀར་ལ་སོགས་ཏེ། དཀར་སོགས་སང་བའི་ཤེས་པའི་རྒྱུན་ཡང་

གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་མཐོང་བའི་དཀར་སོགས་དེ་ཉིད་ཕྱིས་དུས་

གཞན་དུ་མཐོང་བར་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞི་གཅིག་ལ་སྔར་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཕྱིས་

ཡོད་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་བདེ་སྡུག་དང་མཚུངས་སོ། །གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་ནི་རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མཐའ་དེ་

སྟེང་འོག་བར་གསུམ་གི་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པར་མངོན་སུམ་ལ་སང་བའི་ཕྱིར། 

རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་དུ་མ་བསགས་པའི་རྒྱུན་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། ཆ་བཅས་ཁོ་

ནར་སང་གི་ཕ་”རབ
1
་རྣམས་མངོན་སུམ་ལ་སང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྡུལ་ཕན་ཆ་

མེད་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ཕ་རབ་དུ་མ་འདུས་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་གིས་ཕད་ན་ཆ་

བཅས་སུ་འགྱུར་ལ། ཆ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕད་ན་རྡུལ་ཐམས་ཅད་གོ་ས་གཅིག་ཏུ་

ཐིམ་པས་སའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་རྡུལ་ཕན་”བསགས
2
་པ་འགའ་ཡང་

མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི་དེ་ལས་ཏེ། གཟུང་འཛིན་བདེན་པ་བ་དང་བལ་བ་དི་ཟའི་གོང་ཁྱེར་

དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤར་

བར་བསོམ་པར་བའོ། །སབས་འདིར་སྟོང་ཉིད་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། དཔལ་འབས་

རོ་རེས་སྤིར་སྟོན་པ་མ་གཏོགས་གོང་འོག་དང་འབེལ་ཚུལ་མི་འཆད་པ། ཐ་ག་ནའི་

1 མ་ཕྱི། ༢༦བ༣ན།    རབ   ཞོལ། ༢༧ན༢ན།    རབས

2 མ་ཕྱི། ༢༦བ༤ན།    བསགས   ཞོལ། ༢༧ན༣ན།    བསོགས
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བཞེད་པ་ནི། སྔར་ཐེག་ཆེན་པའི་རྣལ་འབོར་མདོར་བསྟན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སུ་བཀོད་པ་ཡི་གེ་གཅིག་གིས་ནང་དུ་ཆུད་པར་མི་

རིགས་ཏེ། གཟུགས་བརན་རྒྱ་ཆེ་བ་ཆུང་བའི་ནང་དུ་ཆུད་པར་མི་རིགས་སོ་སམ་དུ་

དོགས་པ་ལ། ཕྱི་རོལ་དོན་གིས་སྟོང་པའི་སེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་འགལ་

བ་མེད་པའི་ལན་དུ་འཆད་ལ། འོག་ནས་འཆད་པའི་ལྷའི་རྣམ་དག་འཆད་པ་ལ་འབེལ་

བར་བས་ཀང་མི་རུང་བ་མེད་དོ། །སྤིར་བསྐེད་རིམ་སོམ་པའི་སབས་སུ་སྟོང་ཉིད་

སོམ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་མ་ཤེས་ན། ལམ་འདི་སྲིད་པའི་དངོས་ཀི་གཉེན་པོ་

བསོམ་པ་མིན་པར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་དབེ་མི་འཐད་པའི་རྩོད་པ་སང་

བ་ནི། བདག་དང་བདག་གི་ཞེས་པ་ནས་དེས་ན་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཐམས་ཅད་མིན་

ཞེས་པའི་བར་རོ། །གཟུང་འཛིན་བདེན་པ་བ་མེད་ན་འཁོར་བ་དང་མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་དབེ་བ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། “ཕྱིན་ཅི་ལོག
1
་དེ་དག་དགག་ཅིང་

བལ་བ་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དོན་དམ་པར་ན་སྲིད་པ་དང་ཞི་

བ་ལ་དབེ་བ་ཅུང་ཟད་མེད་དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན་གཟུང་འཛིན་བདེན་པ་བ་

དང་རྟག་ཏུ་བལ་བར་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སེམས་ལ་རབ་ཏུ་”བརྟགས
2
་པ་

ཡིན་ཏེ། སེམས་ལས་གཞན་པའི་བདག་ཏུ་བརྟགས་པའི་གཞི་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དོན་

དུ་སང་བའི་ཀུན་རྟོག་ལས་ལོགས་སུ་ཕྱི་རོལ་གཅིག་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་

གང་ཞིག་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་གཟུགས་སོགས་སོ་སོར་ཞུགས་ཤིང་སང་བ་དེ་

1 ཞོལ། ༢༨བ༢ན།   ཕྱིན་ལོག་དེ

2 ཞོལ། ༢༨བ༣ན།   བརོགས    སྐུ། ༣༠བ༦ན།     བཏགས
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ཉིད་རང་བཞིན་མཐའ་དག་སྟོང་པ་ལ་སོགས་པར་རྟོགས་པ་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་པ་

ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་བསྐེད་ངོར་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པའི་བློས་

དོན་དམ་དུ་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་མེད་པར་རྟོག་པར་བ་སྟེ། ཡུལ་དུ་སང་བ་ཀུན་རྟོག་

པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་གཟུང་འཛིན་བདེན་པ་བར་སྦོར་བ་དང་བལ་བས་དོན་

དམ་པར་དབེ་བ་ཐམས་ཅད་མེད་དོ། །

དག་པ་དན་པ་ནི། དད་དང་ཞེེས་སོགས་ཏེ། དད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྟོབས་དང་

པོ་བཞི། རྣམ་པར་དག་པ་ནི་གོ་རིམས་བཞིན་དུ་གཤིན་རེ་གཤེད་མཐར་བེད་ལ་

སོགས་པའི་སོ་བ་བཞི་ཡིན་ལ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དུ་སང་བ་དྲུག་རྣམ་

པར་དག་པ་ནི་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་རབ་མ་དྲུག་གི་རྣམ་དག་ཡིན་

ལ། མཚན་མ་མེད་པ་སྟོང་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་བཞི་དང་། ཐབས་དང་སོན་ལམ་

དང་སྟོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

སྤན་སོགས་བཞི་ཡིན་ལ། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོས་བསྡུས་པ་སེམས་ཅན་དུ་

སང་བ་དང་། གཟུགས་སོགས་དོན་དུ་སང་བའི་ཀུན་གཞིའི་གཟུང་ཆས་བསྡུས་པ། 

དི་མ་མེད་པ་ནི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དོན་ཏོ། །བདག་ཏུ་སང་བ་ཉོན་ཡིད་རྣམ་

པར་དག་པ་ནི་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་གཉིས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་སང་དང་

རིན་འབྱུང་དང་། དྲུག་པ་ཡིད་ཀི་རྣམ་རྟོག་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཏེ། འོད་དཔག་མེད་དང་། འཇུག་ཤེས་ལྔ་དག་པ་ནི་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དོན་

གྲུབ་བོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་

ཏེ་མི་བསྐོད་པའོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་
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བལ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཕུང་པོར་འགྱུར་ལ། སེར་ས་ལ་སོགས་

རྣམ་པར་དག་པ་ནི། དཀར་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུའོ། །རྣམ་རྟོག་

མེད་བཞིན་དུ་དོན་གཉིས་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀིས་

བསྡུས་པའི་ཟབ་པ་ལ་དམིགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་

དཀིལ་འཁོར་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྡུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སང་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། དམ་པའི་དོན་

དུ་གཅིག་ཐ་དད་ཀི་དབེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདོད་དེ། གཟུང་འཛིན་བདེན་པ་བ་ལས་

བཟློག་པའི་ཕྱིར་དང་། བེ་བག་ས་ཚོགས་སུ་དབེར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཤཱནི་པས་བཤད་པ་ལྟར། 

ལྷ་བསོམ་གི་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་སོམ་ན། ལམ་དེ་སྲིད་པའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་བ་དང་། ཕྱི་མ་བསོམ་གི་སྔ་མ་མི་སོམ་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ལས་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་མི་འགྱུར་བས་སེམས་དང་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་གཟུང་ཆ་ལྷའི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤར་བར་བསོམ་པར་བ་བ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བདེན་པ་མེད་པར་རང་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་

ཀའི་རལ་གི་”འཆང་བཟུངས
1
་ལ། ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་མཾ་ཡིག་དེ་ཉིད་ཐིག་ལེ་

ཡུངས་འབྲུའི་ཚད་ཙམ་འོད་ཟེར་ས་ཚོགས་འཕོ་བ་རིམས་གིས་སྤོས་ནས། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རོ་རེའི་ལྷ་གནས་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་བས་ནས། སར་ཡང་ཐིག་

ལེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པ་ལ། སེམས་གཟུང་ཞིང་དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རྩི་

འབབ་པར་བསམ་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཡང་འོད་འཕོས་ནས་རང་དམ་ཚིག་པ་དང་

1 བླ།  ༣༠ན༣ན།  འཆང་གཟུང   ཞོལ།  ༢༩བ༣ན།   འཆང་བཟུང   སེ།  ༣༢ན༡ན།   འཆང་ཟུངས



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བཅས་པའི་གནས་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་བས་ནས། དེ་ནས་བ་སྤུའི་བུ་

ག་རེ་རེ་ནས་འོད་ཟེར་སྤོས་ནས་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བས། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་བཀོད་སར་ཡང་ཐིག་ལེ་ལ་བསྡུས་ནས་སེམས་གཟུང་

བར་བའོ། །

ཕྱག་མཚན་ཕ་མོ་བསོམ་པ་ནི། ཡང་ན་རང་གི་མཚན་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། རང་

གི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་སངས་རྒྱས་

རྣམས་སྤན་དངས། རང་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ནས་ཞུ་བ་ཡུམ་གི་གསང་བའི་ས་རྩེར་

ཐིག་ལེ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་དུ་གྱུར་པའི་ནང་དུ་ཆོས་འབྱུང་ཡན་ཆད་ཀི་རྟེན་བརྟེན་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ཆུང་ངུ་འབིང་ཆེན་པོ་གསུམ་གི་སོ་

ནས་བསྐེད་པར་བའོ། །རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་སབས་སུ་སྤོ་བསྡུ་གཞན་མི་དགོས་ལ་

ནམ་མཁའི་བར་སྲིད་ཡབ་ཀི་ཞལ་ནས་ཞུགས་པའི་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བའི་ཐིག་ལེ་གཉིས་

སུ་གྱུར། དེ་གཙོ་བོའི་ཕྱག་མཚན་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བསྐེད་པས་ཆོག་གི །ཞུ་བ་

གླུས་བསྐུལ་བ་ཡང་མི་དགོས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཐིག་ལེའི་ནང་དུ་ལྷ་བསྐེད་པ་དང་། 

བཟླས་པའི་སབས་སུ་བསྐེད་པ་”ལའང
1
་ཤེས་པར་བའོ། །ཕ་མོའི་རྣལ་འབོར་

བསོམས་ནས་མཚན་མ་བརྟན་པོ་མཐོང་བ་དང་། སྤོ་བསྡུ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །དེ་

ནས་བཟླས་པ་བ་བ་ནི། ཡང་ན་བཟླས་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། རང་གི་སེམས་ཉིད་རྟེན་

བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་སང་བར་ཤེས་པར་བས་ནས་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་གི་

སྲོག་རྩོལ་ཧ་ཅང་བསམས་པ་མ་ཡིན་པར། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་འབིན་སྔགས་ཡི་

1 མ་ཕྱི། ༢༨བ༢ན།    ལའང   ཞོལ། ༢༩ན༡ན།    ལ་ཡང



རྗེའི་གསུང་བཞིན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་གི་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ།
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གེ་གསུམ་གི་བར་དུ་ཆུད་པ་འོད་ཟེར་ས་ཚོགས་འཕོ་བ་གསལ་བར་བཟླས་པར་

བའོ། །སྐུ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་ཀིས་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་གི་གཙོ་བོ་བས་ནས་སྤོ་བསྡུ་བའོ། །དེ་ཡང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཁྱབ་པར་སྤོ་

ཞིང་། སྔ་མ་རགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གི་སབས་བཞིན་དུ་མཆོད་

བསྟོད་བདུད་རྩི་མང་བའི་བར་དུ་བའོ། །མཆོད་པ་ནི་རང་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་

གཟུགས་སོགས་ཞུ་བའི་མཆོད་ལྷ་རྣམས་སྤོས་ནས་མཆོད་པར་བའོ། །ཐིག་ལེ་དང་

ཕ་མོའི་ནང་དུ་རྟེན་བརྟེན་པ་ཡོངས་རོགས་བསོམ་པར་མངོན་རྟོགས་ཀི་སབས་

འདིར་བཤད་ཀང་། སོམ་པའི་དུས་ནི། དཀིལ་འཁོར་ལྷ་རགས་པ་ལ་གསལ་སང་མ་

ཐོབ་ཚུན་ཆད་ལས་དང་པོ་བའི་སབས་དང་། དེ་ཐོབ་ནས་སྐེ་མཆེད་བིན་རླབས་ཀི་

ལྷ་སོགས་ལ་གསལ་སང་མ་ཐོབ་ཚུན་ཆད། ཡེ་ཤེས་”བཅུག
1
བབས་པའི་སབས་སུ་

བསོམ་པ་ཡིན་གི། ལྷ་དེ་དག་ལ་གསལ་སང་བརྟན་པོ་ཐོབ་པའི་”ཡེ་ཤེས
2
་ལ་ཅུང་

ཟད་དབང་ཐོབ་པའི་སབས་སུ་བསོམ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་བཀུག་ནས། རང་གི་ཞལ་ནས་ཞུགས་རོ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་

ཞུ་བ་ཡུམ་གི་ལུས་ལས་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་སྤོས་ནས་མཆོད་པར་

བའོ། །དེ་ནས་གསང་བའི་མཆོད་པ་བས་ནས་དཀིལ་འཁོར་བའི་ལྷ་རྣམས་རང་གི་

ལུས་ལ་གཞུག་པར་བའོ། །སྔར་བཤད་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཕྱག་མཚན་ཕ་མོ་སྤོ་བའི་

དུས་སུ་ནི། དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ལྔ་བརྟན་པར་བྱུང་བ་ན། ལྷ་ལས་ལྷ་གཉིས་

པ་དང་། ཕྱག་མཚན་ལས་ཕྱག་མཚན་གཉིས་པ་སོགས་རྣམས། ནམ་མཁའི་ཁམས་

1 མ་ཕྱི། ༢༩ན༡ན།    བཅུག   ཞོལ། ༢༩ན༦ན།    ཅུང་ཟད

2 མ་ཕྱི། ༢༩ན༡ན།   ཡེ་ཤེས   ཞོལ། ཡྱིས
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ཁྱབ་པར་སྤོ་བ་དང་། སར་ཡང་བསྡུ་བ་སོགས་བའོ། །རྟགས་འདི་དག་རྒྱས་པར། 

རོགས་རིམ་གི ་སབས་སུ་འབྱུང་ཡང་སབས་འདི ་ནས་ཀང་འབྱུང་བ་ཡིན་

ནོ། །བཟླས་པས་སེམས་དུབ་ན་སྐོ་བ་བསལ་བ་ནི། རང་གི་སིང་པོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

ཐུགས་ཀའི་མཾ་ཡིག་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་གསལ་

སང་རེད་པ་ནི། དེ་ཉིད་ངེས་རྟོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་བསོམས་པས་སྐོ་ཞིང་དུབ་ན། ཞུ་བ་

གླུས་བསྐུལ་གི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་སྤན་མ་སོགས་ཀིས་གླུ་བླངས་པས་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་བསྐུལ་ནས་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོར་མཆོད་པར་བའོ། །ལུས་བརྟས་

པའི་ཆོ་ག་ནི། སེམས་བཟང་པོའི་ཞེས་སོགས་ཏེ། རང་གི་སྤི་བོར་མཐོ་གང་ཙམ་

གིས་འཕགས་པར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་བདུད་རྩི་ལྔའི་ས་བོན་ༀ་ཡིག་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་

ལྔ་འཕོ་བ་དང་བཅས་པ། ཆོ་ག་བཞིན་དུ་བསམས་ནས། དེ་ལས་འོད་འཕོས་པས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རྩི་བཀུག་ནས་དེ་ལ་

ཐིམ་ཞིང་། དེ་ལས་འབྱུང་འཇུག་གི་འོད་ཟེར་གིས་ལགས་ཀྱུས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

བཟང་པོའི་བདུད་རྩའི་ཆུ་རྒྱུན་སྤན་དངས་ནས། རང་གི་སྤི་བོ་ནས་བརྩམས་ཏེ། སྐུ་

རོ་རེ་ལ་སོགས་ལ་དབབ་པས་ཚིམས་པར་བ་སྟེ་སྐོ་བ་བསལ་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་

དུབ་ན་ཐུན་བར་མ་བཏང་བའི་སབས་སུ། ངལ་བསོས་ནས་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་སྤོ་

བསྡུའི་ཆོ་གས་གསང་སྔགས་བཟླས་པ་བ་ཞིང་འཁོར་གསུམ་དུ་བདེན་པར་མི་རྟོག་

པའི་སོ་ནས་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པ་མེད་པ་”བསོམ
1
་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ཐུན་གི་མཐར་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། བསྟོད་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། སྔར་

1 མ་ཕྱི། ༢༩བ༣ན།    བསྒོམ   ཞོལ། ༣༠ན༢ན།    སྒོམ
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བཤད་པའི་རིགས་ལྔའི་བསྟོད་པ་དང་། ཉེར་སྤོད་འདོད་ཡོན་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་

པ་དང་། གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ལ་སྔགས་པས་འབད་པར་བའོ། །གཤེགས་གསོལ་

ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་པ་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པ་མ་ཡིན་གི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་དཀིལ་འཁོར་བའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་རིམ་པ་བཞིན་དུ། སྤི་བོའི་

ༀ་དང་། མགིན་པའི་ཨཱཿ དང་། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་བསྡུས་ནས་གསལ་བར་བའོ། །དེ་

ལྟར་ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའི་རྣལ་འབོར་པས། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་འཇམ་པའི་རོ་རེའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་སོན་

ལམ་དང་། བཟང་པོ་སྤོད་པའི་སོན་ལམ་སོགས་བའོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་དུ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ལ་ལོངས་སྤོད་དག་པའི་རྣལ་འབོར་དང་། མ་

དག་པའི་རྣལ་འབོར་དང་། དམ་ཚིག་ཉམས་ན་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་

རྣམ་དག་དན་པ་དང་། ཁ་ཟས་ཀི་རྣལ་འབོར་དང་། སྦིན་སྲེག་གི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ལ་སོ་སོའི་རྣམ་གཞག་ནི། ལངས་ནས་ཞེས་ཏེ། ཐ་མལ་པའི་རྣམ་རྟོག་

དག་པའི་སོ་ནས་རང་གི་སེམས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས། ཐུན་དངོས་གཞི་

བཏང་བའི་གནས་སབས་སུ། དབང་པོས་ཡུལ་མཐོང་བའི་ཚེ་ཡུལ་ལྔ་རོ་རེ་མ་ལྔ་

དང་། རིགས་ལྔའི་ངོ་བོར་དན་པར་བས་ནས་ཡུམ་གིས་ཡབ་ལ་མཆོད་པར་བསམ་

པར་བའོ། །སྤིའི་རྣམ་དག་ནི། དཔལ་ལྡན་ཞེས་ཏེ། འཇམ་པའི་རོ་རེ་ཉིད་ཡུལ་ཡུལ་

ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་ཡུམ་གིས་མཆོད་པ་འབུལ་བར་བསམ་པ་ནི་མཆོད་པའི་

མཆོག་གོ །

གཉིས་པ་ནི་ཟས་ཟ་བའི་ཚེ་ནས་ཞེས་ཏེ། སིང་གར་ཟླ་བ་ལ་རང་གི་སྔགས་
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སམ་གཙོ་བོའི་སྔགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་བསྐེད་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀི་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོ་འོད་ས་ཚོགས་དང་ལྡན་པར་བསམས་ལ། ཡི་གེ་གསུམ་

གིས་ཁ་ཟས་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལེ་བིན་གིས་བརླབས་

ནས། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དན་བཞིན་དུ་ཟས་ལ་ལོངས་སྤད་པས། སྐུ་རོ་རེ་ལ་

སོགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཚིམས་པར་མོས་པ་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཕྱིའི་སྦིན་སྲེག་ཅེས་ཏེ། སིང་གར་རཾ་ལས་”ཐབ
1
་བསྐེད་ནས།  

དེའི་དབུས་སུ་ལྷ་རོགས་པར་བསྐེད་ནས། ལག་པ་དགང་གཟར་བླུགས་གཟར་དང་། 

ཁ་ཟས་བསྲེག་རས་སུ་བསྐེད་ནས་སྦིན་སྲེག་འབུལ་བའི་ཚུལ་གིས་ལོངས་སྤད་

པར་བའོ། །འོད་སེ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། ཡིད་ཀི་སྦིན་སྲེག་ཀང་བ་ཞིང་། སྟོང་ཉིད་

རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེས་ཕུང་པོའི་བུད་ཤིང་”བསྲེག་པར་བེད
2
་པ་ནི་བླ་ན་མེད་

པའི་སྦིན་སྲེག་གོ །དེ་ལྟར་འདོད་ཡོན་མ་ལུས་པ་ལྷར་དན་པར་བས་ནས་བདག་ཉིད་

གཞན་དག་མཆོད་པའི་ཚེ་ཡང་ལྷར་བསྐེད་ནས་མཆོད་པ་འདི་ནི་འདའ་བར་མི་བ་

བས་ན། དམ་ཚིག་གི་སྟེ་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀིས་གནང་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རེས་སུ་མཐུན་པར་ཆོས་བསྟན་པའི་ལས་དང་། མེ་ཏོག་ལ་

སོགས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་རྣམས་སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་མ་ཡེངས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་ལུས་ཀི་སྒུལ་སྐོད་གང་ཡིན་ཕྱག་རྒྱ་

དང་། ངག་སྨ་བརོད་གང་ཡིན་སྔགས་སུ་འགྱུར་བར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་

གསུངས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན། སོབ་དཔོན་ཐ་ག་ནས་དེ་བཞིན་

1 མ་ཕྱི། ༣༠ན༤ན།   ཐབ    ཞོལ། ༣༠བ༣ན།   ཐབས

2 བླ། ༣༢བ༡ན།   སེག་པ་བསྐེད
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གཤེགས་པ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཡང་། རང་རང་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་བདེ་སྡུག་

དང་གོལ་སྐེད་མཆེད་དུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །སོབ་དཔོན་ཤཱནི་པས་དད་པ་

ལྟ་བུ་གཅིག་ཀང་གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པའི་རྒྱུ་དང་། བདེ་བ་བསྐེད་པ་དང་། 

ཐར་པའི་རྒྱུར་བསྔོས་ནས་དེ་ལྟར་འགྱུར་བས། སེམས་ལ་”རག་མ་
1
ལུས་པར་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཐ་མལ་གི་སང་ཞེན་མ་ལུས་པ་སངས་ནས་སེམས་ནག་པོའི་

ལས་སུ་མི་འགྱུར་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཀང་ལུང་མ་

བསྟན་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རྣམས་དགེ་བར་བསྒྱུར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི་དམ་ཚིག་གི་ཞེས་ཏེ། དམ་ཚིག་ཉམས་ན་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་རྣལ་

འབོར་པར་བའོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དོན་ཡོད་གྲུབ་པར་གཙོ་བོ་འཕོས་ནས་དཀིལ་

འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྐེད་དོ། །གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་ས་ཚོགས་པདྨའི་

དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་ཁཾ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ཁཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་

དབང་ལྷ་སྤན་དངས། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་དབང་བསྐུར་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་དན་བཞིན་

པའི་སོ་ནས་ཉེས་པ་དག་པར་མོས་པ་བའོ། །ཁྲུས་བེད་པའི་ཚེ་ཡང་དབང་བསྐུར་

བའི་ཚུལ་ལྟར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ནི་ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་ཞེས་ཏེ་

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཐུན་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཚོགས་ཞིང་མཆོད་པ་ནས་བཟླས་

བརོད་ལ་སོགས་པའི་བར་སྔར་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་བེལ་

ན་ཐུན་གཞན་གསུམ་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གཙོ་བོ་དཀོངས་བསྐེད་བས་ནས་

1 མ་ཕྱི། ༣༠བ༣ན།    རག་མ་   ཞོལ། ༣༡ན༢ན།    རགས
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ཐུགས་ཀ་ནས་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གི་ལྷ་རྣམས་སྤོས་ནས། སྐེ་མཆེད་བིན་

གིས་བརླབས་པ་ལ་སོགས་རོགས་པར་བས་པས་ཀང་རུང་ངོ་། །ཉལ་བའི་ཚེ་ན་

རང་གི་སིང་གའི་ནང་དུ་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་ཆུད་པར་བས་ལ། ཐབས་ཤེས་

གཉིས་དང་ལྡན་པར་ཉལ་ཞིང་། སང་ལྡང་བའི་དུས་སུ་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས། སེམས་

ཅན་ཁམས་ན་གནས་ཀི་ཞེས་སོགས་ཏེ། གླུས་བསྐུལ་ནས་ལྡང་བར་མོས་པ་

བའོ། །བསེན་པ་ཉིན་ཞག་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི་ཐུབ་པས་ཞེས་ཏེ། རྣལ་འབོར་བ་

རང་གི་བཟླས་བརོད་ལ་སོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་བར་ཉིན་ཞག་སྔ་མ་ལ་ཇི་ལྟར་བ་

བའི་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་བའོ། །

གཉིས་པ་"སྐེས
1
་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་ཅིང་བགེགས་བཟློག་པའི་ཚུལ་ནི། 

དངོས་གྲུབ་ཅེས་ཏེ། དེ་ལྟར་བསྐེད་རིམ་ལེགས་པར་བསོམས་ནས་རི་ལམ་ལ་

སོགས་པ་མཚན་མ་རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་ལྟར་མཐོང་ནས་སྐུ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་མཆོད་ནས། རང་གི་སེམས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་

ལོར་གནས་ཤིང་། མདུན་དུ་ཡང་དཀིལ་འཁོར་བིས་ནས། ཞི་སོགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟ་བུ་བསྐེད་པའི་ཚེ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ལ་སོགས་པ་མི་དགོས་

སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་འཇམ་རོར་དེའི་ཐུགས་ཀར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །དབུས་སུ་

གཙོ་བོ་གང་འཕོས་པའི་དཀིལ་འཁོར་དེར་ལྷ་དེའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བའོ། །

གསུམ་པ་ལམ་དེ་གཞན་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི། ཐ་མལ་རྣམ་

རྟོག་ཅེས་སོགས་ཏེ། ལམ་འདི་ལ་སྲིད་པའི་གཉེན་པོ་བསོམ་པ་མེད་པ་མིན་ཏེ། རྣམ་

1  *གོང་དུ་ས་བཅད་བཀྲམ་སབས་བསྐེད་ནས་ཞེས་བྱུང་།
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རྟོག་ཐ་མལ་པ། བདག་དང་བདག་གི་བར་འཛིན་པ་ལས་རྒྱུ་འབས་གཞན་པའི་འཁོར་

བ་གཞན་མེད་ལ། རྣམ་རྟོག་དེ་དང་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས། འཛིན་

སྟངས་འགལ་བར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཟབ་པ་

བདག་མེད་པ་རྟོགས་”
1
པའི་གཟུང་ཆ། རྒྱ་ཆེ་བ་ལྷའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤར་བའི་བློ་དེ་

ཉིད་ཡོད་པའི་ཚེ་དེའི་གནོད་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ཀུན་རྟོག་དེ་དག་མི་སང་བའི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ཀིས་ཀང་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ལ་

གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ནི་

འཛིན་སྟངས་འགལ་བས་མ་ཡིན་གི། བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པས་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །སེམས་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པར་

ནི། སྔར་སྒྲུབ་ཟིན་པས་རང་གི་སེམས་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤར་བ་ལས། གཞན་

མེད་པ་མི་འགལ་ལོ། །གཉེན་པོ་གང་ཞིག་གིས་སང་བ་གང་དང་གནོད་བ་གནོད་བེད་

ལན་ཅིག་མཐོང་བ་དེ་ལ་ནི། གཉེན་པོ་གོམས་པར་བས་པ་ལས་གོང་ནས་གོང་དུ་

འཕེལ་ཞིང་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ན། སང་བ་ཟད་པར་མཐོང་བ་དང་། བདག་མེད་

རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་བསོམ་པ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ལའང་ཡོད་པས་ལམ་

འདི་དེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་ཅེ་ན། དེ་ལ་སྦིན་སོགས་ཐབས་

”ཀི
2
་བརྒྱན་པའི་སོ་ནས་བདག་མེད་བསོམ་པ་ཡོད་ཀང་། གཟུགས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་

རེས་སུ་མཐུན་པའི་ལམ་བསོམ་པ་མེད་པས། ཐ་མལ་པའི་སང་ཞེན་ལས་ལྡོག་པར་མི་

འགྱུར་བས། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་འདིར་བདག་མེད་བསོམ་པ་ཡོད་ཀང་། ཐ་མལ་བའི་སང་

1 མ་ཕྱི། ༣༡བ༢ན།   -མེད    ཞོལ། ༣༢ན༡ན།  +མེད

2 མ་ཕྱི། ༣༡བ༦ན།    ཀྱྱི   ཞོལ། ༣༢ན༥ན།    ཀྱྱིས



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཞེན་དང་མི་མཐུན་པའི་ལམ་བསོམ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེས་ན་ལམ་དེ་ངེས་པར་སོམ་དགོས་པར་གདམས་པ་ནི། དེ་ལྟར་

ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡུལ་དུས་ཚད་ཅན་འཇོམས་པའི་གཉེན་པོ། ཟབ་གསལ་

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལམ་འདི་ལ་ཡོད་པར་རྟོགས་ནས་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་

ལྡན་པ་དག །གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཚེ་འདི་ལ་སད་ཅིག་གིས་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ངེས་པར་བསོམ་པར་བའོ་ཡུལ་དུས་ཚད་ཅན་

འཇོམས་པའི་ཚུལ་ནི། དཀིལ་འཁོར་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་རྩ་འགེལ་ལས་རྟོགས་པར་

བའོ། །

གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བ་བ་ལ། ཁེངས་སྐོང་བ་ནི་དི་མེད་ཅེས་ཏེ། 

དི་མ་མེད་པའི་བློའི་འོད་ཟེར་གིས། མ་རིག་པའི་མུན་པ་སེལ་བར་བེད་པ་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀིས་རྒྱུད་ལས་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་འདིས་ཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་ཞབས་

བདག་གིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྩོམ་ནུས་པའི་གོ་སབས་ག་ལ་ཡོད། འོན་ཀང་རྩོམ་

པར་སྤོ་”བ
1
་ནི་བླ་མ་ཞེས་ཏེ་བླ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཅུང་ཟད་

གཟུང་བ་དང་། ལམ་འདི་ཡང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྲིད་པའི་འཆིང་བ་ལྷོད་པར་བེད་པར་

གགས་པས་འདི་རྩོམ་པ་ལ་འབད་པ་ཡིན་ནོ། །

རྩོམ་པའི་དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ཞེས་ཏེ། དེ་ལྟར་སྦར་བ་ལས་བྱུང་བའི་

དགེ་བ་དི་མ་མེད་པ་དེས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཏེ། འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་གོ་འཕང་

ལ་ཡིད་གཞོལ་བར་གྱུར་པས། དེའི་ལམ་རྟག་ཏུ་བསོམ་པར་ཤོག་ཅིག་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣༢ན༥ན།    བ   ཞོལ། ༣༢བ༣ན།    ན



རྗེའི་གསུང་བཞིན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་གི་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ།
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གསུམ་པ་གང་གིས་མཛད་པ་དང་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ནི། དཔལ་གསང་བ་ཞེས་

སོགས་སོ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཚིག་གི་དོན་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ་འདི། 

གཞུང་ལུགས་འདི་ཡི་མངའ་བདག་ལྷ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀས་བསྐུལ་ནས། དཔལ་ལྡན་

བླ་མ་རེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་མི་ཉམས་པའི་ཕྱིར་ཏུ། དར་མ་

རིན་ཆེན་གིས་བརེད་བང་དུ་བཀོད་པའོ། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག།  །།   

༈ ༀ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་

རྒྱས་འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །

སརྦ་མངལཾ།། 
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༄༅།།བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་བའི་ཁིད་ཡིག་རིན་

པོ་ཆེའི་འཕེང་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །སྟོང་པ་རྟེན་འབྱུང་དོན་དུ་ཐུགས་ཆུད་ནས། །ཐུགས་རེས་གཞན་ལ་

འདོམས་མཛད་བླ་མ་ཡི། །ཞབས་པད་བཏུད་ནས་དེ་ཉིད་ཟབ་མོའི་དོན། །མདོར་

བསྡུས་ཙམ་ཞིག་ཚུལ་བཞིན་བཤད་པར་བ། །

དེ་ལ་འདིར་བདེན་པ་གཉིས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀལ་བ་དེ་ཉིད་

ངེས་པར་བ་བ་ལ། གཞིའི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང༌། ལམ་བགོད་པའི་

རིམ་པ་དང༌། འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་ལོ། །

༼གཞིའི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་དབབ་པ།༽

དང་པོ་ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་གཞི་དང༌། དབེ་བ་དང༌། གཅིག་དང་ཐ་དད་

བརྟགས་པ་དང༌། གངས་ངེས་སོ། །དང་པོ་ལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ནི། ཕུང་པོ་ལ་

སོགས་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་མིན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །དོན་དམ་བདེན་པ་

གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། གཞི་གང་གི་སྟེང་དུ་བཀག་ན་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་འཇོག་

པའི་དགག་བའི་ཆོས་བདག་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་བཀག་པ་དོན་དམ་བདེན་པར་



བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་བའི་ཁིད་ཡིག་རིན་པོ་ཆེའི་འཕེང་བ།
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སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་ཚུལ་གི་དཔེ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། རྟོག་པའི་དབང་གིས་འཇིག་རྟེན་རྣམས་བཏགས་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་མ་རིག་རྐྱེན་ཅན་

དུ། །གང་ཕྱིར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་”གསུང༌
1
། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་འཇིག་རྟེན་

འདི། །རྣམ་རྟོག་ཡིན་ཞེས་ཅིས་མི་འཐད། ཅེས་དང༌། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། རྟོག་པ་མེད་

པར་འདོད་ཆགས་ལ། །སོགས་ལ་ཡོད་ཉིད་ཡོད་མིན་ན། །ཡང་དག་དོན་དང་རྟོག་པ་

ཞེས། །བློ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་འཛིན། “ཅེས
2
་དང༌། དེའི་འགེལ་པར། རྟོག་པ་ཡོད་པ་

ཁོ་ནས་ཡོད་པ་དང༌། རྟོག་པ་མེད་པར་ཡོད་པ་ཉིད་མེད་པ་དེ་དག་ནི་ཐག་པ་

བསོགས་པའི་ཆུན་པོ་ལ་སྤྲུལ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པར་ངེས་སོ། ཞེས་

གསུངས་པས། འཇིག་རྟེན་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་ལྡོག་

ཕྱོགས་ནི་བདེན་པར་ཡོད་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་

ཡོད་པ་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་དང༌། རང་གི་ངོ་བོས་དང༌། རང་དབང་གིས་

ཡོད་པ་ཞེས་བསད་དོ། །དེ་ཡང་མིང་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་

པའི་ཡོད་པ་སྟེ། རྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་ཚུལ་དུ་བདེན་ཚད་བཟུང་བའོ། །དེ་ལ་ལྷ་

སྦིན་ཞེས་པ་དང༌། དེའི་མིག་དང་རྣ་བ་ཞེས་སོགས་ཀི་ཐ་སད་མཐོང་ལ། ཐ་སད་

བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམ་པར་ཐ་སད་འཇུག་པའི་གཞི་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་དུ་

བཙལ་བ་ན། ཐ་སད་འཇུག་པའི་གཞི་དེ་ཐ་སད་དེ་མ་ཡིན་ཞིང༌། འཇུག་གཞིའི་ངོས་

ནས་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་རེད་ན། བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༢ན༢ན།   སྐུ།༼ཀ༽ ༢ན༣ན།    གསུང་   ཞོལ།༼ཀ༽ ༡ན༥ན།    གསུངས   བླ།༼ཀ༽ ༢ན༣ན།    གསུང་

2  མ་ཕྱི། ༢ན༤ན།    ཅེས   སྐུ། ༢བ༡ན།    ཞེས   ཞོལ། ༡ན༦ན།    ཅེས   བླ། ༢བ༡ན།    ཞེས
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རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡོད་ན་གདགས་པའི་གཞི་དང་རང་

བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་རེད་དགོས་པ་ལ་མ་རེད་པས་རང་བཞིན་མེད་

དོ། །དེས་ན་མིང་ཙམ་དང་བར་ཙམ་དང་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བཤད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་

ཐག་པ་བསོགས་པའི་ཆུན་པོ་ལ་སྦྲུལ་ལོ་སམ་དུ་བཏགས་པའི་ཚེ་ཐག་པ་དེའི་ཆ་

ཤས་རེ་རེ་བ་དང༌། ཚོགས་པ་དང༌། རྒྱུན་དང་རྒྱུན་ཅན་གང་ཡང་སྦྲུལ་གི་མཚན་

གཞིར་མི་རུང་ཞིང༌། སབས་དེར་དེ་ལས་གཞན་ཡང་སྦྲུལ་གི་མཚན་གཞིར་མི་རུང་

ཡང༌། སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་ལྟར་ཕུང་པོའི་ཚོགས་པ་དང༌། ཡ་གལ་དང༌། རྒྱུན་དང༌། 

རྒྱུན་ཅན་གང་ཡང་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་མི་རུང་ལ། དེ་ལས་རང་བཞིན་གཞན་

ཡང་མི་རུང་བས། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་ཤིང་གང་ཟག་བ་བ་

བེད་ནུས་སུ་ཡང་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེ་དེ་གཉིས་བཏགས་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡིན་

གི་དཔེ་ལས་སབས་དེར་སྦྲུལ་གི་མཚན་གཞི་གང་ཡང་མེད་པ་དང་མི་མཚུངས་ཏེ། 

ལྷ་སྦིན་སོགས་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་རུང་བས་སོ། །འོ་ན་ལྷ་སྦིན་གི་མཚན་

གཞི་གང་ཡིན་སམ་ན། དེ་ཡང་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམ་པ་ཡིན་པས། 

དེ་ལྟར་བཙལ་བའི་ཚེ་ལྷ་སྦིན་ཡང་དཔྱོད་བེད་དེའི་ངོར་མི་རེས་པས་སོ། །དེ་ཡང་ལྷ་

སྦིན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མ་རེད་པ་ཡིན་གི་ལྷ་སྦིན་མ་རེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཐ་

སད་པའི་ཚད་མས་རེད་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷ་སྦིན་ཞེས་པའི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་

གཞི་དེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་བཙལ་བའི་ཚེ་མི་རེད་ན་དེ་ཡེ་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྩ་

ཤེ་ལས། གལ་ཏེ་འདི་དག་ཀུན་སྟོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། ཅེས་པའི་

རྩོད་པ་དེ་ཉིད་འོང་བ་ཡིན་པས། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པར། དངོས་པོ་དང་དངོས་
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པོར་ཡོད་པར་སྨ་བ་དེའི་ལྟར་ན། ཇི་ལྟར་ཉིད་དངོས་པོ་དེའི་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་རང་གི་

ངོ་བོ་ཡང་ཡིན་ལ། རང་གི་ངོ་བོས་མེད་ན་རི་བོང་གི་རྭ་དང་འད་བར་འགྱུར་བས། 

དེའི་མངོན་པར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འགིག་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་

པས། རང་གི་ངོ་བོས་མེད་ན་གཏན་མེད་དང༌། ཡོད་ན་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་

འདོད་པ་ལ། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བས་པ་རྣམས་མེད་དེ་ཀུན་རོབ་རང་

ལུགས་ལ་ཁས་བླངས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཁས་བླངས་ས་མེད། དེ་ཁས་བླངས་ན་

ཅིག་ཤོས་ཁས་བླངས་ས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཆོས་

རྣམས་སྟོང་པ་འདི་ཤེས་ནས། །ལས་དང་འབས་བུ་བསྟེན་པ་གང༌། །ངོ་མཚར་བས་

ཀང་འདི་ངོ་མཚར། །རད་བྱུང་བས་ཀང་འདི་རད་བྱུང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་

རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང༌། བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་འཐད་པ་གཉིས་ཚོགས་རང་ལུགས་ལ་འཐད་པ་སྟེ། ཆོས་རྣམས་ལ་རང་

གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མ་ཁེགས་ན། བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་བ་ས་མེད་པར་མི་

འགྱུར་བས། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སྐོན་མེད་བཞག་ས་མི་འོང་ལ། རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་པ་ཁེགས་པའི་ལུགས་སུ་བས་ནས་བ་བེད་བཞག་ས་མ་བྱུང་ན་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ཆད་ལྟར་འགྱུར་བས་སོ། །དེས་ན་རྒྱུ་འབས་རང་

ལུགས་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་བཞག་

དགོས་པར་མཐོང་བའི་གཉིས་ཚོགས་ལ་མཁས་པ་བྱུང་ན་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་

གཞག་ལ་མཁས་པ་ཞེས་བ་བའི་གངས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །སྔར་སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་

པའི་ལུང་དངས་པ་ལྟར། འཇིག་རྟེན་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་
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ལ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ལས་བྱུང་ལ། དེས་ཕུང་པོ་

རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་བཏགས་ཤིང་ཞེན་པའི་སོ་ནས་ལས་བསགས་ནས་བསྐེད་

ལ། དེས་བཏགས་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ན། ཕུང་པོ་མིང་གི་ཐ་སད་ཀིས་བཞག་པ་

ཙམ་རྟོག་བཏགས་སུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང༌། ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་ཇི་

ལྟར་བཏགས་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ནི་དོན་དམ་བདེན་པ་སྟེ། དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་

སོམས་པས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་ས་བོན་མཐའ་དག་ཟད་པར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གིས་གང་ཟག་དེ་ལ་དམིགས་

ནས་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་བཟུང་ལ། ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་གཞི་ཕུང་པོ་ལ་

དམིགས་ནས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་བཟུང་ངོ༌། །གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་རང་གི་ངོ་

བོས་ཡོད་པ་བཀག་ཙམ་དེ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བའོ། །རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་གི། དེ་ཡོད་ན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཐ་སད་དུ་

ཡོད་པའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀི་ཡོད་པ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་

དོན་ནི་མིང་གི་ཐ་སད་ཀིས་བཞག་པའི་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། ཐ་སད་འཇུག་པའི་

གཞི་ཇི་ལྟར་ཡོད་བཙལ་ན་མི་རེད་པ་ཡིན་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་ན་ཐ་

སད་འཇུག་པའི་གཞི་ཇི་ལྟར་ཡོད་བཙལ་བའི་ཚེ་དཔྱོད་བེད་ཀི་ངོར་རེད་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཆུ་ཟླ་དང་རི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་མ་

གྲུབ་བཞིན་དུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་སང་བས་སང་སྟོང་གཉིས་ཚོགས་ཀི་སྒྱུ་མ་ལྟ་



བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་བའི་ཁིད་ཡིག་རིན་པོ་ཆེའི་འཕེང་བ།
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བུ་ཞེས་བའོ། །དཔེར་ན་མེ་ལོང་གི་ནང་དུ་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ཤར་བའི་ཚེ་

གཟུགས་བརན་གི་ཆ་འདི་བད་བཞིན་དུ་སང་ལ། ཆ་གཞན་བད་བཞིན་དུ་མི་སང་བའི་

ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་བད་བཞིན་གི་ཆ་དེ་

དང་དེར་སང་ལ། སོད་ལུགས་ལ་གཟུགས་བརན་གི་ཆ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་

སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་དེ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་མི་སང་བའི་ཆ་ཅུང་ཟད་

ཙམ་མེད་ཀང༌། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཆ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཙམ་མེད་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་

སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤེས་པར་བའོ། །མེ་ལོང་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་

གཟུགས་བརན་བད་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པར་རྒན་པོ་བར་བང་གི་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་

ཀང་གྲུབ་ལ། དེ་ནི་རྫུན་པ་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡིན་གི་ཕ་མོ་ཁོང་དུ་

ཆུད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེལ་ནི། བད་བཞིན་དུ་སང་བ་དེ་ཉིད་རང་གི་ངོས་ནས་ཚུགས་

ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པས་སྟོང་པར་རྟོགས་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་རྟོགས་ནས་བད་བཞིན་དུ་སང་བ་

ལ་བལྟས་པའི་ཚེ་ཡང་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་སང་ལ། དེ་ཉིད་སང་བ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་ཚུགས་

ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་བོ་སམ་ན། དེ་ནི་ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱོགས་ཡིན་པས་

འདིར་དེ་མི་འདོད་དོ། །ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོ་ལས། གཟུགས་སྟོང་པའོ། །སྟོང་པ་ཉིད་

གཟུགས་སོ། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་གཟུགས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་སྟོང་པར་

ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཚེ་དེའི་བེད་པ་མ་ཉམས་པའི་ངང་ནས་གཟུགས་ལ་སོད་ལུགས་ཇི་

ལྟར་ཡོད་བལྟས་པའི་ཚེ་གཟུགས་རང་གི་ངོས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་

སོང་ནས། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་གཅིག་ལ་གཟུགས་སུ་

བཏགས་པར་ཟད་འདུག་སམ་པ་དང༌། དེ་འད་ཞིག་ཐ་སད་པའི་བློ་ལ་སང་བའོ་སམ་དུ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཤེས་ཤིང༌། བསྐེད་བ་སྐེད་བེད་ལ་སོགས་པའི་བ་བེད་ཐམས་ཅད་དེ་འད་ཞིག་ཁོ་ན་

ལ་བཞག་དགོས་པར་ཚད་མས་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་རྟོགས་པ་ཞེས་བ་བའི་གངས་སུ་འགོ་བར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་

བརྟགས་པའི་ཚེ་གཟུགས་རང་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་བློ་རྩེ་གཏད་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ད་

དུང་སྟོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཇུག་པ་ལས། རབ་རིབ་མཐུ་ཡིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་

ལོག་པ་གང་ཟག་གི་རྣམ་བཏགས་པ། ཞེས་སོགས་དང༌། སྤོད་འཇུག་ལས། དོན་

དམ་བློ་ཡི་སྤོད་ཡུལ་མིན། བློ་ནི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པར་འདོད། ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་

དོན་གཅིག་པས། དེའི་དོན་རང་པ་སྔ་མ་བསྒྲུབ་བར་བས་ནས། རང་པ་ཕྱི་མ་སྒྲུབ་

བེད་དུ་བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་བ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་

ལུགས་ཡིན་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །དེའི་བློ་ཞེས་པ་ཡུལ་རྒྱངས་ཆད་དུ་

སང་བའི་གཉིས་སང་ཅན་གི་བློ་ལ་བ་ལ། དོན་ནི། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་དོན་དམ་

བདེན་པར་མཚོན་པ་ལ། ཤེས་བ་གང་ཟག་གི་རང་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དེ་

ལ་རང་ཉིད་གཉིས་སུ་སང་བའི་སོ་ནས་རྟོགས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་ལ། 

ཤུགས་ལ་རང་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པའི་ཚུལ་གིས་

རྟོགས་བ་ཡིན་པར་གོ་ནུས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེས་ཇི་ལྟ་

བ་གཉིས་སང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་འཇལ་ཡང་ཇི་སེད་པ་གཉིས་སང་གི་ཚུལ་དུ་

འཇལ་བས། དོན་དམ་བདེན་པ་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་གཉིས་སང་མེད་

པས་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་ཉིད་དངོས་སུ་
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རྟོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་ལ་རང་ཉིད་གཉིས་སུ་སང་བའི་སོ་ནས་རྟོགས་པར་བའོ། །དེས་

ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞག་གི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་ལ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རང་ལས་ཐ་དད་དུ་སང་བའི་སོ་ནས་

རྟོགས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་བདེན་པ་འཇལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ལ། རྣམ་གངས་

པའི་དོན་དམ་དང༌། རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་གཉིས་ཡོད་པའི་དབང་གིས་

དོན་དམ་བདེན་པ་ཡང་བློ་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ཡིན་གི། རིག་ཤེས་

རེས་དཔག་གི་གཞལ་བར་གྱུར་པའི་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ལྟ་བུ་རྣམ་གངས་པའི་དོན་

དམ་བདེན་པ་ཡིན་གི། དོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པར་སྨ་བ་ནི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མི་རིགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེས་ན་རིག་ཤེས་རེས་དཔག་དེས་

བདེན་པའི་སྤོས་པ་ཆོད་ཀང་རྟགས་ཀི་དགག་བ་སང་བ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་

གཉིས་སུ་སང་བའི་སྤོས་པ་མཆོད་པས་རྣམ་གངས་པའི་དོན་དམ་པ་ཞེས་བ་ལ། 

འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་གི་ངོར་སྤོས་པ་དེ་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལོག་པས་

རྣམ་གངས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་པ་ཞེས་བའོ། །དེས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་བློ་ངོ་

གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་རྣམ་གངས་པ་དང༌། རྣམ་གངས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་བདེན་

པ་ཞེས་བའོ། །ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་ཡང༌། ཐ་སད་པའི་བློ་ངོ་ལ་ལྟོས་

ནས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཅེས་བསད་པ་ཡིན་གི། དབུ་མ་པ་

རང་གི་ལུགས་ལ། བུམ་སོགས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པར་

གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མི་བཞེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་སོགས་

པ་སྟོང་ཉིད་མ་རྟོགས་པར་དེ་སང་དང་དེ་རྟོགས་ཀི་ཚོགས་པ་ཐ་སད་པའི་མངོན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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སུམ་ཚད་མས་རྟོགས་མི་ནུས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་དག་ནི། འཇིག་རྟེན་པའི་

བློ་ཀུན་རོབ་པའི་ངོར་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཞེས་བསད་ལ། མེ་ལོང་ནང་གི་བད་བཞིན་

གི་གཟུགས་བརན་སོགས་སྔ་མ་དེ་དག་ལས་ལོག་སྟེ་རྟོགས་ནུས་པའི་རིགས་སུ་

གནས་པ་དེ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་བློ་ཀུན་རོབ་པའི་ངོར་རྫུན་པ་ཞེས་བསད་དོ། །

བཞི་པ་ནི། འཇུག་པ་ལས། དངོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡིས། །དངོས་

རེད་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། ཞེས་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་གཉིས་

གཉིས་འཛིན་པར་གསུངས་ཏེ། ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་རེད་པའི་ངོ་བོ་དང༌། དོན་དམ་

པའི་ཚད་མས་རེད་པའི་ངོ་བོ་ཡོད་ལ། ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་ན། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་

པས་གནོད་བེད་བཞི་བཀོད་པ་སོགས་ཀིས་གནོད་པས་ངོ་བོ་གཅིག །ལྡོག་པ་

གཅིག་ཡིན་ན་དེར་བཤད་པའི་གནོད་བེད་བཞི་འབབ་པས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་

ཐ་དད་ཡིན་གི། བདེན་པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཙམ་ལས་གོལ་བར་སྨ་བ་ནི་དབུ་མ་

རང་ལུགས་ལ་ཁས་བླང་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་འདོད་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རིགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

ལྔ་པ་ནི། ཤེས་བ་ཙམ་གཞིར་བས་པ་ལ། བསླུ་བའི་དོན་ཅན་དང༌། མི་སླུ་བའི་

དོན་ཅན་གཉིས་གཅིག་རྣམ་པར་བཅད་པ་ན་ཅིག་ཤོས་ཡོངས་སུ་གཅོད་དགོས་ལ། 

གཅིག་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ན་ཅིག་ཤོས་རྣམ་པར་བཅད་དགོས་པས་བདེན་པ་གཉིས་

སུ་གངས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་བདེན་པ་ཞེས་པ་

མི་སླུ་བའི་དོན་ཡིན་གི་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རང་གིས་འཇལ་

བའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་རང་གི་སོད་ལུགས་ལས་ལོག་པར་སང་ནས་ཡོངས་སུ་



བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་བའི་ཁིད་ཡིག་རིན་པོ་ཆེའི་འཕེང་བ།
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འཁིད་ཅིང་འཁྲུལ་པ་མི་སྲིད་ལ། སམ་བུ་སོགས་ལ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

མདོར་བསྡུ་ན་གཞིའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ། མཚན་འཛིན་གི་

དམིགས་གཏད་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རྟོགས་པ་དང༌།  བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་

ཅིང༌། དེ་ཡང་ཚད་མའི་ལམ་ནས་ལེགས་པར་འདེན་ནུས་པ་ཞིག་བྱུང་ན། གཞིའི་ལྟ་

བ་མཐར་ཐུག་གཏན་ལ་”ཕབས
1
་ཞེས་བ་བ་ཡིན་གི། བུམ་སམ་སོགས་རང་ལུགས་

ལ་ཁས་བླངས་ན་མཚན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་བཀག་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་

རང་ལུགས་ལ་བཞག་ས་མི་འོང་ལ། དེ་བཞག་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རང་ལུགས་ལ་

ཁས་བླངས་ས་མེད་པའི་ཐབས་མཁན་གི་རང་པ་བཞིན་དུ་སོང་ན་ལྟ་བའི་གོལ་ས་

ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

༼ལམ་བགོད་པའི་རིམ་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་དགོངས་འགེལ་གི་སྔ་འགེལ་དུ། ཚིག་གསལ་

ལས། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་མཆོད་བརོད་ཀི་སབས་སུ་

བསྟན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཐོག་མར་མངོན་དུ་མཛད་ནས། མཐར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཚོགས་སྦོར་གི་སབས་སུ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། དེས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའི་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བར་རྟོགས་

པའི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བློ་གསུམ་པོ་ས་ལམ་གི་གཞི་བཟུང་ནས། འབས་བུའི་

1 མ་ཕྱི། ༦ན༦ན།    ཕབས   སྐུ། ༧ན༡ན།   ཞོལ། ༥བ༥ན།   བླ། ༧ན༣ན།    ཕེབས
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སབས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་རིགས་མ་ལུས་པ་ཉམས་སུ་བླངས། དེ་

ནས་ས་བཅུའི་སབས་སུ་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་རོགས་པར་

བས་ནས་ལམ་བགོད་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་བསྔོ་བའི་སབས་དང༌། རྩ་བ་

ཤེས་རབ་ཀི་མདོར་བསྟན་རྒྱས་བཤད་ཀི་སབས་སུ་བསྟན་པ་ལྟར། ཕུང་པོ་དང་གང་

ཟག་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་སྟེ། རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། “ཅེས
1
་པའི་

གཏན་ཚིགས་གཅིག་པོ་དེའི་རྟགས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་དང༌།  བསྒྲུབ་བ་དོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་དག་ཚད་མས་རྟོགས་པ་ན་གཞི་བདེན་གཉིས་གཏན་ལ་

ཕེབས་པ་ཡིན་ལ། ཕྱོགས་ཆོས་རྟོགས་པའི་བློ་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་ན། རྟེན་འབེལ་གི་

འདོར་ལེན་ཚུལ་བཞིན་བེད་པའི་བློར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་གོམས་པ་ལས་ཐབས་བསོད་

ནམས་ཀི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཐབས་ལས་བྱུང་བ་བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པའི་བློ་དེ་ཉིད་

སྔར་གི་ཐབས་ཀིས་བརྒྱན་ནས་གོམས་པར་བས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སུ་

འགྱུར་ལ། ལམ་ཚོགས་གཉིས་གོམས་པར་བས་པ་ལས་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་དམ་པ་

དང༌། གཟུགས་སྐུ་དམ་པ་གཉིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གཞི་བདེན་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དེ་འཕྱུགས་ན། ལམ་ཚོགས་གཉིས་དང༌། 

འབས་བུ་སྐུ་གཉིས་འཕྱུགས་པ་ཡིན་པས། རྟེན་འབེལ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མི་ལེན་

པ་དང་། མཉམ་བཞག་ན་བློ་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་སྐུ་གདུལ་བའི་གཞན་སང་ཁོ་ན་

ལ་སྐེལ་བ་སོགས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །སྔར་གོང་དུ་བཤད་པའི་དགག་བ་ཕ་མོ་བཀག་

པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་མ་རྟོགས་པར་ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་རྣམས་

1 མ་ཕྱི། ༦བ༥ན།    ཅེས   སྐུ། ༧ན༦ན།    ཞེས   ཞོལ། ༦ན༥ན།   ཅེས   བླ། ༧བ༣ན།   ཞེས
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ཀིས་ཀང་སྲིད་པ་ལས་གོལ་མི་ནུས་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་པར་

སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང༌། ཞི་བ་ལྷ་དང་ཟླ་བ་གགས་པ་སོགས་བཞེད་

དོ། །ཁ་ཅིག་ཉན་ཐོས་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་བཞིན་དུ། 

གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བེད་པ་ནི་མཐའ་ལེགས་པར་མཆོད་

པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་སྟོང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང༌། རྟོགས་ཟིན་གོམས་པར་བས་

བཞིན་དུ་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་དང་ལྷན་སྐེས་གང་གི་ཡང་ས་བོན་མི་སོང་བར་

འདོད་པ་ནི་རིགས་པའི་ལམ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་དེ་དག་གིས་ཀང་ཤེས་

སྒིབ་ཀི་ས་བོན་སངས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །དེས་ན་བདེན་འཛིན་ཉོན་སྒིབ་

དང༌། དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་དང༌། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པ་ན་ཟད་པར་སངས་པ་

ཡིན་ནོ། །བདེན་འཛིན་གི་བག་ཆགས་དང༌། དངོས་པོ་བདེན་པར་སང་བའི་གཉིས་

སང་འཁྲུལ་པའི་ཆ་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བཞེད་ལ། ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཡིན་ན་ཉོན་

མོངས་པའི་ས་བོན་ཡིན་མི་དགོས་སོ། །

༼འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་ཚུལ།༽

གསུམ་པ་ནི། འབས་བུའི་དུས་ན་མཉམ་རེས་འགལ་མི་འགལ་དཔྱད་པ་དང༌། 

གཟུགས་ཀི་སྐུ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀིས་ཤེས་པར་བའོ། །

དང་པོ་ནི། སོབ་ལམ་ན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་གཅིག་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཅིག་ཤོས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་མི་ནུས་

པས་མཉམ་གཞག་དང་རེས་ཐོབ་གཞི་མཐུན་དུ་འདུར་མི་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་
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བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་དི་མ་ཟད་པར་མ་སངས་པ་ལས་ཡིན་

ནོ། །ས་བཅུ་རྒྱུན་གི་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ཚེ་སྟོང་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

བཞིན་པའི་ངང་ནས་དེའི་སད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་མངོན་དུ་བེད་པ་ཡིན་ལ། 

དེའི་ཚེ་ཤེས་སྒིབ་ཟད་པར་སངས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཇི་ལྟ་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་

པའི་བློ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་བ་ཇི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་

ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ལ། དེས་ཀང་ཇི་ལྟ་བ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་ཇི་ལྟ་བ་

དང་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པ་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་བ་ཇི་སེད་པ་

རྟོགས་པའི་ཆ་ནས་རེས་ལ་ཐོབ་པ་ཞེས་བ་”བའི
1
། མཉམ་བཞག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་

པའི་རེས་ཐོབ་ནི་མེད་དོ། །ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་ན་གནས་

ངན་ལེན་གི་དི་མ་ཕ་མོ་མེད་ཀང་དེ་སངས་པའི་རྣམ་གོལ་ལམ་མ་སྐེས་པས་ཟད་

པར་སངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་དེའི་དུས་ན་གནས་ངན་ལེན་གི་དི་མ་ཕ་མོ་མེད་

ན་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་སམ་ནས་ཡོད་པར་འདོད་ཅིང༌། མཐོང་ལམ་

ཆོས་བཟོད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་ན་རང་གི་ངོས་སལ་གི་སང་བ་དེའི་ས་བོན་

མེད་པར་འདོད་པ་ནི། སང་བ་དགག་འགྱུར་གིས་སོང་བ་དང༌། སྐེ་འགྱུར་གིས་སོང་

བའི་གྲུབ་མཐའ་འགལ་བ་གཞི་མཐུན་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ས་བཅུ་རྒྱུན་གི་ཐ་མའི་གནས་སབས་ཀི་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་

སྐུ་དེ་ཉིད་ཀི་རིགས་འད་ཕྱི་མ། དི་མ་མཐའ་དག་ཟད་པའི་ཚེ་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པའི་སྐུར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང༌། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་

1 མ་ཕྱི། ༧བ༥ན།    བའྱི   སྐུ། ༨བ༢ན།    བ་ཡྱི   ཞོལ། ༧ན༤ན།    བའྱི   བླ། ༨བ༤ན།    བའྱི
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སྐུ་གཉིས་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། 

དུས་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་མངོན་དུ་བེད་

པའི་ནུས་པ་དུས་མཉམ་དུ་ཐོབ་ཀང་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་

སྐུས་བདག་རྐྱེན་མཛད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཤར་བ་ཡིན་གི། རྡུལ་ཕ་

རབ་བསགས་པའི་ངོ་བོ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་སྐུ་

གསུམ་མེད་པར་གཟུགས་སྐུ་གདུལ་བའི་སང་ངོ་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པ་ནི་བསོད་ནམས་

ཀི་ཚོགས་རོགས་པ་འབས་བུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང༌། 

གཞིའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་རྟེན་འབེལ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་བླང་པ་མེད་

པར་གཞན་ངོ་ཁོ་ན་ལ་སྐེལ་བ་སོགས་ཀིས་ནོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་གཞིའི་བདེན་

པ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ལམ་ཚོགས་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། འབས་

བུ་ཆོས་གཟུགས་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དངས་པ། 

དབུ་མ་པ་རང་གི་ལུགས་ལ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བའོ། །

འཕགས་མཆོག་བེ་བས་བགོད་པའི་ལམ་བཟང་པོ། །གསུང་རབ་ཀུན་གི་སིང་

པོ་ཟླ་མེད་པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀི་བཞེད་པ་དི་མེད་པ། །སོབ་དཔོན་གསུམ་གིས་ཇི་

ལྟར་བཀལ་བ་ལྟར། །རེ་བཙུན་བླ་མའི་གསུང་ཟེར་འབའ་ཞིག་ལས། །རིགས་པ་སྨ་བ་

དར་མ་རིན་ཆེན་གིས། །ལུང་རིགས་མཆོག་ཏུ་གཞོལ་བའི་བློ་གོས་ཅན། །རིན་ཆེན་

ཆོས་རྒྱལ་ཆེད་དུ་སྦར་བ་ཡིན། །འདིར་འབད་དགེ་བ་རབ་དཀར་དི་མེད་དེས། །འགོ་

ཀུན་རྟེན་འབྱུང་ཟབམོའི་དོན་རྟོགས་ནས། །མི་ཤེས་མུན་པའི་ཚོགས་རྣམས་རབ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བཅོམ་སྟེ། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་སང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །འདིས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་

སོ་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །

༼ལྷག་མཐོང་སོམ་ཚུལ།༽

༈ བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷག་མཐོང་སོམ་པ་ལ་བཞི། ལྷག་

མཐོང་གི་ཚོགས། རབ་དབེ། ཇི་ལྟར་སོམ་པའི་ཚུལ། བསོམ་པས་གྲུབ་པའི་ཚད་དོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་དི་མ་མེད་པའི་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དངས་ཏེ་

སྟོན་པ་ལ་བཟོ་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་གངས་ངེས་འབེད་པ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་

ཞིག་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ངེས་དོན་གི་དོན་ལ་དཔྱད་དེ་སོམ་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཇི་སེད་པ་ལ་དམིགས་ཏེ་སོམ་པ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང༌། ཇི་ལྟ་

བ་ལ་དམིགས་པ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །དེ་གཉིས་རེ་རེ་ལ་ཡང༌། དོན་རགས་

པ་ལ་ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པ་དང༌། ཕ་བ་རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟེ་ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པ་གཉིས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གངས་ངེས་པ། གོ་རིམས་ངེས་པ། སོམ་ཚུལ་དངོས་

སོ། །དང་པོ་ནི། རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་

གཉིས་སུ་གངས་ངེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དགག་གཞི་གང་ཟག་གི་སྟེང་དུ་དགག་བ་གང་ཟག་གི་བདག་དང༌། 

དེ་རྣམ་པར་བཅད་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་དང༌། དགག་གཞི་ཕུང་པོའི་སྟེང་དུ་

དགག་བ་ཆོས་ཀི་བདག་དང༌། དེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པ་གཉིས་



བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་བའི་ཁིད་ཡིག་རིན་པོ་ཆེའི་འཕེང་བ།

 311  

ལ་ཕ་རགས་མི་འོང་ཡང༌། ངེས་དཀའ་ས་ཡོད་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཐོག་མར་

བསོམས་ནས། དེ་ནས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སོམ་པའི་རིམ་པ་ངེས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་

ཀིས་བདག་གི་འདུ་ཤེས་ནི། །ཤེས་པ་དེ་ནི་ཀུན་ལ་བློས་སྦར་བ། ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སོམ་པ་དང༌། ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་སོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ང་རང་བཞིན་མེད་པར་སོམ་པ་དང༌། ང་ཡི་བ་

རང་བཞིན་མེད་པར་སོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་

རྣལ་འབོར་དང༌། རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབོར་རོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། ངའོ་སམ་པའི་བློ་ལྷན་སྐེས་ལ་ཁྱད་གཞི་ངའི་རྣམ་པ་ལེགས་

པར་ཤར་ནས་ང་སང་བར་བེད་པའི་གནད་ཤེས་པ་དང༌། སང་ཚུལ་དེར་གྲུབ་ན་

གཅིག་དང་ཐ་དད་ལས་ཕུང་གསུམ་མི་སྲིད་པས་ང་དང་ངའི་ཕུང་པོ་གཉིས་སང་ཚུལ་

ལྟར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་ཟླ་བཅས་ཀི་ཐ་

དད་གང་རུང་དུ་ངེས་པའི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་དང༌། ང་དང་ངའི་ཕུང་པོ་གཉིས་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ངེས་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པ་དང༌། 

དགག་གཞི་ལ་དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པར་བེད་པ་

གཅིག་དང་དུ་བལ་གི་རྟགས་སོ། །

དང་པོ་ནི། སྤིར་ངའོ་སམ་པའི་བློ་ལ་ང་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་སང་ལ། 

དེའི་རེས་སུ་ཕུང་པོ་ལྔའི་རྣམ་པར་འཆར། ཡང་ན་བློ་དེ་ལ་གདགས་གཞི་ཕུང་པོ་

ལྔའི་རྣམ་པར་ཤར་ནས། དེའི་རེས་སུ་ང་དེ་ལྟར་དུ་སང་ཡང་བློ་རང་ཉིད་ལ་ང་དང་

དུས་མཉམ་དུ་སང་ཚུལ་དེ་དང༌། སང་ཚུལ་ཞེན་དོན་དུ་བས་པའི་འཛིན་པ་མེད་ན། 
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བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སུ་མི་འགྱུར་རོ། །ངའོ་སམ་པའི་བློ་ལྷན་སྐེས་ལ་ནི་ངའི་ཁྱད་

ཆོས་གང་ཡང་མི་སང་ལ། གདགས་གཞི་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་གི་ཡང་རྣམ་པ་

མི་འཆར་བར། ཁྱད་གཞི་ང་དེ་སྒ་སྤི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ང་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་

ཞིག་སང་དགོས། བློ་དེ་ལ་ང་དེ་ལྟར་སང་བ་ལ་”ང་
1
རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སང་

བ། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་སང་བ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། བདེན་

པར་གྲུབ་པར་སང་བ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་ན། གཞི་བདག་དང་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་རོ། །བློ་དེ་སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་

པ་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སང་ཚུལ་ཡོད་པས་བདག་འཛིན་

ལྷན་སྐེས་སུ་འགྱུར་ན། མིག་ཤེས་ཀང་ཆོས་ཅན། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སུ་འགྱུར་

བར་ཐལ། གཟུགས་དེ་ལྟར་དུ་སང་བའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུའི་འཛིན་པ་ཡོད་པས་དེར་

འགྱུར་ན། ངའོ་སམ་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་དུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་

ན། རྟོག་པ་ལ་བདེན་འཛིན་གིས་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་སོ། །དེས་ན་ངའོ་སམ་པའི་བློ་

ལྷན་སྐེས་ལ་ང་དང་དུས་མཉམ་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་དང་བལ་བའི་ང་ཙམ་དོན་སྟེང་

ནས་གྲུབ་པར་སང་བ་སང་བ་དང༌། སང་བ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དང་ཞེན་པ་

”ཞེན་པ་
2
ཡིན་ནོ། །བིས་པ་ལ་མེ་ལོང་ནང་དུ་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་སང་

བའི་ཚེ་ན་གཟུགས་བརན་གི་ཆ་འདི་དང་འདི་བད་བཞིན་དུ་སང་ལ་འདི་དང་འདི་མི་

སང་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐམས་ཅད་བད་བཞིན་དུ་སང༌། དེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཆ་འདི་

དང་འདི་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པར་སང་ལ་འདི་དང་འདི་དེར་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་མེད་པར་

1 མ་ཕྱི། ༩བ༤ན།  ཞོལ། ༩ན༢ན།    ང་      སྐུ། ༡༠བ༢ན།  -ང་

2 མ་ཕྱི། ༡༠བ༡ན།  སྐུ། ༡༠བ༥ན།  བླ། ༡༡ན༣ན།   ཞེན་པ་     ཞོལ། ༩ན༥ན།    -ཞེན་པ་
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ཆ་ཐམས་ཅད་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པར་སང་ངོ༌། །གཟུགས་བརན་དང་བད་བཞིན་

གཉིས་བར་ལ་མ་བང་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་འདེས་ནས་སང་བས། དེའི་བློས་གཟུགས་

བརན་ལ་བད་བཞིན་དུ་ཞེ་ན། ངའོ་སམ་པའི་བློ་ལ་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པར་སང་བ་

དང༌། ང་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདེས་ནས། དེའི་སང་བ་ལ་དོན་སྟེང་

ནས་གྲུབ་པར་ཞེན་པའོ། །དཔེ་དོན་དེ་གཉིས་འཇལ་བའི་ཤེས་པ་དེ་གཉིས་ལ། དེ་

འད་བའི་སང་ཚུལ་གཉིས་མི་སང་ན་བློ་དེ་གཉིས་འཁྲུལ་པར་མི་འགྱུར། དེ་གཉིས་ལ་

དེ་གཉིས་སང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་ན་མ་འཁྲུལ་བར་དེ་གཉིས་འགྱུར་རོ། །སྐེ་བོའི་རྟོག་པ་

དང་རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་ཀང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བའི་

ཕྱིར། འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེའོ། །དེས་ན་ངའོ་སམ་པའི་བློ་ལྷན་

སྐེས་ལ་ངའི་སང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདུག་ལེགས་པར་ཐིགས་ན་དགག་བ་ངེས་པ་ཡིན་

པས། ང་ཡི་བ་དང་ཕུང་སོགས་གཞན་གི་སྟེང་དུ་ཡང༌། བཏགས་ཆོས་དེའི་རྣམ་པ་

འཆར་ཚུལ་དང་ཞེན་ཚུལ་ཐིགས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་ང་དང་ངའི་ཕུང་པོ་གཉིས་ངེས་པར་དོན་

སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང༌། དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དོན་

སྟེང་ནས་དེ་གཉིས་ལ་ཕུང་གསུམ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར། ཤེས་པ་གང་ལ་ཡུལ་གང་སང་

ཡང་ཟླ་མེད་ཀི་གཅིག་དང་ཟླ་བཅས་ཀི་ཐ་དད་དུ་སང་བས་ཁྱབ་སྟེ། སང་ཚུལ་དེ་

གཉིས་ལ་ཕུང་གསུམ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་

བདེན་པར་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དེ་གཉིས་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་གཅིག་མ་ཡིན་པར་
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ངེས་པ་དང༌། དེ་གཉིས་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ང་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་

གཅིག་ཡིན་ན་ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་དགོས། དེ་ལྟར་ན་ད་ལྟར་གི་ཕུང་

པོ་དང་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བས། ང་ད་ལྟར་གི་ལུས་སེམས་ཚོགས་ཙམ་དང་གཅིག་

ཡིན་ནམ། སོ་སོ་བ་དང་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་ཙམ་དང་

བཅས་ཏེ་ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདིར་འོངས་པ་དང་འདི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་བར་ཐལ། ང་ད་

ལྟར་གི་དེ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། ལུས་དང་གཅིག་ཡིན་ནམ། 

སེམས་དང་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་དག་གཅིག་

ཡིན་ནམ། རེ་རེ་བ་དང་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ལུས་སེམས་བལ་ནས་ལུས་

མལ་ན་གནས་པའི་ཚེ་ང་ཡང་དེ་ལྟར་གནས་པ་དང༌། ལུས་མེས་བསྲེགས་ནས་རྒྱུན་

ཆད་པའི་ཚེ་ང་ཡང་རྒྱུན་ཆད་པ་སོགས་སུ་ཐལ། དེ་གཉིས་གཅིག་གང་ཞིག །ལུས་

དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ང་འགོ་བ་རིགས་དྲུག་སོགས་སུ་སྐེ་བ་རྒྱུན་ཆད་

པར་ཐལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། ང་རང་པའི་སེན་མོའི་བར་གི་ཆ་རེ་རེ་ནས་དང༌། 

མགོ་བོའི་སྐྲ་རེ་རེ་དང་ཡང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ང་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་རེ་རེ་བ་

རྣམས་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྐེས་བུ་གཅིག་གི་མགོའི་སྐྲ་ཇི་སེད་

ཡོད་པ་དེའི་གངས་དང་མཉམ་པའི་ང་དང་གང་ཟག་སྐེས་བུ་གཅིག་པོ་དེ་ལ་ཡོད་

པར་ཐལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ག་དང་གཅིག་ཡིན་ནམ། 

ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། སྐེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་

ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཅིག་ཅར་སྐེས་པའི་ཚེ་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་དྲུག་ཏུ་



བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་བའི་ཁིད་ཡིག་རིན་པོ་ཆེའི་འཕེང་བ།
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ཐལ། དང་པོ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སོམས་

འཇུག་ལ་གནས་པ་དང་བརྒྱལ་བའི་ཚེ་ང་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་

རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕྱིར། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་མགོ་དང་ལག་པ་ན་བ་སོགས་ཀང་ཡོད་

པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་ང་དང་ཕུང་པོ་སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་གཅིག་མ་ཡིན་པར་

ངེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་གཉིས་དེ་ལྟ་བུའི་ཐ་དད་ཡིན་ན་འབེལ་མེད་སོ་སོ་བར་འགྱུར་

བས་ཕུང་པོ་བླང་བ་དང་ང་ལེན་པ་པོར་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང༌། མིག་གིས་

གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་ངས་གཟུགས་མཐོང་བ་དང༌། ལག་པ་ན་བ་ལ་ང་ན་བ་སོགས་

ཀི་ཐ་སད་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་འབེལ་མེད་སོ་སོ་བར་དུ་འདུག་པའི་ཕྱིར། 

ཐ་དད་ཀང་མ་ཡིན་པར་ངེས་པ་ནི་ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པའོ། །ཡང་ང་དེ་རྟག་གམ་མི་

རྟག །དང་པོ་ལྟར་ན་སྐེ་འཆི་རྒྱུན་འཆད་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། ངའི་ཆ་ཤས་རྣམས་

དང་གཅིག་གམ་ཐ་དད། དང་པོ་ལྟར་ན། ང་སྐེས་ཙམ་ནས་སྨ་མི་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་

རྒས་ནས་ཀང་སྨ་མི་ཤེས་པ་དང༌། ཕྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་སྐེས་ཙམ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་དང༌། ང་སྨ་བ་ན་སྐེས་ཙམ་ནས་སྨ་བ་སོགས་སུ་ཐལ། ཆ་ཤས་རྣམས་དང་སང་

ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། ང་སྐེ་བ་དན་པ་དང་

འདས་པ་དན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང༌། ལས་གསོག་པ་པོའི་ང་དང་རྣམ་སིན་

མོང་བ་པོའི་ང་གཉིས་ཀང་འབེལ་མེད་སོ་སོ་པར་ཐལ། ཕྱི་མ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་

ལྟར་འབེལ་མེད་སོ་སོ་བར་འགྱུར་བ་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །

བཞི་པ་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པ་ནི། གནད་གསུམ་པོ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་ཚུལ་དང་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདུག །ཡེ་མི་འདུག་སམ་དུ་ངེས་པ་ནི་

བསྐང་རྒྱུའི་ལྟ་བ་ངེས་པ་དང་གོ་བ་ཡིན་ལ། དེ་སྐོང་ཚུལ་ལྔ་ཡོད་ཀང་འདིར་ནི་ལྟ་བ་

ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ལས་དང་པོ་པའི་སྐོང་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་ཡང་གནད་གསུམ་

ཚང་དགོས་ཏེ། ངེས་པའི་གནད། འཛིན་པའི་གནད། སང་བའི་གནད་དོ། །གནད་དེ་

གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སྐོང་ཚུལ་ནི། ང་འཛིན་ཚུལ་དང་སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་

གཏན་མི་འདུག་སམ་པའི་ངེས་ཤེས་ལྷང་བ་ཞིག་སྐེས་པ་གནད་གསུམ་ཚང་བའི་

རྒྱུན་ལ་ངེས་པ་དག་པོ་ཐེངས་ཁ་ཡར་འདེན་ནོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་གཅིག་གམ་ཐ་དད་

ཀིས་དཔྱད་པ་ཧིལ་བ་གཅིག་གིས་ངེས་ཤེས་ལྷང་བ་དངས། ངེས་པ་ན་ངེས་ཤེས་

བརྒྱུད་མར་འདེན་ནོ། །ཡང་དེ་ལྟར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །གནས་པ་མ་གྲུབ་པའི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་པས་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་ཤུགས་ཆུང་ངེ་བ་རེ་བེད། ངེས་ཤེས་

དག་པོ་བརྒྱུད་མར་བའོ། །འདི་ལྟར་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་དཔྱད་པ་བེད་པ་ནས་

དཔྱད་དོན་མ་ངེས་ཀི་བར་ལ་ཡང༌། “རྟོག
1
་པ་རིགས་མི་མཐུན་གིས་བར་མ་ཆད་པ་

དན་ཤེས་དང༌། དཔྱད་དོན་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་བརྒྱུད་པ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་

གིས་བར་མཆོད་པའི་དན་ཤེས་དང༌། རིག་པ་དེའི་ངོར་ཡུལ་རིགས་མཐུན་རིགས་

མི་མཐུན་གང་གི་ཡང་མཚན་མ་འཆར་བ་འགོག་པ་ལ་དན་ཤེས་བསྟེན་ཚུལ་སོགས་

ཞི་གནས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤེས་པར་བའོ། །ངེས་ཤེས་བརྒྱུད་པའི་མཐའ་དང་སང་

ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་སམ་སར་དཔྱོད་པའི་བར་དུ་ཡང་”རྟོགས
2
་པ་གཞན་གིས་བར་

མཆོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བསོམས་པ་ལས་ཡུལ་ཅན་དེ་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉིད་དེའི་དབང་

1 མ་ཕྱི། ༡༢ན༡ན།   སྐུ། ༡༢བ༦ན།   ཞོལ། ༡༡ན༢ན།    རོག   བླ། ༡༣ན༥ན།    རོགས

2 མ་ཕྱི། ༡༢ན༣ན།    རོགས   སྐུ། ༡༣ན༢ན།    རོག   ཞོལ། ༡༡ན༤ན།   བླ། ༡༣ན༦ན།    རོགས
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དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡུལ་དེ་ཤེས་པ་དེའི་ངང་དུ་སྐེས་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་ངོ༌། །ཆོས་

རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་སོམ་པ་དང་ལྷག་མཐོང་སོམ་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཨེ་ཡོད་

སམ་ན། གཞན་དུ་བཤད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། མིང་ཙམ་དང༌། བཏགས་པ་ཙམ་དང༌། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གསུམ་གིས་

བཤད་པར་བའོ། །

དང་པོ་ནི། ངའོ་སམ་པའི་བློས་བཟུང་བ་རང་གི་དོན་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་ན་བཀག་

པའི་རེས་སུ་ང་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་དེ་ལས་མ་ལུས།  དེ་རི་བོང་གི་རྭ་ཞེས་པའི་མིང་

སམ་པོ་དེ་དང་མཚུངས་སོ་སམ་ན། མིང་ཙམ་དེ་མཚུངས་ཀང་དོན་བེད་ནུས་མི་

ནུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །མིང་རྐྱང་དེའི་རེས་སུ་མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་པར་ཞུགས་

ན་ང་འགོ་ཞེས་ལམ་མེ་ལམ་མེ་འགོ །ང་སོད་ཅེས་ཁྱིལ་གིས་སོད། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་

བསྒྲུབ། སིག་བཤགས་པ་སོགས་འཐད་པ་ནི། མིང་རྐྱང་ལ་བ་བེད་འཐད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་བར་དང་ཐ་སད་ཙམ་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བ་ཞིང་ཀུན་ལ་སྦར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ནོག་སོགས་འདུས་པ་མཐོང་བ་ན་བ་གང་ངོ་སམ་པའི་བློ་སྐེ་ལ་

ཁྱིའི་བློ་མི་སྐེ་བ་ནི་གདགས་གཞི་དེ་ལ་དེར་བཏགས་མ་བཏགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན་

པ་དེ་བཞིན་དུ་གདགས་གཞི་ཕུང་པོའི་ཚོགས་པ་དང་ཡ་གལ་གང་རུང་མཐོང་བ་ན་

ངའོ་སམ་པའི་བློ་སྐེ་བ་ཡང་གདགས་གཞི་དེ་ལ་ང་དང་ང་ཡིའོ་ཞེས་བཏགས་པས་

སོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཀུན་ལ་ཤེས་པར་བའོ། །སུས་བཏགས་ན་རྟོག་པས་བཏགས། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ། ཀུན་རོབ་མིང་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་

ཡིན་ནོ། །
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གསུམ་པ་ནི། སྒྱུ་མ་རྣལ་འབོར་དེ་སོམ་པས་དཔེར་མཛད་”དོ
1
། །དེ་ཡང་སྒྱུ་མ་

མཁན་རང་ལ་སྒྱུ་མའི་སང་བ་ཡོད་ཀང་ཞེན་པ་མེད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་བསོམ་པ་ལ་

གཉིས། “ཉོན་མོངས
2
་སྟོབས་ཀིས་སོམ་པ་དང༌། དན་ཤེས་ཀིས་སོམ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མཉམ་གཞག་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྟོབས་ཀིས་དན་ཤེས་

ལ་མི་ལྟོས་པར་སང་ཙམ་ནས་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་རྒྱུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་

སོམ་མོ། །ལྟ་བའི་ངེས་པ་མེད་པར་གང་སང་བུན་ལོང་སེམས་གནས་ཀི་མཐུ་ལས་

འབྱུང་བས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སོམ་པའི་དོན་དུ་མི་རུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ནི། དན་ཤེས་ཀི་བཟུང་སྟེ་ངའོ་སམ་པའི་བློ་ལ་ང་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པར་སང་ཡང་སང་ཙམ་ནས་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ངེས་པ་དངས་ཏེ་

བསོམ་པར་བའོ། །དེ་ཡང་བློ་དེ་ལ་སྔར་ང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། ང་རང་

བཞིན་མེད་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་སང་ཡང་དེ་གཉིས་སོ་སོར་ངེས་པའི་རྟོག་པ་གཉིས་

གང་ཟག་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ལ་ཡང་མི་འབྱུང་བས་ཤེས་པ་གཞན་གིས་བར་

མཆོད་པར་ངེས་པ་འདེན་ནོ། །འདི་ནི་དེ་ལྟར་སོ་སོ་སྐེ་བོས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

སོམ་པའི་རེས་ཐོབ་དངོས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བོས་ཤིག །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཉམ་གཞག་དུ་སོམ་པ་དང༌། རེས་ཐོབ་ཏུ་སོམ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མིག་ས་སོགས་ང་ཡི་བའི་གདགས་བཞི་ཡིན་ལ། ངའོ་སམ་པ་དང༌། 

བདག་གིའོ་སམ་པའི་བློ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུར་སང་ལ། བློ་དེས་བཟུང་བ་ལྟར་

དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་ན། ང་ཡི་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཞེན་དོན་

1 མ་ཕྱི། ༡༢བ༣ན།   སྐུ། ༡༣བ༢ན།   ཞོལ། ༡༡བ༤ན།   དོ     བླ། ༡༤ན༢ན།  དེ

2 མ་ཕྱི། ༡༢བ༤ན།  སྐུ། ༡༣བ༣ན།  བླ། ༡༤ན༢ན།   ཉོན་མོངས      ཞོལ། ༡༡བ༤ན།    གཉེན་པོའྱི
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དུ་བས་ནས་ང་ཡིའོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་བདག་གིར་འཛིན་པ་ལྷན་སྐེས་གང་ཟག་གི་

བདག་གམ་དེར་འཛིན་གི་ཁོངས་སུ་བསྡུར་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །དབང་བསྒྱུར་བ་དེ་དོན་

སྟེང་ནས་གྲུབ་ན། “བསྒྱུར
1
་བ་པོ་གང་ཟག་ཀང་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་ལ་དེ་སྔར་

བཤད་པའི་རིགས་པས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པས། བདག་གི་བ་ལ་ཡང་

རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་རྟོགས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་ཕྱོགས་

སུ་གཏོགས་པ་སོམ་རྒྱུའི་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། སོམ་ཚུལ་དང་དན་ཤེས་བསྟེན་ཚུལ་སྔར་

ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་རེས་ཐོབ་ཏུ་མིང་ཙམ་དང་བཏགས་པ་ཙམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟར་བུར་སོམ་

པ་ཡང་སྔར་གི་རིགས་པ་ཁ་སོས་ལ་བའོ། །སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པ་དེས་དམལ་

བ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་གང་ཟག་དང༌། དེའི་བདག་གི་བ་ཐམས་ཅད་གདགས་

གཞི་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་པ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་དང༌། བདག་གི་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་

རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སོམ་ཚུལ་ལ་གཉིས། མཉམ་གཞག་ཏུ་སོམ་པ་

དང༌། རེས་ཐོབ་ཏུ་སོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་དང་མ་བསྡུས་

པའི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་

པ་ལྟ་བུར་སང་ལ། སང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་ཞེན་པ་ཆོས་ཀི་བདག་དང་བདག་འཛིན་

ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཡིན་ནོ། །དེ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༣ན༤ན།    ཞོལ། ༡༢ན༤ན།   བླ། ༡༤བ༣ན།  བསྒྱུར     སྐུ། ༡༤ན༣ན།  སྒྱུར



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ནི། གཟུགས་ཅན་རྣམས་རང་གི་ཤར་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་ཀི་ཆ་རྣམས་དང༌། ཆ་

ཅན་དང༌། ཤེས་པ་རང་གི་སྔ་ཕྱི་ལ་སོགས་པ་དུས་ཀི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་རྣམས་དོན་སྟེང་

ནས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་གྲུབ་སྔར་བཞིན་བརྟགས་ནས་འགོག་

པའོ། །ཆོས་དང་གང་ཟག་ཀང་རང་གི་གདགས་གཞིའི་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པ་ཡིན་ལ། བརྟེན་ནས་སྐེས་པ་དང༌། བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་

ལ་བརྟེན་པ་དེ་དང་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཏུ་མེད་དེ། གཅིག་ཏུ་ཡོད་ན་

བ་བེད་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞན་དུ་

མེད་དེ། དེར་ཡོད་ན་འབེལ་བ་ཁེགས་པས་དེ་ལ་ལྟོས་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་

དང་སྔ་མའི་རིགས་པས་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་མེད་པར་ངེས་པ་དེ་སྔར་ལྟར་དན་ཤེས་

བསྟེན་ནས་སོམ་མོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་སབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའི་སོམ་ཚུལ་བའོ། །ཡོད་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཀང་བདེན་པ་ཁེགས་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་

ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བས་པ་དང༌། སྟོང་བཞིན་དུ་སང་བའི་སང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གཉིས་

ལས། འདིར་ཕྱི་མ་”སོམ་
1
བ་ཡིན་ནོ། །རྟོག་པ་ལ་དན་པ་སྐོང་ཚུལ་ལྟར། ད་ལྟར་གི་

གང་ཟག་གི་དབང་ཤེས་ལ་དེ་ལྟར་བསོམ་པ་ནི། དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ན་

དན་ཤེས་ཀིས་དེ་ལྟར་བཟུང་སྟེ། དབང་ཤེས་ལ་ཡུལ་དེ་ལྟར་སང་བ་དང༌། ཡིད་

ཤེས་ཀིས་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་དུས་གཅིག་ཏུ་དངས་ལ། 

སང་བཞིན་དུ་སྟོང་པ་དང༌། སྟོང་བཞིན་དུ་སང་བའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བ་ལ་བསབ་

1 མ་ཕྱི། ༡༤ན༡ན། ཞོལ། ༡༣ན༡ན། བླ། ༡༥བ༤ན།  སྒོམ    སྐུ། ༡༤བ༦ན།  བསྒོམ



བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་བའི་ཁིད་ཡིག་རིན་པོ་ཆེའི་འཕེང་བ།

 321  

པར་བའོ། །གཞན་ཡང་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་དང༌། བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་དང༌། བརྟེན་

ནས་སྐེས་པའི་ཚུལ་ལ་ངེས་ཤེས་བརྟན་པོ་འདེན་ནོ། །ཟབ་མོ་ལྟ་ཁིད་ཀི་ཡི་གེ་རིན་

པོ་ཆེའི་འཕེང་བ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་སྦར་བའོ།།  །།

ༀ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་གྲྭ་ཆེར། །ཆོས་

སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །

སརྦ་མང་ལཾ།།
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༄༅།།དབུ་མའི་རྩ་བའི་དཀའ་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀི་ 

བརེད་བང་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །རེ་བཙུན་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་མཛད་པའི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལ་འགེལ་པ་གགས་ཆེ་བ་བརྒྱད་དུ་ཡོད་ཅིང༌། དེའི་

ནང་ནས་ཀང་དགོངས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འགེལ་བ་ནི་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་དང༌། སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ་གཉིས་ཀིས་མཛད་པ་འདི་གཉིས་ཡིན་ལ། 

དེ་ལ་ཡང་འགེལ་བེད་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་ཁྱད་པར་ཕ་མོ་མཐའ་ཡས་ཀང་

གནད་དུ་ཆེ་བ་བརྒྱད་ཡིན་གསུང་སྟེ། གཞིའི་སབས་སུ་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཀུན་གཞི་དང་

རང་མཚན་ཁས་མི་ལེན་ཅིང༌། ཕྱི་དོན་ཁས་ལེན་པ་དང༌། ལམ་གི་སབས་སུ། དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཐབས་སུ་རང་རྒྱུད་དང་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་ཅིང༌། སྒིབ་གཉིས་

ཀི་འཇོག་ཚུལ་དང༌། ཉན་རང་ལ་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པ་ཁས་ལེན་པའི་

ཚུལ་དང༌། འབས་བུའི་སབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཚུལ་ཏེ། 

ཁས་ལེན་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་དང༌། མི་ལེན་པའི་ཕྱོགས་བཞིའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ཀུན་

གཞི་ཁས་མི་ལེན་པ་ལ། རྩོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དགེ་མི་དགེའི་ལས་འབས་བུ་སིན་པའི་བར་དུ་གནས་

ན་རྟག་པར་འགྱུར་བས་རྟག་པའི་མཐར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། ལས་བས་པའི་སད་



དབུ་མ་རྩ་བའི་དཀའ་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བྱང་།
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ཅིག་གཉིས་པར་ཞིག་ན། ཞིག་པ་དངོས་པོར་མི་རུང་བས་ལས་ཀིས་རྣམ་སིན་སྐེད་

པ་མི་སྲིད་པས་ལས་བས་པ་ཆུད་ཟོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །

ལན་ནི། ཁ་ཅིག །ལས་ཞིག་ཀང་ལས་ཀི་ནུས་པ་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་གཞི་

ཀུན་རྟོག་པར་བེད་ལ། གཞན་དག་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་ཁས་ལེན་པར་

བེད་ཅིང༌། ཁ་ཅིག །ལས་ཞིག་ཀང་ལས་ཀི་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང༌། ལ་ལ་བུ་

ལོན་གི་དབང་རྒྱ་དང་འད་བར་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞེས་པའི་ཆོས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པས་

རྩོད་པ་དེའི་ལན་འདེབས་པར་བེད་དོ། །རང་ལན་ནི། ཀུན་གཞི་སོགས་བཞི་པོ་ཁས་

མ་བླངས་ཀང་ལས་བས་པ་ཆུད་ཟོས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ཁས་མ་བླངས་

ཀང་ལས་ཞིག་པས་འབས་བུ་སྐེད་པ་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་སྟེ། ཞིག་པ་དངོས་

པོར་མི་རུང་བས་སོ་ཞེ་ན་མ་གྲུབ་སྟེ། རང་མཚན་ཁས་བླངས་ན་ཞིག་པ་དངོས་པོར་

མི་རུང་ཡང༌། ཁོ་བོ་ཅག་རང་མཚན་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པས་ཞིག་པ་དང་མ་

ཞིག་པའི་”ལས
1
་གཉིས་དངོས་པོ་ཡིན་མིན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་རང་

མཚན་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ཞིག་པ་དངོས་པོར་འདོད་པ་སུ་ཡང་མེད་དེ། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་དངོས་པོ་ནི་ཆོས་གཞན་ལོག་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་དབང་དུ་བློའི་ཡུལ་དུ་

འཆར་དུ་རུང་བ་བ་ཞིག་ལ་འདོད་ལ། ལས་ཞིག་པ་ནི་དང་པོར་ཞིག་རྒྱུའི་ལས་བློ་

ཡུལ་དུ་ཤར་ནས་དེ་ལོག་པ་ཙམ་མ་”རྟོགས
2
་རང་དབང་དུ་འཆར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་མཚན་ཁས་མི་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཞིག་པ་དངོས་

པོར་སྒྲུབ་པ་ཤིན་ཏུ་ས་སྟེ། ལས་ཞིག་པ་དང་མ་ཞིག་པའི་ལས་གཉིས་དངོས་པོ་ཡིན་

1 མ་ཕྱི། ༢བ༢ན།  བླ།༼ཀ༽ ༢བ༣ན།      ལས    ཞོལ།༼ཀ༽ ༢ན༤ན།  ལམ

2 མ་ཕྱི། ༢བ༣ན།  བླ། ༢བ༤ན།   རོགས     ཞོལ། ༢ན༥ན།    གཏོགས



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མིན་མཚུངས་པར་ཐལ། ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་མ་ཞིག་པའི་ལས་ལ་ཡང་མེད་ལ། ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་གི་རེས་

སུ་འགོ་ལྡོག་ཞིག་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་སྟེ། ཞིག་པ་ནི་དངོས་པོ་ལོག་པ་

ཙམ་ཡིན་པས་”རྒྱུས
1
་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འོ་ན་ལས་

ཀང་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གྲུབ་ཟིན་པས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་བེད་མི་དགོས་པའི་

ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཞིག་པ་གྲུབ་ཟིན་ནས་ཞིག་རྒྱུས་ཁྱད་པར་གཞན་ཞིག་བེད་པར་

ཁས་ལེན་པ་མིན་གི། ཞིག་པར་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །ལས་དེ་རང་གི་རྒྱུའི་དུས་ན་

མེད་ཅིང༌། དེའི་རེས་སུ་འབྱུང་བས་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མཐོང་བ་བཞིན་དུ། ལས་ཞིག་

པ་ཡང་ལས་ཀི་དུས་ན་མེད་ཀང་དེའི་རེས་སུ་འབྱུང་བས་ལས་ལ་སྔ་ཕྱིའི་རེས་སུ་

འགོ་ལྡོག་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཞིག་པ་དངོས་པོར་མི་འདོད་ན། སྐེ་བའི་རྐྱེན་

གིས་རྒ་ཤི་ཞེས་པའི་ལུང་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། སྐེ་བ་ཤི་བའི་རྐྱེན་དུ་གསུངས་པའི་

ཕྱིར། ཞིག་པ་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོའི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་གསུངས་པ་ཡང་མི་འཐད་

པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ལས་ལ་སྐེ་བ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞིག་པ་རང་

བཞིན་གིས་མེད་ལ། དེ་ལྟ་ན་མིང་”ཅན
2
་གིས་བཞག་པའི་ཞིག་མ་ཞིག་དངོས་པོར་

མཚུངས་པས་ཀུན་གཞི་སོགས་ཁས་མ་བླངས་ཀང་ཞིག་པས་འབས་བུ་སྐེད་པའི་

ཕྱིར་ལས་བས་པ་ཆུད་ཟོས་པར་མི་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས་སོབ་དཔོན་

གིས། གང་ཕྱིར་ལས་ནི་སྐེ་བ་མེད། །འདི་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་དེའི་ཕྱིར། །གང་ཕྱིར་

ལས་ནི་མ་སྐེས་པ། །དེ་ཕྱིར་ཆུད་ཟར་མི་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་བུམ་

1 མ་ཕྱི། ༢བ༥ན།   ཞོལ། ༢བ༡ན།    རྒྱུས   བླ། ༢བ༦ན།    རྒྱུའྱི

2 མ་ཕྱི། ༣ན༣ན།  ཅན     ཞོལ། ༢བ༥ན།  བླ། ༣ན༤ན།  ཙམ
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པ་མེད་པ་སོགས་ཀང་དངོས་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་བུམ་པ་དམིགས་བེད་ཀི་

ཚད་མ་ལོག་པ་ཙམ་གིས་བཞག་ལ། དེ་གཉིས་སྔ་ཕྱིའི་རིམ་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་

ཕྱིར་མི་མཚུངས་སོ། །ཞིག་པས་འབས་བུ་སྐེད་ན་ཀུན་གཞི་སོགས་ཁས་ལེན་པ་

དོན་མེད་པ་རང་གཞན་ཀུན་མཐུན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་མཚན་ཁས་མི་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྤིར་རང་

མཚན་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་ན་དངོས་སྨ་བར་འགྱུར་ལ། དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་

ཀང་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང༌། ཐ་སད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་

སོབ་དཔོན་གཉིས་”ཀི
1
་བཞེད་པའོ། །དེ་ལ་རང་མཚན་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་ནས་

ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་ན་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དངོས་པོའི་འཇིག་བེད་དུ་ཐལ་བ་

དང༌། སྟོང་ཉིད་དོན་གཞན་དང་ལྡན་པས་སྟོང་པར་འགྱུར་གི་རང་སྟོང་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་བའོ། །དེ་ལ་དངོས་པོ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་

བས་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་གིས་དམིགས་རུང་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་སྟོང་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཚེ་དངོས་པོ་མེད་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་ཡོད་

ན་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་

པའི་ཕྱིར། དེས་ན་དངོས་པོ་སྔར་ཡོད་ལ། སྟོང་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་མེད་པར་

རྟོགས་པས་བུམ་པ་ཐོ་བས་བཤིག་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་དངོས་པོའི་འཇིག་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀིས་གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་བདེན་པར་

ཁས་བླངས་ནས་དེ་ལ་ཕྱི་དོན་བཀག་པའི་སོ་ནས་སྟོང་པ་དང་ལྡན་པར་འདོད་པ་ལྟར། 

1 མ་ཕྱི། ༣ན༦ན། བླ། ༣བ༢ན།  ཀྱྱི      ཞོལ། ༣ན༢ན།    ཀྱྱིས
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དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་སྟོང་དུ་འགྱུར་གི་རང་སྟོང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་དུ་

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཁེགས་ཀང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མི་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་

ན་མདོ་ལས། སྟོང་པ་ཉིད་ཀིས་ཆོས་རྣམས་སྟོང་པར་མི་བེད་དེ་ཆོས་རྣམས་ཉིད་སྟོང་

པ་ཉིད་དང་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ལོག་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རྟེན་འབྱུང་

གི་ཆོས་རྣམས་མིང་ཙམ་བར་ཙམ་གི་སོ་ནས་བ་བ་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་རང་

བཞིན་ཁེགས་དགོས་ཤིང་གང་དུ་བ་བ་བེད་པ་དེར་རང་བཞིན་ཁེགས་པ་དགོས་པས་

ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་བཞིན་ཁེགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དག་པ་དང་ལོག་པའི་ཀུན་

རོབ་ཀི་རྣམ་དབེ་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སང་ཚུལ་ལྟར་དོན་བེད་ནུས་མི་ནུས་

ལ་ཡང་ལོག་གི་རྣམ་དབེ་མི་རུང་བ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པ་ལ་སང་

བ་ལ་སང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་

ལྟོས་ནས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་རྣམ་དབེ་འཐད་དོ། །དེ་ལ་

སྔོན་པོ་མཚན་གཞི། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་མཚོན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་གང་ཞིག་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་མ་རྟོགས་པར། སང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་མི་ནུས་པ། གཟུགས་བརན་

མཚན་གཞི། ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་མཚོན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་གང་ཞིག །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

རྟོགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་ནུས་པ། ཡུལ་བཞིན་དུ་

ཡུལ་ཅན་ལ་ཡང་ཡང་ལོག་གི་རྣམ་དབེ་འཐད་ལ། རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ནི་ཡུལ་ཅན་ལ་

ཡང་ལོག་གི་རྣམ་དབེ་མི་བེད་དེ། རང་སང་མཁན་གི་རང་རིག་མངོན་སུམ་སང་ཡུལ་

ལ་འཁྲུལ་བ་མི་སྲིད་པས་སང་ཚུལ་ལྟར་དོན་བེད་ནུས་མི་ནུས་ཀི་རྣམ་དབེ་མི་སྲིད་

པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་ན་ཀུན་རྫུབ་ཀི་བདེན་པ་མི་
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སྲིད་པས་བདེན་པ་གཉིས་སུ་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཐ་སད་ཀི་བསམ་

པའི་ངོར་བདེན་པ་ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་གི། ཐ་སད་དུ་བདེན་པ་མི་སྲིད་པས་ཉེས་

པ་མེད་དོ། །

དེ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་གཞི་དང༌། མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་གཞི་ལ་

མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་དང༌། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

གཟིགས་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། དངོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡིས། །དངོས་སེད་ངོ་བོ་

གཉིས་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་འདི་རྣམས་

བིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྟོགས་པར་ནུས་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པས་རེད་པ་དང༌། 

གང་ཞིག་ལྟ་བའི་ཕྱིར་ཏུ་འཕགས་པའི་ལམ་སོམ་པ་འབས་བུ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་

བ་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་ཚད་མས་རེད་པའི་དོན་གཉིས་གནས་ཏེ། དེ་ལ་བིས་པ་

རྣམས་ལ་བདེན་པར་གགས་པའི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་

ལ། སྔོན་པོ་རང་བཞིན་མེད་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་སྔོན་པོ་

ལ་སོགས་པ་བིས་པ་རྣམས་ཀི་ངོར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་

དག་གིས་ལོག་པར་སྨས་པ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་པོ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་རྟོགས་པ་ལ་

དེའི་སྔོན་དུ་བདེན་འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་འགོ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཁ་ཅིག །ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་རྟེན་འབེལ་ས་ཚོགས་

སུ་སང་བ་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་རང་བཞིན་སྤོས་བལ་གང་

ཞིག །ཡོངས་གཅོད་དུ་ཤེས་རོད་ཀི་གཞལ་བ་ལས་འདས་པ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ལྟ་ན་
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ལྟ་བ་མ་གོ་བའི་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་དོན་མངོན་སུམ་གིས་

རྟོགས་པར་འགྱུར་བས་བདེན་འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་སྟོབས་

ཀིས་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་གང་ཟག་དེ་འཕགས་པར་ཐལ་ལོ། །རྣམ་བཅད་

ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དགག་པ་ཡང་དོན་དམ་བདེན་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་གི་སྤོས་

པ་དང་བལ་བ་གང་ཞིག །ཡོངས་གཅོད་དུ་ཤེས་རོད་ཀི་གཞལ་བ་ལས་འདས་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། ཡོངས་གཅོད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སྔ་མ་གྲུབ་སྟེ། རང་བཞིན་གི་

སྤོས་བལ་མིན་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་

དངོས་སུ་རེད་པ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པའི་དོན་དང༌། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་

ཤེས་ཀིས་དངོས་སུ་རེད་པ་དོན་དམ་བདེན་པའི་དོན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ།  །དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་དང༌། ཀུན་རོབ་

བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་དང༌། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་དབེ་

བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། མྱུ་གུ་རང་བཞིན་མེད་པ་རིགས་ཤེས་ཀིས་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ན་

དེ་རིགས་ཤེས་ཀིས་རྟོགས་པའི་ལྡོག་པ་དེ་ཉིད་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། མྱུ་གུ་

རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས། དེ་དངོས་སུ་མ་རེད་པའི་སྒོ་འདོགས་རིགས་

ཤེས་ཀིས་ཆོད་པའི་ཕྱིར། མཚན་གཞི་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཉིད་ཀིས་མཚན་ཉིད་

ཀང་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔོན་པོ་དེ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་བ་ཙམ་གིས་རེད་པར་གྲུབ་

པ་ལ་སྔོན་པོ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་གྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་སྔོ་འཛིན་ལ་



དབུ་མ་རྩ་བའི་དཀའ་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བྱང་།
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སང་བ་ལྟར་གི་རང་མཚན་མ་གྲུབ་པར་རིགས་ཤེས་ཀིས་རྟོགས་པ་ལ་ལྟོས་པས་

མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་དང༌། སྔོན་པོ་འཇལ་བའི་ཐ་སད་པའམ་ཤེས་པ་

གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག །སྔོན་པོ་སོགས་བིས་པའི་ངོར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་

ཡིན་ལ། འཕགས་པ་འོག་མ་གསུམ་གི་རེས་ཐོབ་ཀི་ངོར་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡིན་གི་ཀུན་

རོབ་ཀི་བདེན་པ་མིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདེན་

གཉིས་ཀི་རྣམ་དབེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཆད་མི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་ཉིད་ཀི་

བློའི་ངོར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཞེས་པ་

ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་དང་དབང་ཐོབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རེས་

ཐོབ་ཀི་ངོར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེའི་དོན་”ཡང་དེ
1
དག་གི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་སྒ་

སོགས་བདེན་པར་འཇོག་པའི་བློ་ཀུན་རོབ་པ་མེད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་”གིས
2
། དེ་

དག་གི་ཀུན་རོབ་པའི་ངོར་གཟུགས་སྒ་སོགས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་སྟོན་པ་མིན་

ནོ། །ཉན་རང་འཕགས་པ་སོབ་པ་དང་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་

རྒྱུད་ལ་བདེན་པ་འཇོག་པར་བེད་པའི་བློ་ཀུན་རོབ་ཡོད་དེ། ཉོན་སྒིབ་མངོན་གྱུར་བ་

ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་དེ་དག་གི་རེས་ཐོབ་ཀི་ངོར་གཟུགས་སྒ་སོགས་ལ་ཀུན་རོབ་

ཙམ་ཞེས་མི་བའོ། །དེས་ན་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ཀི་བློ་ཀུན་རོབ་པའི་ངོར་གཟུགས་སྒ་

སོགས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། དེའི་བློ་ཀུན་རོབ་པའི་ངོར་གཟུགས་སྒ་སོགས་

ཀུན་རོབ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་སོ་སོར་མ་ཕྱེད་པ་ཡིན། 

1 མ་ཕྱི། ༥བ༡ན།   བླ། ༥བ༣ན།   ཡང་དེ        ཞོལ། ༥ན༢ན།    དེ་ཡང

2 མ་ཕྱི། ༥བ༡ན།  བླ། ༥བ༥ན།  གྱྱིས     ཞོལ། ༥ན༢ན།    གྱྱི



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བཞི་པ་ནི། མདོ་ལས། འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ནི་མཐོང་བ་དམ་པའོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། དཔེར་ན་ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་ཡོད་ན་དམིགས་རུང་མ་

དམིགས་པ་ལ་ནམ་མཁའ་མཐོང་ཞེས་པ་ལྟར། འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་གིས་

བདེན་མེད་རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་

པའི་ཕྱིར། སང་བའི་སྤོས་པ་ཡང་མ་ལུས་པར་ལྡོག་པ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒིབ་པ་ཟད་

པར་མ་སངས་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་རོབ་སང་ན་བདེན་པ་སང་དགོས་པས་འཁྲུལ་ཤེས་

སུ་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་རང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་

གཟིགས་པའི་ངོར་མེད་དེ། དེའི་ངོར་ཡོད་ན་རང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་

ལས་རང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་

ཁས་ལེན་པ་ནི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་རྣམས་ཀིས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པའི་སེམས་

ཙམ་ཞིག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་”ཏོ
1
། །དེའི་དཔེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་དིས་

པས་རི་ལམ་གི་གནས་སབས་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། རི་ལམ་ན་ཕྱི་དོན་བདེན་

པ་བ་མེད་པ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀང་བདེན་པ་བ་ཡོད་པ་མ་གྲུབ། སད་པའི་དུས་སུ་

ཤེས་པ་དན་པའི་རྟགས་ལས་མོང་བ་ཡོད་པར་དཔོག་ན་རི་ལམ་ན་ཡང་དོན་ཡོད་

པར་འགྱུར་ཏེ། སད་དུས་སུ་དན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཉིད་ཀི་རྐྱེན་གིས་དོན་སང་གི་

ཤེས་པའི་བག་ཆགས་སིན་པ་ལས་རི་ལམ་གི་ཤེས་པ་སྐེས་པ་མིན་གི །དོན་གི་

དབང་གིས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ལོང་བ་ལ་ཡང་གཉིད་སད་པའི་ཚེ་སྔ་སོགས་གསལ་

བར་སང་བའི་ཤེས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྐེ་ཞེས་དིས་པས་རྐྱེན་གཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་

1 མ་ཕྱི། ༦ན༡ན།   ཞོལ། ༥བ༢ན།  ཏོ     བླ། ༦ན༤ན།  རོ



དབུ་མ་རྩ་བའི་དཀའ་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བྱང་།
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ཞེ་ན། འོ་ན་ལོང་བ་ལ་སད་པའི་དུས་སུ་སྔོ་སོགས་གསལ་བར་སང་བའི་ཤེས་པ་མི་

སྐེ་བ་བཞིན་དུ་རི་ལ་གི་དུས་སུའང་མི་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཉིས་ཀ་མིག་མེད་པར་

མཚུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། དེས་ན་སད་པའི་དུས་སུ་ཡང་མིག་དང་གཟུགས་

དང་དེར་སང་གི་ཤེས་པ་རྫུན་པ་སྐེ་བ་བཞིན་དུ་རི་ལམ་གི་གནས་སབས་སུའང་

གསུམ་པོ་དེ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ངོར་གསུམ་པོ་མེད་པ་

བཞིན་དུ་སད་པའི་དུས་སུའང་རི་ལམ་གི་གསུམ་པོ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །རི་ལམ་གི་

དུས་སུ་མིག་གཟུགས་སོགས་ཡོད་ན་སད་པའི་དུས་སུའང་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། དེ་ལྟ་ན་སད་པའི་དུས་ནའང་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ངོར་

མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་མེད་ཀང་སད་དུས་ཀི་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པར་གྲུབ་ན་རི་

ལམ་གི་དུས་ནའང་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐ་སད་པའི་

ཚད་མའི་ངོར་དོན་སེམས་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་མཚུངས་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སེམས་

པའི་ངོར་གཉིས་ཀ་མེད་པར་མཚུངས་པས་དོན་མེད་ལ་སེམས་ཡོད་པར་འདོད་པ་

མི་རིགས་སོ། །

བཞི་པ་རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པ་ལ། རང་རྒྱུད་དང་གཞན་གགས་པའི་སྤིའི་

རྣམ་གཞག་དང༌། རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པའི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་རྣམ་པ་གཉིས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་གང་

ཡང་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མི་སྲིད་པ་ཡིན་གི། རང་རྒྱུད་ཀི་

སྦོར་ངག་འབའ་ཞིག་ལ་རང་རྒྱུད་མི་སྲིད་པར་སྟོན་པ་མིན་ནོ། །གཞན་གི་ཁས་

བླངས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་དབང་དུ་འཛིན་སྟངས་ཀི་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་
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མ་ལ་ཚད་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང༌། དེས་ངེས་པའི་ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་རྟགས་ལ་

རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཞེས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་བཞེད་པས། དེ་ལྟ་བུ་མི་སྲིད་

པར་གཞན་གགས་འབའ་ཞིག་གི་སོ་ནས་གཞན་གིས་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་

དུ་ཆུད་པས་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཚུལ་གསུམ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་

མའི་རྩ་བ་རང་མཚན་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་མངོན་སུམ་ལ་ལྟོས་པར་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་

བཞེད་ཀང་དེས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་རང་མཚན་སོབ་དཔོན་འདིས་རྟགས་ཀི་དགག་

བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དབུ་མ་པ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་ཀི་ཐ་

སད་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པ་ལྟར་ཡང་རུང་ལ། ཡང་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཁས་

ལེན་པའི་སོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པར་མཛད་པ་དང༌། དེ་ཁས་མ་བླངས་པར་

གཞན་གགས་ཀི་རྟགས་ཀི་སོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་རྟོགས་པ་སྐེད་པའི་དབུ་མ་

གཉིས་སུ་དབེའོ། །རྟགས་དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡང་གཞན་གི་ཁས་བླངས་ལ་མ་

ལྟོས་པར་རང་དབང་དུ་འཛིན་སྟངས་ཀི་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མས་བཞག་པའི་

ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ལ་རང་རྒྱུད་དང༌། དེ་ལྟ་མིན་པར་གཞན་གིས་ཁས་བླངས་

ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ལ་གཞན་གགས་ཀི་གཏན་

ཚིགས་ཞེས་བའོ། །ཁ་ཅིག །ཚུལ་གསུམ་གཞན་གིས་ཁས་བླངས་”པའམ
1
། ཁས་

བླངས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཙམ་གིས་གཞན་གི་ལོག་རྟོག་འགོག་པ་ཐལ་འགྱུར་བ་

དང༌། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པའི་སོ་ནས་བེད་པ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་འདོད་པ་

དང༌། གཞན་དག་བདེན་པ་འགོག་པ་ཙམ་ཡིན་གི། བདེན་མེད་མི་སྒྲུབ་པ་ཐལ་འགྱུར་

1 མ་ཕྱི། ༧ན༣ན།  བླ། ༧ན༦ན།  པའམ    ཞོལ། ༦བ༣ན།  པའྱི
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བ་དང༌། བདེན་མེད་ཀང་སྒྲུབ་པར་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་ཁྱད་པར་འབེད་པ་ནི་མི་འཐད་

པ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་གསུངས་ཟིན་པས་འདིར་བརེད་བང་དུ་མ་བིས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དབུ་མ་པས་དངོས་སྨ་བའི་ངོར་མྱུ་གུ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཚེ་མྱུ་གུ་དེ་རང་རྒྱུད་རྟགས་ཀི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེའི་

ཚེ་གཞི་མྱུ་གུའི་ཡོད་ལྡོག་དང་དགག་བའི་ཆོས་རང་བཞིན་གཉིས་དོན་ལྡོག་སོ་

སོར་འཆར་རྒྱུ་ཡོད་མེད་བཙལ་བའི་ཚེ་ན་སོ་སོར་འཆར་རྒྱུ་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་

འཆར་བར་དངོས་སྨ་བས་འདོད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་རྟགས་ཡང་དག་གི་འང་ཆོས་ཅན་

དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། མྱུ་གུ་རྟེན་འབྱུང་དུ་ཚད་མས་ངེས་

པས་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ། རྟེན་འབྱུང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་

ཚད་མ་བསྟན་པའི་སོ་ནས་མྱུ་གུ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེད་

པར་ནུས་པའི་ཕྱིར། གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་སྔར་མ་མཐོང་བ་མཐོང་རུང་དུ་ཡོད་

པའི་ཚེ་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་ལྡན་པའི་སབས་མི་སྲིད་ན་རེས་དཔག་བསྐེད་དུ་མེད་

པར་འགྱུར་ལ། ཐེ་ཚོམ་གི་སབས་ཡོད་ན་རང་རྒྱུད་རྟགས་ཀི་ཁྱབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 

རྟགས་རྟེན་འབྱུང་ཚད་མས་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་

དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་”ཅེ
1
་ན། སྐོན་མེད་དེ། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཡོད་ན་གཞི་ཆོས་ཅན་

གི་ཡོད་ལྡོག་དང་དགག་བའི་ཆོས་གཉིས་ལ་ལྟ་བ་མ་གོ་བའི་གོང་རོལ་ཏུ་ཡང་དོན་

སྤི་སོ་སོར་འཆར་དུ་རུང་བས་ཁྱབ་ལ། རྟེན་འབྱུང་གི་ཡོད་ལྡོག་དང༌། རང་བཞིན་

གཉིས་ལ་དེ་ལྟ་བུ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རང་རྒྱུད་ཀི་ཁྱབ་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །གཞན་

1 མ་ཕྱི། ༧བ༢ན།   ཞོལ། ༧ན༢ན།  ཅེ     བླ། ༧བ༦ན།  ཞེ
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ཡང་མྱུ་གུ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དུ་མི་

རུང་ན་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཚེ་ནམས་ཀང་མི་རུང་བས་མི་འཐད་དོ། །མྱུ་གུ་རྟོགས་པའི་

ཚད་མའི་བེད་པ་མ་ཉམས་བཞིན་དུའང་ཁྱབ་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་རགས་

པ་མཐོང་ནས། ཅི་ད་ནི་མྱུ་གུའང་རང་བཞིན་མེད་པར་བཞག་ཏུ་རུང་ངམ་སམ་དུ་ཐེ་

ཚོམ་དང་ལྡན་པའི་སབས་སྲིད་པས་སྤིར་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

དུ་ངེས་པར་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཚད་མ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་

དངོས་སྨ་བ་དང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་རྟོགས་པ་སྐེད་དུ་རུང་

བ་ཡིན་ལ། གྲུབ་མཐས་བཞག་པའི་མཐུན་སང་བ་མེད་པས་རང་རྒྱུད་མི་རུང་བ་ཡིན་

ནོ། །ཅི་སྟེ་སངས་རྒྱས་པས་བེ་བག་པའི་ངོར་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ན། འབྱུང་བ་

ལས་གྱུར་བའི་སྒ་བེ་བག་པ་ལ་མ་གྲུབ། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་སངས་

རྒྱས་པ་ལ་མ་གྲུབ་ཀང༌། སྒ་ཙམ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་དབུ་མ་པ་དང་དངོས་

པོར་སྨ་བ་རྩོད་པའི་སབས་འདིར་ཡང་། བདེན་རྫུན་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་

བས་པའི་མྱུ་གུ་ཙམ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དུ་

རུང་ངོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་དོར་བའི་སྒ་ཙམ་ལ་

ཚད་མར་འགྱུར་བ་ཡོད་ཀང་མྱུ་གུའི་རང་མཚན་ལའང་ཚད་མར་མ་སོང༌། རང་

མཚན་དང་བལ་བའི་མྱུ་གུ་ལའང་ཚད་མར་མ་སོང་བའི་མྱུ་གུ་ཙམ་ལ་ཚད་མར་

འགྱུར་བ་དབུ་མ་དང་དངོས་སྨ་བ་གཉིས་ཀས་བདེན་གཉིས་གང་དུའང་གྲུབ་པར་མི་

འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ཐ་སད་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་ལ་

རེས་དཔག་སྐེད་པར་འདོད་པའི་ཚེ་གྲུབ་མཐས་བཞག་པའི་ཆོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་



དབུ་མ་རྩ་བའི་དཀའ་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བྱང་།
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གྲུབ་པ་ཡོད་ཀང་རང་རྒྱུད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། འཛིན་སྟངས་ཀི་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་

ཚད་མ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ལྔ་པ་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ། ཁས་ལེན་པའི་ཕྱོགས་དགོད་པ་

དང༌། དེ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཤེས་པ་རས་གཅིག་གི་སྟེང་ན་ཁ་ཕྱིར་ཕྱོགས་པ་རང་རིག་གི་བ་

བའི་ཆར་གྱུར་བའི་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་དང་ནང་ཁོ་ནར་ཕྱོགས་པར་བེད་པའི་ཆར་

གྱུར་བའི་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་དེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། སྔོན་པོ་མངོན་སུན་

གིས་རྟོགས་ཀང༌། མངོན་སུམ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པས་སྔོན་པོ་ཉིད་ཀང་ཚད་

མས་མི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས་ཤེས་པ་རས་གཅིག་ལ་བ་བེད་མི་འད་བའི་རང་རིག་

ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་ཡོད་པའང་དན་པའི་འཛིན་སྟངས་ལས་ཤེས་ཏེ། འདི་ལྟར། སྤིར་

དན་པ་མཐའ་དག་མོང་བའི་རེས་སུ་འབང་བ་ཡིན་ལ། བེ་བག་ཏུ་ངས་སྔོན་པོ་སྔར་

མཐོང་ངོ་སམ་དུ་དན་པའི་ཚེ་སྔོན་པོ་དན་པ་དང་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་དན་པ་དན་པའི་

འཛིན་སྟངས་ལ་ཡོད་ལ། དེས་དཔག་པར་བ་བའི་སྔོན་པོ་མོང་བེད་དང་སྔོན་པོ་

མཐོང་བ་མོང་བེད་གཉིས་ཡོད་པར་གྲུབ་པས་རང་རིག་ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། གཉིས་

མེད་ཀི་ཤེས་པ་དེའང་རང་རིག་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་པས་སྒྲུབ་བེད་ཐུག་པ་མེད་པར་མི་

འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་དན་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་

མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་བཀག་པས་བཀག་ཟིན་ལ། ཐ་སད་པ་ཙམ་ཡིན་ནའང་རང་རིག་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་མི་རུངསྟེ། བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་དཔེ་ལ་རང་རིག་མ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང༌། མོང་བ་ཙམ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཀང་རང་མོང་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ་སྟེ། 

མེ་ཙམ་ལས་མེ་ཤེལ་དཔོག་པ་ལྟར་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དན་པ་མོང་བ་

ལས་སྐེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བམས་པ་དང༌། ཉེ་སས་ཀི་

དན་མོང་བཞིན། རྒྱུད་གཅིག་པ་དང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་ཀང་ཁྱད་

པར་དབེ་བར་མི་རུང་སྟེ། དེ་དག་ལའང་རས་གཞན་གིས་གནོད་པ་ཡིན་ནོ། །རས་

གཅིག་ལ་བ་བེད་མི་འད་བ་གཉིས་ཡོད་ན་དོན་དམ་པའི་བ་བེད་དུ་འགྱུར་བས་རང་

རིག་ཁས་ལེན་པས་རང་སྐེ་མི་འདོད་བཞིན་དུའང་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དན་པའི་རྟགས་ལས་མོང་བ་ཙམ་དཔག་ནུས་ཀང་རང་དན་ལས་

རང་མོང་དཔག་མི་ནུས་ཏེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དཔེ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། སྔོན་པོ་

དན་པའི་རྟགས་ལས་སྔོན་པོ་རིག་པ་སྔོན་དུ་སོང་བར་གྲུབ་ལ། སྔོན་པོ་རིག་པར་

གྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་རིག་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། རང་རིག་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་

བེད་གཞན་རྟོག་པ་དོན་མེད་དོ། །ངས་སྔར་མཐོང་ངོ་སམ་དུ་དན་པ་ན་དན་མཁན་

རང་ཉིད་ཀིས་མོང་མཁན་རང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བས་པའི་རང་མོང་མེད་ཀང་རང་དན་

འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་མོང་

བེད་དེས་སྔོན་པོ་དན་པའི་ལག་རེས་བཞག་པ་ཡིན་པས་ཡུལ་གི་དན་པ་སྐེ་བ་འཐད་

ལ། སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ན་སྔོན་འཛིན་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པས་སྔོན་འཛིན་དན་

པའི་ལག་རེས་འཇོག་ནུས་པས་སྔོན་འཛིན་མོང་བེད་མེད་ཀང་དན་པ་སྐེ་བའང་

འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །རང་རིག་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྔོན་འཛིན་ཤུགས་ལ་

རྟོགས་པར་བཞག་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་རང་རིག་དོན་མེད་དོ་སམ་དུ་འདོད་དོ། །དོན་



དབུ་མ་རྩ་བའི་དཀའ་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བྱང་།
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དེ་ལ་”བསམས
1
་ནས་འཇུག་འགེལ་དུ། གང་ཉམས་སུ་མོང་བས་མོང་བ་དེ་དན་པའི་

ཤེས་པས་མོང་བ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པས་དན་པ་ཡུལ་དང་ལྡན་པར་འབྱུང་ལ། 

ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཤེས་པས་ཡོངས་སུ་དཔྱད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དན་པས་ལོངས་

སུ་མ་དཔྱད་པ་མ་ཡིན་པས། བདག་གིས་མཐོང་ངོ་ཞེས་བ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། ཞེས་

ཡུལ་གི་སབས་སུ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཞེས་པ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གི་སབས་སུ་ཡོངས་སུ་

དཔྱད་པ་ཞེས་གསུངས་པར་སེམས་སོ། །

དྲུག་པ་ཉན་རང་ལ་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པ་རྟོགས་པ་ཡོད་པར་བཞེད་པ་ནི། 

གང་ཟག་ལ་དགག་བ་ཕ་མོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་ན་གཞི་ཕུང་པོ་

ལའང༌། སྔར་གི་ཁྱབ་པ་དང་གཏན་ཚིགས་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་

མེད་པར་རྟོགས་ནུས་པས་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ། །ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་མེད་

པར་རྟོགས་པ་ཙམ་གིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པར་བཞག་མི་ནུས་ཀང་དེ་

ཙམ་གི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀིས་དགག་བ་རོགས་པར་མི་ཁེགས་པ་ནི་འོག་ཏུ་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པ་མི་རྟོགས་ན་མང་འདས་ཐོབ་པའང་

བཞག་མི་ནུས་ཏེ། མདོ་ལས། དང་ཡང་སྐེ་བ་དང་ངོ༌། །ཚངས་པ་སྤོད་པ་བསྟེན་

ནོ། །བ་བ་བས་སོ། །འདི་ལས་སྲིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་སོ། ཞེས་བ་བ་འདིར་དག་

བཅོམ་པ་ལྷག་བཅས་ལ་སྐེ་བ་ཟད་དོ་སམ་པའི་ཤེས་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ད་

ལྟར་གི་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པར་ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་པའི་ཕྱིར། ད་

1 མ་ཕྱི། ༩ན༤ན།  བླ། ༩བ༢ན།    བསམས   ཞོལ། ༨བ༣ན།    བསམ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ལྟར་གི་སྡུག་བསྔལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཀང་མ་འོངས་པའི་སྐེ་བ་གཞན་མི་

ལེན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་སད་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ནའང་མི་འཐད་དེ། 

ཚིག་དང་པོ་གསུམ་གི་རྒྱས་བཤད་དུ། གང་སྡུག་བསྔལ་འདི་མ་ལུས་པར་སངས་པ་

ནས། ནུབ་པ་ཞེས་པའི་བར་དུ་གསུངས་པས་སྐེ་བ་ཟད་དོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ནི་ད་ལྟར་

གི་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་གིས་མི་སྐེ་བའི་མཚོན་བེད་དུ་གསུངས་ཏེ། འདི་ཞེས་

པའི་ཉེ་ཚིག་སོས་པའི་ཕྱིར་དང༌། མ་འོངས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚིག་ཐ་མའི་

རྒྱས་བཤད་དུ། སྡུག་བསྔལ་གཞན་མཚམས་མི་སྦོར་ཞེས་སོགས་གསུངས་

སོ། །ལྷག་བཅས་ཀི་སབས་སུ་ཉོན་མོངས་སངས་པ་མངོན་དུ་བས་པའི་དབང་དུ་

བས་ནས་གསུངས་ཀི། ཕུང་པོ་ལོག་པ་མངོན་དུ་བས་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཞེས་མི་གསུང་བར་ཉོན་མོངས་པ་འདི་མ་

ལུས་པར་སངས་པ་ཞེས་སོགས་གསུང་རིགས་ན། དེ་སད་དུ་ཡང་མ་གསུངས་

སོ། །སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་སྤིའི་རྣམ་གངས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་

གོ །སྤི་སྒ་བེ་བག་ལ་འཇུག་པས་ཉོན་མོངས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་སྒ་སྦར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། སྤིའི་སྒ་སྤི་ཁོ་ན་ལ་སྦར་བ་ལ་སབས་འགར་གནོད་པ་མཐོང་ན་”བེ་བག
1
་ལ་

འཇུག་པ་རིགས་ཀང༌། འདིར་ནི་སྤི་ལ་གནོད་པ་མེད་པས་བེ་བག་ཁོ་ན་ལ་སྤི་སྒ་

སྦར་བ་མི་རིགས་སོ། །འདི་དག་རྒྱས་པར་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པ་ལས་

ཤེས་སོ། །དེས་ན་རྩ་ཤེར་ཉན་ཐོས་ཀིས་ཆོས་ཀིས་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ལུང་དང་

རིགས་པའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་ཤིང༌། རྩ་ཤེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠ན༢ན།   བླ། ༡༠ན༦ན།  བེ་བག    ཞོལ། ༩བ༡ན།    ཀྱེ་བས



དབུ་མ་རྩ་བའི་དཀའ་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བྱང་།
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རིགས་ཅན་གསུམ་ག་ཡོད་པས་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའི་བསྟན་བཅོས་སུ་སོབ་དཔོན་

ཟླ་བ་གགས་པ་བཞེད་ལ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་རྟོགས་པ་མེད་པས་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བསྟན་བཅོས་སུ་

བཞེད་པ་ཡི་ནོ། །

བདུན་པ་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་ལ། སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་པ་དང་དབུ་

མ་པའི་འདོད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་འགལ་བ་མི་མཐུན་

ཕྱོགས་ཡིན་པར་སོབ་དཔོན་ཀུན་མཐུན་ཡང༌། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ནི། 

མ་རིག་པ་ནི་ཕུང་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་རོངས་པ་ཙམ་གི་མ་རྟོགས་པའི་བློ་ཡིན་གི། 

ལོག་རྟོག་མ་ཡིན་ལ། འཇིག་ལྟ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་དང༌། དེའི་བདག་གི་བར་སྒོ་

འདོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ལོག་རྟོག་གིས་བསྡུས་པར་བཞེད་ལ། སོབ་

དཔོན་ཕྱོགས་གང་ཡབ་སྲས་ནི་འཇིག་ལྟའང་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པར་བཞེད་

ཅིང༌། མ་རིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དུ་བཤད་པའང་མི་འགལ་ཏེ། པ་ལ་ཤ་དང་ལྡན་པའི་

ནགས་ཞེས་པ་ལྟར་མ་རིག་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པས་མ་རིག་པ་དང་ལྡན་པར་

བཤད་དོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཉོན་

མོངས་པའི་སྒིབ་པ་དང༌། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ས་བོན་དང་

བཅས་པ་ཤེས་བའི་སྒིབ་པར་བཞེད་ལ། གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་

པའི་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་ཞིང༌། 

དེའི་ཞེན་ཡུལ་བཀག་པ་གོམས་པར་བས་པ་ཙམ་གིས་སྲིད་པ་ལས་གོལ་ནུས་པར་
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དོན་སེམས་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་མཐུན་ནོ། །

གཉིས་པ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ། རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ནི་ཉོན་སྒིབ་ངོས་འཛིན་

ཚུལ་གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་གསུམ་དང་མཐུན་ལ། ཤེས་སྒིབ་ནི་བདེན་འཛིན་གི་བློ་ས་

བོན་དང་བཅས་པ་ལ་བཞེད་དོ། །དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞེས་སམ་གཞན་གགས་པ་

ཞེས་པའི་ལུགས་ལ། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་དེ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ་དང༌། དེའི་

སྐོན་སོང་དགག་པ་དང༌། རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་དང༌། དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །དང་

པོ་ལ། དགག་པ་དངོས་དང༌། ཉེས་པ་དེ་དག་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་

རས་ཡོད་མེད་པར་རྟོགས་པའི་བློ་གོམས་པར་བས་པ་ཙམ་གིས་སྲིད་པ་ལས་གོལ་

བའི་ལྟ་”བ་
1
དེའི་ཆ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་ན། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་

སྟོང་པ་རྟོགས་པས་ཀང་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་བེད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཁེགས་ཀང་རྣམ་ཤེས་བདེན་

འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་གཅད་དུ་ཡོད་པས་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པར་བེད་པ་ལ་རྣམ་ཤེས་

བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་དགོས་སོ་ཞེ་ན། སྔར་གི་གང་ཟག་གི་བདག་དེ་ཁེགས་ཀང་

གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་གཅད་དུ་ཡོད་པས་སྲིད་

པ་ལས་གོལ་བ་ལ་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀང་

རྟོགས་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་རགས་

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༦ན།  -བ་   *བ་  ཞོལ། ༡༠ན༥ན།   བླ། ༡༡ན༥ན། +བ་
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གཉིས་གསུངས་པར་གྱུར། ཐེག་པ་དམན་པའི་སེ་སོད་ལས་ཀང་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ཕ་རགས་གཉིས་གསུངས་ལ། སྔ་མའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་དགག་བ་ཕ་མོ་

དགག་པ་བསྟན་དགོས་ཀི་དབུ་མ་པ་ཡིན་གི། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རགས་པ་བསྟན་

དགོས་ཀི་སེམས་ཙམ་པ་ཞར་བྱུང་གི་གདུལ་བ་ཡིན་པ་ལྟར། ཕྱི་མ་ལའང་གང་ཟག་

བདག་མེད་ཕ་མོ་བསྟན་དགོས་ཀི་ཉན་ཐོས་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་གི། ཅིག་ཤོས་

ཕལ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་རྟོགས་

པ་དང༌།  གང་ཟག་མི་རྟག་པར་”རྟོགས
1
་པ་གཉིས་སྲིད་པའི་རྩ་བ་གཅོད་བེད་ཡིན་

མིན་མཚུངས་པས་སྲིད་པ་ལས་གོལ་བ་ལ་ངེས་པར་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་

རྟོགས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བློ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་

ཡིན་ན་ཉེས་པ་དེ་དག་མཚུངས་ཀང་ཁོ་བོ་ཅག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་གང་ཟག་ཏུ་

འདོད་པས། གང་ཟག་བདེན་འཛིན་གིས་རྣམ་ཤེས་བདེན་པར་བཟུང་བས་ཕུང་པོ་ལ་

བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་

འབེད་བཞེད་དོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། གང་ཟག་ནི་ཕུང་པོ་ལེན་པ་པོ་ཡིན་ལ། ཕུང་པོ་

ནི་དེའི་ཉེ་བར་བླང་བ་ཡིན་པས། ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་དང་བླང་བ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་མི་

རིགས་ལ། ཁྱེད་འདོད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དེ་ནི་ཀུན་”བརྟགས
2
་ཡིན་གི་

ལྷན་སྐེས་མ་ཡིན་པས་གྲུབ་མཐའ་བློ་མ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་འཁོར་བར་སྐེ་བའི་རྒྱུ་

མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། རྩིག་ཕུགས་ན་གང་ཆེན་མེད་པར་རྟོགས་པས་དུག་སྦྲུལ་

1 མ་ཕྱི། ༡༡ན༥ན།  བླ། ༡༡བ༤ན།    རོགས     ཞོལ། ༡༠བ༣ན།    རོག

2 མ་ཕྱི། ༡༡བ༡ན།  ཞོལ། ༡༠བ༦ན།  བརགས     བླ། ༡༢ན༡ན།    བཏགས
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ཡོད་པར་འཛིན་པའི་འཇིགས་པ་ཟློག་མི་ནུས་པ་ལྟར། དེ་འདའི་བདག་མེད་རྟོགས་

པས་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བདེན་འཛིན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་ཡིན་

ལ། གཉིས་སང་འཁྲུལ་བའི་བགཆགས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ནི་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་བདེན་འཛིན་མཐའ་དག་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ཡིན་ཞིང༌། 

འཇིག་ལྟ་ཡིན་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་མ་ཡིན་པ་ནི་ངར་འཛིན་པའི་འཇིག་

ལྟའོ། །གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་ལ་འཇིག་ལྟ་མ་ཡིན་པ་ནི་གང་ཟག་གཞན་ལ་

བདེན་པར་འཛིན་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་ང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟའོ། །གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་འཛིན་ཏོ། །སྟོང་

ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་དང་འཇུག་པ་སོགས་སུ་བདེན་འཛིན་ཉིད་སྲིད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་

ཉོན་མོངས་ཅན་ཀི་མ་རིག་པར་གསུངས་པ་འདི་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་

རྟོགས་པ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་པའོ། །

བཞི་པ་ནི། སྔར་གི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་རགས་པ་དེ་འཇིག་ལྟ་ཡིན་ན། 

དེའི་ཡུལ་མེད་པར་རྟོགས་པ་གོམས་པས་སྲིད་པ་ལས་མི་གོལ་བ་འགལ་ལ། འཇིག་

ལྟ་མ་ཡིན་ན། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པའང་ཆོས་ཀི་བདག་

འཛིན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། །འཇིག་ལྟ་ཡིན་ཡང་ཀུན་”བརྟགས
1
་ཡིན་གི་

ལྷན་སྐེས་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་དོ། །འོ་ན་དེ་འདའི་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་གོམས་པ་ལས་གསལ་སང་སྐེ་བ་སྲིད་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་དག་

1 *གོང་མཚུངས
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པའི་བདག་མེད་ལ་གསལ་སང་སྐེས་པས་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་

ལྟ་ན་སྲིད་པ་ལས་གོལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་འབའ་ཞིག་གོམས་པ་ལས་

གསལ་སང་སྐེ་བ་སྲིད་ཀང༌། སྦོར་ལམ་གི་རྟོགས་པའང་སྐེ་མི་སྲིད་པས་ཉེས་པ་དེ་

དག་མེད་དོ། །འོ་ན་བདག་འཛིན་དེ་ཀུན་”བརྟགས་ཡིན་པར་གང་གིས་ཤེས་སམ་ན། 

བློ་ལྷན་སྐེས་ལ་ལག་པ་ན་བ་ཙམ་ལ་ང་ནའོ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་སྐོན་མེད་མཐོང་བས་

ང་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་སོ་སོ་

བར་འཛིན་པ་མེད་པར་ཤེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་

པའི་རྟོག་པའང་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་གི་ལྷན་སྐེས་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་ནི་རྒྱུ་

འབས་ཡིན་ལ། འཇིག་རྟེན་ན་རྒྱུ་འབས་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པའི་བློ་ལྷན་སྐེས་མེད་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡང་ཤིང་གི་ས་བོན་ཙམ་བཏབ་ནས་ཕྱིས་ཀི་སོང་པོ་ལ་དམིགས་ཏེ་

ངས་འདི་བཙུགས་སོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་ཐ་སད་སྐོན་མེད་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་

གཞན་སྐེ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པས་ཁེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་

རྒྱུ་འབས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པར་མི་འཛིན་པ་ཡིན་གི། དོན་གཞན་དུ་མེད་པར་

རིགས་ཤེས་ཀིས་རྟགས་དགོས་སོ། །

རང་ལུགས་ལ། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀིས་གང་ཟག་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་གི་ཕུང་

པོ་ལ་དམིགས་པ་མི་སྲིད་པས་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་ཡང་ཕུང་པོའི་ཡ་གལ་དང་

ཚོགས་པ་གང་ཡང་མི་རུང་སྟེ། ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་དང་བླང་བ་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་པའི་

ཕྱིར་དང༌། གང་ཟག་ནི་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ཕུང་པོ་ཉིད་

གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་ཡང་གང་ཟག་ཏུ་མི་འཐད་དོ། །འདི་དག་ནི་
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ཤིང་རྟའི་དཔྱད་པ་རྣམ་པ་བདུན་གི་སབས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །འོ་ན་གཟུགས་

བདག་ཡིན་པ་སོགས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་མཐའ་ཉི་ཤུར་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་”བུ
1
་

ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་ཀང་ཀུན་”བརྟགས་ཡིན་གི་ལྷན་སྐེས་མ་

ཡིན་ཏེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཟད་པར་སོང་བར་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །

བརྒྱད་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཚུལ་ལ། རྟེན་འབེལ་གི་

ཆོས་རྣམས་བདེན་སང་དང་བཅས་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལྟ་ན་བདེན་སང་ལོག་པས་ཡུལ་སང་ཙམ་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་ན། བདེན་

འཛིན་གི་བློ་ལོག་པས་ཀང་ཡུལ་ཅན་གི་བློ་ཙམ་ལྡོག་དགོས་པས་སངས་རྒྱས་ལ་

ཡུལ་ཅན་གི་བློ་མེད་པའམ། ཡང་ན་བདེན་འཛིན་མ་སངས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་

བདེན་སང་དང་བལ་བཞིན་དུ་ཇི་སེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། རྟེན་འབྱུང་རང་བཞིན་མེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཚེ་བདེན་པའི་སང་བ་

ལྡོག་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དོན་དམ་བདེན་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དངོས་སུ་སང་

བས་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རྟེན་འབེལ་གི་དོན་དམ་པའི་འདུག་

ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཚེ་བདེན་སང་ལྡོག་དགོས་པའང་བདེན་པ་རྟེན་

འབེལ་ལ་མི་སྲིད་ཅིང་དེའི་འདུག་ལུགས་འཁྲུལ་མེད་དུ་མཐོང་བས་ཡིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་རྟེན་འབྱུང་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པས་བ་བ་བེད་པར་གནས་ལ། 

དེའི་འདུག་ལུགས་འཁྲུལ་མེད་དུ་མཐོང་བའི་ཚེ་ནའང༌། བདེན་པ་སང་ན་མེད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༢བ༢ན།   བླ། ༡༣ན༣ན།   བུ       ཞོལ། ༡༢ན༡ན།  བའྱི
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གསལ་སང་དུ་འགྱུར་བས་བདེན་སང་གིས་སྟོང་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་གིས་རྟོགས་

པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། མངོན་ཤེས་ཅན་གིས་ཚད་ནད་ཅན་

ལ་བལྟས་པའི་ཚེ་ཚད་ནད་ཅན་ལ་ཡུལ་ལོག་པར་སང་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཡང་

འཁྲུལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་གི་བློའི་སྐོན་གི་དབང་གིས་ལོག་པར་སང་བ་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་བདེན་སང་མཐའ་དག་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཀང་འཁྲུལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ནང་གི་བློའི་སྐོན་གི་དབང་གིས་

བདེན་པར་མི་སང་བའི་ཕྱིར་རོ། །

ད་ནི་དེ་དག་གི་ཞར་ལ་དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པར་བ་སྟེ། དེ་

ལའང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀིས་མདོ་གང་ལ་བརྟེན་”ནས
1
་དང་ངེས་ཇི་ལྟར་འབེད་

པ་དང༌། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འབེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀིས་

ཤེས་པར་བའོ། །

དང་པོ་ནི་མདོ་དགོངས་འགེལ་གི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བཅུས་དི་བ་བཅུ་ཞུས་པའི་ལན་དུ་དགོངས་འགེལ་གསུངས་པ་ཡིན་

ལ། དེའི་ནང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀིས་དང་དོན་

དང་ངེས་དོན་ཞུས་པའི་དི་ལན་གི་དོན། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར་

གསུངས་པའི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དི་བ་ཞུས་པ་དང༌། 

སྟོན་པས་ལན་གསུངས་པ་དང༌། ལན་གི་དོན་ཞུས་པ་དང༌། དེས་དང་དོན་དང་ངེས་

དོན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༣ན༤ན།   བླ། ༡༣བ༥ན།    ནས       ཞོལ། ༡༢བ༣ན།    ལ
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དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཡང་བཀའ་དང་པོ་སོགས་སུ་གསུངས་ལ། ཡང་ཤེར་

ཕྱིན་གི་མདོར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ། མ་སྐེས་པ། མ་འགགས་

པ། བཟོད་མ་ནས་ཞི་བ། རང་བཞིན་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་ཀང་གསུངས་

ན། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་དང་དགོས་པ་གང་ཡིན་

ཞེས་ཞུས་པའོ། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཚུལ་གསུངས་པ་ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་དགོངས་པའང་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས་དེའི་

དགོངས་གཞི་སོགས་གང་ཡིན་ནི་མ་ཞུས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དགོངས་པ་བཤད་པ་དང༌། ལྷག་མ་བཞིའི་

དགོངས་པ་བཤད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པའི་དགོངས་གཞི་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་སྒས་སྟོན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དཔེ་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། 

དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཀུན་”བརྟགས་དང༌། 

གཞན་དབང་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་བོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་”བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་སྟོན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། མིང་དང་བརས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རང་མཚན་དུ་མ་གྲུབ་

པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དབང་ལ་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་སྒས་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 
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རྐྱེན་གཞན་གི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཡིན་གི་བདག་ལས་སྐེ་བའི་ངོ་བོ་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ནི། གཞན་དབང་ལ་བཤད་པ་དང་ཡོངས་གྲུབ་ལ་

བཤད་པ་གཉིས་སོ། །

དང་པོ་ནི། གང་ཞིག་རྟོགས་ན་སྒིབ་པ་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པ་

དེ་རྣམ་པར་དག་པའི་དམིགས་པ་ཡིན་པས་ན་དོན་དམ་པ་ཞེས་རྣམ་དག་གི་

དམིགས་པ་ལ་དོན་དམ་དུ་གསུངས་པ་དེར་གཞན་དབང་མ་གྲུབ་པས་ན། གཞན་

དབང་ལའང་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལ་དམིགས་ན་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྣམ་གངས་པའི་ཀུན་རོབ་ཀང་ཡིན་

ནོ། །ཡོངས་གྲུབ་ནི་དོན་དམ་ཡིན་ལ་དངོས་པོར་མེད་པས་ན་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཞེས་བའོ། །དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་དངོས་པོར་མེད་པ་ལྟར་ཀུན་

”བརྟགས་ཀང་ངོ༌། །གཞན་དབང་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ། གཉིས་སང་གི་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་

ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཆད་པ་ལྟར་སང་ཡང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་གི། བདེན་

སང་དང་བདེན་སྟོང་ཚོགས་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོངས་གྲུབ་ནི། ཐོགས་

བཅས་ཀི་གཟུགས་བཀག་པའི་ནམ་མཁའི་དཔེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་”བརྟགས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་

ཞེས་སོགས་སྦར་རོ། །གཞན་དབང་ལ་བདག་སྐེའི་”ངོ་བོར
1
་མ་སྐེས་པ་ཞེས་སོགས་

སྦར་རོ། །འདིས་ནི། ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པ་ནི། ཀུན་

”བརྟགས་དང༌། གཞན་དབང་ལ་དགོངས་ཀི། ཡོངས་གྲུབ་བདེན་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༤ན༥ན།  བླ། ༡༤བ༦ན།   ངོ་བོར      ཞོལ། ༡༣བ༣ན།   -ངོ་བོར
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སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ངན་རྟོག་ཀང་བསལ་བ་ཡིན་

ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་ག་དགོངས་གཞིར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། གཞན་དབང་དང་

ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བིས་པ་རྣམས་གཞན་དབང་དང་བདག་གཉིས་ཀིས་དབེན་པར་

གྱུར་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་གཞི་ལ་རྟོག་པས་ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་ལྟར་གི་ཀུན་

”བརྟགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པས་འཁོར་བར་འཁོར་བར་

འགྱུར་རོ། །འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའི་ཕྱིར་ཏུ་དང་པོར་གཞན་དབང་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་བསྟན་ནས་སྲིད་པ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བར་བེད། དེ་ནས་ཀུན་”བརྟགས་མཚན་

ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་བསྟན་ནས་

སྲིད་པ་ལས་གོལ་བར་བེད་དོ། །གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ལམ་དང༌། 

འབས་བུ་རྣམ་གོལ་ཐེག་པ་གསུམ་ག་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཐེག་པ་

གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡིན་གི། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ནི་མིན་ཏེ། 

རང་བཞིན་གིས་དབང་པོ་རྣོ་འབིང་རྟུལ་གསུམ་སོ་སོར་ངེས་པས་ཞི་བ་”སྒོད
1
་པ་

གཅིག་པུ་པའི་ཉན་ཐོས་ནི་ནམ་ཡང་འཚང་རྒྱ་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་

ལན་གི་དོན་ཞུས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀིས་

སྟོན་པས་གསུངས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་པོའི་དོན་འདི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅེས་བ་སྟེ། 

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྟོག་པས་ངོ་བོ་ཉིད་དང་

ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་དེ་དག་ནི་ཀུན་”བརྟགས་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་འདོགས་པའི་གཞི་

1 མ་ཕྱི། ༡༤བ༤ན།  སྒྲོད   ཞོལ། ༡༤ན༢ན།   བླ། ༡༥ན༦ན།    བགོད



དབུ་མ་རྩ་བའི་དཀའ་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བྱང་།
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གཉིས་སང་གི་ཤེས་པ་གཞན་དབང་དང༌། དེ་བདག་གཉིས་ཀིས་སྟོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་

ཏུ་གསུངས་པར་དགོངས་སོ། །དེ་ལྟར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས་

པ་རྣམས་ནི་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

པ་ནི་ཀུན་”བརྟགས་ཡིན་ཞིང༌། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་ཀང་རྣམ་

གངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དགོངས་གཞིར་གསུངས་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་ཀི་

ཚུལ་མདོ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

བཞི་པ་ནི། དང་པོར་དང་སྲོང་སྨ་བ་རི་དྭགས་ཀི་ནགས་སུ་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་

ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

གསུངས་པའང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་ལ། བར་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་

གསུངས་པའང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། མདོ་དགོངས་འགེལ་

འདིར་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་”བརྟགས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅིང་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་བོ་ཞེས་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་དགོངས་པ་ལེགས་པར་ཕྱེ་ནས་བསྟན་པ་ལེགས་

པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་འདི་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཏོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ཁ་ཅིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་རྟག་བརྟན་སོགས་སུ་གསུངས་

པའི་མདོ་ཁོ་ན་ཐ་མ་ངེས་དོན་དུ་གསུངས་པ་འདིའི་མཚན་གཞིར་མཛད་པ་དང༌། གང་

དག་ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོ་རྣམས་འདིའི་མཚན་གཞིར་འཛིན་པ་ནི་དི་ལན་གི་དོན་རྒྱས་

པར་མ་རྟོགས་པའི་མུན་སྤྲུལ་འབའ་ཞིག་གོ །དེས་ན་མདོ་འདི་དང་མཐུན་པར་ཡོད་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མེད་འབེད་ཚུལ་རྣམས་ངེས་པའི་དོན་ཏོ། །

གཉིས་པ་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འབེད་པའི་ཚུལ་ནི་བློ་གོས་

མི་ཟད་པའི་མདོའི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དང་ངེས་ཀི་སྒ་བཤད་པ་དང༌། 

དབེ་བ་དང༌། མཚན་ཉིད་དོ། །

དང་པོ་ནི། དོན་གཞན་དུ་དང་དགོས་པ་དང༌། དོན་དེར་ངེས་པ་དང་ངེས་ཀི་དོན་

ཡིན་གི་གདུལ་བ་དང་བའི་ཕྱིར་ཏུ་གསུངས་པ་ཙམ་ལ་མི་བ་སྟེ། ངེས་དོན་དང་དང་

དོན་ཏུ་འགྱུར་བས་སོ། །དཔེར་ན་གཟུགས་སྐེ་བོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཚེ་གཟུགས་ཀི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་དེར་མ་ཟད་ཀི་ད་དུང་གོང་དུ་དང་དུ་ཡོད་པའོ། །གཟུགས་རང་

བཞིན་མེད་པ་བསྟན་པ་ན་གཟུགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་དེར་ངེས་ཀི་གོང་ན་

གཞན་མེད་པས་ངེས་པའི་དོན་ཏོ། །གཞན་དུ་དང་དགོས་པའི་དོན་དང༌། དེར་ངེས་

པའི་དོན་ལ་དང་ངེས་སུ་བས་པའི་ཚེ་བརོད་བ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་

གཉིས་ཀང་དང་དོན་དང་ངེས་དོན་དུ་འགྱུར་རོ། །དོན་གཞན་དུ་དང་དགོས་པ་དང་མི་

དགོས་པ་ལ་དང་ངེས་སུ་བས་པའི་ཚེ་”རོད
1
བེད་ལ་དང་ངེས་སུ་དབེའོ། །

གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་དང༌། མཚན་གཞིའི་

དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པའོ། །

དང་པོ་ལ། གདུལ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏུ་

གསུངས་པ་ནི་དང་བའི་དོན་དང༌། འབས་བུ་ལ་འཇུག་པའི་དོན་ཏུ་གསུངས་པ་ནི་

ངེས་པའི་དོན་ཏོ། །ལམ་ནི་རང་བཞིན་མེད་རྟོགས་ཀི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༡༥བ༣ན།   ཞོལ། ༡༤བ༦ན།   རོད    བླ། ༡༦ན༦ན།    བརོད



དབུ་མ་རྩ་བའི་དཀའ་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བྱང་།
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འཇུག་པའི་ཐབས་ནི་མི་རྟག་པ་བསྟན་པ་སོགས་སོ། །འབས་བུ་ནི་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ནི་རང་བཞིན་མེད་རྟོགས་

སོ། །བརོད་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། ཀུན་རོབ་སྟོན་པ་ནི་དང་བའི་དོན་དང༌། དོན་

དམ་སྟོན་པ་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཏོ། །དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་རང་ལྡོག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྟོན་པ་

ངེས་དོན་ཡིན་ཡང་གཞི་ལྡོག་སེམས་ཅན་སྟོན་པ་ལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཅན་དང་གང་ཟག་སོགས་བསྟན་པ་དང༌། སྟོང་ཉིད་མཚན་

མ་མེད་པ་སོགས་བསྟན་པ་རྣམས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་དང་ཚད་མ་དང་ལྡན་པ་

གཉིས་ཚོགས་ངེས་པའི་དོན་དང༌། དེ་ལས་གཞན་”པ
1
་དང་བའི་དོན་ཏོ། །སྔར་བཤད་

པའི་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ་དང་དོན་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགེལ་

ཞིང༌། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ནི་གཞན་དབང་རང་མཚན་པ་ཡོད་པར་གསུངས་

པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཆད་ལ། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་

དགོངས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སོ་ནས་ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་

གསུངས་པ་ངེས་པའི་དོན་དུ་མདོ་འདིས་སྒྲུབ་ཅིང་དེའི་གཞུང་འཛུགས་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་འཆད་དོ། །སྔར་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ཀི་དགོས་པ་ནི་སྟོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་

རྟོགས་ནས་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་མཚན་

འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་བཤིག་པ་དང༌། བ་བེད་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ལ་

འཐད་པའི་གཉིས་ཚོགས་ལ་མཁས་པར་བའོ། །སྟོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་ཞེས་པ་མིང་

1 མ་ཕྱི། ༡༦ན༡ན།   བླ། ༡༦བ༤ན།   པ       ཞོལ། ༡༥ན༤ན།    པ་ནྱི



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དོན་དུ་མི་འཐད་དེ། སྟོང་པ་མ་རྟོགས་པར་རྟེན་འབྱུང་མི་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། 

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་དོན་ཡང་མིན་ཏེ། དེའི་ཡུལ་ཅན་དུ་རྟེན་འབྱུང་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། 

བརོད་བ་རོད་བེད་ཀི་དོན་ཡང་མིན་ཏེ། རྟེན་འབྱུང་དེའི་རོད་བེད་མིན་པའི་ཕྱིར། 

དངོས་ཤུགས་ཀི་དོན་དུའང་མི་རུང་སྟེ། རྟེན་འབྱུང་དངོས་སུ་རྟོགས་པས་སྟོང་པ་

ཤུགས་ལ་རྟོགས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དོན་ཡང་མིན་ཏེ། 

རྟེན་འབྱུང་ཡོངས་སུ་བཅད་ཀང་སྟོང་པ་རྣམ་པར་གཅོད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་སྟོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་ཞེས་པའི་ཚིག་བརོད་བས་དབེན་པ་མིན་

ནམ་ཞེ་ན། ལྟ་བ་མ་གོ་བའི་གོང་གི་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་ནས་སྟོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་

དུ་ཁོ་བོ་ཅག་མི་སྨ་ཡི། རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་

སྐེས་པ་ན་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡོད་པ་རང་ངོས་ནས་ཅུང་ཟད་ཀང་བཞག་ཏུ་མེད་པར་

རྟོགས་ཤིང་གཞན་ལ་ལྟོས་པའི་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་མཐོང་བ་ན། ལྟོས་པ་ཞེས་པའི་སྒའི་

དོན་དངོས་སུ་ངེས་པ་ན་རང་ངོས་ནས་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཤུགས་ལ་ངེས་ཤིང༌། སྟོང་

པ་དངོས་སུ་ངེས་པའི་བློ་དེ་མ་ཐག་འདེན་པར་བེད་པ་ལ་སྟོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་

དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་གི་དོན་རྒྱས་པར་ལམ་གི་རིམ་པར་གསུངས་ཟིན་

པས་བརེད་བང་དུ་མ་བིས་སོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་གསུང་གི་གདམས་པ་

རྣམས་མི་ཉམས་པའི་དོན་དུ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པའི་དགེ་

སོང་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་བརེད་བང་དུ་བིས་པའོ། །འདིས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་

ཞིང་རྒྱལ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།  །།

ༀ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་



དབུ་མ་རྩ་བའི་དཀའ་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བྱང་།
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འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །

སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛེ་སྭཱཧཱ།། སརྦ་མང་ལཾ།།
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༄༅།།དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་ 

གསལ་བར་བེད་པ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །རེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སིང་རེའི་རྩ་བ་རབ་བརྟན་བློ་

གོས་གིབ་བསིལ་ལྷག་བསམ་བཟང་པོའི་ར་བར་གནས། །མཐའ་ཡས་གགས་པའི་

གཟི་ལྡན་དམ་ཆོས་ཡལ་ག་རྒྱས་པའི་མེ་ཏོག་དཔལ་ཡོན་ཅན། །འཕིན་ལས་བཟང་

པོའི་འབས་བུ་མཆོག་དེས་གདུལ་བའི་རེ་བ་མཐའ་དག་རོགས་མཛད་པ། །དཔལ་

ལྡན་བླ་མ་དཔག་བསམ་དང་མཚུངས་མཁས་པའི ་མཁས་པ་དེ ་ལ་རྟག་ཏུ་

འདུད། །ཆོས་ཀུན་འགོ་འོང་མེད་པར་གཟིགས་ཀང་གོ་འཕང་མཆོག་དེར་གདུལ་

བའི་ལམ་ནི་ས་ལེར་མཁྱེན། །སྤོས་ཀུན་ཞི་བའི་ངང་དུ་བཞུགས་ཀང་ཐུགས་རེའི་

སྤོས་པས་གདུལ་བའི་མུན་པ་སེལ་མཛད་ཅིང༌། །གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སིང་པོ་

མཐའ་དག་གཟིགས་ཀང་སིང་པོའི་དོན་ནི་གཅིག་པུ་ཁོ་ནར་མཁྱེན། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་ནི་

ས་སྟེང་འདི་ན་སྒིབ་མེད་རབ་གགས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དེ་ལ་འདུད། །དེ་ཡི་

བཞེད་གཞུང་རབ་དཀར་དི་མེད་ཅིང༌། །གཏམ་དུ་བ་བ་ཀུན་གི་མཆོག་གྱུར་

པ། །དམ་པའི་བཀའ་ཡིས་རིང་ནས་བསྐུལ་གྱུར་པས། །ཅུང་ཟད་འབེད་ལ་བདག་བློ་

སྤོ་བ་སྐེས། །

དེ་ཡང་བདག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གཅིག་ཏུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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བསྟན་པ་ལ་གཅེས་སྤས་སུ་མཛད་པ་བཤད་པ་དང་”བསྒྲུབ
1
་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་

ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་ཀིས་གོང་ནས་གོང་དུ་གྱུར་པ་འགོ་བ་མགོན་མེད་པ་རྣམས་ལྷག་

པར་ཡང་ཐུགས་རེའི་ཡུལ་དུ་མཛད་པ་དག་ལས་འདི་ལྟར་རེས་སུ་ཐོས་ཏེ། འོ་སོལ་

དལ་བའི་རྟེན་བཟང་པོ་ཐོབ་པའི་དུས་འདིར་འཇིག་རྟེན་པའི་རྒན་པོ་རྣམས་ཀི་ལུགས་

ལས་ཆེས་ཁྱད་ཞུགས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་མ་

བསྒྲུབས་ན། བློ་དུད་འགོ་ལས་ཆེར་མ་སགས་པ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ་བའི་

དལ་འབོར་གི་རྟེན་ལ་སིང་པོ་ལེགས་པར་ལོན་པ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་

བཅས་པའི་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པའི་གཞུང་ཆེ་བ་རྣམས་གདམས་ངག་ཏུ་

ཤར་ནས་དེའི་དོན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་”བསྒྲུབ
2
་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པའི་རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་མཆོད་པ་གཞན་མེད་གསུང་བས། དེ་ལ་འདིར། མངོན་པར་

མཐོ་བ་དང༌། ངེས་པར་ལེགས་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་བགོད་པའི་ལམ་གསལ་བར་

བེད་པ་དབུ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ནི་གང་བཤད་པར་བ་བའི་ཆོས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

གཉིས་བཤད་པའི་སྔོན་འགོ་དང༌། བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་པོའི་ཆེ་བ་དང༌། དེས་མཛད་པའི་

བསྟན་བཅོས་ཀི་རྣམ་གཞག་གོ །

དང་པོ་ནི། རེ་བཙུན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་བ་བ། འཕགས་པ་ལང་ཀར་

གཤེགས་པ་དང༌། སྤིན་ཆེན་པོའི་མདོ་དང༌། རྔ་བོ་ཆེའི་མདོ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གི་

1 མ་ཕྱི། ༢ན༣ན།  ཞོལ།༼ཀ༽ ༡བ༦ན།  བསྒྲུབ     སྐུ།༼ཀ༽ ༢ན༣ན།  བླ།༼ཀ༽ ༢ན༣ན།    སྒྲུབ

2 མ་ཕྱི། ༢བ༡ན། ཞོལ།༼ཀ༽ ༢ན༣ན།  བསྒྲུབ      བླ།༼ཀ༽ ༢བ༣ན།   སྐུ།༼ཀ༽ ༢བ༢ན།    སྒྲུབ
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རྩ་བའི་རྟོག་པ་སོགས་ནས། སྟོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རེས་སུ་བསྟན་པ་འཛིན་

པར་ལུང་བསྟན་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་ལང་གཤེགས་སོགས་ནས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས། ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བསྒྲུབས་ཏེ། བདེ་བ་

ཅན་དུ་འགོ་བར་ལུང་བསྟན་ཅིང༌། སྒོན་གསལ་ལས། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རྣལ་

འབོར་བླ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་

གསུངས་སོ། །སྔར་བཤད་པའི་ལུང་བསྟན་པ་རྣམས་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་

དང༌། ཐུན་མོང་བ་གསུངས་པ་ཡིན་པས། འགལ་བར་མི་བསམ་མོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སྦོར་བ་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་རིག་པའི་

གནས་ཐུན་མོང་བའི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་མཛད་ཅིང༌། ནང་རིག་པ་ལ་ཡང༌། སྔགས་

དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་པ་མང་དུ་མཛད་དོ། །ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལམ། སྟོན་པའི་

མདོ་སེ་རྣམས་ངེས་པའི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་

སོགས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་དུ་མ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་ལ། 

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལམ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི། རྩ་བ་ཤེས་རབ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། 

རྩོད་ཟློག །སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་རྣམས་དང༌། བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་ལ། ཐ་སད་གྲུབ་པ་ནི། དབུ་མ་རྒྱན་གི་འགེལ་པར། 

ཚིགས་བཅད་ཁ་ཡར་དངས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་བོད་དུ་ཚང་མ་མ་འགྱུར་རོ། །བསྟོད་

པ་འགའ་ཞིག་ལས་ཀང༌། སྟོང་ཉིད་བསྟན་མོད་ཀང༌། རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་དེ་ཙམ་དུ་

མི་མང་ལ། རིགས་པའི་ཚོགས་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་ཀང་བསྡུ་ན། རྟེན་འབྱུང་

གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་དང༌། མཐའ་བལ་རྟོགས་པའི་ལམ་གིས་འཁོར་བ་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ལས་གོལ་བ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་གཉིས་སུ་འདུའོ། །

དང་པོ་ལ། དངོས་པོར་སྨ་བ་རྣམས་ཀིས་བཏགས་པའི་བསྒྲུབ་བ་གང་ཟག་དང་

ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། དེའི་སྒྲུབ་བེད་

ཚད་མ་སོགས་ཞིབ་མོ་ལྟར་སང་བ། རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་འགོག་པ་ནི། ཞིབ་

མོ་རྣམ་འཐག་གོ །རྩོད་ཟློག་དང༌། སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་གཉིས་ནི། རྩ་བ་ཤེས་རབ་

ལ་འཕོས་པའི་ཡན་ལག་ཙམ་ཡིན་གི། དབུ་མའི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྟོན་པའི་

བསྟན་བཅོས་རང་རྐྱ་བ་མ་ཡིན་ལ། 

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཞེས་སོགས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་

པ་ལ། དགག་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པའི་བ་བེད་མི་འཐད་པར་རྩོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྩ་བ་

ཤེས་རབ་ཀི་ལེའུ་དང་པོའི། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི། ཞེས་པའི་ཚིགས་

བཅད་ལ་འཕོས་པའི་ལྷག་མའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རབ་བེད་བདུན་པའི་རི་ལམ་ཇི་བཞིན་སྒྱུ་མ་བཞིན། ཞེས་སོགས་

ལ་འཕོས་པའི་ལྷག་མ་ཡིན་ཏེ། སྐེ་འཇིག་གནས་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་

བཀག་པ་ན། ལུང་ལས་དེ་དག་གསུངས་པ་མི་འཐད་དོ། ཞེས་རྒོལ་བའི་ལན་དུ་

མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །མཐའ་བལ་རྟོགས་པའི་ལམ་གིས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་གཙོ་

བོར་སྟོན་པ་ལ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ནི། དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་ཡང༌། 

རྟེན་འབྱུང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་རྟོགས་དགོས་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཐེག་པ་

དམན་པའི་སེ་སོད་ལས་ཀང༌། བདག་མེད་གཉིས་ཕ་མོ་གསལ་བར་གསུངས་པ་

དང༌། ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་དངོས་སུ་མ་རྟོགས་ན་མང་འདས་མངོན་དུ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 358  

བས་པ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ལས་བརྩམས་ནས། ཡོད་མཐའ་དང་མེད་མཐའ་

དགག་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དོ། །འདི་ནི་བསྟན་བཅོས་གཞན་གཉིས་ལྟར། དབུ་མ་རྩ་

བ་ཤེས་རབ་ཀི་འཕོས་དོན་ཙམ་མ་ཡིན་པའི། བསྟན་བཅོས་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་

པའོ། །བསྟན་བཅོས་འདིར་ནི། མངོན་མཐོ་རྒྱུ་འབས་ཀང་རྒྱས་པར་བསྟན་མོད་ཀི། 

གཙོ་བོ་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་གི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་བེད་ཀང༌། 

གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་རྟོགས་དགོས་པ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་

ཕབ་པའོ། །གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་གཞན་དུ་ན་རྩ་

བ་ཤེས་རབ་ཀིས་ཀང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་པར་དབུ་

མ་ལ་འཇུག་པ་ནས་”སྒྲུབས
1
་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ་བཞི། མཚན་གི་དོན་དང༌། འགྱུར་གི་

ཕྱག་དང༌། གཞུང་གི་དོན་དང༌། མཇུག་གི་དོན་”ཏོ
2
། །

དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་གི་སད་དུ་རཱ་ཛཱ་ནི་བོད་ཀི་སད་དུ་རྒྱལ་པོ་པ་རི་ཀ་ཐཱ་ནི་གཏམ་

བ་བ། རཏྣ་ནི་རིན་པོ་ཆེ། མ་ལ་ནི་ཕེང་བའོ། །ཁ་ཅིག་གིས། འདི་རྒྱལ་པོ་སྤི་ལ་

གདམས་པ་དང༌། བཤེས་སྤིང་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པར་འདོད་ལ། 

ཁ་ཅིག་འདི་ཡང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཤིང་ས་ལ་ཞོན་ཞེས་བ་བ་ལ་གདམས་པར་

འཆད་ལ། འགེལ་པ་ལས་འདི་ཡང་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་ལ་གདམས་པར་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་

1 མ་ཕྱི། ༤ན༡ན། * བསྒྲུབ། སྒྲུབ། བསྒྲུབས། སྒྲུབས་རྣམས་ལ་པར་མ་སོ་སོར་མྱི་འདྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་

མཆན་བྱིས་ན་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་ཕྱི་སོར་བཞག་བས་ནས་རེ་རེ་བཞྱིན་མཆན་བྱིས་མེད།

2 མ་ཕྱི། ༤ན༡ན། ཞོལ། ༣བ༣ན། ཏོ      བླ། ༤ན༥ན།  སྐུ། ༤ན༣ན།  ནོ



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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པའི་བ་བ། བཤད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་དགོད་པ། བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བ་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། མཆོད་པར་བརོད་པ་དང༌། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། དགོས་པའི་དོན་དང༌། བསྡུས་པའི་དོན་དང༌། ཚིག་གི་དོན་”ཏོ
1
། །

དང་པོ་ནི། རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། གཞན་གི་དོན་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །རང་དོན་ནི་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ། དང་བས་

ཀུན་ནས་བསངས་ནས་བསྟོད་པ་བས་པས། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་བར་ཆད་ཞི་བ་

སོགས་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའོ། །གཞན་

དོན་ནི་དེའི་རེས་སུ་ཞུགས་པས་ཉན་པ་སོགས་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། རྒྱས་

པར་དབེ་ན་བརྒྱད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་བསྟོད་པ་དང༌། ཕྱག་འཚལ་བའོ། །བསྟོད་པ་ལ་རང་དོན་ཕུན་

ཚོགས་དང༌། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་སོ། །

དང་པོ་ལ་སངས་པ་དང༌། རྟོགས་པ་གཉིས། རིམ་པ་བཞིན་རང་པ་དང་པོ་

གཉིས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །གཞན་དོན་ནི་རང་པ་གསུམ་པས་བསྟན་ལ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་ཞེས་པས་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་བསྡུས་པའམ། ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་

ལྡན་པས་གཞན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པའི་སྟོན་པ་ཕུན་ཚོགས་སྟོན་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་པ་བཞི་པའི་ཕྱེད་ཕྱི་མས་སོ། །དོན་བསྡུས་ན་སངས་རྒྱས་

དཀོན་མཆོག་དང་དེའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང༌། དེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་

སྒྲུབ་པའི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཀང༌། སྐབས་འགོའི་ཡུལ་དུ་བས་ནས་དེ་ལ་དང་

1 མ་ཕྱི། ཞོལ།  ཏོ      སྐུ། བླ།  ནོ  *འོག་ཏུ་ཕལ་ཆེར་ལ་འདྱི་ལྟར་རྱིགས་བསྒྲེ་དགོས།



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བས་སྐབས་སུ་འགོ་བ་ནི་བཤད་སྒྲུབ་ཀུན་གི་རྩ་བར་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་བདག་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ལ་ན་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་

མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལའོ། །དེ་ཡང་སངས་པའི་ཁྱད་

པར་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་

སྒིབ་པ་དང༌། གཉིས་སང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཤེས་སྒིབ་ཀི་ཉེས་པ་

ཀུན་ལས་ཕྱིས་མི་སྐེ་བའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་པར་གོལ་ཞིང་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཉན་

ཐོས་སོགས་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་

ཏན་ཀུན་གིས་མཛེས་ཤིང་སྤུད་པས་བརྒྱན་པ་པོའོ། །

གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་ནི། ཐུགས་རེས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཉེས་པའི་རིགས་མཐའ་དག་ལས་སྐོབ་ཅིང་ལེགས་པའི་རིགས་མཐའ་

དག་ལ་འགོད་པས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་གཉེན་གཅིག་པ་ཟླ་མེད་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །སྟོན་པ་གཞན་ནི་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པར་ཞུགས་པ་སྟེ། ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་

དག་པོ་དབང་ཕྱུག་གི་གོང་ཁྱེར་སུམ་བརྩེགས་བསྲེགས་པ་དང༌། ཁྱབ་འཇུག་གིས་

དམག་སེ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་བཅོམ་པ་དང༌། གཅེར་བུ་པས་སྲོག་ཆགས་ཕ་མོ་རེག་

པ་ཙམ་གིས་འཇིག་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྨ་ཞིང༌། སོབ་མ་གནས་ནས་ཕྱིར་

འབྱུང་བའི་ཚེ། བསབ་པ་འབུལ་དུ་འཇུག་པ་དང༌། དང་སྲོང་ཁ་ཅིག་རྒྱལ་པོ་དཔུང་

གི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་པ་དང་བཅས་པ་དམོད་པའི་མེས་བསྲེག་པ་སོགས་ལས་

ཁྱད་པར་དུ་བེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། སོད་ལ་ཆོས་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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དང་པོ་ནི། དགོས་འབེལ་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང༌། ཚིག་དོན་གཉིས་ཀིས་རིག་

པར་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། མངོན་པར་མཐོ་བ་དང༌། ངེས་པར་ལེགས་པ་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་

བཅས་པ་ནི་བརོད་བ་དང༌། བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས། དོན་དེ་དག་རྟོགས་པ་

ནི་དགོས་པ་དང༌། འདི་ཡི་དོན་རྟོགས་པ་དེ་ཉིད་གོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཐོབ་པའི་

ངེས་ལེགས་ནི་ཉིད་དགོས་དང༌། དེ་དག་སྔ་མ་སྔ་མ་མེད་ན་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་མི་འབྱུང་བ་

ནི་འབེལ་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ནས་ཅི་ཞིག་བེད་ཅེ་ན། རང་གི་འཁོར་དང༌། ཡུལ་

ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཆོག་ཏུ་ས་བས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོས་ནས། ཁྱོད་ལ་ཡོངས་སུ་

དག་ཅིང་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བ་དང༌། འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་དུ་མི་”ལྷུང
1
་

བར་འཛིན་པས་གཅིག་ཏུ་དགེ་བའི་ཆོས་བཤད་དེ་དགོས་པ་ནི། ཆོས་འགྲུབ་པར་བ་

བའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ནི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་དང༌། སྤོས་བལ་རྟོགས་པའི་ཤེས་

རབ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་དང༌། བང་ཆུབ་གསུམ་ཡིན་ལ། 

འདིར་ནི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་ཆོས་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་གཉིས་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་

པར་བ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་འཆད་སམ་ན། འཕགས་པ་དམ་པ་རྣམས་

ཀིས་བསྟེན་པར་བ་བས། དམ་པའི་ཆོས་ཀི་སོད་དེ་ལ་ནི་བཤད་ན། ཆོས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་ལ། ཁྱོད་ཀང་ཆོས་ཀི་སོད་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་འཆད་ཅེས་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༥ན༦ན།   སྐུ། ༥བ༢ན།    ལྷུང   ཞོལ། ༥ན༡ན།   བླ། ༥བ༥ན།    ལྟུང
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གཉིས་པ་བཤད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་དགོད་པ་ལ་བཞི། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་

རྒྱུ་འབས་སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་གཉིས་ལ་

བསབ་པར་གདམས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོའི་སྤོད་ཚུལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ལ་བསབ་

པར་གདམས་པ་དང༌། ཐར་པ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

ཀང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀི་རྒྱུ་འབས་སོ་སོར་བཤད་པ་དང༌། 

དེ་གཉིས་སེལ་མར་བཤད་པའོ། །

༼ལེའུ་དང་པོ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ 

རྒྱུ་འབས་སོ་སོར་བསྟན་པ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། བཤད་པའི་སབས་དགོད་པ་དང༌། བཤད་པ་དངོས་སོ། དང་པོ་

ལ་བཞི། ཆོས་གཉིས་ཀི་གོ་རིམས་དང༌། རྒྱུ་འབས་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། རྒྱུ་གཉིས་ཀི་

གཙོ་ཕལ་གི་ཁྱད་པར་དང༌། སོད་ལྡན་གི་གདུལ་བའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དང་པོར་མངོན་པར་མཐོ་བའི་རྒྱུའི་ཆོས་བཅུ་དྲུག་བཤད་ནས། དེ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ཕྱིས་ནི་ངེས་པར་ལེགས་པ་འབྱུང་བའི་ལམ་

གི་དམིགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་བཤད་པར་བ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་མངོན་པར་མཐོ་བའི་

གོ་འཕང་སྐེ་བ་བརྒྱུད་མར་ཐོབ་ནས་རིམ་གིས་ངེས་པར་ལེགས་པ་འོང་དགོས་པའི་

ཕྱིར། མངོན་མཐོ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་མ་གཏོགས། ངན་འགོའི་རྟེན་ལ་

ཐར་པ་ཐོབ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཐོག་མར་ས་བའི་གདམས་པ་དང༌། རེས་སུ་
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བསྟན་པ་ཐོབ་ནས་རྒྱུད་སིན་པ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཟབ་མོའི་དོན་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་

གི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལོག་པར་བཟུང་ནས། ལས་འབས་ལ་

སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང༌། སྟོང་པ་ཉིད་སངས་ན་ངན་འགོར་འགོ་བའི་ཉེས་དམིགས་

གསུངས་པའི ་ཕྱིར་ཏེ། འདི ་ཉིད་ལས་ཀང་སོང་བས་མ་རུང་བདག་ཉིད་

”ཅན
1
། །མནར་མེད་པར་ནི་སྤིའུ་ཚུགས་འགོ། ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་

སྟོང་པ་ཉིད་སྟོན་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡང༌། ལས་འབས་ཀི་ངེས་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་

གནོད་པའི་གོ་བ་བསྐེད་ལ་བཤད་པར་བ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་མངོན་མཐོ་ནི་བདེ་བ་སྟེ། །ལྷ་དང་མིའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་

པའི་བདེ་བ་དང༌། བཏང་སོམས་ཅི་རིགས་པ་ཡིན་ལ། ངེས་པར་ལེགས་པ་ནི་བདག་

མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་སྡུག་ཀུན་སངས་པའི་བལ་བ་ཐར་པར་འདོད་

དོ། །སར་མི་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཅན་གི་བལ་བ་ཡིན་པས། ངེས་པར་ལེགས་པ་ཞེས་

བའོ། །འབས་བུ་གཉིས་པོ་དེའི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུ་ན་ལས་འབས་དང༌། བདེན་པ་

དང་དཀོན་མཆོག་སོགས་ལ་དད་པ་དང་སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་

བོ། །མདོར་ན་ཞེས་པ་ནི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། མདོར་བསྡུ་བ་སྔ་མ་ནི། 

འབས་བུའི་གངས་ངེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དད་པ་སྔོན་འགོ་མ་ལྟར་བསྐེད་པ་སྟེ། ཞེས་དང༌། དད་པའི་རྩ་བ་

རབ་བརྟན་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དད་པ་ཆོས་ཀུན་གི་རྩ་བ་ཡིན་པས། དད་པ་

ཅན་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། མངོན་མཐོའི་རྒྱུའི་ཆོས་དགེ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་”སྒྲུབ་པ་

1 མ་ཕྱི། ༦ན༣ན། ཞོལ། ༥བ༤ན། བླ། ༦བ༣ན།  ཅན      སྐུ། ༦ན༥ན།  ཀྱང
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ལ་བརྟེན་པར་བེད་ལ། སྟོང་ཉིད་ཟབ་མོ་རྟོགས་རུང་གི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། 

གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ཡང་དག་པར་རིག་པར་བེད་དོ། །དེ་གཉིས་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་

ཞེ་ན། འདི་གཉིས་གཙོ་བོ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ་དེས་སྲིད་པ་ལས་

དངོས་སུ་གོལ་བར་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་རབ་འདི་ཡི་སྔོན་འགོ་ལས་འབས་ལ་

ཡིད་ཆེས་པ་སོགས་ཀི་དད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་ཤེས་རབ་ཀིས་ཉོན་

མོངས་འཇོམས་ནུས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། ཆོས་ཀི་སོད་དུ་རུང་བའི་དད་པ་ཅན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན་ལ་ཤེས་

རབ་ཅན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ཤ་ལ་ཆགས་པས་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་ལ་

འཇུག་ཅིང་ཆོས་མདོར་བ་ནི་ཆགས་པ་དང༌། འདུན་པས་ཆོས་ལས་འདའ་བ་དང༌། 

ཀུན་ནས་མནར་སེམས་སོགས་ཀིས་སྲོག་གཅོད་པ་ལྟ་བུ་ནི་ཞེ་སང་”གིས
1
་ཆོས་

ལས་འདའ་བ་དང༌། རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་ལ་སོགས་”ཀིས
2
་འཇིགས་ནས་ཆོས་འདོར་

བ་ནི་འཇིགས་པས་ཆོས་ལས་འདའ་བ་དང༌། ཕ་མ་ལ་སོགས་ཀི་ཆེད་དུ་སྲོག་གཅོད་

པ་སོགས་ཉེས་མེད་དུ་བཟུང་ནས་ཆོས་འདོར་བ་འདི་རོངས་པས་ཆོས་ལས་འདའ་

བ་ཡིན་ལ། འགོ་བ་བཞིའི་སོ་ནས་ཆོས་ལས་འདའ་བ་ལས་ལྡོག་ནས་གདུལ་བ་གང་

ཞིག་འདུན་པ་དང་ཞེ་སང་དང་འཇིགས་པ་དང་རོངས་པས་ཆོས་ལས་མི་འདའ་ཞིང་

ལས་འབས་”སོགས
3
་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་དེ་ནི་དད་པ་ཅན་ཞེས་བ་ལ། དེ་ཉིད་ཐར་པར་

དཀིར་རུང་བས་ངེས་པར་ལེགས་པའི་སོད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། གང་ཟག་གང་

1 མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།   སྐུ། ༦བ༦ན།  བླ། ༧ན༦ན།    གྱིས       ཞོལ། ༦ན༥ན།    གྱི

2 མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།   སྐུ། ༧ན༡ན།   བླ། ༧ན༦ན།   ཀྱྱིས     ཞོལ། ༦ན༥ན།  ཀྱྱི

3 མ་ཕྱི། ༦བ༦ན།   སྐུ། ༧ན༢ན།   ཞོལ། ༦ན༦ན།   སོགས     བླ། ༧བ༢ན།    སོག



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ཞིག་ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ལས་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་

ཡོངས་སུ་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ། མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་སངས་ནས་

དགེ་བ་བེད་ལ་དེ་ཡང་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་ནས་སེམས་

ཅན་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཤེས་ནས་བླང་དོར་

ཚུལ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་བེད་པ་དེ་མཁས་པ་ཤེས་རབ་ཅན་ཞེས་”བའི
1
་བླང་དོར་ལ་

ལོག་པར་ཞུགས་པའི་གནས་ལྔ་རིག་པ་ཡང་སབས་འདིར་མཁས་པ་ཞེས་མི་

བའོ། །དོན་བསྡུས་ན་སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་

ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི་དད་པ་ཅན་དང་ཤེས་རབ་ཅན་ཞེས་བའོ། །

གཉིས་པ་བཤད་པ་དངོས་ལ་གཉིས། མངོན་མཐོ་རྒྱུ་འབས་བཤད་པ་དང༌། 

ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མངོན་མཐོའི་ཆོས་བཤད་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་ཉམས་

སུ་བླང་བའི་ཚུལ་དང༌། ཉམས་སུ་བླངས་པའི་འབས་བུའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། མངོན་མཐོའི་ཆོས་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་དང༌། ཆོས་འདི་པ་ལས་

གཞན་ལ་དེ་དག་མེད་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཆོས་དེ་དག་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་

འབས་བུ་དང༌། དགེ་མི་དགེའི་རྒྱུ་འབས་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། གང་ལས་ལྡོག་པའི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང༌། འཇུག་པའི་

ཆོས་གསུམ་དང་དོན་བསྡུ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མི་དགེ་བཅུ་ལས་ལྡོག་པ་དང༌། 

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གཞན་ལས་ལྡོག་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༧ན༢ན།   ཞོལ། ༦བ༢ན།   བླ། ༧བ༤ན།   བའྱི       སྐུ། ༧ན༥ན།    བ་ཡྱི



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དང་པོ་ནི། སྲོག་ཆགས་མི་བསོད་པ་དང༌། གཞན་གིས་བཟུང་བའི་རས་རྐུ་བ་

སོང་པ་དང༌། གཞན་གི་ཆུང་མ་སོང་བ་དང༌། གསུམ་ནི་ལུས་ཀི་ལས་མི་དགེ་བ་ལས་

ལྡོག་པ་ཡིན་ལ། ལོག་པ་མི་བདེན་པ་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ནས་སྨ་བ་དང༌། དབེན་གིས་

གཞན་འབེད་པའི་ཚིག་སྨ་བ་ཕ་”མ
1
་དང༌། གཞན་གི་ཞེ་གཅོད་པའི་ཚིག་བརླིང་པོ་

སྨ་བ་ཚིག་རྩུབ་པ་ཉིད་དང༌། མ་འབེལ་བ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨ་བའི་ངག་ཀལ་པ་ཡང་དག་

པར་”བསོམ
2
་པ་ནི་ངག་གི་ལས་ལམ་མི་དགེ་བ་ལས་ལྡོག་པ་ཡིན་ལ། གཞན་གི་

རེད་པ་བདག་གིས་ཐོབ་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པའི་ཆགས་པ་དང་གཞན་ལ་ཀུན་ནས་

མནར་སེམས་པའི་གནོད་སེམས་དང༌། ལས་འབས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་མེད་པ་

ཡིད་ཀི་ལྟ་བ་ཡིད་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བའི་ལས་ལམ་

འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་པོ་བཅུ་སྟེ། ལྡོག་པ་དག་ནི་ནག་པོ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་ནི་

གཞི་དང་བསམ་པ་དང་སྦོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང༌། དགེ་

བའི་ལས་ལམ་བཅུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་ནི། རེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་

གགས་པའི་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་

ལམ་གི་རིམ་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཅི་ཆོས་དེ་ཁོ་ནར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། ལུས་སེམས་རང་དབང་མེད་

པར་བེད་པའི་ཆང་མི་འཐུང་པ་དང༌། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀི་བེ་དང་སྲང་ལ་སོགས་པའི་

བ་བ་ལ་གཡོ་བེད་པ་སངས་པ་དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ལོག་འཚོ་ལྔ་སངས་པའི་འཚོ་

1 མ་ཕྱི། ༧བ༡ན།  སྐུ། ༧བ༤ན།   བླ། ༨ན༤ན།   མ       ཞོལ། ༧ན༡ན།  མོ

2 མ་ཕྱི། ༧བ༢ན།   ཞོལ། ༧ན༢ན།   བླ། ༨ན༥ན།   བསོམ       སྐུ། ༧བ༤ན།  སོམ



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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བ་བཟང་པོ་དང༌། ལུས་ངག་གི་མཐོ་”འཚམ
1
་པ་སོགས་ནི་རྣམ་པར་འཚེ་བ་ཡིན་ལ། 

དབྱུག་པ་བརེག་པ་སོགས་སངས་པའི་རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ་དང༌། གསུམ་ཡང་གང་

ལས་ལྡོག་པའི་ཆོས་སོ། །ལོག་པའི་འཚོ་བ་ལྔ་ལ། ཚུལ་འཆོས་ནི་རེད་པ་དོན་དུ་

གཉེར་བས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་གཞན་གིས་བདག་ལ་བསེན་བཀུར་བས་ན་ཅི་

མ་རུང༌། བདག་གི་དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བའོ་སམ་ནས་སྤོད་ཚུལ་ལེགས་པར་འཆོས་

པའོ། །ཁ་བསག་ནི། བསམ་པ་དེ་ལྟ་བུས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་ཁོ་བོ། ཐག་རིང་པོ་

ནས་ཁྱོད་ཀི་ཐད་དུ་འོངས་སོ་ཁོ་བོ་འདིར་གནས་པ་ཡང་ཁྱོད་ཀིས་དོན་ཡིན་

ནོ། །ཁྱེད་ནི་ངའི་ཕ་དང་འད་བས་ང་ལ་སྦིན་པར་བ་ལ། ངེད་ཀིས་ཀང་ཁྱེད་ལ་སྦིན་

ནོ་ཞེས་ངོར་བསྟོད་པའི་ཀུན་ཏུ་སྨ་བའོ། །གཞོགས་སོངས་ནི། གཞན་གི་ལས་འདི་ལྟ་

བུ་བས་ནས་རེད་པ་དེ་ཐོབ་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པས། དེའི་དོན་དུ་ལས་བེད་ཅིང༌། 

ཁྱེད་ཀི་ལྷུང་བཟེད་འདི་ནི་མཛེས་སོ། །ཁོ་བོས་ཀང་འདི་ལྟ་བུ་རེད་ན་བཅང་བར་བ་

ན། སྦིན་པ་པོའང་རེད་པར་དཀའོ་ཞེས་རས་ལ་བརམ་པ་ལས་སྨ་བའོ། །ཐོབ་ཀིས་

འཇལ་བ་ནི་རེད་པ་ལ་སྲེད་པའི་བསམ་པས་གཞན་ལ་འདི་སད་ཅེས་ཁྱེད་ཀི་ཕ་དང་

མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྦིན་པར་བ་བ་སུ་ཞིག་ལ་སྦིན་པར་བ་བ་ཡིན། ཁྱེད་ཀི་

ཁྱིམ་དུ་དག་བཅོམ་བཞུགས་ཤིང༌། ལྷན་ཅིག་གཏམ་སྨ་བར་འགྱུར་བ་ནི་ཁྱེད་རེད་པ་

དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་སྨ”།
2
ཕ་རོལ་པོས་འདི་ནི་དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་ན་

ཅི་མ་རུང་སམ་པས་སྨ་བའོ། །རེད་པས་རེད་པ་འཚོལ་བ་ནི། བདག་ལ་རྒྱལ་པོ་

1 མ་ཕྱི། ༧བ༦ན།   སྐུ། ༨ན༣ན།   བླ། ༨བ༣ན།   འཚམ      ཞོལ། ༧ན༦ན།    འཚམས

2 མ་ཕྱི། ༨ན༥ན། ཞོལ། ༧བ༥ན།    །     སྐུ། ༨བ༢ན། +བ་ན་      བླ། ༩ན༣ན།  +ན
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སོགས་ཁ་ཅིག་གིས་ལྷུང་བཟེད་བིན་པ་མ་བླངས་སོ་འདི་ནི་བདག་ལ་རྒྱལ་པོ་ཆེ་གེ་

ཞིག་གིས་བིན་པའོ་ཞེས་སྨ་ཞིང༌། འདི་ནི་སྦིན་པར་བ་བའི་ཡུལ་ཁྱད་འཕགས་པའོ་

སམ་དུ་སེམས་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པས་སྨ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྦིན་པར་བ་བའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་རང་གི་ལག་གིས་འབུལ་བ་ལ་

སོགས་པའི་གུས་སྦིན་དང༌། མཁན་པོ་དང༌། ཡོན་ཏན་གིས་ལྷག་པ་གཞན་ཡང་

མཆོད་པ་ནི། མཆོད་འོས་མཆོད་པ་དང༌། བམས་པས་མཚོན་པའི་ཚད་མེད་པ་བཞི་

སྟེ། འཇུག་པའི་ཆོས་སོ། །གུས་སྦིན་ལ་ཡང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་དང་མི་འཇིགས་པའི་

སྦིན་པ་རྣམས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། མདོར་ན་མངོན་མཐོའི་རྒྱུའི་ཆོས་ནི་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལམ་གོལ་བར་ཞུགས་པས་རང་གཞན་ལ་གནོད་པ་དང༌། 

གོལ་པར་འགོ་བའི་གང་ཟག་དང༌། གོལ་པར་ཞུགས་པའི་ཉེས་དམིགས་སོ། །

དང་པོ་ནི། དཀའ་ཐུབ་ཀིས་ལུས་གདུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ལམ་དུ་འདོད་པ་

མིན་ནམ་ཞེ་ན། ཟས་གཅོད་པ་དང༌། མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་གདུང་བར་

བེད་པ་འབའ་ཞིག་ལས་ཐར་པ་མི་ཐོབ་པར་མ་ཟད། མངོན་མཐོ་སྟེར་བའི་ཆོས་ཀང་

མེད་དེ། འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི་གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་བ་མེད་ཅིང་གཞན་ལ་ཕན་

འདོགས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་རང་ཉིད་ངན་འགོའི་རྒྱུ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྦིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། བཟོད་པ་ཆེས་གསལ་བ་སྦིན་པ་

གསུམ་དང༌། སོང་བ་བདུན་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། བཟོད་པ་གསུམ་ལ་

སོགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ལམ་པོ་ཆེ་ལ་གང་མ་གུས་ཤིང་ལུས་གདུང་བ་ནི་དུད་
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འགོ་ངམ་གོག་ལ་སོགས་པའི་ལམ་ངན་པ་ནས་འགོ་བ་དེའི་རེས་སུ་དུད་འགོ་གཞན་

རྣམས་ཀང་འགོ་བ་ལྟར། གནག་གི་ལམ་ལྟ་བུའི་ལམ་གོལ་བ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ་

རང་དང་དེའི་རེས་འཇུག་གཞན་རྣམས་ཀང་བསླུས་པར་འགྱུར་བའོ། །འདིར་ཆོས་

གསུམ་བསྟན་པ་ནི། གོང་གི་ཆོས་བཅུ་དྲུག་ཀུན་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། མུ་སྟེགས་ཅན་ཆོས་ཀི་ལམ་ལ་མ་གུས་ཤིང་ལམ་ལོག་པར་འགོ་

བ་ནི། འབོག་དགོན་པ་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ནགས་སྟུག་པོ་ཆེས་རྒྱུ་བར་

དཀའ་བ་རྣམས་སུ་དུད་འགོ་ལམ་གོལ་པར་འཇུག་པ་ལྟར། འཁོར་བའི་འབོག་དགོན་

པ་ནི་དམལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་པ་མཐའ་ཡས་པས་གང་

ཞིང་། །འཇིག་པའི་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོར་ལྷུང་བ་

ལམ་དམ་པ་ལ་སེམས་པ་དང་བལ་བའི་སྐེ་བོའི་ཤིང་ཅན་དུ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་

པའི་ཉོན་མོངས་པ་སྦྲུལ་གདུག་པས་འཁྱུད་པའི་ལུས་གདུང་བར་བེད་པ་སོགས་ནི་

འཁོར་བར་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་པོར་འགྱུར་བས་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་

ཀིས་དམ་པའི་བཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་རྣལ་མར་མིང་བཏགས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་

ལམ་ལ་མ་ཞེན་པ་”ཆེས
1
་ཆེར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མི་དགེ་བའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཚེ་ཐུང་བ་སོགས་སུ་

འགྱུར་བ་དང་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་ངན་འགོར་འགོ་བ་དང༌། དགེ་བའི་ལས་ཀི་

འབས་བུ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་འབྱུང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གསོད་པ་ཡིས་ནི་སྐེ་བ་གཞན་ལ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཚེ་ཐུང་

1 མ་ཕྱི། ༩ན༤ན།  ཞོལ། ༨བ༣ན།  བླ། ༡༠ན༣ན།    ཆེེས       སྐུ། ༩བ༡ན།    ཆེད
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བར་འགྱུར་ལ། མཚོན་ལ་སོགས་པས་གཞན་ལ་རྣམ་པར་འཚེ་བས་ཕྱི་མའི་ལུས་ལ་

གནོད་པ་མང་བ་དང༌། རྐུ་བ་ཡིས་ནི་ལོངས་སྤོད་འཕོངས་ཤིང་མི་བརྟན་པ་དང་

གཞན་དང་ཐུན་མོང་བར་འགྱུར་བ་སོགས་སོ། །བི་བོ་བེད་པས་ཆུང་མ་རང་གིས་

དབང་བར་མེད་པའི་དག་དང་བཅས་པ་དང༌། རྫུན་དུ་སྨ་བས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་མང་

བ་སྟེ། ཕ་མ་ཡིས་ནི་རང་གི་མཛའ་བཤེས་དང་འབེད་པ་དང༌། ཚིག་རྩུབ་པོ་ཉིད་

ཀིས་སྒ་མི་སན་པ་ཐོས་པ་དང༌། བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨ་བའི་མ་འབེལ་བ་ཡིས་རང་གི་ཚིག་

མི་བཙུན་ཞིང༌། ཚིག་ཚད་མར་བཟུང་བར་མི་འོས་ལ་མ་ངེས་པའི་སོབས་པ་ཅན་དུ་

འགྱུར་བ་དང༌། བརྣབ་སེམས་ཀིས་འདོད་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས་ཤིང་

མི་ཐོབ་པ་དང༌། གནོད་སེམས་ཀིས་འཇིགས་པ་སྦིན་པར་མདོ་ལས་བཤད་

དོ། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ཕྱི་མ་ལ་ལྟ་བ་ངན་པ་ཉིད་དང་གཡོ་སྒྱུ་མང་བ་སོགས་སུ་

འགྱུར་རོ། །བླ་མ་རྣམས་ཀིས་མོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་དང༌། བེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གཉིས་སུ་

བས་ནས་ཚེ་ཐུང་བ་སོགས་སྔ་མ་དང༌། གསོད་འདོད་མང་བ་སོགས་ཕྱི་མར་བས་

སོ། །བདག་པོའི་འབས་བུ་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་ལ་སིན་པ་སོགས་རྒྱས་པར་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །ཆང་འཐུང་བ་ཡིས་ནི་བློ་འཁྲུལ་བ་

ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། གུས་པར་མི་སྦིན་ཞིང༌། སྦིན་པ་

མི་གཏོང་ལ་མ་བིན་པར་ལེན་པས་དབུལ་བ་ཉིད་དེ། སྦིན་པ་མ་བཏང་བའི་འབས་བུ་

སྟོན་པ་ཡིན་གི། མ་བིན་པར་ལེན་པའི་འབས་བུ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ལོག་པར་འཚོ་

བས་བསླུས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་རིགས་ངན་ཉིད་དང༌། 

གཞན་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སེམས་ཁོང་ནས་འཁྲུག་པའི་ཕག་དོག་གིས་ནི་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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གཟི་བརིད་ཆུང་བ་ཉིད་དང༌། ཁོ་བས་མདོག་མི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་དོག་ངན་

པ་ཉིད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ཁོ་བས་བླང་དོར་གི་གནས་ཤེས་པའི་མཁས་པ་ལ་མ་

འདིས་པས་ནི་བླུན་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བླང་དོར་གི་གནས་མི་ཤེས་པའི་

རོངས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། མི་དགེ་བ་དེ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དམ་ཞེ་

ན། མ་ཡིན་ཏེ། མི་དགེ་བའི་ལས་ལམ་འདི་ཀུན་གིས་དང་པོར་མི་ཉིད་ལ་ནི། རྣམ་

སིན་གི་འབས་བུ་དམལ་བ་དང༌། དུད་འགོ་དང༌། ཡི་དྭགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ངན་

འགོའ།ོ །མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། ཆེན་པོས། དམལ་བ་དང༌། འབིང་གིས་དུད་འགོ་

དང༌། ཆུང་ངུས་ཡི་དྭགས་སུ་སིན་པར་བཤད་པ་ནི། དུད་འགོ་ལས་ཡི་དྭགས་ཤེས་

པ་གསལ་བས་ཐར་ས་བ་ལ་དགོངས་པར་བཞེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། མི་དགེ་བ་ཞེས་བ་བ་དེ་དག་གི་རྣམ་སིན་སྔར་བསྒགས་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ། དགེ་བའི་ལས་ལམ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་སིན་གི་

འབས་བུ་དེ་ནི་བཟློག་སྟེ། འབྱུང་ལ། རྒྱུ་མཐུན་དང་བདག་པོའི་འབས་བུ་ཡང་དེ་

ལས་ལྡོག་སྟེ་འབྱུང་བར་ཤེས་པར་བའོ། །མདོར་ན་ལས་ངེས་པ་དང༌། འཕེལ་ཆེ་བ་

དང༌། མ་བས་པ་དང་མི་འཕད་པ་དང༌། བས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་བཞིར་བསྡུས་ནས་འདི་

དག་གི་དོན་བསམ་པར་བའོ། །

བཞི་པ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང༌། གཏི་མུག་དེས་བསྐེད་པའི་ལུས་

ངག་གི་ལས་ནི་མི་དགེ་བའོ་དང་གི་སྒ་ཕྱི་མས་དུག་གསུམ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མི་དགེ་

བར་འགྱུར་བར་མ་ཟད། དེས་བསྐེད་པའི་ལས་ཀང་མི་དགེ་བར་འགྱུར་བར་སྡུད་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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པའོ། །མ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་མེད་པ་དང་གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་དགེ་བར་འགྱུར་བར་མ་ཟད། དེས་བསྐེད་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་དེ་ཡང་

དགེ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ལས་མི་དགེ་བ་ལས་ནི་བདེ་འགོ་དང་ངན་འགོའི་

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་ལ་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་

དོ། །དགེ་བའི་ལས་ལས་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་བདེ་འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། འཛམ་བུ་

གིང་ལ་སོགས་པའི་བེ་བག་གམ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐེ་བའི་བེ་བག་གིས་སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་

བདེ་བ་དག་འབྱུང་བས་ལས་འབས་ལེགས་པར་བསམས་ལ་ངན་འགོའི་རྒྱུ་འགོག་

པ་དང༌། བདེ་འགོའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་ལས་འབས་བསམས་

ནས། ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི་ནི་མི་དགེ་བ་ཀུན་ལས་ལྡོག་པར་བ་ཞིང༌། དགེ་བ་

ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བའོ། །སྔར་བཤད་པའི་འཇུག་ལྡོག་གི་ཆོས་བཅུ་དྲུག་ཤེས་

ནས་ལྡོག་པར་བ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཀུན་སོང་ཙམ་ནས་”བསོམ
1
་པ་འདི་ནི་སོ་

གསུམ་གི་ཆོས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་འབས་བུ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་ཆོས་འདིས་

དམལ་བ་དང་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་ཞིང་འདོད་པའི་ལྷ་

དང་མིའི་ནང་དག་ཏུ་ཚོར་བ་སིམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བདེ་བའི་དཔལ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང༌། མིའི་ནང་དུ་འཁོར་བསྒྱུར་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་རིགས་རྒྱས་པ་

འཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། དེར་མ་ཟད་རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། ཚད་

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༣ན།   ཞོལ། ༡༠ན༢ན།   བླ། ༡༡བ༤ན།   བསོམ      སྐུ། ༡༡ན༡ན།    སོམ



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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མེད་བཞི་དང༌། གཟུགས་མེད་བཞི་སོམས་པས་ནི་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པའི་བདེ་བ་

མོང་བར་བེད་དོ། །ཡང་ན་བསམ་གཏན་སོགས་ཆོས་བཅུ་དྲུག་”སོམས
1
་པའི་

འབས་བུའི་ངོ་བོར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་ལྡོག་པར་བ་བའི་ཆོས་བཅུ་

གསུམ་ལས་ལོག་ཅིང༌། འཇུག་པར་བ་བའི་ཆོས་གསུམ་ལ་ཞུགས་པའི་མངོན་

མཐོའི་རྒྱུ་ཆོས་བཅུ་དྲུག་པོ་འདི་དང་དེའི་འབས་བུ་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་པའོ། །

གཉིས་པ་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མདོ་ལས་ཇི་ལྟར་

གསུངས་པའི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལ་རྒྱལ་པོས་ཀང་བསབ་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཇི་ལྟ་བུ་གསུངས་པ་དང༌། མཁས་

རོངས་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་སྐྲག་པ་སྐེད་མི་སྐེད་ཀི་ཁྱད་པར་དང༌། སྐྲག་པ་དེ་ཡང་

བདག་འཛིན་ལས་བྱུང་བར་སྟོན་པས་གསུངས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་

དམིགས་པ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པ་དག་ཀང་ཐ་མལ་སྐེ་བོ་གཞན་དང་

ཐ་སད་པའི་ཤེས་པས་རྟོགས་པར་དཀའ་བས་ཕ་ཞིང༌། གཞན་གིས་གཏིང་དཔག་

པར་དཀའ་བས་ཟབ་པར་མཁས་པ་དག་ལ་སང་བ་དང༌། བིས་པ་ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་

པ་ལ་སྐྲག་པ་བེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་རྟེན་འབེལ་ཟབ་མོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི། 

གང་ཞིག་རྟོགས་ན་ཐར་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ་ལ་ངེས་ལེགས་ཀི་ཆོས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༦ན།    ཞོལ། ༡༠ན༥ན།   སྒོམས      བླ། ༡༢ན༡ན།  སྐུ། ༡༡ན༤ན།   བསྒོམས



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གཉིས་པ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་བིས་པ་སྐྲག་པ་དང༌། མཁས་པ་མི་སྐྲག་

པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་བསྟན་པ་ན། བིས་པ་མི་མཁས་པ་ཁ་

ཅིག་དེ་ལྟ་ན། བདག་ད་ལྟ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ཕྱིས་སྐེ་བ་གཞན་དུ་

ཡང་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་ལ། བདག་གི་བ་ཕུང་པོ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང༌། ཕྱིས་ཀང་ཡོད་

པར་མི་འགྱུར་ཞེས། བདག་དང་བདག་གི་བ་ཆད་དོགས་ནས་བིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་

སྐྲག་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་མཁས་པ་ལ་ནི་རང་བཞིན་གིས་

སྟོང་པ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་འཁོར་བ་སོང་བ་དང༌། ཐར་པ་ཐོབ་པ་མཐོང་ངོ་སམ་དུ་སྐྲག་

པ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུག་པོ་ལྔ་དང༌། འབྱུང་བ་བཞི་དང་བཅས་པའི་

ཆོས་དགུ་ལ་བཏགས་པའི་སྐེ་རྒུ་སོ་སོ་སྐེ་བོ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ་ང་དང༌། ང་ཡིར་

འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ང་ཡིར་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པའི་སྐེ་རྒུ་ལ་ཕན་པ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་གསུངས་པའི་རྒྱལ་བས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་སྐྲག་པ་བདག་དང་བདག་

གིར་འཛིན་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་དང༌། བིས་པ་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའི་ཆེད་དུ་

སྟོང་པ་ཉིད་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་རྫུན་པར་”བསྒྲུབ་པ་

དང༌། བཅིངས་ཐར་རང་བཞིན་གིས་དགག་པ་དང༌། ཆོས་ཀུན་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་

དང་བལ་བར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། དངོས་དང༌། དེ་སངས་པས་ཐར་པ་འཐོབ་པར་བསྟན་པ་དང༌། 

དེ་ཉིད་གཟུགས་བརན་གི་དཔེས་བཤད་པ་དང༌། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པ་ཐར་པའི་རྒྱུར་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཐ་སད་དུ་ང་དང་ང་ཡི་བ་ཡོད་ཀང་དམ་པའི་དོན་དུ་བདག་ཡོད་

བདག་གི་ཡོད་ཅེས་པའི་འཛིན་པ་འདི་ནི་ལོག་ཅིང་འཁྲུལ་པ་དང་རྫུན་པ་ཡིན་ཏེ། 

གང་གི་ཕྱིར་ན་ང་དང་ང་ཡི་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་

གིས་གཟིགས་དགོས་པ་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་མངོན་སུམ་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་

དེའི་གཟིགས་པའི་ངོར་ང་དང་ང་ཡི་བ་གཉིས་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་

ནི། ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྫུན་པ་ཡིན་ཏེ། ངར་འཛིན་

དེ་ནི་དོན་དུ་སྟེ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའི་རྫུན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འབས་བུ་གང་གི་

ས་བོན་རྫུན་པ་དེའི་འབས་བུ་སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག་སྟེ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུ་

རྫུན་པ་ལ་འབས་བུ་བདེན་པ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕུང་པོ་དེ་ལྟར་མི་བདེན་པར་མཐོང་ནས་ང་དང་ང་ཡི་བ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ང་དང་ངར་འཛིན་པ་དག་སོང་བར་འགྱུར་ལ་དེ་

སངས་ནས་ནི་ཕྱིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། སྡུག་ཀུན་

སངས་པའི་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་དག་གིས་ཀང་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་གང་

ཟག་དང་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་དགོས་པར་བསྟན་པས། བདག་མེད་གཉིས་ཕ་

མོ་ཉན་རང་འཕགས་པས་ཀང་རྟོགས་པ་གསལ་བར་བསྟན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པས་སྡུག་ཀུན་

ལྡོག་པའི་རེས་འགོའི་དཔེ་དོན་དང༌། ལྡོག་པའི་དཔེ་དོན་ཏོ། །

དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་མེ་ལོང་ལ་བརྟེན་ནས་སུ་དེའི་ནང་དུ་རང་གི་བཞིན་གི་
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གཟུགས་བརན་སང་མོད་ཀི་གཟུགས་བརན་དེ་ནི་ཡང་དག་ཉིད་དུ་ན་སང་བ་ལྟར་

གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ངར་

འཛིན་པ་ནི་དམིགས་པར་འགྱུར་ཡང་རང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་རྫུན་པ་

བཞིན་དུ་ཡང་དག་ཉིད་དུ་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དེ་འགའ་

འང་མེད་”དེ།
1
 དོན་བསྡུས་ན། མེ་ལོང་གི་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་

བཞིན་གི་ཆ་དེ་དང་དེར་སང་ཡང་དེ་དང་དེར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་དེ་བཞིན་

དུ་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོའི་ཆ་འདི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སང་ལ། གཞན་མི་སང་

ཞེས་བར་མེད་པར་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་

སང་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཆ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་གཟུགས་བརན་གི་

དཔེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བ་ཡིན་ཡང༌། གཟུགས་བརན་སང་བ་ལྟར་མ་

གྲུབ་པ་ནི། རྒན་པོ་བར་བང་གི་ཐ་སད་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཀང་རྟོགས་ནུས་

ལ། དེ་རྟོགས་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་རིགས་ཤེས་རགས་པ་ཞིག་ཏུ་འདོད་པ་ནི་མི་

འཐད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་མེ་ལོང་ལ་མ་བརྟེན་པར་དེའི་ནང་དུ། རང་གི་”
2
བཞིན་གི་

གཟུགས་བརན་མི་སང་བ་ལྟར་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརྟེན་པར་ངར་འཛིན་པ་ཡང་དེ་

དང་འད་བས་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་དང་བདག་

གིར་འཛིན་པ་ལྡོག་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དཔེ་དོན་དེ་དག་བཤད་པ་ནི། གང་ཟག་

དང་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་སྟེ། རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་

1 མ་ཕྱི། ༡༢ན༦ན།    དེ།    སྐུ། ༡༢བ༤ན།  ཞོལ། ༡༡བ༤ན།  བླ། ༡༣བ༣ན།    དོ།།

2 མ་ཕྱི། ༡༢བ༣ན།  སྐུ། ༡༣ན༡ན།  ཞོལ། ༡༢ན༡ན།  -བད      བླ། ༡༤ན༡ན།  +བད
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ཕྱིར། དཔེར་ན་གཟུགས་བརན་བཞིན་ཞེས་པའི་རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་བཤད་

པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ཡིས་ནི་སྔར་བཤད་པ། དེ་ལྟ་བུའི་དོན་

སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་

མིག་རྡུལ་མེད་ཅིང་དི་མ་དང་བལ་བ་གཞན་གི་དིང་ལ་མི་འཇོག་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་

ལས་གཞན་གིས་མི་བཀི་བ། ཐེ་ཚོམ་ལས་བརྒལ་བ། སོམ་ཉི་ལས་བརྒལ་བ། ཐོབ་

ནས་བདག་ཉིད་ཀིས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཟླས་ཏེ་སྨས་པས། དགེ་

སོང་གཞན་གིས་ཀང་ཐར་པ་ཐོབ་པར་ལུང་ལས་གསུངས་པས་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་

ཤེས་རབ་ནི་ཐར་པའི་ཐབས་བླ་ན་མེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། འཁོར་བར་འཇུག་པའི་རིམ་པ་དང༌། འཁོར་བ་ལས་ལྡོག་

པའི་རིམ་པ་དང༌། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཕན་ཡོན་དང༌། ཐར་པའི་རང་བཞིན་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འཁོར་བའི་རྩ་བ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

འཁོར་བའི་དཔེའོ། །

དང་པོ་ནི། ཇི་སྲིད་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཡོད་ཅིང་དེའི་

ཞེན་ཡུལ་རིགས་པས་སུན་མ་ཕྱུང་བ་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དེ་ལས་འཇིགས་ཚོགས་ལ་ལྟ་

བས་བསྡུས་པའི་ངར་འཛིན་ཉིད་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཉམས་པར་ཡོད་ལ། མངོན་གྱུར་

ཙམ་ཡང་མ་ཉམས་པའི་ངར་འཛིན་དེ་འད་བ་ཡོད་ན་ཡང་འཁོར་བར་འཕེན་བེད་ཀི་

ལས་གསོག་སྟེ། དེ་ལས་ཡང་ནི་སྲིད་པར་སྐེ་བ་ཡིན་པས་གང་ཟག་དང༌། ཕུང་པོ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཉིད་འཁོར་བའི་རྩ་བ་ཡིན་པས། འཁོར་བ་ལས་
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གོལ་བ་ལ་དེ་གཉིས་བདེན་སྟོང་དུ་རྟོགས་དགོས་པར་བསྟན་པས། ཉན་རང་དག་

བཅོམ་པས་ཀང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་རྟོགས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། ཕུང་པོ་བདེན་

འཛིན་མ་ཟད་པ་དེ་སྲིད་དུ་འཇིག་ལྟ་མི་འཛད་པར་གསུངས་ལ། འཇིག་ལྟ་མ་ཟད་

པའི་དག་བཅོམ་པ་ཡོད་པར་རང་སེ་མཁས་པ་གཞན་ཡང་མི་བཞེད་པས། མགོན་པོ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་འདིས་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པས་ཀང་བདེན་འཛིན་ཟད་པར་སངས་

པ་ཆེས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འོག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་དོན་དེ་ཉིད་ཡང་དང་

ཡང་དུ་གསལ་བར་མཛད་དོ། །སྔོན་ཆོས་འདི་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་ལྟ་བ་ལ་

ཡུན་རིང་དུ་གོམས་པར་བས་པའི་མཐུས། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ཕྱིན་ཅི་མ་

ལོག་པར་འགེལ་བའི་སོབ་དཔོན་གཞན་གི་བཞེད་པ་འགོག་པའི་ཟོལ་གིས་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀི་གཞུང་འདི་དག་འགོག་པ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་དང་ཞེ་འགས་པ་ཡིན་པས། 

བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱང་རིང་དུ་

དོར་བར་བའོ། །མ་རིགས་པ་འདིས་འཁོར་བ་འདིར་ངན་པ་ཅི་ཞིག་མ་བས། དེ་ལྟ་བུ་

ཡང་གནས་རེད་པར་བས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྐེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་

རྟེན་འབེལ་ལམ་གསུམ་པོ་ལས་ཐར་པའི་ལམ་ལ་མ་འབད་ན། ཐོག་མ་མེད་པར་མ་

ཟད་མཐའ་དང་དབུས་ངེས་པར་ཟིན་པ་མེད་པ། ཉོན་མོངས་ལས་ལས་དང་དེ་ལས་

སྡུག་བསྔལ་སྐེ་ཞིང༌། དེ་ལས་ཀང་དེའི་རིགས་འད་དང༌། ཉོན་མོངས་སོགས་སྐེ་བའི་

ཕྱིར། ཕར་སྐེ་ཚུར་སྐེ་བེད་པས་འཁོར་བའི་དཀིལ་འཁོར་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ལྟ་

བུ་ཕན་ཚུན་གི་རྒྱུ་ཅན་འདི་ནི་འཁོར་བར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་བའི་རྩ་བ་ངོས་བཟུང་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།

 379  

ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་མཐའ་དག་དེ་འགོག་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ལ་བསབ་པར་

བའོ། །འདི་དག་རྒྱས་པར་ཤེས་འདོད་ན། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པར་དབུ་མ་

ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྟེན་འབེལ་དེ་ནི་རང་དང་གཞན་དང་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་དང་

དུས་གསུམ་ཉིད་དུའང་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་

མེད་ལ། དོན་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་གོམས་པར་བས་པས། འཇིག་ལྟས་བསྡུས་པའི་

ངར་འཛིན་པ་ནི་ཟད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་ལས་དང་སྐེ་བ་ཡང་ཟད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟར་འཁོར་བའི་རྒྱུ་འབས་སྐེ་བ་དང༌། རྒྱུ་འབས་དེ་དག་ཟད་པ་ཉིད་མཐོང་

ནས་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་རྣམས་ནི། འཇིག་རྟེན་ལ་ཡང་དག་པར་

སྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་དང༌། ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཉིད་དུ་མི་སེམས་སོ། །དེ་ཡང་རྟེན་

འབེལ་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གང་ཞིག་རྟོགས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་ཕན་ཡོན་

ཅན་གི་ཆོས་རྟེན་འབྱུང་སྤོས་པའི་མཐའ་དང་བལ་བ་འདི་ཐོས་ནས་བླུན་པོ་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཀི་དོན་ལ། རྟོག་དཔྱོད་མེད་པ་མཁས་པ་མི་འཇིགས་པའི་གནས་ལ་སང་པ་དག་

གནས་ལུགས་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་སྐྲག་གོ །ཡང་ན་རྟོག་མེད་པ་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ལ་མཁས་པའི་ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པར་བའོ། །

བཞི་པ་ལ་བཞི། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་ཀི་གནས་སབས་ན་བདེན་འཛིན་ཟད་པ་ལ་

འཇིགས་པར་མི་རིགས་པ་དང༌། བདེན་འཛིན་མཐའ་དག་ཟད་པ་ཐར་པར་བསྟན་པ་

དང༌། ལོག་ལྟ་དང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་དང༌། ལྷག་བཅས་ཀི་དུས་ན་ཡང་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 380  

བདེན་འཛིན་ཟད་པ་ཐར་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྐྲག་པའི་གནས་མིན་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། སྟོང་ཉིད་དེ་བདག་དང་བདག་

གི་བའི་ཡུལ་བཀག་པ་ཡིན་ལ། དེས་རྒྱུས་འཇིག་པ་སྐེ་ཞིང༌། ཐར་པ་ཐོབ་ནས་ཕུང་

པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ན། དེ་ཉིད་འཇིགས་པའི་གནས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་སེ་པ་

ཁྱོད་ཀང་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་ཀི་མང་འདས་ལ་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པོ་འདི་དག་ཀུན་

མེད་པར་འདོད་པར་གྱུར་ན་དེ་ལ་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འཇིགས་དེ་ལ་མི་འཇིགས་ན་

སབས་འདིར་ལྷག་མེད་ཀི་གནས་སབས་ན། ཉོན་མོངས་གསུམ་པོ་དེ་མེད་པར་

བཤད་པ་ལ་ཁྱོད་ནི་ཅི་སྟེ་འཇིགས་པར་བེད་དེས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཡང་སྐྲག་པར་མི་

རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་མེད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཐར་པར་མི་འཐད། 

ཐར་པ་དངོས་པོར་མི་འཐད། དངོས་ཀི་དོན་”ཏོ། །

དང་པོ་ནི། སྡུག་བསྔལ་ཟད་པའི་ཐར་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་ཁོ་བོ་ཅག་

མི་འཇིགས་སོ་ཞེ་ན། ཐར་པ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཅིང་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་ཡང་མེད་པས་གལ་ཏེ་ཐར་པ་བདག་མཐའ་དག་བཀག་པ་དེ་འད་འདོད་

ལ། བདག་དང་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བསལ་བ་ལ་འདིར་ནི་ཁྱོད་ཀོ་སྟེ་

ཁྱོད་ནི་ཅིས་མི་དགའ་དགའ་བར་རིགས་ཏེ། ཐར་པའི་གནས་སབས་ན་ཕུང་པོ་མེད་

པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕུང་པོ་བཀག་པའི་ཐར་པ་དེ་ཉིད་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ངན་

ལས་འདས་པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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དངོས་པོ་མེད་པའང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་ཤེ་ལས། 

གལ་ཏེ་སྟོང་མིན་ཅུང་ཟད་ཡོད། །སྟོང་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར། །མི་སྟོང་ཅུང་ཟད་

ཡོད་མིན་ལ། །སྟོང་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་

པ་ཟད་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། མ་ངན་འདས་པ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན། མེད་པར་ལྟ་བ་ལ་

བརྟེན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། མདོར་ན་བདེན་པ་དང་དཀོན་མཆོག་དང་

ལས་དང་འབས་བུའི་འབེལ་བ་སོགས་མེད་དོ་སམ་པ་ནི། མེད་པར་ལྟ་བ་ཉིད་ཡིན་

ལ། ལས་དང་ལས་ཀི་འབས་བུ་མེད་ཅེས་པ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས་

ནི་རྒྱུའི་དུས་སུ་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཞེས་བ་ལ། དེས་འབས་བུ་ངན་འགོ་

སྐེད་པའི་བེད་པས་ན། ངན་སོང་བ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཞེས་མདོ་ལས་

བཤད་དོ། །མདོར་ན་ལས་འབས་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཡོད་པར་ལྟ་བ་

ཉིད་ཅེས་བ་ལ། ལས་ཀི་འབས་བུ་ཡོད་ཅེས་པར་ལྟ་བའི་འདོད་པའི་དགེ་བའི་ལས་

ནི། བསོད་ནམས་ཀི་ལས་དང་འབས་བུ་བདེ་འགོར་རྒྱུ་མཐུན་པ་སོགས་ཀིས་

འབས་བུ་བསྐེད་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །དེས་ན་ལས་

འབས་ཡོད་པ་ནི་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡིན་གི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ལྟ་

ན་རྟག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་ཀི་གནས་སབས་ན་བདེན་འཛིན་ལོག་པར་མ་

ཟད། ལྷག་བཅས་ཀི་གནས་སབས་ན་ཡང་མེད་དེ། གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ཤེས་པས་
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མེད་ལྟ་དང་ཡོད་ལྟ་ཞི་བའི་ཕྱིར། དགེ་མི་དགེའི་ལས་སིག་པ་དང་བསོད་ནམས་

ལས་འདས་པ་དེ་ཡིས་ངན་སོང་དང༌། བདེ་འགོ་ལས་གང་ཟག་དེ་ནི་ཐར་པར་དམ་པ་

རྒྱལ་བས་བཤད་དོ། །ལྷག་བཅས་ཀི་གནས་སབས་ན་ཡང་བདེན་འཛིན་མཐའ་དག་

ཟད་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཡང་སྲིད་ཕྱི་མར་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བའི་སྐེ་བ་ཟད་པ་དེ་ཉིད་

ཐར་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པའོ། །

གསུམ་པ་ཆོས་ཀུན་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བར་བསྟན་པ་ལ་བཞི། རྒྱས་

པར་བཤད་པ་དང༌། དེ་ལ་ཆད་པར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་མེད་པ་དང༌། མཐའ་བལ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། དངོས་པོ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། གགས་པ་

དང་འགལ་བ་སང་བ་དང༌། གཉིས་མེད་ཀི་དོན་རྟོགས་པས་གོལ་བ་དང༌། ཤེས་བེད་

ཀི་དཔེ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་འབས་ཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བ་དང༌། རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་དབུ་མ་པ་འཁོར་བ་རྒྱུ་འབས་མེད་

པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་སྐེ་བ་བདག་འཛིན་གི་རྒྱུ་དང་

བཅས་པ་ཚད་མས་མཐོང་བས་སོ། །རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་དུའང་ཁས་མི་

ལེན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་ལམ་བདེན་གི་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཚད་མས་མཐོང་

བས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་དུ་སྟེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མེད་དོ། །འབས་བུ་བས་
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སྔར་སྐེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པ་དང་ཕྱིས་སྐེས་པ་གང་ཡང་དོན་དམ་པར་རྒྱུ་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་འབས་བུ་སྐེ་བའང་རྟགས་དང་ཡང་དག་

ཉིད་དུ་ན་སྟེ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་དང་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་མ་

གགས་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་ན་རྐྱེན་འདི་པ་ཙམ་

ཡང་བཀག་པས་འཇིག་རྟེན་གི་གགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། རྒྱུ་

འབས་ནི་ཐ་སད་དུ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རང་གི་

ངོབོས་གྲུབ་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། མ་རིག་པ་འདི་ཡོད་པས་ན་འདུ་བེད་འདི་

འབྱུང་སྟེ། དཔེར་ན་རིང་པོ་ཡོད་པས་ཐུང་ངུ་བཞིན། ཞེས་བདུན་པའི་སྒ་དང༌། མ་

རིག་པ་འདི་སྐེས་པས་ན་འདུ་བེད་འདི་སྐེ་སྟེ། དཔེར་ན་མེ་མར་འབྱུང་བའི་འོད་

བཞིན་ནོ། ཞེས་ལྔ་པའི་སྒ་གཉིས་ཀི་རྟེན་འབེལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་དང་བརྟེན་

ནས་སྐེས་པ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ། །རང་གི་ངོ་བོ་ལས་

ཡོད་པ་མིན་ཏེ། རིང་པོ་ཡོད་ན་ཐུང་ངུ་ཉིད་འབྱུང་ལ། །ཐུང་ངུ་ཡོད་ན་རིང་པོ་ཉིད་

འབྱུང་བས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མར་མེ་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རམ་མེད་

ན་དེའི་འོད་ཀང་འབྱུང་བ་མེད་པ་བཞིན། རྒྱུ་འབས་རྟག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་རྒྱུ་འབས་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་མེད་པའི་

ལྟ་བ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྐེ་བ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་མཐོང་

ཞིང་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་ལྟར། འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཇི་བཞིན་དུ་རྒྱུ་འབས་རྟོག་

པའི་སྤོས་པ་ལས་བྱུང་བར་ཁས་བླངས་པས་ཏེ། རྟོག་པས་བཏགས་པ་དང༌། ཐ་སད་
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ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་གི་རྒྱུ་འབས་ཡོད་པར་ཁོ་བོ་ཅག་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཡོད་པར་ལྟ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་འབས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་

འགོག་པ་ཡིན་གི་རྟོག་པའི་སྤོས་པ་ལས་མ་བྱུང་བ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ཇི་བཞིན་

ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཁས་ལེན་ན་ཡོད་ལྟ་ཅན་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་ཡང༌། དེ་ལྟར་ཁས་མི་ལེན་

པའི་ཕྱིར། དེས་ན་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་བརྟེན་པ་མཐའ་བལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་གོལ་བར་

འགྱུར་རོ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ། དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པ་དང་མ་རྟོགས་པའི་དཔེ་

དང༌། ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། ཡོད་མེད་དུ་ལྟ་བ་མ་སངས་ན་

འཁོར་བ་ལས་མི་གོལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། སིག་རྒྱུ་གལ་ཏེ་ཆུ་ཡིན་ན་དེ་དང་ཉེ་བ་རྣམས་ཀིས་ཅིས་མི་མཐོང་

མཐོང་དགོས་ཏེ། ཐག་རིང་ནས་ནི་མཐོང་བའི་གཟུགས་དེ་དང་ཉེ་བ་རྣམས་ཀིས་

གསལ་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེ་དེ་བཞིན་དུ། ཇི་ལྟར་སོ་སོ་སྐེ་བོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ཀི་རྟོགས་པ་ལ་རིང་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པར་

མཐོང་ལ་ཐག་ཉེ་བའི་གཟུགས་མཐོང་བ་དེ་ལྟར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་དང་ཉེ་བའི་འཕགས་

པ་རྣམས་ཀིས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་མཐོང་དགོས་པ་ལས་མི་མཐོང་

བའི་ཕྱིར། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་པའི་ངོར་སྐེས་པ་བུད་མེད་

སོགས་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། ཐག་ཉེ་བར་ཕྱིན་པའི་སིག་རྒྱུ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སིག་རྒྱུ་ཆུ་འད་བ་ཆུ་མིན་པ་དོན་དུ་སྟེ་བརྟགས་ན་ཆུ་མ་

ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། དོན་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མིན་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་བདག་འད་བར་སང་ཡང་བདག་མིན་པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནི། སིག་རྒྱུ་ལ་ནི་འདི་ཆུའོ་ཞེས་བསམས་ཏེ་དེར་ནི་སོང་བ་ལས་

གལ་ཏེ་ཆུ་སྔར་ཡོད་པ་དེ་མེད་པ་ཞེས་འཛིན་པ་དེ་ནི་བླུན་པ་ཉིད་དོ། །དེར་ཆུ་སྔ་

ནས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་འཇིག་

རྟེན་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ཅེས་འམ་སྔར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་

པ་ཕྱིས་མེད་པ་ཞེས་འཛིན་པ་དེ་ནི་རོངས་པ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་རོངས་པ་

ཡོད་ན་འཁོར་བ་ལས་མ་གོལ་ལོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་ཆད་པར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་མེད་པ་ལ་གསུམ། ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་

གཉིས་མེད་རྟོགས་དགོས་པར་བསྟན་པ་དང༌། མཐའ་བལ་རྟོགས་པ་ཡོད་མེད་ཀི་ལྟ་

བ་ཅན་དུ་ཐལ་བ་འཕང་བ་དང༌། སྤོས་བལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་ཆད་པའི་ཉེས་པ་མེད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ལས་འབས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་མེད་པ་པ་ནི། དེའི་དབང་གིས་

ངན་འགོར་འགོ་”བ་
1
ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་

བ་ཅན་གི་ཡོད་པ་པ་ནི། དེའི་དབང་གིས་བདེ་འགོར་འགོ་བས་ལྟ་བ་དེ་ཙམ་ལས་

མེད་ན། ངན་འགོར་མ་ལྷུང་ཡང་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། མཐར་ལྟ་

གཉིས་ལ་མི་བརྟེན་པའི་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ཐར་པར་འགྱུར་ཏེ། གནས་ལུགས་

ཀི་དོན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་མི་འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར་མེད་པ་པར་འགྱུར་ན་

1 མ་ཕྱི། ༡༦བ༦ན།  བ་     སྐུ། ༡༧ན༦ན།  ཞོལ། ༡༦ན༣ན།   བླ། ༡༨བ༤ན།    ལ།



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཡོད་པ་པར་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འགྱུར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལས་འབས་མེད་པར་ཡང་མི་

འདོད་པའི་ཕྱིར། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨ་བ་ཁྱེད་ཀིས་གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་

པ་སུན་ཕྱུང་བས་དོན་གིས་འདི་ནི་མེད་པ་པར་བསན་པར་བའོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་བཞིན་

དུ་དབུ་མ་པ་ཡོད་པ་པར་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་མི་བསན་བསན་རིགས་པར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་

མེད་པ་སུན་ཕྱུང་བས་སོ། །དེ་དག་ནི་མགོ་མཚུངས་ཀིས་དགག་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དབུ་མ་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་མེད་པ་པར་བཤད་དེ་མེད་པ་པར་མི་

རིགས་པར་ཐལ། དབུ་མ་པ་གང་དག་དོན་གིས་ལས་འབས་མེད་པ་ཉིད་དུ་དམ་མི་

འཆའ་ཞིང་ཚིག་གིས་མི་སྨ་བའི་ཕྱིར། ཁས་མི་ལེན་ཡང་སྤོད་པས་ཉམས་སུ་ལེན་ཅེ་

ན། ལུས་ཀི་ཉེས་སྤོད་མཐའ་དག་ལས་ལོག་པའི་ཕྱིར་ལུས་ཀིས་ཀང་མེད་པ་པ་དང་

མཐུན་པར་མི་སྤོད་ལ། གལ་ཏེ་རེད་བཀུར་ཉམས་དོགས་པས་མི་སྤོད་པར་ཟད་ཀི་

སེམས་ལ་ལས་འབས་མེད་སམ་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ལས་འབས་མེད་སམ་པའི་སེམས་

ཀང་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་དེའི་ལམ་ལ་བརྟེན་

པས་ལས་འབས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་དབུ་མ་པས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་བསྟན་པ་ལ་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ཁ་ཅིག །འདི་ནི་

ལས་འབས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་མེད་པ་པར་སྤི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ནོ། 

ཞེས་འདོད་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་མཛད་དོ། །

གསུམ་པ་མཐའ་བལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་

བསྟན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ནི་བསྟན་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གོ་འཕང་མ་

ངན་ལས་འདས་པ་སྟེར་བའི་ལམ་གི་དམིགས་པ་ཡོད་མེད་ལས་འདས་པ་སྤོས་པའི་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཟབ་མོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་

ཁུད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག །འདི་ལས་གཞན་ལ་ཐུན་

མོང་མིན་པའི་ཆོས་འདི་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་ཡང་རང་སེ་ཁ་ཅིག་དང་གཞན་སེ་ཕལ་

ཆེར་གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པར་སྨ་བ་དང༌། རས་ཡོད་ཀི་ཕུང་པོར་སྨ་བ་ཡི་འཇིག་

རྟེན་པ་དེ་དག་སྤོས་བལ་ཟབ་མོ་སྨ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། དང་སྲོང་སེར་སྐ་ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་འཆད་པར་སྨ་བས་དེའི་རེས་སུ་འབང་བའི་གངས་ཅན་པ་

དང༌། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་བར་བཏགས་ནས་འུག་པ་བའི་སོབ་མར་ཁས་ལེན་

པས་འུག་ཕྲུག་པ་རིགས་པ་ཅན་པ་དང་བེ་བག་པ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཚིག་དོན་

དྲུག་ཏུ་འདུས་པར་སྨ་བ་དང༌། གོས་མེད་གཅེར་པུ་བ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྟོང་གི་

ཤེས་པ་རྟག་དངོས་སུ་ཁས་ལེན་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གལ་ཏེ་”
1
ཞིག་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ལས་འདས་པ་དང༌། དངོས་མེད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་པ་ལས་འདས་པ་རྟེན་འབྱུང་སྤོས་པའི་མཐའ་དང་བལ་བ་སྨ་ན་དིས་

དང་ཅུང་ཟད་ཀང་སྨ་མི་ནུས་པས་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་དབུ་མ་

པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་དོན་དུ་བརྟགས་ནས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ཞེས་པའི་མུན་སྤྲུལ་གི་ཚིག་དང༌། ཡང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྟག་དངོས་ཁས་ལེན་

པ་དང༌། འདུས་བས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་སོགས་ཁས་མི་བླང་བར་བདེན་འཛིན་

གི་དམིགས་གཏད་བས་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང༌། རྒྱུ་མཚན་

དེ་ཉིད་ཀིས་འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་རང་ལུགས་ལ་ངེས་པར་ཁས་བླང་དགོས་

1 མ་ཕྱི། ༡༧བ༥ན།   སྐུ། ༡༨ན༦ན།  བླ། ༡༩བ༤ན། -གང་     ཞོལ། ༡༧ན༣ན།    +གང་
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པའི་གཉིས་ཚོགས་ལ་མཁས་པར་བའོ། །

བཞི་པ་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་ལ་བཞི། འགོ་འོང་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐེ་འཇིག་གནས་

གསུམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། ཞར་ལ་གཞན་སེའི་འདོད་པ་དགག་

པ་དང༌། སད་ཅིག་མ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་ཕུང་པོ་ནི་ཆོས་ཅན། དེ་འད་དོན་དུ་སྟེ་རང་བཞིན་གིས་

ཅི་ཡོད་མེད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གི་ཡོད་ན་དུས་གསུམ་དུ་གནས་དགོས་པ་ལ་

ཞིག་ནས་ག་ཤེད་དུ་འགོ་བ་མེད་ཅིང༌། སྐེ་བའི་ཚེ་ག་ཤེད་ནས་འོང་བ་མེད་ཅིང་

སྐེས་ནས་ཀང་དེའི་རེས་སུ་སད་ཅིག་ཀང་མི་གནས་པ་དུས་གསུམ་དུ་གནས་པ་

ལས་འདས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དམ་སོས་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་སྟོན་

པའོ། །འཇིག་རྟེན་འཁོར་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དོན་དུ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་

མི་སྟོང་གི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་གི་ཕྱིར་ན། གཉིས་

ཀའང་ཡང་དག་ཏུ་འགོ་བ་དང་འོང་བ་དང་གནས་པ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར། རྒྱས་པར་ནི་

རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་འགོ་འོང་བརྟག་པའི་རབ་བེད་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐེ་བ་དང་ནི་གནས་པ་དང་འགག་པ་དོན་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པ་ག་ལ་ཞིག་སྟེ་མེད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན། སྐེ་བ་

དང་འགག་པའང་ཡང་དག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་རིགས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བེ་བག་པས་རྡུལ་ཕན་རྟག་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། 

ཁྱབ་འཇུག་པ་སྐེས་བུ་རྟག་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །
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དང་པོ་ནི། བེ་བག་པ་ན་རེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྐེ་འཇིག་བེད་པར་ཁས་ལེན་

པ་དེ་ལ་ཉེས་པ་དེར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་རྡུལ་ཕན་རང་བཞིན་གིས་རྟག་

པར་ཁས་ལེན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་གནས་སབས་འགྱུར་

བ་ཡོད་དམ་མེད། དང་པོ་ལྟར་ན་རྡུལ་ཕན་ཇི་ལྟར་སད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་རྟག་

དངོས་ཡིན་ཏེ་མིན་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་གནས་སབས་རྟག་ཏུ་འགྱུར་ན་ནི། སྟེ་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་གནས་སབས་འགྱུར་བ་མེད་ན་ནི་དོན་དུ་རང་བཞིན་གིས་བིས་

པ་ལས་གཞོན་ནུ་དང༌། དེ་ལས་རྒས་པ་སོགས་གཞན་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། གནས་སབས་ཀང་རྟག་པ་ཐེར་ཟུག་པའི་ཕྱིར། ཉེས་པ་དེས་

འཇིགས་པས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་སད་ཅིག་མར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། རྡུལ་ཕན་རྟག་

ལ་གནས་སབས་ཁ་ཅིག་མི་རྟག་པར་ཁས་ལེན་པ་ལྟར་ཕྱོགས་གཅིག་འང་ནི་སྟེ་ཆ་

གཅིག་ཟད་པས་འགྱུར་བར་འདོད་དམ། ཆ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་དུ་ཟད་པས་

སད་ཅིག་མར་འགྱུར་”གང
1
་ན་དེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀའང་རིགས་པ་དང་ལྡན་པ་མིན་

པར་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཕྱེད་གོ་རལ་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཕྱེད་སྔར་གི་

དེ་ཉིད་གནས་པའི་མི་འད་བ་དམིགས་དགོས་ན་དེ་འདའི་མི་འད་བ་ཉིད་མི་དམིགས་

པའི་ཕྱིར། །

གཉིས་པ་ནི། ཁྱབ་འཇུག་པ་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཁྱབ་འཇུག་ནི་ཐོག་མཐའ་མེད་

པའི་སྐེས་བུ་རྟག་པ་རིང་པ་ཡིན་པས་རང་བཞིན་དང་གནས་སབས་ལ་བརྟགས་པའི་

ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཁྱབ་འཇུག་དངོས་པོ་ཡིན་ན། སད་ཅིག་མ་ཡིན་དགོས་

1 མ་ཕྱི། ༡༨བ༥ན།   སྐུ། ༡༩བ༡ན།    གང   ཞོལ། ༡༨ན༣ན།    གང   བླ། ༢༠བ༥ན།    གང
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ལ། སད་ཅིག་མ་ཡིན་ན་རང་གྲུབ་པའི་དུས་གཉིས་པར་རིལ་མེད་པའི་ཕྱིར། སྔ་དུས་

ན་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ཕྱི་དུས་སུ་གནས་པའི་རིང་པ་འགའ་ཡང་ལྟ་ག་ལ་ཞིག་

ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་”བརྟན
1
་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སད་ཅིག་མ་

མིན་ནའང་སྔ་དུས་ན་གནས་པའི་དངོས་པོ་ཕྱིས་ཀང་གནས་པའི་རིང་པ་འགའ་ཡང་

ལྟ་ག་ལ་ཞིག་དངོས་པོ་རིང་པ་ལ་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཞི་པ་ལ་བཞི། སད་ཅིག་ལ་ཆ་བཅས་ཀིས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་དང༌། ཆ་བཅས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། གཅིག་དང་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་

དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་མཐའ་ལྡན་དུ་མི་བཟུང་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། སད་ཅིག་མ་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་དེ་ཉིད་དུས་གཉིས་པར་མི་སོད་

པས་མི་རྟག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་སད་ཅིག་གཅིག་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་སད་ཅིག་མ་དེ་ལ་རང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱི་མཐའ་ཁས་ལེན་

དགོས་ལ་ཕྱི་མཐའ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐོག་མ་དང་དབུས་ཡོད་པར་བརྟག་ཅིང་ཁས་

ལེན་དགོས་ཏེ། ཆ་མེད་ཀི་དངོས་པོ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་སོད་བཅུད་ཀི་

འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཅན། སད་ཅིག་གཅིག་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་མིན་པར་ཐལ། 

རང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་སད་ཅིག་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཐོག་མཐའ་དབུས་གསུམ་སོ་སོར་རང་བཞིན་གིས་གནས་སོ་ཞེ་

ན། སད་ཅིག་མ་དེའི་ཐོག་མ་དང་དབུས་དང་ཐ་མ་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་གཞན་གང་

1 མ་ཕྱི། ༡༩ན༢ན།   སྐུ། ༡༩བ༤ན།    བརན   ཞོལ། ༡༨ན༦ན།    བརེན   བླ། ༢༡ན༢ན།    བརན



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ལས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་གནས་པར་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སད་ཅིག་བཞིན་དུ་ཆ་ཡོད་

མེད་བརྟག་ཅིང་བསམ་པར་བས་ན་ཐོག་མ་དང་དབུས་དང་ཐ་མ་ཉིད་གསུམ་གི་ཆ་

དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་དག་གིས་ནི་ཁྱབ་བེད་དངོས་པོ་ཆ་མེད་བཀག་ནས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་ཅན་གི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། གཅིག་པུ་ཉིད་དུ་བདེན་པ་

མིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཐ་དད་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་དེ། 

གཟུགས་ཅན་ཕྱོགས་མེད་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དུ་མར་བདེན་ནོ་ཞེ་

ན། དུ་མར་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ་གཅིག་

མེད་པར་ནི་དུ་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་ཅན་གིས་མཚོན་ནས་ཆོས་ཀུན་ལ་

གཅིག་དང་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་བདེན་གྲུབ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །གཟུགས་

ཅན་བདེན་སྟོང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གཟུགས་ཅན་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་

པ་མེད་པར་གཟུགས་ཅན་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་

དེ། རྟེན་མེད་ན་བརྟེན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྤོད་འཇུག་ལས། དཔྱད་བ་རྣམ་པར་

དཔྱད་བས་ནས། །རྣམ་གཅོད་ལ་ནི་རྟེན་ཡོད་མིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དངོས་པོ་རང་ནི་ཞིག་པའམ་ནི་ཐོ་བས་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་པོ་ཡིས་

རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར་གང་ན་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་

པ་འཇིག་པའམ་དེ་འཇོམས་པའི་གཉེན་པོར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་སྟེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་

ཐོབ་པ་ཡིས་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བ་དོན་དུ་སྔར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་གསར་དུ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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འགིབ་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་ཡོད་མ་མོང་བ་དེའི་ཕྱིར། 

བཞི་པ་ནི། འཁོར་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མ་

གྲུབ་པས་ལྟ་བ་ངན་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཐའ་བཅུ་བཞིར་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་ལ་

གཞན་གི་སེ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས་ཞུས་

པ་ན་རྒྱལ་བ་ཅང་མི་གསུང་བར་བཞུགས་པ་ཡིན་ལ། གང་གི་ཕྱིར་ན། ཁྱད་གཞི་མེད་

པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུང་སྟོན་པ་མི་རུང་ཞིང༌། བདག་མེད་པ་”
1
དང་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་བསྟན་པའི་སོད་དུ་མི་རུང་བར་གཟིགས་ནས་ལུང་མ་བསྟན་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ཟབ་མོའི་ཆོས་སོད་མིན་གི་འགོ་བ་ལ་མི་གསུང་བ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ན་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུང་བ་དང་གསུང་བ་མིན་པ་མཐའ་དག་མངོན་སུམ་དུ་

གཟིགས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཤེས་ཀི་མི་མཁྱེན་པས་མ་

ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། ཟབ་མོ་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་དང༌། དེ་ལ་

སྐྲག་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། རྒྱལ་པོས་ཀང་ཟབ་མོའི་དོན་རྟོགས་པར་གདམས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ཟབ་མོ་

མཐའ་གང་དུ་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་བར་མེད་ཅིང༌། རྟེན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

གནས་མེད་པ་གང་ཞིག་རྟོགས་ནས་གོམས་པར་བས་པ་ལས། ཐེག་པ་གསུམ་གའི་

འབས་བུ་ཐོབ་པའི་ཟབ་མོ་ནི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་

རྣམས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་གསུངས་པར་

1 མ་ཕྱི། ༢༠ན༣ན།   སྐུ། ༢༠བ༥ན།  བླ། ༢༢ན༤ན།   -བ་     ཞོལ། ༡༩བ༡ན།  +བ་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཚན་འཛིན་གིས་ཇི་ལྟར་ཞེན་པའི་གནས་མེད་པའི་ཆོས་འདིས་

སྐྲག་པའི་སྐེ་བོ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་མཐུས་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་གནས་ལ་མངོན་པར་དགའ་ཞིང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དང༌། སྔར་

ཡོད་མེད་པར་འཛིན་པ་ལས་མ་འདས་པའི་མི་མཁས་པ་རྣམས་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

བཟུང་ནས་ཕུང་བར་འགྱུར་ཏེ་འཇིགས་པར་རིགས་པ་མིན་པའི་གནས་ལ་འཇིགས་པ་

དེ་དག་ནི་ཁ་ཅིག །རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་དུ་བསྟན་པ་ན། སྐུར་

བ་འདེབས་ཤིང་སྤོང་བར་བེད་ལ། སོངས་ནས་ངན་འགོར་འགོ་བ་དང༌། ཁ་ཅིག་དེ་ལ་

མོས་ཀང་དོན་བེད་ནུས་པའི་དངོས་པོ་འགག་པ་དེའི་དོན་དུ་གོ་ནས་ལས་འབས་ལ་

སྐུར་བ་འདེབས་ཤིང༌། ཆོས་གང་ཡང་ཡོད་མེད་གང་དུ་ཡང་བཟུང་བར་བ་བ་མིན་ནོ་

ཞེས་དེ་སད་སྨ་ཞིང་གཞན་ལ་དེ་ལྟར་སྒོག་པར་བེད་པས་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་རང་

ཡང་”ཕུང
1
་ལ་གཞན་ཡང་”ཕུང

2
་བར་བེད་དོ། །སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་དབུ་མ་རྒྱན་

གི་འགེལ་པར་གསུངས་པ་ལྟར། བ་གསོད་པ་དང་རི་དྭགས་གསོད་པ་སོགས་ནི་རང་

གཞན་ལ་ཕན་པ་ཆུང་ངུའི་སྲོག་ཆགས་རྣག་ཅན་གངས་ཡོད་པ་ཞིག་གསོད་པར་ཟད་

ཀི་སྟོང་པ་ཉིད་སོང་བར་བེད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་

སེལ་བའི་སྒོན་མེ་ཆོས་ཀི་སྐུའི་རྒྱུ་ལ་གནོད་པ་བས་པ་ཡིན་པས་བདག་ལེགས་སུ་

འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་གནས་འདི་ལ་གཟབ་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོས་ནས་རང་བཞིན་གཉི་ག་ལ་དེ་དག་གིས་ཅི་

1 མ་ཕྱི། ༢༠བ༤ན།   སྐུ། ༢༡བ༡ན།    བླ། ༢༢བ༦ན།   ཕུང     ཞོལ། ༢༠ན༢ན།    འཕུང

2 མ་ཕྱི། ༢༠བ༤ན།   སྐུ། ༢༡བ༡ན། བླ། ༢༢བ༦ན།  ཕུང    ཞོལ། ༢༠ན༢ན།    འཕུང
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ནས་ཀང་མི་”ཕུང
1
་བ་སྟོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས། རྟེན་འབེལ་ལ་

སྐུར་བ་བཏབ་ན། །ངན་འགོར་འགོ་བ་དང༌། རྟེན་འབེལ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་

དགོས་པ་ཉིད་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཁས་བླང་དགོས་པ་དང༌། རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཅུང་ཟད་ཀང་བཞགས་མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་

བདེན་པ་གཉིས་མིང་ཙམ་བར་ཙམ་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་ལྟར་གིས་ཤིག་ཅེས་

གདམས་སོ། །

གཉིས་པ་རྒྱལ་པོས་ཀང་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་བསབ་པར་གདམས་པ་ལ་གཉིས། 

སབས་དགོད་པ་དང༌། བདག་མེད་གཉིས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོས་ནས་ཁྱོད་ལ་འཇིག་རྟེན་འདས་ཀི་ཚུལ་ལུགས་

མཐའ་གཉིས་ལ་མི་བརྟེན་པའི་ཡང་དག་པ་ངེས་དོན་གི་མདོ་སེ་ལས་གསུངས་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རིགས་པ་དང་ལུང་གི་དབང་གིས་བཤད་པར་བའོ། །ཅིའི་དོན་དུ་ཞེ་

ན། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ནི་མི་ཕུང་པར་བགི་བའི་སད་དུའོ། །འཁོར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་

སིག་དང་བསོད་ནམས་བ་བ་ལས་འདས་པའི་ཟབ་མོ་གསུང་རབ་ལས་བཀོལ་བའི་

དོན་དང་ལྡན་པ་མུ་སྟེགས་གཞན་དང་རང་གི་ཡང་སེ་པ་གནས་མེད་པ་ལ་འཇིགས་

པས་མ་མངས་པའོ། །དོན་དེ་ཁྱེད་ལ་བཤད་པར་བའོ་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བཤད་པ་དང༌། ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང༌། ཚིག་དོན་སོ་སོར་བསྟན་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༢༠བ༦ན།  སྐུ། ༢༡བ༣ན།  བླ། ༢༣ན༢ན།   ཕུང     ཞོལ། ༢༠ན༤ན།   འཕུང



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།

 395  

དང་པོ་ནི། གང་ཟག་ནི་མིང་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི། 

རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་

མ་རིག་རྐྱེན་ཅན་དུ། །གང་ཕྱིར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུང༌། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་

འཇིག་རྟེན་འདི། ། རྣམ་རྟོག་ཡིན་ཞེས་ཅིས་མི་འཐད། ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ཏེ། 

འཇིག་རྟེན་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དེས་དངོས་

པོ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་ཞེན་པའི་དབང་གིས་ལས་བསགས་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་

འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེས་ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན་གང་

ཟག་དང་ཕུང་པོ་ཁས་མི་ལེན་དུ་མི་རུང་ལ། དེ་ཡང་མ་རིག་པའི་འཛིན་སྟངས་

བཀག་པའི་རེས་སུ་མིང་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་རྟོག་པས་བཏགས་པ་

ཙམ་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་

ཀང༌། རྟོག་པ་མེད་པར་འདོད་ཆགས་ལ། །སོགས་ལ་ཡོད་ཉིད་ཡོད་མིན་ལ། །ཡང་

དག་དོན་དང་རྟོག་པ་ཞེས། །བློ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་འཛིན། ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། 

དེའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། རྟོག་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་ཡོད་པ་ཉིད་དང༌། རྟོག་པ་མེད་པར་

ཡོད་པ་ཉིད་མེད་པ་དེ་དག་ནི་གོར་མ་ཆག་པར་ཐག་པ་བསྔོགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་

སྦྲུལ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པར་ངེས་སོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡང་དག་དོན་ནི་

རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའོ། །རྟོག་པ་ནི་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྐེ་བའོ། །འགེལ་པ་དེར་ཆགས་

སོགས་རྣམས་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། 

ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་ལྟར་རྟོག་པས་བཞག་པར་

འཆད་པའོ། །དེ་ལ་ཁ་བོའི་མདོག་དང་འཁྱིལ་ལུགས་སྦྲུལ་དང་འད་ཞིང༌། ཡུལ་མི་
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གསལ་བར་སང་བ་ན་ཐག་པ་ལ་འདི་སྦྲུལ་ལོ་སམ་པ་འབྱུང་ངོ༌། །དེའི་ཚེ་ཐག་པ་ལ་

ཐག་པའི་ཚོགས་པ་དང་ཆ་ཤས་སྦྲུལ་གི་མཚན་གཞིར་འཇོག་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

པས། དེའི་སྦྲུལ་ནི་རྟོག་པས་”རྟགས
1
་པ་ཙམ་མོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་

ངའོ་སམ་པ་འབྱུང་བ་ན། ཕུང་པོའི་སྟེང་ནས་སྔ་ཕྱིའི་རྒྱུན་གི་ཚོགས་པ་དང༌། དུས་

གཅིག་པའི་ཚོགས་པ་དང༌། དེའི་ཆ་ཤས་ངའི་མཚན་གཞིར་འཇོག་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་རང་ཕུང་པོའི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་དེའི་གཞིར་

འཛིན་རྒྱུ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། ང་དེ་ནི་རྟོག་པས་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཁམས་དྲུག་གང་ཟག་ཏུ་མི་རུང་བ་དང༌། དཔྱད་པ་ལྔའི་སོ་

ནས་གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྐེས་བུ་གང་ཟག་ནི་ཁམས་དྲུག་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་

པ་ཙམ་ཡིན་གི། ཁམས་དྲུག་རེ་རེ་བ་དང་འདུས་པ་དང་དེ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་གང་

ཡང་སྐེས་བུར་མི་རུང་སྟེ། ས་མིན་ཆུ་མིན་པ་དང༌། མེ་མིན་རླུང་མིན་ནམ་མཁའ་

མིན་རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན་ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁམས་དྲུག་རེ་རེ་བ་གང་ཟག་མིན་པར་

བསྟན་ལ། ཀུན་མིན་ན་ཞེས་པས་ཁམས་དྲུག་འདུས་པ་གང་ཟག་མ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་

ལས་གཞན་ན་སྐེས་བུ་གང་ཞེས་དེ་དག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་གང་ཟག་ཏུ་མི་རུང་

བར་བསྟན་ཏོ། །སྐེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ་ཁམས་དྲུག་འདུས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་ཕྱིར། །གང་ཟག་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་ནི་རེ་

1 མ་ཕྱི། ༢༢ན༡ན། ཞོལ། ༢༡ན༤ན།  རགས     བླ། ༢༤ན༣ན། སྐུ། ༢༢བ༤ན།  བཏགས
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རེའང་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ། ཆ་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་བཙལ་ན་བདག་ཕུང་པོ་ལས་རྣམ་ལྔར་མེད་དེ། ཕུང་

པོ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གཅིག་”ཡིན
1
་ཏེ། བདག་མི་རྟག་པར་ཐལ་བ་དང༌། དུ་

མར་ཐལ་བ་དང༌། སྐེ་བ་དན་པ་མི་འཐད་པ་སོགས་ཀི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་

དེར་ཕུང་པོ་དེ་འཁར་གཞོང་ལ་རྒྱ་ཤུག་ལྟར་བརྟེན་པ་མིན་ལ། ཕུང་པོ་དེ་ལ་བདག་

དེ་དེ་ལྟར་བརྟེན་པ་མིན་ཏེ། དམིགས་རུང་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕུང་པོ་དེ་མེད་

པར་བདག་ཡན་གར་བར་དམིགས་པ་ཡང་མིན་ཏེ། ཕུང་པོ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་

ཅན་དུ་དམིགས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །བདག་དང་ཕུང་པོ་མེ་ཤིང་ལྟར་འདེས་ཏེ་དེ་

ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་བརོད་དུ་མེད་པ་མིན་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་དེ་ཉིད་དང་གཞན་གང་

རུང་གིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདག་ནི་ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དེ་མེད་པར་

ཐལ། དཔྱད་ན་རྣམ་པ་ལྔར་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཟུགས་ཕུང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། 

ཕུང་པོ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། རྟེན་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། བརྟེན་པ་

འབྱུང་འགྱུར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། ཆོས་གཞན་ལ་སྦར་བ་དང༌། 

ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། དེས་ན་

1 མ་ཕྱི། ༢༢ན༦ན། ཞོལ། ༢༡བ༤ན།  བླ། ༢༤བ༣ན།  ཡྱིན      སྐུ། ༢༣ན༤ན།   མྱིན
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འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་དང་། འདུས་པ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། 

སྒྲུབ་བེད་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འབྱུང་བ་གསུམ་ས་དང་གཅིག་མིན་ཏེ། ས་ལ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་

ཚང་བར་ཐལ་བ་དང༌། མཚན་ཉིད་འཆོལ་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ས་འདི་ལ་འབྱུང་

བ་གསུམ་བརྟེན་པ་མིན་ཞིང་གསུམ་པོ་དེ་ལ་འདི་བརྟེན་པ་མིན་ལ། གསུམ་པོ་དེ་

མེད་པར་ས་གནས་པ་ཡང་མིན་ནོ། །འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། བདག་བཞིན་

རྫུན་པར་ཐལ། ཆུ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེའང་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་བཞིར་དཔྱད་ན་མི་རེད་

པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་འབྱུང་བ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རེ་རེའང་ངོ་བོ་

ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ས་ཆུ་མེ་དང་རླུང་རྣམས་ནི་གང་ཞིག་གསུམ་མེད་

པར་རེ་རེ་མེད་ལ། གཅིག་མེད་པར་ཡང་གསུམ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ལྟོས་ན་འདུས་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགལ་བ་དང༌། 

དེའི་ལན་དགག་པ་དང་རྩོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འབྱུང་བ་རྣམས་སོ་སོར་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། གལ་ཏེ་གསུམ་མེད་པར་རེ་རེ་མེད་ལ་མེ་ལྟ་བུ་གཅིག་

མེད་པར་ཡང་གཞན་གསུམ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཅི་ལྟར་འདུས་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པ་སྐེད་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སོ་སོ་རང་གི་ངོ་བོས་མེད་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། སོ་སོ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པས་འདུས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་

དོ་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་བུད་ཤིང་མེད་པར་མེ་ཅི་སྟེ་མེད་

ཡོད་པར་ཐལ། འོན་ཏེ་བཞི་པོ་སོ་སོ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཡོ་
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དང་ཐོགས་པ་དང་སིན་པ་མེད་པར་ཆུ་ཅིས་མེད་ཅེས་པ་དང༌། ཐོགས་སིན་བསྡུས་པ་

དག་མེད་པར་རླུང་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང༌། གཡོ་སིན་སྡུད་པ་དག་མེད་པར་ས་ཡོད་

པར་ཐལ། ལྟོས་མེད་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་མེ་ཁོ་ན་ཤིང་མེད་པར་མི་འབྱུང་བར་གགས་པས་ལྟོས་

པ་ཡིན་གི། གཞན་གསུམ་ལྟོས་མེད་དུ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། འོན་ཏེ་མེ་འདི་

གཞན་གསུམ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བདག་ཉིད་མེད་ན། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀི་འབྱུང་བ་གསུམ་

གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། གཞན་གསུམ་པོ་

རྟེན་ཅིང་འབྱུང་བ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པ་འདི་རུང་བའང་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞན་ལ་

ལྟོས་པའི་ཕྱིར། 

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཀང་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་དོ་

ཞེ་ན། འབྱུང་བ་དེ་དག་ནི་ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་ཡོད་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། སོ་སོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་རང་གི་ངོ་བོས་མེད་ན་དེ་དག་

ཇི་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སོ་སོ་རང་གི་

ངོ་བོས་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། གཞི་གང་ནས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ལྷག་མ་གསུམ་

པོ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཅེ་ན། གལ་ཏེ་སོ་སོར་

རང་མེད་ཀི་གང་ན་གཅིག་ཡོད་པའི་ཡུལ་དེར་ལྷག་མ་རྣམས་ཡོད་ན། འབྱུང་བ་བཞི་

རང་བཞིན་འདེས་པ་ལ་ཡོད་དམ། མ་འདེས་པ་ལ་ཡོད། ཕྱི་མ་མི་འཐད་དེ། མ་འདེས་

པ་རྣམས་ཡུལ་གཅིག་ན་གནས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། སྔ་མ་མི་འཐད་དེ། འདེས་པ་སོ་

སོ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། སོ་སོའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོས་
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ག་ལ་ཡོད་མེད་པར་ཐལ། འབྱུང་བ་རྣམས་སོ་སོ་རང་མེད་པའི་ཕྱིར། འདེས་ཀང་

ཤས་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པས་མཚན་ཉིད་ཤས་ཆེ་ཆུང་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཅེ་ན། འདུས་

པའི་ཚེ་མཚན་ཉིད་ཤས་ཆེ་ཆུང་འང་། རང་གི་དངོས་པོ་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཐལ། ལྟོས་

མེད་དུ་སོ་སོ་རང་མེད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་སོ་སོའི་

མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་མཚན་

ཉིད་དག་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་མིང་ཙམ་བར་ཙམ་ལ་དགོངས་ནས་བཤད་ཀི་རང་

གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་མི་བཞེད་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཁ་དོག་དི་རོ་རེག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་

མེད་པར་ཐལ། དེ་དག་ལ་ཡང་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་ཚུལ་

འདི་སྦར་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་གསུམ་རེག་མིན་འདི་ལ་མིན། ཞེས་

སོགས་སྦར་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བའི་ཤེས་བེད་དོ། །

དང་པོ་ནི། མིག་དང་རྣམ་ཤེས་དང་གཟུགས་རྣམས་དང་མ་རིག་པ་དང༌། ལས་

དང་སྐེ་བ་གསུམ་དང་བེད་པོ་དང་ལས་དང་བ་བ་དང༌། གཅིག་ལ་སོགས་པའི་

གངས་དང༌། ཕན་ཚུན་ཕད་པའི་ལྡན་པ་དང༌། རྒྱུ་འབས་དང་དུས་དང་ནི་དབིབས་

ཀིས་བསྡུས་པ་ཐུང་ངུ་དང་རིང་པོ་དང༌། སོགས་པས་གྲུ་བཞི་དང་ཟླུམ་པོ་ཞེས་བ་བ་

དང༌། དངོས་པོ་དང་དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་སོགས་པའི་མིང་དང་མིང་ཅན་རྣམས་ཀང་

འབྱུང་བ་བརྟགས་ན་བདག་བཞིན་རྫུན་པར་གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་དོན་བསྟན་པ་དང༌། 
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བཤད་པ་དང༌། སྒྲུབ་བེད་དགོད་པ་དང༌། ཆད་ལྟར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་རིང་ཐུང་ཕ་དང་སོམ་ཉིད་དང་དགེ་

མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་སོགས་ཉིད་ནི་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་དེ། དེ་

ཡོད་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་གཟིགས་དགོས་པ་གང་ཞིག །རྣམ་ཤེས་སུ་

སྟེ་དེའི་གཟིགས་ངོར་འགག་པར་འགྱུར་ཞེས་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མི་རྟོག་པའི་རྣམ་ཤེས་སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པར་བ་བ། གཞན་

ལ་འདིའོ་ཞེས་པ་བསྟན་ཏུ་མེད་པ་ཤེས་བ་མཐའ་ཡས་པའི་གནས་ལུགས་ལ་དབང་

བསྒྱུར་བས་ཀུན་ཏུ་བདག་པོ་དེ་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་ནི་རླུང་གིས་

ཁྱོད་ཀི་གཟིགས་ངོར་གནས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། ཅུང་ཟད་ཀང་མ་

གཟིགས་པའི་ཕྱིར། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོ་འདིར་ནི་རིང་”
1
དང་

ཐུང་བ་དང་ཕ་བ་དང་སོམ་པ་དང་དགེ་དང་མི་དགེ་དང་འདིར་ནི་མིང་དང་གཟུགས་

དག་ཀང་མ་ལུས་པར་ནི་འགག་པར་འགྱུར་བས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་སྟེ། རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་དུ་འགྱུར་བས། མཉམ་གཞག་གིས་

གཟིགས་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་འདུས་བས་རྣམས་བཤིག་པས་དེའི་ཚེ་

འགག་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་

པའི་དོན་གང་ཞིག་སྔར་ནས་ཡོད་ཀང་རབ་རིབ་ཅན་གི་སྐྲ་ཤད་ལྟར་མ་རིག་པས་

”སྒིབས
2
་ནས་མ་ཤེས་པའི་ཕྱིར། སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀིས་མ་མཐོང་བ་ཡིན་གི་སྟོང་

1 མ་ཕྱི། ༢༤བ༢ན།   སྐུ། ༢༥བ༡ན།   བླ། ༢༦བ༦ན། -བ་       ཞོལ། ༢༣བ༥ན། +བ་

2 མ་ཕྱི། ༣༤བ༤ན། ཞོལ། ༢༤ན༡ན།    སྒྲྱིབས         སྐུ། ༢༥བ༣ན།   བླ། ༢༧ན༣བ།    བསྒྲྱིབས
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ཉིད་རྟོགས་པའི་འཕགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ལ་སྔོན་ཆད་བྱུང་བ་རྟེན་འབྱུང་རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་པ་དེ་ཀུན་ནི་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་དེ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་ན་

རྣམ་ཤེས་སུ་སྟེ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་ཕྱིས་ནི་དེ་ལྟར་འགག་

པར་འགྱུར་བས། སྔར་ནས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལ། ཕྱིས་དེ་ལྟར་གཟིགས་པ་

ཡིན་གི། སྔར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཕྱིས་རང་བཞིན་མེད་པར་གཟིགས་པ་མིན་

ཏེ། དེ་ལྟར་ན་མཉམ་གཞག་དངོས་པོའི་འཇིག་བེད་དུ་འགྱུར་གི། གནས་ལུགས་ཀི་

དོན་གཟིགས་པར་མི་འགྱུར་བས་སོ། །འགོ་བའི་ཆོས་ཤེས་བ་དང་ཤེས་པ་འདི་ཀུན་

ཆོས་ཅན། སོམ་བྱུང་གི་རྣམ་ཤེས་མེའི་བུད་ཤིང་”ནི
1
་ཡིན་པར་འདོད་དེ། མ་ལུས་

པ་བསྲེགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་ལུགས་ཀི་དོན་དེ་དག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་

འབེད་པའི་འོད་དང་ལྡན་པས་བསྲེགས་ན་གཉིས་སང་མ་ལུས་པ་ཞི་བར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། དེ་ལྟ་ན་ཁྱེད་ཀིས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་ཁྱེད་

མེད་པ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཅན་གིས་མི་ཤེས་པས་ནི་

སྔོན་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་བཏགས་པ་ཡིན་

ལ་ཕྱིས་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེ་ཉིད་ངེས་པ་དང་དངོས་

པོའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་སྐུར་བ་བཏབ་པའི་

སྐོན་མེད་དོ། །འོ་ན་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་

གིས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གང་གི་ཚེ་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མི་རེད་

1 མ་ཕྱི། ༢༥ན༡ན།   སྐུ། ༢༥བ༦ན།    ནྱི   ཞོལ། ༢༤ན༤ན།    གྱི   བླ། ༢༧ན༦ན།    ནྱི
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པ་དེའི་ཚེ་དངོས་མེད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། རྟེན་མེད་པའི་

བརྟེན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཞི་པ་ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་འདུས་མ་

བས་ཀི་ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་ཡང་ནི་མིང་ཙམ་

ཡིན་གི་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་ཐལ། དགག་བ་ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་ཀི་

དངོས་པོ་མིང་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར། ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་རང་བཞིན་གིས་

ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གཟུགས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། དེ་མེད་པར་ཐལ། 

འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། མིང་ཙམ་ཉིད་ཀང་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་མེད་དེ། མིང་ཅན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་

ཕུང་པོ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་སྦར་བ་ནི། ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་དང་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བེད་

དང་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་ཡང་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་བདག་བཞིན་དུ་ནི་རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་པར་བསམ་པར་བ་སྟེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་སྔར་བཤད་ཀི་གཅིག་

དང་དུ་བལ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གང་ཟག་

བཞིན་དུ་ཁམས་དྲུག་ཀང་བདག་མེད་དོ། །

ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། 

མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པ་རྒྱུ་འབས་སོ་སོར་བསྟན་པ་སྟེ་ལེའུ་དང་

པོའི་འགེལ་པའོ།།  །།
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༼ལེའུ་གཉིས་པ་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབས་སེལ་མར་

བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབས་སེལ་མར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབས་དང༌། མངོན་མཐོ་རྒྱུ་འབས་དང༌། ཡང་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབས་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཐར་འཛིན་གི་ལྟ་བ་དགག་པ་དང༌། ཟབ་མོ་རྟོགས་

པར་དཀའ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དཔེ་གཞན་གིས་བཤད་ཟིན་དན་པར་

བེད་པ་དང༌། དགག་པ་དངོས་དང༌། དེས་ན་མཐའ་བཞིར་ལུང་མ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ཆུ་ཤིང་གི་སོང་པོའི་ཡན་ལག་དག་མ་ལུས་པ་དང་བཅས་ཏེ་

སིང་པོ་ཡོད་མེད་བརྟག་པའི་ཆེད་དུ་བཤིག་པར་བས་ན་སིང་པོ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལྟར་

སྐེས་བུ་ཁམས་དྲུག་དང་བཅས་པ་ཆ་དང་ཆར་ཕྱེ་ནས་བཤིག་ན་དེ་དང་འད་བར་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སིང་པོ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །མདོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཆུ་

ཤིང་རློན་པའི་སོང་པོ་ལ། །སིང་པོ་འདོད་མིས་རིམ་པས་བཤིག་བས་ཀང༌། །ཕྱི་དང་

ནང་ན་སིང་པོ་ཡོད་མིན་ལྟར། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་གིས། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་དང་བདག་མེད་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། 

དངོས་པོར་ཡོད་མེད་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། འཁོར་བའི་ཕྱི་མཐའ་ལུང་མ་

བསྟན་པ་མི་འཐད་པའི་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གང་ཟག་དང་ཁམས་དྲུག་པོ་དེ་ཀུན་བདག་མེད་པར་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་

ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདག་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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མེད་ཅེས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པ་དེའི་ཕྱིར། ཡང་ན་དངོས་པོ་རང་བཞིན་

མེད་པ་དེའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་དངོས་མེད་ཀང་རང་བཞིན་མེད་ཅེས་པའོ། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་གདམས་པ་མཐར་ཐུག”
1
། ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་

བདག་དང་བདག་མེད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཟློག་པར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། བདག་དང་བདག་མེད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ལྟ་བ་དག་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་བདག་དང་བདག་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་མཐའ་བཞིར་ལུང་མ་བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་སོགས་ཡུལ་དྲུག་ཐུབ་པ་ཡིས་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་མིན་པ་དང༌། རྫུན་པ་ཡེ་མེད་མིན་པར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ནི་

གཉི་ག་དོན་དུ་སྟེ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདེན་པར་ཡོད་པ་

བཀག་ནས་གཏན་མེད་དང༌། ཡང་ན་མེད་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 

བདེན་པར་ཡོད་མེད་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཅེ་ན། བདེན་པར་ཡོད་མེད་དེ་ནི་

གཉི་ག་དོན་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ། དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

ཕྱོགས་ལས་འགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དངོས་མེད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་

འགྱུར་དགོས་ན་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཡོད་ཅེས་

པ་དང་མེད་ཅེས་པ་ཡང་དག་ཏུ་གྲུབ་པར་ཐུབ་པ་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པ་དེ་ལྟ་བུས་དམ་པའི་དོན་དུ་ན་འཇིག་རྟེན་

1 མ་ཕྱི། ༢༦ན༣ན།   སྐུ། ༢༧ན༢ན།   བླ། ༢༨བ༣ན།  +་པ      ཞོལ། ༢༥ན༦ན།  -་པ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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འདི་ནི་བདེན་རྫུན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལས་འདས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་དེ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་གིས་མཐའ་ཡོད་པ་དང་

མཐའ་མེད་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ཞེས་ལུང༌། ཇི་སད་བསྟན་ཏེ་

ལུང་མི་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་གང་ཞིག་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རྩོད་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འཁོར་བའི་ཕྱི་མཐའ་

ལུང་སྟོན་པར་མི་མཛད་པ་མི་རིགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་གངས་མེད་པ་སྔར་”བཤེགས་
1
་པ་དང་དེ་བཞིན་དུ་མ་འོངས་པ་ན་བོན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ད་ལྟར་བཞུགས་པས་

སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་རེ་རེས་ཀང་བེ་བ་འགྱུར་ནི་དེ་ལས་ཀང་ཆེས་

མང་བ་ཐར་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་ལ། དེ་ལས་སེམས་ཅན་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་

ཆེད་དུ་དུས་གསུམ་དུ་གནས་པ་དགོངས་ནས་སེམས་ཅན་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་

མཛད་ལ། སྔར་མེད་ཀི་སེམས་ཅན་སྐེ་བ་མི་སྲིད་པས། སེམས་ཅན་འཕེལ་བ་ནི་

མེད་ལ། སེམས་ཅན་ཟད་པ་དུས་གསུམ་དུ་གནས་པ་ནི་སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་

འཕེལ་བའི་རྒྱུ་མིན་པས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་གི་སྔོན་མཐའ་

དང་ཕྱི་མཐའ་ལུང་མ་བསྟན་”པ
2
་མཛད་སྔར་དུ་མ་ཟད་ཅིང་འཕེལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལན་ལ་གསུམ། འཁོར་བ་ལ་སྐེ་འགག་རང་བཞིན་

གིས་མ་གྲུབ་པའི་དཔེ་དང༌། འགོ་འོང་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་དཔེ་དང༌། མིང་

དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༦བ༤ན།    བཤེགས   སྐུ། ༢༧བ༥ན།    གཤེགས   ཞོལ། ༢༦ན༡ན།    བཤེགས   བླ། ༢༩ན༥ན།    གཤེགས

2 མ་ཕྱི། ༢༧ན༡ན།   སྐུ། ༢༨ན༡ན།    པ   ཞོལ། ༢༦ན༣ན།    པར   བླ། ༢༩བ༢ན།    པ



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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དང་པོ་ལ་གཉིས། སོད་མིན་ལ་གསང་བ་ཟབ་མོར་བསྟན་པ་དང༌། དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ལ་ཞེན་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་

སོད་མིན་གི་གདུལ་བས་མཐའ་བཅུ་བཞིར་བསྡུས་ནས། དིས་ཀང་ལུང་སྟོན་པར་མི་

རིགས་ཏེ་སོད་མིན་གི་སོ་སོའི་སྐེ་བོ་ལ་གསང་བ་གང་ཡིན་པ། དེ་ནི་ཟབ་མོའི་ཆོས་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གང་ཡིན་ཞེ་ན་འཇིག་རྟེན་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་

ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པའི་སིང་པོ་བདུད་རྩི་ཡིན་གི་དམིགས་

པའི་གདོན་གིས་ཟིན་པ་རྣམས་ཀིས་བཏགས་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མའི་གང་པོ་ལ་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་སང་ཡང་དེ་ལ་

དོན་གི་ཡང་དག་ཏུ་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་མེད་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པར་སང་ཡང་དེས་སྟོང་པ་སྒྱུ་མ་དང་འད་བའི་འཇིག་རྟེན་ལ་སྐེ་བ་དང་

འཇིག་པ་ཉིད་སང་ཡང་དམ་པའི་དོན་དུ་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཡང་སྒྱུ་མའི་ལྟད་མོ་བ་མིག་”སད
1
་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྒྱུ་མའི་རྟ་དང་གང་པོ་

སོགས་ཡུལ་གི་གོ་ས་གནོན་པའི་རྟ་གང་དུ་ཞེན་པ་ལྟར། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་

པའི་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀིས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་“པར་ཞེན
2
་པར་བེད་

པ་ཡིན་གི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ངོ་སམ་དུ་མི་སེམས་སོ། །སྒྱུ་མ་མཁན་རང་ཉིད་ལ་

རྟ་གང་དུ་སང་ཡང་དེར་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པ་ལྟར། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་སོ་སོ་

སྐེ་བོ་དང༌། འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་དངོས་པོ་མཐའ་དག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་

སང་ཡང༌། དེས་སྟོང་པར་རྟོགས་ལ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་པ་རྣམས་ལ། བདེན་འཛིན་

1 མ་ཕྱི། ༢༧ན༦ན།    སླད   ༢༨ན༦ན།   བསླད   ཞོལ། ༢༦བ༢ན།   བླ། ༣༠ན༡ན། སླད

2 མ་ཕྱི། ༢༧བ༡ན།   སྐུ། ༢༨བ༡ན།   པར་ཞེན   ཞོལ། ༢༦བ༣ན།    པ་བཞེན   བླ། ༣༠ན༢ན།    པར་ཞེན
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མངོན་འགྱུར་བ་འབྱུང་ཡང་། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་དེ་ཡང་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་དོ། །སྒྱུ་

མའི་རས་དང་སྔགས་ཀིས་མ་བསད་པའི་གང་ཟག་ལ་སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་གི་སང་བ་ཙམ་

ཡང་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ། འཕགས་པ་སོབ་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་པའི་

ངོར་དངོས་པོ་ཀུན་རོབ་པའི་སང་བ་མཐའ་དག་ལོག་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མའི་གང་པོ་ནི་གང་ནས་ཀང་མ་འོངས་གར་ཡང་མི་

འགོ་ཡང་གང་པོ་རང་བཞིན་པ་འགོ་འོང་བེད་པར་འཛིན་པ་ནི། སྔགས་ལ་སོགས་

པས་སེམས་རོངས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ན་ཡང་དག་ཉིད་དུ་གནས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་གང་ཞིག་སྔར་ཡོད་དམ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་འཇིག་རྟེན་

དོན་དུ་སྟེ་རང་བཞིན་གིས་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པ་

དེ་ལྟར་མིང་གི་ཐ་སད་དུ་གདགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པར་དུས་གསུམ་དུ་སྐེ་འགག་

བེད་པ་ལས་འདས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་དེས་ན་མཐའ་བཞིར་ལུང་མ་བསྟན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི། 

མཐའ་བཞི་ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས། མཐའ་བཞིར་ལུང་མ་བསྟན་པ་

ཡིན་གི། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ལུང་མ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པས་འཇིག་རྟེན་

མཐའ་ཡོད་དང་མཐའ་མེད་དང༌། གཉིས་དང་གཉིས་མིན་རྣམ་པ་བཞི་ལུང་མ་བསྟན་

པ་འདི་མཛད་དོ། །མཐའ་ཡོད་ནི། རྒྱང་པན་འདོད་པ་ལྟར་ཚེ་འདིར་ཟད་ཀི་ཕྱི་མར་

མི་འཇུག་པ་དང༌། མཐའ་མེད་ནི་གངས་ཅན་འདོད་པ་ལྟར། ཚེ་འདིའི་བདག་དེ་ཉིད་

ཕྱི་མར་འཇུག་པ་དང༌། མཐའ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་ནི། གཅེར་བུ་པ་ཁ་ཅིག་འདོད་པ་
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ལྟར། གནས་སབས་མཐའ་དང་ལྡན་ལ་རང་བཞིན་མཐའ་དང་མི་ལྡན་པ་དང༌། གཉི་ག་

མ་ཡིན་པ་ནི་གནས་མ་བུའི་སེ་པ་ཁ་ཅིག་འདོད་པ་ལྟར། གང་ཟག་ཡ་གལ་གང་དུ་

ཡང་བརོད་དུ་མེད་པར་འདོད་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ཟབ་མོ་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཟབ་མོ་རྟོགས་པར་

དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཐུབ་པས་སོད་མིན་ལ་ཟབ་མོ་མི་གསུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

དང༌། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སོད་མིན་གིས་ཆོས་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ངེས་པར་ལེགས་པའི་

གནས་དམ་པའི་ཆོས་མཚན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་བ་བའི་གནས་མེད་པ་རྟོགས་

པར་དཀའ་བས་ཕ་རབ་དང་སོ་སོ་སྐེ་བོས་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་དགོས་པས་

མངོན་སུམ་མིན་པ་ཟབ་མོ་དེ་ཀོ་སྟེ་དེ་ནི་ཇི་ལྟ་བུར་སེམས་ལ་གོ་ས་ཞིང་བདེ་བླག་ཏུ་

འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། རེ་ཤིག་ལུས་ནི་མི་གཙང་བ་ཉིད་ཀིས་གང་ཞིག་མི་གཙང་བ་

རྒྱུན་དུ་”འཛུགས
1
་པ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པས་རགས་ཤིང་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་

ཡུལ་བ་ཡིན་པས་རྟོགས་པར་ས་བ་དང༌། དུས་རྟག་ཏུ་མི་གཙང་བར་སང་བའང་གང་

གི་ཚེ་མི་གཙང་བར་སེམས་ལ་གནས་པ་མིན་པ་དེའི་ཚེ་སྟེ་དེའི་ཕྱིར་རོ། །རེ་ཤིག་

རགས་པ་ཡང་རྟོགས་པར་མི་ནུས་ན་ཕ་བ་རྟོགས་པ་ལྟ་ཅི་སོས་ཞེས་པའོ། །བཤེས་

གཉེན་པོ་ཏོ་བའི་གསུང་སྒོས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། མི་རོ་ལུང་སྐེད་པ་ལྟར་བེད་པ་ལ། 

གཡོ་འགུལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་སྟོང་པ་ཉིད་བློའི་ཡུལ་དུ་བདེ་ཙམ་ཡོད་ཟེར་བ་

ནི་ཡང་ན་བློ་”རྩིངས
2
་པ་ཡིན། ཡང་ན་རྫུན་སྨ་བ་ཡིན་གསུང་བ་ལྟར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༢༨ན༦ན།  འཛུགས     ཞོལ། ༢༧བ༡ན།  འཇགས    བླ། ༣༡ན༢ན།  སྐུ། ༢༩བ༡ན།   འཛགས

2 མ་ཕྱི། ༢༨བ༢ན།  ཞོལ། ༢༧བ༣ན།   བླ། ༣༡ན༤ན།  རྩྱིངས       སྐུ། ༢༩བ༣ན།  རྩུང
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གཉིས་པ་ནི། ཟབ་”གཞི
1
་སྤོས་བལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བས། །བདུད་རྩི་ལྟ་

བུའི་ཆོས་འདི་བདག་གིས་”རེད
2
། །སུ་ལ་བསྟན་ཀང་གོ་བར་མི་འགྱུར་བས། །དེས་

ན་མི་སྨ་ནགས་སུ་གནས་པར་བ། ཞེས་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བ་འགའ་

ཞིག་གི་ངོར་ཞག་ཞེ་དགུར་ཆོས་བསྟན་པ་ལས་ལོག་པར་གྱུར་ཏེ། སྤོས་པའི་མཐའ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཆོས་འདི་ཟབ་པའི་ཕྱིར་གདུལ་བའི་སྐེ་བོ་ཡིས་ཤེས་པར་

དཀའ་བ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་རྒྱུ་མཚན་དེས་ནའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཟབ་མོ་ལོག་པར་བཟུང་བའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། བཟུང་

ལེགས་ཉེས་ཀི་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་ཀི་དཔེ་བཤད་པ་དང༌། ཟབ་མོ་རྟོགས་

པ་ལ་བག་དང་ལྡན་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྟོགས་ས་ན་བསྟན་ཡང་ཅི་ཞིག་དགོས། རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ཉིད་

ཀིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྟན་པར་རིགས་སོ་སམ་ན། སྟོང་ཉིད་གོ་བའི་རིགས་དང་མི་

ལྡན་པ་ལ་བསྟེན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་དང་མི་ལྡན་པའི་མི་མཁས་པ་དང༌། 

མཁས་པར་རློམ་པ་ཕུང་བའི་ཉེས་དམིགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་མཁས་པ་”ཕུང
3
་

ཚུལ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་བསྟན་པ་ན། ཅི་ཡང་མེད་པའི་དོན་དུ་བཟུང་སྟེ། ཆོས་འདི་ལོག་

པར་ཤེས་ཤིང་གོ་བར་འགྱུར་ན་མི་མཁས་པ་རྣམས་ནི་དལ་འབོར་དང་ཐར་པ་གཉི་

ག་ལས་ཉམས་པས་ཆུད་ཀང་ཟ་སྟེ། འདི་ལྟར་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡི། །དབང་གིས་མི་

གཙང་བ་ངན་འགོ ་དེར་ནི ་བིང་བར་འགྱུར་བས་གནས་འདི ་ལ་གཟབ་པར་

1 མ་ཕྱི། ༢༨བ༢ན།   ཞོལ། ༢༧བ༤ན།   བླ། ༣༡ན༥ན།  གཞྱི     སྐུ། ༢༩བ༣ན། ཞྱི

2 མ་ཕྱི། ༢༨བ༢ན།   སྐུ། ༢༩བ༣ན།   བླ། ༣༡ན༥ན། རེད       ཞོལ། ༢༧བ༤ན། སེད

3 མ་ཕྱི། ༢༨བ༦ན།   སྐུ། ༣༠ན༡ན།    ཕུང   ཞོལ། ༢༨ན༡ན།    འཕུང   བླ། ༣༡བ༣ན།    ཕུང



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།

 411  

བའོ། །མཁས་པར་རློམ་པ་”ཕུང
1
་བའི་ཚུལ་ནི། གཞན་ཡང་ཅི་ཡང་མེད་པའི་དོན་དུ་

འཛིན་པའམ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་བསྟན་པ་ན། དེ་འད་བ་སྟོང་ཉིད་རྣལ་མ་མིན་

གི། ལས་འབས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཞེས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་དེ་ནི་

ལོག་པར་བཟུང་བ་དང་དོན་ལ་ངེས་དོན་དུ་འཛིན་པའི་བླུན་པོ་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་

ཅན་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་སོང་བས་སེམས་མ་རུང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་

ནི་མནར་མེད་པར་ནི་སྤིའུ་ཚུགས་སུ་འགོ་བའོ། །དེས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་མོས་པ་སྐེ་

བ་དཀའ་ན་ཡང༌། བཏང་སོམས་སུ་བཞག་པར་བའི་སྐུར་པ་གདབ་པར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཁ་ཟས་ཚོད་མ་ཟིན་པ་དང༌། མི་འཕོད་པ་ཟ་བའི་བཟའ་

ཉེས་པས་ཤི་ལ་ཐུག་པའི་”ཕུང
2
་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཁ་ཟས་བཟང་པོ་བཟའ་

ལེགས་པས་ཚེ་འཕེལ་བ་དང་ནད་མེད་པ་དང་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དང་ལུས་སེམས་

བདེ་བར་འགྱུར་བ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་སྟོང་ཉིད་ལོག་པར་བཟུང་བ་དེས་”ཕུང
3
་བ་དག་

ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང༌། སྟོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་

ཀིས་ལས་འབས་ལ་ལྷག་པར་ཡང་གུས་པའི་ལེགས་པར་ཤེས་པས་མངོན་མཐོའི་

བདེ་བ་དང་བང་ཆུབ་བླ་ན་མེད་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལོག་པར་བཟུང་བ་ཉེས་དམིགས་ཆེ་ཞིང་ལེགས་པར་ཤེས་ན་

ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་དེའི་ཕྱིར་ཏུ་སྟོང་ཉིད། འདི་ལ་སོང་བ་དང་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཉིད་སངས་

ནས་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་ཤེས་པ་ལ་ནན་ཏན་མཆོག་འབད་པ་ཆེན་པོ་མཛོད་

1 མ་ཕྱི། ༢༩ན༡ན།   སྐུ། ༣༠ན༡ན།    ཕུང   ཞོལ། ༢༨ན༣ན།   འཕུང   བླ། ༣༡བ༥ན།    ཕུང

2 མ་ཕྱི། ༢༩ན༤ན།   སྐུ། ༣༠ན༦ན།    ཕུང   ཞོལ། ༢༨ན༥ན།    འཕུང   བླ། ༣༢ན༢ན།    ཕུང

3 མ་ཕྱི། ༢༩ན༥ན།   སྐུ། ༣༠བ༡ན།    ཕུང   ཞོལ། ༢༨ན༦ན།    འཕུང   བླ། ༣༢ན༣ན།    ཕུང



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཅིག །ཅེས་གདམས་ཏེ། སྐེས་བུའི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏུའོ། །

གཉིས་པ་མངོན་མཐོ་རྒྱུ་འབས་ལ་གཉིས། སབས་དགོད་དངོས་ཀི་དོན་

”ཏོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྟོང་ཉིད་མ་རྟོགས་པས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་དང༌། དེ་མ་

རྟོགས་པ་དེ་སྲིད་མངོན་མཐོ་ལ་འབད་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་

ཆོས་འདི་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་ན་གང་ཟག་དེ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ངར་

འཛིན་པ་ནི་རེས་སུ་འཇུག་པ་དེ་ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་གསོག་ལ། དེ་

ལས་སྐེ་བ་བཟང་པོ་དང་ངན་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་འཛིན་གི་དབང་གིས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་དེའི་ཕྱིར། ཇི་

སྲིད་ངར་འཛིན་པ་སེལ་བའི་ཆོས་ནི་མི་ཤེས་པ་དེ་སྲིད་སྦིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་

དང་བཟོད་པའི་ཆོས་ཀིས་བསྡུས་པའི་མངོན་མཐོའི་ཆོས་བཅུ་དྲུག་ལ་གུས་པ་

མཛོད་ཅེས་གདམས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མངོན་མཐོའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ངན་འགོའི་རྒྱུ་སང་བ་དང༌། 

ཆོས་མིན་སངས་ནས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མངོན་

མཐོའི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པ་སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བསབ་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། ཕན་ཡོན་ལྔ་ལྡན་གི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པ་དང༌། སྤིར་དམ་པའི་ལུགས་ལ་

བསབ་པ་དང༌། དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་རྣམས་བེད་པའི་སྔོན་དུ་བསམ་པ་

དགེ་བའི་ཆོས་བཏང་ཞིང་བར་དུ་ཡང་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཐ་མར་ཡང་ཆོས་ལྡན་དུ་

སྒྲུབ་པའི་ས་བདག་ནི་ཚེ་འདི་དང་གཞན་དུ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཀིས་འཇིག་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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རྟེན་འདིར་གགས་པ་སན་པ་དང༌། སིག་པ་མ་བས་པས་འགོད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡིད་

བདེ་བ་དང༌། མི་མིན་གི་འཚེ་བ་མེད་པས་འདིར་འཇིགས་པ་མེད་པ་དང་འཆི་གར་ངན་

འགོའིའཇིགས་པ་མེད་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གཞན་དུ་བདེ་འགོའི་བདེ་བ་རྒྱས་

པའོ། །ཕན་ཡོན་ལྔ་ཡོད་པ་དེ་བས་རྟག་ཏུ་ཆོས་བསྟེན་མཛོད་ཅེས་གདམས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། མངོན་མཐོའི་ཆོས་ནིརྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀིའང་ལུགས་ཀི་དམ་པ་སྟེ་

ཆོས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་འཇིག་རྟེན་པ་དགའ་བར་འགྱུར་ལ་

འཇིག་རྟེན་དགའ་བར་འགྱུར་བས་ཀང་རང་དང་གཞན་ཚེ་འདི་དང་གཞན་ལ་བསླུས་

པར་མི་འགྱུར་བས་ལུགས་དམ་པ་ལ་བརྟེན་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ངན་པ་ལ་བརྟེན་པར་མི་རིགས་

པ་དང༌། དེ་ལ་སད་པ་དང༌། ཆོས་ཀི་ལུགས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ངན་པ་དང་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སྨ་བ་སོགས་ཆོས་མིན་པས་ནི་

ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ངན་པ་འདོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡིས་འཇིག་རྟེན་མི་དགའ་

བར་འགྱུར་ལ། འཇིག་རྟེན་མི་དགའ་བ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་འདི་དང་གཞན་དུ་མི་དགའ་བར་

འགྱུར་བས་ལུགས་ངན་པ་སང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐེས་བུའི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་བེད་དུ་མེད་པའི་ལུགས་ངན་པ་རིག་

པའི་རེས་སུ་ཞུགས་པས་ངན་འགོའི་ལམ་འབེད་པ་ཁོ་ནར་ཟད་པས་གཞན་བསླུ་བ་

ལྷུར་ལེན་པ་ངན་འགོ་མི་བཟད་པ་སྐེད་པ་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཇི་ལྟར་

སྐེས་བུའི་དོན་གི་རིག་པ་བས་ཏེ། སྐེས་བུ་ལ་གནོད་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་འགའ་ཞིག་

བས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུགས་ངན་པའི་རེས་སུ་འབང་བའི་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ནི། ཕ་
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རོལ་བསླུ་བ་ལྷུར་ལེན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་པས་སྐེས་བུའི་དོན་དུ་ཇི་ལྟར་ལུགས་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ་མིན་པར་ཐལ། ལུགས་ངན་པ་དེས་ནི་ཚེ་རབས་སྟོང་ཕག་ཏུ་

བདག་ཉིད་ཁོ་ན་བསླུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་དག་ལ་གནོད་པ་བས་ན་ཡང་སྐོན་རྣམས་བཏང་སྟེ་ཡོན་

ཏན་བསྟེན་ཞིག །དེས་ནི་ཁྱོད་ཀི་བ་བས་རང་ལ་ཕན་པ་ཐོབ་ལ། ཆོས་བས་པ་ལ་

གཞན་འདུན་པས་དག་བོ་ཡང་ནི་མི་དགའ་བར་འགྱུར་མོད་ཀི་རང་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་མངོན་མཐོའི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བསབ་པ་ལ་གསུམ། བསྡུ་བ་བཞི་

ལ་བསབ་པ་དང༌། བདེན་པ་སྨ་བ་སོགས་བཞི་ལ་བསབ་པ་དང༌། དགེ་བ་འཕེལ་བའི་

རྒྱུ་གོགས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བསྟེན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྦིན་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་སྦིན་པས་འཁོར་དུ་བསྡུ་བ་དང༌། དེ་ལ་

མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ལ་བརྩམས་པའི་གཏམ་སན་པར་སྨ་བ་དང༌། དོན་སྤོད་པ་

གཞན་ལ་ཕན་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཏུ་འཇུག་པ་དང༌། དོན་གཅིག་སྤོད་པས་ཏེ་གཞན་

བཀོད་པ་ལྟར་རང་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྟེ། དོན་མཐུན་ནོ། །ཚིག་འདི་ལྟར་ན། ཕྱི་མ་

གཉིས་གོ་བསོར་བ་ལྟར་རོ། །བསྡུ་བ་བཞི་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་གནས་སབས་འཇིག་

རྟེན་དང་ཕུགས་ཀིས་ཆོས་ཀང་བསྡུ་བ་ཉིད་དུ་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གདམས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སོ་སོར་བསྟན་པ་དང༌། བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

བཞི། བདེན་པ་དང༌། གཏོང་བ་དང༌། ཉེ་བར་ཞི་བ་དང༌། ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ལ་

བསབ་པའོ། །
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དང་པོ་ནི། བདེན་པ་འབའ་ཞིག་སྨ་བ་ལ་འབད་པར་བས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དག་ལ་

ཉེས་པ་གཞན་མང་པོ་ཡོད་ཀང་ཇི་ལྟ་བུར་བདེན་པ་སྨ་བ་གཅིག་པུ་ཡོད་ན་སྐེ་བ་འདི་

ཉིད་ལ་ཡང་ཁས་བླངས་པར་ཡིད་བརྟན་པའི་གནས་སོ་ཞེས་ཡིད་ཆེས་བརྟེན་པ་

སྐེད་པའི་འབས་བུ་དང་ལྡན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་དེ་ལ་རྫུན་སྨ་བ་ནི་ཡིད་མི་ཆེས་

པར་བེད་པའི་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་བསླུ་བ་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་

སྨ་བ་ནི་བདེན་པ་སྨ་བ་སྟེ། སེམས་པས་དོན་དང་མི་ལྡན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་བ་

དོན་དུ་རྫུན་མིན་པ་མིན་ནོ། །གཞན་ལ་གཅིག་ཏུ་ཕན་པ་བདེན་པ་སྨ་བ་ཡིན་ལ། མི་

ཕན་པའི་ཕྱིར་ན་ཅིག་ཤོས་དོན་ལ་གནས་པ་ལྟར་སང་ཡང་བདེན་པ་སྨ་བ་མིན་པས། 

གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཚིག་འབའ་ཞིག་སྨ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་རྒྱལ་པོའི་ཉེས་པ་མང་པོ་དག་ཡོད་ཀང༌། གཏོང་ཕོད་ཆེ་

བའི་སྦིན་པ་ཆེས་གསལ་བ་ཞིག་གིས་མི་མངོན་པར་བེད་ཅིང༌། སེད་པ་ལྟར་དེ་

བཞིན་འཇུངས་པའང་སྐོན་དེས་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་

པས། སེར་ས་སངས་ནས་སྦིན་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒོད་བག་སོགས་སངས་ནས་དབང་པོ་ཡང་དག་པར་བསམས་

པའི་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང༌། བསམ་པ་དཔག་པར་དཀའ་བས་ཟབ་པའི་ཕྱིར་གཞན་

མཆོག་ཏུ་གུས་པ་བེད་པར་འགྱུར་ལ། གུས་པས་བསེན་པར་དཀའ་བས་གཟི་བརིད་

དང་ལྡན་ལ། དཀའ་ཡང་བརྩོན་པ་དེ་བས་ཉེ་བར་ཞི་བ་བསྟེན་ཞིག་པའོ། །

བཞི་པ་ནི། བླང་དོར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པས་གཞན་གིས་བློ་མི་

འཕོགས་པ་དང༌། གཞན་གི་དིང་ལ་མི་འཇོག་ཅིང་བསམ་པ་བརྟན་པ་དང༌། སིག་པའི་
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གོགས་པོས་བསླུ་བས་མི་ཚུགས་པས་དེའི་འབས་བུས་རྒྱལ་པོ་སྟེ་དེ་བས་ཤེས་རབ་

ལྷུར་བླང་བར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གདམས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདེན་པ་དང་གཏོང་བ་དང༌། ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་ཤེས་རབ་དང་

ཆོས་བཞི་པོ་བཟང་ཞིང་བརྒྱན་པའི་མི་དབང་ནི་ཆོས་བཟང་པོ་རྣམ་པ་བཞི་ལྟ་བུར་

ལྷ་མི་རྣམས་ཀིས་བསྟོད་པར་འགྱུར་བས་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་

གདམས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གོགས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། དེའི་རེས་སུ་

འཇུག་པར་རིགས་པ་དང༌། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་སོམ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཆོས་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་གོགས་མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་དང་འགོགས་པར་

བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ལ་ངོར་དགའ་དོར་ནས་ལེགས་པ་འབའ་ཞིག་སྨ་བས་ཕེབས་

པར་སྨ་ཞིང་འདོད་པ་ཆུང་ཞིང་ཆོག་ཤེས་ལ་བསམ་པ་དག་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གི་བ་བ་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཁོ་བ་ཤས་

ཆུང་ཞིང་གཞན་ལ་ཕན་བདེ་འདོད་པའི་སིང་རེས་བརྒྱན་པ་བཞི་པོའི་མི་མཐུན་

ཕྱོགས་ཀི་དི་མ་མེད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འགོགས་ན་རྟག་ཏུ་ཡང་ཤེས་རབ་དང་ནི་ཆོས་

ཀང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མི་སན་ཡང་ཕན་པར་སྨ་བའི་ངག་ལ་མཉན་པར་བ་སྟེ་གཞན་ལ་

ཕན་པར་སྨ་བ་དཀོན་པ་སྟེ་དེ་ལ་ཉན་པར་བེད་པ་དེ་བས་ཀང་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ལ་

གཉིས་པོ་དེ་དག་བས་ཀང་མི་སན་ཡང་ཕན་པར་ཤེས་ནས། ཕན་པའི་རེས་སུ་བེད་

པ་དཀོན་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀིས་གཞན་གི་ངག་མི་སན་ཡང་ཕན་པར་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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མཁྱེན་ནས་དེའི་དོན་མྱུར་དུ་དཔྱད་ཅིང་ཉམས་སུ་བླང་བར་མཛོད་ཅིག །དཔེར་ན། 

ནད་གསོ་བའི་དོན་དུ་བདག་ལ་བམས་པ་གཞན་གིས་བིན་པའི་མི་”བཟད
1
་པའི་དིང་

བའི་སན་ཡང་འཐུང་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྲོག་དང་ནད་མེད་པ་ནི་རྟག་ཏུ་དག་སང་བ་དུ་མས་བསོར་ཞིང་

འཇོམས་བེད་མང་བས་རང་དང་རྒྱལ་སྲིད་དག་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བས་

ནས་དུས་རྟག་ཏུ་དགོངས་ཏེ་འཆི་བ་རེས་དན་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་པ་དེ་ལས་

ཡང་དག་པའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པར་ཆོས་ལས་གཅིག་ཏུ་ནན་ཏན་མཛོད་ཅིག་

ཅེས་གདམས་སོ། །

གཉིས་པ་ངན་འགོའི་རྒྱུ་སང་བ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གདོན་མི་ཟ་བར་འཆི་བར་འགྱུར་ཞིང་ཤི་ནས་སིག་པས་

བདེ་འགོར་རོགས་བེད་དང༌། ངན་འགོར་འཕེན་བེད་དང༌། རོགས་བེད་གཉི་གའི་སོ་

ནས་སྡུག་བསྔལ་བ་གཟིགས་ཏེ་འཕལ་དུ་བདེ་བ་ལྟར་སང་ན་ཡང་སིག་པ་བགི་པར་

མི་རིགས་སོ། །བདེན་པ་པོའི་ལེའུ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ནི་སྲོག་གཅོད་མ་མཛད་

ཅིག །སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་སྲོག་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕངས། །དེ་བས་ཡུན་རིང་ཚེ་བསྲིངས་སུ་འདོད་

པས། །ཡིད་ཀིས་དགུ་ལའང་སྲོག་གཅོད་མི་བསམ་མོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །ཤུགས་ལ་འཕལ་དུ་ཅུང་ཟད་སྡུག་ཀང་ཕུགས་སུ་ཕན་པའི་དགེ་བ་བ་བར་

བསྟན་ཏོ། །བ་བ་འགའ་ཞིག་བས་པས་ལ་ལར་ཏེ་ཚེ་འདིར་འཇིགས་པ་མེད་པར་

མཐོང་ཞིང་ཕྱི་མའི་དུས་འགར་འཇིགས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་

1 མ་ཕྱི། ༣༡བ༦ན།   སྐུ། ༣༣ན༤ན།    བཟད   ཞོལ། ༣༡ན༢ན།    བཟོད   བླ། ༣༤བ༦ན།    བཟད



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གཅིག་ལ་སྟེ་འཇིགས་པ་མ་མཐོང་བ་ལ་ཁྱོད་ཡིད་བརྟེན་ན་འཇིགས་པ་མཐོང་ན་

གཅིག་ལ་ཁྱོད་ཀོ་སྟེ་ཁྱོད་ནི་ཅིས་མི་འཇིགས་ཏེ་འཇིགས་པར་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཆང་ལ་ཆགས་པ་དགག །རྒྱན་པོ་ལ་དགག་པ་དང༌། བུད་

མེད་ལ་ཆགས་པ་དང༌། ལིངས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆང་གིས་འཇིགས་རྟེན་

འདིར་དང་པོ་འཐུང་བའི་དུས་རང་ནས་གཞན་གིས་བརས་པར་འགྱུར་ཞིང་དགོས་

པའི་དོན་ཡལ་བ་དང༌། ནོར་ཡང་ཟད་བར་འགྱུར་བ་དང༌། བག་མེད་པའི་རོངས་པས་

བ་བ་མིན་པ་བེད་པས་འདི་ཕྱིའི་ཉེས་དམིགས་བཞི་ཡོད་པ་དེ་བས་ཆང་ནི་རྟག་ཏུ་

སོངས་ཤིག །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱན་པོ་འགེད་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ཉེས་དམིགས་དགུ་ཡོད་པ་”དེ
1
་

བས་རྟག་ཏུ་རྒྱན་པོ་སང་བར་མཛོད་ཅིག །ཉེས་དམིགས་དགུ་གང་ཞེ་ན། གཞན་གི་

ནོར་ལ་ཆགས་པ་དང༌། རྒྱན་བེད་པའི་དུས་ན་ཐོབ་བམ་མི་ཐོབ་སམ་དུ་ཡིད་མི་བདེ་

བས་མི་དགའ་བ་དང་ཞེ་སང་དང༌། གཡོ་སྒྱུ་དང༌། རྒོད་པའི་གནས་དང༌། རྫུན་དང་

”ཀལ
2
་བ་དང་། ཚིག་”རྩུབ

3
་སྨ་བའི་རྒྱུ་དགུ་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བུད་མེད་ཀི་ལུས་གཙང་བ་སྤིར་དགག་པ་དང༌། སོ་སོར་

དགག་པ་དང༌། མི་གཙང་བ་”སོམས
4
་པའི་འབས་བུའོ། །

དང་པོ་ནི། བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་ནི་མི་གཙང་བཞིན་དུ་གཟུགས་གཙང་བ་

1 མ་ཕྱི། ༣༢བ༢ན།   སྐུ། ༣༣བ༦ན།  ཞོལ། ༣༡བ༣ན།    དེ   བླ། ༣༥བ༣ན།    དེས

2 མ་ཕྱི། ༣༢བ༣ན།   སྐུ། ༣༤ན༡ན།   བླ། ༣༥བ༤ན།  ཀྱལ     ཞོལ། ༣༡བ༤ན།  རྒྱལ

3 མ་ཕྱི། ༣༢བ༣ན།   སྐུ། ༣༤ན༡ན།    རྩུབ   ཞོལ། ༣༡བ༤ན།    ཙུབ   བླ། ༣༥བ༤ན།    རྩུབ

4 མ་ཕྱི། ༣༢བ༣ན།    སྒོམས   སྐུ། ༣༤ན༢ན།    བསྒོམས   ཞོལ། ༣༡བ༥ན།   བླ། ༣༦བ༥ན།    སྒོམས



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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སེམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་གི། བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་དོན་དུ་ནི་གཙང་བ་ཅུང་ཟད་

ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཆགས་པར་མི་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བུད་མེད་ཀི་ཡན་ལག་མཛེས་པ་དགག་པ་དང༌། ལུས་

ཡན་ལག་ཅན་མཛེས་པ་དགག་པ་དང༌། བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་ཆགས་པར་མི་

རིགས་པ་དང༌། དེའི་དཔེ་དང༌། བུད་མེད་ལ་ཆགས་ན་ཆགས་བལ་གི་གནས་མེད་

པར་འགྱུར་བ་དང༌། མི་གཙང་ཡང་བླུན་པོས་དགའ་བའི་རྒྱུར་བཏགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁ་ནི་ཁ་ཆུ་རུལ་བ་དང་སོ་སྐག་མི་གཙང་བའི་སོད་ཡིན་ཏེ་ཆགས་

པར་མི་རིགས་སོ། །ས་ནི་རྣག་དང་བསབས་དང་ས་ཆུའི་སོད་ཡིན་ལ། མིག་ནི་མིག་

རྒྱུ་མིག་གི་དི་མ་དང༌། མཆི་མའི་སོད་ལྟོའི་ཁོང་ནི་བཤང་གཅི་དང་གོ་བ་དང་མཆིན་

པའི་སོད་ཡིན་པར་རོངས་པས་བུད་མེད་མི་གཙང་བར་མ་མཐོང་བས་དེའི་ལུས་ལ་

ཆགས་པར་བེད་པར་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། མི་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་མི་གཙང་བས་གང་བའི་བུམ་པ་ཕྱི་རོལ་

རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་གིས་སྤས་པ་ལ་ཆགས་པ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པ་བུད་

མེད་ཀི་རང་བཞིན་མི་ཤེས་པ་རོངས་པ་ཡིས་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཆགས་པའང་དེ་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལུས་ཀི་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་དི་ང་བ་ཆགས་བལ་གི་རྒྱུ་ནི་མཐར་ཐུག་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལའང་འཇིག་རྟེན་ཆེས་ཆགས་ན་ཡུལ་གང་ལ་ཐབས་གང་གིས་
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འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བཀི་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་གནས་མེད་པར་འགྱུར་

བས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཏེ་དཔེར་ན། བཤང་གཅི་བཅེར་བ་ལ་ཆགས་པ་དང༌། ངན་

སྐྱུགས་དག་ལ་ཕག་རབ་ཏུ་ཆགས་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་བཤང་གཅི་བཅེར་བ་ལ་

འདོད་ལྡན་ངན་སྐྱུགས་ལ་ཆགས་པའི་ཕག་དང་འད་བའི་སྐེས་པ་རྣམས་བུད་མེད་ལ་

རབ་ཏུ་ཆགས་པ་ལུས་ཀི་ནང་སྲིན་བུའི་གོང་ཁྱེར་མི་གཙང་བ་འབྱུང་བའི་བུ་ག་དོད་

པ་གང་ཡིན་པ་བུད་མེད་དེ་ནི་སྐེ་བོ་བླུན་པོ་ཡིས་དགའ་བའི་རྒྱུའི་དོན་དུ་ཉེ་བར་

བརྟགས་ནས་བློ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པར་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་ཆགས་པ་སྤིར་དགག་པ་དང༌། ཁ་དོག་

དང་དབིབས་ལ་ཆགས་པ་དགག་པ་དང༌། དེས་ན་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་ཆགས་པར་

མི་རིགས་པ་དང༌། བུད་མེད་ལ་བསྟོད་པའི་གང་ཟག་སད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁྱོད་བདག་ཉིད་ཀིས་བུད་མེད་ཀི་བཤང་གཅི་སོགས་སོ་སོར་མི་

གཙང་བར་མཐོང་ནས་ནི་མི་གཙང་བ་དེ་འདུས་པའི་ལུས་ལ་ཇི་ལྟ་བུར་ཡིད་དུ་འོང་བ་

ཉིད་དུ་འགྱུར། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དམན་པ་ནི་ཁག་དང་ཁུ་བ་འདེས་པའི་ས་བོན་མི་གཙང་

བའི་སིང་པོས་སྐེད་པ་མི་གཙང་བའི་གཟུགས་སུ་ཤེས་བཞིན་དུ་འདི་ལ་འདོད་པ་དང་

ལྡན་པ་གང་གིས་ཆགས་མི་གཙང་བའི་ཕུང་པོ་མི་གཙང་བ་དེའི་རླན་གིས་བརླན་པའི་

པགས་པས་གཡོགས་པར་གང་ཉལ་བ་དེ་ནི་བུད་མེད་དང་ལྟོ་བ་སྤད་དེ་ཉལ་བར་ཟད་

པས་བུད་མེད་དང་ཉལ་བ་ནི་མི་གཙང་བ་དང་ལྟོ་བ་སྤད་དེ་ཉལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བུད་མེད་ཀི་ཁ་དོག་དང་དབིབས་ལ་ཆགས་པ་སྤིར་
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དགག་པ་དང༌། གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ཆགས་པ་དགག་པ་དང༌། བུད་མེད་ཀི་ལུས་

དང་འད་བར་རང་གི་ལུས་ཀང་མི་གཙང་བར་བསམ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བུད་མེད་གཟུགས་བཟང་བ་དང་གཟུགས་ངན་ནམ་རྒན་ནམ་ཡང་

ན་གཞོན་ཡང་རུང་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་ཀུན་མི་གཙང་ན་ཁྱོད་ཆགས་པ་ཁྱད་པར་

གང་ལ་སྐེ་སྟེ། ཆགས་པའི་གཞི་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཆགས་པར་མི་རིགས་པ་དང༌། སད་པར་རིགས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་མི་གཙང་བའི་གོང་དུ་ཁ་དོག་བཟང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་གསར་ལ་

དབིབས་ལེགས་ཀང་དེ་ལ་ཆགས་པར་མི་འོས་པ་ལྟར་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་ལའང་

དཔེ་སྟེ་དུས་རྟག་ཏུ་དེ་བཞིན་དུ་ཆགས་པར་མི་འོས་སོ། ཁོང་རུལ་བ་ཕྱི་རོལ་པགས་

པས་གཡོགས་པ་རོ་མངས་འདི་ཡི་རང་བཞིན་ནི་མི་གཙང་བ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པར་

སང་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟ་བུར་ན་མཐོང་བར་མ་གྱུར་པགས་པ་འདི་ཡང་མི་གཙང་སྟེ་རལ་

ག་བཞིན་དུ་ལོགས་ན། འདུག་པ་མིན་གིས་མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །ཕྱིར་དོར་བའི་མི་གཙང་བའི་ཕུང་པོའི་པགས་པ་ལྟར་ཇི་ལྟ་བུར་ན་གཙང་

མར་འགྱུར་ཏེ་མི་གཙང་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། མི་གཙང་བས་གང་བའི་བུམ་པ་ནི་ཕྱི་རོལ་བཀ་ཡང་སད་པར་བ་

བ་ཡིན་པ་ལྟར་མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་གི་ལུས་མི་གཙང་བས་གང་བ་ཅིས་མི་སད་

སད་པར་རིགས་ཀི་ཆགས་པར་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་ཕྱིར་དོར་བའི་མི་

གཙང་བ་ལ་སོད་པ་དང༌། དི་དང་ཕེང་བ་དང༌། བཟའ་བཏུང་ནི་གཙང་མའང་མི་གཙང་

བར་བེད་པ་གང་ཡིན་པའི་ལུས་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་མི་སད་སད་པར་རིགས་ཀི་བསྟོད་པར་
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མི་རིགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་རང་”གཞན
1
་དག་གི་ཕྱི་རོལ་གི་མི་གཙང་བ་སད་པར་བ་

བ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་རང་དང་གཞན་དག་གི་མི་གཙང་བ་གཟུགས་ཀོ་སྟེ་གཟུགས་ནི་

ཅིས་མི་སད་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལུས་མི་གཙང་བ་ཡིན་པ་དེ་བས་ན་ཕྱི་དང་ནང་གི་ཉིད་ལ་སྟེ་

གཞན་དང་རང་གི་ལུས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་འབལ་བར་རིགས་པ་མིན་ནམ་ར་དགུ་

དག་ནས་འཛག་པ་ཅན་གི་མི་གཙང་བ་བདག་ཉིད་ཀིས་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་

དུ་འཁྲུ་བར་བེད་ཀང་ལུས་མི་གཙང་བར་མི་རྟོགས་ན་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་མི་སྡུག་པ་

སོམ་པའི་ཐབས་བཤད་པས་ཅི་ཞིག་ཕན་ཞེས་མི་གཙང་བར་མི་རྟོགས་པར་མི་

རིགས་ཞེས་གདམས་པའོ། །

བཞི་པ་ནི། གང་དག་མི་གཙང་བའི་བུད་མེད་ཀི་ལུས་འདི་ལ་ཆགས་ནས་

”རྟོག
2
 ། ཆོས་ཀིས་བསྟོད་པའི་སན་དངགས་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དང་ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་

དང་འད་བའི་ཚིག་སྦོར་བེད་པ་ནི་ཨེ་མའོ་གཟུ་ལུམས་ནི་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང༌། ཨེ་

མའོ་བླུན་པ་ནི་མི་ཤེས་པས་ཀུན་ནས་”བསང་བའོ
3
། །ཨེ་མའོ་མཁས་པའི་སྐེ་བོས་

”ཁེལ
4
་དུ་རུང་ལ་མི་ཤེས་མུན་པས་”སྒིབས

5
་པའི་སེམས་ཅན་འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་

ཡང་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་པའི་དོན་དུ་སོབ་དཔོན་དང༌། སོབ་མ་དང༌། 

1 མ་ཕྱི། ༣༤ན༣ན།  གཞན     སྐུ། ༣༥བ༤ན། བཞྱིན     ཞོལ། ༣༣ན༤ན། བླ། ༣༧བ༡ན།    གཞན

2 མ་ཕྱི། ༣༤ན༦ན།   སྐུ། ༣༦ན༡ན།    རོག   ཞོལ། ༣༣བ༡ན།    རོགས   བླ། ༣༧བ༤ན།    རོག

3 མ་ཕྱི། ༣༤བ༡ན།    བསླང་བའོ   སྐུ། ༣༦ན༢ན།  བསླངས་པའོ      ཞོལ། ༣༣བ༢ན།  བླ། ༣༧བ༥ན།  བསླང་བའོ

4 མ་ཕྱི། ༣༤བ༡ན། སྐུ། ༣༦ན༢ན།  ཁེལ      ཞོལ། ༣༣བ༢ན།  ཁོལ     བླ། ༣༧བ༥ན།    ཁེལ

5 མ་ཕྱི། ༣༤བ༡ན། ཞོལ། ༣༣བ༢ན།  སྒྲྱིབས        སྐུ། ༣༦ན༢ན། བླ། ༣༧བ༦ན།    བསྒྲྱིབས



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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མཛའ་ཤེས་སོགས་དང་རྩོད་པ་འབྱུང་བ་ནི་མི་གཙང་བའི་དོན་དུ་ཁྱི་རྣམས་རྩོད་པ་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། མཛེ་ཅན་

གཡན་པ་ཕྲུགས་ན་ཅུང་ཟད་ཕན་པའི་བདེ་བར་འགྱུར་བ་ལྟར་སང་ཡང་ཕྲུགས་པའི་

བདེ་བ་དེ་བས་གཡན་པ་མེད་ན་བདེ་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་ཡུལ་ལྔ་ལ་དོན་

གཉེར་གི་འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་འདོད་པ་ལ་ལོངས་”སྤད
1
་པས་བདེ་བ་ལྟར་སང་ཡང་

འདོད་པ་མེད་པ་དེ་བས་ཀང་བདེ་བས་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ལ་འབད་

པར་བའོ། །གསུམ་པ་མི་གཙང་བ་”སོམས
2
་པའི་འབས་བུ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ལུས་

མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་བརྟགས་ན་ཁྱོད་ཐོག་མ་ནས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་མ་

གྲུབ་ཀང་འོན་ཀང་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་ནས་འདོད་ཆགས་”སྲབས
3
་པ་ཡིས་བུད་

མེད་ལ་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

བཞི་པ་ལིངས་དགག་པ་ལ་གསུམ། སྲོག་གཅོད་སང་བ་དང༌། གཞན་ལ་སྐྲག་

པ་སྐེད་པ་སང་བ་དང༌། དགའ་བ་སྐེད་པ་བསྟེན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་སྲོག་གཅོད་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་དང་རྣམ་སིན་

གི་འབས་བུ་ཚེ་ཐུང་བ་དང༌། འཇིགས་པ་མང་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བ་དང༌། དམལ་

བའི་རྒྱུ་ནི་མི་ཟད་པ་རི་དྭགས་ལ་ལིངས་ཡིན་ཏེ་དེ་ལྟ་བས་ན་རྟག་ཏུ་གསོད་མེད་

བརྟན་པར་མཛོད་ཅིག །

1 མ་ཕྱི། ༣༤བ༣ན།   སྐུ། ༣༦ན༤ན།   བླ། ༣༨ན༢ན། སྤད      ཞོལ། ༣༣བ༤ན། སྤོད

2 མ་ཕྱི། ༣༤བ༤ན།    སྒོམས   སྐུ། ༣༦ན༥ན།    བསྒོམས   ཞོལ། ༣༣བ༤ན།    སྒོམས   བླ། ༣༨ན༣ན།    བསྒོམས

3 མ་ཕྱི། ༣༤བ༤ན།    སབས   སྐུ། ༣༦ན༦ན།    སབ   ཞོལ། ༣༣བ༥ན།   བླ། ༣༨ན༤ན།    སབས



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གཉིས་པ་ནི། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མི་གཙང་བས་བསྐུས་པའི་སྦྲུལ་གདུག་པ་

ཁ་ནས་ཀང་དུག་འཛག་པ་གཞན་ལ་གནོད་པ་དང༌། འཚེ་བ་ལྟར་གང་ཟག་གང་ལ་

བརྟེན་ནས་ལུས་ཅན་སྐྲག་པར་འགྱུར་བ་དེར་ངན་པ་ཡིན་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

སང་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆར་སྤིན་ཆེན་པོ་ལངས་པ་ན་ཞིང་པ་རྣམས་ནི་དགའ་བ་སྐེ་བ་ཇི་

ལྟ་བར་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་ཅན་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་

བ་དེར་སྤོད་པ་བཟང་པོ་ཆོས་ཀི་སྤོད་པ་ཡིན་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་”བསྟན
1
་

པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ཆོས་མིན་སངས་ནས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྔར་མང་དུ་

བཤད་པ་དེ་བས་ན་རང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་ཆོས་མིན་སང་བར་བ་སྟེ་དུས་རྟག་ཏུ་

གཡེལ་བ་མེད་པར་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཆོས་བསྟེན་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་བླང་

དོར་གི་གནས་མདོར་བསྡུས་ནས་གདམས་པའོ། །

གསུམ་པ་ཡང་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབས་བཤད་པ་ལ་བཞི། བླ་ན་མེད་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་དེ་ལ་བསབ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་

མཚན་སོ་གཉིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པ་དང༌། དཔེ་བད་ཀི་རྒྱུ་འབས་འདིར་

རྒྱས་པར་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་

རྒྱལ་པོའི་མཚན་དཔེའི་ཁྱད་པར་རོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱལ་པོ་བདག་ཉིད་དང་ནི་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བར་གནས་པའི་

1 མ་ཕྱི། ༣༥ན༢ན།    བསན   སྐུ། ༣༦བ༤ན།   ཞོལ། ༣༤ན༣ན།   བླ། ༣༨བ༢ན།    བསེན



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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སེམས་ཅན་འདིས་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ན་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་

དེའི་རྩ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་

པའི་ཀུན་རོབ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྐྱེན་བཞི་དང༌། རྒྱུ་བཞི་དང༌། སྟོབས་བཞིས་

སྒྲུབ་པའི་རི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརྟན་པ་དང་དེའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་མཐས་

གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་འདོད་ཀི་སིང་རེ་

དང༌། མཐའ་གཉིས་ལ་མི་བརྟེན་པ་མཐའ་བལ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལགས་པས་རྒྱུའི་

གཙོ་བོ་གསུམ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པས། དབུ་མ་ལ་

འཇུག་པ་ལས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། ཚིག་གསལ་དུ། དེ་ལ་ཞལ་འཕངས་

ནས་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། དགོས་འབེལ་གི་ཐད་དུ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་

བསྟན་པའི་ཚུལ་གིས་སེམས་བསྐེད་པ་དང་པོ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

བརྒྱན་པ། སིང་རེ་ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་འགོ་བ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་

བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཐོག་མར་མཛད་ནས། མཐར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་

ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གྱུར་པ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གཞན་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་སིང་རེས་བསྟན་བཅོས་མཛད་ཅེས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀི་ཐོག་མ་ཚོགས་སྦོར་གི་སབས་སུ་རྒྱུ་གསུམ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་མཛད་ནས། 

མཐར་ས་དང་པོའི་ཚེ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་གསུངས་པ་ལྟར། བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་

བོ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའོ། །འདི་དག་ཐོག་མར་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པ་དང༌། སྐེས་ནས་

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི་རྒྱས་པར་ཤེས་འདོད་ན། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀིས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མཛད་པའི་སྤོད་པ་སྤི་ལ་བསབ་པ་དང༌། ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བསབ་པ་ལས་

ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཉན་པར་སྐུལ་བ་དང༌། བཤད་པ་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བོས་ནས་སྐེས་བུ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀི་མཚན་སུམ་

ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀི་སྐུ་བརྒྱན་པར་འགྱུར་བ་མཚན་གི་རྒྱུ་དང༌། འབས་

བུ་མཚན་དང༌། རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་དག་ལྟ་བུ་གསན་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་

གདམས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐུ་གདུང་གི་སིང་པོ་ཅན་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀིས་བིན་གིས་

བརླབས་པ་དང༌། དཀར་པོའི་ཆོས་རྣམས་བསགས་ཕྱིར་དང༌། །སིག་པའི་ལས་

རྣམས་སངས་པའི་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ལ། །མཆོད་རྟེན་ཞེས་

ཀང་མངོན་པར་བརོད། ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དངོས་ལ་གསུངས་པའི་

མཆོད་རྟེན་དང༌། གཞན་ཡང་མཆོད་བ་ཕ་མ་དང་མཁན་པོ་དང༌། སོབ་དཔོན་དང་

ནད་པ་སོགས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དང༌། རྒན་རབས་རྣམས་ནི་ལེགས་པར་

བཀུར་བས་གཞན་གིས་ཟིལ་གིས་མི་ནོན་པའི་གཟི་བརིད་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་

ཕྱག་ཞབས་ཀི་མཐིལ་རྩིབས་སྟོང་ལྟེ་བ་མུ་ཁྱུད་རོགས་པའི་འཁོར་ལོ་ཡི། རྟགས་

ཀིས་མཚན་པའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་ལ། རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀིས་ཆོས་ལ་རྟག་

པར་ནི་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་ཡི་དམ་ཡང་དག་པར་བླང་བ་བརྟན་པར་མཛོད་

ཅིག །དེས་ནི་རང་མཐིལ་ས་ལ་མཉམ་པར་འབབ་པས་ཤིན་ཏུ་ཞབས་གནས་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་བ་ལགས་པས་དེ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །སྦིན་པ་དང་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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སན་པའི་ཚིག་དང་ནི་ཕན་པ་དང་དོན་གཅིག་སྤོད་པ་ཡིས་”བསྡུ
1
་བ་བཞིས་དཔལ་

ལྡན་ཕྱག་སོར་ངང་བའི་རྒྱལ་པོ་ལྟར་ད་བ་ཡིས་འབེལ་བའི་ཕྱག་རིས་ཅན་དུ་འགྱུར་

བ་དང༌། གཞན་ལས་བཟའ་བ་དང་ནི་བཏུང་བ་མཆོག་རབ་ཏུ་མང་པོ་བིན་པ་ཡིས་

དཔལ་ལྡན་ཕྱག་དང་ཞབས་མཉེན་ཞིང་འཇམ་ལ་གཞོན་ཤ་ཆེ་བ་དང༌། སྐུ་ཆེ་ཞིང་

ཕྱག་ཞབས་ཀི་རྒྱབ་བཞི་དང་ཕག་པའི་ཕྱོགས་ཐལ་གོང་གཉིས་དང༌། ལྟག་པའི་

ཕྱོགས་བདུན་ཡང་ཤས་ཁེངས་པས་མཐོ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། གཞན་ལ་འཚེ་བ་མེད་

པ་དང༌། བསད་པར་འདོད་པ་ཐར་པར་བ་བས། ལྟ་ན་སྡུག་པའི་སྐུ་མཛེས་པ་དང༌། 

ཡ་ཡོ་མེད་པས་དང་ཞིང་ཆེ་བ་དང་ཚེ་རིང་བ་དང༌། སོར་མོ་རིང་བ་དང༌། ཞབས་ཀི་

བཞི་ཆ་ཕྱིར་འཕགས་པས་རྟིང་བ་ཡངས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཡང་དག་པར་

བླངས་པའི་ཆོས་ཀི་ཚིག་དོན་རྣམས་སེལ་བས་དཔལ་ལྡན་མདོག་བཟང་ཞིང་ཞབས་

ཀི་ལོང་བུ་མི་མངོན་པ་དང་བ་སྤུ་གེན་དུ་རེ་རེ་ནས་གཡས་སུ་ཕྱོགས་པར་མཚན་

པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཤེས་བའི་གནས་རིག་པ་དང་བཟོ་ལ་སོགས་པའི་ལས་རང་

གིས་སོབ་པའི་དུས་སུ་གུས་པར་ལེན་པ་དང༌། གཞན་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་སྦིན་པས་ཁྱོད་

བིན་གིས་ཕ་ཞིང་རིམས་ཀིས་བཞོལ་བས་རི་དྭགས་”ཨོན
2
་ཡའི་བིན་པ་དང༌། དན་

པ་བཟང་བས་ཡིད་རྣོ་བ་དང༌། རྣམ་དཔྱོད་ཀི་ཤེས་རབ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་དང༌། 

རང་གི་ནོར་བདོག་པ་གཞན་གིས་བསངས་པར་གྱུར་ན་མྱུར་དུ་བཏང་བའི་ཡི་དམ་

བཅས་པའི། བརྟུལ་ཞུགས་གིས་ཕྱག་རྒྱས་ཤིང་རིང་བ་དང༌། སྐུའི་ཟོ་མདོག་བདེ་བ་

1 མ་ཕྱི། ༣༦ན༥ན།  སྐུ། ༣༨ན༣ན།  བླ། ༤༠ན༢ན།  བསྡུ       ཞོལ། ༣༥ན༦ན།  སྡུ

2 མ་ཕྱི། ༣༦བ༤ན།  ཨོནྱ      སྐུ། ༣༨བ༡ན།  ཞོལ། ༣༥བ༤ན། བླ། ༤༠བ༡ན།    ཨེནྱ
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དང༌། འཇིག་རྟེན་གི་རྣམ་པར་འདེན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། གཉེན་བཤེས་ཕན་

ཚུན་བ་བ་དག་ཡང་དག་པར་”སྡུམས
1
་པ་བས་པ་ཡིས་གང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་ཅང་ཤེས་

ལྟར་དཔལ་ལྡན་འདོམས་ཀི་ས་བ་ནི་སྦུབས་སུ་ནུབ་པའི་དམ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 

ཁང་བཟང་དང་ནི་གཏིང་བདག་བདེ་ཞིང་བཟང་བ་རབ་ཏུ་ཕྱིན་པས་གསེར་ནི་བཙོ་

མ་དི་མ་མེད་པ་བི་དོར་ལེགས་པར་བས་པ་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་མདོག་འད་བར་

འགྱུར་བ་དང༌།རྒྱལ་སྲིད་ལ་སོགས་པའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབང་བིན་ཞིང༌། རིགས་

པར་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་འཇུག་པས་དཔལ་ལྡན་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེ་

ནས་གཉིས་ལ་སོགས་པར་མི་སྐེ་བར་བ་སྤུ་ཉག་རེ་དང༌། ཞལ་གི་སིན་མཚམས་

འཛོད་”སྤུས
2
་བརྒྱན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཐོས་པའི་དུས་སུ་སན་ཞིང་བསམས་པའི་

དུས་དགའ་བ་སྨས་པ་དང༌། གཞན་གིས་ལེགས་པར་སྨས་པ་དང་མཐུན་པར་བས་

པས་ཁྱོད་ནི་དཔུང་མགོ་ཟླུམ་པ་དང༌། རོ་སྟོད་རྒྱས་ཤིང་འཕེལ་ག་ཆེ་བ་སེངེ་འད་

བར་འགྱུར་བ་དང༌། ནད་པ་རྣམས་ལ་རིམ་གོ་དང་ནད་གཡོག་ལ་སོགས་པ་བས་ཏེ། 

གསོས་པས་དཔུང་མགོ་ཕན་ཚུན་གི་བར་ཤས་ཁེངས་པ་ཐལ་གོང་རྒྱས་པ་དང༌། 

འཕལ་འཁྲུལ་མེད་པར་བརྟན་པས་བདག་ཉིད་རྣལ་དུ་གནས་པ་དང་ནད་པ་ལ་སན་

བིན་པས་ཟས་རོ་བོ་བའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བ་བ་ལ་

ཐོག་དངས་ཞིང་གཙོ་བོ་བས་པས་ཁྱོད་ཀི་གཙུག་ཏོར་ལེགས་པར་གནས་པ་དང༌། 

སྐུ་ཤིང་ན་གོ་ཏ་ལྟར་འདོམ་དང་ཡན་མན་དུ་མཉམ་པས་ཆུ་ཞེང་གབ་པ་དག་ཏུ་

འགྱུར་བ་དང༌། གཞན་ལ་ཚིག་བདེན་ལ་འཇམ་པ་དག་ཡུན་རིང་པོའི་དུས་སུ་བརོད་

1 མ་ཕྱི། ༣༦བ༥ན།   ཞོལ། ༣༥བ༥ན།   བླ། ༤༠བ༢ན།  སྡུམས     སྐུ། ༣༨བ༣ན།    བསྡུམས

2 མ་ཕྱི། ༣༧ན༢ན།   སྐུ། ༣༨བ༥ན།    སྤུས   ཞོལ། ༣༦ན༢ན།    པུས   བླ། ༤༠བ༥ན།    སྤུས
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པ་ཡིས་མིའི་དབང་པོ་ཁྱེད་ཀི། ལགས་ཡངས་ཤིང་གསུང་ཚངས་པ་ཡི་ནི་དབངས་

དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཇི་སད་བཤད་པའི་བདེན་པའི་ཚིག་མཁྱེན་པར་བགིས་

ནས་ཡུན་རིང་པོའི་དུས་སུ་བརོད་པ་ཡིས་འགམ་པ་སེངེའི་ལྟ་བུ་དང༌། དཔལ་ལྡན་

གཞན་གིས་ཐུབ་པར་དཀའ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ལྷག་པར་

གུས་པ་དང༌། བཀུར་སྟི་དག་གང་ལ་གང་འོས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་རེས་སུ་འཇུག་

པས་“ཚེམས
1
་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་དང༌། ས་བས་མདོག་ལྡན་དང་མཐོ་དམན་མེད་

པས་མཉམ་པའི་ཚེམས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཚིག་བདེན་པ་དང་ཕ་མ་མེད་པའི་ཚིག་

ནི་ཡུན་རིང་པོ་གོམས་པ་ཡིས་དཔལ་ལྡན་ཚེམས་ནི་བླ་འོག་ཉི་ཤུ་ཉི་ཤུ་ཡོད་པས་

བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་དང༌། ཚེམས་ཀི་བར་མ་དོད་པས་མཉམ་པར་ཐགས་ཀང་བཟང་

བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཆགས་པ་དང་སང་བ་དང་རོངས་པ་མེད་ཅིང་བདེ་བ་དང་ལྡན་

འདོད་ཀི་བམས་པར་སེམས་ཅན་ལ་བལྟས་པ་ཡིས་སྤན་ནི་འོད་དང་ལྡན་པའི་

བཀག་ཅན་དང༌། མཐོན་མཐིང་ལ་བརི་མ་གནག་ཅིང་མ་འདེས་ལ་གཞོལ་བས་བརི་

མ་བའི་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །

དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་མདོར་ན་མཚན་གི་རྒྱུར་བཅས་པའི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་

པོ་དེ་དག་ནི་སྐེས་བུ་སེང་གེ་ཆེན་པོའི་མཚན་རྣམས་ལེགས་པར་མཁྱེན་པར་

མཛོད། །དེའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གུས་པར་བ་ལ་རྒྱུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཡང་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་

བ་དང༌། འབས་བུའི་ཁྱད་པར་ལ་སོན་ལམ་དི་མ་མེད་པས་མཚམས་སྦར་བར་བ་བ་

ཡིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣༧བ༡ན།   སྐུ། ༣༩ན༥ན།    ཚེམས   ཞོལ། ༣༦བ༡ན།    ཚེེགས   བླ། ༤༡ན༤ན།    ཚེམས
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གསུམ་པ་ནི། དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་ནི་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་སེམས་ཅན་བདེ་

བ་དང་ལྡན་འདོད་ཀི་བམས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། སོ་སོར་ངེས་པའི་

རྒྱུ་གཞུང་ནི་མངས་དོགས་པ་ཡིས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་རྒྱས་པར་མ་བཤད་དོ། །ཐུན་

མོང་གི་རྒྱུ་ལ་འབད་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་དོན་གིས་བསྟན་ཏོ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ། འབས་བུའི་ཁྱད་པར་དང༌། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དང༌། དཔེ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་མཚན་དང་དཔེ་བད་ལ་

ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། འཁོར་ལོས་”བསྒྱུར
1
་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་དཔེ་འདི་དག་

འོལ་སྤི་ཙམ་ཡོད་པར་འདོད་མོད་ཀི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་དང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

སྟེ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་དི་མ་མེད་པས་དག་པ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བས་མཛེས་པ་དང་

སྒིབ་བེད་མེད་ཅིང་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་གསལ་

བ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་ཆེས་ཁྱད་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་ལོས་

”བསྒྱུར
2
་བའི་མཚན་དང་ནི་དཔེ་བད་བཟང་པོ་གང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐུབ་

པའི་དབང་པོ་ལ་སེམས་དང་བའི་རྒྱུའི་ཡན་ལག་གཅིག་ལས་ཀང་བྱུང་བར་བཤད་

པ་ཡིན་ལ། འཁོར་”བསྒྱུར
3
་གི་མཚན་དཔེ་རོགས་པའི་རྒྱུ་དེ་དག་བསལ་པ་བེ་བ་

བརྒྱ་ཕག་ནི་གཅིག་ཏུ་བསགས་པའི་དགེ་བས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་

གཅིག་ཀང་རོགས་པར་སྐེད་པར་ནུས་པ་མིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣༧བ༦ན།   ཞོལ། ༣༦བ༦ན།   བླ། ༤༡བ༥ན།   བསྒྱུར       སྐུ། ༣༩བ༥ན།    སྒྱུར

2 མ་ཕྱི། ༣༨ན༢ན།   ཞོལ། ༣༧ན༢ན།   བླ། ༤༡བ༦ན། བསྒྱུར     སྐུ། ༤༠ན༡ན།    སྒྱུར

3 མ་ཕྱི། ༣༨ན༣ན།   ཞོལ། ༣༧ན༣ན།   བླ། ༤༢ན༡ན།   བསྒྱུར       སྐུ། ༤༠ན༢ན།    སྒྱུར



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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གསུམ་པ་ནི། ཉི་མ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་ན་ཉིན་མོར་བེད་པའི་འོད་བེད་པ་

དང༌། སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་རྣམས་དང་བག་ཙམ་འད་བ་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མཚན་

ཡང་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་དང་འད་བ་ནི་དཔེ་དེ་ལྟར་རོ། །

ལེའུའི་མཚན་ནི། རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕེང་བ་ལས། མངོན་

མཐོ་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབས་སེལ་མར་བསྟན་པ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་ལེའུ་གཉིས་པའི་

འགེལ་པའོ།།  །།

༼ལེའུ་གསུམ་པ་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ 

ཚོགས་གཉིས་ལ་བསབ་པ།༽

གཉིས་པ་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་གཉིས་ལ་བསབ་པའི་

གདམས་པ་ལ་དྲུག །ཚོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་དང༌། འབས་བུ་གང་གི་ཚོགས་

ཡིན་པ་དང༌། ཚོགས་གཉིས་གསོག་པ་ལ་སྒིད་ལུག་མི་བ་བར་གདམས་པ་དང༌། 

ཚོགས་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་དང༌། ཚོགས་གཉིས་ཀི་ཡན་ལག་དང༌། ཚོགས་གསོག་པ་

ལ་ཕན་ཡོན་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། རྒྱལ་པོ་ལ་ཉན་པར་སྐུལ་བ་དང༌། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་

མཐའ་ཡས་པའི་ཚུལ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པའི་ཚུལ་དང༌། དེ་

གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཐའ་ཡས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱུའི་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུམ་དུ་བཤད་ཀི། བླ་ན་མེད་

པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་མཐའ་དག་ཚོགས་གཉིས་སུ་འདུས་པས་འདིར་དེ་འཆད་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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པའོ། །ལུས་ངག་གི་ལས་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་

མཚན་དེ་ལྟ་བུ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་ཀི། བསོད་ནམས་ཇི་ཙམ་གིས་དེ་དག་

ཏུ་འགྱུར་བར་ནི་མ་བཤད་པས། དེ་འཆད་པ་ནི། བསོད་ནམས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པ་ལས་ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་འབྱུང་བ་སྔར་མ་བཤད་པས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ཞེས་བོས་ནས་གསོན་ཞིག་ཅེས་བསྐུལ་བའོ། །དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུང་ཆེན་པོ་

ལས་གསུང་པ་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ཚད་མེད་ཀང་གདུལ་བའི་”བསམ
1
་ངོར་

ཚད་དང་ལྡན་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། རང་རྒྱལ་སོགས་ཀི་བསོད་ནམས་བཅུར་བསྒྱུར་པའི་ཚོད་ཀིས་

ཐུབ་པའི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་འགྲུབ་པ་དང༌། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་

བསོད་ནམས་བརྒྱ་འགྱུར་གིས་དཔེ་བད་གཅིག་འགྲུབ་པ་དང༌། དཔེ་བད་ཐམས་

ཅད་སྐེད་པའི་བསོད་ནམས་བརྒྱ་འགྱུར་གིས་མཚན་གཅིག་འགྲུབ་པ་དང༌། མཚན་

ཐམས་ཅད་སྐེད་པའི་བསོད་ནམས་སྟོང་འགྱུར་གིས་མཛོད་སྤུ་འགྲུབ་པ་དང༌། དེ་

སྐེད་པའི་བསོད་ནམས་སྟོང་ཕག་བརྒྱར་བསྒྱུར་བས་གཙུག་ཏོར་འགྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ན་བཞུགས་པའི་རང་སངས་རྒྱས་ཀུན་རྒྱུ་

གང་ལས་བྱུང་བ་དང་ཐེག་པ་དམན་པའི་འཕགས་པ་སོབ་པ་བདུན་དང་མི་སོབ་པ་

རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་བ་དང་འཇིག་རྟེན་པ་མ་ལུས་ཀུན་གི་བདེ་འགོ་སྐེད་པའི་བསོད་

ནམས་འཇིག་རྟེན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཞིན་དུ་དཔག་མེད་གང་ཡིན་པ་དེ་བཅུར་སྒེས་

1 མ་ཕྱི། ༣༨བ༤ན།   སྐུ། ༤༠བ༤ན།    བསམ   ཞོལ། ༣༧བ༤ན།    སེམས   བླ། ༤༢བ༤ན།    བསམ



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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པར་གྱུར་པ་ཡིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་འགྲུབ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་

སྤུའི་བུ་ག་ནི་ཐམས་ཅད་བསོད་ནམས་དེ་དང་འད་བས་འབྱུང་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནི་སྐེད་པར་བེད་པའི་བསོད་ནམས་གང་

ཡིན་པ་དེ་དག་བརྒྱར་ནི་བསྒྱུར་བ་ཡིས་དཔེ་བད་བཟང་པོ་གཅིག་ཏུ་བཞེད་ལ། 

བསོད་ནམས་”དེ་སེད
1
་དེ་སེད་”ཀིས

2
་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོས་ནས། དཔེ་བད་བཟང་པོ་

ནི་ཅིའི་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ཇི་ལྟ་བུར་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་བར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའི་དག་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་

ཚོགས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་བརྒྱ་ནི་བསྒྱུར་བ་ཡིས་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་གཅིག་

གོ །

བཞི་པ་ནི། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་

གང་ཡིན་པ་དེ་དག་སྟོང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིས་ཟླ་བ་ཉ་འདའི་མཛོད་སྤུའོ། །

ལྔ་པ་ནི། མཛོད་སྤུ་འགྲུབ་པའི་ནི་བསོད་ནམས་དེ་དག་སྟོང་ཕག་བརྒྱར་ནི་

བསོམས་པ་ཡིས་སྤི་གཙུག་ལྟར་ནི་མི་སང་བ་སྐོབ་པའི་གཙུག་ཏོར་སྐེད་པར་བེད་

དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་ཚད་

མེད་ཀང་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པའི་བསོད་ནམས་ཕྱོགས་བཅུར་སྒེས་པ་མ་ལུས་པ་

བརོད་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཚད་བཟུང་བར་མི་ནུས་ཀང་གདུལ་བའི་

བསམ་ངོར་བ་གཞུག་པའི་ཆེད་དུ་ཚད་དང་ལྡན་པར་བག་ཙམ་བརོད་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣༩ན༣ན།   ཞོལ། ༣༨ན༣ན།   བླ། ༤༣ན༣ན།  དེ་སེད     སྐུ། ༤༡ན༣ན།  -དེ་སེད

2 མ་ཕྱི། ༣༩ན༣ན།  ཞོལ། ༣༨ན༣ན།  ཀྱྱི       བླ། ༤༣ན༣ན།  སྐུ། ༤༡ན༣ན།    ཀྱྱིས 
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གསུམ་པ་ནི། གང་གི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ཡི་རྒྱུ་ཡང་དེ་ལྟར་འཇིག་

རྟེན་མཐའ་ཡས་པ་བཞིན་དུ་གཞལ་དུ་མེད་པ་དེའི་ཚེ་ཆོས་སྐུའི་རྒྱུ་ལྟ་”ལ
1
་ལ་ཞིག་

ཅི་ལྟར་གཞལ་དུ་ཡོད་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། ཤིང་ན་གོ་ཏའི་ས་བོན་ཕ་མོ་ལས། སོང་པོ་ཡལ་འདབ་རྒྱས་པའི་

གིབ་མ་ལ་རྒྱལ་པོ་དཔུང་གི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་དང་བཅས་པ་ཤོང་ཞིང་ཆར་

ཡང་སྐོབ་པར་བེད་པ་སྐེ་བ་བཞིན་དུ་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནི་རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ཡང་

འབས་བུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐེད་པར་འགྱུར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་ནི་དཔག་མེད་ལ་འབས་

བུ་དཔག་ཏུ་ཡོད་པ་བསམ་ཐག་བཅད་དེ། འདི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ་ཞེས་བསམ་པར་

མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འབས་བུ་གང་གི་རྒྱུའི་ཚོགས་ཡིན་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

གཟུགས་ཀི་སྐུ་ནི་ཚོགས་གཉིས་བཤད་པ་འདི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལས་འབྱུང་

བ་སྟེ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་མདོར་བསྡུས་ན་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

ལས་འཁྲུངས་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཚོགས་འདི་གཉིས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ནི་

འཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུས་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས། མདོར་ན་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་འདི་ནི་རྟག་

ཏུ་བསྟེན་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གདམས་ཏེ། ཚིག་བཅད་དང་པོས་འབས་བུ་གང་གི་

རྒྱུ་ཚོགས་ཡིན་པ་དང༌། གཉིས་པས་ཚོགས་དེ་གཉིས་བསྟེན་པར་གདམས་

པའོ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་བསྔོ་བའི་སབས་སུ། བསྟན་བཅོས་ཀི་ལུས་མདོར་

1 མ་ཕྱི། ༣༩བ༡ན། ཞོལ། ༣༨བ༡ན།    ལ   སྐུ། ༤༡བ༢ན། བླ། ༤༣བ༢ན།    ག
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བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཕུང་པོ་དང་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། རང་

བཞིན་གིས་སྟོང་སྟེ། རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། “ཅེས
1
་པའི་སྦོར་བ་སོར་གཅིག་པོ་

དེའི་ཕྱོགས་ཆོས་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བས་

”ཞིང
2
་དེའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་རྟེན་འབེལ་རྒྱུ་འབས་མཐའ་ཡས་པའི་འདོར་ལེན་

ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལམ་གི་གནས་སབས་སུ་གོམས་པར་བས་པ་ལས་བསོད་ནམས་

ཀི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་ཞིང༌། རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་དེའི་འབས་བུ་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཐབས་ཀི་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་དག་

གིས་བརྒྱན་ནས་བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་དེའི་རྒྱུན་ལམ་དུས་སུ་གོམས་པར་

བས་པ་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་ཚོགས་དེ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་

གཟུགས་སྐུ་དམ་པ་དང༌ཆོས་སྐུ་དམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གཞི་ལྟ་བ་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་བདེན་པ་གཉིས་ཚ་རེག་དང་གང་རེག་ལྟར་མ་སོང་བར་

ཟུང་འཇུག་ཏུ་མ་ཤེས་ན་ལམ་གི་ཚོགས་གཉིས་དང༌། འབས་བུ་སྐུ་གཉིས་ཀི་རྣམ་

གཞག་ལེགས་པར་མི་ཤེས་པས་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པར་

བའོ། །ཀུན་རོབ་རང་ལུགས་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་ལེགས་པར་མ་ཤེས་

ན་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ཀིས་མ་”སྡུས
3
་པའི་གདུལ་བའི་གཞན་

སང་ལ་བཞག་དགོས་པ་སོགས་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་རྣམས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་

དག་གི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་རྣམ་

1 མ་ཕྱི། ༤༠ན༡ན།    ཅེས   སྐུ། ༤༢ན༢ན།    ཞེས   ཞོལ། ༣༨བ༦ན།    ཅེས   བླ། ༤༤ན༢ན།    ཞེས

2 མ་ཕྱི། ༤༠ན༡ན།   སྐུ། ༤༢ན༣ན།   ཞོལ། ༣༩ན༡ན།    ཞྱིང   བླ། ༤༤ན༣ན།    ཤྱིང

3 མ་ཕྱི། ༤༠ན༥ན།    སྡུས   སྐུ། ༤༢བ༡ན།   ཞོལ། ༣༩ན༥ན།   བླ། ༤༤བ༡ན།    བསྡུས
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བཤད་ན་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པས་དེར་ལྟ་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་

བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་“བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་དེ་ཙམ་

བསག་དགོས་ན་སུས་ནུས་སམ་དུ་ཞུམ་པར་མི་བ་སྟེ། བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་

པའི ་བསོད་ནམས་ཀི ་ཚོགས་ནི ་གསོག་པ་འདི ་ལ་”བགིད
1
་ལུག་པར་མི ་

བའོ། །ལུས་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་ཉམས་སུ་མོང་མི་དགོས་པར་

ཚོགས་བདེ་བླག་ཏུ་གསོག་ནུས་པའི་རིགས་པ་དང་ནི་ལུང་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ངེས་པ་བརྟན་པོ་སྐེད་པ་རོ་རེ་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་གསོག་པའི་

གང་ཟག་དབུགས་འབིན་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡིས་ཚོགས་གསོག་པ་ལ་

བོད་པ་ཆེན་པོ་རེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལ་སྒིད་”ལུག
2
་མི་བ་བར་

གདམས་པ་དང༌། ཚོགས་གཉིས་གསོག་པ་ལ་སྒིད་ལུག་མི་བ་བར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པའི་བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་

པ་དང༌། རྒྱུ་དེས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ས་བ་དང༌། དཔག་མེད་བཞི་ལྡན་གི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ས་བའོ། །

དང་པོ་ནི། སྟེང་འོག་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ནམ་མཁའ་དང་ས་

དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་རྣམས་ཇི་ལྟར་མཐའ་ཡས་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཅན་

གི་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པར་འདོད་ལ་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་དེ་དག་ནི་བང་

1 མ་ཕྱི། ༤༠བ༡ན།    བགྱྱིད   སྐུ། ༤༢བ༣ན།    སྒྱིད   ཞོལ། ༣༩བ༡ན།   བླ། ༤༤བ༤ན།    བགྱྱིད

2 མ་ཕྱི། ༤༠བ༣ན།   སྐུ། ༤༢བ༥ན།    ལུག   ཞོོལ། ༣༩བ༣ན།    ལུགས   བླ། ༤༤བ༦ན།    ལུག



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིང་བརྩེ་བས་ཀུན་ནས་བསང་ནས་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་”དང
1
་

བར་བས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་དགོད་པར་ངེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དམ་བཅས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་སེམས་བསྐེད་

བརྟན་པར་གནས་པ་དེ་ནི་མི་ཉལ་བའམ་ཉལ་ཡང་རུང་དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་ཡང་དག་

པར་བླངས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། དགེ་བ་ལ་ཡིད་མི་གཏོད་པའི་བག་མེད་པར་འགྱུར་

ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་ན་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་བཞིན་དུ་

བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་པ་དུས་རྟག་པར་གསོག་པར་འགྱུར་བས་རྒྱུ་མཐའ་ཡས་

པ་དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཉིད་མཐའ་ཡས་པ་འཐོབ་མི ་དཀའ་བར་ཤེས་པར་

བའོ། །སྤོད་འཇུག་ལས། འགོ་བར་འདོད་དང་འགོ་བ་ཡི། །བེ་བག་ཇི་ལྟར་ཤེས་པ་

ལྟར། །དེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀི། །བེ་བག་རིམས་བཞིན་ཤེས་པར་བ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སོན་པ་དང་འཇུག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི། བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་པས་འབས་བུ་མཐའ་ཡས་པ་

བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་གསོག་པ་དེས་ཀོ་

དེས་ནི་བང་ཆུབ་དཔག་མེད་ཀང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམ་བཞི་ཡི་ཚོགས་ཀིས་རིང་

པོར་མི་ཐོགས་པར་ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་དཔག་མེད་ཀི་དུས་སུ་འཁོར་བར་གནས་པ་ལུས་

ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བའི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་

1 མ་ཕྱི། ༤༠ན༦ན།   སྐུ། ༤༣ན༢ན།    དྲང   ཞོལ། ༣༩བ༥ན།    དྲངས   བླ། ༤༥ན༣ན།    དྲང



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མེད་པས་བརྒྱན་པ་འདོད་ཅིང་ཚོགས་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་དགེ་བ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། ཚོགས་གཉིས་ཀིས་ལུས་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་

སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། བསོད་ནམས་ཀིས་ལུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་དང༌། ཡེ་ཤེས་

ཀིས་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་དང༌། ཚོགས་གསོག་པ་ལ་སྐོ་བའི་རྒྱུ་མེད་པ་

དང༌། སིང་རེ་ཆེན་པོའི་ནུས་མཐུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་གཉིས་གསོག་པ་ལ་སྒིད་ལུག་པར་མི་

བ་སྟེ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་ཞེས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་

ཡས་ཞེས་པ་དེས་ལུས་དང་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དག་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སེལ་བར་

བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཁོར་བའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ལ་སྒིད་ལུག་པར་རིགས་ཏེ། དེས་

རང་ལ་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་སྐེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་གསོག་པ་ལ་ལུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་ཉམས་

སུ་མོང་དགོས་སམ་དུ་སྒིད་ལུག་པར་མི་བ་སྟེ། སིག་པ་བས་པས་ངན་འགོར་ལུས་

ཀི་ནི་སྡུག་བསྔལ་བཀེས་སོམ་དང་ཚ་གང་ལ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་

ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་སིག་པ་མ་བས་ཤིང་ཚོགས་གསོག་པའི་བསོད་

ནམས་ཀིས་སྲིད་པ་གཞན་ན་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་འབྱུང་གི་ལུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཅུང་

ཟད་ཀང་དེ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚོགས་གསོག་པ་ལ་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་འབྱུང་སམ་དུ་

སྒིད་ལུག་པར་མི་བ་སྟེ། ཡོད་མེད་ཀི་མཐར་ལྟ་ཞིང་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་རོངས་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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པས་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ཆགས་ཡུལ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང༌། སང་བའི་ཡུལ་

མནོན་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་དང་གདོན་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང༌། གཞན་གི་རས་

ཐོབ་ཏུ་རེ་བའི་འདོད་པ་ལ་སོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཚོགས་གསོག་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་དང་གཞི་དང་རྟེན་རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་པའི་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིས། ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

དེ་ནི་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་མཐས་གཏུགས་པར་

འཇིག་རྟེན་འདེན་ཡང་ཅིས་ཏེ་སྐོ་སྟེ་སྐོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ལུས་སེམས་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་མི་འབྱུང་བ་གང་ཞིག །ལུས་དང་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མ་

སས་ཤིང་མ་གནོད་པར་སྐོ་བའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུས་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

བས་གཟིར་བ་ལ་དུས་ཐུང་ངུ་ཡང་བཟོད་དཀའ་ན་ཡུན་རིང་པོས་གཟིར་བ་ལ། སོས་

ཅི་དགོས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུས་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མེད་ཅིང་བདེ་བས་

བརྒྱན་པ་ལ་མཐའ་ཡས་པའི་དུས་ཀང་ཅི་ཞིག་གནོད་འདོད་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་གི་

མི་འདོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། གདོན་མི་ཟ་བར་ཚོགས་གཉིས་གསོག་པ་ལ་

འབད་པར་རིགས་ཀི་སྒིད་ལུག་པར་མི་བའོ། །

ལྔ་པ་ནི། འོ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ཡིད་ཀི་གདུང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་དམ་ཞེ་ན། རང་དོན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། དེ་ལ་ལུས་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་མེད་ལ་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ག་ལ་ཡོད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་

ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་སིང་རེས་འཇིག་རྟེན་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་མ་བལ་
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བས། ཐུགས་གདུངས་ལ་དེ་ཡང་དགེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཉིད་ཡིན་གི་མི་འདོད་པའི་

དོན་མིན་ནོ། །སིང་རེ་དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་པོ་

གནས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལ་དུས་རིང་

པོ་ཐོགས་ཞེས་བློ་དང་ལྡན་པས་སྒིད་ལུག་པར་མི་བ་སྟེ། སྒིད་མི་ལུག་ཅིང་ཉེས་པ་

ཟད་ཅིང་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་ནི་ཚོགས་གཉིས་གསོག་པ་འདི་ལ་རྟག་ཏུ་འབད་

པར་བའོ། །

བཞི་པ་ཚོགས་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་གསུམ། བསོད་ནམས་ཀི་འགལ་ཟླ་སང་ཞིང་

ངོ་བོ་”བརྟེན
1
་པར་གདམས་པ་དང༌། དུག་གསུམ་དང་དེ་ལས་ལོག་པའི་འབས་བུ་

དང༌། ཚོགས་གཉིས་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང༌། གཏི་མུག་”དང་།
2
སྡུག་བསྔལ་དུ་

མའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ཉེས་པར་མཁྱེན་ནས་ཡོངས་སུ་”སོངས
3
་ཤིག །མ་ཆགས་པ་

དང༌། མི་སང་བ་དང༌། གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པའི་

འབྱུང་ཁུངས་སུ་མཁྱེན་ནས་གུས་པར་བསྟེན་”ཞིག
4
་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རས་ལ་ཆགས་པས་ཡི་དྭགས་ཀི་འགོ་བར་འགོ་ལ་ཞེ་སང་གིས་

ནི་དམལ་བར་འཕེན་ཞིང༌། རོངས་པས་བདེ་འགོ་ཡང་འཕེན་མོད་ཀི། ཕལ་ཆེར་དུད་

1 མ་ཕྱི། ༤༢ན༦ན།   སྐུ། ༤༤བ༥ན།   བླ། ༤༦བ༦ན།   བརེན      ཞོལ། ༤༡ན༦ན།  བསེན

2 མ་ཕྱི། ༤༢བ༡ན།   བླ། ༤༧ན༡ན།  དང་།      སྐུ། ༤༤བ༦ན།  ཞོལ། ༤༡ན༦ན།    དག་

3 མ་ཕྱི། ༤༢བ༡ན།  སྐུ། ༤༤བ༦ན།  ཞོལ། ༤༡བ༡ན།  སོངས     བླ། ༤༧ན༡ན།    སོང

4 མ་ཕྱི། ༤༢བ༢ན།    ཞྱིག   སྐུ། ༤༥ན༡ན།    ཅྱིག   ཞོལ། ༤༡བ༡ན།    ཞྱིག   བླ། ༤༧ན༢ན།    ཅྱིག
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འགོར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་ལྡོག་པས་དགེ་རྩ་གསུམ་གིས་ལྷ་དང་མི་ཉིད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། དུག་གསུམ་གི་སྐོན་སངས་ནས་དགེ་བའི་རྩ་བ་གསུམ་གི་ཡོན་

ཏན་འཛིན་པ་ནི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཆོས་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་

ཀུན་ནས་”བསང་བས
1
་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བའོ། །གནས་ལུགས་ཀི་

དོན་ཤེས་པས་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་བེད་པར་ཐབས་ནི་ངེས་པར་

ལེགས་པའི་ཆོས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སོ། །

ལྔ་པ་ཚོགས་གཉིས་ཀི་ཡན་ལག་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་ཡན་ལག་དང༌། ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཆོད་ཡུལ་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ལ་

མཆོད་པ་དང༌། མཆོད་ཡུལ་མིན་པ་མཆོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

གསར་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། གྲུབ་ཟིན་མཆོད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀིས་དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དག་གུས་པའི་

ཚུལ་དུ་རྒྱུ་བཟང་ལ་ཡངས་པས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང༌། དེར་དགེ་འདུན་བཞུགས་

པའི་གནས་མལ་དང༌།དེའི་གཉེར་བེད་པ་སོགས་རྒྱ་ཆེན་དང༌། ཕྱུག་པ་བཟའ་བཏུང་

ཁྱད་པར་ཅན་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །དེར་བཞུགས་པའི་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་

ལས་བས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཆོད་རྟེན་དང་ས་

ཚོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བགིས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་དབིབས་

མཛེས་ཤིང་ལེགས་པར་བིས་པ་པདྨ་ལ་བཞུགས་པ་དག་ཀང་བགིད་དུ་རྩོལ་ཞིག །

1 མ་ཕྱི། ༤༢བ༣ན།   ཞོལ། ༤༡བ༣ན།   བླ། ༤༧ན༤ན།  བསླང་བས      སྐུ། ༤༥ན༣ན།    བསླངས་པས
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གཉིས་པ་ནི། སྔ་ན་བཞུགས་པའི་དམ་ཆོས་གེགས་བམ་དང༌། དགེ་སོང་གི་

དགེ་འདུན་དག་བཟའ་བཏུང་དང་བགོ་བ་དང༌། དག་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ནན་ཏན་

ཀུན་གིས་བསྐང་བར་མཛོད་ཅིག །

གཉིས་པ་ནི། གསེར་གི་ཏོག་དང་རིན་ཆེན་ད་བ་དག་ཉིད་ཀིས་མཆོད་རྟེན་

རྣམས་ལ་ཐོགས། གསེར་དང་དངུལ་གི་རྒྱུ་ལས་བས་པའི་མེ་ཏོག་དང་རོ་རེ་རིན་པོ་

ཆེ་དང༌། བྱུ་རུ་དང་མུ་ཏིག་དང་ནོར་བུ་ཨན་དྷ་རིལ་དང་བཻཌཱུརྱ་དང༌། ཐོན་ཁ་ཆེན་

པོས་མཆོད་རྟེན་མཆོད་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་སྨ་བ་ལ་མཆོད་པ་ནི། ན་བཟའ་ལ་

སོགས་པའི་རེད་པ་དང༌། སྟན་སྟོབ་པ་ལ་སོགས་པའི་བཀུར་སྟི་དང་ལྡན་པ་མཆོད་

ནས་དགའ་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་བགི་ཞིང་མཐུན་པར་འགྱུར་བའི་སྔར་བཤད་པའི་

ཆོས་དྲུག་གིས་གུས་པར་བསྟེན་པར་མཛོད་ཅེས་གདམས་སོ། །དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས། 

ཆོས་ནི་ངེས་པར་བསྟེན་པར་མཛོད་ཅེས་འབྱུང་ངོ༌། །ཆོས་ཉན་པའི་ཚེ། བླ་མར་རིམ་

གོ་དང་གུས་པར་ཉན་པ་དང༌། ཞབས་འབིང་ལ་སོགས་པའི་དགོས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་

དཔྱད་པ་དང་བསྙུན་འདི་བའི་མདོང་གསོལ་དང་རང་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང་རྟག་ཏུ་གུས་པར་མཆོད་པར་མཛོད། །

གསུམ་པ་ནི། མུ་སྟེགས་ཅན་གཞན་ལ་གུས་པ་ཡི་མཆོད་པ་དང་ཕྱག་ཀང་མི་

བགི་སྟེ་སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་མི་ཤེས་པ་རྣམས་རྒྱལ་པོས་དེ་ལ་གུས་པར་བས་པ་ན། 

གཞན་དག་ཀང་འདི་བཟང་པོའ་ོཞེས་དགེ་ལེགས་ཉམས་པར་བེད་པའི་སྐོན་དང་

བཅས་པའི་གང་ཟག་ལ་ཆགས་པར་གྱུར་བ་གདའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཤེས་གཉེན་དུ་

མིང་བཏགས་པའི་ཆོས་ལོག་པར་སྟོན་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སང་བར་བའོ། །



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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གཉིས་པ་ནི། ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གསུང་དང་དེས་བདག་རྐྱེན་བས་ནས་བྱུང་

བའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་དག་གི་གཞུང་རྣམས་བི་བ་དང་གེགས་བམ་ཤོག་བུ་ནི་སྦིན་

པར་མཛོད། དེ་ཡང་སག་ཚ་དག་དང་སྨྱུ་གུ་དག་སྔོན་དུ་འགོ་བ་དག་གོ །ཡུལ་དུ་ཡི་

གེའི་གྲྭ་གང་དུ་ཀོག་པ་དང༌། བིས་དང༌། རྩིས་ལ་སོགས་སོབ་པའི་སོབ་དཔོན་འཚོལ་

བའི་བ་བ་ཁང་བཟང་དག་དང་ཞིང་རྩལ་བ་ཡིས་འདི་ཙམ་གིས་འཚོ་བའི་ཚད་དང༌། 

བརྟན་པོར་གནས་པའི་ངེས་པ་ནི་རང་དང་གཞན་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སེལ་བའི་

སད་དུ་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་ཡན་ལག་དང༌། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ་བཞི། རང་གི་རས་དངོས་སུ་བིན་

པའི་ཚོགས་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་སྦིན་པ་དང༌། བདོག་པ་ཀུན་”གཏད
1
་དང༌། 

དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པའི་སྦིན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཅུ་བཞི་ཡོད་པ་ནི། རྒས་པ་དང་བིས་པ་ནད་པ་ཡི་སེམས་ཅན་གི་

ནད་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་སད་དུ་རང་གི་ཡུལ་དུ་སན་པ་དང་སྐྲ་ལ་

སོགས་པའི་”འདེག
2
་མཁན་དག་རང་ཉིད་དབང་བའི་ཞིང་གིས་བརྟན་པར་འཇོག་ཏུ་

རྩོལ། 

གཉིས་པ་ནི། གོང་དང་ལམ་གི་མདོར་འགོན་པོ་སོད་པའི་འགོན་གནས་དང༌། 

གོང་ཁྱེར་གི་དབུས་སུ་ནེའུ་སིང་གི་གཞི་ལ་མཐའ་སོར་ཞིང་མེ་ཏོག་དང་ཤིང་ལ་

སོགས་པ་བཙུགས་པའི་ཀུན་དགའ་དང༌། མཚོ་ལ་སོགས་པའི་ནང་ངོགས་ཕན་ཚུན་

1 མ་ཕྱི། ༤༣བ༥ན།  ཞོལ། ༤༢བ༤ན།  གཏད་པ      སྐུ། ༤༦བ༡ན། གཏང་བ   བླ། ༤༨བ༢ན།  གཏོང་བ

2 མ་ཕྱི། ༤༣བ༦ན།   བླ། ༤༨བ༣ན།  འདྲེག      སྐུ། ༤༦བ༢ན།  ཞོལ། ༤༢བ༥ན།   འབེག



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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རོ་ལ་སོགས་པས་བཅད་ནས་བར་དུ་ལམ་བེད་པའི་ཆུ་ལོན་དང་རིང་དང་འགོན་པོ་

འདུས་ནས་གོས་བེད་པའི་མདུན་ཁང་དང༌། ཆུ་ར་དག་དང༌། མལ་དང༌། ཟས་དང་རྩ་

དང་ཤིང་ལྡན་པ་དེ་འད་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་དག་བགིད་དུ་

རྩོལ། གསུམ་པ་ནི། གོང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དག་དང་གོང་ཁྱེར་ཀུན་ཏུ་མདུན་ཁང་

དང༌། བཞི་པ་ནི། ཆུ་དཀོན་པའི་ལམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆུ་ར་དག་ནི་བགིད་དུ་

རྩོལ། ལྔ་པ་ནི། ནད་པ་དང༌། མགོན་མེད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གིས་”ཉམས
1
་ཐག་པ་

དང༌། རིགས་དམན་པ་དང་དབུལ་པོ་ངན་པ་དག་སིང་རེས་རྟག་ཏུ་ཡོངས་བཟུང་ཞིང་

དེ་དག་གསོ་ཕྱིར་སྦོར་བས་གུས་པར་བསྟེན་པར་མཛོད། དྲུག་པ་ནི། དགུན་དོ་བ་

དང་དབར་བསིལ་བག་ཏུ་གྱུར་བའི་དུས་སུ་འབྱུང་བའི་ཟས་སོམ་དང་བཅའ་བ་དང༌། 

འབས་བུ་དང་ཤིང་ཏོག་དང་དགེ་སོང་དང༌། སོང་བའི་སྐེ་བོ་ལ་མ་རྩལ་བར་དུ་རྒྱལ་

པོ་རང་ཉིད་ཀིས་གསོལ་མི་རིགས་པའོ། །བདུན་པ་ནི། ལྷམ་མེད་ཅིང་ཚད་པ་

སོགས་”ཀི
2
་ཉེན་པ་ལ་ལྷམ་དང་གདུགས་དང་ཆུ་ཚགས་དང་ཚེར་མ་དབྱུང་བའི་ཆ་

སྟེ་ལག་ཆ་དང༌། ཁབ་སྐུད་དང་ནི་བསིལ་གཡབ་དག་ཆུ་ར་ཡི་ནི་གནས་སུ་བཞག་

པར་མཛོད་ཅིག །བརྒྱད་པ་ནི། འགོན་པོ་ནད་པའི་ཆེད་དུ་འབས་བུ་གསུམ་དང་ཚ་བ་

གསུམ་དང༌། མར་དང་སྦྲང་རྩི་དང་མིག་སན་དང་དུག་སེལ་བ་ཆུ་ར་ར་བཞག་པར་

བགི་ཞིང༌། བཟླས་པ་ཙམ་གིས་ནད་ཞི་བའི་གྲུབ་པའི་སྔགས་དང་ནད་འདིའི་གཉེན་

པོ་འདིའོ་ཞེས་པའི་སན་ཀང་ཡི་གེར་བི་བར་མཛོད་ཅིག །དགུ་པ་ནི། འགོན་པོའི་

ཆེད་དུ་ལུས་དང་རང་པ་དང༌། མགོར་བསྐུ་བའི་འབྲུ་མར་དང་བལ་དང་བིས་པ་སོད་

1 མ་ཕྱི། ༤༤ན༤ན།    ཉམས   སྐུ། ༤༦བ༥ན།    ཉམ   ཞོལ། ༤༣ན༢ན།   བླ། ༤༨བ༦ན།    ཉམས

2 མ་ཕྱི། ༤༤ན༦ན།    ཀྱྱི   སྐུ། ༤༧ན༡ན།    ཀྱྱིས   ཞོལ། ༤༣ན༤ན།   བླ། ༤༩ན༢ན།    ཀྱྱི



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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པའི་ཁིའུ་དང་སྐོ་མ་དང་ཆུ་ལེན་པའི་བུམ་པ་དང༌། ཤ་ལ་སོགས་པ་འཚེད་པའི་

ཟངས་དང་ཤིང་གཤེག་པའི་དག་སྟ་སོགས་ཆུ་ར་དག་ཏུ་རྩོལ་ཞིག །བཅུ་པ་ནི། ཏིལ་

དང་འབས་དང་འབྲུ་དང་ཟས་དང་བུ་རམ་སྣུམ་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་ར་ཆུང་ངུ་བསིལ་

གིབ་དག་ཏུ་རུང་བའི་ཆུས་བཀང་བ་བགིད་དུ་རྩོལ་བ་དང༌། བཅུ་གཅིག་པ་ནི། གོག་

སྦུར་གི་ཚང་གི་སོ་དག་ཏུ་ཟས་དང་ཆུ་དང་བུ་རམ་དང་འབྲུའི་ཕུང་པོ་རྟག་པར་ནི་

ཐུགས་བརྟན་ཞིང་དུལ་ལས་མི་འདའ་བའི་མི་རྣམས་བགིད་དུ་རྩོལ་ཞིག །ཡང་ན། 

ཐུགས་བརྟན་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་བོད་པའོ། །བཅུ་གཉིས་པ་ནི། གཤོས་གསོལ་བའི་སྔོན་

དང་འོག་དག་ཏུ་ཡི་དྭགས་འཕོག་མ་སོགས་དང་ཁྱི་དང་གོག་སྤུར་དང་བ་ལ་སོགས་

ལ་ཅི་བདེ་བར་རྟག་ཏུ་ཟས་དག་རྩོལ་བར་མཛོད་ཅིག །བཅུ་གསུམ་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་

ལ་སོགས་པས་གཙེས་པ་དང་ནི་ལོ་ཉེས་བྱུང་བ་དང༌། གནོད་པ་དང་ནི་ཡམས་ནད་

བྱུང་བ་དང༌། དགས་བཅོམ་པས་ཕམ་པར་གྱུར་པའི་ཡུལ་དུ་འཇིག་རྟེན་ལ་ཟས་ལ་

སོགས་པས་རེས་སུ་བཟུང་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའོ། །བཅུ་བཞི་པ་ནི། 

ཞིང་པ་ས་བོན་དང༌། རོན་པ་སོགས་མེད་པའི་”ཉམས
1
་ཐག་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་

ས་བོན་དང༌། ཟས་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་ཞིག་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་དགུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི། རྒྱལ་པོ་སྔ་མས་བཙན་ཐབས་སུ་ཁལ་

ཕབ་པ་ནི། ནན་གི་དཔྱ་ཁལ་ཡིན་ལ་དེ་མེད་པར་བཏང་བ་དང༌། གཉིས་པ་ནི། ཐོག་

གི་”ཤས
2
་རྣམས་ཀང་ནི་སྐྱུང་བ་དང༌། གསུམ་པ་ནི། དབུལ་པོ་ཚུར་ཆགས་པས་

1 མ་ཕྱི། ༤༤བ༦ན།   ཞོལ། ༤༣བ༤ན།    ཉམས     བླ། ༤༩བ༤ན།  སྐུ། ༤༧བ༢ན།     ཉམ

2 མ་ཕྱི། ༤༥ན༡ན།   སྐུ། ༤༧བ༣ན།   བླ། ༤༩བ༥ན།  ཤས     ཞོལ། ༤༣བ༥ན།  ཤེས
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ཉེན་པ་ལས་ཡོངས་སུ་”སྐབ
1
་པ་དང༌། བཞི་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་གསར་པས་བས་པའི་ཤོ་

གམ་བཏང་བ་དང༌། ལྔ་པ་ནི། ཧ་ཅང་ཆེས་པའི་ཤོ་གམ་འབི་བ་དང༌། དྲུག་པ་ནི། ཚོང་

པ་ཡུལ་གཞན་ནས་འོངས་པའི་ཚེ་ནོར་ལ་རྒྱས་འདེབས་པ་དང༌། ཚོང་པ་དེ་དག་སོ་

ན་སོད་པ་ཡི་ཞུ་བ་དུས་སུ་མི་”གཏེར
2
་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ལས་ཀང་བཟློག་པར་

མཛོད། བདུན་པ་ནི། རང་གི་ཡུལ་དང་ཡུལ་གཞན་གི་ཆོམ་རྐུན་རྣམས་ཀང་ཞི་བར་

མཛོད་ཅིག་པའོ། །བརྒྱད་པ་ནི། དཀོན་མོད་མཉམ་པའི་དུས་སུ་ཡང་ཧ་ཅང་རིན་ཆེ་

བ་འདེབས་སུ་མ་གཞུག་”པ
3
་དབིག་གི་སོགས་ནི་མཉམ་པ་དང་རིན་ཐང་”ཚུངས

4
་

ན། རིགས་པར་བགིད་དུ་རྩོལ། དགུ་པ་ནི། ཁྱེད་ལ་མང་དུ་བཤད་པས་ཅི་ཞིག་བ་

བློན་པོས་ཞུ་བ་ཅི་དང་ཅི་གསོལ་བ་གསན་པར་མཛད་ནས་འཇིག་རྟེན་ལ་གནོད་པ་

ཡང་ཞུ་བ་སྲིད་པས་དེའི་བསམ་པ་ཉིད་ཀིས་ཀུན་ཏུ་མཁྱེན་པར་མཛད་ནས་དགེ་

ཞིང་བཟང་བ་འཇིག་རྟེན་ལ་སན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ཀུན་རྟག་ཏུ་མཛོད་བདག་

ལ་ཕན་པ་ཅི་དང་ཅི་བ་ཞེས། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ལ་གུས་པ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་

ཕན་པ་ཅི་དང་ཅི་བ་ཞེས་ཁྱོད་ནི་གུས་པར་མཛོད་ཅེས་གདམས་སོ། །

གསུམ་པ་བདོག་པ་ཀུན་བཏང་བ་ནི། གཞན་གིས་བདག་གིར་མ་བཟུང་བའི་ས་

དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང༌། སན་དང་ནགས་ཀི་ཤིང་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོ་བདག་ཉིད་

ཀི་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་གཏན་དུ་མ་གྲུབ་ན་ཡང༌། ཡུད་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་གཞན་

1 མ་ཕྱི། ༤༥ན༢ན།  ཞོོོལ། ༤༣བ༥ན། སྐབ      སྐུ། ༤༧བ༤ན།  བླ། ༤༩བ༥ན།    སྐོབ

2 མ་ཕྱི། ༤༥ན༣ན།   ཞོལ། ༤༣བ༦ན།  གཏེེར       སྐུ། ༤༧བ༥ན།  བླ། ༤༩བ༦ན།    གཏོང

3 མ་ཕྱི། ༤༥ན༤ན།   ཞོལ། ༤༤ན༡ན།   བླ། ༥༠ན༢ན།    པ      སྐུ། ༤༧བ༦ན།   པར

4 མ་ཕྱི། ༤༥ན༤ན།   ཞོལ། ༤༤ན༢ན།  ཚུངས      སྐུ། ༤༧བ་༦ན།   བླ། ༥༠ན༢ན།    མཚུངས



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།

 447  

གིས་འདོད་རྒུར་སྤད་པ་ཉིད་དུ་མཛོད། གོམ་པ་བདུན་པའི་དུས་སུ་ཡང་སྦོར་བས་

མ་གྲུབ་ཀང༌། བདོག་པ་ཀུན་གཏོང་བའི་སེམས་འཆད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ལ་བསོད་ནམས་ནམ་མཁའ་འད་བ་དཔག་མེད་སྐེ་བས་དེ་ལྟར་མཛད་པར་

རིགས་སོ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ། མིའི་བེ་བག་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་སྦིན་པ་དང༌། བདོག་པ་

ཀུན་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་སྦིན་པ་དང༌། ཆོས་དང་མཐུན་པའི་སྦིན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བུ་མོ་གཟུགས་མཛེས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་གིས་

ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་དེ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་རྩལ་ན་དེས་ནི་དམ་པའི་ཆོས་

ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཚིག་དོན་གི་གཟུངས་ནི་སོ་སོར་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་སྦིན་

དུ་མི་རུང་ངམ་སམ་ན་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་བུ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་དག་

དེ་ལ་དགོས་པ་ཡོ་བད་ཀུན་དང་ལྷན་ཅིག་ཐུབ་པ་ཡིས་ནི་སྔོན་གགས་པ་མཐའ་

ཡས་སུ་གྱུར་པའི་ཚེ་རྩལ་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། གངས་ས་ཚོགས་པ་དང༌། རྣམ་པར་བཀ་ཞིང་སོ་སོའི་དི་མ་དང་

བལ་བས་འོད་གསལ་བའི་བགོ་བ་དག་དང་རྒྱན་རྣམས་དང་དི་དང་ཕེང་བ་དང༌། 

བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པའི་ལོངས་སྤོད་དག་སོང་བ་རྣམས་ལ་བརྩེ་བས་རྩོལ་ཞིག་

ཅེས་གདམས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། གང་ཟག་གང་ལ་ཆོས་དོན་གང་ཆོས་ཉན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་

ན་དེ་མེད་པས་ཤིན་ཏུ་”ཉམས
5
་ཐག་པར་འགྱུར་བ་དེ་དེའི་མོད་ལ་མཐུན་རྐྱེན་དེ་

5 མ་ཕྱི། ༤༥བ༦ན།  ཞོལ། ༤༤བ༣ན།  ཉམས     བླ། ༥༠བ༤ན།  སྐུ། ༤༨བ༣ན།   ཉམ
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རྩལ་ན་དེ་ལས་སྦིན་མཆོག་གཞན་མ་མཆིས་སོ། །གང་ཉན་པའི་ཆོས་དེ་ཡང་སྦིན་

པར་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཞན་ལ་དུག་བིན་པར་མི་

རིགས་སོ་སམ་ན། ནད་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་དུག་ནི་ཕན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་དུག་

ཀང་སྦིན་པར་བགི་སྟེ། ཁ་ཟས་མཆོག་ཡིན་ཀང་མི་ཕན་ན་དེ་ལ་དེ་ནི་སྦིན་པར་མི་

བགི་ཞིང་སྦྲུལ་གིས་ཟིན་པ་ལ་ཇི་ལྟ་བུར་སོར་མོ་བཅད་པ་ཕན་པར་བཤད་པ་དེ་

བཞིན་ཐུབ་པས་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡིན་ན་འཕལ་མི་བདེ་བ་ཡང་བ་བར་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་ཡན་ལག་ལ་ཉེར་ལྔ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི། དམ་

པའི་ཆོས་ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་ཆོས་སྨ་བ་ལ་ཉིད་ཀིས་ན་བཟའ་དང་ཟས་

ལ་སོགས་པའི་བཀུར་སྟི་མཆོག་དང་ནི་བཅས་པར་མཛོད། གཉིས་པ་ནི། །ཁེངས་པ་

སངས་ཏེ། གུས་པར་བཅས་ཏེ་ཆོས་ཉན་ཞིང་བསྟོད་པ་དང༌། གསུམ་པ་ནི། གེགས་

བམ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་དག་ཀང་མཛོད་ཅིག་པའོ། །བཞི་པ་ནི། གཞན་

ལ་གནོད་པ་དང༌། ཕན་གནོད་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་གཏམ་ལ་དགའ་བར་མ་

མཛད་ཅིག་སྟེ། ཆོས་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ནི། འཁོར་བ་ལས་

འདས་པའི་ཐབས་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་གཏམ་ལ་དགེས་པར་

མཛོད། དྲུག་པ་ནི། བདག་ལ་ཐོས་བསམ་བསོམ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་བསྐེད་པར་

འདོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་བསྐེད་པར་མཛོད་ཅིག་པའོ། 

བདུན་པ་ནི། སྔར་གསན་པའི་ཆོས་ཀིས་མི་ངོམས་ཤིང་ལྷག་པར་ཡང་དོན་དུ་གཉེར་

བའོ། །བརྒྱད་པ་ནི། ཐོས་པའི་དོན་བསྡུས་ནས་བཟུང་བ་དང༌། དགུ་པ་ནི། རྣམ་པར་
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དབེ་བ་དང༌། བཅུ་པ་ནི། བླ་མ་དག་ལ་ཡོན་དབུལ་བ་སོགས་རྟག་ཏུ་གུས་པར་

མཛད་དུ་གསོལ་ཞིག་པའོ། །བཅུ་གཅིག་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་རྒྱང་འཕེན་སོགས་ཀི་

བསྟན་བཅོས་མི་གདོན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རོ། །བཅུ་གཉིས་པ་ནི། རྩོད་པ་ལྷུར་བླང་བའི་དོན་གི་ང་རྒྱལ་སང་པ་དང༌། བཅུ་

གསུམ་པ་ནི། རང་གི་ཡོན་ཏན་མི་”སྔགས
1
་ཤིང་མི་སྒོག་པ་དང༌། བཅུ་བཞི་པ་ནི། 

དག་ལའང་ཡོན་ཏན་བརོད་པར་མཛོད་ཅིག་པའོ། །བཅོ་ལྔ་པ་ནི། རྩོད་པའི་ཚེ་གནད་

ལ་དབབ་པར་མི་བགི་ཞིང༌། བཅུ་དྲུག་པ་ངན་སེམས་ཀིས་ནི་ཉེས་པ་གེང་བར་མི་

བགི་བ་དང༌། གཞན་རྣམས་ཀི་ཉེས་པའོ། །བཅུ་བདུན་པ་བདག་ཉིད་ཀི་འཁྲུལ་པ་སོ་

སོར་བརྟག་པར་བ་བ་དང༌། བཅོ་བརྒྱད་པ་ཉེས་པ་གང་གིས་གཞན་དག་ལ་མཁས་

པས་བ་བ་སད་པར་འོས་པ་ནི་དེ་ནི་རང་གིས་ཡོངས་སུ་སངས་”ཞིང་ནུས་པས་

གཞན་ཡང་བཟློག་པར་མཛོད་ཅིག་པའོ། །བཅུ་དགུ་པ། གཞན་གིས་གནོད་པ་

བགིས་པ་ལས་སྔོན་”གིས
2
་ལས་”ཀིས

3
་འབས་བུར་དགོངས་ལ་དེ་ལ་ཁོ་བ་མི་

བགི་སྟེ། ཁོས་ན་ཕྱི་མར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་

འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བར་རང་གི་ཉེས་པ་དེ་ནི་མེད་པར་བགིའོ། །ཉི་ཤུ་པ་ནི། སྦིན་

པ་བཏང་བའི་ལན་ལ་རེ་བ་མ་མཆིས་པར་གཞན་དག་ལ་ནི་ཕན་པར་མཛོད་ཅིག་

པའོ། །ཉེར་གཅིག་པ་གཞན་གིས་རང་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་རང་

གཅིག་པུས་བརྣགས་པར་བགི་ཞིང་བདེ་བ་ཡི་རྒྱུ་ཟས་ལ་སོགས་པ་སོང་བ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༤༦བ༡ན།   ཞོལ། ༤༥ན༤ན།   བླ། ༥༡བ༢ན།  སྔགས    སྐུ། ༤༩ན༥ན།    བསྔགས

2 མ་ཕྱི། ༤༦བ༤ན།  ཞོལ། ༤༥བ༡ན།  བླ། ༥༡བ༤ན།  གྱྱིས     སྐུ། ༤༩བ༢ན།    གྱྱི

3 མ་ཕྱི། ༤༦བ༤ན།  ཞོལ། ༤༥བ༡ན།  ཀྱྱིས      སྐུ། ༤༩བ༢ན།  ཀྱྱི    བླ། ༥༡བ༤ན།    གྱྱིས
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ལྷན་ཅིག་དཔྱད་པར་བའོ། །ཉེར་གཉིས་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཁེངས་པ་དང་ཞུམ་པ་

ལྟ་ཅི་སོས། ལྷའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཀང་ཁེངས་པ་ཉིད་དུ་མི་བགི་ཞིང་ཡི་དྭགས་

བཞིན་དུ་དབུལ་བ་”ཡི
1
་རྒུད་པས་ཀང་ནི་ཞུམ་པར་མི་བགིའོ། །ཉེར་གསུམ་པ་

གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་བའི་བདེན་པ་སྨས་པ་གང་གིས་རང་འཆི་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་

པར་འགྱུར་ནའང་དེ་རང་གི་དོན་ལ་རྟག་ཏུ་བརོད་ཅིང་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་བདེན་པ་

དང༌། གཞན་ལ་མི་ཕན་པ་ནི་གསོན་ཞིང་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་ཀང་སྨ་བར་མི་བགིའོ། །ཉེར་

བཞི་པ། ཇི་སད་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁས་བླངས་པ་དང་མཐུན་པར་མཛད་པའི། 

བརྟུལ་ཞུགས་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་མཛོད་ཅིག །དེ་ལྟར་བས་པ་དེས་ན་དཔལ་ལྡན་

རྒྱལ་པོ་ཁྱོད། ས་སྟེང་དུ་ཚད་མ་ཡི་ནི་དམ་པར་འགྱུར་བས་དམ་བཅའ་བརྟན་པར་

མཛོད་ཅིག་པའོ། །ཉེར་ལྔ་པ་ནི། མང་དུ་སོས་ཅི་དགོས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ནི་རྟག་ཏུ་བླང་

དོར་གི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་སྔོན་དུ་བ་བར་རུང་མི་རུང་ལེགས་པར་བརྟགས་ཏེ་

མཛད་པ་དང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བླང་དོར་གི་དོན་གཟིགས་པས་གཞན་

ལ་དི་མི་དགོས་པས་གཞན་གི་དིང་མི་འཇོག་པར་མཛོད་ཅིག་པའོ། །

དྲུག་པ་ཚོགས་གསོག་པ་པོ་ལ་ཕན་ཡོན་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་

གི་ཡོན་ཏན་ལྔ་འབྱུང་བ་དང༌། ཁྱད་པར་གི་ཡོན་ཏན་ཉེར་ལྔ་འབྱུང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔའི་དང་པོ་ནི། ཆོས་བས་པ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་བདེ་བ་དང༌། གཉིས་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་འདི་དང་འདི་བས་སོ་ཞེས་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་

སན་པའི་གགས་པ་ཡི་བླ་རེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ནི་

1 མ་ཕྱི། ༤༦བ༦ན།   སྐུ། ༤༩བ༤ན།    ཡྱི   ཞོལ། ༤༥བ༣ན།    ཡྱིས   བླ། ༥༢ན༡ན།    ཡྱི



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ཆོས་ལྡན་ལ་འཁོར་འདུ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་བློན་པོ་རྣམས་ཀང་ཀུན་ཏུ་འདུད་པར་

འགྱུར་བའོ། །མྱུར་དུ་ཆོས་སྒྲུབ་པར་བསྐུལ་བ་ནི། རང་གི་ལུས་ལ་གནས་པ་ལ་

སོགས་པ་འཆི་བའི་རྐྱེན་དུ་མ་གྱུར་པ་མེད་པས་འཆི་བའི་རྐྱེན་ནི་མང་བ་སྟེ་གསོན་

པའི་རྐྱེན་ཉུང་ཟད་ཅིག་ཡིན་ལ། མཛའ་བོས་བསླུས་པ་དང་གནས་ཁང་བརིབ་པ་དང་

ཁ་ཟས་མ་ཞུ་བ་སོགས་གསོན་རྐྱེན་དུ་འདོད་པ་དེ་དག་ཉིད་ནི་འཆི་བའི་ཡང་རྐྱེན་དུ་

མ་གྱུར་པ་མེད་པ་དེ་བས་རྟག་ཏུ་ཆོས་མཛོད་ཅིག་འདི་ལྟར་རྟག་ཏུ་ཆོས་མཛད་ན་

འཇིག་རྟེན་ཀུན་དང་བདག་ཉིད་ལ་རང་བཞན་གཉིས་ཀས་ཆོས་བས་པས་ཉམས་

བདེ་བ་སྟེ་ཡིད་བདེ་ཞིང་ཚིམ་པར་འགྱུར་བ་གང་ལགས་པ་དེ་ཉིད་རེ་ཤིག་ལྟོག་མོ་

ནི་བཟང་པོ་དང་དེས་ཆོག་པ་ལགས་པས་དེ་ལྟར་མཛོད་ཅིག །བཞི་པ་ནི། ཕར་

གནོད་བས་ན་གཉིད་མི་འོང་ཞིང་གལ་ཏེ་སད་ན་ཡང་མི་བདེ་བས་ཕར་གནོད་མ་

བས་པས་དགའི་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཀི་བདེ་བར་གཉིད་ལོག་ཅིང་བདེ་

བར་སད་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་ནི། བསམ་པ་དག་པའི་ནང་གི་བདག་ཉིད་ཀི་

སྐོན་མེད་པས་རི་ལམ་དག་ཀང་བདེ་བ་མཐོང་བས་ཆོས་ལ་འབད་པ་བའོ། །

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གི་ཡོན་ཏན་ཉེར་ལྔ་འབྱུང་བའི་དང་པོ་ནི། ཕ་མ་ལ་ཟས་

གོས་ལ་སོགས་པའི་སྲི་ཞུ་གཙོ་བོར་ལྷུར་ལེན་པ་དང་རིགས་ཀི་གཙོ་བོ་ལ་རིམ་གོ་

དང་རིང་གིས་ལོངས་སྤོད་ལེགས་སྤད་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་ཟས་ལ་སོགས་པ་

སྤད་པ་དང༌། བཟོད་པ་བསོམ་པ་དང་སྦིན་པ་གཏོང་བ་དང་ཚིག་འཇམ་པ་དང༌། 

གཞན་འབེད་པའི་ཕ་མ་མེད་པ་དང༌། བདེན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་བརྒྱད་པོ་ཚེ་

གཅིག་པོ་འདིའི་རིང་ལ་བས་པ་དེས་འབས་བུ་ལྷའི་དབང་པོ་ཉིད་ཐོབ་ནས་ད་དུང་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཡང་ལྷ་དབང་བགིད་པ་དེ ་བས་ན་དེ ་འདའི ་ཆོས་བསྟེན་པར་མཛོད་ཅིག་

པའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྦིན་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་མེད་ན་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་སུ་

མི་འགྱུར་རམ་སམ་ན། ཆེས་ལྷག་པར་འགྱུར་བའི་དཔེ་སྟོན་པ་ནི། འབས་ཐུག་གི་ཕྲུ་

བ་བེ་བཅུ་ལྷག་གཙོར་བཏུབ་པ་སུམ་བརྒྱ་བཙོས་པ་དེ་ལ་ཚོད་མའི་ས་གངས་ཀང་

དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པའི་རིའུ་ཚོས་སུམ་བརྒྱའི་ཁ་ཟས་དག་ཉིན་རེ་དུས་གསུམ་དུ་བིན་

པས་ཀང་སེམས་ཅན་བདེ་བ་དང་ལྡན་འདོད་ཀི་བམས་པ་ཡུད་ཙམ་དང་ཐང་གཅིག་

གི་བསོད་ནམས་དག་ནི་ཆར་མི་ཕོད་དོ། །བམས་པ་སོམ་པའི་ཡོན་ཏན་”ནི
1
། 

“འཐོང
2
་ཆོས་ཚེ་འདི་ལ་ཡང་ལྷ་མི་བམས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། མི་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་

ཀང་ནི་བསྲུང་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་དང་ལུས་ཀི་བདེ་བ་མང་བ་དང་དུག་དང་མཚོན་

གིས་གནོད་པ་མེད་པ་དང་འབད་པ་མེད་པར་འདོད་བའི་དོན་ཐོབ་པ་དང༌། ཕྱི་མ་ལ་

ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་སྲིད་པ་ལས་གོལ་བར་མ་གྱུར་

ཀང་བམས་པ་”སོམས
3
་པའི་ཆོས་རྣམ་པ་བརྒྱད་འཐོབ་བོ། །གསུམ་པ་ནི། སེམས་

ཅན་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་དུ་བཅུག་ཅིང༌དེ་ཡང་མི་ཉམས་ཤིང་བརྟན་

པའི་ཐབས་བས་ན་རི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརྟན་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི་རང་ཉིད་

ཀིས་འདི་དང་ཕྱི་མར་རྟག་ཏུ་འཐོབ་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཚོགས་ཀི་ནང་ནས་ཀང་དད་

པས་མི་ཁོམ་བར་འགོ་བར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། ལྔ་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ལྷ་མིའི་

འགོ་བ་བཟང་པོ་འཐོབ་པའོ། །དྲུག་པ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་གོམས་པ་ཡིས་

1 མ་ཕྱི། ༤༨ན༡ན།   སྐུ། ༥༡ན༡ན།  བླ། ༥༣ན༥ན།    ནྱི      ཞོལ། ༤༦བ༤ན།   ནམ

2 མ་ཕྱི། ༤༨ན༢ན།  ཞོལ། ༤༦བ༤ན།  འཐོང     བླ། ༥༣ན༥ན།       སྐུ། ༥༡ན༡ན།    མཐོང

3 མ་ཕྱི། ༤༨ན༣ན།   ཞོལ། ༤༦བ༦ན།   སྒོམས     སྐུ། ༥༡ན༣ན།    བླ། ༥༣བ༡ན།  བསྒོམས



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ཡོན་ཏན་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་འགིབ་པས་དགེ་བ་དག་ལ་མི་ཉམས་པའི་བག་ཡོད་

འཐོབ་པ་དང༌། བདུན་པ་ནི། ཆོས་ཉན་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུས་གཡོ་མེད་པ་ལས་དན་

པ་དང་ལྡན་པ་འཐོབ་པ་ནི་ཡིད་གཞུངས་ཐོབ་པའོ། །བརྒྱད་པ་ནི། ཆོས་ལ་སེམས་

པར་བེད་པའི་བློ་གོས་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་འཐོབ་པ་དང༌། དགུ་པ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་

དང་ཆོས་སྨ་བ་ལ་བཀུར་སྟི་བེད་པས་ཆོས་ཀི་དོན་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། བཅུ་

པ་ནི། ཐོས་པའི་ཆོས་བསྲུངས་པས་ཤེས་རབ་ཅན་དུ་འགྱུར་པའོ། །བཅུ་གཅིག་པ་ནི། 

ཆོས་ཉན་པ་དང་ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་དག་བེད་པའི་ཚེ་དཔེ་མཁྱུད་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་

གི་སྒིབ་པ་མེད་པར་བས་པ་ཡིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་འགོགས་པ་ཉིད་འཐོབ་

པར་འགྱུར་ཞིང་གཞན་ཡང་འདོད་པའི་དོན་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །བཅུ་གཉིས་

པ་ནི། འདོད་ཡོན་ལ་མ་ཆགས་པས་ནི་ཆོས་ཀི་དོན་གྲུབ་སྟེ། བཅུ་གསུམ་པ་ནི། 

སེར་ས་མེད་པས་ལོངས་སྤོད་འཕེལ་བ་དང༌། བཅུ་བཞི་པ་ནི། ང་རྒྱལ་མེད་པས་

ཀུན་གིས་བཀུར་བའི་གཙོ་བོར་འགྱུར་རོ། །བཅོ་ལྔ་པ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་ལ་

བཟོད་པས་མི་བརེད་པའི་གཟུངས་འཐོབ་བོ། །བཅུ་དྲུག་པ་ནི། བུ་རམ་དང་ཞུན་མར་

དང་སྦྲང་རྩི་དང་ཏིལ་མར་དང་ལན་ཚྭ་ལ་སོགས་སིང་པོ་ལྔ་རྣམས་བིན་པ་དང་དག་

ལ་སོགས་པས་འཇིགས་པ་ལ་སྐེལ་མ་ལ་སོགས་མི་འཇིགས་པ་བིན་པ་ཡིས་བདུད་

རྣམས་ཀུན་གིས་མི་ཚུགས་ཤིང་སྟོབས་པོ་ཆེའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །བཅུ་བདུན་པ་

ནི། མཆོད་རྟེན་ལ་མར་མེའི་”འཕེང
1
་བ་དང་མུན་པས་ཉེན་པའི་མུན་པ་དག་ཏུ་སྒོན་

མེ་དང་མར་མེའི་ཆེད་དུ་འབྲུ་མར་སྦིན་པ་ཡིས་ལྷའི་མིག་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར་

1 མ་ཕྱི། ༤༨བ༤ན།    འཕེང   སྐུ། ༥༡བ༥ན།    ཕེང   ཞོལ། ༤༧བ༡ན།   བླ། ༥༤ན༤ན།    འཕེང
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རོ། །བཅོ་བརྒྱད་པ་ནི། མཆོད་རྟེན་”མཆོད
1
་པར་དེའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་རོལ་མོ་དང་དིལ་བུ་

དག་ནི་ཕུལ་བ་དང་དུང་དང་རྔ་ནི་རབ་ཕུལ་བས་ལྷའི་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས་འཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །བཅུ་དགུ་པ་ནི། །གཞན་གིས་འཁྲུལ་བ་ཉེས་པ་བས་པ་མི་གེང་ཞིང་ཞར་

བ་ཞེས་སོགས་ཡན་ལག་ཉམས་པ་རྣམས་མི་བརོད་ཅིང་གཞན་གི་སེམས་ནི་རེས་

སུ་བསྲུངས་པས་ན་གཞན་གི་སེམས་ནི་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་འཐོབ་པའོ། །ཉི་ཤུ་

པ་ནི། གཞན་ལ་ལྷམ་དང་བཞོན་པ་སྦིན་པ་དང༌།འགོ་མི་ནུས་པའི་”ཉམས
2
་ཆུང་

ཕག་པས་འཁྱེར་བ་སོགས་བཀུར་བ་བས་པ་དང་བཞོན་པས་བླ་མ་བཀུར་བ་ཡིས་

མཁས་པས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་མང་པོར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པའི་རྫུ་

འཕྲུལ་གི་མངོན་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཉེར་གཅིག་པ་ནི། ཆོས་ཀི་ཆེད་དུ་དཀའ་

བ་བཟོད་ཅིང་གཙུག་ལག་ཁང་བེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་གཞུང་དང་དོན་

དག་མི་བརེད་པར་བེད་ཅིང་དན་པ་དང་ལན་སོགས་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་སྦིན་

པ་དི་མ་མེད་པ་རང་དང་གཞན་གི་སྔོན་གི་ཚེ་རབས་དན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་

འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཉེར་གཉིས་པ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་མངོན་ཤེས་དྲུག་པ་

ཉོན་སྒིབ་ཟད་པའི་བལ་བ་དང༌། དེའི་རྣམ་གོལ་ལམ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའི་

ཟག་པ་ཀུན་ཟད་པའི་མཆོག་ནི་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཉེར་གསུམ་པ་ནི། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་གོལ་བའི་ཕྱིར་ཏུ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་མཉམ་ལྡན་པ། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སིང་རེས་བརླན་པ་སྟེ་སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་སིང་

1 མ་ཕྱི། ༤༨བ༥ན།    མཆོད   སྐུ། ༥༡བ༦ན།    མཚན   ཞོལ། ༤༧བ༢ན།   བླ། ༥༤ན༤ན།    མཆོད

2 མ་ཕྱི། ༤༩ན༡ན། ཞོལ། ༤༧བ༤ན།  བླ། ༥༤ན༦ན།  ཉམས     སྐུ། ༥༢ན༢ན།    ཉམ
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རེའི་སིང་པོ་ཅན་”སོམས
1
་པ་ཡིས་སྦིན་སོགས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་

པས་རྣམ་པའི་མཆོག་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཉེར་བཞི་པ་ནི། སོན་

ལམ་འབུམ་ཕག་གངས་མེད་པ་བཅུ་ལ་སོགས་སོན་ལམ་ས་ཚོགས་དག་པ་ཡིས་

རང་གང་དུ་སངས་རྒྱ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ནི་དག་པར་འགྱུར་རོ། །ཉེར་ལྔ་པ་ནི། 

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་རིན་ཆེན་ཕུལ་བ་ཡིས་མཐའ་ཡས་པའི་འོད་ནི་རྣམ་པར་འཕོ་

བ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་ལས་འབས་དག་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཚོགས་

འདི་བས་པས་འབས་བུ་འདི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་འབས་མཐུན་པར་མཁྱེན་པར་མཛད་

ནས་རང་ལ་ཕན་པའི་དགོས་པའི་དོན་དུ་ནི་འགོ་ལ་ཕན་པ་རྟག་ཏུ་མཛོད་ཅིག་དང༌། 

དེ་ཉིད་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕན་པ་ལགས་པའོ། །

མཚན་དོན་ནི། རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས་བང་ཆུབ་ཀི་

ཚོགས་བསྡུས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ལེའུ་གསུམ་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼ལེའུ་བཞི་པ་རྒྱལ་པོའི་སྤོད་ཚུལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ལ་ 

བསབ་པར་གདམས་པ།༽

གསུམ་པ་རྒྱལ་པོའི་སྤོད་ཚུལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ལ་བསབ་པར་གདམས་པ་

ལ་བཞི། འགེལ་དགོད་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བ་དང༌། རྒྱལ་

པོའི་ཀུན་སྤོད་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སོབ་མི་ནུས་ན་རབ་བྱུང་བ་བར་གདམས་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༤༩ན༥ན།    སྒོམས   སྐུ། ༥༢ན༦ན།   ཞོལ། ༤༨ན༢ན།   བླ། ༥༤བ༥ན།    བསྒོམས
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དང་པོ་ལ་གསུམ། རྒྱལ་པོའི་ངོར་སོད་མི་ནུས་ཤིང་ཕལ་ཆེར་བསྟོད་པས་

ལེགས་བཤད་གསན་རིགས་པ་དང༌། ཕན་པའི་ཚིག་ཉན་པར་སྟོན་པས་གསུངས་པ་

བཞིན་བསབ་པར་བསྟན་པ་དང༌། རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཚིག་ཉན་པར་སྐུལ་བ་

དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱལ་པོ་ནི་ཆོས་མིན་རིགས་པ་མིན་པ་སྤོད་ཀང་བློན་པོ་དང་

འབངས་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་པོའི་རེས་སུ་འཚོ་བ་ཕལ་ཆེར་ངོར་བསྟོད་པར་བེད་ཀི་

སད་པར་བེད་མི་ནུས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་བཟོད་དམ་མི་བཟོད་པ་ཤེས་པར་དཀའ་

བས་སོ། །ངོར་བསྟོད་པས་འཁྲུལ་རྒྱུ་བས་ནས་ཕན་མི་ཕན་ཤེས་དཀའ་བས་རེ་

ཤིག་གཞན་སུ་ཡང་རུང་བ་ལའང་མི་སན་པའི་ཚིག་སད་པས་ཏེ་དོན་ལ་རིགས་པ་

ཡིན་ཡང་བརོད་དཀའ་ན་ས་ཆེན་པོའི་དབང་ཕྱུག་མངའ་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ལ་དགེ་

སོང་བདག་ལྟ་བུས་ཇི་ཞིག་སོས། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་གེངས་པ་ལ་ཁྱོད་ཀིས་དགེས་པ་

མཛད་པའི་སད་དང་འགོ་བ་ལ་ཡང་བརྩེ་བའི་སད་དུ་ཁྱོད་ལ་མི་སན་ཡང་དོན་ལ་

སན་པ་ཡིན་པས་བདག་ལྟ་བུ་གཅིག་པུ་”སྟེ
1
་བོར་”ཏེ

2
་ཤིན་ཏུ་གསོལ་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་དེ་སད་བརོད་པར་རིགས་ཏེ། གཞན་ལ་གཅིག་

ཏུ་ཕན་པ་བདེན་པ་དང༌། རྣམ་པར་འཇམ་པ་དང༌། དོན་དང་ལྡན་པ་དང༌། སོབ་མ་དང་

མཐུན་པའམ་འགལ་བ་མེད་པའི་འཕོད་པ་ནི་བརྩེ་བས་ཀུན་ནས་བླངས་ནས་ཕན་

པའི་དུས་སུ་སོབ་མ་ལ་བརོད་པར་བ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གསུང་པ་དེ་ལྟ་བས་

ནའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༥༠ན༡ན།  ཞོལ། ༤༨བ༤ན།  བླ། ༥༥བ༣ན།   སེ     སྐུ། ༥༣ན༢ན།    ཏེ

2 མ་ཕྱི། ༥༠ན༡ན།   སྐུ། ༥༣ན༣ན།  བླ། ༥༥བ༣ན།  ཏེ      ཞོལ། ༤༨བ༤ན།  སེ



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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གསུམ་པ་ནི། བརྟན་པ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་བོད་པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་བརྟན་པ་ཡིན་ལ་དེའི་ཁྱད་པར་ཁོ་བ་མེད་པའི་

བདེན་པའི་ཚིག་ནི་བསྒགས་པ་ན་དུས་དང་མཐུན་པའི་འཁྲུས་བེད་བཟང་པོའི་ཆུ་

བཞིན་དུ་མཉན་པར་འོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་ལེན་པར་བགི་རིགས་པའོ། །རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་

ལ་བདག་གིས་ཚེ་འདི་དང་ནི་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་བསྟོད་པར་རིགས་བརོད་པར་

བགི་བ་མཁྱེན་པར་མཛོད་ལ་དེ་བདག་ཉིད་དང་གཞན་ལ་སན་པར་འགྱུར་བ་དེ་

མཛོད་ཅིག་པའོ། །ཡང་ན་འདིར་སན་པ་སྲིད་བརྟན་པ་དང༌། གཞན་དུ་སན་པ་ཆོས་

འཕེལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱལ་པོ་ཚུལ་ལུགས་དང༌། ཆོས་མི་ཉམས་ཤིང་འགྲུབ་པ་

ལ་བསབ་པ་དང༌། ཐར་པ་ཐོབ་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་མི་སོང་བ་ལ་བསབ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། སྦིན་གཏོང་སེལ་བ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་བཟུང་བ་དང༌། སྔར་

ཡོད་ཀི་ནར་མའི་ཟས་ལ་སོགས་པ་བསྐང་བ་དང༌། དོན་དུ་མི་གཉེར་བ་ཡང་རེས་སུ་

བཟུང་བ་དང༌། དཔོན་ས་བསོ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། ཟས་གོས་སོགས་སོང་བ་ལ་སྔོན་ཆད་སྐེ་བ་སྔ་མར་སྦིན་པ་བགིས་

པས་ད་ལྟ་རྒྱལ་པོའི་འབོར་པ་ལ་སོགས་པའི་སྦིན་པའི་འབས་བུའི་དོན་བརེས་པར་

གྱུར་ནས། དེ་ཡང་སོང་བ་པོ་ལ་མི་སྦིན་ན་སྔ་མའི་སྦིན་པ་དང་སོང་བ་པོ་སོགས་ལ་

བས་པ་མི་བཟོད་པ་དང༌། ལོངས་སྤོད་ལ་ཆགས་པ་ཡིས་ཕྱི་ནས་འབོར་བའི་དོན་

རྣམས་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བས་སྦིན་པ་མཛད་རིགས་ཏེ། ད་ལྟ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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རང་གི་ལམ་རྒྱགས་འཁྱེར་བའི་ལས་བེད་པའི་”བླ
1
་མི་”བླ

2
་མེད་ན་ལམ་རྒྱགས་

འཁྱེར་མི་བཏུབ་པ་ལ་རང་ལ་ཟས་གོས་སོགས་སོང་བ་དམན་པ་དག་རང་གི་སྦིན་

པའི་འབས་བུ་ལོངས་སྤོད་དག་འཁྱེར་བའི་ཆེད་དུ་མ་རླན་པར་ཡང་ཕྱི་མའི་ཚེ་ལ་

འདིར་བིན་པའི་རས་དེ་ལས་”རྒྱ
3
་འགྱུར་འཁྱེར་བ་བསྐེད་དང་བཅས་པ་སྟེར་བའི་

སོང་བ་པོ་ལ་དགའ་རིགས་ཤིང་སྦིན་པ་ལ་ལྷག་པར་སྤོ་བ་མཛད་པ་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བསམ་སྦོར་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་བསབ་པ་དང༌། ཆོས་བཞི་

”བས
4
་རབ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དུས་རྟག་ཏུ་གཞན་ལ་

ཕན་པའི་ཐུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་སྦོར་བའི་སོ་ནས་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་དགེས་

པར་མཛོད་ཅིག་སྟེ་རྒྱུའི་དུས་ན་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལས་ལས་འབས་བུ་ནི་ཐམས་ཅད་རྒྱ་

ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་རང་ལས་དམན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་བློར་མི་ཤོང་ཞིང་ཡིད་

ལའང་བསམ་པར་མ་གྱུར་པའི་ཆོས་བཞི་མཛོད་ཅིག །དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

གི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་བཞེངས་པས་རང་ལ་ཕྱོགས་བཅུར་སན་པའི་གགས་པ་དང༌། 

མཛེས་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་པར་མཛོད་ཅིག་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་རང་དང་མཉམ་པ་དང་རང་བས་དམན་པ་བ་ལས་དེ་

བས་ཀང་བ་སྤུ་མི་ལྡང་བ་གཏམ་ངན་བྱུང་བ་ཤི་ནའང་སན་པར་མི་འགྱུར་བས་རྒྱལ་

1 མ་ཕྱི། ༥༠བ༢ན།   ཞོལ། ༤༩ན༦ན།  བླ    སྐུ། ༥༣བ༤ན། བླ ༥༦ན༥ན།    གླ

2 མ་ཕྱི། ༥༠བ༢ན།  ཞོལ། ༤༩ན༦ན།  བླ      བླ། ༥༦ན༥ན།  སྐུ། ༥༣བ༤ན།  གླ

3 མ་ཕྱི། ༥༠བ༣ན།    རྒྱ   སྐུ། ༥༣བ༥ན།    བརྒྱ   ཞོལ། ༤༩ན༦ན།   བླ། ༥༦ན༦ན།    རྒྱ

4 མ་ཕྱི། ༥༠བ༤ན།   སྐུ། ༥༣བ༦ན།    བས   ཞོལ། ༤༩བ༡ན།    བོས   བླ། ༥༦བ༡ན།    བས



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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པོས་”རེ
1
་ནི་མ་བས་ཀང་བླའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་རབ་ཏུ་ཆེ་བའི་

ཕྱིར་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣམས་མཐོང་ནས་རང་དང་མཉམ་པའི་རྒྱལ་པོ་གཞན་”ང
2
་ལྷག་གོ་

སམ་པའི་སེམས་པ་དང་བལ་བ་དང༌། རང་དང་མཉམ་པ་གཞན་ལ་སྤོ་བ་སྐེད་ཅིང་སྟེ་

རྒྱལ་པོས་དེ་ལྟ་བུ་བའོ་སམ་པའོ། །རྒྱལ་པོ་རང་ལས་དམན་པ་རྣམས་འདི་ལྟ་བུ་ག་

ལ་འགྲུབ་སམ་དུ་སྤོ་བ་འཛོམས་པར་བེད་པ་རྒྱལ་པོའི་ནོར་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་

གཏུགས་ཏེ་ཟད་ཀི་བར་དུ་མཛོད་ཅིག་པའོ། །ཡང་ན་རྒྱ་ཆེན་རྣམས་ཞེས་པ་རང་

ལས་སྟོབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་པོ་ང་རྒྱལ་འཇོམས་པ་ལ་བཤད་དོ། །ལོང་ཡོད་མི་བ་བར་

མྱུར་དུ་”སྒྲུབ་པར་བ་སྟེ། །ཁྱོད་ནི་བདོག་པ་ཀུན་བོར་ནས་དབང་མེད་ག་ཤེད་

གཤེགས་འཚལ་བ་ཡིན་ལ་ཆོས་ཀི་སད་དུ་སྤོད་པ་ཀུན་ཁྱོད་ཀི་མདུན་དུ་རང་ལ་

ཕན་པའི་ཆེད་དུ་འདོད་པ་ཉིད་ཡིན་གི། ནོར་ཟས་ཤུལ་དུ་བཞག་ཀང་མི་དབང་སྔ་

མའི་བདོག་པ་ཀུན་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་ཡི་ནི་དབང་དུ་གྱུར་ན་རྒྱལ་པོ་སྔ་མའི་ཆོས་

བདེ་བའམ་སན་པའི་གགས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་རམ་ཅི་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འགྱུར་ལ། རང་

ཉིད་ཀིས་སྦིན་པ་བཏང་བས་ནོར་སྤད་པ་ཡིས་འདི་ལ་བསྲུང་མི་དགོས་པས་བདེ་ལ་

བིན་པས་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་རོ། །རང་གིས་མ་སྤད་པ་དང་གཞན་ལ་མ་བིན་

པས་མེས་ཚིག་པ་སོགས་ཀིས་ཆུད་ཟོས་པས་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་ཡིན་གི་གང་

ལ་བདེ་བའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་རོ། །འཆི་ཁར་བ་སམ་ན་ཁེལ་མེད་པའི་རེས་ངན་ཅན་

རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་གཅེས་པར་མི་རྩི་ཞིང༌། རྒྱལ་པོ་གསར་པའི་ངོ་

བསྲུངས་པས་རང་ལ་བམས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་འཆི་ཁར་ཁྱོད་དབང་མེད་

1 མ་ཕྱི། ༥༠བ༦ན།    རེ   སྐུ། ༥༤ན༣ན།    དེ   ཞོལ། ༤༩བ༤ན།    རེ   བླ། ༥༦བ༥ན།    དེ

2 མ་ཕྱི། ༥༡ན༡ན། བླ། ༥༦བ༥ན།  ང      སྐུ། ༥༤ན༤ན།  ང་ལས     ཞོལ། ༤༩བ༥ན།  ལས་ང
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པར་བས་པས་སྦིན་པ་མི་སྤོད་པ་དེ་”བས
1
་ད་ལྟ་རང་དབང་ཡོད་པ་རྣལ་ན་གནས་

པའི་དུས་སུ་མྱུར་དུ་ནི་བདོག་པ་ཀུན་”གི
2
་ཆོས་བཞི་མཛོད་ཅིག །ལོ་ཕྱི་མ་དང་

ཡང་ཕྱི་མ་སོགས་ལ་བའོ་སམ་ན་ཁྱེད་འཆི་བདག་རྐྱེན་གི་ནང་ན་གནས་པ་རླུང་

དམར་གི་ནང་ན་འདུག་པའི་མར་མེ་བཞིན་མྱུར་དུ་འཆི་བས་འཇོམས་པས་ལོང་

ཡོད་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། གཉེར་པ་བསོ་བ་དང༌། སོམས་པར་

བསྐེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་གི་རྒྱལ་པོས་ཆོས་ཀི་གཞི་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པ་

གཞན་བགིས་པ་གང་དག་ལགས་པ་དེ་དག་ཀང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་

ཡོད་པ་སྔར་ལུགས་བཞིན་དུ་ཆུད་མ་ཟོས་པར་བསྐེད་པར་མཛོད་ཅིག་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཉེར་པ་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་གནས་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་དང༌། 

དགེ་བ་སྤོད་ཅིང་སོམ་པ་ས་གཅིག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ་དང༌། སྔ་ནས་

གནས་པ་དང༌། གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ལ་བམས་པ་དང༌། བདེན་པར་སྨ་བ་དང༌། བ་

བས་མི་སྐོ་བའི་བཟོད་པ་དང༌། འཐབ་དཀོལ་མ་མཆིས་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་རྟག་ཏུ་

བརྩོན་པའི་ཆོས་བརྒྱད་ལྡན་གཉེར་དུ་བསོས་ལ་སྤོད་དུ་རྩོལ་”ཞིག
3
 །

གསུམ་པ་ནི། ལོང་བ་དང་ནད་པ་དང་དམན་པ་དང་མགོན་མེད་ཅིང་སྡུག་

ཕོངས་པ་དང༌། ཡན་ལག་ཉམས་པ་དེ་དག་ཀང་ནི་ཟས་དང༌། སོམ་ལ་སོགས་པ་

དགག་པ་མེད་པར་སོམས་པར་འཐོབ་པར་མཛོད་ཅིག །

1 མ་ཕྱི། ༥༡བ༡ན།   སྐུ། ༥༤བ༤ན།    བས   ཞོལ། ༥༠ན༤ན།    ལས   བླ། ༥༧ན༥ན།    བས

2 མ་ཕྱི། ༥༡བ༡ན།  ཞོལ། ༥༠ན༥ན།  བླ། ༥༧ན༥ན།  གྱྱི      སྐུ། ༥༤བ༤ན།    གྱྱིས

3 མ་ཕྱི། ༥༡བ༥ན།    ཞྱིག   སྐུ། ༥༥ན༢ན།    ཅྱིག   ཞོལ། ༥༠བ༢ན།    ཞྱིག   བླ། ༥༧བ༤ན།    ཅྱིག
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བཞི་པ་ནི། དེ་དག་ལྟ་བུ་ཆོས་ལྡན་ཁྱེད་ལ་ཟས་ལ་སོགས་པ་དོན་དུ་མི་གཉེར་

བ་དང༌། རྒྱལ་པོ་གཞན་གི་ཡུལ་དུ་གནས་པ་རྣམས་ལའང་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་ཀི་རེས་

སུ་བཟུང་བར་བགི་བདག་གནས་གཞན་དུ་སྐེལ་བ་སོགས་ཅི་རིགས་པར་ནི་རབ་ཏུ་

མཛོད་ཅིག །

ལྔ་པ་ལ་བཞི། ཆོས་དཔོན་བསོ་བ་དང༌། བཀའ་ལ་གཏོགས་པ་དང༌། དམག་

དཔོན་དང་ནོར་གི་གཉེར་ལ་སོགས་པ་བསོ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་གཞི་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་

ཆོས་འཁོར་གི་ས་བོ་ནི་ལེ་ལོ་མེད་པས་མི་གཡེལ་བ་དང༌། ནོར་དང་འཁོར་ལ་

སོགས་པ་ལ་མི་གཟན་པ་དང་བ་བ་ལ་མཁས་ཤིང་ཆོས་མཐུན་པ་ཐ་ན་ཆ་རྐྱེན་བ་

གང་ཡན་ཆད་དེ་དག་རྣམས་ལ་མི་གནོད་པ་དཔོན་དུ་བསོས་ཤིག་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་གི་ལུགས་ཤེས་པ་རྒྱལ་པོ་གཞན་དང་བསྟུན་པ་དང༌། 

དེ་ལ་ནོར་ཅུང་ཟད་སྟེར་བ་དང་སྲིད་སེ་གཅོད་པ་དང་འགེད་པ་ལ་མཁས་པ་སོགས་

དང༌། ཆོས་མིན་པ་མི་བེད་པས་ཆོས་དང་ལྡན་ལ་རྒྱལ་པོ་ལ་འཇིགས་ཤིང་སིང་ཉེ་བ་

དང༌། རང་འདོད་ཀི་དི་མ་མེད་པས་གཙང་ཞིང་འཁོར་འབངས་ལ་སིང་ཉེ་བ་དང༌། ཁོང་

མི་སང་བ་དང༌། རིགས་བཟང་བ་དང༌། ངང་ཚུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་

བམས་སང་ཤེས་པའི་བས་པ་བཟོ་བའི་བློན་པོ་ཆོས་དགུ་ལྡན་བསོས་ཤིག་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཏོང་ཕོད་ཆེ་ཞིང་ལོངས་སྤོད་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་དཔའ་བ་

དང་འཇམ་ཞིང་རྒྱལ་པོ་ལ་སིང་ཉེ་བ་དང༌། རྒྱལ་པོའི་ནོར་རན་པར་སྤོད་པ་དང༌། 

གཞན་གིས་བློ་མི་འཕོགས་པའི་བརྟན་པ་དང༌། ཆང་མི་འཐུང་བའི་རྟག་ཏུ་བག་ནི་
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ཡོད་པ་དང་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དམག་དཔོན་བསོས་ཤིག་པའོ། །

བཞི་པ་ནི། ཆོས་ཀི་ངང་ཚུལ་ནི་ཁྱིམ་པ་ཡིན་ཡང་ངང་ཚུལ་འཇམ་པ་དང༌། 

རང་འདོད་མེད་པས་གཙང་ལ་བ་བ་ལ་བཟོ་བ་དང༌། དོན་ཤེས་པ་སབས་སུ་བབས་

པའི་བ་བ་ཤེས་པ་དང་རྒྱལ་པོའི་གཙུག་ལག་ལ་མཁས་པ་དང་བ་བའི་གོ་རིམས་ལ་

མཁས་པ་ཚུལ་ལྡན་དང་སོམས་ཤིང་རྒྱལ་པོ་ལ་སིང་ཉེ་བའི་ངང་འཇམ་པ་དང་རྒན་

རབས་རྣམས་ནི་ནོར་གི་གཉེར་ལ་སོགས་པའི་ས་བོར་བསོས་ཤིག་པའོ། །བསོས་

ནས་བཞག་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པས་ཟླ་རེ་ཞིང་དེ་དག་ལས་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀི་འདུ་བ་

དང༌། འགོད་པ་ཀུན་གསོན་ཏེ། ཇི་ལྟར་བས་པ་གསན་ནས་ཆོས་ཀི་གཞི་སོགས་ཀི་

དོན་ཀུན་འགོད་ཆེ་ན་”པ
1
་ཅུང་ཟད་སོམ་དུ་གཞུག །འདུས་ཆེ་ན་ད་དུང་སོན་པ་དང༌། 

གནས་འདིར་འདི་ཙམ་ཕུལ་ཞིག་ཅེས་སོགས་ཉིད་ཀི་བཀའ་རྩོལ་ཞིག །རྒྱུ་མཚན་

ནི་ཁྱོད་ཀིས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་ཀི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཚེ་འདིའི་གགས་པའི་

དོན་དང༌། འདོད་ཡོན་གི་སད་དུ་མ་ལགས་ན་རྒྱལ་སྲིད་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་འབས་བུར་

བཅས་ལ། དེ་ལས་གཞན་དུ་གགས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་ན་དོན་མ་

མཆིས་པ་ངན་འགོའི་འབས་བུ་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །

གཉིས་པ་མི་ཉམས་ཤིང་འགྲུབ་པར་བསབ་པ་ལ་གཉིས། ཆོས་སྔར་ཡོད་མི་

ཉམས་པ་ལ་བསབ་པ་དང༌། སྔར་མེད་འགྲུབ་པ་ལ་བསབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

འབེལ་དགོད་པ་དང༌། དངོས་ཀི་དོན་”ཏོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་ལྡན་དུ་བས་ན་གཞན་ཚར་གཅོད་པ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༥༢བ༢ན། ཞོལ། ༥༡ན༦ན།   པ   སྐུ། ༥༥བ༦ན། བླ། ༥༨བ༢ན།  -པ



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།

 463  

སོགས་པ་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་དང་འགལ་བ། རྒྱལ་སྲིད་ཀི་ཆེད་དུ་གཞན་གསོད་པ་

སོགས་བས་ན་ཆོས་ཉམས་པར་འགྱུར་བས་དེ་གཉིས་མི་འགལ་བར་བ་མི་ནུས་སོ་

སམ་ན། མིན་ཏེ། མི་དབང་ཞེས་བོས་ནས་ད་ལྟ་འཇིག་རྟེན་ན་ཕལ་ཆེར་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅིག་མ་རུངས་བ་བེད་ཅིང༌། ལྟར་”འཛུད
1
་པས་རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་

པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་དང་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་མི་འགལ་བ་

དེ་ནི་གསོན་ཞིག་ཅེས་སྐུལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། དབང་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་བསྡུ་བ་དང༌། རང་ཉིད་བརྩེ་བ་དང་

ལྡན་པར་བ་བ་དང༌། བཙོན་བཏང་ཞིང་བཙོན་གི་ཚེ་ཡང་བདེ་བར་བ་བ་དང༌། ལས་

རུང་དུ་བ་མི་ནུས་ན་ཡུལ་ནས་བསྐྲད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དབང་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་མིན་པ་བསོས་ན་ཆད་པ་བཅད་འོས་ལ་མི་

གཅོད་འོས་མིན་པ་ལ་བཅད་པས་ཉམས་པར་འགྱུར་བས་རིགས་པ་དང་མི་རིགས་

པ་ཤེས་པའི་ཤེས་པས་རྒན་ཞིང་རིགས་ངན་ན་སིང་ལ་དན་པ་ལྷག་མི་འཇོག་པས་

རིགས་བཟང་བ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གི་ལུགས་རིགས་པ་ཤེས་ལ་སིག་ལ་འཛེམས་པ་

དང༌། དབང་བེད་རྣམས་ནང་གཤིན་པ་དང༌། ཁིམས་ཀི་བ་བ་དེ་བས་པས་དགོས་པ་

ཁྱད་པར་ཅན་མཐོང་བར་གྱུར་པ་མང་པོ་རྟག་ཏུ་ཁྱོད་ཀི་སྲོག་ལ་དབང་བེད་ལ་

བསོས་ཤིག །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བརྩེ་བས་བཟུང་བར་བ་བ་དང༌། སིག་བེད་པ་ལ་ཁྱད་

པར་དུ་སིང་རེ་བ་བ་དང༌། དེའི་འཐད་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༥༢བ༦ན།   སྐུ། ༥༦ན༤ན།  བླ། ༥༨བ༦ན།  འཛུད      ཞོལ། ༥༡བ༤ན།    འཐུད
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དང་པོ་ནི། དབང་བེད་རྣམས་ཀིས་ནོར་གི་ཆད་པ་དང་བཙོན་དུ་བཟུང་བ་དང་

བརེག་པ་ལ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བེད་ན་ཡང་རིགས་པའང་ཁྱོད་ཀིས་མི་བགི་

སྟེ། རྒྱུད་སིང་རེས་བརླན་པར་བགིས་ནས་ནི་ཞུས་ན་གཏོང་བ་སོགས་རྟག་ཏུ་རེས་

སུ་བཟུང་བར་མཛོད་ཅིག །

གཉིས་པ་ནི། མཚམས་མེད་སོགས་མི་བཟད་སིག་པ་བེད་པ་ཡི་ལུས་ཅན་དག་

ནི་ཐམས་ཅད་ལའང་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀིས་རྟག་པར་ཡང་སིང་རེས་ཕན་སེམས་ཁོ་ན་སྐེད་

པར་བ་ཡི་ཡལ་བར་འདོར་བའམ། གནོད་པའི་སེམས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཚམས་མེད་སོགས་མི་བཟད་པའི་སིག་ཅན་ཕ་མ་སོགས་

གསོད་པར་བེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སིང་རེ་བགི་པར་རིགས་ཏེ། ཆོས་ཀིས་

བདག་ཉིད་ཉམས་པ་དེ་དག་ནི་རྒྱལ་སྲས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་སིང་རེའི་གནས་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཇི་ལྟར་མ་ནི་

ཁྱད་པར་དུ། །ནད་ཐེབས་བུ་ལ་གདུང་འགྱུར་བ། །དེ་བཞིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

བརྩེ། །དམ་པ་མིན་ལ་ཁྱད་པར་དུའོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བཙོན་བཏང་བ་དང༌། བཙོན་གི་ཚེ་ཡང་བདེ་བར་བ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ཉིན་གཅིག་བཞིན་ནམ་ཞག་ལྔ་ཞིང་ཉམས་ཆུང་སྟོབས་ཞན་པ་ལ་

སོགས་པའི་བཙོན་རྣམས་བཏང་བར་མཛོད་ལྷག་མ་ཉམས་སྟོབས་ཆེ་བ་རྣམས་ཅི་

རིགས་པར་འགལ་ཡང་མི་དགོལ་བ་རྒྱུན་དུ་བཞག་སམ་པ་མེད་པར་མཛོད་ཅིག་སྟེ། 

ཁྱོད་ནི་བཙོན་གང་ལ་བཏང་སེམས་མེད་པ་དེ་ལས་སོམ་པ་མིན་པ་སྐེ་བས་སོམ་

མིན་ཇི་སྲིད་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་བསེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་ཡང་གནས་པ་མི་སྲིད་ལ་སོམ་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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པ་མིན་པ་དེ་ལས་ནི་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་དངོས་སུ་སྲོག་གཅོད་སོགས་མི་བེད་པའི་ཚེ་

ཡང་ངན་སོང་གི་རྒྱུ་སིག་པ་ནར་མར་གསོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཙོན་ནི་ཇི་སྲིད་མ་བཏང་བ་དེའི་བར་དུའང་སྐྲ་ལ་སོགས་པའི་

འདེག་མཁན་དང་”འཁྲུས
1
་དང་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་དང་ནད་ལ་ཕན་པའི་སན་དང་

ལྡན་པས་བདེ་བར་བགིའོ། །སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པའི་ཆེད་དུ་བཟུང་བ་མིན་ནམ། བདེ་

བར་བེད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་འཛིན་སམ་ན་མི་རིགས་པ་བེད་པ་སོད་རུང་དུ་མེད་པ་བུ་དག་

ལ་ཕ་མས་སོད་དུ་རུང་བ་བ་འདོད་པས་ཚར་གཅོད་པ་ལྟར་སིང་རེ་ཡིས་ནི་ཀུན་

ནས་བསང་ནས་ཚར་བཅད་པར་བ་ཡི་ཞེ་སང་མ་ཡིན་ལ། ནོར་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཏུ་

ཚར་བཅད་བ་བ་མིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། གཞན་ལ་རབ་སང་ཞེ་སང་ཅན་རྒྱལ་པོའམ་གཞན་གསོད་པར་

བགིད་པའི་བཙོན་དུ་བཟུང་བ་བཏང་ནས་སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་པའི་ངན་སྤོད་ཕྱིས་

བེད་མི་བེད་བརྟགས་ཏེ་ལེགས་པར་བགིས་ནས་མི་བེད་ན་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་

ལ། ད་དུང་སྔར་གི་དེ་ལས་ལྡོག་མི་ནུས་ན་མི་བསད་ཅིང་གནོད་པ་གཞན་ཡང་མི་

བགི་བར་ཡུལ་ནས་བསྐྲད་པ་དག་ཏུ་མཛོད་ཅིག་པའོ། །

གཉིས་པ་ཆོས་སྔར་མེད་འགྲུབ་པ་ལ་བསབ་པ་ལ་གཉིས། ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང༌། 

ཆོས་མིན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བ་མ་རྟ་ཁྱད་པར་ཅན་བ་བ་དང༌། དེའི་དཔེའོ། །དང་པོ་ནི། 

རང་དབང་ཡོད་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ། རྒྱལ་པོས་བཏང་བར་མི་ཤེས་པའི་རྟ་ཉུལ་བ་

1 མ་ཕྱི། ༥༣བ༥ན།    འཁྲུས   སྐུ། ༥༧ན༤ན།    ཁྲུས   ཞོལ། ༥༢བ༣ན།    འཁྲུས   བླ། ༥༩བ༦ན།    ཁྲུས



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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འགོགས་པ་བཏང་ནས་རྟོག་ཏུ་གཞུག་ཅིང༌། ཡུལ་ཀུན་ཡང་བ་མ་རྟའི་སྤན་གིས་

གཟིགས་ལ་རྟག་ཏུ་བག་ཡོད་དང་དན་པ་དང་ལྡན་པར་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་དོན་

མཛོད་ཅིག་སྟེ། གཞན་བ་བ་མིན་པ་བེད་པ་སོང་ཞིང༌། བག་ཡོད་ལྡན་པ་ལ་དགོངས་

པའི་དོན་མཛོད་ཅེས་པའོ། །ཡོན་ཏན་གི་གནས་དགེ་སོང་ལ་སོགས་པ་ལ་བདག་

ཉིད་ཀིས་ཟས་གོས་སོགས་རབ་ཏུ་སྦིན་པ་དང་བཀུར་སྟི་དང་རིམ་གོ་དག་རྒྱ་ཆེ་བ་

རང་དང༌། རེས་སུ་མཐུན་པ་སྦོར་ཞིང་ཡོན་ཏན་དེ་ཙམ་མི་ཆེ་བའི་ལྷག་མ་རྣམས་

ལའང་སྦིན་པ་ཅི་རིགས་པར་བགིའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ལོན་ཤིང་བཟོད་པའི་བསིལ་གིབ་ཅན་བཀུར་སྟིའི་མེ་ཏོག་

རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིང་རབ་ཏུ་སྦིན་པའི་འབས་བུ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། ལྡན་པ་ལ་རངས་ཀི་བ་

རྣམས་བརྟེན་པར་འགྱུར་བས་སོ། །འོ་ན་རྒྱལ་པོ་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་གཅིག་པུ་བའམ་

ཞེ་ན་རྒྱལ་པོ་གཏོང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་ཡང་ཉེས་པ་མི་བཟོད་པའི་བསར་དང་ལྡན་

ན་ཅུང་ཟད་ཁོ་ཡང་དགའ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སུག་སེལ་དང་ན་ལེ་ཤམ་རྩུབ་པའི་

སྟེ་བག་ཆགས་པའི་ཤ་ཁ་རའི་ལ་དུ་བཞིན་དུ་མངས་ན་ཞིམ་པ་ལྟར་ནང་འཇམ་ལ་ཕྱི་

རྩུབ་བག་དང་ལྡན་པར་རོ། །སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་རིགས་པས་དཔྱད་ན་ནི་ཁྱོད་ཀི་

རྒྱལ་སྲིད་འགོད་པ་དང་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་ལ་རིགས་པ་མིན་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་

ཆོས་མིན་མ་ཡིན་པ་ཆོས་སུ་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་བསབ་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀིས་རྒྱལ་སྲིད་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ལས་བསམས་ཏེ་

མ་བོན་ལ། དེ་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་བསམས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཆོས་ཀིས་བརེས་པས་

རྒྱལ་སྲིད་དེའི་སད་དུ་ཆོས་མིན་ཁྱོད་ཀིས་བགི་མི་རིགས་སོ། །དེ་ཡང་དགོས་ཆ་ཉོ་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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བའི་འཚོག་བཅས་ཀི་ཟོང་ནི་ལེགས་ན་བདེ་བ་སྐེད་ལ་ཉེས་ན་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་

པས། རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་ཀིས་མ་བཟུང་ན་རྒྱལ་སྲིད་ཀིས་ཕྱི་མ་ལ་འབས་བུ་སྡུག་

བསྔལ་བའི་ཚོགས་བཅས་བརྒྱུད་པ་དག་ཅི་ནས་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བར་རྒྱལ་པོ་

ཁྱེད་དེ་ལྟར་ནན་ཏན་མཛོད། འཚོག་བཅས་ཀི་ཟོང་ནི་ད་ལྟའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀིས་ཕྱི་མ་

ཕན་ཆད་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་འཚོགས་བཅས་བརྒྱུད་པ་དག་ཅི་ནས་

རེས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀིས་ནན་ཏན་མཛོད་ཅིག་པ་སྟེ། ད་

ལྟའི་རྒྱལ་སྲིད་འདི་མ་འོངས་པའི་སྐེ་བ་དུ་མའི་སྡུག་བསྔལ་ཉོ་བའི་ཟོང་དུ་མ་སོང་

བར། སྐེ་བ་དུ་མའི་རྒྱལ་སྲིད་ཉོ ་བའི་རིན་དུ་འགྱུར་བར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་

པའོ། །གསུམ་པ་ཐར་པ་ཐོབ་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་མི་སོང་བ་ལ་བསབ་པ་ལ་

གཉིས། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བསབ་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་སོང་བ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྲེད་པའི་ཡུལ་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་

དགག་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀས་སྟོང་ཉིད་ཕ་མོ་རྟོགས་པ་མཚུངས་པར་

བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཚོར་བ་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་དགག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། བཀག་པའི་འབས་བུའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། འབེལ་དགོད་པ་དང༌། བསྟན་པ་དང༌། བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ནི། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་གིང་བཞི་པའི་ས་ཐོབ་ཀང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་བདེ་བ་ནི་ལུས་

ཀི་ཚོར་བ་བདེ་བ་དག་དང་སེམས་ཀི་བདེ་བ་དང་འདི་གཉིས་ཁོ་ནར་ཟད་པར་འདོད་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ལ་ཟབ་”མོད
1
་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལུས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་ནི་

བཅོས་པ་ཙམ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་ཅུང་ཟད་ཤུགས་ཆུང་དུ་སོང་བའི་གནས་སབས་ཀི་

ཚོར་བ་སིམ་པ་དེ་ལ་བདེ་བར་རང་མཚན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་

བཅོས་ཀི་བདེ་བ་ཙམ་མ་”རྟོགས
2
་འཇིག་རྟེན་ན་སྡུག་བསྔལ་རང་མཚན་པ་ཡོད་

ཀང་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དེའི་རང་མཚན་ནི། རྟགས་ཀི་

དགག་བར་གྱུར་པའི་རང་མཚན་མིན་གི། སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་བཅོས་པ་ཙམ་ལ་

བཞག་པར་ཟད་དེ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ་སེར་པོ་དང་བསྒིགས་ཀང་སྔོན་པོའི་བློ་སྐེ་ཡི་

སེར་པོའི་བློ་མི་སྐེ་བ་ལྟར། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ནི་བདེ་བ་ཤུགས་ཆུང་བའི་གནས་

སབས་ལ་བཞག་མི་དགོས་པར་སྡུག་བསྔལ་གི་བློ་སྐེ་ཞིང༌། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་

ཡོད་ལ་རིང་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐུང་ངུའི་བློ་སྐེ་བ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཤུགས་ཆུང་བའི་

གནས་སབས་ཀིས་ཅུང་ཟད་སིམ་པར་སང་བ་ལ་བདེ་བའི་བློ་སྐེས་པར་ཟད་

དོ། །ཡང་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཐ་སད་དུ་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་པ་གདབ་པར་མི་བའོ། །རྒྱས་

པར་ནི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ།  །ཐ་སད་དུ་སེམས་ཀི་

བདེ་བ་ནི་འདུ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་རྟོག་པས་བདེ་བ་རང་མཚན་པར་བས་པ་ཁོ་ནར་

ཟད་ཀི་རྟོག་པས་བཏགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རང་མཚན་པ་ཡོད་ཀང་བདེ་བ་རང་

མཚན་པ་མེད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་ཚོར་བ་བདེ་བའི་བདོག་པ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་ནི་

1 མ་ཕྱི། ༥༥ན༣ན། ཞོལ། ༥༤ན༡ན།  མོད     བླ། ༦༡བ༡ན། སྐུ། ༥༨བ༣ན།  མོར

2 མ་ཕྱི། ༥༥ན༤ན།ཞོལ། ༥༤ན༢ན། བླ། ༦༡བ༢ན།  རོགས      སྐུ། ༥༨བ༤ན། གཏོགས
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བཅོས་ཙམ་དང་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་བདེ་བ་དེ་ནི་དོན་དུ་

བདེ་བ་རང་མཚན་པའི་དོན་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བདེ་བ་རང་མཚན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དགག་པ་དང༌། ངོ་བོ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡིད་ཀི་བདེ་བ་རང་མཚན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དགག་པ་

དང༌། ལུས་ཀི་བདེ་བ་རང་མཚན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཡིད་ཀི་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ཡོད་དེ། དེ་སྐེད་པའི་རྒྱུ་དབང་ཕྱུག་

དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཅེ་ན། མིན་ཏེ། བདེ་བ་སྐེད་པའི་རྒྱུད་འདོད་པ་དེ་དག་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་བདེ་བའི་རྒྱུར་མེད་དེ། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་གིང་

དང་ཡུལ་དང་གནས་དང་ཁྱིམ་དང༌། ཁྱོགས་དང་སྟན་དང་གོས་རྣམས་དང་མལ་ཆ་

དང་བཟའ་བཏུང་དང༌། གང་པོ་དང་རྟ་དང་བུད་མེད་བཅུ་གསུམ་པོ་རྣམས་ལོངས་

སྤད་བ་རེ་རེ་ཟད་པ་གང་གི་ཚེ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ལོངས་སྤོད་པས་བདེ་”བོ
1
་སམ་

པའི་སེམས་འབྱུང་བ་དེའི་ཚེ་དེ་ཡིས་བདེ་ཞེས་རློམ་པར་གགས་ལ། གཅིག་ལོངས་

སྤོད་ཅིང་བདེའོ་སམ་པའི་བློ་འབྱུང་བ་དེའི་ཚེ་ལྷག་མ་ཡིད་ལ་མི་བེད་པས་དེའི་ཚེ་

ལྷག་མ་རྣམས་དོན་དུ་རང་མཚན་པའི་བདེ་བའི་རྒྱུར་དོན་མེད་པ་ཉིད་དེ། བཅུ་

གསུམ་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། ལོངས་མ་སྤད་ཅིང་མ་དན་པའི་ཚེ་

ཡང༌། བདེ་བ་སྐེ་བར་རིགས་ན། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་ཡུལ་གཅིག་ལ་ལོངས་སྤོད་

པའི་ཚེ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་དག་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་

བདེ་བའི་རྒྱུར་མི་རིགས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༥༥བ༦ན།  བླ། ༦༢ན༤ན།  བོ     སྐུ། ༥༩ན༦ན། ཞོལ། ༥༤བ༤ན།  བདེའོ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡུལ་ལྔ་བསྡུས་པ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པ་དགག་བ་དང༌། 

རེ་རེ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཡུལ་ལྔའི་བདེ་བ་དུས་གཅིག་ཏུ་མོང་སྟེ། ཟློས་གར་མཁན་གི་

གཟུངས་དང་གིང་བུའི་སྒ་དང༌། ཨ་ཀ་རུའི་དི་དང༌། སྦྲང་རྩིའི་རོ་དང་། གོས་རེག་བ་

དབང་པོ་ལྔས་ཉམས་སུ་མོང་ངོ་ཞེ་ན། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ལྔས་ཡུལ་ལྔ་

འཛིན་པའི་ཚེ་དེའི་བདེ་བ་ལྔ་དུས་གཅིག་ཏུ་མེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་ན། རྟོག་པས་མ་

བཟུང་ན་བདེ་བར་མི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །ཡུལ་ལྔ་དང་བདེ་བ་ལྔ་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་

རྟོག་པར་མི་བེད་པ་དེའི་ཕྱིར་གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ནི་གང་དང་

གང་དབང་པོ་གང་གིས་ཤེས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དབང་པོ་ལྷག་མས་ཡུལ་ལྷག་མ་

འཛིན་པ་དང་དེ་ལ་སྐེས་པའི་བདེ་བ་མེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་དེའི་ཚེ་ཡུལ་ལྷག་མ་

རྣམས་བདེ་བའི་དོན་དུ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །དེར་ཐལ་དབང་པོ་ཡིས་ནི་ཡུལ་

དམིགས་པར་འགྱུར་བ་རང་དུས་ན་”འདས
1
་པའི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ལ་ཡིད་ཀིས་

དམིགས་ནས་རྟོག་པ་ན་བདེའོ་སམ་དུ་རློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ་རྒྱུད་གཅིག་ལ་རྟོག་

པ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་མི་སྐེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། སྒྲུབ་བེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཇིག་

རྟེན་འདི་ནི་མིག་ལྟ་བུའི་དབང་པོ་གཅིག་གིས་ནི་གཟུགས་ལྟ་བུའི་དོན་གཅིག་ཤེས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་གཟུགས་ཀི་དོན་མེད་པར་མིག་དབང་གི་དོན་མེད་ལ་

གཟུགས་ཀི་དོན་ཡང་མིག་དབང་དེ་མེད་པས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། ངོ་བོ་ཉིད་

1 མ་ཕྱི། ༥༦ན༦ན།   སྐུ། ༥༩བ༦ན།    འདས   ཞོལ། ༥༥ན༣ན།    གནས   བླ། ༦༢བ༤ན།    འདས



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ཀིས་མེད་ན་དེ་མེད་པས་ལུས་ཀི་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྣམ་ཤེས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། ཡུལ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། དབང་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་དང་དབང་པོ་རང་གི་ངོ་”བོས
1
་ཡོད་དེ། དེའི་འབས་བུ་རྣམ་

ཤེས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ཕ་དང་མ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བུ་ནི་འབྱུང་བར་

བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་

བཤད་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། མིག་དང་གཟུགས་ལ་ལྟོས་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ཕ་མ་དང་བུ་བཞིན་ཞེས་པའི་རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་

སོ། །ཚིགས་བཅད་འདི་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཚིག་གསལ་དུ་དངས་པ་ལ་

སྒོན་གསལ་གི་བཤད་པ་བེད་པ་མང་པོ་དག་རྩ་ཤེའི་རྩ་ཚིག་ཏུ་འཁྲུལ་འདུག་པས། 

དེ་ལྟ་ན་རྩ་ཤེའི་ཚིགས་བཅད་བཞི་བརྒྱ་དང་ཞེ་དགུར། རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་

གིས་མཛད་པ་དང་ཡང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་ཤེས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དེ་དེའི་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་

ན། ཡུལ་ནི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་རྣམས་རྣམ་ཤེས་དང་བཅས་པ་འགགས་པ་

དང་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། འདས་མ་འོངས་དེ་གཉིས་ལས་ནི་མ་འདས་པས་རང་བཞིན་

གིས་མེད་པ་ད་ལྟར་བ་འདི་འདས་མ་འོངས་ཀི་དུས་ན་མེད་ན་དེ་གཉིས་ལ་མི་ལྟོས་

པར་ཐལ། ལྟོས་པའི་ཕྱིར། དེ་གཉིས་ཀི་དུས་ན་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་ན་ད་ལྟར་བ་

འདས་མ་འོངས་གཉིས་ལས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོར་བཅས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༥༦བ༣ན།   སྐུ། ༦༠ན༤ན།    བོས   ཞོལ། ༥༥ན༦།    ངོ་ཉྱིད   བླ། ༦༣ན༢ན།    ངོས



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དོན་མེད་ལ་གང་ད་ལྟའི་ཡང་དོན་མེད་པས་རྣམ་ཤེས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་

དོ། །རྣམ་ཤེས་ད་ལྟར་བ་ཡུལ་ད་ལྟར་བ་འཛིན་པས་དབང་པོ་དང་དོན་གཉིས་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་ཅེ་ན། ཇི་ལྟར་མིག་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིས་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་འཛིན་

པར་བེད་པ་དེ་བཞིན་དབང་པོ་རྣམས་ཀིས་ནི་ད་ལྟའི་ཡུལ་དག་འཛིན་པར་བེད་པ་

ཡིན་གི། དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་

མེད་དེ། བློ་འཁྲུལ་པ་ལ་སང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པས་དབང་དོན་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་

དང༌། དེས་ན་གཟུགས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དབང་དོན་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དེ། དེའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་

ཕྱིར་”ཅེ
1
་ན། དབང་དོན་འདི་དག་དོན་དུ་སྟེ་རང་བཞིན་གིས་དོན་མེད་དོ། །དབང་པོ་

རྣམས་དང་དབང་དོན་རྣམས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་འབས་བུའི་རང་བཞིན་དུ་འདོད་ན་

འབྱུང་བ་བཞི་འདུས་པ་དང་སོ་སོར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་མེད་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། འབྱུང་”རྣམ
2
་སོ་སོར་ལྟོས་མེད་དུ་ཐ་དད་པར་ཡོད་ན་བུད་ཤིང་

མེད་པའི་མེར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། འདུས་ན་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་

མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འབྱུང་བ་ལྷག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་དེ་

ལྟར་ངེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་རྣམས་སོ་སོ་དང་འདུས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུའང་

1 མ་ཕྱི། ༥༧ན༥ན།    ཅེ   སྐུ། ༦༠བ༦ན།   ཞེ   ཞོལ། ཅེ   བླ། ༦༣བ༤ན།    ཞེ

2 མ་ཕྱི། ༥༧ན༦ན།    རྣམ   སྐུ། ༦༡ན༡ན།   ཞོལ། ༥༦ན༣ན།   བླ། ༦༣བ༥ན།    རྣམས



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་མེད་པས་ན་འདུས་པ་ཉིད་ཀང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པའི་དོན་མེད་དོ། །འདུས་པ་དོན་མེད་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་གཟུགས་ཀང་དོན་དུ་སྟེ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་མེད་དོ། །དེ་མེད་པས་ལུས་ཀི་བདེ་བ་རང་མཚན་པའི་རྒྱུ་

ཡང་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་བདེ་བ་རང་མཚན་པའི་ངོ་བོ་དགག་པ་ནི། ཚོར་བ་རྣམ་ཤེས་དང་འདུ་

ཤེས་དང་འདུ་བེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། བདེ་

བའི་ཚོར་བ་དམ་པའི་དོན་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་མེད་དོ། །རྣམ་ཤེས་ཀི་

ཕུང་པོ་དང༌། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བེད་རྣམས་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ་འདུས་

པ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་ཅིང་སོ་སོར་ཡང་བདག་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་མེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་ནི། ཕད་པར་”སྲེད
1
་

པའི་ཡུལ་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ངོ་བོ་དང་སྒྲུབ་བེད་དང་བཅས་པ་བཀག་ནས་འབལ་

བར་”སྲེད
2
་པའི་ཡུལ་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་

ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་བཅོས་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཅུང་ཟད་ཤུགས་ཆུང་བའི་གནས་

སབས་ལ་དོན་དུ་སྟེ་རང་མཚན་པའི་བདེ་བ་རང་རྒྱལ་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདེ་བ་

འཇོམས་ཤིང་མངོན་གྱུར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་འབྱུང་བ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པའི་སྡུག་བསྔལ་དུ་ཡང་ང་རྒྱལ་བེད་པར་ཟད་ཀི་རང་བཞིན་གིས་ཐུབ་པའི་སྡུག་

བསྔལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། བལྟོས་ཆོས་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༥༧བ༤ན།  ཞོལ། ༥༦བ༡ན།  སེད     བླ། ༦༤ན༤ན། སྐུ། ༦༡ན༦ན།    སྱིད 

2 *གོང་མཚུངས། གཤམ་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལའང་རྱིགས་འགེའོ།།
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གསུམ་པ་བཀག་པའི་འབས་བུ་ལ་གཉིས། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པས་གོལ་བར་

བསྟན་པ་དང༌། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་བློ་ངོས་བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་”སྲེད་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་དོན་གོམས་པར་བས་པ་ལས་ཚོར་

བ་བདེ་བ་དང་བཅས་པའི་”སྲེད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བལ་བའི་”སྲེད་པ་སོང་ལ། 

“སྲེད་པ་སངས་པ་ལས་མི་གསོག་ཅིང་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕྱིར། 

དེ་ལྟར་རྟེན་འབྱུང་སྤོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་མཐོང་བ་ལས་གོལ་བར་

འགྱུར་བས། སྟོང་ཉིད་ཀི་དོན་རྟོགས་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བའོ། ཞེས་

བཏགས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་ཞེས་བརོད་

ཅེ་ན། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ན་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདུས་བས་ཀིས་

བསྡུས་པ་ཡང་ལྡོག་པར་སྨ་བ་ནི། མ་རིག་པ་ལོག་པས་རིག་པ་ཙམ་ཡང་ལྡོག་པར་

སྨ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལུགས་དང༌། མུ་སྟེགས་སྤོད་པ་པ་དི་མ་ཟད་ན་སེམས་ཀང་

ཟད་པར་འདོད་པ་ལྟར། སྐུར་འདེབས་ཆེན་པོར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་གང་གིས་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་

མཐོང་བའི་སེམས་ཀང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་འགྱུར་བ་མིན་གི་ཐ་སད་དུ་ནི། 

དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་གཉིས་སང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་བློ་

སད་ཅིག་གིས་སྐེ་འགག་བེད་པ་དེས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མཐོང་བར་བརོད་པ་

སྟེ། དེ་ཡང་ལྟོས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་དེ། 
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སེམས་བྱུང་མེད་པར་སེམས་མི་འབྱུང་ཞིང་སེམས་མེད་པར་ཡང་སེམས་བྱུང་མི་

འབྱུང་བས། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་མེད་ལ་སེམས་ཉིད་ཀིས་སེམས་མཐོང་

བ་མིན་ཏེ། སོར་མོའི་རྩེ་མོ་རང་གིས་རང་ལ་མི་རེག་པའི་ཕྱིར་དང༌། སེམས་གཉིས། 

ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བའང་མི་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་གང་ཟག་གིས་སྟོང་ཉིད་ཕ་མོ་རྟོགས་པ་

མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ཐར་པ་ཙམ་ཐོབ་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་ཕ་མོ་རྟོགས་

དགོས་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་རོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པའི་དོན་མེད་པར་ཤེས་ནས་ནི་རྒྱུ་མེད་པའི་མེ་བཞིན་དུ་སྲིད་པར་སྐེ་བའི་རྒྱུ་མེད་

པའི་ཕྱིར། ཡང་སྲིད་པར་སྐེ་བའི་གནས་མེད་པས་ཡང་སྲིད་ལེན་པ་མེད་པར་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གཞུང་འདི་དག་གིས་ནི། ཉན་རང་ལ་

ཡང་སྟོང་ཉིད་ཕ་མོ་རྟོགས་པ་ཡོད་པ་གསལ་བར་བསྟན་ལ། མདོ་ལས་ཉན་ཐོས་ཀི་

ས་ལ་སོབ་པར་འདོད་པས་ཀང་ཞེས་སོགས་དང༌། གང་དག་བདེ་གཤེགས་ཉན་ཐོས་

འགྱུར་བར་བ་སམ་ན། ཞེས་སོགས་དང༌། ཐེག་པ་དམན་པའི་སེ་སོད་ལས། གཟུགས་

ནི་ལྦུ་བ་གདོས་པ་འད། ཞེས་སོགས་མདོ་ཡིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མང་འདས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའོ་ཞེ་ན། 

མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང་སྟེ་ཉན་ཐོས་སུ་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །སྟོང་

ཉིད་མཐོང་ནས་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ངེས་པར་ཐོབ་པར་འདོད་པའོ། །འོ་ན་ཐེག་པ་

ཆེ་ཆུང་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅིང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་འཁོར་བར་གནས་
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པའི་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་སིང་རེ་

འབའ་ཞིག་གིས་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་སྲིད་པར་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བ་ཡིན་

གི། ལས་དང་སྲིད་པའི་དབང་གིས་སྐེ་བ་ལེན་པ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་སོང་བ་དགག་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་

དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་སོང་བ་མི་རིགས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་བཀར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཐེག་དམན་གི་སེ་སོད་

ནས་བཤད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་འབས་རོགས་པ་མིན་པ་དང༌། ཐེག་པ་གསུམ་

བསྟན་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐེག་ཆེན་ལ་སོད་པའི་ཉེས་དམིགས་

དང༌། དེས་ན་སང་བར་མི་རིགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐེག་ཆེན་ལ་སོད་པའི་

ཚུལ་དང་། སོད་པའི་རྒྱུ་དང༌། སོད་པའི་ཉེས་དམིགས་སོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཚོགས་གཉིས་རྒྱས་པར་བསྟན་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་འབས་རོགས་པ་དེ་

ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའི་ཉན་ཐོས་སེ་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་སང་བས་”རོང་བར
1
་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། “རོང་བའི
2
་རྒྱུ་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་

གི་དོན་བཏང་ནས་གཞན་གི་དོན་འབའ་ཞིག་ལྷུར་ལེན་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། རང་དོན་

འབའ་ཞིག་ལྷུར་ལེན་ཅིང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་སྐོན་དག་མི་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་

སྐོན་དུ་འདུ་ཤེས་པའི་ཡང་ན་ཡོན་ཏན་ལ་སང་བ་ཞིག་ཐེག་པ་ཆེ་ལ་སོད་བེད་གང་

རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལས་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་ཆེན་ལ་སོད་པ་ཡོན་ཏན་

1 མ་ཕྱི། ༥༩ན༥ན།    རྨོང་བར   སྐུ། ༦༣ན༢ན།    རྨོངས་པར   ཞོལ། ༥༨ན༢ན།   བླ། ༦༥བ༦ན།    རྨོང་བར

2 མ་ཕྱི། ༥༩ན༥ན།    རྨོང་བའྱི   སྐུ། ༦༣ན༢ན།    རྨོངས་པའྱི   ཞོལ། ༥༨ན༢ན།    རྨོང་བའྱིྱི



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།

 477  

ལ་སང་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། གཞན་ལ་གནོད་པ་སྐོན་དང་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡོན་

ཏན་དུ་ཤེས་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ལ་སོད་པར་བེད་པ་ཡོན་ཏན་ལ་སང་ཞེས་བརོད་རིགས་

ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་ནས་གཞན་གི་སྐོན་འགོག་པ་དང་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསྟན་གི་ཐེག་པ་དམན་པའི་སེ་སོད་ནས་ཆ་ཙམ་ལས་

མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་གི་དོན་མི་ལྟ་བའི་ཕྱིར་གཞན་དོན་

ལ་རོ་གཅིག་ཏུ་དགའ་བ་གང་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་གི་འབྱུང་གནས་བང་ཆུབ་སེམས་

”དཔའ
1
་ཉམས་སུ་བླང་བ་རོགས་པ་ཐེག་ཆེན་ཏེ་དེ་ལ་སང་བ་དེས་སང་བ་པོ་རང་

ཉིད་ངན་འགོར་བསྲེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སིག་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བསགས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །སྟོང་ཉིད་ལ་དད་པ་ཅན་བཟུང་ཉེས་པས་རྒྱུ་འབས་མེད་པའི་དོན་དུ་གོ་བ་

དང་ཅིག་ཤོས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སང་བའི་ཕྱིར་ཁོས་པ་ཡིས་སྟོང་པ་ཉིད་སོང་བར་བེད་

པ་གཉིས་ལས། ལས་འབས་ཡོད་པ་མིན་པར་གོ་བའི་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དད་པ་ཅན་ཡང་

ངན་འགོར་བསྲེགས་པར་མདོ་ལས་བཤད་ན་སང་བས་སྟོང་པ་ཉིད་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ལ་ཕྱིར་ཕྱོགས་པ་བསྲེགས་པ་སོས་ཅི་དགོས་ངེས་པར་

བསྲེགས་པས་མོས་པ་མེད་དུ་ཟིན་ན་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་སྐུར་པ་གདབ་པར་

མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུས་ཀང་ཆེན་པོ་བསལ་རིགས་པ་དང༌། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྤོད་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་གཏན་གི་སྡུག་བསྔལ་

1 མ་ཕྱི། ༥༩བ༢ན།   སྐུ། ༦༣ན༦ན།    དཔའ   ཞོལ། ༥༨ན༦ན།    དཔས   བླ། ༦༦ན༥ན།    དཔའྱི



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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སེལ་བེད་དེ་ལ་སང་བར་མི་རིགས་པ་དང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དོན་དུ་འབད་རིགས་

ཀི་ཆུང་ངུ་ལ་ཆགས་པར་མི་རིགས་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དགའ་བར་རིགས་

པ་དང༌། དོན་བསྡུ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་འདི་སད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སང་བར་རིགས་ཏེ། མགོ་

གཏོང་བ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་སྤད་ཆེན་པོ་མི་བཟོད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཟབ་མོ་རྟོགས་

པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཕལ་ལན་ཚ་སྐེད་པའི་དུག་གིས་འཆི་བའི་སྡུག་

བསྔལ་སྐེད་པའི་དུག་ནི་བསལ་བར་བ་བར་ཇི་ལྟར་སན་དཔྱད་ལས་བཤད་པ་

བཞིན་དུ་ཚེ་འདིའི་ཆུང་ངུའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཀང་མ་འོངས་པའི་མི་ཕན་པ་ཆེན་པོ་

བསལ་བར་བགིས་པ་ཅི་ཞིག་འགལ་དེ་ལྟར་རིགས་པ་ཁོ་ནའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་སང་བར་མི་རིགས་ཏེ། སྡུག་

བསྔལ་ཅུང་ཟད་ཀིས་གཞན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡིད་དགེ་བས་

ཀུན་ནས་”བསང
1
་ནས་ལུས་ངག་གི་ལས་དགེ་བར་འགྱུར་ཞིང་ཆོས་རྣམས་སྔོན་དུ་

ཡིད་འགོ་ཞིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཡིད་ནི་གཙོ་བོ་ཞེས་གགས་པས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་དཀའ་སྤད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཀང་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་ཡིད་

ཀིས་ཕན་པར་བས་པ་ཅིས་མི་ཕན་པར་འགྱུར་ཏེ། གཏར་བ་དང་བསྲེག་པ་ལ་སོགས་

པ་ད་ལྟ་མི་བདེའང་ཕྱིས་རེས་སུ་ཕན་པར་འགྱུར་བ་བ་རིགས་ན་བདག་དང་གཞན་

དག་ལ་བདེ་བ་དང༌། ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ད་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་བ་ཅུང་

ཟད་ཉམས་སུ་ལེན་པར་རིགས་པ་ལྟ་ཅི་ཞིག་སོས་ཏེ་ཆོས་འདི་དུས་གསུམ་གི་སངས་

1 མ་ཕྱི། ༦༠ན༣ན།    བསླང   སྐུ། ༦༤ན༡ན།    བསླངས   ཞོལ། ༥༨བ༦ན།   བླ། ༦༦བ༦ན།    བསླང



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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རྒྱས་ཀི་གནས་ལུགས་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་བཟང་པོའི་ལུགས་ཡིན་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་བདེ་བ་ཆུང་ངུ་ཡོངས་སུ་བཏང་བས་བདེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

མཐོང་བར་འགྱུར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྟན་པས་བདེ་བ་སངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་

རང་དང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པའི་བདེ་བ་འབྱུང་བ་གཟིགས་ལ་བདེ་བ་ཆུང་ངུ་

མགོ་ཡོད་པའི་བདེ་བ་ཙམ་བཏང་བར་མཛོད་ཅིག །གལ་ཏེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དོན་དུ་

བདེ་བ་ཆུང་ངུ་དེ་ཡང་མ་བཟོད་ན་དེས་ནི་ནད་ཞི་བའི་དོན་དུ་སན་པ་དག་གིས་ནི་མི་

ཞིམ་པའི་སན་སོགས་སྦིན་པར་བེད་པ་ཉུང་བར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་སང་བ་རིགས་པ་མ་

ཡིན་པས་ཆུང་ངུའི་དོན་དུ་ཆེ་མི་བཏང་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བའོ། །གཞན་ཡང་

སེམས་ཅན་དམན་པའི་ངོར་གནོད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྤོད་པ་བེད་པའི་དུས་སུ་ལ་ལར་མཁས་པས་ཕན་པར་མཐོང་བས་སྡུག་

བསྔལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་དོན་དུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་བར་མི་བའོ། །འོ་ན་སྡུག་

བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སང་བར་བའོ། ཞེས་གསུངས་

པའི་ལུང་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྤིར་བཏང་ལ་དེ་ལྟ་ཡིན་མོད་ཀི་དམིགས་ཀི་བསལ་

ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་བར་གནས་པ་རང་གཞན་ཀུན་ལ་བདེ་བའི་རྒྱུ་

འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །སྤིར་བཏང་བ་དང་དམིགས་ཀི་བསལ་བའི་གནད་བཀག་དག་

བསྟན་བཅོས་ནི་ཀུན་ལ་བསྔགས་པས་སྤིར་བཏང་དམིགས་བསལ་གི་དོན་ལ་

མཁས་པར་བའོ། །

བཞི་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་གང་ཞིག་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་འདོད་ཀི་སིང་རེ་སྔོན་དུ་བཏང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
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སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཀུན་དང༌། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དི་མ་མེད་པ་

རོགས་པར་བཤད་པ་ལ་སེམས་ཡོད་ཤེས་རབ་ཅན་སུ་ཞིག་དེ་ལ་སད་སོད་པར་མི་

རིགས་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཐབས་རོགས་པར་དེ་ལས་བསྟན་གི་

ཐེག་པ་དམན་པའི་སེ་སོད་ལས་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

ལྔ་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་གནས་ལུགས་

ཀི་དོན་རབ་ཏུ་ཟབ་མོ་ལ་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་བསྐྲག་ནས་སྒིད་ལུག་ཅིང་བདག་ཉིད་

སྔོན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་ལ་མ་སྦངས་པས་སྐུར་པ་འདེབས་པར་བེད་པ་

ནི། བདག་དང་གཞན་གི་དག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་དག་རྣམས་རོངས་

པ་ཡིས་ད་ལྟ་འདི་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོད་པར་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་བཀར་”བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། ཕར་ཕྱིན་གི་

སྤོད་པ་བསྟན་པ་དང༌། བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ལམ་རོགས་པ་དེ་ལས་ཤེས་དགོས་པ་

དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་དེ་ལས་རོགས་པར་ཤེས་དགོས་པས་

དཀར་”བསྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་ལ་ཉེས་བཤད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་

དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དོན་དེ་ལས་བསྟན་པ་དང༌། དེས་ན་སེ་སོད་དེ་ཉིད་བཀར་

གྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་འདི་ལ་ཉེས་བཤད་ཀི་ཚིག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརྩོན་འགྲུས་བསམ་གཏན་

ཤེས་རབ་སྟེ་སྤོད་པ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང༌། སྤོད་པའི་རྟེན་སེམས་བསྐེད་དང༌། དེའི་རྒྱུ་
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སིང་རེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་རོགས་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

སེ་སོད་ལས་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལག་རེས་སོ་སོའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སྦིན་

”པས
1
་མངོན་མཐོའི་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་གྲུབ་པས། གནས་སབས་གཞན་གི་དོན་

དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་བཟོད་པས་གནས་སབས་ལ་ལྟོས་ནས་བདག་ཉིད་ཀི་དོན་

གྲུབ་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ཀིས་ཆོས་”
2
ཡང་དག་པར་བསྡུ་

བའི་མདོ་ལས། སེམས་མཉམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་

པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐར་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པོ་དེ་ནི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་ཀི་དོན་ནི་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་དོན་བཟུང་ན་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའི་དོན་བཟུང་བ་དང༌། དེ་སྟོན་པའི་ཚིག་བཟུང་ན་ཐེག་ཆེན་གི་ཚིག་བཟུང་

བར་འགྱུར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུ་གནས་སབས་དང༌། ཐར་པའི་

དོན་མདོར་བསྡུས་ནས་ཐེག་པ་དམན་པའི་སེ་སོད་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དེ་

དག་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་ལས་གསུངས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་

ཁོངས་ན་ལྷག་དང་བཅས་པ་”འདུས
3
་ནས་ཡོད་པ་དེ་བས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་

སོད་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་པར་ངེས་པར་འདོད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་ཆེན་པོའི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་

1 མ་ཕྱི། ༦༡ན༦ན།   ཞོལ། ༦༠ན༤ན།  བླ། ༦༨ན༤ན།  པས      སྐུ། ༦༥ན༥ན།    པའྱི

2 མ་ཕྱི། ༦༡བ༡ན། ཞོལ། ༦༠ན༥ན།  -ཆོས    སྐུ། ༦༥ན༦ན།  བླ། ༦༨ན༥ན།  +ཆོས

3 མ་ཕྱི། ༦༡བ༣ན།    འདུས   སྐུ། ༦༥བ༣ན།    འདས   ཞོལ། ༦༠བ༡ན།   བླ། ༦༨བ༢ན།    འདུས



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 482  

ཤེས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་

སོད་གང་ལ་བསྟན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཚོགས་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་མི་

ཤེས་པས་མདོ་ངེས་པ་རྣམས་མི་བཟོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུ་མཐའ་ཡས་པ་ཐེག་ཆེན་ལས་གསུངས་

པ་དང༌། ཐེག་དམན་གི་སེ་སོད་ནས་བཤད་པའི་ཟད་པ་ཤེས་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་

སེ་སོད་ནས་བཤད་པའི་ཟད་སྐེ་མི་ཤེས་པ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་གཅིག་པ་

དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དོན་མ་རྟོགས་ན་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་པར་རིགས་ཀི་སང་

བར་མི་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པའི་གནས་སབས་ཀི་རྒྱུའི་ཡོན་ཏན་ནམ་

མཁའ་ལྟར་བསམ་ཡས་པས་འབས་བུ་རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་པ་སངས་

རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་གང་གི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས། ཐེག་ཆེན་

ལས་བཤད་པ་འདིར་བཟོད་པར་གིས་ཤིག་པའོ། །དེ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཇི་ལྟར་

ཞེ་ན། སྟོན་པས་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་

མཐའ་ཤེས་སམ་དིས་པས། འཕགས་པ་ཤྭ་ར་དྭ་ཏིའི་བུས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་

མཐའ་ཡས་ལྟ་ཞོག་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་པ་དེས་ན་སངས་རྒྱས་

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེའི་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་པར་ཅིས་མི་བཟོད་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་

ཡིད་ཆེས་པར་བ་ལ། རྒྱུ་མཐའ་ཡས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ན། འབས་བུ་མཐའ་ཡས་པ་

མི་འབྱུང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་དེའི་ཕྱིར། དེའི་རྒྱུ་ཚོགས་

གཉིས་མཐའ་ཡས་ལ་དེ་ཡང་རོགས་པར་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་ཉིད་ལས་བསྟན་པས་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ངེས་པར་བཀར་ཁས་བླང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པར་དངས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་

སོད་ལས། གང་སྡུག་བསྔལ་འདི་མ་ལུས་པར་སངས་པ། ངེས་པར་སངས་པ་བང་

བར་གྱུར་པ། ཟད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ། འགོག་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ནུས་པ། 

སྡུག་བསྔལ་གཞན་གིས་མཚམས་མི་སྦོར་ཞིང་མི་འབྱུང་མི་སྐེ་བ་འདི་ནི་ཞི་བ། ག་

ནོམ་པ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་སངས་པ། སྲེད་པ་ཟད་པ། འདོད་

ཆགས་དང་བལ་བ་འགོག་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་

མདོ་ལས་གང་ཡང་སྐེ་བ་ཟད་དོ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་བསྟེན་ནོ། །བ་བ་བས་སོ། །འདི་

ལས་སྲིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་སོ། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་སྡུད་པ་ན། རིགས་པ་དྲུག་

ཅུ་པ་ལས། ཞིག་པ་ཤེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེས་སོགས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཐེག་པ་དམན་

པའི་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ་བདག་གི་སྐེ་བ་ཟད་དོ་སམ་པའི་ཤེས་པ་དེ་རང་

བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པ་ཤེས་པའི་དོན་དུ་ངེས་པར་བཤད་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན་མདོ་སྔ་མ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། ཡང་སྲིད་ཕྱི་མར་ཉིང་མཚམས་སྦོར་

བའི་སྐེ་བ་ཟད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་བཤད་དུ་མི་རུང་སྟེ། ལྷག་བཅས་ཀི་དུས་ན་ཡང་སྐེ་

མེད་ཀི་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ནས། གང་འདི་ཞེས་ཉེ་ཚིག་གསུངས་པ་དང་

ཡང་སྲིད་ཕྱི་མར་མི་སྐེ་བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གི་ཞེས་པ་

ནས། མ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་འདི་ཞེས་པ་

སྤི་སྒ་བེ་བག་ལ་འཇུག་པས་ཉོན་མོངས་མཐའ་དག་ཟད་ཅིང་མི་སྐེ་བ་ལ་དགོངས་

པའོ་ཞེ་ན། སྤིའི་སྒ་སྤིའི་དོན་ལ་བཤད་དུ་མི་རུང་ན་བེ་བག་ལ་བཤད་དགོས་ཀང་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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འདིར་ནི། སྤིའི་སྟེང་ནས་བཤད་པ་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་ལས་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པའི་འགོག་པ་

བསྟན་པ་དང༌། གཞན་གི་སྟེ་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ཁྱོད་རང་བཀར་འདོད་པའི་ཐེག་པ་དམན་

པའི་སེ་སོད་ལས་ཟད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟན་པ་གཉིས་ཟད་མི་སྐེ་དོན་དུ་ནི་སྟེ་རང་

བཞིན་གིས་ཟད་པ་དང་མི་སྐེ་བའི་དོན་དུ་གཅིག་པ་དང༌། དེ་ཤེས་པ་ཟད་མི་སྐེ་ཤེས་

པའི་དོན་དུ་གཅིག་པས་དེའི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་བཀའ་ཡིན་པ་དེའི་བློའི་

ཡུལ་དུ་བཟོད་པར་གིས་ཤིག །སྟོང་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ལ་ལམ་གི་དམིགས་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐུའི་བདག་ཉིད་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་རིགས་པས་རེས་

སུ་ལྟས་ན་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་དང་ཅིག་ཤོས་ཐེག་དམན་གི་སེ་སོད་ལས་གསུངས་

པ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཡིན་མིན་ཅིས་མི་མཉམ་སྟེ་མི་མཉམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

མེད་ཅིང་མཉམ་པའི་སྒྲུབ་བེད་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་རྣམས་ཤེས་པར་

ས་བ་མིན་པ་དེ་ཡི་ཕྱིར་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པ་དང་མཐར་ཐུག་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་

གསུངས་པས་ཕྱི་མ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡིན་གི། སྔ་མ་ལ་སྐུར་པ་གདབ་པར་མི་

བ་སྟེ། དོན་མ་རྟོགས་ན། བཏང་སོམས་སུ་བཞག་པ་ཉིད་ཀིས་བདག་བསྲུང་བར་བ་སྟེ་

ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བར། བཏང་སོམས་ཀིས་ནི་སིག་པར་མི་འགྱུར་ལ་སང་བས་སིག་པར་

འགྱུར་ལ། དགེ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བས་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞེ་སང་བ་བདག་

ལེགས་སུ་འདོད་པས་བ་བར་མི་རིགས་པས་གནས་འདི་ལ་གཟབ་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ཐེག་དམན་གི་སེ་སོད་ལས་བཤད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་འབས་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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རོགས་པ་མིན་པ་ལ་གསུམ། ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སོད་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་

པ་རོགས་པར་མ་གསུངས་པ་དང༌། བདེན་བཞི་དང་ཕྱོགས་མཐུན་ཙམ་ཉམས་སུ་

བླངས་པས་སངས་རྒྱས་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། མཁས་པས་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་བཀར་

བཟུང་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་སྟོན་པའི་ཐེག་དམན་གི་སེ་སོད་དེ་ལས་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་ལམ་དང་བསྔོ་བ་རླབས་པོ་ཆེ་རྣམས་དང༌། སིང་རེ་ཆེན་པོ་

ལ་སོགས་པ་དང༌། ས་དང་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་གི་སྤོད་པ་དང༌། ཚོགས་

གཉིས་རླབས་པོ་ཆེ་དང༌། བང་སེམས་ཀི་མཐུ་རད་དུ་བྱུང་བ་སོ་སྐེ་དང་ཉན་རང་

གིས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་ལས་གསུངས་ཀང་ཐེག་པ་

དམན་པའི་སེ་སོད་ལས་སྤོད་པ་དང་ཡོངས་བསྔོ་སོགས་རྒྱས་པར་མ་བཤད་པས། 

ཐེག་དམན་ཀི་སེ་སོད་ནས་བཤད་པ་ངེས་ཏེ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཁོ་ན་ཉམས་སུ་བླངས་པས་

བསལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་ན་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་རོགས་པར་སོམ་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་

རོ། །ཐེག་པ་དམན་པའི་སེ་སོད་ལས་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་ལམ་བཤད་པས་ཅིའི་

ཕྱིར། ཐེག་ཆེན་མ་ཚང་ཞེ་ན། ཐེག་པ་དམན་པའི་སེ་སོད་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་

རོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་བཤད་དེ། ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་རེ་ཤིག་མ་བསྟན་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱིར་ཏུ་བིན་

གིས་བརླབས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་འདི་ལ་རྒྱལ་བ་ལས་ལྷག་པའི་ཚད་མ་

གཞན་སུ་ཡོད་མེད་པས་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་སང་བར་མི་བའོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་ཕྱོགས་མཐུན་སོ་བདུན་པོ་ཙམ་

བསལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་”སོམས
1
་པས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

ཐེག་པ་དམན་པའི་དག་བཅོམ་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་འབས་བུ་གང་གིས་ལྷག་སྟེ་

སངས་རྒྱས་ལྷག་པ་མིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་གསུང་གི་བིན་རླབས་གང་གིས་

ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་ནུས་པའི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་དོན་

མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་དང་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་མཐུན་སོ་བདུན་པོ་ཙམ་ཞིག་

”སོམས
2
་པ་དང་ལྡན་པ་ཡི་ལམ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ལ་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་

ལས་འབས་བུ་ཐུན་མོང་མིན་པ་འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤོད་པ་རོགས་པ་ལ་གནས་པའི་དོན་

ཉན་ཐོས་ཀི་མདོ་ལས་ནི་བཀའ་མ་སལ་བ་ཐེག་པ་ཆེ་ལས་བཀའ་སལ་པ་དེའི་ཕྱིར་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་བཀར་བཟུང་བར་བའོ། །ཡང་ན་”ཟུང་

ཞིག
3
་པའོ། །

བཞི་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ནི། གདུལ་བ་བཀི་བའི་རིམ་པ་

ཡིན་ཏེ། བར་སྤོད་པ་དག་ཇི་ལྟ་བུར་དང་པོར་ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་ཀོག་ཏུ་འཇུག་པ་ལྟར་དེ་

བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་གདུལ་བ་ལ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་

ཆོས་མི་སྟོན་གི་བློ་ཡུལ་དུ་ཇི་ཙམ་བཟོད་པའི་ཆོས་སྟོན་ཏེ། དེའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་

ཡིན་ཏེ། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སྲོག་གཅོད་སོགས་སིག་པ་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་པའི་ཕྱིར་

1 མ་ཕྱི། ༦༣བ༥ན།    སྒོམས   སྐུ། ༦༨ན༡ན།    སྒོམ   ཞོལ། ༦༢བ༣ན།   བླ། ༧༠བ༥ན།    སྒོམས

2 མ་ཕྱི། ༦༣བ༦ན།    སྒོམས   སྐུ། ༦༨ན༣ན།    སྒོམ   ཞོལ། ༦༢བ༥ན།    བསྒོམས   བླ། ༧༡ན༡ན།   སྒོམས

3 མ་ཕྱི། ༦༤ན༢ན།    ཟུང་ཞྱིག   སྐུ། ༦༨ན༤ན།    ཟུངས་ཤྱིག   ཞོལ། ༦༢བ༦ན།   བླ། ༧༡ན༢ན།    ཟུང་ཞྱིག



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ཆོས་སྟོན་ཏེ་དེ་ཡང་གདུལ་བ་སྐེས་བུ་ཆུང་ངུའི་བསམ་པ་ཅན་ཁ་ཅིག་བསོད་

ནམས་ཀི་འབས་བུ་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གདུལ་བ་སྐེས་བུ་

འབིང་གི་བསམ་པ་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་འཁོར་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སང་བ་དང་མང་

འདས་བླང་བ་དང་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་པ་སྟོན་ལ། གདུལ་བ་

ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་སྟོང་པའི་ཤེས་པ་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་

སྟོན་པས་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་མི་བརྟེན་པའོ། །གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་དངོས་པོ་ལ་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཁུ་འཁིག་ཅན་འཇིགས་པ་སྐེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དང༌། སིང་རེའི་

སིང་པོ་ཅན་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་”བསྒྲུབ་པ་དབང་པོ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཁ་ཅིག་

ལ་སྟོན་ཏོ། །

དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་མཁས་པས་ཐེག་ཆེན་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་ནི་ཟད་པར་བ་ཞིང་

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཏུ་ལྷག་པར་རབ་ཏུ་དད་པར་བའོ། །ཐེག་

པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སེ་ལ་རབ་ཏུ་དད་ཅིང་དེ་ལས་བཤད་པ་ཉམས་སུ་བླངས་ཤིང་སྤོད་

པ་ཡིས་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང་འཇིག་རྟེན་པའི་བདེ་བ་ཀུན་

ཀང་ཞར་ལ་འགྲུབ་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེ་སོད་ལ་ལྷག་པར་གུས་པར་བ་ཞིང་དེའི་

དོན་ཉམས་སུ་བླངས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། རྒྱལ་སྲིད་ལ་གནས་པའི་སབས་དེར་ནི་སྦིན་པ་དང་

དགེ་བསེན་དང་བསེན་གནས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བཟོད་པའི་ཆོས་ནི་ཁྱད་པར་དུ་

ཁྱིམ་པས་སྒྲུབ་ས་བས་ཁྱིམ་པ་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཞེས་པ་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ལས་ལྷག་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་གི་ཁྱིམ་པས་དྲུག་གི་ནང་ནས་དེ་གསུམ་སྒྲུབ་
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ས་བ་ཡིན་ནོ། །ཕར་ཕྱིན་དང་པོ་གསུམ། སིང་རེའི་སིང་པོ་ཅན་དེ་བསྟན་པར་གོམས་

པར་མཛོད་ཅེས་པ་འོ། །

བཞི་པ་རྒྱལ་པོའི་ཀུན་སྤོད་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སོབ་མི་ནུས་ན་རབ་བྱུང་བ་བར་

གདམས་པ་ནི། འོན་ཏེ་འཇིག་རྟེན་མི་བསྲུན་པའི་ཕྱིར་སྲོག་གཅོད་སོགས་དྲུག་པོ་མ་

བས་པར་ཆོས་ཀིས་རྒྱལ་སྲིད་བགིད་དཀའ་ན་དེས་ན་ཆོས་ཀི་ཆེད་དང་སན་པའི་

གགས་པའི་དོན་དུ་ཁྱོད་ཀིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འཐོབ་པར་མཛད་པར་རིགས་སོ། །

མཚན་དོན་ནི། རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། རྒྱལ་པོའི་

ཚུལ་བསྟན་པ་སྟེ། ལེའུ་བཞི་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼ལེའུ་ལྔ་པ་ཐར་པ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ 

རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གདམས་པ།༽

ཐར་པ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གདམས་པ་ལ་གཉིས། 

ཁྱིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བླང་དོར་གིས་གནས་མདོར་

བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། །རྒྱལ་སྲིད་བཏང་བ་དེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིས་དང་པོར་ལྷག་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་རབ་ཏུ་གུས་པར་བ་ལ་སོ་སོ་ཐར་པ་ནི་འདུལ་བ་མདོར་

བསྡུས་དང་ལུང་དུམ་བུ་བཞི་འདུལ་བ་དང༌། བཅས་པ་དང་སེ་སོད་གསུམ་ལ་མང་དུ་

ཐོས་པ་དང་དེའི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བསྒིམས་པར་བས་ནས་བླང་བའི་གནས་
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རོགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཉེས་པ་ཕན་”ཚོགས
1
་ཤེས་ནས་”སང

2
་བར་

བའི་གཞི་རྣམས་སངས་པར་བའོ། །དེ་ལས་ཀང་སང་བ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་བསྒགས་པ་

རྣམས་འབད་དེ་ངེས་པར་རྟོགས་པར་བས་ནས་སང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྐོན་སང་བ་དང༌། ཡོན་ཏན་བླང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཁོ་བ་སོགས་དང་པོ་

བཅོ་ལྔ་བཤད་པ་དང༌། ཚུལ་”ཆོས
3
་ནས་ཞེ་གཅིག་པ་མི་འཆི་བའི་རྟོག་པའི་བར་

བཤད་པ་དང༌། ཞེ་གཉིས་པ་རང་གི་ཡོན་ཏན་”སྒོག
4
་པ་སོགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། ཁོ་བ་སོགས་བཅུ་བཞི་བཤད་པ་དང༌། ང་རྒྱལ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁོ་བ་བཤད་བ་དང་སེམས་ཀི་འཁྲུག་པ་འཆད་བེད་དེ། མདོ་ལས་

བསྟན་པའི་བཤད་བ་བཀོད་ནས་བསྟན་བཅོས་ཀི་འཆད་པ་ཡིན་ལ། འོག་མ་རྣམས་

ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཁོ་བ་དེ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཁོ་བའི་རྒྱུན་དམ་

དུ་འཛིན་པ་འཁོན་དུ་འཛིན་པ་དང༌། འཆབ་པ་གཞན་གིས་ཉེས་པ་གེངས་ན་སྒྱུ་

ཐབས་ཀིས་མི་མངོན་པར་བེད་པའི་སིག་པ་འཆབ་པ་སྟེ་ཚིག་པ་ནི་སིག་པ་ལ་ཞེ་

ནས་མི་གཏོང་བའོ། །གཡོ་ནི་གཞན་ཤིན་ཏུ་བསླུ་བ་སྟེ་སྒྱུ་ནི་སེམས་རྒྱུད་ག་གྱུ་

བའོ། །ཕག་དོག་ནི་རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་རེད་བཀུར་སོགས་གཞན་

གི་ཡོན་ཏན་ལ་མི་བཟོད་པའི་གདུང་བའོ། །སེར་ས་ནི་གཏོང་བས་འཇིགས་པ་ཉིད་

1 མ་ཕྱི། ༦༥ན༢ན།    ཚོགས   སྐུ། ༦༩ན༦ན།   ཞོལ། ༦༣བ༦ན།   བླ། ༧༢ན༣ན།    ཚེགས

2 མ་ཕྱི། ༦༥ན༢ན།   སྐུ། ༦༩ན༦ན།   ཞོལ། ༦༣བ༦ན།    སང   བླ། ༧༢ན༣ན།    སངས

3 མ་ཕྱི། ༦༥ན༣ན།    ཆོས   སྐུ། ༦༩བ༡ན།    འཆོས   ཞོལ། ༦༤ན༢ན།    ཆོས   བླ། ༧༢ན༥ན།    འཆོས

4 མ་ཕྱི། ༦༥ན།༤ན།   སྐུ། ༦༩བ༢ན།   ཞོོལ། ༦༤ན༤ན།    སྒྲོག   བླ། ༧༢ན༥ན།    སྒྲགས
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ཀིས་ཡོ་བད་དམ་དུ་འཛིན་པའོ། །ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་པ་ནི་རང་དང་གཞན་

ལ་དམིགས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་སོ་ནས་ཉེས་སྤོད་ལ་མི་འཛེམ་པའོ། །ཁེངས་

པ་ནི་བླ་མ་སོགས་ལ་འདུད་པར་མི་བེད་པའོ། །ཉེས་སོལ་ཁོས་པས་བསང་བ་ཁོ་

གཉེར་སོགས་ལུས་ངག་གི་གཡོ་བ་འབྱུང་བའོ། །རྒྱགས་པ་ནི་ལོངས་སྤོད་སོགས་

ཀིས་དེགས་པ་རང་གི་སེམས་གཏུགས་པའོ། །བག་མེད་པ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་

པའི་དབང་གིས་དགེ་བ་རྣམས་ལ་མི་སྦོར་ཞིང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་མི་

བསྲུང་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ང་རྒྱལ་རྣམ་པ་བདུན་ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་ཕྱེ་སྟེ་བཤད་པར་

བའོ། །ང་རྒྱལ་ནི་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་གི་ཡ་གལ་གཅིག་ཏུ་བགང་བར་བ་བ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། དེ་ལ་མངོན་པར་རློམ་བེད་པ་དམན་པས་བདག་དམན་ཞིང་

མཉམ་པ་དང་མཉམ་མོ་སམ་པ་དང༌། དམན་པས་བདག་ལྷག་པའང་མཉམ་སམ་པའི་

བདག་ཉིད་ཀི་ང་རྒྱལ་ཞེས་བའོ། །དམན་པས་དམན་སམ་པ་ང་རྒྱལ་དུ་ཇི་ལྟར་

འགྱུར་སམ་ན། དམན་པ་དེ་བས་བདག་དམན་ཡང་རུང་གི་སམ་དུ་ཁེངས་པའི་རྣམ་

པ་ཅན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་གང་གིས་བདག་ཉིད་ལས་ཁྱད་འཕགས་པ་དང་མཉམ་པར་

རློམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁྱད་དུ་འཕགས་པས་བདག་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རློམ་པ་གང་

ཤིན་ཏུ་མཐོ་བས་མཐོ་སམ་པ་ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་ཏེ་འབས་ཀི་སྟེང་དུ་ཕོལ་

མིག་དག་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཉེས་དམིགས་ལྷག་པར་ཆེ་བ་ཐུ་བ་ཡིན་ཏེ། ངན་འགོར་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།

 491  

ང་རྒྱལ་གིས་འཁིད་ཅིང༌། མིའི་དགའ་སྟོན་བཅོམ་པ་དང༌། །གཞན་གི་ཟན་ཟའི་བན་

དང་ནི། །གེན་དང་མི་སྡུག་ཅན་དུ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་མ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལྔ་པོ་

”ངང
1
་གིས་སྟོང་པ་དེ་དག་ལ་རོངས་པས་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

ངའོ་སམ་པར་བཤད་དེ་ངའོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །

ལྔ་པ་ནི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་”
2
ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་སམ་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཏེ། 

དྲུག་པ་ནི། སིག་ལས་བེད་པ་ལས་ངས་བ་སམ་དུ་བསྟོད་པ་ནི་མཁས་པས་

ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་དུ་རྟོགས་སོ། །

བདུན་པ་ནི། བདག་གསོན་ཡང་དགོས་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བདག་ཉིད་སོད་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དམན་པའི་ང་རྒྱལ་ཞེས་བ་སྟེ་དེ་དག་མངོན་པའི་མདོ་བདུན་དུ་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་གངས་མདོར་བསྡུས་པའི་དོན་”ཏོ། །

གཉིས་པ་ལ་ཚུལ་”ཆོས
3
་སོགས་ནི་ཚུལ་”ཆོས

4
་ནི་རེད་དང་བཀུར་སྟིའི་ཕྱིར་

དབང་པོ་སོམ་པར་བེད་པ་སྟེ་འདི་དག་གི་དོན་སྔར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཁ་

བསག་ནི་རེད་དང་བཀུར་སྟིའི་ཕྱིར་ཚིག་འཇམ་སྔར་ནི་སྨ་བའོ། །གཞོགས་སོངས་ནི་

རས་དེ་ནི་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་གཞན་གི་རས་ལ་བསྔགས་པར་བེད་པའོ། །ཐོབ་

1 མ་ཕྱི། ༦༦ན༡ན།    ངང   སྐུ། ༧༠ན༦ན།    བདག   ཞོལ། ༦༤བ༦ན།    ངང   བླ། ༧༣ན༣ན།    བདག

2  མ་ཕྱི། ༦༦ན༢ན།  ཞོལ། ༦༥ན༡ན།  -པ་     སྐུ། ༧༠བ༡ན། བླ། ༧༣ན༤ན། +པ་

3  མ་ཕྱི།   ༦༦ན༣ན།    ཆོས   སྐུ། ༧༠བ༢ན།    འཆོས   ཞོལ། ༦༥ན༣ན།    ཆོས   བླ། ༧༣ན༦ན།    འཆོས 

4  མ་ཕྱི། ༦༦ན༤ན།    ཆོས   སྐུ། ༧༠བ༣ན།    འཆོས   ཞོལ། ༦༥ན༣ན།    ཆོས   བླ། ༦༥ན༦ན།    འཆོས 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཀིས་འཇལ་བ་ནི། རེད་པའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་དུ་སེར་ས་ཆེ་བ་སོགས་གཞན་ལ་སོད་

བེད་པའོ། །རེད་པས་རེད་པ་རྣམས་འདོད་པ་ནི་སྔར་ཐོབ་པ་ལ་བསྔགས་པར་བེད་

པའོ། །དེ་ལྔ་གགས་རེ་རེ་འཛིན་པའོ། །ཉེར་གཅིག་པ་ནི། སྐོན་ཟློས་པ་ནི། གཞན་

གིས་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བ་ཉེས་པ་གང་དང་གང་བས་པ་དེ་དང་དེ་ནི་གང་ཟློས་

པའོ། །ཉེར་གཉིས་པ་སྤུངས་མེད་ནི་གཞན་ལ་མགུ་བར་མ་གྱུར་པ་ནད་ལས་གྱུར་

པའི་དབང་གིས་ཡིད་སོང་བའོ། །ཉེར་གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་སྔ་མ་གཉིས་དང་བདག་གི་

ཡོ་བད་ངན་པ་ལ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ལས་བྱུང་ལ་དེ་ནི། ལེ་ལོ་ཅན་གི་ཡིན། 

ཉེར་བཞི་པ་བདག་གཞན་ཐ་དད་ཀི་འདུ་ཤེས་ནི་འདུ་ཤེས་གང་ཆགས་སང་མུན་

གིས་”སྒིབས
1
་པའོ། །ཆགས་སང་རོངས་གསུམ་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་གང་

ཡིན་ཏེའམ་དགེ་མི་དགེ་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་ནི། ཉེར་ལྔ་པ་སེམས་ལ་ལྟ་བ་མེད་པར་

བཤད་དོ། །ཆོས་མཐུན་པར་བ་བ་རྣམས་ལ་ནི་ལེ་ལོས་བཀུར་སྟི་ཉམས་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་ཉེར་དྲུག་པའོ། །བླ་མར་བས་པ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཚུལ་དང་ལྡན་

པས་བ་བ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བེད་པ་ནི་ཉེར་བདུན་པ་སྐེ་བོ་ངན་པ་ཡིན་པར་འདོད་

”
2
ཉེར་བརྒྱད་པ་ཞེན་པ་ནི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་མངོན་གྱུར་ཡིན་ཡང་ཆུང་ངུ་འདོད་

པའི་འདོད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའོ། །ཉེར་དགུ་པ་ཡོངས་ཞེན་ནི་གཟུགས་སྒ་སོགས་

ཡུལ་ལྔ་ལ་”སྲེད
3
་པ་འདོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་ཆེ་བ་རབ་ཏུ་གྱུར་

བ་པ་ཡིན་ནོ། །སུམ་ཅུ་པ་ཆགས་པ་ནི་རང་གི་རས་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་བ་དང་ལྡན་

1  མ་ཕྱི། ༦༦བ༡ན།    སྒྲྱིབས   སྐུ། ༧༡ན༡ན།    བསྒྲྱིབས   ཞོལ། ༦༥ན༦ན།   བླ། ༧༣བ༤ན།    སྒྲྱིབས 

2  མ་ཕྱི། ༦༦བ༣ན།    ཞོལ། ༦༥བ༢ན།  -དོ། །      སྐུ། ༧༡ན༢ན།  བླ། ༧༣བ༦ན།  +དོ། །

3  མ་ཕྱི། ༦༦བ༤ན།    སེད   སྐུ། ༧༡ན༣ན།    སྱིད   ཞོལ། ༦༥བ༣ན།    སེད   བླ། ༧༣བ༦ན།    སྱིད 



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།

 493  

པའི་ཡིད་དོ། །གཞན་གིས་རས་ལ་ཞེན་པའི་བརྣབ་སེམས་ནི་སོ་གཅིག་པ་མི་

རིགས་པའི་ཆགས་པ་ཞེས་བའོ། །སང་བར་བ་བ་བུད་མེད་ལ་ཆགས་ནས་ཚིག་

གིས་བསྟོད་པའི་ཀུན་སོང་ནི་སོ་གཉིས་པ་ཆོས་མིན་པའི་འདོད་ཆགས་སོ། །སིག་པ་

འདོད་པའི་གང་ཟག་ཡོན་ཏན་མེད་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་སྟོན་པ་ནི་སོ་

གསུམ་པ་ཚུལ་འཆོས་པའོ། །སོ་བཞི་པ་འདོད་ཆེན་ནི་རས་ལ་ཤིན་ཏུ་བརམ་པ་སྟེ་

ཆོག་ཤེས་པའི་དཔལ་ལས་འདས་པའོ། །སོ་ལྔ་པ་ཐོབ་འདོད་ནི་བདག་ཉིད་ཅི་ནས་

ཀང་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་དང་ལྡན་ཞེས་ཕ་རོལ་པོས་གོ་བར་འདོད་པའོ། །སོ་དྲུག་

པ་མི་བཟོད་པ་ནི་གཞན་གིས་གནོད་པ་བེད་པ་དང་རང་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་དག་

ཀང་མི་བཟོད་པའོ། །སོ་བདུན་པ་ཚུལ་མེད་པ་ནི་སོབ་དཔོན་དང་བླ་མའི་བ་བ་

རྣམས་ལ་མ་གུས་པའོ། །སོ་བརྒྱད་པ་བཀའ་བློ་བདེ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི། གང་ལ་ཆོས་

མཐུན་པས་རིགས་པར་ཚིག་སྨ་བ་ན་ང་དགེ་ཡང་རུང་སིག་ཀང་རུང་ཞེས་སོགས་

ཀིས་མ་གུས་པའོ། །སོ་དགུ་པ་ཉེ་དུ་དང་འབེལ་པའི་རྣམ་རྟོག་ནི་ཉེ་དུ་ལ་བམས་པའི་

ཆགས་པའོ། །བཞི་བཅུ་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ལ་སྲེད་པ་ནི། དེ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་ཡུལ་

ངན་པ་ལ་ཡང་དེའི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ཞེ་གཅིག་པ་ནི་མི་འཆི་

བའི་རྟོག་པ་ནི་གང་འཆི་བའི་འཇིགས་པས་མི་དོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ། རེས་སུ་

རྣམ་རིག་གི་རྟོག་པ་སོགས་ནི་ཞེ་གཉིས་པ་རེས་སུ་རྣམ་རིག་དང་ལྡན་པའི་རང་གི་

ཡོན་ཏན་གཞན་གིས་རིག་པར་འདོད་པའི་རྟོག་པ་ནི་བདག་ཉིད་ཅི་ནས་ཀང་གཞན་

དག་གིས་ཡོན་ཏན་བདོག་པའི་རྣམ་པ་ཡིས་ཇི་ལྟར་བས་ན་བླ་མར་བེད་པར་འགྱུར་

སམ་པའོ། །ཞེ་གསུམ་པ་གཞན་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་རྟོག་ཡིན་པ་
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ནི་སྐེས་པའམ་བུད་མེད་གཞན་དག་ལ་ཆགས་པ་དང༌། ཞེ་བཞི་པ་གནོད་སེམས་

རེག་པ་ནི་དེ་ཡིས་ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པ་སེམས་པའོ། །ཞེ་ལྔ་པ་མི་དགའ་བས་བརྟན་

པ་མེད་པའི་ཡིད་དོ། །ཞེ་དྲུག་པ། འདོད་པས་བརོགས་པའི་ཡིད་ཡིན་ནོ། །ཞེ་བདུན་

པ་སོམས་པ་ནི་དགེ་བ་ལ་བརྩོན་པ་མེད་པའི་ལུས་སྒིད་ལུག་པའི་དོན་གི་ལེ་ལོ་

ཡིན་ནོ། །ཞེ་བརྒྱད་པ་འགྱུར་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་ནི་ལུས་དང་ཁ་ནི་

འགྱུར་བའོ། །ཞེ་དགུ་པ། ཟས་མི་འདོད་པ་ནི་བཟའ་དགས་པས་ལུས་མི་བདེ་བ་ཡིན་

པར་བཤད་དོ། །ལྔ་བཅུ་པ་སེམས་ནི་ཤིན་ཏུ་དམའ་བ་ཉིད་ནི་འདི་སེམས་ཞུམ་པ་

ཡིན་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་ཏོ། །ང་གཅིག་པ་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་ནི། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་

ལྔ་དག་ལ་འདོད་པ་དང༌། དོན་དུ་གཉེར་བ་ཉིད་དོ། །ང་གཉིས་པ་གནོད་སེམས་ནི་

བདག་དང༌། བདག་གི་གོགས་པོ་དང༌། བདག་གི་དགའི་ཕྱོགས་ལ་དུས་གསུམ་དུ་

བདག་དང་བདག་གི་གཉེན་ལ་གནོད་པ་བས་སོ་བེད་དོ་བེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་

དོགས་པ་དང་བདག་གི་དག་ལ་ཕན་བཏགས་སོ་འདོགས་སོ་འདོགས་པར་འགྱུར་རོ་

སོམ་དུ་གཞན་ལ་གནོད་པར་སེམས་པ་རྒྱུ་དགུ་ལས་ནི་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ལུས་

སེམས་ལི་བའི་ཕྱིར་ལས་བལ་བ་ལས་བེད་མི་འདོད་གང་ཡིན་པ་ནི་ང་གསུམ་པ་

རྨུགས་པའམ་བར་བའོ། །ང་བཞི་པ་གཉིད་ནི་གཉིད་ཉིད་དེ། །འཇུག་ཤེས་དྲུག་ཡུལ་

ལ་འཇུག་པ་རང་དབང་མེད་པར་བསྡུད་བེད་དོ། །ང་ལྔ་པ་རྒོད་པ་ནི། ཟས་ཀིས་

རྒྱགས་པས་ལུས་སེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའོ། །ང་དྲུག་པ་འགོད་པ་ནི་བ་བ་ངན་པར་

བས་པ་ལ་འགོད་པ་ཕྱིས་གདུང་བ་ལས་བྱུང་བའོ། །བདེན་པ་དང་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་དང་ལས་འབས་སོགས་ལ་བློ་རྣམ་གཉིས་ནི་ང་བདུན་པ་ཐེ་ཚོམ་མོ། །ལྔ་བཅུ་
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རྩ་བདུན་པོ་དེ་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་སང་བའི་དབེ་བ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་སེམས་བྱུང་ངོས་

བཟུང་བ་སང་བ་ཡང་ཉེས་པའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ངོས་བཟུང་བའི་ཆེད་དུ་སང་བས་དེ་

ལ་བརྟགས་ཏེ་འབད་པས་སང་བར་བ་ལ། ཕལ་ཆེར་བཤད་བ་དང་འཆད་བེད་

གཉིས་གཉིས་ཀིས་བསྟན་ཅིང༌། བཤད་བ་འབའ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་ཉེས་པ་དེ་དག་ཁྱིམ་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཀང་སང་བར་བ་ཞིང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོམ་

བརྩོན་ཅན་གིས་ལྷག་པར་ཡང་སང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་བླང་བ་ལ་གཉིས། གནས་སབས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང༌། མཐར་

ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། ས་བཅུའི་རྣམ་གཞག་

གོ །དང་པོ་ལ་བཞི། ཡོན་ཏན་གི་ངོ་བོ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོའི་ངོ་བོ་ངོས་

བཟུང་བ་དང༌། སོ་སོའི་འབས་བུ་དང༌། ཐུན་མོང་གི་འབས་བུའོ། །

དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེས་པ་དེ་རྣམས་དང་བལ་ན་ཡོན་ཏན་རྣམས་

ལ་བདེ་བླག་ཏུ་བརྟེན་པར་འགྱུར་བས། ཉེས་པ་སང་ཞིང་ཡོན་ཏན་ལ་བརྟེན་པར་

བའོ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡོན་ཏན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟེན་པར་བ་བ་ནི་

གང་ཞེ་ན་སྦིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་བཟོད་པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དང༌། བསམ་

གཏན་དང༌། ཤེས་རབ་དང༌། སིང་རེ་དང༌། དེས་ཀུན་ནས་”སང་བའི
1
་སེམས་བསྐེད་

སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི་སྦིན་པ་ནི། རང་གི་ནོར་གཞན་ལ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའི་

སེམས་པ་དང་དེས་ཀུན་ནས་”སང་བའི
2
་ལུས་ངག་གི་ལས་སོ། །ཚུལ་ཁིམས་ནི་

1  མ་ཕྱི། ༦༨ན༤ན། ཞོལ། ༦༧ན༣ན།  བླ། ༧༥བ༢ན།  སླང་བའྱི     སྐུ། ༧༢བ༥ན།  བསླངས་པའྱི

2  མ་ཕྱི། ༦༨ན༤ན།  ཞོལ། ༧༦ན༣ན།  བླ། ༧༥བ༢ན།  སླང་བའྱི      སྐུ། ༧༢བ༥ན།  བསླངས
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གཞན་ལ་ཕན་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་འབའ་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་བ་སངས་

པའོ། །བཟོད་པ་ནི་ཁོ་བ་སངས་པ་སྟེ་ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པ་སོགས་སོ། །བརྩོན་

འགྲུས་ནི་དགེ་བའི་བ་བ་ལ་སྤོ་བ་ཉིད་དོ། །བསམ་གཏན་དགེ་བ་ལ་རྩེ་གཅིག་པ་བིང་

རྒོད་རོ་མང་གི་ཉོན་མོངས་མེད་པའོ། །ཤེས་རབ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་དང་བཞི་ལ་

སོགས་པའི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའོ། །སིང་རེ་ཆེན་པོའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་

ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་འདོད་ཀི་སིང་རེ་གཞན་དོན་ལ་རོ་གཅིག་པའི་བློ་གོས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྦིན་པས་འབས་བུ་ལོངས་སྤོད་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བདེ་འགོའི་

བདེ་བ་དང་། བཟོད་པས་མདངས་ལྡན་པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དགེ་བས་གཟི་བརིད་

དང༌། བསམ་གཏན་གིས་བིང་རྒོད་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་ཞི་བ་དང༌། བློ་ཡིས་

སྲིད་པ་ལས་གོལ་བར་བེད་པའོ། །སིང་བརྩེ་བས་ནི་རང་གཞན་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པའོ། །

བཞི་པ་ནི། ཡོན་ཏན་བདུན་པོ་འདི་དག་མ་ལུས་པར་”ཅིག་ཅར
1
་སོབ་ལམ་གི་

གནས་སབས་སུ་”གོམས
2
་པར་བས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིས་ཡེ་ཤེས་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་འཇིག་རྟེན་གི་མགོན་པོ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དོན་”ཏོ། །དང་པོ་ནི། དབུ་མ་

ལ་འཇུག་པའི་འགེལ་པ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཟག་པ་མེད་པའི་

”
3
སིང་རེ་ལ་སོགས་པས་ཟིན་པ་ཉིད་ཆར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ན། ས་ཞེས་བ་བའི་མིང་

1  མ་ཕྱི། ༦༨བ༢ན།   སྐུ། ༧༣ན༤ན།   ཞོལ། ༦༧བ༡ན།    ཅྱིག་ཅར   བླ། ༧༥བ༦ན།    གཅྱིག་ཆར 

2  མ་ཕྱི། ༦༨བ༢ན།   སྐུ། ༧༣ན༤ན།    གོམས   ཞོལ། ༦༧བ༢ན།    གོམ   བླ། ༧༦ན༡ན།    གོམས 

3  མ་ཕྱི། ༦༨བ༣ན།   ཞོལ། ༦༧བ༣ན།   -ཡེ་ཤེས     སྐུ། ༧༣ན༥ན།  བླ། ༧༦ན༢ན།  +ཡེ་ཤེས



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ཐོབ་སྟེ། ཡོན་ཏན་གི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའི་ངོ་བོ་དང༌། ཡོན་ཏན་

གང་གིས་ཟིན་པ་དང༌། སའི་མིང་ཐོབ་ཚུལ་དང༌། མིང་དོན་དང་བཞི་བསྟན་ཏོ། །

དང་པོ་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་བདེན་འཛིན་དང༌། དེའི་བག་ཆགས་

གང་རུང་གིས་བསད་པ་ནི། ཟག་བཅས་དང་བསད་པ་དེ་དང་བལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི་

ཟག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་དང་བལ་བ་དག་

གི་ཡེ་ཤེས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་མ་ཐོབ་ཚུན་ཆད་དུ་མ་རིག་པའི་

བག་ཆགས་ཀིས་མ་བསད་པའི་ཤེས་པ་ནི། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་མཉམ་གཞག་མི་

རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མིན་པ་མེད་ལ། རེས་ཐོབ་ཏུ་བག་ཆགས་ཀིས་བསད་པ་ཅན་དུ་

སྐེའོ། །ས་བདུན་པའི་བར་དུ་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པས་བསད་པ་ཡོད་ལ། ས་

བརྒྱད་པ་ནས་དང་དག་བཅོམ་པ་གཉིས་ལ་དེ་ཟད་པས་དེས་བསད་པ་མེད་ཀི་མ་

རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་བསད་པ་ནི་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་སོགས་ཀི་

ནུས་པས་ཟིན་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཡོན་ཏན་གི་གནས་སམ་རྟེན་བེད་པས་ས་ཞེས་བསད་པའོ། །

བཞི་པ་ལ་དེ་ལྟར་རོ། །རབ་དགའ་སོགས་ས་སོ་སོར་འཇོག་ཚུལ་ནི། བཞིའི་སོ་

ནས་འཇོག་པའི་ཁྱད་པར་དང་པོ་ནི། ས་དང་པོ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་

དང༌། ས་གཉིས་པ་ལ་སྟོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་སོགས་ཡོན་ཏན་གི་གངས་གོང་ནས་

གོང་དུ་འཕེལ་བའོ། །ཁྱད་པར་གཉིས་པ་ནི། ས་སོ་སོའི་སབས་ཀི་དི་མ་སྦོང་བའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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སྟོབས་དང་ལམ་བགོད་པའི་སྟོབས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

གོང་ནས་གོང་དུ་ཐོབ་པའོ། །ཁྱད་པར་གསུམ་པ་ནི། ས་དང་པོར་སྦིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་

ལྷག་པ་དང༌། ས་གཉིས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པ་སོགས་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་

པའི་ཁྱད་པར་རོ། །ཁྱད་པར་བཞི་པ་ནི། ས་དང་པོར་འཛམ་བུ་གིང་ལ་དབང་བ་དང་

གཉིས་པར་གིང་བཞི་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་པོར་སྐེ་བ་སོགས་རྣམ་སིན་གི་སྐེ་བ་གོང་

ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའོ། །ས་དེ་དག་ཀང༌། རེས་ཐོབ་དང་བཅས་པ་ལ་ཟད་པ་ཡིན་

གི། མཉམ་གཞག་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་པ་ནི་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཉན་ཐོས་ཀི་ས་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལྟར། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ས་བཅུ་དབེ་བ་དང༌། ས་བཅུ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་པ་དང༌། དོན་

བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་རིགས་ཀི་ས་དང༌། བརྒྱད་པའི་ས་

དང༌། མཐོང་བའི་ས་དང༌། “སྲབས
1
་པའི་ས་དང༌། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ས་

དང༌། བས་པ་རྟོགས་པའི་ས་དང༌། ཉན་ཐོས་ཀི་ས་དང༌། ཉན་ཐོས་ཀི་ས་བདུན་དང༌། 

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང་ནི་བརྒྱད་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱུའི་

གནས་སབས་སུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུའོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཅུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ས་དང་པོ་ནི། ས་དེ་དག་ལས་ས་དང་པོར་

ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་པ་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཡོན་ཏན་བདུན་

ཐོབ་པ་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་མཐོང་”སངས
2
་དང་བལ་བས་བང་ཆུབ་སེམས་

1  མ་ཕྱི། ༦༩བ༡ན།    སབས   སྐུ། ༧༤ན༤ན།    སབ   ཞོལ། ༦༨བ༡ན།    སབས   བླ། ༧༦བ༦ན།    བསབས 

2 མ་ཕྱི། ༦༩བ༣ན།    སངས   སྐུ། ༧༤ན༦ན།    སང   ཞོལ། ༦༨བ༣ན།   བླ། ༧༧ན༢ན།    སངས 



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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དཔའ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་དགའ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཐར་པ་ཐོབ་

པའི་གེགས་ཀི་གཙོ་བོ་དང༌། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་དང༌། ཚུལ་

ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་གསུམ་སངས་ཤིང་

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལས་འདས་ཤིང༌། དེ་བའི་ས་ཀུན་ཏུ་འོད་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པའི་མཐོང་ལམ་སྐེས་པས་དེ་བའི་རིགས་སུ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

དེའི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན་སྟེ་དེའི་དབང་གིས་སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མཆོག་སྟེ་

ཆེས་ལྷག་པར་འགྱུར་ཏེ། ས་དེར་སྦིན་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་བལ་བས་སྦིན་པ་

ཆེས་ལྷག་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་མ་རྣམས་མི་ལྡན་པས་སྦིན་པ་ལྷག་པ་ཞེས་

བའོ། །ཡོན་ཏན་གི་གངས་ཀི་ཁྱད་པར་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་བརྒྱ་གཡོ་ཞིང་སང་

བར་བེད་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་སོ། །འཛམ་གིང་གི་དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་ནི་རྣམ་སིན་འཕེལ་བའི་ཁྱད་པར་རོ། །

གཉིས་པ་ས་གཉིས་པ་དི་མ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། རང་ཉིད་འབའ་ཞིག་གི་ཆེད་

དུ་ཐར་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་སོམ་པའི་ཕྱིར། ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་ལས་ལམ་

བཅུ་ཆར་རི་ལམ་དུ་ཡང་འཆལ་ཚུལ་གི་དི་མ་མེད་པའི་ཕྱིར ངང་གིས་ཚུལ་ཁིམས་

དེ་དག་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་ཡོན་ཏན་དེའི་རྣམ་པར་སིན་པས་ནི་དེ་ཐོབ་པའི་དབང་

གིས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་མཆོག་ལྷག་པར་འགྱུར་རོ། །ཡོན་ཏན་སྟོང་ཕག་བཅུ་

གཉིས་སོགས་ཀང་སྦར་བར་བའོ། །རྣམ་སིན་འཕེལ་བའི་བེ་བག་ནི་དཔལ་ལྡན་གིང་

བཞི་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་ས་བདུན་གི་བདག་པོ་འགོ་བ་ལ། ཕན་པའི་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གསུམ་པ་ས་གསུམ་པ་ནི་འོད་བེད་པ་ཞེས་བ་ལ། མཉམ་”གཞག
1
་ཏུ་ཤེས་

སྒིབ་ཀི་བུད་ཤིང་སྲེག་པར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་མཚན་མ་ཞི་བའི་འོད་དེ་འབྱུང་

བ་དེའི་སྟོབས་ཀིས་རང་གི་ལུས་དང་རེས་ཐོབ་ཀི་གནས་སབས་སུ་ཡང་ཉི་མ་འཆར་

ཁའི་སྔ་རོལ་གི་འོད་དམར་སེར་ཟངས་ཀི་འོད་དང་འད་བ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ས་

དེར་བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། གཟུགས་མེད་བཞི་དང༌། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང༌། 

མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་སྐེས་པ་དང་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་ཡོངས་

སུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་དེའི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན་ཡོན་ཏན་དེ་དག་གི་དབང་གིས་ས་དེར་

བཟོད་པ་ཆེས་ལྷག་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཀང་ལྷག་པར་སྤོད་པའི་ཕྱིར་དང་རྣམ་སིན་

ལྷའི་དབང་པོ་ཆེན་པོ་མཁས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། མཁས་པ་དེའི་དབང་གི་འདོད་པའི་

འདོད་ཆགས་ལྡོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ས་བཞི་པ་འོད་འཕོ་བ་ཅན་ཞེས་བ་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞི་བའི་

འོད་ས་གསུམ་པ་ལས་ཆེས་ལྷག་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་འོད་འཕོ་བ་ཅན་ཞེས་བ་ལ། 

དན་པ་ཉེར་གཞག་ལ་སོགས་པ་སེ་ཚན་བདུན་གིས་བསྡུས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་

མཐུན་མ་ལུས་པ་སོ་བདུན་པོ་ཁྱད་པར་དུ་ནི་”སོམས
2
་པའི་ཕྱིར་དེའི་རྣམ་པར་སིན་

པས་ན་རབ་མཐའ་བལ་བར་གནས་པའི་ལྷའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ། །འཇིགས་ཚོག་ལ་

ལྟ་བ་རབ་འབྱུང་བ་ལྷན་སྐེས་ཀིས་བསྡུས་པ་ང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའི་ཕ་བ་དང༌། གང་ཟག་རང་རྐྱ་བར་འཛིན་པའི་རགས་པ་རྣམས་ཀུན་ནས་

འཇོམས་པར་བེད་པ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༧༠ན༣ན།   སྐུ། ༧༥ན༡ན།   ཞོལ། ༦༩ན༣ན།    གཞག   བླ། ༧༧བ༣ན།    བཞག 

2  མ་ཕྱི། ༧༠བ༡ན།    སྒོམས   སྐུ། ༧༥ན༥ན།    སྒོམ   ཞོལ། ༦༩བ༡ན།   བླ། ༧༨ན༢ན།    སྒོམས 



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ལྔ་པ་ས་ལྔ་པ་ཤིན་ཏུ་སྦང་དཀའ་བ་ནི། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་

གནས་པའི་ལྷའི་བུའི་བདུད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ཕམ་པར་བེད་མི་ནུས་ན། དེའི་

བཀའ་ཉན་པའི་བན་ལ་སོགས་པས་ལྟ་ཅི་སོས་པས་བདུད་ཀུན་གིས་ཤིན་ཏུ་ཐུབ་

པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ས་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦང་དཀའ་བ་ཞེས་བའོ། །འཕགས་པའི་

བདེན་བཞི་ཕ་རགས་སོགས་དང༌། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས་དེ་ལས་ལོགས་སུ་

གསུངས་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཤེས་བ་ཕ་མོའི་དོན་ཤེས་པ་ལ་མཁས་

པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དེའི་རྣམ་པར་སིན་པས་དགའ་ལྡན་གི་གནས་ཀི་ལྷའི་རྒྱལ་པོར་

འགྱུར་རོ། །སའི་འབས་བུ་ནི་ཕྱི་ནང་གི་མུ་སྟེགས་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉོན་མོངས་

དང་ལྟ་བའི་གནས་ལྡོག་པར་བེད་པའོ། །

དྲུག་པ་ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ཞེས་བ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྟེན་ཅིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གཟུགས་བརན་དང་འད་བ་སོགས་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་

ཕྱིར་དང་ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་ལས་སེམས་མཉམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ས་ལྔ་པར་བསམ་

གཏན་གི་ཕར་ཕྱིན་རོགས་པ་དེའི་སྟོབས་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕྱིན་རོགས་པས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་གོམས་པ་ཡིས་

བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕྱིན་དེའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། འདོད་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཡུན་

རིང་པོའི་བར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ནུས་པའི་འགོག་པ་ཐོབ་པས་

རྒྱས་པའི་ཕྱིར་དེའི་རྣམ་པར་སིན་པ་ན་རབ་འཕྲུལ་དགའི་ལྷའི་དབང་པོར་འགྱུར་

རོ། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་མི་ཕོགས་པ་དང་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་ཞི་བར་བེད་པའོ། །
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བདུན་པ་ས་བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ་སྟེ་དུས་བསལ་པ་གངས་མེད་གཉིས་དང༌། 

ས་འོག་མ་རྣམས་ལས་ཡོན་ཏན་གི་གངས་ནི་རིང་དུ་སོང་བ་དང་ལྡན་ཕྱིར་དང་ས་

བརྒྱད་པ་དང་ཆེས་ཉེ་བའི་རྒྱུ་ཡི་ཕྱིར། རིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་བའོ། །ས་དྲུག་པ་མན་

ཆད་ལས་རིང་དུ་སོང་བ་གང་གི་ཕྱིར་ན་སད་ཅིག་སད་ཅིག་ལ་སྟེ་སད་ཅིག་རེ་རེ་བ་

དེར་ནི་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ནུས་པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ཉན་

ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་བློའི་སྟོབས་ཀིས་ཀང་ཟིལ་གིས་གནོན་ནུས་

པའོ། །དེའི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན་འདོད་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སའི་བདག་པོར་

འགྱུར་རོ། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཤེས་པའི་སོབ་དཔོན་

འཕགས་པའི་ཐུ་བོ་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །

བརྒྱད་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནི་དེ་བཞིན་དུ་གཞོན་ནུའི་ས་མི་གཡོ་བ་སྟེ་བདེན་

འཛིན་ཟད་པར་སངས་པ་བདེན་པར་མི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་མཚན་འཛིན་གིས་མི་གཡོ་

བ་དང་དེ་བཞིན་དུ་ལུས་དང་ནི་ངག་དང་སེམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པ་ལྡན་ལ་དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན་སྟོང་གི་བདག་པོ་ཚངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཉན་

ཐོས་དག་བཅོམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀིས་ཆོས་ཀི་དོན་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ལ་འཕོགས་པ་མེད་པའོ། །

དགུ་པ་ས་དགུ་པ་ནི་ལེགས་པའི་བློ་གོས་ཞེས་བ་བ་སྟེ་རྒྱལ་པོའི་བུ་རྒྱལ་ཚབ་

ཏུ་དབང་བསྐུར་ལ་ཁང་པ་བཞིན་དུ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་ལ་ཁང་པའོ། །གང་

གི་ཕྱིར་ན་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་རོགས་པར་ཐོབ་པས་ས་འདི་ལ་བློ་གོས་

བཟང་པོ་ཞེས་བའོ། །དེའི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན་སྟོང་གཉིས་ཀི་བདག་པོ་ཚངས་པར་
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འགྱུར་རོ། །གདུལ་བའི་སེམས་ཀི་བསམ་པ་དིས་པ་ལ་འགལ་བ་དང་འཁྲུལ་བ་སོགས་

ཀི་སོ་ནས་དག་བཅོམ་པ་སོགས་ཀིས་འཕོགས་པ་མེད་པའོ། །

བཅུ་པ་ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀི་སྤིན་ཡིན་ཏེ། ཆར་སྤིན་ལས་ཆར་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་

ལྟར་འཇིག་རྟེན་གི་དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཆར་

འབེབས་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཀིས་སྤིན་ཞེས་བའོ། །ས་འདི་ཐོབ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གངས་མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་ཇི་སེད་པའི་ཐ་མ་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ཁྱད་པར་མེད་

པར་དབང་བསྐུར་བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་མངོན་དུ་གྱུར་མ་

ཐག་སྟོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་བཅུའི་གཏོས་དང་མཉམ་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོའི་པདྨ་

རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པས་སྤས་པ་ཞེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་

པར་སྟོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་བཅུར་ཚང་བའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རྡུལ་སེད་ཀི་པདྨའི་

འཁོར་དང་ལྡན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་ཀང་དེ་དང་

འཚམ་ཞིང་དེའི་རྐྱེན་དུ་བབ་པར་གནས་སོ། །དེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་

པདྨ་དེ་ལ་འདུག་པར་ཀུན་ཏུ་སང་ངོ༌། །དེ་དེ་ལ། འདུག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཀུན་ནས་གདན་འཛོམས་རྣམས་ཀི་མཛོད་སྤུ་ནས་འོད་

ཟེར་དག་ཕྱུང་ནས་དབང་བསྐུར་བ་མཛད་དོ་ཞེས་སོགས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་

སངས་རྒྱས་ཀིས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་གིས་དབང་བསྐུར་བའི་ཕྱིར་དེའི་རྣམ་

པར་སིན་པས་ན་གནས་གཙང་མའི་ལྷའི་བདག་པོར་འགྱུར་རོ། །བསམ་ཡས་ཡེ་

ཤེས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་ཡུལ་དུ་བས་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་
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ཡུལ་གི་བདག་པོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་པའི་ས་བཅུ་པོ་དེ་དག་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུར་མདོ་ལས་བསྒགས་ཤིང་བརོད་དོོ། །གཉིས་པ་མཐར་

ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་ལ་གཉིས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་རེ་རེའང་ཚད་མེད་པར་བསྟན་

པ་དང༌། དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་མོས་པ་སྐེད་པའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་སྟོབས་བཅུ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་

པའི་དཔེའོ། །

དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སྔར་བཤད་པ་བཅུ་ལས་གཞན་དེ་རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་གཞལ་ཡས་པར་རྒྱ་ཆེ་བ་དེ་ནི་ཕྱོགས་མཐའ་ཡས་ཀང་བཅུར་འདུས་པ་ལྟར་

སྟོབས་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་པར་སྤིར་བརོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དེའི་སྟོབས་ནི་གནས་དང་གནས་མིན་པ་མཁྱེན་པའི་

སྟོབས་ཀིས་མཚོན་པའི་སྟོབས་རེ་རེ་ཡང་མཐའ་ཡས་པའི་འགོ་བ་ཀུན་བཞིན་དུ་

དཔག་ཏུ་མེད་པའོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཕྱོགས་

རྣམས་ཀུན་གི་ནམ་མཁའ་དང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཚད་མེད་པ་ཇི་འད་བ་དེ་ཅི་ཞིག་ཏུ་

བརོད་པར་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡི་

རྒྱུ་ཕྱག་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པ་དང༌། ཕན་བ་ཚད་མེད་པ་ལ་ཕན་

པར་སོན་པས་རྒྱུ་ཚད་མེད་དང་ཡོན་ཏན་གི་བསོད་ནམས་ཚད་བཟུང་མི་ནུས་པ་

དང༌། ཤེས་བེད་དགོད་པའོ། །



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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དང་པོ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པའི་ཤེས་བེད་དང༌། 

བསོད་ནམས་ཚད་མེད་གསོག་པའི་ཚུལ་དང༌། ཡན་ལག་བདུན་པར་བསྡུས་ཏེ་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་འདི་ཙམ་དུ་ཟད་ཅེས་ཚད་བཟུང་

མི་ནུས་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་ནི་ཚད་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་བཟུང་ནས་

ཚད་མེད་པ་ཉིད་དུ་མ་མཐོང་ན་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་

པ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་མི་འགྱུར་བས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་དེའི་རྒྱུ་ཚད་མེད་

ཅིང་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པས་དེའི་ཕྱིར་ན་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རྟེན་གི་སྤན་མངའ་འམ་ཡང་ན་ཚོགས་ཀི་

ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་སོགས་པ་གཞན་དུའང་རུང་འོག་

ནས་འཆད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉི་ཤུ་འདི་ཉིན་གཅིག་”ཡང
1
་དུས་གསུམ་དུ་

བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བརོད་པས་བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་

འབས་བུ་སངས་རྒྱས་མཐའ་ཡས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་དམ་ཆོས། སོ་སོ་སྐེ་བོ་

དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང་སོ་གསུམ་

རྣམ་པ་ཀུན་ནས་བཏུད་དེ་སྐབས་སུ་མཆིས་ནས་མཆོད་འོས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །རང་གི་སིག་པ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་སོ་ནས་སིག་པ་

ལས་ནི་ལྡོག་པ་བགི་ཞིང༌། སྦིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་

1  མ་ཕྱི། ༧༢བ༤ན།    སྐུ། ༧༧བ༥ན།    ཀྱང   ཞོལ། ༧༢ན༡ན།   བླ། ༨༠བ༣ན།    ཡང 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བགིའོ། །ལུས་ཅན་ཀུན་གི་བསོད་

ནམས་དག་ཀུན་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་དགེ་བ་ཡོད་པ་ཨ་རེ་ལེགས་སམ་དུ་རེས་སུ་ཡི་རང་

ངོ༌། །བདག་ནི་སྤི་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་བཏུད་ནས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ་མངོན་

པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་རིང་དུ་མ་ལོན་པ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་

མི་མཛད་པ་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའི་”བསད
1
་དང་མ་ངན་ལས་

འདའ་བར་བཞེད་པ་རྣམས་ཇི་སྲིད་འགོ་བ་གནས་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པའི་

”བསད
2
་དུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་བདག་གིས་བགིས་པའི་བསོད་ནམས་

དང་དེ་སྔར་ཕན་ཆད་བདག་གིས་བགིས་པ་དང་ད་ལྟ་ཕན་ཆད་མ་བགིས་ཤིང་མ་

འོངས་པ་ན་བགིད་པར་འགྱུར་བའིི་བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེས་ནི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀང་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་ཤོག་

ཅིག་པའོ། །ཕན་གདགས་པར་བ་བའི་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་

དམིགས་པའི་བསོད་ནམས་ཇི་སད་བཤད་པ་དེ་ཚད་མེད་ལ་རྒྱུ་བསོད་ནམས་དེ་

ཚད་མེད་པས། དེའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་པར་

བའོ། །འོག་མ་རྣམས་ལའང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་དི་མེད་དབང་སྟེ་ཟག་པ་མེད་པའི་དབང་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་མི་ཁོམ་

བརྒྱད་པོ་ཀུན་ལས་འདས་ཤིང་གཞན་དབང་དུ་མ་སོང་བར་སྤོད་པ་རང་དབང་ཡོད་

པ་དང༌། ལོག་འཚོ་སངས་པའི་འཚོ་བ་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པར་ཤོག །ལུས་ཅན་དག་

1  མ་ཕྱི། ༧༣ན༡ན།    བསླད   སྐུ། ༧༨ན༣ན།    སླད   ཞོལ། ༧༢ན༥ན།   བླ། ༨༡ན༡ན།    བསླད 

2  མ་ཕྱི། ༧༣ན༢ན།    བསླད   སྐུ། ༧༨ན༣ན།    སླད   ཞོལ། ༧༢ན༦ན།   བླ། ༨༡ན༡ན།    བསླད 



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐེས་མ་ཐག་ལག་ན་རིན་ཆེན་ཉིད་དང་ལྡན་ཞིང་ཡོ་བད་ཐམས་

ཅད་མཐའ་ཡས་པ་དུས་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ་མི་ཟད་པར་ཤོག །བུད་མེད་ཐམས་ཅད་

དུས་ཀུན་ཏུ་སྐེས་པ་མཆོག་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་ཤོག་ཅིག་པའོ། །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདག་མེད་རྟོགས་པས་མཚོན་པའི་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པའི་རིག་པ་དང་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རང་པར་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་ཤོག །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་བཟང་པོ་

དང་ལྡན་པ་དང་དབིབས་ལེགས་པའི་གཟུགས་བཟང་བ་དང༌། གཟི་བརིད་ཆེ་བ་

དང༌། ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་ནད་མེད་པ་དང་སྟོབས་ཆེན་པོ་དང་ཚེ་རིང་པོ་དང༌། མདོར་ན་

མཐོ་རིས་ཀི་ཡོན་ཏན་བདུན་དང་ལྡན་པར་ཤོག །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

ཞི་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་ཐར་པ་དང་རྒྱུའི་སྐབས་

འགོ་དང་འབས་བུའི་སྐབས་འགོ་བེད་པའི་སོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གཞོལ་

བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་ནོར་སྟོབས་བཅུ་ཆེར་ལྡན་ཤོག །བམས་དང་སིང་

རེ་དང་དགའ་བ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་སང་གི་རིགས་སུ་གཅོད་པའི་ཉོན་མོངས་

མེད་པའི་བཏང་སོམས་ལ་གནས་པ་དང༌། སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརྩོན་

འགྲུས་བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཀིས་བརྒྱན་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་པོ་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་ཏེ་ལམ་གི་སབས་སུ་ཡང་མཚན་དང་དཔེ་བད་གསལ་བ་དང་

ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ས་བཅུ་དག་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་

བགོད་པར་ཤོག་ཅིག་པའོ། །དེ་ལྟར་རང་གིས་བས་པའི་དགེ་བ་སོགས་གཞན་དོན་

དུ་བསྔོས་ནས་རང་ཉིད་ཀང་། ཡོན་ཏན་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་གི་

དོན་དུ་འགྱུར་བར་སོན་པ་ནི་བདག་ཀང་སྔར་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་འདིར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 508  

མ་བཤད་ཅིང་མདོ་ལས་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་གཞན་ཀུན་གིས་ཀང་བརྒྱན་པ་དང་

ལྡན་ཏེ། ཉེས་པ་ཀུན་ལས་གོལ་བ་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་མཆོག་ཏུ་བམས་པ་དང་

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཡིད་ལ་རེ་བའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་རོགས་བགིད་ཅིང་སྟེ་རོགས་

པར་བེད་པར་ཤོག་ཅིག །རྟག་ཏུ་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་

བགིད་པར་ཤོག །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་སྐེ་བོ་གང་སུ་དག་དག་དང་གདོན་དང་ངན་འགོ་

ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པས་སྐོ་བ་དེ་བདག་གི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་ཀང་ཤིན་ཏུ་

འཇིགས་པ་མེད་པར་ཤོག །བདག་ནི་མཐོང་དང་དན་པ་དང་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་སྐེ་

བོ་རྣམས་རབ་ཏུ་དང་ཞིང་ཉོན་མོངས་པས་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་རང་བཞིན་དུ་གནས་

པའི་རྣལ་མ་དང༌། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་ངེས་པ་དང༌། ཚེ་

རབས་ཀུན་ཏུ་མི་ཉམས་པར་རེས་སུ་འབང་བའི་མངོན་ཤེས་ལྔ་པོ་ཐོབ་པར་

ཤོག །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ་དུས་རྟག་ཏུ་ཕན་བདེ་བགིད་པར་ཤོག །འཇིག་

རྟེན་ཀུན་ན་སྐེ་བོ་གང་སིག་པ་བེད་པར་འདོད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་

གནོད་པ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་ཅིག་ཅར་ལྡོག་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་

བེད་པར་སོན་པ་ནི། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་སན་དང་འབོག་དགོན་པའི་ཤིང་

བཞིན་ཏུ་རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་དབང་ཡོད་བཞིན་དུ་རང་དགར་

གཞན་གིས་དགག་ཏུ་མེད་པར་སྤད་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདག་གིས་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བས་ནས་བདག་ལ་སྲོག་བཞིན་ཕངས་པ་དང༌། བདག་ལ་

སེམས་ཅན་དེ་དག་ཆེས་ཕངས་པར་ཤོག །བདག་གཞན་བརེ་བར་སོན་པ་ནི། བདག་

ལ་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་སིག་པ་སིན་ཞིང་བདག་གི་དགེ་བ་མ་ལུས་པ་སེམས་ཅན་
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དེར་སིན་པར་ཤོག །གཞན་དོན་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བེད་པར་བསྔོ་བ་ནི། ཇི་སྲིད་དུ་

སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་ཀང་གང་དུ་མ་གོལ་བ་སྟེ། སེམས་ཅན་གཅིག་འཁོར་བར་

ལུས་ནའང་དེ་སྲིད་དུ་སེམས་ཅན་དེའི་ཕྱིར་ནི། བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་ཀང་

སྲིད་པར་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །

གསུམ་པ་སྔར་བཤད་པའི་བསོད་ནམས་ཚད་བཟུང་མི་ནུས་པ་ནི། སྔར་གོང་

དུ་བཤད་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང༌། བསྔོ་བ་དང་སོན་ལམ་སོགས་དེ་སད་བརོད་

པའི་བསོད་ནམས་དག་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་གལ་ཏེ་དེ་ནི་གཟུགས་ཅན་གྱུར་ཅིང་

གཟུགས་ཡོད་ན་གངྒཱའི་བེ་མ་སེད་ཀི་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སུ་ཤོང་བར་མི་

འགྱུར་བས་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ཡུལ་དུ་བས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཚད་

མེད་པས་དེའི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་

པར་བའོ། །

བཞི་པ་ཤེས་བེད་དགོད་པ་ནི། བསོད་ནམས་དེ་འད་བ་ཚད་མེད་པ་ལ་སྒྲུབ་

བེད་ལུང་དང་རིགས་པ་ཡོད་དེ་ཚད་མེད་པ་དེ་ནི་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་བིན་གིས་ཞུས་

པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་དང་བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་སོགས་ལས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཤེས་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀང་ནི་འདི་

ལ་སང་སྟེ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ནི་ཚད་མེད་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་བསོད་ནམས་

ཚད་མེད་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་དེ་འདའོ། །གཞན་དུ་ན་སེམས་ཅན་གཅིག་

ལ་ཕན་བཏགས་པས་བསོད་ནམས་མི་འབྱུང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་འབྱུང་ན་

སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ལ་ཕན་བཏགས་པས་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པ་འབྱུང་བ་
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རིགས་པས་གྲུབ་བོ། །

གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བ་བ་ལ་ལྔ། ཆོས་ལ་སྤོ་བ་སྐེད་ཅིང་ཆོས་

བཞི་བསྟེན་པར་གདམས་པ་དང༌། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སྐྲག་པའི་ཉེས་

དམིགས། དགེ་བཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་དང༌། སྤོད་ཚུལ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པས་འབས་བུ་མཆོག་འགྲུབ་པ་དང༌།  ཆོས་འདི་རྒྱལ་པོར་མ་ཟད་གཞན་

དང་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ལ་ཉན་པར་བསྐུལ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤོ་བ་སྐེད་པ་དང༌། ཆོས་བཞི་བསྟེན་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ཀླུ་སྒྲུབ་བདག་གིས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ནི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་

ལས་བླངས་པའི་སིང་པོ་མདོར་བསྡུས་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ཁྱོད་ལ་ཇི་ལྟར་རྟག་ཏུ་སྐུ་སྲོག་ཕངས་པ་བཞིན་དུ་ཕངས་པར་མཛོད་ཅིག །གལ་

ཏེ་ལུས་ཕངས་ཀང་ཆོས་དེ་ཙམ་དུ་ཕངས་ཅི་དགོས་སམ་ན། གང་ལ་ཆོས་དེ་ཕངས་

པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་དགོས་པའི་དོན་དུ་བདག་གི་ལུས་ཕངས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཆོས་མི་

ཕངས་ན་ལུས་ཕངས་པར་བས་པ་ལ་འབས་བུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐེ་

བ་བརྒྱུད་མར་ལུས་ཕངས་པ་ལ་ལུས་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུ་བ་དགོས་ན་ལུས་ལ་ཕན་པ་དེ་

ནི་ཆོས་ཀིས་བེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ལུས་ཕངས་པ་ལ་ཆོས་ཀང་ཕངས་པར་

རིགས་ཏེ། ཁྱེད་རང་གི་སྐུ་ཕངས་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཕན་པའི་གཏན་དུ་བ་དང་རེ་ཤིག་

གི་བདེ་བ་བ་དགོས་ན། དེའི་རྒྱུ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་ཆོས་བཅུ་དྲུག་དང༌། ཟབ་མོ་

ཐོས་པ་སོགས་ཀི་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལུས་དང་ཆོས་ཕངས་པར་མཚུངས་པ་དེ་བས་ན་ཆོས་ནི་བདག་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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བཞིན་དུ་གཅེས་སྤས་སུ་བསྟེན་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་

རགས་ལས་པས་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ནི་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ཤེས་

རབ་ལ་རག་ལས་པས་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་སྐེད་ཅིང་དེ་ལ་

གུས་པར་རིགས་པ་དང་ཤེས་རབ་སྐེད་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་རག་ལས་པ་

ཤེས་རབ་ལ་གུས་པ་བཞིན་དུ་མཁས་པ་གུས་པར་བསྟེན་ལ་ཆོས་བཞི་ལ་བསབ་

པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བཤེས་གཉེན་མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། བཤེས་

གཉེན་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ནི། རེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་སོགས་ཆེད་དུ་མི་གཉེར་

བས་གཙང་ཞིང་ཡང་ན་ཉེས་སྤོད་ཀིས་དབེན་པས་གཙང་བའོ་སོབ་མ་ལ་བམས་ལ་

བློ་ལྡན་མཁས་པ་དང༌། ཆོས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་སོབས་པར་ལེགས་ཉེས་ཕན་

པར་སྨ་བ་ལ་སོབ་མ་གང་ཞིག་བསམ་པ་བརྟན་ན་བདག་ངན་པར་སོང་དུ་དོགས་

པར་བེད་པ་སྐྲག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་བདེ་ལེགས་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བས་རང་

དོན་ཆུད་ཀང་གཟོོན་པས་དགེ་བཤེས་གུས་པར་བསྟེན་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཇི་ལྟ་བུ་བསྟེན་པར་བ་ཞེ་ན། དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་དག་གི་མཚན་ཉིད་མདོར་བསྡུས་པ་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་མཁྱེན་

པར་མཛོད་ཅིག །ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་ཆོག་ཤེས་ཆེ་བ་རེད་བཀུར་མི་འདོད་པ་དང་སིང་རེ་

ཆེ་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་དང་སོབ་མའི་ཉོན་མོངས་སེལ་བའི་ཤེས་རབ་

ཅན་དེ་དག་གིས་ནི་ཁྱོད་ལ་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསྟན་ན་ཁྱོད་ཀིས་མཁྱེན་པར་

གིས་ལ་གུས་པར་མཛོད་ཅིག་པའོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འབས་བུ་མཆོག་འགྲུབ་པ་དང༌། སྤོད་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་

བ་བར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལུགས་འདི་ནི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་འདིས་གྲུབ་པ་ཡི་ནི་མཆོག་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་

ལ་གསུམ། སྤོད་ཚུལ་རྒྱས་པ་དང༌། བསྡུས་པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་འཇམ་པར་སྨ་ཞིང་བདེ་བའི་ངང་ཚུལ་ངེས་ཤིང་

བསོད་ནམས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཚིག་སྨ་བ་དང༌། རེད་དཀའ་བ་བརིད་ཅིང་ཟབ་

པར་བེད་པ་དང་ཚུལ་ལྡན་འཁོར་ལ་རིམ་པར་ཆོས་སྟོན་པ་དང༌། གཞན་དམན་ཡང་

ཁྱད་དུ་མི་གསོད་པ་དང་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ན་ཉོན་མོངས་ཀི་དབང་དུ་མི་

འགྱུར་བར་རང་དབང་དང༌། ཚིག་རྩུབ་པོ་མ་ཡིན་པར་ལེགས་པར་སྨ་བར་འདོད་དོ། 

ཁོན་དུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང༌། གཏོང་བ་དང་ལྡན་པ་དང༌། བརིད་བག་དང་ལྡན་ཞིང་

སེམས་ཞི་བ་དང་རྒོད་པ་མེད་ཅིང་འགྱུར་བག་མེད་པ་དང༌། མཐའ་མི་རིང་བ་བ་བ་

ལ་ལེ་ལོ་མེད་པ་དང༌། གཞན་མི་སླུ་བས་གཡོ་མེད་པ་དང་མཛངས་ཤིང་ངེས་པར་

མཛོད་ཅིག་པའོ། །དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས་ངེས་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་དམ་བཅའ་ལྟ་བུ་

མི་འགྱུར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཟླ་བ་ཉ་བ་བཞིན་དུལ་ཞིང་འཛངས་ལ་ངེས་པ་དང༌། སྟོན་གི་ཉི་མ་

བཞིན་བརིད་བག་ལྡན་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་བཞིན་དུ་གཞན་གིས་བློ་མི་འཕོགས་ཤིང་

ཐུགས་ཀི་གཏིང་ཟབ་པ་དང༌། རི་རབ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་ལས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་

བའི་བརྟན་པར་མཛོད་ཅིག་པའོ། །



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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གསུམ་པ་ནི། ཆགས་སོགས་ཀི་ཉེས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གོལ་ཞིང་དད་པ་

ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པར་གྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཀུན་གིས་ཕན་

བདེ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པའི་ཉེར་འཚོ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་

མཛོད་ཅིག་པའོ། །

བཞི་པ་ནི། གཏམ་བ་བ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་འདིར་བཤད་པའི་ཆོས་འདི་རྒྱལ་པོ་

འབའ་ཞིག་ལ་བསྟན་པ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཅིང་མ་བས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

འགའ་རེ་མ་གཏོགས་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཅི་རིགས་

པར་ཕན་པར་འདོད་པས་བསྟན་པ་ལེགས་པས་གཞན་གིས་ཀང་མངོན་པར་མཐོ་བ་

དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་ལམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འགྲུས་པར་བའོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས། གཞུང་དོན་རྒྱུན་དུ་བསམ་པར་རིགས་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་བླང་

བར་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོས་ནས་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པ་

ཇི་ལྟ་བུར་སྒྲུབ་པའི་གཏམ་དུ་བགི་བ་འདི་གདུགས་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་བསམ་པའི་

རིགས་སོ་དེ་ཡང་བདག་དང་གཞན་རྣམས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་

འགྲུབ་པར་བགི་བའི་སད་དུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་དུས་རྟག་ཏུ་

བའོ། །གང་གི་ཆེད་དུ་ན། བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཏུའོ། །ལས་སུ་བ་

བ་གང་”བ
1
་ན། སོང་བ་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༧༦བ༣ན།   སྐུ། ༨༢ན༢ན།   ཞོལ། ༧༦ན༣ན།    བ   བླ། ༨༥ན༣ན།    བས 
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ལམ་གི་རྩ་བ་སྐེ་བོ་བླ་མ་མཆོག་བཀུར་བ་དང༌། བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཕག་དོག་མེད་པ་དང་སེར་ས་དང་བལ་བ་དང༌། 

དོགས་པ་མེད་པར་བས་ནས་ལན་དང་རྣམ་སིན་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་གཞན་དོན་གི་

ནོར་ཅན་དང་ཟས་གོས་སོགས་ཀིས་ཕོངས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཕན་པར་བེད་པ་དང༌། 

གང་ཟག་མཆོག་སོབ་དཔོན་དང་བླ་མ་མ་ཡིན་ཡང་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། གང་

ཟག་མཆོག་མིན་དོར་བ་དང༌། ཡང་ན་གོགས་ལ་བཤད་པར་བའོ། །མདོར་ན་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀི་དམ་པའི ་ཆོས་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ལས་སུ་རིག་པར་

བའོ། །མཚན་དོན་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། ཁྱིམ་པ་དང་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན་གིས་བསབ་པ་བསྟན་པ་སྟེ། ལེའུ་ལྔ་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

དཔེ་ཕལ་ཆེར་ལ་ལེའུ་ལྔ་པའི་མཚན་བིས་པ་མི་སང་ན་ཡང༌། དཔེ་མ་དག་པ་

ལས་བརྒྱུད་པར་གསལ་ཏེ། གོང་མ་ཀུན་ལས་འདིར་བཤད་པ་ལྟར་འབྱུང་བས་

འདིར་ཡང་རིགས་པའི་ཕྱིར་དང༌། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་

ལེའུ་ཚན་པ་རེ་རེ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་བརྒྱ་མཛད་ནས་ཤོ་ལོ་ཀ་ལྔ་བརྒྱ་པའི་བདག་

ཉིད་དུ་མཛད་ཅིང་ལེའུ་གོང་མ་རྣམས་ལ་མཚན་འབྱུང་ཞིང་ལྔ་པ་ལ་མི་འབྱུང་བ་མི་

འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསྟན་བཅོས་འདིའི་ཚིག་དོན་རྣམས་གོ་ས་ཞིང་གསལ་ལ་

རོགས་པའི་ཚུལ་དུ་བས་ལ། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་ལམ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་

ལེན་ཚུལ་རྒྱས་པ་དང༌། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བཞེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་རིགས་

པས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་ནི། རེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་གགས་པའི་

དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་དང༌། 
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དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང༌། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་རྣམས་ལས་

ཤེས་པར་བ་བས། གཞུང་འདིར་དེ་དག་ཞིབ་ཏུ་མ་སྤོས་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་མཇུག་གི་དོན་ལ་གཉིས། བསྟན་བཅོས་གང་གིས་མཛད་པ་དང༌། 

བསྒྱུར་བེད་གང་གིས་བསྒྱུར་བའོ། །

དང་པོ་ནི། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་མདོ་སྔགས་ཀིས་བསྡུས་

པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགེལ་བར་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ལུང་བསྟན་

པའི་སོབ་དཔོན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་

གཏམ་བ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བའི་རྣམ་བཤད་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ་

ཞེས་བ་བ་རོགས་སོ།། །།

གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་གར་གིས་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་”རིགས
1
་བེད་

འོད་ཟེར་དང༌། ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་

འཆད་ཉན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །

དེད་དཔོན་བཟང་པོ་འཕགས་པའི་སྐེ་བོ་”ཡིས
2
། །གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་གིང་

ནས་ལེགས་”སྒྲུབས་པ། །འགོ་ཀུན་དབུལ་བ་སེལ་བའི་རིན་ཆེན་མཆོག །ལེགས་

བཤད་གཏམ་འདིའི་རྣམ་བཤད་ཅུང་ཟད་བས། །མཐོ་རིས་ངེས་པར་ལེགས་པའི་དེ་

ཉིད་ལམ། །ཚུལ་བཞིན་སེམས་པའི་རིགས་པས་ལེགས་མཐོང་ནས། །ཚུལ་བཞིན་

སྒྲུབ་ལ་ཅུང་ཟད་གཞོལ་གྱུར་པ། །ཨེ་མའོ་དེ་འདའི་ངལ་ཐོབ་བསལ་པ་བཟང༌། །ཐུབ་

བསྟན་རྒྱས་པའི་བསམ་པ་མི་དམན་ཞིང༌། །གཏོང་ཕོད་སྟོབས་དང་སྤོ་བའི་དཔལ་

1 མ་ཕྱི། ༧༧ན༦ན། ཞོལ། ༧༧ན༡ན།    རྱིགས     སྐུ། ༨༢བ༥ན།  སེ་རྱིག      བླ། ༨༦ན༡ན།   སེ་རྱིགས

2  མ་ཕྱི། ༧༧བ༡ན།   སྐུ། ༨༢བ༦ན།  བླ། ༨༦ན༢ན།   ཡྱིས   ཞོལ། ༧༧ན༡ན།    ཡྱི
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གིས་མཛེས།  །སྔོན་གོམས་དད་དང་རྣམ་སྤོད་ལྡན་པ་ཡིས། །སྐེས་དང་བཅས་ཏེ་

སྐུལ་བའི་གསུང་ལས་ཡིན། །འཁོར་བའི་ཆུ་གཏེར་ནང་གནས་ཀུན་ལ་བརྩེར་ལྡན་

ཞིང༌། །གོ་འཕང་མཆོག་དེར་འགོ་བའི་བསམ་པ་ལྷག་པར་རྒྱས། །ཡངས་པའི་མིག་

ནི་དངོས་པོའི་དེ་ཉིད་དག་ལ་གཏད། །རེ་བཙུན་བླ་མ་གཉིས་ལ་གུས་པར་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །རྣམ་སྤོད་བརྩོན་པའི་སྟོབས་ཀིས་འདི་བས་མོད། །འཕགས་པའི་

དགོངས་པ་གཏིང་ཟབ་དཔག་པར་དཀའ། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ནོངས་པའི་ཚོགས་

མཆིས་ན། །ཆོས་ཀི་སྤན་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བཟོད་པར་རིགས། །ཚུལ་འདིར་འབད་

པའི་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་དེས། །ཐོགས་མེད་བརྩེ་བས་བསྐངས་པའི་མ་རྣམས་

ཀུན། །དངོས་འཛིན་གདོན་གི་མུན་པ་ཀུན་བསལ་ཏེ། །ཡང་དག་དོན་གི་སང་བ་

རྒྱས་པར་ཤོག །བདག་ཀང་ལུགས་འདིར་ནམ་ཡང་མི་འབལ་ཞིང༌། །ཡུལ་ལ་སྲེད་

པའི་ཞགས་པ་ཀུན་བཅད་དེ། །སྲིད་པའི་ར་བ་མཆོངས་ནས་མྱུར་དུ་ནི། །འཇིགས་

མེད་གོང་ཁྱེར་མཆོག་དེར་འཇུག་པར་ཤོག །

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་

བའི་རྣམ་བཤད་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། དམ་པའི་ཆོས་

འཛིན་པའི་སོན་ལམ། ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷ་

བཙུན་པ་བང་ཆུབ་འོད་ལ་སོགས་པའི། གདུང་རྒྱུད་དི་མ་མེད་པར་འཁྲུངས་པ། 

གཅིག་ཏུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་དང་ལྡན་ཞིང༌། 

བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཁུར་གིས་མི་ངལ་བ། སྦིན་པ་དང༌། སྤོ་བ་ལ་སོགས་པའི་མཐོ་

རིས་ཀི་ཡོན་ཏན་དུ་མས་མཛེས་པ། ཁི་ནམ་མཁའི་དབང་པོ་ཕུན་ཚོགས་ལྡེ་དཔལ་



དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ།
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བཟང་པོས། གནང་སྦིན་མེ་ཏོག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་འདི་སྔ་

སོར་ཡང་དར་ཆ་ཆེར་མ་བྱུང་སང་བས། གུ་གེའི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་ཅི་དར་བེད་ཅིང༌། 

དེའི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་དར་རྒྱས་ཀི་ཁུར་འཛིན་པ་བེད་དགོས་པས། ཅིས་ཀང་ཊིཀྐ་

ཞིག་གིས་གསུང་བའི་བཀའ་སལ་དང་དུ་བླངས་ཏེ། རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་པ་ཆེན་

པོ་རྟེན་འབྱུང་གི་ཆོས་རྣམས་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་ལྟར་གཟིགས་ཤིང༌། 

བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཐུགས་ཀི་བསལ་པ་མི་དམན་པ་རེ་

བཙུན་དམ་པ་རེད་མདའ་པ་ཀུ་མ་ར་མ་ཏི་ཞེས་གགས་པ་དང༌། སིགས་དུས་ཀི་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་སེ་སོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་གནད་མ་ལུས་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གཟིགས་ཤིང་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ལྷག་

པར་ཡང་གཅེས་སྤས་སུ་མཛད་པ་ཐུགས་རེ་དང་སོན་ལམ་གི་དབང་གིས་སྐུའི་

བཀོད་པ་མི་འད་བ་དུ་མས་གཞན་གི་དོན་ལྷུར་ལེན་པ། རེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་

གགས་པའི་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་གཉིས་ཀི་བཀའ་དིན་མནོས་ཤིང་ཁྱད་

པར་དུ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་རོག་པ་མེད་པའི་ཟེའུ་འབྲུ་སྤི་བོས་ཡུན་

རིང་པོའི་བར་དུ་གུས་པར་བསྟེན་ནས། གཞུང་ལུགས་དུ་མ་ལ་ཅུང་ཟད་འདིས་པར་

བས་པ། རིགས་པར་སྨ་བ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་འབོག་རི་བོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་སྦར་བའོ། །ཡི་གེ་པ་ནི་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་དུ་མ་ལ་མང་དུ་ཐོས་

པའི་སོམ་བརྩོན་སེ་སོད་འཛིན་པ་གུ་གེ་”དབོན
1
་པོ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་

ཆོས་དབང་གགས་པའི་དཔལ་ལོ། །འདིས་ཀང་མདོ་སྔགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་བསྟན་

1  མ་ཕྱི། ༧༨བ༢ན།   སྐུ། ༨༤ན༢ན།   ཞོལ། ༧༨ན༣ན།  དབོན     བླ། ༨༧ན༤ན།   དཔོན



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 518  

པ་རིན་པོ་ཆེ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་

གནས་པར་གྱུར་ཅིག།   །། 

ༀ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །

སརྦ་མང་ལཾ།།
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༄༅།།བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ་ 

རྒྱལ་ཚབ་རེས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །གངས་རིའི་ངོགས་ལྟར་ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་དགེ་ཚོགས་ལ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་

མཚུངས་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་གཞིར་མཚུངས་པ། །ས་”སྟེངས
1
་འདི་ན་ཀུན་མཁྱེན་

ཞེས་ནི་རབ་གགས་པ། །འགོ་བའི་བླ་མ་ཐུབ་དབང་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །སངས་རྒྱས་གསུང་མཐའ་ཡས་པ་ལྟ་བའི་མིག་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་

རབ་ཀུན་གི་སིང་པོའི་མཐར་ཐུག་སོགས། །ཐུབ་བསྟན་རོགས་པར་བཀལ་ནས་

ཀུན་མཁྱེན་སར་གཤེགས་པ། །མགོན་པོ ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་གུས་པས་

བདུད། །གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་མང་ཐོས་ཕ་རོལ་སོན། །ཕ་མཐའ་ཡས་པའི་བློ་གོས་

མཁྱེན་པ་རྒྱས། །གང་གི་བློ་ཡིས་སྲིད་པའི་རྒུད་པ་བཅོམ། །བཟང་པོའི་ཐུགས་རེས་

ཞི་བའི་རྒུད་པ་བསལ། །གགས་པའི་འོད་ཀིས་འགོ་བའི་རོངས་པ་སེལ། །རེ་བཙུན་

ཡབ་སྲས་ཞབས་ལ་སྤི་བོས་འདུད། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་བཞེད་པ་རྟོགས་དཀའ་

ནའང་། །རང་ཉིད་ལེགས་བཤད་གོམས་པ་འཕེལ་ཕྱིར་དང༌། །སལ་ལྡན་གཞན་

ལའང་ཕན་པར་བ་བའི་ཕྱིར། །བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོའི་རྣམ་བཤད་དབེ་བར་སྤོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡བ༢ན།  སེངས     སྐུ།༼ཀ༽ ༡བ༢ན།  བླ།༼ཀ༽ ༡བ༢ན།    སེང 
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དེ་ལ་འདིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་བསྟན་

བཅོས་ཀི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་འདི་ལ་དོན་བཞི་སྟེ། མཚན་གི་དོན། འགྱུར་གི་ཕྱག 

གཞུང་གི་དོན་དང༌། མཇུག་གི་དོན་”ཏོ
1
། །

དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་གི་སད་དུ། ཙ་ཏུ་ཤ་ཏ་ཀ་ནི་བོད་ཀི་སད་དུ་བཞི་བརྒྱ་པ་དང་

ཤ་སྟྲ་ནི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་པ་དང༌། ཀ་རི་ཀ་ནི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་དང་ན་མ་ནི་

ཞེས་བ་བའོ། །བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པོ་རེ་རེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རེ་ཡོད་ལ། ཚིགས་བཅད་རེ་རེས་ཀང་ཕལ་ཆེར་དོན་ཚན་རོགས་པ་རེ་

སྟོན་ཅིང༌། ཚིགས་བཅད་བཞི་བརྒྱ་ཡོད་པས་ན་བཞི་བརྒྱ་པ་ཞེས་བའོ། །རྩ་བའི་

གེགས་བམ་དུ་ཤ་ཏ་ཀ་ཤསྟྲ་ཞེས་བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ནི། འགེལ་

པར་བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་པ་འདི་ནི། བཞིའི་སྒ་མི་མངོན་པར་བས་པ་དང༌། རྟོག་

རྣམས་སེལ་བར་བེད་པའི་ཕྱིར། །བརྒྱ་པ་ཞེས་བར་བརོད་པ་སྟེ། །འཛིན་པ་འཆོས་

ཕྱིར་བསྟན་བཅོས་སོ། ཞེས་ཙ་ཏུ་ཞེས་པའི་སྒ་མི་མངོན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་

དགོས་པ་ནི། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་བརྒྱས་མཚོན་པའི་མཐའ་ཡས་པ་སེལ་བར་

བེད་པས། བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་པ་ཞེས་བེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་མིང་བཏགས་པ་མཛད་

པ་ཡིན་ལ། བརྒྱ་པ་ཞེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འགེལ་བེད་གཞན་གིས་དོན་ལོག་པར་

བཀལ་བ་མི་འཐད་པར་བཤད་དོ། །མཚན་དོན་འདི་ལྟར་འབྱུང་བ་ནི་རྩ་བའི་དགོངས་

པར་དོན་གིས་འཐོབ་པས། གཞན་གི་ལོག་རྟོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་འགེལ་པ་མཛད་

པས་གསལ་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢ན༤ན།  ཏོ     སྐུ། ༢ན༤ན།  བླ། ༢ན༤ན།  ནོ 
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གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་ཏེ་ལྷག་པ་ཤེས་

རབ་ཀི་བསབ་པ་དམིགས་པའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ཤིང༌། བརོད་བའི་

གཙོ་བོ་ཡིན་པས་མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་སུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །

༼རབ་བེད་དང་པོ་རྟག་པར་འཛིན་པ་སོང་བའི་ཐབས་ 

བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང༌། སོ་སོའི་དོན་”ཏོ
1
། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་པོའི་ཆེ་བ་དང༌། འགེལ་བེད་གཞན་གི་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་

དང༌། གནས་པའི་ཕྱོགས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འགེལ་པ་ལས། གང་གི་ཕྱིར་ན་སོབ་དཔོན་འཕགས་པའི་ལྷ་འདི་

ནི། །སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་སོབ་མར་གནང་བར་འདོད་གྱུར་པ། །དེ་ཕྱིར་འདི་ཡི་དེ་ཉིད་

ལུགས་ལས་ལུགས་གཞན་མིན། །འདི་ལྟར་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་ནི་སིང་གྷ་

ལའི་གིང་དུ་འཁྲུངས་པའི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་”ཞིག
2
་སྟེ། མཐར་རྒྱལ་ཚབ་བོར་ནས་

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང༌། དེ་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀི་རྒྱུད་ལྟར་འོངས་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

ཉེ་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང༌། མདོ་སྔགས་ཀི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དེ་

དག་གི་དོན་ཉམས་སུ་བླངས་པས། སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་ངེས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་

འཕང་བརེས་པ་ཞིག་སྟེ། སོབ་དཔོན་ཉིད་ཀི་མཛད་པའི་སྤོད་བསྡུས་སུ་རྣལ་འབོར་

1  མ་ཕྱི། ༢བ༥ན།   སྐུ། ༢བ༦ན།    ཏོ   བླ། ༢བ༦ན།    ནོ 

2 མ་ཕྱི། ༣ན༡ན། བླ། ༣ན༣ན། ཞྱིག     སྐུ། ༣ན༣ན།    ཤྱིག



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བླ་མེད་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང༌། དེ་ཐོབ་པའི་

ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ངེས་པར་ཐོབ་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བཞེད་པ་

ཡིན་ནོ། །དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས། བསྐེད་རིམ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་རོགས་རིམ་ཐོབ་ཅེས་

འབྱུང་ཡང་དོན་སྔ་མ་ལྟར་བཞེད་དོ། །དེས་ན་སྐུ་ཚེའི་སྟོང་ལ་སོ་སྐེར་བཤད་པ་ཡང་

འགལ་བ་མེད་ཅིང༌། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགེལ་བར་སོབ་དཔོན་

འདིས་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པར་བཤད་དོ། །འདིས་མཛད་པའི་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་

མང་དུ་ཡོད་པ་མ་སྤོས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། འགེལ་པ་ལས། དེ་འདི་ད་ལྟའི་སན་དངགས་མཁན་གིས་རྣམ་པ་

གཉིས་སུ་བས་ཞེས་བཙུན་པ་ཆོས་སྐོང་གིས་བརྒྱ་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་བརྟེན་ནས། 

བསྟན་བཅོས་ཀི་ལུས་གཉིས་སུ་བས་ཏེ། རབ་བེད་དང་པོ་བརྒྱད་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་

བརྒྱ་པ་དང༌། ཕྱི་མ་བརྒྱད་ལ། རྩོད་པ་བརྒྱ་པ་ཞེས་པདང༌། སིང་པོའི་དོན་ཡང་ཀུན་

བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཚུལ་དུ་

འགེལ་པར་མཛད་དོ། །དེ་ནི་རྩ་བའི་དགོངས་པ་མིན་ཏེ། འགེལ་པ་ལས། གང་ཞིག་

གཞུང་ལུགས་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་བས་ནས་སྨ་བེད་པ། །དེ་ཡི་གཞུང་ལུགས་སོ་

སོར་སྨ་བ་ཤིན་ཏུ་བ་བཅོལ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པས། རྟེན་གི་གང་ཟག་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པ་གཅིག་འབེལ་ཆགས་སུ་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། སིང་པོའི་དོན་

ཡང་། རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་

པ་གསལ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པས། གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་
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ལེན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་པའི་གནས་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་ལུགས་དེ་དག་གི་ནི། 

སྲིད་པ་ལས་གོལ་བ་ལ་བདག་མེད་ཕ་མོ་རྟོགས་མི་དགོས་པར་འདོད་ལ། བསྟན་

བཅོས་འདིར་དེ་དགོས་པ་གསལ་བར་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་བསྟན་བཅོས་འདི་བརྩམས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དེ། སོབ་

དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པར་རྒྱས་པར་བསྟན་པའི་

ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། སོབ་དཔོན་གི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་རང་བཞན་གི་སེ་

པ་དག་གི་འདོད་པ་རིགས་པའི་ཚོགས་དུ་མས་དགག་པ་མཛད་པ་ན། དབུ་མའི་

བསྟན་བཅོས་ནི། རྒོལ་བ་གཞན་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་ཆེད་དུ་བས་པ་ནི་རྩོད་པ་

ལྷུར་ལེན་པའི་བསྟན་བཅོས་”
1
སམ་དུ་དོགས་པ་ན། རྩ་བ་ཤེས་རབ་སོགས་ནི། རྩོད་

པ་ལྷུར་ལེན་པའི་ཆེད་དུ་མིན་གི །ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་དངོས་པོའི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་རྣམས་

རྣལ་འབོར་གི་སྤོད་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་འདིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པར་བེད་པ་སོབ་དཔོན་གི་བཞེད་པ་རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ་བསྟན་བཅོས་འདི་མཛད་ལ། 

ཐེག་པ་དམན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ། དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

རྟོགས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡང་ཞར་ལ་བསྟན་ཏོ། །དོན་དེ་དག་ཀང་དབུ་མ་རིན་ཆེན་

ཕེང་བ་སོགས་སུ་བསྟན་ཟིན་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

སེམས་བསྐེད་སྐེ་བ་ལ། གཙང་བདེ་རྟག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་སོང་

བ་སྐེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་བསམ་པ་སྦོང་བ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའི་ཚུལ་ཆེས་

1 མ་ཕྱི། ༣བ༥ན། -སོ་       སྐུ། ༤ན༢ན།  བླ། ༤ན༢ན།  +སོ་ 
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གསལ་ལ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དང༌། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་

གཞག་མཛད་པ་ལས། གཞན་གི་ལོག་རྟོགས་འགོག་པའི་ཚུལ་ཚིག་ཟུར་ཕྱིན་ལ་

རྒྱས་པར་མཛད་པས་ཟློས་པའི་སྐོན་མེད་ལ། རྩ་བར་མཆོད་བརོད་ཀི་ཚིག་མ་

བཀོད་པ་ཡང་། སོབ་དཔོན་གི་གཞུང་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པའི་ཆ་ཤས་ཙམ་དུ་ཤེས་

པའི་ཆེད་དུ་མ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །བསྟན་བཅོས་འདིས་ལམ་གི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་

བསྟན་ཅེ་ན། འགེལ་པར། གང་ལས་འཇིག་རྟེན་”པའི
1
་དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་

བཞིན། །རྣམ་པར་ཕྱེ་ནས་རིམ་གིས་དོན་དམ་སྟོན་གྱུར་པ། ཞེས་བཤད་པས། རབ་

བེད་དང་པོ་བཞིས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྟག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་ནས་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བསྐེད་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསྟན་ལ། 

དེ་ཡང་རབ་བེད་དང་པོས། ཕུང་པོ་ལྔ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་ནས་སྐེ་བས་མི་རྟག་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་སོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་རྟག་

འཛིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སང་དགོས་པར་བསྟན་ལ། རབ་བེད་གཉིས་པས། གང་མི་རྟག་

པ་དེ་ནི་རང་དོན་མཐར་ཐུག་པའི་ཡིད་བརྟན་པའི་གནས་སུ་མི་རུང་ལ། ཟག་པ་དང་

བཅས་པའི་ཕུང་པོ་དེ་ཡང་གནོད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་ཟག་བཅས་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀི་བདེ་བར་འཛིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་”སོང
2
་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །རབ་བེད་གསུམ་

པ་ལས། གང་སྡུག་བསྔལ་བ་དེ་རྟག་ཏུ་སྐོ་བ་”བསྐེད
3
་པར་བེད་པས་འཁོར་བ་

གཙང་བར་འཛིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སོང་ཚུལ་བསྟན་ལ། རབ་བེད་བཞི་པས། གང་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༥ན།    པའྱི   སྐུ། ༤བ༡ན།    པ་ཡྱི   བླ། ༤བ༡ན།    པའྱི 

2 མ་ཕྱི། ༤བ༢ན།    སོང   སྐུ། ༤བ༤ན།   བླ། ༤བ༥ན།    སོང 

3  མ་ཕྱི། ༤བ༢ན།    བསྐེད   སྐུ། ༤བ༤ན།    སྐེད   བ ༤བ༥ན།    བསྐེད 
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མི་གཙང་ཞིང་དོར་བར་བ་བ་དེ་ནི་བདག་དང༌། བདག་གིར་བཟུང་ནས་ང་རྒྱལ་བ་

བར་མི་འོས་པས་ང་རྒྱལ་གི་ཞེན་ཡུལ་འགོག་པ་རིགས་པའི་བདག་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

སོང་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་རབ་བེད་བཞི་པོ་དེས་སྐེས་བུ་འབིང་གི་བསམ་པ་

ལེགས་པར་སྦངས་ནས་ལས་ཉོན་གི་དབང་གིས་འཁོར་བར་གནས་པ་ལ་མེ་དོང་དུ་

ཆུད་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་བསྐེད་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་དེས་སངས་

རྒྱས་ཉིད་ལ་ཐོབ་འདོད་བསྐེད་པའི་སོན་སེམས་བསྐེད་ཚུལ་དོན་གི་ཤུགས་ཀི་

བསྟན་ལ། དམན་པའི་རིགས་ཅན་ཡིན་ན་ཐར་པ་ཙམ་དོན་གཉེར་བསྐེད་པའི་ཐབས་

སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །རབ་བེད་ལྔ་པས་ནི། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྤོད་པ་ལ་རག་ལས་པར་མཐོང་ནས་འཇུག་པའི་སེམས་བསྐེད་དེ་སྤོད་པ་ལ་

འཇུག་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་རང་དོན་ཡང་

རོགས་པར་མི་ནུས་ན་གཞན་དོན་རོགས་པ་ལྟ་ཅི་ཞིག་སོས་སམ་དུ་མཐོང་ནས། 

རབ་བེད་དྲུག་པས་ཉོན་མོངས་སྐེ་ཚུལ་སོགས་རྒྱས་པར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་ཉོན་

མོངས་སྐེ་བ་དང༌། གནས་པ་དང༌། འཕེལ་བའི་རྒྱུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་

ཡིན་པས། རབ་བེད་བདུན་པས་ཡུལ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་ཉོན་མོངས་མངོན་

གྱུར་སྐེ་བ་འགོག་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །རབ་བེད་བརྒྱད་པས་ནི། གཟུགས་ལ་

སོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་གནས་ལུགས་མ་རྟོགས་ཤིང༌། ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཉོན་མོངས་སྐེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཉོན་མོངས་སོང་འདོད་བསྐེད་པ་

དང༌། གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་གི་སོ་ནས་ཀང་འཇུག་རིགས་པར་

གདམས་པ་སོགས་སོབ་མའི་རྒྱུད་སོད་རུང་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་
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རབ་ཏུ་བེད་པ་དང་པོ་བརྒྱད་ཀིས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པའི་ལམ་བསྟན་ལ། 

རབ་ཏུ་བེད་པ་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀིས། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་འཇོམས་

པར་བེད་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་བསྟན་ཏེ། དེ་ལ་

རབ་བེད་དགུ་པས། འདུས་བས་ལ་རྟག་པའི་སིང་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་བསྟན་

པའི་ཕྱིར་དུ་དངོས་པོ་རྟག་པ་དགག་པ་བསོམ་པ་བསྟན། བཅུ་པས། ནང་དང་ཕྱིའི་

བདག་མེད་པར་བསྟན་ལ། བཅུ་གཅིག་པར། དུས་རྟག་པ་དགག་པར་བསྟན། བཅུ་

གཉིས་པར། མཐར་ལྟ་འགོག་པ་རྒྱས་པར་བསྟན། བཅུ་གསུམ་པར། དབང་པོ་དང་

དོན་བདེན་པ་མེད་པར་བེ་བག་ཏུ་བསྟན། བཅུ་བཞི་པར། རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་རྣམས་

མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ལྟར་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ལ་ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པ་འཐད་པར་བསྟན་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་མཐར་འཛིན་དགག་པ་

བསྟན་ཏོ། །བཅོ་ལྔ་པས། འདུས་བས་སྐེ་འཇིག་གནས་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པས་སྟོང་པར་སོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསྟན། བཅུ་དྲུག་པས་བསྟན་བཅོས་བརྩམས་

པའི་དགོས་པ་དང༌། རྒོལ་བ་ངན་པའི་ཀན་ཀ་ལྷག་མ་སང་བའི་སོ་ནས། སོབ་དཔོན་

དང༌། སོབ་མ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསོམ་པ་བསྟན་ཏོ། །དེས་ན་ལམ་གི་

དམིགས་པ་བཤད་པའི་སོ་ནས། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་སོ་སོའི་དོན་ལ་གཉིས། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་གི་རིམ་

པ་བཤད་པ་དང༌། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་སངས་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་སྐེས་བུ་
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འབིང་གི་བསམ་པ་སྦངས་ཏེ་སོན་སེམས་སྐེད་ཚུལ་བསྟན་པ་དང༌། འཇུག་སེམས་

བསྐེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། འཆི་བ་རེས་དན་རྒྱས་པར་བསམས་པའི་སོ་ནས་རྟག་འཛིན་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་སོང་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། ཟག་བཅས་ཀི་ལུས་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་པའི་

སོ་ནས་བདེ་བར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སོང་བའི་ཐབས་བཤད་པ་དང༌། འཁོར་བ་ནི་

གཙང་བའི་རང་བཞིན་དུ་བསམས་པའི་སོ་ནས་གཙང་བར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

སོང་བའི་ཐབས་བཤད་པ་དང༌། ཟག་བཅས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བདག་དང་བདག་

གི་བར་བཟུང་མི་ནུས་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་བདག་འཛིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སོང་ཚུལ་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འཆི་བ་རེས་སུ་དན་པའི་སོ་ནས་ཐར་ལམ་ལ་བརྩོན་པའི་

བག་ཡོད་ལ་བསྐུལ་བ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། མི་རྟག་པ་སོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་དང༌། མི་རྟག་པ་སོམ་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། འཕགས་པའི་ལམ་”བསྒྲུབ
1
་པ་ལ་བརྩོན་པ་བསྐེད་པའི་གེགས་ཀི་

གཙོ་བོ་ནི་འཆི་བ་ལ་མི་འཆི་སམ་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བློ་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་ཡང་

དང་ཡང་དུ་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསམས་ནས་འཕགས་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བ་

སྟེ། དེ་གོམས་ན་སྡུག་བསྔལ་སོགས་ཀང་ཁོང་དུ་ཆུད་ས་བའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་ལ་

བདེན་པར་ཞེན་པས་ཁམས་གསུམ་གི་འཆིང་བ་ལས་མ་གོལ་ཞིང༌། འཆི་བདག་གི་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༢ན།    བསྒྲུབ   སྐུ། ༦ན༤ན།   བླ། ༦ན༦ན།    སྒྲུབ 
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བདུད་ཀི་གཞན་དབང་གྱུར་པའི་སྐེས་བུ་གང་ལ་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་

གཟུགས་མེད་པའམ། ས་འོག་ས་”སྟེངས
1
་ས་”སའི

2
་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལ་དགའ་

མགུར་དབང་བེད་པའི་མངའ་བདག་རང་ཉིད་འཆི་བདག་གི་རྒྱལ་པོ་གཞན་གིས་

”བསྐུལ
3
་བར་བེད་པ་པོ་མེད་ཅིང༌། རང་གིས་ཀང་གཞན་”བསྐུལ

4
་བ་མིན་པས་རང་

ཉིད་ཀིས་ཆད་པ་གཅོད་པར་བེད་པས་རང་ཉིད་འཆི་བདག་ཅེས་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་

འཆི་བདག་གཤེད་མ་རལ་གི་རྣོན་པོ་གདེངས་པ་ལྟ་བུ་སྲོག་བཅད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་

ཏུ་ཞུགས་པ་ཡོད་ཅིང་གསོན་མི་གསོན་འཆི་བདག་དེ་ལ་རག་ལས་པ་ཡོད་པ་དེས་

འཆི་ལྟས་ཀིས་ཟིན་པའམ་མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བ་ལྟར་བག་ཡོད་པས་འཕགས་ལམ་

བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་མི་བེད་པར་འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅོམ་པའི་རྣལ་མ་སངས་

རྒྱས་དང་དག་བཅོམ་པ་བཞིན་དུ་གཉིད་ལོག་ཅིང་འཆི་བདག་ཕྱིར་བཅོས་པའི་

ཐབས་ལ་འབད་པར་མི་བེད་ན་དེ་ལས་མ་རུངས་ཤིང་བག་མེད་ལ་བླུན་པ་གཞན་ཅི་

ཡོད་དེས་ན་མི་རྟག་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསོམས་ནས་དལ་འབོར་གི་རྟེན་ལ་སིང་པོ་

ལེན་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །དཔེར་ན། བློན་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་པོའི་མར་མེ་འདེགས་

པ་ཁ་ཅིག་མགུ་བར་མ་བས་པས་དེ་དག་གིས་བློན་པོ་གསོད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར། 

རྒྱལ་པོ་ལོག་པར་འཛིན་ཏུ་བཅུག་ལ། བློན་པོས་ཀང་རྒྱལ་པོས་”གསད
5
་དོགས་

ནས་བསྒིམ་པ་དང་བཅས་པ་ལྟར་རང་ཅག་ཀང་བག་ཡོད་ལ་གནས་ཏེ། འཆི་བདག་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༤ན།  སེངས   སྐུ། ༦ན༦ན།   བླ། ༦བ༣ན།    སེང 

2  མ་ཕྱི། ༦ན༤ན།  སླའྱི     སྐུ། ༦ན༦ན།  བླ། ༦བ༣ན།    བླའྱི 

3  མ་ཕྱི། ༦ན༥ན།    བསྐུལ   སྐུ། ༦བ༡ན།   བླ། ༦བ༣ན།    སྐུལ 

4  མ་ཕྱི། ༦ན༥ན།    བསྐུལ   སྐུ། ༦བ༡ན།   བླ། ༦བ༣ན།    སྐུལ 

5  མ་ཕྱི། ༦བ༣ན།   སྐུ། ༦བ༥ན།    གསད   བླ། ༧ན༢ན།    བསང 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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”གི
1
་མི་གནོད་པའི་ཐབས་ལ་བསྒིམ་པར་བའོ། །ཡང་དཔེར་ན་སྐེས་བུ་ཞིག་ལམ་

བཟང་པོ་ནོར་ནས་འབོག་དགོན་པར་འཇིགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གོང་ཞིག་ཏུ་ཡིད་

བརྟན་པར་བས་པས་བཅོམ་ཞིང་ཤི་བར་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་ཁམས་གསུམ་གི་གོང་

འཆི་བདག་གི་ཆད་པ་ཉེ་བར་བག་མེད་པས་གནས་ན་འཆི་བདག་གིས་ངེས་པར་

འཇོམས་པས། དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རང་ཉིད་འཆི་བ་རེས་སུ་དན་པ་སོམ་པའི་ཚུལ་དང༌། རང་

ཉིད་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་མ་གོལ་བཞིན་དུ་དེའི་ཉེས་དམིགས་མི་སེམས་པར་

གཞན་འཆི་བ་འབའ་ཞིག་ལ་མ་ངན་མི་རིགས་པ་དང༌། བ་བ་ངན་པ་ལ་ཆགས་པ་

སངས་ནས་ཐར་པའི་ལམ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས།  རགས་པའི་མི་རྟག་པ་བསོམ་པ་དང༌། ཕ་བའི་མི་རྟག་པ་

བསོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། གསོན་པ་འཆི་བ་ཟློག་བེད་མིན་ཞིང་དེ་ཙམ་ལ་ཡིད་

བརྟན་མི་བ་བ་དང༌། འཆི་བ་ཀུན་གི་ཐུན་མོང་ཡིན་པས་མི་འཇིགས་པ་མི་རིགས་པ་

དང༌། ན་བ་དང་རྒ་བ་བཅོས་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་འཆི་བ་ལ་མི་འཇིགས་པ་མི་

རིགས་པ་དང༌། ནམ་འཆི་ངེས་པ་མེད་པས་འཆི་བ་ལ་མི་འཇིགས་པ་ཆེས་མི་

རིགས་པ་དང༌། དཔའ་བོོ་ལ་འཆི་བའི་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་མིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། གསོན་པ་ཡུན་རིང་བར་བསམས་ནས་མི་འཇིགས་པ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བའི་འཆི་བདག་ཡོད་ཀང་སྔ་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༣ན།    གྱི   སྐུ། ༦བ༥ན།   བླ། ༧ན༢ན།    གྱིས 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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རོལ་ན་འཆི་བ་ཟློག་བེད་གསོན་པ་ཡོད་པས་གསོན་པའི་བར་དུ་འཆི་བ་ལ་མི་

འཇིགས་སོ་ཞེ་ན། གསོན་པ་ནི་འཆི་བ་ཟློག་བེད་མིན་ཏེ། དེ་ཉིད་འཆི་བའི་དོན་དུ་

ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་རྒ་ཤི་སྐེ་བའི་རྐྱེན་ཅན་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བིས་པ་

ཐམས་ཅད་འཆི་བར་བ་བའི་ཕྱིར་ཏུ་དང་པོར་སྐེས་པར་གྱུར་ཅིང་གཤེད་མས་

”གསད
1
་བ་གསོད་པར་བཀི་བ་ལྟར་བར་དུ་ཡང་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་རྒུད་པ་སོགས་

རྐྱེན་གཞན་གི་དབང་གིས་སད་ཅིག་ཀང་མི་སོད་པར་འཆི་བདག་གི་དྲུང་དུ་འགོ་

བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གི་གསོན་པ་ལ་ནི་ཡིད་བརྟན་ཅུང་ཟད་ཀང་བར་མི་རུང་སྟེ། འཆི་

བ་བ་བ་བེད་བཞིན་པ་ལྟར་ཏེ་གསད་བ་མགོ་བོ་གཅོད་པ་ལྟར་རོ། །གསོན་པ་བ་བ་

བེད་པ་མིན་པ་ལྟར་ཏེ། སྐེས་རབས་ལས། མི་དབང་དཔའ་བོ་ཐོག་མའི་མཚན་མོར་

ནི། །གང་ནས་འཇིག་རྟེན་མངལ་ན་གནས་གྱུར་པ། །དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་དེ་ནི་ཉིན་རེ་

ཞིང༌། །འགོས་བཤོལ་མེད་པར་འཆི་བདག་དྲུང་དུ་འགོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་

རོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་གཏུམ་པོ་སིང་རེ་མེད་པས་དུས་དེ་ཙམ་ལ་མ་སེབ་ན་གསོད་

པས་བསིགས་པའི་ཕོ་ཉ་བའི་བ་བ་ནི་འོང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་སོད་པ་མིན་པ་བཞིན་དུ་

འགོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གང་བེད་ཀང་ཚེ་བི་མི་འགོ་བའི་སབས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

པས་གསོན་པ་ལ་ཡིད་བརྟན་མི་བའོ། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མོ་ཞིག་ཁྱིམ་དུ་འཇུག་པར་བའོ་

སམ་སྟེ། སོ་ན་འདུག་པའི་རྔ་མོ་ལ་འགོམ་པར་ཞུགས་པ་དང༌། རྔ་མོ་འཇིགས་ནས་

ལངས་ཏེ་བརྒྱུགས་པ་དང་དེ་ཡང་དེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་རང་ཅག་

སྐེས་པ་རྣམས་འཆི་བའི་གཞན་དབང་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཡང་གཞན་གསོད་པའི་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༥ན།  སྐུ། ༧ན༦ན།  གསད     བླ། ༧བ༤ན།  གསོད 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ཕྱིར་གཤེད་བེད་སང་བ་དང༌། གཞན་གསད་མ་ནུས་པས་སོང་བ་པོ་དེ་ཉིད་གསོད་

པ་ལྟར་སྐེས་པས་ནི་འཆི་བ་ཉིད་བ་བ་ཡིན་གི་གསོན་པ་མིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེང་སང་ནི་མི་རྣམས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་ཡིན་ལ། སྔར་ལོ་བཅུ་དྲུག་

འདས་ཤིང་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ད་དུང་གནས་པས་དེའི་བར་དུ་བདེ་བ་ལ་ལོངས་སྤོད་

ཅིང༌། ཕྱིས་འཆི་བདག་ལྡོག་པ་ལ་འབད་པས་གསོན་པའི་དུས་རིང་བས་དེ་ལ་རེ་

འཆའ་བ་རིགས་སོ་ཞེ་ན། ཆེས་མི་རིགས་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་འདས་པའི་དུས་ཐུང་ངུ་

ལྟར་མཐོང་ཞིང་མ་འོངས་པའི་ཚེ་ཐུང་ངུ་ལས་གཞན་དུ་རིང་པོ་ལྟར་མཐོང་ན་སྟེ་དེ་

ལྟར་བཟུང་ནས་བག་མེད་པར་སྤོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་

ལས། འཆི་བའི་རྐྱེན་ནི་མང་བ་སྟེ། །གསོན་པ་ཡི་ནི་ཅུང་ཟད་གཅིག །དེ་དག་རྣམས་

ཀང་འཆི་བ་ཡང༌། །དེ་བས་རྟག་དུ་ཆོས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་པ་ལྟར་ནམ་འཆི་ངེས་པ་

མེད་པས་ཁྱོད་འདས་མ་འོངས་ཀི་ཚེ་རིང་ཐུང་མཉམ་པའམ་འོན་ཏེ་འདས་པ་ཐུང་

ཞིང་མ་འོངས་པ་རིང་”བས
1
་མི་མཉམ་པ་ལྟར་སེམས་པ་དེ་ནི་གསལ་བར་འཆི་བས་

འཇིགས་པ་གོ་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལམ་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པར་ཞུགས་པའི་མི་

ཞིག་ཆོམ་རྐུན་པས་འཇིགས་བཞིན་དུ་མི་འཇིགས་པ་སད་བས་ནས་བརྟན་པའི་འོ་

དོད་འབོད་ཅིང་གླུ་ལེན་པ་དང་འདའོ། །ཡང་དཔེར་ན་གོང་གི་ཁང་མིག་གཅིག་ཏུ་

བིས་པ་བརྔལ་གཅིག་གིས་མཚན་མོ་བསད་ནས་ཕྱོགས་ཕྱོགས་སུ་བཤང་བ་བཏང་

སྟེ་གཞན་རྣམས་སྔ་མོར་ལངས་ཏེ་དོང་ལ། བམ་ཟེ་ཁ་ཅིག་རེས་སུ་གནས་པ་ལ་ཁང་

སྐོང་གིས་བླུན་པོ་སད་པའི་གནས་མ་བསྣུན་གི་བར་དུ་བཤང་བ་མྱུར་དུ་སོལ་ཅིག་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༡ན།    བས   སྐུ། ༨ན༣ན།    བའྱི   བླ། ༨བ༡ན།    བས 
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ཅེས་སྨས་པ་དང༌། བམ་ཟེ་དེ་དག་གིས་རང་རང་གི་བཤང་བ་སེལ་གི་གཞན་གི་མི་

སེལ་ལོ། ཞེས་སྨས་པར་གགས་ཏེ་མི་གཙང་བར་མཚུངས་པ་ལ་རང་གི་བཤང་བ་

གཙང་བར་བཟུང་ནས་བདག་གིར་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་ནམ་འཆི་ངེས་པ་མེད་པའི་མ་

འོངས་པའི་ཚེ་རིང་བར་བལྟ་བ་ཡང་དེ་དང་འདའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་མ་འོངས་པ་རིང་བར་ངེས་མི་ནུས་ཀང་འཆི་བ་སེམས་

ཅན་ཀུན་གི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་རང་ཉིད་འབའ་ཞིག་སྐྲག་པ་བ་མི་དགོས་

སོ་ཞེ་ན། ཆེས་མི་རིགས་ཏེ། འཆི་བ་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་སྤི་མཐུན་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཁྱོད་ལ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་མེད་ན། གང་ཟག་གཅིག་ལ་འཆི་བདག་གི་གནོད་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཞན་ལ་མ་མཐོང་བ་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ཀུན་ལ་མཐོང་ན་སྡུག་

བསྔལ་གི་བློ་མི་འབྱུང་བ་ནི་གཅིག་པོ་དེ་ཕག་དོག་གི་སོ་ནས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་

པ་ཡིན་ལ་འཆི་བ་ཡང་ཕག་དོག་གི་སོ་ནས་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པར་འགྱུར་རམ་”དེ་

ནི
1
་མིན་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོས་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པ་ཡིན་པས་ཐུན་མོང་བ་ཉིད་སྡུག་

བསྔལ་བཟློག་པའི་རྒྱུ་མིན་པས་སྐྲག་པའི་གནས་ལ་སྐྲག་པར་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་

རྒྱལ་པོས་གོང་བ་གཅིག་ལ་ཐོག་མར་དཔྱ་བླངས་པས་སྡུག་”པར
2
་གྱུར་ལ། ཕྱིས་

ཐམས་ཅད་ལ་བླངས་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་མི་བེད་པའི་དང་པོ་དེ་ནི་ཕག་དོག་གིས་སྡུག་

བསྔལ་བ་ཡིན་ལ། འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་དེ་ལྟ་མིན་ནོ། །དམལ་བར་གནས་པའི་

གོགས་མང་བས་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་བ་ལ་མི་ཕན་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་ན་བ་དང་རྒ་བ་མེད་པས་འཆི་བ་མི་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་དག་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༡ན།    དེ་ནྱི     སྐུ། ༨བ༤ན།  བླ། ༩ན༢ན།    ཞེ་ན

2  མ་ཕྱི། ༨བ༢ན། བླ། ༩ན༣ན།  པར     སྐུ། ༨བ༤ན།  བསྔལ་བར 
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གསོ་དཔྱད་དང་བཅུད་ལེན་གིས་ཕྱིར་བཅོས་སུ་རུང་བའི་ཕྱིར། འཆི་བ་ལ་མི་

འཇིགས་སོ་ཞེ་ན། ན་བ་དང་རྒ་བ་ཅུང་ཟད་བཅོས་སུ་ཡོད་པས་འཆི་བ་ལ་མི་

འཇིགས་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། གསོ་དཔྱད་ཀིས་ནད་བཅོ་བ་དང་རྒ་བ། བཅུད་

ལེན་གིས་བཅུ་ཟད་གསོ་བར་བ་བ་ཡིན་པ་དེས་དེ་དག་ལ་ཁྱོད་རེ་”ཤིག
1
་མི་

འཇིགས་སུ་ཆུག་མོད་ཆད་པ་ཕྱི་མ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཐབས་གང་གིས་ཀང་

བཅོར་མེད་པས་ཁྱོད་ཆེས་གསལ་བར་དེ་ལ་འཇིགས་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་

ན་རྒྱལ་པོའི་བློན་པོ་རེངས་པ་ཞིག་ཕོ་ཉ་བ་གཞན་མངགས་པ་དེས་བཅོས་པར་གྱུར་

ལ། རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་དམག་ལ་ཆས་པ་བཅོས་སུ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ཁྲུས་

མཁན་གིས་བམ་ཟེ་རྣམས་གོས་ཆུད་གཟན་པ་ཐབས་ཀིས་བསྟུན་པར་བེད་ལ་རྒྱལ་

པོའི་ན་བཟའ་བརླག་པ་མགུ་བར་བ་མི་ནུས་པ་བཞིན། འགེལ་པར། ཚིགས་བཅད་

དངས་པ་ལ་རྒྱལ་པོའི་ན་བཟའ་བརླག་པ་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིག་སན་དངགས་ལེགས་

པར་སྦར་བའི་ཞུ་བས་བཅོས་ནུས་པ་སྲིད་ལ། འཆི་བདག་ནི་ཞུ་བས་བཅོས་མི་ནུས་

པའི་མི་མཐུན་དཔེ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། བཅོས་དཀའ་བ་དེ་ཡང་བཅོས་ནུས་ཀང་འཆི་

བ་ཞུ་བས་བཅོས་མི་ནུས་པས་འཆི་བ་ལ་ཆེས་འཇིགས་དགོས་པར་བསྟན་ཏོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། འཆི་བ་ཀུན་གི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཞིང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

བས་འཆི་བ་ལ་འཇིགས་དགོས་པ་དང༌། ནམ་འཆི་ངེས་པ་ཅན་དུ་མ་མཐོང་བས་

འཇིགས་མི་དགོས་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀིས་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་འཆི་བ་ཡོད་མོད་ཀི་ད་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༥ན།  སྐུ། ༨ན༡ན།   ཤྱིག     བླ། ༩ན༦ན།    ཞྱིག 
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ལྟར་ངེས་པ་མ་ཟིན་པས་མི་འཇིགས་སོ་ཞེ་ན། འཆི་བ་ནི་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་མིན་

ཏེ་གསད་པར་བ་བའི་ཕྱུགས་རྣམས་ལ་འཆི་བ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཞིང་གཅིག་གིས་

གཅིག་འཆི་བ་ཡང་མཐོང་བ་ལྟར་འཆི་བ་ཡང་རང་ཅག་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཀུན་གི་ཐུན་

མོང་བ་ཡིན་ཞིང་གཞན་ཡང་དུ་མ་ཞིག་ཤི་ཟིན་པ་མཐོང་ཞིང་ད་ལྟ་ཡང་དུ་མ་ཞིག་

འཆི་བཞིན་པ་དང་འཆི་བར་སང་བར་འགྱུར་ན་འཆི་བ་མ་མཐོང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བས་ནས་ཁྱོད་ལ་འཆི་བདག་གི་འཇིགས་པ་རྒྱུ་ཅིས་མེད་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་

”བསམས
1
་པར་བའོ། །གསོད་པའི་ཕྱུགས་རྣམས་བཤན་པས་ཕྱུགས་གཅིག་གསོད་

པ་མཐོང་བཞིན་དུ་གཞན་དག་སོ་གསོད་པར་གནས་པ་བཞིན་དུ་མི་བ་བར་དགེ་བ་

ལ་བག་ཡོད་པ་གནས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་འཆི་བ་མངོན་སུམ་དུ་དམིགས་ཀང་དུས་མ་ངེས་པས་

འཆི་བ་བཟློག་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་པས་ཅི་བ་སམ་ན་མི་རིགས་ཏེ། འཆི་བའི་དུས་ལ་

ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་བདག་རྟག་གོ་སམ་དུ་སེམས་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་བླུན་པ་ཉིད་དེ་ནམ་

འཆི་ངེས་པ་མེད་པས་དེ་རིང་ཉིད་ནས་འཆི་བའི་ཟོན་བེད་དགོས་ཏེ། དེ་རིང་མ་ཤི་

ནའང་སང་ལ་སོགས་པ་ནམ་ཞིག་གི་དུས་ན་འཆི་བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་གནོད་པ་བེད་

པར་འགྱུར་བས་གསོན་པའི་དུས་ལ་རེ་བ་དོར་ནས་འཆི་བ་བསམས་ནས་ཐར་ལམ་

སྒྲུབ་པ་ལ་བག་ཡོད་པར་བའོ། དཔེར་ན་སྲིན་པོ་བ་གའི་ཟ་རེས་ལ་ཡུལ་དེའི་མི་ཀུན་

རིམས་ཀིས་འགོ་བ་བཞིན་དུ་སྐེས་པ་ཐམས་ཅད་འཆི་བར་འགྱུར་རོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས། “བརར
2
་མ་ཁོ་ན་ལ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བསྐེད་པ་མི་འཐད་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༦ན།    བསམས   སྐུ། ༩བ༢ན།    བསམ   བླ། ༡༠ན༡ན།    བསམས 

2  མ་ཕྱི། ༩བ༣ན།    བརར   སྐུ། ༩བ༦ན།   བླ། ༡༠ན༥ན།    བསྔར 
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པ་དང༌། རང་གི་སྲོག་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་སིག་པ་བེད་པ་མི་འོས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འདིར་འཆི་བར་ངེས་མོད་ཀི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ནི་”བརར
1
་མ་ཁོ་

ན་མི་དགའ་བ་བསྐེད་པ་ཡིན་གི། དཔའ་བོ་རྣམས་ནི་རེད་བཀུར་དང་གགས་པ་སྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར་ཏུ་གཡུལ་ངོར་མཚོན་རྣོན་པོ་ལུས་ལ་བབ་པས་ཀང་ཉམ་ང་བ་མེད་པས་

འཆི་བ་ལ་མི་འཇིགས་སོ་ཞེ་ན། ཆེས་མི་རིགས་ཏེ། ཚེ་འདིའི་མ་འོངས་པའི་དོན་

རེད་བཀུར་སོགས་ལ་འབད་པས་ལྟ་ཞིང་ལོངས་སྤོད་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ལུས་གསོན་པ་

ཟད་པ་ལ་བལྟ་བ་མ་ཡིན་ན་བདག་ཉིད་ཀི་སྲོག་འཚོང་བའི་བ་བས་མ་འོངས་པའི་

རེད་བཀུར་”བསྒྲུབ
2
་པ་ཁྱོད་ལ་བདག་ཉིད་ནི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་

པ་སུ་ཞིག་སྨ་སྟེ་སུ་ཡང་མིན་གི་རོངས་པ་ཁོ་ནར་སྨ་བར་བེད་དོ། །དེས་ན་སྲོག་དང་

བལ་བ་ལ་བརྟག་པ་བ་ཡི་རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པར་མི་བའོ། །བམས་ལྡན་ཞེས་

འདོན་པ་འགེལ་པའི་དོན་མིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཚོང་པའི་བུ་ཆགས་འབེལ་མང་པོ་ཅན་

ཞིག་ཕར་ཆགས་པ་ཁོ་ན་ལྟའི་ཚུར་འབེལ་བ་ལ་”བལྟ
3
་བ་མིན་པས་དེ་ནས་ཆགས་

འབེལ་བགོད་སོ་བས་པས་དེ་མ་ཐག་ཕོངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་བམ་ཟེ་ཞིག་ལ་བུ་

གསུམ་ཡོད་པ་མུ་གེའི་ཚེ་ཁྱིམ་ཐབ་ལ་བུ་གཅིག་བཙོང་བར་སྨས་པ། རྒྱལ་པོ་ཞིག་

གིས་མཐོང་ནས་བླངས་པས། ཕས་ཐུ་བོ་བཟུང༌། མས་ཐ་ཆུང་བཟུང་བས་འབིང་པོ་

དེར་རྒྱལ་བུ་ལ་ཁོ་བོ་བཙོངས་པར་གྱུར་གི་ཁིད་པར་མཛོད་ཅེས་རང་གིས་རང་

བཙོངས་པ་དང་འདའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༩བ༤ན།   བརར     སྐུ། ༡༠ན༡ན།   བླ། ༡༠ན༦ན།   བསར

2  མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།    བསྒྲུབ   སྐུ། ༡༠ན༣ན།    སྒྲུབ   བླ། ༡༠བ༢ན།    བསྒྲུབ 

3  མ་ཕྱི། ༡༠ན༡ན།  བླ། ༡༠བ༤ན། བལྟ     སྐུ། ༡༠ན༤ན།    ལྟ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ནོར་གི་དོན་ཏུ་སྲོག་གཏོང་བ་སད་པ་ཡིན་ན། རང་གི་

སྲོག་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་སིག་པ་སྤད་པར་འོས་སོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། བདག་ཉིད་ཕྱི་

མར་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་མོང་བའི་གཏའ་མར་བཞག་པར་བས་ཏེ་ཚེ་འདིའི་བཟའ་

བཏུང་ཅུང་ཟད་ཀི་ཆེད་དུ་སིག་པའི་ལས་ཅིའི་ཕྱིར་ན་བེད་ངེས་པར་ཁྱོད་ནི་མཁས་

པ་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལྟར་བདག་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་ཟད་དོ། །དཔེར་ན་

སད་འཚོང་མས་གཡོ་ཅན་བཙོངས་པ་དང༌། ཆང་མང་པོ་འཐུང་པ་ལ་རིན་མ་བིན་པ་

གཏའ་མར་བཟུང་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཕ་བའི་མི་རྟག་པ་”བསོམ
1
་པ་ལ་གཉིས། གསོན་པ་སད་ཅིག་རེ་རེ་

བར་ཟད་པས་དེ་ལ་ཡིད་བརྟན་མི་བ་བ་དང༌། ཡུན་རིང་པོ་གསོན་པ་ལ་དགའ་བ་དང་

རྒས་པ་མི་འདོད་པ་འགལ་བས་རྒྱུན་ལ་ཆགས་པ་མི་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཡུན་རིང་དུ་གསོན་དུ་རེ་བས་ཚེ་འདིར་བདག་ཉིད་བཙོངས་ནས་

སིག་པ་སྤོད་པ་མི་རིགས་ཏེ། དུས་གཉིས་པར་མི་སོད་པ་དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་

པས་སེམས་ཅན་སུ་ལའང་གསོན་པ་ཞེས་བ་བ་སེམས་ཀི་སད་ཅིག་རེ་རེ་བ་ལས་

གཞན་མེད་ལ་རྟག་པར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུས་ཟིན་པའི་སྐེ་བོས་དེ་ངེས་པར་མི་རིགས་པ་

དེས་ན་འཇིག་རྟེན་ན་བདག་ཉིད་ཀི་ངང་ཚུལ་ཤེས་པ་དཀོན་པས་ཕ་བའི་མི་རྟག་པ་

”བསོམ
2
་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །དཔེར་ན་ཆུ་ཀླུང་དུ་ལྷུང་ནས་ཡུན་རིང་པོ་ལོན་པའི་

གོས་ཚོལ་བ་བཞིན་དང་ལྷའི་བུ་འགོ་མགོགས་ཀི་འགོས་པར་སང་ལ་སྤོད་པའི་རྟ་

སོགས་གང་གིས་ཀང་མི་ཐུབ་པ་བཞིན་དུ་སད་ཅིག་མར་འཇིག་པའི་གསོན་པ་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༥ན།    བསྒོམ   སྐུ། ༡༠བ༢ན།   བླ། ༡༡ན༢ན།    སྒོམ 

2  མ་ཕྱི། ༡༠བ༢ན།    བསྒོམ   སྐུ། ༡༠བ༥ན།   བླ། ༡༡ན༥ན།    སྒོམ 
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 537  

དུས་ཐུང་བ་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གསོན་པ་སད་ཅིག་མ་ཡིན་ཡང་དེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་ཚེ་རིང་

བའི་ཕྱིར་ན་དེ་ལ་ཞེན་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། བློ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཞིག་སྟེ་ཁྱོད་ཚེ་ཡུན་

རིང་དུ་གསོན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་སྐྲ་དཀར་དང་གཉེར་མ་སོགས་དང་ལྡན་པའི་རྒན་

”པ
1
་ཉིད་ལ་ཁྱོད་མི་དགའ་ན་རེས་སུ་བརྩེ་བས་ན་ཨེ་མ་ཁྱོད་ཀི་སྤོད་ལོག་འདི་ནི་

དམ་པ་མིན་པའི་སྐེ་བོ་ནི་ཁྱོད་རང་དང་འད་བ་ཁོ་ན་ལ་དམ་པ་ལྟ་བུར་”སང
2
་གི་

མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནི་མིན་པས་རྒས་པ་མི་འདོད་པས་རྒྱུན་ལ་ཆགས་པར་མི་

བའོ། །དཔེར་ན་སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་ཞུགས་པའི་རྒན་པོ་ཞིག་ལ་གཞོན་ནུ་ཁ་ཅིག་

གིས་ཁྱོད་གཟུགས་ངན་ནོ་ཞེས་བཞད་གད་དུ་བེད་ཅིང་དེ་རྣམས་སུ་ཡུན་རིང་དུ་

གསོན་པར་ཡང་འདོད་པ་དང་འདའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། བརྒལ་ལན་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒ་ཤི་མི་འདོད་པ་ཡིན་མོད་ཀི་དེ་གཉིས་བུ་ལ་ཡོད་པ་མ་ངན་གི་

རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལྟར་རང་ལ་ཡོད་པ་མིན་པས་བུ་སོགས་འཆི་བ་ལ་མ་ངན་བེད་པར་

རིགས་སོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། འཆི་བདག་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སྐེས་བུ་

ཁྱོད་རང་སིག་པ་དང་བཅས་བཞིན་དུ་འཆི་བ་ལ་མ་ངན་བ་བར་འོས་ན་རང་འཆི་བ་

རེས་སུ་དན་པ་ཡལ་བར་བོར་ནས་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཤི་བའི་ཕྱིར་ཅི་སྟེ། མ་

ངན་བེད་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་འཆི་བདག་གིས་སྦོ་བར་བ་བར་གྱུར་བཞིན་དུ་

དེ་སེམས་པ་བོར་ནས་གཞན་ཤིའོ་ཞེས་མ་ངན་བེད་པའི་སྨ་བ་པོ་ནི་ཇི་ལྟ་བུར་ན་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༤ན།    པ   སྐུ། ༡༡ན༡ན།   བླ། ༡༡བ༡ན།    པོ 

2  མ་ཕྱི། ༡༠བ༤ན།    སྣང   སྐུ། ༡༡ན༢ན།   རང   བླ། ༡༡བ༢ན།    སྣང 
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དམ་པ་རྣམས་ཀིས་སད་པར་འོས་པར་མི་འགྱུར་སད་པར་བ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རང་

འཆི་བ་རེས་སུ་དན་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །དཔེར་ན་བམ་ཟེའི་བན་མཚན་མ་བཏབ་

པ་གཞན་གི་བན་དུ་གོ་བར་བེད་ཀི་རང་ཉིད་བན་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་མི་སེམས་པ་བཞིན་

དུ་རང་ཉིད་འཆི་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་བརེད་ནས་བུ་ཤིའོ་ཞེས་མ་ངན་བེད་པ་ཡང་

དེ་དང་འདའོ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲུག །བུ་མ་དིས་པར་ཕ་རོལ་ཏུ་སོང་བས་མ་ངན་བེད་རིགས་པ་

དགག་པ་དང༌། བུ་ལ་ཆེས་ཆགས་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་པ་གཞན་གི་

ངོར་བུ་ཤི་བ་ལ་མ་ངན་བེད་མི་རིགས་པ་དང༌། ཉེ་དུ་ཕྱི་མ་རྣམས་དང་འབེལ་བ་ཟབ་

མོ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་ཉེ་དུ་ཤི་བ་ལ་མ་ངན་བེད་མི་རིགས་པ་དང༌། ཉེ་དུ་སོགས་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུ་བ་ལ་ཆགས་པ་བེད་མི་རིགས་པ་དང༌། དུས་ཚིགས་ཕུན་ཚོགས་

ལ་ཆགས་པར་མི་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རང་ཉིད་རོངས་པར་ཟད་ཀི་དོན་གིས་འགོ་བ་

དིས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་འཆི་བ་ལ་མ་ངན་བ་བ་རིགས་མོད་ཀི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་བུ་

ཉིད་དུ་བདག་གིར་བས་པ་མ་དིས་པར་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་ལ་མ་ངན་བ་

བར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གང་གི་ཚེ་འགའ་ཞིག་ཁྱོད་ཀིས་ངའི་བུ་

གིས་ཞེས་མ་བཅོལ་བར་དེ་རང་གི་ལས་དབང་གིས་རང་ཉིད་ཀི་བུར་གྱུར་པ་དེའི་

ཚེ་དེ་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོའ་ོཞེས་ཕ་ལ་དི་བ་མ་བས་པར་འགོ་བ་རིགས་པར་མི་འགྱུར་

བར་མིན་ནོ་སྟེ་འགོ་འོང་གཉིས་ཀ་རང་དགར་སྤོད་པ་དེའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་

སོ། །དཔེར་ན་བུད་མེད་ཞིག་གོ་བུར་དུ་འོངས་ནས་སྐེད་མོས་ཚལ་ན་གནས་པ་ཞིག་
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གི་ཆུང་མར་ཁས་བླངས་ལ་དེ་གང་ནས་འོངས་པ་ཡང་མི་ཤེས་སོ། །དུས་ཕྱིས་དེ་མ་

བིས་པར་སོང་བ་ན་དེའི་དུས་མ་ངན་བེད་དོ། །དེ་ལ་གཞན་གིས་དེ་གང་ནས་འོངས་

ཤེས་སམ་ཞེས་དིས་པས་མི་ཤེས་ཞེས་སྨའོ། །འོ་ན་དེ་བཞིན་དུ་དེའི་འགོ་བ་ཡང་དེ་

དང་འད་བས་ཅིའི་ཕྱིར་མ་ངན་བེད་ཅེས་པ་ལྟར་གང་ནས་འོངས་པ་དང་གང་དུ་འགོ་

མི་ཤེས་པ་ཤི་བ་ལ་མ་ངན་མི་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཅིག་ཏུ་ན་དེ་འགོ་བ་མ་དིས་པ་ཡང་མིན་ཏེ། ཁྱོད་རང་ཉིད་གཏི་

མུག་པའི་ཕྱིར་ན་བུ་ཡི་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བའི་མཚན་མ་བསྟན་པ་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

མེད་པར་ཟད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ཡི་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོའ་ོཞེས་དོན་གིས་འགོ་

བར་སྤོ་བ་ཉིད་གཉེར་མ་དང༌། སྐྲ་དཀར་བ་སོགས་དང་ལྡན་པ་རྒས་པས་སྟོན་པར་

བེད་པར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་བུ་གཅིག་པ་ཞིག་ཁུར་གི་ཕྱིར་ཏུ་ཕས་བཏང་ལ་འགོ་

བར་ཆས་པ་དང་མ་ངན་བེད་པ་བཞིན་དུ་བུ་བསྐེད་པའི་ཕྱིར་འབད་ནས་སྐེས་པའི་

འབས་བུ་ཤི་བ་ལ་མ་ངན་བེད་མི་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བུ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། 

ཕ་དང་རེས་སུ་མཐུན་མི་མཐུན་གང་ལ་ཡང་ཆགས་པར་མི་རིགས་པ་དང༌། བུ་ལ་

ཕའི་ཆགས་པ་གཞན་ལམ་ལྟོས་པར་བརྟན་པ་ཡོད་པ་མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་སྤོ་བར་བསྟན་མོད་ཀི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་བུ་ལ་

ཆེར་ཆགས་པའི་མ་ངན་གི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཆགས་པ་མི་རིགས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཕ་

ལ་བུ་ཡིད་ལ་སྡུག་བ་སྐེ་བ་དེ་ལྟར་བུ་དེ་ལ་ཕ་ལ་སྡུག་པ་སྐེ་བ་མིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་

པ་བུ་ལ་སོགས་པ་འོག་མ་དག་ལ་སྲེད་པ་སྐེ་བ་ལྟར་འོག་མ་དག་སྐེ་བོ་གོང་མ་ལ་
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སྲེད་པ་སྐེ་བ་མིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་བུ་ལ་སོགས་པ་འོག་མ་དག་ལ་སྲེད་པ་སྐེ་བ་

ལྟར་འོག་མ་དག་སྐེ་བོ་གོང་མ་ལ་སྲེད་པ་སྐེ་བ་མིན་ཏེ། དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་གིས་

བསྐེད་པའི་བུ་ལ་སོགས་པ་བས་པ་ཤེས་པ་ལྷོད་པས་ཕ་ལ་སོགས་པ་སད་ཅིག་ལ་

འདོར་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྲེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལས་འཕེན་པས་འཇིག་རྟེན་པ་འདི་ནི་

ཕལ་ཆེར་དམལ་བ་ལ་སོགས་པ་འོག་ཏུ་འགོ་བ་དེའི་ཕྱིར་མཐོ་རིས་ཀང་རེད་དཀའ་

ན་ཐར་པ་ལྟ་ཅི་སོས་པས་སྐེ་བོ་གོང་མ་ཀུན་ལ་གུས་པ་ལྷུར་བླང་བར་བའོ། །དཔེར་

ན་ཤིན་ཀུན་གིས་དིལ་བུའི་སད་རིམ་གིས་ཆུད་ཟོས་པས་བརླག་པ་བཞིན་དུ་བས་

པ་མི་”གཟོ
1
་བས་ཆོས་བཤིག་པས་མཐོ་རིས་ཀང་རེད་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་རང་གི་ཡིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་

བུ་གང་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་གང་གི་ཚེ་བུ་ཕའི་རེས་སུ་མི་མཐུན་པ་

ལ་འགའ་ཡང་ཡིད་དུ་སྡུག་ཅེས་བ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རེས་སུ་མཐུན་

པ་ལ་ཆགས་སོ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ཆགས་པ་ཚོང་དང་ནི་འད་བ་འབའ་ཞིག་སྐེ་བར་ཟད་

ཀི་བུའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆགས་པ་མིན་ནོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་བུ་ཤིན་ཏུ་

སྡུག་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་དུས་བས་པ་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀིས་རེངས་སོ་ཞེས་ཞུས་

པས་འཁྲུགས་ནས་བསད་པའི་ཕྱིར་ཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ཤིའོ་ཞེས་ཞུས་པ་དང་རྒྱལ་

པོ་དགེས་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། རེས་སུ་མཐུན་མི་མཐུན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བུ་ལ་ཕའི་ཆགས་པ་

བརྟན་པོ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཆགས་པ་ལ་བརྟན་པ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ཆགས་ཡུལ་བུ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༤ན།  སྐུ། ༡༢བ༢ན།  གཟོ     བླ། ༡༣ན༤ན།   གསོ



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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སོགས་པ་དང་བལ་བས་བསྐེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་མི་རྣམས་ཀི་སིང་ལ་མྱུར་པོར་

ལྡོག་སྟེ་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་སོ། །ཆགས་པའི་འཆིང་བ་ལྷོད་པར་མི་འགྱུར་ན་ངེས་

བསྐེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་ལྡོག་རིགས་པ་ལ་ཆགས་པ་ལའང་དེའི་འབས་བུ་སྡུག་

བསྔལ་དང་བལ་བར་མཐོང་བ་ཡིས་མཚོན་པའི་ཆགས་པ་མི་བརྟན་པ་ཉིད་ལྟོས་

ཤིག་པའོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་འགའ་ཞིག་ཆུའི་སྟེང་ནས་འགོ་བ་ན་མི་མ་ཡིན་གིས་

གྲུ་བཟུང་བ་དང༌། དེའི་བློན་པོ་གཅིག་གིས་བདག་གི་བུ་རྣམས་”བསྐང
1
་འཚལ་ལོ་

ཞེས་བུ་རྒྱལ་པོ་ལ་བཅོས་ནས་ཆུར་འཆོངས་ཏེ་ང་ཁྱེར་ལ་རྒྱལ་པོ་ཐོང་ཞེས་བས་

པས་གྲུ་བཏང་བར་འགྱུར་ལ། བུ་རྣམས་ཕ་ཤི་བ་ཐོས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལ། རྒྱལ་

པོས་ལེགས་པར་བསྐངས་པས་ཕ་ཤི་བ་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱུར་སེམས་པ་བཞིན་དུ་མ་

ངན་ཡང་གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བུ་ཤི་བ་སོགས་ལ་ཡིད་མ་ངན་བ་བ་མི་རིགས་ཀང་འཇིག་རྟེན་གི་

མཐུན་འཇུག་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལུས་ལ་བརེག་པ་སོགས་བ་དགོས་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། སྐྲ་

འབལ་བ་སོགས་ལུས་ལ་གནོད་པས་གཟིར་བ་བས་སུ་ཟིན་ཀང་ཡོན་ཏན་ཡེ་མེད་

སམ་དུ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཁྱོད་བདག་ཉིད་ལ་ཕྱི་ཚུལ་འཆོས་པའི་གཟིར་བ་ཐོབ་པར་བེད་

པར་འགྱུར་ན་དེ་ཡང་གཡོན་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཡིན་པས་བདག་ལ་བེད་པར་མི་

རིགས་སོ། །དཔེར་ན་བུད་མེད་གཅིག་བུད་མེད་གཞན་ལ་ལེབ་པ་བསབ་པར་བའོ། 

ཞེས་བདག་ཉིད་གསོད་ཅིང་སོབ་དཔོན་དུ་བསེམས་པ་དང་འདའོ། །

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་གཟིར་བ་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་མོད་ཀི་ཉེ་དུ་ཕྱི་མ་དང་འབེལ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༤ན།    བསྐང   སྐུ། ༡༣ན༢ན།    བསྐེད   བླ། ༡༣བ༤ན།    བསྐངས 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 542  

ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཏུ་གཟིར་བ་ཡང་སང་དུ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལས་

དབང་གིས་བུ་དང་བུ་མོར་གྱུར་ནས་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པར་འགེད་པ་ལྟ་བུར་འཇིག་

རྟེན་པ་འདི་ནི་ཡོངས་སུ་འཁྱམ་པར་”ཕྱེད
1
་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་

པའི་སྐེ་བོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གསར་པ་གཞན་འགོད་པས་ཅི་ཞིག་བ་ར་ལ་རྒྱ་ཚྭ་

འདེབས་པར་བེད་པ་དང་འད་བ་དེ་དག་དང་འབེལ་བ་ཐོབ་པ་ལ་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པས། རང་ཉིད་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བའོ། །

དཔེར་ན་སྤུན་གཉིས་ཡོད་པ་གཅིག་གི་ཐད་དུ་ཕ་ཤི་ལ་ཅིག་ཤོས་ཀི་ཐད་དུ་མ་

ཤི་ནས་ཕད་པ་དང་ཕན་ཚུན་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པ་དང་འད་བས་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་དོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། འགོགས་པ་ཡུན་རིང་བ་ལ་ཆགས་པ་མི་རིགས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བལ་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་གཉེན་དང་འདུ་བ་བདེ་བའི་རྒྱུ་

ཡིན་པས་ཆགས་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན་མིན་ཏེ། གང་གི་སྟེ་འདུ་བ་དགའ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་

པར་དེའི་བལ་བ་ཇི་ལྟར་དགའ་བའི་རྒྱུར་སེམས་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རིགས་པར་

ཐལ། འདུ་བ་དང་ནི་བལ་བ་བདག་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བར་སང་བ་མིན་ནམ་སྟེ་གཅིག་ཁོ་

ནར་རྒྱུ་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བཀ་ཤིས་མའི་རེས་སུ་ནག་མ་ངེས་པར་འབང་བ་དང༌། 

ཁ་ཟས་དུག་བཅས་ཀིས་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་བསྐེད་ཀང་མཐར་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པ་

དང་འད་བར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཐར་འབལ་བར་ངེས་ཀང་འགོགས་པ་ཡུན་རིང་བས་བལ་བའི་

1  མ་ཕྱི། ༡༣ན༢ན།    ཕེད   སྐུ། ༡༣བ༡ན།   བླ། ༡༢ན༣ན།    བེད 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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སྡུག་བསྔལ་དེ་ལ་རྩིས་སུ་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བལ་བ་དང་ཕད་པ་ཡུན་ཐུང་ལ་འདུ་

བ་ཡུན་རིང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འཁོར་བ་པའི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀི་འདས་པའི་དུས་ལ་

ཐོག་མ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་མ་འོངས་པའི་དུས་ལ་ཡང་ཐ་མ་ཡོད་པ་མིན་ན་རྒྱུ་མཚན་

ཅིས་ན་ཁྱོད་ཀི་དུས་ཤིན་ཏུ་ཐུང་བའི་འདུ་བ་མཐོང་ཞིང་དུས་རིང་པོར་གྱུར་ཀང་

བལ་བ་མཐོང་བ་མིན་ཞིང་དེ་ལ་སྐོ་བར་མི་བེད་དུས་ཅུང་ཟད་ཀི་འདུ་བ་ལ་ཆགས་

པ་དེས་དུས་རིང་པོར་བལ་བ་ལ་སྐོ་བར་བ་དགོས་སོ། །མི་ཁ་ཅིག །བེས་ན་གནས་

པའི་ཆུང་མ་གཞན་གིས་བདག་གིར་བས་པ་ཡུལ་དུ་སེབ་མ་ཐག་སྡུག་བསྔལ་བར་

གྱུར་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་དུས་རིང་པོར་བལ་བ་ལ་མ་ངན་མི་བེད་པ་ཅུང་

ཟད་བལ་བ་ལ་མ་ངན་བེད་པ་མི་རིགས་སོ། །

དྲུག་པ་ནི་བལ་བ་ཡུན་རིང་ཡང་སོས་ཁ་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ་དང༌། སྟོན་དུས་ཟླ་བ་

གསལ་བ་སོགས་དུས་ཚིགས་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་སེམས་ཁིད་ནས་བལ་བའི་སྡུག་

བསྔལ་མེད་དོ་ཞེ་ན། སད་ཅིག་དང་ཐང་ཅིག་དང་ཡུད་ཙམ་ལ་སོགས་པའི་དུས་དེ་

རྣམས་རིམ་གིས་འཕེལ་བས་ཁྱོད་ཀི་གསོན་པའི་སད་ཅིག་ཟད་པར་བེད་པས་ངེས་

པར་སྲོག་འཕོག་པའི་དག་དང་འད་བར་འགྱུར་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དགར་གྱུར་པ་དེ་

དག་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁྱོད་འདོད་ཆགས་མི་བའོ། །དཔེར་ན། བན་མོ་རྒན་མོ་རེ་

མོས་སྡུག་བསྔལ་འཁོར་མར་བསྐེད་ཀང་རེ་མོ་ལ་ཆགས་པར་བེད་ཀི་མ་ངན་མི་

བེད་པ་བཞིན་དུ། དུས་ཚིགས་ལ་ཆགས་པའི་འཇིག་རྟེན་པ་ཡང་དེ་དང་འདའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ངེས་པར་བ་དགོས་པ་ཆད་ལས་ལ་ལྟོས་པར་མི་རིགས་

པ་དང༌། བ་བ་ངན་པ་ལ་ཆགས་པ་བཏང་ནས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་དབེན་པ་བསྟེན་
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རིགས་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་རིགས་མོད་ཀི་གཉེན་དང་འབལ་བར་དཀའ་

བས་དེས་འཇིགས་ནས་ནགས་སུ་མི་འགོའ ་ོཞེ་ན། བློ་གོས་ངན་པ་ཁྱོད་གཉེན་

བཤེས་དང་བལ་བའི་འཇིགས་པ་ཡིས་དབེན་པ་བསྟེན་པའི་ཆེད་དུ་ཁྱིམ་ནས་ངེས་

པར་མི་འབྱུང་ན་གཉེན་བཤེས་དང་བལ་བ་དེ་ནི་འཆི་བདག་གིས་ངེས་པར་བེད་

པས་བླང་དོར་ལ་མཁས་པ་སུ་ཞིག་ངེས་པར་ནི་བ་དགོས་པའི་ལས་དེ་ནི་ངེས་པར་

འཆི་བདག་གིས་ཆད་པས་བཅད་པའི་དབང་གིས་ཁྱེད་པར་འགྱུར། དེས་ན་འཆི་

བདག་གི་ཆད་པས་མ་བསྐུལ་བར་ནགས་སུ་སོང་སྟེ་ཐར་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་

བའོ། །དཔེར་ན་གོང་པ་རྣམས་ངེས་པར་འབུལ་དགོས་པའི་དཔྱ་སྡུག་བསྔལ་གིས་

མ་གཟིར་བར་དུ་མི་འབུལ་བ་ལྟར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉེ་དུ་རྣམས་ངེས་པར་བཏང་དགོས་མོད་ཀི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་བུ་

བསྐེད་དེ་ཁྱིམ་གི་ཁུར་ཕོག་ནས་ངེས་པར་ནགས་སུ་འགོའ་ོཞེ་ན། ཁྱོད་བུ་བསྐེད་པ་

ལ་སོགས་བ་བ་འདི་བས་ནས་གསལ་བར་ཏེ་ངེས་པར་ནི་ཕྱིས་དབེན་པའི་ནགས་

སུ་འགོ་བར་བའོ་སམ་དུ་སེམས་ན་བ་བ་གང་ཞིག་བས་ཀང་གདོན་མི་ཟ་བར་བཏང་

བར་བ་བ། འདོད་བའི་འབས་བུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འབིན་པ་དེ་བས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅི་

ཞིག་ཡོད། དང་པོ་ནས་དོར་བར་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་དགོས་པ་མེད་པའི་རོ་བ་དར་

བ་དང་ཤིང་ཐོག་ཨ་སྨ་མི་གཙང་བས་གོས་པ་བཀྲུས་ནས་འདོར་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་མི་རྟག་པ་སོམ་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། གལ་ཏེ་ནགས་སུ་འགོ་བ་གཙོ་བོ་

ཡིན་མོད་ཀི། བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པས་འཇིགས་ནས་འགོ་མི་ནུས་སོ་
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ཞེ་ན། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསོམ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བས་ན་བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་

ཡང་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་ནི་ནམ་འཆི་ངེས་པ་མེད་

ཅིང་མྱུར་དུ་འཆིའོ་སམ་དུ་སེམས་པ་གང་ལ་མྱུར་དུ་འཆི་བར་ཐག་ཆོད་པའི་ཡོད་

པར་གྱུར་པ་དེ་ནི། འདུ་འཛི་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་བདག་ལ་ཡང་སྲིད་པའི་ཆགས་

པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བའི་ཕྱིར་འཆི་བདག་ལ་ཡང་ག་ལ་འཇིགས་འཇིགས་པ་སངས་

ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་ན་ནགས་སུ་འགོ་བ་དང་བུ་དང་བལ་བ་ལ་

འཇིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་ཁ་ཟས་དུག་མེད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་སོར་

གདུབ་འཇུག་པ་དང༌། ཁ་ཟས་དུག་ཅན་འདོར་བ་བཞིན་ནོ། །དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས་འབྱུང་

བ་ལྟར་ངེས་པར་ཡོད་ཅེས་ཀང་བཤད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་འཆི་བདག་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ནས་འཆི་ངེས་པ་དང་ནམ་འཆི་ངེས་པ་

མེད་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་”བསམས
1
་པར་བ་སྟེ། འདི་ལ་ཁིད་ལེགས་པར་ཚུད་ན་

ལམ་གོང་མ་རྣམས་ཀང་འབད་པ་མེད་པར་སྐེ་ལ་གཞན་དུ་ན་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་པོ་ཏོ་”བ
2
་གསུང་བ་ལྟར་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བློ་ལ་མ་སྐེས་པར་དུ་རྟོགས་པ་སྐེ་

བའི་ལམ་འགགས་པ་ཡིན་པས་རགས་པའི་མི་རྟག་པ་དང༌། ཕ་བའི་མི་རྟག་པ་གཉིས་

ཀ་རྒྱུ་ལྡན་དུ་བསོམ་པར་བའོ། །

རེད་བཀུར་སྲེད་པའི་འཆིང་བ་གཅོད་བེད་ཅིང༌། །དབེན་པར་”བསྒྲུབ
3
་ལ་

བརྩོན་པའི་བསྐུལ་མ་མཆོག །གསུང་རབ་ཀུན་གི་གསང་བའི་དམ་པ་ནི། །ཐོག་མར་

1  མ་ཕྱི། ༡༤བ༥ན།   བླ། ༡༦ན༢ན།  བསམས      སྐུ། ༡༥ན༥ན།    བསམ

2 མ་ཕྱི། ༡༤བ༦ན།   སྐུ། ༡༥ན༦ན།  བ   བླ། ༡༦ན༣ན།    བས

3  མ་ཕྱི། ༡༥ན༡ན།    བསྒྲུབ   སྐུ། ༡༥བ༡ན།    སྒྲུབ   བླ། ༡༦ན༤ན།    བསྒྲུབ 
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འཆི་བ་རེས་སུ་དན་པའོ། ཞེས་པ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་རྟག་

པར་འཛིན་པ་སངས་པའི་ཐབས་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་དང་པོའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་གཉིས་པ་བདེ་བར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ 

སོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

གཉིས་པ་ཟག་བཅས་ཀི་ལུས་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་པའི་སོ་ནས་བདེ་བར་འཛིན་

པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སང་བའི་ཐབས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། 

ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཚིག་དོན་སོ་སོར་བཤད་པ་དང༌། 

རབ་ཏུ་བེད་པའི་དགོས་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རགས་པའི་

ལུས་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་ཚུལ། དེས་ན་སྟོན་པས་ལུས་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམ་པར་

གསུངས་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སོམ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པའི་ལུས་བསྟན་པའི་ཚུལ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་སོམ་

ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ཡོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། ལུས་སྡུག་བསྔལ་དུ་མཐོང་ཡང་དེ་མ་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་དགོས་པ་དང༌། 

ལུས་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ནི་ནང་གི་གནོད་པ་ནད་བཞི་བརྒྱ་རྩ་

བཞི་དང༌། ཕྱིའི་གནོད་པ་དབིག་པ་དང་བོང་བ་སོགས་ཀིས་གགས་སུ་བསྣུན་པས་
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སྡུག་བསྔལ་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་པས་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་

གཟིགས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་དག་ལྟར་མཐོང་མོད་ཀི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལུས་དེ་

མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བར་བ་སྟེ། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ཡུན་རིང་པོ་འཆི་བ་ནི་དེ་

ལས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་རོགས་པར་བེད་བསོད་

ནམས་ཆེན་པོ་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་ལུས་དག་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་བསྐང་བར་བ་བ་

མིན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་པ་གཅོད་པ་ཡིན་ལ་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་མི་རྟག་པའི་

གཏམ་གིས་སེམས་སྐོ་ཞིང་ལུས་དོན་མ་ཡིན་པ་འདེན་པ་འདིས་ཅི་བ་སམ་དུ་

བརས་པ་སངས་པའི་ཕྱིར་ལུས་ནི་དག་ལྟར་ཞེས་སོགས་བཤད་པར་བའོ། །དཔེར་

ན་ཚོང་དཔོན་གི་བུ་འཆིང་བ་གཅིག་གིས་སྦྲེལ་བའི་རྐུན་པོ་བསྲུང་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ལུས་བསྲུང་བ་ཡིན་ན་ཟས་གོས་ཀི་སོ་ནས་ལྷག་པར་

ཆགས་པར་བ་དགོས་སོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། མི་རྣམས་བཀེས་སོམ་ལ་སོགས་པའི་

སྡུག་བསྔལ་གང་ཅུང་ཟད་འབྱུང་བ་དེ་ནི་ལུས་ཉིད་ལས་སྐེ་ཞིང་ཟས་སོམ་གིས་ཚིམ་

པ་སོགས་ལུས་ལ་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་འབྱུང་བ་དེ་ནི་ཕྱིའི་རྐྱེན་གཞན་ཁོ་ན་ལ་རག་

ལས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གི་སོད་དུ་གྱུར་པའི་ལུས་ཀི་ཁོག་པ་འདི་ལ་ཁྱོད་ཅི་སྟེ་

གུས་འབད་པས་དགེ་བ་”བསྒྲུབ
1
་ནུས་པ་དང༌། ཟས་གོས་ལ་བརྟེན་པའི་ཉེས་པ་མི་

འབྱུང་བ་དེ་ཙམ་དུ་བཅད་པར་བའོ། །དཔེར་ན་ཤ་ཟ་མོ་གཟུགས་མཛེས་པའི་ཆ་

བད་སྟོན་པ་ཞིག་མི་ཞིག་གིས་ཤིང་རྟ་ལ་བསྐོན་པ་དང༌། དེ་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པའི་

མདུན་དུ་ཤ་ཟ་མི་སྡུག་པ་ཞིག་བྱུང་བ་རལ་གི་རྣོན་པོས་བཅད་པ་དང་ཤ་ཟ་གཉིས་

1  མ་ཕྱི། ༡༥བ༦ན།    བསྒྲུབ   སྐུ། ༡༦ན༦ན།   བླ། ༡༧ན༤ན།    སྒྲུབ 
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སུ་གྱུར། དེ་གཉིས་ཀང་བཅད་པས་བཞིར་གྱུར་དེ་ནས་ནམ་མཁའ་ནས་ལྷ་ཞིག་

གིས་བུད་མེད་དེ་བསད་ན་ཐམས་ཅད་བསད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨས་སོ། །”དེས
1
་

ཀང་དེ་ལྟར་བས་པ་ལྟར་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བསོམས་ནས་ལུས་ལ་ཆགས་

པ་སངས་ཏེ། ལུས་མི་འབྱུང་བ་ལ་འབད་པར་བས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་བདུན། ལུས་འདི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཤས་ཆེ་བ་བསམ་པ་དང༌། 

རྩོལ་བ་ཆེན་པོ་མི་དགོས་པར་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ས་བ་བསམ་པ་དང༌། ལུས་སྡུག་

བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པ་བསམ་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གིས་གནོད་པ་

བེད་ཚུལ་བསམ་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཆེས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་བསམ་པ་དང༌། ཚོར་

བ་བདེ་བ་ལུས་ཀི་འགོན་པོ་ལྟ་བུར་བསམ་པ་དང༌། དེས་ན་ལུས་སྡུག་བསྔལ་གི་

རང་བཞིན་ལ་སྐོ་བ་བསྐེད་པར་འོས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་ཀང་

སྡུག་བསྔལ་རེས་སུ་འབང་བའི་ཚུལ་བསམ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་ལུས་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་ཡང་དེ་ཕྱིར་བཅོས་སུ་

ཡོད་པས་སྟོབས་ཆུང་ཞིང་བདེ་བ་ཆེ་བས་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་འཇིགས་སོ་ཞེ་ན། གང་

གི་ཚེ་ལྷ་སྦིན་གདིང་བ་འཇམ་པོ་ལ་འདུག་སྟེ་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་སྤོད་པའི་བདེ་

བ་མོང་བཞིན་པ་སྦྲང་བུ་མཆུ་རིངས་ཀིས་ཕུག་པ་ན་བདེ་བ་ཉམས་ནས་སྡུག་བསྔལ་

གིས་སྐོ་བར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཆེས་སྟོབས་དང་ལྡན་པས་བདེ་བ་ཤས་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༢ན།    དེས   སྐུ། ༡༦བ༢ན།    དེ   བླ། ༡༧ན༦ན།    དེས 
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ཆེར་མི་ལ་མི་འབྱུང་ན་དེ་ལྟར་སྟོབས་ཆེན་པོ་དེ་ཆུང་ངུ་སམ་དུ་སེམས་པར་བེད་

དམ་སྟེ་སེམས་པ་མི་རིགས་པས་སྡུག་བསྔལ་བསམས་ལ་སྐོ་བར་བའོ། །དཔེར་ན་

སྒ་”བསྒོགས
1
་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་མགིན་བཟངས་ཀི་ཆུང་མ་འཕོག་པ་བས་

མོད་སྡུག་བསྔལ་གི་དེ་ལ་བདེ་བ་ཆུང་ངུ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་པ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གི་

འདམ་དུ་བིང་བའི་འཁོར་བ་ལ་བདེ་བར་སེམས་པ་ཡང་དེ་དང་འདའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདེ་བ་སྡུག་བསྔལ་གིས་ནོན་པ་དང་ཆུང་བ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་འཇིག་

རྟེན་པ་རྣམས་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་ལ་”འདོས
2
་

མོད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་གི་ལུས་བདེ་བར་གྱུར་བ་དག་ཀང་རེད་དཀའ་སྟེ། 

བདེ་བའི་རེ་བས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་གསོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སོ་སོ་སྐེ་བོ་སད་

ཅིག་གིས་འཇིག་ཅིང་མི་རྟག་པ་འདི་ལ་སྡུག་བསྔལ་ལ་བོས་སུ་ཟིན་ཀང་སྡུག་བསྔལ་

ནི་སྐེས་བུ་ལ་གིབ་མ་རེས་སུ་སེག་པ་དང་འད་བར་སྡུག་བསྔལ་རེས་སུ་འབང་བས་

སང་བར་དཀའོ། །དཔེར་ན། གང་ཆེན་མོས་པས་འཇིགས་པ་ཁོན་པའི་ཆེད་དུ་ཕྱིན་

ནས་བདག་ཐར་བར་སེམས་པ་དང་འདའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བདེ་བ་དཀོན་པ་ལ་མོས་ན་མོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་

འཇིགས་རིགས་པ་དང༌། ཆགས་པས་ལུས་ལ་གུས་པ་དག་ལ་གུས་པ་དང་མཚུངས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། སྡུག་བསྔལ་ནི་རྟག་ཏུ་ཉེ་བ་དང་ཉེ་ཡང་འབད་པས་བསྒྲུབ་མི་

དགོས་པར་འདོད་པས་རེད་པར་འགྱུར་གི་འདོད་པས་བདེ་བ་རེད་པ་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་

སྡུག་བསྔལ་ཅན་གི་ལུས་ལ་དཀོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཉི་ཚན་ལ་གང་བ་དཀོན་པ་བཞིན་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༡ན།  བླ། ༡༧བ༦ན།  བསྒྲོགས        སྐུ། ༡༧ན༢ན།   སྒྲོགས

2  མ་ཕྱི། ༡༧བ༣ན།  འདྲོས    སྐུ། ༡༧ན༤ན།  འབོས    བླ། ༡༨ན༡ན།    འབེས 
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ནོ། །འཇིག་རྟེན་པ་ཁྱོད་རྒྱུ་ཅིས་བདེ་བ་དཀོན་པ་ལ་གུས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་མོད་པ་

ལ་ཅིས་ཏེ་ཁྱོད་མི་འཇིགས་འདོད་པའི་བདེ་བ་དཀོན་པ་ལ་གུས་པར་བེད་ན་མི་

འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མོད་པ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་བར་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་

པོའི་མཛོད་ཕུག་པ་ལ་རང་འདོད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་ཅན་གི་བདེ་བ་མི་འཐོབ་པ་

བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལུས་གཞོན་ཤ་ཅན་ལ་ཚེར་མས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་བསྐེད་

པ་ལྟར་ཅུང་ཟད་བདེ་བར་གྱུར་པའི་ལུས་པོ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོའི་སོད་དུ་གྱུར་པ་

སྟེ་གང་ཟག་དེས་ལུས་ལ་གུས་པ་དང་དག་ལ་གུས་པ་དེ་དག་གཉིས་ནི་མཚུངས་

པར་སང་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་སྡུད་པར་འད་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ཤིང་རྟ་ལ་ཉལ་

བའི་མི་གཅིག་རྒྱལ་པོས་མཐོང་ནས་དེ་སིང་རེས་ལེགས་པར་བསྐངས་པས་ཡུངས་

ཀར་གི་འབྲུ་གཅིག་གིས་རེག་པས་ཀང་གཉིད་མི་རེད་པ་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ལྟར་བདེ་

བའི་ཡོ་བད་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པ་དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གི་སོང་དུ་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་ལུས་ནི་ཡུན་རིང་པོར་བདེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་

ལོངས་སྤོད་ཀིས་བསྐངས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་འགོར་བས་ཀང་བདེ་བའི་བདག་ཏུ་མི་འགྱུར་

ཏེ་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་རྐྱེན་གཞན་གིས་ཟིལ་

གིས་གནོན་ཞེས་བ་བ་རིགས་པ་མིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཁུ་བྱུག་གི་ཕྲུག་གུ་བ་རོག་གིས་

ཇི་ཙམ་བསྐེད་ཀང་ཁུ་བྱུག་ཁོ་ནའི་ཡིན་པར་འགྱུར་གི། བ་རོག་གི་མིན་པ་བཞིན་དུ་

ལུས་བདེ་བའི་རང་བཞིན་དུ་འདོད་པ་ཡང་དེ་དང་འདའོ། །

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱལ་རིགས་ལ་སོགས་པར་སྐེས་ནས་མ་ཤི་བར་ཚོར་བ་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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བདེ་བ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པར་མཐོང་བས་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་མི་རིགས་

སོ་ཞེ་ན། འཁོར་དང་ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་མཆོག་

ལ་རང་གི་ཕུན་ཚོགས་ཉམས་དོགས་པ་དང་གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་བཟོད་པའི་

ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་རྒྱུན་ཏུ་ལྡན་ཏེ་ཡོ་བད་ཀིས་ཕོངས་པའི་ཐ་མལ་པ་རྣམས་

ལ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ལུས་ལས་སྐེས་སོ། །དེ་ལྟར་ལུས་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

གཉིས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་པ་འདི ་ཉིན་རེ ་ཉིན་རེ ་བཞིན་དུ་འཇོམས་པར་བེད་

དོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོས་གང་པོ་ཆེ་ལ་བསྐོན་པའི་མི་འདུལ་སྦོང་མཁས་པ་དགའ་བ་

དང༌། དེ་མཐོང་ནས་གང་པོ་ཆེ་ལ་དབང་བེད་པའི་མི་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌། མི་མཁས་

པ་རྒྱལ་པོས་ཆད་པ་དང་སྦར་བས་ལུས་སྡུག་བསྔལ་བ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ཡོད་མོད་ཀི་དེ་ལྟ་ནའང་བདེ་བ་ཆེན་པོས་

ཟིལ་གིས་མནན་པས་མི་ཤེས་སོ་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་ཟིལ་གིས་གནོན་ནུས་པའི་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་མེད་དེ། བདེ་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་རྟོག་པ་ལ་རག་

ལས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་ནི་གཏོང་བ་པོའ་ོསམ་པ་སོགས་ཀི་ཚེ་ཡིད་ཀི་བདེ་བ་

འབྱུང་ན་འབོར་པ་ཡོད་ཀང་རྒྱུན་ཆད་ཀིས་དོགས་པའི་རྟོག་པས་ཡིད་ཀི་བདེ་བ་

བཟློག་པར་འགྱུར་བ་བདེ་”བ
1
་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་རྟོག་པའི་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་བདེ་

བས་བསྡུས་པའི་རྟོག་པ་སྡུག་བསྔལ་གིས་འཇོམས་པས་སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་དུ་

གྱུར་པ་དེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་

ཚོར་བ་བདེ་བ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །དཔེར་ན་ཆེན་ཆུན་གཉིས་ལས་གཅིག་རང་གི་བུ་ཤི་

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༥ན།  བླ། ༡༩ན༦ན།  +བ     སྐུ། ༡༨བ༡ན།  -བ
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བ་ལས་ཅིག་ཤོས་ཀི་བུ་བཀུར་”
1
སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བ་བཞིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ནི། བདེ་བ་རེད་དཀའ་ཡང་གནོད་པ་མི་བེད་པའི་ཕྱིར། ལུས་ཀི་རང་

བཞིན་ཡིན་ལ་སྡུག་བསྔལ་མང་ཡང་གནོད་པ་བེད་པས་ལུས་ཀི་གཞན་པོ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཚོར་བ་བདེ་བ་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་མིན་པར་ཐལ། བིས་པ་དང་གཞོན་

ནུ་དང་དར་ལ་བབ་པ་དང་རྒས་པ་སོགས་ཇི་”ལྟ
2
་ཇི་ལྟར་དུས་འགོ་བ་དེ་ལྟར་རྒས་

པ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་འཕེལ་ལ་བདེ་བ་རྒྱབ་ནས་བེར་བ་དེའི་ཕྱིར་བདེ་བ་ལུས་

འདིའི་གཞན་པོ་ཞག་རེ་ཙམ་སྒོད་པའི་འགོན་པོ་ལྟ་བུར་སང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རོ། །དཔེར་ན་ལམ་རིང་པོར་འགོ་བའི་སྐེས་བུ་ཉིན་རེ་བཞིན་ངལ་བ་དང་ལམ་

རྒྱགས་ཟད་པས་སྡུག་བསྔལ་འཕེལ་བ་བཞིན་ནོ། །

བདུན་པ་ནི། ལུས་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་བདེ་བའི་རྒྱུས་བཅོས་

སུ་ཡོད་པས་སྐོ་བར་མི་བའོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། ལུས་འདི་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་

མང་པོ་སྟེ་ནང་གི་རྐྱེན་ནད་རྣམས་དང༌། གཞན་ཕྱིའི་རྐྱེན་མང་པོ་སང་བར་གྱུར་པ་

ཡིན་ལ་དེ་སེད་དུ་ནི་མི་རྣམས་ལ་བདེ་བའི་རྒྱུ་དག་སང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བས་སྐོ་བར་བ་དགོས་སོ། །དཔེར་ན་ཁ་

ཅིག་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་རང་གི་ཁྱིམ་ཐབ་ལ་དོན་དུ་གཉེར་བས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་དང་

འབལ་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ཡོད་པ་དགག་པ་ལ་ལྔ། སྡུག་བསྔལ་རང་

མཚན་པ་ཡོད་ཀང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་བདེ་བ་མེད་པར་བསྟན་པ་དང༌། སྡུག་

1  མ་ཕྱི། ༡༨ན༡ན། སྐུ། ༡༨བ༢ན།   -བ་    བླ། ༡༩བ༡ན།  +བ་

2 མ་ཕྱི། ༡༨ན༢ན།  བླ། ༡༩བ༢ན།  ལྟ     སྐུ། ༡༨བ༤ན།  ལྟར
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བསྔལ་ལ་བདེ་བར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་པ་དང༌། བཞོན་པ་ཞོན་པ་སོགས་

ལ་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་དང་པོ་ནས་མེད་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་

ཕྱིར་བཅོས་ཀི་ཚོར་བ་སིམ་པ་ལ་བདེ་བ་རང་མཚན་པར་ཞེན་པ་དང༌། བདེ་བ་རང་

མཚན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བདེ་བ་ཅུང་ཟད་འཕེལ་བ་མཐོང་བས་རང་མཚན་པའི་བདེ་

བ་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། སྡུག་བསྔལ་རང་མཚན་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་

ཡོད་ཀང་བདེ་བ་རང་མཚན་པའི་རྒྱུ་མེད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བདེ་བ་མེད་ན་འཕེལ་བ་མི་རིགས་པ་ལ་འཕེལ་བ་མཐོང་

བའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་བདེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བཞིན་

པའི་བདེ་བ་ལས་ཇི་ལྟར་བཟློག་པ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་

སྡུག་བསྔལ་འཕེན་བཞིན་པ་ལས་བཟློག་པ་མཐར་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་བསྡུས་

པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །སྡུག་བསྔལ་འཕེལ་ན་ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་གདུང་བར་

འགྱུར་ལ། བདེ་བ་འཕེལ་བའི་མཐའ་སྡུག་བསྔལ་གིས་སྡུད་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་

རྒྱལ་པོ་ང་”ལ
1
་ནུ་བརྒྱ་བིན་གི་སྟན་ཕྱེད་འདོད་པས་འོག་ཏུ་ལྷུང་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདེ་བའི་རྒྱུ་ཁ་ཟས་སོགས་”བསྟེན
2
་གགས་ན་བདེ་བ་རང་གི་

རྐྱེན་དང་ལྷན་ཅིག་བདེ་བ་ལས་བཟློག་པ་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་འབྱུང་བར་མཐོང་

གི་སྡུག་བསྔལ་ལ། དེའི་རྒྱུ་བསྟེན་ན་སྡུག་བསྔལ་གི་རྐྱེན་རྣམས་དག་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་བཟློག་པ་བདེ་བར་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །དཔེར་ན། རྒྱལ་པོ་མ་ངན་མེད་ཀི་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༥ན།   སྐུ། ༡༨བ༡ན།    ལ   བླ། ༢༠ན༦ན།    ལས 

2  མ་ཕྱི། ༡༨བ༥ན།   སྐུ། ༡༨བ༡ན།    བསེན   བླ། ༢༠ན༦ན།    བརེན 
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བཙོན་ར་ཉམས་དགའ་བ་ཞེས་སོགས་དང་པོར་རང་གང་དགའ་བའི་སྤོད་ལམ་བེད་

དུ་འཇུག་ལ་དེ་ནས་སྤོད་ལམ་གཞན་བསྟེན་པ་མེད་པས་ཕྱིས་སྡུག་བསྔལ་བར་

འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲུག །འཆི་བཞིན་པ་ལ་བདེ་བར་ཞེན་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། གནོད་

བཞིན་པ་ལ་བདེ་བར་ཞེན་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། དག་ལྟ་བུ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་འདུས་

པ་ལ་བདེ་བར་ཞེན་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། བརླག་བཞིན་པ་ལ་བདེ་བར་ཞེན་པ་མི་

རིགས་པ་དང༌། ངལ་དུབ་ཀི་ལས་བེད་བཞིན་པ་ལ་བདེ་བར་ཞེན་པ་མི་རིགས་པ་

དང༌། བདེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀི་དོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་བསྒྲུབ་པ་བདེ་བར་ཞེན་པ་མི་

རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ལྷན་ཅིག་བདེ་བ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་ལས་ན་བདེ་བ་ཡོད་དོ་

ཞེ་ན། འདུ་བེད་རྣམས་ནི་སད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་འཇིག་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་ཞིང་དེ་

ཡང་དུས་གསུམ་ལ་མི་འཁྲུལ་བས་ཁྱོད་སྔར་འཇིག་ཅིང་འཆི་བཞིན་པ་ལ་དུས་སོང་

ཞིང༌། ད་ལྟར་ཡང་འགོ་བ་དང་ནི་ཕྱིས་ཀང་འགོ་བར་འགྱུར་ན་འཆི་བཞིན་པ་ནི་བདེ་

བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའང་རིག་པ་མིན་ནོ། །དཔེར་ན་བན་ངན་པ་ཞིག་

གིས་ཁྱིམ་བདག་གི་རས་མང་པོ་ཆུད་གསོན་པས་ཁྱོད་ནི་བས་པ་མི་ཤེས་པ་ཞིག་

གོ་ཞེས་བརོད་པ་དང༌། ང་ལ་ཡིད་ལ་བརྟེན་པ་ཁྱོད་ཉིད་བས་པ་ཆུད་གསོན་པ་ཡིན་

ནོ་ཟེར་བ་ལྟར་བིས་པ་རྣམས་ཀང་འཆི་བཞིན་པ་ལ་བདེའོ་སམ་དུ་སེམས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བར་ཞེན་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། 

ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་བཀེས་པ་དང་སོམ་པ་སོགས་ཀི་གནོད་པ་རྟག་ཏུ་ཡོད་པར་གྱུར་
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ན་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུས་གནོད་བཞིན་པ་ནི་བདེའོ་ཞེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའང་རིགས་པ་

མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་མནའ་མ་ཁ་ཅག་ཁྱིམ་གི་དབང་དོན་དུ་གཉེར་བས་དེ་

བས་པས་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་ཀང་བདེ་བར་རློམ་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། འབྱུང་བཞི་གང་རུང་རེ་རེ་ལ་རང་གི་ལུས་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་

མེད་པས་འབྱུང་བ་ཀུན་ལ་སྟེ་ཀུན་ཚོགས་པ་ལས་ལུས་ཞེས་བ་བ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ་

རླུང་གིས་གཞན་རྣམས་འཐོར་བ་དང༌། མེས་ས་བསྲེག་ཅིང་ཆུ་སེམ་པ་སོགས་ཕན་

ཚུན་གནོད་པ་བེད་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་ཞིང་འགལ་བ་

ཚོགས་པ་རྣམས་བདེའོ་ཞེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའང་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་རྟ་དང་ཅེ་

སྦང་དང་སྤྲུལ་དང་འདབ་ཆགས་དང༌། རི་དྭགས་དང་ཆུ་སྲིན་བིས་པ་གསོད་དང་

དྲུག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ལ་བདེ་བ་མེད་པ་དང་འདའོ། །

བཞི་པ་ནི། ལུས་ཅན་རྣམས་གང་བ་དང་ཚ་བ་སོགས་རྣམས་ལ་ཕྱིར་འཆོས་

པའི་ཐབས་སྟོབས་ལྡན་རྟག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་གནོད་བེད་ཀི་བརླག་བཞིན་པ་ནི་

བདེའོ་ཞེས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའང་རིགས་པ་མིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཞགས་པ་དང་དབྱུག་

པ་ཅན་གིས་བདས་པའི་རྐུན་པོ་ལ་བདེ་བ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། གང་གི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ན་ལྷ་སྦིན་བདེ་བར་ཉལ་འདུག་གོ་ཞེས་པའི་

ཐ་སད་ཡོད་པས་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ལུས་སེམས་ཀི་འབད་རྩོལ་

མེད་པར་ཉལ་བ་དང་འགོ་འདུག་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་པ་ཞེས་བ་བ་འགའ་ཡང་ས་

”སྟེངས
1
་ན་ཡོད་པ་མིན་ན་ངལ་དུབ་ཀི་ལས་བེད་བཞིན་པ་བདེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༦ན།    སེངས   སྐུ། ༢༠བ༣ན།   བླ། ༢༡བ༢ན།    སེང 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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པ་ཀུན་ཏུའང་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་བར་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཁན་པོ་ལྔས་

གཟིར་བའི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་རྟག་ཏུ་སྡུག་པ་བཞིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ནི། བདེ་བ་མེད་ན་བདེ་བའི་དོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་མི་འཐད་པ་ལ་

བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་མཐོང་བས་བདེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། མི་

མཁས་པ་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀི་དོན་དུ་སིག་པ་སྤད་པས་ཚེ་འདིར་འཆི་བ་སོགས་དང་

ཕྱི་མར་ངན་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་མོང་བར་འགྱུར་བས། མཁས་པ་རྣམས་ནི་བདེ་བ་

འདོད་པས་ཚེ་འདི་དང་གཞན་དུ་བདག་ཉིད་ནི་རྟག་ཏུ་སིག་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་སྡུག་

བསྔལ་ལས་བསྲུང་བར་བ་དགོས་པས་མི་མཁས་པ་བདེ་བའི་དོན་དུ་ལས་བས་པའི་

འབས་བུ་ངན་འགོ་ཡོད་ན་དེ་ལ་བདེ་བ་ཞེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའང་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དཔེར་ན་མ་ཚོར་བར་འཇུག་པའི་དག་ལ་རྟག་ཏུ་འཇིགས་པ་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་

བདག་ཉིད་སིག་པ་ལས་བསྲུང་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། བདེ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་རང་པ་གཉིས་ཀིས་འགོ་བ་ལ་

སྡུག་བསྔལ་དམིགས་ནས་རྟ་དང་གང་པོ་སོགས་ལ་ཞོན་པ་མཐོང་བས་བདེ་བ་ཡོད་

དོ་ཞེ་ན། བདེ་བའི་རྒྱུར་འདོད་པ་དེ་དག་དཔྱད་པའི་ཚེ་དང་པོ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་

ངུ་བརྩམས་པ་ཡིན་ཏེ། བཞོན་པ་ཞོན་པ་དང་བཟའ་བཏུང་ལོངས་”སྤད
1
་པ་སོགས་

ལ་མི་རྣམས་ཀི་བདེ་བ་དང་པོ་ནས་རྟག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་པར་སྤད་ན་སྡུག་

བསྔལ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་གང་ལ་སྡུག་བསྔལ་རྩོམ་པ་མེད་

པ་དེ་ལ་མཐར་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོར་འཕེལ་བ་ག་ལ་ཡོད། དང་པོ་ནས་སྡུག་བསྔལ་

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༥ན།    སྤད   སྐུ། ༢༡ན༢ན།    སྤོད   བླ། ༢༢ན༡ན།    སྤད 
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གི་རྒྱུ་ཆུང་ངུ་བརྩམས་པ་ལ་བདེ་བར་ཞེན་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན། སྐེས་བུ་བླུན་པོ་

ཞིག་ཕ་མའི་ཁུར་སྐ་ཕྱེད་བཀེས་པ་སེལ་བའི་རྒྱུར་སེམས་པ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་བདེ་བ་ནི་ཡོད་དོ་

ཞེ་ན། ཕྱུག་པོ་འགའ་ཞིག་གསེར་གི་སོད་དུ་སྐྱུགས་པ་ན་བན་པོ་སའི་སོད་དུ་སྐྱུགས་

པ་མཐོང་ནས་སྐྱུག་པ་ལ་བདེ་བ་མེད་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་བདག་ནི་དབང་ཐང་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ་སམ་དུ་ཇི་ལྟར་ཕྱུག་པོ་འགའ་ཞིག་དགའ་བར་འགྱུར་བ་དེ་

བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་བཅོས་པ་ཤུགས་ཆུང་ངུ་སོང་བའི་གནས་སབས་ཀི་

ཚོར་བ་སིམ་པ་ལ་རང་མཚན་པའི་བདེ་བར་བཟུང་ནས་བདེའོ་སམ་དུ་སེམས་པར་

བེད་པ་ཡིན་གི་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་མེད་དོ། །དཔེར་ན་ཉི་མས་གདུངས་ནས་གིབ་

མ་ལ་འདུག་པའི་ཚེ་ཚིག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཅུང་ཟད་ཤུགས་ཆུང་བའི་སབས་ཀི་ཚོར་

བ་སིམ་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་བཅོས་ཀི་བདེ་བ་ཞེས་བ་ལ། ཚ་བས་ཉེན་པའི་སྡུག་

བསྔལ་གི་ཤུགས་ཡལ་མ་ཐག་གང་བའི་སྡུག་བསྔལ་མགོ་འཛུགས་པས་སྡུག་

བསྔལ་ཡེ་མེད་པའི་ཚོར་བ་མི་སྲིད་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ནི་

དེའི་གཞིར་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཤུགས་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་དགོས་པ་མིན་ནོ། །དེས་ན་

འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་རང་མཚན་པ་ཡོད་ལ། བདེ་བ་རང་མཚན་པ་

མེད་ཅེས་བའོ། །ཐ་སད་དུ་ཚོར་བ་བདེ་བ་མེད་ཅེས་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་སྟེ། སྐུར་

འདེབས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་སྔོན་པོ་དེ་སེར་པོ་དང་”སྒིགས
1
་ཀང་

སྔོན་པོའི་བློ་སྐེ་ཡི་སེར་པོའི་བློ་མི་སྐེ་བ་དང༌། རིང་པོ་དེ་དེ་བས་ཆེས་རིང་བ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༥ན།    སྒྲྱིགས   སྐུ། ༢༡བ༣ན།   བླ། ༢༢བ༢ན།    བསྒྲྱིགས 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 558  

བསྒིགས་ན་ཐུང་ངུའི་བློ་སྐེ་བའི་ཁྱད་པར་ལྟར་ཤེས་པར་”བའི
1
། རྟགས་ཀི་དགག་

བའི་ཆོས་ཀི་རང་མཚན་དང་འད་བར་གོ་བར་མི་བའོ། །དཔེར་ན་ལྟ་སྟངས་ཀིས་

བསྣུན་པ་ལ་བདེ་བར་སེམས་པ་དང་འདའོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས། སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་བརྩམས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་གཞན་

ལྡོག་པར་མཐོང་བས་བདེ་བར་རང་མཚན་པ་ཡོད་པ་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། སོ་སོ་སྐེ་བོ་

ལ་སྡུག་བསྔལ་ལེགས་པར་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་བདེ་བ་མེད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བདེ་བ་ཡོད་དེ། ཕག་པ་གཅིག་ནས་ཕག་པ་གཉིས་པར་ཁུར་སོ་ཞིང་

དེ་ལ་བདེ་བའི་བློ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། བདེ་བ་མེད་ན་དེ་མི་སོང་བ་ཞིག་གོ་ཞེ་ན། ཕག་

པ་གཡས་པས་ཁུར་ཡུན་རིང་དུ་ཁྱེར་བས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་འཕེལ་བ་ན་གཡོན་

པར་སོལ་དེ་ཡང་དང་པོར་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་བརྩམས་པས་སྔར་གི་སྡུག་བསྔལ་

ཆེན་པོ་སྐེས་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་དེར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་

མིན་ན་སྡུག་བསྔལ་གསར་པ་གཞན་རྩོམ་པ་ལའང་བདེ་བ་ཅི་ཡོད་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་

པོ་འགག་བཞིན་པ་ལ་ཡང་བདེ་བ་ཅི་ཡོད། སྐེ་བ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་འགའ་ཞིག་

འགག་པས་བདེའོ་སམ་དུ་མི་རིགས་པ་དེའི་ཕྱིར་ཐུབ་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ལ་གདམས་

པའི་མདོ་ལས། ཀ་ཏ་ཡ་ནའི་བུ་སྐེ་བ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་སྐེའོ། །འགག་པ་ན་

ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་འགག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་སམ་ཏེ་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་དེ་ལྟར་

སེམས་སོ་ཞེས་པའོ། །རྒྱས་པར་དགའ་བོ་མངའ་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་

པར་བའོ། །དཔེ་ནི་ཁུར་ཁྱེར་བས་ཤེས་པར་བའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༦ན།    བའྱི   སྐུ། ༢༡བ༤ན།    བ་ཡྱི   བླ། ༢༢བ༣ན།    བའྱི 
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གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་རང་མཚན་པ་ཡོད་ཀང་དེ་བདེ་བས་

བསྒིབས་པས་མི་མངོན་ནོ་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་རང་མཚན་པ་ཡོད་ཀང་སོ་སོ་སྐེ་བོས་

སྡུག་བསྔལ་དེ་ནི་ཚོར་བ་བདེ་བས་གཡོགས་པ་ལྟར་བས་ནས་མི་མཐོང་ན་སྡུག་

བསྔལ་ལས་སྟོབས་ཆེ་བའི་བདེ་བ་ཡོད་དགོས་ན་རྒྱུ་གང་གིས་སྡུག་བསྔལ་བསྒིབ་

པར་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཞེས་བ་བ་ཅི་ཡང་མེད་དེ་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་བདེ་བ་རང་

མཚན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་མི་ཞིག་གང་པོ་ཆེས་བདས་པས་ཁོན་པ་རིང་

པར་ལྷུང་ཞིང་ལམ་ཕྱེད་དུ་རྩྭ་དུར་བའི་རྩ་བ་བི་བས་ཟ་བཞིན་པ་ལ་འཇུས་པས་

ཐོགས་པ་འོག་ནས་སྤྲུལ་ཆེན་པོས་བསགས་པ་ངོས་ནས་ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོས་

བསེགས་སྟེང་ནས་སྦྲང་རྩིའི་ཐིགས་པ་བབ་པ་མངས་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཞིག་བདེ་བར་

སེམས་པ་བཞིན་དུ་བིས་པ་རྣམས་ཀང་འཁོར་བར་འཆིང་བའི་གང་ཆེན་གིས་

བདས་རྒ་བའི་ཁོན་པར་ལྷུང་ཚེ་ཕྱེད་དུ་དགེ་བའི་ལས་ལམ་གི་རྩྭ་དུར་བའི་རྩ་བ་ལ་

འཇུས་པས་ཐོགས་པ་འོག་ནས་ངན་སོང་གི་སྦྲུལ་གིས་བསགས་ངོས་ནས་ཉོན་

མོངས་པའི་ལྟོ་འཕྱེས་སེག་པ་ཚེའི་རྩྭ་དུར་པ་རྩ་བ་རྣམ་སིན་གི་བི་བས་ཟ་བཞིན་པ་

ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྲེད་པའི་སྦྲང་རྩིའི་ཐིགས་པའི་རོ་མངས་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཡང་དེ་

དང་འད་བས་སྡུག་བསྔལ་མ་གཏོགས་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

དོ། །དཔེ་གཞན་ཡང་འགེལ་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །གཉིས་པ་དེས་ན་སྟོན་པས་

ལུས་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམ་པར་གསུངས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ལུས་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་

བཞིན་ཡིན་ན་སྟོན་པས་ལུས་སྡུག་བསྔལ་དུ་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཉི་ཚན་དོ་ཞེས་བསྟན་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ལུས་
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སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་གཏི་མུག་གི་དབང་གིས་དེ་མི་རྟོགས་ཤིང་བདེ་

བར་བཟུང་ནས་འཁོར་བར་འཁོར་བས་སྟོན་པས་ཁྱོད་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བར་

བཟུང་ནས་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མེད་དོ། ཞེས་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་བསྟན་པར་བ་

དགོས་སོ། །དེས་ན་ངེས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་སད་དུ། ཆེ་

ཞེས་འདི་ནི་སྒིབ་པ་རྣམས་ཀི་མཆོག་སྟེ། གང་འདི་མ་རིག་པའི་སྒིབ་པའོ། ཞེས་སྡུག་

བསྔལ་རང་མཚན་པ་ལ་བདེ་བར་རོངས་པ་གཏི་མུག་ཀུན་གི་ཐ་མར་ཏེ་ཐ་ཤལ་བར་

གསུངས་སོ། །དཔེར་ན་བན་གཅིག་གླུ་བླངས་ཏེ་ལས་བེད་བས་ནས་བོར་བར་གྱུར་

པ། དེ་ལ་མས་གང་བཟུང་བ་དེ་ལ་ལེགས་པར་བཟུང་ཤིག་ཅེས་སྨས་པ་དང༌། དེས་

ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་བོང་མཇུག་ནས་བཟུང་ལ་གཞན་གིས་མ་འཛིན་ཞེས་སྨས་ཀང་གང་

བཟུང་བ་དེ་ལེགས་པར་བཟུང་བར་བའོ། ཞེས་མི་གཏོང་བ་བཞིན་དུ་སྐེ་བོ་གཏི་

མུག་གི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་བཟུང་བ་ལ་སྟོན་པས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བར་

གིས་ཤིག་ཅེས་སོབ་པར་མཛད་པའོ། །

གསུམ་པ་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་སྡུག་བསྔལ་སོམ་པའི་ཚུལ་ནི། གལ་ཏེ་ལུས་མི་

རྟག་པ་ཡིན་མོད་ཀི་བདེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། རྣམ་སིན་གི་ལུས་ལ་སོགས་པ་

གང་མི་རྟག་པ་ལ་འཇིག་བེད་ཀིས་ངེས་པར་གནོད་པས་ཡིད་འབྱུང་བར་བེད་ལ་

གང་ལ། ཡིད་འབྱུང་སྐེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་གནོད་པ་ཡོད་པ་དེ་བདེ་བ་མིན་པས་

དེའི་ཕྱིར་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་མི་རྟག་པ་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

ཞེས་བ་བར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་ལན་ཚྭའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གང་ལྷུང་བ་ལན་ཚྭ་ཅན་

དུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་རབ་ཏུ་བེད་པའི་དགོས་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། དགོས་པ་

དངོས་དང༌། བདེ་བ་རང་མཚན་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་དང༌། གཞན་གི་ཀན་ཀ་སང་

པའོ། །དང་པོ་ནི་བསྟན་བཅོས་མཛད་པས་གདུལ་བ་འཁོར་བ་ལ་སྐོ་བ་བསྐེད་ནས་

བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ལ་དགོད་པའི་ཆེད་དུ་མདོ་ལས་སྐེ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌། སྟོན་པས་ཆོས་མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས་ཀང་ཉེ་བར་ལེན་

པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འཇིག་རྟེན་

དང༌། །”རྟག་ནས
1
་སྲིད་པའང་དེ་དག་ཡིན་ཞེས་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཉིད་གསུམ་ལྡན་

པའི་ཕྱིར། །ཅི་རིགས་མ་ལུས་སྡུག་བསྔལ་ལོ། ཞེས་དང༌། ཡིད་འོང་ཡིད་དུ་མི་འོང་

དང༌། །དེ་ལས་གཞན་ཟག་བཅས་རྣམས་ཀི། ཞེས་སོགས་ཀི་དགོངས་པ་གཏན་ལ་

ཕབ་ནས་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པས་སྐྲག་ཅིང་གོལ་བར་འདོད་པ་རྣམས་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྦར་བའི་དོན་དུ་མཛད་དེ། དེ་ཡང་སྟོན་པས་དགེ་སོང་དག་ལ་

ཁྱེད་ཅག་ཡུན་རིང་པོར་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ན་ཕ་མ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་མ་

གྱུར་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་དེ། ཞེས་གསུངས་པ་མཐོང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་གི་གཟིངས་ཀིས་འཁོར་བ་

ལས་བསྒལ་བའི་ཕྱིར་མཆོང་བར་བཟོད་པ་ལྟར་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་པོས། རབ་

བེད་དང་པོ་བཞིས་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་ནས་སོན་པ་བང་ཆུབ་ཀི་

མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་དངས་པའི་

ཚིགས་བཅད་འདི་དག་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་མཛོད་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༣ན།  རག་ནས   སྐུ། ༢༣བ༡ན། བླ། ༢༤ན༦ན།  ལྟ་གནས 
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འབྱུང་ཡང༌། ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ཚིག་ཏུ་གསལ་ལ། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མ་བླ་

མཁས་པ་ཁ་ཅིག །སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་མངོན་པ་སེ་བདུན་ག་མདོ་མིན་པར་

བཞེད་ཀང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དེ་དག་ཅི་རིགས་མདོར་བཞེས་པ་འད་གསུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་

ཁས་ལེན་པའི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བཞེད་པ་ལ་ནི་སྡུག་བསྔལ་རང་མཚན་པ་ཡོད་

ཀང༌། ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅིང་དེ་ཡོད་པ་ལ་ཉེས་

པ་དུ་མ་དང་བཅས་པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་བཅོས་ཀི་བདེ་བ་སྡུག་

བསྔལ་ཅུང་ཟད་ཤུགས་ཆུང་བའི་གནས་སབས་ན་ཚོར་བ་སིམ་པ་འབྱུང་བ་ལ་བདེ་

བར་རྣམ་པར་བཞག་གོ །

གསུམ་པ་ནི། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་ལ། 

མཛོད་ཀི་འགེལ་པར། རེ་ཤིག་བདེ་བ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དེ་ལ་འདི་དི་བར་བ་སྟེ། 

ཞེས་སོགས་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་རང་མཚན་པ་ཡོད་མེད་མགོ་

མཚུངས་དུ་མ་མཛད་པ་ནི་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་འོས་མེད་དུ་བས་

པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་འདིར་འགེལ་པ་མཛད་པས། དགག་པ་དུ་མ་མཛད་དེ། 

ཚོར་བ་བདེ་བ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་སར་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་དང༌། གཞན་

ཡང་འབས་བུའི་ཚོགས་དེ་དག་དངོས་པོར་ཡོད་པར་བདེན་ན་རྒྱུས་བསྐེད་པ་དགོས་

པ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང༌། དངོས་པོར་མེད་པར་བདེན་ན་བསྐེད་མི་ནུས་པར་ཐལ་བ་

སོགས་དང༌། འདས་མ་འོངས་ཀི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་ད་ལྟར་བར་ཐལ་

བ་སོགས་གནོད་པ་དུ་མ་བརོད་ནས་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་ལ་ཀགས་དང་བཅས་
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པའི་ཚིག་གསུངས་པའི་སབས་མེད་པར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་

ལས། ཇི་ལྟར་སོ་ཀའི་ཉི་མ་ཕྱེད་དུས་ན། །སྐེས་བུ་སོམ་པས་གདུངས་ཤིང་འགོ་བ་

ཡིས། །སིན་རྒྱུ་དག་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོར་མཐོང༌། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་

ཤེས་པར་གིས། །སིག་རྒྱུ་ལ་ཡང་ཆུ་ནི་ཡོད་མེད་ན། །སེམས་ཅན་རོངས་པ་དེ་ལ་

འཐུང་འདོད་དེ། །མི་བདེན་ཆུ་ནི་བཏུང་བར་ཡོང་མི་ནུས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་

བཞིན་ཤེས་པར་གིས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པར་ཁས་བླངས་ནས་ཐ་སད་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཙང་བདེ་

སོགས་སུ་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སེམས་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །

འདིར་སྨས་པ། འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མེད་པར་གནས། །ཉོན་མོངས་

ཆུ་སྲིན་དག་གིས་ལེགས་པར་གཟིར། །སེམས་ཤེས་སུ་ཞིག་སྐོ་བ་སྐེ་མི་

འགྱུར། །འབད་དེ་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་བ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་བདེ་

བར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་གཉིས་པའི་

འགེལ་པའོ།།  །།
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༼རབ་བེད་གསུམ་པ་གཙང་བར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ 

སོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

གསུམ་པ་འཁོར་བ་མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་དུ་བསམ་པའི་སོ་ནས་གཙང་

བར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་སོང་བའི་ཐབས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་

དང༌། ལེའུའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྤད་པའི་རོས་ཚིམ་པས་བདེ་བ་མོང་བ་

དགག་པ་དང༌། ལུས་གཙང་བར་ཞེན་པ་མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་དང༌། དི་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པས་གཙང་བར་ཞེན་པ་དགག་པ་དང་། གང་ལ་

ཆགས་བལ་སྐེ་རིགས་པའི་ཡུལ་དེ་དག་གཙང་བར་ཞེན་པ་དགག་པ་དང༌། ཐ་སད་

ལ་ལྟོས་ཏེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡུལ་བཞི་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་སྲིད་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྲེད་པའི་ཡུལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤད་ནས་ཚིམ་པ་དགག་

པ་དང༌། སྲེད་པའི་ཡུལ་ཅི་ཙམ་སྤད་པ་ཙམ་གིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་གི་ཆགས་བལ་

དུ་མི་འགྱུར་བའི་དཔེའོ། །

དང་པོ་ནི། ལུས་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་

ལོངས་སྤད་པས་རོས་ཚིམ་ནས་བདེ་བར་འགྱུར་བས་ཡུལ་བསྟེན་པར་རིགས་སོ་

ཞེ་ན། ན་ཚོད་དང་པོ་ལ་ཡུལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤད་བར་དུ་ནོར་བསགས་ཡུལ་ལ་

ཆགས་པ་དང་བལ་ནས་ཕྱིས་ཆོས་བསྟེན་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། བསལ་པ་ལ་

སོགས་པའི་”ཡུན
1
་ནི་ཤིན་ཏུ་རིང་པོས་ཀང་སྲེད་པའི་ཡུལ་ལ་མུ་ཐུག་ནས་ཟད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༤ན༥ན།    ཡུན   སྐུ། ༢༥ན༤ན།    ཡུལ   བླ། ༢༦ན༣ན།    ཡུན 
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ཡོད་པ་མིན་ཏེ། མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སན་པ་ངན་པ་ནད་གསོ་བའི་ནུས་པ་མེད་པས་

གསོ་དཔྱད་བས་ཀང་འབད་པ་འབས་བུ་མེད་པ་ལྟར་ཁྱོད་ལུས་ལ་བདེ་བས་ཚིམ་

པའི་དོན་དུ་ངལ་བ། བས་པ་འབས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་གཟིག་ལྤགས་

བསོན་པའི་སྤེའུ་རྣམས་རྟག་ཏུ་སྐོ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདོད་པས་ཚིམ་པ་དག་ཡུལ་ལ་སྲེད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

སྲིན་བུ་སའི་ཞག་བསྟེན་པར་བེད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་སའི་སྲེད་པ་ལྡོག་པ་མེད་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་སྲེད་པའི་ཡུལ་བསྟེན་བཞིན་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཡུལ་གིས་ཚིམ་པ་མེད་

པར་མ་ཟད་འདོད་པའི་རེ་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའང་དེ་བཞིན་ནོ། །དཔེར་ན་

སོམ་པས་ཉེན་པའི་རི་དྭགས་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་ཆགས་པ་དགག་པ་དང༌། ལུས་མི་

གཙང་པར་མི་མཐོང་བཞིན་དུ་ཆགས་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་དྲུག །བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་མཛེས་ལ་ཆགས་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། 

གཟུགས་མཛེས་རེད་དཀའ་བས་ཆགས་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། བུད་མེད་ཡོན་ཏན་

ཅན་ལ་ཆགས་པ་དགག་པ་དང༌། རང་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པའི་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་

མི་རིགས་པ་དང༌། ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས་བུད་མེད་བསྟེན་པར་བཤད་པ་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པ་དང༌། བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་

བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་མཛེས་ལ་ཆགས་པ་མི་རིགས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དང༌། གཟུགས་མཛེས་ཁོ་ན་ཆགས་པའི་རྒྱུར་མ་ངེས་པའོ། །
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དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་གོང་གི་ཉེས་དམིགས་བསྟན་པས་བུད་མེད་ཐུན་མོང་བ་ལ་

ཆགས་པ་བཟློག་ནུས་ཀང་གཟུགས་དང་སྤོད་ཚུལ་ལྷག་པར་མཛེས་པའི་བུད་མེད་

ལ་ཆགས་པ་བཟློག་མི་ནུས་སོ་ཞེ་ན། བུད་མེད་ཀི་ཁོག་པ་ལ་”བརམ
1
་པ་ཁྱོད་ལ་

གཟུགས་དང་སྤོད་ཚུལ་མཛེས་པའི་མོ་མཆོག་གིས་ཅི་བེད་དེ་དེ་ལ་ལྷག་པར་

ཆགས་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། བུད་མེད་ཀུན་གི་མི་གཙང་བའི་ཚོགས་རང་གི་ངང་

གིས་དིང་ཞིང་རྟག་ཏུ་འཛགས་པ་ལུས་ཀི་གོང་ཁྱེར་གི་མི་གཙང་བའི་གཏོར་ཁུང་དུ་

གྱུར་པ། བཤད་ཁང་ལྟར་སྐེ་བོ་མང་པོས་བླུག་པའི་མི་གཙང་པ་ཁ་ནོད་པ་ལྷུར་བེད་

པ་བཤད་དོད་ལྟར་མིན་ནག་གི་མི་གཙང་བ་དེ་ལ་རང་གི་བློ་”ཕྱིན་ཅི་
2
ལོག་མ་

གཏོགས་པ་དེ་ལ་འཁིག་པའི་རེག་པ་ལ་བཟང་ངན་ཐ་དད་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མིན་

ཞིང་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་སྐེས་བུ་གཞན་དང་ཐ་ན་ཁྱི་དང་བ་རོག་ལ་སོགས་པ་

གཞན་གི་ཡང་ལོངས་སྤོད་ཡིན་ན། གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་མི་

རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་བུད་མེད་ངན་པ་ཞིག་ལ་ཁྱིམ་ཐབ་ཀིས་ཁྱོད་

གཟུགས་ངན་ནོ་ཞེས་སྨས་པས་དེས་གཟུགས་ངན་ནམ། བཟང་ཡང་རུང་འཁིག་པ་

བསྟེན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དོ་ཞེས་སྨས་པ་ལྟར་རོ། །དཔེའི་འཕོས་གཞན་འགེལ་པ་

ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བློ་གོས་ངན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཁྱོད་གཟུགས་མཛེས་ཁོ་ན་ལ་རྒྱུ་

ཅིས་ཆགས་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཉག་པོའི་ཡིད་ལ་ཉག་མོ་སྡུག་པ་ལྟར་སྐེས་པ་

གང་ལ་བུད་མེད་གང་ཡིད་དུ་འོང་བར་གྱུར་བ་དེ་ནི་དེ་ཡིས་འཚེངས་པར་རློམ་ཞིང་

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༦ན།   སྐུ། ༢༥བ༦ན།    བརྐམ   བླ། ༢༦བ༤ན།    རྐམ 

2  མ་ཕྱི། ༢༥ན༢ན།   སྐུ། ༢༦ན༡ན།    ཕྱིན་ཅྱི   བླ། ༢༦བ༦ན།    ཕྱི་ན 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ཁྱི་དང་བ་རོག་”རྣམས
1
་སོགས་ལའང་རང་རང་གི་མོ་ལ་ཆགས་པ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་

པས་སོ། །དཔེར་ན་གནོད་སྦིན་རང་གི་ཆུང་མ་ལ་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། བུད་མེད་ཡིད་འཕོག་རེད་དཀའ་ཞིང་རེད་པ་ངོ་མཚར་བས་དེ་ལ་

ཆགས་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ལ་ཡན་ལག་ཀུན་མཛེས་པའི་མོ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ཁྱོད་དང་ཕད་པའི་སྔར་ཡང་སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ན་ཐུན་མོང་བ་དེ་རེད་

པས་ཁྱོད་ལ་ངོ་མཚར་ལྟར་ཇི་ལྟར་ཡང་ནི་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །དཔེར་ན་

རྒྱལ་པོ་འཆར་བེད་ཀིས་བུད་མེད་ཐུན་མོང་བ་ཞིག་རེད་པས་ངོ་མཚར་བར་རློམ་པ་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བུད་མེད་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ཆགས་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། 

ཆགས་པ་ཡོན་ཏན་ཁོ་ནའི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བེད་པར་མ་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བུད་མེད་ཀུན་ལ་ཆགས་པར་མི་རིགས་ཀང་རང་བཞིན་དང་བ་ལ་

སོགས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལ་ཆགས་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་དང་

ལྡན་པ་སྡུག་པ་འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་དང་བཟློག་པ་སྐོན་དང་ལྡན་པ་ལ་ནི་ལྡོག་པ་ཞེ་

སང་གི་རྒྱུར་མཐོང་ནས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཆགས་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ། 

གཅིག་ལ་ཡང་རིམ་གིས་སྐོན་ཡོན་གཉིས་ཀ་འབྱུང་བས་སྐོན་ཡོན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

རྣམ་པར་གནས་པ་མེད་པས་སྔ་མ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའམ་ཅིག་ཤོས་ཕྱི་མ་སྐོན་དང་

ལྡན་པ་ལས་ནི་གང་ཞིག་བདེན་གཅིག་བདེན་ན་ཅིག་ཤོས་བདེན་པར་འགལ་བས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཆགས་སང་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་ཁ་ཟས་བཟང་པོ་ལོངས་སྤོད་

1  མ་ཕྱི། ༢༥ན༥ན།    +རྣམས   སྐུ། ༢༦ན༥ན།   བླ། ༢༧ན༣ན།    -རྣམས 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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པའི་ཚེ་དགའ་བ་དང༌། བཤང་ཁང་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་མི་དགའ་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ཁོ་ན་ཡིད་ལ་རེས་སུ་མཐུན་

པས་ཆགས་པའི་རྒྱུར་མི་རིགས་པར་ཐལ། བླུན་པོའི་འདོད་ཆགས་ཡོན་ཏན་དང་

ལྡན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་མི་སྐེའི་སྐོན་ལྡན་ལ་ཡང་སྐེ་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཡོན་

ཏན་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀི་ཆགས་པ་ལྡོག་པ་

ཡོན་ཏན་དང་མི་ལྡན་པའི་རྒྱུ་ལས་ག་ལ་ཞིག་ཡིན་ངོ་ཚ་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་མེད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་བམ་ཟེ་མ་ནིང་མོ་བུད་མེད་གཞན་གི་བདེ་བ་མི་ཚོར་བ་ལ་ངུ་བ་

བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། བུད་མེད་ཀིས་སྐེས་པ་ཤི་ཡང་ཕྱི་བཞིན་ལེབ་ཀི་སྐེས་པ་ནི་དེ་ལྟར་

མིན་པས་རང་ལ་ཆགས་པའི་བུད་མེད་བསྟེན་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། བུད་མེད་རང་

ཁོ་ན་ལ་ཆགས་པ་མེད་པར་ཐལ། བུད་མེད་ཇི་སྲིད་སྐེས་པ་གཞན་གི་”རོ
1
་ཤེས་

པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སྲིད་དུ་ནི་དེ་ནི་ཁྱོད་ལ་སིང་ཉེ་ཞིང་འདུག་ལ་གཞན་གི་རོ་མོང་བ་

ན་ཁྱོད་ཡང་འདོར་བས་ནད་ངན་དང་མཚུངས་པའི་བུད་མེད་ནི་རྟག་ཏུ་སྐེས་པ། 

གཞན་གི་རྐྱེན་ལས་བསྲུང་བར་བ་དགོས་པས། ཡིད་བརྟན་མི་བའོ། །དཔེར་ན་བམ་

ཟེ་མོ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྐེས་བུ་ལ་དེས་ལེགས་པར་”བསྒྲུབ
2
་པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས། ལང་ཚོ་ལ་བབ་པའི་ན་ཚོད་དང་པོ་ལ་

འདོད་པ་བསྟེན་པར་བཤད་པས་དེ་ལྟར་བ་བར་འོས་ཞེ་ན། རང་གཞན་བ་བ་མིན་པ་ལ་

སྦོར་བའི་ལུག་ལྟར་བ་བ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཆགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་བར་མར་གྱུར་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༣ན།    རོ   སྐུ། ༢༧ན༣ན།   བླ། ༢༨ན༡ན།    ངོ 

2  མ་ཕྱི། ༢༦ན༤ན།    བསྒྲུབ   སྐུ། ༢༧ན༤ན།    སྒྲུབ   བླ། ༢༨ན༢ན།    བསྒྲུབ 
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པའི་ཚེ་རང་གིས་བ་བ་ངན་པ་བས་པ་གང༌། ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒན་པོའི་ཚེ་ཆགས་བལ་བ་

མ་ཐོབ་ཀང་ཡིད་ལ་དན་པ་ཙམ་གིས་མི་འདོད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟ་བུར་ན་གོལ་བ་དག་

བཅོམ་པ་རྣམས་འདོད་ཆགས་ཀི་སྤོད་པ་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་གདུང་ཞིང་སད་པར་མི་འགྱུར་

ཤིན་ཏུ་སད་པ་དང་ཡིད་འབྱུང་གི་གནས་ཁོ་ནར་གཟིགས་པས་བདག་ལེགས་སུ་

འདོད་པས་སང་བར་བའོ། །དཔེར་ན་བུད་མེད་ཞིག་དུས་སྟོན་ལ་རིངས་པས་གོས་

པོའི་སེ་ལ་བེའུ་བཏགས་པ་དེས་ཅི་བེད་དིས་པས་ཤིན་ཏུ་ངོ་ཚ་བ་བཞིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ལ་ལྔ། བུད་མེད་དང་ཕད་པའི་བདེ་བ་འདོད་པ་ན་བདེ་བའི་མཆོག་ཏུ་མི་

འཐད་པ་དང༌། བུད་མེད་ལ་ཆགས་པས་རང་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བེད་པར་མི་འཐད་པ་

དང༌། བུད་མེད་དང་ཕད་པའི་བདེ་བའི་རྒྱུ་བུད་མེད་ཁོ་ནར་མི་འཐད་པ་དང༌། ཆགས་

ཅན་ཡང་དང་ཡང་དུ་བུད་མེད་དོན་དུ་གཉེར་བས་དེའི་བདེ་བ་འདོད་བར་མི་འཐད་

པའོ། །

དང་པོ་ནི། བུད་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་བདེ་བ་ནི་འདོད་ཁམས་ན་བདེ་བའི་མཆོག་

ཡིན་པས་དེའི་དོན་དུ་བུད་མེད་བཟུང་བར་བའོ། ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། བུད་མེད་དེ་

ལ་ཆགས་པ་གང་གི་ཡིད་རྟག་ཏུ་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་ཕྱིར་ཕྱོགས་པ་དེའི་བདེ་

བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་བདེ་བ་མཆོག་མིན་པར་ཐལ། བུད་མེད་ལ་མ་

ཆགས་པ་ལ། དེ་ལ་དམིགས་པའི་བདེ་བ་མེད་ཅིང་ཆགས་པ་དེ་ཡང་བླུན་པོ་མིན་པ་

ལ་མེད་ན་སྟེ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་བིས་པ་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་འདོད་པ་ཞིག་

དེའི་ཆེད་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་པོ་མོང་ཡང་འདོད་པ་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་བུད་མེད་བདག་གིར་བེད་ན་ཡང་འདི་ང་ཡི་ཡིན་གི་
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གཞན་གི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས། སྐེས་པ་གཞན་ལ་ཕག་དོག་གི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་འཛིན་

པ་འདི་ཀོ་སྟེ་འདི་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་མི་རིགས་པར་ཐལ། འདོད་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ལོངས་

སྤོད་ཀི་ཆེད་དུ་བུད་མེད་ལ་རྒྱུན་དུ་གུས་པ་བཞིན་དུ་རྟག་པར་ནི་མོ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཕད་པའི་སོ་ནས་བསྟེན་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་བམ་ཟེ་མོ་དོད་

ཉམས་པ་ཞིག་ཁ་ཟས་བཟང་ལ་མང་བ་དུ་མ་རེད་ཅིང་གཞན་ལ་སྦིན་པར་ཡང་མི་

བེད་རང་གིས་ཟ་མི་ནུས་ཀང་ད་དུང་ལེན་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་ན་འདོད་ཆགས་ལ་བདེ་བར་བརོད་ལ་དེ་བུད་མེད་མེད་

པར་མི་འབྱུང་བས་བུད་མེད་འདོད་པར་བའོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་བདེ་བ་ཡིན་

ན་དེ་འཇོམས་པའི་ཐབས་སུ་བུད་མེད་དག་གིས་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

བདེ་བ་དོར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བར་ཇི་ལྟར་ཡང་ནི་མ་མཐོང་སྟེ། མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་

རོ། །དཔེར་ན་བཀེས་པ་ཞིག་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་ནས་སོད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་མཐོང་གཞན་

དུ་ཆུ་མཐོང་དེ་ཕྱིར་འདུ་ཤེས་ནས་སྦྲུས་ཏེ་ཟོས་པ་དང་བཀེས་པ་དང་བལ་བས་ཐལ་

བར་ཤེས་ནས་དེས་སྐོ་སྟེ་ཟས་ཡོད་པ་ཡང་བོར་ནས་སོང་བ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། བུད་མེད་དང་སྦར་བས་བདེ་བ་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། བུད་མེད་དང་ལྷན་

ཅིག་སྦར་བའི་བདེ་བ་དེའི་རྒྱུ་མཛའ་མོ་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་བླུན་པོ་མིན་པ་སུ་ཞིག་

འཛིན་དེ་ཁོ་ན་མིན་པར་ཐལ། བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་སྦོར་བ་ནའང་དེའི་བདེ་བ། 

ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་ཀི་རྒྱུ་གཞན་ལས་སྐེ་འགྱུར་ན་སྟེ་སྐེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་

བིས་པ་རང་གི་ཁྱིམ་ཐབ་ཀིས་ལས་བེད་དུ་བཅུག་པས་མགུ་བ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། གལ་ཏེ་འདོད་པ་མ་སྐེས་པའི་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ཡོད་དེ། ཆགས་
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ཅན་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདོད་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་བདེ་

བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དོན་དུ་གཉེར་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁག་དང་ཆུ་སེར་འཛག་

པ་སོགས་ཀི་ཉེས་པ་མ་མཐོང་བས་ཅུད་ཟད་བདེ་བས་མཛེ་ཕོ་ཕྲུགས་པ་བཞིན་དུ་

འདོད་ཆགས་ཀི་བློ་གོས་ཀི་མིག་མདོངས་པས་འདོད་པའི་སྐོན་མི་མཐོང་བས་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །འཕགས་པ་ཆགས་བལ་རྣམས་ལ་མཛེ་ཕོ་ལྟར་ཆགས་ཅན་གི་གང་

ཟག་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པར་སང་བས་བདེ་བར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་

དང་ཆང་བསྟེན་པ་སོགས་རས་ཆུད་ཟ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལུས་མི ་གཙང་བར་མཐོང་བཞིན་དུ་ཆགས་པ་དགག་པ་ལ་

དྲུག །བུད་མེད་དང་ཕད་པའི་ཚེ་དེས་བརས་པ་ཆེན་པོ་བས་པ་བཟོད་པས་དེའི་ལུས་

ངག་གི་གཡོ་བ་བདེ་བ་ཡིན་པ་དགག་པ་དང༌། བུད་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་སྐེས་པ་གཞན་

ལ་ཕག་དོག་བེད་པས་བུད་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཡོད་པ་དགག་པ་དང༌། བུད་མེད་ཀི་ལུས་

མི་གཙང་བར་རྟོགས་བཞིན་དུ་ཆེས་ཆགས་པར་མི་རིགས་པ་དང༌། སྐོན་ཅན་མིན་

པས་སད་བ་མིན་པ་དགག་པ་དང༌། བུད་མེད་ཀི་ལུས་གཙང་བར་ཞེན་པ་དགག་པ་

དང༌། ལུས་གཙང་བར་ཞེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སང་བཞིན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་འདོད་པ་དག་ལ་མི་གཙང་བ་ཡོད་ཀང་བུད་མེད་དེས་

མཆིལ་བ་འཐོར་བ་སོགས་ཀི་བརས་པ་བཟོད་ཅིང་སར་ཡང་དེ་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིག་

སྨ་བའི་ལུས་ངག་གི་གཡོ་བ་དེ་བདེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་མི་རིགས་ཏེ། མགོན་མེད་ཅིང་

བཀེས་པས་ཉེན་པ་རྣམས་ལ་མུ་གེར་བ་བ་ཕྱུག་པོ་བརྩེ་བ་མེད་པ་དག་གིས་ལན་

བརྒྱར་བརས་སུ་ཟིན་ཀང་ཕྱིས་འདིས་ཅུང་ཟད་སྟེར་རོ་སམ་དུ་བརེས་ཐབས་གང་
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འབྱུང་བ་དེ་ནི་བུད་མེད་དང་ཕད་པའི་ཚེ་ཆགས་ཅན་ཀུན་གི་ལུས་ངག་གི་གཡོ་བ་ནི་

དཔེ་དེ་དང་འད་བ་ཡིན་པས་བདེ་བར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་བཙོན་རར་ཚུད་པ་

འགའ་ཞིག་ལི་བའི་འཐུང་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདི་ན་བུད་མེད་ཀི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པས་གཞན་ལ་ཕག་དོག་

བེད་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་བུད་མེད་ཀི་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེས་བུད་

མེད་ལ་བརྟེན་པའི་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ནོར་གིས་

དེགས་པ་ཡིིས་ནི་ཕྱུག་པོ་ཁ་ཅིག་འདིར་གཞན་མ་འཇུག་ཅིག་ཅེས་བཤང་ཁང་

ལའང་ཆགས་པ་སྐེ་ཞིང་དེ་དང་འད་བར་འདོད་ལྡན་ཁ་ཅིག་བུད་མེད་ལ་ལ་ལ་

ཆགས་པ་འགའ་ཞིག་སིང་པོ་མེད་པར་སྐེས་པ་འགའ་ལ་ཕག་དོག་བེད་པ་མཐོང་

བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་སམ་པོ་རྩེ་མོ་མཐོ་དམའ་ལ་དེགས་པས་བན་མོ་ཆུ་

འཐུང་དུ་མ་གནང་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བུད་མེད་ཀི་ལུས་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཡང་དེ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་

བས་ཆགས་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། མི་གཙང་བར་རྟོགས་བཞིན་དུ་ཆགས་པ་མི་རིགས་

པར་ཐལ། མི་གཙང་བ་རང་པས་རིས་པ་ལ་དེ་མ་མཐོང་བས་གཏི་མུག་འབྱུང་ཞིང་དི་

ང་བས་གནོད་པས་ཁོ་བ་འབྱུང་རིགས་ཀི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རེས་སུ་མི་མཐུན་པའི་འདོད་

ཆགས་ནི་འབྱུང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་ཆགས་པར་

མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་མཚན་མོ་མི་གཙང་བ་མནན་པ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། ལུས་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་སྐོན་ཅན་མིན་པས་སད་

པར་བ་བ་མིན་ཏེ། ཇི་སད་དུ། གཞན་ལས་བམ་ཟེ་རྣམས་གཙང་སྟེ། བུད་མེད་རྣམས་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

 573  

ནི་ཀུན་ལས་གཙང་། ཞེས་གགས་པས་སོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། སེམས་རྣལ་དུ་མི་

གནས་པའི་མི་རྣམས་མ་གཏོགས་ངན་སྐྱུགས་སོགས་མི་གཙང་བའི་སོད་ནི་ཤིན་ཏུ་

སད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ལུས་གང་ལས་མི་གཙང་བ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

བ་དེ་ནི་སད་པར་སེམས་རྣལ་དུ་གནས་པ་སུ་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་ཅིས་མི་སེམས་བུད་

མེད་ཀི་ལུས་སད་བ་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་མི་རིགས་སོ། །མི་རྣམས་མ་རྟོགས་ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་ན་བུད་མེད་ཀི་ལུས་སྐོན་ཅན་དུ་མ་གགས་པ་མི་རྣམས་ཀིས་མ་

རྟོགས་པར་ཟད་དེ་ཞེས་བཤད་དེ་འགེལ་པའི་དོན་སྔ་མ་ལྟར་སེམས་སོ། །དཔེར་ན་

བུད་མེད་མཛེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་འདོད་ལྡན་ཁ་ཅིག་གིས་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་འཛིན་ལ། 

དེ་སྐྱུག་པའི་སོད་ཐོགས་པ་མཐོང་ནས་སྐོན་ཅན་དུ་སེམས་པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་གཙང་བ་ཡོད་དེ། སྐེས་བུ་རྣམས་གཙང་བར་

ཞེན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། བུད་མེད་ཀི་ལུས་དེ་ལ་གཙང་བ་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་དོ་ཞེས་

བློ་ལྡན་མི་ནི་གང་ཞིག་སྨ་བར་མི་རིགས་པར་ཐལ། མེ་ཏོག་དང༌། དི་དང༌། རྒྱན་ལ་

སོགས་པ་དང་དངོས་པོ་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་མ་དང་བུད་མེད་ཀི་ལུས་དང་

ཕད་པའི་སྟོབས་ཀིས་གང་དུ་དམིགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་གངྒཱའི་ཆུ་

མངར་བ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཕད་པ་ན་བ་ཚྭ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ལ་གསུམ། ལུས་ཀིས་དེགས་པ་མཐོང་བས་ལུས་གཙང་བར་ཞེན་པ་

དགག་པ་དང༌། ལུས་ཀི་མི་གཙང་བའི་ཆ་འབད་པས་སོང་བ་མཐོང་བས་གཙང་བ་

ཡོད་པ་དགག་པ་དང༌། དང་སྲོང་དཀའ་ཐུབ་ཅན་གིས་བུད་མེད་ཀི་ལུས་བསྟེན་པ་

མཐོང་བས་བུད་མེད་ཀི་ལུས་སང་བ་མིན་པ་དགག་པའོ། །
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དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ལུས་ཀི་དེགས་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ལུས་ལ་གཙང་བ་ཡོད་དོ་

ཞེ་ན། མངལ་ནས་སྐེ་བཞིན་པ་གང་ཞིག་མའི་མངལ་དུ་ཕོ་བ་དང་ལོང་ཀ་གཉིས་ཀི་

བར་བཤང་ཁང་དང་འད་བའི་ནང་ན་འདུག་ཅིང་བཤང་བའི་ཉིང་ཁུས་གནས་པར་

བས་པ་དེ་མེད་པར་ནི་མི་གནས་པ་མི་གཙང་བའི་སྲིན་བུ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་རོངས་པས་

གཙང་ངོ་སམ་དུ་དེགས་པ་སྐེ་བར་ཟད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཙམ་གིས་དེགས་མི་རིགས་

པར་ཐལ་ལོ། །དཔེར་ན་བི་ཕོ་མི་གཙང་བའི་ཁོན་པར་བཅུག་པ་མི་གཙང་བས་སྲོག་

འཚོ་བ་ཞིག་ཕྱིས་དེ་ལས་ཐར་བ་ན་གཞན་གི་གོས་ཀིས་རེག་པས་ཀང་མི་གཙང་

བར་སེམས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཁྲུས་ལ་སོགས་པས་ལུས་ལ་མི་གཙང་བ་སོང་བའི་ཕྱིར་

ངེས་པར་ལུས་ལ་གཙང་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཆུའི་བསང་གཏོར་དང་ཁྲུས་ལ་སོགས་པ་

ཐབས་གང་གིས་ཀང་ལུས་ཀི་ནི་ནང་ཕུགས་གཙང་བར་མི་འགྱུར་ན་ཁྱོད་ནི་ལུས་

ཀི་ནང་ལ་གཙང་བའི་ཕྱིར་ཏུ་འབད་པ་བེད་པ་དེ་ལྟར་ལུས་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱི་རོལ་གི་

མི་གཙང་བ་ལ་མ་ཡིན། དེ་ལ་ཡང་གཙང་བའི་ཕྱིར་འབད་པར་རིགས་སོ། །དཔེར་ན། 

ཅེ་སྦང་གཉིས་གཅིག་ནི་པ་ལ་ཤའི་མེ་ཏོག་ལྷུང་བ་ལ་བསམས་ནས་ཤིང་འདི་ཐམས་

ཅད་འདི་འདའོ་སམ་པ་དང༌། ཅིག་ཤོས་ནི། ལྷུང་བ་དེ་ཤ་མིན་གི་པ་ལ་ཤ་ལ་གནས་

པ་དེ་ཤ་ཡིན་ནོ་སམ་པ་ལྟར་ལུས་ལས་བྱུང་བ་དེ་མི་གཙང༌། གང་གནས་པ་དེ་

གཙང་ངོ་སམ་པ་ཡང་དེ་དང་འདའོ། །

གསུམ་པ་ནི། བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་དང་སྲོང་དཀའ་ཐུབ་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཀང་

མི་སོང་བའི་ཕྱིར་བུད་མེད་ལ་སྲེད་པ་སང་བ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། བུད་མེད་གཅིན་ཅན་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ཡིན་ཡང་དང་སྲོང་དེ་དག་གིས་མི་སོང་བ་ནི་རང་དང་རང་བཞིན་འད་བས་ཡིན་ཏེ། 

གལ་ཏེ་མཛེ་ཅན་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་དེ་ལྟར་གཅིན་ཅན་ཀུན་ལ་

མཚུངས་པ་མིན་པར་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ན་མཛེ་ཅན་ས་འགེབས་པ་དང་རེག་

དོགས་བེད་པ་ཇི་བཞིན་དུ་གཅིན་ཅན་དེ་དེ་ལྟར་དེ་མེད་པའི་མི་ཀུན་གིས་སོང་བར་

འགྱུར་བས་རང་བཞིན་མཚུངས་པས་ཡིན་གི་གཙང་བས་མིན་ནོ། །དཔེར་ན་ལྦ་བ་

མེད་པའི་མི་ལྦ་བ་ཅན་གི་ཁེངས་པའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ན་དེ་ལ་གཟུགས་ངན་པར་རྟོག་

པ་བཞིན་ནོ། །རྒྱལ་པོའི་དཔེ་ནི་འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་བུད་མེད་ཀི་ལུས་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཡང་དི་ལ་སོགས་

པས་མཛེས་པར་བས་པས་མི་གཙང་བ་སེལ་ནུས་སོ་ཞེ་ན། ཡན་ལག་ཉམས་པ་ས་

སྡུམ་འགའ་ཞིག་ནི་བཅོས་མའི་སའི་ཚབ་མས་དགའ་བར་འགྱུར་ཞིང་རློམ་པ་ལྟར་

མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་མི་གཙང་བ་ཕྱིར་འཆོས་པའི་ཐབས་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་

ལུས་ལ་འདོགས་ཤིང་དེའི་སོ་ནས་ལུས་གཙང་བར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དེ་བཞིན་དུ་

འདོད་པས་ལུས་གཙང་བར་མི་འགྲུབ་བོ། །དཔེར་ན་བི་ལའི་ས་ལ་མར་བསྐུས་པས་

ཁ་ཟས་སྐ་བོའི་ཆང་བུ་ཡང་སྣུམ་བག་དང་ལྡན་པར་སེམས་པ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་ངེས་པར་ཆགས་རིགས་པའི་དི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

ངེས་པར་འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་གང་ནའང་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། 

མཐར་ཀུན་ལ་ཆགས་བལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང༌། མཐར་ལུས་གང་དུ་འཕགས་པ་

དག་བཅོམ་པ་རྣམས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་སྐེ་བ་དེ་གཙང་ཞེས་བ་བར་མི་རིགས་

ལ་སྟེ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ཚོང་པ་འགའ་ཞིག་རང་གི་བུ་མོ་མ་ཤེས་པའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཚེ་ཆགས་པ་དག་པོ་སྐེས་ལ། ཤེས་ནས་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་འདི་

དག་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་སྲིད་དམ་འོན་ཏེ་མིན་ཞེ་ན། མདོར་ན་མི་རྟག་པ་དང་མི་

གཙང་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བདག་མེད་ཅེས་བ་བ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་དངོས་

པོ་གཅིག་ཉིད་ལ་ནི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ་གང་འདུས་བས་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་རྟག་སྟེ། 

སད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་མི་རྟག་པ་དེ་ནི་མི་གཙང་སྟེ། སྐོ་བ་བསྐེད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །གང་མི་གཙང་བ་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་སྟེ། གནོད་པ་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་

སྡུག་བསྔལ་བ་དེ་བདག་མེད་པ་སྟེ། རང་དབང་ཅན་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རང་

གི་ལུས་ཀིས་མཚོན་པའི་འཁོར་བ་མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གནས་པ་ལ་སྐོ་

བ་བསྐེད་དེ། ཐར་པའི་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བའོ། །མི་གཙང་བཙོན་རར་རང་

ཉིད་བཅིངས་པ་ལྟར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་དེ་ལྟར་ཤེས་བས་ནས། །འགོ་ལ་

དམིགས་པའི་སིང་རེ་འབད་པས་བསྐེད། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་

བ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་གཙང་

བར་འཛིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སང་བར་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་གསུམ་པའི་འགེལ་

པའོ།།  །། 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

 577  

༼རབ་བེད་བཞི་པ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ 

སོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

བཞི་པ་ཟག་བཅས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བར་བཟུང་མི་

འོས་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་བདག་འཛིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སོང་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་

གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ང་རྒྱལ་གི་ཞེན་ཡུལ་འགོག་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བདག་འཛིན་གི་ས་བོན་དྲུངས་འབིན་པའི་གཉེན་པོ་ནི། རབ་བེད་

ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀི་སབས་ནས་སྟོན་ལ། འདིར་ནི་བདག་འཛིན་མངོན་གྱུར་ཟིལ་གིས་

གནོན་པའི་གཉེན་པོ་སྟོན་ཏེ། དེ་ཡང་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ལ་ང་རྒྱལ་

ཤས་ཆེ་བས་དེ་ལ་བརྩམས་ཏེ་གཙོ་བོར་སྟོན་ཏོ། །བདག་ཉིད་ལ་བསྟོད་པའི་ཁྱད་

པར་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་ལས་ང་ནི་མངའ་བདག་གོ་ཞེས་བདག་གམ་སྟེ་བདག་ཏུ་

འཛིན་པ་དང༌། ཡུལ་འདི་དག་ནི་བདག་གིའོ་སམ་དུ་དེགས་པའི་ང་རྒྱལ་ནི་སྲིད་པར་

གནས་ལུགས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སེམས་པའི་དམ་པ་སུ་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་

འགྱུར་ལ། གང་གི་ཕྱིར་ན་སྐེ་བོ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡུལ་འགའ་ཞིག་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་

དབང་བར་ཡོད་ན་དེ་ལྟར་བསྐེད་རིགས་ན་ཡང་སོ་སོ་སྐེ་བོའི་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་སོད་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལས་དབང་གིས་རིམ་གིས་སྦང་

བར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ནགས་ཚལ་དང་ཁང་མིག་མཐུན་མོང་བ་

བཞིན་དང་ཟློས་གར་མཁན་བཞིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དབང་ཕྱུག་གིས་དེགས་པ་དགག་པ་དང༌། རིགས་ཀིས་

དེགས་པ་དགག་པ་དང༌། སིག་པ་སོང་བའི་ཐབས་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། རྒྱུ་མཚན་ལྔས་རྒྱགས་པ་སང་བ་དང༌། རྒྱལ་པོས་ང་རྒྱལ་བ་མི་

རིགས་པ་དང༌། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པ་བསམ་པ་དང༌། རྒྱལ་པོས་སྐོ་བ་བསྐེད་

རིགས་པ་དང༌། རྒྱལ་སྲིད་ལ་ཆགས་པ་དག་པོ་མི་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། བན་ལ་རྒྱལ་པོར་མིང་བཏགས་པས་དེགས་པ་མི་རིགས་པ་

དང༌། ནོར་གཏོང་བ་དང་སྡུད་པ་ལ་དབང་ཡོད་པས་དེགས་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། 

འདོད་རྒུར་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པས་དེགས་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གི་

”བསྲུང
1
་བ་པོ་ཡིན་པས་དེགས་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། སྐེ་རྒུ་སྐོང་བར་བེད་པའི་

བསོད་ནམས་ཅན་ཡིན་པས་དེགས་པ་མི་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་གི་རྩོམ་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོ་ལ་དབང་དུ་བར་ཡོད་

པས་དེགས་པ་རིགས་སོ་ཞེ་ན། སལ་པ་དང་པོའི་མི་རྣམས་ཀིས་མ་བཏབ་པའི་

འབས་ས་ལུ་ནུབ་པའི་འོག་ཏུ་ཞིང་སོ་སོར་བགོས་པའི་འབས་བུ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྐུ་

བར་བེད་པ་ན་དེ་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་རང་གི་འབས་བུའི་དྲུག་ཆ་ག་རྔན་བིན་ནས་

ཞིང་”བསྲུང་
2
བ་པོར་བསོས་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བསད་པ་ཡིན་པས། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་

ཀི་དེགས་པ་བ་རིགས་ཅི་ཞིག་ཡིན་མི་རིགས་པར་ཐལ། སྐེ་བོ་མང་པོའི་ཚོགས་ཀི་

བན་འབས་བུའི་དྲུག་ཆས་བཏབ་པའི་བན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བ་བ་ཐམས་

ཅད་དབང་ཞེས་དེགས་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ། གང་ངམ་སྟེ་ལས་གང་བ་བ་བེད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣༡ན༢ན།    བསྲུང   སྐུ། ༣༢ན༦ན།    སྲུང   བླ། ༣༣ན༢ན།    བསྲུང 

2  མ་ཕྱི། ༣༡ན༤ན།    བསྲུང   སྐུ། ༣༢བ༢ན།    སྲུང   བླ། ༣༣ན༤ན།    བསྲུང 
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པོ་དེ་རུ་འགྱུར་བར་བ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་དབང་བེད་པ་པོ་ཉིད་དུ་བས་

ཤིང་བསོས་པ་ལ་རག་ལས་ནས་དེར་འགྱུར་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་རེ་བོས་

བན་ལས་བེད་པ་པོར་བསོས་པ་ལའང་རྒྱལ་མི་རིགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ནོར་གཏོང་བ་དང་སྡུད་པ་ལ་དབང་བས་དེགས་

པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར། རྒྱལ་པོའི་གསོ་བའི་ཚོགས་རང་གི་ཞབས་

འབིང་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལོ་ཕོགས་སོགས་འཐོབ་ཐོབ་པ་ཕོགས་བིན་པ་ན་རང་

ཉིད་དམའ་བ་དང༌། རེ་བོ་གཏོང་བ་པར་སེམས་པ་དེ་བཞིན་དུ་རེ་བོས་གསོ་བའི་

ཚོགས་ནོར་སྦིན་བ་བིན་པར་བས་ནས་རྒྱལ་པོ་བདག་ནི་གཏོང་བ་པོ་སམ་དུ་རློམ་

ཞིང་དེགས་པར་མི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན་ཁོལ་པོ་ལ་ག་རྔན་བིན་པས་གཏོང་བ་པོར་

དེགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཡུལ་རྣམས་ལ་རང་དབང་དུ་ལོངས་སྤོད་པས་དེགས་

པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་

ཞིང་དབང་པོ་ཐུབ་བ་གཞན་རྣམས་ཀི་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་གནས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བདེ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུར་དན་པའི་ཕྱིར། བདེ་བ་འབའ་ཞིག་གི་

རྒྱུར་མི་རིགས་པར་ཐལ། སྐེ་བོའི་ཚོགས་མང་པོ་བསྲུང་བའི་ལས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་

བར་ཆད་མེད་པར་མོང་བའི་གཞན་གི་ལས་ཀིས་འཚོ་དགོས་པ་ཁྱོད་ལ་དགའ་བའི་

རྒྱུ་གང་གིས་བསྐེད་པར་འགྱུར་རྒུད་པ་དུ་མའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བུད་མེད་དང་

ཆང་སོགས་ལ་ཆགས་པ་བཞིན་ནོ། །དཔེར་ན་རྐུན་པོ་ཆད་པས་གཅོད་པའི་ལས་སུ་

བསོས་པ་ལ་དགའ་བར་མི་རིགས་པ་བཞིན་ནོ། །
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བཞི་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་འཇིག་རྟེན་གི་”བསྲུང
1
་བ་པོ་ཡིན་པས་དེགས་པར་རིགས་

སོ་ཞེ་ན། དེ་ཙམ་གིས་དེགས་མི་རིགས་པར་ཐལ། རྒྱལ་པོ་འཇིག་རྟེན་གི་ནི་

”བསྲུང
2
་བ་པོ་དང་སྟེ་བསྲུང་བ་པོ་ཡིན་པས་དེགས་ན་འཇིག་རྟེན་པས་མ་བསྲུངས་

ན་རྒྱལ་པོ་བར་མེད་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་བསྲུང་བར་ས་བདག་ཉིད་ཀང་སང་བར་

འགྱུར་ན་ཅི་སྟེ་རྒྱུ་གཅིག་གིས་དེགས་པ་ཡོད་ཅིང་ཅི་སྟེ་བསྲུང་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

གཞན་གིས་དེགས་པ་དང་བལ་བ་རིགས་པ་མིན་ང་རྒྱལ་བ་བར་མི་རིགས་

སོ། །དཔེར་ན་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྲུང་བ་ལ་ང་རྒྱལ་བ་

མི་རིགས་པ་དང༌། ནགས་དང་སེངེ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོ་སྐེ་”རྒུ
3
་བུ་ལྟར་སྐོང་བའི་བསོད་ནམས་ཅན་ཡིན་

པས་དེགས་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་སིགས་མ་ལྔའི་འཇུག་པ་ཤས་ཆེ་བས་བམ་

ཟེ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཀུན་གི་ནང་ནས་རང་རང་གི་ལས་ལ་དགའ་བས་ཚེགས་

མེད་པར་འཚོ་བ་རྣམས་རེད་དཀའ་བས་ཕལ་ཆེར་མི་བརྟན་པར་མི་དགེ་བ་ལ་

འཇུག་པས་གལ་ཏེ། ཁྱོད་དེ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཀི་དྲུག་ཆའི་འཕོག་པ་པོ་ཡིན་ན། 

སིག་པའི་ཡང་དྲུག་ཆ་འཕོག་པ་པོར་འགྱུར་བས་ཁྱོད་ལ་མི་དགེ་བར་འགྱུར་བས་

དེས་ན་ཁྱོད་ལ་འགོ་བ་བཟང་པོ་དཀོན་པས་དེགས་པར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་

མཛེ་ཅན་སན་མི་བསྟེན་པར་འོ་མ་དང་ཉ་ཟ་བར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་མགོན་དང་རང་དབང་ཅན་ཡིན་

1  མ་ཕྱི། ༣༡བ༦ན།    བསྲུང   སྐུ། ༣༣ན༣ན།    སྲུང   བླ། ༣༣བ༦ན།    བསྲུང 

2  མ་ཕྱི། ༣༢ན༡ན།    བསྲུང   སྐུ། ༣༣ན༣ན།    སྲུང   བླ། ༣༣བ༦ན།    བསྲུང 

3  མ་ཕྱི། ༣༢ན༣ན།    རྒུ   སྐུ། ༣༣ན༥ན།    དགུ   བླ། ༣༤ན༢ན།    རྒུ 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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པས་ང་རྒྱལ་བ་བར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། ངེས་པར་བ་དགོས་པའི་ལས་གང་

ཞིག་རང་གིས་བར་ཡོད་བཞིན་དུ་མི་བེད་པར་གཞན་གིས་བསྐུལ་ཏེ་བེད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་ས་སྟེངས་ན་བླུན་པོ་ཞེས་བ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཡང་བ་བ་ཐམས་ཅད་གཞན་

གིས་ཞུས་ཤིང་བསྐུལ་བ་ལ་རག་ལས་པས་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པའི་གཞན་དབང་

ཅན་གཞན་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །དེས་ན་ང་རྒྱལ་བ་བར་མི་རིགས་

སོ། །དཔེར་ན། ཁྱི་དང་སྤེའུ་གཞན་གིས་བསོ་བ་ཉན་པ་ལ་ང་རྒྱལ་བ་མི་རིགས་པ་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ། རྒྱལ་པོས་གཞན་ལ་འཚེ་བའི་ལས་ཆོས་མིན་པར་བསྒྲུབ་པ་

དང༌། ཆོས་ཡིན་པ་དགག་པ་དང༌། དང་སྲོང་གིས་བཤད་པ་ཀུན་ཚང་མར་མི་བེད་པ་

དང༌། དག་བོ་ལ་འཚེ་བ་ཆོས་མིན་པ་དང༌། གཡུལ་ངོར་ཤི་བ་བདེ་འགོའི་རྒྱུ་མིན་

པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། འཇིག་རྟེན་བསྲུང་བ་རྒྱལ་པོ་ལ་རག་ལས་པས་ང་རྒྱལ་བ་

མི་རིགས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོས་སིག་ཏོ་ཅན་ཚར་གཅོད་པ་ཆོས་སུ་མི་རུང་བ་དང༌། 

རྒྱལ་པོས་མ་རུངས་པ་ཚར་གཅོད་པ་སིག་པར་མི་འགྱུར་བ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལ་གཞན་གི་གནོད་པ་བསྲུང་བ་རྒྱལ་

པོ་ལ་རག་ལས་པས་ང་རྒྱལ་རིགས་སོ་ཞེ་ན། སིག་པ་”སྦོང་བའི
1
་རྒྱལ་པོ་དེ་དང་

མཚུངས་པའི་བརྩེ་བ་མེད་པ་སུ་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་

བསྲུང་བ་ང་ལ་རག་ལས་སོ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ནི་ག་མང་པོ་མ་བིན་པར་ནན་

1  མ་ཕྱི། ༣༢བ༤ན།    སྦོང་བའྱི   སྐུ། ༣༣བ༦ན།   བླ། ༣༤བ༤ན།    སྤོད་པའྱི 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གིས་ལེན་ཅིང་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་སྲོག་གཅོད་སོགས་སིག་པ་མང་པོ་བེད་ན་སྟེ་བེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་སན་པ་དང་ངན་པ་ནོར་མང་པོ་འདོད་ནས་ཟུག་རྔུ་དེ་མ་ཐག་

མི་འབིན་པར་རིམ་གིས་འབིན་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སིག་པ་ཅན་ལ་ཆད་པ་མ་བཅད་ན་འཇིག་རྟེན་པ་གཞན་ཉམས་པར་

འགྱུར་བས་དེ་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་ཚར་བཅད་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། སྐེ་བོ་

སྲོག་གཅོད་སོགས་སིག་ཏོ་བེད་པ་རྣམས་ལ་གལ་ཏེ་བརྩེ་བ་བ་བར་རིགས་པ་མིན་ན། 

སིག་པ་ཅན་གི་བིས་པ་སོ་སོའི་སྐེ་བོ་ནི་ཐམས་ཅད་བརྩེ་བས་སོ་ནས་བསྲུང་བར་མི་

འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སིག་པ་བེད་པ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་ཡང་བརྩེ་བར་བ་སྟེ། གཞན་དུ་

ན་ཆོམས་རྐུན་པར་མ་གགས་པའི་ཚོམས་རྐུན་པར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་རང་གི་ལུས་

དང་ནོར་བསྲུང་བ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོས་ཀང་བསྲུང་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྐེ་”རྒུ
1
་བསྐང་བའི་ཕྱིར་སིག་པ་ཅན་ཚར་བཅད་པས་

རྒྱལ་པོ་ལ་སིག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ཞུགས་པའི་

ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞེན་པས་བདག་ཉིད་དགའ་བ་བསྐེད་པ་ཡི་རྒྱུ་ནི་གང་

དུ་ཡང་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཉ་དང་ཕག་གསོད་པ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀང་འདི་ནི་

བདག་གི་རིགས་རྒྱུད་ལས་འོངས་པའི་ལས་སོ་དགའ་བར་སེམས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །བམ་ཟེའི་བསྟན་བཅོས་ངན་པ་ལས་དུད་འགོ་རྣམས་ནི་སྐེ་རྒུའི་བདག་པོས་འཚོ་

བའི་ཆེད་དུ་སྤྲུལ་བས་བསད་ཀང་སིག་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྨ་བའི་ལུང་དང་རིགས་པ་

ལྟར་སང་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ཀིས་གསོད་པའི་སྦོར་བ་ལ་བརྩོན་པ་དང༌། དེ་

1  མ་ཕྱི། ༣༣ན༣ན།   བླ། ༣༥ན༣ན།  རྒུ      སྐུ། ༣༤ན༤ན།  དགུ



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ལྟར་གྲུབ་མཐའ་འཆའ་བ་རྣམས་ཀི་བསོད་ནམས་མིན་པ་སིག་པ་ལའང་འཇིག་ཅིང་

ཟད་པ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། དེའི་སིག་པ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོད་མི་འགྱུར་ཞེས་

པ་ནི་དཔེ་མ་དག་པའོ། །དཔེར་ན་ཁ་ཟས་སྔ་མ་མ་ཞུ་བཞུ་བར་བསམས་ནས་ཁ་ཟས་

བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ།  མ་རུངས་པ་ཚར་བཅད་ནས་འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་ཆོས་

ཡིན་པ་དགག་པ་དང༌། བློ་ཕུན་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོ་སྲེད་པས་འཇིག་རྟེན་

སྐོང་བ་ཆོས་མིན་པའི་དཔེ་དང༌། རྒྱགས་པ་དང་བག་མེད་ཀི་གཞི་ཡིན་པས་ཆོས་

མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱལ་པོས་འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་མཐོ་རིས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཆོས་ཡིན་

ལ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཆོས་གཞན་མི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། དྲུག་ཆས་གས་པའི་རྒྱལ་པོས་འཇིག་

རྟེན་ཡང་དག་པར་བསྲུང་བར་བེད་ཀང་དེ་ལྟར་བེད་དོ་ཞེས་བ་བ་གལ་ཏེ་ས་བདག་

ལ་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ན་གཞུང་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་གོ་མཚོན་བརྡུང་བ་དང་

འོབས་བེད་པ་སོགས་ཉོན་མོངས་བཟོ་མཁན་རྣམས་ལ་ཡང་ལས་དེ་དག་ཅི་སྟེ་ཆོས་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་དེ་དག་ཀང་ཆོས་སུ་འགྱུར་དགོས་ལ། འདོད་ན་ཆོས་མིན་པ་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་གོང་ཁྱེར་བསྲུང་བའི་ག་མི་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། བློ་ཕུན་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོས་སྲེད་པས་འཇིག་རྟེན་

སྐོང་བས། རྒྱལ་པོ་ལ་སད་པར་བ་བ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་བསྲུང་བས་བདག་ལ་

རག་ལས་ཀི་ས་བདག་དེ་ནི་རྒྱགས་པ་དང་བག་མེད་པ་དུ་མའི་གཞིར་གྱུར་པས་

སད་དོ། །དཔེར་ན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གཟིགས་པའི་འཕགས་པ་དམ་པས་འཇིག་རྟེན་
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པ་རྣམས་སྐེད་པར་བེད་པས་འཇིག་རྟེན་པ་ཀུན་གི་མ་སྲིད་པ་ཡི་ནི་སྲེད་པ་འཇིག་

རྟེན་པ་སྐེད་བེད་ཡིན་ཡང༌། སྐོན་དུ་གཟིགས་ནས་རྩ་བ་ནས་དྲུངས་འབིན་པ་བཞིན་

ནོ། །དཔེར་ན་འབོག་དགོན་པའི་ཚོང་པ་རས་ལ་ཧ་ཅང་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་བེད་པ་སད་

པར་བ་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པས་འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཆོས་སུ་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་ལམ་བཟང་པོ་བོར་ནས། དབང་

ཕྱུག་ཙམ་ལ་ཆགས་པའི་བླུན་པོ་མིན་པས་རྒྱལ་སྲིད་མི་འཐོབ་ལ་ལས་འབས་ལ་

རོངས་པའི་བླུན་པོ་ལ་བརྩེ་བ་ཡོད་པ་མིན་ན་འཇིག་རྟེན་གི་”བསྲུང
1
་བ་པོ་ཡིན་ཡང་

མིའི་བདག་པོ་རྒྱལ་པོ་བརྩེ་བ་མེད་པ་ལ་ཆོས་མི་གནས་ཤིང་རྒྱགས་པ་དང་བག་

མེད་ཀི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་དག་པོའི་བློན་པོ་བརྩེ་བ་མེད་པ་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དང་སྲོང་གིས་བཤད་པ་ཀུན་ཚད་མར་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་དང༌། ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་བས་པས་འཇིག་རྟེན་པ་བདེ་བའི་

ངེས་པ་མེད་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དང་སྲོང་གིས་བས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས། རྒྱལ་རིགས་ཀིས་

ཆོས་ཀི་འཆེ་བ་བས་ཀང་རྒྱལ་པོ་ལ་སིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་བཤད་པས་སོ་ཞེ་ན། 

དང་སོང་རྣམས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པའི་སྤོད་པ་ཀུན་དང་སྲོང་མཁས་པས་

བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན་དང་སྲོང་དེ་དག་ལ་ཡང་དམན་པ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༣༤ན༢ན།    བསྲུང   སྐུ། ༣༥ན༣ན།    སྲུང   བླ། ༣༦ན༢ན།    བསྲུང 
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འབིང་པོ་དང་ཁྱད་འཕགས་ས་ཚོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་དང་སྲོང་ཁ་ཅིག་

གི་བསྟན་བཅོས་ལས་བགོད་བ་མིན་པར་བགོད་པར་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་སྔ་རབས་པ་རྣམས་ཀིས་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཚད་

མར་བས་ནས། འཇིག་རྟེན་པ་ལེགས་པར་བསྐངས་པས་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་པས་འཇིག་རྟེན་པ་བདེ་བའི་

ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པར་སྔར་གིས་

བདག་དགེ་བ་བཟང་པོ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་པ་བུ་ལྟར་བསྐངས་པ་དེ་དག་གིས་

བདེ་ཞིང་རྒྱས་ལ། རྩོད་དུས་ཀི་ཆོས་ལ་བརྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་དིང་སང་རི་དྭགས་ཀི་

དགོན་པ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པ་སྟོངས་པར་བས་པས་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པའི་བསྟན་

བཅོས་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན། ཀ་ཀོའི་རྐུན་པོ་བུར་ཤིང་མ་སིན་པ་འཚིར་བ་

བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོས་གགས་དག་ལ་བབ་ན་དག་ལ་གནོད་པ་བས་

ཀང་ཆོས་མིན་པ་མེད་པ་བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ”་ཞེ་ན།
1
གལ་ཏེ་

དགའམ་གཞན་ཡང་རུང་མི་རིགས་པ་བེད་པ་ལ་གགས་རེད་ཅིང་གགས་སུ་བབ་པ་

ན་དབྱུག་པ་སོགས་ཀིས་བསྣུན་ཞིང་གནོད་པ་བེད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་གལ་ཏེ་སིག་པ་

ཡོད་པ་མིན་ན་རྐུན་པོ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་སིག་པ་དེ་དང་པོ་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་མིན་

པར་ཐལ། རྐུན་པོ་རྣམས་ཀིས་ནོར་བདག་ལ་གགས་སུ་བསྣུན་པ་དང་པོ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་དང༌། རྒྱལ་པོས་རྐུན་པོ་གགས་སུ་བསྣུན་པ་ཕྱིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གགས་

1  མ་ཕྱི། ༣༤བ༣ན།  སྐུ། ༣༥བ༤ན།  ་ཞེ་ན།    བླ། ༣༦བ༣ན།    །། 
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སུ་བསྣུན་པ་སྟེ་གགས་རེད་པ་ལ་ཡང་བཤད་པར་བའོ། །དཔེར་ན་བློན་པོ་ཁ་ཅིག་

གིས་རྒྱལ་པོ་ཤི་བ་དང་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་བསད་ཅིང་རང་ཉིད་ཀིས་རྒྱལ་སྲིད་

བཟུང་བས་འདི་ཕྱིར་མི་འདོད་པ་དུ་མ་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། གལ་ཏེ་གཡུལ་ངོར་དག་བོ་ཕམ་པར་བས་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ནོར་

ཐོབ་ཅིང་རྒྱལ་པོ་དགའ་བར་བས་པ་དང་རྒྱལ་པོའི་ཆེད་དུ་གཡུལ་ངོར་ཤི་ན། མཐོ་

རིས་སུ་འགོ་བས་རྒྱལ་པོས་གཡུལ་ལ་དགའ་བར་བའོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ཆང་དང་རྒྱན་

པོ་དང་བུད་མེད་སོགས་དག་ལ་བདོག་པ་ཀུན་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དམ་པ་མཉེས་

པའི་མཆོད་པ་མ་ཡིན་ན་སྟེ་མིན་ཞིང་བསོད་ནམས་ཀང་མིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། གཡུལ་

ངོར་ཁོ་ཞིང་རྔམ་པས་བདག་ཀང་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དམ་པ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་

སམ་དུ་སེམས་སམ་ཅི་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ན་དེ་ལས་མཐོ་རིས་སུ་འགྱུར་བ་མི་

རིགས་སོ། །དཔེར་ན། གནག་རི་མོས་གོས་པོ་ལ་ལུས་སྟོན་པ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་རྒྱལ་པོས་སྐོ་བ་བསྐེད་རིགས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀི་

མགོན་ཡིན་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་དགའ་བར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་

མགོན་ཡིན་པས་དེས་རེས་སུ་བསྟན་པ་ལས་མི་རིགས་པ་སངས་ནས་རིགས་པའི་

ལས་ལ་འཇུག་གོ་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་རེས་སུ་འདོམས་པའི་མགོན་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ན་མགོན་མེད་པ་ག་རྒུད་ཀི་སང་ན་གནས་པས་སྤོད་པ་རང་ཡན་དུ་གྱུར་

ཅིང༌། འདོམས་པ་པོ་དང་བལ་བས་མགོན་ཉིད་ཐོབ་པ་དེ་ཡིས་བདག་ཉིད་ནི་ངན་

སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུས་མ་བཏང་ཞིང་བཟུང་བ་ཡིན་ན། རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་པས་སུ་

ཞིག་དགའ་བར་འགྱུར་དགའ་བར་མི་རིགས་སོ། །དཔེ་ཕལ་ཆེར་ལས་འདི་ལྟར་
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འབྱུང་གི་དོན་ལ་དཔྱད་ན་མི་གཏོང༌། ཞེས་བཤད་ནས་གཏོང་དང་མགོན་དང་བལ་

བས་དགའ་བར་མི་རིགས་ཞེས་ཀང་བཤད་དུ་རུང་བ་འདའོ། །དཔེར་ན་དགེ་འདུན་

གི་གནས་བརྟན་མགོན་མེད་པ་ཞིག་ཕྱག་ལ་སོགས་པ་བས་པས་དགའ་བར་སེམས་

པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཆད་པ་ཞན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་གགས་པ་མི་འབྱུང་ལ། ཆད་པ་

དག་པོས་ཅན་ལ་ཤི་ཡང་གགས་པ་རེས་སུ་འཇུག་པས་ཆད་པ་དག་པོ་ཅན་དུ་བ་

རིགས་སོ་ཞེ་ན། ཤི་བའི་རེས་སུ་གགས་པས་ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་

འབྱུང་ན་དེ་ལྟར་རིགས་ཀང་རྒྱལ་པོ་ཤི་བར་གྱུར་པ་ལའང་གགས་པས་སིག་པ་

འཇོམས་པ་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ༌། །གལ་ཏེ་གགས་པས་སིག་

པའི་དི་མ་འཁྲུ་བར་བེད་ན་ཁྱོད་གཞན་གི་ནོར་འཕོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་མེད་

པ་དང་ཁྱི་འཚེད་པ་རྣམས་ལ་ཁྱི་རྣམས་ལ་བརིད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀིས་གགས་པ་

ཆེན་པོ་ཅི་སྟེ་མེད། དེས་ན་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པས་ཆད་པ་དག་པོ་ཅན་དུ་བ་

བར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན། ཕྱུག་པོའི་བུ་མོ་ཤི་བའི་རོ་འབོར་བ་ཆེན་པོས་ཕྱིར་

འབིན་པ་མཐོང་ནས་བུ་མོ་གཞན་ཞིག་བདག་ཀང་འདི་ལྟ་བུའི་འབོར་བ་དང་ལྡན་

པར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་སྲོག་དང་བལ་བར་བེད་པ་བཞིན་དུ། རྒྱལ་པོ་གགས་པའི་

ཆེད་དུ་སིག་པ་བེད་པ་ཡང་དེ་དང་འདའོ། །གཉིས་པ་རིགས་ཀིས་དེགས་པ་དགག་

པ་ལ་གསུམ། རྒྱལ་པོའི་སྲས་ཀིས་དེགས་པ་དགག་པ་དང༌། རྒྱལ་རིགས་ཙམ་གིས་

དེགས་པ་དགག་པ་དང༌། སྐེ་”རྒུ
1
་སྐོང་བའི་ལས་ཀིས་རྒྱལ་རིགས་སུ་འགྱུར་བ་

1  མ་ཕྱི། ༣༥བ༥ན།    རྒུ   སྐུ། ༣༦བ༥ན།    དགུ   བླ། ༣༧བ༦ན།    རྒུ  
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དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རིགས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་བུ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་ཐབས་ལ་འོས་ཀི་གཞན་

མིན་པས་དེགས་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། གང་གི་ཚེ་ཀུན་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་

དབང་ཕྱུག་ཉིད་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ནི་རང་གི་བསོད་ནམས་ཀིས་བསྐེད་པ་ཡིན་པ་

དེའི་ཚེ་སེམས་ཅན་འདི་ནི་སྐེ་བ་ནམ་ཡང་དབང་ཕྱུག་ལ་བརྟེན་པ་མིན་ནོ། ཞེས་

བརོད་པ་རེད་པ་མིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་ང་རྒྱལ་བ་བ་མི་རིགས་སོ། །བསོད་ནམས་ཀི་

ལས་ཅན་ཀུན་གི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་བཟོ་སབ་པ་ཀུན་གི་ཐུན་

མོང་བ་ཡིན་པས་དེགས་པར་མི་རིགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རིགས་སོ་སོར་ངེས་པ་མེད་པ་དང༌། 

རིགས་བཞི་ཡོད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རྒྱལ་རིགས་སུ་ངེས་པ་མེད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གང་གི་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲིད་སྐོང་བའི་ཆོས་ནི་རྒྱལ་རིགས་ཁོ་ན་ལ་

བཤད་ཀི་རིགས་གཞན་གསུམ་རྣམས་མིན་པས། རྒྱལ་རིགས་ཁོ་ནས་རྒྱལ་སྲིད་བ་

དགོས་པས་རིགས་ཀིས་དེགས་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རིགས་སོ་

སོར་ངེས་པ་མེད་དོ། །བསལ་བ་དང་པོའི་མི་རྣམས་རྫུས་ཏེ་སྐེ་ཞིང་ཡིད་ལས་བྱུང་

བ། རང་གི་འོད་ཅན་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་ཞིང་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ། དགའ་བའི་ཟས་

ཅན་ཕོ་མོའི་དབང་པོ་དང་བལ་བ་ཡིན་ལ། དུས་ཕྱིས་རིམ་གིས་ཁམ་གི་ཟས་ལ་

ཞུགས་ནས་ཕོ་དང་མོའི་དབང་པོས་བས་པའི་དབིབས་ཐ་དད་པར་གྱུར་ཏེ། མངལ་

ནས་སྐེ་བའི་སྐེ་གནས་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་གསོག་འཇིག་གི་སྐོན་གིས་མ་

བིན་པར་ལེན་པ་སོགས་ལ་ཞུགས་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་མི་དབུས་ལ་བབ་པ་ཞིག་སྐེ་
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བོའི་ཚོགས་ཕལ་པོ་ཆེས་ཞིང་བསྲུང་བ་ལ་བསོས་ཤིང་ལས་དེ་ཁས་བླངས་པ་ལ་

རྒྱལ་རིགས་ཞེས་གགས་སོ། །དབང་པོ་ཐུལ་བར་འདོད་པ་དག་དཀའ་ཐུབ་བསྒྲུབ་

པ་གོང་ནས་ཡིད་ཕྱིར་ཕྱོགས་པ་དེ་དག་ལ་བམ་ཟེ་ཞེས་དང༌། རྒྱལ་པོའི་བཀའ་

བཞིན་བེད་པ་ལ་རེའུའི་རིགས་དང༌། ཞིང་རོ་བ་ལ་སོགས་ལས་ངན་པ་ལ་སྦོར་བ་

དག་ནི་དམངས་རིགས་ཞེས་གགས་པས་འཚེ་བའི་ཚུལ་མི་འད་བའི་འཚོ་ཐབས་སོ་

ཅོག་ལ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་ནི་རིགས་ཞེས་བསད་པ་དེས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོ་སོར་ངེས་པའི་རིགས་ལས་བས་པའི་དབེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དཔེར་ན་བཅུད་མི་འད་བས་བས་པའི་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་དང་སྲོང་གིས་

བས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས། རྒྱལ་རིགས་ཀིས་འཚེ་བ་བས་ཀང་ཆོས་མིན་པ་མེད་

པར་འདོད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་མི་རྣམས་ལ་རུས་མི་འད་བ་བཞི་ཡོད་པ་དེའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་རིགས་ཐ་དད་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཕ་དང་མ་དག་ལས་སྐེས་པའི་རིགས་ངེས་

པ་ཅན་རེད་དཀའ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་དུ་རིགས་བཞིའི་དབེ་བ་བྱུང་བ་ནས་འདས་པའི་

དུས་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་དང་མི་མོ་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་ཡིད་སྐེས་པ་གཞན་ལ་ཤིན་ཏུ་

གཡོ་བ་སྟེ་དེའི་ཕྱིར་རྒྱལ་རིགས་ཞེས་བ་བ་རིགས་ལས་སོ་སོར་ངེས་པ་ཅན་འགའ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་རིགས་རྒྱུད་ཀིས་ང་རྒྱལ་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་ཁ་ཅིག་

གིས་བམ་ཟེའི་ཁྱིམ་དུ་གསེར་གི་སྤི་བླུགས་བལྟམས། དུས་རིང་པོ་ལོན་ནས་ཁྱིམ་

གི་བདག་པོ་ཡང་དུ་མ་འཕོས་ཤིང་སྤི་བླུགས་ཀང་མི་འད་བ་འཕོས་པ་བཞིན་ནོ། །
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གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱལ་རིགས་ཀིས་རིགས་སུ་མི་འགྱུར་ན། སྐེ་”རྒུ
1
་སྐོང་

བའི་ལས་ཀིས་རྒྱལ་རིགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་ལ་

སོགས་པའི་རྒྱལ་རིགས་ཀི་ལས་ཀིས་དམངས་རིགས་ཀང་རྒྱལ་རིགས་ཞེས་བ་

བར་འགྱུར་ན་ནི་རིགས་བེད་འདོན་པ་ལ་སོགས་པའི་བམ་ཟེའི་ལས་བས་པ་ཉིད་

ཀིས་དམངས་རིགས་ཀང་བམ་ཟེར་ནི་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་འགྱུར་བ་མིན་པར་

སེམས་ངེས་ན་ལས་ཀིས་རྒྱལ་རིགས་སུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་འདོད་པ་མི་རིགས་ཏེ། 

དཔེར་ན། གྲུ་ཕ་རོལ་དང་ཚུལ་རོལ་ཏུ་འགོའ་ོའོང་ངོ་ཞེས་སྨ་མོད་ཀང༌། ཕ་རོལ་དང་

ཚུལ་རོལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རྒྱལ་པོས་དུས་ལ་བབ་པ་ན་སྐེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལ་ནོར་ལ་

སོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འགེད་ནུས་པས་ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་ཅན་ཡིན་པས་

དེགས་རིགས་པ་དགག་པ་དང༌། དེས་ན་རྒྱལ་པོས་རློམ་པ་ཆེན་པོ་བ་རིགས་པ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་དུས་ལ་བབ་པ་ན་སྐེ་བོ་ཕལ་པོ་

ཆེ་ལ་ལོངས་སྤོད་འགེད་ནུས་པས་དེགས་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། ཡུན་རིང་པོར་

བསགས་པའི་ལོངས་སྤོད་འགེད་ནུས་པ་བདེན་མོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དེའི་དོན་དུ་

བསགས་པའི་སིག་པ་ལ་དབང་ཕྱུག་ལྟར་འགེད་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་པར་སིག་པའི་

འབས་བུ་རང་ཁོ་ནས་མོང་དགོས་ན་གཞན་གི་དོན་དུ་དགོས་པ་ཆུང་ངུས་མཁས་པ་

ནི་སུ་ཞིག་རང་ཉིད་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་འཇོམས་པར་བེད་དེས་ངོ་ཚ་བར་རིགས་ཀི་

1  མ་ཕྱི། ༣༦བ༥ན།   བླ། ༣༨བ༦ན།  རྒུ        སྐུ། ༣༧བ༦ན།    དགུ
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དེགས་པར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་མ་ཧེ་བསད་ནས་མཆོད་སྦིན་བེད་པ་མང་པོས་

ཟ་ན་ཡང་སིག་པ་དེ་གསོད་པ་པོ་ཁོ་ན་ལ་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པས་ང་རྒྱལ་བ་བར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། 

རྒྱལ་སྲིད་ལ་སོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྐེད་པ་བདག་ནི་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་

ཕྱིན་པའོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ནི། རང་དང་དབང་ཕྱུག་མཉམ་པ་དང་རང་ལས་ཆེས་ཁྱད་

པར་འཕགས་པའི་ཕ་རོལ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕུན་ཚོགས་ལ་བལྟ་བར་

བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བས་ན་ཚུལ་ལུགས་ལེགས་པར་རྟོག་ཤེས་པའི་དམ་པ་སིང་ལ་ང་རྒྱལ་

མི་གནས་སོ། །དཔེར་ན་བམ་ཟེ་ནོར་འཛིན་གི་ཆུང་མ་གཟུགས་ཀིས་དེགས་ནས་ང་

རྒྱལ་བ་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོའི་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས་རིམ་གོ་མ་མཐོང་བས་དེགས་པ་

ཉམས་པ་བཞིན་ནོ། །ལུས་འདི་མི་རྟག་མི་གཙང་བསམ་བས་ཤིང༌། །ལུས་ལ་སྲེད་པའི་

ཉེས་པ་ཤེས་བས་ཏེ། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ལ་བརྩོན་བ་ཞིང༌། །བདག་དང་བདག་

གིར་དེགས་པ་སང་བར་བ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་བདག་

ཏུ་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞི་པའི་འགེལ་

པའོ།།  །།
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༼རབ་བེད་ལྔ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ 

བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

གཉིས་པ་འཇུག་སེམས་བསྐེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་བཞི། 

དངོས་ཀི་དོན་དང༌། སྤོད་པའི་གེགས་ཉོན་མོངས་སང་བའི་ཐབས་བཤད་པ་དང༌། ཉོན་

མོངས་ཀི་དམིགས་པ་འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཞེན་པ་སང་བ་དང་། ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་

བའི་སོད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་སོབ་མའི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ཐོབ་བའི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེ་བ་བསྟན་པ་དང༌། དེའི་

རྒྱུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། འབས་བུ་

ཀུན་མཁྱེན་གི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། བློ་དམན་ཐེག་ཆེན་ལ་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། དེའི་འབས་བུ་

དང༌། དི་བ་བཅུ་བཞིའི་ལན་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཀུན་མཁྱེན་མིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་

རུང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྱད་པར་དམན་

པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་ལ་སྐོ་ནས་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་ཞིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་

པོའི་རིགས་ཅན་རྣམས་སིང་རེ་ཆེན་པོ་བསྐེད་དེ་སངས་རྒྱས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་རྒྱུ་

འདི་དག་གང་ལས་རེད་ཅེ་ན། སངས་རྒྱས་ལས་སོ། །དེ་ཅི་འད་ཞིག་ཅེ་ན། ཐུགས་

རེ་ཆེན་པོས་འགོ་བ་མ་ལུས་པའི་དོན་དུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཛད་པ་མཛད་

པ་ཞིག་སྟེ། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སོ་གསུམ་གི་གཡོ་བ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་
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ཕན་པའི་རྒྱུ་མེད་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། འོད་

ཟེར་བརྒྱ་སྟོང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ཀི་མཐིལ་ནས་

བྱུང༌། །སེམས་ཅན་དམལ་བ་ཐམས་ཅད་བསིལ་བར་གྱུར། །སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་

བས་ནས་བདེ་བ་མོང་ཞེས་པ་དང༌། རྒྱལ་བས་སོ་ཡི་ཐེམ་སྟེངས་ཞབས་”བཞག་

ཆེ
1
། །དམུས་ལོང་གྱུར་པའི་མི་གང་ཅི་ཡོད་དང༌། །རྣ་བས་མི་ཐོས་མགོན་དང་བསོད་

ནམས་ཆུང༌། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་མིག་དང་རྣ་བ་ཐོབ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

བཞིན་དུ་འཕེན་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་དབུགས་ཀང་དམལ་

བ་པ་རྣམས་ཀི་སོད་ཀི་སྟེང་དུ་སྤིན་ཆེན་པོ་མིག་སན་གི་ཕུང་པོ་དང་འད་ཞིང་དམལ་

བ་པའི་ཡིད་འཕོག་པ་ལས་ཆར་གི་ཚོགས་རོ་ཞིམ་ཞིང་བསིལ་བ་བབ་པས་དམལ་

བའི་མེའི་ཕུང་པོ་ཞི་བར་བས་པས། དམལ་བ་པ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ནས་

གང་གི་མཐུས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བས་སམ་དུ་སེམས་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

མཚན་དཔེས་སྤས་པ་མཐོང་ནས་དེ་ལ་དད་པའི་མཐུས་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་

ཞིང༌། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པས་དབུགས་ཀང་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ནི། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་སན་པའི་སར་ཁོ་ནར་ཡང་དག་པར་

འབྱུང་ན་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པའི་མཛད་པས་ཕན་ཐོགས་པ་ལྟ་ཅི་སོས། དེས་ན་

བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དད་ཅིང་

གུར་པར་བའོ། །དཔེར་ན་རྩིབས་ལོགས་སྐེས་ཀི་དགེ་སོང་འཁྲུལ་འཁོར་མཁན་གི་

ཁྱིམ་དུ་དབར་ཁས་བླངས་པའི་བྱུང་བ་འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣༨ན༥ན།  བཞག་ཆེ     སྐུ། ༣༩ན༥ན།  གཞག་ཚེ    བླ། བཞག་ཚེ
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གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་ཉེ་བར་བསྟེན་པ་རྣམས་ནི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་

ལ་ཐུག་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པ་

ཀུན་ལ་འཆི་བདག་གི་སྒ་ཇི་ལྟར་འཇིགས་པ་བསྐེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་

མཁྱེན་ཞེས་པའི་སྒ་འདི་ནི་གང་གིས་ཐོས་པ་ལས་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་སལ་པ་

ཅན་དུ་འགྱུར་བས་འཆི་བདག་ལ་ཡང་འཇིགས་པ་བསྐེད་དེ་འཆི་བདག་འཇོམས་

པར་འགྱུར་རོ། །མདོ་ལས། གང་དག་གིས་ངའི་མཚན་ཐོས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་ལས་ཐེག་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་ཡོངས་སུ་

མ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་ན། རྒྱལ་པོ་ཞིག་

ལ་བུ་སྐེས་པ་དང༌། བཙོན་ཐམས་ཅད་བཏང་བར་དིལ་བསྒགས་པ་དང་འབངས་

རྣམས་དགའ་བ་སྐེས་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རྟག་མི་རྟག་སོགས་དི་བ་བཅུ་

བཞིའི་བར་མི་སྤོད་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མིན་པར་འགྱུར་བ་མིན་ནམ་ཞེ་ན་

མིན་ཏེ། དེ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་མིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མིན་པར་མ་ཟད་ཀུན་

མཁྱེན་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་ཐུབ་པ་ལ་གནས་སབས་དང་མཐར་

ཐུག་གི་མཛད་པའི་དུས་དང་དུས་མིན་པ་དང་མཛད་པར་བ་བ་མིན་པ་མི་ཕན་པ་

དང་གནོད་པ་དང་གསུང་བ་མཐའ་དག་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཤིང་གསུང་བ་མིན་

པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་པ་མངའ་བ་ཡིན་པས་ལན་ལུང་མི་

སྟོན་པ་ནི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་ལ་བརྩམས་ནས་འདི་བ་ཡིན་པས་ཁྱད་གཞི་

བཀག་པའི་ཁྱད་ཆོས་མི་རུང་ཞིང་བདག་མེད་པ་བསྟན་ན་ཟབ་མོའི་སོད་དུ་མི་རུང་
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བར་གཟིགས་ནས་ལན་ལུང་མ་བསྟན་པ་དེས་ན་སོད་དང་སོད་མིན་པ་མཐའ་དག་

མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཀུན་མཁྱེན་ནི་མིན་ཞེས་བ་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

ཅི་ཡོད་མེད་ལ། དེ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་

མི་གསུང་བཞུགས། །གང་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཟབ་པའི་ཆོས། །སོད་མིན་འགོ་ལ་མི་གསུང་

བ། །དེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀིས། །ཀུན་མཁྱེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཤེས། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་འགའ་ཞིག་བམ་ཟེ་འབོར་བ་ཅན་ཆད་

པས་བཅད་འདོད་པས་ཁྱོད་ཀི་ཁྱིམ་ན་ཁོན་པ་འདུག་པ་མྱུར་དུ་”ཐོང་ཞིག
1
་དེ་ལྟ་

མིན་ན་ཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨས་པ་དང༌། བམ་ཟེའི་”མུ
2
་མོས་ནོར་གིས་ནོར་

འགུགས་པ་བཞིན་དུ་ཁོན་པ་གཞན་ཞིག་མངག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའི་ཐབས་ཀིས་

ཆད་པ་དང་བལ་བ་བཞིན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀང་ཐབས་མཁས་པས་འགོ་བའི་དོན་

མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གསུང་བ་མིན་པ་མི་གསུང་ན། ལྷ་སྦིན་ལ་བརྩམས་ཏེ་

གོས་དུ་མ་ཅན་གི་བུ་མཆིལ་ཟན་ལ་ཅི་ཞེས་གསུངས་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། གསུངས་

མོད་ཀི་འདི་ནི་གཞན་ལ་གནོད་པ་ཡང་མིན་ལ། སིག་པ་ལས་ལྡོག་པའི་ཆེད་དུ་

གསུངས་པའོ། །དེའི་ཚེ་ལྷ་སྦིན་དམའ་ཕབ་པར་མ་མཛད་ན་འགོ་བ་མང་པོ་ལ་གནོད་

པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་གཟིགས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྤོད་པ་ལ་སོབ་པའི་ཀུན་སོང་གི་ཁྱད་པར་དང༌། སེམས་

བསྐེད་པའི་བསོད་ནམས་དང༌། སྤོད་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་དངོས་སོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣༩ན༦ན།    ཐོང་ཞྱིག   སྐུ། ༤༠བ༡ན།    ཐོངས་ཤྱིག   བླ། ༤༡བ༡ན།    ཐོང་ཞྱིག 

2  མ་ཕྱི། ༣༩བ༡ན།    མུ   སྐུ། ༤༠བ༡ན།    བུ   བླ། ༤༡བ༢ན།    ནུ 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 596  

དང་པོ་ལ་གཉིས། སོ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཡིད་གཙོ་བོའི་དོན་ཅན་དུ་བསྟན་པ་

དང༌། གཞན་ལ་མི་དགེ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བསམ་པའི་

དབང་གིས་དགེ་ལེགས་སུ་འགྱུར་བར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སོ་གསུམ་གི་ལས་ཀུན་ལ་ཡིད་ནི་དོན་པོར་ཏེ་གཙོ་བོར་བསྒྲུབ་པར་

བ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་ཀུན་སོང་གི་སེམས་དགེ་མི་དགེའི་དབང་དུ་མ་གཏོགས་པར་

འགོ་བ་དང་འོང་བ་སོགས་ལ་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མིན་པ་ལ་སོགས་པ་

མ་མཐོང་བ་དེའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་གཅེར་བུ་བ་ཞིག་ལྷ་ཁང་དུ་ཞུགས་ཏེ་སྐུ་གཟུགས་

གཅིག་ལ་ཕྱག་འཚལ། གཞན་ལ་འོག་སོས་རེག་པར་བེད་པས་དེ་དགེ་བ་དང་སིག་

པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལས་ཀུན་ལ་ཡིད་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་གཞན་ལ་ཕན་པའི་

བསམ་པས་ཀུན་ནས་སང་བས་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ལ་སྦིན་སོགས་དགེ་བའམ་འོན་ཏེ། སྲོག་གཅོད་སོགས་གཞན་ལ་མི་དགེ་བར་གྱུར་

ཀང་རུང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ཐམས་ཅད་དགེ་ལེགས་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

གང་གི་ཕྱིར་ན་ཡིད་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་མི་དགེ་བ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་དགེ་བ་ལ་

འཇུག་པ་དེའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིང་

རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་བ་དེད་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་

བརྒྱ་ཚོགས་པར་གྱུར་པ་གསོད་པར་འདོད་པའི་དེད་དཔོན་རྐུན་པོ་ཞིག་མདུང་ཐུང་

གིས་བསད་པས་བསལ་བ་འབུམ་དུ་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་པར་བཤད་པ་

བཞིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དོན་དམ་པའི་སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པའི་བསོད་ནམས་

དང༌། གཞན་སེམས་བསྐེད་དུ་བཅུག་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཁྱད་པར་རོ། །

དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ལ་གང་ནས་བཟུང་སྟེ་དོན་དམ་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ནས་སོ། །དེའི་ཡོན་ཏན་གི་

ཁྱད་པར་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པའི་བསོད་

ནམས་ནི་བསོད་ནམས་གང་ཞིག་ཉེ་བར་བསགས་པས་གིང་བཞི་པའི་བདག་པོ་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་བའི་བསོད་ནམས་ཆེ་ས་མང་ན་ས་སྟེངས་

ཀི་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་དེར་འགྱུར་བའི་བསོད་ནམས་མང་བ་ལྟ་ཅི་སོས། སྔར་བཤད་

པའི་བསོད་ནམས་དེ་ནི་ས་སྟེངས་ཀི་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཉིད་

དུ་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་བསོད་ནམས་ལ་ཆེས་ཁྱད་པར་འཕགས་སོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་

པོའི་དིལ་བསྒགས་ནས་རིགས་པ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ནི་དེའི་ནོར་མང་པོ་ཉིད་འདུ་

བའི་སོ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ཀུན་རོབ་པ་དང༌། དོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཁྱད་པར་མ་ཕྱེད་པར། སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཡིན་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཚན་

ཉིད་པ་མིན་པར་འདོད་པ་ནི་སིག་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པས་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་

བཞིན་དུ་དོར་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐེད་དུ་བཅུག་པའི་བསོད་

ནམས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སད་དུ་དེའི་རིང་བསྲེལ་གི་སིང་པོ་ཅན་རིན་

ཆེན་གསེར་དང༌། བཻ་ཌཱུརྱ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ས་བདུན་གི་རང་བཞིན་གི་

མཆོད་རྟེན་རྒྱར་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་ཚད་དང་
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མཉམ་པ། འཕང་དུ་འོག་མིན་གི་འཇིག་རྟེན་སེད་དུ་མཐོ་བ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བརྒྱན་པ་སྐེས་བུ་འགས་བས་པའི་བསོད་ནམས་དེ་པས་སེམས་བསྐེད་དུ་བཅུག་ན་

འདུལ་བ་པོའི་བསོད་ནམས་མཆོག་ཏུ་བཀ་བས་ཤིང་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་བརོད་

པ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྐེས་བུ་གཅིག་ཤི་བ་ན་མཛའ་བཤེས་གཅིག་གིས་”རོས་

བིན
1
་པ་དང༌། “ཅིག

2
་ཤོས་ཀིས་བུ་མང་སྐོང་བ་ཕྱི་མ་མཆོག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་པུར་སྦོང་བ་ལས་གདུང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བ་བའི་དོན་གཞན་བང་

ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་དུ་བཅུག་པ་བསོད་ནམས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ། གཞན་དོན་མཛད་པའི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་དང༌། བསམ་

པའི་ཁྱད་པར་དང༌། སིང་རེ་དམན་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ལ་མ་དད་པའི་ཉེས་པ་དང་དད་པ་བསོམ་རིགས་པ་དང༌། སྤོད་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་

མཛད་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་གི་དོན་བ་ཞེ་ན། དེའི་

བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་བ་སྟེ་སོབ་མ་དེ་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་བླ་མ་ཡིས་སོབ་མ་

ལ་ནི་དེའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ལུས་ངག་གིས་སྲི་ཞུ་བ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་

སོབ་མ་དེས་བ་བ་གང་བས་ན་རང་ལ་ཕན་པ་མི་ཤེས་པ་གཞན་གི་རེས་སུ་བསྟན་

དགོས་པ་དེའི་ཕྱིར་སོབ་མ་ཞེས་བའོ། །དཔེར་ན་སྟེང་རྒྱས་འོད་སྲུངས་སྟོན་པས་ཆོ་

འཕྲུལ་གིས་རིམ་གིས་རེས་སུ་བཟུང་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། གནོང་མི་བཀུར་བའི་གང་ཟག་ལ་བརྩེ་བ་བ་བའི་དཔེ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༤༠བ༥ན།  རོས་བྱིན     སྐུ། ༤༡བ༥ན།  རོ་འབྱིན     བླ། ༤༢བ༦ན།  རོའྱི་བྱིན

2  མ་ཕྱི། ༤༠བ༥ན། སྐུ། ༤༤༡བ༥ན།    ཅྱིག     བླ། ༤༢བ༦ན།  གཅྱིག



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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གདུལ་བ་དཀི་བའི་རིམས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ལྷག་པར་བརྩེ་བར་བ་

བ་དང༌། དབང་པོ་དང་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་གཞན་དོན་མཛད་པའི་ཚུལ་དང༌། 

སིང་རེའི་སྟོབས་རྒྱས་པའི་འབས་བུའོ། །

དང་པོ་ནི། སོབ་མ་གནོང་མི་བཀུར་ན་ཡང་དེའི་ཉོན་མོངས་གཞོམ་པ་ལ་འབད་

པར་བ་སྟེ། དཔེར་ན་གདོན་གི་དབང་གིས་ནད་པ་སན་པ་ལ་ལྷག་པར་ཁོ་ཡང་འབྱུང་

པོས་བཟུང་བའི་ནད་པ་ལ་སན་པ་འཁྲུག་པ་མིན་པ་ལྟར་ཐུབ་པ། གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་

ཉོན་མོངས་པ་དག །སེམས་ཅན་མ་རུངས་པར་བེད་པས་སྐོན་དུ་གཟིགས་ཀི་ཉོན་

མོངས་དང་འབེལ་བའི་གང་ཟག་ལ་ཁོ་བ་མིན་པས་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པར་

འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཚུལ་དེ་ལྟར་སབ་པར་བའོ། །དཔེར་ན་སེངེ་མཚོན་འཕེན་པ་པོ་

ལ་བསྣུན་གི་འཕངས་པའི་མཚོན་ལ་མི་བསྣུན་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོབ་མ་ལ་རེས་སུ་སྟོན་པའི་སོབ་དཔོན་གིས་གདུལ་བ་ལ། གང་

ཞིག་སྦིན་པ་སོགས་གང་དང་གང་ལ་དགའ་བ་དེའི་གཏམ་དེ་དང་དེ་ཆེས་སྔར་

ལེགས་པར་བསྟན་ནས་དཔྱད་པར་བ་སྟེ་ཐོག་མའི་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་

གདམས་པ་བས་ནས་ཕྱིས་ཟབ་མོའི་གཏམ་བ་སྟེ། དང་པོ་ནས་ཟབ་མོའི་གཏམ་

གིས་ཡིད་ཕྱིར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱུད་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ན། དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་

སོད་ནི་ཅིས་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སེར་ས་ཅན་སྦིན་པའི་གཏམ་ལ་མི་དགའ་བས་

ལོངས་སྤོད་འདོད་པ་དག་སྦིན་པ་བཏང་བར་བའོ་ཞེས་སོགས་བརོད་པ་བཞིན་

ནོ། །དཔེར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྲ་མཛེས་ཀིས་ཚོང་བའི་བུད་མེད་རིམ་གིས་

དེའི་བསམ་དང་མཐུན་པར་ཁིད་པ་བཞིན་ནོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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གསུམ་པ་ནི། ཉེས་པ་ལས་ལན་བརྒྱ་ར་བཟློག་ཏུ་ཟིན་ཀང་ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་

རིགས་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལྷག་པར་བརྩེ་བར་བ་

སྟེ། ཇི་ལྟར་དེ་དཔེར་ན་མ་ནི་ཁྱད་པར་དུ་ནད་ཀིས་ཐེབས་པའི་བུ་ལ་གདུང་བར་

འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྩེ་བ་ཡང་དམ་པ་མིན་པ་ལ་ཁྱད་

པར་དུ་སྐེའོ། །དཔེར་ན་གདོལ་པ་མོའི་བུ་དྲུག་པ་བ་བ་མིན་པས་རྒྱལ་པོས་བསད་

པར་དོགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པ་ན་སེམས་ཅན་

རྣམས་བསམ་པ་དང་མོས་པ་དང་དབང་པོ་ཐ་དད་པས་ལ་ལའི་སོབ་མར་འགྱུར་བར་

བ་སྟེ་ཕན་པ་རེས་སུ་སྟོན་པར་བེད་དོ། །རང་ཉིད་དམན་པར་སེམས་པ་ལ་ལ་ཡི་ནི་

བླ་མར་འགྱུར་བར་བས་ནས་ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་རེས་སུ་སྟོན་པས་སེམས་

ཅན་འདུལ་བའི་ཐབས་དང་རིག་པ་ས་ཚོགས་པའི་ཐབས་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཀི་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་མ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པར་བེད་

དོ། །དཔེར་ན་སན་པ་མཁས་པ་ནད་པ་ལ་སྣུམ་ཆོས་དང་སྐ་ཆོས་ས་ཚོགས་བེད་པ་

བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས། སིང་རེའི་སྟོབས་ལྷག་པར་རྒྱས་ན་གདུལ་བ་མིན་པ་དཀོན་པ་

དང༌། གཞན་དོན་ལ་བསྐུལ་མ་མ་བས་པའི་ཉེས་དམིགས་སོ། །

དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་ལ་མཐུའི་ཁྱད་པར་འཕེལ་

བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཇི་ལྟར་སན་པ་མཁས་པར་གྱུར་པས་ནད། གསོར་མི་

རུང་ཞིང་སྒྲུབ་ཏུ་མེད་པ་དཀོན་པ་དེ་བཞིན་དུ་དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མིན་པ་
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ཤེས་ཤིང་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་མཁས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟོབས་

རེད་ནས་གདུལ་བ་མིན་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་ཤེས་པར་བའོ། དཔེར་ན་སོབ་དཔོན་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རྒྱལ་པོའི་བུའི་སེམས་ཀི་ནང་བུད་མེད་འདོད་པས་བསྐེད་པ་སན་པ་

གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་ཤེས་པ་ཞི་བར་མཛད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་མཐུའི་ཁྱད་པར་རེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ནི་གདུལ་བ་བསྐུལ་ན་ངན་འགོར་མི་འགོ་བ་དེ་ལ་གལ་ཏེ་འགའ་

ཞིག་མ་བསྐུལ་བར་སེམས་ཅན་དེ་ངན་སོང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་ན་དེ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཕན་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཉམས་པས་བློ་ལྡན་གཞན་གིས་

སད་བར་འགྱུར་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་འཚམ་པའི་ཆོས་བསྟན་པས་

བསྐུལ་བར་བའོ། །དཔེར་ན་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་རང་རང་གི་འཁོར་ན་གནས་པའི་

གོགས་མ་བས་ན་སད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལས་དང་པོ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག །སྡུག་བསྔལ་

རྒྱུ་དང་བཅས་པས་”ཉན
1
་པའི་སེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་ཕག་དོག་པའི་སིང་བརྩེ་བ་

བེད་པ་ལེགས་སོ། ཞེས་མི་འདོད་པ་དེ་རེས་སུ་བརྩེ་བས་སེམས་ཅན་མགོན་མེད་

པ་དག་ལ་ལུས་ལོངས་སྤོད་དགེ་རྩ་ཇི་ལྟར་སྦིན་པ་གཏོང་བར་བེད་མི་བེད་

དོ། །དཔེར་ན་ལོང་བ་ལས་རས་འཕོག་པ་དང་ལྷམ་གི་དོན་དུ་གསོད་པ་བཞིན་

ནོ། །དེས་ན་སིང་རེའི་སྟོབས་རྒྱས་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མ་དད་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༤༢བ༡ན།    ཉན   སྐུ། ༤༣བ༡ན།    ཉེན   བླ། ༤༤བ༢ན།    ཉན 
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དད་པ་བསོམ་པར་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིང་རེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེ་དག་ལ་

སང་བའི་ཉེས་དམིགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་མ་ལུས་པ་ཕུང་པོ་

ལྷག་མ་མེད་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཐུག་པར་འདོད་པའི་བསམ་པ་ཅན་

གིས་འགོ་བ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་དུ་གང་ཞིག་ལ་འཇིག་རྟེན་ཇི་སྲིད་དུ་གཞན་དོན་དུ་

གནས་པའི་མཐུ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དད་པ་དང་བཀུར་སྟི་སོགས་མ་བས་པའི་སོར་གནས་

དག་ཀང་ཕུང་ན་དེ་ལ་ཞེ་སང་བ་ལ་སིག་པ་བསམ་ཐག་ཅི་ཞིག་ཡོད། རབ་ཏུ་ཞི་བ་

རྣམ་པར་ངེས་པ་ཆོ་འཕྲུལ་གི་མདོ་དང༌། དད་པའི་སྟོབས་བསྐེད་པ་ལ་འཇུག་པ་

ཕྱག་རྒྱའི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ངན་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕག་ལྷག་པར་

ངེས་པར་རབ་ཏུ་ཕུད་པར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་གང་པོ་ཆེ་མང་པོ་དབང་དུ་བེད་པའི་

མི་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་གནས་ལུགས་བལྟམས་ལ་དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཁྱེད་ཅག་བདེའམ་

དིས་པས། གང་ལ་བདེ་ཆར་ཀླུང་གིས་གང་ཆེན་དག་གཡེངས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ན། 

དུད་འགོ་གཞན་གིས་གོ་བས་མ་དིས་པ་དང༌། སྣུམ་འཁུར་དང་དབྱུག་པའི་དཔེ་

བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བ་དཀའ་བའི་སྤོད་པ་མཛད་པ་ལ་དད་རིགས་པ་དང༌། 

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་བསམས་ནས་དད་པ་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མཆོག་ཏུ་བ་དཀའ་བ་མཛད་པས་སང་བ་

སངས་ནས་ལྷག་པར་དད་པར་རིགས་ཏེ། སེམས་དཔའ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་གང་ལ་སྐེ་

བ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་ཉམས་པའི་མངོན་ཤེས་ལྔ་ཆར་ཡང་ཡོད་པ་དེའི་སེམས་ཅན་ལ་
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ཕན་པའི་ཆེད་དུ་ངན་སོང་གི་འགོ་བ་དམན་པར་སྲིན་བུ་དང༌། ཕྱེ་མ་ལེབ་དང༌། མ་ཧེ་

དང་ཁྱི་ལ་སོགས་པ་དམན་པ་ལྟ་བུའི་ལུས་ཀི་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་བཟུང་ནས་

གཟུགས་དེ་དང༌། སད་དང་དེས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་མཛད་པའི་སྤོད་པ་

འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་བ་དཀའ་བའོ། །དཔེར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཅིག་གིས་མ་

འོངས་པ་ན་ཁྱི་མང་པོ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས་དེ་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་ཁྱིའི་

སྐེ་གནས་བཟུང་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་བསམས་ནས་དད་པ་བསྐེད་པར་བ་སྟེ། 

སེམས་ཅན་གི་དོན་བ་དཀའ་བ་འབད་མེད་དུ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཐབས་ཀིས་དུས་ཀུན་

གི་ཚེ་སོ་གསུམ་གིས་བསྟེན་པའི་བསོད་ནམས་གང་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་པོ་བསལ་བ་

གངས་མེད་པར་བསགས་པ་དེ། ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར། ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་གཞལ་བ་ཡང་མིན་ཞེས་དེབཞིན་གཤེགས་པས་གང་ཞིག་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་

ཐིགས་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དཔེ་ནི་གོ་བར་ཟད་དོ། །ལྔ་པ་སྤོད་པ་མཐར་

ཕྱིན་པར་མཛད་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྔ། སྦིན་པ་ལ་ལྷག་པར་སྤོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

དང༌། དམན་པའི་སྦིན་པ་ལ་སད་པ་དང༌། སྤོད་པ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་ནུས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང༌། རང་ཉིད་འབའ་ཞིག་ཞི་བདེ་དོན་དུ་མི་གཉེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ལུས་

རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་ལེན་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། སྐེས་པའི་རབས་ལ་སོགས་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྦིན་

པའི་གཏམ་སན་པར་འདོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཙམ་དུ་མིན་ཞེ་ན། སྦིན་

པའི་སྒ་ངྷ་ན་ནི་ཡི་གེ་བསན་པའི་ངེས་ཚིག་གིས་བཤད་པ་ན། སྐེ་བ་དང་རེས་སུ་
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མཐུན་པའི་ཤི་བ་གསལ་བར་གོ་བར་བེད་པ་དང༌། རེས་འགའ་སྦིན་པ་གསུམ་གི་

དབེ་བས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་གོ་བར་བེད་པ་དང༌། རེས་འགའ་སོ་

གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བསྲུངས་པས་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་སྐེ་བ་གཞན་འགྲུབ་པ་

གོ་བར་བེད་པས་ན། འཆི་བ་དང་ཆོས་དང་སྲིད་པ་གཞན་སྦིན་པའི་སྒ་ཡིས་གསལ་

བར་བེད་པ་དེའི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྦིན་པའི་སྒ་ནི་རྟག་ཏུ་སན་པས་

སྦིན་པ་ལ་ལྷག་པར་སྤོ་བར་མཛད་དོ། །དཔེར་ན་གསད་པར་བ་བ་ཉེས་པ་ལས་ཐར་

པའི་གཏམ་ཐོས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པ་ཁོ་ན་མཐའ་ཡས་ཀི་གཞན་གི་

མིན་ཞེ་ན། ཚེ་འདིར་བིན་པ་ཡི་སྦིན་པ་ལ་འབས་བུ་ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་བསམས་ནས་རས་ལེན་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་ནི་ཁེའི་ཆེད་དུ་

རས་གཏོང་བའི་ཚོད་སོགས་བཞིན་དུ་དམ་པས་སད་པར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་ཡོ་

བད་ཐམས་ཅད་བཙོངས་པའི་ཁེ་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་པ་གསོག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གང་ལ་སྔར་བས་པའི་སིག་པ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ཉིད་ཀང་འབས་བུ་འབིན་ནུས་

སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཇི་སད་དུ། ལན་ཚྭ་སྲང་འགས་ཆུ་ནི་ཉུང་ངུ་ཞིག །རོ་བསྒྱུར་

བགིད་ཀི་གངྒཱའི་ཀླུང་མིན་ལྟར། །དེ་བཞིན་སིག་པའི་ལས་ནི་ཆུང་དུ་ཡང༌། །དགེ་

བའི་རྩ་བ་ཡངས་པ་མཁྱེན་པར་མཛོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་

དགེ་བའི་ལས་ཅན་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ནི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་མིན་ཞེས་བ་བ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པས་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཐའ་དག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དཔེ་ནི་ཚིགས་
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སུ་བཅད་པ་དངས་པ་ལྟར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། བང་སེམས་འཕགས་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་དགེ་ཞིང་ལས་ཉོན་གི་

དབང་གིས་འཁོར་བར་མི་སྐེ་ན། ཞི་བའི་དབིངས་སུ་སོམས་པར་མི་འཇུག་པ་ཅི་ཞེ་

ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བརླབས་ཆེན་པོའི་ཡིད་ཅན་དེ་ལ་ནི་

སིག་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་ཅིང་འཁོར་བར་གནས་ཀང་སྲིད་པའི་ཉེས་པས་མི་

གོས་པས་འཁོར་བ་འདི་ནའང་གནོད་པ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ་དེས་ན་དེ་ལ་སྲིད་པར་

གནས་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པར་ཞུགས་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་ཁྱད་པར་

མེད་པས་ཞི་བ་ལས་ཞི་བ་ལ་ལྷག་པར་སྤོའ།ོ །དཔེར་ན་བུ་གཅིག་པ་ན་བའི་མ་རིམ་

གོ་བེད་པ་ལ་མི་སྐོ་བ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། དོན་དམ་པའི་སེམས་བསྐེད་པ་དང་ཐོབ་པ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ལས་ཕལ་ཆེར་དབང་འབོར་བར་འགྱུར་བ་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ས་ཐོབ་པའི་

སེམས་དཔའ་གང་ལ་ཀུན་གི་ཚེ་སེམས་ལ་དབང་ནི་ཐོབ་པ་ཉིད་ལས་བསམས་

བཞིན་དུ་སྲིད་པར་སྐེ་བ་ལེན་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་གྱུར་པ་དེ་ཀོ་དེ་ནི་རྒྱུ་ཅིས་

སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་དབང་འབོར་པའི་འཇིག་རྟེན་ནི་ཀུན་གི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་

པ་མ་ཡིན། གིང་བཞིའི་བདག་པོ་སོགས་སུ་སྐེ་བ་བླངས་ནས་གཞན་གི་དོན་མཛད་

པའོ། །དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་དང་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་དང་བུམ་པ་བཟང་

པོ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་འབས་བུ་ཀུན་མཁྱེན་གི་སྒྲུབ་བེད་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་

པ་སྤད་པའི་འབས་བུ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔེ་མི་མངའ་
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བའི་མཐུའི་ཁྱད་པར་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་མོས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

ཏུ་བཞུགས་པ་སྤོད་པ་པ་ལ་སོགས་པ་ན་རེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་

མིན་ཏེ། སྐེས་བུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལམ་སོ་སོའི་མི་བཞིན་ནོ་ཞེས་སྨའོ། །དེ་ནི་མི་

རིགས་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་རྟགས་དེའི་རྩོད གཞི་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གཉིས་གཅིག་གམ་ཐ་

དད་དང་པོ་ལྟར་ན། གཞི་ཆོས་སུ་མི་འཐད་དེ། གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་རང་

ཉིད་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་སུ་མི་འཐད་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་དེར་མི་འཐད་

དེ། ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། བུམ་སམ་བཞིན་ཞེས་ཀུན་ནས་མཚུངས་སོ། །དེ་བཞིན་རྟགས་

དང་དམ་བཅའ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པའི་གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་ཡིན་དགོས་ལ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ན་

འབེལ་བ་མེད་པས། གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང་གོ་བ་གོ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་དང་མ་བས་པ་དང༌། རང་བྱུང་དང༌། 

ཚད་མ་མིན་ཏེ། སྒ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྨོན་པའི་སྒ་བཞིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀང་བམ་ཟེར་མི་

འགྱུར་ཏེ། ལག་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། ཉ་གསོད་པ་བཞིན་ཞེས་ཁྱོད་ལ་མི་འདོད་པ་དུ་

མར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ལས་འབས་བུའི་ཁྱད་པར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

དམིགས་པ་བཞིན་དུ། ཀུན་མཁྱེན་ཡང་ངེས་པར་ཁས་བླངས་ནུས་ཏེ། ཁྱད་པར་

འཕགས་ཤིང་ཕུལ་དུ་འགོ་བ་ལས་ཆེས་ཕུལ་དུ་སྟེ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་འགོ་བ་

འགའ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡང་སང་སྟེ། རིགས་ཀི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བམ་ཟེ་དང༌། སྐེ་

གནས་ཀི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྲིད་རྩེ་དང༌། རིའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རི་རབ་དང༌། རྒྱལ་པོའི་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་མཐོང་བ་དེས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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དཔའ་རྣམས་ཀིས་བསལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པའི་མཐུ་ལས་

ཤེས་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་

མཐུ་ཡང་ངེས་པར་ཡོད་ཅེས་རྟོགས་པར་གིས་ཤིག །ཀུན་མཁྱེན་ཡོད་པ་སྒྲུབ་བེད་

ལུང་ལ་མི་བརྟེན་པའི་རིགས་པས་གྲུབ་པ་འདིར་ཡང་ཁས་བླངས་པར་བའོ། །སངས་

རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མིན་པར་འདོད་པ་ནི། དཔྱོད་པ་པའི་ལུགས་ཡིན་

པས་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་དོར་བར་བའོ། །དཔེར་ན་འབྲུ་མར་གི་བུམ་པ་བརྒྱ་

ཉེ་བར་སྦོར་ལ། དགེ་སྦོང་གི་རྐྱེན་བཞིན་ཏེ། འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྐྲག་

ཅིང༌། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་གུས་པར་མི་བེད་ཅེ་ན། མོས་པ་དམན་པའི་

ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་བློ་མ་སྦངས་པའི་བླུན་པོ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ཆོས་རྟེན་འབེལ་

རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་ལ་སྐྲག་པ་སྐེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་

བཞིན་དུ་མོས་པ་ཞན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ནི་སད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་སྐྲག་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་

རོ། །དཔེར་ན། བདག་ལུས་བཟང་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་བཞིན་ནོ། །

འདིར་སྨས་པ། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ལེགས་པར་བསམ་བ་སྟེ། །བློ་གོས་

དམན་པ་སྐྲག་པ་སྐེ་བའི་གཞི། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཐེག་ཆེན་འདིར་ཞུགས་ཏེ། །བང་

ཆུབ་སྤོད་ལ་བསྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་བང་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་ལྔ་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་དྲུག་པ་ཉོན་མོངས་སོང་བའི་ཐབས་ 

བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

གཉིས་པ་སྤོད་པའི་གེགས་ཉོན་མོངས་སོང་བའི་ཐབས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ལུས་གཟིར་བའི་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་སོང་

བར་འདོད་པ་འགག་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་སོང་བའི་ཐབས་བཤད་དོ། །

དང་པོ་ནི། འགོ་བའི་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་ནི་རྒུད་པ་

ཀུན་གི་གནས་འཁོར་བ་ཡིན་ལ་དེའི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་པས། གདུལ་

བའི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཚར་བཅད་པ་ལ་སྦར་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་དང༌། ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་བ་གནང་བ་

མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གི་བདེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་འདོད་ཆགས་

འཕེལ་བར་འགྱུར་བས། ཐོག་མར་འདོད་ཆགས་སྐེ་བའི་གཞི་གཟུགས་ལ་སོགས་

པའི་ཡུལ་སང་བར་བ་སྟེ། ལུས་ཚ་གང་གིས་གཟིར་བ་དང༌། སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་མངོན་པ་ལ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་འཇོམས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཅན་

ཞེས་བའོ་ཞེ་ན། ལུས་ལོངས་སྤོད་ལ་སོགས་པའི་བདེ་བས་འདོད་ཆགས་འཕེལ་

བར་འགྱུར་ཞིང་བདེ་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་སང་བ་ཡིན་ན་ལུས་སེམས་སྡུག་པས་ཁོ་

བ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བས་དེ་ཡང་སང་དགོས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅིས་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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དཀའ་ཐུབ་ཅན་མིན་ཞིང་ཟས་གཅོད་པ་དང༌། ལུས་ཉི་ལྷགས་ཀིས་གཟིར་བའི་སྡུག་

པ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་ཅིས་ཡིན། ཉོན་མོངས་འཇོམས་པ་ལ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་ཞེས་

”བའི
1
་ལུས་གཟིར་བ་ལ་མིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདོད་ཆགས་སྐེ་བ་

དགག་པའི་ཕྱིར་ཏུ། གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་ལ་སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་

གནང་ལ། ཞེ་སང་ཅན་རྣམས་ལ་ཞེ་སང་སྐེ་བ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་ཟས་དང་ཆོས་

གོས་སོགས་ག་ནོམ་པ་གནང་བས་ཉོན་མོངས་འཇོམས་པའི་ཤཱཀ་པ་རྣམས་ཁོ་ན་

དཀའ་ཐུབ་ཅན་ཞེས་བའོ། །དཔེར་ན་བུར་ཤིང་བཙིིར་བས་བུ་རམ་སོགས་ཐོབ་པ་

བཞིན་དུ། ཉོན་མོངས་བཙིར་བས་འདི་དང་ཕྱི་མར་བདེ་བ་ས་ཚོགས་ཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་སོང་བའི་ཚུལ་དང༌། ས་བོན་

དྲུངས་འབིན་པའི་གཉེན་པོ་སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དུག་གསུམ་སོང་ཚུལ་

སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོར་བཤད་པ་དང༌། ཁོ་ཆགས་སོང་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། དུག་གསུམ་གི་བེད་ལས་ཤེས་པར་བ་བ་དང༌། དུག་གསུམ་

སང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཁོ་ཆགས་ཀི་གཉེན་པོ་སོ་སོར་བསྟེན་པར་བ་བ་

དང༌། ཁོ་ཆགས་ཅན་གི་སོབ་མ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་དང༌། ཉོན་མོངས་སྐེ་བའི་དུས་ཀི་

རིམ་པ་ཤེས་ནས་གཉེན་པོ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། དུག་གསུམ་གི་བེད་ལས་ཤེས་པར་བས་ནས་སང་བར་བ་སྟེ། 

འདོད་ཆགས་ཀི་བེད་ལས་ནི་སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མིན་པའི་དངོས་པོ་སྡུད་

1  མ་ཕྱི། ༤༦ན༥ན།    བའྱི   སྐུ། ༤༧ན༤ན།    བ་ཡྱི   བླ། ༤༨ན༥ན།    བའྱི 
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པ་སྟེ་དེའི་གཉེན་པོར་མི་སྡུག་པ་བསོམ་པ་དང༌། འཁོར་དང་ལོངས་སྤོད་སོང་

པའོ། །ཁོ་བ་ལས་ནི་འཐབ་ཅིང་རྩོད་པའོ། །དེའི་གཉེན་པོར་བམས་པ་བསོམ་པ་དང༌། 

ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་ལོངས་སྤོད་པའོ། །མེ་ལ་སོགས་

པའི་བང་ཆུབ་འབྱུང་བ་ཀུན་ལ་རླུང་གིས་སྟོབས་བསྐེད་པ་བཞིན་དུ་གཏི་མུག་གི་

ལས་ནི་ཆགས་སང་གཉིས་ཀའི་གསོལ་འདེབས་སོ། །དེའི་གཉེན་པོར་རྟེན་འབེལ་

བསོམ་པ་སོགས་སོ། །དཔེར་ན་ཆུའི་སྲིན་པོ་མེས་གསོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དུག་གསུམ་གི་གཉེན་པོ་ཡོད་ཀང་ཅིའི་ཕྱིར་སང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། 

སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པར་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཡུལ་དང་མ་ཕད་ལ་

ལས་འདོད་ཆགས་ནི་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་ལ། སྟོབས་ལྡན་འཇོམས་པའི་དཔུང་མེད་

པ་ལས་ཁོ་བས་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་དོ། །དོན་ཞི་བ་མོ་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་པས་ལས་

གཏི་མུག་གིས་སྡུག་བསྔལ་འདེན་པ་སྟེ། ཆགས་སོགས་དེ་དག་གིས་ཟིལ་གིས་

མནན་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་མི་རྟོགས་པ་ནི་ཆེར་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་པས་ཉོན་

མོངས་སོང་བ་ལ་བརྩོན་པར་བའོ། །དཔེར་ན་དབུལ་པོའི་བུ་བཙུན་མོ་དོན་དུ་གཉེར་

བས་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཏི་མུག་ཆགས་སང་གཉིས་ཕད་པ་བཞིན་དུ་དེ་ཕད་པ་ཡོད་

དམ་མེད་ཅེ་ན། ཇི་ལྟར་བད་ཀན་ལ་མཁིས་པ་དང༌། ལྷན་ཅིག་ཕད་པ་མེད་པ་མཐོང་

བ་དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་རྒྱུད་གཅིག་ལ་མངོན་གྱུར་དུས་ལྷན་ཅིག་

ཕད་པ་མེད་པར་མཐོང་སྟེ། འདོད་པ་དང་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་

པས་གཉིས་པོ་སོ་སོར་བསྟེན་པར་བའོ། །དཔེར་ན་ཆུའི་བུམ་པར་མེ་འཛུད་པ་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

 611  

བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། སོབ་མ་འཆོས་པའི་སོབ་དཔོན་གིས་ཆགས་སང་གི་མཚན་ཉིད་

དང༌། བེད་ལས་ཤེས་པར་བས་ནས་སོབ་མ་ལ་འདོས་ཆགས་བན་བཞིན་དུ་བཀོལ་

བར་བ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་མི་ཕོངས་ཤིང་”སྲི་བ
1
་མེད་པ་ཆགས་པ་དེའི་སན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། ཁོ་བ་ཅན་ལ་རེ་བོ་བཞིན་དུ་བལྟ་སྟེ་ཕངས་ཤིང་རིམ་གོ་བས་པས་ཞེ་སང་

མི་སྐེ་བས་དེའི་སན་གཉེན་པོ་ནི་ཕངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ཁྲུས་མཁན་

བོང་བུ་སྲེལ་བའི་རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། ཉོན་མོངས་སྐེ་བའི་དུས་ཤེས་པར་བས་ནས་གཉེན་པོ་བསྟེན་པར་བ་

སྟེ། མཚནམོ་གཉིད་རྨུགས་འཕེལ་ཞིང༌། བད་ཀན་ཤས་ཆེ་བས་སྔ་དོ་དང་པོར་གཏི་

མུག་ཡང་དག་པར་འབྱུང་ལ། བར་དུ་ཚོལ་ཁོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་འཁོར་ལོ་ལ་ཞོན་

ཏེ། བཀེས་སོམ་གིས་གདུངས་པས་ཁོ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་སྲོད་ཀི་དུས་ཕྱིས་

ནི་ངལ་དུབ་སྲོག་དང་བལ་ནས་འདོད་ཆགས་འབྱུང་བ་སྟེ་ལུས་ཀི་སྐོན་གི་རེས་སུ་

བེད་པས་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཉིན་ལ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་འབྱུང་བའོ། །དེ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པར་བག་ཡོད་པའི་གཉེན་པོ་བསྟེན་པར་བའོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་མཛེ་ཏ་ཀས་

བམ་ཟེ་ལ་ཞུས་པས་ཞེ་སང་སྐེས་པ་དང༌། འབྲུ་མར་གི་བུམ་པ་བིན་པས་འདོད་

ཆགས་སྐེས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འདོད་ཆགས་སོང་ཚུལ་དང༌། ཞེ་སང་སོང་ཚུལ་དང༌། གཏི་

མུག་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འདོད་ཆགས་སང་བར་རིག་དཀའ་བས་འབད་

1  མ་ཕྱི། ༤༧ན༦ན།    སྱི་བ   སྐུ། ༤༨ན༤ན།    སྱིད   བླ། ༤༩ན༥ན།    སྱིབ 
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པས་སང་བ་དང༌། རྒྱུ་རྐྱེན་གི་ཁྱད་པར་ཤེས་པར་བས་ནས་སང་བར་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་ནི་མཛའ་བཤེས་ཀི་གསོབ་ཏུ་གྱུར་ནས་འཇིག་རྟེན་

བསླུ་བར་བེད་པ་སྟེ་རིག་དཀའ་བས་གུས་པས་སང་བར་བ་སྟེ། མཐར་སྡུག་བསྔལ་

བསྐེད་པས་འདོད་ཆགས་མཛའ་བོ་མིན་ཡང་ཕན་པ་ལྟར་སང་བས་མཛའ་བོ་འད་བ་

དེས་ན་འདོད་ཆགས་དེ་ལ་ཁྱོད་མི་འཇིགས་ཏེ། དེས་ན་མི་ཕན་པའི་མཛའ་བོ་ཁྱད་

པར་དུ་སྐེས་བུས་འབད་པས་སང་བར་བ་བ་མིན་ནམ་སང་བ་ཡིན་པ་བཞིན་

ནོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་སྐ་བསེང་གིས། དང་སྲོང་རི་དྭགས་མོ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་

ལ་མདའ་བསྣུན་པས་དེས་དམོད་པ་བོར་བས་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་སྦར་མ་ཐག་

ཤི་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདོད་ཆགས་སྐེ་བའི་སབས་དབེ་བར་མི་བ་སྟེ། འདོད་ཆགས་ནི་

གཉིས་ལས་སྐེ་སྟེ། འདོད་ཆགས་ཁ་ཅིག་ནི་སྔོན་ཡང་ཡང་གོམས་པའི་མཐུན་གི་རྒྱུ་

ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ཁ་ཅིག་ནི་གོ་བུར་དུ་ཡུལ་ཉེ་བའི་རྐྱེན་ལས་ཀང་ནི་སྐེ་བ་

སྟེ། དེ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་རྐྱེན་ལས་སྐེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཉེན་པོ་བསྒྲུབ་ས་

སྟེ། ཡུལ་སངས་པས་སོང་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །”ཅིག
1
་ཤོས་ནི་དེ་ལྟ་མིན་ཏེ། གཉེན་

པོ་སྟོབས་ཆེན་པོས་སང་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན། རྐྱེན་ལས་སྐེ་བ་ནི་འདབ་

ཆགས་གཤོག་པ་ཞིག་མེད་ན་འཕུར་མི་ནུས་པ་བཞིན་དང༌། སང་དཀའ་བ་ཕུར་རོན་

གི་འདོད་ཆགས་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁོ་བ་ནི་འདོད་ཆགས་ལས་ཉེས་པ་ཆེ་བས་འབད་པར་སང་བར་བ་

1  མ་ཕྱི། ༤༨ན༣ན།   སྐུ། ༤༩ན༡ན།    ཅྱིག   བླ། ༥༠ན༢ན།    གཅྱིག 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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སྟེ། ཁོ་བ་ནི་ཁོན་འཛིན་བསྟེན་ཞིང་དམ་དུ་འཛིན་པས་ངེས་པར་ནི་རང་གཞན་གི་རྒྱུད་

སྲེག་པ་དང༌། གཞན་ལ་གནོད་པ་བསྐེད་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་དགེ་ཞིང་མཚམས་

མེད་སོགས་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་བེད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀི་

སྐོན་གི་དབེ་བ་དང༌། ཉེས་དམིགས་དང༌། གཞི་དང་སོང་བའི་ཐབས་ཤེས་པར་བས་

པས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མཐར་བེད་པར་འགྱུར་བས་སོ་སོའི་གཉེན་པོ་ཤེས་ནས་

སང་བར་བའོ། །དཔེར་ན་ཆོས་སྲེད་ཁོང་ཁོས་བསལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་དུད་འགོར་

སྐེས་ཤིང༌། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ལ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཉོན་མོངས་ཀི་རྩ་བ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་སོང་བེད་ཀི་

གཉེན་པོ་ངོས་བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་དབེ་བ་སྨས་ཟིན་ན། 

གཏི་མུག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་དབེ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལུས་ལ་ལུས་ཀི་དབང་པོ་མིག་ལ་

སོགས་པའི་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ལ་ཁྱབ་ཅིང༌། དེ་དག་གི་རྟེན་དུ་གནས་ལ་དེ་མེད་

ན་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ཀང་མི་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་གཏི་མུག་ཉོན་

མོངས་ཅན་གི་མི་རིག་པ་ནི། ཆགས་སང་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་

ཅིང་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། གཏི་མུག་གིས་བཏགས་པའི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང༌། མི་འོང་བར་ཞེན་པས་འདོད་པ་དང༌། རྒྱབ་ཀིས་

ཕྱོགས་པ་སོགས་སུ་ཞེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཆགས་སང་གཉིས་ཀའི་འཛིན་

སྟངས་ལ། བདེན་འཛིན་གི་འཛིན་སྟངས་འདེས་པའི་ཚུལ་ཤེས་པར་བའོ། །ཉོན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མོངས་གཞན་རྣམས་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་

དེའི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་བསོམ་སྟེ། གཏི་མུག་བཅོམས་པས་”བཅོམས
1
་པར་

འགྱུར་བས། སྟོང་པ་རྟེན་འབེལ་གི་དོན་དུ་ཤེས་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །དཔེར་ན་

དུག་གི་ལོན་ཤིང་བཅད་ན་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་དོན་མིན་པ་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་བ་

བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་མིན་པའི་རྩ་བ་གཏི་མུག་འདི་ཐབས་གང་གིས་སང་བར་བ་

ཞེ་ན། མྱུ་གུ་དང་འདུ་བེད་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན། ས་བོན་དང་མ་རིག་

པ་སོགས་ལ་ལྟོས་པར་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དེ་དག་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། མྱུ་གུ་

སོགས་ཀི་ཡོད་པ་ནི་ལྟོས་ནས་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མིན་

པར་རིགས་པའི་ཚོགས་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབེལ་

བར་འབྱུང་བ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་ནི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་མཐོང་བ་ན་

གཏི་མུག་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ལ་གཏི་མུག་ཟད་པས་ཉོན་མོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་

ཟད་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕྱིར། འབད་པ་ཀུན་གིས་བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་པ་འདིར་

སྟོང་པ་རྟེན་འབེལ་གི་དོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གི་གཏམ་དེ་ཁོ་ན་བསད་པར་བ་བ་

ཡིན་ནོ། །མྱུ་གུ་རྟེན་འབེལ་དུ་རྟོགས་པ་ཙམ་གིས་བདེན་སྟོང་དུ་རྟོགས་པ་མིན་ཏེ། 

དེ་བདེན་སྟོང་དུ་”བསྒྲུབ
2
་པའི་རྟགས་མིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རང་གི་

ངོ་བོས་ཡོད་པ་ལ་གནོད་པ་དུ་མ་མཐོང་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་པ་ནི། ལྟོས་

1 མ་ཕྱི། ༤༨བ༥ན།  བླ། ༥༠བ༥ན།  བཅོམས     སྐུ། ༤༩བ༤ན།  བཅོམ

2  མ་ཕྱི། ༤༩ན༤ན།  བླ། ༥༡ན༣ན།  བསྒྲུབ     སྐུ། ༥༠ན༢ན།  སྒྲུབ



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ནས་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན། རང་གི་ངོ་བོས་མེད་པར་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་

ཞིག་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་མཆོད་བརོད་རྩ་འགེལ་ལས་

འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །དཔེར་ན་ཟླ་བ་ཉ་བ་ན་མུན་པ་འཇིག་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འདོད་ཆགས་སོང་ཚུལ་དང༌། ཁོ་བོ་སོང་ཚུལ་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འདོད་ཆགས་ལ་སྤོད་པའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད་

དང༌། དེ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་སོ། །

དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེར་སྤོད་པའི་སེམས་ཅན་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་

ཞེ་ན། རྟག་ཏུ་ས་འཛིན་སོགས་གང་དང་བཞད་གད་དང༌། འཇོ་སེག་དང༌། མེ་ཏོག་

དང༌། དི་དང༌། ཕེང་བ་དང༌། རྒྱན་དང༌། ཁ་དོག་སོགས་ལ་དགའ་ལ་གཞན་ལ་གཏོང་

བ་པོ་དང་བཟའ་བ་པོ་དང་གཙང་ཞིང་མཁས་ལ་བག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 

གསོང་པོར་སྨ་བ་སོགས་དེ་འད་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་རྣམས་འདོད་ཆགས་ཅན་གི་

མི་ལ་སང་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ཞེ་སང་ལ་སྤོད་པ་དང༌། འདེས་མར་སྤོད་པ་གཏི་མུག་

ལ་སྦོང་པའོ། །དཔེར་ན་ནོར་སྒྱུར་གི་ཤ་ཟ་འཚོག་ཆས་ས་ཚོགས་སྡུད་པ་དང༌། 

འདོར་བར་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེར་སྤོད་པ་འདུལ་བའི་ཐབས་གང་ཞེ་ན། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆགས་ཅན་ལ་ཁ་ཟས་དང་ཆོས་གོས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་

ལ་སོགས་པ་དགེ་ལེགས་ཏེ། ཆགས་པ་སྐེ་བའི་གཞི་མཛེས་པ་དང༌། བཟང་པོ་

སངས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། རྟག་ཏུ་བླ་མའི་ཐད་དུ་གནས་པར་གསུངས་སོ། །རྟག་ཏུ་

བླ་མས་བསྐུལ་བས་འདོད་ཆགས་ཐུལ་བར་འགྱུར་ལ་བསབ་པས་གདམས་པས་
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ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་སོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཆགས་ཅན་ལ་གནས་དང་མལ་སྟན་དང༌། 

ཟས་དང་ཆོས་གོས་ལ་ཞེན་པའི་གཉེན་པོར་སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་

གསུངས་སོ། །ཞེ་སང་ལ་སྤོད་པ་རྣམས་ལ། གནས་ལ་སོགས་པ་དེ་ལས་བཟློག་པ་

བསྟེན་པར་བའོ། །དཔེར་ན་བམ་ཟེ་སྲིན་པོས་བསྐུལ་བ་ལ། མི་གཙང་བ་བིན་པས་

འགོ་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། ཁོང་ཁོའི་ཉེས་དམིགས་བསམས་པ་དང༌། ཁོ་བའི་གཉེན་པོ་

བསྟེན་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། སྐོན་མེད་པ་ལ་གཤེ་བ་ཚར་བཅད་ཀང་ཉེས་

པ་མེད་པ་དགག་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕན་ཡོན་བསམས་ནས་ཁོ་བ་དགག་པ་དང༌། 

གཞན་གིས་ཁྱད་དུ་བསད་པ་ལ་བཟོད་པ་བསོམ་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁོ་བོ་སོང་བར་འདོད་པས་དེའི་ཉེས་དམིགས་བསམས་པར་བ་སྟེ། 

གཞན་ལ་གནོད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་ལ་ཁོ་བས་བཞིན་རས་ནག་པོར་བེད་ཅིང༌། ཁོ་

གཉེར་སྡུད་པ་སོགས་བདག་ཉིད་ལ་མདོག་མི་སྡུག་པ་འབའ་ཞིག་བེད་ལ་སྟོབས་

ཅན་ནུས་པ་ཅན་གང་ལའང་བརྩེ་བ་མེད་པའི་ཁོ་བ་དེ་ནི་ཐ་ཆད་ཅེས་བར་བརོད་དེ། 

དེས་རང་བཞིན་ཀུན་ཉམས་པར་བེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བམ་ཟེ་གཅིག་གིས་

རིགས་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་བས་པས་གཞན་ལའང་གནོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། རང་གི་སིག་པའི་འབས་བུ་ཟད་བེད་ཀི་རྐྱེན་ལ་ཁོ་བ་མི་

རིགས་པ་དང༌། ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་ཚིག་རང་གིས་གནོད་པར་བཏགས་པ་ཡིན་གི་

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གནོད་བེད་མིན་པས་ཁོ་བར་མི་རིགས་པ་དང༌། ལུགས་ཀི་བསྟན་

བཅོས་ལས་གཤེ་བ་པོ་ལ་ཆད་པ་བ་བར་བཤད་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པ་དང༌། གཞན་
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གི་བློ་ཡུལ་དུ་སྐོན་བསལ་བར་བེད་པ་ལ་ཁོ་བ་མི་རིགས་པ་དང༌། དམན་པས་ཚིག་

ངན་སྨས་པ་ལ་ཁོ་བ་མི་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཚིག་རྩུབ་སྨ་བ་ཐོས་པ་དེ་ལ་ཁོ་བ་བསོམ་པ་ནི་བླུན་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་

དུ་མི་འོང་བའི་སྒ་ཐོས་པ་ནི་རང་གིས་སྔར་བས་པའི་སིག་པའི་འབས་བུ་ཕྱུང་ནས་

མཐར་བེད་པར་བརོད་པའི་འབས་བུ་ཟད་པའི་རྐྱེན་བེད་པ་ལ་དགའ་བ་མི་བེད་པར་

ཁོ་བ་བསོམ་པ་ནི། ལས་འབས་ལ་རོངས་ཤིང་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་བདག་ཉིད་སིག་པ་

རྣམ་པར་དག་པར་མི་འདོད་པར་ཟད་དེ། དཔེར་ན་གང་རྒན་ལ་སན་སྟེར་བའི་”རིའོ
1
་

གསོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་འདིས་ཀང་ཚིག་རྩུབ་ལ་ཁོ་བ་མི་རིགས་ཏེ། ཚིག་རྩུབ་

མོའི་མཉན་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའང་རང་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གནོད་པར་མི་བེད་དེ། དེ་

བེད་ན་སྨ་བ་པོ་ལ་ཡང་གནོད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་བདག་ལ་འདིས་སད་

དོ་སམ་དུ་རང་གི་རྣམ་རྟོག་ལས་ཞེ་སང་གི་གནོད་པ་བྱུང་བ་ན་གནོད་པ་འདི་གཞན་

ལས་ཡིན་སམ་དུ་རླམ་པར་ཟད་དོ། །རང་གི་རྟོག་པས་གནོད་པར་བས་པ་ལ་གཞན་

ལ་ཁོ་བ་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་ཕྱུགས་རི་མོ་ཞིག་མུན་ཁུང་ན་ཟས་བཟའ་བའི་སྒ་

ཐོས་པས། །ཆུན་མའི་བུ་མོ་ཡིན་སམ་ནས་བན་གང་མོ་འདི་ཅི་ཟ་ཞེས་སྨས་ལ། རང་

གི་བུ་མོ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་ན་”བ
2
་བ་མོ་ཞིག་བཟའོ་ཞེས་སྨ་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས་གཤེ་བ་པོ་ལ་ཆད་པ་བ་བར་

1  ༥༠བ༡ན།    རྱིའོ   སྐུ། ༥༡ན༥ན།    རྱི་བོ   བླ། ༥༢ན༦ན།    རྱིའོ 

2  མ་ཕྱི། ༥༠བ༤ན།    བ   སྐུ། ༥༡བ༢ན།   བླ། ༥༢བ༣ན།    བྱི 
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བཤད་པས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་སོམས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ཀུན་ནས་”སང
1
་བ་ཡིན་ཏེ། 

ཇི་ལྟར་གཤེ་བ་པོ་ལ་ནི་ཆད་པས་བཅད་པར་བ་བར་མངོན་པར་བརོད་པ་དེ་བཞིན་

དུ་སན་པར་སྨ་བ་པོ་ལ་མཆོད་པར་བ་བར་ཅིས་མི་འགྱུར་མཆོད་རིགས་པ་ལ་དེ་

ལྟར་མི་བརོད་པས་བསྟན་བཅོས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཞིག་གོ །དཔེར་ན་འགོ་ལྡིང་བ་འཐབ་

པ་ཙམ་གིས་གསོད་པའི་སེམས་བསྐེད་ཅིང༌། ཚིག་སན་པར་སྨ་བ་མཆོད་པར་མི་

བེད་པ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། གཤེ་བས་རང་གི་སྐོན་གཞན་ལ་གསལ་བར་བས་པས་ཁོ་བར་

རིགས་སོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀིས་ཞར་བ་དང༌། འཐེང་བོ་ལ་སོགས་པ་ཁྱོད་ཀི་སད་བ་ལ་མ་

སྨས་ཀང་གལ་ཏེ་གཞན་གིས་ཤེས་ན་ནི་སྨ་བ་པོ་ལ་ཁོ་བར་མི་རིགས་ཏེ་མ་སྨས་

ཀང་གཞན་གིས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། དེ་མ་རིག་ན་རང་ལ་སྐོན་མེད་

བཞིན་དུ་ཡང་དག་པ་མིན་པ་སྨ་བ་ལ་ཁོ་བ་མི་རིགས་པ་ལྟ་ཅི་སོས་དེས་ན་རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་ཁོ་བར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་ཞར་བ་ལ་ཞར་བ་ཞེས་སྨས་པ་དང༌། མ་ཞར་

བ་ལ་ཞར་བ་ཞེས་སྨས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་རྒྱལ་པོས་ཆད་པ་མི་རིགས་པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། དམན་པ་ལ་མི་སན་པ་ཐོས་པ་ལ་ཁོ་བར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། སྐེ་བོ་

དམན་པ་ཆོས་མིན་པ་འདོད་ཅིང༌། སིག་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་

དགའ་བ་དག་ལས་ཚིག་མི་སན་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཙམ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། བརེག་པ་དང༌། གསོད་པ་སོགས་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་དམན་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་མི་སན་པ་དེ་ཙམ་ནི་སྐོན་ཡན་གར་བ་ཉུང་ཟད་ལྟ་བུར་སང་བས་

1  མ་ཕྱི། ༥༠བ༤ན།    སླང   སྐུ། ༥༡བ༣ན།    སློང   བླ། ༥༢བ༣ན།    སླང 
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དགའ་བར་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་འཕགས་པ་གང་པོས་ཀླུ་ཤོ་ནའི་ཕ་མཐའི་མིས་ཇི་

ལྟར་བས་ཀང་བཟོད་པ་བསོམ་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ། སྟོན་པས་འདི་དག་འདུལ་

བར་གནང་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྐོན་མེད་པ་ལ་གཤེ་བ་དེ་ཚར་བཅད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་

དོ་ཞེ་ན། གཤེ་བ་སོགས་གཞན་ལ་ལན་དུ་གནོད་པ་བས་པས་བདག་ལ་ནི་སྔར་

བས་ཟིན་ལྡོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ན་ཁྱོད་ཁོ་བ་སྐོན་མ་

གཏོགས་ཡོན་ཏན་མེད་པ་ལ་གུས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་ཞེན་པ་རྐྱང་བར་ཟད་དེ། 

དཔེར་ན་མཚོན་ཆ་རྣོ་མི་རྣོ་རྟོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ། གཤེ་བ་ལ་བཟོད་པ་བསོམ་རིགས་པ་དང༌། ཞེན་པ་ཁོ་ན་

འཇོམས་པའི་ཁོ་བ་ལ་གུས་པར་མི་རིགས་པ་དང༌། ཁོ་བ་ལ་བཟོད་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་

གི་གནས་ཡིན་པས་དགའ་བ་བསོམ་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མཁས་པ་སུ་ཞིག་གཞན་གི་གཤེ་བ་ཡོན་ཏན་མེད་པ་ལ་བློས་བཟོད་

པར་བེད་ཅེ་ན། གལ་ཏེ་བཟོད་པས་ཁོ་བའི་སབས་མི་འབེད་ཅིང༌། གཞན་ལ་གནོད་པ་

མི་བེད་པས་འབད་པ་མེད་པར་དི་དང་རྒྱན་དང་གནོད་སེམས་ཀིས་མི་འཇོམས་པའི་

ཆུའི་རྒྱུན་དང༌། གཟུགས་བཟང་པོ་བསྒྲུབ་པ་སོགས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་ན་སྐེས་བུ་གང་ཞིག་ལམ་གི་མཆོག་དེ་ལ་གེགས་བེད་པ་དེ་དང་མཚུངས་པའི་

བླུན་པོ་སུ་ཞིག་ཡོད་རང་གི་ཡོན་ཏན་ནན་གིས་འཇོམས་པར་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་

ན་གཤེ་བ་ལ་བཟོད་པ་ཁོ་ན་མཁས་པ་ཞེས་བའོ། །དཔེར་ན་བུད་མེད་འགའ་ཞིག་རང་

གི་ཁྱོ་སྲོག་གི་འཕོ་ཅུང་ཟད་ལུས་པ་གསོད་པར་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་འདིས་ཀང་ཁོ་བ་སང་བར་བ་སྟེ། ཁོ་བ་ཞེས་བ་བ་ཁྱད་

པར་དུ་སྟོབས་ལྡན་དག་ལ་གནོད་པ་བེད་མི་ནུས་པས་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་པ་དེས་ན་

ཞན་པ་འཇོམས་པའི་ངན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་སང་བའི་ཁོ་བ་ལ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཁྱོད་གུས་

པར་གྱུར་ཏ་རེ་གུས་པར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་བུད་མེད་འཇོམས་པ་ལ་དཔའ་བ་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་བཟོད་པ་བས་ན་གནོད་པ་བེད་མི་ནུས་སོ་སམ་ནས་

གཞན་གིས་བརས་པར་འགྱུར་བས་ཁོ་བ་བེད་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན་མི་རིགས་ཏེ། 

གང་གི་ཁོ་བའིི་གནས་ལ་བཟོད་པ་དེ་ལ་བམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་

བསོམ་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ་བམས་པ་ཐ་ན་པ་འཇོམས་ཙམ་གི་དུས་སུ་བསོམས་

པས་གོམས་པར་བེད་ན་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་འདེན་པར་བེད་དེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། 

ལྷ་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། །དེ་དག་ཀང་ནི་བསྲུང་བ་དང༌། །ཡིད་བདེ་བ་དང་

བདེ་མེད་དང༌། །དུག་དང་མཚོན་གིས་མི་ཚུགས་དང༌། །འབད་པ་མེད་པར་དོན་

འཐོབ་དང༌། །ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྐེ་འགྱུར་ཏེ། །གལ་ཏེ་གོལ་བར་མ་གྱུར་

ཀང༌། །བམས་ཆོས་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་འཐོབ་བོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཇི་སད་

གསུངས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་གནས་པ་བཟོད་པ་ལ་གནོད་ལེན་བེད་ནུས་སམ་ཞེས་

བརས་པས་འཇིགས་ཞེས་བཟོད་པ་སོང་བ་ནི་ཁྱོད་ཀི་བླུན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། 

ཡོན་ཏན་གི་གནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འཇོམས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་སྐེས་བུ་འགའ་

ཞིག་ཉེས་སྤོད་ལས་བཟློག་པ་ངོ་ཚ་བར་སེམས་པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། དམན་པ་དག་གིས་ཁྱད་དུ་བསད་པ་སྟོབས་ལྡན་གིས་བསྲན་པར་
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དཀའ་བས་ཚར་བཅད་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། སྐེ་བུ་སུ་ཞིག་དག་ཐམས་ཅད་བཅོམས་

ཞིང་ཁྱད་བསད་ནས་མཐར་ཅུང་ཟད་མེད་པར་བས་ནས། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་

བའམ་སོང་བ་ཡོད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར། གནོད་ལན་བས་པས་སིག་པ་

བསགས་ནས་ངན་འགོར་འགོ་བས་བདག་ནི། དག་འདུལ་བའི་སིག་པ་བསགས་

ལས་བརས་པ་ལེགས་སོ་སམ་དུ་སེམས་པས་བརས་པ་བཟོད་པར་བ་སྟེ། དེས་ངན་

འགོར་མི་འགོ་ལ་སིག་པས་ངན་འགོར་འགོ་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ཟོ་ཆུན་གི་འཁྲུལ་

འཁོར་ལ་མཐའ་མེད་པ་བཞིན་དུ། ཁྱད་གསོད་སོགས་ལ་ཡང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ས་བོན་དྲུངས་འབིན་པའི་གཉེན་པོ་སོམ་ཚུལ་ནི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ནི་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་ཏེ། སྐེ་བས་འདུས་བས་ཡིན་ལ། འདུས་བས་ནི་སད་ཅིག་རེ་རེ་

ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བས། རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་མེད་ལ་དེ་མེད་པས་སྐེ་བ་དང༌། 

འཇིག་པ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །སྐེ་འཇིག་གནས་གསུམ་རང་བཞིན་

གིས་མེད་པས། ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་འད་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བས་ནས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སང་བར་བ་སྟེ། རྣལ་འབོར་པ་གང་གིས་རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་དང༌། གནས་པ་ལ་སོགས་ཡང་དག་ཏུ་ན་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡོད་ན་ནི་དེ་གོམས་པར་

བས་པས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནམ་ཡང་ཡིད་ཀི་བློ་གོས་ལ་མི་གནས་སོ། །དཔེར་

ན། དུག་གི་ཤིང་གི་རྩ་བ་འདོན་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཐོག་མར་ཉོན་མོངས་མངོན་

གྱུར་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་གཉེན་པོ་གོམས་པར་བས་ནས། མཐར་རྟེན་འབྱུང་རང་

བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པ་ལས་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་མ་ལུས་པ་སང་བར་བའོ། །
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འདིར་སྨས་པ། འགོ་བ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་སྤོད་པའི་གེགས། །ཆགས་སོགས་

ཉོན་མོངས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས། །བམས་དང་མི་སྡུག་གོམས་པའི་རྣལ་

འབོར་དང༌། །དེ་ཉིད་བསྟན་པས་ཐར་པའི་བདེ་ལ་འགོད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་ཉོན་

མོངས་སང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་དྲུག་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་བདུན་པ་འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཞེན་པ་ 

སོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

གསུམ་པ་ཉོན་མོངས་ཀི་དམིགས་པ་འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཞེན་པ་སང་བ་

ནི། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པས་དེ་ལ་སྐོ་བ་བསྐེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡང་སྲིད་

འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ལ་ཆགས་བལ་”བསོམ
1
་པར་བེད་པ་སྟེ། དེ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་

གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་པ་དང༌། དེར་སྐེ་བའི་རྒྱུ་

ཟག་བཅས་ཀི་ལས་སང་བ་དང༌། ལས་སངས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། འཁོར་བ་སྤིའི་ཉེས་པ་བསམ་པ་དང༌། བེ་བག་བདེ་འགོ་ལ་སྲེད་པ་སངས་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འཁོར་བ་ལ་འཇིགས་པ་བསོམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༥༣ན༢ན།    བསྒོམ   སྐུ། ༥༣བ༦ན།    སྒོམ   བླ། ༥༥ན༡ན།    བསྒོམ 
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སྐོ་བ་ཇི་ལྟར་བསྐེད་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། འཁོར་བའི་རྒྱུ་ལས་སང་བའི་ཆེད་དུ་ཐོག་མར་འཁོར་བའི་ཉེས་

དམིགས་བསམ་པར་བ་སྟེ། མ་རིག་པ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། སྲིད་པ་ལས་བྱུང་བ་སྲེད་

པའི་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གི་སྦྲུལ་གིས་ཁྱབ་པ། ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་

ཀི་ཆུའི་སྲིན་པོས་དཀྲུགས་པ་སྐེ་འཆིའི་ཀོང་འཁོར་མང་བ་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་

ཅན་གི་འཁོར་བ་སྡུལ་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་འདི་ལ་མཐའ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའང་ཡོད་པ་

མིན་ན་བིས་པ་སོ་སོའི་སྐེ་བོ་ཁྱོད་འཁོར་བ་འདིར་ནི་ཐོག་མ་མེད་པས་ནས་བིང་བ་

ལ་ནི་འཇིགས་པ་རྒྱུ་ཅིས་ན་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་འཇིགས་པར་བ་སྟེ། གཏིང་དང་ཕ་

རོལ་མངོན་པའི་མཚོར་བིང་བ་ལ་ཡང་འཇིགས་དགོས་ན། “ཅིག
1
་ཤོས་ལ་ལྟ་མི་

སོས་སོ། །དཔེར་ན་དང་སྲོང་མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག །འཇིག་རྟེན་གི་ཕ་

མཐར་འགོའ་ོསམ་ནས། རང་འགོས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ལྷུན་པོའི་ཟོམ་དུ་རང་པ་

བཞག་ནས་ཕྱིན་པས་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་ཤི་ནས་ལྷར་སྐེས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལང་ཚོ་ལ་ཆགས་པར་མི་རིགས་པ་དང༌། ལས་ཉོན་གི་

གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས་འཇིགས་པར་རིགས་པ་དང༌། འཁོར་བར་སྐེ་བའི་རྒྱུ་

སོང་བ་ལ་འབད་པར་གདམས་པ་དང༌། འཁོར་བ་སང་བའི་ཆེད་དུ་འབད་པ་ལ་

དགོས་ནུས་མེད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་མང་ཡང་ལང་ཚོ་ལ་སོགས་པས་རྒྱགས་

པ་དག་ལ་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། ལང་ཚོ་ལ་སོགས་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་

1  མ་ཕྱི། ༥༣བ༡ན།   སྐུ། ༥༤ན༥ན།    ཅྱིག   བླ། ༥༥ན༥ན།    གཅྱིག 
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པས་དེའི་སོ་ནས་རྒྱགས་པར་མི་རིགས་ཏེ། ཚེ་འདིར་ལང་ཚོ་རྒས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་བྱུང་

བར་གྱུར་ནས་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་སར་ཡང་མདུན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ཡང་རྒས་

པའི་རྒྱབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ལང་ཚོའི་སབས་ལ་གནས་པར་རློམ་མོད་ཀང་འཇིག་རྟེན་འདི་

ལ་ནི་ལང་ཚོ་དང༌། རྒ་བ་དང་འཆི་བ་རྣམས་ཁོ་བོ་སྔོན་ལའོ། །ཁོ་བོ་སྔོན་ལའོ་ཞེས་

འགོས་ཀིས་འགན་པ་ལྟ་བུར་སྔོན་གི་གནས་སབས་དེ་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པ་མེད་པས་

དེས་རྒྱགས་པར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་ཏིལ་འཚིར་བའི་འཁོར་ལོའི་གིབ་མ་

བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་ཡང་དེས་མི་འཇིགས་སོ་ཞེ་ན། སྲིད་

པར་བིས་པ་ཁྱོད་ལ་རང་འདོད་ཀིས་ལྷ་དང་མི་ལ་སོགས་པའི་འགོ་བ་བཟང་པོ་

གཞན་དུ་སྐེ་བའི་དབང་ཡོད་པ་མིན་ན་ལས་ཉོན་གི་གཞན་གི་དབང་དང༌། འཇིག་

པའི་གནས་སབས་ལས་མ་འདས་བཞིན་དུ་འཇིགས་པ་མེད་པར་བློ་དང་ལྡན་པ་སུ་

ཞིག་འགྱུར་ལས་ཉོན་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་རྟག་ཏུ་སྐོ་བར་བའོ། །དཔེར་ན་

ཆུ་ཀླུང་གིས་དེད་པའི་ཤིང་བཞིན་ནོ། །དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས་གཞར་ཡང་ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་ན། ནམ་ཡང་ཞེས་དུས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚེ་འདིར་བདེ་བས་ཕོགས་ནས་སྲིད་པ་བཅད་མ་ནུས་ཀང༌། མ་

འོངས་པའི་སྐེ་བ་ལ་འབད་དོ་ཞེ་ན། མ་འོངས་པའི་སྐེ་བ་ཐ་མ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་

འདས་པའི་དུས་ལ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་ལ། འདས་པའི་དུས་ཀུན་གི་ཚེའང་སོ་སོ་སྐེ་བོ་

སྟེ་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཁོ་ན་བས་པ་ཡིན་ལ་ཁྱོད་འདས་པའི་དུས་སུ་སྲིད་པ་ལས་མ་གོལ་བ་

ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པར་ཡང་དོན་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་
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བོས་ཤིག །དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས། དེ་ཡང་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་མ་འོངས་པའི་དུས་དེ་

ཡང་ཞེས་སྦོར་རོ། །དཔེར་ན་གཞན་གི་བུད་མེད་ལ་འཕྱན་པ་མཛའ་བོས་ལྡོག་ཀང་

ཕྱིས་ཀང་དེ་ལྟར་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །སོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། ཁྱོད་ཀི་འདོད་རྒྱུས་

དོན་མེད་ཆུད་གསན་པའི། །ལུས་ཀི་སྔོན་གི་མཐའ་གང་ལ་དན་བ་སྟེ། །དེ་རིང་བང་

ཆུབ་ཡོངས་ཚོལ་བརྟུལ་ཞུགས་དང༌། །བཅས་ཏེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ནི་འདོད་པ་ཆོམ། 

ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། སྲིད་པར་སྐེ་བ་རྒྱུན་བཅད་པར་བའོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀི་དོན་དང༌། ཚེ་འདིར་མི་འབད་པར་ཕྱི་མའི་དུས་ལ་

རེ་བ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་འཁོར་བ་འདི་ལ་མཐའ་ཡོད་དམ་འོན་ཏེ་མེད། དང་པོ་ལྟར་

ན་འབད་མི་དགོས་པར་གོལ་བར་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན་འབད་ཀང་མི་གོལ་

བས་འཁོར་བ་བཅད་པའི་ཕྱིར་འབད་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དལ་འབོར་གི་རྟེན་ཁྱད་

པར་ཅན་ཐོབ་ནས་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའི་ཉན་པ་པོ་དང་མཉན་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྟོན་

པའི་གསུང་དང༌། འཆད་པ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མེ་ཏོག་

ལྟར་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསལ་པ་

གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གསོག་པ་ལ་ལྟོས་པས་རེད་དཀའ་ལ། གཞན་གཉིས་

ཀང་དེ་ལ་ལྟོས་པས་དེས་ན་མདོར་ན་འཁོར་བ་ནི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའི་རྒྱུ་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ཚོགས་པའི་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་ཏེ། མཐའ་མེད་པ་མིན་ཏེ་འཁོར་བ་

ལྡོག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་པའི་ཕྱིར། དེ་དག་མ་ཚོགས་པའི་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་ཏེ་

མཐའ་དང་བཅས་པ་མིན་ཏེ། འདི་ཙམ་ན་འཁོར་བ་ལྡོག་དེས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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རོ། །དོན་དམ་པའི་གནས་ལུགས་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་མཐའ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་དོན་

དམ་པར་གྲུབ་པ་ལུང་བསྟན་དུ་མེད་པའོ། །དེ་གསུམ་ནི་དཔེར་ན་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མེ་

ཏོག་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་གསུང་རབ་གནས་པ་དེ་སྲིད་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

དང༌། དེའི་ལུང་འབོགས་པ་ཡོད་པས་སྐེ་བ་གཞན་དུ་སྲིད་པ་ཟད་པ་ལ་འབད་དོ་ཞེ་

ན། གསུང་རབ་གནས་པ་དང་གཉིས་པོ་ཡོད་ཀང་རང་ཉིད་ཉན་པ་པོར་འགྱུར་བ་

དཀའ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཕལ་མོ་ཆེར་ན་མི་རྣམས་ནི་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་མི་དགེ་བ་བཅུའི་

ལས་ལམ་གི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དེས་ན་ལས་དབང་གིས་སྐེ་གནས་སོ་སོར་

སྐེ་བས་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ངེས་པར་ངན་འགོར་འགོ་བས་ཆོས་གཉིས་

ཚོགས་པའི་ཚེ། ཆོས་ཉན་བ་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །ཐོད་ལ་མེ་འབར་བ་ལྟར་ཐར་པ་

ལ་བརྩོན་པར་མི་བེད་པ་ནི། རྒྱལ་པོར་བླུན་པོ་དབང་བསྐུར་བ་བཞིན་ནོ། །དཔེར་ན་

ཤ་ནའི་ཤིང་འཁུར་བ་དང་འད་བ་འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འགོ་ལ་ཡང་སྐེ་བ་བསོམ་པར་བ་བ་དང༌། སྲེད་པས་

འཁོར་བར་གནས་པ་སྨོན་པ་དང་འད་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ངན་འགོ་ནི་མི་

ཁོམ་པའི་གནས་དང་སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་ཡོད་པས་སང་བར་བ་བ་ཡིན་ཡང༌། 

བདེ་འགོ་ནི་དགའ་བའི་གནས་ཡིན་པས་སྐོ་བར་མི་བའོ། ཞེ་ན། ངན་འགོ་ལྟར་བདེ་

འགོ་ལ་ཡང་སྐོ་བར་རིགས་ཏེ། བདེ་འགོར་སྐེས་པ་རྣམས་ཀང་སྔོན་གི་ལས་ཀི་ལྷག་

མ་ལུས་པས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཉམས་པ་དང༌། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང༌། 

དབུལ་བ་སོགས་སའི་སྟེངས་ན་གནས་པའི་མི་རྣམས་ཀི་སིག་པའི་རྣམ་སིན་ནི་མི་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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འདོད་བཞིན་དུ་ཅོ་འདི་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་མཐོང་ངོ་དེས་ན་སྲིད་པ་ནི་སྲོག་ཆགས་

གསོད་པའི་སྲོག་གནས་བཤས་ར་དང་མཚུངས་པ་འཕགས་པ་དམ་པ་རྣམས་ལ་

སང་ངོ༌། །དཔེར་ན་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པའི་བློན་པོ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ལ་མི་འཇིགས་པས་

ཕྱིས་ཆད་པར་དང་སྦར་བ་བཞིན། 

གཉིས་པ་ནི། དམ་པ་རྣམས་ཀིས་སྲིད་པ་སྲོག་གནས་དང་མཚུངས་པར་མཐོང་

ན་ཅིའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་པ་དག་མི་སྐོ་ཞེ་ན། གང་ཆེན་སྨོན་པ་ལྟར་སྨོ་བའི་རང་བཞིན་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་སྨོ་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་ན་ཁམས་མ་སོམས་པ་ལས་རྣམ་ཤེས་

ཀི་འཇུག་པ་སོན་གནས་པ་མེད་པ་ལས་སྨོན་པ་ཞེས་བརོད་ཅིང༌། དེ་གལ་ཏེ་སྨོན་

པར་འགྱུར་ན་ནི་སྲིད་པ་ན་གནས་པ་རྣམས་སྨོན་པ་མ་ཡིན་ཞེས་མཁས་པ་སུ་ཞིག་

སྨ་བར་འགྱུར་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀང་ཆེས་མི་རིགས་པའི་ཚུལ་མང་པོ་འདོད་ཅིང༌། 

གདོལ་ཐབས་སུ་སྨ་བ་ལ་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་སོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་ཞིག་བུ་ལ་

ཆེས་འདོད་པ་ཡོད་ལ་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པས། བུ་མཐོང་བར་མི་འདོད་པའི་

བློ་སྐེས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཡང་སྲིད་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་སང་བར་གདམས་པ་དང༌། 

སོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཇི་ལྟར་སོང་བའི་ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། 

མཁས་པ་དག་གིས་ལས་དབང་གིས་འཁོར་བར་སྐེ་བ་སང་བར་བ་ལ། དེ་ཡང་ལས་

ཀི་འཇུག་པ་བཀག་པའི་སོ་ནས་སང་བར་བ་སྟེ། འགོ་བ་དང་འཆག་པ་དང་ཉལ་བ་ལ་

སོགས་པའི་སྤོད་ལམ་གིས་སྐེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དག་”སོད་པ
1
་སོགས་སྤོད་ལམ་

1  མ་ཕྱི། ༥༥བ༤ན།   སྐུ། ༥༦བ༢ན།    སོད་པ   བླ། ༥༧བ༢ན།    སོང་བ 
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དེ་ལས་བཟློག་པ་ལ་སྔ་མའི་ཤུགས་རིམ་གིས་ཟད་ནས་ཉམས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་

ཏེ། ལས་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་བཅད་པས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འགག་པར་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་ཡང་སྲིད་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ཀུན་ཟད་པའི་གོ་འཕང་མ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཐོབ་པ་ལ་བློ་གོས་དང་ལྡན་པས་དེ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ལ་བློ་བསྐེད་དོ། །དཔེར་ན་

བིས་པ་འཁོར་བར་གནས་པ་ནི་ལམ་རིང་པོར་འགོ་བའི་ངལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། 

ལམ་བརྒྱགས་ཆད་པས་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། འཁོར་བ་འཇིགས་པའི་གནས་ཡིན་པས་དེའི་རྒྱུ་ལས་སང་

བར་བ་བ་དང༌། ལས་ཀི་འབས་བུ་ལ་བསམས་ནས་འཇིགས་པ་བསོམས་པ་དང༌། 

ལས་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་བསམས་ནས་འབད་པས་སང་བར་བ་བ་དང༌། ལས་བདེ་བའི་

རྒྱུ་ཡིན་པས་ཆགས་པར་མི་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལས་ཀི་འཇུག་

པ་བཀག་པའི་སོ་ནས་འཁོར་བ་སང་བར་བ་སྟེ། གང་གི་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་འབྱུང་བ་འབྱུང་འགྱུར་དང༌། སེམས་ལ་སོགས་པ་འབས་བུ་

གཅིག་གི་ཡང་ཐོག་མའི་རྒྱུ་ནི་སུ་ལ་ཡང་སང་བ་མིན་པ་དེའི་ཚེ་འབས་བུ་གཅིག་ལ་

ཡང་རྒྱུ་མཐའ་ཡས་པ་རྒྱས་པར་མཐོང་ནས་བིས་པ་གང་ལ་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་

སྟེ། འདི་ནི་རྒྱུན་དཔག་གིས་མི་ལང་བའི་མ་རིག་པའི་ཚང་ཚིང་གིས་ཆེས་རྒྱུ་དཀའ་

བའི་འཁོར་བའིི་འབོག་ཆེན་པོ་ལ་རྟག་ཏུ་སྐོ་བ་དང༌། དེ་ལས་ཐར་པའི་ཐབས་ལ་

འབད་པར་བའོ། །དཔེར་ན་རའི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཡང་རྒྱུའི་གསལ་བའི་དབེ་

བ་མཐའ་ཡས་པ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ནི། གང་གི་དོན་དུ་སྲེད་པས་ཀུན་ནས་”སངས
1
་ནས་ལས་བེད་པའི་

འབས་བུ་ངེས་པར་འགྲུབ་ན་འབད་རིགས་ནའང༌། བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་

སོགས་པའི་འབས་བུ་ཡང་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཞིང་

གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ངེས་པར་མཐར་འཇིག་པར་འགྱུར་ན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་དེའི་དོན་

དུ་སོ་གསུམ་ཅི་སྟེ་འཇོམས་ངེས་ན་འཁོར་བ་འཕེན་པའི་ལས་སང་བ་ལ་འབད་པར་

བའོ། །དཔེར་ན་གྲུབ་པར་མ་ངེས་ཤིང་གྲུབ་པ་རྣམས་ངེས་པར་འཇིག་པའི་ར་མཁན་

སོ་གཏོང་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། འབས་བུ་བཞིན་དུ་ལས་ཀང་ངེས་པར་འཇིག་པས་དགོས་པ་

མེད་པར་འབད་པར་མི་བ་སྟེ། མཁར་བརྩིག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ནི་འབད་པས་

བེད་པར་འགྱུར་ཞིང་བས་ཟིན་པ་འབད་པ་མེད་པར་འཇིག་པས་དེ་ལྟར་གྱུར་ཀང་

ཁྱོད་ལ་ཀོ་ཁྱོད་ལ་ནི་ད་དུང་དེ་དག་བེད་པས་ལས་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་འགའ་

ཡང་ཡོད་པ་མིན་པས་བདག་ཉིད་བླུན་པོར་སྟོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་རིའི་

རྩེར་རོ་འབད་པས་འཛུགས་ཤིང་དེ་འབད་པ་མེད་པར་འགེལ་པ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་འབད་པའི་ལས་འཇིག་ཀང་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཆགས་

པ་དང་བལ་བར་མི་བའོ་ཞེ་ན། རྣམ་ཤེས་འདས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བདེ་བ་རང་མཚན་

པ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་སྟེ་འགགས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ཤེས་མ་འོངས་པ་ལའང་ཡོད་པ་མིན་

ལ་སྟེ། དེ་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་ཤེས་ད་ལྟར་བྱུང་བའང་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་

ཅིང་འགོ་བ་ཉིད་དེ། ཡིད་བརྟན་དུ་རུང་བའི་བདེ་བ་མེད་ན་ཁྱོད་ཀི་ངལ་བ་འདི་གང་

1  མ་ཕྱི། ༥༦ན༥ན།    སླངས   སྐུ། ༥༧ན༢ན།    བསླངས   སྐུ། ༥༨ན༣ན།    སླངས 
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གི་ཕྱིར་ཡིན་འབས་བུ་མེད་པ་ལ་འབད་པར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་ཆུ་འགམ་དུ་

ཁང་པ་བརྩིག་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བསོད་ནམས་ཀི་ལས་ལ་སྲེད་པ་དགག་པ་དང༌། བསོད་

ནམས་མིན་པའི་ལས་གསོག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྲིད་པས་མཐོ་

རིས་ཀི་དོན་དུ་ལས་གསོག་པ་སྤིར་དགག་པ་དང༌། བདེ་བ་ནས་བདེ་བར་འགོ་བ་

རེད་དཀའ་བ་དང༌། མཐོ་རིས་ཀི་དོན་དུ་ལས་གསོག་པ་བེ་བག་ཏུ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོ་རིས་ཀང་དམལ་བ་དང༌། 

མཚུངས་པར་གཟིགས་པས་འཇིགས་པར་རིགས་པ་དང་དེ་ལྟར་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་

ཀིས་རྟོགས་ན་དེ་མ་ཐག་རྒྱལ་བར་འགྱུར་བའོ། །

དང་པོ་ནི། མཐོ་རིས་ཀི་བདེ་བའི་དོན་དུ་དགེ་བའི་ལས་བའོ་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་མཐོ་རིས་ཀང་

ཉོན་མོངས་དག་པོའི་མེ་འབར་བ་དང༌། གཏི་མུག་གི་མུན་པས་”སྒིབས
1
་པ་སོགས་

དམལ་བ་དང་མཚུངས་བར་འཇིགས་པ་བསྐེད་པར་འགྱུར་ཏེ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

འཕགས་པ་དེ་རྣམས་ལ་སྲིད་པ་གང་འཇིགས་པ་མི་བསྐེད་པ་དཀོན་པས་བློ་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་པར་བའོ། །སྲིད་པ་ལ་སྐོ་བ་མི་

བསོམ་པར་མཐོ་རིས་ལ་རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་ཡིད་འོང་དུ་མཐོང་ནས་དེའི་དོན་དུ་

སྲེད་པས་ལས་གསོག་པ་བཀག་པ་ཡིན་གི། ཐར་པའི་ཆེད་དུ་ལྷ་མིའི་རྟེན་གི་རྒྱུ་

གསོག་པ་འགག་པ་ལོག་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་

1  མ་ཕྱི། ༥༧ན༢ན།    སྒྲྱིབས   སྐུ། ༥༧བ༦ན།    བསྒྲྱིབས   བླ། ༥༨བ༦ན།    སྒྲྱིབས 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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བིས་པའི་བཙོན་ར་ནས་ཐར་ཡང་ཚེའི་མཐར་ཐུག་པར་སྤོད་ལམ་གཅིག་ཁོ་ནས་

གནས་དགོས་པས་འཆིང་བ་ལས་མི་གོལ་བ་བཞིིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་པ་དེ་ལྟར་གལ་ཏེ་བིས་པའང་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པར་གྱུར་ན་སད་ཅིག་དེ་

ལ་སེམས་ཏེ་སིང་དང་ནི་ལུས་ལྷན་ཅིག་གཏན་དུ་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་མ་

རྟོགས་པས་བདེ་བ་ལྟར་གནས་སོ། །དཔེར་ན་དབང་པོའི་བིས་པ་སེ་དཔོན་ལ་

ཆགས་པས་དེའི་དོན་དུ་སྲོག་གཏོང་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀི་དོན་དང༌། སིག་པ་མི་སྤོད་པས་མཐོ་རིས་ཀི་

དོན་དུ་སྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཁོར་བ་ན་རིགས་དང་ལོངས་སྤོད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་བདེ་བར་གགས་ན། དེ་ལ་ཡང་སྐོ་བར་རིགས་ཏེ། རིགས་

བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ང་རྒྱལ་གིས་རློམ་པ་ཅན་མིན་པ་དཀོན་ཞིང་

རློམ་པ་ཅན་དེ་ཡང་རང་མཆོག་ཏུ་རྟོག་ཅིང་རང་དང་མཉམ་པ་དང་ལྷག་པ་ལ་ཕག་

དོག་གིས་གཞོམ་པར་འདོད་པས་སིང་རེ་དང་ལྡན་པ་མེད་པ་དེས་ན་སང་བ་ནས་

སང་བར་ནི་འགོ་བ་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་བར་ལུང་བཞི་ལ་སོགས་པ་ལས་གསུངས་

སོ། །དཔེར་ན་ཛྙ་མང་དག་ནའི་བུས་ལན་ཉེར་གཅིག་ཏུ་ས་སྟེངས་ན་རྒྱལ་རིགས་

མེད་པར་བས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ང་རྒྱལ་ཅན་སིག་པ་ལ་སྤོད་པས་སད་པ་ཡིན་ཡང་ང་རྒྱལ་ཅན་

མིན་པས། མཐོ་རིས་ཀི་དོན་དུ་འབད་པར་རིགས་སོ། ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་འདི་ན། ཕྱི་

མའི་མཐོ་རིས་ཀི་དོན་དུ་ཚངས་སྤོད་ཁས་བླངས་ཏེ། འདོད་པའི་ཡུལ་ལ་ཡིད་འབྱུང་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བསོམས་ནས་ཡིད་ལོག་པར་གྱུར་པ་ལ་སར་ཡང་མཐོ་རིས་སུ་སྐེས་ནས་ཆོས་ཀི་

འབས་བུ་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ནི་དམིགས་པར་ཏེ་འདོད་བཞིན་འབྱུང་བར་གགས་

”པ
1
་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་རང་གིས་ཐོབ་པའི་ཡུལ་སྐོ་བཞིན་དུ་སངས་ནས་སར་ཡང་

དེ་ཉིད་དོན་དུ་གཉེར་བས་དེ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཆོས་ཡིན་ལ་མཁས་པ་

དག་དེ་ལྟ་བུའི་འཇུག་པ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་གིས་ཡང་དག་པར་འདོད་པར་བེད། ནན་གིས་

དོར་བ་དེ་ཉིད་ལེན་པར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་ལུག་རྡུང་བར་འདོད་པ་རིང་པོར་

སོང་ཡང་ད་དུང་ལོག་པ་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ། ལོངས་སྤོད་ཀི་དོན་དུ་ལས་གསོག་པ་དགག་པ་དང༌། འཇིག་

རྟེན་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཞེན་པས་ལས་གསོག་པ་དགག་པ་དང༌། ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་

བའི་དོན་དུ་གསོག་པ་དགག་པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་གི་དོན་དུ་གསོག་པ་དགག་པ་

དང༌། ཕྱི་མར་ཕྱུག་པའི་དོན་དུ་སྲེད་པས་ལས་གསོག་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འབས་བུ་ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་ཅན་ཡང་དེ་ལ་སྲེད་པ་མི་བ་སྟེ། སྦིན་

པ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་ཕྱུག་པ་སྟེ་ཁྱོད་ལོངས་སྤོད་དེ་ཆོམ་

རྐུན་དང༌། མེ་དང་ཆུ་སོགས་གཞན་ལས་ཡ་རྟག་པར་བསྲུང་བར་བ་དགོས་ན་རྟག་ཏུ་

གཞན་ལས་འབད་པས་བསྲུང་བར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་རང་དབང་དུ་གྱུར་

བའི་བདག་གི་བར་འགྱུར་འབས་བུ་གྲུབ་ཀང་འདོད་བཞིན་ཕན་ཐོགས་མི་ནུས་

སོ། །རྟག་ཏུ་དེའི་ཆེད་དུ་འབད་དགོས་པ་དཔེར་ན་བླ་མ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྦིན་སོགས་ཀི་ཆོས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་

1  མ་ཕྱི། ༥༧བ༥ན།   སྐུ། ༥༨བ༣ན།    པ   བླ། ༥༩བ༣ན།    པར 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བའོ། །ཞེ་ན། དེ་ལ་ཞེན་པ་ཡང་མི་རིགས་

ཏེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཚུལ་ལུགས་བག་མ་གཏོང་ལེན་སོགས་གང་དང་ཡིན་པ་དེ་དང་

དེ་ལ་ཆོས་ཀི་སྒ་རེས་སུ་འཇུག་སྟེ། ཚུལ་ལུགས་དེ་ལ་ཆོས་ཞེས་གགས་པས་

སོ། །དེ་ཡང་ཡུལ་དང་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་

དེའི་ཕྱིར་ན་ཆོས་པས་ཀང་འཇིག་རྟེན་པ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུར་སང་ཡང་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པ་དེ་ལ་ཞེན་པར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ན་

བུ་མོ་བག་མར་ལེན་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་མེད་པར་བདེ་བ་མི་འབྱུང་ལ། དེ་ཡང་བསོད་

ནམས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་པས་བདེ་བའི་དོན་དུ་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་སྲེད་པས་

བསོད་ནམས་བའོ་ཞེ་ན། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ནི་སྦིན་སོགས་དགེ་

བས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཐོབ་པར་ནུས་ན་འདོད་པའི་ཡུལ་དེའང་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་

ཀིས་ངན་པར་བརྩི་ཞིང་སད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དོན་མིན་པའི་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

དང༌། མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སོགས་ཀིས་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་གཡེང་བར་བེད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །ཉེས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་གང་ཞིག་བཏང་བས་ཤིས་ཤིང་དགེ་བར་གྱུར་པའི་

གྲུབ་པ་ཡིས་ཅི་ཞིག་དགོས་ཏེ། དགོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །དཔེར་ན་དགེ་སོང་འགའ་

ཞིག་གམ་པོ་རྩེའི་ཡུལ་དུ་བསོད་སོམས་ལ་སོང་བ་ན་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཞིག་གིས་ཡུལ་

འདིར་ཅི་ཡང་མ་སྨ་ཞིག་ཅེས་སྨས་པ་བཞིན་ཏེ། འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། ཡུལ་སད་པར་བ་བ་ཡིན་ཡང་རྒྱལ་སྲིད་ནི་བདེ་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་

རྒྱུ་ཡིན་པས་དེའི་དོན་དུ་བསོད་ནམས་དག་བའོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། སེམས་ལ་
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དབང་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་པ་གང་ལ་འདོད་པའི་དོན་འབད་པ་མེད་པར་འགྲུབ་པས་

བཀའ་ལུང་དགོས་པ་མེད་པ་དེ་ལ་དེའི་དོན་དུ་སྦིན་པ་གཏོང་བ་སོགས་ཆོས་དོན་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་ཡང་ཚིག་ཙམ་གི་མངའ་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་ལུང་དོན་དུ་

གཉེར་བ་ཉིད་དེ་ནི་སྐེ་བོའི་ནང་ན་བླུན་པོ་ཞེས་བ་སྟེ། དོན་མིན་པ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་

རྒྱལ་སྲིད་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་རྩིས་མཁན་གཅིག་ལ་བུ་ཡིད་དུ་

འོང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཉི་མ་དྲུག་ན་འཆི་བར་ཤེས་ནས་བུ་བཞིན་བུ་དེ་བསད་པ་བཞིན་

ནོ། །ལྔ་པ་ནི༌། གལ་ཏེ་མ་འོངས་པའི་སྐེ་བར་ཕྱུག་པ་ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་འདོད་

པས་བསོད་ནམས་བའོ་ཞེ་ན། ཕྱུག་པ་ལ་སོགས་པའི་མ་འོངས་པ་ཡི་འབས་བུ་

འབྱུང་བར་མཐོང་ནས་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་འདོད་ཅིང་ཆགས་པས་སྲེད་ན་

ཆགས་པ་དེའི་འབས་བུ་ངན་འགོ་དུ་མ་མོང་དགོས་པས་ཆགས་པ་དེའི་མ་འོངས་

པའི་འབས་བུའི་མཐའ་ངན་འགོ་ཉིད་མཐོང་བར་གྱུར་ན་འཇིགས་པ་མེད་དམ། 

ཆགས་པས་ཅི་ཞིག་བེད་ངན་འགོ་ལྟར་ཆོས་ལ་ཡང་སྲེད་པར་མི་བའོ། །དཔེར་ན་མི་

མཁས་པ་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པའི་གནས་ཉོ་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གའི་དོན་དུ་ལས་བེད་པ་ག་བ་ལྟ་བུའི་བསོད་ནམས་ནི་རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་དན་པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་དུ་འོང་བས་མཁས་པས་སྲེད་པས་ཀུན་ནས་

སངས་ཏེ་བསོད་ནམས་ཀི་ལསཀང་མི་བའོ། །མཁས་པ་གང་དག་འཁོར་བའི་རྒྱུར་

མཐོང་ནས་སྲེད་པ་བསྐེད་པའི་དགེ་བའང་མི་འདོད་པ་དག་མི་དགེ་བ་བསོད་ནམས་

མིན་པའི་ལས་ཇི་ལྟར་བེད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སང་བར་བའོ། །དཔེར་ན་རང་ཀ་

ཏས་རང་གི་ཁམ་འཕོ་ཁྱིས་ཟོས་པ་ན། རྒྱལ་བུ་བསྙུང་བར་གནས་པ་དེས་ཟོས་སོ་
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ཞེས་སྐུར་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་སྲེད་པ་སངས་

ནས་ཐར་པར་འགོ་བ་དང༌། མཁས་པ་རྣམས་མཐོ་རིས་ལའང་སྲེད་པས་དགའ་བར་མི་

སེམས་ན་སྐོ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་ལ་དགའ་བ་མི་སྲིད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བིས་པ་རྣམས་འཁོར་བ་ལ་དགའ་བར་ཟད་ཀི་རྟེན་འབེལ་ལ་རང་

བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་མཁས་པ་གང་གིས་ཕྱི་ནང་གི་འགོ་བ་

ཤིང་ལས་བསྒྲུབས་པའི་སྐེས་པ་དང་བུ་མེད་ཀི་རྣམ་པར་སང་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་

ཚོགས་འད་བ་དང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་ཡང་དེར་སང་བ་སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་

ལྟར་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་འཁོར་བ་ལས་བརྒལ་ནས་ཆེས་གསལ་བར་གོ་

འཕང་དམ་པ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་འགོ་བར་འགྱུར་བས་གནས་

ལུགས་ཀི་དོན་སེམས་པ་ལ་མཁས་པར་བའོ། །དཔེར་ན་འཁྲུལ་འཁོར་མཁན་གི་

འཁྲུལ་འཁོར་གི་བུ་མོས་རི་མོ་མཁན་ངོ་ཚ་བར་བས་པ་ན། དེས་རི་མོས་འཁྲུལ་

འཁོར་མཁན་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་མཁས་པ་གང་དག་ལ་ནི་འཁོར་བ་ན་

དགའ་བ་སྐེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡུལ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དགའ་ཞིང་སྲེད་པ་མེད་

པ་དེ་དག་སྐོ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སྐེ་བ་རྒ་བ་སོགས་ཀི་གནས་ལ་དགའ་བ་ཡོད་

པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། དེས་ན་དེ་དག་ལ་འཁོར་བ་འདིར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྲེད་པས་དགའ་

བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །དཔེར་ན་ཀུ་ཤའི་གོང་ཁྱེར་དུ་ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོས་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་གནས་པ་བཙུན་མོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་སངས་
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ནས་བསམ་གཏན་བཞི་བསྐེད་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཟུགས་སྒ་

ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་གི་ཉེས་དམིགས་བསམས་ནས་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་མཁས་

པར་བ་སྟེ་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བའོ། །

འདིར་སྨས་པ། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་ལགས་པར་བསམས་བས་ནས། །སྡུག་

བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་རྒྱུ། །གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལ་སྲེད་པ་རྣམས་

སངས་ཏེ། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་བ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་བའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་མི་ཉིད་

ཀིས་འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་

ཏུ་བེད་པ་བདུན་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་བརྒྱད་པ་སོབ་མ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའི་འགེལ་པ།༽

བཞི་པ་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའི་སོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་སོབ་མའི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྦོང་

བའི་ཐབས་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཉོན་མོངས་སོང་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཉོན་མོངས་སོང་

ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཡང་སྲིད་ཕྱི་མར་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བའི་སྐེ་བ་ལ་

ཐོག་མ་མེད་ཀང་ཟད་པའི་མཐའ་ཡོད་པའི་དཔེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

དངོས་ཀི་དོན་དང༌། ཉོན་མོངས་སང་དུ་རུང་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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དང་པོ་ནི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གོམས་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་འཆིང་བ་ཇི་ལྟར་

སོང་ནུས་”ཞེ
1
་ན། ཇི་ལྟར་མི་མཐུན་ཞིང་མཛའ་བའི་མི་རྣམས་ལ། ཆགས་པས་ཀུན་

ནས་སང་བའི་མཛའ་བ་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྣལ་འབོར་པ་ཕྱི་ནང་

གི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་མི་འདོད་པ་དུ་མ་བསྐེད་པའི་སྐོན་ཤེས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་

ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་སོ་སྟེ་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་རྩ་བ་མི་བརྟན་པས་སོང་ནུས་

སོ། །དཔེར་ན་བམ་ཟེ་རྒྱུ་ཞེས་བ་བ་བག་མ་ལེན་པའི་དུས་སུ་གཞོན་ནུ་མའི་ལག་པ་

ནས་འཛིན་འདོད་པ་ལ་སྟོན་པས་བམ་ཟེའི་ཁྱིའུ་འབེལ་ན་འཆིང༌། བལ་ན་རྣམ་པར་

གོལ་ལོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་བརྟགས་པས། 

དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཉོན་མོངས་གང་ལ་དམིགས་པའི་གཞི་ངེས་པ་མེད་པས་

སང་དུ་རུང་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་སྐེ་བའི་རྒྱུ་བདེན་པར་མེད་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་སོང་

མི་ནུས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དགག་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་མ་སངས་པ་དུ་མ་མཐོང་བ་འགལ་

བ་མེད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཡུལ་གི་ཉེས་པ་མཐོང་བས་ཉོན་མོངས་སོང་ནུས་པར་མ་ཟད་གཞི་

བདེན་པ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་སོང་ནུས་ཏེ། འདོད་ཆགས་ནི་ཆགས་བའི་དངོས་པོ་

ལ་རག་ལས་ཏེ་འཇུག་ལ། དེ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་དེ། ལ་ལ་ཡུལ་

དེ་ཉིད་ལ་ཆགས་ཏེ་གནས་ལ། ལ་ལ་དེ་ཉིད་ལ་ཞེ་སང་ཞིང་ལ་ལ་དེ་ཉིད་ལ་རོངས་

པ་སྐེ་བ་དེའི་ཕྱིར། ཆགས་བའི་ཡུལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་དེ་ཉིད་ལ་ཆགས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༦༠ན༥ན།    ཞེ   སྐུ། ༦༡ན༣ན།    ཤེ   བླ། ༦༢ན༣ན།    ཞེ 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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འབའ་ཞིག་སྐེ་རིགས་པ་ལ་ངེས་པ་མེད་པས་དམིགས་པ་ཐམསཅད་རྟོག་པས་

བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་འདོད་པའི་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་གཞི་

ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་སང་ནུས་སོ། །དཔེར་ན་སྐེས་བུ་འགའ་ཞིག་ལ་ཆུང་མ་གཉིས་

ཡོད་ལ་གཅིག་གི་མ་དེ་ནི་རང་གི་བུ་མོ་མཐོང་བས་དགའ་ལ། ཆུན་མ་དེནི་མཐོང་

བས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། བན་མོ་བར་མར་གནས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དམིགས་པ་བདེན་པར་མེད་པས་སོང་བར་ནུས་པར་མ་ཟད་རྒྱུ་

བདེན་པ་མེད་པའི་སོ་ནས་ཀང་སོང་ནུས་ཏེ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་

ནི། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་ལས་འབྱུང་བར་གསུངས། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར༌། ཚུལ་བཞིན་མིན་

པའི་ཡིད་བེད་ཀི་རྟོག་པ་དང༌། ཐག་ཁ་ལ་སྤྲུལ་དུ་བཏགས་པ་ལྟར་རྟོག་པས་བཏགས་

པ་མེད་པར་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་

ཉིད་རེད་པ་ཡོད་པ་མིན་ན་དེ་དག་གི་ཡོད་པ་ལྟོས་ནས་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཀི། ངོ་

བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་དོན་

དང་འགལ་བ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཞེས་བློ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་འཛིན་རྟོག་པས་

བཏགས་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཐག་པ་ལ་སྤྲུལ་དུ་

བཏགས་པའི་ཚེ་ཐག་པའི་ཆ་དང༌། ཆ་ཅན་དང་རྒྱུན་དང་རྒྱུན་ཅན་གང་ཡང་སྤྲུལ་གི་

མཚན་གཞིར་མི་རུང་བ་བཞིན་དུ། ཕུང་པོའི་ཡང་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་དང་

རྒྱུན་དང་རྒྱུན་ཅན་གང་ཡང་གང་ཟག་ཏུ་མི་རུང་ཞིང་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་

པ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤེས་པར་

བའོ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་དཔེར་ན་བསམ་གཏན་པ་འགའ་ཞིག་ཐོད་པ་གཞན་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ཞིག་མགོ་ལ་འབར་རོ་སམ་དུ་འཁྲུལ་བ་ན། འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ཁྱོད་ཀི་མགོ་ལས་

ལྷུང་ངོ་ཞེས་ཐོད་པ་གཞན་ཞིག་བསྒྱུར་བས་རྟོག་པ་ལོག་པ་བཞིན་ནོ། །སབས་འདིར་

བཤད་པའི་རྩ་འགེལ་གི་དོན་ནི། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། འཇིག་རྟེན་མ་རིག་རྐྱེན་

འབྱུང་བ། །གང་ཕྱིར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུངས། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་འཇིག་རྟེན་

འདི། །རྣམ་རྟོག་ཡིན་ཞེས་ཅིས་མི་འཐད། ཅེས་པའི་དོན་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་

ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་གཅིག་ཡུལ་

ཅན་གི་ཆགས་པས་ལྷན་ཅིག་བཅིངས་པས་བུད་མེད་མི་གཏོང་བས་ཆགས་པ་སོང་

མི་ནུས་སོ་སམ་ན། སྐེས་པ་འགའ་ལའང་བུད་མེད་གང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་བཅིངས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ་རང་བཞིན་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པས་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་བཅིངས་པ་ལ་བལ་བ་རིག་པ་མ་ཡིན་ན་སྟེ། བལ་མི་

རིགས་པ་ལ་བལ་བ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་གང་ནག་པོ་དང་དཀར་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་བཅིངས་པ་མིན་ཡང༌། གཉའ་ཤིང་དང་ཆུ་ཐག་ལ་སོགས་པས་བཅིངས་པ་

བཞིན་དུ་ཡུལ་དང་དབང་པོ་ཡང་སྲེད་པས་བཅིངས་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་ཉོན་མོངས་ལྡོག་ན་སྐེ་བོ་ཕལ་

ཆེར་ཉོན་མོངས་མ་སངས་པ་དག་སང་ཞེ་ན། ཟབ་མོའི་ཆོས་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་

དང་བལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་རྟེན་འབྱུང་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པས་སྟོང་བཞིན་དུ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ཆོས་སོབ་

དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བཞེད་པ་འདི་ལ་དེ་ལྟ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་མིན་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བར་ཡང་མི་འགྱུར་བས་ཉོན་མོངས་སངས་པའི་ཐར་པ་ག་ལ་ཐོབ། སྟོང་པ་ཉིད་

བསྟན་པ་ན་ཅི་འདི་ལྟར་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་ཞིག་གིས་སྲིད་པ་ཧྲུལ་

པོར་བས་པར་འགྱུར་ཏེ། གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ཡིད་ཀི་ཡུལ་ཅུང་ཟད་བས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་པོ་ངེས་པ་དོན་དུ་གཉེར་ཞིང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལུང་རིགས་

ཀིས་ངེས་པར་བས་པ་ལས་ཉོན་མོངས་ཟད་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་

ན་དེད་དཔོན་སྲིན་མོས་བཟུང་བ་དེས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་མ་བལྟ་ཞིག་ཅེས་སྨས་པ་དང་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་དེར་ཕྱིན་པས་རྟའི་རྒྱལ་པོ་བྷ་ལ་ཧ་ཀ་དང་ཕད་ནས། སྲིན་མོ་ལས་

ཐར་ཞིང༌། རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་ཕྱིན་པ་བཞིན་ནོ། །འདིས་ཀང་ཐར་པ་ཙམ་ཐོབ་པ་ལ་

ཡང་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ངེས་པར་རྟོགས་དགོས་པར་བསྟན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་རྟོགས་པར་གདམས་པ་དང༌། ཐར་པ་

དོན་དུ་གཉེར་བར་གདམས་པ་དང༌། གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་བཀི་བའི་རིམ་པ་དང༌། 

ཉོན་མོངས་ངེས་པར་ཟད་ནུས་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་གུས་པར་བ་བར་གདམས་པ་དང༌། 

ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་དགོས་པར་བསྟན་པ་དང༌། འཁོར་བ་ལས་ལྡོག་

པའི་ཐབས་བསྟན་དང༌། སྟོང་ཉིད་ལ་སྐྲག་པ་སང་བ་དང༌། རང་ཕྱོགས་ལ་ལྷག་པར་

ཞེན་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གང་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་བས་སྲིད་པ་ཧྲུལ་བོར་འགྱུར་བ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་

ཆོས་གང་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང༌། དེས་ཟིན་པའི་སྦིན་སོགས་ལ་ཐུབ་པ་

ཡིས་མཐོང་ལམ་སད་ཅིག་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིད་ཐར་པའི་བར་དུ་མི་ཉམས་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ཤིང་འཕེལ་བ་ཉིད་དུ་གསུངས་པའི་ཆོས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་དེར་སྐེ་བོ་གང་ལ་གུས་

པ་མེད་པ་དེ་ནི་གསལ་བར་བློ་དང་ལྡན་པ་མིན་གིས་བདག་ཉིད་ཤིན་ཏུ་བླུན་པར་

སྟོན་པ་ཡིན་པས། མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བལྟ་བ་ལ་གུས་པ་བཞག་

པར་བའོ། །འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་རྣམས་ནི་རྣམ་སིན་ཕྱུང་ནས་ཟད་པར་ཡང་འགྱུར་

ལ། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པས་ནི་སྦིན་སོགས་ཀང་རྣམ་མཁྱེན་གི་གོང་ཁྱེར་དུ་འཁིད་པར་

བེད་པས་སོ། །དཔེར་ན་ལི་ཁ་རའི་ལ་དུ་ཀུན་ནས་མང་བར་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་མི་སྟོང་བཞིན་དུ་ཆགས་པ་དང་བལ་

བར་བ་བའི་ཕྱིར་སྟོང་ཉིད་བསོམ་པ་ཡིན་ནམ། བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ལས་དེ་

ལྟ་བལྟ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། སྟོང་པ་ལ་སྟོང་པར་རྟོགས་ནས་གོམས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་བདེན་སྟོང་དུ་མ་རྟོགས་པར་བདེན་པར་ཞེན་ནས་བདག་ནི་

སྟོང་ཉིད་བསོམས་པས་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དངོས་པོ་སྟོང་པ་མིན་

པ་ལ་སྟོང་པ་ལྟར་མཐོང་བ་མིན་ཏེ། གནས་ལུགས་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞེན་པའི་ལོག་

ལྟས་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་གསུང་ངོ༌། །སྟོན་པས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མང་འདས་གསུམ་གང་དུ་འཇུག་ཀང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་

མཁས་པར་བའོ། །དཔེར་ན་མཚན་མོ་དགེ་ཚུལ་བཏུང་བ་མིན་པ་ལ་མངགས་པ་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཡིན་

ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྟན་རིགས་ཀི་སེམས་ཅན་དང་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་འཇུག་པ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 642  

བསྟན་པས་ཅི་བ་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་གི་འཇུག་ཚུལ་མ་བསྟན་པར་སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་

མི་ནུས་པས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཐབས་སུ་ངེས་པར་བསྟན་དགོས་ཏེ། གསུང་

རབ་གང་ལས་དངོས་པོ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་སོ་ནས་རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་

ལས་སྐེ་བ་དགག་པའི་དོན་དུ་མ་རིག་པའི་རྐྱེན་གི་འདུ་བེད་ལ་སོགས་པ་སེམས་

ཅན་དང་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་བསྟན་པ་འབྱུང་བ་དེ་ལས་འཁོར་བར་འཇུག་པའི་རིམ་

པ་གསུངས་པ་སྟེ། དོན་དམ་པ་རྟོགས་པས་ཐབས་ཡིན་པས་སོ། །གང་ལས་དོན་དམ་

པ་ཆོས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་བསད་པ་འབྱུང་བ་དེ་ལས་འཁོར་བ་ལས་

ལྡོག་པའི་རིམ་པ་གསུངས་པའོ། །དཔེར་ན་གཏིང་ཁུང་དུ་འཇུག་པ་ན་ཆ་རྐྱེན་གི་

འཇུག་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དོར་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ན་ལས་བ་བེད་ཐམས་

ཅད་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པས་ཐར་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མི་འདོད་པ་དུ་མ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་ན་དངོས་པོ་ཀུན་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པས་ཐར་པའི་ཆེད་དུ་འབད་པས་ཅི་བ་ཞེས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྐྲག་པ་ཁྱོད་ལ་

འཇིག་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་”དང
1
་ན་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་བ་བ་ཡོད་ན་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་

ཀི་ཆོས་འདི་རྟོགས་པ་ལས་འཁོར་བ་ཟློག་པར་བེད་པར་ནུས་པར་མི་འགྱུར་རོ་སྟེ། 

དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལ་བ་བེད་མི་འཐད་པས་སུས་ཀང་ལྡོག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་ནི། དཔེར་ན་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་ཞེན་པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། གལ་ཏེ་འཁོར་བ་ཟློག་བེད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱོགས་ནི་མཆོགཏུ་གྱུར་པ་

1  མ་ཕྱི། ༦༣ན༤ན།    དྲང   སྐུ། ༦༤ན༢ན།    གང   བླ། ༦༥ན༢ན།    དྲང 
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ཡིན་ལ། གཞན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ་ཞེས་རང་ཕྱོགས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་ཤིང་

གཞན་ཕྱོགས་ལ་ཞེ་སང་བའི་མི་ཁྱོད་ལ་རང་ཕྱོགས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་

པར་ཡོད་ཅིང་གཞན་གི་ཕྱོགས་ལ་ཞེ་སང་ཞིང་མི་དགའ་ན་དེ་མ་དོར་བར་ཐར་པ་མ་

ངན་ལས་འདས་པར་མི་འགོ་སྟེ་བླང་དོར་གཉིས་སུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་སྤོད་པས་

ཇི་སྲིད་དུ་ཞི་བར་ཡོང་སྟེ་གཏན་མི་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་སོམ་བརྩོན་འགའ་ཞིག་

འཕགས་པ་དགེ་འདུན་སེས་དགེ་བསེན་བས་ཏེ། དེས་བམ་ཟེ་མཐོང་ནས་དེ་གསོད་

པར་འདོད་པ་སྐེས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་བདུན། འབད་ན་ཐར་པ་ཐོབ་ས་བ་དང༌། འཁོར་བ་ལ་སྐོ་བ་མ་

བསོམ་ན་ཐར་པ་ཐོབ་མི་ནུས་པ་དང༌། འཁོར་བ་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཐར་

པ་ལ་འབད་རིགས་པ་དང༌། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་བསྟན་པར་བ་བ་

མིན་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ་དང༌། དངོས་པོ་ཀུན་གི་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་ལ་ངོ་བོའི་དབེ་བ་མེད་པ་དང༌། དེས་ན་སྦིན་སོགས་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་

དགོས་པར་གསུངས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་ནི་བསྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་

དཀའ་བའི་ཕྱིར། ཐོབ་མི་ནུས་ལ། སྲིད་པ་ནི་འབད་པ་མེད་པར་ཐོབ་ས་བས་བདག་

ཅག་དེ་ལ་འཇུག་གོ་ཞེ་ན། དགེ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་བ་བ་བེད་པ་མེད་

པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་ཞིང་དགེ་མི་དགེའི་བ་བ་ས་

ཚོགས་བེད་པ་ལས་ཡང་སྲིད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་

བེད་པ་ལོག་ཅིང་བསམ་ཁལ་མེད་པས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་ས་ལ་ཅིག་ཤོས་
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འཁོད་པའི་བདེ་བ་ནི། བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་པ་མིན་པས་མཁས་པས་ངལ་དུབ་ས་ཚོགས་

ཀིས་སྒིམ་མི་དགོས་པར་ཐོབ་པའི་མང་འདས་དོན་དུ་གཉེར་བ་སངས་ནས། ངལ་

དུབ་ས་ཚོགས་ཀིས་ཐོབ་པའི་འཁོར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན་

ནད་མེད་པའི་སྟོབས་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྐྱེན་མང་པོ་ཡོད་ཀང༌། དེ་མི་འདོད་ན་དེའི་རྐྱེན་

དོན་དུ་མི་གཉེར་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་བ་བ་ཅི་ཡང་མི་བེད་པས་མ་ངན་ལས་

འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །བསྟན་བཅོས་འདིར་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་

བསྟན་”ཅེ
1
་ན། འཁོར་བའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་བལ་བའི་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་འཁོར་

བ་ལ་སྐོ་བ་བསྐེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཟག་གང་ལ་འཁོར་བ་འདི་ལ་སྐོ་བ་ཡོད་པ་

མིན་པ་དེ་ལ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐར་པ་ལ་གུས་པ་ག་ལ་ཡོད་སོམས་

པས་གདུངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་དེ་ཞི་བའི་ཐབས་བཏུང་བ་ལ་དོན་གཉེར་

ཆེན་པོ་མི་སྐེ་བ་བཞིན་ནོ། །དཔེར་ན། རང་གི་ཁྱིམ་སིང་པོ་ཆུང་ཡང་དེ་ལས་ཆགས་

པ་ཡོངས་སུ་སྤོད་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ་བློ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀིས་སྲིད་པ་ནི་འདི་ནས་

ངེས་པར་འབྱུང་བའང་ཐོབ་པར་དཀའ་སྟེ། སྲེད་པས་བཅིངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་

ན་ཡུལ་ལ་སྲེད་པ་མི་ལྡོག་པ་དེ་མ་ཐག་གསད་པར་བ་བ་བཏུང་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྣམས་ཡུལ་གི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་

ནས་ཁྱིམ་སོང་བ་དང༌། དགོན་པར་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་འབད་པར་མི་ནུས་ཀང་

1  མ་ཕྱི། ༦༤ན༢ན།    ཅེ   སྐུ། ༦༤བ༦ན།   བླ། ༦༥བ༦ན།    ཞེ  
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ནད་དང་དབུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་གཟིར་བ་དག་འཁོར་བ་ལ་

དགའ་བ་དོར་བར་རིགས་ཏེ། གང་ཟག་ལ་ལ་དབུལ་བ་དང༌། སྡུག་པ་དང་བལ་བ་ལ་

སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཟིལ་གིས་མནན་ཞིང་དེ་ལས་ཐར་པའི་ཆེད་དུ་མེ་དང་

ཆུར་འཇུག་པ་དང༌། གཡང་དུ་སྐྱུར་བ་ལ་སོགས་རང་ཉིད་འཆི་བར་འདོད་པ་དག་

སང་སྟེ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་འཁོར་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས་བདག་ལ་

ཆགས་པ་སངས་ན་ཐར་པའི་བདེ་བ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་ཞིག་ན་དེའི་ཚེ་དེ་དག་བླང་དོར་

ལ་གཏི་མུག་ཤས་ཆེ་བའི་ཕྱིར་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་དམ་པར་མི་འགོ་

བར་ཟད་དོ། །དཔེར་ན་ནད་ཁ་ཅིག་སན་མ་འཐུངས་པར་ནད་ལས་མི་གོལ་བ་བཞིན་

དུ། ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་ཅུང་ཟད་ཟིལ་གིས་མནན་ཡང༌། ཉོན་མོངས་དྲུངས་

འབིན་པའི་གཉེན་པོ་མ་བསྟེན་པར་འཁོར་བ་ལས་མི་ཐར་པའོ། །

བཞི་པ་ནི། འཁོར་བ་ཟད་པའི་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བར་བ་བ་ཡིན་ན་དེ་ཐོབ་པའི་

ཆེད་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སོམ་པའི་གཏམ་ཁོ་ན་བ་བར་རིགས་ཀི་སྟོན་པས་སྦིན་པ་དང་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གཏམ་དག་ཀང་མཛད་པ་ཅི་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། དབང་པོ་དམན་པ་

དང་འབིང་པོ་དང་རབ་ཀི་དབེ་བས་རིམ་གིས་བཀི་བར་བ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་

ཐོག་མ་སྦིན་པ་ཙམ་ནུས་ཀི་སྲོག་གཅོད་སོགས་སོང་མི་ནུས་པ་དག་ལ་སྦིན་པའི་

གཏམ་བ་བ་ཡིན་པས་སྦིན་པའི་གཏམ་དབང་པོ་དམན་པ་ལ་གསུངས་ཤིང་རེ་ཞིག་

ཚུལ་ཁིམས་དང་སོམ་པའི་སོད་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྦིན་པ་ལ་གནས་ཟིན་པའི་དབང་

པོ་འབིང་ལ་ཚུལ་ཁིམས་གསུངས་པ་སྟེ། ལྷ་དང་མིར་སྐེ་བའི་སོད་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དབང་པོ་མཆོག་ལ་འཁོར་བཞི་བའི་ཐབས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སོམ་པའི་གཏམ་གཙོ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བོར་གསུངས་པར་གྱུར་པ་དེས་ན་བདག་ཐར་པ་ཐོབ་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་དུ་རྟག་ཏུ་

མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་བོས་ཤིག་གོ །དཔེར་ན་རྒྱལ་བུ་གསུམ་ན་ཚོད་ལ་ལྟོས་ཏེ་

གཅིག་ལ་ཡི་གེ་དང༌། གཉིས་པ་ལ་སྒའི་བསྟན་བཅོས་འདོན་པ་དང༌། གསུམ་པ་ལ་

མཚོན་བའི་ཐབས་འདོན་པ་སྟོན་པ་བཞིན་ནོ། །གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཡང་དེ་རིམ་གིས་

བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པས་གདུལ་བ་བཀི་བའི་རིམ་པ་ལ་མཁས་པར་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

ལྔ་པ་ནི། རེ་ཤིག་དེ་ཉིད་བསྟན་པའི་སོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་བསྟན་ན། བ་བེད་

མཐའ་དག་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་ནས་དགེ་སིག་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཤེས་ཏེ། སིག་པ་

བས་ནས་ངན་འགོར་འགོ་བས། ཐོག་མར་དགེ་མི་དགེའི་ལས་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་

བཅས་པ་བསྟན་ན་རྟོགས་ས་བས། བསོད་ནམས་མིན་པ་སིག་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་

པོར་ལྡོག་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་སབས་སུ་བབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །བར་དུ་ཕུང་པོ་

དང་རྣམ་པ་ལྔར་དཔྱད་པའི་སོ་ནས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཉི་ཤུའི་ཞེན་ཡུལ་བཀག་

ནས་རགས་པའི་བདག་ནི་ལྡོག་པ་དང་ཕྱིས་ནས་རྒྱུད་སོད་རུང་དུ་སོང་བ་ལ་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་བསྟན། བདག་མེད་ཀང་བདེན་པར་མེད་པར་བསྟན་ནས་མཐར་

འཛིན་གི་ལྟ་བ་ཀུན་ལྡོག་པ་སྟོན་པའི་རིམ་པ་གང་གིས་ཤེས་པ་དེ་གདུལ་བ་བཀི་

བའི་རིམ་པ་དེ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་སན་པ་མཁས་པས་ནད་པ་ལ་སྐ་

བཅོས་དང༌། སྣུམ་བཅོས་ས་ཚོགས་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ནི། ཐར་པ་ལམ་གང་གིས་ཐོབ་ཅེ་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བར་རྟོགས་པ་ལས་སོ། །དངོས་པོ་མཐའ་ཡས་པས་དེའི་ཆོས་

ཉིད་ཀང་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར། དེ་མཐའ་དག་སུ་ཞིག་གིས་ཤེས་པར་ནུས། ཆོས་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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གཅིག་མ་ཤེས་ཤིང་མ་སངས་པར་ཐར་པ་ཐོབ་མི་ནུས་པར་ཡང་གསུངས་པས་སོ་

ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། དངོས་པོ་གཅིག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་གནས་

ལུགས་ལྟ་བ་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དངོས་པོ་ཀུན་གི་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བ་པོར་བཤད་དེ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་ཤེས་འགྱུར་ཞིང༌། །གཅིག་

གིས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འགྱུར། ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས། གང་གིས་ཆོས་གཅིག་སོ་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུ་

འད་ཞིང་བཟུང་མེད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས་པ་

གཅིག་འཐུངས་པས། གཞན་རྣམས་ལན་ཚྭ་ཅན་དུ་ཤེས་པ་བཞིན། དངོས་པོ་གཅིག་

”གི
1
་སྟོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། དེ་ནི་ཀུན་གི་སྟོང་པ་ཉིད་དོ། །བདེན་སྟོང་དེ་ཉིད་ཆོས་

ཀུན་གི་གནས་ལུགས་དང༌། དེ་ལ་སྔོ་སེར་ལྟར་རྣམ་པ་མི་འད་བ་མི་འཆར་བའི་དོན་

ཡིན་གི། རེས་དཔག་ལ་ལྟོས་ན་བུམ་པ་བདེན་སྟོང་དུ་རྟོགས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་སམ་བུ་

བདེན་སྟོང་དུ་རྟོགས་པས་ཁྱབ་ཅེས་མི་བའོ། །སོད་ཐ་དད་པའི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་

བཞིན་ནོ། །

བདུན་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་པས་སང་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །མདོ་

ལས། གུས་པར་བ་སྟེ་བསོད་ནམས་དག་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཅི་ཞེ་ན། འགལ་བ་

མེད་དོ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པ་བཏང་སོམས་སུ་བས་ནས་སྦིན་སོགས་ཀི་ཆོས་ལ་

ཆགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་ངན་འགོས་འཇིགས་ལ་སྐེ་འཇིག་

སོགས་ཕ་མོ་བསོམ་མི་ནུས་པའི་མཐོ་རིས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་ཐར་པ་

1  མ་ཕྱི། ༦༥བ༣ན།    གྱི   སྐུ། ༦༦བ༢ན།    གྱིས   བླ། ༦༧བ༡ན།    གྱི 
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འདོད་པ་རྣམས་ལ་མཐོ་རིས་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དེ་ཉིད་ཀང་སང་བར་འགྱུར་ན་

གཞན་དུ་སིག་པ་ལ་ཆགས་པ་སོས་ཅི་དགོས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་སུ་

ཆོས་རྣམས་ཀང་སང་བར་བ་ན། ཆོས་མིན་པ་ལྟ་ཅི་སོས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དཔེར་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དུང་ཞེས་བ་བ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་

པ་ནི། དགེ་སོང་ཞིག་གིས་བདག་དེར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སོན་ལམ་བཏབ་པས་སྟོན་

པས་སད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལྔ། སོད་མིན་པ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྟན་པར་བ་བ་མིན་པ་དང༌། དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཐབས་དང༌། སོ་ས་ཚོགས་ནས་བསྟན་པའི་དགོས་པ་དང༌། དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་འབད་པར་གདམས་པ་དང༌། དེ་ལྟར་གོམས་ན་ངེས་པར་མང་

འདས་ཐོབ་ནུས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པས་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལྡོག་ན་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་གཅིག་པུ་བསྟན་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། སོད་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །སོད་མིན་པ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟན་ན་ཕུང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏེ། ཡང་ན་སྟོང་

པ་ཉིད་སོང་བར་འགྱུར་ལ། ཡང་ན་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མིན་པའི་དོན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་

དོན་དུ་གོ་ནས་ངན་སོང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་སིང་རེ་ཅན་སེམས་ཅན་

རེས་སུ་འཛིན་པའི་བསོད་ནམས་འདོད་པས་སྟོང་པ་ཉིད་སོད་མ་བརྟགས་པར་དུས་

ཀུན་གི་ཚེ་བརོད་པར་བ་བ་མིན་ཏེ། གནས་མ་ཡིན་པར་སྦར་བའི་སན་ཆེན་པོ་རོ་

ཞིམ་པ་ཡིན་ཡང་བཏང་ན་དུག་ཏུ་འགྱུར་བ་མིན་ནམ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །དཔེར་ན་

དུག་ཞི་བར་བེད་པའི་སན་དུག་མེད་པ་ཞིག་ལ་བཏང་བས་དེ་བསད་པ་ལྟར་
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རོ། །དཔལ་ལྡན་མ་ཁོ་ལ་གིས། དི་བལ་གོས་ལ་ཚོན་བཞིན་དུ། །དང་པོར་སྦིན་

སོགས་གཏམ་རྣམས་ཀིས། །སེམས་ལ་ལེགས་པ་ཉིད་བསྐེད་དེ། །དེ་ནས་ཆོས་ནི་

བསོས་པར་མཛད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོད་བརྟག་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐོག་མར་འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་གགས་པའི་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་

དངོས་པོ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པར་བ་སྟེ། ཇི་ལྟར་ཀ་ཀོ་སད་གཞན་གིས་རེས་སུ་

བཟུང་བར་མི་ནུས་ཀི་རང་གི་སད་ཀིས་བསྟན་པར་བ་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་ལ་

གགས་པའི་སྦིན་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་བློ་དང་འཚམས་པར་ཐོག་མར་བསྟན་པར་བ་

སྟེ། ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བསྟན་པ་འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་མ་རྟོགས་

པར་འཇིག་རྟེན་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྟོགས་པ་ལ་བཟུང་བར་ནུས་པ་མིན་གི། 

འཇུག་པར། ཐ་སད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་

གྱུར་པ་སྟེ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ཀུན་རོབ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་བླངས་ནས་དོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་བསྟན་པར་བའོ། །དཔེར་ན་ཁྱིའུ་གཞོན་ནུ་སད་གཞན་གིས་དོན་ཁོང་

དུ་ཆུད་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་བཟུང་བའི་ཐབས་སུ་སྟོན་པས། མེད་པར་ལྟ་བ་སང་

བའི་ཆེད་དུ་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་དང༌། བདེན་འཛིན་སང་པའི་

ཕྱིར་ཏུ་བདེན་པར་མེད་པ་དང༌། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་དང༌། རིགས་ཤེས་ཀི་བློའི་ངོ་

སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང༌། ཡོད་མེད་ཀི་མཐར་ལྟ་བ་གཉིས་ཀ་སང་

བའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མིན་ཞེས་ཀང་བསྟན་ཏེ། 

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞེན་པའི་ནད་ཀི་དབང་གིས་ཐམས་ཅད་ཀང་ནི་དེ་སེལ་བའི་སན་
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ཞེས་བ་བར་འགྱུར་མིན་ནམ་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་སྟོན་པའི་གསུང་མཐའ་དག་

གདུལ་བ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐམས་ཅད་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའི་ཐབས་སུ་

འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་སྤུན་གསུམ་ཞིག་ཡོད་ལ་གཅིག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང༌། གཉིས་པ་ནི་

གནོད་སྤིན་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། གསུམ་པ་ནི་ཡི་དྭགས་སུ་གྱུར་པའི་དཔེ་

དོན་འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་སོགས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་དག་ལས་ཡོད་མེད་ཀི་

མཐའ་བལ་དུ་བསྟན་པ། དོན་དམ་པའི་བསྟན་པ་ཡིན་ལ་དོན་དམ་པ་དེ་ཡང་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཡང་དག་པར་མཐོང་ན་གནས་མཆོག་ཐར་པ་

ཐོབ་ལ། འཇིག་རྟེན་པའི་སོམ་བྱུང་དང་ཐོས་བསམ་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཅུང་ཟད་

མཐོང་ན་བཟང་འགོ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་ནང་གི་བདག་སྟོང་པ་

ཉིད་བསམ་པ་ལ་མཁས་པས་རྟག་ཏུ་བློ་གོས་བསྐེད་པར་བའོ། །དཔེར་ན་རྒྱལ་པོའི་

ཕོ་བང་དུ་རྐུན་པོ་ཆོས་མིན་པས་འགོན་དུ་བོས་པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། དེ་ཉིད་ཤེས་པས་གོལ་ཡང་ཁ་ཅིག་མ་གོལ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་གོམས་པར་བས་པའི་སོ་

ནས་རྟེན་འབྱུང་སྤོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་དེ་ཉིད་ཤེས་པས་གལ་ཏེ་

སྐེ་བ་འདིར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་མ་ཐོབ་ཀང་སྐེ་བ་ཕྱི་མར་རྐྱེན་དབེན་པ་བསྟེན་པ་

ཙམ་གིས་འབད་པ་མེད་པར་ངེས་པར་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། གཏི་མུག་གིས་བས་པའི་

སྐེས་ནས་མོང་འགྱུར་གི་ལས་བཞིན་ནོ། །རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་དེ་ཁོ་ན་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་འབད་པར་མི་བེད་དེ། དཔེར་ན་ཨ་”སྨའི
1
་འབས་བུ་སིན་པ་ཟོས་

ནས་ས་བོན་འཛུགས་པ་དེས་དུས་གཞན་དུ་ཡང་ཤིང་ཐོག་ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ། །རྩ་བ་

ཤེས་རབ་ལས། རོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་མ་བྱུང་ཞིང༌། །ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀང་

ཟད་པ་ན། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནི། །བསྟེན་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང༌། 

ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་སྲེད་པ་ལས་གོལ་བ་

དག་མི་སང་བ་ཅི་ཞེ་ན། ལ་ལར་སང་མོད་ཀི་བསམ་པ་ཙམ་འབས་བུའི་སྒྲུབ་བེད་

མིན་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་སིང་པར་དཀའོ། །དེས་ན་

བསམས་བཞིན་པ་ན་དེ་ཙམ་གིས་འབས་བུའི་བ་བ་ནི་ཐར་པར་མ་ཟད་ཀུན་ལ་གྲུབ་

པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་ནའང་མང་འདས་དོན་དུ་གཉེར་

བ་མེད་པ་མིན་གི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕྱིའི་རྐྱེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང༌། ནང་གི་རྐྱེན་

ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་ཀུན་སྦོར་ཞིང་ཕད་པ་རེད་དཀའ་བ་དང༌། 

དེའི་ཕྱིར་གོལ་བ་རྣམས་རེད་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་གཏུམ་མོ་ལགས་

འདག་པ་བཞིན་ཏེ་འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞུགས་པའི་ཉོན་

མོངས་པའི་ཚོགས་འདི་ལ་ཟད་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་བ་བ་ཇི་ལྟར་ངེས་ནུས་”ཞེ
2
་ན། ཇི་

ལྟར་རང་གི་ལུས་ལ་ཡུན་རིང་པོ་ལོངས་སྤོད་ས་ཚོགས་ཀིས་གསོས་ཀང་འཇིག་

1 མ་ཕྱི། ༦༧བ༡ན།  བླ། ༦༩ན༥ན།  སྨྲའྱི     སྐུ། ༦༨ན༦ན།  མྲའྱི

2  མ་ཕྱི། ༦༧བ༦ན།    ཞེ   སྐུ། ༦༨བ༥ན།   བླ། ༦༩བ༤ན།    ཤེ 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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པའི་ཆོས་ཅན་བས་པ་མི་ཤེས་ཤིང་བསྐེད་དཀའ་བ་འདི་རྟོག་ཤེས་པའི་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་ཡོན་ཏན་མེད་པར་ཐོས་ནས་ལུས་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས་ཡུན་

རིང་དུ་མི་གནས་ཏེ་དེ་བཞིན་དུ་རྟེན་འབྱུང་སྤོས་པའི་མཐའ་དང་བལ་བ་ཡུན་རིང་དུ་

སོམ་པའི་ལམ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ན་

མ་ངེས་པར་ཟད་པར་ནུས་པས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཙ་ན་

ཀས་གསེར་བསྒྱུར་གི་རྩིས་གསེར་ཅུང་ཟད་གྲུབ་པ་ན། ཐབས་འདིས་གསེར་མང་པོ་

”བསྒྲུབ
1
་ནུས་སོ་སམ་ནས་ཅུང་ཟད་དེ་དོར་བ་བཞིན་དུ། མཁས་པས་ལུས་ལ་ཡོན་

ཏན་མེད་པ་ཐོས་ནས་ཆགས་པ་དོར་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ཞུགས་པའི་སྐེ་བའི་རྒྱུན་ལ་ཇི་ལྟར་

མཐའ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ནས་ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་མེས་ཚིག་པ་

སོགས་ལས་མཐའ་མཐོང་ཞིང་དེ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པ་མིན་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་གཉེན་

པོའི་སྟོབས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཟད་པར་སངས་པས་སྲིད་པར་སྐེ་བའི་

རྒྱུ་ནི་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར། ལས་ཉོན་གིས་ཡང་སྲིད་པར་སྐེ་བའང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །དཔེར་ན་མར་མེ་རྐྱེན་ཟད་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀིས། འགོ་བ་སྟོང་པར་གཟིགས་མོད་ཀི། །འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་

བཞད་པས། །ཡུན་རིང་ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པ་གང༌། །དེ་ནི་མཆོག་ཏུ་རད་བྱུང་བའོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འགོ་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་མཐོང་ཡང༌། སེམས་ཅན་གི་

དོན་ལ་སྦོར་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ནི་མཆོག་ཏུ་རད་དུ་བྱུང་བས་རང་

1  མ་ཕྱི། ༦༨ན༢ན།    བསྒྲུབ   སྐུ། ༦༩ན༢ན།   བླ། ༦༩བ༦ན།    བསྒྲུབས 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ཉིད་ཀང་དེའི་རེས་སུ་བསབ་པར་བའོ། །

འདིར་སྨས་པ། ལས་ཀིས་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཀང༌། །བཙོན་རར་

ཚུད་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐེད་བ་སྟེ། །རྟེན་འབྱུང་མཐའ་བལ་བསོམ་པ་གོམས་པ་

ཡིས། །རང་ཉིད་ཐེག་ཆེན་སོད་དུ་རུང་བར་བ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད། ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་སོབ་

མ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་དགུ་པ་དངོས་པོ་རྟག་པ་དགག་པ་ 

བསོམ་པ་བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

གཉིས་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་བཤད་པ་ལ་

གཉིས། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། རབ་ཏུ་བེད་པ་བརྩམས་

པའི་དགོས་པ་དང༌། ཀན་ཀ་ལྷག་མ་སང་བའི་སོ་ནས་དཔོན་སོབ་གཏན་ལ་དབབ་པ་

བསོམ་པ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། རྟག་དངོས་བཀག་པའི་སོ་ནས་བདེན་གྲུབ་སྤིར་དགག་པ་

དང༌། དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་སོ་སོར་དགག་པ་དང༌། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐེ་

འཇིག་གནས་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྟག་

དངོས་སྤིར་དགག་པ་དང༌། བེ་བག་ཏུ་དགག་པ་དང༌། བདེན་གྲུབ་བཀག་པ་མི་འཐད་
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པའི་རྩོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བེད་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་

ཐབས་ཀི་ཆུའི་གཡོ་བས། རྒྱུད་”བཤལ
1
་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་བདུད་རྩི་བསྟན་པའི་

སོད་རུང་དུ་བས་ནས། འདི་མན་གིས་འདུས་བས་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་ལྡན་པའི་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སིང་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡིན་

ནོ། །འཇིག་རྟེན་ན་ག་བ རྔན་པའི་དོན་དུ་ལས་ལ་འབད་པ་ནི་འབས་བུའི་དོན་དུ་ཡིན་

གི། ཁོ་རང་གི་རང་བཞིན་མིན་པར་གགས་པ་ལྟར་ཕྱི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ཚིག་ཀང་དུ་སྐེ་བ་མེད་པས་ཅི་རིགས་པར་ཚོགས་པ་ཁོ་ན་སྐེ་ཞིང་ཚོགས་པ་དེ་

ཡང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངོས་པོར་གནས་པས་འབས་བུའི་དོན་དུ་སྐོ་བ་

ཡིན་པས་དེས་ན་རྟག་པ་སྟེ་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་དང༌། བདེན་པ་དང༌། དཔྱད་

བཟོད་ཀི་སིང་པོ་དང་དངོས་པོར་ཡོད་པ་མིན་པ་དེའི་ཕྱིར། མི་སོབ་པའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཐུབ་པ་དང་ལྡན་པས་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉག་”ཅིག
2
་མ་གཏོགས་མི་

རྟག་པ་དང་སྟོང་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་

པ་གཞན་མེད་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་སྟོན་

པས་གང་སྐེ་བའི་ཆོས་ཅན་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འགག་པའི་ཆོས་ཅན་ཏེ། སྐེ་བའི་

རྐྱེན་གིས་རྒ་ཤིའོ་ཞེས་བསྟན་པས་སྐེ་བ་ནི་འཇིག་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་གནས་པ་མེད་དོ། །ཁ་ཅིག་གིས་རྟག་པ་དང་བདེན་གྲུབ་འགོག་པ་ནི། རང་

རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་འགོག་པ་ནི་མི་འཐད་པ་འགེལ་པར་བཤད་དེ། དེ་ཡང་

1  མ་ཕྱི། ༦༨བ༦ན།    བཤལ   སྐུ། ༦༩བ༦ན།    བཤད   བླ། ༧༠བ༤ན།    བཤལ 

2  མ་ཕྱི། ༦༩ན༣ན།    ཅྱིག   སྐུ། ༧༠ན༣ན།   བླ། ༧༡ན༡ན།    གཅྱིག 
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ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དེ་ཚད་མར་སོང་ས་ལ། གྲུབ་

མཐས་བཞག་པའི་མཐུན་སང་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་བ་མ་གཏོགས་མྱུ་གུ་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མར་སོང་བར་འདོད་ལ། ཐལ་འགྱུར་བ་ནི་དེ་མི་

སྲིད་པར་འདོད་པས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། བེ་བག་པ་ན་རེ། འབས་བུའི་དོན་དུ་སྐེས་པ་རྣམས་རྟག་པ་མིན་

ཡང༌། དངོས་པོ་གང་དག་བསྐེད་བ་སྐེད་བེད་ཀི་ཡན་ལག་གཉིས་ཀ་མ་ཚང་བ་ནམ་

མཁའ་ནས་ཡིད་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་དང༌། སྐེད་བེད་ཡིན་ཡང་བསྐེད་བར་མེད་པས་

རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་རྟག་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་གང་ཞིག་

ཡུལ་གང་ན་དུས་ནམ་གི་ཚེའང༌། ལྟོས་པ་ལ་མ་བརྟེན་པར་ནི་དེ་དག་གི་ཡོད་པ་ཉིད་

རེད་པའི་གོ་སབས་མེད་པ་དེས་ན་ནམ་ཡང་ཡུལ་གང་ཞིག་ཏུའང་དངོས་པོ་རྟག་པ་

འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་པ་ཇི་སེད་ཅིག་ལྟོས་ནས་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

པས། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། གང་ཟག་གི་བདག་དགག་པ་དང༌། འདུས་མ་བས་གསུམ་

རས་སུ་ཡོད་པ་དགག་པ་དང༌། དུས་རྟག་པ་དགག་པ་དང༌། རྡུལ་ཕན་རྟག་པ་དགག་

པ་དང༌། ཐར་པ་རས་སུ་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། དེའི་

ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་ཡོད་

ལ། བདག་ནི་དེ་དག་གི་འདུ་བ་ཅན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཡོད་ལ་དེ་ཡང་རྟག་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་དེ་མེད་པར་ནི་
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དངོས་པོ་མེད་ལ་རྒྱུ་དང་ལྡན་པའི་རྟོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མེད་

ལས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ནི་དེ་ཉིད་མཁྱེན་པས་གྲུབ་པ་མིན་པར་གསུངས་ཏེ། རྒྱུ་

བཅས་རྐྱེན་བཅས་ཆོས་ནི་ཤེས་འགྱུར་ཏེ། །རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་ཆོས་ཉིད་ཡོད་མ་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་བུམ་པ་དང་བདེ་བ་སོགས་མི་རྟག་པ་བས་པར་མཐོང་

བར་གྱུར་ནས་དོན་གི་གོ་བས་བདག་ལ་སོགས་པ་མ་བས་པ་གལ་ཏེ་རྟག་པར་ཁས་

ལེན་ན་ནི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་བས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་མཐོང་ནས་ཏེ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། 

བདག་ལ་སོགས་པའི་རྟག་པ་ཡོད་པ་ཉིད་མིན་པར་འགྱུར་བ་ཐལ་ལོ། །དཔེར་ན། 

ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་རྟག་ཁྱབ་བེ་བག་ཏུ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཆོས་མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས་ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོར་རྟོགས་

འགོག་དང༌། རྟགས་མིན་གི་འགོག་པ། རྟག་རས་སུ་ཡོད་པར་གསུངས་པས་བཀག་

ན་ཁས་བླངས་པས་གནོད་དོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་བཀག་པ་

ཙམ་ལ་ནམ་མཁར་ཐ་སད་བཏགས་པ་སོགས་ཀི་དོན་མ་རྟོགས་པར་འདུས་མ་བས་

ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་རྣམས་རྟག་གོ་ཞེས་མི་མཁས་པའི་སོ་སོའི་སྐེ་

བོ་དག་གིས་རྟོག་པར་བེད་ཀི་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་

དག་ལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་ཞོག་འཇིག་རྟེན་པས་ཀང་སྟེ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་

གཞལ་བའི་དོན་ཙམ་དུ་ཡང་རྟག་དངོས་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་འགྱུར་པ་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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མེད་པ་ཙམ་ལ་རྟག་པར་བཏགས་པ་ཡིན་གི། མདོ་ལས་གསུངས་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་

གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ནི་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ནམ་མཁའ་ནི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་

ཕྱིར། གང་མི་རྟག་པ་དེ་ནི་ཁྱབ་པ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་

བཀག་པའི་སོ་ནས་རྟག་པ་བཀག་པ་ནི། ནམ་མཁའ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་

དང་ཆ་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་འགལ་བར་ཐལ། ཤར་གི་བུམ་པ་ལ་སྦོར་བའི་ནམ་

མཁའ་ཕྱོགས་ཞེས་བ་བ་ཕྱོགས་ཅན་ནམ་མཁའ་ནི་གར་ཁྱབ་ཀི་དུས་ཀི་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ཀུན་ལ་གནས་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ནུབ་ཀི་བུམ་པ་ཤར་ན་གནས་པ་དང༌། 

ཤར་གི་བུམ་པ་ནུབ་ན་གནས་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཉེས་པ་དེ་སང་

བར་འདོད་ནས། ཤར་ལ་ཁྱབ་པའི་ནམ་མཁའི་ཆ་ནུབ་ལ་མི་གནས་པར་ཁས་ལེན་

ན་དེའི་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཅན་ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱོགས་ཏེ་ཆ་ཤས་ནི་གཞན་ཡང་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བར་ཡོད་དགོས་པས་རྟག་ཁྱབ་ཀི་དངོས་པོ་གསལ་བར་ཁས་བླང་བར་མི་

བའོ། །མདོ་ལས་འོད་སྲུང་རྟག་ཅེས་བ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་གོ །མི་རྟག་ཅེས་བ་བ་

འདི་ནི་མཐའ་གཉིས་པའོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྟག་

དངོས་སུ་འདོད་པ་ནི་ཆོས་འདི་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ། དུས་རྟག་པ་རྒྱུར་ཁས་བླངས་ན་འབས་བུ་ཡང་ཁས་ལེན་

དགོས་པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་རྟག་པར་འགལ་བ་དང༌། 

བདག་ལས་སྐེས་པ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་འགལ་བ་དང༌། རྟག་པ་ལས་སྐེས་པ་མི་རྟག་

པར་འགལ་བའོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དང་པོ་ནི། རིགས་བེད་གསང་བའི་མཐའ་སྨ་བ་སོགས་ན་རེ། དུས་རྟག་པ་གང་

ཞིག་ཡོད་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་འཇུག་ཅིང་སྐེ་

བ་དམིགས་པ་དང༌། རྐྱེན་གཞན་ཡོད་ཀང་དགུན་ལ་སོགས་པའི་ཚེ་ལྡོག་པའང་

དམིགས་པར་འགྱུར་བ་ལས་དུས་ཡོད་པར་རེས་སུ་དཔོག་ནུས་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུ་ལ་

མི་ལྟོས་པས་རྟག་པ་ཡིན་ནོ་”ཞེ
1
་ན། འོ་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་མི་སྐེ་བའི་དུས་མེད་

པར་དུས་རྟག་ཏུ་སྐེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་རྟག་པ་ལས་སྐེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་སྐེ་བ་

རྐྱེན་གཞན་ལ་ལྟོས་”ཞེ
2
་ན། དུས་དེ་ནི་འབས་བུར་ཡང་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

མྱུ་གུ་རེས་འགའ་སྐེད་པ་རྐྱེན་གཞན་གི་དབང་དུ་འགྱུར་ཏེ། དོད་གཤེར་ལ་སོགས་

པའི་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་པ་དེས་ནའི་ཕྱིར། དུས་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུས་

ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་རྣམས་ནི། །བསལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟད། །ཚོགས་ཤིང་

དུས་ལ་བབ་པ་ནི། །འབས་བུ་ཉིད་དུ་སིན་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དུས་རྒྱུར་སྨ་བས་དུས་རྒྱུར་ཁས་ལེན་ན། འབས་བུར་ཡང་ཁས་

ལེན་དགོས་ཏེ །རང་གི་བསྐེད་པའི་འབས་བུ་མེད་པར་རྒྱུ་ལ་ནི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་འཇོག་

བེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རྒྱུར་འཇོག་པ་རང་གི་འབས་བུ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་

ན་རྒྱུ་རྣམས་ཀུན་འབས་བུ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་འབས་བུ་མེད་པའི་རྒྱུར་

ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུར་ཁས་ལེན་ན་འབས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་ཁས་ལེན་

དགོས་ཏེ། ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ནི་སྔར་ལས་ནུས་པ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མྱུ་གུ་

1  མ་ཕྱི། ༧༡ན༡ན།    ཞེ   སྐུ། ༧༡བ༦ན།    ཤེ   བླ། ༧༢བ༥ན 

2  མ་ཕྱི། ༧༡ན༢ན།    ཞེ   སྐུ། ༧༢ན༡ན།    ཤེ   བླ། ༧༢བ༥ན།    ཞེ 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བ་སྟེ་དངོས་པོ་གང་ལ། སད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་མི་འད་

བར་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྟག་ཅེས་བ་བར་ཡོད་པ་མིན་པས། དུས་ལ་

སོགས་པའི་རྟག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་པར་མི་བའོ། །

བཞི་པ་ནི། ཅི་སྟེ་དུས་ཀང་འགྱུར་བར་ཁས་མི་ལེན་ན་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དུས་

རྟག་པ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་གང་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་མྱུ་གུའི་དངོས་པོ་དེ་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་

ལས་སྐེ་བས་རང་དབང་དུ་འབྱུང་བར་ཐལ་ལོ། །རང་ཉིད་རང་དབང་དུ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་དེ་ལ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ནི་ལོག་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མི་འཐད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །

ལྔ་པ་ནི། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ནི་ཆོས་ཅན། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་མི་རྟག་

པར་འགྱུར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྟག་པ་ལ་སྐེས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

དུས་ནམ་ཡང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཉིས་གཅིག་རྟག་ལ་ཅིག་ཤོས་མི་རྟག་པའི་མཚན་

ཉིད་མི་མཐུན་པ་མཐོང་བ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ། རྡུལ་ཕན་རྟག་པ་དགག་པ་དང༌། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་རྣལ་

འབོར་པའི་ཤེས་པས་མཐོང་བ་མི་འཐད་པ་དང༌། རྡུལ་ཕན་རྟག་པ་ཡོད་པར་སངས་

རྒྱས་ཀིས་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཆ་བཅས་རྟག་དངོས་སུ་མི་འཐད་པ་དང༌། རྡུལ་ཕན་རིགས་

མཐུན་ཕད་པས་ལྡན་པ་རས་གཞན་སྐེ་བ་མི་འཐད་པ་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་མ་

བརྩམས་པའི་སྔར་རྡུལ་ཕན་ལ་ཆ་ཤས་མེད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བེ་བག་པ་ན་རེ། འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕན་རྟག་པ་སྔོན་གི་ལས་ཀིས་
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བསྐུལ་ནས་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་རྩོམ་ཞིང་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་སོགས་སྐེད་པར་

བེད་དོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ་རྡུལ་ཕན་ཕད་ནས་ཡན་ལག་ཅན་རྩོམ་ན་བདག་ཉིད་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཕད་ན་བོང་ཚོད་རྒྱས་པ་མི་སྲིད་ལ་ཆ་འགའ་ཞིག་ཕད་ན་ཕད་པའི་ཆ་

དེ་རྒྱུར་འགྱུར་ལ། མ་ཕད་པའི་ཆ་རྒྱུར་མི་འགྱུར་པས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་བཅས་སུ་ཐལ། 

རྡུལ་ཕན་གང་གི་ཕྱོགས་འགའ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་ཕྱོགས་འགའ་རྒྱུ་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་རྡུལ་ཕན་དེ་ནི་ཆ་ས་ཚོགས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ན་ཀོ་འགྱུར་ན་

ནི་དངོས་པོ་རྟོག་པར་མི་རིགས་སོ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཆ་ས་ཚོགས་པ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རྡུལ་ཕན་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་

སྦོར་བ་ལ་ཁས་བླངས་འགལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་ཡིན་པས་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྦོར་ཡང༌། 

རྡུལ་ཕན་ཕད་པའི་ལྡན་པ་དོན་གཞན་སྐེ་ལ་དེས་ཡན་ལག་ཅན་བསྐེད་དོ་ཞེ་ན། ཡན་

ལག་ཅན་རྣམས་བརྩམས་པའི་ཚེ་བདག་ཉིད་ཀུན་ཕད་ཅིང་སྦོར་བ་རྡུལ་ཕན་རྣམས་

ལ་མི་འཐད་དོ་སྟེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕད་ན་ཡན་ལག་

ཅན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་སོགས་”བོངས
1
་ཚོད་གོང་ནས་གོང་དུ་རྒྱས་པར་མི་

འགྱུར་བ་གང་ཞིག །ཡིད་ལ་ཆ་ཤས་ཀིས་སྟོང་པའི་ཟླུམ་པོ་སང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

གི་རྒྱུའི་ཟླུམ་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འབས་བུའི་རས་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཡོད་པ་མིན་པ་

དེས་ནའི་ཕྱིར། 

1  མ་ཕྱི། ༧༢ན༤ན།    བོངས   སྐུ། ༧༣ན༣ན།    བོང   བླ། ༧༤ན༡ན།    བོང 
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གཉིས་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སྦོར་བ་དེའི་ཚེ་

རྡུལ་ཕན་གཅིག་གི་གནས་གང་ཡིན་པའི་གོ་ས་དེར་ནི་རྡུལ་གཞན་གི་ཡང་མི་འདོད་

པ་དེའི་ཕྱིར། རྒྱུ་རྡུལ་ཕན་དང་འབས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གཉིས་བོང་ཚོད་མཉམ་པར་

འདོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཡན་ལག་ཅན་དབང་པོའི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་

མེད་ཀང༌། རྡུལ་ཕན་ཆ་བཅས་ལས་མ་འདས་པས་རྟག་དངོས་སུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་

བ་སོ་ན་གནས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་ལ་ཡུལ་བགོད་པའི་འགོ་བ་

མི་འཐད་པས་ཡན་ལག་ཅན་རྩོམ་པ་འགལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། འབས་བུའི་རས་རྩོམ་པའི་དུས་ན་ཆ་བཅས་ཀི་ཉེས་པ་འདིར་འགྱུར་

གི། དེའི་སྔ་རོལ་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་ཀི་ཆ་ཤས་མེད་དོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། རྡུལ་

ཕན་དེའི་ཕྱོགས་མི་སྲིད་ན་དེའི་ཕྱོགས་བཞིན་རྡུལ་མི་གནས་པར་འགྱུར་ལ། ཤར་

ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་ཡོད་ན་ཆ་ངེས་པར་ཡོད་དགོས་ཏེ། རྡུལ་གང་ལ་ཤར་གི་

ཕྱོགས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཕྱོགས་ཅན་ཤར་གི་ཆ་ཡང་ཡོད་དགོས་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་

རྒོལ་བ་གང་གི་ཡན་ལག་ཅན་རྩོམ་པའི་སྔ་རོལ་གི་རྡུལ་ལ་ཕྱོགས་ཡོད་ན་དེས་

”རྡུལ་
1
ཆ་མེད་ཀི་རྡུལ་ཕན་མིན་པར་བསད་དེ། ཕྱོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་པའི་དབུས་

ན་གནས་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྡུལ་ཕན་དེ་ནི་ཡུལ་གོ་ས་བགོད་པའི་འགོ་བ་པོར་ཡང་མི་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཡུལ་བགོད་པའི་འགོ་བ་པོ་ཡིན་ན་མདུན་གིས་མདུན་ཕྱོགས་ལེན་ཅིང་

1  མ་ཕྱི། ༧༢བ༣ན།   སྐུ། ༧༣བ༣ན།    +རྡུལ   བླ། ༧༤བ༡ན།    -རྡུལ་
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རྒྱབ་ཀིས་ནི་རྒྱབ་ཕྱོགས་གཏོང་བར་འགྱུར་ན། གཏོང་ལེན་དེ་དག་གཉིས་ཆ་མེད་

ཀི་རྡུལ་གང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་པ་ཡན་ལག་

ཅན་གི་རས་རྩོམ་པ་འགལ་བར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་རྡུལ་ཕན་བདེན་གྲུབ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཁས་བླང་པར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རགས་པ་ཡོད་པས་རྡུལ་ཕན་རྟག་པ་ཡོད་

པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྡུལ་ཕན་རྟག་པ་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀིས་ལྷའི་མིག་གིས་མཐོང་

བས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། རྡུལ་ཕན་རྟག་པ་དེ་ནི་རྣལ་འབོར་པ་གང་གིས་མཐོང་བ་མི་འཐད་

པར་ཐལ་ལོ། །རྡུལ་གང་ལ་དང་པོ་མདུན་གི་ཆ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང༌། གང་ཞིག་ལ་

དཀིལ་ཡོད་པ་མིན་ལ་གང་ལ་ཐ་མ་རྒྱབ་ཀི་ཆ་ཡོད་པ་མིན་པའི་གཟུགས་ཅན་དེ་ནི་

ཤེས་པ་གང་ལའང་མངོན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྡུལ་ཕན་མེད་ན་རགས་པ་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་བས་ཡོད་ལ་དེ་

ཡང་རྟག་པ་ཞིག་སྟེ། དངོས་པོ་ཡིན་ལ་རྒྱུ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཞེ་ན། རྒྱུ་རྡུལ་

ཕན་ནི་རྟག་པ་མིན་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་སྐེས་པ་ན་ས་བོན་རྣམས་འགྱུར་ཞིང་འཇིག་པ་

བཞིན་དུ་འབས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་སྐེས་པ་ཡིས་ནི་རྒྱུ་རྡུལ་ཕན་བཤིག་པ་དེས་ནའི་

ཕྱིར། མ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུའི་རང་བཞིན་མི་གཏོང་ཞིང་འབས་བུ་དོན་གཞན་བསྐེད་དོ་ཞེ་

ན། ཡང་ན་ཡུལ་གང་ན་རྒྱུ་རྡུལ་ཕན་ཡོད་པ་དེས་ན་འབས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པས་ཡུལ་སོ་སོར་གནས་པའི་བུམ་སམ་བཞིན་དུ་དུས་མཉམ་དུ་ཡུལ་སོ་

སོར་གནས་པས་རྒྱུ་འབས་མིན་པར་ཐལ་ལོ། །



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

 663  

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་འདིས་ཀང་རྡུལ་ཕན་རྟག་པ་མིན་ཏེ། རྡུལ་ལ་རྡུལ་

གཞན་རྣམས་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཐོགས་བཅས་ཡིན་ལ། 

ཐོགས་བཅས་རྟག་པར་མི་རིགས་སོ། །དུས་ནམ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་རྡུལ་ཕན་

རྟག་པ་ཉིད་ཡོད་པར་མི་གསུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ་ཐོགས་ལྡན་གི་དངོས་པོ་རྟག་

པ་ནི་གང་དུ་སང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་མ་གཟིགས་པ་དེས་ནའི་ཕྱིར་རོ། །སེམས་ཙམ་པ་

གང་དག་དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་བཅུག་ནས་རྡུལ་ཕན་འགོག་པར་བེད་

ཅིང༌། རྣམ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་ནི་རིགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་

པས་དོན་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་འཇིག་རྟེན་ན་ཇི་ལྟར་གགས་པ་བཞིན་ཁས་བླང་

བར་བའོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས། རང་སེའི་ཐར་པ་རས་གྲུབ་དགག་པ་དང༌། གཞན་སེའི་བདག་

གི་རང་བཞིན་གི་ཐར་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འགོག་པ་རས་གྲུབ་པ་མི་

འཐད་པ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་སུ་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པར་སངས་

པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། རང་གི་སེ་པ་འདུས་མ་བས་མིང་ཙམ་དུ་མ་རྟོགས་པ་དག་ན་རེ། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་རྡུལ་ཕན་རྟག་པ་མི་གསུང་བ་བདེན་མོད་ཀི། ཆོས་འདུས་མ་

བས་པ་རྣམས་ནི་རྟག་གོ་ཞེས་གསུངས་པས་ལམ་བདེན་གིས་ཐོབ་པར་བས་པའི་

འགོག་པ་རས་གྲུབ་ཆུ་ལོན་ལྟ་བུ་ནི་ཡོད་དེ། དེ་མེད་ན། འཕགས་པའི་བདེན་པ་

གསུམ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འཁོར་བར་འཆིང་

བེད་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་དང་བཅིངས་པ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་དང་སྡུག་ཀུན་ལས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཐར་བར་བེད་པའི་ཐབས་ལམ་བདེན་ལས་གཞན་ཐར་པ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་གལ་ཏེ་

ཡོད་ན་ནི་དེས་ཕན་པའི་འབས་བུ་འགའ་ཞིག་བེད་དགོས་ན་དེ་ལས་འབས་བུ་ཅི་

ཡང་མི་སྐེ་སྟེ་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་འབྱུང་བ་མེད་པ་དེས་ན་འགོག་པ་རས་གྲུབ་དེ་

ཐར་པ་ཞེས་མི་བརོད་ཅིང་བརོད་པར་མི་རིགས་སོ། །སྟོན་པས་དགེ་སོང་དག །ལྔ་

པོ་འདི་ནི་མིང་ཙམ་སྟེ། འདས་པའི་དུས་དང༌། མ་འོངས་པའི་དུས་དང༌། ནམ་མཁའ་

དང༌།  མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང༌། གང་ཟག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བས། 

ཐར་པ་བར་ཙམ་བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་ཁས་བླང་བར་”བའི
1
་རས་གྲུབ་ཁས་བླང་བར་

མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་སྡུག་བསྔལ་འདི་མ་ལུས་པར་སངས་

པ་བསལ་བ་ཟད་པ་ཞེས་པ་ནས། ཕུང་པོ་ཀུན་སངས་པ་སྲེད་པ་ཟད་པ་འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བ་འགོག་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་འདི་ལས་ན་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་ལ་ཕུང་པོ་རྣམས་ཡོད་པ་མིན་

ཞིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་གང་ཟག་ཀང་སྲིད་པ་མིན་ཏེ། དངོས་པོ་བདེན་

པར་སྨ་བ་ལྟར་ན། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟེན་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་གང་དུ་ཉོན་མོངས་དང་སྐེ་བ་ཟད་པས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་ཕུང་པོ་

དང་གང་ཟག་གང་ཡང་མ་མཐོང་བ་དེར་བརྟེན་པ་མང་འདས་བདེན་གྲུབ་གང་ཞིག་

ཡོད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་ཐར་པ་ཡང་བཏགས་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཁས་བླང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གངས་ཅན་གིས་བཏགས་པའི་ཤེས་རིག་གིས་བསྡུས་

1  མ་ཕྱི། ༧༣བ༦ན།    བའྱི   སྐུ། ༧༥ན༡ན།    བ་ཡྱི   བླ། ༧༥བ༤ན།    བའྱི 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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པའི་ཐར་པ་རྟག་པ་དགག་པ་དང༌། ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ནུས་པས་བསྡུས་པའི་ཐར་པ་

རྟག་པ་དགག་པ་དང༌། བདག་འཛིན་ཟད་པར་སངས་པ་ཐར་པར་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གངས་ཅན་པ་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི། 

རྟེན་མེད་པས་ཐར་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་མེད་དེ། རྣལ་འབོར་པས་གཙོ་བོ་དང༌། སྐེས་

བུ་ཐ་དད་དུ་ཤེས་པ་ལས་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་བར་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ལོག་

ནས་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོའི་བག་ལ་ཞ་བའི་ཚེ་ཤེས་རིག་གི་སྐེས་བུ་ཉག་

གཅིག་གནས་པས་གོལ་བའི་བདག་ཡོད་ཅེ་ན། ཡུལ་ལ་སྲེད་པ་དང་བལ་བ་ལ་ཐར་

པའི་ཚེ། ཤེས་རིག་གི་སྐེས་བུ་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། བློས་

ཞེན་པའི་དོན་ལ་སྐེས་བུ་ཤེས་པར་བེད་ཅིང༌། ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀང་སྐེས་བུའི་

ངོ་བོར་འགྱུར་མེད་ཀི་རྟག་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། གོལ་བའི་གནས་སབས་ན་

ཤེས་པ་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་ལ་ཡོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། 

ཤེས་རིག་གི་སྐེས་བུ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་བེད་དུ་ཁས་བླངས་པ་གང་ཞིག །ལོངས་

སྤད་བ་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་བག་ལ་ཞ་ནས་མེད་པའི་ཕྱིར། ཅི་སྟེ་ཐར་པའི་ཚེ་སྐེས་བུ་

ཤེས་པ་ཡོད་པ་མིན་པར་གནས་སོ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་མེད་པའི་གོལ་བའི་སྐེས་བུ་ཡོད་

པར་ཁས་བླངས་པ་ཡང་གསལ་བར་ཡོད་པ་མིན་པ་དང་མཚུངས་པར་ཐལ། མེ་དང་

ཚ་བ་ལྟར་སྐེས་བུ་དང་ཤེས་པ་ཁྱབ་མཉམ་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཁས་བླངས་

པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་གོལ་བའི་གནས་སབས་ན་ཤེས་པ་དངོས་མེད་ཀང༌། 

ཡུལ་ཤེས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པས་བདག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་པར་ཐལ། 
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ཐར་པར་རྟེན་བདག་ཅིག་ཡོད་ན་ནི་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ས་བོན་ནུས་པ་སྲིད་པ་ཡོད་ན་

ཡང་དེའི་ཚེ་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་གོལ་བའི་བདག་མེད་ན་ཐར་པ་མེད་

པས་འཁོར་བ་མི་འཇིག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། མི་འདོད་པ་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། ཤེས་པ་ཡོད་པའི་འཇུག་པ་དང་དེའི་ནུས་པ་བདེན་པར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་སྲིད་པ་ལ་སྐེས་བུ་རྣམས་འཇུག་གམ་མི་འཇུག་སམ་པའི་བསམ་པའང༌། 

འཐད་པར་ཡོད་པ་མིན་ཏེ་མིན་པར་ཐལ། རྟེན་བདག་ཡོད་ན་དེ་འཐད་ན་ཡང་གོལ་

བའི་བདག་དེ་མེད་ན་ནི་སྟེ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཟད་པར་སངས་པའི་སོ་ནས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་མ་

ལུས་པ་ཟད་པར་སངས་པས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པའི་མི་རྣམས་ལ་མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་གནས་སབས་ན་གཞན་ལས་ཏེ། ཕུང་པོ་ལ་མ་བརྟེན་པར་རྒྱུ་མེད་པའི་

བདག་རྟག་པ་ཡོད་པ་མིན་པར་ངེས་པ་དེའི་ཕྱིར། རྣམ་གོལ་དོན་གཉེར་གི་སྐེས་བུ་

དག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའང་བདག་འཛིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཟད་པ་ལེགས་ཞེས་བ་

བར་བརོད་པར་”བའི
1
་དགོས་པ་མེད་པའི་གོལ་བའི་བདག་ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་གོལ་བའི་གནས་སབས་ན་གོལ་བའི་བདག་མེད་ཅིང༌། 

དོན་མེད་པའི་མིང་ཅན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་འདུ་བེད་རྣམས་སར་མི་འབྱུང་

བས་བདག་འཛིན་ཟད་པ་ཙམ་དུ་སྨ་བ་ན། དེ་འད་བའི་དོན་དམ་དོན་དུ་གཉེར་བས་ཅི་

ཞིག་བ། བདག་ཉིད་ལེགས་སུ་འདོད་པས་འཇིག་རྟེན་པ་མིག་ལ་སོགས་པ་དང༌། མྱུ་

གུ་ལ་སོགས་འདི་ཉིད་ཁས་ལེན་པ་”སའི
2
་དོན་དམ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁས་བླང་བར་བ་

1  མ་ཕྱི། ༧༥ན༣ན།    བའྱི   སྐུ། ༧༦ན༣ན།    བ་ཡྱི   བླ། ༧༦བ༦ན།    བའྱི 

2  མ་ཕྱི། ༧༥ན༥ན།    སླའྱི   སྐུ། ༧༦ན༥ན།   བླ། ༧༧ན༡ན།    སླ་ཡྱི 
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བ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ཁས་བླང་བར་བ་བ་དགེ་མི་དགེའི་ལས་དང་ཁྱིམ་

དང་ནགས་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ལ་དམ་པའི་དོན་ལ་ཁས་བླང་བར་བ་བའི་

དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་

ལེའི་འོག་མས་བདག་རྒྱས་པར་འགོག་པའི་འབེལ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་འགེལ་

བར་རྩོད་པའི་གཞུང་དུ་མཛད་པས། རང་གཞུང་དུ་ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །

འདིར་སྨས་པ། ཕྱི་དང་ནང་གི་རྟེན་འབྱུང་ཆོས་རྣམས་ནི། །ལྟོས་ནས་ཡོད་པ་

དག་ལ་རེད་པ་སྟེ། །རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པར་ཤེས་བས་ནས། །མཐའ་བལ་དབུ་མའི་

དོན་ལ་མཁས་པར་བ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་དངོས་

པོ་རྟག་པ་དགག་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་དགུ་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་བཅུ་པ་བདག་དགག་པ་བསོམ་པ་ 

བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

གཉིས་པ་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་སོ་སོར་དགག་པ་ལ་ལྔ། བདག་དགག་པ་དང༌། 

དུས་བདེན་གྲུབ་དགག་པ་དང༌། བལྟ་བ་བདེན་གྲུབ་དགག་པ་དང༌། དབང་པོ་དང་

དོན་བདེན་གྲུབ་དགག་པ་དང༌། མཐའ་འཛིན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བདག་སོ་སོར་དགག་པ་དང༌། སྤིར་དགག་པ་དང༌། བདག་
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མེད་ལ་ཆད་པའི་ཉེས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། བེ་བག་པའི་བདག་དགག་པ་

དང༌། གངས་ཅན་གི་བཏགས་པའི་བདག་དགག་པ་དང༌། རིགས་པ་ཅན་པས་

བཏགས་པའི་བདག་དགག་པ་དང༌། བདག་གི་ཡོན་ཏན་སོགས་དགག་པ་གཞན་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བདག་གི་ངོ་བོ་དགག་པ་དང༌། སྒྲུབ་བེད་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། གཞན་གི་བདག་ལ་

དམིགས་ནས་ཀང་ངའོ་སམ་པའི་བློ་སྐེ་རིགས་པར་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བདག་ཅེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན། མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་དུས་ན་དེ་མ་མཐོང་བས་ཆད་པས་འཇིགས་པའི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་

པ་འདི་ཉིད་”སའི
1
་ཞེས་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་བདག་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡོད་ན་སྐེས་པའམ་བུད་མེད་དམ་མ་ནིང་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ན་དེ་མི་

རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་བདག་གཉིས་ཁས་ལེན་ཏེ། ནང་གི་

བདག་དང་ཕྱིའི་བདག་གོ །

དང་པོ་ནི། ལུས་ཀི་ཁོང་ན་གནས་ཤིང་དབང་པོའི་ཚོགས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་

བེད་པ་ནང་གི་བེད་པའི་སྐེས་བུ་དར་འཛིན་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལུས་དང་དབང་པོ་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཅན་ནང་གི་བདག་ལ་ཕན་

འདོགས་པའོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ནང་གི་བདག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། དེ་

ལྟར་ན་བུད་མེད་ཀང་སྐེ་བ་གཞན་དུའང་བུད་མེད་ཁོ་ནར་འགྱུར་ན་འཆོལ་བར་

དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་བདག་གི་ཡོན་ཏན་དུའང་མེད་པའི་

1  མ་ཕྱི། ༧༦ན༡ན།    སླའྱི   སྐུ། ༧༧ན༢ན།   བླ། ༧༧བ༣ན།    སླ་ཡྱི 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ནང་བེད་པའི་སྐེས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། གང་

གི་ཚེ་ནང་གི་བདག་བུད་མེད་མིན་ཞིང་སྐེས་པ་ཡང་མིན་ལ་མ་ནིང་ཡང་མིན་པ་དེའི་

ཚེ་མི་ཤེས་པ་གཏི་མུག་འབའ་ཞིག་ལས་ཁྱོད་བདག་པོའོ་སམ་དུ་རློམ་ཞིང་ཐག་ཁ་

ལ་སྦྲུལ་འཛིན་ལྟར་སྒོ་འདོགས་པའོ། །མདོ་ལས། དོགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་ནི་དུག་

ལངས་པ། །དུག་དེའི་ཁོང་དུ་སོང་བ་མེད་ཀང་རྒྱལ་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་སོགས་ནི། ཕྱིའི་བདག་གི་རྟགས་ཡིན་ལ་

དེ་དང་འབེལ་བ་ལས་ནང་གི་བདག་སྐེས་པ་སོགས་ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་སྐེས་

པ་སོགས་ཀང་བདག་ཏུ་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་

སྐེས་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་གི་ཁྱད་པར་མེད་པས་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་

སྐེས་བུར་འགྱུར་ན་གང་གི་ཚེ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོ་མོ་མ་ནིང་ཡོད་པ་མིན་པ་

དེའི་ཚེ་ཅི་སྟེ་ཕྱིའི་བདག་འབྱུང་བ་དེ་དག་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་གི་བདག་ཕོ་མོ་མ་

ནིང་ཡིན་པ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པའི་སབས་ན་ཡང་སྐེས་

པ་སོགས་དམིགས་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱོད་ལ་ཡང་ཉེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

ཁོ་བོ་ཅག་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདོགས་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་

གྲུབ་ན་ལྷ་སྦིན་གིས་བདག་ལ་མཆོད་སྦིན་གིས་དམིགས་པའི་ཚེ་ན་ཡང་དེ་ལ་ངའོ་

སམ་པའི་བློ་སྐེ་དགོས་པ་ལས་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀི་བདག་གང་ཡིན་པ་དེ་ངའི་

བདག་མ་ཡིན་པ་དེས་ན་ཁྱོད་ཀི་ངར་འཛིན་གི་ཡུལ་དེ་རང་གི་ངོ་བོས་བདག་མ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཡིན་པར་ཐལ། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ངར་འཛིན་གི་ཡུལ་དང་བདག་ཏུ་ཆགས་པའི་ཡུལ་དུ་

མ་ངེས་པའི་ཕྱིར། སྔོན་པོ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་སྔོན་པོའི་བློ་སྐེ་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་

དངོས་པོ་མི་རྟག་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་མིང་ཅན་རང་བཞིན་མེད་པ་རྣམས་ལ་

ངའོ་སམ་པའི་རྟོག་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཁོ་ནའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་རྟག་པ་འཁོར་བར་འཇུག་ལྡོག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་

དགག་པ་དང༌། ལུས་སྐུལ་བེད་ཡིན་པ་དགག་པ་དང༌། བདག་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བདག་རྟག་པ་ཡོད་དེ། འཁོར་བར་འཇུག་པ་པོ་དང་ལྡོག་པ་པོ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། བདག་མེད་ན་སུ་ཞིག་ལས་བསགས་ནས་འཁོར་བ་དང་འཁོར་བ་ལས་

ཐར་བར་འགྱུར། དེས་ན་བདག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀིས་སྐེས་བུ་དེ་ལ་ལུས་ལས་

རས་གཞན་ཉིད་དང་རྟག་པ་ཉིད་མི་རིགས་སོ་སྟེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ལྷ་དང་མི་ལ་

སོགས་པའི་སྐེ་བ་དང་སྐེ་བར་སྐེས་བུ་ནི་ལུས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་བཞིན་རྣམ་པར་

འགྱུར་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། བདག་རྟག་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བདག་མེད་ན་ལུས་སྐུལ་བེད་མེད་པས་ལུས་ཀི་གཡོ་བ་

བརྐྱངས་བསྐུམས་སོགས་སུ་མི་འགྱུར་ན། ཤིང་རྟ་སྐུལ་བེད་ལྷ་སྦིན་ལྟར་ལུས་སྐུལ་

བེད་ནང་གི་བེད་པའི་སྐེས་བུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ་ལུས་ཀི་གཡོ་བ་ལ་ཁྱོད་ཀི་

སྲོག་ནི་སྐུལ་བར་བེད་པ་པོར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་རེག་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཤིང་རྟ་ནི་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནས་སྐུལ་བར་བེད་ཀི་མི་ལྡན་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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པས་མིན་པ་ལྟར་རེག་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་ལས་གཟུགས་ཅན་གནས་གཞན་

དུ་དངོས་སུ་བསྐུལ་བར་ཞེས་བ་བ་མི་སྐེ་སྟེ་མི་སྐེ་བ་དེའི་ཕྱིར། བེ་བག་པས་བདག་

གཟུགས་ཅན་དུ་ཁས་བླངས་ཀང་ཕྱིའི་རེག་བ་སོགས་སུ་ཁས་མ་བླངས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་བདག་རྟག་པ་ཡིན་ན་བདག་ངན་འགོ་ལ་སོགས་པའི་

གནོད་པ་བསྲུང་བའི་དོན་དུ་མི་འཚེ་བ་དང་ཆོས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། བདག་རྟག་པ་

འདི་ལ་མི་འགལ་བའི་རྒྱུ་ནི་ཅི་ཡོད་སམ་པ་འགལ་བར་ཐལ། རྟག་དངོས་ལ་སུས་

ཀང་གནོད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་གནོད་པའི་དོགས་མེད་པའི་རས་ཀི་རོ་རེ་ནི་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའང་ཤིང་གི་སྲིན་བུ་ལས་བསྲུང་བར་མི་འགྱུར་རོ་བསྲུང་མི་དགོས་པ་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྐེ་བ་དན་པ་མཐོང་བས་བདག་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་མི་

རུང་བ་དང༌། སེམས་མེད་བེམ་བོས་སྐེ་བ་དན་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། བློ་ལ་སོགས་

པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་སྐེ་བ་དན་ན་མི་རྟག་པར་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། བདག་ནི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། སྐེ་བ་དན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདུ་བེད་

སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ལ་ཚེ་རབས་གཞན་དན་པ་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན། 

ཁོ་བོ་སྐེ་བ་སྔ་མ་ལ་མིར་གྱུར་ཏོ་སམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐེ་བ་དན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། 

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀི་བདག་རྟག་གོ་སམ་དུ་སེམས་ན་སྐེ་བ་སྔ་མ་ལ་ལུས་ལ་ར་སྲོལ་

གཏོང་བའི་སེན་པ་མཐོང་ནས་སྔོན་བས་པའི་ར་དང་འད་བའི་སེན་པ་མཐོང་བས་སྐེ་

བ་སྔ་མ་ལ་ར་བས་པའི་སེན་པ་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཐོང་བའི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀི་ལུས་ཀོ་

ཅིས་མི་རྟག་རྟག་པར་ཐལ་ལོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན། ངའོ་སམ་པའི་ཡུལ་ང་དེ་སྐེ་བ་སྔ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མ་དང་ཚེ་འདིའི་གཉི་ག་ལ་རེས་སུ་འགོ་ཞིང༌། བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་

པས་སྐེ་བ་དན་པ་འཐད་དོ། །དཔེར་ན་ཞོའི་སོད་ཁང་པའི་ནང་ན་གནས་པ་ལ་རྩྭ་ཐོག་

ཆེས་མང་པོས་གཡོགས་པའི་སྟེང་ན་གནས་པའི་ཕུག་རོན་སྐ་བོའི་རང་རེས་དེར་

དམིགས་མོད་ཀི། རང་པ་དེར་ཞུགས་པ་མིན་པ་སོགས་དེ་བཞིན་དུ་རྟེན་འབྱུང་རང་

བཞིན་མེད་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་གིས་སྐེ་བ་དན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སེམས་མེད་བེམ་

པོར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། ཅི་སྟེ་སེམས་དཔའ་དང་ལྡན་པས། སྐེ་བ་དན་པར་ཁས་

ལེན་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། སྔར་དན་མེད་ཡིན་པ་ལ་ཕྱིས་དན་པ་དང་ལྡན་པས་རང་

གི་ངོ་བོ་བཏང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་བདག་བེམ་པོ་ཡིན་ཡང་སེམས་

པ་ཅན་དང་ལྡན་པས་བདག་ཉིད་ཀང་གལ་ཏེ་སྐེ་བ་སྔ་མ་སོགས་ཤེས་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་

ན་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིས་ཡོན་ཏན་སེམས་པ་ཅན་ཡང་བེམ་པོས་བསྡུས་པའི་བདག་དང་

ལྡན་པའི་ཕྱིར། སེམས་པ་ཅན་མིན་ཞིང་བེམ་པོར་ཐལ་ལོ། །སྐེས་བུའང་རྟག་པར་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། སྔར་མི་དན་པ་ཕྱིས་གསར་དུ་སྐེ་བ་དན་པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནི། བློ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་སེམས་པ་ཅན་དུ་

འགྱུར་ན། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་སྲོག་སྟེ་

བདག་བདེ་སོགས་བཞིན་དུ་སིམ་པར་མོང་བ་དང༌། གདུང་བར་མོང་བ་ལ་སོགས་

པའི་གནས་སབས་ས་ཚོགས་མཐོང་དགོས་པས་དེའི་ཕྱིར་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་

བཞིན་དུ་བདག་དེ་རྟག་དུའང་མི་རུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཤེས་རིག་གི་སྐེས་བུ་རྟག་པར་ཁས་བླངས་པ་མི་འཐད་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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པ་དང༌། ཤེས་པ་ཡོད་པའི་རས་སྐེས་བུ་མ་ཞིག་བར་དུ་མི་འཇིག་པར་ཐལ་བ་དང༌། 

སྐེས་བུ་སྔར་ཤེས་པ་ཡོད་པ་གསལ་བ་ལས་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ནུས་པ་ངོ་བོར་ཁས་

ལེན་པ་མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གངས་ཅན་པ་ན་རེ། བདག་བེམ་པོར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཉེས་པ་འདིར་

འགྱུར་གི། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟན་ན་སྐེས་བུ་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་མི་

འདོད་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཞེ་ན། གངས་ཅན་གིས་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔར་ངེས་ལ། ཉེར་བཞི་

བེམ་པོ་དང༌། ཉེར་ལྔ་བ་རིག་པ་དང༌། སྐེས་བུ་དང་བདག་ཏུ་འདོད་ཅིང་བློས་ཞེན་

པར་བས་པའི་དོན་ལ། སྐེས་བུས་ལོངས་སྤོད་པར་འདོད་དེ་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་བེད་ཀི་སྐེས་བུ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་རྟག་

པར་ཁས་ལེན་ན་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་བེད་པ་མིག་ལ་སོགས་པ་ལོག་པར་

འགྱུར་བ་སྟེ་དོན་མེད་པར་ཐལ། སྐེས་བུ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་བེད་རྟག་པའི་དངོས་

པོར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་བུད་ཤིང་དགོས་པ་ཡིན་ན་མེ་ནི་

རྟག་པར་འགྱུར་ན་བུད་ཤིང་གིས་དོན་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་ནི་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ནུས་པའི་ངོ་བོ་ཡུལ་ལ་

ལོངས་སྤོད་པ་པོ་ཡིན་ལ། ཤེས་པ་ཡོད་པ་ནི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་བ་བ་ཡིན་

ལ། དེ་མིག་ལ་སོགས་པའི་བེད་པ་ལ་ལྟོས་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཤིང་ལ་

སོགས་པ་རླུང་ལ་སོགས་པས་བསྐོད་ས་མེད་པར་གཡོ་བའི་བ་བ་མེད་ལ་སྐོན་དེ་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཞིག་བར་དུ་གཡོ་བ་ལས་མི་འདའ་བས་བ་བའི་ཆོས་ནི་རས་

ལ་བརྟེན་པ་དང་གཡོ་བ་ཉིད་དོ། །མི་མཐུན་དཔེ་སྟོན་པ་ནི། རས་ནི་གཡོ་བའི་བ་བ་
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རས་ལ་བརྟེན་པ་དང་རས་མ་ཞིག་པ་ཡང་འཇིག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རས་རང་ཉིད་

སྐེས་ནས་འཇིག་པའི་བར་དུ་གཡོ་བ་མེད་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་དང༌། 

སྐེས་བུ་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་ཀི་རྟག་པ་ཡིན་པ་དེས་ན་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་ཚེ་སྐེས་

བུ་ཡོད་ལ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་མེད་ཅེས་བ་བར་མི་རིགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཡུལ་ལོངས་སྤོད་པའི་སྔར་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་མེད་ཀང་དེའི་

ནུས་པ་ཡོད་པས་སྐེས་བུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཡུལ་ལོངས་སྤོད་པའི་གནས་སབས་ལས་

གཞན་དུ་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ཁམས་ནུས་པ་མཐོང་ཞིང་གཞན་དུ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་

པའི་ཚེ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ལགས་ཀི་བཞུ་བ་ཉིད་ཕྱིས་ལགས་ཀི་

གོང་བུར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་སྔར་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ནུས་པ་དེ་ཉིད་ཕྱིས་ཤེས་པ་

ཡོད་པ་གསལ་བའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕྱིར་སྐེས་བུ་རྣམ་པར་འགྱུར་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཤེས་པ་དང་སྐེས་བུ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བདག་གི་ཕྱོགས་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཞིག་གི་ཡིད་དང་ལྡན་

པས་ཡུལ་ཤེས་པ་དགག་པ་དང༌། བདག་རྟག་ཁྱབ་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རིགས་པ་ཅན་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་གི་སྐེས་བུ་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་

མིན་ཏེ། བདག་གི་ཕྱོགས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཙམ་ཞིག་གི་ཡིད་དང་ལྡན་པས་ཡུལ་ཤེས་

པའི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ནི་ཡིད་ལྡན་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཡིད་དང་སྦར་ནས་དེ་དང་

ཡུལ་ཐ་མི་དད་པའི་ཤེས་པ་སྐེས་བུ་བསྐེད་ལ། སྐེས་བུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པ་

དང་ཁྱབ་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རྟག་པ་དང་ཁྱབ་པའི་བདག་གི་རྡུལ་ཕན་

ཙམ་གི་ཕྱོགས་ལས་གཞན་ཤེས་པ་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར། བདག་དེ་ཡི་ངོ་
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བོ་ནི། ཡུལ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་མིན་པ་ལྟར་མཐོང་སྟེ། རྡུལ་ཕན་ཙམ་གི་ལན་ཚྭ་

དང་འབེལ་བས་གངྒཱའི་ཆུ་ལན་ཚྭ་དང་བཅས་སོ་ཞེས་བརོད་མི་ནུས་པ་བཞིན་ཤེས་

པ་ཡོད་པ་མིན་པ་དེ་ལ་སྐེས་བུར་ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རེ་རེ་ཞིང་བདག་ཆ་ཤས་མེད་པ་རྟག་

པ་དང༌། ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་ན་སྐེས་བུ་གཞན་གིས་རང་གི་

བདག་དེ་ལ་ཡང་དེར་ཅིས་མི་རྟོག་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པར་ཐལ། བདག་དེ་གཉིས་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་གི་བདག་འཛིན་གི་ཡུལ་ན་རང་གི་བདག་མེད་ན་ནི་

ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་འགལ་ལོ། །གཞན་གི་བདག་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྒིབས་ནས་མི་

མཐོང་ངོ་ཞེ་ན། བདག་དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་དེ་ཉིད་ལ་སྒིབ་ཅེས་བ་བར་མི་འཐད་

དོ། །”སྒིབ
1
་བ་སྒིབ་བེད་གཉིས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ། གཙོ་བོ་བེམ་པོ་ཡང་ཡིན་ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་པོར་ཁས་

ལེན་པ་སྨོན་པ་དང་མཚུངས་པ་དང༌། དགེ་མི་དགེའི་ལས་བེད་པ་པོར་ཁས་བླངས་

ནས་རྣམ་སིན་མི་མོང་བ་འགལ་བ་དང༌། བདག་རྟག་པ་ལས་བེད་པ་པོ་དང་རྣམ་སིན་

ཟ་བ་པོ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གངས་ཅན་ན་རེ། བདེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་

གཙོ་བོ་བེམ་པོ་ལས་བློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་འབྱུང་ལ། དེ་ལས་ང་

རྒྱལ་གསུམ་འབྱུང་ཞིང༌། སིང་སྟོབས་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་ལས། བློའི་དབང་པོ་ལྔ་དང་

ལས་ཀི་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་དང༌། བཅུ་གཅིག་འབྱུང་ངོ༌། རྡུལ་ཅན་

1  མ་ཕྱི། ༧༩བ༣ན།    སྒྲྱིབ   སྐུ། ༨༠བ༥ན།   བླ། ༨༡ན༦ན།    བསྒྲྱིབ 
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གི་ང་རྒྱལ་ལས། དེ་ཙམ་ལྔ་དང༌། དེ་ལས་འབྱུང་བ་ལྔ་འབྱུང་ངོ༌། །མུན་པ་ཅན་གི་ང་

རྒྱལ་ནི། ང་རྒྱལ་གཞན་གཉི་གའི་འཇུག་བེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་”ཏོ
1
། །གངས་ཅན་པ་

གང་གི་ལྟར་ན་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་གཙོ་བོ་དེ་རྣམ་འགྱུར་མཐའ་དག་གི་

བེད་པ་པོ་དང༌། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པ་འགལ་བར་

ཐལ། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དེ་དག་དང་ནི་ཤེས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གནས་པའི་སྨོན་པ་

ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྨ་བ་འདི་ནི་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་དང༌། འཇིག་རྟེན་པ་ལས་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཆེས་མི་རིགས་ཏེ། བདེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གསུམ་གི་རང་

བཞིན་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀིས་རྣམ་”
2
ཀུན་ཏུ་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པ་དག་བེད་ཤེས་ཀི་

ལོངས་སྤོད་བ་ཟ་བ་རྣམ་པར་མི་ཤེས་པ་འདི་ལས་མི་རིགས་པ་གཞན་ཅི་ཡོད་

རིགས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བེ་བག་པ་ན་རེ། བདག་ཁོ་ན་ལས་བེད་པ་པོ་དང༌རྣམ་སིན་ཟ་བ་

པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་རྟག་པར་མི་རིགས་ཏེ་བདག་བེད་པ་

པོ་ཡིན་ན་བ་བའི་རྒྱུ་ཅན་དུ་ཁས་བླངས་དགོས་ཏེ། བ་བ་མི་བེད་པ་བེད་པོར་མི་

རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འགོ་འོང་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་རྟག་པ་མེད་དེ། 

སྔར་ལས་ཁྱད་པར་གཞན་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར། བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ཡུལ་དུས་ཀུན་ཏུ་སོང་བ་ལ་འགོ་འོང་སོགས་ཀི་བ་བ་མེད་དེ། དེས་མ་ནོན་པའི་

ཡུལ་དུས་མེད་པའི་ཕྱིར། འོན་ཏེ་བ་བ་དང་བལ་བའི་བདག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། བ་བ་མེད་

1  མ་ཕྱི། ༨༠ན༡ན།    ཏོ   སྐུ། ༨༡ན༢ན།    རོ   བླ། ༨༡བ༤ན།    ཏོ 

2  མ་ཕྱི། ༨༠ན༣ན།   སྐུ། ༨༡ན༤ན།    -པ   བླ། ༨༡བ༦ན།    +པ 
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པའི་བདག་ནི་མེད་པ་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་དང་མཚུངས་པས་བདག་མེད་ལ། ཁྱོད་

ཅིས་མི་དགའ་བར་རིགས་ཏེ། དེ་རྟོགས་པས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་སྤིར་དགག་པ་ལ་བཞི། གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་ཡིན་པ་དང༌། བདག་རྟག་པ་ལ་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བ་མི་སྲིད་པ་དང༌། ཐར་

པའི་སབས་སུ་བདག་ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། བདག་མེད་པའི་གོལ་བ་རས་

གྲུབ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཐལ། བདག་ཡོད་ན་

རང་གི་ངོ་བོས་ཁྱད་པར་མེད་པར་མཐོང་དགོས་པ་ལ་བེ་བག་པ་དང༌། གངས་ཅན་པ་

ལ་སོགས་པ་ལ་ལར་ལུས་རེ་རེ་ཞིང་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་སོང་བའི་མཐོང་ལ། 

གཅེར་བུ་བ་ལ་ལར་སྐེས་བུ་གོག་མ་དང༌། གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཆེ་ཆུང་དང་

འཚམ་པའི་ལུས་ཙམ་ཞིག་མཐོང་སྟེ། གཅེར་བུ་ལུས་ཀི་ཚད་བཞིན་དུ། །སྲོག་གི་

ཞུམ་དང་རྒྱས་པར་སྨ། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་མི་བཟོད་པས་ལ་ལར་རྡུལ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་

མཐོང་སྟེ་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་ཅན་

གིས་བདག་མེད་པར་མཐོང་བས་བདག་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན་མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་

ཀང་ལྟ་བ་ཐ་དད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒོལ་བ་གང་གིས་བདག་རྟག་པ་ཁས་ལེན་པ་དེ་ལ་ཐར་པ་ཐོབ་པ་

མི་རིགས་སོ། །རྟག་པ་ལ་འཁོར་བ་ན་ཉེར་འཚེ་སོགས་ཀིས་གནོད་པ་ག་ལ་ཞིག་

ཡོད་འཁོར་བར་གནོད་པ་མེད་དེ་ཕྱིས་ལམ་བསོམས་པས་ཐར་པ་ག་ལ་ཡོད་མེད་པ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དེས་ནའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་བདག་ཅེས་བ་བ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་སམ་པ་དེ་མི་རིགས་ཤིང༌། ཐར་པ་ཐོབ་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། བདག་

འཛིན་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡ་མཚན་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བདག་གི་དེ་ཉིད་རིག་པ་བདག་འཛིན་སངས་པའི་ངེས་པ་ལས་མ་ངན་ལས་འདའ་

བར་འགྱུར་ཞེས་བ་བའང་རྫུན་པར་འགྱུར་བས་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་

མེད་པ་ཁས་བླང་བར་བའོ། །

བཞི་པ་ནི། བདག་ཡོད་ན་ཐར་པའི་གནས་སབས་ན་བདག་འཛིན་འཇུག་པར་

ཐལ་བས་འཇིགས་ནས། གལ་ཏེ་བདག་མེད་ཀང་གོལ་བའི་སྐེས་བུ་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་ན་གོལ་བའི་སྐེས་བུ་བདེན་གྲུབ་དེ་ནི་སྔར་ཡང་འཁོར་

བའི་དུས་ན་མེད་པ་མེད་པར་ཐལ། འབེལ་བ་ཅན་གཞན་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་རྐྱང་བའི་

རང་གི་ངོ་བོ་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བས་གང་མཐོང་བ་དེ་རང་བཞིན་ཞེས་བ་བར་བཤད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །གོལ་བའི་ཚེ་བདག་མེད་ན་འཁོར་བའི་ཚེ་ཡང་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་

པར་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི། བདག་མེད་ཀང་འདུ་བེད་སད་ཅིག་མ་ལ་ཆད་པར་ཐལ་བའི་

སྐོན་མེད་པ་དང༌། བདག་ཡོད་ནའང་འཇུག་ལྡོག་གི་རྒྱུར་མི་རིགས་པ་དང༌། བསྐེད་

བ་སྐེད་བེད་དངོས་པོ་མི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་འཐད་པ་དང༌། ཐ་སད་པའི་རྟག་ཆད་སོང་

ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བདེན་མེད་དེ་འདུ་བེད་སད་ཅིག་རེ་”རེ
1
་འཇིག་པའི་ངང་

ཚུལ་ཅན་རྣམས་སྐེས་མ་ཐག་འཇིག་པས་ཆད་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་རྟག་པ་ཆད་

པའི་དོན་དུ་རྟོགས་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་“རྒྱུད
2
་དེ་འོང་བའི་ད་

དུང་རྩྭ་ཤིང་སོགས་རྣམས་ཅིས་ཡོད་མེད་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་མི་རྟག་ཆད་ན་ནི་སྟེ་མི་

རྟག་པ་ཡིན་ན་ཆད་པའི་སྐོན་ཆགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་རྒྱུན་ཆད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ལྟ་བ་འདི་ནི་གལ་ཏེ་བདེན་པར་འགྱུར་ན་གང་ཟག་སུ་ལའང་གཏི་

མུག་ཀང་མི་འབྱུང་བར་ཐལ། མི་རྟག་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་བདེ་བ་དང་འདོད་

ཆགས་སོགས་ཀང་མི་འབྱུང་བར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་ནི་ཡོད་པར་གྱུར་ནའང་འགོ་བ་མཐའ་དག་འཇུག་པའི་རྒྱུར་

མི་འཐད་པར་ཐལ། ནོར་བུ་མེ་ཤེལ་དང༌། ཉི་མ་ཕད་པ་ལས་མེ་དང༌། ཆུ་ཤེལ་དང་ཟླ་བ་

ཕད་པ་ལས་ཆུ་དང༌། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་དང༌། མེར་མེར་པོ་ལས་དབང་པོ་སོགས་

གཟུགས་རྒྱུ་གཞན་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་བར་སང་བར་འགྱུར་ལ་བུད་ཤིང་ལས་མེ་འབར་

བ་སོགས་གཞན་ལས་གནས་པར་སང་བར་འགྱུར་ཞིང་བུད་ཤིང་མ་ཚང་བ་ལས་མེ་

མི་འབར་བ་ལྟར་གཞན་ལས་རྣམ་པར་འཇིག་པར་སང་བའི་ཕྱིར། བདག་ཡོད་པར་མི་

རིགས་ཏེ། དེ་ཡོད་ན་དེ་ཁོ་ནས་འབས་བུ་མཐའ་དག་སྐེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནི། གང་གི་ཚེ་རྟག་པ་ལས་འབས་བུ་སྐེ་བ་མི་སྲིད་པ་དེའི་ཚེ་འཇིག་

རྟེན་ན་ཇི་ལྟར་ན་ས་བོན་བས་པ་ལས་མྱུ་གུ་བས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་མི་

1  མ་ཕྱི། ༨༡ན༦ན།    རེ   སྐུ། ༨༢བ༡ན།    རེར   བླ། ༨༣ན༤ན།    རེ 

2  མ་ཕྱི། ༨༡བ༡ན།    རྒྱུད   སྐུ། ༨༢བ༢ན།    བརྒྱུད   བླ། ༨༣ན༥ན།    རྒྱུད 
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རྟག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་མི་རྟག་པ་དག་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་འདུ་བེད་སད་

ཅིག་གིས་སྐེ་འགག་བེད་པ་རྣམས་ལ་རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་གོ་སབས་མེད་པ་ཉིད་དོ། །

བཞི་པ་ནི། འདུ་བེད་རྣམས་ལ་རྟག་ཆད་ཀི་རོ་རེའི་ཐོག་རྒྱུ་འབེལ་བ་འཇོམས་

པ་འབབ་པ་དེ་ཡང་མཁས་པ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་རིགས་སྔགས་ཀིས་

རྒྱང་རིང་དུ་བཟློག་པར་བ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་འབས་བུའི་

དངོས་པོ་འཇུག་ཅིང་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དེས་ན་རྒྱུའི་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཉེས་པར་མི་

འགྱུར་ཞིང༌། གང་གི་ཕྱིར་མྱུ་གུ་སྐེས་ནས་ས་བོན་གི་དངོས་པོ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་

དེས་ན་རྒྱུ་རྟག་པའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྩ་ཤ་ལས། གང་ལ་བརྟེན་ཏེ་གང་བྱུང་

བ། །དེ་ནི་རེ་ཤིག་དེ་ཉིད་མིན། ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་བསྡུས་པ་ཐ་སད་པའི་རྟག་ཆད་

སོང་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨས་པ། འཁོར་བ་མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་དང༌། །མི་གཙང་བསོམ་པ་གོམས་

པ་ཡིས། །གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའི་བདག་དང་ནི། །ལྷན་སྐེས་བདག་ལྟ་མཐའ་ཡས་

སང༌། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་བདག་

དགག་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།
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༼རབ་བེད་བཅུ་གཅིག་པ་དུས་དགག་པ་བསོམ་པ་ 

བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

༈ གཉིས་པ་དུས་བདེན་གྲུབ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། 

ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དུས་རས་གྲུབ་ཀི་ངོ་བོ་དགག་པ་

དང༌། སྒྲུབ་བེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འདས་མ་འོངས་དགག་པ་དང༌། 

འབས་བུ་ཡོད་མེད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། ད་ལྟ་བ་བདེན་གྲུབ་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། མ་འོངས་པ་རས་གྲུབ་དགག་པ་དང༌། འདས་པ་རས་གྲུབ་དགག་པ་

དང༌། མ་འོངས་པ་བེ་བག་ཏུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། མ་འོངས་པ་དངོས་པོར་

ཡོད་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། རས་སུ་གྲུབ་ན་ད་ལྟར་

བར་ཐལ་བ་དང༌། དུས་གསུམ་ག་རས་སུ་ཡོད་ན་མི་རྟག་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། རིག་བེད་གསང་བའི་མཐའ་སྨ་བ་སོགས་དུས་སྨ་བ་དག་ན་རེ། མངོན་

སུམ་དང་རེས་དཔག་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པས་བདག་རྟག་པ་མེད་པར་རིགས་སུ་ཆུག་

ཀང་རྟག་པའི་དངོས་པོ་མེད་པ་མིན་ཏེ། དུས་རྟག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་ཆུ་

ལུད་དང་ས་བོན་སོགས་ཡོད་ཀང༌། མྱུ་གུ་དང་མེ་ཏོག་སོགས་སབས་འགར་མི་སྐེ་

ཡང་རེས་འགའ་སྐེ་བར་དམིགས་པས་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་པ་རེས་སུ་དཔོག་ནུས་ལ། དེ་

ཡང་དུས་ཡིན་ཞིང་དུས་གསུམ་ན་གནས་པའི་དངོས་པོ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་རྟག་པ་

ཡིན་”ན
1
། དེ་ནི་སད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་སོགས་ཀིས་གསལ་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་མི་འཐད་དེ། དངོས་པོ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་དུས་ཡོད་ན་དམིགས་

1  མ་ཕྱི། ༨༢བ༤ན།   སྐུ། ༨༣བ༥ན།    ན   བླ། ༨༤༢ན།    ནོ 
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དགོས་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང༌། སྔར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་མ་

འོངས་པའིདུས་མཚོན་པའི་དོན་དུ་མ་འོངས་པའི་བུམ་པ་བཀོད་ནས་དགག་པར་བ་ལ། 

དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གཉིས་ལའང་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལ་མ་འོངས་པའི་བུམ་པ་ལ་ད་

ལྟར་བའི་བུམ་པ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་དེའི་ཚེ་ན་འདས་པའི་བུམ་པ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། 

དེའི་ཚེ་དེ་གཉིས་འོངས་ན་ཕྱིས་འབྱུང་རྒྱུའི་དངོས་པོ་སྔ་དུས་ན་གནས་པས་དུས་

འཆོལ་བར་ཐལ་བ་དང༌། གཅིག་གི་དུས་ན་ཅིག་ཤོས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་

ཕྱིར་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་འདས་ད་ལྟར་དེ་གཉིས་མ་འོངས་པའི་བུམ་པའི་དུས་ན་འོངས་

ན། མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་ཐལ་བས་དེའི་ཚེ་མ་འོངས་པ་དེའི་ཕྱིར། མ་འོངས་པའི་མ་

འོངས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་མ་འོངས་པར་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་དུས་

གསུམ་ཆར་མ་འོངས་པར་འགྱུར་དགོས་པས། འདས་ད་ལྟ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་དགོས་

ལ། དེ་ལྟ་ན་གང་དུ་མ་འོངས་པར་བཞག་མི་ནུས་པས། མ་འོངས་པ་ཉིད་ཀང་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི་ཅི་སྟེ་འདས་པའི་བུམ་པ་མ་འོངས་པའི་བུམ་པ་ལ་

ཡེ་མེད་པ་མིན་གི། མ་འོངས་པའི་ངོ་བོར་མ་འོངས་ཆ་དེར་ཡོད་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ་

ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བུམ་པ་ཞིག་པ་མ་འོངས་པའི་བུམ་པའི་དུས་དེར་མ་འོངས་པའི་ངོ་བོར་

མ་འོངས་པ་ལ་ཡོད་ན་འདས་པའི་བུམ་པ་དེ། མ་འོངས་པར་ཐལ། མ་འོངས་པའི་བུམ་

པའི་དུས་སུ་མ་འོངས་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་འདས་པ་མིན་པར་

ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། མ་འོངས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བདེན་པར་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་ཇི་ལྟར་འདས་པར་འགྱུར་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་པ་འདི་དག་ནི། བུམ་པའི་

ངོར་མ་འོངས་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངས་ན་ཡང༌། མ་འོངས་པ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་
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དགོས་པས་གནོད་པ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། དུས་སྨ་བ་ཁྱོད་ལྟར་ན་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་མ་འོངས་

པའི་བུམ་པའི་དངོས་པོ་ད་ལྟར་བར་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་བར་ཐལ། གང་གི་ཕྱིར་མ་

འོངས་པའི་རས་ཀི་དངོས་པོ་བདག་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་པ་དེའི་ཕྱིར་ནའོ། །རས་སུ་

གྲུབ་པའི་ངོ ་བོར་གནས་ན་སྐེས་ལ་མ་ཞིག་པས་ད་ལྟར་བར་འགྱུར་དགོས་

སོ། །འདོད་ན། མ་འོངས་པ་ཉིད་དུ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །

བཞི་པ་ནི། བེ་བག་པ་དང༌། བེ་བག་ཏུ་སྨ་བ་སོགས་གང་དག་དངོས་པོ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་རྣམས་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་ཡོད་ཅིང་འདས་པའི་དུས་ན་

ཡོད་ལ་ད་ལྟར་བའི་ཚེ་ཡང་ཡོད་ན་དངོས་པོའི་ཆ་ཅི་ཞིག་དུས་ནམ་གི་ཚེ་མེད་རྒོལ་

བ་གང་གི་དུས་ཀུན་རས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་དེ་ཡི་མི་རྟག་པ་ཉིད་གང་ལས་དངོས་པོ་མི་

རྟག་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། དུས་གསུམ་ག་རས་སུ་ཡོད་ན་སྔ་དུས་ན་ཡོད་པ་ཕྱི་དུས་

དང་ཕྱི་དུས་ན་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་སྔ་དུས་ན་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར”་རོ། །
1

གཉིས་པ་ནི། མ་འོངས་པའི་དུས་ལ་མ་འོངས་པའི་དུས་ཉིད་མི་སྲིད་པས། མ་

འོངས་པ་རས་སུ་མེད་པ་བཞིན་དུ་འདས་པའི་དུས་དེ་འདས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་

འདས་སམ་འོན་ཏེ་མ་འདས། དང་པོ་ལྟར་ན། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདས་པར་

འགྱུར་འདས་པ་མིན་པར་ཐལ། འདས་པའི་དུས་ལས་ནི་འདས་པར་གྱུར་པ་འདས་

པའི་དུས་ལས་ཐལ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདས་

པར་འགྱུར་འདས་པ་མིན་པར་ཐལ། འདས་པའི་རས་ལས་ནི་མ་འདས་པར་གྱུར་པ་

1  མ་ཕྱི། ༨༣བ༣ན། བླ། ༨༥བ༢ན།   ་རོ། །      སྐུ། ༨༤བ༥ན།     །
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བ་བ་བེད་བཞིན་པའི་རས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བེ་བག་སྨ་བ་སོགས་ཀི་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། མདོ་སེ་

པ་སོགས་ཀི་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། མ་འོངས་པ་སྐེས་མ་སྐེས་

བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། དུས་གཉིས་རས་སུ་གྲུབ་ན་མི་རྟག་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་

བ་དང་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བསྟན་པ་དང༌། མ་འོངས་

པའི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་སྐེས་ཟིན་སར་སྐེ་བར་ཐལ་བ་དང༌། རྣལ་འབོར་པ་སོན་གནས་

ཤེས་པས་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བེ་བག་ཏུ་སྨ་བ་དག་བུམ་པ་དང་མ་འོངས་པ་གཞི་མཐུན་དུ་ཁས་

ལེན་པ་དེ་ལ་གལ་ཏེ་མ་འོངས་པའི་བུམ་པ་སྐེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ན་ཇི་ལྟར་ད་ལྟར་

བར་མི་འགྱུར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྐེས་ལ་མ་འགགས་པའི་ཕྱིར། ཅི་སྟེ་དེ་ལ་སྐེ་བ་

མེད་ན་མ་འོངས་པའི་བུམ་པ་རྟག་པར་འགྱུར་རམ་ཅི་རྟག་པར་ཐལ། དངོས་པོ་གང་

ཞིག་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཅི་སྟེ་མ་འོངས་པ་མ་སྐེས་ཀང་རྒྱུ་རྐྱེན་གིས་ད་ལྟར་བ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་བར་བེད་པས་རྟག་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་འོངས་པ་སྐེ་བ་མེད་ཀང་ཕྱིས་

འཇིག་པ་ལས་གལ་ཏེ་མ་འོངས་པའི་བུམ་པ་མི་རྟག་ན་འདས་པའི་བུམ་པ་ལ་འཇིག་

པ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་ནི་རྟག་པར་ཅིས་མི་རྟོག་རྟག་པར་ཐལ། དངོས་པོ་གང་ཞིག་མི་

འཇིག་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཡང་ན་ཁྱོད་ལྟར་ན། གང་ཞིག་མི་རྟག་པར་འགྱུར་འདས་པ་དང་
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ནི་ད་ལྟར་བ་འདི་ནི་མི་རྟག་པར་འགྱུར་བ་མིན་ལ་སྟེ། འདས་པ་ནི་འཇིག་པ་མི་སྲིད་

པའི་ཕྱིར་དང༌། ད་ལྟར་བ་མི་རྟག་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་ཕྱིས་ཞིག་པ་དང་

འབེལ་བས་ཞིག་པ་ཡང་མི་རྟག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདས་ད་ལྟར་དེ་དག་ལས་

གཞན་རྣམ་པ་ནི་གསུམ་པ་མ་འོངས་པའང་མ་འོངས་པ་དེ་ལ་མི་རྟག་པ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པས། དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སྨ་བ་ལ་མི་རྟག་པ་མེད་པས་དུས་

ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་མ་འོངས་པ་ཡོད་དེ། རྐྱེན་ཡོད་ན་ཕྱིས་སྐེ་བའི་ཕྱིར། 

“སྔོ
1
་ནས་མེད་པ་མོ་གཤམ་གི་བུ་ཕྱིས་སྐེ་བ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཕྱིས་

སྐེ་བ་དེ་ནི་གལ་ཏེ་སྐེས་པའི་སྔར་ཡང་རས་སུ་ཡོད་ན། དེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་ཕ་སྨ་བ་

དངོས་པོ་རྣམས་སྐེས་བུའི་བེད་པས་སྟོང་ཞིང་རྒྱུ་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ཀི་

དངོས་པོ་རྒྱུ་མེད་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ནི་ལོག་པར་མི་འགྱུར་བ་

ཞིག་ན། དེ་དག་གི་སྨ་བ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ཏེ། མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའི་ཕྱོགས་

ཐམས་ཅད་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། གཞན་ཡང་མ་འོངས་པ་རས་སུ་ཡོད་ན་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཕྱིས་

འབྱུང་བར་བེད་པ་དེ། སྐེས་པའི་སྔར་རས་སུ་ཡོད་ཅེས་བ་བར་མི་རིགས་ཏེ། གལ་

ཏེ་སྔར་ཡོད་པ་ཕྱིས་སྐེ་བར་འགྱུར་ན། སྐེས་ཟིན་པ་སར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན། 

དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྒྱུ་རང་ཉིད་མཐའི་བར་དུ་སྐེ་དགོས་པས་འབས་བུ་

སྐེ་བའི་གོ་སབས་མི་རེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། 

1  མ་ཕྱི། ༨༤བ༡ན།    སྔོ   སྐུ། ༨༥བ༤ན།   བླ། ༨༦བ༡ན།    སྔ 
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ལྔ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། མ་འོངས་པ་རས་སུ་ཡོད་ན་གསར་དུ་མི་དགེ་བ་

སོམ་པ་སོགས་པ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང༌། མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་སྐེས་པའི་སྔར་

ནས་ཡོད་པ་འགལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། མ་འོངས་པ་ནི་ཡོད་དེ། མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པའི་

རྣལ་འབོར་པའི་སོན་གནས་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང༌། མ་འོངས་པ་ལུང་བསྟན་པ་

རྣམས་ཕྱིས་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་དེ་མི་སྲིད་དོ་ཞེ་ན། 

སྐེ་བའི་སྔ་རོལ་གི་གནས་སབས་ན་མ་འོངས་པ་ཡི་དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་ཅེས་མི་མཐོང་མཐོང་བར་ཐལ། མེད་པ་ལ་མཐོང་

མི་མཐོང་གི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདས་མ་འོངས་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་

ཁས་ལེན་པ་དེ་ལ་ཉེས་པ་དེར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། ཁོ་བོ་ཅག་དུས་གསུམ་རྟེན་འབེལ་

རང་བཞིན་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་

བསལ་བ་བེ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀང་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་དུ་

གཟིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟིགས་དུས་ཀི་ཤེས་པ་དེའི་དུས་ན་མ་འོངས་ཀང་དངོས་

པོ་མེད་པ་དང༌། རྟག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་གྲུབ་པའི་དུས་གཉིས་པར་མི་སོད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ད་ལྟར་བ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་ཤུགས་ལ་འདས་མ་འོངས་

རྟོགས་དགོས་པ་མིན་ཏེ། དུས་དེའི་ཚེ་མེད་ཀང་སྤིར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣལ་འབོར་པའི་སོན་གནས་ཤེས་པ་གཞན་ལ་ཡང་དེའི་ཚེ་

སོན་བའི་དོན་མེད་ཀང་རི་ལམ་བདེན་པ་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་སང་བ་

འགལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ནས་ཀི་ས་བོན་ཡོད་ཀང་ད་དུང་མྱུ་གུ་མ་བྱུང་བ་ལ་མ་
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འོངས་པ་ཞེས་བ་བའི་མྱུ་གུ་དེ་ཉིད་མ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་མི་བའོ། །དུས་གཞན་

གཉིས་ལ་ཡང་དེ་ལ་དཔགས་ནས་ཤེས་པར་བའོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་དུས་གསུམ་

མཐའ་དག་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་བླང་བར་བ་བ་ཡིན་གི། 

གདུལ་བའི་བསམ་ངོ་ཙམ་དུ་བེད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁས་བླང་བར་མི་

བའོ། །གཞན་ཡང་རྟོལ་བ་གང་ལ་མ་འོངས་པ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དེ་

ལ་དུས་རིང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་འོངས་པ་རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་ཡོད་

པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ཕད་པའི་ཆོས་མཉན་པའི་སོ་

ནས་དབང་པོ་སོན་པ་ལས་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་སོགས་བས་པ་མེད་ཀང་མ་འོངས་

པ་རས་སུ་ཡོད་པའི་སོ་ནས་ཆོས་ཡོད་ན་མ་འོངས་པའི་འབས་བུའི་དོན་དུ་འཆལ་

ཚུལ་སོགས་ངེས་པར་སོམ་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་མ་བས་པར་ཡང་ཡོད་

པའི་ཕྱིར། ཅི་སྟེ་མཐུས་གྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཅུང་ཟད་བེད་ན་ཡང་འབས་བུ་མ་འོངས་པ་

རས་སུ་ཡོད་པ་མི་སྲིད་དོ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནི། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་ཁས་ལེན་པ་དེའི་ལྟར་ན་དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་བུར་འབས་བུ་སྐེས་པའི་སྔར་ཡོད་ཅེས་བ་

བར་འགྱུར་མི་རིགས་ཏེ། མི་རྟག་པ་དང་སྐེས་པའི་སྔར་ཡོད་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར། 

དངོས་པོ་གང་ལ། གསར་དུ་སྐེས་པའི་ཐོག་མ་དང༌། རང་གྲུབ་པའི་དུས་ལས་དུས་

གཉིས་པར་མི་སོད་པའི་མཐའ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་མི་རྟག་པར་བརོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། མདོ་སེ་པ་སོགས་གང་དག་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་
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མེད་པར་སྨ་བ་དེའི་ལྟར་ན། མ་འོངས་པའི་ཉོན་མོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལྡོག་པའི་

ཆེད་དུ་འཕགས་ལམ་བསྐེད་པའི་སྒིམ་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་མ་

འོངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། གོལ་བ་དག་བཅོམ་པ་ལ་མ་འོངས་པའི་ཉོན་མོངས་སོགས་

ཡོད་པ་མིན་པས་དེའི་ཆེད་དུ་སྒིམ་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །མ་འོངས་པ་མེད་པ་དེ་

ལྟ་ཡིན་ན་རྟེན་གང་ཟག་དང་རྣམ་ཤེས་སོགས་ཆགས་པ་མེད་པར་བརྟེན་པ་འདོད་

ཆགས་ཡང་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་ན་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་འདོད་

ཆགས་སྐེ་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་གི་སྒས་ཡང་ན་མ་འོངས་པ་མེད་པ་མིན་

ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གངས་ཅན་པ་ན་རེ། མེད་པ་སྐེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྒྱུ་ལ་

འབས་བུ་ནུས་པའི་ངོ་བོར་ཡོད་པས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བར་ཐལ་བའི་

ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྨ་བ་དང༌། བེ་བག་ཏུ་སྨ་བ་ཁ་ཅིག །དུས་གསུམ་ག་རས་སུ་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་སོགས་སྐེས་པའི་སྔར་འབས་བུ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་གང་འདོད་པ་

དང་མདོ་སེ་པ་སོགས་དངོས་པོ་བདེན་པར་ཡོད་ཀང་འབས་བུ་མ་འོངས་པ་མེད་པ་

ཉིད་གང་འདོད་པ་དེ་དག་ལ་འབས་བུ་ཁྱིམ་གི་དོན་དུ་ཀ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ནི་

དོན་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁ་ཅིག་ལྟར་ན། དང་པོ་ནས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

གཞན་དག་ལྟར་ན་ཁྱིམ་མ་འོངས་པ་མེད་པ་མོ་གཤམ་གི་བུ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། 

རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུངབ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྨ་བ་ལ་ཉེས་པའི་གོ་སབས་མེད་

པས་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། །རྟེན་འབྱུང་གི་ཆོས་རྣམས་འཕགས་པ་སོབ་

པའི་མཉམ་གཞག་གིས་ཡོད་པར་གཟིགས་པ་དང༌། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་གཟིགས་པ་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་མ་ཕྱེད་པ་དང༌། རང་ལུགས་ཀི་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ལེགས་པར་

འཇོག་མ་ཤེས་པས་འཁྲུལ་པ་བསྐེད་པ་དུ་མ་བྱུང་སང་བས་རང་ལུགས་ཀི་བདེན་པ་

གཉིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་མཁས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་”འོངས
1
་མ་འོངས་པ་བཀག་ཀང་ད་ལྟ་བ་ཉིད་ཡོད་ལ། དེ་

ཡོད་པས་མ་འོངས་པ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཙོ་བོ་དེའི་མ་འོངས་པའི་གནས་

སབས་ལོག་ནས། ད་ལྟར་བའི་ཞོའི་གནས་སབས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ད་ལྟར་བ་ཡོད་

དོ་ཞེ་ན། གཙོ་བོ་བེམ་པོ་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་རྟག་ལ་གནས་སབས་འོ་མ་དང་ཞོར་

འགྱུར་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་

བུའི་འགྱུར་བ་དབང་ཤེས་ལྔས་དམིགས་པ་ལྟ་ཅི་སོས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་གནས་ལ་

འཇུག་པའི་ཡིད་ཀིས་ཀང་ནི་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ད་ལྟ་བ་དང་དེའི་རྒྱུ་

ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་མ་དམིགས་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ད་ལྟར་བ་བདེན་པར་ཡོད་པར་དེ་ཁོ་

ནའི་དོན་ལ་རོངས་པའི་མི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རྟོག་པར་བེད་དོ། །རྒྱས་པར་

གངས་ཅན་གི་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་སྦར་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་སྒྲུབ་བེད་དགག་པ་ལ་གཉིས། དུས་ཀི་རྒྱུ་དངོས་པོ་རས་གྲུབ་ཡོད་

པ་དགག་པ་དང༌། འདས་པ་དན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། དངོས་པོ་གནས་མི་གནས་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། དུས་ལ་

གནས་པ་ཡོད་མེད་རྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། དངོས་པོ་དང་མི་རྟག་པ་གཅིག་དང་ཐ་

དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། གནས་པ་དང་མི་རྟག་པ་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་བརྟགས་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༨༦བ༡ན།    འོངས   སྐུ། ༨༧བ༤ན།   བླ། ༨༨ན༦ན།    འདས 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དགག་པ་དང༌། དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

དངོས་དང༌། གནས་པ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དོ། །

དང་པོ་ནི། དུས་ཡོད་དེ། དུས་སུ་འདོགས་པའི་རྒྱུ་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། 

དངོས་པོ་བཟུང་བའི་སོ་ནས་དུས་ཡོངས་སུ་དཔྱད་ནུས་ཀིས་རང་ཉིད་མིན་པས་

དུས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དུས་ཀི་རྒྱུ་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ག་ལ་ཞིག་

མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་གིས་

གནས་པ་ག་ལ་ཡོད་ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་རྟག་པས་ཟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་

གལ་ཏེ་དང་པོར་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ཐ་མར་རིངས་པར་མི་

འགྱུར་རོ་རིངས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་ལྡོག་པ་མི་

སྲིད་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་མེད་དེ་རྣམ་ཤེས་སད་

ཅིག་མ་གཅིག་གིས་ནི་ཇི་ལྟར་དོན་སྔ་ཕྱི་གཉིས་རང་འདའི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཏད་

པའི་སོ་ནས་རྣམ་པར་མི་ཤེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་ཤེས་སད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀི་ནི་

དོན་གཅིག་དུས་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་མི་ཤེས་སོ་སྟེ། སད་ཅིག་གིས་སྐེ་འགག་བེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལྔ་པོ་

རྣམ་ཤེས་རེ་རེ་ཞིང་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཤེས་པར་བ་བར་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། 

སད་ཅིག་མར་འཇིག་པར་ཁས་མི་ལེན་ན་སངས་རྒྱས་པ་མིན་པར་འགྱུར་ལ། ཁས་

ལེན་ན། མིག་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐྱེན་དེ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་ཤེས་པའི་དམིགས་རྐྱེན་བེད་

པ་མི་སྲིད་དེ། མདོའི་དོན་ནི། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུགས་དེ་གསལ་པོར་དཔྱོད་ལ། དེའི་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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རེས་སུ་སྐེས་པའི་ཡིད་ཀིས་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་པས་སྐོན་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། གནས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དེ། ད་ལྟ་བའི་དུས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་”ཅེ
1
་ན། དུས་དང་གནས་པ་ཐ་དད་ཅིང༌། “དེ་

2
བདེན་པར་གྲུབ་པས་

འབེལ་བ་ཡོད་ན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་འགྱུར་དགོས་ལ་གལ་ཏེ་དུས་ལ་གནས་པ་དོན་

གཞན་གི་ཚུལ་དུ་བརྟེན་ཡོད་ན་གནས་པ་དུས་སུ་མི་འགྱུར་རོ་སྟེ་འགལ་བའི་ཕྱིར། 

ཅི་སྟེ་དུས་ལ་གནས་པ་མེད་ན་གནས་པ་མེད་པར་མཐར་འཇིག་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པས་དུས་རང་བཞིན་གིས་མི་གནས་པས་གནས་པ་ད་ལྟར་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་

མི་རིགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། གནས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྡན་པའི་མི་རྟག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་”ཅེ
3
་ན། 

གལ་ཏེ་མི་རྟག་པ་དངོས་པོ་ལས་རང་བཞིན་གཞན་ཡིན་ན། དངོས་པོ་མི་རྟག་པར་

མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་ན་རྟག་པར་ཐལ་ལོ། །དངོས་པོ་དང་མི་རྟག་པ་གཅིག་ན་

མི་རྟག་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཁོ་ན་དངོས་ཏེ་དངོས་པོ་ཡིན་པས་རང་བཞིན་

གིས་ག་ལ་གནས་གནས་པ་མི་སྲིད་དོ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ། མི་རྟག་པ་གནས་པ་ལས་སྟོབས་ཆུང་ན་ཕྱིས་གོ་ལོག་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ་བ་དང༌། མི་རྟག་པ་སྟོབས་ཆེ་ན་ཀུན་ལ་གནས་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་

དང༌། སྟོབས་ཆེ་ན་སྔར་རྟག་ཅིང་ཕྱིས་མི་རྟག་པར་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གནས་པའི་དུས་ན་གནས་པ་སྟོབས་ཆེ་ཞིང་མི་རྟག་པ་སྟོབས་ཆུང་

1  མ་ཕྱི། ༨༧བ༡ན།    ཅེ   སྐུ། ༨༨བ༤ན།   བླ། ༨༨ན༦ན།    ཞེ 

2  མ་ཕྱིྱི། ༨༧བ༡ན།   སྐུ། ༨༨བ༤ན།    +དེ་   བླ། ༨༨ན༦ན།    -དེ་ 

3  མ་ཕྱི། ༨༧བ༣ན།    ཅེ   སྐུ། ༨༨བ༦ན།   བླ། ༨༩བ༢ན།    ཞེ 
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ལ། སྟོབས་ཆུང་ངུས་ཆེན་པོ་འཇོམས་མི་ནུས་པ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཕྱི་ནས་དེ་དག་

མཐར་མི་རྟག་པར་གྱུར་ནས་ངེས་པར་གོ་ལྡོག་པར་ཅི་ཡིས་མཐོང་བར་འགྱུར་མཐོང་

བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གནས་པའི་དུས་མི་རྟག་པ་ཉིད་གང་སྟོབས་ཆུང་བ་དེས་

གནས་པ་སྟོབས་ཆུང་བ་མ་ཡིན་ན་སྟེ། རང་བཞིན་གི་སྟོབས་དང་ལྡན་ལ་དེ་ལ་སུས་

ཀང་གནོད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་མི་རྟག་པ་སྟོབས་ཆུང་བ་མིན་ཞིང་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་དུས་

ནམ་ཡང་ཡོད་ན་ནི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་

འཇོམས་པའི་མི་རྟག་པ་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་

རྟག་པ་མིན་པ་མིན་པར་འགའ་ཞིག་རྟག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་རྟག་པ་སྟོབས་

ཆུང་ཞིང་གནས་པ་རང་བཞིན་གིས་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་མི་རྟག་པ་མཚན་གཞི་འདུས་བས་དང་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་ངམ། དུས་ཕྱིས་འབྱུང༌། གལ་ཏེ་མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་འཁྲུལ་བས་

རྟག་ཏུ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡོད་ན་གནས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ་

ལོ། །ཡང་ན་སྔར་རྟག་པར་གྱུར་ཟིན་ནས་ཕྱི་ནས་མི་རྟག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་

དུས་གཉིས་པར་གནས་ན་རྟག་པར་འགྱུར་བས་དངོས་པོ་གཅིག་རྟག་པ་དང༌། མི་

རྟག་པ་གཉིས་ཀར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །

ལྔ་པ་ནི། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ཕན་ཚུན་མ་འཁྲུལ་བས་གལ་ཏེ་

དངོས་པོ་སོད་པའི་གནས་པ་ནི་སོད་པའི་མི་རྟག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དངོས་པོ་ལ་

བདག་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན་དངོས་པོ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་ལོག་པར་འགྱུར་
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བའམ། ཡང་ན་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་རྫུན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདུས་

བས་རྫུན་པ་ལ་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་རང་གི་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ལ་གཞི་

མཐུན་དུ་འདུ་བ་མི་སྲིད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་དུས་ཡོད་དེ། འདུ་བེད་འདས་པའི་རྟེན་ཅན་འདས་པའི་དུས་

ཡོད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་མེད་ན་བདག་འདས་པའི་དུས་ན་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་ཏོ་སམ་དུ་སྐེ་བ་དན་པ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དུས་བདེན་གྲུབ་ཡོད་པའི་

སྒྲུབ་བེད་དེ་ལ་ཡང་སིང་པོ་ཅུང་ཟད་མེད་དོ། །དན་པ་ནི་ཉམས་སུ་མོང་བའི་དོན་ལ་

དམིགས་པ་ཡིན་ལ་སྔར་མཐོང་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་སར་ཡང་ཕྱིས་མི་སང་ཞིང་སར་

ཡང་སྐེ་བ་སྔ་མའི་དོན་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་སྐེ་བ་མིན་ཡང་ད་”ལྟར
1
་བའི་ཡུལ་

ལྟར་མཐོང་ངོ་སམ་དུ་རློམ་པའི་དན་པ་སྐེ་བ་དེས་ན་དན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡུལ་མིག་

འཁྲུལ་ལྟ་བུ་རྫུན་ཞིང་ལོག་པ་ཡི་དོན་ལ་ཡུལ་ཅན་དན་པ་འཁྲུལ་ཞིང་ལོག་པ་ཁོ་ན་

འབྱུང་བ་ཡིན་གི་ཁོ་བོ་ཅག་འདས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་དན་པ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་

བ་སེལ་བ་མིན་ཞིང༌། རང་ལུགས་ལ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨས་པ། རྒྱུན་དང་སད་ཅིག་འཇོག་ཚུལ་མ་ཤེས་པས། །རྟག་པའི་དུས་

དང་དུས་གསུམ་རས་ཡོད་སྨ། །ཆོས་ཀུན་མིག་འཁྲུལ་ལྟ་བུར་ཤེས་བས་ནས། །དུས་

གསུམ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་དུས་

1  མ་ཕྱི། ༨༨བ༢ན།   སྐུ། ༨༩བ༦ན།    ལྟར   བླ། ༩༠བ༢ན།    ལྟ 
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དགག་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་གཅིག་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་བཅུ་གཉིས་པ་ལྟ་བ་དགག་པ་བསོམ་པ་ 

བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

༈ གསུམ་པ་བལྟ་བར་བ་བ་བདེན་གྲུབ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་

བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཆོས་འདི་ལ་འཇིག་རྟེན་ཕལ་ཆེར་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དང༌། ལེགས་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང༌། གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལེགས་

བཤད་བླང་བར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། ཉན་”
1
པོའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་རེད་པར་དཀའ་བ་དང༌། 

གནས་ལུགས་ཀི་དོན་རྟོགས་དཀའ་བ་དང༌། ཟབ་མོ་རྩོད་པ་མཛད་པའི་ཆེད་དུ་

གསུངས་པ་མིན་པ་དང༌། རང་གཞིན་གི་བསྟན་པའི་ཕ་རགས་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཉན་པ་པོའི་མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བའི་ཉེས་

དམིགས་དང༌། རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁྱོད་ཀིས་བདག་མེད་པ་འདི་ཆེས་གསལ་བར་རྒྱས་པར་བསྟན་ལ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་འདི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་པོ་དང༌། འདོམས་པ་པོ་ཡིན་ན་

ཅིའི་ཕྱིར་ཆོས་འདི་ལ་འཇིག་རྟེན་ཕལ་ཆེར་མི་འཇུག་ཅེ་ན། ཆོས་འདི་ནི་མཛད་པ་

པོ་དང༌། འཆད་པ་པོ་དང༌། ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཆེས་དཀར་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཉན་པ་

1 མ་ཕྱི། ༨༩ན༡ན།  སྐུ། ༩༠ན༦ན།  -པ་     བླ། ༩༡ན༡ན།  +པ་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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པོའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཤིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་

དང་ལྡན་པ་དགོས་”ཞེ
1
་ན། འདི་ལྟར་རང་ཕྱོགས་ལ་ཆགས་པ་དང༌། གཞན་ཕྱོགས་

ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་པ་དང་བལ་བའི་གཟུ་བོར་གནས་པ་དགོས་ཏེ། དབུ་མ་སིང་པོ་

ལས། ཕྱོགས་སུ་ལྷོང་བས་ཡིད་གདུངས་པས། །ཞི་བ་ནམ་ཡང་རྟོགས་མི་འགྱུར། 

ཞེས་པ་ལྟར། གཟུ་བོར་མི་གནས་ན་གཞན་གི་ཡིན་པའི་འདུས་ཤེས་ཀིས་ལེགས་

བཤད་མི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། ལེགས་བཤད་ཉེས་བཤད་”ཕྱེད
2
་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ་

དགོས་ཏེ། དེ་མེད་ན་ལེགས་བཤད་དོར་ནས་ཉེས་བཤད་འཛིན་པའི་ཕྱིར། ལེགས་

བཤད་དོན་དུ་གཉེར་བའི་དོན་གཉེར་ཆེ་བ་དགོས་ཏེ། དེ་མེད་ན་རི་མོའི་མི་ལྟར་མི་

རྩོལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་དང་ཆོས་སྨ་བ་ལ་གུས་པ་དང་ཡིད་གཏོད་པ་ཞེས་བ་བ་

མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཉན་པ་པོ་ཆོས་ཀི་སོད་ཅེས་བ་བར་བཤད་དོ། །སོད་

མཚན་ཉིད་ཚང་ན་སྨ་བ་པོའི་ཡོན་ཏན་ཟུར་དོད་པ་དང་གསལ་བ་དང་མ་འཁྲུགས་པ་

དང༌། ཉན་པོའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང༌། སེམས་ལ་ཟང་ཟིང་མེད་པ་

སོགས་དེ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྐོན་དུ་སང་བར་མི་འགྱུར་བར་ཡོན་ཏན་ཁོ་ནར་

སང་ལ། ཉན་པ་པོ་ལའང་ཡོན་ཏན་སྐོན་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྨ་བ་པོ་ཆེས་དག་པ་ཡིན་ཡང་ཉན་པ་པོའི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བ་

རང་གི་ཉེས་པར་མི་རྩི་བར་སྐོན་ཡོན་ཏན་དང༌། ཡོན་ཏན་སྐོན་དུ་འཛུད་པར་བེད་དེ། 

ཐུབ་པས་སྲིད་པ་སྡུག་བསྔལ་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་སྲིད་པའི་ཐབས་རྒྱུར་གྱུར་

པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་དང༌། ཞི་བ་ཡི་ཐབས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༨༩བ༤ན།    ཞེ   སྐུ། ༩༠བ༣ན།    ཤེ   བླ། ༩༡ན༤ན།    ཞེ 

2  མ་ཕྱི། ༨༩ན༦ན།   སྐུ། ༩༠བ༤ན།    ཕེད   བླ། ༩༡ན༦ན།    བེད 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཀི་ལམ་བདེན་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཞི་བ་ཐར་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གསུངས་ཏེ། 

ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་གསུངས་ཀང་ཐོས་བསམ་

བསོམ་པ་ལ་མི་བརྩོན་པའི་འཇིག་རྟེན་པ་རང་ཉིད་སོད་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བར་མི་

ཤེས་པར་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐུབ་པས་

ཞིབ་ཏུ་མ་གསུངས་པའོ་ཞེས་ཉེས་པ་དེ་ཐུབ་པའི་ལྟ་བུར་མངོན་པར་བེད་དེ། དེ་

ཙམ་གིས་སྟོན་པས་ནོངས་པ་དང་ལྡན་པ་མིན་ཏེ། དམུས་ལོང་གིས་མ་མཐོང་བ་ཉི་

མའི་སྐོན་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཐུབ་པ་ཀུན་མཁྱེན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། གཞན་གི་སྟོན་པ་

ལྟར་སང་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྡུག་ཀུན་སུན་འབིན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་

བསྟན་པ་ལ དགའ་བར་རིགས་པ་དང༌། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ལས་གཞན་ལ་ཐར་པ་

མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། སྟོན་པས་གསུངས་པའི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་རྣམས་

ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས་སོ། །

དང་པོ་ནི། ཐུབ་པའི་མངོན་མཐོའི་གཏམ་རྣམས་ནི་ཆེས་དོན་གསལ་བ་ཡིན་ན། 

ངེས་པར་ལེགས་པའི་གཏམ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་སྟོན་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་

སུན་འབིན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་མི་རྟོགས་ཤིང་ཡིད་མགུ་བར་

མི་མཛད་དོ་ཞེ་ན། བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀི་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཆགས་པ་བཏང་བས་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་གངས་ཅན་པ་དང་བེ་བག་པ་ལ་

སོགས་ཐར་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་ཀུན་འདོད་པ་ཡིན་ལ་གང་ཞིག་རྟོགས་

ན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀུན་སུན་འབིན་པ་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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པས་སྟོང་པ་དེ་དག་ནི་བསྟན་ན་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་དགའ་བར་

རིགས་སོ། །མདོ་ལས། མ་ངན་ལས་འདས་ལ་ཆོས་རྣམས་ཆོས་ཡོད་མིན། །འདི་ན་

གང་མེད་དེ་དག་གཞར་ཡང་མེད། །ཡོད་དང་མེད་ཅེས་རྟོག་པ་དང་ལྡན་ཞིང༌། །དེ་

ལྟར་སྤོད་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་མི་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་སྨ་བ་ནི་ཐུབ་པའི་གསུང་མ་གཏོགས། གངས་ཅན་སོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་

སྨ་བ་མེད་པས་”མཐུན
1
་མོང་མིན་པའི་ཆོས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མ་ངན་འདའ་བར་ཡ་མཚན་ཅན་ཀུན་

འདོད་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་ལ་ཁྱད་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་དག་ནི་གཏོང་

བའི་བསམ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་གཏོང་བའི་ཐབས་མི་ཤེས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པས་

གཞན་སེ་གང་ཞིག་འཁོར་བ་གཏོང་བའི་ཐབས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་

སྟོང་པ་མི་ཤེས་པ་དེ་ཅི་ཞིག་གཏོང་བར་བེད་པར་འགྱུར། ཐབས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་

ཞེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ངེས་པར་ཐུབ་པ་ཡིས་དགེ་སྦོང་དང་པོ་ནི་འདི་ཉིད་

དུའོ། །གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ནི་འདི་ཉིད་དུའོ། །བཞི་པ་ནི་འདི་ཉིད་དུའོ། །ཕ་རོལ་

པོའི་སྨ་བ་ནི། དགེ་སྦོང་དག་གིས་སྟོང་ངོ་ཞེས་སོགས་དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས་

གསུངས་པས་ཆོས་འདི་ལས་གཞན་དུ་ཞི་བ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། རི་གིང་གི་ཚད་ལ་སོགས་པ་

ལོག་གྱུར་གི་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་ཤེས་དགོས་ན། དེ་ཇི་ལྟར་ངེས་ནུས་”ཞེ
2
་ན། 

རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་ནུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཡུལ་

1  མ་ཕྱི། ༩༠བ༦ན།    མཐུན   སྐུ། ༩༡བ༥ན།    ཐུན   བླ། ༩༢ན༦ན།    མཐུན 

2  མ་ཕྱི། ༩༠བ༤ན།    ཞེ   སྐུ། ༩༢ན༣ན།    ཤེ   བླ། ༩༢བ༤ན།    ཞེ 
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དང་དུས་ཀིས་ཆོད་པའི་འདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཀི་ཚད་ལུས་

དང༌། ཚེ་ཚད་སོགས་དང་དེ་བཞིན་མིའི་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཚད་སོགས་སོ་སོ་སྐེ་

བོ་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་ལ་གང་ཞིག་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ཡོད་དམ་མེད་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་

བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡིས་ཐེ་ཚོམ་བཅད་པའི་ཕྱིར་ཏུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟན་ཏེ། བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་

གནས་ཤིན་ཏུ་ཕ་ཞིང་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་གནས་

པ་དཔེར་བས་ནས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་བསྟན་པ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གནས་པའི་

སོ་ནས་འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་བ་སྟེ། རྟེན་འབྱུང་སྤོས་

པའི་མཐའ་དང་བལ་བ་སྒྲུབ་བེད་ལུང་ལ་མི་བརྟེན་པར་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་ངེས་

པར་བས་ནས། དེའི་རེས་སུ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་གི་

རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པར་བའོ། །སྤིའི་རྣམ་གཞག་ནི་ཕྱོགས་གང་ཡབ་སྲས་ཀིས་

བཤད་པ་དང༌། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་འད་བར་ཡོད་དོ། །སབས་འདིར་ནི་ཚད་མ་

བཞིའི་རྣམ་གཞག་ལས་དོན་རྟོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕྱི་རོལ་པའི་སྟོན་པ་གང་གིས་སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་རྒྱུ་

འབས་རགས་པའི་གནས་ཚོད་ཀང་མཐོང་དཀའ་བ་དེ་ནི་ཕ་བའི་གནས་གཞན་ལ་

བླུན་པ་ཉིད་ཡིན་པས་གང་ཟག་གང་དག་དེའི་རེས་སུ་འགོ་བ་དེ་དག་སང་བ་ལྷན་

སྐེས་དང༌། ཀུན་བརྟགས་དུ་མའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་དུ་

བསླུས་པར་འགྱུར་བས། བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ལོག་པའི་སྟོན་པ་

སངས་ནས་ཡང་དག་པའི་སྟོན་པ་ལ་དད་ཅིང་གུས་པར་བའོ། །
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གཉིས་པ་ལ་ལྔ།  སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་དང༌། སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་

གེགས་བེད་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་མ་ཉམས་པ་ལ་བག་དང་

ལྡན་པར་བ་བ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བཀི་བའི་རིམ་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངོས་བཟུང་

བའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐར་པ་འདོད་ཀང་ཁ་ཅིག་མུ་སྟེགས་བེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་

བའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྐྲག་པའི་གང་ཟག་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། བིས་པ་

རྣམས་སྟོང་ཉིད་ལ་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་ཐར་པ་འདོད་པ་དེ་དག་མུ་སྟེགས་བེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ཞེ་

ན། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་ཉན་པ་ལ་འཇིགས་པའི་ཕྱིར། འདི་ལྟར་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་གིས་བཟུང་བ་དང༌། དངོས་པོ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་དི་མ་དོར་ནས་མ་ངན་

ལས་འདས་པར་རང་ཉིད་དེའི་གོང་ཁྱེར་དུ་འགོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་བ་

དཀའ་བ་བེད་དེ། བ་དཀའ་བ་མཛད་པ་ཐུགས་ཆེན་མངའ་བ་འདེན་པའི་སད་བཞིན་

དུའང་སྐེས་བུ་དམ་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་འདེན་པ་དེའི་ཕྱི་བཞིན་དུ་ཡིད་འགོ་བར་སྤོ་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྐྲག་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། གང་ཞིག་སྐྲག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐོན་ཡོན་གང་ཡང་མ་མཐོང་

བའི་བ་ལང་རི་ལ་སོགས་པ་ལན་བརྒྱར་ཉན་ཡང་སྐྲག་པ་མི་རྩོམ་སྟེ་སྐོན་ཡོན་གང་

ཡང་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་རིམ་པས་སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པ་དེ་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏེ་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་བདག་འཛིན་

དང་བལ་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་ངེས་པར་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ཅུང་ཟད་གཅིག་ཤེས་པའི་
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གང་ཟག་ལ་སྐྲག་པ་འབྱུང་བར་བརོད་པར་བའོ། །དཔེར་ན་གང་པོ་མོས་པ་ལ་བསྐོན་

པ་ན་ལེགས་པར་བསབས་པ་མི་འཇིགས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་རོངས་པ་ཡང་མི་འཇིགས་ལ་

སྐོན་ཡོན་ཅུང་ཟད་ཤེས་པ་འཇིགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཞེ་ན། མ་སོམ་པའི་ཕྱིར་རོ། །བིས་

པ་རྣམས་ངེས་པ་ཁོ་ནར་ནི་འཁོར་བར་འཇུག་པར་བེད་པའི་ཆོས་བདག་འཛིན་ལྷན་

སྐེས་དང༌། ཀུན་”བརྟགས
1
་ལ་གོམས་པ་སྟེ་བིས་པ་དེ་དག་སྔར་གོམས་པ་མེད་པ་

ཡིས་འཁོར་བ་ལས་ལྡོག་བེད་ཀི་ཆོས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་འཇིགས་པར་འགྱུར་བས་དམ་

པ་མིན་པའི་ཆོས་ལོག་སང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བས་པ་གཟོ་ཞིང་འཇིགས་པ་

ཆེན་པོས་སང་བར་འདོད་པས་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་སོད་དུ་གྱུར་པ་ལ་བསྟན་པར་

བའོ། །གང་ཞིག་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་མི་གུས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་གཏི་མུག་འབའ་

ཞིག་གིས་”སྒིབས
2
་ཤིང༌། ཕག་དོག་དང་སེར་ས་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་སྟོན་པ་དང་ཉན་པ་དང་སེམས་པ་སོགས་ལ་གེགས་བེད་པ་དེ་ལ་དགེ་ལེགས་

འགོ་བ། མཐོ་རིས་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་ན་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བའི་ཕྱིར་རོ། །མི་དུང་ཕྱུར་གསོད་པ་ལས་ཀང་རྟེན་འབྱུང་སྤོས་པའི་མཐའ་དང་བལ་

བ་སོང་བ་སིག་པ་ཆེ་བས་རང་གིས་རང་ལ་བསླུས་མི་བེད་ན་གནས་འདི་ལ་གཟབ་

པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་རང་གཞན་ལ་གནོད་པ་ཤིན་

1  མ་ཕྱི། ༩༡བ༦ན།    བརགས   སྐུ། ༩༣ན༦ན།   བླ། ༩༣བ༦ན།    བཏགས 

2  མ་ཕྱི། ༩༢ན༢ན།    སྒྲྱིབས   སྐུ། ༩༣བ༢ན།    བསྒྲྱིབས   བླ། ༩༤ན༢ན།    སྒྲྱིབས 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ཏུ་ཆེ་བས་ཚུལ་ཁིམས་ལས་ནི་ཉམས་པ་ས་ཡི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལས་ཅིས་ཀང་

ཉམས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ནི་འབས་བུ་མཐོ་རིས་འགོ་ལ་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་

འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །མདོ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་ནི་”སའི
1
། ལྟ་བ་ཉམས་པ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་མཁས་པས་སོད་ཉེ་བར་བརྟགས་ནས་

བསྟན་པར་བ་སྟེ། ཇི་སད་དུ། བླུན་ལ་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ན། །འཁྲུག་པར་འགྱུར་གི་ཞི་

ཕྱིར་མིན། །ལག་”འགོའི
2
་འོ་མ་འཐུང་བ་ནི། །དུག་འཕེལ་འགྱུར་བ་འབའ་ཞིག་

གོ །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། བློ་མ་སྦངས་པའི་དམ་པ་མིན་པ་ལ་བདག་འཛིན་དང་

མཐུན་པར་བདག་བསྟན་པ་མཆོག་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་ཆགས་པས་ཉེས་སྤོད་ལས་

ལོག་ནས་བདེ་འགོ་རེད་ས་བའི་ཕྱིར། བདག་མེད་སྟོན་པ་ནི་མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ། སོང་

བ་དང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གོ་ནས་སོ་གསུམ་འཇོམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་

སྟོང་པ་ཉིད་བསྟན་པ་ལ་ཉེས་དམིགས་ཕན་ཡོན་གི་ཕྱོགས་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་

ནི་མ་གུས་པར་སོང་བ་དང༌། ཡང་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟོང་བའི་དོན་དུ་བཟུང་ནས་

ལས་འབས་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་ངན་འགོ་ཉིད་དུ་འགོ་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མཁས་

པའི་ཐ་མལ་པ་མིན་པ་ལ་ཞི་བ་ཉིད་དུ་འགོའ།ོ །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས། གནས་ལུགས་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དམན་པ་སྐྲག་པ་སྐེ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༩༢ན༦ན།    སླའྱི   སྐུ། ༩༣བ༦ན།    སླ་ཡྱི   བླ། ༩༤ན༦ན།    སླའྱི 

2  མ་ཕྱི། ༩༢བ༡ན།    འགོའྱི   སྐུ། ༩༤ན༡ན།    འགོས   བླ། ༩༤བ༡ན།    འགོའྱི 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་གའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པ་ལ་ངེས་པར་རྟོགས་

དགོས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་རྟོགས་པར་སྲིད་པའི་རྩ་བ་གཅོད་མི་ནུས་པས་ཞི་བའི་སོ་

གཉིས་པ་མེད་པ་དང༌། གང་ཞིག་རྟོགས་ན་མཐར་འཛིན་གི་ལྟ་བ་ངན་པ་རྣམས་

འཇིག་པར་བེད་ཅིང་ཉན་རང་འཕགས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་སོགས་

སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྟེན་འབྱུང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ནི། 

གནས་ལུགས་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། སྟོང་པ་ཉིད་དང་བདག་མེད་ཅེས་ནི་བ་

བར་བརོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་མེད་འདི་ནི་སྐེ་བོ་བློ་ཞན་པ་ལ་བསྟན་པར་བ་བ་མིན་ཏེ། 

སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་འདི་ཡི་ནི་མིང་ལས་ཀང་དམ་པ་མིན་པ་འཇིགས་པ་སྐེ་སྟེ། 

སྟོབས་ཞན་པ་ལ་འཇིགས་པ་མི་སྐེད་པའི་སྟོབས་ལྡན་ཞེས་བ་བ་གང་ཞིག་མཐོང་སྟེ། 

དཔེར་ན་སྟག་དང་སེངེ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་རི་དྭགས་ཕ་མོ་འཇིགས་

པ་བསྐེད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཆོས་འདི་རྩོད་པའི་ཆེད་དུ་མ་གསུངས་ཀང་སྨ་བ་ངན་པ་

མཐའ་དག་”བསྲེག
1
་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ལམ་གོལ་བར་

ཞུགས་པ་ལ་སིང་རེ་བ་བར་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཆོས་འདིས་ལྟ་བ་ངན་པ་མཐའ་དག་འཇོམས་པར་བེད་པས་ཕས་ཀི་

རྒོལ་བ་ཚར་བཅད་པའི་ཆེད་དུ། སོད་མིན་པ་དག་ལ་ཉེ་བར་བསྟན་པར་བའོ་ཞེ་ན། 

སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་རྒོལ་བ་གཞན་ཟིལ་གི་

1  མ་ཕྱི། ༩༣ན༢ན།    བསེག   སྐུ། ༩༤བ༢ན།    སེག   བླ། ༩༥ན༢ན།    བསེག 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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མནན་པ་འབའ་ཞིག་གི་རྩོད་པའི་ཆེད་དུ་མ་གསུངས་པ་སྟེ། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་

ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་ནའང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་འདིས་ནི་གཞན་གི་སྨ་བ་

ངན་པ་རྣམས་”བསྲེག
1
་སྟེ། མེ་ལ་བསྲེག་པར་བའོ་སམ་པ་མེད་ཀང་མེ་ཡིས་བུད་

ཤིང་”བསྲེག
2
་པ་བཞིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་གིས་ཀང༌། རྩྭ་རྩྭེའི་ཆུ་ཡི་ཟིལ་བ་

རྣམས། །ཉི་མའི་འོད་དང་མཇལ་བ་བཞིན། །རྒོལ་བ་རྣམས་ཀི་རྩོད་དང་སྐོན། །ཁྱོད་

དང་མཇལ་ན་འཇིག་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། འཕགས་པ་རྣམས་ལ་སྐྲག་པ་མི་སྐེ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་འདི་དད་པ་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ན་ཇི་ལྟར་གཞན་གི་

སྨ་བ་སྲེག་ཅེ་ན། རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་འདིའི་བདུད་རྩིའི་རོ་གང་གིས་ཐོས་

བསམ་སོམ་གསུམ་གིས་ཤེས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་དངོས་པོ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་

ལྟ་བ་གཞན་ལ་མི་དགའ་སྟེ། དེས་ན་སོབ་དཔོན་བདག་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་འདི་

ནི་ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་འཇིགས་པའི་སོ་ཐབས་དང་འད་བར་སང་ངོ༌། །ཡང་ན། 

གསུང་རབ་ཀི་ཆོས་ལ་དགོངས་ནས་འཇིག་པའི་སོ་དང་འད་བར་སང་ཞེས་བཤད་

དོ། །སྟོང་པ་ཉིད་སྟོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡང་སོབ་དཔོན་ལ་དེ་དང་འད་བར་

སང་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཅི་སྟེ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་རུ་མི་འགྱུར་

ཞེ་ན། བདག་ལ་ཆགས་པའི་ས་བོན་བཅོམས་པའི་ཕྱིར་ཕྱི་དང་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་བདག་མེད་སམ་དུ་དེ་ལྟར་གང་ལ་དགོངས་ཤིང་མངོན་སུམ་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༩༣ན༤ན།    བསེག   སྐུ། ༩༤བ༤ན།    སེག   བླ། ༩༥ན༥ན།    བསེག 

2  མ་ཕྱི། ༩༣ན༥ན།    བསེག   སྐུ། ༩༤བ༥ན།    བསེགས   བླ། ༩༥ན༥ན།    བསེག 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 704  

མཁྱེན་པས་གནས་པ་དེ་ནི་བདག་ཡོད་པས་ག་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་བདག་མེད་

པས་འཇིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར་བདག་ལྟ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་མེད་ཅིང༌། བདག་

མེད་ལ་ཁོ་བར་མི་རིགས་སོ། །དེས་ན་བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ལ་

ནི་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ལོག་པས་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་ནི། དོན་མིན་པ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མུ་མཐའ་མེད་པའི་ས་བོན་

དུ་གྱུར་པ་ཡི་དངོས་པོ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ལྟ་བ་ངན་པའི་ཚེར་བའི་ཚང་ཚིང་དུ་

བཅུག་ནས། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བའི་སྲོག་གི་དབང་པོ་བཅད་པའི་སོ་ནས། 

ཉིན་རེ་བཞིན་རང་གི་སོབ་མ་རྣམས་གསོད་པར་བེད་པའི་མུ་སྟེགས་ཅན་མང་པོའི་

སྦྲུལ་གདུག་པ་མཐོང་ནས་ནི་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའི་ཆོས་འདོད་པ་ཡི་སྐེ་བོ་ཆོས་

འདིའི་རང་བཞིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་སུ་ཞིག་སིང་

བརྩེ་སྐེ་བར་མི་འགྱུར། དེས་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་སྦྲུལ་གིས་

ཕོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ལམ་ཉེ་བར་བསྟན་པར་བའོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། བློ་དམན་པ་གཞན་གི་བསྟན་པ་ལ་གུས་ཤིང་སྟོན་པའི་

བསྟན་པ་ལ་མི་གུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་དགེ་བའི་བསམ་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་ཕལ་

ཆེར་མུ་སྟེགས་ཅན་གིས་ལུགས་དང་རེས་སུ་འབེལ་གི། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་

དང་མིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཕ་ཞིང་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་ཤཱཀ་པ་དང་

གོས་མེད་གཅེར་བུ་པ་དང་བམ་ཟེ་སྟེ་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

ཡིད་དང་མིག་དང་རྣ་བ་ཡིས་འཛིན་པ་དེའི་ཕྱིར། ཐུབ་པའི་གཞུང་ལུགས་ཕ་བས་དེ་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ལ་ཕལ་ཆེར་མི་འཇུག་གོ །ཤཱཀ་པའི་ཆོས་ནི་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ལྟ་

བའི་ཉི་མས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་སང་བར་གསུངས་ཤིང༌། དམ་པ་མིན་པའི་ལྟ་བའི་ཚང་

ཚིང་མ་ལུས་པ་”བཅོམས
1
་པ། འདུས་བས་རི་ལམ་དང་འད་བར་མཐོང་བས་སེམས་

ཀི་རྒྱུད་དི་མ་མེད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་མཉམ་པར་བཞག་པས་གོ་བར་བ་དགོས་པས་

ཕ་ལ། གཅེར་བུ་པ་རྣམས་ལུས་ཉི་ལྷགས་ཀིས་གཟིར་ཞིང༌། གཙང་སྦྲ་གཅོད་པ་དང་

བལ་བས་མཐོང་བ་ཁོ་ནས་”གོ
2
་བ་དང༌། བམ་ཟེ་རྣམས་འདོན་པ་འབའ་ཞིག་སིང་

པོར་བེད་པས། ཐོས་པས་གོ་བར་བ་བ་ཡིན་པས་རྟོགས་པར་ས་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལུགས་ངན་དེ་དག་ཐར་འདོད་ཀི་དཔྱད་བ་མིན་པ་དང༌། 

དབང་པོ་དམན་པ་གུས་པ་སྐེ་བའི་ཚུལ་དང༌། ལུགས་དེ་དག་དམ་པའི་ཆོས་མིན་རྒྱུ་

མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བློ་རྟོགས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་པ་ཕྱི་རོལ་

པའི་ཆོས་ལ་འཇུག་ན་ཁྱོད་ཀིས་ཀང་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་རིགས་སོ། ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། 

ཇི་ལྟར་བམ་ཟེ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕལ་ཆེར་བཟླས་བརོད་དང༌། སྦིན་སྲེག་དང༌། བཀ་

ཤིས་དང༌། འགོད་མཚངས་སོགས་རེད་བཀུར་གི་ཆེད་དུ་ཕྱི་ཚུལ་འཆོས་པ་ཤས་

ཆེ་བས་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་དཔྱད་བ་མ་ཡིན་པར་བརོད་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་

གཅེར་བུ་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕལ་ཆེར་སྐྲ་འབལ་བ་དང༌། མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་སོགས་ཏེ་

བླུན་པ་བརོད་པ་ཡིན་པས་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སང་

བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༩༤ན༤ན།    བཅོམས   སྐུ། ༩༥བ༥ན།   བླ། ༩༦ན༥ན།    བཅོམ 

2  མ་ཕྱི། ༩༤ན༥ན།   སྐུ། ༩༥བ༦ན།    གོ   བླ། ༩༦བ༡ན།    སྤོ 
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གཉིས་པ་ནི། བམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཕྱིར་འཆོས་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་དབང་

པོ་དམན་པ་ཁ་ཅིག །ཇི་ལྟར་རིག་བེད་འདོན་པ་སོགས་རིགས་པ་བླངས་པ་ལས་

བམ་ཟེར་གུས་པ་སྐེ་བ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་ལུས་ཉི་ལྷགས་ཀིས་གཟིར་བ་སོགས་སྡུག་

བསྔལ་ཞིང་ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་སྤོད་བླངས་པ་ལས་གཅེར་བུ་པ་ལ་གུས་ཤིང་བརྩེ་

བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལུས་གཟིར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་མི་དགེ་བའི་

ལས་ཀི་རྣམ་སིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཞིན་དུ་ཆོས་སུ་

མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀི་སྐེ་གནས་བཟུང་བའི་སྐེ་བ་ཡང་སྔོན་གི་

ལས་ཀི་ནི་རྣམ་སིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མིག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་མཐོ་རིས་བེད་ཀི་

ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ཕྱི་རོལ་པ་སྟོན་པའི་ཆོས་ལ་མི་གུས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྐེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་མིན་ན་ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། 

གཞན་ལ་གནོད་པའི་བསམ་པ་དང༌། དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་

ནི། གཞན་ལ་འཚེ་བ་ཡིན་ལ། མི་འཚེ་བ་ནི། དེ་ལས་ལོག་པའི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་

ཀི་ལམ་མོ། །དེས་ན་མཐོ་རིས་ཐོབ་བེད་ཀི་ཆོས་ནི་མདོར་ན་མི་འཚེ་བར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་གསུངས་སོ། །ཐར་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཆོས་ནི་ཆོས་རྣམས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཉིད་རང་བཞིན་གི་མང་འདས་དང༌། དོན་དེ་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་བས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གཏན་མི་སྐེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་མཐོང་ནས་

གོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བལ་བ། གོ་བུར་གི་དི་བལ་གི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ་འདིར་
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ནི་མི་འཚེ་བ་དང་མང་འདས་དེ་གཉིས་འབའ་ཞིག་གོ །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དེ་

ཉིད་མཐོང་ཆོས་མ་ངན་ལས། །འདས་ཤིང་བ་བ་བས་པའང་ཡིན། ཞེས་བཤད་པ་

ལྟར། མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་མང་འདས་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་པར་བཞག་གི་དེ་ཐོབ་པ་ལ་

ཕུང་པོ་ལ་མ་ལུས་པ་འགགས་པ་མི་དགོས་སོ། །སབས་འདིར་བཤད་པའི་དགོས་པ་

ནི། ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་ངེས་པར་སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་དགོས་པར་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་

ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀིས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འདི་མཐོང་བཞིན་དུ་

ཡང་ཆོས་གཉིས་པོ་འདི་ལ་མི་གུས་”ཞེ
1
་ན། རང་ཕྱོགས་ངན་པ་ཆགས་པའི་ཕྱིར། 

འདི་ལྟར་རང་གི་ཕྱོགས་ལ་ཆགས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་

ནས་གོམས་པས་རང་གི་སྐེ་ས་ཡི་ཡུལ་བཞིན་དུ་སྡུག་ཅིང་ཆགས་པས་གཏོང་མི་

འདོད་པར་འགྱུར་ན་རང་ཕྱོགས་དེའི་ལྡོག་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་དེ་དང་འགལ་བ་མི་ཆེ་

བ་དང་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ཆོས་གཉིས་པོ་འདི་ཕྱི་རོལ་པ་ཁྱོད་ལ་རྒྱུ་གང་གི་སྡུག་

པར་འགྱུར་ཏེ། རང་གི་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་

འདི་ལ་མི་འཇུག་གོ །

གསུམ་པ་ལེགས་བཤད་བླང་བར་གདམས་པ་ནི། མཁས་པས་རང་གི་སྐ་ས་

རྒུད་པའི་རྒྱུར་མཐོང་ནས་དེ་སངས་ནས་འབོར་པའི་ཡུལ་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ལྟར། 

གང་ཞིག་གོམས་པས་མངོན་མཐོ་དང་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་རིགས་པའི་དོན་ནི་གཞན་གི་

གཞུང་ལས་ཀང་བློ་ལྡན་ལེགས་པར་འདོད་པས་བླང་བར་བ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་

1  མ་ཕྱི། ༩༥ན༥ན།    ཞེ   སྐུ། ༩༧ན༡ན།    ཤེ   བླ། ༩༧བ༡ན།    ཞེ 
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ཕྱོགས་ལྷུང་དང་བལ་བས་ས་སྟེངས་ན་གནས་པའི་མིག་ལྡན་ལ་སང་བའི་བ་བ་བེད་

པས་ཀུན་གི་སྤི་མཐུན་དུ་བེད་པ་མིན་ནམ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཆོས་འདི་གཉིས་

ཀང་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་གུས་པས་

དང་ལྡན་པས་ཆོས་འདི་དག་བ་བར་རིགས་སོ། །

འདིར་སྨས་པ། ལེགས་བཤད་སོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ལྡན་བ་སྟེ། །གང་ཞིག་རྟོགས་

པས་མཐར་འཛིན་ལ་ཆགས་བལ། །སྲིད་གཅོད་ལམ་གི་དམིགས་པར་མཐར་ཐུབ་

པ། །རྟེན་འབྱུང་རང་བཞིན་མེད་ལ་མཁས་པར་བ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་ལྟ་བ་

དགག་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་གཉིས་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་བཅུ་གསུམ་པ་དབང་པོ་དང་དོན་དགག་པ་ 

བསོམ་པ་བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

༈ བཞི་པ་དབང་པོ་དང་དོན་བདེན་གྲུབ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་

བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བདེན་གྲུབ་འགོག་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

བདེན་པས་སྟོང་པ་སྒྱུ་མ་སོགས་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། གཟུང་བ་དབང་དོན་བདེན་པ་དགག་པ་དང༌། འཛིན་བེད་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ཡུལ་ཅན་བདེན་པ་དགག་པ་དང༌། བདེན་མེད་མིག་འཁྲུལ་ལྟ་བུ་ངོ་མཚར་གི་རྒྱུར་

བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང༌། སོ་སོར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

དངོས་དང༌། རིགས་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། བུམ་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་དབང་ཤེས་”ཀི
1
་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དགག་པ་དང༌། རིགས་པ་དེ་

གཞན་ལ་སྦར་བ་དང༌། གཟུགས་རང་མཚན་མཐོང་བས་གཞན་མཐོང་བར་འཇོག་པ་

ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། གཟུགས་རང་མཚན་པ་ཁོ་ན་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་དགག་པ་

དང༌། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རིགས་པའི་དོན་ནི་གཞན་ལས་ཀང༌། །བློ་ལྡན་ལེགས་པ་འདོད་

ལས་བླངས། ཞེས་སྨས་ན། ལེགས་བཤད་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་མེད་པར་མཐོང་བའོ། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་མི་

ནུས་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་ན་ཡེ་མེད་དུ་འགྱུར་བས་བོང་བུའི་རྭ་ལ་སོགས་པ་མངོན་

སུམ་དུ་གྲུབ་པ་མིན་པས་བུམ་པ་དང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པའི་

ཕྱིར། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན། བུམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་བུམ་པའི་གཟུགས་

མཐོང་བའི་བློ་དེས་ཆ་ཐམས་ཅད་མཐོང་དགོས་པ་གང་ཞིག་མིག་ཤེས་”ཀི
2
་བུམ་

པའི་གཟུགས་མཐོང་བའི་ཚེ་ན་བུམ་པའི་ཞི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ན་མཐོང་བར་མི་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར། བུམ་པ་མངོན་སུམ་ཞེས་བ་བའང་དངོས་པོའི་དེ་ཉིད་རིག་པ་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༩༦ན༣ན།    ཀྱྱི   སྐུ། ༩༧བ༤ན།    ཀྱྱིས   བླ། ༩༨ན༥ན།    ཀྱྱི 

2  མ་ཕྱི། ༩༦བ༡ན།   སྐུ། ༩༨ན༣ན།    ཀྱྱི   བླ། ༩༨བ༣ན།    ཀྱྱིས 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཞིག་སྨ། འང་གི་སྒས་སྔོན་པོ་རང་མཚན་པ་ཡང་ཞེས་པའོ། །བུམ་པ་ནི་རྡུལ་རས་

བརྒྱད་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། ཕྱོགས་

གཅིག་མཐོང་བས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་མེ་ལ་སོགས་

པ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་ན། བུད་ཤིང་ལ་མི་ལྟོས་པས་རྟག་ཏུ་འབར་བ་ལ་སོགས་པའི་

ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །རྟོག་གེ་པ་དག་དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་བརྟེན་པས་ན་མངོན་སུམ་

ཞེས་འདེས་རུང་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དང་བལ་བའི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པ་ནི་

རིགས་པ་དང་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་པ་སད་ཅིག་རེ་རེ་བ་ལ་

མངོན་སུམ་མི་རུང་བར་ཐལ་བ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་ཟླ་བ་ཚེས་པ་སོགས་སྐེས་

བུ་དུ་མས་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་གགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ལ་མ་

གགས་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་དབང་པོའི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཁས་བླངས་པས། 

ཤེས་པ་གཞན་ཚད་མར་རྟོགས་པ་ཡང་མ་འབེལ་བ་ཞིག་སྟེ། རྒྱས་པར་འགེལ་པ་

ལས་ཤེས་པར་བའོ། །ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་མ་བིས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བུམ་པ་དང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

ལ་དབང་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་

འདི་ཉིད་ཀིས་བློ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པས་ས་མའི་མེ་ཏོག་གི་དི་ལ་སོགས་

དི་ཞིམ་པ་དང་རོ་མངར་བ་དང༌། རེག་བ་འཇམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་དབང་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པ་ཡང་སོ་སོར་དགག་པར་བ་བ་

ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་ཆ་གཅིག་མཐོང་ནས་ཆ་གཞན་མ་མཐོང་

བ་དང༌། ཕད་མ་ཕད་ཉེ་རིང་གི་ཁྱད་པར་སོགས་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བས་ཉེས་པ་དེ་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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དག་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བུམ་པ་གཟུགས་ལས་རས་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་

མཐོང་བས་བུམ་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་མིག་ཤེས་

ཀིས་བུམ་པའི་གཟུགས་མཐོང་བ་ཡིས་བུམ་པའི་ཆ་དེ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་

འཇོག་ནུས་པར་འགྱུར་ན་ནི་མིག་ཤེས་ཀིས་བུམ་པའི་དི ་མ་མཐོང་བ་ཡིས་

གཟུགས་མཐོང་བར་འདོད་པ་ཡང་མཐོང་བ་མིན་པར་ཅིས་མི་འགྱུར། ཕྱོགས་

གཅིག་མཐོང་བས་ཐམས་ཅད་འཇོག་ན། ཆ་གཅིག་མ་མཐོང་བས་མ་མཐོང་བར་

འདོད་པ་ཡང་མཐོང་བར་བཞག་མི་ནུས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་བུམ་པ་མངོན་སུམ་གི་གཞན་བར་མེད་ཀང་བུམ་པའི་

གཟུགས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། རྒྱུད་ནས་བུམ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

ཡང་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གཟུགས་ནི་རང་གོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འབའ་

ཞིག་ཁོ་ན་ལ་མངོན་སུམ་ཉིད་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་གི་ཕྱིར་གཟུགས་དེ་

ལའང་ཕ་རོལ་གི་ཆ་དང་ཚུལ་རོལ་གི་ཆ་དང་དབུས་ཀི་ཆ་དུ་མ་ཡོད་པས་ཆ་དུ་མ་

ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའི་རང་གི་

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

ལྔ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཆ་དང་ཆར་ཕྱེ་བ་ན་གཟུགས་དེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་

པར་གནས་ལ་རྡུལ་ལ་ཆ་ཤས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དཔྱད་པ་རྡུལ་དེར་ཡང་འཇུག་

པར་འགྱུར་ཏེ། མདུན་རྒྱབ་སོགས་ཀི་ཆ་ཡོད་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཆ་

དུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཉམས་ལ། ཆ་ཤས་མེད་ན་གཟུང་དུ་
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མེད་པས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་མ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་

བ་བ་ཡིས་བསྒྲུབ་བ་བུམ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མངོན་སུམ་གི་གཞལ་

བར་འགྱུར་བར་མི་འཐད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གིས་གཟུང་བར་བ་བའི་དོན་

ལ་བརྟགས་པ་ན་ཀུན་ཀང་རང་གི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་ནས་

སར་ཡང༌། རང་གི་ཡན་ལག་ལ་ལྟོས་ནས་ཡན་ལག་ཅན་དུ་འགྱུར་པ་དེའི་ཕྱིར། རང་

གི་ཆ་ཤས་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་དཔྱད་པ་བས་

པ་དེ་བཞིན་མིང་གི་མཐར་གནས་པའི་ཡི་གེ་ཨ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་ཡང་འཇིག་

རྟེན་འདི་ན་ཐ་སད་ཙམ་མ་གཏོགས་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན་རྟེན་འབྱུང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་བར་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡུལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་དབང་པོས་འཛིན་པ་དགག་

པ་དང༌། ཡིད་ཀིས་འཛིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བལྟ་བ་བདེན་གྲུབ་དགག་པ་དང༌། མཉན་བ་བདེན་གྲུབ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡུལ་དགག་པ་དང༌། ཡུལ་ཅན་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། རང་སེ་དགག་པ་དང༌། གཞན་སེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཁ་དོག་དང་། དབིབས་ཀིས་བསྡུས་པའི་གཟུགས་རང་

མཚན་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པ་དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་

བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གཟུགས་གཟུང་དོན་

དུ་བེད་པའི་མིག་ཤེས་ཀི་གཉིས་ཀ་འཛིན་པར་ཐལ་བས་དགག་པ་དང༌། འདོད་པ་
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ལ་གནོད་པ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁ་དོག་དང་དབིབས་ཀིས་བསྡུས་པའི་བུམ་པའི་གཟུགས་རང་

མཚན་མིག་ཤེས་ཀིས་མཐོང་བས་བུམ་པ་མངོན་སུམ་སུ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ཁ་དོག་དང་

དབིབས་གཉིས་རང་བཞིན་གཞན་ནམ་གཅིག །གལ་ཏེ་མདོག་ལས་རིང་ཐུང་ལ་

སོགས་པའི་དབིབས་རང་བཞིན་གཞན་ཡིན་ན་ཇི་ལྟ་བུར་ན་མིག་ཤེས་ཀིས་

དབིབས་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་འཛིན་པར་འགྱུར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁ་དོག་

ལས་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོན་ཏེ་གཞན་མིན་པར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

གཅིག་ཡིན་ན། ལུས་ཀིས་མུན་ཁུང་དུ་རིང་ཐུང་ལ་སོགས་པའི་དབིབས་འཛིན་པ་

ལྟར་མདོག་ཀང་ཅི་སྟེ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་འཛིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་ཀི་སྐེ་མཆེད་ཡོད་དེ། རྒྱུ་གཟུགས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་

བཞི་ཡོད་པའི་ཕྱིར་”ཅེ
1
་ན། འབས་བུའི་གཟུགས་ནི་ལྟ་ཞིག་མ་གཏོགས་པར་ས་ལ་

སོགས་པའི་གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་ནི་མི་སང་སྟེ། འབས་བུ་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པས་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་མི་འཐད་ལ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་

ཡིན་ན། གཅིག་ཡིན་དགོས་པས་རྒྱུ་གཟུགས་དང་འབས་གཟུགས་གཉིས་ཀ་ཡང་

ནི་མིག་ཤེས་ཉིད་ཀིས་འཛིན་པར་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འགྱུར་འཛིན་པར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནི། ས་ནི་སྲ་ཞིང་བརྟན་པ་ཞེས་བ་བར་མཐོང་ལ་དེ་ཡང་ལུས་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།    ཅེ   སྐུ། ༡༠༠ན༡ན།   བླ། ༡༠༠བ༢ན།    ཞེ 
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ཀིས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དེས་ན་རེག་པའི་ཁྱད་པར་འབའ་ཞིག་ནི་སའོ་ཞེས་ནི་བ་

བར་བརོད་པས་གཟུགས་ཀི་སྐེ་མཆེད་ནི་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་དང༌། འབྱུང་

བཞི་ལུས་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ལ་དེ་གཉིས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

ཁས་བླངས་ན་འབེལ་བ་མེད་པས་གཟུགས་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བེ་བག་པ་ན་རེ། བུམ་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་བལྟ་བ་མིན་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏེ། བལྟ་བ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྤི་དོན་གཞན་དང་ལྡན་པས་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ། 

ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ་བུམ་པ་རང་རྒྱུ་ལས་བལྟ་བར་སྐེས་སམ་མ་སྐེས། དང་

པོ་ལྟར་ན། བུམ་པ་ནི་འདི་ལ་བལྟ་བ་ཉིད་ཀི་སྤི་དོན་གཞན་དང་འབེལ་བས་མངོན་

སུམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་འགར་ཡང་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་རྒྱུ་ལས་བལྟ་བར་

སྐེས་པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བུམ་པ་ལ་བལྟ་བ་ཉིད་དོན་གཞན་སྐེ་བ་མ་གྲུབ་པ་

ལྟར་བལྟ་བ་དང་འབེལ་མེད་ཅིང་བལྟ་བར་མ་གྱུར་པའི་བུམ་པའི་ཡོད་པའི་ངོ་བོར་

རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མིན་པས་བུམ་པ་ཁྱོད་ལྟར་ན་མངོན་སུམ་དངོས་དང༌། 

“བརྟགས
1
་པ་བ་གང་དུ་ཡང་མི་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། མིག་གཟུགས་ལ་ལྟ་བེད་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་

དང༌། རྣམ་ཤེས་བེད་པ་པོ་ཡིན་པ་དགག་པ་དང༌། མིག་བེད་པ་པོ་ཡིན་པ་དགག་པ་

དང༌། མིག་དེ་མིག་ལ་ལྟོས་ནས་ལྟ་བེད་དུ་ཐལ་བ་དང༌། རྐྱེན་གསུམ་ཚོགས་པ་

གཟུགས་ལ་ལྟ་བེད་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་པ་དག་ནི་ཡོད་དེ། དེ་

1  མ་ཕྱི། ༩༨བ༥ན།    བརགས   སྐུ། ༡༠༠བ༢ན།   བླ། ༡༠༡ན།    བཏགས 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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འཛིན་པར་བེད་པ་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་”ཅེ
1
་ན། མིག་གི་

དབང་པོ་ནི་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཀི་སྐེ་མཆེད་མིག་གིས་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་མཐོང་གི་

དབང་པོ་གཞན་གིས་མིན་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་འཛིན་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། 

འབྱུང་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣ་བའི་དབང་པོ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཁྱབ་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་

གི་ཚད་མ་སྟོན་པ་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །མིག་ལ་སོགས་པ་མི་སྲིད་ན་ལས་ཀིས་རྣམ་

པར་སིན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཀང་མ་བཀག་

གོ །ཅིའི་ཕྱིར་མ་བཀག་ཅེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གིས་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་

འགོག་པ་ཡིན་གི། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བས་བསྡུས་པ་རྣམས་ནི་མི་འགོག་

པར་མ་ཟད་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འཇལ་བའི་རིགས་

པས་ནི་བསམ་པར་མི་ནུས་ཤིང་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་ཀང་མིག་གིས་གཟུགས་

མཐོང་ལ་སྒ་མི་ཐོས་པ་ལ་བསོན་མི་ནུས་པ་དེས་ན་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པར་རིག་པར་བས་ནས། རིགས་པའི་འཐད་པ་མ་བཅུག་པར་ཁས་བླང་

བར་བ་བ་ཡིན་པས་ངེས་པར་ལས་རྣམས་ཀི་རྣམ་སིན་ཐུབ་པས་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པར་གསུངས་ཏེ། མདོ་ལས་སེམས་ཅན་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་བསམ་ཡས་

པས། །རྒྱུ་ལས་འཇིག་རྟེན་འདི་ཀུན་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། མིག་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དེ། དེའི་འབས་བུ་རྣམ་

ཤེས་མཐོང་བའི་ཕྱིར་”ཅེ
2
་ན།མིག་གི་ཤེས་པ་ནི་གཟུགས་ལ་”བལྟ

3
་བའི་སྔ་རོལ་ཏུ་

1  མ་ཕྱི། ༩༩ན༡ན།    ཅེ   སྐུ། ༡༠༠བ༤ན།   བླ། ༡༠༡ན༤ན།    ཞེ 

2  མ་ཕྱི། ༩༩ན༦ན།  ཅེ   སྐུ། ༡༠༡ན༤ན།  བླ། ༡༠༡བ༤ན།   ཞེ

3  མ་ཕྱི། ༩༩བ༡ན།  བླ། ༡༠༡བ༤ན།  བལྟ    སྐུ། ༡༠༡ན༤ན།   ལྟ



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་སྔ་རོལ་ཏུ་དེ་སྐེད་པའི་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར། འོན་ཏེ་

གཟུགས་ལ་བལྟ་བའི་ཕྱིས་ཡོད་ན་གཟུགས་”བལྟ
1
་བ་ལ་མིག་ཤེས་དོན་མེད་པར་

ཐལ། དེའི་སྔ་རོལ་ཏུ་”བལྟ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འོན་ཏེ་རྟག་པ་གསུམ་པ་ལྟ་བ་དང་

ཤེས་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་རྟོག་ན། མིག་ཤེས་སྐེ་བ་ལ་”ལྟ
2
་བར་བ་བའི་

བེད་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྟོས་མེད་དུ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མིག་གཟུགས་ལ་”བལྟ་བའི་འགོས་དང་ལྡན་ན་ཧ་ཅང་

ཐལ་བ་དང༌། གཟུགས་མཐོང་ནས་”ལྟ
3
་བའི་ཆེད་དུ་འགོ་ན་དགོས་པ་མེད་པ་དང༌། 

མིག་མ་སོང་བར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་འཛིན་ན་ཡུལ་ཀུན་མཐོང་བར་ཐལ་

བའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་མིག་ནི་”བལྟ་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མིག་གིས་

གཟུགས་ལ་”བལྟ་ན་ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་བལྟའམ། མ་སོང་བར་”བལྟ། དང་པོ་

ལྟར་ན། མིག་དེ་གཟུགས་ལ་”བལྟ་བའི་ཚེ་ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་འགོ་བའི་འགོས་དང་ལྡན་

པར་གྱུར་ན་ཐག་རིང་གི་ཡུལ། ཡུན་རིང་གིས་མཐོང་དགོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་

ལོ། །གལ་ཏེ་མིག་གིས་ཕད་ནས་འཛིན་ན་ཧ་ཅང་ཉེ་བའི་མིག་སན་དང་ཐུར་མ་

སོགས་དང་ཆེས་རིང་དུ་གནས་པའི་གཟུགས་དེ་གསལ་བར་ཅི་སྟེ་མཚུངས་པ་མིན་

མཚུངས་པར་ཐལ། ཕད་ནས་འཛིན་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་གཟུགས་མཐོང་ནས་མིག་གཟུགས་ཀི་དྲུང་འགོ་ན་སོང་

1 *གོང་མཚུངས།

2  མ་ཕྱི། ༩༩བ༢ན།  ལྟ     སྐུ། ༡༠༡ན༥ན།  བླ། ༡༠༡བ༥ན།  བལྟ

3  མ་ཕྱི། ༩༩ན༣ན།  ལྟ     སྐུ། ༡༠༡ན༦ན། བླ། ༡༠༡བ༦ན།  བལྟ 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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བས་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་མེད་དེ། གཟུགས་བལྟ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན་སྔ་ནས་མཐོང་

ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཅི་སྟེ་མ་མཐོང་བར་འགོ་ན་ཡང་ན་བལྟ་བར་འདོད་པའི་གཟུགས་ནི་

ངེས་པར་མཐོང་ཞེས་བ་བ་རྫུན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལོང་བ་ལྟར་མ་མཐོང་བར་

བལྟ་བའི་དྲུང་དུ་འགོ་བའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཅི་སྟེ་སྐོན་འདི་སང་བར་འདོད་ནས་མིག་མ་སོང་བར་གཟུགས་

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འཛིན་ན་ནི་འདི་ན་གནས་པའི་མིག་གིས། ཐག་ཉེ་རིང་དང༌། 

“སྒིབས
1
་མ་“སྒིབས

2
་ཀི་འགོ་བ་འདི་ཀུན་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། མིག་གང་ལ་ཡུལ་

གི་དྲུང་དུ་འགོ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་གཟུགས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མཐོང་བ་དེ་ལ་ཡུལ་

ཐག་ཉེ་རིང་མེད་ཅིང་མ་“སྒིབས
3
་པ་དང་“སྒིབས

4
་པའང་ཁྱད་པར་མེད་དགོས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། ཇི་ལྟར་མེ་ཏོག་ཙམ་པ་ཀ་དང༌། ཨུཏྤ་ལ་ལ་སོགས་པའི་དི་དང་པོར་

རང་གི་རྟེན་ལ་དམིགས་ནས་ཕྱིས་དེ་དང་ཕད་པ་ལས་ཏིལ་ལ་སོགས་པ་དམིགས་པ་

ལྟར་དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་ནི་དང་པོར་བདག་ལ་སང་བར་འགྱུར་བ་ལུགས་

ཡིན་ན་སྟེ་ཡིན་པས། མིག་ལྟ་བེད་ཡིན་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན། མིག་ལ་

”ལྟོས
5
་ནས་ཀང་རང་བཞིན་དེ་”མདོར

6
་མི་སྲིད་པས་མིག་ནི་མིག་ཉིད་ཀིས་འཛིན་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༢ན།    སྒྲྱིབས   སྐུ། ༡༠༡བ༥ན།    སྒྲྱིབ   བླ། ༡༠༢ན༦ན།    སྒྲྱིབས 

2  མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༢ན།    སྒྲྱིབས   སྐུ། ༡༠༡བ༥ན།    སྒྲྱིབ   བླ། ༡༠༢ན༦ན།    སྒྲྱིབས 

3  མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༣ན།    སྒྲྱིབས   སྐུ། ༡༠༡བ༦ན།    སྒྲྱིབ   བླ། ༡༠༢བ༡ན།    སྒྲྱིབས 

4  མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༣ན།    སྒྲྱིབས   སྐུ། ༡༠༡བ༦ན།    སྒྲྱིབ   བླ། ༡༠༢བ༡ན།    སྒྲྱིབས 

5  མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༤ན།  བླ། ༡༠༢བ༢ན།   ལྟོས    སྐུ། ༡༠༢ན༢ན།    བལྟོས

6  མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༥ན།   བླ། ༡༠༢བ༢།  མདོར     སྐུ། ༡༠༢ན༢ན།    འདོར
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པར་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ནི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་གི་དབང་པོ་དེ་

མིག་ལས་སུ་བས་པ་ལ་”ལྟོས
1
་ནས་ཀང་ལྟ་བེད་ཀི་རང་བཞིན་དེ་འདོར་མི་སྲིད་

པའི་ཕྱིར། དེས་ན་མིག་གིས་མིག་འཛིན་པ་ཚད་མས་ཁེགས་པས་མིག་ནི་ཆོས་ཅན། 

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་ལ་བལྟ་བར་བེད་པ་མིན་ཏེ། རང་ལ་མི་”ལྟ
2
་བའི་ཕྱིར། 

སྔོན་པོ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། གལ་ཏེ་མིག་འགའ་ཞིག་ལ་གཟུགས་”བལྟ་བའི་ནུས་པ་མེད་ཀི་རྐྱེན་

གསུམ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མིག་ལ་བེམ་

པོ་ཡིན་པས་ཡུལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་པས་མིན་ཞིང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཡང་

གཟུས་ལ་”བལྟ་བའི་བེད་པར་མེད་ལ་”བལྟ་བ་དང་རྣམ་ཤེས་གཉིས་ཀ་དམིགས་

རྐྱེན་གཟུགས་ལ་ཡོད་པ་མིན་ན་རྐྱེན་གསུམ་ཚོགས་པ་དེ་དག་གིས་གཟུགས་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་མཐོང་མཐོང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཡ་གལ་གཟུགས་ལ་ཡང་

མཐོང་བའི་ནུས་པ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྒ་སྨ་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་མིན་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། 

སྒ་དང་ཕད་ནས་འཛིན་མི་འཛིན་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། སྒའི་ཆ་དང་པོ་མི་འཛིན་

པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གཟུགས་བལྟ་བར་མི་འོས་པ་ལྟར་སྒ་མཉན་པར་

ཡང་མི་འོས་ཏེ། སྒ་ཐོས་ན་ཉན་པའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་མ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཐོས་དང་། དང་

པོ་ལྟར་ན། སྒ་ཉན་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་འགོ་བ་ན་སྒ་འབིན་ཅིང་འགོའམ། སྒ་མེད་པར་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༥ན།    ལྟོས   སྐུ། ༡༠༢ན༣ན།    བལྟོས    བླ། ༡༠༢བ༣ན།    ལྟོས 

2  མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༦ན།   སྐུ། ༡༠༢ན༤ན།    ལྟ   བླ། ༡༠༢བ༤ན།    བལྟ 
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འགོ །དང་པོ་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་སྨ་ཞིང་སྒ་དེ་ཉན་ཤེས་ཀི་དྲུང་དུ་འགོ་ན། རྒྱུ་མཚན་

གང་གིས་སྨ་བ་པོར་མི་འགྱུར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྷ་སྦིན་ལྟར་སྒ་སྒོག་ཅིང་འགོ་བའི་

ཕྱིར། འདོད་ན་སྒ་མིན་པར་ཐལ་ལོ། །འོན་ཏེ་མི་སྨ་བར་ཉན་ཤེས་ཀི་དྲུང་དུ་འགོ་ན་

རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་སྒ་དེ་ལ། དམིགས་པའི་ཤེས་པ་བསྐེད་སྒ་ཅི་ཡང་མི་གག་པའི་

ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་རྣ་བའི་དབང་པོ་དང་ཕད་དེ་སྒ་འཛིན་ན་ཕད་

པའི་སྔ་རོལ་གི་སྒ་ཡི་དང་པོ་གང་གིས་འཛིན་འཛིན་བེད་མེད་པར་ཐལ། རྣ་བའི་

དབང་བོས་ཀང་མི་འཛིན་གཞན་གིས་ཀང་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་མིན་

པར་ཐལ། སྒ་ནི་རས་དགུའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་རྐྱང་བར་མི་འོང་ན་སྒ་ཙམ་

རེང་བུ་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དང་ཚོགས་པ་ཐ་མི་དད་པའི་དི་ལ་སོགས་

པ་ཡང་འཛིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྟར་ན་སྒ་བཞིན་དུ་དེ་དག་ཀང་རྣ་བའི་དབང་པོ་དང་

ཕད་དགོས་པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནི། སྒའི་དང་པོ་མ་བཟུང་ན་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། སྒ་ཉིད་ཉམས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །ཇི་སྲིད་སྒ་ཐོས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་ཡི་བར་དུ་སྒར་མི་འགྱུར་ཏེ། རྣ་བའི་ཡུལ་

མིན་པའི་ཕྱིར། དི་ལ་སོགས་པ་བཞིན། ཐོས་པ་ན་སྒར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དང་པོ་སྒའི་

ངོ་བོར་མེད་པ་ཡང་མཐར་སྒ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་དི་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེར་ཐལ་བས། 

དངོས་པོ་རྟག་པ་ལ་དེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །མདོ་ལས། དཔེར་ན་ཤིང་དང་རྒྱུད་ལ་

བརྟེན་བས་ནས། །ལག་པའི་རྩོལ་བ་བས་པ་གསུམ་ཚོགས་ན། །”སྒོགས
1
་བེད་པི་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༡ན༤ན།    སྒྲོགས   སྐུ། ༡༠༣ན༢ན།    སྒྲོག   བླ། ༡༠༣བ༢ན།    སྒྲོགས 
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ཝང་གིང་བུ་ལ་སོགས་པ། །དེ་དག་ལ་སྐེས་སྒ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དེས་ན་

མཁས་པ་ལ་ལས་”བརྟག
1
་བས་ཏེ། །དེ ་ནི ་གང་ནས་འོངས་ལ་གར་སོང་

ཞེས། །ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་བཙལ་བས་ནས། །སྒ་ཡི་འོངས་པའམ་

འགོ་བ་མི་དམིགས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཡིད་ཀིས་ཡུལ་འཛིན་པ་དགག་པ་ནི། སེམས་ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་སོང་

ནས་འཛིན་ཏོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། ཉན་པའི་ཤེས་པ་རྣ་བའི་དབང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་མི་འགོ་སྟེ། དབང་པོ་ལུས་ཁོ་ན་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར། དབང་པོ་རྣམས་

དང་བལ་བའི་ཉན་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཀིས་ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེའང༌། 

ཉན་པ་དང་”བལྟ
2
་བ་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་ཅི་ཞིག་བེད་པར་འགྱུར་ལོང་བ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཡུལ་འཛིན་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་ཡིན་དང་སྲོག་སྟེ་

བདག་དེ་ནི་རྟག་ཏུ་ཡིད་མེད་པ་ཅི་སྟེ་མིན་དེ་ལྟར་རིགས་པས་དཔྱད་ན་ཡུལ་དབང་

རྣམ་ཤེས་རྣམས་ལ་ཡུལ་འཛིན་པའི་ནུས་པ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་འཛིན་བེད་ཡུལ་ཅན་བདེན་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་

པོའི་མཚན་ཉིད། དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དབང་དོན་དེ་དག་རང་བཞིན་མེད་ན་དེ་དག་ཐུན་མོང་མིན་པར་

ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པའི་འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རིགས་པས་

དཔྱད་པ་ན་དེ་ཡང་མེད་མོད་ཀི་ཐ་སད་དུ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

སྔར་མཐོང་བའི་དོན་གང་ཞིག་ཡིད་ཀིས་ཐུན་མོང་མིན་པའི་དོན་འཛིན་པར་བེད་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༡ན༥ན།    བརག   སྐུ། ༡༠༣ན༢ན།    བརགས   བླ། ༡༠༣བ༣ན།    བརག 

2  མ་ཕྱི། ༡༠༡བ༡།    བལྟ   སྐུ། ༡༠༣ན༥ན།    ལྟ   བླ། ༡༠༣བ༥ན།    བལྟ 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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དོ། །དཔེར་ན་སིག་རྒྱུ་ཆུའི་བག་ཙམ་མེད་ཀང་ཆུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་ཡུལ་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཀུན་གི་ཐུན་མོང་

མིན་པའི་མཚན་མ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་བྱུང་ལ་འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་ཞེས་

བའོ། །ཆོས་རྣམས་འདུ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་རང་གིས་ངོ་བོས་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བཞག་མི་ནུས་སོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་ངོ་བོས་མེད་ཀང་མིག་དང་

གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་གང་

ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྒྱུ་མ་ཞེས་བ་བར་མི་རིགས་སོ། །འཇིག་

རྟེན་ན་ཡོད་པར་གྱུར་པའི་བུད་མེད་ལ་སྒྱུ་མར་མ་གགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཅི་ནས་ཀང་དབང་པོ་རྣམས་ཡུལ་ལ་འཛིན་པ་མི་སྲིད་ལ། མིག་

དང་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེའོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་ངོ་

མཚར་བ་ཞིག་གོ་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་ངོ་མཚར་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པས་དཔྱད་པའི་

ཚེ་ས་བོན་འགགས་པ་དང་མ་འགགས་པ་ལས་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་སོགས་གང་གི་ཚེ་

མཁས་པ་ལ་ས་སྟེངས་ན། མིག་འཁྲུལ་ལྟ་བུའི་ངོ་མཚར་ཅན་མིན་པ་ཅང་མེད་པ་

དེའི་ཚེ་དབང་ཤེས་བདེན་མེད་ཀིས་དོན་རྟོགས་པ་དེ་འད་ལ་དགོས་སུ་ཡ་མཚན་

ཞེས་བ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཀུན་གི་སྤི་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་རྣམས་

མེ་དང་བཅས་པའི་ཡོག་པ་མྱུར་དུ་བསོར་བའི་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་དང༌། ཏིང་ངེ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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འཛིན་གི་སྤྲུལ་བའི་བུད་མེད་དང་རི་ལམ་གི་ལུས་བདེན་པར་མེད་ཀང་བདག་ལ་

ཆགས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྒྱུ་བེད་པ་དང༌། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་མའི་ན་

ཆུང་བདེན་པར་མེད་ཀང་སེམས་རོངས་པར་བེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཆུ་ཟླ་དང་

ཁུག་ས་དང༌། རིའི་ཚང་ཚིད་དང༌། རི་ཁོད་ཀི་ཕུག་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་གི་བག་

ཆ་སང་བ་ལྟར་ཤེས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་དང་དེ་བཞིན་སིག་རྒྱུ་འཁྲུལ་ཤེས་ཀི་

རྒྱུ་བེད་པ་དང་སྦྲིན་ཐག་རིང་པོ་ནས་རིའི་རྣམ་པར་སང་བ་དང༌། སོད་བཅུད་ཀི་སྲིད་

པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བཞིན་དུ་བ་བ་བེད་ནུས་པ་དཔེ་དག་དང་

མཚུངས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །མདོ་ལས། ཇིལྟར་བུ་མོ་གཞོན་ནུའི་རི་ལམ་ན། །བུ་

ཕོ་བྱུངཞིངཤི་བ་དེས་མཐོང་ན། །བྱུང་ནས་དགའ་ཞིང་ཤི་ན་མི་དགའ་ལྟར། །ཆོས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་”བ
1
། །སྒྱུ་མ་བེད་པ་དག་གིས་གཟུགས་སྤྲུལ་

ཏེ། །རྟ་དང་གང་པོ་ཤིང་རྟ་ས་ཚོགས་བས། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་གང་ཡང་

མེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་བར་

སང་ཟླ་ཤར་བ། །དེ་ཡི་གཟུགས་བརན་དང་བའི་མཚོར་སང་སྟེ། །ཟླ་བ་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་

འཕོས་པ་མེད། ཆོས་ཀུན་མཚན་ཉིད་དེ་འདར་ཤེས་པར་གིས། །བག་ཕུག་རི་རོང་

ཆུ་ཀླུང་དོགས་དག་ཏུ། །དེ་དག་ལ་བརྟེན་བག་ཆ་འབྱུང་ཇི་ལྟར། །དེ་བཞིན་འདུས་

བས་འདི་ཀུན་ཤེས་པར་གིས། །འགོ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུར་མཚུངས། །ཇི་

ལྟར་སོས་ཀའི་ཉི་མ་ཕྱེད་དུས་ན། །སྐེས་བུ་སོམས་པས་གདུངས་ཤིང་འགོ་བ་

ཡིས། །སིག་རྒྱུ་དག་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོར་མཐོང༌། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༢བ༡ན།   བླ། ༡༠༥ན༡ན། བ     སྐུ། ༡༠༤ན༦ན།    གྱྱིས



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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ཤེས་པར་བགིས། །སིག་རྒྱུ་ལ་ཡང་ཆུ་ནི་ཡོད་མེད་ན། །སེམས་ཅན་རོངས་པ་དེ་

ལས་འཐུང་འདོད་དེ། །མི་བདེན་ཆུ་ནི་བཏུང་བར་ཡོད་མི་ནུས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་བར་སང་ཅུང་ཟད་སྤིན་མེད་པར། །སད་ཅིག་

ཏུ་ནི་སྤིན་གི་དཀིལ་འཁོར་སང༌། །ཐོག་མ་ག་ནས་བྱུང་བ་ཤེས་པར་བ། །དེ་བཞིན་

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་སིན་རྒྱུ་དི་ཟའི་གོང་ཁྱེར་དང༌། །སྒྱུ་

མ་ཇི་བཞིན་རི་ལམ་ཇི་ལྟ་བུར། །མཚན་མ་བསོམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང༌། །ཆོས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གིས། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །

འདིར་སྨས་པ། སྲིད་གསུམ་རྫུན་པ་སྒྱུ་མའི་གོང་ཁྱེར་ན། །ལས་ཀི་འཁྲུལ་

འཁོར་མཁན་གིས་བསྐོད་པ་ཡི། །དི་ཟའི་ན་ཆུང་སྒྱུ་མའི་གར་བེད་ཅིང༌། །འདོད་པ་

སིག་རྒྱུའི་རེས་སུ་བསེག་པ་མཚར། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་དབང་

པོ་དང་དོན་དགག་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་གསུམ་པའི་འགེལ་

པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་བཅུ་བཞི་པ་མཐར་འཛིན་པ་དགག་པ་ 

བསོམ་པ་བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

༈ ལྔ་པ་མཐར་འཛིན་དགག་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། 

ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །
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དང་པོ་ལ་བཞི། དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། དངོས་པོ་

རྟག་པ་དང་བདེན་པར་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་དང༌། བདེན་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་བསྡུས་

ཏེ་བསྟན་པ་དང༌། བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་བཤད་དོ། །

དང་པོ་ནི། འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྲིད་པ་མགལ་

མེའི་འཁོར་ལོ་སོགས་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་ན་གང་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ཅེ་ན། རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་དངོས་པོ་

གང་ཞིག་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་གཞན་འགའ་ལའང་རག་ལས་པར་ནི་མི་

འགྱུར་ན་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་དང༌། གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་དོ། །རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན། དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་དཔྱད་

པའི་ཚེ་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་གང་ནའང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡོད་པ་མིང་གི་ཐ་སད་ཀིས་བཞག་པ་ཙམ་

མིན་པའི་ཡོད་པ་ལ་རང་དབང་བའི་ཡོད་པ་དང༌། རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་དང༌། རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དང༌། བདེན་པར་ཡོད་པ་ཞེས་

སོགས་གཞི་གཅིག་གི་”སྟེངས་སུ
1
་གང་བཀག་པས་མཚན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་

བར་མེད་པའི་དགག་བའི་ཆོས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །བདེན་པའི་སྤོས་པ་

འགོག་པའི་ཚེ་དགག་བ་ལ་ཁྱད་པར་སྦར་བ་འགེལ་པ་འདིར་ཡང་དང་ཡང་དུ་

གསུངས་པས། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་སྐུར་པ་གདབ་པར་མི་བའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༠༣བ༢ན།    སེངས་སུ   སྐུ། ༡༠༥བ༡ན།   བླ། ༡༠༦ན༣ན།    སེང་དུ 
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གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཚོགས་པ་བདེན་གྲུབ་མུ་བཞིར་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། 

ཚོགས་པ་ཅན་བདེན་གྲུབ་དགག་པ་དང༌། གཅིག་དང་དུ་མར་བརྟགས་ལ་དགག་པ་

དང༌། མཐའ་བཞི་འགོག་པའི་རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བསྟན་པ་དང༌། བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པ་ཞེས་བ་བ་

ཚོགས་པ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཡོད་ན། གཟུགས་དང་བུམ་པ་རང་བཞིན་གཅིག་

གམ་རང་བཞིན་ཐ་དད། དང་པོ་ལྟར་ན། གཟུགས་ཉིད་བུམ་པའོ་ཞེས་གཟུགས་དང་

བུམ་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་གང་ན་གཟུགས་

ཡོད་པ་དེ་ན་བུམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། ལྷ་སྦིན་དོན་གཞན་པའི་བ་ལང་དང་

ལྡན་པ་ལྟར་གཟུགས་ལས་དོན་གཞན་པའི་བུམ་པ་གཟུགས་དང་ལྡན་པར་རྟོག་ན་

གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་བུམ་པ་གཟུགས་ལས་རང་བཞིན་གཞན་དུ་ཡོད་པ་མིན་ལ་

སྟེ་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འཛིན་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་

རོ། །བུམ་པ་ལ་གཟུགས་དོན་གཞན་བརྟེན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་གཟུགས་

ལ་བུམ་པ་འཁར་གཞོང་ལ་རྒྱ་ཤུག་ལྟར་བརྟེན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་

བཞིན་གཞན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཞན་སེ་དགག་པ་དང༌། རང་སེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། མཚན་ཉིད་དགག་པ་དང༌། མཚན་གཞི་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

རས་སྤི་དོན་གཞན་གི་རྟེན་ཡིན་པ་དགག་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་གི་རྟེན་ཡིན་

པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བེ་བག་པ་ན་རེ། གཟུགས་དང་བུམ་པ་རས་གཞན་མིན་མོད་ཀི་
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ཡོད་པ་དང་རས་གཞན་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་རས་ཡིན་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྤི་ཆེན་

པོ་དོན་གཞན་དང་འབེལ་བས་ཡོད་པར་བསད་དོ་ཞེ་ན། ཡོད་པ་ཉིད་དང་བུམ་པ་

གཉིས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་གི་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པ་མཐོང་ནས་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་

ཡོད་པ་ཉིད་ལས་བུམ་པ་རས་གཞན་ཡིན་ནམ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བཞིན་

དུ་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཡང་བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་དུ་རྒྱུ་མཚན་ཅིས་མི་འགྱུར་

འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་བུམ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ཡོན་ཏན་ལ་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་མི་བརྟེན་

པ་དང་ཁས་བླངས་འགལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། རས་བུམ་པ་ཡོད་དེ། གཅིག་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དོན་

གཞན་གི་རྟེན་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཡོན་ཏན་དང་རས་ཀི་ཚིག་དོན་སོ་སོ་ཐ་དད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཅིག་གི་གངས་བུམ་པར་མི་འདོད་ན་བུམ་པའང་གཅིག་ཏུ་

མི་འགྱུར་རོ། །ཚིག་དོན་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །འདོད་

ན་བུམ་པ་ལ་གཅིག་གི་སྒ་བློ་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །བུམ་པ་གཅིག་

དང་ལྡན་པས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་གི་གཅིག་བུམ་པར་མི་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། ལྡན་པ་འདི་

མཚུངས་པ་གཉིས་ལ་ཡིན་གི་མི་མཚུངས་པ་ལ་མིན་ཏེ། ཡུལ་ཅན་བཞིན་ནོ། །བུམ་

པ་དང་གཅིག་གཉིས་ལ་ལྡན་པ་མཚུངས་པའང་མ་ཡིན་ལ་སྟེ། བུམ་པ་གཅིག་དང་

ལྡན་གི་གཅིག་བུམ་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ཀང་བུམ་པ་གཅིག་ཏུ་མི་

འགྱུར་རོ། །གཅིག་ཉིད་ལས་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀིས་ཡོན་ཏན་རས་ལ་བརྟེན་གི་ཡོན་ཏན་ལ་
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ཡོན་ཏན་གཉིས་པ་མི་བརྟེན་པར་འདོད་པ་འགལ་ཏེ། གང་གི་ཚེ་རས་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པའི་མཆུ་ཞེང་གི་བདག་ཉིད་དབིབས་ཇི་ཙམ་པ་དེ་ཙམ་གཟུགས་ཀི་མཆུ་

ཞེང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ན། དེ་ཚེ་རས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། ཡོན་ཏན་གཟུགས་

ཆེན་པོ་ཅི་སྟེ་མ་ཡིན་གཟུགས་ལ་ཡང་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་ལས་

ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོན་ཏན་ལ་ཡོན་ཏན་གཉིས་པ་མི་བརྟེན་པ་ཁོ་བོ་

ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ཡིན་པས་གཟུགས་ལ་ཕ་བ་དང་ཆེན་པོ་བརྟེན་པ་མིན་ཞེ་ན། 

གལ་ཏེ་ཕྱི་རྒོལ་ཁྱོད་རང་གི་སེ་ཚན་ལས་གཞན་མིན་ན་ཁྱོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་

གནོད་བེད་དུ་བསད་པར་བ་བར་འགྱུར་ན་ཡང་འདིར་ནི་མི་རིགས་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་

དེ་སེལ་བ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་མཚན་གཞི་དགག་པ་ནི། གཞན་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དོན་

གཞན་བཀག་ཀང༌། མཚན་གཞི་བུམ་པ་མ་བཀག་པས་བུམ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

དང་བུམ་པ་ནི་ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་སྨས་པ་ན། ལྡོག་པ་ཞེས་བ་བའི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་ཀང་མཚན་གཞི་བུམ་པ་ནི། གང་དུ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མིན་པ་

དེར་ནི་གཅིག་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་གང་སོགས་ལས་ཐ་དད་པར་རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་པའི་བུམ་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །མདོར་ན་མཚན་ཉིད་ལས་ངོ་བོ་ཐ་

དད་པའི་མཚན་གཞི་དང༌། མཚན་གཞི་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་མཚན་ཉིད་རེད་པ་

མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རང་སེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་
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རྒྱས་པར་དགག་པ་དང༌། ཚོགས་པ་ཅན་དུ་མ་ཡིན་ཡང་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་བདེན་

པ་བསྡུས་ཏེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། ཡན་ལག་རྣམས་

ཕན་ཚུན་ཕད་པ་ལས་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་དགག་པ་དང༌། ཚོགས་པ་

གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་གཞན་བསྟན་པ་དང༌། བུམ་པ་རང་གི་རྒྱུ་

ལས་བདེན་པར་སྐེས་པ་དགག་པ་དང༌། རང་གི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་པས་བདེན་པར་

སྐེས་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མདོ་སེ་པ་ན་རེ། བུམ་པ་རྡུལ་རས་བརྒྱད་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བདེན་

པར་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། བུམ་པ་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་ས་

ཚོགས་པ་ཅན་གི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་དང་སོ་སོ་ནི་མིན་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བུམ་པ་མང་པོ་ཉིད་དུ་”གྱུར་ཏོ
1
་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་

རྡུལ་རས་བརྒྱད་རེ་རེ་བ་བུམ་པར་འགྱུར་དགོས་ན་རེ་རེར་བུམ་པ་མེད་ན་ནི་སྟེ་

མེད་པའི་ཕྱིར། བུམ་པ་མང་པོ་ཉིད་དུ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགག་པ་དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཕན་ཚུན་ཕད་པ་ལས་བུམ་པ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་

ཞེ་ན། རེག་པ་དང་ལྡན་ལ་འབྱུང་བཞི་དང་རེག་པ་དང་མི་ལྡན་པ་གཟུགས་དི་སོགས་

དང་ལྷན་ཅིག་རེག་ཅིང་སྦོར་བ་ཞེས་བ་བ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར། གཟུགས་སོགས་རྡུལ་

རས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་སྦོར་བ་ལས་བུམ་པའི་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་རྣམ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༥བ༡ན།    གྱུར་ཏོ   སྐུ། ༡༠༧བ༡ན།    འགྱུར་རོ   བླ། ༡༠༨ན༣ན།    གྱུར་ཏོ 
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ཀུན་ཏུ་རིགས་པ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕན་ཚུན་རེག་པ་མེད་པར་ཡང་དེ་དག་གི་ཚོགས་པ་བུམ་པར་

བདེན་ནོ་ཞེ་ན། བུམ་པའི་གཟུགས་ནི། བུམ་པའི་ཡན་ལག་སྟེ་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་དེས་

ན་རེ་ཤིག་དེ་བུམ་པ་མིན་ཏེ། དི་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡན་ལག་ལ་ལྟོས་པའི་

ཡན་ལག་ཅན་ཡོད་པས་དེ་བུམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་གཟུགས་དི་སོགས་

རེ་རེ་ལ་བུམ་པ་མེད་པས་ཡན་ལག་ཅན་བུམ་པ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མེད་པ་དེས་

ན་ཡན་ལག་ཀང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ཆ་དང་བཅས་པས་ཁྱད་

པའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བུམ་པ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་གཟུགས་ཅན་ཀུན་བུམ་པར་

ཐལ་བ་དང༌། བུམ་པའི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཀང་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གཟུགས་ཅན་གཅིག་ལ་བུམ་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞིང་གཟུགས་ཅན་

གཞན་དག་ལ་མིན་པ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་བུམ་པར་མཚུངས་པར་ཐལ། དི་རོ་ལ་སོགས་པ་

བུམ་སམ་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་རྣམས་ཀུན་ལའང་གཟུགས་ཉིད་ནི་གཟུགས་སུ་

རུང་བ་ཙམ་དུ་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ན། གཟུགས་ཅན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་དི་སོགས་ཀང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་དང་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་དི་སོགས་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དབང་པོ་ཐ་དད་

པའི་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དི་རོ་སོགས་དག་ལས་གཟུགས་གཞན་ཡིན་ཞིང་

བུམ་པ་ལས་གཟུགས་གཞན་མིན་ཞེས་ཁྱོད་འདོད་ན་ཇི་ལྟར་གཟུགས་ལས་གཞན་
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པའི་རོ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་མེད་པར་བུམ་པ་རང་བཞག་ཏུ་མེད་པའི་བུམ་པ་གང་

དེ་གཟུགས་ལས་གཞན་མིན་གཞན་དུ་ཐལ། བུམ་པ་གཟུགས་དི་སོགས་དང་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། བུམ་པ་ལ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་

རྒྱུར་ཡོད་པ་མིན་པས་བུམ་པ་རང་ཉིད་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་འབས་བུར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

དེའི་ཕྱིར་གཟུགས་སོགས་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གཞན་གང་དུ་གཞན་བུམ་པ་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་ལོགས་སུ་

བུམ་པ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། དེ་དག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་བུམ་པ་མེད་དོ། །

ལྔ་པ་ནི། ཅི་སྟེ་བུམ་པ་ནི་རང་གི་ཡན་ལག་གོ་མོ་སོགས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་ལ་

དེ་དག་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བུམ་པ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཞིང་རྒྱུ་ནི་རྒྱུ་

གཞན་ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་གང་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་གྲུབ་པ་མེད་པ་དེ་ཡིས་

འབས་བུ་གཞན་པོ་ཇི་ལྟར་བསྐེད་པར་བེད། དེས་ན་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་རྣམས་ནི་

རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མེད་ལ། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར་རོ། །བུམ་པ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་འདི་འབས་བུ་

ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡན་ལག་རྣམས་མང་པོ་ཡིན་ཡང་བུམ་པ་གཅིག་ཏུ་བདེན་ཞེ་ན། 

གཟུགས་དི་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་འཕོད་པ་འདུས་པར་གྱུར་ཀང་གཟུགས་དི་ཉིད་

དུ་ནི་མི་འཐད་དེ་ཚོགས་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་འད་བ་མི་

འདོར་བའི་ཕྱིར། གཟུགས་དི་སོགས་ཕན་ཚུན་འདུས་ཀང་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་མི་
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འགྱུར་བ་དེས་ན་མཚན་ཉིད་རྣམས་དང་སོ་སོ་ནི་མིན་ཕྱིར་བུམ་པ་ལ་གཅིག་མིན་

ཞེས་བུམ་པ་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་དགག་པ་བཞིན་དུ་ཚོགས་པ་གཅིག་ཉིད་དུ་ནི་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་མི་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ཚོགས་པ་ཅན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དགག་པ་ལ་བཞི། གཟུགས་དི་

སོགས་མ་གཏོགས་པར་ཚོགས་པ་བདེན་པར་མེད་པ་བཞིན་འབྱུང་བ་ལ་ལྟོས་མེད་

དུ་འབྱུང་འགྱུར་ཡང་བདེན་པར་མེད་པ་དང༌། འབྱུང་བ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དགག་པ་

དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། མེའི་རྡུལ་མེར་བདེན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་ཇི་ལྟར་གཟུགས་དི་

སོགས་མ་གཏོགས་པར་ཚོགས་པ་བུམ་པ་བདེན་པར་ཡོད་པ་མིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་

རླུང་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་ནི་མ་གཏོགས་པ་ཡན་ལག་གཟུགས་

ཀང་བདེན་པར་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རླུང་ལ་སོགས་པ་མ་གཏོགས་པར་གཟུགས་དི་སོགས་མི་སྲིད་

པ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་མེད་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པ་མེད་དེ། འདི་ལྟར་མེ་ནི་སྲེག་པ་པོ་ཡིན་ལ་འབྱུང་བ་གསུམ་བསྲེག་བ་ཡིན་

ནོ། །འབྱུང་བ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཀི་བུད་ཤིང་ཁོ་ན་མེས་”བསྲེགས
1
་པ་ན། བུད་

ཤིང་ཚ་བ་མེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་བསྲེག་བའི་བུད་ཤིང་མིན་”ན
2
་ཚ་བ་མིན་པ་ཇི་ལྟར་

བསྲེག་སྟེ། མེ་དང་མ་འབེལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་མེ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་བུད་ཤིང་ཞེས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༦ན༢ན།    བསེག   སྐུ། ༡༠༨ན༣ན།    བསེགས   བླ། ༡༠༨བ༥ན།    བསེག 

2  མ་ཕྱི། ༡༠༦ན༢ན།    ནོ   སྐུ། ༡༠༨ན༣ན།  བླ། ༡༠༨བ༥ན།   ན    * ན



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 732  

བ་བ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མིན་ལ་དེ་མེད་”པས
1
་བུད་ཤིང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་མེ་

ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བུད་ཤིང་ནི་སྲ་བ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་གི་ཚ་བའི་ངོ་བོ་མིན་

ལ། མེས་ཟིལ་གིས་མནན་པ་ན་ཚ་བར་གྱུར་པས་བསྲེག་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་

བུད་ཤིང་མེས་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་ཚེ་ཚ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཡང་ཅི་སྟེ་

མེར་མི་འགྱུར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཚ་ཞིང་བསྲེག་པའི་ཕྱིར། འོན་ཏེ་དེའི་ཚེ་བུད་ཤིང་

མི་ཚ་ན། ཚ་བ་མིན་པའི་དངོས་པོ་གཞན་མེད་ལ་ཡོད་ཅེས་བ་བར་མི་རུང་ལ། དེའི་

ཕྱིར་འབྱུང་བ་གསུམ་དང་བལ་བའི་ཚ་བ་ཙམ་ཞིག་མེར་འགྱུར་ན་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་

རྣམས་གཅིག་མེད་པར་ཅིག་ཤོས་མེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་གང་

ཕན་ཚུན་འབས། །འབྱུང་བཞིན་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་མེའི་རས་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་འབྱུང་བ་གསུམ་མེད་པས་བུད་

ཤིང་མེད་པར་ཡང་མེ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་མེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་བུད་ཤིང་མེད་ན་

དེས་ན་ཤིང་མེད་པའི་མེ་ཡོད་དོ་སྟེ་ཡོད་པས་རྒྱུ་མེད་པའི་མེ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བས་བེ་བག་བ་ལྟར་རས་ཀི་རྡུལ་ཕན་ཁས་བླངས་པར་མི་བའོ། །རྒྱུ་མེད་དུ་

ཐལ་པས་འཇིགས་ནས་གལ་ཏེ་མེ་རྡུལ་དེ་ལའང་བུད་ཤིང་ཡོད་ན་གཅིག་གི་བདག་

ཉིད་ཅན་གི་རྡུལ་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། རྡུལ་རེ་རེ་ལ་གནས་གསུམ་ངེས་པར་ཡོད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གཅིག་དང་དུ་བལ་གི་རྟགས་ཀིས་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༦ན༣ན།  སྐུ། ༡༠༨ན༣ན།    པས   བླ། ༡༠༨བ༦ན།    པ



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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དགག་པ་དང༌། ཉེས་པ་དེ་གཞན་སེ་ལའང་མཚུངས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བུམ་སམ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་གང་དང་གང་བདེན་པར་གྲུབ་མ་

གྲུབ་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་ན་དངོས་པོ་དེདང་དེ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཉིད་

མེད་དེ་ཆ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་གཅིག་

ཀང་ཡོད་པ་མིན་པ་དེས་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དུ་མ་དག་ཀང་མེད་དེ། དུ་མ་གཅིག་

བསགས་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། 

བདེན་པར་མེད་དེ། བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་

གཟུགས་བརན་བཞིན་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སུན་འབིན་འདི་རང་གི་སེ་པ་ལ་འབྱུང་བ་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་ལྷན་

ཅིག་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་པ་ལ་འཐད་ཀི་ཕྱི་རིལ་པ་ལ་མིན་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་དག་ནི་

གང་ན་ས་ལ་སོགས་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་དེ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་དེ་རྣམས་མེད་པ་

དེར་སའི་རྡུལ་ཕན་རྟག་པ་གཅིག་ཡོད་ཅེས་འདོད་ན་དེ་དག་གི་ལུགས་ལ་ཡང་སའི་

རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་རས་ཉིད་དང༌། གཅིག་ཉིད་དང༌། ཡོད་པ་”ཉིད
1
་ཅེས་བ་བ་གསུམ་

ཡོད་ལ་ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཉིད་དང༌། གཅིག་ཉིད་དང༌། ཡོད་པ་ཉིད་གསུམ་

ཡོད་པས་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཀུན་ལ་གསུམ་ཉིད་ཡོད་པ་དེས་ན་ཟླ་མེད་ཀི་གཅིག་

ཉིད་ཁོ་ན་ལུགས་དེ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། དེ་དག་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མཚུངས་པ་

ཁོ་ནའོ། །

བཞི་པ་མཐའ་བཞི་འགོག་པའི་རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦར་བ་ནི། རྒྱུ་དུས་ན་འབས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༦བ༦ན།    ཉད   སྐུ། ༡༡༠ན༡ན།    ཉྱིད   བླ། ༡༡༠བ༤ན།    ཉྱིད



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བུ་ཡོད་པར་སྨ་བ་གངས་ཅན་པ་སོགས་དང༌། རྒྱུ་དུས་ན་འབས་བུ་མེད་ཀང་རྒྱུ་འབས་

བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་དང༌། མདོ་སེ་པ་སོགས་དང༌། རང་བཞིན་རྟག་ལ་གནས་

སབས་མི་རྟག་པ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་ཁས་ལེན་པ་གཅེར་བུ་པ་སོགས་དང༌། དངོས་པོ་

རས་སུ་ཡོད་ཀང་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པས་ཡོད་མེད་”གཉི་ག
1
་མིན་

ཞེས་བ་བ་ཁས་ལེན་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་

རྣམ་པར་སྤོད་པ་བཟོ་བའི་མཁས་པས་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཉིད་དང༌། གཞན་

ཉིད་དང༌། ”གཉི་ག
2
དང༌། ”གཉི་ག་མིན་པ་སོགས་འགོག་པ་དག་ལ་རྟག་ཏུ་སྦར་བར་

བའི། སྔར་གོང་དུ་བཤད་པའི། འབས་བུ་ཡོད་ཉིད་གང་འདོད་དང༌། ཞེས་སོགས་དང༌། 

རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་དང༌། གཅིག་དུ་བལ་དང༌། རོ་རེ་གཟེགས་མའི་གཏན་

ཚིགས་སོགས་མཐའ་དག་སྦང་བར་བའོ། །གཉིས་པ་དངོས་པོ་རྟག་པ་དང་བདེན་པར་

འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ནི། དེ་ལྟར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

ན་རྒོལ་བ་དེ་དག་འཐད་པ་གང་གིས་རང་སྟེ་དངོས་པོ་ཡོད་པར་རྟོག་ཅེ་ན། འཐད་པ་

འགའ་ཡང་མེད་མོད་ཀི་ཞག་གསུམ་གནས་ན་སྔ་དུས་ན་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཕྱི་དུས་ན་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སམ་ནས་སད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་བརྟགས་ནས་

བཞག་པའི་ཇི་ལྟར་རྒྱུན་ལ་ལྟ་ཉེས་ན་དངོས་པོ་རྟག་པ་ཡོད་ཅེས་བ་བར་འགྱུར་བ། དེ་

བཞིན་དུ་ཚོགས་པ་ལ་ལྟ་ཉེས་ན། བདེན་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་ཅེས་བ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཚོགས་རྒྱུན་འཇོག་མ་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་རེས་སུ་འབང་

བ་དག་ཀང༌། ཕྱི་རོལ་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་སང་ངོ༌། །

1 མ་ཕྱི། ༡༠༨ན༣ན།   བླ། ༡༡༡ན༡ན།    གཉྱི་ག   སྐུ། ༡༡༠ན༤ན།  གཉྱིས་ཀ

2 *གོང་དང་མཚུངས་ཤྱིང་། གཤམ་རྣམས་ལ་རྱིགས་བསྒྲེ།



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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གསུམ་པ་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་

ཅག་དངོས་པོར་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ན། ཁྱོད་དངོས་པོ་ཁས་མི་ལེན་པས་དངོས་

པོ་མེད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་མི་རིགས་ཏེ། མཐོང་བ་དང༌། མ་མཐོང་བ་དང་

འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་དངོས་པོ་མེད་པར་སྨ་བ་མིན་ཏེ། རྟེན་འབེལ་སྨ་

བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་བདེན་པར་སྨ་བ་ཞིག་གམ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། རྟེན་

འབེལ་སྨ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན། སྒྱུ་མ་དང་སིག་རྒྱུ་སོགས་བཞིན་

དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བཞིན་དུ་འབས་བུ་བསྐེད་ནུས་པའི་དོན་ཏོ། །འདི་

ལྟར་ལྟོས་པ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་ཞིང་ཡོད་པ་རེད་པ་ད་ནི་རང་དབང་དུ་ཡོད་པ་

རེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཆོས་འདི་ཀུན་རང་དབང་བའི་སོད་ལུགས་སུ་མེད་པ་སྟེ། 

དེས་ན་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་

ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཅེས་པའོ། །འབས་བུ་

རང་དབང་མེད་པ་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་ཁས་ལེན་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཁྱོད་ཀིས་

རྟེན་འབྱུང་བ་ལྟོས་ཆོས་ཀི་དོན་མ་རྟོགས་པ་ནི་ཁྱད་པར་རོ། །བཞི་པ་བདེན་མེད་

རྟོགས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། རྟེན་འབྱུང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་

འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་གཟིགས་པ་དང༌། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པས་འཁོར་བ་ལས་

གོལ་བར་འགྱུར་བའོ། །

དང་པོ་ནི། འགའ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་ཡོད་པ་མིན་པ་དེའི་ཕྱིར། རང་གི་

བསྐེད་བའི་འབས་བུ་མེད་པར་དངོས་པོ་ནི་ཀུན་ལ་འབས་བུའི་དོན་དུ་ཚོགས་ཞིང༌། 

འདུ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ནི་རྟག་པས་འབས་བུ་ལ་ལྟོས་པ་
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མེད་ལ་འབས་བུའི་དོན་དུ་འདུ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པའི་

འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་པ་མ་འདུས་པའོ་སྟེ། དངོས་པོ་རང་

བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དངོས་པོ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་

ཟད་པ་ལས། འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བར་

རྟོགས་པ་ལ་རག་ལས་ཏེ། སྲིད་པའི་སབོན་དངོས་པོ་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་ཤེས་ཏེ། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་དེའི་སྤོད་ཡུལ་ལོ་ཡུལ་ལ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་བདག་མེད་པར་མཐོང་ནས་ནི་གོམས་པར་བས་པས་སྲིད་པའི་ས་བོན་

འགག་པར་འགྱུར་ཞིང་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་དང་ས་

བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་བདེན་འཛིན་ཟད་པར་སངས་པ་ཐོབ་བོ། །

འདིར་སྨས་པ། དལ་འབོར་མི་ལུས་ཐོབ་པའི་སྐེ་བོ་དག  །ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་

རིགས་པའི་རེས་འབངས་ནས།  །སྟོང་པ་རྟེན་འབྱུང་དོན་དུ་རྟོགས་བ་ཞིང༌། །དེ་དོན་

སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་སུ་མི་བརྩོན། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་མཐར་

འཛིན་པ་དགག་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་བཞི་པའི་འགེལ་

པའོ།།  །།
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༼རབ་བེད་བཅོ་ལྔ་པ་འདུས་བས་ཀི་དོན་དགག་པ་ 

བསོམ་པ་བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

༈ གསུམ་པ་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐེ་འཇིག་གནས་གསུམ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་

བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། རྟེན་འབྱུང་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པ་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་དུ་

རྒྱས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། སྐེ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བེ་བག་ཏུ་དགག་པ་དང༌། སྐེ་

འཇིག་གནས་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་སྤིར་དགག་པ་དང༌། སྐེ་བཞིན་པ་རང་

བཞིན་གིས་སྐེ་བ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། 

ཡོད་མེད་སྐེ་བ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་བརྟགས་ལ་

དགག་པ་དང༌། རང་གཞན་གཉིས་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། རིམས་དང་ཅིག་

ཅར་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། དུས་གསུམ་ལ་བརྟགས་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། ཡོད་མེད་སྐེ་འགོག་གི་གཏན་ཚིགས་དང༌། དེའི་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་

དང༌། སྐེ་བའི་དུས་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། རང་དངོས་དང༌། གཞན་དངོས་སུ་

བརྟགས་ནས་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འདུས་བས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་སྐེ་བ་སོགས་

ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཅེ་ན། མཚན་ཉིད་ཡོད་ན་འདུས་བས་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་དེ་རང་
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བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །སྐེ་བས་འདུས་བས་བསྐེད་པར་ཁས་བླངས་ན། འབས་

བུ་མེད་པར་སྨ་བ་ལྟར་ན། ས་བོན་གི་དུས་ན་མྱུ་གུ་མེད་པས་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་པའི་ས་

བོན་གི་མཐའི་སད་ཅིག་མ་ལ་མྱུ་གུ་སྐེའོ། །ས་བོན་གི་སད་ཅིག་མ་ཐ་མར་ཏེ་དེའི་

དུས་ན་མྱུ་གུ་མེད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། བོད་བུའི་

རྭ་ལ་སོགས་པ་ཡངསྐེ་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུ་དུས་ན་མེད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་ག་ལ་སྐེ་སྐེ་བ་མི་སྲིད་དོ། །རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པ་ག་ལ་སྐེ་མི་སྐེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་

དུས་ན་ཡོད་པ་གདོད་ནས་རང་གི་སྔ་ལོགས་སུ་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དེས་ན་ནི་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་དེ། རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པ་

ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མི་སྐེ་རྒྱུའི་དུས་ན་མེད་པ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མི་སྐེ་བའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། ས་བོན་མ་འགྱུར་བར་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་མི་སྲིད་པས་འབས་བུ་མྱུ་གུ་

སྐེ་བཞིན་པ་ཡིས་ནི། རྒྱུ་ས་བོན་བཤིག་པ་དེས་ན་ས་བོན་གི་དུས་ན་མེད་པ་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སྤིར་ས་བོན་གི་དུས་ན་མེད་པའི་མྱུ་གུ་སྐེ་ཡང་སྐེ་

བ་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་ལ་མི་འཐད་དེ། རི་བོང་གི་རྭ་ཡང་སྐེ་བར་ཁས་ལེན་

དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་དུས་ན་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་དགོས་པ་ཡོད་པ་མིན་པ་དེའི་

ཕྱིར། རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པ་མི་སྐེའོ། །

གསུམ་པ་ནི། མྱུ་གུ་རང་ཉིད་ཡོད་པའི་དུས་དེའི་ཚེ་སྐེ་བ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་

སྐེད་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་རང་ཉིད་མེད་པའི་ཚེ་སྐེ་བ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། 

བསྐེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཚེ་ཡང་མི་སྐེ་གཞན་གི་ཚེ་ཡང་མི་སྐེ་ན་དུས་

ནམ་ཞིག་སྐེ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་སྐེ་བའི་དུས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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བཞི་པ་ནི། འོ་མ་ཞོའི་དངོས་པོར་འབྱུང་བ་སྐེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། 

འོ་མའི་དངོས་པོར་གནས་པ་དེ་ལ་འོ་མ་དེའི་དངོས་པོ་རུ་དགོས་པ་མེད་པས་ཇི་

ལྟར་སྐེ་བ་ཡོད་པ་མིན་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གི་ཞོའི་དངོས་པོར་ཡང་འོ་མ་དེ་

ལ་སྐེ་བ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་འདིས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་དེ། འདི་ལྟར་

ཐོག་མར་སྐེ་བ་དང༌། བར་དུ་གནས་པ་དང༌། ཐ་མར་འཇིག་པ་རྣམས་སྐེ་བའི་སྔ་རོལ་

ཏུ་སྲིད་པ་མིན་ཏེ། མ་སྐེས་པར་སྐེ་འཇིག་གནས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སྟེ་སྐེ་

པའི་དུས་ན་སྐེ་བ། གནས་པའི་དུས་ན་གནས་པ། འཇིག་པའི་དུས་ན་འཇིག་པ་དུས་

རིམ་ཅན་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། རེ་རེའི་དུས་ན་གཞན་གཉིས་གཉིས་དག་

ནི་མེད་པ་རུ་ཇི་ལྟར་རེ་རེ་རྩོམ་པར་འགྱུར་སྐེ་བ་མེད་པར་གནས་པ་དང༌། འཇིག་པ་

མི་སྲིད་པ་ལྟར་གཞན་གཉིས་ལ་ཡང་སྦར་བར་བའོ། །མཚན་ཉིད་འདི་དག་རེ་རེ་

མེད་ན་ཡང་འདུས་བས་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། འདི་ལས་ཀང་འདུས་བས་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མི་རིགས་ཏེ། 

གོ་མི་ལ་སོགས་པའི་གཞན་གི་དངོས་པོ་མེད་པར་ནི་ར་བུམ་བདག་གི་དངོས་པོ་

འབྱུང་བ་མེད་དེ། གོ་མོ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གོ་མོ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་སྟེ། 

གསེག་མ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ན་བུམ་པ་བདག་གཞན་ནི་གཉིས་ཀ་

ལས་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། བདག་དང་གཞན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སྐེ་བ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བའི་སྒྲུབ་བེད་དགག་པའོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དང་པོ་ནི། གཞན་ཡང་སྐེ་བ་རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། སྐེ་བ་སོགས་བུམ་པའི་

སྔོན་དང་ཕྱིས་དང་ཅིག་ཅར་ཡོད་དོ་ཞེས་བརོད་པ་ཉིད་དུ་མི་ནུས་པ་དེའི་ཕྱིར་བུམ་

པའི་སྐེ་བ་དང་བུམ་པ་ལ་ཅིག་ཅར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས། འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལྟ་ན་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དུས་མཉམ་པས་བུམ་པ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཚེ་

ཡང་བུམ་པ་ཡོད་དགོས་པས་སྐེས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བུམ་པའི་སྐེ་བ་ཡོད་དེ། དེ་མེད་ན་རིང་པ་མི་སྲིད་པ་ལ་སོགས་

པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རིང་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཅེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། བུམ་པ་སྔར་སྐེས་

པའི་ཕྱིར་ན་ནི་སྟེ་སྔ་སྐེས་པའི་ཚེ་རིང་པ་མིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་གསར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

སྔར་སྐེས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རིང་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཕྱི་ནས་ཀུན་ཏུ་སྐེས་པ་ཡང་རིང་

པ་མིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཡང་གསར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་ནས་གསར་དུ་སྐེས་པས་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་རིང་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་སོ་

ནས་རིང་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡིན་གི། རིང་པ་ཙམ་ཞིག་རང་ལུགས་

ལ་ཡང་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། དུས་གསུམ་དུ་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པས་ཀང་སྐེ་བ་བདེན་པ་

མེད་དོ། །རྒྱུ་འབས་དུས་མི་མཉམ་པས་ད་ལྟ་བའི་དངོས་པོ་ནི་ད་ལྟར་བ་དེ་ཉིད་ལས་

འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་མ་འོངས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་འདས་པ་ལས་

ཀང་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་དུས་གསུམ་ཆར་དུ་ཡང་

མེད་པས་སྐེ་བ་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཁས་བླང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་དོན་བསྡུས་ཏེ་སྐེ་བ་བཀག་པའི་འབས་བུ་བསྟན་པ་ནི། མདོ་ལས། 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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དགེ་སོང་དག་དེ་ལྟར་ན་མིག་གི་སྐེ་བ་ནི་གང་ནས་འོང་པ་མ་ཡིན་ལ། འགག་པ་ན། 

གར་ཡང་འགོ་བ་མིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་ཡོད་ན་སྐེས་

པའི་ཚེ། ཟླ་བ་ཤར་བ་ལྟར་ག་ཤེད་ནས་འོང་དགོས་ལ། འགག་པ་ན་ཡང་ཟླ་བ་ནུབ་

པ་ལྟར་ག་ཤེད་འགོ་དགོས་ན། དེ་ལྟ་ན་རྟག་པར་འགྱུར་བས་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་མིང་

གིས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས། སྐེ་དགག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཁས་བླང་བར་

བའོ། །དངོས་པོ་སྐེས་པ་ལ་ནི་ག་ཤེད་ནས་འོང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་འགགས་པ་ལ་

ག་ཤེད་དུ་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་འགོ་བ་མེད་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟ་བུར་ཕྱི་དང་ནང་གི་

སྲིད་པ་སྒྱུ་མ་དང་འད་བ་མ་ཡིན་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

མཐོང་བ་ན་སྒྱུ་མ་བས་པ་ལྟར་འགྱུར་གི་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟར་འགྱུར་བ་མིན་

ནོ། །སབས་འདིར་འགེལ་པར་སེ་བ་ཙམ་ཡང་བཀག་ན། མོ་གཤམ་གི་བུའི་གཞལ་

བ་དང་མཚུངས་པས་རྟེན་འབེལ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་གསུངས་པས་སྐེ་བ་རང་

ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་མི་ནུས་པར་ཡོད་པ་ཡང་མིན་ཞེས་པའི་ཟེར་ལུགས་ཙམ་ལ་རེ་

བ་ནི། དབུ་མའི་ལྟ་བ་འཇིག་པར་བེད་པ་དེ་འདའི་གོ་བ་རེད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ངན་

འགོའི་རྒྱུ་བེད་པས་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་དོར་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རིམས་དང་ཅིག་

ཅར་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བས་དགག་པ་དང༌། 

གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་མེད་བརྟགས་ལ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐེས་པ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་རིམ་གིས་འབྱུང་བའང་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་མིན་ན་དུས་ནམ་ཞིག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འབྱུང་བ་ཡོད་པར་འགྱུར། 

སྐེ་འཇིག་གནས་གསུམ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རང་བཞིན་གིས་རིམ་

དང་ཅིག་ཅར་མེད་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སར་ཡང་སྐེ་བའི་སྐེ་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་སྟེ་

འབྱུང་དགོས་པ་དེའི་ཕྱིར། འཇིག་པ་ལ་ཡང་སྐེ་བ་དང་འད་བར་འཇིག་པ་གཞན་

ཡོད་པར་འགྱུར་ཞིང་གནས་པ་ལ་ཡང་འཇིག་པ་དང་འད་བར་སང་ཞིང༌། གནས་པ་

དོན་གཞན་ཁས་ལེན་དགོས་པས་ཐུབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ལྟ་ན་རྩ་བའི་

མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་པས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་གཞི་རང་བཞིན་གཅིག་གམ་ཐ་དད་

མཚན་ཉིད་སྐེ་འཇིག་གནས་གསུམ་ལས་མཚན་གཞི་འདུས་བས་བུམ་པ་ལྟ་བུ་རང་

བཞིན་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མཚན་གཞི་འདུས་བས་བུམ་པ་ལྟ་བུ་མི་རྟག་པ་ཉིད་

གང་ལས་མིན་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་ཐ་མི་དད་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་མཚན་གཞི་བཞི་གའང་དངོས་

པོར་ཡོད་པ་ཡི་ངོ་བོར་གསལ་བར་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་མཚན་ཉིད་

མིན་པར་ཐལ། མཚན་གཞི་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་དང་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མཚན་གཞིའང་མཚན་གཞིར་མི་འགྱུར་བས་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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བཞི་པ་ལ་གཉིས། སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་བདེན་གྲུབ་ཡོད་པས་སྐེ་སོགས་བདེན་གྲུབ་

ཡོད་པ་དགག་པ་དང༌། སྐེ་སོགས་དངོས་པོ་དངོས་མེད་གང་དུ་ཡང་བདེན་པར་མ་

གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི་སྐེ་བ་སོགས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དེ། སྐེད་བེད་ཀི་བེད་པ་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཅེ་ན། མྱུ་གུའི་དངོས་པོ་གྲུབ་ཟིན་དེ་ཉིད་ས་བོན་གི་དངོས་

པོ་གྲུབ་པའི་དུས་ལས་སར་ཡང་མི་སྐེ་སྟེ། ས་བོན་མ་འགྱུར་བར་མྱུ་གུ་མི་སྐེ་བའི་ཕྱིར་

དང༌། མྱུ་གུ་སྐེས་ཟིན་སར་ཡང་སྐེ་བ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར། མྱུ་གུའི་དངོས་པོ་ས་བོན་

གི་དངོས་པོ་མེད་པ་ལས་མི་སྐེ་སྟེ། དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་འབས་བུ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་

མེད་པའི་ཕྱིར། ཡང་འབས་བུ་དངོས་མེད་རྒྱུ་དངོས་མེད་ལས་མི་སྐེ་སྟེ། ས་བོན་ཚིག་

པས་མྱུ་གུ་ཚིག་པ་མི་སྐེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འབས་བུ་དངོས་མེད་རྒྱུ་དངོས་པོ་ལས་མི་

སྐེའོ། །བཤད་ཟིན་པའི་ཉེས་པ་ཐོབ་ཏུ་བབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་

སྐེ་བ་མི་སྲིད་པས་དེ་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ལ་རྟོག་

གམ། དངོས་མེད་ཀི་རང་བཞིན་ལ་རྟོག །”གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། སྐེས་ཟིན་

པའི་དངོས་པོ་སར་ཡང་སྐེ་བའི་དངོས་པོར་མི་འགྱུར་ཏེ། སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་

པའི་ཕྱིར། དངོས་མེད་སར་ཡང་སྐེ་བ་དངོས་པོར་མི་འགྱུར་རོ། །མོ་གཤམ་གི་བུ་

ཡང་སྐེ་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་”གཉི་ག་ལ་སྐེ་བ་

རང་བཞིན་གིས་མེད་དོ། །ཞིག་པ་དངོས་མེད་སར་ཡང་འཇིག་པའི་དངོས་པོ་མེད་

པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་པ་མིན་པ་ལ་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟར་འཇིག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། སྐེས་ཟིན་གི་དངོས་པོ་དངོས་པོ་མེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 744  

ཕྱིར་རོ། །མདོ་ལས། འདུས་བས་འདུས་མ་བས་ཀུན་རྣམ་པར་དབེན། །དང་སྲོང་དེ་

དག་རྣམ་རྟོག་མི་མདའ་སྟེ། །འགོ་བ་ཀུན་ལ་འདུས་མ་བས་ཐོབ་ཅིང༌། །བདག་ཏུ་ལྟ་

བར་གྱུར་པས་རྣམ་པར་དབེན། ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་སྐེ་བཞིན་པ་རང་

བཞིན་གིས་སྐེ་བ་དགག་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་

དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་གང་ཡང་མི་སྐེ་ཡང༌། སྐེ་བཞིན་པ་སྐེའོ་ཞེ་

ན། མྱུ་གུ་སྐེ་བཞིན་པ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྐེ་བཞིན་པ་ནི་

ཕྱེད་མ་སྐེས་པ་ལ་བཞག་དགོས་ལ། སྐེས་པའི་ཆ་ནི་སྐེས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། 

མ་སྐེས་པའི་ཆ་མ་སྐེས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པས་དེ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཆ་

ཅན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཅི་སྟེ་སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་དག་ལ་སྐེ་

བཞིན་པར་རྟོག་ན། འདས་མ་འོངས་གཉིས་ཀང་སྐེ་བཞིན་པར་འགྱུར་བས། ཡང་ན་

དུས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་སྐེ་བཞིན་པ་ཉིད་ནི་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་

པོ་སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་མཐའ་དག་སྐེ་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ལ་བཞི། སྐེ་བཞིན་པའི་དོན་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། འདས་མ་

འོངས་ཀི་བར་ན་གནས་པའི་དངོས་པོ་སྐེ་བཞིན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། སྐེས་

པའི་སྔར་གི་དངོས་པོ་སྐེ་བཞིན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། མ་སྐེས་པ་སྐེ་བཞིན་

པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྐེ་བཞིན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་

གམ། མ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་རྟོག་ན། ”གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། སྐེ་བཞིན་པར་མི་
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འགྱུར་བར་ཐལ། སྐེ་བཞིན་པ་བདག་ཉིད་དུ་བ་བ་སྟེ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་

ཕྱིར་སྐེ་བཞིན་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མི་བ་བའང་སྐེ་བཞིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་

མིན་པ་དེར་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐེ་བཞིན་པ་ཡོད་དེ། འདས་མ་འོངས་ཀི་བར་ན་གནས་པའི་ཕྱིར། 

སྐེ་བཞིན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དུས་གཉིས་པོ་དེ་བཞག་རིགས་སོ་ཞེ་ན། རྒོལ་བ་གང་གི་

ལུགས་ལ་འདས་མ་འོངས་གཉིས་པོ་བར་མེད་པར་སྲིད་པ་ཡོད་པ་མིན་པར་ངེས་

པར་བར་ཡོད་པའི་ལུགས་དེ་ལ་སྐེ་བཞིན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་དེ་གང་གི་

ཕྱིར་ན་སྐེ་བཞིན་པ་དེ་ལའང་བར་གཞན་ཡོད་དེ་ལ་ཡང་བར་གཞན་ཡོད་པ་སོགས་

ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཕྱེད་སྐེད་པ་ནི་སྐེ་བཞིན་པ་མིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། གང་

གི་ཕྱིར་ན་སྐེ་བཞིན་པ་ས་བོན་ལྟ་བུར་འགགས་པས་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་སྐེས་པ་སྐེ་བར་

འགྱུར་བ་སྐེས་པའི་གནས་སབས་ཀི་དོན་གང་ཡིན་པ་སྐེ་བཞིན་པ་ཞེས་བའོ། །དེའི་

ཕྱིར་ན་སྐེ་བཞིན་པ་ཕྱེད་སྐེས་ཕྱེད་མ་སྐེས་ལས་གཞན་ཡོད་པའི་ངོ་བོར་སང་ངོ་ཞེ་

ན། གལ་ཏེ་སྐེ་བཞིན་པ་འདི་ལས་དངོས་པོ་འདི་སྐེས་སོ་ཞེས་བསྟན་ནུས་ན་སྐེ་

བཞིན་པ་ལ་སྐེས་པའི་དངོས་པོ་ལ་སྐེ་བཞིན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་རྟོགས་ནུས་

ན་ཡང་གང་གི་ཚེ་དངོས་པོ་སྐེས་པ་དེའི་ཚེ་སྐེ་བཞིན་པ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྲིད་པ་

མེད་དེ། འགགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། སྐེ་བཞིན་པ་རེས་སུ་དཔོག་པའི་དེ་ལས་བྱུང་བའི་

སྐེས་པའི་དངོས་པོ་ཡང་མ་གྲུབ་བོ། །ཅི་སྟེ་སྐེས་པ་སྐེ་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གང་

གི་ཚེ་སྐེས་པ་སྐེ་བཞིན་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་ཅིའི་ཕྱིར་སར་ཡང་སྐེ་བར་འགྱུར་མི་
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འཐད་པར་ཐལ། སྐེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། 

བཞི་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། སྐོན་སོང་དགག་པ་དང༌། སྐེ་བཞིན་པ་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་སྐེ་ན་མ་སྐེས་པ་སྐེ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྐེ་བཞིན་པའི་དོན་འདི་མ་སྐེས་ཀང་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་

ཡིས་སྐེས་སོ་ཞེས་བརོད་དོ་ཞེ་ན། སྐེ་བཞིན་པ་ནི་མ་སྐེས་པ་ཁོ་ན་སྐེ་བ་ལ་མངོན་

དུ་ཕྱོགས་པས་སྐེས་ཞེས་བ་བར་གག་ན། མ་སྐེས་པ་ལ་སྐེས་པ་ཞེས་བརོད་པ་དེའི་

ཚེ་བུམ་པ་བ་བ་བེད་པའི་ཚེ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པར་ཅིས་མི་རྟོག་ཁས་ལེན་རིགས་

པར་ཐལ། སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་དག་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྐེ་བཞིན་པ་དང་མ་སྐེས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། སྐེས་བཞིན་པ་

ནི་སྐེ་བའི་བ་བ་དང་འབེལ་བ་ལ་བརོད་ལ། མ་སྐེས་པ་ནི་སྐེ་བའི་བ་བ་དང་འབེལ་

བའི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཅེ་ན། སྐེ་བཞིན་པ་ནི་སྐེ་བའི་བ་བ་མ་རོགས་ཀང་སྐེ་བའི་

བ་བ་དང་འབེལ་བས་མ་སྐེས་པ་མ་འོངས་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པར་ཁས་བླངས་

མོད་ཀི་དེ་ལྟ་ནའང་གང་གི་ཕྱིར་སྐེ་བཞིན་པ་སྐེས་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་

མ་སྐེས་པ་སྐེ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྐེ་བཞིན་པ་སྐེས་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། མ་སྐེས་པ་

སྐེ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་མ་ཟད། སྐེ་བཞིན་པ་སྔར་མ་བྱུང་ཡང་ཕྱིས་ནས་སྐེ་

བའི་བ་བ་དང་འབེལ་བས་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ཡིན་པར་གག་ན། རྒྱུ་མཚན་དེས་ཀང་

སྐེ་བའི་བ་བ་དང་འབེལ་བའི་མ་སྐེས་པ་ཁོ་ན་སྐེའོ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་ན། དེ་ཡང་མི་

རིགས་ཏེ། མ་སྐེས་པ་ནི་མ་བྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་བདག་གི་དངོས་པོ་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ལ། 



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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དེ་ལ་སྐེ་བའི་བ་བ་མི་འཇུག་པས་སྐེ་བ་མིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྐེ་བའི་བ་བ་རོགས་པ་དངོས་པོ་ཡོད་ཅེས་བ་བར་

འགྱུར་ལ་སྐེ་བའི་བ་བ་མ་བས་པ་ནི་དངོས་པོར་མེད་ཅེས་བརོད་པ་གང་གི་ཚེ་ན་སྐེ་

བའི་བ་བ་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པའི་སྐེ་བཞིན་པ་མེད་པ་དེའི་ཚེ་གངཞིག་སྐེ་

བཞིན་པ་དེར་བརོད་སྐེ་བཞིན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་བཀག་པའི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། གང་གི་ཚེ་རིགས་པས་རྣམ་པར་

དཔྱད་པ་ན་རྒྱུ་ནི་མི་རྟོགས་པར་འབས་བུ་ཡོད་པ་མིན་པ་དེའི་ཚེ་ན་རྒྱུ་འབས་བདེན་

པར་མེད་པས་རྟེན་བདེན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། འབས་བུ་སྐེ་བའི་འཇུག་པ་དང་རྒྱུ་

འགག་པའི་ལྡག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འཐད་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །མདོ་ལས། 

སེམས་ཅན་མི་དང་ཤེས་སྐེས་ཀང་རུང་སྟེ། །འདིར་སྐེས་ཤི་བ་འགའ་ཡང་སྐེ་མི་

འགྱུར། །ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་སྒྱུ་འད་སྟོང་པ་སྟེ། །མུ་སྟེགས་ཅན་གི་ཤེས་པར་ནུས་

པ་མིན། ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེ་ར་གསུངས་སོ། །དཔེར་ན་སྒྱུ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་པའི་

སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་ལ་སོགས་ལས་སྒྱུ་མའི་བལྟད་མོ་བ་རྣམས་སྐེས་པ་དང་བུད་

མེད་དུ་ཞེན་པས། ཆགས་སང་སོགས་སྐེ་ལ་སྒྱུ་མ་མཁན་རང་ཉིད་ལ་དེར་སང་ཡང་

ཞེན་པ་མེད་ལ། སྔགས་ཀི་མ་བསད་པ་རྣམས་ལ་དེར་སང་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དེ་

བཞིན་དུ། རྟེན་འབྱུང་རང་བཞིན་གི་སྟོང་པ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པའི་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་

དང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རེས་ཐོབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང༌། འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་གི་

གཟིགས་པའི་ངོས་ནས་དཔེ་དེ་དག་དང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འད་བར་ཤེས་པར་

བའོ། །ཀུན་རོབ་པའི་ཆོས་རྣམས་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང༌། དོན་དམ་པའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བདེན་པ་རིགས་ཤེས་རྟོག་བཅས་དང༌། རྟོག་མེད་ཀིས་རྟོགས་པའི་ཚུལ་སོགས་ནི་

སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་སོགས་སུ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་ཤེས་

པར་བའོ། །

འདིར་སྨས་པ། འདུ་བེད་སྐེ་དང་འཇིག་དང་གནས་པ་རྣམས། །རི་ལམ་ཇི་

བཞིན་སྒྱུ་མ་ཇི་བཞིན་དུ། །བར་ཙམ་བཏགས་པ་ཙམ་ཏུ་ཟད་པས་ན། །འདུས་མ་བས་

ལྟ་བདེན་པར་ག་ལ་གནས། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་འདུས་

བས་ཀི་དོན་དགག་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅོ་ལྔ་པའི་འགེལ་

པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་བཅུ་དྲུག་པ་སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་རྣམ་པར་གཏན་

ལ་དབབ་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པའི་འགེལ་པ།༽

༈ གཉིས་པ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བརྩམས་པའི་དགོས་པ་དང༌། རྒོལ་བ་ངན་པའི་ཀན་

ཀ་ལྷག་མ་སང་བའི་སོ་ནས་སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་

བསོམ་པ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་

པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། རབ་ཏུ་བེད་པ་བརྩམས་པའི་དགོས་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་

དང༌། རྒོལ་བ་ངན་པའི་ཀན་ཀ་ལྷག་མ་སང་བའོ། །



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

 749  

དང་པོ་ནི། རབ་ཏུ་བེད་པ་བརྩམས་པའི་དགོས་པ་ནི། གདུལ་བ་འཁོར་བ་ལ་

ཆགས་པ་སངས་ནས་ཐར་པ་ལ་གཞུག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་མ་བས་པར། འགའ་ཡང་འཁོར་བ་ལ་ཆགས་པ་སངས་ནས་

ཐར་པ་ཙམ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་དགའ་བ་བསྐེད་མི་ནུས་སོ། །ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དེ་ཡང་བདག་ཏུ་ཞེན་པའི་ཞགས་པས་

བཅིངས་ཤིང་ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་སྐྲག་པར་བེད་པ་ཡིན་པས་སྔར་བཤད་

པ་ལྟར། རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་སྡུག་པ་ཤི་བ་བར་སྤོད་པའི་ཙུལ་དུ་ཐོག་མར་རྒྱུད་སིན་

པར་བས་ནས་སྲིད་པ་ལས་གོལ་བའི་ལམ་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པས། དངོས་པོ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཡང་བདེན་པར་ཞེན་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་འགའ་

ཞིག་གིས་སྟོངབ་མིན་པ་ལྟ་བུར་སང་ཞིང་ཞེན་པས་སྔར་བཤད་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་

བཅོ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདི་ནི་སོ་སོར་འགོག་པར་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་བརྒྱད། སྟོང་ཉིད་འགོག་པའི་རིགས་པ་དགག་པ་དང༌། མཐར་ལྟུང་

ཕྱོགས་ལ་ཞེན་པ་དགག་པ་དང༌། ཡོད་མེད་བདེན་གྲུབ་རིགས་པས་མཚུངས་པར་

བསྟན་པ་དང༌། མེད་པ་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་བ་དགག་པ་དང༌། སྟོང་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་

རྟགས་ཡོད་པས་སྟོང་བར་མི་འགྱུར་པ་དགག་པ་དང༌། སྟོང་ཉིད་བསྟན་པའི་དགོས་

པ་བཤད་པ་དང༌། ཡོད་མེད་ཀི་མཐར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་པ་དང༌། མཐའ་

བལ་རིགས་པས་དགག་མི་ནུས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱོགས་སུན་འབིན་མི་ནུས་པ་དང༌། སྟོང་པ་

མིན་པའི་ཕྱོགས་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང༌། རིགས་པ་གཞན་དགག་པའོ། །
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དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། མགོ་མཚུངས་ཀིས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དགོས་པ་དེ་དག་གི་དོན་དུ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བརྩམས་ན། དངོས་པོ་རྣམས་སྟོང་པ་མིན་

པར་གྲུབ་སྟེ། གང་གི་ཚེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་སྨ་བ་པོ་ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང༌། བརོད་བ་

རབ་བེད་བཅོ་ལྔས་བསྟན་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ནའང་གི་སྒས་ཁྱོད་ཉིད་

ཚིག་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་རོད་བེད་ཡོད་པས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་

སྟོང་པ་ཞེས་བར་མི་རུང་ངོ་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན། ཚིག་དང་བརོད་བ་དང་སྨ་བ་

པོ་རྣམས་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཅིག་ཤོས་འདོགས་པས་བེད་ཀི་རང་དབང་དུ་གྲུབ་

པ་མིན་ལ་གང་ཞིག་བརྟེན་ནས་ཀུན་འབྱུང་བ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མིན་ལ། 

སྨ་བ་པོ་དང་བརོད་བ་དང་ཚིག་གསུམ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་

གསུམ་ལའང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་སྟོང་ཉིད་ལེགས་པར་

གྲུབ་བོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་འདི་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་དབང་པོ་དང་དོན་

དག་བོང་བུའི་རྭ་དང་འད་བར་ཡོད་ན་དེ་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སྟོང་ཉིད་སྒྲུབས་པའི་ཉེས་པ་ཡིས་ཚིག་ལ་

སོགས་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པས་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཁྱོད་ཀིས་

དངོས་པོ་མི་སྟོང་བར་སྒྲུབ་པའི་ཉེས་པས་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་ཅི་སྟེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་

མ་ཡིན་སྟོང་ཉིད་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་ཐལ། ཚིག་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་

འབེལ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། སྐོན་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྟོང་པ་
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ཉིད་དུ་སྨ་བ་བསལ་བ་ཙམ་གིས་རང་གི་ཕྱོགས་གྲུབ་པར་རིགས་པ་མིན་ནོ། །དངོས་

པོ་བདེན་གྲུབ་ཁས་བླངས་པའི་རྒོལ་བས་ནི་གཞན་གི་ཕྱོགས་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་ལྡོག་པ་

དང༌། རང་གི་ཕྱོགས་དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་སྟེ་གཉིས་བ་དགོས་པ་

ཡིན་ན། ཁྱོད་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་སྨ་བ་སེལ་བ་ཙམ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་གཞན་

ཕྱོགས་སུན་འབིན་པར་བེད་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་དགའ་ན་རང་ཕྱོགས་སྒྲུབ་པར་

བེད་པ་ལ་ཅིས་དགའ་བ་མིན་དགའ་བར་བ་དགོས་ན་རང་ཕྱོགས་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་

བེད་གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་སྨ་བ་ལ་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པར་མ་

གྲུབ་པས་དངོས་པོ་བདེན་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དོར་ཞིག །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨ་བའི་ཕྱོགས་འདི་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་ན་

མི་རིགས་པས་འཐད་པ་མིན་ནོ། །ཤེས་བ་ལ་མེད་པ་གང་དེ་ལས་ཁས་བླང་བར་བའི་

ཕྱོགས་སུ་མི་འགྱུར་བས་དངོས་པོ་བདེན་པར་སྨ་བའི་ཕྱོགས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དོན་དམ་

དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་བརྟགས་པའི་ཚེ་ཕྱོགས་གང་ཡང་མི་འཐད་པ་དེས་ན་རྒོལ་

བ་གང་གིས་ཁས་བླངས་པའི་བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དང༌། བརོད་དུ་

མེད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་ཀུན་ཀང་རིགས་པས་ཁོགས་པས་ཕྱོགས་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར། བདེན་གྲུབ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མངོན་སུམ་གིས་བདེན་སྟོང་ཁེགས་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། 

སྟོང་ཉིད་གྲུབ་པས་ལོག་ཕྱོགས་བདེན་གྲུབ་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བུན་པ་བདེན་པས་སྟོང་བར་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དོན་མེད་

ཅིང་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞི་གང་དུ་མངོན་སུམ་གི་བུམ་པ་བདེན་པར་གྲུབ་
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པ་དེར་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་བུམ་པ་བདེན་གྲུབ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཅེ་

ན། བདེན་སྟོང་རིགས་པས་གྲུབ་པར་སྨ་བའི་ཕྱོགས་འདི་ན་རྒོལ་བ་བཞན་གི་གཞུང་

ལུགས་ལས་བྱུང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་པ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་སེལ་བ་ལ་

ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་གཞུང་ལུགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་གང་དུ་ཡང་མི་རུང་ངམ་

ཞེ་ན། གཞན་དུ་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་མཐའ་མཚུངས་པ་དེར་ཡོད་པས་འགལ་བ་

མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཅི་སྟེ་སྟོང་པ་ཉིད་སྨ་བ་ཁྱེད་ཀིས་སྟོང་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཁས་བླངས་

ཤིང༌། སྟོང་པ་མིན་པ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་སྟོང་པ་ཡང་མི་འཐད་པས་དངོས་པོ་བདེན་

པར་གྲུབ་ཅེ་ན། སྟོང་ཉིད་ཡོད་པས་ལོག་ཕྱོགས་བདེན་གྲུབ་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ་པར་

ཐལ། སྟོང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཡོད་ན་གཞི་ཆོས་ཅན་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་འཐད་ན་ཡང་

བདེན་པས་མི་སྟོང་བ། མེད་པས་དེ་མེད་པར་སྟོང་པ་ནི་བདེན་གྲུབ་གང་ལས་འབྱུང་

བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གཞི་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་གྲུབ་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་

ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཅིག་ཤོས་གཞི་ཆོས་ཅན་བདེན་གྲུབ་ནི་མེད་པར་དེ་འགོག་བེད་ཀི་

གཉེན་པོ་བདེན་གྲུབ་འབྱུང་པར་འགྱུར། སྟོང་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་ན་གཞི་ཆོས་ཅན་

བདེན་གྲུབ་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་ལྡན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྩ་ཤེ་ལས། གལ་ཏེ་མི་སྟོང་ཅུད་

ཟད་ཡོད། །སྟོང་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་དང༌། བདེན་གཉིས་ལས། 

དགག་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །ཡང་དག་ཏུ་ནི་བཀག་མེད་གསལ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་མཐར་ལྟུང་ཕྱོགས་ལ་ཞེན་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། དགག་པ་དངོས་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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དང༌། སྐོན་སོང་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕྱོགས་མེད་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་བ་དགག་པ་དང༌། བདེན་

དངོས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དགག་པ་དང༌། མཐའ་བལ་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་བསྟན་

པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་སྟོང་ཉིད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་དེ་རང་གི་ཕྱོགས་སུ་མི་

འགྱུར་མོད་དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། རང་ལུགས་མེད་པ་རང་ལུགས་སུ་ཁས་བླངས་པས་

ཕྱོགས་པས་ཁས་བླངས་པར་འགྱུར་ལ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕྱོགས་

མེད་པས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དངོས་པོ་བདེན་པར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ལ་རང་

གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་ཕྱོགས་མེད་པ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་

ཕྱོགས་ཀི་ངོ་བོར་འགྱུར་ན་ཡང༌། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པས་དེ་ལ་ལྟོས་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀང་མི་སྲིད་དོ། །དེ་ཡང་དངོས་པོ་བདེན་

གྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་བསལ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཕྱོགས་མེད་པ་རང་

གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཉིད་མེད་ན་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་གང་ཞིག་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་

འགྱུར་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་

པའི་ཕྱིར། འདིས་ནི་སྟོང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་རང་ལུགས་ཡིན་པ་བཀག་པ་ཡིན་གི། རང་

ལུགས་མེད་པ་བསྟན་པར་བཤད་པར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་པོའི་ཁྱད་པར་བདེན་པར་གྲུབ་པས་བདེན་པར་

གྲུབ་མི་འཐད་པ་དང༌། མཐའ་བཞི་ག་རིགས་པས་ཁེགས་པ་དང༌། བདེན་པར་གྲུབ་

པ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཙམ་ཡང་མ་དམིགས་པའོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་དེ། མེ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་

བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཅེ་ན། གལ་ཏེ་མེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཚ་བར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་ལ། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མིན་ན་སྟེ་མིན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚ་བའི་མེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མིན་ཞེས་གོང་ཉིད་དུ་ནི། ཚ་

བ་མེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། །ཚ་བ་མིན་པ་ཇི་ལྟར་བསྲེག །དེས་ན་བུད་ཤིང་ཞེས་བ་

བ། །ཡོད་མིན་དེས་ན་མེ་ཡོད་མིན། ཞེས་པ་དེར་ལྡོག་པར་བས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་མེའི་དངོས་པོ་མཐོང་ནས་མེའི་དངོས་པོ་ནི། 

བདེན་པར་མེད་པ། ཞེས་བ་བར་ལྡོག་རིགས་པར་འགྱུར་ན་དེ་ལྟར་རྟེན་འབེལ་ལ་

སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་དང་ཡོད་མེད་སོགས་

ཕྱོགས་ནི་བཞི་ཆར་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་ཉེས་པ་སངས་པ་གང་ཞིག་མཐོང་ཕྱོགས་

བཞི་ཆར་ལ་སྐོན་མཐོང་བའི་ཕྱིར། བདེན་གྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་གང་ཡང་ཁས་བླང་བར་མི་

བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་འདིས་ཀང་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་ཏེ། 

རྡུལ་ལ་ཆ་ཤས་ཡོད་མེད་ཅེས། །དཔྱད་པ་དེར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། ཞེས་པའི་

སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རྡུལ་ཕན་ལ་ཡང་བདེན་པར་ཡོད་

པའི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པས་གང་དུ་མེད་པ་དེ་

ཇི་ལྟར་སྐེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཐུགས་

སུ་ཆུད་པའི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གིས་མ་རིག་པའི་མུན་པ་མཐའ་དག་བསལ་བའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟིགས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མེད་པ་ཉིད་ཀང་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རུང་བ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ན་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་འཐད་

པའི་ཕྱོགས་གང་དང་ཡང་མ་འབེལ་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ཆོས་གང་ལ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་

ཀི་རྣམ་དབེ་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཆོས་ཀུན་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང༌། བདེན་པས་སྟོང་པ་

གཉིས་སུ་ཡོད་པ་མིན་ན་རྡུལ་ཕན་སོགས་གཞན་གང་ཞིག་བདེན་པར་ཡོད་པའི་

དངོས་པོ་ཡོད་བདེན་གྲུབ་མཐའ་དག་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལའང་ཁོ་བོ་

ཅག་གིས་བཤད་པའི་འཐད་པ་ཁོ་ནས་མཐའ་གཉིས་སངས་པའི་ཚུལ་དེ་ཁས་ལེན་

རིགས་ན། བདེན་གྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་བཟུང་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་བརྒལ་བ་གཞན་པོ་ཅི་སྟེ་

བེད། སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤོས་པའི་མཐའ་དང་བལ་བ་ཁས་

བླང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རིགས་པ་གང་གིས་བདེན་སྟོང་གི་ཕྱོགས་འདི་མི་འགྲུབ་པ་སྲིད་

ན། ཁོ་བོ་ཅག་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར་བའི་དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་མི་

ནུས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ཁས་བླངས་པར་བའོ། །ཕྱི་དང་ནང་གི་

དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་ན། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་མི་ལྟོས་

པར་འགྱུར་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་

རྣམ་པར་དབེ་བ་མི་རིགས་ཏེ། ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་བཀག་པ་ཙམ་གིས་ནམ་

མཁའ་ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པ་བཞིན་དུ་རས་རྣམས་ཀུན་ལ་བདེན་སྟོང་གི་རང་བཞིན་

གང་མཐོང་བ་དེ་ནི། དངོས་པོ་གཅིག་གི་ལྟ་པོ་གང༌། །དེ་ནི་ཀུན་གི་ལྟ་པོར་
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བཤད། །གཅིག་གི་སྟོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཀུན་གི་སྟོང་པ་ཉིད། ཅེས་བཤད་པ་

དང༌། མདོ་ལས། གང་གི་དངོས་པོ་དེ་རྣམས་དངོས་མེད་ཤེས་གྱུར་པ། དེ་ནི་དངོས་

པོ་ཀུན་ལ་ཆགས་པ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་གང་ལ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་དང་མ་གྲུབ་པའི་རྣམ་དབེར་མི་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བདེན་སྟོང་གི་ཕྱོགས་ཁས་བླང་རིགས་ཤིང་དེ་ཁས་མི་

ལེན་ན་ལན་གདབ་རིགས་པ་ལ་དེ་མི་ནུས་པ་དང༌། བདེན་སྟོང་སུན་འབིན་པའི་

ཕྱོགས་རད་དཀའ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་རྟོག་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་བདེན་སྟོང་ཁས་བླང་བར་བ་བའམ་

ཡང་ན་དེ་ལ་ལན་གདབ་པར་བའོ། །ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་པས་ཁས་ལེན་པ་དེ་ལ་ལན་

གདབ་རིགས་ཀི་ཁྱོད་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་མེས་པས་ཇི་ལྟར་ལེན་གདབ་པར་བ། དེས་

ན་ལན་མ་སྨས་པ་ཉིད་དོ་སམ་ན། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་ཕྱིར་དབུ་མ་ལ་

གཞན་གི་ཕྱོགས་ལ་ལན་བརོད་པ་མིན་པར་གགས་ན་ནི་སྟོང་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀིས་ལྡོག་པའི་ཁྱོད་རང་གི་ཕྱོགས་ཀང་ཅིའི་ཕྱིར་ན་བསྒྲུབ་པར་རིགས་པར་

མི་འགྱུར་རང་ཕྱོགས་མི་བསྒྲུབ་ན་གཞན་ཕྱོགས་འགོག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཉིད་

མེད་པ་པར་གྱུར་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་ལུགས་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ཀང༌། གཞན་ཕྱོགས་སུན་འབིན་པར་

བེད་པའི་གཏན་ཚིགས་རེད་པར་ས་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་བརོད་ཅིང་གགས་སོ་ཞེ་ན་

དེ་ལྟ་ན་སུན་འབིན་བེད་པའི་གཏན་ཚིགས་རེད་ས་བ་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཡོད་པས། ཁྱོད་

ཀིས་ཀང་གཞན་གི་ཕྱོགས་དབུ་མ་པ་ལ་སྐོན་བརོད་པ་ཉིད་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་ནུས་
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དེས་ན་ཁྱོད་ཀིས་གཞན་ཕྱོགས་ལ་སྐོན་བརོད་མི་ནུས་པས་སྟོང་ཉིད་སུན་འབིན་

པའི་གཏན་ཚིགས་རེད་མི་སའོ། །

གསུམ་པ་ཡོད་མེད་བདེན་གྲུབ་རིགས་པ་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། 

བདེན་སྟོང་དང་བདེན་གྲུབ་གཉིས་ཚིག་ཙམ་གིས་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་མཚུངས་པ་དང༌། 

བདེན་ཡོད་དུ་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་དོན་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་པས་

བདེན་པར་ཡོད་པར་ཐ་སད་བཏགས་པས་བདེན་པར་ཡོད་ན་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོད་པ་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རིགས་པ་མེད་པར་ཡང་ཡོད་ཅེས་བ་བ་ཚིག་ཙམ་ཞིག་གིས་གལ་

ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་དངོས་པོ་ཡོད་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གི་བདེན་པར་མེད་ཅེས་བ་བ་ཚིག་

ཙམ་ཚིག་གིས་བདེན་པར་མེད་པར་ཡང་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཅིས་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རིགས་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་འུ་བུ་ཅག་”གཉི་

གས་གཉིས་སུ་སྨ་བ་བསལ་ནས་གཉིས་མེད་པར་སྨ་མ་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་

བའི་གཞུང་བཙུགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདིར་སྨས་པ། དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་མེད་ན་དངོས་པོ་ཡོད་དོ་

ཞེས་པའི་མིང་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་ཡོད་དོ་ཞེས་པའི་མིང་

མི་རུང་བ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཡོད་ཅིང་བདོག་

ཅེས་མིང་བཏགས་པ་དེའི་ཕྱིར། བདེན་པར་མེད་པར་མི་འགྱུར་ན་གང་གི་ཕྱིར་

བདེན་པར་ཡོད་ཅེས་མིང་བས་པ་དེའི་ཕྱིར་བདེན་པར་ཡོད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་

རོ། །མིག་ལེགས་པ་ལ་ཞར་བཞེས་པ་དང༌། ཚེ་ཐུང་བ་ལ་ཚེ་རིང་ཞེས་པས་དོན་མི་
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འགྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཚིག་ཙམ་གིས་དོན་འགྲུབ་ན་བདེན་པར་ཡོད་ཅེས་

རྟོག་པ་ལྟར་བདེན་པར་མེད་པར་ཡང་ཁས་ལེན་རིགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒ་རྣམས་ནི་དོན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པར་བེད་པ་

མིན་ཏེ། སྟོན་ན་མེ་ཞེས་སྨས་ན་ཁ་ཚིག་པར་འགྱུར་ལ། བུམ་པ་ཞེས་སྨས་ན་ཁེངས་

པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས། དོན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མི་རེག་པའི་རོད་བེད་

དང༌། བརོད་བའི་བར་འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ཅིང་དེ་དག་གི་ངོ་བོ་ལ་མི་རེག་པའི་སྒ་རྣམས་ཀིས་

འཇིག་རྟེན་པས་བརོད་པས་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་གང་རང་བཞིན་

གིས་ཡོད་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་གི་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་པར་ཅིས་འགྱུར་དོན་

དམ་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །བཞི་པ་མེད་པ་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་བ་དགག་པ་ལ་

གཉིས། དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་བཀག་པས་དངོས་པོ་ཡེ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་དགག་པ་དང༌། 

དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་མེད་པས་དངོས་མེད་བདེན་གྲུབ་ཀང་མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁྱོད་ཀིས་དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བསལ་བས་དངོས་པོ་རྣམས་

མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཀུན་བདེན་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་

དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་ནི་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དབུ་མ་པའི་ཕྱོགས་

རྣམས་ཀུན་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་སྔར་ཡོད་གསར་དུ་བཀག་པའི་དངོས་པོ་མེད་པ་

མི་རིགས་སོ། །བདེན་གྲུབ་སྔར་ནས་ཡོད་མ་མོང་བའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ནི། དགག་བ་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་བཀག་པའི་

དངོས་མེད་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སྲིད་པ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འཇིག་རྟེན་ན་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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དངོས་པོ་ཞིག་པ་ལ་དངོས་པོ་མེད་པར་སྨ་བ་ལྟར། བུམ་པ་ཡོད་མ་མོང་ན་བུམ་པ་

ཞིག་པ་མི་འཐད་པས་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་མེད་པར་དངོས་པོ་ནི་མེད་པ་བདེན་གྲུབ་

གང་ལས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། བལྟོས་པ་མེད་པར་བལྟོས་ཆོས་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པའི་

ཕྱིར། ལྔ་པ་སྟོང་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་རྟགས་ཡོད་པས་སྟོང་པར་མི་འགྱུར་བ་དགག་པ་

ལ་གཉིས། གཏན་ཚིགས་ཡོད་པས་བདེན་གྲུབ་ཡོད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་གནོད་པ་

བསྟན་པ་དང༌། དཔེ་ཡོད་པས་སྟོང་པར་མི་འགྱུར་བ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་གནོད་པ་

བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁྱོད་ཀིས་སྟོང་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་བསྟན་པར་བ་དགོས་

ལ། དེ་ལྟ་ན་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མིན་ཏེ། གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སང་གཞན་ཡང་བདེན་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། བདེན་པས་སྟོང་པ་

གཏན་ཚིགས་ལས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕྱིར་སྟོང་པར་མི་འགྱུར་ན་དམ་བཅའ་

དང་གཏན་ཚིགས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཞན་ཡིན་ན། འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་

ལ་དམ་བཅའ་གཏན་ཚིགས་ལས་གཞན་ནི་མིན་པར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་ཡིན་དགོས་པས་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་གོ་མི་

ནུས་པ་དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་པོ་བདེན་

གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པའི་ཉེས་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲུབ་བོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་གི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་དཔེ། གཟུགས་

བརན་སོགས་ཡོད་པ་དེས་ན་དཔེ་དང་འད་བར་གཞན་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། སྟོང་པར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་དཔེ་དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་དང་འབེལ་བ་ཞིག་གམ། མ་

འབེལ་བ་ཞིག་དང་པོ་ལྟར་ན། གཏན་ཚིགས་བདེན་གྲུབ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཉིད་

ཀིས་བསལ་ཟིན་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། གཏན་ཚིགས་དང་མ་འབེལ་བའི་དཔེ་ཙམ་

ལས་དོན་འགྲུབ་ན། དངོས་པོར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བ་རོག་ནག་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་

བཞིན་དུ་བདག་ཀང་ནག་པོ་ཡིན་ཞེས་བརོད་ནུས་སམ་ནུས་དགོས་ན། དཔེ་ཡོད་

པ་ཙམ་གིས་བདེན་གྲུབ་ཀི་དཔེར་མི་རིགས་སོ། །

དྲུག་པ་སྟོང་ཉིད་བསྟན་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་དཔེ་དང་གཏན་

ཚིགས་མེད་ཅིང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་མེད་ན་ཁྱོད་ཀི་བསྟན་བཅོས་བེད་པའི་

ཚོགས་པ་ཉིད་དགོས་པ་གང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་རྟོགས་ནས་

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་དེ་ཉིད་རྟོགས་པ་མཛེས་ཀི་སྟོང་ཉིད་མཐོང་བ་ལ་ཡོན་

ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་བདེན་པར་ཞེན་པ་

ཡོད་ན་དེས་ལས་བསགས་ནས་འཁོར་བར་འཁོར་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ལས་སྲིད་པ་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་བས་བདེན་པར་ཞེན་

པའི་རྟོག་པས་བདེན་པར་མཐོང་བ་ན་འཁོར་བའི་འཆིང་བ་སྟེ། དེས་ན་བདེན་འཛིན་

གི་ཞེ་ན་ཡུལ་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་འདི་དུ་

རིགས་པའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནས་དགག་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །མདོ་ལས། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་སྟེ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་

པ་ལྟར་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་དང་མི་འགལ་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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བར་རང་བཞིན་མེད་པ་སྟོན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

བདུན་པ་ཡོད་མེད་ཀི་མཐར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་པ་ནི། རང་གི་སེ་

པ་རྣམ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་

རྟོགས་པས་ཤེས་པ་བདེན་པར་ཡོད་ཅིང༌། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་

ཁས་ལེན་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཐ་སད་དུ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཅིང༌། དོན་

དམ་པར་གཉིས་ཀ་མེད་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གཅིག་ཡོད་ལ་ཅིག་ཤོས་མེད་

ཅེས་བ་བ་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་མིན་ཏེ། ”གཉི་ག་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང༌། དོན་

དམ་པའི་བདེན་པ་གང་ཡང་མིན་པའི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་པའང་མིན་ཏེ། ”གཉི་ག་ཐ་

སད་དུ་ཡོད་ཅིང༌། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐ་སད་དུ་ཕུང་

པོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་ཅིང་དོན་དམ་པར་མེད་པ་དེས་ན་སེམས་སེམས་བྱུང་འདི་བདེན་

པར་ཡོད་ལ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་འདི་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་ཅེས་བརོད་པ་ཉིད་དུ་ནུས་པ་

མིན་ནོ། །དེས་ན་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པ་ལྟར་

དབུ་མ་ལས་ཀང་ཁས་བླངས་པར་བའོ། །བརྒྱད་དང་མཐའ་བལ་རིགས་པས་དགག་

མི་ནུས་པ་ནི། དེ་ལྟར་རིགས་པའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནས་དངོས་པོ་བདེན་པར་སྨ་བ་

སོགས། ལེགས་པར་བཀག་པ་ན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨ་བ་ལ་སུན་འབིན་བརོད་མི་ནུས་

པར་འདི་སད་ཅེས། ད་ལྟ་ཁོ་བོས་ཁྱོད་ལ་ལན་གདབ་པར་མི་ནུས་མོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་

ཁྱོད་ལ་ལན་འདེབས་པར་འགྱུར་བ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་མངོན་

པར་བརྩོན་པ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀི་རེ་བ་འདི་ནི་རྫུན་པ་ཞིག་སྟེ། 

འདི་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་སྐོན་དང་བཅས་པའི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡོད་ན་དེ་
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རྣམ་པ་གཞན་དུ་བསྒྲུབས་པ་ལས་སུན་འབིན་ནུས་པ་སྲིད་ཀང༌། དབུ་མ་པ་གང་ལ་

དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅིང་དངོས་པོ་

མེད་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་ཡོད་མེད་”གཉི་ག་དང༌། ”གཉི་ག་མིན་པའོ། ཞེས་

གང་ལ་ཉེས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱོགས་ནི་ཡོད་པ་མིན་པ་དེ་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་

ནའང་ཀན་ཀ་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཁས་པ་སྟོང་ཉིད་སྨ་བ་ལ་སུན་འབིན་

པ་ནི། ནམ་མཁའ་ལ་རི་མོ་འདི་མི་ནུས་པ་དང༌། ལགས་ཀིས་བཞུས་པས་གཟིར་

བར་བེད་མི་ནུས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་འབངས་ཀིས་རབ་

བེད་དང་པོ་བརྒྱད་ཀི། ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་ལ་དཔེ་རེ་སྦར་བ་ནི། ཚིག་མངས་སུ་

དོགས་པས་མདོ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཞིབ་ཏུ་མ་སྤོས་སོ། །

འདིར་སྨས་པ། ཉི་མའི་འོད་ཀིས་མུན་པ་ཀུན་སེལ་ཞིང༌། །མུན་པ་ཉི་འོད་

འཇོམས་པའི་ནུས་མེད་ལྟར། །ཡང་དག་ལྟ་བས་མཐར་འཛིན་ཀུན་འཇོམས་

ཤིང༌། །དེ་ལ་ཀན་ཀའི་གོ་སབས་རིང་དུ་སངས། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ལས་སོབ་

དཔོན་དང་སོབ་མ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་

བཅུ་དྲུག་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

བཞི་པ་མཇུག་གི་དོན་ལ་གཉིས། བསྟན་བཅོས་གང་གིས་མཛད་པ་དང༌། 

བསྒྱུར་བེད་གང་གིས་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
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རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ། དེའ་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་

ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་རོགས་སོ།།  །།

གཉིས་པ་ནི། དཔལ་ཁ་ཆེའི་གོང་ཁྱེར་དཔེ་མེད་ཀི་དཔུང་རིན་ཆེན་སས་པའི་

ཀུན་དགའ་ར་བར། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་བམ་ཟེ་རིན་ཆེན་རོ་རེའི་དབོན་པོ་བམ་ཟེས་

རའི་སྲས་སུར་ཛཱ་ན་དང༌། བོད་ཀི་ལོཙྪ་བ་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་མ་ལུས་པ་ཐུགས་

སུ་ཆུད་པའི་པ་ཚབ་ཉི་མ་གགས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་སད་ལས། བོད་ཀི་སད་དུ་བསྒྱུར་

ཏེ་འཆད་ཉན་གིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།  །།

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་གོ་འཕང་མཆོག་བརེས་ཤིང༌། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་ཆེས་

ཆེར་གསལ་མཛད་པ། །འཕགས་པ་ལྷ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས། །བདག་སོགས་ཀུན་

གི་གཙུག་ན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་ཡལ་བར་འདོར། །དི་མེད་

རིགས་པའི་མིག་དང་མི་ལྡན་པར། །གཟུ་ལུམ་རང་དགར་འཇུག་པའི་ངན་རྟོག་

གིས། །ལུགས་འདི་ལོག་པར་འཆད་པ་མ་བཟོད་ནས། །ཐེག་མཆོག་རིགས་ལ་གནས་པའི་

སྐེ་བོ་རྣམས། །རང་རྒྱུད་སིན་དང་གོལ་བར་བེད་པའི་ལམ། །གསལ་ལ་མ་འདེས་རོགས་

པར་འགེལ་པ་ཡི། །གཞུང་འདིའི་ཚིག་དོན་གོ་སའི་ངག་གིས་བཤད། །འཕགས་པའི་བཞེད་

པ་ཤིན་ཏུ་རེད་པ་དཀའ། །བདག་བློ་དམན་ཞིང་སྦངས་པའི་སྟོབས་ཞན་པས། །གལ་ཏེ་འདི་

ན་ནོངས་པའི་ཚོགས་མཆིས་རྣམས། །བླ་མ་ལྷར་བཅས་རྣམས་ཀིས་བཟོད་མཛད་

རིགས། །མཐའ་བལ་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་གསལ་བེད་པ། །འདིར་འབད་རབ་དཀར་དགེ་བ་

ཅི་བསགས་དེས། །སྲིད་པའི་བཙོན་རར་བཅིངས་པའི་འགོ་བ་རྣམས། །ཐར་པའི་བདེ་བ་བླ་

མེད་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀང་དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་
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དང་ནམ་ཡང་མི་འབལ་ཞིང༌། །ལམ་འདིར་ཐོས་བསམ་བསོམས་པས་རབ་ཞུགས་ཏེ། །ཀུན་

མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་

འདི་ནི། བསབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གཅེས་སྤས་སུ་མཛད་ཅིང༌། སོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་

བླ་མ་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ་བ་དང༌། །ཁྱད་པར་དུ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཁུར་གིས་མི་

ངལ་བའི་བླ་མ་གགས་སེང་བས་འབུལ་བ་མེ་ཏོག་གི་རིམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པས་

མདོ་ཁམས་སྟོད་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་ཞིང༌། མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་མང་དུ་ཐོས་

པའི་སེ་སོད་འཛིན་པ་ཆེན་པོ། རྩེ་ཐང་པ་ཀུན་དགའ་སེངེ་ལ་སོགས་པ། སེ་སོད་འཛིན་པ་དུ་

མས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་པ་ཆེན་པོ་ཁྱད་པར་དུ་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་

འབེལ་རྣམས་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་ལྟར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་རེ་བཙུན་དམ་པ་རེད་མདའ་པ་གཞོན་ནུ་བློ་གོས་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པའི་སོན་ལམ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ། སིགས་དུས་ཀི་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ། རེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་

དང༌། ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་ཡུན་རིང་དུ་གུས་པས་བསྟེན་ཅིང༌། དེ་གཉིས་ཀི་

ལེགས་པར་བཤད་པའི་བཀའ་དིན་ལས། རིགས་པ་སྨ་བ་དགེ་སོང་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས། 

འབོག་རི་བོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་སྦར་བའོ། །ཡི་གེ་པ་ནི་སོམ་བརྩོན་སེ་

སོད་འཛིན་པ་རིན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ལོ། །འདིས་ཀང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོ་

ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་

ཅིག །

ༀསྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་



དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།
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འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །

སརྦ་མང་ལཾ།།
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༄༅། །སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའི་མཚན་གི་ཕན་ཡོན་

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ། སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའི་མཚན་གི་ཕན་ཡོན་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པས། བསལ་པ་ཁི་ཕག་གཅིག་གི་

སིག་པ་འདག་གོ །རོ་རེ་སིང་པོ་དེ་དང་འད། རིན་ཆེན་འོད་འཕོས་བསལ་པ་སུམ་ཁི་

ཆིག་སྟོང་གི་སིག་པ་འདག །ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་བསལ་པ་བརྒྱད་ཀི་སིག་པ་

འདག །དཔའ་བོའི་སེས་ངག་འཁྱལ་གི་སིག་པ་འདག །དཔལ་དགེས་ཀིས་ཡིད་

ཀིས་བསགས་པའི་སིག་པ་འདག །རིན་ཆེན་མེས་དགེ་འདུན་གི་དཀོར་ལ་འབགས་

པའི་སིག་པ་འདག །རིན་ཆེན་ཟླ་འོད་ཀིས་བསལ་པ་གཅིག་གི་སིག་པ་འདག །མཐོང་

བ་དོན་ཡོད་ཀིས་འཕགས་པ་སྐུལ་བ་བཏབ་པའི་སིག་པ་འདག །རིན་ཆེན་ཟླ་བས་མ་

བསད་པའི་སིག་པ་འདག །དི་མ་མེད་པས་ཕ་བསད་པའི་སིག་པ་འདག །དཔལ་སྦིན་

གིས་དག་བཅོམ་པ་བསད་པའི་སིག་པ་འདག །ཚངས་པས་དགེ་འདུན་གི་དབེན་

བས་པའི་སིག་པ་འདག །ཚངས་པས་བིན་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་

སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བའི་སིག་པ་འདག །ཆུ་ལྷས་དག་བཅོམ་ལ་སུན་ཕྱུང་བའི་

སིག་པ་འདག །ཆུ་ལྷའི་ལྷས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངེས་པ་ལ་གནས་པ་བསད་པའི་

སིག་པ་འདག །དཔལ་བཟང་གིས་སོབ་དཔོན་བསད་པའི་སིག་པ་འདག །ཙནྡན་



སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའི་མཚན་གི་ཕན་ཡོན། 
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དཔལ་གིས་དགེ་འདུན་འདུ་བའི་སོ་བཀག་པའི་སིག་པ་འདག །གཟི་བརིད་མཐའ་

ཡས་ཀིས་མཆོད་རྟེན་བཤིག་པའི་སིག་པ་འདག །འོད་དཔལ་གིས་ཞེ་སང་གིས་

ཀུན་ནས་བསངས་པའི་སིག་པ་འདག །མ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་གིས་འདོད་ཆགས་

ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་སིག་པ་འདག །སྲེད་མེད་ཀི་བུས་བསལ་པ་ཁིའི་སིག་

པ་འདག །མེ་ཏོག་དཔལ་གིས་བསལ་པ་འབུམ་གི་སིག་པ་འདག །ཚངས་པའི་འོད་

ཟེར་གིས་བསལ་པ་སྟོང་གི་སིག་པ་འདག །པདྨའི་འོད་ཟེར་གིས་བསལ་པ་བདུན་གི་

སིག་པ་འདག །ནོར་དཔལ་གིས་བག་ཆགས་ཀི་སིག་པ་འདག །དན་པའི་དཔལ་

གིས་ལུས་ཀི་སོ་ནས་བས་པའི་སིག་པ་འདག །མཚན་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་

བསྒགས་ཀིས་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ་མཉེས་པར་མ་བས་པའི ་སིག་པ་

འདག །དབང་པོའི་མེ་ཏོག་རྒྱལ་མཚན་གི་རྒྱལ་པོས་ཕག་དོག་བས་པའི་སིག་པ་

འདག །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོད་པའི་དཔལ་གིས་གཞན་སིག་པ་བེད་དུ་བཅུག་པའི་

སིག་པ་འདག །གཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་ང་རྒྱལ་གིས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའི་སིག་པ་འདག །རྣམ་པར་གནོན་པ་གཤེགས་པས་ཕ་མ་བས་པའི་སིག་

པ་འདག །ཀུན་ནས་སང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་གིས་གཞན་གིས་སིག་པ་བས་པ་ལ་

ཡི་རང་བས་པའི་སིག་པ་འདག །རིན་ཆེན་པདྨས་རྣམ་པར་གནོན་པས་ཆོས་སོང་གི་

ལས་བས་པའི་སིག་པ་འདག །རིན་པོ་ཆེའི་པདྨ་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པ་སངས་རྒྱས་

རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པས། དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་སིག་པ་

འདག་གོ །འདི་དག་ནི་ཇོ་བོ་རེའི་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །བང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་འདིས་

སིག་པའི་གཉེན་པོ་སྟོབས་བཞི་ཚང་བར་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་
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སྐབས་སུ་འགོ་བས་རྟེན་གི་སྟོབས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སོ་ལྔ་ལ་ཕྱག་བཙལ་

བས། གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་གཅོད་པའི་སྟོབས་དང༌། བདག་གི་སྐེ་བ་འདི་དང་ཞེས་པ་

ནས། མི་འཆབ་བོ། ཞེས་པའི་བར་གིས་རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་སྟོབས་དང༌། སན་

ཆད་ཀང་གཅོད་ཅིང་སོམ་པར་བགིད་ལགས་སོ། ཞེས་པས་སར་ལྡོག་པའི་སྟོབས་

བསྟན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། 

ཞེས་པ་ནས། བདག་གིས་ཀང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགི། ཞེས་པའི་བར་གི་ཕྱིན་

དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་

བསྔོ་བ་དང༌། སིག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སོ་སོར་བཤགས། ཞེས་པ་ནས། བདག་བླ་ན་

མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཆོག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའི་བར་གིས་གོང་གི་སྟོབས་

བཞི་པོ་ཕུང་པོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་ལ། མི་མཆོག་རྒྱལ་བ་གང་དག་ད་ལྟར་

ཞུགས་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ནི་དེ་གསུམ་བརྟན་པར་བེད་པའོ། །

བཤགས་པ་བེད་པའི་ཚེ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དབུས་

དང༌། གཞན་རྣམས་ཕྱོགས་བཞི་དང༌། སྟེང་འོག་རྣམས་སུ་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་

རང་ཉིད་གནས་པ་མོས་པར་བའོ། །ཇི་སེད་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་དང༌། འཚོ་ཞིང་ཞེས་

པའི་བར་ནི། རིམ་པ་ལྟར་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གི་སྐུ་བརེས་པའམ། དུས་གསུམ་

དུ་བཞུགས་པའམ། རང་དང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །སིག་

པ་མི་དགེ་བའི་ལས་བགིས་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཉེས་པ་རང་རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་

ནས་འགོད་པ་བསོམ་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པ་སོགས་བཞི་ནི། ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་

དང་ཇི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། དེ་ནས་ཤའི་མིག་
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གིས་མཐོང་བ་ལྟར་གསལ་བར་མཁྱེན་པས་སྤན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། རང་གི་དེ་མི་

དགེའི་འདུས་བས་པ་རྣམས་དཔང་པོར་ཡོད་པས་དཔང་དུ་གྱུར་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་

དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ཚད་མར་གྱུར་པའོ། །སྔར་སིག་པ་བས་པ་རྣམས་ངག་ཏུ་བརོད་པའི་

སོ་ནས་མཐོལ་བ་དང༌། ལུས་ཀི་ཐལ་མོ་སྦོར་བ་དང༌། ཕྱག་འཚལ་བ་སོགས་གུས་

པའི་སྤོད་ལམ་གིས་བཤགས་པ་དང༌། ཡིད་ཀིས་གསང་སེམས་མེད་པས་མི་འཆབ་

པ་དང༌། ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབ་ཀང་མི་བེད་པ་ནི། སན་ཆད་ཀང་སོམ་པར་བགིད་

ལགས་སོ་ཞེས་པའོ། །སྦིན་པ་ཐ་ན་དུད་འགོའི་སྐེ་གནས་སུ་སྐེས་པ་ལ་ཟས་ཁམ་

ཅིག་ཙམ་སྦིན་པས་མཚོན་པའི་སྦིན་པ་བཏང་བ་དང༌། མི་དགེ་བཅུ་ལ་སོམ་སེམས་

བཏང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པ་དང༌། མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ནི་ཚངས་པ་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་བམས་སོགས་ཚད་མེད་པ་བཞི་བསོམ་པ་ནི། 

ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བམས་སོགས་ཀིས་ཁོང་ཁོ་འཇོམས་

པས་གཞན་གིས་གནོད་པ་བེད་པ་ལ་བཟོད་པར་བེད་ལ། དེས་མཚོན་ནས་བཟོད་པ་

བསོམ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་ཆེད་དུ་སྤོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་

པ་དང༌། བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་བསམ་གཏན་

བསོམ་པ་དང༌། བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཆོས་

སྐུ་ཡིན་ལ། དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སྟོང་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཤེས་རབ་

བསོམ་པ་སྟེ། ཕྱིན་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་དགེ་རྩ་བསྔོ་བའོ། །ཕུང་པོ་གསུམ་ནི། 

ཚོགས་གསོག་པ། སྒིབ་པ་སྦོང་བ། དགེ་རྩ་སེལ་བ་ཡིན་ལ། སིག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་

སོ་སོར་བཤགས་སོ། ཞེས་པས་གཉིས་པ་དང༌། བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་
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སུ་ཡི་རང་ངོ་ཞེས་པས་དང་པོ་དང༌། བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

ཅིག །ཅེས་པས་གསུམ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་

བསྟན་ཏེ། གོང་གི་སྟོབས་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་དེ་གསུམ་པོ་དེར་འདུས་སོ། །གསོལ་

བ་འདེབས་པ་ལ་ཆོས་འཁོར་བསོར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌། མ་ངན་ལས་

མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གཉིས་བདག་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཆོག་

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པས་རོགས་བང་ལ་ཐོབ་བར་སོན་པའི་སེམས་བསྐེད་

ནས་དགེ་རྩ་བསྔོ་བའོ། །དེ་རྣམས་བརྟན་པར་བེད་པ་ནི་མི་མཆོག་རྒྱལ་བ་སོགས་

ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་དར་མ་རིན་ཆེན་གི་གསུང་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཟིན་

བིས་སུ་བཀོད་པའོ།།  །།

ༀ་སྭསྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །

 སརྦ་མང་ལཾ།།



པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། ། 

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 
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