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ཀི་གཞུང་མང་པོར་ཡང་མཁས་པར་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་

བཟང་པོས་མཁན་པོ་དང་། རེད་འདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གྲོས་ཀིས་ལས་སློབ། གངས་ཅན་པ་ཀུན་

དགའ་དཔལ་གིས་གསང་སྟོན་མཛད་དེ་མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་གི་དབུས་སུ་བསེན་

པར་རོགས། ས་སྐྱ་དང་། གསང་ཕུ། རེད་ཐང་སོགས་སུ་དཀའ་བཅུའི་གྲྭ་སོར་མཛད་དེ་མཁས་

པའི་གྲགས་པ་རྒྱས་ཤིང་དཀའ་བཅུ་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཡང་ཐོགས། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་དཀའ་བཅུའི་

གྲྭ་སོར་མཛད་པའི་སོལ་ཡང་ཐོག་མར་འདི་ནས་བྱུང་བར་གྲགས། 

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

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

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་གཉལ་སྟོད་ར་གྲོང་དུ་སློབ་མའི་ཚོགས་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ལ་བཀའ་ཆོས་གསུང་

བཞིན་པ་དང་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཀི་དཀའ་གནས་ལས་བརམས་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་བ་མའི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་དཔགས་པར་དཀའ་བས་ཡིད་དབང་

མེད་དུ་འཕྲོག་སྟེ་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་ཕག་བས། རེས་སུ་འཛིན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་སློབ་

མའི་གཙོ་བོར་གྱུར། 

དེ་ནས་བརམས་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་སློབ་

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

མང་དུ་གནང་།

རེ་བ་མས་འབྲོག་རི་བོ་ཆེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་ཕག་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་སློབ་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་སློབ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མགྲིན་

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

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

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

དང༌འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་སེལ། མདོ་ཕོགས་གཞུང་ཆེན་མོའི་འཆད་ཉན་དང་། 

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

ར་བཤད། རིམ་གཉིས་ཀི་ཁིད་སོགས་རེ་བ་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་ལ་བུར་གྱུར་ཏེ་རེའི་

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

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

མར་གནས་པ་དང་ཕོགས་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ལ་

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། དབུ་མ་ར་འཇུག །དང་ངེས་རྣམ་འབེད་སོགས་མདོ་ཕོགས་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་བ་མའི་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན་གི་སོ་ནས་ཉིན་མོ་ལར་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་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བར་མཛད། 

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

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

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

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

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

གསུང་རོམ་ལ་ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་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་འགྲེལ་པ། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་

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

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

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

དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་གི་བསྡུས་དོན། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་བསྡུས་དོན། དབུ་མ་ལ་འཇུག་

པའི་བསྡུས་དོན། རེའི་གསུང་ཟིན་བྲིས་སུ་མཛད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་གསུང་

རོམ་པོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་བཞུགས་སོ། །

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་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་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནོར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

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

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

ལྷག་འཕྲོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརོན་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་རོམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

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

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

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱོན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསེས་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་རོམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་

འགྲོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་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་ཕིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་

ལ། མ་ཕི་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་བྲེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ཞིབ་སྡུར་བེད་

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

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

རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

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

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

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

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

ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གྲངས་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་

ཕྲད་སྦྱོར་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་རགས་“འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བྲིས་མེད།

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

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

སྐུ་འབུམ། བ་བྲང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། 

མཐའ་མཆན་གི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

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

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

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

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

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། མ་ཕིའི་ཤོག་གྲངས་



ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད།

 x  

༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བྲིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་

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་གྲངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བ་བྲང་

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

དགོས་པ་ལ་བུ་ཡིན། 

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

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

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་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་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀི་ཊིཀ་ཆེན་དགོངས་

པ་རབ་གསལ་གི་སད་ཆ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཉིས་པ་རང་གིས་གཞལ་བ་

རོགས་ནས་གདུལ་བ་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་ལ་གཉིས། གཞུང་དངོས་

དང༌། ལེའུའི་མཚན་ནོ། །

ལའེུ་གསུམ་པ་གཞན་རསེ་སུ་འཛནི་པའ་ིཐབས་བཤད་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བའི་ཡན་ལག་

སྒྲུབ་ངག་དང༌། མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་ཡན་

ལག་སུན་འབིན་གི་ངག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་དང༌། སྒྲུབ་པ་ལར་སྣང་དང༌། དཔེ་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་ཡན་ལག་ལོགས་པ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་བེད་ངག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་དང༌། བརོད་བ་དོན་

གི་རང་བཞིན་བཤད་པའོ། །

རྗོད་བྱདེ་ངག་ག་ིརང་བཞནི་བཤད་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་ཉིད་སྟོན་

པའི་ཚིག་གི་རྣམ་བཅད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དང་པོ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་འདིར་ཚུལ་

གསུམ་པའི་རགས་ཤེས་ཀང་བརོད་ཚུལ་ལ་མི་མཁས་པའི་བིས་པ་དག་རེས་སུ་

བཟུང་བའི་ཕིར་དུ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་འཆད་དོ། །གཞན་དོན་

རེས་སུ་དཔག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་གང་ཞེ་ན། ཕི་རྒོལ་ཤེས་འདོད་དང་ལྡན་པའི་ངོར་

སབས་དང་མཐུན་པར་རྒོལ་བ་ཡང་དག་གིས་གང་བས་པ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་ཡིན་

པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་སྒ་ཡང་བས་སོ། །ཞེས་པའི་ངག་ཆོས་ཅན། 

གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་མཐོང་བའི་ཚུལ་

གསུམ་དོན་ལ་གྲུབ་པ་ཕི་རྒོལ་གི་བོ་ངོར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་ལྷག་ཆད་

དང་བྲལ་བའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་གིས་མཐོང་བས་

རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དང༌། དོན་སོས་པས་བརོད་བའི་ཁྱད་པར་དང༌། རབ་གསལ་བེད་

སོས་པས་ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དང༌། བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་བསྟན་ཏོ། །གཅད་བ་ཚུལ་

གསུམ་དོན་ལ་ཡོད་ཀང་རྒོལ་བ་རང་གིས་མ་ངེས་པ་དང༌། ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་མེད་

པ་དང༌། དོན་ལ་ཡོད་ཅིང་རྒོལ་བས་ངེས་ཀང༌། ལྷག་ཆད་དང་བྲལ་བར་ཚུལ་གསུམ་

གསལ་བར་བེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་དམ་བཅའི་བརོད་པ་དང་གཏན་ཚིགས་བརོད་

པ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

རབ་རོད་བེད་ཅེས་མ་སོས་པར་རབ་གསལ་བེད་ཅེས་སོས་པ་ནི། ཁྱབ་པ་

གཅིག་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ན་ཅིག་ཤོས་ཤུགས་བསྟན་ཡིན་པ་གོ་བར་བ་བའི་ཆེད་

ཡིན་གི། སྒའི་ཤུགས་ཀི་བསྟན་བ་ཡིན་ན་སྒའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་སྟོན་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རགས་དང་བསྒྲུབ་བ་གཉིས་ཀ་རྒོལ་བས་མཐོང་བའི་དོན་ཡིན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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མོད་ཀི་འདིར་ནི་རགས་ཉིད་ལ་བ་སྟེ། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་ལོག་གྱུར་གོ་བེད་ཀི་ཡན་

ལག་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། དམ་བཅའ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་དང༌། དེ་བརོད་པ་སྒྲུབ་ངག་

གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཕོགས་ཆོས་སྔར་ངེས་ཟིན་མ་

བརེད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཁྱབ་པ་བརོད་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་ངེས་ཟིན་མ་

བརེད་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཕོགས་ཆོས་བརོད་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་

སྔར་ཤེས་ཟིན་བརེད་པ་ལ་གཉིས་ཀ་བརོད་པ་དང༌། སྒྲུབ་ངག་དང་པོར་བཀོད་ནས་

ཚུལ་གསུམ་གཞི་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་གང་ཡིན་ཡང་ཚུལ་གསུམ་ག་ཕི་རྒོལ་གིས་

མ་ངེས་པ་དེ་སིད་དུ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང༌། དེ་སྟོན་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་ཡང་ཕི་

རྒོལ་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་ངག་གཉིས་རགས་འགལ་

བའི་དོགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་དང༌། མ་ངེས་པའི་དོགས་པ་ཤས་ཆེ་

བ་ལ་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་འགོད་ལ། ཕི་རྒོལ་ཤིན་ཏུ་རོངས་པ་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་

བརོད་དགོས་པ་དག་ཀང་སིད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་རགས་ནི་གསལ་བེད་པའོ། །ཞེས་སོས་པས་ཆོག་

མོད། རང་གིས་མཐོང་དོན་ཞེས་སོས་པ་ཇི་ལར་ཡིན་ཞེ་ན། རང་གིས་མཐོང་དོན་

ཞེས་སོས་པ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། 

ཇི་ལར་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལས་རགས་ཅན་ལོག་གྱུར་གི་དོན་

ལ་དམིགས་པའི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལར་ཕི་རྒོལ་གཞན་ལ་

རགས་ཅན་གི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་དོན་ལ་གྲུབ་

པའི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་སྟོན་པར་བེད་པ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་
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ཕིར། འདི་ལ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་བཀོད་ཀང་ཆོག་གོ །འདོད་པས་

ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་རྒོལ་བ་རང་གི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མཐོང་བ་དང༌། གཞན་

ལ་རོགས་པ་སྐྱེད་འདོད་ཀི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་བསྟན་ལ། དེ་མན་ཆད་ཀིས་བརོད་བ་དང་

ངོ་བོ་དང་བེད་པའི་ཁྱད་པར་བསྟན་ཏོ། །རེས་དཔག་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཚིག་རེས་

དཔག་ཏུ་ཇི་ལར་འགྱུར་ཞེ་ན། བཏགས་མིང་ཡིན་ཏེ། འདི་ལར་གཞན་དོན་རེས་

དཔག་ལ་རེས་དཔག་གི་མིང་གིས་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་ཕིར། བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་ཐོས་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དང༌། ཕི་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ལ་

ལོག་གྱུར་གི་རོགས་པ་ཡང་དག་བསྐྱེད་པ་གཞན་གིས་བསྟན་པ་ལ་བལོས་པར་

ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་རེས་དཔག་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རེས་དཔག་

གིས་སྒས་བསྟན་པ་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རང་གིས་མཐོང་དོན་སོས་པའི་དགོས་པ་དང༌། རབ་

གསལ་བེད་སོས་པའི་དགོས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ་དང༌། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། དགོས་པ་བཏུས་ཏེ་བསྟན་པར་གོ་བར་

བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་མཐོང་བ་གསལ་བར་བེད་པའོ། །ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་སོས་

པས་ཆོག་མོད་རང་སོས་པ་དང་དོན་སོས་པ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཞན་དོན་

རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་སབས་འདིར་རང་གིས་མཐོང་ཞེས་རང་གིས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་དང༌། དོན་ཞེས་སོས་པ་ནི་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། 
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གཉིས་པ་ནི། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་སབས་འདིར་ཆོས་

ཅན། རང་གིས་མཐོང་བ་སོས་པ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་

བ་རང་གི་ཚད་མས་མ་མཐོང་བར་ལུང་ལས་ཕི་རྒོལ་གཞན་གིས་མཐོང་བ་ཙམ་ནི་

གཞན་དོན་སབས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང༌། དེ་བརོད་པ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མིན་

པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་སོས་པ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་མེད་པ་རོག་པས་སྤྲུལ་པ་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལས་ཀང་

གཞན་དོན་སབས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། རང་གིས་མཐོང་བ་དང་དོན་སོས་པ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྣམ་

བཅད་ཀི་གནས་དེ་དག་ལས་ཕི་རྒོལ་གིས་ལོག་གྱུར་གི་དོན་འགྲུབ་པ་མིན་

ནོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རང་གིས་མཐོང་བ་སོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

དང༌། དོན་སོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་

བརོད་པ་དང༌། དེ་ལེགས་པར་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལར་ཏེ་དཔེར་ན་གྲངས་

ཅན་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །དོན་གང་ཇི་ལར་ཟེར་ན་ཕི་རྒོལ་གཞན་གི་བོ་

ངོར་རོགས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་ནས་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ནི། ཕི་རྒོལ་དེ་ཉིད་

ལ་གྲུབ་པས་ཆོག་གི་རང་ལ་གྲུབ་པས་ཅི་ཞིག་བ་སྟེ། རང་ལ་རོགས་པ་སྐྱེད་འདོད་མེད་

པའི་ཕིར། དེས་ན་ཕི་རྒོལ་གཞན་གིས་ལོག་གྱུར་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་བ་རང་གིས་ཚད་མས་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཡང་ཕི་རྒོལ་གཞན་
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གིས་ཁོ་རང་ལ་གྲགས་པའི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་མཐོང་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡང་དག་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བོ་དང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བཏང་སོམས་ལ་སོགས་པ་ནི་

ཆོས་ཅན། སེམས་པ་མེད་པ་བེམ་པོ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་ཅན་ནམ་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཙམ་ལྔ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་

བུའོ། །ཞེས་པ་ནི་དཔེ་དེ་འད་བ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །

འདིར་གྲངས་ཅན་གི་སྦྱོར་བ་འདིའི་བསམ་པ་ཅུང་ཟད་བརོད༌ན། སེམས་པ་

ཅན་ནི་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་གཅིག་བུ་ལས་མེད་པས་དེ་ནི་བཅིངས་གྲོལ་ཀུན་གི་

གཞིར་གྱུར་པའི་ཕིར། སྐྱེ་འཇིག་བེད་པ་ནམ་ཡང་མི་སིད་པས་རགས་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་སམ་པ་དང༌། སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་སྔར་ཡོད་མེད་

པར་འགྱུར་བའི་འཇིག་པ་རང་ལུགས་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་དེ་རོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ་

སངས་རྒྱས་པ་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་ལ། དེ་དང་བེམ་

པོ་ཡིན་པའི་རགས་ཆོས་ཀི་གཞི་མཐུན་དེ་ཙམ་ལྔའི་སྟེང་དུ་སངས་རྒྱས་པ་རང་གི་

ལུང་ལས་བཤད་པས་ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་འགྲོ་ཕི་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པ་རང་གི་

ལུང་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་སམ་པའོ། །གྲངས་ཅན་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔར་གྲངས་ངེས་པར་

འདོད་ཅིང་ཉེར་བཞི་བེམ་པོར་འདོད་ལ། བོ་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་བེམ་པོར་སྒྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པར་འདོད་པ་

ཁ་ཅིག །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བས་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་ལོག་རོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་

གང་ཟག་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། རེན་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལ་བུའི་ཚུལ་གསུམ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་རང་ལུགས་ཀི་ཚད་མས་མ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 7  

གྲུབ་ཅིང༌། ཕི་རྒོལ་གི་ཁས་བངས་ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་གཞན་གྲགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་

ཅིང་གྲངས་ཅན་གི་འདོད་པ་འདི་དང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །རང་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་ཕི་རྒོལ་གཞན་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་རོགས་

པ་སྐྱེད་པར་འདོད་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་ནི་སུ་ཡང་མེད་པས་རང་ཉིད་ཡང་དག་པའི་

ལམ་ལས་ཉམས་པར་བེད་ཅིང༌། དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སབས་སུ་ཕི་རྒོལ་གི་ཁས་

བངས་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་གི་ངག་དང་མཚུངས་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རང་གིས་

མཐོང་བ་ཞེས་སོས་པ་གཞན་དོན་གི་རགས་རྒོལ་བས་བཀོད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཚུལ་

གསུམ་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེས་ཆོག་

མོད་རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཅི་ཞིག་དགོས། རྒོལ་བས་གོ་བེད་དུ་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་པར་ཕི་རྒོལ་གི་བོ་ངོར་གོ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ན། དམུས་ལོང་གིས་ལག་

ཏུ་མར་མེ་བཟུང་བ་ན་མིག་ལྡན་གི་གང་ཟག་ལ་སྒོན་མེས་གཟུགས་གསལ་བར་

བེད་མི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་ལན་བཤད་པར་བ་སྟེ། ཚད་མས་གྲུབ་པའི་

རྣམ་གཞག་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་འཆད་པ་པོས་གཞུང་ལུགས་རྣམ་དག་བཤད་པ་ལ་

བརེན་ནས་སློབ་མ་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པའམ། མི་ལྡན་ཡང་རུང་དེ་འད་བའི་གང་

ཟག་ལ་ཚད་མའམ་ཡིད་དཔོད་ཀི་གོ་བ་བསྐྱེད་པ་སིད་མོད་ཀི། དེ་ཙམ་ཞིག་འདིར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གཏན་ལ་དབབ་བའི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་གི་འདིར་ནི་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་གྲོལ་

དོན་གཉེར་གི་ཕི་རྒོལ་རོག་ལྡན་ལ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་འབྲས་བུ་

དང་བཅས་པ་རང་རྒྱུད་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་གདུལ་

བ་འཁིད་པར་བེད་པའི་རྒོལ་བ་རོག་ལྡན་གི་གཞན་དོན་བེད་པའི་ཚུལ་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ནི་གཞན་དོན་སབས་ཀི་རགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་

རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གཉིས་ཀར་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ངེས་པར་དགོས་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། 

འདི་ལར་ཕི་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ལ་འདུས་བས་རག་པ་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་བདེ་བ་

དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་དང་ཐེ་ཚོམ་གཞི་ཆོས་

ཅན་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པའི་ཚུལ་གིས་ལེགས་པར་ཆོད་པ་ལ་ནི། སྒོ་འདོགས་ཀི་ཞེན་

ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་ཏེ། མ་རོགས་པ་དང་ལོག་པར་རོག་

པ་དང་ཐེ་ཚོམ་སོགས་ཀིས་སྒོ་འདོགས་ལེགས་པར་གཅོད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཕི་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ལ་ཚད་མ་དགོས་མོད། དེས་ཅི་ཞིག་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རྒོལ་

བས་སྒྲུབ་ངག་བཀོད་པ་ལ་བརེན་ནས། ཕི་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ལ་འདུས་བས་མི་རག་པར་

རོགས་པའི་ཚད་མ་སྐྱེས་པ་ན། རྒོལ་བའི་ཚིག་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་

ཡིན་པས་དེ་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་རོགས་པ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་རྒོལ་བའི་ཚིག་

ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ལས་སམ། འོན་ཏེ་རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཚད་མ་མེད་ཀང་

རྒོལ་བའི་ཚིག་དེའི་དོན་ལ་རང་ཉིད་ཀིས་བསམས་ཤིང་གཞིགས་པ་ན་ཚུལ་གསུམ་

ཚད་མས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་རོགས་པ་སྐྱེས་པའམ། འོན་ཏེ་དེ་ལས་གཞན་དུ་ཡིན། 

དང་པོ་ལར་ན། ཚིག་རང་གི་བརོད་བ་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་དང༌། བརོད་བ་དོན་ལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གནས་མི་གནས་སོགས་མ་བརགས་པར་ཚིག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་ཡིན་

ན། སངས་རྒྱས་པ་དང་གྲངས་ཅན་གི་ཚིག་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་

ཟད་ཀང་མི་འཐད་པས། བོ་བདེ་སེམས་མེད་ཀི་གནོད་བེད་བཀོད་པ་ནུས་པ་མེད་

པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གྲངས་ཅན་གི་ཚིག་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། བོ་བདེ་སེམས་པ་

ཅན་ལ་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཚིག་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་དམ་བཅའ་གང་དང་གང་བསྒྲུབ་པའི་

ཆེད་དུ་རགས་བཀོད་པ་ལ་དགོས་ནུས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དམ་བཅའ་

གང་དང་གང་རང་རང་གི་ཚིག་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལར་ན། རྒོལ་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་

གིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་མའི་རོགས་པ་སྐྱེད་ནུས་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པས་

རྒོལ་བའི་དམ་བཅའི་ཚིག་ལས་ཀང་བསྐྱེད་ནུས་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་

དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བེད་འགོད་ན་ཡང༌། སྒ་མི་རག་སྟེ། མི་

རག་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དོན་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འདས་པ་ལ་

དགོངས་ནས་འོག་ནས་འདིས་ནི་ངས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦྱོར་བ་དང༌། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལར་ན་ཡང༌། ཕི་རྒོལ་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་གི་ཕི་རྒོལ་གི་

རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་དེ་རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒོལ་བ་

རོག་ལྡན་གིས་བས་པའི་གཞན་དོན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ནི། ཕི་རྒོལ་རོག་ལྡན་གི་

རྒྱུད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་རྒོལ་བ་རོག་ལྡན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་ལས་
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ངེས་པར་སྐྱེས་པ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང༌། ཐུབ་རྣམས་སིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་

བཀྲུ་ཞིང༌། །འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་ཕག་གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉིད་ཀི་རོགས་པ་གཞན་ལ་

སོ་མིན་གི། །ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་མཛད། །ཅེས་བཤད་པའི་དོན་

དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

བཞི་པ་ལར་ན་ནི། ཕི་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མའི་

འབྲས་བུར་གྲུབ་པ་ལས་མ་འདས་པས་གཞན་དོན་སབས་ཀི་རགས་ཡང་དག་གི་

ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གཉིས་ཀས་གྲུབ་པ་དགོས་པར་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ་ངེས་

པ་གཏིང་ཚུགས་པ་རེད་པར་བས་ནས་མཁས་པ་གཞན་དོན་བེད་འདོད་པ་དག་གིས་

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པའི་

ཚད་མ་རང་རྒྱུད་ལ་འདུག་མི་འདུག་ལེགས་པར་བརགས་ནས་ཡོད་ན་དེ་གོང་ནས་

གོང་དུ་ཇེ་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་འབད་པར་བ་ཡི། རང་ཉིད་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་

བླུན་པོ་རེ་བས་ནས་གཞན་བསླུ་བར་མི་བའོ། །སེ་སྣོད་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་

ལས་ལུག་རི་གདམས་ངག་ཐེབས་པ་སླའོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་

ཉམ་ཆུང་བའི་དུས་སུ་སླེབ་པའི་རགས་སུ་ཤེས་པར་བས་ལ་མཁས་པས་མཆིལ་

མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བར་བ་བ་ཁོ་ནའོ། །རང་གིས་མཐོང་བ་སོས་

པའི་དགོས་པ་འདི་དག་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་མ་རེད་པའི་རགས་སུ་གཞུང་

འདི་དག་ལ་རིང་དུ་འདིས་པར་བས་པ་དག་ཀང་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་བླུན་པོ་དག་ལ་

རྣམ་གྲོལ་གི་འབྲས་བུ་སྟེར་བའི་བ་མར་འཛིན་པ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །རེ་ཤིག་ལམ་ལ་

ཚད་མའི་ངེས་པ་དངས་པའི་སོ་ནས་བཀིར་མི་རུང་བའི་གདུལ་བ་དམན་པ་དག་ཇི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 11  

ལར་འཁིད་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་ལ་གནོད་པའི་སེལ་བེད་ཡིད་ཆེས་

ཀི་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རགས་ཀི་ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་བརགས་ཏེ་དགག་

པ་དང༌། རགས་རང་གི་ངོ་བོ་དངོས་པོའི་སྟོབས་ལ་གནས་མི་གནས་བརགས་ལ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་སྒྲུབ་

བེད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། ཕི་རྒོལ་གི་ཁས་བངས་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། དེ་

ན་གཞན་དོན་སབས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་བའི་ཚད་

མས་གྲུབ་པ་ལ་བལོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སབས་

སུ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་སྤིར་བསྟན་པ་དང་། རགས་འདིའི་ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་དུ་

མི་རུང་བ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་

ཚིག་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། ཚིག་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་

དང༌། སབས་དེར་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སངས་

རྒྱས་པའི་ལུང་བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོད་པ་དེ་ནི་མི་

རིགས་ཏེ། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པའི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་

ལ་ལུང་གི་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། བོ་

བདེ་སེམས་མེད་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པ་འཇལ་བེད་དུ་མི་

འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་པོ་

སྟོབས་ཤུགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཚེ་ལུང་གི་དོན་ལ་དཔད་པ་མ་དག་པས། དེའི་

ཚེ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན། ཁས་བངས་ཙམ་གིས་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་
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པར་ཐལ། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚེ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་

པའི་དངོས་སྟོབས་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ལ་སོགས་པ་དོན་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་དམ་བཅའི་ཚིག་ཙམ་གིས་དམ་བཅའི་དོན་གྲུབ་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕིར། ལུང་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན། དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་དོན་མེད་པ་སྤིར་སྟོན་པ་

ཡིན་གི། ཡིད་ཆེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་སྔར་བསྟན་ཅིང་འོག་ཏུ་ཡང་གནོད་

བེད་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར་དང༌། མ་བསྟན་ཡང་རིགས་པས་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིས་

ཀང་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་དུས་དོན་གིས་བསྟན་མོད་ཀི། གསལ་བར་

འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཚིག་གི་ཁྱད་པར་དོན་

ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཉེས་ཟད་ཀི་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ལུང་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། རོད་པ་

འདིའི་བསམ་པ་ནི། ད་ལ་མང་པོ་དག་ལ་གྲགས་པ་ལར། དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་

རྣམས་ཀིས། །བསེགས་བཅད་བརར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརགས་

ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བང་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་ལུང་གི་

དོན་ལ་རིགས་པའི་བརག་དཔད་མི་བེད་པར་སྟོན་པས་གསུངས་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བས་ནས་དམ་བཅའ་འཇོག་པ་དག་དང་འད་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཚིག་དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་

སུ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་བཤད་ཟིན་དན་པར་བེད་པ་དང༌། བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་

དུ་སྟོན་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱེས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཚིག་དང་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་ཚིག་ལ་སོགས་པ་དངོས་

སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་ལར་འདོད་པ་འདི་ལ་སྔར་

ལུང་གི་ཚད་མ་བསམ་པར་དགག་པ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། །

གཉིས་པ་ནི། ལུང་འདི་ཞེན་པའི་བརོད་བ་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་སྟོབས་

ཀི་ཚད་མ་ཡོད་དམ་མེད་གྲངས་ཅན་ལ་དིས་པས། ཚད་མ་མེད་དེ། བོ་བདེ་སྐྱེ་

འཇིག་ཅན་དུ་ཁྱེད་ཀིས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དོན་ལ་མི་གནས་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེ་ན། བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་ལུང་དེ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ལུང་གཞན་ལས་

རགས་འདིའི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་ཡང་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། ལུང་འདི་ལ་ཞེན་པའི་བརོད་བ་ལ་མི་སླུ་བའི་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་

པའི་ཕིར། དང་པོ་ལར་ན་ལུང་དེས་གྲུབ་པ་བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་ཕ་རོལ་སངས་

རྒྱས་པ་འབའ་ཞིག་ལ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལུང་གི་ཞེན་པའི་བརོད་བ་ལ་མི་སླུ་

བ་ཡོད་པར་གྲངས་ཅན་གིས་ཀང་དངོས་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདི་ལ་མི་སླུ་

བའི་ཚད་མ་ཡོད་ན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་མ་དགོས་ཀི། ལུང་ཙམ་གིས་

མི་ནུས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་དུས་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། 

དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ཕི་རྒོལ་གིས་ཁས་བངས་པའི་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རིགས་

པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་ལུང་དོན་ལ་བརག་པ་བེད་པའི་དུས་ཡིན་གི། ཚིག་གི་ཁྱད་པར་

ཚད་མ་མིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྔར་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་ནས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དེའི་རེས་སུ་ལུང་གི་དོན་ལ་བརག་པ་འཇུག་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་

སྔར་ལུང་གི་དོན་ལ་བརགས་ནས་དཔད་པ་དག་པ་ན་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་

པའི་ལུང་དེ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་སབས་སུ་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་རིགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི་ཕི་རྒོལ་གཞན་གིས་ཁས་བངས་པའི་ལུང་གིས་ནི་བོ་བདེ་སྐྱེ་

འཇིག་ཅན་དུ་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་

དུ་མི་རུང་བ་དེའི་ཕིར། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པ་

རགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བར་ཡང་མི་བཟུང་སྟེ། དགོས་ནུས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་

འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན། འདུས་བས་མི་རག་པར་སྟོན་པའི་ལུང་རང་

གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བ་རགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བར་འཛིན་པ་ལ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒོལ་བའི་ངོར་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་པ་

དང༌། ཕི་རྒོལ་གི་སྔར་ཁས་བངས་ཀང་དོར་བའོ། །དང་པོ་ནི། བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་

སྒྲུབ་པ་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་འདི་བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་

མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དེ་ལ་གནོད་པར་བ་བའི་ཕིར་གཞན་བོ་

བདེ་སེམས་མེད་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་བརོད་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས་བངས་

སོ། །འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་གཞན་ཡང་བསྟན་པ་ནི། སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དེ་ལས་བོ་བདེ་

སེམས་མེད་འགྲུབ་པར་ཇི་ལར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་

དེས་གྲུབ་པ་ནི་རགས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བོ་བདེ་སེམས་པ་ཅན་

བཀག་པས་བོ་བདེ་སེམས་པ་ཅན་གི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པ་ཁེགས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པར་བསམས་ནས་གྲངས་ཅན་གིས་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་

པའི་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པ་ཁེགས་ན་བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཁེགས་པས་

བོ་བདེ་སེམས་མེད་ཀང་མི་འགྲུབ་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །རགས་དོན་ལ་མི་གནས་

ཀང་བསྒྲུབ་བ་དོན་ལ་གནས་པའི་ལན་ནི་འོག་ཏུ་འགོག་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་ལུང་དོན་ལ་བརག་པ་འཇུག་པའི་ཚེ་

ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་དོར་བ་དང༌། གཞན་གི་སུན་འབིན་ལ་རྣ་བ་གཏོད་པར་

བཟོད་པའི་ཚེ་དོར་བ་དང་། ལུང་དོན་དང་འགལ་བ་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ་དོར་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བ་ལ་ལུང་དེས་མ་གྲུབ་ཀང་ཕི་

རྒོལ་ལུང་དེ་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ལུང་དེས་ཕོགས་ཆོས་འགྲུབ་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཕི་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་ལུང་དེ་རགས་དེའི་

ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་པ་གང་གི་ལུང་གང་ཡིན་ཏེ་དེ་འད་མེད་པའི་ཕིར། དེ་མེད་

པར་ཐལ། དེ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་འབྲེལ་བ་ཡང་མེད་ཁས་བངས་ཀི་འབྲེལ་བ་ཡང་མེད་

པའི་ཕིར། ཁས་བངས་ཀི་འབྲེལ་བ་མེད་དེ། དེའི་ཚེ་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་མེད་

པའི་ཕིར། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་འབྲེལ་བ་ཡང་མེད་དེ། ལུང་མེད་ཀང་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དངོས་

སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེའི་ཚེ་མ་དོར་ཡང་གཞན་གིས་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པ་བརོད་

པའི་ཚེ་རྣ་བ་གཏོད་པར་བཟོད་པ་ན་དོར་བ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་བོ་བདེ་

སྐྱེ་འཇིག་ཅན་སྒྲུབ་བེད་ཉིད་དུ་ཡང་ཇི་ལར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སངས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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རྒྱས་པའི་ལུང་གི་དོན་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ཡང་བོ་བདེ་

སེམས་པ་ཅན་ལ་ཚད་མས་གནོད་ན་དེའི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པ་

ཁེགས་པས་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཡང་མི་རུང་བར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཚད་

མས་གནོད་ཀང་རང་གི་སྟོན་པའི་ལུང་ཡིན་པར་འདོར་བར་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན། ལུང་

དང་དང་པོ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། ལུང་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མར་

མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དང་པོར་སྐྱེ་བོ་ལུང་གི་

ཡན་ལག་མེད་པའི་རེང་བུར་སྐྱེས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལུང་དོན་ལ་བརག་པ་

བེད་པའི་ཚེ། ལུང་དོན་རིགས་པས་གྲུབ་ནས་ཁས་ལེན་པ་ཡང་མི་རིགས་པར་ཐལ། 

དེའི་ཚེ་ལུང་དོན་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཉེས་པ་

གང་ཡང་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། གདོན་གིས་བཏབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི་བརེ་བར་བ་བ་ཡིན་

ལ་དེ་དང་འད་བས་ན་ཀེ་མ་ཞེས་སོ། །མི་འདོད་བཞིན་དུ་དབྲལ་བར་དཀའ་བའི་གྲུབ་

མཐའ་སྟེ་ལུང་མི་བཟད་པའི་གདོན་དང་འད་བ་འདི་གྲངས་ཅན་ཁྱོད་ལ་དབང་ཕྱུག་ལ་

སོགས་པ་སུ་ཡིས་བགོས་པ་ཡིན་ཏེ་གཏད་པ་ཡིན་ཞེས་པའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བར་

སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། རང་གི་ལུང་དེ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རགས་ལས་ལུང་དེ་དང་

འགལ་བ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་ཁས་ལེན་པར་ཡང་ཇི་ལར་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། བོ་བདེ་སེམས་མེད་དེ་ཁས་བངས་ན་བོ་བདེ་སེམས་པ་ཅན་དུ་

སྟོན་པའི་ལུང་ལས་ཕོགས་ཆོས་རོགས་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། དེ་

ཁས་བངས་ན་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པ་སང་བར་བ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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འགྱུར་གི་ལུང་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ལར་ན་བོ་བདེ་སེམས་མེད་

དུ་ཁས་ལེན་པར་རིགས་པས་བོ་བདེ་སེམས་པ་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་ལུང་སྔར་ཚད་མར་

ཁས་བངས་པ་ཡོད་ཀང་དེའི་ཚེ་འདོར་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་ཕི་རྒོལ་གི་ཁས་བངས་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་གཉིས། 

དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་དམ་བཅའ་མི་སིད་པར་ཐལ་བ་དང༌། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་

དང་ལར་སྣང་གི་རྣམ་དབེ་ངེས་པ་མི་སིད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དམ་བཅའི་

དངོས་པོ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་ལེགས་པར་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་པ་སྟེ། དངོས་པོ་

ལ་མི་གནས་པར་ཐལ། ཕི་རྒོལ་གི་ཁས་བངས་ཙམ་དེ་ལས་ནི་དམ་བཅའི་དངོས་པོ་

དེ་འཇོག་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒྲུབ་བེད་གཞན་མེད་པར་ཕི་རྒོལ་དེས་ཁས་བངས་

པ་ཙམ་གིས་ལུང་ཚད་མར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ་ལུང་དེ་ལས་ཀང་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་

ཆོས་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་འཇོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་ཅིང༌། 

རགས་ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ་ལ་ལུང་འདོད་པས་བས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་གཏན་ཚིགས་དེར་སྣང་བ་དག་གི་དེ་

ཉིད་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་རྣམ་པར་འཇོག་པར་ཐལ། འདོད་པ་

ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ལུང་གིས་འཇོག་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ད་ནི་དངོས་པོ་ལ་གཏན་

ཚིགས་དང་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པ་ཡང་སོ་སོར་ངེས་པ་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། 

འདོད་པ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་དེ་ཉིད་དངོས་པོ་ལ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་འཇུག་པར་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་དེས་ན་གཞན་དོན་སབས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཚུལ་
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གསུམ་རྒོལ་བའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་བལོས་པ་ནི། གཞན་དོན་སབས་ཀི་རགས་

ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ཕི་རྒོལ་གཞན་གིས་ལུང་ལས་ཁས་

བངས་པ་ཙམ་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞན་དོན་སབས་ཀི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཚུལ་གསུམ་དོན་སྟེངས་སུ་ཡོད་པའི་དོན་ནི་རྒོལ་བས་ཚད་

མས་རོགས་པ་ལ་བསྟོས་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དོན་དང་མ་འབྲེལ་བ་རོག་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པ་ནི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །གཞུང་འདི་ནི་གཞན་དོན་སབས་ཀི་རགས་

ཀི་ཚུལ་རྒོལ་བའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མི་དགོས་པར་ཕི་རྒོལ་ལ་གྲགས་པའི་ལུང་ཙམ་

གིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་མཐའ་གཞན་འགོག་པའི་རིགས་པས་ཁེགས་ནས་རྒོལ་བའི་

ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་བལོས་པར་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། རྒོལ་བས་ཇི་ལར་

གྲུབ་པ་ཇི་འད་བ་དེ་འད་བ་ཞིག་གི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་དགོས་པར་ཡང་གྲུབ་

པས། རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གཉིས་ཀར་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན། གཞན་དོན་སབས་ཀི་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རགས་རང་གི་ངོ་བོ་དངོས་པོའི་སྟོབས་ལ་གནས་མི་གནས་བརགས་

ལ་དགག་པ་ལ་གསུམ། བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མེད་པ་

དང༌། སྔར་བཀོད་པའི་རགས་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་གསུམ་པོ་གང་ཡང་

མ་ཡིན་པ་དང༌། དངོས་ཀི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བོ་བདེ་འཇིག་ཅན་གི་སྒྲུབ་བེད་མེད་

པས་དོན་ལ་མི་གནས་ཀང༌། བསྒྲུབ་བ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དངོས་པོའི་སྟོབས་ལ་

གནས་སོ་ཞེ་ན། བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་རོགས་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། བོ་བདེ་སེམས་
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མེད་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་མེད་པར་རོགས་པ་དང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བོ་བདེ་

སེམས་མེད་དུ་ཞེན་པ་གང་ཞིག་དེ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་འི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། སྒྲུབ་བེད་དངོས་པོ་ལ་གནས་པས་མ་བས་པའི་རོགས་པ་

མེད་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་ལས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་ཞེན་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཆོས་ཅན་དང་སྔ་མའི་རགས་ཟུར་སྔ་མ་ཡང་ཁས་བངས་སོ། །འདིས་

སྔར་བཤད་པའི་རགས་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པར་ཡང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐྱེ་འཇིག་ཅན་ཆོས་ཅན། བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་

ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་དང་རང་བཞིན་དང་མ་དམིགས་པའི་ཁྱད་པར་དག་

ལས་ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་ཡན་ལག་རགས་ཡང་དག་གཞན་ནི་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་

ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། བོ་བདེའི་སྟེང་དུ་རགས་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དེ་དོན་ལ་གྲུབ་བམ་མ་

གྲུབ། དང་པོ་ལར་ན། རགས་དེའི་ཕོགས་ཆོས་ཅི་ལར་གྲངས་ཅན་བདག་ཉིད་ལ་མ་

གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་གྲངས་ཅན་ལ་གྲུབ་རིགས་པར་ཐལ། གྲངས་ཅན་རགས་དེ་འགོད་

མཁན་གི་རྒོལ་བ་གང་ཞིག་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དེ་བོ་བདེའི་སྟེང་དུ་དངོས་པོ་གནས་

ལུགས་ལ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལར་ན། རགས་དེ་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་པས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་

རོགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེའི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། 

རགས་རོད་གཞི་ལ་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་གིས་ནི་ཕ་རོལ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་ལོག་
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གྱུར་རོགས་པར་མི་འཐད་པ་ཉིད་ཀིས་ཕིར།

གཉིས་པ་ཐལ་འགྱུར་གི་ངག་དང་མཚུངས་པ་སང་བ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་

དང༌། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ངོས་བཟུང་བ་

དང༌། སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཁྱད་མེད་དུ་ཐལ་

བ་སང་བ་དང༌། དཔེར་སོས་པའི་ཐལ་བའི་ཆོས་ཅན་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཡིན་དགོས་ཏེ། 

དེ་ལ་མ་ཡིན་པར་ཚད་མའི་གཞལ་བ་ཡིན་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་ཕོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་

པའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཕི་རྒོལ་གིས་ཁས་བངས་པ་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་མ་ཡིན་པར་ཚད་

མས་གྲུབ་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་མ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཁྱབ་པ་ཡང་

མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཐལ་བ་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཐལ་

བ་ཞེས་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ན་སྒྲུབ་པའི་ཐལ་བས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་

བེད་པས་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། སྒྲུབ་པའི་

ཐལ་བའི་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བར་བསྟན་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕོགས་ཆོས་

འཕེན་ཞིང་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པས་བསྒྲུབ་བ་ལ་བརྒྱུད་ནས་ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་

བེད་མོས་ཀི། ཐལ་བའི་རགས་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའི་དངོས་ཀི་འབྲས་བུ་ནི། མི་འདོད་

པ་འཕེན་པ་ཡིན་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བས་ནི། བསྒྲུབ་བལ་དངོས་

སུ་ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་སྔོན་དུ་སོང་ན་ཡིན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གི། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ནི་མ་ངེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། འཐད་ལྡན་དུ། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དུ་མ་ལ་ཡོད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཁྱབ་པར་བ་བའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དེས་ན། ཁྱབ་པར་བེད་པའི་ཆོས་སུ་

ཐལ་བར་ག་ལས་འགྱུར་ཚད་མ་མེད་པ་ནི་བརོད་པར་མི་འཐད་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། དེའི་

ཕིར་འདིར་ཁྱབ་པར་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་བ་བ་མེད་པར་བརོད་པར་

འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱབ་པར་བེད་པ་མེད་པ་དེ་ནི་སྤི་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ལ་ཡང་

གྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བེ་བྲག་པས་བརགས་པའི་ཤར་ཕོགས་ཀི་བ་

ལང་གི་གསལ་བ་ལ་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་དེ་ཉིད་ནུབ་ཕོགས་ཀི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་ལ་

ཡང་འཕྲོད་པ་འདུ་བའི་བ་ལང་གི་སྤི་རག་པའི་རས་སུ་གྱུར་པ་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་

ཀིས་སྟོང་པ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ངོ༌། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་མ་

གྲུབ་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་བརེན་པར་འགལ་བས་ཕོགས་

ཆོས་དང་དམ་བཅའ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བེ་བྲག་པའི་རོད་པ་དེ་

ནི་དེ་ལ་རིགས་པ་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་བ་དག་ཀང་དེ་ཉིད་འཐད་པར་སེམས་པས་དེ་ལ་

ལན་བཤད་པར་བ་སྟེ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་

དཔག་དང༌། །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རེན་ལའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རང་རེན་ལ་

ཞེས་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་ན་རོགས་པར་འགྱུར་བས་བེ་བྲག་པའི་ལོག་རོག་

དགོས་པ་དང༌། གནོད་པ་སློབ་དཔོན་གིས་ཇི་ལར་སངས་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀིས་

ཤེས་པར་བའོ། །དང་པོ་ནི། བེ་བྲག་པས་ནམ་མཁའ་རག་པའི་རས་དང་སྒ་ལ་

སོགས་པ་དེ་ལ་བརེན་པའི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་དུ་ཁས་བངས་པ་ན། བེ་བྲག་པ་ནམ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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མཁའ་དགག་བ་བཅད་པ་ལ་མི་ལོས་པའི་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་རག་རས་སུ་འདོད་

ལ། སངས་རྒྱས་པ་ཐོགས་པའི་རེག་བ་བཅད་ཙམ་ལ་འདོད་པས་ནམ་མཁའི་མིང་

ཙམ་མ་གཏོགས་དོན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ཅིང༌། བེ་བྲག་པས་བརགས་པ་

ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ལོག་རོག་བཀག་པས་སབས་དོན་འགྲུབ་པར་དགོངས་ནས། 

དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། རག་པའི་རས་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ལ་སོགས་

པའི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་དུ་མི་སྐྱེད་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་པ་ན། བེ་བྲག་པ་ན་རེ། 

ཁྱེད་ཀི་རགས་དེས་ཆོས་ཅན་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ནམ་མཁའ་འགགས་པ་ན་ཡ་

གལ་བཀག་ན་ཚོགས་པ་ཁེགས་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་ཁེགས་པའི་རགས་

སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རགས་དེས་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་བཀག་པས་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་

མ་ཡིན་གི། རགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གང་ལ་བརེན་པར་གྱུར་པའི་གཞི་ཆོས་ཅན་

ཁེགས་ན་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བས་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་ན་

རང་གི་རེན་ཆོས་ཅན་ལ་ཚད་མས་མ་བསལ་བ་གཅིག་དགོས་སོ། །ཞེས་ཤེས་པའི་

ཆེད་དུ་རང་རེན་ལ་ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་ནི་རགས་ཆོས་

དང་རེན་དང་བརེན་པར་མ་གྱུར་པ་སྔར་བཟུང་བ་ལ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཀག་ན་བསྒྲུབ་

བ་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་གི། དེ་ལ་མི་གནོད་དེ། དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ནམ་

མཁའ་ཁེགས་ན་རག་རས་ཡིན་པ་ཁེགས་པས་རག་རས་ཀིས་སྟོང་པ་འགྲུབ་པ་ལ་

ཕན་པའི་ཕིར་རོ། །རང་གི་རེན་ཆོས་ཅན་ནི། མི་རག་པ་བརེན་པའི་གཞི་སྒ་ལ་བུ་ཡིན་

ཏེ། སྒ་ཁེགས་ན་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ཁེགས་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རྣམ་བཅད་ཙམ་གི་དགག་པ་རགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་སུ་སོང་བ་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཞི་མ་གྲུབ་པ་རོད་གཞིར་བཟུང་བས་སྐྱོན་དུ་མི་

འགྱུར་ལ། ཐ་སད་སྒྲུབ་རེ་རེ་ཙམ་མ་གཏོགས་བས་པ་ལ་བུའི་སྒྲུབ་རགས་ལ་དེ་མི་

རུང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་རགས་གང་ལ་བརེན་པའི་གཞི་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་

པ་གཅིག་མེད་ན་ཕོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བདེན་མོད་ཀི་རོགས་

ལ་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ནམ་མཁའི་སྣང་བ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་དེ་སྔར་གི་རགས་དེ་

ངེས་པའི་གཞི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ། རོག་པ་ལ་སྒར་སྣང་བ་བས་པར་ངེས་པའི་གཞིར་

མི་རུང་བའི་ཕིར། མི་མཚུངས་སོ། །གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་འབའ་ཞིག་གིས་སྒོ་

བཏགས་པ་རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་དགག་པ་བེད་པ་ལ་ནི་དེ་ཉིད་རོད་གཞིར་བཟུང་

དགོས་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བའོ། །འོ་ན་དོན་བེད་ནུས་སྟོང་གི་རགས་ཀིས་

འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དངོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་ཏེ། དངོས་མེད་དུ་མ་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ནམ་མཁའི་དོན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། བེ་བྲག་སྨྲ་བའི་བོ་ངོར་རགས་དེ་འགོད་ན་ནི་སྐྱོན་དེ་མེད་ལ། 

ཕི་རྒོལ་གཞན་ཁ་ཅིག་ལ་ཡང་དེ་དང་འད་ཞིང་བེ་བྲག་པ་ལ་ནི་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་

གི་དོན་བེད་པ་བཀག་པའི་སོ་ནས་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དང་དངོས་པོའི་

གཞི་མཐུན་འགོག་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །འདི་དག་གི་དོན་རྒྱས་པར་ཤེས་པར་འདོད་

ན་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པའི་བཞེད་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀཱ་མ་ལ་ཤི་ལའི་ཞལ་སྔ་

ནས་དབུ་མ་སྣང་བར་བཀོད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །འོ་ན་རྣམ་འགྲེལ་དུ།

ཆོས་ཀི་རེན་ནི་བསལ་བའི་ཕིར། །
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ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བར་མི་འགྱུར་ལ། །

ཞེས་པ་དང༌།

རང་འདོད་བརགས་པའི་ཁྱད་པར་ཅན། །

དངོས་པོ་རྣམས་རོད་མེད་ཕིར་རོ། །

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཇི་ལར་ཡིན་ཞེ་ན། གཞུང་སྔ་མའི་དོན་ནི་སྔར་བཤད་

ཟིན་པ་ལར། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་བརེན་པའི་གཞི་ཆོས་ཅན་མི་སིད་ན་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་

བར་མི་འགྱུར་བ་འདོད་པའི་དོན་ཡིན་ལ་གཞུང་ཕི་མའི་དོན་ནི་གྲུབ་མཐའ་འབའ་

ཞིག་གིས་སྒོ་བཏགས་པའི་དོན་ཡོད་མེད་ལ་རོད་པ་བེད་དགོས་བའི་ཚེ་དེ་གཞིར་

བཟུང་ནས་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གཞན་ལ་དཔད་པ་མི་བེད་

པའི་དོན་ཡིན་གི། དེ་ལ་ཡང་རོད་པ་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གཞུང་འདིར་ཁ་ཅིག་

རང་རྒྱུད་འབའ་ཞིག་བསྟན་པ་དང༌། གཞན་དག་ཐལ་འགྱུར་འབའ་ཞིག་བསྟན་པར་

འདོད་པ་སོགས་ནི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་དང་རང་རྒྱུད་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་

བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དུ་མ་ལ་ཡོད་པའི་གཅིག་བུ་ནི་ཞེས་པས་ཐལ་འགྱུར་

བསྟན་ཏེ། འཐད་ལྡན་དུ། འདིས་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་དོན་སྟོན་པར་བེད་དེ། དུ་མ་

ལ་ཡོད་པར་འདོད་པའི་གཅིག་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཐལ་བ་འདིར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

བ་བའི་དོན་ཏེ། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་མན་ཆད་ཀིས་རང་རྒྱུད་སྟོན་ཏེ་བསྟན་བའི་གཙོ་

བོ་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་ཡང་རང་རྒྱུད་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་དགོས་པ་ནི་ཐལ་བ་དེ་ཉིད་

ཟློག་པའི་མཐའ་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐལ་བ་སོས་པའི་དགོས་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་
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པར་བཤད་པ་དང༌། སྔོན་གི་སློབ་དཔོན་གི་བཞེད་པ་དང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཐལ་འགྱུར་དང་རང་རྒྱུད་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་སོས་པའི་དགོས་

པ་དང༌། དེ་གྲུབ་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་

དགོས་ན་ཐལ་འགྱུར་གི་རགས་ཀང་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཐལ་འགྱུར་གི་རགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་ཕི་རྒོལ་གཞན་གིས་སྤི་རག་དངོས་ཆ་

མེད་དེ་ཕོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་པ་ན་ཡོད་པའི་གསལ་བ་དུ་མ་དང་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་

འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་བར་ཀུན་བརགས་ཤིང་ཁས་བངས་པ་རགས་སུ་

བཀོད་པས་མི་འདོད་པའི་ཆོས་གཞན་ཐལ་བར་སྒྲུབ་པ་དགོས་པ་དང་བཅས་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་བ་ལང་གི་སྤི་རག་དངོས་ཆ་མེད་གཅིག་པོ་ནི་ཆོས་ཅན། དུ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཕོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་པའི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེ་རེ་ནས་

འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ཐལ་བའོ། །ཆ་

མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་གཞན་ལ་ནི། ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པར་ཐལ། གསལ་བ་དུ་མ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་པས་ཀང་ཆོག་གོ །ཐལ་བ་དེས་འཕངས་བའི་རང་རྒྱུད་

ངོས་བཟུང་བ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དང་དུས་དང་གནས་སབས་ལ་སོགས་པའི་

ཁྱད་པར་ཅན་བ་ལང་གི་གསལ་བ་གཅིག་ལས་གཞན་དུ་མ་དང་འཕྲོད་འདུ་རོགས་

པར་འབྲེལ་བ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་ཤར་དང་དུས་སྔ་དོ་དང་ཉལ་བའི་གནས་

སབས་ཀི་ཁྱད་པར་སོ་སོར་ངེས་པའི་གསལ་བ་གཅིག་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བས་རྣམ་

པར་མ་བཅད་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་དུ་མ་

ཉིད་ཀིས་སྟོང་པའི་ཕིར། རྣམ་པར་མ་བཅད་པའི་ཞེས་པ་ནི་རགས་ཀི་ལོག་ཕོགས་
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དུ་མའི་ཁྱད་པར་དུ་སྦྱར་ཏེ། གསལ་བ་གཅིག་ཁོ་ན་དང་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་

འབྲེལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པར་

གསལ་བ་དུ་མ་དང་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་ན་དུ་མར་འགྱུར་བས་གཅིག་ཁོ་

ན་དང་འབྲེལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་དུ་མས་སྟོང་ཞེས་པའོ། །དོན་བསྡུས་ན་

དེ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་པའི་གསལ་བ་དུ་མ་དང་རེ་རེ་ནས་འཕྲོད་འདུ་

རོགས་པར་འབྲེལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དུ་མས་སྟོང་པའི་ཕིར་ཞེས་པའོ། །ཟློག་ན་ཁྱབ་པ་

ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་བསྟན་པའི་སོ་ནས་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་བེད་པ་ན། ར་བའི་

རགས་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དུ་མས་སྟོང་ན་དེ་ལ་བུའི་རང་བཞིན་ནི་ཡུལ་དང་

དུས་དང་གནས་སབས་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་ངེས་བ་ཐ་དད་པ་ཅན་དང་རེ་རེ་ནས་

འཕྲོད་འདུ་རོགས་པའི་འབྲེལ་བ་དང་ལྡན་པར་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །འདིས་ནི་ཆ་དུ་

མས་སྟོང་བ་དང༌། གསལ་བ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་མཐུན་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་

ཚད་མ་བསྟན་པའི་སོ་ནས་སྔར་གི་ཐལ་བ་དེས་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

སྟོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དགོས་པ་དངོས་དང༌། ཐལ་བ་དེས་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དང༌། རགས་ཆོས་མི་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་

གང་ཡིན་པ་རང་རྒྱུད་དེ་འཕེན་པར་བེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སོས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་གཅིག་གསལ་བ་དུ་མ་དང་འཕྲོད་འདུ་འབྲེལ་བ་ཁས་བངས་

ན་ཆོས་གཞན་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་ཁས་བངས་དགོས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་ཡིན་

པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ནི། ཐལ་བ་དེས་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་ཡིན་ཏེ། དམ་བཅའ་ཚད་མས་

གསལ་བ་ཡིན་རགས་ཕི་རྒོལ་གིས་ཁས་བངས་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་དེ་ཁས་མི་

ལེན་ན་ནི་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་དང༌། གསལ་བ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་གཉི་ཀ་

ཁས་ལེན་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། བ་ལང་གི་སྤི་དེ་གསལ་བ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བར་ཁས་བངས་ན་

ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པར་ཡང་ཁས་བང་དགོས་པར་ཐལ། གསལ་བ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་

བར་ཁས་བངས་ནས་ཅིག་ཤོས་ཁས་ལེན་མི་དགོས་པའི་རྣམ་པར་དབེ་བར་བ་མི་

ནུས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། གཉིས་པོ་དེ་ནི་གཞི་གཞན་དུ་དངོས་སུ་བདག་གཅིག་ཏུ་

འབྲེལ་བའི་ཕིར་རོ། །གསལ་བ་རེ་རེ་ནས་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་བ་གཞི་མ་

གྲུབ་པས་དེ་དང་དུ་མ་འམ་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བར་སྟོན་

པ་མ་ཡིན་གི། གསལ་བ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བ་དང་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་བདག་

གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བ་ངེས་པར་བས་པའི་སོ་ནས་ཅིག་ཤོག་ཀི་ཐལ་བའི་རགས་དང་

དགག་བའི་ཆོས་ཀི་གཞི་མཐུན་ལ་གནོད་པ་སྟོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་གཉིས་འབྲེལ་བ་

གྲུབ་པ་དེ་ལར་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཇི་ལར་རག་དངོས་ཀི་སྤི་མི་སིད་ན་དེ་དུ་མར་ཡང་མ་

གྲུབ་པས་དེ་ལ་མི་སིད་པའི་དོན་དུ་མའམ་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། སྤི་རག་དངོས་དེ་གསལ་བ་དུ་མ་དང་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་

འབྲེལ་བས་སྟོང་བར་གྲུབ་པར་ཐལ། དུ་མས་སྟོང་པ་གང་ཞིག་དེ་ཡིན་ན་དུ་མ་གང་

ཞིག་མི་སིད་པས་ཁྱབ་པ་གསལ་བ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བ་དེ་ཡང་སྤི་དེ་ལ་མི་སིད་པའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཕིར་རོ། །སྔར་གི་ཐལ་བ་དེ་བེ་བྲག་པས་བཟློག་པར་དཀའ་སྟེ་ལན་གདབ་མི་ནུས་

པར་ཐལ། བེ་བྲག་པས་ཐལ་བའི་རགས་དེ་ཁས་བངས་དུ་མར་ཁས་མ་བངས་པ་གང་

ཞིག །ཐལ་བའི་རགས་དེ་ཁས་ལེན་ན་གཞན་དུ་མའམ་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་གདོན་

མི་ཟ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐལ་བའི་རགས་ཀི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་

ནས་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་སང་བ་དང༌། རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཚུལ་དང༌། གྲངས་ཅན་གིས་

སྔར་བཀོད་པ་དེ་དང་མི་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་

སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དུ་མར་ཁས་མི་ལེན་ན། ཆོས་གཉིས་ཀ་ལྡོག་པར་

བསྟན་པའི་དོན་དུ་ཐལ་བ་བཀོད་པ་དེ་ལ་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་པ་ཁྱེད་རང་ལ་ཉེས་པ་

དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། རག་དངོས་ཀི་སྤི་ཆ་མེད་བཀག་པས་སྤི་དེ་ལ་ཐལ་བའི་གཏན་

ཚིགས་མ་གྲུབ་པས་ཐལ་བའི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་སངས་རྒྱས་པ་ཁྱེད་རང་

གིས་བ་ལང་གི་སྤི་གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་དང་ངེད་ཀིས་སྤི་ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་ཁས་

བངས་པས་སྤི་དུ་མར་དམ་བཅའ་བ་ལ་འུ་བུ་ཅག་གཉིས་ཀར་གི་ཁས་བངས་པས་

གནོད་པ་དང༌། ལ་སོགས་པས་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དུ་མ་མཐོང་བ་ན་བ་ལང་ངོ་སམ་

པའི་གཅིག་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བོ་སྐྱེ་བར་མཐོང་བའི་རགས་ལས་དུ་མ་ལ་རེས་

སུ་འགྲོ་བའི་སྤི་ཆ་མེད་གཅིག་ཡོད་པར་རེས་སུ་དཔག་ནུས་ལ་དེས་སྤི་དུ་མར་དམ་

བཅས་པ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ནོ། །མངོན་སུམ་གིས་ཀང་གནོད་དེ། གཞི་གང་གི་སྟེང་

དུ་ཡང་དུ་མ་ལ་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་ཁས་བངས་ན། དུ་མར་ཁྱེད་ཀིས་ཐལ་བ་

འཕངས་པས་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་དུ་མར་ཐལ་བ་ལ་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་
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ཡང་ཆ་མེད་ཀི་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས་གནོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སངས་རྒྱས་པ་རང་གི་ཁས་བངས་པ་སྐྱོན་མེད་པ་ལས་གཞན་དུ་འགལ་བ་

ཁས་ལེན་པར་གནས་པའི་ཕིར་ཁྱེད་ཀི་ཐལ་བ་དེ་ལ་གནོད་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནམ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་པའི་ཐལ་བ་དེ་ལ་ལུང་གིས་མི་གནོད་

པ་དང༌། རེས་དཔག་གིས་མི་གནོད་པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་

སོ་ནས་སྐྱོན་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་པའི་ཐལ་བའི་དམ་བཅའ་ལ་སངས་

རྒྱས་པ་དང་བེ་བྲག་པ་གང་གི་ཡང་ཁས་བངས་པའི་ལུང་གིས་གནོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

བེ་བྲག་པའི་ལུང་དོན་ལ་བརག་པ་བེད་པའི་སབས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། 

ལུང་དོན་ལ་བརག་པ་བེད་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་འགའ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་དུ་

ཁས་བངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཁྱབ་བ་ཁས་བངས་ན་ཁྱབ་བེད་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

མཐོང་ནས་གནོད་པ་བརོད་པ་ཡིན་པ་དང༌། གྲུབ་མཐའ་མི་མཐུན་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བས་ནས་གནོད་པ་བརོད་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཁྱབ་བ་ཁས་བངས་ན་ཁྱབ་བེད་

ཚད་མས་གནོད་བཞིན་དུ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གསལ་བ་དུ་མ་

དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གང་གཞི་གང་གི་སྟེང་དུ་རོགས་ནས་ཁས་ལེན་པར་བེད་པ་དེ་

ནི་དེ་རོགས་ཤིང་ཁས་བངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་འོངས་པའི་དེའི་ཁྱབ་བེད་ཀི་དོན་

གཞན་ཡང་ཁས་བངས་པ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་བ་ཁས་བངས་ན་ཁྱབ་བེད་མི་

འདོད་བཞིན་དུ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྒོན་མེའི་འོད་ཁས་བངས་

ན་སྒོན་མེ་ཁས་བངས་པ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ནི། ཐལ་བ་དེའི་རགས་ཁས་བངས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེའི་

ཕིར་ལ་བ་སྟེ། སྤི་རག་པ་ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལས་གཞན་དུ་

གནས་པ་དེ་དང་མི་མཐུན་པ་ཙམ་གིས་སྐྱོན་བརོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བེ་བྲག་པས་

སྤི་དུ་མར་ཁས་བང་དགོས་པ་དེ་ནི་གསལ་བ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཁས་ལེན་པ་དེའི་

ཁས་བངས་སུ་རིགས་པས་རོགས་ནས་བཀོད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་དོན་གང་རོགས་པ་དེ་ལས་དོན་གཞན་ཡང་རོགས་ཤེ་

ན། བ་ལང་གི་སྤི་དེའི་སྟེང་དུ་གསལ་བ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཁས་བངས་པའི་དུས་

དེར་ཆ་དུས་དེར་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་དེའི་ཁྱབ་བེད་ཀི་དོན་ཇི་སེད་

རིགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་དེའི་ཁྱབ་བེད་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ་དེ་མཐའ་དག་ཁས་

བངས་པར་བ་བ་རིགས་པར་ཐལ། སྤི་དེ་གསལ་བ་དུ་མ་དང་དུས་གཅིག་ཏུ་འཕྲོད་

འདུ་འབྲེལ་བར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱབ་བ་ཁས་བངས་པ་དེ་ནི་

དེའི་ཁྱབ་བེད་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕིར། འམ་སོས་པས་ཡང་ན་ནི་

ཁྱབ་བེད་འགའ་ཡང་ཁས་བང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱབ་བེད་ཁས་ལེན་མི་

དགོས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་སུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་

མེད་པ་དང༌། རང་རྒྱུད་དུ་ཁས་བངས་ན་སྐྱོན་ཡོད་པ་དང༌། ཁས་བངས་ཀིས་རིགས་

པ་ལ་མི་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐལ་བ་དེ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་དམ་བཅའ་

ལ་གསལ་བ་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པར་སོང་བའི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་

འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གི་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཕ་རོལ་པོའི་
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བོ་ངོར་རགས་ཆོས་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་བ་ཉེ་བར་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཕ་

རོལ་པོས་སྤི་གསལ་བ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བར་ཁས་བངས་པ་གང་ཞིག་གལ་ཏེ་དེ་

ལར་ཡིན་ན་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་འདིར་ཡང་འགྱུར་བའམ་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་

མ་ཡིན་ན་ནི་གཉིས་ཀ་ཡང་ཁས་ལེན་པ་རིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྟོན་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བའི་སོ་ནས་

སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཐལ་བ་དེའི་རགས་དང་དམ་བཅའ་ཚད་མས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཅིང་ཁས་ལེན་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་

གྲུབ་པ་དང་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བའི་སྐྱོན་འདིར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐལ་བ་

དེའི་རགས་དང་དམ་བཅའ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་ཁེགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འམ་གི་སྒས་ཐལ་བ་དེའི་ཁྱབ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་གཏན་

ཚིགས་ཚད་མའི་གཞལ་བར་ཡོད་ན་ནི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། དམ་བཅའ་ལ་

བསལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་པས་ཐོབ་པ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་

ཁས་བང་བར་འོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བེ་བྲག་པས་སྤི་དུ་མར་ཁས་ལེན་རིགས་པ་ལ་སྤི་གཅིག་ཏུ་

ཁས་བངས་པས་གནོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁས་བངས་པས་རིགས་པ་ལ་གནོད་

པར་མི་ནུས་སོ་ཞེས་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་སབས་སུ་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཐལ་བའི་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། རིགས་པས་ཐོབ་པར་མི་རུང་ངོ་ཞེ་ན། བ་ལང་གི་

སྤི་རག་པ་གཅིག་པུ་ཆ་མེད་དེ་དུ་མར་ཁས་ལེན་པ་རིགས་པས་ཐོབ་པའི་དབང་དུ་
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བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གསལ་བ་དུ་མ་དང་དུས་གཅིག་ཏུ་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་

འབྲེལ་བར་ཁས་བངས་པ་གང་ཞིག་ཁྱབ་བའི་ཆོས་གཅིག་ཁས་ལེན་པས་གདོན་མི་

ཟ་བར་ཁྱབ་བེད་གཞན་ཁས་བངས་པ་དགོས་པ་ནི་རིགས་པས་བས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྔར་བཀོད་པའི་ཐལ་བ་དེའི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ན་ཚད་

མས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་གི། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་བཀོད་པས་ཅི་བ་ཞེ་ན། ཐལ་བ་འདིའི་གཏན་ཚིགས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མེད་

ཀང་བཀོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཐལ་བ་འདི་ནི་ར་བའི་སྟེ་འདིས་འཕངས་པའི་

རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁྱབ་པར་བ་བ་དུ་མས་སྟོང་པ་དང་ཁྱབ་པར་བེད་པ་

གསལ་བ་དུ་མ་དང་རེ་རེ་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་བ་གྲུབ་

པ་མེད་པའི་དངོས་པོ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་དན་པའི་ཡུལ་དུ་བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་

པའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་རྒྱུད་ལས་བཟློག་པ་ཐལ་བའི་རགས་ཀིས་བ་ལང་

གི་སྤི་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཐལ་བའི་གཏན་

ཚིགས་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གྲངས་ཅན་པ་ན་རེ། 

གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་སྦྱོར་བ་འདིར་ཡང་ཁྱེད་ཀིས་བེ་བྲག་པ་ལ་བཀོད་པ་ལར། 

བཟློག་པ་ལ་རང་རྒྱུད་འཕངས་པ་ཉིད་ཀིས་མི་རག་པ་ཉིད་དང་སྐྱེ་བ་དང་ལྡན་པ་བོ་

བདེའི་སྟེང་དུ་སེམས་པ་ཅན་གི་རགས་ཀིས་འགོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

གཞན་གི་ཁས་བངས་རགས་སུ་མི་རུང་ན་ཐལ་འགྱུར་གི་ངག་ལ་མཚུངས་པ་བེད་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པ་པོ་ནི་གྲངས་ཅན་ཡིན་པས་འདིའི་ལན་ནི་དཀྱུས་ཀི་དོན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དེ་ལར་བེད་པ་སུ་ཡང་མེད་པ་དང༌། བེད་འདོད་ཀང་མི་

ནུས་པ་དང༌། བེ་བྲག་པ་ལ་བརོད་པའི་ཐལ་བས་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་ལ་སྐྱོན་དེ་མེད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གྲངས་ཅན་གིས་བཀོད་པའི་སྦྱོར་བ་དེ་ཟློག་ཕོགས་ལ་རང་རྒྱུད་

འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དེ་

ལར་བེད་པ་ནི་སབས་འདིར་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་སུ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སངས་

རྒྱས་པ་བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་གིས་སྟོང་བར་མི་འདོད་གྲངས་ཅན་པ་བོ་བདེ་སེམས་པ་

ཅན་དུ་མི་འདོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྡོག་ན་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་མེད་པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་པ་ཅན་དེ་བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་གིས་སྟོང་པར་སྒྲུབ་པའི་

རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་བེད་འདོད་ཀང་དེ་ལར་བེད་པར་ནུས་པ་ཉིད་

ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། ཐལ་བ་དང་བཟློག་པའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དག་གཉིས་ཀ་གོ་བར་བེད་

པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། སེམས་པ་ཅན་དང་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དེ་

གཉིས་འགལ་བར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྐྱེ་བ་ཅན་དང་མི་རག་པ་དག་དང་སེམས་པ་ཡོད་པ་གཉིས་ལ་ནི་

འགལ་བ་དེ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འགལ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འགལ་བ་ཡིན་ན་སྔར་གནོད་བ་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཅན་གི་

རྒྱུན་འབྱུང་བ་ལས་གཅིག་གནོད་བེད་ཉེ་བར་ཡོད་པས་གནོད་བའི་རྒྱུན་ཕི་མ་མེད་

པར་སོང་བའི་ཕིར་རམ་མཚན་ཉིད་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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འགལ་བར་རོགས་དགོས་པ་ཡིན་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་གང་དུ་ཡང་མ་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། བེ་བྲག་པ་ལ་བརོད་པའི་ཐལ་བས་རང་རྒྱུད་འཕེན་མི་ནུས་པའི་

སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། བ་ལང་གི་སྤི་རག་དངོས་ཆ་མེད་གཅིག་པུ་ལ་ནི་ཇི་སད་བཤད་

པའི་རང་བཞིན་གཞན་དུ་མ་དང་བྲལ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་བེ་བྲག་པས་ཁས་

བངས་པ་ཁོ་ནའི་ཕིར། ཕོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་པའི་ཡུལ་ལ་སོགསཔ་ཐ་དད་པ་ཅན་

དང་རེ་རེ་ནས་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་སྒྲུབ་

པ་ནུས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེའི་ཁྱབ་པ་དང་ཕོགས་ཆོས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་གྲུབ་པར་ཐལ། དུ་མ་དེར་མེད་པ་དང་དུ་མ་དེར་ཡོད་པ་ནི་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་

གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་

ནི་སྔར་བཤད་པ་ལར་མཚན་ཉིད་ཀིས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། གཞི་དེ་ལ་བུམ་པའི་

མཚན་ཉིད་ཞུགས་ན་བུམ་པ་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པ་དང༌། བས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཞུགས་ན་རག་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པ་དང༌། སྔོན་པོའི་མཚན་ཉིད་

ཞུགས་ན་སེར་པོའི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པ་དང༌། གྲང་རེག་གི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་

ན་ཚ་རེག་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པའི་དོན་ཡིན་པས་འགལ་བ་ཐམས་ཅད་ཕན་

ཚུན་སངས་འགལ་དུ་འདུས་ལ། སྔོ་སེར་ཐ་དད་ཙམ་ཡིན་གི་འགལ་བ་མཚན་ཉིད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་འགལ་ན་འགོག་ནུས་དགོས་ཏེ། དེའི་ཕིར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་

གནོད་པར་བེད་པ་ཁོ་ན་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པའོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཆེས་

མི་རིགས་ཏེ། དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་འགལ་རགས་སུ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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སྟོན་པ་ཡིན་གི། འགལ་ན་འགོག་པས་ཁྱབ་པ་གཞུང་འདིའི་དོན་གཏན་ནས་མ་ཡིན་

ནོ། །སྔོ་སེར་མི་འགལ་ན་བས་པ་དང་རག་པ་ཡང་མི་འགལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ལན་ཅི་

ཡོད་བས་པས་སྒ་ལ་རག་པ་འགོག་ནུས་པའི་ཕིར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སྔོན་པོས་

ཀང་བཻཌཱུརྱའི་ཁ་དོག་གི་སྟེང་དུ་སེར་པོ་འགོག་ནུས་པས་དེ་གཉིས་ཅིའི་ཕིར་མི་

འགལ། གཞི་དེ་ལ་སྔོན་པོ་རོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཀིས་སེར་པོར་མ་གྲུབ་པར་

རོགས་པས་དེ་ལ་རགས་དང་རགས་ཅན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རག་མི་རག་ཀང་མི་

འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྒ་ལ་མི་རག་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྒ་རག་པས་

སྟོང་པར་རོགས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཡང་རགས་དང་རགས་ཅན་མེད་དོ། །དེས་ན་ཐ་དད་

གཞི་མཐུན་མི་སིད་པ་ཉིད་འགལ་བའི་དོན་ལྡོག་ཏུ།

ཚད་མས་གནོད་པའི་ཕིར་ཡང་སྟེ། །

ཞེས་པའི་སབས་སུ་བསྒྲུབས་ཏེ་དེ་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་རགས་དང་དགག་བའི་ཆོས་

ཀི་གཞི་མཐུན་སིད་པ་བཀག་པའི་སོ་ནས་འགལ་བ་ངེས་པར་མཛད་དོ། །སྔོ་སེར་

འགལ་བར་མི་འདོད་པ་ནི་རིགས་པའི་བརག་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བཟོད་པས་བོ་གྲོས་

དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་དཔད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་སྔོན་གི་སློབ་དཔོན་གི་བཞེད་པ་དང་སྦྱར་བ་ལ་གསུམ། བཞེད་པ་

དགོད་པ་དང༌། དེ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་

སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་གི་སློབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་དང་ཕོགས་ཀི་གང་པོ་ལ་

སོགས་པ་དག་གིས་ཀང་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡང་ཡིན་ལ་ཆ་དུ་མས་སྟོང་པ་ཡང་

ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དེ་ལ་བུའི་རང་བཞིན་འགོག་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། བེ་བྲག་
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པས་ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་ནས་ཡན་ལག་དུ་མ་ལ་ཁྱབ་པར་

འདོད་པ་དང༌། སྤི་ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་ནས་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་འཕྲོད་འདུ་

འབྲེལ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་བའི་

དོན་འདི་ཉིད་རྣམ་པ་དུ་མའི་སོ་ནས་ཉེ་བར་བཀོད་པ་མཛད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཡན་ལག་དུ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་དང༌། ཆ་མེད་གཅིག་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་འགོག་ནུས་པར་ཐལ། ཆ་མེད་ཀི་གཅིག་ཉིད་དང་དུ་མ་ལ་ཡོད་པ་ནི་འགལ་

བའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། ཆ་མེད་ཀི་གཅིག་དང་ཆ་དུ་མ་ལ་ཡོད་པ་གཉིས་ཐ་དད་

ཆོས་གཉིས་ཀ་གཞི་མཐུན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། ཕན་ཚུན་

སངས་པའི་དངོས་སུ་འགལ་བའམ། བརྒྱུད་པའི་འགལ་བ་དག་ནི་གཞི་གཅིག་གི་

སྟེང་དུ་བས་པ་ལ་བུ་གཅིག་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ན་གཞན་མ་བས་པའམ་རག་པ་ལ་

བུ་ཁས་བངས་པ་བཏང་བ་མེད་ན་བས་པ་ཁས་ལེན་པ་རིགས་པར་མེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་ཆ་མེད་ཁས་བངས་ན་ཁྱེད་རང་

གི་བསྟན་བཅོས་ཀིས་གནོད་ལ་ཁས་མི་ལེན་ན་གཞི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པས་ཕོགས་

ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བེ་བྲག་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་དང་སྤི་

དོན་གཞན་སོགས་འགོག་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པ་དང་བེ་བྲག་པ་གང་གི་ཡང་ལུང་

གནོད་བེད་དུ་འཇུག་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལུང་ཕིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་

ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུང་དོན་ལ་དཔད་པའི་སབས་སུ་བབ་པའི་ཚེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ལུང་དོན་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ་ལུང་གནོད་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་

དེ་ལ་མ་ཡིན་ན་ནི་ལུང་ཁས་བངས་པའི་རེས་སུ་ལུང་དོན་ལ་དཔད་དགོས་ན་ལུང་
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སྔར་ཁས་བངས་ནས་ཕིས་ལུང་དོན་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་དོན་སོས་པའི་དགོས་པ་ལ་གསུམ། དགོས་པ་དངོས་དང༌། རྣམ་

བཅད་ཀི་གནས་དཔེར་བརོད་པ་དང༌། དེ་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ནི། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གིས་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚིག་གི་ཟུར་དུ་དོན་ཞེས་

སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཚུལ་གསུམ་དོན་རང་མཚན་དང་འབྲེལ་བ་

མེད་པ་རོག་པས་སྒོ་བཏགས་པ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་ཡང་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པར་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ཚུལ་གསུམ་པོའི་རང་ལྡོག་རོག་

བཏགས་སུ་འདོད་པ་དང༌། དོན་བེད་ནུས་སྟོང་ལ་བུའི་རགས་ཡང་དག་གི་གཞི་ལྡོག་

རོག་བཏགས་སུ་འདོད་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་གི། དངོས་པོའམ་དངོས་མེད་གང་

རགས་སུ་འགོད་ཀང་རུང་ཚུལ་གསུམ་གི་གཞི་མཐར་རང་མཚན་ལ་འབྲེལ་བ་ཅན་

མ་ཡིན་ན་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མི་སིད་པས་རགས་ཡང་དག་ལ་དེ་ལ་བུ་

གཅིག་དགོས་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན་སྒ་ནི་ཆོས་ཅན། རག་པ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་

ཕོགས་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་

ནམ་མཁའ་བཞིན། འམ་སོས་པས་མི་རག་པ་ཡིན་ཏེ། རགས་དེའི་ཕིར། དཔེར་ན་

བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །གང་རུང་གི་སྤི་རགས་སུ་བཀོད་པ་ན། སྒ་

ཕོགས་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ལ་མཐུན་དཔེ་མཐུན་ཕོགས་

ཡིན་པས་རེས་འགྲོ་གྲུབ་ཅིང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་གཉིས་ཀ་མེད་པས་ལྡོག་པའི་

ཚུལ་ཡང་གྲུབ་པར་བསམས་པའོ། །
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། འདོད་པས་མ་བཞག་པའི་གང་རུང་གི་སྤི་རགས་སུ་མི་

རུང་བ་དང༌། འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པ་རགས་སུ་མི་རུང་བ་དང༌། དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་བེད་དགོས་པ་དང༌། ཟློག་པའི་དཔེའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པས་བས་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། འདོད་པས་མ་བས་པ་ལ་

གནོད་པ་བསྟན་པ་དང༌། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་འདོད་པ་ཙམ་གིས་གཞན་དུ་

འགྱུར་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་དང་མཐུན་

ཕོགས་གང་རུང་རགས་སུ་བཀོད་པ་འདིར་གང་རུང་དེ་འདོད་པས་མ་བཞག་པར་

དངོས་པོ་ལ་ནི་སྒ་དང་བུམ་པ་གཉིས་ལ་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་སྟེ་སྒ་

དང་ནམ་མཁའ་གཉིས་ལ་བསལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འོན་ཀང་ཉེ་

རིང་དེ་སྨྲ་བ་པོའི་བརོད་པར་འདོད་པས་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་སྒ་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་སྒ་དང་བུམ་པ་ལ་བསལ་སྒ་

དང་ནམ་མཁའ་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་ཉེ་བར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཅིག་ཤོས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་པ་དེ་བསལ་འདི་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་

པ་དེ་ཉེ་བ་བརོད་འདོད་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ཕིར། གཉིས་ཀའི་རགས་སྒྲུབ་པ་ནི། 

རགས་གྲུབ་པར་ཐལ། བརོད་འདོད་དེ་མེད་ན་བརོད་པར་འདོད་པ་གཅིག་ལ་ཉེ་བ་

དང༌། ཅིག་ཤོས་དག་གི་བསལ་བ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་བུམ་པ་མཐུན་ཕོགས་སུ་བརོད་ནས་ཡང་གཞན་དུ་བུམ་པ་

མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བརོད་པར་འདོད་པས་གཞན་དུ་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་

མི་རིགས་པར་ཐལ། བུམ་པ་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པ་དེ་འདོད་པས་མ་བཞག་པར་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་སྔར་མཐུན་ཕོགས་

སུ་བརོད་ནས་ཡང་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བེད་འདོད་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནམ་མཁའ་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པ་དེ་འདོད་པས་བཞག་པ་མ་

ཡིན་པར་དངོས་པོའི་དབང་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དོན་ནི་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་

གང་རུང་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

ལྡོག་པ་ངེས་ཤིང་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་རེས་འགྲོ་ངེས་དགོས་པས་དུས་

ནམ་ཡང་ནམ་མཁའ་མཐུན་ཕོགས་དང་བུམ་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་མི་

སིད་ལ། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། རག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དགོས་

པས་བུམ་པ་མཐུན་ཕོགས་དང་ནམ་མཁའ་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་མི་སིད་

དོ། །གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། རོད་གཞི་དང་དཔེ་གཉིས་དང་

གསུམ་ག་རག་མི་རག་གཉིས་ཀར་འགྱུར་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། སྤིའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་དང་

མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་དེ་སྒ་ལ་རག་པ་དང་མི་རག་པ་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པའི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་

དེ་གཞི་གཅིག་ལ་དུས་ཅིག་ཅར་ཉེ་བ་དང་རིང་བ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་

འགལ་བ་གཞི་མཐུན་དུ་བསྡུ་བར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་དཔེ་གཉིས་

དང་རོད་གཞི་ལ་རག་མི་རག་གཉིས་ཀ་ཉེ་བ་འང་ཡིན་བསལ་བའང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་དུ་འགྱུར་དགོས་ན་དེ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཇི་སད་བཤད་པའི་རགས་དེ་ལར་སྣང་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ཕོགས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་བུམ་པ་ལ་ཉེ་བ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་བསལ་བའི་ཆོས་

འདི་དག་ནི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའི་རང་བཞིན་གི་རེས་སུ་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྨྲ་

བར་བེད་པ་པོའི་འདོད་པའི་རེས་སུ་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། 

སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་དེ་ནི་དངོས་པོ་དང་མཐུན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལར་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་

རོ། །ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་དེ་ལས་ནི་སྒ་ལ་རག་པའམ་མི་རག་པའི་

དོན་མི་འགྲུབ་སྟེ། དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དག་ལ་མཐུན་དཔེ་དང་མི་མཐུན་དཔེ་ལ་

ཉེ་བ་དང་བསལ་བར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་རྣམ་པར་བརག་པའི་སྤི་གོ་བེད་དུ་གཏན་ནས་མི་འགྱུར་

རམ་ཞེ་ན། གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མི་སིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་རུང་གི་སྤི་ཆོས་

འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཞིག་ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་ན་ནི་གོ་

བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་གཞི་འགའ་ཞིག་ཏུ་བ་ལང་དེ་དང་འད་

བའི་རང་བཞིན་གི་རྭ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་ནས་བ་ལང་དང་བ་

མེན་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་ཤིང་དེ་གཉིས་ལ་ཡོད་ཅིང་གཞན་ལ་མེད་པའི་རྭ་ལ་མི་

འཁྲུལ་བའི་ཆོས་མཐུན་འགའ་ཞིག་མཐོང་བའི་མགོ་བོ་རིག་པའི་ཕག་ཏུ་སོང་བའི་

གོང་བུ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་ཡིན་ཏེ། བ་ལ་དང་བ་མེན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བརོད་འདོད་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཞེས་དོན་མི་འགྲུབ་པ་

དང༌། དེས་རིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་བཀོད་པའི་

རགས་དེ་སྒ་རག་སྟེ། རག་པར་ངེས་བརོད་པར་འདོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དོན་དུ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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སོང་བས་སོ། །དེ་ལར་སོང་མོད་དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཅི་སྟེ་ཡང་ངས་སྒ་རག་པ་

དེ་ལར་བརོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་དེའི་ཚེ། ཚིག་དེ་ལས་རང་ཕོགས་

ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་ཞེན་དོན་གིས་སྟོང་བའི་བརོད་པར་འདོད་པ་ཙམ་ཞིག་

འགྲུབ་ཀི་ཞེན་དོན་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔ་མ་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་ཀི་ཕི་མ་དང་

འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་དེར་ཐལ། སྐྱེས་བུ་དེའི་འདོད་པ་ནི་འདོད་

བའི་དངོས་པོ་ལ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་

མཚན་འདི་ལར་སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་འདོད་བ་དོན་གི་དངོས་པོ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་ཡོད་ན་འདོད་བ་དོན་གི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་པ་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འདོད་བ་གང་ལ་སྐྱེས་བུ་དེའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་དེར་འདོད་

བའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་ལར་ནི་བལ་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་འདོད་བ་དོན་གི་དངོས་པོ་ལ་འཁྲུལ་བར་

བསྟན་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་སྟེ་མི་རག་པར་ངས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་

ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦྱོར་བ་དང༌། སྦྱིན་སོགས་ལས་བདེ་བ་

འབྱུང་བར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལར་ལུང་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་

བཀོད་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཀང་འདོད་པ་

ཙམ་གིས་རགས་སུ་ཁས་བངས་པ་གང་ཞིག །སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་འདོད་བ་དོན་གི་

དངོས་པོ་ལ་འཁྲུལ་བར་བསྟན་པའི་ཕིར། འདོད་པས་བས་པ་བསལ་མོད་ལུང་ལས་

གྲུབ་པ་ཇི་ལར་བསལ་ཞེ་ན། ཕི་མ་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཡང་བསལ་བར་ཐལ། 

ལུང་གི་ཚིག་ནི་སྨྲ་བ་པོའི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གསུམ་པ་ནི། དོན་རང་མཚན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་རོག་པ་ཙམ་དང༌། ལུང་

དེས་བས་པ་ནི་འདོད་བ་དོན་གི་དངོས་པོ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་རོག་པས་སྒོ་

འདོགས་པར་བེད་པ་པོ་དང་ལུང་དག་བེད་པ་པོའི་འདོད་པ་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་

བའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། འདོད་བའི་དངོས་པོའང་སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པ་

ལས་གཞན་དུ་ཡོད་སིད་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་རབ་གསལ་བེད་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་གིས་

ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཚུལ་དང༌། ཕོགས་ཚིག་

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཕོགས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དགོས་པ་

མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཀ་རྒོལ་བ་རང་གིས་མཐོང་

བར་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་རང་གིས་མཐོང་བའི་སྒས་སྒྲུབ་བེད་འབའ་ཞིག་བཟུང་བ་ཇི་

ལར་ཡིན་ཞེ་ན། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚིག་གིས་དོན་གི་

ཤུགས་ཀིས་ན་ཕོགས་ཀི་ཚིག་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་བརོད་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བཤད་པར་རིག་པར་བ་སྟེ། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལྷག་ཆད་དང་བྲལ་བར་

སྟོན་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་ན་ཕོགས་བརོད་ཀང་ནུས་པ་མེད་ལ། ཚུལ་

གསུམ་གྲུབ་ན་ཕོགས་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པས་གཞན་དག་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་

ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པར་བ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལར་ཕོགས་བརོད་པ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་བརོད་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདོར་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་མཚན་ཉིད་པ་དང་

བཏགས་པ་བ་གང་དུ་ཡང་མི་རུང་སྟེ། དངོས་སམ་བརྒྱུད་པས་ཕོགས་ཚིག་དེ་ལས་

བསྒྲུབ་བ་རོགས་ཤིང་གྲུབ་པ་རེས་དཔག་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཕོགས་ཚིག་དང་རགས་ཚིག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་

པར་མཚུངས་པ་དང༌། ཕོགས་ཚིག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་པ་མོང་བས་གྲུབ་པ་

དང༌། སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་མེད་མི་

མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་བརོད་པ་དང་གཏན་ཚིགས་བརོད་པའི་ཚིག་

ཆོས་ཅན། རེ་ཤིག་དངོས་སུ་ནི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་དེ། བསྒྲུབ་བ་དང་

འབྲེལ་བ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ལོག་གྱུར་རོགས་པར་བེད་

པའི་ཚེ་ཁྱབ་བའི་དོན་གིས་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་ཁྱབ་བེད་ཀི་

དོན་རོགས་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་ལས་ཏེ་རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་

ནས་ཕོགས་བསྒྲུབ་པར་བེད་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་

ནུས་པ་མེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི། བས་པའི་དོན་ཉིད་ཀིས་རང་

ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་མི་རག་པའི་དོན་གོ་བར་བེད་དེ། མི་རག་པ་ལ་

འཁྲུལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་དང་གཏན་

ཚིགས་བརོད་པ་ནི་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲེལ་

བ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་དོན་བསྡུས་པ་ནི། ཕོགས་དང་གཏན་ཚིགས་ཀི་

ཚིག་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཕོགས་ཀི་དོན་འགྲུབ་པའི་ཕིར་ནི་སྒྲུབ་པར་
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བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཕོགས་ཀི་ཚིག་སྒ་མི་རག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་ནི་སྒ་མི་རག་པའི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་མཐོང་གི་

ངེས་པ་འདེན་པ་མ་ཡིན་པར་མོང་བས་གྲུབ་པའི་ཕིར། སྒ་རག་མི་རག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

ནས་དིས་པ་ན། རྒོལ་བས་མི་རག་ཅེས་བརོད་པའི་ཚེ་རོངས་པ་ལ་ངེས་པ་ལར་སྣང་

འདེན་པ་སིད་ཀང་ཕི་རྒོལ་རོག་ལྡན་ལ་ཐེ་ཚོམ་དེ་ཉིད་ལས་མ་འདས་པའི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཕོགས་ཀི་ཚིག་ཆོས་ཅན། བརྒྱུད་པ་ཡིས་

ཀང་སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་དེ། བསྒྲུབ་བ་མི་རག་པ་ཁོ་ན་བརོད་པའི་

ཕིར། དེའི་ཁྱབ་པ་ནི་གཞུང་སྔ་མ་ལ་བརེན་ནས་ངེས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །བས་

པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བརོད་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་ལ་

སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་ཀང་སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་སྟོན་བེད་ཀི་ལྷག་

ཆད་དང་བྲལ་བའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི། ཆོས་སྔ་མ་ལ་བརྒྱུད་

པས་ཀང་སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་སྒ་མི་རག་པ་ཁོ་ན་

བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་ནི་ཆོས་ཅན། རང་

ཉིད་སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་ཀང་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་ཉེ་བར་བཏགས་

ནས་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཅན་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་

རོད་པར་བེད་པ་ལ་ལྷག་ཆད་དང་བྲལ་བའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་རགས་ཚིག་

བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་མི་རིགས་ཏེ། བུད་ཤིང་གིས་མེད་དང་དུ་
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བ་བསྐྱེད་པའི་ལར་འདི་ལ་བར་མེད་དེ། ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གི་རགས་གཏན་ཚིགས་

བརོད་པའི་ཚིག་གིས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །བརྒྱུད་པའི་ཚུལ་གཞན་

ཡང་མི་འཐད་ལ། བརྒྱུད་པ་ཡིས་ཀང་ནུས་པ་མེད། །ཅེས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་པས་

རགས་ཚིག་བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པ་འཕེན་པར་བེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་

ཕོགས་ཚིག་ལ་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། བཏགས་པའི་དགོས་པ་

ཡང་མེད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་གིས་ཚུལ་གསུམ་ལ་དན་པ་

བསྐྱེད་པར་བེད་པས་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཚུལ་གསུམ་ལ་དན་པ་བསྐྱེད་པར་

བེད་བའི་དོན་ཅི། ཚུལ་གསུམ་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པ་ལ་བར་བར་དུ་གཏན་ཚིགས་

ཀི་ཚིག་བརོད་པས་ཚུལ་གསུམ་གི་དོན་སྤི་ཤར་ནས་དན་པར་བེད་པ་ལ་ཟེར་རམ། 

ཚུལ་གསུམ་ངེས་ཟིན་བར་དུ་བརེད་ནས་ཚིག་གིས་དན་པར་བེད་པ་ལ་ཟེར། དང་པོ་

ལར་ན། སྒ་མི་རག་པར་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པ་ལ་ཕོགས་ཀི་ཚིག་བར་བར་དུ་བརོད་

པ་ལས་དན་པར་བེད་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཚིག་ཀང་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལར་ན་ཡང་མཚུངས་ཏེ། སྔར་སྒ་མི་རག་པ་ངེས་ཟིན་བར་དུ་བརེད་པ་

ཕོགས་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་དན་པ་མི་སིད་པ་སུས་ཀང་བརོད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །མི་མཚུངས་ཏེ། སྒ་མི་རག་པ་བརེད་པ་དན་པ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་དན་པ་ལ་

བལོས་པས་དེའི་མཐུ་ཡིན་གི་ཕོགས་ཚིག་གི་མཐུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཚུལ་

གསུམ་བརེད་པ་དན་པ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་བེད་ལོས་མེད་དང་གནོད་པ་ཅན་གི་

རགས་ལ་སོགས་པ་དན་པའི་མཐུ་ཡིན་གི། རགས་ཚིག་གི་མཐུ་མ་ཡིན་པར་ཀུན་

ནས་མཚུངས་སོ། །འོ་ན་འདིར་ཕོགས་ཚིག་དང་རགས་ཚིག་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་དེ་
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ཙམ་ཕེ་བ་ཇི་ལར་ཡིན་ཞེ་ན། ལོག་གྱུར་གོ་བེད་ཀི་རགས་རྣམས་ནི་གཟུགས་ལ་

སྒོན་མེ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན། 

ཚུལ་དེ་ལར་འགྱུར་དགོས་ཏེ། ཚིག་དོན་གི་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ནི་མེད་

སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཚིག་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་སྒ་མི་རག་པ་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར། ཚིག་ཙམ་གིས་གོ་བར་ནུས་ན། སྒ་རག་མི་རག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་

གིས་དིས་པ་ན་སྒ་མི་རག་ཅེས་བརོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཡང་མ་

བརོད་པར་སྒ་མི་རག་པ་ཚདམའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ན། སྒའི་སྟེང་དུ་མི་རག་པ་གོ་བ་མི་

རག་པ་ལས་ལྡོག་པ་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་དོན་ཆོས་གཅིག་བོ་ཡུལ་དུས་སོང་བ་ལ་

བརེན་ནས་གོ་དགོས་པས་སྒ་རང་ཉིད་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བས་རང་ཉིད་མི་རག་པར་གོ་

བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ན་ཉན་ཤེས་ཀིས་སྒ་ཐོས་ཙམ་གིས་མི་རག་པར་རོགས་པར་

འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ལོག་གྱུར་རོགས་པ་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ་

བལོས་ལ། མ་བརེད་ན་ནི། དེ་མ་ཐག་བསྒྲུབ་བ་ལ་དམིགས་པའི་རོགས་པ་སྐྱེ་ལ་

བརེད་པ་དན་དུ་རུང་ན་ནི་ཚུལ་གསུམ་སྟོན་པའི་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་དན་པར་བེད་

ནུས་ལ། སྦྱོར་བ་སོར་གཅིག་པོའི་རགས་དང་བསྒྲུབ་བ་གཉིས་སྒྲུབ་བ་ངེས་པ་ལ་

བལོས་ནས་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། སྒྲུབ་བེད་ངེས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་

བསྒྲུབ་བ་གོ་བའི་ནུས་པ་མེད་པས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་

ནི། དོགས་པའི་གནས་མེད་པའི་ཚོད་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཚིག་གིས་རགས་ཚིག་འཇུག་པའི་རྐེན་བེད་པས་

སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པའི་ཡུལ་སྟོན་པས་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རགས་ཚིག་དེ་ཚུལ་གསུམ་དན་པའི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕིར་སྒྲུབ་བེད་དུ་གདགས་སུ་རུང་ན་ཕོགས་ཚིག་དེ་ལས་ཀང་གཏན་

ཚིགས་ཀི་ཚིག་འཇུག་ལ། དེ་ལས་དན་ལམ་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལས་བསྒྲུབ་བ་རོགས་

པའི་ཕིར། ཕོགས་ཚིག་དེ་ཡང་རེས་དཔག་བསྐྱེད་པར་ནུས་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་

པ་ལ་གསུམ། ཐེ་ཚོམ་སོགས་ཀང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐལབ་དང་། དགག་

བའི་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐལ་བ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་དང་དེ་ལ་དན་

པ་སྐྱེད་བེད་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་རག་མི་རག་གི་ཐེ་ཚོམ་དང༌། ཤེས་

འདོད་དང༌། སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའི་སབས་དེ་དག་ལ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྒ་རག་གམ་མི་རག་གམ་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ཤེས་པར་འདོད་པ་སྐྱེ་བ་དང་དེ་ལས་སྒྲུབ་བེད་འདི་བ་དང་དེ་ལས་སྒྲུབ་བེད་འགོད་

པའི་སབས་འཇུག་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒ་རག་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་དེ་དང་ལྷན་

ཅིག་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒོལ་བས་གཞན་ལ་རྒམ་པའི་

ཕིར། སྒ་རག་ཅེས་མི་མཐུན་པ་དགག་བ་བརོད་པའི་ཚིག་ལས་ཀང་ཕི་རྒོལ་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བ་ན་གཉེན་པོ་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་འཇུག་པ་སིད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཇི་སད་བཤད་པ་ལར་ཁས་བངས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་

དེའི་ཕིར། ཕོགས་ཚིག་དང་རགས་ཚིག་གཉིས་ཀ་ལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་

མེད་དེ། ནང་གི་ཡན་ལག་གི་དོན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པའི་ནུས་པ་ནི་ཚུལ་གསུམ་པའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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རགས་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཚིག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ལ་དན་པ་

བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡང་མེད་དེ། དེ་ལ་དན་པ་འཇོག་པར་བེད་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་

ཀི་ཚིག་དང་ཕོགས་ཚིག་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གཏན་ཚིགས་དེའི་ཚིག་འབའ་ཞིག་ལ་

གནས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གི་རགས་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

མཚན་ཉིད་པ་དང༌། རགས་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། དེའི་ལན་བཤད་ཟིན་དན་པར་བེད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་མ་བསྟན་ན་གང་ལ་

གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་ཡང་མི་ཤེས་ཤིང་ཐོག་འབབ་པ་ལར་གཏན་ཚིགས་འཇུག་

པ་མི་སིད་པས་ཕོགས་ཚིག་དེས་གཏན་ཚིགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་སྟོན་པ་

ཉིད་ཀིས་བརྒྱུད་ནས་རེས་དཔག་བསྐྱེད་ཅིང་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ནི། རགས་ཚིག་འཇུག་པའི་རྐེན་བེད་པ་ལས་མ་འདས་ལ་རགས་ཚིག་

འཇུག་པའི་རྐེན་བེད་པས་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་རིགས་པར་ཐལ། རོད་པ་

འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་སོགས་ཀང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་

ལན་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

གིས་ཕོགས་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ན་གཏན་ཚིགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་མི་རོགས་

པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། ཕོགས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དེ་མེད་ཀང་སྒ་མི་རག་པའོ་ཞེས་

དོན་གིས་གོ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། གང་ཅུང་ཟད་བས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་མི་

རག་པ་ཡིན་ལ་སྒ་ཡང་བས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པས་ཀང་སྒ་མི་རག་པ་ཤུགས་ལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བསྟན་པར་གོ་བའི་ཕིར། ཕོགས་ནི་ཕོགས་ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་གཉིས་གང་རུང་དངོས་སུ་

བསྟན་པའི་ཤུགས་ལ་སྟོན་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། ཚུལ་གསུམ་རོགས་པའི་ཤུགས་ལ་

བསྒྲུབ་བ་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་ཕི་རྒོལ་དེ་ལ་གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དོན་བསྡུས་པ་ནི། 

སྒ་མི་རག་པ་འདི་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དེས་དངོས་སུ་བསྟན་པར་བ་

བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་དགོས་ནུས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་དེའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་

ན་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་གིས་ཕོགས་ནི་དངོས་སུ་མ་བརོད་ཀང་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པ་ལ་གེགས་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་པ་དག་ཕོགས་དངོས་སུ་མ་བརོད་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་མ་

ཚང་བའི་སྐྱོན་དུ་འདོད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་ལས་ཚུལ་གང་ཡང་རུང་

བ་ཞིག་མ་སྨྲས་ཤིང་མ་བསྟན་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་སྐྱོན་དུ་

འགྱུར་གི་ཕོགས་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ཡང་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པར་རིག་

པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་བོ་སྐྱོན་དང་དོན་སྐྱོན་དང་སྒ་སྐྱོན་ཞུགས་

པའི་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་བསལ་ནས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་

ཉིད་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་འདའི་བོ་སྐྱོན་མ་ཞུགས་ན་དོན་སྐྱོན་

ཞུགས་པ་མི་སིད་མོད་ཀི་དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་དག་གི་

ལོག་རོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་དོན་སྐྱོན་སེལ་བེད་ཟུར་དུ་སོས་སོ། །བོ་དོན་གི་སྐྱོན་

གཉིས་ཀ་མ་ཞུགས་ཀང་བརོད་ཚུལ་ལ་མི་མཁས་ན་ད་དུང་ཡན་ལག་གི་དཔད་པ་མ་

དག་པས་རོད་པའི་སབས་སུ་ཕམ་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། སྒ་སྐྱོན་སེལ་བེད་ཟུར་དུ་སོས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་ན། རང་གིས་མཐོང་དོན་རབ་

གསལ་བེད། །ཅེས་སོས་ཀི་ཕོགས་ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་གཉིས་གང་རུང་དངོས་སུ་སྟོན་

ཅིང་ཅིག་ཤོས་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་སོགས་མ་སོས་ཀང་དོན་གིས་གོ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་ཕོགས་དངོས་སུ་སྟོན་པ་དང་ཚུལ་གསུམ་གསལ་བར་མི་བེད་པ་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་ཡིན་པ་བཀག་པ་ན་གང་བས་པ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་དཔེར་ན་

བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་སོ་ཞེས་པ་ལ་བུའི་བརོད་ཚུལ་ལས་གཞན་མི་རུང་བར་

རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །རང་གིས་མཐོང་བ་ཞེས་སོས་པ་དོགས་པའི་གནས་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་རྒྱས་པར་སོས་ལ་དེ་ཙམ་དུ་དོགས་པ་མི་ཆེ་བས་དོན་ཞེས་སོས་པའི་

དགོས་པ་ཅུང་ཟད་བསྡུས་སོ། །འཆད་པར་འགྱུར་བའི་བསྒྲུབ་བ་དང་ཕོགས་ཆོས་ཀི་

རབ་དབེ་ནི་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་འདི་ལས་འཕྲོས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཕོགས་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་བ་མ་ཡིན་ན་བསྟན་བཅོས་སུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་བསྟན་པ་དགོས་པ་མེད་སམ་པ་དང༌། སྒྲུབ་ངག་གི་བསྟན་བའི་ཚུལ་གི་བརོད་ཚུལ་

སོགས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

བརྗོད་བ་དྗོན་ག་ིརང་བཞིན་བཤད་པ།

གཉིས་པ་བརོད་བ་དོན་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཤུགས་ལ་བསྟན་

བ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང༌། དངོས་སུ་བསྟན་བ་ཕོགས་ཆོས་ཀི་རབ་

དབེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བསྟན་བཅོས་སུ་བཤད་པ་དགོས་

མེད་དུ་ཐལ་བའི་རོད་པ་སང་བ་དང༌། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དངོས་སོ། །



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་སྒྲུབ་ངག་གིས་

དངོས་སུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་འོ་ན་ད་ནི་སྒྲུབ་ངག་གི་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་སབས་སུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བརོད་པར་མི་བ་བ་སྟེ་བརོད་པ་

དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། ཕོགས་དེ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་མེད་ན་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་

བསྟན་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནས་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ནི། བསྟན་བཅོས་སུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བརོད་པར་བ་བ་རིགས་པ་

ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དེ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ལོག་པར་རོག་པ་མཐོང་སྟེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པ་ཞེ་བས་འདོད་པའི་ངག་

ཏུ་མ་སྨྲས་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ལུང་དོན་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་

ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

ལོག་པར་རོག་པ་མཐོང་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

ཕོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ཧ་

ཅང་ཐལ་བ་སང་བ་དང༌། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་བཅད་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རོད་སང་ངོ༌། །དང་པོ་ནི། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་

བསྒྲུབ་པར་བ་བར་འོས་པ་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་ཞེས་པ་ནི་རིགས་

སོ་ནས་བཤད་པ་ལར་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་བསྡུས་ཏེ་

བསྟན་པ་ཡིན་ལ། ངོ་བོའི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་ཞེས་པ་ནི་ཚད་མ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས་འབྱུང་བ་ལོག་རོག་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚིག་གི་ཟུར་ཕིན་པར་
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སོས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དོན་ལྡོག་མི་འད་བ་སོ་སོ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྔ་མ་ལ་ཡང་ཕི་མའི་དོན་ཚང་བར་ཡོད་ཅིང༌། དོན་དེ་ཉིད་བཤད་ན་ཕི་མ་ལར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་བསྟན་བ་བ་ཞེས་སོས་པ་ནི། 

ཕོགས་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་དངོས་སུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་མོད་ཀི། གལ་ཏེ་

སྟོན་ན་ཡང་མཚན་ཉིད་འདི་ལ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་འདོད་པ་རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་ལོག་རོག་

དགག་པའི་ཆེད་དུ་སོས་སོ། །བསྟན་བཅོས་སུ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་འཆད་པ་ན་

བརག་པ་མཐའ་བཟུང་ག་ལ་དགོས། སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་སྟོན་ན་ཞེས་བརག་པ་

མཐའ་བཟུང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད་འདི་ལ་བུ་

དང་ལྡན་པ་གཅིག་དགོས་པར་རོགས་པ་ན་ཕོགས་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་

མི་རིགས་པ་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ལ་བུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་གཞི་

ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པས་བསྒྲུབ་བར་མཚོན་པ་མི་འཐད་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་དེ་ལ་ངོ་

བོའི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་མི་འཐད་པས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དམ་

བཅའི་མཚན་ཉིད་དེ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཕི་རྒོལ་དེའི་

ངོར། ངོ་བོའི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བས་དེའི་ངོར་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དེ་སྒ་མི་རག་

པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་གི་གང་ཟག་གཞན་གཅིག་གི་ངོར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་སྐྱོན་དེ་

དག་མེད་ལ། ཐ་སད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་གང་ཟག་མི་འད་བ་སོ་སོ་

ལ་མ་སྦྱར་ཡང་སྐྱོན་མེད་དེ། སྒ་མི་རག་པ་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པའི་གང་ཟག་དེའི་ངོར་
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ངོ་བོའི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་མ་ཚང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དི་བར་བའོ། །ངོ་བོའི་དོན་ནི་ཕི་

རྒོལ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ལ། སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ཕི་རྒོལ་

དེའི་ཚད་མས་གྲུབ་པས་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་མ་

གྲུབ་པ་ཕི་རྒོལ་དེའི་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཚད་མའི་ངོར་

བུམ་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ཡོད་དམ་མེད། དང་པོ་ལར་ན། བུམ་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལར་ན་བུམ་མེད་གཞི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མའི་ངོར་

བུམ་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་སྨྲས་ན་ལན་ཅི་ཡོད། ཚད་མའི་ངོར་

བམ་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ཡོད་ཀང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་མི་དགོས་ཏེ། བུམ་མེད་

ཡོད་པ་དང་བུམ་པ་ཡོད་པ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སྒ་དང་མི་རག་

པའི་ཚོགས་དོན་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བར་མཚོན་དགོས་ཀི་ཕི་རྒོལ་དེའི་ཚད་མའི་

ངོར་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ཡོད་པ་དང༌། སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་

ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་

ཡོད་པ་དང༌། སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་མེད་པ་ཡོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་

ཕིར་དང་། ཡང་དེའི་ཚད་མའི་ངོར་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ཡོད་པ་དང༌། སྒ་

དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་ལ་འགལ་བ་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་དེའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང༌། སྒ་

དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་

འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་

དོན་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བར་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཕི་རྒོལ་དེའི་ཚད་མའི་ངོར་ངོ་བོའི་དོན་
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སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་ཡང་དེའི་ཚད་མའི་ངོར་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་

སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བར་མ་གྲུབ་ཅིང་གཞན་དོན་

བསྒྲུབ་བའི་ཐ་སད་ཀང་མ་ཐོགས་པའི་ཕིར། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བར་ཚད་མས་གྲུབ་

ན། རེས་དཔག་སྐྱེས་ཟིན་པས་སོ། །དེའི་ངོར་ངོ་བོའི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་ན་

དེའི་ངོར་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་མིན་པ་འགལ་ལོ་ཟེར་བ་ནི། མཚན་མཚོན་གི་རྣམ་

དབེ་ལ་རོངས་པར་ཟེར་རོ། །དེས་ན་སྔར་གི་རགས་ཡང་དག་དེ་ལ་སྒ་དང་མི་རག་

པའི་ཚོགས་དོན་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་ན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་

ཡང་དེ་དང་འད་སྟེ། དེའི་ངོར་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ཡང་

དེ་བསྒྲུབ་བར་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་འགལ། དེའི་ངོར་སྒ་མི་རག་པ་མ་ཡིན་པ་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་བོ་གྲོས་ཀུ་ཤའི་རེ་མོ་ལར་རྣོ་བ་རྣམས་

ཀིས་ཞིབ་ཏུ་དཔད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ། དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་

སོས་རིགས་ན་རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་རགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་དུ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་མི་བཞག་ཅེ་ན། ཤིན་ཏུ་མི་མཚུངས་ཏེ། དམ་བཅའ་

རྒོལ་བའི་ཁས་བངས་ལ་བལོས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པས་རྒོལ་བའི་

དམ་བཅར་འགྱུར་གི། རྒོལ་བས་དམ་མ་བཅས་པ་རྒོལ་བའི་དམ་བཅར་མི་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །རྒོལ་བས་ཁས་མ་བངས་ཀང་རྒོལ་བའི་དམ་བཅར་འགྱུར་ན། ཤེས་

བ་མཐའ་དག་རྒོལ་བའི་དམ་བཅའ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་

བསལ་ཞུགས་མ་ཞུགས་བརི་བའི་གཞི་ཡང་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་འབའ་ཞིག་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཡིན་ནོ། །རགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་ནི། རྒོལ་

བས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་ཀང༌། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་རེས་དཔག་བསྐྱེད་མི་ནུས་ལ། 

དེ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ནི་རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་མི་འདོད་ཀང་ཕི་རྒོལ་གི་

ངོར་རེས་དཔག་བསྐྱེད་ནུས་པས་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་རྒོལ་

བའི་ཁས་བངས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གཞན་

ཡང་རགས་ཀི་ཚུལ་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན། རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་

ཏུ་ཁས་བངས་ཀང་རྒོལ་བ་ལ་སུན་འབིན་ཡང་དག་འཇུག་ལ། རྒོལ་བས་ཁས་

བངས་ཤིང་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅའི་ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ངོ་བོའི་དོན་ནི། སབས་ཀི་ཕི་རྒོལ་དེའི་ཚད་མས་མ་ངེས་པ་དང༌། 

ཁོ་ནའི་དོན་ནི། རྒོལ་བས་དཔག་བར་འདོད་པ་ཡིན་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་བཟུང་

བའོ། །རང་ཉིད་ཀི་དོན་ནི། བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

མ་བས་པར་སབས་ཀི་རྒོལ་བ་དེས་འདོད་པའོ། །འདོད་པའི་དོན་ནི། ངག་ཏུ་སྨྲས་

སམ་མ་སྨྲས་ཀང་རུང་རགས་ཀི་དཔག་བར་འདོད་པའོ། །མ་བསལ་བ་ནི་རྒོལ་བས་

དཔག་པར་འདོད་པ་ལ་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མའི་བསལ་བ་མ་ཞུགས་པའོ། །དེ་ཡང་

རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་དང་ལོག་རོག་སེལ་བ་གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། གཅད་བ་

རིགས་མི་མཐུན་ལ་གཉིས་ཡོད་པས་རྒོལ་བས་ཕོགས་སུ་མ་བཟུང་བ་དང༌། བཟུང་

ཡང་གྲུབ་བསལ་གང་རུང་ཞུགས་པའོ། །དང་པོ་ནི་འདོད་པས་གཅོད་ལ། ཕི་མ་

གཉིས་ནི་ངོ་བོ་དང་མ་བསལ་བ་གཉིས་ཀིས་གཅོད་དོ། །གཅད་བ་ལོག་རོག་ལ་ཡང་

གཉིས་ཏེ། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་བུ་རྒོལ་བས་དཔག་འདོད་མེད་ཀང་རང་གིས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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སྔར་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་མཁས་ན་པོའི་འདོད་པ་ཡིན་པས་རོད་

པའི་ཚེ་དེ་དང་མི་འགལ་བ་གཅིག་བསྒྲུབ་བར་བེད་དགོས་སམ་པའི་ལོག་རོག་

བསལ་བའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་སོས་སོ། །འདི་བཤད་པའི་གཞི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་རོགས་

པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ཀང་ལེགས་པར་གོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བའི་གནས་

སུ་སྣང་ལ། གཞུང་ལུགས་འདི་དག་ལ་རིང་དུ་འདིས་པར་བས་པ་དག་ཀང་ཕོགས་

སྔ་མའི་གསེབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་སྣང་བས་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །ད་ལ་རྒོལ་

བས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་ན་རྒོལ་བས་སྒྲུབ་དགོས་པས་སྒྲུབ་

བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པའི་ཚེ་ཡང་བསྒྲུབ་བར་གཟུང་དགོས་སམ་སམ་པའི་ལོག་

རོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་ཁོ་ནའི་ཚིག་སོས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཚད་མ་མདོའི་ཚིག་དགོད་པ་དང༌། དེའི་

དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལོག་རོག་དགག་པའི་དགོས་པ་ཅན་གི་རེས་སུ་དཔག་

པར་བ་བ་ཕོགས་ཡང་དག་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་གང་ཡང་རུང་བ་དང་ལྡན་

པ་ཞིག་ཏུ་བཤད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ངོ་བོ་ཁོ་ནར་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་

འདོད་པ་དང་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་མ་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་བསྟན་པར་བ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། རྣམ་པར་

གཅད་བ་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་བསལ་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་སབས་འདིར་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཡོད་དེ། སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ལ་བུ་ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་

སབས་ཀི་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཀི་ཟུར་སྔ་ཕི་འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་ཏེ། ཚིག་ཕྲད་སོས་

པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལར་འགྱུར་བ་ལ་རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་

མིན་པ་གཅིག་དགོས་ཞེས་དང་། འདོད་པ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལར་

འགྱུར་བ་ལ་དོན་གིས་ཏེ་ཞེ་བས་བསྒྲུབ་བར་བརོད་པ་གཅིག་དགོས་སོ་ཞེས་དང༌། 

རང་ཉིད་ཀི་ཚིག་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལར་འགྱུར་བ་ལ་བསྟན་བཅོས་

མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་བས་པར་རོད་པའི་སབས་ཀི་རྒོལ་བས་

ཁས་བངས་པ་གཅིག་གཟུང་ངོ་ཞེས་རིག་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། སབས་

འདིར་ཚིག་བཞིས་ཡོངས་གཅོད་སྟོན་ཚུལ་ཙམ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁ་ཅིག་ན་

རེ། འོག་ཏུ་མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་འཆད་པས་མ་བཤད་དོ་ཟེར་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། 

འདོད་པ་དང་རང་ཉིད་ལ་ཡང་མཚུངས་པས་སོ། །དེས་ན་འདིར་ནི་མཚན་གཞི་ལ་

མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་འཇུག་དཔོད་པ་ཡིན་ལ། མཚན་གཞི་ལ་ཚད་བསལ་ཞུགས་

ན་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་འཇུག་དཔོད་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ངོ་བོའི་

ཚིག་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བར་བེད་པ་ལ་ནི་མཚན་

གཞི་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་བསྟན་ས་མེད་པས་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་འཇུག་

དཔོད་དགོས་པས་མི་མཚུངས་སོ། །དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཚད་མ་གང་གིས་

ཀང་མ་བསལ་བ་ཞིག་དགོས་པས་ཚད་མ་མདོར་མ་བསལ་པ་སོས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་ཕོགས་ཡང་དག་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ངོ་བོ་སོས་པ་ལ་
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དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ལ་བུ་ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་

བ་ལ་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་པ་དཔེར་ན་སྒ་ནི་མཉན་པར་བའོ་ཞེས་བ་བ་ལ་

བུ་མ་ཡིན་པ་གཅིག་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚིག་ཕྲད་

སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལར་འགྱུར་བ་ལ་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་ཀང་རྒོལ་

བས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དཔེར་ན་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་

དག་ཏུ་བཀོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་གཅིག་དགོས་སོ། །ཞེས་དང༌། འདོད་པ་སོས་པ་

ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལར་འགྱུར་བ་ལ་རོད་པའི་སབས་ཀི་རེན་ཞེ་བས་བསྒྲུབ་

བར་འདོད་ཅིང་སྨྲས་ཆོས་ཙམ་མ་ཡིན་པ་གཅིག་དགོས་སོ་ཞེས་དང༌། རང་ཉིད་ཀི་

ཚིག་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལར་འགྱུར་བ་ལ་སྔར་བསྟན་བཅོས་ཁས་

བངས་ཀང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་བར་གཟུང་བ་མེད་ན་རྒོལ་

བའི་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མི་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་མ་

ཡིན་པ་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་བསལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར།

འདྗོད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འདོད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། རང་ཉིད་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་དང༌། མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །ངོ་བོ་ལོག་རོག་གི་གནས་ཉུང་

བས་དེ་ལ་རྒྱས་བཤད་མེད་ལ། ངེས་གཟུང་རང་ཉིད་ཀི་ཞར་ལ་བསྡུས་ནས་སྟོན་

པས་རྒྱས་བཤད་དོན་ཚན་གསུམ་དུ་བསྡུས་པས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་ཀང་ཞེ་འདོད་བསྒྲུབ་བར་རོགས་པའི་དཔེ་དང༌། འདོད་པ་
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སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་ཀང་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་སྒས་མ་ཟིན་པའི་

ཕིར། ཇི་ལར་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་ཉན་ཤེས་ཀིས་མ་ཐོས་ན་སྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་

འདོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་རོགས་ཤེ་ན། གཉིས་པ་ནི། གྲངས་ཅན་

གིས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདུས་

ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་འདུས་ཤིང་བསགས་པ་དེ་

ཆོས་ཅན། མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་དག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་དེ་ཁྱོད་

ཀི་བསྒྲུབ་བར་མི་རོགས་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་དག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་སངས་

རྒྱས་པ་དང་གྲངས་ཅན་པ་གཉིས་བདག་ཡོད་མེད་རོད་པའི་སབས་སུ། སངས་རྒྱས་

པ་ལ་གྲངས་ཅན་གིས་མིག་སོགས་བདག་རག་པའི་དོན་བེད་པ་དེ་འགྲུབ་པའི་ཆེད་

དུ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁྱོད་བཀོད་པའི་སབས་ཀིས་རོགས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སངས་

རྒྱས་པས་མིག་ལ་སོགས་པ་འདུས་ཤིང་བསགས་པ་རྣམས་གཞན་གི་དོན་བེད་པ་

ཡིན་པ་གྲུབ་པ་ན་འོས་མེད་ཀི་རིགས་པས་བདག་གི་དོན་ཉིད་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཆེད་དུ། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན་གཞན་གི་དོན་བེད་དེ་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་

ལ་ཡང་མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་ཀང་རགས་དེའི་ཞེ་འདོད་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་མ་སྨྲས་ཀང་དེ་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་གྲངས་ཅན་གིས་རག་དེ་

བཀོད་པའི་ཕིར། ཅེས་སྦྱར་རོ། །

འདྗོད་པ་སྗོས་པའ་ིཡྗོངས་གཅྗོད་ཀ་ིདགྗོས་པ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་སོས་པའི་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་དང༌། 
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འདོད་པ་སོས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མདོར་

བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་

སྟོན་པའི་ཟུར་དུ་འདོད་པ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་

བ་དེ་ནི་ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་སུ་ཟིན་ཀང་རྒོལ་བའི་དམ་བཅར་ཞེ་བས་འདོད་པས་ཁྱབ་

པའི་སྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་སོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་བསྒྲུབ་བར་གཟུང་པའི་ཚུལ་དང༌། སྨྲས་

ཙམ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པ་དང༌། ཞར་ལ་རྒྱང་པན་གི་གཉིས་

བཅས་ཀི་སྦྱོར་བའང་སྐྱོན་མེད་ཡིན་པ་ཁེགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང༌། 

ཚིག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གྲངས་ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། 

གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མལ་ཆ་དང་སྟན་

ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་བཞིན་ནོ། །ཞེས་རོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་

པ་འབབ་པ་དང༌། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་

བེད་དེ། ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་ལ་རགས་དང་དཔེ་སྔར་བཞིན་བཀོད་པ་ཆོས་ཅན་གི་

ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པ་དང༌། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་

གཞན་གི་དོན་བེད་དེ། ཞེས་པ་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའི་ཟོལ་སྦྱོར་གསུམ་

བཀོད་པ་ནི་རྣམ་གཞག་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ནི་འད་བ་ཡིན་

ནོ། །འདི་ལ་གཞན་དག་གིས་མིག་གི་སོགས་ཁོངས་ནས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་

གཞན་བཞི་འདོན་པ་ཡིན་གི། བེམ་པོ་ཉེར་གསུམ་འདོན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བས་

ནི། གྲངས་ཅན་གིས་ཟོལ་སྦྱོར་བཀོད་ནས་ཅི་བེད་པ་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པའི་སྐྱོན་ནོ། །འོ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ན་རིགས་ཐིགས་ཀི་འགྲེལ་པར་སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས། མིག་ལ་སོགས་པས་ནི་

རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་བཟུང་ངོ༌། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེར་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་

སོགས་སྒས་སྡུད་པར་གསུངས་ཀི། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་བཞི་ལས་གཞན་སྡུད་པ་

མ་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་མིག་གི་སོགས་ཁོངས་ནས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་དམིགས་

རྐེན་གཉིས་སྡུད་པའི་ཟོལ་སྦྱོར་ལ་བརག་པ་བེད་ཚུལ་བཤད་དེ། འོག་སྒྲུབ་པ་ལར་སྣང་

གི་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མལ་ཆ་དང་སྟན་ལ་སོགས་པ་དང་མིག་ལ་

སོགས་པས་སྐྱེས་བུའི་དོན་བེད་པར་འཇིག་རེན་ན་གྲགས་ཤིང་གྲགས་པ་ལར་

བསྒྲུབས་པས་བདག་རག་པ་འགྲུབ་པར་བསམས་པ་ཡིན་ལ། སྐྱེས་བུ་དེ་ཡང་རྡུལ་དང་

སད་ཅིག་གང་ཡང་འདུས་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། བཅིང་གྲོལ་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པས་རག་

པར་འདོད་ལ། དེ་ཡང་ཤེས་བ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔར་གྲངས་ངེས་ཤིང༌། བེམ་པོ་ཉེར་བཞི་པས་

རས་གཞན་གི་དོན་བེད་པར་བསྒྲུབས་པས་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུའི་དོན་བེད་པ་འགྲུབ་

པར་བསམས་ཤིང་དངོས་སུ་གཞན་དོན་བེད་དེ། ཞེས་སོས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་པ་རས་

གཞན་གི་དོན་བེད་པ་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་པའི་དོན་དུ་འདོད་པས་ཕི་རྒོལ་གི་བོ་ངོར་དཔེ་

ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པའི་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་སམ་དུ་བསམས་སོ། །

འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ནི། རྡུལ་འདུས་པ་ཡང་མ་ཡིན། སད་ཅིག་

འདུས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་

དང་རིག་པ་དང་མོང་བ་དང༌། སེམས་པ་ཅན་གིས་བསྡུས་པའི་བདག་རག་པ་དེ་ཉིད་

དོ། །དེ་ཉིས་རེས་འགའ་ཆོས་ཅན་དང༌། རེས་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་གཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། 

བུམ་པའི་གཟུགས་བ་ལང་གི་རྭ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ། གཟུགས་དང་རྭ་ཁྱད་གཞི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དང༌། བུམ་པ་དང་བ་ལང་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་འདུས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཡུལ་ཅན་མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ། མིག་སོགས་ཁྱད་གཞི་

དང༌། བདག་རག་པ་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་སུ་སྒས་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། འདུས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཡུལ་ཅན་གཞན་གི་དོན་བེད་དེ། ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ། གཞན་དོན་བེད་པ་ཁྱད་

གཞི་དང༌། བདག་རག་པ་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་སུ་སྒས་བཀོད་པས་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་

ཀི་ཁྱད་པར་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །མིག་གི་སོགས་སྒས་བེམ་པོ་ཉེར་གསུམ་སྡུད་པ་

མི་འཐད་དེ། གཙོ་བོ་དང་བེམ་པོས་བསྡུས་པའི་བོ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་པ་རང་གི་ལུགས་ལ་འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་

ཕོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་ལ། དེ་ལ་ན་རགས་དེ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་

པས་འོག་ནས་བསྒྲུབ་བ་འགོག་ནུས་སུ་བསྒྲུབས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན་

སོགས་སྒས་རྣ་བའི་དབང་པོ་སྡུད་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། གྲངས་ཅན་པ་རྣ་བའི་

དབང་པོ་རང་དང་ཕྲད་ནས་སྒ་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འདོད་ལ་དེ་སངས་རྒྱས་པ་

ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གྲུབ་མཐས་

བཏགས་པའི་ཁྱད་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང༌། རྣ་བའི་དབང་པོའི་དོན་ཚད་མས་

གྲུབ་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའི་ཁྱད་པར་ཚད་མས་མ་

གྲུབ་ཀང༌། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བཏང་སོམས་གསུམ་ཤས་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་

ཆ་མཉམ་པའི་གནས་སབས་ལ་གཙོ་བོར་འདོད་པས་དེའི་ཡང་དོན་དེ་ཚད་མས་

གྲུབ་བོ་ཞེས་ཅིའི་ཕིར་མི་སྨྲ། དེ་བཞིན་དུ་མེ་ལོང་ངོས་གཉིས་པ་དང༌། བོ་དང་ཆེན་

པོ་རྣམས་རྣམ་གྲངས་སུ་འདོད་པའི་དོན་གཟུང་རྣམ་ཉིད་ལ་འདོད་པ་ཡིན་པས་དེའི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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དོན་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་རིགས་པས་རང་ལུགས་ལ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་

པའི་སྐྱོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །འགལ་རགས་བཞིར་དབེ་བ་ནི། འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཞེ་འདོད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང༌། གཏན་ཚིགས་དཔེར་

བཀོད་པ་དང༌། སྒའི་བརོད་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་ཐ་དད་ཙམ་དུ་ཟད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

སྨྲས་ཆོས་ཙམ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཞེ་འདོད་གཅིག་པུ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། ཆོས་

ཅན་གི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པ་དང༌། ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་

དབེ་བ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། ཞེ་འདོད་གཅིག་པུ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་

དང་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའི་སོ་ནས་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་

ཏུ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་གཉིས་སུ་དབེ་བ་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། ཞེ་

འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པའི་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་བདག་རག་པའི་དོན་

བེད་པ་འདི་ཉིད་སྒའི་བརོད་ཚུལ་མི་འད་བ་ལ་བལོས་པ་ལས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་

ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པའི་སོ་ནས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན་མིག་སོགས་འདི་དག་ནི་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཡུལ་ཅན་གཞན་གི་དོན་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་བརོད་པ་ན་ཆོས་ཅན་བདག་དོན་བེད་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེའི་ཁྱད་པར་

དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་སྒས་བཀོད་ཅིང་རོག་པས་ཉེ་

བར་གཟུང་བའི་ཕིར། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་མིག་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་ཆོས་

ཅན། གཞན་གི་དོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་བ་བ་ནི་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཁྱད་པར་དུ་སྒས་བཀོད་ཅིང་རོག་པས་བཟུང་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལར་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་དོན་མི་འད་བ་གཉིས་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་བེད་པའི་སོ་ནས་འགལ་བ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེ་འདོད་ཀི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གཅིག་ཉིད་སྒས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་དུ་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ཙམ་ཞིག་ཐ་དད་པར་ཟད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྨྲས་ཆོས་ཙམ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་

དང༌། ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་པ་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མི་འཐད་པ་

དང༌། ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་ཀང་ཞེ་འདོད་ཀི་ཕོགས་བསྒྲུབ་བར་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རགས་ཐམས་ཅད་འགལ་བ་དང༌། དཔེ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པ་དང༌། སྨྲས་ཆོས་འབའ་ཞིག་སྐྱོན་ཡོད་མེད་བརི་བའི་གཞིར་

མི་འཐད་པ་དང༌། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་ན་སྐྱོན་དུ་ངེས་པར་འདོད་དགོས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དོན་བེད་པ་ཙམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆོས་སབས་སུ་བབ་པ་བདག་རག་པའི་དོན་བེད་པ་ལས་དོན་གཞན་གཞན་དོན་བེད་

པ་ཙམ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་ན་དིས་པའི་སབས་དོན་གང་གི་འཕེན་པ་ཡིན། རོད་

གཞི་མིག་སོགས་ཀིས་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། དེའི་ཁྱད་ཆོས་

སོགས་གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། སྨྲས་ཆོས་གཞན་དོན་བེད་ཙམ་གིས་འཕེན་ནོ་

ཞེ་ན། འོག་ནས་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་དེ་ལར་སྨྲས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

ཀིས་བདག་རག་པའི་དོན་བེད་པ་དེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་འཕེན་པར་འགྱུར་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པར་ཐལ། འབྲེལ་མེད་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་འཕེན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཅི་སྟེ་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་འགལ་བ་དང་དཔེ་

ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འབྲེལ་མེད་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་འཕེན་པ་དེ་ལ་ཡིན་དང་སྟེ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། མཐའ་

མཐོང་བ་མེད་པའི་འབྲེལ་མེད་ཀི་ཆོས་ཀི་ཚོགས་དེ་ཉིད་ནི་འགར་ཡང་རེས་སུ་འགྲོ་

བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཐལ་བ་སྔ་མ་འདོད་ན་རགས་གང་ལས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་རོགས་

པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྨྲས་པའི་ཆོས་དཔེ་ལ་

རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་ན་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྐྱོན་འདིར་འགྱུར་གི་ཆོས་གཞན་རེས་སུ་

འགྲོ་བ་མེད་པ་ལ་ནི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་དང་སྨྲས་ཆོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གཉིས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་ལ་

སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་མི་འགྱུར་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེ་འདོད་དང་སྨྲས་

ཆོས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་གཉིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་

བས་འདོད་པ་ལ་གནོད་པར་བེད་པའི་གཏན་ཚིགས་འདི་འགལ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་པའི་

ཕིར། འདོད་མི་རིགས་ཏེ། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་

ཆོས་ཅན། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལས་བཟློག་

པ་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། ཕོགས་

ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་
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ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་རགས་དེའི་ཞེ་འདོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་

ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཇི་སད་བཤད་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་

གི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པ་ལ་ནི་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་

མེད་པའི་སྐྱོན་ཅན་དུ་འདོད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སློབ་དཔོན་དབིག་

གཉེན་གིས་གྲངས་ཅན་ལ་ཇི་སད་དུ་བདག་དེ་སྒ་གང་གིས་བསྟན་པ་ཡིན་དིས་པས་

བདག་དེ་གཞན་དོན་བེད་པའི་སྒས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་ནི་བདག་དེ་དཔེ་ལ་མ་

གྲུབ་བོ་ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འགལ་བའི་

གཏན་ཚིགས་སུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཆོས་ཀང་ཞེ་བས་འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བ་

ཉིད་ལ་གནོད་པ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་

བརོད་པའི་ཕིར། མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་པ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ན་མི་འདོད་པ་གྲུབ་

ཅིང་འདོད་པ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང༌། དེའི་དཔེ་དང༌། དེ་དོན་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་

ནི། ད་ནི་འདུས་ཤིང་བསགས་པས་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཞེ་

འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཏེ་མེད་པར་ཐལ། མིག་སོགས་བདག་དོན་

བེད་བ་དེ་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་དེར་ཐལ། གལ་ཏེ་གྲངས་ཅན་པ་གང་ལ་སངས་རྒྱས་
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པས་བདག་ཡོད་མེད་བརད་པས་གྲངས་ཅན་གིས་བདག་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

རགས་དེ་བཀོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་མེད་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། སྨྲས་ཆོས་གཞན་དོན་

བེད་པ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རགས་དེས་རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

གྲུབ་པའམ་ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒོལ་

བས་མི་འདོད་ཅིང་ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་སྨྲས་ཆོས་གཞན་དོན་བེད་ཙམ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན་བར་སྤོད་པའི་སྟོན་པ་བྷ་ཏི་ཧ་རི་ཞེས་པ་ན་རེ། ཤེས་

པར་ལྡན་དང་ཕི་དོན་དང༌། །རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀང་སྟེ། །དེ་དེ་སྒས་བརོད་པས་རོགས་

པ། །སྤི་ནི་འབྲེལ་པར་རབ་ཏུ་གནས། །ཞེས་གོའུ་ཞེས་པ་ལ་བུའི་སྒ་གཅིག་བརོད་པ་

ལས་བརོད་འདོད་ཀི་རོག་པ་དང་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དང་ག་དང་ཨོ་དང་ཨུ་ལ་

སོགས་པ་དོན་གསུམ་གསུམ་གོ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྒ་ལའང་ལྷ་

སྦྱིན་ཞེས་པའི་མིང་གི་སྒ་དང༌། བ་ལང་ཞེས་པའི་རིགས་ཀི་སྒ་གཉིས་འདོད་ལ། དེའི་

སློབ་མ་སྒ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་དུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། སྒ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་དུ་མེད་པར་

སྨྲ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། སྔ་མ་ན་རེ། སྒ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དོན་ལྡན་མ་ཡིན་གི། སྒ་

གཉིས་ཀ་ཡང་དོན་ལ་བར་མ་བས་པའི་སྔོན་རོལ་ནས་ལྷས་བིན་པའི་དོན་གིས་ན་

ལྷས་བིན་ཞེས་པ་དང༌། འགྲོ་བའི་དོན་གིས་ན་བ་ལང་ཞེས་ཕི་རོལ་གི་དོན་གིས་

དོན་ལྡན་དུ་མཚུངས་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཕི་མ་ན་རེ། རིགས་ཀི་སྒ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལྡན་

ཡིན་ཡང་མིང་གི་སྒ་མིང་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་རོལ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དོན་

ལྡན་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་གི་དོན་ལྡན་མ་ཡིན་ནོ་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་སྒ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་དུ་
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མེད་པར་སྨྲ་བས་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལ། མིང་གི་སྒ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དོན་ལྡན་དུ་གྲུབ་པ་ན་

ཞེ་འདོད་དངོས་སུ་སྨྲས་ན་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་དོགས་ནས་ལྷས་བིན་ཞེས་པའི་

མིང་གི་སྒའི་ངོ་བོ་ནི་ཆོས་ཅན། མིང་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་སྟེ་བར་མ་བས་པའི་སྔོན་

རོལ་ནས་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། སྒའི་གནས་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་པར་དབེ་བ་དང་ལྡན་

པར་མཐོང་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་རིགས་ཀི་སྒ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་མིང་གི་སྒ་

རང་གི་ངོ་བོ་ཙམ་གིས་དོན་དང་ལྡན་པ་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས། འདོད་ན། རྒོལ་བ་མི་འདོད་པ་ཕི་

རོལ་གི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའམ་དོན་ལྡན་ཙམ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

པར་ཐལ། ངོ་བོའི་དོན་ལྡན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་དོན་ལྡན་གསུམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། དོན་

ལྡན་ཙམ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིང་གི་སྒ་དོན་དང་ལྡན་པར་ཡང་ཕི་རྒོལ་

གིས་མཐོང་བ་དེའི་ཕིར། སྒའི་གནས་བརྒྱད་ནི། དང་པོ་གང་ཡང་རུང་བའི་ངོ་བོ་

ཙམ་སྟོན་པ། གཉིས་པ་ལས་སུ་བ་བ། གསུམ་པ་བེད་པ། བཞི་པ་དགོས་ཆེད། ལྔ་པ་

འབྱུང་ཁུངས། དྲུག་པ་འབྲེལ་བ། བདུན་པ་གནས་གཞི། བརྒྱད་པ་བོད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་མིག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། གཞན་གི་དོན་

བེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལ་གཞན་གི་དོན་

བེད་པ་ཙམ་གཉིས་ཀས་ཁྱད་པར་མེད་པར་གྲུབ་ཀང་བདག་གི་དོན་བེད་པ་ནི་

བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པས་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བ་བཞིན་

ནོ། །རགས་དེ་ལས་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་མི་འགྲུབ་

པར་ཐལ། དེ་དེའི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པའི་བོ་ངོར་སྒྲུབ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པར་བེད་པ་བཀོད་པ་འབྲས་བུ་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྡུལ་དང་སད་ཅིག་དེ་དག་

འདུས་པ་མིག་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་གི་དོན་བེད་པར་ནི་སངས་

རྒྱས་པས་ཁས་བངས་ཤིང་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་རྒོལ་བའི་ཞེ་བས་འདོད་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕོགས་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་དེའི་ཕིར། 

འདོད་ན། མཐུན་དཔེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པ་དང་དེ་རོད་གཞི་ལ་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེ་

འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་མཐུན་དཔེ་ལ་མ་ཚང་བ་དེ་དཔེའི་སྐྱོན་དང་ལ་སོགས་

པ་རོད་གཞི་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་དེས་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྱོར་བའང་སྐྱོན་མེད་ཡིན་པ་ཁེགས་པ་ལ་

གསུམ། བསལ་ཁྱད་པར་བརོད་པའི་སོ་ནས་དགག་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་

པར་བཤད་པ་དང༌། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་

སྨྲས་ཀང་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་སྐྱོན་ཅན་དུ་བསྟན་

པ་འདིས་ནི་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་པས་བཀོད་པའི་གཉིས་པ་དང་བཅས་པའི་སྦྱོར་བ་

རྣམས་ལ་ཡང་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མཐུན་དཔེ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པའི་

ཉེས་པ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་ཇི་སད་བཤད་པའི་སྐྱོན་རྣམས་མཚུངས་པར་

དོན་གིས་བསྟན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྒྱང་པན་གིས་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་ཏུ་

བསྒྲུབས་ན་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་ཁེགས་པར་བསམས་ནས་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདིར་འོང་བ་

མེད་ཀི་ཆན་དང་ཕབས་དང་དོད་ལ་སོགས་པ་འདུས་པ་སྨྲིན་པ་ལས་མོང་བའི་ནུས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པ་འབྱུང་བ་ལར་ཕ་མའི་འབྱུང་བ་འདུས་པ་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་སེམས་པ་ཅན་

སིན་པ་ལས་མངོན་པར་གསལ་བའི་སེམས་པ་ཅན་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དིས་པས་བུམ་པ་ནི་ཆོས་ཅན། མངོན་

པར་གསལ་བའི་སེམས་པ་ཅན་ལུས་དང་རས་གཅིག་པ་ལུས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་

སྐྱེས་བུ་དང་བུམ་པ་གང་ཡང་རུང་བས་གཉིས་པ་སྟེ་ཟླ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཨུཏྤ་

ལ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་ལྡན་རིག་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་

བ་བ་ལ་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མི་བེད་པའི་ཉེས་པ་གནས་

པར་ཐལ། བུམ་ལྡན་རིག་པ་ནི་དེ་ལ་བུར་གྱུར་པའི་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་

སྐྱེས་བུས་གཉིས་པ་དང་བཅས་པར་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེ་དེ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བུམ་པའི་སྟེང་དུ་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། 

གང་རུང་བསྒྲུབ་བར་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་

པོ་ནི། འོན་ཏེ་གང་རུང་གི་སྤི་བུམ་པ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་འདོད་པའི་ཕིར། ཁྱད་

པར་བསྒྲུབ་བར་འཕེན་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་ལ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྒས་སྤི་བརོད་ཀང་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་

ཁས་བང་དགོས་པ་དང༌། དེ་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་དང༌། རགས་ཀི་ནུས་པ་འཇུག་

པའི་ཡུལ་དུ་ཁས་བངས་ནས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་ཡོད་མེད་སྐྱོན་ཡོན་བརི་བའི་གཞིར་

ཁས་མི་ལེན་པ་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱང་པན་གིས་གཉིས་བཅས་སྦྱོར་བའི་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་བཀོད་པའི་འབྲས་བུ་ཅི་ཡིན་ཏེ། མེད་པར་ཐལ། གཉིས་བཅས་

སྦྱོར་བ་འདི་ལ་ནི་བུམ་པ་ལ་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐྱེས་བུའི་ཟླ་བཅས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བསྒྲུབ་འདོད་པ་གང་ཞིག་དེ་བསྒྲུབ་བར་མི་འཕེན་པའི་ཕིར། ཡང་ན་ནི་མི་འདོད་པའི་

དོན་བུམ་པ་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔ་མ་དེ་

སྒྲུབ་འདོད་ནས་བཀོད་པ་གང་ཞིག་དེ་བསྒྲུབ་བར་མི་འཕེན་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་བཤད་

ཟིན་ཏོ། །ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་དགོས་པ་མེད་པ་དང༌། རྒོལ་བའི་རང་

འདོད་མི་འགྲུབ་པའི་ཉེས་པ་བཤད་ཟིན་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རགས་ཀི་ནུས་ཡུལ་ཡིན་མིན་བརག་པ་དང༌། ནུས་ཡུལ་

ཡིན་ན་ཉེས་པ་དེར་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་རགས་དེས་བུམ་པ་སེམས་དང་

རས་གཅིག་པའི་ལུས་ལས་རས་གཞན་ཡིན་པ་ནུས་ཡུལ་དུ་བས་སམ་མ་བས། 

གཉིས་པ་ལར་ན་ཅི་ལར་ཨུཏྤ་ལ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་རགས་དེས་བུམ་པའི་

སྟེང་དུ་སེམས་དང་རས་གཅིག་པའི་ལུས་ལས་རས་གཞན་དེ་འགྲུབ་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དེས་ནུས་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རགས་དེས་བསྒྲུབ་བ་དེ་འགྲུབ་ན་ཡང་ཇི་ལར་ནུས་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་

ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། གཉིས་པ་ནི། དང་པོ་ལར་ནུས་པའི་ཡུལ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་ནི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་རང་ལ་བརེན་པའི་ཉེས་པའི་རྣམ་པ་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་ཇི་ལར་མི་རེག་པར་

འགྱུར་ཏེ་ཉེས་པ་དེས་རེག་པར་ཐལ། སེམས་དང་རས་གཅིག་པའི་ལུས་དཔེ་གང་ལ་

ཡང་རེས་འགྲོ་མི་བེད་པའི་ཕིར། ཐལ་བ་ཁས་བངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནི་ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་གི། སྒས་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ལ་སྒས་

ཟིན་པ་ནི་གང་རུང་གི་སྤི་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སུན་འབིན་འཇུག་པ་སྒས་ཟིན་གི་དོན་

ཡིན་པས་ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་སུན་དབྱུང་བར་བ་
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བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རྒྱང་པན་གི་དམ་བཅའ་འདི་ནི་གསལ་བར་རིགས་པ་མེད་པར་

ནན་གིས་འཇུག་པའི་རྒྱལ་པོའི་གྲ་སའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། རྒྱང་པན་དེས་བུམ་པ་དེ་ལ་བརེན་པའི་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་འགྲུབ་པ་ནི་

སྔར་བཀོད་པའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལས་རེད་པར་འགྱུར་ཞིང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་དཔེ་

ལ་རེས་འགྲོ་མེད་ཅེས་གཞན་སུན་འབིན་པའི་ཚེ་ན་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བ་བ་བདེན་ཞེན་གིས་འདོད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བསྒྲུབ་པར་བེད་པའི་

ནུས་པས་ཁྱབ་པའི་དོན་གི་རྣམ་པ་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་ཇི་སེད་པ་

དེ་ཐམས་ཅད་ནི་ཕི་རྒོལ་གིས་སུན་འབིན་པ་བརོད་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཀང་ཁྱབ་པ་

ཡིན་ཏེ། གང་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་དེས་ནུས་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་

པ་འཕེན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བུམ་པ་ལུས་བུམ་གང་རུང་གི་སྤི་ལས་རས་གཞན་དུ་

བསྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། ཤུགས་ཀིས་ལུས་ལས་རས་གཞན་བསྒྲུབ་བར་ཁས་

ལེན་དགོས་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡ་གལ་གང་རུང་ལས་རས་

གཞན་བཀག་པས་གང་རུང་གི་སྤི་ལས་རས་གཞན་ཁེགས་པ་དང༌། ཡ་གལ་གཉིས་

ལས་རས་གཞན་བཀག་པས་གང་རུང་གི་སྤི་ལས་རས་གཞན་ཁེགས་པ་དང༌། དེས་

ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའང་ཁེགས་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། བུམ་པ་ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་རིགས་པས་མི་འཐད་པ་

དང༌། རྒོལ་བས་ཀང་ཁས་མ་བངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། 

དེ་ཉིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པའི་སྟེང་དུ་སྤི་ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་
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གཞན་དུ་རགས་ཡང་དག་གིས་སྒྲུབ་པ་ཡང་མི་སིད་པར་ཐལ། སེམས་དང་རས་

གཅིག་པ་རྣམ་པ་དེ་ལ་བུའི་ལུས་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་གི་ངོ་བོ་ཁས་མི་ལེན་ཅིང་

རིགས་པས་མི་འཐད་པའི་ཕིར། ལུས་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡིན་མོད་གང་རུང་གི་སྤི་

ལས་རས་གཞན་ཅི་ལར་བསྒྲུབ་བར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ལུས་

བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ལ་བལོས་ཏེ་ལུས་བུམ་གང་ཡང་རུང་

བའི་དོན་གཞན་གི་ངོ་བོ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བུམ་པ་དེ་བུམ་པ་ལས་རས་

གཞན་དུ་མེད་ཀང་ཀ་བ་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་པས་ཀ་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་

གཞན་དུ་ཡོད་པ་ལར་ལུས་ལ་ཡང་ཡིན་པས་ལུས་ལས་རས་གཞན་དུ་མེད་པས་

ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཞེས་ཇི་ལར་བརོད་

ཅེ་ན། དོན་འདི་ལ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་ཀང་འཁྲུལ་སྣང་བས་ཐོག་མར་དཔེ་ལ་

བཤད་པར་བ་སྟེ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཀ་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། 

བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་

བངས་ན་ཉེས་པ་ཅིར་འགྱུར། འོ་ན་ཀ་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་ཡིན་ན་བུམ་

པ་ལས་རས་གཞན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་མ་ཡིན་ན་ཀ་

བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས། འདོད་

ན། བུམ་པས་མ་ངེས་ལ། མ་ངེས་པ་མེད་དེ་དེའི་རགས་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་

ཅན། ཀ་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་ཡིན་ཏེ། ཀ་བ་ལས་རས་གཞན་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའི་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཀ་བུམ་གང་རུང་

དང་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཀ་བུམ་གང་རུང་གི་བེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕིར་
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རོ། །ཀ་བུམ་གང་རུང་རས་སུ་མ་གྲུབ་ན་བུམ་པ་དེ་དང་རས་ཐ་དད་པར་འགལ་ལ། 

རས་སུ་གྲུབ་ན་རས་གྲུབ་རང་ཉིད་ཀི་བེ་བྲག་དང་རང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པ་རང་

ལས་རས་གཞན་ཐ་དད་པ་ཤིན་ཏུ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བུམ་པ་ཀ་བ་ལས་

རས་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་ན། ཀ་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་

ཅིང་བུམ་པ་ལས་རས་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་ན་ཡང་ཀ་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་ཐ་དད་དུ་

མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པས་ཀ་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་ཐ་དད་ཡིན་ན། ཀ་བ་ལས་ཀང་

རས་ཐ་དད། བུམ་པ་ལས་ཀང་རས་ཐ་དད་ཡིན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་གི་དོན་

མ་གོ་བར་ཀ་བུམ་གང་རུང་ཡིན་ན་བུམ་པར་ཡང་མི་འགལ་ཀ་བར་ཡང་མི་འགལ་

བ་གཞུང་འདི་དག་གིས་བསྟན་པར་བསམས་ནས་བུམ་པ་དེ་ཀ་བུམ་གང་རུང་ཡིན་

ན་ཀ་བ་དང་བུམ་པ་གཉིས་ཀར་མི་འགལ་བ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་མཐོང་ནས་བུམ་

པ་ཡིན་ན་ཀ་བུམ་གང་རུང་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ལ་དེའི་ཤེས་བེད་དུ་འོག་ནས། འདི་

ལར་རྣམ་པ་དེ་ལ་བུའི་སྒ་དེ་ནི་ཕོགས་ཉིད་ཡིན་གི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་

དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་འདེན་པ་ནི་རིགས་པའི་རྣམ་དབེ་

ཕྲ་མོ་ཞིབ་ཏུ་མ་རོགས་པས་ནོངས་སོ། །དཔེར་དེ་ལར་ཡ་གལ་གཉིས་ཀ་གཞི་གྲུབ་

པ་ལ་ཡ་གལ་གཅིག་ལས་རས་གཞན་དུ་མེད་ན་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་དུ་མེད་

དགོས་ན། སེམས་དང་རས་གཅིག་པའི་ལུས་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། བུམ་པ་དེ་

ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ་ཅི་སོས། 

ཡ་གལ་བཀག་ནས་ཚོགས་པ་ཁེགས་དགོས་པ་ཡིན་གི། ཡ་གལ་ཡོད་ན་ཚོགས་པ་

ཡོད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ནི། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ལུས་བུམ་གཉིས་ཀ་ཁྱོད་དང་རས་གཞན་དེ་ལ་བུའི་དངོས་པོར་སིད་

ན་ལུས་བུམ་གང་ཡང་རུང་བར་རས་གཞན་དུ་བརོད་པར་ནུས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ལུས་

བུམ་གཉིས་ཀ་དེར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ལུས་ཀང་དེར་མ་གྲུབ་བུམ་པ་ཡང་

དེར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ཉམས་

སོ། །དཔེར་ན་ལྷ་སྦྱིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་གཉིས་ཀ་ཟས་ཟ་བ་སིད་པར་ཁས་ལེན་ན་ལྷ་

སྦྱིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཟའོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་གང་རུང་གི་སྤི་

དམ་འཆའ་བ་རིགས་པ་ཡིན་གི་ལྷ་སྦྱིན་ལ་བུ་ཡ་གལ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ཟ་

བར་མི་སིད་པའམ་གང་རུང་གཅིག་ཟ་བ་ལ་སྨྲ་བ་པོའི་བརོད་པར་འདོད་པ་མེད་ན་

ནི་ལྷ་མཆོད་གང་རུང་གཅིག་ཟའོ་ཞེས་གང་རུང་གི་སྤི་དམ་འཆའ་བ་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ལྷ་མཆོད་གང་རུང་གཅིག་ཟ་བ་སྟོན་འདོད་ནས་ལྷ་མཆོད་གང་རུང་གཅིག་

ཟའོ་ཞེས་དམ་འཆའ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ལྷ་མཆོད་གང་རུང་གཅིག་ཟའོ་ཞེས་

རྣམ་པར་བརག་པའི་སྤི་དམ་འཆའ་བ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ལྷ་སྦྱིན་ཟ་བ་ཡང་མི་སིད་

དེ་ཟ་བར་སྟོན་པའི་བརོད་འདོད་མེད་ཅིང༌། དེ་བཞིན་དུ་མཆོད་སྦྱིན་ལ་ཡང་མེད་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ལར་དམ་འཆའ་བ་རིགས་ན་ཡ་གལ་ཟ་བ་མ་བཀག་པ་

དགོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒོལ་བ་རང་གི་ཀང་ཁས་མ་བངས་པ་དང༌། ཤུགས་ཀིས་

ལུས་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དང༌། དེ་ཁས་ལེན་པ་ལ་གནོད་པ་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ལས་ཀང་ལུས་
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བུམ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྤི་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་གི་ངོ་བོར་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་

པ་རྒྱང་པན་རང་ཉིད་ཀིས་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་གི་ངོ་བོར་ཁས་མ་བངས་པའི་

ཕིར་དང་དེ་དེ་ལས་རས་གཞན་དུ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །འདིས་བུམ་པ་ལས་རས་

གཞན་དུ་མ་གྲུབ་ན་ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་

སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གང་རུང་གི་ཚིག་སོས་པ་དོན་མེད་པ་དང༌། དམ་བཅའི་

ཚིག་འགལ་བར་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱང་པན་གིས་བུམ་པ་ལུས་བུམ་གང་ཡང་

རུང་བ་ལས་རས་གཞན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ངག་ཏུ་སོས་པ་ནི་དོན་མེད་པར་ཐལ། བུམ་

པ་བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་དུ་འགལ་བའི་ཤུགས་ཀིས་ལུས་ཉིད་བུམ་པ་ལས་དོན་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངག་གི་དོན་དུ་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། བུམ་པ་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པར་ཐལ། ལུས་

བུམ་གང་རུང་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པ་གང་ཞིག་སེམས་དང་རས་

གཅིག་པའི་ལུས་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དེ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྒྱང་

པན་པའི་དམ་བཅའི་ཚིག་འདི་འགལ་བར་འགྱུར་ཞིང་ཚད་མས་གནོད་པར་ཐལ། 

བུམ་པ་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པ་གང་ཞིག་བུམ་པའི་བདག་ཉིད་ནི་

དེ་མ་ཡིན་པར་རང་ལས་དོན་གཞན་གི་ངོ་བོར་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བུམ་པ་དེ་ལུས་ལས་རས་གཞན་ཡིན་པ་རགས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་ལུས་ཁོ་ན་ཉིད་ཀིས་དོན་གཞན་གི་ངོ་བོ་ཁོ་

ན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་ནི་བུམ་པ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། ལུས་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ཏེ། 
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ཞེས་དེ་སད་དུ་བརོད་རིགས་པར་འགྱུར་ན་དེ་སད་དུ་མ་བརོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

བུམ་པ་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་བར་ཐལ། བུམ་པ་ལུས་བུམ་གང་

རུང་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་བར་དམ་བཅས་པ་གང་ཞིག །བུམ་པ་སེམས་

དང་རས་གཅིག་པའི་ལུས་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་པ་ཚད་མས་ཁེགས་ཤིང༌། དེ་

བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྒྱང་པན་གི་རིམ་བཅའི་ཚིག་དེའི་དོན་ལ་

ཚད་མས་གནོད་ཅིང་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་དེ་ལུས་བུམ་གང་ཡང་རུང་བ་

ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོས་པའི་ཤུགས་ཀིས་བུམ་པ་ཡང་རས་གཞན་དེར་

འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བུམ་པ་དེ་ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་སྨྲས་པ་

ལར་སྒྲུབ་པ་རྒོལ་བས་ཀང་མི་འདོད་པ་དང༌། རིགས་པས་ཀང་མི་འཐད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བུམ་པ་

ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་དོན་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་མེད་པའི་གང་

རུང་གི་སྤི་སྒ་མི་འཐད་པ་དང༌། གང་རུང་ལས་དོན་གཞན་གི་སྤི་ནུས་ཡུལ་དུ་མེད་

ཀང་ཁྱད་པར་ངེས་པ་སྒྲུབ་པར་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གསལ་བ་མེད་

པའི་སྤི་མི་སིད་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། དཔེ་དོན་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པ་དེ་སེམས་ལས་རས་གཅིག་པའི་ལུས་ལས་ཀང་

དོན་གཞན་དུ་མེད་བུམ་པ་ལས་ཀང་དོན་གཞན་དུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདིའི་ཕིར་

ཡང་ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་གི་སྤི་རགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བར་

ཡོད་པ་ལ་བརེན་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བ་ཐམས་ཅད་དམ་བཅར་ཡོད་པ་མི་སིད་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ན་གསལ་བ་བཀག་པ་དེའི་སྤི་བསྒྲུབ་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དཔེ་དང༌། དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རིགས་ལ་བརེན་

པ་དང༌། དབང་པོ་ལ་བརེན་པ་དང༌། དེ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེར་ན་ལམ་པོ་

ཆེའི་མི་ཆོས་ཅན། མིའི་རིགས་ཉིད་བཟང་ངན་གང་དུ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། བྲམ་ཟེ་ལ་སོགས་པ་རིགས་བཞི་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རོག་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་བདག་

རྐེན་དུ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་གང་

ཡང་བདག་རྐེན་དུ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །ངམ་

སོས་པ་ནི་དཔེ་གཞན་སྟོན་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། འདི་ལར་གཟུགས་འཛིན་རོག་པ་དེ་ཆོས་ཅན། མིག་དབང་

གཟུགས་ཅན་པ་བདག་རྐེན་དུ་ཡོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ལ་བརེན་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། གཟུགས་རོགས་པའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག་གཟུགས་འཛིན་པའི་དབང་པོ་དེའི་ཤེས་

པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་དེའི་དོན་གསལ་བར་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་མིག་དབང་

དེ་འགྱུར་བའི་རེས་སུ་འགྱུར་བར་མི་བེད་པའི་ཕིར་དང༌། མིག་དབང་དེ་མེད་ཀང་

ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བདག་རྐེན་གི་སོ་

ནས་བརེན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣ་བའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་པ་གང་ལ་ཡང་བདག་རྐེན་གི་སོ་ནས་བརེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

དག་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པོ་དེ་དགོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་དེ་ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་
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པ་རགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་དང་རས་

གཅིག་པའི་ལུས་དཔེ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པར་དོགས་པ་སྟེ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་དང་

བུམ་པ་ཡང་བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་དུ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པར་ཐལ། ལུས་

དང་བུམ་པ་དེ་གཉིས་གཅིག་བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་དུ་

རུང་ན་དེའི་སོ་ནས་བུམ་པ་དེ་བུམ་པ་དང་ལུས་དག་ལས། གང་ཡང་རུང་བའི་དོན་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་སྤི་གང་ཡང་རུང་བའི་དོན་གཞན་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཞུང་གོང་མ་འདི་འོག་མའི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པས་ལུས་བུམ་

གང་རུང་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ན་ལུས་ལས་ཀང་དོན་གཞན་བུམ་པ་ལས་ཀང་དོན་

གཞན་དུ་སྟོན་པ་ཡིན་པས་ཁས་ལེན་ན་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཁྱབ་བེད་སྟོན་པ་དང༌། 

བུམ་པ་དང་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀིས་ཁྱབ་བ་སྟོན་པ་ཡིན་གི་དེ་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་ན་

ཞེས་པས་ལུས་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཁས་ལེན་ན་ལུས་བུམ་གང་རུང་བུམ་པ་

ལས་དོན་གཞན་ཞེས་དང༌། བུམ་པ་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ན། ལུས་བུམ་གང་

རུང་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ཞེས་བསྟན་པར་མི་གཟུང་སྟེ། འོག་མའི་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཏུ་མི་

རུང་ཞིང་རིགས་པས་ཀང་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཀ་བུམ་གང་རུང་ཡིན་ན་ཀ་བ་དང་

བུམ་པ་གཉིས་ཀར་མི་འགལ་བ་ཁས་ལེན་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རུང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་ནི། བུམ་པ་དེ་ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་ཡིན་པའི་སྤི་

རགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བ་སིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་དེ་ལུས་

ལས་ཀང་དོན་གཞན་དུ་མེད་བུམ་པ་ལས་ཀང་དོན་གཞན་དུ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་ཡང་

སོས་པ་ནི་སྔར་ཡ་གལ་གང་རུང་བཀག་པས་རྣམ་པར་བརག་པའི་སྤི་འགོག་པའི་
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རིགས་པར་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷ་སྦྱིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ལ་ཟན་

སྦྱིན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་སྦྱིན་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་མཆོད་སྦྱིན་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་བུ་འཇིག་རེན་ན་གྲགས་པ་དང་རིགས་པས་འཐད་པ་ཡོད་པ་སིད་

དམ་སྟེ་མི་སིད་པར་ཐལ། ཡ་གལ་ཁེགས་པའི་གང་རུང་གི་སྤི་མི་སིད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཚིག་ཕི་མ་དེས་ལྷ་

མཆོད་གཉིས་ཟན་སྦྱིན་བ་ཡིན་པ་བཟློག་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་གི། མཆོད་སྦྱིན་

འབའ་ཞིག་ལ་ཡང་ཟན་སྦྱིན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ལ་ལྷ་སྦྱིན་འབའ་ཞིག་ལ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ་སམ་དུ་ཡ་གལ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ཟན་སྦྱིན་བར་ངེས་པ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་བསམས་

པའི་ཕིར། འགལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཡ་གལ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ཟན་སྦྱིན་

བར་ངེས་པ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་དགག་ཚིག་ཕི་མ་གཉིས་སོས་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ལྷ་མཆོད་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ལ་ཟན་སྦྱིན་པར་བའོ་ཞེས་སོས་པ་ཉིད་ཀིས་ཡ་

གལ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ཟན་སྦྱིན་བར་ངེས་པར་ཐལ་བ་མེད་ཅིང་གང་ལ་བིན་ཀང་ཆོག་པར་

རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གང་ཡང་རུང་བའི་སྒ་ཉེ་བར་གཟུང་ན་ཡ་གལ་རེ་རེ་ཁོ་ནར་ངེས་

པར་ཐལ་བ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་ཡ་གལ་གཉིས་ཀ་ཁེགས་པའི་བུམ་པ་ལུས་བུམ་གང་

རུང་ལས་རས་གཞན་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཡ་གལ་གཉིས་ཀར་མ་ཟད་ཡ་

གལ་གཅིག་ཡོངས་སུ་བཟུང་ཡང་བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་དུ་མི་འགལ་བ་ཡིན་ན་
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བུམ་པ་དེ་ལུས་བུམ་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་རས་གཞན་ནོ་ཞེས་སོས་པ་འདི་ནུས་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་ལྷ་སྦྱིན་ལ་བུ་གཅིག་ཟ་ཡང་ལྷ་མཆོད་གང་ཡང་རུང་

བ་ཟའོ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་སབས་སུ་བབ་པའི་ཡ་གལ་གཉིས་ལས་ལྷ་སྦྱིན་ལ་བུ་

གཅིག་ལ་ཟན་སྦྱིན་པར་བ་བ་མི་སིད་ན་གཉིས་ཀའི་ཡུལ་ཅན་གང་ཡང་རུང་བའི་སྒ་

མི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནམ་མཆོད་སྦྱིན་ཟ་བ་ཡིན་ན་ལྷ་མཆོད་གང་རུང་ཟའོ་ཞེས་ཇི་

ལར་བརོད། ལྷ་སྦྱིན་མི་ཟ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་ཟ་བ་སིད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། མཆོད་སྦྱིན་

ཟ་ན་ལྷ་མཆོད་གང་རུང་ཟ་བས་ཁྱབ་ན་གང་ཡང་རུང་བའི་སྒ་གཉིས་ཀའི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་པ་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་ཅིང༌། ལྷ་མཆོད་གང་

རུང་གཅིག་ཟའོ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་འདིའི་ཡུལ་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མ་ཡིན་

པར་རྣམ་པར་བརག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པར་བརག་པ་ནི་ལྷ་སྦྱིན་ཟ་བ་ཡང་

མི་འགལ་མཆོད་སྦྱིན་ཟ་བ་ཡང་མི་འགལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱང་པན་གི་གཉིས་བཅས་སྦྱོར་བ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་དེ་

བུམ་པ་ཁོ་ནའམ་སེམས་དང་རས་གཅིག་པའི་ལུས་ཁོ་ན་གཉིས་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ། 

ཟླ་དང་བཅས་པ་དང་རས་གཞན་པར་ནི་རྒྱང་པན་རང་ཉིད་ཀང་མི་འདོད་དེ། བུམ་པ་

ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པའི་ཕིར། གང་ཡང་རུང་བའི་སྒ་

སྦྱར་བ་ནི་གང་སིད་པ་དེ་ཁོ་ན་གཟུང་བར་བའོ། །ཞེས་བ་བར་འགྱུར་ན་སྔར་བཤད་

པའི་ཚུལ་གིས་གཅིག་ཀང་སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་བ་ནི། བུམ་པ་ལུས་བུམ་གང་

རུང་ལས་རས་གཞན་དུ་རྒྱང་པན་གིས་སྒྲུབ་པར་མི་འོས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་མ་ཡིན་
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ཏེ། དེས་སྒྲུབ་པ་རིགས་པས་མི་འཐད་པའི་ཡང་ཕིར། དེ་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་

པར་ནུས་ཏེ་མི་ནུས་པར་ཐལ། ལུས་ལས་རས་གཞན་དང་བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་

གཉིས་གང་རུང་བུམ་པ་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་ལུས་སམ་བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་

ཡིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་པར་བརག་པ་དང་། ལུས་ལས་ཀང་རས་གཞན་བུམ་པ་ལས་ཀང་

རས་གཞན་ནོ་ཞེས་བསྡུ་བའི་ཚུལ་གིས་སྒྲུབ་པ་ཡང་མི་འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རྒྱང་པན་པའི་དམ་བཅའི་ཚིག་གི་ཚུལ་ནི་གསོག་དང་རྫུན་པ་དང་མི་ཤེས་

པས་ཀུན་ནས་བསླད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེན་པའི་བརོད་བས་སྟོང་བཞིན་དུ་བདེན་ཞེན་

གིས་དམ་འཆའ་བའི་ཚིག་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྣམ་པར་བརག་པའི་ཚིག་ནང་

ཚན་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། ངེས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་འགལ་བའོ། །དང་པོ་

ནི། གང་ཡང་རུང་བའི་སྒ་རྣམ་པར་བརག་པའི་དོན་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་པ་འདི་ནི་ཆོས་

ཅན། ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་གང་ཡང་རུང་བ་སྒ་རག་པའམ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཉིད་ཀང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཕོགས་ཆོས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་འགོག་པ་ལ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་ན་

རེ། ཕོགས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པས་རགས་སུ་མི་རུང་མཐུན་ཕོགས་རོད་གཞི་ལ་

མ་གྲུབ་པས་རགས་སུ་མི་རུང་བས་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་རགས་སུ་

མི་རུང་ངོ་ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། སྔར་བ་ལང་ངམ་བ་མེན་གང་རུང་གཞི་འགར་རྭ་

ཅན་དཔོག་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་བཞག་པ་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བངས་པ་དང་

འགལ་བའི་ཕིར་དང༌། དེ་ཡང་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཁས་བང་དགོས་པའི་
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ཕིར་རོ། །གཞི་སྒ་ཚད་མས་ངེས་ཀང་ཕོགས་སུ་མ་ངེས་པ་ལ་ཕོགས་དང་མཐུན་

ཕོགས་གང་རུང་གི་སྒ་ཡ་གལ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་པས་ཕོགས་ལ་ཏེ་

ཚོམ་ཟ་བ་ན་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐྱོན་གཞན་ཡང་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་དེ་སྒ་ལ་

ཕོགས་ཆོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྒ་དེ་ཕོགས་དང་མཐུན་

ཕོགས་གཉིས་ཀར་སིད་པར་མི་འགལ་ན་སྒ་དེ་ལ་གངརུང་གི་ཕོགས་ཆོས་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་དེ་ལར་འགྱུར་ན་ཡང༌། གཉིས་ཀར་སིད་པར་མི་འགལ་བ་དེ་ལ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སྒ་དེ་ཕོགས་སུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕིར་ཕོགས་

དང་མཐུན་ཕོགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཇི་ལར་མ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལར་ཕོགས་སུ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་རྣམ་པ་དེ་ལ་བུའི་སྒ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཡ་གལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་

ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ནི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་

ཉིད་དུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཡ་གལ་

གཉིས་སུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་རྣམ་པར་བརག་པ་དང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སོ་སོར་ངེས་པ་

འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་ཡ་གལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མེད་པ་ཡིན་

ལ་རྣམ་པར་བརག་པ་ནི་ཡ་གལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པས་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞུང་

འདིས་སྒ་དེ་ཕོགས་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངེས་ན། ཕོགས་སམ་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་

ཡིན་ཞེས་ཡ་གལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་འགལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་གི། ཕོགས་ཡིན་ན་

ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་
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པ་ཡིན་ན་ཀ་བུམ་གང་རུང་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ནི་སྔོན་མེད་པ་ཞིག་གོ །ཀ་བུམ་གང་

ཡིན་མ་ངེས་པར་ཀ་བུམ་གང་རུང་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པས་ཀང་ཡ་གལ་གཉིས་

ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་འདེན་པར་བེད་ཅིང་ཀ་བ་ལ་འཇུག་པར་ཡང་མི་འགལ། བུམ་པ་ལ་

འཇུག་པར་ཡང་མི་འགལ་བའི་དོན་ཡིན་གི། ཀ་བུམ་གང་རུང་གཅིག་ཡིན་ན་ཀ་བ་

ཡིན་པར་ཡང་མི་འགལ། བུམ་པ་ཡིན་པར་ཡང་མི་འགལ་བ་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་

དོན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡ་གལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཡང་གང་རུང་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡོད་དེ། 

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་མཉན་བ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་

གང་རུང་གཅིག་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངེས་ཀང་ཡ་གལ་གཉིས་ལ་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་འདིར་ཡང་ཡ་གལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཡང་གང་རུང་ཚད་མས་ངེས་

པས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། འདིར་ཡ་གལ་ཕོགས་མི་མཐུན་

ཕོགས་སུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་གང་རུང་དུ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གཞི་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པའི་

ཕིར་རོ། །སྒ་ཕོགས་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་རོད་གཞི་ཡིན་མིན་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་

གང་རུང་གི་རགས་ཀི་གཞིར་མི་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ལུས་ལས་རས་གཞན་བསྒྲུབ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ་

གསུམ། ཤུགས་ཀིས་ལུས་ལས་རས་གཞན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དང༌། སྤི་སྒས་བེ་

བྲག་གོ་བའི་དཔེ་དང༌། སྤི་སྒས་བེ་བྲག་གོ་བ་ཁྱད་པར་གིས་སྒས་ཟིན་པ་མི་དགོས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པ་དེ་ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་བསྒྲུབ་བར་དམ་

བཅས་པས་བུམ་པ་ལ་ལུས་ཉིད་རས་གཞན་རོགས་པར་འགྱུར་གི་བུམ་པ་རས་

གཞན་ནི་རོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུས་བུམ་གང་རུང་ལས་རས་གཞན་
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ཡིན་ཏེ། ཞེས་དོན་རྣམས་ལ་སྤིར་བརོད་ཀང་བུམ་པ་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་

འགལ་བའི་ཤུགས་ཀིས་ཁྱད་པར་བུམ་ལ་ལུས་རས་གཞན་བསྒྲུབ་བར་གནས་པའི་

ཕིར། ཡང་ནི་གནོད་པ་གཞན་སྟོན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན་འགའ་ཞིག་ཟས་ལ་

འོངས་སོ་ཞེས་བ་བས་རི་འམ་ཤིང་འོངས་པ་ལ་ནི་དོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་

བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁྱད་པར་གི་སྒ་དང་མ་འབྲེལ་བས་སྤི་སྒས་ཁྱད་པར་མི་

གོའ་ོཞེ་ན། ཁྱད་པར་གི་སྒ་དངོས་སུ་སྦྱར་བ་ཉེ་བར་བས་པ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་སྤིའི་སྒ་

རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་བོ་ཡུལ་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་ཅིང་གོ་བར་བེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱད་པར་གི་སྒ་དངོས་སུ་མ་སྦྱར་བ་འོན་ཀང་སབས་དང་ཤུགས་ལ་སོགས་པ་

ལ་ཡང་བརེན་ནས་སྤི་སྒས་བེ་བྲག་གོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། གཉིས་བཅས་སྦྱོར་བ་ལ་ཉེས་པ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་དེའི་ཕིར། 

བུམ་པ་སེམས་དང་རས་གཅིག་པའི་ལུས་དང་བུམ་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྤི་ལས་

དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡ་གལ་གཉིས་ཀ་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡ་གལ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ཏེ། ཡ་གལ་གཉིས་ལས་གཅིག་ཀང་རས་གཞན་དུ་རིགས་པས་མི་འཐད་ཅིང་ཁས་

མ་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པ་རང་ཉིད་རང་

གི་ཟླ་བོར་འགལ་བས་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་བུམ་པའི་གཉིས་བཅས་སྒྲུབ་ཏུ་མི་རུང༌། 

ལུས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པས་བསྒྲུབ་བར་མི་རུང་བས་གང་ཡང་རུང་བའི་སྤི་

བསྒྲུབ་བར་མི་རུང་ན། སྒ་ལ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པ་ན་ཡང་སྒའི་མི་རག་པ་དཔེ་བུམ་བ་ལ་
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རེས་འགྲོ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་མི་འགྲུབ་བུམ་པའི་མི་རག་པ་སྒ་ལ་མེད་པས་ཕོགས་

ཆོས་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་སྒ་དང་བུམ་པའི་ཁྱད་པར་གིས་རོག་ན་མི་རག་པ་ཙམ་ཡང་

བསྒྲུབ་བར་མི་འགྱུར་བས་སྒ་ལ་མི་རག་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། གཉིས་

པ་ནི། དེ་གཉིས་ཉེས་པ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་དང་བུམ་པ་གང་གི་ཡང་འཇིག་པ་

མ་ཡིན་པའི་མི་རག་པ་ཙམ་ཉིད་ཚད་མས་གྲུབ་པས་ནི་སྒ་མི་རག་པ་དེ་དང་ལྡན་པར་

བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་དོན་ལ་ཁས་ལེན་མི་

ནུས་ཏེ། བུམ་པ་དེ་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་ལུས་དང་བུམ་པ་གང་རུང་གི་སྤི་

ལས་རས་གཞན་དུ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། བུམ་པ་དེ་དེ་གཉིས་འགའ་

ཞིག་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པར་ཁས་ལེན་ནུས་ན། དེ་གཉིས་གང་ཡང་རུང་བ་

ལས་དོན་གཞན་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཡ་གལ་གང་ལས་ཀང་

རས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་འདོད་པ་སོས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ངོས་གཟུང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བའི་ཞེ་བས་འདོད་པའི་ཕོགས་བསྒྲུབ་བར་བརོད་པ་འདིས་

ནི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། བེ་བྲག་པས་གྲངས་ཅན་པ་ལ་

སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབས་པ་ན་གྲངས་ཅན་པ་ན་རེ། གཞི་སྒའི་སྟེང་དུ་ཆོས་ཅན་སྒའི་

སྤི་དོན་གཞན་དག་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཆོས་དོན་གཞན་དང་ཆོས་དོན་

གཞན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཆོས་ཅན་སྒ་སྤི་དོན་གཞན་དག་འགོག་པས་ཞེ་

འདོད་ལ་གནོད་པའི་འགལ་བར་འདོད་པ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒོལ་བ་དེས་ཚོགས་སྤི་དོན་གཞན་མི་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་

དང༌། དེ་བཀག་པས་རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ལ་མི་གནོད་པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། དཔེར་ན་སྒ་ནི་ཆོས་ཅན། མི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒའི་སྤི་

དོན་གཞན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའམ་སྒ་ལ་སྒའི་སྤི་དོན་གཞན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པའི་མི་རག་པ་དོན་གཞན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་སྟེ་འདི་ནི་

རྣམ་བཅད་ཀི་གནས་ཉེ་བར་གཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། བེ་བྲག་པས་སྒ་ལ་རག་པ་ཙམ་

བཀག་པ་ན་སྤི་རག་པ་ཡང་བཀག་པས་སྒའི་སྟེང་དུ་མི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་

པའི་སྒའི་སྤི་དོན་གཞན་དང་སྒའི་སྤི་དོན་གཞན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་མི་རག་

པ་ཡང་བཀག་པས་ཞེ་འདོད་ཀི་སྒྲུབ་བ་བཀག་ཅིང་དེ་དག་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་

བསྒྲུབས་སོ་ཞེས་གྲངས་ཅན་ཟེར་ཏོ། །སྒ་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་མ་ཡིན་པར་

གཉིས་ཀ་ཡང་འདོད་མོད་ཀི་གྲངས་ཅན་ལ་རྒྱུན་གི་མི་རག་པ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་སློབ་དཔོན་གིས་ཟུར་ན་གནས་པས་དགག་པ་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། བེ་བྲག་པས་སྒ་ལ་མི་རག་པ་ཙམ་བསྒྲུབས་པའི་ཚེ་ཆོས་ཅན་སྒ་

ལ་ཚོགས་སྤི་དོན་གཞན་བཀག་པ་ནི་སྟེ་ཚོགས་སྤི་དོན་གཞན་བཀག་པའི་སོ་ནས་

ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པའི་འགལ་བར་སོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་

བེ་བྲག་པས་སྒ་ལ་ཚོགས་སྤི་དོན་གཞན་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། སྒ་ལ་མི་རག་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བ་ཡིན་གི། སྒ་མི་རག་པའི་སྒ་དོན་

གཞན་དང་ལྡན་པ་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལ་ན་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབས་པའི་ཚེ་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབས་
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པར་མི་འགྱུར་གི་སྒ་དེ་མི་རག་པའི་སྒའི་སྤི་དོན་གཞན་དང་ལྡན་པར་བསྒྲུབས་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། དེའི་ཚེ་སྒ་ལ་མི་རག་པའི་སྒའི་སྤི་དོན་གཞན་དང་ལྡན་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས་པ་དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པ་ནི་སྒ་ལ་མི་རག་པ་ཙམ་

བསྒྲུབས་པ་ན་ཡང་ཚོགས་སྤི་དོན་གཞན་བསྒྲུབས་པ་དེ་ལ་བུར་གྱུར་པར་འདོད་

པའི་ཕིར། དེས་ན་བེ་བྲག་པས་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབས་པའི་ཚེ་ན། ཚོགས་སྤི་དོན་

གཞན་བཀག་པའི་སོ་ནས་ཞེ་བས་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་འགའ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། 

དེའི་ཚེ་ཚོགས་སྤི་དོན་གཞན་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིས་

ནི་རྒོལ་བས་རོད་པའི་ཚེ་དམ་བཅས་ཚོད་དེ་ཉིད་ལ་ཚད་མས་གནོད་ན་འགལ་བར་

འགྱུར་བ་ཡིན་གི། དེའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བར་མ་བཟུང་ཡང་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བ་དེའི་ཁྱབ་

བེད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གཞན་ལ་གནོད་པར་མཐོང་ནས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

ཡང་གནོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དག་ཀང་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་འདོད་པ་

སོས་པས་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་དོན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཡང་དག་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བ་བསྒྲུབ་བ་ལ་བལོས་པ་

དང༌། འགལ་རགས་ལ་ཚོགས་སྤི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། འགལ་རགས་

ཀི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚོགས་སྤི་དོན་གཞན་བཀག་པས་ཞེ་འདོད་ལ་མི་གནོད་པ་

དེའི་ཕིར། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་འདོད་པའི་སྤི་མི་རག་པ་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་

དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བཡིན་ཏེ། སྒ་ལ་ཆོས་མི་རག་པ་འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་སོ་ནས་རྒོལ་བའི་འདོད་པ་གྲུབ་པ་དེ་ལ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྒ་ལ་རག་པ་བསྒྲུབ་འདོད་ན་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ལ་གནོད་པ་བས་པ་འགལ་བའི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་བསྒྲུབ་འདོད་ན་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བ་

བའམ་བས་པའི་སོ་ནས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཀང་རེས་ཁྱབ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ལ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ན་གཞུང་སྔ་མ་ལ་བས་པ་སྒ་མི་རག་པ་དང་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

རགས་ཡང་དག་དང་འགལ་རགས་སུ་བསྒྲུབས་ནས་ཚོགས་སྤི་སྒྲུབ་ན་རགས་ཡང་དག་

དང་འགོག་ན་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཆོས་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའམ་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པས་དེ་ལར་འགྱུར་ཞེ་ན། རོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་དེ་ལར་བེད་པས་སྐྱོན་མེད་

དོ་ཞེས་གཞུང་ཕི་མ་སྐྱོན་སོང་དུ་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པ་ལ་སོགས་པའི་འགལ་རགས་

གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཚོགས་སྤི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་ཁོ་ན་འགལ་བ་

ཡིན་ཞེ་ན། ཚོགས་སྤི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་ཁོ་ན་འགལ་རགས་ཡིན་ན། ཆོས་ཅན་

གི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པ་ལ་སོགས་པའི་འགལ་རགས་མི་རུང་བའི་སྐྱོན་མེད་པར་

ཐལ། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ནི་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཚོགས་སྤི་དེ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པར་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་

རོ། །འགལ་རགས་ཡིན་ན་རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པའི་ངེས་པ་མེད་

དེ། གྲངས་ཅན་གིས་མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་བུ། ཞེ་

འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཡང་འདུས་ཤིང་བསགས་པས་དེ་མི་སྒྲུབ་ཅིང་དེ་ལས་ཕིན་

ཅི་ལོག་སྒྲུབ་པས་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་ཡིན་ཡང༌། སངས་

རྒྱས་པས་སྒ་མི་རག་པ་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བར་གཟུང་བའི་ཚེ། བས་པ་སྒ་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་ཡང་རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ལ་གནོད་པའི་འགལ་རགས་མ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 90  

ཡིན་ཏེ། སྒ་རག་པ་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བར་མ་གཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང༌། ཚིག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

འགལ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་དང༌། རགས་ཡང་དག་ལ་མཚུངས་པའི་

སྐྱོན་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་ནས་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པའོ། །བསྒྲུབ་བ་འགོག་ནུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་སམ། བསྒྲུབ་བ་

ལ་གནོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་པ་རྣམས་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་དབེ་བ་དངོས་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པ་འབབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་བ་ཆོས་ཅན། 

དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། དོན་བེད་ནུས་པས་སྟོང་པའི་ཕིར་ཞེས་སམ། མི་རག་སྟེ། བས་

པས་སྟོང་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་སྟེ། ཚིག་ལ་འཆེལ་བ་བོ་གྲོས་ཆུང་ངུ་དག་ཀང་རེས་སུ་

བཟུང་བའི་ཕིར་བཤད་དོ། །རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་པའི་ཚེ་མི་རག་པས་སྟོང་སྟེ་

ཞེས་བའོ། །ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པ་ནི་དཔེར་ན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཡུལ་ཅན་མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པའི་

ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུའོ། །ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པ་ནི་དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། 

བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུའོ། །ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པ་ནི་དཔེར་ན། མིག་

སོགས་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གཞན་གི་དོན་བེད་དེ། འདུས་

ཤིང་བསགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུའོ། །ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི་སྔར་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། བེ་བྲག་པ་དག་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དགག་བ་བཅད་པ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ལ་མི་ལོས་པའི་དངོས་པོར་འདོད་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་པ་དང་བེ་བྲག་པ་གཉིས། ནམ་

མཁའི་དོན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ལ། གཞན་གིས་བཏགས་པ་ལར་ནམ་མཁའ་

དངོས་པོར་གྱུར་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་བཀག་ན་ཡང་ཚད་མས་ཁེགས་པས་

རགས་དེའི་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །ནམ་མཁའ་

དངོས་པོར་གྱུར་པ་ཁེགས་པའི་གཞི་མི་སིད་ན་ནམ་མཁའ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ཡོད་

དགོས་ལ། གཞི་ཡོད་ན་དེ་ཉིད་རོད་གཞིར་བཟུངས་ནས་ནམ་མཁའ་དངོས་པོར་

གྱུར་པ་བཀག་པས་ཆོག་མོད་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་རོད་གཞིར་བཟུང་བས་ཅི་བ་ཞེ་

ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ནམ་མཁར་སྣང་བའམ་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུངས་ནས་

དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པབཀག་ན་ཡང་རུང་མོད་ཀི། བེ་བྲག་པ་ནམ་མཁའ་དང་

ནམ་མཁར་སྣང་བ་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་ཅིང་ནམ་མཁའ་སྣང་བའི་རོག་པ་སྒྲུབ་འཇུག་

ཏུ་འདོད་ཅིང་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་སྣང་བ་ཚད་མས་གྲུབ་དུས་ན་དངོས་པོ་

ཚད་མས་གྲུབ་པར་འདོད་པས་ཐོག་མར་དེ་ལ་ཤེས་འདོད་འཚོལ་བ་ལས་ནམ་

མཁའ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོར་གཟུངས་ནས་དེ་དོན་བེད་ནུས་པ་

ཡིན་པ་བཀག་པའི་སོ་ནས་དངོས་པོ་ཡིན་པ་བཀག་ན་ཚེགས་ཆུང་ངོ༌། །ནམ་མཁར་

སྣང་བ་རོད་གཞིར་བཟུངས་ན་ཡང་ཤེས་འདོད་མི་རེད་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། སངས་

རྒྱས་པས་དེ་དངོས་པོ་ཡིན་པ་ལ་ལན་མེད་ཀི་སུན་འབིན་དུ་མ་བརོད་པ་ན་དངོས་

པོ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞིང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པར་འདོད་པའི་ཤེས་འདོད་རེད་

པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་མཚན་ཉིད་ལྔ་

ལྡན་གི་གཙོ་བོར་སྣང་བ་རོད་གཞིར་གཟུང་པ་ལ་ཤེས་འདོད་འཇུག་པ་བཞིན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ནོ། །དེ་དག་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་

ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་གང་ཞིག་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཆོས་ཅན་དུ་སྒས་

བཀོད་པ་ཞེས་དང༌། ཡང་ན་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་

ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །གཞན་རྣམས་ལ་རོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་

ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་དང་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་

དང་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་བསྒྲུབས་པས་འགལ་རགས་སུ་སོང་བ་བཞི་དབེར་

ཡོད་ན། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བ་

བཞི་ཅིའི་ཕིར་དབེར་མི་རུང་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། འདིར་ནི་གྲངས་ཅན་རང་ཉིད་ཀིས་

ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཀི་ངོ་བོར་བཟུངས་ནས་ཡང་དག་

ཏུ་འདོད་པའི་ཟོལ་སྦྱོར་རྣམས་འགལ་རགས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། བེ་བྲག་པའི་འདོད་

པ་རགས་ཡང་དག་གི་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོར་བཟུངས་ནས་བཀག་པས་ཕ་རོལ་པོའི་

ལོག་རོག་ཁེགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་གི། དགོས་པ་ཡོད་ན་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་ལ་ཡང་དབེར་རུང་བ་མི་འགོག་སྟེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པའི་དངོས་པོ་

ཡིན་ཏེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་རོད་གཞི་ལ་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཡང་དག་

དང༌། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། ཞེས་པ་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་འདོད་པ་ལ་སྒ་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང༌། མི་རག་པའི་

སྒ་ཆོསཅན། ཞེས་པ་ལ་བུ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་དང༌། རོད་གཞི་ལ་ཆོས་ཅན་

གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་སྟེ། སྒའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཙམ་མོ། །



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་སྤི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་ཁོ་ན་འགལ་བ་ཡིན་ན། ཆོས་

ཅན་གི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པ་ལ་སོགས་པའི་འགལ་བ་བཞིར་ཇི་ལར་དབེར་རུང་ཞེ་

ན། འགལ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཚོགས་སྤི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་

དེས་འགལ་རགས་སུ་ཐ་སད་དུ་བེད་ཀང་བཞིར་དབེ་བ་མི་འགལ་ཏེ། ཞེ་འདོད་ཀི་

ཚོགས་སྤི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་དེ་ཉིད་རེས་འགའ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོའི་སོ་

ནས་སམ་རེས་འགའ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་སམ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དེའི་ཁྱད་

པར་གི་སོ་ནས་ཞེ་འདོད་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པའི་ཕིར།

རང་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གཉིས་པ་རང་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རང་ཉིད་སོས་པའི་དགོས་པ་

དང༌། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་སོས་པའི་རང་ཉིད་འདོད་པ་ཁོ་ནའི་ངེས་གཟུང་ལ་

བལོས་པ་དང༌། རང་ཉིད་འདོད་པ་སོས་པས་ལོག་རོག་གཞན་ཡང་ཁེགས་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། རང་ཉིད་སོས་པའི་དགོས་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་

དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དགོས་པ་བསྟན་པ་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་རང་ཉིད་ཀི་སྒ་སོས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། 

དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་བུ་གཅིག་ལ་རང་རང་གིས་ཁས་ལེན་པའི་བསྟན་

བཅོས་ལས་རག་མི་རག་དང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་མིན་སོགས་ཆོས་དུ་མ་རྣམ་

པར་བཞག་ཀང་རོད་པའི་ཚེ་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་དམ་བདག་ཉིད་ཀིས་ཞེ་བས་འདོད་པ་

ཕོགས་སུ་གཟུང་བ་དེ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་གི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་

བངས་སུ་ཟིན་ཀང་རྒོལ་བའི་འདོད་པ་ལས་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཆེད་
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ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་ན་འདི་ལར་སྦྱར་ཏེ། རང་སྒ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་དེ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རང་གིས་སྔར་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས་

སྒ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་མི་རག་པ་དང་སྟོང་བདག་མེད་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་རྣམ་པར་བཞག་

ཀང་སྒ་མི་རག་པ་ཁོ་ན་སབས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་གི་གཞན་དག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་

པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་སྒ་མི་རག་པ་དང་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ཀ་རང་

གིས་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་གཅིག་ལས་རྣམ་པར་བཞག་ཀང་སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཚེ། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་བཀག་ཀང་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མེད་དོ་

ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་སྦྱར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒོལ་བ་རང་ཉིད་འདོད་པ་ཞེས་སོས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྒོལ་བའི་

འདོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཕོགས་མ་ཡིན་པར་རོགས་ཟིན་པའི་ཕིར། བསྟན་བཅོས་

མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཡང་ཕོགས་མ་ཡིན་པར་རོགས་པས་དེ་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་རང་

ཉིད་སོས་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དེར་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་འདོད་པ་སོས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྒོལ་བ་ལས་གཞན་འདོད་པ་རྒོལ་

བའི་འདོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཟློག་ཏུ་ཟིན་ཀང་

རང་ཉིད་ཀི་སྒ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ཟིན་ཀང་རང་ཉིད་ཀི་སྒས་བསྟན་

བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་དེ་ཉིད་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་དུ་བེད་དགོས་སམ་སམ་

པའི་དོགས་པའི་གནས་བཟློག་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མདོ་

མཛད་པས་རང་ཉིད་ཅེས་པའི་དོན་འཆད་པའི་སབས་ཀི་རང་གི་འགྲེལ་པར་རང་ཉིད་

ཅེས་བ་བ་ནི། བསྟན་བཅོས་ལ་མི་ལོས་པར་ཁས་བངས་པ་སྟོན་པར་བེད་པའོ་ཞེས་
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པས་བསྟན་པའི་ཕིར་དེ་ལ་དོགས་པ་ནི་གང་ཡིན་དོགས་པའི་གནས་ནི་ཇི་ལ་བུ་ཞེ་

ན། སྒ་རག་མི་རག་རོད་པའི་ཚེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒོལ་བས་ཀང་སྒ་མི་རག་

པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་སྔར་ཚད་མར་ཁས་བངས་པས་སྒ་མི་རག་པ་བསྟན་

བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཡིན་པས། དེ་དང་མི་འགལ་བ་གཅིག་བསྒྲུབ་བར་བེད་

དགོས་སམ་དུ་ཞེ་ལ་བཞག་ནས་སྒ་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་བར་གཟུང་དགོས་སམ་པ་ནི་

དོགས་པའོ། །རངགིས་སྔར་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཡིན་པས་རོད་པའི་ཚེ་དེ་དོར་

དུ་མི་རུང་སམ་པ་ནི། དོགས་པ་སྔ་མ་དེའི་གནས་ཏེ་དོགས་པ་དེ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུའོ། །རང་

ཉིད་སོས་པས་དོགས་པ་དང་དོགས་པའི་གནས་གཉིས་ཀ་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་

ནོ། །འདོད་པ་སོས་པས་ནི་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བས་

འདོད་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་རོད་པའི་སབས་ཀི་ཕོགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་

ལ་བརེན་ནས་རོགས་ཤིང་དེ་ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་ཁེགས་ཀང་

རྒོལ་བ་མི་འདོད་པ་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་མ་ཡིན་མོད། རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ཉིད་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་ཡུལ་ཡིན་པ་གཅིག་དགོས་སམ་དུ་

གཉིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་ལ་དོགས་པ་སྐྱེ་བས་དེ་རང་ཉིད་ལ་བརེན་ནས་སེལ་བར་

བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསལ་བ་ལོག་རོག་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་སེལ་ཚུལ་

རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལོག་རོག་སིད་པར་བསྟན་པ་དང༌། ལོག་

རོག་གི་འབྲས་བུ་དངོས་སུ་མཐོང་བར་བསྟན་པ་དང༌། བསལ་བའི་ལོག་རོག་དངོས་

སོ། །དང་པོ་ནི། ལོག་པར་རོག་པ་སྔར་བཤད་པ་ལ་བུ་སིད་དེ། །ཁ་ཅིག་བསྟན་
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བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་དེ་ལས་བཤད་པ་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་རྒོལ་

བའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་དོགས་པ་སིད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དོགས་པ་སིད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྔར་བཤད་པའི་ལོག་པར་རོག་

པ་ཡང་ཚད་མས་མཐོང་བ་ཉིད་དེ་དེའི་འབྲས་བུ་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་ཕིར། དེ་གཉི་

ཀ་རང་ལུགས་ལ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བེ་བྲག་པ་དང་དཔོད་པ་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་

ལ་སོགས་པ་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་མཐོང་བ་ནི་

རྒོལ་བའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་ལུང་དོན་དེ་ལ་གནོད་ན་ཡང་གནས་ཀི་

གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་དང་སབས་ཀི་དམ་བཅའ་བ་ཚད་མས་བསལ་བ་དག་གི་

སྐྱོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་སྒ་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་

ཏན་ཡིན་པ་ཁེགས་ན་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་ལུང་དོན་བཀག་པས་ལུང་དེ་ཚད་

མ་ཡིན་པ་ཁེགས་ལ་དེ་ཁེགས་ན་བསྟན་བཅོས་དེ་ལས་བཤད་པའི་སྒ་མི་རག་པ་

ཡང་ཁེགས་པས་གཏན་ཚིགས་དེས་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་བཀག་པས་རགས་

འགལ་བ་དང༌། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་གང་

འདོད་ཡུལ་དུ་བེད་ཀང་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་དེའི་ལུང་དོན་མཐའ་དག་དང་

མི་འགལ་ཞིང་དེའི་ཟུར་གཅིག་ཀང་མ་བཀག་པ་གཅིག་འདོད་ཡུལ་དུ་བེད་དགོས་

པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་གི། ལུང་དོན་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པའི་

ལུགས་སུ་བས་ནས་དེ་ལ་དགག་པ་བེད་པ་ནི་དོན་མ་རོགས་བཞིན་དུ་འུ་ཐུག་པའི་

གཏམ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བ་ལ་སིད་ཚད་ཀི་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པའི་རང་སེ་དང་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གཞན་སེ་སུ་ཡང་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ས་ེལུང་དྗོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདྗོད་པ་དགག་པ།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་སེ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། 

རང་སེ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་རང་

ཉིད་ཀི་སྒ་སོས་པ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཏན་ཚིགས་དེས་

དགག་བ་གཞན་བཀག་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་ཐལ་བ་དང༌། གཏན་

ཚིགས་གཞན་གིས་བཀག་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་ཐལ་བ་དང༌། 

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འབྲེལ་མེད་གཞན་བཀག་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་

བ་ལ་མི་གནོད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་དོན་བསྡུ་བ་དང༌། 

སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་ཁོ་ན་འགལ་རགས་སུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། འབྲེལ་མེད་ལ་རྒོལ་བའི་དཔག་འདོད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་

བེད་དགག་པ་དང༌། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འགྱུར་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བས་པས་དིས་ལ་སའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་འགལ་བར་ཐལ་བ་དང༌། སབས་ཡིན་མིན་མཚུངས་པ་དང༌། 

མི་མཚུངས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གིས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་

བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་དང་མི་འགལ་བ་གཅིག་སབས་ཀི་

བསྒྲུབ་བར་བེད་དགོས་ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་དག་གི་ལར་ན་བས་པའི་རགས་ཉིད་ཀིས་སར་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་དི་ལ་རག་པ་སའི་ཡོན་ཏན་བཟློག་པའི་སོ་ནས་སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་འགལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའི་སོ་ནས་ལུང་དོན་གཅིག་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བཀག་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་བས་པས་མི་རག་པ་སྒྲུབ་ཅིང་རག་པ་འགོག་པ་

ན་སྒ་ལ་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡང་འགོག་ནུས། དི་ལ་རག་པ་སའི་ཡོན་ཏན་

ཡང་འགོག་ནུས་པ་བེ་བྲག་པས་དི་ལ་རག་པ་སའི་ཡོན་ཏན་བརེན་པ་དང༌། སྒ་ལ་

རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་བརེན་པར་འདོད་ལ། སྒ་དང་དི་ནམ་མཁའ་དང་སའི་

རས་ལས་བརེན་པའི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་དང༌། ཡོན་ཏན་ལ་ཡོན་ཏན་གཉིས་པ་མི་

བརེན་པར་ཁས་ལེན་ཡང་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དང་རག་པ་སའི་ཡོན་སྒ་དང་

དི་ལ་བརེན་པར་འདོད་པ་ཁས་བངས་འགལ་བའོ། །བས་པས་སྒ་ལ་རག་པ་ཙམ་

བཀག་པ་ན་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡང་སྒ་ཉིད་ཀང་བཀག་པའི་ཕིར། སབས་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པའི་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ལུང་དོན་གཅིག་

བཀག་པའི་ཕིར་རོ་ཟེར་ཏོ། །དེ་ལ་ན་དི་ལ་རག་པ་སའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་ཀང་སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྒའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་རོད་

པའི་སབས་ཡིན་གི། དིའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་རོད་པའི་སབས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་བཀག་

པས་སྒ་མི་རག་པ་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། བས་པ་ཆོས་ཅན། 

སྒ་ལ་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་ཀང་སྒ་མི་རག་པ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། སབས་སུ་མ་བབ་པ་དེ་ནི་གཞན་སྒ་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་

མཚུངས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མི་མཚུངས་ཏེ་འདིར་

ཆོས་ཅན་སྒའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ལ་མི་མཐུན་པར་རོད་པ་ཅན་གི་སབས་ཡིན་པའི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྒ་དང་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པར་མཚུངས་

པ་དང༌། ལུང་དོན་བཀག་པར་ཡང་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ཅན་སབས་སུ་

བབ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སབས་སུ་བབ་པར་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སབས་འདིར་

ཆོས་ཅན་སྒ་སབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་ཡང་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་སྒའི་ཆོས་སུ་

དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོན་ཀང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ནི་སྒའི་

ཆོས་སུ་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་ཀང་བེ་བྲག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་པའི་

སོ་ནས་བསྒྲུབ་བར་འབྲེལ་བ་ཡིན་པས་དེ་བཀག་ན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྒ་ལ་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པ་དང༌། དི་ལ་རག་པ་

སའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པ་འདི་གཉིས་ལ་སྒ་མི་རག་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་མི་གནོད་

ཀི་བེ་བྲག་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་བཀག་ན་ལུང་དོན་བཀག་པ་དེ་ནི་གཉིས་པོ་

སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འོན་ཏེ་སྒ་ནམ་མཁའི་

ཡོན་ཏན་ཡང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒོལ་བས་ཀང་དཔག་པར་འདོད་པས་ཡུལ་

དུ་བས་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ་སྒྲུབ་པར་བ་བ་སྒ་མི་རག་པའི་སྤིའི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་པར་བའི་ཆོས་མི་རག་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། རགས་དེའི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དང༌། རྒོལ་བའི་དཔག་འདོད་སྐྱེ་བ་དང་རོགས་

པའི་ཚུལ་དང༌། དམ་བཅའ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་པར་
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བ་བའི་སྤིའི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བ་རགས་སུ་

བཀོད་པ་ཙམ་གིས་ནི་སབས་སུ་བབ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྒོལ་བའི་དཔག་འདོད་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་ནུས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་ཕིར། མ་ངེས་པ་དེ་ཉིད་

སྟོན་པར་བེད་པ་ནི་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒོལ་བ་སྒ་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་

དཔག་པར་འདོད་པ་དང་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའི་ངག་འཇུག་པ་དག་དུས་ནམ་ཡང་

ལྡོག་པ་མེད་པར་ཐལ། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་གི་དོན་ནི་དུས་ནམ་ཡང་སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་སྤིའི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན་པ་དེའི་ངོ་བོ་མི་

འདོར་བའི་ཕིར། རགས་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཤིང༌། འདོད་པ་ལ་མངོན་སུམ་

གིས་བསལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་བའི་སྤིའི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན་པས་

རྒོལ་བའི་དཔག་འདོད་རོགས་མི་ནུས་པ་དེའི་ཕིར་ན་རྒོལ་བའི་དཔག་འདོད་འདི་ནི་

ཆོས་ཅན། ཚད་མས་མི་རོགས་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་བེད་འདི་བའི་སབས་

འགའ་ཞིག་ལས་ཁྱོད་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དང་སབས་དང་མཐུན་པར་སྒྲུབ་བེད་འགོད་

པའི་སབས་དེ་ཉིད་ཀིས་ཁྱོད་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་རྒོལ་གིས་སྒ་རག་

མི་རག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པར་འདོད་ནས་དིས་པ་ན་རྒོལ་བས་སབས་དང་མཐུན་

པར་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པའི་ཚེ་སྒ་བས་པ་ཡིན་པ་དང༌། བས་ན་མི་རག་པའི་ཁྱབ་པ་

སྟོན་པའི་ངག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ན་རགས་དེ་ལས་རྒོལ་བ་འདི་སྒ་མི་རག་པར་

འདོད་པར་འདུག་སམ་དུ་རེས་དཔག་གིས་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བ་

ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་དང་མི་འད་སྟེ། ངག་ངེས་བསྒྲུབ་བ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ཡིན་
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ཡང་དེ་ཤུགས་རོགས་མ་ཡིན་ལ། རྒོལ་བའི་དཔག་འདོད་ཡོད་པ་ཡང་ཤུགས་

རོགས་མ་ཡིན་གི། འབྲས་རགས་ལ་བརེན་ནས་རེས་དཔག་གིས་དངོས་སུ་རོགས་

པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། རོད་པའི་སབས་དང་མི་ལྡན་པ་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དེ་ནན་

གིས་རྒོལ་བའི་དཔག་འདོད་ཡོད་དོ་ཞེས་སྒྲུབ་པ་ནི་མངོན་སུམ་དང་འགལ་བར་

སྤོད་པར་ཐལ། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་དཔག་འདོད་ཡོད་པ་ལས་བཟློག་པ་

དཔག་འདོད་མེད་པར་རྒོལ་བས་མངོན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་མོང་བས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

དཔག་འདོད་ཡོད་པ་ལ་དགག་པ་འཇུག་ཀང་བ་ཞིང་བཟོད་པར་བ་སྟེ་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རིགས་པ་མེད་པར་དམ་འཆའ་བ་བླུན་པོའི་ཀུན་སྤོད་

ཡིན་པ་དང༌། དམ་བཅའ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་དང༌། འབྲེལ་མེད་ལ་གནོད་

པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དེ་

ལ་དཔག་འདོད་མེད་བཞིན་དུ་ནན་གིས་ཁྱོད་འདི་ལ་དཔག་འདོད་ཡོད་ཅེས་པ་

གསལ་བར་དབང་ཕྱུག་ངན་པའི་སྤོད་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་བེད་

འདི་བའི་གནས་སབས་འགའ་ཡིས་རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ལ་དཔག་འདོད་སྐྱེ་བར་འགྱུར་

ཞིང་དཔག་འདོད་དེ་རོགས་པ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའི་ཚིག་དེ་དག་གིས་རོགས་པ་

གང་ཞིག་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་དཔག་འདོད་ཡོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་དེ་འད་དང༌། 

གཞན་ཡད་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འབྲས་བུའི་རགས་ཅན་མིན་པའི་ཁྱེད་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བརོད་པ་

དེ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་ལ་བཟློག་ཕོགས་མངོན་སུམ་གིས་
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གྲུབ་པའི་འཁྲུལ་བ་ཡིས་ནི་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རྒོལ་བ་གང་ལ་དཔག་

འདོད་ཡོད་པ་ཕི་རྒོལ་གིས་འབྲས་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་རོགས་དགོས་པར་

སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བས་པས་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་དོན་ལ་གནོད་ཀང་

གཞན་སྒ་མི་རག་པ་ལ་ཅི་ཞིག་གནོད་དེ་མི་གནོད་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པ་སྒ་ནམ་

མཁའི་ཡོན་ཏན་ལས་ཐ་དད་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་མེད་ན་སྒ་དང་མི་རག་པ་དང་

ཆོགས་དོན་མི་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་བེད་བཀག་ན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནོད་པ་དཔེར་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བཀག་ན་དངོས་པོ་ལ་མི་རག་པས་ཁྱབ་

པ་ཡང་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་ན་རག་པའི་དངོས་པོ་འགྱུར་

དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་གནོད་བེད་

དུ་མི་འཇུག་པ་དང༌། ལུང་གནོད་བེད་དུ་འཇུག་པའི་དུས་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དངོས་

སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་གནོད་བེད་དུ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། སྤིའི་རྣམ་གཞག་དང༌། ཚིག་དོན་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སབས་སུ་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ལ་བུ་

བརོད་བ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས། གཞན་གིས་རོད་པ་ན་བསྟན་བཅོས་

གཞིར་བཟུངས་ནས་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སབས་

སུ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རང་སེ་ཁ་ཅིག་འདོད་མོད་ཀང་སློབ་དཔོན་གི་བཞེད་

པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། སྔ་རོལ་ཏུ་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་ཡིན་པ་དངོས་
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སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་ནི། དེ་སྟོན་པའི་ལུང་བསྟན་བ་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་

སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། དེ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ནི་བསྒྲུབ་བ་དེ་གྲུབ་ཟིན་

པས་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་

ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་དཔོད་པའི་སབས་ཡིན་པའི་ཕིར། བདག་

ཅག་གི་སྟོན་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་གསུངས་པ་ཡང་ཐོས། གཞན་གི་

སྟོན་པས་རག་པའི་དངོས་པོ་སྨྲས་པ་ཡང་ཐོས་ནས་གང་ཟག་རོངས་པ་དག་ནི་དེ་

གཉིས་གང་ཁས་བང་བར་བ་བ་ཡིན་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་མི་རག་ཡིན་པ་ཡིན་པ་འདི་ནི་རང་གི་སྟོན་པའི་བཞེད་པ་ཡིན་པས་ཁས་བང་

བར་བ་བ་ཡིན་ལ། གཞན་དག་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ནི་དེ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་པར་སྟོན་པས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཅེས་སྒྲུབ་བེད་དུ་

དངོས་སུ་མ་བཀོད་ཀང་དོན་དེ་ལར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་གཞན་མ་མཐོང་

བཞིན་དུ་སྟོན་པའི་གསུང་ཚད་མ་ཡིན་པས་དེས་གསུངས་པ་ལར་ཁས་ལེན་དགོས་

པ་འོས་མེད་ཀི་རིགས་པ་ཡིན་ལ། སྟོན་པའི་གསུང་ཚད་མ་མ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་ཡང་མི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་རང་གི་

སྟོན་པའི་ལུང་ལས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཞེ་ལ་བཞག་

ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་གི་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པའི་དོན་དང་གཞན་སེ་ཁ་

ཅིག་རང་གཞན་གི་སེ་པ་ཕན་ཚུན་རོད་པ་རྣམས་རང་གི་ར་བའི་སྟོན་པའི་ལུང་ཚད་

མ་ཡིན་མིན་རོད་པ་ཡིན་པས་རང་གི་ར་བའི་སྟོན་པའི་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པ་རྒོལ་
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བའི་དམ་བཅའ་ཡིན་ལ། ཕི་རྒོལ་གི་བོ་ངོར་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་སོགས་

དམ་བཅས་པ་ན་ལུང་ཚད་མ་དེའི་ཕོགས་གཅིག་གཞན་ལ་བསྟན་པར་བ་བའི་ཆེད་

དུ་དམ་བཅས་པ་ཡིན་ལ། ཡང་ལུང་དེ་ལས་བཤད་པའི་སྒ་མི་རག་པ་ལ་བུ་དམ་

བཅས་ནས་དེ་ལ་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་ན་གཏན་ཚིགས་དེས་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་

ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་བས་ན་ལུང་ཚད་མ་དེའི་ཕོགས་གཅིག་བཀག་པར་འགྱུར་ལ། 

དེ་བཀག་ན་ཡ་གལ་བཀག་ན་ཚོགས་པ་ཁེགས་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་

གཅིག་ལ་གནོད་ན་དེའི་རིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་བར་འགྱུར་བས་ཚད་མར་

ཁས་བངས་པའི་ལུང་དེ་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཀག་ན་སབས་

སུ་བབ་པའི་དམ་བཅའ་ལུང་དེ་ལས་བཤད་པའི་སྒ་མི་རག་པ་བཀག་པར་འགྱུར་

བས་རགས་འགལ་བ་དང༌། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་

ཆོས་གང་དམ་བཅས་ནས་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་ན། སྒྲུབ་བེད་དེས་ཚད་མར་ཁས་

བངས་པའི་ལུང་གི་དོན་དེའི་ཆ་ཤས་གཅིག་ལ་ཡང་གནོད་པ་མ་བས་པ་གཅིག་

དགོས་སོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པའི་དོན་ཡིན་གི། དངོས་སྟོབས་

རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་ལུང་གི་དོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་དང༌། ལུང་དོན་

ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་སོགས་ནི་འདིར་རིགས་པའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོས་

དགག་དགོས་པའི་ཕོགས་སྔ་མ་མ་ཡིན་ནོ། །རིགས་པ་ཤེས་པའི་རྒོལ་བ་རོག་ལྡན་

མཁས་པ་དག་ནི་དེ་ཙམ་ནས་དངོས་པོ་ལ་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་

གི། སྟོན་པ་ཉིད་ཀིས། དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསེག་བཅད་བརར་

བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བང་བར་བ་ཡི་གུས་
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ཕིར་མིན། །ཞེས་མན་ངག་བིན་པ་ལར། སྟོན་པ་སོ་སོས་གསུངས་པའི་ཚིག་ཐོས་པ་

ན་འདི་དག་ལས་གང་ནི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། གང་ཞིག་ནི་ཉེས་པ་བཤད་

བ་ཡིན་སམ་དུ། རོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། རོག་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཀང་སྟོན་པ་མི་

འད་བའི་གཞུང་ལས་སོ་སོར་འབྱུང་བས་དེ་དག་ལས་གང་འཐད་ལེགས་པར་

བརགས་པ་ན། ད་ལ་རང་གི་དབང་པོའི་ཤེས་པར་མཐོང་ཞིང་ངེས་པ་འདི་གཞིར་

བཟུང་ནས་ཁྱབ་བ་ཁྱབ་བེད་ཀི་འབྲེལ་བ་དང༌། ཁྱབ་བེད་ཀི་དོན་ལ་བརགས་པ་ན་

མཐར་དངོས་པོ་ལ་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་

པར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཞལ་བའི་གནས་གཉིས་དང༌། ཡང་གཞལ་བའི་

གནས་གསུམ་ག་སྟོན་པའི་ལུང་རྣམས་ལ་སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང༌། དངོས་ཤུགས་

འགལ་བ་མེད་པར་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་ནས་དཔད་པ་གསུམ་དག་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ལ་ཡང་དེས་གསུངས་པ་ལར་མི་སླུ་

བར་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་དེ་ལར་བསྟན་པ་ཚད་མར་བསྒྲུབས་ནས་སྟོན་པ་

ཚད་མར་གྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་འདའི་གང་ཟག་དེས་དངོས་པོ་ལ་མི་རག་

པས་ཁྱབ་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བར་ཁས་ལེན་

པ་ན། ཕི་རྒོལ་དེའི་བོ་ངོར་རང་གི་སྟོན་པའི་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་

བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་བཏང་སོམས་སུ་བས་ནས་སབས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་དེས་

སབས་ཀི་བསྒབ་བ་དེ་ལེགས་པར་གྲུབ་ན་དེས་ཆོག་པ་ཡིན་གི། འགྲེལ་མེད་ཀི་

ལུང་དོན་གཞན་ལ་གནོད་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་འདོད་པ་ནི་བླུན་

པོའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་ནོ། །འདི་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ནས་གོ་བའི་ལུགས་སུ་བས་པ་དུ་མ་ཡང་
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ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པའི་སྐྱ་དི་མ་བ་བསངས་པར་སྣང་ངོ༌། །ད་དུང་འོག་ཏུ་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་དགོས་ནུས་

མེད་པ་དང༌། དགོས་ནུས་ཡོད་པའི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་སྟོབས་

ཤུགས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་བེད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པ་ལ་

བུ་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་རང་གི་སྤོད་ཡུལ་འགྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ལུང་ལ་དགོས་

ནུས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་དེ་ལ་བལོས་པ་མེད་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། གང་དུ་

ན་གྲངས་ཅན་འགོག་པའི་སབས་སུའོ། །ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། 

དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་དེས་གྲུབ་པ་དེ་ནི་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་ལ་མི་ལོས་པར་སྔ་

རོལ་ནས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་སྟོབས་

ཤུགས་ཀི་ཡུལ་ལ་དཔོད་པ་འཇུག་པ་དེའི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་ལ་

བལོས་པ་མ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་རོད་པ་དོར་བར་འགྱུར་ཏེ། རང་གི་སྟོན་པའི་ལུང་ཚད་

མ་ཡིན་མིན་འབའ་ཞིག་ལ་རོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། རང་གི་སྟོན་པའི་ལུང་

ཚད་མར་ཁས་མི་ལེན་ན་གྲུབ་མཐའ་བཟང་ངན་སོགས་ཀི་རོད་པ་བེད་པའི་དོན་མེད་

སམ་པའོ། །སློབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོས་རྐང་པ་སྔ་མ་རོད་པའི་གཞུང་དུ་མ་སྦྱར་ཏེ། 

དེའི་དོན་ནི་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་ཡུལ་ལ་སྤོད་པ་དེའི་ཚེ་ལུང་ཚད་

མར་ཁས་ལེན་པ་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལུང་ཚད་མར་ཁས་མ་བངས་ན་ལུང་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 107  

གི་དོན་ལ་རོད་པ་དོར་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་རིགས་པ་ཤེས་པའི་

མཁས་པས་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་

ཀི་ཡུལ་ལ་སྤོད་པ་དེའི་ཚེ་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཡོད་ཀང་ལུང་དེ་གནོད་

བེད་དང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་སྟེ་ཡན་ལག་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་སྤོད་

པ་འདི་ནི་དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་སབས་སུ་སྒྲུབ་

བེད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་སབས་སུ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ལུང་གནོད་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། དེའི་འཐད་པ་དང༌། དེར་ཡང་འབྲེལ་

མེད་ལ་གནོད་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ལུང་

དོན་ལ་དཔོད་བའི་དུས་ན་ལུང་གནོད་བེད་དུ་མི་འཇུག་ན་དུས་ནམ་གི་ཚེ་བསྟན་

བཅོས་ཀིས་གནོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལར་མངོན་སུམ་དང་དངོས་པོ་སྟོབས་

ཤུགས་རེས་དཔག་གི་ཡུལ་གཉིས་ལ་དཔད་པ་རྣམ་པར་དག་ན་དེའི་ཚེ་དཔད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་བསྟན་བཅོས་གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་སྒྲུབ་བེད་དང༌། 

བཟློག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་དུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་རིགས་ཤིང་འདོད་པའི་དུས་

ཡིན་ཏེ། གཞལ་བའི་གནས་གསུམ་པར་ནི་དཔོད་པ་འཕོ་བ་ན་དཔད་པ་གསུམ་

གིས་དག་པའི་བསྟན་བཅོས་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་རིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ལུང་གནོད་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པ་དགོས་

པ་མ་ཡིན་ནམ། ཡུལ་གཉིས་རྣམ་པར་དག་པ་ན་དེའི་ཚེ་ཁས་ལེན་པའི་དུས་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཇི་ལར་བརོད་ཅེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དཔད་པ་གསུམ་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་
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སྟོན་པའི་སབས་ལ་འདོད་པ་ལ་སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང་དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་ཡོད་

མེད་དཔོད་པ་ཡིན་ལ། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་བའི་ངག་ལ་སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང་

དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་མེད་པ་ནི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཚད་མའི་གཞལ་བ་ཡིན་

པས་ཡུལ་གཉིས་རྣམ་པར་དག་པ་ན་དཔད་པ་གསུམ་ག་དག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །འོ་ན་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ཞེས་ཅི་དགོས་ཞེ་ན། བསེགས་བཅད་

བརར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ཞེས་དཔེ་ལ་རིམ་པ་གསུམ་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་དུ་

གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་

པའི་ལུང་ལ་རོག་ཚུལ་གཞན་དགོས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པ་དེའི་ཚེ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་

པའི་བསྟན་བཅོས་ཀིས་ནི། སྤིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པའི་

ལུང་གིས་བསྟན་པ་ལར་མི་གནས་པར་དམ་བཅས་པའི་དོན་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་དེས་གྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་དོན་ལ་དེ་དང་ནི་

འགལ་བར་སེམས་པ་མི་རུང་ཞིང་འགལ་བ་དམ་བཅས་ན་ལུང་དེས་འགོག་ནུས་

པའི་ཕིར། དོན་གི་འབྲེལ་དབང་བཙན་པར་བས་ནས་གཞུང་གི་རིམ་པ་དེ་ལར་

བཤད་ཀི། ཡང་གཞུང་གི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་བེད་ན་འདི་ལར་བཤད་དེ། ལུང་

གནོད་བེད་དང་སྒྲུབ་བེད་དུ་ནམ་ཡང་འཇུག་པ་མི་སིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དཔད་

པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ཚེ་དེ་འདའི་ལུང་དེ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ལ་སྒྲུབ་བེད་

དང་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དམ་བཅས་པའི་བཟློག་ཕོགས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་བེད་དུ་

འཇུག་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་པའི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བསྒྲུབ་བ་ལས་འགལ་བར་སེམས་ཤིང་དམ་འཆའ་བར་མི་རུང་དམ་བཅས་ན་དེས་

འགོག་པའི་ཕིར། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་སབས་སུ་དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་

སྒྲུབ་བེད་དུ་རིགས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་དཔོད་པ་འཕོ་བ་དཔད་གསུམ་གི་དག་

པའི་བསྟན་བཅོས་མིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་མེད། དེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་ལེན་པ་རིགས་པ་དང་

ལྡན་པའི་ཕིར། སབས་འདིར་བསྟན་བཅོས་གནོད་བེད་དུ་བཤད་པ་ནི་རག་པ་མཐའ་

གཟུང་དུ་བས་ནས་བསྟན་བཅོས་གནོད་བེད་དུ་འཇུག་པ་མི་སིད་མོད། གལ་ཏེ་ཁས་

ལེན་ན་ཡང་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་སབས་སུ་ཁས་བང་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་

བ་ནི་མ་འོངས་པའི་མངོན་མཐོ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་ཤིང་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པའི་ལུས་

རེན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་ནས་དོན་གིས་ངེས་ལེགས་ལ་ཡང་སྐུར་བ་

བཏབ་པར་འགྱུར་བས་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱང་རིང་དུ་སང་བར་

བ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་

དུས་དེར་ཡང་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་ནི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་ཡུལ་

ལ་གནོད་པའི་རགས་ཉིད་སང་བར་བ་ཡི་གཞན་འབྲེལ་མེད་ལ་གནོད་པས་སབས་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལ་གནོད་ན་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཉེས་པར་ཐལ་

བའི་ཕིར་རོ། །གཞུང་འདིས་ཀང་ཡིད་ཆེས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་

གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་

བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པ་དང༌། ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པས་བསྒྲུབ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བ་ངེས་པའི་གེགས་སུ་མི་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་

ལུང་ཁས་ལེན་པ་ལ་བལོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། དཔེའི་སྟེང་དུ་རགས་ལ་ལུང་དོན་

གིས་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་བས་པ་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་མི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། མིག་

ལས་ཀང་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ལུང་གིས་གནོད་ན་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་

པས་ཡུལ་ཀུན་ལ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་དགོས་སོ་ཞེ་ན། གཞལ་བའི་གནས་ལ་དཔོད་པ་

ཀུན་ལ་བསྟན་བཅོས་དག་སྒྲུབ་བེད་དུ་གཟུང་དགོས་སོ། །ཞེས་པའི་ལུགས་འདི་

རིགས་པ་གང་གིས་བས་ཏེ་རིགས་པས་མ་བས་པར་ཐལ། རྒྱབ་རེན་རིགས་པ་དང་

བྲལ་བའི་དམ་བཅའ་ལར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་གནག་རི་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཅན་དུ་

བའི་རགས་ལས་དུ་ལྡན་ལའི་སྟེང་དུ་མེ་ནི་འཛིན་ཅིང་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

གྲུབ་མཐའ་སྟེ་ལུང་ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རགས་ལ་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ལུང་དོན་ཀུན་གིས་

ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་མི་དགོས་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་དེའི་ཆོས་སུ་

ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ལུང་ལས་བཤད་པ་ཀུན་གིས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བེད་དུ་

ཁས་ལེན་མི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

གལ་ཏེ་དཔེ་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གཏན་ཚིགས་གཅིག་ཉིད་ལ་ཚད་མར་ཁས་བངས་

པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་ཀུན་དང་མི་འགལ་ཞིང་ཀུན་གིས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་སོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དེ་འདའི་སྒྲུབ་བེད་མི་

སིད་པ་དང༌། འབྲེལ་མེད་མ་གྲུབ་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་

དང༌། སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པ་བཀག་པས་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་མི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་འདའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་

ལུགས་ཡིན་ཞིང་འཇིག་རེན་ན་མི་སིད་པར་ཐལ། དེ་འདའི་བསྒྲུབ་བར་རིགས་པས་

ཁེགས་པའི་ཕིར། ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ལས་དུ་བ་ལ་སོགས་

པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་དང་འགལ་བ་དུ་མ་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར། བསྟན་བཅོས་

དེ་ལས་བཤད་པའི་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་བུ་དང་མི་འགལ་བའི་དུ་བ་ལ་

བུའི་སྒྲུབ་བེད་སུས་ཀང་བརོད་མི་ནུས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་མ་གྲུབ་

པས་མི་རག་པ་མ་གྲུབ་པར་ནི་ཇི་ལར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པ་

ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་དང་ཐ་དད་དེ་དང་འབྲེལ་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ནམ་མཁའི་ཡོན་

ཏན་བཀག་ཀང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ལྡན་ཅི་ལར་ཡིན་ཏེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བརོད་ཀི་ཅིག་ཤོས་སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་བརོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རགས་ལ་ལུང་དོན་ཀུན་གིས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་མི་དགོས་ཀང་ཆོས་

ཅན་སྒ་ལ་བུ་དེའི་ཆོས་སུ་ལུང་དེ་ལས་བཤད་པ་ཀུན་དང་མི་འགལ་ཞིང་ཀུན་གིས་

ཁྱབ་པ་གཅིག་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་སོ་ཞེ་ན། ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་

ལུང་དེ་ལས་བཤད་པའི་ཆོས་ཅན་དེའི་ཆོས་ནི་མ་ལུས་པས་ཁྱབ་པ་དཔེར་ཏེ་དཔེའི་

སྟེང་དུ་བསྟན་པ་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་ལ་ཆོས་

ཅན་དེའི་ཆོས་སུ་བཤད་པ་ཀུན་གིས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ནི་ལུང་མི་

ཤེས་པའི་འགྲོ་བས་ཚིག་དང་དུད་སོགས་ཀི་རགས་ལས་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གྲུབ་པའི་གཞིར་སེམས་ལྡན་དང་མེ་སོགས་རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་ནུས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལུང་ཚད་མར་ཁས་མ་བངས་ཀང་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་

སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མི་ལྡོག་པ་དང༌། ཕི་རྒོལ་གིས་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་ནུས་པ་མི་

ལྡོག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དོན་བས་པ་ཆོས་ཅན། བེ་བྲག་པ་འགའ་ཡི་སྨྲ་བ་སྒ་ནམ་

མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པས་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་མི་

རག་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་ཕོགས་ཀི་

ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རང་དང་བདག་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་ཀི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པར་

བེད་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མི་རག་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། 

དུ་བ་ཆོས་ཅན། འགའ་ཡི་སྨྲ་བ་མེ་མེད་བརྒྱ་བིན་གི་སྤི་བོ་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་པས་

རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རྒྱུ་མེ་དག་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་

ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞི་དེར་མེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། མེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ལུང་མི་ཤེས་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་ལུང་ཁས་མ་བངས་ཀང་

བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་སྐྱེ་ཡང་ཤེས་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་ལུང་ཁས་མ་བངས་ཤིང་

ལུང་དོན་ལ་གནོད་ན་རེས་དཔག་སྐྱེ་བའི་གེགས་བེད་དོ་ཞེ་ན། ལུང་ཤེས་པའི་གང་

ཟག་བས་མི་རག་གི་འབྲེལ་བ་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད་པ་གཞན་དག་ཆོས་ཅན། གཏན་

ཚིགས་བས་པ་དེས་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་ཅིང་ཁྱོད་ཀིས་ལུང་

ཁས་མ་བངས་ཀང་དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་མི་རག་

པ་ཅི་སྟེ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བས་པ་དེ་ནི་འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡི་ཆོས་ཀི་དོན་མི་རག་པ་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་

བའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པར་རོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གཉིས། ལུང་དོན་ལ་གནོད་པ་རགས་

སུ་ཁས་མི་ལེན་པ་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཏུ་མི་རུང་བ་དང༌། ལུང་དོན་ཀུན་དང་མི་

འགལ་བའི་སྒྲུབ་བེད་དགོད་དགོས་ན་རགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཉམས་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གལ་ཏེ་ལུང་ཤེས་པའི་གང་ཟག་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

ཁས་ལེན་པར་མི་བེད་དོ་ཞེ་ན། བེ་བྲག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མི་རིགས་པ་གཅིག་གི་

ཞར་ལ་རིགས་པ་བརྒྱ་འགོག་པར་བེད་པའི་རྒྱལ་རིགས་ངན་པའི་ལུགས་དང་

མཚུངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལ་ཡང་རིགས་པ་མིན་པ་

འགའ་དམ་འཆའ་བས་དེ་བཀག་ན་རིགས་པར་སྨྲ་བ་གཞན་པ་དག་ཀང་དགག་བ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་དམ་འཆའ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ལུང་ཤེས་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་གཏན་ཚིགས་ཀུན་ལ་བསྒྲུབ་བ་

དང་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདི་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལུང་

ཤེས་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་ལུང་དོན་ཀུན་དང་མི་འགལ་ཞིང་ལུང་དོན་ཀུན་གིས་

ཁྱབ་པ་གཅིག་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས་བངས་

ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་གཅིག་པོ་དེའི་དོན་

རྣམས་ཐམས་ཅད་གཏན་ཚིགས་གཅིག་གི་ཁྱབ་བེད་དུ་མཚུངས་པར་བས་ནས་

སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་སུས་ཀང་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ནི་

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །
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གསུམ་པ་ནི། བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བའི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་ཁོ་ན་འགལ་རགས་

སུ་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དེའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་འགལ་ན་འགོག་པས་ཁྱབ་པ་གཞུང་འདིའི་

དོན་དུ་འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་གཏན་ཚིགས་གཞན་གིས་བཀག་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་

པར་ཐལ་བ་ལ་གཉིས། གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་དུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པ་

དང༌། དམ་བཅའི་སྐྱོན་དུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

ཐལ་བ་དགོད་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་མི་

རག་པ་གནོད་བ་དང་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་བཀག་པ་གནོད་བེད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པ་དང་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་བཀག་པ་དག་སྒ་ལ་བུའི་

གཞི་གཅིག་ལས་གཞི་མཐུན་དུ་གྲུབ་པ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། འགལ་བ་མེད་ཀང་

གལ་ཏེ་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་བཀག་ན། བསྟན་བཅོས་ཀི་བརོད་བ་ལ་

གནོད་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་བཀག་པའི་འགལ་བར་འདོད་ན་བས་པས་དི་ལ་

རག་པ་སའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། ལུང་དོན་བཀག་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན་གི་ཡུལ་གཞན་དི་ལ་རག་པ་སའི་ཡོན་

ཏན་བཀག་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར། རོལ་བྱུང་གིས་དུང་སྒ་ལ་རག་པ་ནམ་

མཁའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་ཀང་བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་འགལ་

བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལུང་དོན་བཀག་པ་དེ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཡུལ་གཞན་རོལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 115  

བྱུང་གི་དེ་ལར་བཀག་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་ཀའི་རགས་དང་ཁྱབ་པ་

ཁས་བངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བས་པ་དེས་སྒ་ནམ་

མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་ན་བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་

འགལ་བར་འགྱུར་གི་དེ་ལ་མ་ཡིན་པར་རོལ་བྱུང་གིས་གནོད་པས་མི་འགྱུར་རོ། །སྒ་

ལ་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་གནོད་ན་བས་པས་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་གི། དེ་ལ་མ་ཡིན་པར་དི་ལ་རག་པ་སའི་ཡོན་ཏན་

ཡིན་པ་བཀག་པས་ནི་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ཀིས་སྒ་ལ་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་ཀང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཞེ་

འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ནི་རང་གི་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་བལོས་ནས་བསམ་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རང་གི་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་ན་ཡོན་ཏན་ཅན་དང༌། རང་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང༌། མི་

ནུས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་འགོག་ན་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞུང་

འདིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་ན་གཏན་ཚིགས་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་བསྟན་གི། གཏན་

ཚིགས་ཡོན་ཏན་ཅན་ཡིན་ན་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་མ་བསྟན་པས་གཏན་

ཚིགས་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་ཡང་དག་དོན་གཅིག་པ་གཞུང་འདིའི་དོན་དུ་བེད་པ་ནི་མི་

རིགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། བས་པ་དེ་རང་གི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ཡང་སྒ་
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ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་བཀག་ན་བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་པའི་ཕིར། སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་པ་ཡིན་ན། རོལ་བྱུང་ལ་

སོགས་པ་གཞན་གིས་དུང་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་བས་ན་ཡང་

བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལུང་དོན་ལ་གནོད་པ་

དེ་ནི་དེ་ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རོལ་བྱུང་ལ་སོགས་པ་

གཞན་གིས་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་གནོད་པ་བས་ན་ཡང་བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་འོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། གཏན་

ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་མོད་རོལ་བྱུང་གིས་ཆོས་ཅན་གི་

ཡུལ་གཞན་དི་ལ་རག་པ་སའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་བས་པས་ཀང་བས་

པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའི་སྐྱོན་དེ་ཅི་སྟེ་མི་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

དེ་གཉིས་ཀ་ལུང་དོན་བཀག་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་ག་ཁས་བངས་

སོ། །སྐྱོན་སོང་དགག་པ་ནི་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གནོད་པར་བ་བའི་ཆོས་ནམ་

མཁའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཅན་སྒ་ཉིད་ཀི་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་གཅིག་བསྒྲུབ་

བར་བརོད་པའི་ཕིར། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་འདི་ཉིད་ལ་གནོད་ན་དམ་བཅའི་སྐྱོན་དུ་

འགྱུར་གི། དི་ལ་རག་པ་སའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པ་ལ་བུ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ལ་

གནོད་པས་ནི་སབས་ཀི་དམ་བཅའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཙམ་གིས་

དམ་བཅའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་གི་ཁྱད་པར་འབེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རོལ་བྱུང་

གིས་དི་ལ་རག་པ་སའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་གཞན་དུ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་དམ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བཅའི་སྐྱོན་དུ་ཡང་འགྱུར་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རོལ་བྱུང་གིས་གནོད་

པར་བ་བའི་དོན་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དང་སའི་ཡོན་ཏན་སྟོན་པ་ཅན་གི་བསྟན་

བཅོས་ཁས་བངས་པས་ན་དེའི་དོན་ལ་གནོད་པས་དམ་བཅའི་སྐྱོན་དུ་སོང་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། རགས་དང་ཐལ་བ་ཀུན་ཁས་བངས་སོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། འབྲེལ་མེད་ཀི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པ་འདི་ནི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་དང་སབས་ཀི་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་རིགས་ཏེ། 

འབྲེལ་མེད་ཀི་ལུང་དོན་བཀག་པས་སབས་ཀི་དམ་བཅའ་ལ་མི་གནོད་པ་དེས་ནའི་

ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། འབྲེལ་མེད་ལ་གནོད་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་ན། ཧ་

ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

རང་ས་ེལུང་དྗོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདྗོད་པ་དགག་པ།

གཉིས་པ་རང་སེ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ལུང་ལས་

བཤད་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་རྒོལ་བས་བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། 

རང་གིས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་མཐོང་བ་ཐམས་

ཅད་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ན། རང་གིས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ལུང་

ལས་བཤད་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

དམ་བཅའ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁས་བངས་པའི་ལུང་གི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

པ་ཁས་བངས། འདི་ལ་བརེན་ནས་གཞན་སེ་ལ་ཡང་གནོད་པར་འགྱུར་མོད་ཀི། 

འདིའི་ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་གཞན་སེ་འབའ་ཞིག་ལ་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། གཞན་སེས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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འོག་ནས་འཆད་པའི་སྐྱོན་སོང་ཚུལ་བེད་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རང་སེ་

བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ལ་བུ་རང་གི་བསྟན་བ་ལ་མི་སླུབ་དངོས་

སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ཡང་ཁས་ལེན་པ་གཅིག་གི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ལ་ཡང་

རིགས་པ་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་བ་དེའི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པ་དག་ཀང་མཆོག་ཏུ་སྣང་

སྟེ། ཕལ་ཆེར་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོད་པར་

སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ན་ཞེས་

ཚིག་ཕྲད་སོས་པས་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོད་པ་དང་བསྒྲུབ་བ་གཞི་མཐུན་དུ་འགྱུར་བའི་

ཕོགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་སངས་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་དམ་བཅར་

ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དག་གིས་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་

སོང་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ལར་ན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་

བརོད་པ་བསྒྲུབ་བར་ཁས་ལེན་པ་རིགས་པས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། 

རིགས་པས་ཐོབ་པ་ནི་ངེས་གཟུང་གི་ཚིག་གིས་བཟློག་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེའི་ལར་ན་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ལུང་ལས་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བཤད་

པ་ཡང་བཤད་པ་ལར་མི་སླུ་བ་བསྒྲུབ་བར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་རྒོལ་བས་

བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་དང༌། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་གྲུབ་བསལ་མ་ཞུགས་པའི་རིགས་

མི་མཐུན་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་ཚང་ལ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་

པས་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་རང་ཉིད་སོས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅིང་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཁས་བངས་པའི་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པས། ཁས་བངས་པའི་ལུང་ལས་བཤད་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བར་ཡང་འགྱུར་བས་ཁོ་

ནའི་ངེས་གཟུང་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཞི་མཐུན་གཅོད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེས་

ན་ལུང་ལས་བཤད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། 

བསྒྲུབ་བར་རིགས་པས་ཐོབ་པར་ཐལ། རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་ཕི་རྒོལ་

གི་ངོར་གྲུབ་བསལ་མ་ཞུགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་གཞན་གཉིས་ལ་དགོས་པ་མེད་

པའི་ཕིར་ཞེས་པའོ། །

ལུང་དྗོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡནི་ན་རང་ཉདི་སྗོས་པ་དགྗོས་མདེ་དུ་

ཐལ་བ།

གསུམ་པ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་སོས་པ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ་

བ་ལ་གཉིས། ཐལ་བ་དངོས་དང༌། དགོས་པ་གཞན་རོག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་སོས་པའི་རང་ཉིད་ཀི་སྒ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་

རྣམ་བཅད་སྟོན་པའི་ཚིག་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་

མར་ཁས་བངས་པའི་ལུང་ལས་བཤད་ཚད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་ཉིད་ཀི་

སྒས་ཀང་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་བཅད་ལ་དགོས་པའི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་

རྒྱས་པར་མི་བེད་པར་ཐལ། ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་མི་གཅོད་གཅད་བ་གཞན་

ཡང་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བསྟན་བཅོས་ཁས་ལེན་པ་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་

པ་ཤེས་པའི་དོན་ཅན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་
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སྒོ་བཏགས་པ་སངས་ནས་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གྲུབ་ཟིན་རོད་གཞིར་

གཟུང་བའི་དོན་ཅན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། དགོས་པ་གཞན་དུ་རོག་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་ཉིད་

ཀི་སྒ་སོས་པའི་དགོས་པ་ནི། གལ་ཏེ་རོད་པའི་དུས་སུ་སྔར་ཁས་མ་བངས་པའི་

བསྟན་བཅོས་ཁས་ལེན་འདོད་ཀང་འཇུག་བ་མ་ཡིན་ནམ། སྔར་ཁས་བངས་པའི་

བསྟན་བཅོས་ཁས་ལེན་མི་འདོད་ཀང་འཇུག་བ་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་པ་

བསལ་ནས་བསྟན་བཅོས་ལ་འདོད་པས་འཇུག་ཅིང་འདོད་པས་ལྡོག་པར་ཤེས་པའི་

དོན་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དེ་འདའི་དོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མེད་པ་

དང༌། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དོ། །དང་པོ་ནི། བསྟན་བཅོས་ལ་འདོད་པས་འཇུག་ལྡོག་བེད་མི་

ནུས་སམ་སམ་པའི་དོགས་པ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་

རང་ཉིད་སོས་པ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་དེ་འདའི་དོགས་པ་

བཟློག་པ་དེའི་དོན་དུ་རང་ཉིད་ཀི་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་འབད་པར་བེད་པ་འདོད་

བཞིན་དུ་འཇུག་བ་མ་ཡིན་ནམ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་འཇུག་བ་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་

དོགས་པ་འདི་རྒྱུ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ། དེ་འདའི་དོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རྒོལ་བ་རོག་ལྡན་ལ་དེ་འདའི་དོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ། 

གལ་ཏེ་རྒོལ་བ་རོག་ལྡན་བསྟན་བཅོས་དེའི་བརོད་བ་ཚད་མས་མ་བཟློག་ཅིང་གྲུབ་

ན་དེ་ཁས་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པ་རང་ཉིད་ལ་སོགས་པ་སུས་བཟློག་ཅིང་ཚད་མས་

བཟློག་ཅིང་བཀག་ན་ཡང་སུའི་ཚིག་གིས་ཁས་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པར་བེད་ནུས་ཏེ་

མི་ནུས་པའི་ཕིར། རོངས་པའི་དོགས་པ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་སོས་པ་དགོས་པ་མེད་
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པའི་ཚུལ། རྣམ་འགྲེལ་དུ་གསུངས་ཀང་འདིར་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས་མ་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གཞན་དག་ནི་རང་ཉིད་ཀི་སྒས་ཕི་དང་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་མི་མཐུན་པའི་གཞུང་

ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ཅན་བདག་དང་གཙོ་བོ་ལ་

སོགས་པ་རགས་ཆོས་བརེན་པའི་གཞི་མཐར་ཐུག་པའི་རོད་གཞི་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་

སངས་ནས་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་ཆོས་ཅན་

གི་མཐར་ཐུག་པ་རོད་གཞིར་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཛེར་ཏོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་གི་

མཐར་ཐུག་པ་རོད་གཞིར་གཟུང་བར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་སོས་པ་དགོས་པ་

མེད་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་པའི་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མེད་ན་དགག་སྒྲུབ་གང་

ཡང་མི་ནུས་པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གྲུབ་མཐས་བརགས་པའི་ཆོས་

ཅན་སངས་ནས་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་གི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་གི་རོད་

གཞི་དགོས་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་རང་ཉིད་སོས་པ་འདི་ནི་དགོས་པ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགོས་པ་གཉིས་པོ་དེ་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་ཡང་ཁྱད་ཆོས་ལ་རྣམ་པར་

དཔོད་པའི་སབས་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་གཞི་གཉིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་མཐར་

ཐུག་པ་ཅན་ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདི་དག་གི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཕོགས་སྔ་

མ་འདིའི་འདོད་པ་འཐད་ལྡན་དུ་བཀོད་པ་ནི། འདི་སམ་དུ་རང་ཉིད་བདག་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཅན་ཡིན་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཉམས་སུ་མོང་བ་ནི་
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དོན་གི་ངོ་བོ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཉམས་སུ་མོང་བས་གྲུབ་པ་ནི་རང་

གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །རོག་པ་ནི་དོན་གི་ངོ་བོ་ལ་རག་ལས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་

དེས་གྲུབ་པ་ནི་རང་གིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རང་གིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་འདོད་

པའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་འདི་བསྟན་པའི་ཕིར་

རང་ཉིད་ཀི་སྒ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་ནི། ཞེས་བཤད་པའི་དོན་ནི། རང་ཉིད་ཀི་སྒ་

སོས་པའི་དགོས་པ་ནི་རོད་པའི་སབས་སུ་རེན་ཆོས་ཅན་མཐར་ཐུག་པ་མངོན་སུམ་

གི་གྲུབ་པ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན་གི། རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པ་ཙམ་དང༌། དངོས་པོ་

ལ་མི་གནས་པ་གྲུབ་མཐས་སྒོ་བཏགས་པའི་མཐའ་ཅན་ལས་མེད་ན་དགག་སྒྲུབ་གང་

ཡང་མི་ནུས་པས་དགོས་པ་དེའི་དོན་དུ་རང་ཉིད་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །

སྤིར་དེ་ལར་ཁས་ལེན་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་ཀང་དེ་ལར་འདོད་པའི་

ཕིར་རོ། །འདིར་ནི་རང་ཉིད་སོས་པ་དགོས་པ་དེའི་དོན་དུ་ཡིན་པ་འགོག་པར་བེད་

པ་ཡིན་ནོ། །ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བའི་འདོད་པ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་སོས་པའི་རང་

ཉིད་ཅེས་པའི་དོན་ནི། རང་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་ཆོས་ཅན་མངོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ལ། རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པ་ནི། རང་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མ་

ཡིན་པས་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་རོད་པའི་སབས་སུ་ཆོས་ཅན་མཐར་ཐུག་པ་མཐུན་སྣང་དུ་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་གཅིག་དགོས་སོ། །ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་སོས་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་བསྡུས་པའི་དོན་ནོ། །འདི་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགྲེལ་པ་

མཛད་པ་ཁ་ཅིག་བཞེད་པར་མངོན་ནོ། །གཞུང་འདི་དག་གི་དོན་ལ་སྔོན་གི་མཁས་

པ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞུང་དང་པོས་ཤེས་བ་ལ་མི་གནས་པ་གྲུབ་མཐས་ཐུན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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མོང་མ་ཡིན་པར་སྒོ་བཏགས་པ་སྒས་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། 

རྒོལ་བ་གཉིས་ཀའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་གཅིག་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་རང་སྒ་

སོས་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་དང༌། གཞུང་གཉིས་པས་གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་

བཞག་པ་ལ་ཁྱད་ཆོས་གཞི་མ་གྲུབ་གཞན་སྒོ་འདོགས་ན་དེ་དགག་པར་བ་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་འགོག་པར་བེད་ན་ཡ་གལ་གང་རུང་གཅིག་ཁས་བང་དགོས་ལ་དེ་མི་

རུང་བ་དང་གཞུང་གསུམ་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཆད་དེ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ཁྱད་ཆོས་

གང་གི་ཡང་རེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་དཔད་པར་བ་སྟེ། འོ་ན་

གཞན་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་གཞིར་བཟུང་ནས་དེ་ལ་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་རག་པའི་

དངོས་པོ་སྒོ་འདོགས་པར་བེད་ན་དགག་ནུས་སམ་མི་ནུས། དང་པོ་ལར་ན་ཁས་

བངས་འགལ་ཏེ། ཁྱད་པར་གི་ཆོས་རག་དངོས་དང་ཁྱད་པར་གི་གཞི་གང་ཟག་གི་

བདག་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལར་ན། གཞི་གྲུབ་ན་གཞན་གིས་ཀུན་བརགས་པའི་གང་ཟག་གི་

བདག་གིས་སྟོང་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་རག་དངོས་ཚད་མས་

དགག་མི་ནུས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གངཟག་གཞིར་བཟུང་ནས་རག་དངོས་ཀི་བདག་

འགོག་པར་བེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་གཞུང་འདི་དག་གི་དོན་ཡང་གཞི་ཆོས་ཅན་མཐར་

ཐུག་པ་གང་ཟག་ལ་བུའི་དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་བརེན་པ་མེད་པར་གྲུབ་མཐས་

བཏགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སོང་ན་དགག་སྒྲུབ་མི་ནུས་སོ་ཞེས་འཆད་པར་རིགས་ཀི། 

གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་ནས་དེ་ལ་ཁྱད་ཆོས་གཞི་མ་གྲུབ་སྒོ་འདོགས་པར་

བེད་ན་བཟློག་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ཇི་ལར་རིགས་ཏེ། དེའི་ཡང་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དགག་བ་དང་བཀག་པ་གང་རུང་གཅིག་ཁས་བང་དགོས་ཤིང་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །འདི་དག་གི་དོན་སྔར་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟིན་མོས་ཀི། འདིར་ཡང་བཤད་པར་

བ་སྟེ། སྤིར་གྲུབ་མཐའ་བཟང་ངན་ཞེས་པ་གང་དམ་བཅས་པ་དེ་གནོད་པ་མེད་པར་

བར་མ་ཆད་དུ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲགས་པའི་དབང་པོའི་ཤེས་པ་གནོད་མེད་གཟུང་ཡུལ་

དང་བཅས་པའི་དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་མཐར་ཐུག་པ་བསྒྲུབ་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པའི་

ཁྱད་པར་ཡིན་ལ། གྲུབ་མཐས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སྒོ་བཏགས་པ་རོད་གཞིར་

དངོས་སུ་གཟུང་ཡང་དེ་འགོག་པ་སྔར་གི་ཚད་མ་དེ་འད་གཅིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚུལ་

ཤེས་ན་སྐྱོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། དེ་འད་མེད་པའི་གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་

པ་སྐྱོན་དང་བཅས་པའོ། །འདིར་ཡང་གཞི་མ་གྲུབ་སྒས་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་

བ་འགོག་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་གི། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལ་བུ་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་

འཛིན་པ་འགོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་གཞུང་འདིས་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་ཁྱད་པར་

གི་ཆོས་ལ་དཔད་པ་བེད་པའི་སབས་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་དེའི་གཞི་ཆོས་ཅན་མཐར་

ཐུག་པ་དོན་བེད་ནུས་པ་གཅིག་ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་ཟིན་པས་དེ་སྒྲུབ་པའི་དོན་

དུ་རང་ཉིད་སོས་པ་དགོས་པ་མེད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །སྒས་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་དུ་

གཞི་གྲུབ་པའམ་མ་གྲུབ་པ་གང་འཛིན་པ་དེས་ཀང་ཆོས་ཅན་དེ་འད་གཅིག་ལ་བརེན་

པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུངས་ནས་རག་དངོས་

སུ་དམ་འཆའ་བ་ངེས་ཀང་དེ་དག་གི་གཞི་མཐར་ཐུག་པ་དོན་བེད་ནུས་པ་གཅིག་ལ་

བརེན་པར་ཁས་ལེན་ལ་དེ་འགོག་པར་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཀག་པ་བརེན་པའི་

གཞི་དེ་འད་གཅིག་དགོས་པར་ཁས་ལེན་ནོ། །དེ་འད་བཞག་པ་མེད་ན་དགག་སྒྲུབ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 125  

གང་ཡང་མི་ནུས་པ་རང་གི་འདོད་པས་ཞེས་པས་སྟོན་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལར་

ཞེས་པས་སྟོན་ནོ། །ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུ་ཡིན་ཀང་རོག་པ་དང་ལྡན་པའི་

རྒོལ་ཕི་རྒོལ་རོད་པ་ན། གཞི་ཆོས་ཅན་དེ་འད་གཅིག་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ན་

ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ལ་རོད་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཁྱད་གཞི་ལ་རོད་དགོས་པས། ཁྱད་པར་

གི་ཆོས་ལ་རོག་ལྡན་དཔད་པ་བེད་པའི་སབས་སུ་འདུག་པ་ཉིད་ཀིས་གཞི་ཆོས་ཅན་

མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་གཅིག་ཡོད་པར་ཤེས་པ་གཞུང་འདིས་སྟོན་པ་ཡིན་པས་བོ་

གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཞིབ་ཏུ་རོགས་པར་བའོ། །དོན་དེ་ལ་དགོངས་ནས་རྣལ་

འབོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་དབུ་མའི་རྒྱན་

དུ། དེ་ལ་མིན་ན་གཞི་མ་གྲུབ། །ལ་སོགས་ལན་ནི་ཇི་སད་གདབ། །ཅེས་སོགས་

གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་མཐའ་འབའ་ཞིག་གིས་ཉེ་

བར་བཀོད་པའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་བཀག་པའི་རེན་མཐར་ཐུག་པ་དོན་བེད་ནུས་

པ་མེད་ན་འགའ་ཡང་བཟློག་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདའི་རེན་མེད་ན་གྲུབ་

མཐའ་རང་རང་གི་འདོད་པས་བརགས་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་བུའི་དགོས་པའི་དོན་

ལ་གཙོ་བོར་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་མེད་པའི་དོན་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་གྲངས་

ཅན་པ་ལ་སོགས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་བསྒྲུབ་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེའི་རེན་

ཆོས་ཅན་སྐྱེས་བུའི་དགོས་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་དོན་བེད་ནུས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་ཡང་གཞུང་འདིའི་དོན་དུ་སྦྱར་བར་བའོ། །དེ་ལར་ཡང་འཐད་ལྡན་དུ་སྐྱེས་བུ་

དོན་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་རོག་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་
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དཔོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དོན་བ་བ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་ཡང་ཉམས་སུ་མོང་བས་

གྲུབ་པའི་སྒ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཡིན་གི་རང་གི་འདོད་པས་བཏགས་པའི་ཁྱད་པར་

དག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །གཞི་ཆོས་ཅན། མཐར་ཐུག་པའི་དོན་བེད་ནུས་

པ་མེད་ན་དགག་སྒྲུབ་གང་ཡང་བ་མི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་ལར་གྲུབ་མཐའ་འབའ་ཞིག་

གིས་རབ་ཏུ་བཀོད་པའི་ངོ་བོ་རེན་མཐར་ཐུག་པ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་

མཚུངས་པར་མ་གྲུབ་པ་ཅན་དག་ནི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ཀི་རེན་ཅན་གི་ཐ་སད་དོན་

མཐུན་འཇུག་པའི་རེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འཐད་ལྡན་དུ། གཉིས་ཀ་ལ་དོན་བ་བ་

བཟོད་པར་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་དཔད་པར་བ་བ་ཡིན་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གྲུབ་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་

དོན་དུ་སོས་པ་དགག་པ་དང༌། སོ་སོར་ངེས་པའི་ཆོས་ཅན་རང་མཚན་བསྒྲུབ་བ་མ་

ཡིན་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་སོས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། 

ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་ཀི་སྒ་སོས་པའི་དགོས་པ་ནི། འོན་ཏེ་རོད་གཞི་རྒོལ་ཕི་

རྒོལ་གཉིས་ཀར་གི་ཚད་མ་ལ་རབ་ཏུ་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་པ་དགོས་པ་ཉེ་བར་བསྟན་

པའི་སོ་ནས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཚིག་གཞན་ལ་བརེན་ནས་རོགས་ཟིན་

པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ། རང་ཉིད་ཀི་ཚིག་སོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མ་སོས་ཀང་

བསྒྲུབ་བའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ནར་བསྟན་བ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཉིད་ཀིས་རྣམ་བཅད་ཀི་
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དོན་དེ་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེར་ཐལ། ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང༌། སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ངོ་

བོར་བསྟན་ཅིང་བཀོད་བཞིན་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་དོགས་ན་དེ་བཅད་པའི་ཆེད་ད་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་སོས་པ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་ཀི་སྒས་ཕི་

རྒོལ་གིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་རོད་གཞིར་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་མ་བརོད་ན་སོ་སོར་

ངེས་པའི་ཆོས་ཅན་རང་མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་བར་བེད་པར་འགྱུར་བས་རྩྭ་ལས་བྱུང་བ་

དང་སོག་མ་ལས་བྱུང་བའི་མེ་ལ་བུ་སོ་སོར་ངེས་པའི་རང་མཚན་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་

གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་སོས་སོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། 

ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པའི་སོ་སོར་ངེས་པའི་ཆོས་ཅན་རང་མཚན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་

རེས་དཔག་སྤིའི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་པས་བཅད་ཟིན་པ་དང༌། དེ་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཀི་གཅད་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་བཅད་ངོས་གཟུང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སོ་

སོར་ངེས་པའི་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་རང་

ཉིད་སོས་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མ་སོས་ཀང་རེས་སུ་དཔག་པ་སྤིའི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་པར་བཤད་པ་ཉིད་ཀིས་དོན་དེ་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་གང་དུ་བཤད་ཟིན་ན། 

དེ་མིན་རང་བཞིན་ལས་ལྡོག་པའི། །ཞེས་པའི་སབས་སུའོ། །དེའི་དོན་ནི། དུ་བའི་

རགས་ལས་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པ་ཙམ་ཞིག་རོགས་ཀི་ར་ལས་བྱུང་བ་དང་སོག་མ་ལས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 128  

བྱུང་བའི་མེ་དང༌། གསལ་བ་དང་ཆེར་འབར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་སོ་སོར་

ངེས་པའི་རང་མཚན་རོགས་མི་ནུས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །རྣམ་འགྲེལ་དུ།

དེས་ན་ལོག་གྱུར་དོན་ཐམས་ཅད། །

ཁྱད་པར་དུ་ནི་རོགས་མི་འགྱུར། །

ཞེས་བཤད་པ་དང་དོན་གཅིག་ཅིང་དེའི་འགྲེལ་པར་སློབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོས་

ཀང་དེ་ལར་གསུངས་སོ། །རེས་དཔག་སྤི་མཚན་གི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་པས་རོགས་

སོ་ཞེས་པ་ནི་ཟེར་རྒྱུས་ཕོངས་པར་གསལ་ལོ། །སོ་སོར་ངེས་པའི་ཆོས་ཅན། རང་

མཚན་རགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་ཀི་ཁྱབ་བེད་དུ་མ་

གྲུབ་པའི་རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་ཡོད་པར་རགས་ཡང་དག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་

ན་སོ་སོར་ངེས་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་ན་ཡང་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་རེས་དཔག་སྤིའི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན་པས་སངས་ཟིན་པའི་ཕིར། 

འདི་ནི་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ།

ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་ན་བརགས་དོན་མེད། །

ཅེས་བཤད་པའི་དོན་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་དོན་མེད་ལ་དེ་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བར་མི་རུང་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་སབས་འདིར་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ཀི་སྒ་དེ་སད་མ་བརོད་ཀང་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ལ་མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་ལ་སོགས་པའི་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། དེ་

བཅད་པའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་སོས་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར།



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། དིས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཅི་སྟེ་

སོ་སོར་ངེས་པའི་ཆོས་ཅན་རང་མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་བར་བས་ན་དེ་ལ་ཉེས་པ་ཅིར་

འགྱུར་དིས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དིས་པའི་གཞན་གི་ལན་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

སོ་སོར་ངེས་པའི་ཆོས་ཅན་རང་མཚན་དེ་ནི་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་མི་ནུས་སོ་ཅིའི་ཕིར་

ཞེ་ན། སོ་སོར་ངེས་པའི་ཆོས་ཅན་རང་མཚན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་དེའི་ཕོགས་གཅིག་

དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་དགོས་ན་དེ་མི་རུང་སྟེ། གཏན་ཚིགས་ནི་སོ་སོར་ངེས་པའི་

ཁྱད་པར་རང་མཚན་གི་ཆ་གཅིག་དང་ལྷན་ཅིག་མཐུན་དཔེ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། འདིའི་དོན་ནི། སོ་སོར་ངེས་པའི་རང་མཚན་གསལ་ལ་འབར་

བའི་མེ་ལ་བུ་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཆ་གཅིག་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་འགྱུར་

དགོས་ལ། དེ་ཡིན་ན་དེ་དང་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀ་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་དགོས་

པ་ལ་དེ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེའི་སྐྱོན་གཏན་ལ་

དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞིའི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཕོགས་སུ་གཟུང་བ་དེ་ཕོགས་ལར་སྣང་དུ་མཚོན་བེད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་སྒ་མཉན་བར་དམ་བཅས་པ་ན། རྒོལ་

བའི་དམ་བཅའ་སྐྱོན་ཅན་དང༌། ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཆ་དེའི་སྐྱོན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ཕི་རྒོལ་གིས་བསལ་ཟིན་པ་དམ་བཅས་པ་ན་སྒ་རག་པའོ་ཞེས་དམ་བཅས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པ་སྐྱོན་ཅན་དང་ཕི་རྒོལ་གིས་བསལ་ཟིན་པ་སྐྱོན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་

ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་རགས་སྐྱོན་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རགས་སུ་

གཟུང་བ་དེ་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་དུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་མཚོན་བེད་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བས་པ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ཅན་དང་ཁྱབ་པ་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་དེའི་སྐྱོན་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཞལ་བ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ཅན་དང༌། ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་ཆ་སྐྱོན་ནོ། །མིག་གི་གཟུང་

བ་སྒའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་མིག་གི་གཟུང་བས་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་དང༌། གཏན་ཚིགས་དེ་སྐྱོན་ཅན་དང༌། དེ་

སྒའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པའི་ཆ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་

པའི་རགས་སུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བའོ། །སྔར་བཤད་པ་དེ་

དག་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པ་དང༌། མ་གྲུབ་པའི་རགས་སོ་སོའི་སྐྱོན་དུ་ཡང་ཤེས་

པར་བ་སྟེ། དེའི་ཁྱད་ཆོས་དང་དེའི་སྐྱོན་མི་འགལ་བའི་ཕིར། གང་དག་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་གི་སྐྱོན་འདོད་པ་ནི། མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་དང་སྐྱོན་མ་ཕེད་

པས་ནོངས་ལ་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གསུམ་པོ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་སྐྱོན་དུ་

འདོད་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་སྐྱོན་དང་མི་འབྲལ་བར་འདོད་དགོས་པ་དང༌། 

བསལ་བ་སེལ་ཚུལ་ལ་མི་མཁས་པའི་སྐྱོན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་

ཡང་དག་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རགས་ཀི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་འགལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཡང་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ཅན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་མི་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་

མིག་དང་རྣ་བ་འགལ་ཡང་མིག་ལྡན་དང་རྣ་བ་དང་ལྡན་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་

ནོ། །རགས་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་སྐྱོན་ཅན་འགལ་ན། འགལ་རགས་དེ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་

པའི་ཆ་ནས་ཀང་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཕོགས་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཅན་

དུ་ནམ་སོང་བའི་ཚེ་ཡང་དག་ཁོ་ནར་འགྱུར་བར་ཁས་བང་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ན་མིག་

དང་ལྡན་ཞིང་རྣམ་བ་འོན་པའི་མི་ཡོན་ཏན་ཅན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །སྐྱོན་ཡོན་

གཉིས་ཀ་ཚོགས་པའི་མི་ཡོད་ན་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཁས་ལེན་མི་ནུས། 

འདི་དག་ལ་བརེན་ནས་རྒྱ་ཆེར་ཤེས་པར་བའོ། །དཔེ་སྐྱོན་རྣམས་ནི་དཔེ་ལར་སྣང་

གི་སབས་སུ་བཤད་པར་བ་བར་རིགས་པ་ཁོ་ནའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཏན་ཚིགས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་ཕོགས་སྐྱོན་དུ་

མི་རུང་བ་དང༌། ཕོགས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པས་དེའི་སྐྱོན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། དམ་

བཅས་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཁོ་ན་ཕོགས་སྐྱོན་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གཏན་ཚིགས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་དང༌། དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པ་

འདི་ནི་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་བ་སོར་གཅིག་པོའི་ཕོགས་ཀི་ནི་སྐྱོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྦྱོར་བ་སོར་གཅིག་པོའི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་དག་གི་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

པར་ཐལ། སྦྱོར་བ་སོར་གཅིག་པོའི་རགས་སྐྱོན་ཡིན་ན་དེའི་ཡན་ལག་ཕི་མ་ལ་ལོས་

པའི་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡན་ལག་སྔ་མ་དམ་བཅའ་དང་ཕི་མ་དཔེ་རགས་ཏེ། ཡན་

ལག་སྔ་ཕི་དེ་དག་ལྡན་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཡན་ལག་

ལྔ་ལྡན་པ་དང་མཐུན་པའི་ཐ་སད་བས་པ་ཙམ་མོ། །རང་ལུངས་ལ་དམ་བཅའ་ཡན་
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ལག་སྔ་མར་མི་འདོད་ན་དེ་དང་ཐ་སད་མཐུན་པར་བེད་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། སྔར་བཤད་

པ་ལར། ཕོགས་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་བ་མ་ཡིན་མོད། སྟོན་ན་ཡང་མཚན་

ཉིད་འདི་ལ་བུ་དང་ལྡན་པ་གཅིག་བསྟན་པར་བའོ་ཞེས་བརག་པ་མཐའ་གཟུང་དུ་

མཛད་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐྱོན་འདིས་ཀང་ཕོགས་འགྲུབ་པའི་གེགས་བེད་པའི་ཕིར། 

ཕོགས་སྐྱོན་མ་ཡིན་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པར་ཕོགས་སྐྱོན་དུ་འདོད་ན། གཏན་ཚིགས་

དང་དཔེ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་མཐའ་དག་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་ཡིན་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། དེ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕོགས་ཉིད་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེའི་སྐྱོན་ཕོགས་སྐྱོན་དུ་མི་རུང་གི་དམ་

བཅས་པ་དེ་ཙམ་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཁོ་ན་ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལར་གོང་དུ་

བསྒྲུབས་པ་དེའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་ནོ། །བུམ་པ་རག་གོ །ཞེས་

བརོད་པ་ཙམ་ནི་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་འགལ་བའི་

སྐྱོན་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་བཅད་གཅོད་ཚུལ་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་དང༌། བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

བཤད་པའི་དགོས་པ་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་དང༌། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་སོས་པའི་རང་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཀི་གཅད་བ་རྣམས་ཀང་སེལ་བར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་སོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་

བེད་ཀི་རྒྱུ་རགས་དང་དཔེ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་སེལ་བ་ལ་ལོས་
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པ་མེད་པར་ཕོགས་ལ་མ་ཁྱབ་པ་དང་ལྡོག་པ་ཁྱབ་ཆེས་པ་དག་ནི་སང་པའི་ཕིར་ཏུ་

ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཚིག་གང་གིས་མ་ཁྱབ་པ་དང་ཁྱབ་ཆེས་པ་གང་སེལ་བར་བེད་

ཅེ་ན། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་སོས་པའི་བདག་ཉིད་དང་ཚིག་ཕྲད་དུ་ངོ་བོའི་

སྒ་མ་བསལ་བ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཕོགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་ཁྱབ་པ་ལས་ལྡོག་པ་ཁྱབ་ཆེས་པ་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་

དོན་ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཚེ་ན། ཚིགས་དོན་དེ་རྒོལ་བས་འདོད་

ཡུལ་དུ་མ་བས་བའི་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང༌། སྒྲུབ་བེད་

དུ་བཀོད་བཞིན་པ་ཡིན་པ་དང༌། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་གྲུབ་བསལ་ཞུགས་པ་ཡིན་པ་

རྣམས་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚིག་ཚོགས་སྐྱུང་བའི་ཕིར་ཕོགས་མཚན་

ཉིད་ཀི་ཟུར་དེ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོ་ཁོ་ནའི་འདོད་པ་ཡིན་པ་སོགས་

སེལ་བར་བེད་ཅེས་གསུངས་ཀི། དོན་ལ་ནི་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ལ་བུ་

ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཚེ། ངོ་བོའི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་

མཚན་གཞི་དེའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པས་མཚན་གཞི་དེའི་སྟེང་

དུ་བསལ་བ་སོ་སོར་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

སྒའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པར་ངེས་པ་དེས་གཞི་བས་པའི་སྟེང་

དུ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་

གི། མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་སྟེང་དུ་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་སེལ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་མ་ཡིན་ན་ཕོགས་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་
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སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། བས་པས་སྒ་ལ་

རག་པ་འགོག་པ་ན། སྒའི་སྟེངདུ་གྲུབ་དགོས་ལ། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་མ་

གྲུབ་པས་དེ་རག་པ་ཡིན་པ་མི་འའགོག་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྔར་གི་ཚོགས་དོན་དེ་

ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཚེ། ཚོགས་དོན་དེ་རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་

ཀིས་མ་ཁྱབ་པའི་སྨྲས་ཆོས་ཙམ་ཡིན་པ་སེལ་བར་བེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཚིག་འདི་དག་མ་ཁྱབ་པ་དང་ཁྱབ་ཆེས་པ་བཅད་པའི་

ཆེད་ཡིན་ན། སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོས། རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་ཕོགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་གང་ཞིག་མངོན་པར་བཞེད་ཅེ་ན། རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་ལ་

ལོས་པའི་ཕོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། རིགས་མི་

མཐུན་གཙོ་བོར་སེལ་བ་ལ་བལོས་ནས་སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གིས། རྒོལ་བ་རོག་

ལྡན་གིས་བསྒྲུབ་བར་འོས་པ་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་ཕོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་དུ་བཞེད་པའི་ཕིར། དེ་ལར་རིགས་པའི་སོ་ལས། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་འདོད་

པ་ནི་ཕོགས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་དོ། །འདི་ལ་ཡང་འདོད་པ་

དང་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་རེ་རེ་ནས་ཟུར་ཕིན་པར་སོས་པ་མེད་ཀང་དོན་

ལེགས་པར་ཚང་སྟེ། དེ་ལ་མ་ཡིན་ན་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །ངེས་གཟུང་གི་ཚིག་ཟུར་ཕིན་པར་སོས་མི་དགོས་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་

རོ། །འདིར་སོས་པ་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པའི་བཞེད་པ་དང་ཆིག་ཟུར་ལྔ་ཚང་བར་སོས་

པ་མདོ་མཛད་པའི་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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སྟེ། མདོ་མཛད་པའི་བཞེད་པ་ཉིད་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པས་འཁྲུལ་མེད་དུ་རྒྱས་པར་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་

མཚན་ཉིད་འདི་ལ་ལོག་རོག་ལྔ་པོའི་ཞེན་ཡུལ་བཅད་པའི་དོན་ཚང་ཞེ་ན། ཚད་མས་

བསལ་ཟིན་སོགས་དེ་རྣམས་ལ་ནི་ཕོགས་ཡང་དག་ཉིད་མེད་དེ། ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་

མས་བསལ་བ་ཕོགས་སུ་མཚོན་པའི་མཚན་གཞི་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་དང༌། ཕི་

རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང༌། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་དང༌། ཞེས་འདོད་མེད་

པའི་སྨྲས་པ་ཙམ་དང༌། རྒོལ་བ་རང་ཉིད་ཀི་འདོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ལྷག་མ་བཞི་ལ་

ཚད་མའི་བསལ་བ་ཞུགས་པ་མེད་ཀང་ཕོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་བར་

འོས་པ་རྒོལ་བ་རོག་ལྡན་གིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་དེ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དང་གི་སྒས་སོ་སོར་བཅད་པ་ནི། སྔ་མ་ལ་མཚན་གཞི་ལ་ཚད་མའི་བསལ་བ་

ཞུགས་པ་ས་ར་བ་བཅད་པ་ལར་ཕོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་འཇུག་

དཔད་མི་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཕི་མ་བཞི་ཚད་མའི་བསལ་བ་ཞུགས་པ་མེད་

པས་མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་བཀག་པའི་སོ་ནས་ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་འགོག་པར་

བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་འདིར་ནི་སློབ་དཔོན་ཕོགས་

ཀི་གང་པོས་བདག་ཉིད་ཀི་སྒ་སྨྲོས་པར་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

ལོག་པར་རོག་པ་མཐོང་བས་དེ་བསལ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་བརེན་ནས་

ལོག་རོག་སེལ་ནུས་པར་ཐལ། བས་པས་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་པ་ལ་གནོད་པས་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་བའི་རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་པ་གནོད་པ་མེད་པར་སྟོན་པ་དང་དེ་ལ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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སོགས་པའི་ལུང་དོན་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མིན་པར་སྟོན་པ་དང༌། དེ་ལ་གནོད་པས་

རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ལ་གནོད་ན་སྐྱོན་ཐུག་པ་མེད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

ཀུན་བཏུས་ལས་སྗོས་པའ་ིརང་ཉདི་འདྗོད་པ་ངསེ་གཟུང་ལ་

ལྗོས་པ།

༈ གཉིས་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་སོས་པའི་རང་ཉིད་འདོད་པ་ངེས་གཟུང་ལ་

ལོས་པ་ལ་གཉིས། ངེས་གཟུང་སོས་པའི་དགོས་པ་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་དང་

རིགས་སོ་གཉིས་ཀི་སྟོན་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་

རྒོལ་བ་རང་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་ཉིད་འདོད་པའི་

ཚིག་དག་གིས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་སངས་པ་ཡིན་པས་ངེས་གཟུང་

སོས་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་

སབས་འདིར་ཆོས་ཅན། བསྟན་བ་བ་ཁྱད་གཞིར་མ་འབྲེལ་ན་རང་ཉིད་དང་འདོད་

པའི་སྒ་དག་གིས་ངེས་པར་གཟུང་བའི་དོན་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚིག་དེ་དག་རྒོལ་

བ་རང་ཁོ་ནའི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བར་འཕེན་པའི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་

བཅད་སྟོན་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་དེ་རོགས་ཀང་ངེས་གཟུང་གི་ཚིག་བཤད་

པ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་སྟོན་པར་འགྱུར་བ་

བས་པ་ལ་བུ་ལ་ཡང་སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་ནམ་སམ་པའི་ལོག་རོག་སྐྱེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་དེ་བཅད་པའི་ཕིར་བཤད་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ངེས་གཟུང་མ་སོས་ན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པ་བསྒྲུབ་བར་འདོད་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། མ་

འོངས་པ་ལ་ཡང་འཁིད་པའི་བེད་པ་དང་ལྡན་པའི་མཐའ་ཅན་བསྟན་བ་བ་ཁྱད་གཞི་

དང་རང་ཉིད་འདོད་པ་ཁྱད་ཆོས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཕིར། ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་གཉིས་

ཁྱད་པར་གི་གཞི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ་བསྟན་བའི་སྒ་ཡང་བྱུང་ཟིན་པ་དང་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་དང༌། དེ་ལར་བསྟན་པར་བ་བ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་ཁྱད་གཞི་དེའི་དབང་

གིས་རང་ཉིད་འདོད་པའི་དོན་ཡང་རང་ཉིད་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པར་འགྱུར་བ་ལ་ཡང་

འཇུག་པས་ད་ལ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པའི་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་

པར་འགྱུར་བ་ཡང་ད་ལ་ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་དོགས་པར་འགྱུར་བས་

དེ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་ངེས་གཟུང་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཁོ་ནའི་ངེས་གཟུང་ཡང་

དུས་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་པར་ཐལ། བསྟན་བ་བ་ཁྱད་གཞིར་འབྲེལ་བའི་ཕིར། འདོད་

ན། ངེས་གཟུང་སོས་པས་ཀང་དོགས་བ་མི་ཁེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་

དེ། བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ངེས་གཟུང་གིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་དང༌། 

ཕོགས་ཡང་དག་གཞི་མཐུན་ཤེས་བ་ལ་སིད་པ་བཀག་པ་ན་དུས་ནམ་ཡང་གཞི་

མཐུན་སིད་པ་ཁེགས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ན་ཡང་ཁོ་ནའི་ངེས་གཟུང་སོས་མི་དགོས་ཏེ། འདོད་པའི་སད་

ཀི་བིངས་ཨི་ཥ་ཞེས་པ་ལ་ནི་ཥྚ་ཞེས་པ་ཀྟའི་རྐེན་བིན་པས་ཨིཥརྟ་འགྱུར་ལ། དེས་ན་

འདོད་པར་གྱུར་པ་ཞེས་པར་སོང་བས་དེས་ཆོད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཚད་མ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པ་འདིར་ནི་ཆོས་ཅན། འདོད་བའི་སད་ཀི་བིངས་ཨི་ཥ་ལ་ནི་ཥྚའི་རྐེན་

བིན་པས་མ་འོངས་པ་གཅོད་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བསྟན་བ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བ་ཁྱད་གཞིར་འབྲེལ་བའི་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བར་སྟོན་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་

ཕིར། དོན་བསྡུས་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་

བར་འདོད་པར་གྱུར་ཟིན་འབའ་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྟན་བ་བ་ཁྱད་གཞིར་

འབྲེལ་བའི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཟུར་དུ་སོས་པའི་འདོད་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འབད་པ་མང་པོས་ཉེས་པ་སང་དགོས་པའི་བསྟན་བ་བ་སོས་པ་ཅི་ཞིག་བ་ཕོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་བཅད་སྟོན་པའི་ཚིག་འབའ་ཞིག་སོས་པས་ཆོག་མོད་ཅེ་ན། སྐྱོན་

མེད་དེ། ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཞི་མཐུན་འདོད་པ་

དང༌། དམ་བཅའ་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་དག་གི་ལོག་རོག་དགག་པའི་ཆེད་

དུ་ངེད་ཀི་ལར་ན་ནི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་མོད་

ཀི། སྟོན་པར་བེད་ན་ཡང་མཚན་ཉིད་འདི་ལ་བུ་དང་ལྡན་པ་གཅིག་བསྟན་པར་བའོ་ཞེས་

ལོག་རོག་བསལ་བའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རིགས་པའི་སོར་ཡང་ཁོ་ནའི་ངེས་གཟུང་

དངོས་སུ་སོས་དགོས་སམ་སམ་ན། རིགས་སོར་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཟུར་

དུ་ངེས་གཟུང་མ་སོས་ཀང་འདོད་པའི་ཚིག་དེས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བ་དང་དཔེ་མ་

གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་འགོག་པར་བེད་པར་ཐལ། རིགས་སོར་

སོས་པའི་འདོད་པའི་ཚིག་གི་བིངས་ཨི་ཥ་ལ་ནི། བསྟན་བ་བ་ཁྱད་གཞིར་མ་འབྲེལ་

བས་མ་འོངས་པ་གཅོད་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། རིགས་སོར་ནི། འདོད་

པ་ཁྱད་གཞི་དང་བསྒྲུབ་བ་ཁྱད་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་རྒྱན་མཁས་པོས་

གཞུང་ཕི་མ་གཉིས་ལ་རིགས་སོ་འབའ་ཞིག་གི་དོགས་གཅོད་ལ་འཆད་པ་དང་ཚུལ་

གསུམ་མཛད་དོ། །



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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རང་ཉདི་འདྗོད་པ་སྗོས་པས་ལྗོག་རྗོག་གཞན་ཡང་ཁགེས་པ།

གསུམ་པ་རང་ཉིད་འདོད་པ་སོས་པས་ལོག་རོག་གཞན་ཡང་ཁེགས་པ་ལ་

གཉིས། འདོད་པ་སོས་པས་རྒོལ་བ་མི་འདོད་པ་དང་འདེས་པའི་དོན་རྒོལ་བའི་འདོད་

ཡུལ་ཡིན་པ་ཁེགས་པ་དང༌། རང་ཉིད་ཀི་ཚིག་གིས་སབས་སུ་མ་བབ་པ་རྒོལ་བའི་

ཕོགས་སུ་བེད་པའང་ཁེགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སེལ་བེད་ཀི་རིགས་པ་དང༌། 

བསལ་བ་དཔེར་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀིས་འདོད་པའི་ཡུལ་

རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ཕོགས་ཡང་དག་ཉིད་དུ་བརོད་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། 

ལོག་རོག་གཞན་ཡང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བ་མི་འདོད་པ་དང་འདེས་པའི་བསྟན་

བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཡང་རྒོལ་བའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་བསྒྲུབས་

ཤིང་བསྟན་པའི་ཕིར། རྒོལ་བ་མི་འདོད་པ་དང་འདེས་པའི་འདོད་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་

ན་ཡང་རྒོལ་བའི་ཕོགས་བསལ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་དུ་

འགྱུར་བ་མེད་པར་རིག་པར་བ་སྟེ། དེ་བཀག་ན་ཡང་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཅི་ལར་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པ་བཀག་པ་མེད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒོལ་བའི་མི་འདོད་པ་དང་འདེས་པ་ནི་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཚེ་སྒའི་སྟེང་དུ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཉིད་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ཅན་གི་མི་རག་པ་

ཉིད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ནི་མི་འདོད་པ་དང་འདེས་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཚད་མས་

བཀག་ཀང་སྒ་ལ་དེ་མེད་པར་ཡང་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །སྒ་ནམམཁའི་

ཡོནཏན་ཡང་ཡིན་མི་རག་པ་ཡང་ཡིན་པས་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དང་མི་རག་པ་

གཉིས་དོན་སྒ་གཅིག་པོ་ལ་འདུ་འབྲེལ་གྲུབ་པར་འདོད་ཅིང༌། དེ་གསུམ་རས་ཐ་དད་
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པའི་རེན་དང་བརེན་པར་འདོད་པས་གྲུབ་ཟིན་གི་རེན་དོན་གཞན་མི་སིད་པས་དེ་

བཀག་ཀང་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་

བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སབས་སུ་མ་བབ་པ་ཕོགས་སུ་བེད་པ་བསལ་བ་གྲུབ་

པ་དང༌། བསལ་བའི་དཔེའོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་

དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་རེས་སུ་དཔག་པའི་དུས་སུ་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་བཅོས་ལ་མི་

བརེན་པར་བརོད་པ་ཉིད་ཀིས་ཆོས་ཅན། རྒོལ་ཕི་རྒོལ་རོད་པའི་སབས་སུ་གཏོགས་

ཤིང་བབ་པ་མ་ཡིན་པ་རྒོལ་བའི་ཕོགས་སུ་བེད་པ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དངོས་

སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་བེད་པ་མི་རུང་བར་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན་ཆོས་ཅན་མོང་བས་གྲུབ་པའི་སྒ་ལ་མི་རག་པའམ་རག་

པ་ཡིན་ཞེས་བ་བའི་རོད་པ་བེད་པའི་སབས་སུ་སྒ་མི་རག་པ་ཙམ་སྒྲུབ་འདོད་པ་ན་

བེ་བྲག་པས་སྒའི་གསལ་བ་རྣམས་ལས་རས་ཐ་དད་པ་ཉན་པའི་དབང་པོས་གཟུང་

བར་བ་བའི་སྒ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྤི་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ཅན་གི་མི་རག་པ་ཉིད་

དང༌། སྒ་ལྡན་པས་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་བསལ་བའོ། །སབས་སུ་

མ་བབ་པ་དམ་འཆའ་བའི་ལོག་རོག་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ལ་མི་རག་པ་ཙམ་སྒྲུབ་

པའི་སབས་སུ་བེ་བྲག་པས་སྒའི་གསལ་བ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་སྒའི་སྤི་དང་དོན་

གཅིག་ལ་འདུ་བའི་མི་རག་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་པའི་ཕིར། དབང་

པོས་གཟུང་བ་ཞེས་སོས་པ་ནི། སྒའི་སྤི་རས་གཞན་ཉན་ཤེས་ཀིས་གཟུང་བའི་སོ་

ནས་སྒའི་བསལ་བ་རྣམས་ལ་སྒ་བོ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སབས་སུ་མ་བབ་པ་ཕོགས་སུ་དམ་འཆའ་བ་མི་རིགས་

པའི་ཚུལ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། བསྟན་བཅོས་ལ་བརེན་པའི་ཚེ་ཡང་སབས་

སུ་མ་བབ་པ་དམ་འཆའ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། 

དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་བེད་པ་སབས་སུ་མ་བབ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕི་རྒོལ་གི་ཤེས་འདོད་དང་མཐུན་པར་རྒོལ་བས་ཕོགས་

སུ་བེད་པ་རིགས་པ་དང༌། ཕི་རྒོལ་ཤེས་འདོད་མེད་པ་དམ་འཆའ་བ་མི་རིགས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བས་ལུང་གི་དོན་དེ་ཕོགས་སུ་བེད་པར་འགྱུར་བ་རིགས་

པའི་སབས་ཡོད་དེ། སྒྲུབ་བེད་བསྟན་བཅོས་ལ་བརེན་པའམ་ཕི་རྒོལ་བ་དེ་བསྟན་

བཅོས་ལས་ཇི་ལར་བཤད་རོགས་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡིན་ན་ནི་ལུང་གི་དོན་དེ་རྒོལ་

བས་ཀང་ཕོགས་སུ་བེད་པ་རིགས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བེ་བྲག་པ་ན་རེ། ཁྱེད་ཀི་

བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པའི་མི་རག་པ་དེ་ཅི་འད་བ་ཞིག་ཇི་ལར་བཤད་ཅེས་འདི་

བ་ལ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་ལ་བརེན་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཕི་རྒོལ་ལུང་དོན་ལ་

དོན་གཉེར་ཡོད་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པར་རྒོལ་བས་ལུང་དོན་ཕོགས་སུ་བེད་ན་ཕི་རྒོལ་

གིས་རྣ་གཏད་པར་མི་བ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒོལ་བ་འདི་ཕི་རྒོལ་གི་ཤེས་འདོད་དང་མ་

འབྲེལ་བ་བརོད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་བེད་དང་དེ་ལས་བཤད་མ་བཤད་

སོགས་བསྟན་བཅོས་ལ་མི་བརེན་པར་སྒ་ལ་རག་མི་རག་སོགས་ཁྱད་ཆོས་འགའ་

ཞིག་ཡོངས་སུ་རོག་པ་ན་རྒོལ་བས་ལུང་དོན་ཕོགས་སུ་བེད་པའི་གོ་སབས་ཅི་ཞིག་
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ཡོད་དེ། མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་འད་ཕོགས་སུ་བེད་པ་སབས་སུ་བབ་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཁྱད་པར་གི་སྤི་འཕེན་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། སྤི་ལ་དོན་

གཉེར་ཡོད་ན་ཁྱད་པར་ལ་དོན་གཉེར་ཡོད་པར་མ་ངེས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་སྒ་ཉིད་ཀི་

སྤི་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་མི་རག་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་

པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་གིས་སྤི་འཕེན་པའི་ཕིར། ཁྱད་པར་

ལུང་དོན་གི་མི་རག་པ་དེ་གྲུབ་ན་འདོད་པ་ཉིད་ཀི་སྤི་མི་རག་པ་ཙམ་ཡང་འགྲུབ་པ་མ་

ཡིན་ནམ། ཁྱད་པར་གྲུབ་པས་སྤི་གྲུབ་ན་ཡང་མི་རག་པ་ཙམ་ཤེས་པར་འདོད་པ་ན་

མི་འདོད་པ་དང་འདེས་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་ཤེས་པར་འདོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕི་རྒོལ་གི་ཤེས་འདོད་དང་མཐུན་པར་དམ་འཆའ་བ་སབས་

སུ་བབ་པ་དང་། ཕི་རྒོལ་གི་ཤེས་འདོད་དང་མཐུན་པར་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའི་ངག་

ལས་རྒོལ་བའི་འདོད་པ་རོགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁྱད་པར་གིས་སྤི་འཕེན་ཞིང་སྤི་

ལ་དཔག་འདོད་ཡོད་ན་ཁྱད་པར་ལ་དཔག་འདོད་ཡོད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རོགས་

པར་འདོད་པ་པོ་ཉན་པ་པོའི་ཤེས་འདོད་དང་མཐུན་པར་དཔག་པར་འདོད་པ་ནི་

སབས་སུ་བབ་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒོལ་བས་སབས་དང་མཐུན་པར་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་

བེད་འགོད་པའི་ཚིག་གི་སབས་ཀིས་རོད་གཞི་སྒའི་སྟེང་དུ་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་སུ་འདོད་པ་རོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་བརོད་པ་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕི་རྒོལ་

གི་ཤེས་འདོད་དང་མཐུན་པར་རྒོལ་བས་དམ་འཆའ་བ་སབས་སུ་བབ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཕིར། གང་དུ་བརོད་ན། གནས་སབས་འགའ་ཡིས་འདོད་འགྱུར་ཞིང་། །ཞེས་པའི་

སབས་སུའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དང༌། སྤི་ལ་རོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་ལ་

རོད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་དང༌། སྒ་རག་མི་རག་རོད་པ་བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་པའི་

སོ་ནས་རོད་པ་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤིས་དོན་བེད་པ་ཁྱད་པར་གི་མཐར་ཐུག་

པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཤིང་གིས་གཙོ་སེག་ལ་སོགས་པའི་དོན་བེད་པ་ཤ་པ་ལ་

སོགས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྒ་ལ་མི་རག་པའི་དོན་གཉེར་ཡོད་ན་

སྒ་ཉིད་ཀི་སྤི་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་མི་རག་པ་ལའང་དོན་གཉེར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

སྒ་ལ་མི་རག་པ་ཙམ་གི་དོན་གཉེར་ཡོད་ན་སྒ་ཉིད་ཀི་སྤི་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་

མི་རག་པ་ལ་དོན་གཉེར་ཡོད་པའི་ཁྱབ་པ་མེད་པར་ཐལ། སྤི་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡིན་ན་

ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་སོ་སོར་ངེས་པའི་ཁྱད་པར་དོན་དུ་གཉེར་བར་འགྱུར་བས་ཁྱབ་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ཤིང་ཙམ་ལ་དོན་གཉེར་ཡོད་ན་ཤ་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཁྱད་པར་ལ་དོན་གཉེར་ཡོད་པའི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དཔེ་ལ་ཡང་སྦྱོར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་རག་མི་རག་རོད་ན་སྔར་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་ལ་ངེས་པར་རོད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་རག་མི་རག་ཙམ་ལ་རོད་ན་སྒ་ཉིད་ཀི་སྤི་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་

བའི་མི་རག་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་ལ་རོད་པ་མེད་པ་ཡང་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་

དུ་དཔེ་ལ་ཡང་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྒ་རག་མི་རག་རོད་པ་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་བཅོས་ཀི་སོ་ནས་རོད་པ་

ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་རག་མི་རག་རོད་པ་དེའི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་སྒྲུབ་བེད་དུ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཁས་བངས་པ་དེ་མེད་ན་རོད་པ་དང༌། རོད་པ་བཟློག་ནུས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྒ་ཉིད་ཀི་སྤི་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་མི་རག་པ་ལ་

དོན་གཉེར་ཡོད་ཀང་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང༌། སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་ཡང་སྔར་བསལ་ཟིན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་དང༌། བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་དང་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒའི་སྟེང་དུ་སྒ་

ཉིད་ཀི་སྤི་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་

ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་ཉིད་ཀི་སྤི་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་

བའི་མི་རག་པ་རྣམ་པ་དེ་ལ་བུའི་ཆོས་ནི་གཞུང་ལུགས་ལ་གྲགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་

དཔེ་འགར་ཡང་ནི་རེས་འགྲོ་བེད་པ་མི་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེ་འདའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

སབས་སུ་མ་བབ་པའི་ཁྱད་པར་ཉན་པ་པོ་ཤེས་འདོད་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། སབས་

དེར་རོད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང༌། སིད་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱད་པར་གྲུབ་ན་སྤི་

གྲུབ་ཀང་སྤི་ལ་དོན་གཉེར་ཡོད་ན་ཁྱད་པར་ལ་དོན་གཉེར་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་དེ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་

དང་གསལ་བ་ལས་རས་ཐ་དད་པ་ཉན་པའི་དབང་པོས་བཟུང་བར་བ་བའི་སྒ་ཉིད་ཀི་

སྤི་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་མི་རག་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒ་གང་རུང་གི་གཉིས་པ་དང་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། བས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཀ་བ་བཞིན་ནོ། །བས་བ་གང་རུང་གི་སྤི་

དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་གྲུབ་ཅིང་བུམ་པ་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་འགལ་བའི་ཤུགས་

ཀིས་དེ་ལ་བུ་དང་ལྡན་པའི་སྒ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་འདའི་ཁྱད་པར་དེ་གཉིས་བཅས་སྦྱོར་

བའི་རགས་ཀིས་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། གཉིས་པ་དང་བཅས་པའི་སྦྱོར་བ་དག་ཀང་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་སྔར་བསལ་ཟིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡ་གལ་ཁེགས་པས་གང་

རུང་གི་སྤི་མི་སིད་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་ནོ། །དེ་འདའི་གཉིས་བཅས་སྦྱོར་བ་མཐའ་དག་

བསལ་ཟིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་དག་ཀང་ཞེས་མང་ཚིག་སོས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་མ་ཟད་བསྟན་བཅོས་སྒྲུབ་བེད་དུ་

ཡོད་པ་ལ་བརེན་པའི་དུས་སུ་ཡང་སབས་སུ་མ་བབ་པ་དམ་འཆའ་བ་མི་རིགས་ཏེ། 

སྒྲུབ་བེད་བསྟན་བཅོས་ལ་བརེན་ཀང་སབས་ལས་འདས་པ་དམ་འཆའ་ན་ཧ་ཅང་

ཐལ་བའི་ཉེས་པ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། གང་དུ་ན། དེར་ཡང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་

ནི། །མེད་ན་མི་འབྱུང་ལ་གནོད་ཉིད། །ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་སབས་སུའོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྒ་རག་མི་རག་རོད་པའི་ཚེ་སབས་སུ་གཏོགས་པ་

སྔར་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་མི་རག་པའི་ཆོས་ཙམ་ཉིད་རྒོལ་བས་སྒ་ལ་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་ཕི་རྒོལ་གིས་རྣ་བཏད་པར་འོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་སྤི་ལ་

ཤེས་འདོད་ཡོད་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་ཤེས་འདོད་མེད་པ་དེའི་ཕིར། ཕི་རྒོལ་གིས་དིས་པ་

དང་མཐུན་པར་དམ་འཆའ་བ་དེ་ལ་མ་ཡིན་ན་ནི་རྒོལ་བ་ཚར་གཅད་པར་བ་བའི་

གནས་སུ་འགྱུར་ཏེ། མི་འདོད་པའི་ཆོས་གཞན་དམ་བཅས་པས་དིས་པའི་སབས་

དོན་ལན་འདེབས་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་འགྲོ་བའི་ཕིར།



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 146  

མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་སྤྱའིི་རྣམ་གཞག་མདྗོར་

བསྟན་པ།

གསུམ་པ་མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་རྣམ་གཞག་མདོར་

བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོའི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མ་བསལ་བའི་རང་

བཞིན་དང༌། བསལ་བ་ཕོགས་སུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། བསལ་བ་ཚད་མས་

གནོད་པའི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་བསྒྲུབ་བར་འོས་པ་བསྒྲུབ་བར་

ཁས་བངས་པ་དེ་ཡང་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་མ་བསལ་བ་ཞིག་དགོས་ཏེ། ཚད་མས་

བསལ་བ་ཕོགས་སུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་བསྟན་པར་བ་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བང་བར་འོས་པ་མངོན་སུམ་གིས་དོན་རང་

མཚན་གཞལ་བའི་སྟོབས་དང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པས་ལོག་

གྱུར་དག་པ་པ་གཞལ་བའི་སྟོབས་དང་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

གཞལ་བའི་སྟོབས་དང་གྲགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་

སྟོབས་གང་གིས་ཀང་མ་བསལ་བ་ཞིག་ཕོགས་སུ་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡིད་ཆེས་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ངག་སྨྲས་ཙམ་ནས་ངག་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་ཡིད་

དཔོད་ཀིས་གོ་བའི་དམ་བཅའ་དེ་འད་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་

ཁས་བང་གིས་བསལ་བར་འགྱུར་བ་ལར་རོ། །ར་ཚིག་འདི་ཚད་མ་མདོའི་ཚིག་སྣ་

བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། ཚད་མ་མདོར་ནི།
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མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་དཔག་དང༌། །

ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རེན་ལའོ། །

ཞེས་འབྱུང་བས་མ་བསལ་བ་དོན་གིས་འཕངས་ཤིང་གཞི་གང་ལ་མ་བསལ་

བ་དགོས་ན། བསྒྲུབ་བར་རང་གི་རེན་ཆོས་ཅན་ལ་མ་བསལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ་ཞེས་

བསྟན་པ་འདིར་མ་སོས་ལ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། རང་རེན་ལ་མ་བསལ་བ་དགོས་པ་རྒྱས་

པར་བཤད་ཀང་འདིར་མ་བསྟན་པ་ནི ་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པའི ་དབང་དུ་བས་

པའོ། །སབས་དེ་དང་གཞན་ཡང་སབས་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་བསྟན་བཅོས་འདིར་

རྒྱས་པར་གཞན་དོན་གི་སབས་སུ་བཤད་པ་ནི་རྣམ་འགྲེལ་གི་ར་ཚིག་གིས་རྒྱས་

པར་འཆད་པའི་དབང་དུ་ཡང་བས་པའོ། །ཅུང་ཟད་བསྡུས་པའི་དོན་ནི་རིགས་པ་

དཀྱུས་ཀི་དོན་ར་ཚིག་ལ་བལོས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཚིག་དོན་དང༌། གཞན་དག་འདོད་པའི་མངོན་སུམ་ལ་དོན་

སོས་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་བསལ་བ་མ་ཞུགས་པ་ཞིག་

ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མས་བསལ་བ་ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་

མི་རུང་བའི་ཕིར། དམ་བཅའ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་

ཡིན་མོད་ཀི། གལ་ཏེ་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་ཚད་མས་བསལ་བ་ལ་

སོགས་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་སྟོན་ན་ཡང་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་མ་

བསལ་བའི་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་བེད་པ་

འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་བལོས་པ་ཞིག་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕོགས་

ཡང་དག་ཡིན་ན་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་མ་བསལ་བ་ཞིག་དགོས་ཏེ། ཕོགས་ཡང་དག་
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ཡིན་ན་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་དང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་སུ་དཔག་

པ་དང་ཡིད་ཆེས་པ་དག་དང་གྲགས་པས་མ་བསལ་བ་དགོས་པའི་ཕིར། ཡིད་ཆེས་ལ་

གཉིས་ཚིག་སོས་པ་ནི། ལུང་དང་རབ་ཚིག་གཉིས་ཀར་གིས་མ་བསལ་བ་དགོས་པར་

ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཚིག་དང་གྲགས་པ་

དང་མི་འགལ་བ་ཞིག་དགོས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་གི། ཡིད་ཆེས་ཀི་ཚིག་དང་གྲགས་པ་

གནོད་བེད་དུ་སྟོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་བཟློག་ཕོགས་ཀི་

དོན་དམ་འཆའ་བ་ལ་ནི། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་འབའ་ཞིག་གིས་

གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་རྒོལ་བས་བདེན་ཞེན་གིས་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་

མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ན། རང་ཚིག་འགལ་བ་ཞུགས་པའི་དམ་བཅའ་སྐྱོན་

ཅན་ཡིན་ཀང་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཞུགས་པ་དེ་ཉིད་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་ངེས་

པར་བེད་པ་ཡིན་གི། གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་ཡོད་དོ་ཞེས་པའི་ཚིག་

གནོད་བེད་དུ་ཁས་ལེན་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཡིད་ཆེས་ཀི་སབས་འདིར་

སེལ་བེད་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ལ་བརེན་པ་

དང༌། སེལ་བེད་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ཀང་ཚིག་རང་ཉིད་སྨྲས་ཙམ་ནས་ཚིག་

དངོས་ཤུགས་དང་སྔ་ཕི་འགལ་བར་ཡིད་དཔོད་ཀིས་ངེས་པའི་ངག་སྐྱོན་ཅན་དེ་འད་

ཡང་མིན་པ་ཞིག་དགོས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལར་འཐད་ལྡན་དུ་ཡང༌། འདིར་ཚད་

མ་མ་ཡིན་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་དང་གྲགས་པ་ཡང་གནོད་པར་བེད་པར་བརོད་ལ། ཞེས་

བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉན་ཤེས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་དང་མི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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འགལ་ཞིང༌། མཉན་བ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར། སྒའི་སྟེང་དུ་

མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་གནོད་པ་བཞིན་དུ་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་དོན་གི་སོ་ནས་དོན་

གཞན་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། རང་གི་ངོ་བོས་ནི་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

ཅིའི་ཕིར་མངོན་སུམ་གཅིག་པུ་ལ་དོན་ཞེས་སོས་ཤེ་ན། མངོན་སུམ་ལ་དོན་སོས་པ་

ནི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོའི་ཤེས་པ་

ཁ་ཅིག་ལ་མངོན་སུམ་གི་སྒ་བཤད་དུ་ཡོང་ཀང་གཟུང་ཡུལ་གི་དོན་ལ་འཁྲུལ་པའི་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པས་སེལ་བེད་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། 

དེ་སེལ་བེད་ཡིན་པ་དེ་སངས་ནས་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་ཡུལ་གནོད་བེད་དུ་ཡོངས་

སུ་གཟུང་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་སྔོན་གི་རྣམ་བཤད་བེད་པ་ཕལ་ཆེར་

གིས་སློབ་དཔོན་གི་རང་ལུགས་སུ་མཛད་མོད། སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་སློབ་

དཔོན་དབང་ཕྱུག་སེའི་འདོད་པ་ཡིན་པས་སློབ་དཔོན་གིས་དེ་སུན་དབྱུང་བའི་ཆེད་

དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུང་བ་ལར་བདག་གི་བ་མ་རྣམས་ཀང་བཞེད་པས་དེ་

ལར་འདོད་པར་བའོ། །འོག་ཏུ་དེའི་ཕིར་ཡང་དོན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་

ཡང་སྒ་ནི་མ་དག་པར་གསལ་ཏེ། ཆོས་མཆོག་གི་འགྲེལ་པ་དག་པ་ཁ་ཅིག་ལས་མི་

འབྱུང་ཞིང༌། རྣམ་འགྲེལ་དུ་ཡང་ཡང་གི་དོན་མེད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་གིས་དོན་སོས་

པའི་དགོས་པ་སྔ་མ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དགོས་པ་ཕི་མ་འདི་ལར་འཐད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་གཞུང་ཕི་མ་འདིའི་དོན་དུ་བས་ནས་ཡང་གི་སྒས་སྔ་མ་སྡུད་པར་འདོད་པ་ནི་

རང་གིས་རང་ལ་ཅོ་འདི་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལར་ཡང་འཐད་ལྡན་དུ། དེ་ལ་ན་ཡང་དེའི་

ཕིར་ཡང་དོན་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དོན་སོས་པའི་དགོས་པ་གཞན་ཉིད་འཆད་པར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བདེན་མོད་ཀི་འོན་ཀང་གཞན་དག་གིས་དོན་སོས་པའི་

དགོས་པ་འདི་ལར་བཤད་པ་དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕིར་འདི་

བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་ཚུལ་གསུམ་པ་གཞན་

དག་གིས་ངེས་པར་བ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དགོས་པ་ཅན་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཉེ་བར་

བཀོད་ནས་སུན་ཕྱུང་བ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སེས་ཚུལ་གཉིས་

པའི་ངེས་གཟུང་གིས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་ཀང་མེད་ལ་མེད་པར་

ངེས་པ་ཞེས་ཚུལ་གསུམ་པ་ལོགས་སུ་སོས་པའི་དགོས་པ་ནི་ལྡོག་ཡུལ་ངོས་གཟུང་

བའི་སོ་ནས་སྔ་མ་དེ་ཉིད་ངེས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཕོགས་སྔ་

མ་བཀོད་ནས་སུན་ཕྱུང་བ་དང་འད་བར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཡང་དག་ཚད་

མས་མ་བསལ་བ་ཞིག་དགོས་ན་ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཚད་མས་བསལ་བ་ཕོགས་མ་ཡིན་

གཏན་ཚིགས་ཀིས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན་ནི། འོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་

ཡིན་གི་དམ་བཅའི་སྐྱོན་མ་ཡིན་པས་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ནས་བཟློག་

པར་བ་བ་ཡིན་གི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་བཟློག་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་

མས་བསལ་བ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་

བེད་པ་འཇུག་པའི་རེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཐེ་ཚོམ་གི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བའི་

ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་བེད་པ་བསྒྲུབ་བ་ལ་དམིགས་པའི་

ཐེ་ཚོམ་ཅན་ལ་འཇུག་པར་བརོད་རིགས་པའི་ཕིར། འདིས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 151  

གི་བེད་པ་འཇུག་པའི་དུས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་དུས་ན་ཡིན་པར་བསྟན་གི་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་གང་ཟག་དེའི་ངོར་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དགོས་

པར་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ན་སུ་གང་གི་ངོར་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་

བ་མེད་སིད་པར་འགྱུར་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པའི་ངོར་ནི་སྒྲུབ་བེད་མ་ངེས་

པས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་ངོར་

ནི་ཁྱོད་ལར་ན་ཕོགས་ཆོས་སུ་སོང་བས་བསྒྲུབ་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་དགོས་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཚད་མས་བསལ་བ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་སེལ་བེད་ཀི་ཚད་མ་

དེའི་བཟློག་ཕོགས་ཟླ་བོའི་ཚད་མའི་བེད་པ་འཇུག་པའི་རེན་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཚད་མ་

དག་གིས་བཟློག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ལས་བཟློག་པ་ལ་ཚད་མ་

ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པ་དང་རག་པ་

དངོས་སུ་འགལ་བ་དག་ནི་སྒ་མི་རག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ཅིག་ཤོས་ལ་ཡང་དག་

པའི་ཤེས་པ་འཇུག་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མས་བསལ་བ་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། 

དེ་ཕོགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དེ་ཡུལ་ཅན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་བེད་པ་

འཇུག་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། བཟློག་ཁྱབ་ཡོད་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་

བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར་རམ་ཡུལ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་ཕོགས་

ཡང་དག་ཏུ་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཚད་མས་བསལ་བ་ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཐེ་

ཚོམ་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བསྒྲུབ་བ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་
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ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་དེའི་ཕིར།

མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་དཔག་དང༌། །

ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་མ་གྲུབ་པ། །

གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ལ་བརོད་ཕིར། །

གྲུབ་པ་གཏན་ཚིགས་རེན་མ་ཡིན། །

རེས་སུ་དཔག་པའི་དབེ་བ་ཡིས། །

གྲུབ་པ་དེ་ནི་རྣམ་བཞིར་བཤད། །

ཅེས་པ་ཡང་དོན་གིས་འཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བསལ་བ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའི་དབེ་བ་དངོས་དང༌། 

རེས་དཔག་གཉིས་ཀི་རེན་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། 

འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞི་གང་ལ་འགལ་ཟླ་ཚད་མས་བསྒྲུབས་པའི་སོ་ནས་ཅིག་

ཤོས་སེལ་བར་བེད་དགོས་ལ། སེལ་བེད་གཉིས་སུ་མ་ངེས་ན་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་

གྲངས་ངེས་ཉམས་ལ། གཉིས་སུ་ངེས་ན་བསལ་བ་བསལ་བ་བཞིར་ཡོད་པ་ཉམས་

སོ་ཞེ་ན། བསྡུས་ན་གཉིས་སུ་འདུས་ཀང་དབེ་ན་བཞིར་འགྱུར་བ་མི་འགལ་

ལོ། །གནོད་པ་ཞེས་པ་གནོད་བེད་ཀིས་གནོད་བ་བཀག་པ་བ་བའི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདིས་གནོད་པ་བེད་པ་དང་འདི་ལ་གནོད་པ་ལས་སུ་གྱུར་པ་

གཉིས་ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་གནོད་བ་ཚད་མའི་བསལ་བ་ལ་བཞིར་དབེ་བ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ཤེས་བ་ལ་མེད་པས་དེ་ལ་བཞིར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བེད་པ་དང་བ་བ་

ལ་བཞིར་དབེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་འགྲུབ་པ་ཡང་དགག་བ་མི་འད་བ་བཞིའི་སྤི་རོག་པ་ལ་
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ལེགས་པར་ཤར་བ་ལ་བལོས་དགོས་ཏེ། དགག་བའི་སྤི་ལེགས་པར་མ་ཤར་ན་

བཀག་པ་ཚད་མས་མི་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་བསལ་བ་ཕོགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཡང་དགག་བ་སེལ་བར་བེད་པ་བེད་པའི་ངོ་བོ་དང༌། དགག་བ་

བསལ་བ་བ་བའི་ངོ་བོ་འབའ་ཞིག་ལ་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་

ཕོགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་བསྒྲུབས་པ་ལ་ཤེས་འདོད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གནོད་

པ་ཞེས་པ་ཡང་གནོད་བ་ལ་ཚིག་གི་བརོད་ཚུལ་མི་འད་བ་བཞིར་ནི་འདོད་པ་ཁོ་

ནའོ། །དེས་ན་ཚད་མའི་གནོད་བ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་

བཞིར་བཤད་དུ་རུང་སྟེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ལ་

གསུམ་དུ་དབེ་བ་ཡིས་དེ་ལར་དབེར་རུང་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཚད་མའི་དགག་བ་ལ་ཕོགས་ཀི་གནོད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་

བཞིར་བསྟན་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ལ་གསུམ་དུ་

དབེ་བ་ཡིས་དེ་ལར་དབེར་རུང་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཚད་མའི་དགག་བ་ལ་ཕོགས་ཀི་གནོད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་

བཞིར་བསྟན་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ལ་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་ཕེ་བས་ན་རྣམ་པ་བཞིར་ཡོད་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་གསུམ་དུ་འབེད་པ་

དེའི་རེན་གཏན་ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་ལ་རག་ལས་ན། གསུམ་པོ་དེ་བསྒྲུབ་བའི་སོ་ནས་

སམ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སོ་ནས་ཡིན་ཞེ་ན། སྔ་མ་ལར་ཡིན་གི། ཕི་མ་ལར་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཡིན་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཀུན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རགས་སུ་འགྱུར་

དགོས་ཏེ། དེ་དག་མཐར་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་མས་ཚུལ་རྣམས་གྲུབ་པ་
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ལ་བལོས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །གྲགས་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་གྲགས་པའི་རེས་དཔག་

གིས་གྲུབ་དགོས་ན། ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རེས་དཔག་དེའི་རེན་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚུལ་

རྣམས་ཀང་གྲགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་དགོས་པས་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར་

དུ་གྲགས་པའི་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མི་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་དངོས་པོ་སྟོབས་

ཤུགས་ཀི་རགས་ཀི་ཚུལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་མས་ངེས་དགོས་ན་ཡང་

ཐུག་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་རེས་དཔག་འབའ་ཞིག་

གིས་སྒྲུབ་དགོས་ན་བདེན་ཡང་མཐར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཐུག་པས་སྐྱོན་མེད་

དོ། །འོ་ན་གྲགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚུལ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་

ཐུགས་པས་སོ་ཞེ་ན། བདེན་མོད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སོ་ནས་ཡིད་ཆེས་དང་གྲགས་པ་

དང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་གི་རིགས་སོ་སོར་མི་འབེད་

པར་གྲུབ་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་གྲགས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་

ཕོགས་ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡོད་པར་

ཤེས་པར་བོས་ཤིག །དེའི་ཕིར་བསྒྲུབ་བའི་སོ་ནས་གསུམ་དུ་དབེ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་ལོག་

ཏུ་གྱུར་པ་དང་ལོག་གྱུར་ཙམ་ལ་ཡང་འདོད་པ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་བེད་པ་དང༌། མི་

བེད་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དོན་ནེ། །དང་པོ་ལ་ཁས་

བངས་འབྲས་རགས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང༌། གྲགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་

མདོ་ཙམ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁས་བངས་འབྲས་རགས་ཀི་དབེ་བ་དང༌། ཡིད་

ཆེས་ཀི་རགས་འདིར་སོས་པའི་དགོས་པ་དང༌། གཞན་གི་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 155  

བའོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བ་ཡང་དག་གམ་ལར་སྣང་གང་ཡིན་ཀང་རུང་སྟེ། རང་གི་ཞེ་

འདོད་ཀི་དོན་དེ་གཞན་ལ་བསྟན་པར་འདོད་ནས་བདེན་ཞེན་གིས་ཚིག་སྨྲས་པ་ན་

ཁོ་བོས་དོན་འདི་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་ཚད་མས་རོགས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་

སྨྲས་པ་ཡིན་པས་ཁོ་བོའི་ཚིག་འདི་དོན་ལ་འབྲེལ་ཞིང་མི་སླུ་བའི་ཚིག་ཚད་མ་ཡིན་

པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལར་སྨྲས་པ་ན་ཕི་རྒོལ་ཁ་ཅིག་ནི་ཚིག་སྨྲས་པའི་

རགས་ལ་བརེན་ནས་དོན་དེ་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་ངེས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ་རྒོལ་

བ་རོག་ལྡན་མཁས་པའི་ཚིག་ཡིན་ན་ཞེན་པའི་བརོད་བ་ལ་འབྲེལ་ཞིང་མི་སླུ་བའི་

ཚིག་ཚད་མར་འགྱུར་མོད་ཀི། ཚིག་དེ་བརོད་བའི་དོན་དཔོག་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་དང༌། དེ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་བལོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རྒོལ་

བས་ཚིག་དེ་བརོད་བའི་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་ཁས་བངས་ཤིང་ཕི་རྒོལ་གིས་ཀང་

ཚིག་དེ་ལ་བརེན་ནས་བརོད་བའི་དོན་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་རློམ་པ་ལ་དགོངས་ནས། 

འཐད་ལྡན་དུ། དེ་འད་བ་ཡང་སྨྲ་བ་པོའི་ང་རྒྱལ་གི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། དེ་ཡིད་ཆེས་ཀི་རགས་ཀུན་ལ་སྦྱོར་བ་ནི་ལོག་པར་

རོག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །དེ་འད་བའི་ཡིད་ཆེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བ་ཞེན་

ངོ་ལ་བལོས་ནས་ཡང་དག་ཏུ་སྣང་བ་ཡང་ཁས་བངས་འབྲས་རགས་སུ་སབས་འདིར་

བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་སྔར་རྒོལ་རོག་ལྡན་མཁས་པས་ཕི་རྒོལ་རོག་ལྡན་ལྡོག་གྱུར་གི་

དོན་རྣམས་སྒྲུབ་བེད་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པར་བས་པའི་སོ་ནས་བཀིར་རུང་

བ་དེ་ལ་མ་སླེབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་རྒོལ་བ་རོག་ལྡན་མཁས་པས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་

ཆོས་བསྟན་པ་ན་དོན་དེ་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཡིད་དཔོད་ཙམ་ཞིག་སྐྱེད་པར་བེད་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པའི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་སབས་འདིར་ཞར་བྱུང་གི་ཚུལ་དུ་སྟོན་པ་མཛད་

བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །རྒོལ་བ་རོག་པ་དང་མི་ལྡན་པས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཞེན་པའི་བརོད་

བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ངེས་པ་མེད་ཀང་སྨྲ་བ་པོས་ནི་མི་འཁྲུལ་པར་ཞེན་པར་བེད་པ་

ཡིན་ནོ། །གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཚུལ་

གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པར་བར་ཡོད་པ་ཡང་འདིར་སྟོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཡིད་ཆེས་ཀིས་མ་བསལ་བ་དགོས་པའི་གཙོ་བོའི་དོན་ནི་

འདི་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡིད་ཆེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་སབས་འདིར་བཤད་པ་

ནི། ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་མ་བསལ་བ་ཞིག་དགོས་པར་

བསྟན་བཞེད་པས་སེལ་བེད་ཀི་དབེ་བ་ཤེས་པའི་ཡན་ལག་དང༌། ཚད་མ་བཞིས་

བསལ་བ་སེལ་ཚུལ་རྒྱས་པར་ཤེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སོས་པ་ཡིན་གི། རགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང༌། མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་

ངེས་པར་བེད་པ་དང༌། མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི། རང་དན་ལེའུའི་སབས་སུ་བབས་པས་ཡིད་ཆེས་དང་

གྲགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་ཇི་ལར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི་སབས་དེར་

བལ་བར་བའོ། །དེ་གཉིས་ལ་རགས་ཡང་དག་ཡོད་ན་རང་དོན་གི་སབས་སུ་བསྟན་

དགོས་སམ་མི་དགོས་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མི་འཇུག་པ་ནི་རིགས་པ་སྤིའི་

རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་རིགས་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་མངོན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་

མི་ཤེས་ཤིང་སབས་འདིའི་གཞུང་རྣམས་ཀི་དོན་ལེགས་པར་མ་རོགས་པས་ཡིད་

ཆེས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡོད་ན་ལུང་རྣམ་དག་ཡིན་ཕིན་ཆད་རང་གི་བསྟན་

བའི་དོན་སྒྲུབ་བེད་དང་བཟློག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་འོས་མེད་དུ་

བས་ནས་ཁ་ཅིག་ལུང་རྣམ་དག་དེ་ལས་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་རོགས་པའི་ཚད་མ་

དང༌། ལུང་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་དེ། དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་འགོད་པའི་ཚེ་

ནི་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་སྟེ། དེ་འབྱུང་བར་ལུང་རྣམ་དག་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་

མེད་པར་འདོད་དགོས་པའི་རགས་འགོད་པར་བེད་ལ། ཁ་ཅིག་ལུང་རྣམ་དག་ལས་

དོན་མཐུན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགོད་པར་བེད་

དོ། །གཞན་དག་ནི། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཚད་མར་འཇོག་པ་ཡང་

ཁས་བང་བར་བའོ་ཞེས་བརག་པ་མཐའ་གཟུང་གི་ཚུལ་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཤིན་

ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་ལུང་རང་གི་བརོད་བ་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡིད་

ཆེས་ཀི་རགས་ལས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཡིད་ཆེས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་ཡོད་ན་ཡང་སྔར་གཞན་དག་ཟེར་བ་ལར་རགས་འགོད་དགོས་ལ་དེ་འད་རགས་

ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་བླུན་པོ་མིན་པ་སུ་ཡང་མེད་དོ། །དེས་ན་ལུང་ཡང་དག་དང་ལར་

སྣང་གང་ཡིན་ཡང་རང་གི་བརོད་བའི་བཟློག་ཕོགས་ལ་གེགས་བེད་ཙམ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡིད་ཆེས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་འདོད་ཀང་སྒྲུབ་པ་འགོད་ཚུལ་མི་

མཁས་པ་དེ་དག་ནི་དགག་པར་སླ་བས་རེ་ཤིག་བཞག་གོ །གང་དག་ཡིད་ཆེས་ཀི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 158  

ཚད་མ་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་དག་ལ་འདི་འདི་བར་བ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་འོག་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ནས་རི་རབ་ཀི་བར་གི་གནས་

པའི་རིམ་པ་དང༌། ཚད་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་དང༌། འདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་དང་

སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཡན་ཆད་ཀི་འདོད་པའི་ལྷ་དང་དེའི་གནས་ཀི་ཚད་དང་མིའི་

འཇིག་རེན་ན་ཡང་བང་གི་སྒ་མི་སན་ལ་སོགས་པའི་གིང་གི་ཚད་གསུངས་པ་དང༌། 

དེ་བཞིན་ཏུ་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་དྲུག་གམ། བཅུ་བདུན་དང༌། དེར་

གནས་པའི་ལྷའི་ལུས་ཀི་ཚད་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་ཚེའི་ཚད་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་པ་དེ་དག་ཚད་མས་མ་དམིགས་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་པ་ཡིན་

ནམ། འོན་ཏེ་རང་ཉིད་དུ་མ་ཟད་སུ་གང་གིས་ཀང་དེ་དག་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་

རིགས་སོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནམ། ཅིས་ཏེ་དེ་དག་ཡོད་པར་གསུངས་

པ་ནི་གདུལ་བ་རེ་ཤིག་དང་བའི་དོན་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་གི། དོན་དངོས་པོ་ལ་

དེ་དག་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པར་བེད། དང་པོ་ལར་ན། རང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་

བླུན་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོས་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་རྫུན་འབའ་ཞིག་ཡིན་གི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དག་ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རོག་ལྡན་མཁས་

པ་དག་ནི་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན་རང་གི་ཚད་མས་དམིགས་ནས་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་

ལ་མེད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པར་བེད་ན་ཡང་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཀག་པའི་སོ་

ནས་ཁས་ལེན་པར་བེད་དེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས།

ཚད་མས་གྲུབ་པར་སྨྲ་རྣམས་ཀི། །

དོན་གིས་བཟློག་པ་ཉིད་ལས་ཡིན། །
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ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རོ། །ཚད་མས་མ་དམིགས་བཞིན་དུ་ཡོད་ཅེས་ཁས་

ལེན་པར་རིགས་ན་ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡོད་པའི་འཇོག་བེད་ཡིན་པ་ལ་སྐུར་པ་

འདེབས་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། མཚན་ཉིད་ཁས་མ་བངས་པར་མཚོན་བ་དམ་འཆའ་

བར་རིགས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ན་མཐར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བང་གི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །རང་གི་ཚད་མས་མ་དམིགས་

ཀང་ཡོད་ཅེས་དམ་འཆའ་བར་རིགས་ན་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པས། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་

དགོས་པའི་ཕིར། ཚད་མ་མངོན་སུམ་གཅིག་པུར་ཟད་དོ་ཞེས་རྒྱང་པན་གི་གཞུང་

བཙུགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རང་ཉིད་མཁས་པར་རློམ་པ་དག་དོན་གང་ཡོད་དོ་

ཞེའམ་མེད་དོ་ཞེས་དམ་འཆའ་བར་བེད་པ་ན་རང་རྒྱུད་ལ་དེ་དག་ཡོད་པར་རོགས་

པའི་ཚད་མ་སོགས་འདུག་མི་འདུག་ལེགས་པར་རོགས་ལ་སྨྲོས་ཤིག །བརག་པ་

གཉིས་པ་ལར་ན་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་བས་པ་ལས་འབྲས་བུ་བདེ་བ་དང་

སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་མི་འབྱུང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་རིགས་ཤིང་ལས་འབྲས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་ཚད་མས་ངེས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལ་བ་ཁྱོད་

ལར་ན་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་མེད་པའི་ཕིར། ཡོད་པ་པ་ནི་བདེ་འགྲོར་འགྲོ། །མེད་པ་པ་

ནི་ངན་འགྲོར་འགྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རྒུད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གི་མངོན་

པར་མཐོ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ནི། རྣམ་འགྲེལ་དུ།

གཙོ་བོའི་དོན་ལ་མི་སླུའི་ཕིར། །

གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད། །
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ཅེས་བདེན་བཞི་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་ཤིན་ཏུ་ལོག་

གྱུར་གི་དོན་ཚད་མས་རོགས་པར་བ་བར་གསུངས་ཀི། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་སྒྲུབ་

བེད་ཅི་ཡང་མེད་པས་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་རིགས་སོ་ཞེས་ནི་མ་གསུངས་

སོ། །དེས་ན་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ལས་འབྲས་ལ་ཚད་མའི་ངེས་པ་

རེད་པར་བས་ཏེ། འདོར་ལེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བས་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་སྒྲུབ་པའི་ལུས་རེན་ཁྱད་པར་ཅན་གཞི་ཚུགས་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །བརག་པ་

གསུམ་པ་ལར་ན་ན། རྣར་མི་འོང་བའི་ཚིག་སྟེ། གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་འབྲེལ་

བར་བེད་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ནི་རྒྱང་པན་གི་འདོད་པ་སུན་འབིན་པར་

བེད་པའི་རིགས་པའི་ཚོགས་དུ་མ་ལ་འབད་པར་མཛད་ལ། ཁྱོད་ནི་རྒྱང་པན་གི་

གཞུང་བཙུགས་ནས་ཕི་མའི་མངོན་མཐོ་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་བར་བེད་པའི་ཕིར་

རོ། །སྦྱིན་སོགས་དཀར་པོའི་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འབྱུང་བར་

ཁས་ལེན་པས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པས་འགྱུར་རོ། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བར་འདོད་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་པས་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་

འབྱུང་བར་དམ་བཅས་པ་དང་། རྒྱང་པན་གིས་མི་འབྱུང་བར་དམ་བཅས་པ་གཉིས་

སྔར་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་

ལ་དམ་བཅའ་བཟང་ངན་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་ཁྱོད་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་

ནས་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིན། ཡང་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་དག་ཡོད་མེད་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཚད་མས་དམིགས་མ་དམིགས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་དགོས་ལ། དེ་ལ་ན་ཀུན་

མཁྱེན་གིས་གཟིགས་མ་གཟིགས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་གཞལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་འབའ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པས་ཀུན་མཁྱེན་དུ་

ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་མཁྱེན་གིས་གཟིགས་མོད། ཁོ་བོས་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་སྐུར་བ་འདེགས་

དགོས་པའི་ཉེས་པ་དེ་ཉིད་སླར་ཡང་འོང་བ་ཡིན་ནོ། །ངེས་ན་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་

པ་རྣམས་ཀིས་རིགས་པ་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་

ཚད་མ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནི་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བར་

བའོ། །དེས་ན་སྔར་ལེའུ་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་པ་ལར་རོགས་པར་བ་ཞིང་ཡང་ན་

གང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡིན་ན་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་སླུབས་ཁྱབ་སྟེ། 

དཔེར་ན་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་སྟོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་བུའོ། །གིང་

བཞི་རི་རབ་ཀི་ཚད་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་དེ་ཡང་

སངས་རྒྱས་ཀི་གསུངས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལས་ངེས་པར་

བའོ། །ཀུན་མཁྱེན་ངག་སྨྲ་བ་མི་སིད་ན་ནི། དཔོད་པ་བས་ངག་སྨྲ་བའི་རགས་ཀིས་

ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བས་ཀུན་མཁྱེན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་

ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་དེས་ཆོས་ལེགས་པར་གསུང་བ་ཡང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་

ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་སྟེ། མངོན་སུམ་ལེའུའི་སབས་སུ་མདོ་ཙམ་བརོད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་གྲགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི། འདོད་པ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་བེད་པའི་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སྟེ། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་

ཕོགས་ཆོས་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མས་འགྲུབ་ཅིང་ཁྱབ་པ་གྲགས་པའི་གཏན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཚིགས་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་སྟེ། གང་འདོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན་ན། དོན་

ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་རྣམ་རོག་རང་དགའ་བ་བཞིན། 

ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་ཡང་འདོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལ་བརེན་

ནས་འགྲུབ་ཅིང༌། གཏན་ཚིགས་འདིའི་ཚུལ་གསུམ་ནི་རང་རིག་པའི་མངོན་སུམ་

ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་རེས་དཔག་

གཞན་གཉིས་ཀི་རེན་གཏན་ཚིགས་རིགས་གང་དུ་སྡུད་པ་ཡིན་སམ་ན་རྒོལ་བ་རོག་

ལྡན་མཁས་པས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དཔོག་པའི་ཁས་

བངས་པའི་འབྲས་རགས་ཞེས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། རང་གི་ཞེན་པའི་བརོད་བ་ལ་མི་

འཁྲུལ་ཞིང་དོན་དེ་ཉིད་གཞན་ལ་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་སམ་གྲགས་པའི་རགས་གང་ལ་རོད་

པའི་སབས་ཡིན་ཀང་འདའོ། །འདི་ནི་དངོས་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལར་

སྣང་ཡིན་ཀང་སྔར་བཤད་པ་ལར་གདུལ་བ་བཀི་བའི་རིམ་པ་ལ་ངེས་པར་དགོས་པ་

ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཆོས་ཅན། གིང་བཞི་རི་རབ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་

སྟོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དེ་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་

ཁས་བངས་པའི་འབྲས་རགས་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

གྲགས་པ་དང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེན་པའི་བརོད་

བ་རོགས་པའི་ཚད་མ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་དེ་ཞེན་པའི་བརོད་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེན་པའི་བརོད་བ་དངོས་པོ་བ་སྔ་མ་ལས་སྐྱེས་པས་འབྲས་བུར་ཡང་འགྱུར་
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ཞིང་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བ་ནི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །ཞེན་པའི་བརོད་བ་ཁ་ཅིག་

མེད་དགག་ཀང་ཡོད་པས་དེའི་ལར་ན་ཞེན་པའི་བརོད་བ་རོགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་

དེའི་འབྲས་བུར་བཏགས་པའོ། །འགྲོ་བ་ལ་གྲགས་པ་སྒ་རོག་ཡིན་ལ། རོག་པའི་ཡུལ་

ན་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག་ཟླ་བའི་སྒས་

བརོད་རུང་དང་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཐད་ལྡན་དུ། བཏགས་པའི་འབྲས་བུ་

དང་རང་བཞིན་ལ་བརེན་ནས་ཁས་བངས་པའི་དབེ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་སོ། །ཞེས་

པ་ནི་འབྲེལ་བ་མཚན་ཉིད་པ་མ་གྲུབ་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་གི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་

དངོས་པོའི་སྟོབས་ཀིས་ཞུགས་པའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ངེས་པར་མི་

གནས་པ་སྟེ། དངོས་པོའི་དབང་གིས་གནོད་བེད་དུ་མི་མཇུག་པའི་དོན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་ནི་ཆོས་ཅན། 

སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་

སླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་

འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་བཤད་པ་ལར་

ཅིག་ཤོས་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །གྲགས་པ་རོག་པའི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ནི་ཆོས་ཅན། རི་བོང་

ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ལ་རང་བཞིན་གི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

མ་བསལ་བ་སྗོ་སྗོའ་ིདྗོན་བཤད་པ།

གཉིས་པ་སོ་སོའི་དོན་བཤད་པ་ལ་བཞི། ཡིད་ཆེས་པས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་
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དང༌། གྲགས་པ་དང༌། མངོན་སུམ་དང༌། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་དཔག་

གིས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

ཡདི་ཆསེ་ཀ་ིབསལ་བྱ་སལེ་ཚུལ་སྤྱརི་བསྟན་པ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡིད་ཆེས་ཀི་བསལ་བ་སེལ་ཚུལ་སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། ལུང་

དང་རང་ཚིག་གནོད་གེགས་ཐ་དད་དུ་བཞག་པའི་ཚུལ་དང༌། ལུང་དང་རང་ཚིག་

གནོད་གེགས་མཚུངས་པར་བཞག་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལུང་དང་རང་

ཚིག་འཇུག་པའི་ཚུལ་དང༌། དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགོས་པ་

དང་བཅས་པ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀི་དཔེར་བརོད་འད་བར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡིད་ཆེས་ཀི་གནས་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེས་སྨྲས་པའི་

ཚིག་དོན་གི་འབྲས་བུར་བཞག་པའི་ཚུལ་དང༌། དེ་རང་འགལ་དམ་བཅའི་དོན་གི་

བཟློག་ཕོགས་ལ་གེགས་བེད་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཚིག་སྨྲ་བའི་རོག་ལྡན་

མཁས་པ་བདག་གམ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་རོམ་པའི་སྐྱེས་བུ་གཞན་

ནི་ཆོས་ཅན། ཡིད་ཆེད་པའི་གནས་སུ་གཟུང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། བརོད་བའི་དོན་ཇི་

ལ་བ་བཞིན་དུ་ཚད་མས་རོགས་ཤིང་མཐོང་བའི་སོ་ནས་ངག་འཇུག་པར་འདོད་པ་

སྟེ། དེའི་སོ་ནས་ངག་སྨྲ་བ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྐྱེས་བུ་དེའི་ཚིག་ནི་ཆོས་ཅན། བརོད་བའི་དོན་དེའི་འབྲས་བུར་

གདགས་སུ་རུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བུའི་དོན་གི་དངོས་པོ་མེད་ན་དེ་རོགས་པའི་ཚད་

མ་མེད་ཚད་མེད་ཕན་བེད་དུ་མེད་ན། ཁྱོད་མི་འཇུག་པས་དོན་གི་འབྲས་བུར་

བཏགས་ནས་བཞག་པའི་ཕིར། འཐད་ལྡན་དུ། གང་གི་ཕིར་དེའི་ཚིག་ནི་དེ་ལ་བུའི་
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དོན་གི་དངོས་པོ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཉིད་མེད་ན་མི་འཇུག་པ་དེའི་ཕིར། དོན་དེའི་

འབྲས་བུར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པ་ནི། ཚིག་ལ་དོན་གི་འབྲས་བུས་ཁྱབ་

པས་དོན་གི་འབྲས་བུར་དམ་འཆའ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རོག་ལྡན་མཁས་པའི་ཚིག་

ཀང་དོན་གི་འབྲས་བུར་མ་ངེས་ཏེ། མེད་དགག་སྟོན་པ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་

བརོད་བའི་དོན་མེད་ན་དེ་རོགས་པའི་ཚད་མ་མི་འབྱུང་དེ་མེད་ན་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་

ཚིག་མི་འབྱུང་བས་དོན་གི་དངོས་པོ་མེད་ན་དེའི་ཁྱབ་བའི་ཚིག་མི་འབྱུང་བ་ལ་དེའི་

འབྲས་བུར་བཏགས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །བརོད་བའི་དོན་རོགས་པའི་ཚད་མ་ལས་

ཚིག་སྐྱེས་ཀང་བརོད་འདོད་དང་མི་མཚུངས་ཏེ། བརོད་བའི་དོན་མངོན་སུམ་གིས་

རོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་ལར་སྣང་རྣམས་ལ་ནི་སྨྲ་བ་པོས་བདེན་ཞེན་

གིས་སྨྲས་ཀང་དོན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་སིད་མཐའ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བརོད་བའི་དོན་དངོས་པོ་བ་རང་གི་འབྲས་བུ་ཡིད་ཆེས་པའི་

ཚིག་གིས་ཡང་དག་པར་བསྟན་པ་ཚུལ་ཁིམས་བདེ་འགྲོའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཚད་མས་མ་

གྲུབ་བཞིན་དུ་དམ་བཅས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཁས་བངས་

ཤིང་དམ་བཅས་པའི་དོན་ལ་གེགས་བེད་ཡིན་ཏེ། གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཁྱད་ཆོས་

དངོས་འགལ་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་སྟོབས་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་

འཐད་ལྡན་དུ། འདིར་གེགས་བེད་པ་ཉིད་གནས་པར་འགྱུར་བའི་ཕོགས་ཡིན་ཏེ། ད་

ལ་ནི་རེ་ཤིག་གནོད་པ་ཞེས་བ་བའི་དོན་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་

དུ་བས་ནས་ལུང་རྣམ་དག་ཡིན་ཀང་གེགས་བེད་ཙམ་ཡིན་གི་རང་འགལ་དམ་

བཅའི་དོན་ལ་གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མི་སིད་ལ། འོག་ནས་གནོད་བེད་དུ་བཤད་པ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 166  

ཡང་སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོའི་སློབ་མ་སྔ་རབས་པ་དག་གི་ལུང་བཀོད་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བསྟན་བཅོས་འདིའི་ཊིཀ་བེད་པ་སྔོན་གི་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་དུ་མས་

མཛད་པ་ནི། འཐད་པར་མི་སེམས་ཏེ། གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ཚད་མས་

མ་གྲུབ་ན་སྔར་བཤད་པའི་ཉེས་པ་དེ་དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། ཚད་མས་གྲུབ་ན་

དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་

ཤིང༌། དེས་རགས་ཀི་དགག་བ་ལ་མི་གནོད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

འདིར་འཐད་ལྡན་དུ་བཤད་པ་ནི། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་

བདེ། །ཞེས་པ་ལ་བུ་ལུང་རྣམ་དག་ཡིན་ན་ཡང་རང་གི་བརོད་བར་བསྟན་ཚོད་དེའི་

སྒྲུབ་བེད་རགས་ཡང་དག་དང༌། ལྡོག་ཕོགས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་བེད་དུ་མི་འགྱུར་

ཞིང༌། གེགས་བེད་ཙམ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གཞན་མ་མཐོང་བར་གནོད་

བེད་ཡིན་ན་ནི་སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་ཀང༌། སྒ་རག་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་

རོ། །ལུང་དེ་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཚད་མས་བསྒྲུབས་ནས་ལུང་དེ་

གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་བེད་མངོན་སུམ་ནི་མེད་པས་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་དགོས་ལ་ལུང་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན་ནི་སྦྱིན་པ་ལས་ལོངས་

སྤོད་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ལས་མཐོ་རིས་འབྱུང་སྟེ། དེ་ལར་སྟོན་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པར་འགྱུར་ལ་དེ་ནི་འདིར་ནི་ངས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦྱོར་བ་དང་ལུང་ལས་གྲུབ་པ་ཡང་བཤད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀི་སབས་སུ་ལེགས་པར་བཀག་ཟིན་ཏོ། །དེ་འདའི་ལུང་དེ་རོད་

གཞིར་གཟུང་ནས་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དང་འབྲེལ་ཞིང་དེ་ལ་མི་སླུ་བ་བསྒྲུབ་བར་
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བས་ནས་དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པ་སོགས་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཏན་

ཚིགས་སུ་འདོད་ན་ནི་དེ་ལར་རིགས་མོད་ཀི། རོད་གཞིར་གཟུང་བའི་ལུང་དེ་རང་

གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང་བརོད་བའི་བཟློག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་ཡིན་པ་བཀག་

ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ལ་མི་རག་པ་རགས་ཡང་དག་གིས་སྒྲུབ་དགོས་པར་བསྟན་པ་ཉིད་

ཀིས་སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཚིགས་དེས་སྒ་རག་པ་བཀག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཁས་

བང་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །ལུང་རྣམ་དག་དེ་རང་གི་བརོད་བར་བསྟན་ཚོད་དེ་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་དང༌། ལྡོག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་ན་ལུང་རྣམ་དག་

ཡིན་ན། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་སྒྲུབ་བེད་དང༌། དེའི་ལྡོག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་

མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་མ་གཟུང་ཞིག །དཔེར་ན་བས་པ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་སྒྲུབ་པའི་

རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ན་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་དང༌། 

སྒ་ལ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། བས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པར་འདོད་པ་སོགས་དང་འད་སྟེ། རང་ལྡོག་གཞི་ལྡོག་མ་ཕེད་པ་འདིས་རིགས་

པ་སྨྲ་བ་དུ་མ་ལ་འཁྲུལ་བ་བསྐྱེད་སྣང་ངོ༌། །

དེས་ན་སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོའི་སློབ་མ་ལུང་གནོད་བེད་དང་གེགས་

བེད་དུ་འདོད་པའི་ཕོགས་གཉིས་བྱུང་བ་ཡང་སྔར་དངས་པའི་ལུང་དེ་ལ་བུ་རང་གི་

བརོད་བའི་ལྡོག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་དང་གེགས་བེད་དུ་འདོད་པའི་ལུགས་གཉིས་

སོ་སོར་གེས་པ་ཡིན་གི། ལུང་ཡིན་ན་གཞི་གང་ལ་ཡང་གནོད་བེད་དུ་མི་འཇུག་

པར་འདོད་པ་སུ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ལུགས་དེ་གཉིས་ནི། གེགས་བེད་དུ་འདོད་

པའི་ཕོགས་འཐད་ལྡན་ཡིན་ལ། དེ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ན་ཡིད་ཆེས་ཀི་གཏན་ཚིགས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 168  

ཡང་དག་ཁས་ལེན་དུ་མི་རུང་བ་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ཡན་ཆད་

སྤི་འགྲོར་བས་ནས་མཚམས་འདི་ནས་ལུང་གནོད་བེད་དུ་འདོད་པའི་ཕོགས་སུ་

འཆད་པ་ནི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསྟན་བཅོས་དང་རང་ཚིག་གཉིས་སེལ་བེད་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། བསྡུས་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བ་

རང་གི་ཚིག་རྣམ་དག་དང་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀིས་བསལ་བ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་ཞེས་བསྡུས་ཏེ་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་

སེལ་བེད་ཅེས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བརོད་བའི་དོན་མེད་

ན་མི་འབྱུང་བར་ཁས་བངས་པའི་སོ་ནས་གནོད་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་

ཚིག་ཏུ་དེ་ལར་མཚུངས་པས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལར་མཚུངས་

པར་ཐལ། དེ་ལར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་དེའི་ཕིར། རང་ཚིག་ནི་དངོས་སྟོབས་དང་

གྲགས་པ་དང་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་སབས་སུ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་ལ་སོགས་

པའི་རྒོལ་བའི་ཚིག་རྣམས་ལ་ཡང་འདའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་རྒོལ་བ་རང་

གི་ཚིག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་སེལ་བེད་ཅེས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་

བརོད་པར་མཛད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཇི་ལར་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཚད་

མར་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ན་རོད་པའི་སབས་སུ་ཚིག་མི་འཇུག་པ་དེ་བཞིན་ཏུ་བསྟན་

བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ལ་མ་བརེན་པར་བསྟན་བཅོས་དེར་གྲགས་པ་ཤིན་

ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ལ་དེ་རོགས་པའི་དོན་དུ་དཔོད་པ་མི་འཇུག་གོ་ཞེས་མཚུངས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པར་བསྟན་ནས་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རོག་ལྡན་མཁས་པའི་ཚིག་ཡིན་ན་

རང་གི་བརོད་པའི་དོན་ལ་འབྲེལ་ཞིང་མི་སླུ་བ་ལ་ཚད་མར་བས་པ་དེ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་

ན་ཡང་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །རོད་པའི་

སབས་སུ་ཚིག་ཚད་མར་ཁས་མི་ལེན་ན་ཚིག་མི་འཇུག་པ་བཞིན་དུ། ཤིན་ཏུ་ལོག་

གྱུར་རོགས་པའི་དོན་དུ་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་མི་ལེན་ན་དེ་ལ་དཔོད་པ་མི་

འཇུག་པ་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སབས་ཀི་རེན་ཆོས་ཅན་

སྦྱིན་སོགས་ཉིད་ལ་བདེ་བ་མི་སྟེར་བར་དམ་བཅས་པ་ལ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནི་མཁས་པའི་གཞུང་

ལོག་པར་འཆད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཁ་ཅིག །མཚུངས་པ་

དགུ་སོར་བེད་པ་ནི་རོངས་པ་ངོ་མཚར་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གཉིས་ཀའི་དཔེ་ཐུན་མོང་བ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀའི་དཔེར་

རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སེལ་བེད་རང་ཚིག་

དང་ལུང་ཚིག་གཉིས་པོ་འདི་ལ་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་

བསལ་བའི་དཔེར་བརོད་པ་ཡང་ཐུན་མོང་དུ་འད་བར་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

འདི་གཉིས་སབས་ཀི་རེན་ཅན་དུ་མཚུངས་པར་གོ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིད་ཆེས་པའི་སེལ་

བེད་དུ་གསུངས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། འདིར་

འཐད་ལྡན་དུ། གཞལ་བར་བ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ། །ཞེས་བ་བ་ནི། 

གཞལ་བའི་དོན་ཅན་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཚད་མ་དག་མེད་པའོ། །དེ་དག་གིས་རོགས་

པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་དོ། །ཞེས་དོན་འགོག་པ་ཡིན་གི། རང་གི་ངོ་བོ་ཙམ་ནི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་དུ་བསམས་

ནས་ཚད་མས་གཞལ་བར་བ་བའི་དོན་མེད་དོ་ཞེས་དམ་བཅས་ན་ཡིད་ཆེས་བསལ་

བ་ཡིན་ལ་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ། །ཞེས་དམ་བཅས་ན་ཡིད་

ཆེས་བསལ་བར་མི་རུང་སྟེ། དེ་ཡོད་པར་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མཁས་པའི་དབང་པོའི་དགོངས་པ་མ་རོགས་ཤིང་རིགས་པ་མི་

ཤེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་གསལ་ཏེ། དེ་ལ་ན་སྔ་མ་ཡང་ཡིད་ཆེས་བསལ་བར་མི་རུང་

བར་ཐལ། དེ་ཡོད་པར་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། བསལ་པའི་བར་

དུ་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་འདིའི་དཔེ་ནི། ཚད་མ་རོད་གཞི་ཡིན་ལ་གཞལ་བའི་དོན་

ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་དམ་བཅས་པ་ཡིན་པས། ཚད་མ་

ཆོས་ཅན། གཞལ་བ་འཇལ་བེད་དུ་མེད་དེ། ཞེས་པ་དཔེར་སོས་པ་ཡིན་གི། གཞི་

ཆོས་ཅན་ཚད་མ་མེད་དོ། །ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་དཔེར་སོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལར་

དམ་བཅས་པ་ལ་ནི་ལུང་དང་འགལ་བ་དང༌། རང་ཚིག་སྔ་ཕི་དང་དངོས་ཤུགས་

འགལ་བའི་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད་ཅིང་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་འབའ་ཞིག་གིས་

བསལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །འདི་རང་ཚིག་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དཔེ་དེ་ཉིད་རང་ཚིག་འགལ་བ་དང་ལུང་ཚིག་འགལ་བ་གཉིས་

ཀའི་དཔེར་རུང་སྟེ། དམ་བཅའ་དེས་ཚིག་བརོད་བའི་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་པར་

བེད་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཤུགས་ལ་དམ་བཅས་པ་གང་ཞིག་ཚིག་བརོད་བའི་དོན་

དང་འབྲེལ་བ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཚད་མ་རྣམས་མེད་ན་བསྟན་བཅོས་དང་ཚིག་དག་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གང་ཡང་བརོད་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བའི་ཚད་མར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང༌། ཚིག་གི་དོན་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་དང༌། ལུང་དང་འགལ་བ་དང༌། འགལ་བ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་

མ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་དག་སབས་གང་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །དང་པོ་

ལ། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་ལ་མི་བརེན་པར་བདེན་

ཞེན་གིས་སྨྲས་པ་ན་སྔ་ཕི་དང་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་གི་འགལ་བ་ཚིག་སྨྲས་ཙམ་གི་

སྟོབས་ཀིས་བོ་ཡུལ་དུ་འཕེན་པར་བེད་པའོ། །འདི་ནི་ཚིག་རང་ཉིད་བདེན་ཞེན་གིས་

སྨྲས་པའི་སྔ་ཕིའམ་དངོས་ཤུགས་ལ་དམ་བཅས་པའི་ངག་གི་དམ་བཅའ་འགལ་བ་ལ་

ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་ཞེས་བཞག་པ་དེའི་དོན་ཡིན་གི་ཆོས་ཅན་ཚད་མའི་སྟེང་དུ་གཞལ་

བ་འཇལ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང་། མེད་པ་གཉིས་འགལ་བར་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་

ཚད་མས་ངེས་པར་བེད་པ་ཡིན་པས་ཚད་མ་གཞལ་བ་འཇལ་བེད་དུ་མེད་པ་ལ་བུའི་

ཚད་མས་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་མ་གྲུབ་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་

མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། རང་ཚིག་དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་དང༌། སྔ་ཕི་འགལ་བའོ། །དང་

པོ་ནི། སྔར་དཔེར་བརོད་པ་སྟེ། གཞི་ཆོས་ཅན་ཚད་མའི་སྟེང་དུ་གཞལ་བ་འཇལ་

བེད་དུ་མེད་པ་བདེན་ཞེན་གིས་དམ་བཅས་པ་ན། དངོས་ཀི་དམ་བཅའ་དེ་དང་

ཤུགས་ལ་གཞལ་བ་འཇལ་བེད་དུ་མེད་པ་ཚད་མའི་གཞལ་བར་དམ་བཅས་པས་

ཚད་མ་གཅིག་པོའི་སྟེང་དུ་གཞལ་བ་འཇལ་བེད་དུ་མེད་པ་དང༌། གཞལ་བ་འཇལ་

བེད་དུ་ཡོད་པ་གཉིས་དངོས་ཤུགས་ཀི་དམ་བཅའ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་
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བརོད་བ་དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་རིགས་ཏེ། ཤུགས་ཀི་དམ་བཅའ་

དེ་ཚིག་དེའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཚིག་དེའི་བསྟན་བ་ཡང་ཡིན་ལ་དེ་

གཉིས་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སིད་མོད་ཀི་གང་ཟག་སུ་སྨྲ་མི་མཁས་པ་

ཡིན་ཀང་དངོས་འགལ་ཚིག་དེའི་ཤུགས་ཀི་བརོད་བར་སྟོན་པའི་ཚིག་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སྔ་ཕི་འགལ་བ་དམ་བཅས་པ་ནི། བདེན་ཞེན་གིས་ཁོ་བོའི་མ་མོ་

གཤམ་མོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ན་ཆོས་ཅན་བུད་མེད་གཅིག་པོ་དེ་ལ་བུ་སྐྱེད་པའི་

ནུས་པ་ཡོད་པར་སྔར་དམ་བཅས་པ་དང་ནུས་པ་མེད་པར་ཕིས་དམ་བཅས་པ་

གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདེན་ཞེན་གིས་སྦྱིན་སོགས་དཀར་པོའི་ཆོས་ནི་བདེ་བ་སྐྱེད་

བེད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དམ་བཅས་པ་སྟེ། ཆོས་ཅན་སྦྱིན་སོགས་གཅིག་པོའི་སྟེང་དུ་

བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང༌། མེད་པ་གཉིས་སྔ་ཕིར་དམ་བཅས་པ་འགལ་

བ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་ལར་སྣང་གསུམ་པོ་དེ་དག་སྨྲ་བ་པོ་རང་ཉིད་ཀིས་ཡིད་ཆེས་པའི་

ཚིག་ཏུ་གཟུང་ནས་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པ་ན་ཕི་རྒོལ་གི་བོ་ངོར་ཚིག་དེ་དག་གི་

དོན་འགལ་བར་ངེས་པའི་ཚད་མ་མ་སྐྱེས་ཀང་ཚིག་སྨྲས་ཙམ་ནས་འགལ་བ་ཞུགས་

འདུག་སམ་དུ་ཡིད་དཔོད་ཚུན་ཆོད་ཀིས་ངེས་ནུས་པའི་ཆ་ནས་ཡིད་ཆེས་པའི་

བསལ་བ་ཞེས་བ་ལ་ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དམ་བཅས་པའི་ཚེ་དེ་ལ་བུའི་འགལ་

བ་ཡང་མ་ཞུགས་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིད་ཆེས་པས་མ་

བསལ་བ་སྟོན་པའི་སབས་སུ་ཡིད་ཆེས་པ་དག་དང་ཞེས་མང་ཚིག་གིས་གསུངས་
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སོ། །འགལ་བ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་སྐྱེས་པ་ལ་བལོས་པའི་དབང་གིས་དེ་ལར་

བཞག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཕི་མ་ཡིད་ཆེས་ཀི་བསལ་བ་ཡིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་སྔ་མ་

གཉིས་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་བསལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སྦྱིན་སོགས་

དཀར་པོའི་ཆོས་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་ཡིན་པས་དེའི་ལྡོག་

ཕོགས་ཡིད་ཆེས་ཀི་བསལ་བ་ཡིན་ཀང་སྦྱིན་སོགས་ཀི་སྟེང་དུ་བདེ་བ་བསྐྱེད་པ་

དང་མི་སྐྱེད་པ་སྔ་ཕིར་དམ་བཅས་པ་ཡིན་ན་ཁྱད་ཆོས་དངོས་འགལ་དམ་བཅས་པ་

དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་འགལ་བར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཞི་ཆོས་ཅན་ཚད་མའི་སྟེང་དུ་གཞལ་བ་འཇལ་བེད་དུ་ཡོད་པ་

དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་སྟོབས་ཀིས་གཞལ་བ་འཇལ་བེད་

དུ་མེད་པ་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་ཅན་བུད་མེད་གཅིག་པོ་དེའི་སྟེང་དུ་བུ་

སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་སྟོབས་

ཀིས་བུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་སེལ་བར་བེད་པས་འགལ་བ་ངེས་བེད་ནི་དངོས་

སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་ཁོ་ནའོ། །འོན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་བསལ་བར་འགྱུར་རོ་

ཞེ་ན། འགལ་བ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་བལོས་ནས་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །སྦྱིན་པ་

གཏོང་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་རོད་གཞིར་གཟུང་ནས་ཚེ་འཕོས་ནས་བདེ་བ་

སྐྱེད་བེད་ཡིན་མིན་རོད་པའི་ཚེ་ན་ནི་དེ་གཉིས་རོད་གཞིར་གཟུང་བའི་སྟེང་དུ་བདེ་

བ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པས་དེ་ལྡོག་ཕོགས་ཡིད་ཆེས་

བསལ་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་གི། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་བསལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་སབས་ཡིན་ཀང་རུང་དེ་དག་གི་དོན་ལ་
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རོད་པའི་ཚེ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གི་བསལ་བ་མིན་པའི་རྒོལ་བའི་རང་ཚིག་དངོས་

ཤུགས་འགལ་བ་དང་སྔ་ཕི་འགལ་བའི་ཡིད་ཆེས་པའི་བསལ་བ་དུ་མ་འབྱུང་བས་

གཞལ་བའི་གནས་གསུམ་ག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སབས་སུ་དེ་དག་ཡོད་པར་

ཤེས་པར་བའོ། །འོ་ན་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་རང་འབྲས་བདེ་

བ་འབྱུང་སྟེ། ཁྱོད་ལས་དེ་འབྱུང་བར་སྟོན་པའི་ལུང་དེ་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

བཀོད་པས་ཆོག་མོད་ཅེ་ན། ཞེ་འདོད་ཀི་དམ་བཅའ་དེ་ལར་ཡིན་ཀང་ཞེ་འདོད་ཀི་

ཆོས་ཅན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་པ་རོད་གཞིར་གཟུང་པ་ཡིད་ཆེས་ཀི་

གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་

པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དངོས་པོ་བ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། 

དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན་ཡང་འགོད་ཚུལ་

ལ་རུང་མོད་ཀི་ཞེ་འདོད་ནི་སྔར་ལར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དཔེ་དེ་ལུང་འགལ་གི་དཔེར་སོས་པ་སྐྱོན་མེད་པ་དང༌། 

ལུང་འགལ་གི་དཔེ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བ་འཇལ་བེད་

དུ་མེད་དེ། ཞེས་པའི་དམ་བཅའི་ཆོས་ཅན་ཚད་མ་དེ། ལུང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་

པར་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅི་ལར་ལུང་འགལ་གི་དཔེར་

རུང་ཞེ་ན། རྒོལ་བས་བདེན་ཞེན་གི་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་

ཞེས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ལ་ནི་བསལ་བའི་དཔེར་

བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སྟེང་དུ་དངོས་ཀི་

དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་ཤུགས་ལ་འདེན་པར་བེད་པའི་རྒོལ་བའི་ཚིག་ཡིན་པའི་
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ཕིར། དཔེ་འདི་ཆོས་ཅན། ལུང་འགལ་ལ་ནི་གསལ་བའི་དཔེར་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཕོགས་ཙམ་ཞིག་འད་བར་མཚོན་ནས་བསྟན་པའི་དཔེ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ལུང་འགལ་གི་ཕོགས་ཙམ་མཚོན་དུ་རུང་སྟེ། ལུང་འགལ་དངོས་མ་ཡིན་ཀང་ཆོས་

ཅན་བསྟན་བཅོས་ཀིས་གྲུབ་པ། བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བར་དམ་བཅས་པ་དེ། 

ལུང་འགལ་དུ་ཁྱོད་ཀིས་མཚོན་ནུས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ལུང་འགལ་འདི་ལ་དཔེར་བརོད་པ་ནི་གང་ཞེ་ན། སྦྱིན་སོགས་

དཀར་པོའི་ཆོས་ནི་ཆོས་ཅན། ཚེ་འཕོས་ནས་བདེ་བ་སྟེར་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་ཡིན་ནོ། །དམ་བཅའ་དེ་ཆོས་ཅན། ལུང་འགལ་གི་བསལ་བའི་

དཔེ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་

དེས་གནོད་པ་སྔ་ཕིར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གནོད་བེད་དུ་

བསྟན་པ་དང༌། རང་ཚིག་གེགས་བེད་དུ་བསྟན་པ་དང༌། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་

པའི་ལུང་གནོད་བེད་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་སབས་

སུ་དེ་འདའི་ལུང་གནོད་བེད་དུ་བསྟན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་དངོས་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་

པའི་སབས་སུ་ལུང་གནོད་བེད་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་དང༌། ར་བའི་སབས་སུ་ཡིད་

ཆེས་རེས་དཔག་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་སུ་བསྟན་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་སབས་སུ་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་

དང༌། རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྦྱིན་སོགས་དཀར་པོའི་ཆོས་ནི་འཕོས་ནས་

བདེ་བ་སྟེར་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་འདིར་ཅི་ལར་བསྟན་བཅོས་ཀིས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གནོད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སྦྱིན་སོགས་དཀར་པོའི་ཆོས་ཡིན་པ་རྣམ་པ་དེ་ལ་བུའི་ཡུལ་ལ་

ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་བསྟན་བཅོས་སྒྲུབ་བེད་ཚད་

མར་འགྱུར་དགོས་ཏེ། ཆོས་ཅན་སྦྱིན་སོགས་དཀར་པོའི་ཆོས་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་

རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་ངེས་པར་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་

སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དེས་བསྒྲུབས་པ་དེ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར། དཔད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ལུང་གནོད་བེད་དུ་མི་རུང་ན་སྦྱིན་སོགས་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀི་སྟེང་དུ་བདེ་

བ་སྟེར་བ་དང་མི་གཏེར་བ་གཉིས་གེགས་བེད་དུ་ཡང་མི་རུང་བར་ཐལ། སྦྱིན་

སོགས་དཀར་པོའི་ཆོས་དེ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་གེགས་

བ་སའི་གཞི་མེད་པས་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ལ་དཔོད་པ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། འདི་ནས་

གཟུང་སྟེ་བསྟན་བཅོས་དེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ན་ཞེས་པ་ལ་ཐུག་པའི་ལུང་གནོད་བེད་དུ་

འདོད་པའི་ལུགས་སྟོན་པ་གཞན་གཞུང་འབའ་ཞིག་ཏུ་འཆད་པ་ནི་ཧ་ཅང་རྣམ་པར་

མི་འཚམ་སྟེ། སེལ་བེད་ར་བའི་དབེ་བ་སྟོན་པའི་སབས་ཀི་སེལ་བེད་ཐ་དད་དུ་

བཤད་པའི་དགོས་པ་སྟོན་པ་སོགས་འགྲེལ་པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་གཞུང་འདི་ཡང་ལུང་གང་ཡང་གནོད་བེད་དུ་མི་རུང་ན་

ཆོས་ཅན་དཀར་ཆོས་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པས་དངོས་འགལ་སྔ་ཕིར་དམ་བཅས་པ་

གནོད་བེད་ཡིན་པ་ལ་ཞོག་གེགས་བེད་དུ་ཡང་མི་རུང་བ་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཁས་

ལེན་དགོས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་འདི་དག་ལ་བརེན་ནས་ལུང་

དང་རང་ཚིག་གནོད་གེགས་མི་མཚུངས་པ་དང་མཚུངས་པར་འདོད་པའི་ལུགས་

རོགས་པར་ནུས་ཤིང་དེ་དག་རོགས་པའི་དོན་དུ་ཡང་བརམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་
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རོ། །དེས་ན་ལུང་གནོད་བེད་དུ་འདོད་པ་སྔ་རབས་པའི་ལུགས་ནི། སྦྱིན་པས་ལོངས་

སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པའི་ལུང་དེ་ཉིད་རང་གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། 

ལྡོག་ཕོགས་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་བེད་དུ་འདོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལུང་གནོད་

བེད་དུ་ཁས་མ་བངས་ན་དེ་མི་རུང་སམ་པ་སྟེ། མི་འཐད་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བསྟན་བཅོས་

ལས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་དམ་བཅས་ན་བསྟན་བཅོས་

ཀིས་གནོད་པ་དེ་ནི་ཇི་ལར་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་ལས།

སེམས་ཀི་ནང་ནས་གནས་པའི་སྐྱོན། །

འཇུག་ངོགས་ཁྲུས་ཀིས་དག་མི་འགྱུར། །

དེ་ནི་ལན་བརྒྱར་ཁྲུས་བས་ཀང༌། །

ཆང་བུམ་བཞིན་དུ་གཙང་མི་འགྱུར། །

ཞེས་སོགས་འཇུག་ངོགས་སུ་ཁྲུས་བས་པ་དང་མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་དང༌། མདུང་རེ་

གསུམ་གི་ཁ་ལ་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སིག་པ་དག་པར་བེད་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ཁས་བངས་པས་དེ་ལ་ངེད་ཀི་ལུང་ལས།

གངྒཱའི་སོ་ན་ཀུ་ཤ་འཁྱིལ། །

སིལ་བ་ཅན་དང་སྔོན་པོའི་རིགས། །

ཀ་ནི་ཀ་ལིའི་འཇུག་ངོགས་སུ། །

ཁྲུས་བས་ཡང་འབྱུང་སིད་མ་ཡིན། །

ཞེས་ཁྲུས་བས་པས་ཡང་སིད་མི་ལེན་པར་བཤད་པའི་ལུང་གིས་ཀང་གནོད་
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པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དེ་འདའི་ལུང་གནོད་བེད་དུ་ཁས་མ་བངས་པ་དང༌། ཁས་

བངས་ཀང་གནོད་བེད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། གནོད་བེད་ཀི་ལུང་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། དེ་འདའི་ལུང་དོན་བཀག་ཀང་སྐྱོན་མེད་པ་དང༌། རང་གིས་ཁས་

བངས་པའི་ལུང་དང་འགལ་ན་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁྲུས་སིག་པ་དག་

བེད་དུ་འདོད་པ་བཀག་པ་ལ་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་གནོད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དངོས་སྟོབས་དང་གྲགས་པས་མ་མཐོང་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་

རོགས་ཤིང་སྟོན་པར་བེད་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་དག་ཐམས་ཅད་ཁྲུས་སིག་པ་དག་

བེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་སད་མི་བརོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལས་དེ་སད་མི་བརོད་ཀང་འགའ་ཞིག་

ལས་འབྱུང་བས་ཁྲུས་སིག་པ་དག་བེད་ཡིན་པ་བཀག་པ་ལ་དེས་གནོད་དོ་ཞེ་ན། 

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་སབས་སུ་སངས་རྒྱས་པ་རང་གིས་ཁས་ལེན་པའི་རེན་

གི་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་ཁས་བངས་ན་གནོད་

པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་འདའི་བསྟན་བཅོས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་སྒྲུབ་བེད་དང་དེའི་

ལྡོག་ཕོགས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་བེད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ཁྲུས་སིག་པ་དག་བེད་

དུ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་གཞན་ནི་བཀག་ཀང་ཁས་བངས་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཁྲུས་སིག་པ་དག་བེད་དུ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ཁས་བངས་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་
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ཀང༌། དེ་བཀག་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། ཁྲུས་ཀིས་སིག་པ་དག་པར་སྨྲ་བའི་བསྟན་

བཅོས་དེའི་རང་གི་ཚིག་གིས་ཀང་ཁས་བངས་པའི་དོན་དེ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མངོན་མཐོ་དང་ཐར་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཕི་རོལ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་

པའི་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལས་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སིག་པ་ནི་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའི་

ར་བ་ཅན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལར་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ལ་བཞག་ཅིང་

བསྟན་པའི་ཕིར། ཁྲུས་ཀིས་སིག་པ་དག་པར་བཤད་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ལས་ཆགས་

སོགས་སིག་པའི་ར་བར་མ་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལས་ཀང་དོན་གིས་ཆགས་

སོགས་སིག་པའི་ར་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་མ་ཆགས་པ་དང་སང་བ་མེད་པ་དང་

མ་རོངས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་སིག་པ་མེད་པར་ཁས་ལེན་

ཅིང་སིག་པར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །བསྟན་བཅོས་དེའི་རང་ཚིག་གིས་རང་གི་

དོན་ལ་ཇི་ལར་གནོད་ཅེ་ན། རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་གཅིག་གིས་

ཆགས་སོགས་སིག་པའི་ར་བར་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེས་ནི་ཡང་ཁྲུས་ལ་སོགས་པས་

སིག་པ་དག་པར་བེད་པར་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྲུས་ཀིས་སིག་པའི་རྒྱུ་ལ་མི་

གནོད་པའི་ཕིར། དོན་ནི། ཁྲུས་ཀིས་སིག་པ་ཟད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སིག་པའི་རྒྱུར་

ཁས་བངས་པའི་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་ལ་མི་གནོད་པའི་ཕིར། དེའི་རགས་རང་

རིག་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་སྟེ། ཁྲུས་བས་པས་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ཆུང་

དུ་མི་འགྱུར་བར་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །སིག་པའི་གཉེན་

པོར་འདོད་པ་དེས་སིག་པའི་རྒྱུ་ལ་མི་གནོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པས་ཆགས་སོགས་

སིག་པའི་ར་བར་སྨྲ་བ་དང་ཁྲུས་ཀིས་སིག་པ་དག་པར་སྨྲ་བ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བ་
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ཡིན་ནོ། །སིག་པའི་རྒྱུ་ལ་མི་གནོད་ན་སིག་པ་ཟད་བེད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྒྱུ་

མ་ཟད་ན་འབྲས་བུ་མ་ལྡོག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བད་ཀན་དང་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པའི་ཁ་

ཟས་མངར་བ་དང༌། བསིལ་བ་དང་སྣུམ་པ་ཟོས་པ་དག་གིས་བད་ཀན་བསྐྱེད་ཅིང་བད་

ཀན་ལས་གྱུར་པའི་ནད་ཀི་རྒྱུ་ལ་མི་གནོད་པའི་ཕིར། ནད་དེ་ཞི་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ལུང་གང་ཡང་རུང་བ་གནོད་བེད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། 

དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གནོད་བེད་དུ་གཟུང་བར་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

ལུང་གིས་མཐོང་བའི་དོན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དག་ལ་ནི་ནང་

འགལ་ཡོད་མེད་སེམས་པ་སབས་སུ་བབ་ཅིང་དེ་ཡང་སྐྱོན་དུ་བསམ་པར་བ་བ་ཡིན་

ཏེ། བསྟན་བཅོས་ཕལ་ཆེར་ནང་འགལ་བ་བརོད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

སྔར་བཤད་པ་ལར་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཕལ་ཆེར་གནོད་བེད་

མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཡང་ཅིའི་ཕིར་དེ་ལར་སེམས་པར་བེད་ཅེ་ན། བསྟན་བཅོས་

རྣམས་ལ་ནང་འགལ་ཡོད་མེད་བསམས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསྟན་བཅོས་གང་

ཞིག་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་སབས་སུ་གནོད་བེད་དུ་

གཟུང་བར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ཚུལ་ཇི་ལ་

བུ་ཞེ་ན། འཕགས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ཆོས་ཅན། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པ་ཡིན་ཏེ། 

མཐོང་བ་མངོན་སུམ་དང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་དཔག་སྟོན་པའི་ཡུལ་ལ་

དངོས་པོའི་སྟོབས་ཀིས་ཞུགས་པའི་ཚད་མས་མི་གནོད་ཅིང་གྲུབ་པ་དང་མ་མཐོང་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བའི་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་སབས་དག་ལ་སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང་དངོས་

ཤུགས་འགལ་བའི་རང་ཚིག་གིས་མི་གནོད་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། མངོན་སུམ་

གི་ཡུལ་ལ་མཐོང་བ་ཞེས་བརོད་པར་རིགས་མོད་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་རེས་

དཔག་གི་ཡུལ་ལ་མཐོང་བ་ཞེས་ཇི་ལར་བརོད་ཅེ་ན། མེ་བཞིན་དུ་རེས་འགའ་མངོན་

སུམ་གིས་མཐོང་བའི་ཕིར་དང༌། མིག་དབང་བཞིན་དུ་དབང་པོའི་རེན་མཐོང་བས་

ཀང་མཐོང་བར་བརོད་དོ། །རང་གིས་མངོན་གྱུར་དུ་འདོད་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་

མངོན་གྱུར་དུ་བསྟན་པ་དང་གཞན་དག་གིས་མངོན་གྱུར་དུ་འདོད་པ་སྤི་དོན་གཞན་

ལ་སོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པ་བཀག་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་མེད་པ་

དང༌། རང་གིས་ལོག་གྱུར་དུ་འདོད་པ་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལོག་གྱུར་དུ་

བསྟན་པ་དང༌། གཞན་དག་གིས་ལོག་གྱུར་དུ་འདོད་པ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་གཞལ་

བ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པ་བཀག་པ་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་

གནོད་པ་མེད་པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་སབས་ལ་སྔ་ཕི་དང་དངོས་

ཤུགས་འགལ་བ་མེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ལུང་དེ་གནོད་བེད་དུ་གཟུང་བར་བ་

བ་ཡིན་ནོ། །ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་སབས་སུ་ཡང་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་

ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་དང༌། མི་འབྱུང་བ་ལུང་གི་རྒྱུན་གཅིག་ལ་སྔ་ཕིར་དམ་བཅས་

པ་ཡིན་ན། དེ་གཉིས་འགལ་བར་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་

ཏེ། གཞི་ཆོས་ཅན་དཀར་ཆོས་ཀི་སྟེང་དུ་བདེ་བ་འབིན་པ་དང་མི་འབིན་པའི་ཡ་

གལ་གང་རུང་གཅིག་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་གཞི་ཆོས་ཅན་ཁ་ཟས་

ཟོས་པ་ལ་བུའི་སྟེང་དུ་བདེ་བ་བསྐྱེད་པར་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་སྟོབས་ཀིས་བདེ་བ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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མི་སྐྱེད་པ་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་ཤིང༌། དེ་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་

ཅིག་ཤོས་ཡོངས་གཅོད་ལ་དངོས་སྟོས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་བསྟན་བཅོས་

ལ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལ་བུའི་སྔ་ཕི་འགལ་བ་ཡོད་ན་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་

རོགས་དགོས་པ་ལ་ལུང་རྣམ་དག་གི་སྟེང་དུ་དེ་འདའི་འགལ་བ་མེད་པར་དངོས་

སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་རོགས་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་རང་ཚིག་འགལ་བ་མེད་པ་

ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་

བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆོས་ཅན་དངོས་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་སབས་སུ་ལུང་

དང་འགལ་བ་དམ་བཅས་ཀང་ལུང་གིས་མི་གནོད་པ་དང༌། དེའི་དཔེའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཆོས་ཅན་དངོས་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་སབས་སུ་ལུང་དང་འགལ་བ་དམ་བཅས་ན་

སྐྱོན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆོས་ཅན་ལུང་གིས་གྲུབ་པ་དེ་ལ་མི་བརེན་པའི་དངོས་པོ་སྒ་

ལ་བུ་ལ་ནི་སྒ་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་ལྡན་

པར་འགལ་བ་སྒ་མི་རག་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་དམ་བཅས་པ་ལ་བརོད་

ཀང་བསྟན་བཅོས་དེས་ཅིག་ཤོས་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་

གེགས་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་གཉིས་ཀ་

རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པར་གཞི་གཅིག་ལ་ཆོས་དངོས་འགལ་དམ་བཅས་པའི་

སྟོབས་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན་རྒོལ་བས་བདེན་ཞེན་གིས་ཁོ་བོའི་མ་མོ་གཤམ་མོ་

ཞེས་སྨྲས་པའི་རང་གི་ཚིག་སྔ་ཕི་གེགས་བེད་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པར་མཚུངས་པའི་ཚེ་རང་ཚིག་

འགལ་བར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་ཡོད་པས་ཚད་མ་མེད་པ་ལ་གནོད་པ་

དང༌། དེས་ཁས་མི་ལེན་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ཅན་དངོས་

སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པ་དེའི་ཚེ་ནི་སྒ་མི་རག་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་དམ་བཅས་

པ་ལ་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀང་ཁས་བངས་པས་

གནོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་བསྟན་

བཅོས་དང་ནི་འགལ་ཞིང་གནོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེའི་ཚེ་སྒ་ནམ་

མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀང་ཁས་བངས་པས་གནོད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་ནི་

འགལ་ཞིང་གནོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེའི་ཚེ་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་

ཅན་དུ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ཡང་གཉིས་ཀ་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་དེའི་རང་གི་

ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་ནི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཅན་

དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཚེ། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་

བསྟན་བཅོས་ཀང་ཁས་བངས་དེའི་རེས་སུ་སྒ་མི་རག་པར་ཡང་དམ་བཅས་ན་འགལ་

བ་གཉིས་སྔ་ཕིར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བ་དེའི་རང་གི་ཚིག་

དང་འགལ་བ་ཡིན་གི། བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་ནི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་

དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེའི་ཚེ་གཞི་གཅིག་ལ་འགལ་བ་སྔ་

ཕིར་དམ་བཅས་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་གཉིས་ཡ་གལ་གང་རུང་རེ་རེ་

ལ་ཟེར་བ་མིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ནི། ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་གཉིས་ཀ་དམ་བཅས་པ་གེགས་བེད་

དུ་འགྱུར་ན། བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པ་ལ་

སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀིས་ཅི་ལར་གེགས་བེད་པར་

འགྱུར་ན། དེས་དེ་ལ་གེགས་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་

མ་ཡིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཆོས་དངོས་འགལ་དམ་

བཅས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དག་ལས་གང་ལ་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་ཡོད་པ་དེ་ནི་གཞན་

ཚད་མ་མེད་པ་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། ཚད་མ་མེད་པས་ཚད་མ་ཅན་ལ་

གེགས་བེད་པ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ནས་

དམ་བཅས་པ་དང༌། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་གཉིས་

དམ་བཅའ་བ་སྟོབས་མཚུངས་པའམ་བསྟན་བཅོས་དེས་ཅིག་ཤོས་ལ་གནོད་པར་

ཐལ། དེ་གཉིས་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཆོས་དངོས་འགལ་དམ་བཅས་པ་གང་ཞིག་

ཚད་མ་ཅན་གིས་ཚད་མ་མེད་པ་ལ་གནོད་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་

བངས། འདོད་ན། དམ་བཅའ་སྟོབས་མཚུངས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པའི་རགས་

ལས་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཅན་མ་ཡིན་པ་རྒྱབ་རེན་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་ལྡན་པ་

དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ཀི་དོན་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་

བཅའ་དེ་ལ་བསྟན་བཅོས་དེས་ཇི་ལར་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

བསྟན་བཅོས་དེ་རྒྱབ་རེན་རིགས་པ་མེད་པའི་དམ་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་གནོད་བེད་ཡིན་པ་
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བཀག་པ་དན་པར་བེད་པ་དང༌། ལུང་གནོད་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་དེ་དང་འགལ་ན་

སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་གནོད་བེད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེའི་སབས་སུ་ལུང་རྣམས་གནོད་བེད་ཚད་མ་ཡིན་པ་ཡང་བཀག་ཟིན་

པའི་ཕིར། གང་དུ་ན་ལེའུ་གཉིས་པར་རོ། །

གཉིས་པ་ན། ལུང་གནོད་བེད་དུ་ཁས་བངས་ནས་དཔོད་དགོས་པ་དག་ལ་ལུང་

དང་འགལ་བ་ཁས་བངས་ན་ལུང་གིས་གནོད་པའི་སྐྱོན་འདིར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་

ལར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་རེས་དཔག་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དཔད་པ་གསུམ་ཀིས་དག་པའི་ལུང་མོང་བའི་སྟོབས་ཀིས་གནོད་བེད་མ་

ཡིན་ཅིང༌། གནོད་པར་བེད་པར་འོས་པ་གནོད་བེད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། དཔོད་པ་གང་དུ་བསྟན་བཅོས་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་བརེན་དགོས་པ་དེ་ལ་

དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནོད་བེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། 

ཁས་བངས་པའི་རེས་དཔག་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཀང་

དེ་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བས་པ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལར་བས་པ་ནི་ཡུལ་གི་དབེ་བ་

བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་

རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་དང་མ་བངས་པའི་དུས་ཀུན་ཏུ་དེས་

གྲུབ་པའི་དོན་གནོད་བེད་དང་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ནི་གནོད་

བེད་དུ་འགྱུར་བ་བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་པའི་དུས་ལ་བལོས་པས་གནོད་ཡུལ་གི་

ཁྱད་པར་དང༌། ཡང་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་ནི་ལུང་ཁས་བངས་པས་
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བསྒྲུབས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་དང༌། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གི་ཡུལ་ནི་དེ་འད་

ལ་མི་ལོས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཡང་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་གི་དབེ་

བ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བསྟན་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པར་གསལ་བའི་དབེ་བ་ཤེས་པའི་ཆེད་

དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ན། སེལ་བེད་ར་བའི་དབེ་བ་འཆད་པའི་སབས་དེར་དངོས་པོ་

སྟོབས་ཤུགས་ཀི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་གི་

གསལ་བའི་དབེ་བ་ཡང་བསྟན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

སབས་དེར་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་སུ་བས་པ་དེ་ཡུལ་གི་

དབེ་བ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བསྟན་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པར་རེས་དཔག་གི་གསལ་བའི་

དབེ་བ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། 

རེས་དཔག་གསུམ་པོ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་རེས་དཔག་གི་ནང་དུ་འདུས་པའི་

ཕིར་ལོགས་སུ་བསྟན་མི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། འམ་སོས་པས་སྐྱོན་སོང་གི་ལན་སྟོན་པ་

ནི་སབས་དེར་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རེས་དཔག་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་

བས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀང་རེས་དཔག་གི་ནང་དུ་འདུས་པའི་

ཕིར། གསུམ་ག་ཁས་བངས་སོ། །ཡིད་ཆེས་ཀི་གོང་དུ་བསྟན་པ་དངོས་སྟོབས་རེས་

དཔག་ཡིན་མོད་ཀི་དང་པོ་ནས་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བས་

པ་དགོས་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚིག་དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་ནི་མ་འབྲེལ་ལོ། །ལོགས་

ཤིག་ཏུ་མ་བས་ན་ནི་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་དང་གནོད་ཚུལ་གཅིག་པར་དོགས་

པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ཚིག་གེགས་བེད་དུ་བསྟན་པ་ནི། གལ་ཏེ་ལོགས་སུ་བས་པ་རྒྱུ་
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མཚན་ལ་ངེས་པར་བལོས་ན་རིགས་སོར་རང་ཚིག་བསྟན་བཅོས་ལས་ལོགས་སུ་

བས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རིགས་སོར་རང་གི་ཚིག་བསྟན་བཅོས་ལས་

ལོགས་ཤིག་ཏུ་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ལར་བས་པ་ཡང་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་

མེད་པའི་ཚིག་ཙམ་བརོད་པ་རང་གི་ལྡོག་ཕོགས་ལ་གེགས་བེད་པ་ཡིན་གི་གནོད་

བེད་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མེད་པའི་ཚིག་

གནོད་བེད་མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་བསྟན་བཅོས་ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་

ཕིར། དེར་ཡང་རང་འགལ་དམ་བཅའི་དོན་ལ་གེགས་བེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གེགས་བེད་པ་གཞི་ལ་བལོས་པའི་དཔེ་དང༌། གེགས་བས་

པའི་གཞི་མེད་ན་གེགས་བེད་དུ་མི་འཐད་པ་དང༌། དེས་ན་བསྟན་བཅོས་གནོད་བེད་

ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དམ་བཅའ་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་ཡིན་ན་གཞི་ཚད་མས་གྲུབ་

པ་ལ་བལོས་དགོས་ཏེ། གེགས་བས་པའི་གཞི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡོད་ན་དམ་བཅའ་

ཕན་ཚུན་གེགས་སུ་འགྱུར་བ་འཐད་པ་ཡིན་གི། དེ་མེད་ན་དེ་ལར་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་མོང་བས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བདེན་ཞེན་གིས་དམ་

བཅས་པའི་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་དངོས་སུ་

དམ་བཅས་པའི་ཚད་མ་གཞལ་བ་འཇལ་བེད་དུ་མེད་པ་དང་། ཤུགས་ལ་དམ་བཅས་

པའི་ཚད་མ་གཞལ་བ་འཇལ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དག་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པ་དང་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་བུད་མེད་གཅིག་ལ་བརེན་པའི་ཆོས་ཁོ་བོའི་མ་མོ་གཤམ་

མོ་ཞེས་བུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་ཅིག་ཤོས་ཀི་ཆོས་བུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་
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མེད་པ་དག་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །འདིར་ཡང་དམ་བཅའ་གཉིས་

འགལ་བར་འཇོག་པ་འདའོ། །དཔེ་སྔ་ཕི་གཉིས་ལ་གཞི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་

གེགས་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་ཆོས་ཅན་མོང་བས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་

བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁྱད་ཆོས་ལ་སྤོད་པ་གང་དུ་གཞི་ཆོས་ཅན་ཉིད་མ་གྲུབ་པ་དེར་

གང་ལ་གང་གིས་གེགས་བ་སྟེ་གེགས་བེད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེར་གེགས་

བེད་པའི་སབས་ཆོས་ཅན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཞི་མེད་ན་གེགས་བེད་དུ་མི་འཐད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་

སབས་སུ་གེགས་བེད་ཡིན་ན་བསྟན་བཅོས་གནོད་བེད་དུ་ཁས་བང་དགོས་པ་དེས་

ན་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་བསྟན་བཅོས་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མར་རྣམ་པར་འཇོག་

པ་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་སྦྱིན་སོགས་དཀར་པོའི་ཆོས་ཡོད་པར་རྣམ་

པར་འཇོག་པ་རིགས་པའི་ཕིར། འདོད་ན་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་བསྟན་

བཅོས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་ལྡོག་ཕོགས་དམ་བཅས་པའི་དོན་ལ་

གནོད་པར་བེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་རིགས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དེས་ན་སྦྱིན་པ་

བཏང་བ་ལས་ལོངས་སྤོད་མི་འབྱུང་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་བ་ལས་མཐོ་རིས་མི་ཐོབ་

པར་ཁས་ལེན་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ནི་སྔར་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ཀི་ལན་ལེགས་

པར་ཐོབ་ཅིག །དེ་དག་འབྱུང་བར་ཁས་ལེན་ན་ནི། བཤད་ཟིན་པའི་གཞུང་འདི་དག་

རང་ལུགས་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མ་སྨྲ་ཞིག །ཁྱེད་ལར་ན་སེལ་བེད་ཀི་དབེ་བ་

སྟོན་པའི་ར་ཚིག་ཀང་སློབ་དཔོན་གི་རང་གཞུང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་རང་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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འགྲེལ་རང་གཞུང་མིན་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཙམ་མཐོང་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདི་དག་རང་

གཞུང་ཡིན་ཏེ། གཞན་གཞུང་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ཚིག་གི་ཚོགས་འདི་ཙམ་མི་འབྱུང་

བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་སྟེ། དབུ་མ་སྣང་བར་

གཞན་གི་ལུངས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བམ་པོ་གཅིག་བཀོད་ནས་དེ་ལ་དགག་པ་མཛད་

པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལུང་དང་རང་ཚིག་གནོད་གེགས་མཚུངས་པར་བཞག་པའི་ཚུལ་ལ་

གསུམ། ལུང་དང་རང་ཚིག་གནོད་གེགས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། ཕོགས་

སྐྱོན་དུ་འཇོག་པ་མི་འགལ་བ་དང༌། བེད་པའི་དབེ་བ་མེད་ན་ཡུལ་གི་དབེ་བ་མེད་

པར་ཐལ་བ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དགག་པ་དངོས་དང༌། དབེ་བ་སོ་སོར་

བཞག་པའི་དགོངས་པ་བསྟན་པ་དང༌། གེགས་བེད་དུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བསྟན་བཅོས་གནོད་བེད་དུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དི་བ་དང༌། 

དིས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིར་འཐད་ལྡན་དུ། དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་རང་

གི་ཚིག་དང་མཚུངས་པར་བ་བའི་ཕིར་སབས་རོམ་པར་བེད་པ་ནི། ཞེས་བཤད་

པའི་དོན་དུ་བས་ནས་འདི་མན་ཆད་རང་ལུགས་སྟོན་པ་ལ་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་པར་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེས་ན་དེའི་དོན་ནི། གཞུང་དེ་ཡན་ཆད་ལ་བརེན་ནས། སྦྱིན་པས་

ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པ་ལ་བུའི་ལུང་རང་གི་ཞེན་པའི་བརོད་བ་སྒྲུབ་

བེད་དང༌། ལྡོག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་དུ་འདོད་པའི་ལུགས་རོགས་ཟིན་ནས་ད་དེ་ལ་

དགག་པ་བེད་པའི་སབས་རོམ་པར་བེད་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །ལུང་དེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་

བཀོད་ནས་རང་གི་ཞེན་པའི་བརོད་བ་བསྒྲུབ་བར་བེད་ན་ནི་དེ་འདའི་རགས་ཡང་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དག་མི་འཐད་པ་སྔར་བཤད་ཟིན་ལ་ལུང་དེ་རང་གི་ཞེན་པའི་བརོད་བ་ལ་ཚད་མ་

ཡིན་པ་བསྒྲུབ་བར་བས་ནས། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པར་བསྟན་བཅོས་ལ་བུ་

སྒྲུབ་བེད་དུ་འགོད་ན་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ལུང་དེ་རང་གི་ཞེན་པའི་བརོད་བ་

སྒྲུབ་བེད་དང་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་བེད་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་ཟིན་ལ་དེ་ལར་

ཁས་ལེན་པའི་རིགས་པ་གཞན་ཡང་མེད་པས་དེ་ལ་བུའི་བསྟན་བཅོས་དེ་རང་གི་

ཞེན་པའི་བརོད་བ་སྒྲུབ་བེད་དང་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་བེད་ཚད་མ་མ་ཡིན་

ན་སྟེ་ཚད་མར་མི་རིགས་པའི་ཕིར། ཁས་བངས་ཙམ་གིས་ཚད་མར་འཇོག་དགོས་

པ་ཡིན་ནོ། །འཇོག་དགོས་པ་འོ་ན་ནི་ཇི་ལར་ཆོས་ཅན་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་

ཚད་མ་གང་གིས་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ཞེས་འདི་ན་ཁྱེད་ལ་ལན་ཅི་ཡོད་

ལུང་དེ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་ཅིང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་

ཕིར་རང་གི་ཞེན་པའི་བརོད་བ་སྒྲུབ་བེད་དང་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་བེད་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཚུལ་དེ་ལར་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་གི་སྔར་དངས་པའི་ལུང་དེ་ལ་བུ་

དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་དང་ཞེན་པའི་བརོད་བ་ལ་འབྲེལ་ཞིང་མི་སླུ་

བར་རང་ལུངས་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་པས་དེ་དང་ཕོགས་སྔ་མའི་ལུགས་ལེགས་པར་

ཕེད་པར་བའོ། །འདི་དག་གི་དོན་མ་རོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་དམ་བཅའ་ལར་སྣང་གི་

དོན་ལ་གནོད་བེད་ཀི་ལུང་མི་སིད་པར་ཁས་ལེན་པ་ནི་རང་གི་སྟོན་པ་དང་བསྟན་པ་

ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་ཚད་མར་འཇོག་པར་

བེད་པ་འོ་ན་ནི་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ཉིད་ཀིས་ཆོས་ཅན་སྦྱིན་སོགས་དཀར་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཆོས་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་རང་ཉིད་

བརོད་བར་བེད་པའི་ལུང་གིས་སྒྲུབ་ཅིང༌། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་

པ་ཙམ་གིས་ཚད་མར་བེད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས། འོ་ན་རྒོལ་བས་བདེན་

ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་རང་ཚིག་དང་དེའི་དོན་ཡང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་

ཚད་མར་འཇོག་ནུས་པར་ཐལ། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་དང་དེ་སྟོན་པའི་ལུང་ཁས་

བངས་པ་ཙམ་གིས་ཚད་མར་བཞག་པ་གང་ཞིག་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གི་རྒྱུ་མཚན་

འདི་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་

མི་འབྱུང་ཞེས་དམ་བཅས་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་

བ་ལས་ཐ་མི་དད་པར་རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་སྦྱིན་

སོགས་དཀར་ཆོས་ལུང་རྣམ་དག་གི་རགས་ལ་བརེན་ནས་མ་གྲུབ་ཅིང་ཆོས་གཞན་

རང་ཚིག་དེ་ཡང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཚད་མར་འཇོག་པའི་

ཕིར། རགས་སྔ་ཕི་དང་ཐལ་བ་ཁས་བངས་སོ། །

དེས་ན་སྔར་དངས་པའི་ལུང་ལ་བུ་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་ལྡོག་ཕོགས་ལ་

གེགས་བེད་པ་ཡིན་གི། གནོད་པར་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གནོད་བེད་དུ་

འདོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ལས་མེད་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ལ་ཇི་སད་

བཤད་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་དེས་ནའི་ཕིར། ཡང་ཐལ་བ་སྔ་མ་འདོད་པ་ལ་འདི་

ལར་བཤད་དེ། ཆོས་ཅན་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་ཀི་སྟེང་དུ་ཆོས་གཞན་བདེ་བ་མི་

སྟེར་བ་ཡང་ཁས་བངས་ཙམ་དེ་ཉིད་ཀིས་འཇོག་ནུས་པར་ཐལ། གཞི་ཆོས་ཅན་

ཁས་བངས་ཙམ་གིས་འཇོག་ནུས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་
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རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ལས་ཐ་མི་དད་པར་ཐལ། དཀར་ཆོས་ལས་བདེ་བ་མི་

སྟེར་བ་ཚིག་ཙམ་གིས་འཇོག་ནུས་ཕིས་ཀང་རང་ཚིག་ཙམ་གིས་དེ་སེལ་བར་ཡང་

ནུས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་དོ། །རགས་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་ཁས་བངས་སོ། །ཊིཀ་བེད་

པ་དག་གིས་རང་ཚིག་དང་བསྟན་བཅོས་གཉིས་དང༌། རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་དང་

བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་ཁྱད་པར་མ་ཕེད་སྣང་བས་ལེགས་པར་བསམ་པར་བ་བ་

ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གནོད་གེགས་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་དེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་

པར་ཡོད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བས་བདེན་ཞེན་གིས་སྒ་མི་རག་ཅེས་

པའི་རང་ཚིག་དང༌། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པའི་ལུང་

གཉིས་རང་འགལ་དམ་བཅའི་དོན་ལ་གེགས་བེད་ཡིན་གི་གནོད་བེད་མ་ཡིན་པའོ་

ན་ད་འདི་དག་ལ་དབེ་བ་ཅི་ཡོད་དེ་དབེ་བ་མེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་རང་

འགལ་དམ་བཅའི་དོན་ལ་གནོད་བེད་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། 

དེ་ལ་གེགས་བེད་ཙམ་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གེགས་བེད་དུ་མཚུངས་

པ་འོ་ན་ཇི་ལར་བསྟན་བཅོས་ལས་རང་ཚིག་ལོགས་ཤིན་ཏུ་སོ་སོར་བརོད་ཅེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་

གཉིས་གེགས་བེད་དུ་མཚུངས་ན་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་གཉིས་ཀི་བསལ་བ་དག་གི་འགལ་ཚུལ་གི་དབེ་བས་མི་འད་བ་དེ་ལར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། འདིར་འཐད་ལྡན་དུ། ངག་ཐ་དད་པ་ལས་ནི་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་
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ཡིན་ལ། ངག་གཅིག་ལ་ནི་རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

དོན་ངག་སྔ་ཕི་ཐ་དད་པའི་འགལ་བ་ཡིན་ན། བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བས་ཁྱབ་

པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངག་སྔ་ཕི་འགལ་བའི་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ། །བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་ལ་ཁས་བངས་སྔ་ཕི་འགལ་བས་ཁྱབ་པར་སྟོན་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་ཡང་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རང་ཚིག་

དང་འགལ་བ་དང་ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་ཞེས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་

ཡིན་ཏེ། གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་གི་ཁས་བངས་འགལ་བ་ལ་ཆོས་ཅན། དངོས་

སྟོབས་སམ་ལུང་གང་གི་གྲུབ་ཀང་རུང་སྔ་ཕི་འགལ་བས་ཁྱབ་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལ་མ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་འགལ་བ་ལ་ལུང་འགལ་གིས་ཁྱབ་པར་སྟོན་པ་ཡིན་

ན་རྒྱས་བཤད་དུ་རང་ཚིག་སྔ་ཕི་འགལ་བའི་དཔེ་མི་སྟོན་པར་དངོས་ཤུགས་འགལ་

བའི་དཔེ་འབའ་ཞིག་སྟོན་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཁས་བངས་འགལ་བ་ཤེས་བེད་དང་བཅས་པ་དང༌། རང་

ཚིག་འགལ་བ་དཔེ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདེན་ཞེན་གིས་ཁོ་བོའི་མ་མོ་

གཤམ་མོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང༌། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་ལས་བདེ་བ་མི་འབིན་ནོ་

ཞེས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ངག་སྔ་མས་

བཞག་པ་ཕི་མས་ཉམས་པར་བེད་པའི་དམ་བཅའ་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མ་

མདོར། སྔར་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་བ་ཞེས་ཁས་བངས་འགལ་བའི་དཔེ་སྟོན་པ་

ན་སྔར་གི་སྒ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཁས་བངས་འགལ་བ་

ལ་སྔ་ཕི་འགལ་བས་ཁྱབ་པས་སྔར་གི་སྒ་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ནི། ངག་སྔ་ཕི་འགལ་བའི་དབེ་བ་མེད་ཀང་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་

ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། 

ངག་དེ་ཉིད་ཀི་སྟེ་ཁྱོད་ཀི་ཤུགས་ལ་འོངས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དངོས་སུ་དམ་བཅས་

པའི་རང་གི་དོན་དང་འགལ་བ་དམ་བཅས་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རེས་

སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལར་བདེན་ཞེན་གིས་དམ་

བཅས་པའི་ངག་དེ་བརོད་པ་ན་ཤུགས་ཀིས་རང་གི་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་བསྟན་པ་

ཡིན་ལ། ཚིག་དེ་ལ་བརེན་ནས་དོན་དེ་དཔོག་པའི་བོ་དེ་འད་བ་ཡང་སྨྲ་བ་པོའི་ང་

རྒྱལ་གིས་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གེགས་བེད་དུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ལུང་ཡུལ་

ཀུན་ལ་གནོད་བེད་ཡིན་པ་དགག་པ་དང༌། འདོད་པ་ཙམ་གིས་ཚད་མར་འཇོག་པ་

སད་པའི་གནས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་དངས་

པའི་ལུང་དེ་ལ་བུ་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ན་གཞི་དཀར་

ཆོས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། བདེ་བ་བསྐྱེད་པ་དང་མི་སྐྱེད་པ་གཉིས་དམ་

བཅས་པ་གེགས་བེད་པར་ཇི་ལར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བརོད་བའི་

དོན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་གེགས་བེད་དུ་བསྟན་པ་དང༌། ཚད་མས་གྲུབ་ན་ལྡོག་

ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་

སོགས་དཀར་ཆོས་སུ་དམ་བཅས་པ་དང༌། དེ་ལས་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བར་དམ་

བཅས་པ་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུལ་གེགས་བེད་ཡིན་ཏེ། གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཆོས་

དངོས་འགལ་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་སྟོབས་མཚུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་
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ཐལ། གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཆོས་དངོས་འགལ་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཐ་དད་

གང་ཞིག །གཉིས་ཀ་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པར་མཚུངས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། རགས་

ཀང་ཁས་བངས་ཏེ་དེ་མ་གྲུབ་ན་ཁས་བངས་ཙམ་གིས་འཇོག་པ་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་ཚད་མས་གྲུབ་ན་གེགས་བེད་

དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་ལ་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་

དང་མི་འབྱུང་བ་གཉིས་གནོད་བེད་དང་གནོད་བར་གྲུབ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་གི། ཕན་

ཚུན་གེགས་བེད་པར་ནི་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཅིག་ཤོས་དང་དངོས་འགལ་སྦྱིན་

སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་གཅིག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པར་ཐལ། ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་གིས་དེ་དང་དངོས་འགལ་ཚད་མ་

མ་ཡིན་པའི་དོན་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བ་ངེས་གཞལ་

བའི་གནས་གསུམ་ག་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། 

གཞལ་བའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་ཡིན་པས་གཞལ་བའི་

གནས་གསུམ་གའི་ལྡོག་ཕོགས་དམ་བཅས་པ་ལ་ལུང་གིས་གནོད་པར་བེད་པ་ཁོ་

ནའོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཚད་མར་ཁས་བངས་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་ཇི་ལར་

གཅིག་བསྟན་བཅོས་ནི་གཞལ་བའི་གནས་ཀུན་ལ་ཚད་མ་དང༌། ལྡོག་ཕོགས་ལ་

གནོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ་གཞན་རང་ཚིག་ནི་དེ་ལར་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། 

བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་པ་གིས་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཚད་མར་འགྱུར་བ་གང་ཞིག་རང་

ཚིག་ཀང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། བསྟན་བཅོས་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཚད་མ་ཡིན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ནོ་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་འདི་ནི་གི་ན་སྟེ་རྫུན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཞེན་པའི་བརོད་བས་

སྟོང་པའི་ཚིག་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། བསྟན་བཅོས་དེ་ཡུལ་ཀུན་གི་ལྡོག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་དུ་

ཁས་མ་བངས་ཀང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གནོད་བེད་ཡིན་ནམ། འདོད་པ་ཙམ་གིས་གནོད་

བེད་དུ་བཞག །དང་པོ་མི་འཐད་པ་ནི་བསྟན་ཟིན་ལ། གཉིས་པ་ལར་ན། བསྟན་བཅོས་

འདིའི་ཚད་མ་ཉིད་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་པ་སྟེ། ལར་སྣང་དུ་

ཐལ། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པས་ཚད་མར་བས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ཕོགས་སྐྱོན་དུ་བཞག་པ་མི་འགལ་བ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་རང་གི་ཚིག་དང་བསྟན་བཅོས་འགལ་བ་དག་ལ་རང་གི་

བརོད་བའི་དོན་ལ་གེགས་བེད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལས་རང་གི་

བརོད་བའི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་ཁོ་ནར་ཟད་ལ་དེ་ལ་ཡིན་ན་གཉིས་པོ་ཇི་ལར་

ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པ་

ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པ་དེ་

ནི་ཕོགས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་བསྟན་པ་ཕོགས་ཡང་དག་ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བརོད་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པའི་ཆ་ནས་ཕོགས་

སྐྱོན་དུ་བཞག་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པའི་སོ་ནས་སྐྱོན་ཅན་དུ་བསྟན་

པ་དང༌། སྒས་སྐྱོན་ཞུགས་ན་ཡང་དག་སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཞལ་

བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང༌། དཀར་པོའི་ཆོས་ལས་བདེ་

བ་སྟེར་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེའི་ཚིག་ལས་བརོད་བའི་དོན་ལ་ངེས་པ་མི་སྐྱེ་
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བའི་ཕིར་ཏེ། ངེས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དམ་བཅའི་ཚིག་སྐྱོན་ཆགས་པར་

བཞག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འོ་ན་ཇི་ལར་ཞེ་ན། དོན་གང་ཞིག་དམ་བཅའི་ཚིག་གི་ཆ་ཇི་

ཙམ་གིས་བསྟན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དེ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཤིང་མི་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་ཚིག་དེ་སྐྱོན་ཅན་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དམ་བཅའི་ཚིག་གཉིས་པོ་དེ་ཕོགས་ཚིག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཚིག་དེ་གཉིས་ཀི་དོན་དེ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། 

དམ་བཅས་པའི་ཚིག་ཡང་དག་གིས་ནི་སྨྲ་བ་པོ་རང་གི་བསམ་པའི་དོན་ཚད་མའི་ཡུལ་

དུ་སིད་པར་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ཅིང་བསྟན་པར་ནུས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་སྔ་

མ་དེར་ཐལ། དམ་བཅའི་ཚིག་གཉིས་པོ་དེ་ནི་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཆོས་དངོས་འགལ་

སྡུད་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒ་རག་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་ཇི་ལར་

ཚད་མས་གནོད་ན་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཏུ་མི་སིད་པ་བཞིན་དུ་གཞི་གཅིག་ལ་འགལ་

བ་ཉེ་བར་སྡུད་ན་ཡང་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཏུ་སིད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སྒའི་སྐྱོན་ཞུགས་ཀང་དོན་ལ་སྐྱོན་མ་ཞུགས་ན་དམ་བཅའི་ཚིག་

སྐྱོན་མེད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གཞན་གི་རེས་སུ་དཔག་པར་ནི་དོན་གི་སྐྱོན་ཞུགས་

པ་ཙམ་གིས་ནི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་གི་སྐྱོན་ཡོན་གཙོར་བེད་པ་སྟེ། 

དེའི་ཆ་ནས་སྐྱོན་ཡོན་ཏུ་འགྱུར་བ་རིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དོན་སྐྱོན་མ་

ཞུགས་ཀང་བརོད་ཚུལ་ལྷག་ཆད་ཅན་གི་དོན་ཇི་ལ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་བརོད་པས་

སྨྲ་བ་པོ་ལ་གཞན་གི་སུན་འབིན་གི་ཀན་ཀར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་གི་སྐྱོན་

ཡོན་གཙོ་བོར་བེད་པ་གཞན་དོན་ལེའུའི་སབས་ཀུན་ལ་ཟེར་བ་མ་ཡིན་གི། གཞན་
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དོན་རེས་དཔག་ལ་ཡིན་ཏེ། དོན་སྐྱོན་མ་ཞུགས་ཀང་ངག་ལྷག་ཆད་ཅན་དུ་བརོད་པ་

ལས་སྒུབ་ངག་འགོད་པའི་རྒོལ་བ་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་སྐྱོན་དང་

དོན་སྐྱོན་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཚིག་སྐྱོན་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་གི། སྒྲུབ་

ངག་འགོད་པའི་ཚེ་སྒ་སྐྱོན་ཞུགས་ན་དོན་སྐྱོན་ལ་རོག་པའི་སྔ་རོལ་གཙོ་བོའམ་རེ་

ཐོག་མར་སྒ་སྐྱོན་ཞུགས་པར་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་སུན་ཕྱུང་བར་འགྱུར་བའི་དོན་ཡིན་

ནོ། །གང་དག་གཞན་གིས་སུན་འབིན་བརོད་པའི་ཚེ་ཚིག་སྐྱོན་ཡིན་གི་སྐྱོན་རྣལ་མ་

མིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་དཔད་པ་མ་དག་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་གསལ་ཏེ། རིགས་པའི་

དབང་ཕྱུག་གིས། དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཀུན་དོན་སྐྱོན་དང་སྒ་སྐྱོན་ཀུན་དང་བྲལ་བ་

གཅིག་དགོས་པར་གསུངས་ལ། རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་དེ་ལར་ཤེས་པར་བེད་དགོས་

པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་རང་གི་ཚིག་

དང་འགལ་བ་དང་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་བ་དག་ལ་གེགས་བེད་ཙམ་དུ་མཚུངས་

པས་གནོད་བེད་ཡིན་མིན་གི་བེ་བྲག་ཅི་ཡང་མེད་ན་འོ་ན་རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་

དང་སྔར་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་བའི་གེགས་བས་སའི་ཡུལ་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀི་

ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་ལུང་གིས་གྲུབ་པའི་བེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རོད་པ་དེའི་དོན་ནི་དེ་གཉིས་ལ་གེགས་བེད་ཡིན་མིན་གི་བེད་

པའི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། གེགས་བས་སའི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ཡང་མེད་པར་

ཐལ། ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གེགས་བས་སའི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་འདོད་པའི་མདོའི་
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འགྲེལ་བེད་སྔ་མའི་ལུགས་བརོད་པ་དང༌། རང་གི་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ཅན་འགྲུབ་པ་གཞུང་ལུགས་འགའ་ཞིག་ཁས་བངས་པ་ལ་མ་

བརེན་པར་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གང་ལ་དཔོད་པ་མི་འཇུག་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། གེགས་

བེད་པ་གདོན་མི་ཟ་བར་ལུང་ཁས་བངས་པ་ལ་བརེན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་ཁས་

བངས་པ་མེད་ན་དཔོད་པ་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་རང་ཚིག་

དང་འགལ་བ་དང་ལུང་དང་འགལ་བའི་གེགས་བས་སའི་གཞི་ཁྱད་པར་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ལུང་དང་འགལ་བ་འདིའི་གེགས་བེད་པའི་ཡུལ་ནི་ཆོས་ཅན་ལུང་གིས་གྲུབ་

པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ་རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ནི་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་ལུང་

གིས་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གེགས་བེད་དུ་བརོད་པ་རིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་

སྔ་རབས་པའི་ལུགས་བརོད་པ་ཡིན་གི། རང་གི་ལུགས་དང་འགལ་བས་དགག་པར་

བ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་བ་འདི་ལ་ཡང་གེགས་བེད་དུ་འགྱུར་བ་

གཞན་ལུང་གིས་གྲུབ་པ་ཁོན་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་བརེན་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པར་

ཐལ། ཆོས་ཅན་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སབས་སུ་ཡང་གེགས་བེད་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྒོལ་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཁོ་བོའི་མ་མོ་གཤམ་མོ་ཞེས་དམ་

བཅས་པའི་དོན་དེ་གཞན་གི་ཁ་ནས་བྱུང་བའི་ལུང་ཁས་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྔར་

འཐད་ལྡན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་ནས་ཕིས་ཡང་རང་ཚིག་གིས་འགོག་པར་བེད་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར། བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་ཆོས་ཅན། ལུང་གིས་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་བལོས་

ནས་གེགས་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མོང་བས་གྲུབ་པའི་གཞི་ལ་ཡང་གེགས་བེད་
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དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། དོན་བསྡུས་ན་དེ་ཙམ་གིས་ཀང་དེའི་ངག་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །སྔར་གི་རོད་པ་དེའི་ལན་རང་གི་ལུགས་ནི་ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་དང་རང་

ཚིག་དང་འགལ་བགེགས་བས་སའི་གཞི་ཆོས་ཅན། ལུང་གིས་གྲུབ་པ་ལ་བལོས་མི་

ལོས་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་གེགས་བས་སའི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔ་

མ་དག་སྔ་མས་བཞག་པ་ཕི་མས་ཉམས་པར་བེད་པའི་གཞི་ལ་གེགས་བེད་དུ་འགྱུར་

ལ་ཕི་མ་དག་གཅིག་དངོས་ཤུགས་འགལ་བའི་གཞི་ལ་གེགས་བེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

ལན་འདི་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པས་གོ་བར་དགོངས་ནས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ལ། འཐད་

ལྡན་དུ། ལན་དེ་ལར་མཛད་དོ། །ཕོགས་ཡང་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་མ་བསལ་བའི་

ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གྲགས་པས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་གྲགས་པས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང༌། ཡན་

ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་གི་ལུགས་རྣམ་

པར་བཞག་པ་དང༌། རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་དག་གྲགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་ཀང་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་དག་ནི་རིགས་པ་དུ་མ་དང་འགལ་ཏེ། རི་

བོང་ཅན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། ཕི་མ་ལར་ན་དོན་གང་

ལ་ཡང་དངོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་གང་ཡང་གདགས་སུ་མི་རུང་བས་མིང་གང་

ལས་ཀང་དོན་གོ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཐ་སད་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་

རོ། །དང་པོ་ལར་ན་བརོད་རུང་དེ་ཉིད་འདོད་པ་ཙམ་གིས་བེད་དམ་མི་བེད། ཕི་མ་

ལར་ན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་མའི་གཞལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཚད་
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མས་གྲུབ་ལུང་དང་འདོད་པ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་མི་བེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རི་བོང་

ཅན་དེ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཆ་དང་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་དོན་དེའི་

རོད་བེད་ཡིན་པའི་ཆ་གཉིས་དོན་དང་སྒ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སོད་ལུགས་སུ་འགྱུར་བས་སྒའི་བརོད་བ་དོན་དམ་པར་

གྲུབ་པ་དང་སྒ་རོག་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །བརོད་

རུང་འདོད་པ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་བེད་ན་འདོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པའི་བརོད་

རུང་དེ་ཉིད་མོང་བས་མི་གྲུབ་པའི་ཕིར་རགས་ལ་བརེན་དགོས་ལ་རགས་གཞན་

གཉིས་ལ་བརེན་ནས་མི་གྲུབ་པའི་ཕིར། གྲགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ངེས་པར་ཁས་

ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །གྲགས་པ་དངོས་སྟོབས་སུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་

དེ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོའི་སྟོབས་ལ་གནད་པའི་གཞལ་བ་མེད་ན་རོག་པས་

བཏགས་པའི་གཞལ་བས་དབུལ་བ་སུ་ཡང་མེད་པས་སོ་ཞེས་གསུང་བ་ཡང་དཔད་

པར་བ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། གཞུང་ལུགས་འདིར་མདོ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཚེ་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་དོན་བེད་ནུས་པ་

བཞག་ཏུ་མི་རུང་མོད། རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་

ལེགས་པར་འཇོག་མི་ཤེས་ན་ལུགས་དེ་གཉིས་ཀི་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་ཀུན་

རོབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་རི་བོང་གི་རྭའི་གཉེར་མ་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་

འབྲས་བུ་སྐྱེད་པ་དང་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་གཞི་མཐུན་རང་ལུགས་ལ་ཚད་

མས་ལེགས་པར་འཇོག་མི་ཤེས་ན། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་ལེགས་པར་

མི་རོགས་པ་བཞིན་ནོ། ངེས་ན་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་གི་ལུགས་མི་འད་བ་པདྨའི་
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འདབ་མ་ལར་མི་འདེས་པར་ཕེད་པར་བའོ། །གྲགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

ཀང་རང་དོན་གི་ལེའུའི་སབས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། 

འདིར་ནི་གྲགས་པའི་རགས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་བསལ་བ་སེལ་བེད་དུ་རྒྱས་པར་

ཤེས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་གྲགས་པ་ལ་བརའི་གྲགས་པ་དང་ཐ་སད་ཀི་

གྲགས་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་

གྲགས་རགས་སུ་འདོད་པ་ནི་འཐད་པར་མི་སེམས་ཏེ། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་

རགས་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དཔེར་རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དངོས་སོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཤིང་ཤ་པ་ཤིང་མ་ཡིན་པར་

དམ་བཅས་པའི་དོན་ལ་གྲགས་པས་གནོད་པར་གསུངས་པ་ཡང་ཤིང་གི་སྒས་

བརོད་མི་རུང་ལ་གནོད་པའི་དོན་ཡིན་གི་དེ་ལ་མ་ཡིན་ན་ཤིང་ཤ་པ་ཤིང་དུ་མངོན་

སུམ་གིས་དངོས་སུ་རོགས་པ་མི་སིད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གྲགས་པ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཚུལ་ལུགས་ལ་གྲུབ་པའི་བརོད་པའི་

ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ནང་གི་བརོད་པ་རྣམ་པར་རོག་པའི་ཤེས་པ་

གཏིང་ཚུགས་པ་རྣམས་དང༌། ཟླ་བ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

སོ། །ལྡོག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་ནི་བརོད་རུང་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་གྲགས་པས་གྲུབ་པས་

དེས་གནོད་པ་ལ་གྲགས་པས་གནོད་པར་བཏགས་པའོ། །ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་རི་བོང་

ཅན་གི་རོད་བེད་ཡིན་པའི་ཆ་དེ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པ་ཡིན་གི་སྒ་དེའི་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སོད་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་

ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཀིས་ཀང་གཟུང་དོན་དུ་བས་ཤིང་ཡིད་གཏད་ན་དེས་རུང་གི་
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དོན་ཡིན་པས་ཉན་ཤེས་དེས་དངས་པའི་བཅད་ཤེས་ལ་རི་བོང་ཅན་གི་དོན་སྤི་

འཆར་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་དེ་དག་མ་རོགས་པར་རྣམ་འགྲེལ་དུ།

ཚིག་སོགས་ཀུན་བཏགས་དངོས་མེད་ལ། །

ཞེས་པས་ཚིག་ཡིན་ན། དངོས་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་བསྟན་འདུག་སམ་ནས་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རོག་པར་བེད་དོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་རི་བོང་ཅན་སྒ་དེས་བརོད་དུ་

རུང་བ་ཡང་འདོད་པ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་བྱུང་གྲགས་པའི་སྤི་ལེགས་

པར་འཆར་བ་ན་ངེས་པར་སྒའི་སྤི་ཤར་ནས་རོག་ཡུལ་གི་དོན་གང་ཡང་རུང་བའི་ཡུལ་

ཅན་དུ་རུང་བའི་སྤི་ངེས་པར་འཆར་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རོག་པའི་ཡུལ་

ན་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་ལོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་ལ་དངོས་མིང་གཞན་ཡང་

མེད་ཅིང་བུམ་པ་ཞེས་པའི་དངོས་མིང་ཡང་མ་བཏགས་པའི་ཚེ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒས་

བརོད་རུང་དུ་འགྱུར་བ་ལ་རོག་པའི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཙམ་གི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆོག་པས་

བརའི་གྲགས་རགས་དང་དུས་ཕིས་དངོས་མིང་བཏགས་ནས་བུམ་པའི་ཐ་སད་བ་རུང་

སྒྲུབ་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ངེས་པ་ཅན་རགས་སུ་དགོད་དགོས་པས་ཐ་སད་ཀི་གྲགས་རགས་

སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་རིགས་པར་མི་སེམས་སོ། །གྲགས་པའི་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབས་

པའི་དགོས་པ་ནི་གཞན་སེ་དག་སྒ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་འདོད་པ་དང༌། 

རང་སེ་ཁ་ཅིག་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་མིང་རང་མཚན་དུ་འདོད་པ་བཀག་ནས་ཤེས་

བ་མཐའ་དག་རོག་པའི་ཡུལ་དུ་རུང་ཞིང་རོག་པའི་སྣང་བ་ངེས་མེད་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་

དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཞེས་གཉིས་སུ་ཕེ་
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བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་ལོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་ལ་

ལོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་དང་དོན་གཞན་ལ་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒར་རུང་བའི་ཕིར་

རོ། །དཔེར་ན་སེངེ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་དངོས་མིང་དང་དོན་

གཞན་ལ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། ཚད་མ་མདོའི་ལུང་གི་སོ་ནས་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་

གནོད་བེད་དུ་བསྟན་པ་དང༌། དེ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་དགག་མི་ནུས་པར་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དམ་བཅའ་དང༌། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དགོད་པ་དང༌། སྒ་བྱུང་

གྲགས་པ་ལ་གྲགས་པའི་སྒས་བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་ལས་བྱུང་

བའི་གྲགས་པ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་དང་འགལ་

བའི་དོན་གི་དམ་བཅའ་བ་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཀིས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་འདོད་པའི་སྒའི་བརོད་པར་བ་བར་རུང་བ་ཉིད་

ནི་ཆོས་ཅན། བརོད་བའི་དོན་རྣམས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་དེ། བརོད་བའི་དོན་རྣམས་

ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དགག་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་

ཙམ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་སོ་ནས་དོན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་

བྱུང་གྲགས་པའི་ལྡོག་ཕོགས་ལ་གནོད་པ་ལ་གྲགས་པས་གནོད་ཅེས་སྟོན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་སྒ་བྱུང་གྲགས་པའི་ལྡོག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་ཡིན་པ་ལ་ཁྱོད་ལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 205  

གྲགས་པའི་སྒས་བཏགས་ནས་བརོད་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ལ་གྲགས་པའི་སྒས་བརོད་པ་ལ་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་གྲགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་སྒའི་ཐ་སད་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣམ་པར་

རོག་པའི་ཡུལ་གི་ཆོས་ཡིན་པས་དེ་ལར་བརོད་པའི་ཕིར། རྣམ་འགྲེལ་དུ།

མངོན་སུམ་སོགས་ཀི་གཞལ་བ་ཡང༌། །

འཇལ་བེད་སྒ་སྒོག་བཏགས་ནས་བརོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་གནོད་བེད་ཀི་ངོ་བོ་གཞལ་བ་ཡུལ་ཅན་གི་

མིང་གིས་བཏགས་ནས་དེས་གནོད་པ་ལ་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གིས་གནོད་

ཅེས་གསུངས་པ་ལར། འདིར་ཡང་བརོད་རུང་གིས་གནོད་པའི་གྲགས་པས་གནོད་

ཅེས་བཏགས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ཡུལ་ཅན་མངོན་སུམ་སོགས་ལ་

གནད་བེད་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པའོ་ཞེས་འཆད་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཆད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཅི་ལར་སྒས་བརོད་རུང་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པ་དགག་མི་

ནུས་ཤེ་ན། བ་ལང་ཞེས་པ་དང་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་སྔར་བར་བས་པ་དང་མ་བས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་རོད་པར་བེད་པའི་སྒར་

འགྱུར་དུ་རུང་བ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར། རི་བོང་

ཅན་ཟླ་བ་ཞེས་བརོད་པ་ལ་བུ་སྔར་བར་བྱུང་བའམ་བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པ་ལ་བུ་བར་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་སྒའི་རུང་བ་ཉིད་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འགོག་པ་ལ་རོག་ཡུལ་གི་

དོན་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་དེས་གནོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁྱོད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལུང་གི་འབྲེལ་དགོད་པ་དང༌། ལུང་དང་བ་དང༌། ལུང་གི་
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དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་ཀི་སྒ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། རོག་

ཡུལ་དང་དེ་ལ་རོད་བེད་དུ་དངོས་སུ་གྲགས་པ་མེད་ཀང་ཁྱོད་ཀིས་དེ་བརོད་རུང་དུ་

གྲུབ་པར་སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོས་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དངོས་སུ་

ན་དོན་དེ་ལ་བརོད་རུང་དུ་འབྲེལ་བ་ཡིན་པས་དེ་ལར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ལ་འབྲེལ་བར་ཐལ། རོག་ཡུལ་གི་དོན་དེ་ཁྱོད་ཀིས་བརོད་དུ་རུང་བའི་སྟོབས་ཉིད་

ཀིས་དེ་ལ་འབྲེལ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་

དཔག་པ་མེད་ལ། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གྲགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་ན་བསལ་བ་

དེ་ཡང་ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ལུང་སྔ་ཕི་འདི་གཉིས་ཀི་དོན་ལ་སློབ་དཔོན་

ཆོས་མཆོག་གིས་ལུང་དང་པོས་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་འགྲན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་

དངོས་སུ་བསྟན་པས་ཤུགས་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མའི་

གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་བསྟན་ལ། ལུང་གཉིས་པས་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་

སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པས་བསྟན་པར་བཞེད་ལ། སློབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ། ལུང་སྔ་མ་དང་

པོས་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་པ་དང༌། ལུང་གཉིས་པས་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་

པར་བསྟན་པར་བཞེད་ལ། སློབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོས། ལུང་སྔ་མས་གནོད་བེད་

མེད་པ་གཙོ་བོ་དང༌། སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པ་ཕལ་པའི་ཚུལ་དུ་བསྟན་ལ། གཉིས་པས་དེ་

ལས་བཟློག་སྟེ་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པར་བསྟན་ན་གནོད་བེད་མེད་

པ་དེས་གྲུབ་པས་ལོགས་སུ་བསྟན་པ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྒྲུབ་བེད་ཡོད་ཀང་

ལྡོག་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་འགལ་ཟླའི་ཚད་མ་ཡང་ཡོད་དམ་སམ་དུ་དོགས་པ་བཅད་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པའི་ཆེད་དུ། གནོད་བེད་མེད་པ་ལོགས་སུ་བསྟན་ལ། གནོད་བེད་མེད་ཀང་སྒྲུབ་

བེད་ཀང་མེད་དམ་སམ་པའི་དོགས་པ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པ་ལོགས་

སུ་སོས་སོ། །དེས་ན་ལུང་དང་པོ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་

སུ་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་འགྲན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་ཤུགས་ལ་

དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་བསྟན་

པའི་ཕིར། ལུང་གཉིས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྒ་བྱུང་གྲགས་པའི་

ལྡོག་ཕོགས་ཚད་མའི་བསལ་བར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་

ཡོད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། མདོ་མཛད་པ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བར་སྒྲུབ་པའི་དོན་གྲགས་རུང་ལ་བཞེད་ཀི་

གྲགས་ཟིན་ལ་མི་བཞེད་པ་དང༌། ལུང་དང་པོས་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་གནོད་བེད་

མེད་པར་བསྟན་པ་དང༌། ལུང་དང་པོས་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་དངོས་འགྲན་ཟླའི་ཚད་

མ་མེད་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་ཤུགས་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་དཔག་

གི་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་

སྒས་བརོད་རུང་གིས་གནོད་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ནི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཏེ། རོག་ཡུལ་གི་དོན་གང་ལ་ཡང་

ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་མ་ཡིན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། མདོ་མཛད་པ་

དོན་ཐམས་ཅད་ལ་སྒ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརོད་རུང་གིས་ཁྱབ་པར་བཞེད་ཀི། གྲགས་

ཟིན་དུ་མི་བཞེད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། ཡང་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སྔ་མ་བར་སྤོད་པས་སྒ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བྱུང་གྲགས་པ་ལ་གནོད་པའི་གཏན་ཚིགས་རི་བོང་ཅན་འདོད་རྒྱལ་བའི་ཟླ་བའི་སྒས་

བརོད་དུ་མི་རུང་སྟེ། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་བཀོད་པ་ནི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་མི་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བཤད་ནས་རགས་དང་རགས་སྒྲུབ་སྔ་

མ་ལར་རོ། །

གཞུང་འདི་བཀོད་པའི་དགོས་པ་ནི་སློབ་དཔོན་གིས་དམ་བཅའ་ལར་སྣང་གི་

དོན་ལ་གྲགས་པས་གནོད་པར་གསུངས་པ་ནི། གྲགས་རུང་ངམ་བརོད་རུང་ལ་

དགོངས་པ་ཡིན་གི་གྲགས་ཟིན་ལ་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡིན་ན་བར་སྤོད་པས་

སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་གནོད་བེད་དུ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་འདི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མི་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རིགས་པ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཟླ་བར་གྲགས་མ་ཟིན་པའི་དོན་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །བརོད་རུང་གི་དོན་ལ་སློབ་དཔོན་བཞེད་པར་སྔར་བསྒྲུབས་ཟིན་

པས་ཚིག་དོན་དེ་ལར་བཤད་ཀི། བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་ཞེས་པར་བཤད་ནས་གྲགས་པས་གནོད་པའི་དོན་གྲགས་

རུང་ལ་བཞེད་ཀི་གྲགས་ཟིན་ལ་མི་བཞེད་པ་བསྒྲུབ་བར་བས་ནས་གཞུང་གི་དུམ་བུ་

ཕི་མ་གཉིས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དགོད་དོ། །གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་བར་སྤོད་པས་རི་བོང་

ཅན་འདོད་རྒྱལ་བའི་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ལ་གནོད་བེད་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། རི་

བོང་ཅན་ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ནི་དངོས་དབང་གིས་ཟླ་

བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་

གིས་ནི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གྲགས་པས་གནོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གི་དཔེར་
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བཀོད་པ་ཡིན་ལ་དཔེ་དེ་གཉིས་ལ་རོད་པའི་ལན་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དམ་

བཅའ་ལར་སྣང་གི་དཔེ་འཆད་པའི་སབས་སུ་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གི་དཔེ་སོས་

པའི་དགོས་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞུང་འདིས་ཀང་ལུང་དང་པོའི་དོན་དོན་

གིས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གྲགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་ན་བསལ་

བ་དེ་ཡང་ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོས་པར་རིགས་ཀི་ལུང་དང་པོ་སོས་པ་ལ་དགོས་

པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་ལ་ཞེས་

དེ་སད་དུ་བརོད་པས་ནི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་འདི་དགག་

པར་མི་ནུས་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འདི་ལ་འགོག་བེད་ཡོད་ན་རེས་

དཔག་གིས་འགོག་དགོས་པ་ལ་འདི་འགོག་བེད་ཀི་རེས་དཔག་མེད་པར་བསྟན་པའི་

ཕིར། གཞུང་འདིས་ལུང་དང་པོའི་དོན་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་པ་

མདོར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དམ་སོས་པ་ནི་དགོས་པ་འོག་མ་སྡུད་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལུང་དང་པོ་དེ་སད་དུ་བརོད་པས་ནི་ཆོས་ཅན་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་ལྡོག་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཟླ་བོའི་ཚད་མ་མེད་པ་དངོས་སུ་

བསྟན་པའི་སོ་ནས་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་ངེས་པར་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞུང་འདིའི་དོན་ལ་སློབ་དཔོན་ཆོས་

མཆོག་གིས་རྣམ་འགྲེལ་དུ།

རེས་དུ་དཔག་པས་བསྒྲུབས་རྣམས་ལ། །

འགལ་བ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཅན། །
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མེད་པར་སྟོན་ཡིན་དེ་ལ་བུའི། །

གྲགས་པའི་རེས་དཔོག་རེས་ཡིན་ཕིར་རོ། །

ཞེས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་དོན་གཅིག་ཏུ་མཛད་ནས། དེའི་དོན་སློབ་དཔོན་ལྷ་

དབང་བོས། སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་འགྲན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་བསྟན་པས་གྲགས་

པའི་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་དོན་དུ་བཤད་པ་ལ་དགག་

པ་མཛད་དེ། དེ་ལ་ཡིན་ན་གཞུང་འདིའི་རྒྱས་བཤད་ངེས་ན་ཚད་མས་ངེས་པར་

བརོད་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་དང་ཤིན་ཏུ་འགལ་བས་མི་འཐད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་

ཚད་མ་མདོའི་འགྲེལ་བེད་ཁ་ཅིག་གིས་གཞན་དུ་འཆད་པ་སོགས་ཀང་མི་འཐད་

པར་བསྟན་ནས། རང་གི་ལུགས་ནི་ལུང་དང་པོས་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་འགལ་བ་ལ་

མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་དངོས་སུ་བསྟན་ཅིང༌། སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་

གནོད་བེད་ཡོད་ན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་གནོད་དགོས་པ་

ལ་དེས་མི་གནོད་པར་བསྟན་པས་ཤུགས་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་རེས་དཔག་

གི་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤུགས་བསྟན་ཡིན་པ་ལ་

དགོངས་ནས་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུང་ངོ༌། །རྣམ་

འགྲེལ་གི་གཞུང་དེའི་དོན་ཡང་དེ་ལར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལུང་དང་པོའི་དོན་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་

པར་བཤད་པ་དང༌། ལུང་གཉིས་པའི་དོན་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པར་

བཤད་པ་དང༌། ལུང་དང་པོའི་ཤུགས་བསྟན་གི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་ན་རེས་དཔག་གིས་འགོག་དགོས་
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པ་དང༌། དམ་བཅའ་ལར་སྣང་གི་དཔེ་འཆད་པའི་སབས་སུ་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་

གི་དཔེ་སོས་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་

འགོག་བེད་ཡོད་ན་དེ་འགོག་པ་ནི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། མངོན་

སུམ་གིས་ནི་དེ་འགོག་ན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་རུང་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་ལ་

སྣང་དགོས་པ་ལ་མངོན་སུམ་ལ་མི་སྣང་བས་དགག་དགོས་ལ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་

ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་དུ་རུང་བ་ཉིད་ཡོད་ཀང་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བར་མ་ངེས་བའི་

ཕིར་རོ། །མངོན་སུམ་གིས་དེ་འགོག་ན་དོན་གཞན་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཤུགས་ལ་

དགག་པར་བར་མེད་པས་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ལ་མི་སྣང་བས་དགག་དགོས་ན་

སྣང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་པར་རོག་པའི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། སྒ་དོན་མངོན་སུམ་གི་ཤུགས་རོགས་སུ་ཡང་མི་རུང་

བར་སྟོན་པ་མི་འཐད་དོ། །རེས་དཔག་གིས་འགོག་གོ་ཞེ་ན། དེས་མི་འགོག་སྟེ། དེ་

འགོག་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ནི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་དེས་མི་གནོད་ཀང་གཏན་ཚིགས་གཞན་གིས་གནོད་དོ་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་གང་ལ་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཉིད་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་དཔེར་

སོས་པ་དེ་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསྒྲུབ་བ་ལ་གྲགས་པས་གནོད་པའི་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པའི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་རོགས་པ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀིས་བསྟན་པའི་དཔེ་དེ་
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དཔེར་བརོད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་ལར་སྣང་གི་དཔེ་འཆད་པའི་

སབས་སུ་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གི་དཔེ་སོས་པ་དགོས་པ་འདི་ཡིན་ཞེས་རོགས་

པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚད་མ་མདོར་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གྲགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་

གིས་ན་བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

རོད་བེད་ཀི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་གྲུབ་པ་དག་ནི་རོག་ཡུལ་གི་དོན་གང་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་

པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ནས་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རོད་བེད་སྒའི་བརོད་

རུང་དོན་གང་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་ནི་དོན་བརོད་པ་

བར་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ལ་བར་སྦྱོར་བ་དེ་ཡང་འདོད་པ་ཙམ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་པ་དེས་

ནའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གི་ཡུལ་ལ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་

བ་མེད་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་དོན་བཤད་པ་དང༌། རི་བོང་ཅན་དངོས་དབང་གིས་

ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རེས་དཔག་མེད་པར་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་

བཤད་པ་དང༌། དེ་ལར་བཤད་པས་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་

བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལུང་དང་པོ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་གོ་བས་དངོས་སྟོབས་རེས་སུ་དཔག་པའི་

ཡུལ་ལ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་མེད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་དངོས་

སྟོབས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཚད་མས་ངེས་པར་བརོད་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་ན་དངོས་སྟོབས་
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རེས་དཔག་གིས་གནོད་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་གནོད་བེད་སྟོབས་ལྡན་དུ་བརོད་པ་

དེས་ནའི་ཕིར། སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ལྡོག་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གེགས་

ཡོད་པར་དོགས་པ་རྣམས་ནི་རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་

གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚུལ་གསུམ་

པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ལ་འགྲན་ཟླ་དང་བཅས་པ་དང་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་

གཉིས་ལས་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཅིག་

ཤོས་ལ་ངེས་པ་མེད་པས་རེས་དཔག་ཡིན་ན་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་མེད་པས་

ཁྱབ་པར་ཅི་ལར་བརོད་ཅེ་ན། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ལ་

འགྲན་ཟླ་ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་དབེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་འདའི་རེས་དཔག་གཅིག་

ལ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་སིད་པ་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད་དེ་དང་ལྡན་པའི་རེས་དཔག་

གཞན་ལ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཙམ་གིས་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་དེ་

མེད་པར་མ་ངེས་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་གཞན་ལ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་མ་མཐོང་

བས་མེད་པར་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཡུན་རིང་པོར་མ་མཐོང་བ་

རྣམས་ལ་ཡང་དུས་ཕིས་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བ་སྐྱེ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མངོན་རེས་གཉིས་ཀ་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་

པར་གྲུབ་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། འགྲན་ཟླའི་གཏན་ཚིགས་གཅོད་བེད་

ཚུལ་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་ཡོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་

སྟོབས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པས་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་

མེད་པར་བསྟན་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དག་ཀང་
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འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ཀ་ཡང་གཞལ་བ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཚད་མར་གྲགས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་དོན་གིས་བསྟན་པའི་

ཕིར་རོ། །མངོན་སུམ་གིས་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཀང་རེས་དཔག་ལ་དེ་

ལར་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་ཡང་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་དེ་ལར་འགྱུར་

བར་ཐལ། མངོན་སུམ་དང་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པར་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་

ལྡན་པ་གཅིག་ལ་འགྲན་ཟླ་མཐོང་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་མངོན་སུམ་

གིས་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་འཇོག་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

རེས་སུ་དཔག་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གང་གི་ཕིར་ན་

གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་འཇོག་པའི་ཁྱད་པར་དེ་ལ་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་གང་ཞིག་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཚད་མར་འཇོག་པ་ལ་ཚད་

མའི་མཚན་ཉིད་ལས་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

བརོད་པར་འདོད་པའི་གྲངས་གཅིག་པ་ཅན་གཅིག་པུ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཚུལ་གསུམ་

ལས་གཞན་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་ཡོད་པ་ཉིད་ཀིས་རགས་ཡང་དག་ལ་

འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་གཅོད་པའི་ཕིར། འགྲན་ཟླའི་གཏན་ཚིགས་མ་བསྟན་པ་སྟེ། 

བསྟན་པར་མི་ནུས་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རེས་དཔག་ཙམ་ལ་འགྲན་ཟླ་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་ལ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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མེད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚུལ་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་རགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཡོད་པ་དགག་པ་དང༌། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་དང༌། ཚུལ་གསུམ་པའི་

རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ལ་འགྲན་ཟླའི་ཚད་མ་མི་སིད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། བརོད་པར་འདོད་པའི་གྲངས་གཅིག་པ་ཅན་གི་དོན་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་

དང༌། མཚན་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། འགྲན་ཟླ་དོན་ལ་མེད་པ་དེའི་དོན་དུ་མི་འཐད་པ་དང༌། འགྲན་ཟླ་མ་མཐོང་

བ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བརོད་པར་འདོད་པའི་གྲངས་གཅིག་

པ་ཅན་གི་དོན་དང་དེ་འགྲན་ཟླའི་གཉེན་པོ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། མ་མཐོང་བ་ཡིན། 

གཉིས་ཀ་ལར་ཡང་དེ་ཚད་མས་ངེས་དགོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཁྱོད་ལར་ན་ངེས་མི་

ནུས་ཏེ། རེས་དཔག་ཚད་མའི་ཁྱད་པར་འདི་ལ་འགྲན་ཟླ་མེད་དོ་ཞེས་འདི་འད་བའི་

ངེས་པ་སིད་པ་ཡོད་དམ་སྟེ་འགྲན་ཟླ་མི་སིད་པར་ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ། རེས་

དཔག་ཆད་མའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པ་གཅིག་ལ་འགྲན་ཟླ་མཐོང་བའི་ཕིར། རགས་

བསལ་ཁས་བངས༌། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་ཁྱད་པར་མེད་པ་གཅིག་ལ་

ཉེས་པ་མཐོང་བ་ནི་དེ་དང་མཚན་ཉིད་ཁྱད་པར་མེད་པ་གཞན་ལ་སྐྱོན་ལྡོག་པར་ངེས་

པར་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ལེའུ་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། བརག་པ་གཉིས་པ་ལར་འགྲན་ཟླ་མ་མཐོང་བ་ངེས་ནུས་ཀང་དེ་

འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རིགས་པ་ནི། འགྲན་ཟླ་མ་མཐོང་བས་མེད་པར་མི་

འགྲུབ་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུའི་བོའི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སོབས་པའི་དབང་གིས་ཚད་མ་

དག་གི་མཚན་ཉིད་བརོད་པ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། དེར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཐལ། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དངོས་པོ་ལ་གནས་པས་ཚད་མར་འགྱུར་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མི་སླུ་བའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པ་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་དེ་ཡང་དེ་

ལར་ངེས་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་

དཔག་ལ་འགྲན་ཟླའི་ཚད་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས་བངས། གཉིས་པ་

ནི། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བརོད་པར་འདོད་པའི་གྲངས་གཅིག་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པའི་རགས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རགས་ཡང་དག་གི་ཐ་སད་དུ་བར་མི་རུང་སྟེ། 

རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ཕོགས་ཀི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཞིན་

ནོ། །དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ཡང་དག་ལ་འགྲན་ཟླའི་རགས་མི་སིད་

པར་ཐལ། རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་ལ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཟུར་དུ་

སོས་པའི་ཡང་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་རགས་ཀི་ཚུལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་

མི་རུང་བར་ཐལ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་དགོད་དོ། །སྔ་མ་ཁཅིག་གིས། གཞུང་

འདི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་དག་གིས་ཚུལ་དྲུག་པ་ཚུལ་ལྔ་པོ་

ཚད་མས་ཤེས་པ་ཉིད་སྟོན་པ་ལ་འཆད་པ་ནི་འབྲེལ་བ་མེད་དེ། འདི་ནི་རགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ཙམ་གིས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བར་སྟོན་པ་

ཡིན་ཏེ། གང་དུ་སོས་ན་གང་ཞིག་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་པ་བརོད་པ་ཞེས་དང༌། མེད་ལ་

མེད་པར་ངེས་པ་ཞེས་པ་དེར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འགྲན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་ངེས་མི་ནུས་ན་ཁྱེད་ཀི་རེས་དཔག་

ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ལ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལ་བརེན་པར་ཇི་སད་དུ་བཤད་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ནི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལ་བརེན་པ་དེའི་མཚན་

ཉིད་ཞུགས་པ་ཅན་གི་འགྲན་ཟླ་མི་སིད་པའི་ཕིར། ཚུལ་གསུམ་ཚང་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་ན་དེའི་ལྡོག་ཕོགས་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་མི་སིད་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བརོད་པར་འདོད་པའི་གྲངས་གཅིག་པ་ཅན་གི་བསལ་བ་འགལ་

བ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་སློབ་དཔོན་གིས་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བརོད་

པར་འདོད་པ་གྲངས་གཅིག་པ་ཅན་ཉིད་ཀང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་རེས་དཔག་གི་

ཡུལ་འདི་ལ་སློབ་དཔོན་མི་འདོད་ཅིང་འདོད་པ་མི་རིགས་པ་ཉིད་དེ་དེའི་གཞལ་བ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་དེའི་ཕིར་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་མི་སིད་ཀང་འགལ་བ་མི་

འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་འདིའི་ཡུལ་ནི་

ཚུལ་གསུམ་ལུང་ལ་བརེན་པའི་སབས་སུ་སིད་པར་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གི་

སབས་སུ་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་དཔག་དེ་ལ་གཞལ་

བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་བརོད་པ་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་བཤད་པ་དེ་

ལར། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དག་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་

གནོད་པར་བེད་པར་བརོད་པ་རིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཚད་མས་གྲུབ་

པ་ལ་དངོས་འགལ་སྒྲུབ་བེད་མེད་ཅིང་བརོད་པར་འདོད་པ་གྲངས་གཅིག་པ་ཅན་

རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་རུང་བ་དེའི་ཕིར། ཐལ་བ་སྔ་མ་འདོད་ན། དངོས་པོ་

སྟོབས་ཤུགས་རེས་དཔག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་གཉེན་པོ་ལྡོག་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཚུལ་
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གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་བཅས་པ་སིད་པ་

སེལ་བར་བེད་པ་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཞལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་བེད་

པ་རིགས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དེས་ན་ལུང་དང་པོ་ལ་བརེན་ནས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་

ལར་དངོས་སྟོབས་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ལ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ནི་མེད་

པར་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ལྡོག་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་མེད་པར་རོགས་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རི་བོང་ཅན་དངོས་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་

སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་བཤད་པའི་དགོས་པ་དང༌། གཏན་ཚིགས་ལར་

སྣང་གི་དཔེ་གཉིས་ལ། རོད་པ་སང་བ་དང༌། དེས་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། དགོས་པ་དམ་བཅའ་བ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུང་དང་པོའི་དོན་

སྔར་བཤད་པ་ལས་ཡང་ན་དོན་གཞན་སྟོན་པ་ནི། ལུང་དང་པོ་ཆོས་ཅན། སོས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། རི་བོང་ཅན་དངོས་དབང་གིས་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་འཇིག་རེན་གི་སྒས་

བརོད་རུང་སྒྲུབ་པ་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་པར་བརོད་པ་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལར་བརོད་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གྲགས་

པའི་རེས་དཔག་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཡུལ་ཐ་དད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་

གྲགས་པའི་རེས་དཔག་ཡུལ་ལ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བསྟན་ནས་རོགས་པ་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོའི་སྟོབས་ཀིས་ཞུགས་པ་དངོས་

ཀི་གཞལ་བར་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་རེས་སུ་བེད་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་
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གྲགས་པའི་རེས་དཔག་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཉིད་དུ་ལུང་དང་པོ་འདིས་བསྟན་པ་

དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལུང་གཉིས་པས་ཀང༌། རི་བོང་ཅན་ཆོས་

ཅན། ཟླ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རགས་འདིའི་བསྒྲུབ་བ་འགོག་པའི་

དོན་འཆད་པ་ལ་སྦྱོར་ན་ཇི་ལར་ཞེ་ན། ལུང་གཉིས་པས་རི་བོང་ཅན་དངོས་དབང་

གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་མེད་དེ། དེ་ཡོད་ན་རེས་དཔག་

གིས་སྒྲུབ་དགོས་པ་ལ་དེས་མི་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་སྟོན་པ་དེ་འགོག་པ་ནི་རེས་སུ་

དཔག་པ་ལས་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་དེ་སྒྲུབ་པ་ནི་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ལ་བཤད་དོ། །རགས་

དེས་མི་སྒྲུབ་ཀང་གཞན་གིས་སྒྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གང་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཅེས་སོགས་དང་དེ་

ལ་གནོད་བེད་ཡོད་པ་ནི་སྒ་ནི་བར་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་སོགས་ལུང་གཉིས་པ་

ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་སང་དངོས་དང༌། བརའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ལ་དོན་

གཅིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མེད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། དཔེ་དང་པོ་ལ་རོད་པའི་ལན་དུ་སྦྱར་བ་དང་དཔེ་གཉིས་པ་ལ་རོད་པའི་ལན་

དུ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང༌། ཟླ་བར་

གྲགས་ཟིན་དཔེར་དགོས་ན་ཡང་དཔེ་མེད་པ་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རི་བོང་ཅན་

ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རགས་འདི་མི་མཐུན་ཕོགས་

ཁོ་ན་ལ་འཇུག་ཅིང་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པའི་འགལ་རགས་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕིར་

རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་ཅེ་ན། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ་རི་བོང་ཅན་འདོད་

རྒྱལ་བའི་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་
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བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རགས་དེ་ལ་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་དཔེ་

དོན་ལ་མེད་ཅིང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་རེས་སུ་དཔག་པའི་དཔེ་བར་

སྤོད་པའི་བོ་ངོར་མེད་པ་ལ་བསམས་ནས་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་

ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། ཅིའི་ཕིར་བར་སྤོད་པའི་བོ་ངོར་དཔེ་དེ་མེད་ཅེ་ན། དེའི་ངོར་

རི་བོང་ཅན་འདོད་རྒྱལ་བའི་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་མེད་

པར་ཐལ། བར་སྤོད་པ་དེ་ཟླ་བར་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གྲགས་པའི་རི་བོང་ཅན་ཡང་འདོད་

རྒྱལ་བའི་དབང་གིས་ཟླ་བར་མི་འདོད་པ་གང་ཞིག །དེ་འདོད་རྒྱལ་བའི་ཟླ་བའི་སྒས་

བརོད་རུང་དུ་མི་འདོད་ན། གྲགས་པའི་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་གཞན་

གང་ཞིག་འདོད་པར་འགྱུར་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདོད་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་ན་ཟླ་བ་གཉིས་མེད་པས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་

བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅི་ལར་ན་

གྲགས་པ་མཐའ་དག་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་བར་སྤོད་པའི་བོ་ངོ་ལ་བལོས་ནས་

རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་ཅེ་ན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་

རུང་དུ་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་གཅིག་པོ་འདི་ཁོ་ན་ལ་གྲགས་པས་གནོད་པའི་

དབང་དུ་བས་ནས་ལུང་དང་པོ་སོས་པར་ཐལ། འཇིག་རེན་ན་ཟླ་བ་གཉིས་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པ་ལུང་དང་པོས་བཤད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས་འདོད༌ན། དམ་བཅའ་ལར་སྣང་

གི་དཔེ་གཅིག་པོ་དེ་ཁོ་ན་ལ་གྲགས་པས་གནོད་པ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་གང་ལ་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཞེས་སོགས་དེ་སད་བརོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན་དེ་ལ་
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གྲགས་པས་གནོད་པ་བཞིན་དུ་དམ་བཅའ་ལར་སྣང་གཞན་ལ་ཡང་གྲགས་པས་གནོད་

དོ་ཞེས་གྲགས་པས་གནོད་པའི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་སོས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དམ་བཅའ་ལར་སྣང་གཞན་ལ་ཡང་གྲགས་པས་གནོད་པར་ཐལ། འདི་ལར་

ཤིང་ཤ་པ་ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་རུང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་དམ་བཅས་པ་ལ་ཡང་

གྲགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། རིབོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར། ཟླ་

བར་གྲགས་ཟིན་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་འདིར་ཡང་ཆོས་ཅན། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ་

མཐུན་དཔེ་མེད་པའི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འཇིག་

རེན་ན་ག་བུར་དང་དངུལ་ལ་སོགས་པ་ལ་སོས་སྦྱོར་དང་གསེར་འགྱུར་རིའི་བསྟན་

བཅོས་ལས་ཟླ་བའི་བར་བེད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར། དཔེ་དང་པོ་ལ་བརྒལ་བའི་ལན་

གིས་ཀང་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་རོགས་པར་འགྱུར་མོད་ཀི། གཉིས་པ་དཔེ་གཉིས་པ་

ལ་རོད་པའི་ལན་དུ་སྦྱར་བ་ལ་ཡང་སྔ་མ་ལར་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི། རི་བོང་ཅན་

ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གྲུབ་པའི་བརོད་བ་བཞིན། །ཞེས་

མཐུན་དཔེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅི་ལར་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ཅེ་ན། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ་རི་བོང་ཅན་དངོས་དབང་གི་ཟླ་

བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། རགས་དེ་ལ་རེས་སུ་དཔག་པའི་མཐུན་དཔེ་མེད་པ་ཡིན་པས་རགས་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། རི་བོང་ཅན་དངོས་དབང་གིས་ཟླ་པའི་

སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་མེད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པ་དེ་ཟླ་བར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 222  

ཆེས་ཤིན་ཏུ་གྲགས་པའི་རི་བོང་ཅན་ཡང་དངོས་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་དུ་

རུང་བར་མི་འདོད་པ་གང་ཞིག །དེ་མི་འདོད་ན། དངོས་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་

བརོད་རུང་དུ་གྲགས་པ་གཞན་གང་ཞིག་འདོད་པར་འགྱུར་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདོད་

པ་དེའི་ཕིར། གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་ནི་སྔ་མ་ལར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རོད་བེད་

ཀི་སྒ་དོན་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། 

བར་ལས་འཇུག་ཅིང་བར་འདོད་པ་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་ལ་ཟླ་

བའི་སྒ་དེ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་རུང་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དོན་

འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་འཇུག་རུང་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ག་བུར་

སོགས་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་གྲགས་པས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན་ནི་རི་བོང་ཅན་ལ་ཡང་

གྲགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ག་བུར་སོགས་ལ་དཀར་བ་དང་བསིལ་བ་དང་ཡིད་ཚིམ་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཟླ་བའི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ཡོད་པས་གྲགས་དབང་གིས་ཟླ་

བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་མི་རུང་གོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རི་བོང་ཅན་ལ་

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ཡོད་དམ་མེད། དང་པོ་ལར་ན། རི་བོང་ཅན་ལ་ཡང་ཟླ་བའི་སྒ་དེ་རྒྱུ་

མཚན་གི་དབང་གིས་འཇུག་པ་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། རི་བོང་ཅན་གི་

དངོས་པོ་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དཀར་བ་དང་བསིལ་བ་དང་ཡིད་ཚིམ་

པ་དེ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལར་ན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒ་འཇུག་པ་བཟློག་ཀང་གྲགས་པས་
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གནོད་པའི་སྐྱོན་འགའ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། ཟླ་བའི་སྒ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཡིན་པ་

གང་ཞིག་རི་བོང་ཅན་གི་དངོས་པོ་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དཀར་པོ་

སོགས་དེ་མེད་པའི་ཕིར། སྔ་མ་འདོད་ན། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཟླ་བར་གྲགས་ཟིན་

སྒྲུབ་ན་ཡང་མཐུན་དཔེ་མེད་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་མི་འགྱུར་ལ། ཕི་མ་འདོད་ན། སྒ་

བྱུང་གྲགས་པ་བཀག་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ་བའོ། །

གསུམ་པ་དེས་གྲུབ་པའི་དོན་ནི། དངོས་པོ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མ་ཡིན་

པའི་བར་དང་ལྡན་པའི་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་བརོད་དུ་རུང་

བ་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་སྟེ་རོག་

ཡུལ་གི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་གེགས་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཡུལ་ངེས་པ་ཡིན་ཡང་། འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་

ཡུལ་ངེས་པ་མེད་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དེ་ལར་བཤད་པས་གྲུབ་པའི་དོན་ནི། རི་བོང་ཅན་དངོས་དབང་གིས་

ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རེས་དཔག་མེད་པར་བརོད་པ་འདིས་ནི་ཆོས་

ཅན། བརོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་དོན་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་འགའ་ཡང་མེད་ལ། 

རོད་བེད་ཀི་སྒ་འདི་དག་རོག་ཡུལ་གི་དོན་དེ་ལ་འཇུག་རུང་འགོག་ན་ཡང་གྲགས་པ་

དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ནི་བརའི་རེས་

སུ་བེད་པས་དོན་གང་ལ་ཡང་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་དོན་གིས་བསྟན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གཉིས། སྒའི་བརོད་བ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཁེགས་

པར་བསྟན་པ་དང༌། གྲགས་པའི་རེས་དཔག་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་སུ་བསྟན་པའི་
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དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒའི་བརོད་བའི་དོན་ནམ་འདོད་རྒྱལ་

བའི་སྒ་རྣམས་ཀི་ནི་བརོད་བའི་དོན་དོན་དམ་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལ་གནོད་

པ་མེད་པར་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། བརའི་དབང་གིས་འཇུག་པའི་རོད་བེད་རྣམས་ཀི་

བརོད་བའི་དོན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་འགལ་བར་བསྟན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། སྒའི་

བརོད་བ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན་གིས། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ན་གཟུགས་ཞེས་བརོད་པའི་སྒའི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་རོག་པས་ཀང་

གཟུགས་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཕིར། གཟུགས་གསལ་བར་མཐོང་བ་

ལ་མིག་གི་དབང་པོ་དགོས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྒའི་བརོད་བ་

དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་སེལ་བས་འཇུག་པ་འདི་ནི། 

གཞན་གི་སེ་པ་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པའི་རིགས་པའི་གསང་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་

དོན་ལེགས་པར་མ་རོགས་ན་སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་པ་ལ་ཆོད་སམ་པ་དང༌། ཆོད་པ་ལ་

མ་ཆོད་སམ་དུ་དོགས་ནས་ཐར་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་གེགས་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །འདི་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་ལེགས་པར་མ་ཤེས་པས་ནི་མཐའ་དག་

ལ་སྐུར་བ་འདེབས་དགོས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། གྲགས་པའི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རེས་དཔག་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་

གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གནོད་བེད་ཚད་མ་གང་ཞིག་མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་དེས་ནའི་

ཕིར། གྲགས་པའི་རེས་དཔག་རེས་དཔག་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཡང་སེལ་

བེད་ར་བའི་དབེ་བ་འཆད་པའི་སབས་དེར་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་སུ་ཐ་དད་དུ་

བས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི་བསྟན་པའི་ཕིར་
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ཏུ་ལོགས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར། སྔ་མ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་

སུ་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི་གྲགས་པའི་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་

ནི་འདོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན་ལ། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་

ནི་དངོས་པོའི་དབང་གིས་གྲུབ་པའོ། །དེ་ལར་བས་ན་གཞལ་བ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་

གི་ཆོས་མི་འད་བ་བསྟན་པར་སོང་གི །གསལ་བའི་དབེ་བ་བསྟན་པའི་ཕིར་མ་སོང་

བས་གསལ་བའི་དབེ་བ་བསྟན་པའི་ཆེད་ཡིན་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་ལོགས་སུ་

བས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་གཉིས་འདིར་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །ཡིད་ཆེས་དང་

གྲགས་པ་གཉིས་ཀ་བཤད་པའི་དགོས་པ་གཞན་རྣམ་འགྲེལ་དུ་འདིའི་མཇུག་ཏུ་

གསུངས་ཀང་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འདིར་མ་གསུངས་

སོ། །གྲགས་པའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་ཕི་རོལ་པ་ཁ་ཅིག །རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་དང་

མིང་ཚིག་སོགས་རག་པར་འདོད་ཅིང༌། དེ་དག་དོན་དང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང༌། སྒའི་ཚངས་པ་རག་པར་སྨྲ་བ་སོགས་དང༌། རང་སེ་ཁ་

ཅིག །སྒའི་བརོད་བ་རང་མཚན་དུ་འདོད་པ་སོགས་འགོག་པ་དང༌། བཀག་པས་གྲུབ་

པའི་དོན་གི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟེ། མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཞིབ་ཏུ་དཔད་པ་

ལས་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་

གོ །ཕོགས་ཡང་དག་ལ་གྲགས་པས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

མངྗོན་སུམ་གིས་མ་བསལ་བ་བཤད་པ།

གསུམ་པ་མངོན་སུམ་གིས་མ་བསལ་བ་ལ་གསུམ། མངོན་སུམ་བསལ་བའི་

དཔེ་དང༌། དོན་སོས་པའི་དགོས་པ་དང༌། མཉན་བ་སོས་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་
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ནི། མངོན་སུམ་དང་འགལ་བར་གྲགས་པའི་དོན་དམ་འཆའ་བ་ཡང་མཐོང་སྟེ། དཔེར་

ན་སྒ་ནི་མཉན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་དམ་འཆའ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར། 

ཡིད་ཆེས་དང་གྲགས་པ་དང་འགལ་བ་དམ་འཆའ་བར་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །དེ་བཤད་

པ་ལ་གཉིས། སྒའི་སྟེང་གི་ལྡོག་ཆོས་སྣ་ཚོགས་བཀག་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་མི་

གནོད་པ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་མཚན་བཀག་ན་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

སྒའི་སྟེང་གི་བས་མི་རག་གི་ཐ་དད་ཀི་ཆ་སོགས་ལྡོག་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་

དང༌། སྒའི་སྟེང་དུ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གང་ཞིག་གཉིས་སུ་མེད་པར་

ཉན་ཤེས་ཀི་གཟུང་ངོར་གཅིག་ཏུ་འདེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉན་ཤེས་ཀི་གཟུང་

ངོར་སྒ་དང་བས་མི་རག་སོགས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་འབྲེལ་བ་ཅན་གི་སྤི་ཐ་དད་པ་

གཞན་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྤི་གསལ་ཐ་དད་པ་གཅིག་ཏུ་འདེས་པར་

སྣང་བའི་ཉན་ཤེས་ཀི་བོ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཉན་པའི་ཤེས་པ་ལ་སྤི་གསལ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་མེད་པར་སྣང་བ་

མཉན་བ་དེ་ཉིད་མེད་དོ་ཞེས་སོང་ན་མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ལ་མཉན་

བ་མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་དོན་དུ་བས་པའི་སོ་ནས་གཞལ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ལ་དོན་གི་སྒས་སྟོན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མདོར་སེལ་བེད་མངོན་སུམ་འཆད་པའི་སབས་

སུ་མངོན་སུམ་དོན་དང་། ཞེས་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། མཉན་བ་དེ་

ཉིད་སྒའི་སྟེང་དུ་མེད་དོ་ཞེས་སོང་ན་མངོན་སུམ་གི་གནོད་དོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཆེད་

དུ་སོས་པ་དེའི་ཕིར། འདིར་ཆོས་མཆོག་གི་འགྲེལ་པ་ཅི་རིགས་པར་ཡང་གི་སྒ་སོས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པ་ནི་མ་དག་པར་གསལ་ཏེ། དོན་སོས་པའི་དགོས་པ་སྔར་བཤད་པ་ནི་རང་ལུགས་

མ་ཡིན་པར་སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སེའི་འདོད་པར་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། ཡང་གི་

སྒས་གཞན་ཡང་བསྟན་དུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒའི་རང་བཞིན་མཉན་བ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། དོན་ཞེས་པའི་སྒས་

སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཉན་ཤེས་ཀིས་གཟུང་ཞིང་གཞལ་བའི་སོ་ནས་སྒ་དེ་ལ་

དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ལྷག་མ་སྒ་དང་མཉན་བ་ཐ་དད་པའི་ཆ་དང་སྒའི་བས་

མི་རག་ཐ་དད་པའི་ཆ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྒ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་སོང་ན་མངོན་སུམ་གིས་

དངོས་སུ་གནོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རོག་

པས་བཏགས་པའི་སྤིའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤི་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་དོན་དུ་བས་པའི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོར་མེད་

པའི་ངོ་བོ་ཅན་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། སྒ་འཇིན་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་བའི་ངོར་སྒ་བས་

མི་རག་པ་གསུམ་ག་སྣང་ཡང་གཅིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་དུ་

སྣང་ན་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་དགོས་ལ། གཅིག་ཏུ་སྣང་ན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་

པས་རང་བཞིན་གི་རགས་དང་ཕོགས་ཆོས་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །རིགས་པ་

ཕྲ་མོ་ལ་ཞིག་ཏུ་མ་སྦྱངས་པའི་བོ་གྲོས་ཀིས་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ཁ་ཅིག །འདི་

དག་གིས་སྤི་ཡིན་ན། དངོས་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་བསྟན་འདུག་སམ་དུ་བསམས་

ནས་རང་ཉིད་དེ་སད་སྨྲ་ཞིང་གཞན་ལ་ཡང་དེ་ལར་སྟོན་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་

རིགས་པ་ལ་ཅོ་འདི་བར་ཟད་དེ་དགག་པ་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དགོས་པ་དངོས་དང་དེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 
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མངོན་སུམ་བསལ་བའི་དཔེར་སྒ་ནི་མཉན་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཉན་བའི་སྒ་སོས་པ་

ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྒ་ལ་ཉན་ཤེས་ཀིས་གཟུང་ཞིང་གཞལ་བ་དེ་སྒ་ལ་མེད་དོ་

ཞེས་སོང་ན་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་ཡིན་གི། སྒ་ལ་སད་ཅིག་མ་དང་ཁྱབ་པ་དང་

བདག་མེད་པ་སོགས་མེད་དོ་ཞེས་སོང་ཡང་ཉན་ཤེས་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་

མེད་དོ་ཞེས་མཉན་བ་སོས་པས་བསྟན་ནས་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་

ལ་དེ་དག་མེད་དོ་ཞེས་སོང་ཡང་ཉན་ཤེས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་དེའི་ལྡོག་

ཕོགས་གཞལ་བའི་སོ་ནས་གནོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རག་པ་དང་བདག་མེད་

དང་དེ་དག་ཐ་དད་པའི་ཆ་ལ་སོགས་པ་སྤིའི་ཆོས་རྣམས་ནི་ཉན་ཤེས་དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་མིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་

དེས་ནའི་ཕིར། སྒའི་ཆོས་མེད་དོ་ཞེས་སོས་ན་སྒ་སད་ཅིག་མ་དང་བདག་མེད་

སོགས་སུ་མེད་པ་ཡང་མངོན་སུམ་བསལ་བར་དོགས་པ་སྐྱེ་བས་མཉན་བར་མེད་དོ་

ཞེས་སོས་སོ། །སྒ་མེད་དོ་ཞེས་སོས་ན་ཡང་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགོག་

པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པར་དོགས་པར་འགྱུར་ལ། སྒ་མཉན་བར་མེད་དོ་

ཞེས་སོས་ན་ཉན་ཤེས་ཀིས་གཟུང་ཞིང་གཞལ་བ་དེ་འགོག་ན་མངོན་སུམ་གིས་

གནོད་པ་ཡིན་གི་སྤིའི་ཆོས་འགོག་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཉན་བའི་སྒས་ཀང་སྤི་བརོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཉན་ཤེས་དབང་

པོའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་བརོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའི་དོན་ནི་མཉན་བ་བཀག་

པ་ལ་གནོད་ན་སྒའི་སྤི་བཀག་པ་ལ་ཡང་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒས་བསྡུས་པའི་སྤི་དང་

གསལ་བ་ཐམས་ཅད་མཉན་བ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའོ། །སྒ་
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མཉན་བར་མེད་དོ་ཞེས་དམ་བཅས་པས་སྒས་བསྡུས་པའི་སྤི་དང་གསལ་བ་ཀུན་མེད་

དོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་མངོན་སུམ་བསལ་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། མཉན་

བ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒས་སྒས་བསྡུས་པའི་སྤི་དང་གསལ་བའི་རྣམ་པ་ཀུན་བརོད་བའི་

དངོས་པོར་བས་པའི་སོ་ནས་སྒའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་བརོད་པ་མིན་པའི་

ཕིར། འོ་ན་སྒ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མེད་དོ་ཞེས་སོས་པས་ཆོག་མོད་ཅེ་ན། མཉན་བའི་

སྒ་སོས་པའི་དགོས་པ་གཞན་སྟོན་པ་ནི་སྒ་མཉན་བར་མེད་དོ་ཞེས་མཉན་བའི་སྒས་ཉན་

ཤེས་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཉན་ཤེས་

དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དེ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པས་ན་དེ་ལར་བཤད་པའི་ཕིར། མཉན་

བའི་སྒས་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཉན་ཤེས་དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་དེའི་སྟོབས་ཀིས་གནོད་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རྐང་པ་དང་པོ་

རང་མཚན་སྒའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་འཆད་པ་ནི་དོན་མ་རོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་

གསལ་ལོ། །སྒའི་སྟེང་དུ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་བེད་ཀི་ཕན་ཚུན་སང་

འགལ་ནི་མཉན་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་གི། ཉན་ཤེས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་དང་

ཕན་ཚན་སང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞུང་གི་

དཀྱུས་དང་དེའི་རྣམ་བཤད་དུ་དམ་བཅའ་ལར་སྣང་གི་དོན་ལ། མངོན་སུམ་རེས་དཔག་

སོགས་ཀིས་གནོད་པར་བསྟན་པ་ནི་གཞལ་བ་དེ་ཉིད་གནོད་བེད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་

ཡུལ་ཅན་གི་མིག་གིས་བཏགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །ཕོགས་ཡང་དག་ལ་མངོན་སུམ་གིས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །
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རསེ་དཔག་གསི་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ།

བཞི་པ་རེས་དཔག་གིས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མདོར་

བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རེས་དཔག་གི་བསལ་

བའི་དཔེ་དང༌། རག་པར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་དང༌། འཁྲུལ་བ་སེལ་བེད་ཀི་རིགས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེར་ན་བུམ་པ་རག་གོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་དམ་བཅས་པའི་དོན་རེས་

སུ་དཔག་པ་དང་འགལ་བ་སྟེ། ལྡོག་ཕོགས་རེས་དཔག་གིས་གཞལ་བའི་སོ་ནས་

དམ་བཅས་པའི་དོན་དེ་མེད་པར་རོགས་པའི་ཕིར། ཡང་སོས་པ་ནི་བསལ་བ་གཞན་

གི་དཔེར་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། གྲངས་ཅན་པ་ཁྱོད་རག་པ་དེ་ལར་འཁྲུལ་བར་

འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་དབྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་བརེགས་པ་

བཟོད་པར་མཐོང་བ་དག་ལས་གྲངས་ཅན་པ་རག་པར་འཁྲུལ་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། བུམ་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རག་པ་ཡིན་མི་སིད་དེ། སྐྱེ་བ་དང་ལྡན་

པ་དང་བས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་སྔར་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་

བ་འགགས་པའི་ཞིག་ནས་མེད་པ་བཞིན་དུའོ། །དོན་ནི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བ་

དང་ལྡན་པ་ནི། དུས་གཉིས་པར་ཞིག་ནས་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པས། རག་

པར་འགྱུར་བ་མི་སིད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དཔེ་མ་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། དམིགས་རུང་མ་དམིགས་

པའི་དོན་ཡོད་ན་གྲངས་ཅན་གི་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔའི་ཚིག་དོན་གི་གཅིག་ཐ་དད་བཞག་

པ་ལ་གནོད་པ་དང༌། གྲངས་ཅན་གིས་བཏགས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་དགག་
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པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དཔེ་མ་གྲུབ་པའི་རོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གལ་ཏེ་སྔར་ཡོད་དུས་གཉིས་པར་མེད་པར་འགྱུར་བའི་མི་རག་པའི་བུམ་པ་ནི་

འགལ་ཡང་མེད་དེ། བུམ་པ་ཡིན་ན། རག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བོ། །འོ་ན་བུམ་པ་སྔར་

ཡོད་གོ་དུམ་དུ་སོང་ནས་མ་མཐོང་བ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གོ་དུམ་དུ་སོང་བའི་

གནས་སབས་དེར་ཡང་མངོན་སུམ་ལ་མངོན་པར་གསལ་བ་ཕིས་བསལ་བ་ཡིན་གི། 

བུམ་པའི་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་ཉམས་པ་མེད་པས་དཔེ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གཉིས་

པ་ལ་གཉིས། བུམ་པ་སྔར་ཡོད་མེད་པའི་དོན་གྲངས་ཅན་གིས་ཁས་བངས་པ་དང༌། 

ཞིག་བསལ་གི་མིང་ཐ་དད་ཙམ་ལ་ཞེན་པ་མི་རིགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གྲངས་ཅན་

གིས་བུམ་བ་སྔར་ཡོད་མེད་པའི་དོན་ཁས་བངས་པར་ཐལ། བུམ་པ་སྔར་སྣང་རུང་

དང་ཆུ་སྐྱོར་གི་དོན་བེད་ནུས་པར་ཡོད་པ་དེ་བཏང་ནས་དེའི་གནས་སབས་མ་ཡིན་

པ་ནི་བུམ་པ་མི་རག་པའི་དོན་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས་བངས། 

ཁྱབ་པར་ཐལ། བུམ་པ་དེའི་གནས་སབས་ནི་མངོན་སུམ་ལ་བལར་རུང་ཞིང་ཆུང་

སྐྱོར་བའི་དོན་བེད་ནུས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། བུམ་པ་ཞིག་པའི་ཕིར་རམ་བསལ་བའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་མིང་ཐ་

དད་ཙམ་ལ་ནི་འདིར་མངོན་པར་ཞེན་ནས་བུམ་པ་གོ་དུམ་དུ་སོང་བའི་དུས་ན་བུམ་

པའི་རང་བཞིན་མ་ཉམས་པར་ཁས་ལེན་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པའི་

གནས་སབས་དེ་ནི་བུམ་པ་ཞིག་ཅིང་འགགས་པ་དག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚིག་དོན་ལ་གནོད་པར་བསྟན་པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་

དང༌། དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པས་མེད་ངེས་སུ་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 
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དམ་བཅའ་དང༌། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གྲངས་ཅན་གིས་བུམ་

པ་འདིའི་དམིགས་པར་བ་བ་དབུས་ད་ལར་གི་རང་བཞིན་དེ་ཡང་སྔོན་འཇིམ་དུས་

དང་གོ་དུམ་དུ་སོང་བའི་ཕི་མའི་མཐར་ཡང་མ་དམིགས་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བས་ནི་

རང་གི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པ་སྨྲས་པར་ཐལ། དེ་ལར་སྨྲ་བས་ནི་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔའི་

ཚིག་གི་དོན་གི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དང་སྐྱེས་བུ་རས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་

གནོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་རས་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མི་འདོད་དོ་ཞེ་ན། 

རས་ཐ་དད་པ་མི་འདོད་པ་དེ་ལ་ན་ནི་སིང་སྟོབས་བདེ་བ་དང་རྡུལ་སྡུག་བསྔལ་དང་

མུན་པ་བཏང་སོམས་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་གཙོ་བོ་དང་སེམས་པ་ཡོད་པ་ཤེས་རིག་

གི་སྐྱེས་བུ་དག་སྔ་མ་བེམ་པོ་དང་ཕི་མ་རིག་པར་བཞག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་རས་ཀི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་བཞག་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་

རོ། །རགས་བསལ་ཁས་བངས། གཉིས་པ་ནི། གཙོ་བོ་དང་སྐྱེས་བུ་རས་ཐ་དད་པ་

རྣམ་པར་བཞག་པ་མི་རུང་བར་ཐལ། གཙོ་བོ་དང་སྐྱེས་བུ་དེ་ལ་ཡང་རས་སུ་གྲུབ་

ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་དམིགས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པ་རས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་

པར་བཞག་པའི་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་གཞན་ནི་འགའ་ཡང་མེད་ལ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་

པས་མེད་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་དང་ཐལ་བ་ཁས་བངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་གྲངས་ཅན་གིས་ཀང་ཁས་ལེན་དགོས་པ་

དེའི་ཕིར། དེ་ལར་ཞོ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། འོ་མ་དང་འཇིམ་གོང་གི་

རང་བཞིན་དག་ལ་མེད་དེ། ཡོད་ན་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མ་
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དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་མ་ཡང་ཞོ་དེ་ལ་རས་གཅིག་ཏུ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་འདི་

ནི་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལར་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་དགག་པ་

དང༌། རྒྱུའི་རང་བཞིན་དུ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་སྐྱེ་ན་རི་བོང་གི་རྭ་སྐྱེ་བ་དང་མཚུངས་

པ་དགག་པ་དང༌། གཙོ་བོའི་མིང་ཅན་གི་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ལ་བརགས་ལ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། དེའི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཞོ་ལ་སོགས་པ་འོ་

མ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་དག་ལ་དམིགས་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡོད་པ་ཉིད་

དེ་ཞོ་དང་ར་བུམ་འོ་མ་དང་འཇིམ་གོང་གི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་དེ། དེ་གཉིས་ལས་དེ་

དག་འབྱུང་བའི་ཕིར། རྒྱུའི་རང་བཞིན་དུ་མེད་ན་འབྲས་བུ་སྐྱེད་མི་ནུས་ལ་འབྲས་བུ་

སྐྱེད་མི་ནུས་པ་ལས་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དེ་རགས་ཀི་

ནུས་ཡུལ་དུ་མི་འཐད་པ་དང༌། སྣང་རུང་གི་རང་བཞིན་བཏགས་པ་ཙམ་འཇིག་པའི་

དོན་ཡིན་ན། ཁས་བངས་འགལ་བ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཞོ་འོ་

མའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་ཞོ་

འོ་མའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་དེ་འད་བའི་དངོས་པོ་ནི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ནུས་པའི་

ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འད་མི་སིད་པའི་ཕིར། ཞོ་དེ་ནི་འོ་མའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་

ན་བལར་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ཞོའི་དབུས་ཀི་གནས་སབས་བཞིན་དུ་

འོ་མའི་དུས་ན་ཡང་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཐ་སད་འབའ་

ཞིག་སྒྲུབ་ན། ཞོ་ཆོས་ཅན། འོ་མའི་རང་བཞིན་དུ་མེད་དེ། འོ་མའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་

ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། དེའི་དུས་ན་ཞོ་ཡོད་ན་དམིགས་
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རུང་དུ་གྲངས་ཅན་མི་འདོད་པས་ཕོགས་ཆོས་ཇི་ལར་གྲུབ་ཅེ་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་

རགས་ཀི་ཕོགས་ཆོས་ཕི་རྒོལ་གི་ཁས་བངས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་གི། ཚད་མས་

སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཚད་མ་ཇི་ལར་ཞེ་ན། མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཞོ་ཡོད་ན་དམིགས་རུང་

དུ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ན་དེ་དང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཞོ་སྔ་དུས་ན་

ཡོད་ན་ཡང་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་རུང་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གྲངས་ཅན་གིས་ཀང་

མངོན་གསལ་གི་ཞོ་ཡོད་ན་སྣང་རུང་དུ་ཁས་བངས་ལ་དེ་དང་མངོན་པར་མི་གསལ་

བའི་ཞོ་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་པས་གྲངས་ཅན་ལ་ཁས་

བངས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་ན་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གྲངས་ཅན་ལ་འཇིམ་དུས་ན་བུམ་

པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཞོའི་དུས་ན་ཡང་འོ་མའི་སྣང་རུང་གི་རང་བཞིན་བཏང་བ་ཡིན་

གི། གཏན་ཞིག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཞོའི་དུས་ན་འོ་མ་ཞིག་པར་ཐལ། དེའི་དུས་ན་འོ་

མ་དེའི་སྣང་རུང་གི་མཚན་ཉིད་གསར་དུ་བཏང་བ་གང་ཞིག་དེ་བཏང་བ་ཉིད་འོ་མ་

དེའི་འཇིག་པ་སྟེ། ཞིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ངེས་ན་ཞོ་དང་འོ་མ་རས་གཞན་ཡིན་ཏེ། 

རས་ཀི་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པ་སོ་སོར་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་

ཐལ། དེ་ཡང་རས་རས་ཐ་དད་པ་ནི་རས་འགལ་བའི་རང་བཞིན་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་མང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། འབྲས་བུ་དེ་སྐྱེད་ནུས་པས་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཞེས་བཤད་

ཟིན་ཏོ་ཞེ་ན། འོ་མ་ལས་སྐྱེས་ན་འོ་མའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད་པར་ཐལ། 

འོ་མ་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་རྒྱུ་འོ་མ་དེ་ཞོ་དེ་སྐྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་འགྲུབ་ཀི་ཞོ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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འོ་མ་དེའི་ངོ་བོར་ནི་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་

ཏེ་འབྲས་བུ་རྒྱུའི་དུས་ན་མེད་པ་ལས་སྐྱེ་ན་ཅིའི་ཕིར་འོ་མ་ལས་ཞོ་སྐྱེ་ལ། རི་བོང་གི་

རྭ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུའི་དུས་ན་མེད་པར་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་སྐྱེ་མི་སྐྱེའི་ཁྱད་པར་

ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པ་པ་དག་ནི་ས་བོན་གི་དུས་ན་མེད་པའི་མྱུ་གུ་

སྐྱེ་བར་འདོད་ཀི་དེའི་དུས་ན་ཡོད་པ་དེ་ལས་སྐྱེ་བར་མི་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུའི་དུས་ན་མེད་པར་མཚུངས་ཀང་སྐྱེ་མི་སྐྱེ་རྣམ་དབེ་

སོ་སོར་ངེས་པ་དང༌། དེ་ཡང་རྒྱུ་སྔ་མ་ཉིད་ལས་གྲུབ་པ་དང༌། རི་བོང་གི་རྭ་མི་སྐྱེད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འོ་མའི་དུས་ན་ཞོ་དང་རི་བོང་གི་རྭ་མེད་པར་མཚུངས་

ན་སྐྱེ་མི་སྐྱེ་ཡང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དུས་ན་མེད་པར་མཚུངས་ཀང་ཞོ་སྐྱེད་

ལ་རི་བོང་རྭ་མི་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་འོ་མའི་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་

ཐལ། འོ་མ་ཞོ་དེའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་ཞོ་སྐྱེད་པར་བེད་ལ་རི་བོང་གི་རྭ་སྐྱེད་

པར་མི་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འོ་མ་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འབྲས་བུའི་རང་བཞིན་གིས་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་ན་རྒྱུ་དེའི་ནུས་པ་སོ་སོར་ངེས་པ་དེ་གང་ལས་ཞེ་ན་རྒྱུའི་ནུས་པ་སོ་སོར་

ངེས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་

རྒྱུ་ལས་སོ་སོར་སྐྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐྱེད་བེད་དེ་ཡང་རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་

པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དེ་ལར་དེའི་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཐོག་མ་མེད་པ་

ནས་བརྒྱུད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གསུམ་པ་ནི། འོ་མ་སོགས་གང་ལས་ཀང་རི་བོང་གི་རྭ་མི་སྐྱེ་སྟེ། དེ་སྐྱེད་པར་

བེད་པའི་རང་བཞིན་གི་རྒྱུ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར། ཞོ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་

སྐྱེས་ཏེ། ཞོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་ནི་རང་གི་རྒྱུ་དེ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་སོ་

སོར་ངེས་པ་འཐད་དེ། རང་གི་རྒྱུ་ལས་སོ་སོར་སྐྱེས་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། དིས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཅིས་

དེ་ཡང་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་དེ་

ཉིད་ཡིན་ནམ་འོན་ཏེ་དེ་ལས་རས་གཞན་ཅུང་ཟད་གཅིག་ཡིན་འདི་ལར་དིས་པ་ནི་

གྲངས་ཅན་པ་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མཐར་ཐུག་པ་དང༌། གཙོ་བོ་མིང་གི་རྣམ་

གྲངས་སུ་འདོད་ལ་དེ་ཉིད་ལ་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དང་གནས་ལུགས་

དང་དོན་དམ་པར་འདོད་ཅིང༌། དེ་ཡང་མཐོང་བའི་ཡུལ་དུ་ནམ་ཡང་མི་འགྲོ་ཞིང་དེ་

ཉིད་རག་དངོས་དང་ཆ་མེད་གཅིག་པུ་དང་བེད་པ་པོར་འདོད་དོ། །དེས་ན་ཞོ་སྐྱེད་

པའི་ནུས་པ་ཞོ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་གམ་ཐ་དད་དིས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རང་བཞིན་དེ་ཉིད་དགག་པ་དང༌། རང་བཞིན་གཞན་

དགག་པ་དང༌། དེས་ཞོ་ལ་འོ་མའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡང་ཁེགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

འོ་མའི་སྟེང་གི་ཞོ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཞོའི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། ཞོ་མངོན་སུམ་

གིས་དམིགས་པ་ཅི་ལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཞོ་སྐྱེད་བའི་ནུས་པ་ཡང་ཞོ་དེ་ཁོ་ན་ལར་

དམིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཞོ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ཞོའི་རང་བཞིན་གཉིས་ཁྱད་

པར་མེད་པའི་ཆ་མེད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་དངོས་སུ་ཁས་བངས་འདོད་

ན། ནུས་པ་ནམ་ཡང་མཐོང་བའི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཉམས་སོ། །དེ་གཉིས་ལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་ཡོད་ན་ཡང་དེ་གཉིས་རང་བཞིན་ཆ་མེད་

གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རས་ཀི་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པ་ནི་རས་གཞན་ཡིན་

པར་བརོད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཞོ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཞོ་ལས་རང་བཞིན་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཅི་

ལར་འོ་མ་ལ་ཞོ་དང་འབྲེལ་མེད་ཀི་ནུས་པ་དོན་གཞན་ཡོད་ན་ཞོ་དེ་ཡོད་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཡོད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་གཅིག་ཡོད་ན་གཞན་ཡོད་

པར་མ་ངེས་པའི་ཕིར། འོ་མ་ལ་ཟོ་ཡོད་པ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། 

ཞོ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ལ་ཞོ་ཡོད་པར་གདགས་སུ་རུང་བའི་ཕིར། །

གསུམ་པ་ནི། འོ་མ་ཞོའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། ཕི་མ་ཞོ་ལ་

འོ་མ་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། གནོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་

མཚུངས་པས་སྔ་མ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཕི་མ་འདི་ཡང་རོགས་པར་ནུས་པའི་སོ་ནས་

བསལ་བའི་ཕིར། དམ་བཅའ་ལར་སྣང་གི་གཞི་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

ཀི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་འདི་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་ཀི་ཁྱད་

པར་ལ་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་སོགས་ཀང་བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་རོགས་པར་

འགྱུར་བས་འདིར་མ་བརོད་ལ། རང་རེན་ལ་ཞེས་སོས་པའི་དགོས་པ་ཕོགས་ཡང་

དག་ཡིན་ན་གཞི་ཆོས་ཅན་གང་ལ་མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་

དུ་གསུངས་ཀང་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འདིར་མ་གསུངས་

སོ། །དེས་ན་གྲངས་ཅན་གི་འདོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ལ་སོགས་པ་རག་དངོས་

འགོག་པའི་རིགས་པ་གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པ་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་ལ་བ་
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དཀར་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས་ཀང་ཐོག་མར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་རག་

པར་རོགས་པ་ལ་མཁས་པར་བའོ། །དགག་བ་བཅད་པ་ལ་བལོས་པའི་རག་པ་དོན་

བེད་ནུས་པ་རང་སེ་ཁ་ཅིག་འདོད་མོད་ཀང་དགག་བ་བཅད་པ་ལ་མི་ལོས་པའི་སྔོ་

སེར་ལ་བུ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་རག་དངོས་འདོད་པ་ནི་ཆོས་འདི་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་

གྱུར་པ་འབའ་ཞིག་གི་ལུགས་ཡིན་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དོན་ལ་དཔད་པར་བ་

ཡི་མིང་མི་འད་བ་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་བར་མི་བའོ། །ཤིང་ར་ཆེན་པོ་ཀུན་གི་བཞེད་པ་

ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ།

ཚད་མ་རག་པ་ཉིད་ཡོད་མིན། །

ཞེས་པས་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་རག་པ་བཀག་པ་ཡིན་གི། དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་

ནི་རག་པའི་དངོས་པོའ།ོ །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཟེར་རྒྱུས་ཕོངས་པར་གསལ་ཏེ། མུ་སྟེགས་

དབང་ཕྱུག་པས་དབང་ཕྱུག་རག་པ་རང་བྱུང་གི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དོན་དམ་པར་

གྲུབ་པའི་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་

རག་པའི་དངོས་པོ་ཁས་བངས་པ་སུ་ཞིག་ཡོད་བསམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཕོགས་

ཡང་དག་ལ་རེས་སུ་དཔག་པས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །    ། །

དངྗོས་བསྟན་གཏན་ཚགིས་ཀ་ིདབྱ་ེབ་བསྟན་པ།

༈ གཉིས་པ་དངོས་སུ་བསྟན་བ་ཕོགས་ཆོས་ཀི་རབ་དབེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་

གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་དབེ་བ་བཤད་

པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་དབེ་བའི་དགོས་པ་དང༌། ཚུལ་གསུམ་པའི་གཏན་

ཚིགས་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །
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ཕྗོགས་ཆྗོས་ཅན་ག་ིདབྱ་ེབ་བཤད་པ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཚད་མ་མདོར།

གང་ཕིར་གཏན་ཚིགས་དག་དང་ནི། །

དེར་སྣང་ཕལ་ཆེར་ཕོགས་ཆོས་ཉིད། །

དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གི །

སྔོན་དུ་དེ་དབེ་བསྟན་པར་བ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལར། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་དབེ་བ་བསྟན་པའི་དགོས་པ་ནི་

གཏན་ཚིགས་ཀི་སབས་ཀི་མདོ་མདོར་བསྡུས་ནས་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་གང་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་སིད་པ་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་དགུར་རབ་ཏུ་དབེ་བས་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་བསྡུས་ནས་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཞན་དོན་རེས་

དཔག་གི་བསྟན་བ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང་ཆ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གཉིས་སུ་ངེས་པ་བདེ་བག་ཏུ་གཟུང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དོན་བསྡུས་ན། ཕོགས་ཆོས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་གཏན་ཚིགས་ཀི་སབས་ཀི་

མདོ་མདོར་བསྡུས་ནས་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རགས་ཡང་དག་ལ་གསུམ་

དུ་ངེས་པ་དང་དེ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་པ་དང་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་གཉིས་སུ་

ངེས་པ་བདེ་བག་ཏུ་གཟུང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྔར་གཞན་དོན་རེས་དཔག་

གི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཤུགས་བསྟན་གི་དོན་རྣམས་བཤད་ནས་དངོས་བསྟན་གི་དོན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 240  

མ་བཤད་པས་དེ་ལ་ཕོགས་ཆོས་གི་དབེ་བ་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་གི་རབ་དབེ་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་སམ་ན། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་སབས་གང་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་སིད་པ་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་གི་ཚུལ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

ངེས་ཏེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང་ཁྱབ་བེད་དུ་མེད་པ་དང་རྣམ་

གཉིས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པོ་རེ་རེ་དག་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་དེ། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་

དང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཕོགས་ཆོས་ཀི་དོན་བཤད་པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ཅན་

དགུའི་གྲངས་ཀི་དབེ་བ་དང༌། སོ་སོའི་སྦྱོར་བ་དཔེར་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

ཕོགས་ཆོས་ཀི་ཕོགས་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། གཏན་ཚིགས་དེའི་ཆོས་ཡིན་ན་ཐུམ་

མོང་མ་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། 

དགོས་མེད་ཀི་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཕོགས་ནི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་

གི་ཚོགས་དོན་ཡིན་པས་དེའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། 

ཚོགས་དོན་མ་གྲུབ་ན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་གྲུབ་ན་ཡང་བསྒྲུབ་

བ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་དགོས་པ་མེད་པས་ཅི་ལར་ཡིན་ཞེ་ན། 

ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་སབས་ཀི་ཕོགས་སྒ་ཚོགས་དོན་ལ་འཇུག་ན་ཉེས་པ་དེར་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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འགྱུར་ཡང་དེའི་སབས་ཀི་ཕོགས་ནི་ཆོས་ཅན། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་

དང་ཚོགས་དོན་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་པ་ལ་ཕི་མ་གཉིས་གང་

དུ་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

ལ་ཕོགས་ཀི་མིང་བཏགས་པ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དགོས་པ་མེད་པར་གཙོ་བོ་

ཡི། །སྒ་དོན་ལས་འདས་འདོད་མ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་ལར་དེའི་མིང་ཉེ་བར་

གདགས་པར་མི་བའོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་འདོགས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་ཉིད་བརྒལ་ལན་གིས་གཏན་ལ་དབབ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་དགོས་

པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་དེར་ཉེ་བར་གདགས་སུ་རུང་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་རོགས་

པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་འདོགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། ཕོགས་དེའི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། སྣམ་བུའི་ཕོགས་གཅིག་

ཚིག་པས་སྣམ་བུ་ཚིག་པར་འདོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་

རུང་གི་ཆོས་ཅན་དུ་རོགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རོད་གཞི་དང་མཐུན་དཔེ་དང་

མི་མཐུན་དཔེའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟེ་གང་རུང་གི་ཆོས་སུ་གྲུབ་ན་ཚུལ་དང་པོ་

གྲུབ་བམ་སམ་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མིག་

གིས་གཟུང་བར་བ་བའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཚུལ་དང་

པོ་གྲུབ་པ་སངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་

པ་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་དེ་ལ་ཡིན་དང་སྟེ་ཡིན་པའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཕིར། རྣམ་བཅད་ཀི་གནས་ཉེ་བར་གཟུང་བས་ཏེ། རགས་རོད་གཞི་ལ་མེད་ཀང་

མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་པས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་བམ་སམ་པའི་དོགས་པ་སངས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཉེ་བའི་རིགས་པས་རོད་གཞི་ལས་གཞན་ལ་གོ་བ་སེལ་

མི་ནུས་པ་དང༌། ཟློས་པའི་རིགས་པས་རོད་གཞི་ལས་གཞན་ལ་གོ་བ་སེལ་མི་ནུས་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཆོས་ཞེས་བརོད་

པའི་སྒ་ནི་གཞི་ཆོས་ཅན་དང་འབྲེལ་བ་གོ་བར་བེད་པས་ཆོས་ཅན་དངོས་སུ་མ་

བརོད་པར་ཆོས་ཞེས་བརོད་པས་ཀང་གཞི་ཆོས་ཅན་གཅིག་ལ་བརེན་པ་ཡིན་པར་

ལ་འགྲུབ་སྟེ་འདིར་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་ཞེས་སོས་པ་ན་ཆོས་ཅན་ཞེས་ཚིག་ལྷག་པོ་

སོས་པའི་ཤུགས་ཀིས་རོད་གཞི་ཁོ་ན་ལ་ཉེ་བའི་ཕིར། ཆོས་ཅན་རང་མིང་གིས་

སོས་པས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ཕོགས་ཀི་མིང་

གིས་བཏགས་པ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་སོ་ན་གནས་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རགས་ཀི་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སབས་སུ་ཆོས་ཅན་ཀི་

ཆོས་ཞེས་པའི་ཆོས་ཅན་གི་མིང་རོད་གཞི་ཁོ་ན་ལ་ཉེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེའི་ཆོས་

ཅན་ཡང་དེའི་མིང་ཅན་དུ་ཉེ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཡང་གཟུང་བར་ཐལ་བས་མིག་

གིས་གཟུང་བ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་མཚུངས་ལ་ཡོད་

ཅེས་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་རགས་ཡོད་པར་བརོད་པས་མཐུན་དཔེའི་ཆོས་ཅན་ལ་

ཡོད་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། ཡང་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་ཞེས་པས་མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་

པར་བརོད་ན། ཟློས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཟློས་པར་གོ་བའི་ཤུགས་ཀིས་ཆོས་ཅན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གི་ཆོས་ཞེས་རང་མིང་གིས་བརོད་པས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་

གཟུང་ངོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བཤད་དཀའ་བ་ཡང་ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་

སངས་པ་དང༌། རོགས་དཀའ་བ་ཡང་ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་སངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་སབས་སུ་ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་

གདགས་རིགས་ཀི་ཆོས་ཅན་རང་མིང་གིས་སོས་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཆོས་

ཅན་རང་མིང་གིས་སོས་པ་ལ་སྒ་འགལ་བ་དང་ཟློས་པ་ལ་སོགས་པས་ཆོས་ཅན་

གཞན་ལ་ཡོད་པ་སེལ་བ་དེ་ལར་བཤད་པར་བ་བ་ལ་འབད་པ་མང་པོ་དགོས་པ་དེ་

ནི་ཕོགས་ཞེས་བརོད་པས་བདེ་བག་ཏུ་སངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཐལ་ཆོས་སྔ་མ་ལ་ཆོས་ཅན་ཞེས་པའི་ཚིག་ལྷག་པོ་བརོད་པའི་

ཤུགས་ཀིས་རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་དོན་གོ་དགོས་ན་རོགས་དཀའ་བར་འགྱུར་བར་

རོགས་དཀའ་བ་ཡང་ཕོགས་ཞེས་བརོད་པས་བདེ་བག་ཏུ་ཡོངས་སུ་སངས་པའི་ཕིར་

རོ། །འདིར་རྣམ་འགྲེལ་གི་རང་འགྲེལ་དུ། གྲུབ་ཟིན་པ་ལན་དུ་མི་རུང་སྟེ། གྲུབ་ཟིན་

བསྣན་ནས་སྟོན་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་པས་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མེད་པ་གྲུབ་ཟིན་ཀང༌། ཡང་མེད་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་ཞེས་སོས་པས་གྲུབ་

ཟིན་པ་ལན་དུ་མི་རུང་སྟེ། དེར་ནི་དགོས་པ་གཞན་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དགོས་པ་

གཞན་མེད་པའི་ཕིར། མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་པ་གྲུབ་ཟིན་པ་རོད་གཞི་ཁོ་ན་ལ་གོ་བ་མི་

འཐད་པའི་དོན་དུ་གསུངས་སོ། །ཡང་རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་དང་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་དང་

མི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་གསུམ་ལ་ཆོས་ཅན་གི་སྒ་འཇུག་པས་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་ཞེས་

སོས་ན་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་དང་མི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་
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པའི་གཏན་ཚིགས་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་ཚུལ་དང་པོ་གྲུབ་པར་དོགས་པ་སྐྱེ་ན་ཕོགས་ཀི་

སྒ་ཡང་ཚོགས་དོན་དང་རོད་གཞི་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གསུམ་ལ་འཇུག་པས་ཚོགས་

དོན་གི་ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

འབའ་ཞིག་ལ་ཡང་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པར་ཐལ་བའི་རོད་པ་བཀོད་ནས་ལན་འདེབས་པ་

ནི་དོགས་པའི་གནས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བས་འདིར་མ་བཤད་དོ། །བསྟན་བཅོས་ཀི་གདུལ་བ་

ནི་སྒའི་སྐྱོན་ཡོན་ལེགས་པར་བརི་ཤེས་ཤིང་བསྟན་བཅོས་དེ་ནས་བཤད་པའི་དོན་གི་

འགལ་འབྲེལ་ཡང་དཔོད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་དག་ཡིན་ལ། ཚུལ་གསུམ་གི་མཚན་

ཉིད་བསྟན་བཅོས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚེ་ཕོགས་ཀི་སྒ་རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་འབད་

མེད་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་རགས་ཕོགས་

ཀི་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་གཅིག་ཚུལ་དང་པོ་ཡིན་ན་རོད་གཞི་དེའི་ཁྱད་པར་ལ་བལོས་

པས་རོད་གཞིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་རོད་གཞི་ལས་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། 

ཚུལ་དང་པོ་གྲུབ་ན་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། 

བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ན་སྒ་ལས་གཞན་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནག་པ་འཕོང་སྐྱེན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུར་སྒས་མ་འབྲེལ་བ་རྣམ་

པར་གཅོད་པས་ནི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། དཔེར་ན་སིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱེན་ནོ་

ཞེས་བ་བ་ལ་བུར་སྒས་གཞན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པས་ནི་ཁྱད་པར་དུ་བས་

པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། རགས་ཀི་ལོས་གཞི་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། 
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གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་ཕོགས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་བལོས་མི་ལོས་དཔད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཀི་ཆོས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དབེ་རུང་སྟེ། 

མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང་ཁྱབ་བེད་དུ་མེད་པ་དང་རྣམ་པ་གཉི་

ཀ་སྟེ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་ནི་ཆོས་

ཅན། རེ་རེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལར་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང་ཁྱབ་བེད་དུ་མེད་པ་དང་གཉིས་ཀ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤིའི་

དོན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་

པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་གཟུང་རུང་གི་སྤིས་ཆོས་མཚུངས་པ་མཐུན་ཕོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དང༌། དེ་ལར་ཆོས་མི་མཚུངས་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

དོ། །ཁ་ཅིག་གཞལ་བའི་རགས་ཀིས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་རྣལ་མ་

མེད་དེ། ཕོགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལྡན་དུ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་དང་

རག་པར་ཆོས་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་སྒ་བཤད་འཇུག་གི་

ཁྱད་པར་མ་ཕེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་བཤད་ན་ཕོགས་རོད་གཞི་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལྡན་

དུ་མཚུངས་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་གི། སྒ་འཇུག་པ་ལ་བཤད་དུ་ཡོད་པའི་ངེས་པ་མེད་

དེ། སམ་ལས་སྐྱེས་པའི་མཚོ་སྐྱེས་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་

ལ་བུ་རགས་དེའི་མཐུན་ཕོགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤི་ཞེས་པ་
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བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་སྤི་ལ་མི་སྦྱར་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་གཟུང་

རུང་ཡང་ཡིན་ལ། སྤི་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དེས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་

སྟོང་པ་དང་མི་སྟོང་བ་ལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་བཞིན་གི་རགས་ལ་དཔེར་མཚོན་ན་མི་རག་པས་སྟོང་པ་བས་

པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མེད་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང༌། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་

མཁའ་ལ་སོགས་པ་འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང༌། ཤེས་བ་གཞལ་བ་ལ་སོགས་པ་

གཞན་ལ་མི་མཐུན་ཕོགས་སོ། །འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་ལ་དཔེར་མཚོན་ན། མེས་

སྟོང་པ་ནི་དུ་བས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་སྒྲུབ་པའི་མེད་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང༌། གྲང་རེག་

འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང༌། རེག་བ་བཏང་སོམས་པ་གཞན་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་

སོ། །མདོར་ན་གཏན་ཚིགས་གཅིག་པོ་དེའི་རོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་གང་ཞིག་བཀག་པ་ཙམ་

གིས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལྡན་དུ་ངེས་ནུས་པའི་དགག་བའི་ཆོས་དེ་ནི་མེད་པ་མི་མཐུན་

ཕོགས་དང༌། དེ་ལར་ངེས་མི་ནུས་ཀང་དགག་བའི་ཆོས་སུ་གཟུང་རུང་དེ་ཡིན་གི། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་གཟུང་རུང་དེ་མ་ཡིན་པ་ནི་འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང༌། སྒྲུབ་

ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པ་ཡིན་ཡང༌། དེ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་

པ་ནི། གཞན་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀི་

ཕིས་དོན་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མི་རག་པ་དེ་ཉིད་མི་རག་པ་བརེན་པའི་གཞིར་
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མེད་པས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རང་ལྡོག་ནི། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སོ་ཞེས་སྔོན་གི་

མཁས་པ་དག་གསུང་བ་ནི་ཅུང་ཟད་མི་བདེའོ། །འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆོས་

ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་དོན་མཐུན་པ་དེར་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནི་ཇི་ལར་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་བཀག་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན་དེ་ནི་མེད་པར་དགག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་གཞལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ་

ཞེས་ཇི་ལར་བརོད་ཅེ་ན། རོད་པ་འདིའི་བསམ་པ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པ་

མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བསྟན་པ་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་བཀག་ཙམ་འབའ་ཞིག་མི་མཐུན་

ཕོགས་སུ་མཐོང་ནས་གཞལ་བ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་བཀག་

ཙམ་འབའ་ཞིག་ལ་ཡོད་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་མེད་པར་འགྱུར་

བ་དང༌། དུ་བས་དུ་ལྡན་ལའི་སྟེང་དུ་གྲང་རེག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གྲང་རེག་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ནི་དངོས་མེད་ཡིན་པས་དེ་

འབའ་ཞིག་ལ་དུ་བ་ཡོད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ་སམ་པ་སྟེ། རང་ལྡོག་གཞི་ལྡོག་མ་

ཕེད་པའི་རོད་པ་དང་དགོས་མེད་རགས་ཡོད་པའི་གཞིར་མི་རུང་བའི་རོད་པ་སྟེ། 

ཡོད་ན་མི་རག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་བཞེད་པར་འདོད་པ་

ཡང་ཕོགས་སྔ་མ་འདི་ཉིད་ལ་གནས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་བཀག་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་ནི་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མཚུངས་ལས་བཟློག་པའི་
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མེད་པར་དགག་པ་དང་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ཐམས་ཅད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

མཚུངས་སུ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་གཟུང་རུང་གི་སྤིས་དོན་

མི་མཐུན་པ་དེ་ནི་མཐུན་ཕོགས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལས་བཟློག་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལྡན་ལས་

དངོས་སམ་ཤུགས་ཀིས་ལྡོག་པར་རོགས་པ་མེད་དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་ཐམས་

ཅད་ལ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཡང་དག་དང་འགལ་བ་བསྒྲུབ་བ་གོ་བའི་ནུས་པ་དང་

བསྒྲུབ་བ་འགོག་པའི་ནུས་པ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པ་དང་ཕོགས་ཆོས་ངེས་

ཤིང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་ལ་བལོས་པ་དང༌། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་

བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་འདེན་པ་ཕོགས་ཆོས་ངེས་པ་ལ་བལོས་ཤིང་ཕོགས་གཉིས་ལ་

ཡོད་མེད་དུ་ངེས་པ་ལ་མི་ལོས་པ་དང༌། དོན་སྐྱོན་མ་ཞུགས་ཀང་བོ་སྐྱོན་ཞུགས་པའི་

གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དག་ལ་

ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པར་བེད་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མ་ཇི་ལ་བུ་དག་གིས་ངེས་པར་གཟུང་བ་ལ་བལོས་ཏེ། 

རང་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་གོ་བའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཕོགས་ཀི་ཆོས་དགུ་པོ་འདིའི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ། ཕོགས་ཆོས་ངེས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་

དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་བལོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཁྱབ་པ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རང་བཞིན་ལ་ངེས་པ་སྐྱེས་ན་འདོད་པ་གསལ་བར་བེད་

པ་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་བར་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ཐེ་ཚོམ་གི་རོགས་པ་ཅན་གི་སྒ་སྦྱར་བ་བཞིན་ནོ། །ལ་

སོགས་པ་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་དག་ལ་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་

ཏུ་རོག་པར་བེད་པའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཕོགས་ཆོས་ངེས་ཤིང་ཁྱབ་པ་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་ཚད་མ་ཇི་ལ་བུ་དག་གིས་ངེས་པར་གཟུང་བ་ལ་བལོས་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཕོགས་ཀི་ཆོས་འདིའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པ་དང་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་

ལ་བལོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རང་

བཞིན་དུ་ངེས་པ་མི་འདོད་པ་གསལ་བར་བེད་པ་དག་ནི་བསྒྲུབ་བ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་

རོགས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བར་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ཐེ་ཚོམ་

གི་རོགས་པ་ཅན་གི་སྒ་སྦྱར་བས་དོན་རྣལ་མ་མི་གོ་བ་བཞིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་དང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གཉིས་པོ་ཇི་ལར་རིགས་པར་གོ་

བེད་ཀི་ནུས་པ་ངེས་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་རྣལ་མར་གོ་བ་དང༌། 

འགལ་རགས་ལ་བརེན་ནས་ལོག་པར་གོ་བ་དང༌། མ་ངེས་པས་ཐེ་ཚོམ་འདེན་པར་བེད་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པ་ཕོགས་ཆོས་ལ་བལོས་པ་

དང༌། ཕོགས་གཉིས་ལ་ཡོད་མེད་དུ་ངེས་པ་ལ་མི་ལོས་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་ལ་མ་

མཐོང་བའི་ཕོགས་ཆོས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མ་ངེས་པའི་གཏན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཚིགས་ནི་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་འདེན་པ་ཕོགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་གྲུབ་པ་ལ་

བལོས་ཏེ། རོད་གཞི་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ལས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་གིས་རོགས་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ངེས་པ་ཡོད་ཀང་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པ་དང༌། 

མ་ངེས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། མི་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་

ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པ་

མཐུན་པའི་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པའམ་མེད་པ་ཉིད་

དུ་ངེས་པ་ལ་བལོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་གཉིས་ལ་ཡོད་མེད་དུ་ངེས་པ་ལ་ཡང་

བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་སྐྱེད་པ་དེ་ནི་ཕོགས་གཉིས་ལ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་མ་ངེས་པ་ལ་ཡང་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕོགས་གཉིས་ལ་ཡོད་མེད་དུ་མ་ངེས་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་

གཏན་ཚིགས་ལ་མ་ངེས་པའི་སྐྱོན་གི་རྣམ་པ་དེ་ལ་བུ་བརོད་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

འདིར་སུན་འབིན་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་པ་མ་ཚང་བ་ལ་མ་ཚང་བའི་སྐྱོན་རྣལ་

མར་བརོད་པའི་སུན་འབིན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དེ་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཡིན་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ན་ཕི་རྒོལ་

ཤེས་འདོད་དང་ལྡན་པས་དིས་པ་ན་རྒོལ་བས་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའམ་

མི་མཐུན་ཕོགས་གཅིག་པུ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའམ་ཚུལ་གཅིག་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་

རེས་འགྲོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བརོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་ནི་ཆོས་ཅན། ཕི་རྒོལ་ཤེས་འདོད་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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དང་ལྡན་པའི་ངོར་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་བཀོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་ཞིང་སུན་འབིན་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་པ་ལར་སྣང་བ་ཡང་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཐལ་བ་དང་རགས་ཕི་མ་ཁས་བངས། དེ་སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དེ་ལ་བུ་ནི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་དང༌། ལུང་དང་སྦྱར་

བ་དང༌། དེས་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དོན་དངོས་དང༌། དཔེའོ། །དང་པོ་

ནི། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་སུ་སོང་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མཉན་བ་

ཡང་ཆོས་ཅན། རག་པ་དང་མི་རག་པ་ཡ་གལ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྡོག་པར་ངེས་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། རག་པ་ལས་ཀང་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་མི་རག་པ་ལས་ཀང་ཕི་རོལ་ཏུ་

གྱུར་པའི་གཉིས་ཀ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་མི་སིད་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཉིད་དེ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་དང་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར། གཉིས་ཀ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་

ཐལ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་ལས་ལྡོག་པར་མ་ངེས་ཡ་གལ་གཉིས་ལས་མི་

རག་པ་ལ་བུ་གཅིག་ལ་ཡང་ཡོད་པར་རོགས་པའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་གཅིག་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ཡིན་ཡང་ཡ་

གལ་གཉིས་གང་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་འགལ་ཏེ་ཡ་གལ་

བཀག་པའི་གང་རུང་གི་སྤི་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མཐུན་ཕོགས་

ལ་ཡོད་པར་ངེས་པར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་གཅིག་ལ་
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ཡོད་པར་ངེས་པ་གང་ཞིག །མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་མ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན་ནི། 

ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དཔེ་ཉིད་ཀིས་གསལ་ལོ། །མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། གང་

རུང་ལ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་ཡང་ཁྱབ་པ་མ་

ངེས་ཤིང་རགས་ཕི་མ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་དང་བུད་མེད་ལ་མངལ་འཇོག་པའི་ནུས་པ་

དང་ཆགས་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་

ལས་ཡ་གལ་གང་གིས་མངལ་བཞག་པར་མ་ངེས་ཤིང་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་གཉིས་པོ་

ལས་གཞན་ལས་མངལ་མ་བྱུང་བར་ངེས་པ་ཡིན་ཞིང་མངལ་ཆགས་པར་ངེས་པ་

སིད་པའི་བུད་མེད་ཀི་མངལ་བཞིན་ནོ། །ཡ་གལ་གང་གིས་བཞག་པར་མ་ངེས་ཀང་

གང་རུང་གཅིག་གིས་བཞག་པར་ངེས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལུང་དང་བ་དང༌། ལུང་གི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་

སད་དུ་ཚད་མ་མདོར་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། མཐུན་ཕོགས་

མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཇི་སེད་ཀིས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་དེ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བའི་རྒྱུ་ནི་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་སྒ་རག་པའམ་མི་རག་པ་གང་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སོང་བ་དེ་དང་ལྡན་པ་རག་མི་རག་དེས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་པའི་ཕིར་དང༌། རག་པའམ་མི་རག་པ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་

ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་དང་ལྡན་པ་དེས་བསྡུས་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བས་ནི་ཆོས་ཅན། 
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རག་མི་རག་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་གང་ལ་དངོས་པོའི་ཆོས་མཉན་

བ་འདི་གནས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པ་དང་མི་རག་པའི་རྣམ་པའི་

ཁྱད་པར་དག་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤེས་བ་མེད་པར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་དོན་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བ་བས་

ནི་ཆོས་ཅན་མཐུན་ཕོགས་སམ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པར་

བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། མཐུན་ཕོགས་སམ་མི་མཐུན་ཕོགས་གཅིག་གི་དངོས་པོར་

རོགས་པའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མེད་པར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྔ་མས་གཉིས་ཀ་

ལས་ལྡོག་པ་མ་ངེས་པ་དང༌། ཕི་མས་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པར་བཤད་པ་

ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་གྲུབ་པ་དང༌། ལྡོག་པ་ངེས་ན་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ་ཟློག་མི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་རག་པའམ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་པོ་འདི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་མཉན་བ་ལ་བུ་

གཅིག་ལ་བསྡུས་པས་ནི་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་འདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཕོགས་གཉིས་ཀི་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། མཉན་བས་སྒ་ལ་རག་པའམ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ལྡོག་པ་ངེས་ན་ཁྱད་པར་རག་མི་

རག་གཉིས་ཀ་སྒའི་སྟེང་དུ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཡིན་པ་གང་གིས་

ཟློག་ཅེས་ཟློག་མི་ནུས་པར་ལེའུ་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་ཀི་དོན་དང༌། སུན་འབིན་ཡང་དག་ལ་རྒོལ་བའི་

འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པས་མ་ཁྱབ་པ་དང༌། ཚུལ་གསུམ་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཁོ་ན་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང་འགལ་རགས་ཁོ་ན་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ལ་ཡོད་མེད་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་ཀང་ཐེ་

ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་མ་ངེས་པར་འགྱུར་ན་བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པ་ལ་བུ་དོན་ལ་གོ་བེད་དུ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་རྒོལ་བས་ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་

ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་པའི་སོབས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་མཐུན་

ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བས་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཡང་དོན་དམ་པར་ཡང་དག་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་མ་ངེས་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དེའི་

ཕིར། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དེའི་ངོ་བོ་ངེས་པ་ནི་སྔར་བསྟན་པའི་མ་ངེས་པའི་

ཡོན་ཏན་ངེས་པ་ཉིད་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐུན་མོང་བ་ལ་ནི་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་

མཐུན་ཕོགས་དག་ལ་ཡོད་པ་མ་ངེས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་

ནི་དེ་གཉིས་ལ་མེད་པ་ཡོན་ཏན་ཡིན་ཞིང་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་ནི་དེ་

གཉིས་ཀི་གཞི་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡོན་ཏན་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་དེ་ཡང་ཚད་མས་ངེས་

པ་ལ་བལོས་པས་ཡོན་ཏན་ཚད་མས་ངེས་པ་མེད་པར་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་དོན་རེས་དཔག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་
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ལ་དོན་སྐྱོན་འབའ་ཞིག་གིས་སུན་འབིན་འཇུག་པར་མ་ངེས་པ་དང༌། བོ་སྐྱོན་གིས་

ཀང་སུན་འབིན་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པར་ཁས་བངས་ནས་སྒྲུབ་ངག་བཀོད་པ་ལ་དངོས་

པོའི་ཆོས་ཉིད་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་འབའ་ཞིག་གི་སོ་ནས་

སྐྱོན་བརོད་པར་ནི་མ་ཟད་དེ་འོན་ཀང་སྨྲ་བ་པོའི་སྒའི་སྐྱོན་ཞུགས་པས་ཀང་སུན་

འབིན་ཡང་དག་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་དོན་རེས་དཔག་ལ་ནི་དོན་སྐྱོན་འབའ་

ཞིག་བསམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་འགོད་པར་ཁས་བངས་

ནས་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་བརོད་པ་དང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡོད་ཀང་བརོད་པ་མེད་

དང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་འགོད་པར་ཁས་བངས་ནས་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། སུན་འབིན་ཡང་དག་གི་སྐྱོན་འཇུག་པ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བ་དེས་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པར་བརོད་པར་བ་བའི་ཡོན་

ཏན་བརོད་པར་ཁས་བངས་ནས་གཞན་དུ་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཁྱོད་བརོད་

པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་ཕོགས་ཀི་ཆོས་

ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་རྒོལ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ལ་ཡང་སུན་

འབིན་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ནི་སུན་འབིན་ཡང་ངག་

འཇུག་པ་དེ་ལར་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་བརོད་

པར་ཁས་བངས་ནས་འདོད་པ་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 256  

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་སང་བ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཆོས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་རྒོལ་བ་

གཉིས་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་ལ་སུན་འབིན་བརོད་པས་

ནི། རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པར་བེད་པའི་ནུས་པ་ཡང་མེད་པ་མ་

ཡིན་ནམ་ཅིའི་ཕིར་དེ་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཡིན་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། སུན་འབིན་

གིས་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ནི་སུན་འབིན་པ་

ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་གང་

བཀོད་ཀང་རྒོལ་བའི་བོ་ངོར་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ནུས་པ་བཅོམ་པའི་སོ་

ནས་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སྒྲུབ་ངག་གི་རེན་རྒོལ་བ་དང་སུན་

འབིན་གི་རེན་ཕི་རྒོལ་ཡིན་པས་རྒོལ་བས་ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་སྒྲུབ་ངག་ལར་སྣང་གང་

བརོད་ཀང་རྒོལ་བའི་བོ་ངོར་ཕི་རྒོལ་གིས་སུན་འབིན་ཡང་དག་བརོད་ནུས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཕི་རྒོལ་གིས་བརོད་པའི་སུན་འབིན་ཡང་དག་གིས་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། འདི་ལར་སྒ་རག་པའམ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

གཞལ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དག་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་ལ་ཡང་སུན་

འབིན་ཡང་དག་འཇུག་ཀང་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ལ་མིག་གི་གཟུང་བ་ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་པ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་

སུན་འབིན་འཇུག་ཀང་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་ནུས་པ་

འགལ་རགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀང་འགལ་རགས་ཡིན་ན། དེས་མ་ཁྱབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་
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པས་སྒ་མི་རག་པ་འདོད་ཡུལ་དུ་བས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་བཀོད་ཀང་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བ་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མ་ངེས་པ་དང་

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དེར་ཡང་རྒོལ་བས་ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གཉིས་ཀ་

ལ་གྲུབ་པར་བསྟན་པར་བ་བ་རིགས་པ་ལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་ཉེས་པ་ཕི་རྒོལ་གིས་

བརོད་པས་ནི་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་

ནི། འོ་ན་ནི་རྒོལ་བས་ཕོགས་ཆོས་ལ་ཐོ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་གང་རུང་ལ་

མ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་འདིར་ཡང་ཆོས་ཅན། ཕི་རྒོལ་གི་སུན་འབིན་གིས་

རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་

བ་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་པར་བསྟན་པར་བ་བ་རིགས་པ་ལ་རྒོལ་བས་མ་ངེས་པ་བརོད་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཁོ་ན་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་སྒྲུབ་ནས་པ་

དང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བས་པའི་

སོ་ནས་སུན་འབིན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། སན་འབིན་ཡང་དག་ལ་རྒོལ་བའི་

འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པས་མ་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་དེའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཐེ་

ཚོམ་ཙམ་ལས་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མས་ངེས་པ་དང༌། འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བ་ཕོགས་ཆོས་ངེས་ཤིང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་ངེས་པ་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་སོ་སོའི་སྦྱོར་བ་དཔེར་བརོད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རོད་པ་སང་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 258  

བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཀི་

དབེ་བ་དང༌། ཁྱབ་བེད་དུ་མེད་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཀི་དབེ་བ་དང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཀི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཀི་ཆོས་

དགུ་བསྟན་པའི་སོ་ནས་གཏན་ཚིགས་ཀི་རབ་དབེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་ཉུང་དུས་བདེ་

བག་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནུས་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུ་པོ་དེ་དག་ནི་གང་ཞེ་ན། མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་

པ་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། སྒ་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རག་གོ །བས་པའི་ཕིར། མི་རག་

གོ །དུང་སྒ་མི་རག་པའི་ཕིར། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཞེས་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང༌། ཁྱབ་བེད་དུ་མེད་པ་དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་

སུ་འཇུག་པའི་ཕོགས་ཆོས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་མེད་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་

གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། སྒ་བས་པའི་ཕིར། རག་

གོ །གསོན་པའི་ལུས་ནི་བདག་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། སོག་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་

པའི་ཕིར་རོ། །དུང་སྒ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། རག་གོ །ཞེས་པ་ཕོགས་ཆོས་

ཞེས་པ་མན་ཆད་སྔ་མ་ལར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་

གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། དུང་སྒ་མི་རག་པའི་ཕིར། རོལ་

བ་ལས་མ་བྱུང་བའོ། །མི་རག་སྟེ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །རག་སྟེ། ལུས་ཅན་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་ཞེས་པ་སྔ་མ་ལར་
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རོ། །དེ་ལར་བས་ན་དང་པོ་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་

དུ་འཇུག་པ་དང༌། ལྔ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་དང༌། དགུ་པ་གཉིས་

ཀ་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའོ། །དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་གཉིས་ཀ་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་

འཇུག་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀི། འདི་ན་ཕི་རྒོལ་གི་འདོད་པ་ལ་ཡང་བལོས་པ་སྟེ། མཐུན་

ཕོགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ནམ་མཁའ་ལ་འཇུག་ཀང༌། འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་རག་པ་

ལ་མི་འཇུག་པ་དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་སེམས་པའི་ལས་ལ་

འཇུག་ཀང་བུམ་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་ལ་བུའོ། །མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཞན་ཡང་

ཡོད་མོད་ཀི། དངོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་བཞི་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

དང༌། རགས་ཡང་དག་གཉིས་དང༌། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་སོས་པ་ནི་

གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་བསྟན་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡིན་

ཏེ། འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་བལོས་ནས་དབེ་བ་མི་འཐད་པའི་

རོད་སང་དང༌། མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་རོད་སང་ངོ༌། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་དབེ་བ་ལ་མི་

མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་བལོས་ནས་ཡོད་པའམ་མེད་པར་དབེ་བ་ཇི་ལར་རིགས་པར་

འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོར་མེད་པ་ནི་གཞི་སྟེ་ཆོས་གཞན་བརེན་པའི་རེན་གི་ནུས་པ་དང་

ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་དངོས་མེད་ལ་

རགས་ཡོད་མེད་ཀི་དབེ་བ་མི་རུང་བའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། དངོས་མེད་རགས་

འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པ་གང་དུ་ཡང་མི་རུང་བའི་རོད་པ་འདི་ལ་སྔར་མེད་པ་ལ་ཅི་ལར་
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འགོག་པ་ཞེས་པའི་སབས་སུ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར་དང༌། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ནི་

མཐུན་ཕོགས་དེ་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་པ་དང་འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ཞུགས་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་དངོས་མེད་ཀིས་མ་ཁྱབ་ཅིང་ཁྱབ་ཀང་སྐྱོན་དེ་

དག་མེད་པའི་དོན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ཀི་སྤིས་དོན་མཐུན་པ་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་ཁོ་ནས་མཐུན་

པ་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ལས་ཟློག་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བས་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་འདི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་ན་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

བས་པ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་

ལྡོག་ཆོས་གཞན་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། 

ལྡོག་ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་དཔེ་དང༌། དེ་

ལར་འགྱུར་ན་མཐུན་ཕོགས་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང༌། དེས་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་

ལྡོག་པ་ཡིན་པ་ཁོ་ན་མཐུན་ཕོགས་སུ་མི་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བྲམ་ཟེ་

ཡིན་མིན་གཞི་མཐུན་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང༌། བྲམ་ཟེའི་རིགས་ལྡན་གི་སྐྱེས་བུ་

བྲམ་ཟེའི་ལྡོག་པ་ཡིན་པ་འགོག་ནུས་ཀང་བྲམ་ཟེ་ཡིན་པ་འགོག་མི་ནུས་པའོ། །དང་

པོ་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་མི་འགྱུར་

ཏེ། བྲམ་ཟེ་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་ན་བྲམ་ཟེ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་བས་མ་
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ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། བྲམ་ཟེ་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ན་བྲམ་ཟེ་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བྲམ་ཟེའི་རིགས་མ་ཉམས་པའི་སྣ་ཚོགས་བརོན་འགྲུས་དེ་ཉིད་ཆོས་

ཅན། བྲམ་ཟེ་ཡིན་པར་ཐལ། བྲམ་ཟེ་དེའི་རིགས་དང་ལྡན་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་

སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐལ་བ་ཁས་བངས་ཀང་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བྲམ་ཟེ་མ་

ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་པར་ཐལ། བྲམ་ཟེ་ལས་ལྡོག་ཆོས་གཞན་གཙང་སྦྲ་ཆེ་བ་སོགས་

དང་འབྲེལ་བའི་ཕིར། འདོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། བྲལ་ཟེ་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀའི་གཞི་

མཐུན་འཇིག་རེན་ན་རོགས་པ་མེད་ཅིང་ཚད་མས་ཁེགས་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན་

བྲམ་ཟེ་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་ན་བྲམ་ཟེ་མ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། བྲམ་ཟེར་

བརོད་པར་འདོད་པའི་རིགས་ཀི་ཆོས་བྲམ་ཟེའི་མཚན་ཉིད་མི་བརེན་པའི་དངོས་པོ་

ཡིན་ན་བྲམ་ཟེ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། བྲམ་ཟེའི་རིགས་མི་བརེན་པ་དེ་ཡང་བྲམ་ཟེའི་ལྡོག་པ་བཀག་པའི་

ཡུལ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བྲམ་ཟེ་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་བྲམ་ཟེའི་ལྡོག་པ་ཡིན་པ་

ཁེགས་ཀང་བྲམ་ཟེ་ཡིན་པ་ཁེགས་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། བྲམ་ཟེའི་ལྡོག་པ་དགག་

པའི་ཡུལ་བྲམ་ཟེ་ལས་ལྡོག་པ་གཞན་ཡིན་ཡང་བྲམ་ཟེ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་སྒ་སྦྱོར་བ་

ནི་ལྡོག་པ་དགག་པའི་ཡུལ་ལས་རྣམ་པར་ཕེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པ་

དགག་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་ན། མི་མཐུན་ཕོགས་

སུ་འགྱུར་བ་དེ་ལར་ཡང་ཚད་མས་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ན་མཐུན་དཔེ་ལ་

མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པ་འགལ་བའི་ཕིར། མཐུན་ཕོགས་ཀི་
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མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤིས་མཚུངས་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་གལ་ཏེ་

བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤི་ལྡོག་ཁོ་ནས་མཚུངས་པ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ན་

ཞེས་ཁས་བངས་རེས་སུ་བརོད་ནས་མཐུན་པའི་ཕོགས་འགའ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། གཞི་ཐ་དད་པ་གཉིས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ལྡོག་པ་ཁོ་ནར་མཚུངས་པའི་

རྣམ་པ་དེ་ལ་བུ་ནི་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མཐུན་དཔེ་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བས་མ་ཁྱབ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་པ་གཞན་ཡིན་པ་མ་སངས་པ་བུམ་པ་

ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སུ་

བེད་རིགས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤི་དང་

འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཀི་མི་སྟོང་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་སོགས་དེར་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་ན་མཐུན་ཕོགས་མི་

སིད་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བས་ནི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་པ་གཞན་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་ཚད་མས་

རོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་པ་གཞན་མ་སངས་

པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མཐུན་པའི་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་དེས་ནའི་ཕིར། སྒྲུབ་ཚུལ་

དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་གཞན་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གཟུང་ཡང་ལྡོག་

པ་ཅན་ཀི་རགས་མེད་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན་སྒྲུབ་ཚུལ་
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དང་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེས་སྟོང་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་ནི་ཚད་མ་ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀི་འགྲེལ་བེད་ཁ་ཅིག་གི་འདོད་པ་བཀག་པའོ། །

ཕྗོགས་ཆྗོས་ཅན་དགུར་དབྱ་ེབའ་ིདགྗོས་པ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་དབེ་བའི་དགོས་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། 

ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་དེ་ལར་ཕོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ལ་དུ་

མར་ཡོད་བཞིན་དུ་སབས་འདིར་དགུར་ཕེ་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་ཀི་སབས་མདོར་

བསྡུས་ནས་བརོད་པ་ན་གོ་བེད་ཡང་དག་ཇི་སེད་ཡོད་པ་བསྟན་པར་བའི་གཞན་

བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་སམ་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགུར་དབེ་བའི་དགོས་པ་ར་བས་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། 

དགོས་པ་འཕྲོས་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གཉིས་དང་ལྡོག་པ་འགལ་བའི་གཏན་

ཚིགས་གཉིས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུའི་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གཉིས་པ་མི་འཁྲུལ་བའི་འབྲེལ་བ་བསྒྲུབས་པའི་སོ་ནས་

རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་ལ་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པ་བསྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་བཞི་སོས་ཅི་དགོས་ཤེ་ན། རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་

དངོས་པོའི་སྟོབས་ཀིས་ཞུགས་པའི་དབང་གིས་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པ་ཡིན་གི། གོ་བེད་

ཀི་ནུས་པ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་ལྡོག་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པ་ཙམ་གིས་

འཇུག་ན་འགལ་རགས་གཉིས་པོ་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་ན། ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 264  

ལ་དེ་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བསྒྲུབ་བ་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་པ་ཙམ་གིས་ལྡོག་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་གཉིས་པོ་དེ་སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་དུ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བའི་ནུས་པ་

ལྡོག་པར་འགྱུར་ན། དེ་མི་འཐད་པས་འདོད་པ་ཙམ་གིས་མི་ལྡོག་པར་ཤེས་པའི་དོན་

དུ་ཡང་དག་གཉིས་སོས་སོ། །འབྲས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་གྲུབ་མོད་ཀི་

རགས་ཀི་མཚན་གཞི་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ཇི་ལར་གྲུབ་ཅེ་ན། རྣམ་འགྲེལ་དུ།

རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ལྡོག་ཉིད་ཀིས། །

དོན་ལྡོག་པར་ནི་བརོད་པ་ལས། །

མི་དམིགས་དཔེ་ནི་གྲུབ་པའི་ཕིར། །

ཐ་དད་པར་ནི་མ་བཤད་དོ། །

དེ་ལའང་སྐྱེས་བུ་མཐོང་མེད་ལ། །

སོག་སོགས་ལྡོག་པ་མེད་པའི་ཕིར། །

གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཤད་པས། །

བལར་རུང་དོན་ལ་དེ་ཞེས་བསྟན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལར། འབྲས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་དངོས་པོའི་དབང་གི་

འཇུག་ལྡོག་བེད་པ་ཡིན་གི། འདོད་པའི་དབང་གིས་འཇུག་ལྡོག་བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་

རང་བཞིན་འབྲེལ་བ་བསྒྲུབས་པའི་ཤུགས་ལ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་གཉིས་འབད་མེད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བས་དེ་གིས་ཀི་དཔེ་འདིར་དངོས་སུ་

མ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་ཡང་དངོས་སུ་
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མ་བསྟན་ཡང་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཡིན་ཏེ། འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་གཉིས་ལ་ཤུགས་

རོགས་དང་ཤུགས་བསྟན་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །སྒྲུབ་རགས་གཉིས་

པོ་རྣལ་མ་སྒྲུབ་ན་ཡང་དག་དང༌། ཟློག་པ་སྒྲུབ་ན་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་

དུ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་བཞི་སོས་ཞེས་པ་ཙམ་གིས་ནི་ཚིག་དོན་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། 

སབས་འདིར་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུ་འབའ་ཞིག་སོས་པས་ཅི་ཞིག་བེད་པ་མ་ཤེས་པའི་

རྣམ་འགྱུར་རོ། །སྒྲུབ་རགས་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་བ་བསྒྲུབས་པས་དགག་རགས་འབད་མེད་

དུ་ཇི་ལར་གྲུབ་ཅེ་ན། འདི་ནི་རྣམ་འགྲེལ་དུ།

གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉིད། །

མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕིར་རོ། །

ཞེས་འབྲེལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཏན་ཚིགས་གསུམ་དུ་ངེས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

གསུངས་པ་དང་དོན་གཅིག་སྟེ། དེ་ཡང་འདི་ལར་བས་པ་མི་རག་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ། 

མི་རག་པ་དང་ཐ་དད་མི་རག་པ་ལོག་པའི་སྟོབས་ཀིས་ལྡོག་པའི་ཕིར། རགས་ཟུར་

ཕི་མ་སྒྲུབ་པ་ན། མི་རག་པ་ལོག་པ་ཆོས་ཅན། བས་པ་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ། རིམས་དང་

ཅིག་ཅར་གི་དོན་བེད་པས་སྟོང་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རགས་ལས་སྒྲུབ་དགོས་པས་

རང་བཞིན་རགས་ཀི་འབྲེལ་བའི་དོན་ལྡོག་བསྒྲུབས་པ་ན་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་

གཏན་ཚིགས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་

འབྲས་རགས་ཀི་འབྲེལ་བའི་དོན་ལྡོག་བསྒྲུབས་པ་ལས་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་འབད་པ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་སོག་ལྡན་དང་སྤི་གཞལ་བ་

དག་སྟེ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གཉིས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཁ་ཅིག་
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ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ན་རེས་འགྲོ་མེད་ཀང་ལྡོག་པ་གཅིག་པུས་འགྲུབ་པ་དང༌། ཡང་ཁ་

ཅིག་རེས་འགྲོ་གཅིག་པུས་འགྲུབ་པར་རོད་པའི་ཕིར་ལོག་རོག་དེ་བཀག་ནས་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་དེ་ལ་གསུམ་དུ་གྲངས་

ངེས་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཆོས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་དགོས་པ་

ལ་རོད་པ་མེད་ལ། ཁྱབ་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབས་པའི་སོ་ནས་

ཚུལ་གསུམ་ག་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །ལྷག་མ་དངོས་ཀི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རགས་ཡང་དག་ལ་

ལྡོག་ཁྱབ་གཙོ་བོར་གྲུབ་པ་དགོས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བསྟན་པའི་སོ་ནས་རོད་གཞིའི་

སྟེང་དུ་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་བཅད་པ་རགས་ཡང་དག་གི་ནུས་པ་འཇུག་པའི་

ཡུལ་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། བར་པ་གཉིས་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གི་

སབས་སུ་རྒྱས་པར་འཆད་ལ་ལྷག་མ་གསུམ་འདིའི་རྒྱས་བཤད་དུ་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །དོན་བསྡུས་ན། རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་ལ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་

སྒྲུབ་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ལ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་པ་དང༌། རོད་གཞི་

ལ་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་བཅད་པ་ནུས་ཡུལ་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་བཞི་དང་གཉིས་དང་ལྷག་མ་གསུམ་སོས་དགོས་ཀི་དེ་ལས་མང་བ་མི་

དགོས་པས་དོན་དེ་དག་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་གྲངས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་

ལོག་གྱུར་གོ་བར་བེད་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞི་

གསུམ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས་མཚན་ཉིད་དེ་དང་ལྡན་པ་གཅིག་སྒྲུབ་ངག་གིས་ལྷག་

ཆད་དང་བྲལ་བར་བསྟན་པར་བས་ན་རགས་ཀི་ནུས་ཡུལ་གོ་བར་བེད་པའི་དོན་
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ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་རགས་གཉིས་དངོས་སུ་སོས་པ་ནི་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་བསྟན་

བ་གཏན་ཚིགས་དེ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་དང་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་

པ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡང་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཡང་དག་གཉིས་དང་འགལ་བ་གཉིས་སོས་པའི་དགོས་

པ་བཤད་པ་དང༌། སྤི་དང་ཁྱད་པར་སོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་ཁ་འཕངས་

པ་དང༌། ལྷག་མ་གསུམ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་དང༌། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། 

མི་རག་སྟེ། བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

གཉིས་དང་། རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་

བའི་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་བསྟན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་གཉིས་བསྒྲུབ་བ་རྣལ་མ་གོ་བར་བེད་པ་དང༌། བཟློག་ན་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་ནས་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་གཉིས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བེད་དང་བཟློག་ན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུ་དག་ཁོ་ན་ཁྱབ་བེད་དང་བདག་ཉིད་དམ་རང་

བཞིན་འབྲེལ་བ་ངེས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་སོས་

པའི་དགོས་པ་དང༌། རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། སྒྲུབ་རགས་གཉིས་སོས་པའི་དགོས་པ་དང༌། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་མ་བསྟན་པའི་སྐྱོན་མེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པའི་གཏན་ཚིགས་སོས་པའི་དགོས་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་སོས་

པའི་དགོས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་སོས་པའི་དགོས་པ་བསྡུས་ཏེ་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འབྲས་རགས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་མི་

འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། རོལ་བྱུང་འབྲས་རགས་ཀང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་

སུ་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ལས་གཞན་འབྲས་བུའི་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ནི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་མི་སིད་དེ་རྒྱུ་

ཙམ་ནི་འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །འབྲས་བུ་དུ་བ་ནི་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་

མེ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་འཇུག་

པ་གང་ཞིག་ཁྱབ་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རོལ་བྱུང་ཉན་ཤེས་དེ་ནི་དུང་སྒ་ཉན་པའི་ཤེས་པ་རང་རྒྱུ་སྒ་མི་

རག་པ་སྔོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་ཆ་རྣམ་པ་གཉིས་གནས་པ་

ཡིན་ཏེ། སྒ་མི་རག་པ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་འབྲས་བུ་རྐེན་བརལ་མ་

ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཅན་གི་ཤེས་པ་རོལ་པ་མ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འབྲས་རགས་མ་ངེས་པ་སང་བ་དང༌། རང་བཞིན་གི་

རགས་མ་གྲུབ་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཁྱབ་པ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་མདོར་

བསྟནཔ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་

པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རོལ་བྱུང་གིས་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པ་འབྲས་བུའི་གཏན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཚིགས་སམ་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་གང་ཡིན། དང་པོ་ལར་ན། ཉན་ཤེས་ནི་

དམིགས་རྐེན་མི་རག་པ་སྔོན་དུ་སོང་བས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་དགོས་ན་དེ་ནི་རག་པ་སྔོན་

སོང་ལ་ཡང་སིད་པས་རྐེན་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའི་དུང་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་པའི་

ཤེས་པ་རང་རྒྱུ་སྒ་མི་རག་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཅི་ལར་རོགས་ཏེ་མི་

རོགས་པས་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་ལ་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཡང་མི་འཐད་དེ། 

རོལ་བས་སྒའི་ངོ་བོ་སྔར་ཡོད་གསལ་བར་བས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། སྔར་མེད་གསར་དུ་

སྐྱེད་པ་མིན་པས་རོལ་བྱུང་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། 

དུང་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ནི་ཆོས་ཅན། ངེས་པ་ཁོ་ནར་རྐེན་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་

བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོལ་བའི་སྔར་རག་དངོས་སུ་ཡོད་པའི་སྒ་ཐོས་པའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལར་ཐལ་བ་ལས་དུང་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

རང་རྒྱུ་སྒ་མི་རག་པ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། རོལ་བས་ཕན་བཏགས་པའི་སྒ་རེས་འགའ་

ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། སྒའི་ངོ་བོ་རག་

ཀང་ཉན་ཤེས་རེས་འགའ་སྐྱེད་པ་རོལ་བ་རེས་འགའ་བའི་རེས་སུ་བེད་པས་སོ་ཞེ་

ན། རོལ་བས་སྒ་རག་པ་ཐོས་པའི་འགལ་རྐེན་སྒིབ་པ་སེལ་བར་བེད་དམ། སྒ་དེ་ཉན་

ཤེས་སྐྱེད་རུང་དུ་ཕན་འདོགས་པར་བེད། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། རྐེན་རོལ་བས་སྒ་

རག་པ་ཐོས་པའི་སྒིབ་བེད་སེལ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་རག་པས་ཉན་

ཤེས་སྐྱེད་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་སྒིབ་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལར་ན། རོལ་བས་སྒ་རག་པ་ཉན་ཤེས་སྐྱེད་རུང་དུ་དངོས་སུ་བསྐྱེད་

དམ་དབང་པོ་སྒ་ཐོས་རུང་དུ་དངོས་སུ་བསྐྱེད་ནས་བརྒྱུད་ནས་ཕན་འདོགས། 



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒ་རག་པ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་རྣ་བའི་

དབང་པོ་དང་སའི་ངོ་བོ་དག་ལ་རོལ་བས་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྐེན་རོལ་བས་སྒ་རག་པ་ཐོས་པའི་སྒིབ་བེད་ལ་ཁྱད་པར་

མི་སྐྱེད་པ་དང༌། དབང་པོ་དང་སྒའི་ངོ་བོ་ལ་ཕན་མི་འདོགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

སྒ་རག་པ་ཐོས་པའི་སྒིབ་བེད་མི་སིད་པ་དང༌། སྒ་མི་རག་པ་ཐོས་པའི་སྒིབ་བེད་སིད་

ཀང་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་སྐྱོན་མེད་པ་དང༌། སྒ་རག་པ་ཐོས་པའི་སྒིབ་བེད་མི་སིད་

པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྒ་རག་པ་ཐོས་པའི་སྒིབ་བེད་མི་སིད་པ་

དང༌། སིད་ཀང་ཉན་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཟློག་ཏུ་མི་རུང་བ་དང༌། ཁྱད་པར་མི་

སྐྱེད་པ་གེགས་དང་མཐུན་རྐེན་གང་དུ་ཡང་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་རག་པ་དེ་

ལ་དམིགས་པའི་ཉན་ཤེས་ཀིས་ཐོས་པའི་སྒིབ་པ་ནི་སིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་

རག་པའི་ནུས་པ་ལ་གེགས་བེད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒིབ་བེད་འགའ་ཞིག་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་སྒ་རག་པས་ཉན་ཤེས་

སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཟློག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེའི་ངོ་བོ་ཉམས་པར་བེད་མི་ནུས་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། རག་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཉམས་པར་མ་བས་པར་འབྲས་བུ་

བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་བཟློག་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྒིབ་བེད་རིག་སོགས་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པ་ལ་ཕན་གནོད་ཀི་

ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཁྱད་པར་སྐྱེད་པ་

མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྒ་རག་པ་གང་གིས་སྒིབ་པར་བེད་པ་འམ་གཞན་མཐུན་

རྐེན་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཕན་གནོད་ཀི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མི་བེད་པ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རག་པ་ལ་སྒིབ་བེད་མི་

སིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་སྒིབ་པར་བེད་པར་འདོད་པའི་རིག་པ་ལ་སོགས་པས་

བུམ་པས་བུམ་འཛིན་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པ་ལ་གེགས་བེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བུམ་

པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་བུམ་འཛིན་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་སྐྱེད་

པའམ་ཉམས་པར་བེད་དེ་མི་བེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མི་རག་པས་དབང་ཤེས་

བསྐྱེད་པ་ལ་སྒིབ་བེད་མི་སིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྒིབ་བེད་

ཀི་ཐ་སད་འཐད་པ་དང་། སྒིབ་བེད་ཀི་དོན་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མདོར་

བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིག་པ་ལ་སོགས་པས་རང་དང་

དུས་མཉམ་པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་ཕན་གནོད་ཀི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་

བེད་པར་ནི་མི་སྨྲ་ཡི། འོན་ཀང་སྒིབ་བེད་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། སྒིབ་

བེད་ཡོད་པའི་ཚེ་བུམ་པས་བུམ་འཛིན་དབང་ཤེས་མི་སྐྱེད་པས་བུམ་པའི་སད་ཅིག་

བར་ཆོད་ཡོད་མེད་ཐམས་ཅད་རང་འཛིན་དབང་པོའི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བར་ཆོད་མེད་པའི་ཚེ་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་བར་ཆོད་ཡོད་པའི་ཚེ་མི་སྐྱེད་པས་སྒིབ་

བེད་ཀིས་ཁྱད་པར་བསྐྱེད་པར་གྲུབ་བོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རིག་པ་སོགས་ཀི་སྒིབ་བེད་མེད་པའི་ཚེ་དབང་ཤེས་

བསྐྱེད་པ་དང༌། སྒིབ་བེད་ཡོད་པའི་ཚེ་མི་སྐྱེད་པ་དང༌། དེས་ན་སྒིབ་བེད་ཀིས་ཁྱད་

པར་བསྐྱེད་པར་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕན་ཚུན་ལྷག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་བུམ་པ་

དང་མིག་གི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དབང་བར་གི་སྣང་བ་དག་ཆོས་ཅན། བུམ་འཛིན་
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རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རིགས་འད་སད་ཅིག་

གཞན་སྐྱེད་པའི་སོ་ནས་བུམ་འཛིན་རྣམ་ཤེས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཕིར། དབང་

པོས་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པ་ཡུལ་དང་སྣང་བས་ཕན་འདོགས་པར་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། 

མིག་གི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པ་ཡུལ་དང་སྣང་བ་ལ་

བལོས་པར་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་བསྐྱེད་པ་དེ་གཉིས་ཀིས་ཕན་གདགས་པར་བ་བ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། །འདོད་ན། མིག་དབང་གིས་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པའི་

ནུས་པའི་རང་བཞིན་ཡུལ་དབང་གཉིས་མེད་པའི་དུས་རག་ཏུ་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་

པའམ་ཡང་ན་དེ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཚེ་ཡངམི་སྐྱེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དབང་ཤེས་

སྐྱེད་པའི་བདག་རྐེན་གང་ཞིག་དེ་སྐྱེད་པ་ཡུལ་དང་སྣང་བ་ལ་བལོས་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཡུལ་དང་དབང་པོ་དང་སྣང་བ་དེ་དག་ཀང་ཐོགས་པར་བེད་པ་གཞན་

གིས་བར་དུ་མ་ཆོད་ན་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པ་ལ་ཕན་ཚུལ་ཕན་འདོགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

བར་དུ་མ་ཆོད་པའི་ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་པ་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་དེ་དག་གི་ལྷན་ཅིག་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་དབང་བར་གི་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གིས་ཡུལ་འཛིན་

ཤེས་པ་སྐྱེད་པའི་སྒིབ་བེད་དུ་ཐལ། རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆོད་ཡོད་ན་ཡུལ་

གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་དེའི་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། དེ་ཡོད་ན་དབང་ཤེས་སྐྱེད་ནུས་པའི་རྐེན་གསུམ་གི་སད་ཅིག་གཞན་མི་སྐྱེ་

བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་ན་དེ་ལར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཡུལ་དབང་བར་གི་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པའི་
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སྒིབ་པར་འདོད་དེ། དེ་བར་དུ་ཞུགས་པའི་དབང་གིས་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མ་

ཚང་བས་དབང་པོའི་ཤེས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་

བར་ཆོད་གསར་དུ་ཞུགས་ན་སྔར་སྐྱེས་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འགགས་པའི་

ཕིར་དང་བར་ཆད་མེད་པའི་རྒྱུ་མེད་པས་དེ་གདོད་སྐྱེ་བར་འདོད་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་གཞན་ཡང་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། དུས་མཉམ་པའི་ཡུལ་དབང་བར་གི་རིག་

པས་དབང་ཤེས་དངོས་སུ་བསྐྱེད་པའི་རུང་བའི་གེགས་བེད་པའི་ཕིར་ནི་སྒིབ་བེད་

དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་དངོས་སུ་སྐྱེད་རུང་དེ་ནི་དབང་ཤེས་མ་སྐྱེས་བར་

དུ་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་མི་འཕོ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། སྒིབ་

པས་ཁྱད་པར་སྐྱེད་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གནས་མ་

ལུས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པ་དང༌། སྒིབ་བེད་

ཀིས་བསྒིབ་བ་ལ་ཕན་གནོད་སྐྱེད་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་དབང་དང་དེའི་

བར་གི་རིག་པ་སོགས་དུས་མཉམ་པ་རྣམས་ཕན་ཚུལ་ཁྱད་པར་མི་སྐྱེད་པ་དང༌། 

ཡུལ་རུང་བ་ན་མི་གནས་པའི་ཡུལ་དབང་གིས་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པ་ལ་ཕན་གནོད་ཀི་

ཁྱད་པར་མི་སྐྱེད་པ་ལས་ཡང་ན་དངོས་པོ་སད་ཅིག་མ་རྣམས་ནི་རེས་འགའ་ཕན་

ཚུན་ཕན་འདོགས་པ་སིད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཕན་འདོགས་པ་སིད་ཀང་རྒྱུ་དང་རྐེན་གི་

ནུས་པ་མ་ལུས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པས་མངོན་སུམ་གིས་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་གལ་ཏེ་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གི་བར་ན་གནས་པའི་རིག་པ་
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ལ་སོགས་པའི་སྒིབ་པས་དེ་གཉིས་ལ་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་མི་

མཐུན་པའི་ཁྱད་པར་ཆེས་ཆེར་བེད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། སྒིབ་པའི་སབ་མཐུག་གི་བེ་

བྲག་གིས་སྒ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བར་ཐོས་པའི་ཕིར་རོ། །སྒིབ་པ་

ནི་རེ་ལྡེ་དང་སྣམ་བུ་དང་རིག་པ་ལ་སོགས་པའོ། །འདིར་སྒིབ་བེད་ཀིས་ཁྱད་པར་

སྐྱེད་པ་དང་མི་སྐྱེད་པའི་འཆད་ཚུལ་གཉིས་མཛད་པའི་སྔ་མ་ནི་ཡུལ་དབང་གཉིས་

དེའི་བར་གི་སྒིབ་བེད་དང་དུས་མཉམ་པ་ལ་ནི་སྒིབ་པས་ཁྱད་པར་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། རྒྱུ་འབྲས་དུས་མཉམ་རིགས་པས་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །འཆད་ཚུལ་སྔ་མའི་

གཙོ་བོ་ནི་འདི་ལར་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་ཀིས་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པའི་

ནུས་པ་མེད་པའི་ཡུལ་དབང་གཉིས་ཀི་བར་ན་རི་བོ་ལ་སོགས་པ་ཞུགས་པ་ལ་བུ་སྟེ། 

དེ་ལ་བུའི་སབས་སུ་བར་གི་སྒིབ་བེད་དེས་ཡུལ་དབང་གཉིས་ཀིས་དབང་ཤེས་སྔར་

སྐྱེད་རུང་དུ་ཡོད་པ་གསར་དུ་སྐྱེད་མི་རུང་དུ་བས་པའི་སོ་ནས་སྒིབ་བེད་དུ་སོང་བ་

མ་ཡིན་གི། རས་མཐུག་པོ་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཞུགས་པ་ཙམ་ལ་སྒིབ་པར་བརོད་

པ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་དབང་དེ་གཉིས་སྔར་དབང་ཤེས་སྐྱེད་མི་རུང་གི་ངོ་བོར་གནས་པ་

ལས་མ་འཕོས་པ་ཡིན་ནོ། །འཆད་ཚུལ་གཉིས་པ་ནི་བར་དུ་སྒིབ་བེད་མཐུག་པོས་

ཆོད་པའི་ཡུལ་དབང་ཕན་ཚུན་ཕན་འདོགས་པ་དང༌། སྒིབ་བེད་ཀིས་དེ་དག་ལ་ཕན་

གནོད་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་སིད་མོད་ཀང་ནུས་པ་ཡོད་པ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་དངོས་

སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ལ་ནུས་པ་ཡོད་ན་ཀུན་མཁྱེན་གི་མངོན་སུམ་

གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་བརག་པ་མཐའ་གཟུང་ཡིན་གི། ནུས་པ་ཡོད་པར་ཀུན་

མཁྱེན་གི་མངོན་སུམ་གིས་གཟིགས་པར་ཁས་བངས་ནས་རང་གི་ཚད་མས་མ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནི་རིགས་པ་དང་འགལ་བའོ། །རྒྱུ་རྐེན་གི་ནུས་པ་མ་ལུས་པ་ཀུན་

མཁྱེན་གི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པ། རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་

པ་རང་ལྡོག་གཞི་ལྡོག་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཕེད་པ་ལ་མཁས་པར་བའོ། །དེས་ན་

འཆད་ཚུལ་གཉིས་པ་ནི་བར་ཆོད་ཡོད་ན་ཡུལ་དབང་གཉིས་ཀིས་དབང་ཤེས་མི་

སྐྱེད་ལ་མེད་ན་བསྐྱེད་པའི་སྒིབ་བེད་དེས་ཡུལ་དབང་ལ་ཁྱད་པར་སྐྱེད་པ་འཐད་པར་

སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཁྱད་པར་མི་སྐྱེད་ན་གེགས་ཡོད་ཀང་མེད་པ་དང་ཁྱད་

པར་མེད་པ་དཔེ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཕན་གནོད་བསྐྱེད་པ་སྒིབ་བེད་དུ་འཐད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བར་གི་སྒིབ་བེད་ཀིས་ཁྱད་པར་སྐྱེད་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་ན་ཞེས་ཁས་

བངས་རེས་སུ་བརོད་ནས་ཡུལ་དབང་བར་གི་རིག་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་

དབང་གཉིས་ཀིས་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པའི་སྒིབ་བེད་དུ་ཡོད་ཀང་མེད་པ་དང་ཁྱད་པར་

མེད་པར་ཐལ། ཡུལ་དབང་གཉིས་ཀིས་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པ་ལ་ཕན་གནོད་གང་ཡང་

ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཡུལ་དབང་གཉིས་ཀིས་དབང་ཤེས་སྐྱེད་

པ་འདིའི་སྒིབ་བེད་འདི་སྟེ་ཁྱོད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྒིབ་བ་སྒིབ་བེད་ཀི་འབྲེལ་བ་ཉེ་བར་

བསྡུ་བ་ནི་རྣམ་པར་རོག་པས་སྤྲུལ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པའི་སྒིབ་

བེད་ནི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་དབང་གཉིས་ཀིས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་སྒིབ་བེད་དུ་

བཞག་པ་གང་ཞིག་སྒིབ་བེད་དུ་ཡོད་ཀང་མེད་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར། སྒོ་

བཏགས་པ་འདོད་ན་སྒིབ་བེད་ཀི་དོན་བེད་པར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་

པས་སྒོ་བཏགས་པའི་རེས་སུ་བེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ལ་མིང་ཉེ་བར་བཏགས་པས་ནི་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུས་འབྲས་ལ་སོགས་པ་འཚེད་པ་སྒྲུབ་

པར་བེད་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒིབ་བེད་དུ་རོག་པས་བཏགས་པ་དེ་ཡོད་ཀང་དེས་སྒིབ་བེད་ཀི་

དངོས་པོར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒོ་བཏགས་ཀིས་དོན་བེད་མི་ནུས་པ་དེའི་

ཕིར། དངོས་པོ་རྣམས་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་ཕན་གནོད་སྐྱེད་པའི་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཕན་གནོད་གང་ཡང་མི་བེད་པ་དངོས་པོར་

མི་རུང་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། བར་གི་སྒིབ་པ་ཡོད་ཀང་ཡུལ་དབང་གཉིས་ཀིས་དབང་པོ་ལ་

སོགས་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒིབ་པས་ཕན་གནོད་ཀི་ཁྱད་པར་

ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པར་ཡུལ་དབང་གཉིས་ཀིས་ནུས་ལྡན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་

དེས་ནའི་ཕིར། སྒིབ་བེད་དེས་ཁྱད་པར་བས་པར་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕན་གནོད་ཀི་

ཁྱད་པར་མ་བས་ན་དེ་མེད་པར་ཡང་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ན་དེ་ལ་ཡང་མ་

ཡིན་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་སྒ་རག་པ་ཐོས་པའི་སྒིབ་བེད་མི་སིད་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལར་སྒ་

རག་པ་ཐོས་པའི་སྒིབ་བེད་མི་སིད་པར་ཐལ། སྒ་རག་པ་རྣམས་ནི་འགྱུར་བ་མེད་པས་

རྐེན་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་ཁྱད་པར་ཉམས་པའི་སྐྱེ་བ་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རག་པ་ལ་འགལ་རྐེན་གི་བེད་པ་མི་འཇུག་པ་དེས་ན་གལ་ཏེ་སྒ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། 

སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཐམས་

ཅད་བསྐྱེད་པར་ཐལ། རག་པ་གང་ཞིག་རང་འཛིན་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པའི་རང་བཞིན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན་དུས་ནམ་ཡང་སྐྱེས་བུ་གང་ལ་ཡང་ཡུལ་ཅན་

གི་ཤེས་པ་འགའ་ཡང་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པ་གང་ཞིག་རང་འཛིན་ཤེས་

པ་བསྐྱེད་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་རག་པ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ངེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་དབང་པོ་དང་སྒ་ལ་ཕན་མི་འདོགས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། 

དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་སམ་དུ་བར་གི་སྒིབ་པས་སྒས་ཉན་ཤེས་སྐྱེད་

པའི་ནུས་པ་གསར་དུ་ཉམས་པར་བས་པའི་ཕིར། རེས་འགའ་ཐོས་ཀང་རག་ཏུ་སྒ་

ཐམས་ཅད་མ་ཐོས་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་སྒ་དེ་དག་རོགས་པའི་ཉན་ཤེས་སྐྱེད་

པ་ལ་རོལ་བས་དབང་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པའམ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་རོལ་བ་ལས་

གཞན་ཡང་རུང་ལྷན་ཅིག་བེད་པ་སྒ་སོ་སོ་ལ་བལོས་ནས་སོ་སོར་ངེས་པ་ཅུང་ཟད་

གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཉེ་ན་སྒ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་

སོང་བ་ལ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཞེས་སོས་སོ། །ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དེ་རེས་འགའ་སྒ་

འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་བེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། སྒ་འདི་དག་གི་དུས་རེས་འགའ་ཡུལ་

འགའ་ཞིག་ཏུ་ཐོས་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཚང་མ་ཚང་དེས་བས་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ན་

སྒའི་ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་པར་མི་སྐྱེད་ཀང་རེས་འགའ་ཐོས་པ་མི་འགལ་ལོ་སམ་པ་དཔོད་

པ་བའི་འདོད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྐེན་རོལ་བས་སྒ་རག་པ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པ་མི་

འཐད་པ་དང༌། དེས་དབང་པོ་སྒ་རག་པའི་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཁེགས་པ་དང༌། 

དབང་པོ་ལས་བརྒྱུད་ནས་ཕན་འདོགས་པ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱས་
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པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱུས་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པ་ལྷན་

ཅིག་བེད་རྐེན་ལ་བལོས་པ་འཐད་པ་དང༌། རག་པ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ལ་བལོས་པ་

མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་ནས་ཀི་ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ཀིས་

ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྐེན་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་མེད་དོ་ཞེས་

སོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འོན་ཀང་ནས་ཀི་ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ནི་ནས་ཀི་

མྱུ་གུ་དེའི་གནས་སབས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་དོན་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་

ལ་བལོས་པ་ཉིད་འཐད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དེ་ལས་ཁྱད་པར་

ཐོབ་པའི་ཉེར་ལེན་ནས་ཀི་ས་བོན་དག་འབྲས་བུ་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་ལ་ཕན་པ་ཉེ་བར་

སྦྱོར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གིས་ཁྱད་པར་སྐྱེད་ན་མི་རག་པར་

ཐལ་བ་དང༌། ཁྱད་པར་མི་སྐྱེད་ན་རྐེན་དོན་གཞན་ལ་བལོས་པར་མི་འཐད་པ་དང་

ཕན་པ་དོན་གཞན་བེད་པ་ལ་ཉེས་པ་བཤད་ཟིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ས་བོན་གིས་མྱུ་

གུ་སྐྱེད་པ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ལ་བལོས་པ་དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་སྒ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ལ་བལོས་ནས་འབྲས་བུ་བེད་ན་བེ་བྲག་ལ་རག་སྟེ་སྔར་གི་རག་

པ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ལ་ངེས་པ་ཞེས་པ་དེ་ལར་ནི་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་

བེད་རྐེན་འགའ་ཞིག་ལ་བལོས་ནས་འབྲས་བུ་བེད་པའི་ཕིར། རག་དངོས་ཀི་རང་

བཞིན་དུ་མ་ངེས་པར་ཐལ། རག་དངོས་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དེ་ནི་ཉམས་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། ལོས་པར་བ་བའི་རྐེན་རོལ་བའམ་རོལ་པས་སྒ་ཐོས་རུང་དུ་ལེགས་པར་

བས་པའི་དབང་པོའམ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གཞན་ལས་སྔར་མེད་ཀི་རང་བཞིན་ཐོབ་
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པའི་ཕིར་རོ། །རིགས་པ་འདི་དག་གིས་ནི་དོན་དམ་བདེན་པ་རག་དངོས་སུ་ཁས་

བངས་ནས་མཉམ་གཞག་གིས་མཐོང་བ་རེས་འགའ་བར་འདོད་པ་ཡང་ལེགས་པར་

བཀག་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒའི་ངོ་བོ་ལ་ཕན་མི་འདོགས་ཀང་རྐེན་ལ་བལོས་པ་ཅི་འགལ་ཞེ་

ན། སྒ་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་སྐྱེད་པ་རྐེན་དོན་གཞན་ལ་བལོས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རྐེན་གིས་ཕན་འདོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་དེ་ཡང་ལེའུ་གཉིས་

པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྐེན་གིས་སྒའི་ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་པར་མི་སྐྱེད་ཀང་ཕན་པ་དོན་གཞན་

བེད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཕན་པ་འདི་ནི་སྒ་དེའི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་འབྲེལ་བ་

མེད་པ་དང་ཕན་པ་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ། སྒ་དེའི་ཕན་པ་སྒ་ལས་དོན་གཞན་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཕན་པ་དོན་གཞན་བེད་ན་འབྲེལ་བ་མེད་པ་དང་ཐུག་

པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་ཡང་ལེའུ་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། སྒ་

འཛིན་ཉན་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་དེ་ཁྱོད་ཀི་གཟུང་དོན་གི་སོ་ནས་ཤེས་བ་མ་

ཡིན་པར་ཡང་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་དེ་ལས་ཁྱོད་དངོས་སུ་མི་སྐྱེ་བར་ཕན་པ་དོན་

གཞན་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྐེན་གིས་ཁྱད་པར་སྐྱེད་ན་མི་རག་པར་འགྱུར་ལ་མ་སྐྱེད་ན་

བལོས་པར་མི་འཐད་ཅིང་ཕན་པ་དོན་གཞན་བེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དེའི་ཕིར། སྒ་འདི་

ནི་ཆོས་ཅན། དབང་པོའམ་དབང་དོན་ཕྲད་པའམ་གང་ཟག་གི་བདག་གམ་གཞན་

རོལ་བ་ཡང་རུང་སྟེ། རང་གི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཤེས་པ་སྐྱེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་
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རྐེན་འགའ་ཞིག་ལ་བལོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ལ་ཕན་པའི་ཁྱད་པར་

ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་རག་པས་སྒ་འཛིན་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་

བཀག་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། རོལ་བས་དབང་པོ་དང་སྒ་ལ་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བའི་

ཕིར་རྐེན་རོལ་བ་སྒ་རག་པའི་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། རག་པ་

རྐེན་ལ་བལོས་པ་བཀག་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། རོལ་བས་སྒ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་མི་འདོགས་ཀང་དབང་པོ་ལ་ཕན་

འདོགས་པས་སྒའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཆོས་ཅན་སྔ་མ་ལ་རོལ་

བས་དབང་པོ་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་སོ་ནས་སྒ་རག་པ་དེའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དུ་

འགྱུར་བ་དེ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་ལ་ཕན་བཏགས་པས་ཀང་རག་པར་

གྱུར་པའི་སྒའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པར་འགྱུར་ན་རག་པ་རྐེན་ལ་བལོས་དགོས་པ་ལ་ལོས་

པ་མེད་པར་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གཉིས། སྒ་རག་ཏུ་ཐོས་པར་ཐལ་བ་དང༌། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རོལ་བས་སྒ་རག་པ་ཐོས་པའི་འགལ་རྐེན་སེལ་བ་དང༌། དངོས་

དང་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པ་དེའི་ཕིར། སྒ་དེ་

ཆོས་ཅན། ཉན་ཤེས་ཀིས་རག་ཏུ་དམིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཉན་ཤེས་ཀི་

གཟུང་དོན་གི་སོ་ནས་དམིགས་པར་བ་བའི་རང་བཞིན་གང་ཞིག་དུས་ནམ་ཡང་རང་

གི་རང་བཞིན་ལས་མ་འཕོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་ཉན་ཤེས་སྐྱེད་པ་གང་ཞིག་རྐེན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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འགའ་ཞིག་ལས་ནུས་པ་གསར་དུ་འཐོབ་པའམ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ན་དེ་

རག་པར་ཉན་ཤེས་སྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཉན་

ཤེས་བསྐྱེད་པ་གང་ཞིག་ཉན་པའི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དེ་ལས་དོན་གཞན་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཕི་མ་དེར་ཐལ། སྒས་ཉན་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་སྒ་ལས་

དོན་གཞན་ཡིན་ན་ཡང་སྒ་དེའི་གཟུང་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་བཞིན་གི་རགས་མ་གྲུབ་པ་སང་བ་ནི། དུང་སྒ་རོལ་བྱུང་དུ་མ་

གྲུབ་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། དུང་སྒ་དེའི་བདག་ཉིད་ལ་རོལ་བ་འདི་ཕན་པའི་ཁྱད་

པར་ཅུང་ཟད་བེད་པར་རོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡིན་ཏེ། རོལ་བ་འདི་དུང་སྒའི་

བེད་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཆོས་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་མཐོང་སྟེ། དུང་སྒ་འདི་དུང་འབུད་

པའི་རོལ་བ་སྔར་མ་བརམས་པ་དང་གསར་དུ་ཆད་པ་ན་ནི་ནམ་ཡང་སྐྱེ་བར་མ་

དམིགས་ལ། རེས་འགའ་རོལ་བ་ལས་སྐྱེ་བར་མཐོང་བ་དེས་ནའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གཉིས། བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བ་དང༌། སྤིའི་

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའི་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་པའི་ཤེས་

པ་རང་རྒྱུ་མི་རག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་སྒའི་འབྲས་བུར་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཕོགས་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དོན་ཚན་བཞིས་འཆད་པས་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནི། དུང་སྒ་ཐོས་

པའི་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། རྐེན་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བར་ངེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རོལ་བའི་སྔར་རག་པར་ཡོད་པའི་སྒ་ཐོས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཁྱབ་པ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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མ་ངེས་པ་སང་བ་ནི། ཁྱབ་པར་ཐལ། རྐེན་རོལ་བ་དེ་སྒ་རག་པ་ཐོས་པའི་སྒིབ་བེད་

སེལ་བ་དང༌། དབང་པོ་དང་སྒ་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །ངེས་གྲུབ་པའི་ཐལ་བ་བསྡུས་པ་ནི། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། དུས་རེས་འགའི་ཚེ་

འབྲས་བུ་མི་བེད་པ་འགལ་བར་ཐལ། ཉན་ཤེས་སྐྱེད་པ་གང་ཞིག་དེ་སྐྱེད་པ་རྐེན་ལ་

བལོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཡང་དག་ཏུ་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། རོལ་བྱུང་ཉན་

ཤེས་དེ་དུང་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་དེ་རང་རྒྱུ་སྒ་མི་རག་པ་སྔོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་

པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ཉན་པའི་ཤེས་པ་འདི་འད་རེས་འགའ་བའི་སྒའི་འབྲས་བུར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་

བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །རོལ་བྱུང་འབྲས་རགས་རྒྱས་པར་གཏན་

ལ་ཕབ་པའི་དགོས་པ་ནི། གཞན་སེ་དག་ཡི་གེའི་སད་དོད་ཨ་ཀྵར་ཞེས་པ་འགྱུར་

མེད་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་པ་ལ་གདངས་ཀི་རྣམ་པ་མི་འད་བ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་

དོན་ཡིན་པ་མ་གོ་བར་ངོ་བོ་མི་འགྱུར་བའི་དོན་དུ་བཟུང་ནས་སྒ་རག་པར་འདོད་

ཅིང༌། སྒའི་ཚངས་པ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་ནི། ཡི་གེ་ཉིད་བཅིངས་གྲོལ་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་

བའི་རག་དངོས་སུ་འདོད་དོ། །དེ་དག་བཀག་པ་ལ་བརེན་ནས་རིགས་པ་མཚུངས་

པས་དངོས་པོ་རག་པ་མཐའ་དག་ཁེགས་པར་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་

དང་ཡང་དང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་གཏན་ལ་

ཕེབས་པ་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་གིས་གཞི་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པ་གཙོ་བོ་བཞི་ཡོད་པའི་

ནང་ནས་ཐོག་མའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གང་དག་དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་

རག་དངོས་ཁས་བངས་ནས་དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་རག་དངོས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 283  

སུ་ཁས་ལེན་པ་ཡང་མིང་ཐ་དད་ཙམ་མ་གཏོགས་དོན་གཞན་སེ་དེ་དག་དང་ཁྱད་

པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་གཉིས་ཀ་སོས་པའི་དགོས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཁྱབ་པའི་རང་བཞིན་གི་དཔེ་ལོགས་སུ་སོས་པའི་དགོས་པ་དང༌། ཁྱབ་

བེད་དང་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་གཉིས་ཀ་སོས་པའི་དགོས་པ་དང༌། མཐུན་ཕོགས་

ལ་ཆ་གཉིས་པའི་རང་བཞིན་གི་དཔེ་དངོས་སུ་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་

ནི། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀའི་དཔེར་བརོད་རོལ་

བྱུང་ལ་རུང་བར་འོག་ནས་འཆད་བཞིན་དུ་བས་པ་ལོགས་སུ་སོས་པས་ཅི་བ་ཞེ་ན། 

འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེར་བརོད་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་ཡང་དག་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་མཚན་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་

གཉིས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་རོགས་པའི་དོན་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་ལར་ཡིན་

ཡང་འབྲས་བུའི་དཔེར་བརོད་པ་ལས་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་བས་པ་ལོགས་

ཤིག་ཏུ་དཔེར་བས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དཔེར་མ་སོས་ན་རགས་ཡང་

དག་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པར་དོགས་པར་འགྱུར་བས་རགས་ཡང་

དག་ཐམསཅད་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་རོགས་

པར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་དོན་དུ་ཚུལ་གསུམ་དང་མཚན་ཉིད་དེ་དང་ལྡན་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་སོས་པས་ཡང་འདིར་སོས་པ་མི་རིགས་ལ། དབེ་བ་འཆད་ན་

མཚན་ཉིད་ཀང་འཆད་དགོས་ཤིང་དེ་རང་དོན་ལས་ངེས་ན་དབེ་བ་ཡང་ངེས་པས་
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དབེ་བ་སོས་པ་དགོས་པ་མེད་དོ། །ཞེ་ན། རང་དོན་དུ་རགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ་དང་

མཚན་ཉིད་ཀི་དོན་བཤད་ཀང་གཞན་དོན་དུ་དབེ་བ་བཤད་པ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པར་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ་བརོད་པའི་

དབང་དུ་བས་པ་ནི་བརོད་ཚུལ་ལ་མི་མཁས་པའི་བིས་པས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་

གཉིས་པ་དང་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚིགས་སྟོན་པའི་སྒྲུབ་ངག་གི་བརོད་

ཚུལ་བེ་བྲག་ཏུ་རོགས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འདིར་གཏན་

ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་ཙམ་ཞིག་བཤད་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

བརོད་ཚུལ་ལ་མི་མཁས་པས་དེ་ལ་མཁས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སོས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་

མི་མཁས་པས་ཀང་དེ་ཉིད་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པ་ཡིན་པས་མ་སོས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འདིར་སློབ་དཔོན་ཡབ་སས་ཀིས་མཚན་ཉིད་ནི་རང་དོན་དུ་བཤད་པ་དེ་ཉིད་

ཡིན་ལ། མི་མཁས་པས་ཀང་དེ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། བརོད་ཚུལ་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གཞན་དོན་ལེའུའི་གཏན་ལ་དབབ་བའི་གཙོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པས་

འདིར་སོས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་པའི་རང་བཞིན་དཔེར་བརོད་ཀང་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པའི་རང་བཞིན་དཔེར་མ་བརོད་པས་བརོད་པའི་ཚེ་དེ་གོ་བེད་

མ་ཡིན་པར་དོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སབས་འདིར་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་

པའི་རང་བཞིན་གི་དཔེ་མ་སོས་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་

ཀི་དཔེར་རོལ་བྱུང་བརོད་པ་འདིས་ནི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ལ་བརེན་

པའི་རང་བཞིན་ཡང་བཤད་པར་རིག་པར་བ་བའི་ཕིར། གཉིས་ཀའི་དཔེར་བརོད་པ་
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ཡང་འད་བར་ཏེ་ཐུན་མོང་དུ་གསུངས་ཏེ་རོལ་བྱུང་གཉིས་ཀའི་དཔེར་སོས་པ་དེ་ཉིད་

ཀིས་ན་སྟེ་དེའི་ཕིར། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དེ་གཉིས་ཀ་གོ་བའི་དཔེར་རུང་སྟེ། 

བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའི་གསལ་བ་ཤེས་པའི་ཆོས་དང་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བ་

དག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གོ་བའི་ཆེད་དུ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་དེ་ལར་བརོད་པའི་ཕིར་

རོ། །དུང་སྒ་རོལ་བ་ལས་བར་ཆད་མེད་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར། བརལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་

ཡིན་ལ། བྱུང་བ་ཡང་དུང་སྒའི་རང་གི་ངོ་བོའམ་དུང་སྒ་གསལ་བ་གཉིས་ལ་འཇུག་

སྟེ། མ་གསལ་བ་ནི་མ་བྱུང་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་

བྱུང་བ་ནི་ཤེས་པ་དང་སྐྱེ་བ་གཉིས་ལས། སྐྱེ་བ་ནི་དུང་སྒའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ་ཤེས་

པ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་གཉིས་ཀ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་གཉིས་ཀ་སོས་པའི་དགོས་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། ཡོངས་

གཅོད་ཀི་དགོས་པ་དང༌། རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་དང༌། འགྲེལ་པ་གཉིས་སུ་འདུས་

ན་གཞན་ཁས་བངས་པ་དོན་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དུ་བ་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། གང་

མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་མེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རང་བཞིན་འབྲེལ་བ་ངེས་པའི་

ཕིར། བས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་དང་འཁྲུལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་རང་དང་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་དབེར་མེད་པ་ཅན་གི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་

རགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བདག་གཅིག་དང་དེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་བ་

ངེས་པ་དེ་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་འཁྲུལ་བར་

མི་འགྱུར་ཞེས་བ་བའི་དོན་དུ་དེ་གཉིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ལྡན་པ་ཅན་དང་འདུ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་བ་གཞན་ཡང་
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ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འབྲེལ་བ་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་ལྡན་པ་ཅན་དང་འདུ་བ་

ཅན་སོགས་གང་དག་ལ་བརེན་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་དག་ཡང་དག་མིན་ཞེས་དོན་

གིས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་འཁྲུལ་བ་སིད་པར་དོན་གིས་

བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་དག་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་འཁྲུལ་བ་སིད་པར་ཐལ། གཉིས་པོ་དེ་

འདའི་འབྲེལ་བ་མ་གཏོགས་འབྲེལ་བ་གཞན་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ལྡན་འདུ་སོགས་པ་ཡང་འབྲེལ་བ་གཉིས་པོ་དེ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

འབྲེལ་བ་གཉིས་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་འབྲེལ་བ་ཕུང་སུམ་བཏགས་པ་དོན་མེད་

པར་ཐལ། འབྲེལ་བ་གཉིས་པོ་དེ་ཉིད་ཁོ་ན་ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་

ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་འབྲེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འབྲེལ་བ་གཉིས་པོ་ལས་མ་གཏོགས་

པའི་འབྲེལ་བ་མེད་པར་ཐལ། གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་ངེས་པ་དེ་ཡང་མེད་ན་མི་འབྱུང་

བའི་འབྲེལ་བ་གཉིས་པོ་ལས་ཡིན་ལ། འབྲེལ་བ་གཉིས་པོ་གང་ཡང་ངེས་པ་མེད་པ་

སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མིན་པའི་ཕིར། རྐང་པ་དང་པོ་བཞིས་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་

དང༌། དེ་ནས་བཞིས་འབྲེལ་བ་གཞན་གིས་མི་ནུས་པ་དང༌། དེ་ནས་གཉིས་ཀིས་

གཉིས་ལས་གཞན་མི་དགོས་པ་དང༌། དེ་ནས་གཉིས་ཀི་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་

ནོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

གཉིས་པ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་མ་བསྟན་པའི་སྐྱོན་

མེད་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཇི་སད་བཤད་པའི་ཚུལ་

གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་མི་དམིགས་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་འབྲས་རང་ལས་གཞན་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གསུམ་པ་མ་ཡིན་ནམ་དེ་ཅིའི་ཕིར་ཕོགས་ཆོས་ཀི་དབེ་བ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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སྟོན་པའི་སབས་འདིར་དཔེར་མ་བརོད་ཅེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་

དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་

དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ནི་ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ལ། རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དངོས་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཆོས་ཀི་དབེ་

བའི་སབས་འདིར་དོན་གིས་དཔེར་བརོད་པ་ཁོ་ན་སྟེ་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་

ཁོངས་སུ་འདུས་པའི་ཚུལ་གིས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཤུགས་བསྟན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་དང༌། ཕེབས་ནས་གཞན་ལ་རགས་སུ་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་ལ་

བལོས་ནས་དགག་རགས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་མི་འཐད་པའི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། སྣང་རུང་དང་མི་སྣང་བ་

མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ལས་ལོགས་སུ་

དངོས་སུ་སོས་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་ངེས་

པར་བེད་པའི་ཚད་མ་བཤད་པ་དང༌། དགག་གཞི་དང་བྲལ་བའི་དགག་པ་འཇལ་

བའི་ཚད་མ་རང་རྒྱུད་པས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱས་

པར་བཤད་པ་དང༌། སྤིའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐ་སད་འབའ་ཞིག་

བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་མི་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་དུ་འདུས་

པས་དཔེ་དངོས་སུ་སོས་མི་དགོས་པ་འདི་ལར། གཉིས་པ་ནི། ལོ་ལྡིར་བ་ཡོད་ན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དམིགས་རུང་མི་དམིགས་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡོད་པ་ལས་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་

གྲུབ་པའི་གཞིར་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་བུམ་པ་མེད་པའི་སྒ་ཤེས་འཇུག་རུང་འབའ་

ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་ན་དམིགས་རུང་གི་བུམ་པ་མེད་པ་དག་ལ་ནི་ལོ་ལྡིར་བ་

ཡོད་ན་དམིགས་རུང་མི་དམིགས་པ་ལས་གཞན་སྣང་རུང་གི་བུམ་པ་མེད་པ་ཉིད་གོ་

བར་བེད་པའི་དོན་ལྡོག་གཞན་མེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། ཐ་སད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཏུ་གོ་

བར་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། སྒྲུབ་པའི་ཚེ་བུམ་པ་མེད་པ་རྐང་པས་ཆོག་པས་སྦྱོར་བ་

འཆད་པ་དང་དོན་མི་གཅིག་གོ །

གཉིས་པ་ནི། ཡོད་ན་བལར་རུང་བའི་རང་བཞིན་བུམ་པ་མེད་པ་ནི་ལོ་ལྡིར་བ་

དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་གཞག་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་ལྡོག་ཡོད་ལོ་

ལྡིར་བ་དམིགས་རུང་མི་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དེའི་དོན་ལྡོག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དོན་ལྡོག་དེ་རགས་སུ་གྲུབ་པས་ནི་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅན་བུམ་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་དང་སྒའི་ཐ་སད་བ་རུང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལར་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དམིགས་རུང་མ་དམིགས་

པའི་ས་ཕོགས་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཐ་སད་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཀང་རྒྱུ་

མཚན་ཅན་ཡོད་པར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་བས་རྒྱུ་ལས་

འབྲས་བུ་དེ་ལར་རོགས་པར་ཇི་ལར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ར་བ་དང༌། 

འགྲེལ་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པ་མེད་པ་དེ་ལོ་ལྡིར་བ་དམིགས་

རུང་མ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་གཞག་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཡང་དམིགས་རུང་མ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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དམིགས་པ་དེ་ལས་ནི་བུམ་པ་མེད་པའི་བོ་སྒ་འཇུག་རུང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་ན་བལར་རུང་མ་མཐོང་བ་ལ་མེད་ཅེས་བ་བའི་ཐ་སད་འཇུག་

པས་ཁྱབ་པ་འདི་གནག་རིའི་བར་ལ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྤི་ཁྱབ་དཔེ་ལ་གྲུབ་ཟིན་པ་དང༌། དཔེ་ལ་གྲུབ་ན་རོད་

གཞི་ལ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང༌། དེས་ན་སྤི་ཁྱབ་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པའོ། །དང་

པོ་ནི། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དཔེའི་སྟེང་དུ་མེད་པའི་

ཐ་སད་ལ་གདོད་གཞུག་པར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འོ་ན་ཀང་བལར་རུང་བའི་དངོས་པོ་

མ་མཐོང་བ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བར་དཔེ་ལ་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་ཟིན་པ་ཉིད་

ཀི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དཔེ་ལ་གྲུབ་ན་རོད་གཞི་ལ་ཡང་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དཔེ་

ལ་སྣང་རུང་གི་དོན་ཡོད་པར་ཉེ་བར་བརོད་པ་མེད་པར་གྲུབ་པའི་དཔེ་དག་ལ་མེད་

པའི་ཐ་སད་གྲུབ་ན་རོད་གཞི་ལ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དཔེ་ལ་མེད་པའི་ཐ་སད་

དེ་རོགས་ཀང་རོད་གཞི་ལ་རྣམ་པ་ཅི་ཞིག་ལར་མེད་པའི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་

དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་གྲུབ་ཟིན་དུ་ཡོད་ན་ཡང་ཡུལ་ཅན་མེད་པའི་ཐ་སད་མི་

དན་པ་དེ་རགས་ལ་བརེན་ནས་དན་པར་བེད་དགོས་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཕི་རྒོལ་ལ་རགས་ཆོས་འདི་དག་གི་འབྲེལ་བ་མ་

གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མེད་པའི་ཐ་སད་ལ་གང་དུ་ཡང་དམིགས་

རུང་མ་དམིགས་པ་ལས་དོན་ལྡོག་གི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་

ཡང་འདིས་སྔར་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་དཔེ་ལ་དཔད་ཟིན་པའི་ཕིར།



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 290  

གསུམ་པ་ནི། རོད་གཞི་ལ་བལར་རུང་བ་མ་མཐོང་བར་གྲུབ་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་

ཅན་མེད་པའི་ཤེས་པ་དང་སྒ་དག་གི་ཐ་སད་དུ་རུང་བ་ཉིད་རོད་གཞི་དེ་ལ་ཡང་ཐེ་

ཚོམ་མེད་པ་འགྲུབ་པ་ཉིད་དེ་འབྲེལ་བ་དཔེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གྲུབ་ཟིན་པ་དེའི་

ཕིར། དཔེར་ན་བ་ལང་ཆེན་པོ་དང་ཁ་བོ་ལ་སོགས་པ་ལ་བ་ལང་གི་ཐ་སད་ཞུགས་

སུ་ཟིན་ཀང་རོངས་པས་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་བ་ལང་གི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་

པར་སྒོ་བཏགས་ནས་བ་ལང་ཆུང་ངུ་ལ་བ་ལང་གི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་བསམས་ཏེ། 

བ་ལང་གི་ཐ་སད་འཇུག་པར་མི་བེད་པ་དེའི་ཚེ། བ་ལང་ཆུང་ངུ་ལ་ལོག་ཤལ་ལ་

སོགས་པ་གྲུབ་ན་བ་ལང་གི་ཐ་སད་རགས་ཀིས་དན་པར་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐ་སད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཏུ་བསྟན་པ་དང༌། དེའི་དཔེ་དང༌། 

གཙོ་བོའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གྲངས་ཅན་པ་གཞན་དག་འཇིམ་གོང་འདིར་

བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་ཡུལ་བུམ་པ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་གྲུབ་

ཟིན་དུ་ཡོད་ན་ཡང་བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སད་རེས་སུ་མི་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

གཞི་དེར་དེ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རོངས་པས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འཇིམ་

གོང་དེར་དཔེ་ལ་བུམ་པ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་གྲུབ་པ་དང་ནི་ཆོས་མཐུན་དུ་

བསྟན་པ་ལས་བུམ་པ་མེད་པའི་བར་དན་པར་བེད་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། སྤི་ཁྱབ་

དཔེ་ལ་གྲུབ་ཟིན་ཀང་བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སད་རོད་གཞི་ལ་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་

དགོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཅི་ལར་མེ་དུ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའི་དག་

འཛིན་མངོན་སུམ་ལས་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་བས་ས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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དང་བེད་པ་པོ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཉིད་བསྒྲུབ་པ་བཞིན་

ནོ། །དེ་གཉིས་ཀི་རགས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དཔོག་པ་ཐ་སད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཏུ་ཐལ། 

རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་བས་ས་དང་བེད་པ་པོ་དེ་གཉིས་ལ་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སོགས་ཀི་

དངོས་མིང་གི་སྒ་ཐ་སད་ཟོར་ཡང་བའི་དོན་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། དེ་ཉིད་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་

འཇོག་གི་རྒྱུ་ལས་རྣམ་གཞག་གི་འབྲས་བུ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་

གཏན་ཚིགས་དངོས་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རབ་དབེ་

བཤད་པ་ལ་རང་བཞིན་ལས་ཐ་དད་པར་ནི་དཔེར་དངོས་སུ་མ་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་ཕིར། 

ཅེས་བ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་དུ་ཆུག་མོད། རང་

བཞིན་གི་ནང་དུ་འདུས་པར་ཇི་ལར་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་དངོས་རང་བཞིན་གི་རགས་ཀི་ནང་དུ་མ་འདུས་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། 

སྣང་རུང་གི་བུམ་པ་མི་དམིགས་པ་ལས་ནི་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་

ཁྱབ་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སད་དུ་རུང་བ་ཉིད་བསྒྲུབ་པ་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་ཡང་གཞན་དུ་དཔེ་ལ་བུམ་པ་སྣང་རུང་

མ་དམིགས་པ་ལ་བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སད་དེ་ཙམ་ལས་གྲུབ་པས་དེ་དང་རོད་གཞི་

ལ་གྲུབ་པ་ཁྱབ་བེད་དུ་གྲུབ་པར་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེ་ལ་མངོན་སུམ་
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གིས་གྲུབ་ན་རོད་གཞི་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

པར་ཐལ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མི་རིགས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མེད་པ་གྲུབ་ན་

དོན་གྲུབ་པས་རོད་གཞི་ལ་བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སད་རགས་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ཕོགས་ཆོས་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། མ་དམིགས་པའི་རགས་གཞན་

གིས་སྒྲུབ་དགོས་ན་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། དེའི་ལན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་སུ་ལོ་ལྡིར་བ་དམིགས་རུང་མ་

དམིགས་པའམ། བུམ་པ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་ཞེས་རགས་སུ་ཇི་ལར་འགོད་

ཀང་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་བཀག་པའི་མེད་དགག་རགས་སུ་སོང་བ་ལེགས་པར་ཁོང་

དུ་ཆུད་ནས་འདི་བ་ཡིན་ནོ། །སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ཚད་མ་གང་གིས་ཅི་

ལར་གྲུབ་ཅིང་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་ན་རགས་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་ལ་མངོན་

སུམ་གིས་གྲུབ་ན་མེད་དགག་དེ་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་དོན་དུ་བས་པའི་སོ་ནས་

གྲུབ་དགོས་ན་དངོས་པོར་མེད་པ་དེ་མངོན་སུམ་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུར་ཡང་ཇི་ལར་

འགྱུར་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དངོས་ཀི་ཕོགས་ཆོས་

ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ཉེས་པ་གཉིས་པོ་དེ་ནི་མེད་དེ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་མེད་པར་

དགག་པ་དེ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་ཕིར། འདི་ལར། གཉིས་པ་

ནི། ལོ་ལྡིར་བ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་མངོན་སུམ་ཚད་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 293  

མས་གྲུབ་པར་ཐལ། གཅིག་ལོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་དངོས་སུ་དམིགས་

པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དེ་དང་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་པའི་མངོན་སུམ་

ལས་ལོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་འདི་ནི་དམིགས་སོ་ཞེས་བ་བའམ་ལོ་ལྡིར་བ་

འདི་ནི་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་རོག་པ་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་

རོག་བོ་གཉིས་ནི་རང་སྟོབས་ཀིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དགག་སྒྲུབ་ཀི་

རྣམ་པར་རོག་པ་གཉིས་ནི་རང་ལ་ཤར་བའི་རྣམ་པ་དེ་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཞེས་བའི་

རོག་པ་གང་ཞིག་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དང་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཞེས་པས་

མཚོན་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་རང་བཞིན་མ་དམིགས་

པའི་རགས་སུ་ས་ཕོགས་དང་མངོན་སུམ་སོང་བར་བསམས་ནས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་

གྲངས་ཚང་གིས་འབྲས་བུ་འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་

ནི་ཧ་ཅང་རྣམ་པར་མི་འཚམ་སྟེ། དགག་རགས་གང་ཡིན་ཞེས་འདི་ན་སྒྲུབ་རགས་

འདིའོ་ཞེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་དབེ་བའི་སབས་སུ་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིན་གི་ནང་དུ་འདུས་པས་དཔེ་

དངོས་སུ་མ་སོས་པ་ལ་འཆད་དགོས་ཀི་ཆ་གཉིས་པའི་རང་བཞིན་གི་ནང་དུ་འདུས་

པར་བཤད་ན་མི་འབྲེལ་བའི་ཕིར་རོ། །ས་ཕོགས་མངོན་སུམ་དང་བཅས་པ་དང་

དགག་སྒྲུབ་ཀི་རོག་པ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་བསྒྲུབས་པ་ནི་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བེད་

ཀི་ཚད་མ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་ངེས་པར་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དགག་པ་འགྲུབ་པ་དགག་གཞི་དམིགས་པའི་ཚད་མ་ལ་
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བལོས་དགོས་པ་དང༌། དེ་ལ་མ་ལོས་པར་དགག་པ་རང་དབང་དུ་མི་འགྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དག་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་མ་ལོས་པར་དགག་བ་དམིགས་

པའི་བོ་བཀག་ཙམ་གིས་ཕོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། དག་འཛིན་མངོན་སུམ་རང་

རིག་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། སྒྲུབ་བེད་གཞན་ལ་བལོས་ན་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། དགག་བ་འཛིན་པའི་བོ་བཀག་ཙམ་གིས་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། དག་

འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ལོ་ལྡིར་བ་མེད་

པའི་ཐ་སད་དུ་འགྱུར་བ་ལོ་ལྡིར་བ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གི་ཡུལ་ཅན་

གི་ཤེས་པ་མེད་པ་ཙམ་གིས་ནི་ལོ་ལྡིར་བ་འདི་མ་དམིགས་སོ་ཞེས་བ་བའི་ངེས་པ་

དེ་ལར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན་ལོ་ལྡིར་བ་རང་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་

གི་དེས་དག་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། གཉིད་འཐུག་ལ་སོགས་པའི་གནས་སབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་

ལོ་ལྡིར་བ་སོགས་དོན་ཐམས་ཅད་མ་རོགས་ཤིང་རོགས་པའི་བོ་མེད་ན་ཡང་ལོ་ལྡིར་

བའི་དངོས་པོ་མེད་པར་མི་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ཕོགས་ཆོས་དག་འཛིན་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པར་ཐལ། ལོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའི་དབང་

པོའི་མངོན་སུམ་དང་དེ་མོང་གི་རང་རིག་མངོན་སུམ་འགའ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་

ན་མངོན་སུམ་དེའི་ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་ས་ཕོགས་དག་པ་བ་འདི་ནི་དམིགས་སོ་

ཞེའམ་གཞན་ལོ་ལྡིར་བ་མ་དམིགས་སོ་ཞེས་བ་བའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་པར་རོག་པ་

གཉིས་འདེན་ཞིང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེའམ་དགག་བ་དམིགས་
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པའི་བོ་བཀག་ཙམ་གང་རུང་ལས་ཕི་མ་མི་འཐད་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གཅིག་དམིགས་པ་ལས་རོགས་སོ་ཞེས་བརོད་པས་ཆོག་མོད། 

ཉམས་སུ་མོང་བ་ལས་རོགས་སོ་ཞེས་ཇི་ལར་བརོད་ཅེ་ན། ལོ་ལྡིར་བ་འཛིན་པའི་

ཡུལ་ཅན་གི་བོ་མེད་པ་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་དོན་ཡིན་

ནོ། །གཅིག་དམིགས་པ་ལས་སྐྱེའོ་ཞེས་བརོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཉམས་སུ་མོང་བ་

ལས་སྐྱེད་དོ་ཞེས་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གང་གི་ཕིར་ན་ལོ་ལྡིར་བ་ལས་

དོན་གི་ཁྱད་པར་དེས་དག་པའི་ས་ཕོགས་རོགས་པ་ནི་མོང་བའི་ཁྱད་པར་དག་

འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལས་ཡིན་ལ་མོང་བའི་ཁྱད་པར་རོགས་པ་ནི་དག་

འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་རྣམ་པ་དེ་ལ་བུའི་བདག་ཉིད་ཉམས་སུ་མོང་བའི་

རང་རིག་མངོན་སུམ་ལས་ཡིན་ཞིང་དེས་དགག་བ་འཛིན་པའི་བོ་མེད་པ་ཤུགས་ལ་

རོགས་པའི་ཕིར། རང་ཉིད་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་

ཁྱད་པར་དག་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ནི་ལོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་དོན་གིས་ལོ་

ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཀི་དོན་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་འཇལ་བར་བེད་པ་ཡིན་

ཏེ། ས་ཕོགས་དག་པ་བ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་སྟེ་དེ་མོང་རང་རིག་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་དེས་ནའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དག་འཛིན་མངོན་སུམ་རང་རིག་གིས་གྲུབ་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་ན་ས་

ཕོགས་དག་པ་བ་དང་དེ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་འཇལ་བེད་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། མོང་བའི་ཁྱད་པར་དག་འཛིན་མངོན་སུམ་ཡང་རང་རིག་གིས་མ་གྲུབ་

པར་མོང་བ་རས་གཞན་གི་ཁྱད་པར་ལས་གྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ན་དེའི་ཡང་
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འཇལ་བེད་མོང་བ་རས་གཞན་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ས་ཕོགས་དང་ཡུལ་

ཅན་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་མཐར་ཐུག་པར་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་པ་

དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གཞི་དག་འཛིན་རང་གིས་གྲུབ་པ་ལར། གཞི་དག་པ་བ་ཡང་རང་

གིས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ས་ཕོགས་དག་པ་བ་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དག་འཛིན་

མངོན་སུམ་ལ་མ་ལོས་པར་ཕི་རོལ་གི་དོན་ནི་རང་གི་ཡོད་པ་ཙམ་དང་དོན་གི་ཁྱད་

པར་དག་གིས་དེ་དག་རང་དབང་དུ་གྲུབ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་ཡོད་པ་ཙམ་རང་

ལས་མི་འགྲུབ་ན་ཁྱད་པར་ལ་ག་ལ་འགྲུབ་ཅེས་པའོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན་དེར་ཐལ། ས་

ཕོགས་ཙམ་གི་རང་གི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་དང་ཁྱད་པར་ས་

ཕོགས་དག་པ་བ་འཇལ་བའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དག་གིས་གྲུབ་པ་དེས་ནའི་

ཕིར། དོན་གི་ཡོད་པ་དང་ཁྱད་པར་རང་གིས་མ་གྲུབ་པར་གཞན་གིས་རོགས་དགོས་

པ་དེ་བཞིན་དུ་མོང་བ་མངོན་སུམ་ནི་མོང་བ་རས་གཞན་གི་ཡོད་པ་དང་ཁྱད་པར་

དག་ལས་དེ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་རང་རིག་གིས་མ་གྲུབ་པར་རས་གཞན་

གིས་སྒྲུབ་དགོས་ན་དོན་དང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མི་རོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་

ནི། དོན་གི་ཡོད་པ་དང་ཁྱད་པར་རང་ལས་མི་འགྲུབ་ཅིང༌། ཤེས་པའི་ཡོད་པ་དང་

ཁྱད་པར་རང་མོང་ལས་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་ཕོགས་ཆོས་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཅེས་པའོ། །
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གཉིས་པ་ནི། ས་ཕོགས་ཙམ་དང་བུམ་པ་ལས་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་ལོ་

ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་མོང་བའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་པའི་

ས་ཕོགས་དག་པ་པ་ལས་གཞི་དེར་གཞན་ལོ་ལྡིར་བ་བསལ་བ་ནི་གྲུབ་བདེ་གཞན་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་བདག་ཉིད་ཐ་མི་དད་ཅིང་ཚད་མ་གཅིག་གི་བེད་པ་འཇུག་པའི་

ཡུལ་དུ་མི་འབྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལོ་ལྡིར་བ་དེ་མི་དམིགས་པ་དེ་དམིགས་བེད་

མེད་པ་ཡང་ལོ་ལྡིར་བ་དེ་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དེས་དག་པ་དམིགས་པའི་དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་ཉིད་གྲུབ་བདེ་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། སྔ་མ་གཉིས་གྲུབ་བདེ་གཞན་མ་ཡིན་པ་

དེའི་ཕིར་ལོ་ལྡིར་བ་དམིགས་རུང་མི་དམིགས་པ་འདི་ནི་མངོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པ་ཡིན་ཏེ། ལོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་མོང་

བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། ལོ་ལྡིར་བ་ཡོད་

ན་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་རུང་མ་ཡིན་ཡང་དེ་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་

བ་ལས་དེ་དམིགས་བེད་མེད་པ་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་

ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཚིག་དོན་བཤད་པ་དང༌། རོད་པ་སང་བ་དང༌། དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་

པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལོ་ལྡིར་བ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དེས་དག་པའི་ས་ཕོགས་

ཉམས་སུ་མོང་བ་དེས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་སོ་སོར་ངེས་པའི་

དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་གཞལ་བ་ལོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་དང་དེ་ལས་

གཞན་ལོ་ལྡིར་བ་བསལ་བ་ནི་གྲུབ་བདེ་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན་བདག་ཉིད་
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ཐ་མི་དད་ཅིང་ཚད་མ་གཅིག་གི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་ཕིར། དེ་

བཞིན་དུ་ལོ་ལྡིར་བ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ལོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་

ས་ཕོགས་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཞེས་ཇི་ལར་འོས་པར་སྦྱར་ཏེ། དོན་

བསྡུས་ན་ལོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་ལོ་

ལྡིར་བ་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་མེད་པ་གྲུབ་བདེ་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་

ཉིད་ཐ་མི་དད་ཅིང་ཚད་མ་གཅིག་གི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། ལོ་

ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ས་

ཕོགས་དེ་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞེས་ངེས་པ་འདེན་པར་བེད་པ་ན་གཞན་གཞི་དེར་ལོ་ལྡིར་བ་

མེད་པ་ཤུགས་ཀིས་རོགས་པའི་ཚུལ་གིས་ངེས་པ་ཡང་འདེན་པར་བེད་དེ། ས་

ཕོགས་དེ་ཉིད་ནི་དངོས་སུ་རོགས་པའི་སོ་ནས་ངེས་པ་འདེན་པའི་མངོན་སུམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེ་མོང་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། དག་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་

སུམ་དེ་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞེས་ངེས་པ་འདེན་པར་བེད་པ་ན་གཞན་མོང་བ་ལོ་ལྡིར་བ་

འཛིན་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་མེད་པ་ཤུགས་ཀིས་རོགས་པའི་ཚུལ་གིས་དེ་

མེད་དོ་ཞེས་ངེས་པ་འདེན་པར་བེད་དེ། དག་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དེ་ཉིད་ནི་

དངོས་སུ་རོགས་པའི་སོ་ནས་ངེས་པ་འདེན་པའི་མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་

དག་མངོན་སུམ་ལ་ཤུགས་རོགས་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་དག་གིས་ནི་མངོན་སུམ་ལ་

མེད་དགག་གི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། ཡང་ན་ས་ཕོགས་མ་ཡིན་པའི་

ས་ཕོགས་བུམ་པས་སྟོང་ཞེས་པའི་མེད་དགག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ་

ཞེས་ཡོད་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་ཞིང་མཁས་པ་ལ་གྲགས་པའི་རག་པ་
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ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་ལེགས་པར་མི་ཤེས་པ་རིགས་པའི་ལམ་མཐའ་དག་

ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་གཞན་དངོས་སུ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གིས་མི་

དམིགས་པ་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། ལོ་ལྡིར་བ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་དེ་

ཡང་རང་རིག་པའི་མངོན་སུམ་གིས་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ས་ཕོགས་དག་པ་པ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཚུལ་དུ་དམིགས་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་དེ་མོང་བའི་

རང་རིག་པའི་མངོན་སུམ་ནི་གཞན་ལོ་ལྡིར་བ་དམིགས་རུང་མི་དམིགས་པ་ངེས་པ་

དང་ལོ་ལྡིར་བ་དེ་མེད་པའི་ཐ་སད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་བ་ལ་གཉིས། 

གཞི་དག་པ་བ་དམིགས་པ་མེད་པར་མུན་ཁུང་དུ་བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པ་དགག་

པ་དང༌། གཞི་དག་པ་པ་དམིགས་པ་མེད་པར་རྐེན་གཞན་གཉིས་ནུས་ལྡན་དུ་ཚང་

བའི་བུམ་པ་དམིགས་རུང་མི་དམིགས་པ་ལས་བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ས་ཕོགས་ཙམ་

དང་བུམ་པ་རང་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་དག་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་ཤེས་པ་མེད་ཀང་

བུམ་པ་མེད་པའི་བོར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་མེད་རོགས་པ་

དག་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་ལོས་ཅི་དགོས་དཔེར་ན་མུན་ཁུང་དུ་བུམ་པ་ཡོད་མེད་

རོག་པའི་ཆེད་དུ་ལག་པ་བྱུགས་པ་ལས་བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མུན་ཁུང་དུ་

ལག་པ་བྱུགས་པ་ལས་བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པ་དག་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་ལོས་

པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མུན་ཁུང་དེར་ཡང་དེ་ལར་བྱུགས་པའི་ལག་པའི་ནང་གི་རེག་
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པའི་ཁྱད་པར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐོགས་པའི་རེག་པ་རགས་པ་དང་བྲལ་བའི་

རླུང་གི་རེག་བ་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་པ་ལས་གཞི་དེར་

གཞན་བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལ་བུའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་

གིས་ནི་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལག་པ་བྱུག་དགོས་སམ་པའི་བོ་ལ་གནས་པའི་རོལ་བ་ལས་

ལག་པ་བྱུགས་པར་རོགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པ་ཡིན་གི་

དག་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་ལོས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རོལ་བ་ཡོད་དམ་མེད་ཀང་སླ་སྟེ་

མུན་ཁུང་དུ་ལག་པ་བྱུགས་པ་ལས་བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པ་དག་འཛིན་མངོན་

སུམ་ལ་བལོས་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཡོད་མེད་རོག་པའི་ཆེད་དུ་ངའི་ལག་པ་བྱུགས་སོ་

ཞེས་བ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་ལས་བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པ་ལག་པའི་ནང་གི་རེག་

པའི་ཁྱད་པར་དམིགས་པ་རེག་འཛིན་མངོན་སུམ་གང་ལས་གཞན་བུམ་པ་མེད་པར་

རོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དག་འཛིན་མངོན་སུམ་དེ་མེད་ན་གཞི་དེར་བུམ་

པ་མེད་པར་མོང་བའི་སྟོབས་ཀིས་མི་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །མུན་ཁུང་དུ་ལག་པ་

བྱུགས་པ་ལ་རོལ་བ་ངེས་པར་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོལ་བ་མེད་ཀང་མུན་

ཁུང་དུ་ལག་པ་གེན་དུ་འགྲེང་སྟེ་གཉིད་རོམ་པའི་དུས་སུ་ལག་པ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་

དམིགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བུམ་པ་མེད་

པར་རོགས་པ་དགག་གཞི་དམིགས་པ་ལ་ལོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བུམ་པ་དམིགས་པའི་

རྐེན་དབང་པོ་དང་ཡིད་བེད་རྣམས་ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ན་བུམ་པ་དམིགས་སུ་རུང་
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བ་མ་དམིགས་པས་མེད་པར་གྲུབ་བོ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར་གཉིད་ལོག་པ་དང་བརྒྱལ་བ་

ལ་སོགས་པའི་གནས་སབས་སུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་མེད་པར་རོགས་

པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དུས་དེ་ན་དབང་པོ་ནུས་པ་མ་ཉམས་པ་ལ་སོགས་

པ་བུམ་པ་དམིགས་པའི་རྐེན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཁྱད་པར་གི་དགག་

གཞི་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དུས་དེར་བུམ་པ་འགའ་ཡང་མེད་པར་མ་རོགས་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མ་རོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། དེ་འད་པའི་རྐེན་གཞན་

གཉིས་ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་དང༌། བུམ་པ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་ཉིད་མེད་

པས་བུམ་པ་མེད་པར་མ་རོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

རྐེན་གཞན་ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ལ་བལོས་པས་དགག་གཞི་དམིགས་པ་ལ་བལོས་

པར་གྲུབ་པ་དང༌། བུམ་མེད་གྲུབ་པ་བུམ་པ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་ལ་བལོས་

པས་དགག་གཞི་དམིགས་པ་ལ་བལོས་པར་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་མེད་འགྲུབ་

པ་དགག་གཞི་དམིགས་པ་མེད་ཀང་བུམ་པ་དམིགས་པའི་རྐེན་གཞན་གཉིས་ནུས་

ལྡན་དུ་ཡོད་ཅིང་བུམ་པ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ལས་གྲུབ་བོ་

ཞེས་འདོད་པ་འདིར་ཡང་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ན་

ཞེས་བ་བས་དགག་གཞི་དམིགས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡོད་པར་སྟོན་པར་བེད་པ་

ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་དང་ཡིད་བེད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་དབང་པོའི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པ་

ལ་ནུས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་གང་ཞིག་དེའི་ཚེ་བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པའི་ཕིར། 

རགས་བསལ་ཁས་བངས་སོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གང་གི་ཚེ་དབང་པོ་གཟུགས་

ཅན་པ་དང༌། ཡིད་བེད་དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དེའི་ཚེ་དེ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དག་ནུས་པ་མ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེའི་ཚེ་བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པ་དེ་

ཡང་དགག་གཞི་དམིགས་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པ་གང་

ཞིག་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་བསྐྱེད་པའི་རྐེན་ནུས་པ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། 

རགས་བསལ་ཁས་བངས། གཉིས་པ་ནི། བུམ་པ་དམིགས་སུ་རུང་བ་མ་དམིགས་

པས་བུམ་མེད་འགྲུབ་པར་ཁས་བངས་པས་ཀང་ས་ཕོགས་ཙམ་དང་བུམ་པ་ལས་

ཁྱད་པར་བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་

དགག་གཞི་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཁས་བང་དགོས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གཏན་

ཚིགས་ལ་ལོས་པ་མེད་པར་རྐེན་གཞན་ནུས་ལྡན་དུ་ཚང་བ་དང༌། བུམ་པ་དམིགས་

རུང་མ་དམིགས་པ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བུམ་མེད་རོགས་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། བུམ་པ་ལས་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་བུམ་པས་

དག་པའི་ས་ཕོགས་དམིགས་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་གཞན་བུམ་པ་

མི་དམིགས་པའི་བུམ་པ་མེད་པ་རོགས་པ་དང༌། དེ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་

གིས་དེ་དང་བུམ་འཛིན་མེད་པར་རོགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་

པ་དེའི་ཕིར། ཐ་སད་ཟོར་ཡང་བའི་ཆེད་དུ་བུམ་པ་མེད་པ་རོགས་པ་ཞེས་བཤད་ཀི་

དོན་དུ་ན་ལོ་ལྡིར་བ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་རོགས་ཞེས་སམ་བུམ་པ་དམིགས་

རུང་མ་དམིགས་པ་རོགས་ཞེས་བཤད་དོ། །བུམ་པ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་

རོགས་ན་བུམ་པ་མེད་པར་མ་རོགས་པ་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། ས་ཕོགས་

འབའ་ཞིག་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་

སུམ་གིས་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་མེད་པ་ཤུགས་ལ་རོགས་
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ཀང་བུམ་པ་མེད་པ་ཤུགས་ལ་མ་རོགས་པས་བུམ་པ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་

པའི་རགས་ཀིས་བུམ་མེད་བསྒྲུབ་དགོས་པ་བྱུང་ན་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཐ་སད་འབའ་ཞིག་

སྒྲུབ་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་ལ་ནི་རོད་གཞིར་ཡང་ས་ཕོགས་འབའ་ཞིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་

གི ་དབང་པོའི ་མངོན་སུམ་གི ་གཟུང་བར་གྱུར་པའི ་ས་ཕོགས་རོད་གཞིར་

བའོ། །གཞུང་འདི་དག་གིས་ནི། མངོན་སུམ་གིས་དགག་པ་བེད་པ་དང་མེད་དགག་

འགྲུབ་པ་དགག་གཞི་དམིགས་པ་ལ་ངེས་པར་བལོས་པར་བསྟན་ཏེ། དེ་ལ་མ་ཡིན་ན་

མེད་དགག་ཡན་འགར་བ་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་དགོས་པས་དངོས་

པོར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །རང་དོན་དུ་མ་བསྟན་པའི་དགག་རགས་ཀི་གནད་དུ་མ་

སབས་འདིར་བསྟན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ས་ཕོགས་སུ་བུམ་

མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་དུ་རགས་ཀིས་

བསྒྲུབ་དགོས་ན་ཞེས་ཁས་བངས་རེས་སུ་བརོད་ནས་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་མེད་སྒྲུབ་

པ་སྒྲུབ་བེད་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བུམ་པའི་དོན་མེད་པ་ལོ་ལྡིར་བ་དམིགས་

རུང་མ་དམིགས་པ་ཉིད་ནི་ལོ་ལྡིར་བའི་ཡུལ་ཅན་བཀག་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་མི་

དམིགས་པ་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་དགོས་པ་གང་ཞིག་དེ་ལ་ན་ལོ་ལྡིར་བའི་ཡུལ་

ཅན་བཀག་པའི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀང་དེ་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་བཀག་པ་རགས་

སུ་བཀོད་པས་མ་དམིགས་པ་གཞན་གིས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་སྔ་མ་

ཁས་བངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང༌། མོང་བ་མེད་པ་རང་གིས་གྲུབ་
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ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལོ་ལྡིར་བ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་མེད་པ་ཡང་མོང་བ་

མེད་པ་དེའི་ཡུལ་ཅན་བཀག་པའི་གཏན་ཚིགས་གཞན་གིས་གྲུབ་དགོས་པར་ཐལ། 

ལོ་ལྡིར་བ་མེད་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པར་གལ་ཏེ་ལོ་ལྡིར་བ་རང་

གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་མེད་པ་རགས་སུ་བཀོད་པས་ལོ་ལྡིར་བའི་དངོས་པོ་མེད་པ་

འགྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཐུག་པ་

མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལོ་ལྡིར་བ་དེ་མེད་པ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་

གཞན་གིས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན་ལོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་སུ་

བུམ་པའི་དངོས་པོ་མེད་པ་མི་རོགས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ལོ་ལྡིར་བ་འཛིན་པའི་བོ་མེད་པ་ནི་རང་གིས་གྲུབ་པས་ཐུག་མེད་

དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལོ་ལྡིར་བ་འཛིན་པའི་མོང་བ་མེད་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་རང་གིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་པས་ཡུལ་ལོ་ལྡིར་བ་

མེད་པ་ལ་ཡང་རང་གིས་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། །ལོ་ལྡིར་བ་

འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དང་དེ་མེད་པ་གཉིས་རང་གིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀིས་ཁྱད་པར་

མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མོང་བ་མངོན་སུམ་ནི་བདག་ཉིད་ཀི་ཁྱད་པར་རང་མོང་

བའི་རང་རིགས་མངོན་སུམ་གི་གྲུབ་པས་དེ་ལས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གཞན་མེད་པ་

ཡིན་གི་མོང་བ་མེད་པ་ནི་རང་རིག་གིས་གྲུབ་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དགག་གཞི་དང་བྲལ་བའི་དགག་པ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་རང་རྒྱུད་

པས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་སུན་དབྱུང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ཐུག་པ་མེད་པའི་སྐྱོན་འདིར་འགྱུར་བ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 305  

ལོ་ལྡིར་བ་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་མེད་པའི་རགས་ལས་ལོ་ལྡིར་བའི་དངོས་པོ་

མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ཁྱོད་འདོད་པ་ལར་ས་ཕོགས་ཙམ་དང་ལོ་ལྡིར་བ་

རང་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་དག་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ལས་ཀང་ལོ་

ལྡིར་བ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། བུམ་པ་དམིགས་པ་མེད་ཅེས་

བ་བ་བུམ་པའི་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་དམིགས་པ་བུམ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རོག་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལས་བུམ་པ་མེད་པ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ་མེད་དགག་གི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་རོག་པ་དེ་ཡང་གཉིས་པོ་དེར་མ་འདུས་པའི་ཚད་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། དངོས་མེད་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པའི་ཚད་མ་རང་རྒྱུད་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། 

མངོན་སུམ་གི་རིགས་འད་ཕི་མ་ཚད་མ་རང་རྒྱུད་པར་མི་འཐད་པ་དང༌། དན་པ་

བཅད་ཤེས་དེར་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་

བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་མེད་ཀིས་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། 

རྐེན་ལ་བལོས་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། དངོས་མེད་ལས་སྐྱེ་ན་དངོས་པོ་ལས་སྐྱེ་བ་

བཀག་པར་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མ་རང་རྒྱུད་པ་དེ་རགས་ལ་མི་བརེན་པས་

རེས་དཔག་མིན་ལ་མེད་དགག་གི་རྣམ་པ་ཤར་བས་མངོན་སུམ་ཡང་མིན་པས་དེ་

རྒྱུ་གང་ལས་སྐྱེ་དིས་པས་མེད་དགག་གཟུང་དོན་དུ་བས་པ་ལས་སྐྱེའོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་

ན་ནི་འོ་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་མེད་དགག་རོགས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་

མེད་དགག་གཟུང་དོན་དུ་བས་པ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་

པོ་མེད་པ་ནི་འབྲས་བུ་འགའི་ཡང་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དངོས་མེད་ལ་
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དོན་བེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དོན་བེད་ནུས་པ་ནི་དངོས་པོའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དངོས་མེད་དེ་ལས་སྐྱེ་བ་རག་ཏུ་

འབྱུང་བར་ཐལ། དེ་ལས་འབྱུང་བ་གང་ཞིག་དེ་ནུས་པ་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ངོ་བོ་རག་ཀང་རྐེན་ལ་བལོས་ནས་འབྲས་བུ་སྐྱེད་དོ་ཞེ་ན། 

དངོས་མེད་ཆོས་ཅན། རྐེན་ལ་བལོས་ནས་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྐེན་

ལ་ལོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྐེན་

ལ་བལོས་ནས་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། རྐེན་ལ་བལོས་པ་ནི་ངོ་བོ་

སྔར་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ངོ་བོ་

སྔ་མ་འདོར་ཞིང་ཕི་མ་གསར་དུ་ཐོབ་པ་དེ་ཡང་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དངོས་པོ་མེད་པ་ལས་འབྲས་བུ་སྐྱེའོ་ཞེས་བ་བ་དམ་བཅས་པས་

ནི་དངོས་པོ་ལས་མི་སྐྱེའོ་ཞེས་རྒྱུ་ཙམ་ལ་དགག་པ་བས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

དངོས་མེད་ཀིས་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པ་གང་ཞིག་དངོས་པོ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡང་དངོས་

པོ་བཀག་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དེ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པས་འབྲས་བུ་བེད་ཅེས་པས་ནི་

དོན་བེད་མི་ནུས་པས་དོན་བེད་ཅེས་པར་འགྱུར་ལ་དོན་བེད་མི་ནུས་པས་དོན་བེད་

པ་མི་སིད་པས་རྒྱུ་ཙམ་ལ་དགག་པ་བས་པར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་དོན་བེད་ནུས་ན་

དངོས་པོ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡང་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཉིད་འགའ་ཞིག་མིང་གཞན་

གིས་བརོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་མེད་གང་ཞིག་དོན་བེད་མི་ནུས་པ་དེ་ལ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ནི། དགག་གཞི་དང་བྲལ་བའི་མེ་དགག་རོགས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། 

ཚད་མ་རང་རྒྱུད་པར་སིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་སླུ་བར་མི་རུང་བ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་གི་རིགས་འད་ཕི་མ་ལ་ཟེར་ན་སྔོན་པོ་མངོན་

སུམ་གིས་མཐོང་བའི་དེ་མ་ཐག་པ་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་རིགས་འད་ཕི་མ་ཡང་

ཆོས་ཅན། ཚད་མ་རང་རྒྱུད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་འདེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་

མས་རོགས་ཟིན་གི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། མཐའ་གཞན་འགོག་པའི་རིགས་པས་

དེ་ལར་བཤད་ཀི། བཅད་ཤེས་ལ་འཆད་ན་ཡང་མི་རུང་བ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རང་སྟོབས་ཀིས་ཡུལ་དཔོད་པའི་མཐུ་མེད་པ་ཚད་མར་

མི་རུང་བ་དང༌། མོང་བ་དང་རགས་ལ་མི་བརེན་པ་ཚད་མར་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་

ནི། ལོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་སྟོབས་

ཀིས་དངས་པའི་བཅད་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་དབང་དུ་

ཡུལ་གཅོད་པའི་མཐུ་མེད་པར་ཚད་མ་དེའི་སྟོབས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། འདེན་བེད་མངོན་སུམ་དེ་ཉིད་ས་ཕོགས་ཀི་སྟེང་གི་བུམ་མེད་ལ་

ཚད་མ་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ཉིད་ལ་དེ་ལ་སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་གཅོད་ནུས་པའི་མི་

སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་འཇལ་བའི་

དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དེས་ས་ཕོགས་དེའི་རྣམ་པར་གཞལ་ཞིང་རང་སྟོབས་ཀིས་

གཞི་དེར་བུམ་མེད་ངེས་པའི་ཤུགས་ཀིས་གཞན་གཞི་དེར་བུམ་པ་ཡོད་འཛིན་པའི་

སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་སོང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ས་ཕོགས་དེར་བུམ་

པའི་རྣམ་པ་གཞན་དང་འདེས་ནས་ཕོགས་དེར་བུམ་པ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་
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འདོགས་གསར་དུ་གཅོད་པ་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མངོན་སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་དངས་པའི་བུམ་པ་མེད་དོ་སམ་པའི་

མི་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་

དབང་དུ་ཡུལ་གཅོད་པ་དབང་པོ་སྟེ་མོང་བ་མངོན་སུམ་དང་རགས་ལ་མི་བརེན་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། ཚད་མ་གཞན་གི་སྟོབས་ལས་སྐྱེས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། རོགས་ཟིན་གི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དེའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་བུམ་པས་དག་

པའི་ས་ཕོགས་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་གིས་དེ་མ་ཐག་པར་ས་ཕོགས་འདི་ནི་

དམིགས་སོ་སམ་པ་དང༌། བུམ་པ་འདི་མ་དམིགས་སོ་སམ་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་

པའི་རྣམ་པར་རོག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལར་སྐྱེས་པའི་རོག་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རེས་

དཔག་གིས་དངས་པའམ་ཚད་མ་རང་རྒྱུད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ས་ཕོགས་མཐོང་བའི་

མངོན་སུམ་དེ་ཉིད་ལས་སྐྱེས་པའི་བཅད་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གཡུའི་ཁ་

དོག་སྔོན་པོ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ན་ཁ་དོག་འདི་ནི་སྔོན་པོ་ཡིན་གི་སེར་པོ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་བཅད་ཤེས་ཀིས་ངེས་པ་ལ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་བོ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་

ཡིན་ཏེ། གསར་དུ་མི་སླུ་བར་མི་རུང་བ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་སྣང་རུང་དང་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁྱད་པར་

ལ་གཉིས། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པས་མེད་ངེས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང༌། ཅིག་ཤོས་

ཀིས་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་མེད་

ངེས་ལས་གཞན་དུ་ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་ཡོད་ངེས་དམ་བཅའ་བར་རིགས་པར་བཞག་པ་
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འགོག་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གི། ཅིག་ཤོས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། མི་སྣང་བ་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་མེད་པར་ངེས་པ་

སྒྲུབ་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་

རགས་མེད་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་རོག་དང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་

མ་དམིགས་པས་མེད་ངེས་སུ་མི་འགྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །འདིས་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་

པའི་གཏན་ཚིགས་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྟན་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །མེད་ངེས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཡོད་ངེས་ལས་ལྡོག་པ་མེད་ངེས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་བསལ་དོན་ཡོད་མེད་གང་དུ་ཡང་ངེས་པ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་མེད་ངེས་སྒྲུབ་པར་གང་གིས་ནུས་ཤེ་ན་མ་དམིགས་པའི་

གཏན་ཚིགས་ལ་མེད་ངེས་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། མེད་ངེས་

སྒྲུབ་པ་མ་དམིགས་པ་དང་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེས་

མེད་པར་ངེས་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་དག་གོ །

གཉིས་པ་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས་གཞན་ལ་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་སྦྱོར་བའི་

ཚུལ་ལ་གཉིས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དགག་རགས་སྦྱོར་ཚུལ་

དང༌། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དགག་རགས་སྦྱོར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མ་དམིགས་པ་རང་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་
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སྦྱོར་བ་དག་ལ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། མ་དམིགས་པ་དེའི་འབྲེལ་

ཡུལ་བཀག་པའི་དགག་པ་རང་གི་ངོ་བོ་རགས་སུ་སྦྱོར་བའམ་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་

དོན་ལ་གནོད་བེད་ཀི་འགལ་ཟླའི་ངོ་བོ་རགས་སུ་སྦྱོར་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དང་པོ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་དང་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཕི་མ་ཡང་དགག་རགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། གནོད་བ་

གྲང་རེག་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཡོད་པ་ན་གནོད་བེད་མེ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལས་

གནོད་བའི་རྒྱུན་མེད་པར་སོང་བ་ལས་འགལ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར་རམ་སོས་པས་

དགག་རགས་སྔ་མ་དང༌། གནོད་ཚུལ་གཞན་སྡུད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འབྲེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་དང༌། 

འགལ་དམིགས་རགས་སུ་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གང་གི་ཚེ་མེད་པར་ངེས་

པའི་འབྲས་བུ་ཅན་དགག་བའི་ཆོས་ལ་ཡོད་ངེས་ལས་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པའི་འབྲེལ་ཡུལ་

མི་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། རགས་སུ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་དེའི་ཚེ་དགག་

པ་རང་གི་ངོ་བོ་རགས་སུ་སྦྱོར་ཏེ། འབྲེལ་ཡུལ་བཀག་པའི་སོ་ནས་དགག་བ་རང་

ཉིད་མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྔོ་འཕྱུར་བས་དག་པའི་

གཞི་འདི་ན་ཆོས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མི་དམིགས་

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་དང༌། ཤིང་གིས་དག་པའི་གཞི་འདི་

ན་ཆོས་ཅན། ཤིང་ཤ་པ་མེད་དེ། ཤིང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་ཁྱབ་བེད་མ་

དམིགས་པ་དང༌། མེ་མེད་ཀི་མཚོ་འདི་ན་ཆོས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའོ། །སྤོས་པ་གཞན་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
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གཉིས་པ་ནི། འབྲེལ་ཡུལ་བཀག་པ་ལས་ཡང་ན་དགག་རགས་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། དགག་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་པར་བེད་པའི་འགལ་ཟླའི་

ངོ་བོ་རགས་སུ་ཉེ་བར་བཀོད་པའི་སོ་ནས་གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡོད་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་མེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞི་འདི་ན་ཆོས་ཅན། གྲངས་བའི་རེག་པ་

རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་དེ། མེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་སྟེ་སྔར་ལེའུ་གཉིས་པར་དཔེར་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །ལྷན་ཅིག་མི་

གནས་པའི་འགལ་བ་དེ་ཡང་ཇི་ལར་རོགས་ཤེ་ན། གཞི་འགའ་ཞིག་ཏུ་གནོད་བ་རྒྱུ་

མ་ཚང་བ་མེད་པར་འབྱུང་བ་ལས་དེ་ནས་གཞན་གནོད་བེད་ཉེ་བར་ཡོད་ན་དེའི་

སྟོབས་ཀིས་གནོད་བའི་རྒྱུན་མེད་པར་སོང་བའི་ཕིར་འགལ་བར་རོགས་ཏེ། དཔེར་

ན་གྲང་བའི་རེག་པ་དང་དོ་བའི་རེག་པ་བཞིན་ནོ། །ཚ་གྲང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་

དུ་ཐལ། རྒྱུན་གཅད་བ་གཅོད་བེད་ལས་གྱུར་པའི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་

འབྲས་ངེས་པར་བེད་པ་བཞིན་དུ་ཚ་གྲང་གཉིས་ཀ་སྣང་རུང་གི་གཞིར་དང་པོར་གྲང་

རེག་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་བ་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས། དེའི་རེས་སུ་མེ་དང་ཕྲད་པ་

དམིགས། དེའི་རེས་སུ་གྲང་རེག་སྟོབས་ཆུང་བ་དང་མེ་སྟོབས་ཅན་དུ་སོང་བ་

དམིགས་དེའི་རེས་སུ་གྲང་རེག་ཟློག་ཅིང་མེས་ཁྱབ་པ་དམིགས་པ་ལས་ལྷན་ཅིག་

མི་གནས་འགལ་དུ་གྲུབ་པ་ནི། ངོ་བོ་ཙམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་སིད་ཀང་རྒྱུན་ལ་

བལོས་ནས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དུ་ངེས་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། སྣང་མུན་དང་

མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་དང༌། དེའི་ངོ་སལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་ནི་

སད་ཅིག་གཅིག་ཙམ་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་མི་སིད་ཀང་དངོས་ཀི་གནོད་བ་
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གནོད་བེད་དུ་འཐད་པས་འདི་དག་རྒྱུན་གནོད་པར་འདོད་པ་ནི་མཐའ་མ་ཆོད་པར་

ཤེས་པར་བའོ། །ཡང་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་སྣང་མུན་དཔེར་བཞག་གནས་

སང་གཉེན་གི་རྣམ་གཞག་བེད་པ་ན་དུས་གསུམ་གི་བརག་པ་བེད་པ་མངོན་གྱུར་ལ་

ཡིན་གི། ས་བོན་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་ས་བོན་དུས་གཅིག་

ཏུ་ཡོད་པས་ད་ལར་བ་ལམ་དང་མཉམ་དུ་མི་འཇུག་པ་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་བ་

ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་ནི་གནོད་བའི་མཚན་གཞི་ངོས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་

གི་གནོད་པ་བེད་ཚུལ་ལ་བརག་པ་བེད་པ་ཡིན་ལ། ས་བོན་ལ་གནོད་པ་ལ་ཡང་

གནོད་པ་བེད་པའི་ཚུལ་གསུམ་ག་ཁས་ལེན་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་དག་གི་

རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་ནི་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ངོ་བོ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔང་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་

མཛད་པའི་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བལ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངོས་འགལ་གི་

དཔེ་དང༌། བརྒྱུད་འགལ་ལ་བརེན་ནས་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་དགག་རགས་ཀི་

དཔེའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མེ་ཡོད་ཆོས་ཅན། 

མེ་མེད་དང་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དེ་དང་

ཐ་དད་ཁྱེད་གཉིས་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པ་དེར་ཅིག་ཤོས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་

ཞུགས་པས་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་བོ་ངོར་ཕུང་གསུམ་གི་དོགས་པ་

ཁེགས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བརན་དངོས་དང་ནི་འཇིག་པ་བཞིན་ནོ། །དོན་གི་སྟེང་ན་

གཉིས་མ་ཡིན་གི་ཕུང་གསུམ་མེད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི་གཞི་འགར་གཅིག་རྣམ་
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བཅད་ལ་ཁེགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཅིག་ཤོས་ཡོངས་གཅོད་ལ་རོགས་ནུས་པ་བོ་

ངོར་ཕུང་གསུམ་གི་དོགས་ལ་ཟློག་པ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཚ་གྲང་ལ་བུ་ཕན་

ཚུན་སངས་འགལ་ཙམ་དང༌། དངོས་འགལ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་མོད་ཀང༌། ཕན་ཚུན་

སངས་འགལ་གི་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་དེ་གྲང་རེག་ཡིན་པ་རྣམ་བཅད་ལ་

ཁེགས་ཀང་ཚ་རེག་ཡིན་པ་ཡོངས་གཅོད་ལ་རོགས་མི་ནུས་ཏེ། རེག་བ་བཏང་

སོམས་པ་སོགས་གཉིས་མ་ཡིན་གི་ཕུང་གསུམ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལས་ཡང་ན་དེ་ཆོས་ཅན། མེ་མེད་དང་

ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། གཏན་

ཚིགས་ནི་ར་བ་ལར་རོ། །དཔེར་ན། རག་པ་དང་མི་རག་པ་བཞིན་ནོ། །དངོས་འགལ་

འདི་ལ་ནི་གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཅིག་ཤོས་འགོག་པའི་རགས་ཡང་དག་མི་

སིད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། 

སྒ་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཁྱོད་མ་ཡིན་དང་ཚད་མས་གནོད་

འགལ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ཁྱོད་དུ་རོགས་པའི་ཚད་མས་སྒ་ཁྱོད་མ་ཡིན་དུ་འཛིན་པའི་སྒོ་

འདོགས་ཀུན་བཏགས་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པའི་ཕིར། ཡང་ནི་འགལ་བ་སྔ་མར་མ་

ཟད་པའོ། །གཞུང་འདིས་བསྟན་པའི་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་དགག་རགས་ནི་

དཔེར་ན་སྒ་ཆོས་ཅན། རག་པས་སྟོང་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུའོ། །དཔེར་ན་

སེར་པོར་འགྱུར་བ་ཕིས་བྱུང་གི་ཚོན་དོན་གཞན་ལ་བལོས་བཅས་དང་ནི་གྲུབ་ཙམ་

ནས་སེར་པོར་ངེས་པའི་དངོས་པོ་བཞིན་ནོ། །ཕིས་བྱུང་གི་ཚོན་སེར་པོ་ལ་བལོས་
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ནས་སེར་པོར་འགྱུར་རུང་གི་སྣམ་བུ་དཀར་པོ་རོད་གཞིར་གཟུང་ནས་བལོས་

བཅས་ཀིས་ངེས་དངོས་འགོག་པ་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ལ་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་

ཕིས་བྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་བལོས་པས་འཇིག་ངེས་འགོག་པ་མ་ཡིན་ཡང་འཇིག་ངེས་དང་

དེ་ཚད་མས་གནོད་འགལ་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཚད་མས་གནོད་འགལ་ནི་ལྡོག་ནས་

གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་བསྟན་པའི་སོ་ནས་འགལ་བར་ངེས་དགོས་པས་བརྒྱུད་

པའི་འགལ་བ་ཡིན་གི། འདི་དང་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་འགྲེལ་གི་འགྱུར་ཅུང་མི་འད་

བའི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཚད་མས་གནོད་པའི་འགལ་བ་དང༌། ཚད་མ་གཞན་

གིས་གནོད་པའི་གལ་བ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་སྔ་མ་དངོས་འགལ་དང་ཕི་མ་བརྒྱུད་

འགལ་ལ་བེད་པ་ནི་རོངས་པ་ངོ་མཚར་སྐྱེད་པའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ནོ། །ལྷན་ཅིག་མི་

གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་རགས་དང་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འགལ་བ་ཡང་བརྒྱུད་

འགལ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། གྲང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་པས་སྟོང་པ་

དང༌། མེའམ་མེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་འགལ་བ་གཉིས་གང་ལ་ཡང་བརེན་པའི་དངོས་

འགལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། འགལ་

བ་གཞན་དུ་ཕེ་བའི་དགོས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་གི་དངོས་འགལ་ལས་ཡང་ན་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་རག་པ་དེའི་རགས་

ཡང་དག་དང་ཡང་མི་རག་པ་མ་ཡིན་པ་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་སྒ་རག་འཛིན་

གི་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་དེ་ཉིད་ལ་སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་

མས་དངོས་སུ་གནོད་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་ཚད་མས་གནོད་པ་
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བེད་པའི་ཚུལ་ནི། རང་དན་པའི་འདུ་བེད་མ་ཉམས་བར་དུ་རང་གི་གནོད་བ་སྒོ་

འདོགས་མངོན་གྱུར་སྐྱེ་བའི་གོ་སབས་བཅོམ་པའི་དོན་ཡིན༌ལ། སྒ་མི་རག་རོགས་

ཀི་རེས་དཔག་གི་དན་པའི་འདུ་བེད་མ་ཉམས་ཀང་སྒ་རག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་

གྱུར་སྐྱེ་བ་མི་འགལ་ལོ། །རག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ནི། རིགས་པའི་དཔད་པ་ཞུགས་

ནས་སྒ་རག་སམ་པ་དང༌། སྒ་རག་པར་འཐད་སམ་པའོ། །དཔེར་ན་ཕིས་བྱུང་གི་

འཇིག་རྒྱུ་ལ་བལོས་པ་དང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་པར་ངེས་པའི་དངོས་པོ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚད་མས་གནོད་འགལ་གི་ཐལ་བ་དགོད་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་

མ་གྲུབ་པ་སང་བ་དང༌། རིགས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

དངོས་དང༌། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མས་གནོད་འགལ་གི་ཁྱབ་པ་ངེས་

པར་བེད་པའི་ཚད་མ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དངོས་པོ་འཇིག་པ་དེའི་རྒྱུ་ཕིས་བྱུང་དུ་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཀི་ལར་ན་སྐྱེ་བ་དང་ལྡན་པར་ཁས་བངས་པའི་དངོས་པོ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། 

འཇིག་པར་ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ། འཇིག་པ་དེའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ཕིས་བྱུང་གི་རྒྱུ་

གཞན་ལ་བལོས་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས། རང་རྒྱུད་འཕེན་

པའི་ཐལ་བར་བས་ནས་འཇིག་ངེས་ཀིས་བལོས་བཅས་འགོག་པར་འདོད་པ་ནི་

འཐད་པར་མི་སེམས་ཏེ། འཇིག་ངེས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཕིས་བྱུང་གི་

འཇིག་རྒྱུ་ལ་བལོས་པ་ཁེགས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ནི་བཟློག་ན་གནོད་པ་ཅན་

གི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་ཐལ་བའི་དཔེ་ཙམ་ཡིན་གི། རག་ཡང་དག་འདོད་ན་ར་བར་

བཀོད་པའི་དཔེ་བཤད་པ་ལར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གང་ཞིག་གང་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ཕིས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བྱུང་གི་རྒྱུ་གཞན་ལ་བལོས་པར་ཁས་བངས་པ་རིགས་པ་དེ་ལ་ནི་གྲུབ་ཙམ་ནས་

དེའི་ངོ་བོར་ངེས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གོས་སེར་

པོར་འགྱུར་བ་ལ་ཕིས་བྱུང་གི་ཚོན་ལ་བལོས་ན་གྲུབ་ཙམ་ནས་སེར་པོའི་ངོ་བོར་མ་

ངེས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཕིས་བྱུང་གི་འཇིག་པ་

དེའི་རྒྱུ་རྣམས་ཀང་འཇིག་པ་དེར་བསྐྱེད་པར་ངེས་པའི་ཕིར། བལོས་བཅས་ཡིན་

ཡང་ངེས་དངོས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དགག་པ་

དངོས་དང་། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། རང་ལ་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་

པོའི་རྒྱུ་ལས་ཕིས་བྱུང་གི་རྒྱུ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའི་འཇིག་པ་སྐྱེད་ངེས་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་སྐྱེད་པའི་མཐུན་རྐེན་ཚང་བ་དང་འགལ་རྐེན་གི་གེགས་མེད་པར་མ་

ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་འཇིག་པ་ཕིས་བྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་

པོ་དེ་ཡོད་ན་རང་གི་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ་རག་ལས་

པ་དངོས་པོའི་འཇིག་པ་དེ་སྐྱེད་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ཕིས་བྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་

གཞན་དག་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཕིས་བྱུང་གི་

འཇིག་རྒྱུ་རྣམས་དངོས་པོའི་རྒྱུ་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་དངོས་པོ་

འཇིག་པ་ཕིས་བྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཇིག་བེད་གཞིག་བ་སྐྱེས་པ་ལ་རག་ལས་པས་གཞིག་བའི་རྒྱུ་

སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ་རག་ལས་སོ་ཞེ་ན། དངོས་པོའི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ལས་དངོས་པོ་དེ་སད་

ཅིག་མ་ཉིད་ད་གྲུབ་པར་འདོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སད་ཅིག་མ་དངོས་པོ་དེའི་ཁྱབ་
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མཉམ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞིག་བ་གྲུབ་དུས་ན་འཇིག་

པ་གྲུབ་ན་སད་ཅིག་མར་ཇི་ལར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་གནས་པའི་དུས་མེད་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཕིས་ཀང་འཇིག་པ་མེད་པར་ཐལ། སྔར་རང་རྒྱུ་ལས་

འཇིག་པར་སྐྱེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ལ་སྔར་མི་

འཇིག་པའི་རས་ཡིན་ལ་ཕིས་འཇིག་པའི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སད་ཅིག་ལས་མི་གནས་ན་འཇིག་པའི་རྒྱུ་མི་འདོད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཁྱེད་ཀི་ལར་མི་འདོད་པ་ཡིན་གི་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མི་འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་འཇིག་པ་དེའི་ངོ་བོའམ་བུམ་པའི་རྒྱུ་བུམ་པའི་

འཇིག་པ་དེ་སྐྱེད་པར་བེད་པར་ཅི་སྟེ་མི་འདོད་དེ། འདོད་དགོས་པར་ཐལ། བུམ་པ་

དེ་འཇིག་པའམ་བུམ་པ་དེའི་རྒྱུ་བུམ་པའི་མི་རག་པ་སྐྱེ་བེད་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་རྒྱུ་དེ་

ཉིད་བུམ་པ་མི་རག་པར་ངེས་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་པའི་རྒྱུ་

ལས་བུམ་པ་དང་དེ་ལས་འཇིག་རྒྱུ་དང་དེ་ལ་འཇིག་པ་སྐྱེ་བའི་བརྒྱུད་པས་ཅི་ཞིག་

བ་སྟེ་བུམ་པ་སྐྱེས་ཙམ་ནས་འཇིག་པ་ངོ་བོར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་ཐལ། མཐར་

བུམ་པ་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་རྒྱུ་ལས་འཇིག་པ་དེའི་ངོ་བོར་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་

བར་ཐལ། མི་འཇིག་པའི་ངོ་བོར་སྐྱེས་ན་མཐར་ཡང་འཇིག་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འཇིག་པར་ངེས་མ་ངེས་དངོས་སུ་འགལ་ཞིང་བལོས་བཅས་དང་

ངེས་དངོས་བརྒྱུད་འགལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་

དག་ཀང་རོགས་པར་བ་བར་བཤད་དེ། འཇིག་པ་རེས་འགའ་བའི་ངོ་བོ་དང༌། ཕིས་

བྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལོས་པ་མེད་པ་དག་འགལ་བར་ངེས་པའི་ཚད་མ་ཡང་རོགས་པར་བ་
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བར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཁྱབ་

དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀང་རོགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བལོས་བཅས་

དང་ངེས་དངོས་ཀི་འགལ་བ་དེ་ལ་བུ་དག་ཀང་འགལ་བར་འདོད་ན་ཕན་ཚུན་སངས་

ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ནས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཅི་སྟེ་ཞེ་ན། འཇིག་པ་ངེས་པ་

མེད་པར་རོགས་པའི་ཚད་མས་འཇིག་ངེས་སུ་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་ལ་དངོས་སུ་

གནོད་པས་འཇིག་པ་ངེས་པ་མེད་པས་ངེས་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མ་དེ་

བལོས་བཅས་ཀི་རགས་ཀིས་ནི་འཇིག་ངེས་ཀི་འགལ་ཟླ་འཇིག་པར་མ་ངེས་པ་སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །འཇིག་ངེས་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་ནི་བལོས་བཅས་ཀི་རགས་

ཀིས་བསྒྲུབས་པའི་འཇིག་པར་མ་ངེས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་བལོས་

བཅས་དང་ངེས་དངོས་ཚད་མས་གནོད་པས་འགལ་བ་ནི་མ་ཡིན་པས་ཕན་ཚུན་

སངས་འགལ་ལས་ལོགས་སུ་ཚད་མས་གནོད་འགལ་ཕེ་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཕོགས་སྔ་མ་འདི་ནི་ཚད་མས་གནོད་འགལ་ལ་དངོས་འགལ་གིས་

ཁྱབ་པར་འདོད་པ་དག་དང་འདོད་པ་གཅིག་པ་ཡིན་པས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་

རིགས་པ་ཁས་ལེན་པ་དག་ཕོགས་སྔ་མའི་ནང་ན་འདུག་མི་འདུག་ལེགས་པར་

རོགས་ཤིག །གཉིས་པ་ནི། འགལ་ཟླ་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་ལ་དངོས་འགལ་ངེས་

པའི་ཚད་མས་གནོད་པ་བདེན་ཏེ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་དངོས་འགལ་ལས་

ལོགས་སུ་ཚད་མས་གནོད་འགལ་དབེར་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་བའི་

ཆོས་དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་རང་བཞིན་གི་གཏན་
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ཚིགས་ཀིས་ཀང་དོན་དུ་ན་དགག་བའི་ཆོས་དང་བརྒྱུད་ནས་འགལ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་དངོས་འགལ་ལས་ལོགས་སུ་ཚད་མས་གནོད་

འགལ་དབེ་འདོད་ནས། ཚད་མས་གནོད་པའི་ཕིར་ཡང་སྟེ། །ཞེས་དེ་སད་བརོད་པ་

ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེས་འཕངས་པའི་རགས་དེ་ཉེ་བར་བཀོད་པས་དགག་རགས་

བཅུ་གཅིག་པ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི། འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་

རགས་ཀི་མི་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྟན་ནས་རོགས་པའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དཔེར་བརོད་མ་ཐག་པའི་བལོས་བཅས་ཀི་སྦྱོར་བ་དེ་ཉིད་

བཞིན་ནོ། །རང་ལུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་གི་དཔེ་ནི་ར་བར་སོས་ཟིན་ལ། བལོས་

བཅས་ཀིས་འཇིག་ངེས་འགོག་པ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་ནི་གནས་མ་བུ་པའི་

སེ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་གི། རང་ལུགས་ལ་ནི་ཐལ་བའི་སྦྱོར་བ་དཔེར་བརོད་པ་

དང༌། ཐལ་ཟློག་དང་ཐལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཚད་མས་གནོད་འགལ་དུ་འདོད་པ་ཡིན་

ནོ། །མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་གཉེན་པོར་རགས་ཡང་དག་གི་ཁྱབ་པ་ལ་ཟློག་ན་གནོད་

པ་ཅན་གི་ཚད་མ་སྟོན་པ་ནི། རགས་དང་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འགལ་བ་སྟོན་པ་འདི་

ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་རགས་དང་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་གཞི་

མཐུན་ལ་གནོད་པ་སྟོན་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་ཐ་དད་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པ་འགལ་

བའི་དོན་ལྡོག་ཏུ་རིགས་པའི་གསང་ལ་ལེགས་པར་གནས་པ་ཡིན་པས་འགལ་བ་

དང་གནོད་བེད་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་རིགས་པ་རིང་པོར་སྨྲ་བའི་རེས་སུ་འབྲང་

བར་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་བསྒྲུབ་བ་ལ་བལོས་ནས་རགས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་མི་འཐད་པའི་རོད་
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པ་སང་བ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འདི་ནི་སྔར་ལེའུ་གཉིས་པར་

བསྟན་པ་དག་གི་ཡང་རོད་སང་དུ་བཤད་ལ། དགག་བ་འགོག་ཚུལ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་

སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་བལོས་ནས་ཁྱོད་ཀིས་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀུན་ཡོད་ངེས་འགོག་པ་

དང༌། མེད་ངེས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སུ་འདུས་པར་ཁས་བངས་པ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་

ལོ་ཞེས་རོད་པ་ཡིན་པས་མ་དམིགས་པའི་རགས་སྤིའི་རོད་སང་དུ་སྦྱར་རོ། །གྲངས་

ཅན་པ་ན་རེ། ཅི་སྟེ་རགས་གཉིས་སུ་ངེས་ན་སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོས་གཙོ་བོ་

ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

བ་བ་གཉིས་པོ་དེར་ངེས་པ་མི་འཐད་དེ། རགས་དེ་ལ་ཅི་ལར་མེད་པའི་ཐ་སད་གྲུབ་

པའམ་ཡོད་པར་ངེས་པའི་ཐ་སད་བཀག་པར་འགྱུར་ཏེ་དེ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མི་

འགྱུར་རོ། །ཅི་ལར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན་གཙོ་བོ་ཡོད་དམ་མེད། དང་པོ་ལར་ན། དམ་

བཅའི་ཚིག་དེ་རང་ཚིག་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལར་ན། གཙོ་བོའི་དོན་དེ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་དགག་པ་ལ་ཆོས་ཅན་གཙོ་བོ་བརོད་པའི་ཚིག་སྦྱར་བ་

རིགས་པར་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཙོ་བོ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཙོ་བོ་ཡོད་

པ་དེ་མ་བཀག་པའི་ཕིར་ཏེ། དགག་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཡུལ་དགག་གཞི་མེད་

པའི་བཀག་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། འདིའི་ཕོགས་སྔ་མ་ལོངས་ནས་དེ་ལེགས་

པར་ཁེགས་པ་ནི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་སབས་སུ་ཡང་ཤིན་

ཏུ་གནད་ཆེ་བར་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་སྦྱོར་བ་ལ་སྒ་དོན་ཁས་བངས་

པས་ཆོག་གི་གཙོ་བོ་རང་མཚན་མི་དགོས་པ་དང༌། སྒ་དོན་དགག་པར་མི་རིགས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཙོ་བོ་མེད་ན་གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒ་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པའི་

སྐྱོན་འདི་ནི་མེད་དེ་འདི་ལར། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རང་མཚན་མེད་ཀང་སྒ་དོན་ལ་

བརེན་ནས་སྒ་སྦྱོར་བ་དང༌། སྒ་དོན་གི་དབེ་བ་དང༌། ཆོས་ཅན་མེད་པས་ཕོགས་

ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཙོ་བོ་རང་མཚན་མེད་ན་གཙོ་བོ་

ཞེས་པའི་སྒ་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་མེད་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པའི་

རོག་པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་རོག་པས་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་ཤིང་སྒོ་

བཏགས་པའི་སྒ་དོན་བརོད་བར་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་སྒ་སྦྱོར་བའི་ཕིར། 

རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་སྒོ་བཏགས་སུ་འཇོག་པའི་ཚུལ་ལ་ཁ་ཅིག །གཟུང་རྣམ་ལ་ཕི་

རོལ་ཏུ་སྒོ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་བཀག་

པ་ལར་མི་འཐད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །རོག་པ་ལ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་འདི་རོག་པའི་

གཟུང་ཡུལ་དང་སྒ་དོན་དང༌། སྒོ་བཏགས་ཡིན་ལ་རོག་པ་རང་རྒྱུ་ལས་སྒོ་བཏགས་

འཛིན་བེད་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིས་སྒ་དོན་སྒའི་བརོད་བར་སྟོན་པ་ཡིན་གི་སྒ་

དོན་ཆོས་ཅན་ཟེར་དགོས་པར་སྟོན་པ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་དོན་ཆོས་ཅན། ཆོས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། དངོས་པོར་

ཡོད་པ་བུམ་པ་དང་དངོས་པོར་མེད་པ་བུམ་མེད་དང༌། ས་ཕོགས་བུམ་མེད་ལ་བུ་

གཉིས་ཀ་ལ་བརེན་པའི་རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། རོག་པ་ལ་

གཙོ་བོ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་དུ་སྣང་བ་དེ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོའི་དངོས་པོའི་

ཉེར་ལེན་ཅན་མིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོར་ཇི་ལར་སྣང་བ་དེ་ལ་བུར་

དམིགས་རུང་མི་དམིགས་པ་དེ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོར་སྣང་བ་དེ་ནི་གཙོ་

བོ་དངོས་པོ་བའི་ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཉེར་ལེན་དང་ཉེར་ལེན་ཅན་གི་དོན་ནི། གཙོ་བོ་མཚན་ཉིད་

ལྔ་ལྡན་གི་སྣང་བ་འདི་གཙོ་བོ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་ཕི་རོལ་ན་ཡོད་པ་དེའི་རྣམ་པ་ཉེ་

བར་བངས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། གཙོ་བོ་རྣམ་པ་གཏོད་བེད་ཉེ་བར་ལེན་རྒྱུ་དང་གཙོ་

སྣང་དེ་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དོན་ནོ། །གྲངས་ཅན་རང་གི་ཞེ་འདོད་འགོག་

པར་བེད་ན་ནི། གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཉེར་ལེན་དུ་མེད་དེ། ཉེར་

ལེན་དུ་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་བརོད་པར་

བའོ། །གཙོ་སྣང་དེ་ཉིད་ནི་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒ་སྦྱོར་བ་མཐོང་

བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་སྒོ་བཏགས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། རང་

མཚན་ཡིན་བ་དགག་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་

མེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་དང༌། སྒ་དོན་གི་དབེ་བ་དང་། 

ཆོས་ཅན་མེད་པས་གཏན་ཚིགས་མི་འཐད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཏན་

ཚིགས་དགོད་བ་དང༌། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། རོག་པ་ལ་མི་སྣང་བ་སྒ་དོན་དུ་མི་འཐད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གཙོ་བོ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་འདི་དག་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་

གི་གཙོ་བོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཅན་

གིས་རོག་པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་གཙོ་བོའི་སྒ་
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དོན་འབའ་ཞིག་བརོད་བའི་ཡུལ་ཉིད་དུ་བདག་གིར་བེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གཙོ་པའི་སྒ་དོན་གིས་མཚོན་པའི་སྒ་དོན་དེ་ནི་འཆད་པ་པོ་དང་

ཉན་པ་པོའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་བརེན་པའི་གཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། འཆད་པ་པོའི་རོག་པ་

ལ་ཇི་ལར་སྣང་བའི་དངོས་པོ་བསྟན་པར་འདོད་པས་སྒ་སྦྱོར་བའི་ཕིར་དང༌། ཉན་བ་

པོའི་རྒྱུད་ལ་འཆད་པ་པོའི་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་དེའི་སྣང་བ་དེའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རྣམ་

པར་རོག་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཉེ་བར་ལེན་པ་འཆད་པ་པོ་དང་འབྲས་

བུའི་ཤེས་པ་ཉན་པ་པོའི་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ནི་རོག་པ་དེའི་

གཟུང་ཡུལ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒ་དོན་དེ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་གཉིས་ཀའི་རྣམ་

པར་ཤར་བའི་ཆོས་ཞེས་བརོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། རོག་པ་དེ་ལ་སྣང་བའི་

རྣམ་པར་ཞེན་པའི་སྣང་ཚུལ་མི་འད་བའི་དབང་གིས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། རྣམ་པར་རོག་པ་དེ་ནི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་ཤེས་པས་བསྐྱེད་པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་པོར་

ཡོད་པ་གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་དང༌། དངོས་པོར་མེད་པ་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་

མཁའ་སོགས་དང་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པས་ཕོགས་བུམ་སྟོང་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྒ་དོན་འཆད་ཉན་བེད་པ་པོ་དང་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་

སྣང་དུ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོའི་ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་མེད་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་དང་ལྡན་པའི་གཞི་ཆོས་ཅན་མེད་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་
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ཅན་གཙོ་སྣང་དེ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནི་སྤི་གཙོ་ཞེས་པའི་སྒའི་

བདག་རྐེན་ལས་རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་དོན་གཙོ་སྣང་འདི་གཙོ་བོ་དངོས་པོའི་ཉེ་བར་ལེན་

པ་ཅན་ཡིན་ནམ་འོན་ཏེ་མ་ཡིན་ཞེས་དེར་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་དུ་སེམས་པར་བེད་

པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོ་

དངོས་པོའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། 

ཕི་རྒོལ་ཤེས་འདོད་དང་ལྡན་པའི་ངོར་རྒོལ་བས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་དཔག་

གཞིར་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཙོ་སྣང་དང་གཙོ་བོ་རང་མཚན་གྲངས་ཅན་པ་གཅིག་

ཏུ་ཞེན་པས་ཤེས་འདོད་ཀི་གཞིར་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །སྒ་དོན་དེ་མེད་དོ་ཞེས་སང་བར་

འོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པ་སོ་སོ་རང་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་

གིས་ཤུགས་ལ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ན་དེ་སང་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་བརེན་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རང་མཚན་ཡིན་པ་རང་རྒྱུད་ཀིས་དགག་པ་དང༌། ཐལ་

འགྱུར་ལ་བརེན་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་དོན་དེ་ཉིད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

ནོ་ཞེས་ནི་བརོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། མ་ཐོབ་བ་མ་འོངས་པ་དང་འགགས་པའི་དོན་ལ་

རོག་པ་དག་ལ་ཡང་སྒ་དོན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་དེ་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར། ཆོས་སྔ་མ་

ལ་རགས་ཀི་རྣམ་གྲངས་གཞན་སྟོན་པ་ནི་གནས་ཚོད་ཀི་དངོས་པོ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་

གི་རྣམ་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མུ་སྟེགས་བེད་གཞན་གི་སྒ་རག་འཛིན་གི་ཤེས་པ་

ལ་ཡང་དེའི་སྒ་དོན་གཟུང་ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐལ་བ་སོ་སོར་དགོད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 
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ལ་བའི་བེ་བྲག་མི་མཐུན་པ་གཞན་དག་གིས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་དོན་རྣམས་ལ་ནི་

རག་པ་དང་མི་རག་ཅེས་བརོད་པའི་སྒ་རྣམས་དག་འཇུག་པ་གཟུང་དོན་གི་རྒྱུ་མེད་

པ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འདས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་ལ་ཡང་རོག་པ་མི་འཇུག་

པར་ཐལ། ཚིག་འགའ་ཞིག་ཀང་རྫུན་པ་ཡི་དོན་ཅན་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རོག་

པ་ཐམས་ཅད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་གཟུང་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་

འཇུག་པའི་ཕིར། ཐལ་བ་སོ་སོ་ལ་རགས་དེ་ཉིད་བཀོད་ནས་རང་རྒྱུད་འཕེན་པར་

ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རོག་པ་འདི་དག་ཆོས་ཅན། བོ་རྣམ་པར་རོག་པས་བཏགས་པའི་

དོན་གི་གཟུང་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་རིགས་ཡིན་ཏེ། གཟུང་ཡུལ་འཛིན་པ་གང་ཞིག་དེ་

ལས་གཞན་དུ་ན་སྔར་བཤད་པས་གནོད་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་དག་གོ །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལ་ཇི་ལར་འདོད་པའི་རང་བཞིན་གི་གཙོ་སྣང་

དེ་གཙོ་བོ་དངོས་པོ་བའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་ཆོས་

ཅན་མེད་པས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་ལར་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མི་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་

ཆོས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དེའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ཆོས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྒ་དོན་དགག་མི་ནུས་པ་དང༌། བཀག་པ་ལ་དགོས་པ་

མེད་པ་དང༌། ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་

བོ་ཡོད་མེད་དུ་དཔོད་པའི་སབས་འདིར་སྒའི་བདག་རྐེན་ལ་བརེན་པའི་རྣམ་པར་
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རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་སྒ་དོན་དེ་ཉིད་ལ་མེད་དོ་ཞེས་བསོན་པ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་དོན་དེ་བོ་ལ་བཞག་པའི་དོན་དུ་སྒ་སྦྱོར་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་

ཐལ། སྒ་དོན་དེ་མེད་ན་སྒ་སྦྱོར་བ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་

ནི། རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། སྒ་སྦྱོར་བ་མཐོང་བའི་རགས་ལས་སྒ་

དོན་འགོག་པ་མི་འཐད་པ་ལས་གཞན་ཡང་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའི་སབས་སུ་སྒ་དོན་

ཡོད་པ་ལ་བསོན་དུ་མེད་པ་སྟོན་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དགག་སྒྲུབ་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་སྒ་དོན་མེད་དོ་ཞེས་བསོན་མི་

རིགས་པར་ཐལ། རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་དོན་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་ན་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་

ལ་དཔོད་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར། བཙོ་བསེག་དོན་གཉེར་གིས་སྐྱེས་བུ་མེའི་སྒ་དོན་

མེད་དོ་ཞེས་བསོན་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་མེའི་སྒ་དོན་ཡོད་མེད་དཔད་དགོས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། མེ་ཡོད་མེད་དཔོད་པའི་སྔ་རོལ་ནས་རོག་པ་ལ་མེར་སྣང་བ་གྲུབ་ཟིན་མ་

བརེད་པའི་ཕིར། མེའི་སྒ་དོན་ལ་མི་བསོན་པ་རྣམས་ཀིས་མེ་ཡོད་མེད་ཀི་ཕོགས་

གཉིས་ཀི་བེ་བྲག་གིས་ཕེ་ནས་མེའི་དངོས་པོ་ཉིད་ནི་དཔད་པར་བ་སྟེ། བཙོ་བསེག་

དོན་དུ་གཉེར་བ་གང་ཞིག་མེ་དེ་ལས་བཙོ་བསེག་གི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་རག་ལས་

པའི་ཕིར། སྔོན་གི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གཞལ་བ་ལ་དངོས་པོས་ཁྱབ་སྟེ། དགག་

རགས་ལ་བརེན་པའི་ཚད་མ་ནི་དངོས་པོ་འགོག་པ་ལ་མི་སླུ་བ་དང༌། སྒྲུབ་རགས་ལ་

བརེན་པའི་ཚད་མ་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་སླུ་བ་ཡིན་པས་སྔ་མའི་གཞལ་བ་མ་

ཁེགས་ན་བསླུ་བར་འགྱུར་ཞིང་ཕི་མའི་གཞལ་བ་མ་གྲུབ་ན་བསླུ་བར་འགྱུར་བས་
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དངོས་པོ་ཉིད་ལ་ཡོད་མེད་ཀི་ཕོགས་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་དཔོད་པའི་དོན་ནི་དེ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུང་བ་ནི་རིགས་པའི་དཔད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བཟོད་པ་གཅིག་སྣང་སྟེ། 

རྣམ་འགྲེལ་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །མཚན་བེད་ཙམ་བརོད་ན། རྒྱུ་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་དེས་མེ་མེད་ཀི་མཚོ་ལ་དུ་བ་མེད་དོ་

སམ་དུ་ངེས་ན་ནི་དེ་ཉིད་གཞལ་བ་ཡིན་གི། དགག་བ་འཇལ་བས་ཅི་ཞིག་བ། དེ་ལ་

དུ་བ་ཡོད་དོ་སམ་དུ་ཞེན་ན་ནི་གཅད་བ་སྒོ་འདོགས་དང་ཞེན་སྟངས་མཐུན་པ་གནོད་

བ་གནོད་བེད་དུ་སུས་ཀང་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེན་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་གཞན་

ཡང་ཁེགས་པས་ཤིན་ཏུ་བཞག་པར་དཀའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྒ་དོན་གིས་སྐྱེས་བུ་ལ་ཕན་གནོད་མི་སྐྱེད་པ་དང༌། 

འབྲས་བུ་འདོད་ན་དངོས་པོ་དོན་དུ་གཉེར་རིགས་པ་དང༌། དོན་བེད་མི་ནུས་པ་དོན་

དུ་གཉེར་མི་རིགས་པའི་དཔེའོ། །དང་པོ་ནི། སྒའི་དོན་ནི་ཡོད་ཀང་བཙོ་བསེག་དོན་

གཉེར་གི་སྐྱེས་བུའི་དོན་ཅུང་ཞིག་ཀང་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅི་ལར་མེར་མངོན་པར་

ཞེན་པའི་རང་བཞིན་རོག་པ་ལ་མེར་སྣང་བ་མེའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡོད་

དམ་མེད་ཀང་རུང་བཙོ་བསེག་དོན་གཉེར་གི་སྐྱེས་བུའི་དགོས་པའི་གཙོ་བོ་ཅུང་

ཟད་ཀང་ཉམས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་དོན་གིས་དོན་བེད་མི་ནུས་པ་གང་ཞིག་དོན་བེད་

མི་ནུས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅི་ལ་བ་བཞིན་འདོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་མེའི་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་ཅི་ལ་བ་བཞིན་གཞན་དང་མ་འདེས་པར་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་དོན་བཀག་པ་ལ་དགོས་ནུས་མེད་པ་དེའི་ཕིར། དུས་དང་

གནས་སབས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ། བཙོ་བསེག་དོན་གཉེར་གིས་མེ་འདི་ཡོད་པ་དང་
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མེད་པར་དཔོད་པ་འཇུག་པ་ན་མེར་རྣམ་པར་རོག་པའི་སྣང་བ་མེ་རོགས་པའི་ཚད་

མའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་པ་སངས་ཏེ་མེ་ཡོད་མེད་དཔད་པར་རིགས་ཏེ། གང་ལ་སྐྱེས་

བུའི་བཙོ་བསེག་གི་དོན་འདི་འབྲེལ་ཞིང་བསྒྲུབ་ནུས་པ་མེའི་དངོས་པོ་ཉིད་ལ་རག་

ལས་ནས་གནས་པར་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། ཅི་ལར་གྲང་བ་སེལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་

མེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་སྒའི་དོན་ནི་བཙོ་བསེག་གི་དོན་བེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རང་

རིག་མངོན་སུམ་གིས་ཤུགས་ལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་སྟེ་རོགས་པར་གྱུར་ཀང་དེ་

དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བཙོ་བསེག་གི་དོན་བ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྐྱེས་བུ་འདིས་ཆོས་

ཅན། བཙོ་བསེག་གི་དོན་དེ་མི་ནུས་པ་ལ་ཆེད་དུ་གཉེར་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེས་ཁྱོད་ཀི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་དེའི་ཕིར། འཁིག་པ་དོན་གཉེར་གི་

འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་བུད་མེད་དག་གིས་ཆོས་ཅན། འཁིག་པའི་འདོད་དོན་དེ་སྒྲུབ་

པའི་ཆེད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཆ་བད་འད་བའི་མ་ནིང་ཁྱད་གཞིར་གཟུང་ནས་ཁྱད་ཆོས་

གཟུགས་བཟང་བ་དང་ངན་པ་བརག་པ་ལ་ལྷུར་ལེན་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེས་ཁྱོད་ཀི་འཁིག་པའི་འདོད་དོན་དེ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཡང་ཁྱེད་སྒ་དོན་

དགག་བར་མི་འདོད་ན་མདོ་མཛད་པས་འདི་སད་དུ་བཏགས་པས་ཆོས་མི་དམིགས་

པ་ཞེས་སྒ་དོན་མེད་པར་བཤད་པ་དེའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། སྒའི་དོན་

ཉིད་ཆོས་ཅན། བཏགས་པ་ཉིད་དུ་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རོག་པའི་ཤེས་པའི་

གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་བཏགས་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར། བཏགས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པའི་ཆོས་མི་དམིགས་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ནི་སྒ་དོན་མེད་པར་སྟོན་

པའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་པར་དམིགས་རུང་མི་དམིགས་

པ་ཉིད་ནི་སྒ་དོན་དེའི་ཆོས་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་དོན་འདི་ཡིན་པའི་ཕིར། རིགས་པའི་

དབང་ཕྱུག་གིས། ལུང་འདིའི་དོན་སྒ་དོན་མེད་པར་གོ་བ་ལ་དམིགས་ཕུག་པའི་

དགག་པ་མཛད་བཞིན་དུ་རོག་བཏགས་ཚད་མའི་གཞལ་བ་རྣལ་མ་མིན་ཞིང་ཚད་

མའི་གཞལ་བ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་དགོངས་པ་ལས་ཕི་

རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཆེས་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་

དབེ་བ་བཤད་ཟིན་དན་པར་བེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཆོས་ཀི་རབ་དབེ་སྟོན་

པའི་སབས་སུ། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་དངོས་སུ་མ་

སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ནི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརོད་པ་ཉིད་

ཀིས་དེ་ཡང་དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་དཔེར་བརོད་པ་ཡིན་པས་དངོས་སུ་མ་སོས་པའི་

ཕིར། ཅིག་ཤོས་དཔེར་བརོད་པས་དེའི་དཔེ་དི་བ་ཡང་གོ་བར་ཐལ། རང་བཞིན་མི་

དམིགས་པ་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་

འདི་ནི་དོན་ལ་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་ཅིག་ཤོས་ཀི་དཔེ་གོ་བ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དངོས་ནང་དུ་འདུས་

པའི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། 

རགས་ཀི་ངོ་བོ་བརོད་པའི་སྒས་ཁྱད་པར་གི་བེ་བྲག་བོ་ཡུལ་དུ་འཕངས་པ་ལ་

བལོས་པའམ་དེ་ལ་མི་ལོས་པའི་འབའ་ཞིག་པ་གཉིས་སུ་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཞེས་ལེའུ་གཉིས་པར་བརོད་ཟིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྒ་འཇིག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་

པ་དང་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་པ་བཞིན་དུའོ། །འདི་སྔ་མའི་དོན་

བསྡུའི་འཕྲོས་དང༌། རོད་པ་འོག་མའི་སབས་དགོས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་སྦྱར་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་

མ་རོད་པ་དང༌། དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦྱར་བ་ནི། རང་བཞིན་གི་

གཏན་ཚིགས་དེ་ལར་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཞེས་པའོ། །ར་བ་ནི། གྲངས་ཅན་པ་ན་རེ། གལ་ཏེ་

ཡོད་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་

ཇི་ལར་བསྒྲུབ་བ་མིན་ཏེ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཙོ་བོ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་

ལ་ཁྱེད་ཀིས་ཡོད་ཙམ་གྲུབ་ཟིན་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པའི་སྐྱོན་

གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། ཡོད་ཙམ་གྲུབ་ཟིན་ཡོད་པའི་བེ་བྲག་དཔེ་ལ་

རེས་འགྲོ་མེད་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་མཚུངས་པས་ཡོད་པ་གཏན་ཚིགས་དང་

བསྒྲུབ་བ་གཉིས་ཀ་དག་ཏུ་འགལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་ཡོད་པ་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་ན་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། ཡོད་དེ། ཁྱད་པར་རྣམས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་པའི་རགས་ལས་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཡང་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་ནུས་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །གྲངས་ཅན་གི་གཞུང་ལས།

ཁྱད་པར་ཚད་ཕིར་རེས་འགྲོའི་ཕིར། །

ནུས་པ་འཇུག་པའི་བདག་ཉིད་ཕིར། །

རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་བདག་ཉིད་ཕིར། །

འཇིག་རེན་སྣ་ཚོགས་དབེར་ཡོད་ཕིར། །
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མི་གསལ་བ་ཡི་རྒྱུ་ཡོད་དོ། །

ཞེས་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྔ་བཀོད་པའི་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་

ནི་བདེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གསུམ་ཚ་མི་མཉམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་དེ་ཙམ་ལྔ་ལ་རེས་འགྲོ་

བེད་པ་མཐོང་བས་དེ་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་

ཁ་ཅིག་གིས་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་པ་མཐོང་ཞེས་འགོད་པ་ནི། གྲངས་

ཅན་གི་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་དོན་འགྲེལ་པ་ནི། གྲངས་ཅན་པ་ན་རེ། གལ་ཏེ་

ཡོད་པ་དེ་སྒ་ལ་མི་རག་པ་ཉིད་དམ་བསྒྲུབ་བ་གཞན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་ཡོད་པ་

གཙོ་བོ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་ཡང་ཅི་སྟེ་མི་འདོད། འདོད་རིགས་པ་ལ་ཁྱེད་སངས་

རྒྱས་པས་གཙོ་བོ་དེ་ཡོད་པ་དེ་ལར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ན་ཡོད་ཙམ་བསྒྲུབ་པ་ལ་

དགོས་པ་མེད་པས་གཙོ་བོ་དེ་རག་གཅིག་སོགས་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་ཁྱད་པར་ཅན་

དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པར་འགྱུར་ན་དེ་འདའི་ཁྱད་པར་ནི་གཙོ་བོའི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་པར་

ནུས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཁྱེད་སངས་

རྒྱས་པར་སྐྱོན་བརོད་པར་གྲག་སྟེ། ཅི་ལར་གྲག་ན། ཚད་མའི་ཡུལ་མ་ཤེས་པའི་

ཕིར། །བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀང་སྒྲུབ་པར་བེད། །རྒྱས་པའི་ཚིག་ཡིན་མ་བརོད་

དོ། །གཙོ་དང་རེས་འགྲོ་རེས་འགྲོ་མིན། །ཞེས་ཅི་སད་དུ་གྲངས་ཅན་གིས་རེས་

དཔག་ཚད་མའི་ཡུལ་སྤི་ཡིན་པ་མི་ཤེས་པར་རག་གཅིག་སོགས་མཚན་ཉིད་ལྔ་

ལྡན་གི་ཁྱད་པར་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་ཐོས་

པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་དེ་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་འགལ་བར་ནི་

མ་ཟད་དོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན་ཁྱད་པར་སྒའི་ཡོད་པའམ་སྒའི་དངོས་པོ་གཏན་ཚིགས་སུ་
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བེད་དགོས་ན་ཁྱད་པར་གཏན་ཚིགས་སུ་ཡང་མི་རུང་སྟེ། རེས་འགྲོ་མེད་པའི་སྐྱོན་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པ་ནི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་

ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། རོད་པ་

འདིའི་དོན་བསྡུས་ན་གཙོ་བོ་ཞེས་པ་ཡུལ་གི་རྒན་པོ་བེད་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཇིག་རེན་

ན་དངོས་མིང་དུ་གྲགས་ལ་དེ་ལ་བརེན་ནས་གྲངས་ཅན་གིས་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་

ཀི་བེད་པ་པོ་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་བཏགས་ཏེ། དེ་ཡང་རག་པའི་དངོས་པོ་དང་ཆ་མེད་ཀི་

གཅིག་པུ་དང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བཏང་སོམས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་སྒྲུབ་

འདོད་ནས་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་འདའི་ཁྱད་པར་རོད་གཞི་དང་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་སུ་གང་དུ་ཡང་མ་གཟུང་བར་སྤིར་གཙོ་བོ་ཡོད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབས་པ་ཙམ་

གིས་གྲངས་ཅན་གི་འདོད་དོན་མི་འགྲུབ་ཅིང་སངས་རྒྱས་པས་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་

ཡོད་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། ཡང་གྲངས་ཅན་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོ་དང་

གཅིག་ཏུ་ཞེན་ནས་རོག་པ་ལ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། 

ཡོད་དེ། ཞེས་བསྒྲུབས་པས་ཀང་གྲངས་ཅན་གི་འདོད་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འགྲུབ་

སྟེ། གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་པས་གྲངས་ཅན་འདོད་པའི་གཙོ་བོ་འགྲུབ་

པ་ལ་མི་ཕན་པའི་ཕིར་དང༌། སངས་རྒྱས་པས་ཀང་གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་

ཟིན་མ་བརེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་

དགོས་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་

པོ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྒྲུབ་ན་དངོས་པོའི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བས་རགས་དེའི་

ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ན་རེས་ཁྱབ་མི་འགྲུབ་རེས་ཁྱབ་གྲུབ་ན་ཕོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་
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པའི་གནོད་པ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུངས་ནས་མཚན་ཉིད་ལྔ་

ལྡན་གི་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བེད་ན། དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པའི་གནོད་པ་

སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །རང་ལ་སྒའི་དངོས་པོ་གཏན་ཚིགས་སུ་མ་བཟུང་བར་དངོས་པོ་

ཙམ་གཏན་ཚིགས་སུ་གཟུང་ན་ཡང་སྐྱོན་མེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསྒྲུབ་བའི་ངོས་ནས་བརགས་ལ་དགག་པ་དང༌། སྒྲུབ་

བེད་ཀི་ངོས་ནས་བརགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་པོའི་ཁྱད་པར་

བསྒྲུབ་བར་འདོད་དགོས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པ་

དང༌། དངོས་པོ་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་བ་དང་གཏན་

ཚིགས་གཉིས་མཚུངས་པའི་སྐྱོན་འདི་ནི་མེད་དེ། འདི་ལར། གཉིས་པ་ནི། མཚན་

ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོར་སྣང་བ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའམ། གཙོ་བོར་སྣང་བ་མཚན་

ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་དངོས་པོར་སྒྲུབ་ཀང་རུང༌། དངོས་པོའི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོ་མཚན་ཉིད་

ལྔ་ལྡན་ཙམ་ཞིག་ནི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། གྲངས་ཅན་གིས་དེ་སྒྲུབ་འདོད་ནས་

སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་གང་ཞིག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོར་སྣང་ངམ། གཙོ་སྣང་

ཙམ་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྤིའི་ཆོས་ཅན་

གཙོ་སྣང་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ན་རྒོལ་བའི་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་

ཀང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ལ། སྒ་དོན་དེ་འད་བ་ནི་ཕི་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པས་ཀང་

བཀག་པ་མེད་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་དགོས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 334  

པ་སྤིར་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། གྲངས་ཅན་གིས་ཁས་

ལེན་དགོས་པར་སྟོན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་སྒྲུབ་ན་

ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་བ་དགོས་སོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། གྲངས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་འདིར་ཡོད་པ་བསྒྲུབས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པས་

ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་དགོས་སོ་ཞེས་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གྲངས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་འདིར་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་བཀག་

པའི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་འགོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་སྣང་གི་ཆོས་འགའ་ཞིག་ཡོད་དོ་

ཞེས་དངོས་པོ་ཙམ་གི་ཁྱད་པར་མ་བསྟན་པ་སྒ་དོན་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་

འགལ་བ་མེད་པས་བསྒྲུབ་བ་ལ་བརགས་ནས་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། འོན་ཀང་དེ་ལར་རག་པ་དང་གཅིག་པུ་ཡིན་པའི་གཙོ་བོ་འགའ་

ཞིག་ཡོད་དོ་ཞེས་གཙོ་བོ་འདིའི་ཁྱད་པར་འགའ་ལ་ཡང་མ་རེག་པར་དམ་འཆའ་བ་

མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལར་སྨྲས་པས་རྒོལ་བ་རང་གི་འདོད་དོན་དང་ཕི་རྒོལ་གི་མི་

འདོད་པའི་དོན་ཅི་ཞིག་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་

ན་གཙོ་སྣང་ངམ་གཙོ་བོའི་སྟེང་དུ་རག་གཅིག་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་གིས་ཟིན་པ་ཉིད་

སབས་འདིར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་དེའི་ཕིར། 

ཡང་ན་གྲངས་ཅན་འདིས་ཞེས་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གྲངས་ཅན་གིས་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པའི་སབས་འདིར་རག་གཅིག་སོགས་ཀི་

ཁྱད་པར་གིས་ཟིན་པ་བསྒྲུབ་བར་བེད་དགོས་པར་ཐལ། གྲངས་ཅན་དེ་ལར་སྒྲུབ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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འདོད་ནས་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་གང་ཞིག་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པ་

ལ་བུ་ཤུགས་ལ་འཕེན་པའི་ཚིགས་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གྲངས་ཅན་གིས་

བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་འདིར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། རག་གཅིག་སོགས་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་དངོས་པོ་དཔེ་སུ་ལ་ཡང་རེས་

འགྲོ་མི་བེད་པའི་ཕིར། ཡང་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་སྣང་དངོས་པོར་སྒྲུབ་ན་ཡང་

ཁྱད་པར་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་བས་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་རེས་འགྲོའི་ཁྱབ་པ་མེད་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་དེའི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་

བསལ་བའི་ཕིར། ཐལ་བ་དང་རགས་སྔ་མ་ཁས་བངས་སོ། །སབས་འདིར་གཙོ་

བོའམ་གཙོ་སྣང་ལ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བར་བེད་ན་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བར་ཁས་ལེན་

དགོས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་འཕེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གྲངས་ཅན་དེ་ལར་

སྒྲུབ་འདོད་པ་གང་ཞིག་ཡོད་ཙམ་བསྒྲུབས་པ་དགོས་པ་མེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རང་གི་དམ་བཅའ་ལ་མཚུངས་པ་

སང་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། མི་མཚུངས་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

དངོས་པོའི་ཁྱད་པར་རེས་འགྲོ་མེད་པ་དང༌། ཡོད་ཙམ་རེས་འགྲོ་གྲུབ་པས་དགོས་པ་

མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གྲངས་ཅན་གིས་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་སབས་འདིར་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་ནི་དཔེ་ལ་དེ་ལར་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པར་ཐལ། གྲངས་ཅན་

གཙོ་བོའི་གཙོ་སྣང་ལ་གཙོ་བོ་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་རག་དངོས་རྣམ་པ་ཅི་ལ་ཡང་

རུང་བས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཆོས་ཅན་གཙོ་བོའམ་གཙོ་སྣང་གི་སྟེང་དུ་གཙོ་བོའི་མཚན་ཉིད་གཙོ་བོ་དེ་གཅིག་པུ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དང་རག་པ་དང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བཏང་སོམས་ལ་སོགས་པའི་བདག་

ཉིད་དམ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཡང་རུང་སྟེ་དེ་ལར་བསྒྲུབས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་དཔེ་

ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གང་ཡང་ཡོད་པ་ཙམ་དཔེ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དེ་གྲུབ་པས་ནི་

འདོད་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་བར་མེད་པར་ཐལ། རྒོལ་བའི་འདོད་དོན་དང་ཕི་རྒོལ་གི་མི་

འདོད་པ་གང་ཡང་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་གཙོ་བོ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བརག་པ་བས་པ་དེ་བཞིན་དུ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཡང་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་ཡང་མེ་ཙམ་ཡོད་པ་

ལ་ནི་རོད་པ་འགའ་ཡང་མེད་པར་གྲུབ་ཟིན་ལ་མངོན་པར་འདོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་

རོད་གཞིའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ལ་མེའི་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བེད་ན་ནི་

དཔེ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བ་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་

གསུམ། རོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་མེ་ཙམ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དང༌། གྲངས་ཅན་གི་སྦྱོར་བ་

ལ་དེ་མི་རུང་བ་དང༌། ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བེད་པ་མི་རིགས་པའོ། །དང་

པོ་ནི། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལའི་སྟེང་དུ་རོད་གཞི་ངེས་མེ་དེ་ཁྱད་པར་དུ་བེད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། དུ་ལྡན་ལའི་སྟེང་དུ་མེ་ཙམ་མི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། དུ་ལྡན་ལ་དེར་ནི་མེ་དེ་དང་

མི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་སྤི་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་གི། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ལ་

མེའི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པ་གོང་དུ་བཤད་
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ཟིན་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གྲངས་ཅན་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གཞི་ཆོས་ཅན་མེད་པ་

དང༌། སྒ་དོན་དངོས་པོ་རང་མཚན་གི་རེན་དུ་མི་རིགས་པ་དང༌། ལ་ལ་མེ་སྒྲུབ་པ་ལ་

སྐྱོན་དེ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་གྲངས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་འདིར་ཡང་

ཆོས་ཅན། ཚད་མས་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོ་རོད་གཞིར་གཟུང་བ་གང་ཞིག་དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་དང་

ཁྱད་པར་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་སྒས་བརོད་

པར་བ་བའི་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་དོན་ཉིད་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རོད་གཞི་དེ་ཅི་ལར་

མེད་དེ་དེ་ཡང་ཅི་ཞིག་ལར་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ལ་ཤེས་ནས་སྒས་བརོད་པར་བ་བ་

ཡིན་ཞིང་བརོད་ནས་ཚད་མས་ངེས་པར་བ་བ་ཡིན་པས་ཤེས་བ་དང་གཞལ་བ་དང་

བརོད་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དེ་དང་དོན་འགའ་ཞིག་མ་འབྲེལ་རྣམ་གཅོད་

དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཅི་དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒའི་

བརོད་བ་ཤེས་བར་ཡོད་དེ་ཞེས་ཏེ། དེ་ཤེས་བར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རམ་གྲུབ་པ་ལ་

དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ལར་ན་ཡང་རྒོལ་བའི་འདོད་དོན་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བོས་སྐྱེད་ཅིང་

བཏགས་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་ནི་སྒའི་དོན་ཡིན་ལ་དེ་ནི་རོད་གཞིར་གཟུང་
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གཙོ་བོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཅན་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པས་

འདོད་དོན་མི་འགྲུབ་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་

པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ངེས་ཀང་གྲངས་ཅན་གི་འདོད་དོན་མི་

འགྲུབ་པ་དང༌། གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་གཙོ་བོ་རང་མཚན་གི་ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་དུ་ཟད་མོད་འོན་ཀང་གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་

སྒའི་བརོད་བ་དེ་ཡང་སྒའི་དོན་ཙམ་དུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་

གཙོ་བོ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་རེན་གང་རུང་ཡིན་པ་གང་ཞིག་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་

མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་ཁྱད་པར་གི་རེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུ་

གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་པར་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་

འགྱུར་གི། མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། དེ་མི་སིད་པ་གང་

ཞིག་སྒ་དེའི་བརོད་བ་སྒ་དོན་ཙམ་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི་གཙོ་བོའི་སྒའི་དོན་རང་ཉིད་ནི་ཆོས་ཅན། རག་དངོས་སོགས་ཡོན་

ཏན་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། རོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་ན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། 

ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཆོས་གཙོ་བོ་རང་མཚན་དུ་ཞེན་པའི་རོག་པའི་གཟུང་བ་དེ་དག་ལ་

འདོགས་པ་ཡིན་ཞིང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་

ཅན། མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོའི་རེན་དུ་མི་སིད་དེ། ཉེ་བར་ལེན་པ་མཚན་ཉིད་

ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཁྱོད་རོག་པས་བཏགས་ཙམ་

ཡིན་པ་དེའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ནི། མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་དེས་ན་གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་

དེ་དག་ལ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོའི་དོན་གི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཅན་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་

པ་ནི་དོན་མེད་པར་ཐལ། གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་ཡོད་པ་ཙམ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཡིན་གི་

དོན་གི་ཁྱད་པར་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་ནུས་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། སྒ་དོན་འདི་དག་ནི་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོའི་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་དུ་ནི་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེའི་སྤི་

མེ་ཙམ་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པ་ལ་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་

ཐལ། གཞི་དེར་མེ་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་

རེས་འགྲོ་མེད་པས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ན་གལ་ཏེ་ལ་མེ་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་དེར་ཡོད་ལ་དེ་དང་

མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་ལ་མེའི་ཚོགས་སྤི་དང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཆོགས་དོན་རགས་ཀི་ཁྱབ་བེད་དུ་བསྟན་བ་མ་ཡིན་པ་

དང༌། དེ་སྟོན་ན་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐལ་བ་དང༌། ལུང་དང་སྦྱར་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཚོགས་དོན་རགས་ཀི་ཁྱབ་བེད་དུ་སྟོན་མི་རིགས་པ་དང༌། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཙམ་རགས་ཀི་ཁྱབ་བེད་དུ་བསྟན་པས་སབས་དོན་འགྲུབ་པ་དང༌། 

ཚོགས་དོན་རགས་ཀི་ཁྱབ་བེད་དུ་བསྟན་པ་དགོས་པ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དུ་ལྡན་

ལའི་སྟེང་དུ་དུ་ལྡན་ལ་དང་མེའི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚོགས་དོན་

དེ་ལ་བུས་ནི་རགས་དེའི་དཔེ་འགའ་ལ་ཡང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པནི། ཕི་རྒོལ་གཞན་ལ་དུ་བའི་རགས་ལས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་སྒྲུབ་པར་

བེད་པས་ནི་སྒྲུབ་ངག་འགོད་པའི་ཚེ་ཚོགས་དོན་རགས་ཀི་ཁྱབ་བེད་དུ་བསྟན་པར་

བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་སྟོན་པའི་ཚེ་གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་དོ་

ཞེས་དུ་བ་མེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་བསྟན་པར་བ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ཙམ་གིས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པས་སབས་དོན་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་ལར་ཕོགས་ཆོས་

དང་མེ་ཙམ་གིས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་དེས་གཞི་གང་དུ་དུ་བ་རང་ཉིད་སྣང་བ་དེ་ཉིད་དུ་མེ་

རོགས་པའི་བོ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ལ་མེའི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བར་རིགས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་སྒྲུབ་ངག་འགོད་པའི་ཚེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་རགས་ཀི་ཁྱབ་བེད་

དུ་བསྟན་པས་ནི་ཅི་ཡང་མི་དགོས་ཤིང་དགོས་པ་མེད་དེ། རོད་གཞི་དེ་ལ་རགས་

མཐོང་བ་ཕོགས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་འགྲུབ་

པའི་ཕིར་རོ། །བསྒྲུབ་བ་དེ་མ་བསྟན་ན་ཡང་རེས་འགྲོ་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་

ཐལ། ཅི་ལར་རགས་ཚོགས་དོན་དེའི་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏེ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དུ་ལྡན་ལ་དེ་མེ་ཙམ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལར་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་

བརོད་རིགས་ཏེ། དུ་བས་ལ་ལ་མེ་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་དང་དུ་བ་འདི་མེ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བར་གྲུབ་པའི་ཤུགས་ཉིད་ཀིས་མེ་ཕོགས་དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་དེ་དང་མི་

ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་ཚུལ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རིམ་པ་དེ་ལར་གོང་

དུ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འདིའི་ཁྱབ་པ་ནི་རགས་ལ་བསྒྲུབ་བས་ཁྱབ་པ་

དེ་ལར་ཉེ་བར་བཀོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་ནི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་འདི་ལ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་མ་གྲུབ་ན། 

དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡང་དག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་ལས་སུས་ཟློག་པར་བེད་

དེ་བཟློག་མི་ནུས་པར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བ་དེ་བརོད་པ་སྔོན་

དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ན་སྒ་རང་ཉིད་

སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་བངས་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་སད་དུ་ཡང་སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོས་བསྒྲུབ་བ་རགས་

ཀི་ཁྱབ་བེད་དུ་སྟོན་པ་མི་རིགས་ཀི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རགས་ཀི་ཁྱབ་བེད་དུ་བསྟན་

པས་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་སྐྱེད་ནུས་པ་བསྟན་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་ཁྱབ་པ་

བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་བའི་རགས་ནི་ཆོས་མེ་དང་མི་འཁྲུལ་བར་གཞན་

དུ་དཔེ་ལ་བསྟན་པར་བ་བ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་དང་དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་

དེ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་གཉིས་ལས་ཆོས་ཅན་དུ་ལྡན་ལ་མེ་དེ་དང་ལྡན་

པར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་མི་མཚུངས་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་

པ་བཞིན་དུ་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་སྐྱོན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ནི་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལར་གོང་དུ་མི་མཚུངས་པར་རྒྱས་པར་བསྟན་ཟིན་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དངོས་པོ་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་

དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་དེའི་ཁྱད་པར་སྒའི་དངོས་པོ་སོགས་རགས་
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སུ་གཟུང་བ་མེད་པར་དངོས་པོ་ཙམ་ཞིག་སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ལ་

རགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཡི་ཆོས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་མེད་

པར་ཐལ། མི་རག་པ་དེ་དངོས་པོ་ཙམ་གི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒའི་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་གི་ཁྱད་པར་རགས་སུ་

ཡོངས་སུ་མ་གཟུང་བར་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་ལ་རེས་སུ་

འགྲོ་བ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། སྒ་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཆོས་མི་རག་པ་སྒྲུབ་

པ་ལ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་

དེ་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་སྒའི་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་རགས་སུ་ཡོངས་སུ་

གཟུང་བར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོར་ཡོད་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་བརེན་ན་

ཡང་དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། །གཙོ་བོ་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་པར་

བ་བ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བསྒྲུབས་པ་ལ་འབྲས་བུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ངོས་ནས་བརགས་ལ་དགག་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་

སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཙོ་བོ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ངོས་ནས་ཉེས་པ་གཞན་ཡང་སྟོན་པ་ནི། གཉིས་པ་ནི། 

གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་ཡོད་ཆོས་དང་མེད་ཆོས་དང་གཉིས་

ཀའི་ཆོས་གང་འགོད། ཡོད་ཆོས་དོན་བེད་ནུས་པ་སོགས་འགོད་ན་གཞི་དངོས་པོ་

དང་དངོས་མེད་གང་ལ་འགོད། གཉིས་པ་མི་རུང་སྟེ། ཕོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་པའི་

ཕིར། དང་པོ་ལར་ན་དངོས་པོར་ངེས་པའི་གཞི་ལ་སྒྲུབ་ན་ཤེས་འདོད་མེད་པའི་མ་

གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དངོས་པོར་མ་ངེས་ན་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་པར་དངོས་པོའི་ཆོས་
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གྲུབ་པ་མི་འཐད་པར་སྟོན་པ་ནི། དངོས་པོར་ཡོད་པའི་ཆོས་གཙོ་བོ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་

པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཡང་ན་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོའམ་གཙོ་སྣང་གཉིས་ཀ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པ་ལ་

དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོའི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། དོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་གང་གི་སྟེང་དུ་ཡང་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་

པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དངོས་པོར་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་ལ་བརེན་པའི་ཆོས་ཤེས་བ་

དང༌། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་རོད་གཞི་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་

དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་དེ་ཡིན་ན་འཁྲུལ་

བའི་ངེས་པ་མེད་དོ། །གཞི་དངོས་པོར་ཡོད་མེད་གཉིས་ལ་དེ་དག་ཏུ་ཤེས་ན་གྲུབ་

བསལ་བྱུང་བས་ཤེས་འདོད་མེད་ལ་དེ་དག་ཏུ་མ་ཤེས་ན་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སོ་

ནས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་ལ་རོག་པ་ལ་སྣང་ཙམ་གཞིར་བཞག་ནས་དེ་ལ་ཕོགས་

ཆོས་གྲུབ་ན་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོར་མེད་པའི་ཆོས་དོན་

བེད་ནུས་པས་སྟོང་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁྱབ་པ་འགལ་བར་

འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོའམ་གཙོ་སྣང་དངོས་

པོར་ཡོད་པ་དེ་ཅི་ལར་རགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་

རགས་སུ་གང་འགོད་ཀང་འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་གང་

རུང་ལས་མི་འདའ་བའི་ཕིར། འོ་ན་ཁྱེད་ཀི་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་མི་རག་

པའི་ཆོས་རགས་སུ་འགོད་ན་མ་གྲུབ་རག་མི་རག་གཉིས་ཀའི་ཆོས་མ་ངེས། རག་པའི་

ཆོས་འགལ་བས་སྒ་མི་རག་པ་རགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་
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མཚུངས་ཏེ། མི་རག་པའི་ཆོས་བས་པ་དང་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་རགས་སུ་འགོད་

པས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་མེད་ལ། ཅིག་ཤོས་ལ་དེ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་གཞི་གཉིས་པོ་གང་ལ་ཡང་དངོས་པོ་རགས་ཡང་

དག་གི་བསྒྲུབ་བར་མི་རུང་བ་དང༌། དངོས་པོ་སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་

རུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་

བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རོད་གཞི་གཉིས་དངོས་པོ་དང་ཚོགས་པ་རགས་ཡང་དག་གི་

བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་དངོས་པོར་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་དེའི་

གཏན་ཚིགས་སུ་གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱོན་གི་རིགས་གསུམ་གང་རུང་ཡོད་པ་

ལས་མི་འདའ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་

དང་འགལ་བ་གསུམ་གང་རུང་ལས་མི་འདའ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་པོའི་ཆོས་རགས་སུ་མི་རུང་བ་དང༌། གཉིས་ཀའི་

ཆོས་རགས་སུ་མི་རུང་བ་དང༌། དངོས་པོར་མེད་པའི་ཆོས་རགས་སུ་མི་རུང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་པོའི་ཆོས་སུ་གྲུབ་ནས་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མི་འཐད་

པ་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་གལ་ཏེ་དངོས་པོའི་རས་སུ་གྱུར་

པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་ན་ནི་ཞེས་ཁས་བངས་རེས་སུ་བརོད་ནས་དངོས་

པོའི་རས་སུ་གྱུར་པའི་ཆོས་རོད་གཞི་གཉིས་གང་རུང་ལ་དངོས་པོ་དེ་སྒྲུབ་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཅི་ལར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་ལ་དངོས་པོར་

ཡོད་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། གང་ཞིག་དངོས་པོའི་རས་སུ་གྱུར་པའི་

ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་པ་གྲུབ་པའི་གཞི་དེ་ཅི་ལར་དངོས་པོར་གྲུབ་པར་མི་
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འདོད་དེ་དངོས་པོར་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ལྷས་བིན་གི་རིལ་བ་ཞེས་པ་ལར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་སྒ་རས་

ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ལ་སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་ནམ། དངོས་པོའི་རས་སུ་གྱུར་པ་དངོས་པོའི་ཆོས་

སུ་ཇི་ལར་འཐད་ཅེ་ན་དངོས་པོའི་རས་སུ་གྱུར་པ་དངོས་པོའི་ཆོས་སུ་མི་རུང་བའི་

སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། རས་གཅིག་ཡིན་ཀང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་

ལ་བལོས་ནས་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་འགའ་ཞིག་ལ་དངོས་པོའི་

ཆོས་ཞེས་ཆོས་ཅན་ལས་ཐ་དད་པ་ལ་བུར་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རས་གཅིག་ལ་

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་རྣམ་དབེ་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་གཅིག་གི་ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་སྒ་དག་གི་བརོད་པར་བ་བ་ལ་ནི་ཁྱད་པར་གཞན་སོང་མི་

སོང་མ་གཏོགས་པ་རས་ལ་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདི་ནི་ཚད་

མ་རྣམ་འགྲེལ་དུ་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཅི་སྟེ་གཉིས་ཀའི་ཆོས་

གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་དོ་ཞེ་ན་ཡང༌། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་

གྱུར་པའི་དགག་པ་རགས་སུ་མི་རུང་བ་དང༌། སྒྲུབ་པ་རགས་སུ་མི་རུང་བ་དང༌། 

གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་ཁས་བངས་པ་ཉིད་ཀིས་མི་འཁྲུལ་བ་དོར་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཉིས་ཀའི་

ཆོས་དངོས་མེད་ལ་ཡང་འཇུག་པ་དང༌། དགག་སྒྲུབ་དོན་ལྔ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་

འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

གཉིས་ཀའི་ཆོས་དངོས་པོ་ལ་མི་བརེན་པའི་ལྡོག་པ་ཙམ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི་
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རོད་གཞི་ལ་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དངོས་པོར་

མེད་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། དངོས་པོར་མེད་པ་མེད་དགག་མ་

ཡིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བའི་ལུས་མེད་པ་

ཉིད་ནི་ཉེ་བར་བརོད་པ་མེད་པ་དངོས་མེད་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་

ནོ། །དཔེ་ཅན་དེ་ཉིད་དཔེར་བཞག་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཉེ་བར་བརོད་པ་མེད་པ་

ནི་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར། འདི་ལས་ལྡོག་ཅེས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་དང༌། འདི་ལ་མེད་

ཅེས་པའི་དགག་སྒ་གང་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕིར། དགག་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཅི་ད་ནི་དངོས་པོར་མེད་པ་དེ་དངོས་པོར་ཡོད་དོ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་

པའི་སྒ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པའི་སྒ་མི་འཇུག་

པའི་ཕིར། དེ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ད་ནི་ཅི་ལར་དགག་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་

ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་པའི་སྒ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། དགག་པ་ཡིན་ན་ནི་

སྒྲུབ་པ་ལོག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་དགག་པའི་སྒ་

ནི་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་གླུ་མི་ལེན་པ་ཤིང་ཟས་མི་ཟ་བ་ཚྭ་མི་ཟ་བ། རྒྱལ་པོའི་བཙུན་

མོའི་གདོང་ཉི་མ་མི་མཐོང་བ། མ་ནིང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཨ་ཐོ་ཞེས་པ་ལྔ་ཁོ་ན་ལ་གནས་

པར་འདོད་པ་དེའི་ཕིར། ཉེ་བར་བརོད་པ་དངོས་པོ་ལ་ནི་ལུས་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལ་

སོགས་པའི་དགག་སྒ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འཇིག་རེན་

དོན་གཞན་ལ་ཡང་དགག་སྒ་སྦྱོར་བ་བཟློག་མི་ནུས་པ་དང༌། བར་སྦྱར་བའི་དགོས་
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པ་དོན་རོགས་པ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་འགོག་ན་བརའི་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རེས་སུ་བརེ་བ་དང་སད་པའི་ཕིར་གནས་སུ་གྱུར་པས་ན་ཀེ་མ་

ཞེས་སོ། །བར་སྤོད་པ་བར་ལས་བྱུང་བ་འདོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པའི་དགག་སྒ་

འཇུག་པའི་དོན་ལྔ་ཁོ་ནར་ངེས་པར་འདོད་པའི་འབད་པ་ཆེན་པོ་བེད་པའི་ཉོན་

མོངས་པ་འདི་ནི་འདོད་དོན་མི་འགྲུབ་བཞིན་དུ་ཚེགས་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་

དགའ་བས་འཚོ་བ་ཁོ་ན་སྟེ་བརོ་སྤོད་པ་དེའི་བྲང་བརྡུངས་ཤིང་ཆོས་དེས་བཏབ་

ཀང་འཇིག་རག་ལྔ་ལས་གཞན་ལ་དགག་སྒ་སྦྱོར་བ་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེར་ཐལ། ར་ལ་ཡང་བོང་བུ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་དགག་སྒ་བར་ཇི་

ལར་སྦྱར་བ་བཞིན་དོན་རོགས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒ་སྦྱར་བའི་དགོས་པ་

ཡང་དོན་གོ་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བར་འདོད་པས་འཇུག་ཀང་ལྔ་པོ་ཁོ་ན་ལ་དགག་སྒ་སྦྱར་བས་

དོན་རོགས་ཀི། གཞན་ལ་དགག་སྒའི་བར་བས་ཀང་དོན་མི་རོགས་སོ་ཞེ་ན། དགག་

སྒ་ལྔ་པོ་དང་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྒ་གཉིས་གར་ཡང་དོན་མི་རོགས་པར་ཁྱད་པར་

མེད་པར་ཐལ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དགག་སྒ་ལས་དོན་མི་རོགས་པ་གང་ཞིག་

དགག་སྒ་ལས་དོན་རོགས་པར་འདོད་པ་དང༌།བར་དང་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་

པར་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ལྔ་ལས་གཞན་ལ་དགག་སྒ་སྦྱར་བས་དོན་མ་

རོགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལ་ན་སྒ་གང་ལས་ཀང་དོན་མི་རོགས་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཐལ་བ་སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དགག་སྒ་ལྔ་པོ་དེ་ལས་

དོན་རོགས་པ་ཡང་བར་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་ཡིན་ལ། དོན་ལ་བར་སྦྱོར་བ་དེ་ནི་གཞན་
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དུ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དགག་སྒ་ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དགག་སྒ་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་དེས་ན་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་

མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གཙོ་བོ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་འཇུག་

སིད་པའི་དོགས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་ཐོབ་པའི་གོ་བར་བེད་པ་

ཉིད་བདག་གིར་བེད་པར་ཏེ། གོ་བེད་ཡང་ངག་ཏུ་ཇི་ལར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་

ཐལ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་པར་བ་བ་ལུས་ཅན་དེ་རྣམ་པར་

བཅད་པ་ཙམ་དེ་ནི་དངོས་པོ་དངོས་མེད་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་སིད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཤེས་བ་ཉིད་དང་གཞལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་བཅད་

པ་དགག་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་སྒྲུབ་པ་དེ་དག་ཀང་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོ་དངོས་

པོར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དངོས་མེད་གཉིས་ཀ་ལ་

འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་མེད་ལ་འཇུག་པར་ཐལ། ཅི་ཞིག་

ལར་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་ལ་ཡང་འཛིན་སྟངས་མ་འཁྲུལ་བའི་བོས་རྣམ་པར་འཇོག་

པའི་ཕིར། གཉིས་ཆོས་དགག་པ་གོ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ལ་དགོས་

པ་ཡོད་དེ། གཉིས་ཆོས་དགག་པ་གོ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་འདིས་

གཉིས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དེ་དག་ཀང་གོ་བེད་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རང་ཚིག་འགལ་བ་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་

ནི། གྲངས་ཅན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཅི་ལར་སྨོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་

དངོས་མེད་གཉིས་ཀའི་ཆོས་གཙོ་བོ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་

བངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ལར་དམ་འཆའ་བའི་རང་གི་ཚིག་གིས་དངོས་པོ་
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ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་སྨྲས་པས་རགས་འདི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལས་གཞན་

ལ་ཡང་འཇུག་པ་དང་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལ་ཡང་མི་འཁྲུལ་བར་བདེན་ཞེན་གིས་

བརོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མཐུན་

ཕོགས་མ་ཡིན་པ་ལ་རགས་འཇུག་པས་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་གི། རགས་ཀི་

འཁྲུལ་པ་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་འཇུག་པས་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་

འཇུག་ན་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་ལ་རགས་ཞུགས་ཀང་མི་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བ་

དེས་ན་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་

གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། རག་སྟེ། རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་དང་

མཐུན་པའི་ཕོགས་གང་ཡང་རུང་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་མི་མཐུན་

ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་རོད་གཞི་གཉིས་ཀའི་ཆོས་ཡིན་ཡང་རགས་

འཁྲུལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། རོད་གཞི་

མཐུན་ཕོགས་མ་ཡིན་ན་དེ་ལ་རགས་ཞུགས་པས་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཡང་

སྐྱོན་མེད་དེ། མཐུན་ཕོགས་མ་ཡིན་པའི་རོད་གཞི་ལ་རགས་ཞུགས་ཀང་ཕོགས་

ཉིད་ནི་འཁྲུལ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མི་མཐུན་ཕོགས་དི་

བ་དང༌། དིས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ལ་རགས་ཞུགས་པས་འཁྲུལ་

བར་འགྱུར་བ་འདིར་གང་ཞིག་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་ཞེས་དིས་པས་

བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་ལ་མེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པ་གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་
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འགལ་བ་དང༌། ཕོགས་སུ་གཟུང་བ་དེ་ལ་རགས་ཞུགས་ཀང་མི་འཁྲུལ་བར་འདོད་པ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་ཅི་ལར་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་གི་གཏན་

ཚིགས་མཐུན་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཏེ་

མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། རོད་གཞི་མཐུན་

ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཞུགས་ཀང་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཞུགས་པར་མི་འགྱུར་སམ་པ་སྟེ། མཐུན་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞུགས་ན་

མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་ཞུགས་པ་འགལ་ཏེ། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་

དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

དོན་ལ་གནས་པ་ཕོགས་སུ་གཟུང་བའི་ཕོགས་ལ་རགས་ཞུགས་པ་མི་འཁྲུལ་བའི་སྐྱོན་

མེད་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། འདོད་པས་ཕོགས་སུ་གཟུང་བ་ལ་རགས་ཞུགས་

ཀང་མི་འཁྲུལ་བར་ཐལ་བ་དང༌། འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་དགོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

ཁྱབ་པ་ཕོགས་གཟུང་བ་ལ་མི་ལོས་པ་དང༌། རོད་གཞི་ལས་གཞན་པའི་རགས་ཁོ་ན་ལ་

ཁྱབ་པར་ངེས་པ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཀི་མི་

འཁྲུལ་བ་སོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་ཀི་རྣམ་དབེ་ལ་བལོས་པར་ཐལ། ཕོགས་ལས་

གཞན་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པ་ཙམ་གིས་གཏན་ཚིགས་མི་འཁྲུལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས་འདོད་ན། གཏན་ཚིགས་ཀི་མི་འཁྲུལ་བ་འདོད་

པས་བས་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ལ་ལོས་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། ཁྱབ་བ་ཁྱབ་བེད་ཀི་མི་འཁྲུལ་བ་དངོས་པོར་ཏེ། དངོས་པོའི་སྟོབས་ལ་གནས་པ་
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ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཕོགས་ལས་གཞན་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པས་

མི་འཁྲུལ་བ་མི་འཐད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁྱབ་པ་སྟོན་པའི་ཚེ་ཕོགས་མ་གཏོགས་པའི་རགས་ལ་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཀིས་ཁྱབ་པ་ཞེས་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རོད་གཞི་མཐུན་

ཕོགས་མ་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་རགས་ཞུགས་པས་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

རགས་ཁས་བངས་འདོད་མི་རིགས་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཀི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་རྣམ་

པར་བཞག་པ་ཕི་རྒོལ་ལ་སྟོན་པའི་ཚེ། ཕོགས་མ་གཏོགས་པའི་བས་པ་ཡིན་ན་མི་

རག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བོ། །ཞེས་བསྟན་པར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འོན་ཅི་ཞེ་ན་གང་

ཅུང་ཟད་བས་པ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དངོས་པོའི་སྟོབས་ཀིས་འོངས་

པའི་ཁྱབ་པ་ཉིད་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དཔེ་ལ་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤི་ཁྱབ་

དེ་ལར་གྲུབ་ན་རོད་གཞི་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེའི་གོ་བར་བེད་པར་འགྱུར་གི་གཞན་

དུ་རོད་གཞི་མ་ཡིན་པའི་རགས་ལ་ཆོས་ཀི་ཁྱབ་པ་གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཡིན་ན་གོ་བེད་འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཕོགས་ལས་གཞན་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པས་

རགས་མི་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ན་རྒོལ་བ་ལ་རགས་འཁྲུལ་བའི་གནོད་པ་སུས་ཀང་

བསྟན་མི་ནུས་པར་ཐལ། རྒོལ་བས་ཕོགས་སུ་གཟུང་བ་དེ་ལ་རགས་ཞུགས་ཀང་

འཁྲུལ་བར་མི་འགྱུར་བ་གང་ཞིག །གང་ཞིག་རྒོལ་བའི་སྐྱེས་བུས་སྒྲུབ་པར་འདོད་

པའི་གཞི་ཕོགས་ཡིན་པས་ན་གང་རགས་འཁྲུལ་བའི་ཡུལ་དུ་མཐོང་བ་དེ་ཉིད་རྒོལ་

བ་དེས་ཕོགས་སུ་བེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རགས་སྔ་མ་ཁས་བངས། རོད་གཞི་ལ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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རགས་ཞུགས་ཀང་འཁྲུལ་བར་མི་འགྱུར་ན་འཁྲུལ་བའི་ཡུལ་དེ་རྒོལ་བས་ཕོགས་སུ་

བེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྐྱེས་བུའི་འཇུག་པ་ནི་དངོས་པོ་གཞན་གི་དབང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དོན་ནི། རག་པ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའི་རགས་དེ་མི་འཁྲུལ་བར་ཐལ། ཕོགས་སུ་གཟུང་བ་ལས་གཞན་པའི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། ཕོགས་

ཆོས་གྲུབ་མི་འཁྲུལ་བའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པར་

ཐལ་བ་དང༌། གནོད་པ་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་མ་ཚང་བའི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལ་

གནོད་པ་སིད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བ་ལ་ཚད་

མའི་གནོད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞལ་བ་དེ་རག་པ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕོགས་འཁྲུལ་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་ན་གནོད་པ་དེར་

འགྱུར་ཞེས་པའོ། །འདོད་ན། རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ལ་ནི་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་

པས་གནོད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་ན་གནོན་བ་

དེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་

ལ་གནོད་ན་དེའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

ལེའུ་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། འདིས་ནི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མའི་

གཞལ་བ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཚད་མ་མེད་པར་

བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་མེད་མི་ངེས་པ་དང༌། ངེས་ན་ཤེས་
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འདོད་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལ་གསུམ་ཙམ་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ལ་གནོད་

པ་སིད་ཀང་ཚུལ་དྲུག་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ལ་གནོད་པ་མི་སིད་དོ་ཞེ་ན། ཚད་

མས་གནོད་པ་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡང་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་དགོས་པ་

ཡིན་ན་ནི་ཞེས་ཁས་བངས་རེས་སུ་བརོད་ནས་དེ་ལ་ན་ཡང་རགས་དེ་ཕི་རྒོལ་དེའི་

ངོར་གོ་བར་བེད་པ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕི་རྒོལ་གིས་དེའི་མཚན་ཉིད་དམ་

བཅའ་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་མ་ངེས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས། 

གཉིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་བ་མ་གྲུབ་པ་གང་གི་དོན་དུ་མི་འཁྲུལ་བའི་སྒྲུབ་བེད་བསམ་པ་

མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕི་རྒོལ་གིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་མ་ངེས་ན་རགས་

སུ་མི་རུང༌། ངེས་ན་སྒྲུབ་མི་དགོས་པས་རགས་གང་ཞིག་གང་གི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

ཡིན་ཏེ་གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གཉིས། ཁྱབ་པ་ཡོད་མེད་དོན་ལ་གནས་པ་དང༌། 

འདོད་པ་ལ་བལོས་ན་མི་འཁྲུལ་བའི་རགས་སུ་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱེས་བུའི་

འདོད་པ་ཙམ་གིས་གོ་བེད་ཡང་དག་གི་དངོས་པོའི་ཆོས་རྣམ་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དངོས་པོ་ལ་རགས་གང་ཞིག་ཕོགས་ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གང་

གིས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་དེ་བསྒྲུབ་བ་དེའི་གོ་བར་བེད་པ་ཡང་དག་ཡིན་ལ། མ་ཁྱབ་པ་དེ་

གོ་བར་བེད་པ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཕོགས་འཁྲུལ་ཡུལ་མ་ཡིན་ན་

སྔར་བཤད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གང་རུང་གི་རགས་ལ་བརེན་པའི་ཚད་མ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་

པའི་ཚད་མ་སྟེ་བཞད་གད་དུ་བ་བར་འོས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་གི་ཚེ་རགས་
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བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཡུལ་འདི་ཕོགས་སུ་བེད་པ་དེའི་ཚེ་མི་འཁྲུལ་ལ་

གཞན་གི་ཚེ་ཕོགས་སུ་གཟུང་བ་ནི་དེས་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། འདོད་པ་ཙམ་གིས་ཚད་

མར་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཆོས་རགས་སུ་མི་རུང་བ་ནི་དངོས་པོ་ཙམ་

ཁྱབ་པའི་དོན་དངོས་པོ་མཐའ་དག་རྣམ་པར་བཅད་པ་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཆོས་

གཙོ་བོ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་ན་ནི་ཞེས་ཁས་

བངས་རེས་སུ་བརོད་ནས་དེའི་གཏན་ཚིགས་ཁྱབ་པ་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་

པོ་རྣམ་པར་བཅད་པ་དངོས་མེད་དེ་ནི་དངོས་པོ་འགའ་ལ་ཡང་མི་སིད་པའི་ཕིར་

དང༌། དངོས་པོ་མེད་པ་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་

རགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་ཆོས་སོགས་རྣམ་པ་འདི་

གསུམ་ཡང་གཙོ་བོ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་དག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་བརེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དེའི་

ཕིར། ཐལ་བ་སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གསུམ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་ཡང་དེ་

སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མི་སིད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་དངོས་པོ་ཙམ་སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་རུང་བ་ནི། དངོས་པོ་དེ་

ཙམ་ནི་སྒ་ལ་རང་ལ་ཁྱབ་པའི་དངོས་པོའི་ཆོས་སད་ཅིག་མ་སྒྲུབ་པ་ལ་དངོས་པོ་འདི་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་ནི་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཐལ་བ་དེར་མི་འགྱུར་བར་

ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག་མ་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་འགལ་བ་དང་
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མ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡོད་པར་གྲུབ་

པའི་ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་སྤི་དངོས་པོ་ཙམ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་མ་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་གཉིས་གྲུབ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་གལ་ཏེ་རྣམ་

པ་ཅི་ཞིག་ལར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སད་ཅིག་མ་ངེས་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་ངེས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལར་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའི་དབེ་བ་འཆད་པའི་

སབས་སུ་ཡང་དག་གཉིས་དང་འགལ་བ་གཉིས་ཏེ་ཕོགས་ཀི་ཆོས་རྣམ་བཞི་བཤད་

པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རང་བཞིན་གི་མཚན་ཉིད་དང་འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

གི་རགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་པ་འདི་གཉིས་ནི་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་བལོས་ནས་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ལ་གཉིས་པོ་དེ་ཉིད་རང་གི་ཁྱབ་པར་བེད་པ་ལས་ཟློག་པ་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ནས་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

གཞི་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་དང་སྤི་སོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་ཁ་འཕངས་པ་

ནི། ཁྱད་པར་དང་སྤི་མ་ངེས་པ་གཉིས་པོ་དག་ཀང་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཡ་གལ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ངེས་པར་སྨྲ་བ་བསལ་ནས་རགས་

ཡངདག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ལ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་ཡང་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བ་སྟེ། རྒྱས་པར་འཆད་པ་གཏན་ཚིགས་

ལར་སྣང་བའི་སབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལྷག་མ་གསུམ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མདོར་

བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། རོད་གཞི་ལ་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་
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རྣམ་པར་བཅད་པ་རགས་ཀི་ནུས་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དགུའི་དབེ་བའི་སབས་སུ་ཕོགས་ཀི་ཆོས་ལྷག་མ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཏན་ཚིགས་ཀི་ལྡོག་པ་གཙོ་བོར་བསྒྲུབས་ནས་

རོད་གཞི་ལ་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་རྣམ་པར་བཅད་པ་གཏན་ཚིགས་ཀི་ནུས་

ཡུལ་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལྷག་མ་གསུམ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་མི་རོགས་པ་

དང༌། ལྡོག་ཁྱབ་གཙོ་བོར་གྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པ་དང༌། ལྡོག་ཁྱབ་གཙོ་བོར་

གྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པའི་དཔེའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རེས་འགྲོ་གྲུབ་ཙམ་གོ་

བེད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཆ་མཉམ་པ་གོ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། 

རེས་འགྲོ་གཙོ་བོར་གྲུབ་པ་གོ་བེད་དུ་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་ལར་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མཐོང་བའི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་གྲུབ་ཙམ་གི་སོ་ནས་ནི་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་

བ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ན་མི་རག་པ་དུང་སྒ་རོལ་མ་བྱུང་དུ་

སྒྲུབ་པའི་གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པ་ལ་མི་རག་པ་ཉིད་ལས་དུང་སྒ་རོལ་བ་

ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་མི་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པས་དེ་ལ་འཇུག་པའི་དགོས་པ་མི་ཁེགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་འདི་

ལས་ནི་རོལ་མ་བྱུང་རོགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ལྡོག་པ་མེད་པས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་

འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཆ་མཉམ་པ་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་རེག་པར་བ་བ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་རག་གོ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཆ་མཉམ་པ་ཚང་བའི་ཕིར། 

གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལས་ནི་རོགས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་གཙོ་བོར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རེས་འགྲོ་

གཙོ་ཆེ་བ་ལས་རོགས་སོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་

ཡིན་ཏེ། མི་རག་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

གཏན་ཚིགས་འདིར་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཞིང་ལྡོག་པ་

སྟོབས་ཆུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་དང་

མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་སོགས་འགའ་ལ་མེད་ཀང་རི་བོ་

སོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་དེ་ཡང་

མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་མཐའ་དག་ལས་མ་ལོག་པའི་ཕིར། གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་མི་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། སྤིའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

དེ་ལ་ན་ནི་འོ་ན་གང་བས་པ་དེ་ནི་མི་རག་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་མི་མཐུན་ཕོགས་རག་པ་

མཐའ་དག་ལ་རྣམ་པར་བཅད་པས་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྷག་མ་

གསུམ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཀང་ལྡོག་ཁྱབ་གཙོ་བོར་མ་གྲུབ་བས་གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལས་རྣམ་

པར་བཅད་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་ན་ལྡོག་ཁྱབ་གཙོ་བོར་གྲུབ་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གཉིས་པ་ནི། གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་འདི་རེས་འགྲོ་ཡོད་པ་ཙམ་དང་

རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཆ་མཉམ་པ་དང༌། རེས་འགྲོ་གཙོ་ཆེ་བས་རོགས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྡོག་ཁྱབ་གཙོ་བོར་གྲུབ་པ་ལ་བལོས་པ་དེས་

ནའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། རེས་སུ་འགྲོ་བ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ཡང་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ལྡོག་པས་

ཁྱབ་པ་གྲུབ་ན་གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དུང་སྒ་མི་

རག་སྟེ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གང་རོལ་བ་

ལས་བྱུང་བ་དེ་ནི་མི་རག་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་དེ་ལར་དུང་སྒ་ལ་རག་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་

ཉིད་ཀིས་རོལ་བྱུང་གི་གཏན་ཚིགས་གོ་བར་བེད་པ་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། 

བསྒྲུབ་བ་གོ་བའི་ནུས་པ་རེས་འགྲོ་གཙོ་བོར་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་མི་བེད་པར་ལྡོག་པ་

ཁྱད་པར་ཅན་གི་རེས་སུ་བེད་པ་དེའི་ཕིར། རོད་གཞི་དགག་བའི་ཆོས་དང༌། ཚོགས་

པ་ཁེགས་ན་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་སྟེ། རོད་གཞི་དགག་བའི་ཆོས་དང་ཚོགས་པ་ཁེགས་

པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་ཚོགས་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒ་དང་དུ་བ་

དང་ལྡན་པའི་ས་ཕོགས་ལ་སོགས་པར་རག་པ་དང་མེ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་

བཅད་པས་རོད་གཞི་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་པ་རོགས་ན་སྒྲུབ་བེད་

འགོད་པའི་ངག་འདིའི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རོད་གཞི་ལ་དགག་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བའི་ཆོས་བཅད་པ་ཙམ་གིས་དགག་བའི་ཆོས་དེ་དག་ལས་ཐ་དད་པ་ཙམ་ནི་གོ་

བར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བཅད་བ་ཁེགས་ཀང་ཡོངས་གཅོད་མི་རོགས་པའི་ཕིར་

རོ། །འོན་ཀང་སྒ་འདི་ལ་མི་རག་པ་འདི་ཉིད་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་གཞན་རག་པ་ནི་གྲུབ་པ་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྒ་མི་རག་པའི་ཚོགས་སྤི་དེ་ཉིད་མི་མཐུན་པ་སྒ་རག་པ་དང་མ་

འདེས་པར་དངོས་སུ་གོ་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྒ་ལ་མི་རག་པ་བསྒྲུབས་པ་ཙམ་

གིས་རག་པ་མི་ཁེགས་པ་དང༌། རག་པ་བཀག་ཙམ་གིས་མི་རག་པ་མི་འགྲུབ་པ་

དགག་བའི་ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དངོས་འགལ་བ་

ཡིན་པར་འདོད་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་ལ་རག་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་རོགས་པ་ཙམ་གིས་སྒ་ལ་མི་

རག་པ་རོགས་ནུས་པར་ཐལ། བས་པའི་རགས་ཀིས་གལ་ཏེ་སྒ་དེ་དག་གདོན་མི་ཟ་

བར་གཞན་རག་པ་དང་མ་འདེས་པར་གོ་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། 

སྒ་ལ་རག་པ་དང་མ་འདེས་པ་གོ་བ་དེ་ཙམ་གིས་མི་རག་པར་གོ་བའི་འབྲས་བུ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཕིར། བས་པའི་རགས་ལས་སྒ་དེ་དག་གི་གཞན་རག་པ་དང་

མ་འདེས་པ་ཉིད་གོ་བར་བ་བར་འགྱུར་མོད། དེ་གོ་ཡང་སྒ་མི་རག་པར་མི་གོ་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་ལ་མི་རག་པ་དང་རག་པ་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དངོས་

འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་རག་པ་ལས་ལོག་པར་གོ་ཡང་མི་རག་པར་མ་གོ་བའི་བར་

དེ་ན་ཐེ་ཚོམ་ལ་སོགས་པའི་བོ་འཇུག་པ་ཡོད་ན་དངོས་འགལ་ཉམས་པར་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་སྒ་རག་པ་དང་མ་འདེས་པར་གོ་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་གོ་ནུས་

པར་ཐལ། སྒ་རག་པ་དང་མ་འདེས་པར་གོ་ཡང་ཅིག་ཤོག་གོ་མི་ནུས་པའི་བར་གི་སྒ་
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མི་རག་པའི་ཚོགས་པའི་སྤིས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་ལྡོག་པ་སྟོབས་ལྡན་རགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གསུམ་པོ་དོན་དེ་ཡང་སྟོན་པར་བེད་

པའི་ཕིར། ཡང་ན་སྒ་རག་པ་དང་མ་འདེས་པར་གོ་ཡང་སྒ་མི་རག་པར་མི་གོ་བ་

གཉིས་ཀ་ལ་མི་ཐེ་བའི་བར་གི་སྤིས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་ལྡོག་པ་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པའི་

རིགས་པས་སྟོན་པར་བེད་པའི་ཕིར་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་བར་ན་ཕུང་གསུམ་

ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ་ཞེས་པའོ། །

ཚུལ་གསུམ་པའ་ིརགས་གསུམ་གྲངས་ངསེ་པར་སྒྲུབ་པ།

གསུམ་པ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་གསུམ་གྲངས་ངེས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས། 

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་བཞིན་གི་རགས་

ཀི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པ་དགག་པ་དང༌། འབྲས་བུའི་རགས་ཀི་

ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དི་བ་

དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རགས་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པ་འོ་ན་ཚོགས་པ་ཚང་བའི་

རྒྱུ་ནུས་པས་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བར་རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཅི་ལར་

གཏན་ཚིགས་རྣམ་པ་གསུམ་གི་ནང་དུ་འདུ་སྟེ་འདུ་བ་མི་འཐད་དེ། རྒྱུ་རགས་སུ་

བཀོད་པས་འབྲས་རགས་མ་ཡིན་ལ་རགས་ཆོས་རས་ཐ་དད་པས་གཏན་ཚིགས་

གཞན་གཉིས་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། དེའི་

དོན་འཕྲོས་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནུས་པའི་རྒྱུ་ནས་ཀི་

ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་དོད་གཤེར་གི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་ཡིས་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་

གྲུབ་པའི་གཞིར་རང་འབྲས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་རུང་བར་རེས་སུ་དཔག་པ་གང་ཡིན་
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པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་བརོད་དེ། ཚོགས་པ་ཚང་བ་དེས་རང་

འབྲས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པ་རྒྱུ་རྐེན་དོན་གཞན་ལ་ནི་མི་ལོས་པའི་ཕིར། ཡང་ན་

རུང་བ་ཚོགས་པ་དེ་ཙམ་ལས་གཞན་ལ་མི་ལོས་པའི་དོན་ནོ། །འདིར་རྒྱུ་ཚོགས་

གྲངས་ཚང་གི་ལྡོག་པ་རགས་སུ་བཀོད་ན་གཞི་དེ་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ངེས་

ནས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་བེད་དུ་མ་ངེས་པ་མི་སིད་པས་ཤེས་འདོད་རེད་པར་

དཀའོ། །དེས་ན་ནས་ཀི་ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་དོད་གཤེར་གི་ཚོགས་པ་ཚང་བའི་

དཔིད་དུས་ཀི་ཞིང་ཤར་མ་ལ་བུ་ཆོས་ཅན། རང་འབྲས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེར་རུང་སྟེ། 

ནས་ཀི་ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་པ་གྲངས་ཚད་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

རགས་སུ་འདོད་པར་བའོ། །འོ་ན་ཚོགས་པ་ཚང་བའི་ས་བོན་བ་རོག་གིས་ཟོས་པ་

ལས་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེ་བ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་ཕིར་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་

མེད་དེ། དེ་ནི་མྱུ་གུ་སྐྱེས་པའི་སྔ་རོལ་ན་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་མེད་པས་ནས་ཀི་ས་བོན་

སོགས་ཀིས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་རུང་དགག་མི་ནུས་ཤིང་དུས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་

པའི་གནོད་པ་ལར་སྣང་ངོ་། །ཚོགས་པ་ཚང་ན་སྐྱེ་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀི་སྐྱེ་རུང་དུ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཚོགས་པ་ཚང་བ་རགས་སུ་དགོད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚོགས་པ་མ་

ཚང་བར་སྐྱེ་རུང་བ་དུ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་མ་ཤེས་པར་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཐར་པའི་ཚོགས་ཚང་བ་མེད་པས་ཐར་པ་ཐོབ་རུང་ཙམ་དུ་ཡང་སྒའི་མ་ནུས་

སམ་དུ་འཁྲུལ་བ་དུ་མ་སྣང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚོགས་པས་འབྲས་བུ་སྐྱེ་རུང་དཔོག་པ་རང་བཞིན་དུ་

འདུས་པ་དང༌། ཚོགས་པས་འབྲས་བུ་དཔོག་མི་ནུས་པ་དང༌། རྒྱུ་ཁ་ཡར་བས་
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འབྲས་བུ་སྐྱེ་རུང་དཔོག་པ་ལྷག་ལྡན་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་

རུང་འདི་ཡང་ཆོས་ཅན། ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ས་བོན་ལ་སོག་པའི་ཚོགས་པ་ཚང་

བའི་ངོ་བོ་དེ་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། ཅི་ལར་ཚོགས་པ་ཉེ་

བ་ལས་གཞན་ལ་མི་ལོས་བས་དེའི་བདག་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ལ་ནི་ནས་ཀི་ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་

སྐྱེད་པར་གྱུར་པ་ཉིད་འབའ་ཞིག་རེས་སུ་དཔོག་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཡང་ཆོས་

ཅན། རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་དེ་དཔོག་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་

རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་ཁོ་ནའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པར་

རུང་བ་ཉིད་ཀང་ནས་ཀི་ས་བོན་སོགས་ཚོགས་པ་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་དེའི་

བདག་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འབྲས་བུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་

པ་ཚོགས་པ་དེ་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡིན་ན་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པར་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཅིའི་ཕིར་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གྲངས་ཚང་བ་ལས་རུང་བ་ཙམ་དཔོག་པར་བེད་ཀི། 

འབྲས་བུ་ཁོ་ན་རེས་སུ་དཔོག་པར་མི་བེད་ཅེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འབྲས་བུ་དཔོག་

མི་ནུས་པ་དང༌། རུང་བ་དེ་དང་མི་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནས་ཀི་ས་བོན་ལ་

སོགས་པའི་རྒྱུའི་རས་ཚོགས་པ་དག་ཁོ་ནར་ཏེ། ནས་ཀི་ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་རས་

ཚོགས་པ་ཡིན་ན་རང་གི་འབྲས་བུ་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་བེད་པས་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གང་གི་ཕིར་ན་འབྲས་བུ་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་དངོས་སུ་སྐྱེ་བ་ནི་ཚོགས་པ་རིགས་འད་སྔ་མ་

ལས་རིགས་འད་ཕི་མ་སྐྱེ་བ་ཅན་གི་ནུས་པ་རྣམས་ཀི་ཆ་ཤས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བར་འགྱུར་བ་ལ་བལོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པར་ཐལ། ནུས་པ་འགྱུར་བའི་བར་འདིར་

གེགས་བེད་པ་སྟེ། ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་ཡང་ཡིན་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེད་

པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སིད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རགས་དེ་ལས་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་

རེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་པ་མི་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །གང་དག་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་

རྒྱུའི་ཚོགས་པ་ཚང་བས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་ཁས་བངས་ནས། སྐྱེད་ངེས་སུ་ཁས་

མི་ལེན་པ་ནི་རིགས་པ་དང་འགལ་ཏེ། དེ་སྐྱེད་ངེས་སུ་ཐལ། དེ་སྐྱེད་པར་ཚད་མའི་

སྟོབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་སྐྱེད་པ་ཉམས་སོ། །ཁྱབ་པ་མེད་དེ། ཚད་

མའི་སྟོབས་ཀིས་སྐྱེད་པར་ངེས་ཀང་དོན་ལ་སྐྱེད་པར་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། ཚད་མ་ཞེན་

ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ལོག་ཤེས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་རྒྱུ་ཚོགས་པ་

ཚང་བ་དེས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པ་ལ་འགལ་རྐེན་གི་གེགས་མི་སིད་པར་ཐལ། དེ་སྐྱེད་

ངེས་མིན་པའི་ཕིར་ཅེ་ན། ཁྱབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། གེགས་སིད་པའི་དོན་ནི། ནས་

ཀི་ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་ཡང་ཡིན་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེད་པ་ཡང་

ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སིད་པའི་དོན་ཡིན་པས་དེས་སྐྱེད་པར་ངེས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། དེ་

ཡིན་ན་སྐྱེད་པའི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་ཅི་ཞིག་འགལ། གང་དག་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་

གྲངས་ཚང་གི་རང་ལྡོག་རགས་སུ་འདོད་པ་དེའི་ལར་ན་དེ་ཉིད་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་

གྲུབ་པའི་གཞིར་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་དཔོག་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ནས་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་ངེས་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་མ་གྲུབ་

སྟེ། ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་ཚད་ཡང་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེས་པའི་སྔ་རོལ་ས་

བོན་བ་རོག་གིས་ཟོས་པའི་གཞི་མཐུན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གཏན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཚིགས་ཤིན་ཏུ་མ་གྲུབ་སྟེ། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེས་པའི་སྔ་རོལ་ས་བོན་བ་རོག་གིས་འདོན་

པར་འགྱུར་བའི་ནས་དང་ཆུ་ལུང་དོད་གཤེར་གི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེད་པར་ངེས་པའི་ཕིར། རགས་

བསལ་གཉིས་ཀ་ཁས་བངས་སོ། །ཁྱེད་ཀིས་ཀང་དེ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་

དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཤེས་འདོད་མེད་པས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་བཤད་ཟིན་

ཏོ། །འོ་ན་ནས་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་ཡིན་ན་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེར་རུང་ཡིན་

པའི་ཁྱབ་པ་ཡང་མ་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚོགས་པ་ཚང་བ་ཡང་ཡིན་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་མི་

སྐྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཚད་མས་གྲུབ་པས་གཞི་མཐུན་ངེས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་

སྐྱེད་པ་ཁེགས་པ་ན་སྐྱེད་པར་རུང་བ་ཡང་ཁེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རོག་ཡུལ་

ན་ཡོད་ན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་རུང་གི་ཁྱབ་པ་ཁེགས་པར་ཐལ། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་

སྒས་བརོད་པའི་ཁྱབ་པ་ཁེགས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཚོགས་པ་ཙམ་ནི་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་

སྐྱེད་རུང་རང་ཆས་སུ་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་གི་སྤོས་པ་གཞན་ནི་རྣམ་

འགྲེལ་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚོགས་པ་ཙམ་གིས་རུང་བ་དཔོག་ནུས་པ་དང༌། རྒྱུ་

མཚན་དང༌། དེའི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནས་ཀི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་

པ་ཚང་བས་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་རུང་རེས་སུ་

དཔོག་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་རུང་བ་ཉིད་ནི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་

ཙམ་ནས་ངོ་བོ་གྲུབ་ཀི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་ལས་རས་གཞན་ལ་མི་ལོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ནས་ཀི་ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་འདི་ནུས་པ་སྔ་མ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་འགྱུར་བས་འབྲས་བུ་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པར་ནུས་པ་ཡིན་

ཏེ། ནུས་པ་འགྱུར་བའི་རྐེན་ལ་ཚོགས་པ་ཚང་བ་ཙམ་ལས་བལོས་པར་བ་བ་དོན་

གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་ཚོགས་པའི་རུང་བ་ཉིད་ནི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་ཙམ་ལས་

གཞན་ལ་མི་ལོས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ནུས་པ་ཕི་མ་སྐྱེ་བ་ནི་རང་གི་རིགས་སྔ་མ་ཙམ་གི་

རྒྱུ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་ཀི་དོན་དང༌། དཔེ་དགོད་པ་དང༌། དཔེ་དེ་ཉིད་

སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེར་རུང་བ་ཉིད་ཀང་རྒྱུ་ནས་ཀི་ས་བོན་ལ་

སོགས་པ་ཚོགས་པ་དག་ཁོ་ནས་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རེས་སུ་

དཔོག་པར་བེད་དེ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། ནས་ཀི་ས་བོན་ནམ་ཆུ་

ལུད་གང་རུང་དང་བྲལ་བའི་མ་ཚོགས་པ་དེ་ལས་འབྲས་བུ་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་མི་དཔོག་

པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་རུང་ཡང་རེས་སུ་དཔོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་ཚོགས་

པ་དེ་ལ་ནི་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རགས་དེ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་མ་མཐོང་ཡང་གོ་

བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ལུས་རྒྱས་པ་

དང་དབང་པོ་དྭངས་པ་དང་བོ་གསལ་བ་དག་ལས་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་

ལྷས་བིན་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རེས་སུ་དཔོག་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བདག་འཛིན་དང་བྲལ་བའི་ལུས་སོགས་འདོད་ཆགས་ཀི་

རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་མ་མཐོང་ཡང་ལྷག་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་འཛིན་དང་བྲལ་བའི་ལུས་སོགས་འདོད་ཆགས་

ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་བདག་དང་བདག་གིར་མངོན་

པར་ཞེན་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡིན་ཏེ། ང་དང་ངའི་ཞེས་མ་མཐོང་

བ་ལ་རང་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་དང༌། གཞན་ཕོགས་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། གཙང་བདེ་རག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་

ཡིད་ལ་བེད་པ་མེད་པར་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །གང་

ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་ཞེན་པ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང༌། དེའི་དབང་བསྒྱུར་

བར་ཞེན་པ་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཆགས་སོགས་ཀི་རྒྱུ་བེད་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་ཟད་པར་སང་བར་བ་བ་ཡིན་གི། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་ང་

དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཙམ་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལུས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་གསུམ་ལྡན་འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་ཉིད་

ཡིན་ཡང་དེ་ཡིན་ན་འདོད་ཆགས་བསྐྱེད་པའི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པར་ཐལ། བདག་

འཛིན་དང་བྲལ་བའི་ལུས་ལ་སོགས་པ་འབའ་ཞིག་པ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་སྐྱེད་

པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྔར་བཤད་པའི་རགས་འདི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

ལ་འཇུག་པ་མ་མཐོང་དུ་ཟིན་ཀང་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། 

ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཡང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་

དུ་ཟད་པའི་ཕིར། ཆུ་ལུས་དང་བྲལ་བའི་ནས་ཀི་ས་བོན་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་

ཡང་ནས་ཀི་ས་བོན་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བར་མི་རུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རང་དང་ཚོགས་པ་གཅིག་པ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་གི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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རེན་རགས་གཞན་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་དང༌། འབྲས་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་གཞན་རགས་

གསུམ་ལས་གཞན་དུ་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་

པོ་ནི། རགས་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པ་འོ་ན་རགས་ཆོས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་མ་གྱུར་

པས་འབྲས་རགས་མ་ཡིན་ལ་རས་གཞན་ཡིན་པས་རང་བཞིན་དང་མ་དམིགས་པ་

ཡང་མ་ཡིན་པ་བུ་རམ་གི་རོ་ལ་སོགས་པས་བུ་རམ་གི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

རོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་རེན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་གསུམ་དུ་གྲངས་

ངེས་པ་ཅི་ལར་ཞེ་ན། རོའི་རགས་ལས་རང་དང་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་རེས་དཔག་

སྐྱེས་པ་ན་དེའི་རེན་དུས་མཉམ་དཔོག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལས་འོས་མེད་

སམ་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

རེས་དཔག་དེ་ཡང་འབྲས་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པ་ནི། གཉིས་པ་ནི། ཁ་

ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུ་རམ་གི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བུ་རམ་གི་རོའི་རགས་

ལས་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བུ་རམ་གི་རོ་དེ་གོང་བུ་དེའི་

སྟེང་དུ་བུ་རམ་གི་གཟུགས་དཔོག་པའི་རགས་ཡང་དག་བཞི་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་

པར་ཐལ། རེས་དཔག་དེ་ནི་གོང་བུ་དེའི་སྟེང་དུ་བུ་རམ་གི་རོ་སྔ་མས་བུ་རམ་གི་

གཟུགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དཔོག་པའི་རྒྱུ་ཆོས་རེས་སུ་དཔོག་པའི་འབྲས་རགས་ཡང་

དག་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། བུ་རམ་གི་རོའི་རགས་ལས་གོང་བུ་དེའི་སྟེང་དུ་

རྒྱུའི་ཆོས་དཔགས་པས་བུ་རམ་གི་གཟུགས་ཀང་རོགས་ནུས་པར་ཐལ། བུ་རམ་གི་རོ་

གཟུགས་གཉིས་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལུས་པའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 
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བུ་རམ་རོའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ནི། བུ་རམ་གི་རོ་སྔ་མ་ཡིན་ལ་རྒྱུའི་ཆོས་ནི་དེ་དང་གྲུབ་

བདེ་རས་གཅིག་པ་དེའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་བུ་རམ་གི་གཟུགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པའོ། །དེ་

དངོས་སུ་དཔགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་རགས་དེ་ཉིད་ལ་བརེན་ནས་བུ་རམ་གི་གཟུགས་

རོགས་པ་ཡིན་གི། དོན་གཞན་དུས་མཉམ་དཔོག་པ་རགས་ཡང་དག་ཙམ་དང་རྒྱུ་ཆོས་

རེས་དཔག་གི་འབྲས་རགས་སུ་འདོད་པ་ནི་རིགས་པའི་ལམ་ལས་འདས་པའོ། །དཔེར་

ན་དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་ཆོས་ཅན། མེས་བུད་ཤིང་གི་འགྱུར་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་

དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དུ་བས་བསྒྲུབ་བ་དེ་དངོས་སུ་དཔག་

པའི་སྟོབས་ཀིས་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་བུད་ཤིང་གི་འགྱུར་བ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་

སྐྱེས་པ་བཞིན་ནོ། །དཔེ་ལ་ཡང་སྔ་མ་ལར་སྦྱར་རོ། །བུད་ཤིང་གི་འགྱུར་བ་ནི། ཐལ་བ་

དང་དུ་བ་དང་སོལ་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མདོར་སྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། རིགས་

ཅན་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བུ་རམ་གི་རོའི་རགས་ལས་ཁ་ནང་

བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུ་རམ་གི་གཟུགས་རོགས་པ་དེར་ཡང་རས་གཞན་དུས་

མཉམ་དཔོག་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་དེ་ཡང་

རྒྱུའི་ཆོས་དེ་ལ་བུ་ཁོ་ན་རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་པའི་འབྲས་རགས་ཡང་དག་ལ་

བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མི་འཁྲུལ་བའི་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་པ་དང༌། རགས་ཀི་དཔག་བའི་

ཁྱད་པར་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བུ་རམ་གི་རོའི་ཉེར་ལེན་གི་

རྒྱུ་བུ་རམ་གི་རོ་སྔ་མ་ནི་ཆོས་ཅན། བུ་རམ་གི་གཟུགས་ཀི་ཉེར་ལེན་ལ་ལོས་མེད་དུ་
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བུ་རམ་གི་རོ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བུ་རམ་གི་གཟུགས་ཀི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་

བུ་རམ་གི་གཟུགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཞུགས་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྐེན་ཡིན་ཞིང་བུ་

རམ་གི་རོ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཕིར། བུ་རམ་གི་གཟུགས་སྔ་མས་བུ་རམ་གི་རོ་སྐྱེད་

པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བེད་པ་ཡང་དོན་གིས་བསྟན་པས་དེ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་

བའོ། །དཔེར་ན་མེས་བུད་ཤིང་འགྱུར་བའི་ཁྱད་པར་སོལ་བ་སོགས་ཀི་ཉེ་བར་ལེན་

པའི་རྒྱུའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པ་བས་ནས་བུད་ཤིང་འགྱུར་བའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྐེན་ཡིན་

ཞིང་དུ་བའི་ཉེར་ལེན་བས་ནས་སྐྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །དོན་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་

འདི་ལར་བུ་རམ་གི་རོ་རང་གི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་འབྲས་བུ་བུ་རམ་གི་རོ་བསྐྱེད་པར་བ་བ་

ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་མེད་ན་བུ་རམ་གི་རོ་མེད་པའི་བུ་རམ་གི་རོ་སྔ་མ་དེ་ཉིད་ཆོས་

ཅན། བུ་རམ་གི་གཟུགས་དང་མ་ཚོགས་པར་བུ་རམ་གི་རོ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། བུ་རམ་གི་གཟུགས་ཀི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ཀི་འཇུག་པའི་བུ་རམ་གི་

གཟུགས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་བུ་རམ་གི་རོའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་

ཕིར། བུ་རམ་གི་རོའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་འཇུག་པ་ཅན་བུ་རམ་གི་རོ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

བུ་རམ་གི་གཟུགས་ཀི་ཉེར་ལེན་ལ་ལོས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བུ་རམ་གི་གཟུགས་ཀི་

ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་འཇུག་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་བསྡུས་ན་བུ་

རམ་གི་རོ་གཟུགས་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་པར་ཐལ། ཕན་ཚུལ་

གཉིས་ཀའི་གཅིག་གི་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་གིས་ཅིག་ཤོས་ཀི་དངོས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་

རྐེན་བེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བུ་རམ་གི་རོ་སྔ་མའི་རྒྱུ་ཇི་ལ་བུ་ལས་བྱུང་བའི་བུ་རམ་གི་རོས་
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གོང་བུ་དེའི་སྟེང་དུ་རྒྱུའི་ཆོས་དེ་ལ་བུ་རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་པ་ན་བུ་རམ་གི་

གཟུགས་རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལར་བསྟན་ཟིན་པ་དེའི་ཕིར། 

རགས་དེ་ལ་ཡང་རང་དུས་ན་འདས་པ་དང་ན་འདས་པ་དང་དུས་གཅིག་པ་རྣམས་

རོགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ཀི་མ་འོངས་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་

རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བུ་རམ་གི་གཟུགས་རོགས་པའི་རེས་དཔག་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

རགས་ཡང་དག་བཞི་པ་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུའི་རགས་ལས་སྐྱེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྒྱུ་ཆོས་རེས་དཔག་གི་འབྲས་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་

ནས་སྐྱེས་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཇི་སད་བཤད་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་གྲོག་མ་སོ་ང་དང་བཅས་

ཏེ་མཚང་འཕོ་བ་དང་ཉ་རིང་བུ་སངས་ཏེ། འཕར་བ་ལ་སོགས་པའི་རགས་ལས་ཆར་

བ་ལ་སོགས་པ་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ཡང་རགས་གཞན་བཞི་པ་ལ་བརེན་པ་མ་

ཡིན་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ཆོས་རེས་དཔག་གི་འབྲས་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་

ནས་སྐྱེས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་དག་ཀང་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་པར་

ཐལ། དེ་ལ་ཡང་ཆར་བའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་འགྱུར་བ་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་གྲོག་མ་ལ་སོགས་

པ་འཁྲུག་པ་དང་ཚང་འཕོ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་

པའི་ཁ་དོག་གི་གཟུགས་ལས་འབྱུང་བའི་རེག་པ་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ནི་

ཆོས་ཅན། རགས་ཡང་དག་བཞི་པ་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུའི་རགས་ལས་

སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་འབྲས་རགས་ལ་བརེན་པར་ཐལ། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་
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པ་འབྱུང་གྱུར་ནི་འབྱུང་བ་བཞིའི་སལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་རོ། །གཏན་

ཚིགས་འདི་དག་ལ་བརེན་ནས་སིན་དྲུག་ཤར་བ་ལས་སྣར་མ་དཔོག་པ་དང་རིག་པ་

ཁ་རལ་ལས་མདུན་གི་ཡ་སོ་མེད་པ་དང་མཆུ་རྭ་ལས་བས་པ་ལས་གཤོག་པ་

དཔོག་པ་སོགས་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚོགས་པ་ལས་ཚོགས་པ་ཅན་སྔ་མ་དཔོག་པ་འབྲས་

རགས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། ཆུ་མི་གཡོ་བར་གནས་པ་ལས་འོག་གཞི་དཔོག་པ་འབྲས་

རགས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། ཆུ་སྐྱར་ལས་ཆུ་དཔོག་པ་འབྲས་རགས་སུ་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རགས་གསུམ་དུ་འདུས་པ་

འོ་ན་བ་ལང་ཡིན་པའི་ཕིར་རྭ་ཅན་ནོ་ཞེས་གང་ཡིན་པ་དེ་རགས་གསུམ་པོ་ཅི་ལར་

ཡིན་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་ཡང་རགས་བཞི་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་པར་སྟོན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། བུམ་པའི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཀི་ཚོགས་པ་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་

ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རང་རོམ་བེད་ཀི་གཟུགས་སྔ་མ་དཔོག་པའི་འབྲས་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་འབྲེལ་བ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་ད་

ལས་སྐྱེས་པར་ཐལ། ཚོགས་པ་རྣམ་པར་བཞག་ཅིང་རོམ་པ་ཡི་རྒྱུ་ནི་ཚོགས་པ་ཅན་

སྔ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རོམ་བེད་ཡ་གལ་སྔ་མ་དེ་དག་མེད་ན་དེས་

བརམས་ཤིང་སྐྱེད་པའི་ཚོགས་པ་དེ་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བ་ལང་ཉིད་ལས་རང་

ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རང་རྒྱུ་རྭ་སྔ་མ་དཔོག་པ་ཅན་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བ་ལང་གི་ཚོགས་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདི་ནི་ཚོགས་པ་ཅན་རྭ་
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སད་ཅིག་སྔ་མའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་ཏེ། རྭ་དང་ལོག་ཤལ་སོགས་སད་ཅིག་སྔ་མས་

ཕན་བཏགས་པ་ལ་བལོས་པའི་དུས་མཉམ་པའི་ལོག་ཤལ་དང་རྭ་ལ་སོགས་པའི་

ཚོགས་པ་ནི་བ་ལང་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། རྭ་སད་ཅིག་སྔ་མ་དེ་མེད་ན་བ་ལང་གི་

ཚོགས་པ་མི་འབྱུང་བར་ཐལ། དེ་རྭ་སད་ཅིག་སྔ་མའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་འབྲས་བུ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང་བ་ལང་གི་ཚོགས་པ་ཡོད་ན་རང་གི་རྒྱུ་མཚན་རྭ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་

བར་ཉེ་བར་སྟོན་པར་བེད་པའི་ཕིར། རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་བ་

ལང་ཉིད་ཀི་རགས་ལས་རྭ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རོགས་པའི་རེས་

དཔག་ནི་ཆོས་ཅན། རགས་ཡང་དག་བཞི་པ་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུའི་

རགས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ཚོགས་པས་ཡ་གལ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་

བར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་ནི་མུ་

སྟེགས་བེ་བྲག་པའི་ལུགས་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རགས་པའི་ཆ་མེད་དུ་ཐལ། 

ཕི་དོན་རགས་པ་གང་ཞིག་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཆ་རས་ཐ་དད་དུ་མ་མེད་

པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་ཁས་བངས། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ར་བ་དང༌། དེའི་དོན་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཆུ་མི་འཕོ་ཁྱིལ་ལེར་གནས་པ་དང༌། 

དེའི་འོག་གཞི་གཉིས་རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་པས་དེ་ལས་འོག་གཞི་དཔོག་པ་

གཏན་ཚིགས་གསུམ་ལས་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཆུའི་བདག་ཉིད་མི་གཡོ་བར་

གནས་པ་དེ་འད་བ་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར། འགོ་གཞི་

དཔོག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བཞི་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག་འོག་གཞི་དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་དེར་
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ཐལ། འོག་གཞི་ལས་ངོ་བོ་སྔར་མེད་གསར་དུ་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འོག་གཞིས་སྐྱེད་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ལྡན་པ་དོན་གཞན་

གིས་གནས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། གྲུབ་ཟིན་གནས་པའི་རེན་འདོད་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འབྲས་རགས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ངོ་བོའི་ཕན་པ་མི་བེད་པ་

རྒྱུར་མི་འཐད་པ་དང༌། ཕན་པ་དོན་གཞན་བེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཆུ་

བརན་པ་མི་གཡོ་བར་གནས་པ་མཐོང་ནས་གཏིང་མ་མཐོང་ཡང་ཆུ་མི་གཡོ་བར་

གནས་པའི་རགས་ལས་ཆུ་མི་གཡོ་བར་གནས་པའི་རིང་བུ་དེར་འོག་གཞི་ཡོད་པར་

རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་པའི་ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རགས་ཡང་དག་

བཞི་པ་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུའི་རགས་ལས་སྐྱེས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། རགས་

ཆོས་དེ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པར་ཐལ། ཆུའི་བདག་ཉིད་མ་གཡོ་བར་གནས་པ་དེ་

འད་བ་ནི་འོག་གཞི་དེ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆུ་ལ་འོག་གཞིས་ཕན་བཏགས་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ཆུ་མི་གཡོ་བར་

གནས་པ་ཆོས་ཅན། འོག་གཞིས་ཕན་བཏགས་པར་ཐལ། འོག་གཞི་དེ་ལས་ཁྱོད་རང་

གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་གཡོ་བར་གནས་པའི་གནས་སབས་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པར་ཐལ། འོག་གཞི་དེ་ལས་ཕན་པ་ཉམས་སུ་མོང་བ་མེད་པར་ནི་དེ་ལས་ཆུ་མི་

གཡོ་བར་གནས་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར། །

གསུམ་པ་ནི། འོག་གཞི་ཆུ་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཕན་པ་བེད་ཀི་ཆུ་ལ་ཕན་མི་

འདོགས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལར་མི་རིགས་པར་ཐལ། རྒྱུས་བས་པའི་འབྲས་བུའི་ཕན་པ་

འབྲས་བུ་ལས་དོན་གཞན་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་ཡང་དེའི་ཕན་པ་ཞེས་འབྲེལ་བ་མི་འགྲུབ་
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པ་དང༌། དེ་ལ་ཡང་ཕན་པ་དོན་གཞན་བེད་ན་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་ལེའུ་གཉིས་

པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་

ཏེ་གཞི་དེ་ལས་ཆུ་བདག་ཉིད་ཀི་ཁྱད་པར་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཆུ་མི་གཡོ་བ་དེ་ལར་

གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ་གང་ལས་ཆུ་མི་གཡོ་བར་

འབྲེལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཆོས་གཉིས་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་རས་གཞན་ལས་ཆུ་

མི་གཡོ་བར་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྡན་པའི་དོན་དི་བ་དང༌། 

དིས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཅི་ལར་ལྡན་པ་ཞེས་པའི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་

དེ་གཞི་ཆུ་དེ་དག་གི་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་གི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་ཆུ་དེ་

དག་ལས་སྐྱེས་པའམ་དུས་མཉམ་པ་འཕྲོད་པ་འདུ་བའི་ཕིར་དེ་དག་གི་ལྡན་པ་ཡིན་

ཏེ་དེ་དག་གི་སོ་ནས་ལྡན་པ་མ་ཡིན་རྣམ་པ་གཞན་གི་སོ་ནས་ཀང་དེ་གཉིས་ཀི་ལྡན་

པ་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དགག་པ་དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། རས་ཐ་

དད་ཀི་འབྲེལ་བ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་བས་ཁྱབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞི་ཆུ་

རེ་རེ་ཁོ་ནས་ལྡན་པ་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་པར་ཐལ་བ་དང༌། རེ་རེས་ཕན་མི་

འདོགས་ན་ཚོགས་པས་ཀང་ཕན་འདོགས་མི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྡན་པ་དོན་

གཞན་དེ་ཅི་ལར་ཆུ་གཅིག་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་འཕྲོད་པ་འདུ་བའམ་ཆུ་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེ་བར་མི་

འགྱུར་ཏེ། འགྱུར་བར་ཐལ། གཞིའི་སྟེང་དུ་ཆུ་མི་གཡོ་བར་གནས་པར་བེད་པའི་ལྡན་

པ་རས་གཞན་ཡིན་ན་ནི་དེ་རག་པའི་ཡིར། འདོད་ན། ཆུ་ནམ་མཁར་འཕངས་པའི་ཚེ་
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ན་ཡང་མི་གཡོ་བར་གནས་པར་ཐལ། དེ་ལར་གནས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་རས་

གཞན་ཆུ་ཁོ་ན་ལ་གནས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་གཞི་ལ་ཡང་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་སྦྱར་

བར་བའོ། །དེ་ལ་སྐྱེས་པ་ནི་སྔ་ཕི་བ་ཡིན་ལ་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་ནི་དུས་མཉམ་

པའོ། །ལྡན་པས་གཞི་ཆུ་ཁ་ཡར་དང༌། ཚོགས་པ་ལ་ཕན་འདོགས་མི་འདོགས་བརག་

པ་བེད་པ་ནི་གོ་ཟློག་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་བསྡུས་ན་ལྡན་པ་དོན་གཞན་ཡོད་པས་ཆུ་མི་

གཡོ་བར་གནས་པ་ཡིན་ན། ཆུས་དེ་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནམ་ཆུ་ལ་དེ་འཕྲོད་པ་འདུ་བས་

ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་གཞིས་སྐྱེད་པའམ་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་ཡིན། གཉིས་ཀས་སྐྱེད་པའམ་

གཉིས་ཀ་ལ་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་ཡིན། བརག་པ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཞི་ཆུ་ཡ་གལ་རེ་རེ་

བ་དེ་ལ་ལྡན་པ་དོན་གཞན་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་དང་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། གཉིས་པ་ནི། གཞི་ཆུ་དེ་ནི་ཚོགས་ཀང་ལྡན་པ་དོན་གཞན་བསྐྱེད་པའམ་དེ་འཕྲོད་

པ་འདུ་བའི་ནུས་པ་མེད་པར་ཐལ། ལྡན་པ་དོན་གཞན་དེ་ལ་སོ་སོར་སྐྱེད་པ་དང་

འཕྲོད་པ་འདུ་བའི་ནུས་པ་མེད་པ་གང་ཞིག་ལྡན་པ་དོན་གཞན་རག་པའི་ཕིར། འདོད་

ན། གཞི་ཆུ་ལྡན་པ་དོན་གཞན་དང་ལྡན་པས་གཞིའི་སྟེང་གི་ཆུ་གཡོ་བར་གནས་པ་དེ་

དང་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་སོ་སོར་ནུས་པ་མེད་པ་གང་ཞིག་

ཚོགས་ཀང་ནུས་པ་མེད་པ་དེ་འད་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། གཞི་ཆུ་

ཚོགས་པ་དང་ཡ་གལ་གང་གིས་ཀང་ལྡན་པ་དོན་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བེད་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཞི་ཆུ་ཁ་ཡར་བ་དེ་
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ལས་གཞན་པའི་གཞི་ཆུ་དུས་ལྷས་ཅིག་པ་ནི་ཕན་ཚུན་ཕན་འདོགས་པར་བེད་པ་

ལས་ཆུ་མི་གཡོ་བར་གནས་པའི་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་སྐྱེད་པའི་ཕིར། ལྡན་པ་དོན་

གཞན་ལ་ཕན་པར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡིན་པ་

ཕན་འདོགས་བེད་དུ་མི་འཐད་པ་དང༌། དེ་ལས་དོན་གཞན་གི་ཕན་པ་བེད་ན་དེ་ལ་

ཕན་པར་མི་འཐད་པ་དང༌། ཕན་པ་དོན་གཞན་དང་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པ་གང་ཡང་མི་

བེད་ན་ཕན་འདོགས་པར་མི་འཐད་པའོ། དང་པོ་ནི། དུས་མཉམ་པའི་གཞི་ཆུ་ཆོས་

ཅན། ཕན་ཚུན་ཕན་བཏགས་པས་ཆུ་མི་གཡོ་བར་གནས་པའི་ཕན་པ་དེ་གང་ཞིག་

ཡིན་ཏེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བསྐྱེད་པར་བ་བ་དང་སྐྱེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། དུས་མཉམ་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་

ཟིན་པས་བསྐྱེད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོག་གཞིས་ཆུ་ལ་ཕན་པ་དོན་གཞན་བེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་

འཐད་པར་ཐལ། ཆུའི་ཕན་པ་ཆུ་ལས་རས་གཞན་གི་ངོ་བོ་བེད་ན་ཡང་ཆུ་དེ་ལ་ཕན་

འདོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དུས་མཉམ་པའི་གཞིས་ཆུ་ལ་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པར་

ཐལ། ཆུའི་ཕན་པ་ཆུ་ལས་དོན་གཞན་དང་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ལར་བེད་

པ་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གཞིས་ཆུ་ལ་ཕན་མི་འདོགས་པར་ཐལ། འདོད་པ་

དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཕན་པ་ཅུང་ཟད་མི་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཕན་འདོགས་

པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་མང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། དེས་རིགས་ཅན་གཞན་ཡང་རོགས་པར་བ་
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བ་དང༌། ལྡན་པ་དོན་གཞན་ཁས་བངས་པ་དགོས་པ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་

འབྲས་ཀི་འབྲེལ་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་རས་གཞན་གི་འབྲེལ་བ་མེད་པར་ཐལ། 

དངོས་པོ་ཐ་དད་ཀི་འབྲེལ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་ལས་རྣམ་

པར་བཞག་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྒྱུ་འབྲས་བུ་སུ་མ་གྱུར་པའི་

ཕན་འདོགས་པ་མི་སིད་པ་དེའི་ཕིར། དོན་གཞན་གི་རེན་བརེན་པ་དང༌། གསལ་བ་

གསལ་བེད་སོགས་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། རྒྱུ་འབྲས་ལས་མ་

གཏོགས་པའི་དོན་གཞན་གི་གསལ་བ་གསལ་བེད་སོགས་མེད་པར་ཐལ། སྐྱེད་

པར་བེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕན་པ་མི་འད་བ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བའི་ཁྱད་པར་གི་དབང་གིས་རྣམ་

པར་དབེ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འཁར་གཞོང་དང་ས་གཞི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་གཞིའི་དངོས་པོ་

འདི་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་ནང་གི་རྒྱ་ཤུག་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་སོ་

ནས་རེན་གི་དོན་བེད་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་གཞན་གི་རེན་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། འཁར་གཞོང་དང་རྒྱ་ཤུགས་གཉིས་དང་འོག་གཞི་དང་དེའི་སྟེང་

གི་ཆུ་མི་གཡོ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ལ་དོན་གཞན་གི་རེན་དང་བརེན་པ་

དེའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཐ་སད་ལ་སོགས་པ་གདགས་སུ་རུང་བ་ནི་བསྐྱེད་པར་བ་བ་དང་

སྐྱེད་པར་བེད་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ལྡན་པ་དོན་གཞན་

ཡོད་ཀང་དོན་གཞན་གི་རེན་དང་བརེན་པ་དེ་དག་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྲུབ་པ་དེ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ལྡན་པ་དོན་གཞན་དེ་ལས་རེན་དང་

བརེན་པར་ཁས་ལེན་པའི་བརྒྱུད་པར་རོག་པ་དོན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། རྒྱུ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དོན་གཞན་གི་རེན་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཆུ་གྲུབ་ཟིན་གནས་

པར་བེད་པའི་ཕིར་གཞི་ཡིན་གི་སྔར་མ་གྲུབ་པ་གསར་དུ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཕིར་

ནི་གཞི་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པས་

ཁེགས་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོག་གཞིས་ཆུ་གྲུབ་ཟིན་གནས་

པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དུས་མཉམ་པའི་གཞིས་ཆུའི་གནས་པ་ཆུ་ལས་དོན་

གཞན་དང་གཞན་མ་ཡིན་པ་གང་ཡང་བེད་པ་མི་འཐད་པ་ཉིད་ནི་ཕན་པ་དོན་གཞན་

དགག་པར་བཤད་ཟིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འོག་གཞིས་ཆུ་ལ་ཁྱད་

པར་ཅུང་ཟད་མི་སྐྱེད་ཀང་ཆུ་འཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་གེགས་བེད་པའི་ཕིར་གནས་པར་

བེད་པ་ཡིན་གི། གནས་པ་སྐྱེད་པའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གེགས་ཀང་དངོས་པོ་མ་

ཡིན་པས་ཆུ་ལས་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་བརག་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། གེགས་ཞེས་བ་བ་ཅི་ཞིག་ཆུའི་དངོས་པོའམ་ཆུ་ལས་རས་གཞན་

གི་དངོས་པོའམ་འོན་ཏེ་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་བཀག་པའི་མེད་དགག་ཡིན་ལ། དེ་འོག་

གཞིས་བེད། དང་པོ་ལར་ན། འོག་གཞིས་ཆུའི་གནས་པ་སྐྱེད་པར་ཐལ། ཆུ་གནས་

པར་བེད་པ་པོས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་གེགས་བས་པ་གང་ཞིག་དེའི་ལྟུང་བའི་གེགས་

བས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆུ་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པ་ཆུ་དང་གྲུབ་བདེ་རས་

གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ལར་དོན་གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། འོག་གཞིས་ཅི་ལར་ཆུ་ལྟུང་བའི་

གེགས་བེད་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆུ་ལས་རས་གཞན་གི་གེགས་དེ་ཉིད་ཁོ་

ན་ལ་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གེགས་ཀི་དོན་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་དང༌། འོག་

གཞིས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་བཀག་པའི་མེད་དགག་བེད་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། འོག་

གཞིས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བར་མི་བེད་པ་འདོད་པ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གེགས་

བས་ཀང་གེགས་མེད་པའི་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་དང་བརྒལ་བརག་མཚུངས་པ་དང༌། 

གེགས་ལས་ཆུ་ལ་ཁྱད་པར་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། ཆུ་ཐུར་དུ་མི་ལྟུང་བར་བས་པ་

གཞན་གིས་གེགས་བས་པའི་དོན་དུ་ཁས་མ་བངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོག་གཞིས་

ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་གེགས་བས་པ་ཉིད་ཀིས་ཐུར་དུ་མི་ལྟུང་བར་འདོད་པའི་ལུགས་

ལ་ཡང་འོག་གཞི་དེས་གེགས་ཞེས་བ་བའི་དངོས་པོ་བས་སུ་ཟིན་ཀང་ཆུ་དེ་གོ་སྟེ་ཆུ་

དེ་ནི་ཅི་སྟེ་ཐུར་དུ་མི་ལྟུང་ཞེས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་དང་བརྒལ་ཞིང་བརག་པ་མཚུངས་

པར་ཐལ། ཆུའི་དངོས་པོ་གེགས་མེད་ན་ཐུར་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་ཅན་གང་ཞིག་འོག་

གཞིས་ཆུའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་ཁྱད་པར་ཉམས་པ་དང་མི་གཡོ་

བར་གནས་པའི་ཁྱད་པར་སྐྱེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། གཞུང་སྔ་མའི་འཕྲོས་དང་སྦྱར་ན་

འོག་གཞིས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་གེགས་བས་ཀང་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བར་ཐལ། འོག་

གཞིས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་གེགས་ཆུ་ལས་རས་གཞན་ཁོ་ན་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ལ་ན་ཆུ་གནས་བེད་ཀིས་ཆུ་ལས་དོན་གཞན་ཁོ་ན་ལ་ཕན་

བཏགས་ན་ཆུ་གནས་པར་མ་བས་པར་ཐུར་དུ་ལྟུང་བར་ཐལ་བ་དང་། བརྒལ་ཞིང་
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བརག་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གེགས་ཞེས་བ་བའི་དངོས་པོ་ལས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་ལས་ཁྱད་

པར་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། གེགས་ལས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་ལས་ཁྱད་པར་འགྲུབ་ཏུ་ཆུག་ན་

ཡང་གེགས་ཡོད་ཀང་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བར་ཐལ། ཆུའི་དངོས་པོ་གེགས་མེད་ན་ཐུར་

དུ་ལྟུང་བ་དེའི་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་གེགས་དེ་ཡང་ཆུ་ལས་བདག་ཉིས་

རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། གེགས་ཀིས་བས་པའི་ཁྱད་པར་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་

གཞན་བེད་ན། འོག་གཞིས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་གེགས་བད་པ་ཐུག་པ་མེད་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། འོག་གཞིས་ཆུ་ལས་རས་གཞན་གི་གེགས་བེད་དེས་ཀང་དོན་

གཞན་གི་གཞན་གི་གེགས་བེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། འོག་གཞིས་ཆུ་ཐུར་དུ་མི་ལྟུང་བའི་དངོས་མེད་བསྐྱེད་དོ་ཞེ་ན། 

སངས་རྒྱས་པ་གཞན་དག་ཆུ་ཐུར་དུ་མི་ལྟུང་བའི་དངོས་མེད་དེ་ལ་བུར་གྱུར་པའི་

བདག་ཉིད་གསར་དུ་བས་པ་ལ་ནི་གེགས་སུ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། ཐུར་དུ་མི་ལྟུང་བ་

སྐྱེད་ན། ཆུའི་སྐྱེད་བེད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མེད་དགག་རྒྱུས་བེད་ན་དངོས་པོར་ཐལ་བ་དང༌། གེགས་

དངོས་མེད་བེད་ན་ཉེས་པ་སྔ་མར་འགྱུར་བ་དང༌། དགོས་མེད་རྒྱུས་བེད་ན་དངོས་

པོའི་བ་བ་བཀག་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་མེད་པའི་མེད་དགག་

བེད་པ་གེགས་བེད་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ན་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་མེད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། 

ཅི་ལར་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་གི་བེད་དེ་མི་བེད་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པ་དེའི་ཕིར། 

དངོས་པོ་མེད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ལར་རྒྱུས་བས་པ་ཡིན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 381  

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་འོག་གཞིའི་

བསྐྱེད་བར་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གེགས་ཡོད་ཀང་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་དང་

ཐུག་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་མེད་པའི་མེད་དགག་རྒྱུས་བེད་དོ་ཞེས་བ་བ་

འདི་ནི་དངོས་པོ་རྒྱུའི་བ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པ་འགོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུས་དངོས་

མེད་བེད་དོ་ཞེས་ཁས་བངས་ན་དངོས་པོ་མི་བེད་དོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་དུ་འགྱུར་བའི་

ཕིར། དངོས་མེད་མི་བེད་པར་ཐལ། དངོས་མེད་བ་བའི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། འོག་གཞིས་ཆུ་དེ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་

ལར་བརོད་པར་བ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། འོག་གཞིས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་གེགས་ཆུ་

ལས་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་དང༌། དངོས་མེད་གང་ཡང་མི་བེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

འདོད་ན། འོག་གཞིས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བར་མི་བེད་པ་དེད་ཀི་ཡང་འདོད་པ་གྲུབ་པར་

ཐལ། དེ་ཡང་དེད་འདོད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆུ་དེའི་ལྟུང་བ་འོག་གཞི་དེས་བས་

པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གེགས་མེད་ན་རང་ཉིད་ལྟུང་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། གེགས་མེད་ན་

ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བོང་བ་གནམ་དུ་འཕངས་པ་

རང་ཤུགས་ཀིས་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ཉེར་ལེན་སྔ་མ་དང་ཡུལ་གོ་ས་

མཚུངས་པར་སྐྱེད་པ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་གེགས་བེད་པའི་དོན་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

འོག་གཞི་དེ་ཆོས་ཅན། ཆུ་དེ་ལ་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པར་ཐལ། ཕན་པ་ཆུ་
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ལས་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མི་བེད་པ་དེ་ལ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན་ཅི་

ལར་ཆུ་དེ་མི་གཡོ་བར་གནས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་

ཕིར། འདོད་ན་ཆུ་འདི་ནམ་ཡང་གནས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གེགས་མེད་ན་ཐུར་

དུ་ལྟུང་བའི་ཆོས་ཅན་གང་ཞིག་ཐུར་དུ་ལྟུང་བ་ལ་གང་གིས་ཀང་གེགས་བས་པ་མེད་

པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་དེར་ཐལ། འོག་གཞིས་ཆུ་གནས་པར་མ་བས་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འོག་གཞིས་ཆུ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་གེགས་བེད་དོ་ཞེས་བ་བས་ཀང་

ཆུ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆུའི་དངོས་པོའི་སད་ཅིག་མ་རྣམས་ཀི་ཉེ་

བར་ལེན་པ་སྔ་མ་དང་ཡུལ་གོ་ས་མཚུངས་པར་ཆུའི་སད་ཅིག་ཕི་མ་རྣམས་སྐྱེ་བར་

བརོད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། གེགས་བེད་པ་འཐད་པ་གང་ཞིག་དོན་

གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཆུའི་མི་གཡོ་བར་གནས་པ་དེ་འད་བ་ནི་འོག་གཞི་

ལས་སྐྱེ་བར་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལར་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པ་དང༌། རིགས་ཅན་གཞན་ལ་སྦྱར་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ཆུ་སྐྱར་ཆུའི་འབྲས་བུར་ཐལ། དོན་གཞན་གང་ཞིག་དེ་ལས་ཆུ་

དཔོག་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དཔིད་ཀི་དུས་ཀི་དཔག་ཚད་དུ་མར་ཆད་པའི་མ་ངན་གི་

མཐར་ལུས་མ་ཉམས་པར་རང་དབང་དུ་ཡུན་རིང་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་ལྡིང་བའི་ཆུ་སྐྱར་

གནས་པའི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། ཆུ་ཡོད་དེ། དེ་འདའི་ཆུ་སྐྱར་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའི་རགས་དེ་འབྲས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་དེ་

འདའི་ཆུ་སྐྱར་ཡང་གནས་པ་དོན་གཞན་གི་ཆུ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་རོ། །
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གཉིས་པ་ནི། སྔར་གཞི་བརེན་པ་དཔོག་པའི་སབས་སུ་བཤད་པའི་དེའི་འབྲས་

བུ་ཞེས་བཤད་པ་འདིར་ཡང་རེས་སུ་འཇུག་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་འབྲས་རགས་སུ་

གོ་བའི་ཆེད་དུ་དེ་ལར་སྦྱར་བར་བ་བའི་ཕིར། དེ་འདའི་ཆུ་སྐྱར་གི་གནས་པ་ནི་ཆུ་ལ་

བརེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་དེ་ལས་ཆུ་སྐྱར་གི་ལུས་གནས་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། སྔར་བཤད་

པའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པས་ཆུ་སྐྱར་ལ་བལོས་ནས་རང་ཕོགས་

ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་ཆུ་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདའི་ཆུ་སྐྱར་ཆུ་དེའི་

འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་འབྲེལ་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་གོ་བེད་ཡང་དག་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཕོགས་དང་རིགས་པ་འདིས་འདིར་དཔེར་མ་བརོད་པའི་གོ་བར་བེད་པ་གཞན་དག་

ལ་ཡང་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས་གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་གཞན་

པའི་གོ་བར་བེད་པ་ནི་མེད་དེ། འབྲེལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། 

འབྲེལ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་ངེས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །    ། །

གཏན་ཚགིས་ལ་སྣང་སྤྱརི་བཤད་པ།

གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ལར་སྣང་ལ་གཉིས། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་སྤིར་བསྟན་པ་

དང༌། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དེ་ལར་སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་བཤད་ནས་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག་བཀོད་ན་ཕི་རྒོལ་གི་བོ་

ངོར་རོགས་པ་བསྐྱེད་མི་ནུས་པ་ཆོས་ཅན་དང་རགས་ཀི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་
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དང༌། དེ་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་གསུམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མ་གྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་དྲུག་དང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཡང་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། དེ་ལས་གོ་ལྡོག་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

དང༌། གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་དང༌། དེ་ལས་གོ་ལྡོག་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་ལ་ཆ་གཉིས་པ་

དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་མཐོང་ཞིང་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་མཐོང་བ་གང་

ཡིན་ཡང་ལོ་གྱུར་གོ་བའི་ནུས་པ་མེད་པར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། ཕི་རྒོལ་གི་བོ་

ངོར་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གའམ་གང་རུང་དོན་ལ་མ་གྲུབ་བམ་

མ་གྲུབ་ཀང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ལོག་གྱུར་རོགས་པར་འདོད་པ་པོའི་བོ་ངོར་སྒྲུབ་བེད་ཡང་

དག་མིན་ཏེ། ལོག་གྱུར་ཤེས་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་

གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་ཤེས་པར་བེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་པ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་

བ་དང༌། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་མ་གྲུབ་

པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ལོག་གྱུར་ཤེས་པར་བེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། 

ལོག་གྱུར་ཤེས་པར་བེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་གང་གིས་ཤེས་པར་བེད་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་བར་མ་བས་པ་དང༌། བར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྦྱར་བ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་སྒ་

ལས་དོན་རྣལ་མར་མི་གོ་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ནི་ཚུལ་གསུམ་གིས་ལོག་གྱུར་གི་དོན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གོ་བ་ཕོགས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་བལོས་པའི་

ཕིར། ཕོགས་ཆོས་ལ་བལོས་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་ན་ཚང་མང་དུ་མཐོང་བའི་དུ་

བ་ལས་རྒྱ་མཚོར་མེ་མི་རོགས་པ་བཞིན་དུ་རོད་གཞི་དང་རགས་མ་འབྲེལ་བ་ལས་

མི་རོགས་པའི་ཕིར། འབྲེལ་པ་ལ་བལོས་ཏེ། ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཡོད་པ་གང་ཞིག་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ལས་ཀང་རོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་

ཐལ། འབྲེལ་མེད་ལས་རོགས་ན་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་ནམ་ཡང་རོགས་

པས་དོན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཅན་དང་འབྲེལ་བ་ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་

ལྡོག་པའི་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཕི་རྒོལ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་རྒོལ་བ་དག་ལ་

མ་གྲུབ་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ནི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བ་ཡིན་

ཏེ། ལོག་གྱུར་གོ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ནུས་པ་ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་གྲུབ་ཅིང་ཚད་

མས་རོགས་པ་ལ་བལོས་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ལ་མ་གྲུབ་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ལར་

སྣང་དུ་སྟོན་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་

བལོས་ཏེ། གཅིག་ཕོགས་ཆོས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་མ་གྲུབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། ལྡོག་པ་

གྲུབ་པ་ལ་བལོས་ཏེ། དང་གི་སྒས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་གཅིག་ལྡོག་པ་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་
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པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་འཁྲུལ་བ་ཅན་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་

བལོས་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། ཕིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་ན་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། སྒྲུབ་ཆོས་སྔ་མ་ལ་

གཏན་ཚིགས་ནི། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་འམ་གི་སྒས་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་ཀ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་ན་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར། དང་གི་སྒས་ཆོས་སྔ་མ་ལ་གཏན་ཚིགས་ནི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མཐོང་ཡང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་འགལ་བའི་ལྷག་ལྡན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར།

གཏན་ཚགིས་ལར་སྣང་སྗོ་སྗོར་བཤད་པ།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་སོ་སོར་བཤད་པ་དང༌། སྤི་དང་

ཁྱད་པར་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་དང༌། དངོས་པོ་སྟོབས་

ཤུགས་ཀི་སབས་སུ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་མི་སྟོན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

མ་ངསེ་པའ་ིགཏན་ཚགིས་བྱ་ེབྲག་ཏུ་བཤད་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཚུལ་རེ་རེའི་སྐྱོན་ཆགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། ཚུལ་

གཉིས་གཉིས་ཀི་སྐྱོན་ཆགས་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། ཕོགས་ཆོས་དང་ལྡོག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་
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བལོས་ཏེ། ཚུལ་རེ་རེ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལར་སྣང་དུ་འགྱུར་ལ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ལྡོག་པ་གཅིག་པུ་མ་གྲུབ་པའམ་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཡང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལར་སྣང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བཤད་པ་

དང༌། ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

ཕོགས་ཆོས་དོན་དང་ཁས་བངས་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བཤད་པ་

དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། དམ་བཅའི་དོན་དུ་མ་འདུས་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་དང༌། 

དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་ལ་བརེན་པའི་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང༌། དམ་བཅའི་དོན་དུ་འདུས་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཕི་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། དེས་རིགས་ཅན་གཞན་ཡང་རོགས་པར་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཤེས་འདོད་ཆོས་

ཅན་དང་རགས་ཀི་འབྲེལ་བ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། མིག་གི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་མ་

གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཤིང་གི་འཆི་བ་ཕི་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པས་ཁས་མ་བངས་པ་དང༌། འཆི་བ་

ཁས་ལེན་ན་སེམས་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་
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པོ་ནི། སངས་རྒྱས་པ་ལ་གཅེར་བུ་པས་ཤིང་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། སེམས་པ་ཅན་

ཡིན་ཏེ། ཤུན་པ་ཐམས་ཅད་བཤུས་ན་འཆི་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་བཞིན་ཞེས་

བ་བ་ནི་རགས་ཕི་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པས་ཁས་མ་བངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་པ་ནི་སྔོན་

གི་ལས་ཀིས་འཕངས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་དབང་པོ་དང་ཚེའི་རིས་མཐུན་

གསར་དུ་འགགས་པ་ཤི་བ་དང་འགག་པ་འཆི་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །ཚེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་དོད་རིས་མཐུན་གི་རྣམ་

ཤེས་གནས་པའི་རེན་ནོ། །འདི་ལར་སོས་པ་ནི་ལུང་ལས་གྲགས་པའི་གཟུགས་མེད་

ཁམས་པའི་འཆི་བ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་གཅོད་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གཅེར་བུ་པ་དང་འཇིག་རེན་རང་དགའ་བ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་པའི་འཆི་བའི་

མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། ཕ་རོལ་པོའི་ལོག་རོག་འགོག་པ་ལ་དེ་ཙམ་གིས་ནུས་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤིང་འཆི་བར་སངས་རྒྱས་པས་ཀང་ཁས་ལེན་ན་ལོན་ཤིང་

སངས་རྒྱས་པས་སེམས་པ་ཅན་དུ་ཇི་ལར་ཁས་མི་ལེན་ཏེ་སེམས་པ་ཅན་དུ་རགས་

ཀིས་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པར་ཐལ། ལོན་ཤིང་འཆི་བ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་

བངས། གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འཆི་བའི་སྒ་ཤིང་ལ་

འཇུག་པར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྒ་འཇུག་

པས་དོན་གྲུབ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། སམ་པ་ལ་འཆི་བར་མིང་བཏགས་ཀང་སོག་

ཆགས་ཀི་འཆི་བ་ཤིང་ལ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཤིང་འཆི་བ་ཞེས་པའི་སྒ་སྦྱོར་

དུ་ཆུག་ཀང་དེའི་དབང་གིས་འཆི་བའི་དངོས་པོ་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་
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ཏེ། སྒ་ནི་འདོད་པས་འཇུག་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒ་ཙམ་གིས་དོན་གྲུབ་ན་ཧ་

ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཇིག་རེན་པ་འདི་ཤིང་འཆི་བར་ཐ་སད་འདོགས་སུ་ཆུག་ཀང་

སམ་པ་ལ་འཆི་བར་བརོད་པ་ཡིན་གི་སོག་ཆགས་ཀི་འཆི་བ་ལ་བརོད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། སྒ་ཙམ་ལས་དོན་མི་འགྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། སོག་ཆགས་ཀི་འཆི་བ་འདི་ནི་

ཤིང་དག་ལ་མ་གྲུབ་སྟེ། སོག་ཆགས་ཀི་འཆི་བ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

ཡིན་གི་སམ་པ་ཙམ་དེ་ལ་བུ་མ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། མིང་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་དངོས་པོས་གོ་བར་བ་བའི་དོན་གི་

དངོས་པོ་འགྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་གི་དངོས་པོ་ལ་བལོས་པ་མེད་པ་འདོད་

པས་འཇུག་པའི་སྒ་ཙམ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

སྒ་འཇུག་པར་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་དོན་འགྲུབ་པའི་ངེས་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་འདིས་ནི་

ཆོས་ཅན། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གཞན་དག་ཀང་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། གྲངས་ཅན་

གིས་བོ་དང་བདེ་བ་ཆོས་ཅན། སེམས་པ་མེད་པ་བེམ་པོ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་ཅན་དང་མི་

རག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པ་དང་། བེ་བྲག་པས་འཇིག་རེན་གི་གནས་

དང་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་

སྐྱེས་བུས་བོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་ཀིས་བས་པ་ཡིན་ཏེ། དབིབས་ཀི་ཁྱད་པར་

དང་ལྡན་པ་དང༌། སོད་ཅིང་འཇུག་པ་དང༌། དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པར་

བེད་པར་བཀོད་པ་རྣམས་མིང་ཙམ་གྲུབ་ཀང་དོན་མཐུན་སྣང་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་
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ཚིགས་ལར་སྣང་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་གཉིས་པོ་དེར་ཡང་ཕོགས་ཆོས་

མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རོད་གཞི་ལ་རགས་ཀི་སྒ་ཙམ་འབའ་ཞིག་གྲུབ་ཀི་དོན་ནི་གྲུབ་པ་

མ་ཡིན་ལ། སྐྱེས་བུས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་དབིབས་ཀི་

ཁྱད་པར་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གྲངས་ཅན་གིས་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ་དང༌། 

བེ་བྲག་པས་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དགག་པ་

དངོས་དང༌། རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནི། གྲངས་ཅན་གིས་བཀོད་པའི་རགས་དེ་

སངས་རྒྱས་པའི་བོ་ངོར་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རང་བཞིན་ཉམས་པ་མེད་

པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། གནས་སབས་གཙོ་བོའི་ཁུག་མར་ཉེ་བར་ཞི་བ་ནི་མི་རག་

པ་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་པ་གཞན་དག་མི་འདོད་ཅིང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་སྔར་ཡོད་

གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་མི་རག་པ་དང༌། གནས་སབས་མི་གསལ་བར་སོང་བཙམ་

གི་མི་རག་པའི་ཁྱད་པར་བརོད་པར་འདོད་པ་མེད་པའི་ཕིར། མི་རག་པའི་སྤི་གྲུབ་པ་

ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་དེ་གྲུབ་ན་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་རོག་པའི་སོ་ནས་མ་གྲུབ་པར་རོད་པ་

འདི་སླར་ཡང་རང་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་མ་ལུས་པར་འཇུག་པའི་འབྲས་མཚུངས་ཀི་ལག་

ཆོད་ཡིན་པས་ལན་ལོག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལག་ཆོད་ཀི་

ཡུལ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། སྔར་གི་ལན་དེ་ལག་ཆོད་དུ་འགྱུར་བའི་སྒྲུབ་བེད་དགག་

པ་དང༌། སངས་རྒྱས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཁྱད་པར་ལ་བརགས་ནས་སྐྱོན་བརོད་པ་

ལག་ཆོད་དུ་འགྱུར་ཡང་གྲངས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་
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འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་གཏན་

ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་སྒའི་བས་པ་དང་བུམ་པའི་བས་པ་ཕན་ཚུན་རེས་འགྲོ་མི་

བེད་པས་བས་པ་རོད་གཞི་དང་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མི་བེད་ཅེས་པའི་རོད་པ་དེ་འབྲས་

མཚུངས་ཀི་ལག་ཆོད་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པ་ཙམ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེ་དེ་ལར་གྲངས་ཅན་གིས་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་མི་

རག་པའི་ཁྱད་པར་ལ་བརགས་ནས་ཉེས་པ་བརོད་པ་དེ་སུན་འབིན་ལར་སྣང་དུ་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རག་པའི་སྒ་འདི་དོན་གང་དང་འབྲེལ་བའི་མི་རག་པའི་

དངོས་པོ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀས་ཀང་སྤིར་འདོད་པ་

ཡིན་ན་སྔར་ཉེས་པ་བརོད་པ་དེ་ལན་ལོག་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་མི་རག་པ་

ཙམ་གི་དོན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མངོན་གསལ་དུ་སྨྲ་བའི་གྲངས་ཅན་དགག་པ་དང༌། 

གནས་སབས་ལྡོག་པ་མི་རག་པའི་དོན་དུ་སྨྲ་བའི་གྲངས་ཅན་དགག་པ་དང༌། གཉིས་

ཀ་ཐུན་མོང་དུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བོ་ཡུལ་དུ་བསལ་བ་ཙམ་མི་རག་

པའི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་མི་འདོད་པ་དང༌། དེ་མི་རག་པའི་དོན་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་

གི་ཡུལ་དུ་བསལ་བ་ཉིད་མི་རག་པའི་དོན་དུ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་པ་གཞན་དག་མི་རག་པར་མི་འདོད་དེ། འོ་ན་ཅི་

ཞེ་ན་རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉིས་པར་མེད་པར་འགྱུར་བའི་འཇིག་པ་ལ་མི་རག་

པར་འདོད་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རོད་པ་དང༌། ལན་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གལ་ཏེ་ཁྱོད་འདོད་པའི་ཞིག་པ་དང་ཁོ་བོ་ཅག་འདོད་པའི་བསལ་བ་དག་བོ་ཡུལ་དུ་

མི་གསལ་བ་ཉིད་དུ་འད་བའི་ཕིར། གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་མི་གསལ་བ་ཉིད་ཀི་སྤི་མཐུན་

སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། དིས་

པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཅི་སྟེ་མི་རག་པའི་དོན་མི་གསལ་བ་ཞེས་བ་བ་

འདི་ཅི་ཞིག་ཅེས་དིས་པས་མངོན་སུམ་གིས་མི་མཐོང་བའི་བདག་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ནི། གྲངས་ཅན་པ་མི་རག་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ལར་ཁས་ལེན་པ་འདིས་གཙོ་

བོ་དང་སྐྱེས་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། མི་རག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་སྟེ། 

དེར་ཐལ། མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། གསུམ་ག་ཁས་བངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཙོ་བོ་དང་སྐྱེས་བུ་

དུས་ནམ་ཡང་མཐོང་བའི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་ལ་སྔར་ཆོས་གཞན་གསལ་བར་ཡོད་པ་

ཡིན་པ་ཕིས་མི་གསལ་བ་མི་རག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། བོ་བདེ་ཆོས་ཅན། 

ཉམས་པ་མེད་པའི་རག་པའི་རས་ཀི་བདག་ཀང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལེགས་པར་ཐ་སད་

བས་ཏེ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཐལ། སྔར་ཆོས་གཞན་ཡང་ཡིན་ལ་ཕིས་མི་རག་པར་སོང་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགག་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། མི་གསལ་བ་མི་རག་པའི་དོན་དུ་འདོད་པ་བཀག་པ་འདིས་ནི་ཆོས་

ཅན། གནས་སབས་ལྡོག་པར་སྨྲ་བ་ཡང་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་དེའི་གནས་

སབས་ལྡོག་པ་མི་རག་པའི་དོན་དུ་འདོད་པ་ལ་ཡང་དགག་པ་བཤད་པ་ཡིན་པའི་
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ཕིར། གང་ཞིག་གནས་སབས་ལྡོག་པ་བོ་ཡུལ་དུ་བསལ་བ་དང་འད་བར་མི་རག་པའི་

སྒའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་ལ་ཡང་བོ་བདེ་ཆོས་ཅན། གནས་སབས་ལྡོག་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། རང་བཞིན་ཉམས་པ་མེད་པའི་རག་དངོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱད་པར་ཐལ། དེ་ཇི་

ལར་གནས་སབས་ལྡོག་པ་ཡང་ཡིན་ལ་རང་བཞིན་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་པ་མི་

འཐད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཁྱབ་པ་མེད་དེ། གནས་

སབས་ལྡོག་གི་གནས་སབས་ཅན་རང་བཞིན་ནི་ཉམས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་

པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། དིས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་སབས་ཞེས་

བ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཅེས་དིས་པས་ཆུ་འཛིན་པ་དང་ལེན་པ་དང་ལོ་ལྡིར་བ་ལ་སོགས་

པ་དོན་བེད་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་འད་བ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། འདི་བུམ་

པའོ་ཞེས་འཇིག་རེན་འདི་སྒ་དང་འདེས་པར་གང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ལྷག་པར་ཞེན་པ་

འདི་ཡིན་ཏེ། གནས་སབས་དེ་ལོག་ན་གཞན་གནས་སབས་ཅན་མ་ལོག་ཀང་ཆུ་

སྐྱོར་གི་དོན་བེད་ནུས་པ་དང༌། མངོན་སུམ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང༌། བུམ་པའི་ཐ་

སད་ཀིས་མཚོན་པ་འདི་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། 

གནས་སབས་ཅན་གི་བུམ་པ་མི་སིད་པ་དང༌། ཡོད་ཀང་བུམ་པར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། 

དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་གསུམ་ལྡན་དེ་བུམ་པ་ཡིན་པ་དེ་ལ་ན་ནི་འོ་

ན་བུམ་པའི་གནས་སབས་དེ་ཉིད་ཁོ་ན་བུམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་དེ་ནི་མངོན་

སུམ་གིས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་གསུམ་པོ་ཇི་སད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བུམ་པའི་གནས་སབས་དེ་ཡང་ལོག་ལ་གནས་སབས་ཅན་མ་
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ལོག་པར་གནས་པ་ནི་བརྒལ་ཞིང་བརག་པར་བ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། གྲངས་ཅན་གིས་

དེ་ལར་ཁས་བངས་པ་གང་ཞིག །དེ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེ་འད་ཡོད་ཀང་བུམ་པའི་དངོས་པོར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བུམ་

པའི་དངོས་པོ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པའི་དངོས་པོ་

གཅིག་ཉིད་འཇིམ་གོང་དང་ཆུ་སྐྱོར་གི་དོན་བེད་ནུས་པ་དང༌། གོ་དུམ་དུ་སོང་བ་ལ་

སོགས་པ་གནས་སབས་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་ཕིར་ཐ་དད་པར་མངོན་པ་ཡིན་གི་

རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགག་པ་དངོས་དང༌། དེའི་

ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་སབས་ཐ་དད་པ་དེ་ཉིད་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་ཅི་སྟེ་མི་འདོད་དེ་འདོད་རིགས་པར་ཐལ། གནས་སབས་གསུམ་

པོ་ཐ་དད་པ་དེ་ཉིད་རས་སོ་སོར་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་

པའི་དེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། འདོད་ན། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་

དང་གཏི་མུག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཟ་

བར་ཐལ། རས་ཀི་གནས་སབས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན། དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་དེ་ལ་ཡིན་

པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས་བངས། འདོད་ན། དེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་གཙོ་བོ་ཆ་

མེད་གཅིག་བུ་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་གསུམ་གནས་

སབས་ཐ་དད་ཀང་གཙོ་བོ་ཆ་མེད་ཀི་རང་བཞིན་འགའ་ཞིག་རེས་སུ་བེད་པའི་ཕིར། 

རང་བཞིན་ཐ་མི་དད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་གཏི་མུག་
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ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཐ་མི་དད་དུ་ཐལ། ཆ་མེད་ཀི་རང་བཞིན་རེས་སུ་

འབྲེལ་བ་འདི་ནི་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གང་ཟག་སོ་སོའི་

བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཐ་མི་དད་དུ་ཐལ། ཁྱད་ལ་ཡང་

ལོངས་སྤོད་པ་ཡིན་པ་དང༌། བེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པ་དང༌། རྣམ་འགྱུར་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

རང་བཞིན་གཅིག་རེས་སུ་བེད་པར་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

སྔ་ཕི་གཉིས་ཀའི་རགས་བསལ་ཁས་བངས། བདེ་བའི་རང་བཞིན་དང་སྡུག་བསྔལ་

གི་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་ན། བདེ་སྡུག་ཐ་མི་དད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འཇིམ་གོང་ལ་སོགས་པའི་གནས་སབས་གསུམ་རིམས་

ཀིས་མངོན་པར་གསལ་བས་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། ཕི་མ་ཕི་མ་

སྔ་མ་སྔ་མའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འཇིམ་གོང་དང་བུམ་པ་དང་གོ་མོའི་

གནས་སབས་གསུམ་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་ཏེ། རིམས་ཀིས་མངོན་པར་གསལ་བའི་

ཕིར། རང་བཞིན་ཐ་དད་ན་རིམས་ཀིས་མངོན་པར་གསལ་བ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཅིག་ཅར་གསལ་བའི་ཞོ་བུམ་རང་བཞིན་དུ་མར་ཐལ་བ་དང༌། 

རགས་དང་དགག་བའི་ཆོས་ལ་འགལ་བ་ངེས་བེད་མེད་པ་དང༌། གནས་སབས་གསུམ་

ལ་སྔ་ཕིའི་རིམ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཅི་ད་ནི་དུས་མཉམ་པོའི་བུམ་

པ་དང་བཞོ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་རང་བཞིན་དུ་མར་

ཐལ། རིམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཅིག་ཅར་མངོན་པར་གསལ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རིམས་ཀིས་མངོན་པར་གསལ་བ་དང༌། རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་
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འགལ་བ་ཡང་ཅི་ཡིན་ཏེ་འགལ་བ་གཉིས་ཀ་མེད་པར་ཐལ། རིམས་ཀིས་མངོན་པར་

གསལ་བ་ལ་རང་བཞིན་ཐ་མི་དད་པས་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕེས་ན་གསུམ་པོ་དེ་

རིམ་པ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འཇིམ་པ་སོགས་སྔ་མ་སྔ་མ་དེ་སྔོན་དུ་

སོང་བ་མ་གྲུབ་པར་ཕི་མ་ཕི་མ་དེ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། ཕི་མ་ཕི་མ་དེ་

སྔ་མ་སྔ་མ་དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། གནས་སབས་གསུམ་པོ་དེ་ཆེར་སྔ་ཕིའི་རིམ་པ་མེད་པར་ཐལ། 

རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་གཅིག་

གི་བདག་ཉིད་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཕི་མ་ཕི་མ་སྔ་མ་སྔ་མའི་

འབྲས་བུ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རང་བཞིན་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། གལ་

ཏེ་འབྲས་བུ་ཡིན་ན། རང་གི་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་

ཡིན་ན་རང་གི་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་ན་རིགས་པ་ཡིན་ན་ཡང་

འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འབྲས་བུ་རང་གི་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་

ཚུལ་གིས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། འབྲེལ་བ་དེ་ནི་རེས་སུ་འགྲོ་

བ་མེད་པ་ལ་མི་འགྲུབ་པོ་ཞེས་འོག་ནས་བཤད་པར་བ་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། བས་

པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལ་བརགས་ནས་སྐྱོན་བརོད་པ་འབྲས་

མཚུངས་ཀི་ལག་ཆོད་དུ་ཐལ། ཇི་ལར་འབྲེལ་བའི་ཁྱབ་པར་སྒ་དང་སྒ་མ་ཡིན་གི་

བས་པ་གཉིས་པོ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཡིན་པ་སངས་ཀང་སྒ་བུམ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་རང་གི་རྒྱུ་དག་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་བས་པའི་

སྤི་སྒ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དཔེ་དེ་ལར་མི་

རག་པའི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་པར་རོག་པ་མེད་ཀང་ཞིག་པ་དང་ཅིག་ཤོས་བསལ་པ་དག་

ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་མི་རག་པ་ཙམ་ནི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་གང་ལ་མི་རག་པའི་སྒ་འདི་རྒོལ་བ་

གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་མི་རག་པ་ཙམ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཅེར་བུ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་ཉེས་པ་དེ་འཇུག་པ་

དང༌། སམ་པ་ལ་འཆི་བའི་མིང་འདོགས་ན་སེམས་པ་ཅན་དང་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གྲངས་ཅན་ལ་སྐྱོན་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཅེར་བུ་པས་བཀོད་པའི་

གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ལ་བརགས་ནས་སྐྱོན་བརོད་པ་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཤིང་དང་སྐྱེས་བུ་དག་ལ་འཆི་བའི་སྤི་ཡང་ཐུན་མོང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་

པའི་ཕིར། ཤིང་ལ་འཆི་བ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགགས་པ་

སོགས་གང་ཞིག་མཐོང་བས་སོག་ཆགས་གཞན་ལ་ཤི་བར་རོག་པ་དེ་འད་བ་ཤིང་དག་

ལ་དམིགས་ན་ཡང་ཤིང་འཆིའོ་ཤིང་ཤིའོ། །ཞེས་པའི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་རིགས་པ་དེ་

ལར་འགྱུར་ན་ཡང་འཆི་བ་དང་ཤི་བའི་དོན་ཤིང་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཅི་སྟེ་སམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་འཆི་བའི་སྒར་བརོད་ན་སམ་པ་དེ་

ལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་གང་ལས་ལོན་ཤིང་སེམས་ཅན་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། སམ་པ་དེ་སེམས་པ་ཅན་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་པར་བརག་པར་བ་སྟེ་

འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གྲངས་ཅན་གིས་བཀོད་པའི་མི་རག་པ་རགས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་བེ་བྲག་པས་

བཀོད་པ་དེ་ཡང་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུས་བས་པ་ལ་མི་

འཁྲུལ་བའི་དབིབས་ཀང་གནས་ལུས་སོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དབིབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅི་འད་བ་ཞིག་སྐྱེས་བུའི་བོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དུ་

མཐོང་བ་ཡོད་དེ། དཔེ་ཁང་བཟང་དང་ར་བ་ལ་སོགས་པའི་དབིབས་ཀི་བེ་བྲག་ལ་

སྐྱེས་བུས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པ་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཅན་དུ་མཐོང་བའི་ཕིར། 

དབིབས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་དང༌། སོད་ཅིང་འཇུག་པ་དང༌། དོན་བེད་པ་ལ་

སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་འཇིག་རེན་གི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་

རྣམས་སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབིབས་ཀི་ཁྱད་པར་གང་ཞིག་མཐོང་ན་བེད་པ་པོ་

དངོས་སུ་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ལ་ཡང་སྐྱེས་བུས་བས་པའི་བོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཁང་

བཟང་ལ་སོགས་པ་དེ་འད་བ་འཇིག་རེན་གི་གནས་ལུས་སོགས་ཀང་ཡིན་ན། དེ་

ལར་རིགས་པར་འགྱུར་ན་ཡང་དཔེ་དེ་དང་འད་བར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དབིབས་སོགས་བརགས་ལ་དགག་པ་དང༌། ངོ་བོ་དང་ཁྱད་

པར་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་གཙོ་བའི་དཔེ་དང་། མིང་དང་དོན་གཉིས་ཀི་དོན་གཙོ་བའི་

དཔེའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དབིབས་ཁྱད་པར་ཅན་རོད་གཞི་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། དབིབས་ཙམ་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་དོན་དེ་སྒྲུབ་པའི་

རིགས་པ་གཞན་ཡང་སྟོན་པ་ནི། དབིབས་སོགས་ཅི་འད་བ་རང་བིན་གིས་རློབ་ཅིང་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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སྐྱེད་པ་པོ་སྐྱེས་བུའི་བོ་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཅན་དུ་འགྲུབ་

པ་དེ་ལ་སྐྱེས་བུ་ལྷས་བིན་གིས་བས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབིབས་ཆོས་ཅན། 

སྐྱེས་བུས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབིབས་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་རེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིགས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། སྐྱེས་བུས་བས་པའི་དབིབས་དེ་འད་བ་འཇིག་རེན་གི་

གནས་ལུས་སོགས་སྐྱེས་བུས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་

དག་མ་ཡིན་ཏེ། རོད་གཞི་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དབིབས་ཙམ་གི་དོན་རགས་སུ་མི་རུང་བ་དང༌། དབིབས་

ཙམ་གི་སྒ་རགས་སུ་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དབིབས་ཙམ་རགས་སུ་མི་

རུང་བའི་དཔེ་དང༌། རུང་བ་ཁས་ལེན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། འབྲས་མཚུངས་ཀི་

ལག་ཆོད་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དབིབས་ཞེས་པའི་སྒ་མཚུངས་པའི་བརོད་

བ་དབིབས་ལྡན་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མེད་པའི་རགས་ལས་འཇིག་རེན་གི་གནས་ལུས་

སོགས་སྐྱེས་བུས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པར་རེས་སུ་དཔོག་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་སྐྱེས་བུས་བས་པའི་དབིབས་དང་རྒྱུ་རིགས་ཐ་དད་ཀི་དངོས་པོ་ལས་རབ་ཏུ་

གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐྱ་བོའི་རས་ལས་མེ་དཔོག་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དབིབས་ལྡན་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་འཁྲུལ་བ་དེ་ལ་མིན་ན་གྲོགས་

མཁར་ཡང་ར་མཁན་དེས་བས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ར་མཁན་གིས་

བུམ་པ་ལ་སོགས་འཇིམ་པ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་འགའ་ཞིག་བེད་པ་དང་དབིབས་ལྡན་

ཙམ་དུ་མཚུངས་བའི་ཕིར།
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གསུམ་པ་ནི། སྤི་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་ལ་བརགས་ནས་སྐྱོན་

བརོད་པ་འབྲས་མཚུངས་ཀི་ལག་ཆོད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འབྲས་བུའི་སྤིས་ཀང་སྟེ་རོལ་

བྱུང་ཆོས་ཅན། དུང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཕོས་ཆོས་གྲུབ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མི་རག་པ་རེས་འགྲོའི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་

གྲུབ་པའི་ཕིར། རོལ་བ་ལས་གྲུབ་ཟིན་གསལ་བ་དང་རོལ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྱད་

པར་ལ་བརགས་ནས་རོལ་བྱུང་ཙམ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བར་རོད་

པ་ཆོས་ཅན། འབྲས་མཚུངས་ཀི་ལག་ཆོད་དུ་འདོད་དེ། རོལ་བ་ལས་གསལ་བ་དང་

རོལ་བ་ལས་སྐྱེ་བའི་འབྲེལ་བ་ཅན་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་ལ་བརགས་ནས་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་བ་དང་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་བརོད་པའི་ལན་ལོག་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །མ་གྲུབ་པ་དང་

མ་ངེས་པ་ལ་དེའི་སྐྱོན་ནས་བརོད་ན་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའོ། །ཕར་ལ་

འཕངས་པའི་ཉེས་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་ལ་མཚུངས་པར་འཇུག་པ་ནི་སུན་

འབིན་གི་ཐ་ཆད་འབྲས་བུ་དང་མཚུངས་པའི་ལག་ཆོད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དབིབས་ཀི་སྒ་ཙམ་རགས་སུ་མི་རུང་བའི་དཔེ་དང༌། 

རུང་བར་ཁས་ལེན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱེས་བུས་བས་པ་དང་མ་བས་

པའི་རིགས་གཞན་ལ་ནི་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་དབིབས་ཞེས་པའི་སྒ་ཡི་སྤི་ནི་འཇུག་པར་

མཐོང་བ་ལས་སྐྱེས་བུས་བས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་

བའི་ཕིར། དཔེར་ན། དག་ཕོགས་ས་དང་འོད་ཟེར་དང༌། །ཕྱུགས་དང་མིག་དང་རོ་རེ་

དང༌། །མཐོ་རིས་ཆུ་ལ་སོགས་དོན་དགུ་ལ། གོའུའི་སྒ་ཉིད་འཇུག་པའི་ཕིར་ན་རྭ་
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ཅན་དཔོག་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རོད་བེད་ཀི་སྒ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་

ཐལ། སྒ་དེ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ནི་དོན་འགྲུབ་པའི་ཕིར། ཡང་ན་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་ནི་ཞེས་སོ། །ཁྱབ་པར་ཐལ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་དོན་གང་ནའང་འཇུག་པ་

མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བརོད་པར་འདོད་པའི་གཞན་དབང་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ངོ་བོ་གཙོ་བོ་

ཡིན་ཏེ། རགས་ཀི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་རོད་གཞི་ལ་མ་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་

འདིར་འགྱུར་གི། རགས་ཀི་ངོ་བོ་རོད་གཞི་ལ་གྲུབ་ན་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་ཀང་ཕོགས་

ཆོས་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། སྒ་ནི་དེའི་སྟེང་དུ་བས་པ་

ཙམ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་བརེན་པ་སྟེ། ནམ་མཁའི་

ཡོན་ཏན་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་བས་པ་འགོད་ཚུལ་ལར་མ་གྲུབ་ཀང་ཕོགས་

ཆོས་གྲུབ་པ་ལ་མི་གནོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། མིང་དང་དོན་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། 

བས་པ་ཞེས་པའི་སྒ་སྟེ་མིང་སྒ་ལ་འགོད་ཚུལ་ལར་མ་གྲུབ་ཀང་བས་པའི་དངོས་པོ་

ནི་སྒ་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་གྲུབ་ན་ཕོགས་ཆོས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར། སྒ་ལ་བས་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དངོས་སུ་མི་འཇུག་པའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། 

གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྤི་སྒ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན། བུམ་པ་

བས་སོ་ཞེས་པའི་སྒ་ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་བས་པ་ཞེས་པའི་
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མིང་སྒའི་དངོས་མིང་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་བར་ཤེས་པས་ཀང་མིང་དེ་

ལས་སྒ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གོ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སྒ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་དང་

དེའི་དངོས་མིང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དཔེར་ན་འུག་པ་པ་བེ་བྲག་

པ་ལ་སངས་རྒྱས་པས་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། ལུས་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །བེ་བྲག་པས་ཚིག་དོན་

དྲུག་གི་རས་ལ་བདག་དུས་ཕོགས་ནམ་མཁའ་སྟེ་ཁྱབ་པའི་ར་ས་བཞི་དང་འབྱུང་བ་

བཞི་དང་ཡིད་དེ་མ་ཁྱབ་པའི་རས་ལྔ་འདོད་དོ། །ཚད་ལ་ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོ་དང་

རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་བཞིར་འདོད་ཅིང༌། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རག་པ་དང་མི་རག་པ་གཉིས་

གཉིས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །ཚད་ནི་ཚིག་དོན་དྲུག་གི་ནང་ནས་ཡོན་ཏན་དུ་འདོད་

ལ། ལུས་ཅན་ཞེས་པའི་དངོས་མིང་དེ་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་པའི་རས་འབྱུང་

བ་བཞི་ལ་བརེན་པའི་ཚད་ཀི་དངོས་མིང་དུ་འདོད་ཀི། རེག་བ་ཅན་གི་དངོས་མིང་དུ་

མི་འདོད་ཀང་སངས་རྒྱས་པས་དོན་གང་གི་དངོས་མིང་དུ་འདོད་པའི་དོན་རེག་བ་

ཅན་དེ་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་གི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བེ་བྲག་པའི་བོ་

ངོར་གྲུབ་པས་ཕོགས་ཆོས་འགྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །བེ་བྲག་པའི་བོ་ངོར་འབྱུང་བཞིའི་

རྡུལ་ཕྲན་ལུས་ཅན་དུ་འགྲུབ་ཀང་ལུས་ཅན་ཞེས་པའི་མིང་དེ་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་

གི ་དངོས་མིང་དུ་མ་གྲུབ་པ་སྔར་བཤད་པའི ་དོན་དང་འད་བར་ཤེས་པར་

བའོ། །སོགས་པས་ཐོགས་བཅས་གཟུང་སྟེ། བེ་བྲག་པས་རྡུལ་ཕྲན་ལ་ཐོགས་

བཅས་ཀི་མིང་མི་འདོགས་ཀང་དོན་གཟུགས་ཅན་གཞན་གི་གོ་འགེགས་པ་གྲུབ་པ་

བཞིན་ནོ། །དེ་དག་གི་སྤོས་པ་རྒྱས་པར་ནི་རྣམ་འགྲེལ་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་པ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ལས་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚུལ་གསུམ་ལུང་ལ་བརེན་པའི་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གང་རུང་ལ་

མ་གྲུབ་པ་རེས་དཔག་གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་

ཡུལ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། ཡུལ་གཞན་ལ་གསལ་བའི་དཔེ་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་གི་གནོད་བེད་ནུས་པ་མེད་

པ་དང༌། དགོས་པ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེར་ན། སྒ་མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་བ་

དཔོད་པ་བ་དང་བར་སྤོད་པ་ལ་བེ་བྲག་པས་སྒ་ཆོས་ཅན་མི་རག་སྟེ་བས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་བཀོད་པ་ན་གཉིས་པོ་ན་རེ། བསྟན་བཅོས་ལས་སྒ་གྲུབ་ཟིན་རྐེན་གིས་གསལ་

བར་བཤད་ཀི། གསར་དུ་བས་པར་མ་བཤད་པས་བས་པ་ཉིད་ཀི་གཏན་ཙིགས་ཕི་

རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་པོ་ཞེས་བསྟན་བཅོས་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས་

ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པར་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་ཆོས་ཅན། རེས་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་

སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་མཐོང་བ་ལ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་བངས་པས་མ་གྲུབ་པར་རོད་

པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་དང༌། དངོས་སྟོབས་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བསྟན་བཅོས་སྒྲུབ་

བེད་དུ་འཇུག་པའི་སབས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་བས་པ་ཡིན་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པས་ཕོགས་ཆོས་ཕི་རྒོལ་ལ་

མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་བས་

བསྟན་བཅོས་བཀོད་པ་ཅི་ཞིག་བ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་

ཉིད་ཀིས་གནོད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས། སྒ་བས་པ་དེའི་ངོ་བོར་དངོས་སྟོབས་
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ཀི་ཚད་མས་མ་རོགས་ན་ཡང་ལུང་ལ་བརེན་པའི་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དགོས་པ་མེད་

པར་ཐལ། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ལ་བརེན་པའི་ཉེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་བཅོས་ལ་བརེན་པའི་རེས་སུ་དཔག་

པ་ཉིད་ལ་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་བཅོས་ཀི་སོ་ནས་ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གང་ཡང་

རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་སིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་

སྟོབས་དང་ལུང་གི་སབས་གང་རུང་ལ་སིད་པ་གང་ཞིག་དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་

ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་དགོས་ནུས་མེད་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། མདོ་མཛད་པས་ཕོགས་མཚོན་གི་དཔེ་

བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་རྒྱབ་རེན་ལུང་ལ་བརེན་པའི་

གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པའི་གསལ་བའི་དཔེར་བརོད་པ་མ་སྨྲས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

ལུང་ལ་བརེན་པ་ལས་གཞན་དངོས་སྟོབས་ལ་ནི་སྒ་བས་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་སྐྱོན་

མེད་ལ་མ་གྲུབ་ན་ནི། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་མ་ཤེས་པའི་ཕིར་སྐྱོན་དུ་སོང་གི་

ལུང་ལ་བརེན་ནས་སྐྱོན་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་པ་དེས་ན་མ་སྨྲས་པའི་ཕིར། འོ་ན་སྔར་

གཅེར་བུ་པ་དང་གྲངས་ཅན་པས་དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་ལ་བརེན་པའི་

གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་ཕི་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་ཇི་ལར་ཡིན་ཞེ་ན། གཏན་

ཚིགས་ལར་སྣང་གཉིས་པོ་དེ་ཡང་རྒྱབ་རེན་ལུང་ལ་ངེས་པར་བརེན་དགོས་པའི་གང་

རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཅེར་བུ་པ་དང་གྲངས་ཅན་གིས་གཏན་ཚིགས་ཀི་

རང་བཞིན་མ་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་བརོད་པའི་ཕིར།



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་མདོ་མཛད་པས་བེ་བྲག་པས་བཀོད་པའི་བས་པ་མངོན་

གསལ་དུ་སྨྲ་བ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་དཔེར་བརོད་པ་ཇི་ལར་ཞེ་ན། སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་

གང་པོ་ཉིད་ཀིས་ནི་དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་ལུང་ལ་བརེན་ནས་གང་རུང་ལ་མ་

གྲུབ་པའི་གསལ་བའི་དཔེ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་བརོད་པའི་ཕོགས་ཙམ་

ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དམ་བཅའི་དོན་དུ་འདུས་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་

ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རོད་གཞི་

དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། མི་མཐུན་

ཕོགས་ལས་གཞན་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ང༌། དངོས་མེད་

གཞན་ལས་གྲོལ་བ་གཙོ་བོ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་མེད་པར་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། དེས་ཅིག་ཤོས་ཀང་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྒྱས་པར་བཤད་

པ་དང༌། རོད་པ་སང་བ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཤེས་འདོད་མེད་

ནས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། འབྲེལ་བ་ལ་མ་ལོས་པར་གོ་བེད་དུ་

འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རོད་གཞི་དང་ལྡོག་པ་ཐ་མི་དད་སྒྲུབ་བེད་

དུ་མི་རུང་བ་དང༌། དེ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་དོན་མེད་པ་དང༌། དམ་བཅའ་ཙམ་

ནས་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཡང་དཔེར་ན་སྒ་མི་རག་སྟེ། སྒ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་དམ་བཅས་པའི་དོན་གི་ཕོགས་གཅིག་ཤེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་གི་ལྡོག་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 406  

བརོད་པ་དེ་ཡང་རིགས་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཤེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་དང་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དག་ནི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཅན་སྒ་རང་ཉིད་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྒ་དེ་ཉིད་

གཏན་ཚིགས་ཀི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པར་བརོད་རིགས་ཏེ། ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་གི་

ཚུལ་གིས་རོགས་པ་སྐྱེད་པའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒ་དེ་ཉིད་སྒ་མི་རག་པ་དེའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒ་

མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བསྟན་པ་དོན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པ་

དེའི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་སབས་དེའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྔར་བསྒྲུབ་བའི་རང་བཞིན་དུ་བསྟན་ལ་ཕིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པས་དོན་མེད་པར་

ག་ལ་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་ལ་རོད་གཞི་

ཉིད་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་ཀི་རོད་གཞི་ལས་ཁྱད་པར་གཞན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བསྟན་པ་ནི་

མེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སྒ་མི་རག་ཅེས་ཕོགས་བསྟན་པ་ཉིད་ན་སྒ་མི་རག་པ་དེ་ལར་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པ་དེ་སྒ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་

པ་དེ་ལར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཕིས་ཀང་གཏན་ཚིགས་འགོད་པའི་དུས་

སུ་རང་ཉིད་ཁོ་ནས་མི་རག་པ་འགྲུབ་པ་དེ་ལར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སྒ་དེ་རང་ཉིད་

བདག་ཉིད་ཀི་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་

མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་སྟེ་སྒ་ཞེས་པའི་མིང་
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སྒ་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཅི་ལར་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ངོ་བོ་

གྲུབ་ཀང་གོ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། ལྡོག་པ་གཅིག་ལ་གཞི་རགས་མི་རུང་བ་དང༌། 

དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒའི་སྟེང་དུ་སྒ་གྲུབ་ཀང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

མ་གྲུབ་པར་བརོད་རིགས་ཏེ། དེ་བདག་ཉིད་ཀི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་

ཀི་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་བེད་བགོད་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་དང༌། རོད་པ་

མེད་པར་ཐལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་དེ་ནི་ཕོགས་སུ་བས་ལ་གང་ཞིག་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བའི་སྒ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོད་

གཞི་ལས་ཁྱབ་ཆུང་བ་དང་རོད་གཞི་དང་ལྡོག་པ་ཐ་མི་དད་པ་ཕོགས་ཆོས་སུ་མི་

འདུས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒ་དེ་ཉིད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་ན་ནི། དམ་བཅས་ཙམ་གིས་གྲུབ་པས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་བསྟན་པར་མི་བའོ་ཞེས་

བརོད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒ་རག་མི་རག་རོད་པ་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་གྲུབ་

ཙམ་ནས་རག་ཏུ་མི་རག་པ་དེའི་ངོ་བོར་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དཔེ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་

མ་མཐོང་བའི་ཕིར། སྒ་གྲུབ་ཙམ་ནས་མི་རག་པ་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། 

སྒས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་མ་

གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་ཅི་རགས་ཡང་དག་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་

ཀི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་རེས་སུ་འགྲོའམ་སྟེ་རེས་སུ་མི་འགྲོ་བའི་ཕིར།
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྒོན་མེས་གཟུགས་གསལ་བ་འབྲེལ་བ་ལ་མི་ལོས་པ་

དང༌། རགས་དང་རགས་ཅན་དེ་དང་མི་མཚུངས་པ་དང༌། རོད་གཞི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན་

རང་ཉིད་རོགས་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒོན་མེ་ལ་

སོགས་པ་ནི་གཟུགས་གསལ་བར་བེད་པ་འབྲེལ་བ་ལ་ལོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒོན་མེ་

རང་ཉིད་བོ་ཡུལ་དུ་དེ་ལར་གསལ་བས་གཟུགས་དང་རང་གི་བདག་ཉིད་ཅིག་ཅར་

གསལ་བར་བེད་པ་ཞེས་བརོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒོན་མེ་རང་གི་ངོ་བོ་རུང་བ་སྟེ་

བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་དང་བདག་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ཅིག་ཅར་སྐྱེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རགས་དང་རགས་ཅན་ནི་སྒོན་མེས་རང་ཡུལ་གསལ་བར་བེད་པ་

དེ་ལར་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དངོས་པོ་ནི་རགས་ཆོས་ཐ་དད་པའི་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་ལ་

བརེན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒོན་མེ་རང་ཉིད་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་

བ་ཙམ་དེའི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་གསལ་བར་བེད་ལ་རགས་རང་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་རང་ཉིད་གྱུར་པས་ནི་དེའི་ཡུལ་དུ་རགས་ཅན་རོགས་པར་

བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སྒ་རོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྒ་མི་རག་པ་རོགས་པའི་ཐལ་

བ་འདིར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆོས་ཅན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་སྒ་དེ་ཉིད་སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་གཞན་ལ་མ་བརེན་པར་སྒ་དང་

མི་རག་པའི་འབྲེལ་བ་ངེས་པར་བར་མེད་ལ་སྒ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྒ་མི་རག་པ་གོ་བར་

བེད་ན་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་ངེས་དགོས་པས་སྒ་ངེས་པའི་
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ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་ངེས་པ་མ་གཏོགས་ངེས་བེད་གཞན་མེད་པར་

ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་བས་མི་རག་པ་ལ་བུ་

གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རས་ལ་ཅ་ཤས་མེད་པས་ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་གི་དབེ་བ་ཐ་དད་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་

རགས་སུ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་འདི་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་

བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་བརེན་པའི་རྣམ་

གཞག་ཏུ་བཤད་ཟིན་པ་དང༌། དེ་ལར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་

ནི། སྒ་བས་མི་རག་པ་འདི་ལ་རས་གཅིག་ཀང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བེད་

པ་ཐ་དད་པའི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ལོགས་ཐ་དད་ལས་

ལོག་པའི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་བརེན་པའི་རྣམ་གཞག་ཏུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒ་བས་མི་རག་པ་གསུམ་གི་ཐ་དད་པའི་ཆ་དང༌། ཆོས་དང་ཆོས་

ཅན་སོགས་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། རས་དེ་ཉིད་དང་རས་གཞན་ཉིད་

འགོག་པ་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པ་རྣམ་པར་དཔད་ན་ནི་རས་སུ་གྲུབ་པ་དེ་ལ་

བུར་གྱུར་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཅི་ལར་ཆོས་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་ཀི་ཐ་སད་འཐད་

ཅེ་ན། དེ་གསུམ་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངོར་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལ་བརེན་

ནས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་རེས་སུ་

དཔག་པར་བ་བའི་ཐ་སད་ནི་རོག་པའི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་པ་ལ་

བརེན་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོག་པས་བཏགས་པའི་ཐ་དད་ལ་བརེན་ནས་རང་མཚན་

ཐོབ་པ་འཐད་པ་དང༌། འདིར་རོག་པས་བཏགས་པའི་ཐ་དད་ཀང་མེད་པས་མ་གྲུབ་

པར་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། རོག་པས་བཏགས་པའི་ཆོས་ཆོས་ཅན་ལ་བརེན་ནས་

རང་མཆན་མི་ཐོབ་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། སྒ་བས་མི་རག་པ་བདག་ཉིད་ཇི་ལའི་

ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པ་ཉིད་ཀི་རང་མཚན་ཐོབ་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་གི་རོག་

ཤེས་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་སྣང་བར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཆོས་

ཅན་གི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་རེན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་སྒ་རགས་སུ་བཀོད་པ་འདིར་ནི་ཆོས་ཅན། 

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་ཐ་སད་

ཀིས་བཞག་པ་ཐ་དད་དུ་རོག་བོ་ལ་སྣང་བ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཅན་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ཅན་གི་ལྡོག་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཞག་པ་དེས་ནའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་

བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཅན་ནི་ལོག་གྱུར་གོ་བེད་ཀི་

གཏན་ཚིགས་སུ་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་སྟེ། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། དམ་བཅའ་ཙམ་གིས་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང༌། 

རེས་འགྲོ་མ་གྲུབ་པ་ལན་དུ་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རོད་གཞི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་

བར་བསྟན་པ་འདིས་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀང་མི་རུང་བར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེར་

ཡང་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་དོན་གིས་བསྟན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་རག་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དེར་ཡང་

སྔ་མ་བཞིན་དམ་བཅས་ཙམ་ནས་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བར་བརོད་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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རིགས་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་མི་རག་པ་དེ་ཉིད་ལས་སྒ་མི་རག་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་

ཁས་བངས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མི་རག་པ་དེ་ནི་སྔ་མ་ཁོ་ན་དམ་བཅས་ཡན་ལག་

ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། རེས་སུ་འགྲོ་བ་མ་གྲུབ་པར་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་

བེད་དུ་བརོད་པ་ལ་ཡང་འབྲེལ་བ་མེད་དེ། མི་རག་པ་དེ་ཉིད་བདག་ཉིད་ལ་རེས་སུ་

འགྲོ་བའི་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་དག་ལ་མ་གྲུབ་པའི་

སྐྱོན་བརོད་པ་འོ་ན་གང་གི་ཚེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་ལས་གཞན་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་པ་དེའི་ཚེ་ཅི་ལར་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་མེད་པ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

མེད་པར་ངེས་པ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་མི་

མཐུན་ཕོགས་ལས་གཞན་ཡིན་པ་རོད་གཞི་ལ་མཐུན་ཕོགས་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་མི་

རུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཤེས་འདོད་མེད་པའི་མ་གྲུབ་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་

པ་དང༌། གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་པའི་སྐྱོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་

ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་གཞན་ཡིན་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ལ་ཡང་

ཤེས་འདོད་མེད་པའི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་མེད་པ་

ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་ལ་དེ་ལས་གཞན་པ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ལྡོག་པ་དེ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཕོགས་དང་

མཐུན་པའི་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འགལ་བ་ཕན་

ཚུན་ཐ་དད་པའི་ཕིར། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཕོགས་རོད་གཞི་ལ་

འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཕོགས་ཆོས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནམ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། དིས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ལོས་གཞི་གསུམ་འགལ་བ་ཐ་དད་པའི་ཕོགས་གང་ཞིག་ཡིན་ལ་གང་ལས་གཞན་

པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀང་གང་ཞིག་ཡིན་དིས་པས་གཞི་གང་ལ་ཆོས་འགའ་

ཞིག་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་གཞི་དེ་ནི་ཕོགས་ཡིན་ལ་གཞི་དང་ཆོས་དེ་མེད་པ་ནི་མི་

མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བས་དགག་

བ་ལ་མི་གནོད་པར་ཐལ་བ་དང༌། འདོད་པས་བཞག་ཀང་གནོད་ན་མ་ངེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་མི་སིད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལར་ཡིན་པ་འོ་ན་ནི་ཕོགས་དང་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཚོགས་པས་དངོས་པོའི་དབང་གིས་རྣམ་པར་གནས་པའི་མི་

མཐུན་ཕོགས་ལས་གཞན་ཡིན་ཞིང་དེ་སེལ་བར་ཇི་ལར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཕོགས་དེ་འདོད་པས་བཞག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་འགའ་ཡང་མ་ངེས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་

པས་བཞག་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་ཀིས་མི་མཐུན་ཕོགས་སེལ་བ་ཡིན་པ་

དེ་ལ་ནའི་ཕིར། ལོས་གཞི་གསུམ་པོ་འགལ་བ་སོ་སོར་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ལོས་གཞི་གསུམ་དུ་བས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀང་འདོད་པས་བས་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་མང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་གང་གི་དོན་དུ་གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་བསྒྲུབ་

བ་མ་གྲུབ་པའི་སྔར་མ་གྲུབ་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆོས་མ་ཡིན་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་ཡང་ཆོས་ཅན་ལ་ཕོགས་

ཆོས་འཇལ་བའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་

ཅི་ཞེ་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་མེད་པར་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་པ་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཡིན་ནོ། །རོད་གཞི་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་པར་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་ངེས་པའི་

ཕིར་ཆོས་ཅན་ལ་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་རེ་ཤིག་གྲུབ་བོ་དེས་ན་མི་

མཐུན་པའི་ཕོགས་ལས་གཞན་ཡིན་པ་གྲུབ་ན་དེ་ནས་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་ཅེས་

བརོད་པ་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལྡོག་ཁྱབ་མ་ངེས་པའི་རགས་

ཀིས་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང༌། དགག་བ་འགོག་མི་ནུས་པ་དང༌། རོད་པ་སྨྲ་

བ་པོ་བཞད་གད་ཀི་གནས་སུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆོས་དངོས་པོ་ལ་མེད་ཀང་མེད་པར་མ་ངེས་པ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཞི་འདུས་

མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་བུ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་པ་ལ་མེད་པར་ཚད་

མས་ངེས་པ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས། འདོད་ན་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཆོས་ཅན། 

བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་དངོས་པོ་ལ་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པར་མ་ངེས་པའི་རང་བཞིན་
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ཅན་དུ་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དངོས་པོ་ལ་མེད་པ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཞི་ལ་

ཞུགས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། འདོད་ན། རགས་འདི་སྒ་མི་རག་པ་ཇི་ལར་སྒྲུབ་པར་བེད་

པར་འགྱུར་ཏེ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། རགས་ཡང་དག་དེའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཕོགས་

གཅིག་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ལྡོག་

པ་མ་ངེས་པའི་རགས་དེ་ཉིད་ཀིས་རོད་གཞི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལྡན་དུ་ངེས་པར་བེད་

དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལར་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ངེས་པ་ལས་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པར་འགྱུར་

ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་རགས་ཡང་

དག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་བཀོད་པའི་མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་

གཞིར་ཇི་ལར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པར་ངེས་ཏེ་མ་ངེས་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་སྟོན་པའི་སྒས་ནི་དངོས་པོ་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་པའི་གཞི་ལ་ཁྱོད་ཞུགས་

པར་བསྟན་པས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་མ་ངེས་པར་བརོད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་པར་ངེས་པ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་སྒ་མི་རག་

པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཁས་ལེན་པའི་རྒོལ་བ་ཆོས་ཅན། ལེགས་པར་བརོད་པ་ཡིན་

པས་ཏེ་བཞད་གད་ཀི་གནས་སུ་ཐལ། གང་གི་ཕིར་ན། གཏན་ཚིགས་འདིའི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་དོན་ལ་མེད་ཀང་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཞི་འདིར་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བ་དེའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་འདི་མི་མཐུན་པའི་གཞི་འདི་ན་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་

བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ཕིར།



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།

 415  

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མཐུན་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་དངོས་འགལ་དུ་

སྒྲུབ་པ་དང༌། རོད་པ་སང་བ་དང༌། རོད་གཞི་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་ཁྱབ་པ་དཔེའི་

སྟེང་དུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕུང་གསུམ་མེད་པ་དང་། 

རོད་གཞི་ལ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁེགས་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་མེད་ལས་གཞན་པ་དང་ཆོས་མེད་དུ་ངེས་པ་ལས་གཞན་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་

མ་གྲུབ་པ་དང་མ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར། བས་པ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་དང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ལྡོག་པ་

ལ་རོད་གཞི་ཕུང་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་

ལ་མི་ལོས་པ་སྟེ། རོད་གཞི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གཟུང་ངམ་མ་བཟུང་ཡང་ཕུང་གསུམ་

ཁེགས་པའི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་དེའི་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་

མཐུན་ཕོགས་དེ་དག་ནི་ཅོས་ཅན། དགག་ཕོགས་དང་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་ཕུང་པོ་

གསུམ་པ་ལྡོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་

དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་གཞན་པ་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོད་གཞི་ལ་མི་རག་པར་མེད་པ་

ལས་ལྡོག་པ་ངེས་པ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ་འགྲུབ་པ་ཅི་

ལར་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། གཞི་གང་ལ་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་

ཕོགས་དེ་དག་ལས་གཅིག་ལྡོག་པ་ནི་གཞན་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་

ཅིག །རགས་ཡང་དག་གི་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་
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འདོད་པ་ནི་འདིར་བསྟན་པའི་རིགས་པ་འདི་དག་དང་འགལ་ཞིང་དངོས་འགལ་མི་

སིད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། མེ་ཡོད་མེད་དངོས་འགལ་དུ་ཁས་ལེན་

པ་ལ་ཡང་རིགས་པ་དེ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དགག་ཕོགས་སམ་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་

ཕུང་གསུམ་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་ན་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་དངོས་འགལ་འདོར་

བ་ཡིན་གི། དངོས་འགལ་གི་ཡ་གལ་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་གཞི་ཚད་མས་གྲུབ་

པས་དངོས་འགལ་ག་ལ་འཇིག །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། དེའི་ལན་ནོ། །དང་

པོ་ནི། རོད་གཞི་ལ་མི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་མ་གྲུབ་ན་ཅི་དེ་ནི་ཤེས་འདོད་ཀི་བེ་

བྲག་དང་ལྡན་པའི་ཕོགས་ཀང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སྟོང་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

སུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཕོགས་ཀང་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་རྣམ་གྲངས་

ཀིས་ན་འགྱུར་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། སྒ་དེ་བས་པས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། འོ་ན་མཚན་ཉིད་འཆོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཆོལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་ཤེས་

འདོད་ཀི་བེ་བྲག་དང་ལྡན་པའི་གཞི་ཕོགས་སུ་འཇོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དབེ་བ་ནི་

མ་འཆོལ་བར་བརོད་ཟིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། རོད་གཞི་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་པ་

བཅད་པའི་དོན་དུ་གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོད་གཞི་མི་

མཐུན་པའི་ཕོགས་སུ་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། རོད་གཞི་རྣམ་

གྲངས་ཀིས་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་མི་འགྱུར་བ་འགལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། ཚུལ་གསུམ་བསྟན་པས་དམ་བཅའ་ཤུགས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ལ་འཕེན་པ་དང༌། དེས་འཕངས་པའི་ཕོགས་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རོད་གཞི་

མི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡིན་པར་མ་ངེས་ན་རོད་གཞི་ལ་ཞུགས་པའི་རགས་ལ་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཀི་ཁྱབ་པ་མི་ངེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རོད་གཞི་ཕུང་གསུམ་དུ་འགྱུར་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་རོད་གཞི་ལ་རགས་ཞུགས་ན་ཁྱབ་པ་མི་འགྲུབ་པའི་སྐྱོན་

འདིར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གིས་གཏན་ཚིགས་ཀི་འབྲེལ་

བ་སྟོན་པའི་དུས་ན་ཕོགས་རོད་གཞི་དང་དམ་བཅས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པའི་

རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཀི་འབྲེལ་བ་སྟོན་པའི་དུས་ན་རོད་གཞི་དང་དམ་

བཅས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་དེ་འབའ་ཞིག་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་དག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་མེད་པ་དག་ཏུ་ལྡོག་པ་

ཅན་དུ་བསྟན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ་དེ་དང་རགས་དེ་རང་ཉིད་རོད་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་

ཤུགས་ཀིས་རོད་གཞི་དེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལྡན་དེ་ལ་བུར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དེའི་ཤུགས་ཀི་ཡུལ་ཚུལ་གསུམ་བསྟན་པའི་

རེས་ཐོགས་པ་དེ་ནི་ཕོགས་ཞེས་བརོད་དེ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉིས་ཀར་གིས་

དམ་བཅའ་ཤུགས་ལ་འཕེན་པར་བེད་ཀི། དངོས་སུ་མི་སྟོན་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དམ་བཅའ་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ངོ་བོའི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་འོངས་པའི་ཆོས་དམ་

བཅའ་ནི་འབྲེལ་བ་སྟོན་པར་བེད་པའི་དུས་ན་དངོས་ཀི་བསྟན་བར་མེད་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། དེ་ལར་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། མི་མཐུན་ཕོགས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ལས་གཞན་ཡིན་པ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་ན་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པས་ཚུལ་དེ་ལར་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

གྲངས་ཅན་པ་ན་རེ། མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་གཞན་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་རུང་བ་འོ་

ན་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བོ་དེ་ལས་ཟློག་པའི་དངོས་མེད་གཞན་

ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རགས་སུ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་འདི་

མེད་དེ་གཙོ་བོ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་མེད་ལས་གྲོལ་བ་ཞེས་པའི་གཞན་སོས་པའི་

ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་ཙམ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་དང་བྲལ་བ་འབའ་ཞིག་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

སུ་འགྱུར་གི། དངོས་པོར་མེད་པ་འགའ་ཞིག་དང་བྲལ་བ་ནི་རགས་ཡིན་གི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དག་ཁྱད་པར་

ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགག་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དང༌། དེས་རིགས་

ཅན་གཞན་ཡང་ཁེགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞན་གི་ཁྱད་པར་གིས་གྲངས་

ཅན་རང་གི་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་དང༌། གཞན་གི་ཁྱད་པར་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་མ་

བངས་པ་དང༌། གཞན་གི་ཁྱད་པར་དངོས་པོ་ལ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གྲངས་

ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་འདི་ལ་ཡང་གཞན་གི་ཁྱད་པར་ཉེ་བར་བཟུང་བ་ནི། གཙོ་བོ་

དངོས་པོ་ཡིན་པས་གྲངས་ཅན་གི་འདོད་པ་ཉིད་ལ་གནོད་པར་བེད་པར་ཐལ། 

རགས་ཀི་ཁྱད་པར་གིས་གཙོ་བོ་དངོས་མེད་དུ་འཕེན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ཅེ་

ན། གཙོ་བོ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་མེད་ལས་གྲོལ་བ་ཞེས་པའི་གཞན་སོས་པའི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཙོ་བོ་དེ་དངོས་པོ་མེད་

པར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མ་ཐ་རའི་བུ་བྲམ་ཟེ་ཡིན་ན་མ་ཐ་རའི་བུ་ལས་

གཞན་པའི་བྲམ་ཟེ་ལ་ཟན་བིན་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ལ་བུ་རིགས་ཏེ། དེ་བྲམ་ཟེ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་མིན་ན་བྲམ་ཟེ་ལ་ཟན་བིན་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ཉིད་བརོད་པ་རིགས་པར་འགྱུར་

གི་དེའི་བུ་ལས་གཞན་པ་ཞེས་པའི་ཁྱད་པར་དོན་མེད་པར་ཐལ། མ་ཐ་རའི་བུ་བྲམ་

ཟེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རགས་དེས་གཙོ་བོ་

དངོས་མེད་དུ་འཕེན་ཡང་གཙོ་བོ་དངོས་པོར་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་ཕ་རོལ་པོ་

སངས་རྒྱས་པའི་བསམ་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་གཙོ་བོ་ལས་

གཞན་པའི་དངོས་མེད་ལས་གྲོལ་བ་ཞེས་དེ་སད་ཅེས་བརོད་དོ། །དེས་ན་གཙོ་བོ་

དངོས་པོ་མེད་པ་གཞན་དང་བྲལ་བར་ཕི་རྒོལ་ཁྱོད་ཀིས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་བ་བའི་དོན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཞན་གི་དོན་ལ་བརགས་ལ་དགག་

པ་དང༌། དེ་ལར་བརགས་པས་རགས་དེ་མ་གྲུབ་པའམ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། དངོས་མེད་ལ་རས་གཞན་གི་རྣམ་དབེ་མེད་པ་དང༌། ཡོད་ན་དངོས་

པོར་ཐལ་བ་དང༌། རོག་བཏགས་ཀི་དངོས་མེད་གཞན་ལས་གྲོལ་བས་གཙོ་བོ་དངོས་

པོར་མི་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་མེད་དེ་ལ་ཡང་ཆོས་

ཅན། ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། དོན་

དམ་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། རས་གཅིག་གི་རང་བཞིན་རས་གཞན་ལ་

མ་མཐོང་ཞིང་མངོན་སུམ་གིས་སོ་སོར་མཐོང་བས་འདི་འདི་ལས་རས་ཐ་དད་པ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 420  

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཚད་མའི་བོས་རོགས་པ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་དེ་འད་ག་ལ་ཡོད་དེ་

མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རས་གཞན་

གི་དབེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། རས་གཞན་དེ་ནི་དངོས་པོར་ཡོད་པའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རོག་པས་བཏགས་པའི་ཐ་དད་ནི་བརོད་ཚུལ་ཐ་དད་ཙམ་

དུ་ཟད་པ་དང༌། དེས་དངོས་པོ་གྲུབ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། དངོས་པོར་གྲུབ་ན་དངོས་

མེད་འཇིག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་རོག་པས་བཀོད་པའི་ཐ་དད་པ་འདི་དག་ཆོས་

ཅན། བདག་ཉིད་རས་སུ་མེད་པ་ཡིན་ཡང་གཞན་དང་གཞན་གི་རྣམ་པར་དབེ་བ་དེ་

དང་ལྡན་པ་ལ་བུར་སྟོན་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྨྲ་བ་པོ་དག་གི་བརོད་པའ་

ཚུལ་མི་འད་བ་གཞན་དང་གཞན་གིས་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་སྟོན་པར་བེད་པ་འབའ་ཞིག་

ཏུ་ཟད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒ་དང་རོག་པ་དེས་བས་ཤིང་བཏགས་པའི་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པར་

དབེ་བ་ནི་དངོས་པོ་ཐ་དད་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་རེན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་འདོད་པ་ཙམ་

གིས་འདོད་དོན་འགྲུབ་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དངོས་མེད་ལ་དོན་གཞན་གི་རྣམ་དབེ་འདོད་པ་འདིས་ནི་གཙོ་

བོ་དང་རི་བོང་གི་རྭ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དངོས་པོ་མེད་པ་འཇིག་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། དངོས་མེད་ལ་གཅིག་ལས་གཅིག་རས་ཐ་དད་པ་ཡོད་པ་དང་རེས་སུ་

འབྲེལ་བར་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ན་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཞན་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་ཞེས་བ་

བའི་གཏན་ཚིགས་འདི་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དམ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། རོག་པས་

བཏགས་པའི་གཞན་ལས་གྲོལ་བ་རགས་སུ་འགོད་ན་འཁྲུལ། རས་གཞན་ལས་གྲོལ་

བ་རགས་སུ་འགོད་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། གྲངས་ཅན་འདོད་པའི་དངོས་མེད་མཐའ་དག་ལས་གྲོལ་བ་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཅི་སྟེ་ཡང་གྲངས་ཅན་པ་དེའི་དངོས་མེད་དུ་མངོན་པར་

འདོད་པ་འགའ་ཞིག་ལས་ཐ་དད་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་སྟེ་ཡིན་པས་གཙོ་བོ་

དངོས་པོ་དེ་ལར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཞེས་ཁས་བངས་རེས་སུ་བརོད་ནས་དེ་

དགག་པ་ལ་གསུམ། གྲངས་ཅན་འདོད་པའི་དངོས་མེད་ལས་གྲོལ་བ་གཏན་ཚིགས་

མ་ཡིན་པ་དང༌། གྲངས་ཅན་གི་འདོད་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་སོང་བ་དང༌། དངོས་མེད་

གཞན་ལས་གྲོལ་བའི་རགས་དོན་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་ནི་གཙོ་བོ་གྲངས་ཅན་

འདོད་པའི་དངོས་མེད་དེ་ལས་དོན་ལ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དངོས་པོ་དེ་ལར་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འོན་ཀང་གྲངས་ཅན་པ་དེའི་འདོད་པ་ལས་

འགྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས་བངས། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཡང་གྲངས་

ཅན་པ་དེའི་འདོད་པ་གཞི་གཞན་དུ་གྱུར་ན་གཙོ་བོ་ལས་གཞན་རི་བོང་གི་རྭ་ལ་ཡང་

རགས་དེས་དངོས་པོ ་དེ ་ལ་བུ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་འདོད་ན་སྒྲུབ་ནུས་པའི ་ཕིར་

རོ། །རགས་ཁས་བངས། གཉིས་པ་ནི། འདོད་པ་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་དུ་སོང་བ་དེའི་ཕིར། 

གྲངས་ཅན་དེ་ཉིད་ཀི་འདོད་པ་ནི་དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ཀི་རང་བཞིན་གི་སྒྲུབ་བེད་

དུ་བརོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གྲངས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་འདིར་འདོད་པ་ཉིད་ལ་
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བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས་བངས། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། འདོད་པ་རགས་སུ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དངོས་མེད་གཞན་ལས་གྲོལ་བ་སོགས་འདིདག་གི་ཕན་ཚུན་དབེན་པ་རགས་སུ་

བཀོད་པས་ཅི་ཞིག་བ་སྟེ། འདོད་པ་དེ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་རིགས་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། གྲངས་ཅན་གིས་དེ་ལར་འདོད་པ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་སོང་བ་

དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འདོད་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདོད་པ་རགས་སུ་བེད་པ་དེ་

ལ་ཡང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་བ་བརོད་པར་བ་སྟེ་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པ་དེ་

ལ་མ་ཡིན་ན་རོད་གཞི་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དངོས་པོ་བ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་

དངོས་པོ་ལ་འཁྲུལ་བར་བསྟན་པ་དང༌། འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའིགཏན་ཚིགས་

སངས་ཏེ་ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་གནས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་རིགས་

བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གྲངས་ཅན་གི་འདོད་པ་ཙམགིས་བཞག་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལར་སྣང་དུ་སྟོན་པའི་རིགས་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུས་འདོད་པ་ཙམ་

གིས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་བརེན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བར་བརོད་

པ་ཡིནཏེ། དེ་ལར་ཡིན་པར་བདག་དང་གཞན་གིས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པ་དང༌། དཔེར་ན་སྒ་མི་རག་སྟེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བ་བ་དང༌། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་འདོད་

དེ། དེའི་བསྒྲུབ་བ་སྤི་དེའི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བུ་དོན་ལ་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་བར་བསྟན་

པའི་ཕོགས་འདིས་ཆོས་ཅན། ལོག་གྱུར་གོ་བར་བེད་པའི་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚུལ་

གསུམ་དོན་ལ་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཚུལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བར་བ་སྟེ། 

དོན་དང་མ་འབྲེལ་བར་བརོད་པ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བས་བས་པའི་གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་

བ་སངས་ཏེ་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་མེད་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་རིགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སངས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་

པོ་ནི། དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་པ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་རོལ་བ་

ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ནི་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་

འདི་ཅི་ལར་དམ་བཅའ་བའི་དོན་གི་ཕོགས་གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་པ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་པའི་མ་གྲུབ་པ་ངོས་

བཟུང་བ་དང༌། གཏན་ཚིགས་འདི་ལ་སྐྱོན་དེ་མེད་པ་དང༌། དེ་ཉིད་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ནི། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་སྒ་རགས་སུ་བཀོད་པ་འདིར་ནི་དམ་བཅའ་བའི་དོན་གི་

ཕོགས་གཅིག་ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་པར་བརོད་དེ། རོག་བོ་ལ་དོན་སྤི་ཐ་མི་

དད་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཅེས་པའི་ཐ་སད་ཀིས་ཉེ་བར་བཞག་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

རགས་དང་རོད་གཞི་ལྡོག་པ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་འདིར་རགས་དང་རགས་ཅན་མི་འགལ་ཞིང༌། རོད་

གཞིའི་ལྡོག་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་དང་རོད་གཞི་ལྡོག་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཆོས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བས་སྤི་གཏན་

ཚིགས་སུ་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་དཔེ་དང༌། 

དམ་བཅའི་ཡན་ལག་ལ་བརགས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་སང་བ་

དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་རོད་གཞི་རགས་སུ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་མེད་པའོ། །དང་པོ་

ནི། དཔེར་ན་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། རོལ་བྱུང་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་པ་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ནི་རོད་གཞི་རགས་སུ་བཀོད་པའི་མ་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རགས་དང་རགས་ཅན་སོ་སོ་ཐ་དད་ཡིན་པར་འདོད་

རིགས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཁྱད་པར་དང་སྤི་ལྡོག་ཆོས་ཐ་དད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རོལ་བྱུང་དེ་གཏན་ཚིགས་དེའི་ཕོགས་ཏེ་དམ་བཅའི་ཡན་ལག་ཡིན་

དུ་ཆུག་ནའང་རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་དང་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་མིན་པར་

ཐལ། རགས་དེས་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གོང་

བུ་རྭ་ཅན་འདི་ཆོས་ཅན། ར་མིན་ཏེ། རྭ་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །དམ་བཅའི་

ཡན་ལག་ཏུ་འདུས་པ་ལས་ཡང་ན་ཆོས་རོལ་བྱུང་གི་རགས་ཀིས་རོལ་སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་རེས་དཔག་གིས་འཇལ་བའི་དུས་སུ་རོལ་བྱུང་དེ་དམ་བཅའི་ཡན་

ལག་མིན་པར་ཐལ། རོལ་བྱུང་དེས་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་ཚེ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

སྒ་མཚོན་པའི་བ་བ་བས་ནས་རེས་དཔག་གི་ངོར་ལྡོག་པའི་ཕིར། རོལ་བ་ལས་སྐྱེས་

པར་མཐོང་བའི་སྒ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་རག་གོ་ཞེས་སྒའི་ངོ་བོ་མཚོན་པར་བས་ནས་བ་

བའི་དུས་སུ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཉེ་བར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་གོས་དཀར་ཅན་གི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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མི་དེ་ཁིད་ཤོག་ཅེས་བརོད་པའི་ཚེ་གོས་དཀར་པོ་འོང་ངམ་མི་འོང་ཡང་བ་ཁིད་འོང་

བའི་བ་བའི་ནང་དུ་མི་འདུ་བ་བཞིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོའི་བཞེད་པ་ནི། རྣམ་

འགྲེལ་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེའི་ཕིར་ཁྱད་པར་མཉན་བ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་

ཡི་དོན་གི་ཕོགས་གཅིག་རོད་གཞི་རགས་སུ་བཀོད་པའི་མ་གྲུབ་པ་མིན་པར་ཐལ། 

སྒ་དང་མཉན་བ་ལྡོག་ཆོས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས། སྦྱོར་བ་སྔ་

མའི་འཕྲོས་འབའ་ཞིག་ལ་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་དེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་

ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཆ་གཉིས་ཀ་བཤད་པར་བ་ལ། དེ་

ལར་ན་རོལ་བྱུང་ཙམ་གི་སྤི་དེ་ཁྱད་པར་དམ་བཅའ་ཡི་དོན་དུ་འདུས་པ་མིན་ཏེ། 

རགས་དང་རོད་གཞི་ལྡོག་ཆོས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་དོགས་

པ་བཅད་དགོས་པ་ནི་སྒ་དང་མཉན་བ་དོན་སྤི་སོ་སོར་མི་འཆར་བས་ཕོགས་ཆོས་

མ་གྲུབ་སམ་པའོ། །དེ་གཉིས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དེ། མཉམ་བ་ཡུལ་ཅན་གི་ངོས་ནས་

དང༌། སྒ་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པར་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

བ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

གཉིས་པ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

དཔེ་དངོས་དང༌། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པས་མ་གྲུབ་པའི་དཔེའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཆོས་

དོན་ལ་མ་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་རགས་རང་རང་ཉིད་དམ་དེའི་རོད་གཞི་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་ན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ལར་སྣང་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར། རགས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 426  

བ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་མེ་སྒྲུབ་པ་ལ་དུ་བ་ཡིན་ནམ་རླངས་པ་ཡིན་སམ་དུ་རླངས་པའི་

དངོས་པོར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་འབྱུང་བ་འདུས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་དུ་བ་ཡོད་པའི་

ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུ་རགས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར། གཞི་ལ་ཐེ་ཆོམ་ཟ་བའི་མ་

གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་དེ། ཡང་དཔེར་ན་རི་སུལ་དབུས་མ་ན་ར་བའི་སྒ་ཡོད་མེད་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་ར་བའི་སྒ་ཡོད་པའི་རི་སུལ་དབུས་མ་འདི་ན་ཆོས་ཅན། ར་བ་ཡོད་

དེ་ར་བའི་སྒ་གྲགས་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའིགཞི་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྒ་དེ་གྲག་པའི་ཡུལ་མི་རོགས་པ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་བུའོ། །གཞི་རགས་ཀི་

འབྲེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡོད་དེ། སྒ་བས་པ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོ་མ་ཟ་བཞིན་དུ། སྒ་ཆོས་

ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་ན་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་

ཡོད་དེ། དཔེར་ན་བདག་ནི་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་དེའི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་

ཏན་སྟོད་སད་བར་གསུམ་ཐམས་ཅད་ན་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚུལ་གཅིག་ཕོགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་

མ་གྲུབ་བམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་

སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། གོང་དུ་བསྟན་ཟིན་པ་དེ་ལར་ནའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་

མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་མཐོང་བའི་སོ་ནས་གཅིག་ལྡོག་པ་མ་

གྲུབ་བམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་ཚུལ་གསུམ་
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ཚང་དགོས་པའི་ཕིར། གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་

ཀ་ལ་མཐོང་བའི་སོ་ནས་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྡོག་པ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ལྡོག་པ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་ནི་དཔེར་ན་ཕོགས་ཆོས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་

བར་བསྟན་པ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེར་བསྟན་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་མཐུན་

ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཁྱབ་ཅིང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་དང༌། དེ་ལས་ཟློག་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་ལ་

ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པ་བཞི་ལ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དཔེ་བཤད་པ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀི་དོན་སོ་སོར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྡོག་ཁྱབ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་

དཔེར་ན་བརོད་པར་འདོད་པའི་ལམ་པོ་ཆེ་ན་གནས་པའི་ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་

ཞིག་ནི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའམ་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ངག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་

བུའོ། །སོགས་པས་ལུས་དང་ལྡན་པ་དང་ལག་པ་དང་ལྡན་པ་དང་བོ་དང་ལྡན་པ་

སོགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགག་རགས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་སྒྲུབ་པ་དང༌། 

སྒྲུབ་རགས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་

པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་ཡོད་མེད་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་གི་བོ་ངོར་ངག་སྨྲ་བས་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་
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གཞིར་ཀུན་མཁྱེན་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་འདིར་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྨྲ་བ་མ་དམིགས་པས་མེདདོ། །ཞེས་བ་བ་མི་

དམིགས་པའི་རྣམ་པ་འདི་ལ་བུ་ནི་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། 

ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕི་རྒོལ་དེ་ལ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡོད་ཀང་

བལར་མི་རུང་བའི་བདག་ཉིད་ཀིས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ངག་སྨྲ་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཞི་མཐུན་མི་

སིད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་མེད་པ་དང༌། གཞི་མཐུན་སིད་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་པ་དང༌། 

བདག་ལ་མཐོང་བས་གཞན་ལ་དཔོག་མི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་

བསྟན་པ་དང༌། མ་དམིགས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། དེ་མི་འགྲུབ་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ངག་སྨྲ་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཞི་མཐུན་

ཁས་བངས་པ་འདི་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་སྨྲ་བ་ཡང་

ཡིན་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་འགྱུར་མོད་དེ་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མ་མཐོང་བས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། 

གང་མི་འགལ་བ་དེ་ནི་ལྷན་ཅིག་གནས་པར་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་

འདིར་བོ་དང་མི་གཞན་པ་སྦྱོད་པ་བ་ཁྱེད་ཀིས་མ་དམིགས་པའི་དོན་མེད་དོ་ཞེས་

སོང་ན་འོ་ན་དཔོད་པ་བ་ཁྱེད་མངལ་སྐྱེས་ཀི་སྐྱེས་བུ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ཕས་མ་ལ་མངལ་འཇོག་པའི་ནུས་པ་ཁྱོད་ཀིས་མ་མཐོང་བས་ཁྱོད་ཀི་

ཕ་དེ་ཕའི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལྡོག་པར་ཐལ་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སྨྲ་བས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། 



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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སྨྲ་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་དང་ཕན་ཚུན་སངས་

པའི་འགལ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་

གཟུགས་ཀི་སྐུ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེ་དག་དཔོད་པ་བའི་ལུགས་འདི་

དང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མེད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡབ་སས་ནི་

རང་གི་ར་བའི་སྟོན་པ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་དང༌། དེའི་གསུང་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་ལ་

རིགས་པའི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པས་ངལ་བ་མང་པོ་མཛད་ལ་ཁྱོད་ནི་དེ་འགོག་མ་

ཐུབ་པས་སྦྱངས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་ཅོ་འདི་བར་འདོད་པ་མིན་ན་

སེམས་རྣལ་དུ་ཞོག་ལ་སྤོས་ཤིག །ཁ་ཅིག་ཉན་རང་འཕགས་པ་ཙམ་དང་ཉན་རང་

དགྲ་བཅོམ་པ་འཕགས་པ་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣལ་མ་མིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་ཁ་ན་

མ་ཐོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་ཚོགས་པར་དབྱུང་དུ་མི་རུང་བའི་གཏམ་དུ་ཤེས་པར་

བའོ། །དེ་ལ་ན་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པར་ཁས་

ལེན་དགོས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་

བདེན་བཞིའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བས་ཕི་རོལ་པའི་སྟོན་པ་དང་འད་བར་རྣམ་

གྲོལ་གི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

འགྱུར་རོ། །འདི་དག་དགག་པ་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

ཕོགས་ཙམ་ཞིག་ནི་མངོན་སུམ་གི་སབས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

ངག་སྨྲ་བ་མ་མཐོང་དུ་ཟིན་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བ་བའི་ངག་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལས་ལྡོག་པ་མི་འགྲུབ་སྟེ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་སྨྲ་བ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་གིས་བཀོད་པའི་རགས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དེའི་ཕི་རྒོལ་ལ་བལོས་པ་ཡིན་གི། རང་ལུགས་ལ་ཀུན་མཁྱེན་ངག་སྨྲ་བ་དངོས་

སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རེས་དཔག་གིས་མི་གནོད་པ་དང༌། མངོན་སུམ་གིས་མི་

གནོད་པ་དང༌། གནོད་ན་དེ་ཉིད་ཀུན་མཁྱེན་དུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚིག་སྨྲ་བའི་

རགས་ལས་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་བེད་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པར་བེད་པར་ཡོད་ན་ནི་གཞན་ཀུན་

མཁྱེན་དེ་ལ་མེད་པར་ངེས་པར་བེད་ནུས་ན་ཡང་དེ་ལ་གནོད་བེད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཚིག་སྨྲ་བས་ཀུན་མཁྱེན་ལ་གནོད་པ་ནི་ཤེས་པར་སླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་

དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕིར། སྒ་རག་པ་དབང་པོའི་ཡུལ་

ལས་འདས་ཀང་སྒ་མི་རག་པ་དེ་ལ་གནོད་བེད་དུ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མི་

མཚུངས་ཏེ། ཚིག་སྨྲ་བས་ཀུན་མཁྱེན་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཕན་

ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྨྲ་བ་ཐམས་

ཅད་དེ་སྨྲ་བ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

དེ་གཉིས་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། གཞི་མཐུན་སིད་པ་ལ་གནོད་

བེད་མེད་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྨྲ་བ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་མིན་པས་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གིས་ངེས་པའི་

ཤུགས་ལ་གཞི་མཐུན་སིད་པ་ལ་གནོད་དོ་ཞེ་ན། དེའི་ཤུགས་ཀིས་མི་གནོད་པར་

ཐལ། སྨྲ་བ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་གནས་ཚོད་ཀི་ཆོས་ཉིད་མ་ལུས་པ་ཀུན་

མཁྱེན་མིན་པའི་མངོན་སུམ་གིས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་ཡང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །
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གསུམ་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེས་སྨྲ་བ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་གནས་ཚོད་མ་

ལུས་པ་མངོན་སུམ་གིས་ཤེས་པ་དེ་ལ་ནའི་ཕིར། འདོད་ན། ཀུན་མཁྱེན་དགག་

རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རང་ལ་མཐོང་བས་གཞན་ལ་དཔོག་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་

དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། རང་ལ་མཐོང་བ་གཞན་ལ་དཔོག་པ་བཞད་གད་ཀི་

གནས་སུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱེས་བུ་

བདག་ཉིད་ལ་སྨྲ་བ་དང་ཀུན་མཁྱེན་མིན་པ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རང་གིས་རིག་པ་

དེས་གཞན་ལ་ཡང་དེ་ལར་ཡོངས་སུ་གཅོད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་ལར་

ན་རང་ལ་སྨྲ་བ་དང་སྔོ་བསངས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཐོང་བས་གཞན་ལ་ཡང་དེ་ལར་

དཔོག་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་ལ་མཐོང་

བ་ཇི་ལར་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་སྒྲུབ་རིགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འགལ་བ་མཐོང་བས་མི་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། ལྡོག་པ་

མེད་པས་མི་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་

པོ་ནི། སྨྲ་བས་སྔོ་བསངས་དཔོག་པ་ལ་སྨྲ་བ་དང་དཀར་ཤམ་གཞི་མཐུན་མངོན་

སུམ་གིས་མཐོང་བ་དང་འགལ་བས་སྨྲ་བས་སྔོ་བསངས་མི་སྒྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་

ནི། སྨྲ་བས་སྔོ་བསངས་སུ་ཅི་སྟེ་མི་སྒྲུབ་སྟེ་སྒྲུབ་རིགས་པར་ཐལ། རང་ལ་ལྷན་ཅིག་

མཐོང་བའི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་དང་སྔོ་བསངས་ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཡང་ན་རང་

ལ་མཐོང་བ་གཞན་ལ་དཔོག་པ་དེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ལ་སྨྲ་བ་དང་སྔོ་
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བསངས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཐོང་ཡང་གཞན་ལ་དེ་ལར་དཔོག་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་

གནོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་ལ་གནོད་པ་ཡོད་ན་

དེའི་རིགས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་པ་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རང་ལ་སྨྲ་བ་དང་ཀུན་

མཁྱེན་མིན་པ་ལྷན་ཅིག་མཐོང་བ་ཙམ་གི་ནི་གཞན་ལ་དཔོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་

ཞེ་ན། སྨྲ་བ་ཀུན་མཁྱེན་ལ་མཐོག་བ་ལྡོག་པ་ལས་ཀང་ཡིན་ཏེ། སྨྲ་བ་སྔོ་བསངས་མ་

ཡིན་པ་ལ་ལྡོག་པ་དེ་མེད་པའི་ཕིར་གཞན་ལ་མི་སྒྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཞུགས་པ་དང་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་

མཚུངས་པ་དང༌། འདི་ལ་རགས་དང་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འགལ་བ་མེད་པའོ། །དང་

པོ་ནི། སྨྲ་བས་ཀུན་མཁྱེན་མིན་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། དཀར་ཤམ་མིན་པར་སྒྲུབ་པ་

གཉིས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་མཚུངས་པར་ཐལ། དེ་

གཉིས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་ངེས་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། ཕི་མ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཞུགས་པ་དང་སྔ་མ་མི་མཐུན་ཕོགས་

དེར་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དག་གི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དཀར་ཤམ་དང་དཀར་ཤམ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་བལར་མི་རུང་

བཞིན་དུ་འགལ་བར་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་ཉིད་བལར་རུང་བ་ཉིད་ཀིས་

འགལ་བར་དམིགས་པའི་ཕིར། ཚིག་སྨྲ་བ་དང་ཀུན་མཁྱེན་དེ་དག་ནི་བདག་ཉིད་

བལར་རུང་བ་ཉིད་ཀིས་འགལ་བར་དམིགས་པའི་ཕིར་ཚིག་སྨྲ་བའི་རགས་ལས་

ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་རགས་དང་དགག་
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བའི་ཆོས་ཀི་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཀུན་མཁྱེན་ནི་རང་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པ་དག་དང་འགལ་བར་ཡང་མངོན་སུམ་གིས་ངེས་པར་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། མངོན་སུམ་གང་གིས་ཀུན་མཁྱེན་དེ་ཡོད་ཀང་རང་གིས་མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་བསལ་ནས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་བེད་པ་མངོན་སུམ་ལ་བལར་མི་རུང་

བའི་ཕིར། ཡང་ཚིག་སྨྲ་བ་གང་གིས་རང་ཕོགས་ཀི་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ཀུན་མཁྱེན་བསལ་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པ་ངེས་

པར་བེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀུན་མཁྱེན་

དག་དང་ཡང་འགལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཀུན་མཁྱེན་ཡོད་ཀང་ཕི་

རྒོལ་ལ་བལར་མི་རུང་བའི་ཕིར། ཡང་གི་སྒས་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་

རང་གི་ངོ་བོ་ངེས་པ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད། ངེས་པ་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་ཀུན་

མཁྱེན་དང་འགལ་བར་མངོན་སུམ་གིས་མི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཀི་ནང་གི་ཆོས་ཀུན་མཁྱེན་མིན་པ་དང་འདོད་ཆགས་

དང་ལྡན་པ་དང༌། མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་གཞན་གིས་མངོན་སུམ་དུ་རིག་

པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་དང་ཚིག་སྨྲ་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལྡན་པར་རིག་པས་གང་

ཟག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་མཁྱེན་མིན་པ་དེ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པས་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན་

མཁྱེན་མིན་པར་ཐ་སད་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་དཔོད་པ་བ་འདི་ཆོས་ཅན། བསྟན་བཅོས་ལ་

སོགས་པ་རིག་པའི་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་ངལ་བའི་འབྲས་བུ་ཙམ་ཞིག་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་གྲུབ་པར་ཐལ། རིག་གནས་ལ་སྦྱངས་ཀང་བསྟན་བཅོས་ཤེས་པ་དང་བྲལ་བའི་

བུད་མེད་དང་དམངས་རིགས་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་བའི་གཞལ་བའི་ཁྱད་པར་བདག་ལ་
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མཐོང་ཡང་གཞན་ལ་མེད་པར་མཐོང་བ་དེ་ཙམ་ཡང་མི་རོགས་པའི་ཕིར། ཡང་ན་དེ་

རྣམས་ཀང་བདག་ལ་མཐོང་བ་གཞན་ལ་མི་དཔོག་པ་ལ་ཁྱོད་དཔོག་པས་དེ་དག་ཐུན་

མོང་བའི་ཤེས་བ་རོགས་པའི་ནུས་པ་ཡང་མེད་ཅེས་པའོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། རང་ལ་མཐོང་བ་གཞན་ལ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་

དང༌། ར་བའི་རགས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

བདག་ལ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ནི་གཞན་ལ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཙམ་

གིས་གཞན་ལ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་ལ་

གནོད་པ་བསྟན་ཟིན་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གཞན་གིས་བཀོད་པའི་རགས་དེ་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། 

སྨྲ་བ་ཀུན་མཁྱེན་ལ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། འདི་འད་བའི་སྦྱོར་བ་རྣམས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པར་

རོགས་པར་བ་སྟེ། དགག་བའི་ཆོས་ལ་ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་མི་རུང་བའི་སྔར་བཤད་པའི་

མི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ལས་ཀང་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་

བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚིག་ལས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡང་རེས་

སུ་དཔག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མི་རོགས་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། འདོད་ཆགས་དང་

འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། དེ་བྱུང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་གང་ཞིག་དོན་

གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚིག་འདོད་ཆགས་ཀི་འབྲས་བུར་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། མཐུན་
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ཕོགས་ལ་མཐོང་ཙམ་གིས་ཚིག་ལས་འདོད་ཆགས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང༌། འདོད་

ཆགས་སྐྱེ་རུང་དང་བྲལ་བ་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། འདོད་ཆགས་ཀི་འབྲས་བུར་དངོས་སུ་མི་འགྲུབ་པ་

དང༌། དོན་གིས་མི་འགྲུབ་པའོ། དང་པོ་ནི། ཚིག་ལས་འདོད་ཆགས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་

ཐལ། འདོད་ཆགས་མེད་ན་ཚིག་མེད་དོ་ཞེས་ལྡོག་པ་ངེས་པ་ནི་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཚིག་ཙམ་ལས་འདོད་ཆགས་མི་རོགས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་

འཁིག་ཚིག་ལས་མི་རོགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བརོད་འདོད་ཀི་འབྲས་བུར་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། བརོད་འདོད་དང་འདོད་ཆགས་གཅིག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཚིག་སྨྲ་བར་འདོད་ནས་མཆུ་གཡོ་བ་དང་ཚིག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། འདོད་

ཆགས་དང་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཀི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་དང་ལྡོག་པ་མ་

གྲུབ་ཅིང་བརོད་པར་འདོད་པའི་སྤིའི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བརོད་འདོད་དེ་ཉིད་

ཡུལ་ལ་དོན་གཉེར་ཡོད་པས་འདོད་ཆགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། 

བཏགས་མིང་བེད་ན་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་པ་དང༌། བརོད་འདོད་ལ་འདོད་ཆགས་གཅིག་

པ་རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དང༌། ཚིག་ལས་འདོད་ཆགས་མི་རོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། བརོད་འདོད་ལ་འདོད་ཆགས་ཀི་མིང་འདོགས་ན་མི་འདོད་པ་

བསྒྲུབས་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། ཚིག་བརོད་འདོད་ཀི་འབྲས་བུར་འདོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དུག་གསུམ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། སིང་རེས་ཀུན་ནས་

བསླངས་ནས་ཀང་སྨྲ་བས་སིང་རེ་དང་དུག་གསུམ་མི་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
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ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡང་དག་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཟག་བཅས་ཀི་གཟུགས་སྡུག་པ་སོགས་ལ་རང་གི་ངོ་བོའི་

སོ་ནས་ཡིད་འོང་དུ་མཐོང་ནས་དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་དོན་གཉེར་གི་འདུན་པ་

ནི་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་ཞེས་བརོད་དེ། ཟག་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་སྡུག་པར་སྒོ་

བཏགས་ནས་དོན་གཉེར་གི་སེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་

ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་སྔ་ཕི་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་ཟག་བཅས་ཀི་ཁྱད་

པར་འགའ་ཞིག་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་བདེ་བར་འཛིན་པ་དང་ཚོགས་རྒྱུན་ལ་

བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་རང་དབང་བའི་བདག་དང་དེའི་དབང་བསྒྱུར་བའི་

བདག་གིར་ལ་བའི་འཕངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དགའ་བ་དེའི་ཡུལ་དང་མི་མཐུན་པ་

ལ་མི་མཐུན་པ་དེས་བས་པའི་སེམས་ཀི་འཁྲུག་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ཞེས་སང་ཡིན་ཏེ། 

ཀུན་ནས་མནར་སེམས་སྐྱེ་བའི་གཞི་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པའི་རྣམ་

པ་ཅན་གི་སེམས་ཀི་འཁྲུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆགས་སང་གཉིས་ཀའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་

བ་ཅན་གི་རེན་ཕིན་ཅི་ལོག་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དེ་ཉིད་ནི་ཆོས་ཅན། གཏི་མུག་

ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་

ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པར་བཞེས་པའི་ལུགས་ཏེ། འདི་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཟླ་

བ་གྲགས་པ་དང་བཞེད་པ་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། བམས་པ་དང་སིང་རེ་ལ་སོགས་པ་ནི་དུག་གསུམ་དང་དམིགས་

རྣམ་མཚུངས་པ་དེ་ལ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དང་དམིགས་རྣམ་ལ་སོགས་པ་

དེ་ལས་གཞན་དུ་སིད་པའི་ཕིར་ཞེས་རྣམ་འགྲེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གསུམ་པ་ནི། ཚིག་ཙམ་གི་རགས་ལས་ཚིག་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་ལ་

འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་མི་རོགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཅི་ལར་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་

པའི་གང་ཟག་སྨྲ་བ་ལར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་སྨྲ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཚིག་གི་ཁྱད་པར་འཁིག་ཚིག་ལས་ཀང་འདོད་ཆགས་རོགས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། ངག་གི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་དེ་འཁིག་ཚིག་འདོད་ཆགས་ལ་འཁྲུལ་བའི་

ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། འཁིག་ཚིག་གི་ཐ་སད་ཆགས་བཅས་དང་ཆགས་བྲལ་གང་ལ་

ཡང་འཆོལ་བར་འཇུག་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཆགས་པ་མེད་ཀང་ཆགས་པ་དང་

བཅས་པ་ལར་བཅོས་ནས་སྨྲ་བ་སིད་པས་སྨྲ་བ་པོའི་བསམ་པ་རོགས་པར་དཀའ་

བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བདག་འཛིན་སངས་པ་

འདོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་ཚིག་སྨྲས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་མི་སྨྲ་བས་

ཚིག་ལས་འདོད་ཆགས་དཔོག་པའོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དགོས་པ་མེད་པ་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། སིང་རེ་ཉིད་འདོད་ཆགས་ཡིན་པ་དགག་པ་དང༌། སིང་རེ་ཅན་གི་རོམ་

པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རགས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། 

དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆགས་བྲལ་གིས་སྨྲས་པ་དགོས་པ་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། གཞན་གིས་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ལ་ཟད་པར་

སངས་པ་གང་ལ་ཡང་འདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། གཞན་དོན་ལ་ཆགས་པ་ཡང་

མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། འདོད་ཆགས་འབའ་ཞིག་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ནས་ཚིག་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སིང་རེས་ཀང་ཚིག་སྨྲ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སིང་རེ་དེ་ཉིད་སེམས་

ཅན་ལ་དོན་གཉེར་ཡོད་པས་འདོད་ཆགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སིང་

རེ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀི་བཏགས་མིང་བེད་ན་མི་དགག་པ་དང༌། རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་

མི་རིགས་པ་དང༌། རྒྱུ་དང་དམིགས་རྣམ་སོགས་ཁྱད་པར་མི་འད་བར་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། སིང་རེ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀི་མིང་དུ་འདོགས་པར་འདོད་པ་མི་

དགག་སྟེ། དོན་གང་ལ་ཡང་མིང་གང་ཡང་གདགས་སུ་རུང་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སིང་རེ་དང་འདོད་ཆགས་རང་བཞིན་ནི་ཐ་དད་དེ་མི་སྡུག་པ་ལ་

སྡུག་པར་སྒོ་བཏགས་ནས་མངོན་པར་དགའ་བའི་སེད་པ་ནི་ཡང་སིད་ཕི་མར་ཉིང་

མཚམས་སུ་འབྲེལ་བར་བེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སིང་རེ་

ཆེན་པོ་དེ་ནི་ཡང་སིད་ཕི་མའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བེད་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། རྒྱུ་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་དང༌། སེད་པས་ཡང་སིད་ཕི་མའི་རྐེན་བེད་པ་དེ་ཉིད་

ཀི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། ལུང་དང་སྦྱར་བ་དང༌། སིང་རེ་དང་ཆགས་

སང་མི་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སིང་རེ་དང་འདོད་ཆགས་རྒྱུ་མི་འད་བ་ལས་སྐྱེས་

པར་ཐལ། འདོད་ཆགས་ནི་བདག་འཇིན་ལས་སྐྱེས་ལ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ནི་བདག་ཏུ་

འཛིན་པ་མེད་ཀང་དམིགས་རྐེན་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཁྱད་པར་གི་

སེམས་ཅན་གདུངས་པར་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་སྐྱེ་ལ། ཉེར་ལེན་རང་གི་རིགས་འད་

སྔ་མ་གོམས་པའི་སྟོབས་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མཐུན་རྐེན་གོམས་པ་ལས་སྐྱེ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བ་དང༌། ཉེར་ལེན་རིགས་འད་སྔ་མ་ལས་སྐྱེ་བ་རོད་སང་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་

རྣམ་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སིང་རེ་ཆེན་པོ་བདག་འཛིན་གི་རྒྱུལ་བལོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་

ལར་བོ་གྲོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་ལས་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་

སབས་སུ་བབས་པ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་དང་དམིགས་པ་

མེད་པའི་སིང་རེ་ལ་སོགས་པར་བསྟན་ལ་ཕི་མ་གཉིས་བདག་འཛིན་གི་རྒྱུ་ལ་ངེས་

པར་མི་ལོས་པའི་ཕིར། སིང་རེ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སིང་རེ་གཞན་གཉིས་ཀི་

དམིགས་པའི་ཁྱད་པར་གིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པ་སེམས་ཅན་ཙམ་ལ་དམིགས་

ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌རག་དངོས་ཀིས་སྟོང་བ་

དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སྟོང་པར་རོགས་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་

ཅན་དང༌། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་སྟོང་པར་རོགས་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །སིང་རེ་གསུམ་དམིགས་པའི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་མི་འབེད་པར་

རྣམ་པའི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་འབེད་པ་ནི་ལམ་བགྲོད་པའི་རིམ་པ་ལ་མི་མཁས་པའི་

བབ་ཅོལ་དུ་སྨྲ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། སིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཀང་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་

པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་མཐུན་པ་སྔ་མ་གོམས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་

འཇུག་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། འོན་འདོད་ཆགས་ཀང་དེ་ལར་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདོད་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 440  

ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། བདག་འཛིན་མེད་པར་གོམས་པ་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བ་

དེ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕིན་ཅི་ལོག་བདག་འཛིན་རྒྱུར་མེད་ན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སིང་རེ་ཅན་གི་རོམ་པ་

ཡང་བདག་མེད་པར་མཐོང་བས་རང་དོན་གྲུབ་པ་མེད་བཞིན་དུ་རང་དོན་ལ་འཇུག་

པའི་འབྲས་བུ་མེད་པ་ཡང་རྒྱུ་ཕིན་ཅི་ལོག་འཁྲུལ་ཤེས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ནི། སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་འདོད་ཆགས་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སིང་རེ་ཆེན་

པོ་ནི་གཞན་གི་དོན་ཉིད་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་འདོད་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་འབྲས་བུ་ཇི་ལར་

ཡིན་ཞེ་ན། དེ་འབྲས་བུར་ཐལ། སིང་རེ་བསོམས་པའི་འདོད་བའི་འབྲས་བུའི་མཚན་

ཉིད་ནི་གཞན་དོན་གྲུབ་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཉེས་པ་བཤད་ཟིན་དན་པར་བེད་པ་དང༌། འགལ་བ་ངེས་

བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པ་དང༌། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཧ་

ཅང་ཐལ་བ་དང༌། མི་མཚུངས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྨྲ་བ་པོ་བདག་ཉིད་ལས་

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ལྷན་ཅིག་མཐོང་བས་དེ་གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔོག་མི་

རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་ན་རང་ལ་སྨྲ་བ་དང་སྔོ་བསངས་ལྷན་ཅིག་མཐོང་བས་གཞན་

ལ་དཔོག་དགོས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འཁྲུལ་བའི་ཕིར་གཞན་སྨྲ་བས་སྔོ་བསངས་རེས་སུ་མི་དཔོག་ན་

སྨྲ་བས་འདོད་ཆགས་ཀང་སྒྲུབ་མི་རིགས་པར་ཐལ། འདི་ལ་མི་འཁྲུལ་ལོ་ཞེས་བ་

བའི་ངེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། ཆགས་བྲལ་ལ་མ་མཐོང་

བས་འདོད་ཆགས་སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་བརོད་ཟིན་པར་ཐལ། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་
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ཞུགས་པ་དང་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོ་མ་ཟ་བ་ལྡོག་ཁྱབ་བས་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་པར་

བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཚུ་

རོལ་མཐོང་བ་འདིས་ཡོད་ན་བལར་རུང་བའི་བདག་ཉིད་དག་ནི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་

པར་འགྱུར་བའམ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པར་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བར་མངོན་སུམ་

གིས་མཐོང་གི་སྨྲ་བ་དང་ཆགས་བྲལ་འགལ་བར་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚུ་རོལ་

མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མེད་པར་ནི་ངེས་པ་མིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཚིག་གིས་ནི་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་

ལེ་རྐན་ཕྲད་པ་ལ་སོགས་པའི་བེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་བརོད་པར་ཉིད་འདོད་པ་ཉིད་

དག་རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་དེ། དེ་དག་གི་འབྲས་བུར་ངེས་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཚིག་གིས་བརོད་

འདོད་དཔོག་པ་འདིར་ཡང་བདག་ལ་མཐོང་བས་གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔོག་པ་རིགས་

པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བའི་ཐལ་བ་འདི་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བརོད་

འདོད་དཔོག་ནུས་པ་དང༌། འདོད་ཆགས་དཔོག་མི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐལ་བ་

མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ལ་ཚིག་བརོད་འདོད་ཀི་འབྲས་བུར་གྲུབ་པས་ཚིག་སྨྲ་

བ་གཞན་ལ་བརོད་འདོད་རེས་སུ་དཔོག་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། ཚིག་དང་

བརོད་འདོད་དེ་དག་འདིར་ཕན་བེད་དུ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་

ལས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ནི། མི་སྡུག་པ་ལ་སྡུག་པར་སྒོ་བཏགས་ནས་དགའ་བ་འདོད་ཆགས་

དང་བདག་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ཚིག་དང་བརོད་འདོད་དེ་ལར་དེ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ལ་གཞན་དུ་གཉིས་པོ་མེད་པར་བརོད་འདོད་ལས་

ཚིག་སྐྱེ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཚིག་དག་འདོད་ཆགས་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ལྡོག་པ་

གྲུབ་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། འདོད་ཆགས་ཀི་ནུས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་བསྐྱེད་པར་རུང་བ་ཉིད་དང་བྲ་བ་ལ་ཚིག་སྨྲ་བ་མ་

མཐོང་བའི་ཕིར། ཚིག་སྨྲ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དེ་རེས་སུ་དཔོག་ན་ཚིག་དང་འདོད་

ཆགས་སྐྱེ་རུང་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། གཅིག་ལོག་

པའི་སྟོབས་ཀིས་ཅིག་ཤོས་ལྡོག་པའི་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་མེད་པ་རོ་བའི་

དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་འདོད་ཆགས་སྐྱེ་རུང་ལོག་པས་ཚིག་ལྡོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དེ་ཙམ་གིས་ལྡོག་པ་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། ལྡོག་པ་འགྲུབ་པའི་

ནུས་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། དེ་ཅིག་ཤོས་ལ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་སྐྱེ་

རུང་དང་བྲལ་བའི་རོ་བའི་དུམ་བུ་ལ་ཚིག་སྨྲ་བ་མ་མཐོང་བའི་རྣམ་པ་འདི་ལ་བུའི་

ལྡོག་པས་ནི་རྒྱུའི་ནུས་པ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མེད་པར་མི་

འགྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་ཡུལ་དབང་ལས་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་པ་

རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་ནུས་ཏེ། ཡིད་བེད་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་དབང་ནུས་པ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཅན་དག་ཡོད་ན་ཡང་འབྲས་བུ་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་མི་སྐྱེ་བ་གང་ཞིག་རེས་

འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སེམས་པ་མེད་པ་དག་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་སྐྱེ་རུང་

ལོག་པའི་ཚིག་ལྡོག་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལ་བུའི་ལྡོག་པ་ནི་མི་སིད་དེ། ཚིག་སྨྲ་བ་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་ཡིན་ནམ་ཚིག་གི་རྒྱུ་ལོག་པའི་སྟོབས་ཀིས་ལྡོག་པ་ཡིན་སམ་དུ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སེམས་མེད་དེ་དག་ལ་ནི་སེམས་པ་དང་བེད་པའི་ཡོན་

ཏན་ལ་སོགས་པ་ཚིག་འཇུག་པ་ལ་ནུས་པ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་དམིགས་རུང་མ་

དམིགས་པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། འདོད་ཆགས་ཀིས་ཕན་མི་འདོགས་ཀང་འདོད་ཆགས་སྐྱེ་རུང་

གི་ནུས་པས་ཕན་འདོགས་སོ་ཞེ་ན། ཚིག་ཆོས་ཅན། ཅི་ལར་འདོད་ཆགས་དའེི་

ནུས་པས་ཕན་འདོགས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་ཆགས་ཀི་ཕན་མི་

འདོགས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། འདོད་ཆགས་དེའི་རང་གི་ངོ་བོའི་ཡོན་ཏན་རང་

དང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཅིང་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ལ་དེའི་ནུས་པ་ཞེས་ཉེ་

བར་བཏགས་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ལ་འདོད་ཆགས་དེས་ཕན་མི་ནུས་པ་དེ་ལ་དེའི་

ནུས་པས་ཀང་ཕན་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་དེའི་ནུས་པ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་

པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། དཔག་པར་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པའི་ཁྱད་

པར་དང༌། བདག་འཛིན་ཅན་འདོད་ཆགས་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དང༌། སྤིའི་དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འབྲེལ་བ་འགྲུབ་པས་གོ་ནུས་པ་དང༌། ཕོགས་གཉིས་ལ་
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མཐོང་བའང་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་གོ་མི་ནུས་པ་དང༌། དཔེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

རྒྱུ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ཁོ་ནས་རང་གྲུབ་པའི་གཞི་ལ་རྒྱུ་རེས་སུ་དཔོག་

པར་བེད་དེ། དེར་འབྲེལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པནི། དེ་ལས་གཞན་མཐུན་ཕོགགས་ལ་མཐོང་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཡང་དཔོག་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། ཐམས་

ཅད་གཟིགས་པའི་གཟིགས་པ་ལོག་པས་ནི་ཐམས་ཅད་ན་མེད་པ་གོ་བར་བེད་དེ། 

ཡོད་ན་ཀུན་མཁྱེན་གི་མངོན་སུམ་གིས་གཟིགས་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་ལས་གཞན་

པའི་གང་ཟག་གི་མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་བར་མེད་པར་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། མ་མཐོང་བས་མེད་པར་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཡུལ་ལ་ལན་སྐྱུ་རུ་

ར་རོ་མངར་བ་མ་མཐོང་ཞིང་སྐྱུར་བ་དེ་ལར་མཐོང་བ་རྣམས་ཀང་ཡུལ་དང་དུས་དང་

སོ་ནམ་གི་འདུ་བ་བའི་ཁྱད་པར་ལས་གཞན་དུ་མངར་བར་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། དཔེར་ན་སྐྱུ་རུ་རའི་ཤིང་དག་འོ་མས་བཅུས་ན་འབྲས་བུ་མངར་

པོར་འཆགས་ལ་ཕལ་ཆེར་ནི་དེ་ལར་མི་སྣང་བ་ལ་བུ་མཐོང་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་འདི་སད་དུ་བདག་འཛིན་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་སྨྲ་བ་པོ་ཆོས་

ཅན། འདོད་ཆགས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་སྐྱེ་

བའི་རྐེན་གི་ཁྱད་པར་གཙང་བདེ་རག་བདག་ཏུ་བལ་བ་དང་། མི་སྡུག་པ་ལ་སྡུག་

པར་སྒོ་འདོགས་པའི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་

རོ། །དཔེར་ན་བདག་ལ་བུའི་སྨྲ་བ་པོ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ཡང་སྨྲ་བ་ཙམ་མཐུན་

དཔེར་བརོད་པ་ནི་དོན་མེད་དེ། རགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། མ་ངེས་པར་གྲུབ་པའོ། །དང་

པོ་ནི། ངག་སྨྲ་བ་འདི་ཡང་ཆོས་ཅན། ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆགས་ལྡན་དུ་

སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལར་རིགས་པས་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རགས་འདི་ཡང་ཆོས་ཅན། མ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་

གྲུབ་ལྡོག་པའི་ཚུལ་གཅིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལར་བསྟན་ཟིན་པ་

དེ་བས་ནའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ཚུལ་གཉིས་གཉིས་ཀི་སྐྱོན་ཆགས་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ་

གཉིས། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་འགལ་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་དང༌། 

རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་རེས་སུ་

འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་དོན་ལ་མ་གྲུབ་ན་སྟེ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར་དང་

གི་སྒས་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་ཅིང་རེས་འགྲོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྡུད་དོ། །མདོར་བསྟན་གི་

གཉིས་མ་གྲུབ་པ་མི་ཞེས་པའི་སྒས་བསྟན་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འགལ་རགས་ཀི་དཔེ་དང༌། དེ་འགལ་རགས་སུ་བསྒྲུབ་པ་

དང༌། དང་སྒས་བསྡུས་པའི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེར་ན་དུང་སྒ་རག་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་ཉིད་དང་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྒྲུབ་བེད་དགོད་པ་དང༌། ཞེ་འདོད་ལ་གནོད་བའི་འགལ་
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རགས་ཀི་དཔེ་དངོས་སུ་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཞེ་འདོད་ལ་གནོད་པའི་གཏན་

ཚིགས་འགལ་རགས་སུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་གཉིས་པོ་དེ་དག་ནི་

ཆོས་ཅན། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཚུལ་གཉིས་རྣལ་མར་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག་མཐུན་པའི་ཕོགས་

ལ་གཏན་མེད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བའི་

དོན་ནོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་གཉིས་པོ་འདི་དག་ཆོས་ཅན། འགལ་བའི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྨྲས་ཆོས་ལ་གནོད་པ་

གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ཞེ་བས་འདོད་པ་ལ་གནོད་པར་བེད་པའི་འགལ་བ་གསུམ་

པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་མིག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། 

གཞན་གི་དོན་ཡིན་ཏེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མལ་ཆ་དང་སྟན་ལ་

སོགས་པའི་ཡན་ལག་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་ཞེ་འདོད་

ལ་གནོད་པའི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། སྨྲས་ཆོས་གཞན་གི་དོན་བེད་པ་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་

ཏུ་ཞེ་བས་འདོད་པ་རྡུལ་དང་སད་ཅིག་འདུས་པ་མ་ཡིན་པ་བདག་རག་པའི་དོན་བེད་

པ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་ལར་འགལ་རགས་ཡིན་ན་དེ་ཅིའི་ཕིར་མ་སོས་ཤེ་ན། གཉིས་པ་

ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དཔེ་ལོགས་སུ་མ་སོས་

པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྨྲས་ཆོས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པའི་དཔེ་གཉིས་

ལས་ལོགས་སུ་ཞེ་འདོད་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པའི་དཔེ་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། དེ་གཉིས་ཀི་སྨྲས་ཆོས་དང་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་རྣམས་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་པར་
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བ་བ་ཉིད་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པས་དཔེ་ལོགས་སུ་མ་སོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཞེས་འདོད་དང་སྨྲས་པ་གཉིས་བསྒྲུབ་བར་ཁྱད་པར་མེད་

པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། འགལ་རགས་ལ་བཞིར་དབེ་བའི་

དགོས་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྨྲས་ཆོས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་དེ་དག་ལས་ཞེ་འདོད་ལ་

གནོད་པ་འདི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་ནི་བེ་བྲག་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཞེ་བས་འདོད་པ་དང་སྨྲས་པས་བསྒྲུབ་བ་དག་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་ནི་

ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་འདོད་པ་རྒྱས་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཅིག་གིས་གཉིས་ཀ་

བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པ་དང༌། འགལ་རགས་ལ་ཡང་གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་བར་མཚུངས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། འགལ་བ་བཞིན་དུ་ཞེ་བས་འདོད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་ཀང་སྨྲས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བརོད་དགོས་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཞེ་འདོད་དང་སྨྲས་ཆོས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་གཉིས་བསྒྲུབ་བ་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་མི་བེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལོགས་སུ་བརོད་མི་དགོས་པར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

གཅིག་ཉིད་ཀི་ཚིག་གིས་གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པར་

བསྟན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཞེ་འདོད་དང་སྨྲས་ཆོས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་གཉིས་བསྒྲུབ་བ་དེ་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བར་ཡང་གཅིག་པ་ཉིད་དེ། ཞེ་འདོད་དང་སྨྲས་ཆོས་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་གཉིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་སུ་མཚུངས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར།
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། འགལ་རགས་ཐ་དད་དུ་འབེད་པའི་ཚུལ་དང༌། དགོས་པ་

ཡོད་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་ཡང་དབེར་རུང་བ་དང༌། འགལ་རགས་ལ་ཕེ་བའི་

དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། འགལ་རགས་བཞིར་དབེ་བ་ཞེ་འདོད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་མིན་

གིས་ཕེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འགལ་རགས་དེའི་ཐ་དད་པ་ནི་སྦྱོར་བའི་འགོད་ཚུལ་གི་བེ་

བྲག་ལས་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ལ་ལར་ནི་བསྒྲུབ་བར་དངོས་སུ་བརོད་པ་

དང་ལ་ལར་ནི་ཤུགས་དག་གིས་དང་གཉིས་པ་ལ་ཡང་ལ་ལར་ནི་བརོད་པར་འདོད་

པས་རྒྱུ་བས་པའི་སྒས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་དུ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འགལ་བ་ལ་བཞི་ཡོད་

པ་བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཀང་ཅི་སྟེ་ཐ་དད་པ་བཞིར་མེད་པར་ཐ་མི་དད་

ཅེ་ན། གཉིས་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་ཡང་སྒའི་སྦྱོར་ཚུལ་གིས་བཞིར་རྣམ་

པར་དབེ་བ་ལ་སུ་ཞིག་འགོག་སྟེ་དགག་མི་རིགས་པར་ཐལ། དགོས་པ་ཡོད་ན་

བཞིར་དབེར་རུང་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་འགལ་བ་ཁོ་ན་བཞིར་འབེད་པཅི་ཞེ་ན། འགལ་རགས་

བཞིར་ཕེ་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྨྲས་ཆོས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་དང་ཞེ་འདོད་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་གཉིས་སྨྲས་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་ན་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་གི། 

ཞེ་འདོད་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་འདོད་པ་གྲངས་ཅན་པ་

དེའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་ཞེ་བས་འདོད་པ་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་ཡང་འགལ་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་མི་བེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པའི་ཕིར་ནི་ཕེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེ་འདོད་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་ན་ཡང་འགལ་

རགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དོན་གིས་འཕངས་ཀི་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་

བརོད་པ་གྲངས་ཅན་པ་ཕ་རོལ་པོས་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་

བསྡུས་ན་འགལ་རགས་བཞིར་དབེ་བའི་སབས་སུ་ཞེ་འདོད་ལ་གནོད་ན་ཡང་འགལ་

བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོས་པ་སྨྲས་ཆོས་ལ་གནོད་པ་དང་འགལ་རགས་སུ་མི་མཚུངས་པ་

ལོགས་ཤིག་ཏུ་ཕེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྨྲས་ཆོས་ལ་གནོད་ན་འགལ་བར་འགྱུར་གི། ཞེ་

འདོད་ལ་གནོད་པས་འགལ་བར་མི་འདོད་པའི་གྲངས་ཅན་གི་ལོག་རོག་དགག་པའི་

ཆེད་དུ་སོས་པའི་ཕིར། འདི་ནི། འགལ་རགས་བཞིར་དབེ་བའི་སབས་སུ་དོགས་པ་

གཅོད་པ་ཡིན་གི། སབས་འདིར་འགལ་བ་གསུམ་པ་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་

པ་དང་དོན་མི་གཅིག་གོ །གསུམ་པ་ནི། ཞེ་འདོད་ལ་གནོད་པའི་འགལ་བ་སབས་

འདིར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

སྨྲས་ཆོས་དང་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པས། དེ་དཔེར་བརོད་པས་འདི་ཡང་གོ་བས་

དངོས་སུ་མ་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

གྲངས་ཅན་པ་ན་རེ། གལ་ཏེ། རྡུལ་དང་སད་ཅིག་འདུས་པ་རྣམས་འདུས་པ་མ་ཡིན་

པ་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་རག་པ་གཅིག་བུའི་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རགས་སུ་འགྱུར་ན། རྣམ་ཤེས་མི་རག་པ་དུ་མའི་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་

དག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་ན་རྣམ་ཤེས་མི་རག་པ་དུ་མ་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ངེས་

པ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པ་ཡིན་དགོས་ལ། དེ་ལ་ན་ལྡོག་པ་བསྒྲུབ་པའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཡང་མ་ངེས་པ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནམ་དེ་ཡང་མིག་ལ་སོགས་

པའི་འདུས་པ་རྣམས་རྐེན་ཁ་ཡར་བ་ཡིན་པས་འདུས་པ་རྣམ་ཤེས་མི་རག་པ་གཞན་

ལ་ཕན་འདོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་ངེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། གལ་

ཏེ་ཡང་རྐེན་ཁ་ཡར་བས་མི་སྐྱེད་ཀང་འབྲས་བུ་འགའ་ཞིག་སྐྱེད་པ་ལ་མངོན་དུ་

ཕོགས་པའི་རྐེན་གསུམ་གི་དོན་རྣམས་ཚོགས་ཤིང་འདུས་པས་སྐྱེད་པ་ཡིན་པ་དེ་

ལར་ན་ཡང་ཚོགས་པས་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པ་ལ་གེགས་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་སིད་པའི་

ཕིར་རྒྱུ་རྣམས་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྲས་བུ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པས་འདུས་ཤིང་

བསགས་པ་ཡིན་ན། རྣམ་ཤེས་མི་རག་པ་དུ་མའི་དོན་བེད་པའི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་

ཕིར་འཁྲུལ་བ་ཉིད་དོ། །རྐེན་གསུམ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ལ་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་པས་

ཁྱབ་ཀང་འདུས་པ་རིགས་འད་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་ནི། རྣམ་

ཤེས་སད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེད་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཕན་འདོགས་པའི་མིག་ལ་

སོགས་པ་རྣམ་ཤེས་རག་པ་གཅིག་གི་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བར་མི་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། རྣམ་ཤེས་སད་ཅིག་དུ་མ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཚུལ་དང༌། ཕན་པ་དོན་

གཞན་བེད་པ་དགག་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་བེད་པ་དོན་བེད་པར་འགལ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ལ་ཕན་པ་དེ་ལར་ཉེ་བར་སྦྱོར་

བ་མིག་སོགས་རྐེན་གསུམ་པོ་རྣམས་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་སད་

ཅིག་སྔ་ཕི་དུ་མའི་ཕན་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་འདི་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་སོགས་རྐེན་

གསུམ་པོ་དེ་དག་ལས་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་རིགས་འད་སད་ཅིག་སྔ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཕི་རེ་རེ་ཞིང་ཕན་གདགས་པར་བ་བ་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་རང་བཞིན་

གཞན་དང་གཞན་སྐྱེ་བའི་ཕིར། མིག་སོགས་རྐེན་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་

འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་རས་ཐ་དད་དུ་མའི་ཕན་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། མིག་ཤེས་ཀི་རས་གཅིག་པོ་ལ་ལག་རེས་མི་འད་བ་གསུམ་བས་པའི་སོ་

ནས་མིག་ཤེས་གཅིག་ཁོ་ན་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། ཡང་གཞུང་སྔ་མ་ལ་རྐེན་གསུམ་

གིས་རྡུལ་དང་སད་ཅིག་འདུས་པ་གཞན་གི་དོན་མི་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྐེན་གསུམ་

གིས་རིགས་འད་ཕི་མ་གཞན་དང་གཞན་བསྐྱེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རྐེན་གསུམ་གིས་རྣམ་ཤེས་ལ་ཕན་པ་དོན་གཞན་བེད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། ཕན་པ་དོན་གཞན་ཉིད་བེད་པ་ཡིན་ན་ནི་རྣམ་ཤེས་དེའི་ཕན་པ་བེད་

པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡང་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་རྣམ་ཤེས་རག་པའི་དོན་བེད་པ་དེའི་དོན་

དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་ཤེས་རག་པའི་དོན་བེད་པ་མེད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེའི་ཕན་པ་དོན་གཞན་དང་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་མ་

ཡིན་པ་བེད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས་མིག་ལ་སོགས་པ་རང་གི་རིགས་འད་

དང་རྣམ་ཤེས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ནི་ཁྱད་པར་སྐྱེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཕན་འདོགས་པ་

ཡིན་ཏེ། རྣམ་ཤེས་རག་པའི་དོན་བེད་པ་འགལ་བ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་དེ་རྣམ་ཤེས་རག་པའི་དོན་བེད་པ་འགལ་

བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁྱད་པར་སྐྱེད་དུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། ཁྱད་པར་སྐྱེད་པས་ཕན་འདོགས་པ་དེ་བས་ནའི་ཕིར།
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གསུམ་པ་དང་སྒས་བསྡུས་པའི་དོན་བཤད་པ་ནི། གཉིས་མ་གྲུབ་ན་འགལ་བ་

དང༌། ཞེས་པའི་དང་གི་སྒས་ནི་གཉིས་མ་གྲུབ་པའི་ལར་སྣང་གཞན་ཡང་བསྟན་པ་

ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་ལས་གཅིག་ལོག་པ་མ་གྲུབ་ལ་

གཞན་རེས་འགྲོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་དོན་གིས་བསྟན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བའམ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་ཏེ། སྨྲ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །གཏན་

ཚིགས་འདི་ལ་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བའི་ཕིར། རེས་སུ་

འགྲོ་བ་ལ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་དེ་ལ་ཚིག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། དེ་དག་ཕི་རྒོལ་དེའི་ངོར་བསལ་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་གཉིས་ལ་ཐ་ཚོམ་ཟ་བའི་མ་ངེས་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། སོག་ལྡན་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་

འཁྲུལ་བ་ཅན་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་རེས་སུ་འགྲོ་

ལྡོག་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་དཔེར་བརོད་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་བསྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རགས་དེ་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། ར་

བར་བསྟན་པའི་གཉིས་ཞེས་པ་འགལ་རགས་སུ་མ་ཟད་འདི་ལ་ཡང་བསེགས་ཤིང་

དང་པར་བ་བའི་ཕིར། གང་ལས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡོད་དེ། 

དཔེར་ན་གསོན་པོའི་ལུས་ནི་ཆོས་ཅན། བདག་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། སོག་ལ་
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སོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འཇུག་ལྡོག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་

རྒྱུར་སྒྲུབ་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་མི་རོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་མིན་པ་

དགག་པ་དང༌། འབྲེལ་བ་ལ་བལོས་ནས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བདག་ཡོད་

མེད་དངོས་འགལ་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། སོག་ཡ་གལ་དེ་གཉིས་གང་ལ་ཡང་གནས་པར་

མ་གྲུབ་པ་དང༌། དེས་ན་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞི་

གང་ལ་སོག་ལ་སོགས་པ་གནས་པར་འགྱུར་བའི་གཞི་བདག་དང་བཅས་པ་དང་

བདག་མེད་པ་ལས་གཉིས་མ་ཡིན་གི་ཕུང་པོ་གཞན་ནི་མེད་དེ། བདག་ཡོད་ཅིང་

གནས་པ་དང༌། བདག་རྣམ་པར་གཅོད་པ་བཀག་པ་གང་རུང་དག་གིས་ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོག་ལྡན་བདག་ཡོད་མེད་འདི་གཉིས་ལས་གཅིག་ལ་གནས་

པར་ཡང་ངེས་པ་མེད་དེ། བདག་བཅས་བདག་མེད་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ལ་

སོག་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། རེས་འགྲོ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་

ནི། གསོན་པོའི་ལུས་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གི་ཕོགས་ཆོས་སོག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་

ཅན། བདག་ཡོད་མེད་དེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀི་བདག་

ཉིད་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཕུང་གསུམ་མེད་

པའི་འགལ་བ་ཡིན་པ་དེ་བས་ནའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ནི། བདག་བཅས་བདག་མེད་དེ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

བདག་བཅས་བདག་མེད་གཅིག་ལ་ཡང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པ་

ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་དེ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བདག་བཅས་དང་ཅིག་ཤོས་

བདག་མེད་དག་ཏུ་ཡོད་པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཕི་མ་དེར་ཐལ། 

བདག་བཅས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

བདག་ཡོད་མེད་དང༌། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་གང་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མ་ངེས་པ་དེ་ཉིད་

ཀི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མི་རོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དགག་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་གི་

རྒྱུར་དཔེས་སྒྲུབ་པ་དང༌། མི་རོགས་པའི་རྒྱུ་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སོག་ལྡན་

ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་རོགས་

པ་སྟེ་བོ་ཅི་ཡང་མི་སྐྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རོད་གཞི་འགའ་ཞིག་དང་

འབྲེལ་བའི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཟློག་པའི་དཔེ་ནི་རོད་གཞི་དང་མ་

འབྲེལ་བ་ལས་ནི་ཐེ་ཚོམ་གི་དཔོད་པ་ཡང་མི་སྐྱེ་སྟེ། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་སྒ་ལ་མིག་གི་གཟུང་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ལར་སྣང་

གསུམ་པོས་བསྒྲུབ་བ་ལ་མ་རོགས་ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་གསུམ་སྐྱེད་པས་འགལ་

རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ལོག་རོག་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འགལ་

རགས་སུ་གང་སོང་བ་དེ་ཟློག་ཕོགས་གྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བས་གཞི་

གཅིག་ལ་བལོས་པའི་ལོག་རོག་དང་ཡང་དག་ཤེས་པ་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ལས་བསྒྲུབ་བ་ལ་བོ་གང་ཡང་མི་སྐྱེད་པ་མི་

འཐད་དེ། ཁྱབ་པ་རྣལ་ལ་ལོག་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་ཤིང༌། རོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ལས་ནི་རོད་གཞི་འདི་ཅི་ཞིག་དང་འབྲེལ་ཞེས་ཅི་ལར་མི་དཔོད་

དེ་དཔོད་པའི་ཕིར་དཔེར་ན་ལྷས་བིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་གང་དང་ཡང་མ་འབྲེལ་བར་

མི་རུང་བའི་ཕིར་མངལ་འཇོག་བེད་དེ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་མ་ངེས་ལ་དེ་གཉིས་

གང་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པའི་མངལ་ཆགས་པ་ལས་སྐྱེས་བུའི་

ཁྱད་པར་གང་དང་འབྲེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ་བཞིན་དུའོ། །དོན་བསྡུས་ན། ལྷ་མཆོད་

ལས་གཞན་པའི་མངལ་འཇོག་བེད་མེད་དེ་གཉིས་གང་གིས་བཞག་མ་ངེས་ཤིང་

མངལ་ཆགས་པར་ངེས་པའི་བུད་མེད་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྦྱིན་གིས་བཞག་གམ་མཆོད་

སྦྱིན་གིས་བཞག་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་རིགས་ཏེ། མངལ་ཆགས་པར་ངེས་ཤིང་ཡ་

གལ་གཉིས་ལས་གཞན་གིས་མ་བཞག་ཡ་གལ་གང་གིས་བཞག་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

གཏན་ཚིགས་འདིར་ཡང་ཆོས་ཅན། ཐེ་ཚོམ་ཟ་སྟེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་བདག་ཡོད་

མེད་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་ཤིང་དེ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་

དེར་ཐལ། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་བདག་ཡོད་པའམ་མེད་པའི་ནང་དུ་མ་འདུས་པར་མི་

རུང་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། རོད་པ་སང་པ་དང༌། སོག་ལྡན་ཐེ་ཚོམ་གི་

རྒྱུར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོག་ལྡན་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་

སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཅི་ལར་མི་རོགས་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 
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དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་རོགས་པ་སྐྱེད་

པ་དེ་ནི་བདག་ཡོད་མེད་གཉིས་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡོད་ན་འགྱུར་གི་ནང་དུ་

འདུས་ན་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། མིག་གི་གཟུང་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

བསྒྲུབ་བ་ལ་མ་རོགས་པ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག་

སྒ་རག་པ་དང་མི་རག་པ་གཉིས་ཀར་ཏེ་ཡ་གལ་ལ་རོགས་པ་སྐྱེད་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་

སྐྱེད་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕི། ཡང་ན་བདག་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀར་ཏེ་ཡ་

གལ་དུ་ངེས་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པ་སྐྱེད་བེད་དུ་ཡང་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་མེད་

པའི་རང་བཞིན་མི་རོགས་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་སིག་ལྡན་གིས་གསོན་

ལུས་བདག་བཅས་ས་སྒྲུབ་པ་ལ་མེད་དེ། སོག་ལྡན་བདག་ཡོད་མེད་གཉིས་ལས་ཕི་

རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ལར་ཡོད་ན་འགྱུར་ན་ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། ཅི་

ལར་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་རོགས་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་ན་ནི་འོ་ན་རག་མི་

རག་གཉིས་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡང་མེད་ཡ་གལ་ལ་ངེས་པ་སྐྱེད་པ་ཡང་མེད་པའི་

ཕིར་མིག་གིས་གཟུང་བ་ཉིད་ལས་ཀང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། རགས་དེ་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རོད་གཞི་དང་

མ་འབྲེལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཉན་བ་ནི་

ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་

གྲུབ་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེའི་ཕིར།



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གསུམ་པ་ནི། སོག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཁྱད་པར་དུ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

དམ་བཅས་ནས་སོག་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་

སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་བདག་དེ་ལ་འཇུག་

པ་དང་ལྡོག་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། བདག་ལ་འཇུག་པ་རེས་འགྲོ་དང་

ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཕི་རྒོལ་དེའི་ངོར་བདག་བསལ་པའི་དོན་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དེ་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་དོན་གཞན་

གང་ཞིག་དེའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་

དོན་གཞན་དང་དེའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པ་ལས་བསྒྲུབ་བ་མི་འགྲུབ་པའི་ཡང་ཕིར་

རོ། །སོག་ལ་སོགས་པ་དང་བདག་ནི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོར་མི་

འགྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་འབྲས་བུ་ངེས་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྒྱུ་འབྲས་དེ་ནི་

གཉིས་ཀ་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་པ་དང་གཉིས་ཀ་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་

ལས་མི་དམིགས་པའི་དག་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་བརེན་ནས་ངེས་དགོས་པ་གང་

ཞིག་དེ་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སོག་ཡོད་ན་བདག་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

སོག་བདག་དང་ཐ་དད་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཐ་དད་འབྲེལ་བ་

མེད་པ་ཡོད་ན་ཡང་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཕོགས་གཉིས་གང་ལ་ཡང་མ་མཐོང་བའི་ཕིར།
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ཁྱད་པར་དང་སྤྱ་ིམ་ངསེ་པའ་ིགཏན་ཚགིས་བྱ་ེབྲག་ཏུ་བཤད་

པ།

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་དང་སྤི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་

གཉིས། ཁྱད་པར་ལྡོག་ཁྱབ་གཅིག་པུ་ཅན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། སྤི་རེས་ཁྱབ་

གཅིག་པུ་ཅན་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དཔོད་པ་

བ་དང་རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་སོགས་གཞན་དག་སོག་ལ་སོགས་པ་ནི་གསོན་པོའི་

ལུས་ལ་བདག་གོ་བར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་དང་དེའི་ལྡོག་པ་ནི་གཅིག་

ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་སོག་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

བདག་མེད་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་ཡིན་གི་མཐུན་པའི་ཕོགས་བདག་ལས་ནི་ལྡོག་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་སངས་རྒྱས་པ་བདག་དངོས་མེད་དུ་འདོད་པས་དངོས་མེད་ལ་རགས་

མེད་པ་དང་དངོས་མེད་ལས་རགས་ལྡོག་ཅེས་པའི་གནས་གཞི་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་

ལྡོག་སྒ་གང་ཡང་སྦྱར་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། སྒའི་བརོད་བ་ལ་དངོས་པོས་ཁྱབ་

པའི་ཕིར། དེ་བས་ན་བདག་དངོས་པོར་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་

རོ། །དེ་བས་ན་གཞལ་བ་ལ་སོགས་པ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་གོ་བེད་ཡིན་

པ་ལར་ལྡོག་པ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡང་གོ་བར་བེད་པ་ཉིད་དོ། །མཉན་བ་ཡང་གོ་བེད་

དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མཉན་བ་ཉིད་ནི་དེ་ལར་མ་ཡིན་ཏེ། མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་

ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལས་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ་ཞེའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གསུམ། སོག་མཉན་བ་དང་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། མི་མཚུངས་པར་འདོད་པ་

དགག་པ་དང༌། དེས་ན་སོག་བདག་གི་གོ་བེད་དུ་མི་རུང་བའོ། །

སྗོག་མཉན་བྱ་དང་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

དངོས་འབྲེལ་མེད་པས་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཟློག་འབྲེལ་མེད་པས་ལྡོག་ཁྱབ་

མ་གྲུབ་པ་དང༌། རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མེད་པས་ལྡོག་ཁྱབ་མ་

གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་བལོས་པ་དང༌། 

འབྲེལ་བ་མེད་ན་ལྡོག་ཁྱབ་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

འབྲེལ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང༌། འདོད་ན། ལྡོག་ཁྱབ་གཅིག་པུ་ཅན་འགལ་བ་དང༌། 

འབྲེལ་བ་མེད་པས་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་དེས་ནི་

ཆོས་ཅན། སོག་དེ་བདག་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་བརོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སོག་

གིས་བདག་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ངེས་ཀི་ལྡོག་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལ་བུ་སྨྲ་

བའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། འདི་ལར་སོག་བདག་མེད་པ་ཉིད་ལ་མེད་དོ་ཞེས་དམ་

བཅས་པས་ནི་དོན་གིས་བདག་ལ་གནས་པ་དང་གཞན་བདག་མེད་དང་མ་འབྲེལ་

བར་བསྟན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སོག་ལྡན་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རེས་

འགྲོ་གྲུབ་པར་ཐལ། བདག་དང་འབྲེལ་བ་འགྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ནའི་ཕིར། འདོད་ན། 

ལྡོག་པའི་ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེས་སུ་འགྲོ་བ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། འབྲེལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་དང༌། དེ་བདག་སོག་ལ་མེད་པ་
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དང༌། དེས་ན་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ཉིད་འབྲེལ་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། 

གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། དེའི་བདག་ཉིད་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་

ཡང་འབྲེལ་བ་ཡིན་ལ་དེ་གཉིས་ལས་གཞན་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སོག་ལ་སོགས་པ་བདག་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཅན་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། བདག་དེ་གཞི་གང་དུ་ཡང་མཐོང་རུང་དུ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། བདག་

སོག་གི་འབྲེལ་བ་དེ་དག་ཀང་བདག་མཐོང་བ་མེད་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སོག་གང་ལ་ལྡོག་པ་གཅིག་པུ་ཅན་ཞེས་བརོད་པ་བདག་ལོག་

ཀང་སོག་འདི་ངེས་པར་ལྡོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་སོག་འབྲེལ་པ་མ་

གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྡོག་པ་མེད་པ་དང༌། དེས་ན་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་ཀ་

མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐ་དད་པའི་བདག་འགའ་ཞིག་ལོག་ན་སོག་ངེས་པར་ལྡོག་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་སོག་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཁྱད་པར་སོག་ལྡན་ནི་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་གི་རགས་ཡང་དག་གི་

ཚུལ་དུ་གྱུར་བའི་ལྡོག་པ་མེད་པ་དང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལྡོག་ཁྱབ་མ་

གྲུབ་པ་དེ་བས་ནའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མདོ་མཛད་པའི་དགོངས་པ་བཤད་པ་དང༌། མ་མཐོང་

ཙམ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་

བལོས་ན་མདོ་མཛད་པས་མཉན་བ་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། 

སློབ་དཔོན་གིས་མཉན་པར་བ་བ་ཉིད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་
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བཤད་པ་ཆོསཅན། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ངེས་ཀི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་དགོངས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གི་ལོག་རོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་

བ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། མ་མཐོང་བ་

དེ་ཙམ་གིས་མེད་པར་རོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། མ་མཐོང་ཙམ་གིས་ལྡོག་ཁྱབ་མི་འགྲུབ་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པར་ཐལ། རགས་གང་ཞིག་དགག་བའི་ཆོས་གང་ལ་མི་སིད་པ་དེ་ཚད་མས་

དམིགས་པས་དགག་བའི་ཆོས་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ནི་མི་རིགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ལྡོག་ན་སོག་ལ་

སོགས་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏེ། སོག་ལ་སོགས་པ་མེད་པས་བདག་མེད་པ་ལ་ཁྱབ་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལྡོག་ཁྱབ་མེད་པ་དང༌། ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་བེད་

མེད་པ་དང༌། ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་པའི་གཞི་མེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འབྲེལ་བ་མེད་

པར་ལྡོག་ཁྱབ་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་བལོས་པའོ། །དང་

པོ་ནི། ཟློག་འབྲེལ་གྲུབ་པས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སོག་མེད་པས་

བདག་མེད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། བདག་སོག་ཐ་དད་མ་

འབྲེལ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དོན་གཞན་གང་ཞིག་ཕན་པ་ཉེ་བར་མི་སྦྱོར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དེའི་ཚེ་སོག་ལ་སོགས་པ་མེད་པས་

བདག་མེད་པ་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་

སོག་ལ་སོགས་པ་བདག་དེའི་བདག་ཉིད་དམ་དེ་ལས་བྱུང་བས་བདག་དང་འབྲེལ་བ་
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ཡིན་ན་སོག་སོགས་དེ་དག་བདག་དེ་ལོག་ན་ལྡོག་པར་འགྱུར་བས་ཁྱབ་ན་ཡང་

འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། བདག་དེ་མེད་ན་སོག་མེད་པར་གྲུབ་པས་བདག་མེད་ལ་

སོག་མེད་ཀིས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ལྡོག་ཁྱབ་དེ་ཡང་མི་གྲུབ་སྟེ། ཟློག་པ་བདག་

སོག་ལ་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་སོག་དེ་དག་ནི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བདག་དེ་

ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། རྒྱུ་འབྲས་དེ་དག་གི་འབྲེལ་བ་ནི་རྒྱུ་

འབྲས་ཀི་ངོ་བོ་དམིགས་པ་དང་མི་དམིགས་པ་དག་འཛིན་མངོན་སུམ་ལས་ཤེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ནི་བསལ་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཕི་རྒོལ་ལ་

བལོས་པ་སོགས་ལེའུ་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། དིས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོག་

ལ་སོགས་པ་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་བདག་མེད་པ་ངེས་པའི་གཞི་དེ་ཡང་གང་ཡིན་དིས་

པས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་ལྡོག་པ་མི་འགྲུབ་པ་

དང༌། དེས་ན་ལྡོག་ཁྱབ་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། བདག་སོག་ཡོད་མེད་མི་མཚུངས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། བདག་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་ཚད་

མ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བདག་དེ་གཞི་གཞན་དུ་ཡང་ཡོད་ཀང་

མཐོང་བར་རུང་བ་དེར་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བདག་ལོག་པས་སོག་ལྡོག་པའི་ཁྱབ་པ་ཡང་

མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བདག་ལྡོག་པ་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སོག་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། གཞི་ལ་ལར་ཡོད་པ་དང་གཞི་
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གཞན་དུ་མེད་པར་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོའི་བེ་བྲག་འགའ་ཞིག་ཁོ་ནར་མཐོང་

བ་ཉིད་ལས་གྲུབ་པའི་ཕིར། བདག་དེ་ལ་ལར་ཡོད་པ་དང་གཞན་དུ་མེད་པར་མི་

རོགས་ཏེ། བདག་ནི་གཞི་གང་དུ་ཡང་མཐོང་རུང་དེ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བདག་སོག་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མི་གྲུབ་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། 

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཡང་གལ་ཏེ་གསོན་པོའི་

ལུས་བདག་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ན་སོག་ལ་སོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་ཏེ། བདག་མེད་པའི་ཕིར། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་དེ་

ཡང་རགས་ཆོས་དོན་གཞན་གི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་མི་

འགྲུབ་པར་ཐལ། རགས་ཆོས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

པར་ཐལ། དོན་གཞན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ནི་དོན་གཞན་བཀག་པ་

གོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མི་དམིགས་པར་སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་སོག་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྲུབ་པ་དང༌། རྒྱུ་འབྲས་སུ་མི་

འགྲུབ་པ་ནུས་པའི་རྒྱུ་གཞན་ཚང་བའི་ལྡོག་པ་ལ་བལོས་པ་དང༌། བུམ་སོགས་ལ་དེ་

མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་སོག་གི་རྒྱུའི་དངོས་པོ་དེ་ཡང་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། 

བདག་གཞི་གང་དུ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཡ་གལ་མེད་པར་

རྒྱུ་འབྲས་སུ་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། བདག་

མཐོང་དུ་ཆུག་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བདག་ལྡོག་པའི་གཞི་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ལྡོག་པའི་གཞི་
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མེད་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་ལྡོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་

པ་ནི། བུམ་པ་ལ་བདག་མ་མཐོང་བ་ཙམ་རྣམ་པ་དེ་ལ་བུའི་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་

ནི་བདག་དེས་སོག་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་རྒྱུའི་ནུས་པ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། རྒྱུ་ནུས་

པ་མཐུ་ཅན་ཡོད་ཀང་འབྲས་བུ་དེ་སབས་འགར་མི་སྐྱེ་བས་རྒྱུ་གཞན་གཅིག་ཡོད་པ་

དེ་མེད་པར་ཏེ་མ་ཚང་བར་རོགས་པར་བེད་དོ་ཞེས་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་བཤད་

ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བུམ་པ་ལ་སོག་གི་ནུས་པའི་རྒྱུ་གཞན་ཚང་བའི་ལྡོག་པ་

མ་གྲུབ་པ་དང༌། ནུས་པའི་རྒྱུ་གཞན་ཚང་བའི་ཡ་གལ་བདག་ཏུ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་

པོ་ནི། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སོག་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་གཞན་ཚང་

བའི་བདག་མ་ཚང་བས་སོག་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུ་བོ་ལ་སོགས་པ་

ཡང་མེད་པའི་ཕིར། དེ་བས་ན་བུམ་པ་ལ་བདག་ལྡོག་པ་ནི་བདག་སོག་གི་རྒྱུར་ངེས་

བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་དེ་སོག་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སོག་གི་རྒྱུ་གཞན་བོ་

ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་བདག་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་བདག་མེད་པས་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་བདག་ལོག་པའི་སྟོབས་ཀིས་བོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བས་

སོག་ལྡོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བོ་ལ་སོགས་པ་ལ་བདག་ལས་

གཞན་གི་ནུས་པ་མཐོང་བ་སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པ་ལ་བོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་བདག་ལོག་པའི་སྟོབས་ཀིས་བོ་
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ལ་སོགས་པ་ལོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བོ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་གཞན་ཉིད་ཀི་ནུས་པ་

བདག་ལ་བལོས་པ་མེད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དབང་བོ་མ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡིད་ཤེས་ཀི་

རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རེ་ཤིག་

མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་རྐེན་བདག་ཉིད་ཇི་ལ་བུའི་དབང་པོ་དང་དམིགས་རྐེན་ཡུལ་

དང་ནུས་པ་ཉམས་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཡང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་ཡོད་

པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དབང་ཤེས་དེ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡིད་ཤེས་སྔ་མ་ལ་

སྐྱེས་ཏེ། ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་དེ་སྒ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་གཞན་ལ་ཡེངས་སམ་མ་ངན་ལ་

སོགས་པས་འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་ན་གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཕིམ་མི་སྐྱེ་བ་དང་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་ཞིང་འཆོལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའི་

ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་ལས་

སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔ་མ་བཞིན་རང་གི་ཉེར་ལེན་ནུས་པ་ཉམས་པ་མེད་པའི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་སྐྱེས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

གང་ཟག་གི་བདག་མ་ཡིན་ཏེ། ཉེར་ལེན་སལ་བ་མཉམ་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཁྱད་

པར་སྔ་མ་སྔ་མ་ཡིན་ལ། དེ་དག་དང་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་བོ་ནི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་

རྐེན་ཡིན་པའི་ཕིར།
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གསུམ་པ་ནི། དེ་ལར་དབང་པོ་དང་བོ་འདི་དག་ལ་སྔར་བཤད་པ་དེ་ཉིད་རྒྱུ་

ཡིན་ཏེ། འདིདའི་བདག་ཉིད་འགྲུབ་པ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་རྒྱུ་དེ་ཙམ་དང་ཕན་

འདོགས་བེད་དུ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། ལྡོག་པ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བ་གཞན་རྒྱུར་བརག་ན་ནི་ཐུག་པ་

མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་རྣམས་ཐུག་པ་མེད་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་གང་ཞིག་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་གང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་དེ་ལས་

གཞན་པ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བ་དེ་ཡི་རྒྱུར་རོག་པ་རིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་ཁས་བངས། ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སོག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁྱབ་

མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མཉན་བ་ཉིད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་བར་

མཚུངས་པའི་ཕིར།

མི་མཚུངས་པར་འདྗོད་པ་དགག་པ།

གཉིས་པ་མི་མཚུངས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། མཉན་བ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོག་ལྡན་ལྡོག་པ་མ་འཁྲུལ་ལ་

མཉན་བ་དེའི་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཅི་ལར་འཁྲུལ་དིས་པས་མཉན་བ་དེ་

ནི་མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྡོག་པ་འཁྲུལ་བར་མཚུངས་པར་ཐལ་བ་དང༌། ལྡོག་པའི་ངེས་

གཟུང་གིས་རེས་འགྲོ་འཕེན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལར་སོག་ལ་སོགས་པ་དང་མཉན་
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བ་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་བར་མི་མཚུངས་ཏེ་མཚུངས་པར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་

འཇུག་པ་དེ་ནི་གཞན་སོག་ལྡན་ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་པར་

ཐལ། མཉན་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་པར་བརོད་པའི་ཚིག་

དེས་ནི་མཉན་བ་འདི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་མེད་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་བར་བརོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་བརོད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་

བངས། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་མཚན་དང༌། རེས་འགྲོའི་ངེས་གཟུང་གིས་ལྡོག་པ་

འཕེན་པ་དང༌། དེས་ན་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

དངོས་དང༌། རེས་འགྲོ་མི་འཕེན་ན་ངེས་གཟུང་དོན་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོག་ལྡན་

མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བས་ནི་སོག་ལྡན་འདི་

མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་མ་གོ་

བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལྡོག་ཁྱབ་སྟོན་པའི་ངེས་པར་གཟུང་བའི་འབྲས་བུ་ཅིར་འགྱུར་

འབྲས་བུ་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་པར་གཅད་པར་བ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཅད་བ་

གཞན་མེད་རེས་འགྲོ་འཕེན་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ལྡོག་པ་སྟོན་

པའི་ཚིག་གཅིག་ལ་ངེས་པར་གཟུང་བ་མེད་ན་ནི་ལྡོག་པ་མི་འཁྲུལ་བར་མི་འགྲུབ་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཐུན་པའི་ཕོགས་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས་མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་ལ་མེད་པ་ཞེས་དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་གོ་བར་ཐལ། ངེས་གཟུང་གཉིས་

ཀིས་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཕན་ཚུན་འཕེན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉིས་
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ཀི་ཁྱབ་པ་སྟོན་པའི་དཔེ་གཉིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བས་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་བསྟན་

པར་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ངེས་གཟུང་རེ་རེས་ཅིག་

ཤོས་དོན་གིས་གོ་བས་དེ་ལར་བརོད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ལྡོག་ཁྱབ་གཅིག་པུ་ཅན་གི་རགས་ཡག་དག་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

རགས་ཡང་དག་དེའི་ལྡོག་པ་མི་འཁྲུལ་བ་འདི་འད་བ་ནི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པར་མི་

འགྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་ན་ནི་ནན་གིས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་འགུགས་

པར་བེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དགག་པ་བཀག་པའི་ངོ་བོ་ནི་བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

སྗོག་ལྡན་བདག་ག་ིགྗོ་བྱདེ་དུ་མི་རུང་བ་བཤད་པ།

གསུམ་པ་དེས་ན་སོག་ལྡན་བདག་གི་གོ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་གཉིས། དངོས་

མེད་དགག་སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་གཞིར་མི་མི་རུང་བར་འདོད་པ་ལ་དགག་པ་བཤད་

ཟིན་དན་པར་བེད་པ་དང༌། དངོས་ཀི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། དང་སོང་རྐང་མིག་པ་ན་རེ། མཐུན་པའི་ཕོགས་བདག་དངོས་པོར་

མེད་པ་ལས་རགས་སོག་ལྡན་ལྡོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་

ཉིད་ཁོ་ན་ལ་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རོངས་པ་མགུ་བེད་དུ་

བསྟན་པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་དང༌། དགག་པ་རྒྱས་པར་མི་སྤོ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བདག་དངོས་པོར་མེད་པ་ལས་སོག་ལྡན་ལྡོག་པ་དེ་ཉིད་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་བདག་དངོས་མེད་ལ་མེད་ཅེས་དངོས་མེད་ལས་ལྡོག་པ་ཅི་ལར་འདོད་དེ་

འདོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། དངོས་མེད་འཇུག་ལྡོག་གི་ཡང་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕིར། 



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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དང་སོང་རྐང་མིག་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ལྷན་རྣམས་དགའ་བ་ཤེས་རབ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་

ཅན་ཏེ་རོངས་པ་མགུ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། སོག་མེད་པ་བཀག་པའི་སོག་གི་དངོས་

པོ་ནི་བདག་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་ཡང་ཡོད་ལ་སོག་གི་དངོས་པོ་བཀག་པ་ནི་བདག་

དངོས་མེད་ལ་མི་སིད་དོ་ཞེས་བ་བ་བདེན་གིས་དམ་འཆའ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རག་ཚིག་སྔ་ཕི་དང་དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་དུ་མ་སྨྲས་པར་ཐལ། 

ཡུལ་དངོས་མེད་དེ་ལ་དགག་པའི་སྒ་འཇུག་པར་མི་འདོད་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་དངོས་

མེད་ལ་རགས་ལྡོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པ་ཞེས་བ་

བ་དངོས་པོ་བཀག་པ་དེ་ལ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དངོས་མེད་དགག་སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་གཞིར་མི་རུང་བའི་དོན་འདི་

ནི་འདིར་དགག་པ་རྒྱས་པར་མི་སྤོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཞེས་

བ་བ་ཚུལ་གསུམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དེའེི་ནང་དུ་བསལ་ཟིན་པ་དེས་ན་མི་སྤོ་

བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་མེད་ལས་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པས་བདག་གི་གོ་བེད་

དུ་མི་རུང་བ་དང༌། བདག་མེད་དང་འགལ་བར་མ་གྲུབ་པས་བདག་གི་གོ་བེད་དུ་མི་

རུང་བ་དང༌། བདག་མེད་བཀག་པ་ལ་མི་ལོས་པར་རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་བདག་གི་

གོ་བེད་དུ་རུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་

བཤདཔའོ། །དང་པོ་ནི། སོག་ལྡན་ཆོས་ཅན། བདག་མེད་པ་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་

གང་རུང་དུ་ཡང་ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་གི་བདག་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཁྱོད་གསོན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་གསོན་པོའི་ལུས་ལ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བདག་ཡོད་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར། ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ་སིད་དུ་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བའི་སོ་ནས་གནོད་པ་བསྟན་གི་སྒྲུབ་བེད་འཇུག་ན་རགས་དགག་བའི་ཆོས་

ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། དགག་བའི་ཆོས་མི་སིད་པས་ཁྱབ་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལྡོག་ཁྱབ་གཞན་གི་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་

དང༌། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། དེས་ན་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་པས་སོག་ལྡན་བདག་མེད་དུ་གྱུར་པའི་བུམ་སོགས་

ལ་མེད་པར་ཁས་བངས་པས་བདག་མེད་ལས་ལྡོག་པའི་ལྡོག་པ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ལྡོག་

ཁྱབ་སངས་རྒྱས་པ་གཞན་གིས་དེ་ལར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་ན་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་

དེ་ལར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས་བངས། སངས་རྒྱས་པས་བདག་མེད་དུ་ཁས་བངས་

པས་བདག་མེད་དུ་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ན་གསོན་ལུས་ཀང་བདག་མེད་

དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་པའི་ཁས་བངས་ཀིས་མིམཐུན་པའི་ཕོགས་དང༌། 

རིགས་པ་ཅན་པས་ཁས་བངས་པའི་སྟོབས་ཀིས་མཐུན་པའི་ཕོགས་རྣམ་པར་

བཞག་ནས་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་འཇུག་

པར་ནི་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལར་ན་བདག་ལུང་གིས་གྲུབ་པར་འགྱུར་གི་དངོས་

སྟོབས་རེས་སུ་དཔག་པས་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས་བངས། 



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གཉིས་པ་ནི། སོག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། མཐུན་པའི་ཕོགས་བདག་དངོས་པོ་མེད་

པ་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པ་ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བས་དེའི་ཕིར། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་བདག་མེད་ལས་ཀང་ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

སྟེ། མཐུན་ཕོགས་བདག་ལས་ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། 

བདག་གམ་བདག་མེད་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པར་གྲུབ་ན་གཞན་ལས་ལྡོག་

པ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། སོག་ལྡན་དེ་མཐོང་བའི་བདག་མེད་འགའ་ཞིག་ལ་མེད་པར་

འགྲུབ་ཀང་མ་མཐོང་བའི་བདག་མེད་རྣམས་ལ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

བདག་གམ་བདག་མེད་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བདག་མེད་

འགའ་ཞིག་ལ་མེད་པས་བདག་མེད་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། འདི་

ལར་བདག་མེད་ཀི་གསལ་བའི་བེ་བྲག་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་

དོན་ཡང་བདག་མེད་དེའི་རིགས་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་སིད་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། དཔེར་

ན་ས་བའི་རས་འགའ་ཞིག་མཚོན་གི་ཆོད་པ་མེད་ཀང་ས་བ་ལ་མཚོན་གིས་མི་ཆོས་

པས་མ་ཁྱབ་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། བདག་མེད་ལས་ལྡོག་པས་བདག་

བཅས་སུ་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སོག་ལྡན་ཆོས་ཅན། བདག་

མེད་ལ་ཡོད་མེད་ཀང་ཐེ་ཚོམ་ཉིད་ཟ་སྟེ། བདག་མེད་ལ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། 

བདག་མེད་ལ་ཡོད་པ་ལ་འགལ་བ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། སོག་ལྡན་བདག་མེད་པ་

ལས་ལོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་སྟེ། དེ་ལ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་མ་མཐོང་བདག་མེད་པ་དང༌། 
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སོག་ལ་སོགས་པ་བཤད་ཟིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་འགལ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་གང་

ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། སོག་ལ་སོགས་པ་བདག་མེད་དང་འགལ་བར་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། སོག་ལ་སོགས་པ་བདག་དེའི་འབྲས་བུའམ་བདག་ཉིད་ཀིས་བདག་ལ་འབྲེལ་

བ་ངེས་པ་ཡིན་ན་བདག་མེད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འགལ་བར་འགྱུར་ན་ཡང་འབྲེལ་བ་དེ་

ནི་མ་གྲུབ་པོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སོག་ལ་སོགས་པ་བདག་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང་སོག་སོགས་

དེ་ཡོད་པའི་གཞིར་བདག་མེད་པ་ལྡོག་ཏུ་ཆུག་པ་དེ་ལ་ན་ཡང་བདག་མེད་པ་མེད་

པས་གསོན་པོའི་ལུས་བདག་དང་བཅས་པར་ནི་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བདག་ལ་ལྡོག་

པ་མེད་པ་བདག་ལ་ཡོད་པར་མི་འདོད་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས་བངས། གསོན་

པོའི་ལུས་བདག་མེད་པ་མེད་པས་བདག་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་

གིས་ན་རིགས་པ་ཅན་པ་འདི་སོག་བདག་ལ་ལྡོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཡང་དངོས་པོར་ཏེ་

ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བདག་ལ་ལྡོག་པ་མེད་ཀང་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ལ་སོག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་མི་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གསོན་ལུས་བདག་མེད་མ་ཡིན་ཡང་བདག་བཅས་སུ་འགྲུབ་པ་

མིན་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་སོག་ལྡན་བདག་ལ་ལྡོག་པ་མེད་ཀང་རེས་འགྲོ་ཅན་མིན་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་སོག་ལྡན་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པ་

དེའི་ཕིར་རེས་འགྲོ་ཅན་དུ་འདོད་དགོས་ན་མི་འདོད་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་

བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་སོག་ལ་སོགས་
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པ་ཡོད་པས་བདག་མེད་པ་ཟློག་པའི་ཕིར། བདག་ཡོད་པ་རོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། དགག་བ་བདག་མེད་བཅད་པ་ལ་མི་ལོས་པར་སོག་ལ་སོགས་པ་

ནི་རང་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ཙམ་གིས་རང་དབང་བའི་སྒྲུབ་པའི་སོ་ཁོ་ན་ནས་བདག་

རོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་

འབྲས་བུ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པས་བདག་གྲུབ་པ་ལ་མི་

ཕན་པར་ཐལ་བ་དང༌། བདག་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནི་སོག་ལྡན་བདག་

མེད་པ་ལ་ལྡོག་པ་ལས་འབྲས་བུ་ཅི་ཡོད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། བདག་མེད་

བཀག་པ་ལ་མ་བལོས་པར་བདག་ཡོད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སོག་

ལྡན་དེ་བདག་མེད་དེ་ལ་མི་སིད་པས་རག་ཡོད་པའི་གཞིར་བདག་མེད་དེ་མེད་པར་

སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་རགས་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། བདག་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པས་བདག་གྲུབ་པ་ཅི་ལ་ཕན་ཏེ་མི་ཕན་

པར་ཐལ། བདག་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་བདག་མེད་བཀག་པ་ལ་བལོས་པ་དེ་ལ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཡང་ན་སོག་ལ་སོགས་པས་གསོན་ལུས་ལ་བདག་ཅི་ལར་སྒྲུབ་

ཅེས་བརོད་པར་བ་རིགས་ཏེ། བདག་ཉིད་ངེས་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། འབྲེལ་མེད་ལས་དོན་གཞན་གྲུབ་པ་དེ་ལར་ན་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་

ཅད་གྲུབ་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སོག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་

བཅས་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ། 
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མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ་བས་ནའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་

མེད་དགག་སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་གཞིར་མི་རུང་བར་འདོད་པའི་རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་

སོགས་པ་ན་རེ། གཞལ་བ་ཉིད་རག་མི་རག་གཉིས་ཀའི་ཁྱབ་བེད་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཡང་

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀི་གཏན་

ཚིགས་སུ་སྨྲའོ། །རེས་སུ་འགྲོ་བ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། མཐུན་པའི་ཕོགས་ཉིད་དག་

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་སོ། །འདུས་མ་བས་ལ་གཞལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་

འདེབས་པའི་ཚུལ་གིས་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་གཞལ་བ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མི་རུང་བའི་

ཕིར་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་ཅིང་ལྡོག་པ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །ཕོགས་སྔ་མ་འདི་ནི་གཞལ་བ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཕོགས་གང་

ཡབ་སས་ཀི་དགོངས་པར་འདོད་པ་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྡོག་ཁྱབ་དང་བྲལ་བའི་རེས་ཁྱབ་སྤིར་དགག་པ་དང༌། 

གཞལ་བས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བེ་བྲག་ཏུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་འགལ་ལ་ཡ་

གལ་གཉིས་ཀ་འདོར་བ་མི་འཐད་པ་དང༌། གཞལ་བ་རག་པ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་

གང་ཡང་མི་བེད་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། དངོས་མེད་ལ་གཞལ་བ་རེས་སུ་འགྲོ་བར་

བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ངེས་

གཟུང་དོན་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རེས་འགྲོ་གཅིག་པུ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་

ཡང་ཇི་ལར་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་ཐལ། 



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཅི་ལར་མཐུན་པའི་ཕོས་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་

ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་ངེས་པར་གཟུང་བ་

འདིའི་འབྲས་བུ་ཅི་ཡིན་ཏེ་འབྲས་བུ་མེད་པར་ཐལ། ངེས་གཟུང་དེས་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་རྣམ་པར་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རྣམ་གཅད་གཞན་ཡང་

མེད་པའི་ཕིར། རྣམ་པར་གཅོད་དོ་ཞེ་ན་ཡང་ཅི་ལར་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལས་མི་

ལྡོག་སྟེ་ལྡོག་པར་ཐལ། རེས་འགྲོའི་ངེས་གཟུང་གིས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་

རྣམ་པར་བཅད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ནི་དེ་

ལ་ཡོད་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། སྔར་གི་རོད་པ་ལར་སྣང་དེ་ཉིད་སླར་ཡང་

འོངས་པ་ཡིན་པས་ལན་ཡང་དེ་ཉིད་བརོད་རིགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞལ་བ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་རག་པ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ལྡོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་

བ་འདི་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། རག་པ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་བཀག་པ་གང་ཞིག་རག་པ་ལ་

མེད་དོ་ཞེས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་བཀག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་རག་པ་ལ་ལྡོག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རག་པ་དངོས་མེད་ཡིན་པས་གཞལ་བ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་མི་སིད་

ཅེས་སྨྲ་བ་དེ་ནི་འགོག་པར་ཇིལར་དངོས་པོར་མེད་པ་ལས་གཞལ་བ་རེས་སུ་འགྲོ་

བ་དགག་སྟེ་དགག་མི་རིགས་པར་ཐལ། དངོས་མེད་དགག་སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་གཞིར་

མི་རུང་བའི་ཕིར། ཞེས་འདིར་ཡང་ལན་དེ་ཉིད་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དངོས་མེད་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དགག་སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་གཞིར་མི་རུང་བས་དངོས་པོར་མེད་པ་ལས་རགས་ལྡོག་པ་

མི་རུང་བའི་ཕིར་ཞེས་བ་བའི་རོད་པ་དོ་ཉིད་ཡང་འོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་མེད་

དགག་སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕིར། རག་པ་དངོས་མེད་ལ་དགག་པ་མི་

རུང་བས་གཞལ་བ་ལྡོག་པ་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། དངོས་མེད་ལ་དགག་པ་རེས་སུ་མི་

འགྲོ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོའི་རང་བཞིན་འཕེན་པའི་དགག་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་

ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མི་སིད་དུ་ཆུག་ཀང་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་གཅིག་པུ་ནི་དགག་པའི་

མཚན་གཞི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། མེད་པར་དགག་པ་ཡང་ཡིན་ལ་མེད་དགག་དེ་

ནི་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མི་འགལ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་མེད་ལ་བདུན་པ་

གནས་གཞི་དང་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ལྡོག་སྒ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཅན་དགག་པའི་

ཡུལ་སྟོན་པའི་སྒའི་རྣམ་པར་དབེ་བ་རྣམས་འཇུག་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དངོས་མེད་སྒའི་བརོད་བར་མི་རུང་བའི་ཕིར། མེད་དགག་དེ་ཡང་དངོས་མེད་ལ་

རེས་སུ་འགྲོ་བ་མི་སིད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་ན་རང་མཚན་

ཡིན་པར་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱབ་པར་འདོད་པ་འདི་ལ། དེ་ཕིར་དངོས་དངོས་མེད་

རེན་ཅན། །ཞེས་སོགས་ཀི་སབས་སུ་ལན་བཏབ་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རེས་སུ་འགྲོ་བ་གཅིག་པུ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་ནི་འགའ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞལ་བ་དངོས་མེད་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་འཐད་པ་དང༌། 



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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དངོས་མེད་ཚད་མའི་གཞལ་བར་འཐད་པ་དང༌། དངོས་མེད་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་པ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞལ་བ་རག་མི་རག་གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་འཐད་པ་

དང༌། རོད་པ་སང་བ་དང༌། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གང་ལ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གཞལ་བ་ཉིད་ནི་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་རེས་

སུ་འགྲོ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རག་མི་རག་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་

ཐུན་མོང་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་མེད་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་

ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དང༌། གཉི་ཀ་ལ་བརེན་པའི་

ཆོས་སྒ་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དོ། །ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ནི་རེན་ལ་བརེན་

པའི་དོན་ཡིན་ལ་དངོས་མེད་རེན་ཡིན་ན་དངོས་པོར་ཐལ་བས་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་

ནི་ཆོས་ཅན། འགའ་ཡང་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཆོས་དང་བྲལ་བ་དེའི་

ཆོས་སུ་ཁས་བངས་པ་དང༌། དངོས་པོ་ཁོ་ནའི་ཆོས་མི་འཐད་པ་དང༌། དངོས་མེད་ལ་

ཐ་སད་ཆད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་སད་སྨྲ་བ་དེས་ཆོས་དང་བྲལ་བ་དེ་ཉིད་

དངོས་མེད་དེའི་ཆོས་སུ་ཁས་བངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་མེད་

ཅེས་བརོད་པའི་རོག་ཡུལ་གི་དོན་དེ་ཆོས་ཅན་དང༌། ཆོས་དང་བྲལ་བ་དེའི་ཁྱད་

ཆོས་སུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཁོ་ན་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོར་

མེད་དུ་ཟིན་ཀང་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གནོད་མེད་ཀི་ཆོས་དང་ཆོས་

ཅན་དེའི་ཐ་སད་དུ་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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གསུམ་པ་ནི། དངོས་མེད་དེ་ལ་ཐ་སད་གང་ཡང་བར་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གང་གི་ཡང་ཐ་སད་རུང་བ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། རོག་པས་

བཏགས་པའི་ཆོས་དང་ཅོས་ཅན་དངོས་མེད་ལ་ཡང་དགག་མི་ནུས་པོ། །དང་པོ་ནི། 

དོན་དམ་པར་ནི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་དངོས་པོ་འགའ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཆོས་ཅན་གི་འབྲེལ་བ་འདི་དག་ནི་རོག་པའི་བོས་བཀོད་

པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ་ཞེས་རྣམ་འགྲེལ་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། སྒ་དང་མི་རག་པ་དོན་

དམ་པར་གྲུབ་ན་ཆོས་ཅན་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་གི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་རང་ལྡོག་དང་

ཐ་དད་པའི་ཆ་དང༌། འབྲེལ་བའི་རང་ལྡོག་རྣམས་རོག་བཏགས་སུ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་

འགྲེལ་དུ་རིག་བེད་འགོག་པའི་སབས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་འབྲེལ་བ་བོས་བས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། 

དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་ཡང་རིགས་པ་གང་གིས་བཟློག་སྟེ་མི་ནུས་པར་ཐལ། དངོས་

མེད་ལ་ཡང་འཐད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཡོད་མེད་དུ་ངེས་པའི་ཐ་སད་ཚད་མ་ལ་བལོས་པ་དང༌། 

དངོས་མེད་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པ་དང༌། དེས་ན་

དངོས་མེད་གཞལ་བར་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མ་ནི་གཞལ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། དངོས་མེད་ནི་

འགའ་ཡང་རྒྱུ་མ་ཡིན་པས་དངོས་མེད་འཇལ་བའི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་གཞལ་བ་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཡུ་རོག་གི་ཁ་དོག་སྔོན་པོར་ཡོད་པ་དེའི་བར་ཅན་རྣམས་ཀིས་
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གཡུ་རོག་གི་ཁ་དོག་སྔོན་པོར་རྣམ་པར་གནས་པ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོར་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་ངེས་པར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔོན་པོར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སྔོ་མ་ཡིན་

རྣམ་པར་བཅད་པ་མ་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་དེ་མ་ཡིན་པའི་བར་ཅན་རྣམས་

ཀིས་རྣམ་པར་གནས་ཤིང་བཞག་པ་སྔོན་པོ་མེད་པ་ཆོས་ཅན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་

པར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

དེ་བཞིན་དུ་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་མ་ཡིན་གཉིས་ཀ་དང་སྔོ་སེར་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་

རྣམ་པར་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །དོན་བསྡུས་ན་དངོས་མེད་ཚད་མས་མ་

གཞལ་ན་སྔོན་པོ་ཡོད་མེད་སོགས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དངོས་མེད་དེ་ཅི་ལར་ཡང་རུང་སྟེ་གཞལ་བ་ཡིན་པར་བརོད་

པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོར་མེད་པ་ཚད་མས་ངེས་པར་བེད་པ་དེས་གྲུབ་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། དངོས་པོར་ཡོད་མེད་སོགས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དངོས་པོའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ནི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ནི་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལར་ཡང་

འཐད་ལྡན་དུ། གལ་ཏེ་དངོས་པོའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཚད་མར་སྔར་བརོད་པ་མ་ཡིན་

ནམ། དེ་ཅི་ལར་མེད་པ་གཞལ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། བཤད་པ། གང་གི་ཕིར་དངོས་པོའི་

ཡུལ་ཅན་ཉིད་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ལར་ཞེ་ན། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ནི་ངེས་པའི་

དོན་ཐོབ་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་དམ་པར་མེད་ཀང་རུང་

སྟེ་ཐོབ་པར་བ་བ་ངེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་བཤད་

དོ། །ར་འགྲེལ་འདི་དག་གིས་ནི་ཚད་མའི་གཞལ་བ་ལ་དངོས་པོས་ཁྱབ་པར་འདོད་
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པ་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མའི་འཇུག་ཡུལ་ནི་ཚད་མའི་བེད་པ་འཇུག་

པའི་ཡུལ་དང་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་པས་དངོས་མེད་ཀང་ཚད་མའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཚད་མའི་འཇུག་ཡུལ་ལ་དངོས་པོས་ཁྱབ་པ་ཡང་བཀག་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །རང་མཚན་ཁོ་ན་གཞལ་བར་འདོད་པ་དེ་དག་གིས་ནི་འདི་དག་གི་དོན་ལ་

ངལ་བ་མང་པོ་མ་བས་པར་ཟད་དོ། །དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་ཚད་མའི་མི་སླུ་བ་ལས་

སུ་བ་བ་དེའི་ངོ་བོར་འཇོག་པ་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། མི་སླུ་བ་དེ་ནི་གལ་ཏེ་རང་གིས་

བཅད་པའི་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་གནོད་པ་མེད་པའི་ཕིར། དངོས་པོར་མེད་

པ་གཞལ་བ་ཡིན་ཏེ། དངོས་མེད་རོགས་པའི་ཚད་མ་འདི་ལ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་

ཡོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལར་བཞག་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་དེ་བས་ནའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མུ་སྟེགས་གསལ་བེད་

པ་ན་རེ། གལ་ཏེ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་དངོས་པོར་ཡོད་དེ། ཡུལ་དུས་དེ་ན་མེད་

ཀང་ཡུལ་དུས་གཞན་ན་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ལར་ཡོད་ལ་རི་བོང་གི་རྭ་ཡང་རྭ་དང་

མགོ་བོ་སོ་སོ་ན་ཡོད་པའི་ཕིར། རི་བོང་གི་རྭ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཡང་དངོས་པོ་

མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་པ་ཁྱེད་ཅག་ནི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་མེད་

དེ། མ་དམིགས་པའི་ཕིར། རི་བོང་གི་རྭ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་བཞད་གད་ཀི་

གནས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་མེད་ཚད་མའི་གཞལ་བར་ཐལ། རི་བོང་གི་རྭ་ལ་སོགས་པ་

དེ་དག་ནི་ཅི་ལར་རི་བོང་གི་མགོ་བོ་དང་འབྲེལ་བར་མེད་པའི་རྣམ་པ་དེ་དངོས་པོ་

མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྭ་ཙམ་དགག་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། འབྲེལ་བ་ཅན་རྭ་དང་རྭ་

ཅན་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པས་རི་བོང་གི་རྭ་མེད་པར་གྲུབ་པ་དང༌། འབྲེལ་བ་ཅན་གི་རྭའི་

རས་བཀག་པས་རི་བོང་གི་རྭ་མེད་པར་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གསལ་བེད་

པ་རང་ཉིད་ལ་བཞད་གད་བེད་པ་ཡིན་པ་དང༌། རི་བོང་དང་འབྲེལ་བའི་རྭ་བཀག་པ་

ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གསལ་བེད་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་ལ་བཞད་གད་བེད་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། རི་བོང་དང་རྭ་དག་གཞི་སོ་སོ་ན་ཡོད་པའི་ཕིར་རི་བོང་གི་རྭ་མེད་

པར་སྨྲ་བ་ལ་བཞད་གང་བེད་པ་གང་ཞིག་ཁྱོད་རང་ལས་གཞན་པའི་སངས་རྒྱས་པ་

ལ་སོགས་གཞན་བཞད་གད་ཀི་གནས་སུ་མི་རུང་ཁྱོད་རང་གི་དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་

བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་པས་རི་བོང་གི་རྭ་མེད་དོ་ཞེས་

སྨྲས་པ་ལ་རི་བོང་དང་རྭ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་བ་བའི་ལན་གི་སབས་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་

མེད་པར་ཐལ། རི་བོང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྭ་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་གི་རི་

བོང་དང་རྭ་མེད་པར་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འོག་ནས་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་རོད་པ་དེས། སངས་

རྒྱས་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པ་དེ་རྭ་ཙམ་ལ་མེད་

དོ་ཞེས་བསོན་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན་རི་བོང་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གི་རྭ་མེད་

དོ་ཞེས་འདོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་ལར་ན་རི་

བོང་དང་རྭའི་འབྲེལ་བ་མེད་ཅེས་བརོད་པར་བའི་རི་བོང་གི་རྭ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་

པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། དིས་པའི་ལན་དགག་
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པའོ། །དང་པོ་ནི། རི་བོང་གི་རྭ་མེད་ཅེས་པས་དེ་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་ཙམ་ཁེགས་ཀི། 

རི་བོང་གི་རྭའི་ངོ་བོ་མི་ཁེགས་ན་གཞན་གི་རྭ་ཡང་རི་བོང་གི་རྭ་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་ན་

འཐད་པས་དི་བ་ནི། ཅི་རྭ་ཅན་རྣམས་ཀི་རྭ་ལ་འབྲེལ་བ་ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀི་

རྭའི་རས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་དིས་པས། བ་

ལང་དང་མ་ཧེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་ལུས་རོམ་བེད་ཀི་རྭ་ཡང་རང་བཞིན་ཐ་དད་

དེ་དེས་བརམས་པའི་འབྲས་བུ་ལུས་སོ་སོར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། འབྲས་

བུ་སོ་སོ་ལ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཇི་

སད་བཤད་པའི་ཀན་ཀ་མི་འཐད་པ་དང༌། རྭ་ཅན་རྣམས་ཀི་རྭ་ལས་གཞན་དུ་མེད་

པས་རི་བོང་གི་རྭ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་དང༌། འབྲེལ་བ་ཅན་ཡོད་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་

འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རི་བོང་གི་རྭ་མེད་ཅེས་བརོད་པར་བ་བ་

མ་ཡིན་ལ། རི་བོང་དང་རྭའི་འབྲེལ་བ་མེད་ཅེས་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་བ་བའི་ཀན་

ཀ་འདི་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། རྭ་ཅན་རྣམས་ཀི་རྭ་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ལ་རི་

བོང་གི་རྭ་རས་སུ་མེད་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་རྭ་ཅན་རྣམས་

ཀི་རྭའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རི་བོང་གི་རྭ་རྭ་ཅན་རྣམས་ཀི་རྭ་ལས་རང་

བཞིན་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པནི། སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་བོ་ཡང་རྭ་

ཅན་རྣམས་ཀི་རྭ་ལས་རི་བོང་གི་རྭ་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་བ་མེད་པ་དེ་ཉིད་དུ་སྨྲ་

སྟེ། དེ་ལར་ཞེ་བས་འདོད་པའི་ཕིར། ཡང་ན་དགག་པར་བ་བའི་རི་བོང་དང་རྭའི་

འབྲེལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འབྲེལ་བ་ཅན་རི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བོང་གི་རྭ་མེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། འབྲེལ་བ་ཅན་རི་བོང་གི་རྭ་ཡོད་ལ་རི་བོང་དང་རྭའི་འབྲེལ་བ་ནི་

མེད་དོ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་གི་ཚུལ་ཡང་གསལ་བེད་པས་བཏགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

གསལ་བེད་པའི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཁས་བངས་པའི་རི་

བོང་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གི་རྭའི་རས་ཀང་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། རི་བོང་གི་རྭའི་

རས་མེད་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མི་འདོད་པ་བསྒྲུབས་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། 

སངས་རྒྱས་པས་འདོད་པ་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར། གསལ་བེད་པ་ཆོས་ཅན། གལ་ཏེ་རི་

བོང་གི་རྭའི་རས་མེད་པ་འདི་ཉིད་དང་པོར་བརོད་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་ན་སུན་

འབིན་དུ་མས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་བར་བ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར།

འགལ་བ་མ་ིའཁྲུལ་བའ་ིགཏན་ཚགིས་ཀ་ིདཔ་ེམ་སྗོས་པའ་ིརྒྱུ་

མཚན།

གསུམ་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སབས་སུ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བའི་

གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གསུམ། སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། ལུང་

གི་ཡུལ་ལ་སིད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་མི་སིད་པ་དང༌། ལུང་ལ་བརེན་པའི་སབས་སུ་སིད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང༌། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་མི་སིད་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་

ནི། འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡང་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་ཚད་མ་མདོར་བཤད་ན་དེ་

འདིར་མ་བཤད་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་འདིར་མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་
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མཚན་ཡོད་དེ། དངོས་སྟོབས་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ལ་མི་སིད་པས་མ་བཤད་

པའི་ཕིར་རོ། །མི་སིད་པར་ཐལ། ལེའུ་གཉིས་པར་ཇི་སད་བཤད་པའི་ཚུལ་གསུམ་

པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུ་དག་གམ་མི་དམིགས་པ་ལ་ནི་འགལ་

བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་མི་སིད་ལ། གཏན་ཚིགས་བཞི་པ་གཞན་ནི་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དངོས་པོ་མ་མཐོང་བའི་སྟོབས་ཀིས་ཞུགས་པ་ཚུལ་གསུམ་ལུང་

ལ་བརེན་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརེན་ཏེ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་

ལར་སྣང་སིད་དེ། དེ་ལ་སིད་པར་འོག་ནས་འཆད་ཅིང་དངོས་སྟོབས་ལ་མི་སིད་པ་

དེའི་ཕིར། ལུང་དེའི་དོན་ལ་དཔོད་པ་ན་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་པ་ཅན་སྒྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལར་སྣང་གི་སྐྱོན་དུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བསྟན་བཅོས་བེད་པ་

རྣམས་ནི་དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ལ་འཁྲུལ་བས་དོན་རྣམས་ལ་ཁྱབ་བའི་རང་བཞིན་

འགལ་བ་གཞི་མཐུན་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་བཅོས་སུ་ལོག་པར་སྟོན་པ་མཐོང་བས་

སབས་དེར་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དངོས་པོ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་འདུག་པ་དངོས་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་

སབས་ལ་མི་སིད་པར་ཐལ། དངོས་སྟོབས་ཀི་བདག་དང་འབྲས་བུ་དང་མི་དམིགས་

པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ལ་ནི་མི་སིད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་ཕི་རོལ་པའི་སྟོན་པ་དང་སོང་གཟེགས་གཟན་གིས་རང་གི་བསྟན་

བཅོས་ལས་བ་ལང་གི་སྤི་རས་གཞན་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྟོང་པ་ཅིག་ཕོགས་

བཅུ་མཐའ་ཡས་པའི་རང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་གསལ་བ་རེ་རེ་

ནས་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་བ་ཡང་བཤད་ཀང་སྤི་དེ་ཡོད་ན་དམིགས་རུང་
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དང་གསལ་བ་མེད་པའི་བར་དུ་མ་མཐོང་བར་ཡང་བཤད་པས་བ་ལང་གི་སྤི་གཅིག་

པུའི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་བ་འགལ་བ་གཉིས་བཤད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་གཟེགས་

གཟན་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ཟངས་བུའི་བུ་པེ་ལུག་དང་གང་བུའི་བུ་པེ་ཐ་ར་གཉིས་བྱུང་བ་

ལས་སྔ་མས་བཤད་པ་སྔ་མ་མཐོང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་གསལ་བ་མེད་པའི་

བར་ན་བ་ལང་གི་སྤི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་ལ་ཕི་མས་བསྟན་བཅོས་ལས་ཕི་མ་བཤད་པ་

མཐོང་ནས་གསལ་བའི་བར་ན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱབ་རེན་ལུང་ཙམ་ལ་བརེན་ཅིང་

བསྟན་བཅོས་ལ་འགལ་བ་ཡོད་པ་མ་རོགས་པ་ཡིན་པས་དེ་དགག་པ་ནི། པེ་ལུ་གའི་

ལུགས་བཀོད་ནས་དགག་པ་དང་། པེ་ཐ་རའི་ལུགས་བཀོད་ནས་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། ལུགས་དགོད་པ་དང༌། དེ་དག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་ལ་སྦྱོར་

བ་དཔེར་བརོད་པ་ནི་བ་ལང་གི་སྤི་ནི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་མེད་པའི་བར་ཐམས་

ཅད་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་བཅུའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པ་རང་དང་འབྲེལ་

བ་ཅན་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དག་དང་དུས་ཅིག་ཅར་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་མངོན་

པར་འབྲེལ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནིའོ། །ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་

པ་ནི་གསལ་བ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གི་རང་བཞིན་ཆ་ཤས་མེད་པ་གསལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཡོད་ཙམ་དང་རང་ཆས་སུ་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡིན་ན། 

གསལ་བ་དེའི་ཡུལ་ན་འདུག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཉིད་དོ། །ལྡོག་ཁྱབ་

ནི་གང་ཞིག་གང་ན་མེད་པ་དེ་ནི་དེའི་ཡུལ་དུ་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁྱབ་པར་

བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལན་གི་སབས་འདིར་དི་བ་བས་ནས་སུན་འབིན་བརོད་པ་པོ་པེ་
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ཐ་ར་ཡིན་ལ་དེས་སུན་འབིན་བརོད་པ་རྣམས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་རང་ལུགས་

ལ་ཡང་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །པེ་ཐ་ར་ན་རེ། གལ་ཏེ་གཟུགས་དི་རོ་རེག་བ་ལ་

སོགས་པ་ཡོན་ཏན་བཞི་པོ་བུམ་པ་གནས་པའི་ཡུལ་ནམ་མཁའ་ལ་མེད་ཀང་ནམ་

མཁའ་དེས་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཅན་གི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཁྱབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་

ནམ་ཞེ་ན། ལུགས་དེ་ལ་ལན་བཏབ་ནས་རང་ལུགས་སྒྲུབ་པ་ནི་གོ་ས་ཐ་དད་དང་ཐ་

མི་དད་ཀི་འབྲེལ་བ་ལྡན་པ་དང་འདུ་བ་དག་ལས་གང་ན་གནས་པའི་ཡུལ་དང་དེ་ན་

གནས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་བསྟན་བཅོས་ལ་བརེན་པའི་བར་འདི་

ནི་རེ་ཤིག་བཞག་སྟེ་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལར་རྣམ་པར་ཆད་པ་དང་དུང་དང་དེའི་

དཀར་པོ་ལར་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེད་པར་རུང་བའི་

མཚན་ཉིད་འཇིག་རེན་པའི་གྲགས་པའི་ཡུལ་ལ་བརེན་ནས་བརོད་དོ། །ཐ་ར་ན་རེ། 

བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་ལ་རོད་པའི་སབས་སུ་དེ་དོར་ནས་འཇིག་རེན་གི་གྲགས་པས་

ཅི་བ་ཞེ་ན། ལུ་ག་ན་རེ། སྔར་བཤད་པ་དེ་བསྟན་བཅོས་ཀི་ཡང་རྣམ་པར་བཞག་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྐྱེས་བུ་དང་དབྱུག་པ་ལ་བུ་གོ་ས་སོ་སོ་བར་གྲུབ་པའི་འབྲེལ་བ་

དག་ལ་ནི་ལྡན་པའི་འབྲེལ་བ་དག་གོ་ཞེས་བ་བ་དང༌། བུམ་པའི་དབིབས་དང་ཁ་

དོག་ལ་བུ་གོ་ས་སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པ་དག་ལ་ནི་འདུ་བའི་འབྲེལ་བ་དག་གོ་

ཞེས་བ་བ་རང་གི་བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། ལུགས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་

དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཁྱབ་པ་འཇིག་རེན་གི་གྲགས་པ་དང་བསྟན་བཅོས་གཉིས་ཀས་གྲུབ་

པ་དེའི་ཕིར། གསལ་བ་རང་ཡོད་པ་ཙམ་དང་རང་ཆས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་བ་ལང་གི་

སྤི་དེ་གསལ་བ་དེའི་ཡུལ་ན་གནས་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་གསལ་བ་དེ་དང་དུས་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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ཅིག་ཅར་དུ་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་བ་ཉིད་འདི་ནི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །པེ་

ཐ་ར་མི་འདོད་པའི་དོན་མ་བསྒྲུབས་པའི་ཉེས་པ་སང་བ་ནི། ཟུར་ན་གནས་པ་ཁ་ཅིག་

ན་རེ། གལ་ཏེ་རང་གི་རེན་གསལ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་ཐ་རས་ཀང་གསལ་བ་

དེའི་ཡུལ་ན་སྤི་གནས་པར་འདོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་དེའི་ཕིར། ལུ་གས་ཐ་ར་ལ་མི་

འདོད་པ་བསྒྲུབས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེའི་བོ་ངོར་མི་འདོད་པ་བསྒྲུབས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་

པ་རང་ལུགས་དང་ལུ་ག་གཉིས་ཀ་མཐུན་པར་སྟོན་པ་ནི། ཕོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་

པའི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ན་གནས་པའི་གསལ་བ་དག་དང་དུས་ཅིག་ཅར་འཕྲོད་འདུ་

རོགས་པར་འབྲེལ་བ་ཡིན་ན་ནི་གསལ་བ་དེའི་བར་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་

པར་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། ངེས་པར་གསལ་བའི་བར་ན་ཡོད་དགོས་པ་

དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཤར་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་གཞན་དུ་སྔ་ན་མེད་པའི་བ་ལང་གི་

གསལ་བ་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་ན་སྤི་ཆ་གཅིག་སྔར་ཡོད་ཀི་གསལ་བ་ལ་གནས། ཆ་

གཅིག་གསར་བྱུང་གི་གསལ་བ་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྤི་ཆ་མེད་དུ་ཁས་བངས་

པའི་ཕིར། ནུབ་ཕོགས་ཀི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་གཅིག་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གི་སྤི་

གསར་བྱུང་གི་གསལ་བ་དེ་དང་འབྲེལ་བར་མི་རུང་བ་ཡིན་ཏེ། སྤི་འགྲོ་འོང་གི་བ་བ་

མེད་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ཤར་ཕོགས་ཀི་གསལ་བ་མ་སྐྱེས་པའི་སྔོན་དེ་ན་

སྤི་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྤི་མེད་པའི་བར་ན་གསལ་བ་མེད་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ནུབ་ཕོགས་ཀི་གསལ་བ་གཅིག་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་སྤི་ཆ་མེད་གཅིག་ནི་

ཡུལ་གཞན་བར་སྟོང་དུ་མ་སོང་བར་ནུབ་ཕོགས་ཀི་གསལ་བ་དེའི་ཡུལ་ཅན་མ་

ཡིན་པ་ཤར་ཕོགས་སུ་སྔ་ན་མེད་པ་དག་དང་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་མངོན་པར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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འབྲེལ་བ་ནི་གསལ་བ་གཉིས་པོ་དེའི་བར་ན་ཁྱབ་པ་མེད་ན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

ན་ཉི་མ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་བར་སྟོང་པ་ན་

མེད་ན་སྔར་ཡོད་ཀི་བུམ་པ་དང་གསར་སྐྱེས་ཀི་བུམ་པ་རྣམས་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་

ཁྱབ་པ་མི་རུང་བ་བཞིན་ནོ། །བ་བ་མེད་པ་ཞེས་པ་ནས་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་པའི་བར་

གི་དོན་བསྡུས་ན། བ་ལང་གི་སྤི་ཆོས་ཅན། སྔར་ཡོད་ཀི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དང་

གསར་བྱུང་གི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེ་གཉིས་གང་ན་གནས་པའི་ཡུལ་དང༌། དེ་

གནས་ཀི་བར་ན་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཕྲོད་འདུ་རོགས་

པར་འབྲེལ་བའི་སྤི་གང་ཞིག་འགྲོ་འོང་གི་བ་བས་སྟོང་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཞེས་པ་

མན་ཆད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཕོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་པའི་བུམ་པ་དུ་མ་ལ་ཉི་

མའི་འོད་དང་ནམ་མཁས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་ཁྱབ་ན། དེའི་བར་ན་ཡང་ཡོད་དགོས་པ་

བཞིན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་པེ་ཐ་རའི་ལུགས་བཀོད་ནས་དེ་དགག་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དཔེར་བརོད་པ་

ནི། སྦྱོར་བ་གཉིས་པ་ཡང་བ་ལང་གི་སྤི་ནི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དང་དེའི་བར་

ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བའི་བར་ན་ཡོད་ན་དམིགས་པའི་མཚན་

ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ལས་གསལ་བའི་བར་དག་དུ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །སྤི་ཡོད་ན་

དམིགས་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། སྤི་ཡོད་ན་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་

ཏེ། བ་ལང་གི་གསལ་བ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་དུ་མངོན་པར་

གསལ་བ་སྟེ་ཞེས་པའོ། །དཔེ་ལུ་ག་དང་མཐུན་པར་རང་ལུགས་ཀིས་ཀང་དགག་པ་

ལ། ཐལ་བ་རྣལ་མ་དང་ཐལ་བ་ལོག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཀར་ཟལ་ལ་བརེན་པའི་སྤི་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གསལ་ཡང་གཞན་ལ་བརེན་པ་མི་གསལ་ལོ་ཞེ་ན། གཅིག་ལ་གསལ་བས་ཐམས་

ཅད་ལ་གསལ་པར་ཐལ། བ་ལང་གི་སྤི་ཆ་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། ཡུལ་དུས་གང་ན་ཡང་མི་གསལ་བའི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བར་ཐལ། རེན་

གསལ་བ་གཅིག་ལ་གསལ་བས་ཐམས་ཅད་གསལ་བའི་ཕིར། བར་མ་ཆོད་པ་

གསལ་ཡང་ཆོད་པ་མི་གསལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བར་མ་ཆོད་པ་

དང་བར་ཆོད་པའི་བ་ལང་གི་སྤི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐག་ཉེ་བ་ན་གནས་པ་

གསལ་ཡང་རིང་བ་ན་གནས་པ་མི་གསལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐག་

རིང་པོ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ཐག་རིང་པོར་གནས་པའི་བ་ལང་གི་སྤི་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་བལར་རུང་བའི་བ་ལང་གི་སྤི་གསལ་ལ་བལར་མི་རུང་བའི་བ་

ལང་གི་སྤི་མི་གསལ་བ་མི་འཐད་པ་ཐལ། བལར་རུང་བའི་བདག་ཉིད་དང་བལར་མི་

རུང་བའི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེའི་སྤི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། བ་ལང་གི་སྤི་རང་གི་

རེན་བ་ཡང་གི་གསལ་བ་དང་མིག་གི་དབང་པོ་སྦྱོར་བའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་སྤི་

གསལ་བ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་སྤི་མི་གསལ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། བ་ལང་གི་སྤི་རེན་གསལ་བ་དང་འདུ་བའི་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་

རང་བཞིན་དང་བྲལ་བའི་སྤི་གསལ་ལ། འདུ་འབྲེལ་མེད་པའི་སྤི་མི་གསལ་བའི་ཁྱད་

པར་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་མཚུངས་པའི་རེན་གསལ་བ་དབང་པོ་དང་སྦྱོར་བའི་འབྲེལ་

བ་གྲུབ་པ་ལ་བལོས་ནས་སྤི་བོ་ཡུལ་དུ་གསལ་དགོས་པ་ཡིན་ན་ནི་བ་ལང་གི་སྤི་

ཆོས་ཅན། ཆ་ཐ་དད་པ་མེད་པར་འགལ་བར་ཐལ། རེན་གསལ་བ་དང་དབང་པོ་ཡུལ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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མཚུངས་པ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་

ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་ཆ་ཐ་དད་མེད་པར་འགལ་བའི་ཉེས་པ་ཡང་བརོད་

པར་བ་བར་ཐལ། བལར་རུང་བ་དང་བལར་མི་རུང་བའི་བདག་ཉིད་ཀི་གསལ་བ་

གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཕིར། ལ་སོགས་པའི་སྒས་ཆ་ཐ་དད་མེད་པ་འགལ་

བར་ཐལ། བར་མ་ཆོད་པ་དང་བར་ཆོད་པའི་གསལ་བ་གཉིས་པ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་

བའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པ་དང༌། འགལ་བ་

མི་འཁྲུལ་བ་སིད་པ་དང་མི་སིད་པའི་ཡུལ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། མདོ་མཛད་པས་

བས་པ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བའི་དཔེར་སོས་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟེགས་

གཟན་གི་སློབ་མས་བཀོད་པའི་མི་དམིགས་པ་འདི་དང་རང་བཞིན་ནི་ཆོས་ཅན། 

བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པར་བེད་དེ། བ་ལང་གི་སྤི་གཅིག་པོ་ལ་གསལ་བའི་བར་

ན་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་ཕན་ཚུན་དངོས་སུ་འགལ་བའི་དོན་ཚུལ་གསུམ་ལུང་ལ་

བརེན་ནས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ལུང་ཙམ་ལ་

བརེན་པའི་བརྒྱུད་འགལ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་དངོས་འགལ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་གཉིས་བྱུང་བ་དེ་བས་ནའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལུང་གི་ཡུལ་ལ་སིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། དངོས་སྟོབས་ཀི་

ཡུལ་ལ་མི་སིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཁས་བངས་ལ་བལོས་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་

པོ་ནི། ཚུལ་གསུམ་ལུང་ལ་བརེན་པ་ལ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་སིད་པ་ཡིན་ཏེ། 

གཟེགས་གཟན་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་བེད་པས་ནི་རགས་སུ་བཀོད་པའི་དོན་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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གཉིས་པོ་དེ་དག་བ་ལང་གི་སྤི་ལ་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་མི་འགལ་བར་མཐོང་ནས་

གཉིས་ཀ་བ་ལང་གི་སྤིའི་ཆོས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་མི་འགལ་བར་མཐོང་

བར་ཐལ། མཐའ་ཡས་པའི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཕྲོད་འདུ་

རོགས་པར་འབྲེལ་བ་དང༌། གསལ་བ་མེད་པའི་བར་ན་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་

ལས་མ་དམིགས་པ་གཉིས་པོ་དག་གི་ཁྱབ་བེད་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ཆོས་གསལ་བའི་

བར་ན་ཡོད་པ་དེ་མེད་ན་ཁྱབ་བ་སྔ་མ་མི་འབྱུང་བ་དང་གསལ་བའི་བར་ན་མེད་པ་དེ་

མེད་ན་ཁྱབ་བ་ཕི་མ་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་མ་མཐོང་བས་བ་ལང་གི་སྤི་ལ་ཁྱབ་བ་

འགལ་བ་གཉིས་པོ་གཞི་མཐུན་དུ་བསྡུས་ནས་བཤད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་དེ་ལ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་མི་སིད་

དེ། འགལ་བ་དེ་དག་གཞི་གཅིག་ལ་འདུས་པ་དངོས་སྟོབས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེས་

ནའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རེས་སུ་དཔག་པ་

ལ་ནི་ཅི་ལར་དངོས་འགལ་བ་དག་གཅིག་ལ་འདུ་བ་མི་སིད་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེས་ཁྱབ་

པའི་བརྒྱུད་པའི་འགལ་བ་དག་ཀང་གཞི་མཐུན་དུ་མི་འདུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། ཚུལ་

གསུམ་ཁས་བངས་པའི་སྟོབས་ཀིས་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་ལུང་ཙམ་ལ་

བརེན་པ་དེ་བས་ནའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དཔེ་སོས་པའི་དགོས་པ་དང༌། དཔེ་དངོས་དང༌། དེ་

གཉིས་སྟོབས་མི་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་མཛད་པའི་སློབ་དཔོན་གིས་ནི་

འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེར་བརོད་པ་བས་པ་དང་མཉན་བ་འདི་
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གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གསལ་བའི་དཔེ་མ་ཡིན་པར་ཕོགས་ཙམ་མཚོན་

པའི་དཔེར་བསྟན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སྒ་མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་དང་སྒ་རག་སྟེ་མཉན་

བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རགས་ཕི་མ་སྟོབས་ཆུང་བ་དང༌། སྔ་མ་སྟོབས་དང་ལྡན་

པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་བེད་བེ་བྲག་པའི་བསྟན་

བཅོས་ལ་བརེན་ནས་མཉན་བ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་

འདི་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་ལར་སྣང་གསུམ་

ཁས་བང་བར་བ་བ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། རོད་གཞི་དཔེར་མི་རུང་བས་སྒའི་སྤི་ཉིད་

རང་གི་གསལ་བ་ལས་རས་ཐ་དད་པ་དང་རགས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་དགོས་པས་

སྒའི་སྤི་ངོན་གཞན་ཉན་པའི་དབང་པོས་རོགས་པར་བ་བ་དང་སྒ་རག་པ་སྟེ་གསུམ་

ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དམ་བཅའ་ལར་སྣང་གསུམ་ཁས་ལེན་པ་དེ་

ལ་མཉན་བས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་འདི་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། མཉན་བས་སྒ་རག་པར་བསྒྲུབས་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། ཚུལ་

གསུམ་དངོས་པོའི་སྟོབས་ཀིས་འོངས་བའི་བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀི་

གེགས་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་ན་དམ་བཅའ་ལར་

སྣང་གསུམ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དསུམ་པ་ནི། བས་པ་ཉིད་ཀི་སབས་

སུ་ནི་ཆོས་ཅན། ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ལུང་ཉེ་བར་དགོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱབ་

རེན་ལུང་ལ་བརེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་མཉན་བ་ཡིན་པ་དེ་ནི་རག་པ་ཡིན་ནོ་
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ཞེས་བསྒབ་བའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡང་ལུང་ལ་བརེན་ནས་ཀང་མ་

གྲུབ་པར་ཐལ། ལུང་ལ་བལོས་པ་དང་མི་ལོས་པ་གང་དུ་ཡང་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར། འདིས་བས་པ་ལ་གེགས་བེད་མི་ནུས་པས་མདོ་མཛད་པའི་དཔེ་དེ་ཕོགས་

མཚོན་གི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །

དཔེ་སྒྲུབ་བྱདེ་ཀ་ིཡན་ལག་ལྗོགས་པ་ཡནི་པ་དགག་པ།

གསུམ་པ་དཔེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ལོགས་པ་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། 

གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ལོགས་པ་

མ་ཡིན་པ་དང༌། དཔེ་རང་རྒྱུད་དུ་ལོག་གྱུར་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེ་ནི་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་བརོད་པར་བ་བ་མིན་

པར་ཐལ། ལོག་གྱུར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་

གསུམ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེ་དེ་ཁྱབ་པ་དན་པར་བེད་པས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་

ལག་ཡིན་ནམ། རང་རྒྱུད་དུ་ལོག་གྱུར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན། དང་པོ་ལར་ན། 

ཁྱབ་པའི་ནང་དུ་འདུས་པ་འགྲེལ་པས་འཆད་ལ། གཉིས་པ་ལར་ན། དགོས་ནུས་མེད་

པར་འོག་ནས་འཆད་དོ། །གཞུང་འདི་དག་བརམ་དགོས་པའི་ཕི་རྒོལ་གི་བསམ་པ་

ནི། ལོག་གྱུར་གོ་བར་བེད་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་ཡོད་དེ། ལུང་ལ་བརེན་པའི་ཚད་མ་

དང༌། ལུང་ལ་མི་བརེན་པར་ཚུལ་གསུམ་གི་རགས་ལ་བརེན་པའི་ཚད་མ་དང་དཔེ་

ཉེར་འཇལ་གི་ཚད་མ་གསུམ་ལས་འདི་ནི་ཕོགས་ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་དན་པ་མེད་ཀང་

དཔེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ཅན་དུ་ཉེ་བར་འཇལ་བས་དཔེ་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་ལེགས་པར་
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འདོད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དཔེ་ཡང་དག་གིས་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་སྟོན་

པའི་ཚུལ་དང༌། དཔེ་སྐྱོན་ཅན་གིས་ཁྱབ་པ་སྐྱོན་མེད་བསྟན་མི་ནུས་པ་དང༌། དཔེ་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་དེའི་ལྡོག་ཕོགས་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་སྤིར་སྟོན་པའི་ཚུལ་དང༌། བེ་བྲག་ཏུ་སྟོན་

པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དཔེ་ཞེས་བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཚུལ་གསུམ་དུ་མ་

གཏོགས་པ་གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ཚུལ་གསུམ་བཤད་པ་དེ་ཙམ་གིས་རགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གི་དཔེ་ཡང་དག་གི་

དོན་དང་ལོག་གྱུར་གི་དོན་རོགས་པའི་ཕིར། དཔེ་ཡང་དག་དེའི་མཚན་ཉིད་རགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་མ་བཤད་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་

དེ་ཙམ་གིས་དོན་གོ་བ་དེས་ནའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་དཔེ་ལ་བརེན་པར་བཤད་པས་དཔེའི་

མཚན་ཉིད་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་ལས་ལོགས་སུ་དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ནི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ལྡོག་པའི་ཚུལ་དུ་བེ་བྲག་མེད་པར་དཔེ་ཡང་དག་ལ་བཤད་

པར་བ་བ་ཡིན་ལ་དེ་ལས་ཟུར་དུ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པར་བ་

བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཡང་བེ་བྲག་ཏུ་ནི་འབྲས་བུ་དང་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་
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གི་དཔེ་དག་ཁྱབ་པ་ལས་ལོགས་སུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱེ་བ་དེ་

བྱུང་གི་འབྲེལ་བ་དང་བདག་གཅིག་པའི་དེ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་འབྲེལ་བར་དཔེ་ཡང་

དག་གིས་བཤད་པར་བ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར། སྦྱོར་བ་དཔེར་བརོད་པ་ནི། དེ་

ཡང་རྒོལ་བས་ཕི་རྒོལ་ལ་འབྲེལ་བ་སྟོན་པར་བེད་པས་ཁྱབ་པ་གཉིས་དཔེ་ལ་སྟོན་

པ་ནི་གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་ལ་དཔེར་ན་ཚང་མང་བཞིན་དང༌། མེ་མེད་ན་

ནི་གང་ན་ཡང་དུ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་གཞན་པ་ཆུ་ཀླུང་དག་བཞིན་

ནོ། །རང་བཞིན་རགས་ཀི་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ན་གང་བས་པ་དེ་མི་རག་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། 

དཔེར་ན་བུམ་པ་དང༌། མི་རག་པ་ཉིད་མེད་ན་ནི་བས་པ་མི་སིད་དེ་དཔེར་ན་ནམ་

མཁའ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་དོན་བསྡུས་ན་རེས་སུ་འགྲོ་

ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་དཔེས་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གིས་

ཚུལ་དེ་ལར་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་

མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་དག་ལ་མེད་པར་སྤིར་ཇི་སད་བཤད་པའི་རྣམ་པ་དག་གམ་བེ་

བྲག་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེའི་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་དང་རང་གི་ངོ་བོའི་

ཁྱབ་པ་གཞི་ལ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྟན་པར་མི་ནུས་པར་ཐལ། རེས་

སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་དཔེ་ཡང་དག་གིས་བསྟན་པར་བ་བ་དེ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པའི་དོན་འདི་བསྟན་ན་ཡང་དཔེ་གཉིས་པོ་བསྟན་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་བ་ཉིད་དེ་དཔེ་གཉིས་པོའི་མཚན་ཉིད་དེའི་ཚུལ་ནི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་

པ་སྟོན་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་

བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། དཔེ་ཡང་

དག་གི་མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་དཔེའི་ཉེས་པ་རྣམས་ཀང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་

གནོད་བེད་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་དཔེ་ལར་སྣང་ལ་གཉིས། མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་དང༌། མི་མཐུན་དཔེ་

ལར་སྣང་ངོ༌། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་དང༌། བོ་སྐྱོན་ཞུགས་པ་དང༌། 

སྒ་སྐྱོན་ཞུགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེར་ན་སྒ་རག་སྟེ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་སེམས་པའི་ལས་བཞིན་དག་བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་དང༌། ལ་སོགས་པས་གཏན་ཚིགས་དང་རགས་ཆོས་

གཉིས་ཀས་སྟོང་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་མཐུན་དཔེར་བཀོད་པའི་ཕིར། དོན་སྐྱོན་

ཞུགས་པའི་མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་དུ་ཐལ་ཞེས་ཚན་པ་གསུམ་དུ་སྦྱར་རོ། །དེ་ཡང་བེ་

བྲག་པས་སེམས་པའི་ལས་མི་རག་ཅིང་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང༌། རྡུལ་ཕྲན་རག་

ཅིང་རེག་བ་ཅན་དུ་འདོད་པ་དང༌། བུམ་པ་གཉིས་ཀར་དུ་མི་འདོད་པས་དེའི་བོ་ལ་

བལོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། སྨྲ་བའི་ཕིར། ལམ་པོ་ཆེའི་མི་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་

དང༌། ལ་སོགས་པ་རོད་གཞི་དང་དཔེ་དེ་ལ་འཆི་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཆགས་ལྡན་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་ཏེ། ཆགས་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་བཀོད་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་དང་གཏན་ཚིགས་དང་གཉིས་ཀ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པ་ནི་དཔེར་ན་གང་སྨྲ་བ་དེ་ནི་འདོད་ཆགས་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། རགས་ཆོས་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པར་འདོད་པའི་མི་བཞིན་ནོ་

ཞེས་བ་བ་དང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡོད་ཀང་རབ་ཏུ་མ་བསྟན་པ་ན། དཔེར་ན་སྒ་ནི་མི་

རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །དེ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་

འགྲོ་བ་བསྟན་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་པ་ནི། དཔེར་ན་གང་མི་རག་པ་དེ་ནི་བས་

པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་སྟེ་ཆོས་མཐུན་པས་བསྟན་པའི་དཔེ་

ལར་སྣང་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ལ་དཔེ་གསུམ་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་

ཏེ། མཐུན་དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རེས་འགྲོ་མ་ཚང་བ་བསྟན་པ་

དང༌། རེས་འགྲོ་མ་བསྟན་པ་དང༌། རེས་འགྲོ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་པའི་པིར། གཉིས་

པ་ལ་གསུམ། དོན་སྐྱོན་ཞུགས་དང༌། བོ་སྐྱོན་ཞུགས་པ་དང༌། སྒ་སྐྱོན་ཞུགས་པའི་

དཔེ་ལར་སྣང་ངོ༌། །དང་པོ་ནི། ཆོས་མི་མཐུན་དཔེས་ཀང་དཔེ་ལར་སྣང་དུ་འགྱུར་བ་

ཡོད་དེ། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

བཞིན་དང་ལས་བཞིན་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པ་དང༌། ལ་སོགས་པ་རགས་ལས་ལྡོག་

པ་མེད་པ་དང་རགས་ཆོས་གཉིས་ཀ་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པའོ། །དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་

ན། དཔེ་གསུམ་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། མི་མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་དཔེར་

བཀོད་པ་གང་ཞིག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་རགས་དང་གཉིས་ཀ་ལས་

ལྡོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །
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གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མི་མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ནི། 

དང་སོང་སེར་སྐྱ་ཆོས་ཅན། ཉེས་པ་ཟད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སར་མ་ཤེས་པའི་བསྟན་

བཅོས་མ་བརམས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གཅེར་བུ་བའི་སྟོན་པ་ཁྱུ་མཆོག་བཞིན་ཞེས་

པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། དེ་ཆོས་ཅན། གསུམ་རིག་པའི་

བྲམ་ཟེས་ཚིག་ཚད་མར་གཟུང་བར་མི་འོས་ཏེ། ཆགས་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན་གཅེར་བུ་པའི་སྟོན་པ་གོའུ་ཏ་མ་བཞིན་ཞེས་པ་རགས་ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

དང༌། དེ་ཆོས་ཅན། ཆགས་ལྡན་ཡིན་ཏེ། ཡོངས་འཛིན་དང་ཀུན་འཛིན་གཉིས་དང་

ལྡན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། གཅེར་བུ་པའི་སྟོན་པ་ལྡོང་རིས་བཞིན་ཞེས་པ་གཉིས་ཀ་

ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །དཔེ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། མི་མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་

ཏེ། མི་མཐུན་དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག་ཆོས་ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཞེས་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལྡོག་པ་ཡོད་ཀང་རབ་ཏུ་མ་བསྟན་པ། དཔེར་ན་སྒ་མི་རག་སྟེ། 

བས་པའི་ཕིར། ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་པ་དང་ལ་སོགས་པ་ལྡོག་པ་མ་ཚང་བ་

བརོད་པ་ཆགས་ལྡན་ལོག་ན་སྨྲ་བ་ལྡོག་སྟེ། དཔེར་ན་རོའི་དུམ་བུ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་

པ་དང༌། ལྡོག་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བརོད་པ་གང་མ་བས་པ་དེ་ནི་རག་པར་ངེས་ཏེ། 

ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ཡང་བརོད་པར་བའོ། །དཔེ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། མི་

མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

ལྡོག་པ་ཡོད་ཀང་མ་བསྟན་པ་དང་ལྡོག་པ་མ་ཚང་བ་བརོད་པ་དང༌། ལྡོག་པ་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །
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གསུམ་པ་ནི། དཔེ་ལར་སྣང་བཅོ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་གིས་ནི་ཆོས་ཅན། གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་གི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་བསྟན་པར་མི་ནུས་ཏེ། ཡང་དག་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དམ་བེ་བྲག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་བསྟན་

པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་དོན་གིས་གོ་བས་

དཔེ་ལར་སྣང་འདི་དག་བསལ་བར་རིག་པར་བ་སྟེ། འདི་དག་གིས་གཏན་ཚིགས་སྤི་

དང་བེ་བྲག་གི་ཁྱབ་པ་སྐྱོན་མེད་རྣལ་མར་བསྟན་པར་མི་ནུས་པ་དེའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཁས་བངས་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ལ་མ་རེག་པར་རང་རྒྱུད་ཉིད་དུ་དཔེ་ཉེར་

འཇལ་ལོག་གྱུར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་ཡང་དག་ཡིན་ན་ནི་དེའི་ཚེ་དགོས་པ་

མེད་པ་དང༌། ནུས་པ་མེད་པར་སྟོན་པ་ནི། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཉེ་བར་འཇལ་བའི་དཔེ་ཆོས་ཅན། ལོག་གྱུར་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་

དོན་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དེའི་ཚུལ་ལ་མ་རེག་ནའང་

སྟེ་དེ་ལ་མ་རེག་པའི་གོ་བེད་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཁྱབ་པ་དན་བེད་མ་ཡིན་ན་ལོག་གྱུར་གོ་བ་ལ་དགོས་པ་

མེད་པ་དང༌། ཕོགས་གཅིག་འད་བས་ལོག་གྱུར་གོ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། ཁྱབ་པ་

དན་བེད་ཡིན་པས་རང་རྒྱུད་པས་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལག་ཏེ་

དཔེས་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བ་ལོག་གྱུར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་

མེད་པར་ཐལ། དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག་གཏན་ཚིགས་ཀི་མི་འཁྲུལ་བ་ཉིད་ཁྱབ་པ་

གཉིས་ཀ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 500  

ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་ལ་མི་བལོས་པའི་དཔེ་ཉེ་བར་འཇལ་བ་ལས་ལོག་

གྱུར་རྣལ་མར་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ན་བུམ་

པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་དང་རྣམ་པ་འགས་འད་བ་ཙམ་གིས་ནི་ལོག་གྱུར་

བདག་ཉིད་གཞན་དུ་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངེས་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། 

ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀི་གོ་བེད་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆ་འགས་འད་

བ་དེས་ན་གཞན་དེའི་གོ་བེད་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་པ་དེ་ལར་ནི་མི་

རིགས་པར་ཐལ། འདོད་པ་ལ་མངོན་སུམ་རེས་དཔག་དུ་མས་གནོད་པའི་ཕིར། སྔ་

མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆ་འགའ་ཞིག་དང་རྣམ་པ་འགས་མི་མཚུངས་པའི་དོན་

ནི་མེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། རང་རྒྱུད་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན་ཉེས་པ་དེར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར། 

རགས་ཡང་དག་འདིའི་ཁྱབ་པ་དཔེས་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་

དང་དཔེ་ཡང་དག་དེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེས་ཁྱབ་པའི་རགས་ཆོས་གཉིས་དང་ལྡན་པ་

ཉིད་ལས་རོད་གཞི་དེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆས་ཀི་དངོས་པོ་དེ་དང་ལྡན་པར་གོ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། དཔེ་ཡང་དག་འདི་ཆོས་ཅན། ལོག་གྱུར་གོ་བེད་རང་རྒྱུད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཁྱབ་པ་དན་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། འབྲེལ་བ་མི་སྟོན་པའི་དཔེ་

ཆོས་ཅན། ལོག་གྱུར་གོ་བེད་དུ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དཔེ་གང་ཞིག་དགག་བའི་ཆོས་

དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཕིར། ལོག་གྱུར་གོ་བ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ལ་

མ་བལོས་པའི་དཔེ་ཉེར་འཇལ་དོན་མེད་པར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གི་གཏན་
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ཚིགས་དེ་ཉིད་ཀིས་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

མཐའ་གཅགི་འཛནི་ག་ིལྗོག་རྗོག་ཟལི་གནྗོན་ཡན་ལག་སུན་

འབྱནི་བཤད་པ།

གཉིས་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་ཡན་

ལག་སུན་འབིན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སུན་འབིན་ཡང་དག་དང༌། སུན་འབིན་ལར་

སྣང་ངོ༌། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་

ཡང་དག་འགོད་པར་ཁས་བངས་ནས་དོན་སྐྱོན་སོགས་ཞུགས་པ་དང་ཁྱབ་པ་

སོགས་བརོད་པ་མ་ཚང་བ་དང༌། ལྷག་པ་བརོད་པ་ལ་ཕི་རྒོལ་གིས་ཁྱབ་པ་མ་ཚང་

བ་སོགས་ཀི་ཉེས་པ་སབས་དང་འཚམ་པར་བརོད་པའི་ངག་ཆོས་ཅན། སུན་འབིན་

ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བའི་མངོན་པར་འདོད་པ་འགྲུབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཕི་

རྒོལ་གི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བའི་ངོར་

ཕི་རྒོལ་གིས་ཕོགས་ཆོས་མ་ཚང་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཉེས་པ་

དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་སོགས་སྔར་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཇི་ལར་འོས་པར་

བརོད་པ་ནི་ཆོས་ཅན། སུན་འབིན་པ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཕ་རོལ་པོ་རྒོལ་བའི་

མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་གྲུབ་པའི་གེགས་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སུན་འབིན་གི་ངག་དགོས་པ་མེད་པའི་རོད་སང་དང༌། 

ནུས་པ་མེད་པའི་རོད་སང་དང༌། སུན་འབིན་བརོད་པའི་དུས་ངོས་གཟུང་པའོ། །དང་
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པོ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་ལར་

སྣང་བཀོད་པ་ལ་ཕི་རྒོལ་གིས་སྐྱོན་མ་བརོད་ཀང་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གི་དོན་

ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པས་རྒོལ་བའི་འདོད་དོན་འགྲུབ་པར་མི་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་པས་རྒོལ་བའི་འདོད་དོན་འགྲུབ་པའི་གེགས་བེད་པ་

ལ་ཕི་རྒོལ་གི་སུན་འབིན་མི་དགོས་སོ། །ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། དོན་གི་གནས་ཚོད་དེ་

ནི་དེ་ལར་ཡིན་མོད་ཀི་འོན་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་ལར་སྣང་གི་དོན་རྣམས་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་དང་སུན་འབིན་པ་དག་གིས་

གསར་དུ་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བས་པ་ལ་སོགས་པའི་རགས་ཡང་དག་དེ་དག་ནི་

ཐམས་ཅད་དུ་སྒ་མི་རག་པ་སོགས་སྒྲུབ་ནུས་པ་དེའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང༌། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་རྣམས་ནི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དེའི་རང་བཞིན་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་སྒྲུབ་ངག་དང་སུན་འབིན་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཞེ་ན། 

ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་

རྒོལ་བའི་སྐྱེས་བུའི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་གྲུབ་པ་སྟེ་གསལ་བར་བེད་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སུན་འབིན་ཡང་དག་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྒོལ་བའི་

སྐྱེས་བུའི་བོ་ངོར་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་གྲུབ་པ་སྟེ་གསལ་བར་བེད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་

པ་ཡོད་པ་དང་ནུས་པ་མེད་པ་གང་ཟག་གཉིས་ཀི་བོ་ངོར་གྲུབ་པ་དེ་ནི་སྒྲུབ་ངག་དང་

སུན་འབིན་གི་ཚིག་མེད་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། རྒོལ་བས་ཕི་རྒོལ་ལ་རེས་དཔག་

སྐྱེད་པ་དང༌། ཕི་རྒོལ་གིས་རྒོལ་བའི་རློམ་པ་ཞི་བར་བེད་པ་དེའི་བེད་པ་པོར་བརོད་
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པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་

ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དེ་ལ་བུ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་གང་ཟག་གཉིས་ཀི་ཚད་མའི་ངོར་རྣམ་

པར་འཇོག་པ་ནི་ཚིག་དེ་གཉིས་ཀི་བེད་པ་ལ་བལོས་པས་དེ་ལར་བརོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་རྒོལ་བས་ཕི་

རྒོལ་གི་ངོར་སྒ་བས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ངག་བཀོད་པ་ན་ཕི་རྒོལ་གིས་

ཕོགས་ཆོས་མ་ཚང་ངོ་ཞེས་ཉེས་པ་བརོད་པ་ན་ཡང་རྒོལ་བས་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་

བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གིས་ཀང་ལན་བཏབ་པ་ན་ཕི་རྒོལ་གི་ཚིག་དེ་ནི་

སུན་འབིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒོལ་བའི་མངོན་པར་འདོད་པའི་གེགས་མ་

ཡིན་པར་ཕི་རྒོལ་གི་བོ་ངོར་རེས་དཔག་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཕིས་

རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་བཀོད་ནས་ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་རེས་དཔག་སྐྱེས་པས་

སྔར་ཕི་རྒོལ་གིས་ཕོགས་ཆོས་མ་ཚང་བར་བརོད་པའི་ངག་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕིས་ཀི་རྒོལ་བའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་ནི་སྔ་མ་སུན་ཕྱུང་རེས་སུ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡང་དག་གཞན་བཀོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་རྒོལ་བས་གང་བས་མི་རག །དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་

སྨྲ་འཕྲོ་ལ་ཕི་རྒོལ་གིས་ཕོགས་ཆོས་མ་ཚང་ངོ༌། །ཞེས་བརོད་པ་སུན་འབིན་ཡང་

དག་ཏུ་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་མ་ཚང་བ་ལ་མ་ཚང་བར་བརོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་

དེ་འདའི་ཕི་རྒོལ་གི་ངག་ཆོས་ཅན། སུན་འབིན་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སུན་

འབིན་པའི་སབས་མ་ཡིན་པ་ལ་སུན་འབིན་བརོད་པའི་ཕིར། དེ་སུན་འབིན་པའི་

སབས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒོལ་བའི་ངག་མ་རོགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་
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ལྷག་མ་ལ་བལོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་སུན་འབིན་སབས་སུ་

བབ་པའི་དུས་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བའི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའི་ངག་རོགས་པར་

ཁས་ལེན་པ་ན་དེ་ལ་ཕི་རྒོལ་གིས་སྐྱོན་བརོད་པར་བེད་པ་དེ་སུན་འབིན་པར་བེད་

པའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་སུན་འབིན་སབས་སུ་བབ་པའི་དུས་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བའི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའི་ངག་རོགས་པར་ཁས་ལེན་པ་ན་དེ་ལ་ཕི་

རྒོལ་གིས་སྐྱོན་བརོད་པར་བེད་པ་དེ་སུན་འབིན་པར་བེད་པའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སུན་འབིན་ལར་སྣང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང༌། གསལ་བའི་

དབེ་བ་རྒྱས་པར་མི་སྤོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་བའམ་སྤིར་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ཡང་སབས་སུ་བབ་

པའི་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཕི་རྒོལ་གིས་རྒོལ་བ་ལ་སྐྱོན་དུ་བརོད་པའི་ངག་ཆོས་ཅན། 

དེར་སྣང་བ་སྟེ་སུན་འབིན་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། སྐྱོན་མིན་སྐྱོན་དུ་བརོད་པའི་སོ་ནས་

རྒོལ་བའི་འདོད་པ་འགྲུབ་པའི་གེགས་མི་བེད་པའི་ཕི་རྒོལ་གི་ལག་ཆོད་ཀི་ཚིག་

ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། སུན་འབིན་པ་ལར་སྣང་བ་ནི་ལགས་ཆོད་དོ། །ཞེས་པ་ལ་ཡང་དེ་

ལར་རོ། །ལག་ཆོད་ནི་འད་བའི་དོན་དེ་སུན་འབིན་ཡང་དག་དང་འད་བའི་ཚིག་

གོ །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སུན་འབིན་ལར་སྣང་

གི་གསལ་བའི་དབེ་བ་དེ་དག་མ་ལུས་པ་སབས་འདིར་ནི་སྤོ་བར་བ་བ་མིན་ཏེ། ལོག་

པའི་ལན་ལ་མཐའ་མེད་པས་མི་སྤོ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱས་པར་མི་སྤོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། རོད་པ་སང་བ་དང༌། 
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དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལན་ལོག་པ་སུན་འབིན་ལར་སྣང་ནི་སྔར་བཤད་

པའི་ལག་ཆོད་ཡིན་ལ། དེའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མ་ལུས་པ་འདིར་མི་སྤོ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི་མཐའ་མེད་པས་མི་སྤོ་བའི་ཕིར། མཐའ་མེད་པར་ཐལ། 

ལག་ཆོད་ཀི་རྒྱུ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས་ཀི་གསལ་བའི་དབེ་

བ་འདི་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞེས་མུར་ཐུག་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འབྲས་མཚུངས་ཀི་ལག་ཆོད་དང་རྒྱུས་འབྲས་བུ་སྐྱེད་ན་ཕྲད་

ནས་སམ་མ་ཕྲད་པས་སྐྱེད། དང་པོ་ལར་ན་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལར་

ན་མ་ཕྲད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཕྲད་པ་

མཚུངས་པའི་ལག་ཆོད་གཉིས་སུ་འདུ་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་སུ་མ་འདུས་

པའི་སུན་འབིན་ལར་སྣང་ལ་དམ་བཅའི་སྐྱོན་མིན་པ་སྐྱོན་དུ་བརོད་པའི་དཔེ་དང༌། 

རགས་ཀི་སྐྱོན་མིན་པ་སྐྱོན་དུ་བརོད་པའི་དཔེ་དང༌། དེ་སུན་འབིན་ལར་སྣང་མིན་ན་

སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་ནམ་ཡང་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེར་ན་རིགས་པ་ཅན་

པ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་པས་བདག་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་དམ་བཅས་པ་ནི་དམ་བཅས་པ་

དང་རང་གི་ཚིག་འགལ་བ་ཞེས་བ་བ་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། བདག་གི་དོན་ལ་

མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་ན་བདག་ཅེས་པའི་སྒ་སྦྱོར་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར། བདག་

ཅེས་སྒ་སྦྱོར་བས་ནི་བདག་གི་དོན་ཡོད་ཉེ་བར་འཇོག་པ་ཡིན་ལ་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་

བ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་བཅས་པའི་ཚིག་དག་འགལ་བས་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ནི་མི་

རག་སྟེ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ནི་དམ་བཅས་པའི་དོན་གི་ཕོགས་
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གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། རགས་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་

བཀོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དེ་དག་སྔར་བཤད་པའི་ལག་ཆོད་དུ་མི་འདུ་བ་དང༌། སུན་

འབིན་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དམ་བཅའ་སྐྱོན་མེད་སྐྱོན་དུ་བརོད་པ་

དང༌། རགས་སྐྱོན་མེད་སྐྱོན་དུ་བརོད་པ་དེ་ལ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། 

ཇི་སད་བརོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ལག་ཆོད་ཀི་ནང་དུ་འདུ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

དག་ལས་གཞན་པའི་ལག་ཆོད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་བརོད་དེ་དག་སུན་

འབིན་པ་ཡང་དག་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་པས་བདག་གི་སྒའི་དོན་ལ་མི་

བསོན་པར་བདག་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་འགོག་པའི་ཕིར་དང༌། ཕི་མ་ཡང་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཅན་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་

ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་གཉིས་པོ་དེ་

དག་ཀང་ཆ་འགས་ལག་ཆོད་དེ་དག་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་འདུའོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། 

ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། སྤིའི་མཚན་ཉིད་རོགས་པའི་ཚུལ་དང༌། གསལ་བའི་དབེ་བ་མ་

ལུས་པ་མ་བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སུན་འབིན་ལར་སྣང་འདི་དག་ཀང་

ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་ནང་དུ་གཅིག་འདུས་པ་དེ་ལར་ཐལ་བར་འགྱུར་བར་

ཐལ། སྐྱོན་མིན་སྐྱོན་དུ་བརོད་པ་ཙམ་དུ་འད་བའི་ཕིར། རགས་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་

བངས། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཁྱད་པར་གི་མཚན་ཉིད་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། 



ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། སྨད་ཆ།
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སྤིའི་མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན་པ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་སུན་འབིན་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆ་འགའ་ཞིག་འད་བས་ནང་དུ་

འདུས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དེའི་ཕིར་སུན་འབིན་ལར་སྣང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་བརོད་

རིགས་ཀང་ཁྱད་པར་གི་མཚན་ཉིད་མི་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྤིའི་མཚན་

ཉིད་གཅིག་ཉིད་དུ་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ཡང་ཁྱད་པར་གི་མཚན་ཉིད་

བརོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་དུ་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་མི་འདུ་བའི་

སྟེ་འདུས་པའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སུན་འབིན་ལར་སྣང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དེ་ནི་བརོད་ཟིན་པ་ཉིད་དེ་

སུན་འབིན་པ་ལར་སྣང་བ་ནི་ལག་ཆོད་དོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སུན་འབིན་ལར་སྣང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དེ་ནི་མི་རོགས་པའི་སྐྱོན་

མེད་དེ། སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་དང་སུན་འབིན་ཡང་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་ཉིད་

ལས་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སུན་འབིན་འཇུག་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་

པ་ལ་སུན་འབིན་ཡང་དག་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་དང་དེ་ལ་སུན་འབིན་བརོད་ཀང་

བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་གེགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སུན་འབིན་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ལ་

སུན་འབིན་བརོད་པའི་ངག་དེ་ཆོས་ཅན། སུན་འབིན་ཡང་དག་མིན་པའི་ལན་ལར་

སྣང་བ་བདེ་བག་ཏུ་ཤེས་ཏེ། སུན་འབིན་དུ་བརོད་པ་གང་ཞིག་རྒོལ་བའི་མངོན་པར་

འདོད་པའི་དོན་འགྲུབ་པའི་གེགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། སུན་འབིན་ལར་སྣང་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་མཚན་

ཉིད་དང་མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་ནི་མ་བསྟན་ཏེ། བསྟན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་རྒྱལ་

བའི་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པ་ལས་གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་

སྟེ། ལེའུ་གསུམ་པའི་འགྲེལ་པའོ། །

གསུམ་པ་བརམས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཡན་ལག་ནི། གལ་ཏེ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པ་འཆད་པར་འདོད་ན། དེའི་འགྲེལ་པར་ཚུལ་གསུམ་པ་ལོགས་སུ་སོས་པ་ངེས་

པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པ་བཀག་ནས་སྦྱོར་བའི་དབེ་བ་བསྟན་པའི་དོན་ཅན་དུ་འཆད་ཅེ་ན། 

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགྲེལ་པ་ཁ་ཅིག་བཀག་པ་དང༌། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་

མདོའི་དགོངས་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་འཆད་པ་མི་འགལ་ཏེ། སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སེ་

ལ་སོགས་པས་བས་པའི་འགྲེལ་པ་སྐྱོན་ཅན་གི་ལུང་ཡང་ཤེས་བེད་དུ་བེད་པ་དོར་

ནས། མདོ་མཛད་པའི་དགོངས་པ་རིགས་པ་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་ཀི་གྲགས་པ་

ངེས་བཤད་པའི་ཕིར། མདོ་མཛད་པའི་དགོངས་པ་རིགས་པ་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་

བཤད་དེ། དོན་ཡོད་པའི་ལུགས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་

བཅས་པ་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་གཟིགས་པའི་སློབ་དཔོན་དེས་མཛད་པའི་

མདོའི་དོན་འདི་ཁོ་ནར་རིགས་སོ་ཞེས་སྐྱོན་མེད་ཀི་རིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཤད་

པའི་ཕིར། འོ་ན་བསམ་པ་འདི་ཁྱོད་ཉིད་ཀི་ཡིན་གི། སློབ་དཔོན་གིམ་ཡིན་ཏེ། སློབ་མ་

བརྒྱུད་པ་ཆད་པ་མ་ཆད་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཁོ་བོས་བཤད་པ་མདོ་མཛད་པའི་

དགོངས་པ་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། རྣམ་པར་དག་པའི་ཐུགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་

རོགས་པ་འབའ་ཞིག་མངའ་བ་མདོ་མཛད་པ་དེའི་དགོངས་པའང་ངེས་པར་ནི་ཁོ་བོས་
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 509  

བཤད་པ་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་དག་གིས་ནི་མདོ་མཛད་པའི་རང་འགྲེལ་

ལ་སློབ་དཔོན་གཞན་གིས་ལྷད་བཅུག་པར་བསྟན་ཏོ། །ཅི་ལར་འགྲེལ་པ་བེད་པ་གཞན་

གིས་མ་རོགས་ཤེ་ན། མདོ་མཛད་པའི་དགོངས་པ་དེ་མི་གསལ་བའི་བོ་ཅན་གི་སྐྱེ་བོས་

རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་གསལ་བ་ཁོ་ནས་སློབ་དཔོན་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལ་བ་

བཞིན་དུ་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

མཇུག་ག་ིདྗོན་བཤད་པ།

བཞི་པ་མཇུག་གི་དོན་ལ་གཉིས། མཛད་པ་པོ་གང་གིས་མཛད་པ་དང༌། སྒྱུར་

བེད་གང་གིས་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། སློབ་དཔོན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀི་

གྲགས་པས་ཚད་མ་མདོའི་དོན་རོགས་པར་འཆད་པའི་སེ་བདུན་མཛད་པ་ལས་

རིགས་པའི་གནད་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པ་རོགས་སོ། །   ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་གར་ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་པཎི་ཏ་གཞན་ལ་ཕན་པ་བཟང་པོ་ལ་

སོགས་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པའི་སོན་ལམ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་བོད་ཀི་

ཤིང་ར་ཆེན་པོ་ལོ་ཙྪ་བ་ཤཀའི་དགེ་སློང་བོ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀིས་ཁ་ཆེའི་གྲོང་ཁྱེར་

དཔེ་མེད་དུ་རྒྱ་གར་གི་སད་ལས་བོད་ཀི་སད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་འཆད་ཉན་གིས་ལེགས་

པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །   ། །

གསུང་རབ་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་ཐབས་ཀི་མཆོག །

མདོ་དང་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པའི་རིགས་པའི་ལམ། །

གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་འཆར་བའི་མན་ངག་གིས། །

རྒྱལ་རྔ་བདུན་པས་བཀལ་བའི་ལུགས་བཞིན་བཤད། །
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སེར་སྐྱ་གཟེགས་ཟན་སོགས་ཀིས་བསྟན་པའི་ལམ། །

འབྲས་མེད་སྦུན་པ་འཕར་བ་བཞིན་མཐོང་ནས། །

བསྟན་པའི་དེ་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་འདོད་ན། །

གྲགས་པའི་གཞུང་བཟང་འདི་ལ་འཇུག་པར་རིགས། །

 མཁས་མཆོག་ཀུན་གིས་རོགས་པར་བ་བའི་གཞི། །

འཕགས་པའི་བདེན་བཞི་དངོས་སྟོབས་རིགས་པ་ཡིས། །

ཚུལ་བཞིན་རོགས་ནས་རྣམ་གྲོལ་ཐོབ་འདོད་ན། །

གྲགས་པའི་གཞུང་བཟང་འདི་ལ་འཇུག་པར་རིགས། །

གང་ཞིག་རོགས་ན་ཉེས་ཚོགས་དྲུངས་འབིན་ཞིང༌། །

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཕིན་བེད་པ། །

བདག་མེད་ལ་བའི་དེ་ཉིད་རོགས་འདོད་ན། །

གྲགས་པའི་གཞུང་བཟང་འདི་ཉིད་བསྟེན་པར་རིགས། །

གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་འཆར་བའི་མན་ངག་མེད། །

ལུང་དོན་རིགས་པས་དཔོད་པའི་མཐུ་མེད་པར། །

གཞན་ལ་སྟོན་དང་རྣམ་བཤད་རོམ་བེད་པའི། །

སྨྲ་བ་དེ་དག་མུན་པའི་རོ་འཕེན་ཡིན། །

དལ་འབོན་ཤིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ། །

བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ་ཕྲད་པར་དཀའ། །
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རིགས་ལམ་ཕྲ་མོ་རོགས་དཀའ་ན། །

གཞུང་འདི་འདོར་བར་ག་ལ་རིགས། །

སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཕིན་པའི་ལམ་གི་སོལ། །

དི་མེད་རིགས་པའི་མིག་གིས་ལེགས་བལས་ནས། །

ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་མཛད་པ། །

བ་མ་དེ་ལ་བདག་ནི་ཕག་འཚལ་ལོ། །

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་དང་ངེས་དོན། །

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པ་ཡི། །

རིགས་པའི་ལམ་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་མཛད་པ། །

རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །

རེད་དང་བཀུར་སྟིའི་བསམ་པས་འདི་མ་བརམས། །

ཕི་མའི་དུས་ན་ཀུན་གི་མིག་གཅིག་ཏུ། །

རྒྱལ་སས་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་ལུང་བསྟན་པ། །

ཕོགས་གང་གྲགས་པའི་ལུགས་འདི་གནས་ཕིར་བས། །

བདག་ཀང་དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

དི་མེད་རིགས་པའི་མིག་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་བེད་པས། །

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་ཆོས་འཛིན་གྱུར་ཅིག །
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བ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་གསོལ་བཏབ་ནས། །

ཚུལ་བཞིན་སེམས་པའི་རིགས་པས་འདི་བས་མོད། །

མ་བཤད་ལོག་པར་བཤད་པའི་ནོངས་པ་གང༌། །

ཡེ་ཤེས་སྤན་ལྡན་རྣམས་ཀི་བཟོད་པར་མཛོད། །

 དེ་ལར་བརམས་པའི་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་དེས། །

སིད་པའི་བཙོན་རར་བསམས་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས། །

ཡང་དག་རིགས་པའི་སྣང་བས་ལེགས་བརྒྱན་ནས། །

ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པར་ཤོག །

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་དང་ཁྱད་པར་དུ་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་ཀི་

དགོངས་པ་གཙོ་བོར་འགྲེལ་པ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་དངོས་སྟོབས་ཀི་

རིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་

པའི་རྣམ་བཤད་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་དུ་བགྲོད་པ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་

གསལ་བར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་པ་ཆེན་པོ་རེ་བཙུན་

དམ་པ་རེད་མདའ་བ་ཀུ་མ་ར་མ་ཏིའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལས་ཐོས་ཤིང༌། ཐོག་མར་མཁས་

གྲུབ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལས་གཞུང་འདི་ཡོངས་སུ་རོགས་

བའི་གདམས་ངག་མནོས་པ་དང༌། སེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞི་དགོངས་འགྲེལ་

དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པའི་ལམ་གི་གནད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་

ནས། ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

གཞན་ལ་འདོམས་པར་མཛད་པ་ཐུགས་རེ་དང་སོན་ལམ་གི་དབང་གིས་ཐ་མལ་
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པའི་སྐུའི་བཀོད་པ་བཟུང་ནས་གདུལ་བ་འོས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་

དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པ། ས་གསུམ་ན་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་

བྲལ་བ་༸རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་བཟང་པོའི་

ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་རོག་པ་མེད་པ་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་བསྟེན་ཅིང་

གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བའི་བཀའ་དིན་

ལེགས་པར་མནོས་ནས། སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞུང་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་

ལ་རིང་དུ་འདིས་པར་བས་པ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས། འོད་གསལ་

ལྷའི་རིགས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་

གཅེས་སྤས་སུ་བེད་པ་གཞུང་འདི་དང་དགོངས་འགྲེལ་གི་བསྟན་བཅོས་གཞན་ལ་

ཡང་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་འབྲོང་རེ་བ་སོམ་བརོན་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་བོ་གྲོས་

ཞེས་བ་བས་འབུལ་བ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་གཅིག་གིས་ཞེས་

བསྐུལ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་སོམ་བརོན་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དུམས་བསྐུལ་ནས། ༸རེ་

རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་ཀི་གྲུབ་པའི་གནས་འབྲོག་རི་བོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

གིང་དུ་དབུ་བཙུགས་ཏེ། ཀོའུ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པ་དམ་པ་མང་པོ་

བོན་པའི་གནས་དམུ་ལ་ཤམ་འབར་གི་མགུལ་དགེ་འཕེལ་དུ། རིགས་བརྒྱུད་ཆོ་

འབྲང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་ཅན། 

གཉེར་ཆེན་དཔོན་པོ་ཀུན་རོར་བས་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

སྦྱར་བའོ། །   ། །

ཡི་གེ་པ་ནི་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་པ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་བང་ཆུབ་
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དཔལ་ལྡན་ནོ། །འདིས་ཀང་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོགས་

ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །

སརྦ་མང་ལཾ། །   ། །
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༄༅། །ཚད་མ་རིགས་ཐིགས་ཀི་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་

སིང་པོའི་གཏེར་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་གསུང་

མཆོག་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གིས། །བདག་བོའི་གཏི་མུག་མུན་པ་སེལ་མཛད་ཅིང༌། །ཐར་

པར་འཇུག་པའི་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་པ། །བ་མ་ལྷར་བཅས་ཞབས་ལ་སྤི་བོས་

འདུད། །རིགས་ཅན་ཐར་པར་འཇུག་པའི་སོ་གཅིག་པུ། །རིགས་དང་མི་རིགས་ཚུལ་

བཞིན་ཕེད་པ་ནི། །རིགས་ལམ་དི་མེད་ཤེས་ལ་རག་ལས་པས། །རིགས་པའི་ཐིགས་

པ་ལེགས་པར་བཤད་ཀིས་ཉོན། །

དེ་ལ་དལ་བའི་རེན་བཟང་པོ་ཐོབ་པའི་དུས་འདིར། རོགས་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་

དག་ནི་འཇིག་རེན་པའི་རྒན་པོ་རྣམས་ཀི་ལུགས་རེས་སུ་མི་འཇུག་པར། ཕི་མ་ཕན་

ཆད་ཀི་གཏན་གི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གུས་པར་བེད་ལ། དེའི་ཐབས་ཀང་ཤིང་ར་

ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་

པས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་འབད་པར་

བ་བ་ཡིན་ལ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་

དངོས་སུ་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པར་མཛད་པ་

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོས། དོན་ཚན་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་

སྟོན་པ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏས་པར་གསལ་བར་མཛད་དེ། དེ་ལ་མངོན་སུམ་དང༌། 

རང་དོན་རེས་དཔག་དང༌། གཞན་དོན་དང༌། དཔེ་དང་དཔེ་ལར་སྣང་བརག་པ་དང༌། 

གཞན་སེལ་བརག་པ་དང༌། ལག་ཆོད་བརག་པ་དང༌། དྲུག་གིས་བཏན་ལ་འབེབས་
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པར་མཛད་དོ། །དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རྣམ་གྲོལ་དོན་གཉེར་ལ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་བསྒྲུབས་

པས་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་རོགས་པར་རོགས་པར་གཟིགས་ནས། 

ཐོག་མར་ཐུབ་པ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་སོ་ནས་བསྟོད་པ་མཛད་དོ། །དེའི་བརོད་བ་

རྣམས་ཀང་རིགས་པའི་སོར། མངོན་སུམ་དང་ནི་རེས་སུ་དཔག །ལར་སྣང་བཅས་པ་

བདག་རིག་བེད། །སྒྲུབ་པ་དང་ནི་སུན་འབིན་ངག །ལར་སྣང་བཅས་པ་གཞན་རོགས་

བེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར། དེ་དག་ཀང་བརྒྱད་དུ་དབེ་སྟེ། མངོན་སུམ་དང་མངོན་

སུམ་ལར་སྣང་དང༌། རེས་དཔག་དང་རེས་དཔག་ལར་སྣང་དང༌། སྒྲུབ་ངག་དང་སྒྲུབ་

ངག་ལར་སྣང་དང༌། སུན་འབིན་དང་སུན་འབིན་ལར་སྣང་ངོ༌། །དེ་དག་གི་དོན་ས་

བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་སས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་དུ་གྲགས་པ་སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་

གྲགས་པས། རབ་ཏུ་བེད་པ་སེ་བདུན་གི་སོ་ནས་གསལ་བར་མཛད་དོ། །དེ་རྣམས་

ལས་ལུས་ལ་བུའི་བསྟན་བཅོས་གསུམ་ལས། རྣམ་འགྲེལ་དང༌། རྣམ་ངེས་དང༌། 

རིགས་ཐིགས་རྣམས་སོ། །

དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་ཀིས་ཤེས་བའི་གནས་མཐའ་དག་ངེས་ནས་གཞན་རེས་སུ་

འཛིན་པའི་ཐབས། རོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་གཞུང་

གི་ཆ་དང་སྦྱར་ནས། རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབ་ཤིང་། དེ་ལས་ཀང་མངོན་སུམ་

ལེའུའི་དོན་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསྒྲུབ་པ་དཀའ་བའི་

གནས་དང༌། གཙོ་བོའི་དོན་དུ་གཟིགས་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོས་

ཐུབ་པ་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པའི་སོ་ནས། གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་ཚུལ་ལ་



ཚད་མ་རིགས་ཐིགས་ཀི་འགྲེལ་བ།

 517  

ངོ་མཚར་སྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་བསྟན་པ་དང༌། སྟོན་པ་ཚད་མར་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་

པས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ལེའུ་ཟུར་པ་མཛད་དོ། །དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་མེད་པ་དང༌། ལམ་འདི་འད་བ་གོམས་པས་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པར་གྱུར་པའི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུའམ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མེད་དོ་ཞེས་ལོག་པར་

རོག་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་བསལ་ནས། སྟོན་པ་ལམ་གང་ནས་གཤེགས་པ་རོགས་

པའི་ཆེད་དུ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་མཆོད་བརོད་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཕེད་སྔ་མ་ལ་ཇི་

ལར་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པའི་བཤད་པ་མཛད། ལོག་པར་རོགས་པ་གཉིས་

པ་བསལ་ནས་སྟོན་པ་ལ་མ་དེ་ནས་འབྲས་བུ་དེར་བོན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་

རོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཚིགས་བཅད་དེ་ལ་ལུགས་ལས་ལྡོག་པའི་བཤད་པ་མཛད་

དོ། །ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས་ནི། སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོ་ལ་རོག་གེ་མེ་ཤེས་སོ་

ཞེས་རྒོལ་བ་དག་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་སིང་རེ་ཆེན་པོས་ཀུན་

ནས་བསླངས་ནས། དེ་དག་གི་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའི་ཆེད་དང་ཚད་མ་དང་

གཞལ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་གཞུང་གི་ཆ་དང་སྦྱར་ཞིང༌། 

སྔ་མ་ལས་ཀང་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ་ཙམ་གི་རིགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པར་

འདོད་པ་དག་རེས་སུ་བཟུང་བའི་དོན་དུ་མཛད་དོ། །ཆ་ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་སྔ་མ་ལས་མི་རྒྱས་མོད། རོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་ཚང་བར་སྟོན་ཞིང༌། གཞན་

དོན་ནི་སྔ་མ་ལས་ཀང་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་སོ། །རིགས་ཐིགས་ནི། སྤོས་པ་རྒྱས་པའི་

རེས་སུ་འཇུག་མི་ནུས་པ་དང༌། ཚིག་ཉུང་ངུས་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནུས་

པའི་གང་ཟག་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་རོག་གེའི་ལུས་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་
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ཡིན་ནོ། །ལུས་དེ་དག་གི་ཆ་ཤས་གསལ་བར་བེད་པ་ནི། བཞི་སྟེ། གཏན་ཚིགས་

ཐིགས་པ་དང༌། འབྲེལ་པ་བརག་པ་དང༌། རྒྱུད་གཞན་བསྒྲུབ་པ་དང༌། རོད་པའི་

རིགས་པའོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ནི། རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ཡན་ལག་སྟེ། དང་པོ་ནི། ལོག་

གྱུར་རོགས་པ་གཏན་ཚིགས་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། དེ་ཡང་མཐའ་ཆོད་པར་རོགས་པ། 

རགས་ཀི་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ལ་རག་ལས་པས། ཚུལ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་

པ་དང༌། གཅིག་ཏུ་ཟད་པའི་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་ནས། ཚུལ་གསུམ་དུ་ངེས་པར་

བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ། ཕོགས་ཆོས་དེ་”ཆས
1
་ཁྱབ་པ་ཡི། ཞེས་པའི་གཞུང་སྤོས་ནས་

འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་གསུམ་གི་ར་བ་ཡང་འབྲེལ་བ་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། གཞན་

དག་ལྡན་འདུ་ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་བ་རས་གྲུབ་འདོད་པ་དག་གི་ལོག་པར་རོག་པ་

བསལ་ནས། འདེལ་པའི་ངོ་བོ་དང༌། གྲངས་ལ་སོགས་པ་ངེས་པའི་ཆེད་དང༌། ཐར་པ་

ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་ནི། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ཅིང༌། འཁོར་

བའི་ར་བ་ནི་བདག་འཛིན་ཡིན་ལ། དེའི་ཞེན་ཡུལ་གང་ཟག་གི་བདག །འབྲེལ་བ་

རས་གྲུབ་བཀག་པས་ཁེགས་པར་དགོངས་ནས་འབྲེལ་བ་བརག་པ་མཛད་དེ། མེད་

ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕིར་རོ་ཞེས་པའི་གཞུང་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དོན་

གི་ཡན་ལག་ནི་ཕི་མ་གཉིས་ཏེ། ཕི་རོལ་དོན་གིས་དབེན་པའི་རྣམ་རིག་ཙམ་ཡིན། 

གཞན་དོན་བེད་པའི་ཡུལ་གཞན་གི་རྒྱུད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས། དེའི་དོན་བེད་པ་

མི་འཐད་པར་རྒོལ་བ་ལ། ལུས་ངག་གི་བ་བ་ལས་དེའི་ཀུན་སློང་དཔགས་ནས། དེ་

1 [མ་ཕི། ༣བ༡ན།  ཆས    སྐུ།ཉ༣བ༤ན།  བ།ཉ༣བ༢ན།  ཞོལ།ཉ༣ན༤ན།  ཆོས]
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རང་གི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བ་བཀག་པས་གཞན་རྒྱུད་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ། རྒྱུད་གཞན་

བསྒྲུབ་པ་མཛད་དེ། རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་མངོན་སུམ་གི་སབས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པས། 

དོགས་པ་སྐྱེ་བའི་གཞི་ནི། མངོན་སུམ་ལེའུ་ཡིན་ལ། ལོག་པར་རོག་པའི་ངོ་བོ་སེལ་

བ་ནི་གཞན་དོན་གི་ཡན་ལག་གོ །

རོད་པའི་རིགས་པ་ནི། གཞན་གི་དོན་བསྒྲུ་བ་པའི་ཚེ་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་

སོགས་ཀིས་རེ་ཤིག་པའི་བདེ་བ་ལ་སྦྱོར་ཡང་གཏན་དུ་བ་མིན་ལ། གཏན་གི་བདེ་

བ་བསྒྲུབ་པ་ནི། གཞི་དང༌། ལམ་དང་འབྲས་བུ་རྣམས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་

ལོག་རོག་དང༌། མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཚད་མའི་མཐའ་ཅན་གི་སུན་

འབིན་དང༌། སྒྲུབ་ངག་གིས་བསལ་ནས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་སྦྱར་བ་ཁོ་ནས་

འགྲུབ་པའི་རོད་པའི་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཛད་དོ། །དེས་ན་ཚད་མ་སེ་

བདུན་པོས་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

སུ་བགྲོད་པའི་ལམ་དང༌། སངས་རྒྱས་ནས་རིགས་ཅན་གསུམ་གི་དོན་བེད་པའི་

ལམ་རྣམས་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་།  དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་

ཀིས། །བསེགས་བཅད་བརར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརགས་ལ་ང་ཡི་

བཀའ། །བང་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། གཞལ་བའི་གནས་

དང་པོ་གཉིས་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རིགས་པས་དཔད་པ་དག་པར་བེད་པ་

དང༌། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་སབས་ལ་ཡང༌། སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང༌། དངོས་

ཤུགས་འགལ་བ་ཡོད་མེད་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་དཔོད་པར་བེད་ལ། ཤིན་

ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ཉིད་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གི་རགས་ལ་བརེན་
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ནས་དཔོག་པའི་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་དང་པོ་རྣམ་འགྲེལ་

ཕི་མ་རོད་རིགས་ཡིན་ནོ། །རོག་པའི་ད་བ་རྣམས་བསལ་ཅིང་ཞེས་པ་སྤིའི་མཆོད་

བརོད་ཡིན་གི། རྒྱན་གི་འགྲེལ་བཤད་བེད་པ་དག །ལེའུའི་གོ་རིམས་ལྡོག་ནས་

ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུ་དང་པོར་བེད་པ་ནི། རེ་ཤིགབཞག་གོ། དོན་བསྡུས་ན་བསྟན་

བཅོས་སེ་བདུན་པོ་འདི། བདག་མེད་གཉིས་རིགས་པས་རལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་

པ་ནང་རིག་གི་བསྟན་བཅོས་ཀི་ནང་ནས་ཀང་མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་པས་

ནང་རིག་པའི་གསེབ་ནས་འདོན་པ་དང༌། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསྒྲུབ་

པའི་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བེད་པའི་གདམས་ངག་གི་གཙོ་བོ་མི་སྟོན་པར། ཕིའི་གོ་རྒྱ་

གཅོད་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་པ་རང་ཡང་ཕུང་བར་བེད་ལ་གཞན་ཡང་ཕུང་བར་བེད་པའི་

ཐབས་ལ་འབད་པར་མི་བའོ། །ངེས་པར་ལེགས་པ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་ལ་མི་བརེན་

པར་རིགས་པས་ཐོག་མར་བསྒྲུབས་ནས། དེའི་རེས་སུ་ལུང་ལ་བརེན་ནས་མངོན་

མཐོ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང༌། ཕོགས་གང་ཆོས་གྲགས་སོགས་

བཞེད་པ་མཐུན་ཏེ། རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀི་

གསུང་ལོག་གྱུར་ལ། །གང་ཞིག་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་འགྱུར་བ། །དེ་ཡིས་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟེན་

ཏེ། །འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་ཡིད་ཆེས་བ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། རྣམ་འགྲེལ་ལས། བང་

དང་དོན་བའི་དེ་ཉིད་ནི། །ཐབས་བཅས་རབ་ཏུ་ངེས་པ་ཡིས། །གཙོ་བོའི་དོན་ལ་མི་

སླུའི་ཕིར། །གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད། ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་དོན་མཚུངས་

པའོ། །དེ་ལ་འདིར་རིགས་པའི་ཐིགས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྟེ། མཚན་གི་དོན། 

འགྱུར་གི་ཕག །གཞུང་གི་དོན། མཇུག་གི་དོན་ཏོ། །
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དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་གི་སད་དུ། ནྱ་ཡཾ་དང་བིན་དུ་དང་ནཱ་མ་དང༌། པྲ་ཀ་ར་ཎ་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། བོད་ཀི་སད་དུ། རིགས་པ་དང༌། ཐིགས་པ་དང༌། ཞེས་བ་བ་

དང༌། རབ་ཏུ་བེད་པ་ཞེས་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་

གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པ་སྟེ། བསྒྱུར་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། ལྷག་པ་

ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་ཀི་དགོངས་

འགྲེལ་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ལོཙྪ་བས་བཀོད་པའོ། །བལྷ་བ་དང་འཆད་པ་སོགས་ཀི་

ཚེ་ཡང་སྐྱབས་འགྲོའི་དོན་ལེགས་པར་དན་པར་བས་ན། སབས་ཀི་བར་ཆད་ཞི་བ་

སོགས་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  བསྟན་བཅོས་བརམས་པ་དང༌། བལ་བ་དང༌། ཉན་པ་

སོགས་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དགོས་འབྲེལ་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང༌། དགོས་པ་དེ་

ལྡན་གི་བསྟན་བཅོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གི་

དོན་ཏོ། །དང་པོ་ལ། དགོས་འབྲེལ་གི་ངག་བཀོད་པའི་དགོས་པ་དང༌། ཚད་མ་སྤིའི་

རྣམ་གཞག་གོ། དང་པོ་ནི། དགོས་པའི་དོན་དང༌། བསྡུས་པའི་དོན་དང༌། ཚིག་དོན་

རྣམས་ཕི་མ་ཕི་མ་མ་རོགས་པར། སྔ་མ་སྔ་མ་མི་རོགས་པས། རབ་ཏུ་བེད་པ་ཉན་

པའི་སྔོན་དུ། བརོད་བ་དང༌། དགོས་པ་སོགས་ཡོད་པར་བསྟན་དུ་ཟིན་ཀང༌། དེ་དག་

རོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པས། རོག་པ་དང་ལྡན་པ་དག །ཚིག་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་མི་

འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནམ། བརམ་པའི་ཚེ་དེ་བསྟན་པས་ཅི་བ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རབ་

ཏུ་བེད་པའི་ལུས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སྒའི་ལུས་དང་དོན་གི་ལུས་སོ། །རོད་བེད་

སྒའི་དངོས་ཀི་དགོས་པ་ནི། དོན་བརོད་པ་ཙམ་ཡིན་པས། དེ་ཙམ་གིས་རོན་ལྡན་
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འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པའི་ཡན་ལག་གང་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། བརོད་བའི་དོན་གི་ལུས་

ལ་བ་རོག་གི་སོ་”ཏོག
1
་པ་ལར་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ན། རོག་ལྡན་དེ་སྟོན་

པའི་བ་བ་བརམ་པར་མི་རིགས་པས། བསྟན་བཅོས་བརམ་པའི་ཐོག་མར་བརོད་བ་

དང་དགོས་པ་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དགོས་འབྲེལ་གི་ངག་མ་བསྟན་ན། 

རབ་ཏུ་བེད་པ་འདིའི་བརོད་བ་ནི། དགོས་པ་ཕལ་ཆེར་མེད་སམ་པ་དང༌། དགོས་པ་

ཡོད་ཀང༌། འཇོག་པོའི་གཙུག་རྒྱན་ལེན་པའི་མན་ངག་བཞིན་དུ། དགོས་པ་བསྒྲུབ་

མི་ནུས་པ་དང༌། མ་བག་མར་ལེན་པའི་མན་ངག་བཞིན་དུ། དོན་དུ་གཉེར་བ་མ་ཡིན་

པ་དང༌། དགོས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་རབ་ཏུ་བེད་པ་འདི་བས་སླ་བ་གཞན་ཡོད་

པའམ། རབ་ཏུ་བེད་པ་འདི་ཐབས་མ་ཡིན་པ་སིད་སམ་ན་རོག་ལྡན་འཇུག་པར་མི་

འགྱུར་ལ། འཆད་པ་པོ་རྣམས་ནི་བརེ་བས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས། དངོས་པོ་ལ་མི་

གནས་པ་གང་གི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་དོན་སྟོན་པ་སིད་ཀི་བསྟན་བཅོས་རོམ་

པ་རྣམས་ནི་དེ་ལ་བུ་མི་སིད་དེ། བལ་བ་དང་ཉན་པ་སོགས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་

བརྒྱུད་པ་དག་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་བསྟན་དགོས་པ་སིད་མཐའ་ཙམ་

དུ་ཟད་ལ། རོག་ལྡན་བརོད་བ་སོགས་ལོག་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་བརམ་པ་

ཡང་མ་མཐོང་བས། དགོས་འབྲེལ་གི་ངག་མཐོང་བ་ན། སྔར་བཤད་པའི་དོན་མི་

འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་དང་འགལ་བ། དོན་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་བཞི་དངས་ནས། རོག་ལྡན་

འཇུག་པར་འགྱུར་བས། བརོད་བ་དང་དགོས་པ་སོགས་ཚད་མས་མ་རོགས་ཀང་

ཉན་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པའི་ཡག་ལག་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་བས་སྔར་བཤད་པའི་

1 [མ་ཕི། ༥ན༦ན།  ཏོག    སྐུ། ༥བ༤ན།  རོག]
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ཀན་ཀའི་སབས་མེད་པ་ཁོ་ནའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕན་པ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པ་དང༌། མི་ཕན་པ་མཐའ་དག་སོང་བ་

སྐྱེས་བུའི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་པ་ལ་ངེས་པར་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་

དགོས་པ་ཡིན་གི། དེ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་ཤེས་པ་གཞན་གི་རེས་སུ་འབྲངས་ན་

བསླུ་བར་བེད་པས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་མཁས་པ་རྣམས་

ཀིས་དེ་དག་རྒྱུ་འབྲས་ཚད་མས་ལེགས་པར་རོགས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་

བང་བར་བའོ། །འཇིག་རེན་ན་བརན་པའི་དོན་དང་ཕྲད་པར་བེད་པ་ལ་མི་སླུ་བར་བེད་

པ་ཞེས་བརོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཡང་བརན་པའི་དོན་དང་ཕྲད་པར་བེད་ན་མི་

སླུ་བར་རིགས་ལ་ཕྲད་པར་བེད་པ་ཡང་དོན་ལ་སྐྱེས་བུ་འཇུག་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། 

ཤེས་པས་དོན་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འཇུག་པར་བེད་པའི་དོན་

ཡང་འཇུག་ཡུལ་སྟོན་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། ཤེས་པས་སྐྱེས་བུའི་ལག་ནས་བཟུང་

ནས། དོན་གི་དྲུང་དུ་ཁིད་པར་བེད་པ་ལམ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དོན་གསར་དུ་རོགས་པ་

ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས། དེ་ཙམ་གིས་ཚད་མའི་བ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

ཡིན་གི། སྐྱེས་བུ་དོན་གི་དྲུང་དུ་འགྲོ་བར་བེད་ན་ཡང་དེ་བསླུ་བར་བེད་པ་མི་སིད་

དོ། །སྐྱེས་བུས་ལག་ཏུ་བཟུང་བར་མི་ནུས་པ། གོག་ལ་སོགས་པ་ལ་བུ་ཡང་གསར་

དུ་རོགས་པ་ཉིད་འཇུག་ཡུལ་བསྟན་པ་ཡིན་གི། དོན་དང་སྐྱེས་བུ་ངེས་པར་ཕྲད་པ་

དགོས་པའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་འགྲེལ་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དཔད་ཕིར་རོ། ཞེས་

པའི་སབས་ཀི་ལྷ་དབང་བོའི་འགྲེལ་པའི་དོན་མ་རོགས་པའི་ཊིཀྐ་བེད་པ་ཁ་ཅིག་ཚད་

མའི་འཇུག་ཡུལ་ལ་རང་མཚན་གིས་ཁྱབ་པར་བསམས་ནས་དངོས་མེད་རོགས་
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པའི་རེས་དཔག་གི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཉིད་དེའི་འཇུག་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་སོགས་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །དེའི་འགྲེལ་པར་ཐམས་ཅད་དུ་དངོས་པོ་ལ་རེག་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་པའི་དོན་ནི། མཐར་རང་མཚན་ལ་མ་བརེན་པའི་ཚད་མ་མི་སིད་པར་སྟོན་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དངོས་མེད་དུ་རོགས་པའི་རེས་

དཔག་ཆོས་ཅན་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལ་བརེན་ལ། ཆོས་ཅན་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ནི། 

ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་གཞན་འཇུག་པའི་གོས་རེད་པའི་རགས་ལས་བར་གི་

སྣང་བ་མངོན་པར་སབས་ཡོད་ཀི་གཟུགས་ལ་ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་བཀག་པ་

ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པའི་རེས་དཔག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མཐར་མངོན་པར་སབས་ཡོད་ཀི་

གཟུགས་རང་མཚན་པ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་པས་དེས་མཚོན་ནས་གཞན་ལ་ཡང་ཤེས་

པར་བའོ། །གཞལ་བ་དངོས་པོའམ་དངོས་མེད་གང་ཡིན་ཡང་རུང་ཚད་མས་རོགས་

པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་ཡུལ་ཞེས་བའོ། །ཚད་མ་ལས་གཞན་གིས་ནི། 

དོན་རང་དབང་དུ་རོགས་ནས་ཕྲད་པར་བེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བཅད་ཤེས་ནི་སྔ་

མས་རོགས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། ཐེ་ཚོམ་ནི། དངོས་པོ་དང་

དངོས་པོ་མེད་པ་གང་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ལ། དོན་ངེས་པ་མེད་པ་

དང༌། ཕྲད་པ་མི་སིད་ཅིང༌། ལོག་ཤེས་ནི། ཇི་ལར་བཟུང་བ་ལར། དོན་དང་འབྲེལ་པ་

མེད་པས། དེས་བསྟན་པའི་དོན་དང་ཕྲད་མི་ནུས་སོ། །ཡིད་དཔོད་ཀིས་ཀང་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པས། ཡོད་ངེས་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་མེད་པས་དོན་དང་ཕྲད་པར་མི་ནུས་པས། འབྲས་བུ་དོན་གཉེར་གིས་དང་

པོར་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཤེས་པ་དོན་ཐོབ་པའི་ཐབས་སུ་བཙལ་བར་བ་བ་ཡིན་ལ། 
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བསྟན་བཅོས་སུ་ཡང༌། དེ་ཉིད་དཔད་པར་བ་བ་ཡིན་གི་ཡུལ་དང་དུས་དང་རྣམ་པ་

འགལ་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཚད་མར་གཟུང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་འགལ་བ་སོའི་བུ་

གའི་གསེབ་ཀི་ཡུལ་ན། ནོར་བུའི་འོད་གནས་པ་ལ་ནོར་བུའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་

ཤེས་པ་ཚད་མ་མིན་ཏེ། དེ་ན་ནོར་བུ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཁང་པའི་ཕུག་ན་ནོར་བུ་

གནས་པ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དངོས་ཤུགས་གང་ལ་ཡང་མ་རོགས་པའི་ཕིར་

རོ། །དུས་འགལ་བ་ན་མ་ཕེད་ཡིན་པ་ལ། ཉིན་ཕེད་ཀི་དངོས་པོར་འཛིན་པའི་རི་

ལམ་གི་ཤེས་པ་ལ་བུ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་འགལ་བ་དུང་དཀར་པོ་ལ་

སེར་པོར་འཛིན་པ་ལ་བུའོ། །ཁ་ཅིག་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགྲེལ་བཤད་ཀི་

ལུགས་སུ་བསམས་ནས། དུང་གི་དབིབས་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། 

དུང་གི་དབིབས་ལ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དང་བདག་གཅིག་པ་ཡིན་གི་སེར་པོ་དང་

འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། སེར་པོའི་རྣམ་པ་ཙམ་ཞིག་སྣང་བས་དུང་གི་དབིབས་

དངོས་ཤུགས་གང་ལ་ཡང་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཚད་མ་ནི། ཡུལ་

དུས་རྣམ་པ་འགལ་བ་ལ་མི་སླུ་བར་འགྱུར་མི་སིད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་དང༌། རྣམ་ངེས་སུ་ཚད་མ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་གཞུང་དགོས་འབྲེལ་གི་

ངག་ལས་ལོགས་ན་ཡོད་པ་ལར་འདིར་མེད་ཅིང༌། ངག་འདིས་ཀང་ཚད་མའི་མཚན་

ཉིད་དོན་གིས་བསྟན་པ་ལ་དགོངས་ནས། སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་ཚད་མ་

སྤིའི་རྣམ་གཞག་སབས་འདིར་མཛད་པ་ལར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་ནི། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཚིག་དོན་བརྒྱད་ཀི་སོ་

ནས་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ནི་སྐྱེས་བུའི་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་
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གི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་ངེས་པར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པས་ན་

དེ་བསྟན་ནས་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་ནི་རྣམ་ངེས་ལར་དེ་བསྟན་

པའི་དོན་དུ་འདི་བརམ་མོ། ཞེས་པར་འགྱུར་བས་འབྲས་བུ་རོགས་པ་ལ་རྒྱུ་བསྟན་

པའི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དངོས་

ལ་གནོད་བེད་གོ་བར་ཟད་ལ། བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི་བསམ་པའི་ཤེས་རབ་ལ་

ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཡང་

དག་པའི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་དང༌། དེ་ཞེས་པས་བརོད་བ་བསྟན་ལ། །བསྟན་ཏོ་ཞེས་

པས་དགོས་པ་དང་བརམ་པར་དམ་བཅའ་བསྟན་ལ། སྐྱེས་བུའི་ཞེས་སོགས་ཀིས་

ཉིང་དགོས་དང་གསུམ་པོ་ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་དུ་བསྟན་པས་འབྲེལ་པ་འཕངས་

སོ། །ངག་དོན་ནི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པའི་ཐིགས་པ་ཆོས་ཅན། བརོད་བ་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་འཁོར་བཅས་ཁྱོད་ཀིས་བརོད་བར་སྟོན་པའི་ཕིར། 

དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་དེ་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པའི་ཕིར། ཉིང་དགོས་

ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀི་དོན་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་བུའི་གནས་སབས་

དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་འགྲུབ་པའི་ཕིར། འབྲེལ་པ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀི་དགོས་

པ་དང༌། ཉིང་དགོས་རྣམས་ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་དུ་གནས་པའི་ཕིར། 

དགྗོས་པ་དེ་ལྡན་གི་བསྟན་བཅྗོས་བཤད་པ།

གཉིས་པ་དགོས་པ་དེ་ལྡན་གི་བསྟན་བཅོས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རང་གིས་

གཞལ་བ་ངེས་པའི་ཐབས་དང༌། ངེས་ནས་གདུལ་བ་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་

ཐབས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལོག་རོག་བཞི་བསལ་བའི་སོ་ནས་མངོན་
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སུམ་ལེའུ་བཤད་པ་དང༌། ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་ཐབས་རང་དོན་ལེའུ་བཤད་པའོ། །

ལའེུ་དང་པྗོའ་ིའགྲལེ་པ།

ལྗོག་རྗོག་བཞ་ིབསལ་བའ་ིསྗོ་ནས་མངྗོན་སུམ་ལའེུ་བཤད་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ཚད་མའི་གྲངས་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བ་དང༌། མངོན་

སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བ་དང༌། ཚད་མ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་ལ་

ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བ་དང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ལ་ལོག་པར་རོག་

པ་བསལ་བའོ། །

ཚད་མའི་གྲངས་ལ་ལྗོག་པར་རྗོག་པ་བསལ་བ།

དང་པོ་ལ། སྤིའི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དོན་ཏོ། །དང་པོ་ལ། དབེ་གཞི་ལ་དོགས་

པ་བཅད་པ་དང༌། དབེ་བ་བསྟན་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི་སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་

གིས། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། འདོད་དོན་ཐོབ་པའི་རང་བཞིན་དོན་བེད་

སྣང་ཅན་དང༌། སྒྲུབ་བེད་དུ་སྣང་བའམ་འཇུག་པར་བེད་པའི་ཤེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དཔད་པ་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྟན་བཅོས་དཔོད་པ་ནི་བང་དོར་བ་བའི་ཐབས་ཤེས་པའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དོན་ཐོབ་པའི་དུས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཐོབ་པའི་ཐབས་དམ་པ་

ཡིན་པས་དེ་ཉིད་བསྟན་བཅོས་སུ་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། 
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སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་དགག་པ་མཛད་པ་ནི། དེའི་བཞེད་པ་མ་ལོངས་བཞིན་དུ་

དགག་པ་མཛད་པ་ཡིན་པས་ཆེས་མི་རིགས་པར་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་རྣམ་

བཤད་ཆེན་མོར་བཤད་ཟིན་པས་དེར་ཤེས་པར་བའོ། །དེའི་དོན་མདོར་བསྡུས་ན། 

དང་པོར་འཇུག་པར་བེད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་དབེ་གཞིར་ཤེས་

པའི་ཆེད་དུ་དང་པོར་མི་སླུ་བ་དང༌། གསར་དུ་མི་སླུ་བ་ཞེས་དང་པོའི་དོན་ལ་དོགས་

པ་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། །མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་སད་ཅིག་དང་པོ་ཚད་མ་ཡིན་གི། 

རིགས་རྒྱུན་སད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་གཞལ་བ་ལ་ངེས་པ་འདེན་ཡང༌། བཅད་ཤེས་

ཡིན་གི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། འཐད་ལྡན་དུ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་

རེས་སུ་དཔག་པའི་སད་ཅིག་མ་ཉིད་ཀིས་དོན་བེད་པར་ནུས་པའི་དངོས་པོའི་རྒྱུན་

ངེས་པས་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་བེད་པར་ནུས་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པ་གྲུབ་པ་

དང་བདེ་བ་ཐ་མི་དད་པ་ཕི་མ་རྣམས་ཚད་མ་ཡིན་པ་སངས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཤད་

པས་གཞལ་བ་ལ་ངེས་ཤེས་ཐོག་མར་འདེན་པའི་སད་ཅིག་མ་ཚད་མ་ཡིན་གི། 

གཞལ་བ་ལ་ངེས་པ་འདེན་ནུས་རྒྱུན་ཕི་མ་རྣམས་རོགས་ཟིན་གི་དོན་རོགས་པར་

བེད་པའི་བཅད་ཤེས་སོ། །ཚད་མ་སེ་བདུན་དང༌། དེའི་འགྲེལ་བེད་རྒྱ་གར་གི་

མཁས་པ་སུས་ཀང་བཅད་ཤེས་ལ་རོག་པས་ཁྱབ་པར་བཤད་པ་མེད་དོ། །ཚད་མ་དེ་

ལ་ཡང༌། རང་ལས་ངེས་དང་གཞན་ལས་ངེས་གཉིས་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་ངེས་

ལས། མངོན་སུམ་ཡང་ནི་དོན་མེད་ན། །མི་འབྱུང་བ་ལས་ཚད་མ་ཉིད། །འབྲེལ་པ་ཡི་

ནི་རང་བཞིན་དེ། །རྒྱུ་ཡིན་པས་ན་གཉིས་ཀ་མཚུངས། ཞེས་བཤད་པས་རང་གི་

གཞལ་བའི་དོན་མེད་ན། རང་ཉིད་མི་འབྱུང་བ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པར་བེད་ན། 
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རང་ངེས་དང་གཞན་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པར་བེད་པ་གཞན་ངེས་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱང་

རིང་པོའི་མེར་སྣང་གི་ཁ་དོག་དམར་འབར་བ་འཇམ་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་དེ་སྣང་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མ་སྐྱེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ངེས་པ་འདེན་པས་ཁྱབ་ལ། 

མེར་སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལར་གི་དོན་མེ་མེད་ན་རང་ཉིད་མི་འབྱུང་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མ་

དངས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ངེས་པ་དངས་ན་རང་ངེས་དང༌། ཐེ་ཚོམ་འདེན་ན་གཞན་ངེས་

སོ། །རེས་དཔག་ཚད་མ་ནི། དཔེར་ན་སྒ་བས་པ་ཡིན་པ་དང༌། བས་ན་མི་རག་པའི་

ཁྱབ་པ་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པས་སྒ་མི་རག་པ་མེད་ན། དེ་རོགས་ཀི་ཚད་མ་རང་ཉིད་

མི་འབྱུང་བ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་བསྐྱེད་པས་རང་ངེས་ཁོ་ནའོ། །མཚན་ཉིད་ནི་

གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །རང་གི་གཞལ་བའི་དོན་སྣང་བ་ལར་དུ་གྲུབ་

པ་མེད་ན། རང་ཉིད་མི་འབྱུང་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་འདེན་པ་གཞན་ངེས་དང༌། མི་འདེན་པ་

རང་ངེས་ཞེས་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གྲངས་ངེས་བཤད་པའི་སོ་ནས་གསལ་བའི་དབེ་བ་བསྟན་པ་ནི་

ཚད་མ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང༌། བེ་བྲག་གི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་རོགས་པའི་

ཡན་ལག་ཏུ་ཡིན་ཏེ། མི་སླུ་བ་འཇུག་པའི་གཞི་འདི་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་གཞན་མེད་པར་

ངེས་པས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མཐའ་ཆོད་ལ་འདིར་འོག་ཏུ་གཟུང་ཡུལ་བཤད་པ་དང༌། 

རྣམ་འགྲེལ་ལས། གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཚད་མ་གཉིས་ཞེས་གྲངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་བཤད་པ་ལ་བུས་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །རང་མཚན་གཟུང་

ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་དང༌། སྤི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཁྱད་

པར་དུ་བས་པ་དང༌། ཞེས་བེ་བྲག་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀང་རྣམ་པར་དག་པར་
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རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། 

མངོན་སུམ་ཚན་མ་དང་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་

ཞེས་པ་ནི་རོགས་པའི་ཚིག་སྟེ། འདི་གཉིས་ཁོ་ནར་ཟད་དོ་ཞེས་པའོ། །རྣམ་པ་གཉིས་

ཏེ། ཞེས་པ་ངེས་པའི་དོན་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་འོ་ཞེས་པ་དེ་ལར་གི་དོན་ཏེ། སྒ་དང་ཉེར་

འཇལ་སོགས་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཅེས་པའོ། །དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་བརེན་པས་མངོན་སུམ་

ཞེས་པ་ནི་སྒ་བཤད་པ་ཡིན་གི། སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་རང་

མཚན་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པས་མངོན་སུམ་ཞེས་པ་མངོན་སུམ་བཞི་ག་ལ་མངོན་

སུམ་གི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །རགས་གཟུང་ཞིང་འབྲེལ་པ་དན་པའི་རེས་

ལ་དཔོག་པས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཞེས་བའོ། །དང་ཞེས་བ་བ་ནི། ཚད་མ་གཉིས་

སྟོབས་མཚུངས་པར་ཡང་དག་ཤེས་པས་བསྡུས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

མངྗོན་སུམ་ག་ིམཚན་ཉིད་ལ་ལྗོག་པར་རྗོག་པ་བསལ་བ།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རིགས་མི་མཐུན་ངོས་བཟུང་ནས་

མཚན་ཉིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་མཐའ་དཔད་པ་དང༌། ཡན་ལག་གི་དོན་ཏོ། །དང་

པོ་ནི། མངོན་སུམ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་མཚོན་བ་ཡང་བསྟན་མོད་ཀི། གཙོ་བོ་ནི་

མཚོན་པར་བེད་པའི་གཞི་གྲུབ་ཟིན་རེས་སུ་བརོད་པའི་སྒས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། 

མཚན་ཉིད་ནི་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་པའི་སྒས་བསྟན་པས་མཚན་གཞི་འམ་མཚོན་བ་

རེས་བརོད་ཀི་སྒ་དང༌། མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་པའི་སྒ་ཞེས་བའོ། །དེའི་དོན་ཡང་
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གཟུགས་མཐོང་དབང་ཤེས་ལ་བུ་དོན་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པས་མངོན་སུམ་ཞེས་

པའི་མཚན་གཞི་སྤོད་པ་པས་ཀང་གྲུབ་ཟིན་པ་རེས་སུ་བརོད་ནས་མཚན་ཉིད་རོག་

བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བ་

མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་མངོན་སུམ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཁྱབ་པ་

གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །མ་འཁྲུལ་བ་མ་སོས་ན་ཁ་ཅིག་ཚད་མ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ཀི་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་སྤིར་བཏང་གི་ཚིག །མཚན་ཉིད་

ཡོངས་རོགས་སྟོན་པར་བསམས་ནས། རོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་མངོན་

སུམ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ཞུགས་པས་ལོན་ཤིང་ཙམ་དང་ཕྲད་ནུས་པས་མི་སླུ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཚད་མར་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་མ་འཁྲུལ་བ་སོས་སོ། །སོད་པ་དང་གྲུབ་

བདེ་རས་གཅིག་པའི་ལོན་ཤིང་མ་བཟུང་ལ། ལོན་ཤིང་འགྲོ་བར་སྣང་ཡང་དེ་སོད་པ་

དང་འབྲེལ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། ཕིས་ལོན་ཤིང་དང་ཕྲད་པ་ནི། ལོན་ཤིང་རང་

མཚན་འཛིན་པའི་ཕིས་ཀི་མངོན་སུམ་གཞན་གི་བེད་ལས་ཡིན་ནོ། །ཡང་འགྲེལ་

བེད་ཁ་ཅིག་མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་མི་སླུ་བ་ལ་བེད་པ་ཡང་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་

ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མི་སླུ་བ་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་ཡང་མི་སླུ་བར་བསྒྲུབ་

པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པས་མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་ནི་དེ་མ་ཡིན་པ་ལ་དེར་སྣང་དང་བྲལ་

བའི་སོ་ནས། རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ལ་བ་སྟེ། དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་སྣང་བ་

འཁྲུལ་བའི་དོན་དུ། སློབ་དཔོན་གིས་སབས་དུ་མར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རིགས་

མི་མཐུན་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། གཉིས་ཀ་ཡང་དག་ཤེས་པར་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་

མངོན་སུམ་གི་རིགས་མི་མཐུན་རེས་དཔག་གཅིག་པུ་ལས་མེད་པས་རོག་བྲལ་
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སོས་པས་ཀང་སེལ་ནུས་ལ། འོ་ན་མ་འཁྲུལ་བ་སོས་པ་ཅི་ཞེ་ན། སྔར་བཤད་པ་ལར་

ལོག་རོག་སེལ་བའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་མ་འཁྲུལ་བ་གཅིག་པུས་ཀང་རིགས་

མི་མཐུན་སེལ་ནུས་ལ། འོ་ན་རོག་བྲལ་སོས་པ་ཅི་ཞེ་ན།  དབང་ཤེས་རོག་པར་

འདོད་པའི་ལོག་རོག་བསལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དགོངས་ནས་སློབ་དཔོན་

ཆོས་མཆོག་གིས་གཉིས་ཀ་སོས་པ་ལོག་རོག་བསལ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆ་བའི་སློབ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཉིས་ཀ་

སོས་པ་ལོག་རོག་བསལ་བའི་ཆེད་ཡིན་ན། རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་

གང་ཡིན་ཅེས་ཟེར་བ་ནི། ཕོགས་གང་ཡབ་སས་ཀི་རིགས་པའི་གསང་ལེགས་པར་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་སློབ་དཔོན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་བཞེད་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་

གོ་བཞིན་དུ་ཉེས་པ་བརོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡང་གཟུ་ལུམས་ཆེས་པ་མཁས་པས་

བརགས་ན་ངོ་ཚ་བའི་གནས་སུ་སྣང་ངོ༌། །མཚན་ཉིད་འདི་དོན་སེམས་གང་གི་དབང་

དུ་བས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ཐ་སད་པའི་མངོན་སུམ་ལ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་

ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་མདོ་སེ་པ་ཁོ་ནའི་ལུགས་སུ་བེད་པ་ནི། 

ལེགས་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་སེམས་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་རོད་པའི་ཚེ་

ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འཇལ་བའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཉིས་ཀས་

ཀང་རོད་པ་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་གཟུགས་སྒ་སོགས་མཐུན་

སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པས། དེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་མིན་རོད་པའི་གཞི་མེད་པར་འགྱུར་

བར་ཕིར་རོ། །རང་སེ་སེམས་ཙམ་པ་དང༌། གཞན་སེ་རོད་པ་ན་ཡང༌། ཁྱེད་ལར་ན་

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང༌། རང་རྒྱུད་པ་རོད་པ་ལར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་སེམས་
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ཙམ་པས་ཀང་མངོན་སུམ་བཞིའི་དབེ་བ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་

ན་རེ་འདིར་བཤད་པའི་རོག་བྲལ་ནི་འདེས་རུང་འཛིན་པའི་རོག་བྲལ་ཡིན་ལ། མ་

འཁྲུལ་བའི་དོན་ནི། འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་བཞི་པོ་གང་གིས་ཀང་འཁྲུལ་པར་མ་སྐྱེད་པ་ཡིན་

ཅིང༌། སེམས་ཙམ་པས་ཀང༌། སྔོ་འཛིན་དཔེ་ལ་བུ་འདིའི་རོག་བྲལ་དང༌། འཁྲུལ་རྒྱུ་

བཞིས་མ་སྐྱེད་པར་འདོད་པས་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་འདི་ནི། མདོ་སེ་པ་དང༌། 

སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་ལེགས་པར་བཤད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདིར་བཤད་པའི་མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་སྔར་བཤད་པ་ལར་དང༌། སྔོ་

འཛིན་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞིས་མ་སྐྱེད་པར་དོན་སེམས་གཉིས་ཀས་འདོད་པར་

བདེན་མོད་ཀི།  སེམས་ཙམ་པ་འཁྲུལ་རྒྱ་བཞི་པོ་དེས་མ་སྐྱེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཁྱབ་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་འགྲེལ་ལས། མ་རིགས་གིས་

བསླད་བདག་ཉིད་ལ། །ཇི་ལའི་རང་རྐེན་ལ་བལོས་ནས། །རྣམ་རིག་དེ་བཞིན་མིན་

རྣམ་པ། །སྐྱེ་འགྱུར་རབ་རིབ་ལ་སོགས་བཞིན། ཞེས་བཤད་པ་ལར། བིས་པའི་

དབང་མངོན་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་

རིག་པས་བསླད་པས་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཡང༌། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་མི་བཞེད་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་འཁྲུལ་པར་རོགས་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པ་ལ་རག་ལས་ཀང༌། 

ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སབས་སུ། དེ་མངོན་

སུམ་ཚད་མར་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །སེམས་ཙམ་པས་ཐ་སད་དུ་

ཕི་རོལ་གི་དོན་ཁས་ལེན་ནོ་ཞེས་པ་ཡང་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་གཞལ་བ་དོན་དམ་

པའི་ཚད་མས་སུན་འབིན་པ་བདེན་པ་གཉིས་ཚ་གྲང་ལར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་
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རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཏུ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པའི་མུ་ཅོར་སྨྲ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཤེས་

པར་བའོ། །དེས་ན་རང་གི་ལུགས་ནི། རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང༌། ཆོས་མཆོག་

ཆེན་པོའི་བཞེད་པ་ལར་མདོ་སེ་པ་ཁོ་ནའི་ལུགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །སློབ་དཔོན་

ཆོས་མཆོག་གིས་འཐད་ལྡན་དུ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་སབས་སུ་ཞིབ་ཏུ་

བཤད་པ་དང༌། གོང་དུ་འདི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྨྲ་བ་ལ་སྦྱར་བར་བ་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། དོན་ཀི་མཐུ་ཡིས་ནི་ཞེས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྨྲ་བའི་ཚུལ་ལས་

འདས་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལར་རོ། །འོ་ན་སེམས་ཙམ་པའི་མངོན་

སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སབས་གང་དུ་ཡང་མ་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། 

ཚད་མ་རྣམ་ངེས་སུ་གནས་གྱུར་མཐར་མ་ཕིན་པའི་བར་དུ་ངེས་པར་མི་སླུ་བར་ཁས་

ལེན་དགོས་པའི་བག་ཆགས་བརན་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདེས་རུང་འཛིན་པའི་རོག་པ་

དང་བྲལ་བའི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བཤད་པ་ལར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ལ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཞེས་པ་དུས་ཀི་

བདུན་པ་དང་གནས་གཞིའི་བདུན་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ་གཞིའི་བདུན་པ་སྟེ། 

དམིགས་ཀི་དགར་ཏེ་སྟོན་པའོ། །དོན་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པས་ན། མངོན་སུམ་སྟེ་

གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའི་ཤེས་པ་ནི་མཚན་གཞི་མངོན་སུམ་དུ་མཚོན་རོག་པ་དང་

བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའོ། །མངོན་སུམ་གི་སྒས་མཚན་གཞི་རེས་བརོད་དང༌། མཚོན་

བའི་རང་ལྡོག་གཉིས་ཀ་བསྟན་པས་སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་

ལ་མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་པའི་སྔར་མཚོན་བ་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པའི་གནོད་པ་བརོད་པ་

ནི། དེའི་བཞེད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གོ་བ་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོག་བྲལ་བཤད་པ་དང༌། མ་འཁྲུལ་བ་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ནི། བུམ་པའི་དོན་སྦྱི་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་མཚན་གཞི་རོག་པ་ནི་མཚོན་

བའོ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་མཚན་གཞི་ཤེས་པ་ལ་བརོད་པ་སྒ་སྦྱི་དང་དོན་སྤི་འདེས་

རུང་བ་སྣང་བ་མཚན་ཉིད་དེ། དོན་བསྡུས་ན་བརོད་བ་རོད་བེད་འདེས་རུང་འཛིན་

པའི་ཤེས་པའོ། །མངོན་སུམ་ལ་མཚན་ཉིད་དེ་མ་ཞུགས་པས་རོག་པ་དེ་དང་བྲལ་

བའོ། །རོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དེ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་འོག་མ་

དང་ཡང་སྦྱར་རོ། །དེ་ལ་ཤེས་པ་ཁ་ཅིག་ནི་བརོད་བ་རོད་བེད་འདེས་པ་འཛིན་པ་

ཡིན་ཏེ། ལོ་ལྡིར་བའི་དོན་སྦྱི་དང༌། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་སྦྱི་གཉིས་བར་ལ་བང་པའི་

ཤེས་པ་གཅིག་གི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའོ། །བར་ལ་མ་བང་བའི་རོག་པ་ལ། དེ་

གཉིས་གང་རུང་དུ་སྣང་བ་ནི་བརོད་བ་རོད་བེད་འདེས་རུང་སྣང་བས་རུང་བ་ཞེས་

སོས་ལ། འདེས་པ་འཛིན་པ་ཡང་འདེས་རུང་འཛིན་པ་ཡིན་པས་རུང་བ་སོས་པས་

གཉིས་ཀ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པ་དང་འདེས་པ་མི་འཛིན་ན། རུང་བ་འཛིན་

པར་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན། སྣང་ཡུལ་ངེས་པ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཟུགས་

འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་བུ་གཟུང་དོན་གི་མཐུས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ན་སྣང་བ་ངེས་པ་ཡིན་

ཡང༌། རོག་པ་ལ་སྣང་བ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །རོག་པ་གཟུང་དོན་ལ་མི་ལོས་

པ་ཡང་བིས་པ་ཆུང་ངུ་ཇི་སིད་དུ་ནུ་མ་མཐོང་བ་ན། དེ་ཉིད་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔོན་

མཐོང་བ་ཉིད་དུ་མི་འཛིན་པ་དེ་སིད་དུ་ངུ་བ་བཏང་ནས་ནུ་མ་ཁར་འཇུག་པར་མི་

བེད་པ་བཞིན་ནོ། །སྔ་ཕི་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་ན་གཟུང་དོན་ཉེ་བ་ལ་བལོས་པ་

འགལ་ཏེ། དོན་སྔ་མ་ཕི་མའི་དུས་ན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྒ་རང་མཚན་ཁ་
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ཅིག་ནི། དོན་རོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ། ཁ་ཅིག་བརོད་པར་བ་བའི་དོན་དུ་འགྱུར་

ཞིང༌། རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་རོད་བེད་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པས་

བརོད་པ་དང་འདེས་རུང་བ་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ན་རོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

སྐྱོན་མེད་དེ། རང་མཚན་ལ་བརོད་པར་བ་བ་དང༌། བརོད་པར་བེད་པའི་དངོས་པོ་

ཡོད་ཀང༌། བརའི་དུས་ན་མཐོང་བ་ཉིད་དུ། རྣམ་པའི་ཤེས་པས་མི་འཛིན་པས་རོག་

པར་མི་འགྱུར་ལ། རྣལ་འབོར་བའི་ཤེས་པ་ཁ་ཅིག་སྒ་དང་དོན་མཐའ་དག་སྣང་ཡང་

བརའི་དུས་ཀི་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་མི་འཛིན་པས་རོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །རང་མཚན་

ཡིན་ན་བརོད་བ་དང་རོད་བེད་དུ་འགལ་བར་འཛིན་པ་ནི། བཞི་བརྒྱ་བར། ཇི་ལར་

རྒྱུན་ལ་བལ་ཉེས་ན། །རག་པ་ཡོད་ཅེས་བ་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། 

གཞན་སེའི་འདོད་པ་ལ་རང་གི་སེ་པའི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ། བིས་པ་འབའ་ཞིག་གི་

ལུགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། མིག་ལ་རབ་རིབ་ཀིས་གནོད་པ་འཁྲུལ་རྒྱུ་དབང་པོ་ལ་ཡོད་པ་

དང༌། མགལ་མེ་མྱུར་དུ་བསོར་བ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་དང༌། དལ་བུས་བསོར་ན་འཁོར་

ལོར་འཁྲུལ་བ་མི་སྐྱེ་བས་མྱུར་དུ་ཞེས་སོས་སོ། །གྲུར་ཞུགས་པ་ནི་གྲུས་འགྲོ་བ་སྟེ། 

ཕི་རོལ་གི་རེན་ལ་ཡོད་པ་དང་འཁྲུགས་པ་ནི། རླུག་མཁིས་བད་ཀན་སོགས་

འཁྲུགས་ནས། ཀ་བ་འབར་བར་འཁྲུལ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་བུ་སྟེ། ནང་གི་རེན་ལ་ཡོད་

པའོ། །བཞི་གས་དབང་པོ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའོ། །ཁ་ཅིག་རི་

ལམ་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི་བར་འཆད་པ་ནི། རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་

པའི་གཏམ་མོ། །སོགས་པས་རིམ་བཞིན་དུ། ལིང་ཏོག་དང༌། མགལ་མེ་ཡན་མན་དུ་
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མྱུར་དུ་བསྒྱུར་བ་དང༌། གང་བོའི་བཞོན་པ་དང༌། མནར་མི་བཟོད་པར་མནན་པ་

སོགས་སོ། །རོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང༌། འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི་པོ་གང་གི་ཀང་འཁྲུལ་བར་མི་

སྐྱེད་པའི་ཤེས་པ་ནི་མངོན་སུམ་མོ། །གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མངོན་

སུམ་ཡིན་ཏེ། རོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་མ་

འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་བཞི་པོ་གང་གིས་ཀང་མ་སྐྱེད་པའི་དབང་པོའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སབས་འདིར་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་འཁྲུལ་

རྒྱུར་བེད་པ་ནི་འབྲེལ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

མངོན་སུམ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ་དབང་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང༌། རང་རིག་

མངོན་སུམ་དང་རྣམ་འབོར་མངོན་སུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། བཞིར་དབེ་བ་ནི། 

རེན་བཅས་ཀི་དབང་པོ་ཁོ་ན་བལ་བ་པོར་འདོད་པ་དང༌། མདོ་ལས་ཡིད་ཀི་མངོན་

སུམ་གསུངས་པ་ལ་ཉེས་པ་བརོད་པ་དང༌། བེ་བྲག་སྨྲ་བ་སོགས་རང་རིག་ཁས་མི་

ལེན་པ་དང༌། སྦྱོད་པ་པ་སོགས་རྣལ་འབོར་པའི་ཤེས་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་དག་གི་

ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའི་ཕིར། དགོས་པ་ལ་བལོས་པའི་གྲངས་ངེས་སོ། །གཞན་

སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ཀང་མངོན་སུམ་ཡིན་མོད་ཀི་བཞི་པོ་འདི་གང་གི་

ཡང་ནང་དུ་དབེ་བར་མ་བཀོད་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་ཡང་ཡོད་

པས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་མི་རིགས་

ལ། གྲུབ་མཐའ་ཕན་ཚུན་རོད་པའི་གནོད་བེད་ཀི་ར་བ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལ་

བརེན་དགོས་ལ་དེ་ཡང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་གནོད་
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པ་བསྟན་དགོས་པས། དེ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་མི་རིགས་པའོ། །དེ་ལ་དགོངས་

ནས་རྣམ་འགྲེལ་དུ་རྣལ་འབོར་རོགས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། ཅེས་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་

སྡུད་ན་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ལ་མི་འད་བ་གཉིས་སུ་དབེ་ནས། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དུ་

སྡུད་པར་རིགས་སམ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་བོ་གྲོས་ཅན་གིས་དཔད་པར་བའོ། །འདིར་

དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཡིད་མངོན་དུ་བེད་དམ་མི་བེད་སམ་པའི་དོགས་པའི་གནས་

མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང༌། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང༌། རང་

རིག་མངོན་སུམ་དང༌། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་རང་གི་བདག་རྐེན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྐྱེས་པས་ན་དབང་པོའི་ཤེས་པ་

རོག་པ་དང་བྲལ་ཞིག་མ་འཁྲུལ་བ་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའི་ཤེས་པ་ལ་བུ་ནི། 

དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང༌། མཚན་ཉིད་ནི་གོ་བར་ཟད་དོ། །དམིགས་རྐེན་དང་

བདག་རྐེན་དང༌། དེ་མ་ཐག་རྐེན་གསུམ་གས་ལག་རེས་གསུམ་ག་སྐྱེད་མོད་ཀི་རང་

རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་རེས་ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡུལ་གི་རྣམ་པའི་ཆ་

དང༌། ཡུལ་འཛིན་ནུས་ཀི་ཆ་དང༌། མོང་བའི་ཆ་རྣམས་སོ། །རས་ཐུན་མོང་བར་ནི་

བཤད་ཟིན་ལ། རིགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུའོ། །དབང་ཤེས་བརོད་བ་རོད་བེད་

འདེས་པ་འཛིན་པ་དང༌། འདིའོ་སམ་པའི་རོག་བྲལ་དུ་མངོན་སུམ་གིས་ཀང་གྲུབ་

མོད་ཀི། འདེས་རུང་འཛིན་པའི་རོག་བྲལ་དུ་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཚུལ་

སོགས་ནི་རྣམ་འགྲེལ་དང༌། རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པས་དེར་ཤེས་

པར་བའོ། །
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གཉིས་པ་ནི།  ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་རྣམ་ཕུག་པའི་ལོག་རོག་དགག་པའི་ཆེད་

དུ་ཡིད་ཀང་དོན་དང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཞེས་པའི་ཚད་

མ་གཞན་ཡོད་པ་མི་འཐད་དེ། དབང་མངོན་གིས་བཟུངས་ཟིན་འཛིན་ན་ཚད་མར་མི་

རུང་ལ། མ་བཟུང་བ་འཛིན་ན་འོན་ལོང་སོགས་ཀིས་སྒ་ཐོས་པ་དང༌། གཟུགས་

འཛིན་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་དོ། །དབང་མངོན་གི་གཟུང་དོན་

སད་ཅིག་མའམ། རག་པ་ལས་མི་འདའ་ལ། དང་པོ་ལར་ན། ཡིད་མངོན་གི་དངོས་

རྒྱུའི་དུས་ན་འདས་ཟིན་པས་གཟུང་ཟིན་འཛིན་པའི་སྐྱོན་མེད་ལ། གཉིས་པ་ལར་ན་

མངོན་སུམ་དང་ཚད་མ་གང་དུ་ཡང་མི་རུང་ཡང་དེ་ལར་མི་འདོད་དེ། དབང་མངོན་

གིས་མ་བཟུང་བའི་དོན་འཛིན་ཡང་ཐལ་བ་གཉིས་པའི་སྐྱོན་མེད་པ་ནི། དེ་མ་ཐག་

རྐེན་ངོས་བཟུང་བས་ཤེས་པར་བེད་དེ། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་རང་གི་གཟུང་ཡུལ་

གི་དེ་མ་ཐག་པ་བར་མ་ཆད་པར་དེས་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་བས་པའི་རང་དང་རྒྱུད་

གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་གི་སད་ཅིག་གཉིས་

པས་དམིགས་རྐེན་བས་དེ་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྐེན་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གི་དབང་པོའི་

ཤེས་པས་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་གིས་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་

བདག་རྐེན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། མངོན་

སུམ་ཡིན་ཏེ། རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་

ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཉེར་ལེན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་ཡིད་དབང་གི་བདག་རྐེན་

ལས་སྐྱེས་པའི་དོན་རིག་གི་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་འད་བའི་

དབང་ཤེས་ཀིས་གནོད་པའི་ཤེས་པ་ཁ་ཅིག་གི་དམིགས་རྐེན་བེད་པ་སིད་པས་དེ་
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བསལ་བའི་ཕིར། མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་ཞེས་སོས་ཏེ། གཉིས་ཀ་ཤེས་པ་

ཡིན་པས་མཚུངས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། བར་མ་ཆོད་པས་དེ་མ་ཐག་པ་ཞེས་བའོ། །མིག་

བེད་པ་དང་ལྡན་བཞིན་པའི་ཚེ་གཟུགས་གསལ་བར་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་མིག་ཤེས་

ཡིན་གི་གཞན་དུ་ན་ཤེས་པ་གང་ཡང་མིག་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་

རོ། །གཟུགས་འཛིན་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཡོད་ཅིང༌། ཚད་

མའི་མཚན་ཉིད་རེན་ཙམ་དུ་མཚོན་པ་ཡིན་པས། ཚད་མར་ཡང་མཚོན་ནུས་པའི་

ཕིར་རོ། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་རྒྱུད་ཁོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཚད་མ་དུས་མཐའི་སད་

ཅིག་མ་གཅིག་ལས་མེད་ཀང་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཚད་མར་བཞག་པ་ལ་འགལ་བ་

མེད་དོ། །བདག་པོའི་རྐེན་ནི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་སད་ཅིག་ཐ་མའི་སྟེང་ན་ཡོད་

པའི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པས་གཟུགས་རང་མཚན་འཛིན་ནུས་སུ་སྐྱེད་པའི་ཆ་དེ་ཡིན་གི་

འདས་མ་ཐག་པ་བདག་རྐེན་དུ་བེད་པའི་ལུགས་གཞན་སྣང་བ་ནི། བདག་ཉིད་ཆེན་

པོའི་བཞེད་པ་མ་གོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དེ་ཡང་བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་

དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་གི། ཚད་

མ་གཞན་གིས་རོགས་པར་མི་ནུས་སོ། །མངོན་སུམ་ཕི་ལ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་

ཡང་རྒྱས་པར་རྣམ་འགྲེལ་རྣམ་ངེས་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་

མ་སྤོས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་འཛིན་པའི་རྣམ་

པ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་པའི་མངོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་

བལོས་ཏེ། གཉིས་སྣང་དང་བྲལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 
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རོག་པའང་རང་རིག་ཉིད་དུ་འདོད། །དོན་ལ་མ་ཡིན་དེར་རོགས་ཕིར། ཅེས་པའི་དོན་

རྣམ་འགྲེལ་དུ། ཤེས་གང་གང་ལ་སྒ་དོན་འཛིན། ཅེས་སོགས་ཀིས་བཤད་པ་ཡང་

འཛིན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཤེས་པ་ཀུན་ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་དང༌།  གཟུང་བའི་རྣམ་པ་

སོགས་ཤེས་པ་ཀུན་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་སྟོན་པ་ཡིན་ཡི། ཤེས་པ་ཡིན་ན། 

རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ནི། གཞུང་དེ་དག་

གི་ཚིག་དོན་མ་གོ་ཞིང་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཏུ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཚད་

མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཆགས་ལ་སོགས། རང་རིག་རྣམ་པར་མི་རོག་པ། ཞེས་

པའི་དོན་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

བཞི་པ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀི་བ་མས་བསྟན། །མ་

འདེས་པ་ཡི་དོན་ཙམ་མཐོང་ཞེས་པ་ནི། བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དངོས་

སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་དོན་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས། 

གོམས་པར་བས་པས་སྒ་སྤི་དང་མ་འདེས་པར་གསལ་བར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་འཕགས་པའི་བདེན་

པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སོམ་པའི་རབ་ཀི་མཐའ་ན་གསལ་སྣང་ཅུང་ཟད་མ་རོགས་པ་

སྟེ། དེ་ལས་བྱུང་བའི་གསལ་སྣང་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རྣལ་

འབོར་མངོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་མཐོང་དང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཞི་གནས་ཀི་བདག་རྐེན་

ལ་བརེན་ནས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་གསུང་ནས། ལྷང་ཚེར་གིས་བར་དུ་ཆོད་པ་བཞིན་དུ། 

སོམ་བའི་དོན་མཐོང་བ་དེ་ནི་རབ་ཀི་མཐའི་གནས་སབས་ཡིན་ལ། ལག་མཐིལ་དུ་ཤེལ་
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གོང་བཞག་པ་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་ནི་མངོན་སུམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །འོ་ཞེས་པའི་

སྒ་ནི་རོགས་པའི་ཚིག་སྟེ། མངོན་སུམ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞེས་པའོ། །བདེན་པ་བཞི་ནི་

རིམ་པ་བཞིན་དུ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང༌། དེ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ལས་ཉོན་དང༌། གཉེན་

པོའི་སྟོབས་ཀིས་སྡུག་ཀུན་གི་ས་བོན་སངས་པའི་བྲལ་བ་དང༌། བདག་མེད་མངོན་སུམ་

དུ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་བོ། །

འཐད་ལྡན་གི་འགྱུར་གི་ཚིག་ཟིན་ལ་བསམས་ནས་འགོག་བདེན་སེམས་སུ་

འདོད་པ་ནི། དེའི་དོན་མིན་ཏེ། སེམས་ཀི་སྟེང་གི་ངེས་པར་ལེགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་

གྱུར་པའི་བྲལ་བ་འདུས་མ་བས་ལ་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ངོར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བམ་

སེམས་སད་ཅིག་མའི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ཡིན་གི། མེད་པར་དགག་པ་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ནི་ཤུགས་ལ་རོགས་པར་འདོད་དོ། །སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཐ་མའི་གནས་སབས་

ཀི་བདེན་པ་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་དེ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་

པའི་བདེན་བཞི་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེའི་བདག་རྐེན་ཡིན་ལ་ལྷག་མཐོང་དེ་ཉེ་བར་

ལེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཚད་མ་གྲུབ་པར་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི། དངོས་པོ་སྟོབས་

ཞུགས་ཀི་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་མ་རོགས་

པར་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དུ་འདོད་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལ་ཐོས་

བསམ་བེད་པ་ཤིན་ཏུ་ཉོན་མོངས་པའི་གནས་སུ་མཐོང་ངོ༌། །

ཚད་མ་གཉསི་ཀ་ིཡུལ་ལ་ལྗོག་པར་རྗོགས་པ་བསལ་བ།

གསུམ་པ་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བ་ལ་གསུམ། 



ཚད་མ་རིགས་ཐིགས་ཀི་འགྲེལ་བ།

 543  

མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་བཤད་པ་དང༌། ཞར་བྱུང་རེས་

དཔག་གི་གཟུང་ཡུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མངོན་སུམ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་དེའི་

གཟུང་ཡུལ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རོག་པས་བཏགས་པ་མ་ཡིན་

པར་དངོས་པོ་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཁྱབ་སྟེ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གང་ཐག་ཉེ་བ་ན་གནས་པའི་ཚེ་གསལ་

བར་སྣང་བ་དང་མི་ཉེ་བ་དག་ལས་ཤེས་པ་ལ་ཅུང་ཟད་མི་གསལ་བར་སྣང་བའི་སྣང་

བ་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་དེ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དངོས་ཏེ། རང་མཚན་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། གཟུང་ཡུལ་དང་

ཞེན་ཡུལ་ལོ། །མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལར་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་གཟུང་ངོར་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གཉིས་སུ་མི་སྣང་ཞིང༌། 

ཆ་ཅན་གི་ལྡོག་པ་ཡང་མི་སྣང་བར་ཡུལ་དང་དུས་ཀི་ཆས་དབེན་པ་ལར་སྣང་བ་

ཡིན་གི། མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ན་ཆ་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ནི་མི་

བསམ་མོ། །རེས་དཔག་གི་གཟུང་ཡུལ་ནི་འདུག་ཚུགས་ཐུབ་པ་ལར་སྣང་ཡང༌། དོན་

ནི་རོག་པས་སྒོ་བཏགས་པ་ལར་དོན་བེད་པས་སྟོང་པའོ། །ཞེན་པའི་ཡུལ་ནི། ཚད་

མས་རོགས་པའི་དོན་ཏེ། རེས་དཔག་གིས་རོགས་པའི་དོན་ལོག་གྱུར་རང་མཚན་

དང༌། མངོན་སུམ་གིས་རོགས་པའི་དོན་རང་མཚན་གཉིས་ཀ་ཞེན་པའི་ཡུལ་ཡིན་

ནོ། །སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་མངོན་སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་དངས་པའི་ངེས་

ཤེས་ཀིས་ཞེན་པར་བས་པ་ལ་བཏགས་ནས། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཡང་ཞེན་ཡུལ་

ཡོད་པའི་ཐ་སད་མཛད་དོ། །ཚད་མ་གཉིས་ཀས་རང་མཚན་གཞལ་ཡང་རོགས་ཚུལ་
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གི་དབང་གི་གཞལ་བ་གཉིས་སུ་བཞག་པར་བ་བ་ཡིན་གི། སྤི་མཚན་རང་རྒྱུད་པ་

རེས་དཔག་གི་གཞལ་བར་སྟོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐག་ཉེ་རིང་གི་དབང་གིས་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་

འགྱུར་བའི་རང་མཚན་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་སྟེ་དོན་བེད་ནུས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་དོན་བེད་ནུས་པ་ཁོ་ན་པའི་ཕིར་

རོ། །རང་མཚན་དང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང༌། དངོས་པོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཁྱབ་པར་

གསུངས་ཀི། དངོས་པོ་ལ་རང་མཚན་གིས་མ་ཁྱབ་པ་དང༌། དངོས་པོ་ཙམ་དོན་བེད་

ནུས་སྟོང་དུ་འདོད་པ་སོགས་ནི། ལོག་པར་རོག་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། སེ་བདུན་

མདོ་དང་བཅས་པ་གང་ནས་ཀང་མ་གསུངས་སོ། །རང་མཚན་སྒའི་བརོད་བར་མི་

རུང་བ་དང༌། དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་མི་རུང་བར་འདོད་པ་སོགས་ཀང་རིགས་པ་མི་

ཤེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་གསལ་ཏེ། འདི་ལར་དངོས་པོའི་དགག་སྒྲུབ་རྒྱུས་འབྲས་བུ་

སྔར་མེད་གསར་དུ་བསྐྱེད་པ་ལ་རྒྱུས་བསྒྲུབས་པ་དང༌། སྐྱེས་ཟིན་”བཞིག
1
་པ་ལ་

འགགས་པར་ཐ་སད་བས་པའི་དགག་སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་གཞིར་མི་རུང་བའི་དོན་དུ་

འདོད་ན་ནི། རང་མཚན་ཡིན་ན་སྐྱེས་པ་དང་འགགས་པ་མི་སིད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་

དགོས་པས་རང་མཚན་ཡིན་ན་དོན་བེད་ནུས་སྟོང་དང༌། སྦྱི་མཚན་ཡིན་ན་དོན་བེད་

ནུས་པས་ཁྱབ་བོ་ཞེས་ཕིན་ཅི་ལོག་འབའ་ཞིག་སྨྲ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་

ཡང་ཁྱོད་གཉེན་པོ་སྔར་མེད་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་དང༌། སང་བའི་ས་བོན་ཕིན་ཆད་

སྐྱེར་མི་རུང་བར་བས་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞི་ཡིན་ན། རང་མཚན་ཡིན་པ་འགལ་

1 [མ་ཕི། ༡༦བ༤ན།  བཞིག   སྐུ། ༡༨ན༢ན།  ཞིག]
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ལོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡིན་ན་ནི་ཚད་མས་སྒོ་འདོགས་བསལ་བ་ཡང་མི་སིད་དོ། ཞེས་ཁས་

ལེན་དགོས་པས་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་དགོས་པར་

འགྱུར་རོ། །

ཡང་སེ་བདུན་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་གཙོ་ཆེ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི། 

ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གསར་དུ་རོགས་པ་ལ་ཚད་མས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། མེད་

པ་ལ་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་དགག་བ་བཀག་པའི་ཐ་སད་གསུངས་ལ། རང་མཚན་

ཡིན་ན་དེ་ལ་བུའི་དགག་པ་དང་བསྒྲུབ་པ་གང་གི་ཡང་གཞིར་མི་རུང་བར་ཁས་ལེན་

པ་ཡིན་ན། རང་མཚན་ཡིན་ན་ཚད་མས་རོགས་པ་མི་སིད་པས་ཚད་མའི་གཞལ་བ་

ལ་སྤི་མཚན་གི་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་དགོས་ཤིང་འབད་པ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །རང་མཚན་ཡིན་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ན་

མ་ངེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་ལ་རང་མཚན་དུ་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་

གཞི་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདུག་པའི་ཕིར། ཡང་རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་མི་

རུང་ཞེས་སྨྲས་པས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་རུང་བ་བཀག་པའི་གཞི་དེ་ནི་སྤི་མཚན་

ཡིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ཡིན་ན་སྤི་མཚན་དང་རང་མཚན་གང་ཡང་དགག་པ་དང༌། 

བསྒྲུབ་པའི་གཞི་གང་དུ་ཡང་མི་རུང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་ལས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་

ཡོད། དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་རུང་བ་བཀག་པའི་དགག་གཞི་ཡིན་ན་སྤི་མཚན་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་ན། རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་མི་རུང་བ་ཞེས་སྨྲས་

པས་དོན་ཅི་ཞིག་བརོད་པ་ཡིན། རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་གཞིར་མི་རུང་

བར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་འགྲེལ་ངེས་སུ། ཕ་རོལ་པོས་བདག་དངོས་མེད་
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ཡིན་པས། སོག་ལྡོག་པའི་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕིར་མཐུན་ཕོགས་བདག་ལས་ལྡོག་

པ་མེད་ཅེས་ཁས་བངས་པ་ལ་ཁས་བངས་པ་འགལ་བ་སྟོན་པ་ན་སོག་དེ་བདག་

ལས་ལྡོག་པ་མེད་དོ་ཞེས་བདག་དེ་སོག་ལྡོག་པ་བཀག་པའི་གཞིར་ཡང་མི་རུང་

བར་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ཁྱོད་ལར་ན་སུན་འབིན་ལར་སྣང་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཐལ་

ལོ། །རང་མཚན་སྒའི་བརོད་བ་དང་རོག་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ན་སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་

སིང་པོས་བདེན་གཉིས་ཀི་རང་འགྲེལ་དུ། སེམས་ཙམ་པས་གཞན་དབང་བདེན་

གྲུབ་ཁས་བངས་པ་ལ་གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་མཚན་སྒའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་པས་བསྟན་མི་

ནུས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་འདོད་ན་ཁས་བངས་འགལ་བར་སྟོན་བཞེད་ནས། དེ་ལ་མིན་

ན་སྒ་རྣམས་ཀིས། །རང་གི་མཚན་ཉིད་མཐར་ཕིན་ཉིད། ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་ཁྱོད་

ལར་ན། སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་ཕོགས་སྔ་མ་གོ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །

ཇི་སད་བཤད་པ་དེ་ནི། གང་ཕིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས། ཞེས་སོགས་

ཀི་རྣམ་འགྲེལ་གི་རང་འགྲེལ་དུ། སྒ་དེ་དག་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་མི་འཕེན་ཡང་ཐ་

དད་པ་གཅིག་བརོད་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་དཔིས་ཕིན་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་

སོགས་དང་འགལ་བ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །རང་མཚན་རོག་པའི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་ན་སོ་སོ་

སྐྱེ་བོ་ལ་རྡུལ་ཕྲ་བར་དང་དུས་ཀི་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་པ་རོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །ལོག་རོག་གི་ཐ་ཆད་འདི་ནི་དངོས་པོའི་དགག་སྒྲུབ་དང་ཚད་མའི་

དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་མ་ཕེད་ཅིང༌། བསྟན་བཅོས་ལ་ངལ་བ་མ་བས་པར། གཞི་

ཡིན་ལུགས་ཀི་སྟོང་པ་ཉིད་དང༌། བོས་བས་ཀི་སྟོང་པ་ཞེས་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་

དབེ་བའི་ཐ་སད་བས་ནས་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་ཚད་མའི་དགག་སྒྲུབ་འདོར་
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བའི་ལུགས་ངན་པ་དེ་ཉིད་འདིར་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །བསྟན་པ་ནུབ་པའི་རྐེན་དུ་ཡང་

འདི་ཆེ་སྟེ། གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ཐར་པར་འཇུག་པའི་འཇུག་ངོགས་དམ་པ་བདག་ཉིད་

ཆེན་པོ་ཕོགས་གང་ཡབ་སས་ཀི་ཁིད་ཡིག་འདི་དག་ལ་ཞེ་བརིས་མེད་པར་འདོར་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །རྒྱས་པར་དགག་པར་བ་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཚིག་མངས་སུ་

དོགས་ནས་དེ་ཙམ་ལས་མ་སྤོས་སོ། །རྒོལ་ངན་སལ་ཆད་ལོག་པའི་བཤེས་དང་

ཕྲད། །བསྟན་པ་ཉམས་བེད་བདུད་ཀི་གཞན་དབང་གྱུར། །རག་ཆད་མཐར་ལའི་ལ་

ངན་གདོན་གིས་ཟིན། །བོ་ངན་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པ་འདི་དཀྲུགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཚིག་དོན་དང༌། རེས་དཔག་གི་ཡུལ་འདིར་བཤད་པའི་

དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དོན་བེད་ནུས་པ་དེ་ལས་གཞན་སྒ་མི་རག་པའི་དོན་སྤི་དེ་

ནི་ཆོས་ཅན། སྤིའི་མཚན་ཉིད་དེ་རོད་བེད་སྒའི་བདག་རྐེན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བོ་ལ་

མཚན་ཉིད་རོགས་པར་འཆར་ནུས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ན་རོག་པས་

བཏགས་ཙམ་གི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེས་སྦྱར་རོ། །དོན་སྤི་དེ་ནི་ཆོས་ཅན་རེས་སུ་

དཔག་པའི་གཟུང་བའི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ་སྣང་བ་ལར་དོན་བེད་མི་ནུས་ཀང༌། སྒ་མི་རག་

རོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚམ་མས་དངོས་སུ་གཟུང་བའི་སོ་ནས་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་སྒ་

མི་རག་པ་གསར་དུ་རོགས་པར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །རོག་པ་རང་གི་སྣང་བ་དོན་མེད་

པ་ལ་དོན་དུ་ཞེན་ནས་འཇུག་པར་བཤད་པའི་དོན་ཡང་གཟུང་ཡུལ་དེ་ཉིད་རང་

མཚན་ནོ། །སམ་དུ་ཞེན་པའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བས་བསླུ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན། མེ་ལོང་གི་ནང་དུ་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་

ན་གཟུགས་བརན་དེ་ཉིད་བད་བཞིན་ནོ་སམ་དུ་མི་ཞེན་པར། གཟུགས་བརན་མཐོང་
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བ་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་བཞིན་ཞེན་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ་སྐྱོན་ཡོད་མེད་རོག་པ་བཞིན་དུ། 

སྒ་མི་རག་པའི་གཟུགས་བརན་སྣང་བ་ལ་བརེན་ནས་སྒ་མི་རག་པར་ངེས་ཤིང་ཞེན་

པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། རེས་དཔག་གི་ཡུལ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བ་བ་

ཡིན་ཡང༌། འདིར་བཤད་པ་ནི་རང་མཚན་བཤད་པའི་གཞུང་འདི་ཡང་བཟླས་པར་

བ་དགོས་པས་ཚིག་ཚོགས་ཆུང་བའི་དོན་དུ་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །རེས་དཔག་

གི་ཞེན་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་དངོས་སུ་མ་བཤད་པ་ནི། ཚད་མ་གཉིས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་

རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་སོ་སོར་ངེས་པ་མེད་ཅིང་གཟུང་ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པས་

དེ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་ནུས་པའོ། །

མངྗོན་སུམ་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ལ་ལྗོག་པར་རྗོག་པ་བསལ་བ།

བཞི་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བ་ལ་

གཉིས། བསྡུས་པའི་དོན་དང༌། ཚིག་གི་དོན་ཏོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཚད་འབྲས་

བཤད་པའི་དགོས་པ་དང༌། ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་ཡི་ཐ་སད་ཀི་དོན་བཤད་པ་དང༌། 

ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་གསར་

དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་སྒྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་དེ་གང་ལ་འཇུག་པའི་གཞི་མཚན་གཞི་

བསྒྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་འཇིག་རེན་ན་དོན་ལེགས་པར་གོ་བ་དོན་ཀི་རྣམ་པ་

ལེགས་པར་ཤར་པས་འཇོག་པར་གྲགས་པ་བཞིན་དུ་རིགས་པའི་བསྟན་བཅོས་སུ་

ཡང༌། དོན་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་ཤར་བ་དང་མ་ཤར་བས་

འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་གནོད་པ་མེད་པའི་མངོན་གྱུར་གི་རྣམ་པ་གསར་དུ་ཤར་

བ་དང༌། ལོག་གྱུར་གི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་བོ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་
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མཚན་གཞི་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀིས་གཞལ་བ་གཉིས་རོགས་པའི་

ཚད་མ་འཇོག་པ་ཡང་ཚད་མའི་མཚན་གཞི་བསྒྲུབ་པའི་དགོས་པ་ཅན་དུ་ཤེས་པར་

བའོ། །དེ་ཡང་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡུལ་ཤེས་དེ་ཡི་ཤེས་པ་ཡི། །བེ་བྲག་

ལས་ནི་ཚུལ་གཉིས་ཉིད། ཅེས་དང༌། དུས་ཕིས་དན་པ་ལས་ཀང་ཡིན། ཞེས་པའི་

དོན་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཏུ་སློབ་དཔོན་གིས་བཤད་ཚུལ་མི་འད་བ་

དུ་མས་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །སྔོན་པོ་གོ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་གནས་ལུགས་

ཀི་དོན་གོ་བའི་བར་གིས་ཚིགས་འདི་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་ཡོད་པས་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་ལེགས་པར་དཔད་པར་བའོ། །ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ལ་ཆོད་པའི་འབྲས་

བུ་དང༌། མ་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་གཉིས་ཡོད་ལ། 

དང་པོ་ནི། གཞལ་བ་རོགས་ནས་ཞུགས་པས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པའི་བར་དུ་ཐོབ་ནུས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ནི་གཞལ་བ་རོགས་པའི་ཚད་མ་ཉིད་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསར་དུ་ཤར་བའི་སོ་ནས་འཇོག་བེད་གཞན་གིས་བར་མ་

ཆོད་པར་བཞག་ནུས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། མཚོན་བ་ཚད་མའི་རང་

ལྡོག་དང༌། མཚན་ཉིད་མི་བསླུ་བ་ལ་ཚད་མར་ཐ་སད་བས་པ་འདིར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། མཚན་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བ་ངེས་མི་ནུས་པའི་

ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཚད་མའི་མཚན་གཞི་ལ་ཚད་མའི་ཐ་སད་བས་པ་ཡིན་ལ། འབྲས་

བུ་ཞེས་པ་ནི་ཚད་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དངོས་ཀི་དགོས་

པ་དང༌། བརྒྱུད་པའི་དགོས་པ་གཉིས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། སྤིར་ཕི་དང་

ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་གཞལ་བ་རོགས་པ་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་ཁས་ལེན་
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པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ལ་དེ་འཇོག་པའི་ཚད་མ་ལ་མི་མཐུན་ཏེ། རང་སེ་ཁ་ཅིག་དང་

གཞན་སེ་འབྲས་བུ་ལས་རས་གཞན་གི་ཚད་མས་འཇོག་པར་འདོད་དེ། བེ་བྲག་སྨྲ་

བ་རེན་བཅས་ཀི་དབང་པོ་ཚད་མར་འདོད་པ་དང༌། གྲངས་ཅན་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་

དབང་པོའི་འཇུག་པ་ལ་འདོད་པ་དང༌། བེ་བྲག་པ་བ་ལང་ཉིད་ཅེས་པ་ལ་བུའི་སྤི་

འཛིན་པའི་བོ་ལ་འདོད་པ་དང༌། རིགས་པ་ཅན་པ་དབང་དོན་ཕྲད་པ་ལ་འདོད་པ་དང༌། 

སྤོད་པ་པ་དང་པོར་དོན་ལ་བལ་བ་ལ་འདོད་པ་སོགས་དེ་དག་གིས་ཀང་ཡུལ་གི་

རྣམ་པ་ཁས་མི་ལེན་ན་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་གང་ཡང་མི་འགྲུབ་རྣམ་པ་ཁས་ལེན་ན་

འཇོག་བེད་གཞན་མི་རིགས་ཏེ། གཞན་རྣམས་ཀིས་གཞལ་བ་རོགས་པ་འཇོག་ན་

བར་དུ་ཚད་མ་དུ་མ་བརྒྱུད་དགོས་པས་བར་མ་ཆད་པར་འཇོག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །སྒ་ལེགས་པར་ཐོས་པ་ཡིན་ཏེ། རྣ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཅེས་པ་ལ་བུར་འགྱུར་

བས་སོ། །

འདིར་ནི་མདོ་སེ་བ་དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་ཀི་ལུགས་བཞག་པར་བ་བ་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང༌། སྔོན་པོ་གཞལ་བ་རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་སྔོན་པོ་

ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། སྔོན་པོ་རོགས་པའི་ཚད་མ་འབྲས་བུར་

བཞན་པ་དང༌།  གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རིག་འབྲས་བུར་

བས་པའི་རྣམ་གཞག་ནི་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ལ། སྔོན་པོ་ཕི་རོལ་

གི་དོན་དུ་འདོད་པ་མདོ་སེ་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འདོད་

པ་སེམས་ཙམ་པའི་ཁྱད་པར་ཏེ། ཕི་མ་འདི་ལ་བརེན་ནས་ཚད་འབྲས་གཉིས་པ་དང་

གསུམ་པའི་རྣམ་གཞག་བྱུང་བར་ཤེས་པར་བའོ། །ཕིར་རོལ་གི་དོན་ཡོད་པ་བཀག་
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པའི་ལག་རེས་ལ་རྣམ་གཞག་གཉིས་པ་དང༌། ཕི་རོལ་གཞལ་བར་བེད་ན་ཡང༌། རང་

རིག་འབྲས་བུར་རིགས་སོ་ཞེས་མདོ་སེ་པ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བསྟན་པའི་སོ་

ནས་རྣམ་གཞག་གསུམ་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་གསུམ་པའི་སབས་སུ་ཕི་རོལ་

གཞལ་བར་བེད་པ་རང་ལུགས། ཡང་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་འཆད་པ་ལྷ་ཤཀ་དང༌། 

ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པར་འདོད་པ་ནི་དོན་མ་རོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་གསལ་ཏེ། 

དེ་ནི་གཞལ་བ་ཉིད་དུ་འདོད། ཅེས་པའི་སབས་སུ་སློབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོས་མི་

འདོད་མོད་ཀི་གཞན་དགག་པར་བཞེད་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང༌། དོན་རིག་

ཏུ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སབས་དུ་མར་འབྱུང་བས་སོ། །ཕི་རོལ་དོན་གི་ཚུལ་ལ་

འབྲས་བུའི་རོགས་པ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་བར་མི་བ་

སྟེ། སྔོན་པོ་གཞལ་བར་བས་པ་ལ་བུ་ལ་ཐ་སད་ཟོར་ཡང་བར་བ་བའི་ཆེད་དུ་

བཏགས་ནས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ།  གཞན་དུ་ན་རྣམ་ངེས་ལས། དེ་ཕིར་སྣང་

དོན་དེ་བོ་དག །ཕི་དོན་ཡོད་ཀང་ཐ་དད་མིན། ཞེས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་དང༌། 

གསལ་ཞིང་རིག་པའི་རགས་ཀི་དོན་བསྡུའི་སབས་སུ་བྱུང་བ་ལར། ཕི་རོལ་གི་དོན་

ཡོད་ཀང་སྔོན་པོ་སྔོར་སྣང་ཤེས་པ་དང་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀང་སྨྲོས་

ཤིག །གྲུབ་མཐའ་བཞི་པོ་གང་གི་ཡང་ལུགས་མ་ཡིན་པ་དང༌། སེམས་ཙམ་རྣམ་

བདེན་པའི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་ནི། མུན་ཁུང་དུ་རོ་བ་འཕེན་པར་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་ཚིག་དོན་ནི། སྔོན་པོ་རོགས་པའི་མངོན་སུམ་གི་ཤེས་པ་མཚན་གཞི་

དེ་ཉིད་ཀི་དོན་རོགས་པའི་ཚད་མའི་ཆ་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་སྟེ་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་ཤར་

བའི་དབང་གིས་དོན་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཚད་མ་འཇོག་པའི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་
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ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྔོན་པོའི་དོན་དང་འད་བ་ཉིད་སྔོན་པོ་གསར་དུ་རོགས་པའི་བོ་

དེའི་འཇོག་བེད་ཚད་མ་སྟེ། དེའི་དབང་གིས་སྔོན་པོའི་དོན་དངོས་སུ་རོགས་པ་

འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །སྔོན་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལ་བུ་ལ་གཟུང་དོན་གི་གྲུབ་

བདེ་རས་གཅིག་གི་ཆོས་ཀུན་གི་རྣམ་པ་ཤར་ཡང་གཟུང་ཡུལ་གང་གི་རྣམ་པ་ཤར་

བའི་གཟུང་རྣམ་མོང་བའི་འཛིན་རྣམ་གི་མོང་བ་གང་ལ་ངེས་པ་དངས་པའི་གཟུང་

རྣམ་དེའི་དབང་གིས་གཟུང་ཡུལ་གང་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་དོན་དེ་རོགས་པར་འཇོག་

སྟེ། དཔེར་ན་སྔོ་འཛིན་མོང་བའི་རང་རིག་གིས་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་རོགས་པའི་ཚེ་སྔོ་

འཛིན་དབང་ཤེས་ཀིས་སྔོན་པོ་རོགས་པར་འཇོག་པ་ཡིན་པས། སྔ་རབས་པ་ཁ་

ཅིག་གིས་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོས་དབང་དོན་ཕྲད་པ་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ལ། 

རྣམ་པ་ཤར་བ་ལ་ཡང་མགོ་མཚུངས་བེད་པ་ནི། ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པ་ཅུང་ཟད་

ཙམ་ཡང་མ་གོ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། ལེགས་པར་

བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཞེས་བ་བ་རིགས་པའི་ཐིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་

བེད་པ་ལས་མངོན་སུམ་གི་ལེའུ་སྟེ་ལེའུ་དང་པོའི་འགྲེལ་པ་རོགས་པའོ། །    ། །

ལའེུ་གཉསི་པའ་ིའགྲལེ་པ།

ལྗོག་གྱུར་རྗོགས་པའ་ིཐབས་རང་དྗོན་ལའེུ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་ཐབས་རང་དོན་ལེའུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རེས་

དཔག་གི་དབེ་བ་དང༌། རང་དོན་རེས་དཔག་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །
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རསེ་དཔག་ག་ིདབྱ་ེབ་བཤད་པ།

དང་པོ་ནི། རེས་སུ་དཔག་པ་ཞེས་པའི་མིང་གིས་བསྟན་པའི་དོན་དེ་ནི་ཆོས་

ཅན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རང་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་གཞན་གི་དོན་གི་རེས་

སུ་དཔག་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པར་

རིགས་པ་ལ་དབེ་བ་གོ་བུར་དུ་ཅིའི་ཕིར་བསྟན་ཅེ་ན། བཤད་པ་གཞན་དོན་རེས་

དཔག་ནི་སྒའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། རང་དོན་རེས་དཔག་ཤེས་པ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་

ཀ་མཚན་གཞིར་བས་ནས་རེས་དཔག་ཏུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཐུན་མོང་བ་མེད་

པས་མ་བསྟན་ལ། དབེ་བ་བཤད་པ་ནི་གཉིས་པོ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་ཆེད་

ཁོ་ནར་ཡིན་ལ། དབེ་བ་མ་བསྟན་པར་ཡང་དབེ་བ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་རོགས་མི་

ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དོན་ལེའུ་ལས་རང་དོན་ལེའུ་ལོགས་སུ་བརམ་པར་བ་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། རང་དོན་ལེའུར་ནི་ཚུལ་གསུམ་ཙམ་གཅིག་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་

ནི་གཞན་དོན་དུ་ཡང་སྟོན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། གཞན་དོན་ལེའུའི་བརོད་

བའི་གཙོ་བོ་ཚུལ་གསུམ་སྟོན་པའི་ངག་ཡིན་ལ། རང་དོན་ལེའུ་ནི་ཚུལ་གསུམ་པའི་

རགས་ཡིན་པས། དེ་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའི་དངོས་ཀི་འབྲས་བུ་ནི་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པ་

ཡིན་ལ། གཞན་དོན་རེས་དཔག་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའི་དངོས་ཀི་འབྲས་བུ་ནི། ཚུལ་

གསུམ་ལ་དན་པ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པས་ལེའུ་གཉིས་ཀི་དངོས་ཀི་དགོས་པ་དང་བ་བ་

ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་མཁས་པས་ཚུལ་གསུམ་རོགས་པ་ན། རགས་

ཀི་བརོད་ཚུལ་ཤེས་ཀང་མི་མཁས་པས་གཞན་ལ་སྟོན་པ་ན་ངག་ལྷག་ཆད་ཅན་དུ་

སྨྲ་བ་མཐོང་བས་དེ་དག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་གཞན་དོན་ལོགས་སུ་སོས་ལ།  རང་
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དོན་དང་གཞན་དོན་གི་མི་དོན་ནི་གོ་བར་ཟད་དོ། །

རང་དྗོན་རསེ་དཔག་བྱ་ེབྲག་ཏུ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རེས་དཔག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཚད་འབྲས་མངོན་

སུམ་དང་འད་བར་བསྟན་པ་དང༌། རེན་གཏན་ཚིགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རེས་

དཔག་གི་མིང་གིས་བསྟན་པའི་དོན་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་

དཔག་མཚན་གཞི། རང་གི་དོན་གི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ནི་མཚོན་བའོ། །རེས་སུ་

དཔག་པར་བ་བ་བསྒྲུབ་བ་ལ་དམིགས་པ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལས་གསར་དུ་

མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཚན་ཉིད་དོ། །རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་

མཚན་ཉིད་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཡུལ་དང་རེན་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་མངོན་སུམ་དང་

གཞན་དོན་རེས་དཔག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་དོན་གི་

སབས་འདིར་ཡང་ཆོས་ཅན། ཚད་མའི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་མངོན་སུམ་

དང་འད་བར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། གཞན་བའི་ཁྱད་པར་ཙམ་མ་གཏོགས་ཚད་མ་དང་

འབྲས་བུ་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་པ་གཞལ་བ། 

དེའི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དེ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། དེ་དངོས་སུ་རོགས་

པའི་ཚད་མ་འབྲས་བུའོ། །

གཏན་ཚགིས་ཚུལ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཚུལ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཚུལ་གསུམ་གི་བལོས་

གཞི་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་བཤད་



ཚད་མ་རིགས་ཐིགས་ཀི་འགྲེལ་བ།

 555  

པའོ། །

དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་ཞར་ལ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་སབས་སུ་

བབ་པས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལས་ཞེས་བཤད་པའི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཉིད་ཀི་

རགས་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་བ་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་

ལས། རེས་དཔག་བ་དང་དེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མེད་ལ་མེད་པར་ནི། །ངེས་པ་

ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ན། ཐ་མར་སོས་པའི་ངེས་པ་ཉིད་ནི། ཚུལ་གསུམ་ག་ལ་བལ་

བར་བའོ། ཞེས་བཤད་པ་ལར་འདིར་ཡང་ཐ་མའི་ངེས་པ་གོང་མ་གཉིས་ལའང་སྦྱར་

བར་བའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ས་བོན་ལ་བརེན་ནས་མྱུ་གུ་བཞིན་དུ་རུང་བ་ཙམ་གི་སོ་

ནས་ལོག་གྱུར་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མས་མ་རོགས་པའི་དུ་བ་ལས་མེ་མི་

རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །མུན་ཁུང་གི་བུམ་པ་སྒོན་མེ་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་

རགས་ཀི་ངོ་བོ་ངེས་པ་ཙམ་གིས་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་དང་འབྲེལ་པ་མ་ངེས་

པར་མི་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མའི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་ཞེས་སྨྲ་བ། རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པ་ཡིན་པས་ཚུལ་

གསུམ་ཡིན་པའམ་ཚང་བ་ཞེས་བའོ། །

ཕོགས་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་

འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་དང༌། ཚིག་གི་ཟུར་ལ་རགས་ཤེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་དང༌། ཡོད་པ་ཁོ་ན་དང༌། དེ་ལར་ངེས་པ་བཞི་ལས་དང་པོ་

མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བུ་ཆོས་ཅན་ལ་མེད་པ་ལ་ཕོགས་

ཆོས་གྲུབ་པ་སེལ་ལ། གཉིས་པས་ལོན་ཤིང་ཆོས་ཅན། སོག་ལྡན་ཡིན་ཏེ། མཚན་མོ་
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ལོ་མ་འཁུམས་ནས་ཉལ་བའི་ཕིར་ཅེས་པ་ལ་བུ་རོད་གཞི་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་མེད་པ་སེལ་

བ་ལ་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་ལོ། །མ་གྲུབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གི་དབེ་བ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་པར་བའོ། །

རེས་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་སྟོབས་ཀིས་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དང༌། འདིར་ཡང་རགས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་

པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ལར་ངེས་པ་བཞི་ལས། དང་པོས་བས་པ་སྒ་མི་

རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་པ་སེལ་ལ། གཉིས་པས་ཐུན་མོང་གི་མ་

ངེས་པ་ཡིན་པ་སེལ་ཏེ། དེ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་པའོ། །ཕི་མ་གཉིས་ཀིས། མཐུན་

ཕོགས་ལ་མེད་པར་དོགས་པ་དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་དོགས་པ་

སེལ་ལོ། །རགས་ཁོ་ན་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་ཅེས་མི་བ་སྟེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་

གཉིས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །རགས་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་མི་བ་སྟེ། ཉེས་པ་དེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་གཞན་

ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་ཚུལ་དུ་སྦྱར་བར་བའོ། །ལྡོག་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་དང༌། འབྲེལ་སྟོབས་ཀིས་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་

པའོ། །དེ་ལ་ཡང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་དང༌། མེད་པ་ཁོ་ན་དང༌། དེ་ལར་ངེས་

པ་བཞི་ལས། དང་པོས་བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་པ་

སེལ་ལ། གཉིས་པས་མི་རག་པས་རོལ་བྱུང་སྒྲུབ་པ་ལ་བུ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་

གཉིས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་ཡིན་པ་སེལ་ལ། མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་

ན་ལ་མེད་ཅེས་སོས་ན། མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ལ་མེད་པ་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་མ་
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གྲུབ་པར་འགྱུར་བས། ཁྱབ་བེད་དུ་ལྡོག་པའི་ལྡོག་ཚུལ་སྦྱར་བ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་

གཉིས་ཀིས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་པ་སེལ་ལོ། །རགས་ཁོ་ན་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མེད་ཅེས་ཀང་སྦྱར་བར་མི་བའོ། །མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་

ན་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རེས་

འགྲོ་ལས་ལོགས་སུ་ལྡོག་པ་སོས་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཞེ་ན། སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སེ་

ན་རེ། དེ་ལར་གྲུབ་ཟིན་ཡང་ལྔོག་ཡུལ་མི་མཐུན་ཕོགས་ངོས་བཟུངས་ནས་སྔ་མ་དེ་

ཉིད་ངེས་པར་བ་བའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །སེ་བདུན་མཛད་པས། དེ་བཀག་

ནས་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཅིག་དངོས་སུ་བསྟན་པས་ཅིག་ཤོས་ཤུགས་ལ་

འཕེན་པའི་སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་བསྟན་པའི་དོན་ཅན་དུ་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དང་པོ་ཕོགས་ཆོས་ཀི་ལོས་གཞི་ནི། རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ནི་

ཆོས་ཅན། རགས་ཀི་ཚུལ་འཆད་པའི་སབས་འདིར་ཤེས་པར་འདོད་པའི་མི་རག་པ་

ལ་བུའི་ཆོས་ཀི་བེ་བྲག་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་མིང་དུ་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལ་ཁྱོད་ཀི་མིང་གིས་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། བཏགས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་དང༌། དངོས་ལ་གནོད་བེད་རྣམས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཡང་རོད་གཞི་སྒ་ལ་བུ་ཆོས་

ཅན། བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ།  དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཕིར་རྒོལ་ཤེས་འདོད་དང་ལྡན་པའི་ངོར་རྒོལ་བ་ཡང་དག་གིས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

ཀི་དཔག་གཞིར་གཟུང་བའི་ཕིར། རོད་གཞི་ལ། ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་

བསྟན་པའི་དགོས་པ་སོགས་རྣམ་འགྲེལ་རྣམ་ངེས་གཉིས་ཀི་བཞེད་པ་བཞིན་ལོགས་

ན་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པས་དེར་བལ་བར་བའོ། །གཉིས་པ་རེས་ཁྱབ་ཀི་
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ལོས་གཞི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་

པར་བ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤི་དང་དོན་མཐུན་པའོ། །བོད་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ལྡན་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་མཛད་ནས། མི་རག་པ་རང་ཉིད་རང་

དང་ལྡན་པ་མི་འཐད་པས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རང་ལྡོག་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་མཛད་

པ་ཡང་རིགས་པས་གྲུབ་པར་མི་སེམས་སོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག་རོད་གཞི་དང་མཚུངས་པ་མཚན་ཉིད་དུ་བས་ནས། རོད་གཞི་

མཐུན་ཕོགས་སུ་མི་བེད་པ་ཡང་རྣམ་པར་ངེས་པའི་གཞུང་གི་དོན་ལེགས་པར་མ་

རོགས་ཤིང༌། མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཀང་སབས་འདིར་སྒ་བཤད་པ་དང་འཇུག་པའི་

ཁྱད་པར་མ་ཕེད་པར་ཟད་དོ། །ཡང་མེ་ཡོད་དུ་ངེས་ན་མཐུན་ཕོགས་དང༌། མེ་མེད་

དུ་ངེས་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་དང༌། གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་གཞི་ཕུང་གསུམ་ཡིན་

པས་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ཡང་

རིགས་པར་མི་སེམས་ཏེ། དེ་ལ་ན་མེ་ཡོད་མེད་ཀང་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་ཀུན་

ནས་མཚུངས་ཏེ། དེ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པར་དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་ཚད་མས་

ངེས་པ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་དངོས་འགལ་

ཉམས་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས། ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པས། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ལྡོག་པར་བེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་

སེམས་པར་རིགས་སོ། །གསུམ་པ་ལྡོག་ཁྱབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་འབྲེལ་བའི་དོན་

ལྡོག་གི་ལོས་གཞི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤིས་དོན་མི་མཐུན་པ་ཞེས་པ། མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་ཏེ་
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དེ་ལ་དབེ་བ་དུ་བས་མེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཚོན་ན། མཐུན་པའི་ཕོགས་དེ་ལས་གཞན་པ་

མི་མཐུན་ཕོགས་གྲང་དོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་རེག་བ་བཏང་སོམས་པ་ལ་བུ་དང༌། 

དེ་དང་འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་གྲང་རེག་དང༌།  བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་མེད་པ་

མཐུན་ཕོགས་མེས་སྟོང་པའོ། །མེད་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་ནི། དངོས་སུ་མཐུན་

ཕོགས་ཀིས་སྟོང་པར་རོགས་ལ། གཞན་གཉིས་ཤུགས་ཀི་དེས་སྟོང་པར་རོགས་

ཤིང༌།  གསུམ་ག་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་རགས་ཀི་དབེ་བ་དང༌། དབེ་

བ་དཔེར་བརོད་པ་དང༌། མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའི་

སོ་ནས་གྲངས་ངེས་བསྒྲུབ་པའོ། །

ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་རགས་ཀ་ིདབྱ་ེབ་བཤད་པ།

དང་པོ་ནི། ཚུལ་གསུམ་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། རགས་གསུམ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་སྟེ། 

མི་དགོས་པ་དང་རང་བཞིན་དང༌། འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་ངེས་

པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་གི་སྒས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་བྲིས་པའི་ལན་སྡུད་པའོ། །

མཚན་ཉདི་ངསེ་བྱདེ་ཀ་ིཚད་མ་བཤད་པའ་ིསྗོ་ནས་གྲངས་

ངསེ་སྒྲུབ་པ།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པོ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་ལ་

གཉིས། སྦྱོར་བ་དཔེར་བརོད་པ་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁྱད་པར་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ནི། དེ་ལ་མི་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི་དཔེར་ན་ཕོགས་ཀི་བེ་བྲག་སྣང་རུང་

བུམ་པ་མ་དམིགས་པའི་གཞི་འགའ་ཞིག་ན་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་ཡོད་
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ན་དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་

བུའོ། །ལྡོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་དེ། ལོ་ལྡིར་བ་

དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཅེས་ཀང་རུང་མོད་ཀི། བུམ་པས་དག་པའི་

གཞི་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་དེ། ཞེས་མི་བའོ། །སྣང་རུང་བུམ་པ་མ་དམིགས་པའི་

གཞི་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་

ནི་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་ཡང་ཤིན་ཏུ་རོགས་པར་དཀའ་བའི་གནས་ཡོད་པས་འོག་ཏུ་

བཤད་པར་བའོ། །དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་ཞེས་སམ། དམིགས་པའི་མཚན་

ཉིད་”ཀིར་གྱུར་པ
1
་ཞེས་པ་ལ། དམིགས་པ་ནི་བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ། དེའི་

མཚན་ཉིད་ནི་རྐེན་གསུམ་ཚོགས་པ་སྟེ། དེས་དམིགས་པ་མཚོན་པའི་དོན་ཡིན་

ནོ། །དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ནི། མངོན་སུམ་ལ་སྣང་རུང་སྟེ། དེ་མི་

དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པ་གཏན་ཚིགས་སོ། །བུམ་པ་མེད་པ་ཇི་ལར་རུང་ཡིན་

ཅེ་ན། འདི་ཡོད་ན་ངེས་པ་ཁོ་ནར་སྣང་བར་འགྱུར་བས་སྣང་རུང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཡོད་ན་ངེས་པར་སྣང་དུ་རུང་བ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་གི་རྒྱུ་

ཚོགས་གཞན་ཚང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དང་མངོན་སུམ་གཅིག་གི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འདེ་

རུང་བའི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གི་རྐེན་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། དེ་ཡང་

ཡོད་ན་ངེས་པ་ཁོ་ནར་དམིགས་པར་འགྱུར་རོ། །སྣང་རུང་དུ་སྒོ་བཏགས་པའི་བུམ་

པ་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པ་ནི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ཞེས་བའོ། །བུམ་

པས་དབེན་པའི་ས་ཕོགས་དང༌། དེ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ནི། བུམ་པ་སྣང་བ་མི་

1 [མ་ཕི། ༢༤བ༤ན།  ཀིར་གྱུར་པ    བ། ༢༤ན༤ན།  དུ་འགྱུར་བ]
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དམིགས་པར་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་ཞེས་བའོ། །མངོན་

སུམ་གཅིག་གི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འདེས་རུང་གི་གཞི་མ་དམིགས་པ་དེ་སིད་དུ། སྣང་

རུང་མ་དམིགས་པར་ངེས་པ་མེད་པས་ས་ཕོགས་དང་མངོན་སུམ་གཉིས་ཀ་ལ་བུམ་

པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་ནི་བུམ་པ་དམིགས་པའི་རིག་

བར་གྱུར་པའི་དོན་ཏེ། དེ་དམིགས་པའི་རྐེན་གཞན་དབང་པོ་དང་ཡིན་བེད་ཚང་བ་

དེ་ཉིད་དང་བུམ་པ་ནི་ས་ཕོགས་ལས་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ། རང་བཞིན་གང་

བུམ་པ་ཡོད་པ་དམིགས་པའི་རྐེན་གཞན་དབང་ཡིན་དག་ཀང་ཡོད་ན་བུམ་པ་མངོན་

སུམ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བའོ། །དོན་ནི་བུམ་པས་དབེན་པའི་ས་ཕོགས་ན་ཆོས་ཅན། བུམ་

པ་ཡོད་ན་དམིགས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡོད་ན་ས་ཕོགས་འཛིན་པའི་

མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འདེས་རུང་བ་གང་ཞིག་རྐེན་གཞན་དབང་ཡིན་ནུས་

པ་མཐུ་ཅན་དུ་ཚང་བའི་ཕིར་ཅེས་པའོ། །སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ལས་མེད་པའི་ཐ་

སད་བེད་པ་ཡིན་གི་དེ་མེད་པར་མངོན་སུམ་གི་ལག་རེས་ལས་མེད་པའི་ཐ་སད་

ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་དམིགས་སོ་ཞེས་བ་བའམ་མ་དམིགས་སོ་ཞེས་རོག་ཅན་

གི་ཞེས་བཤད་པ་ལར། ས་ཕོགས་དམིགས་པ་དང༌། བུམ་པ་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་

མ་མེད་པ་དེ ་ཙམ་ཞིག་མངོན་སུམ་གི་ལག་རེས་ལ་ངེས་པར་ནུས་པ་ཡིན་

ནོ། །གཉིས་པ་རང་བཞིན་གི་རགས་ནི་གཏན་ཚིགས་རང་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་རང་ཆས་

སུ་རེས་སུ་འབྲེལ་བར་གྱུར་པའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། 

དཔེར་ན་ཤིང་ཤ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཤིང་ཤ་པ་ཐུང་ངུ་འདི་ཆོས་ཅན། ཤིང་ངོ་ཞེས་བ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 562  

བ་ལ་བུའོ། །འདི་ནི་ཤིང་ཤ་པ་མང་དུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་ན་ཤིང་ཤ་པའི་ཐ་སད་མི་ཤེས་

པའི་གེན་པ་གཅིག་ལ་ཤ་པ་རིང་པོ་ཞིག་བསྟན་ནས། འདི་ཤིང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བར་

སྦྱར་བ་ན་གེན་པ་དེས་ཤ་པ་རིང་པོས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཤིང་གི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བཟུང་ནས། ཐུང་ངུ་མཐོང་ན་ཤིང་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་གོ་བས་དེ་ལ་ཤིང་ཤ་

པར་རོགས་པའི་ཡལ་ག་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་གི་རིང་པོ་སོགས་

མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་སྟོན་པར་བེད་པས་ཐ་སད་བསྒྲུབ་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་

འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་ནི་དཔེར་ན་དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་

འདི་ན་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་

གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ནི་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དབེ་བ་གསུམ་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། གསུམ་དུ་གྲངས་

ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི་རགས་ཀི་མཚན་གཞི་སྟོན་པ་ན་གཅིག་ཁོ་ན་བསྟན་

པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་རྣམ་པའི་རབ་དབེ་སྟོན་ན། རང་བཞིན་གི་རགས་ལ་ཡང་

མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར། གསུམ་དུ་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་འདི་ལ་

ཆོས་ཅན། གསུམ་ཁོ་ནར་ངེས་ཏེ། རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ནི་

དངོས་བསྒྲུབ་པའོ་སྟེ། སྒྲུབ་རགས་གཉིས་ཁོ་ནར་ངེས་པ་དང༌། གཅིག་ནི་དགག་པའི་

གཏན་ཚིགས་སོ་སྟེ། དགག་རགས་དང་གསུམ་དུ་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །བསྒྲུབ་བའི་སོ་

ནས་དབེ་བ་བེད་པ་མ་གཏོགས་དབེ་མི་ནུས་ལ། བསྒྲུབ་བ་ལ་དགག་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་

གཉིས་སུ་ངེས་ལ། ཕི་མ་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང༌། ངོ་བོ་ཐ་དད་རགས་སུ་བཀོད་པ་

དང༌། ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་རགས་སུ་བཀོད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་སོ། །སློབ་དཔོན་ཤཀ་བོས་དེ་
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ལ་གཉིས་ནི། དངོས་པོ་བསྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཞེས་བའི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་ཅེས་མི་བ་སྟེ། 

དགག་པ་ཡང་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གཅིག་ནི་དགག་པ་ཁོ་ནའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་

བཤད་པ་ལར་འབྲས་རང་གཉིས་ཀིས་ཀང་དགག་པ་བསྒྲུབ་ཅིང༌། དེ་ལ་བརེན་པའི་རེས་

དཔག་གིས་དགག་པ་འཇལ་ལ་དགག་རགས་དང༌། དགག་རོག་ཅེས་མི་བ་སྟེ། དེ་ནི་

དངོས་ཀི་ཡུལ་ལ་བལོས་པའི་ཕིར་རོ། །སྒ་ཆོས་ཅན་རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བས་པའི་ཕིར་

ཅེས་པ་ལ་བུ་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་དགག་རགས་སུ་འགྱུར་བས་སོ། །འོ་ན་དུ་བ་

དང་ལྡན་པའི་ལ་ཆོས་ཅན། གྲང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་

ཅེས་པ་ཡང་དགག་རགས་སུ་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་འབྲས་རགས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། 

ཞེ་ན། ཕིར་རྒོལ་གི་ཤེས་འདོད་དང༌། རྒོལ་བའི་དཔག་འདོད་གྲང་རེག་གིས་སྟོང་པ་ལ་

གཙོ་བོར་ཞུགས་ན་མེ་ཡོད་སྦྱོར་ཚུལ་ཙམ་ཡིན་གི། དོན་དགག་རགས་སུ་འགྱུར་བས་

སོ། །འོ་ན་མེ་མི་རོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་མེད་ལ་མེ་ལ་གཙོ་བོར་ཤེས་འདོད་

ཞུགས་ན་འབྲས་རགས་ཡིན་གི། གྲང་རེག་གིས་སྟོང་པ་སྦྱོར་ཚུལ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འབྲེལ་པ་ལ་བལོས་ནས་སྒྲུབ་རགས་གཉིས་སུ་ངེས་པར་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། དགག་རགས་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

རང་བཞིན་འབྲེལ་པ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་གོ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། དེས་སྒྲུབ་

རགས་གཉིས་ཁོ་ནར་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཅིའི་ཕིར་གསུམ་ཡང་དག་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་མེད་ཅེ་ན། འབྲས་བུ་དང་ཁྱབ་བའི་དོན་གིས་རྒྱུད་

དང་ཁྱབ་བེད་ཀི་དོན་གོ་བར་བེད་དེ། དེ་གཉིས་དེ་ལ་རང་བཞིན་འབྲེལ་པ་ཡོད་ན་སྟེ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འབྲེལ་པ་མེད་ན་མི་འགྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་ལ་འབྲས་བུ་དང་
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ཁྱབ་བའི་རང་བཞིན་དེས་མ་འབྲེལ་ན་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་དེར་མི་འཁྲུལ་བར་ངེས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་སྒོན་མེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་གི་

འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས་གོ་བ་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གོ་བེད་དེ་གཉིས་གང་ཞིག་གང་ལ་འབྲེལ་པ་ཡིན་ཅེ་ན། བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆོས་ཀི་དོན་ལ་རགས་འབྲེལ་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། བས་པ་ལ་བུ་

དངོས་སུ་ནི་མི་རག་པ་ལ་བུའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀི་དོན་གི་བདག་གཅིག་པའི་

ཁྱབ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དུ་བ་ལ་བུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་དོན་མེ་ལ་

བུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེའི་བདག་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བའི་རང་

བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི། དེ་དང་འབྲེལ་པ་མེད་པའི་རང་

བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་དམ་བཅའི་དོན་གི་ཕོགས་

གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་པའི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་པ་ནི། དངོས་

སུ་ནི་ཞེས་སོས་ཏེ། སྒ་བས་མི་རག་པ་གསུམ་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མ་ཡིན་གི་རོག་

པས་བཏགས་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ངེས་དཀའ་སླའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་ཉེས་པ་

མེད་ལ། གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཡིན་ཀང་རོད་བེད་སྒ་དང་རོག་པ་རྣམས་སེལ་བའི་

དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་གི་བསྒྲུབ་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་

ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པས་དོན་དམ་པའི་གནས་ཚོད་བཤད་པ་ཉིད་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་

ཡོད་པའི་ཚུལ་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་པ་སོགས་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པར་

འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འབྲེལ་པ་གཉིས་སུ་ཟད་མོད་སྒྲུབ་རགས་གཉིས་སུ་ཇི་ལར་ངེས་
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ཞེ་ན།  དངོས་ཀི་འབྲེལ་པ་དེའི་བདག་ཉིད་དེ་ལས་འབྱུང་བ་དེ་གཉིས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་

གོ་བར་བེད་པའི་ཚེ། རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུ་ཁོ་ནའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་དེ་བས་

ན། དེ་གཉིས་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་དངོས་པོ་གྲུབ་བོ། །སྒྲུབ་རགས་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། 

འབྲེལ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །འབྲེལ་པ་གཉིས་ཀི་དོན་ལྡོག་བསྒྲུབས་པས་

དགག་རགས་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགག་རགས་ཀི་འབྲེལ་པ་ངེས་པའི་ཚུལ་དང༌། དགག་

རགས་ཀི་སྦྱོར་པའི་དབེ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དགག་པ་འགྲུབ་པ་སྣང་

རུང་དམིགས་པ་ལ་བལོས་པ་དང༌། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པས་མེད་ངེས་མི་འགྲུབ་

པ་དང༌། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་འཇུག་དུས་དང་བེད་ལས་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གོང་དུ་དགག་པ་འགྲུབ་པ་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་ལ་བལོས་པར་

བཤད་ན་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པས་ཀང་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མེད་ངེས་དང་

མེད་པའི་ཐ་སད་ཀིས་དགག་པ་བསྒྲུབ་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་མི་དམིགས་པ་ཇི་

སད་སོས་པ་ཁོ་ནས་དངོས་སུ་འགྲུབ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྣང་རུང་གི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་

ནི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་དེ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་རྐེན་གཞན་ཚད་མའི་

སྣང་རུང་བུམ་པ་ཡོད་ན་དམིགས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་ན་མེད་ངེས་དངོས་སུ་

སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཏེ། ཡུལ་དུ་མས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཡུལ་དང་བསལ་པ་དུ་མས་བར་

དུ་ཆོད་པའི་དུས་དང་ཡོད་ཀང་རྒོལ་གང་གིས་ཀང་དམིགས་སུ་མི་རུང་བ་རང་
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བཞིན་གིས་བསལ་པའི་དོན་རྐེན་གཞན་ཚོགས་པ་དང༌། རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་

དང་བྲལ་བས་དམིགས་པའི་རིག་བར་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་རང་གི་མངོན་སུམ་རང་

འཛིན་པར་བེད་པའི་རྒོལ་ཕིར་རྒོལ་གི་མངོན་སུམ་ལོག་ཀང་བསལ་པའི་དངོས་པོ་

མེད་པར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་རང་དང་མངོན་སུམ་གཅིག་གི་གཟུང་

ཡུལ་དུ་འདེས་རུང་བའི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གི་དབང་ཡིད་གཉིས་དང་

བྲལ་བ་དང༌། ས་ཕོགས་ལས་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་བསལ་པའི་དོན་ལས་འདས་

པ་མ་ཡིན་པས་དམིགས་པའི་རིག་བར་མ་གྱུར་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་ཡང་ས་ཕོགས་

ལས་དོན་གཞན་པའི་ཤ་ཟ་འགོག་པ་ལ་བུ་ལ་ཡིན་གི་ས་ཕོགས་ཤ་ཟ་དང་གྲུབ་བདེ་

རས་གཅིག་འགོག་པ་ལ་ནི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བའི་དུས་དང༌། ངོ་བོ་

དང་བ་བ་ཅི་ཞིག་བེད་ཅེ་ན། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་ས་ཕོགས་དང་

ཤེས་པ་གཅིག་ལ་འདེར་རུང་བར་མཐོང་བ་ན་སྣང་རུང་ཉིད་དུ་བརག་པར་བ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། མངོན་སུམ་ཞེས་སྔར་བཤད་པ་ལར་བཏགས་ནས་བཞག་གོ། ས་ཕོགས་

དང་དེ་འཛིན་གི་མངོན་སུམ་གཉིས་ལ་མངོན་སུམ་གི་བུས་པ་མེད་ཅེས་བའི། བུམ་

པ་ལོག་ཙམ་དང་དེར་འཛིན་གི་མངོན་སུམ་ལོག་ཙམ་ལ་མི་བ་སྟེ། དེ་ལོག་ཙམ་

ལས་སྣང་རུང་གི་བུམ་པ་ལོག་པར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པ་ལས་སྣང་རུང་གི་བུམ་པ་མེད་པར་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  བདེན་

མོད་ཀི་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་འདེར་རུང་གི་ས་ཕོགས་འབའ་ཞིག་སྣང་བ་ན། བུམ་པ་

ཡོད་ན་སྣང་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ལ། དེ་ལས་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ཤུགས་



ཚད་མ་རིགས་ཐིགས་ཀི་འགྲེལ་བ།

 567  

ལ་སྣང་རུང་གི་དོན་མེད་པར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། སྣ་རུང་གི་དོན་ཡོད་ན་སྣང་བ་མ་

དམིགས་པ་མི་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཁ་སང་དང་དེ་རིང་གི་བུམ་པས་དབེན་

པའི་ས་ཕོགས་དང༌། བུམ་པ་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་ལ་མ་རོངས་པར་དེ་དན་

པའི་འདུ་བེད་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྒོལ་བའི་མངོན་སུམ་འདས་པ་དང་

ད་ལར་གི་ཡུལ་ཁ་སང་དང༌། ད་ལར་གི་སྣང་རུང་གི་བུམ་པ་ལོག་ན་བུམ་པའི་དངོས་

པོ་མེད་པའི་ཐ་སད་འཇུག་སྟེ། ཇི་སད་བཤད་པའི་དུས་ཀི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་

དེ་ཉིད་ཀིས་སྣང་རུང་གི་དངོས་པོ་མེད་པར་ངེས་པར་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་ཁ་སང་གི་ས་ཕོགས་དང༌། དེ་རིང་གི་དུས་ཀི་ས་ཕོགས་

དང༌། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་གསལ་བར་དན་པ་ན། ཁ་སང་འདི་ན་བུམ་པ་

མེད་དེ། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཅེས་པ་དང༌། དེ་རིང་འདི་ན་བུམ་པ་མེད་དེ། 

སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཅེས་བསྒྲུབ་ནུས་ཀི། ཕིས་འདི་ན་བུམ་པ་ཡོད་པར་

མི་འགྱུར་ཏེ། མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ།  ཞེས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། མ་འོངས་པའི་བུམ་

པ་མ་དམིགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །དོན་བསྡུས་ན་སྣང་

རུང་བུམ་པ་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་བུམ་པ་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕོགས་

ན། སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་པར་བསྒྲུབ་ནུས་ཏེ། དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་

ཕིར་ཅེས་པའོ། །དངོས་པོ་མེད་པའི་ཐ་སད་ནི་འདི་ན་བུམ་པ་མེད་དོ་སམ་པ་དང༌། 

དེས་ཀུན་ནས་བསླང་པའི་བུམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་པའི་སྒ་དང༌། དགོས་པ་མེད་པར་

བུམ་པ་ལེན་པར་འགྲོ་བ་དང་འོང་བའི་ལུས་ཀི་མེད་པའི་ཐ་སད་གསུམ་འཇུག་པར་

བེད་དོ། །དོན་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་བསམ་ནས་བུམ་མེད་མི་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དང༌། སྦྱོར་
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བ་འགོད་པའི་ཚེ་བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སད་བར་རུང་སྟེ། ཞེས་ཟེར་བ་ནི་རྣམ་གཞག་

མ་ཆགས་པའོ། །མངོན་སུམ་གིས་ས་ཕོགས་ཉི་ཚེ་དམིགས་པ་ན། བུམ་པ་མེད་དོ་

སམ་དུ་ངེས་པ་མངོན་སུམ་གི་བེད་པའི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཡིན་མོད་ཀི། སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པ་རོགས་པའི་ཤུགས་ཉིད་ལས་སྣང་རུང་གི་བུམ་པ་མེད་པར་རོགས་པ་

ཡིན་པས། སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་ལ་མ་ལོས་པར་མངོན་སུམ་གི་བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་

སད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བའི་དབེ་བ་བཤད་པ་དང༌། རང་དོན་དུ་སྦྱོར་བའི་

དབེ་བ་བཤད་པའི་དགོས་པ་དང༌། དགག་པ་འགྲུབ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ལ་

བལོས་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གྲངས་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོའི་

དབེ་བ་བཤད་པ་དང༌། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དགག་རགས་བཅུ་

རང་བཞིན་མ་དམིགས་པར་འདུས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་

དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སྒ་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་མི་འད་བའི་བེ་བྲག་གི་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་སྟེ།  

འགལ་ཟླ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། འབྲེལ་ཡུལ་བཀག་པའི་སོ་ནས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་

ལ་བརེན་པའི་དགག་རགས་བཅུ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཁྱབ་

དམིགས་པའི་དགག་རགས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འབྲེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པ་གསུམ་དང་འགལ་དམིགས་ཀི་

གཙོ་བོ་གཉིས་བཤད་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་འགལ་དམིགས་བཤད་པ་

དང༌། འབྲས་བུ་འགལ་དམིགས་སོགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགག་གཞི་དེར་

དགག་བའི་ཆོས་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་རུང་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་མངོན་སུམ་གིས་
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དགག་པ་བེད་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་དགོས་ན་ཐ་སད་ལ་རོངས་པར་ཟད་

པས་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དངོས་འཇུག་དུས་ཡིན་པས་རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པ་ནི་དཔེར་ན་དུ་བ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕོགས་འདི་ན་

ཆོས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། དུ་བ་ཡོད་ན་དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་ལས་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །དེ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དངོས་

ཡིན་ཏེ། དུ་མེད་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་དེའི་དོན་ལྡོག་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་འབྲེལ་ཟླ་མ་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེས་པའོ། །དངོས་ཀི་འབྲས་བུ་མ་

དམིགས་པ་ནི་དཔེར་ན་སྟེང་གི་ཆར་དུ་བ་ཡོད་ན་ཕིར་རྒོལ་གི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་

རུང་འོག་གི་ཆར་མེད་ཡོད་ཀང༌། ཕིར་རྒོལ་གི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་བའི་དུ་བ་

སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་དང་ར་ཀུན་ནས་བསོར་བའི་བ་གབ་མེད་པ་འདི་ན་ཆོས་ཅན། 

དུ་བའི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་དེ། དུ་བ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །

འདི་ཡང་མེ་སྣང་རུང་གི་གཞིར་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡིན་

ཀང་མེ་སྣང་དུ་མི་རུང་དུ་བ་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བའི་ཚེ་འཇུག་པ་ཡིན་གི། དེ་ཡང་

དངོས་རྒྱུ་ཐ་མ་མ་གཏོགས་མེ་ཙམ་མེད་པ་ནི། དུ་བ་མེད་པས་བསྒྲུབ་ནུས་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །དུ་བས་དབེན་པའི་ནམ་མཁའི་ཡུལ་དང་བཅས་ཏེ་ཆོས་ནས་དུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ། །རྣམ་ངེས་སུ་འདིར་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པར་བཤད་དོ། །གཞི་དེར་

དགག་བའི་ཆོས་དེའི་ཁྱབ་བེད་ཡོད་ན། སྣང་རུང་ཡིན་ན་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་

འཇུག་པས་ཁྱབ་པར་བེད་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་དཔེར་ན་རིའི་རེ་མོ་མཐོ་བ་གཉིས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 570  

ལས་གཡས་ཀི་རིའི་ངོས་མ་ཤིང་གི་ཚོགས་མང་པོ་ཡོད་ཀང་ཤ་པ་དང་ཤིང་གཞན་

གི་ཁྱད་པར་མངོན་སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་མི་ནུས་”པ་དང
1
་ཐག་ཉེ་རིང་སོགས་

མཚུངས་པའི་གཡོན་གི་རིའི་ངོས་ལ་ཤིང་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་གིས་རོགས་ནུས། ཤ་

པ་ཡོད་ཀང་དེའི་ལྡོག་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་ངེས་པ་འདེན་མི་ནུས་པའི་ཤིང་གིས་

དག་པའི་གཡོན་གི་རིའི་ངོས་འདི་ན་ཆོས་ཅན། ཤིང་མེད་པའི་ཕིར་ཤིང་ཤ་པ་མེད་

དོ་ཤེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པར་བསྒྲུབ་པ་ནི་གོ་བར་སླའོ། །གཞི་

དེར་གྲང་རེག་ཡོད་ཀང་མངོན་སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་མི་ནུས། མེ་ཡོད་ན་ངེས་

ནུས་པའི་གཞིར་འགལ་ཟླ་བསྒྲུབས་ནས་འགོག་པ་རང་བཞིན་འགལ་བ་དམིགས་པ་

ནི་དཔེར་ན་མེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞི་འདི་ན་ཆོས་ཅན། མེས་ཁྱབ་པར་ཡོད་པའི་

ཕིར། གྲང་བའི་རེག་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །གྲང་

རེག་སྟོབས་ཅན་རྒྱུན་ཆགས་པ་མེད་ཅེས་མི་བ་སྟེ། མེ་དང་སྟོབས་མཉམ་པ་དང་དེ་

ལས་སྟོབས་ཆེ་བ་རགས་ཀིས་འགོག་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་

འཇུགས་པས་སོ། །

འགལ་བ་མངོན་སུམ་གིས་ངེས་པའི་ཚུལ་ནི། འགལ་འབྲེལ་ངེས་པར་བེད་པའི་

བསྟན་བཅོས་ཟུར་ན་ཡོད་པས་དེར་བལ་བར་བའོ། །དགག་བའི་ཆོས་དང་དངོས་སུ་

འགལ་བའི་མེའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་དཔེར་ན་མེ་དང་གྲང་

རེག་ཡོད་ཀང་ཕིར་རྒོལ་གི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང༌། དུ་བ་སྣང་དུ་རུང་བའི་དུ་

བའི་ཚོགས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པའི་ཁང་མིག་འདི་ན་ཆོས་ཅན། གྲང་བའི་རེག་པས་ཁྱབ་

1 [མ་ཕི། ༢༩བ༥ན།  པ་དང་    སྐུ། ༣༡བ༦ན།  དེ་དང]
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པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་དེ། དུ་བའི་ཚོགས་ཆེན་པོས་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་

ཕིར་ཅེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །སར་ཁུང་གི་ཕོགས་ནས་དུ་བ་སྣང་བ་དང༌། ཁང་པའི་ནང་

གི་ཕོགས་ཀུན་ཆོས་ཅན་གི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །གྲང་རེག་དང་མེ་སྣང་རུང་

ཡིན་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་དང༌། རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་སྦྱོར་ལ་གཉིས་

མི་སྣང་ཞིང་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པའི་ཚེ་འདི་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་

དུ་བས་ཁང་མིག་གི་ནང་ན་གྲང་བས་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་སེལ་ནུས་པའི་མེ་རེས་སུ་

དཔག་པ་ལས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དགག་བའི་ཆོས་དང་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམིགས་པ་རགས་སུ་

བཀོད་པ་ནི་དཔེར་ན་དངོས་པོ་བྱུང་བ་ཡང་ཆོས་ཅན། གདོན་མི་ཟ་བར་འཇིག་པར་

འགྱུར་བར་ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ། འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ཕིས་བྱུང་གི་རྒྱུ་གཞན་ལ་

བལོས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །ཡང་སྒས་མ་སྐྱེས་པ་ལ་ཅི་སོས་ཞེས་

པའོ། །ལོག་རོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་ཐལ་བའི་སྦྱོར་བ་སྨྲས་པར་ཟད་ཀི་དེས་འཕངས་

པ་ནི། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ཕིས་བྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་བལོས་པ་མེད་

དེ། འཇིག་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེས་པའོ། །ཐལ་བ་ལར་རང་རྒྱུད་དཔེ་ལ་སྦྱར་ན།  

རས་དཀར་པོ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོའི་ངོ་བོར་ངེས་པ་མེད་དེ་སྔོན་པོར་འགྱུར་བ་ཕིས་

ཀི་ཚོན་དོན་གཞན་ལ་བལོས་པའི་ཕིར་ཅེས་པ་ལ་བུའོ། །སྒ་ལ་རག་པ་བདག་གཅིག་

པ་འགོག་པ་ནི། རག་པ་སྣང་རུང་དུ་བརགས་ནས་འགོག་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་

བུམ་པ་ཤ་ཟ་ཡིན་འགོག་པ་ན། བུམ་པ་དང་འད་བར་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་

དགག་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་རག་མི་རག་ལ་བུ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་དུ་ངེས་
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པར་བེད་པ་ན། སྣང་རུང་གི་སྒ་ལ་རག་པ་འགོག་པ་ཡང་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ཁོ་

ན་ལས་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་འདི་ཡང་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་ནང་དུ་

འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འབྲས་བུ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་དམིགས་

པ་ནི་དཔེར་ན་གྲང་རེག་གི་རྒྱུ་ཕིར་རྒོལ་གི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་རུང་དུ་མི་རུང་བའི་

མེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕོགས་འདི་ན་ཆོས་ཅན། གྲང་བའི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་པ་

མེད་པ་དག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་དེ་མེས་ཁྱབ་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་ཅེས་བ་

བ་ལ་བུའོ། །གྲང་རེག་དང་གྲང་རེག་གི་རྒྱུ་སྣང་རུང་ཡིན་ན། དངོས་འབྲས་མ་

དམིགས་པ་དང༌། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་ལ་དེ་གཉིས་ཡོད་ཀང་

རྒྱང་རིང་པོ་ནས་མི་སྣང་ལ་མེ་གསལ་བའི་ཁ་དོག་ཅན་ཡིན་པས་རྒྱང་རིང་པོ་ནས་

སྣང་བ་དེར་སྦྱར་བར་བའོ། །འབྲས་སུ་འགལ་དམིགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ་

དགག་བའི་ཆོས་ཀི་དངོས་འབྲས་དང༌། དངོས་སུ་འགལ་བ་དམིགས་པ་ལ་ཚིལ་

གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། གོང་འོག་གཞན་ལ་ཡང་དེ་དང་འད་བར་སྦྱར་བར་བའོ། །ཁྱབ་

པར་བེད་པ་འགལ་བ་དམིགས་པ་ནི་དཔེར་ན། ”བ་རེག
1
་དང་གྲང་རེག་གཉིས་ཀ་

ཕིར་རྒོལ་གི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང༌། མེ་སྣང་དུ་རུང་ཞིང་མེས་ཁྱབ་པར་ནོན་

པའི་ཕོགས་འདི་ན་ཆོས་ཅན། བ་མོའི་རེག་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་དེ། 

མེས་ཁྱབ་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་ཅེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །དེ་གཉིས་སྣང་དུ་རུང་བའི་གཞི་

དེར་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་དང༌། ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡིན་

1 [མ་ཕི། ༣༡ན༣ན།  སྐུ། ༣༣ན༤ན།  བ་རེག    ཞོལ། ༣༠བ༤ན།  བ། ༣༠བ༣ན།  ཚ་རེག]
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ལ། མེ་ལས་གྲང་རེག་མེད་པར་བསྒྲུབས་ནས་དེ་ལས་བ་རེག་མེད་པར་ངེས་པར་

བེད་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མི་དམིགས་པ་ནི་དཔེར་ན་མཚོ་ཆེན་པོ་མི་གཡོ་བ་དགུན་

རླངས་པ་འཐུལ་བ་ནམ་མཁའོ་ཟི་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ན། དུ་བ་ཡོད་ཀང་མངོན་སུམ་གི་

སྟོབས་ཀིས་ངེས་མི་ནུས། མེ་ཡོད་ན་ངེས་ནུས་པའི་མེས་དབེན་པའི་མཚོ་ཆེན་པོ་

འདི་ན་ཆོས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་ཕིར་ཅེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །དེར་ཡང་དུ་བ་

སྣང་རུང་ཡིན་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

རྒྱུ་དང་འགལ་བ་དམིགས་པ་ནི་དཔེར་ན་གྲང་བའི་རེག་པ་དང༌། དེའི་འབྲས་བུ་

སྤུ་ལོང་བེད་པ་ཡོད་ཀང་ཕིར་རྒོལ་གི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང༌། གྲང་བ་སེལ་

བར་བེད་པའི་མེ་སྣང་དུ་རུང་བའི་མེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕོགས་འདི་ན་ཆོས་ཅན། 

གྲང་ནས་སྤུ་ལོང་ཞེས་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་བེ་བྲག་དག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་

མེད་དེ། གདུང་བར་བེད་པའི་བེ་བྲག་གྲང་བ་སེལ་བའི་མེས་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཉེ་

བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །སོགས་པས་སོ་ཏག་ཏག་བེད་པའོ། །རྒྱུ་དང་

འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་ནི་དཔེར་ན་སྤུ་ལོང་བེད་པའི་བེ་བྲག་དང༌། རྒྱུ་གྲང་

རེག་དང་མེ་ཡོད་ཀང་ཕིར་རྒོལ་གི་མངོན་གི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་མི་ནུས། དུ་བ་ཡོད་

ན་ངེས་ནུས་པའི་རྒྱང་རིང་བོའི་དུ་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕོགས་འདི་ན་ཆོས་ཅན། 

སྤུ་ལོང་ཞེས་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་བེ་བྲག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་དང་ལྡན་པའི་

མེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དུ་བས་ཁྱབ་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་ཅེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །དེ་

གསུམ་སྣང་རུང་ཡིན་ན། རིམ་པ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་དང་རྒྱུ་མ་

དམིགས་པ་དང་རྒྱུ་འགལ་དམིགས་སྦྱར་བར་བ་ལ། གསུམ་ཆར་མི་སྣང་བ་དེར་
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སྦྱོར་བ་འདི་བའོ། །རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

ཏེ། དགག་བའི་ཆོས་ཀི་རྒྱུ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་རགས་

སུ་བཀོད་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྔར་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་གཅིག་པུ་དགག་པའི་གཏན་

ཚིགས་སུ་བཤད་ནས་འདིར་མི་འད་བ་དུ་མ་བཤད་པ་ཅི་ཞེ་ན། དངོས་ཀི་འབྲས་བུ་

མི་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་མི་དམིགས་

པའི་སྦྱོར་བ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ཡོད་པ་འགལ་ཟླ་

སྒྲུབ་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དང་འབྲེལ་ཡུལ་དགག་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དག་གི་

སྦྱོར་བ་འགོད་ཚུལ་ཐ་དད་ཀང་མཐར་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པའི་ནང་དུ་འདུ་བར་

འགྱུར་རོ། །སྦྱོར་བའི་འགོད་ཚུལ་ཐ་དད་ཀང་མཐར་དགག་བ་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་

མ་བཀག་པའི་སོ་ནས་དགག་བ་འགོག་པར་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །དངོས་སུ་རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པ་བརོད་པ་མ་ཡིན་གི་ཟོ་ཆུན་བརྒྱུད་མོ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པའི་སོ་

ནས་དེའི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལར་ཞེ་ན། ལ་ལར་ནི་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་སྣང་

རུང་བཀག་ནས་དེའི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་འགོག་པར་བེད་ལ། ལ་ལར་སྣང་རུང་

གི་ཁྱབ་བེད་བཀག་ནས་ཁྱབ་བ་འགོག་པ་སོགས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྦྱོར་བ་མི་འད་བ་ཐ་དད་པ་དེ་དག་ནི་གཞན་དོན་ལེའུར་བཤད་

པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནམ། རང་དོན་དུ་སྟོན་ན་གཞན་དོན་ལེའུ་ལོགས་སུ་བརམས་པ་

དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། བདག་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་

དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ཤེས་པའི་ཕིར་ཏུ་སྦྱོར་བའི་བེ་བྲག་མི་འད་བ་དུ་མ་
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བསྟན་ཏོ། །རོགས་ལྡན་རང་ཉིད་བསྟན་བཅོས་སུ་སྦྱོར་བ་བྲིས་པ་མཐོང་བ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་འདིས་ཤིང་གོམས་པར་བས་པ་ལས་རྒོལ་བས་བཀོད་པ་ལ་མི་ལོས་པར་

བདག་ཉིད་ཀང་སྔར་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རགས་ལ་བརེན་ནས་དགག་བ་རྣམ་པར་

བཅད་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བས་དེ་ཤེས་པའི་ཕིར་ཏུ་འདིར་བཤད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རགས་ལས་མེད་ངེས་འགྲུབ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་

ལ་བལོས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པས་དགག་བ་ཡོད་མེད་གང་

དུ་ཡང་ངེས་མི་ནུས་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྣང་རུང་གི་དོན་འགོག་པར་

འདུས་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པར་འགྱུར་བས། དངོས་འབྲས་མ་དམིགས་པ་

གཞི་དེར་དགག་བའི་ཆོས་སྣང་མི་རུང་འགོག་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལ། སྣང་བ་

མ་དམིགས་པས་འགོག་པ་མ་ཡིན་ན། དེར་འདུས་པར་བཤད་པ་ཇི་ལར་ཡིན་ཅེ་ན། 

དགག་བ་མེད་པའི་དོན་བསྒྲུབ་པ་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་སོགས་དང་ཐ་སད་འབའ་

ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྣང་

རུང་མ་དམིགས་པར་འདུས་ཏེ། སྣང་རུང་གི་དོན་བསྒྲུབ་པ་དང༌། བཀག་པ་ལ་

བལོས་ནས་དགག་པ་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་པར་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལར་ཞེ་ན། རང་

བཞིན་འགལ་བ་ལ་སོགས་པ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དང༌། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་

བེད་ལ་སོགས་པ་མི་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པས་དགག་པ་བསྒྲུབ་པར་བཤད་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། དགག་པ་འགྲུབ་པ་སྣང་རུང་གི་ཁྱབ་པར་ལ་

བལོས་པ་ཡིན་ཏེ།  དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་ཁོ་ན་དག་ལས་ལྷན་ཅིག་མི་

གནས་པའི་འགལ་བ་དང༌། ཁྱད་བ་དང་ཁྱབ་བེད་དང༌། རྒྱུ་འབྲས་སོགས་རོགས་
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ནས་རང་བཞིན་ལ་སོགས་པའི་འགལ་བ་དམིགས་པ་དང་ཁྱབ་བེད་སོགས་མི་

དམིགས་པ་འགྲུབ་པར་ཡང་རིག་པར་བ་པའི་ཕིར། དོན་བསྡུས་ན་སྔར་བཤད་པའི་

དགག་རགས་འདི་དག་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པར་འདུས་ཏེ། འགལ་འབྲེལ་སོགས་

ཚད་མས་དམིགས་པ་ལ་བལོས་ནས་མེད་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་ལ་རགས་ནི་ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་མི་རུང་བ་གཞན་དག་ལ་ནི་ལྷན་

ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་དང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་དང་ཁྱབ་བེད་མེད་ན་

ཁྱབ་བ་མེད་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་མཚོན་ན་ཁྱབ་བེད་མེད་པར་ངེས་པ་

ལ་བརེན་ནས་ཁྱབ་བ་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་ནི་ངེས་པར་བལོས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྣ་བ་མ་དམིགས་པས་དགག་བ་མེད་པ་དང༌། མེད་པའི་ཐ་སད་

གོ་བར་བེད་ན་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པས་ཅི་ཞིག་བེད་ཅེ་ན། ཡུལ་དང་དུས་དང་

རང་བཞིན་གིས་བསལ་བའི་ཡུལ་གསུམ་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་བསལ་དོན་དུ་སོང་

བའི་གང་ཟག་དེས་མི་དམིགས་པ་དེའི་རྒྱུད་ཀི་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་

ལོག་པའི་མཚན་ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་ཆོས་ཅན། བསལ་དོན་ཡོད་མེད་ལ་ཐེ་

ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་གི་མེད་ངེས་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕིར་རྒོལ་དེའི་རྒྱུད་ཀི་བསལ་

དོན་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལོག་ཀང་བསབ་པའི་དོན་མེད་པར་མི་འགྲུབ་པའི་

ཕིར་རོ། །ཚད་མ་ཡོད་པས་གཞལ་བ་བཞག་པར་བ་བ་ཡིན་གི། ཚད་མ་མེད་པས་

གཞལ་བ་མེད་པར་བཞག་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་མཐའ་གཅོད་པ་རྣམ་འགྲེལ་

གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཞེས་བ་
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བ་རིགས་པའི་ཐིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ལས་རང་གི་དོན་གི་རེས་སུ་

དཔག་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལེའུ་གཉིས་པའི་བཤད་པའོ།།  །།

ལའེུ་གསུམ་པའ་ིའགྲལེ་པ།

གདུལ་བྱ་གཞན་རསེ་སུ་འཛནི་པའ་ིཐབས་གཞན་དྗོན་ལའེུ་

བཤད་པ།

གཉིས་པ་རང་གི་གཞལ་བ་ངེས་ནས་གདུལ་བ་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་

ཐབས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མཐའ་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་དོགས་པ་སེལ་བེད་སྒྲུབ་

ངག་བཤད་པ་དང༌། མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་སེལ་བེད་སུན་འབིན་

བཤད་པའོ། །

མཐའ་གཉསི་འཛནི་པའ་ིདྗོགས་པ་སརེ་བྱདེ་སྒྲུབ་ངག་བཤད་

པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀི་དོན་དང༌། སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་དཔེ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་ལར་སྣང་ངོ༌། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

རོད་བེད་ངག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་དང༌། ཤུགས་བསྟན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

བཤད་པའོ། །
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རྗོད་བྱདེ་ངག་ག་ིརང་བཞནི་བཤད་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །རང་གིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་

བེད། ཅེས་པའི་དོན་བསྡུས་ནས་འདིར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། ཚིག་དེས་ནི། ཀུན་སློང་དང་

ཡུལ་དང་ངོ་བོ་དང་བེད་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་སྟོན་ཞིང་གཞན་རྣམས་རོགས་པར་སླ་ལ། 

རང་གིས་མཐོང་བ་ཞེས་སོས་པ་ནི། རྣམ་གྲོལ་དོན་གཉེར་ཐར་པར་བཀི་བར་བེད་པའི་

བཤེས་གཉེན་གི་ལས་སུ་བ་བ་བསྟན་ཏེ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་

འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ནི། ཚོགས་ཀི་ལམ་ཙམ་ཡང་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་མི་ནུས་ལ་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་དེ་དག་ཀང༌། དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་ལས་སྐྱེས་པ་གཅིག་བྱུང་ན་མཁས་པས་གཞན་

དོན་བས་ཞེས་པའི་གྲངས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་དམུས་ལོང་གིས་ལམ་སྟོན་

པ་དང་འད་བར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡབ་སས་ཀིས་འདི་ལན་ན་ཏན་

ཆེར་མཛད་ལ། གཞན་དོན་སབས་ཀི་རགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་བ་དང་ཕིར་རྒོལ་བ་

གཉིས་ཀས་གྲུབ་པ་དགོས་པའི་དོན་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ། །རྒྱས་པར་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀི་

རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

རྒོལ་བས་སབས་དང་མཐུན་པར་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་

བཞིན། སྒ་ཡང་བས་སོ། ཞེས་པའི་ངག་མཚན་གཞི་གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་

པ་ནི་མཚོན་བ། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་སབས་དང་མཐུན་པར་ཕིར་རྒོལ་གི་ངོར་

ལྷག་ཆད་དང་བྲལ་བར་བརོད་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་མཚན་ཉིད་དེ་ཡང་
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དག་པའི་ཤེས་པ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཚིག་གི་བདག་ཉིད་ལ་

རེས་དཔག་ཅེས་ཇི་ལར་བརོད་ཅེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའི་མིང་གིས་

བཏགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང༌། དགོས་པ་ནི་རྒོལ་བས་སྒྲུབ་ངག་བཀོད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕིར་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ལ་

རེས་དཔག་སྐྱེ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བསམ་པའི་ཤེས་རབ་ལ་ཐོས་པའི་ཤེས་

རབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། དངོས་ལ་གནོད་བེད་ནི་ཚིག་

ཡིན་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། སྒྲུབ་

ངག་གཉིས་ཀི་ཕོགས་དངོས་སུ་བསྟན་མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

གཞན་དོན་རེས་དཔག་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་བའི་འགོད་ཚུལ་གི་བེ་བྲག་གི་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏེ། དཔེ་དང་རོད་གཞི་གཉིས་རགས་དང་ཆོས་ཀི་གཞིར་མཚུངས་པར་སྦྱོར་

བ་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་དང་མི་མཚུངས་པར་སྦྱོར་བ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་

གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། བརོད་ཚུལ་མི་འད་བ་ཡིན་ན་བསྟན་བ་ཡང་མི་འད་བ་སོ་

སོ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྒྲུབ་ངག་འདི་གཉིས་ཆོས་ཅན། བརོད་ཚུལ་ཐ་དད་

ཀང་བསྟན་བ་འགལ་བ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། སྦྱོར་བའི་བེ་བྲག་མ་གཏོགས་པར་ཚུལ་

གསུམ་སྟོན་པ་དང༌། རེས་དཔག་བསྐྱེད་པའི་བརོད་བ་དང༌། དགོས་པའི་དོན་དུ་ནི་

བེ་བྲག་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རོད་པའི་སབས་སུ་ཕིར་རྒོལ་གིས་ཕོགས་

ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད་པ་ཡིན་ཀང༌། རྒོལ་བས་དེ་ལར་མ་ཤེས་ན། 

སྒྲུབ་ངག་དགོད་དགོས་ལ། ཤེས་ཀང་སྒྲུབ་ངག་འགོད་ན་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་པ་རྒོལ་
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བའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ། །སྔར་ཤེས་ཀང་བརེད་ནས་དན་རུང་དུ་ཡོད་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་

འགོད་པའི་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། གྲུབ་མཐའ་མི་མཐུན་པ་རོད་པའི་སབས་དང༌། 

རང་གི་གདུལ་བ་བཀི་བའི་སབས་གཉིས་ཀར་གསུམ་ག་གཞི་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་

ཡང་སིད་དོ། །ཁྱབ་པ་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད་ཕོགས་ཆོས་བརེད་པ་ལ། སྒ་ཡང་བས་

ཞེས་པ་ཙམ་གིས་དན་ནུས་ཀང་དེ་ཙམ་གིས་དན་མི་ནུས་ན། སྐྱེས་ན་བས་པས་

ཁྱབ་རའི་བུམ་པ་བཞིན་སྒ་ཡང་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བརོད་པར་བ་ལ་དབང་པོ་རྣོ་

བས་སྒའི་བས་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་བོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁྱབ་པ་མི་དན་པ་ལ་ཡང་

ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་བཤད་པ་དང༌། མི་མཐུན་

སྦྱོར་བཤད་པ་དང༌། སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀིས་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཕེན་པའི་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མ་དམིགས་པ་དང༌། རང་བཞིན་དང་འབྲས་རགས་ཀི་སྦྱོར་

བ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་རེ་ཤིག་མི་དམིགས་

པའི་རགས་ཀི་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་ནི་ཆོས་གང་ཡོད་ན། དམིགས་པའི་རིག་བར་

གྱུར་པ་གང་མ་དམིགས་པ་དེ་ལ་ནི་མེད་པའི་ཐ་སད་ཀི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་སྟེ། 

དཔེར་ན་རི་བོང་གི་མགོ་ལ་རྭ་ལ་སོགས་པ་གཞན་འགའ་ཞིག་མེད་པར་མཐོང་བ་

བཞིན་ཏེ། སྣང་རུང་བུམ་པས་དབེན་པའི་ཕོགས་ཀི་བེ་བྲག་གང་ན་ཡོད་ན། 

དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པའི་བུམ་པ་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །གཞན་

ནི་རོད་གཞི་ལས་གཞན་པའོ། །དོན་བསྡུས་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་མཐུན་སྤོར་གི་སྒྲུབ་
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ངག་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་དང༌། རེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་

ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་འཕེན་པའི་ལྷག་ཆད་དང་བྲལ་བའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་

ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེས་པ་སྟེ། འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  དངོས་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་བེད་དོ། །དང་པོ་ལ། ཁྱབ་པ་

བཤད་པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་བཞིན་དག་པ་བ་

སྟོན་པའི་སྦྱོར་བ་དང༌། བལོས་པ་བ་སྟོན་པའི་སྦྱོར་བའོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦྱོར་བ་ལ་ཡང་གང་

དངོས་པོར་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རག་པས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་བུའོ། །སྒ་ཡང་དངོས་པོར་ཡོད་པའོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་དག་པའི་

སྦྱོར་བའོ། །རང་བཞིན་དག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་དོན་ནི་རང་བཞིན་གི་

ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག་རང་ལྡོག་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ན། ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་བོ་ཡུལ་

དུ་འཕེན་པ་ལ་མི་ལོས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་བེད་ཆོས་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་འཕངས་པ་ལ་

བལོས་པ་ནི། གང་སྐྱེས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི་མི་རག་པས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་

བཞིན་སྒ་ཡང་སྐྱེས་ལྡན་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་རང་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་

ཆོས་ཀི་བེ་བྲག་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་འཕེན་པའི་རང་བཞིན་གི་སྦྱོར་བའོ། །སྐྱེ་

བ་རང་གི་ངོ་བོར་ཐོབ་པས་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའོ། །བེད་ཆོས་དོན་གཞན་ཤུགས་

ལ་འཕངས་པ་ལ་བལོས་པ་ནི། གང་བས་པ་དེ་ནི་མི་རག་པའོ། །དཔེར་ན་བུམ་པ་

བཞིན་སྒ་ཡང་བས་སོ། ཞེས་བ་བ་ནི་བེད་ཆོས་དོན་གཞན་གི་ཁྱད་པར་བེ་བྲག་

གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ་སྟེ་བས་པ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒས་བས་
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པའི་རང་ལྡོག་བོ་ཡུལ་དུ་ངེས་པ་བེད་ཆོས་དོན་གཞན་བོ་ཡུལ་དུ་འཕངས་པ་ལ་

བལོས་ཏེ། བས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལྡོག་པ་ངེས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་འགྲུབ་པར་བ་བའི་

ཕིར་རྒྱུ་གཞན་གི་བེད་པ་ལ་བལོས་པའི་ངོ་བོ་ནི་བས་པ་ཞེས་བ་ལ་དེ་བརོད་པ་ན་

བེད་པ་པོ་ཤུགས་ལ་འཕེན་པའི་ཕིར་རོ། །བེད་ཆོས་དོན་གཞན་དངོས་སུ་འཕངས་

པ་ལ་བལོས་པ་ནི། སལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་རྐེན་གི་བེ་བྲག་གིས་ཐ་དད་པ་ཉིད་

ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་སྒ་ཡང་ཞེས་བ་

བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བལ་བར་བའོ། །རང་བཞིན་བལོས་པའི་དོན་ནི། 

རང་བཞིན་གི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག་རང་ལྡོག་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ཁྱད་པར་བེད་

ཆོས་བོ་ཡུལ་དུ་འཕངས་པ་ལ་བལོས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་ཡང་དངོས་པོར་ཡོད་པའམ་སྐྱེ་བ་དང་ལྡན་པའམ་བས་པ་ཡིན་

ནོ། ཞེས་བ་བའི་སྒས་ནི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་ཉེ་བར་སྟོན་ཏོ། །ཕོགས་ཆོས་ལོགས་སུ་

བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཚིག་ཚེགས་བསྐྱུང་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་འབྲེལ་བ་ཇི་ལ་བུ་ལ་བལོས་པ་ཡིན་

ཞེ་ན། ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་ན་བསྒྲུབ་པའི་ཆོས་རང་བཞིན་གི་རགས་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གིས་ཚད་མ་ཇི་ལ་བུ་དག་གིས་བསྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཙམ་བསྒྲུབ་

པར་བ་བའི་ཆོས་རེས་སུ་འབྲེལ་པར་གྲུབ་པ་ཁོ་ནར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་སྟེ། རང་བཞིན་

གི་གཏན་ཚིགས་དུ་མ་ཡོད་པས་འབྲེལ་བ་ངེས་པའི་ཚད་མ་ཡང་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཚད་མ་ཇི་ལ་བུ་དག་གིས་ཞེས་མང་ཚིག་སོས་སོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་ལ་སྒོན་མེ་བཞིན་

དུ་རུང་བ་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་གི་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་ལས་ཡིན་ལ། 
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དེ་ཡང་བས་པས་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཚོན་ན། ཐོག་མར་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་

མས་འབྲེལ་བའི་དོན་ལྡོག་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རག་པ་ཆོས་ཅན། 

བས་པས་སྟོང་སྟེ། རིམ་དང་ཅིག་ཅར་གི་དོན་བེད་པས་སྟོང་པའི་ཕིར། ཅེས་པའི་

རགས་ལ་བརེན་ནས་ངེས་པར་བེད་དོ། །

ལོས་མེད་ཀི་རགས་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་པ་རང་ཆས་སུ་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་

ངེས་པར་བེད་པ་ནི། བས་པ་ཆོས་ཅན། རང་ཡོད་ཙམ་ནས་འཇིག་པ་རང་གི་ངོ་བོ་

ཉིད་དུ་རེས་སུ་འབྲེལ་ཏེ། སྐྱེས་པ་གང་ཞིག་རང་གི་སྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་

འཇིག་པ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། ཅེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་ངེས་པར་

བེད་དོ། །སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་སབས་འདིར། བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ། 

སྤིར་དན་པའི་བོ་རགས་འཛིན་སེམས་དང༌། སྒ་ལ་ཡོད་པའི་བས་པ་ཉིད་མི་རག་པའི་

རང་བཞིན་དུ་དན་པ་ནི། རགས་ཅན་རེས་དཔག་ཏུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་སློབ་དཔོན་

རྒྱན་མཁན་པོས་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་བརོད་མོད་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉི་

ཤུ་ར་གཅིག་གི་རོགས་པའི་རིགས་མཐའ་དག་ཚད་མའི་ལམ་ནས་ལེགས་པར་

དངས་ཏེ། ལམ་ལེགས་པར་བགྲོད་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་

ཤིན་ཏུ་རིག་པ་དཀའོ། །འདུས་བས་མི་རག་པར་རོགས་པའི་ཚད་མ་སྐྱེ་ཚུལ་ཙམ་

ཡང་མི་ཤེས་པར་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་རྣམས་ལ་གནོད་པ་བརོད་པ་སད་བེད་པའི་

གེན་པ་དེ་རྣམས་ནི་མཁས་པས་བརགས་ན་ཤིན་ཏུ་ངོ་ཚ་བའི་གནས་སུ་སྣང་ངོ༌། །

གཞུང་དེ་དག་ནི་དོན་བསྡུས་ན། རགས་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཙམ་སོགས་

ལ་བལོས་ནས་གོ་བེད་དུ་སྦྱར་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་འབྲེལ་པ་
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ཚད་མས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་བལོས་པའི་ཕིར་རོ། །ངེས་པར་འབྲེལ་པ་བཙལ་བར་བ་

བ་ཡིན་ཏེ། མི་རག་པ་རང་ཆས་སུ་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དེ་ཉིད་བས་པ་དེའི་རང་བཞིན་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ལ་བུའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་བས་པ་ཡང་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། མི་རག་པ་བས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན། 

དམ་བཅའི་དོན་གི་ཕོགས་གཅིག་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

དངོས་སུ་ན་སྟེ་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཀང་དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་རགས་

སུ་བཀོད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྡོག་པ་ངེས་དཀའ་སླའི་དབང་གིས་རགས་ཡང་

དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་དོན་ལ་ཤ་པ་ཡིན་ཀང་ཐག་རིང་པོ་ནས་ཡལ་

ག་སོགས་དང་ལྡན་པ་མཐོང་ན། ཤིང་སམ་དུ་ངེས་ཀི་ཤིང་ཤ་བའོ་སམ་དུ་མ་ཡིན་

ལ། ཐག་ཉེ་བ་ན་ཤ་བའོ་སམ་དུ་ངེས་པ་ལར་ངེས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ལ་གནས་པའི་ལྡོག་

པ་ལ་བལོས་ནས་སྒྲུབ་བེད་ཀང་གཞན་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀང་གཞན་ཡིན་པས་

སྐྱོན་མེད་དོ། །བས་མི་རག་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་ཏེ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་བས་པ་དེ་

གྲུབ་ལ་དེའི་ཚེ་འཇིག་པ་མ་གྲུབ་པ་ཕིས་བྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་བལོས་ན། མི་རག་པ་བས་པ་

དེའི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་དང་བས་པ་མི་རག་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡང་སིད་ན་

ངེས་པར་འབྲེལ་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་ཕིས་གྲུབ་པ་སྔར་སྐྱེས་པ་དེའི་རང་བཞིན་མ་

ཡིན་མོད། དེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཅིའི་ཕིར་མ་ཡིན་ཞེ་ན། བས་པ་སྔར་སྐྱེས་པས་

ཕིས་བྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་བལོས་པའི་མི་རག་པ་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་ལ་འཁྲུལ་པ་

ཡང་སིད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  སྦྱོར་བ་དང་འབྲེལ་པ་ངེས་བེད་དོ། །དང་པོ་ནི། འབྲས་
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བུའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦྱོར་བ་ནི་གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ཚང་

”མལ
1
་ལ་སོགས་པ་བཞིན། དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་འདི་ན་ཡང་དུ་བ་ཡོད་ཅེས་བ་བ་

ལ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་བཞིན་གི་རགས་སུ་མ་ཟད་འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་

འདིར་ཡང་ཆོས་ཅན། འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་གོ་བེད་དུ་སྦྱར་བར་བ་བ་མ་ཡིན་

ཏེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོའི་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་རོད་གཞིའི་

སྟེང་དུ་རྒྱུ་སྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་པར་བ་བའི་ཕིར་

རོ། །མེ་དུ་གཉིས་ཀ་སྣང་རུང་གི་གཞིར་དང་པོ་མེ་དུ་གཉིས་ཀ་མ་དམིགས་པའི་དག་

འཛིན་མངོན་སུམ་ཟུང་གཅིག །དེའི་རེས་སུ་མེ་དམིགས་དེའི་རེས་སུ་དུ་བ་དམིགས་

པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་ངོ་བོ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ཟུང་གཅིག །དེའི་རེས་སུ་མེ་མ་

དམིགས་དེའི་རེས་སུ་དུ་བ་མ་དམིགས་པའི་དག་འཛིན་མངོན་སུམ་ཟུང་གཅིག་སྟེ། 

མངོན་སུམ་ཕྲུགས་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་པ་རྒྱུར་འཛིན་པའི་

དོགས་པ་བསལ་ནས་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ངེས་པར་བེད་དེ། གཞན་དུ་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མ་དམིགས་པ་དང༌། རང་བཞིན་དང༌། འབྲས་བུའི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེ་དང་རོད་གཞི་

རགས་ཆོས་གཉིས་སུ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་གི་སྦྱོར་བ་ནི། དང་པོར་མ་

དམིགས་པས་སྟོན་ཏེ། ཆོས་གང་ཡོད་ལ་དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་དེ་ལ་ནི་

དམིགས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་བེ་བྲག་ལ་

1 [མ་ཕི། ༣༧ན༥ན།  མལ    སྐུ། ༣༩བ༤ན།  མང]
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བུ་ཡིན་ལ། སྣང་རུང་བུམ་པས་དབེན་པའི་གཞི་འདི་ན་ནི་དམིགས་པའི་རིག་བར་

གྱུར་པ་བུམ་པ་དེ་ལར་མི་དམིགས་སོ། ཞེས་པ་ནི་མི་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བའོ། །སྣང་

རུང་གི་ཡོད་པ་ལ་དམིགས་པས་ཁྱབ་པ་བསྟན་ཏེ། མེད་པ་ལོག་པ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་

ལ། མི་དམིགས་པ་ལོག་པ་ནི་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལོག་

པས་སྒྲུབ་བེད་ལོག་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་ལར་ན་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ། དུ་བ་གང་

ཞིག་མེ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཅེས་པ་ལ། མེ་ལས་སྐྱེས་པར་ཐལ། དུ་བ་གང་ཞིག་

རྒྱུ་ཡོད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཅེས་པ་ལྡོག་ཁྱབ་ཏུ་སྦྱར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མི་རག་པ་ཉིད་མེད་ན་དངོས་པོར་ཡོད་པའམ་སྐྱེ་བ་དང་ལྡན་པའམ་

བས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན་སྒ་

ནི་དངོས་པོར་ཡོད་པའམ་སྐྱེ་བ་དང་ལྡན་པའམ་བས་པའོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་

གཏན་ཚིགས་ཀི་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བའོ། །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་

སྒྲུབ་ངག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་དང་ལྡོག་པ་དངོས་སུ་བསྟན། རེས་ཁྱབ་

ཤུགས་ལ་འཕེན་པའི་ལྷག་ཆད་དང་བྲལ་བའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། མེ་མེད་ན་ཡང་དུ་བ་མི་

འབྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ལ། དཔེར་ན་ཆུ་ཀླུང་བཞིན་དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་འདི་ན་

དུ་བ་ཡོད་ཅེས་བ་བ་ནི་འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦྱོར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་རགས་ཀི་སྦྱོར་བས་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཕེན་

པའི་ཚུལ་དང༌། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་སྦྱོར་བས་འཕེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་འཕེན་པ་འབྲེལ་བ་ལ་བལོས་པ་དང༌། 
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བསྒྲུབ་བ་གཅིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀ་ངེས་པར་སྦྱར་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ལ་རེས་འགྲོས་ལྡོག་པ་འཕེན་པའི་ཚུལ་ནི། བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མཐུན་པས་ཀང་སྦྱོར་བ་ལ་ཆོས་ཅན། དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་”ནི
1
་

ཆོས་མི་མཐུན་པ་ལྡོག་ཁྱབ་ཉིད་རོགས་ཏེ་མི་རག་པ་ལོག་སྟོབས་ཀིས་བས་པ་ལྡོག་

པ་དེ་མེད་ན་རག་པ་བས་པ་ལ་འཇུག་པར་མི་འགལ་བས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་

མི་རག་པ་ཁོ་ན་ལ་བས་པ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་གཏན་ཚིགས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་གྲུབ་པ་

མེད་པའི་ཕོར་རོ། །ལྡོག་པས་རེས་འགྲོ་འཕེན་པའི་ཚུལ་ནི་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་མཐུན་

པའི་སྦྱོར་བས་ཀང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཤུགས་ལ་འཕེན་ཅིང་དེ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་ཏེ། 

བས་པ་མི་རག་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་རེས་འགྲོ་དེ་མེད་ན་ནི་རག་པ་ལ་ཡོད་པ་མི་

འགལ་བས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་མི་རག་པ་མེད་ན་གཏན་ཚིགས་བས་པ་མེད་

པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འབྲེལ་པ་མེད་ན་ལྡོག་པ་མི་འགྲུབ་པ་དང༌།  འབྲེལ་པའི་

དབེ་བ་དང༌། ལྡོག་པ་བརོད་པའི་ཚིག་གིས་འབྲེལ་པ་བསྟན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། 

ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་མི་རག་པ་མེད་པས་བས་པ་མེད་ཀང༌། བས་ན་མི་རག་པའི་

ཁྱབ་པ་ཇི་ལར་གྲུབ་ཅེ་ན། ལྡོག་པ་འགྲུབ་པ་ངེས་པར་འབྲེལ་པ་ལ་བལོས་ཏེ། བས་

མི་རག་རང་བཞིན་འབྲེལ་པ་མེད་ན་གཅིག་མི་རག་པ་ལོག་པས་གཞན་བས་པ་ངེས་

པར་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི།  ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འབྲེལ་པ་དེ་

1 [མ་ཕི། ༣༨ན༦ན།  ནི    སྐུ། ༤༠བ༥ན།   ན]
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ཡང་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། དེའི་བདག་ཉིད་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་

འབྲེལ་པ་ཞེས་སོས་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ལྡོག་པ་

བརོད་པས་འབྲེལ་པ་བསྟན་པར་བ་སྟེ། རང་བཞིན་འབྲེལ་པ་ཡོད་ན། ལྡོག་བ་ལྡོག་

བེད་དུ་ངེས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། སྔར་བཤད་པ་ལར་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གིས་

འབྲེལ་པའི་དོན་ལྡོག་གི་ཕོགས་གཅིག་མི་རག་པ་ལོག་པའི་སྟོབས་ཀིས་བས་པ་

ལྡོག་པ་དངོས་སུ་བསྟན་ལ། དེ་ཡང་གནོད་པ་ཅན་གི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་

དཔག་གིས་འཇལ་ཞིང༌། བས་མི་རག་གི་ཐ་དད་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ། །འབྲེལ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཞེས་བ་ཞིང༌། དེ་བསྟན་ན་རེས་

འགྲོའི་ཁྱབ་པ་བསྟན་ཏེ། ལྡོག་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་གིས་ནི་འབྲེལ་པ་བསྟན་པ་བསྡུས་པ་

ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གོང་དུ་བསྟན་པ་དེ་ལ་བས་ནའོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཕེན་པ་དེ་ལ་བས་ན་

བསྒྲུབ་བ་གཅིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕིར་རྒོལ་གི་ངོར་ཁྱབ་པ་གཉིས་སྟོན་པའི་ཚིག་གཉིས་

ཀིས་སྦྱོར་བར་ངེས་པ་མེད་དོ། །གང་རུང་གཅིག་དངོས་སུ་བརོད་པས་ཅིག་ཤོས་

འཕེན་པས་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དགོས་པ་མེད་པ་དེ་ལ་ནའི་ཕིར། དེ་ལར་

འཕེན་ཏེ། རེས་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་གོ་ཡང་རུང་ལྡོག་ཁྱབ་

དངོས་སུ་སྟོན་པ་ལྡོག་པའི་གོ་ཡང་རུང་སྟེ། སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀི་ཚིག་གཅིག་བརོད་

པས་ཀང་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་རགས་ཡོད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་

རགས་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་གཉིས་ཀར་བསྟན་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་ཡང་འགལ་

བའི་དོགས་པ་ཤས་ཆེན་ན་མཐུན་སྦྱོར་དང༌། མ་ངེས་པའི་དོགས་པ་ཤས་ཆེ་ན་མི་
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མཐུན་སྦྱོར་གི་ངག་བསྟན་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀིས་ཕོགས་དངོས་སུ་བསྟན་

པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མ་དམིགས་པ་ལ་ཡང་སྣང་རུང་བུམ་པ་གང་

ཡོད་ལ་དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་དེ་ནི་དམིགས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

དངོས་སུ་བསྟན་པས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་འགྲུབ་བོ། །དེ་དངོས་སུ་བསྟན་པས་སྣང་རུང་

བུམ་པ་མི་དམིགས་ན་དེ་ལ་བུ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བར་ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བ་འདི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་

ཕོགས་དངོས་སུ་བསྟན་པར་ངེས་པ་མེད་དེ། དེ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ཡང་ཤུགས་ལ་

སྟོན་ཅིང་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་མ་ཟད་ངག་ལྷག་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཉེས་པ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་སྦྱར་ཏེ་

བཤད་པ་ནི་འདི་ལར་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་གི་

སྦྱོར་བ་ལ་ཡང་ཕོགས་དངོས་སུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྣང་རུང་བུམ་པ་

དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་གང་མ་དམིགས་པ་དེ་ནི་སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་པའི་

ཐ་སད་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ལ། སྣང་རུང་བུམ་པས་དབེན་པའི་གཞི་འདི་ན་ཡང་

དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་བུམ་པ་དེ་ལར་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་དངོས་སུ་བསྟན་

པའི་ཤུགས་ཀིས་གཞི་འདི་ན་བུམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བར་ངེས་པར་བསྟན་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་གི་སྦྱོར་བ་ལ་ཡང་

ཕོགས་དངོས་སུ་བསྟན་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཐ་སད་ཀི་ཡུལ་སྣང་རུང་བུམ་པ་

གང་ཡོད་ལ་དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་དེ་ནི་དམིགས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བས་
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ཁྱབ་ན་སྣང་རུང་བུམ་པས་དབེན་པའི་གཞི་འདི་ན་ནི་དེ་འད་བའི་བུམ་པ་དེ་ལར་མི་

དམིགས་སོ་ཞེས་དངོས་སུ་བསྟན་པས་ཤུགས་ཀིས་གཞི་དེ་ན་ཡོད་པའི་ཐ་སད་ཀི་

ཡུལ་སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བར་བསྟན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

ཤུགས་བསྟན་ཕྗོགས་ཀ་ིམཚན་ཉིད་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ཤུགས་བསྟན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མདོར་

བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཕོགས་དངོས་སུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བསྟན་མི་རིགས་

པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་མི་རིགས་པར་

བཤད་པ་ཡིན་ལ། རིགས་པ་ཅན་པ་སོགས་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་

འདོད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དང༌། ཡང་དག་

གིས་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པར་ཞེ་བས་འདོད་པའི་དམ་བཅའ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་

པར་འདོད་པ་དང༌། བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་རོད་པའི་སབས་སུ་བསྒྲུབ་

བར་བེད་པ་སོགས་ཀི་ལོག་རོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་བསྟན་བཅོས་སུ་བཤད་པ་ལ། 

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་

པར་བ་བ་མ་ཡིན་མོད་ཀི། གལ་ཏེ་དངོས་སུ་སྟོན་ན་ཡང་མཚན་ཉིད་འདི་ལ་བུ་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས། ལོག་རོག་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཚད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་ལ་རིགས་པའི་སོར་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་

བའི་མཚན་ཉིད་ཙམ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕོགས་དངོས་སུ་སྟོན་ན་

མཚན་ཉིད་ཇི་ལ་བུ་ཞིག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྟན་པར་བ་ཞེ་ན། ཕིར་རྒོལ་གིས་གྲུབ་
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མ་ཟིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དང་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཞི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པར་བསྒྲུབ་

བ་ཁོ་ན་དང་བསྒྲུབ་བའི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་

འདོད་པ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་བས་པར་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀི་འདོད་ཡུལ་དུ་བས་

པ་དང༌། ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་རྒོལ་བས་ཞེ་བས་འདོད་པ་དང་ཚད་མ་

བཞིས་མ་བསལ་བ་བསྟན་པར་བ་བ་ནི་ཕོགས་སོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བུ་

ཞིག་བསྟན་པར་བའོ་ཞེས་སྒྲུབ་ངག་ལ་བལོས་ན་བརག་པའི་མཐའ་གཟུང་བ་དང༌། 

བསྟན་བཅོས་སུ་རང་རྒྱུད་དུ་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་

དོན་མཚན་གཞི། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བར་མཚོན་ངོ་བོའི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་

ཞེས་པ་ལ། ངོ་བོ་དང་མ་བསལ་བས་སབས་ཀི་ཕིར་རྒོལ་དེས་གྲུབ་བསལ་ཞུགས་

པ་སེལ་ལ་ཁོ་ན་དང་རང་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་དང༌། རྒོལ་བ་ཁོ་

ནའི་འདོད་པ་མ་ཡིན་པ་སེལ། འདོད་པས་རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་མ་ཡིན་པ་སེལ་

ལོ། །དོན་བསྡུས་ན་རྒོལ་བ་རང་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ནར་འདོད་ཅིང་ཕིར་རྒོལ་གི་

ངོར་གྲུབ་བསལ་མ་ཞུགས་པའོ། །སྦྱོར་བ་དེ་ལ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་ན་

ཕོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ངོ་བོའི་དོན་མ་ཚང་བས་ངོ་བོའི་དོན་

སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་མ་གྲུབ་པས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རག་ཡང་དག་

ཏུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་གཞི་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་། གཞི་དེ་ཚད་མས་མ་

གྲུབ་པ་དེའི་ཚད་མའི་ངོར་ཡོད་པ་འགལ་བར་གཟུང་བའི་ལོག་རོག་སྟེ། དཔེར་ན་

བུམ་པ་ཚད་མའི་ངོར་ཡོད་པ་དང༌།  བུམ་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཚད་མའི་ངོར་ཡོད་

པ་འགལ་བར་འཛིན་པ་ལ་བུ་སྟེ། རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་
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ཏོ། །བསྒྲུབ་བར་འོས་པ་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་

མཚན་ཉིད་དོ། །ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་ལར་ཡིན་ན། རག་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བང་

བར་འོས་པ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཀུན་ཏུ་མི་མཚུངས་ཏེ། རྒོལ་བས་ཁས་མ་བངས་པ་རྒོལ་བའི་

དམ་བཅར་མི་རིགས་ཤིང༌། ཞེ་བས་འདོད་པ་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་དམ་བཅའ་

རོགས་པའི་ཕིར་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཕིར་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་ན། 

རྒོལ་བས་ཁས་བངས་ཀང་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ལ། ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་ན་རྒོལ་བས་

ཁས་མ་བངས་ཀང་ཕིར་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ལ་རེས་དཔག་སྐྱེ་བའི་ཕིར། ཕིར་རྒོལ་གིས་

མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྐྱོན་ཡིན་ལ། དམ་བཅའ་ཡང་དག་གི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །བ་མ་ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོ་མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་ཡང༌། མཚན་

ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་ཕོགས་མཚན་ཉིད་པར་བཞེད་ལ། མི་འཐད་དེ། དེ་ཚད་པས་དགག་

ནུས་པའི་ཕིར་རོ་སམ་ན། སྒ་མི་རག་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། ཕིས་ཕིར་རྒོལ་གིས་

གྲུབ་ཟིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ངྗོ་བྗོ་དང་ཚགི་ཕྲད་སྗོ་སྗོའ་ིརྣམ་གཞག

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། ངོ་བོ་དང༌། ཚིག་ཕྲད་དང༌། རང་ཉིད་དང༌། འདོད་པ་དང༌། མ་

བསལ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་

ཞེས་བ་བ་ནི་སོས་པ་དགོས་པ་དང་བཅས་ཏེ། ཕིར་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པ་ཕོགས་

ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་གི་ཕིར་རྒོལ་གི་ངོར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ལས་ངོ་

བོ་གཞན་མེད་པའོ་ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཕོགས་ཀི་
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མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཞེས་བ་བ་སོས་པ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ཡིན་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

བཀོད་བཞོན་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཞི་མཐུན་

པ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་སྒ་མི་རག་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་

པར་བ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་མིག་གིས་བཟུང་བར་བ་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཉིད་ནི་སྒ་

ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཕིར་རྒོལ་གི་ངོར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་སྒ་མི་རག་པ་

འདིར་ནི་བསྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཁོ་ནར་བརོད་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་ཁོ་ནར་

ནི་མི་འདོད་དོ་ཞེས་པ་ནི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་ཡིན་པས་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཡང་

འདོད་པས་བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ནར་མ་བཟུང་བས་དེ་ལ་བུ་དེ་ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་

བཅད་པའི་ཕིར་ཏུ་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་སོས་སོ། །ཁོ་ནའི་སྒ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བཤད་

པར་བ་བ་རིགས་པ་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་ནས་སྟོན་པ་ཅི་ཞེ་ན། གང་

དང་ཡང་མ་སྦྱར་བར་ཁོ་ནའི་སྒས་བརོད་བའི་དོན་གསལ་བར་བེད་མི་ནུས་པས། 

གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་ན་རྣམ་གཅོད་དུ་མར་འགྱུར་ལ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བ་དང་

སྒྲུབ་བེད་གཞི་མཐུན་པ་ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ནི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཟུར་དུ་

སོས་པ་དགོས་པ་ཡོད་དེ་རྒོལ་ཕིར་རྒོལ་རོད་པའི་དུས་དེའི་ཚེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་

ཉིད་དུ་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་གི་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོས་ཁས་

བངས་ཀང༌། རོད་གཞི་དེའི་ཆོས་སུ་བཤད་མ་ཐག་དེའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་སེ་ཁ་ཅིག་དང་གཞན་སེ་རྣམས་རྒོལ་ཕིར་རྒོལ་
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རོད་པ་མཐའ་དག་རང་གིས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་ཡིན་

མིན་རོད་པ་ཡིན་ལ། དམ་བཅའ་ཞེས་པ་ཡང་བསྟན་བཅོས་དེའི་ཕོགས་གཅིག་ཕ་

རོལ་པོའི་བོ་ངོར་བདེན་པའི་དོན་ཅན་དུ་སྟོན་པ་ཡིན་ལ་དེའི་ཚེ་དམ་བཅའ་དེ་

བསྒྲུབས་པས་ལུང་དེའི་ཕོགས་གཞན་དུ་ཡང་གནོད་པ་མ་བས་པ་གཅིག་དགོས་ཏེ། 

གལ་ཏེ་གནོད་ན་ལུང་དེ་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་པས་སབས་ཀི་དམ་བཅའ་ལ་ཡང་

གནོད་པར་འདོད་པ་དག་གི་ལོག་རོག་དགག་བཞེད་ནས་རོད་པའི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་

བར་ཁས་བངས་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་ནུས་མི་ནུས་བརག་པར་བ་བ་ཡིན་གི་སབས་གཞན་

ལ་གནོད་པས་སབས་དེའི་དམ་བཅའ་འགལ་བར་འདོད་པ་ནི་དངོས་སྟོབས་ཀི་

སབས་སུ་ཡང་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོད་པ་དག་གི་ལུགས་ཡིན་པས། དེ་དགག་བཞེད་

ནས་བདག་ཉིད་ཀི་སྒ་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་གལ་ཏེ་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོས་འགའ་ཞིག་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་

ལ་བརེན་ཏེ་བསྒྲུབ་པ་སྨྲ་ན་ཡང་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོས་དེ་བེད་པས། ཆོས་ཅན་སྒ་

ལ་བུ་དེ་ལ་རག་པ་དང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ནམ་མི་རག་པ་དང་བདག་མེད་པ་

སོགས་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་ཁས་ལེན་དུ་ཟིན་ཀང༌། དེའི་ཚེ་རྒོལ་བ་དེ་ཆོས་གང་

བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་གི་བསྒྲུབ་པར་མི་འདོད་པ་ཅིག་

ཤོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་བསྡུས་ན་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་རང་ཉིད་སོས་པ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རོད་པའི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་མཁན་

པོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་ཀང་རྒོལ་བས་འདོད་ཡུལ་དུ་བས་པ་དེ་ཉིད་སབས་ཀི་

རགས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་གི་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོས་དེ་ལས་བཤད་པའི་དོན་
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མཐའ་དག་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་འདོད་པ་ཞེས་བ་བ་སོས་པ་ནི་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསྒྲུབ་བའི་དོན་གང་ལ་རྒོལ་ཕིར་རྒོལ་རོད་པས་སྒྲུབ་པ་བཀོད་

པ་དེ་དག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་གྲུབ་པར་འདོད་པ་སྟེ། རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་གི་

བསྒྲུབ་བར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་

དེ་ནི་ཚིག་ཏུ་མ་སྨྲས་ཀང་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་རྒོལ་བས་ཞེ་

བས་བསྒྲུབ་འདོད་ནས་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པས་རྒོལ་བ་གཉིས་རོད་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་མིག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། གཞན་གི་དོན་བེད་དེ། འདུས་

ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དཔེར་ན་མལ་ཆ་དང་སྟན་ལ་སོགས་པའི་ཡན་

ལག་བཞིན་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །སབས་འདིར་སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་མིག་ལ་

སོགས་པའི་སོགས་སྒས་སྡུད་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་

བཟུངས་པ་ནི། བེམ་པོ་ཉེར་བཞི་རོད་གཞིར་བཟུངས་ནས་དེ་ལས་གཞན་གི་དོན་

བེད་པར་བསྒྲུབ་པའི་དགོས་པ་ནི། བེམ་པོ་ཉེར་བཞི་ལས་གཞན་པ་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔ་

པ་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ལས་མེད་པས་དེ་འགྲུབ་པར་བསམས་ནས་གྲངས་

ཅན་གིས་ཟོལ་སྦྱོར་བཀོད་པ་དེ་ཉིད་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་སོགས་པ་སོས་པས་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཡང༌། གཞན་གི་དོན་བེད་པར་འགྲུབ་པར་འདོད་དོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ལས་གཞན་པ་ནི། བདག་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཏོ། །རྐེན་གསུམ་

གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་བེད་དང༌། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་

བཟུང་བའི་རྣམ་པ་ལ། གྲངས་ཅན་བོ་དང་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་མིང་ཅན་དུ་འདོད་པས་
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དེ་སོགས་སྒས་སྡུད་པ་ཡིན་ལ། དོན་བསྡུས་ན། སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པའི་

བདག་རྐེན་དངོས་སུ་སོས་ནས། རྐེན་གཞན་གཉིས་སོགས་སྒས་སྡུད་ཅིང༌། རྐེན་

གསུམ་གི་འབྲས་བུ་ཤེས་པ་དང༌། མོང་བ་དང༌། རིག་པའི་དོན་བེད་པ་ཡིན་ལ། 

སངས་རྒྱས་པས་བསྐྱེད་པའི་དོན་བེད་པར་འདོད་ཀང༌། གྲངས་ཅན་སྐྱེས་བུ་མོང་

རིག་དེ་ཉིད་ཀིས་ཉེར་མཁོའི་དོན་བེད་པར་འདོད་དོ། །བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་

སྒྲུབ་འདོད་ནས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ། །འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཆོས་ཅན། འདིར་བདག་

གི་དོན་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་དངོས་སུ་མ་བརོད་ཀང་བདག་གི་དོན་བེད་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་

པ་ཡིན་ཏེ།  སངས་རྒྱས་པ་དང༌། གྲངས་ཅན་གཉིས་བདག་ཡོད་མེད་རོད་པའི་

སབས་སུ་གྲངས་ཅན་གིས་མིག་སོགས་བདག་རག་པའི་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་འདོད་

ནས། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁྱོད་བཀོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་འདོད་པ་སོས་པ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྒོལ་པའི་ཞེ་བས་འདོད་པ་བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་གི་སྨྲས་པ་ཙམ་ཁོ་ན་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དོན་གིས་བསྟན་

ནས་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕོར་རོ། །

ལྔ་པ་ནི། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་མ་བསལ་བ་ཞེས་བ་བ་སོས་པ་ནི། 

དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཚན་ཉིད་བཞི་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་དུ་ཟིན་ཀང་བསྒྲུབ་པར་འདོད་

པའི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དང༌། གྲགས་པ་དང༌། རང་གི་ཚིག་

རྣམས་ཀིས་སེལ་བ་དེ་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕོགས་ཡིན་

ནོ། ཞེས་བསྟན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་བསྡུས་ན་རྒོལ་བས་གང་དམ་བཅས་

པ་དེ་ལ། ཚད་མ་གསུམ་གིས་བསལ་བ་མ་ཞུགས་པར་མ་ཟད་སྨྲས་པའི་ཚེ་ཕ་རོལ་
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པོའི་བོ་ངོར་སྔ་ཕི་དང༌། དངོས་ཤུགས་འགལ་བའོ་སམ་པ་ལ་བུའི་གནོད་པ་ཡང་མ་

ཞུགས་པ་དགོས་པའི་དོན་ནོ། །གནོད་བེད་བཞིས་བསལ་བ་དེ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་

བསལ་བ་ནི་དཔེར་ན་སྒ་ནི་མཉན་དུ་མི་རུང་ཞེས་བ་བ་དམ་བཅས་པ་ལ་བུའོ། །དོན་

དེ་མངོན་སུམ་གིས་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྡོག་ཕོགས་ཀི་དོན་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་

པའི་ཕིར་རོ། །ཡུལ་ལ་ཡུལ་ཅན་གི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་མངོན་སུམ་གིས་

གནོད་པ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་གི།  ཡུལ་ཅན་དངོས་སུ་གནོད་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

ན་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྒའི་སྟེང་དུ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་

བེད་མ་ཡིན་ཏེ། མཉན་བ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལར་

རྣམ་འགྲེལ་ལས། མངོན་སུམ་སོགས་ཀི་གཞལ་བ་ལ། །འཇལ་བེད་སྒ་སྒོ་བཏགས་

ནས་བརོད། ཅེས་བཤད་པ་ལར་རོ། །

དེས་ཡུལ་ཅན་ལ་གནོད་བེད་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པར་འདོད་པ་ནི་ལོག་པར་

སྟོན་པའོ། །རེས་སུ་དཔག་པས་བསལ་བ་ནི་དཔེར་ན་བུམ་པ་ནི་རག་པའོ་ཞེས་བ་བ་

ལ་བུའོ། །དེ་ཡང་གྲངས་ཅན་བུམ་པ་ལ། དབྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་བརེག་བཟོད་

པར་མཐོང་བ་ལས་རག་པར་འདོད་པ་ལ། སྐྱེས་ལྡན་ལ་སོགས་པའི་རགས་ཀིས་

འགོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །རང་སེར་མིང་བཏགས་པའི་བླུན་པོ་མུ་ཅོར་སྨྲ་བ་ཁ་

ཅིག །བུམ་པ་རག་པར་འདོད་པ་ནི་གྲངས་ཅན་ལས་ཀང་ཆེས་ཆེར་འཁྲུལ་པ་ཤས་

ཆེ་བར་སྣང་ངོ༌། །གྲགས་པས་བསལ་བ་ནི་དཔེར་ན། རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་

སྒས་བརོད་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །དེ་ཡང་རི་བོད་ཅན་ཆོས་ཅན། 

ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་དུ་རུང་སྟེ། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་ཕིར། ཅེས་པའི་རགས་
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ལ་བརེན་ནས་སེལ་བར་བེད་དེ། ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཅིང་ཁྱབ་པ་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་གྲགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་པ་བསྒྲུབ་པར་བེད་པ་

ཡིན་ནོ། །འདི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི་རོག་པས་བཏགས་པ་ལ་ཚད་

མའི་གཞལ་བ་སྐྱོན་མེད་ལེགས་པར་འཇོག་མི་ཤེས་པའི་ལོག་རོག་ཡིན་པས་

སོ། །གཞན་དུ་ན་རྣམ་འགྲེལ་རྣམ་ངེས་གཉིས་སུ། རིག་བེད་ཚད་མ་ཡིན་པ་རྒྱས་

པར་བཀག་པ་ཡང་འབྲེལ་པ་མེད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །

རང་ཚིག་གིས་བསལ་བ་ནི་དཔེར་ན། རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་སྟེ། དེ་ལར་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པ་ན། ཤུགས་ལ་འོངས་པའི་དམ་

བཅས་དངོས་ཀི་དོན་དང་འགལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞི་ཆོས་ཅན་རེས་དཔག་

གི་སྟེང་དུ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་བདེན་ཞེན་གིས་དམ་བཅས་པ་ན་ཚིག་དེ་ལས་བརོད་

བ་དེ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གོ་བའི་རེས་དཔག་ཁས་བངས་པས་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པ་

དང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་དངོས་ཤུགས་ལ་དམ་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་དེ་སྔར་

བཤད་པ་ལར་རྒོལ་བས་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པ་ན། ཕ་རོལ་པོས་དངོས་ཤུགས་

འགལ་འདུག་སམ་དུ་ངེས་པ་དང༌། ཡིད་ཆེས་སུ་ཁས་བངས་པས་འགལ་བ་ཞུགས་

པ་ལ་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་ཞེས་བ་བའི་དངོས་སུ་རེས་དཔག་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་

གཉིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་སེལ་བ་ནི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མའོ། །དེ་བཞིན་

དུ་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ། ཞེས་དམ་བཅས་པ་ན། གཞི་ཆོས་

ཅན་ཚད་མ་གཅིག་པུའི་སྟེང་དུ་གཞལ་བ་འཇལ་བེད་དུ་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་དངོས་

ཤུགས་ལ་དམ་བཅས་པའི་འགལ་བ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །ཡིད་ཆེས་པའི་གཏན་
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ཚིགས་ཡང་དག་གིས་གནོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་ནི། སྦྱིན་སོགས་དཀར་པོའི་

ཆོས་ནི་བདེ་བ་སྟེར་བེད་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལ་བུའོ། །གཞལ་བའི་

གནས་གསུམ་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་ལོག་རོག་གི་ཐ་ཆད་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་

ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ནི།  གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལར་ན་ཕོགས་

ལར་སྣང་བ་བཞི་ཚད་མས་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལོག་རོག་སེལ་བ་དང་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་གཉིས་ཀིས་

རིག་པར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕིར་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་དེས་མ་གྲུབ་ཀང་བསྒྲུབ་

པར་བེད་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་དང༌། རོད་པའི་དུས་དེའི་

ཚེ་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་མི་འདོད་པ་བསྟན་བཅོས་མཁན་

པོའི་འདོད་པ་ཙམ་དང་ཞེ་བས་མི་འདོད་པ་”དག
1
་ཏུ་སྨྲས་པ་ཙམ་དང་ཚད་མས་

བསལ་བ་ལས་ཟློག་པ་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཕིར་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་

སོགས་ཕོགས་ལར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་ཟིན་པ་དེ་ལར་ནའི་ཕིར། སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་

གིས་འདིར་གྲགས་པ་ནི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ལ། རང་གི་ཚིག་ནི་

འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བཏགས་པར་འདོད་ཀི་དངོས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། 

ཞེས་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས་གྲགས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་འབེད་པ་ནི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདིར་བཤད་པ་ནི་ཚིག་སྨྲ་

བ་པོས་ངའི་ཚིག་འདི་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡིན་པས་འདི་ལས་དོན་འདི་རོགས་པར་

གིས་ཤིག་སམ་པས་ངག་ཞེན་པའི་བརོད་བ་དཔོག་པའི་འབྲེས་རགས་སུ་རློམ་པའི་

1 [མ་ཕི། ༤༤བ༤ན།   དག    སྐུ༤༧བ༢ན།  ངག]
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དོན་ཡིན་ལ། དེ་ལར་ཡང་འཐད་ལྡན་དུ། དེ་འད་བ་ཡང་སྨྲ་བ་པོའི་ང་རྒྱལ་གི་རེས་སུ་

དཔག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པ་ལར་རོ། །ཡིད་ཆེས་ཀི་གཏན་ཚིགས་མི་

བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ཀི་དབང་པོ་འདས་ལ་ལུང་དོན་གི། །རེན་ཅན་ལས་

གཞན་རིག་པ་མེད་ཅེས་པའི་འགྲེལ་པར་གསལ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕིར་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དེ་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་དང༌། 

རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་དུ་བས་པ་དང་ཚད་མས་མ་བསལ་བ་ནི་ཕོགས་ཡིན་

ནོ། །ཕོགས་ཀི་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་དེ་ཙམ་གིས་རོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒོལ་

བས་འདོད་ཡུལ་དུ་བས་ཤིང་ཕིར་རྒོལ་གི་བོ་ངོར་གྲུབ་བསལ་མ་ཞུགས་པའི་དོན་

ཏོ། །གཞན་གཉིས་ལོག་རོག་སེལ་བའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པའི་

ཚེ་ཕིར་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་ན་སྒྲུབ་དགོས་པས། བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སམ་པ་སེལ་བ་

ལ་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཞེས་པ་དང༌། རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་

འདོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་ཞིག་རོད་པའི་ཚེ་ཡང་བསྒྲུབ་བར་བེད་དགོས་སམ་པ་

སེལ་བ་ལ་རང་ཉིད་ཀི་སྒ་སོས་སོ། །དེ་ལར་ན་སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་གིས་ཕོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

སྒྲུབ་ངག་ལར་སྣང་བཤད་པ།

གཉིས་པ་སྒྲུབ་ངག་ལར་སྣང་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀི་དོན་དང༌། དངོས་

སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གི་དཔེ་མ་

སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་

པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་བཤད་པའི་ཞར་ལ་
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ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་ནས། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་སྟོན་པ་ནི་གཞན་གི་དོན་

གི་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་བརོད་པ་སྟེ། ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ་སྟེ་

དེའི་ཕིར། སྒྲུབ་ངག་ཏུ་བཀོད་ནས་ཚུལ་གསུམ་ལས་ཚུལ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་

མ་སྨྲས་ན་ཡང་སྒྲུབ་པ་ལར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་གཅིག་མ་བསྟན་

ན་ཡང་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དོན་རེས་དཔག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ག་

ལྷག་ཆད་དང་བྲལ་བར་སྟོན་པ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པའོ། །ཕོགས་ལ་མཐུ་མེད་

སོམ་ཉི་དང༌། །མི་འདོད་འདོད་པའི་ངེས་སྒྲུབ་བེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར། མ་གྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་ནི་རོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སྐྱེད་ལ། མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀིས་ནི་སྔ་ནས་གནས་པའི་ཐེ་ཚོམ་ལས་མ་འདས་པར་བེད་དེ། སྒ་མི་རག་

སྒྲུབ་ལ་གཞལ་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་བུའོ། །སྒ་འདི་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བུམ་པ་ལར་མི་རག་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ནམ་མཁའ་ལར་

རག་པ་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །འགལ་རགས་ཀིས་མི་འདོད་

པའི་དོན་ལ་ངེས་པ་འདེན་པར་བེད་ཀི་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང༌། ལོག་རོག་

སོགས་གང་ཡང་མི་སྐྱེད་དོ། །ཁ་ཅིག་འགལ་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ལོག་རོག་

བསྐྱེད་པར་འདོད་པ་ནི། འཁྲུལ་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། འགལ་རགས་སུ་སོང་བའི་ཚེ་

ལོག་ཕོགས་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བས་ཁྱབ་ལ་ཡང་དག་ཤེས་པ་

དང༌། དེའི་གཞལ་བ་དང༌། དངོས་འགལ་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་གཉིས་སྐྱེས་བུ་གཅིག་

གི་རྒྱུད་ལ་དུས་གཅིག་མངོན་གྱུར་དུ་སྐྱེ་བའི་སབས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མ་གྲུབ་པ་དང༌། མ་ངེས་པ་དང༌། འགལ་པའི་གཏན་
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ཚིགས་བཤད་པའོ། །

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚགིས་བཤད་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། བསྟན་པ་དང༌། བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕིར་རྒོལ་གི་ངོར་

སྒྲུབ་བེད་དུ་སྨྲས་ཀང་གོ་བར་བ་བ་ཕིར་རྒོལ་བ་དང་གོ་བར་བེད་པ་རྒོལ་བ་གཉིས་

ཀའམ་གང་རུང་ལ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། རགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་

སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རགས་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བའི་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་ནས་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕོགས་

ཆོས་རྒོལ་བ་དང༌། ཕིར་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཕིར་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་

པ་དང༌། རྒོལ་བ་ལ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རགས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་

འབྲེལ་བའི་ཚུལ་གཅིག་མ་གྲུབ་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

ལར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ནི་སྔ་མ་ལར་སྦྱར་རོ། །དཔེར་ན་སྒ་མི་རག་པའོ་

ཞེས་བསྒྲུབ་པ་ལ་མིག་གིས་གཟུང་བ་ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་

ལ་མ་གྲུབ་པ་ལར་བུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལོན་ཤིང་རྣམས་ལ་གཅེར་བུ་པས་སེམས་པ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པར་

བ་བ་ལ་ཤུན་པ་ཐམས་ཅད་བཤུས་ན་འཆི་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་ཕིར་རྒོལ་བ་

སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་པ་ཤིང་འཆི་བར་ཁས་མི་

ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །སངས་རྒྱས་པ་དེ་ནི་མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་
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དབང་པོ་དང༌། སྔོན་གི་འཕེན་པས་འཕངས་པའི་ལས་ཀི་ནུས་པ་རོགས་ནས་ཡིད་

ཀི་ཤེས་པ་གནས་པའི་རེན་ཚེ་འགག་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་འཆི་བ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་

པའི་ཕིར་རོ། །ཤིང་ལ་རྣམ་ཤེས་མེད་ན་དེ་འགག་པ་ག་ལ་ཡོད། ཤིང་སམ་པ་ལ་ཁོ་

བོ་ཅག་འཆི་པར་འདོད་ལ་དེ་ཁྱེད་ལ་ཡང་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་འཆི་བའི་

དོན་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཤིང་ལ་འཆི་བ་མ་གྲུབ་སྟེ། 

སྔོན་གི་ལས་ཀི་ནུས་པ་ཟད་ནས་ཚེ་འགག་པ་ལ་འཆི་བར་འདོད་ལ་དེ་ཡང་ཤིང་

དག་ལ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གྲངས་ཅན་གིས་བོ་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ངོར་སེམས་པ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྐྱེ་བ་ཅན་ནམ་མི་རག་པ་ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་

པ་ནི་ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་བ་གྲངས་ཅན་བདག་ཉིད་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཏན་

ཚིགས་ཀི་དོན་རོད་གཞི་ལ་འགོད་ཚུལ་དང༌། མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །གྲངས་ཅན་གིས་སྐྱེ་འཇིག་བེད་པ་ལ་སེམས་མེད་བེམ་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། 

དཔེར་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཙམ་ལྔ་པོ་བཞིན། བོ་དང་བདེ་བ་ཡང་སྐྱེ་འཇིག་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། སེམས་མེད་བེམ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་

འགྲོ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་ལས་བཤད་པས་ཕིར་རྒོལ་ལ་གྲུབ་སམ་དུ་བསམ་

པའོ། །དེ་ཡང་གྲངས་ཅན་སྔར་ཡོད་གསར་དུ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་ལ་སྐྱེ་

འཇིག་ཏུ་འདོད་ཀི། སྔར་མེད་གསར་སྐྱེ་དང་ཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་སྐྱེ་འཇིག་གྲངས་

ཅན་མི་འདོད་པས་ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ལྡོག་པ་ནི། གྲངས་

ཅན་རང་ལ་གྲུབ་པར་འདོད་པས་ཏེ། སེམས་པ་ཅན་གི་བདག་བཅིངས་གྲོལ་ཀུན་གི་
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གཞི་ཡིན་པས་སྐྱེ་འཇིག་དང་བྲལ་ལོ་སམ་དུ་བསམས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་བདག་ཉིད་དམ་དེའི་གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རགས་རོད་གཞི་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་བོས་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི། 

དཔེར་ན་མེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་དུ་བ་ཡིན་ནམ་རླངས་པ་ཡིན་སམ་དུ་རླངས་པ་ལ་

སོགས་པའི་དངོས་པོར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་འབྱུང་བ་འདུས་པ་ལ་མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་

པའི་ཕིར་ཅེས་བཀོད་པ་ལ་བུ་དང༌། དུ་བ་ཉིད་དུ་མ་ངེས་ན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་མེའི་

རོགས་པ་སྐྱེད་མི་ནུས་སོ། །གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་དཔེར་ན་རི་སུལ་

དབུས་མ་ན་ར་བའི་སྒ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་ར་བའི་སྒ་གྲག་པའི་རི་སུལ་

དབུས་མ་འདི་ན་ཆོས་ཅན། ར་བ་ཡོད་དེ། ར་བའི་སྒ་གྲག་པའི་ཕིར་ཅེས་བ་བ་ལ་དེ་

གྲགས་པའི་ཡུལ་ཚད་མས་མི་རོགས་པ་ལ་བུའོ། །མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི། 

གཞི་ཆོས་ཅན་དང༌། རགས་རང་གི་ངོ་བོ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་པ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་

པ་གསུམ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གསུམ་དང༌། དྲུག་ཏུ་ཕལ་ཆེར་འདུས་ལ་འབྲེལ་པ་

ཕིར་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པ་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་མ་ཡིན་ཡང༌། གྲུབ་ཟིན་པར་ཤེས་

ཀང་སླར་ཡང་སྒྲུབ་ན་རྒོལ་བའི་སྐྱོན་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་ན་

ཡང་སྐྱོན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཞི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་ན་ཡང་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། 

སྔར་ལར་ཕོགས་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་བེ་བྲག་པས་

བདག་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་འདོད་ནས། ལུས་ཀི་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་ན་གང་
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ཟག་གི་བདག་གནས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐམས་ཅད་ན་དམིགས་པའི་བདག་གི་ཡོན་ཏན་

ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་བུའོ། །བདག་གི་ཡོན་ཏན་ནི་བདེ་སྡུག་དང༌། འདོད་པ་

དང༌། ཞེ་སང་ལ་སོགས་པའོ། །ཡོན་ཏན་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན་མེད་པར་མི་གནས་པས་

བདག་ཁྱབ་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །ལུས་ཀི་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པ་

སྒྲུབ་འདོད་ནས། གང་ཟག་གི་བདག་ཆོས་ཅན། དེ་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་དེ། དེ་ཐམས་

ཅད་ན་ཁྱོད་ཀི་ཡོན་ཏན་དམིགས་པའི་ཕིར་ཅེས་པའོ། །འདི་དག་ལ་བརེན་ནས་གཞི་

མ་གྲུབ་ན་རགས་ཡང་དག་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དུ་འགལ་བར་འདོད་པ་ནི། ཚད་

མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རང་རེན་ལའོ། ཞེས་པའི་དོན་རྣམ་འགྲེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་གསལ་ཏེ། དེའི་དོན་དབུ་མ་སྣང་བར་མཁས་

པའི་དབང་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་ཀང་གསལ་བར་བཤད་དོ། །དེས་ན་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་ན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ཀང་རགས་ཡང་དག་གི་ཤེས་འདོད་

ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་གྲུབ་མི་དགོས་ཏེ།  མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་གཙོ་བོ་རྣམ་འགྱུར་དུ་

མའི་ཉེར་ལེན་བེད་པ་དངོས་སུ་རགས་ཡང་དག་གིས་དགག་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་རག་གི་ལྡོག་པ་བསྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དགག་

རགས་དང་སྒྲུབ་རགས་ཀི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དབེ་དཀའོ། །

མ་ངསེ་པའ་ིགཏན་ཚགིས་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་ཀི་མ་ངེས་པ་དང་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་བཤད་པ་

དང༌། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་དང༌། འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་དང་ཐུན་མིང་མ་

ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀི་མ་ངེས་པ་དང༌། ཡང་
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དག་ལྷག་ལྡན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཡང༌། མི་

མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་མེད་པའི་ཚུལ་གཅིག་མ་གྲུབ་ན་ཡང་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་

མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། གཉི་ག་ལ་ཆ་གཉིས་པ་དང༌། 

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་དང༌། དེ་ལས་ལོག་པ་

སྟེ་བཞིའོ། །དཔེར་ན་སྒ་རག་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞལ་བ་ཉིད་རགས་སུ་

བཀོད་པ་ཆོས་ནི་མཐུན་པའི་ཕོགས་དང༌། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པའོ། །ལ་སོགས་པའི་སྒས་སྒ་ཆོས་ཅན། རོལ་བྱུང་མ་ཡིན་ཏེ། ལ་

སོགས་པའི་ཆོས་མི་རག་པའི་ཕིར། ཅེས་པ་ལ་བུ། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་

འཇུག་པ་དང༌། མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཡོད་པ་ཆ་གཉིས་པ་ལ་བུའོ། །དེ་

ཡང་མཐུན་ཕོགས་གོག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་ལ། ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་མེད་པས་

སོ། །སྒ་རོལ་བྱུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མི་རག་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་སྔ་མ་ལས་ལོག་

པར་ཤེས་པར་བའོ། །སྒ་རག་སྟེ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེས་པ་ནི། གཉིས་ཀ་ལ་

ཆ་གཉིས་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་

སེམས་པའི་ལས་ལ་འཇུག་བུམ་པ་ལ་མི་འཇུག །མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་

ནམ་མཁའ་ལ་འཇུག །རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་མི་འཇུག་སྟེ། བེ་བྲག་པས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རག་

པར་ཁས་ལེན་ཅིང༌། ལུས་ཅན་གི་དོན་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །
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དང་པོ་ལ་གཉིས། དཔེ་དང༌། ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དེ་བཞིན་དུ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཡང་ལྡོག་པའི་ཚུལ་དེ་ཉིད་ལ་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

རོ། །དཔེར་ན་བརོད་པར་འདོད་པའི་མི་ལ་ལ་ཞིག་ནི། ངག་སྨྲ་བར་འདོད་པའི་ལམ་

པོ་ཆེའི་མི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་

དང་ལྡན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ངག་སྨྲ་བ་དང༌། མིག་འབེད་འཛུམ་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་

ཆོས་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་བུ་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་

ཆོས་གྲུབ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ངག་སྨྲ་ཀུན་མཁྱེན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བར་བསྟན་པ་དང༌། ཆགས་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞན་གི་ལྡོག་པ་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་དུ་

བསྟན་པ་དང༌། ལྡོག་ཁྱབ་མི་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་

པོ་ནི། རགས་དེའི་ལྡོག་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་ངག་སྨྲ་བ་མེད་དེ། མ་

དམིགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་སྨྲ་བ་མ་དམིགས་སོ་ཞེས་བ་

བའི་མི་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལ་བུ་ནི་མེད་ངེས་གོ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་

མཁྱེན་ངག་སྨྲ་བ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། ཡུལ་ཀུན་

མཁྱེན་ངག་སྨྲ་བ་ཡོད་ཀང་ཕིར་རྒོལ་ལ་བལར་མི་སྣང་བ་ཉིད་ཀིས་སོ། །འདི་དག་ནི་
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”སྤོད
1
་པ་པ་ཀུན་མཁྱེན་དང་ཆགས་བྲལ་མ་མཐོང་ཙམ་གིས་མེད་པར་སྨྲ་ལ། 

མཆོག་གི་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཆོས་གསུང་བ་སོགས་མཐོང་བ་ཉིད་ཀུན་མཁྱེན་དང་ཆགས་

པ་དང་བྲལ་བ་འགོག་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཤེས་བ་ཀུན་

མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་སོགས་ཡོད་ཀང་རྒོལ་བ་ངན་པ་དེ་དག་ལ་བལར་མི་སྣང་

བར་སྟོན་པ་ཡིན་གི། སྤིར་ཀུན་མཁྱེན་དང་ཆགས་བྲལ་ཡོད་ཀང་ཚད་མས་

དམིགས་སུ་མི་རུང་བར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རིགས་པས་

ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་སངས་

རྒྱས་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་སལ་ཆད་རྣམས་ཀི་ལུགས་དང་མཚུངས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་ངག་སྨྲ་བ་མ་དམིགས་པས་མེད་ཅེས་མི་སྨྲ་ཡི། ཀུན་

མཁྱེན་དང་ངག་སྨྲ་བ་ལྷན་ཅིག་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། ཞེ་ན། གོང་དུ་བསྟན་པ་དེ་བས་

ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་ཀུན་མཁྱེན་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྡོག་

པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་གི། མེད་ངེས་ཀི་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྨྲ་བ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གཉིས་ལ་འགལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཕིར་རོ། །ཀུན་

མཁྱེན་ངག་སྨྲ་བ་མ་མཐོང་དུ་ཟིན་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ངག་

སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལྡོག་པ་མི་འགྲུབ་སྟེ། ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་

རོ། །འགལ་བ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་དང་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་ནི་དངོས་རྣམས་ཀི་འགལ་

བ་ནི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་དང༌། ཕན་ཚུན་

སངས་པའི་འགལ་བར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །གནོད་བ་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འབྱུང་

1 [མ་ཕི། ༤༩ན༡ན།  སྤོད    སྐུ། ༥༢ན༢ན།  དཔོད]
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བ་ལ་གཞན་གནོད་བེད་སྟོབས་ལྡན་ཡོད་ན་གནོད་བའི་རྒྱུན་མེད་པར་བེད་པའི་

ཕིར། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་སྟེ། གྲང་བ་དང་ཚ་བའི་རེག་པ་ལ་བུའོ། །རྒྱུ་

མ་ཚང་ནས་མེད་པ་དེ་ལས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དུ་མི་རོགས་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མ་

ཚང་བ་མེད་པ་ཞེས་སོས་སོ། །

འོ་ན་རྒྱུ་ཚང་བ་སུས་ཀང་དགག་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་ལསཀང་འགལ་བར་མི་

རོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཡང་གཞན་

གི་སད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་དུ་རྒྱུ་མ་ཚང་བར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །སད་ཅིག་མ་

གཅིག་དང་ཐག་རིང་པོའི་བར་དུ་ཆོད་པ་ལ་མངོན་སུམ་གི་འགལ་བ་འདི་ངེས་མི་

ནུས་པས་རྒྱུན་དང༌། གནོད་བ་གནོད་བེད་ཐག་ཉེ་བ་ལས་ངེས་པར་བེད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཡང་སད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ཚོགས་པའི་གནས་སབས་ཀི་གྲང་རེག་རིགས་འད་

ཕི་མ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་གནས་སབས་སུ་རུང་བར་བེད་ལ། དེ་ཡང་དེའི་

སད་ཅིག་མ་སྔ་མ་མེས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྲད་པའི་དུས་ཀི་ཚ་རེག་དེས་སད་ཅིག་

གཉིས་པའི་གྲང་རེག་རིགས་འད་ཕི་མ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་དངོས་སུ་བསྐྱེད་

ནས་སད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་གྲང་རེག་གི་རྒྱུན་འགགས་པ་ནི་གནོད་བ་ལྡོག་པ་མྱུར་

བའི་དུས་ཡིན་གི། དེ་ལས་དུས་ཐུང་བ་ལ་ཚ་རེག་གི་གནོད་པ་བེད་པའི་ཚུལ་མི་

རོགས་ཤིང་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རོགས་མི་ནུས་སོ། །སྣང་བ་དང་མུན་པ་གནོད་བ་

གནོད་བེད་དུ་ངེས་པའི་ཚུལ་ཡང༌། ཁང་པའི་གྲྭའི་ཕོགས་གཅིག་ན་མུན་པ་དང༌། 

ཕོགས་གཞན་ན་སྣང་བ་གནས་པ་ལས་མུན་པ་སེལ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མུན་

པས་ནོན་པའི་ཕོགས་སུ་སྣང་བའི་སད་ཅིག་གཞན་སྐྱེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་
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ན་མུན་པ་སེལ་བར་བེད་པའི་སྣང་བ་ནི། འགྲོ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཆུ་རླབས་ཀི་

ཚུལ་དུ་རིམ་གིས་ཡུལ་གནོན་པ་ན་མུན་པ་དང་བར་མ་ཆོད་པའི་སྣང་བའི་སད་ཅིག་

གཞན་བསྐྱེད་པ་དེའི་ཚེ། སྣང་བ་དང་ཉེ་བའི་མུན་པ་རིགས་འད་ཕི་མ་བསྐྱེད་པའི་

ནུས་མེད་བསྐྱེད་པར་བེད་ཅིང༌། སྣང་བ་དང་ཉེ་བར་འདུག་པ་དེ་རིགས་འད་ཕི་མ་

བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡུལ་དེར་མུན་པ་འགགས་པ་དང༌། སྣང་བ་

སྐྱེས་པ་དུས་མཉམ་པས་དེ་ལར་རིམ་གིས་སྣང་བས་མུན་པ་སེལ་བར་བེད་དེ། དེ་

ཡང་ཁང་པའི་སྟེང་གཡོགས་ཤིང་བུ་ག་གཞན་མེད་པའི་མུན་པའི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་

པ་ན། སད་ཅིག་དང་པོ་ལ་སྣང་བའི་དངོས་རྒྱུ་སྐྱེ། དེས་མུན་པ་སད་ཅིག་ཐ་མ་རིགས་

འད་ཕི་མ་བེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་བསྐྱེད་སྣང་བ་སྐྱེས་པ་ན་མུན་པ་འགགས་པས་སད་

ཅིག་གསུམ་པ་ལ་ལྡོག་པ་ཡིན་ནོ། །

སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲེལ་རྣམས་སུ་སྣང་མུན་དང་

འདས་ལམ་གིས་ས་བོན་སོང་བ་དཔེ་དོན་དུ་མཛད་པའི་དོན་ཞིབ་ཏུ་མ་རོགས་པར་

སྣང་བའི་བརྒྱུད་རྒྱུས་གནོད་པ་དང༌། སང་བའི་ས་བོན་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་

དངོས་རྒྱུས་དངོས་སུ་གནོད་པར་གཟུང་ནས་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་ན་ངོ་སལ་

གི་སང་བའི་ས་བོན་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ལ་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་སོགས་ཀིས་དངོས་

སུ་གནོད་པར་འདོད་པ་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་འགའ་ཞིག་ཡིན་པས་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་

བཀག་ཟིན་ཏོ། །དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་བུ་ཆོས་ཅན། ཕན་

ཚུན་སངས་འགལ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་གིས་གཅིག་མཚན་ཉིད་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་

གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ནས་ཐ་དད་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན། 
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གཡུའི་ཁ་དོག་སྔོན་པོར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ན་སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམ་པར་མ་བཅད་ན་སྔོན་པོར་ཡོངས་སུ་གཅོད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །སྔོན་པོ་ལ་སེར་པོ་འགོག་པ་ན་སེར་པོ་སྣང་རུང་དུ་བརགས་ནས་དགག་པར་བ་

བ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་མི་རུང་བ་མངོན་སུམ་གིས་དགག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་སྔོན་པོ་འདི་ལ་སེར་པོ་མེད་དེ། ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་

པས་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་ལས་དགག་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྔོན་པོ་ལ་

ཤ་ཟ་འགོག་པ་ཡང་སྔོན་པོ་དེ་ཉིད་ཤ་ཟ་ཡིན་པ་དང༌། ཤ་ཟའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་

མངོན་སུམ་གིས་དགག་ནུས་ལ་ཤ་ཟ་དོན་གཞན་ནི་མངོན་སུམ་གིས་དགག་མི་

ནུས་ཤིང༌། རེས་དཔག་གིས་ཀང་མེད་པར་ངེས་མི་ནུས་སོ། །སྔོན་པོ་སད་ཅིག་མའི་

བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་ཀང་མངོན་སུམ་གིས་རོགས་མི་ནུས་པས་དེ་རག་པ་ཡིན་པ་རེས་

དཔག་གིས་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །སྒ་བཤད་པ་ནི་སྔོན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པ་དེར་

སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས། སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་

པ་དེར། སྔོན་པོའི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པས་མཚན་ཉིད་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་

པ་ཞེས་བའོ། །སྤིར་འགལ་བ་མཐའ་དག་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་དུ་འདུས་ཀང་

དངོས་ཀི་འགལ་བ་གཉིས་གཅིག་གི་ནང་དུ་གཅིག་མི་འདུ་ཞིང༌། བེད་ལས་ཀང་ཐ་

དད་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་ངག་སྨྲ་བ་མི་དམིགས་ཀང་མེད་པ་རོགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །འགལ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་སྨྲ་བ་ཉིད་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་མི་

སིད་ལ། མི་འགལ་བ་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །སྨྲ་བ་དང་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་
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ལ་གཞི་མཐུན་འགོག་པའི་ཚད་མ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཚིག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་

བདག་གཅིག་པ་དང༌། དེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་ཚིག་སྨྲ་བས་

ཆགས་བྲལ་འགོག་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདོད་ཆགས་ཚིག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ན་དེ་ལོག་

པས་ཚིག་སྨྲ་བ་ལྡོག་པ་ངེས་ཀང་དོན་གཞན་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་འདོད་ཆགས་ལོག་པས་

ཚིག་ལ་སོགས་པ་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོར་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་བརོད་འདོད་ལས་སྐྱེ་བར་ཁྱེད་ཀིས་ཁས་བངས་པས་

བརོད་འདོད་དེ་ཉིད་འདོད་ཆགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མིང་འདོགས་ལ་རང་གི་དོན་སོ་སོ་

ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། སིང་རེས་ཀུན་ནས་ཀང་བསླངས་ནས་སྨྲ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལར་ན་ཚིག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ངག་སྨྲ་

བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆགས་བྲལ་དང༌།  ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་བསྒྲུབ་པའི་ལྡོག་པ་

ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་ལྡན་པའི་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ།  ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མཐོང་ཡང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །

འགལ་བའི་གཏན་ཚགིས་བཤད་པ།

གཉིས་པ་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བསྒྲུབ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་

བསྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཀི་དཔེ་གཉིས་བཤད་པ་དང༌། ཞེ་འདོད་ལ་གནོད་པའི་འགལ་

རགས་གསུམ་པ་ཡོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་

གི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། 

ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་གཉིས་པོ་གང་ཞེ་
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ན་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང༌། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་

ངེས་པའོ། །བས་པ་ཉིད་དང༌། སལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་ཉིད་ནི་ཆོས་ཅན། དུང་སྒ་རག་པ་

ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཁྱབ་

པ་གཉིས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་འདི་གཉིས་ནི་ཆོས་ཅན། 

ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་མེད་པ་དང༌། མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས་སོ། །དེ་གཉིས་ནི་ཆོས་ཅན།  འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་

དག་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྔ་མ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིན་

གི་རགས་དང༌། ཕི་མ་འབྲས་རགས་དང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པའི་རང་བཞིན་

གི་རགས་གཉིས་ཀའི་དཔེའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དི་བ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་གཉིས་པོ་

དེ་ནི། སྨྲས་ཆོས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་

འདོད་པ་སོས་པས་ཞེ་འདོད་བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པའི་ཕིར་དེ་ལ་གནོད་པ་འགལ་

རགས་ཡིན་པས། ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་ཀང་ཞེ་བས་འདོད་པ་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་འགལ་

བ་གསུམ་པ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། དཔེར་ན་མིག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། 

གཞན་གི་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མལ་ཆ་དང་སྟན་ལ་

སོགས་པའི་ཡན་ལག་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོས་ཏེ། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་

འདོད་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། མིག་ལ་སོགས་པ་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདུས་ཤིང་

བསགས་པ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་རྡུལ་འདུས་པ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་རིག་རག་པ་གཞན་གི་དོན་
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བེད་པ་ཉིད་དུ་འདོད་དེ། དེས་ན་མིག་སོགས་བདག་རག་པའི་དོན་བེད་པ་འགོག་

ནུས་པས་བསྒྲུབ་བ་ཕིན་ཅི ་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི ་ཕིར་གཏན་ཚིགས་འགལ་

བའོ། །སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོས་འགལ་རགས་འདི་ཡང་བསྟན་ན། རྣམ་འགྲེལ་

བེད་པ་ཁྱེད་ཀིས་དེ་ཅིའི་ཕིར་མ་སྨྲ་ཞེ་ན།  

གཉིས་པ་ནི། ཞེ་འདོད་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་སྔ་མ་འདི་གཉིས་

དང་རིགས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་ཞེས་སོས་ཏེ། གང་གི་ཕིར་གི་དོན་ཏེ་ཞེ་

འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་སྔ་མ་འདི་གཉིས་ཁོ་ནའི་ནང་

དུ་མཚོན་པའི་ཚུལ་གིས་འདུས་པའི་ཕིར། མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། ངག་ཏུ་སྨྲས་ཀང་རུང་

མ་སྨྲས་ཀང་རུང༌། མ་སྨྲས་པ་ཞེ་བས་འདོད་པ་དང་ཞེ་བས་འདོད་པ་དག་ཏུ་སྨྲས་པ་

གཉིས་ལ་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་ནི་བེ་བྲག་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །སྒའི་སྦྱོར་

ཚུལ་ཐ་དད་ཙམ་མ་གཏོགས་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་ལ་འགལ་རགས་

བཞི་ཀ་ཁྱད་པར་མེད་དེ། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། 

ཞེས་སོས་ན་མིག་སོགས་ཁྱད་གཞི་དང༌། བདག་རག་པ་ཁྱད་ཆོས་སུ་གཟུང་བ་ཡིན་

ལ། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གཞན་གི་དོན་བེད་དེ། 

ཞེས་སོས་ན་གཞན་དོན་བེད་པ་ཁྱད་གཞི་དང༌། ཅིག་ཤོས་ཁྱད་ཆོས་སུ་གཟུང་ནས་

སྦྱར་བ་མ་གཏོགས་མིག་སོགས་བདག་རག་པའི་དོན་བེད་པ་འགོག་པ་ལ་ཁྱད་པར་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །འདིར་སོས་པ་ལར་རོད་གཞི་ལ། ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་འགོག་པ་

དང༌། དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་ནས་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་

ལ་གནོད་པ་གཉིས་ཀང༌། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་འགོག་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་
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མེད་དོ། །ཕི་མ་འདིའི་དོན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་

ཏེ། དོན་བེད་ནུས་སྟོང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེས་པར་འགྱུར་རོ། །འགལ་རགས་གཉིས་སུ་

ངེས་པར་འདོད་པ་སོགས་ནི། ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང༌། དེའི་འགྲེལ་པ་འཐད་

ལྡན་སོགས་བལ་བའི་སལ་བ་ཙམ་དང་ཡང་བྲལ་བར་ཟད་དེ། འགོད་ཚུལ་ལ་ཡིན་ན་

ནི། བཞི་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ་ཞེ་འདོད་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པ་ལ་ཟེར་ན། 

གཉིས་སུ་དབེར་མེད་དེ། རྣམ་ངེས་ལས་འགལ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་སྤི་དེ་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་བེད་པ་ཁོ་ནའི་ཕིར་རོ། ཞེས་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་བཤད་པ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མ་ངེས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཚུལ་གཉིས་ལས་གཅིག་

ལྡོག་པ་ནི་མ་གྲུབ་ལ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཀང་ཅིག་ཤོས་རེས་འགྲོ་ལ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་

ཡང་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་རེས་འགྲོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་

རོ། །དཔེར་ན་ངག་སྨྲ་བའི་ལམ་པོ་ཆེའི་མི་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་ཏེ་ངག་སྨྲ་བའི་ཕིར། ཅེས་བ་བ་ལ་བུ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་

འདི་ལ་ལྡོག་པ་ནི་མ་གྲུབ་ལ། རེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་ནི་ཐེ་ཚོ་བ་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆགས་

ཅན་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་མིན་པ་ལ་ཚད་མས་མཐོང་བའི་ཕིར་དང༌། ཆགས་བྲལ་དང་

ཀུན་མཁྱེན་དེ་ལ་ཚིག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་དམ་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དག་ནི་ཡོད་ཀང་རྒོལ་བ་དང༌། ཕིར་

རྒོལ་བ་དག་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་བའི་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་འདི་

ལྷག་ལྡན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་དེ་རེས་ཁྱབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞེས་མི་བ་སྟེ། རགས་དང་
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དགག་བའི་ཆོས་ཀི་གཞི་མཐུན་ཚད་མས་མཐོང་བས་རེས་ཁྱབ་དེའི་ངོར་མེད་ངེས་

ཡིན་ལ། རགས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བསྟན་པ་དང་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་ཚེ་མཉན་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཚུལ་

དེ་གཉིས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང་སྟེ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རོ། །མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་

ཕོགས་གང་རུང་གཅིག་ལ་ཡོད་པ་ཚད་མས་ངེས་ཀང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མ་

མཐོང༌།  མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མ་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན། ལྷ་སྦྱིན་དང༌། མཆོད་

སྦྱིན་ལས་གཞན་པའི་མངལ་འཇོག་པར་བེད་པ་མེད། ཡ་གལ་གང་གིས་བཞག་པ་

མ་ངེས་ཀང་མངལ་ཆགས་པར་ངེས་པ་བཞིན་ནོ། །དཔེར་ན་གསོན་པོའི་ལུས་ནི་

ཆོས་ཅན། བདག་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ་སོག་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

རོ། ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་སྟེ། བེ་བྲག་པ་གསོན་ལུས་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

འདོད་ནས། སོག་ནི་དབུགས་རྒྱུ་བ་སོགས་དང༌། སོགས་སྒས་མིག་འབེད་པ་དང༌། 

འཛུམ་པ་སོགས་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཏན་ཚིགས་དེ་བདག་ཡོད་མེད་ལས་གཞན་པའི་ཕུང་

གསུམ་ལ་གནས་པ་མེད་པ་དང༌། དེ་གཉིས་གཅིག་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། 

དེས་ན་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། ལྡོག་པ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དུ་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ནི།  གསོན་པོའི་ལུས་བདག་དང་བཅས་པ་དང༌། བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་

པ་ལ་གཏན་ཚིགས་སོག་ལ་སོགས་པ་གནས་པར་འགྱུར་བའི་གཞི་དེ་གཉིས་ལས་
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ཕུང་པོ་གཞན་མེད་དེ་བདག་གནས་པ་དང༌། བདག་རྣམ་པར་གཅོད་པ་དག་གིས་

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དེ་དང་

ལྡན་པ་དེས་བསྡུས་པའི་ཕིར་དང༌། གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པའི་སྔ་

ཕི་གཉིས་ཀི་དོན་འདི་དང་གཞུང་འོག་མས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་

འདི་གཉིས་ལས་གཅིག་ལ་གནས་པར་ཡང་ངེས་པ་མེད་དེ་མཐུན་ཕོགས་བདག་

དང་བཅས་པའམ་མི་མཐུན་ཕོགས་བདག་མེད་པ་གང་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀིས་ཤེས་བ་མཐའ་དག་བསྡུས་ལ། དེ་

གཉིས་གཅིག་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མ་མཐོང་བས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །གཞི་གྲུབ་ན་ཡ་གལ་གང་རུང་གིས་ཁྱབ་ཅིང་དེ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་

གཞི་ཚད་མས་ངེས་ཀང༌། ཡ་གལ་གཉིས་དངོས་འགལ་ཡིན་པ་ལ་མི་གནོད་ན། ཡ་

གལ་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་གཞི་ཚད་མས་ངེས་ན། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་གི་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི། རིགས་པའི་ལམ་ལས་འདས་པའི་

འཁྲུལ་པ་ཆེན་པོའ།ོ །

གསུམ་པ་ནི། བདག་ཡོད་མེད་ཀིས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཤིང་དེ་གཉིས་གང་ལ་

ཡོད་མ་ངེས་པ་དེ་བས་ན་གསོན་པོའི་ལུས་དང་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་འབྲེལ་པ་ཅན་

གི་སོག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་དེ་གཉིས་དང༌། མ་བྲལ་ཏེ་བདག་དང་བཅས་པ་དང༌། 

བདག་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ལྡོག་པ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། མཐུན་ཕོགས་མི་
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མཐུན་ཕོགས་དེ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡང་མེད་དེ། བདག་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཅིག་

ལ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །སོག་དེ་བདག་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡང་མེད་ལྡོག་པ་

ཡང་མེད་པས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་གཉིས་མེད་པར་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་

གཉིས་ལ་ཇི་ལར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞེ་ན། བདག་དང་བཅས་བའམ་བདག་མེད་པ་གཉིས་ཀ་

ལས་སོག་དེའི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་གཉིས་ཀ་མེད་པར་ངེས་པ་མེད་དེ། 

བདག་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པར་ངེས་ན། བདག་མེད་ལ་ཡོད་པར་ངེས་དགོས། དེ་

ལ་ལྡོག་པ་མེད་པར་ངེས་ན། དེ་ལ་ཡོད་པར་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་ལ་

རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། བདག་ལ་ལྡོག་པ་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་

དངོས་འགལ་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་གཅིག་བདག་མེད་པར་ངེས་

ན་ཅིག་ཤོས་བདག་མེད་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་

འགྲོ་ལྡོག་མ་མཐོང་བ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་གཉིས་

ཡོད་ན་ཚད་མས་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བདག་མེད་ལ་མེད་པར་

ངེས་ན་བདག་ལ་ཡོད་པར་ངེས་དགོས་པ་ཡིན་གི། བདག་མེད་ལ་ཡོད་པར་ཚད་

མས་མ་མཐོང་བས། དེ་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པ་ཡིན་ཡང༌། དེ་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་མ་

ཡིན་པས་བདག་ལ་ཡོད་པར་ངེས་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སོག་ལྡན་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་

སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་གཉིས་ལ་ཐེ་

ཚེམ་ཟ་བའི་ཕིར་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བདག་དང་བཅས་པ་དང་ཅིག་

ཤོས་བདག་མེད་གང་ལ་ཡང་ཡོད་པར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །
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གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པའི་ཚུལ་དེ་ལར་ན་སྔར་བཤད་པ་དེ་

དག་ཅི་རིགས་པར་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བ་གསུམ་པོ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། འགལ་བ་

དང༌། མ་ངེས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཅི་རིགས་པར་ཚུལ་གསུམ་པ་དག་ལས་ཚུལ་རེ་འམ་

གཉིས་གཉིས་ལ་མ་གྲུབ་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས། 

གཅིག་རབ་མ་གྲུབ་ཐེ་ཚོམ་ན། །མ་གྲུབ་པ་དག་འཁྲུལ་པ་ཅན། །གཉིས་མ་གྲུབ་

པའམ་ཐེ་ཚོམ་ན། །འགལ་བ་དང་ནི་འཁྲུལ་པ་ཅན། ཞེས་བཤད་པ་ལར་འདིར་ཡང་

ཤེས་པར་བ་ལ། དེར་ཡང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ཡིན་གི། རྒྱས་པར་དབེ་ན་

མཉན་བས་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་སུ་སོང་བ་གཞིར་བས་པ་ལ། 

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མངོན་འགྱུར་དང་བཅས་པ་དང༌། ཡིད་དཔོད་ཀིས་ངེས་པ་

དང༌། མེད་པར་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་འཛིན་

པའི་ལོག་རོག་དང༌། ཐེ་ཚོམ་མངོན་གྱུར་དང་བཅས་པ་སོགས་དུ་མ་དབེ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་དངོས་སྟོབས་ཀི་སབས་སུ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་

ལར་སྣང་གི་དཔེ་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གསུམ། རྒྱུ་མཚན་དངོས་དང༌། གང་ལ་

སིད་པའི་ཡུལ་ངོས་གཟུང་བ་དང་དཔེ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སློབ་དཔོན་ཕོགས་

གང་གིས་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་སོས་པ་མ་ཡིན། འདིར་

མ་བཤད་པ་ཅི་ཞེ་ན། སློབ་དཔོན་གིས་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་

དག་ཀང་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་བཤད་ན་ཡང་དེ་འདིར་ནི་མ་སོས་ཏེ། སློབ་དཔོན་གིས་

ལུང་གི་ཡུལ་ལ་སིད་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ་དངོས་སྟོབས་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་

ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་ལ་མི་སིད་པས་དེ་གོ་བའི་ཆེད་དུ་འདིར་མ་བཤད་པའི་ཕིར་
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རོ། །དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་སབས་སུ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་

མི་སིད་དེ། འབྲས་བུའམ་རང་བཞིན་ནམ་མི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་

པ་ཅན་སྔར་ཇི་སད་སོས་པ་ལ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་མི་སིད་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་

གི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གསུམ་པོ་ལས་གཞན་ནི་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལུང་གི་ཡུལ་ལ་སིད་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་དང༌། དངོས་

སྟོབས་ལ་མི་སིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་

པོས་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་འདི་གང་ལ་གསུང་ཞེ་ན། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་

ཡུལ་ལ་མི་སིད་པ་དེ་ལ་བས་ན་ཚུལ་གསུམ་ལུང་ལ་བརེན་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་

བརེན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་དེ་བཤད་དེ། མི་མཁས་པ་ལུང་དེའི་དོན་དཔོད་པ་

དག་ལ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ནི་བསྒྲུབ་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་པའི་

ཕིར། འོ་ན་ལུང་ལས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

ལུང་གི་ཡུལ་ལ་དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་མ་མཐོང་བའི་སྟོབས་ཀིས་ཞུགས་པ་ཕིན་

ཅི་ལོག་གི་རོག་པས་བཞག་པའི་ལུང་ལས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ལར་སྣང་ཁོ་ན་

ཡིན་པས་ན་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡང་གཟེགས་གཟན་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་བེད་པ་

རྣམས་ནི་སྦྱི་ལ་སོགས་པའི་དོན་རྣམས་ལ་འཁྲུལ་བས་རང་བཞིན་ལོག་པར་སྟོན་པ་

སིད་པའི་ཕིར་རོ། །གཟེགས་གཟན་གི་བསྟན་བཅོས་དེ་ལས་སྤི་རང་གི་གསལ་བ་

མཐའ་དག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་བར་ཡང་བཤད། གསལ་

བ་མེད་པའི་བར་ན། སྤི་ཡོད་ན་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པར་ཡང་བཤད་པས་སྤི་
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གཅིག་པུའི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་བ་འགལ་བ་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་ཁས་བངས་པས་དེའི་

རེས་འབྲང་གཉིས་ཚུལ་གསུམ་ལུང་ལ་བརེན་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་མཐུན་པ་གཉིས་

བཀོད་ནས་གསལ་བའི་བར་ན་སྤི་ཡོད་མེད་མི་མཐུན་པར་རོད་པ་ནི། བསྟན་བཅོས་

མཁན་པོས་དངོས་འགལ་གི་ཡ་གལ་སོ་སོ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཁྱབ་བ་གཉིས་ཁས་

བངས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་

བའོ། །གསུམ་པ་ནི། དངོས་པོ་རོབས་ཞུགས་ཀི་བདག་དང༌། འབྲས་བུ་དང་མི་

དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དག་ལ་ནི་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་དེ་མི་སིད་

དེ་ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་གསན་པར་འདུག་པ་ཚང་

བའི་ཕིར། དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ལ་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་དངོས་འགལ་གི་ཡ་

གལ་སོ་སོ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཁྱབ་བ་འགལ་བ་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་འདུས་པ་མི་

སིད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། པེ་ལུ་ཀས་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། པེ་ཐ་རས་

བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ། །དང་པོ་ནི། གཟེགས་གཟན་གི་སློབ་མ་གཉིས་ལས། 

ལུ་ཀས་སྤི་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་

བར་བཤད་པ་མཐོང་ནས།  གསལ་བའི་བར་ན་ཡང་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་

གི་རགས་ནི། འདིར་དཔེ་ནི་གང་ཞིག་ཕོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅན་

ན་གནས་པ་སྤི་རང་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གསལ་བ་དག་དང་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་འཕྲོད་

འདུ་རོགས་པར་མངོན་པར་འབྲེལ་བ་དེ་ནི་གསལ་བ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་བར་

ཐམས་ཅད་ན་གནས་པས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་སྤི་ཡང་
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ཕོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་གསན་པ་རང་དང་འབྲེལ་པ་ཅན་

གསལ་བ་དག་དང་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་འཕྲོད་འདུ་རོགས་པར་འབྲེལ་ལོ། །ཁྱབ་པ་

བསྒྲུབ་པ་ནི། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གསལ་བ་དེ་དང་འབྲེལ་པ་ཅན་གི་རང་བཞིན་

ཙམ་གི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ངང་ཅན་ཆ་མེད་ཀི་རག་པ་དེ། དེའི་ཡུལ་ན་འདུག་པའི་

རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། ཡུལ་གང་ན་རས་གང་མེད་

པ་དེ་ནི་དེའི་ཡུལ་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས་ཁྱབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཅེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྦྱོར་བ་གཉིས་པ་ཡང་པེ་ཐ་རས་གསལ་བའི་བར་ན་ཡོད་ན། 

དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པར་བཤད་པ་མཐོང་ནས་གསལ་བའི་བར་ན་ཡོད་པ་

འགོག་པར་བེད་པ་ནི་ཡོད་ན། དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་ལས་གང་ཞིག་གང་

ན་མི་དམིགས་པ་དེ་ནི་དེ་ན་མེད་དེ། དཔེར་ན་གཞི་འགའ་ཞིག་ན་བུམ་པ་མེད་དོ། 

ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་ཡིན་ལ། གསལ་བའི་བར་རྣམས་ན་ཡང་ཡོད་ན། དམིགས་པའི་རིག་

བར་གྱུར་པའི་སྤི་མི་དམིགས་ཞེས་བ་བའོ། །དོན་བསྡུ་བ་ནི། མི་དམིགས་པ་འདི་

དང་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། གཞི་ཆོས་ཅན་སྤི་གཅིག་ལ་

གསལ་བ་མེད་པའི་བར་སྟོང་ན་ཡོད་དམ་མེད་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པར་བེད་དོ། །ཚུལ་

གསུམ་ལུང་ལ་བརེན་ནས་སྤི་གཅིག་པོ་འདི་ལ་ཕན་ཚུན་དངོས་སུ་འགལ་བའི་དོན་

དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་སོ། །

སྒྲུབ་ངག་ག་ིཡན་ལག་དཔེ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་དཔེ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དཔེ་ཡང་དག་གི་
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མཚན་ཉིད་དང༌།  དཔེ་ལར་སྣང་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཚུལ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ལས་ལོགས་སུ་དཔེའི་མཚན་

ཉིད་དངོས་སུ་སོས་མི་དགོས་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་

མི་སྟོན་ན་དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་

པས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང༌། ལར་སྣང་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་རེས་སུ་དཔེ་དང་དཔེ་ལར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དབེ་བ་དང་

བཅས་པ་ཅིའི་ཕིར་མི་སྟོན་ཅེ་ན། དཔེ་ཞེས་བ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་ནི་

ཚུལ་གསུམ་ལས་ལོགས་ཤིག་ན་བསྟན་དགོས་པ་ཡང་མེད་དེ། གཏན་ཚིགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་སོས་པ་དེ་ཙམ་གིས་དཔེ་ཡང་དག་གི་དོན་རོགས་པས་

སོ། །དཔེ་མེད་ན་ཁྱབ་པ་ཇི་ལར་ངེས་ཞེ་ན། དཔེ་མེད་ཅེས་མི་ཟེར་གི་གཏན་ཚིགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་ལོགས་ཤིག་ན། དེར་མ་འདས་པའི་བཤད་པར་

བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དཔེའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ནི། དཔེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་

ཆེད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནུས་པའི་

ཕིར་མ་བསྟན་ཏོ། །དེས་ན་དཔེ་ཡང་དག་དེའི་མཚན་ཉིད་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བརོད་མི་དགོས་ཤིང་མ་བརོད་དེ། དེ་དངོས་སུ་མ་བརོད་

ཀང་དོན་གིས་གོ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྦྱིའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པས་དོན་གིས་གོ་བ་དང༌། བེ་

བྲག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པས་དོན་གིས་གོ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་བཤད་པས་དཔེའི་མཚན་ཉིད་གོ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་
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ནི་གཞི་འགའ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་དང༌། མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་ཐམས་ཅན་ལས་ལྡོག་པའི་ཚུལ་དུ་བེ་བྲག་མེད་པར་བཤད་ལ་ཁྱབ་པ་ངེས་

པའི་གཞི་དེ་ཉིད་དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གོ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡང་བེ་བྲག་ཏུ་ནི་ཁྱབ་པ་སྟོན་པའི་ཚེ་འབྲེལ་བ་ངེས་པར་བསྟན་

པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་དང་རང་བཞིན་གཉིས་ནི་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བས་

མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅིང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ན་དང་བདག་

གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་དེ་ཙམ་གི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཡིན་པས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པ་དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་བསྟན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །སྦྱི་

གསལ་བའི་མཐར་ཐུག་པས་སྦྱིའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཡང་སྟོན་པར་བེད་པས་བེ་བྲག་གི་

མཚན་ཉི་ལ་མ་ལོས་པར་གང་ཡང་རུང་བས་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ན་དུ་

བ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་ལ་དཔེར་ན་ཚང་མང་བཞིན། མེ་མེད་ན་དུ་བ་གང་ན་ཡང་

མེད་དེ། དཔེར་ན་གཞན་པ་ཆུ་ཀླུང་ལ་བུའོ། ཞེས་བསྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་དང༌། གང་

ན་བས་པ་ཉིད་ཡོད་པ་དེ་ན་མི་རག་པ་ཉིད་ཡོད་པས་ཁྱབ་ལ་དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། 

མི་རག་པ་ཉིད་མེད་ན་བས་པ་ཡང་མི་སིད་དེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བདག་ལ་བུའོ་

ཞེས་བཤད་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཔེ་ཡང་དག་གིས་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་སྟོན་ཅིང་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་

ཡང་དཔེ་ཡང་དག་ལ་ངེས་པར་བལོས་ཏེ། ཁྱབ་པ་དཔེས་སྟོན་པ་ལས་གཞན་དུ་ན་

མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང༌། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་དག་ལ་མེད་པས་ཇི་

སད་བསྟན་པའི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་པ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །བེ་བྲག་གི་
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མཚན་ཉིད་ཀང་དེ་ལས་གཞན་དུ་བསྟན་པར་མི་ནུས་ཏེ། འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་

ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེའི་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་དཔེ་ལ་ངེས་པའམ་རང་བཞིན་གི་རགས་ནི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་གིས་ཁྱབ་པ་དཔེས་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། དཔེ་ཡང་དག་

དེའི་ཚུལ་ནི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་བསྟན་པས་དེ་སྟོན་མི་

ནུས་པའི་དཔེ་རྣམས་ལར་སྣང་དུ་གོ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་

དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེ་ཡང་དག་གི་ཁྱབ་པ་སྟོན་པར་བཤད་པ་དགོས་

པ་ཡོད་དེ། དེ་ལར་བཤད་པ་འདིས་ནི་ཁྱབ་པ་སྟོན་མི་ནུས་པའི་དཔེའི་ཉེས་པ་རྣམས་

ཀང་ཡང་དག་ཡིན་པ་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཐུན་དཔེ་

ལར་སྣང་དགུ་བཤད་པ་དང༌། མི་མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་དགུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པའི་དཔེ་ལར་སྣང་གསུམ་དང༌། བོ་སྐྱོན་

ཞུགས་པ་གསུམ་དང༌། སྒ་སྐྱོན་ཞུགས་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་ནི་ཆོས་ཅན། 

རག་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སེམས་པའི་ལས་བཞིན་ནོ།  

ཞེས་བཀོད་པའི་དཔེ་མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། མཐུན་དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག་

དེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པའི་ཕིར་ཏེ་སེམས་པའི་ལས་མི་རག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་གཞན་འད་བ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་གཏན་

ཚིགས་ཀིས་སྟོང་པའི་ཕིར་ཏེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ལུས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བེ་བྲག་པ་རྡུལ་ཕྲན་རག་པར་འདོད་

པའི་ཕིར། བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནི་གཞན་འད་བ་ལ་རགས་ཟུར་ཕི་མ་རགས་
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ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་མི་རག་པ་དང་ལུས་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་འདོད་ཆགས་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་ངག་སྨྲ་

བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ་སྨྲ་བའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་ལམ་པོ་ཆེའི་མི་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་བཀོད་པའི་དཔེ་དེ་བོ་སྐྱོན་ཅན་གི་

མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། མཐུན་དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆོས་དེ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་མི་འགྲོ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རོ། །མི་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། འཆི་

བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན། 

ལམ་པོ་ཆེའི་མི་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནི་གཞན་འད་བ་ལ་རགས་ཟུར་ཕི་མ་ལ་སོགས་

པ་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ལམ་པོ་

ཆེའི་མི་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་རགས་ཟུར་ཕི་མ་རགས་ཆོས་གཉིས་ཀ་དེ་ལ་ཡོད་

མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པ་ནི་དཔེར་ན་གང་སྨྲ་བ་དེ་ནི་འདོད་ཆགས་

ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། སླར་རང་ལ་རྒོལ་བར་འདོད་པའི་མི་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་

བའི་དཔེ་དེ་སྒ་སྐྱོན་ཅན་གི་མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། མཐུན་དཔེར་བཀོད་པ་

གང་ཞིག་རེས་ཁྱབ་མེད་པ་རེས་འགྲོ་དང་ལྡན་པ་ལར། སྒས་བཀོད་པའི་ཕིར་རོ། །རེ་

སུ་འགྲོ་བ་ཡོད་ཀང་རབ་ཏུ་མ་བསྟན་པ་ནི་དཔེར་ན་བས་པའི་ཕིར་སྒ་ནི་མི་རག་པ་

སྟེ། བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །གཞན་འད་བ་ལ་རགས་ཟུར་ཕི་མ་རེས་ཁྱབ་
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ཡོད་ཀང་སྒས་མ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ནི་

གང་མི་རག་པ་དེ་ནི་བས་པའོ། །དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་སྟེ་རེས་

ཁྱབ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་ནི་ཆོས་མཐུན་པས་དཔེ་ལར་སྣང་

བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་སྨྲ་བ་པོའི་ཉེས་པས་སྒའི་སྐྱོན་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

དོན་རེས་དཔག་གི་སབས་སུ་སྒའི་སྐྱོན་ཞུགས་པས་ཀང་རྒོལ་བ་ཕམ་པའི་གནས་

སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་དང༌། བོ་སྐྱོན་ཞུགས་པ་དང༌། སྒ་

སྐྱོན་ཞུགས་པའི་དཔེ་ལར་སྣང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་མི་མཐུན་པ་ནི་དཔེར་

ན་སྒ་རག་སྟེ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དཔེར་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བཞིན་ཞེས་པའི་དཔེ་

དེ་དོན་སྐྱོན་ཅན་གི་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག་བོ་

སྐྱོན་དང་སྒ་སྐྱོན་མ་ཞུགས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ལས་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་རག་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །ལ་སོགས་པས་སེམས་པའི་ལས་

ནི་རག་པ་ལས་མ་ལོག་པ་སྟེ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་

ཞེས་པ་ནི་རགས་ཆོས་གཉིས་ཀ་ལས་མི་ལྡོག་པ་ཅན་དག་ཡིན་ནོ། །ཕི་མ་གཉིས་ལ་

ཡང་སྔ་མ་ལར་རིགས་པར་སྦྱར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་རགས་དང་ཆོས་དང་གཉི་ག་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་དཔེར་ན་དང་སོང་སེར་སྐྱ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པའམ་ཡིད་ཆེས་པ་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཟད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རགས་སུ་གྱུར་པ་སར་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 628  

མའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སོགས་པའི་མན་ངག་སར་མའི་དཔད་ཤེས་པའི་ཚད་མ་ཕུལ་དུ་

ཕིན་པ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་བརམས་ནས་བསྟན་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། ཞེས་

བ་བ་ལ་བུའོ། །འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་དཔེ་གཏན་ཚིགས་འདིའི་བསྒྲུབ་

པར་བ་བའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་དང་ཆགས་བྲལ་

ལས་ལོག་མ་ལོག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རོ། །འདིར་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེ་ནི་གང་ཞིག་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་གང་ཡིན་བ་དེས་ནི་སར་མའི་

དཔད་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་བརམས་ནས་བསྟན་པས་ཁྱབ་

སྟེ། དཔེར་ན་གཅེར་བུ་པའི་སྟོན་པ་ཁྱུ་མཆོག་དང་སོད་རིས་ལ་སོགས་པ་ལ་བུ་སྟེ། 

ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ལས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་དཔེ་

ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཡིད་ཆེས་པ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལས་

ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

སྦྱོར་བ་ཕི་མ་ནི་གཏན་ཚིགས་སྔ་མའི་མི་མཐུན་དཔེ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། གཏན་

ཚིགས་ནི་སྔ་མ་ཡིན་ཏེ་དང་སོང་སེར་སྐྱ་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་

ཆགས་བྲལ་མ་ཡིན་ཏེ། སར་མ་ཤེས་པའི་བསྟན་བཅོས་མ་བརམས་པའི་ཕིར་ཅེས་

པ་སྟེ་རགས་དང་དགག་བའི་ཆོས་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་ཞིང་མི་མཐུན་དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་ཟློག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བའི་ཕིར་ཡང་མི་རུང་ངོ༌། །སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་དཔེར་

ན་ངེས་བརོད་ཀི་རིག་བེད་དང༌། སན་ངག་གི་རིག་བེད་དང༌། མཆོད་སྦྱིན་ཅན་གི་
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རིག་བེད་དང༌། རིག་བེད་གསུམ་རིག་པའི་བྲམ་ཟེས་ནི་ཆོས་ཅན། སེར་སྐྱ་ལ་

སོགས་པའི་མི་འགའ་ཞིག་གིས་བརོད་པར་འདོད་པའི་ཚིག་ཚད་མར་བཟུང་བར་མི་

བ་སྟེ། སེར་སྐྱ་སོགས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་བ་བ་

ལ་བུའོ། །འདིར་གཏན་ཚིགས་དེ་ལྡོག་པ་སྟོན་པའི་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ནི་གང་

གི་ཚིག་གསུམ་རིག་པའི་བྲམ་ཟེས་ཚད་མར་བཟུང་བར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་མི་ལྡན་ཏེ། དཔེར་ན་དང་སོང་གོའུ་ཏ་མ་དང་དང་

སོང་རྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་བུ་ཀཱ་མཱ་ཤ་ལ་སོགས་པའི་སར་མ་ཤེས་པའི་བསྟན་

བཅོས་རྣམས་བེད་པ་ལ་བུའོ། །གོའུ་ཏ་མ་ནི་དག་སོང་ཡིད་ལས་བྱུང་བའོ། །གོའུ་ཏ་

མ་ལ་སོགས་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་

ལྡན་པ་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །མི་མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་

དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག་གཏན་ཚིགས་ཆགས་ལྡན་ལས་ལོག་མ་ལོག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བའི་ཕིར་རོ། །

རགས་ཆོས་གཉི་ག་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ར་བའི་གཏན་ཚིགས་ནི་དཔེར་ན་

སེར་སྐྱ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་

ཐོབ་པ་བདག་གིར་བེད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། དེའི་རེས་སུ་ལྡོག་པར་སེད་པ་

ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཅེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །འདིར་དེའི་ཆོས་མཐུན་པའི་

དཔེ་ནི་གང་ཞིག་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང༌།  ཀུན་ཏུ་

འཛིན་པ་མེད་དེ། དཔེར་ན་ཁྱུ་མཆོག་ལ་སོགས་པ་ལ་བུ་སྟེ། ཁྱུ་མཆོག་ནི་བིན་པ་ན་

ཅུང་ཟད་ཀང་མི་ལེན་པས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད། དེ་མེད་པས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་
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ཡང་མེད་དོ། །བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

དང༌། བསྒྲུབ་པའི་ཆོས་རགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་དག་མི་

མཐུན་དཔེ་ཁྱུ་མཆོག་ལ་སོགས་པ་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །རགས་

དེའི་མི་མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ་མི་མཐུན་དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག་རགས་

ཆོས་གཉིས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་རག་ན་མ་བས་པས་

ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་པའི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་པའི་མི་མཐུན་དཔེ་བས་

མི་རག་ལས་ལོག་མ་ལོག་དཔོད་པ་ལར་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ། ལྡོག་པའི་ཁྱབ་པ་གཏན་མེད་པ་ནི་དཔེར་ན་ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་

ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྨྲ་བའི་ཕིར་ཅེས་པ་ལ་

བུའོ། །དེའི་མི་མཐུན་དཔེ་སྟོན་པ་ནི། གང་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ཉིད་མེད་

པ་དེ་ནི་ངག་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རོའི་དུམ་བུ་བཞིན་ཞེས་བ་བ་ལ་བུ་སྟེ། གལ་

ཏེ་རོའི་དུམ་བུ་ལས་ཆགས་ལྡན་དང་ངག་སྨྲ་བ་གཉི་ག་ལྡོག་པ་ཡིན་མོད་ཀི་འོན་ཀང་

ལྡོག་པའི་ཁྱབ་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །རགས་ཆོས་གཉིས་མེད་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་ཐམས་ཅད་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བར་ཆགས་པ་ལོག་སྟོབས་ཀིས་ངག་སྨྲ་བ་

ལྡོག་པས་ཁྱབ་པར་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རོའི་དུམ་བུ་ཆོས་ཅན་གཏན་ཚིགས་

དེའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡོད་མེད་ཀི་མི་མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། དེའི་མི་མཐུན་དཔེར་

བཀོད་པ་གང་ཞིག་རགས་ཆོས་གཉིས་མེད་པ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་ཡང་ལྡོག་ཁྱབ་མེད་

པས་མ་བསྟན་པའི་ཕིར། ལྡོག་པའི་ཁྱབ་པ་ཡོད་ཀང་རབ་ཏུ་མ་བསྟན་པ་ནི་བས་

པས་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཆོས་མི་མཐུན་པ་དཔེར་ན་སྒ་ནི་བས་པའི་ཕིར་མི་
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རག་པ་སྟེ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །སྦྱོར་

བ་དེས་ནི་ར་བའི་གཏན་ཚིགས་བསྟན་པ་ཡིན་གི། ལྡོག་ཁྱབ་ཡོད་ཀང་མ་བསྟན་

པའི་དཔེ་ནི། སྒ་ནི་མ་བས་པའི་ཕིར་རག་པ་སྟེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་

བའོ། །ལྡོག་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ནི་དཔེར་ན།  གང་མ་བས་པ་དེ་ནི་རག་པ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་བ་བ་ལ་བུའོ། །དཔེ་དེ་ནི་ཆོས་མི་

མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ་མི་མཐུན་དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག་སྔ་མས་ལྔོག་ཁྱབ་

ཡོད་ཀང་མ་བསྟན་པ་དང༌། ཕི་མས་ལྡོག་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར་

རོ། །རག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅེས་པ་ལས་ལོག་ནས་བསྟན་པའོ། །གཞན་དོན་རེས་

དཔག་ལར་སྣང་འདི་དག་ནི། རྒོལ་བ་དཔད་པ་མ་དག་པས་ཁ་ཅིག་དོན་སྐྱོན་མ་

ཞུགས་ཀང་སྒ་ལོག་པར་སྦྱར་བ་ཡིན་ལ།  ཕལ་ཆེར་དོན་སྐྱོན་དང༌། སྒའི་སྐྱོན་

གཉིས་ཀ་དང་བཅས་པས་དཔེ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམས་ནི་དཔེ་ལར་སྣང་བར་ཤེས་

པར་བའོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་ན་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་

སྒ་བོ་དོན་གསུམ་གི་སྐྱོན་གསུམ་དང་བྲལ་བ་སྟོན་ནུས་པར་བཤད་པའི་དོན་གི་

དབང་གིས་སྔར་བཤད་པའི་དཔེ་དེ་རྣམས་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པ་གསལ་བར་རིག་

པར་བའོ། །དཔེ་ལར་སྣང་བ་དེ་དག་གི་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་རེས་ཁྱབ་དང༌། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལ་

མེད་པ་ཉིད་ངེས་པ་ཉིད་དམ་བེ་བྲག་གི་མཚན་ཉིད་འབྲས་རང་གི་རགས་ཀི་རེས་སུ་

འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པར་མི་ནུས་པ་དེའི་ཕིར། དཔེ་ལར་སྣང་བ་དེ་དག་ལ་
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བརེན་ནས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་མི་ནུས་ཀང༌། བེ་བྲག་གི་མཚན་ཉིད་ཁོང་དུ་

ཆུད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། བརོད་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་ཀང་ཕ་

རོལ་པོའི་དོན་ངེས་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

མཐའ་གཅགི་ཏུ་འཛནི་པའ་ིལྗོག་རྗོག་སལེ་བྱདེ་སུན་འབྱནི་

བཤད་པ།

གཉིས་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་སེལ་བེད་སུན་འབིན་བཤད་པ་

ལ་གཉིས། སུན་འབིན་ཡང་དག་དང༌། སུན་འབིན་ལར་སྣང་ངོ༌། །དང་པོ་ནི། སྔར་

བཤད་བའི་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཉིད་དང་ལ་སོགས་པས་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པ་བསྟན་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་སོགས་ཀི་ལན་

ཕིར་རྒོལ་གིས་སྨྲ་བ་ནི་སུན་འབིན་པ་དག་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་ངག་ནི་རྒོལ་བའི་

རེན་ཅན་དང༌། སུན་འབིན་ནི་ཕིར་རྒོལ་གི་རེན་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྒོལ་བས་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་འགོད་པར་ཁས་བངས་ནས་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་བརོད་པ་

དང༌། འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་ན་ཕིར་རྒོལ་གིས་འདི་ནི་

འགལ་བའོ། །འདི་ནི་མ་ངེས་པའོ་ཞེས་སོགས་སྐྱོན་ལ་སྐྱོན་དུ་བརོད་པ་ནི་རྒོལ་བའི་

མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་འགྲུབ་པའི་གེགས་བེད་པས་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཡིན་

ནོ། །རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་ནུས་པ་ཁོ་ན་སུན་འབིན་དུ་འགྱུར་བ་

མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བའི་འདོད་པ་མ་གྲུབ་པ་བས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་

སུན་འབིན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་རྒོལ་བ་རང་གི་འདོད་པའི་དོན་གཞན་

གིས་ངེས་པར་བེད་འདོད་པ་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་བས་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བས་པ་
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ཞེས་ཀང་བའོ། །སྔར་བཤད་པ་ལར་བསྒྲུབ་པའི་སྐྱོན་མ་ཚང་བ་དང་འགལ་བ་ལ་

སོགས་པ་སོས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཕིར་རྒོལ་གི་སྐྱོན་དུ་

བརོད་པ་ནི་སུན་འབིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཕ་རོལ་པོ་རྒོལ་བའི་འདོད་པའི་འགྲུབ་པ་ལ་

གེགས་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེའི་སྐྱོན་བརོད་པ་ཡང་སུན་འབིན་དུ་འདུས་པ་ཡིན་

ནོ། །སློབ་དཔོན་དུལ་བ་ལྷས་ཚིག་གང་གིས་སྐྱོན་རྣམས་སྒོགས་པར་བེད་པ་དེ་ནི་

སུན་འབིན་པ་ཞེས་བའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སུན་འབིན་པ་ལར་སྣང་བ་ནི་སྐྱོན་མ་ཡིན་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་བརོད་

པའི་ལག་ཆོད་རྣམས་ཏེ། ལན་རྣལ་མ་མ་ཡིན་པ་ལ་ལན་ལར་སྣང་བ་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པའི་སྐྱོན་བརོད་པ་ནི་ལག་ཆོད་རྣམས་ཡིན་ནོ། །ལག་ཆོད་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་ནི་

རང་གིས་ཕ་རོལ་ལ་བརོད་པའི་སྐྱོན་རང་ལ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་མཚུངས་པར་འཇུག་

པ་རྣམས་ཡིན་ལ། རྒྱས་པར་ནི་ལན་ལོག་པ་མཐའ་དག་ལག་ཆོག་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །ཕ་རོལ་པོའི་འདོད་པ་སྐྱོན་མེད་ལ་

སྐྱོན་དུ་བརོད་པ་ད་ལའི་རོད་པ་སྨྲ་བ་ངན་པ་ཁ་ཅིག་གིས་སྨྲ་བ་ལར་ན་ནི་ཚར་བཅད་

པར་བ་བའི་གནས་མཐར་ཐུག་པར་བཤད་ལ། དེ་ནས་ལུགས་ངན་པ་མི་འདོར་ན་

རོད་པ་བ་བའི་གནས་མ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་བཏང་སོམས་སུ་བ་བར་གསུངས་

སོ། །སྔར་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ན་སྐྱེ་བོ་མཁས་པས་གདུལ་བ་

འོས་སུ་གྱུར་པ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་དུ་བཀི་བར་བེད་པ་ལ་ནི་

ཐོག་མར་རང་གིས་ལམ་གི་ངོ་བོ་དང་གྲངས་དང་གོ་རིམས་རྣམས་ཚད་མས་ལེགས་

པར་ངེས་ནས། དེ་ནས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་
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སུན་འབིན་གིས་ཉམས་སོད་པར་བེད་ལ། སྒྲུབ་ངག་ལ་བརེན་ནས་མཐའ་གཉིས་སུ་

འཛིན་པའི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་ཞིང༌། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དོན་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་བེད་

པ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་དམུས་ལོང་གིས་མིག་དང་མི་ལྡན་པ་གཞན་ལམ་དུ་ཁིད་

པར་བེད་པ་དང་འད་བས་གདུལ་བ་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པར་འདོད་པའམ་རང་ཉིད་

གཅིག་པུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

གཞུང་རྒྱས་པར་ཉན་པར་མ་ནུས་ནའང༌། འདི་ཙམ་གིས་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བས་

ནས་ཚད་མ་དང་ཚད་མ་ལར་སྣང་ཕེ་བའི་མན་ངག་གིས་ལོག་པའི་ལམ་ལ་གཞན་

གིས་བཀི་མི་ནུས་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བའོ། །

སེ་སྣོད་འཛིན་པར་རློམ་པ་རྣམས་ཀང༌། གཞུང་འདི་དག་ནི་གདམས་དག་གི་

གནད་མི་སྟོན་པའི་ཕིའི་གོ་རྒྱ་གཅོད་པ་ཙམ་དུ་མཐོང་ནས་སྒྲུབ་པ་བེད་འདོད་སྐྱེས་

པའི་ཚེ། འདོར་བར་སྣང་བས་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་གནས་འདི་ལ་

གཟབ་པར་བའོ། །ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་སེ་བདུན་པོ་

གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པར་བེད་ཅིང༌། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་

བསླབ་པའི་དམིགས་པ་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་

པའི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཚད་མ་མདོའི་མཇུག་ཏུ། ཕི་རོལ་པའི་རོག་གེ་ལ་བརེན་

ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་མི་ནུས་པར་གསུངས་པ་ཡང་ལོག་པར་གོ་ནས་ནང་

རིག་གི་བསྟན་བཅོས་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པར་འདོད་པ་ནི་ལོག་པར་རོག་པ་ཆེན་པོ་

ཡིན་པས་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་
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ཞེས་བ་བ་གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའི་བཤད་

པའོ། །

བཞི་པ་མཇུག་གི་དོན་ལ་གཉིས། མཛད་པ་པོ་གང་གིས་མཛད་པ་དང༌། སྒྱུར་

བེད་གང་གིས་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། བསྟན་བཅོས་རིགས་པའི་ཐིགས་པ་ཞེས་

བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀི་གྲགས་པས་མཛད་པ་རོགས་སོ།།  །།

གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་གང་གི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏ་དང༌། དཱ་ན་ཤི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གི་

ལོཙྪ་བ་བནེ་ཡེ་ཤེས་སེ་ལ་སོགས་པས་རྒྱ་གར་གི་སད་ལས་བོད་ཀི་སད་དུ་བསྒྱུར་

བའོ། །    ། །

སྒྲུབ་དང་སུན་འབིན་འོད་སྟོང་སྤོས་པ་ཡིས། །ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་མུན་པ་ཀུན་

བཅོམ་སྟེ། །ལམ་དང་ལམ་མིན་འབེད་པའི་ཐབས་ཀི་མཆོག །གཞུང་འདིའི་ཚིག་

དོན་ཙམ་ཞིག་གསལ་བར་བཤད། །ཕི་རོལ་དོན་བསྒྲུབ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་

ལུགས། །ཚུལ་གཉིས་འབེད་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཡི། །རྒྱལ་རྔ་བདུན་པ་དཔལ་ཆེན་

ཆོས་མཆོག་གིས། །ཇི་ལར་བཀལ་བའི་བཞེད་པ་ཇི་བཞིན་བཤད། །སེ་བདུན་

རིགས་པའི་དེ་ཉིད་མ་རོགས་པར། །རེ་གཅིག་དབེན་པར་སྒྲུབ་ལ་བརོན་བེད་

ཅིང༌། །རིམ་གཉིས་ཟབ་དོན་སོམ་པར་འདོད་པ་ཡང༌། །གཟུགས་ལ་དམུས་ལོང་རྣམ་

དབེ་བེད་དང་མཚུངས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་རིགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ། །བོ་གྲོས་ཉམ་

ཆུང་སྦྱངས་པའི་སྟོབས་དམན་པས། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ནོངས་པའི་ཚོགས་མཆིས་

ན། །བ་མ་ལྷར་བཅས་རྣམས་ཀིས་བཟོད་པར་མཛོད། །བདག་ཀང་དེང་ནས་ཚེ་

རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལམ་ངན་སྟོན་པའི་བཤེས་དང་མི་ཕྲད་ཅིང༌། །ཐེག་མཆོག་
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དགེ་བའི་བཤེས་ཀིས་རེས་བཟུང་སྟེ། །ཡང་དག་རིགསཔའི་སྣང་བ་རྒྱས་བེད་

ཤོག །དེ་ལའི་དགེ་བ་རབ་དཀར་ཅི་ཡོད་དེས། །སྡུག་བསྔལ་གཞན་དབང་གྱུར་པའི་

མ་རྣམས་ཀུན། །འཆིང་བེད་”སེད
1
་པའི་ཞགས་པ་ཀུན་བཅད་དེ། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་

བའི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པར་ཤོག །

རིགས་པའི་ཐིགས་པའི་འགྲེལ་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་

ཞེས་བ་བ་འདི་རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་པ་ཆེན་པོ་རེ་བཙུན་དམ་པ་རེད་མདའ་པ་ཀུ་མ་

ར་མ་ཏིའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པའི་སོན་ལམ་

ལེགས་པར་གྲུབ་པ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་

བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། མཁས་གྲུབ་གངས་ཅན་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་གི་ཞལ་

སྔ་ནས་དང་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་བཀའ་དིན་ལས། བཤེས་

གཉེན་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་བོ་གྲོས་ལ་སོགས་པ་སོམ་བརོན་སེ་སྣོད་འཛིན་

པ་དུ་མས་བསྐུལ་ནས་རིགས་པ་སྨྲ་བ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་འབྲོག་རི་བོ་ཆེ་དགེ་

ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་སྦྱར་བའོ། །ཡི་གེ་པ་ནི་སོམ་བརོན་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་

རིན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ལོ། །འདིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །

༈ ཨོཾ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་

རྒྱས་འགྲོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕིར་བཀ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱིན་འཛད་མེད་དལ་འགྲོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ།། །།སརྦ་མང་ལཾ།།  །།

1 [མ་ཕི། ༦༣ན༡ན། ཞོལ། ༦༢བ༦ན།  སྐུ། ༦༧བ༤ན།  སེད    བ། ༦༣བ༤ན།  སིད]
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པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། ། 

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

དི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། ། 

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །
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