
རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།

༼ཏ༽

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།



༄༅།།རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆྗེན་གི་གསུང་

འབུམ་བཞུགས་སོ།།

༼ཏ༽

མཛད་པ་པོ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། 

༡༣༦༤---༡༤༣༢



སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་དེབ་སྤྱིའི་ཨང་།

SJRB-0376

བཀྲས་ལྷུན་ཤིང་པར་དུ་མ་ཚུད་པའི་གསུང་འགའ་ཞིག་

པར་རྩ་འདྲ་མིན་ནས་བཏུས་ཏེ་བསྒྲིགས།

སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟོས།

སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

༢༠༢༢ ཟླ་དང་པོར་གསར་དུ་བསྒྲིགས།

སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་དྲ་བྱང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིག་འབྲེལ་དྲ་བྱང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

པར་སྐྲུན་གྱི་བདག་དབང་སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོར་ཡོད།

http://www.serajeyrigzodchenmo.org
mailto:serajeyrigzodchenmo%40gmail.com?subject=


 i  

དཀར་ཆག

མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།  ..................................................................... vi

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།  .............................................................................. ix

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ། ............ 1

སེ་བདུན་གི་དོན་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ། ..................................................2

མཆོད་པར་བརོད་ཅིང་བཤད་པ་དམ་བཅའ་བ། .............................................3

བཤད་པ་དངོས་ཉེ་བར་དགོད་པ། ...............................................................5

ཤེས་བྱེད་ཀི་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ། ................................................................24

བོ་དེས་ཡུལ་རོགས་པའི་ཚུལ། ......................................................................35

སྣང་བ་དང་སེལ་བ་བརག་པའི་ཚུལ། ...............................................................47

བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱེད་བརག་པའི་ཚུལ། .......................................................... 71

འབེལ་བ་དང་འགལ་བ་བརག་པའི་ཚུལ། ......................................................... 81

འགལ་བའི་དོན་ངེས་པར་བྱ་བ། ................................................................... 103

ཤེས་བྱེད་ཚད་མའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བྱ་བ། ...............................................112

མཚན་གཞི་སོ་སོའི་དོན་བཤད་པ། .............................................................. 144

རེས་དཔག་བཤད་པ། ................................................................................ 168



 ii  

དཀར་ཆག

གཞན་དོན་རེས་དཔག་བཤད་པ། ................................................................. 218

བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བྱ་བ། ...................................................................245

སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་མཛད་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་སིང་པོ་

གསལ་བྱེད། .................................................................................................252

མཆོད་བརོད་དང་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། .....................................................254

བདེན་གཉིས་ཤེས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ། ..................................................256

བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ..........................................................259

དོན་དམ་བདེན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ....................................................266

ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ...................................................275

ཡང་ལོག་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། ............................................................280

རྒྱུ་འབས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དགག་པ། ................................................284

བདེན་གྲུབ་འགོག་པའི་རིགས་པ་བཤད་པ། ..............................................289

ཀུན་རོབ་ཀི་སྒ་བཤད་པ། ......................................................................293

རང་ལུགས་ལ་བདེན་གཉིས་རྣམ་གཞག་ལ་གཞན་གི་རོད་སྤང་། ..................297

དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་བཤད་པ། ..............................................................304

སྣང་བ་དགག་མི་རིགས་པ་བཤད་པ། ................................................304



དཀར་ཆག

 iii  

གཞན་གིས་བཏགས་པའི་བདེན་གྲུབ་དགག་རིགས་པ་བཤད་པ། ...........304

སྣང་བ་བཀག་ན་འགོག་པ་པོ་ལ་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་བཤད་པ། ...............306

ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཐབས་མདོ་ལས་གསུང་ཚུལ་བཤད་པ། .............................307

ཆོས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ...................................... 310

བདེན་གཉིས་རོགས་པ་ལ་འབད་པར་གདམས་པ། ..................................... 314

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན། .................................................................320

བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ། ................................................................320

བཤད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་དགོད་པ། ..............................................................322

ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བཤད་པ། .................................................323

ས་གཉིས་པ་དི་མ་མེད་པ་བཤད་པ། ..................................................328

ས་གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ་བཤད་པ། ...................................................332

ས་བཞི་པ་འོད་འཕོ་བ་བཤད་པ། .......................................................337

ས་ལྔ་པ་སྦྱང་དཀའ་བ་བཤད་པ། ......................................................338

ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བཤད་པ། ................................................339

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བཤད་པ། .................................................... 341

བདག་སྐེ་དགག་པ། ..................................................................342



 iv  

དཀར་ཆག

གཞན་སྐེ་སྤིར་དགག་པ། ...........................................................345

རྣམ་རིག་པའི་འདོད་པ་བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པ། ..................................357

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བཤད་པ། ............................................... 381

སོང་ཉིད་ཀི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ། .................................................. 401

ས་བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ་བཤད་པ། ................................................ 410

ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ་བཤད་པ། ..................................................... 410

ས་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བོ་གོས་བཤད་པ། ........................................... 412

ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀི་སྤིན་བཤད་པ། ..................................................... 412

ས་དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ། ............ 413

ཆོས་སྐུ་བཤད་པ། .................................................................... 417

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་བཤད་པ། .......................................... 418

སྤྲུལ་སྐུ་བཤད་པ། .....................................................................424

བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པ། .......................................................................426

རོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེ། ....................................................................... 431

རེན་ར་བཤད་པ། .......................................................................................432

རེན་པ་ཐིག་ལེ་དང་རླུང་བཤད་པ། ................................................................434



དཀར་ཆག

 v  

དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བཤད་པ། ....................................... 440

དམིགས་པ་ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ། ...................................... 444

སྤོ་བསྡུ་ལ་བསབ་ཚུལ་བཤད་པ།............................................................ 448

རོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས། ...................................................... 451

དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བསྡུས་པ། ............ 486

རོ་རེ་ཐེག་པའི་ར་ལྟུང་གི་རྣམ་བཤད། .............................................................. 507

ལྟུང་བཤགས་ཀི་ཊིཀྐ་མདོར་བསྡུས་པ། .......................................................... 516

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས། ...................................525

པར་བྱང་སོན་ཚིག ........................................................................................529



 vi  

མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

དགའ་ལྡན་ཁི་ཐོག་གཉིས་པ་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་མཆོག་ནི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་

( ཕི་ལོ་༡༣༦༤ )ལོར་གཙང་ཉང་སོད་ཀི་ཡུལ་དུ་ཡབ་བོན་པོ་རྦ་ཡི་རིགས་རྒྱུད་ར་དཔོན་པ་དང་། 

ཡུམ་ཇོ་མོ་ཤེས་རབ་མ་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལོ་བཅུ་པར་གནས་སིང་དུ་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་

མཚན་ལ་དར་མ་རིན་ཆེན་གསོལ། གངས་ཅན་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་གི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀོག་

སོགས་བསབས། བཀའ་བཞི་པ་རིན་ཆེན་རོ་རེ་དང་། རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས་

དང་། ཉ་དབོན་པ་སོགས་ལས་བྱམས་ཆོས་དང་རིགས་ཚོགས། མངོན་པ་གོང་འོག །ཚད་མ་སེ་

བདུན། འདུལ་བ་སོགས་མདོ་ཕོགས་ཀི་གཞུང་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་སོགས་གསང་སྔགས་

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་གོས་ཀིས་ལས་སོབ། གངས་ཅན་པ་ཀུན་

དགའ་དཔལ་གིས་གསང་སོན་མཛད་དེ་མཁན་སོབ་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་གི་དབུས་སུ་བསེན་

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

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

གྲྭ་སྐོར་མཛད་པའི་སྲོལ་ཡང་ཐོག་མར་འདི་ནས་བྱུང་བར་གགས། 

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

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

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

བཞིན་པ་དང་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཀི་དཀའ་གནས་ལས་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་འཕོག་སེ་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་ཕག་བྱས། རེས་སུ་འཛིན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་སེ་སོབ་

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་སོབ་

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

མང་དུ་གནང་།

རེ་བ་མས་འབོག་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་སོབ་གཙོ་བོ་ཐམས་ཅད་གདན་འཛོམས་པའི་

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

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

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

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

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

དང༌འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། 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་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་རེའི་

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

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

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

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། དབུ་མ་ར་འཇུག །དང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་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་བསན་པ་བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན་གི་སོ་ནས་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད།

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

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

པ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བར་མཛད། 

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

པོ་ཏ་ལར་དགོངས་པ་ཞི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསན།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

རོམ་པོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་བཞུགས་སོ། །

སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བྱས།

༢༠༢༢།༠༡།༢༡ ལ།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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

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

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

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

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

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བྱེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

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

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

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

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

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

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

འཇོག་གིས་བདག་ཉར་བྱ་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་

འགོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བྱེད་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་བྱས་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་བྱས་ཡོད། 

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

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

ཡིག་ཕེང་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་བྱས་པའི་དེབ་ཀོག་སྐབས་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་བྱ་

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

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

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

ཕད་སྦྱོར་སངས་སོགས་མི་འད་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བྱས་

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

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བྱས་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་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། 

མཐའ་མཆན་གི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་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་སྐབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

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

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

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



ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད།

 xi 

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

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

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

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

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་

བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །མང་ཐོས་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་སོན་གྱུར་ཅིང་། །ཐུགས་རེའི་སོབས་ཀིས་

བསན་པ་རྒྱས་མཛད་པ། །རེ་བཙུན་བ་མ་རྣམས་དང་འཇམ་དབྱངས་ལ། །རེ་གཅིག་

གུས་པས་བཏུད་དེ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་མཁྱེན་པས་གསུང་རབ་མཐའ་དག་

དོན། །རང་ལུགས་སྒྲུབ་དང་གཞན་གཞུང་འཇིག་བྱེད་པའི། །རྣམ་དག་རིགས་པའི་

ཤིང་རའི་སྲོལ་འབྱེད་པ། །མདོ་དང་རྣམ་འགེལ་མཛད་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །རིགས་

པ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དང་ཕ་རོལ་གཟིགས་གྱུར་ཅིང་། །མི་ཤེས་མུན་འཇོམས་མཐའ་

དག་རོགས་པའི་དགོངས་ལྡན་པས། །འཇིག་རེན་ལྷ་མི་རྣམས་ཀི་འདེན་པ་མཆོག་

གྱུར་པ། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐའི་པཎ་ཆེན་ཞབས་ལ་གུས་པས་འདུད། །གཞུང་འདི་

འཆད་བྱེད་སྒྱུ་མ་མཁན་འགའ་ཡིས། །རིགས་པ་ལྟར་སྣང་སྔགས་དང་རས་རྣམས་

ཀིས། །དོན་གཉེར་སྐེ་བོའི་བོ་མིག་བསད་མཐོང་བས། །ལེགས་བཤད་གཏེར་མཐོང་

གྲུབ་པའི་མིག་སན་བྱ། །ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་རིག་པ་སྟུག་པོ་ཡིས། །སེ་བདུན་གསལ་

བྱེད་སྒོན་མེ་འདི་བསྒིབས་པས། །དི་མེད་རིགས་པའི་རོ་རེ་ཐོ་བ་ཡིས། །སྒིབ་བྱེད་

ལོག་རོག་མ་ལུས་བསལ་བར་བྱ། །ཕོགས་སུ་འཛིན་པས་དཀྲུགས་པའི་ཡིད་དོར་

ལ། །དོན་འདི་རིགས་སམ་འོན་ཏེ་གཞན་ཡིན་ཞེས། །རྣམ་དཔོད་ལྡན་པའི་དོན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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གཉེར་སྐེ་བོ་རྣམས། །ལེགས་པར་བཤད་ཀི་རེ་གཅིག་གུས་པས་ཉོན། །

འདིར་སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའི་དགོངས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སོ་ནས། 

གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་རིགས་པའི་གཏེར་འདི། བསན་

བཅོས་མཛད་པ་པོ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀིས་བོ་དམན་པས་ཀང་རོགས་པའི་ཆེད་

དུ་ཆེས་གསལ་བར་མཛད་ནའང་། རིགས་པ་ཕ་མོ་ལ་ཞིབ་ཏུ་མ་སྦྱངས་ཤིང་། མ་

རོགས་ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་གསུམ་གིས་བོ་གོས་ཀི་མིག་བསྒིབས་པ་དག་གིས་དོན་

གཞན་དུ་བཤད་པ་དག་བསལ་བར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་འདི་བརམ་མོ། །དེ་ལ་གཉིས། 

བསན་བཅོས་ཀི་མཚན་དོན་དང་། མཚན་དེ་ལྡན་གི་བསན་བཅོས་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ནི། རྒྱ་གར་ན་སྐད་རིགས་བཞི་ཡོད་པ་ལས། སཾ་ཀ་ཏའི་སྐད་དུ་ན་བསན་བཅོས་

འདི་ལ་པྲ་མ་ན་ཡུག་ཏ་ནི་དི་ཞེས་པ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་

ཞེས་བྱའོ། །པྲ་ཞེས་པ་རབ་དང་། དང་པོ་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ལས། འདིར་དང་པོ་དང་། 

མ་ན་རིང་པོ་ང་རྒྱལ་དང་། ཐུང་ངུ་ཡིད་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདིར་ཡིད་དང་པོ་ཞེས་པར་

འགྱུར་ལ། དེའི་དོན་ཡང་བཤད་ན། དང་པོར་མི་སླུ་བ་དང་། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་དོན་

ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཐ་སད་ཟོར་ཡང་བའི་ཆེད་དུ་ཚད་མ་ཞེས་སོས་སོ། །

༼སེ་བདུན་གི་དོན་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ།༽

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སེ་བདུན་གི་དོན་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ་དང་། 

བཤད་པ་དངོས་ཉེ་བར་དགོད་པ་དང་། བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། མཆོད་བརོད་དང་། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །



ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད།
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༼མཆོད་པར་བརོད་ཅིང་བཤད་པ་དམ་བཅའ་བ།༽

དང་པོ་ལ་གསུམ། བསན་བཅོས་འདི་མངོན་པའི་བསན་བཅོས་སུ་གཏོགས་

པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་། བསན་

བཅོས་རོམ་པ་སོགས་ཀི་བར་ཆད་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་བསོད་པ་དང་། 

གང་གི་རེས་སུ་འབང་ནས་དོན་གང་གཏན་ལ་འབེབས་པ་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཕོགས་

གང་ཆོས་གགས་ལ་བསོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཕགས་པ་ཞེས་ཏེ། འདི་ནི་མངོན་པའི་

བསན་བཅོས་སུ་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསོད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། 

འོག་མས་ཀང་འཇམ་དབྱངས་ལ་བསོད་པ་ཡང་བསན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཇམ་པའི་མགོན་ཉིད་བ་མ་ཡིན་པས་འཇམ་མགོན་བ་མའམ། 

ཡང་ན་དེ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པའི་བ་མའི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་བཏུད་དེ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །བསོད་པར་འོས་པའི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་

སེད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་སྤན་ཡངས་པའི་མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་

དང་། འགོ་བ་ཀུན་ལ་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབས་ཀིས་བསྡུས་པའི་དགེ་བ་དང་

ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་བརེ་བའི་ཐུགས་རེ་ཅན་དང་། སྐེ་བོ་དམན་པ་གཞན་

གི་བསམ་པ་ལས་འདས་ཤིང་མཐའ་ཡས་པའི་འཕིན་ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། 

རྒྱུན་མི་འཆད་པ་མཛད་པའི་སོབས་མངའ་བ་མཁྱེན་བརེ་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པའི་

ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོམ་པའི་བར་ཆད་ཞི་བ་སོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ནི་དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་བསན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་གོལ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བོ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་
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ཚོགས་གཉིས་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཀླུའི་དབང་པོ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ཕོགས་

གང་ཆོས་གགས་གཉིས་འགོ་བ་ཀུན་གི་གཙུག་ན་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཀླུའི་དབང་

པོ་དང་ཆོས་མཚུངས་ཏེ། ཀླུའི་དབང་པོ་གཙུག་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུས་སྤས་པ་

བཞིན་དུ་བོ་གོས་ཀི་སྤི་གཙུག་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དོན་གཟིགས་པའི་ཡོན་

ཏན་ནོར་བུའི་རྒྱན་གིས་སྤས་པའི་ཕིར་དང་། ཀླུའི་དབང་པོ་ཕུད་ཕུད་ཀི་སྒ་སྒོགས་

པ་ལྟར་བདེན་པ་གཉིས་རོགས་པའི་རོ་འཛིན་ཅིང་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་སོང་ཉིད་སོན་

པའི་ཕུད་སྒའི་སྒ་སྒོགས་ཤིང་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཀླུའི་དབང་པོ་ལ་ལྟ་བ་དང་། 

རེག་པའི་དུག་གི་ཟེར་མི་བཟོད་པ་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་བརེ་བའི་ལྟ་བའི་ཟེར་ཕས་

རྒོལ་སྐེ་བོས་མི་བཟོད་པས་ཆོས་མཚུངས་ཤིང་། ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་

ཀླུའི་དབང་པོ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ལྟར། བོ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པས་

ཀང་ཆོས་མཚུངས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བཟློས་པའི་སྐོན་སྤངས་ཏེ་རོམ་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དང་། རོམ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྣོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ངོས་བཟུང་ནས་བཤད་

པར་དམ་བཅའ་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། མཁས་པ་སྔ་མ་དག་གིས་ལེགས་པར་

བཤད་ཟིན་པས། ཡང་ཡང་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་སྐར་གི་འོད་

ཀིས་པདྨ་ཁ་འབྱེད་མི་ནུས་པ་ལྟར། གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་སྔོན་ཆད་རྣམ་དཔོད་རྒྱུ་

སྐར་གི་འོད་དང་འད་བ་མཁས་པའི་རྒྱུ་སྐར་བྱེ་བ་བརྒྱས། དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀི་

གགས་པའི་གསུང་རབ་པདྨོ་རབ་ཏུ་ཕེ་མོད། ཡང་འདིར་བཤད་པ་ལ་བཟློས་པའི་

སྐོན་མེད་པར་ཐལ། ཉི་མའི་འོད་མེད་པར་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་མི་ནུས་པ་ལྟར། ཀུན་དགའ་
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རྒྱལ་མཚན་གང་གི་རྣམ་དཔོད་ཀི་བོའི་ཉི་འོད་ཀི་སྣང་བས་མ་ཁྱབ་པ་དེ་སྲིད་དུ་

གཞུང་ལུགས་ཚད་མའི་མདོ་དང་སེ་བདུན་གི་དགོངས་པའི་དོན་གེ་སར་སིང་པོ་

གསལ་མ་ནུས་པས་ངེས་པར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་འགེལ་པ་རོམ་དགོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་ལེགས་བཤད་དང་ཉེས་བཤད་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔོད་ཀི་

ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་དང་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་གཟུ་བོར་གནས་པ་དང་། ལེགས་

བཤད་ལ་དོན་གཉེར་ཆེ་བ་མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་ལྡན་པ་གཞན་ལ་བསན་བཅོས་

འདི་བཤད་དོ། །ཀུན་སོང་གང་གིས་ན་བརེ་བའི་བསམ་པས་སོ། །རྣམ་འགེལ་དུ་སྣོད་

ཀི་སྐོན་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཤུགས་ལ་སྣོད་ཀི་མཚན་ཉིད་བསན་པ་དང་། བཞི་

བརྒྱ་པར་དངོས་སུ་བསན་པ་བསྡུས་པའོ། །བཞེད་པའི་དོན་ལེགས་པར་འཆད་ནུས་

ཏེ། སེ་བདུན་ལས་བཤད་པའི་གཞི་དང་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་

པ་ཆོས་ཀི་གགས་པའི་བཞེད་གཞུང་ཇི་ལྟ་བར། བོ་གོས་གསལ་བའི་མིག་གིས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལེགས་པར་མཐོང་ནས་འཆད་པའི་ཕིར།

༼བཤད་པ་དངོས་ཉེ་བར་དགོད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཤེས་བྱ་སྤི་ལྡོག་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། ཤེས་བྱེད་

ཚད་མའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཤེས་བྱའི་ཡུལ། ཤེས་

བྱེད་ཀི་བོ། བོ་དེས་ཡུལ་དེ་རོགས་པའི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་

གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡུལ་གི་མཚན་

ཉིད་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་བོས་རིག་བྱ། ཞེས་པ་སེ། བུམ་
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པ་མཚན་གཞི། ཡུལ་དུ་མཚོན་འཛིན་སངས་མ་འཁྲུལ་བའི་བོས་རིག་པར་བྱ་

བའོ། །བོ་དེ་ཉིད་ཀི་རིག་བྱ་མ་ཡིན་ཡང་འཛིན་སངས་མ་འཁྲུལ་བའི་བོ་གཞན་གིས་

རིག་ན་ཡང་རུང་སེ། ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་བོའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་ཞེས་འདོད་པ་དང་

འདའོ། །འོ་ན་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་སངས་མ་འཁྲུལ་བའི་བོའི་རིག་བྱར་ཐལ། 

ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སེ། དེ་ཀུན་བཏགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་པོ་

གང་ཡིན། གང་ཡང་མིན་ན་ཡུལ་དུ་འགལ་ལ། ཀུན་བཏགས་ཡིན་ན་ཀུན་བཏགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་རེན་པའི་གཞིར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་ཤེས་བྱར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་

འཛིན་སངས་མ་འཁྲུལ་བའི་བོའི་རིག་བྱ་མ་ཡིན་པར་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། ཤེས་བྱ་

ཡིན་ན་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སོང་པའི་མ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

གང་ཟག་ཉིད་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་རེས་

དཔག་གཉིས་ཀའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་ལ། ཞེན་སངས་སམ་འཛིན་སངས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་། 

འཛིན་སངས་དང་མཐུན་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་མེད་ཀིས་སྤངས་

གཉེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ། 

རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་གཉིས། ཁས་བངས་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ནི། བོད་ཁ་ཅིག་དང་། ཉན་ཐོས་སེ་པ་ཁ་ཅིག །རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་དོན་སྤི་དང་

ནི་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་དང་རི་ལམ་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་སོགས་མེད་པ་གསལ་སྣང་

གི་གཟུང་ཡུལ་གཉིས་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་
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ཡུལ་ཡིན་ཅེ་ན། བོད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ལ་དགག་པ་མཛད་པར་ཟད་ཀི། 

ཆ་པ་དང་། གཙང་ནག་པ་སོགས་ནི་སྒ་སྤི་དང་དོན་སྤི་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དུ་འདོད་

པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བོ་མ་འཁྲུལ་བར་ཐལ་བ་དང་། གཟུང་ཡུལ་མངོན་སུམ་ལ་

སྣང་རུང་དུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། ལན་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་བྱ་དེ་འཛིན་གི་རོག་པ་དང་། མེད་པ་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་

གཉིས་པོ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་བར་འགལ་བར་ཐལ། དངོས་པོ་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་

དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

རོད་པ་ནི། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སེ། དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཡོད་ན་ཡང་ཐག་པ་ལ་

སྦྲུལ་འཛིན་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་ལོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ཕེ་སེ་ལན་གདབ་པ་ནི། ཐག་ཁ་ལ་

སྦྲུལ་འཛིན་གཞིར་བྱས་ནས་འཁྲུལ་ཤེས་དང་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པའི་

གཞི་མཐུན་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་ཟེར་ན་གཟུང་ཡུལ་དངོས་

པོར་ཡོད་པའི་ཕིར་མ་འཁྲུལ་ལ། དངོས་པོར་ཞེན་ཡང་གཟུང་ཡུལ་དངོས་པོར་མེད་

པས་ན། ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་གི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གནོད་པ་དགོད་པ་དང་། དེའི་ལན་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

རོག་པ་དང་མེད་པ་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་གཉིས་པོ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་

རུང་བར་གནས་པའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ཀང་ཡིད་ཉེ་བར་གཏད་ན་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ནི་རགས། རང་སྣང་མཁན་གི་

ཤེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་
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ནོ། །བུམ་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་དང་འགལ་

ཞིང་། ཁྱད་པར་བསན་བཅོས་འདིའི་བཞེད་པར་འདོད་པ་ནི་གནས་མ་ཡིན་པའི་

དོགས་པ་ཡིན་པས། འདིའི་ར་འགེལ་ལ་མིག་ཕེ་ལ་ལྟོས་ཤིག །སེལ་ངོའི་དངོས་

པོར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སེལ་ངོ་ཙམ་གི་དངོས་པོ་སྐེ་བོ་དུ་མས་མངོན་སུམ་

དུ་མཐོང་བ་སྐབས་འདིར་དཔེར་བཀོད་སམ་པ་ནི་བསན་བཅོས་འདིའི་སྣང་སེལ་ལ་

བོ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཕོགས་པར་ཟད་དོ། །དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀི་རིག་པས་

བརགས་པའི་ཚེ། བུམ་པའི་གཟུགས་དི་སོགས་ཀང་བུམ་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་དག་

ལས་མ་གཏོགས་པའི་བུམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། དངོས་པོར་མེད་པའོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་

གཅིག་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། བུམ་པའི་གཟུགས་ཀང་བུམ་པ་

མ་ཡིན། བུམ་པའི་གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་བུམ་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་

ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་སྦྱར་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་རགས་མ་གྲུབ་སེ། བུམ་པའི་གཟུགས་

དང་དི་མ་ཡིན་པའི་བུམ་པ་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཡང་བུམ་པའི་གཟུགས་དི་

སོགས་བུམ་པ་མ་ཡིན། དེ་དག་ཆ་ཤས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་བུམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ན་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སེ། དེ་དག་ཆ་ཤས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་བུམ་

པའི་དངོས་པོ་མེད་ཀང་། ཆ་ཤས་སུ་གཏོགས་པའི་བུམ་པ་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པའི་

ཕིར། ཡང་བུམ་པའི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་བུམ་པ་མ་ཡིན། རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཀི་ཚོགས་

པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བུམ་པ་མེད་པའི་དོན་ཡིན་ན། ཡང་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སེ། བུམ་

པའི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཀི་ཚོགས་པ་བུམ་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པར། རྣམ་འགེལ་ལས། གཟུགས་སོགས་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་ནི། །སྤོང་
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བས་དེ་མཚུངས་འབས་བུ་ཡི། །རྒྱུ་མིན་པ་ནི་རྣམ་དཔོད་ལ། །བུམ་པའི་སྒ་ནི་འཇུག་

པར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་ཀི་དངོས་པོར་གསལ་བར་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕི་

རོལ་གི་དོན་ཉིད་ཡིན་ཡང་ལུས་ཀི་ནང་སིང་ལ་སོགས་པ་གཞན་གིས་མི་མཐོང་བ་

བཞིན་དུ་འཁྲུལ་སྣང་གཉིས་དངོས་པོ་ཡིན་ཡང་། སྣང་མཁན་བདག་ལ་རག་ཏུ་འབེལ་

བའི་ཕིར་གཞན་གིས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་ཅེ་ན། གཉིས་པ་

ལ་གཉིས། དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ཡུལ་དངོས་པོར་

འདོད་པ་བླུན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པ་དང་། མཚུངས་པའི་ལན་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། འཁྲུལ་ཤེས་གཉིས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་ཤེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་ཡིན་

ཡང་། མངོན་སུམ་གིས་མི་མཐོང་བའི་དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ནང་གི་ལུས་

ནི་ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་ན་མཐོང་ཡང་། ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་པ་མིན་པ་དེས་ན་

རང་གིས་ཀང་མིག་ཤེས་ཀིས་མི་མཐོང་ལ་འཁྲུལ་སྣང་གཉིས་ཤེས་པ་ལས་རས་ཐ་

དད་ཡིན་ན། ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་པའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་དགོས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་དང་རག་ཏུ་འབེལ་བས་ན་དོན་སྤི་དང་སྐྲ་ཤད་

དུ་སྣང་བ་གཉིས་པོའང་ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་པ་མིན་པས་གཞན་གིས་མཐོང་རུང་

མིན་ཅེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐ་སད་སྐོན་མེད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་དང་། དེའི་

ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྒས་བརོད་ཀང་རང་གིས་རོགས་
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པ་དེ་གཞན་གིས་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བུམ་པའི་དོན་སྤི་སོགས་འཆད་

པ་པོ་རང་ལ་སྣང་བ་དེ་རང་གི་བོ་ཁོ་ན་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབེལ་བའི་ཕིར། འདོད་

ན། འཆད་པ་པོས་བཤད་པ་དེ་ཉན་པ་པོས་མ་གོ །ཉན་པ་པོས་གོ་བ་དེ་འཆད་པ་པོས་

མ་བཤད་པས། ཐ་སད་སྐོན་མེད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་རང་གི་ཡུལ་

དེ་ཉིད་རང་རང་གི་བོ་དང་འབེལ་བའི་ཕིར་སྒས་བརོད་པས་དེ་ཉིད་རོགས་པས་ཐ་

སད་རྒྱུན་ཆད་པར་མི་འགྱུར་ཅེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དོན་གཅིག་ཐུན་མོང་དུ་གོ་

བ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བ་དང་། དེའི་ལན་དགག་པ་དང་། ཡུལ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་

འཛིན་ན་གཟུང་ཡུལ་དངོས་མེད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དོན་གཅིག་ཐུན་མོང་དུ་གང་ཟག་གཉིས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་མཚམས་

སྦྱོར་མི་ནུས་ཤིང་གོ་མི་ནུས་པར་ཐལ། གང་ཟག་གཉིས་ཀི་རོག་པ་ལ་ཤར་བའི་

བརོད་བྱའི་དོན་འབེལ་མེད་སོ་སོ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འད་བ་

ལ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་རོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཆད་པ་པོ་དང་ཉན་

པ་པོའི་གང་ཟག་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པའི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་

གཉིས་ལྟོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འད་བས་འད་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་

ལ་བུམ་པ་ཞེས་ཐ་སད་སྦྱོར་བའི་ཕིར་དོན་གཅིག་ཐུན་མོང་དུ་གོ་བ་མི་འགལ་ལོ་ཞེ་

ན། གཉིས་པ་ནི། འབེལ་མེད་ཐ་དད་ཁོ་ན་གཟུང་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་གོ་ཞིང་འཛིན་པ་ག་

ལ་སྲིད་མི་སྲིད་པར་ཐལ། བུམ་པའི་དོན་སྤི་རང་ལ་ཤར་ན་དེ་རང་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཡིན་

ལ། རང་ལ་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན་ནི་དེ་རང་གི་ཡུལ་མིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར།
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གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འབེལ་མེད་ཐ་དད་ཡིན་

ཡང་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་སོ་ནས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པས་སྐོན་མེད་ཅེ་ན། གཉིས་

པ་ནི། འཁྲུལ་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་དངོས་པོར་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་སྤི་

ཡུལ་གཅིག་ཏུ་མེད་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། སྐབས་འདི་དག་ཏུ་

འཁྲུལ་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་མེད་པར་བཤད་པ་དངོས་པོར་མེད་པའི་དོན་ཡིན་གི། 

གཞན་དུ་ན་སུན་འབྱིན་རྣམས་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། དོན་སྤི་ཤེས་བྱར་

མི་རུང་ན་འོག་ནས་སྒ་དོན་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་གསུངས་པ་སོགས་རང་གི་ལུགས་

དུ་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བས་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་རིང་རི་བོ་ལ་གོམས་པ་

དོར་བ་ལྟར་མི་བྱ་བར། ཞིབ་ཁབ་མིག་ཏུ་གཏུན་འཇུག་པ་ལྟར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཁྲུལ་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་རིགས་པས་བརགས་ན་དངོས་པོར་

མེད་བཞིན་དུ། ད་དུང་ཕལ་ཆེར་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཡུལ་དུ་ཞེན་པ་

ནི། དཔེར་ན་སོར་མོའི་རེ་མོས་བསན་པ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ལྟ་བར་མི་བྱེད་ཀི། སོར་

མོའི་རེ་མོ་ལ་བལྟས་ནས་ནམ་མཁའ་མཐོང་ཞེས་བླུན་པོ་འཁྲུལ་བ་དང་འདའོ། །

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་ནི། ཚད་མའི་སོ་ནས་བངས་དོར་བྱེད་པའི་རོགས་

ལྡན་སྐེས་བུས་འདོད་བྱའི་དོན་ཡོད་མེད་དུ་དཔོད་པའི་རེན་མཐར་ཐུག་པའི་གཞལ་

བྱ་རང་མཚན་ཅིག་ཁོ་ནར་ཟད་དེ། མཐར་རང་མཚན་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་ལ་མི་

རེན་པ་ཚད་མར་མི་རུང་བའི་ཕིར།འདིར་བཤད་པ་ནི་ཚད་མས་བརག་པར་བྱ་བའི་

གཞལ་བྱ་རང་མཚན་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། གཞལ་བྱ་ཡིན་ན་རང་མཚན་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། རོད་སྤོང་གི་སྐབས་སུ་དངོས་
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མེད་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། འཇལ་ཚུལ་

གི་སོ་ནས་གཞལ་བྱ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལྟར་ན། རེས་དཔག་གིས་རང་མཚན་འཇལ་

བའི་ཚེ་སྤི་མཚན་གཟུང་བ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་གི། སྤི་མཚན་རོག་པས་བཏགས་པ་ལ་

མ་ལྟོས་པར། རང་སྐ་ཐུབ་པའི་གཞལ་བྱ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་

འགེལ་དུ། རང་གི་མཚན་ཉིད་དཔད་ཕིར་རོ། །ཞེས་དང་། ཡོད་མེད་ཉིད་དུ་དཔོད་

རྣམས་ཀིས། །དོན་བྱ་དེ་ལ་གྲུབ་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོགས་ཀི་འགེལ་པར། སོབ་དཔོན་

ལྷ་དབང་བོས་གསུངས་པ་རྣམས་མ་གཟིགས་པ་དང་། མ་དགོངས་པ་ག་ལ་སྲིད། 

ཡོད་ན་དངོས་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། སྤི་མཚན་མེད་པར་འདོད་པ་དག་འདི་ལ་ལན་

ཐོབ་ཞིག །སྤི་མཚན་མེད་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཤིང་། ཆོས་ཅན་ཀང་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་སོ། །འདོད་

ན། ཁྱོད་མེད་པ་དངོས་པོ་ཡིན་ན། ཁྱོད་གཞི་མ་གྲུབ་པ་འགལ། རགས་མ་གྲུབ་ན། 

ཁྱོད་མེད་པ་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་ཁྱོད་གཞི་མ་གྲུབ་པ་འགལ་ལོ། །གནོད་པ་རྒྱས་

པར་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ་གཉིས། འཁྲུལ་ཤེས་ཡུལ་མེད་ལ་རོད་སྤང་དང་། 

གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། གཞལ་བྱ་གཉིས་སུ་

གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་དང་། དོན་སྤི་དང་མེད་པ་གསལ་བ་ཡུལ་དུ་

མཚུངས་པའི་རོད་སྤང་དང་། མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་དང་། དགག་པ་ཚད་

མས་མི་རོགས་པར་ཐལ་བ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་པ་ནི། དོན་སྤི་གཞལ་བྱ་མ་

ཡིན་ཞིང་། གཞལ་བྱ་ལ་རང་མཚན་གིས་ཁྱབ་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གིས། 
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ཡུལ་གཞལ་བྱ་གཉིས་བཞེད་པས་གནོད་ཅེ་ན། ལན་ནི་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་

གིས་རང་མཚན་ལྟར་སྤི་མཚན་རང་རྒྱུད་པ་ཡོད་པའི་སོ་ནས་གཞལ་བྱ་ལ་རང་སྤི་

གཉིས་གསུངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་གིས་ལོག་གྱུར་རང་མཚན་དངོས་སུ་

རོགས་པའི་ཚེ་ན་ཡང་། སྤི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་སོ་ནས་འཇལ་བར་བྱེད་

ལ། མངོན་སུམ་ཚད་མས་གཞལ་བྱ་འཇལ་བའི་ཚེ་ན་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་

བྱས་པའི་སོ་ནས་འཇལ་བས། འཇལ་ཚུལ་ལམ་འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་རང་སྤི་

གཉིས་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞལ་བྱ་ལ་རང་མཚན་གིས་ཁྱབ་པ་ར་བའི་

དགོངས་པ་ཡིན་ན། རྒྱང་ཕན་པས་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ལ་རྣམ་འགེལ་དུ་གནོད་པ་

བསན་པ་སུས་ཀང་སྤང་མི་ནུས་པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། འདིར་

ཡང་། གཞལ་བྱ་གཉིས་ཕིར་ཚད་མ་གཉིས། །དོན་བྱེད་ནུས་དང་མི་ནུས་

ཕིར། །ཞེས་པ་དངས་ནས་བསྒྲུབས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལ་རོད་པ་ནི། རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་སྤི་མཚན་གཞལ་བྱ་ཡིན་ན། 

རོག་མེད་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་སྐྲ་ཤད་སོགས་མེད་པ་གསལ་བར་སྣང་བའང་གཞལ་

བྱར་མཚུངས་ཞེ་ན། ལན་ལ་གཉིས། མི་མཚུངས་པའི་ལན་དང་། ཕེ་སེ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་སྐྲ་ཤད་སོགས་ཚད་

མའི་གཞལ་བྱར་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལ་རྒན་པོ་བར་བྱང་སྣང་བ་ལྟར་ཡུལ་དུ་ཞེན་

པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཞུགས་པ་དང་། ཐོབ་པ་སོགས་ཡུལ་གི་དགོས་ནུས་གང་

ཡང་མེད་པའི་ཕིར། སྤི་མཚན་གཞལ་བྱ་མ་ཡིན་པ་ར་བའི་བཞེད་པ་ཡིན་ན། འཁྲུལ་

ཡུལ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་མི་རིགས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་སྐྲ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 14  

ཤད་སོགས་གསལ་བར་སྣང་བ་རང་སྤི་གང་ཡང་མིན་ན། གཞལ་བྱ་གང་དུ་འདུ་ཞེ་

ན། སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་སྐྲ་སོགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་གཟུང་རྣམ་

ལ་ཟེར་ན། གཞལ་བྱ་ཕུང་གསུམ་དུ་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་བོ་ཉིད་ཡིན་

པས་རང་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐྲར་སྣང་བའི་སྐྲ་ཤད་ལ་ཟེར་ན། སྐོན་དེ་མེད་པར་

ཐལ། དེ་དོན་ལ་གྲུབ་པ་མེད་པས་གཞལ་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐྲར་སྣང་དེ་ནི་དངོས་

པོར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་རོག་པས་དཔོད་ན་རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་ལ་ཟེར་ན། གཞལ་

བྱ་ཕུང་གསུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྤི་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དོན་སྤི་དང་རོག་མེད་

འཁྲུལ་པའི་གཟུང་ཡུལ་གཉིས་དངོས་མེད་ཡིན་ན། གཉིས་པོ་རང་རིག་གི་ཤུགས་

ལ་གྲུབ་པས་བསལ་ཅེ་ན། གཉིས་པ་ནི། འཁྲུལ་ཤེས་གཉིས་ལ་གཟུང་ཡུལ་དངོས་

པོར་གྲུབ་པ་མེད་ཅིང་དེ་མེད་པར་ཐལ། ཡོད་ན་ཡིད་ལ་དན་པ་ཙམ་གིས་འདོད་དོན་

འབད་མེད་འགྲུབ་པ་སོགས་གནོད་པ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར།འཁྲུལ་ཤེས་གཉིས་ཀི་

གཟུང་རྣམ་ལ་ཟེར་ན། ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། འཛིན་རྣམ་གིས་བསྡུས་པའི་རང་

རིག་གིས་ནི་དངོས་སུ་མོང་བའི་ཕིར། མོང་བས་གྲུབ་ཀང་སྐོན་མེད་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་

གཉིས་པོ་དེ་ཡང་ནི་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོར་མེད་པ་འཛིན་པའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

བཞི་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རང་མཚན་མིན་པའི་

ཡུལ་གཞལ་བྱ་དོན་ལ་མེད་པའི་ཕིར། དུ་མེད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་མེད་གཞལ་

བྱར་འགལ་ལ་དེ་ལྟ་ན་དུ་མེད་མི་སྲིད་ན་ཡོད་ན་དུ་ཡོད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་
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དགོས་པས། མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་འགལ་བ་སོགས་མི་འདོད་པ་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་ཅེ་ན། གཉིས་པ་ནི། རོད་པ་འདིའི་ལན་འདེབས་ཚུལ་ནི། བ་མ་ལོཙྪ་བ་ཆེན་

པོས་ཀང་། རྣམ་འགེལ་ལས། སྒ་དོན་བསོན་པ་མེད་རྣམས་ཀིས། །ཞེས་པ་ནས། 

འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བརགས་ཅི་ཕན། །ཞེས་པའི་བར་གི་དོན་བཀལ་བ་དང་། 

འདིར་མཛད་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་ཏེ། ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོས་ཚད་མ་ལ་གཞལ་བྱ་

སེལ་བའི་ཚད་མ་དང་། གཞལ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་ཞེས་ཐ་སད་མཛད་པ་ལ། བོད་

སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས། སྒ་སོར་བཞག་དོན་དུ་བཟུང་ནས་དགག་པ་བྱེད་པ་ནི། བཞེད་པ་

མ་གོ་བཞིན་དུ་འགོག་པས་མི་རིགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་གི་གཞལ་བྱ་ནི་

སྐབས་འདིར་དངོས་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཞི་འགར་དངོས་པོའི་བྱེ་བག་འགའ་ཞིག་

འགོག་པའི་ཚད་མ་དང་། དངོས་པོའི་ཁྱད་པར་ཁ་ཅིག་སྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་ལ་བརོད་ལ། 

དེ་ཡང་མེ་མེད་ཀི་མཚོར་དུ་བའི་དངོས་པོ་མེད་ཅེས་སེལ་བར་བྱེད་ལ། བཙོ་བསྲེག་

དོན་གཉེར་འགའ་ཞིག་གི་ངོར་དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་ལ་མེའི་དངོས་པོ་ཡོད་ཅེས་

སྒྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་གི། གཞལ་བྱའི་རང་ལྡོག་སེལ་བའི་ཚད་མ་མཁས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་

བཞེད་པར་ག་ལ་རིགས། རྣམ་འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་དཔེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཤེས་

ཏེ། འཁིག་པ་དོན་གཉེར་གི་བུད་མེད་ཀིས་འདོད་དོན་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་འདོད་དོན་

སྒྲུབ་ནུས་ཀི་སྐེས་བུ་གཟུགས་བཟང་ངན་དཔོད་རིགས་ཀི། མ་ནིང་གཞིར་བཟུང་

ནས་གཟུགས་བཟང་ངན་དཔོད་མི་རིགས་པ་བཞིན་ནོ། །

བང་དོར་བྱེད་པའི་རེན་མཐར་ཐུག་པའི་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་ཁོ་ན་དང་། བཙོ་

བསྲེག་སོགས་དོན་གཉེར་གི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཞལ་བྱ་དངོས་པོ་ཡིན་ན། 
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དངོས་མེད་ཚད་མའི་གཞལ་བྱར་འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མེ་ལྟ་བུ་

རོགས་འདོད་པའི་ཚེ་དུ་བའི་རགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལའི་སེང་དུ་མེའི་དངོས་པོར་ཡོད་

ཅེས་སྒྲུབ་ལ། དགག་བྱའི་ཆོས་དུ་བ་ལྟ་བུ་གཞི་འགར་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ན་མེ་

མེད་ཀི་རགས་ཀིས་མེས་དབེན་པའི་མཚོ་ལ་དུ་བའི་དངོས་པོ་མེད་ཅེས་སྒྲུབ་པའི་

ཕིར། འདི་དག་ལ་བརེན་པ་ཁ་ཅིག་གིས། དགག་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་

གིས་དགག་བྱ་འཇལ་བར་འདོད་པ་ནི། རེས་དཔག་དང་སྒོ་འདོགས་འཛིན་སངས་

མཚུངས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་རྣམ་བཞག་ཐམས་ཅད་ཉམས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག །མཚོ་ལ་དུ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ། དུ་བ་མེད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་

སྨྲ་བ་ནི་ངོ་མཚར་བའི་གནས་སོ། །དེས་ན་མཚོར་དུ་མེད་སོགས་དངོས་མེད་ཚད་

མའི་གཞལ་བྱར་རང་ལུགས་ལ་ཞལ་གིས་བཞེས་པས། ཡོད་དངོས་ཁྱད་མེད་པ་ར་

བའི་དགོངས་པར་འདོད་པ་ནི་མ་གོ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། 

ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་དེ་ཕི་ཡི་དོན་གིས་བསྡུས་པའི་གཟུང་

ཡུལ་ཡིན་ན། རྣམ་འགེལ་སོགས་སུ་མཁས་པས་བཀག་ཟིན་ལ། ཤེས་པའི་གཟུང་

ཡུལ་སེ། ཤེས་པས་བསྡུས་པའི་གཟུང་དོན་ཡིན་ན། དོན་སེམས་ཀི་སྐབས་འདིར་མི་

སྲིད་པ་དེས་ན་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཅིག་ཉིད་ཀང་མི་འཐད་ཅེས་ནི་འགའ་ཞིག་

སྨྲའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་སྤིར་བསན་པ་དང་། མི་འཐད་

པའི་ཕོགས་དགག་པ་དང་། འཐད་པའི་ཕོགས་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱང་ཕན་དང་། དཔོད་པ་པ་ཁ་ཅིག །ངོ་བོ་ཉིད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དང་། 
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དབང་ཕྱུག་པ་གནས་ལུས་སོགས་དབང་ཕྱུག་གིས་བྱས་པ་དང་། གངས་ཅན་གཙོ་

བོ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དང་། གཟེག་ཟན་དང་། ཉན་ཐོས་ཁ་ཅིག་རྡུལ་ཆ་མེད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དང་། 

སེམས་ཙམ་པ་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་དང་། དབུ་མ་པ་དོན་དམ་པར་སྤོས་པ་དང་

བལ་ཞིང་། ཐ་སད་དུ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དང་མཐུན་པར་བྱེད་དམ། འཇིག་རེན་གི་

གགས་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་ཡང་རུང་རེན་འབེལ་ཡིན་ཞེས་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཐ་དད་པ་

རང་གཞན་གི་སེ་པ་འདོད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་དང་། རག་པ་རྒྱུར་

འདོད་པ་དག་ནི་མི་འཐད་པར་རྣམ་འགེལ་སོགས་སུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟིན་པ་ལས་

ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། སོབ་དཔོན་ཆོས་

གགས་ཀིས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཐུབ་པས་ཕི་དོན་གི་རྣམ་

བཞག་མཛད་པ་ན་རྡུལ་ཕན་ཞལ་གིས་བཞེས་ལ། ཐ་སད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་དཔོད་པ་ན་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང་། དོན་དམ་པའི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ན་སྤོས་པའི་མཐའ་དང་བལ་བ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་ཅིང་། 

བསན་བཅོས་མཛད་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀང་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དོན་རིག་གི་རྣམ་བཞག་དང་། རྣམ་རིག་གི་རྣམ་བཞག་

གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་བཤད། རོད་པ་སྤང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་དགག་པ་དང་། བོད་ཁ་ཅིག་གི་ལུགས་

དགག་པའོ། །དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་མཐོང་ན། རི་

ལ་སོགས་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་གཟུགས་ཀང་མཐོང་བར་ཐལ་བས་བར་དུ་ཆོད་པ་
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མཐོང་བ་མིན་པའི་ཕིར་རྣམ་ཤེས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བྱེད་མིན་ལ། དབང་པོ་རེན་བཅས་

ལྟ་བྱེད་ཡིན་ལོ། གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ནི། མིག་གི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་

ལྟ་བྱེད་མིན་པར་ཐལ། བེམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཟུགས་དང་གཟུང་དོན་དང་དེ་

འཛིན་པའི་གཟུང་དོན་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་པ་ལ་འབེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་

གསུམ། འདོད་པ་བརོད། དེ་དགག །དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱེ་སྨྲ་ལྟར་མི་

འཐད་ཀང་ཡུལ་དང་རྣམ་ཤེས་དུས་མཉམ་ནི་གཟུང་འཛིན་ཡིན་ཞེས་གངས་ཅན་པ་

སོབ་དཔོན་ཆ་པ་སོགས་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་དང་འབེལ་བ་

མེད་པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། དོན་རིག་མ་འཁྲུལ་བའི་རྣམ་ཤེས་

སུ་འགལ་བར་ཐལ། རང་འདའི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཏོད་པའི་གཟུང་དོན་གི་རྒྱུ་མེད་

པའི་ཕིར། འདི་དག་གིས་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་རོ་གཟུགས་ལ་འབས་རགས་ཀིས་

རགས་དང་རགས་ཅན་མི་བཞེད་པར་གསལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། 

སྐད་ཅིག་སྔ་མའི་ཡུལ་དེ་རང་གི་གཟུང་དོན་གི་རིགས་འད་སྐད་ཅིག་སྔ་མ་རང་

འདའི་རྣམ་པ་གཏོད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་དུས་མཉམ་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་

གཉིས་ཀ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འདིར་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཆེན་པོ་བཞེད་པ་ཡིན་ཡང་། འོག་གི་

ལན་ལོག་པ་དཀའོ། །ལན་ནི། གཟུང་འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་ལ་དུས་མཉམ་པའི་གཟུང་

དོན་ཁས་བངས་པ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཁས་མ་བངས་ཀང་རྣམ་ཤེས་དེའི་

དམིགས་རྐེན་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར།དེར་ཐལ། རང་འདའི་རྣམ་པ་གཏད་པའི་སོ་ནས་
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རང་གི་སྐད་ཅིག་སྔ་མའི་གཟུང་ཡུལ་ལས་སྐེས་པའི་ཕིར། ཐལ་རགས་གང་ཁས་

བངས་པ་ནི་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དོན་རིག་འཐད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ། 

དེས་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རྣམ་ཤེས་མ་

འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་དམིགས་རྐེན་དང་། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པས་བདག་

རྐེན་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་རང་རྒྱུ་རྐེན་གསུམ་པོ་དེ་ལས་སྐེས་པའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། རྐེན་གསུམ་ཀ་ལས་སྐེས་པ་ལ། ཡུལ་དང་འད་བར་སྐེ་

བ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཟས་སོགས་བུའི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། ཕ་མའི་

གཟུགས་དང་འད་བར་སྐེ་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་དང་འད་བར་སྐེ་བ་དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། དེས་ན་ཡུལ་གཟུགས་ལ་འབས་བུ་གཉིས་ཡོད་དེ། 

རང་གི་རིགས་འད་ཕི་མ་དང་དབང་པོས་གོགས་བྱས་ནས་དབང་ཤེས་ལ་རང་འདའི་

རྣམ་པ་གཏོད་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཕིར། གཟུགས་འཛིན་གི་བོ་ཡང་ཚུལ་གཉིས་པ་

ཅན་ཡིན་པར་འདོད་དེ། གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་བྱས་པའི་

ཕིར། ཡུལ་ཤེས་དང་དེ་ཤེས་པའི་བོ་གཉིས་དན་ཤེས་གཉིས་པས་མི་འད་བར་དན་

པ་དང་། ཡུལ་ཤེས་དེ་དན་ཤེས་དང་པོས་ཡུལ་གི་རྣམ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་

དན་པས་བོ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་སེ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནི། བོད་ཁ་ཅིག །མདོ་སེ་པས་དོན་ལོག་ན་མོས་རྣམ་པ་གཏད་པར་

ཁས་བངས་པར་བསམས་ནས་ཤ་ཟ་དང་མཚུངས་པར་བྱེད་པ་ནི། འདོད་པ་མ་གོ་
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བའི་འབེལ་མེད་ཡིན་ཏེ། ཤ་ཟས་རྣམ་པ་བཞག་ན་དེ་དང་འད་བར་སྐེ་དགོས་ལ། 

བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཤ་ཟར་འདོགས་ན་མིང་ལ་མི་རོད་དོ། །མདོ་སེ་པས་མངོན་སུམ་ད་

ལྟ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། སེ་བདུན་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་ཕི་རོལ་

དོན་གི་རྣམ་བཞག་ཁས་བངས་ནས་མདོ་སེ་པ་འགོག་པ་ནི། ཆོས་ཀི་གགས་པའི་

དགོངས་པ་མ་གོ་བར་གསལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག །རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་སྒྲུབ། དེ་ལ་

རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕི་རོལ་གི་དོན་དགག་པ་དང་། ཚད་མའི་རྣམ་

བཞག་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་ཙམ་ལ་བརེན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕི་རོལ་གི་

དོན་མེད་དེ། ཕི་དོན་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བའི་ཕིར། དོན་གིས་དངོས་སུ་གཏད་

པའི་རྣམ་པའང་མེད་དེ། དོན་མེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རགས་པའི་

ཆ་མེད་དུ་མེད་དེ། ཕོགས་ཆ་དུ་མ་དང་འབེལ་བའི་ཕིར། ཕ་བའི་ཆ་མེད་ཀང་མེད་དེ། 

ཆ་དྲུག་དང་མ་འབེལ་བའི་རྡུལ་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། སེ་བདུན་གི་ལུགས་

འཆད་པའི་སྐབས་སུ་ཀུན་རོབ་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་ཙམ་ལ་བརེན་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། དེ་ཙམ་ལ་བརེན་ན་ཚད་མ་གཉིས་དང་སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་སེལ་སོགས་

ཚད་མའི་རྣམ་བཞག་དང་འགལ་ཞིང་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་ཚད་མ་གང་གིས་གྲུབ་པ་དང་། སྒྲུབ་

བྱེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་པ་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། གསལ་ཞིང་རིག་པའི་རགས་དང་ལྷན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་པས་འགྲུབ་པའི་ཕིར། རྒྱས་པར་རྣམ་ངེས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་
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རོ། །གཉིས་པ་ནི། གང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པ་ལ་རས་གཞན་ཡིན་པ་མི་

སྲིད་པས་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་བཞིན། སྔོ་འཛིན་ཤེས་པ་ཡང་སྔོན་པོ་

དང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ནོ། །ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། རས་

གཞན་ཡིན་ན་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་འཇུག་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། རས་གཞན་ལ་མཐའ་གཞན་བཀག་པས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་

འཇུག་པ་ཁེགས་པའི་ཕིར། བཙུན་པ་དགེ་སྲུང་སོགས་ན་རེ། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་

སེ། གང་ཟག་དུ་མས་སྔོན་པོ་གཅིག་ཐུན་མོང་དུ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་སྐོན་མེད་

དེ། བག་ཆགས་མཐུན་པར་སད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། གཅིག་གིས་དམིགས་པ་དེ་གཅིག་

ཤོས་ཀིས་མ་དམིགས་པས་སྐོན་མེད་དོ། །

ལྷན་ཅིག་པ་ལ་དོན་གཞན་གིས་ཁྱབ་པའི་ཁྱབ་པ་འགལ་ནས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། 

རས་གཞན་དུ་མེད་ཀང་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དང་། སྐེ་མཆེད་ཐ་དད་པའི་

ལྷན་ཅིག་པ་མི་འགལ་ལོ། །སྣང་གཟུགས་དང་སེམས་སེམས་བྱུང་གིས་ཀང་མ་ངེས་

པ་མེད་དེ། གཟུགས་དམིགས་པ་སྣང་བ་ལ་ལྟོས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀི་བཟུང་ཡུལ་ལ་

ལྟོས་ནས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ཀང་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འདོད་

ལ། གཟུགས་དམིགས་པ་སྣང་བ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་གཟུང་ངོར་རགས་ཞུགས་པ་མེད་

དོ། །གཙོ་འཁོར་གཅིག་གི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཡང་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

བར་འདོད་དོ། །འདིར་ཡང་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། སེ་བདུན་གི་

ལུགས་ལ་སེམས་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་ནི། རིགས་པ་ཕ་མོ་ལ་བོ་ཁ་

མ་ཕོགས་པར་ཟད་དོ། །
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གསུམ་པ་རྣམ་རིག་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། སྤིའི་དོན་བསྡུས་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གསལ་ཞིང་རིག་པའི་རགས་མ་གྲུབ་པ་སྤང་བ་དང་། རྡུལ་

ཕན་དང་མཚུངས་པ་སྤང་བ་དང་། ཕི་དོན་མེད་ན་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་རྣམ་དབྱེ་

མི་འཐད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རིག་བྱ་རགས་སུ་བཀོད་ན་མ་ངེས། རིག་བྱེད་

རགས་སུ་བཀོད་ན་མ་གྲུབ། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་རིག་པ་ཙམ་མི་རེད་དོ་ཞེ་ན། 

སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་རིག་ཙམ་འགོད་དེ། དཀར་ཟལ་ཡིན་

མིན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་ལོག་ཤལ་ཙམ་འདུས་པ་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་

དུ་འཇོག་པ་དང་འདའོ། །འདིས་ཀང་བེམ་རིག་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ཙམ་

མི་འདོད་པ་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚུངས་པ་བཀོད་པ་དང་། དེ་

སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་ཀི་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཏུ་

བདེན་པ་འགོག་པ་དང་མཚུངས་ལ། སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་ཡང་རྡུལ་

གི་ཆ་ཤས་བཞིན་དུ་ཆ་མེད་གཅིག་བདེན་པ་འགོག་ནུས་པ་དེས་ན་སེམས་ཕ་བ་

ཡང་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔ་ཆ་ཕི་ཆ་བར་ཆ་སྐད་ཅིག་གསུམ་གི་བདག་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་ཅེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འགལ་བ་བསན་པ་དང་། རྡུལ་དང་མི་མཚུངས་པའི་

མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐད་ཅིག་གཅིག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། སེམས་ཡིན་ན་སྐད་ཅིག་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། སྐད་ཅིག་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ཉམས་པར་ཐལ། སྐད་ཅིག་གཅིག་

པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་དང་། སེམས་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་
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འགོག་ནུས་སུ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྡུལ་ཕན་དུས་གཅིག་ཏུ་མ་བསྐོར་ན་

རགས་པ་མི་རོམ་ལ། རགས་པ་གཅིག་ཆར་བསྐོར་བ་ན་དབུས་ཀི་རྡུལ་ཕན་ཆ་

བཅས་སུ་འགྱུར་བས་རྡུལ་ཆ་མེད་མི་སྲིད་ལ། དུས་གསུམ་གཅིག་ཆར་མི་སྐེ་བས་

ད་ལྟའི་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དུས་གསུམ་གཅིག་ཆར་སྐེ་ན་འདས་མ་

འོངས་གཉིས་ཀང་ད་ལྟ་བར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་འཇོག་པ་ན། དབུ་

མ་པ་ལ་ལན་འདེབས་ཚུལ་མཛད་པ་ཡིན་གི། རང་ལུགས་ལ་རྡུལ་དང་སྐད་ཅིག་ཆ་

མེད་འགོག་ནུས་སུ་མི་མཚུངས་པར་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ན་དབང་ཤེས་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་ཁྱད་

པར་མེད་པས། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཕི་རོལ་

གི་དོན་དུ་སྣང་བ་བོ་ཉིད་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྣང་བ་དེ་ཉིད་ཕི་ན་མེད་

པས་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་། དབང་ཤེས་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་རྣམ་དབྱེ་མི་

འཐད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དུང་དཀར་འཛིན་གི་དབང་ཤེས་སོགས་བག་ཆགས་

བརན་པ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་ཤེས་ཚད་མ་དང་། དེའི་ཡུལ་བདེན་པ་དང་། ཟླ་བ་

གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་སོགས་བག་ཆགས་མི་བརན་པ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་ཤེས་

ལ་ཚད་མིན་དང་། དེའི་ཡུལ་བརྫུན་པའི་རྣམ་བཞག་བྱེད་པ་འཐད་པའི་ཕིར། འོག་ནས་

འབྱུང་བའི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་དབང་པོའི་མངོན་

སུམ་མི་བཞེད་པ་ར་བའི་དགོངས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡང་འདི་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་རོགས་

ཤིག །གཉིས་པ་ནི། ཇི་སྲིད་ཕི་རོལ་ཁས་ལེན་པ་དེ་སྲིད་རྣམ་པ་གཏོད་པའི་རྒྱུ་ལ་

གཟུང་ཡུལ་ཟེར་ལ། ཤེས་བྱ་ནང་གིར་ཞུགས་པ་ན་དབང་ཤེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་
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རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པས་རྣམ་བཞག་གཉིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། ཐོག་མར་ཡུལ་གི་རྣམ་བཞག་མ་ཤེས་ན། །ཚད་མ་གང་དུ་

འཇུག་པ་མི་ཤེས་ཤིང་། །ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ལེགས་པར་མི་རོགས་པས། །གཞལ་

བྱ་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསན་པ་ནི། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་

བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཡུལ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་

བྱེད་པ་དང་པོའི་འགེལ་པའོ།། །།

༼ཤེས་བྱེད་ཀི་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ།༽

༈ གཉིས་པ་ཤེས་བྱེད་ཀི་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་

བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བོའི་མཚན་ཉིད་དང་། 

དབྱེ་བསྡུ་དང་། ཚད་མིན་གི་བོ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིག་པ་བོའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྔོ་སྣང་ཤེས་པ་བོ་ཡིན་པར་མཚོན་པ་ལ། རིག་པ་མཚན་ཉིད་

དུ་བཀོད་པ་མཚོན་སྦྱོར་སྐོན་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡུལ་རིག་པ་མཚན་ཉིད་དུ་མི་བྱ་

སེ། རོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། བོ་

ལ་ཡུལ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། གཟུང་ཡུལ་གི་སོ་ནས་རོག་བཅས་

རོག་མེད་དང་། ངོ་བོའི་སོ་ནས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་དང་། འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ཡུལ་

གཅོད་པ་ལ་མ་ཞུགས་པ་དང་། འཇུག་བཞིན་པ་དང་། ཞུགས་ཟིན་པ་སོགས་ཀང་

ཡོད་པའི་ཕིར། ཤེས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་པའི་སོ་ནས་རང་རིག་གཅིག་ཏུ་ངེས་
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ཏེ། རང་ཉིད་ཉམས་སུ་མ་མོང་བར་ཤེས་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར། སྔོན་གི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་གཙང་ནག་ཁ་ཅིག་གིས་བོ་བདུན་དུ་དབྱེ་སེ། ཤེས་བྱ་ལ་འཇུག་པ་ན་

ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པར་གཅོད་པ་དང་། ཕོགས་གཅིག་ཏུ་གཅོད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཐེ་ཚོམ་དང་། གཉིས་པ་ལ་ཤེས་བྱ་དང་མི་མཐུན་པར་གཅོད་པ་

དང་། མཐུན་པར་གཅོད་པའོ། །དང་པོ་ནི་ལོག་ཤེས་དང་། གཉིས་པ་ལ་ལྡོག་ཕོགས་

ཀི་སྒོ་འདོགས་དང་མི་འགལ་བ་དང་། འགལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་

དང་། གཉིས་པ་ལ་སྔར་རོགས་ཟིན་པ་ལ་འགལ་བ་དང་མ་ཟིན་པ་ལ་འགལ་

བའོ། །དང་པོ་ནི་བཅད་ཤེས་དང་། གཉིས་པ་ལ་མངོན་གྱུར་ལ་འགལ་བ་དང་། ལོག་

གྱུར་ལ་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ནི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། གཉིས་པ་ལ་རགས་ཡང་

དག་གི་རེས་སུ་མ་འབང་བ་དང་། འབང་བའོ། །དང་པོ་ཡིད་དཔོད་དང་། གཉིས་པ་

རེས་དཔག་ཅེས་བཞེད་དོ། །ཚད་མ་འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བརོད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། མི་འཐད་པའི་ཆ་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ནི། བོད་ཕལ་ཆེར་ཚད་མིན་གི་བོ་ལྔར་སྡུད་དེ། ཡིད་དཔོད་དང་། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་

དང་། བཅད་ཤེས་དང་། ལོག་ཤེས་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་ལྔ་ཟེར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། 

ཡིད་དཔོད་དང་། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་། བཅད་ཤེས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་

བརོད་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་ལ་མ་བརེན་པར་སྔར་མ་རོགས་པའི་ལོག་གྱུར་དོན་མཐུན་

ངེས་པ་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་ན་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔོད་ཁོན་པ་རིང་པ་ན་ཆུ་

ཡོད་སམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཤ་བསྲེགས་ཀི་གསུར་ལ་འདུས་པའི་
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སྦྲང་བུའི་ཚོགས་ལ་དུ་བར་འཁྲུལ་ནས་མེ་ཡོད་སམ་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་མ་ངེས་པ་

ཚུལ་གསུམ་མ་ངེས་ཀང་བྱས་པའི་རགས་ལས་སྒ་མི་རག་སམ་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང་། སོ་སོར་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། བརགས་ན་མི་འཐད་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། ཟློག་པ་

དང་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡིད་དཔོད་རགས་བཀོད་པ་ལ་ལྟོས་སམ་མི་ལྟོས། 

གཏན་ནས་མི་ལྟོས་ན་ཐེ་ཚོམ་ལས་གཞན་པའི་ཚད་མིན་གི་བོ་ལ་སོགས་པར་མི་

འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་དམ་བཅའ་ཙམ་གི་བོ་ཡིན་པས་ཐེ་ཚོམ་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར། རགས་ལ་ལྟོས་ན་རགས་ཡང་དག་གམ་ལྟར་སྣང་གསུམ་གང་རུང་

ལ་ལྟོས་པར་ཐལ། རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ལྟོས་པ་གང་ཞིག་ཡང་དག་གམ་ལྟར་སྣང་

གསུམ་ལས་འདའ་བ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མ་རོགས་ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་གང་

ཡང་ཡིན་པའི་ལོག་གྱུར་ངེས་པའི་ཚད་མིན་གི་བོ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ཡིད་དཔོད་གཉིས་སྐེད་པའི་རགས་ལྟར་སྣང་

གསུམ་དུ་མི་འདུ་ན་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བཞི་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སྣང་ལ་བརེན་པ་གང་ཞིག །ལྟར་སྣང་གསུམ་གང་ལ་ཡང་མི་བརེན་པའི་

ཕིར། ཡིད་དཔོད་རགས་ལྟར་སྣང་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་གསུམ་པ་སྲིད་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཡིད་དཔོད་ལོག་གྱུར་དོན་མཐུན་གསར་དུ་ངེས་པའི་བོ་གང་

ཞིག །རགས་ཡང་དག་ལྟར་སྣང་གང་ལ་ཡང་མི་བརེན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡང་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཚད་མ་མིན་ན་རེས་སུ་དཔག་པའང་ཚད་མ་མིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཡིད་དཔོད་ལོག་གྱུར་བདེན་པ་གསར་དུ་ངེས་ཀང་ཚད་མ་མིན་པའི་ཕིར། སྒོ་
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འདོགས་གསར་དུ་གཅོད་ན་ཚད་མར་འགྱུར་ལ། མི་གཅོད་ན་སྒོ་འདོགས་དང་ངེས་

ཤེས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་མིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡིད་དཔོད་ཀིས་ལོག་གྱུར་

གསར་དུ་ངེས་ཀང་སྒོ་འདོགས་མི་གཅོད་པའི་ཕིར། ལོག་གྱུར་རང་མཚན་གསར་དུ་

ངེས་ཀང་ཚད་མ་མིན་ན་རྒྱང་ཕན་ལྟར་རེས་དཔག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་འགྱུར་

རོ། །ངེས་པ་མེད་ཀང་ཁོན་པ་ན་ཆུ་ཡོད་སམ་པ་བདེན་པའི་ཡིད་དཔོད་དང་། མེད་

སམ་པ་བརྫུན་པ་ལོག་པའི་ཡིད་དཔོད་དང་། ཡོད་དམ་མེད་དམ་སམ་པ་སོམ་ཉིའི་

བོ་གསུམ་ཡོད་པ་མི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀིས་ཡིད་དཔོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཉམས་

པར་ཐལ། ཡིད་དཔོད་ལ་ངེས་པ་མེད་ན་དེ་ངེས་ཤེས་མི་དགོས་པའི་ཕིར། ཐེ་ཚོམ་

ལོགས་སུ་རེད་དཀའ་བར་ཐལ། ཡིད་དཔོད་མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་བོར་

འགྱུར་ན་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཡང་ན་ཁྱེད་འདོད་པའི་ལོག་གྱུར་དོན་མཐུན་ངེས་པ་བདེན་པའི་

ཡིད་དཔོད་ལྟར་རགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལོག་གྱུར་དོན་མི་མཐུན་ངེས་པའི་ལོག་པའི་

ཡིད་དཔོད་ཅེས་མི་འཐད། དེ་ཡང་འདོད་ན་ཡིད་དཔོད་ལོག་གྱུར་བདེན་པ་ངེས་

པས་ཁྱབ་པ་ཉམས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ཡིད་དཔོད་མིན་ན་ཁྱོད་འདོད་པའི་སྔ་མའང་

མིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ལོག་པའི་ཡིད་དཔོད་

མཐའ་གཉིས་ཀར་དོགས་ན་བདེན་པའི་ཡིད་དཔོད་ལའང་མཚུངས་པས་ཐེ་ཚོམ་དུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། མཐའ་གཉིས་ཀར་དོགས་པའི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་ཀ་བདེན་

པར་འདོད་ན། ཚད་མིན་གི་བོ་ལྔའི་གངས་ངེས་འཇིག་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་འགལ་བ་

ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་ཚད་མིན་གི་བོ་གཞན་སྲིད་པའི་ཕིར། རགས་
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ཁས་བངས་སོ། །ལོག་གྱུར་དོན་མི་མཐུན་ངེས་པའི་ཡིད་དཔོད་ལོག་ཤེས་ཡིན་ན། 

ལོག་གྱུར་དོན་མཐུན་ངེས་པའི་ཡིད་དཔོད་ཀང་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་

མཚན་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔོད་དགག་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་

ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་བརེན་པ་དགག་པ་དང་། ལུང་ལ་བརེན་པའི་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་

ཡིད་དཔོད་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་འོག་ན་གཏེར་ཡོད་སམ་པ་

ལ་སོགས་པའི་ཚོད་དཔག་པ་ཀུན་བདེན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་

མེད་པའི་ཡིད་དཔོད་ལོག་གྱུར་བདེན་པ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གལ་

ཏེ་ལོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་བོ་ཡིད་དཔོད་ཡིན་ན་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། དངོས་ཀི་མ་ངེས་པ་དང་། ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་ལ་བརེན་

པའི་བོ་ཡིད་དཔོད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ན། སོབ་དཔོན་གིས་ཐེ་ཚོམ་དུ་བསྡུས་པའི་

གཞུང་དང་འགལ་བའི་ཕིར། མ་གྲུབ་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་བོ་ཡང་ཡིད་དཔོད་དུ་

ཁས་ལེན་དགོས་པས་གཞུང་དང་འགལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལུང་ལ་བརེན་པའི་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཡིད་དཔོད་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། དེ་ཡིད་དཔོད་དུ་ངེས་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་གཞན་གི་སེ་པའི་ལུང་ལས་ལུང་གི་

དོན་རོགས་པའི་ཐོས་བྱུང་གི་བོ་ཚད་མ་དང་མ་རོགས་ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་བཞིར་ཅི་

རིགས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་

སྔ་མ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒོ་འདོགས་དང་མི་འགལ་བའི་རང་མཚན་

སྣང་བ་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་ན་ཡུལ་རྣམ་པ་མི་གསལ་བ་བུམ་པའི་སྐད་ཅིག་སྣང་བ་
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ལྟ་བུ་དང་། ཡིད་གཞན་དུ་ཡེངས་པས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཉ་ཕིས་ལ་

དངུལ་དུ་འཁྲུལ་པའི་ཚེ་མཐོང་ཡང་མ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གལ་ཏེ་རང་མཚན་སྣང་ཡང་མ་ངེས་པ་ཚད་མ་མིན་ན་མངོན་སུམ་ཀུན་ཚད་མ་མིན་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ན་ཚད་མ་མིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་པ་དང་རྣམ་ངེས་ལས་མངོན་སུམ་ལ་ངེས་པ་ཉིད་ནི་

བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །བོད་སྔ་མ་མཁས་པ་དག་གི་བཞེད་པ་ནི། མངོན་སུམ་གང་

ཞིག་དོན་གང་ལ་ངེས་པ་མི་འདེན་པ་ལ་ཟེར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་རྣམ་པ་མི་

གསལ་བའི་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རས་གཅིག་ལ་རྣམ་པ་གསལ་མི་

གསལ་འགལ་བའི་ཕིར། འདི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ཀང་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། དོན་

ནི་འཇིག་རེན་ན་གགས་པ་ལྟར་མཐོང་ཡང་། ཡིད་གཏད་ན་ངེས་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་

པའི་དོན་ཡིན་པས་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་རྣམ་པ་མི་གསལ་བའི་ཐ་སད་ལ་དགག་

པ་མཛད་པ་ཡིན་གི། དོན་ལ་དགག་པ་མཛད་པ་མིན་ནོ། །

གསུམ་པ་བཅད་ཤེས་ཀི་ཆ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང་། དེ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་རང་འདེན་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་མས་རོགས་ཟིན་བྱེད་པ་

མ་ཉམས་པའི་དོན་ལ་བཟློག་ཕོགས་ཀི་སྒོ་འདོགས་དང་འགལ་བར་འཇུག་པའི་

ཤེས་པ། དབྱེ་ན་མངོན་གསུམ་གིས་སྔོན་པོ་ལ་ངེས་པ་དངས་ཟིན་པའི་མངོན་སུམ་

རིགས་འད་ཕི་མ་སྔོན་པོ་ལ་ངེས་པ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་བཅད་ཤེས་དང་། མངོན་

རེས་ཀི་རེས་སུ་སྐེས་པའི་དན་པ་རོག་པ་བཅད་ཤེས་གཉིས་ཞེས་ཟེར་རོ། །



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 30  

གཉིས་པ་ལ་སྤིར་དགག་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་མངོན་སུམ་བཅད་ཤེས་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁྱོད་འདོད་པའི་བཅད་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། ཁྱོད་འདོད་པའི་བཅད་ཤེས་རིག་པས་མཐའ་དཔད་ན་མ་རོགས་པ་དང་

ལོག་རོག་དང་། ཡང་ན་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་མངོན་སུམ་

བཅད་ཤེས་ཀི་བོ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། མངོན་སུམ་སྔ་མས་རོགས་ཟིན་གི་དོན་ལ་

འཇུག་པས་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པའི་རགས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་མ་རོགས་པའི་

བོ་དང་། སྔར་རོགས་པ་དེ་ཉིད་ད་ལྟར་ཡང་རོགས་སོ་སམ་ན་ལོག་ཤེས་དང་། རང་

སོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདེན་པ་ཚད་མ་ལས་མ་འདས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགག་པ་དངོས་དང་། དགག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་སྤང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མངོན་སུམ་དང་བཅད་ཤེས་ཀི་གཞི་མཐུན་དགག་པ་དང་། 

དབང་ཤེས་རིགས་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། དགག་པ་བསྡུས་ཏེ་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནི། མངོན་སུམ་དང་བཅད་ཤེས་ལ་གཞི་མཐུན་པ་ནི་ག་ལ་སྲིད་དེ་མི་

སྲིད་པར་ཐལ། ཡུལ་དུས་འཛིན་སངས་འགལ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མངོན་སུམ་ངོ་

བོ་རོག་བལ་དང་ཡུལ་རང་མཚན་ད་ལྟ་བའི་ཡུལ་ཅན་དང་། བཅད་ཤེས་ངོ་བོ་རོག་པ་

ཡུལ་སྒ་དོན་དུས་འདས་པ་དན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འགེལ་པར་དུས་ད་ལྟ་བ་ཞེས་

འབྱུང་བ་ནི་ད་ལྟ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་སོན་པ་ཡིན་གི། ངོ་བོ་ད་ལྟ་བ་དན་པ་ལ་ཡང་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་སྔོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་

རིགས་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པས་རིགས་རྒྱུན་འཛིན་པ་མངོན་སུམ་སེ་སྔོ་མ་ཡིན་པ་ལས་
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ལོག་པ་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཚད་མ་ཡིན་ལ། དེའི་རེས་སུ་སྐེས་

པའི་ཤེས་པ་སྔོན་པོ་ལ་ངེས་པ་འདེན་པའི་མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་རྣམས་བཅད་

ཤེས་ཡིན་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་སྔ་མས་རོགས་ཟིན་པའི་སྔོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་

རིགས་ལ་མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དེ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཚད་མ་དང་དེའི་

རེས་སུ་སྐེས་པའི་མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་སྔོན་པོ་ལ་ངེས་པ་འདེན་ནུས་པ་

རྣམས་བཅད་ཤེས་སུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞན་གི་སེ་པས་བཏགས་པ་དང་རང་

གིས་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ཡང་རུང་། རིགས་ནི་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡིན་

ལ་མངོན་སུམ་སྔ་མས་མཐོང་བའི་དོན་ལ་ཡང་དེ་འཛིན་པའི་རེས་ཤེས་ཀི་མངོན་

སུམ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་པོ་

ལ་རང་སོབས་ཀི་ངེས་པ་འདེན་ནུས་པའི་མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཚད་མ་དང་། 

དེ་ལྟར་ངེས་པ་འདེན་པའི་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་རྣམས་བཅད་ཤེས་སུ་བཞེད་པ་ཡིན་གི། 

སྐད་ཅིག་ཕི་མ་མཐའ་དག་བཅད་ཤེས་སུ་འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱས་པར་ཚད་མ་

རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནི། མངོན་སུམ་བཅད་ཤེས་དང་གཞི་མཐུན་རིགས་པ་ཤེས་པས་

བཀག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་དང་བཅད་ཤེས་ཡུལ་དུས་འཛིན་སངས་

འགལ་བའི་ཕིར་ན་གཞི་མཐུན་དུ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། བཅད་ཤེས་ལ་དན་པས་ཁྱབ་

པས་མངོན་སུམ་ཕི་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དན་པ་མིན་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། མངོན་སུམ་རིགས་ལ་དངོས་སོབས་ཀི་ཚད་མར་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

རིགས་ནི་དབང་པོའི་ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འགལ་བའི་ཕིར། སྔོན་པོ་རང་མཚན་
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མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་སྔ་ཕི་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། སྔོན་

པོ་རང་མཚན་གཟུང་དོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད། སྔོན་པོ་ལ་ངེས་པ་འདེན་

པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་རྣམས་ཀིས་སྔོན་པོ་

ངེས་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཛིན་སངས་ལ་ངེས་པ་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་མིན་

པའི་ཕིར། སྔ་ཕི་འད་བར་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་བཅད་ཤེས་ཀང་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

འད་བར་འཛིན་པའི་བོ་རོག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེས་ནའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། དབྱེ་བསྡུ་བྱེད་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ཁོ་ནར་ཟད་པས་སོ་སོ་སྐོ་བོ་ལ་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། རྡུལ་ཕན་དང་སྐད་ཅིག་ཕ་བ་ལ་སོ་སྐེའི་

མངོན་སུམ་གིས་ངེས་པ་མི་འདེན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སོ་སྐེ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མི་

འཐད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། སོ་སོ་སྐེ་བོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་རྡུལ་ཕན་སོ་སོ་

དང་། སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་སོ་སོ་ལ་འཇལ་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་གི །ཡུལ་དང་དབང་པོའི་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའི་སྐད་ཅིག་ཇི་སེད་ཀིས་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་

མོང་བའི་སོ་སྐེའི་རྣམ་ཤེས་གང་སྐེད་པའི་རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་དེ་སོ་

སོའི་སྐེ་བོའི་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ་དེ་ཉིད་ཚད་མའི་མཚན་གཞིར་ཡང་གཟུང་དུ་རུང་

བའི་ཕིར། རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ལྡོག་པའི་ཆ་ཅུང་ཟད་

ཙམ་ངེས་མ་ངེས་སོགས་ལ་ལྟོས་ནས་བོ་རིགས་མི་འད་བ་དུ་མར་འབྱེད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། གངས་ཀི་དབྱེ་བསྡུ་ཇི་སེད་པ་རིགས་གཅིག་མི་གཅིག་སོགས་

རིགས་ཀི་དབྱེ་བའི་སོ་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་གི་གསལ་བའི་དབྱེ་བསྡུ་ཇི་
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སེད་པ་རིགས་ཀི་དབྱེ་བསྡུ་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གསུམ། ཚད་མིན་གི་བོའི་མཚན་ཉིད་དང་། གངས་ཀི་

དབྱེ་བསྡུ་དང་། སོ་སོའི་རྣམ་བཞག་གོ །དང་པོ་ནི། སྒ་རག་འཛིན་གི་ཤེས་པ་མཚན་

གཞི། ཚད་མ་མིན་པའི་བོར་མཚོན། ཤེས་པ་གང་ཞིག་གསར་དུ་མི་སླུ་བར་མ་གྲུབ་

པ་མཚན་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚད་མའི་འགལ་ཟླ་ཚད་མིན་གི་བོ་རྣམ་པ་གསུམ་

དུ་ངེས་སེ། མ་རོགས་ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་རྣམས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཡུལ་ལ་

འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ཕེ་བ་ཡིན་གི། ངོ་བོའི་སོ་ནས་ཕེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་

བོའི་སོ་ནས་བསྡུ་ན་ལོག་རོག་དང་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་ཀང་མ་རོགས་པར་འདུ་ལ། ཚད་

མ་གཉིས་ཀང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གཅིག་པུ་ཁོ་ནར་འདུས་པའི་ཕིར། འཇིག་རེན་

ན་ལོག་པར་གོ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གོ་བར་འདུག་ཅེས་གགས་པ་

ལྟར། ལོག་རོག་དང་ཐེ་ཚོམ་ཀང་མ་རོགས་པར་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། སྤིའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ་གི་དང་པོ་མ་རོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་ནི། ཡུལ་དེ་དང་དེ་མིན་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནས་དོན་རོགས་ཤིང་འཛིན་པས་སོང་པའི་ཤེས་པ་མ་རོགས་པའི་

བོ་ཡིན་ལ། དབྱེ་ན་གསུམ་ཡོད་དེ། ཚིག་ཙམ་ཐོས་ཀང་དེའི་དོན་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་

པ་མ་ཞུགས་པ་དང་། ཞུགས་ཀང་དཔད་པ་མ་རོགས་པ་དང་། རོགས་པར་གྱུར་ཀང་

གནས་དོན་མ་རེད་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་ལོག་རོག་གི་མཚན་

ཉིད་དང་དབྱེ་བ་ནི། ཞེན་པའམ་སྣང་བའི་སོ་ནས་དེར་འཛིན་པ་ལ་དེ་མིན་གི་ཤེས་

པས་གནོད་པའི་རིག་པ་ལོག་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དབྱེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། 
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རོག་པ་དང་ནི་རོག་མེད་ལོག་ཤེས་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་སོ་སོར་ཕེ་ན་རྣམ་

པ་ལྔ་ཡོད་དེ། རོག་མེད་ལོག་ཤེས་ལ་དབང་ཤེས་བསད་པ་དང་། ཡིད་ཤེས་བསད་

པ་གཉིས་དང་། རོག་པ་ལོག་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། དུས་ལ་འཁྲུལ་བ་

དང་། ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་མཚན་ཉིད་དང་

དབྱེ་བ་ནི། དེར་འཛིན་ན་ཡང་འཛིན་སངས་ལ་དེ་མི་འཛིན་པ་སྲིད་པའི་ཤེས་པ་ཐེ་

ཚོམ་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དབྱེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། ཐེ་ཚོམ་དངོས་སུ་ཞུགས་པ་མངོན་

དུ་གྱུར་པ་དང་། ཁོན་པ་རིང་པ་ན་ཆུ་ཡོད་སམ་པ་ལྟ་བུ་དངོས་སུ་མ་ཞུགས་ཀང་བག་

ལ་ཉལ་དུ་གནས་པ་མཚན་གཞིའི་སོ་ནས་དང་། ཆ་མཉམ་པ་དང་། ཡོད་པའམ་མེད་

པ་ལ་ཤས་ཆེར་འཛིན་པ་འཛིན་སངས་ཀི་སོ་ནས་ཀང་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། མདོར་ན་ཤེས་པ་ཀུན་བསྡུ་ན་གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། ཚད་མའི་

ཤེས་པ་གཉིས་པོ་ཡང་རང་ལ་ངེས་པ་དངས་པའི་སོ་ནས་གཞལ་བྱ་འཇལ་བས་རང་

རིག་གི་ཚད་མ་ཁོ་ནར་འདུས་ལ། ཚད་མ་མིན་པ་གསུམ་པོ་ཡང་མ་རོགས་པ་ལས་

དོན་གཞན་མིན་པའི་ཕིར། རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་པར་བྱའོ། འདིར་སྨྲས་པ། 

ཚད་མིན་བོ་ཡི་རྣམ་བཞག་མ་ཤེས་ན། །སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་པ་ལ་ཆོད་སམ་

དུ། །ཚད་མའི་གོལ་ས་ལེགས་པར་མི་རོགས་པས། །མཚན་ཉིད་དབྱེ་བ་གོ་སའི་ངག་

གིས་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསན་པ་

ནི། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་

བྱ་བ་ལས། བོ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གཉིས་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།
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༼བོ་དེས་ཡུལ་རོགས་པའི་ཚུལ།༽

༈ གསུམ་པ་བོ་དེས་ཡུལ་རོགས་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི། སྤི་དང་བྱེ་བག་རོགས་པའི་

ཚུལ་དང་། སྣང་བ་དང་སེལ་བ་རོགས་པའི་ཚུལ་དང་། བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱེད་རོགས་

པའི་ཚུལ་དང་། འབེལ་བ་དང་འགལ་བ་རོགས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡུལ་

ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་བཞག་སྤིར་བསན་པ་དང་། རས་ལྡོག་དོན་ལ་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། 

སྤི་བྱེ་བག་ཁྱད་པར་དུ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་

བཤད་པ་དང་། དེ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་

ཆོས་ཅན། རོག་མེད་ཡིན་ཏེ། སྔོན་པོ་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་ནི་ཆོས་ཅན། རོག་པ་ཡིན་ཏེ། སྤི་འཛིན་པའི་ཤེས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་རང་མཚན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་སེ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། སྤི་ནི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མེད་དེ། དོན་བྱེད་ནུས་པས་སོང་

པའི་ཕིར། རང་ལྡོག་དང་གཞི་ལྡོག་ལེགས་པར་འབྱེད་མི་ཤེས་ཤིང་། ཚིག་ཙམ་ལ་

ཞེན་པ་དག་གིས་བསན་བཅོས་འདི་ལོག་པར་བཤད་དེ། འདིའི་འགེལ་པར་རང་མཚན་

དང་གསལ་བ་དངོས་པོའི་དོན་དུ་གཅིག་པར་མཛད་ཀང་། གསལ་བ་ཡིན་ན། རང་

མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་གོང་མའི་བྱེ་བག་གཅིག་པ་

བཀག་པའི་ཐ་དད་ཡིན་གི། དངོས་པོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་འོག་ནས་བཤད་པ་སོགས་

དུ་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །རས་དང་ལྡོག་པ་སོགས་ལ་ཡང་དོན་ལ་

གནས་པ་དང་སེལ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་ཕེད་པར་བྱའོ། །
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གཉིས་པ་ནི། བོད་གཞན་དག་རས་ལྡོག་སོགས་ཀི་རྣམ་བཞག་གཞུང་གི་

དགོངས་པ་ལས་གཞན་དུ་འཆད་པ་མཐོང་སེ། རས་དང་བྱེ་བག་དང་སྒྲུབ་པ་རྣམས་

རེས་འགའ་མཚུངས་པ་ལྟར་འཆད། རེས་འགའ་མི་མཚུངས་པ་ལྟར་འཆད། ལྡོག་པ་

དང་སྤི་དང་གཞན་སེལ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་འཆད། རོག་མི་རོག་སོགས་ཀང་

གཞན་དུ་འཆད་ལ། ཁོ་བོས་གཞུང་བཞིན་འཆད་པར་འདོད་དེ། རས་དང་སྤི་གཟུང་

ཡུལ་རོག་པ་དང་རོག་མེད་བོ་སྣང་བ་དང་སེལ་བ་འཛིན་སངས་སུ་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རས་ལྡོག་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་དང་། རས་ཆོས་དང་

ལྡོག་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྡོག་པ་དུ་མ་འབལ་མི་ཤེས་པར་

འདུས་པ་རས་ཀི་མཚན་ཉིད། འདུས་པ་ཅན་གི་ཆོས་ཁ་ཡར་བ་ལྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། 

གཞི་སོ་སོར་ངེས་པ་གཅིག་གི་སེང་དུ་རས་ཁྱབ་ཆེ་སེ། ཁབ་ཀིས་རང་གི་བྱང་བུ་

མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པ་བཞིན། དེ་ལས་གཞན་དུ་ལྡོག་པ་ཁྱབ་ཆེ་ཟེར་རོ། །དེ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། རས་གཅིག་གི་སེང་གི་ལྡོག་པ་དུ་མ་རོག་པས་རགས་ནས་སྦྲེལ་བར་ཟད་

ཀི། རས་ཀི་ངོས་ནས་ལྡོག་པ་དུ་མ་འབལ་མི་ཤེས་པར་འདུ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དངོས་འགལ་རས་གཅིག་ལ་མི་འདུ་བ་རག་མི་རག་རས་བུམ་པ་

ལ་མི་འདུ་བ་ལྟ་བུ་རས་ཆོས་དང་། མེད་དགག་མ་ཡིན་དགག་ཤེས་བྱ་ཙམ་ལྡོག་

པའི་སེང་དུ་མི་འདུ་ཡང་། བུམ་པའི་རས་ཀི་སེང་དུ་འདུ་བ་མི་འགལ་བ་ལྡོག་ཆོས་

ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྒ་བྱས་མི་རག་པ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། རས་ཆོས་སུ་ཐལ། 

དངོས་འགལ་རས་གཅིག་ལ་འདུ་རྒྱུ་མི་རུང་བ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་

རྣམས་རས་ཀི་ངོས་ནས་གཅིག་གམ་ཐ་དད། དང་པོ་ལྟར་ན། རེས་དཔག་གིས་སྒའི་
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བྱས་པའི་རས་ཀི་ངོས་ནས་རོགས་ན་མི་རག་པའི་རས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་རོགས་པར་

ཐལ། དེ་གཉིས་གཅིག་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལྟར་ན། རས་ཐ་དད་པས་སྒའི་བྱས་པ་རག་པར་ཐལ་བ་དང་། མི་རག་

པ་མ་བྱས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རེས་དཔག་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། རས་ཆོས་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་གཟུང་ཡུལ་དུ་མི་འཛིན་

པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རས་གཅིག་ཀང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པས་བྱས་པ་རོགས་ཀང་མི་

རག་པ་མ་རོགས་པ་མི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། རེས་དཔག་ནི་ཆོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་བཅད་

པའི་ལྡོག་པའི་སོ་ནས་གཞལ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བཞེད་དེ། རགས་ལ་བརེན་ནས་གཞལ་བྱ་

འཇལ་བའི་གཞན་སེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། སྒའི་བྱས་མི་

རག་རས་གཅིག་ཡིན་ལ། སྒའི་བྱས་པའི་རས་དང་མི་རག་པའི་རས་ཐ་དད་ཡིན་ནོ། །

སྒའི་བྱས་མི་རག་རས་ཀི་ངོས་ནས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཅིག་

དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་ལྟར་ན། སྒའི་བྱས་པའི་རས་ཀི་ངོས་ནས་

གྲུབ་པར་རོགས་ན། མི་རག་པའི་རས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་གྲུབ་པར་རོགས་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན་རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་རས་ཀི་

ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རས་ཀི་ངོས་ནས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་མེད་དེ། སྒའི་བྱས་མི་རག་སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་

ངོར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། གཟུང་ངོར་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཤིང་། རགས་མ་གྲུབ་ན། བོ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངོར་ཐ་དད་

ཡིན་ན་རས་ཐ་དད་ཡིན་དགོས་ལ། དེའི་ངོར་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་གཅིག་ཡིན་དགོས་
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སོ། །དོན་བསྡུ་ན། རས་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་ལྟར་ཁས་བངས་ན། རེས་དཔག་རས་

ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ཁས་བངས་དགོས་པས། སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་ཐལ་བའི་གནོད་པ་

བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། དེའི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱས་པ་སྒའི་སྤི་དང་། སྒ་བྱས་པའི་བྱེ་བག་ཡིན་ཏེ། སྒ་དེ་གཞན་

རིགས་མི་མཐུན་མ་བྱས་པ་ལས་ལོག་པའི་སོ་ནས་བྱས་པ་དེ་སྒ་བུམ་སོགས་དུ་མ་

ལ་རེས་འགོ་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། སྒ་དེ་རིགས་མཐུན་རང་གི་དངོས་པོ་སྒ་མ་ཡིན་པ་

ལས་ལྡོག་པར་བྱེད་པ་སེ་དེ་ལས་ལོག་པ་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ལྡོག་པ་གཉིས་

ཚོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཤ་པ་དང་ཙན་དན་སོགས་ལ་སྤི་དང་བྱེ་བག་

གཉིས་གཉིས་ཡོད་དེ། ཤ་པ་དང་ཙན་དན་རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་ཐད་ཀའི་བྱེ་བག་

དང་། དེ་གཉིས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཐད་ཀའི་སྤི་བྱེ་

བག་དང་། ཤ་པ་སོགས་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་དང་། དེ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་གོང་མ་ཡི་

སྤི་བྱེ་བག་ཡོད་པའི་ཕིར།

ཐད་ཀའི་བྱེ་བག་ཕོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤ་པ་དང་ཤུག་པ་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་

དད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་ཚད་མས་དམིགས་པའི་ཕིར། ཤ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་། 

གོང་མའི་བྱེ་བག་ཤ་པ་ཞིག་པ་དང་། ཤ་པ་མ་འོངས་པ་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་

ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་གང་ཞིག །ཡ་གལ་ཤ་པ་འདས་མ་འོངས་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར། 

ཤིང་ཞིག་གོ །མེས་བསྲེགས་སོ་ཞེས་འཇིག་རེན་ན་ཤིང་འདས་པ་ལ་ཡང་ཤིང་གི་

བརོད་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡོད་པས་གོང་མའི་བྱེ་བག་ཅེས་དང་། གཅིག་པ་བཀག་པའི་
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ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་གི། སྔ་དོའ་ཤི ིང་དང་ཕི་དོའ་ཤི ིང་གཅིག་པ་

བཀག་པའི་ཐ་དད་ཙམ་དུ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འདིར་སེ་བདུན་གི་དགོངས་པ་དངོས་པོ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། 

འདས་མ་འོངས་དང་དངོས་པོའི་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པར་བཞེད་པ་མ་གོ་བར་བོ་

གོས་ཀི་འཇུག་པ་རིང་པོ་དག་གིས་དངོས་པོ་སྔ་ཕི་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་དངོས་

པོ་མ་ཡིན་པར་བསམས་ནས་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་ཙམ་དུ་འདོད་པ་ནི་

རིགས་པའི་ལམ་ནས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་དུ་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་དངོས་པོ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་སྔ་ཕི་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མེ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ན་

དུ་བ་མི་སྐེད་པར་ཐལ། དོན་བྱེད་ནུས་སོང་ཡིན་པའི་ཕིར། དུ་བ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ན་

སྐེད་འབས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

འོ་ན་ཁྱོད་ལྟར་ན་ཡང་མེ་དུ་དུས་མཉམ་དུ་ཐལ། ད་ལྟ་བར་མཚུངས་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། ཤར་ཕོགས་ཀི་བུམ་པ་དང་རི་བོ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་མཉམ་པར་ཐལ། ཤར་

ཕོགས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། བསྐལ་པར་མཚུངས་སོ། །སྔ་དོའི་ཤ་པ་དང་ཕི་དོའི་

ཤ་པ་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཅིག་གི་དུས་ན་གཅིག་ཤོས་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། ཕོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤ་པ་དང་། ཙན་དན་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། གཅིག་གི་གོ་ས་ན་གཅིག་ཤོས་མེད་པའི་ཕིར། ཀུན་ནས་མཚུངས་

སོ། །ཁྱོད་ལྟར་ན། དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པས། དུ་བ་དུ་

ལྡན་ལའི་སེང་དུ་མེ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་ཁས་བངས་དགོས་སོ། །དེས་ན་

བསན་བཅོས་འདིའི་དགོངས་པ་ཤ་པ་དང་། གོང་མའི་བྱེ་བག་ཤ་པ་འདས་པ་གཅིག་
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པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་གི། ཤ་པ་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་དང་སྔ་དོ་དང་ཕི་

དོའི་དངོས་པོ་རས་ཐ་དད་ཁོ་ནར་བཞེད་པ་ཡིན་པས། འདི་ལེགས་པར་མ་རོགས་ན་

དངོས་པོ་སྐད་ཅིག་གིས་སྐེ་འགག་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་ལེགས་

པར་མི་ཤེས་པར་སྐུར་བ་འདེབས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་དཔག་ནས་ཁ་སང་

གི་དུས་དང་དེ་རིང་དང་སང་གི་དུས་གསུམ་ཀ་ད་ལྟ་བ་དང་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་བའི་

ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་བཞག །རོད་པ་སྤང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རིགས་པས་དགག་པ་དང་། ལུང་གིས་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། རས་ཐ་དད་དགག་པ་དང་། གཅིག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཕོགས་སྔ་

མ་ནི། བྱེ་བག་པ་ཁ་ཅིག་སྤི་ཆེན་པོ་དང་ཉི་ཚེ་བ་རང་གི་གསལ་བ་རྣམས་དང་རས་

ཐ་དད་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དགག་པ་ནི། སྤི་གསལ་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ལས་དེ་མེད་པས་ཁེགས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ལ་གསུམ། སྤི་གཅིག་བྱེ་བག་དུ་མ་དང་གཅིག་པ་དགག་པ་དང་། སྤི་དུ་མ་བྱེ་བག་དུ་

མ་དང་གཅིག་པ་དགག་པ་དང་། མཚུངས་པའི་སྤི་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཕོགས་སྔ་

མ་ནི། གངས་ཅན་པ་སོགས་ལ་ལ་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ཀིས་སོང་པའི་གཙོ་བོ་དེ་ཉིད་

རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་དང་། དེ་ཡང་རས་གཅིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལྡོག་པ་

དབྱེར་མེད་ཀི་ཤིང་ཙམ་ཞེས་བྱ་བའི་སྤི་གསལ་བ་རྣམས་དང་རས་གཅིག་དུ་འདོད་

པ་ཡང་དེ་དང་འད་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་དགག་པ་དང་། རགས་ལ་
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དགག་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་པོའི་རང་བཞིན་དང་། སེར་པོའི་

རང་བཞིན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་རས་ཏེ་རང་བཞིན་གཅིག་ནའང་སྔོན་

པོའི་རང་བཞིན་སྣང་ན་སེར་པོའི་རང་བཞིན་ཡང་ངེས་པར་སྣང་དགོས་ན་དེ་སྣང་

རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བྱེ་བག་སྣང་བ་ན་སྤི་སྣང་དགོས་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་

དོན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་གི། ཤ་པ་སྣང་བའི་ཚེ་དངོས་པོ་ཙམ་སྣང་དགོས་པ་ནི་འདོད་

པ་ཡིན་ནོ། །གངས་ཅན་པས་སྔོན་པོའི་རང་བཞིན་དང་སེར་པོའི་རང་བཞིན་གཅིག་

ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་སྤིར་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་འགལ་བ་ཡི་བྱེ་བག་སྔོ་སེར་སོགས་སྐེ་འཇིག་

ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆ་མེད་ཀི་སྤི་གཅིག་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་

འབེལ་བའི་ཕིར། སྐེ་འཇིག་གནས་གསུམ་དང་གཅིག་པ་མིན་ན་རང་བཞིན་གཅིག་

མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆ་མེད་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་ལ་སྐེ་

འཇིག་སོ་སོར་བྱེད་པའི་ཆ་གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར།

སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བོའི་འགེལ་བཤད་དུ། གངས་ཅན་གིས་ཡོན་ཏན་གསུམ་

གིས་རང་བཞིན་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའི་ལན་དུ་གནོད་

པ་འདི་སོན་པར་གསུངས་པས། སྔོན་པོའི་རང་བཞིན་དང་སེར་པོའི་རང་བཞིན་

གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་འདིར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། བ་གང་ཁ་བོ་དང་

རས་གཅིག་ན། སེར་སྐ་དང་རས་གཅིག་པ་འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི། བསན་བཅོས་

འདིའི་དོན་ཡང་ལོག་པར་གོ་ཞིང་། རྣམ་འགེལ་ལས། ཁ་བོ་ཡི་ནི་ངོ་བོ་གང་། །དེ་ནི་

སེར་སྐ་ལ་ཡོད་མིན། །དེ་འབས་ཅན་མིན་ལས་བཟློག་པ། །གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་
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ཡིན། །ཞེས་པ་ལ་ཅོ་འདི་བྱེད་པར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པོ་ཡན་ལག་ཅན་མི་ཁེགས་པར་ཐལ་བ་ནི། བྱེ་

བག་པས་ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་ནས་ལག་པ་ལ་འདུ་འབེལ་

གྲུབ་པའི་ཆ་དེ་ལུས་གཞན་ལ་འདུ་འབེལ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ། ལག་པ་གཡོ་བ་ན་

ལུས་གཞན་ཡང་ངེས་པར་གཡོ་བར་ཐལ་བའི་གནོད་པ་བསན་པའི་སོ་ནས་ཡན་

ལག་ཅན་ཡང་ཇི་ལྟར་དགག་སེ་དགག་མི་ནུས་པར་ཐལ། སྤི་དང་བྱེ་བག་རས་

གཅིག་ན་སེ་བུམ་པ་ལ་རེས་སུ་འགོ་ཞིང་རས་གཅིག་པའི་དངོས་པོའི་ཆ་དེ་སྣམ་བུ་

ལ་རེས་སུ་འགོ། སྣམ་བུ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་དངོས་པོའི་ཆ་དེ་བུམ་པ་ལ་རེས་སུ་

འགོ་ཞིང་རས་གཅིག་པའི་ཕིར། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུའང་གནོད་པ་དེ་ལྟར་

བསན་ཞིང་། བསན་བཅོས་འདིའི་དོན་ཡང་དེ་ལྟར་གནས་པ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་བུམ་

སྣམ་དང་རས་གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་འགོག་པ་དང་

མཚུངས་པ་ག་ལ་སྲིད། གཞན་དུ་ན་བུམ་པ་དངོས་པོར་བསན་བཅོས་འདིར་གསལ་

བར་གསུངས་པས། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། གསེར་བུམ་དང་རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ། གཉིས་

ཀ་རས་སུ་གྲུབ། རས་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་ཁས་བངས་ཀང་མ་

གྲུབ་ན། གནོད་པ་གཞན་ཡང་ཟངས་བུམ་དང་རས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གསེར་

བུམ་དང་རས་གཅིག་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡང་ཁས་བངས་པས་རིགས་པ་ལ་ཞིབ་ཏུ་

མ་སྦྱངས་པའི་བོ་ངན་རྣམས་ཀིས་བསན་བཅོས་འདིའི་དོན་ལོག་པར་འཆད་པ་ནི་

རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་དབང་ཤེས་རོག་བཅས་སུ་ཐལ་བ་ནི། དབང་པོའི་ཤེས་པའང་རོག་
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བཅས་ཉིད་དུ་ཐལ། སྤི་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་

གྲུབ་ན། བུམ་པ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་དངོས་པོ་དེ། སྣམ་བུ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་

རེས་སུ་འགོ་བ་འགལ་ལོ། །གསུམ་པ་འགལ་བ་རས་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་ནི། དཀར་

སྔོན་སོགས་རྣམས་དང་སྣང་མུན་སོགས་འགལ་བ་ཀུན་ཀང་རས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་

བར་ཐལ། སྣང་བའི་རང་བཞིན་དང་མུན་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། 

དངོས་པོ་དེའི་སྣང་བ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཆ་དེ་མུན་པ་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་རེས་སུ་

འགོ། མུན་པ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཆ་དེ་སྣང་བ་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་རེས་སུ་འགོ་བའི་

ཕིར།རགས་སྔ་མ་གངས་ཅན་གི་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་བོད་

ཁ་ཅིག་གི་འདོད་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་ཕོགས་སྔ་མ་ནི། ཁ་

ཅིག་ན་རེ། ཆ་མེད་ཀི་སྤི་གཅིག་མེད་ཀང་བྱེ་བག་རེ་རེ་དང་འབེལ་བའི་སྤི་ཡང་དེ་

སེད་ཀི་གངས་དུ་མ་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། འདི་ནི་བྱེ་བག་ཡིན་ལ་འདི་ནི་སྤིའོ་

ཞེས་པའི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བྱེ་བག་བཞིན་དུ་སྤི་ཡང་རིགས་

མཐུན་མི་མཐུན་ལས་ལོག་པའི་ལྡོག་པ་གཉིས་ཚོགས་ཀིས་བཞག་དགོས་པའི་

ཕིར། དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པའང་འཇིག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤ་པའི་

རགས་ཀིས་ཤུག་པ་ལའང་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཤིང་ཙམ་མི་འགྲུབ། དེ་ལ་རེས་སུ་འགོ་

བར་ཁས་བངས་པས་ཤིང་ཙམ་བཀག་པས། ཤ་པ་དང་ཤུག་པ་སོགས་མི་ཁེགས་

པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དོན་ལ་མཚུངས་པའི་སྤི་བྱེ་བག་རས་གཅིག་པ་དགག་པ་

དང་། བོ་ངོར་མཚུངས་པའི་སྤི་བྱེ་བག་དང་རས་གཅིག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
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ཕོགས་སྔ་མ་ནི། ཤ་པ་དང་ཙན་དན་སོགས་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པའི་སྤི་གཅིག་དང་

བྱེ་བག་རས་གཅིག་ཡིན་ནོ་ལོ། །དེ་དགག་པ་ནི། སྔོན་མཐོང་བ་མེད་པའི་པདྨ་རཱ་ག་

ལྟ་བུ་གཅིག་མཐོང་ནའང་པདྨ་རཱ་ག་གཞན་དང་འད་བར་བོ་སྐེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

འད་བ་ཡིད་གཏད་ན་ངེས་རུང་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དོན་ལ་འད་བ་ཡོད་ན་ནི་སེ་ཡོད་

པའི་ཕིར། མཚུངས་པ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རོག་པས་སྦྱར་བ་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། རོག་པས་བཏགས་པའི་བོ་ཆོས་དོན་རང་མཚན་ལ་མེད་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རོག་པས་མཚུངས་པར་བཟུང་བའི་སྤི་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྤི་

གཅིག་བྱེ་བག་དང་རས་མི་གཅིག་པར་ཐལ། མཚུངས་པ་ལ་དངོས་པོ་གཅིག་ལས་

མེད་པ་མི་སྲིད་ལ་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལ་སྤིའི་སྒ་དོན་མཐུན་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཅིག་ཏུ་མ་ཤར་ཡང་མཚུངས་པར་འཛིན་པ་སྤི་ཡིན་ཞེ་ན། གཅིག་གི་རྣམ་པ་མ་

ཤར་བའི་མཚུངས་པའི་སྤི་དངོས་པོ་བ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བོ་ལ་སྤི་གཅིག་གི་རྣམ་པ་

མ་ཤར་ན་བོས་མཚུངས་པར་རོགས་ཀང་སྤིར་མི་རུང་བའི་ཕིར།

དེ་ལྟ་ན་ཤིང་འོན་ཅིག་བྱས་པའི་སྤི་སྒ་མི་འཇུག་པར་ཤ་པ་དང་འད་བ་འོན་

ཅིག་ཙན་དན་དང་འད་བ་འོན་ཅིག་ཅེས་བརོད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེས་འདོད་

པའི་དོན་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཕོགས་རེ་འད་བ་ཀུན་ལ་ཡོད། །ཐམས་ཅད་འད་བ་

གང་ནའང་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་ནི། སྤི་རས་སུ་གྲུབ་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། རིགས་པའི་རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ་ཡི་རོག་པས་བཏགས་པའི་བོ་

ཆོས་གསུངས་པའི་རྣམ་བཞག་དང་ཡང་འགལ་བར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །
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གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་ནི། ཁྱོད་འདོད་པའི་སྤི་གང་ཡིན། དགག་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་

བྱེད་ཅེ་ན། གཞན་གི་བཏགས་པའི་སྤི་དོན་ལ་མེད་ན་སྤི་མེད་པ་དང་དགག་སྒྲུབ་མི་

འཐད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། ཤིང་དེ་མིན་པའི་རང་བཞིན་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་

ལྡོག་པ་ཤིང་གསལ་གི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་རེས་འགོ་གྲུབ་པ་དེ་གཞན་སེལ་བའི་སྤི་

ཡིན་ལ། དེ་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་ན་རོག་པའི་གཟུང་བྱ་རང་མཚན་མིན་པ་ལ་རང་མཚན་

དུ་འཁྲུལ་པ་དེ་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིང་བྱས་པ་ལྟར་འདོད་དོན་ཐོབ་ནུས་པའི་ཕིར། 

ཤིང་མིན་པ་ལས་ལོག་པ་དོན་གི་གཞན་སེལ་དང་། རོག་པ་ལ་ཤིང་མིན་པ་ལས་

ལོག་པར་སྣང་བ་བོའི་གཞན་སེལ་ཡིན་ཞིང་། གཉིས་ཀ་ཤིང་གསལ་ཀུན་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བའི་སྤི་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་རོད་སྤོང་ལ་རོད་པ་ནི། གལ་ཏེ་རོག་པ་ལ་ཤིང་མིན་

པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དོན་ལ་མེད་ན་སྤི་རས་གྲུབ་པ་གཞན་ཡང་མེད་པས། དོན་

ལ་སྤི་མེད་ན་གཞན་སེལ་སྒོ་བཏགས་དངོས་མེད་ལ་སྤི་གྲུབ་ཀང་དོན་དང་མ་འབེལ་

བའི་ཕིར། དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་འཇིག་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། གཞན་

སེལ་བའི་སྤི་དངོས་མེད་ཡིན་ཡང་། དོན་རང་མཚན་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་

འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མོང་བ་དང་ཚུལ་གསུམ་ལ་བརེན་པའི་གཞན་སེལ་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པའི་རོག་པས་དོན་དང་སེལ་བ་གཅིག་ཉིད་དུ་འཁྲུལ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་

ན་དོན་རང་མཚན་ཐོབ་ནུས་ཤིང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཐོབ་པ་ཙམ་བྱེད་པའི་གསར་དུ་

མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། གསལ་བ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་སྤི་འདོད་པ་འུག་ཕྲུག་པ་

དང་། གསལ་བ་གཅིག་གི་རང་བཞིན་དེ་གཅིག་ཤོས་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འདོད་
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པའི་སྤི་གསལ་རས་གཅིག་ཡིན་ཞེས་གངས་ཅན་པ་དང་། གངས་ཅན་པ་རིགས་པ་

ལ་ཞིབ་ཏུ་མ་སྦྱངས་པ་ཤ་པ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཆ་ཤུག་པ་ལ་འགོ། ཤུག་པ་ལ་

རེས་སུ་འགོ་བའི་ཆ་ཤ་པ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བར་འདོད་པ་རྣམས་གངས་ཅན་པ་དེའི་

རེས་སུ་འབང་བ་ཡིན་པས་བཀག་ཟིན་ལ། སྤི་གཞན་སེལ་བར་འདོད་པ་མཁས་པའི་

ལུགས་ཡིན་པས་དེ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །ལྡོག་པ་ཆིག་རྐང་སྤི་དང་ལྡོག་པ་གཉིས་

ཚོགས་གསལ་བར་བཤད་པ་ནི། བོད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག །ཤིང་མིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཤིང་

གསལ་ཀུན་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤིར་ཁས་ལེན་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་ལ། ཡང་ཁ་

ཅིག །རང་མཚན་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་འགོ་བྱེད་པས་རང་མཚན་མིན་པར་འདོད་

པ་ནི་ཞིབ་ཏུ་མ་བརགས་པ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་དོན་གང་

ཡིན། རྡུལ་དུ་མ་དང་། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་དུ་མ་ལ་རེས་འགོ་བྱེད་པའི་ཕིར། 

ཞེ་ན། འོ་ན་སྔོ་རྡུལ་ལྟ་བུ་རྡུལ་ཕ་རབ་གཅིག་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་མིན་པར་ཐལ། 

རང་གི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ་ཀ་ཁས་བངས་

སོ། །ཁྱོད་ལྟར་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡིན་ན་གཅིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྡུལ་ཕ་རབ་

ཡིན་པ་གྲུབ། རྡུལ་ཕ་རབ་དུ་མ་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། གསལ་

བ་དུ་མ་ལ་རེས་འགོ་བྱེད་ན་རང་མཚན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཉམས་སོ། །འདོད་ན། 

སྔོན་པོའི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་། སེར་པོའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཏུ་ཐལ་

ལོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཁྱབ་བྱེད་བཀག་པས་ཁྱབ་བྱ་ཁེགས་པ་དང་། །ཁྱབ་བྱའི་སོ་

ནས་ཁྱབ་བྱེད་འགྲུབ་པ་སོགས། །སྤི་གསལ་ལེགས་པར་ཤེས་ལ་རག་ལས་

པས། །དེ་ཡི་རྣམ་བཞག་མཁས་པའི་གཞུང་བཞིན་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་
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བཅད་པའོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསན་པ་ནི། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་

རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། སྤི་དང་བྱེ་བག་བརག་

པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུམ་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼སྣང་བ་དང་སེལ་བ་བརག་པའི་ཚུལ།༽

༈ གཉིས་པ་སྣང་བ་དང་སེལ་བ་བརག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་

བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འཇུག་ཚུལ་སྤིར་

བསན་པ་དང་། སོ་སོའི་རྣམ་བཞག་ངེས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རོག་པ་རོག་མེད་

འཇུག་ཚུལ་མི་འད་བ་སོ་སོར་ངེས་ཏེ། འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གང་ཡིན་ཡང་རོག་མེད་དེ་

མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྣང་བའི་སོ་ནས་འཇུག་ལ། སྒ་རོག་

ཐམས་ཅད་གཞན་སེལ་བའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རོག་པ་རོག་མེད་དེ་

དག་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་དེ། སྣང་བ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་དང་། སེལ་བ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་

མ་ལོག་སེ། འཁྲུལ་བ་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་དབྱེ་བས་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྣང་བ་བཤད་པ་དང་། སེལ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

མཚན་ཉིད་དང་། སོ་སོའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྣང་བ་སྤིའི་མཚན་ཉིད། རོག་མེད་ཀི་

ཤེས་པས་མཐོང་བའི་འཛིན་སངས་ཀི་ཆར་གྱུར་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྣང་བ་འཁྲུལ་བ་དང་། མ་འཁྲུལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

མཚན་ཉིན་དང་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རོག་མེད་ཤེས་པའི་འཛིན་སངས་ཀི་ཆ་གང་། 

རང་མཚན་མེད་པ་སྣང་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བ་དང་། ཡིད་ཤེས་
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འཁྲུལ་བའི་སྣང་བ་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། 

མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་དོ། །དང་པོ་ནི། རོག་མེད་ཤེས་པའི་འཛིན་

སངས་ཀི་ཆ་གང་། རང་མཚན་ཡོད་པ་གསལ་བར་སྣང་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་

རིག་དང་། དོན་རིག་མ་འཁྲུལ་བ་གཉིས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་དང་། བོའི་འཛིན་སངས་དང་། བོ་

དོན་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་པོ་དང་དེའི་བྱས་མི་རག་སོགས་དོན་

རང་མཚན་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཀང་། རས་ཀི་ངོས་ནས་གཅིག་ཐ་

དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དོན་ལ་གནས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་གཅིག་ལ་དུ་

མ་ཡིན་པ་མི་སྲིད་ཅིང་། དུ་མ་གཅིག་ཏུ་གནས་མི་སྲིད་པ་དང་། བོ་མ་འཁྲུལ་བའི་

གཟུང་ངོར་ཁྱབ་མཉམ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ལ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་མེད་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། དོན་གི་གནས་ཚོད་

བཞིན་དུ་སྣང་བར་ཐལ། རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་གང་

ཞིག །གཅིག་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་མེད་ཅིང་། ཐ་དད་གཅིག་ཏུ་སྣང་བ་མི་སྲིད། སྔོན་

པོ་སྣང་བ་ན་མི་རག་པ་མི་སྣང་བའི་རེས་འཇོག་མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་དེར་

ཐལ། མ་འཁྲུལ་བའི་སྣང་བས་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བོ་དོན་ཇི་ལྟར་མཐུན་པའི་ཚུལ་དང་། དེ་སྒྲུབ་པ་དང་། 

མངོན་སུམ་མ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་པའི་བོ་དོན་

ཕན་ཚུན་འཆོལ་བ་མེད་པར་ཐལ། དོན་གི་སེང་ན་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཏུ་མེད་ན་དེ་

སྣང་གི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་མི་འབྱུང་བར་ངེས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཡུལ་ཇི་ལྟར་གནས་
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པ་ཡི་སོབས་ཀིས་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་སྐེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་

རགས་དགོད་པ་ནི། ཁྱབ་མཉམ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་པ་ཡིན་ན། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་

སྣང་མི་སྣང་ཆ་གཉིས་མེད་པས་ཁྱབ་སེ། བ་ཻཌཱུརྻ་མཐོང་བ་ན་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་བཞིན། 

བུམ་པའི་བྱས་མི་རག་ཀང་ཁྱབ་མཉམ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ། །ཕོགས་

ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་དང་། མི་འཐད་པ་སྤང་བ་ཁ་ཅིག་འོག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་། གཞན་

རྣམས་འགེལ་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མངོན་སུམ་ངེས་ཤེས་མ་ཡིན་པའི་འཐད་པ་དང་། དེ་ལ་

འགལ་བ་སྤང་བ་དང་། སྣང་ཡུལ་ལ་སྒ་རོག་དངོས་སུ་མི་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ནི། རས་གཅིག་ལ་སྣང་མི་སྣང་ཆ་གཉིས་མེད་ན། ངེས་མ་ངེས་ཆ་གཉིས་འགལ་

ལོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་ངེས་མི་དགོས་ཏེ། རོག་མེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་

ཕིར།གཉིས་པ་ནི། ཡོད་མེད་ངེས་པའི་འབས་ཅན་མིན། །ཕིར་ན་ཚད་མ་ཉིད་མ་

ཡིན། །ཞེས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་ངེས་ཤེས་འདེན་ནུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་

ཡིན་ནོ། །ངེས་ཤེས་མ་ཡིན་ན་ཚད་མར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་རོག་མེད་ཀི་ངེས་

ཤེས་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་པར་རོགས་ས་ལ། རང་གི་ལན་ལ་གཉིས། མངོན་སུམ་གི་

དགག་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་དང་། ངེས་ཤེས་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་དུ་འགལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། མངོན་སུམ་ངེས་ཤེས་མིན་ན་ཚད་མ་དང་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པ་

འགལ་བ་མིན་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཙམ་མཚན་གཞིར་

བཞག་པ་ཉིད་ཀིས་ཚད་མར་མཚོན་ནུས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། རང་ལས་ངེས་ཀི་
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མངོན་སུམ་ཡིན་ན་དེའམ་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་ཚད་མ་གཞན་གི་

སོབས་ཉིད་ལས་ངེས་པའི་དབང་གིས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་ཕིར། འདིའི་དོན་ཁ་

ཅིག་གིས། དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་བསན་པར་

འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ཡིན་ན་གང་ཚད་མར་སོང་བ་དེ་ལ་

ངེས་ཤེས་འདེན་པར་གོང་འོག་ཏུ་སྒྲུབས་ཤིང་། སོ་སྐེའི་མངོན་སུམ་གཅིག་རང་གི་

གཟུང་ཡུལ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པ་འདེན་པ་བཀག་པ་

དང་འགལ་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་འདིའི་དོན་ནི། ཚད་མར་མཚོན་པ་སྒ་རག་པས་སོང་པར་མཚོན་པ་ལྟ་

བུ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་མཚོན་པའི་ཚུལ་མིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པ་ལྟ་བུ་རེན་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་མཚོན་ཚུལ་སོན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེས་ན་བོ་ཞན་པ་ཁ་ཅིག་ཚད་མར་མཚོན་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མཚན་གཞིར་

འཛིན་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་མཚན་གཞི་ཚད་མར་མཚོན་ཞེས་

པ་འཐད་པའི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། སྔོ་ལྡོག་ངེས་པ་རོག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ངེས་པས་སྒོ་འདོགས་

གཅོད་ཚུལ་དང་། རེས་སུ་སྐེས་པའི་ངེས་ཤེས་སེལ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་སོབ་དཔོན་

གི་དགོངས་པ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྐད་ཅིག་གི་ལྡོག་པ་ལ་གཞན་སེལ་མི་འཇུག་

མོད། སྔོན་པོའི་ལྡོག་པ་ངེས་པ་རོག་པ་ཡིན་པས་མངོན་སུམ་དུ་མི་རུང་ལ། རེས་

དཔག་ཀང་མ་ཡིན་ལ། གཞན་སེལ་དུ་ཡང་མི་རུང་ངོ་ཞེ་ན། སྔོན་པོའི་ལྡོག་པ་ངེས་པ་

ནི་ཆོས་ཅན། གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་དོན་མཐུན་ངེས་པའི་རོག་པ་ཡིན་
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པའི་ཕིར། འཇུག་ཡུལ་ཐོབ་པ་འཐད་པར་ཐལ། ཕི་ལྟ་ལ་འཁྲུལ་ནས་འཇུག་ཡུལ་རང་

མཚན་ཐོབ་ལ་ནང་དུ་ཕོགས་ན་རང་རིག་ཚད་མར་འདོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་གང་ལ་ངེས་པ་ཡོད་པ་དེས་དེ་མ་ཡིན་དུ་འཛིན་པའི་སྒོ་

འདོགས་བཅད་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ངེས་ཤེས་དང་དེ་མ་ཡིན་དུ་འཛིན་པའི་སྒོ་

འདོགས་གཉིས་བོ་ལ་ལྟོས་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངོས་

འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་སྐེས་པའི་ངེས་ཤེས་

ཀང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པས་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་

ནི། ངེས་ཤེས་དང་སྒོ་འདོགས་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ཞེས་རིགས་པ་མཁྱེན་པས་

གསུངས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ལ། ངེས་

པ་དང་ནི་སྒོ་འདོགས་ཀི་ཡིད་གཉིས་ཀ་སེལ་བས་འཇུག་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྒ་རོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་ན་དགག་སྒྲུབ་གཅིག་ཆར་

རོགས་པར་ཐལ་བ་དང་། གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་རོག་ཐམས་ཅད་

རྣམ་གངས་པར་ཐལ་བ་དང་། ལྡོག་པས་འབྱེད་ན་སེལ་བར་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

སྔོན་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་དང་། སྔོན་པོ་ངེས་པའི་རོག་པས་སྔོན་པོའི་སེང་གི་

དགག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་རོག་ཡུལ་ལ་སྣང་

བས་འཇལ་ན་ནི་དེ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། སྒའི་སེང་གི་བྱས་མི་

རག་སོགས་ངེས་པའི་བོ་དང་། དེ་ལྟར་བརོད་པའི་སྒ་རྣམས་མིང་དུ་མར་བཏགས་

ནའང་སྒ་བོ་རྣམ་གངས་པ་ཡིན་གི། དོན་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒའི་དོན་གཅིག་

ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའི་ངེས་ཤེས་དང་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། དོན་གཅིག་
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ཡིན་ཡང་དེ་དག་གི་ཡུལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྒ་རོག་ཡུལ་

ལ་འཇུག་པ་དེ་ལ་སྣང་བར་རློམ་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་

འཇུག་པར་ཁས་བངས་པ་གང་ཞིག །ལྡོག་པས་འཇུག་ན་སེལ་བ་ལ་དངོས་པོའི་

མིང་གིས་བཏགས་པར་ཟད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་གཞན་སེལ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དེའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་

བྱ་བ་དང་། སེལ་བ་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་པོ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་

ཆོས་ཅན། གཞན་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། རང་ཡུལ་གི་དངོས་

འགལ་བཅད་ནས་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་གི་

དོན་ཡིན་ལ། གཞན་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ནི། བསལ་བྱ་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་བཅད་

པའི་སོ་ནས་རོགས་པར་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སེལ་བའི་རྣམ་བཞག་དང་། 

དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་དང་། བོའི་འཛིན་སངས་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིས་སེལ་བར་བྱེད་པས་སེལ་བ་སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་

རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། དངོས་ཡུལ་སེ་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་བྱེད་དུ་མེད་དེ། 

རོག་པས་བཏགས་པ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁྲུལ་བའི་

ཤེས་པ་ཡིན་ཡང་འཇུག་ཡུལ་མི་ཐོབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། འཇུག་ཡུལ་རང་

མཚན་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

བྱས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་པ་སོགས་

ཀི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་དེ་མེད་པར་ཐལ། སྒ་རོག་སེལ་བས་འཇུག་ཅིང་རང་
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མཚན་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སེལ་བའི་འཛིན་སངས་མུ་བཞི་སྲིད་པའི་ཕིར། གཅིག་

ལ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་དང་། ཐ་དད་ལ་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་ནི་གོ་ས་ལ། གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། ཐ་དད་ལ་གཅིག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་པ་དང་། གཅིག་ལ་ཐ་དད་དུ་སྒོ་བཏགས་

པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་གི་དང་པོ་སྒོ་བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མེའི་

གསལ་བ་དུ་མ་ལ་མེ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བསྲེག་པ་ལ་

སོགས་པའི་བྱ་བ་དང་ཚ་ཞིང་བསྲེག་པའི་མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་ལ་ཐ་སད་འདོགས་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་སྒོ་འདོགས་པའི་རྣམ་པ་ལ་གཉིས། ཐ་དད་ལ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཚུལ་

དང་། མི་འཐད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། བ་གང་གི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་བ་གང་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལོག་པའི་སྤི་རེས་སུ་འགོ་བ་ལ་བརེན་ནས་བ་གང་སམ་དུ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་

བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བག་ཆགས་སོབས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ནི། བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་ནག་རྒུར་དང་ར་རྣམས་སྤི་དོན་གཞན་མེད་པའི་ཐ་དད་

དུ་མཚུངས་པ་ལ་སྔ་མ་གཉིས་ལ་འབས་བུའི་བོ་གཅིག་དང་ར་དང་ཐ་དད་དུ་སྐེ་བ་

འགལ་ཞེ་ན། འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། རྐེན་གསུམ་གིས་བསྐེད་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་

ནི་སན་བཞིན་དུ་སྤི་དོན་གཞན་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་འབས་བུ་མི་འད་བ་སྐེད་

པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་དགོས་པ་ནི། བ་གང་གི་གསལ་བ་ཐ་དད་

རྣམས་ལ་བ་གང་ཞེས་པའི་སྤིའི་སྒ་གཅིག་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་

བརེན་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་བྱ་བ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པོ་སྒོ་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྒ་བྱས་མི་རག་
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པ་གསུམ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ལའང་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་དུ་མེད་ཀང་ལྡོག་པ་ཐ་

དད་རུང་སེ། དེ་གསུམ་འཇལ་བའི་གཞན་སེལ་སྤོད་ཡུལ་ཐ་དད་པས་དེ་གསུམ་ཐ་

དད་པའི་ཆ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་རོག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་སྒོ་

འདོགས་པའི་བོའི་རྣམ་པ་ནི། རོག་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སོ་སོ་ཐ་དད་པའི་སྒ་དང་རོག་

པའི་འཇུག་ཚུལ་ལྟར་ཞེན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི། སྒ་བྱས་

མི་རག་གསུམ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་གསུམ་ངོ་བོ་

གཅིག་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་མ་རོགས་པ་རོགས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་

པོ་སྒ་ངེས། དེ་ནས་བྱས་པར་ངེས། དེ་ནས་མི་རག་པར་ངེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་

ནོ། །སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ན། ཤིང་གསལ་དུ་མ་ལ་ཤིང་སམ་པའི་བོ་

སྐེས་པའི་ཚེ། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་

སྣང་བའི་ཚེ། ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའི་མཚན་གཞིར་ཤིང་རང་མཚན་

པ་ཡང་ཡོད། དངོས་མེད་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡོད་ལ། བོ་དེའི་ངོར་དེ་གཉིས་ཀ་སྣང་

ཞིང་། སྣང་ཚུལ་མཚུངས་ཀང་ཐ་དད་དུ་མི་སྣང་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་

ཡི།རོག་པ་དེས་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྒ་བྱས་མི་རག་པ་གསུམ་རོག་པའི་

གཟུང་ངོར་རས་ཐ་དད་ལྟར་སྣང་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་ཞེས་བྱ་ཡི། དེ་གསུམ་གི་

རས་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན། ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་རས་སུ་ཡོད་པ་

དང་། དེ་གསུམ་ཐ་དད་པའི་ཆ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་

མཁས་པར་བྱས་ནས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་རོགས་པ་སོགས་ལ་

བརེན་ནས་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་དགོས་པ་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །
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གཉིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ། དངོས་དང་། གཞན་སེལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་

དགག་པ་དང་། སོ་སོའི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ནི། གཞན་སེལ་ལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། 

སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་འཛིན་

པ་ཡི་སོ་ནས་གཞན་སེལ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། སྒ་དང་བོའི་དབྱེ་བ་ཡིས་དངོས་པོ་

ཡོད་མེད་དུ་འཛིན་པ་དེ་ཡང་རེ་རེ་ལ་གཉིས་གཉིས་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། དོན་ལ་གཞན་སེལ་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

སྒ་ལ་སོགས་པ་བེམ་པོའི་དོན་ལ་སྒ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལ་སོགས་པའི་གཞན་

སེལ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ། གཞན་སེལ་རོག་པའི་བོ་ཡི་འཇུག་

ཚུལ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་དོན་ནི། སྒ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་

པ་དང་སྒ་མ་ཡིན་པའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་དང་། གོང་

འོག་དུ་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་གིས། འདི་ལ་བོད་རྣམས་

ཕལ་ཆེར་ནི། །ཞེས་པའི་གཞུང་གི་དོན་ལེགས་པར་འཆད་མ་ཤེས་པས་དེ་ལྟར་

འདོད་པར་སྣང་ངོ་། །དོན་ནི་སྒ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་དེ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་

ཚུལ་དུ་སྒ་དང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ན། རོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་དེ་ལྟར་

སྣང་དགོས་པ་ལས་མི་སྣང་བའི ་དོན་ཡིན་ཏེ ་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པས་རོགས་པར་

བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས་སེལ་བ་སྣང་བར་འགྱུར་བ་ནི། དོན་གི་གཞན་སེལ་

སྒ་མ་ཡིན་པར་བཅད་པ་ཆོས་ཅན། སྣང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་གི་སེལ་བ་ཡིན་པ་ཉམས་

པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒ་དང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་རང་མཚན་

ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས་སོ། །སྒ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་ལྡོག་པ་རོག་པ་
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ལ་སྣང་བ་ལྟར་རས་ཀི་གནས་ཚོད་ལ་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སྣང་བ་ལ་མཚུངས་པ་ནི། སྣང་བའང་གཟུགས་ཀི་དོན་ལ་གྲུབ་བདེ་

རས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པར་མཚུངས་པར་ཐལ། སེལ་བ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། ལོང་བ་རྒྱུན་འཆད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཟུགས་གང་ཡོད་པ་དེ་ན་

གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཟུགས་རོག་

མེད་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡིན་དེ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་རང་མཚན་

ཡིན་ཡང་། གཟུགས་གང་ཡོད་ན་དེ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡོད་མི་དགོས་པ་ལྟར། 

གཟུགས་དང་གཟུགས་ཀི་དོན་གི་གཞན་སེལ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། བོ་

གོས་ཀི་མིག་དང་མི་ལྡན་པས་རོགས་པར་དཀའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པའི་སྒ་རོག་གི་འཇུག་ཚུལ་དང་། དགག་པའི་སྒ་རོག་

གི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་

ནི། དངོས་པོའི་གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དངོས་མེད་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་

གཅོད་པའི་སོ་ནས་རོགས་པར་བྱ་བ།

དཔེར་ན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང་། སྒ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལྟ་

བུ་སེ། སྒ་དང་རོག་པས་ཀང་ཚུལ་དེའི་སོ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་

ལ་གཉིས། སྤིའི་དབྱེ་བ་དང་། སོ་སོའི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རོག་པ་ཆོས་ཅན། 

ཡུལ་གི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་དང་སྒྲུབ་པ་སྣང་བ་དང་ནི་མི་སྣང་

བའི་སོ་ནས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པའི་གཞན་སེལ་དང་། 

དགག་པའི་གཞན་སེལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མངོན་གྱུར་ལ་ངེས་པ་དང་། ལོག་
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གྱུར་ལ་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིས་དེ་མ་ཡིན་སེལ་བར་བྱེད་པས་ན་སེལ་བ། རོད་

བྱེད་སྒ་དང་རོག་པ་རྣམས་ཆ་ཡི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། མངོན་སུམ་ལ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་སྣང་བ་ལ་ལྡོག་པ་ཇི་སེད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་རེས་ཀི་ངེས་ཤེས་ཇི་སེད་

པ་དེ་སེད་ཀི་སྒ་དང་རོག་པས་ཕེ་ནས་འཇུག་པས་ན་ཆ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་

གཟུང་ཡུལ་དུ་མི་སྣང་བ་ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པའི་ངེས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། གཞན་

སེལ་ཡིན་ཏེ། རགས་ལ་ལྟོས་སམ་མ་ལྟོས་ཀང་སྒ་དང་རོག་པའི་ཡུལ་གཞན་སེལ་བ་

ཡིན་པས་དེ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། སེལ་བས་འཇུག་

པའི་རོག་པའི་འཇུག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། བདེན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། མི་

བདེན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། མཐའ་གཉིས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐེ་ཚོམ་གི་གཞན་སེལ་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །སྒ་བྱས་མི་རག་པ་གསུམ་གི་རས་ཀི་ངོས་ནས་

རགས་སྦྱོར་དོན་གསུམ་དུ་འཇོག་པ་མི་འཐད་དེ། རས་ཀི་ངོས་ནས་དེ་གསུམ་ཐ་དད་

དུ་མེད་པའི་ཕིར། དེའི་དོན་མ་རོགས་པར་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་བའི་སྒ་དངོས་པོ་མ་

ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི། རེས་དཔག་གིས་ལོག་གྱུར་རང་མཚན་འཇལ་བར་སྔར་

སྒྲུབས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། རྣམ་ངེས་ལས། དེ་དག་གིས་བཏགས་པའི་ཡུལ་གི་དོན་

གོ་ན་ནི་དོན་མི་འཐོབ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོགས་དུ་མ་དང་འགལ་བས།

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་ནན་གིས་ནུབ་པའི་རྐེན་མི་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། དངོས་མེད་སྣང་ཡུལ་མ་

ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོར་མེད་པ་གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད་
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དངོས་པོར་ཡོད་པའི་སྤི་དང་བྱེ་བག་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་དཔོད་པའི་སོ་ནས་རོགས་

པར་བྱའོ། །དེའི་ཡུལ་ཅན་རོག་པ་ཡང་བོ་ངོར་དེ་ལྟར་གཅོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་

པའོ། །གཉིས་པ་ནི། གཞན་སེལ་བ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་དེ། བུམ་མེད་སོགས་

དགག་བྱའི་ཆོས་ཤེས་བྱ་ལ་ཡོད་པ་དང་། རི་བོང་གི་རྭ་མེད་སོགས་དགག་བྱའི་

ཆོས་ཤེས་བྱ་ལ་མེད་པ་ཡི་སོ་ནས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཡོད་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་

པ་ར་བའི་དགོངས་པར་འདོད་པ་དག་ཞིབ་ཏུ་མ་བརག་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་སེལ་

དངོས་མེད་དང་། དེས་བསལ་བྱ་སེལ་བར་གསུངས་ཤིང་། ཤེས་བྱ་ལ་མེད་པའི་

དགག་བྱ་འགོག་པ་མཁས་པ་སུ་གང་གི་ལུགས་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྣང་ཡུལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དེ་ལ་མི་འཐད་པ་

སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་མེད་ཆོས་ཅན། རོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་སྣང་ཡུལ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོའི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་མིན་པས་སོ། །ཁྱབ་པར་ཐལ། དངོས་

པོའི་ངོ་བོར་མེད་པ་རོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བའི་སོ་ནས་ཤེས་བྱ་མིན་པས་

ཁྱབ་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དངོས་པོ་མ་ཡིན་ན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་

ཐལ། དངོས་པོ་བསལ་བ་ལ་དངོས་མེད་ཅེས་ནི་བཏགས་པར་ཟད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་བཞི། དངོས་པོ་དང་མཚུངས་པ་སྤང་བ་དང་། ཚད་མ་དང་འགལ་བ་

སྤང་བ་དང་། གགས་པ་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་དང་། ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་བའོ། །དང་

པོ་ནི། དངོས་མེད་དངོས་པོའི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པས་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོ་ལའང་

དངོས་མེད་ཀི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པས་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་མི་

མཚུངས་པར་ཐལ། དངོས་པོ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་བོ་ངོར་
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བཀག་པ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་རོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངོར་གྲུབ་ལ་དངོས་

མེད་རྒྱུ་ཡིས་མ་བསྐེད་པས་རང་དབང་བའི་ཚུལ་དུ་མ་གྲུབ་པར་དངོས་པོ་བཀག་ནས་

བོ་ངོར་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་མེད་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང་། བུམ་པའི་

དངོས་པོ་བསལ་བ་ལ་གདགས་དགོས་ཀི་རང་དབང་དུ་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་རོད་པ་ནི། རི་བོང་གི་རྭ་སོགས་མེད་མོད་ཀི་འདུས་མ་བྱས་དང་

རོག་པ་དང་རོག་མེད་འཁྲུལ་བའི་འཁྲུལ་ཡུལ་གཉིས་འཁྲུལ་ཤེས་དེར་སྣང་བའི་

སོབས་ཉིད་ལས་དེའི་ཡུལ་གཉིས་དངོས་པོར་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། 

འདུས་མ་བྱས་གསུམ་དང་། འཁྲུལ་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་གཉིས་དངོས་པོར་ཡོད་པ་

ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་འདུས་བྱས་བཀག་པ་ལ་

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་དངོས་པོར་མེད་ལ། རོག་མེད་འཁྲུལ་བ་དེར་གསལ་བར་

སྣང་བའི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རོག་པ་ལ་ཕིར་འདོད་དེ། ཕི་རོལ་

དོན་དུ་སྣང་བ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་ཚད་མས་གཞལ་མི་ནུས་ཤིང་ཁེགས་པ་དེས་

ནའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་རོད་པ་ནི། ནམ་མཁའ་དངོས་པོར་མེད་ན་ནམ་མཁའ་མཐོང་ངོ་

ཞེས་འཇིག་རེན་པ་དང་བསན་བཅོས་ལས་ཀང་བཤད་པ་གཉིས་དང་འགལ་ཞེ་ན། དེ་

དགག་པ་ནི། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་

མིན་པར་ཐལ། རང་མཚན་དུ་མེད་པའི་ཕིར། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་

བ་འཇལ་བའི་རེས་དཔག་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཆོས་གང་དང་ཡང་འབེལ་བ་མེད་པའི་

ཕིར། དེས་ན་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་དངོས་པོར་ཡོད་དོ་ཞེས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་
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པ་ལ་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། ཚད་མ་གཉིས་གང་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་མ་ཟད་ཚད་

མས་ཁེགས་པའི་ཕིར། རྒྱན་དང་བུ་ག་ཡི་ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པ་དངོས་

པོར་གྱུར་པའི་འདུས་མ་བྱས་པའི་ནམ་མཁའི་སྒྲུབ་བྱེད་མིན་པར་ཐལ། རྒྱན་ནམ་

མཁའ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ཁ་དོག་ཡིན་ལ། བུ་ག་ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་རགས་པ་

མ་མཐོང་བ་ཡིན་པ་དེས་ན་དེ་དག་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕིར།

 འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ནི་ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་རགས་པ་བཀག་པ་དང་། 

གོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བལ་བ་དང་། རྐེན་གཞན་ཡོད་ཀང་རྐེན་ཁ་ཅིག་མ་ཚང་བས་མ་

སྐེས་པ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་དངོས་པོར་མེད་པའི་དོན་ཡིན་གི། ཚད་མས་

མ་གྲུབ་པའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། ཐར་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་དགོས་པ་སོགས་མི་འདོད་

པ་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ར་བའི་

དགོངས་པར་འདོད་པ་ཁྱོད་འདི་ཉོན་ཅིག །ཡོད་ན་ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་

རགས་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་རགས་པ་མེད་པ་མི་

སྲིད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་རགས་པ་མེད་པའི་མངོན་པར་

སྐབས་ཡོད་ཀི་གཟུགས་མེད་པས། མིག་ཤེས་ཀིས་རྒྱང་རིང་པོའི་རི་ལ་སོགས་པ་

མི་མཐོང་བར་ཐལ་བས་རིགས་པ་དུ་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཐོགས་བཅས་

ཀི་གཟུགས་མེད་པ་དེ་ཉིད་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མོ་གཤམ་གི་བུ་དེ་ཡང་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར། མཁས་པའི་གཞུང་ལོག་པར་འཆད་པ་

མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་དོར་བར་བྱའོ། །

བཞི་པ་ལ་རོད་པ་ནི། འདུས་མ་བྱས་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་ན། རྣམ་
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འགེལ་མཛད་པས། གང་གི་རང་བཞིན་འཇིག་མེད་པ། །དེ་ལ་མཁས་རྣམས་རག་

ཅེས་ཟེར། །ཞེས་རག་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། དངོས་པོར་

གྱུར་པའི་འདུས་མ་བྱས་མ་གྲུབ་ན། རག་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་

ཐལ། མུ་སེགས་བྱེད་དང་། ཁ་ཆེ་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་སོགས་ཉན་ཐོས་ཀི་རག་སྨྲ་གཉིས་པོ་

ནམ་མཁའ་སོགས་རས་གྲུབ་ཀི་རག་པར་འདོད་ལ། ཆོས་ཀི་གགས་པ་མི་རག་པ་

ལོག་པ་ལ་རག་པའི་ཐ་སད་འདོགས་པའི་ཕིར། མི་རག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། བུམ་མེད་

དང་། དུ་མེད་སོགས་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་རག་པ་ཡིན་པར་

བཞེད་དེ། རག་མི་རག་ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངོས་འགལ་དང་། སྒ་

དོན་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་དང་། རག་པ་བྱས་སོང་དུ་ངེས་པའི་ཚད་མ་སོགས་དུ་མ་

གསུངས་པས། རག་པ་ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི། ར་བའི་བཞེད་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མ་གོ་བར་གསལ་ལོ། །འགེལ་པར། མི་རག་པ་ལོག་པ་ཙམ་ལ་རག་པར་སྒོ་

བཏགས་ནས་གསུངས་ཀི། རག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་རག་པ་ལ་

བཏགས་ཡོད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀི། བཏགས་ཡོད་མིན་པའི་རག་པ་ཡོད་པ་བཀག་པའི་

དོན་དུ་གསུང་མ་གསུང་ཞིབ་ཏུ་རོགས་ཤིག །དངོས་མེད་དུ་སྒོ་བཏགས་པ་རྣམས་

ཀང་གཞན་སེལ་གི་སོ་ནས་ཤེས་བྱར་བྱེད་ཀི་སྣང་བའི་སོ་ནས་ཤེས་བྱར་བྱེད་མི་

སྲིད་ཅེས་སོགས་དོགས་པའི་གནས་མཐའ་དག་བཀག་ནས་གསུངས་ཀང་། དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ཁྱད་པར་ཅན་མཉེས་པར་མ་བྱས་ཤིང་། ཚོགས་ཀི་བསགས་

རྒྱབ་ཆུང་བ་རྣམ་དཔོད་ཀི་མིག་དང་བལ་བ་དག་གིས་བསན་བཅོས་དི་མ་མེད་པ་

འདི་ལོག་པར་འཆད་པ་དག་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བར་བྱའོ། །
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རྣམ་བཞག་སྤིའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལྐུག་པ་མིག་ཅན་དང་

འད་སེ། དོན་རང་མཚན་གསལ་བར་མཐོང་ཡང་ཐ་སད་ཀི་སོ་ནས་བཀ་བར་བྱེད་མི་

ཤེས་པའི་ཕིར། རོག་པ་ལོང་བ་སྨྲ་མཁས་པ་དང་འད་སེ། དོན་རང་མཚན་གསལ་

བར་མ་མཐོང་ཡང་ཐ་སད་མཐའ་དག་བྱེད་པའི་ཕིར། རང་རིག་མངོན་སུམ་དབང་པོ་

ཚང་བ་དང་འད་སེ། དེ་ཡིས་གཉིས་པོ་དེ་ཡི་བར་སྤོད་པར་བྱེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་གཞན་སེལ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ་ལྔ། སྤི་མེད་ན་བར་སྦྱོར་བ་མི་སྲིད་

པ་སྤང་བ་དང་། གཞན་སེལ་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་བརེན་པར་ཐལ་བ་སྤང་བ་དང་། བཅད་

བྱ་མེད་པ་ལ་གཞན་སེལ་མི་འཇུག་པ་སྤང་བ་དང་། སེལ་བ་དངོས་པོར་གྲུབ་མ་གྲུབ་

བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སྤང་བ་དང་། སེལ་བ་ལ་སྤི་མེད་ན་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པའི་

རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་པ་ནི། བྱེ་བག་པ་ན་རེ། གསལ་བ་ཀུན་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བའི་རས་ཡོད་ཀི་སྤི་མེད་པའི་ཕིར་ན་བ་ལང་ཞེས་སོགས་སྤི་དེ་ཡི་སྒ་འཇུག་

པ་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ཅེ་ན། སྒ་དོན་འབེལ་བ་དངོས་པོ་པ་ཡོད་པར་བསམས་

ནས་རོད་པའོ། །དེ་དགག་པ་ནི། རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ཡུལ་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ལ་

ངེས་པར་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཐལ། བརོད་བྱ་དངོས་པོར་མེད་ཀང་བརོད་འདོད་དབང་

གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། སྒའི་བརོད་བྱ་དངོས་པོར་མེད་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་བར་སྤོད་པས་

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་སྒ་གཉིས་དངོས་པོ་བརོད་པ་དང་རས་བརོད་པའི་སོ་

ནས་སྦྱོར་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བ་ལང་ཉིད་ཅེས་པ་ཆོས་བརོད་པས་ཏེ་

དངོས་པོ་བརོད་པའི་སྒ་དང་བ་ལང་ཞེས་པ་རས་བརོད་པའི་སྒ་ཐ་དད་དོན་མེད་པར་

འགྱུར་ཞེས་པའོ། །མི་འགལ་ཏེ་གཞི་གཅིག་ལ་ལྟོས་པའི་ཆོས་བརོད་ཀི་སྒ་དང་། 
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ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་སྒ་བརོད་བྱ་ཆོས་ཆོས་ཅན་རས་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་སྦྱོར་

བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནོག་སོགས་འདུས་པའི་གོང་བུ་ལྟ་བུ་དོན་གི་ངོ་བོ་གཅིག་ཉིད་

ལ་ཆོས་ཆོས་ཅན་རས་ཐ་དད་མེད་ཀང་བརོད་འདོད་ཀི་སོབས་ཀིས་སྒ་གཉིས་སྦྱར་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། བརོད་འདོད་ཀི་ཁྱད་པར་གཞན་སྤོང་མི་སྤོང་གིས་སྒ་གཉིས་སྦྱར་

བ་སེ། རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་གི། དངོས་

པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་ན་གཅིག་ལ་མིང་ཚིག་དང་མང་པོ་ལ་གཅིག་ཚིག་མི་

རུང་བ་སོགས་རྒྱས་པར་འགེལ་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། རྒྱལ་དཔོག་པ་ན་རེ། སྒ་རོག་ཡུལ་ལ་འཇུག་

པའི་ཚེ་དངོས་འགལ་གཅོད་པ་གཞན་སེལ་གི་སྒ་དང་རོག་པ་དེ་ནི་ཤིང་གོ་བ་ཤིང་

མ་ཡིན་བཅད་པ་ལ་ལྟོས་ན་བཅད་བྱ་ཤིང་མ་ཡིན་མ་གོ་བར་ཤིང་མ་ཡིན་གཅོད་མི་

ནུས་པས་མི་གོ །དེ་གོ་བ་ལ་ཤིང་གཅོད་པ་དང་གོ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པས་

རོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་ཕིར། ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་དུས་མཉམ་དུ་མི་གོ་ཞིང་

གཅིག་སྔར་མ་གྲུབ་པས་གཉིས་ཀ་གོ་བ་མེད་པ་དེས་ན་གཞན་སེལ་མི་སྲིད་ལོ། །དེ་

དགག་པ་ལ་གསུམ། འགོ་མཚུངས་ཀིས་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདོད་པ་

དགག་པ་དང་། རྣལ་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཁྱོད་ཀང་ཤིང་ལ་བར་སྦྱོར་བའི་ཚེ་དངོས་

འགལ་གཅོད་དམ་མི་གཅོད། མི་གཅོད་ན་ཤ་པ་ལ་ཤིང་གི་བར་བྱེད་པའི་ཚེ་ཤ་པ་དེ་

ཡི་ངོ་བོ་ཤིང་དུ་རོགས་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ཤིང་མིན་པ་ལས་ལོག་པར་མི་གོ་བའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་གཅོད་ན་ཤིང་གི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འགལ་

ཟླ་ཤིང་མ་ཡིན་སྔར་མི་རོགས་པས་ཏེ་རོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་ཕིར། གསུམ་
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ག་ཁས་བངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བྱེ་བག་པ་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་ཤིང་ལ་བར་སྦྱོར་བའི་ཚེ་དངོས་

འགལ་བསལ་ནས་ཤིང་གི་དངོས་པོ་དེ་མི་སྒྲུབ་ཀི། འོན་ཀང་ཤིང་གསལ་ལས་རས་

ཐ་དད་པའི་ཤིང་སྤི་ཆ་མེད་གཅིག་མཐོང་བས་དེ་ལ་ཤིང་གི་བར་བྱེད་ལ་ཐ་སད་ཀི་

དུས་ནའང་སྤི་དེ་ཉིད་རོགས་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། ཤིང་སྤི་དོན་གཞན་ལ་སྒྲུབ་པའི་

སོ་ནས་བར་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བརའི་དུས་ན་འདི་ཡང་ཤིང་ཡིན་ཞེས་མི་

ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་བར་སྦྱར་ནས་ཤིང་མ་ཡིན་མ་བཀག་ན་ནི་ཤིང་མི་འགྲུབ་ལ། 

གལ་ཏེ་འདི་ཁོ་ན་ཤིང་ཡིན་ཞེས་ཤིང་མ་ཡིན་པ་བཀག་ན་ཤིང་འགྲུབ་མོད། འོན་

ཀང་ཤིང་མིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ་ནི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། གཞན་སེལ་གི་སོ་ནས་བར་སྦྱོར་བ་ལ་རོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་

པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། བར་སྦྱར་དགོས་ཀི་སྐེས་བུས་ཤིང་གི་བར་མ་སྦྱར་བའི་སྔ་

རོལ་ནས། ཡལ་ག་དང་ལོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་སོ་སོར་ཤེས་ལ། ཡལ་

ག་ལོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་མཐོང་ནས་དེ་ལ་འདི་ཤིང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤིང་གི་བར་བྱེད་ལ། 

བར་དེ་རིགས་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་ཀི། དེ་མ་ཡིན་བཅད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་གསལ་བ་

ལ་མི་སྦྱོར་བའི་ཕིར། ཤིང་མིན་པ་ལས་ལོག་པའི་རིགས་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འདོད་

པའི་སྤི་དང་མི་མཚུངས་སེ། གཞན་སེལ་ལས་གཞན་མིན་པའི་ཕིར། སྒ་ཐམས་ཅད་

སེལ་འཇུག་ཡིན་ན། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་ཚིག་ཁོ་ནས་དངོས་སུ་སྦྱར་དགོས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཚིག་ཀུན་ངེས་གཟུང་གི་སིང་པོ་ཅན་ཡིན་པས་གཞན་ལྡན་རྣམ་

གཅོད་ཀི་ཚིག་དངོས་སུ་སྦྱར་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པར་ཆུ་འོན་ཅིག་
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ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ངེས་བཟུང་དངོས་སུ་མ་སྦྱར་ཡང་མི་འདོད་པའི་དོན་གཞན་

ལས་བཟློག་ནས་འདོད་པའི་དོན་དེར་འཇུག་ཅིང་གོ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་རོད་པ་ནི། རོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་དེ་མིན་བཅད་པའི་སོ་ནས་འཇུག་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་བྱ་དང་གཞལ་བྱ་སོགས་ཀི་སྒ་ལ་བཅད་བྱ་ཤེས་བྱ་མ་

ཡིན་པ་སོགས་མེད་པས་ཚིག་དེ་ལ་རྣམ་བཅད་གཞན་སེལ་འགལ་ཞེ་ན། ལན་ནི། 

ཤེས་བྱ་ཞེས་སོགས་བརོད་པའི་སྒ་དེ་ལ་ཤེས་བྱ་དེ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་མེད་

ན་ཡང་སེལ་འཇུག་མ་ཡིན་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དངོས་མེད་ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་

ནམ་སམ་དུ་དོགས་པ་ན་དངོས་མེད་ཤེས་བྱའོ་ཞེས་བརག་པའི་སོ་ནས་རྣམ་གཅོད་

ཡོད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ལ་རོད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་ལྡོག་པའམ་གཞན་སེལ་དེ་

དངོས་པོ་ཡིན་ན་སྤི་དོན་གཞན་དང་མཚུངས་ལ། དངོས་མེད་ཡིན་ན་བར་སྦྱོར་བ་ལ་

དགོས་ནུས་མེད་པ་དེས་ན་ལྡོག་པ་མི་དགོས་ལོ། །ལན་ལ་གཉིས། གཞན་ལན་

དགག་པ་དང་། རང་གི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རོད་པ་འདིའི་ལན་འདི་ལ་བོད་རྣམས་

ཕལ་ཆེར་ནི། དངོས་པོའི་ལྡོག་པ་དངོས་པོར་འདོད་པས་ལན་འདེབས་པ་མི་རིགས་

པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་བྱེ་བག་པས་བརག་པའི་སྤི་ལ་གསལ་བ་དང་རས་གཅིག་

དང་ཐ་དད་བརགས་ནས་བཀག་པའི་སྤིའི་སྐོན་བརོད་པ་འདི་ནི་གདོན་པ་དཀའ་ཞིང་

འཇུག་པའི་ཕིར།

ཕལ་ཆེར་གི་སྒས་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང་། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་

ལོག་པ་དང་། དངོས་པོར་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་བསན་འདུག་སམ་དུ་ཁ་ཅིག་

གིས་གོ་བ་ནི་ལོག་པར་རོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རང་ཉིད་ཀང་བཞེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་
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གསུངས་པ་ནི། རྣམ་འགེལ་ལས། འདི་ལའང་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཅེས་པའི་

སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་

ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དངོས་པོ་ཡིན་པ་བཀག་པ་དང་། ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ཐ་དད་

པ་ཤིང་ཡིན་པ་བཀག་པའི་དོན་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡུལ་ཅན་ལ་སྦྱར་ན་རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་

བ་དངོས་པོ་ཡིན་ན། དེར་སྣང་བའི་བོ་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རོག་མེད་མ་

འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངོར་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གིས་དབེན་པར་སྣང་གི་ཆ་ཅན་མི་སྣང་བས། 

ཤ་པ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཆ་ཤུག་པ་ལ་ཡང་རེས་སུ་འགོ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་

སོགས་ཀི་སོ་ནས་གནོད་པ་སོན་ལ། འདིར་ནི་ཤིང་མིན་ལས་ལྡོག་པ་དངོས་པོ་སེ། 

ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་དེ་ཤ་པ་ཡིན་ན། གཞན་ཙནྡན་ཤིང་མིན་པར་ཐལ། 

ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཤ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཙནྡན་ཤིང་ཡིན་ན་ཤ་པ་

ཤིང་མིན་པར་ཐལ། ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་དེ་ཙནྡན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

པར་ཐལ། ཤིང་མིན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཤ་པ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་

ལས་གཞན་མིན་པའི་ཕིར།

སྐབས་དོན་བསྡུ་ན། སྤི་འཛིན་རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་

དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཤ་པ་དང་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། ཤ་པ་ཤིང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། དང་པོ་མ་གྲུབ་

ན། ཙནྡན་ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་ཡུལ་ཅན་

རོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་པའི་སོ་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལྡོག་པ་དངོས་པོར་
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ཁས་ལེན་པ་ཆོས་ཀི་གགས་པའི་གཞུང་བཟུང་ནས། བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་རིགས་པ་

འགོག་པ་ཡིན་པས་ནགས་ལ་གནས་པའི་སྤེའུ་དག་ལོན་པའི་ཤིང་ལ་མི་གཙང་བ་

འཐོར་བ་དང་འད་བར་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་གཞན་ལ་བཀོད་པའི་སྐོན་མི་མཚུངས་པ་དང་། 

དོན་གཉིས་སོན་ན་སྒ་གཉིས་ངེས་པར་སྦྱོར་དགོས་པའི་སྐོན་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གཞན་སེལ་སྨྲ་བ་ལ་ནི་སྤི་གསལ་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརགས་པས་གནོད་པ་

དང་། བར་སྦྱར་བ་དགོས་ནུས་མེད་པའི་སྐོན་འདི་མེད་པར་ཐལ། དེ་མ་ཡིན་རྣམ་

པར་བཅད་པའི་ལྡོག་པ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ཅིང་། སྤི་འཛིན་གི་བོའི་འཇུག་ཚུལ་

དཔད་པ་ན་སྤི་བོ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དང་། ཤིང་མ་ཡིན་པ་

ལས་ལོག་པ་ཤིང་གསལ་གི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་རེས་འགོ་བྱེད་པས་དོན་ཐོབ་པ་འཐད་

པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། འགེལ་པར་དངས་པའི་རྣམ་འགེལ་གི་ཚིག་འདི་དག་གི་

དོན་དང་། གོང་དུ་བོད་ཀི་འདོད་པ་བཀག་པའི་གནོད་པ་རང་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། 

གཞན་ལ་འཇུག་པའི་དོན་འདི་ཡིན་ཏེ། བྱེ་བག་པས་ཤིང་གསལ་དུ་མ་ལ་ཤིང་ངོ་

སམ་པའི་སྤི་བོ་སྐེས་པ་ན། དེའི་གཟུང་ཡུལ་གི་ཆ་ཤས་ཀིས་སོང་པའི་རས་སུ་གྲུབ་

པ་དང་། གཟུང་ངོར་ཡང་ཆ་ཐ་དད་མེད་པར་སྣང་གི་ཆ་ཐ་དད་དུ་མི་སྣང་བ་དང་། 

དེར་འཛིན་གི་བོ་མ་འཁྲུལ་བར་ཁས་བངས་པ་ལ། རས་ཐ་དད་དམིགས་རུང་མ་

དམིགས་པས་ཁེགས་པ་དང་། རས་གཅིག་ཡིན་ན་སྤི་དུ་མར་ཐལ་བ་དང་། གསལ་

བ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའི་གནོད་པ་བསན་པ་ལྟར། ཉན་ཐོས་སེ་པ་ཁ་ཅིག་དང་། 

བོད་ཁ་ཅིག །སྤི་བོའི་གཟུང་ཡུལ་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དུ་ཁས་བངས་ཤིང་། སྤི་ཆ་ཐ་
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དད་མེད་པར་སྣང་བ་ཡང་ཁས་བངས་པས། དེ་ལྟ་ན་སྤི་བོ་མ་འཁྲུལ་བར་ཡང་ཁས་

ལེན་དགོས་པས། དེ་ལ་གནོད་པ་སོན་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཤ་པ་དེ་ཤིང་མིན་པ་

ལས་ལོག་པ་མིན་པར་ཐལ། ཙནྡན་ཤིང་མིན་པ་ལས་ལོག་པ་གང་ཞིག །དེ་རས་ཐ་

དད་ཤིང་མིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལ་ཆ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། བོ་མ་འཁྲུལ་

བའི་གཟུང་ངོར་ཆ་ཐ་དད་མེད་པར་སྣང་ཞིང་དེ་ལྟར་བཟུང་བ་འགལ་ལོ། །དེ་ལྟར་

གཅིག་ཤོས་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་ན་རང་ལ་ཡང་སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་བཟུང་ངོར་སྒ་བྱས་མི་རག་པ་

གསུམ་ཐ་དད་མེད་པར་སྣང་བས་ཆ་ཐ་དད་མེད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་རགས་ཆོས་

དོན་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བོ་མ་འཁྲུལ་བའི་བཟུང་

ངོར་དེ་གསུམ་སྣང་བའི་ཚེ། དེ་གསུམ་ཆ་ཐ་དད་དུའང་མི་སྣང་ལ་ཆ་ཐ་དད་མེད་པར་

ཡང་མི་སྣང་བས་ཀུན་ནས་མི་མཚུངས་སོ། །ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང་། 

དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དངོས་པོར་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་སོན་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཕན་ཚུན་ཁྱབ་པའི་ཕིར་

དང་། དངོས་པོ་རང་མཚན་དང་རྣམ་གངས་པར་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་ཀིས་

གོང་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་ནི་སེལ་ངོའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

དབུ་མའི་རྣམ་བཞག་བྱེད་པ་ཁ་ཅིག །རང་ལུགས་ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཞག་མ་

ཤེས་པར་འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་ཅེས་སྨྲ་བ་དང་འད་བས་གོང་དུ་གཞན་སེལ་ཕིན་ཅི་ལོག་

མ་ལོག་གི་རྣམ་དབྱེ་མཛད་པ་ཞིབ་ཏུ་རོགས་པར་བྱའོ། །བསན་བཅོས་མཛད་པས་

བྱས་པ་མི་རག་པར་རིགས་པ་དུ་མས་སྒྲུབ་པར་མཛད་ལ། ཁྱེད་ཅག་དངོས་པོ་ཡིན་
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པ་འགོག་པའི་འབད་པ་དུ་མ་བྱེད་པར་སྣང་བས་བསམ་པར་རིགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

ནོ། །འདི་དག་ཀང་བོ་གོས་ཀུ་ཤའི་རེ་མོ་ལྟར་རྣོ་བས་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་གི། ཁ་

བའི་གོང་བུ་ལྟ་བུས་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་ཤིང་བརོད་པའི་ཚེ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་གཅོད་པ་དང་། དགག་

སྒྲུབ་ཀི་སྒ་གཉིས་སྦྱོར་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེས་ན་སྒ་གཉིས་ངེས་པར་སྦྱོར་

དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་ཞེས་པའི་སྒ་གཅིག་བརོད་ན་ཡང་དེ་ལ་ཤིང་མིན་

པ་གཅོད་པ་དང་། ཤིང་བརོད་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ནུས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་པས་

བྱ་བ་ཐ་དད་པ་གཉིས་མི་དགོས་པའི་ཕིར། བྱ་བ་ཐ་དད་གཉིས་མི་དགོས་པར་ཐལ། 

ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་གི་ཆོས་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངོས་

འགལ་ཡིན་པས་གཅིག་པ་མི་སྲིད་ཅིང་། ཤིང་མིན་པ་བཅད་པའི་ལྡོག་པ་ལ་ངོ་བོ་མ་

གྲུབ་པས། ལྡོག་པ་བརོད་པ་ཉིད་ཀིས་ན། ལོག་པའི་དངོས་པོ་གྲུབ་པར་གསུངས་

པས་སྒ་ཐ་དད་གཉིས་མི་དགོས་པའི་ཕིར། ཤིང་གོ་བས་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་

པར་གོ །ཤིང་མིན་པ་ལས་ལོག་པ་གོ་བས་ཀང་ཤིང་གོ །ཤིང་སྒས་ཀང་དེ་ལྟར་སོན་

པས་སྒ་གཉིས་སྦྱར་མི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ལ་རོད་པ་ནི། བྱེ་བག་པ་ན་རེ། ཤིང་གསལ་རས་ཐ་དད་རྣམས་ལ་སྤི་དོན་

གཞན་མེད་ན་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་རྣམས་གཞི་གཅིག་ལ་མི་འདུ་བས་

གཞི་མཐུན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཕ་རོལ་པོའི་འདོད་པ་ནི། མཎྜལ་ལ་ཚོམ་བུ་

བཀོད་པ་ལྟར་མཐུན་ཆོས་རས་ཐ་དད་གཉིས་གཞི་མཐུན་པ་རས་ཐ་དད་ཅིག་གི་

སེང་དུ་འདུ་བར་འདོད་པ་སེ། མེ་ཏོག་གི་གོང་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་གི་
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སེང་ན་སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་སྒས་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་དང་། ཨུཏྤལ་ཞེས་པའི་སྒས་སྤི་

དོན་གཞན་བརོད་པར་ཁས་ལེན་པའོ། །གང་ཟག་གཉིས་ཁང་པ་གཅིག་ན་གནས་པ་

ལྟར་རོ། །རང་ལུགས་ལ་གཞི་མཐུན་པ་དང་མཐུན་ཆོས་ཐ་དད་པའི་ཆ་རོག་བཏགས་

ཡིན་པ་དེ་མ་གོ་བར། གཞི་མཐུན་ཡིན་ན་རོག་བཏགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་བཟུང་

ནས། སྒ་དེ་བྱས་མི་རག་གི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པ་ནན་གིས་འགོག་པ་དག་མཐོང་

ངོ་། །དེ་དགག་པ་ནི། སྤི་གསལ་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ན་གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པའི་

སྐོན་མེད་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་ལས་ཨུཏྤལ་རས་གཞན་མིན་ཡང་། མེ་ཏོག་ཨུཏྤལ་སྔོན་

པོ་དེ། སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག །ཨུཏྤལ་མིན་པ་ལས་ཀང་ལོག་པའི་སེལ་བའི་

དབྱེ་བསྡུས་རོག་པའི་ངོར་ལྡོག་ཆོས་ཐ་དད་པའི་གཞི་མཐུན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ངོར་གཞི་ཆོས་ཐ་དད་པའི་

གཞི་མཐུན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རང་མཚན་ལ་སྣང་བའི་སོ་ནས་འཇུག་པའི་

ཕིར།སྣང་སེལ་ཤེས་པའི་ཕན་ཡོན་གི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། རིགས་པ་སྨྲ་བ་

དག་སྣང་སེལ་ལ་མཁས་པར་བྱ་སེ། སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་སེལ་རྣམ་དག་གིས་མིག་

དང་བོ་གོས་གསལ་བར་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ཤེས་བྱ་ལ་དཔོད་པའི་རོག་གེ་པ་དེ་ཤེས་

བྱ་ཡི་དེ་ཉིད་ལྟ་བ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་དང་འད་བའི་ཕིར་རོ། །འདིར་སྨྲས་པ། རོག་པའི་

ཡུལ་དང་འཛིན་སངས་དང་། །རོག་མེད་ཤེས་པའི་ཡུལ་འཛིན་སངས། །སྣང་སེལ་

ཤེས་ལ་རག་ལས་པས། །དེ་ཡི་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པའོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསན་པ་ནི། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་

རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་
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སེལ་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཞི་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱེད་བརག་པའི་ཚུལ།༽

༈ གསུམ་པ་བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱེད་བརག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་

བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་

པ་དང་། རང་ལུགས་བཤད་པ་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དོན་དམ་

པར་རང་མཚན་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། སྤི་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་སེལ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕི་རོལ་བརོད་བྱར་འདོད་པ་

དགག་པ་དང་། ཤེས་པ་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་

དང་། མཐོང་རོག་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་པ་ནི། བར་སྤོད་པ་

སོགས་ན་རེ། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བས་བུམ་

པ་ལ་སོགས་པ་དོན་རང་མཚན་རྣམས་དེ་མ་ཡིན་པ་བཅད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་

དབང་དུ་སྒའི་བརོད་བྱ་ཡིན་ཞེས་འགའ་ཞིག་སྨྲའོ། །དེ་དགག་པ་ལ་བཞི། གསལ་བ་

དུ་མ་ལ་བར་མི་ནུས་པར་ཐལ་བ་དང་། འདས་མ་འོངས་བརོད་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

བ་དང་། གཟུགས་སོགས་གསལ་བར་མཐོང་བ་ལ་དབང་པོ་དགོས་མེད་དུ་ཐལ་བ་

དང་། སྒ་དོན་གི་འབེལ་བ་དབང་ཤེས་ཀིས་འཛིན་པ་མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བ་ལང་མིན་པ་ལས་ལོག་པའི་གཞན་སེལ་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པར། བ་

ལང་ལ་བར་བྱ་མི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་བྱེད་ན་ཡང་ན་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་རེ་

རེ་ནས་འདི་བ་ལང་ཞེས་བར་བྱེད་དགོས། ཡང་ན་བར་དུས་ཀི་བ་ལང་ཐ་སད་ཀི་
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དུས་རེད་དགོས་པ་ལ་དེ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །དང་པོ་མི་འཐད་དེ། 

གཞན་སེལ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་མཚན་སོ་སོར་ངེས་པ་ལ་ནི་བར་མི་ནུས་པར་ཐལ། 

མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར། ཕི་མ་མི་འཐད་དེ། ཐ་སད་བྱེད་པའི་ཚེ་ཡང་དང་པོའི་རང་

མཚན་རེད་པར་དཀའ་སེ་མི་རེད་པའི་ཕིར། གོང་འོག་འདི་དག་གིས་གཞན་སེལ་ལ་

མ་ལྟོས་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་ཚུལ་གིས་བར་བྱེད་པ་ལ་དགག་པ་བྱེད་པ་

ཡིན་གི། བོ་གོས་ཀི་འཇུག་པ་རིང་བ་དག་གིས་རང་མཚན་སྒའི་བརོད་བྱ་ཡིན་པ་

དང་། དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞི་ཡིན་པ་བཀག་འདུག་སམ་དུ་གོ་ན་ལོག་པར་གོ་བ་ཡིན་ཏེ། 

འོག་ནས་རང་མཚན་སྒའི་ཞེན་པའི་བརོད་བྱར་སྒྲུབ་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། 

ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་ཡིན་ན། བསན་བཅོས་རིགས་གཏེར་གི་བརོད་བྱ་

ཡིན་པ་འགལ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ཅུང་ཟད་ཀང་

གཏན་ལ་མ་ཕབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཚིག་དངོས་མེད་དུ་འདོད་པ་དག་ནི་སེ་

བདུན་གི་དགོངས་པར་ཆེས་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་རིག་བྱེད་ཀི་ཚིག་སྐེས་བུས་མ་

བྱས་པ་ལ་གནོད་པ་གང་བརོད་པ་དེ་ཉིད་རང་གི་འདོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །ཁ་ཅིག་རིག་བྱེད་ཀི་ཡི་གེ་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་

བསན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། རིག་བྱེད་པའི་འདོད་པ་མ་རོགས་བཞིན་དུ་སྨྲ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདས་མ་འོངས་ཀི་དོན་སྒའི་བརོད་བྱ་མིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་རང་

མཚན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པ་མེད་ན། སྒའི་བརོད་བྱ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ་ཉམས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་སྒ་སོགས་གསལ་བར་མཐོང་བ་

དང་ཐོས་པ་སོགས་ལ་མིག་དབང་སོགས་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རོད་
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བྱེད་ཀི་སྒ་དེ་ཡིས་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་ཉིད་བརོད་པའི་ཕིར། དོན་དམ་པར་

རང་མཚན་སྒའི་བརོད་བྱ་ཡིན་ན་སྒ་རོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རོག་པ་ལ་

གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་དགོས་པས་གཟུགས་ལྟ་བ་ལ་དབང་པོ་དོན་མེད་དུ་

འགྱུར་བའོ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། སྒ་དོན་གི་འབེལ་བ་དབང་པོས་འཛིན་

ན་བར་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། དབང་པོའི་ཤེས་པས་སྒ་དོན་གི་འབེལ་བ་འཛིན་མི་སྲིད་པར་ཐལ། 

དོན་ལ་འབེལ་བ་རང་མཚན་པ་མེད་པའི་ཕིར། དོན་དེ་ཡི་མིང་འདི་ཞེས་སྦྲེལ་བའི་བོ་

ནི་ཆོས་ཅན། འདིས་སེལ་བར་བྱེད་པའི་གཞན་སེལ་ཡིན་ཏེ། དཔོད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རང་མཚན་ལ་དངོས་སུ་བར་བྱེད་པས་རང་མཚན་ཉིད་བརའི་ཡུལ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། དང་པོ་མིང་དོན་གི་འབེལ་བ་བྱེད་པའི་ཚེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་

བསན་ན་ཡང་བར་ནི་སྤི་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དེ། ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་དོན་གོ་བའི་དོན་དུ་

བར་འདོགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བར་དང་ཐ་སད་ཀི་དུས་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བའི་སྤི་ལ་བར་སྦྱར་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དོན་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་ནག་རྒུར་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་

སུ་འགོ་ཞིང་། ནག་རྒུར་ལ་ཡོད་པ་དེ་དང་དཀར་ཟལ་ལ་ཡོད་པ་གཉིས་ཆ་ཐ་དད་

པའི་སོ་ནས་ཀང་དབྱེར་མེད་པའི་སྤི་གཅིག་མེད་ན། ར་ལའང་བ་ལང་དུ་གོ་བར་ཧ་

ཅང་ཐལ་བར་བྱེ་བག་པ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །རང་ལུགས་ལ་བར་སྦྱོར་བའི་གཞི་བ་

ལང་དཀར་ཟལ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། བར་སྦྱར་བར་བྱ་བའི་དོན་ནོག་སོགས་འདུས་པའི་

གོང་བུ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་བ་ལང་གི་དོན་ལྡོག་དེ་ལ་སྦྱོར་ལ། དེའང་བ་ལང་
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ཞེས་པའི་དངོས་མིང་སྦྱོར་ཞིང་དོན་དེ་ཉིད་བར་དང་ཐ་སད་ཀི་དུས་གཉིས་ཀར་རེས་

འགོ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། བར་མེད་ཀང་བར་མི་ཤེས་པས་ཀང་དོན་རོགས་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དབང་པོའི་ཤེས་པས་སྒ་དང་འདེས་པའི་དོན་འཛིན་པའི་ཕིར། 

སྒ་དོན་གི་འབེལ་བ་ཡིད་གཏད་ན་ངེས་རུང་ཡིན་པས། དེ་དབང་ཤེས་ཀིས་འཛིན་ན་

བར་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། དབང་པོའི་སོ་ལ་རེས་སུ་འབང་བའི་ཡིད་

འདི་གཟུགས་སོ་སམ་པ་མཐོང་སྦྱོར་འདེས་པ་རོག་པ་ཡིན་ཡང་། ཡུལ་གསལ་བར་

སྣང་བས་རོག་མེད་འད་བ་ཡིན་ལ། གཞན་དུ་མཐོང་རོག་ཡུལ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རོག་པས་རང་མཚན་མ་མཐོང་དབང་ཤེས་ཀིས་འདིའོ་སམ་དུ་མ་ངེས་པས་དོན་

རོགས་པ་མི་སྲིད་ལོ་དཔོད་པ་པའི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ཤེས་

པ་དུ་མ་གཅིག་ཆར་སྐེ་བ་ལ་བརེན་པའི་ལན་དང་། རིམ་གིས་འཇུག་པ་ལ་བརེན་

པའི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མཐོང་རོག་རས་ཐ་དད་ཀང་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། རོག་བཅས་དང་རོག་པ་མེད་པའི་ཡིད་གཟུགས་ལྟ་བུ་འཇུག་ཡུལ་གཅིག་ལ་

དུས་གཅིག་ཆར་འཇུག་པས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། འདོད་པ་ལྟར་

ཤེས་པ་དུ་མ་གཅིག་ཆར་མི་སྐེ་བར་རིམ་གིས་འཇུག་ཀང་མཐོང་རོག་གཅིག་ཏུ་

འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དུས་མྱུར་བ་ལ་བླུན་པོ་རྣམས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་ཞེན་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཤེས་པ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་པ་མ་བཅད་པར་བར་མི་

རུང་བར་ཐལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར།

གཉིས་པ་སྤི་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། སྤི་རས་གྲུབ་བརོད་
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བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། སྒ་དོན་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། རོད་བྱེད་སྒ་ཡིས་གསལ་བ་མི་བརོད་ཀི་གསལ་བ་ལས་རས་

ཐ་དད་པའི་རིགས་སྤི་བརོད་པའི་ཕིར།གསལ་བ་རང་མཚན་ལ་བར་སྦྱར་བའི་སྐོན་

ཁོ་བོ་ཅག་ལ་མེད་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་ལ་ཁྱོད་

འདོད་པའི་སྤི་མེད་ལ་ཡོད་ན་ཡང་དེས་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པས། དེ་ལ་བ་ལང་ལྟ་བུའི་

དངོས་མིང་སྦྱར་བ་དགོས་ནུས་མེད་པའི་ཕིར། འདིས་བ་ལང་གི་དངོས་མིང་

འདོགས་ཤིང་བར་སྦྱོར་བའི་ཡུལ་དེ་ལ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དགོས་པར་བསན་པས། 

བརའི་ཡུལ་དང་རང་མཚན་འགལ་བར་འདོད་པ་ལན་ལོག་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

ཁོ་ན་རེ། སྤིས་དོན་བྱེད་མི་ནུས་ཀང་སྤི་དང་འབེལ་བའི་རང་མཚན་ལ་བར་

སྦྱར་བས་རང་མཚན་གོ་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། དགོས་ནུས་མེད་པའི་སྤི་བོར་ལ་

གསལ་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་སྦྱོར་རིགས་པར་ཐལ། བརའི་ཡུལ་དུ་དོན་བྱེད་

ནུས་པ་དགོས་པ་གང་ཞིག་སྤི་དོན་གཞན་ལ་དགོས་ནུས་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

གསལ་བ་རང་མཚན་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་བར་མི་ནུས་ཞེ་ན། འོ་ན་སྤི་དང་འབེལ་

བའི་གསལ་བ་རང་མཚན་འདི་ལའང་བར་མི་ནུས་པར་ཐལ། སྤི་དང་ལྡན་པས་

གསལ་བ་ཉུང་ངུ་མ་སོང་བས་མཐའ་ཡས་པ་སྤི་ལྡན་གསལ་བ་ལའང་མཚུངས་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། གངས་ཅན་པ་དང་། ཉན་ཐོས་སེ་པ་གཉིས་

སྔ་མས་སྒ་དོན་དང་། ཕི་མས་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་མིང་དང་མཚན་མས་བསྡུས་པ་

དངོས་ཀི་བརོད་བྱར་འདོད་དོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། གཟུགས་ལ་གཟུགས་ཞེས་པའི་བར་སྦྱར་བས་གཟུགས་ཇི་ལྟར་
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རོགས་ཏེ་མི་རོགས་པར་ཐལ། གཟུགས་དང་འབེལ་མེད་ཀི་དོན་སྤི་ཁོ་ན་དང་། མི་ལྡན་

པའི་འདུ་བྱེད་ཁོ་ན་ལ་སྦྱར་བས་ཏེ་སྦྱར་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་ཞེས་ནི་བརོད་པ་

ལས་འབེལ་མེད་ཀི་བ་ལང་མི་རོགས་པ་བཞིན་ནོ། །འབེལ་བ་མེད་ཀང་འད་བ་ལ་

འཁྲུལ་ནས་དོན་གསལ་བ་ལ་འཇུག་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། ཡུལ་དང་དུས་རེས་འགའ་

འཁྲུལ་ནས་དོན་ལ་འཇུག་པ་འཐད་ཀང་དུས་ཀུན་ཏུ་དོན་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་འཐད་པ་

མིན་པ་རེས་འགའ་དོན་སྤི་དང་། ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ལའང་འཇུག་པར་རིགས་པར་

ཐལ། དེ་གཉིས་དང་གསལ་བ་རང་མཚན་འད་བས་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། དེ་བས་ན་ཁྱོད་

འདོད་པའི་བརོད་བྱ་གཉིས་དང་གསལ་བ་རང་མཚན་འད་བའི་སོ་ནས་འཁྲུལ་བ་མིན་

པར་ཐལ། འདི་ནི་རག་ཏུ་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་ལ་རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་

བས་སོ། །དཔེར་ན་མཚེ་མ་ལྷ་སྦྱིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་གཉིས་འད་བས་འཁྲུལ་ན། རེས་

འགའ་ལྷ་སྦྱིན་ལ་འཇུག །རེས་འགའ་མཆོད་སྦྱིན་ལ་འཇུག་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། དེའི་དོན་

གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བར་ལས་གོ་བར་བྱ་བ་བརོད་བྱའི་མཚན་ཉིད་

དང་། རོད་བྱེད་ཀི་མཚན་ཉིད་དོན་གོ་བྱེད་ཀི་བར་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། བརོད་བྱ་

དང་རོད་བྱེད་རེ་རེ་ལ་གཉིས་གཉིས་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་དེ་འཆད་དང་འཇུག་པའི་དབྱེ་

བས་དེ་ལྟར་ཡོད་པའི་ཕིར། བརའི་རེས་སུ་འབང་བའི་རྣམ་པར་རོག་པས་ཇི་ལྟར་

བཤད་པ་ལྟར་འཁྲུལ་མེད་དུ་གོ་དགོས་ཤིང་། འཁྲུལ་ནས་འཇུག་ན་དོན་མི་ཐོབ་པའི་

སྐོན་མེད་པར་ཐལ། འཆད་པའི་ཚེ་རང་སྤི་སོ་སོར་རྣམ་པར་ཕེ་བས་གནས་ལུགས་

ལ་མཁས་ལ། འཇུག་པའི་ཚེ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་ནས་ཞུགས་པས་དོན་ཐོབ་
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པའི་ཕིར། རང་འགེལ་ཕེད་དང་བཞི་པ་ལས་འཆད་པར་བྱེད་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་རྣམ་

པར་འབྱེད་པར་བྱེད་ཀི། ཐ་སད་འདོགས་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འཆད་

པའི་ཚེ་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་སྤི་མཚན་དང་ཞེན་པའི་སོ་ནས་བརོད་བྱ་

རོད་བྱེད་རང་མཚན་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཁས་པར་འགྱུར་རོ། །རང་མཚན་སྒའི་བརོད་བྱ་

མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དག །འདི་དག་གི་ར་འགེལ་ཞིབ་ཏུ་རོགས་ཤིག །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་དངོས་པོ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། 

གཞི་མེད་ལ་འཁྲུལ་ནས་བར་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་དང་འཁྲུལ་བ་ལ་སྦྱར་བས་རང་མཚན་

གོ་བའི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དམ་པའི་དོན་དུ་སྒའི་བརོད་བྱ་མེད་པར་ཐལ། དོན་

དང་ཤེས་པ་རང་མཚན་ཡིན་པས་དེ་དོན་དམ་པར་བརོད་བྱ་ཡིན་ན། རང་རིག་དང་

གཞན་རིག་མངོན་སུམ་དོན་མེད་དུ་ཐལ། དོན་སྤི་དང་སྒ་དོན་གི་སྤིར་འདོད་གཉིས་

པོ་དངོས་པོར་མེད་པ་ཡིན་པས་དེ་བཞི་དོན་དམ་པར་བརོད་བྱ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕིར། འདིར་ཡང་དེ་དག་དོན་དམ་པར་སྒའི་བརོད་བྱ་ཡིན་པ་བཀག་ཅིང་། དེ་

བཞི་ཤེས་བྱར་བསན་པས་ཡོད་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ལེགས་པར་བཀག་གོ །

གཉིས་པ་ནི། དོན་སྤི་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས་བར་སྦྱོར་བ་འཐད་པ་

ཡིན་ཏེ། རོག་པ་ངོ་བོས་འཁྲུལ་བ་ལ། སྒའི་དོན་གི་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་དེ་ལ་ཕི་

རོལ་དོན་དུ་ཞེན་པའི་སྒ་དོན་དེ་ནི་སྒ་ཡི་བརོད་བྱར་བཏགས་ལ་དེ་ལ་ཞེན་ནས་

ཞུགས་པས་དོན་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་བཤད་དང་། སོབ་དཔོན་

ལྷ་དབང་བོ་གསུངས་པ་ལྟར། བྱད་བཞིན་ལ་ནག་ནོག་ཡོད་མེད་རོག་པའི་ཚེ། མེ་

ལོང་གི་ནང་དུ་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ཤར་བའི་ཚེ། བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་
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བརན་དེ་ཉིད་བྱད་བཞིན་དུ་སྣང་ཡང་། བར་ལ་བྱང་བས་སྣང་བ་ལྟར་ཞེན་པར་མི་

བྱེད་ཀི། དེ་སྣང་བ་གཞིར་བྱས་ནས་བྱད་བཞིན་རང་མཚན་ཞེན་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་

སྐོན་ཡོད་མེད་རོག་པ་ལྟར། སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་སྒ་

མི་རག་པའི་གཟུགས་བརན་ཤར་བའི་ཚེ་གཟུགས་བརན་དེ་ཉིད་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་

ལ། དེ་ཉིད་སྒ་མི་རག་པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་ཞེན་པར་མི་བྱེད་ཀི། སྒ་མི་རག་པ་རང་

མཚན་པ་ཞེན་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྒ་མི་རག་གོ་སམ་དུ་ཞེན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཆོས་ཀི་གགས་པའི་རིགས་པའི་གསང་ལེགས་པར་མ་གོ་བར་བསན་བཅོས་

འདི་དག་ལ་བཤད་པ་བྱེད་པ་ནི། ལོང་བའི་གར་སབས་དང་འདའོ། །གསུམ་པ་ནི། 

རོག་པ་འཁྲུལ་ཡང་དོན་བདེན་པ་ཐོབ་པ་འཐད་པར་ཐལ། སྣང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་

འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་གོམས་པ་ཡིས། བརའི་དུས་ན་སྣང་བཏགས་བསྲེས་ནས་

སྦྱར། ཐ་སད་དུས་ནའང་དེ་ལྟར་གོ་ཞིང་རང་མཚན་ལ་ཞེན་ནས་ཞུགས་པས་དོན་

ཐོབ་པ་འཐད་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ་ལྔ། སྤི་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དང་མཚུངས་པ་སྤང་བ་

དང་། གཟུགས་བརན་བརོད་བྱར་འདོད་ན་ཤེས་པ་རང་མཚན་དང་མཚུངས་པ་སྤང་

བ་དང་། སེལ་བ་ལ་བར་སྦྱོར་ན་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དང་མཚུངས་པ་སྤང་བ་དང་། 

བརོད་བྱ་དོན་རང་མཚན་པ་མེད་ན་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་སྤང་བ་དང་། ཆད་

བྱས་ཀི་འབེལ་བས་གོ་བས་འཁྲུལ་པ་མི་འཐད་པ་སྤང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་རོད་པ་ནི། རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའི་སྒ་དོན་

དེ་གཞན་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་མི་ལྡོག་ན། ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་པར་འགལ་ལ། 
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ལྡོག་ན་ནི་དངོས་པོ་བརོད་བྱར་འགྱུར་བས་སྤི་དོན་གཞན་ལ་བརོད་པའི་སྐོན་

མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། གཟུགས་བརན་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དང་སྤི་དོན་

གཞན་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དེ་དག་སྐོན་ག་ལ་མཚུངས་ཏེ་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། 

རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ལ། བྱེ་བག་པ་འདོད་

པ་ནི། སྤི་ནི་རས་ཡོད་དང་དེར་འཛིན་གི་བོ་འཁྲུལ་བར་མི་འདོད་པས་དེ་ལ་གནོད་

པ་འཇུག་པ་དེས་ནའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་རོད་པ་ནི། རོད་བྱེད་ཀི་སྒས་རོག་པའི་

གཟུགས་བརན་བརོད་ན་ནི་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཤེས་པ་རང་མཚན་བརོད་

བྱར་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟ་ན་རྣམ་འགེལ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། ཤིང་ཞེས་

བརོད་པའི་ཚེ་གཟུང་རྣམ་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་དངོས་སུ་བརོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རོག་པའི་གཟུགས་བརན་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་འཇིག་རེན་གཞུག་པའི་ཕིར་དུ་སྦྱོར་

བར་ཟད་པའི་ཕིར་དང་། རང་མཚན་ལྡོག་པ་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་གིས་བསྡུས་

པའི་བརོད་བྱ་མིན་ལ། འཁྲུལ་བས་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་དངོས་མེད་ཡིན་པ་

དེས་ན་ཤེས་པ་བརོད་བྱར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་རོད་པ་ནི། རོག་པའི་གཟུགས་བརན་གིས་བསྡུས་པའི་སེལ་བའི་

སྤི་ལ་བར་སྦྱོར་ན། ལྡན་པ་མིན་པའི་འདུ་བྱེད་བརོད་བྱར་འདོད་པ་ལ་ཉེས་པ་བཀོད་

པ་དང་མཚུངས་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། གཟུགས་བརན་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་དང་

རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་ཁས་བངས་པ་དང་། ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དེར་ཁས་བངས་པ་

སྐོན་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། དོན་སྤི་གལ་ཏེ་རས་སུ་གྲུབ་ན་ཁྱོད་བདེན་མོད། འོན་

ཀང་དེ་དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། སེལ་བ་དངོས་ཡུལ་དངོས་པོར་མེད་ཅེས་ཤེས་
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ན་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དང་མི་མཚུངས་

པར་གྲུབ་བོ། །བཞི་པ་ལ་རོད་པ་ནི། སྒའི་བརོད་བྱ་དངོས་པོར་མེད་ན་འཁྲུལ་པ་

གསོག་རྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐ་སད་སྐོན་མེད་ཐམས་ཅད་འཇིག་

ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། ཐ་སད་སྐོན་མེད་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པ་འཁྲུལ་ཡང་

འཁྲུལ་བའི་སོ་ནས་རང་མཚན་ལ་འཇུག་ཅིང་ཞུགས་པ་ལྟར་དོན་ཐོབ་པའི་ཕིར། ལྔ་

པ་ལ་རོད་པ་ནི། དོན་དེའི་མིང་འདིའོ་ཞེས་བར་ཆད་བྱས་པའི་འབེལ་བས་དོན་གོ་བ་

ལ་འཁྲུལ་བའི་འབེལ་བ་མི་དགོས་སོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། བར་ཆད་ཀི་འབེལ་བ་དེ་སྤི་རང་མཚན་ལ་ཟེར་ན། མུ་སེགས་

བྱེད་ལ་བཀོད་པའི་སྐོན་ཡོད་ལ་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ལ་ཟེར་ན། ཉན་ཐོས་ལ་བརོད་

པའི་སྐོན་ཡོད་པས་བར་སྦྱོར་བ་རོག་པ་འཁྲུལ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། རོག་པ་འཁྲུལ་བ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་བར་ཆད་བྱས་པའི་འབེལ་བས་དོན་གོ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མཚན་

དང་ནི་དོན་སྤི་དང་གཉིས་པོ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བས་ཏེ་གསུམ་པོ་གང་ལ་བར་ཆད་

བྱས་ཀང་འཁྲུལ་པ་མེད་ན་བར་མི་འབྱོར་བའི་ཕིར། རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ་ནི། 

འོ་ན་ཁྱོད་རང་ཡང་ལྟོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་ལ་མིང་བུམ་པ་ཞེས་བར་ཆད་བྱེད་པ་མ་

ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ་རོག་པ་འཁྲུལ་བ་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་མིང་དོན་གི་བར་

ཆད་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་བང་དོར་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་

འདིར་ནི་རང་མཚན་དང་དེ་སྣང་གི་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་

དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་བར་ཤེས་པའི་རྒན་པོ་རྣམས་ཀིས་བར་ཆད་བྱེད་ལ་དེ་ལྟར་བྱས་

པས་ཉན་པ་པོ་འཁྲུལ་ནས་དོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།
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སྤིའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་དངོས་པོར་མེད་དེ། རོག་པའི་

གཟུགས་བརན་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར། བར་བྱས་པའི་ཚེ་རོག་པ་ལ་དོན་གི་གཟུགས་

བརན་དངོས་སུ་སྣང་བ་ལ་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་ཞེས་བྱ་ཡི། རོད་བྱེད་ཀི་དངོས་

བསན་ཡིན་ན་དངོས་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རང་མཚན་

སྒའི་བརོད་བྱར་མི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་རང་མཚན་བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའི་

ཞེན་པའི་བརོད་བྱ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་མཚན་སྒའི་བརོད་བྱར་མི་རུང་བར་འདོད་པ་

ནི་ཟོལ་གིས་སེ་བདུན་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་འགོག་འདོད་པར་ཟད་དོ། །བར་

དོན་གི་འབེལ་བ་འཁྲུལ་བས་བྱས་ན་ཡང་དོན་མི་ཐོབ་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་པར་

ཐལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དོན་ལ་འཇུག་པའི་སྐེས་བུ་སླུ་བ་མེད་པའི་ཕིར། འདིར་སྨྲས་པ། 

དམ་པའི་དོན་དུ་བརོད་པ་ཀུན་བལ་ཡང་། །ཐ་སད་སོ་ནས་དོན་ལ་མ་རོངས་

པ། །ངེས་ཚིག་སོ་སོ་རིག་པ་སྐེད་པའི་ཐབས། །བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་རྣམ་བཞག་

ལེགས་པར་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསན་པ་ནི། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་

ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱེད་བརག་པའི་

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལྔ་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼འབེལ་བ་དང་འགལ་བ་བརག་པའི་ཚུལ།༽

༈ བཞི་པ་འབེལ་བ་དང་འགལ་བ་བརག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། འབེལ་བའི་རྣམ་

བཞག་བཤད་པ་དང་། འགལ་བའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 
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ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཚད་

མའི་མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་སྔོན་དུ་འགལ་འབེལ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། འབེལ་

བ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དཔོད་པ་ཡི་སྔོན་དུ་

འགལ་འབེལ་དཔད་པར་བྱ་རིགས་ཏེ། དགག་བྱ་འགོག་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་

དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཇི་སེད་པ་འགལ་འབེལ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་ལྟོས་པས་

ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཐེག་པ་གང་དུ་འཇུག་ཀང་གཞི་དང་ལམ་དང་འབས་བུའི་རྣམ་བཞག་

འགལ་འབེལ་ངེས་པའི་སོ་ནས་ལེགས་པར་མ་ཤེས་ན། མུན་རོ་འཕེན་པ་དང་འད་

བས། ཞེ་ཐག་པ་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱེད་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུའང་འགལ་

འབེལ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འབེལ་བ་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། བོ་ངོར་སྒྲུབ་པ་

དང་འབེལ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང་། 

སོ་སོར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་། གཞན་གི་འདོད་

པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་རང་གི་ངོ་བོ་མ་འདེས་པར་སོ་སོ་ལ་གནས་པའི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དངོས་པོར་འགྱུར་བའི་འབེལ་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་གཉིས་

གཅིག་པ་མི་སྲིད་ཅིང་གཅིག་ལས་མེད་པ་ལ་འབེལ་བ་མི་སྲིད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་

རོ། །འབེལ་བ་དངོས་པོ་ཡིན་པ་བཀག་ཅིང་འབེལ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་

གསུངས་བཞིན་དུ། གཞལ་བྱ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ར་བའི་དགོངས་པར་

འདོད་པ་ནི། ཞེ་ཁོ་ན་ཞུགས་པའི་སིང་ནད་བྱེད་པ་མིན་ན་བསམ་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་

ནོ། །འདི་དག་འབེལ་བ་བརག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
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གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། དངོས་མེད་ལ་ཡང་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་དངོས་

འབེལ་ནི་ཡོད་ཅེས་བླུན་པོ་འགའ་ཞིག་སྨྲ་སེ། གཅིག་དུ་བལ་ལ་སོགས་པའི་དགག་

བྱའི་ཆོས་མི་སྲིད་པ་རྣམས་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མེད་དགག་ཡིན་པས་དངོས་འབེལ་

མེད་ཅིང་ཟློག་འབེལ་ཡང་མེད་ལ་འབེལ་མེད་ཀི་རགས་སྲིད་པར་ཐལ་བས། དངོས་

མེད་ལ་ཡང་དངོས་འབེལ་ཡོད་ལ། དེ་བུ་ཏིས་མི་ཟིན་པས་ཟློག་འབེལ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་

ཞེས་ཟེར་རོ། །དེའི་དོན་ནི་དངོས་མེད་ཀི་འབེལ་པོ་དང་འབེལ་ཡུལ་གཉིས་ཆོས་

གཞན་བཟློག་པ་རོག་པས་བཏགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་གྲུབ་ཙམ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་འབེལ་བར་འདོད་ལ། དེ་ལྟ་ན་དངོས་པོར་འགྱུར་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། དངོས་མེད་ངོ་བོ་མེད་པ་ལ་རོག་པས་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པའི་

འབེལ་བ་ཡོད་ན་འབེལ་བ་དང་འབེལ་བ་ཅན་དངོས་པོར་འགྱུར་བར་ཐལ། རོག་པས་

བཏགས་པ་མིན་པའི་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཆོས་གང་ཡོད་ན་རང་དང་ཐ་དད་

པའི་ཆོས་གཞན་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཅིང་། མི་འདོར་བ་འབེལ་བ་རྣམས་ཀི་འབེལ་བ་

སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་འབེལ་

བ་ཅན་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཀའི་སེང་དུ་མ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། དངོས་པོ་རས་ཐ་དད་འདེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། དངོས་མེད་དངོས་པོའི་ངོ་

བོར་མེད་པའི་ཕིར་འབེལ་བ་དངོས་པོ་པ་མེད་དོ། །དེ་ལས་ཐ་དད་དེ་བཀག་ན་

ཁེགས་པ་དང་དོན་འདའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ་དང་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་དགག་

པ་དང་། རེན་བྱུང་དུ་འབེལ་བ་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། དེས་འབེལ་བ་
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རས་གྲུབ་གཞན་ཡང་ཁེགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། འབེལ་བ་དངོས་

པོ་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱས་པ་དང་མི་རག་པ་དོན་གི་སེང་

ན་སེ་རས་ཀི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་འབེལ་བ་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་བདག་

གཅིག་པ་ལ་རས་ཀི་ངོས་ནས་ཆོས་གཉིས་མེད་ཅིང་། ཆོས་གཉིས་མེད་པ་ལ་

འབེལ་བ་མི་སྲིད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རས་ཀི་ངོས་ནས་ཐ་དད་དུ་

ཡོད་ན་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བས། རས་ཀི་ངོས་ནས་འབེལ་བ་མེད་ལ། བྱས་པའི་

རས་དང་མི་རག་པའི་རས་འབེལ་མེད་ཡིན་ཞེས་ཁས་བངས་པར་མི་བྱའོ། །

གཉིས་པ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། གལ་ཏེ་བྱས་པ་དང་མི་རག་པའི་ལྡོག་པ་སྒ་ལ་

མ་གྲུབ་ན། བྱས་པའི་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་པ་མི་སྲིད་པས་རས་

ཀི་སོ་ནས་དོན་ལ་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། སྒ་བྱས་མི་

རག་པའི་ལྡོག་པ་ནང་ཕན་ཚུན་མ་འབེལ་བར་ཐལ། གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་པའི་དོན་

མཐུན་པའི་ལྡོག་པ་རྣམས་རས་ཀི་ངོས་ནས་དོན་ལ་ཡོད་ན་དེའི་ངོས་ནས་ཐ་དད་དུ་

ཡོད་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བྱས་པ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མིན་

པར་ཐལ་ལོ། །རས་ཀི་ངོས་ནས་འབེལ་ན་ཡང་དེ་དག་གི་སྒ་རོག་དང་ཡུལ་རྣམ་

གངས་པའམ་ཡང་ན་བྱས་པ་མི་རག་པའི་འབས་བུར་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་རག་པ་

དེའི་རས་གཞན་གི་ལྟོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་འབས་ཀི་རས་ལ་འབེལ་བ་དགག་པ་དང་། རིགས་ལ་

འབེལ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་འབས་རིམ་གིས་པ་ལ་འབེལ་བ་

དངོས་པོ་པ་དགག་པ་དང་། རྐང་པ་ལ་དགག་པ་དང་། ལྟོས་པ་ལ་དགག་པའོ། །དང་
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པོ་ལ་གཉིས། སྔ་ཕི་ལ་དགག་པ་དང་། བར་གི་སྦྱོར་འབེལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དངོས་པོ་དང་རང་དུས་ན་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འབེལ་བ་རས་

གྲུབ་མེད་པར་ཐལ། སྔ་ཕི་མིན་ལ་དེ་བྱུང་མེད། སྔ་ཕི་ཡོད་ན་གཅིག་གི་དུས་ན་གང་

རུང་མེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དོན་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། མེ་དུའི་འབེལ་བ་བོའི་ཡུལ་དུ་

འཆར་བའི་ཚེ་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྣང་དགོས་ལ། འབེལ་བ་རས་སུ་གྲུབ་ན་མེ་

དུ་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་དགོས་པས་རྒྱུ་འབས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་དགོས་

པའོ། །འབེལ་བརག་གི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། རིག་པ་ཅན་པ་ན་རེ། མེ་འགག་པ་དང་ནི་དུ་

བ་སྐེས་པ་ལ་དེ་གཉིས་འབེལ་བར་བྱེད་པའི་བར་དེར་སྦྱོར་བའི་འབེལ་བ་རས་གྲུབ་

ཡོད་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། སྦྱོར་འབེལ་རས་གྲུབ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྦྱོར་འབེལ་

རག་ན་དངོས་པོ་མིན་ལ་མི་རག་ན་ནི་འབེལ་བ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཅན་འབེལ་མེད་ཡིན་

ན་དེའི་འབེལ་བར་མི་འཐད་ལ། འབེལ་བ་ཡོད་ན་འབེལ་བ་དང་འབེལ་བ་ཅན་གི་

བར་དེར་ཡང་སྦྱོར་འབེལ་རས་གཞན་ཁས་བངས་དགོས་པས་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་མ་ལྟོས་པའི་མེ་དུ་

འབེལ་བ་དངོས་པོ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། རྐང་པ་རེ་རེ་མཐོང་བས་ཀང་མེ་དུ་

གཉིས་ཀའི་འབེལ་བ་ངེས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྟོས་མེད་ཀི་རྐང་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

འབེལ་བ་དངོས་པོ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཕན་འདོགས་པ་ལ་འབེལ་བ་རས་གྲུབ་དགག་པ་དང་། 

མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཙམ་གི་འབེལ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། 
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རྒྱུ་འབས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་ཕན་འདོགས་པའི་ཕིར། འབེལ་བ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་

མི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། རྒྱུ་འབས་གཅིག་དངོས་པོར་ཡོད་དུས་ན་གཅིག་

ཤོས་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་ཕན་བྱ་ཕན་བྱེད་ཀི་འབེལ་བ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་

འཐད་པ་དཀའ་སེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་རྒྱུ་འབས་སུ་མི་འཐད་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཆོས་དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐ་སད་མི་འབྱུང་བ་ཙམ་འབེལ་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རྭ་གཡས་གཡོན་སོགས་ཀང་འབེལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐ་སད་ལ་

ལྟོས་པའི་མེད་ན་མི་འབྱུང་གི་འབེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྭ་གཡས་གཡོན་གི་གཞི་

ལྡོག་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི། རང་ལྡོག་བདག་གཅིག་འབེལ་དུ་ཁས་བངས་ཀང་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །རས་ཀི་དོན་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་བ་རས་གྲུབ་མེད་པར་

ཐལ། མེའི་རས་ལ་དུས་གསུམ་དུ་བརག་ན་མི་འཐད་ཅིང་ལྡོག་པ་དངོས་པོར་མེད་

པས་རིགས་པས་བརགས་པས་འབེལ་བ་རས་གྲུབ་ཁེགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་འབེལ་བ་མེད་ཀང་རྒྱུ་

འབས་རིགས་ལ་འབེལ་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། རྒྱུ་འབས་ཀི་རིགས་ལ་འབེལ་བ་

དངོས་པོ་མེད་པར་ཐལ། རིགས་དེ་རྒྱུ་འབས་རང་མཚན་པ་ཉིད་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ན་

དུས་གསུམ་ལ་བཏགས་པའི་སྔར་གི་སྐོན་ལས་འདས་པ་མེད་ལ། དེ་ལས་གཞན་

པའི་རིགས་རས་གྲུབ་ཡོད་ན་སྤི་ཡི་དུས་སུ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བཀག་ཟིན་པའི་ཚུལ་མདོར་བསན་པ་དང་། དགག་པ་

དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། འབེལ་བ་རས་གྲུབ་བཀག་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། འབེལ་བ་

གཞན་ཡང་ཁེགས་ཏེ་ལྡན་པ་དང་འདུ་བ་དང་ཁྱད་པར་དང་ནི་ཁྱད་པར་ཅན་གི་
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འབེལ་བ་དང་བྱེད་པ་དང་ཕད་པ་ལ་སོགས་པ་རས་གྲུབ་ཀི་འབེལ་བར་འདོད་པ་

བཀག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། བསྡུས་ཏེ་

དགག་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་ཡང་འཁར་གཞོང་ལ་ནི་རྒྱ་

ཤུག་བརེན་པ་དེ་ནི་ལྡན་པའི་འབེལ་བ་ཞེས་ཟེར་ལ། བྱེ་བག་པ་ན་རེ། སྤི་རག་པའི་

རེན་ལ་ཙནྡན་སོགས་མི་རག་པ་འབེལ་བ། འཕོད་པ་འདུ་བའི་འབེལ་བ་ཞེས་གག་

གོ །བྱས་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་སྒའི་དོན་གཅིག་ལ་ནི་འདུ་བ་འཕོད་པ་འདུ་

བའི་འབེལ་བ་ཞེས་སྨྲའོ། །རས་ཐ་དད་གཞན་གིས་གཞན་གོ་བ་དབྱུག་པས་དབྱུག་

པ་ཅན་དུ་གོ་བ་ལྟ་བུ་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་ཀི་འབེལ་བ་ཞེས་འདོད་དོ། །འགག་པའི་རྒྱུ་

དང་ད་ལྟར་གི་འབས་བུ་འབེལ་བ་སྦྱོར་འབེལ་ལོ། །བདག་རག་པ་དང་འགོ་འོང་

སོགས་ཀི་བྱ་བ་རྣམ་གཉིས་ལ་བྱ་བ་དང་བྱེད་པའི་འབེལ་བ་ཡོད་དོ་ལོ། །མིག་གིས་

གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་མིག་དང་གཟུགས་ཕད་པའི་འབེལ་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱ་

རྒོད་དང་འཕི་བ་སོགས་ལ་རེ་ཁོལ་དང་། ངུར་པ་ཁྱོ་ཤུག་ལ་སོགས་ཀང་འབེལ་བ་

གཞན་ཡིན་ཞེས་རོངས་པ་སྨྲའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འབེལ་བ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། བོ་ངོར་གྲུབ་ཀང་གཉིས་

ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དོན་ལ་འབེལ་བ་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་པར་

ཐལ། གཅིག་ཡིན་ན་ཐ་དད་མེད་པས་འབེལ་བ་མེད་ལ། ཐ་དད་ཡིན་ན་འདེ་བ་མེད་

པས་རས་ཀི་ངོས་ནས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརགས་པས་ཁེགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ཁྱོད་འདོད་པ་ལྟར་ལྡན་པ་སོགས་ལའང་

གཞན་སེལ་གིས་སྦྲེལ་ན་གོ་བྱེད་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། ལྡན་པ་ཅན་སོགས་ཀི་
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འབེལ་བ་ཕུང་གསུམ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལྡན་པ་ཅན་སོགས་ཀིས་འབེལ་བ་ལ་

གནོད་བྱེད་ཡོད་ལ། གནོད་བྱེད་མེད་པའི་འབེལ་བ་ཡིན་ན་གཉིས་པོར་འདུས་པའི་

ཕིར། འཁར་གཞོང་དང་རང་ནང་གི་རྒྱ་ཤུག་སོགས་སྔ་ཕི་བ་རྒྱུ་འབས་མཚན་ཉིད་

པ་ཡིན་ལ། བདག་ལ་སོགས་པའི་རག་པས་འབས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མི་སྲིད་པ་

དང་། མིག་ཤེས་སྐེད་པའི་རྐེན་གསུམ་པོ་ཡང་འབེལ་བ་གཉིས་གང་ཡང་མེད་པས་

འབེལ་མེད་ཡིན་ལ། རྣམ་ངེས་ལས། ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་རྒྱུ་འབས་སུ་

བཞག་པ་ནི་སྔ་ཕི་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི། དུས་མཉམ་པ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱེ་བག་པ་འདོད་པ་ལྟར་རགས་པའི་ཆ་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཕི་རོལ་

གི་དོན་རགས་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཆ་རས་ཐ་དད་

དུ་མ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས་སོ། །དེས་ན་རིགས་པ་ལྟར་སྣང་རང་ལུགས་

ལ་ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་པས། ཆོས་ཀི་གགས་པས་བོར་བ་ཡི། །ངན་རོག་ཕལ་

ཆེར་བླུན་པོ་ལེན་པ་ནི། །སྐྱུགས་སན་བཏང་ནས་སྐྱུགས་པ་ལ། །ཁྱི་ལས་གཞན་པ་

སུ་ཞིག་ཟ། །དེ་དང་འད་བར་བསན་ནོ། །

གཉིས་པ་བོ་ངོར་འབེལ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས། བོས་ཇི་ལྟར་སྦྲེལ་བའི་ཚུལ་དང་། 

རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་བྱས་མི་རག་པ་གསུམ་རས་ཀི་ངོས་ནས་ཐ་དད་དུ་

མེད་ཀང་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་རོག་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ལ་

འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་བཞིན་དུ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་སོ་ནས་སྒའོ། །བྱས་པའོ། །མི་རག་

པའོ། །ཞེས་དབྱེ་བ་དང་རས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ་དང་། སྔ་ཕི་རོག་པས་སྦྲེལ་བ་ཡིས་
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འཇུག་པ་སྒྲུབ་ནུས་པས་འབེལ་བར་འཐད་པའི་ཕིར། རས་གཅིག་ཡིན་ཡང་དངོས་

པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ལམ་བགོད་པའི་ཆེད་དུ་འབེལ་བ་

དང་རགས་སྦྱོར་དོན་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །རེན་བྱུང་འབེལ་ཡང་

དངོས་པོར་མེད་ཀང་། དག་འཛིན་མངོན་སུམ་དང་རྒྱུ་འབས་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་

པའི་མངོན་སུམ་སྔ་ཕི་ཕྲུག་གསུམ་ལྟོས་ནས་རྒྱུ་འབས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

རྣམ་འགེལ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བདག་གཅིག་འབེལ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་དང་། རེན་བྱུང་

འབེལ་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། བྱས་པ་དང་མི་རག་པ་

བོས་སྦྲེལ་བ་དོན་ལ་གྲུབ་ན་དོན་རང་མཚན་དུ་གྱུར་པའི་འབེལ་བ་ཡིན་པས་འབེལ་

བ་དངོས་པོར་མེད་པ་འགལ་ལ། དོན་ལ་དེ་དག་མ་གྲུབ་ན་རང་མཚན་གི་སྒྲུབ་བྱེད་

མིན་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། རོག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་ན་དེ་ངེས་པས་དོན་རང་

མཚན་ཐོབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་མི་སྲིད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། རོག་པས་བཏགས་པ་

གང་ཞིག །ངེས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྒ་རག་འཛིན་ལྟ་བུ་དོན་ལ་མི་འཇུག་པ་

སེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་ལ། དོན་ལ་འཇུག་པས་འཇུག་ཡུལ་ཐོབ་པ་ན་བྱས་མི་རག་ལྟ་

བུ་འབེལ་བ་ཉིད་རུང་། གཅིག་ཤོས་སྒ་མ་བྱས་པར་གཟུང་བ་སོགས་ལས་འཇུག་

ཡུལ་ཐོབ་པ་མི་སྲིད་པས་མ་བྱས་པ་མི་རག་པ་ལ་འབེལ་བ་མིན་པར་འཇོག་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། མེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་དུ་བའི་རས་ལ་མེད་

ན་དུ་བ་དེ་ནི་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་ལ། ཡོད་ན་དེ་ཉིད་དངོས་པོ་ཡི་འབེལ་བ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། དོན་གི་དུ་བ་མེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཙམ་ཡོད་མོད་ཀི། 
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དེ་ཙམ་གིས་འབེལ་བ་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་དུ་སྔ་ཕི་གཟུང་ནས་

སྦྲེལ་བ་ནི་རོག་པ་མིན་པས་སྦྲེལ་མི་ནུས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་འབེལ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་པ་དང་། 

མཚན་གཞི་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་དག་གང་གིས་ངེས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། བདག་གཅིག་པའི་འབེལ་བ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་འབེལ་བ་ངེས་བྱེད་

དོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་བ་དང་། དོན་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་བའོ། །དང་

པོ་ནི། མཚན་མཚོན་གི་འབེལ་བ་དང་། སྤི་བྱེ་བག་གི་འབེལ་བ་ཡང་རོག་པས་

བཏགས་པས་འགྲུབ་ཀི་གཞན་དུ་རས་སུ་ཡོད་པ་དང་མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་བའི་

སོ་ནས་འགྲུབ་པ་མིན་པར་ཐལ། ནོག་སོགས་འདུས་པའི་དོན་འདི་ཉིད་བ་ལང་ངོ་

ཞེས་པའི་མིང་དོན་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ལ་བར་ཆད་བྱས་པས་མཚན་ཉིད་དང་ནི་

མཚོན་བྱ་ཡི་འབེལ་བ་དང་། ལྡོག་པ་ཆིག་རྐང་དང་། ལྡོག་པ་གཉིས་རོགས་ཀི་སྤི་

དང་བྱེ་བག་གི་འབེལ་བ་ཡང་འཁྲུལ་བས་དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་དུ་བཟུང་བ་ལ་བདག་

གཅིག་པའི་བར་བྱས་པས་འགྲུབ་ཀི་འབེལ་བ་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་བྱས་པ་མི་རག་པ་དང་བདག་གཅིག་པར་གང་གིས་འགྲུབ་ཅེ་ན། 

འདི་ལ་གསུམ། རགས་དགོད་པ་དང་། སྦྱོར་བའི་དོན་ངེས་པར་བྱས་པ་དང་། མ་ངེས་

པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གང་བྱས་པ་དང་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དེ་འཇིག་པ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བྱས་པ་དང་དངོས་པོར་ཡོད་ཅེས་པ་རང་

བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། བདག་གཅིག་འབེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བ་གང་ཞིག འཇིག་པ་དེ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་ཆོས་
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ཅན་སྒ་ནི ་རིག་བྱེད་ཀི ་སྒ་སོགས་ཕི་རྒོལ་གིས་རག་པར་ཁས་བངས་པ་ལྟ་

བུའོ། །བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ནི། རང་སྐེས་པའི་དུས་ལས་དུས་གཉིས་པར་མི་སོད་པའི་

དོན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་སུ་བྱས་པ་དང་དངོས་པོ་གང་བཀོད་ཀང་རུང་། ཕི་རྒོལ་གི་

བོ་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་སྦྱར་བར་བྱའོ། །སྐབས་འདིའི་འགེལ་པར་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་དོན་

བྱེད་ནུས་པས་ཁྱབ་པ་གསུངས་པས། ཡོད་དངོས་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་དག་ནི་

དགོངས་པ་མ་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་ལ། རྣམ་ངེས་ལས། 

དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ཀི་ཡོད་

ཙམ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། རྣམ་ངེས་དང་འདིར་ཡང་དག་བཅོམ་

པ་ཐ་མའི་སེམས་ལྟ་བུ་དངོས་མེད་དུ་ཐལ། དོན་བྱེད་ནུས་སོང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

པའི་རོད་པ་བཀོད་ནས་དེའི་ལན་མཛད་པ་དག་ཀང་ཞིབ་ཏུ་རོགས་པར་བྱའོ། །ཕིན་

ཅི་ལོག་དེ་དག་ནི་སྒ་རོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདོད་པའི་བྱེ་བག་པ་སོགས་ཀི་གཞུང་

བཙུགས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ལྟོས་མེད་ཀི་རགས་དང་། གནོད་པ་ཅན་གི་རགས་

སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རགས་དགོད་པ་དང་། གནོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐེས་

པ་གང་ཞིག་རང་སྐེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་འཇིག་པ་སྐེད་པའི་རྒྱུ་མེད་པ་

ཡིན་ན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་

མས་འབས་བུ་སྐེད་པ་བཞིན་དངོས་པོ་ཡང་ཞེས་སོ། །དངོས་པོ་འཇིག་པ་དེ་ལ་

ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་བྱེད་གཞན་མི་དགོས་པར་ཐལ། སྐེས་པ་ཁོ་ན་འཇིག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མ་གྲུབ་པ་སྤང་བ་དང་། མ་ངེས་པ་སྤང་བ་དང་། ཧ་
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ཅང་ཐལ་བ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། བུམ་པ་སོགས་འཇིག་པ་

ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། ལྟོས་མེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་འདི་

ནི་མ་གྲུབ་ལོ། །དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པ་

དང་། དེས་ན་ལྟོས་མེད་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་དང་། ཞིག་པ་དངོས་མེད་རྒྱུས་བྱེད་

ན་ལྟོས་མེད་གྲུབ་པའི་དཔེའོ། །

དང་པོ་ནི། འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཐལ། འཇིག་པར་བྱ་

རྒྱུའི་དངོས་པོ་དང་། །ཞིག་པ་དངོས་མེད་གཉིས་ཀ་ལ། །འཇིག་པའི་སྒ་དོན་འཇུག་

མོད་ཀི། །དངོས་པོ་འཇིག་པ་རང་རྒྱུ་ལས་འཇིག་པ་སྐེས། ཞིག་པ་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་

པས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་མི་དགོས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། 

ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་བུམ་པའི་འཇིག་པ་དངོས་མེད་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་

མེད་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕིར། འཇིག་པ་དངོས་པོ་བྱེད་ནའང་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ལ་

ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་ཅི་དགོས་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། རང་འཇིག་པའི་ངོ་བོར་

རང་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། འབེལ་མེད་གཞན་རྒྱུས་བྱས་པས་བུམ་པ་དེ་མི་

འཇིག་པ་སེ། དེ་འཇིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་གྲུབ་སེ། ཁྱོད་རང་ལས་ཕིས་འབྱུང་

གི་རྒྱུས་ཁྱོད་ཀི་འཇིག་པ་དངོས་མེད་དང་དངོས་པོ་ཡང་ཁྱོད་དང་རས་གཅིག་དང་

ཐ་དད་གང་ཡང་མི་བྱེད་ཅིང་། ཁྱོད་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། 

འཇིག་པ་དངོས་མེད་རྒྱུས་བྱེད་ཅེས་སྨྲ་ན། ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་མེད་

ཤུགས་ལ་གྲུབ་པར་ཐལ། དངོས་མེད་རྒྱུ་ཡིས་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུ་ཡིས་ཅི་ཡང་མི་
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བྱེད་པ། དོན་མཚུངས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མེད་པ་ལ་ལྟ་བ་དང་བལྟ་རྒྱུ་མེད་པ་

བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་དཔེ་དགག་པ་དང་། དེའི་ལན་དགག་

པ་དང་། ལན་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ས་བོན་ཆུ་ལུད་

སོགས་ཀི་ཚོགས་པ་ཚང་ཡང་མྱུ་གུ་སྐེད་པར་མ་ངེས་པ་བཞིན་དུ། རང་གི་རྒྱུ་ལས་

གཞན་པའི་འཇིག་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་ཀང་འཇིག་པར་མ་ངེས་པས་ལྟོས་མེད་འདི་ཡང་

ཁྱབ་པ་མ་ངེས་ལོ། །དེ་དགག་པ་ནི། དེ་གཉིས་དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པར་ཁྱབ་པ་མ་

ངེས་པ་མིན་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་སྐེད་པ་ཚོགས་པ་དེ་དག་འགྱུར་བ་ལ་ལྟོས་པས་ལྟོས་

མེད་ཀི་རགས་མ་ཞུགས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་རོད་པ་ནི། བྱས་པའང་འཇིག་པར་

འགྱུར་བ་རྒྱུན་འགྱུར་བའི་དུས་ལ་ལྟོས་པས་ལྟོས་མེད་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། 

དེ་གཉིས་དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། འཇིག་པར་འགྱུར་བ་དུས་ལ་ལྟོས་ན་བྱས་

པ་དེ་ནུས་པ་ཆུང་ངུ་ལས་ཆེན་པོར་འཕེལ་དགོས་པས་ནུས་པ་ཆུང་ངུའི་དགག་རྒྱུ་

ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མ་ཚང་ན་ནུས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་མི་འཐད་ལ། དགག་རྒྱུའི་

ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཚང་ནས་འགྱུར་ན་འཇིག་པ་ལྟོས་མེད་གྲུབ་ལ། མི་འགྱུར་ན་

སྔར་བཞིན་ཕིས་ཀང་འཇིག་མེད་དུ་གནས་དགོས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལ་འདོད་པ་

བརོད་པ་ནི། ས་ས་བོན་སོགས་ཚོགས་པ་འགྱུར་མེད་གཅིག་ཡིན་པས་རྒྱུན་འགྱུར་

བ་ལ་ལྟོས་པའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་མ་གྲུབ་ལོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང་། དེའི་ལན་དགག་པ་དང་། ལྟོས་མེད་མ་

ངེས་པའི་རོད་པ་གཞན་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པས་ཕི་ནས་མྱུ་གུ་
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སྐེད་པ་ལྟར་དང་པོར་ཚོགས་ཙམ་མྱུ་གུ་སྐེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མྱུ་གུ་སྐེད་པ་

གང་ཞིག །ཚོགས་པ་འགྱུར་མེད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་

བརོད་པ་ནི། འགྱུར་མེད་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་སྐེད་པ་ལ་གེགས་ཡོད་པའི་ཕིར་

མྱུ་གུ་སྐེད་པར་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། ཚོགས་པ་སྔ་ཕི་གཅིག་ཏུ་འདོད་

ཀང་གཉིས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གེགས་ཅན་གེགས་མེད་སྔ་ཕི་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་ལ་རོད་པ་ནི། ནས་ཀི་ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་དོད་གཤེར་སོགས་ནས་

ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་ས་ལུ་ཡི་མྱུ་གུ་བསྐེད་པ་རྐེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་ཀང་། ས་

ལུའི་མྱུ་གུ་མི་སྐེད་པས་ལྟོས་མེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་མ་ངེས་སོ། །ལྷན་ཅིག་

བྱེད་རྐེན་མཚུངས་པས་སམ་དུ་བསམ་པའོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནས་ཀི་

མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་སྐེད་པ་གང་ལའང་ལྟོས་མེད་

ཡིན་པའི་རགས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ས་ལུའི་མྱུ་གུ་སྐེད་པ་ས་ལུའི་ས་བོན་ལ་ལྟོས་པ་

གང་ཞིག །ཁྱོད་ལ་ས་ལུའི་ས་བོན་མ་ཚང་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་

ནི། འོ་ན་བྱས་པ་ཡོད་ཀང་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་མིན་པར་ཐལ། འཇིག་པའི་རྒྱུ་ལ་

ལྟོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་

དང་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་རང་རང་གི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་དགོས་པས་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་

སྐེད་པ་ས་ལུའི་ས་བོན་ལ་ལྟོས་ལ། དངོས་པོ་འཇིག་པ་རང་གི་རྒྱུ་མ་གཏོགས་རྒྱུ་

གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕིར་དང་། འཇིག་པ་དངོས་མེད་ལ་རྒྱུ་མི་དགོས་པ་དེས་ན་

འཇིག་བྱེད་གཞན་མི་དགོས་པའི་ཕིར། དོན་ནི་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་པས་ས་
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ལུའི་མྱུ་གུ་བསྐེད་ན་ས་ལུའི་ས་བོན་ལ་ལྟོས་དགོས་ལ། བྱས་པ་འཇིག་པར་བྱེད་པ་

རང་གི་རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པས་མི་མཚུངས་པའོ། །

གསུམ་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤང་བ་ནི། རིག་བྱེད་པ་ན་རེ། འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་ཡིན་

ན་དངོས་མེད་ཡིན་པས་རག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་བུམ་པ་མི་རག་པ་དང་འཇིག་པ་

རྒྱུ་མེད་ཡིན་པས་རག་པ་སེ། དངོས་འགལ་རས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། རྒྱལ་

དཔོག་པ་ན་རེ། ཞིག་པ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་མ་ཞིག་པར་ཐལ་བ་དང་། དངོས་པོ་ལས་

གཞན་ཡིན་ན་མེས་ཤིང་བསྲེགས་རེས་སུ་ཤིང་མཐོང་བར་ཐལ་བའི་སྐོན་ངེད་ལ་

བཀོད་པ་ལྟར། ཁྱོད་རང་ལ་ཡང་དངོས་པོ་དང་འཇིག་པ་དེ་ཉིད་དུ་གཞན་དུ་བརགས་

ན་མི་འཐད་པ་དང་། དངོས་པོ་ལ་ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད་གཉིས་ཡོད་པ་ལྟར་

འཇིག་མི་འཇིག་གཉིས་ཡོད་པར་མཚུངས་པ་ཡི་ཐལ་བ་གསུམ་གིས་འདིར་མི་

གནོད་པར་ཐལ། བྱས་པ་འཇིག་པའི་ངོ་བོ་དང་འཇིག་རྒྱུ་ཡེ་མེད་མ་ཡིན་གི། རང་གི་

རྒྱུ་ལས་གཞན་པའི་འཇིག་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད་གཉིས་ཡོད་

ཀང་རག་པའི་དངོས་པོ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་གནོད་པ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་དང་། དེ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱ་རོག་ཕལ་ཆེར་ནག་པོ་ཡིན་ཡང་དཀར་པོ་སྲིད་པ་ལྟར་

དངོས་པོ་ཕལ་ཆེར་མི་རག་ཀང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་རག་པ་མི་འགལ་

ཟེར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བརགས་ན་མི་འཐད་པ་དང་། དེ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་

དང་། རགས་ཀི་རིགས་ངོས་བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། རགས་དགོད་པ་དང་། རགས་སྦྱོར་དོན་གསུམ་ངོས་བཟུང་
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བ་དང་། རོད་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གང་དང་གང་དོན་བྱེད་ནུས་པ་མིན་པ་དེ་

དངོས་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། རག་

པའང་དོན་བྱེད་པས་སོང་ཞེས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཆོས་ཅན་དང་། སྒྲུབ་བྱ་

དང་། གཏན་ཚིགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་ལུགས་དང་། གཞན་ལུགས་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་སྒ་དོན་ལ་

རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་བའི་རག་པའི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། འཇིག་

པ་བཀག་ཙམ་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། རག་པའི་རང་མཚན་འདོད་པ་དང་། སྒ་

དོན་ཁོ་ནར་འདོད་པ་སོགས་ནི་མི་འཐད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མི་

འཐད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་བཀག་པའི་མེད་དགག་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། ཆོས་ཅན་འཇལ་བའི་རོག་པ་

མོང་བའི་རང་རིག་གིས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་

ཅིག །དགག་གཞི་རག་པ་འགྱུར་མེད་ལ་རོག་པ་དང་། དགག་བྱའི་ཆོས་དོན་བྱེད་

ནུས་པ་འགྱུར་བ་ལ་རོག་པའི་རོག་པ་གཉིས་འཛིན་སངས་འགལ་བར་རང་རིག་

མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཤུགས་ལ་རོགས་པས་ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གིས་འགྲུབ་

ཟེར་རོ། །དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དགག་པ་རོགས་པ་ལ་དགག་བྱའི་ཆོས་འཛིན་པའི་

ཚད་མ་སྐེ་མི་དགོས་པའི་ཕིར། 
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གཉིས་པ་ནི། ལ་ལ་རོག་མོང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གཅིག་ནི་ཆོས་ཅན། དེའི་

སེང་དུ་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལོ། །རག་པ་འགྱུར་མེད་ལ་རོག་པ་མོང་

བའི་རང་རིག་གིས་དེའི་ཡུལ་འགྱུར་མེད་དུ་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པ་ན། རིམ་དང་གཅིག་

ཆར་གི་དོན་བྱེད་པ་ཡང་ཁེགས་ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟ་ན་རག་པ་དོན་བྱེད་ནུས་པར་དམ་

འཆའ་བའི་ལོག་རོག་ཉིད་ཀང་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རག་པ་ལ་རོག་པའི་རོག་

མོང་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རག་པ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ངེས་པར་ཁེགས་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་གནོད་པ་ཅན་གི་རགས་ཀི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་མ་

གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། རིམ་དང་ཅིག་ཆར་གི་དོན་བྱེད་པས་སོང་པའི་རགས་

ཀིས་སྐད་ཅིག་གིས་སོང་པ་ལ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་འགོག་པའི་རགས་ཀིས་འགྲུབ་པའི་

ཕིར། དེའི་ཁྱབ་པ་ནི། དོན་བྱེད་པ་ལ་རིམ་དང་རིམ་མ་ཡིན་པས་དོན་བྱེད་པ་གཉིས་

སུ་ངེས་པས་འགྲུབ་ལ། རག་པས་ཅིག་ཆར་དོན་བྱེད་ན་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅིག་

ཆར་སྐེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་འདོད་ན། མངོན་སུམ་གིས་བསལ་བ་སོགས་ལ་

བརེན་ནས་འགྲུབ་ཅིང་། རིམ་གིས་དོན་བྱེད་ན་མི་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས་ལས་ཕིས་

འགྱུར་ན་མི་རག་པར་འགྱུར་ལ། མི་འགྱུར་ན་ཕིས་ཀང་མི་བྱེད་པར་ཐལ་བའི་མཐའ་

གཞན་དགག་པས་འགྲུབ་བོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རག་པའི་གནས་སྐབས་ལ་མི་ཁེགས་པ་སྤང་བ་དང་། རང་

བཞིན་ལ་མི་ཁེགས་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། རང་བཞིན་རག་

ཀང་གནས་སྐབས་རྣམས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རག་པས་དོན་བྱེད་པ་འཐད་ཅེ་ན། དེ་

དགག་པ་ནི། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གནས་སྐབས་གཉིས་པོ་གཅིག་ན་ཆོས་གཉིས་
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འགལ་ལ། རས་ཐ་དད་ཡིན་ན་རག་པའི་རང་བཞིན་གིས་དོན་བྱེད་པ་འགལ་བའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། རག་པ་ལ་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་མེད་ན་

ཡང་རགས་པའི་འགྱུར་བ་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། རག་པ་ལ་དང་པོ་སྐད་ཅིག་

གིས་མི་འཇིག་ན་རགས་པས་འགྱུར་བ་ག་ལ་སྲིད་དེ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། དུས་དང་

པོར་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་དུས་གཉིས་པར་མི་སོད་ན་རག་པར་འགལ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། རག་པ་ལ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་བཀག་པ་ལ་དངོས་པོ་མེད་

པས་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པར་ཐལ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་ལ་རགས་ཀི་རིགས་གང་ཡིན་ན། བྱས་པའི་མཚན་ཉིད་འགོག་ན་

དོན་འགོག་པ་དང་། བྱས་པ་ཉིད་འགོག་ན་ཐ་སད་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་གཉིས་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་ཆོས་

མཆོག་གནོད་པ་ཅན་གི་ལམ་སྦྱོང་དུ་ལྟོས་མེད་འཆད་པ་དགོངས་པ་མིན་པར་ཐལ། 

ལྟོས་མེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་སོ་སོ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལམ་སྦྱོང་དུ་བྱེད་ཚུལ་ནི། རག་

པ་ཆོས་ཅན། བྱས་པས་སོང་སེ། དོན་བྱེད་པས་སོང་པའི་ཕིར། དེས་སོང་སེ་རང་གི་

ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་པར་སྐེད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ། ཕ་རོལ་པོས་རག་པའི་ངོ་བོ་ལ་

ཁྱད་པར་མི་སྐེད་ཀང་དེས་དོན་བྱེད་པ་མི་འགལ་ཏེ། ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུས་

བུམ་པའི་ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་པར་མི་སྐེད་ཀང་། བུམ་པའི་འཇིག་པ་བྱེད་པ་བཞིན་

ནོ། །ཞེས་པ་ལ། དེ་ལྟོས་མེད་ཀི་རགས་ཀིས་འགོག་པས་གནོད་པ་ཅན་གི་ཕོགས་

ཆོས་ཀི་ལམ་སྦྱོང་རྒྱས་པ་དང་། ཁྱབ་པའི་ལམ་སྦྱོང་མདོར་བསྡུས་པ་གསུངས་ལ། 

མཁས་པའི་དབང་པོ་ཁ་ཅིག །དེ་རྣམ་ངེས་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །དེས་
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ན་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྟོས་མེད་དང་། གནོད་པ་ཅན་གི་རགས་གཉིས་

དགོས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མུ་སེགས་ཁ་ཅིག་དངོས་པོ་རྣམས་འཇིག་རྒྱུ་

དང་འཕད་ན་འཇིག་ལ། མ་འཕད་ན་མི་འཇིག་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་ལྟོས་མེད་

ཀི་རགས་དང་། དབང་ཕྱུག་སོགས་རྐེན་དང་འཕད་ཀང་མི་འཇིག་པར་འདོད་པ་

དགག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གསུངས་པས་ལོག་རོག་རྣམ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པོར་གཏན་

ཚིགས་རྣམ་པ་གཉིས་གསུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་བ་ངེས་བྱེད་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་

དང་། རང་གི་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་དང་པོར་མེ་དུ་གཉིས་ཀ་མ་

དམིགས། དེ་ནས་མེ་དམིགས། དེ་ནས་དུ་བ་དམིགས། དེ་ནས་མེ་མ་དམིགས། དེ་

ནས་དུ་བ་མ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཕྲུག་ལྔས་ངེས་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། རང་བཞིན་གི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གིས་ངེས་ན་ཕྲུག་གསུམ་དུ་འདུས་ལ། གནས་

སྐབས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་རྔ་སྒ་དང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལ་ཡང་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་

བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་འབས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང་། ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་

དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དོན་གཞན་ཕན་འདོགས་བྱ་འབས་བུ་དང་། ཕན་

འདོགས་བྱེད་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །རྒྱུའང་ཆོས་ཅན། གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོའི་ལག་རེས་འཇོག་བྱེད་ཉེར་ལེན་དང་། ཁྱད་པར་གི་ལག་

རེས་འཇོག་བྱེད་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་འབས་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། མེ་དུ་གཉིས་ཀ་
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ཡོད་ན་སྣང་རུང་གི་གཞིར་མེ་དུ་གཉིས་ཀ་མ་དམིགས་པའི་དག་འཛིན་མངོན་སུམ་

ཟུང་ཅིག །དེ་རེས་མེ་དམིགས། དེ་རེས་དུ་བ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་ངོ་བོ་འཛིན་

པའི་མངོན་སུམ་ཟུང་ཅིག །དེ་རེས་མེ་མ་དམིགས།དེ་རེས་དུ་བ་མ་དམིགས་པའི་

རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་སོ་ནས་ཕྲུག་གསུམ་དང་། མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་མ་

དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ངེས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གནོད་པ་སྤིར་སྤང་བ་དང་། གཞན་དུ་འཁྲུལ་བ་སྤང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་མེ་དུ་གཉིས་མ་དམིགས་པས་རྒྱུ་འབས་ཀིས་ལྡོག་པའི་

མཚན་ཉིད་མི་འགྲུབ་པ་སོགས་དང་། སོང་པོའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། མུན་པའང་རྒྱུ་

འབས་སུ་ཐལ་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། མེ་མེད་བརྒྱ་བྱིན་གི་སྤི་བོ་ལས་དུ་བ་སྐེ་

བར་མཐོང་བའི་གཞན་དུ་འཁྲུལ་བས་འདིར་མི་གནོད་པར་ཐལ། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་

གི་སོ་ནས་རྒྱུ་འབས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་མིན་ལས་མི་སྐེ་བ་

དང་། སྐེ་ན་རྒྱུ་འབས་སུ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་མིན་ལས་སྐེ་བ་དགག་པ་

དང་། བཀག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མེ་མེད་བརྒྱ་བྱིན་གི་སྤི་བོ་

ལས་ཀང་དུ་བ་སྐེ་བར་མཐོང་བས། དུ་བ་མེའི་འབས་བུར་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། འད་

བས་གོག་མཁར་ལ་བརྒྱ་བྱིན་གི་སྤི་བོ་བཏགས་པས་ཏེ། བརྒྱ་བྱིན་གི་སྤི་བོ་ལས་

སྐེས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀི་ཁ་རླངས་འཐུལ་བ་དང་རྣམ་པ་འད་བས་འཁྲུལ་བ་ལ། དུ་

བ་དེ་ཡི་མིང་གིས་བཏགས་པར་ཟད་ཀི་དེ་དུ་བ་མིན་པར་ཐལ། གང་དག་རང་གི་རྒྱུ་

མིན་པ་ལས་སྐེས་པ་དེ་ནི་དེ་ཡི་འབས་བུ་མིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་མ་ཡིན་

པ་ལས་སྐེས་པས་དེའི་འབས་བུ་མ་ཡིན་ན། རོ་བཙུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མེ་མེ་མ་
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ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རོ་དང་ཤིང་སོགས་མེའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རིགས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་ནའང་ཉེར་ལེན་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། 

མེ་ཡི་རྡུལ་ཕན་སྔ་མ་མེའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རོ་ཤིང་སོགས་མེའི་རྒྱུ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། མེའི་རྡུལ་ཕན་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་རྒྱུ་རོ་

ཤིང་སོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། མིག་ཤེས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཡིན་ཡང་བདག་

རྐེན་དབང་པོ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡང་ན་སྔོན་དང་ཕི་མ་ཡི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་

ཐ་དད་ཡོད་དེ། དང་པོར་མེ་དང་ཕིས་དུ་བས་བསྐེད་པ་ཡི་འབས་བུ་དུ་བའི་ཁྱད་པར་

བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར།གཉིས་པ་འབེལ་བའི་མཚན་གཞི་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གསུམ། 

གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རང་

མཚན་དང་ནི་སྒ་དོན་རྐང་པ་གཉིས་འབེལ་བའི་མཚན་གཞིར་མི་འཐད་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། དེ་ལ་གོང་དུ་གནོད་པ་བརོད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། འབེལ་བའི་མཚན་གཞི་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྒའི་དོན་ལ་རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་བའི་གཞན་སེལ་ཁོ་ན་ལ་འབེལ་བའི་རང་ལྡོག་

འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ལྡོག་པ་གཅིག་འབེལ་བར་ཁས་བངས་ནས། 

འབེལ་བ་ཅན་གཉིས་ལ་ཡོད་པར་འདོད་ན་སྤི་ལ་བཀོད་པའི་སྐོན་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། 

ལྡོག་པ་དངོས་མེད་ཡིན་པས་སྐོན་མེད་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གང་གིས་ངེས་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཚད་མ་དང་དཔོད་པ་

ཕོགས་རེས་ངེས་པ་དགག་པ་དང་། གཉིས་ཀ་དགོས་པ་དང་། མི་འཐད་པ་སྤང་
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བའོ། །དང་པོ་ནི། བམ་ཟེ་ཆེན་པོ་བདེ་བྱེད་དགའ་བ་འགལ་འབེལ་གི་ར་བ་ལ་བརེན་

ནས་སྔར་མ་རོགས་པའི་དོན་ལ་མཐའ་གཞན་དུ་འཛིན་པའི་དོགས་པ་སེལ་བའི་

དཔོད་པ་ཡིས་འབེལ་བ་ངེས་པར་བྱེད་ཅེས་གགས་ལ། ཉི་འོག་པ་རྣམས་ཚད་མ་

ཡིས་འབེལ་བ་ངེས་པར་བྱེད་པར་འདོད་དོ། །ཚད་མ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་དཔོད་པ་རྐང་

པ་དང་། དཔོད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཚད་མ་རྐང་པའི་འབེལ་བ་ངེས་པར་བྱེད་པ་མ་

ཡིན་པས་གཉིས་ཀ་ངེས་པར་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། འབེལ་བ་ངེས་བྱེད་མེད་

པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་འཇལ་བའི་ཚད་མའི་སོབས་ཀིས་སྐེད་

པ་ཡི། གཞན་སེལ་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་སྒ་དོན་ལ་རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་བས་

དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་དུ་རོག་དཔོད་དེ་ཡིས་འབེལ་བ་ངེས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར། ཚད་

མ་དང་ངེས་ཤེས་གཉིས་ཀ་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་པར་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཔོད་པ་ཡིད་དཔོད་དམ་བཅད་ཤེས་སུ་འགྱུར་ལ། མ་ཡིན་ན་

ཚད་མིན་གི་བོ་བཞི་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ་ཡིད་དཔོད་མ་ཡིན་ལ་བཅད་

ཤེས་ཡིན་ཡང་བཞི་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཁ་ཕིར་ལྟ་ལ་བཅད་ཤེས་དང་། ནང་ལྟ་ལ་

རང་རིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྤིའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དངོས་པོའི་དོན་ལ་འབེལ་བ་རང་

མཚན་མེད་པར་ཐལ། འབེལ་བ་གཉིས་ཀང་སྒོ་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འབེལ་བ་

ངེས་བྱེད་ཀི་རོག་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒའི་དོན་ལ་རང་མཚན་དུ་

འཁྲུལ་བས་འབེལ་བའི་རོག་པ་སྐེ་བའི་ཕིར་རོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཚད་མ་གཉིས་ཀི་

རེས་འབངས་ནས། །དོན་ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པ་ནི། །འབེལ་བ་ཤེས་ལ་རག་ལས་

པས། །འབེལ་བའི་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་
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པའོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསན་པ་ནི། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་

བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་འབེལ་བ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་

བྱེད་པ་དྲུག་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼འགལ་བའི་དོན་ངེས་པར་བྱ་བ།༽

༈ གཉིས་པ་འགལ་བའི་དོན་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་

དང་། ལེའུའི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། 

དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་གང་གཞི་འགར་གང་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་དེ་ཡི་

འགལ་ཟླ་སེ། འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་དཔེར་ན་མི་རག་པ་མཚན་གཞི། རག་པ་

དང་འགལ་བར་མཚོན། གཞི་སྒ་ལྟ་བུ་ལ་འགོག་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་རག་པ་ལ་

གནོད་བྱེད་ཡིན་པའོ། །དེ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ན་གཞི་འགར་དེ་འགོག་པའི་དོན་ཡིན་

གི། འགལ་ན་འགོག་པས་ཁྱབ་པའི་སྒ་སོར་བཞག་བྱས་ནས་ཁས་ལེན་པ་ནི་མི་

རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་རག་པས་ཀང་མི་རག་པ་འགོག་ཅིང་། མི་རག་པས་ཀང་

རག་པ་འགོག་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས། 

མ་གྲུབ་ན། ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། གཞི་གང་ལ་ཡང་མ་ལྟོས་པར་གནོད་བྱེད་ཡིན་ན་

གནོད་བྱ་ཡིན་པར་འགལ་ལ། གནོད་བྱ་ཡིན་ན་གནོད་བྱེད་ཡིན་པར་འགལ་བའི་

ཕིར་རོ། །འགལ་འབེལ་གི་རྣམ་བཞག་ངེས་པར་བྱེད་པ་བསན་བཅོས་ལོགས་སུ་

བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཤིན་ཏུ་རོགས་དཀའི་སེ་བདུན་མདོ་དང་
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བཅས། །བདེ་བག་ཉིད་དུ་རོགས་པའི་ཐབས་ཀི་མཆོག །གོ་སའི་ངག་གིས་གསལ་

བར་མཛད་པ་འདི། །ལོག་པར་མ་བཤད་ཐལ་སྦྱར་གསོལ་བ་འདེབས། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དབྱེ་བ་དངོས་དང་། ཕེ་བའི་དོན་སོ་སོར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། འགལ་བ་ལ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་དག་དང་། ཕན་ཚུན་

སྤངས་འགལ་གཉིས་སུ་བཞེད་དེ། འགལ་ཟླ་གཉིས་ཀ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་

དངོས་འགལ་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གང་རུང་གཅིག་དངོས་མེད་ཀི་ཡུལ་གི་དབྱེ་བ་

ལ་ལྟོས་ནས་གཉིས་སུ་རིགས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

འགལ་དང་། ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་

གི་མཚན་ཉིད། འགལ་བ་གནས་པའི་ཡུལ་དང་། གནོད་བྱ་ལྡོག་པའི་དུས་དང་། 

འགལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི། 

ཁ་ཅིག །ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་དངོས་པོ་གཉིས་ལ་གནས་པའི་

ཆོས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་འདོད་པ་དཔད་ན་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་

གཅིག་ལ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པའི་སྤི་མི་སྲིད་ཅིང་། ཡ་གལ་

འགོག་ན་རྒྱུ་འབས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལྟར་མ་ཁྱབ་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། དེས་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་གནོད་བྱ་

གནོད་བྱེད་གཉིས་རྒྱུ་འབས་བཞིན་དུ་རས་ཐ་དད་ཡིན་ལ། ཚ་རེག་ལྟ་བུ་གང་གིས་

གནོད་བྱ་ནུས་མེད་དུ་སྐེད་པའི་རིགས་ཀི་རྒྱུ་ལ་གནོད་བྱེད་ཟེར་རོ། །གནོད་བྱ་རྒྱུ་

མ་གཏུགས་པར་འབྱུང་བ་ན་གནོད་བྱེད་ཉེ་བའི་སོབས་ཀིས་ནུས་མེད་སྐེ་བ་གནོད་

བྱ་དང་། ནུས་མེད་དུ་སྐེད་བྱེད་ཀི་རིགས་གནོད་བྱེད་དོ། །རིགས་མ་ཕེ་བར་རས་
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འབའ་ཞིག་ལ་བྱས་ན། སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ཚ་གང་ཕད། གཉིས་པ་ལ་གང་རེག་ནུས་

ཆུང་དུ་སོང་། གསུམ་པ་ལ་རྒྱུན་ལྡོག་པའི་ཚེ་ན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་གང་རེག་ནུས་

ཆུང་གི་ཆ་དེ་འཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་དེས་མ་སྐེད་ན། རས་ལ་ཆ་ཤས་ཀི་བསྐེད་བྱ་

སྐེད་བྱེད་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། སྐེད་ན་རང་གི་ཉེར་ལེན་དེ་ཉིད་གནོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་

བས། ནུས་ཆུང་གི་ཆའི་ལག་རེས་འཇོག་བྱེད་དེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཅེས་ཐ་སད་དུ་བྱས་

པ་ཡིན་པས་རིགས་ཀི་སེང་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རོད་སྤང་ནི་འགེལ་བར་

བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འགལ་བ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་

ནི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཇི་སེད་པ་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་

གཉིས་ལ་འཇུག་ལ་དེ་ཡང་རྒྱུན་ལ་ཡིན་གི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། དང་པོར་

རང་གི་ངོ་བོའམ་རྒྱུ་དང་འཕད་པའི་སོབས་ཀིས་རྒྱུན་ཕི་མ་ནུས་མེད་དུ་བསྐེད་བྱ་

དང་སྐེད་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡུལ་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་

པ་སྤང་བ་དང་། རས་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་

པ་ནི། སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་མི་འགལ་ལ་རྒྱུན་རས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དེས་ན་འགལ་བ་འདི་

མི་འཐད་ལོ། །དེ་དགག་པ་ནི། སྐད་ཅིག་དང་རྒྱུན་ལ་བརགས་ནས་ལྷན་ཅིག་མི་

གནས་འགལ་མི་འཐད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པར་ཐལ། སྐད་ཅིག་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་སྔོན་

མེད་ཕི་མ་ཕི་མ་སྐེ་ལ། དེ་དག་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའི་ཆ་ཅན་དེ་ལ་རྒྱུན་དུ་སྒོ་བཏགས་

པའི་གནོད་བྱའི་རྒྱུན་ལྡོག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། 

ཚ་གང་གི་རྡུལ་ཕན་འགལ་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ། 
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མི་གནས་ན་ནི་ཕད་དུས་དེ་ཉིད་དུ་གཅིག་གིས་གཅིག་བཅོམ་པས་རྒྱུ་འབས་དུས་

མཉམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། གཞན་ལན་དགག་པ་ལ་འདོད་པ་

བརོད་པ་ནི། གངས་ཅན་པ་སོགས་ལ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀི་བག་ལ་ཉེ་བར་ཞ་བར་འདོད་

ལ། ཁ་ཅིག་ཕད་ནས་གང་རེག་དེ་ཉིད་ཚ་རེག་གི་རས་སུ་བསྒྱུར་བར་འདོད། འགའ་

ཞིག་ཕད་པ་མེད་པར་འདོད་པའི་རག་སྨྲ་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཁྲུལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་གནས་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་ཉམས་

ལ། བསྒྱུར་ན་རག་པར་འདོད་པ་འགལ་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་རང་གི་ལན་ནི། དེས་ན་

ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། སོབས་ཆེ་བའི་རྡུལ་ཕན་ལས་ནུས་པ་ཆུང་

བའི་རྡུལ་ཕན་ནུས་མེད་སྐེ་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་གནོད་བྱ་ལྡོག་པའི་དུས་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། 

རང་གི་ལུགས་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ལ་ལ་བྱ་

རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་གསུམ་ལ་ལྡོག་ཟེར་བ་དང་། འགའ་ཞིག་བདག་འཛིན་དང་

བདག་མེད་རོགས་པ་ལྟ་བུ་བསྐལ་པ་མང་པོར་ཡུན་རིང་དུ་འགོགས་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་དགག་པ་ནི། ཡུན་རིང་འགོགས་པའི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་པ་དེ་ངོ་མཚར་

ཆེ། མི་འཐད་པར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་ན་བསྐལ་པར་འགོགས་པ་

འགལ་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་གནོད་བྱ་ལྡོག་པའི་དུས་གཉིས་

ཡོད་དེ། སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ཕད་པ་དང་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་རིགས་འད་ཕི་མ་

བསྐེད་པའི་ནུས་མེད་སྐེས་པ་དེ་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་ལྡོག་པ་དེ་ཚ་གང་ལྟ་བུ་དོན་

གི་འགལ་ཟླ་ལྡོག་པའི་དུས་ཡིན་ལ། ངེས་པ་སྐེས་པས་དན་པའི་འདུ་བྱེད་མ་ཉམས་
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བར་དུ་རང་འགལ་གི་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་ཀིས་བསྡུས་པ་མངོན་གྱུར་ཕིས་མི་

སྐེ་བ་ནི་བོ་ཡི་གནོད་བྱ་ལྡོག་པའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དོན་གི་འགལ་བ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་དང་། བོའི་འགལ་བ་

ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆ་ཡོད་མེད་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སྤང་བ་

དང་། ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་པ་ནི། 

སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཆ་མེད་ན་རགས་པའི་རྒྱུན་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་ལ། ཆ་ཤས་

ཡོད་ན་ཆ་ཐུག་པ་མེད་པས་སྐད་ཅིག་གསུམ་ལ་ལྡོག་པར་དཀའ་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་

ནི། ཕི་དོན་གི་གནོད་བྱ་ལྡོག་པའི་དུས་མྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ཉིད་ལ་ལྡོག་པ་

ཡིན་ཏེ། སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ནི་ཆ་ཤས་མེད་ལ་རྒྱུན་ཡང་སྐད་ཅིག་སྐེས་ཙམ་ཡིན་

ཞིང་རྡུལ་དང་སྐད་ཅིག་མི་མཚུངས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་རོད་པ་ནི། 

ཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་དེས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་གང་རེག་ནུས་

ཅན་དུ་སྐེད་དམ་ནུས་མེད་དུ་སྐེད། གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང་ཚ་རེག་ལ་དང་པོ་ལྟར་ན་མི་

ནུས་ཤིང་། གཉིས་པ་ལྟར་ན་དགོངས་པ་མེད་པས་དགོས་ནུས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། ཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་དེས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་གང་རེག་

ནུས་ཆུང་དུ་བསྐེད་ཀང་། དེ་ནུས་ཆུང་དུ་སྐེ་བ་ལ་ཚ་རེག་དགོས་ནུས་མེད་པའི་

སྐོན་མེད་པར་ཐལ། ཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་དེ་ནུས་ཆུང་གི་གང་

རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་ཉེར་ལེན་ཡིན་ལ། ཚ་རེག་སོབས་ཆེན་ནུས་ཆུང་དུ་སྐེ་ལ་

འགལ་རྐེན་མེད་ན་ནུས་ལྡན་དུ་སྐེ་བས། ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་གང་དང་གང་ཕད་པ་དེ་

ཡིས་འབས་བུ་འབྱིན་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ལ་རོད་པ་ནི། སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མས་སྤང་བྱའི་ངོ་

བོའམ་ས་བོན་སྤོང་། ས་བོན་སྤོང་བའི་ནུས་པ་མེད་ལ། སྒོ་འདོགས་མངོན་གྱུར་

གཞན་ལ་ཡིད་གཏད་པ་ཙམ་གིས་ཀང་ལྡོག་པས་གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་ཟེར་

རོ། །དེ་དགག་པ་ནི། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ས་བོན་

སྤོང་བའི་གཉེན་པོའང་ཡོད་ཀང་། སྒ་མི་རག་པར་ངེས་པས་རག་འཛིན་གི་སྒོ་

འདོགས་ལ་གནོད་པའི་དོན་ས་བོན་སྤང་བ་དང་། ཡིད་གཞན་ལ་གཏད་པས་མངོན་

གྱུར་རེ་ཞིག་མེད་པ་ཙམ་གཉིས་ཀ་མིན་ཡང་གནོད་ཚུལ་མི་འཐད་པའི་སྐོན་མེད་

པར་ཐལ། རང་ཉིད་དན་པའི་འདུ་བྱེད་མ་ཉམས་བར་དུ་རང་གི་གནོད་བྱ་མངོན་གྱུར་

སྐེ་བའི་གོ་སྐབས་བཅོམ་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་རག་པ་འཐད་སམ་པ་དང་། རག་

མི་རག་དཔད་པའི་ལག་རེས་ལ་རག་སམ་པའི་ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་ལྡོག་པ་

ཡིན་གི། རེས་དཔག་གི་སྒོ་འདོགས་ལྷན་སྐེས་མངོན་གྱུར་ལྡོག་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་

པས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །

བཞི་པ་འགལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་གསུམ། འགལ་བ་དོན་ལ་གྲུབ་པ་དགག་

པ་དང་། བོ་ངོར་སྒྲུབ་པ་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འབེལ་བ་རས་སུ་མ་གྲུབ་

པ་བཞིན་དུ་འགལ་བ་ཡང་དངོས་པོའི་དོན་ལ་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་པར་རོག་

པས་སྒོ་བཏགས་ནས་འགལ་བ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་

འབས་ལ་བརགས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། འགལ་བ་ཚད་མའི་སོབས་

ཀིས་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚ་གང་གཉིས་ཀ་ཡོད་ན་སྣང་རུང་གི་གཞིར་དང་པོར་

གཉིས་ཀ་མ་དམིགས། དེ་རེས་གང་རེག་དམིགས། དེའི་རེས་སུ་མེ་དང་འཕད་པ་
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དམིགས། དེའི་སོབས་ཀིས་གང་རེག་གི་རྒྱུན་ལོག་པ་དམིགས་པའི་སྣང་དང་མི་སྣང་

མ་གཏོགས་པ་འགལ་བ་ངེས་བྱེད་གཞན་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལ་རོད་པ་

ནི། གང་རེག་འགོག་པ་ལ་མེ་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་ན་ནི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་ལ། མེ་སོབས་

ལྡན་བཀོད་ན་གཞི་དེར་གང་རེག་སྣང་དུ་མི་རུང་བས། དེ་བས་སོབས་ཆེ་བའི་ཕོགས་

ཆོས་མི་འགྲུབ་ལོ། །ཁ་ཅིག་སོབས་ལྡན་འགོད་ཅེས་ཟེར་ཡང་དེ་དག་མི་འཐད་པར་

ཐལ། གཞི་དེར་གང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་འགོག་པ་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་མེ་ཙམ་

གིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་རགས་སུ་འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་རེག་ལས་སོབས་ཆེ་བ་

དང་སོབས་མཉམ་པའི་ཚེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་ཁེགས་ལ། སོབས་ཆུང་བས་

དགག་མི་ནུས་པས་རགས་སུ་འགོད་པའི་ཚེ་སྔར་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་དང་། 

རང་གི་ལུགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ཆོས་གང་ཆོས་གཞན་

གིས་དབེན་པ་ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །དབྱེ་ན་

དངོས་འགལ་དང་བརྒྱུད་འགལ་གཉིས་ཡོད་ལ། བརྒྱུད་འགལ་ལ་ཡང་དངོས་འགལ་

གིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་མ་བྱས་རྣམ་པ་གཉིས་འདོད་དོ། །རྒྱས་པར་ན་རྣམ་པ་དྲུག་

ཡོད་དེ། རས་དངོས་འགལ་རག་མི་རག་ལྟ་བུ་དང་། རས་ལ་དངོས་འགལ་གིས་ཁྱད་

པར་དུ་བྱས་པ་སྔོ་མ་ཡིན་དང་། ཨུཏྤལའི་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པ་

སྔོ་སེར་ལྟ་བུ་དང་། ལྡོག་པ་དངོས་འགལ་མེད་དགག་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་དང་། 

ལྡོག་པ་དངོས་འགལ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་མེད་དགག་དང་མེད་དགག་མ་ཡིན་

པ་ཤེས་བྱའི་ལྡོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པ་བྱས་པའི་ལྡོག་པ་དང་མི་
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རག་པའི་ལྡོག་པ་ལྟ་བུ་རས་དང་ལྡོག་པ་འགལ་བ་ཡི་སོ་ནས་བརྒྱུད་འགལ་རེ་རེ་ལ་

གཉིས་གཉིས་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། ལན་དགག་པ་དང་། ཐ་དད་ལ་

འགལ་བར་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱས་མི་རག་ལ་

སོགས་པའི་འབེལ་བ་རྣམས་ཀང་འགལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆོས་གང་ཆོས་

གཞན་གིས་དབེན་པ་ཡིན་ན་འགལ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ལྡོག་པ་ཕན་ཚུན་

དབེན་པ་ཙམ་ཡང་འགལ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། བྱས་མི་རག་སོགས་ཀང་

འགལ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན། འགལ་ན་གཞི་འགར་འགལ་ཟླ་དེ་ཡིན་

པའམ། ཡོད་པ་འགོག་པ་དང་འབེལ་ན་གཞི་འགར་འབེལ་ཡུལ་དེ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་

བཞག་འཇིག་པར་ཐལ། ལྡོག་པ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཅིང་དབེན་པ་ཙམ་གིས་ཀང་འགལ་

བར་འཇོག་ནུས་པའི་ཕིར། འདིའི་དོན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་འགལ་ན་འགལ་ཟླ་དེ་

གཞི་འགར་འགོག་པའི་དོན་དུ་མ་གོ་ན་རིགས་པའི་གནོད་པ་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། རག་

པ་དང་མི་རག་པ་གཉིས་ལ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་འགོག་པ་དང་། མི་འགོག་

པའི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་དབྱེ་མི་ནུས་ལ། གཞི་ལ་ལྟོས་ནས་གཉིས་ཀས་ཀང་རང་

གི་འགལ་ཟླ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལན་ནི། ཐ་དད་མེ་དུ་ལྟ་བུ་འབེལ་ལམ་སྔོ་སེར་ལྟ་བུ་མ་འབེལ་

ཡང་རུང་ངོ་བོ་ཡིན་པ་འགོག་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། གཡུའི་ཁ་དོག་སེར་པོ་ཡིན་པ་

སོགས་འགོག་པ་ལ་སྣང་རུང་མེད་པ་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུ་

འགོག་པ་ལ་ངེས་པར་འགལ་བ་དམིགས་པས་འགོག་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་
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བངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐ་དད་སྔོ་སེར་མེ་དུ་སོགས་འགལ་བར་གསུངས་པ་ནི་དེ་

ཙམ་གིས་འགོག་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ར་དང་བ་གང་སྦྲེལ་བྱེད་གཅིག་གིས་

སྦྲེལ་བའི་འབེལ་བ་བཞིན་བརགས་པ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞི་ལ་ལྟོས་ན་འགོག་ཚུལ་

ལ་བརགས་ན་རང་ལུགས་ལ་ཡང་འགལ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཅིག་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་བཞག་དང་། ཐ་དད་ལ་འགལ་

འབེལ་དུ་འཇོག་ཚུལ་དང་། ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ཉིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དངོས་པོ་རྣམས་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྒྱུ་གཅིག་དང་

ཐ་དད་ལས་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་སྐེས་པ་དང་། ཚད་མས་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་

དམིགས་པའི་ཤེས་པའི་དབྱེ་བ་ཡིས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་རྣམ་བཞག་བྱེད་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཐ་དད་ཡིན་ཙམ་གིས་འགལ་བའམ་འབེལ་བར་བཞག་

དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཐ་དད་ཕན་འདོགས་ན་འབེལ་བ་དང་། གནོད་ན་

འགལ་བ་དང་། ཕན་གནོད་གཉིས་ཀ་མེད་ན་ཐ་དད་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་

ལ་གསུམ་གི་དང་པོ་དངོས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གཞི་འགར་རང་མིན་འགོག་པ་

རང་མ་ཡིན་དང་དངོས་འགལ་ཡིན་པས་རང་མ་ཡིན་བཀག་ལྡོག་ཏུ་གནས་པའོ། །

གཉིས་པ་བརྒྱུད་འགལ་ནི། བརྒྱུད་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་རང་མིན་གི་ཁྱབ་བྱེད་

འགོག་པ་ཞེས་བྱའོ། །ར་བའི་ཚིག་ཁ་ཅིག་ལས་དེ་ལྟར་འབྱུང་ཡང་། དོན་ནི་རང་མ་

ཡིན་པའི་ཁྱབ་བྱ་འགོག་པར་གསལ་ལོ། །གསུམ་པ་རོད་སྤང་ནི། སྔོ་སེར་སོགས་

འགལ་བ་གཉིས་མིན་པས་མི་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཞི་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ན་ཕན་

ཚུན་འགོག་ནུས་ལ། མི་ལྟོས་ན་ཕན་ཚུན་སྤངས་པ་ཡིན་གི། ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་
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འགལ་བ་མིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། །

སྤིའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་དང་། 

གཞི་འགར་དེ་ཡིན་དེ་མ་ཡིན་གིས་འགོག་ལ། སྔོ་སེར་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་

དངོས་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཡིན་པ་སྣང་རུང་མེད་པས་ཁེགས་པར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །འདིར་སྨྲས་པ། བསྒྲུབ་བྱས་དགག་བྱ་འགོག་པ་དང་། །ཚད་མས་སྒོ་འདོགས་

གཅོད་པ་སོགས། །འགལ་བ་ངེས་ལ་རག་ལས་པས། །འགལ་བའི་རྣམ་བཞག་

ལེགས་པར་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་

བསན་པ་ནི། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་

པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། འགལ་བ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བདུན་པའི་འགེལ་བའོ།།  །།

༼ཤེས་བྱེད་ཚད་མའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བྱ་བ།༽

༈ གཉིས་པ་ཤེས་བྱེད་ཚད་མའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་གཉིས། མཚན་

ཉིད་ཀི་རྣམ་བཞག་དང་། མཚན་གཞི་སོ་སོའི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

སྤིར་མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་

ངེས་པར་བྱ་བ་དང་། མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་པའི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། ཤེས་བྱ་ལ་ཆོས་གསུམ་གིས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་བྱེད་ཆོས་

གསུམ་གིས་རང་བཞིན་ངེས་པར་བྱ་བ་དང་། ཆོས་གསུམ་སོ་སོའི་རྣམ་བཞག་

གོ །དང་པོ་ནི། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་དེའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པར་བྱ་སེ། ཤེས་
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བྱ་ཀུན་ལ་ཆོས་གསུམ་གིས་ཁྱབ་པར་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་རོགས་ཀང་། དེ་

ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་བོ་ལ་

འཆར་བ་ན་གཞན་དང་མི་འད་བའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་དང་། དེ་ཉིད་ལ་སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་

བས་ཞེན་དུ་རུང་བ་དང་། དེ་གཉིས་གཞི་དང་བཅས་པར་སྣང་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་རང་

རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རོགས་པས་རང་རིག་ལ་ཡུལ་མེད་པར་འདོད་པ་དང་

ཤུགས་རོགས་ཙམ་བཀག་པར་གོ་བ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པོ་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། གདུང་འདེགས་ཀི་དོན་

བྱེད་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། ཀ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འཇོག་

པའི་གོ་བྱེད་དོན་གི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཀ་བ་ཆོས་ཅན། གདུང་འདེགས་ཀི་དོན་

བྱེད་ནུས་པའི་མཚོན་བྱ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གོ་བྱ་བོའི་ཆོས་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཙནྡན་གི་གདུང་འདེགས་ཀི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། ཀ་བར་མཚོན་

པའི་མཚན་གཞི་ཡིན་ཏེ། མཚན་ཉིད་དེའི་སོ་ནས་འདི་ལ་གོ་བར་བྱ་བ་མཚན་མཚོན་

དེ་གཉིས་བརེན་པའི་རེན་གི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་

ཡིན་ཏེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར། མཚོན་བྱ་བོ་ཆོས་སུ་

བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས། མཚོན་བྱ་ཡིན་ན་མིང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ནི་མི་

རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཀ་བའམ་ཀ་བར་སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་། མཚོན་བྱ་མ་

ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་མཚན་མཚོན་གི་རྣམ་བཞག་ཅུང་ཟད་ཀང་བཞག་

ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །བོ་ཆོས་སུ་གསུངས་པའི་དོན་ནི། གཞི་དེ་ཉིད་ཀ་བར་

མཚོན་པའི་ཚེ་ན་ཀ་བར་སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་དུ་རུང་བར་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། སྒ་
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བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་དེ་ཉིད་རོག་པས་བཏགས་པའི་བོ་ཆོས་སུ་སོན་པ་ཡིན་

གི། མཚོན་བྱ་ཡིན་ན་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པས་ཁྱབ་བམ་སམ་པའི་དོགས་པའི་

གནས་མེད་དོ། ། ཡང་རང་ལྡོག་གཞི་ལྡོག་འབྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་ཅིང་། མཚོན་བྱ་

ཡིན་ན་སྒོ་བཏགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ལྟར་ན། དོན་བྱེད་ནུས་སོང་གིས་

ཁྱབ་པས་དངོས་པོའི་ཐ་སད་བྱ་རུང་ལ་ཡང་དོན་བྱེད་ནུས་སོང་ཞུགས་པར་ཁས་

ལེན་དགོས་པས། དོན་བྱེད་ནུས་སོང་གིས་དངོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་རགས་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་

མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང་། ཡང་དག་འགའ་ཞིག་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བ་སོགས་

ཉེས་པ་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་དེར་འཇོག་པའི་འཐད་པ་ནི། གདུང་

འདེགས་ཀི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཀ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཀ་བ་དེའི་མཚོན་བྱ་དང་། 

ཙནྡན་གི་ཀ་བ་མཚན་གཞི་ཡིན་གི། ཆོས་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དགོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མེད་ན་མཚན་མཚོན་ཐམས་ཅད་འཆོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚོན་བྱ་དང་། 

མཚན་གཞིའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་མི་དགོས་པར་རོག་པ་

དང་། དགོས་པའི་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་དང་། དེའི་བསལ་བྱ་སྐོན་ཅན་གི་དབྱེ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། 

རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མཚན་ཉིད་རས་

ཡོད་ལ་མཚན་ཉིད་མི་དགོས་ཏེ། དགོས་ན་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་དོན་

ལ་མི་དགོས་ཀང་ཐ་སད་ལ་དགོས་ལ། གཞན་དག་ནི་དོན་ལའང་དགོས་ཟེར་ལ། 

མཚོན་བྱའང་དེ་དང་འད་བར་རགས་བཞིན་ཐུགས་པ་མེད་ཟེར་ཏེ། སྔོན་པོ་ལ་མངོན་
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གྱུར་དུ་དོན་གྲུབ་ཀང་། རོངས་པ་ལ་མོང་བས་རོགས་པར་བྱ་བའི་རགས་ཀིས་ཐ་

སད་སྒྲུབ་དགོས་པ་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་ནོག་སོགས་འདུས་པ་ལྟ་བུའི་དོན་

ལ་མཚན་ཉིད་གཞན་མི་དགོས་ཀང་། དེ་མཚན་གཞིར་བཞག་ནས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐ་

སད་དུ་མཚོན་པ་ལ་མཚན་ཉིད་འཇོག་པ་དང་། ཁ་ཅིག་དོན་ལ་དགོས་ཀང་སྐོན་མེད་

དེ། བ་ལང་གི་ཐ་སད་བྱར་རུང་ནོག་སོགས་འདུས་པའི་མཚོན་བྱ་ཡིན་ཡང་། མཚོན་

བྱ་དེ་ཉིད་ཞེན་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བ་ལང་གི་ཐ་སད་བྱར་རུང་དུ་སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་

ཞེན་རུང་། དེའི་མཚོན་བྱ་དང་དེ་ཕི་མ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་ཐུག་

པ་མེད་ལ། དོན་ནོག་ལོག་ཤལ་འདུས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་གཞན་མི་དགོས་པས། དེ་ལ་

ལྟོས་པའི་ཐུག་མེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་གཏན་ཚིགས་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །རྒྱས་པར་འགེལ་པ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། སྤིར་དགག་པ་དང་། དེའི་ལན་དགག་པ་དང་། བ་ལང་

གི་ཐ་སད་བྱ་རུང་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི་མཚན་ཉིད་ཐུག་

མེད་དུ་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་འཇོག་གི་རྒྱུ་ནི་མ་ངེས་པར་རྣམ་བཞག་གི་

འབས་བུ་ངེས་ན་ནི་མཚན་ཉིད་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། མི་ངེས་ན་ནི་ཐུག་

མེད་ཀི་ཕི་མ་མི་ངེས་ཤིང་མཐར་ར་བའི་མཚན་ཉིད་ཀང་མི་ངེས་པས་ཐུག་མེད་

འཇིག་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཀི་ཐ་སད་ཐུག་

པ་མེད་ཀང་བྱས་པ་ལྟ་བུ་རགས་ཀི་མཚན་གཞིས་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་སྒྲུབ་པ་བཞིན་དུ་

མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐུག་མེད་སྐོན་མེད་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དང་ལོག་ཤལ་མ་ངེས་ཀང་། བྱས་པ་དང་དཀར་ཟལ་
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ངེས་ཙམ་གིས་སྒ་མི་རག་པ་དང་། དཀར་ཟལ་བ་ལང་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

རགས་སུ་མཚོན་པ་དང་མཚན་ཉིད་དུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཐུག་པ་མེད་ཀང་ར་

བའི་མཚན་གཞི་གོ་བ་ཙམ་གིས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚོན་བྱ་གོ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། བ་ལང་གི་ཐ་སད་བྱ་རུང་ཞེན་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་

ལའང་སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་ཞིག་མེད་ན་དེ་ནི་ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཡོད་ན་དེ་ཉིད་ཕི་མ་བ་ལང་གི་ཐ་སད་བྱ་རུང་དུ་སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་དེ་ཡི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ལ་ལ་འདོད་དོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། དགག་པ་དངོས་དང་། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ནི། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཤིང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པའི་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་

ལའང་ཡལ་ག་གཉིས་པ་མེད་ན་ཤིང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། ཡལ་ག་ཡོད་ན་ཤིང་ལ་

ཡང་མཚན་ཉིད་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐ་སད་བྱ་རུང་མཚན་ཉིད་དུ་

བྱས་ནས་དེའི་མཚོན་བྱ་སོགས་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་

པ་ནི། ཡལ་ག་ལ་ནི་ཡལ་ག་གཉིས་པ་གཞན་མེད་ཀང་ཡལ་ག་དེ་ཉིད་ཀིས་ཙནྡན་

ཤིང་དུ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་མཚོན་པའི་ཕིར་ཡལ་ག་དེ་ཉིད་ཀང་ཤིང་དུ་

རོགས་ཟིན་པས་ཐུག་མེད་མི་དགོས་ཤེ་ན། བ་ལང་གི་ཐ་སད་བྱ་རུང་ཞེན་ཡུལ་དུ་

བྱས་ནས་དེས་མཚོན་བྱ་གཉིས་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཐུག་མེད་ག་ལ་དགོས་

དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། མཚན་མཚོན་གཞི་མཐུན་པའི་ཐ་སད་གཉིས་པ་མེད་ན་

ཡང་བ་ལང་གི་ཐ་སད་བྱ་རུང་དེ་ཉིད་ནོག་སོགས་འདུས་པའི་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་ཤེས་བྱའི་ངོ་བོར་སྒྲུབ་ཅིང་རོགས་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་སད་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་མར་

འགྱུར་ཏེ། མཁས་པས་རགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་དོན་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ཐ་སད་

འགྲུབ་པས་བར་དོན་འབེལ་བར་ནམ་རོགས་པ་དེ་ཡི་ཚེ་ན་གཞི་འགར་དོན་མཐོང་བ་

ཙམ་གིས་ཐ་སད་འགྲུབ་ལ། རོངས་པ་ལ་ཐ་སད་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། 

ཤིན་ཏུ་རོངས་པ་ལ་ནི་ནོག་ལོག་ཤལ་སོགས་ཀི་དོན་བར་སྦྱར་དགོས་པ་ཡང་སྲིད་

དོ། །ཐ་སད་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཅེ་ན། དུ་ལྡན་ལའི་སེང་དུ་དུ་བ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ། དུ་

བ་དེ་སྤིར་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པ་དང་། སྦྱོར་བ་འདིར་གཏོགས་ཀི་རགས་ཡང་

དག་ཏུ་མཚོན་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་དུ་མཚོན་པ་ལའང་གཉིས་ཡོད་པས་

རགས་ཡང་དག་དང་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀ་ལ་སྤི་དང་བྱེ་བག་ཏུ་མཚོན་ཚུལ་གཉིས་

གཉིས་ཡིན་གི་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཉིས་ཀའང་སྦྱོར་བ་

གསུམ་པར་ཐུག་གི །བཞི་པ་ཕན་ཆད་དགོས་ནུས་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་བརོད་ནི་

རོགས་པར་སའོ། །

གསུམ་པ་རོད་སྤོང་ལ་རོད་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་གིས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་

པའི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་དེ་ལ་ཚུལ་གསུམ་གཞན་མེད་ན་རགས་ཡང་དག་མིན་

པར་འགྱུར་ལ་ཡོད་ན་ཐུག་མེད་གྲུབ་ཟིན་ལོ། །དེ་དགག་པ་ནི། དུས་གཞིར་བྱས་

ནས་རགས་ཡང་དག་དུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་དེ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་

མཚོན་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་ཀང་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དུ་བ་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་དེ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པའི་

ཚུལ་གསུམ་དེ་ཡང་དུ་བ་ཁོ་ནའི་ཆོས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་ཡིན་གི། དེ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་
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དད་པའི་ཚུལ་གསུམ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་སོགས་ཆོས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར། 

གཏན་ཚིགས་ལ་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ཤེས་ན་འདི་ཡིས་མཚན་

ཉིད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའི་སྐོན་ཡང་དོན་གིས་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་དགོས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་དགོས་པ་མཚུངས་པས་རོག་པ་

ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་ཉེས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་འཐད་པ་མིན་ནོ། །འགའ་ཞིག་མཚན་ཉིད་

ཀི་མཚན་ཉིད་མཚོན་བྱའི་དོན་ལྡོག་གཞི་ལ་གྲུབ་པ་ཞེས་པའམ་རས་ཡོད་ཆོས་

གསུམ་ཚང་བར་འདོད་དོ། །འདི་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དུ་གོ་བ་མཚོན་

བྱ་བོ་ཡུལ་དུ་གོ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། མཚན་ཉིད་དུ་དགོད་བྱའི་ངོ་བོ་དེ་གོ་བར་

མཚོན་བྱ་གོ་བ་ལ་ལྟོས་ན་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཡང་མི་ལྟོས་ཏེ། བྱས་པ་རགས་སུ་འཇོག་

པ་མི་རག་པ་ལ་ལྟོས་ཀང་། བྱས་པ་གོ་བ་མི་རག་པ་གོ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་

ན། དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། མི་རག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བྱས་ལྡོག་བོའི་ཡུལ་

དུ་གྲུབ་ལ། མཚོན་བྱ་མ་གྲུབ་ན་མཚོན་བྱའི་དོན་ལྡོག་བོ་ཡུལ་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །གཉིས་པ་ནི། གདུང་འདེགས་ཀི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། ཀ་བར་སྒ་བོ་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཞེན་རུང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་དངོས་འགལ་གཅོད་པའི་དོན་ལྡོག་

ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དེའི་བསལ་བྱ་སྐོན་ཅན་གི་གངས་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག 

རང་གི་འདོད་པ་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། མཚན་

ཉིད་དེ་ཡི་སྐོན་བསྡུ་ན་རང་ལྡོག་རས་མ་གྲུབ། དོན་ལྡོག་གཞན་འགྱུར། མཚན་གཞི་

ལ་མི་གནས་པ་དང་གསུམ་ཞེས་བྱང་ཕོགས་པ་བོད་ཀི་རོག་གེ་པ་རྣམས་འདོད་
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དོ། །དང་པོ་དཔེར་ན་མཚན་ཉིད་དུ་བཀོད་ཀང་མཚོན་བྱ་ལས་རང་དབང་དུ་མ་གྲུབ་

པ་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བ་ལང་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། བ་ལང་གི་མགོ་བཀོད་པ་ལྟ་

བུ་མཚོན་བྱས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་བཀོད་པ་སོགས་དང་། དོན་ལྡོག་གཞན་འགྱུར་

ནི། སྤིར་དོན་ལྡོག་ཡིན་ཡང་བཀོད་ཚོད་དེའི་དོན་ལྡོག་མ་ཡིན་པ་སེ། དབྱེ་ན་བཀོད་

པ་དེའི་མཚོན་བྱ་ལ་མི་སྲིད་པ་དང་། མ་ཁྱབ་པ་དང་། ཁྱབ་ཆེས་པ་དང་། ཁྱབ་མཉམ་

པའི་དོན་ལྡོག་གཞན་འགྱུར་རོ། །དང་པོ་ནི། རར་མཚོན་པ་ལ་ནོག་སོགས་འདུས་པ་

བཀོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ནི་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ནོག་སོགས་འདུས་པ་ཁ་

བོ་བཀོད་པ་དང་། གསུམ་པ་ནི། བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མགོ་ལྡན་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་

དང་། བཞི་པ་ནི ་མི ་རག་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་བཀོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །མཚན་གཞི་ལ་མི་གནས་པའི་དཔེ་དང་དབྱེ་བ་རོགས་པར་སའོ། །

གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དང་། གཞུང་གི་

དགོངས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་ཀི་སྐོན་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

སྦྱོར་བ་བཀོད་ནས་སྐོན་རི་ན་སོང་ཉིད་སྒྲུབ་ཆོས་འདོར་བས་མེད་དགག་ཏུ་མཚོན་

པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཆོས་དོར་བ་མེད་དགག་གི་ཐ་སད་བྱ་རུང་ལ་མི་འཇུག་པས་དོན་ལྡོག་

གཞན་འགྱུར་སྐོན་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། མ་བཀོད་པ་ལ་སྐོན་སྦྱོར་ན་ནོག་སོགས་

འདུས་པ་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་སྐོན་མེད་ཡིན་ལ། རང་གི་མཚན་གཞི་ལ་མེད་པ་མི་

སྲིད་པས་མཚན་གཞི་ལ་མི ་གནས་པའི ་སྐོན་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི ་ཕིར་

རོ། །གཉིས་པ་ནི། སྐོན་གསུམ་པོ་དེ་དག་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐོན་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

འདི་དག་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐོན་དུ་འཐད་ན་ནི། མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་གཉིས་ཅིས་མི་
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བཞེད། བཞེད་རིགས་པ་ལ་མདོ་དང་སེ་བདུན་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐོན་གི་

གངས་ངེས་མི་འཐད་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་མི་སྲིད་པ་གསུམ་མཚན་ཉིད་ཀི་

སྤིའི་སྐོན་ཡིན་ལ། མཚན་ཉིད་ཀི་སྐོན་ཡིན་ན་གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་འདུས་ལ། དེར་

མ་འདུས་ན་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་གི་རྣམ་གཅོད་གསུམ་ཡོད་

པ་བཞིན་དུ་སྒའི་རྣམ་གཅོད་ཀང་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་

དང་། མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་གསུམ་དུ་ངེས་ཏེ། གསུམ་པོ་དེ་དག་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

དོན་མཚུངས་པས་སྒ་དང་དོན་གི་རྣམ་གཅོད་ཀུན་གསུམ་པོ་འདི་ལས་གཞན་ཡོད་

པ་མིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། མཚན་ཉིད་གང་ཞིག་མཚན་

གཞིར་བཀོད་པའི་ཕོགས་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་པ། དཔེར་ན་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་ནོག་

ལོག་ཤལ་ཁ་བོ་བཀོད་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་རྒྱུས་བསྐེད་པ་བཀོད་པ་

སོགས་སོ། །དེ་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པའི་སྐོན་དུ་འགེལ་པར་གསུངས་པས། ཤེས་བྱ་

ཡིན་ན་དངོས་པོ ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ནི ་སེམས་རྣལ་དུ་མི ་གནས་

པའོ། །ཁྱབ་ཆེས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། མཚན་ཉིད་གང་ཞིག་མཚན་གཞི་ལ་ཁྱབ་ཀང་

མཚོན་འདོད་མེད་པར་ཞུགས་པའོ། །དཔེ་ནི་གོ་བར་ཟད་དོ། །མི་སྲིད་པའི་མཚན་

ཉིད་ནི། མཚན་ཉིད་གང་ཞིག་མཚོན་འདོད་ལ་ཇི་ལྟར་དགོད་ཚུལ་ལྟར་མ་གྲུབ་

པའོ། །དཔེར་ན་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བ་ལང་གི་མགོ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱས་

པར་འགེལ་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་རོད་སྤང་ནི། མཚན་ཉིད་ཀི་སྐོན་འདི་དག་མཚན་གཞི་བཀོད་པ་ལ་
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རི་ན། བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་ནོག་ལོག་ཤལ་ཁ་བོ་བཀོད་པ་མ་ཁྱབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

དཀར་ཟལ་ལ་བཀོད་ན་སྐོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ནག་རྒུར་ལ་བཀོད་ན་མི་སྲིད་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །མ་བཀོད་པ་ལ་རི་ན་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་རང་གི་གཞི་ལ་

མེད་པ་མི་སྲིད་པས། མཚན་གཞི་ལ་མེད་པའི་སྐོན་མི་འཐད་ལ། མཚན་ཉིད་མི་སྲིད་

པའི་གཞི་ལ་མཚོན་བྱ་མི་ཁེགས་ན་མཚོན་བྱ་ལ་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་ཁྱབ་པར་

འགྱུར་ལ། ཁེགས་ན་ལོག་ཤལ་མཚན་གཞིར་བྱས་པ་ལ་ལོག་ཤལ་མཚན་ཉིད་དུ་

བཀོད་ན་ཐ་དད་མེད་ནས་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། མཚོན་བྱ་བ་ལང་གི་ཐ་སད་ཁེགས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མཚན་གཞིར་བཀོད་དང་མ་བཀོད་དང་མཚན་ཉིད་མི་སྲིད་པའི་

གཞིར་མཚོན་བྱ་ཁེགས་སམ་མི་ཁེགས་ཞེས་རོད་པ་གཉིས་ཀིས་ཁོ་བོ་ཅག་གི་

ལུགས་འདིར་མི་གནོད་པར་ཐལ། སྐོན་ཐམས་ཅད་སྦྱོར་བར་བཀོད་པ་ལ་རི་ལ། དེ་

ཡང་དཀར་ཟལ་མཚན་གཞིར་འཇོག་ལ། དེ་བ་ལང་ཁ་བོར་འཇོག་ན་བདེན་ཡང་། བ་

ལང་ཙམ་དུ་མཚོན་པས་སྐོན་མེད་ལ། མཚན་ཉིད་མི་སྲིད་པའི་གཞི་ལ་མཚོན་བྱ་

ཁེགས་ཤིང་། ལོག་ཤལ་དང་ལོག་ཤལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་མེད་ཀང་དེ་ལ་དེ་མི་སྲིད་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་མཚོན་བྱ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། 

རང་ལུགས་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ཁ་ཅིག་མཚན་མཚོན་རས་གཅིག་ཟེར། བ་

ལང་གི་ཐ་སད་བྱ་རུང་མཚོན་བྱའི་མཚན་གཞིར་འདོད་དོ། །དེ་དགག་པ་ནི། མཚན་

ཉིད་ལྟོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་མཐོང་བ་ཡི་དབང་ཤེས་རོག་བཅས་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། བུམ་པ་སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་གི་མཚོན་བྱ་དེ་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བའི་ཚེ་
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མིང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་སྣང་དགོས་པ་གང་ཞིག །དབང་ཤེས་ཀིས་ལྟོ་ལྡིར་

ཞབས་ཞུམ་པ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་ཚེ་བུམ་པའི་ཐ་སད་བྱ་རུང་ཡང་གཟུང་ཡུལ་

དུ་བྱེད་དགོས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། མཚན་མཚོན་ཁྱབ་མཉམ་གྲུབ་བདེ་རས་

གཅིག་པ་འགལ་ལོ། །མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་བྱ་སྒྲུབ་པ་དོན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་དང་། 

མཚོན་བྱ་རས་ཡོད་དག་ཏུའང་འགྱུར་བར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དང་ཁྱབ་མཉམ་གྲུབ་

བདེ་རས་གཅིག་པའི་ཕིར། ཡང་ཁ་ཅིག །ཐ་སད་བྱ་རུང་གི་མཚན་ཉིད་དོན་ལྡོག་ལ་

སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་ཡིན་ལ། དེ་མཚོན་བྱའི་མཚན་གཞི་ཡིན་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་མཚོན་བྱའི་མཚན་གཞི་མིན་པར་ཐལ། བརའི་དུས་སུ་མཚན་ཉིད་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བྱས་ནས་བར་བཏག་པ་དེ་བར་ལས་ཕིས་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་མཚན་ཉིད་མཐོང་

བས་དན་པར་བྱས་ནས་ཐ་སད་ལ་འཇུག་པ་ཐ་སད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། མཚན་

མཚོན་རས་གཅིག་པ་བཀག་པ་ཡང་བུམ་པ་དང་ལྟོ་ལྡིར་བ་རས་གཅིག་པ་བཀག་པ་

མ་ཡིན་གི་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཞེན་རུང་གི་རང་ལྡོག་རོག་པས་

བཏགས་པ་ཡིན་པས། དེ་དང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་པ་བཀག་པར་མ་གོ་ན་རང་

ལུགས་ལ་འགལ་བ་དུ་མར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་ཞེན་རུང་ནི་མཚོན་བྱའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཡི་མཚན་གཞི་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ལ་བར་སྦྱར་བའོ། །ཐ་སད་

གསུམ་ཡོད་ལ་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཅེས་བྱ་སེ། མིང་དོན་གི་འབེལ་བ་དེ་ལྟར་

རོགས་ནས་དོགས་པ་མེད་པ་འགོ་འོང་ལུས་ཀི་ཐ་སད་དང་། ངག་གི་ཐ་སད་དང་། 

ཡིད་ཀིས་དེ་ལྟར་ངེས་པའི་ཡིད་ཀི་ཐ་སད་དེ་སོ་གསུམ་ནི་ཐ་སད་ལ་འཇུག་པ་དེ་ཡི་



ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད།

 123  

ཐ་སད་ཡིན་ལ་ཐ་སད་དེ་འཇུག་རུང་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ནི་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀི་རགས་

ཞེས་བྱའོ། །མཚོན་བྱ་བཏགས་ཡོད་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ལ་

ལྟོས་པའི་མིང་སྤིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། མཚོན་བྱ་

སྒོ་བཏགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་བྱ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་ལ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་རོད་སྤོང་ལ་རོད་པ་ནི། མཚན་མཚོན་རས་གཅིག་མ་ཡིན་ན་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མཚོན་བྱ་སྒྲུབ་པ་རང་བཞིན་རགས་སུ་མི་འཐད་ལོ། །དེ་དགག་པ་ནི། 

མཚན་མཚོན་རས་གཅིག་མ་ཡིན་ཡང་མཚན་ཉིད་ཀི་རགས་ལས་མཚོན་བྱ་རོགས་

པའི་གགས་པའི་རེས་དཔག་ག་ལ་འགལ་མི་འགལ་བར་ཐལ། ནོག་ལོག་ཤལ་དང་བ་

ལང་གི་ཐ་སད་བྱ་རུང་རྣམ་པ་ཤར་བའི་རོག་པས་སྒའི་དོན་ལ་གཅིག་ཉིད་དུ་འཁྲུལ་

བས་འཇུག་ལ། གཞན་སེལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པས་ཐ་དད་དུ་ཐ་སད་སྦྱོར་བ་ནི་འཇིག་

རེན་པ་ཞེན་པའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་མཚན་གཞི་ནི། མཚན་གཞིའི་

མཚན་ཉིད་ནི། མཚན་ཉིད་ཀི་རེན་བྱེད་པ་མཚན་གཞི་ཡིན་ལ་དེ་ལ་གཉིས་ཏེ་མཚན་

ཉིད་པ་དང་བཏགས་པ་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ཆོས་གསུམ་སོ་སོའི་རྣམ་བཞག་ལ་གསུམ། རང་ལྡོག་ངོས་བཟུང་བ་

དང་། ཇི་ལྟར་འབེལ་བའི་ཚུལ་དང་། སོ་སོར་མཚོན་པའི་རྣམ་བཞག་གོ །དང་པོ་ལ་

གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་འདོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་

བརོད་པ་ནི། འགའ་ཞིག་མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་གི་ཆོས་གསུམ་གི་རང་ལྡོག་ནི། 

རང་གི་རྣམ་པ་རང་དབང་དུ་འཆར་བས་ངེས་སུ་རུང་ཟེར་རོ། །དེ་དགག་པ་ནི། དེ་ལྟ་

ཡིན་ན་ཆོས་གསུམ་པོ་རོག་མེད་ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བོ་ལ་
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སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པ་འཆར་བའི་ཕིར་འདོད་མི་རིགས་ཏེ། རོག་

མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངོར་དེ་གསུམ་ཤར་ན་ཐ་དད་དུ་ཤར་དགོས་པས་རས་ཐ་

དད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་རོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བའི་

ལྡོག་པ་ནས་ནི་ཆོས་གསུམ་བཞག་པར་བྱ་བ་ཉིད་མིན་ཡང་། གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་མི་

འཐད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། རོག་པ་ལ་སྣང་བའམ་དེ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པའི་

སེལ་བ་ཡི་ཆོས་གསུམ་གི་ནི། རང་ལྡོག་ལ་བཞག་ལ། དངོས་པོའི་ཆ་སྒྲུབ་ན་སྒྲུབ་པ་

དང་དངོས་མེད་ཀི་ཆ་སྒྲུབ་ན་དགག་པ་སེ། དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འབེལ་ཚུལ་དངོས་དང་། འབེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་

མའོ། །དང་པོ་ནི། འབེལ་ཚུལ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ་མཚན་མཚོན་ཁྱབ་མཉམ་བདག་

གཅིག་པས་རང་བཞིན་འབེལ་བ་ཡིན་ལ། མཚན་གཞི་ཕལ་ཆེར་གནས་སྐབས་ཀི་

འབེལ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་པོ་མི་རག་པར་མཚོན་པ་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་

འབེལ་བའང་ཡོད་དོ། །གནས་སྐབས་འབེལ་བ་ནི། བྱས་པ་སྤིར་སྒ་ལ་མ་འབེལ་ཡང་

སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་ཚེ་འབེལ་བ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

མཚན་མཚོན་གི་འབེལ་བ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རོགས་པར་ཐལ། མཚན་

ཉིད་ཀི་དོན་སྤི་དང་དེ་ལ་དངོས་མིང་དེ་ལྟར་བཏགས་སུ་རུང་བའི་སྒ་སྤི་གཉིས་རོག་

པ་འཁྲུལ་བའི་ངོར་གཅིག་ཏུ་བར་ཆད་བྱས་པའི་སོབས་ཀིས་འཁྲུལ་བ་གཅིག་ཏུ་

འཛིན་པ་ཉིད་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་མོང་བས་མཚན་མཚོན་གི་འབེལ་བ་

འགྲུབ་པའི་ཕིར། མཚན་གཞི་དང་མཚོན་བྱའི་འབེལ་བ་ངེས་ཚུལ་གཉིས་སུ་འགྱུར་

ཏེ། མཚན་གཞི་དང་ནི་མཚོན་བྱ་ཡི་འབེལ་བ་མཁས་པས་དཀར་ཟལ་མཐོང་བས་བ་



ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད།

 125  

ལང་གི་མིང་དན་ལ། གཞི་དེར་མིང་དོན་གི་འབེལ་བ་ལ་རོངས་པ་ལ་ནི་བར་དན་པའི་

ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀི་རེས་དཔག་དགོས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཇི་ལྟར་མཚོན་པའི་ཚུལ་དང་། ཕན་ཚུན་ངེས་པའི་རྣམ་

བཞག་གོ །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བའི་དབྱེ་བ་དང་། རོད་སྤང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། 

མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་པོ་དེ་ལ་སྦྱོར་བ་འགོད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དྲུག་ཡོད་དེ། 

སྤིར་མཚན་ཉིད་དུ་མཚོན་པ་དང་། སྦྱོར་བ་འདིར་གཏོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་མཚོན་

པ་དང་། གཞན་གཉིས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་སྦྱར་བས་སྤི་དང་ནི་སྦྱོར་བ་འདིར་གཏོགས་

གཉིས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་བ་ལང་གི་ཐ་སད་བྱ་རུང་དང་དཀར་ཟལ་

མཚན་གཞིར་བྱས་ནས། སྤིར་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་མཚོན་པ་དང་། སྦྱོར་བ་

འདིར་གཏོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་མཚོན་པ་གཉིས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

གཞན་གཉིས་པོ་ལ་ཡང་གཉིས་གཉིས་ཏེ་སྔར་བཤད་པ་ལས་བཟློག་པ་ལའང་དྲུག་

ལས་ཀུན་སྐོན་མེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་ཆ་གཉིས་ཏེ་བཞི་

སྐོན་མེད་སྲིད་ལ་གཉིས་སྐོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཀར་ཟལ་མཚན་ཉིད་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་མཚོན་པ་དང་ལོག་ཤལ་དང་བ་ལང་གི་ཐ་སད་བྱ་རུང་གཉིས་མཚན་གཞི་

མ་ཡིན་པར་མཚོན་ནུས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རང་ལྡོག་ཡིན་པར་མཚོན་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་དང་། 

གཞན་ལྡོག་མིན་པར་མཚོན་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་དང་། འགལ་མཚུངས་ཀི་སྦྱོར་བ་

དཔེར་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་པ་ནི། དཀར་ཟལ་བ་ལང་གི་ཐ་སད་དུ་མཚོན་པ་ལ་

ནོག་སོགས་འདུས་པ་མཚན་ཉིད་དུ་བཀོད་ནས། དེ་མཚན་གཞི་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་
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དུ་མཚོན་པ་བ་ལང་གི་དངོས་འགལ་གཅོད་པའི་དོན་ལྡོག་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་

འདིར་གཏོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་མཚན་གཞི་དཀར་ཟལ་དང་མཚོན་བྱ་བ་ལང་གི་ཐ་

སད་གཉིས་ལ་ཁེགས་ན་ནི་མཚན་གཞི་ལོག་ཤལ་ཡང་དེ་གཉིས་ལ་ཁེགས་པར་

འགྱུར་ལ། མ་ཁེགས་ན་ནི་བ་ལང་གི་དངོས་འགལ་གཅོད་པའི་དོན་ལྡོག་དེ་ཁྱབ་ཆེས་

ཏེ། བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལའང་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པར་ཐལ། བ་ལང་གི་ཐ་སད་བྱ་

རུང་གི་དོན་ལྡོག་ལ་ཁྱབ་པས་མ་ཁྱབ་པའི་སྐོན་མེད་ལ། དཀར་ཟལ་དང་གཉིས་ཀའི་

རང་ལྡོག་ལ་མ་ཁྱབ་པས་ཏེ། མ་ཞུགས་པས་ན་ཁྱབ་ཆེས་པའི་སྐོན་ཡང་མེད་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ནི། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སད་བྱ་རུང་མཚོན་བྱ་ཡིན་ན་མཚོན་

བྱའི་མཚན་ཉིད་བཀག་པས་མཚོན་པ་འགལ་བ་དང་། ནོག་སོགས་འདུས་པའི་གོང་

བུ་ལ་སྤིར་རྒྱུ་མཚན་གི་སྒ་བོ་གྲུབ་པ་ཁེགས་ན་མཚན་ཉིད་ཀི་རང་ལྡོག་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ཅན་གི་སྒ་བོ་གྲུབ་པ་དང་། མཚོན་བྱའི་མཚན་ཉིད་བཀག་པའི་རང་ལྡོག་ལ་

མཚོན་བྱའི་སྒ་བོ་འཇུག་པའང་ཁེགས་པས། མཚན་ཉིད་ཀི་ཐ་སད་དང་མཚོན་བྱ་མ་

ཡིན་པའི་ཐ་སད་ཁེགས་པས་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་དང་། མ་ཁེགས་ན་

མཚོན་བྱའི་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པར་ཐལ་བ་དང་། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སད་

མཚོན་བྱའི་མཚན་གཞི་ཡིན་ན་དངོས་མེད་ཀི་ཐ་སད་དངོས་པོའི་མཚན་གཞིར་

ཁས་ལེན་དགོས་པས་དངོས་འགལ་གཞི་མཚོན་དུ་ཐལ་བའི་རོད་པ་གསུམ་གིས་

གནོད་པ་མེད་པར་ཐལ། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སད་བྱ་རུང་མཚོན་བྱའི་མཚན་

གཞི་ཡིན་ཡང་རང་ལྡོག་མ་ཡིན་པ་སོགས་དང་། ནོག་ལོག་ཤལ་འདུས་པའི་དོན་
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ལྡོག་ལ་མཚོན་བྱའི་མཚན་ཉིད་མ་ཁེགས་ཤིང་། རང་ལྡོག་ལ་ཞུགས་པ་ཁེགས་པས་

ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པ་དང་ཁྱབ་ཆེས་པའི་སྐོན་གཉིས་ཀ་མེད་ལ། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་

པའི་ཐ་སད་བྱ་རུང་གི་རང་ལྡོག་མཚོན་བྱའི་མཚན་གཞི་ཡིན་ཡང་། གཞི་ལྡོག་ཡིན་

ན་མཚོན་བྱར་ཁས་མི་ལེན་པས་སྐོན་མེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དེས་ན་སྦྱོར་བའི་འགོད་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་འགལ་བ་མེད་ཀང་ལ་

ལར་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་དང་མི་མཚུངས་ཀང་མཚུངས་པར་མངོན་པའི་སྦྱོར་བ་

སྲིད་དེ། ཤེས་བྱའི་ལྡོག་པ་ཤེས་བྱར་མཚོན་པ་ལ་བོའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བཀོད་པ་ལྟ་

བུ་རགས་སྦྱོར་དོན་གསུམ་མི་མཚུངས་ཀང་མཚུངས་པར་མངོན་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྒ་

རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་

རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པ་ལྟ་བུ་འགལ་བ་

ལྟར་མངོན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ཕན་ཚུན་ངེས་པའི་རྣམ་བཞག་ལ་གསུམ། རྣམ་བཞག་སྤིར་བརོད་པ་

དང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་རོག་པ་དགག་པ་དང་། མིང་དོན་བཟློག་པའི་རོད་པ་སྤང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། མཚོན་བྱ་གཅིག་ལ་མཚན་ཉིད་དུ་མ་དང་། མཚན་ཉིད་གཅིག་ལ་

མཚོན་བྱ་དུ་མ་བྱེད་པ་སོགས་མི་འཐད་པར་ཐལ། མཚན་མཚོན་གངས་མཉམ་པ་

དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དང་མཚན་ཉིད་རང་གི་དོན་ལྡོག་གི་དངོས་འགལ་རྣམ་པར་

བཅད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་རས་ཡོད་དུ་མིང་བཏགས་པའི་

རས་ཡོད་དང་མཚོན་བྱ་དེ་ལས་ལོག་པའི་བཏགས་ཡོད་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག །མཚན་མཚོན་དོན་ལ་རས་གཅིག་པ་དང་རས་ཐ་དད་དང་རྒྱུ་
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དང་འབས་བུ་ལྟར་གངས་མི་མཉམ་པ་འདོད་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། སྔ་མ་བཀག་ཟིན་

ལ་ཕི་མ་གཉིས་ཀང་མི་འཐད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ངོ་བོ་ཐ་དད་ལྡན་པའི་ཚུལ་དུ་

མཚོན་དགོས་པས་བུམ་པ་མི་རག་པར་མཚོན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། དོན་ལྡོག་དུ་

མ་ཡིན་ན་དེ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པའི་མཚོན་བྱ་ཡང་དུ་མ་ངེས་པ་དགོས་པའི་ཕིར། 

རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་ནི་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ཁ་ཅིག་གི་བཞེད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། རེས་དཔག་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པས་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་ལ་

རྒྱང་ཕན་གིས་དངོས་པོ་རང་མཚན་གཟུང་དོན་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཚད་མའི་

མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་ནས་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པ་འགོག་པའི་མིང་དོན་དེ་

དག་ཕན་ཚུན་བཟློག་པ་ཡི་རྣམ་པར་བཞག་པས་འདིར་མི་གནོད་པར་ཐལ། དངོས་

པོ་རང་མཚན་གཟུང་དོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་ཚད་མའི་མིང་འདོག་ན། དེ་རེས་དཔག་ལ་

ངེད་ཀང་མི་འདོད། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ལ་བར་བྱེད་ན་དེ་རེས་དཔག་ལ་

ཞུགས་པ་ཁྱོད་ཀིས་ཀང་དགག་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། དབུ་མ་པས་བུམ་པ་

དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་དཔད་མི་བཟོད་པའི་ཆོས་ཡིན་པས། ཀུན་རོབ་

པར་མཚོན་པ་ལ་དངོས་པོར་སྨྲ་བས་བུམ་པ་དོན་བྱེད་ནུས་པས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་

བོ་ཞེས་མིང་གཞན་དུ་བཏགས་ནས་རོད་ན་ཡང་། དབུ་མ་པས་སྤོས་བལ་ལ་དོན་

དམ་གི་བར་བྱས་པ་དེ་བུམ་པ་ལ་མི་སྲིད། རོག་གེ་པས་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལ་དོན་

དམ་གི་བར་བྱས་པའི་བུམ་པ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དབུ་མ་པ་ཡང་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་བྱེ་བག་ཏུ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་གཉིས། མཚན་

ཉིད་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེས་སྒོ་འདོགས་ཇི་ལྟར་གཅོད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་
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གསུམ། གཞན་གིས་བརགས་པ་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་དང་། རོད་

པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་མི་བསླུ་བ་དང་མ་ཤེས་དོན་གསལ་

གཉིས་གང་ཡང་རུང་བས་ཚད་མར་མཚོན་ནུས་པས་རྣམ་གངས་པར་འདོད་པ་དང་། 

རྒྱན་མཛད་པས་སྔ་མ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཕི་མ་དོན་དམ་པའི་

ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཕེ་སེ་སྨྲ་སེ་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་སོང་པ་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་བཅད་དོན་

ཐོབ་པ་མེད་པས་མི་སླུ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ནི། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་སྣང་བ་སོ་སོ་སྐེ་བོའི་རྒྱུད་ལ་

ཡང་ཡོད་པས། དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་མི་སླུ་བ་ཡིན་ལ་མ་ཤེས་དོན་གསལ་ཞུགས་ཀང་

འགལ་བ་མེད་གསུངས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་རྣམ་ངེས་ལས་ཚད་

མའི་མཚན་ཉིད་གསུངས་པ་དེའི་དོན་ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དོན་ཐོབ་བྱེད་ཀི་ནུས་པ་

ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་འཇུག་ཡུལ་ཐོབ་པ་དང་། བྱེད་པའི་ཁྱད་

པར་དོན་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་ལ་གནས་པའི་ནུས་པ་སེ། དང་པོས་དངོས་པོ་རང་

མཚན་འཛིན་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་གཅོད་ལ། གཉིས་པས་མི་སྲིད་པ་

གཅོད་ཅིང་། གསུམ་པས་ཁྱབ་ཆེས་གཅོད་ལ་མ་ཁྱབ་པ་གཅོད་པ་ཞིག་ཁ་བསྐང་

གསུང་ངོ་། །བམ་ཟེ་ཆེན་པོའི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་བདེན་པའི་དོན་རོགས་ཆོས་

གསུམ་ལྡན་ཞེས་ཏེ། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་སྒོ་འདོགས་སེལ་བ། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་སྔར་

མ་རོགས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། འཛིན་སངས་ཀི་ཁྱད་པར་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །མི་འཐད་པའི་ཆ་དགག་པ་ནི། མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀིས་མཚོན་བྱ་གཅིག་འཇོག་
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པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མི་སླུ་བ་དང་མ་ཤེས་དོན་གསལ་གཉིས་དོན་སྤི་མི་འད་བ་སོ་

སོར་སྣང་བས་མཚན་ཉིད་དེ་གཉིས་ཀིས་ཚད་མར་འཇོག་ན་ནི་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་

ཚད་མར་ཞེན་རུང་གི་མཚོན་བྱ་དེ་ཡང་གཉིས་སུ་འགྱུར་དགོས་པའི་ཕིར། སྤི་

མཚན་གཅིག་པ་སེ་ཚད་མ་ཙམ་གི་མཚན་ཉིད་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སོབ་

དཔོན་ཡབ་སྲས་ཀིས་གསུངས་པའི་མི་སླུ་བ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་། 

མ་ཤེས་དོན་གསལ་དོན་དམ་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས། མཚན་ཉིད་

གཉིས་དང་མཚོན་བྱ་གཉིས་སུ་འདོད་ན་ཡང་སེ་འདོད་མི་རིགས་པའི་ཕིར། འདོད་

ན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཅི་ཞེས་དིས་ན་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སོབ་དཔོན་

ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་ངེས་ཀི་ཚིག་དེས་མ་ཁྱབ་

པ་གཅོད་ཚུལ་དངོས་སུ་བསན་དགོས་ཀི། མ་ཁྱབ་པ་གཅོད་ཚུལ་གཞན་ནས་ཁ་

བསྐང་དགོས་པ་འདི་མི་འཐད་ལ། བདེན་པའི་དོན་རོགས་བྱེད་པ་ཡིན་གི་མཚན་ཉིད་

མ་ཡིན་ཞེས་གཉིས་སུ་འབྱེད་པ་གཞུང་གི་དགོངས་པ་མིན་པའི་ཕིར།

བདེན་པའི་དོན་རོགས་ཆོས་གསུམ་ལྡན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་ན་ཉེས་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་སྔར་མ་རོགས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པས་མི་

དགོས་ལ། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པས་མངོན་སུམ་ལ་མ་ཁྱབ་ཅིང་

འཛིན་སངས་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་ན་རོགས་ཟིན་ལ་འཇུག་པ་མི་སྲིད་པའི་ཉེས་པ་

གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། མ་ཤེས་དོན་གསལ་གཉིས་སོང་གི་མེད་དགག་

ཁོ་ན་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་དང་། མི་སླུ་བ་ཀུན་རོབ་པ་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། མི་སླུ་བ་དང་མ་ཤེས་དོན་གསལ་གཉིས་རང་མཚན་རོགས་པར་
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དོན་ལ་མཐུན་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ཀིས་མཚོན་བྱ་མི་འད་བ་སོ་སོར་མཚོན་པ་ཡང་

མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་དང་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་

མཚན་ཉིད་གཉིས་པོ་འཇུག་པའི་ཕིར། མི་སླུ་བའི་ཤེས་པས་རང་མཚན་རོགས་པར་

བསན་པ་ཡིན་གི། དེ་ཡིན་ན་རང་མཚན་རོགས་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་ན། འོག་ཏུ་

རང་མཚན་མེད་ན་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པ་ལ་མི་སླུ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་

ཕིར་རོ། །མི་སླུ་བ་ཡང་གསུམ་གིས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། གང་ལ་མི་སླུ་བ་དང་། གང་མི་

སླུ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་མི་སླུ་བའི་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་དང་བྱ་བ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་

ཅན་གི་སོ་ནས་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕིར། དེས་ན་ར་བའི་དགོངས་པ་ནི། མི་སླུ་བ་དང་

མ་ཤེས་དོན་གསལ་གཉིས་རྣམ་གངས་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །འགེལ་པར་གཉིས་

ཀས་དངོས་པོ་ཡོད་པ་རོགས་པ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་རོགས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་མི་

སླུ་བར་དོན་མཐུན་པར་གསུངས་པས་ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་དག་ནི་གདོན་གིས་ཟིན་པར་གསལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དོན་རང་མཚན་ལ་མི་སླུ་ན་དངོས་མེད་འཇལ་བའི་

ཚད་མ་ལ་མ་ཁྱབ་ཅིང་། ལོན་ཤིང་འགོ་སྣང་སོགས་ལས་དོན་ཐོབ་པ་ཡོད་པས་ཉེ་

བར་བསད་པ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་ལོ། །དེ་དགག་པ་ནི། དངོས་མེད་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལ་

མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། མེ་མེད་ཀི་མཚོ་ལ་དུ་བ་རང་མཚན་

ཡོད་མེད་དཔོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལ་དུ་མེད་གསར་དུ་ངེས་ཤིང་མི་སླུ་བའི་ཕིར་ཚད་

མར་འཐད་དོ། །ཉེ་བར་བསད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་

བསླུ་བར་བཤད་པས་ཚད་མར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཕིས་དོན་རང་མཚན་ཐོབ་པ་
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ནི། ཚད་མ་གཞན་སྐེས་པའི་ནུས་པ་ཡིན་གི། བསད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གི་

ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཇི་ལྟར་ངེས་པའི་ཚུལ་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། སྒོ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་དང་། ངེས་ཤེས་ཀི་འགལ་ཟླའི་དབྱེ་བ་དང་། རོད་

པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མའི་སོབས་ཀིས་དེ་མ་ཡིན་དུ་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་

གཅོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མའི་སོབས་ཀིས་རང་གི་གཞལ་བྱ་ལ་ངེས་པ་འདེན་ལ་ངེས་

པའི་འགལ་ཟླ་དངོས་ཀི་གནོད་བྱ་སྒོ་འདོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་རྣམ་འགེལ་

ལས། ཡོད་མེད་ངེས་པའི་འབས་ཅན་མིན། །ཕིར་ན་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་

དངས་ནས། ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་ངེས་པ་དངས་ནས་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པར་

བཤད་པས། དེ་ལ་ཚད་མར་སོང་ཡང་ངེས་པ་འདེན་མི་དགོས་པར་འདོད་པ་ནི། 

བཞེད་པ་མ་ཡིན་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚད་མའི་འགལ་ཟླ་སྒོ་འདོགས་

དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་ནི། གནས་ལུགས་ལས་མཐའ་གཞན་དུ་རོག་པའི་ཤེས་པའོ། །དབྱེ་

ན་གཉིས་ཏེ། རོག་པ་ལོག་ཤེས་དང་། ཐེ་ཚོམ་མོ། །

གསུམ་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ཚད་མ་ཡིན་ན་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པས་མ་

ཁྱབ་པར་ཐལ། སྔར་མ་རོགས་པ་ལས་གོ་བུར་དུ་བའི་རགས་ལས་མེ་རོགས་པས་

བཅད་བྱ་སྒོ་འདོགས་མེད་པའི་ཕིར། དེས་སྒོ་འདོགས་མ་བཅད་ལོ། །དེ་དགག་པ་ནི། 

རེས་དཔག་སྣང་བས་མི་འཇུག་པས་དེ་མ་ཡིན་བཅད་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པའི་སེལ་

བ་ཉིད་ཡིན་ལ། དུ་བའི་རགས་ལས་གོ་བུར་དུ་དུ་ལྡན་གི་གཞི་ལ་མེ་རོགས་པའི་ཚད་

མ་དེའི་བཅད་བྱ་སྒོ་འདོགས་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་ན་མེ་མེད་དོ་
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སམ་པ་དངོས་སུ་མེད་ཀང་དེའི་ཡུལ་མེ་མེད་གཞན་དང་མཚུངས་པ་རུ་འཛིན་པའི་

ཕིར་དང་། དོན་ལ་མེ་ཡོད་ཀང་མེ་མེད་ཀི་ས་ཕོགས་གཞན་དང་མཚུངས་པར་

འཛིན་པ་དེ་ཉིད་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་རོད་པ་ནི། ངེས་པ་དང་ནི་སྒོ་འདོགས་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་གམ་མི་

གཅིག མི་གཅིག་ན་བསལ་བྱ་སེལ་བྱེད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ་ནང་གི་མུན་པ་དང་

ཕིའི་སྣང་བ་བཞིན། གཅིག་ན་ཡུལ་དེ་གྲུབ་ན་སྒོ་འདོགས་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ན། 

མ་གྲུབ་ན་སེལ་བྱེད་ཚད་མར་མི་འགྱུར་རོ། །ངེས་ཤེས་དང་སྒོ་འདོགས་ངོ་བོ་གཅིག་

ན་བསལ་བྱ་སེལ་བྱེད་དུ་མི་འཐད་ལ། ངོ་བོ་ཐ་དད་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། 

སེམས་ཅན་གི་མི་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་མི་འཐད་ལ། ཡང་དེ་

གཉིས་དུས་གཅིག་ན་རོག་གཉིས་གཅིག་ཆར་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། མི་གཅིག་ན་མ་

འཕད་པས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་མི་འཐད་ཅེས་ཡུལ་དང་ངོ་བོ་དུས་གསུམ་ལ་

གཅིག་དང་ཐ་དད་བརག་པ་ཡི་སོ་ནས་རོད་པའོ། །དེ་དགག་པ་ནི། རོད་པ་གསུམ་

གིས་འདིར་མི་གནོད་པར་ཐལ། ངེས་ཤེས་དང་སྒོ་འདོགས་ཞེན་ཡུལ་གཅིག་ཡིན་

པས་ཡུལ་ལ་བརག་པའི་སྐོན་མེད་ལ། དེ་གཉིས་ཞེན་སངས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ན་

འཛིན་སངས་དོན་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གི་བསལ་བྱ་སེལ་བྱེད་དུ་འཐད་པའི་ཕིར། 

བོ་རྒྱུན་གཅིག་ལ་སྔ་ཕི་རས་ཐ་དད་པས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐོན་མེད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་པའི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བཞི། མཚོན་

བྱའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། མཚན་གཞི་ལ་ལོག་རོག་དགག་པ་དང་། མཚན་གཞི་ལ་

མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་དང་། དེས་དགག་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལོ། །
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དང་པོ་ལ་བཞི། དབྱེ་གཞི། དབྱེ་དོན། གངས་ངེས་པ། སྒའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་

ཅིག །བཅད་ཤེས་དང་ཡིད་དཔོད་ཚད་མ་མིན་ཡང་། ཡང་དག་ཤེས་པར་འདོད་པ་

མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚད་མ་མིན་པ་ལ་ཡང་དག་ཤེས་པ་ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཕིར། ཁ་

ཅིག །ཡང་དག་ཤེས་པ་ལ་དོན་བྱེད་སྣང་ཅན་དང་། དོན་བྱེད་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་

པའི་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་སྔ་མ་མི་སླུ་བར་རང་ཉིད་ཀིས་ངེས་ཟིན་པས་བསན་

བཅོས་སུ་དཔད་བྱ་མ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་དབྱེ་གཞི་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པ་འཁྲུལ་བར་

ཐལ། དེའི་ཡ་གལ་དེ་དག་གི་དབྱེ་གཞིར་མི་འཐད་པའི་ཕིར། སོབ་དཔོན་ཆོས་

མཆོག་གི་བཞེད་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་དེ་ལྟར་བཀོད་ནས་དགག་པ་མཛད་པ་ལྟར། 

དེ་ལྟར་འདོད་པ་བྱུང་ན་དགག་པ་མཛད་པར་ཟད་ཀི། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་

བཞེད་པ་ནི། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཙམ་དབྱེ་གཞིར་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བརྒལ་

བརགས་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཡིན་གི། ཡང་དག་ཤེས་པ་ལ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་ཡ་

གལ་གཅིག་མངོན་རེས་གཉིས་ཀི་དབྱེ་གཞིར་བྱེད་པ་དེའི་བཞེད་པ་མིན་པ་ནི། རྣམ་

ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་ཡང་དག་ཤེས་པ་ཉིད་དབྱེ་གཞིར་འཐད་དེ་ཚད་མ་ཙམ་

དང་རྣམ་གངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཡང་དག་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དབྱེ་ན་

གཉིས་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཚད་མ་གཉིས་པོ་དེ་

དག་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་དུ་

འདོད་པ་སོགས་དགག་པར་བྱ་བའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །མངོན་སུམ་མོང་བའི་ཆ་དང་
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རེས་དཔག་གཟུང་ཡུལ་དངོས་མེད་འཛིན་པས་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ནོ་

ཟེར་ན། ཚད་མ་གཉིས་ཀ་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་ཙམ་མིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མ་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་གཅིག་པའམ་ཡུལ་ཐ་

དད་ལ་ལྟོས་ནས་རས་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་གཅིག་པ་དང་། ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ནས་གཅིག་

དང་རས་ཐ་དད་མིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་

ལུགས་ནི། དེས་ན་མངོན་སུམ་གི་བོ་ཡི་ངོ་བོར་གཅིག་ལ་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་དད་

ཡིན་ཏེ། རོག་པ་དང་རོག་མེད་ཀི་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། རོད་སྤང་ནི། 

ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་དད་ཡིན་ན་རེས་དཔག་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་

རིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡུལ་ཅན་ལ་ལྟོས་ནས་རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་ངོ་བོ་

གཅིག་པས་མངོན་སུམ་ཙམ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་ངོ་བོ་ཐ་

དད་པས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་རོད་པའི་སྐོན་ལས་གོལ་ཏེ། རེས་

དཔག་ཡུལ་གི་ལྡོག་པ་ནས་བཞག་པ་མིན་གི་ཡུལ་ལ་རོག་པའི་བོ་ཡིན་ལ། དབང་

པོའི་མངོན་སུམ་དང་རས་ཐ་དད་ཀང་རང་རིག་དང་རས་གཅིག་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཚད་མ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཏེ་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཟུང་

ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་གསར་དུ་མི་སླུ་བ་དང་སྤི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་གསར་

དུ་མི་སླུ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དོན་བྱེད་ནུས་དང་མི་ནུས་པའི་

ཕིར་ཞེས་སོགས་ཀི་རིགས་པས་དེ་ལས་གངས་གཞན་བཀག་པའི་ཕིར། འཇལ་

ཚུལ་གི་དབང་གིས་གཞལ་བྱ་གཉིས་ཞེས་སོབ་དཔོན་རྒྱན་གིས་བཤད་པ་ལྟར་

ཡིན་གི། ཚད་མར་སོང་བའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་ཏེ། རེས་དཔག་གིས་ཀང་རང་
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མཚན་འཇལ་བའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། མིང་ལ་བཤད་འཇུག་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་ལ་དེ་ལ་རྒྱས་པར་དབྱེ་ན་

སྒ་བཤད་པ་ཁོ་ན་དང་། འཇུག་པ་ཁོ་ན་དང་། བཤད་འཇུག་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་དང་། 

གཉིས་ཀ་མེད་པ་དང་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་བྱ་ལུག་རི་མོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

འཇུག་ཀང་བཤད་དུ་མེད་པ་བཤད་འཇུག་འགལ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བཤད་འཇུག་མི་འགལ་བ་དང་། འགལ་ཞིང་མི་འགལ་བའི་རྣམ་པར་

དབྱེ་བ་འགལ་འདུ་མུ་གསུམ་པ་མཚོ་སྐེས་ལྟ་བུ་སེ། མཚོ་ལས་སྐེས་པའི་པདྨ་ལ་

བཤད་འཇུག་གཉིས་ཀ་ཡོད་ལ། སྐམ་ལས་སྐེས་པའི་པདྨ་ལ་འཇུག་པ་འབའ་ཞིག་

དང་། མཚོ་ལས་སྐེས་པའི་སྲོག་ཆགས་ལ་བཤད་པ་འབའ་ཞིག་ཡོད་པས་སོ། །རོད་

བྱེད་ཀི་མིང་དེ་དག་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གཉིས་སུ་ཕེ་སེ་ལྷ་སྦྱིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

མིང་གི་སྒ་དང་། ཤིང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རིགས་ཀི་སྒ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ལ་ལོག་རོག་དགག་པ་ལ་གཉིས། མངོན་སུམ་ལ་དགག་

པ་དང་། རེས་དཔག་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མངོན་སུམ་མིན་པ་ལ་ཡིན་

པར་རོག་པ་དགག་པ་དང་། ཡིན་པ་ལ་མིན་པར་རོག་པ་དགག་པ་དང་། ཡིན་མིན་

མཚུངས་པར་རོག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ཁ་ཅིག །སོ་

གསེང་གི་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བོ་རྭ་བའི་ཕུགས་ཀི་ནོར་བུ་ལ་

འཁྲུལ་ཡང་། ནོར་བུ་ཙམ་ཐོབ་པས་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་པ་དང་། ནམ་གུང་

ལ་ཉིན་ཕེད་དུ་འཁྲུལ་བའི་རི་ལམ་གི་ཤེས་པ་ཉི་མ་ཕེད་ན་བུ་བྱུང་བ་ལ་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་དང་། དུང་སེར་པོར་སྣང་བ་ཁ་དོག་ལ་འཁྲུལ་ཡང་དབྱིབས་ལ་ཚད་མར་
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འདོད་པ་ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་འཁྲུལ་བའི་ཆ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་པ་ཡོད་དོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བོ་དང་དུང་སེར་འཛིན་

གི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་མིན་པར་ཐལ། གང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་

པའི་ནོར་བུ་དང་། དུང་གི་ཁ་དོག་རང་མཚན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་ཤར་བ་མེད་

པའི་ཕིར། ནོར་བུའི་འོད་མཐོང་བའི་རགས་ལས་གཞི་དེར་ནོར་བུ་ངེས་ན་རེས་

དཔག་སྲིད་དེ། རགས་དེ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །དུང་གི་ཁ་དོག་

འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་རེག་བྱ་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་ལ་ལ་སྨྲའོ། །དེ་མི་འཐད་དེ་

གཟུགས་ཀི་སྐེ་མཆེད་དང་རེག་བྱའི་སྐེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་དབྱེ་མི་ཤེས་པས་རྒྱུ་ཆོས་

རེས་དཔག་གི་འབས་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་

འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་རོག་པ་སྣམ་བུའི་དམར་པོ་ལ་བུམ་པའི་དམར་པོ་རུ་

འཁྲུལ་བ་དང་། སོ་རྒྱབ་ཀི་བུམ་པ་ལ་ཁང་ཕུགས་ཀི་བུམ་པར་འཁྲུལ་བ་དང་། ཕི་

དོའི་སྲོག་ཆགས་ལ་སྔ་དོའི་སྲོག་ཆགས་སུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ། སྣམ་བུའི་དམར་པོ་

འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་ཀང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས་རོག་པ་ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་ལ་འཁྲུལ་

བས་མངོན་སུམ་འགོག་ཅེས་ཟེར། རོག་པ་འཁྲུལ་ཡང་དབང་ཤེས་ཚད་མར་འགྱུར་

བ་ལ་མི་སྒིབས་པར་ཐལ། བུམ་པ་རག་འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་ཡོད་ཀང་སྔོ་འཛིན་

མངོན་སུམ་སྔོན་པོ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་

ནི། འགའ་ཞིག་རོག་པ་འཁྲུལ་ཡང་དབང་ཤེས་སྣམ་བུའི་དམར་པོ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ན། 

དུང་སེར་འཛིན་ཡང་དུང་གི་དབྱིབས་ལ་ཚད་མར་འགྱུར་བས་ཚད་མ་ཡིན་མིན་
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མཚུངས་ཞེས་ཟེར་རོ། །མཚུངས་པ་མིན་པར་ཐལ། དུང་སེར་འཛིན་གི་དབང་ཤེས་

དུང་གི་ཁ་དོག་དང་བདག་གཅིག་པའི་དབྱིབས་ལ་དངོས་ཤུགས་གང་གི་སོ་ནས་

ཀང་ཚད་མ་མིན་ལ། རོག་པ་དང་དབང་ཤེས་ཡུལ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རེས་དཔག་ཡིན་པ་ལ་མིན་པར་རོག་པ་དགག་པ་དང་། 

མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་རོག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ནོར་བུའི་

འོད་ལས་གཞི་དེར་ནོར་བུ་ཉིད་རོག་པ་རེས་དཔག་མིན་ཏེ། ནོར་བུ་རགས་སུ་བཀོད་

ན་རགས་དང་རགས་ཅན་མེད་ལ། ནོར་བུ་མ་ངེས་པར་ནོར་བུའི་འོད་མི་ངེས་པས། 

ནོར་བུའི་འོད་རགས་སུ་བཀོད་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་ངེས་ལ། འོད་ཙམ་བཀོད་ན་ཁྱབ་

པ་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། ས་ལུའི་མྱུ་གུས་ས་ལུའི་ས་བོན་དཔོག་པ་

སོགས་འབས་རགས་ཕལ་ཆེར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་དག་ལ་ཡང་བརག་

པ་དེ་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེར་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་དགོད་ལས་ལུས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་

ཀང་གཞན་དུ་བུ་ཏིས་ཟིན་པས་མི་འགལ་ཞེ་ན། ནོར་བུའི་འོད་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། དུ་བའི་རགས་ཀིས་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་རག་

པའི་མེ་དཔག་པ་ན་མེ་ཙམ་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་དང་། ཡན་ལག་ཅན་གི་དུ་ལྡན་ལ་

ཆོས་ཅན། རག་པའི་མེ་ཡོད་དེ། དོན་དམ་པའི་དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། དབང་ཕྱུག་གིས་

བྱས་པའི་ཚངས་མང་བཞིན། ཞེས་བཀོད་པ་ན། རློམ་ཚོད་ཀི་རགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆོས་འཁྲུལ་ན་ཡང་གྲུབ་ཚོད་ཀི་དོན་དང་ཆ་ལ་ཚད་མ་ཟེར་རོ། །དེ་དགག་པ་ནི། དེ་

འདའི་རགས་དང་རེས་དཔག་མི་འཐད་པར་ཐལ། བཀོད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རགས་ལ་ཚུལ་

གསུམ་མེད་ལ་གྲུབ་ཚོད་ལ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་
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མེད་པའི་ཕིར། བཀོད་ཚོད་ལྟར་ཞེན་ན་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ལ། རེས་

དཔག་ཡིན་ན་ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཁྱབ་པས་དེ་འདའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་

རེས་དཔག་མི་སྲིད་དོ། །

གསུམ་པ་མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་བྱེད་པའི་ཚད་མ་ལ་གཉིས། དི་

བ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མ་དེ་དག་རང་གི་དངོས་ཀི་གཞལ་བྱ་ལ་རང་

སོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདེན་ཡང་མི་སླུ་བའི་དོན་གཞལ་བྱ་མེད་ན། རང་ཉིད་མི་འབྱུང་

བར་ངེས་པ་ནི་རང་གཞན་གང་ལས་རོགས། རང་གིས་རོགས་ན་འགའ་ཡང་ཚད་མ་

དང་ཚད་མིན་གི་དོན་ལ་མ་རོངས་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་ལས་རོགས་དགོས་ན་

ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་ཅེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་གི་ལན་དགག་པ་དང་། རང་

གི་ལན་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལ་ལ་རང་ཁོ་ན་ལས་ངེས་པར་འདོད་པ་

དང་། འགའ་ཞིག་གཞན་ཁོ་ན་ལས་ངེས་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་དག་གཉིས་ཀས་རིགས་པ་

དང་རིགས་པར་སྨྲ་བའི་བཞེད་པ་དོར་བ་ལ། རང་ལས་ངེས་པའང་ཡོད་གཞན་ལས་

ངེས་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་རང་གི་ལན་ནི། དོན་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། 

ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས། དངོས་པོ་རང་མཚན་འཛིན་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་

འགོག་པའི་སྐབས་སུ། མངོན་སུམ་ཡང་ནི་དོན་མེད་ན། །མི་འབྱུང་བ་ལས་ཚད་མ་

ཉིད། །འབེལ་བ་ཡི་ནི་རང་བཞིན་ཏེ། །རྒྱུ་ཡིན་པས་ན་གཉིས་ཀ་མཚུངས། །ཞེས་བྱ་

བའི་དོན་རང་འགེལ་དང་ཆོས་མཆོག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར། རང་ངེས་དང་གཞན་ངེས་

སུ་འགྱུར་བའི་ངེས་པའི་དོན་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་མི་སླུ་བའི་དོན་ཡིན་པས་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཚད་མ་རྣམས་རང་
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གི་དངོས་ཀི་གཞལ་བྱ་ལ་རང་སོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདེན་པས་ཁྱབ་སེ། དེ་མ་རོགས་

ན་ཚད་མར་མི་རུང་ལ་རོགས་ཀང་ཚད་མ་ཕི་མ་གཞན་གིས་ངེས་པར་བྱེད་ན། ཚད་

མ་ཕི་མ་བཅད་ཤེས་སུ་ཐལ་བ་ལྡོག་མི་ནུས་ལ། དེས་ན་རང་ཉིད་ཚད་མར་སོང་བའི་

དོན་དེ་ཡུལ་སེང་ན་མེད་ན་རང་ཉིད་ངེས་པར་མི་འབྱུང་བའི་ཁྱབ་པ་རང་སོབས་ཀིས་

ངེས་པ་འདེན་ན་རང་ངེས་དང་། གཞན་སོབས་ཀིས་ངེས་དགོས་ན་གཞན་ལས་ངེས་

ཞེས་བྱ་ཡི། གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ན། རང་གི་གཞལ་བྱའི་དོན་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་དགོས་ཏེ། ཡིན་ན་ངེས་བྱེད་ཚད་མ་ཕི་མ་བཅད་ཤེས་

སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་ཡི། མི་སླུ་

བའི་དོན་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལ་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ཞེས་མི་བྱའོ། །

དེས་ན་མཚན་ཉིད་ཀང་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་གང་། ཚད་མར་སོང་བའི་

དོན་མཐར་ཐུག་པ་དེ་མེད་ན་རང་ཉིད་མི་འབྱུང་བས་ཁྱབ་པ་རང་སོབས་ཀིས་ངེས་

པ་དང་། གཞན་སོབས་ཀིས་ངེས་དགོས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཚད་མ་དེ་ལ་རང་ལས་ངེས་

དང་གཞན་ལས་ངེས་གཉིས་ཡོད་དེ། དོན་བྱེད་སྣང་ཅན་གི་མངོན་སུམ་དང་། མངོན་

སུམ་གོམས་པ་ཅན་ཏེ་དོན་རིག་གཉིས་དང་། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་

དཔག་པ་རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། མངོན་སུམ་སྔར་གོམས་པ་མེད་པའི་

དང་པོ་པ་དང་། ཡིད་གཏད་ན་ངེས་པ་འདེན་ནུས་པ་ལ་ཕིས་ངེས་པ་འདེན་དགོས་

པའི་མངོན་སུམ་ཡིད་མ་གཏད་པ་ཅན་དང་། མངོན་སུམ་འཁྲུལ་སྒྱུ་ཅན་རྣམས་གཞན་

ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་ཅི་རིགས་སུ་ཡོད་དེ། དོན་

བྱེད་པར་སྣང་བ་ཅན་དང་། གོམས་པ་ཅན་དང་། རེས་སུ་དཔག་པས་ཇི་ལྟར་རིགས་
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པར་ངེས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེ་དང་ངེས་ཚུལ་འགེལ་བར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་རོད་པ་ནི། ཁ་ཅིག །ཚད་མ་སྔ་ཕི་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་ན་ཚད་མ་

གཉིས་ཀ་བཅད་ཤེས་སུ་འགྱུར་ལ། ཡུལ་མི་གཅིག་ན་འབེལ་མེད་གཞན་གྲུབ་པས་

གཅིག་ཤོས་སུ་གྲུབ་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཟེར་བ་དང་། ཚད་མ་སྔ་མས་སྒོ་འདོགས་མ་

ཆོད་ན་ཚད་མར་མི་འགྱུར་ལ། ཆོད་ན་རང་ངེས་སུ་འགྱུར་བས་ཡུལ་དང་ངོ་བོ་ལ་

བརགས་ནས་གཞན་ངེས་མི་སྲིད་ཟེར་རོ། །དེ་དགག་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་བཀོད་

ནས་གཞན་ངེས་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་དག་གིས་ནི་

མངོན་སུམ་དང་རོག་པའི་བྱེད་པ་འདེས་པར་ཟད་པའི་ཕིར། མངོན་སུམ་རང་གི་ངོ་

བོ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ལ་སྒོ་འདོགས་དངོས་སུ་གཅོད་བྱེད་རོག་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། དགག་སྒྲུབ་སྤིའི་རྣམ་བཞག་དང་། དེའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་

དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མངོན་རེས་ཚད་མ་གཉིས་ཀའི་སོབས་ཀིས་དགག་སྒྲུབ་

བྱེད་དེ། རོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་འཛིན་སངས་སྣང་བ་དངོས་པོའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་

པས་མངོན་སུམ་ཉིད་དོན་ལ་ལྟ་བ་ཙམ་ཡིན་ཡང་། དེས་དངས་པའི་ངེས་པས་དགག་

སྒྲུབ་བྱེད་ལ་རོག་པའི་འཛིན་སངས་སེལ་བ་ལ་ནི་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ཀའི་རྣམ་པ་

སྣང་བས་མངོན་སུམ་གིས་དངས་པའི་ངེས་པ་དང་། རེས་དཔག་གཉིས་ཀའི་དགག་

སྒྲུབ་དངོས་སུ་བྱེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དེས་དོན་

རོགས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག །མེད་དགག་མ་

ཡིན་དགག་གི་མཚན་ཉིད་དགག་བྱའི་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་དངོས་སུ་བཅད་ནས་

སྒྲུབ་ཆོས་དོར་བ་དང་མ་དོར་བ་ལ་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་དགག་གི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་
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པའི་ཆ་མ་ཕེ་བར་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། དགག་བྱའི་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་བཅད་པའི་སོ་ནས་

རོགས་པར་བྱ་བ་གང་ཞིག་ཆོས་གཞན་མི་འཕེན་པ་དང་འཕེན་པ་ནི་མེད་དགག་དང་

མ་ཡིན་དགག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དགག་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་སྤང་བ་དང་མི་སྤང་

བའི་སོ་ནས་གཉིས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རོད་སྤང་ནི། དགག་བྱ་ཡོངས་

གཅོད་དང་དངོས་འགལ་གཅོད་ན་མ་ཡིན་དགག་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ལ། བརྒྱུད་

འགལ་གཅོད་ན་མེད་དགག་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་གང་ཡིན་ཡང་

རུང་མི་འདོད་པའི་ཆོས་གཅིག་དངོས་སུ་བཅད་ནས་འདོད་པའི་ཆོས་གཞན་འཕེན་

པ་དང་མི་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་དང་། རོད་པ་

སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །དོན་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་སོ་ནས་སྒོ་འདོགས་

གཅོད་པ་དང་། གཞན་གི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་སོ་ནས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་དངོས་རོགས་

དང་ཤུགས་རོགས་ཏེ་དངོས་ཤུགས་ཀི་སོ་ནས་ཀང་སྒྲུབ་པ་དང་ནི་འགོག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། 

རེས་དཔག་གིས་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་རོགས་པ་ན་རང་ཉིད་དེ་འཇལ་བྱེད་དུ་

ཤུགས་ལ་རོགས་པ་དང་། རག་པ་བྱས་སོང་དུ་དངོས་སུ་རོགས་པ་ན་བྱས་པ་ལ་མི་

རག་པས་ཁྱབ་པ་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་

ཡང་དངོས་ཤུགས་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །དེ་དགག་པ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཤུགས་

རོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། རེས་དཔག་ཚད་མ་སྒ་དོན་གི་རྣམ་པ་

ཤར་བའི་སོ་ནས་རང་གི་གཞལ་བྱ་དེ་རོགས་དགོས་པས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བྱ་
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ཤུགས་རོགས་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་མིན་ན་རེས་

དཔག་ཚད་མ་གསུམ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་འདོད་པའི་དངོས་རོགས་ཤུགས་

རོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པ་རོགས་ཚུལ་དང་། དགག་པ་རོགས་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རོགས་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞི། དོན་དང་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དང་ཐ་དད་

དང་ལྡན་པའི་ཡོད་པའི་དབྱེ་བས་རེ་རེ་ལ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ནི། དགག་པ་ལ་ཡང་བཞི་ཡོད་དེ། དོན་དང་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་བཟློག་པ་དོན་དེ་མ་ཡིན་

པ་དང་། དོན་གཞན་གིས་སོང་པ་དང་། ཤེས་པ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་གཞན་མ་ཡིན་པ་དང་

ཐ་དད་དང་ལྡན་པས་སོང་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། དགག་སྒྲུབ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མས་ཇི་

ལྟར་རིགས་པར་འགྲུབ་པའི་ཕིར། འདིར་ཡང་མེད་དགག་རེས་དཔག་ཚད་མས་

འཇལ་བར་གསུངས་པས། ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་

རིགས་གཏེར་གི་བཞེད་པར་འདོད་པ་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བའི་གནས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་རྣམ་ངེས་ལས། དེ་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ན་

ཤུགས་ཀིས་གཞན་ནམ་གཞན་མོང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱེད་ཅེས་ཤུགས་

རོགས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གཞལ་བྱ་ཤུགས་རོགས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་

ཕུང་གསུམ་འདོད་པ་དེའི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤུགས་ལས་རོགས་ཞེས་

གསུངས་པ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་བྱེད་པའམ་གོ་བུར་བའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་

རེས་དཔག་ཉིད་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་དག་གིས་སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་
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རེས་དཔག་ཚད་མས་སྒ་རག་པས་སོང་པ་དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་རོགས་པའམ། 

ཡང་ན་དེ་མ་རོགས་པར་སོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གཞི་

དང་ལམ་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཡང་། །འགལ་འབེལ་ངེས་པའི་སོབས་ལས་འོངས་པ་

ཡི། །ཚད་མའི་རྣམ་བཞག་ཤེས་ལ་རག་ལས་པས། །ཚད་མ་སྤི་ཡི་མཚན་ཉིད་ལེགས་

པར་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསན་པ་ནི། 

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་

ལས། མཚན་ཉིད་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་བའོ།།  །། 

༼མཚན་གཞི་སོ་སོའི་དོན་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་མཚན་གཞི་སོ་སོའི་དོན་ལ་གཉིས། མངོན་སུམ་ཚད་མ་བཤད་པ་

དང་། རེས་དཔག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། 

ལེའུའི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མངོན་སུམ་བཤད་པ་དང་། མངོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་དང་། ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་

དང་། མཚན་གཞིའི་དབྱེ་བ་དང་། མཚན་གཞི་སོ་སོའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །མངོན་སུམ་

གི་མཚན་ཉིད་རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དང་། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་

ཉིད་མོང་སོབས་ཀིས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་

གཞུང་ནས་མ་བཤད་ཅིང་མོང་བས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པར་འདོད་པ་འཁྲུལ་བའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། སྒོ་འདོགས་དངོས་སུ་གཅོད་ན་སྒོ་འདོགས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་པར་
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བཅད་པ་དངོས་སུ་ངེས་དགོས་ལ་མངོན་སུམ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་མཚན་གཞི། མངོན་སུམ་དུ་མཚོན། རོག་

བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་མཚན་ཉིད་དོ། །བུམ་པའི་དོན་སྤི་འཛིན་པའི་བོ་ཆོས་

ཅན། རོག་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་དོན་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་

ནི། རབ་རིབ་ཀིས་བསད་པ་ལྟ་བུ་འཁྲུལ་རྒྱུ་རེན་ལ་ཡོད་པ་དང་། མགལ་མེ་མྱུར་དུ་

བསྐོར་བ་ལྟ་བུ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་དང་། གྲུར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་གནས་ལ་ཡོད་པ་དང་། 

མ་ངན་གིས་གདུངས་ནས་དབང་པོ་བསད་པ་ལྟ་བུ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལ་ཡོད་པ་སེ། 

འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི་པོ་གང་གིས་ཀང་འཁྲུལ་བར་མ་བསྐེད་པའི་དོན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་དེ། དབང་

པོའི་མངོན་སུམ་དང་། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང་། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་། རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་རྣམས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཚད་མ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་གྲུབ་

ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པའི་མངོན་གསུམ་གི་རིགས་མི་མཐུན་

རེས་དཔག་ལས་མེད་པས་དེ་རོག་བལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་གཉིས་ཀས་སོ་སོར་གཅོད་

ལ། ལོག་རོག་ཀང་གཉིས་ཀས་སེལ་ཏེ་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ཡུལ་དང་རེན་དང་གང་ཟག་གི་སོ་ནས་མངོན་སུམ་རྣམ་པར་དབྱེ་སེ། ཕིའི་སྐེ་

མཆེད་མཐོང་བ་དོན་རིག་གཉིས་དང་། ཤེས་པ་རང་མཐོང་བ་རང་རིག་དང་། རང་

གཞན་མེད་པར་མཐོང་བ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་། རེན་གིས་དབྱེ་ན། དབང་པོ་

ལ་བརེན་པ་དོན་རིག་གཉིས་དང་། དེ་མ་ཐག་རྐེན་གིས་རང་དབང་དུ་བསྐེད་པ་རང་

རིག་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་པ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་། གང་ཟག་གིས་
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དབྱེ་ན། སོ་སྐེ་དང་འཕགས་པའི་མངོན་སུམ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། རོག་བལ་མ་

འཁྲུལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པའི་མངོན་སུམ་བཞི་པོ་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། 

བྱེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་རང་རིག་མི་འདོད་པས་གསུམ་དང་། རྣམ་རིག་པའི་

ལུགས་ལ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་གཞན་གཉིས་མ་འཁྲུལ་བར་འདོད་ཀང་དོན་

རིག་གཉིས་གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་མི་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་གཉིས་འཁྲུལ་རྒྱུ་ལས་

མ་བསྐེད་པར་སེམས་ཙམ་པས་ཀང་འདོད་པས། མ་འཁྲུལ་བའི་མཚན་ཉིད་དེའི་

ལུགས་ལ་ཡང་ཞུགས་པར་འདོད་པ་ནི་མཐའ་མ་ཆོད་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས་

མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དེ་འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞིས་མ་བསྐེད་པའི་སོ་ནས་

གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་བསན་པ་ཡིན་ལ། སེམས་ཙམ་པ་འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞིས་མ་

བསྐེད་པ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཁྱབ་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དོན་རིག་

གཉིས་གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པས་རྣམ་རིག་གཉིས་

ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་གི། སྤིར་དོན་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཉིས་སེམས་ཙམ་པས་མི་

འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གོང་དུ། བག་ཆགས་བརན་དང་མི་བརན་ལས། །བདེན་དང་རྫུན་

པའི་རྣམ་བཞག་བྱེད། །ཅེས་བསན་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་པས་སྤིར་སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་བཞི་ཡོད་པར་འདིར་ཡང་བཞེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང་། རང་

རིག་མངོན་སུམ་དང་། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་

དང་། དེ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྒ་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་
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དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཕེ་ནས་

འཇོག་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པས་གནོད་པ་དང་། མངོན་སུམ་

ཙམ་ཚད་མའི་མཚན་གཞིར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། རང་ལུགས་ནི། དེས་ན་དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་བདག་རྐེན་དུ་ཡོད་པའི་སོབས་

ལས་སྐེས་པའི་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དབང་པོ་ལས་སྐེས་པ་དང་། རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་དབང་པོ་གཟུགས་

ཅན་པ་ལས་སྐེས་པར་ཐལ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པས་ཡུལ་ལ་འཛིན་ནུས་ཀི་

ལག་རེས་འཇོག་ལ། ཁྱོད་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་སྐེས་པར་རེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་ངེས་པས་འགྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། རོག་མེད་དུ་འགྲུབ་སེ། 

རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁྲུལ་བ་མེད་དེ། རང་

མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། 

ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་ཀ་ལས་སྐེས་པ་ལས་དབང་ཤེས་ཞེས་དབང་པོའི་སོ་ནས་

ཐ་སད་འདོགས་པ་ཅི་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ཞེས་དབང་པོའི་སོ་ནས་ཐ་སད་གདགས་

རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དབྱུག་གུའི་སྒ་མི་ཟེར་

བར། རྔའི་སྒ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་

དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། 
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ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་

གཟུང་དོན་གི་རིགས་འད་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་གཟུང་ཡུལ་དང་། རང་གི་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་དབང་ཤེས་རྣམ་གཉིས་ཀི་དེ་མ་ཐག་ལས་སྐེས་པ་གང་། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་

བདག་རྐེན་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའི་དོན་རིག་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་བསན་མདོ་སེ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི། སེམས་ཙམ་པ་

ལྟར་ན་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གི་དབང་ཤེས་ཀིས་དེ་མ་

ཐག་རྐེན་བྱས་པ་ལ་བཞེད་དོ། །སེམས་ཙམ་པས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མི་

བཞེད་ན། དོན་སྨྲ་གཉིས་དང་། ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་རོད་པའི་ཚེ་དབུ་མ་ཐལ་

རང་རོད་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཅན་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཉིད་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པར་

རོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །མཚན་གཞི་ངོས་བཟུང་བ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། རྐེན་གཞན་གཉིས་རོགས་པར་ས་ལ་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་

ནི་རང་སྐེས་དུས་ན་འདས་མ་ཐག་པ་རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དེས་རང་ཉིད་སྐེས་པའི་

སོ་ཕེ་བའི་ཆ་ནས་རྣམ་པར་བཞག་གོ།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྐེ་བའི་ཚུལ་དང་། ཚད་མར་འགྱུར་བའི་འཐད་པ་དང་། 

སྐེ་བའི་གནས་སྐབས་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལྔ་འགགས་

པའི་རེས་སུ་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་གཅིག་ལས་མི་སྐེ་ན་རྐེན་གསུམ་ཚང་ཡང་འབས་

བུ་མི་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། ལྔ་སྐེ་ན་གང་ཟག་གཅིག་རྒྱུད་དུ་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དུས་

གཅིག་ཏུ་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དུ་མ་སྐེ་ཡང་གང་ཟག་གཅིག་རྒྱུད་དུ་མར་ཐལ་བའི་

སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་བཞིན་དུ་ཁ་ནང་ལྟ་ལ་རང་རིག་གཅིག་སེ་རང་རིག་
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ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དེ་ཚད་མ་ཡིན་ནམ་མིན་ཞེ་

ན། ཚད་མ་ཡིན་ཏེ་རོག་པ་དང་བལ་ཞིང་འཁྲུལ་བ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཚད་མ་ཡིན་ཡང་སོ་སོ་སྐེ་བོའི་མོང་སོབས་ཀིས་ངེས་མི་ནུས་པར་ཐལ། རིག་

འདའི་རྒྱུན་མེད་པའི་ཕིར། དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་གཉིས་རིགས་འདའི་རྒྱུན་

ཡོད་མེད་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་རང་གི་རིགས་འད་

དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཕི་མ་གོ་ཕེ་བ་ཙམ་གིས་བཞག་མི་དགོས་པར་སྐེས་པ་དེས་

ན་དབང་ཤེས་རིགས་འདའི་རྒྱུན་བཅས་ཡིན་ལ། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་ནི། རང་གི་དེ་མ་

ཐག་རྐེན་དེས་རང་ཉིད་སྐེ་བའི་གོ་ཕེ་ཞིང་རང་དུས་ན་འགགས་མ་ཐག་པའི་ལྡོག་

པས་བཞག་དགོས་པས་ཡིད་དབང་ལས་ནི་ཡིད་དབང་རང་སོབས་ཀིས་སྐེ་བ་མིན་

པ་དེའི་ཕིར་ན་ཡིད་མངོན་དེ་རིགས་འདའི་རྒྱུན་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཤེས་

པར་བྱ་སེ་ཡིད་དབང་ཡིན་ན་འདས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། འགགས་མ་ཐག་པ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་སོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་འདས་པ་དངོས་མེད་དུ་སྔར་བསྒྲུབས་

པས་ཡིད་མངོན་སྐེད་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། དངོས་པོ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་

བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་སྔར་བསྒྲུབས་པ་དང་འགལ་བས་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་ལྟར་འདས་པ་

རས་གྲུབ་བཞེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དེས་མོང་བའི་ལག་རེས་བཞག་པའི་ཆ་ནས་དེ་

མ་ཐག་རྐེན་དང་ཡིད་མངོན་སྐེ་བའི་གོ་ཕེ་ཞིང་། ཡིད་མངོན་སྐེས་པའི་དུས་ན་

འདས་མ་ཐག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་ཡིན་པས་ཡིད་དབང་ལས་ཡིད་

དབང་མི་སྐེ་ཞེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དབང་མངོན་གི་རྒྱུན་འགགས་
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པའི་རེས་སུ་ཡིད་མངོན་གཅིག་སྐེའམ་སྤེལ་མར་འབྱུང་ཞེ་ན། རྒྱན་གི་བཞེད་པའི་

སྤེལ་མ་དང་ནི། ཆོས་མཆོག་གིས་བཞེད་པའི་རྒྱུན་གི་མཐའ་མར་གཅིག་ཁོ་ན་སྐེ་བ་

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་གནོད་བྱེད་ཡོད་པར་ཐལ། སྤེལ་མར་འབྱུང་བ་ལ་དབང་ཤེས་ངེས་

ལ་ཡིད་ཤེས་མི་ངེས་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུ་རྐེན་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་རྒྱུན་

གི་མཐར་གཅིག་སྐེ་ལ་སྔར་མི་སྐེ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །ཡིད་དབང་ལས་ནི་ཡིད་དབང་མིན། །ཞེས་པའི་ཚིག་དོན་མ་གོ་བར་

སྐེ་ཐེབས་གཅིག་པོ་དེ་ལ་དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཡིད་

མངོན་གཅིག་སྐེ། དེ་ཕིན་ཆད་མི་སྐེ་བ་ར་བའི་དགོངས་པར་བྱེད་པ་ནི། ཆོས་

མཆོག་ལ་གནོད་པ་བརོད་པ་རང་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐེ་ཐེབས་གཅིག་པོ་དེ་ལ་

སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་གཅིག་སྐེ་ལ་གཞན་མི་སྐེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྔ་ཕི་རྒྱུ་རྐེན་

ཁྱད་མེད་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ་ཀ་རང་གིས་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། 

གངས་མཉམ་དུ་སྐེ་བའི་ལན་ཡང་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དབང་

མངོན་སྐད་ཅིག་བཅུ་སྐེ་ན་ཡིད་མངོན་ཀང་དེ་ཙམ་ཞིག་སྐེ་ལ། དབང་མངོན་སྐད་

ཅིག་གཅིག་སྔོན་ལ་སྐེ་ལ་ཡིད་མངོན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཕིར་རིང་བ་ར་བའི་དགོངས་

པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དབང་པོ་ཡི་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་

དབང་ཤེས་ཀི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་དེ་དང་དུས་མཉམ་པའི་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་

གིས་བདག་རྐེན་བྱས་པའི་སོ་ནས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་དུ་འགྱུར་ལ། གཉིས་ཀ་ཁ་

ནང་ལྟ་ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་དུ་མཚུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་ཟག་གཅིག་ལ་

རྒྱུད་གཞན་མེད་པ་དེས་ན་མངོན་སུམ་འགོས་གསུམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །
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རྒྱན་ལ་བརོད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་དང་པོས་རྒྱུ་བྱས་

ནས་དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་མ་དགུ་སྐེ་བའི་ཚེ་ན། དེས་རྐེན་བྱས་ནས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་

ཡིད་མངོན་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་སྐེ་བའི་ཕིར། རང་རང་གི་དངོས་ཀི་རྐེན་ནི་རང་རང་གི་

སྔ་ལོགས་ཀི་དབང་མངོན་ནོ། །ཆོས་མཆོག་ལ་བརོད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དབང་

མངོན་སྐད་ཅིག་བཅུ་སྐེ་བའི་ཚེ། དེ་དང་གངས་མཉམ་པར་ཡིད་མངོན་ཀང་བཅུ་སྐེ་

བའི་ཕིར། གང་ཟག་གཅིག་རྒྱུད་དུ་མར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དོན་རིག་གཉིས་

ཀང་ནང་ལྟ་ལ་རང་རིག་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །རས་དང་རིགས་ལ་བརགས་

ནས་དགག་པ་བྱེད་པ་ནི། དོན་མ་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་མདོ་མཛད་པས་མངོན་

སུམ་བཞིར་དབྱེ་བ་ལ་ཡང་བརག་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་མངོན་སུམ་བཞི་

ཡོད་པའི་སོ་སོ་སྐེ་བོའི་རྒྱུད་ལ་མངོན་སུམ་དུས་གཅིག་ཆར་དུ་སྐེ་བའི་སྐབས་ཡོད་

ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །ཡུལ་གི་འགོས་དཔད་ན་ལྔར་འགྱུར་ལ། དབང་པོ་དང་ཡིད་བྱེད་ཀི་

འགོས་བསྣན་ན་བདུན་དུ་འགྱུར་རོ། །སྤེལ་མར་སྐེ་བ་ད་ལྟ་འགྱུར་བའི་རྒྱན་གི་འགེལ་

པ་ན་མི་སྣང་ངོ་། །གསུམ་པ་རོད་སྤང་ནི། རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་ན་རེ། དབང་མངོན་གིས་

བཟུང་ཟིན་འཛིན་ན་ཡིད་མངོན་བཅད་ཤེས་སུ་འགྱུར་ལ། མ་བཟུང་བ་འཛིན་ན་ལོང་

བས་ཀང་གཟུགས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་སྐོན་གཉིས་པོ་མེད་པར་ཐལ། 

དབང་མངོན་གི་གཟུང་ཡུལ་ལས་གཟུང་ཡུལ་གཞན་འཛིན་པ་དང་དབང་པོའི་ཤེས་

པའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། རོད་སྤོང་ངོ་། །དང་

པོ་ནི། རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རིག་བྱ་རིག་བྱེད་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་སྣང་བ་ལོག་པའི་སོ་ནས་
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རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་ནི། རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་

མཁས་པ་རྣམས་བཞེད་དེ། རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་ཁ་ནང་ཁོ་ནར་ཕོགས་དགོས་

ཤིང་མོང་བྱ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལོག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་པར་རིག་བྱ་རིག་བྱེད་

དུ་ཕེ་བའི་སོ་ནས་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་དོན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། བེམ་པོ་ལས་ལོག་

པ་ཙམ་དེའི་དོན་ཡིན་ན་རོག་པ་མཐའ་དག་ཀང་རང་རིག་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་

རོ། །བེམ་པོ་ལས་ལོག་པར་གསུངས་པ་ནི། ཤེས་པ་ཀུན་གི་མོང་བའི་ཆ་འཛིན་པའི་

རྣམ་པ་དེ་ཉིད་རང་རིག་མངོན་སུམ་དུ་སོན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་དེ་ལ་ཀུན་མངོན་

སུམ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཀུན་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་སོན་པ་

ཡིན་ལ། རང་རིག་མངོན་སུམ་ལ་ཚད་མས་ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རིག་བྱ་རིག་བྱེད་ཐ་དད་གཉིས་མེད་པར་རང་རིག་ཁས་ལེན་པ་

ནི། གངས་ཅན་གི་བདག་སྐེས་ཁས་ལེན་པ་དང་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། རང་རིག་དང་

རང་སྐེས་གཉིས་མཚུངས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་སྐེས་ཡོད་

ན་སྔོན་མེད་སྐེས་པ་ཡིན་པས་རང་ཉིད་གྲུབ་ན་སྐེད་མི་དགོས། མ་གྲུབ་ན་རང་གིས་

རང་སྐེད་མི་ནུས་ལ། རང་རིག་བེམ་པོ་ལྡོག་ཙམ་མོང་བའི་ཆ་ཡིན་པ་དེས་ན་སྔ་ཕི་

མི་དགོས་པར་ཤེས་པ་ངོ་བོ་གྲུབ་བདེ་གཅིག་ལ་རིག་བྱ་རིག་བྱེད་འཐད་པའི་ཕིར།

བཞི་པ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀི་

བ་མས་བསན། །མ་འདེས་པ་ཡི་དོན་ཙམ་མཐོང་། །ཞེས་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀི་བ་མ་

ཐུབ་པས། བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་སྒ་སྤི་དང་མ་འདེས་པར་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དུ་གསུངས་པའི་དོན་བཤད་པ་ལ་
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གསུམ། རང་བཞིན་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཚད་མར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་དང་། དེ་སྒྲུབ་

བྱེད་ཀི་ཚད་མའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། རྒྱུ་བསམ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག །རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཕེ་ནས་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་འཇོག་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། 

མངོན་སུམ་ཉིད་ཚད་མར་མཚོན་ནུས་པ་དང་། དེས་སྒོ་འདོགས་དངོས་སུ་གཅོད་མི་

ནུས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། ཡང་དག་པའི་དོན་

བསོམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བདག་རྐེན་དུ་ཡོད་པའི་སོབས་ལས་སྐེས་པའི་བསོམས་

བྱུང་གི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །དེ་ཁོ་ནའི་དོན་ལ་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་སྣང་བ་རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དེ་བསོམས་བྱུང་ཡིན་ཡང་། ཀེང་རུས་གསལ་སྣང་གི་

ཤེས་པ་སོགས་འཁྲུལ་པ་ཅན་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རེན་གིས་དབྱེ་བ་དང་། ངོ་བོའི་སོ་ནས་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་

ནི། ཐེག་པའི་སོ་ནས་ཕེ་བའི་འཕགས་པ་གསུམ་གི་མངོན་སུམ་གསུམ། འཕགས་པ་

སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པའི་སོ་ནས་ལྔ་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་སོབ་མི་སོབ་ཀི་རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་གཉིས་དང་། རང་རྒྱལ་འཕགས་པའི་དང་། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་

སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པའི་སོ་ནས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་སོབ་

པའི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མེད་པར་བཤད་པ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བའི་དབང་དུ་བྱས་

པ་ཡིན་གི། ཉན་ཐོས་སེ་པ་ཁ་ཅིག་འདོད་པ་ལྟར་སྦྱོར་ལམ་དོད་ནས་ཟད་མི་སྐེ་ཤེས་

པའི་བར་སན་གཅིག་ལ་སྐེད་པར་འདོད་པའི་ལུགས་ལྟར་ན་ཡང་། མཐོང་ལམ་སྡུག་
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བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ལ་གནས་པ་ནས། སོམ་ལམ་དགུ་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་

གནས་པའི་བར་འཕགས་པ་སོབ་ལམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་སོགས་སུ་

བཞག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། དེས་ན་རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་ཡང་སོབ་ལམ་པ་དང་མི་

སོབ་ལམ་པ་གཉིས་ཁས་བང་བར་བྱ་ལ། ཉན་ཐོས་སྔོན་འགོའི་རང་རྒྱལ་སོགས་ནི་

རོགས་པར་སའོ། །ཉན་ཐོས་ཁ་ཅིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་འཕགས་པ་མེད་པར་

འདོད་པར་བཤད་པ་ཡང་མྱུར་བའི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བཅུ་ཡོད་དེ། 

མཉམ་བཞག་གི་སོབས་ཀིས་དངས་པའི་རེས་ཐོབ་ཀི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་སྣང་

བཅས་དང་། བདག་མེད་མངོན་སུམ་གིས་རོགས་བཞིན་པའི་སྣང་མེད་ཀི་དབྱེ་བས་

འཕགས་པ་གསུམ་པོར་ལ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། འགེལ་པར་ཉན་ཐོས་སོབ་

པས་ཀུན་བཏགས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པ་དང་། མི་སོབ་པས་ལྷན་སྐེས་ཀི་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པར་བཤད་པ་ནི། ཡུལ་ཅན་བདག་འཛིན་སྤོང་བའི་དབང་

དུ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་སྐེས་དག་བཅོམ་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཟད་པར་མི་སྤོང་བའི་

ཕིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པས་ཀང་། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་

ལྷན་སྐེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་དགོས་པའི་ཕིར། 

འགེལ་པ་འདི་ལ་གཟུ་ལུམས་བྱེད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སྣོན་པ་བཏབ་པར་གགས་པ་

ལྟར་སྐབས་འགར་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྣང་བཅས་སྣང་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་དང་། དེ་

དག་མཐར་ཕིན་པའི་དུས་དང་། ཐབས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་བུའི་ཁྱད་པར་
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བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་

ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྦྱིན་པ་སོགས་དང་

བསམ་གཏན་དང་སོན་ལམ་སོགས་ཐབས་ཀི་ཆ་དང་། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་

རབ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་རང་གི་རིགས་འད་སྔ་མས་ཉེར་ལེན་བྱས། གཅིག་ཤོས་

ཀིས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་བྱས་པའི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་དང་རྐེན་དུ་གྱུར་པས་ཇི་ལྟ་བ་

དང་ཇི་སེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟིགས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རྒྱས་པར་མངོན་

པར་རོགས་པའི་རྒྱན་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དབང་པོ་དང་བརོན་འགྲུས་ཀི་ཁྱད་པར་གིས་རང་རང་གི་ཐོབ་

བྱའི་འབས་བུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ལ་གོམས་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་

ཤིན་ཏུ་མྱུར་བས་ཚེ་གསུམ་དང་། བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་སངས་རྒྱས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་

དང་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་གིས་རང་རང་གི་བྱང་

ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་ཏེ་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཉན་རང་དག་

བཅོམ་པ་རྣམ་གོལ་གཉིས་ཙམ་ཐོབ་པ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སོན་པ་

མིན་ཏེ། ཐབས་ཞན་པས་ན་དང་། སོ་གསུམ་གི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཕིར། 

ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ལ་གོམས་པ་མཐར་

ཐུག་པས་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པའི་དངོས་པོ་ཀུན་གསལ་བ་མཐར་ཐུག་ཅིང་སོ་

གསུམ་གི་བག་ཆགས་ཟད་པར་སྤངས་པའི་སོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་དང་། དེས་

འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པའི་ཚུལ་དང་། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དཔད་པའོ། །དང་
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པོ་ནི། བཅད་ཤེས་དང་ནི་ངེས་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་མིན་པར་ཐལ། རོག་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཀུན་ཆོས་ཅན། ཚད་མར་གྲུབ་

པར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པའི་དོན་དུ་མི་གཟུང་སེ། དེ་ལྟ་ན་ར་བ་ཉིད་ལ་ནང་འགལ་དུ་མ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོ་སོ་སྐེ་བོའི་ཚད་མ་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་ངེས་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་

ལྡོག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བྱེད་དེ། ཡུལ་ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པ་གང་ཞིག །མ་ངེས་པར་

འཇུག་ལྡོག་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། འཕགས་པ་རོག་པའི་བག་ཆགས་དང་བལ་བ་

རྣམས་ཆོས་ཅན། ངེས་ཤེས་མེད་ན་འཇུག་ལྡོག་མི་ནུས་པའི་སྐོན་མེད་དེ། རོག་པ་

མེད་ཀང་དཔའ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོབས་ལས་བྱེད་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀིས་འདས་མ་འོངས་མི་མཁྱེན་ན་

ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། མཁྱེན་ན་སྣང་ནས་མཁྱེན་ན་དུས་གསུམ་རས་

སུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། མི་སྣང་ན་དུས་གསུམ་ལ་མངོན་སུམ་གི་སྤན་དང་ལྡན་པ་མི་

རུང་ངོ་ཞེ་ན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་བརག་པ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། ཀུན་མཁྱེན་ཙམ་ཞིག་དངོས་པོ་སོབས་

ཤུགས་ཀི་རིགས་པས་ཀང་འགྲུབ་ལ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན་དེ་ཡི་

མཁྱེན་པ་མཐའ་དག་ཚུལ་འདི་ལྟར་མཁྱེན་པ་སོགས་རོགས་པར་སོ་སོ་སྐེ་བོས་

དཔག་མི་ནུས་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་

འདོད་པ་སོགས་ནི། ལུང་དང་རིགས་པ་དང་འགལ་བས་དོར་བར་བྱའོ། །
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་དང་། མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་པའི་

དོན་ལ་མི་འཐད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བྱུང་ཟིན་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། འབྱུང་

རུང་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཁྱེན་པ་དང་། མཁྱེན་པ་བརན་པ་དང་། མ་

ལུས་པ་མཁྱེན་པའི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ཚད་མས་ངེས་པར་གྱུར་ན་མཁྱེན་པ་མཐར་

ཐུག་སྔོན་བྱུང་བའང་དཔག་པར་ནུས་པར་ཐལ། གང་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་

མཁོ་བའི་དོན་སོན་པའི་བརོད་པ་རྣམ་དག་ཡིན་ན་མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་སྔོན་དུ་སོང་

བས་ཁྱབ་སེ། རང་རང་གི་ཡུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཆད་པའི་ཚིག་བཞིན། མདོ་

རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ཡང་དེ་ལྟར་རོ་ཞེས་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། སོབ་དཔོན་རྒྱན་གིས་སྦྱོར་བ་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ལ། དེའི་ཚིག་

བརོད་པ་རྣམ་དག་ཡིན་པས། དེའི་རྒྱུད་ལ་མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་ཡོད་པར་ཐལ་བ་

འཕེན་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་མཛད་པ་ནི་འབེལ་མེད་འབའ་ཞིག་གོ།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རགས་དགོད་པ་དང་། ཚུལ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོང་ཉིད་

རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། སོང་ཉིད་རོགས་པའི་བོ་

གོམས་པ་རོགས་ནས་དེ་གོམས་བྱའི་དོན་ལ་གསལ་བ་མཐར་ཐུག་པ་འབྱུང་རུང་

མཐའ་གཞན་བཀག་པའི་ངེས་པས་འགྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རེན་བརན་གོམས་ཟིན་

ཡང་འབད་རོལ་བསྐར་མ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཡིན་ན། གོམས་བྱེད་ཀི་

ཡན་ལག་དང་མ་བལ་ན་གོམས་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་འབྱུང་དུ་རུང་སེ། དཔེར་ན་

འདོད་ཆགས་གོམས་པ་བཞིན། སོང་ཉིད་བསོམས་པའི་བོ་ཡང་དེ་ལྟར་རོ་ཞེས་བཀོད་

པའི་རགས་དེ་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་
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པ་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་གཞན་རྣམས་མངོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་ལ། རེན་བརན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། གཞན་གི་འདོད་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་

སོ། །དང་པོ་ནི། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་རེན་བརན་པ་རིག་པའི་ཐོག་མཐའ་རྣམ་པ་གཉིས་མཐར་

ཐུག་པ་མེད་པ་མེ་དང་སྒོན་མ་དཔེར་བྱས་ནས་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་

ཅེས་ཟེར་ཏེ། རང་རྒྱུད་ལ་རང་རིག་གིས་རིག་པ་ཙམ་རིག་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བར་

གྲུབ་པས། རིག་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའི་རིག་པ་ཙམ་ཁེགས་པས་ན། དེ་སྔོན་དུ་མ་

སོང་བའི་རིག་པའི་བྱེ་བག་ཀང་ཁེགས་ཏེ། དུ་བ་ཙམ་མེ་ལས་འབྱུང་བར་མངོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་པས། མེ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའི་དུ་བ་ཙམ་ཁེགས་པ་ན། དེ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའི་

བྱེ་བག་ཀང་ཤུགས་ལ་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་རིག་པ་ཙམ་གིས་རིག་

པ་ཕི་མ་སྐེད་པར་གྲུབ་པས། དེ་མི་སྐེད་པའི་རིག་པ་ཙམ་དངོས་སུ་ཁེགས་པ་ན་བྱེ་

བག་ཀང་ཤུགས་ལ་ཁེགས་ཏེ། སྒོན་མེ་ཙམ་འོད་འབྱིན་པར་གྲུབ་པས། འོད་མི་འབྱིན་

པའི་སྒོན་མེའི་བྱེ་བག་མཐའ་དག་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རིག་པའི་ཡ་

མཐའ་དང་མ་མཐའ་ཐུག་མེད་རང་རིག་གིས་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ད་ལྟར་གི་རིག་པ་

རིགས་འད་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ་དང་། ཕི་མ་སྐེད་པ་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་

ཀང་། སྐེས་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་དང་། འཆི་ཁའི་རིག་པ་རིགས་འད་སྔ་མ་སྔོན་དུ་མ་

སོང་བ་དང་། ཕི་མ་མི་སྐེད་པར་དགོས་པའི་ཕིར། མེ་དང་སྒོན་མ་དེ་གཉིས་ཀི་དཔེར་

མི་རུང་བར་ཐལ། རིགས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་འབས་རིགས་མཐུན་གི་རྒྱུ་འབས་ཀི་

དཔེར་དགོད་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རིག་པའི་ཡ་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕི་མཐའ་
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ཐུག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་རགས་དགོད་པ་ནི། རིག་པའི་སྔོན་མཐའ་ཐུག་

མེད་དུ་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཉེར་ལེན་སེམས་ལས་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་རགས་ཀིས་

འགྲུབ་པའི་ཕིར། སྐེས་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་ཆོས་ཅན། ཉེར་ལེན་རིག་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་

སོང་སེ། རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ད་ལྟར་གི་རིག་པ་བཞིན་ཞེས་པའི་རགས་

ཀིས་འགྲུབ་སེ། ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཅིང་། ཁྱབ་པ་ནི་རྒྱུ་མེད་ལས་

སྐེ་བ་བཀག་པས་སྐེ་བ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། རག་པ་ལས་སྐེ་བ་བཀག་པས་མི་རག་པ་

ལས་སྐེ་བ་དང་། བེམ་པོས་ཉེར་ལེན་བྱེད་པ་བཀག་པས་རིག་པ་སྔ་མའི་ཉེར་ལེན་

ལས་སྐེས་པར་གྲུབ་བོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རགས་དགོད་པ་དང་། ཚུལ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིག་པ་

ཕི་མ་སྐེད་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་གེགས་མེད་པའི་རགས་ཀིས་རིག་པའི་ཕི་

མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་ཐལ། རིག་པ་ཕི་མ་སྐེད་པའི་རྒྱུ་ཚང་ཞིང་གེགས་

མེད་པ་དེ་འཆི་ཁའི་སེམས་རིགས་འད་ཕི་མ་སྐེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། གསལ་བ་ཙམ་རེན་བརན་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་དང་། རོད་པ་སྤང་

པའོ། །དང་པོ་ནི། མུ་སེགས་ཁ་ཅིག །ལས་དང་ལུས་སེམས་གསུམ་ཀ་འཁོར་བའི་

རྒྱུ་ཡིན་པས་ལས་དང་ལུས་གཉིས་པོ་སྤང་བའི་ཕིར་དུ་ཟས་གཅོད་པ་ལ་སོགས་

པའི་དཀའ་སྤད་དགོས་ཟེར་རོ། །ལས་དང་ལུས་འཛད་པར་བྱེད་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཐར་

ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་འཛིན་མ་སྤངས་བར་ལས་དང་ལུས་ཟད་པར་སྤོང་མི་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 160  

ནུས་ཤིང་། དཀའ་ཐུབ་ཀིས་ཡང་སྲིད་ཕི་མ་འགོག་པ་ལ་མི་ཕན་ལ། བདག་འཛིན་

སྤངས་ན་དེ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པོ་ལ་སོགས་པ་མི་དགོས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར།གཉིས་

པ་ལ་གཉིས། འཁོར་བའི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེའི་གཉེན་པོ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། ཡང་སྲིད་ཙམ་གི་རྒྱུ་དང་། དབང་ཤེས་སྐེ་བའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་

སྲིད་ཕི་མ་རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བར་སྐེ་བའི་

རྒྱུ་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དེ་ལས་ཀང་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་དང་དེས་

བསགས་པའི་ལས་དང་འབས་བུ་འཁོར་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཕི་མའི་དབང་ཤེས་ཀང་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚེ་འདིའི་

སྐེ་མཆེད་ཐ་མ་འདི་ལས་ཕི་མའི་སྐེ་མཆེད་གཞན་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ཡི་བཟང་ངན་

དཀར་ནག་གི་ལས་ཀིས་བྱེད་ལ། དབང་པོས་བདག་རྐེན་བྱས་ནས་དབང་ཤེས་

སྐེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་ཕོགས་རེའི་མགོ་གནོན་པ་ནི། བྱམས་སོགས་བསོམས་

པས་འཁོར་བའི་ར་བ་དངོས་སུ་གཅོད་ནུས་པ་མིན་པར་ཐལ། བྱམས་པ་བསོམ་པ་

སོགས་བདག་འཛིན་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་མི་འགལ་བའི་ཕིར། མཐའ་དག་

དྲུང་འབྱིན་པའི་གཉེན་པོ་ནི། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་འཁོར་བའི་ར་བ་

བདག་འཛིན་དེ་སུན་འབྱིན་སེ། བདག་མེད་བདག་དང་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀི་

འགལ་བ་ཡིན་ལ། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་འཛིན་སངས་དངོས་པོའི་

གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ་གཉིས། འཁོར་བའི་རྒྱུ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་དང་། 

གཉེན་པོ་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཁོར་བའི་རྒྱུ་མ་རིག་པ་དང་ལས་དང་
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སྲིད་པ་གསུམ་གསུངས་པ་དང་། སྲེད་པ་རྒྱུར་གསུངས་པ་དང་། འཇིག་ལྟ་འཁོར་

བའི་ར་བར་གསུངས་པ་སོགས་དང་མི་འགལ་ཏེ། བདག་འཛིན་གིས་སྲེད་པ་སྐེད་པ་

དང་དེས་ལས་བསགས་ནས་འཁོར་བར་འཁོར་ལ། འཇིག་ལྟ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཅན་

གི་མ་རིག་པའི་བྱེ་བག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འཇིག་ལྟ་འཁོར་བའི་ར་བ་ཡིན་ན། མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་ཡང་

སྲིད་ཕི་མ་མི་ལེན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ། འཇིག་ལྟ་ལ་ཀུན་བཏགས་དང་

ལྷན་སྐེས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། ལྷན་སྐེས་ཀི་བདག་འཛིན་སྤངས་པས་ཡང་སྲིད་མི་

ལེན་ན། རེན་བརན་པ་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། ས་བོན་ཐོག་མ་ཡོད་

མིན་ཡང་མེས་བསྲེགས་པས་ན་ཕི་མཐའ་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་

མེད་ཀང་བདག་མེད་མཐོང་བ་མཐར་ཐུག་ན་ཕི་མཐའ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་

གསལ་བ་ཙམ་རེན་བརན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། སེམས་གསལ་བ་ཙམ་ཡིན་ན་གསལ་བ་

ཕི་མ་སྐེད་པར་ངེས་ཏེ། གསལ་བ་སྐེད་པ་ལ་རྒྱུ་ཚང་ཞིང་གེགས་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། 

འཇིག་ཚོགས་གོམས་པ་ལས་གསལ་སྣང་འབྱུང་བའི་དཔེ་ཡང་དག་གི་སེང་དུ་གྲུབ་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ནི། གཉིས་སོང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་

འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་མེད་དུ་འགྲུབ་སེ། གཟུང་

འཛིན་དོན་གཞན་མེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་མི་འཐད་པ་སྤང་བ་ལ་གཉིས། སྤངས་པ་དང་། ཡེ་

ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མི་འཐད་པ་སྤང་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། དི་མ་
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སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་སྤོང་མི་ནུས་ལ་ནུས་ཀང་སོ་སྐེས་དེ་སྤོང་བའི་

ཐབས་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་དང་། ལན་གཅིག་སྤངས་ཀང་སར་ཡང་སྤངས་པ་ལོག་

པས་མི་བརན་པའི་ཕིར། གཏན་སྤངས་པའི་གོལ་བ་མེད་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། དི་མ་

སེམས་ཀི་རང་བཞིན་མིན་པར་ཐལ། སེམས་གོ་བུར་བ་འབལ་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྤོང་བའི་ཐབས་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐབས་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་

ཡོད་པའི་ཕིར། སར་མི་སྐེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་སྤོང་ནུས་པས་སར་མི་ལྡོག་པའི་རྣམ་

གོལ་འཐད་པར་ཐལ། ཆགས་སོགས་ཀི་རྒྱུ་བདག་འཛིན་སར་མི་སྐེ་བའི་ཚུལ་གིས་

སྤོང་ནུས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གོམས་པ་མཐའ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་མི་འཐད་པ་སྤང་བ་དང་། 

ཀུན་མཁྱེན་མི་འཐད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་པ་ནི། མཆོངས་པ་གོམས་པས་

ཅུང་ཟད་འཕེལ་ཡང་མཐའ་མེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཆུ་ཚ་བར་འགྱུར་ཡང་མཐར་

དམར་འབར་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། གསེར་ཞུ་ཡང་མེ་དང་བལ་ན་སྲ་བར་འགྱུར་བ་

གསེར་གི་དཔེས་བརེ་བ་དང་ཤེས་རབ་སོགས་གོམས་པས་ཅུང་ཟད་ཁྱད་པར་དུ་

འགྱུར་ཡང་གོམས་པ་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་སྲིད་པ་མིན་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། 

དཔེ་གསུམ་པོ་དེ་བརེ་བ་དང་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་སོགས་གོམས་པ་

མཐའ་མེད་དུ་མི་འཕེལ་བའི་མཐུན་དཔེར་མི་རུང་བར་ཐལ། བོ་དེ་དག་གོམས་པར་

བྱས་ཟིན་འབད་རོལ་བསྐར་མ་ལ་མི་ལྟོས། རེན་བརན་པ་ཡིན་ལ། མཆོངས་པ་

རིགས་འད་ལས་མི་འབྱུང་བར་ཐད་ཀའི་འབད་རོལ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་དང་། ཆུའི་

དོད་ཀི་རེན་མི་བརན་པའི་ཕིར། མེས་གསེར་གི་ས་བ་སྲ་བ་འབྱུང་མི་རུང་དུ་སྐེད་མི་
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ནུས་པར་སར་སྲ་བ་འབྱུང་རུང་དུ་སྐེད་པའི་ཕིར། རྒྱས་པར་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་

བཤད་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་རོད་པ་ནི། སོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་སིང་རེ་གོམས་པ་

ལས་དེ་ཡི་ངང་དུ་འགྱུར་བ་སྲིད་དུ་ཆུགས་མོད། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

ཀུན་མཁྱེན་སྒྲུབ་པ་དཀའ་སེ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རིམ་གིས་ཤེས་ན་ཡང་མཐའ་

ཡོད་དུ་འགྱུར་ལ། འདི་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞེས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཆར་དུ་ཤེས་ན་ཡང་

མཐའ་ཡོད་དགོས་པ་ལ་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ལན་ལ་གཉིས། དགོས་པའི་དོན་ཀུན་ཤེས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་འཐད་པ་དང་། 

ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་ཚད་མས་

མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། གོལ་བ་དོན་གཉེར་གི་འདོད་བྱའི་གཙོ་བོའི་དོན་

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་མི་སླུ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་དེ་ཉིད་ཀུན་མཁྱེན་

ཡིན་ལ། དེ་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དགོས་

པ་མེད་པ་མ་འདུས་ཀང་མེ་ཀུན་ཚོགས། སན་ཀུན་ཚང་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །ཁྱབ་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་གོལ་དོན་གཉེར་གི་དགོས་པའི་དོན་ཀུན་ཤེས་པ་མཐར་ཐུག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཕིར། དཔེར་

ན་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་ཆོས་ཉོན་ཅིག་ཅེས་བརོད་པའི་ཚེ། ཆོས་ཉན་པ་ལ་བ་ལང་

མེད་ཀང་དགོས་དོན་མ་ཚང་བའི་སྐོན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །རྣམ་འགེལ་ལེའུ་དང་

པོ་དང་གཉིས་པར་བཤད་པ་ལྟར། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་། བདེན་བཞི་

མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀི་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་མ་
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ཤེས་པར་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དུ་བཟུང་ན་སེ་བདུན་གི་རིགས་པའི་རྐང་སོར་

འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདིར་རྒྱན་གི་བཞེད་པ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་ལ་གཉིས་སུ་

ཕེ་བའི་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡང་ན་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཡང་

ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་བཞི་དང་བདག་མེད་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་

རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། སེ་བདུན་ནས་གསུངས་

པ་དང་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་སོང་ཉིད་ལ་ཕ་རགས་ཀི་ཁྱད་

པར་ཡོད་ཀང་། ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་དཔོག་པའི་

སྤིའི་ཚུལ་འད་བ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཚིག་ཏུ་བརོད་ན་བསྐལ་པའི་བར་དུ་བརོད་རྒྱུ་

ཡང་པྲ་ཕབ་པ་ན་མེ་ལོང་ནང་དུ་གཅིག་ཆར་འཆར་བ་དེ་བཞིན་དུ། ཤེས་བྱ་མཐའ་

མེད་པ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་མཁྱེན་པ་ཡིན་ནོ། །བསན་

བཅོས་འདིའི་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་བཞེད་སམ་པ་ནི། 

ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལ་ཅོ་

འདི་བར་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་ལོག་ཕོགས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་གཞི་མངོན་སུམ་ལྟར་

སྣང་ཉིད་དུ་མཚོན་པར་འདོད་དེ། དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་གི་ཤེས་པ་མཚན་ཉིད་

དོ། །གཉིས་པ་ནི། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། གཉིས་ཡོད་དེ། རོག་པ་དང་

རོག་མེད་འཁྲུལ་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། རོག་མེད་ལའང་གཉིས་ཡོད་དེ། ཡིད་
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བསད་པ་དང་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་བསད་པ་ལས་སྐེས་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། 

རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བསྡུས་ན་བརའི་རེན་ཅན་དང་། དོན་གཞན་ལ་སྒོ་

འདོགས་པའི་རོག་པ་དང་། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་གསུམ་ཡིན་ལ། ཀུན་ལས་

བཏུས་སུ་དྲུག་བཤད་པ་ཕེ་སེ་གསུངས་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

རིགས་པ་ཅན་པའི་ལོག་རོག་ལྡོག་པའི་ཆེད་དུ་གཉིས་རོད་གཞི་དང་བཞི་དོན་ཚན་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་མཐུན་དཔེར་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བའི་ཚིག་ལ་

འཁྲུལ་གཞི་སྣང་ན་ཡང་དོན་དེ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ཡང་ལོག་རོག་ལྡོག་

པའི་ཆེད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ཚད་འབས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མངོན་སུམ་གི་ཚད་འབས་དང་། 

རེས་དཔག་གི་ཚད་འབས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། 

རང་གི་ལུགས་དང་། དེ་གྲུབ་མཐའ་བཞི་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔོད་

པ་པ་དང་པོར་དོན་ལ་ལྟ་བའི་རོག་མེད་ཤེས་པ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་དོན་གི་ངོ་བོ་དང་

ཁྱད་པར་ངེས་པ་སྔ་མ་ཚད་མ་དང་ཕི་མ་འབས་བུ་ཟེར་ཏེ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

དོན་གི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན་དོན་ལྟ་བ་མ་གྲུབ་ཅིང་། རྣམ་པ་ཤར་ན་གཟུང་རྣམ་ཉིད་

ཚད་མར་ཁས་ལེན་རིགས་པའི་ཕིར། རིག་པ་ཅན་པ་དབང་དོན་ཕད་པ་དང་དོན་

རོགས་ཚད་འབས་སུ་འདོད་དེ། མི་རིགས་པར་ཐལ། ཚད་འབས་རས་ཐ་དད་པ་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་དང་། དབང་ཤེས་གཅིག་གིས་དབང་པོ་དང་འཕད་པའི་དོན་མཐའ་

དག་རོགས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར། བྱེ་བག་པ་སྤི་སོགས་ཁྱད་པར་འཇལ་

བ་ཚད་མ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་རས་འཇལ་བ་འབས་བུ་དེར་སྨྲ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 
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ཤ་པ་དུམ་བུར་སོང་བ་ཙནྡན་བཅད་པའི་འབས་བུ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་

འཇུག་པའི་ཡུལ་འབེལ་བ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་གཞི་གཅིག་གི་ཚད་འབས་སུ་མི་རུང་

བའི་ཕིར། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་ལ་རེན་བཅས་ཀི་དབང་པོ་དང་དབང་ཤེས་ཚད་འབས་

སུ་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བེམ་པོས་ཡུལ་རོགས་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་གི་རྒྱུ་འབས་ཉིད་ལ་ཚད་འབས་

བཞེད་དེ། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་དང་། དོན་རོགས་ཚད་མ་ཚད་

འབས་སུ་བཞེད་ཅིང་། དེ་ཡང་གྲུབ་བདེ་ངོ་བོ་གཅིག་གི་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་ཡིན་

པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། དེ་ལ་རང་རིག་གི་ཚད་འབས་ནི། རྣམ་བཞག་གྲུབ་མཐའ་

ཕལ་ཆེར་མཐུན་པར་ཐལ། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རིག་

འབས་བུར་བྱས་པའི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་མ་

གཏོགས་མདོ་སེ་པ་སོགས་ཕལ་ཆེར་བཞེད་པའི་ཕིར། དོན་རིག་སྨྲ་བས་རང་རང་

གི་གྲུབ་མཐའི་སོབས་ཀིས་ཚད་འབས་འཇོག་སེ། བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དོན་རྣམ་མེད་ཐུག་

ཕད་དུ་འཛིན་པའི་སོ་ནས་ཚད་འབས་འཇོག་ལ། མདོ་སེ་པ་དོན་ཤེས་སྔ་ཕི་རས་ཐ་

དད་པའི་སོ་ནས་འཇོག་པའི་ཕིར། དོན་སྨྲ་གཉིས་དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་ཀི་ཚད་

འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་དཔེར་བརོད་པ་ནི་གོ་བར་སའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དོན་རིག་པའི་ལུགས་དང་། རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་

སོ། །དང་པོ་ནི། རེས་དཔག་གི་ཚད་འབས་ཀང་མངོན་སུམ་ལ་དཔག་ནས་ཤེས་པར་

བྱ་སེ། དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་ལ་མེའི་རང་མཚན་གཞལ་བྱར་བྱས་པ་ལ་དུ་བའི་

རགས་ལས་བྱུང་བའི་གཞན་སེལ་གི་བོ་ལ་མེའི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དེ་ལ་གསར་དུ་མི་
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སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཚད་མ་འབས་བུ་ཡིན་

ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་བཞེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་འབས་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་

གི་ཚད་འབས་མི་འཐད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་དུ་བའི་

རགས་ལས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་རོགས་པའི་སོ་ནས་སྐེས་བུ་མི་སླུ་བའི་ཚད་མ་རེས་

དཔག་ཡིན་ཞེས་མཁས་པ་རྣམ་རིག་པ་རྣམས་བཞེད་པའི་ཕིར། ཕི་དོན་མེད་ན་མེ་

དུར་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། དེ་ལྟ་ན་དུར་སྣང་སྔར་འབྱུང་ཞིང་མེར་སྣང་ཕིས་འབྱུང་

བས་མེ་རྒྱུ་དང་དུ་བ་འབས་བུར་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། རགས་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་

དགོས་ཀི། ཕི་རྒོལ་དེའི་མངོན་སུམ་ལ་ལྟོས་ནས་དུར་སྣང་སྔར་འབྱུང་ཞིང་མེར་སྣང་

ཕིས་འབྱུང་ཡང་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་མི་འཐད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། སྤི་ཁྱབ་ངེས་

པའི་ཚེ་མེར་སྣང་གི་བག་ཆགས་སིང་པོར་ཡོད་པ་གསལ་བར་སད་པ་ལས་མངོན་

སུམ་ལ་སྣང་བའི་མེ་འབྱུང་ལ། དེས་ཕན་བཏགས་པའི་སོབས་ཀིས་དུ་བར་སྣང་བའི་

བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པས་དུ་བ་སྐེ་བ་དེས་ན་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་འཐད་པའི་

ཕིར། སེམས་ཙམ་པའི་བཞེད་པ་ལ་འབས་རགས་འདོད་ལུགས་གཞན་དུ་བྱེད་པ་ནི། 

རྣམ་འགེལ་དང་། ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ་གཞན་དུ་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གྲུབ་མཐའ་བཟང་དང་ངན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། །ཚད་མ་

སྐོན་མེད་ཤེས་ལ་རག་ལས་ཤིང་། །དེ་ཡང་ར་བ་མངོན་སུམ་ལ་ཐུག་པས། །མངོན་

སུམ་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསན་པ་ནི། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་
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བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། མངོན་སུམ་བརག་པའི་རབ་

ཏུ་བྱེད་པ་དགུ་པའི་འགེལ་བའོ།།  །།

༼རེས་དཔག་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་རེས་དཔག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དབྱེ་བ་དང་། སོ་སོའི་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ལྟོས་ནས་རེས་དཔག་གི་སྒས་བརོད་པར་

རིགས་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་དེ། རང་དོན་རེས་དཔག་དང་། གཞན་དོན་

རེས་དཔག་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རང་དོན་རེས་དཔག་བཤད་

པ་དང་། གཞན་དོན་རེས་དཔག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་

བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རེས་དཔག་ཚད་མའི་

མཚན་ཉིད་དང་། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་དོན་རེས་དཔག་

གི་མཚན་ཉིད་ནི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལས་ལོག་གྱུར་གི་དོན་མཐོང་བ་སེ་རོགས་

པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རེན་གི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་དང་། དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རགས་ཀི་ལྟོས་གཞི་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ལ་ལྟོས་

པའི་རགས་ཀི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཚུལ་དང་པོའི་ལྟོས་གཞི་དང་། 

རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ལྟོས་གཞི་དང་། དེ་དག་ལྟོས་གཞིར་འཇོག་པའི་འཐད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རེས་སུ་དཔག་བྱའི་སྒ་དོན་སྤིར་བསམ་པ་དང་། སྐབས་སུ་

བབ་པའི་དོན་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རེས་སུ་དཔག་བྱའི་སྒ་
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འཇུག་པའི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། གང་དུ་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ངེས་པ་

དང་། ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་སྒའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་

དང་བསྒྲུབ་བྱ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཕོགས་ཀི་སྒ་སྦྱོར་བའི་ཡུལ་གསུམ་

ཡོད་དེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་བརོད་པ་ལ་དངོས་མིང་ཡིན་ལ་ཕོགས་དེ་

ཡི་ཕོགས་རེས་ཟིན་པའི་ཕིར། རོད་གཞི་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡ་གལ་གཉིས་ལ་

བཏགས་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་ཕོགས་ཆོས་ཞེས་བརོད་པ་ན་

ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སམ། ཆོས་ཀི་ཆོས་སམ། ཚོགས་དོན་གི་ཆོས་ཡིན་སམ་དུ་

དོགས་པ་སྐེ་བས་འཇུག་པ་འཆོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། མིང་ཐམས་

ཅད་སྐབས་སོབས་ཀིས་གོ་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་མིང་བཏགས་མིང་གི་ཁྱད་པར་དང་། དངོས་དང་

བཏགས་པའི་ཆོས་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཆོས་ཅན། ལྟོ་

ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་དེ་ཉིད་གོ་བ་ལ་དངོས་མིང་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརོད་པར་འདོད་པས་

སྔོན་སྦྱར་བའི་དེའི་མིང་གང་ཞིག །དེ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གོ་བའི་ཕིར། རོད་གཞི་དང་

བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་ཕོགས་ཀི་མིང་བཏགས་པའི་མིང་དུ་འདོད་དེ། དེ་ལ་འད་བ་དང་

འབེལ་བའི་སོ་ནས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། དངོས་མིང་དུ་

འཇུག་པའི་ཡུལ་དེ་དང་འད་བའམ་འབེལ་བ་དེ་ལ་བརེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ལས་

བོ་འཁྲུལ་མེད་དུ་མི་སྐེ་ཡང་། བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཡུལ་གཞན་རོགས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཚོགས་དོན་ལ་དངོས་ཆོས་བསམ་པ་དང་། ཡ་

གལ་གཉིས་ལ་བཏགས་ཆོས་བསམ་པའོ། །
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དང་པོ་ནི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་དོན་ལ་ནི་ཕོགས་ཀི་སྒ་དངོས་མིང་

དུ་འཇུག་སེ། དེ་དེའི་མིང་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གདོད་ནས་གྲུབ་ཅིང་དེ་ལ་བཏགས་

མིང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། བཏགས་

པའི་དགོས་པ་དང་། དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་དོ། །དང་པོ་ནི། རོད་གཞི་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆོས་ལ་ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བཏགས་མིང་འཇུག་

པ་ལ་ནི་འད་བ་དང་འབེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟོས་ལ། དེ་གཉིས་རེ་རེ་ཡང་ཕོགས་

མཚན་ཉིད་པའི་ཕོགས་རེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཆོས་ལ་བཏགས་པའི་དགོས་པ་དང་། རོད་གཞི་ལ་

བཏགས་པའི་དགོས་པ་དང་། ཆོས་ཅན་རང་མིང་གིས་སོས་པ་དང་མཚུངས་པའི་རོད་

སྤང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་བསྒྲུབ་བྱར་མིང་བཏགས་པ་དགོས་པ་ཡོད་

དེ། གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཀི་རེས་འགོ་བ། ཞེས་བརོད་ན་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་ཏུ་ལོག་པར་རོགས་པ་མཐོང་བས་དེ་སྤང་བའི་ཕིར་དང་། སེབ་སྦྱོར་གི་ངོར་བྱས་

ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། རོད་གཞི་ལ་ཕོགས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་དགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་

དེ་ཚུལ་དང་པོར་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚུལ་དང་པོ་འཆད་

པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཅན་རང་མིང་གིས་བརོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་རང་མིང་

གིས་བརོད་ན་མི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་ཁ་ཅིག་དང་། མཐུན་དཔེ་

ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བྱས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་

ཚུལ་དང་པོ་གྲུབ་བམ་སམ་པའི་འཁྲུལ་གཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། གཞན་ལ་འཇུག་པ་སྒ་
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འགལ་བ་དང་བཟློས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་སྤོང་བྱེད་པའི་མཐའ་རྣམས་བཀག་ན་

ཡུན་རིང་འགོར་བས་བདེ་བག་ཏུ་མི་གོ་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཅན་གི་སྒ་གསུམ་ལ་འཇུག་པས་རང་མིང་གིས་སོས་ན་

ལོག་རོག་སྐེ་བ་བཞིན་དུ། ཕོགས་ཀི་སྒ་ཡང་གསུམ་ལ་འཇུག་པས་ལོག་རོག་སྐེ་

བའི་ཕིར། རོད་གཞི་ལ་ཕོགས་དང་ཆོས་ཅན་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ལ་འཁྲུལ་

གཞི་ཆེ་ཆུང་མཚུངས་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་པར་ཐལ། རྒོལ་ཕི་རྒོལ་མཁས་པ་ལ་

གགས་པའི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར།

དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ཆོས་དང་འབེལ་བའི་ཕོགས་

ཀི་སྒ་རོད་གཞི་ཉིད་ལ་གོ་བ་ཡིན་པ་གང་པོ་ལ་ལག་ལྡན་བཞིན། ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་

ཞེས་ཆོས་དང་འབེལ་ཡང་ཆོས་ཅན་སྒས་ཚུལ་དང་པོ་ངེས་པར་མི་ནུས་པ་མགོ་

ལྡན་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རེ་རེ་བ་བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་

མ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། སྦྱོར་

བ་སྐོར་གཅིག་པོའི་རོད་གཞི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་སྐབས་

དང་མཐུན་པར་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀི་དཔག་གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་དགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་ཚུལ་དང་པོ་གྲུབ་པ་

ཡིན་ཏེ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱས་པར་ཕོགས་ཆོས་ངེས་བྱེད་ཀི་བསན་

བཅོས་ལོགས་སུ་བཤད་ཡོད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ལྟོས་གཞི་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་

དང་། རང་ལུགས་དགོད་པ་དང་། རོད་སྤང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕོགས་སྔ་མ་
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དང་། དེ་དགག་པ་དང་། བཀག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་མཐུན་

ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྒྲུབ་ཚུལ་དང་

མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀིས་སོང་མི་སོང་ལ་འདོད་པ་ཡང་དོན་འདའོ། །མཐུན་

ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངོས་

འགལ་དུ་བསམས་ནས་ཕུང་གསུམ་བྱུང་བར་དོགས་པ་ལ། སེལ་བས་འཇུག་པའི་

ཚད་མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་རས་ལྡོག་རྣམ་པར་ཕེ་སེ་སྐོན་སྤོང་སྨྲ་སེ། མེ་

དང་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་རས་ལ་བརེན་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ན། རས་ལ་ཁ་ཚོན་ཆོད་

ལ་ལྡོག་པ་ལ་ཕུང་གསུམ་སྲིད་ཀང་སྐོན་མེད་དེ། དེ་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་སྐབས་

མིན་པའི་ཕིར་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀི་ཐ་སད་བྱ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལྡོག་པ་ལ་

བརེན་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ལྡོག་པ་ལ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ལ་རས་ལ་ཕུང་གསུམ་སྲིད་

ཀང་སྐོན་མེད་དེ། དེ་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་སྐབས་མིན་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་

རས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལྡན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་ཆོས་

སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རང་ལྡོག་ལ་བརེན་པར་སྒྲུབ་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དཔེར་ན་བྱས་པ་སྒ་མི་

རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པ་ལ་བྱས་ལྡོག་དེར་མཚོན་ནུས་ཀང་། བྱས་

པ་ཡིན་ན་དེས་མ་ཁྱབ་པ་དང་། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་སྒ་ཡིན་ན་མི་རག་པས་

ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་

པ་མི་འཐད་པ་དང་། རས་ལྡོག་ཕེ་སེ་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་དང་། རང་ལྡོག་ལ་བརེན་ཏེ་
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སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་མི་འཐད་

པ་དང་། དཔད་ན་རྣམ་བཞག་འཇིག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རས་ལྡོག་ཇི་ལྟར་ཕེ་ན་ཡང་

སྦྱོར་བ་སྐོར་ཅིག་གི་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཉིད་དུ་ངེས་མི་ནུས་

པར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་རས་ལྡོག་ཀང་

མཁས་པ་རྣམས་ལ་གྲུབ་པར་མཐོང་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རས་ལ་བརེན་པའི་ཆོས་

སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རས་ལ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ན། ལ་མེ་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐ་བོའི་རགས་རས་སུ་

བཀོད་པའི་ཚེ། སྐ་བོའི་རས་ཕུང་གསུམ་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

སྐ་བོའི་རས་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན། རླངས་པའང་མེ་ཡོད་དུ་འགྱུར་ལ། མི་མཐུན་

ཕོགས་ཡིན་ན་དུ་བའང་མེ་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཉིས་ཀ་སྲིད་ན་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་

ཆོད་པ་ཉམས་སོ། །གཞན་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལྡོག་པ་ལ་ཁ་ཚོན་

ཆོད་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བས་བྱས་པ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་

ཏུ་མཚོན་པའི་ཚེ། ཤེས་བྱ་ཙམ་ལྡོག་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་

གསུམ་ཞུགས་པར་ཐལ་ལ། མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན་དེས་ཚུལ་གསུམ་ལ་ཁྱབ་ན་

འགལ་བར་འགྱུར་ལ། མ་ཁྱབ་ན་ཚུལ་གསུམ་ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་སྦྱར་བར་བྱ་སེ། འདིས་ཀང་བོ་ངོར་ཕུང་གསུམ་བཞེད་པའི་

དོན་ཡིན་གི། དོན་ལ་ཕུང་གསུམ་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་གཞན་ལ་གནོད་པ་

བསན་པ་འདི་དག་རང་ལྡོག་གཞི་ལྡོག་མ་ཕེད་པའི་སྐོན་དུ་མར་འགྱུར་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། བརགས་ན་མི་འཐད་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། རྣམ་

བཞག་འགལ་བ་དང་། སོབ་དཔོན་གི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རས་
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ལྡོག་ལ་བརེན་པའི་ཁ་ཚོན་གཅོད་པའི་རྣམ་བཞག་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། བོ་ངོར་

དེ་མ་ཡིན་བཅད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་དོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་ན་ནི། ཚད་མའི་ཡུལ་མི་

ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། བོ་ངོར་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་ན་ནི་མེ་ཡོད་དུ་ངེས་པ་དང་མེ་མེད་དུ་

ངེས་པ་དང་། མེ་ཡོད་མེད་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་གཞི་གསུམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །སྦྱོར་བ་སྐོར་ཅིག་གི་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་སྤིར་དངོས་འགལ་

མ་ཡིན་པ་བསན་བཅོས་འདིའི་བཞེད་པར་འདོད་པ་དག་ཉོན་ཅིག །འོ་ན་མེ་ཡོད་མེད་

ཀང་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་ཡོད་དུའང་མ་ངེས་མེ་མེད་དུའང་མ་ངེས་

པའི་གཞི་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། རགས་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་

བངས་སོ། །འདོད་ན་དངོས་འགལ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས། དེ་

དག་ནི་ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ལྡོག་

པར་བྱེད་དོ་ཞེས་སྦྱོར་བ་སྐོར་ཅིག་གི་ཕོགས་གཉིས་དངོས་འགལ་དུ་གསུངས་པ་

མ་གཟིགས་པ་དང་མ་དགོངས་པ་ག་ལ་སྲིད།

གཉིས་པ་ནི། སྦྱོར་བ་སྐོར་ཅིག་གི་ལྟོས་གཞི་དང་པོ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གང་དུ་ཡང་མ་

ངེས་པའི་ཕོགས་སུ་མི་འདོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་ཚེ་ཕི་རྒོལ་

གི་ངོར་ཡང་ཕོགས་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་ཕུང་གསུམ་མེད་པ་ཉམས་

སོ། །འདོད་ན། ལུགས་འདི་ལ་ཕོགས་ཆོས་མཚན་ཉིད་བཞག་པར་དཀའ་མི་ནུས་པར་

ཐལ། ལྟོས་གཞི་དང་པོ་མི་འདོད་པའི་ཕིར། ཕི་རྒོལ་གིས་ལྟོས་གཞི་དང་པོ་མཐུན་

ཕོགས་སམ་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་སུ་ངེས་ན་ལྟོས་གཞི་གཞན་གཉིས་ཀི་མེ་ཡོད་དུ་
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ངེས་པ་དང་། ཆུ་ཀླུང་མེ་མེད་དུ་ངེས་པའི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བརོད་པ་རབ་ཏུ་དཀའ་བ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ངེས་པའི་སྔར་ཕུང་གསུམ་མེད་ན་མི་

མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་ལྡོག་པ་ངེས་པ་དང་། མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་

རེས་འགོ་ངེས་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བྱ་མ་ངེས་པའི་སྔར་རོད་གཞི་དེ་མེ་མེད་

ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕོགས་ཆོས་དང་ནི་མཐུན་

ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་པོ་བྱས་པ་དེ་ཉིད་སྒ་རག་མི་རག་གང་དུ་སྒྲུབ་ཀང་

ཕོགས་ཆོས་དང་རག་པར་སྒྲུབ་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་རག་པར་སྒྲུབ་ན་མཐུན་

ཕོགས་ཞེས་གཅིག་ལ་ལྡོག་པས་འབྱེད་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་

ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་

དངོས་ཀི་མ་ངེས་པ་ག་ལ་སྲིད་མི་སྲིད་པར་ཐལ། རགས་ཀུན་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་

ཕོགས་གང་རུང་གཅིག་གི་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བར་གྱུར་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །མ་གྲུབ་

ན། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་གི་དངོས་འགལ་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །ཁ་ཅིག་ཆོས་

ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་དོན་མཐུན་ཕོགས་ཉིད་ཡིན་ན་དེའི་ཡན་ལག་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་

ཀང་དེ་ལྡན་ཉིད་དེ་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་དབྱུག་པ་

གྲུབ་པས་དབྱུག་པ་ཅན་གྲུབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། རགས་ཀི་ལྟོས་གཞི་གསུམ་དུ་འདོད་པ་འགལ་བར་ཐལ། ཤེས་

བྱ་ཡིན་ན་སྦྱོར་བ་སྐོར་ཅིག་གི་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་གང་རུང་དུ་

ངེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་ཀི་ལྟོས་གཞི་གཉིས་སུ་ངེས་པ་འདོད་ན་ནི་དེ་ལ་

ལྟོས་པའི་རགས་ཀང་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་ཁོ་ནར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །བཞི་པ་ནི། 
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རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གཞི་གང་

ཡིན་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་སོབ་དཔོན་མི་བཞེད་དེ། ལ་

མེ་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་མེ་ཡོད་དུ་ངེས་ན་མཐུན་ཕོགས་དང་། མེ་མེད་དུ་ངེས་ན་མི་

མཐུན་ཕོགས་དང་། གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་གཞི་ཚད་མས་ངེས་པ་དེ་ཕུང་པོ་

གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕོགས་གཉིས་སྤིར་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་

ནི། འགེལ་བར་དངས་པའི་རྣམ་ངེས་ཀི་གཞུང་གི་དོན་མ་རོགས་པ་དང་། དེའི་དོན་

སྡུད་པ་ན། དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་གི་ལྟོས་གཞི་ཡིན་པས་བོ་ངོར་ཕུང་གསུམ་དུ་

གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་མ་མཐོང་བར་གསལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། རས་ལྡོག་སོ་སོར་ཕེ་ནས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་གཉིས་སུ་

འབྱེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རས་ལྡོག་སོ་སོར་ཕེ་བ་ཡི་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་

རིགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་རེས་སུ་འཇུག་ན་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་འཇིག་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། རས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་དེ་མ་ཡིན་བོ་ངོར་བཅད་པ་ལ་མི་ལྟོས་ན་དེ་འད་

བའི་རང་མཚན་རོག་པའི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་ལ། ལྟོས་ན་ལྡོག་པ་སྤངས་པའི་རས་ལ་

དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། རང་ལྡོག་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་

པ་ཡི་ཚུལ་འདི་བརགས་ན་སིང་པོ་མེད་པར་ཐལ། བྱས་པ་ལ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས་བརེན་པ་འདི་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་ཚུལ་དུ་བརེན་ན་འབས་

རང་ལས་མ་འདས་ཤིང་། དེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པའི་བརེན་ཚུལ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་

དང་། བོས་རང་ལྡོག་ལ་བརེན་པར་གཟུང་བ་ཙམ་ཡིན་ན་དེ་ཙམ་གིས་བརེན་པར་མི་

འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །
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གསུམ་པ་བཀག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་སྤང་བ་ལ་རོད་པ་ནི། མཐུན་ཕོགས་མི་

མཐུན་ཕོགས་གཉིས་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཆོས་ངེས་པའི་རེས་

སུ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པའི་ལྡོག་པ་དང་། མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་

རེས་འགོ་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས་རོད་གཞི་རག་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། མི་རག་པར་ངེས་

པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་བཞག་འཇིག་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། ཚད་མའི་དགག་སྒྲུབ་

མཐུན་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀི་བྱེད་པས་མིན་པར་ཐལ། ཚད་མའི་

སོབས་ལས་འོངས་པའི་འགལ་འབེལ་ངེས་པས་འགྲུབ་པའི་ཕིར། འདིར་ཡང་འགེལ་

པར་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་

གསུངས་པས་སོ། །གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གཉིས། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ངོས་བཟུང་

བ་དང་། དེའི་ལྟོས་གཞི་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་

ངེས་པ་འབེལ་བ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ། རགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་འབེལ་

སོབས་ཀིས་རགས་སྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་རེས་འགོའི་ཚུལ་དང་། 

མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ལྡོག་པའི་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་དཔད་པ་དང་། རགས་

ཀི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། གཞན་སེལ་གི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རབ་ཏུ་

དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། མཐུན་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། 

རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་རོད་གཞི་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆོས་ཀི་སྤིས་མཚུངས་པ་མཐུན་ཕོགས་དང་། མི་མཚུངས་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་

ཏེ་ཕོགས་གཉིས་ཡིན་ནོ། །ཕོགས་དང་མཐུན་པ་དང་། མཐུན་པའི་ཕོགས་ཞེས་སྒ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 178  

བཤད་པ་ཡིན་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་གཞལ་བྱའི་རགས་ཀིས་སྒ་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །མཚན་ཉིད་ནི་སྒྲུབ་

ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀི་སྤིས་དོན་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་ཞེས་

བྱའོ། །མི་མཐུན་ཕོགས་དབྱེ་ན། ལ་ལ་མེ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་མེ་མེད་མེད་པ་མི་མཐུན་

ཕོགས་དང་། གང་རེག་འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་། རེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་

གཞན་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་སོ། །སྔ་མ་ལས་དངོས་སུ་ལྡོག་པར་རོགས་ཤིང་ཕི་མ་

གཉིས་ལས་ཤུགས་ཀིས་ལྡོག་པར་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཐུན་ཡུལ་ཕོགས་ཀང་ཕོགས་ཚོད་དོན་དང་། 

གཉིས་ཀའི་སྒ་དོན་དང་མཐུན་པ་ལ་བརོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་བཏགས་པ་

པའི་གཞན་སེལ་ཉིད་ཡིན་གི་གཉིས་པོ་མིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། འདི་ལ་གཞན་

གི་ཀན་ཀ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་དུས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པར་ངེས་པ་ན། རོད་གཞི་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པར་ངེས་དགོས་པ་དང་། 

གཞལ་བྱས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་མི་སྲིད་པར་ཐལ། སྒ་དང་རག་པར་

མཐུན་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། རོད་གཞི་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་ཐལ། རང་

ཉིད་རང་དང་མཐུན་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་སྐོན་གསུམ་མེད་པར་ཐལ། རོད་པ་

དེ་དག་སྒ་བཤད་འཇུག་མ་ཕེད་པའི་སྐོན་ཡིན་ཞིང་། དང་པོ་ལ་མཐུན་དཔེ་མཐུན་

ཕོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཉིས་པ་ལ་རག་པ་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་

རེས་འགོ་བྱེད་པས་འགལ་རགས་སུ་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་པའི་ཕིར་དང་། རོད་གཞི་

ཉིད་མཐུན་ཡུལ་ཡིན་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། གཞུང་གི་
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དགོངས་པའང་ཁོ་བོ་ཅག་གི་བཤད་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་

ལ་ཡོད་ཅེས་པའི་ངེས་བཟུང་གིས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་གཅོད་ཀི། རོད་གཞི་

ལ་ཡོད་པ་མི་གཅོད་པར་མ་ཟད་དེ་ལ་ཡོད་པ་གྲུབ་ཟིན་སྡུད་པའི་ངེས་བཟུང་དུ་

གསུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རས་ལྡོག་སོ་སོར་ཕེ་ནས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་རིགས་གཉིས་

སུ་འབྱེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རས་ནི་དངོས་པོ་ལས་གཞན་མིན་ལ་གཞན་སེལ་

ལས་གཞན་པའི་ལྡོག་པ་མེད་པ་དེས་ན་རས་ལྡོག་གཅིག་ཉིད་དུ་འཁྲུལ་པ་ཉིད་ལ་

དགག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི། རས་ལ་འཁྲུལ་མེད་དུ་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། དོན་དང་ཐ་སད་གང་སྒྲུབ་ཀང་རོག་པས་སྒ་དོན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་

ནས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ཁོ་ནར་ཟད་དེ། དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོར་མེད་པ་

དང་གཉིས་ཀ་ལ་བརེན་ནས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་ཚེ་རོག་པས་སྒ་དོན་གསུམ་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ཉིད་ཀིས་དོན་དང་ཐ་སད་ཀི་ཆོས་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་རོད་སྤོང་ལ་གཉིས། རིགས་པས་མི་འཐད་པ་སྤང་བ་དང་། ལུང་དང་

འགལ་བ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐོག་མར་ཕོགས་གཉིས་སུ་བཅད་ན་མི་འཐད་

པ་སྤང་བ་དང་། རགས་དང་དགག་བྱ་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་པ་

ནི། དུ་བའི་རགས་ལས་མེ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་སྐ་བོའི་རས་ཕོགས་གཉིས་གང་དུ་འདུ་དཔད་

པ་དང་། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ལས་བྱས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་སྒྲུབ་

པའི་ཚེ་ཤེས་བྱ་ཙམ་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་དཔད་ན་རས་ལྡོག་མ་ཕེ་

བས་ཁྱེད་ཀི་ཚད་མ་འཇིག་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུགས་འཐད་པར་
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ཐལ། དུ་བ་དང་ནི་ཚུལ་གསུམ་གི། །གཞན་སེལ་གཉིས་པོ་སྐ་བོ་དང་། །ཤེས་བྱ་

གཉིས་པོ་ལོག་པ་དང་། །ལྡོག་པ་གཉིས་ལ་འབེལ་བས་དུ་བའི་སྐ་བོ་མཐུན་ཕོགས་

དང་། དུ་མིན་གི་སྐ་བོ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་། སྐ་བོ་ཙམ་གཉིས་ཀའི་ཆོས་དང་། ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བའི་ཤེས་བྱ་མཐུན་ཕོགས་དང་། མ་ཚང་བའི་ཤེས་བྱ་མི་མཐུན་ཕོགས་

དང་། ཤེས་བྱ་ཙམ་གཉིས་ཀའི་ཆོས་བོ་ངོར་ཕུང་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལན་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

རགས་དགག་བྱའི་ཆོས་ལྡན་ལས་ལྡོག་གམ་དགག་བྱའི་ཆོས་ལས་ལྡོག །རགས་

ཀིས་དགག་བྱའི་ཆོས་ལྡན་འགོག་གམ་དགག་བྱའི་ཆོས་འགོག་ཅེས་རོད་པའི་ཆོས་

དང་རགས་ཀི་ཕོགས་གཉིས་ཀི་རོད་པ་བཞིའི་གཞན་ལན་འཁྲུལ་བར་ཐལ། མེད་

དགག་གི་ཐ་སད་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པ་འོས་མེད་དུ་བྱས་ནས་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་

ལ། དེ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། རོད་པ་དང་པོ་ནི། རགས་དགག་བྱའི་ཆོས་ལྡན་ལས་ལྡོག་

ན་སོང་ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དགག་བྱ་བཀག་ནས་ཆོས་གཞན་མི་འཕེན་པ་

རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མེད་དགག་གི་ཐ་སད་ལས་ཀང་ལྡོག་

པར་ཐལ། དེ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པས་དགག་བྱའི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

རགས་དེ་ལ་རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་དང་། རོད་པ་གཉིས་པ། རགས་དགག་བྱའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་ན་མེད་དགག་གི་

ཐ་སད་མེད་དགག་གི་ཐ་སད་ཀིས་སོང་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དགག་བྱ་བཀག་ནས་ཆོས་

གཞན་འཕེན་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ། ཆོས་ཅན་གི་ལྡོག་པ་དེ་ཉིད་དགག་བྱའི་

ཆོས་ཡིན་པས་དེ་ལས་ལྡོག་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ལ། ལན་
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དུ། དགག་བྱའི་ཆོས་ལྡན་ལས་ལྡོག་ལ་རེས་འགོ་ནི་རགས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལྡན་ལ་

འཇུག་པས་སྐོན་མེད་ཟེར་བ་དང་། རོད་པ་གསུམ་པ། རགས་ཀིས་དགག་བྱ་འགོག་

པའི་ཚེ་དགག་བྱའི་ཆོས་ལྡན་འགོག་ན་རགས་སྔ་མ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་འགོག་པས་

འགལ་བར་ཐལ་ལ། དགག་བྱའི་ཆོས་འགོག་ན་རགས་གཉིས་པ་འགལ་ཁྱབ་

དམིགས་པའི་རགས་དེ་ཆོས་ཅན་འགོག་པས་འགལ་བར་ཐལ་ལོ་ཞེས་པ་ལ་ཡང་། 

ལན་སྔ་མ་དེ་ཉིད་འདེབས་པ་དང་། དེ་ཡན་ཆད་རོད་པ་བཞིར་དབྱེ་ཡང་རུང་བསྡུ་ན་

གཉིས་སུ་འདུས་སོ། །

རོད་པ་གསུམ་པ། སོང་ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མེད་

དགག་གི་ཐ་སད་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན་དེ་ལ་སྒྲུབ་ཆོས་དོར་བ་བརེན་པར་ཐལ་བ་

དང་། མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན་དེ་ལ་རགས་ཞུགས་ན་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་

དང་། མ་ཞུགས་ན་རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའི་རོད་པ་ལ་རང་ལྡོག་གཞི་ལྡོག་ཕེ་

ནས་ལན་འདེབས་པ་དང་། རོད་པ་བཞི་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བས་བྱས་

པ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཚུལ་གསུམ་དེ་

མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བར་ཐལ་ལ། མི་

མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད་ལ་མཚོན་བྱ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ལ་

ཡང་། རང་ལྡོག་གཞི་ལྡོག་ཕེ་ནས་ལན་འདེབས་མོད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གི་རང་ལྡོག་

ཕུང་པོ་གསུམ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐོན་མེད་པའི་རྣམ་

བཞག་འཐད་པར་ཐལ། མེད་དགག་གི་ཐ་སད་མེད་དགག་ཡིན་པ་དང་ཚུལ་གསུམ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 182  

གི་སྤི་ལྡོག་བོ་ངོར་ཕོགས་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལུང་འགལ་སྤང་བ་ནི། རྣམ་ངེས་ལས། དེ་ལྟ་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ལ་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་དོན་ལ་ཕུང་

གསུམ་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་མི་འགལ་ཏེ། བོ་ངོར་ཕུང་གསུམ་

ཡོད་པ་དང་དོན་ལ་ཕུང་གསུམ་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་དགོངས་

ནས་རྣམ་ངེས་ལས། དེའི་ཕིར་ཆོས་རྣམས་ཀི་འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པ་ཕོགས་རྣམ་

པར་བཞག་པ་ལ་མི་ལྟོས་པ་དེ་དག་ནི། ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པས་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ལྡོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མཐུན་

ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དག་འདི་དག་ལ་མིག་

ཕེ་ལ་ལྟོས་ཤིག །

གསུམ་པ་དེ་དག་ལྟོས་གཞིར་འཇོག་པའི་འཐད་པ་ནི། རོད་གཞི་དང་མཐུན་

དཔེ་དང་མི་མཐུན་དཔེ་ཚུལ་གསུམ་གི་ལྟོས་གཞིར་བཟུང་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

ཇི་སེད་རགས་སུ་བཀོད་པར་གྱུར་པ་དེ་སེད་ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་མ་གྲུབ་རོགས་པའི་

གཞི་ཕོགས་གསུམ་ལ་ལྟོས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་ཡང་དག་གི་མི་མཐུན་དཔེ་

མ་གྲུབ་ན་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དངོས་སུ་གང་

རུང་མ་ཚང་ཡང་སྐོན་ཡོན་བརིས་པའི་ལྟོས་གཞི་ཉིད་དུ་འདོད་དགོས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཐུན་དཔེར་རི་བོང་གི་རྭ་

བཀོད་པ་སྐོན་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །ལུགས་འདི་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རས་ལྡོག་སོ་

སོར་ཕེ་ནས་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་སུ་རོད་པའི་ཉེས་པས་མི་
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གནོད་དེ། རས་ལྡོག་གང་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་དགག་སྒྲུབ་གཞན་སེལ་བའི་སོ་

ནས་བྱེད་ཅིང་། དེ་ལྟར་ཤེས་ན་ཚད་མའི་འཇུག་ལྡོག་གི་ཡུལ་ལ་མཁས་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་ལྟོས་པའི་རགས་ཀི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ། ཡང་དག་དང་། 

ལྟར་སྣང་དང་། དེ་དག་གི་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི་ངོས་བཟུང་བ་དང་། མཚན་གཞིའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ངོས་བཟུང་བ་དང་། མཚན་ཉིད་དུ་འགོ་བའི་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་དང་། 

རོད་པ་སྤང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་མུ་སེགས་སྣོད་ཀི་རེ་གཞན་དུ་

མི་འཐད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚུལ་གཅིག་ནས་ནི་དབང་ཕྱུག་སེ་ཚུལ་དྲུག་གི་བར་ཉི་ཚེའི་

ཚུལ་གཞན་འདོད་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། གཞན་ལ་དགོས་ནུས་མེད་ཅིང་ཚུལ་གསུམ་

དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནས་མཚོན་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་འགེལ་པར་ཤེས་

པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་འབེལ་བ་ངེས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་སྐོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པར་མཚོན་ནུས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་འགོ་

ཁྱད་པར་ཅན་ནམ་ལྡོག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཡང་ན་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་རགས་ཚུལ་

གཉིས་པ་ཅན་དང་རེས་འགོ་ཙམ་ལྡོག་པ་ལ་འཁྲུལ་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ལྡོག་པ་

འདུས་ན་རེས་འགོས་ལྡོག་པ་འཕེན་པ་མི་འཐད་ཅེས་རེས་འགོ་ཡིས་ལྡོག་པ་འཕེན་
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པའི་སྐོན་གཉིས་མེད་པར་ཐལ། འབེལ་བ་ངེས་པས་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ངེས་

པ་དང་དོན་གཅིག་པས་ཚུལ་གསུམ་ཁོ་ནར་འདུས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག །རང་གི་ལུགས་དང་། རོད་པ་སྤང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལ་གསུམ་ངེས་སུ་རུང་བ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་མིན་

པར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མ་གྲུབ་པ་དང་མ་ངེས་པར་སོང་བའི་

གཏན་ཚིགས་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་ངེས་རུང་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་

ཚུལ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་དོན་སྐོན་སེལ་བ་དང་བོ་སྐོན་སེལ་བའི་ཚུལ་

གཉིས་གཉིས་དགོས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་

ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་

བྱ་གོ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་ཚུལ་

གསུམ་ཚད་མས་ངེས་དགོས་པར་སོན་པ་ཡིན་གི། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའི་སོབས་

ཀིས་ངེས་པ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བྱེད་པ་ནི་རྣམ་བཞག་མ་ཆགས་པ་

ཡིན་ལ། རྣམ་ངེས་ལས། ཐ་མར་སོས་པའི་ངེས་པ་ཉིད་ནི་ཚུལ་གསུམ་ཀ་ལ་ལྟ་བར་

བྱའོ། །ཞེས་བཤད་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་དགོས་པའི་

དོན་ཡིན་ཏེ་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མས་ངེས་པ་དགོས་པར་བསན་པ་འདི་ལ་མྱུ་གུ་དངོས་སུ་མི་སྐེད་པའི་སྒོམ་ནང་གི་

ས་བོན། ས་བོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། རགས་མ་ཡིན་པ་ལས་རགས་འཛིན་གི་

སེམས་སྐེ་བར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཞན་གི་ཀན་ཀ་མེད་པར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་
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ཚད་མས་མ་ངེས་པར་ལོག་གྱུར་གོ་བྱེད་ཡིན་ན་སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལོག་གྱུར་

མཐའ་དག་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར། ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་ན་དོན་ཆོས་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་བ་དང་། རྒྱུ་འབས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་ཡོང་ཚུལ་

འགེལ་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གསུམ། གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་

དང་། རང་གི་ལུགས་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་རོད་གཞིས་ཁྱད་

པར་དུ་བྱས་པ་རགས་ཀི་མཚན་གཞིར་འདོད་པ་དཔད་ན་མི་འཐད་པར་ཐལ། བྱས་

པ་སྒས་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཤིང་བྱས་པ་མཚན་གཞིར་འདོད་

པ་ལྟ་བུ་མི་ལྡན་གཅོད་པ་རོད་གཞི་ཡིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་དོན་ཡིན་ན་འུ་བུ་

རོད་པ་མེད་ལ། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་མཚན་གཞིར་

འདོད་ན་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ཆོས་དང་

བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དེ་དང་འད་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་སེལ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་

བཞག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཡང་དག་པའི་རགས་ཀི་མཚན་གཞི་གང་ཡིན་ཞེས་འདི་

ན། བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་གཞན་སེལ་ཡིན་ཞེས་བརོད་རིགས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། འདི་ལ་རགས་ཀི་སྤི་མེད་དོ་ཞེས་པའི་གཞན་གི་ཀན་ཀ་མེད་པར་ཐལ། 

གཞན་སེས་འདོད་པ་ལྟར་རས་ཀི་སྤི་མེད་ཀང་སེལ་བའི་སྤི་མི་འགལ་བའི་ཕིར། 

ཚུལ་གསུམ་གཅིག་ཆར་ངེས་དགོས་ན་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ལ། རིམ་ཅན་དུ་ངེས་པས་ཆོག་ན་མཉན་བྱ་ཡང་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་
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ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དང་པོར་རིམ་གིས་ངེས་ལ་ཕིས་གསུམ་ཀ་ལ་

དན་པའི་འདུ་བྱེད་མ་ཉམས་པས་སྐོན་མེད་ལ། མཉན་བྱ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ངེས་ཟིན་

མ་བརེད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་སྔར་མ་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཕིས་ངེས་པ་བྱར་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་མཚན་གཞིའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ། ཇི་ལྟར་འབྱེད་པའི་ཚུལ་དང་། 

ཕེ་བའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བྱ་བ་དང་། དེ་དག་གི་འབེལ་བ་ལ་ལོག་རོག་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ངོ་བོའི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། སྦྱོར་བའི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། 

རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཡི་གཏན་ཚིགས་

ཆོས་ཅན། དབྱེ་བའི་སོ་ནས་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། མེད་དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་རགས་

དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བ་དང་འབེལ་བའི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། སྒྲུབ་ཚུལ་

གིས་དབྱེ་བ་དོན་དང་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ངོས་ནས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་དབྱེ་བ་

གགས་པ་དང་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀི་རགས་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྦྱོར་བའི་སོ་ནས་གསུམ་སེ། འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་

གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། སྒྲུབ་རགས་གཉིས་སུ་འབྱེད་ན་དགག་

རགས་ཀང་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་དང་། འབེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་

བས་བཞིར་འགྱུར་ལ། དེ་གཅིག་ཏུ་སྡུད་ན་སྒྲུབ་རགས་ཀང་གཅིག་ཏུ་འདུས་པས་

རགས་གསུམ་གི་གངས་ངེས་མི་འཐད་ཅེ་ན། གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀི་གགས་པ་སྦྱོར་བ་

ཡི་སོ་ནས་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་གསུམ་དུ་ངེས་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། འབེལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་རགས་གསུམ་དུ་ངེས། 

བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་སུ་ངེས་ཤིང་། སྒྲུབ་པ་ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་རགས་སུ་
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བཀོད་པ་དང་། ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་རགས་སུ་བཀོད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། དགག་པ་ལ་

དེ་ལྟར་གཉིས་མེད་པས་རགས་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མ་དམིགས་པ་དང་། རང་བཞིན་དང་། འབས་བུའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། དགག་རགས་ཀི་འབེལ་བ་ངེས་པའི་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དགག་བྱ་འགོག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འབེལ་ཡུལ་མ་

དམིགས་པའི་དབྱེ་བ་དང་། འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་དབྱེ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། འབེལ་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་མི་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་བཞི་

ཡོད་དེ། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དངོས་དང་། རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་

དང་། ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པ་དང་། དངོས་འབས་མ་དམིགས་པའི་རགས་རྣམས་

ཡོད་པའི་ཕིར།

དཔེ་རྣམས་ནི་གོ་བར་སའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དབྱེ་བ་དང་། སོ་སོའི་

དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འགལ་བ་དམིགས་པའི་དགག་རགས་ཡང་དག་དེ་ཡང་ཆོས་

ཅན། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པ་དང་། ཕན་

ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར།གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དབྱེ་བ་དང་། ཕན་ཚུན་སྤངས་

འགལ་ལ་བརེན་པའི་དབྱེ་བ་ཉིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལུགས་

དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །མེ་དང་ཙནྡན་གི་མེ་དང་དུ་

བ་དང་མེ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞིར། གང་རེག་སོགས་
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བཞི་ཡོད་ཀང་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་བ་འགོག་པ་ན་གང་རེག་དང་བ་མོའི་

རེག་པ་དང་། གང་རེག་གི་འབས་བུ་སྤུ་ལོང་བྱེད་དང་། གང་རེག་གི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་

པ་ཐོགས་མེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་། ཚ་རེག་གི་

སྐོར་བཞི་ཀ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚ་རེག་སྐོར་བཞིས་གང་རེག་སྐོར་བཞི་བཀག་

པས་སྦྱོར་བ་བཅུ་དྲུག་ཟེར་རོ། །དེ་དགག་པ་ནི། མེའི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐ་མ་རགས་

སུ་བཀོད་ནས་གང་རེག་གི་སྐོར་བཞི་འགོག་མི་ནུས་པར་ཐལ། མེའི་རྒྱུ་ཙམ་ནི་གང་

རེག་འགོག་པ་ལ་འཁྲུལ་ལ། མེའི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མེ་མིན་པས། དེས་

གང་རེག་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་མིན་ཞིང་། དེ་ལ་རིགས་འདའི་རྒྱུན་མེད་པས་མངོན་

སུམ་གིས་ངེས་མི་ནུས་པའི་ཕིར།

ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། མེའི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐ་མ་སྣང་རུང་

གི་གཞི་ལས་མེ་ཡང་སྣང་དུ་རུང་བས་རགས་དགོས་ན་རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་

འཐད་ལ། མེ་སྣང་དུ་མི་རུང་ན་ཅིག་ཤོས་ཀང་སྣང་དུ་མི་རུང་བས་འགལ་རྒྱུ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་མི་སྲིད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བསྒྲུབ་བྱ་མེ་སྒྲུབ་པ་ལ་

མི་རུང་ཡང་། གང་རེག་འགོག་པ་ལ་རུང་བར་ཁ་ཅིག་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཁྱད་

པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དགག་བྱ་འགོག་ནུས་ཀི་འགལ་དམིགས་ཀི་དབྱེ་བ་གཞན་མི་

འཐད་པར་ཐལ། གཞུང་ལས་དགག་རགས་ཀི་དབྱེ་བསྡུའི་རྣམ་བཞག་མང་དུ་བཤད་

ཀང་དགག་བྱ་འགོག་ནུས་ཀི་འགལ་དམིགས་སྔ་མ་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ལ། འགལ་རྒྱུ་

དམིགས་པ་བཞི་པོ་མི་འཐད་པའི་ཕིར།སྔོན་གི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་གཙང་ནག་པ་
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བརོན་འགྲུས་སཻངྒ་ནི། ཛེ་ཏ་རི་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས། དགག་

རགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འབྱེད་ཚུལ་འབེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པ་བཞི་དང་། འགལ་

དམིགས་ལ་གཞི་འགར་མེས་གང་རེག་འགོག་པ་ལ་རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་

དང་། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བྱེད་འགོག་པ་རྒྱུ་འགལ་དམིགས་དང་། བ་མོའི་རེག་པ་

འགོག་པ་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་དམིགས་དང་། གང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་འགོག་པ་

འབས་བུ་འགལ་དམིགས་ཏེ་བཞི་དང་། ཡང་དུ་བ་དག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་

པའི་གཞིར། གང་རེག་འགོག་པ་འགལ་འབས་དམིགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དགག་

བྱའི་ཆོས་ཕི་མ་བཞི་རིམ་བཞིན་དུ་འགོག་པ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་

པ་དང་། ཁྱབ་བྱེད་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་དང་། འབས་བུ་དང་འགལ་

བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་འགལ་འབས་དམིགས་པའི་སྐོར་བཞི་དང་། ཡང་ཙནྡན་

གི་མེས་ཁྱབ་པར་གནོན་པའི་གཞིར། དགག་བྱའི་ཆོས་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འགོག་

པ་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་དང་། ཁྱབ་

བྱེད་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་དང་། འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱ་

དམིགས་པ་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་སྐོར་བཞི་དང་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བྱེད་དོ། །ཁ་ཆེ་ཛྙ་

ན་ཤིས། མེ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་བཞི་པོ་འགོག་པ་དགག་རགས་ཉི་ཤུར་

འབྱེད་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀི། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་དང་། རིག་ཐིགས་སུ་བཅུ་དང་བཅུ་

གཅིག་པ་ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་བརེན་པ་ལས་མི་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕན་ཚུན་སྤངས་པ་དངོས་ལ་ནི་རགས་དང་རགས་ཅན་ཡང་དག་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའི་རགས་ལ་ཕོགས་ཆོས་ངེས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་
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ངེས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་པས་སོང་སེ། བྱས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་

ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་དེ་ཡིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་སྐོན་མེད་

ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དགག་

བྱའི་ཆོས་ཀི་ཁྱབ་བྱེད་དང་དངོས་འགལ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཐ་

སད་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཡིན་གི། འགལ་དམིགས་སྔ་མ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་བྱས་ན་

འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བྱའོ། །ཚད་མས་གནོད་པའི་འགལ་བ་

ལ་བརེན་པའི་འགལ་བ་དམིགས་པ་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བ་དམིགས་པར་འདུས་ཏེ། 

དེ་ལ་ལྟོས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། སྤིར་རགས་ཡང་དག་གི་རགས་དང་

དགག་བྱའི་ཆོས་ཚད་མས་གནོད་འགལ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་བརྒྱུད་འགལ་གི་ཁྱབ་

པས་ཚད་མས་གནོད་འགལ་ལ་དངོས་དང་། ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པའི་འགལ་

བ་ཞེས་གཉིས་སུ་འབྱེད་པ་ནི་རོངས་པ་ངོ་མཚར་སྐེད་པའི་རྣམ་བཞག་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་

ནི། དགག་རགས་ལ་དངོས་པོའི་འབེལ་བ་འདོད་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་

བརེན་པའི་འགལ་དམིགས་ལོག་འབེལ་དེ་བྱུང་འབེལ་ལ་བརེན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

དངོས་པོའི་འབེལ་བ་བཀག་ཟིན་ཅིང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་

དམིགས་རགས་ལོག་ཚོགས་པས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལོག་སྐེད་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། མེ་

སོབས་ལྡན་སོགས་བཞི་པོ་མེད་པའི་ཚོགས་པས་ངེས་པར་གང་རེག་སྐེད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། རེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་སྐེད་པའང་སྲིད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ལྷན་ཅིག་

མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་ལོག་འབེལ་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 
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འབེལ་ཡུལ་ལོག་པས་འབེལ་ཆོས་ཉིད་ལྡོག་པས་བཟློག་འབེལ་རོག་པའི་བོ་ངོར་གྲུབ་

པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པ་ལ་ལོག་འབེལ་

ཡོད་ཀང་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པའི་འབེལ་བ་མི་འཐད་དོ། །

གཉིས་པ་རང་བཞིན་གི་རགས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་

ནི། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་བདག་གཅིག་ཡིན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་གང་

ཞིག །དེའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་ན་དགག་པ་མ་ཡིན་པའོ། །གཉིས་པ་

ནི། སྒྲུབ་རགས་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་སྒྲུབ་པ་རང་བཞིན་

གི་རགས་ཡིན་ལ་དེ་ལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ངོས་ནས་ལྟོས་པ་པ་དང་། དག་

པ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ངོས་ནས་དོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་སད་སྒྲུབ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པའི་

ཕིར། དེ་ཡི་ཆ་མཐུན་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚང་བས་འབས་བུ་སྐེ་རུང་དཔོག་པ་རང་བཞིན་

གི་རགས་སུ་མ་འདུས་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བར་བྱ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དུ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་མི་རག་པའི་དུ་བ་སྒྲུབ་པ་རང་བཞིན་གི་

རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་གིས་མི་གོས་པར་ཐལ། དུ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་

དུ་འཇོག་པ་དུ་བ་སྐེ་བཞིན་པ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་ལ། དུ་བ་སྐེ་བཞིན་པ་དང་མི་རག་

པའི་དུ་བ་རས་གཅིག་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་འབས་བུའི་རགས་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། རོད་

སྤོང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོར་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་གང་ཞིག་

རགས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་དང་རས་ཐ་དད་པ་ཡིན་

པའོ། །གཉིས་པ་ལ་འབས་རགས་དངོས་ནི། རགས་ཆོས་དེ་བྱུང་འབེལ་བ་ལ་བརེན་
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པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་འབས་བུའི་རགས་སོ། །ཁོངས་སུ་འདུས་པ་ནི། རོ་ལས་

གཟུགས་དཔོག་པ་དང་། ཆུ་སྐར་ལས་ཆུ་དཔོག་པ་དང་། ཆུ་མི་འབོ་ཁྱིལ་ལེར་

གནས་པ་ལས་འོག་གཞི་བརན་པ་དཔོག་པ་སོགས། དུ་བས་མེ་དཔོག་པ་དེ་དང་ཆ་

མཐུན་འབས་རགས་སུ་མ་འདུས་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། འབས་རགས་ཀི་ཁོངས་

སུ་བསྡུ་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ཚོགས་པས་ཚོགས་པ་ཅན་སྔ་མ་དཔོག་

པ་འབས་རགས་སུ་བྱེད་པ་མ་གོ་བར་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་རས་ཐ་དད་དུ་

འདོད་པ་ནི། བྱེ་བག་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་འགོག་ཚུལ་མ་ཤེས་པར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། དུ་བས་ནམ་མཁའི་དུ་བ་ལོང་ལོང་པོ་མེ་སྔོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་

པའི་འབས་རགས་སུ་མ་འདུས་པའི་སྐོན་ལས་གོལ་ཏེ། དེ་དང་རས་ཐ་དད་པའི་སྔོན་

དུ་སོང་བའི་མེ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། མེ་སྔོན་སོང་གི་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར།གསུམ་པ་དེ་དག་གི་འབེལ་བ་ལ་ལོག་རོག་དགག་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་མ་

དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །འབེལ་ཆོས་དངོས་འབེལ་ཡུལ་ལ་དངོས་

སུ་འབེལ་དགོས་ན། ངག་སྨྲ་བའི་རགས་ལས་དོན་སྤི་ཤར་བ་དཔོག་པ་སོགས་དུ་མ་

ལ་མ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བས་སྤིར་འབེལ་བ་ལ་འབེལ་པོ་དངོས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་

བྱེད་ཆོས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཆོས་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་འབེལ་ཡུལ་

ལའང་གསུམ་ཡོད་པས་འབེལ་པོ་རེ་རེའང་འབེལ་ཡུལ་གསུམ་ཀ་ལ་འབེལ་བས་མུ་

དགུ་ཡོད་ལ་གོ་བྱེད་ཀི་འབེལ་བ་འབེལ་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཆོས་

གཉིས་ལ་འབེལ་པོའི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་ཆོས་བཞི་ཡོད་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདི་ནི་འབེལ་བའི་རྣམ་བཞག་འགལ་བ་དང་གཞུང་གི་དགོངས་
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པར་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་མེ་དང་དུ་བ་

དེ་བྱུང་གི་འབེལ་བ་གོ་ཆོད་པར་འདོད་པ་དང་། འབེལ་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་

ལ་འབེལ་བས་གོ་མི་ཆོད་པར་འདོད་པ་ནང་འགལ་དང་། མདོ་དང་རྣམ་འགེལ་མཛད་

པས་འབེལ་བ་གཉིས་ལས་གཞན་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། འགོད་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་

ཡང་ཁྱད་པར་བྱ་བྱེད་ཀི་འབེལ་བ་ཡི་སོབས་ཀིས་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བ་མིན་པར་ཐལ། 

འབེལ་ཡུལ་དངོས་དེ་ཡི་ངོ་བོའམ་དོན་གཞན་གི་འབེལ་བའི་སོབས་ཀིས་རོགས་

པར་ཟད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་

པོ་ནི། རགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག་ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། 

མ་གྲུབ་པ་དང་། མ་ངེས་པ་དང་། འགལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། 

དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རགས་སུ་བཀོད་ཀང་ཕོགས་རོད་གཞི་ལ་རགས་འགོད་ཚུལ་

དང་མཐུན་པར་མེད་པ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། 

དོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། བོ་ངོར་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྒོལ་བ་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་

པའོ། །འདི་དག་ཀང་ཕོགས་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་

ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཞེས་པས་དེ་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཡོད་པ་ཁོ་

ན་དང་དེ་ལྟར་ངེས་པ་བཞིའི་བསལ་བྱ་རྒྱས་པར་དབྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །

དང་པོ་ལ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་ཀང་རོད་གཞིར་མ་གྲུབ་པ་

སྒ་མཉན་བྱར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། རགས་ཀི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་ཀང་རོད་གཞི་

དང་འབེལ་བ་མེད་པ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་པ་ལ་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བྱ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་
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དང་། གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་པ་དང་། ཆོས་རགས་ཐ་དད་མེད་པ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་མེད་

ནས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། རགས་ཆོས་ཅན་གི་ཕོགས་གཅིག་ལ་མ་ཁྱབ་པ་

དང་། རགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པ་སོགས་དང་། བོ་ངོར་མ་གྲུབ་

པ་ནི། ཆོས་ཅན་དང་། རགས་དང་། གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་

གྲུབ་པ་སོགས་སོ། །རྒོལ་བ་རང་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་གངས་ཅན་གིས་བོ་བདེ་

སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐེ་འཇིག་བྱེད་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཕི་རྒོལ་

ལ་མ་གྲུབ་པ་གཅེར་བུ་པས་ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆི་བས། ལོན་ཤིང་སེམས་པ་ཅན་

དུ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཕོགས་ཆོས་དོན་ནམ་བོ་ངོ་ལ་

ལྟོས་ནས་མི་གནས་པ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་ལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། རགས་དང་རོད་

གཞི་ཕོགས་རེའམ་རྒོལ་བ་དང་ཕི་རྒོལ་རྣམ་གཉིས་ལ་མ་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་ཕེ་སེ་

བཤད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་མ་ངེས་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། མཚན་གཞི་སོ་

སོའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཕོགས་ཆོས་གང་གི་

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དམིགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐེད་པའི་རགས་དེ་ཕོགས་ཆོས་གང་གི་ཁྱབ་པ་

རྣལ་ལོག་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚིག་དོན་བཤད་པ་ཉིད་ཀིས་གོ་

བར་ཟད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་

པའོ། །དང་པོ་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག་ཕོགས་རོད་གཞི་ལས་

གཞན་ལས་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཁོ་ནའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དོ། །
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དབྱེ་ན་བཞི་ཡོད་དེ། ཕོགས་ཆོས་སུ་སོང་བའི་ཚེ་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མའི་ངོར་

མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་མེད་ནས་མ་མཐོང་བ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་

ལ་མཉན་བྱ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། དོན་ལ་ཡོད་སྲིད་ཀང་ཚད་མས་མ་མཐོང་བ་སྐེས་

བུ་འདི་ལྷ་ལས་ཚེ་འཕོས་ཏེ། མིག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡོད་ཀང་མ་མཐོང་བ་སྒ་མི་རག་སེ། བྱས་པའི་ཕིར། རིག་བྱེད་ཀི་སྒ་

བཞིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་ཀང་མ་མཐོང་བ། གང་བྱས་མི་

རག་རིག་བྱེད་བཞིན། ནམ་མཁའ་ནི་མ་བྱས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱས་པར་དབྱེ་ན་

མཉན་བྱས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ཕོགས་ཆོས་སུ་སོང་བའི་ཚེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཚད་མིན་གི་བོ་གསུམ་ཞུགས་པ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཚད་

མིན་གི་བོ་གསུམ་གསུམ་ཞུགས་པ་དགུ་ལ་སོགས་པར་དབྱེ་བར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མ་ངེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་གང་ཕོགས་ལས་གཞན་ལ་འཇུག་པ་ཐུན་མོང་བའི ་མ་ངེས་

པའོ། །གཉིས་པ་ལ་དབྱེ་ན་དངོས་ཀི་མ་ངེས་པ་དང་། ལྷག་ལྡན་གཉིས་ཡོད་ལ་དང་

པོ་ལ་ཡང་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། 

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་དང་། དེ་ལས་ལོག་པ་

དང་། གཉིས་ཀ་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་དང་བཞི་ཡོད་དོ། །ལྷག་ལྡན་ལ་གཉིས་

ཡོད་དེ། ཕོགས་ཆོས་གང་གི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བས་མ་མཐོང་བ་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་ཡིན་པ་དང་། ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག་མི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་།མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་འགལ་བའི་ལྷག་ལྡན་ཡིན་པ་
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གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་འགལ་རགས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

རགས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལས་བཟློག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་ནི། 

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ངོ་བོའི་སོ་ནས་

དབྱེ་བ་དང་། བརོད་འདོད་ཀི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། དབྱེ་བ་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འབེལ་བའི་དབང་གིས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་དང་། སྦྱོར་བ་ལ་

ལྟོས་ནས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། གཉིས་སུ་འགོ་བའི་ཚུལ་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཉིད་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ཏེ། མ་དམིགས་པ་རང་

བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་སུ་བསྡུས་པས་དེ་ལྟར་གཉིས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ལ། རོལ་བྱུང་སྒ་མི་རག་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པས། རོལ་བྱུང་གིས་དུང་སྒ་རག་པར་

སྒྲུབ་པ་འགལ་རགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ལ་བཞི། ཉན་ཤེས་སྒ་མི་རག་པའི་

འབས་བུར་སྒྲུབ་པ་ནི། དུང་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་སྒ་མི་རག་པའི་

འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། བརལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཉན་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རག་པའི་འབས་བུར་མི་འཐད་པ་ནི། དུང་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་སྒ་

རག་པའི་འབས་བུར་འགལ་བར་ཐལ། རག་པ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་

རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤངས་པ་ནི། བུམ་པས་བུམ་འཛིན་ཉན་ཤེས་སྐེད་པ་རིག་པས་

བསྒིབས་པ་དང་། སྒ་རག་པས་ཉན་ཤེས་སྐེད་པ་ལ་སྒིབ་བྱེད་མི་འཐད་པ་འདི་མི་

མཚུངས་པར་ཐལ། རག་པ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ལ་མི་རག་པ་འགྱུར་བའི་ཕིར། བཞི་པ་
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འགྱུར་མེད་ལ་མི་མཚུངས་པ་ནི། སྒ་རག་པས་ཉན་ཤེས་སྐེད་པའི་སྒིབ་བྱེད་སེལ་བ་

དེ་འད་འགྱུར་མེད་ལ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རག་པ་རྐེན་གིས་སྒྱུར་དུ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། མ་དམིགས་པའི་རགས་གསུམ་པར་འབྱེད་ན་ནི་དེ་བཟློག་པའི་འགལ་

བའང་གསུམ་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཡང་དག་ཏུ་སོང་ན་བཟློག་

ཕོགས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་དང་། རོད་པ་

སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འགའ་ཞིག་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་དབྱེ་བས་འགལ་བ་བཞི་

ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའི་འགལ་བ་དང་། ཆོས་ཀི་

ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའི་འགལ་བ་དོན་ལ་ལྟོས་ནས་བཞི་ཞེས་ཟེར་བ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་འགོག་མི་ནུས་ལ། མ་གྲུབ་ན་

ཕོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། སྦྱོར་བའི་འགོད་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་

བཞིར་དབྱེ་རུང་སེ། དངོས་ཤུགས་ཀི་སོ་ནས་འགལ་བ་བརོད་པ་དང་། ཆོས་དང་

ཆོས་ཅན་གི་འགལ་བ་བརོད་འདོད་ཀི་སོབས་ཀིས་བཞིར་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནི། འགལ་རགས་ལ་བཞི་ཡོད་ན་རགས་ཡང་དག་ལའང་ཆོས་དང་

ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་དང་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་བཞི་ཡོད་པར་མཚུངས་ཞེ་ན། 

རགས་ཡང་དག་ལ་བཞིར་དབྱེ་མི་རུང་བའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། འགལ་རགས་ལ་

ལོག་རོག་ལྡོག་པའི་ཆེད་དུ་ཕེ་བ་ཡིན་གི། ཡང་དག་ལ་ལོག་རོག་བཟློག་དགོས་པའི་

བྱེད་པ་ཆུང་བའི་ཕིར་བཏང་སོམས་སུ་མཛད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཞེ་འདོད་ལ་
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གནོད་པའི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བ་གསུམ་པ་འདིར་མི་བཞེད་དེ། ཞེ་འདོད་ཀི་

བསྒྲུབ་བྱ་དང་ནི་སྨྲས་པ་གཉིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་དུ་མཚུངས་པས་དེར་འདུས་པས་

ལོགས་སུ་བསན་མི་དགོས་པའི་ཕིར།གསུམ་པ་རགས་དེ་དག་ངེས་པ་ལ་གཉིས། 

མཐའ་གཞན་འགོག་པའི་ངེས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ནུས་པ་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

མཐའ་གཞན་འགོག་པའི་ངེས་པ་ཡིས་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་བཞི་རུ་ངེས་ཏེ། 

ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་མ་གྲུབ་གཉིས་ལས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པ་ལ། བསྒྲུབ་

བྱ་སྒྲུབ་ངེས་པ་དང་། འགོག་ངེས་པ་དང་། གཉིས་ཀར་མ་ངེས་པ་གསུམ་དུ་འདུས་

ཤིང་། དེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་དང་། འགལ་བ་དང་། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཇི་ལྟར་ནུས་པའི་ཚུལ་དང་། རོད་སྤང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། 

རགས་སུ་བཀོད་པ་བཞི་པོ་ལ་ནུས་པ་དེ་ཡང་མི་འད་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་དེ། མ་གྲུབ་

པའི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་སྐེད་མི་ནུས། མ་ངེས་པས་ཐེ་ཚོམ་

འདེན་ཞིང་། འགལ་བས་མི་འདོད་པའི་ངེས་པ་དང་། ཡང་དག་གིས་འདོད་པའི་ངེས་

པ་འདེན་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཕོགས་ལ་མཐུ་མེད་སོམ་ཉིད་

དང་། །མི་འདོད་པ་ཡི་ངེས་སྒྲུབ་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཁ་ཅིག་ཚད་མིན་

གི་བོ་གསུམ་དང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གསུམ་སྦྱར་ནས་འགལ་རགས་ཀིས་

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལོག་རོག་སྐེད་པར་འདོད་པ་ནི་མ་བརགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། རེས་

དཔག་དང་དེའི་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་སྒོ་འདོགས་མངོན་གྱུར་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐེ་

བར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར། 
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གཉིས་པ་ནི། རོད་གཞི་ལ་རགས་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་ན་མི་འགོད་ཅིང་། མ་ཤེས་

པར་བཀོད་ན་རོག་པ་གང་ཡང་མི་སྐེད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མ་གྲུབ་པར་ཤེས་ཀང་

རགས་སུ་བཀོད་ན་ཞེས་རག་པ་མཐའ་བཟུང་ངམ་རོག་པ་ཅུང་ཟད་སྐེས་ཀང་རགས་

ལ་མ་ལྟོས་པས་སྐོན་མེད་དོ། །འགལ་རགས་ལ་ཡང་དང་པོར་འགལ་རགས་སུ་མ་

ཤེས་པར་བཀོད་ནས་ཕིས་ངེས་པས་མི་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་རགས་དེས་རོགས་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། 

མཚན་གཞི་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཚད་མའི་བསལ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

རྣམ་བཅད་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལྔར་བསན་པ་དང་། ཡོངས་གཅོད་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་

དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་མཚན་ཉིད་ལྔ་

ལྡན་གསུངས་པ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་མི་རག་པ་ལྟ་བུ་ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་

བསྒྲུབ་བྱར་སོང་བའི་ཚེ་ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་ངོ་བོ་ཞེས་པ་

དང་། སྒྲུབ་བྱེད་དང་གཞི་མཐུན་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་ཁོ་ན་དང་། བསན་བཅོས་

མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་བཟུང་བར་རོད་པའི་སྐབས་སུ་རྒོལ་བ་

རང་ཉིད་ཀི་འདོད་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བདག་ཉིད་དང་། 

སྨྲས་ཆོས་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་འདོད་པ་དང་། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་

བསལ་བ་མ་ཞུགས་པ་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་མ་བསལ་བ་སོས་པའི་ཕིར། རྒྱས་པར་

ཚད་མ་མདོ་དང་། རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རིགས་པའི་སོར་བསྒྲུབ་བྱར་འོས་པ་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་

པ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རིགས་མི་
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མཐུན་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་བསྡུས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མ་མདོར་

ལོག་རོག་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཚིག་ཟུར་ཕིན་པར་གསུངས་པ་ཡིན་པས་བསྡུ་ན་སྔ་མ་

ཡང་འདིར་འདུས་ལ། བཤད་ན་འདིའང་སྔ་མ་ལྟར་བཤད་དུ་ཡོད་པས་དོན་སྔ་མ་དང་

འདའོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསྒྲུབ་བྱར་འོས་པ་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་པ་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་འདི་ལ་གོ་བུར་བའི་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་

མ་ཁྱབ་པ་དང་། སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་དམ་བཅའ་བ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་པ་དང་། རགས་ཡང་

དག་ལ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་

མཚུངས་པའི་བརད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། གོ་བུར་གི་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་

སུ་ཁས་མ་བངས་ཀང་དོན་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་

དམ་བཅའ་བ་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་ན་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཡང་། ཆ་གཞན་གི་ཆ་

ནས་ཚར་བཅད་འོས་པ་མི་འགལ་ཞིང་། རགས་དང་མཚུངས་པའི་གོ་སྐབས་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཟུར་ཕི་མ་དེར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་ན་རགས་

ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་ཀང་མི་འགྱུར་ཞིང་། གྲུབ་ན་ཁས་མ་བངས་ཀང་ཡང་དག་ཏུ་

འགྱུར་ལ། རྒོལ་བའི་དམ་བཅའ་ངེས་པར་རྒོལ་བའི་ཁས་བངས་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། 

དེས་ཁས་མ་བངས་ཀང་དེའི་དམ་བཅར་འགྱུར་ན། ཤེས་བྱ་ལ་སྲིད་ཚད་དེའི་དམ་

བཅར་འགྱུར་བ་དང་། ཕི་རྒོལ་གིས་སྔར་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ཞིང་། 

ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་སྐོན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་དང་། རོད་
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པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་གཞི། ཁ་ཅིག་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་

ཡིན་གི། སྒ་རག་པ་སོགས་ཚད་མའི་བསལ་བ་འཇུག་སྲིད་པས་རགས་ཀི་ནུས་

ཡུལ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའམ། ཁ་ཅིག་ནུས་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོ་པ་ཡིན་

ཡང་སྐོན་ཡོན་བརི་བའི་གཞི་བརག་པར་ཕེ་སེ་སྒྲུབ་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། ཚད་མས་

བསལ་བའི་དོན་གསལ་བ་དན་རུང་ལ་བརོད་པའི་ཕིར་དང་། ཡང་དག་གི་ནུས་ཡུལ་

མ་ཡིན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་ན། མིག་སོགས་བདག་དོན་བྱེད་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་མ་

ཡིན་པར་འགྱུར་ཞིང་། སྒ་དོན་བསྒྲུབས་པས་རང་མཚན་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་གཞི་སྐོན་མེད་བཞག་ཏུ་མི་

རུང་བའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་དམ་བཅས་པའི་སྒ་ཡི་དོན་ལ་རང་མཚན་

དུ་འཁྲུལ་བའི་སྒ་མི་རག་པ་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་

པར་དམ་བཅའ་བའི་རོག་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཡང་འཁྲུལ་པ་ལ་འཁྲུལ་པར་ཤེས་མི་

དགོས་པར་སྒ་དོན་དང་རང་མཚན་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་དམ་བཅའ་བའི་དོན་ཡིན་གི། 

བསྒྲུབ་བྱ་ནི། དེར་སྒ་མི་རག་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྒ་དོན་བསྒྲུབས་པས་རང་

མཚན་མི་འགྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་

ནི། བསྒྲུབ་བྱ་འདི་ལ་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་པ་གྲུབ་ཟིན་ན་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་

པས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་ལ། མ་གྲུབ་ན་མཚོན་རྒྱུ་མེད་པས་མཚོན་པ་མི་འཐད་ཅེས་རོད་

པའི་གོ་སྐབས་མེད་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པའམ་རག་པའི་གཞན་སེལ་བོས་བཟུང་བ་དེ་

དངོས་པོའམ་དངོས་མེད་ཀི་ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་རྣམ་བཞག་དང་། སོ་སོའི་རང་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་
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གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བསྡུ་དང་། རོད་སྤང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། བསལ་བ་ནི། 

དམ་བཅས་ཙམ་ནས་དེ་སེལ་ནུས་ཀི་ཕོགས་དང་འགལ་བ་གྲུབ་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

རིགས་པའི་སོར་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ། ལུང་དང་རང་ཚིགས་གིས་བསལ་བ་གཉིས་

སུ་ཕེ་ནས་གསུངས་པའི་ལྔ་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་

དཔག་དང་། །ཡིད་ཆེས་གགས་པས་རང་རེན་ལའོ། །ཞེས་བཞི་རུ་བསྡུས་ཏེ་བཤད་

པ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རིགས་སོར་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པའི་རང་ཚིག་རང་འགལ་

དམ་བཅའི་དོན་ལ་གེགས་བྱེད་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ལོགས་སུ་ཕེ་ལ། འདི་དབྱེ་བསྡུ་

ལ་མཁས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མས་བསལ་བ་བཞིར་ཡོད་ན་ཚད་མ་

ཡང་བཞི་དགོས་པས་གངས་ཉུང་ལ། ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་ན་བསལ་བ་བཞིར་

དབྱེ་བ་མི་འཐད་ཅེ་ན། ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་པར་ཐལ། ཡུལ་གི་སོ་ནས་རེས་དཔག་

ལས་གསུམ་དུ་ཕེ་སེ་མངོན་སུམ་གི་བསལ་བ་དང་། བསལ་བ་བཞི་རུ་གསུངས་

པའི་ཕིར། ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་བཞིན་དུ་བསལ་བ་ཡང་གཉིས་སུ་བསྡུར་རུང་

སེ། མངོན་སུམ་དང་དངོས་སོབས་རེས་དཔག་གཉིས་དངོས་སོབས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་

ལ། ཁས་བངས་དང་གགས་པ་གཉིས་རང་གིས་ཁས་བངས་པ་དང་འཇིག་རེན་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁས་བངས་པས་བསལ་བར་སྒོ་བཏགས་པ་ཡིན་ཞིང་། དོན་ལ་

མངོན་རེས་ཀི་བསལ་བ་གཉིས་སུ་འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་གཉིས་ཀང་

ཁོངས་སུ་བསྡུ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དམ་བཅའ་དང་བསལ་བ་དུས་མི་གཅིག་ན་ཉིན་མཚན་གི་སྣང་

མུན་ལྟར་བསལ་བྱ་སེལ་བྱེད་དུ་མི་འཐད་ལ། གཅིག་ན་བདེན་ཞེན་གིས་ཁས་ལེན་
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པ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ། དམ་བཅས་དུས་ན་བསལ་རུང་དུ་ཡོད་ཀང་མ་དན་

པས་ཁས་ལེན་པ་འཐད་ལ། ཕིས་བསལ་བ་འཇུག་པའང་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་

ཆེས་རེས་དཔག་དང་། གགས་པའི་རེས་དཔག་རེས་དཔག་ཏུ་མི་འདུ་བའི་རོད་སྤང་

ནི། ཚིག་དོན་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །མངོན་སུམ་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་

བ་ནི། རེས་དཔག་ལ་ཁས་བངས་རེས་དཔག་དང་། གགས་པའི་རེས་དཔག་གཉིས་

སུ་ཕེ་བ་བཞིན་དུ། མངོན་སུམ་ལའང་མངོན་སུམ་དུ་ཁས་བངས་པས་བསལ་བ་དང་

སྒས་བརོད་རུང་དུ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས་གགས་པའི་མངོན་

སུམ་གིས་བསལ་བའང་ཡོད་པའི་ཕིར་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་གི་

བསལ་བས་བསྡུས་པའི་ཁས་བངས་བསལ་བ་དང་གགས་པས་བསལ་བ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། ལུང་དང་རང་ཚིག་ཁས་བངས་པའི་རགས་འབས་རགས་ལས་གཞན་མིན་

ལ། སེལ་བྱེད་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་དུ་རུང་བ་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་གིས་མི་འགྲུབ་

པའི་ཕིར། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དང་གགས་པའི་རེས་དཔག་གཉིས་ཀ་རེས་དཔག་

མཚན་ཉིད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང་། དེ་གཉིས་ཀི་བསལ་བྱ་སེལ་ཚུལ་རྒྱས་

པར་གསུངས་པས་ཡིད་ཆེས་ཀི་རགས་ཡང་དག་མེད་པར་འདོད་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་ལོག་

གྱུར་གི་དོན་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའང་མི་ཤེས་པར་སྣང་བས། ཁ་

ན་མ་ཐོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལ་ཡིད་བདེ་བའི་གནས་སུ་མི་བཟུང་ངོ་། །

གཉིས་པ་སོ་སོའི་རང་བཞིན་ལ་བཞི། མངོན་སུམ་གི་བསལ་བ་བཤད་པ་དང་། 

དངོས་སོབས་རེས་དཔག་གི་བསལ་བ་བཤད་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་ཀི་བསལ་བ་དང་། 
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གགས་པའི་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དམ་བཅས་ཙམ་ཉིད་ན་འགལ་ཟླ་མངོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་པའི་སོབས་ཀིས་མོང་བ་དང་འགལ་བ་མངོན་སུམ་གི་བསལ་བ་ཡིན་

ནོ། །སྒ་གྲུབ་ན་མཉན་བྱ་མ་ཡིན་པ་ལ་བདེན་ཞེན་མེད་ལ། གྲུབ་ཀང་མཉན་བྱར་ཐ་

སད་མ་ཐོགས་ན་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བས་མངོན་སུམ་གི་བསལ་བ་མི་འཐད་ལ། 

མ་གྲུབ་ན་མཉན་བྱར་ཡང་མ་གྲུབ་པས་སེལ་བ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། སྔར་གྲུབ་ཀང་མ་

དན་པས་དམ་བཅས་པ་ན་དན་པ་ལ་སྦྱོར་བས་མི་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་རག་པ་ལྟ་བུ་དངོས་སོབས་རེས་དཔག་གི་རགས་ཀིས་བསལ་

བ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་དང་། 

དམ་བཅའ་འགལ་བ་སེ་དམ་བཅའ་དེས་དངོས་སུ་གནོད་པའི་ཕིར། རགས་ཡང་དག་

མཐའ་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་མཐར་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་

པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། འདི་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོའི་སོབས་ལ་གནས་

པ་ཡིན་པས། དེས་བསལ་བ་ལ་དངོས་སོབས་ཀི་བསལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །གངས་ཅན་

པ་ན་རེ། མི་རག་པ་ཞེས་པ་ཡང་གཙོ་བོའི་ངང་དུ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཙམ་ཡིན་གི། སྔར་

ཡོད་གསར་དུ་མེད་པའི་འཇིག་པ་དང་། སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེ་བ་མི་སྲིད་དོ་ཞེ་ན། 

མངོན་པར་བསལ་བ་དེ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་དུས་ན། ཞིག་ན་མི་རག་པ་ཡིན་ལ། མ་ཞིག་

ན་ཉེ་བར་ཞི་བ་འགལ་ཞིང་མངོན་གསལ་ཉིད་དུ་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། དེ་དག་གི་དོན་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དམ་བཅས་ཙམ་ཉིད་ན་རང་གིས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ཡིད་

ཆེས་པའི་ཚིག་དང་དམ་བཅའ་བ་འགལ་བ་ཁས་བངས་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་



ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད།

 205  

པ་ནི། དེ་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཁས་བངས་ཀི་བསལ་བ་དང་། རང་ཚིག་གི་བསལ་བ་

གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ལུང་དང་རང་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་དང་། 

དེ་དང་འགལ་ན་དམ་བཅའ་ཡང་དག་འཇིག་པ་དང་། དེས་ན་གཞན་དོན་ལ་སྒ་སྐོན་

དུ་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྔ་རབས་པའི་ལུགས་དཔད་པ་དང་། སོབ་དཔོན་

གི་དགོངས་པ་བརོད་པ་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྔ་རབས་པ་གཞན་དག་

དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་དང་འགལ་བ་དང་རྒོལ་བ་རང་གི་

ཚིག་དང་འགལ་བ་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ངག་གི་དབྱེ་བར་འགྱུར་ཚུལ་དང་། ལུང་དང་འགལ་བ་བྱེ་

བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་ངག་གི་དབྱེ་བར་བཞེད་དེ། ཁས་བངས་

སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང་རང་ཚིག་དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་གཉིས་སུ་བཞེད་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་བདེན་ཞེན་གིས་ཁོ་བོའི་མ་མོ་གཤམ་མོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ན། ངག་སྔ་

མས་བུ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཕི་མས་བུ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་དམ་

བཅས་པའོ། །རེས་དཔག་ཚད་མ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་སྤི་དངོས་སུ་

བཀག་ནས་བྱེ་བག་ཤུགས་ལ་དམ་འཆའ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གཉིས་ཀ་

ཡང་གཞལ་བྱའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་པ་དཔེ་གཅིག་གིས་བསན་

པའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རང་ཚིག་འགལ་བའི་བསལ་བའི་དཔེ་དང་། དེས་མཚོན་

ནས་ལུང་དང་འགལ་བ་ཡང་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་ནི། ཚད་མ་ཆོས་

ཅན། གཞལ་བྱ་འཇལ་བྱེད་དུ་མེད་དེ། ཞེས་པ་མིན་ལ། གཞི་ཆོས་ཅན་ཚད་མའི་

སེང་དུ་གཞལ་བྱ་འཇལ་བ་དངོས་སུ་བཀག་ནས་གཞལ་བྱ་འཇལ་བྱེད་དུ་མེད་པ་དེ་
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ཉིད་འཇལ་བར་ཤུགས་ལ་དམ་བཅས་པས་སོ། །དེ་ཡང་ཚིག་བདེན་ཞེན་གིས་ཁས་

བངས་པའི་ནུས་པ་ཡིན་ལ་ཚད་མ་མེད་དོ་ཞེས་དམ་བཅས་ན་མངོན་སུ་མ་བསལ་

བར་འགྱུར་རོ། །རིགས་པའི་སོར་དཀར་པོའི་ཆོས་ནི་འཕོས་ནས་བདེ་བ་སེར་བར་

བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ལུང་ལ་དཔེ་བརོད་གཞན་དུ་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་

དོ། །ལུང་འགལ་གི་གསལ་བའི་དཔེ་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་རགས་ལ་བསེན་པའི་ཚད་མ་རེས་དཔག་ཏུ་

འདུ་བ་དང་། ལུང་ཕལ་བ་རང་ཚིག་དང་མཚུངས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གསུང་རབ་ཡུམ་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མར་ཁས་བངས་པར་འོས་

པའི་ངེད་ཀི་ལུང་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་རེས་དཔག་གི་

གཞལ་བྱ་སོན་པའི་སྐབས་གཉིས་ལ་ཚད་མ་གཉིས་ཀིས་མི་གནོད་ཅིང་ལེགས་པར་

གྲུབ། བསྐལ་པའི་དོན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སོན་པའི་དོན་ལ་སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང་། 

དངོས་ཤུགས་འགལ་བའི་རང་ཚིག་གིས་མི་གནོད་པ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་

པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གི་རགས་ལས་ཤིན་ཏུ་

ལོག་གྱུར་གི་དོན་རོགས་པའི་ཚད་མ་མི་འཐད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། ཚད་མ་དེ་

རེས་སུ་དཔག་པར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་མར་

མི་འདོད་པ་དག་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་པ་ལྟར་བསན་བཅོས་འདིའི་ཡང་བཞེད་

པ་ཡིན་ནོ། །ཐུབ་པ་སོན་པར་ཁས་བངས་ནས། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་

ལས་བདེ་བ་འབྱུང་ཞེས་དམ་བཅས་པ་དང་། རྒྱང་ཕན་གིས་མི་འབྱུང་ཞེས་དམ་

བཅས་པ་གཉིས་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་ཡོད་མེད་མཚུངས་པར་འདོད་པ་ནི། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་



ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད།

 207  

ཡིན་པས་བསམ་པར་རིགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་བརོད་བྱ་གཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་

ལུང་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ལ། ལུང་གང་ཡང་རུང་བ་གནོད་བྱེད་དུ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

བརོད་བྱ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་རང་འགལ་དམ་བཅས་དོན་ལ་གེགས་བྱེད་ཉིད་དུ་

བཞེད་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདའི་ལུང་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པས་རང་གི་ཚིག་དང་

མཚུངས་པའི་ཕིར། དོན་བསྡུ་བ་ནི། ལུང་གང་ཡང་རུང་བ་ཚད་མར་ཁས་བངས་པར་

བྱ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། དཔད་པས་དག་ནས་ཁས་བངས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དུ་

གགས་ཚད་ཚད་མ་མིན་ལ་བརོད་བྱ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེ་ཁས་བངས་པར་བྱ་བའི་

ལུང་ཡིན་ཞིང་། སྔར་ཁས་བངས་ནས་ནི་ཕིས་དཔོད་པ་བླུན་པོའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་ལ། 

དཔད་ནས་དཔད་པ་དག་པ་ན་ཁས་ལེན་པ་མཛངས་པའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་རོད་སྤང་ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལུང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ་དང་། 

གེགས་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་

ནི། ཁྲུས་ཀིས་སིག་པ་འདག་བྱེད་དུ་སོན་པའི་ལུང་གཞན་དང་འགལ་བའང་ལུང་

གིས་གནོད་པའི་ལུང་འགལ་དེར་འགྱུར་ལོ། །དེ་དགག་པ་ནི། ཆགས་སོགས་ཆོས་

མིན་སིག་པའི་ར་བ་དང་། ཆགས་བལ་སོགས་ཆོས་སུ་ཆད་ལྟ་བ་མིན་པ་རྣམས་

འཆད་ལ། ཁྲུས་སིག་པ་འདག་བྱེད་དུ་སོན་པ་དེ་ལྟའི་གཞུང་རྣམས་ཚད་མར་ཁས་

བང་འོས་པའི་ལུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྲུས་དང་ཆགས་སོགས་སིག་པའི་རྒྱུ་མི་

འགལ་བ་ཁྲུས་ཀིས་ཆགས་སོགས་ལ་མི་གནོད་པའི་ཕིར། དེའི་རགས་མངོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་འགལ་བ་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། དམ་བཅའི་ཚིག་གིས་རང་གི་བརོད་བྱའི་

དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་འདེན་པ་དེ་ནི་དམ་བཅའ་སྐོན་མེད་ལ་ཡང་ཡོད་པས། གལ་ཏེ་རང་

ཚིག་དང་བསན་བཅོས་ཀི་རང་འགལ་དམ་བཅའི་དོན་གེགས་བྱེད་པ་ལས་ཐེ་ཚོམ་

ཙམ་འདེན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་སྐོན་མེད་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཕོགས་སྐོན་

མིན་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི། བསན་བཅོས་དང་འགལ་བ་དང་། རང་ཚིག་དང་འགལ་

བའི་གེགས་ཀིས་རང་གི་བརོད་བྱ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐེད་པ་ཡི་སོ་ནས་སྐོན་དུ་སོང་བ་མིན་

པས་དམ་བཅའ་སྐོན་མེད་དང་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ཚིག་དེས་དམ་བཅས་པའི་

དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཚད་མས་གནོད་ཅིང་མི་འགྲུབ་པའི་སོ་ནས་སྐོན་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེ་དང་འགལ་ན་དམ་བཅའ་ཡང་དག་འཇིག་པ་ནི། དེས་ན་

བརོད་བྱ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དམ་

བཅས་དམ་འཆའ་བ་པོ་རང་གི་བསམ་པ་སོན་པ་ཡིན་ལ། འགལ་བ་འདུས་པ་དམ་

བཅས་ན་དམ་བཅའ་ཡང་དག་འཇིག་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། རོད་པའི་སྐབས་སུ་སྔ་

ཕི་འགལ་བ་དང་དངོས་ཤུགས་འགལ་བའི་བརོད་པ་སྐོན་ཅན་གིས་ཕམ་པ་སྐེད་

པར་ཐལ། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་སྐབས་སུ་ཚིག་གི་སྐོན་ཡོན་བརི་བ་སྐབས་སུ་

བབ་པ་དེས་ནའི་ཕིར།

བཞི་པ་གགས་པས་བསལ་བ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དེའི་རང་བཞིན་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དམ་བཅས་ཙམ་ཉིད་ན་འཇིག་རེན་གི་སྒ་རོག་གཏིང་ཚུགས་

པ་དང་འགལ་བ་གགས་པས་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་

པའི་དོན་གིས་དངོས་སུ་གནོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་
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དང་། ཕེ་སེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་བརོད་བྱའི་དོན་ལ་དངོས་

པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བར་སྤོད་པ་དག་སྒ་དོན་ལ་དངོས་པོ་

པའི་འབེལ་བ་འདོད་པ་སྔར་བཀག་ཅིང་། བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡང་

བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བཟློག་ཕོགས་ལ་གནོད་བྱེད་བརོད་རུང་གི་གགས་

པའང་འགྲུབ་པར་ཐལ། རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་འདོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བྱེད་པའི་

ཕིར། རོག་ཡུལ་གི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརོད་དུ་

རུང་བ་འདོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བྱེད་པས་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ལ་

གནོད་པ་ཡིན་ནོ། །

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་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་ན་བསལ་བ་

དེ་ཡང་ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་བཤད་པ་ལ་གསུམ། བཤད་ཚུལ་དང་

པོ་དང་། གཉིས་པ་དང་། དེ་དག་གི་དགོངས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་

ནི། བར་སྤོད་པ་དག་ཡོད་པའི་རགས་ཀིས་རི་བོང་ཅན་འདོད་རྒྱལ་བའི་ཟླ་བའི་སྒས་

བརོད་རུང་ཡིན་པ་འགོག་པ་ལ་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་དུ་མི་རུང་སེ། ཡོད་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དགག་པ་ནི། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་

འདོད་རྒྱལ་པའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། རགས་འདི་ལ་མཐུན་དཔེ་མེད་ཅིང་ཟློག་ཕོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་སྤོད་པའི་

བོ་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་མཐུན་དཔེ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་སྔ་མ་དེར་ཐལ། རོག་ཡུལ་ན་
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ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་ཀུན་གིས་བརོད་དུ་རུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་

རོ། །དོན་ལ་རགས་དེ་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ། སྒ་ཡི་དོན་གི་

ཡོད་པ་ལ་འདོད་རྒྱལ་པའི་ཟླ་བ་ཞེས་པར་བརོད་དུ་རུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བརོད་རུང་གི་གགས་པ་དང་། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བརོད་རུང་གི་གགས་པ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། འཇིག་རེན་ཚུལ་ལུགས་

ལ་དཔོད་པའི་སྒ་ལས་བྱུང་བ་བརོད་རུང་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། གགས་པའི་བར་མཛད་

པ་ཡིན་པར་བཞེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་སྒ་རོག་ཡིན་ལ། 

དེའི་ཡུལ་རགས་སུ་བཀོད་པས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། བརོད་རུང་གི་གགས་

པས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་ཡང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་

ལ་བརོད་དུ་རུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རོད་སྤོང་ལ་རོད་པ་ནི། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁྱབ་པ་མི་འཐད་དེ། བུམ་པ་སོགས་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་མ་གགས་པ་ལ་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་

གགས་པར་འདོད་པའི་སྒ་འཇིག་རེན་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་གགས་

ཟིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གགས་པས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གསུངས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དངོས་སུ་མི་འཚེད་ཀང་། འབས་འཚེད་ནུས་པ་ལ་འཚེད་པ་པོ་ཞེས་པ་བཞིན་

དུ། ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་བརོད་དུ་རུང་བ་ལ་གགས་པའི་སྒ་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྒ་བྱུང་གགས་པ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་

བའི་དོན་གིས་བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་དེ། གགས་རུང་དོན་ལ་གྲུབ་ན་ཡང་བར་དང་བརོད་འདོད་ལ་བརེན་པའི་རོད་

བྱེད་ཀི་སྒ་གྲུབ་ན་ནི་དོན་ཀུན་ལ་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྒ་བྱུང་གགས་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་
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པར་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་དེ་ལ་བརེན་པའི་བོ་རེས་དཔག་ཏུ་འདུ་

བ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་རུང་སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་

བའི་གཏན་ཚིགས་མི་སྲིད་པར་ཐལ། དོན་དེ་གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་འགྲུབ་

པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་བཤད་ཚུལ་གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་སོབས་རེས་དཔག་དང་

གགས་པ་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ལ་གཞན་གིས་བརགས་པ་དགག་པ་དང་། 

སོབ་དཔོན་གི་དགོངས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་སོབས་རེས་དཔག་དང་

གགས་པའི་རེས་དཔག་བྱེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་རིགས་སོ་སོ་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

ཏེ། གགས་པ་དངོས་པོའི་སོབས་ཀིས་སྐེད་ན་ནི་དངོས་སོབས་རེས་དཔག་བཞིན་

ཡུལ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་ངེས་པར་འགྱུར་ན། གགས་པ་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་

གིས་སྦྱར་བ་ལ་སྒ་རྣམས་ཡུལ་གང་ལའང་མི་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། དངོས་པོའི་

སོབས་ཀིས་སྐེད་ན་སྒ་མི་རག་པ་བཞིན་དུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་ལ། 

གགས་པ་བརོད་འདོད་ཀིས་ཕར་སྦྱར་བས་སྒ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་

འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་བར་སྤོད་པའི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་ནི། བར་སྤོད་

པས་བཀོད་པའི་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་རི་བོང་ཅན་འདོད་རྒྱལ་བའི་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་

མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་མཉན་བྱས་རག་པར་སྒྲུབ་པ་བཞིན་དུ་རགས་ཐུན་མོང་བ་ཉིད་མིན་

པར་ཐལ། བརོད་རུང་གི་གགས་པ་ཡུལ་འདིར་མི་འཇུག་ཅེས་བརོད་པའི་མཐུན་

དཔེ་གཞན་རེད་དཀའ་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེས་ན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་
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རུང་ཀུན་ལ་འཇུག་པ་ཡི་ཕིར་རོ། །རང་གི་སེ་པའི་འཆད་ཚུལ་མི་འཐད་པ་ནི། རང་

གི་སེ་པ་ཁ་ཅིག་འཇིག་རེན་ན་ཟླ་བ་གཉིས་མེད་པས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བར་སྒྲུབ་པའི་

རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སོབ་དཔོན་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འདོད་པ་

མི་འཐད་པར་ཐལ། སྤི་མཚན་གི་འཇུག་ཚུལ་འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་རི་བོང་

ཅན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་དཔེར་མཛད་

ནས། ད་ཏིག་ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་རུང་མིན་པ་སོགས་ལའང་གགས་པས་

གནོད་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བརོད་རུང་གི་གགས་པས་ཤེས་བྱ་ཀུན་

ལ་ཁྱབ་པར་བསན་པ་ལྟར་གནས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་ཐུན་མོང་བར་སྒྲུབ་པ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བར་སྒྲུབ་པའི་

དཔེར་ཟླ་བར་གགས་ཟིན་དགོས་ནའང་བསིལ་ཟེར་ཅན་ཟླ་བར་སྒྲུབ་པ་ཐུན་མོང་

བའི་རགས་སུ་འགྱུར་གི། མཐུན་དཔེ་མེད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་བར་

ཐལ། སྤོས་སྦྱོར་གི་བསན་བཅོས་ལས། ག་བུར་དང་ནི་བཅུད་ལེན་ལས་དངུལ་ཆུ་

སོགས་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་ནི་གཞན་དུ་གགས་པ་དེ་ཉིད་དཔེར་བྱས་པས་རུང་བའི་ཕིར་

རོ། །ཡུལ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་ན་དངོས་སོབས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། བར་ལས་

འཇུག་པ་རྣམས་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཅིག་

ལ་གྲུབ་ན་དེ་ཉིད་དཔེར་བྱས་ནས་ཀུན་ལ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། ལྟོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པའི་

རགས་ཀིས་གསེར་གིས་ལྟོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་བུམ་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་

གི་སྒ་ལ་བརེན་པའི་རགས་འདི་ནི་གགས་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ལ་བརོད་རུང་གི་གགས་པ་འགོག་ན་
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ཁྱེད་ཀིའང་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་ཕིར།

བརོད་རུང་འགོག་ན་གགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། དེས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་

བཤད་ནི་དོན་འགའ་ཞིག་ལ་བཤད་དུ་མེད་པ་སྲིད་ཀང་། ཟླ་བ་ཞེས་བརོད་པ་

སོགས་འདོད་པས་སྦྱར་བའི་བར་རོག་ཡུལ་གི་དོན་ཀུན་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བཞིན་དུ་

རོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་རུང་འགོག་ན་གགས་པ་དག་

དང་འགལ་བར་དགོངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་འགོག་ན་འཇིག་རེན་གི་བརོད་

རུང་གི་གགས་པས་གནོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །གོང་དུ་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་

སུ་གསུངས་པ་ནི། ལྟོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་དངོས་མིང་སྦྱོར་བ་

འདོད་པ་ལ་ལྟོས་ཀང་། དེས་གཞི་འགར་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །དེས་ན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་དངོས་མིང་དུ་

འཇུག་པའི་ཡུལ་ལ་སྒ་བཤད་དུ་ཡོད་ཅིང་། སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་

ལ་ལྟོས་པས་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་སྒ་དེ་དང་། དེའི་རེས་སུ་འབང་བའི་རོག་པ་ལ་ཐ་སད་ཀི་

གགས་པ་ཞེས་བྱ་ལ། རྒྱུ་མཚན་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཟླ་བར་སྒྲུབ་པ་ཐ་སད་ཀི་

གགས་རགས་ཞེས་བརོད་ཀང་། གགས་པའི་གཏན་ཚིགས་བཏགས་པ་ཡིན་གི་

དངོས་སུ་ན་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀི་རགས་ཡིན་ལ། ཁྱབ་པ་ཡང་མངོན་སུམ་

ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གགས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་དང་དངོས་སོབས་གསུམ་འདོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་

བྱེད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དང་ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་དངོས་པོའི་སོབས་ལ་

གནས་པ། བསྒྲུབ་བྱ་རང་རང་གི་གནས་ཚོད་ཀི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དབྱེ་བ་ཡིན་གི། 
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ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ངོས་ནས་དབྱེ་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་

མཐར་ཚུལ་གསུམ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །སྤིར་

ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་དུ་རུང་བ་ཙམ་ལ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་

པར་རོག་པའི་ཡུལ་ན་ཡོད་ན། དེ་ཙམ་གིས་ཆོག་པས་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པས་དེ་སྒྲུབ་

པ་གགས་རགས་མཚན་ཉིད་པ་དང་། དེའི་རེས་སུ་འབང་བའི་རོད་བྱེད་དང་རོག་པ་

བརའི་གགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །

སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་བཞག་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་ཤིང་། 

རྣམ་འགེལ་མཛད་པས། རྐང་མིག་པའི་འདོད་པ་དངོས་མེད་དགག་སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་

གཞིར་མི་རུང་བར་སྨྲ་བ་རང་ཚིག་འགལ་བར་གསུངས་པ་དང་། འདིར་ཡང་གོང་དུ་

ད་ཏིག་ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་གགས་པས་གནོད་པར་གསུངས་

པའི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་བོ་གོས་ཀི་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་རིང་པོ་རིགས་པའི་རྐང་

ཉམས་པར་བྱེད་པ་དག་བྱེ་བག་ཤུགས་ལ་བསྒྲུབས་ནས། སྤི་དངོས་སུ་འགོག་པར་

བྱེད་པ་རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་གཞིར་མི་རུང་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། གཞལ་

བྱའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་དང་ཁྱད་པར་མེད་

པ་ཡིན་ཏེ། རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་རུང་བ་དངོས་སུ་བཀག་ནས། དགག་

སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་རུང་བ་བཀག་པའི་གཞིར་རུང་བ་ཤུགས་ལ་དམ་བཅས་པའི་ཕིར། 

གཞི་དེ་ཉིད་རང་མཚན་ཞེས་བརོད་ཀང་སྤི་མཚན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་བས་ཆེས་འདི་

ངོ་མཚར་ཆེ། སྤི་མཚན་ཡང་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་རུང་བ་བཀག་ནས་དགག་སྒྲུབ་

ལ་དད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། བོ་གོས་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་དང་། །སྔོན་ཆད་སོན་ལམ་
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ལོག་པའི་སོབས་དག་གིས། །རྣམ་དག་རིགས་པ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ། །སྒིབ་

པར་བྱེད་པ་བླུན་པོའི་རྣམ་ཐར་ཡིན། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་དགོངས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་

དང་། རང་གི་འདོད་པ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གགས་རགས་ལ་གཉིས་སུ་

འབྱེད་པ་དགག་པ་དང་། བརའི་གགས་པ་ལ་གཉིས་སུ་འབྱེད་པ་དགག་པ་དང་། དེ་

གཉིས་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། 

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལ་ལ་གགས་པ་ལ་བར་དང་། ཐ་སད་ཀི་གགས་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་

ནས་གགས་རགས་གཉིས་སུ་འབྱེད་པ་ཡོད་དོ། །དེ་དགག་པ་ནི། གསེར་གི་ལྟོ་ལྡིར་བ་

ལ་བུམ་པའི་ཐ་སད་བྱ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ། ལྟོ་ལྡིར་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་གགས་རགས་

ཡང་དག་འདི་ཡི་དབྱེ་བའི་སྐབས་དོན་མིན་པར་ཐལ། དེ་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ལ་མཚན་ཉིད་དེ་འད་སྔར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ཁ་ཅིག་དངོས་སུ་བརོད་རུང་དང་། ཞེན་

པའི་བརོད་རུང་གིས་བརའི་གགས་པའང་གཉིས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། རི་བོང་ཅན་གི་

དོན་སྤི་དངོས་སུ་བརོད་རུང་། རི་བོང་ཅན་ཞེན་པས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རོག་

པའི་སྣང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་དང་། རང་མཚན་དུ་ཡོད་པ་རགས་སུ་འགོད་པར་བྱེད་

དོ། །དེ་དགག་པ་ནི། འཆད་འཇུག་གང་དུ་ཡང་མ་ཕེ་བར་དེ་འདའི་དབྱེ་བ་བྱེད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། འཆད་ན་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་སྤི་མཚན་དང་། རང་མཚན་ཞེན་པའི་

བརོད་བྱ་ཡིན་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་མེད་ཀི་འཇུག་པའི་ཚེ་ན་རང་སྤི་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་

འཇུག་པས་དེ་འདའི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པའི་ཕིར། སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་སྤི་མཚན་དུ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 216  

སོན་པ་ཡིན་གི། དེ་ཡིན་ན་སྤི་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ནི། རང་ལྡོག་

གཞི་ལྡོག་མ་ཕེད་པའི་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེས་ན་མདོའི་བཤད་ཚུལ་རྣམ་པ་གཉིས། བཤད་ཚུལ་དང་པོས་

ཞེན་པའི་བརོད་རུང་གི་གགས་པ་དང་། ཕི་མ་བརོད་རུང་གི་གགས་པར་ཕེ་ནས་

དངོས་དང་ཞེན་པར་འཆད་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། ལུང་དང་པོས་སྒ་བྱུང་གགས་པ་ལ་

གནོད་བྱེད་མེད་པ་དངོས་སུ་བསན་ནས་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པ་ཤུགས་ལ་སོན་པ་དང་། 

རེས་དཔག་གཉིས་ཀི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་བསན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། ལུང་གཉིས་

པས་སྒ་བྱུང་གགས་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པ་དངོས་སུ་བསན་ནས་འགན་ཟླའི་ཚད་མ་

མེད་པ་ཤུགས་ལ་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །སྔ་ཕི་མདོ་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལྟར་བཤད་པ་

ཡིན་གི། འདི་ནི་གོ་ལྡོག་སེ་སྦྱར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལུང་སྔ་མ་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་

ན་བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྒ་བྱུང་

གགས་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀི་རེས་དཔག་མེད་པའི་ཕིར་དེ་ཚད་མས་མི་ཁེགས་པའམ། 

ཡང་ན་དེ་ལ་འགལ་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པ་ངེས་ན་གགས་པའི་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བྱ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར། དེའི་གཞལ་བྱ་ལྡོག་ཕོགས་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་བསན་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལུང་ཕི་མ་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་

མེད་ལ་ཞེས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གགས་པའི་རེས་

དཔག་ལས་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་དཔག་བྱེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་མི་འད་

བས་ཡུལ་གི་དབྱེ་བ་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མ་མདོར། མངོན་སུམ་
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དོན་དང་རེས་དཔག་དང་། །ཡིད་ཆེས་གགས་པས་རང་རེན་ལའོ། །ཞེས་པ་དོན་

དངོས་སོབས་རེས་དཔག་ཡིན་པ་ལ་རེས་དཔག་ཅེས་སྤིར་སོས་པའི་དགོས་པ་ནི། 

རེས་དཔག་ཙམ་གི་གཞལ་བྱ་གཞིར་བྱས་པ་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བྱེད་པའི་

ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་གགས་པའི་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བྱ་དང་། ལུང་ལ་བརེན་ནས་

ངེས་པར་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བྱའི་ཁྱད་པར་ཡིན་པས་

དེ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་གནོད་ཡུལ་གི་དབྱེ་བ་ཞེས་འཆད་པ་ནི། 

གསལ་བའི་དབྱེ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་དེའི་ཆེད་དུ་བསན་པ་རྣམ་འགེལ་མཛད་པས་

བཀག་པའི་དོན་མ་རོགས་པའོ། །

མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། གཞན་སེལ་གི་རྣམ་བཞག་ལ་མཁས་པའི་སོ་ནས་གགས་པ་

དང་དེའི་བསལ་བ་དང་། གནོད་པ་བྱེད་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། 

ཤེས་ན་གགས་པ་ཡི་རེས་དཔག་གི་བསལ་བ་དང་དེ་སེལ་ཚུལ་མདོ་དང་རྣམ་

འགེལ་མཛད་པ་མཁས་པའི་དགོངས་པ་བཞིན་འགྲུབ་པའི་ཕིར། འདི་ལྟར་ཤེས་པར་

བྱ་སེ། སྤིར་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་ནས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་དེ་

ལ་འཇུག་པ་དང་། གཞན་དག་སྒ་རོག་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པ་བཀག་ནས་རོད་

བྱེད་སེལ་བས་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཤེས་ན་སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་པ་ལ་ཆོད་སམ་པ་དང་། 

ཆོད་པ་ལ་མ་ཆོད་སམ་པའི་དོགས་པའི་གནས་མཐའ་དག་སེལ་བ་དང་། ཡང་ཁ་

ཅིག །ཐོག་མར་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང་། ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པ་ཚད་མའི་སྐེས་བུར་

བསྒྲུབས་ནས་ཕིས་དེས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་བཀག་ནས། བསན་
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པ་ཚད་མར་བསྒྲུབས་པའི་སོ་ནས་སོན་པ་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་དང་། དཔད་གསུམ་

གིས་དག་པའི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པ་

ནི། རེས་དཔག་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་ཤིང་། དེ་ཡང་རགས་

གསུམ་གི་ཚུལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཐུག་པའི་བར་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་རག་

ལས་པས། རིགས་པ་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་བ་དག་རང་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡོད་མེད་ལེགས་པར་

བསམ་པར་རིགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ལོག་གྱུར་དོན་ལ་སྒོ་

འདོགས་གཅོད་པ་ནི། །རེས་དཔག་ཚད་མ་ཉིད་ལ་རག་ལས་ཤིང་། །དེ་ཡང་གཏན་

ཚིགས་དག་ལ་ལྟོས་པས་ན། །རང་དོན་རེས་དཔག་རེན་དང་བཅས་པ་བཤད། །བསྡུ་

བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསན་པ་ནི། ཚད་མ་རིགས་

པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། རང་དོན་

རེས་དཔག་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སེ་བཅུ་པའི་འགེལ་བའོ།།  །།

༼གཞན་དོན་རེས་དཔག་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། 

ལེའུའི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། སྨྲ་བ་པོ་གང་ཟག་

བཤད་པ་དང་། རོད་པའི་སྐབས་ཀི་ངག་གི་དབྱེ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་

དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་མཐོང་

བ་སྐབས་དང་མཐུན་པར་ཕི་རྒོལ་གཞན་ལ་སོན་པའི་ལྷག་ཆད་དང་བལ་བའི་ཡན་

ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་གོ །རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དང་། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་དང་། བྱེད་པའི་
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ཁྱད་པར་རྣམས་བསན་ནོ། །འདི་ནི་རྣམ་འགེལ་ལས། མི་ཤེས་སོན་པར་བྱེད་པ་

ལ། །འཁྲུལ་བར་དོགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས། །དེས་བཤད་ནན་ཏན་བྱ་བའི་

ཕིར། །ཤེས་ལྡན་འགའ་ཞིག་ཚོལ་བར་བྱེད། །ཅེས་བཤད་པ་ལྟར། རྒོལ་བ་ཡང་དག་

གི་གཞན་དོན་བྱེད་ཚུལ་སོན་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ནི་ཕི་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ཀི་ལོག་གྱུར་

རོགས་པའི་ཚད་མ་དེ། རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་ཚད་མ་ལས་ངེས་

པར་སྐེ་དགོས་པས། གཞན་དོན་སྐབས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀའི་ཚད་

མས་གྲུབ་པ་དགོས་སོ། །སྒྲུབ་ངག་ལ་རེས་དཔག་གི་མིང་གིས་འདོགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་དང་། དགོས་པ་ནི། བསམ་བྱུང་

གི་ཤེས་རབ་ལ་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དང་། 

གནོད་བྱེད་ནི། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་རྣམ་བཞག་དང་། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

དེ་ལ་སྤིར་རོད་པ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཕི་རྒོལ་གི་བོ་ལ་རིགས་བཞི་ཡོད་དེ། ཕོགས་

ཁྱབ་གཉིས་ཀ་སྔར་ཚད་མས་ངེས་པ་དང་། གཉིས་ཀ་མ་ངེས་པ་དང་། ཕོགས་ཆོས་

ངེས་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ངེས་ལ་ཕོགས་ཆོས་མ་ངེས་པའོ། །དང་པོ་

ལ་ཡང་རིགས་བཞིར་འགྱུར་ཏེ། འཆད་པའམ་རོད་པའི་དུས་དེའི་ཚེ་གཉིས་ཀ་ལ་བོ་

ཁ་ཕོགས་པ་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་ལ་

ཕོགས་ཆོས་ལ་མ་ཕོགས་པ་དང་། ཕོགས་ཆོས་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་པ་ལ་མ་

ཕོགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ནི། འཆད་པ་པོའི་ངག་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀིས་

ལོག་གྱུར་རོགས་ནུས་པས་སྒྲུབ་ངག་དགོད་མི་དགོས་ལ། རྒོལ་བས་དེ་ལྟར་མ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 220  

ཤེས་པས་ངག་འགོད་པ་ནི་སྲིད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་སྔར་ཤེས་ཟིན་དན་པའི་ཆེད་དུ་

དོགས་པའི་དབང་གིས་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་

དགོད་དགོས་པའང་སྲིད་ལ། གང་རུང་རེས་ཆོག་པའང་སྲིད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་ནི། སྒ་ཡང་བྱས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཕོགས་ཆོས་འབའ་ཞིག་དན་པར་

བྱེད་པ་དང་། བཞི་པ་ལ་ནི། གང་བྱས་ན་མི་རག་དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་པ་དང་། 

གང་མི་རག་པས་སོང་ན་བྱས་པས་སོང་པས་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་

མཁའ་བཞིན་ཞེས་པའམ་གང་རུང་གིས་དན་པར་བྱེད་དགོས་སོ། །སྔར་གཉིས་ཀ་མ་

ངེས་པ་ལ་ནི། སྒྲུབ་ངག་སྔར་བཀོད་ནས་ཕོགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་གཞི་ནས་སྒྲུབ་པར་

བྱེད་ལ། ཚུལ་གསུམ་ནམ་གྲུབ་པའི་ཚེ་ངག་དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །ཕོགས་ཆོས་ངེས་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་ལ་ནི། ངག་ཚད་མར་བཀོད་ནས་ཁྱབ་པ་

སྒྲུབ་པའི་ངག་དང་། ཕོགས་ཆོས་སོན་པའི་ངག་བཀོད་པས་ཆོག་ལ། ཁྱབ་པ་ངེས་ལ་

ཕོགས་ཆོས་མ་ངེས་པ་ལ་ནི། དེ་ལས་བཟློག་པར་སྦྱར་བར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གང་ཟག་གསུམ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་དང་། རྒྱལ་ཕམ་གི་

རྣམ་བཞག་དང་། དབང་པོས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྐབས་ཀི་དམ་

བཅའ་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་རེས་དཔག་སྐེད་འདོད་ཅིང་། སྒྲུབ་ངག་འགོད་པར་ཁས་

བངས་པའི་གང་ཟག་རྒོལ་བ་དང་། རེས་དཔག་སྐེད་འདོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་གི་

གང་ཟག་གང་སུན་འབྱིན་བརོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ཕི་རྒོལ་དང་། དེ་གཉིས་རྒྱལ་ཕམ་

བར་སྤོད་པར་ཁས་ལེན་པ་དཔང་པོ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དམ་བཅའ་གཅིག་ལ་

ལྟོས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི། དམ་བཅའ་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། གནོད་བྱེད་
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རྒྱས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྔར་གི་དེ་ལས་གོ་བཟློག་ཏེ་འགྱུར་བས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། 

རྒོལ་བ་དང་ཕི་རྒོལ་བ་གཉིས་རོད་པའི་ཚེ་མི་རིགས་པའི་ཚར་བཅད་དང་རེས་

འཛིན་བྱེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒོལ་བ་གཉིས་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་སུན་འབྱིན་

སོགས་སྐོན་ཅན་བརོད་པ་ཚར་བཅད་པར་འོས་པ་དང་། སྐོན་མེད་བརོད་པའི་ཡོན་

ཏན་གིས་རེས་འཛིན་འཇུག་རིགས་པའི་ཕིར། རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་བཀོད་

པ་ལ་ཕི་རྒོལ་གིས་སྐོན་བརོད་ཀང་སུན་འབྱིན་མི་ནུས་པས་ཕི་རྒོལ་ཕམ་ལ། སྒྲུབ་

བྱེད་ལྟར་སྣང་བཀོད་པ་ལ་སྐོན་ཡང་དག་བརོད་ན་རྒོལ་བ་ཕམ་པས། དེ་ལྟར་སོན་ན་

རྒྱལ་ཕམ་ཡོད་ཀི་མིན་ན་མེད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་བཀོད་ཀང་སྐོན་མི་

བརོད་པའམ། སྐོན་ལྟར་སྣང་བརོད་ཀང་ཚེར་མ་འབྱིན་མ་ཤེས་ན་རྒྱལ་ཕམ་གཉིས་

ཀ་མེད་པར་རོད་རིགས་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། བརྫུན་དང་ཚིག་དོར་སོགས་

གཡོ་སྒྱུས་ཚར་བཅད་ཀང་དེ་ལ་རྒྱལ་ཕམ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་མི་བཞེད་དེ། 

དེ་བླུན་པོའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་པས་ཁུ་ཚུར་སོགས་ཀང་རྒྱལ་ཕམ་དུ་བཞག་དགོས་ན། 

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྲུང་བའི་ཐབས་དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་སྤིར་བསན་པ་དང་། ཚར་གཅོད་

པའི་གནས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྲོག་དང་ནོར་ལ་སོགས་པ་འཕོག་པ་

དང་། གོ་འཕང་སྦྱིན་པས་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཚར་གཅོད་པ་དང་། རེས་འཛིན་དུ་

འདོད་ལ་གྲུབ་མཐའི་བང་དོར་བྱེད་པ་ལ་དེ་ལྟ་བུས་བྱེད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། གྲུབ་

མཐའི་བང་དོར་བྱེད་པ་ལ་མཁས་པའི་གྲྭར་ནོར་བ་འདོར་བ་དང་། བདེན་པ་ལེན་པ་

དང་། དེ་ལྟར་སྒོགས་པས་དམ་པའི་ལུགས་ཀི་ཚར་གཅོད་རེས་འཛིན་འདོད་རིགས་
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པའི་ཕིར་རོད་པ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་རགས་དང་ཁྱབ་པ་སོགས་ཕ་རོལ་པོའི་ཁས་

བངས་ཡིན་པ་གཉིས་ཀས་ཤེས་བཞིན་དུ་ཁས་བངས་ཡིན་ནོ་ཞེས་མ་སྨྲས་ན། གང་

ཟག་དེ་ཉིད་ལ་ཁས་བངས་ལ་སྒིགས་པ་ནི། ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་མཐར་ཐུག་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལྟ་ན་གཞན་སེ་འདོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལྟར་སྣང་མཐའ་དག །གང་ཟག་དེས་ཕ་

རོལ་པོའི་ཁས་ལེན་ཡིན་གི། ཁོ་བོས་མིན་ནོ་ཞེས་མ་སྨྲས་པས་གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཀི་

ཁས་ལེན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འཐད་པ་བརོད་པ་དང་། འཁྲུལ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

སྔར་བཤད་པའི་ཚར་བཅད་ཀི་གནས་གཉིས་ལས་ཕེ་བས་བཞི་ཡོད་དེ། རྒོལ་བ་

སྒྲུབ་བྱེད་བརོད་པར་ཁས་བངས་ནས་མི་བརོད་པ་དང་། སྐོན་ཅན་བརོད་པ་གཉིས་

དང་། ཕི་རྒོལ་སུན་འབྱིན་བརོད་པར་ཁས་བངས་ནས་མི་བརོད་པ་དང་། ལྟར་སྣང་

བརོད་པ་གཉིས་ཏེ་བཞི་རིགས་པ་མཁྱེན་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་

ཡང་། སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མི་བརོད་ཅིང་། །སྐོན་མི་བརོད་པ་གཉིས་པོ་དག །ཚར་

བཅད་པ་ཡི་གནས་ཡིན་ཏེ། །གཞན་ནི་མི་རིགས་ཕིར་མི་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གངས་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ་དང་། རྐང་མིག་པའི་

ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། རྒོལ་བ་ལ་ནི་གཉིས་ལ་

གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་བས་དྲུག་སེ། དིས་པའི་ལན་མི་བརོད་པ་དང་། སྐོན་ཅན་བརོད་

པ་དང་། མ་དིས་པ་བརོད་པ་གསུམ་དང་། སྐོན་སྤོང་བའི་ཚེ་སྐོན་མི་སྤོང་བ་དང་། 

ལན་ལྟར་སྣང་བརོད་པ་དང་། སྐབས་སུ་མ་བབས་པའི་ལན་བརོད་པའོ། །ཕི་རྒོལ་ལ་
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ཡང་ཚར་གཅད་འོས་པ་གསུམ་ཚན་གཉིས་ཡོད་པས་དྲུག་སེ། འདི་འོས་པའི་ཚེ་མི་

འདི་བ་དང་། མི་འོས་པ་འདི་བ་དང་། འབེལ་མེད་འདི་བའོ། །སྐོན་བརོད་རིགས་པའི་

ཚེ་མི་བརོད་པ་དང་། ལྟར་སྣང་བརོད་པ་དང་། སྐབས་སུ་མ་བབས་པ་བརོད་

པའོ། །དཔང་པོ་ལ་ཚར་གཅོད་འོས་པ་གསུམ་སེ། ཤན་མི་འབྱེད་པ། ལོག་པར་

འབྱེད་པ། སྐབས་མ་ཡིན་པར་འབྱེད་པ་དང་། ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གཅིག་སེ་རྣ་བ་མི་

གཏོད་པ་དང་། གངས་ཅན་པ་རྣམས་བཅུ་དྲུག་འདོད་དོ། །དེ་དགག་པ་ནི། ཇི་སྐད་

བཤད་པའི་ཚར་གཅོད་འོས་པའི་དབྱེ་བསྡུ་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚར་གཅོད་

འོས་པ་ཡིན་ན་རོད་རིགས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་སྔ་མར་འདུས་ལ། དེར་འདུས་པ་

མིན་ན་ཚར་གཅོད་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དཔང་པོ་ལ་ནི་ཚར་གཅོད་མེད་ལ་ཅི་

ནས་བྱེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རོད་རིགས་ལས་གཉིས་པོ་དག་ཚར་

གཅོད་པའི་གནས་ཡིན་པར་གསུངས་ཀི། དེ་ལས་གཞན་གཞུང་གི་ཆ་འགར་ཡང་མ་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། རྐང་མིག་པ་དག་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་དམ་

བཅའ་ལ་གནོད་པ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དམ་བཅའ་

གཞན་པ་དང་། དམ་བཅའ་འགལ་བ་དང་། དམ་བཅའ་སེལ་བ་དང་། གཏན་ཚིགས་

གཞན་པ་དང་། དོན་གཞན་དང་། དོན་མེད་པ་དང་། དོན་མི་ཤེས་པ་དང་། དོན་བལ་

དང་། དུས་ལ་མ་བབས་པ་དང་། མ་ཚང་བ་བརོད་པ་དང་། ལྷག་པ་བརོད་པ་དང་། 

ཡང་བརོད་པ་དང་། རེས་སུ་མི་སྨྲ་བ་དང་། མི་ཤེས་པ་དང་། སྤོབས་པ་མེད་པ་དང་། 

རྣམ་གཡེང་བྱེད་པ་དང་། འདོད་པ་ཁས་ལེན་ཤེས་མི་ཤེས་དང་། བརྒལ་བརགས་
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འདོར་བ་དང་། རེས་སུ་སྦྱོར་མེད་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ཉམས་པ་དང་། རགས་

ལྟར་སྣང་བརོད་པ་སེ། ཐུབ་པ་རྐང་མིག་གིས་བཤད་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་ཉི་

ཤུ་ར་གཉིས་ཡིན་ནོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང་། སོ་སོར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་གགས་པ་ཡིས་དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ཚར་གཅོད་མིན་པར་

བཤད་ལ། མདོ་མཛད་པས་དགག་པ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་མཛད་ལ། ཚར་

གཅོད་ཀི་དབྱེ་བ་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚར་གཅོད་འོས་པ་ཡིན་ན་སྔར་བཤད་

པ་གཉིས་པར་སྡུད་རིགས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པའི་ཚར་

གཅོད་ནི། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་དབང་པོའི་གཟུང་བྱ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། ཕི་

རྒོལ་གིས་དེའི་ཕིར་སྒ་རག་ཅེས་བརོད་པ་ལ་ཟེར་ཏེ། གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ཚར་

གཅོད་ཀི་གནས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མིན་པ་བརོད་པར་འདུས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

དམ་བཅའ་གཞན་པའི་ཚར་གཅོད་ནི། སྔར་གི་རགས་དེ་མ་ངེས་པར་བསན་པ་

ན། ཁྱད་པར་ལ་བརགས་ནས་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་མ་ཡིན་པ་ལྟར་སྒ་ཡང་

ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་མ་ཡིན་པས་མི་རག་ཅེས་པ་ལ་འདོད་དེ། དེ་ཡང་ཚར་གཅོད་

ཀི་གནས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སུན་འབྱིན་ཤེས་ན་མ་ངེས་པར་འདུས་པས་

སྒྲུབ་བྱེད་སྐོན་ཅན་བརོད་པའི་ཚར་གཅོད་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པའི་

ཚེ་དམ་བཅའ་དང་རགས་དང་དཔེ་སོགས་འགལ་བ་བརོད་པ་ནི། དམ་བཅའ་འགལ་

བ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་བརོད་ན་ལྷག་པའི་
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སྐོན་དང་། མ་བརོད་ན་རགས་ཀི་སྐོན་གསུམ་གང་རུང་དུ་འགྱུར་བས་སྒྲུབ་བྱེད་སྐོན་

ཅན་བརོད་པའི་ཆ་ནས་ཚར་གཅོད་དུ་འགྱུར་ལ། རགས་ལ་སྐོན་མེད་ན་ཚར་གཅོད་

མིན་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་དབང་པོའི་གཟུང་བྱ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་སྤི་

དོན་གཞན་གིས་མ་ངེས་པ་བརོད་པ་ན་སྒ་མི་རག་པར་སུ་སྨྲ་ཞེས་སྔར་གི་དམ་

བཅའ་འདོར་བ་ནི། དམ་བཅའ་སེལ་བ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་སུ་འདོད་དེ། 

དེ་འདའི་ཚར་གཅོད་གཉིས་པ་དོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ན་མ་ངེས་

པར་འདུས་ལ། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་པའི་རགས་སུ་འདུས་པས་སྒྲུབ་བྱེད་

སྐོན་ཅན་བརོད་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར།

གཏན་ཚིགས་གཞན་པ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་ནི། སྔར་གཏན་ཚིགས་

བཀོད་པ་བཀག་པ་ན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་བཀོད་པ་ལ་འདོད་དེ། 

དེ་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངག་རོགས་ན་མ་ངེས་པའི་སྐོན་

ཡིན་པས་ཚར་གཅོད་གཉིས་པ་མ་ཡིན་ལ། མ་བརོད་ན་དེ་མ་ཐག་ཚར་གཅོད་བྱ་

མིན་པའི་ཕིར། འདིས་ནི་ཕ་རོལ་པའི་ངག་མ་རོགས་པར་སྤོབས་པ་མྱུར་པོ་འདོད་

ནས་ཚིག་འགོ་ཕྱུང་ལ་སུན་འབྱིན་འཕེན་པ་ནི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་སུ་བསན་པར་

ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །རྒོལ་བས་སྒ་རག་སེ། རེག་བྱ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་རྣལ་མའི་

འདོད་པ་དང་མ་འབེལ་བ་བརོད་པ་ནི། ཕི་རྒོལ་གི་ཡི་གེའི་དོན་ལ་བརགས་ནས་

སྐབས་མ་ཡིན་པར་སུན་འབྱིན་བརོད་པ་ནི་དོན་གཞན་བརོད་པའི་ཚར་གཅོད་ཡིན་

ནོ་ཟེར་རོ། །གཉིས་པོ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚར་གཅོད་མིན་པར་ཐལ། རྒོལ་བ་མ་

ངེས་པ་བཀོད་པས་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་བརོད་པས་ཚར་གཅོད་བྱ་ཡིན་ལ། ཕི་རྒོལ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 226  

སྐོན་མིན་པ་བརོད་པའི་སོ་ནས་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར། སྐབས་

སུ་བབས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མི་འགོད་པར་ཡི་གེའི་གོ་རིམ་སོན་པ་ལྟ་བུ་དོན་མེད་བརོད་

པའི་ཚར་གཅོད་གཞན་དུ་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་པ་ཡི་ཡན་ལག་མིན་

པ་བརོད་པ་ལས་གཞན་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་མིན་པའི་ཕིར།

ཚོགས་པ་དང་ཕི་རྒོལ་ལ་ལན་གསུམ་བརོད་ཀང་མ་གོ་ན། དོན་མི་ཤེས་པ་

ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་སུ་འདོད་དེ། དེ་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་ལེགས་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དོན་མེད་པའི་སྒ་སྐོན་ཅན་བརོད་ནས་མ་གོ་ན་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་

མིན་པར་འདུས་ལ། དོན་ལྡན་སྐོན་མེད་ལན་གསུམ་བརོད་ཀང་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་

རོགས་ན་ཕི་རྒོལ་བླུན་པ་ཡིན་གི། རྒོལ་བ་ཚར་གཅོད་བྱ་མིན་པའི་ཕིར། སེའུ་བཅུ་

པའི་ངག་ལྟ་བུ་སྔ་ཕི་འབེལ་མེད་བརོད་པ་ནི། དོན་བལ་བརོད་པ་ཞེས་པའི་ཚར་

གཅོད་ཀི་གནས་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྨོན་པའི་ཚིག་ལྟ་བུ་མ་

འབེལ་བ་བརོད་པ་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མིན་པར་འདུས་པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་དང་

རགས་སོགས་གོ་རིམ་བཟློག་ནས་བརོད་པ་དུས་ལ་མ་བབས་པ་ཞེས་པའི་ཚར་

གཅོད་གཞན་དུ་འདོད་དོ། །དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལས་དོན་གོ་ན་ཚར་གཅོད་

མིན་ལ་དོན་མ་གོ་ན་སྒྲུབ་པ་ཡི་ཡན་ལག་མིན་པ་བརོད་པར་འདུས་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་

ངག་གི་ཡན་ལག་ལྔ་ལས་གང་རུང་མ་ཚང་ན་མ་ཚང་བ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་གཞན་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་པའི་

ཡན་ལག་གང་རུང་མ་ཚང་ན་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཡན་ལག་མ་བརོད་པའི་སྐོན་དུ་འདུས་ལ། 
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དམ་བཅའ་བརོད་པ་མེད་པ་སོགས་ཚར་གཅོད་མིན་པའི་ཕིར། རགས་དང་དཔེ་ལྷག་

པ་བརོད་ན་སྔ་མས་གྲུབ་པ་ལ་ཕིས་བསྣན་པས་ལྷག་པ་བརོད་པ་ཞེས་པའི་ཚར་

གཅོད་ཀི་གནས་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་

ན་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་མིན་པར་འདུས་ལ། མི་དགོས་པ་བརོད་པ་སྐོན་དུ་མི་བརི་

བའི་རྐང་མིག་པ་ཁྱེད་ཀི་ལུགས་ལ་ཚར་གཅོད་མིན་པའི་ཕིར།

སྒ་ཟློས་པ་སྒ་མི་རག་མི་རག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། དོན་ཟློས་པ་སྒ་མི་རག་

འགག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡང་བརོད་པ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་

གཞན་དུ་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒ་ཟློས་པ་སྐོན་མ་ཡིན་ལ་དོན་ཟློས་པ་སྒྲུབ་

བྱེད་མིན་པར་འདུས་ཤིང་། དེ་ཡང་སྒྲུབ་པའི་ངག་ལ་སྐོན་ཡིན་གི་གཞན་གི་མ་གོ་

དོགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལ་དོན་ཟློས་པ་འདི་ཡང་སྐོན་མིན་པའི་ཕིར། རྒོལ་

བས་ལན་གསུམ་བརོད་པས་གོ་ཡང་ཕི་རྒོལ་གིས་མི་བརོད་ན། རེས་སུ་མི་སྨྲ་བ་

ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་གཞན་དུ་འདོད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཕི་རྒོལ་ནི་སྤོབས་པ་

མེད་པ་ལས་གཞན་དུ་མིན་པའི་ཕིར། ཕ་རོལ་འགོག་པ་ལ་ལན་མི་ཤེས་ན་མི་

སྤོབས་པ་སེ་སྤོབས་པ་མེད་པ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་གཞན་དུ་འདོད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མི་བརོད་པའི་སྐོན་མི་བརོད་པའི་ཁོངས་སུ་

འདུས་པའི་ཕིར། ཕ་རོལ་གིས་ངག་བཀོད་པ་ན་ད་ལྟ་བདག་ནའོ་ཞེས་པ་རྣམ་གཡེང་

བྱེད་པ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་གཡེང་དང་

པོ་ཚར་གཅོད་བྱ་མིན་ལ། གཡོན་ཅན་སྤོབས་པ་མེད་པར་འདུས་པའི་ཕིར། གཞན་

གི་སྐོན་བརོད་པས་རང་སྐོན་ཅན་དུ་ཞར་ལ་འཕེན་པ་ཁྱོད་རྐུན་མ་ཡིན་ཏེ། སྐེས་བུ་
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ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བརོད་པ་ལ། དེས་ཁྱོད་ཀང་ངོ་ཞེས་ཕིར་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་འདོད་པ་

ཁས་ལེན་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་གཞན་དུ་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

རགས་དེ་ལྟར་སྣང་དུ་ཤེས་ནས་སྐོན་བརོད་ན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རགས་དེ་མ་ངེས་

པར་སོན་པས་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་ཡིན་ལ། ལྟར་སྣང་དུ་མི་ཤེས་ན་སྐོན་མི་བརོད་

པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར།

རྒོལ་བ་གཉིས་ཚར་གཅོད་ཐོབ་པ་ལ་ཚར་མི་གཅོད་པ་ནི། བརྒལ་བརག་འདོར་

བ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་གཞན་དུ་འདོད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ནི་

རྒོལ་བ་གཉིས་སྤོབས་པ་མེད་པའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། གཞན་ཚར་གཅོད་པའི་

གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཚར་གཅོད་པའི་གནས་སུ་སྦྱོར་བ་རེས་སུ་སྦྱོར་མེད་ལ་སྦྱོར་

བ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་གཞན་དུ་འདོད་པའང་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒོལ་བ་

གཉིས་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་བརོད་པ་ལ་ལྟར་སྣང་དུ་སྒོ་བཏགས་

ནས་ཚར་གཅོད་ན་སྤོབས་པ་མེད་པ་ལས་གཞན་མིན་པའི་ཕིར། གངས་ཅན་གིས་

ཡོད་པ་མི་འཇིག་མེད་པ་མི་སྐེ་བར་ཁས་བངས་ནས་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ། རང་

བཞིན་གཅིག་གི་གསལ་བ་ནི། །འགྱུར་བའི་རེས་འགོ་མཐོང་བ་ཡི། །ཞེས་དགོད་པ་

ལྟ་བུ་གྲུབ་མཐའ་ཉམས་པ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་གཞན་དུ་འདོད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། དེ་ཡང་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་སྐོན་མེད་མི་བརོད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་འགོད་པར་ཁས་བངས་ནས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བརོད་

ན་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་གཞན་ལ་སུན་འབྱིན་གང་བརོད་པ་དེ་

ཉིད་རང་ལ་འཇུག་པའི་ལྟག་ཆོད་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །
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གཞན་གི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་ན་རགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ཕད་ན། རྒྱ་མཚོ་དང་ཆུ་

འཕད་པ་བཞིན་དུ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། མ་འཕད་ན་སྒ་ལ་མིག་གི་གཟུང་བྱ་ལྟར་སྒྲུབ་

མི་ནུས་སོ་ཞེས་རང་གི་སུན་འབྱིན་ལ་ཡང་རག་པ་མཚུངས་པའི་ཕད་པ་དང་མ་འཕད་

པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་རོལ་བྱུང་ལྟ་བུ་རགས་སུ་བཀོད་

པའི་ཚེ་རགས་སྔ་ན་དེའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ལ། འཕིས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་

གྲུབ་ཟིན་པས་རགས་མི་དགོས་ཤིང་། དུས་མཉམ་ན་རྭ་གཡས་གཡོན་ལྟར་རགས་དང་

རགས་ཅན་མེད་དོ་ཟེར་བ་གཏན་ཚིགས་སྤི་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་དགོས་པས་གཏན་

ཚིགས་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། སྒ་མི་རག་ཅེས་བརོད་པ་ན། འོ་ན་མི་རག་པ་དོན་

གཞན་དང་ལྡན་པས་རག་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་རག་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། 

རགས་སྔ་མ་དེ་ཉིད་ལ་སྔར་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་འདི་མ་སྨྲས་པས། རག་

པར་ཐལ་ཟེར་བ་རང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་གང་ཡིན་ལ་སྐོན་འཇུག་པ་མ་སྨྲས་པ་མཚུངས་པའི་

ལྟག་ཆོད་དང་། སྐེ་བ་ལས་སྔར་སྒ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་མི་རག་པར་འགྱུར་ལ། 

རོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་རག་པར་ཡང་འགྱུར་ཞེས་པ་མ་སྐེས་པ་མཚུངས་པའི་

ལྟག་ཆོད་དང་། སྒའི་བྱས་པ་བུམ་པ་ལ་མེད། བུམ་པའི་བྱས་པ་སྒ་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ་

བས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཞེས་པ་འབས་བུ་དང་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། 

བུམ་པ་མཐུན་དཔེར་བྱས་ནས། རོལ་བྱུང་གིས་དུང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན། ཕ་རོལ་

པོས་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་མཐུན་དཔེར་བྱས་ནས། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

རགས་ཀིས་རག་པ་སྒྲུབ་པ་ཆོས་མཐུན་པ་བརོད་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། དཔེ་སྔ་མ་ལས་

ལོག་སེ་དཔེ་གཉིས་པོ་ལ་བུམ་པ་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེར་སྦྱར་བ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་
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མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། བུམ་པ་ཚོས་པ་ཉིད་དང་མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་སོ་

ནས་མི་རག་པར་འགྱུར་ན། སྒ་མ་ཚོས་པ་དང་མཉན་བྱ་ལོག་པའི་སོ་ནས་རག་གོ་ཞེས་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རོག་པ་རྣམ་རོག་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་

ལ་བུམ་པ་དཔེར་བཀོད་པའི་ཚེ། བུམ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒ་ལ་ཡོད་དགོས་ལ། 

སྒའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་བུམ་པ་ལ་ཡོད་དགོས་ཞེས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པ་མཚུངས་

པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་རོལ་བྱུང་བཀོད་པའི་ཚེ་དེ་རགས་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་མེད་ཀང་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དམིགས་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། དཔེ་སྔ་

མ་ལ་རོལ་བ་ལས་གསལ་བ་དང་སྐེ་བ་གཉིས་ལ་མཐོང་བས་དེ་གང་ཡིན་སམ་དུ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བས་རགས་དེས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཞེས་པ་ཐེ་ཚོམ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། 

དུང་སྒ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བས་མི་རག་ན། གོག་རོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བས་རག་པར་དོན་

གིས་འཐོབ་བོ་ཞེས་པ་དོན་གི་གོ་བ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། བུམ་པ་ཁོ་ན་མི་

རག་པ་ལ་རག་ཅི་ཡོད་ཅེས་མ་གྲུབ་པར་རོད་པ་ལྟ་བུ་ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པའི་ལྟག་

ཆོད་དང་བཅུ་བཞི་པོ་རྣམས་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྣམ་བཤད་དུ་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

རིགས་པ་བརག་པ་ལས་གསུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ནི། སྒ་མི་རག་སེ་རོལ་བྱུང་

ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བརོད་པ་ལ་དཔེ་དོན་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

མཚུངས་དགོས་པར་བསམས་ནས་བུམ་པ་མིག་ཤེས་ཀིས་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་སྒ་

ཡང་དེར་འགྱུར་དགོས་ཞེས་དཔེའི་ཆོས་རོད་གཞི་ལ་འཕེལ་བ་དང་། སྒ་མཉན་བྱ་

ཡིན་པ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ཡང་དེར་འགྱུར་དགོས་ཞེས་རོད་གཞིའི་ཆོས་དཔེ་ལ་
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འཕེལ་དགོས་པར་འདོད་པ་འཕེལ་བ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་། བུམ་པ་མཉན་བྱ་

མ་ཡིན་ན་སྒ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། སྒ་མིག་ཤེས་ཀིས་མི་མཐོང་ན་བུམ་པ་

ཡང་མི་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེས་རང་རང་གི་ཆོས་འགིབ་པར་རོད་པ་འགིབ་པར་

མཚུངས་པ་དང་། སྒ་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བརོད་ན་བུམ་པ་མི་རག་པའང་བསྒྲུབ་

བྱར་ཐལ་བ་དང་། བུམ་པ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་གཅིག་ཤོས་ཀང་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་

རོད་པ་བརོད་པ་མཚུངས་པ་དང་མ་བརོད་པ་མཚུངས་པ་དང་། རོལ་བྱུང་གིས་སྒ་མི་

རག་པར་འགྲུབ་ན། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས་སྒ་རག་པར་གྲུབ་ཅེས་རོད་པ་རིགས་པ་

མཚུངས་པ་དང་ནི་སོ་སོའི་དཔེ་དང་མཚུངས་པ་ནི། སྒ་མི་རག་སེ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་བཀོད་པ་ན་ནམ་མཁའ་དཔེར་བཀོད་ན་རག་པར་འགྱུར་ཞེས་རོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པ་ནི། སྒ་མི་རག་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་

བཀོད་པ་ནི། དཔེ་བུམ་པ་ལའང་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དགོད་དགོས་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

མི་རག་པ་མཚུངས་པ་ནི། སྒ་མི་རག་སེ་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བཀོད་པ་ན། ཆོས་

ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རོད་གཞིར་ཅི་སེ་མི་འཇོག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རབ་

བྱེད་དང་མཚུངས་པ་ནི། རོལ་བྱུང་དུང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་

ཕོགས་གཅིག་ཀོག་ལ་མ་གྲུབ་ན། རའི་བུམ་པ་སོགས་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་

པས་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པར་མཚུངས་པ་རབ་བྱེད་དང་

མཚུངས་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །དུས་ལས་འདས་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ནི། རིག་

པ་ཅན་པ་རྒན་པོའི་ལུགས་བཀག་པ་ལ། ཕིས་ཀི་དག་ན་རེ། དེ་དུས་ལས་བརྒལ་

བས་སྒྲུབ་བྱེད་ཕིན་ཅི་ལོག་གཞན་འགོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྒ་སྔར་ཡོད་རྐེན་གིས་
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གསལ་བས་རག་ཅེས་དཔོད་པ་བ་ཟེར་བ་ལ། རིག་པ་ཅན་པ་ན་རེ། དེ་དུས་ལས་

འདས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདི་དག་ཕལ་ཆེར་སྒྲུབ་བྱེད་

ལྟར་སྣང་བརོད་པར་འདུ་བས། རོད་རིགས་ལས་བཤད་པའི་ཚར་གཅོད་རྣམས་ཀི་

ནང་དུ་འདུ་བ་ཡིན་གི། དེ་ལས་ལོགས་པའི་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་མ་ཡིན་ནོ། །ལྟག་

ཆོད་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཕོགས་གང་གིས་རིག་པ་ཅན་པའི་ལྟག་ཆོད་བརག་པ་དང་། རྐང་

མིག་པའི་ལུགས་དགག་པའི་བསན་བཅོས་སོགས་སུ་བཀག་པའི་ཕིར་དང་། དཔལ་

ལྡན་ཆོས་ཀི་གགས་པས། མ་ཚང་སོགས་བརོད་སུན་འབྱིན་ཡིན། །དེ་སྣང་བ་ནི་

ལྟག་ཆོད་དོ། །ལོག་པའི་ལན་ལ་མཐའ་མེད་ཕིར། །དེ་དག་འདིར་ནི་སྤོ་བྱ་མིན། །ཞེས་

བཏང་སོམས་སུ་མཛད་དོ། །དགོས་པ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནི། ལྟག་ཆོད་འདི་དག་

ཕོགས་ཙམ་ཕེ་སེ་བཤད་པ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ལྟག་ཆོད་འདི་དག་མི་

ཤེས་ན། །གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་འཆད་པ་ཡི། །ཕོགས་སྔ་ཕལ་ཆེར་མི་རོགས་

པས། །དེ་དག་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་རོད་པའི་སྐབས་ཀི་ངག་གི་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ། གང་ཟག་དང་། 

དགོས་པའི་སོ་ནས་དང་། བརོད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཟག་

གསུམ་ལ་ལྟོས་ནས་བརོད་ཚུལ་དྲུག་ཡོད་དེ། རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བྱེད་དགོད་པ་དང་། 

སྐོན་སྤོང་གི་ངག་གཉིས་དང་། ཕི་རྒོལ་གིས་འདོད་པ་འདི་བ་དང་། སྐོན་བརོད་པའི་

ངག་གཉིས་དང་། དཔང་པོས་རེས་སུ་བརོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཕམ་བར་སྤོད་པའི་ངག་

གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་ངག་དང་། སུན་འབྱིན་གི་ངག་

གོ །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། ལྟར་སྣང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 
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སྒྲུབ་ངག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། ངག་འགོད་ཚུལ་དང་། ངག་གི་བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་

ནི། ཚུལ་གསུམ་ལྷག་ཆད་དང་བལ་བར་སོན་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་ནི་

སྒྲུབ་པའི་ངག་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་དང་། རོད་

པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་པའི་ལུགས་དགག་པ་དང་། 

གངས་ཅན་པ་ཁ་ཅིག་གི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སེ། 

བྱས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། བུམ་པ་བྱས་པ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བྱས། 

དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ངག་ལྷག་ཆད་དང་བལ་བའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ལྔ་ལ་དམ་བཅའ་བརོད་པ་དང་ཕོགས་ཆོས་སོན་པ་ལས་

ལོགས་སུ་རགས་རོད་གཞི་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་འཇུག་སྡུད་གསུམ་པོ་

ལྷག་པའི་ཕིར་དང་། དགོས་པའི་སྤི་ཁྱབ་མ་ཚང་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་

ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་ལའང་ཕོགས་ཆོས་བརོད་པའི་ཚེ་དུ་བ་ཡོད་པས་ཞེས་པ་དང་། 

སྒ་ཡང་བྱས་པས་ཞེས་རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་སྦྱོར་བ་དང་། སྒ་ཡང་བྱས་པའི་ཕིར་

ཞེས་རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་སྒ་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་སྦྱར་ན་དམ་

བཅའ་འདེན་པས་དམ་བཅའ་དངོས་སུ་བརོད་དགོས་ལ། གལ་ཏེ་དམ་བཅའ་མ་

བརོད་ན་ངག་མ་བརོད་པའི་ཕིར་སྒ་བྱས་པའི་ཕིར་ཅི་ཡིན་ཞེས་དི་དགོས་པར་

འགྱུར་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མི་མཁས་པ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་དང་། མཁས་པ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་ངག་གང་རུང་རེས་མི་གོ་བའི་བླུན་པོ་ལ་ནི་རྒྱས་པར་སྦྱར་ཏེ། 
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ཡན་ལག་ཉུང་བ་གཉིས་ལྡན་གི་སོ་ནས་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་དང་མི་མཐུན་སྦྱོར་

གཉིས་ཀ་བརོད་པས་རྒྱས་པར་སྦྱར་བར་བྱ་བའི་ཕིར་རོ། །ཕོགས་ཁྱབ་གཉིས་པོ་

སྔོན་ལ་གང་བརོད་ཀང་སྔ་ཕི་ཁྱད་པར་མེད་ལ་མཐའ་རེན་རོགས་པའི་ཚིག་ཏུ་སྦྱར་

བར་བྱ་སེ། དེ་མ་སྦྱར་ན་ཕི་རྒོལ་གིས་མི་གོ་ཞིང་། ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཉེས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཁྱབ་པ་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད་པའི་མཁས་པ་ལ་ནི་

ཁྱབ་པ་སོན་པ་ཙམ་བྱེད་ན་མ་གཏོགས་སྒྲུབ་མི་དགོས་ཤིང་ངེས་པར་བརོད་དགོས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཉིད་བརོད་པས་ཀང་རེས་དཔག་སྐེ་བའི་ཕིར། ཕི་རྒོལ་

གི་བོའི་རིགས་ལ་ལྟོས་པའི་དབྱེ་བ་ནི། གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལ་རོད་པ་

ནི། བསྒྲུབ་བྱ་མི་བརོད་ན། རང་ལ་ངེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་སྐེད་པར་

འདོད་པ་ཡིས། །ཕོགས་ཆོས་དང་ནི་འབེལ་བ་དང་། །བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་གཞན་

རྣམས་ཀང་། །ཞེས་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་ཚིག་བསྡུ་བ། ཟླས་དབྱེ་བའི་བསྡུ་བར་

བཤད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དགག་པ་ནི། 

ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། འབེལ་བ་ཡིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཞེས་རྣམ་དབྱེ་

གསུམ་པ་དེ་ཡི་སྐེས་བུ་ཡི་བསྡུ་བ་ཡིན་གི། འབེལ་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་ཅེས་

ཟླས་དབྱེ་བར་བཤད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

 གསུམ་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བྱེད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། ཕི་རྒོལ་

ལ་འབས་བུ་རེས་དཔག་སྐེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་ལ་གཉིས། 

མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱས་པ་རགས་སུ་

བཀོད་པའི་ཚེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་
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གང་ཞིག་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱས་པར་ན་རྣམ་ངེས་ལས། གཅིག་

རབ་མ་གྲུབ་ཐེ་ཚོམ་ནི། །མ་གྲུབ་པ་དང་འཁྲུལ་བ་ཅན། །གཉིས་མ་གྲུབ་པའམ་ཐེ་

ཚོམ་ཅན། །འགལ་བ་དང་ནི་འཁྲུལ་བ་ཅན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ཚུལ་གསུམ་པོའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཟུར་བཞི་བཞིའི་བཅད་བྱ་ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། 

གྲུབ་ཀང་བོ་ངོར་མ་ངེས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་

དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། དོན་སྐོན་དང་། བོ་སྐོན་དང་། སྒ་སྐོན་

ཞུགས་པ་ཡི་དབྱེ་བ་ཡིས་ཕེ་བ་རྣམས་ཡོད་པའི་ཕིར། རོད་པའི་སྐབས་སུ་སྒ་སྐོན་

ཞུགས་ན་ཡང་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་སུ་འགྱུར་བས་སོ། །

གཉིས་པ་སུན་འབྱིན་ལ་གཉིས། ཡང་དག་དང་། ལྟར་སྣང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་ཕོགས་ཆོས་མ་

ཚང་བ་སོགས་སྒྲུབ་བྱེད་སྐོན་ཅན་ལ་སྐོན་དུ་བརོད་པའི་སོ་ནས་རྒོལ་བའི་ལོག་རོག་

སེལ་ཞིང་། རྒོལ་བའི་འདོད་དོན་འགྲུབ་པའི་གེགས་བྱེད་ཀི་ངག་སེ། རྣམ་ངེས་ལས། 

མ་ཚང་སོགས་བརོད་སུན་འབྱིན་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་དང་ངོ་

བོ་བརོད་ཚུལ་གི་དབྱེ་བས་སུན་འབྱིན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཡུལ་གི་སོ་ནས་

མཚན་ཉིད་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་སྐོན་ལ་སྐོན་དུ་བརོད་པ་དང་། ངོ་

བོའི་སོ་ནས་དོན་དང་། བོ་དང་། སྒ་སྐོན་ཅན་ལ་སྐོན་དུ་བརོད་པ་དང་། བརོད་ཚུལ་

གི་སོ་ནས་རང་རྒྱུད་དང་ཐལ་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་

ནི། སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་རྒོལ་བའི་སྐོན་ལ་སྐོན་ཡང་དག་ཏུ་མི་བརོད་
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ཅིང་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་ལྟར་སྣང་བའི་ཕི་རྒོལ་གི་ངག་གོ །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནི། མུ་སེགས་བྱེད་ཚར་

གཅོད་དང་། ལྟག་ཆོད་ཉེར་གཉིས་དང་། ཉེར་བཞིའི་གངས་དང་། བོད་འགའ་ཞིག་

མཚན་ཉིད་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་སྐོན་མ་ཡིན་པ་སྐོན་དུ་བརོད་པ་

དང་། དོན་དང་བོ་དང་སྒའི་སྐོན་མིན་པ་སྐོན་དུ་བརོད་པར་འདུས་པའི་གངས་ངེས་

བྱེད་མོད་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་ལ་ཕི་རྒོལ་གིས་

བདག་བསོད་གཞན་སོད་དང་། འབེལ་མེད་གཞན་བརོད་ནའང་དེ་དག་ཏུ་མི་འདུ་

བའི་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་དང་། བརོད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྱེ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་གངས་ངེས་མི་འཐད་པར་ཐལ། རོད་རིགས་

ལས་བཤད་པ་ལྟར་བསྡུས་ན། ཕོགས་ཆོས་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་མི་བརོད་

པ་དང་། སྐོན་མིན་པ་སྐོན་དུ་བརོད་པ་དང་གཉིས་ཡིན་ལ། རྒྱས་པར་དབྱེ་བ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། ཐལ་འགྱུར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་ཕི་རྒོལ་རོད་པའི་སྐབས་སུ། རང་འདོད་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་

འདོད་འགོག་པའི་བརོད་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། རང་རྒྱུད་དང་ཐལ་འགྱུར་

གཉིས་ཡིན་ལ། རང་རྒྱུད་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། ཐལ་འགྱུར་གི་རྣམ་བཞག་དང་། ལན་འདེབས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བསྡུས་ན་བཞི་ལས་དབྱེ་ན་བཅུ་
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བཞི་ཡིན་ཞེས་གངས་ཅན་པ་དག་དེ་ལྟར་འདོད་དེ། ཐལ་བའི་རགས་དང་ཁྱབ་པ་

གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་འབའ་

ཞིག་མ་གྲུབ་པ་དང་། གཉིས་ཀ་གྲུབ་པ་སེ་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེར་ན། སངས་

རྒྱས་པ་ལ་སྒ་རག་པའི་ཕིར་གཞལ་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚད་

མས་བསལ་བ་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཞིང་བསན་བཅོས་འདི་སུན་འབྱིན་

པར་བྱེད་པ་དག །སྒ་རག་གོ་ཞེས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་སྒོགས་པར་བྱེད་དོ། །སེལ་

ངོའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བས་མི་ཕན་པ་ནི་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གཉིས་པ་

ནི། སྒ་རག་པའི་ཕིར། མ་བྱས་པར་ཐལ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། གསུམ་པ་ནི། སྒ་

གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕིར། རག་པར་ཐལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་པ་ལ་བཞི། རགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་། གཉིས་ཀ་ཁས་

བངས་དང་། རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་དང་། རགས་ཁས་བངས་

ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་པ་ལ་སྒ་བྱས་པའི་ཕིར། མི་

རག་པར་ཐལ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སེ། འདོད་ལན་ཐེབས་པས་ལྟར་སྣང་དང་། སྒ་རག་

པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཁས་བངས་ཀིས་བསལ་བའི་ཡང་དག་གོ །གཉིས་པ་ནི། སྒ་

མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕིར། རག་པས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་ལ་དེ་ལྟར་ཐལ་བ་

བརོད་པ་ལྟ་བུ་སེ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་དང་། ཁས་བངས་ཀིས་བསལ་

བ་དང་། བསལ་བ་ཡེ་མེད་ཀི་སྐབས་གསུམ་ཡོད་ཟེར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། བྱས་པ་ལ་

རག་པས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་ལ། སྒ་བྱས་པའི་ཕིར། རག་པར་ཐལ་བ་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །བཞི་པ་ནི། སྒ་རག་པར་སྨྲ་བ་ལ་རག་པའི་ཕིར། མ་བྱས་པར་ཐལ་བ་བརོད་པ་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 238  

ལྟ་བུ་སེ། དེ་གཉིས་ལ་ཡང་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་ཡོད་མེད་གསུམ་གསུམ་དུ་དབྱེ་

བ་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །

དེ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་དུ་དབྱེ་བ་ནི། ལན་གིས་བཟློག་པར་ནུས་པ་དང་། མི་

ནུས་པ་ལས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་བདུན་བདུན་ཡིན་ཟེར་རོ། །ཐལ་བ་དང་པོ་

གསུམ་དང་བཞི་པ་ལ་བཞིར་དབྱེ་བའི་དང་པོ་ལ་དམ་བཅའི་སོ་ནས་གཉིས་སུ་དབྱེ་

བ་དང་། ཕི་མ་གསུམ་ལ་དམ་བཅའི་སོ་ནས་གསུམ་གསུམ་སེ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་དབྱེ་

བས་བཅུ་བཞི་ཟེར་རོ། །བཅུ་བཞི་པོ་ལ་རག་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་དང་། རགས་

རྐང་པ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་རྐང་པ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་པས་ལན་

ཐེབས་པ་སོགས་འཆད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་བདུན་ལ་དྲུག་དང་ཕེད་ཀིས་རང་

རྒྱུད་མི་འཕེན་ལ། བདུན་པའི་ཕེད་ཀིས་འཕེན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། རགས་ཁས་བངས་ཁྱབ་

པ་ཚད་མས་གྲུབ་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་ན་འཕེན་པའོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བཀོད་པ་ལ་བཞིར་དབྱེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་

ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་ལའང་བཞིར་དབྱེ་དགོས་ལ། དེ་གཉིས་སུ་འདུས་ན་ཐལ་འགྱུར་

ལའང་མཚུངས་པའི་ཕིར་དང་། རགས་ཏེ་ཕོགས་ཆོས་མེད་པར་ངེས་ནས་ཁྱབ་པ་

ཡོད་མེད་དཔོད་པ་སྲོག་ཆད་པ་ལ་དབང་པོ་ཡོད་མེད་དཔོད་པ་ལྟར་འགལ་བའི་

ཕིར་དང་། ལྟག་ཆོད་དབྱེ་བ་ལྟར་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ངེས་པ་མི་

རུང་བའི་ཕིར། དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞིའི་དབྱེ་བ་འཐད་པ་མིན་པར་ཐལ། ལན་

འདེབས་པའི་ཚེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་ཅེས་པའི་མ་གྲུབ་པ་ལ་

གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལྷག་ཅིང་ཁྱབ་པ་འགལ་ཞེས་པའི་འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་
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ཆད་པའི་ཕིར་དང་། རགས་མེད་པར་ངེས་ནས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་སྲིད་ཅེས་དཔོད་པ་

འཁྲུལ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་། ལྟར་སྣང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག་རང་གི་འདོད་

པ་བརོད་ནས་ཕ་རོལ་པོའི་བོ་ངོར་མི་འདོད་པ་སྒྲུབ་ཅིང་འཕེན་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་

གསུམ། སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པ་དང་། མི་འཕེན་པ་དང་། དབྱེ་བ་དཔེར་བརོད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། བཟློག་ན་སྒྲུབ་ངག་འཕེན་པའི་འཐད་པ་དང་། ཐལ་

བའི་ངག་ལས་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལ་

སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། སུན་འབྱིན་གི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་ལས། སྒྲུབ་པའི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཐལ་བ་གང་རགས་ཕི་རྒོལ་གིས་བདེན་ཞེན་གིས་

ཁས་བངས། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བའི་ཆོས་

གསུམ་ལྡན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གིས་རང་རྒྱུད་འཕེན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ངག་མིན་ཡང་བཟློག་ན་ཚུལ་གསུམ་

ཚང་བར་སོན་པའི་སྒྲུབ་པའི་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་སོ། །དང་

པོ་ནི། ཐལ་བའི་ཁྱབ་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཁྱབ་པ་འཕེན་མོད། ཕོགས་ཆོས་ཐལ་བའི་

ངག་གང་གིས་འཕེན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག །དུ་ལྡན་ལ་ལ་དུ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

ཐལ་བའི་ཆོས་བཟློག་པས་སྒྲུབ་པའི་ངག་གི་ཕོགས་ཆོས་ཉིད་འཕེན་ཞེས་ཟེར་

རོ། །ཐལ་བའི་དམ་བཅའ་བརོད་པའི་ངག་གིས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕོགས་ཆོས་འཕེན་པ་
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མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐལ་བའི་དམ་བཅའི་ངག་གིས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕོགས་ཆོས་འཕེན་

ན་སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གིས་དམ་བཅའ་དངོས་སུ་བརོད་མི་རིགས་པ་

བརོད་དགོས་པས། སྦྱོར་བ་ཡང་དག་འཇིག་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཐལ་བའི་དམ་

བཅས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕོགས་ཆོས་འཕེན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་པའི་ཐལ་བའི་

ངག་ལས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གི་དོན་འཕེན་ཡང་། ཚིག་ཇི་ལྟར་བཟློག་པ་

བཞིན་འཕེན་པ་མིན་པའི་ཕིར། འཕེན་པའི་ཚེ་ཡང་མེ་མེད་ན་དུ་བ་མེད་དེ་དཔེར་ན་

ཆུ་ཀླུང་བཞིན་དུ། ལ་ཡང་མེ་མེད་དུ་ཁས་བངས་སོ། །བརོད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་

ནི། སུན་འབྱིན་གི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཡང་དག་གི་ཐལ་བ་གང་

ཞིག །བཟློག་ན་ཚུལ་གསུམ་མི་འཕེན་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་མི་འཕེན་གི་དབྱེ་བ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་

འཕེན་པའི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་མི་འཕེན་

གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། དངོས་སུ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་དང་། དངོས་ཀི་འབས་བུ་མ་

དམིགས་པ་དང་། ནོག་ལོག་ཤལ་དང་མི་ལྡན་པས་བ་ལང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ཁྱབ་

བྱེད་མ་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཏེ་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་བ་གསུམ་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་

མི་འཕེན་ལ། ལྷག་མ་ཡང་དག་པའི་ཐལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀུན་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་

འཕེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་རང་རིག་འཕེན་པ་དང་། གཞན་

རིག་འཕེན་པ་གཉིས་ལས། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལ་བཟློག་པ་རང་རིག་འཕེན་པ་ལྔ་

ཡོད་དེ། གཞི་དེ་དང་དེར་མེ་དང་གང་རེག་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགོག་པའི་ཐལ་བ་

འཕེན་པ་གཅིག་གིས་གཅིག་འཕེན་ལ། རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་ཀིས་རང་བཞིན་
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འགལ་དམིགས་གཞན་འཕེན་པ་དང་། བ་མོའི་རེག་པ་དང་ཙནྡན་གི་མེ་གཉིས་

གཅིག་གིས་ཅིག་ཤོས་འགོག་པ་ཁྱབ་བྱེད་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པས་

འགལ་དམིགས་དེ་ཉིད་འཕེན་པ་དང་། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བྱེད་དང་དུ་བ་གཉིས་

གཅིག་གིས་ཅིག་ཤོས་འགོག་པ་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པས་འགལ་

དམིགས་དེ་ཉིད་འཕེན་པ་དང་། འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་བཅས་དང་

འཇིག་ངེས་གཉིས་གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཅིག་ཤོས་མི་འདོད་པ་ཐལ་བར་

འཕེན་པའི་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་དམིགས་ཀིས་འགལ་དམིགས་དེ་ཉིད་འཕེན་པ་དང་། 

གང་རེག་དང་ཙནྡན་གི་མེ་གཉིས་གཅིག་གིས་ཅིག་ཤོས་འགོག་པ་རང་བཞིན་དང་

འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པས་དེ་ཉིད་འཕེན་པ་རྣམས་ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེ་ལྔ་པ་

འདི་ཅུང་ཟད་ཕོགས་མཐུན་ཙམ་མ་གཏོགས་ཐལ་བ་གཅིག་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་

དམིགས་དང་། ཅིག་ཤོས་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པར་སྣང་ངོ་། །

དེ་རིགས་མཐུན་འཕེན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ནི། ཐལ་བའི་རྣམ་བཞག་མི་ཤེས་པ་ཁ་

ཅིག་གིས་རང་བཟོ་བྱས་ནས་བཅུག་པར་ཟད་ཀི། དཔེ་ལྔ་པ་ནི་གང་རེག་གི་དངོས་

རྒྱུ་ནུས་པ་ཐ་མ་དང་། ཚ་རེག་གི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐ་མ་གཉིས་གཅིག་གིས་ཅིག་

ཤོས་འགོག་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པས་དེ་དང་

རིགས་གཞན་དེ་ཉིད་འཕེན་པའོ། །རང་རྒྱུད་ལ་དེ་མི་རུང་བར་སྔར་བཀག་ཀང་། 

གཞན་གི་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་རིག་འཕེན་པ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། འབས་རགས་དང་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་

ཐལ་བས་ཕན་ཚུན་འཕེན་པ་གཉིས་དང་། མེ་དང་བ་མོའི་རེག་པ་ཕན་ཚུན་འགོག་པ་
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ཁྱབ་བྱེད་འགལ་དམིགས་དང་། འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པ་གཉིས་དང་། དུ་བ་དང་བ་

མོའི་རེག་པ་ཕན་ཚུན་འགོག་པ་ཁྱབ་བྱེད་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་

དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་གཉིས་དང་། མེ་དང་གང་འབས་སྤུ་

ལོང་བྱེད་ཕན་ཚུན་འགོག་པ་རྒྱུ་འགལ་དམིགས་དང་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་

འབས་བུ་དམིགས་པ་གཉིས་དང་། གང་རེག་དང་དུ་བ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགོག་པ་རྒྱུ་

འགལ་དམིགས་དང་། འགལ་འབས་དམིགས་པ་གཉིས་དང་། སྤུ་ལོང་བྱེད་པའི་བྱེ་

བག་དང་མེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགོག་པ་འགལ་འབས་དམིགས་པ་དང་རྒྱུ་འགལ་

དམིགས་གཉིས་དང་། རང་བཞིན་རགས་ཀི་ཐལ་བ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་

ཐལ་བ་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་འཕེན་པ་རང་བཞིན་གི་ཐལ་བ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མ་

དམིགས་པའི་ཐལ་བ་གཉིས་དང་། ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལྡན་པས་ཤིང་དུ་ཐལ་བས། 

ཤིང་མེད་ཀིས་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་རང་བཞིན་

གི་རགས་དང་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་ཕན་ཚུན་འཕེན་པ་རྣམས་

ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལ་རོད་པ་ནི། མུ་སེགས་བྱེད་ཁ་ཅིག་གཞན་གིས་ཁས་

བངས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་བཞི་པ་སྲིད་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་

གི་ཁས་བངས་རགས་སུ་མི་རུང་ན། གཞན་གི་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཕ་

རོལ་པོ་མི་འདོད་པའི་དོན་ཐལ་བས་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་ལོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། གཞན་གི་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཕ་རོལ་པོ་མི་

འདོད་པའི་དོན་བོ་ངོར་སྒྲུབ་ཅིང་འཕེན་པ་རགས་མ་ཡིན་ཡང་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། 

བྱེ་བག་པས། བ་ལང་གི་སྤི་གསལ་མཐའ་དག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཕོ་འདུ་རོགས་
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པར་འབེལ་བར་གཞན་གིས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་ལ། དེ་ཁས་བངས་ན་མི་འདོད་པའི་

དོན་སྤི་དུ་མར་འདོད་དགོས་པར་འདུག་སམ་དུ་ཁས་བངས་སྔ་མ་འདོར་བའི་ཆེད་དུ་

བོ་ངོར་ཐལ་བས་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐོན་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར། ཐལ་བ་འདི་རང་རྒྱུད་འཕེན་

པའི་ཐལ་བ་ཡིན་པས། ཁྱབ་པ་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་ལ། བྱེ་བག་པའི་

ངོར་ཁྱབ་པ་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་བ་ལང་གི་སྤི་ཆོས་ཅན། བྱེ་བག་པའི་ངོར་དུ་མར་

ཐལ། བྱེ་བག་པའི་ངོར་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་ཅིག་ཆར་འཕོད་འདུ་རོགས་པར་འབེལ་

བའི་ཕིར། འདོད་ན། མི་འདོད་པ་འཕེན་མི་དགོས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་མེད་དེ། 

བྱས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཟག་དེས་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང་། གང་ཟག་དེའི་ཚད་

མའི་ངོར་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཚད་མའི་ངོར་མི་རག་པ་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལན་འདེབས་ཚུལ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་

ལུགས་སོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་ལན་ནི། གཏན་ཚིགས་

མ་གྲུབ། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ། འདོད་ཅེས་སོ་གསུམ་ལས་གཞན་མི་སྲིད་ཅེས་ཁ་བ་ཅན་

པ་རྣམས་དེ་སྐད་སྨྲའོ། །དེ་དགག་པ་ནི། འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

གཉིས། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱབ་པ་ལ་ལན་འདེབས་

པའི་ཚེ། ཁྱབ་པ་འགལ་བ་དང་། མ་ངེས་པའི་སོ་གཉིས་མེད་པར་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་

ཅེས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཐེབས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རགས་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་འགྱུར་

བར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་མཐར་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཀུན་མ་

གྲུབ་པའི་རགས་གཅིག་ཏུ་འདུ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །མ་གྲུབ་པ་ལ་རགས་མ་

གྲུབ་པ་དང་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་སུ་འབྱེད་ན། ཁྱབ་པ་ལ་ལན་འདེབས་པའི་ཚེ་
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ཡང་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་འགལ་བ་གཉིས་དབྱེ་དགོས་པ་མཚུངས་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་ཅེས་པའི་ལན་གཅིག་པུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ན་འགལ་

བའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་ཅེས་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་བྱས་པ་རགས་

སུ་བཀོད་ནས་རག་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ལྟ་བུ་ལ། བྱས་པ་རག་པ་ལ་སྲིད་པར་

ཤུགས་ལ་ཁས་ལེན་དགོས་པས་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་གང་ལ་

འཇུག་པའི་འཁྲུལ་པ་ཅན་མ་ངེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་མཁས་པས་ཐལ་འགྱུར་གི་ལན་ལ། ཁྱབ་པ་འགལ། མ་

ངེས། རགས་མ་གྲུབ། འདོད་པ་གྲུབ་པ་དང་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་བཞིས་གདབ་པར་

བྱ་སེ། ལན་གིས་བཟློག་པར་ནུས་ན་ལན་འདེབས་རིགས་ཤིང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་

གངས་མང་ཉུང་དགོས་ནུས་མེད་པའི་ཕིར། ལན་གིས་བཟློག་པར་མི་ནུས་ན་ཡང་། 

ཁོ་བ་དང་། འཁོན་འཛིན་དང་། བདག་བསོད་གཞན་སོད་སོགས་ཀིས་རིག་པ་སུབ་

པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ལན་གིས་བཟློག་མི་ནུས་ན་དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་དམ་པའི་

ལུགས་ཡིན་ལ། ཅིག་ཤོས་སྐེ་བོ་ངན་པའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་པའི་ཕིར། རོད་པ་སྨྲ་བ་ཁ་

ཅིག །རང་འདོད་སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པར་ཐལ། སྒ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ། ཕ་རོལ་པོས་དེ་ལ་རགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་བཏབ་ན། སྒ་སྒ་མ་

ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སམ་ནས། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་འདེབས་པ་ཡང་

འདིར་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་དེ་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་སུ་བཀོད་ན་

ཡང་། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པས་སུན་འབྱིན་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་

ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཁྱབ་པ་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་ལན་གི་
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དོགས་པ་མེད་ལ། ཐལ་བ་ཁས་བངས་ཡིན་ན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མ་གྲུབ། རགས་སུ་མ་

གྲུབ་ཅེས་རགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་འདེབས་པ་བཞེད་པར་མངོན་ནོ། །

དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་གཞན་དང་རོད་པ་དང་། གདུལ་བྱ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་

ཚེ་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱིན་གི་རྣམ་བཞག་ལ་མཁས་པར་བྱ་སེ། སྒྲུབ་པ་དང་སུན་

འབྱིན་གི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་གང་གིས་ཤེས་པའི་

མཁས་པ་དེ་ནི་རོགས་པ་ཡི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བསན་པ་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །སིང་ནས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པར་འདོད་པ་དག་རིགས་པའི་རྣམ་བཞག་ལ་

མཁས་པར་བྱེད་མི་དགོས་པའི་སྐེ་བོ་ངན་པའི་ལུགས་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡིན་

ནོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཡི། །གདུལ་བྱ་རེས་སུ་

འཛིན་པའི་མཁས་པ་དག །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །གཞན་

རྒྱུད་ཐེ་ཚོམ་མཐའ་དག་བསལ་བར་བྱ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །གཉིས་

པ་ལེའུའི་མཚན་བསན་པ་ནི། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་

བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་

བྱེད་པ་སེ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་འགེལ་པའོ།།  །།

༼བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བྱ་བ།༽

༈ གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བྱ་བ་ལ་དྲུག །བསན་བཅོས་རོམ་པར་

སྤོ་ཞིང་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའི་འགེལ་པ་རོམ་ནུས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། བསན་བཅོས་ཀི་བྱེད་ལས་དང་། གང་ལ་བརེན་ནས་ཇི་ལྟར་
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བྱས་པའི་ཚུལ་དང་། དགེ་བ་བསྔོ་བ་དང་། བསན་བཅོས་མཛད་པ་པོའི་མཚན་ཡོན་

ཏན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། 

དགོངས་འགེལ་གི་བསན་བཅོས་མཐའ་ཡས་པ་རོམ་ནུས་ཏེ། སྐེ་བ་དང་སྐེ་བ་

རྣམས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མཁས་པ་དང་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཞེས་སམ། མཁས་

པའི་ནང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་སྔོན་སྦྱངས་པས། ཚེ་འདིར་ལན་རེ་དང་ཟུང་རེ་

ཐོས་པ་ཙམ་གིས་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་

ནི། སྤིར་གསུང་རབ་སྤིའི་དགོངས་འགེལ། གཙོ་བོར་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་ཀི་དགོངས་

འགེལ། སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའི་འགེལ་པ་ཡང་དག་པའི་རིགས་པའི་མཆོག་

སོན་པའི་རིགས་པའི་གཏེར་འདི་བསྒྲུབས་ཤིང་། དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་ཕོགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བ་ཕོགས་གང་དང་། ཆོས་ཀི་གགས་པའི་གཞུང་མདོ་དང་རྣམ་འགེལ་དང་། 

དེའི་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་རོགས་ཤིང་། རང་ཕོགས་སྒྲུབ་པ་

དང་། གཞན་ཕོགས་སུན་འབྱིན་པའི་རོག་གེའི་ཚུལ་ཤེས་ནས་བརམས་པའི་ཕིར་

རོ། །རོག་གེ་ལ་འཇོག་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་འདིར་དེ་ལྟར་དུ་མངོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་འདི་བྱས་པ་བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་

ལྡན་ཏེ། གཞན་གི་སེ་པ་དང་། རང་གི་སེ་པ་ཐོས་སྒོགས་པ་ཉན་ཐོས་སེ་པ་དང་། 

གངས་རིའི་ཁོད་ན་གནས་པའི་རོག་གེ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་རོག་གེ་ངན་པ་འཇོམས་པའི་

ཆེད་དུ་བྱས་པའི་ཕིར། གཞན་སེ་ནི། ཐུབ་པ་དང་སྲོང་སེར་སྐ་ལ་སོན་པར་འཛིན་

པའི་གངས་ཅན་པ་དང་། རྐང་མིག་པ་ཁྱབ་འཇུག་ལ་སོན་པར་འཛིན་པའི་རིག་བྱེད་
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པ་དང་། འུག་པ་ལ་ལྷར་འཁྲུལ་ནས་ཚིག་དོན་དྲུག་རེད་པར་འདོད་པ་འུག་པའི་བུ་

བྱེ་བག་པ་དང་། ཟད་བྱེད་པ་ཞེས་སམ། མཁའ་གོས་ཅན་གཅེར་བུ་པ་དང་། ཚེ་འདི་

ཁོ་ནར་ཟད་པ་ཚུ་རོལ་མཛེས་པའི་གཞུང་འཛིན་པ་རྒྱང་ཕན་པ་སོགས་རོག་གེ་སེ་ལྔ་

རེས་འབང་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལ་རོག་གེ་བ་ཞེས་པ་ནི། ར་བའི་སོན་

པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པར་རོག་བཏགས་འབའ་ཞིག་གིས་གྲུབ་མཐའ་

འཇོག་པ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ལ་བྱའོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། བཤེས་གཉེན་མཁས་པ་བསེན་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། 

བསན་བཅོས་ཇི་ལྟར་བྱས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སིགས་དུས་ཀི་སྐེ་བོ་ཆོག་

ཤེས་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀང་། ཕི་ནང་གི་རྐེན་ལེགས་

པར་བསམས་ལ་མཁས་པ་བསེན་པར་རིགས་ཏེ། གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་དཔོད་པའི་

བོ་ཡི་ནུས་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་། ཁ་ཅིག་གིས་ལེགས་བཤད་སིང་པོ་མ་རེད་ཅིང་། 

གཞན་དག་ཉིན་དང་མཚན་དུ་འབད་པ་བྱས་ཀང་གཞུང་ལུགས་ཕོགས་རེ་དཔིས་མ་

ཕིན་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་པ་ཁ་ཅིག་རག་ཏུ་བརོན་

པས་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབས་ཀང་། སངས་རྒྱས་དགེས་པའི་ལམ་ལས་གོལ་བ་མཐོང་

བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། སེ་བདུན་རིགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདི་བཞིན་དུ་ཡིན་གི་

གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རིགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པའི་རྒན་པོའི་

ལུགས་ངན་དོར་ནས། ངས་འདི་བཤད་པ་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ནམ་མིན་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་

མི་བྱ་སེ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པ་མཁྱེན་པ་དེ་དག་འདི་

ཁོ་ན་བཞིན་དུ་བཞེད་མོད། ལན་མང་དུ་ཐོས་ཀང་བླུན་པོའི་སྤོད་ཡུལ་མིན་པས། 
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ཚོགས་གསོག་པ་དང་། སྒིབ་པ་སྦྱོང་བའི་སོ་ནས་འབད་ནས་རོགས་པར་བྱ་བའི་

ཕིར་རོ། །ལྔ་པ་ནི། ལེགས་པར་བཤད་པས་བོ་གོས་ཀི་མིག་ཕེ་ནས་ཤེས་བྱའི་དེ་

ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་བསན་པའི་དགེ་བ་འདི་ཡིས། ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་

དང་ཇི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་ཉིད་ཐོབ་ནས། འགོ་བ་ཀུན་གི་

སྐབས་སུ་གྱུར་ཅིག །

དྲུག་པ་ནི། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བའི་བསན་བཅོས་འདི་ནི། ཡུལ་

བྱང་ཕོགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ། སྒ་དང་། ཚད་མ་དང་། སེབས་སྦྱོར་དང་། སན་ངག་

དང་། ཚིག་རྒྱན་དང་། མིང་གི་མངོན་བརོད་དང་། ཐ་སད་ཀི་གཙུག་ལག་རྣམས་

ལེགས་པར་ཤེས་པས། འཆད་པ་དང་། རོམ་པ་དང་། རོད་པའི་ཚུལ་ལ་སྤོབས་པ་

དགེ་བ་ཅན། ཀུན་ལས་བཏུས་དང་། སེ་བདུན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་། 

མདོ་དང་སྔགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ལུང་དང་རིགས་པ་དང་། མན་ངག་གི་ཚུལ་མཐའ་

དག་ལ་བོའི་སྣང་བ་ཐོབ་པས། བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པ། ཁྱད་

པར་དུ་རྒྱ་ནག་པོའི་ཕོགས་ཀི་སྐེ་བོ་གདུག་པ་ཅན། བོད་ཀི་བསན་པ་ཉམས་པར་

བྱེད་འདོད་པ་དག་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ། སྐུ་སྲོག་ལ་ཡང་མི་ལྟ་བར་བྱོན་ཏེ་དགེ་བའི་

ཕོགས་ལ་ལེགས་པར་བཀོད་པའི་སོ་ནས། དེའི་གདུལ་བྱ་དང་ཁ་བ་ཅན་པ་མཐའ་

དག་ལ་སྐུ་དིན་གིས་ཁྱབ་པར་མཛད་པ། འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་དངོས་སུ་རེས་

སུ་བཟུང་བའི། ཤཱཀའི་དགེ་སོང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་

བས། སེབ་སྦྱོར་སྤངས་ནས་གོ་བདེ་བར་བཀོལ་ཏེ། དཔལ་ས་སྐའི་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་སྦྱར་བ་རྣམ་བཤད་དང་བཅས་པ་རོགས་སོ།།  །།
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འགེལ་པ་འདི་ལ་བདག་གི་བ་མ་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཁ་ཅིག །ཆ་འདི་རང་

འགེལ་མིན་ཞེས་བཞག་པར་དཀའ་གསུངས་ཡང་། མི་ཤེས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ར་བ་

དང་འགལ་བ་སྐབས་འགར་ཅུང་ཟད་བཅུག་པ་ཡོད་པར་མངོན་པས། ནོར་བ་མི་

འདོར་དུ་མི་རུང་བ་རྣམས་དོར་ལ་འགེལ་པ་དང་མཐུན་པར་བྱས་སོ། །དི་མེད་

རིགས་པའི་མིག་དང་མི་ལྡན་ཞིང་། །བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་དམིགས་བུ་དང་བལ་

བ། །གནས་འདིར་གོམས་འགོས་འཁྱོར་བ་མང་མཐོང་ནས། །རིགས་ལམ་འབྱེད་ལ་

འབད་པར་རིགས་པ་ཡིན། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་འབྱེད་ལ་དབང་བསྒྱུར་དཔལ་ལྡན་

ས་སྐའི་པཎ་ཆེན་དེ་ནི་མཐོ་རིས་གནས་སུ་གཤེགས། །ངན་རོག་རོག་པའི་གཞན་

དབང་གྱུར་པའི ་མཁས་རློམ་རྣམས་ནི ་སོ ་གའི ་དུས་ཀི ་སིག་སྒྱུ་བཞིན་དུ་

འཁིགས། །སོན་པའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་བཤད་སྒྲུབ་ཁུར་འཛིན་

མཁས་གང་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་བཞིན་དུ་གྱུར། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་དིན་རེས་སུ་དན་ཞིང་

འགོ་ལ་ལྷག་པ་བརེ་བ་ཡོད་ན་ཐུབ་བསན་སྤེལ་བར་རིགས། །གང་གི་མཁྱེན་པས་

གསུང་རབ་ཀུན་གི་དོན། །རང་ལུགས་རིགས་པས་ལེགས་པར་བཤད་པ་

དང་། །ལུགས་ངན་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མཛད་པ་ཡི། །བ་མ་རྣམས་ལ་གུས་པའི་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ར་འགེལ་དོན་ལ་བརགས་ནས་འདི་བཤད་མོད། །སྐེ་བོ་དམ་པའི་

བཞེད་པ་རོགས་དཀའ་བས། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ནོངས་པའི་ཚོགས་མཆིས་ན། །བ་མ་

ལྷར་བཅས་རྣམས་ཀིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །འདིར་འབད་རབ་དཀར་དགེ་བ་ཅི་

ཡོད་དེས། །ནམ་མཁའི་མཐའ་གཏུགས་གྱུར་པའི་མ་རྣམས་ཀུན། །ཡང་དག་རིགས་

པའི་མིག་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པར་ཤོག །
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ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་

བྱ་བ་འདི། བོ་གོས་ཀི་འཇུག་པ་རིང་པོ་དག་གིས་ལུགས་སྐོན་མེད་འདི་ལོག་པར་

བཤད་པ་དག་གི་ལོག་རོག་དགག་པ་དང་། མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་མང་དུ་ཐོས་པའི་

སོམ་བརོན་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དཀའ་བཅུ་པ་བོ་གོས་དཔལ་བཟང་དང་། མཁས་པའི་

དབང་པོ་གགས་པ་བཀ་ཤིས་དང་། ས་སྐ་དབོན་པོ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པ་

སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དུ་མས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་ཞིང་། གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དོན་

ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་། འགོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་བརེ་བ་དང་། ཕི་ནང་གི་རེན་

འབེལ་རྣམས་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་ལྟར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་རྒྱལ་བའི་

རིང་ལུགས་པ་ཆེན་པོ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐའི་མཚུངས་པ་མེད་པ་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་

བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ལས། སྔགས་མཚན་ཉིད་དུ་མའི་བཀའ་དིན་

མནོས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་བསན་བཅོས་འདི་ལན་དུ་མར་ཐོས་པ་ལ་བརེན་ནས། 

རིགས་པར་སྨྲ་བ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་འབོག་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་ཀང་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོགས་

ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བྱེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །

ཨོཾ་སྭ་སི། བྱམས་བརེ་འཆི་བ་མེད་པའི་བཅུད་ལེན་གིས། །བོ་གོས་ལང་ཚོ་

དར་བས་མ་ལུས་ཆོས། །རིན་ཆེན་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པས། །སྨྲ་

མཁས་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེའི་ཞབས་ལ་འདུད། །མ་རོགས་ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་ད་བ་

ཀུན། །རྒྱུ་དང་བཅས་པ་གཅོད་བྱེད་རིགས་ལམ་གི། །རྣོ་ངར་ལམ་ལམ་འབར་བའི་
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ལེགས་བཤད་འདི། །ཐུབ་བསན་རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་བསྐྲུན། །དགེ་བས་

འཁྲུལ་བལ་བོ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསན། །འཆད་རོད་རོམ་དང་བཤད་སྒྲུབ་བྱ་བ་

ཡིས། །འཛིན་ལ་ཟླ་མེད་བོ་གསལ་མཁས་མང་གིས། །ནོར་འཛིན་ཡངས་པའི་ཁྱོན་

ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ་འདི་གསུང་འབུམ་ཁོད་དུ་མེད་ཀང་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་

དང་བོ་རིག་སོགས་སུ་ལུང་འདེན་མཛད་པ་མཐོང་ནས་དཔེ་རྒྱུན་རར་བཅད་པར་

དཔལ་འཁོར་ཆོས་སེའི་མཁན་པོ་མེག་ཀའི་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་ཕག་དཔེ་

ཞིག་རེད་ཀང་ཆད་ལྷག་མང་བས། སད་ནས་ཀུན་མཁྱེན་བ་མ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་

པའི་སྤན་རས་ཀིས་བཙས་པའི་དཔེ་འཁྲུལ་མེད་རེད་པ་གཞིར་བཞག་སེ་དཔལ་ལྡན་

བཀ་ཤིས་འཁྱིལ་གི་པར་ཁང་བཀ་ཤིས་མཐོང་སོན་ནས་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཚེ་

ཞུས་དག་པ་དཔོད་ལྡན་དགེ་སོང་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་དང་། དགེ་སོང་ཆོས་རྒྱ་

མཚོ་གཉིས་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་པར་བྱང་ཞིག་དགོས་ཚུལ་ལྟར། བཙུན་

གཟུགས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་བིས་པའོ། །མངྒལཾ་བྷ་ཝསྟུ་ཤུ་བྷཾ།།  །།
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༄༅། །སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་མཛད་པའི་བདེན་ 

གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་སིང་པོ་གསལ་བྱེད་ 

ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་གི །གནད་ཀི་མཐར་ཐུག་ཟབ་མོའི་

ལམ། །མཁྱེན་པའི་ཟེར་གིས་གསལ་མཛད་པ། །རེ་བཙུན་བ་མ་རྣམས་ལ་

འདུད། །གང་གི་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་ཙམ། །ཡིད་ལ་ཞུགས་པས་ཟབ་མོའི་ལམ། །ཉེས་

ཚོགས་མ་ལུས་དྲུངས་འབྱིན་པ། །གསལ་བྱེད་འཇམ་དབྱངས་དེ་ལ་འདུད། །མཐའ་

བལ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཤིང་རའི་སྲོལ། །ཐལ་འགྱུར་རང་རྒྱུད་གཉིས་སུ་རབ་གགས་

པ། །ལུགས་བཟང་ཕི་མའི་འགེལ་ཚུལ་མཐར་ཐུག་པ། །དམ་པའི་བཞེད་པ་ཇི་བཞིན་

བཤད་པར་བྱ། །ཚུལ་འདིར་ཞུགས་པའི་སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །རག་ཆད་མཐར་

ལྟའི་ལམ་ལ་གི་ནར་འཁོར། །འབས་མེད་སྤུན་པ་འཕར་བ་མང་མཐོང་བས། །ལུགས་

འདི་འཆད་ལ་འབད་པར་རིགས་པ་ཡིན། །

དེ་ལ་འདིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་

ཀི་ཆ་ཇི་སེད་ཅིག་གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི། གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་ལྟ་བའི་

མིག་ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་བསྐེད་པ་དང་། སྐེས་ཟིན་

མཐར་ཕིན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྤོད་འཇུག་ལས། ཡན་ལག་འདི་

དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཐུབ་པས་ཤེས་རབ་དོན་དུ་གསུངས། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་སྡུག་

བསྔལ་དག །ཞི་བར་འདོད་པས་ཤེས་རབ་བསྐེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གསུང་
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རབ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འབབ་ཅིང་གཞོལ་བ་ཤ་སག་ཡིན་པས། རོག་པ་

དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་བསྐེད་པ་ལ་འབད་པར་

བྱའོ། །དེ་ཡང་གསུང་རབ་ཀི་དང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགེལ་

བར་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ལུང་བསན་པའི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འབངས་

ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཙལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། སོབ་དཔོན་དེས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་བསན་བཅོས་མང་དུ་མཛད་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དབུ་མ་ར་

ཤེས་ལས། གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད། རིགས་པའི་ཚོགས་

མཐའ་ཡས་པས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རོགས་པར་

བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེའི་དགོངས་པ་འགེལ་བ་ལ་གྲུབ་པ་བརེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ། གཞན་

དུ་སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དིལ་བུ་པ་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་བསྐངས་

དང་། དེའི་ལུགས་ཀི་རེས་འཇུག་ཚད་མར་གྱུར་པའི་སྐེས་བུ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་

གགས་པ་གཉིས་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀལ་བ་དང་། སོབ་དཔོན་དེ་བ་ཤར་མའི་རེས་

སུ་འབང་ཞིང་། སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་རོ་རེའི་གདན་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་པ་སོབ་དཔོན་

ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས་རང་རྒྱུད་དུ་བཀལ་བའི་ལུགས་གཉིས་འབྱུང་བ་ལས། 

འདིར་ནི་ལུགས་ཕི་མའི་རེས་སུ་འབང་བ་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་མཛད་པའི་

བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་སོ། །སོབ་དཔོན་

འཕགས་པ་ལྷ་ནི་འབེལ་བྱེད་དེ་དག་གིས་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འད་བར་ཁུངས་སུ་བྱེད་དོ། །

དེ་ལ་བཞི། མཚན་གི་དོན། འགྱུར་གི་ཕག །གཞུང་དངོས། མཇུག་གི་དོན་
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ནོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་གི་སྐད་དུ། ས་ཏྱ་ནི་བོད་སྐད་དུ་བདེན་པ་དང་དྭ་ཡ་ནི་གཉིས་

དང་བི་ནི་རྣམ་པར་དང་བྷཾ་ག་ནི་དབྱེ་བའམ་འབྱེད་པ་དང་ཀཱ་རི་ཀ་ནི་ཚིག་ལེའུར་

བྱས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་

པ་ནི་འགྱུར་གི་ཕག་སེ། བསན་བཅོས་བསྒྱུར་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། འཆད་པ་

སོགས་ཀི་ཡང་བར་ཆད་ཞི་བར་བྱེད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག །བཤད་པ་དངོས། 

བཤད་པའི་དགེ་བ་བསྔོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། དགོས་

འབེལ་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །

༼མཆོད་བརོད་དང་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།༽

མཆོད་བརོད་ནི། འགེལ་པར། གང་དག་དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཡང་དག་

མཁྱེན་གྱུར་ཀང་། །ཐུགས་རེས་འགོ་བ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་ཐུབ་དབང་སྲས་བཅས་

རྣམས། །འཇིག་རེན་མ་ལུས་པ་ཡི་འཚལ་བའི་དངོས་པོ་བསྒྲུབ་སད་དུ། །འདིར་

བཞུགས་དི་མེད་བོ་ལྡན་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། །ཞེས་པ་མ་གཏོགས་ར་

བར་དངོས་སུ་མཆོད་བརོད་མ་སོས་སོ། །དེའི་དོན་ནི། བསོད་པ་དང་། ཕག་འཚལ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་སྤངས་པ་དང་རོགས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་པ་ནི་དི་མེད་ཅེས་པ་

དང་། གཉིས་པ་ལ། མཁྱེན་པ། བརེ་བ། འཕིན་ལས་གསུམ་སེ། གང་དག་ཅེས་པའི་

རྐང་པ་གཅིག་དང་། ཐུགས་རེས་ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཅིག་དང་། འཇིག་རེན་ཞེས་པའི་
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རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་རྣམས་ཀི་མཐར་འདིར་བཞུགས་ཞེས་སྦྱར་བར་བྱའོ། །ཀང་ནི་

མི་མཐུན་པའི་རྒྱན་ཏེ། ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་བཞུགས་ཀང་དེའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་

པའོ། །ཡང་དི་མེད་ནི། འཁོར་བར་བཞུགས་ཀང་སྐོན་གིས་མ་གོས་པའོ། །བོ་ལྡན་ནི་

ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པ་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའམ། ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་

པའོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི་རོགས་པར་སའོ། །

དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ནི། 

འཕགས་པ་བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་དང་། ཟླ་བ་སྒོན་མེད་ཞུས་པའི་མདོ་ལ་སོགས་

པ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པའི་དབྱེ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་སོགས་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང་། སོབ་

དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་། དབུ་མ་ར་ཤེས་ལ་སོགས་པ་རིགས་པའི་

ཚོགས་རྣམས་དང་། བསོད་པའི་ཚོགས་རྣམས་སུ་གསལ་བར་མཛད་ཟིན་པ་མ་ཡིན་

ནམ། ཅིའི་ཕིར་འདིར་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་དབྱེ་བ་རོམ་ཞེ་ན། དེ་དག་ཏུ་གསུངས་

ཟིན་པ་བདེན་མོད་ཀི། སྐེ་བོ་བོ་ཆུང་ངུ་འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་གདགས་པ་དང་། དང་

བའི་དོན་གི་མདོ་སེ་ལ་ངེས་པའི་དོན་དུ་བཟུང་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་

གཞན་དུ་འཆད་པ་དག་གི་ལོག་པར་རོག་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། སྔར་བཤད་

པ་དེ་ལྟར་མདོ་དང་། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པས་ཀུན་རོབ་དང་

དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་པོ་རྣམ་པར་ཕེ་ཡང་འདིར་བཤད་པ་ཟློས་པའི་ཉེས་པ་

ཆགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་ཞལ་

གིས་བཞེས་པའིི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བའི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་དག་ཀང་བདེན་པ་
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གཉིས་ཀི་རྣམ་དབྱེ་ལ་རོངས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་དག་གི་རེས་སུ་འབང་བ་གཞན་

རྣམས་རོངས་པ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་དེ་དག་གི་རོངས་པ་

བསལ་བར་བྱ་བའི་ཕིར། ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་བདག་གིས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྣམ་པར་

དབྱེ་བར་བྱའོ། །འདིས་ནི་ཟློས་པའི་ཉེས་པ་སྤངས་པའི་སོ་ནས་བཤད་པར་དམ་

བཅས་སོ། །བདེན་གཉིས་མ་རོགས་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་ནི། འགེལ་བཤད་ཀིས་སོབ་

དཔོན་ཆོས་སྐོང་སོགས་ལ་འཆད་དོ། །མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་གི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གི་རྣམ་དབྱེ་མཛད་པའི་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་

ལ་ཟེར་བའོ། །

༼བདེན་གཉིས་ཤེས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། བདེན་གཉིས་ཤེས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་སམ་པ་ལ་དགོས་པ་

དང་ཉིང་དགོས་སོན་པ་ནི་བདེན་གཉིས་ཞེས་སོ། །བརོད་བྱ་དང་གསུམ་དངོས་སུ་

བསན་ནས་འབེལ་བ་དོན་གིས་འཕངས་སོ། །དེ་ཡང་རོད་བྱེད་འབེལ་བ་མེད་པ་

སེའུ་བཅུ་པའི་ངག་ལྟ་བུ་དང་། ཐབས་དང་ཐབས་ཅན་འབེལ་བ་མེད་པ་མཐོ་རིས་

ཐོབ་པའི་ཐབས་སུ་ཕྱུགས་ཀི་མཆོད་སྦྱིན་བྱ་བར་བསན་པ་དང་། དགོས་པ་མེད་པ་

བྱ་རོག་སོ་བརག་པའི་བསན་བཅོས་དང་། དགོས་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་འཇོག་པོའི་

གཙུག་རྒྱན་ལེན་པའི་མན་ངག་ལྟ་བུ་དང་། དགོས་པ་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་མ་ཡིན་པ་མ་

བག་མར་ལེན་པའི་བསན་བཅོས་ལྟ་བུ་སྐེས་བུའི་འཇུག་བྱ་ཡིན་པ་སྤངས་ནས། རྣམ་

འགེལ་ལས། འབེལ་བ་དང་ནི་རེས་མཐུན་ཐབས། །སྐེས་བུའི་དོན་ནི་རོད་བྱེད་
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ངག །ཡོངས་བརགས་དབང་དུ་བྱས་ཡིན་གི། །དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་བྱས་

མིན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། བང་དོར་བཏང་སོམས་སུ་བྱ་བའི་དོན་འབེལ་ཆགས་སུ་

སོན་པ་དང་། རོག་པ་དང་ལྡན་པའི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་དང་། དེ་

སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསན་བཅོས་འདིས་སོན་པས་དོན་དུ་མི་འགྱུར་

བའི་ཐེ་ཚོམ་ལ་གཞོལ་བ་ཟློག་ནས་དོན་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་བསྐེད་པ་འཇུག་པའི་ཡན་

ལག་སོན་པ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབྱེ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པའི་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་དག་ནི། འགོ་བ་ལ་ཕན་པ་འབྱུང་བ་བསྐེད་པའི་བོ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་

དང་ལྡན་པར་བྱས་ནས་དང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་གི་མདོ་སེའི་རྣམ་དབྱེ་རྒྱས་པར་

ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའི་རིགས་པའི་ཚོགས་

རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་རོགས་པའི་སོ་ནས་ཐུབ་པའི་བཀའ་རབ་འབྱམས་ལ་མི་རོངས་ཤིང་

ཤེས་པའི་སྣང་བ་སྐེས་ཏེ་དེའི་དོན་གོམས་པར་བྱེད་པའི་གདུལ་བྱ་དེ་དག་བསོད་

ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་བསགས་ནས་རང་གཞན་གི་དོན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ལས་གོང་དུ་འགོར་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ངེས་པར་འགོ་བ་ཉིད་དམ་

ཁོ་ན་སེ་ཉིང་དགོས་མཐར་ཐུག་པའོ། །

བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབྱེ་ཤེས་ནས་དེའི་རེས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

བསྐེད་པའི་རིམ་པ་མི་འཐད་དེ། སྤོད་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་སྤོད་པའི་རེན་

སེམས་བསྐེད་འགོ་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་གོ་རིམ་དང་འགལ་བ་

དང་། ཐོག་མར་ས་བའི་གདམས་པ་བསན་ནས་དེའི་རེས་སུ་རོགས་པར་དཀའ་བའི་

གདམས་པ་སོན་པའི་རིམ་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། སོབ་
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དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་དབུ་མ་རྒྱན་གི་དོན་བསྡུས་སྐབས་སུ་དད་པའི་རེས་འབང་ལམ་

ལ་འཇུག་པ་དང་། ཆོས་ཀི་རེས་འབང་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་གཉིས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡིན་ན། སེམས་ཅན་གི་

དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་དགོས་པ་དང་། ཐོབ་ནུས་པ་གཉིས་ཚད་མས་ལེགས་པར་

གྲུབ་ནས། དེའི་རེས་སུ་དེ་ཐོབ་པར་བྱའོ་སམ་དུ་སེམས་བསྐེད་ཅིང་དམ་བཅའ་བར་

བྱེད་ཀི་སྔ་རོལ་ཏུ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་རྟུལ་པོའི་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་དགོས་ནུས་གཉིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་སིང་རེ་གོམས་པ་དང་། སོང་པ་ཉིད་

རོགས་པ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་སོང་པ་ཉིད་དང་། སིང་རེའི་སིང་པོ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་མཆོག་ཏུ་

སེམས་བསྐེད་པ་ཞེས་གཞུང་གཞན་དུ་ལན་དུ་མར་གསུངས་སོ། །འགེལ་པར་

གཞན་ནི་ཡིད་ལ་བསམ་པ་བཞིན་དུ་རེ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

པ་ལ་འགེལ་བཤད་ལས་ཐེག་ཆེན་སེམས་དང་ལྡན་པ་ལས་གཞན་པའི་ཉན་ཐོས་ལ་

སོགས་པ་ཡང་བདེན་གཉིས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ན། གསུང་རབ་རབ་འབྱམས་ལ་

ཤེས་པའི་སྣང་བ་སྐེས་ནས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ལ་བསམས་པ་

བཞིན་དུ་འཐོབ་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལ་བདག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་གསུངས་

ནས། སེམས་བསྐེད་དམན་པའི་བདེན་གཉིས་ལ་མཁས་པ་ལ་བཤད་པ་ལེགས་

ཀང་། གསུང་རབ་རབ་འབྱམས་ལ་བོའི་སྣང་བ་སྐེས་པ་ལ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དེ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཚང་བའམ་རྒྱས་པར་

རོགས་པ་མེད་པར་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་དེ་དག་ཚོགས་གཉིས་དཔག་མེད་
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གསོག་པ་གཉིས་ཀ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐོས་སོགས་ནི་ཞེས་བཤད་པར་

བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་སོབ་དཔོན་འདི་དང་འཕགས་སེང་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཉན་ཐོས་དག་

བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་སོང་ཉིད་རོགས་པ་ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགོས་ཀང་། ལྟ་

བ་དེ་ཉིད་གོམས་པ་ལ་བརེན་ནས་དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡོད་

པར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དང་པོར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབས་ཤིང་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་གང་ཟག་དེས་དེ་

ཉིད་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་མཐོང་ལམ་དུ་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་དང་། སོམ་

ལམ་དུ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སྤོང་བར་ཁས་བང་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྒ་མི་རག་

པར་རོགས་ཀང་སྒ་རག་འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་ལ་མི་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་སྤོང་ན་བདེན་འཛིན་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་མིན་གཉིས་ཁས་ལེན་

དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཉན་ཐོས་འཕགས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་

བ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཉོན་སྒིབ་ཀི་ས་བོན་སྤོང་ནུས་ཀང་ཆོས་ཀི་བདག་

འཛིན་གི་ས་བོན་སྤོང་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པས་བརྒྱན་པ་དགོས་

པའི་ཕིར་རོ། །

༼བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་བཞི། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག །དེ་ལ་གཞན་གི་རོད་པ་སྤང་

བ། ཚོགས་གཉིས་གོམས་པའི་འབས་བུ། འདིར་བཤད་པའི་བདེན་གཉིས་རོགས་པ་
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ལ་འབད་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་དབྱེ་བ་དང་། ཕེ་བ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་

དོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཚིག་དོན་དང་། གཅིག་དང་ཐ་དད་བརག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་ནི་དམ་པའི་དོན་གི་བདེན་པ་གཉིས་ཐུབ་པས་ཤེས་རབ་ཀི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་དང་། ཟླ་བ་སྒོན་མེས་ཞུས་པའི་མདོ་དང་། 

འཕགས་པ་བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལ་མདོ་དེ་དང་

དེར་ཞེས་ཚིག་ལྷག་མ་ར་བའི་ཁོང་ནས་དབྱུང་བར་བྱའོ། །ཡང་ན་བདེན་གཉིས་མདོ་

དེ་དང་དེར་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་དང་ནི་དམ་པའི་དོན་གི་

བདེན་པ་ཞེས་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདེན་གཉིས་ཀི་དབྱེ་གཞི་འདིར་མི་གསལ་ཡང་ཡབ་སྲས་

མཇལ་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཅིག་དང་ཐ་དད་འགོག་ཚུལ་ལ། 

མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་ལས། རིགས་པ་བཞི་བཞི་གསུངས་པ་ལ། ཐ་སད་པའི་ཚད་

མས་དགག་པ་བྱེད་པའི་ཚུལ་དང་། དོན་དམ་པའི་ཚད་མས་དགག་པ་བྱེད་པའི་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ་ཐ་དད་ལ་གནོད་པ་བཞི་གསུངས་པ་ནི། ངོ་བོ་ཐ་དད་ལ་ཡིན་གི་ལྡོག་

པ་ཐ་དད་ལ་མིན་ཏེ། རང་ཉིད་ལ་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་

ལ་དཔེར་མཚོན་ན། མྱུ་གུའི་གནས་ལུགས་རོགས་པས་དེ་ལ་བདེན་འཛིན་གི་སྒོ་

འདོགས་མི་ཆོད་པར་ཐལ་བ་དང་། མྱུ་གུའི་ཆོས་ཉིད་དེ་མྱུ་གུའི་སོད་ལུགས་མཐར་

ཐུག་པ་མིན་པར་ཐལ་བ་དང་། མྱུ་གུ་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་མྱུ་གུའི་ཆོས་ཉིད་མིན་

པར་ཐལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཡང་བདེན་འཛིན་དང་བདེན་མེད་
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རོགས་པ་གཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པར་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། མྱུ་གུའི་ཆོས་ཉིད་རོགས་པའི་ཚད་མས་མྱུ་གུ་བདེན་པའི་རང་

བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་ལ་དངོས་སུ་མི་གནོད་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་

དང་དེའི་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཕིར། ལ་ལ་མེ་རོགས་པས་མཚོ་ལ་མེ་མེད་ཀི་

སྒོ་འདོགས་མི་ཆོད་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་སྔ་མ་ལ་བདེན་སོང་

མྱུ་གུའི་སོད་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་མིན་པར་ཐལ་ཏེ། བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་བཞིན་

ནོ། །གསུམ་པ་ནི། མྱུ་གུ་ལ་བདེན་པའི་སྤོས་པ་བཀག་ཙམ་མྱུ་གུའི་ཆོས་ཉིད་མིན་

པར་ཐལ་བ་ལ། གཏན་ཚིགས་སྔ་མའོ། །བཞི་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀིས་མྱུ་གུ་བདེན་

གྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གཟིགས་ཤིང་བདེན་སོང་ལོགས་སུ་གཟིགས་པར་ཐལ་བ་ལ། 

གཏན་ཚིགས་སྔ་མའོ། །འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པར་ཐལ་བའོ། །ཐལ་བ་བཞི་ཀ་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐལ་བ་ཡིན་ནོ། །

བདེན་གཉིས་གཅིག་པའི་ཕོགས་ལ་གནོད་པ་བཞི་གསུངས་པ་ཡང་ལྡོག་པ་ཐ་

མི་དད་ཀི་གཅིག་ལ་ཡིན་གི། ངོ་བོ་གཅིག་པ་ལ་མིན་ཏེ། རང་ལ་ཉེས་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སོ་སོ་སྐེ་བོས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པར་ཐལ་བ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀི་དམིགས་པར་ཐལ་བ་དང་། སོ་སོ་སྐེ་བོའི་

མངོན་སུམ་གིས་རོགས་པ་ལས་གཞན་དུ་སོམ་པའི་འབད་པས་བཙལ་མི་དགོས་པ་

དང་། ཀུན་རོབ་ལ་རྣམ་པ་མི་འད་བ་འཆར་བའི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཐལ་བའོ། །ཐལ་བ་

གཞན་རྣམས་གོ་བར་ཟད་ལ། ཐལ་བ་གཉིས་པའི་དོན་ནི། གཟུགས་ལ་དམིགས་
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ནས་འདོད་ཆགས་སྐེ་བ་ལྟར་དེའི་ཆོས་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཀང་སྐེ་བར་ཐལ་

བའོ། །རགས་ནི་བཞི་ཀ་ལ་གཟུགས་ལྟ་བུ་དང་དེའི་བདེན་སོང་གཅིག་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པ་སེ། བཞི་ཀ་སྔར་ལྟར་བཟློག་པ་འཕེན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཐལ་བའི་

དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་པ་མེད་པར་གོལ་བར་ཐལ་བ་དང་། 

འབད་ཀང་མི་གོལ་བར་ཐལ་བ་དང་། སྲིད་པ་ལས་གོལ་བའི་ལམ་ཐོག་མ་མེད་པ་

ནས་ལྡན་པར་ཐལ་བ་དང་། དབང་པོ་ལ་བརེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་མི་

འཐད་པར་ཐལ་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། དབུ་མ་སྣང་བར་མདོའི་དོན་འདུ་བྱེད་དང་དེའི་

དོན་དམ་པ་གཉིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་བཞེད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་བདེན་གཉིས་

བདེན་གྲུབ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། ངོ་བོ་ཐ་དད་དང་ལྡོག་པ་

གཅིག་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་དགག་ནུས་པས། སྔ་མ་ཁ་ཅིག་

གིས་སྔར་གི་རིགས་པ་དེ་ཙམ་ལས་མ་བཤད་པ་ནི་མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་གི་ནུས་

པ་ལེགས་པར་རོགས་པ་མིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་མ་གཏོགས་པའི་

གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་ཀི་ཐ་སད་བྱེད་པ་ནི་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀི་ཚིག་ལ་བརེན་

ནས་བཤད་པ་ཡིན་ཡང་དེའི་དོན་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ལ་ཡུལ་གི་གནས་ཚོད་དང་མཐུན་པར་ཇི་

ལྟར་སྣང་ཞིང་མཐོང་བ་འདི་ཁོ་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་ཏེ། སྔ་མས་མཚན་ཉིད་

དང་ཕི་མས་མཚོན་བྱ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ར་བར་ཇི་ལྟར་ཞེས་འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་

ཞེས་དབྱུང་དགོས་ཤིང་། འགེལ་པར་བྱུང་བས་སྣང་བའི་དོན་མཐོང་བ་ལ་བྱས་ནས་
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བ་གང་རི་མོ་ཡན་ཆད་གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་གཉིས་ཀས་ཡུལ་སེང་དུ་ཇི་

ལྟར་གནས་པ་མཐོང་བ་དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གནས་པ་ཡིན་གི་ཡང་དག་

པར་གྲུབ་པའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མིན་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཇི་ལྟར་སྣང་བའི་ཚུལ་དེ་ཉིད་དུ་གནས་ཞེས་པའི་དོན་

མ་ཡིན་གི་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་མཐོང་བ་དང་མཐུན་པར་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ངེས་

པར་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། མེ་ལོང་ནང་གི་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ཡང་གཟུགས་

བརན་དུ་གནས་པ་དང་མཐུན་པར་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་རེད་པའི་ཕིར་རོ། །ར་བའི་

ཁོ་ནའི་ངེས་གཟུང་གིས་རིགས་ཤེས་ཀིས་རེད་པ་གཅོད་པས། དེས་ན་ཡུལ་དང་

མཐུན་པར་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་རེད་ཅིང་། རིགས་ཤེས་ཀིས་མ་རེད་པ་ནི་ཀུན་

རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དོན་བསྡུས་ན་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ཁོ་ནས་རེད་པ་

ཞེས་པའོ། །

དེ་ཡང་སྒ་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་བྱས་པ་ཡིན་གི། དོན་ནི་ཐ་སད་པའི་ཚད་

མས་རེད་པའི་དོན་ཏོ། །ར་བར་གཞན་ཞེས་པའི་གཞན་ས་ནི་དོན་དམ་པའི་ཚད་མས་

མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ་དེ་ལས་གཞན་རིགས་ཤེས་ཀིས་རེད་པའི་དོན་ནི་གཅིག་ཤོས་

དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་པ་སེ། སྔ་མས་མཚན་ཉིད་དང་ཕི་མས་

མཚོན་བྱ་བསན་པའོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་རིགས་པའི་ཤེས་པས་ཇི་ལྟར་

གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཉིད་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའོ། །དེའི་དོན་ནི་བསྣན་

ནས་སོན་པ་ངེས་གཟུང་གི་དོན་ཏེ། བསྐར་ནས་ངེས་པར་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་ཡང་ཐ་
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སད་པའི་ཚད་མས་རེད་པའི་དོན་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འཇོག་པ་བཞིན་དུ། རིགས་

ཤེས་ཀིས་རེད་པའི་དོན་ཁོ་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

འགེལ་པར་དོན་དམ་པར་བདེན་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཁ་ཅིག་གིས་དཔད་བཟོད་དུ་

བདེན་པ་ལ་བྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། མྱུ་གུ་སོགས་ཀི་གཞི་ལ་བདེན་མི་བདེན་

དཔོད་པའི་ཚེ་གཞི་དེ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་དཔོད་པ་ཡིན་གི། གཞི་དེ་དཔད་བཟོད་

དུ་བདེན་མི་བདེན་དཔོད་པ་ཡེ་ནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་དཔད་བཟོད་དུ་གྲུབ་

ཏུ་ཆུག་ཀང་བཀག་པ་དཔད་བཟོད་དུ་བདེན་པར་རིགས་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན། བཀག་པ་གཞིར་བྱས་ནས་དཔད་བཟོད་དུ་བདེན་མི་

བདེན་དཔོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔོད་པའི་རིགས་པས་གྲུབ་

པས་ཀང་དཔད་བཟོད་དུ་མི་འགྲུབ་སེ། དཔད་པའི་ཚེ་མི་རེད་ཅིང་རེད་པའི་ཚེ་མ་

དཔད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་འད་བའི་འཁྲུལ་བ་བྱུང་གིས་དོགས་ནས། དེ་ནི་རིགས་པའི་

ཞེས་གསུངས་སོ། །ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་དོན་ལྡོག་གྲུབ་པ་ལ་རྫུན་པ་གྲུབ་དགོས་

ཤིང་དེ་ལ་བདེན་པ་ཁེགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་དང་། དེ་ཉིད་ཀང་བདེན་མེད་

གྲུབ་པ་ཡིན་པས། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངེས་པ་ལ་ནི་དང་པོར་དོན་དམ་

བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ངེས་པ་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་

ཉིད་ངེས་དགོས་པས་འདི་དག་ལ་གང་ཞིག་བཀག་པས་སོང་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་

བདེན་ཚད་བཟུང་བ་དང་། དེ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཤེས་ནས་བདེན་གྲུབ་ཁེགས་པ་

དགོས་ཏེ། གཉིས་ཀ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཁ་ཅིག །འདིར་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་བསན་པ་ནི། རྣམ་གངས་པའི་
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དོན་དམ་ལ་དགོངས་ལ། རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་ནི་བོ་གང་གི་

ཡང་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་གངས་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡང་དོན་དམ་བདེན་པ་

བཏགས་པ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མཚན་ཉིད་པའོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ནི་རྣ་

བར་མི་འོང་བའི་ཚིག་སེ། འདིར་བཤད་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་ནི་ཀུན་རོབ་བདེན་

པའི་གཅིག་ཤོས་སུ་བཤད་ལ། གཞི་དེའི་གཅིག་ཤོས་གཞི་དེར་འཆད་པ་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རིགས་ཤེས་ཀིས་རེད་པ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་

དུ་བཞག་ཅིང་། ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་སོས་པའི་ཁོ་ནའི་སྒས་

རིགས་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པ་བཅད་པའི་ཕིར། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཀང་། ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལས་ཟློག་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

དང་། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་གཏན་ལ་ཕབས་

པའི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས། དོན་

དམ་པའི་ཚད་མས་རེད་པའི་དོན་ཡིན་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་

རྒྱ་གར་པའི་དབུ་མ་པ་ཆེན་པོ་སུ་ཡང་མེད་དོ། །གང་ཞིག་རོགས་ན་ཉེས་པ་ཀུན་གི་

ར་བ་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པ་དེ་ཉིད་ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་

ལུགས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་པ་དེར་ཁས་བང་བར་རིགས་པ་ཡིན་གི། དོན་

དམ་བདེན་པ་བོའི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་འདོད་པ་ནི་མོ་གཤམ་གི་བུ་དོན་དམ་

བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་འད་ཞིང་། ཡང་ཡོད་མིན་མེད་མིན་དུ་ཁས་བང་བ་ཡང་

དེ་དང་འད་བས་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
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ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

༼དོན་དམ་བདེན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་བཞི། སོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ལ་དོན་དམ་དུ་བཞག་པའི་མིང་

དོན་དང་། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ཚིག་ཟུར་གི་བདེན་པའི་མིང་མཚུངས་ཀང་དོན་མི་

མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་བདེན་པ་ཞེས་པའི་དོན་བཤད་པ་

དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་དང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་གནས་པའི་གཉིས་ཚོགས་

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མུ་བཞི་སྐེ་འགོག་གི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རིགས་པའི་ཤེས་པ་ནི་

ཆོས་ཅན། དོན་དམ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་བསླུ་བ་མེད་

པས་སོ། །མཐར་ཐུག་དཔོད་པའི་རིགས་ཤེས་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པས་དམ་པ་

ཡིན་ལ་སྒིབ་པ་སྤོང་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་གཉེར་བྱ་ཡིན་པས་དོན་ཀང་

ཡིན་པའི་ཕིར་དོན་དམ་པའོ། །དེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་ཀང་དོན་དམ་པ་སེ། 

མངོན་སུམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་

ནོ། །དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་ནི་རིགས་པ་དང་ལྡན་པས་དམ་པ་ཡིན་ཞིང་། དོན་ཀང་དེ་ཡིན་ཏེ། སྒིབ་པ་

སྤོང་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་རོགས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་དོན་དུ་གཉེར་བར་

བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཡེ་ཤེས་དམ་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དོན་ཏེ། ཡུལ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དོན་དམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེའི་ཡུལ་ཡང་དོན་དམ་པ་
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མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནོ། །

བོད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས། མངོན་སུམ་སོགས་ཀི་གཞལ་བྱ་ཡང་། །འཇལ་བྱེད་

སྒས་སྒོ་བཏགས་ནས་བརོད། །ཅེས་མངོན་སུམ་སོགས་ཀི་གཞལ་བྱ་ལ་འཇལ་བྱེད་

མངོན་སུམ་སོགས་ཀི་ཐ་སད་བཏགས་པ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ནི་དོན་དམ་མཚན་ཉིད་

པ་ལ་བདེན་པ་བཏགས་པ་པ་དང་། ཡུལ་ནི་བདེན་པ་མཚན་ཉིད་པ་དང་། དོན་དམ་

བཏགས་པ་པ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། ལ་མེ་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་ན་

མེ་མེད་གཅོད་པས་མཐུན་པའི་དོན་དམ་དུ་འདོད་པ་སོགས་མི་རིགས་ཏེ། ཚུལ་

གསུམ་པའི་རགས་ཞེས་སྤིར་བྱུང་ཡང་། སྐབས་སོབས་ཀིས་གཅིག་དང་དུ་བལ་

སོགས་བདེན་མེད་སྒྲུབ་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་དོན་དམ་དུ་འཆད་པ་

ཤིན་ཏུ་གསལ་པའི་ཕིར་དང་། ཡུལ་དོན་དམ་བཏགས་པ་པ་ཁོ་ནར་འདོད་ན། དོན་

དམ་བདེན་པ་ཡིན་ན་དོན་དམ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། །མངོན་སུམ་སོགས་དཔེར་ལེན་ལུགས་ནི་ཡུལ་ཅན་གི་སྒའི་དོན་གི་དོན་དམ་པ་

ཡུལ་ལ་མ་ཚང་ཡང་གཉིས་ཀ་ལ་སྒ་མཚུངས་པར་སྦྱོར་བའི་དཔེའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དོན་དམ་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཞེས་

པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀང་དོན་དམ་བདེན་པར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་དེ་ལྟར་ཞེས་པས་སོན་པས་དོན་དམ་པ་ནི་

ཞེས་པ་འགྱུར་ནོར་བར་འདོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ལ་ཚིག་ཐ་མ་བདེན་པ་ཁོང་ནས་

འབྱིན་ལ། དོན་དམ་པ་ཐ་མ་ཁོང་ནས་འབྱིན་མི་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ཁ་

ཅིག་ར་བར་མ་བྱུང་ཡང་འགེལ་པར་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་བདེན་པ་ཇི་ལྟར་
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ཡིན་སམ་པ་ལ་ར་བར་དངོས་སུ་མེད་ཀང་ཁོང་ནས་འབྱིན་ཞེས་འཆད་པ་སོགས་

དོན་མིན་ཏེ། སྔར་ཀུན་རོབ་རིགས་པས་མ་གྲུབ་པར་བཤད་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་

པར་བཤད་པའི་ཚིག་མེད་པས་དེ་ལྟར་དོགས་པ་མ་འབེལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ར་

བར་མེད་པ་འགེལ་བར་བྱུང་བའི་དོགས་གཅོད་དགོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་འདིའི་དོན་ནི་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པ་གཉིས་ཀི་མཐར་བྱུང་བའི་

བདེན་པ་གཉིས་ཀི་དོན་འདའམ་མི་འད་སམ་པ་ལ། ཚིག་ཐ་མ་གཉིས་ཀི་བདེན་པའི་

མིང་མཚུངས་ཀང་དོན་མི་མཚུངས་ཏེ། ཁོང་ནས་དབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྐོན་མེད་ཅེས་

པའི་དོན་ནོ། །ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པ་གཉིས་ཀི་མཐར་བྱུང་བའི་བདེན་པ་ཞེས་པ་

གཉིས་ཀི་དོན་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། མཚུངས་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མཐར་ཐུག་

དཔོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་རེད་དགོས་པ་གང་ཞིག །དེ་ལྟར་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། རིགས་ཤེས་ཀིས་དོན་དམ་བདེན་པ་མཇལ་བ་དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་ལ་མི་བསླུ་བ་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་རེད་པ་དེ་ལྟར་

རིགས་ཤེས་ཀིས་མ་རེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་རིགས་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པ་མིན་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་

ཞེས་པའི་བདེན་པའི་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཡུལ་ཇི་ལྟར་ཐ་སད་པའི་

ཚད་མས་རེད་ཅིང་སྣང་བ་དེ་ཉིད་ལ་མི་བསླུ་བས་བདེན་པ་ཞེས་བྱའི་རིགས་ཤེས་

ཀིས་རེད་པའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་བདེན་པ་ནི་གནས་ཚུལ་སོད་ལུགས་

ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ཀུན་རོབ་པ་དང་དོན་དམ་པའི་སོད་ལུགས་རེ་རེ་ཡོད་ལ། དེ་ལ་ཐ་

སད་པ་དང་དོན་དམ་པའི་ཚད་མས་རེད་པའོ། །གལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ཙམ་དུ་བདེན་
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པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་ན་ཟླ་གཉིས་སོགས་ཀང་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེ་ན། ཟླ་བ་གཉིས་ནི་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་ཁེགས་ཤིང་། གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ལོག་

པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ནོ། །ཟླ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་གཞི་གྲུབ་ཀང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་

མེད་པས་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་སེ། ཡང་ལོག་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀི་དོན་དང་། རོད་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་

ན་རེ། འདིས་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་པ་བོའི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་སོན་པ་

ཡིན་ཞེས་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། དོན་དམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡང་ཡུལ་ལས་

འདས་པར་སོན་པ་མ་ཡིན་གི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་

ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་གནས་པའི་གཉིས་ཚོགས་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་མི་སྣང་

བར་སོན་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕིར་དང་། གཞུང་འདིས་གྲུབ་པའི་དོན་འགའ་ཡང་

མཐོང་བ་མེད་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་དོན་དུ་གསུངས་པས་རིགས་ཤེས་

ཀིས་དོན་དམ་བདེན་པ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་དེའི་གྲུབ་ཚུལ་སོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །འགེལ་པར་དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས། དོན་དམ་པར་ནི་ཞེས་པ་ལྟར་ན་དོན་དམ་དུ་ཚད་

མ་གང་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་

ལྟར་སྣང་བའི་དངོས་པོར་ནི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་སྣང་ཞིང་

རྣམ་པར་གནས་པར་མི་རུང་སེ་ཤེས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སེ་ཤེས་པ་གཞན་

ལྟ་ཅི་སོས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་སེ་དེ་ལྟར་སྣང་

བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །མཐར་ཐུག་དཔོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་ཇི་ལྟར་རེད་

པའི་དོན་གཞིར་གཟུང་ནས་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་མེད་
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པར་སྒྲུབ་ན་ཡང་དོན་འད་བ་ཡིན་ནོ། །

མདོ་སེ་ལས་ཀང་འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེའི་དོན་ནི་བདེན་པར་ཡོད་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་

གཟིགས་དགོས་པ་ལས་བདེན་པའི་སྤོས་པ་འགའ་ཡང་མ་མཐོང་བ་ནི་སྤོས་བལ་

མཐོང་བའི་དོན་དང་། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་ཡོད་ན། དེ་ལ་སྣང་དགོས་པ་ལས་

གཉིས་སྣང་གི་སྤོས་པ་འགའ་ཡང་མ་མཐོང་བའི་སོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བར་

འཇོག་པའི་དོན་ཡིན་གི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་

གིས་གཟིགས་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་

སེམས་ཙམ་པ་དག་ན་རེ། དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་འཕགས་པའི་

མཉམ་གཞག་གིས་མ་གཟིགས་པར་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་ཅིང་ལུང་དེའི་དོན་ཡང་དེ་ལྟར་

མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་

གཟིགས་པ་མི་འཐད་པས་དེ་དང་དེ་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་སོགས་ཀུན་བཏགས་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་མདོའི་དོན་ཡིན་གི་འགྱུར་མེད་ཡོངས་

གྲུབ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀང་མཉམ་གཞག་གིས་མ་གཟིགས་པས་དོན་མིན་

ཏེ། དེ་ལྟ་ན་འགའ་ཡང་ཞེས་བྱེ་བག་དགག་པའི་ཚིག་མི་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ངོ་

བོ་ཉིད་གསུམ་ཀ་མ་མཐོང་བས་ངོ་བོ་ཉིད་མི་མཐོང་བ་ཞེས་འབྱུར་རིགས་པར་

འགྱུར་བས་ཁྱེད་ཀི་འདོད་པ་ལྟ་བུར་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན།
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 གཉིས་པ་ལན་ལ་གསུམ། ཁྱེད་ཀིས་བཏགས་པའི་གཞན་དབང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་

ཚད་མ་མེད་པ་དང་། སྐེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་བདེན་པ་པ་མེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ཐམས་ཅད་

མི་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་བདེན་གྲུབ་ཀུན་མཁྱེན་གིས་གཟིགས་པ་

མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཉིས་སྣང་ཅན་གི་ཤེས་པ་གཞན་དབང་ལ་ཁ་ཕིར་

ཕོགས་པའི་ཆ་གཟུང་བའི་རྣམ་པས་བསྡུས་པ་དང་། ནང་དུ་ཕོགས་པའི་ཆ་འཛིན་

པའི་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་ལ། ཕི་མ་ནི་རང་གི་གཟུང་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་གཉིས་སྣང་ནུབ་

པ་རང་རིག་པའི་མངོན་སུམ་ཞེས་བསད་པ་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་ཀུན་གི་འཇལ་བྱེད་

མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ལ། དེས་གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

དེ་ཉིད་ཀང་འཇལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་

སོང་པ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཉིད་

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་གཟིགས་པས་བདེན་གྲུབ་འགའ་ཡང་མཐོང་བ་

མེད་པ་མི་འཐད་དོ་ཞེས་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་པ་རྣམས་འདོད་དོ། །གཉིས་མེད་ཀི་

ཤེས་པ་གཞན་དབང་དེ་གཉིས་སུ་སྣང་བས་སོང་པའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡོད་པ་རིགས་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀིས་དབེན་པའི་

རང་རིག་པའི་ངོ་བོར་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ན། གཉིས་སུ་སྣང་བ་མེད་པར་གཞན་

དབང་དེ་ཤེས་པར་འགྱུར་གི། གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དེ་ལྟ་མིན་

ན། རང་རིག་གིས་གྲུབ་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

སྤོད་འཇུག་མཁན་པོ་ལྟར། རང་རིག་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་བཞེད་པ་ཡིན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 272  

གི་རང་རིག་བདེན་གྲུབ་ཙམ་འགོག་པ་འདིའི་བཞེད་པ་མིན་ནོ། །འཛིན་པའི་རྣམ་པ་

དེ་ཉིད་ལ་མོང་བྱ་མོང་བྱེད་ཀི་རྣམ་པ་མི་འད་བ་གཉིས་མེད་པར་འདོད་ཅིང་རང་

གིས་རང་དངོས་སུ་རིག་པར་འདོད་པ་ཡང་འགལ་ཏེ། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་དེས་རང་

གིས་རང་དངོས་སུ་རོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ལ་རང་གི་རྣམ་པ་ཤར་བས་

སོང་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྔོ་སེར་གི་ཤེས་པ་བཞིན། རགས་མ་གྲུབ་ན། རྣམ་པ་གཏད་

བྱ་དང་གཏོད་བྱེད་མི་འད་བ་གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ་ཏེ། སྔོན་པོ་དང་དེར་འཛིན་གི་

ཤེས་པ་བཞིན་ནོ། །རིག་པའི་ངོ་བོར་སྐེས་པས་རྣམ་པ་མ་གཏད་ཀང་རང་གིས་རང་

རིག་གོ་ཞེ་ན། རིག་པའི་ངོ་བོར་བདེན་པར་གྲུབ་པས། ཡུལ་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པས་སྔོན་

པོ་ཡང་རིག་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རང་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་

སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་རུང་སེ། རང་རིག་ལ་གཞན་མི་རིག་པའི་འཇོག་བྱེད་

ཀི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇོག་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་ན་ནི་ཧ་

ཅང་ཐལ་བ་སྔ་མ་དེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་འདི་འད་སེ། རང་ལ་རང་གི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ཡང་

རང་རིག་པའི་ངོ་བོར་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། 

སྔོན་པོ་ཡང་རིགས་པར་ཐལ་བའི་ལན་བཏབ་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། ཁྱེད་ཀི་དེ་ལ་སྒྲུབ་

བྱེད་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་བཞིན་དུ་དམ་

བཅའ་བརོད་པ་ཙམ་མི་རིགས་སོ། །འོ་ན་བྱེ་བག་སྨྲ་བས། སྔོན་པོ་འཛིན་པའི་ཤེས་

པ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བཞིན་དུ་ཡུལ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྒོལ་བ་ལ་ཕོགས་

གང་ཡབ་སྲས་ཀིས་དོན་གི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དོན་དངོས་སུ་རོགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་
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ཞལ་གིས་བཞེས་ནས་རྣམ་མེད་པའི་ལུགས་བཀག་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་རིག་བདེན་པ་པ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་

ཐལ། འབས་བུ་བདེན་པ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་འོག་ནས་རིགས་པས་བཀག་པའི་ཕིར་

རོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་རིག་མི་རིགས་པས་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་པོ་མི་མཐོང་དུ་ཆུག་

ཀང་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སེ། མ་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་མི་ནུས་སོ་ཞེ་

ན། སྔར་བཤད་པའི་མདོ་ཚིག་གི་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་མི་མཐོང་བ་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་

བའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ན་ཀུན་མཁྱེན་གིས་གཟིགས་དགོས་པ་གང་ཞིག་ཡོད་

མེད་ཀི་དངོས་པོ་སེ། ཤེས་བྱ་མ་ལུས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཀང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་དབང་དེའི་དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཅི་འད་ཞིག་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་

པའི་ལྟ་བས་དཔོད་ཅིག་དང་། ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་གཟིགས་པ་ལོག་པས་ནི་

ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དབང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་ནི། 

མདོ་ལས་ཀང་། དེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ཇི་སེད་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་

གདགས་པ་དང་། ཡི་གེ་དང་སྐད་དང་བརའ་བསན་པ་དག་གོ །དོན་དམ་པའི་བདེན་

པ་ནི། གང་ལ་སེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཡང་མེད་ན་ཡི་གེ་རྣམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེས་གཞན་དབང་བདེན་པས་སོང་པར་ཇི་ལྟར་བསན་སམ་ན། ཀུན་

རོབ་སོན་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་སྔ་མས་དབང་ཤེས་སོགས་ཀི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་

མཐའ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་བསན་པ་ཡིན་གི་སྒ་སྤི་དང་དོན་སྤི་ཙམ་དེས་བསན་པ་མིན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 274  

ཏེ། རོག་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་རིམ་པ་འོག་མས་ཀུན་རོབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

མཐའ་དག་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་བསན་པར་ངེས་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་ལ་ནི་སེམས་རྒྱུ་བ་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེའི་དོན་ནི་དོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལ་གཉིས་སྣང་གི་རྒྱུ་བ་མེད་པར་བཤད་པ་

ཡིན་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་དོན་དམ་

བདེན་པར་འགྱུར་བས་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །

སྒ་སྤི་སོགས་ཀུན་བཏགས་ཁོ་ན་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ན། ཡི་གེ་རྒྱུ་བ་

ཡང་མེད་ན་ཞེས་འབྱུང་རིགས་ཀི་སེམས་རྒྱུ་བ་ཡང་མེད་ཅེས་འབྱུང་མི་རིགས་པའི་

ཕིར་རོ། །ཀུན་རོབ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་མི་འདོད་ན། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རོགས་པ་

ལ་དགག་པ་རིམ་ཅན་གཉིས་མཛད་པ་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཞེས་

པའི་རོག་པ་འབའ་ཞིག་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རོག་པ་རྒྱུ་བ་ཡང་མེད་ན་ཞེས་

གསུངས་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ལ་དེ་ལྟར་ཡང་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སྤི་

སྒས་བྱེ་བག་བསན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སྤི་སྒ་སྤི་ལ་བཤད་དུ་མི་རུང་ན་བྱེ་བག་ལ་

གོ་བར་འགྱུར་ན་ཡང་སྐབས་སོབས་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་མེད་པར་བྱེ་བག་ལ་གོ་

བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་རྣམ་རོག་རྒྱུ་བ་མེད་པ་སྔ་མས་

བསན་པ་ཡིན་ན་ཡི་གེ་རྒྱུ་བ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་རོགས་ཟིན་པའི་ཕིར། ལོགས་སུ་

སོས་པ་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོག་མ་བརོད་པར་ཡང་གོང་མ་འདུས་ཟིན་

པའི་ཕིར། རིམ་པ་གོང་མ་སོས་པ་ཡང་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །རོག་པ་རྒྱུ་བ་
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ཁེགས་པས་སྒ་སྤི་རྒྱུ་བ་ཁེགས་ཀང་སྒ་རང་མཚན་རྒྱུ་བ་མི་ཁེགས་པས་ལོགས་སུ་

སྨྲོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་རྒྱུ་བ་ཁེགས་ན་ཞེན་ཡུལ་རྒྱུ་བ་ཡང་

དོན་གིས་ཁེགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་གཞན་

དབང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

༼ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། བཏགས་པའི་དབེན་

ཞིང་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་རྒྱུ་འབས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་བསན་པ་དང་། ཡང་

ལོག་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། རྒྱུ་འབས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། ཀུན་

རོབ་བདེན་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་སྒ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་ཀི་དོན་དང་། 

རོག་པས་བཏགས་པ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡིན་པ་དགག་པ་དང་། བདེན་པའི་སྐེ་བ་

བཀག་པ་དེ་དང་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆུ་དང་མེ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གིས་

བཏགས་པའི་དོན་དམ་པའི་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་དང་། གངས་ཅན་གིས་བཏགས་པའི་གཙོ་བོ་དང་། རྒྱང་འཕེན་གིས་

བཏགས་པའི་འབྱུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་སོགས་གྲུབ་མཐས་བཏགས་པས་དོན་གིས་

དབེན་པར་གྱུར་པ་མཁས་པ་ནས་བྱིས་པའི་བར་གི་ཤེས་པ་ལ་མཐུན་པར་སྣང་ཞིང་

དེ་དང་མཐུན་པར་དོན་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཙམ་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་

གང་སྐེས་པ་དེ་ཙམ་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། སྣང་བ་དང་མཐུན་

པར་དོན་བྱེད་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །མཚན་ཉིད་ཀང་དོན་གིས་འཕངས་མོད་ཀི་ཡང་
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དག་ཀུན་རོབ་ཀི་མཚན་གཞི་ངོས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །སྣང་ཚུལ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་

པ་དེའི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་རིགས་པ་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གྲུབ་མཐས་སྒོ་བཏགས་པ་ནི་དབང་པོའི་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་

རྣམས་ལ་མི་སྣང་སེ། རྒོལ་ཕིར་རྒོལ་གི་ཤེས་པ་ལ་མཐུན་པར་སྣང་བའི་ཆ་ལ་ནི་

ཡོད་མེད་རོད་པ་མེད་ལ་རོད་པར་བྱེད་ན་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པས་གནོད་པར་

འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡང་དག་པ་མིན་པ་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ནི་གྲུབ་མཐས་ཀུན་

བཏགས་པ་དང་། ཟླ་བ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་སོགས་རོག་མེད་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་

རྣམས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ནི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཀུན་བཏགས་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་

ཁོ་ནའོ་ཞེས་བརྣན་པའི་དོན་ནམ་ཀུན་བཏགས་ནི་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ར་བའི་ཚིག་ལས་གོ་རིམ་ལོག་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རེས་དཔག་གི་ངོར་བདེན་པའི་སྐེ་བ་བཀག་པ་མཐུན་པའི་

དོན་དམ་དུ་བསན་པ་དང་། བཀག་པ་ཡང་དག་ཏུ་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་

འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མྱུ་གུ་ལ་བདེན་པའི་སྐེ་བ་བཀག་པ་ཡང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་

ཏུ་འགྱུར་ཏེ། མྱུ་གུ་སྣང་བ་ན་དེ་མི་སྣང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་

དག་པའི་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ན་མེད་དགག་དབང་

པོའི་ཤེས་པ་ལ་དངོས་སུ་མི་སྣང་ཡང་བདེན་སོང་གི་རང་བཞིན་དུ་སྐེས་པ་དེ་ཉིད་

ཤེས་པ་དེ་ལ་སྣང་ཞིང་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་གཞི་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་

དང་། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་ལ་སོགས་པ་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་རྣམས་ལ་བདེན་

པ་བཀག་པ་ནི་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །བོའི་ངོར་བདེན་པའི་སྐེ་བ་ལ་
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སོགས་པ་བཀག་པ་མྱུ་གུ་བདེན་པའི་སྐེ་མེད་དུ་རོགས་པའི་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་

ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པ་ཡིན་པར་འདོད་དེ། ཡང་དག་པ་རྣམ་གངས་མིན་པའི་དོན་དམ་

སྐེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཐབས་དམ་པ་སོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཡང་ཞེས་པ་ནི་བསྡུ་བའི་དོན་ཏེ། ཤེས་པ་དེའི་ཡུལ་བདེན་པའི་སྐེ་བ་བཀག་

པ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀི་འདོད་ལ། 

སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ནི་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་བདེན་

པས་སོང་པ་དེ་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་དོ་ཞེས་པའོ། །

ཚིག་རྐང་པ་གཉིས་པོ་འདི་ཡུལ་ལ་ཡང་སྦྱར་དུ་རུང་མོད་ཀི་དོན་ནི་ཡུལ་ཅན་

ཉིད་རྣམ་གངས་པའི་དོན་དམ་དུ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བདེན་པའི་སྤོས་པ་ཆོད་

ཀང་གཉིས་སྣང་གི་སྤོས་པ་མ་ནུབ་པས་རྣམ་གངས་པའི་དོན་དམ་ཞེས་བྱ་ལ་འཕགས་

པའི་མཉམ་གཞག་ནི་བོ་ངོར་བདེན་པའི་སྤོས་པ་ལོག་པར་མ་ཟད་གཉིས་སྣང་གི་སྤོས་

པ་ཡང་ནུབ་པའི་རྣམ་གངས་མིན་པའི་དོན་དམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཁ་ཅིག་རིགས་ཤེས་

རེས་དཔག་གིས་གཞལ་བའི་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་རྣམ་གངས་པའི་དོན་དམ་དུ་འདོད་པ་ནི་

མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་རེད་པའི་

ཕིར་དང་། དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དཔེ་ཁ་ཅིག་ཏུ། 

ཡང་དག་པ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར། །དོན་དམ་ཡིན་པར་ཁོ་བོ་འདོད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ནི། 

འགེལ་པའི་ཚིག་འོག་མ་ར་བར་བིས་པ་ཡིན་པས་མ་དག་གོ།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་བཀག་པ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་

དང་། དགག་བྱ་བརགས་པ་བཀག་པ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་། དེས་གྲུབ་པའི་དོན་
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ནོ། །དང་པོ་ནི། རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཡང་བདེན་སོང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་མི་འདོད་དམ་

ཞེ་ན། མྱུ་གུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ཡང་དག་ཏུ་ན་སེ། བདེན་པར་མེད་པར་

གསལ་བར་གྲུབ་སེ། དགག་བྱ་མྱུ་གུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་

སོ། །བཀག་པ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་བཀག་གཞིའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་དགོས་ལ་དེ་ལྟ་

ན་དེ་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མི་ཁེགས་པའི་ཕིར། བཀག་པ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་གཟིགས་དགོས་ལ་གཟིགས་ངོར་མྱུ་གུ་དང་བདེན་

གྲུབ་ཀི་ཚོགས་པ་ཁེགས་པས་བཀག་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཁེགས་ཏེ། ཡུལ་དགག་

གཞི་བདེན་པར་མེད་ན་བཀག་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་

པ་ནི། དགག་བྱ་དངོས་པོ་མེད་ཀང་བདེན་པར་བཏགས་པ་ཡོད་པས་དགག་བྱ་མེད་

པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པ་བརགས་པ་མིན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་

ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དགག་བྱ་རོག་པས་བཏགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡི་རང་བཞིན་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགག་བྱ་བཏགས་པ་ཡིན་ན་བཀག་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མི་རིགས་

ཏེ། མོ་གཤམ་བུའི་སྔོ་བསངས་བཀག་པ་བཞིན་ནོ། །མྱུ་གུ་བདེན་སོང་བདེན་པར་མ་

གྲུབ་ན་མྱུ་གུ་བདེན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། བདེན་སོང་ལ་བདེན་གྲུབ་

ཀིས་མ་ཁྱབ་པས་དེ་བཀག་པས་བདེན་སོང་མི་ཁེགས་ལ་དེས་ན་མྱུ་གུ་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་འགྱུར་བའི་དོགས་པའི་གནས་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། མྱུ་གུ་བདེན་པས་སོང་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། རྫུན་པ་ཀུན་རོབ་པ་

ཉིད་དུ་གྲུབ་སེ། ཚད་མས་རོགས་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་དེ་བས་ནའོ། །དེ་

རོགས་པའི་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་ཀང་ཡང་དག་རྣམ་གངས་མིན་པའི་དོན་དམ་པ་
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སྐེ་བའི་དོན་ནམ་ཐབས་ཡིན་པས་རྫུན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་དམིགས་པ་མྱུ་གུ་བདེན་

སོང་ཡང་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་མིན་པའི་རྫུན་པར་གྲུབ་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཕོགས་

སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་ཡུལ་ལ་སྦྱར་བ་ལྟར་ཡང་རུང་མོད་ཀང་ཡུལ་ཅན་ལ་སྦྱར་བ་ཡང་

ངེས་པར་དགོས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། དེའི་ཤེས་བྱེད་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མྱུ་

གུ་བདེན་སོང་སོགས་ཡང་དག་ཉིད་དུ་སོང་མི་སོང་སོགས་གཉིས་སུ་མེད་དེ། དོན་

དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་ནི་སྤོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སོང་ཞིང་མེད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེའི་དོན་ནི་སོང་པ་དང་མི་སོང་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མིན་པ་བཞི་ཀ་

དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ཅིང་། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་ཡང་རོག་

པའི་ད་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཆོས་

རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་དེ། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་ནི་ལི་ཙ་བྱི་དི་

མ་མེད་པར་གགས་པ་ལ་རིགས་ཀི་བུ་བདག་ཅག་གིས་ནི་རང་རང་གི་བསན་པ་

བཤད་ཟིན་ན། ཁྱོད་ཀང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་སོ་བསན་པ་ལ་སྤོབས་པར་

མཛོད་ཅིག་ཅེས་ཡང་དག་པར་དིས་པའི་ཚེ་གཞན་དབང་ལྟ་བུ་བདེན་གྲུབ་བོ་ཞེས་

གསུངས་རིགས་པ་ལ་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་དེ་ཉིད་ཅང་མི་གསུང་བར་བཞུགས་པའི་

ཕིར་དང་། དེ་ལ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་ལེགས་སོ་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །གཉིས་སུ་མེད་པའི་སོ་ནི་གནས་ལུགས་རོགས་པའི་ཐབས་སོ། །གཞན་དབང་

བདེན་པར་ཡོད་ན་བར་ཤེས་ཤིང་རིགས་པ་ཤེས་པའི་སྐེ་བོ་རང་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་

པའི་དོན་གཞན་ལ་མི་གསུང་བ་མི་རིགས་སོ། །གང་ཏེ་རང་མཚན་སྒའི་བརོད་བྱ་མ་
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ཡིན་པས་མ་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་གགས་པས། གང་ཕིར་

དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས། །ཞེས་སོགས་ཀི་འགེལ་པར། རོད་བྱེད་སྒ་དང་རྣམ་

པར་རོག་པ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་དཔིས་ཕིན་པ་ཁོ་ནར་རོགས་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་པ་ཁྱོད་ཀིས་ཚད་མར་མཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེས་ན་དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་ལ་ནི་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་བག་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱོས་

ཤིག །འོ་ན་མདོ་ལས། རེན་འབེལ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་མ་མཐོང་ཞེས་

གསུངས་པས་ཆོས་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་པར་སོན་སམ་ན། ཐ་སད་དུ་རེན་འབེལ་

ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་མེད་ལ་དོན་དམ་པར་ནི་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་གང་

ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ཆོས་ཞེས་སོས་པས་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

༼ཡང་ལོག་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།༽

གཉིས་ལ་ཡང་ལོག་གི་ཁྱད་པར་བསན་པ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀི་དོན་དང་། དོན་

བྱེད་ནུས་པ་ཁས་བངས་ན་བདེན་གྲུབ་ཁས་བངས་དགོས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཁ་ཅིག་སྣང་ཚུལ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པ་ཡང་ལོག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་

འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བའི་སོ་སོ་སྐེ་བོས་ཀང་ཆུ་

དང་མེ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཀི་དོན་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་

ཐལ། དེ་དག་སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །འདོད་ན། དེ་དག་ལ་བདེན་གྲུབ་ཀི་དོན་ཚད་མས་ཁེགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བར་

འགྱུར་ཏེ། གཞི་དེ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ངེས་ན་རྫུན་པར་ངེས་དགོས་ལ། དེ་ལ་བདེན་
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གྲུབ་ཁེགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ནི་རེན་འབེལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་

བ་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་རོགས་པར་

བྱའོ། །དེས་ན་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་རེད་པའི་དོན་གང་ཞིག་སྣང་ཚུལ་ལྟར་དོན་བྱེད་

ནུས་པ། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། དེ་གང་ཞིག་སྣང་ཚུལ་ལྟར་དོན་བྱེད་

མི་ནུས་པ་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཀི་དབྱེ་བ་ནི་རོགས་པར་ས་ལ། ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ནི། 

རོག་མེད་ཤེས་པའི་སྣང་བ་མེ་ལོང་ནང་གི་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་དང་། རོག་

པའི་གཟུང་ཡུལ་སོགས་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཀང་ཡིན་ལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡང་

ཡིན་ནོ། །གྲུབ་མཐས་བཏགས་པས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་ལ་སོགས་པ་ལོག་

པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ཡང་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་མི་གཟུང་སེ། ཚད་མས་ཁེགས་པའི་

ཕིར་རོ། །དེས་ན་རོག་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་དུ་འད་ཡང་

སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་པ་དག་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ལྟར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཡང་

དག་པ་དང་ཡང་དག་མིན་པའི་ཀུན་རོབ་གཉིས་ཀི་ནི་དབྱེ་བ་བྱས་པར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དབྱེ་བ་ཡོད་ན་སྔ་མ་དོན་དམ་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། གཉིས་ཀ་ཡང་བདེན་པས་སོང་པར་མཚུངས་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་ཏེ། འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་དངོས་པོ་ཙམ་ནི་ཁྱོད་ཀིས་ཀང་ཁས་བངས་

ལ། སྒོ་མ་གཏགས་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་འདི་ཉིད་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཞེས་འདོད་

པས་འུ་བུ་ཅག་གཉིས་ལ་དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་
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ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བདེན་ཏེ། གལ་ཏེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ཁྱེད་

ཀང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་དཔད་

བཟོད་པ་མིན་པར་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་འདོད་ན་ནི་འུ་བུ་

ཅག་གཉིས་ལ་བདེན་རྫུན་དེ་མཚུངས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་དོན་དམ་དཔོད་

བྱེད་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་པར་འདོད་ན་ནི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཁྲུགས་ཤིང་

ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། དང་པོར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཁས་བངས་ནས་དེ་བདེན་

པར་ཁས་ལེན་ན་དེ་ཉིད་ཚད་མས་ཁེགས་པས་བརས་ནས་འཐོར་བ་དང་འད་སེ། ཁོ་

བོ་ཅག་ནི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདོད་ཅིང་རྒྱུ་འབས་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཐབས་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། རྣམ་བཅས་དང་རྣམ་མེད་ཀི་ཚད་མ་

གང་གིས་ཀང་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རྣམ་ལྡན་གི་ཤེས་པས་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ཡུལ་གཅིག་ལ་ཡང་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་བས་གཅིག་ཏུ་བདེན་པར་འགྲུབ་པ་འགལ་ཏེ། ཆ་བཅས་དང་བདེན་

གྲུབ་ཀི་གཅིག་གི་གཞི་མཐུན་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་

ཀང་བོའི་རྒྱུ་འབས་ངེས་པར་བྱེད་པའི་ཚད་མ་ཡོད་དོ་སམ་ན། དེ་བདག་ཅག་ལ་སྨྲ་

བར་རིགས་ཀི་སེར་སྣ་བྱ་བར་མི་རིགས་སོ། །ཐབས་དེ་ཡང་མེད་དེ། གཞན་དབང་

བདེན་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀུན་མཁྱེན་གིས་ཀང་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར་

རོ། །རིགས་པ་མེད་བཞིན་དུ་ལག་པ་བརྐང་སེ་མུར་རྡུགས་བྱ་བར་མི་རིགས་སོ། །

གཞུང་གོང་འོག་ལ་ཞིབ་ཏུ་མ་སྦྱངས་ཞིང་ཕ་བའི་གནས་ལ་དཔད་པ་མ་རོགས་

པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་ཀིས་རང་མཚན་
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ཁས་བངས་པར་འད་ན་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་མིང་ལ་རོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་

ཡང་གཞུང་འདིས་ལེགས་པར་བཀག་སེ། དེ་ལྟ་ན་གཉིས་ཀས་དོན་བྱེད་ནུས་པ་

ཁས་བངས་ན་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་མིང་ཙམ་ལ་རོད་པར་འགྱུར་བས་དབུ་

སེམས་གཉིས་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་སུ་དོན་ལ་མི་མཐུན་པར་རོད་པ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་དང་གངས་ཅན་པ་

གཉིས་སྒ་རག་མི་རག་རོད་པ་ཡང་མིང་ཙམ་ལ་རོད་པར་འགྱུར་ཏེ། གགས་པའི་རྣམ་

པ་ཅན་གི་སྒ་གཉིས་ཀས་ཀང་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཁས་བངས་ཀང་རག་མི་

རག་དངོས་སུ་འགལ་བས་དོན་ཤིན་ཏུ་མི་མཐུན་པས་དོན་ལ་མི་མཐུན་པར་རོད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན་རང་མཚན་ཁས་བངས་པར་འད་ཡང་བདེན་རྫུན་གི་དོན་ཤིན་ཏུ་མི་

མཐུན་པས་དོན་ལ་མི་མཐུན་པར་རོད་པ་ཅི་ཕིར་མིན། དེའི་ཕིར་རོད་པ་བྱེད་པ་

ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་ལ་རོད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཁས་བངས་དགོས་སོ། །རེད་བཀུར་

སྲེད་པའི་ཞགས་པས་བཅིངས། །ཕོགས་ལྷུང་སང་བས་ཡིད་དཀྲུགས་པ། །དེ་དག་

སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །རེ་ཞིག་བཏང་སོམས་བྱས་ན་མཛེས། །དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་བ་དང་རང་རྒྱུད་པ་ལ་རང་མཚན་ཁས་ལེན་མི་ལེན་ཁྱད་པར་མེད་དོ་ཞེས་ཁ་

ཅིག་སྨྲས་པ་ཡང་ཁོ་བོ་ལ་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པའི་བོའི་མཐུ་

མེད་ཅིང་། ཐལ་འགྱུར་བ་དང་རང་རྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་ད་དུང་མ་རོགས་ཞེས་

ཉོན་མོངས་པའི་ཆོ་ངེས་ཆེན་པོ་བཏབ་པ་ཡིན་ནོ། །

རང་རྒྱུད་པས་རང་མཚན་ཁས་མི་ལེན་ནོ་ཞེས་འདོད་པ་ནི་སོབ་དཔོན་ལེགས་
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ལྡན་འབྱེད་ཀི་གཞུང་ལ་མ་སྦྱངས་པ་དང་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་བདེན་

གཉིས་འདིར་དབང་ཤེས་ལ་གཟུང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་འད་བ་ལ་ཆུ་ལ་སོགས་

པ་སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་། ཟླ་གཉིས་དང་ཟླ་བ་གཉིས་

སྣང་སོགས་སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པ་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་བཞེད་པ་དང་

ཤིན་ཏུ་འགལ་ཏེ། ཁྱོད་ལྟར་ན་ཆུ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་ཆུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་གྲུབ་

པར་སྣང་ན་སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པ་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་

མེད་པ་དང་། རང་རྒྱུད་པས་བཞེད་པའི་རང་མཚན་སོང་པ་ཉིད་ཀི་འགལ་ཟླ་དགག་

བྱའི་ཆོས་སུ་འདོད་ན་དེ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སྣང་བར་བདེན་གཉིས་འདིར་གསལ་བར་

བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་རང་མཚན་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། དབང་

ཤེས་མ་འཁྲུལ་པའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཆུ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་

རང་མཚན་མི་སྣང་ན་དེ་ལ་རང་གི་གཟུང་ཡུལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་སོབ་དཔོན་

འདིའི་བཞེད་པ་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་ལ་ལེགས་པར་སོམས་ཤིག །ཡང་ན་རང་མཚན་

ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་དང་། དབང་ཤེས་དང་རོག་པ་ལ་སྣང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

གཏོལ་མེད་དུ་ཟད་དོ། །

༼རྒྱུ་འབས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དགག་པ།༽

གསུམ་པ་རྒྱུ་འབས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང་། 

ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་

པ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་ཚུལ་དང་། བདེན་པར་འཛིན་ཚུལ་ལེགས་པར་མ་ཤེས་ན་སོང་
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པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྤོད་འཇུག་ལས། བཏགས་པའི་

དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་

དགག་བྱའི་སྤི་ལེགས་པར་མ་ཤར་ན་བཀག་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ངེས་མི་ནུས་

པས་ཐོག་མར་བདེན་པར་གྲུབ་ཚུལ་ངེས་དགོས་ལ་དེ་ཡང་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེན་

འཛིན་གིས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་དོན་ཤེས་དགོས་ཤིང་། ཀུན་བཏགས་ཀི་བདེན་

འཛིན་གིས་ཇི་ལྟར་གཟུང་བ་ནི་དེ་འགོག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་

པས་གཙོ་བོའི་དོན་ནི་སྔ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་ཁ་ཅིག་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་ལ་བྱེད་པ་ནི་རིགས་པ་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་

འགྱུར་དུ་གསལ་ཏེ། རིགས་པའི་དཔད་བཟོད་ཅེས་པའི་རིགས་པ་དེ་གང་ལ་བརོད། 

དོན་དམ་ལ་དམིགས་པའོ་སམ་ན་རོག་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པ་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་ལ་དམིགས་པའི་བོ་ངེས་པ་ལ་ཡུལ་དོན་དམ་ངེས་དགོས། དེ་ལ་

དེའི་འགལ་ཟླ་བདེན་གྲུབ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ངེས་དགོས། དེ་ལ་རིགས་པས་དཔད་

བཟོད་ངེས་དགོས། དེ་ལ་སྔོན་དུ་དཔོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་ངེས་དགོས། དེ་ལ་སྔོན་དུ་

ཡུལ་དོན་དམ་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། རིགས་པས་དཔད་བཟོད་ཉིད་བདེན་

གྲུབ་ཀི་དོན་དུ་འདོད་པ་ཉམས་སོ། །གལ་ཏེ་སོང་པ་ཉིད་རོགས་པའི་བོ་ལ་མི་བྱེད་ཀི་

ཐོག་མར་དོན་དམ་པར་ཡོད་དམ་མེད་སམ་དུ་དཔོད་པའི་བོ་ལ་བྱེད་ཅེ་ན། ཉེས་པ་སྔ་

མ་དེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་དོན་དམ་ལ་དཔོད་པའི་བོ་ཡིན་པར་ངེས་པ་ལ་སྔ་རོལ་

ཏུ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་ཚད་ངེས་དགོས། དེ་ཡང་བོ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་ལ་དཔོད་པའི་

བོ་ཡིན་པར་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར། ཁྱོད་འདོད་པའི་བོ་དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་
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པས། དེ་ལ་རིགས་པར་བྱེད་པ་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་ཆེས་གསལ་ལོ། །གལ་ཏེ་

དོན་དམ་པར་ཡོད་སམ་པའི་བོ་ལ་བྱེད་ན། དེ་ནི་དགག་བྱ་འཛིན་པའི་བོ་ཡིན་པས་

དེས་གཟུང་བ་ལྟར་ཡོད་མེད་དཔད་བྱ་ཡིན་གི། དཔོད་བྱེད་ག་ལ་ཡིན། དོན་དམ་པར་

མེད་སམ་པ་ལ་བྱེད་ན་གོང་དུ་བརོད་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་ཅེས་པ་གནས་ལུགས་རོགས་པའི་བོས་རེད་

པ་ལ་བྱེད་ན། དེ་ཉིད་རགས་ཀི་དགག་བྱར་ཁས་བངས་པས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་

བྱ་མིན་པར་འདོད་པའི་སྐུར་འདེབས་དང་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་ཉེས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །གལ་ཏེ་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་བོས་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པར་མྱུ་

གུ་རང་གི་ངོས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཁས་བངས་པས་དེ་ལ་བརོད་དོ་ཞེ་ན། 

ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་དིས་ན། ཀུན་བཏགས་ཀི་བདེན་འཛིན་གི་

ཡུལ་འདི་འོ་ཞེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། བདེན་པའི་དོན་དེ་ལྟར་ཡིན་དུ་ཆུག་ན་

ཡང་ཁྱོད་འདོད་པའི་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་སྔ་མ་དེར་ཡོད་ན་དེར་འགྱུར་ཞེས་

བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་ཚུལ་གིས་ཁྱབ་བྱེད་ངོས་བཟུང་བར་འགྱུར་གི་བདེན་པའི་

དོན་གི་ངོས་འཛིན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། དེའི་དོན་གང་ཡིན། 

རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ས་

བོན་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་མྱུ་གུ་བསྐེད་པའི་བྱ་བ་མི་བྱེད་པས་ཐག་ཁ་ལ་

སྦྲུལ་འཛིན་ལྟར་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རིགས་པས་

དཔད་བཟོད་ཀི་རིགས་པ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ལ་བྱེད་ན། དེས་དཔོད་པའི་དོན་ད་
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དུང་སྨྲ་དགོས་ཤིང་། དེས་རེད་པའི་དོན་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པར་འགྱུར་ཏེ། དགག་བྱ་མཐར་ཐུག་པའི་དོན་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་རེད་

པའི་དོན་ལ་སྨྲས་པའི་ཕིར་རོ། །འཆད་རོད་རོམ་པའི་རི་སུལ་གནས་བཅས་ཏེ། །སོང་

ཉིད་སེངྒེའི་ང་རོ་སྒོག་ཐོས་ནས། །ཁྱི་རྒན་གོང་གི་སོ་ཐེམ་གནས་པ་ཡིས། །ལྟ་ངན་

གཅོང་རོ་འདོན་པ་ཤིན་ཏུ་མཚར། །དེས་ནི་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་

དཔད་བཟོད་ཅེས་པ་དང་། དེ་ལ་མ་ཡིན་དགག་གམ་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡིན་པ་བསྣན་

ནས་བདེན་གྲུབ་ཀི་དོན་དུ་འདོད་པ་ཡང་བཀག་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེ་ལ་རང་གི་ལུགས་ནི། དགག་བྱའི་ཆོས་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་འགོག་པའི་

རིགས་པ་གཉིས་ཀིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དང་པོ་ནི། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དངོས་པོ་

ཡང་དག་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དག་ལ་ཡང་དེ་ལས་བཟློག་པའི་རྣམ་པར་འདོགས་

པའིི་འཁྲུལ་བའི་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་རོབ་ཅེས་བྱ་སེ། འདིའམ་འདིས་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་སྒིབ་པ་ལྟ་བུར་བྱེད་འགེབས་པ་ལྟ་བུར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་མདོ་ལས་

ཀང་། དངོས་རྣམས་སྐེ་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ། །དམ་པའི་དོན་དུ་རང་བཞིན་མེད། །རང་

བཞིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་བ་གང་། །དེ་ནི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་

སོ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་དེས་ཉེ་བར་བསན་པ་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་རྫུན་པ་ཐམས་

ཅད་ནི་ཀུན་རོབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པའི་འཁྲུལ་བའི་བག་

ཆགས་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་དབང་གིས་བྱུང་ལ། དེས་ཀང་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་

ལ་ཡང་དག་པར་དངོས་པོའི་བདག་ཉིད་ལྟ་བུར་ཉེ་བར་བསན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་

ཏེ། དེའི་ཕིར་དེ་དག་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་དངོས་པོ་རྫུན་པའི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་
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ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་

པའི་བཟློག་ཕོགས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་དོན་དུ་བརག་པ་མཐའ་

བཟུང་གི་ཚུལ་གིས་བྱེད་དགོས་པས་དེ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བོ་ལ་སྣང་བ་ལ་

མཁས་རོངས་ཀུན་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ལ། དེ་ཉིད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་བོ་ལ་

སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་དོན་གི་སོད་ལུགས་སུ་ཡོད་པ་ནི་གང་ཟག་

དང་ཕུང་པོ་ཀུན་གི་སེང་དུ་དགག་བྱའོ། །བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀིས་ཀང་དེ་ལྟར་

བཟུང་གི་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་སོགས་སུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཟུང་ངོ་། །

དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བའི་དོན་དམ་ལ་གཉིས་ཤེས་དགོས་

ཏེ། སྔར་བཤད་ཟིན་པ་དང་། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་

བྱ་བ་ནི། འདི་དག་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་སྐེ་བར་མ་གྲུབ་བོ། །ཞེས་བཤད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་། རོག་གེ་འབར་བར་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པས་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འཇལ་བའི་རིགས་ཤེས་ལ་དོན་དམ་དུ་བྱས་པའོ། །སྔ་མའི་དོན་དམ་

དང་དེར་ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་མི་སྲིད་ལ། ཕི་མའི་དོན་དམ་དེའི་ངོར་བདེན་སོང་ཡོད་

ཀང་མྱུ་གུའི་སྐེ་བ་སོགས་དེས་མ་གྲུབ་པས་དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་ཀང་བྱའོ། །ཁྱད་

པར་དེ་མ་ཕེད་ན་སེམས་ཙམ་པས་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པ་ཡིན་ཞིང་

གང་ཡིན་ས་དེར་ཡོད་དགོས་པས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལྟར་བདེན་སོང་

དོན་དམ་པ་ཡིན་ན་དེར་ཡོད་དགོས་པས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ལ། དོན་དམ་པར་མེད་

ན་དོན་དམ་པ་མ་ཡིན་དགོས་པས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་བྱ་མིན་པའི་ལོག་རོག་

རྣམས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །
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དེས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་དཔོད་པའི་དོན་དམ་དང་། དོན་དམ་པར་

ཡོད་མེད་དཔོད་པའི་དོན་དམ་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་གཅིག་པས་མྱུ་གུ་

བདེན་སོང་བོ་དོན་དམ་པ་དེའི་ངོར་ཡོད་ཀང་དོན་དམ་པར་ཡོད་ཅེས་བྱར་མི་རུང་

ངོ་། །རེའུ་ཤིང་བུ་སོགས་ར་གང་དུ་སྣང་བ་བོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་

པར་ཡུལ་གིས་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་ཡོད་ན། རང་གི་རིགས་འད་སྔ་མས་བཞག་

པའི་ལག་རེས་ཡིན་པས་མིག་མ་བསད་པ་ལ་ཡང་སྣང་བ་དེ་འཆར་དགོས་པ་ལྟར། 

མྱུ་གུ་དེ་ཉིད་བོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་

ངོས་ནས་ཡོད་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་གཟིགས་དགོས་ཞེས་པ་ཡང་

ཁྱབ་བྱ་ཁས་བངས་པ་ན་ཁྱབ་བྱེད་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་གི་བོ་དོན་དམ་

པས་རེད་པ་དགག་བྱའི་དོན་དུ་མི་བཟུང་ངོ་། །

༼བདེན་གྲུབ་འགོག་པའི་རིགས་པ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་བདེན་གྲུབ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ལ། གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་དང་། 

ཚུལ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་

ཅན། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་དེ། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་དུ་མས་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་

ཡང་མི་སྐེད། རྒྱུ་གཅིག་གིས་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་ཡང་མི་སྐེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་ཡང་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་ངེས་

ཤིང་འབས་བུ་ཡང་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་ངེས་ཏེ། གཅིག་དང་དུ་མ་ཕན་ཚུན་

སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི་རོགས་པར་ས་ལ། 
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ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནི། འབས་བུ་བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་བལ་དུ་བསྒྲུབས་པས། 

རྒྱུ་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་གིས་ཀང་འབས་བུ་བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་བསྐེད་པ་

ཁེགས་པས་གཅིག་དུ་བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་

གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་སེ། ཆ་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གིས་

གྲུབ་ལ། ཁྱབ་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་བསན་པ་ནི། ཆ་དུ་མ་དང་ཆ་ཅན་གཉིས་

ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་མི་རུང་བས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ལ། བོ་ལ་སྣང་བའི་ཚེ་ངོ་བོ་ཐ་དད་

དུ་སྣང་བས་སྣང་ལུགས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཡང་སོད་ལུགས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་

འདི་རྫུན་པ་ལ་མི་འགལ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ན། ཆ་དུ་མ་དང་ཆ་ཅན་ཆོས་

ཅན། ཐ་དད་མེད་པའི་གཅིག་ཏུ་ཐལ། གཞི་གྲུབ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ན་འཕགས་པའི་

མཉམ་གཞག་གིས་གཟིགས་དགོས་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

ཆ་དུ་མ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། ཆ་ཅན་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་འདོད་པ་ཚད་

མས་བསལ་བས་ཐ་དད་མེད་པའི་གཅིག་ཡིན་པ་ཁེགས་ལ། དེ་ཁེགས་ན་རགས་ཕི་

མའི་ཚོགས་པ་ཁེགས་ཤིང་དེ་ཡང་ཡ་གལ་ཁེགས་པའི་སོ་ནས་ཁེགས་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་རགས་ཟུར་ཕི་མ་ཁེགས་པ་མི་འཐད་པས། ཐ་དད་དུ་ཡོད་ན་འཕགས་པའི་

མཉམ་གཞག་གིས་གཟིགས་རུང་ཁེགས་པས་བདེན་གྲུབ་ཁེགས་པ་ཡིན་ནོ། །བདེན་

པའི་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་ན། བདེན་པའི་དུ་མར་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་ཡང་གོ་

བར་ཟད་དོ། །རང་རྒྱུད་པ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ཡང་དག་འདོད་ཅིང་། ཐལ་

འགྱུར་བ་དེ་འད་མི་འདོད་པར་ཐལ་འགྱུར་གི་སོ་ནས་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་དགག་པ་བྱེད་

པར་སྨྲ་བ་ནི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་ཤིང་། གྲུབ་མཐའ་བཟང་ངན་
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སོགས་གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་གཞག་ལ་བོ་ཁ་ཅུང་ཟད་མ་ཕོགས་པ་བརགས་ན་ངོ་ཚ་

བའི་གནས་སུ་སྣང་བས་སྨྲ་བ་ཉུང་ན་མཛེས་སོ། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་ནི། འབས་བུ་རྒྱུས་དོན་དམ་པར་སྐེད་པ་མི་འཐད་

དེ། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུའི་དངོས་པོ་གཅིག་མི་བྱེད། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་

བུ་དུ་མ་བྱེད་པ་མིན་ལ། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་གཅིག་གིས་འབས་བུ་དུ་མའི་དངོས་པོ་མི་

བྱེད། རྒྱུ་གཅིག་གིས་འབས་བུ་གཅིག་བྱེད་པ་ཡང་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་

དང་པོ་དུ་མས་གཅིག་བྱེད་པ་དགག་པ་ནི། མིག་སོགས་རྐེན་གསུམ་གིས་མིག་

ཤེས་གཅིག་བསྐེད་པ་ན་རྒྱུ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཆ་དེ་ལ་ལག་རེས་འབས་བུ་དུ་མ་མེད་

པས་རེས་འགོ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་དུ་མ་ཡིན་ཡང་འབས་བུ་དུ་མ་

མེད་པའི་ཕིར། ལྡོག་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པ་

ལོག་ཀང་འབས་བུ་གཅིག་ཡིན་པ་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། འབས་བུ་གཅིག་

དང་དུ་མ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ངེས་པའི་སྐེད་བྱེད་མེད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། འབས་བུ་རག་ཏུ་ཡོད་པའང་ཡང་ན་ནམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་

མི་འགྱུར་ཏེ། རྐེན་གསུམ་གི་ལག་རེས་མི་འད་བ་གསུམ་ཡོད་དེ། གཟུགས་འཛིན་

མིག་ཤེས་ལ་མོང་བའི་ཆ་དང་། ཡུལ་འཛིན་ནུས་ཀི་ཆ་དང་། ཡུལ་གི་རྣམ་པའི་ཆ་

གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་བདག་རྐེན་དང་

དམིགས་རྐེན་གིས་བསྐེད་དོ་ཞེ་ན། རྫུན་པ་ལ་རུང་ཡང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལ་དེ་

མི་རུང་སེ། རྣམ་ཤེས་དང་ལག་རེས་གསུམ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་གྲུབ་ཚད་གཅིག་

ཏུ་ཁས་བངས་ན། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། དུ་མར་ཐལ། ལག་རེས་
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གསུམ་རེ་རེ་ནས་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས། ལག་རེས་གསུམ་

ཡང་གཅིག་ཏུ་ཐལ། རེ་རེ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་

ཤེས་དང་ལག་རེས་གསུམ་ངོ་བོ་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ། 

རྐེན་གསུམ་གིས་རྣམ་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ལག་རེས་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་ཕན་

གདགས་ཤིང་མིག་ཤེས་ལ་རྒྱུ་གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུའི་ལག་རེས་མི་འད་བ་

བཏགས་པས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་སེ། རྒྱུ་མེད་ཀི་ཉེས་པ་དེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉིད་ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པའི་ལྡོག་པ་དུ་མ་དེ་ཉིད་རྒྱུ་

དུ་མས་བྱེད་པས་རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་དུ་མ་མི་བྱེད་པའི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ལྡོག་པ་

དུ་མའི་ཆ་རོག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་ན་ནི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ། རྐེན་

གསུམ་གིས་རོག་བཏགས་ཁོ་ན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དུ་མའི་ཆ་རས་

སུ་གྲུབ་ན་རྣམ་ཤེས་དང་དེའི་སེང་གི་ཆོས་གསུམ་རས་ཐ་དད་པར་ཐལ། རྣམ་ཤེས་

དོན་དམ་པར་གཅིག་ཡིན་ལ་ཆོས་གསུམ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཡང་རྣམ་

ཤེས་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

ཆོས་གསུམ་རོག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རྒྱུའི་བྱེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་

དུ་མར་བཞག་པ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། རོག་པས་བཏགས་པ་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་རྒྱུ་གཅིག་གིས་འབས་བུ་དུ་མ་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། མིག་གི་དབང་པོ་དེས་

གཟུགས་འཛིན་ནུས་ཀི་ཆ་སྐེད་པ་ན་དེ་ཉིད་ཀིས་ལག་རེས་གཞན་གཉིས་ཀང་སྐེད་

དམ། འོན་ཏེ་རྐེན་གཞན་གིས་སྐེད། དང་པོ་ལྟར་ན། འབས་བུ་གཅིག་དང་དུ་མའི་ཆ་

རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་དུ་མ་མེད་ཀང་དོན་དམ་པར་འབས་བུ་དུ་མ་སྐེད་པའི་ཕིར་
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རོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། རྣམ་ཤེས་དེ་དུ་མར་ཐལ། ལག་རེས་གསུམ་རས་ཐ་དད་ཅིང་

དེ་རེ་རེ་ནས་དང་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་གཅིག་གིས་འབས་བུ་གཅིག་ཁོ་ན་སྐེད་

དོ་ཞེ་ན། མིག་ལ་སོགས་པས་རང་རང་གི་རིགས་འད་ཁོ་ན་སྐེད་ན། རྣམ་ཤེས་མི་

སྐེད་པས་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ལོང་བ་དང་འོན་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཁོ་ན་སྐེད་ན། རང་གི་རིགས་འད་མི་སྐེད་པས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་

རྣམ་ཤེས་ལ་བདག་རྐེན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སྔར་བཤད་པ་འདི་དག་གི་གནོད་

བྱེད་མཐར་ཐུག་པ་ནི། ཆ་བཅས་དང་བདེན་པའི་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་གཞི་མཐུན་

ཁེགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཚེགས་མེད་པར་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

༼ཀུན་རོབ་ཀི་སྒ་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་སྒ་བཤད་པ་ལ་བཞི། ཀུན་རོབ་ཀི་

མིང་དོན་དང་། ཡུལ་ལ་བདེན་པའི་སྒ་སྦྱར་བའི་དོན་དང་། རོད་པ་སྤང་བ་དང་། 

བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པའི་དོན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་རོབ་

ཅེས་བྱ་བའི་མིང་གི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། བྱེད་པ་བོ་གང་ཞིག་གིས་སམ་ལས་སུ་བྱ་བ་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གང་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ། མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པར་བྱེད་པའི་བོ་དེ་ནི་ས་མ་

པྲ་ཏ་ཞེས་པ་སྒིབ་པའི་སྒའི་དོན་དུ་གནས་པས་ཡང་དག་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་བྱེད་ཀུན་

རོབ་པའི་སྒའི་དོན་དུ་བཞེད་དོ། །ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། དངོས་རྣམས་སྐེ་བ་

ཀུན་རོབ་ཏུ། །དམ་པའི་དོན་དུ་རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་བ་

གང་། །དེ་ནི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དངོས་པོ་རྣམས་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 294  

སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ལ། བོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་ཡུལ་གི་

སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པར་

བྱེད་པས་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་གསུངས་པ་

དང་། རྣམ་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀུན་རོབ་པའི་སྒའི་དོན་འད་ཡང་སྒ་

བཤད་པ་དང་འཇུག་པའི་གཞི་མི་འདའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དངོས་པོ་འདི་ཀུན་བསམ་པའི་ངོར་བདེན་པ་

སེ་དམ་པའི་དོན་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མིན་ནོ། །དེ་ཡང་བསམ་ངོར་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་བཞག་པ་མ་གཏོགས་ཐ་སད་དུ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

དོ། །རང་རྒྱུད་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདེན་གྲུབ་འདོད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི། ཚད་མའི་རྣམ་

བཞག་མི་ཤེས་ཤིང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་

པའི་སྐུར་འདེབས་ཀི་ལྟ་བ་དང་། ཐ་སད་དུ་བདེན་གྲུབ་ཁས་བངས་པ་ལ་དབུ་མ་པའི་

དི་ཙམ་ཡང་མེད་པས་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཤད་པར་

མི་བྱའོ། །མདོ་ལས། རབ་འབྱོར་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་གཏོགས་པར་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་

ཡང་། སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀིས་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཙམ་ཡིན་གི། བདེན་པར་གྲུབ་པ་

ནི་སྐྲའི་རེ་མོའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་པ་དག་ན་རེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐེ་ཞེས་པ་འགལ་

ཏེ། ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡིན་ལ། སྐེ་བའི་དོན་ནི་དངོས་པོ་ཡིན་

པས། དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པ་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་འགལ་ལ། དོན་དམ་

པར་སྐེ་བ་མེད་པ་ཡང་འགལ་ཏེ། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཉིད་སྐེ་བའི་ཕིར་
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དང་། དོན་དམ་པའི་སྐེ་བ་མེད་པ་ཡིན་ན། སྐེ་བ་མེད་པས་མ་སྐེས་ཞེས་པར་འགྱུར་

བས་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པའི་སྐོན་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ཁྱོད་

ཀིས་དངོས་པོ་དོན་དམ་དུ་སྐེ་བར་ཁས་བངས་ལ། དེ་ལྟ་ན་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

འཇལ་བའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་དགོས་ན། དེས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་དམ་པའི་དོན་དུ་མ་སྐེས་པ་ཡིན་ལ། 

མདོའི་ཚིག་དོན་འདི་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་འཇལ་བའི་རིགས་པའི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་ཏེ། དེའི་ངོར་སྐེ་བ་མེད་པ་ཡིན་ལ་འགག་པ་མེད་པ་དང་སོང་བར་

བསན་པ་སོགས་གཞན་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་དགག་བྱ་ལ་ཁྱད་པར་སྦྱར་བར་ཤེས་

པར་གིས་ཤིག །ཁོ་བོ་ཅག་ནི་སྐེ་སོགས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡིན་གི་སྐེ་

འགག་སོགས་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀི་དོན་དང་། དེ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀི་རིགས་པ་

ཡང་རྫུན་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། རབ་འབྱོར་འཇིག་རེན་གི་ཀུན་རོབ་

ཀང་གཞན་ལ། དོན་དམ་པ་ཡང་གཞན་པ་ནི་མ་ཡིན་གི་འཇིག་རེན་གི་ཀུན་རོབ་ཀི་དེ་

བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། སྐེ་འགག་སོགས་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གང་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པར་

བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རོབ་པ་སྐེ་འགག་སོགས་བདེན་པས་སོང་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་

གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དམ་པའི་དོན་གི་ཕིར་མདོ་ལས་བཞེད་ལ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་

པ་དེ་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་མིན་པའི་ཕིར་ཀུན་རོབ་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ་དེ་དང་དེའི་

དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་པས་རྫུན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རོད་གཞི་དང་དཔེ་ལ་སོགས་པ་རྒོལ་ཕིར་རྒོལ་གཉིས་

ཀའི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་གཏན་ཚིགས་འཇུག་པ་དང་། གྲུབ་མཐས་

ཐུན་མོང་མིན་པར་སྒོ་བཏགས་པའི་དོན་ལ་རགས་འཛིན་སེམས་དང་རེས་དཔག་སྐེ་

བར་མི་རུང་བ་དང་། སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་ལེན་ན་དགག་པར་མི་རིགས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་མི་རུང་བར་ཐལ། 

དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ཚད་མ་དང་། དེའི་རེན་རགས་སྦྱོར་དོན་གསུམ་

ཡང་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒོལ་བ་དང་ཕིར་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀའི་ཤེས་པ་

ལ་རོད་པ་མེད་ཅིང་མཐུན་པར་ཇི་ཙམ་སྣང་བའི་ཆ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་དེ་ལ་བརེན་ནས་

ནི། ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་དང་དཔེ་ལ་སོགས་པར་རོགས་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

རོད་གཞི་དང་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་མཐུན་དཔེར་བཞག་པ་དེའི་ཚེ་རེས་སུ་

དཔག་པ་གཏན་ཚིགས་འབྱུང་བས་རགས་སྦྱོར་དོན་གསུམ་རྫུན་པ་ལ་རེས་དཔག་

དང་། དེའི་གཞལ་བྱ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འབྱུང་མི་སྲིད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་གི་ཚེ་ན་གཞན་གྲུབ་མཐས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སྒོ་བཏགས་

པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ཡིན་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་འཇུག་པར་རིགས་པ་མིན་པར་ཤེས་

པར་བྱའོ། །འདིས་ནི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ངེས་པར་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གཞི་

གྲུབ་དགོས་ཤིང་། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་བརེན་པ་མེད་ན་རགས་

ཡང་དག་མི་རུང་བར་སོན་པ་ཡིན་གི། རགས་ཡང་དག་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་

ན་གཞི་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་སོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རི་བོ་ལ་གོམ་པ་འདོར་བར་འདོད་པའི་

བོ་གོས་རིང་པོ་ཁ་ཅིག །དེ་གཉིས་མ་ཕེད་པར་འཁྲུལ་བ་བསྐེད་སྣང་ངོ་། །འདི་དག་ནི་
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དབུ་མ་སྣང་བར་བཤད་པའི་དོན་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕོགས་ཁྱབ་

མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ལ་སུས་ཀང་བསོན་མི་ནུས་པ་དེ་བས་ན་རིགས་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་

དཔེ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བ་ཙམ་དེ་སྐད་སྨྲ་བ་ལ་སུ་ཞིག་འགོག་སེ་དགག་པར་མི་ནུས་

པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་འགེལ་ལས། རང་འདོད་བརགས་པའི་ཁྱད་པར་ཅན། །དངོས་པོ་

རྣམས་རོད་མེད་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་གྲུབ་མཐས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སྒོ་

བཏགས་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་དུ་མི་རུང་བར་སོན་པ་མ་ཡིན་གི། དེ་ལྟ་བུའི་ཡང་རོད་

པའི་གཞི་མཐར་ཐུག་པ་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀའི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ན་ཁྱད་པར་གི་

ཆོས་ལ་རོད་པ་མི་རུང་བར་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །

༼རང་ལུགས་ལ་བདེན་གཉིས་རྣམ་གཞག་ལ་གཞན་གི་རོད་

སྤང་།༽

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ཀི་བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གཞན་གི་རོད་

པ་སྤང་བ་ལ་བཞི། རིགས་པ་དང་མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་དང་། འཁྲུལ་བ་

གཞི་མེད་མི་འཐད་པ་སྤང་བ་དང་། བདེན་པའི་སྐེ་བ་བཀག་པས་ཐ་སད་པའི་སྐེ་བ་ལ་

གནོད་པ་སྤང་བ་དང་། ལས་འབས་སོགས་མི་འཐད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

རྒྱུ་འབས་བདེན་གྲུབ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཀུན་རོབ་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ་དང་། 

བདེན་པར་མེད་ན་མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་སྤང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒོལ་བ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་དོན་

དམ་པར་བདེན་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་སོབས་ཀིས་ནི་དོན་དམ་དུ་མ་ཟད་ཀུན་
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རོབ་ཏུ་ཡང་བདེན་པར་མི་སྐེ་དང་སེ་མི་སྐེ་བས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཁེགས་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་རང་གིས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པ་རྣམ་པ་ཡོད་མེད་གང་གིས་

ཀང་མི་འགྲུབ་ཅིང་མུ་བཞི་སྐེ་འགོག་གི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་ཀང་གནོད་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐ་སད་དུ་ཡང་བདེན་གྲུབ་མེད་པས་ཀུན་རོབ་མ་དཔད་

པའི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ལ་དོན་དམ་གི་དཔད་པ་མི་འཇུག་

པ་དང་། དོན་དམ་པའི་དཔད་བཟོད་དུ་ཁས་བངས་ན་ལེན་པ་པོ་ལ་གནོད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དོན་དམ་དུ་ལྟ་ཞོག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་རྒྱུ་འབས་བདེན་གྲུབ་མེད་པ་

དེ་བདེན་མོད། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་ན་ཀུན་རོབ་འདི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་

སྣང་བ་བཞིན་ཡིན་པར་མདོ་ལས་གསུངས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གི་མདོ་ལས། 

རག་ཏུ་སྐེ་མེད་ཆོས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ཀང་བདེ་བར་

གཤེགས་དང་འད། །བྱིས་པའི་བོ་ཅན་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཡིས། །འཇིག་རེན་དག་

ན་མེད་པའི་ཆོས་ལ་སྤོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་པ་འདི་ལ་དོན་དམ་པའི་རིགས་

པས་དཔད་མི་བཟོད་ཅིང་དོན་དམ་པའི་དཔད་པ་མི་འཇུག་གོ །དོན་དམ་པའི་རིགས་

པས་དཔོད་པའི་གནས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་

བཞིན་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། དོན་དམ་པའི་རིགས་པས་རྣམ་

པར་དཔོད་པར་བྱེད་ཅིང་དཔད་ནས་ཁས་ལེན་ན་ལེན་པ་པོ་ལ་རིགས་པས་གནོད་

པར་འགྱུར་ཏེ་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་དཔད་མི་བཟོད་པའི་རྣལ་མ་ལས་གཞན་དུ་སོང་

བས་དཔད་བཟོད་དུ་ཁས་བངས་ཤིང་དེར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །དཔད་མི་བཟོད་ཀི་
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མཚན་ཉིད་མིན་པ་ལ་ཉེས་པ་བརོད་ཀང་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གནོད་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པོ་རྒོལ་བ་ནི། དོན་དམ་པར་མ་སྐེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ན་

རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ན་ས་བོན་གི་རྒྱུ་འདི་ལས་མྱུ་གུ་དེར་སྣང་བ་འདི་སྨྲ་བར་བྱོས་

ཤིག །སྒོ་མ་བཏགས་པར་བྱ་བ་བྱེད་པ་འདི་ཉིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་ས་

མྱུག་གི་ངོས་ནས་བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་མེད་ན་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བས་མངོན་

སུམ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལན་ནི། རྒྱུ་འབས་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ན་

མངོན་སུམ་ལ་ཅིའི་ཕིར་སྣང་ཞེས་འདི་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་

འབས་བུ་འདི་འད་འདི་ནི་ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་འདི་ལས་འབྱུང་བར་མངོན་

སུམ་ལ་སྣང་སེ་ཁྱོད་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་དང་འད་བར་ཁོ་བོ་ལ་ཡང་སྣང་ལ་སྔོན་མ་

མཐོང་བའི་སྣང་ཚུལ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པས་ལན་ཅི་ཞིག་སྨྲ་བར་བྱ། ཁྱོད་རང་ལ་

ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་དང་འད་བར་སྣང་ངོ་ཞེས་ལན་གདབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དི་

བ་འདི་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ལ་བརེན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཀུན་རོབ་ལ་འདོགས་པའི་གཞི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དགག་

པ་དང་། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རང་ལ་གྲུབ་པ་དཔེར་བཀོད་པ་དང་། ཀུན་བཏགས་ཀང་

མ་རིག་པའི་དབང་གིས་བྱུང་ན་གཞན་དབང་དུ་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་པའོ། །དང་པོ་

ནི། སོབ་དཔོན་བོ་བརན་ན་རེ། ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་བ་ལྟར་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་

སྣང་བའི་འཁྲུལ་བ་སྐེ་བ་ཡང་། འཁྲུལ་གཞི་གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་

པས་ཁྱོད་ལྟར་ན་འཁྲུལ་བ་མི་སྐེ་བའམ། རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་

རིགས་ཏེ། འདི་ལྟར་ཀུན་བཏགས་པ་འདོགས་པའི་གཞི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་
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བཅས་པ་ནི་འགའ་ཡང་གང་ལ་ཡང་མི་སྣང་ངོ་། །ཤིང་ལ་སོགས་པ་འདི་ཡང་ནི་

འདོགས་པའི་རྒྱུ་ནི་ཡལ་ག་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རང་གི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་

ཤིང་དེ་ཡང་ཆ་དང་ཆར་ཕེ་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་བར་དུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཕོགས་ཆ་ཐ་

དད་པས་དཔད་ན་ཆ་མེད་ཀི་དངོས་པོ་མི་སྲིད་པས་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་གཞི་ལ་

ལྟོས་པ་མིན་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེས་ན་ཀུན་རོབ་པ་ཤེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་

བ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་གཞི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཁས་བང་བར་བྱ་སེ། སྔར་

བཤད་པའི་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་རོབ་འཁྲུལ་ཤེས་བདེན་པ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པ་མིན་པར་

ཐལ། ཇི་ལྟར་ཁྱེད་རང་ལྟར་ན་ཀུན་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཅི་ལ་

ཡང་མི་ལྟོས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ཀུན་བཏགས་དངོས་པོར་མེད་

པས་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་ཁས་བངས་པར་ཐལ། 

ཕི་རོལ་གི་དོན་དང་དེ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་དབང་ཤེས་ཁྱོད་ཀིས་ཀུན་བཏགས་སུ་

ཁས་བངས་ལ། དེ་གཉིས་འཇིག་རེན་ན་དངོས་པོ་དང་། མངོན་སུམ་གི་གཞལ་བྱར་

གགས་ལ་དེ་ལ་གནོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མ་རིག་པས་བསད་པའི་དབང་གིས་ཕི་

དོན་མེད་བཞིན་དུ་སྣང་ངོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་ཡང་བསོན་པར་བྱེད་པ་

ཁྱོད་ནི་འཇིག་རེན་པས་ཀང་གཏམ་བྱ་བའི་གནས་ལ་སྤོང་བར་བྱེད་ན། འཇིག་རེན་

གི་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པ་ལ་གཞུག་པར་ག་ལ་ནུས། རི་ལམ་ན་དཔེ་

མཐོང་ངོ་ཞེ་ན། དེ་དཔེར་མི་རུང་སེ། རི་ལམ་ན་ཡང་ཤེས་པ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་

གཟུགས་སོགས་ཀང་ཁྱོད་ལ་གྲུབ་མཐའ་ངན་པའི་དབང་གིས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྣང་
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བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ནམ་གཞན་དབང་སྣང་བའི་ཚེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་སྣང་བ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་ལ་འབེལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། 

མ་གྲུབ་ན། བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་ལོ་ཞེ་ན། ཀུན་བཏགས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་

ཐལ། གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། 

བདེན་གྲུབ་རྫུན་པས་འཁྱུད་ནས་གནས་པའི་སྐབས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་མ་

རིག་པས་དཀྲུགས་པའི་དབང་གིས་སྣང་བས་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

གལ་ཏེ་ཀུན་བཏགས་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་སྐེས་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ནི་གཞན་

དབང་ཉིད་ཡིན་པར་སྨྲོས་ཤིག་དེ་སུ་བཟློག་གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་བདེན་པར་

འགྱུར་བ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཁོ་ནར་ཟད་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དོན་དམ་པའི་ཚུལ་ལ་

སང་བ་རོད་པ་འབའ་ཞིག་ལྷུར་ལེན་ཅིང་སོང་པ་ཉིད་ཀི་སྒ་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་ཡིད་

ཕིར་ཕོགས་པའི་ངན་པ་ང་རྒྱལ་གི་དབང་གིས་དེགས་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ཡང་དག་པར་

དངོས་པོ་མ་སྐེས་པ་ཡིན་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་དང་རི་བོང་གི་རྭ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་

དུ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མི་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་རོ། །གལ་ཏེ་སྐེ་བ་ཁས་ལེན་ན་དོན་

དམ་པར་གྲུབ་དགོས་ཀི་གཞན་དུ་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་

དོན་ནོ། །དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས་རོད་ངན་གགས་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་མ་དག་པའོ། །

གཉིས་པ་ལན་ལ་གསུམ། དོན་དམ་པའི་སྐེ་བ་བཀག་པས་ཀུན་རོབ་པའི་སྐེ་བ་

ཁེགས་པ་མི་འཐད་པ། དེ་འཐད་ན་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་རྣམ་དབྱེ་མི་འཐད་པར་
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ཐལ་བ། དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཀུན་རོབ་གལ་ཏེ་ཚད་མས་

ཁེགས་ན་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ལ་མི་གནོད་པ། རིགས་པ་སྨྲ་བ་ལ་ཁས་བངས་འགལ་བ་

མེད་པ། མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་བཀོད་

པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་ནམ་རང་རྒྱུད་ཡིན། དང་པོ་མི་རུང་སེ། ཁྱབ་པ་རང་གཞན་

གཉིས་ཀ་ལ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་དམ་བཅའ་ཚད་མས་ཁེགས་པ་

མི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་པའི་སྐེ་བ་མི་རུང་ན་ཁྱོད་ཀིས་ཀུན་རོབ་པའི་སྐེ་བ་

ཚད་མས་དགག་དགོས་ཏེ། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ནི་དམ་བཅའ་བར་མི་རིགས་པའི་

ཕིར། ཀུན་རོབ་པའི་སྐེ་བ་མེད་པར་ཁས་ལེན་ན་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་ན་དེ་མི་

རིགས་ཤིང་ཀུན་རོབ་པའི་སྐེ་བ་དགག་མི་ནུས་སམ་པའོ། །གལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་པའི་

སྐེ་བ་ཚད་མས་ཁེགས་ན་རིགས་པ་སྨྲ་བ་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་གནོད་དེ་མི་གནོད་པར་ཐལ། 

རིགས་པས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་རོག་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་སུས་ཀང་སང་བར་མི་རིགས་

པའི་ཕིར། ཀུན་རོབ་པའི་སྐེ་བ་ཚད་མས་ཁེགས་ན། ཀུན་རོབ་པའི་སྐེ་མེད་རིགས་

པས་གྲུབ་པ་སྨྲ་བ་ལ་མི་གནོད་པར་མ་ཟད་ཁས་ལེན་པར་རིགས་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་པའི་སྐེ་བ་འུ་ཅག་གཉིས་ཆར་

གིས་སྔར་ཁས་བངས་ཤིང་ཕིས་ཚད་མས་དེ་མེད་པར་གྲུབ་ན་ཁས་བངས་དང་

འགལ་བའི་ཉེས་པ་ཁྱེད་ལ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདི་དག་ནི་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སོ་

ནས་ཕ་རོལ་པོའི་བསམ་པ་བངས་ཏེ་སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དབུ་མ་པ་ལ་

སྔར་ཀུན་རོབ་ཁས་བངས་ནས་ཕིས་དེ་མེད་པར་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་ཁས་བངས་

འགལ་བའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་འགེལ་མཛད་པ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པ་ཤེས་
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པས་སྔར་དཔད་པའི་འོག་ཏུ་དཔད་པ་དག་ནས་ཁས་བང་བར་བྱ་བར་རིགས་པ་

ཡིན་གི་སྔར་ཁས་བངས་ནས་ཕིས་དེ་ཡོད་མེད་དཔོད་པ་མི་འཐད་པར་བཤད་ལ་

ཚུལ་དེ་ལྟར་རིགས་སྨྲ་རྣམས་བཞེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཀུན་རོབ་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ཁས་མི་ལེན་ན་

མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་ལ་སོགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཀུན་རོབ་བཀག་ན་

མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་དང་འགལ་བ་བདེན་མོད་ཀི་དེ་ཅི་བདེན་པས་སོང་བ་འདི་

སྨྲ་བ་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་འམ་སེ་གནོད་པ་མིན་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་

བཀག་ན་ཁྱོད་ལ་ཡང་གནོད་པའི་ཕིར། ཁོ་བོ་དེས་མི་འཇིགས་སོ་ཞེ་ན། བདེན་སོང་

ཁས་ལེན་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་ལ་དེ་བས་ཀང་འཇིགས་མི་རིགས་པར་

ཐལ། དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་ཀང་

མི་འཇིགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་དང་ཚད་མའི་བདག་ཉིད་གང་ལ་ཡང་ཡིད་

བརན་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་ཚད་མས་

གནོད་ན་སེ་གནོད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པ་གཅིག་ལ་གནོད་ན་དེའི་རིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །སྔ་མ་ནི་ཀུན་རོབ་སྔར་ཁས་མ་བངས་ན་མངོན་སུམ་དང་འགལ་སམ་པ་

ཡིན་ལ། འདི་ནི་སྔར་ཕ་རོལ་པོས་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་རང་རྒྱུད་དུ་བྱེད་ན་

གནོད་པ་འདིར་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །ཀུན་རོབ་ཚད་མས་ཁེགས་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་

གནོད་པ་མེད་ཀང་ཀུན་རོབ་དགག་པར་མི་ནུས་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་འཇིག་རེན་ན་
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ཇི་ལྟར་གགས་པ་དང་མཐུན་པར་ཁྱོད་ཀིས་ཀང་ཁས་བང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

༼དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གསུམ། སྣང་བ་དགག་མི་རིགས་པ་དང་། 

གཞན་གིས་བཏགས་པའི་བདེན་གྲུབ་དགག་རིགས་པ། སྣང་བ་བཀག་ན་འགོག་པ་

པོ་ལ་ཉེས་པར་འགྱུར་བའོ། །

༼སྣང་བ་དགག་མི་རིགས་པ་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི། མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བའི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འགོག་པ་རིགས་པ་

མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ། མངོན་སུམ་གིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་གང་ཡང་ནི་དགག་པར་

རིག་ས་པ་མིན་ཞིང་འགོག་ན་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་བ། དེ་དགག་རིགས་པའོ། །

༼གཞན་གིས་བཏགས་པའི་བདེན་གྲུབ་དགག་རིགས་པ་བཤད་

པ།༽

དང་པོ་ནི། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་གཞན་གིས་ཡོངས་

སུ་བཏགས་པ་འགོག་རིགས་ཏེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་སྐེ་བ་དང་གངས་ཅན་གིས་

བཏགས་པའི་གཙོ་བོ་དང་། རྒྱང་འཕེན་གིས་བཏགས་པའི་འབྱུང་བ་འགྱུར་བ་དང་། 

ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་དང་། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་
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མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བ་མིན་ལ་དེ་དག་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བངས་ཤིང་བདེན་གྲུབ་དེ་

ཡང་ནི་དགག་པར་རིགས་པའི་ཕིར། ཡོད་པ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྤི་དོན་གཞན་སོགས་ཀང་

སྡུད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྣང་བ་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་བཀག་

པ་ལ་དགོས་པ་མེད། དགག་མི་རིགས། བཀག་ན་ཉེས་པ་དུ་མར་འགྱུར་བ་དེ་བས་ན་

དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་འདིར་ནི་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟ་

བུའི་གཞན་གིས་བཏགས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་དགག་པར་རིགས་སོ། །ཁོ་ནའི་

ངེས་གཟུང་གིས་སྣང་བ་དགག་བྱ་ཡིན་པ་གཅོད་ཀི། གྲུབ་མཐས་བཏགས་པ་ཁོ་ན་

འགོག་ཅིང་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་དགག་བྱ་མིན་པར་སོན་པ་མིན་

ནོ། །སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས། དངོས་པོ་དང་བཏགས་པ་དགག་བྱར་བྱེད་པའི་ཕོགས་

གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་དགག་སྒྲུབ་དུ་མ་བྱེད་པ་ནི་ངེས་པར་དགོས་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་

པས་རེ་ཞིག་བཞག་གོ །རིགས་པས་དཔད་བཟོད་དགག་བྱའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཟེར་བ་ནི་

ཚིག་ཙམ་ལ་འཆེལ་བ་མ་གཏོགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རྣམ་གཞག་

ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པས་དཔད་བཟོད་ཁས་ལེན་པའི་རྒོལ་བ་

ཡོད་དམ་མེད་ཀང་སའི་རང་རྒྱུད་ཀི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཞེན་པའི་

ཡུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དེའི་ཞེན་ཡུལ་འགོག་པ་ལ་འབད་པར་བྱ་བ་

ཡིན་གི་གཞན་དང་ཁ་ཤགས་འབའ་ཞིག་འགེད་པ་ལ་དགའ་བར་མི་བྱའོ། །

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཀང་། དབུ་མ་པས་དགག་བྱར་འདོད་

པའི་བདེན་གྲུབ་ལེགས་པར་ངོས་ཟིན་ནས་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་
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བཀག་པ་ན་གཞན་གི་འདོད་པ་ཡང་ཁེགས་མོད་ཀི་གཞན་འདོད་འགོག་པ་འབའ་

ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མིན་ཏེ། ཆོས་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་ཀིས། །རོད་པ་མཛད་

པའི་ཕིར་མ་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

༼སྣང་བ་བཀག་ན་འགོག་པ་པོ་ལ་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། སྣང་བ་དགག་པར་མི་རིགས་ཏེ། བདེན་པར་བཏགས་པ་མ་ཡིན་

པ་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་འགོག་པ་ནི་བདག་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་

འབའ་ཞིག་གོ །གཞི་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མེད་ན་ནི་དགག་སྒྲུབ་གང་ཡང་མི་

ནུས་ལ། ཡོད་ན་ཚད་མ་གཞལ་བྱ་དང་བཅས་པ་འགོག་བྱེད་ཉིད་ལ་གནོད་པ་འབབ་

པར་འགྱུར་རོ། །བོ་ལ་སྣང་བ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམ་པར་དེ་མིན་པའི་སོད་ལུགས་ཡོད་

མེད་དཔོད་པ་ནས་དོན་དམ་ལ་དཔོད་པ་ཡིན་གི་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བུམ་པ་ཡོད་མེད་

དཔོད་པ་སོགས་ནི་ཐ་སད་པའི་དཔོད་པ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་ལེགས་པར་ཕེད་པར་

བྱའོ། །སྔར་བཤད་པའི་བདེན་ཚད་དེ་རིགས་པས་ཁེགས་པས་བདེན་གྲུབ་ཡོད་པར་

གྲུབ་མཐའ་མི་འཆའ་བ་དེའི་ཚེ་རང་སོང་གི་དོན་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡིན་

ནོ། །བཞི་པ་ལས་འབས་སོགས་མི་འཐད་པ་སྤང་བ་ལ་བཞི། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་

དོན་སྣང་བ་ཙམ་དུ་མི་འཐད་པ་སྤང་བ། ལུགས་འདི་ལ་བཅིངས་གོལ་འཐད་པ། 

བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་གང་ཡང་མི་འཐད་པ། བདེན་སོང་ཁས་ལེན་པ་ལ་རག་ཆད་ཀི་

མཐའ་དང་བལ་བར་གྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ན་ལས་དང་འབས་བུ་ཤིན་ཏུ་



དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད།

 307  

ལོག་གྱུར་གི་དོན་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཞལ་བྱ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྣང་བ་

ཙམ་དུ་མི་འཐད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། སོ་སོ་སྐེ་བོ་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་མ་

གྱུར་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བརགས་མ་དཔད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་

བཞིན་གནས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ལས་དང་འབས་བུ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རྣམས་ཀང་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་པོའི་ལྟ་བ་ལ་ལས་འབས་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དག་མ་དཔད་པའི་

ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་ཙམ་དེ་ལྟར་སོན་པ་ཐུགས་རེ་དང་ལྡན་པ་དེས་བཤད་པ་དེའི་

ཕིར། དེས་ན་སོ་སོ་སྐེ་བོའི་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྣང་བ་

ཙམ་གི་བདག་ཉིད་ཁོ་ནར་གནས་སོ། །

༼ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཐབས་མདོ་ལས་གསུང་ཚུལ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཐབས་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ཚུལ་

དང་། འཆིང་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བ། དེ་ཡང་རྫུན་པ་ལ་འཐད་ཀི་བདེན་གྲུབ་ལ་མི་

འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

ཉིད་ཀིས་འགོ་བ་བདེན་པར་འཛིན་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རོག་

པས་བཅིངས་པ་གཟིགས་ནས་ནི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་འཆིང་བྱེད་དང་བཅིངས་པ་

དང་ཐར་པ་དང་ཐར་པའི་ཐབས་བསན་པ་མཛད་དོ། །ཐར་པའི་ཐབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

གདུལ་བྱ་དབང་པོ་དམན་པ་ཁ་ཅིག་ལ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་

ཞིང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ཙམ་དང་། དེ་ལས་དབང་པོ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་མདོ་

སེ་དགོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕི་རོལ་གི་དོན་བཀག་པའི་སེམས་ཙམ་
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དང་ལ་སོགས་པས་དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བ་ལ་རེན་འབྱུང་སྤོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བ་བསན་ནས་གདུལ་བྱའི་བསམ་པའི་བྱེ་བག་གིས་དང་བ་དང་ངེས་པའི་

དོན་གི་མདོ་སེ་རྣམས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཁམས་གསུམ་པས་བསྡུས་པ་

གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རོག་པ་ནི་འཆིང་

བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྔར་རང་འགེལ་དུ་གཞན་ནི་ཡིད་ལ་བསམ་པ་

བཞིན་དུ་རེ་བ་ཡོགས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ར་བ་

འདིའི་ཚིག་ཟུར་ལས་ཀང་། དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པ་

ངེས་བཟུང་དུ་མི་དགོས་ཀང་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པ་

ཡོད་པར་དོན་གིས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་སྣང་བ་བཞིན་ཡིན་ན་རོག་པ་

འཆིང་བྱེད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། བདག་འཛིན་གི་རོག་པ་དེ་དག་

འཁོར་བར་འཆིང་བའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་སོན་པས་ཇི་ལྟར་གཟིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་གསུངས་

པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་དང་། འབས་བུའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྫུན་པ་ཁོ་ན་ལ་རིགས་ཏེ། 

དོན་དམ་པར་མེད་པ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་ཡང་མ་དཔད་པའི་ཤེས་པ་

ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་འདོད་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་དམ་པར་བཅིངས་གོལ་མི་

འཐད་དེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་ནི་ཤེས་པ་རྣམ་

པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་པ་མེད་པ་ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་རུང་སེ། དཔོད་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་

མེད་ལ་ཀུན་མཁྱེན་གིས་ཀང་མི་མཐོང་ངོ་། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བདེན་གྲུབ་ལ་ཐ་
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སད་དོན་མཐུན་མི་རིགས་པ་དང་། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོར་

སྨྲ་བ་གཞན་གིས་ཁས་བངས་པའི་དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་དོན་གི་དངོས་པོ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་རུང་བ་མིན་ནོ། །དེས་ན་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ཁོ་ན་

བཞིན་དུ་འཇུག་གོ་ཞེས་ཁས་བངས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདེན་གྲུབ་ལ་ཐ་སད་དོན་མཐུན་མི་རིགས་པར་ཐལ། དབང་པོའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ནི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་སྣང་ལ། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་

དང་། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་སོགས་ནི་རོག་པ་ལ་ཡང་མི་སྣང་བའི་ཕིར་དང་། བོ་ལ་

སྣང་བ་མི་སྲིད་པའི་ཡོད་པའི་ཐ་སད་བྱེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དབུ་མ་རྒྱན་གི་རང་

འགེལ་ལས་ཀང་། བདག་གིས་སེམས་བཏུད་ཅིང་བལྟས་སུ་ཟིན་ཀང་ཆ་ཤས་ཐམས་

ཅད་ཀིས་སོང་པའི་རྡུལ་མ་མཐོང་སེ། མ་མཐོང་བཞིན་དུ་བདག་ལ་ཇི་ལྟར་སླུ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །སུ་གང་གི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ཆ་མེད་ཀི་རྣམ་པ་འཆར་མི་སྲིད་པས་དེ་

ཡོད་པའི་ཐ་སད་ག་ལ་རུང་། སྣང་དུ་ཟིན་ཡང་ངེས་ཤེས་འདེན་མི་ནུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཚད་མས་གྲུབ་ན། མ་ངེས་པ་མི་སྲིད་ལ། མ་གྲུབ་ན་དེ་ཡོད་

པའི་ཐ་སད་མི་རུང་བའི་ཕིར། སྣང་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པའི་ཕིར། མནའ་ཆུ་

འཐུང་དགོས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་དང་མེད་པའི་

སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ཡང་རིགས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་པས་དོན་དམ་པར་

གྲུབ་པ་ལ་ཐ་སད་བྱར་མི་རིགས་ཤིང་། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་ཐ་སད་འདོགས་དགོས་

པས་བདེན་གྲུབ་ཁས་བངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །

བཞི་པ་བདེན་སོང་ཁས་བངས་པ་ལ་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བར་གྲུབ་པ་
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ནི། ལྟ་བ་འདི་ལ་རག་ཆད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་མིན་ཏེ། སྣང་བ་ཙམ་ཁས་ལེན་

པ་འདི་ལ་ནི་ཅིའི་ཕིར་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་ལས་འབས་ཆད་པའི་སྐོན་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་དེ། གང་གི་ཕིར་ན་འཁོར་བ་འདི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ལས་

བརྒྱུད་མར་བྱུང་བ་དེའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་རག་པ་ཉིད་ཀི་སྐོན་ཡོད་པ་ཡིན་

པ་སྨྲོས་ཤིག་སྨྲ་བར་རིགས་ཏེ། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་མེས་ལས་དང་

ཉོན་མོངས་པ་མཐའ་དག་བསྲེགས་ནས་དེ་ལོག་ན་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ལོག་པ་

ལ་སེ་ལོག་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཐ་སད་དུ་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་

བར་མ་ཟད། དོན་དམ་པ་ལ་ནི་རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བའི་གནས་མི་ཐོད་པར་གོང་དུ་

བསྒྲུབས་ཟིན་ཏོ། །

༼ཆོས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ཚོགས་གཉིས་གོམས་པའི་འབས་བུ་ལ་གཉིས། ཆོས་ཀི་སྐུའི་རྣམ་

གཞག་དང་། གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་འགེལ་བས་ཁ་བསྐང་སེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་སྐུ། གནས་གྱུར་གི་ཡོན་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་

བསན་པ། ཆོས་ཀི་སྐུའི་མིང་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རང་ལུགས་ལ་ཇི་

སེད་པ་མཁྱེན་པའི་འཐད་པ། གཞན་གི་ལུགས་ལ་དེ་མི་འཐད་པ། ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་

པའི་ཀུན་མཁྱེན་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་ཀུན་

མཁྱེན་ཇི་ལྟར་འཐད་སམ་ན། བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དང་གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའི་

ངོ་བོས་དབེན་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བདེན་པས་སོང་བ་འདི་ཁོ་
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ན་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ཏེ་སྐེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ལག་མཐིལ་དུ་སྐུ་རུ་ར་

བཞག་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཏེ། དི་མ་མཐའ་དག་

ཟད་པར་བཅོམ་པས་མི་མཁྱེན་པའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པ་

གཞན་ཁོ་ནར་བཞག་ནས་སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པར་འདོད་པ་ནི་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཚོགས་གཉིས་གོམས་པ་འབས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་

བ་དང་། ལས་བྱས་པ་ཆུས་ཟོས་པ་དང་། མ་བྱས་པ་དང་ཕད་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕི་རོལ་གི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅིང་། གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་

དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ལུགས་གང་ལ་དེའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འབས་བུའི་སྐབས་

འདིར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ཡིན་གི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་

བཞག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ། ལུགས་དེ་ལ་ཤེས་པ་རང་ལས་དོན་གཞན་ཡོངས་སུ་

གཅོད་པའི་མངོན་སུམ་གི་ཤེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་དེའི་ཕིར། གཟུགས་འཛིན་

དབང་ཤེས་ཀིས་བཟུང་བྱ་དོན་གཞན་ཡོངས་སུ་མི་གཅོད་ན། རྒྱུད་གཞན་ལ་ཡོད་

པའི་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་དང་རྣམ་མེད་གང་གི་སོ་ནས་ཀང་གཅོད་བྱེད་ཀི་མངོན་

སུམ་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང་། རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་སྔ་ཕི་འཇལ་བར་ཡང་མི་

རུང་བའི་ཕིར། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལྟར་ན་ཇི་ལྟར་གགས་པ་བཞིན་དུ་ཡོངས་

སུ་གཅོད་པའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཁས་བངས་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་འགལ་བ་

མེད་པ་ཉིད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། གང་གི་ཚེ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཉིད་ཀང་
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རེས་སུ་མི་མཐོང་བ་གཉིས་སྣང་གི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ནུབ་པའི་སོ་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་

ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་

ལས་སར་མི་བཞེངས་སོ། །སྒིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རད་ནས་བཏོན་པས་

མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་སྤོས་པའི་མཚན་མ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། བསྐལ་པ་

གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གོམས་པ་མཐར་ཕིན་པས་གནས་པ་བརན་པའི་

ཕིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་དང་། ཇི་སེད་

པ་གཉིས་ཀ་གཅིག་ཅར་མཁྱེན་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པ་དང་། ཕི་མ་ལ་

གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་སོ་ནས་མཁྱེན་པ་ཡིན་པས། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་ཀུན་རོབ་པའི་སྣང་བ་མེད་

པ་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁས་བང་བར་མི་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཀི་སྐུ་གང་ལ་བཞུགས་ན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡོན་

ཏན་སོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་གི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་། གང་ལ་

བཞུགས་ན་ཟླ་མེད་ཅིང་གཞན་དང་མཚུངས་པ་མེད་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཕག་འཚལ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སྐབས་མཛད་ཅིང་

སྐོབ་ནུས་པའི་འདེན་པ་དམ་པར་གྱུར་པ་དང་གསུམ་གིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཇིག་

རེན་དང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རེན་དུ་གྱུར་པ་དང་། འགོ་བ་ཀུན་

གིས་སྐབས་སུ་འོས་པ་དང་། སྐབས་མཛད་པ་སེ་འབས་བུའི་ཡོན་ཏན་གི་སོ་ནས་

བསོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་འགའ་དེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའོ། །
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གསུམ་པ་ནི། ངེས་ཚིག་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་སྐོབ་པ་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་

ཞེས་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འདུས་

བྱས་ཀི་སྐུའི་རང་བཞིན་བདེན་སོང་སྤོས་བལ་ལས་མ་འདས་པས་ཆོས་རྣམས་ཀུན་

གི་ལུས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བྱ་སེ། སྐུའི་དོན་ལུས་སུ་བྱས་ནས་ཡན་

ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ལ་ལུས་ཞེས་བརོད་པ་སེ། དེ་པའི་ཆོས་ཉིད་བདེན་སོང་

འགོ་བ་ལ་ཁྱབ་པས་སྐུའི་དོན་ལུས་ལ་བཤད་པའོ། །མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པ་འཇིག་

རེན་པ་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ཀུན་གི་རེན་ཡིན་པའི་

ཕིར་སྐུ་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ནི་སྐུའི་དོན་ཚོགས་པའམ་བསགས་པ་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་མ་ལུས་པ་བསགས་པས་ན་སྐུ་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ན་དེ་ལ་བརེན་

ནས་ཆོས་རྣམས་སྒོགས་པའི་ཕིར་སྐུ་ཞེས་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་

ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་བདེན་པས་སོང་པའི་ཆ་དེ་མཐར་ཐུག་

དཔོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་རེད་པས་རིགས་པའི་རེས་སུ་འབང་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྐུའི་དོན་ངོ་བོའི་དོན་དུ་བཤད་པ་སེ། རྒྱུ་རྐེན་གིས་མ་བཅོས་པའི་གནས་

ལུགས་ཀི་དོན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་བཞིན་དུ་སྔོན་གི་སོན་ལམ་གི་ཤུགས་

ཀིས་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་ས་ཆེན་པོ་ལ་

བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་སྣང་ནས་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པ་ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་གཟུགས་

ཀི་སྐུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་ཞེས་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་ཉིད་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 314  

གཟུགས་ཀི་སྐུར་སྣང་བ་ཡིན་གི་ཡེ་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་སོགས་

ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དེའི་བདག་པོ་ལས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ཉན་

ཐོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མཛད་པའི་མཚན་དཔེས་

སྤས་པའི་སྐུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཞེས་བྱའོ། །ཕོགས་འདིས་

ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ཀི་དབྱེ་བ་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་འགེལ་པར་

གསུངས་པའི་དོན་ནི། ཐེག་པ་དམན་པའི་དག་བཅོམ་པ་ཡང་ཉོན་སྒིབ་སྤངས་པ་དང་

ཚད་མེད་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

གསུམ་དང་ཆ་ཙམ་འད་བའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དོན་ཏེ། སྐུ་གསུམ་

གི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བ་མའི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པ་

ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

༼བདེན་གཉིས་རོགས་པ་ལ་འབད་པར་གདམས་པ།༽

བཞི་པ་འདིར་བཤད་པའི་བདེན་གཉིས་རོགས་པ་ལ་འབད་པར་གདམས་པ་ལ་

བཞི། གཟུ་བོར་གནས་པའི་བོས་དབུ་མའི་ལུགས་འདི་རིགས་སམ་མི་རིགས་སམ་

དུ་དཔད་རིགས་པར་བསྐུལ་བ་དང་། སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་སང་བར་མི་རིགས་པ་

དང་། མི་མོས་པ་སྤངས་ཏེ་བསག་སྦྱང་བྱས་པས་རིམ་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པར་

འགྱུར་བ་དང་། སོང་བ་ཉིད་ལ་སང་བའི་ཉེས་དམིགས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་གོང་དུ་

བཤད་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་ཕེ་བ་འདིར་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་ལེགས་པར་དཔད་པར་གིས་ཞེས་བསྐུལ་བའོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། 
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ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫུན་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདི་ལ་ཅི་ཉེས་པ་ཡོད་དམ་འོན་ཏེ་མེད་

སམ་དུའོ། །དེ་ལྟར་རོག་པའི་ཚེ་ཡང་འདི་ཁོ་ན་བདེན་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་སམ་པ་

རང་གི་ལུགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་གི་ཕོགས་ལ་སང་བའི་ཕོགས་སུ་འཛིན་པ་

ཡིས་དཀྲུགས་པའི་ཡིད་ལེགས་པར་བོར་ལ་དཔད་པར་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲུག །རེན་དལ་འབྱོར་རེད་དཀའ་བ་དང་། གནས་ལུགས་རོགས་

པའི་ཤེས་རབ་བསྐེད་དཀའ་བ་དང་། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་དཀའ་ཞིང་ཐར་

པ་ཐོབ་དཀའ་བ་དང་། དལ་འབྱོར་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་པ་དང་། གནས་ལུགས་

སོན་པའི་བཤེས་གཉེན་དང་ཕད་དཀའ་བ་དང་། དེས་ན་སོང་པ་ཉིད་ལ་སང་བ་མི་

རིགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚེ་འདིར་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་མ་རོགས་ཀང་ཚེ་རབས་

གཞན་དུ་འབད་པར་བྱའོ་སམ་ན། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འབད་པར་རིགས་ཏེ། དལ་འབྱོར་

ཙམ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བདེན་པ་གཉིས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའི་མི་ཡང་ཤིན་

ཏུ་ཐོབ་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་འདི་

ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ཁྱེད་སར་ཆུད་པ་

རྣམས་ལྟ་ཅི་སོས། མོས་པར་སྤོད་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ལས་ཀང་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་སྦྱངས་པ་ཆུང་ཞིང་བོ་གོས་ཉམ་ཡང་རབ་ཏུ་ཆུང་བའི་ཕིར་

རོ། །ཡང་ན་བོ་སྦྱང་བ་ཉམ་ཆུང་ཞེས་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེས་ན་ངེས་པར་སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་འབད་

པར་རིགས་ཏེ། འཁོར་བའི་འབོག་དགོན་པ་བགོད་པར་དཀའ་ཞིང་འཁོར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་ནི། ཕིས་རིམ་གིས་མ་ཤི་ཚུན་ཆད་
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ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ་སམ་ན། དེ་རིང་ཉིད་ནས་འབད་པར་རིགས་ཏེ། དལ་འབྱོར་

ཐོབ་པའི་སྲོག་ཀང་མི་བརན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་གཡོ་བ་ཡིན་པས་མྱུར་དུ་འཇིག་པའི་ཕིར་

རོ། །ལྔ་པ་ནི། ཕིས་ཀང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཙལ་ནས་བོ་སྦྱང་བར་བྱའོ་ཞེ་ན། 

ལམ་རོགས་པར་སོན་པའི་བཤེས་གཉེན་བཟང་པོའང་རེད་པར་དཀའ་ན་སེ་དེ་ལ་

ཚོགས་དུ་མ་བསགས་དགོས་པའི་ཕིར། དྲུག་པ་ནི། གནས་ལུགས་རོགས་པའི་ཕི་

ནང་གི་རྐེན་ཚོགས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་དེས་ན་སོང་པ་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་སང་བ་གང་དུ་

དགོས་ཏེ། སང་བ་དོར་བར་རིགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སོང་པ་ཉིད་ལ་རེ་ཞིག་མོས་པ་མེད་དུ་ཟིན་ན་ཡང་སང་བ་སྤངས་

ཏེ། སོང་པ་ཉིད་ལ་མོས་པ་དེ་ནི་འགའ་ལ་ཚོགས་གསོག་པ་དང་སྒིབ་པ་སྦྱོང་བའི་

བསོད་ནམས་ཀིས་གོམས་པར་བྱས་པ་ལ་རིམ་གིས་ནི་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་

མོས་པ་འདི་ནི་རེ་ཤིག་གཅིག་ན་སྐེ་བར་འགྱུར་བས་ཚོགས་གསོག་པ་ལ་འབད་

པར་རིགས་པའོ། །བཞི་པ་ནི། སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་མི་མོས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སང་

བས་རྒྱུད་ཚིག་པ་ཁྱོད་ལ་ནི་ཐར་བ་ལྟ་ཅི་སོས་དལ་བ་འབྱོར་བའང་རིང་བར་གསལ་

ཏེ། མདོ་སེ་དང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་སོགས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་སོང་པ་ཉིད་ལ་སང་

བས་ངན་འགོར་འགོ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བདག་ཉིད་ལེགས་སུ་

འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་སོང་པ་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པའི་ཚོགས་དི་མ་

མེད་པ་ལ་བརེན་ནས། དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་རི་དྭགས་ཀི་ཚོགས་སྐྲག་པར་བྱེད་པ། 

སོང་པ་ཉིད་ཀི་སེང་གེའི་ང་རོ་སྒོགས་མི་ནུས་ཤིང་། ཕ་རོལ་པོས་བཀོད་པའི་སྐོན་

སྤོང་མི་ནུས་པའི་གནོད་ལེགས་པར་ཁུར་བ་ཡིན་བཞིན་དུ་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་
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ཡིན་པ་སྐད་ཟེར་ཞིང་། ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་པ་ལས་ཀང་ཆེས་སད་པའི་ཡོད་པ་ཡང་མ་

ཡིན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་མུན་སྤྲུལ་གི་ཚིག་སྨྲ་བ་ལ་འབད་པར་མི་བྱའོ། །

གསུམ་པ་བཤད་པའི་དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི། ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་

གཉིས་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་ནི་བསྔོ་བྱའི་དངོས་

པོའ།ོ །དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བ་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་བདག་གིས་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་

དེས་ནི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀི་སིང་པོ་མཐཪ་ཐུག་པ་

ཡིན་པས་ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གོ་འཕང་བསྐེད་པར་

ཤོག་ཅིག་གོ །

བཞི་པ་མཇུག་གི་དོན་ལ་གཉིས། མཛད་པ་པོ་གང་གིས་མཛད་པ་དང་། གང་

གིས་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ། 

ཡང་དག་པ་མཐོང་བར་བརོན་པ་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་མཛད་པ་དེའི་རྣམ་

བཤད་སིང་པོ་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་རོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་གར་གི་མཁན་

པོ་པྲཛྙཱ་ཝར་ཤེས་རབ་གོ་ཆ་དང་། ཛྙཱ་ན་གར་བྷ་ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་དང་། ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་

ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སེ་ལ་སོགས་པས་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ལས་བོད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

ཅིང་ཞུས་ཏེ་འཆད་ཉན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །

རོགས་ལྡན་འཇུག་བྱ་དབུ་མའི་ལམ་མོ་ཞེས། །ཀུན་ལ་གགས་མོད་ཚུལ་འདིར་

ཞུགས་པ་ཡང་། །རྣམ་གཞག་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་མཐོང་ནས། །དམ་པའི་གསུང་

ལས་གོ་སའི་ངག་གིས་བཤད། །རྣམ་དཔོད་བརོན་པའི་སྲུབ་ཤིང་སྲུབ་ཐག་

གིས། །ཀླུ་སྒྲུབ་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས། །བདེན་གཉིས་ཟབ་དོན་



རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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བཅུད་ཀི་སིང་པོ་རེད། །འགོ་ཀུན་དབུལ་བ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་འོ། །གང་གི་བོ་གོས་

ཤུགས་ཀིས་ནི། །ལྟ་ངན་ཚང་ཚིང་ཀུན་སྲེག་ཅིང་། །རྒྱལ་སྲས་ལམ་བཟང་གསལ་

མཛད་པ། །ཡབ་སྲས་གཉིས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྦྱངས་པའི་སོབས་དམན་བོ་གོས་

ཉམ་ཆུང་ཞིང་། །ཤིང་ར་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་དཔག་པར་དཀའ། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་

ནོངས་པའི་ཚོགས་མཆིས་ན། །ཆོས་ཀི་སྤན་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བཟོད་པའི་

རིགས། །འདིར་འབད་དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ། །འདིས་ནི་འགོ་ཀུན་སྲིད་

མཚོ་ལས་བརྒལ་ཞིང་། །ཡང་དག་དོན་གི་སྣང་བ་རབ་རྒྱས་ནས། །འཆི་མེད་བདུད་

རིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་ཀང་དེས་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཐེག་

པ་ཆེན་པོའི་བཤེས་གཉེན་མཉེས་བྱས་ཤིང་། །གནས་ལུགས་ལྟ་བའི་མིག་དང་ལྡན་

པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་ཆོས་འཛིན་གྱུར་ཅིག །སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་

པོས་མཛད་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་སིང་པོ་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་

མདོ་སྔགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་གཞུང་དུ་མ་ལ་འདེས་པར་བྱས་པ། ཡོངས་སུ་རོགས་

པའི་སོམ་བརོན་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཐུ་བཙུན་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་སེ་

སྣོད་འཛིན་པ་དུ་མས་བསྐུལ་ཞིང་རང་ཉིད་ཀང་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་བསྐེད་པའི་ཕིར་

དུ། རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་པ་ཆེན་པོ་རེ་བཙུན་དམ་པ་ཀུ་མ་ར་མ་ཏིའི་ཞལ་སྔ་ནས་

དང་། སིགས་དུས་ཀི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་

བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་གཉིས་ཀ་ལ་ལན་དུ་མར་ཐོས་པ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་དགེ་སོང་

དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་འབོག་རི་བོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་སྦྱར་

བའོ། །ཡི་གེ་པ་ནི་སོམ་བརོན་རིན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ལོ། །འདིས་ཀང་ཐུབ་པའི་བསན་



དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད།
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པ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་

པར་གྱུར་ཅིག། །།

༈ ཛྙཱ་ན་གརྦྷའི་ལེགས་བཤད་མི་ཟད་གཏེར། །མཁྱེན་རབ་ལང་ཚོ་དར་བས་མ་

ལུས་འགོར། །སོན་མཛད་རིན་ཆེན་བདུན་ལྡན་སྐེ་རྒུའི་གཉེན། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའི་

ཞབས་ལ་གུས་པས་འདུད། །དེ་ཡི་ལེགས་བཤད་སིང་པོ་གསལ་བྱེད་འདི། །པར་རྐོ་

འབི་དང་མཐུན་རྐེན་སྦྱར་བ་སོགས། །འབེལ་ཐོགས་ཀུན་ཀང་དམ་པས་རེས་བཟུང་

སེ། །ས་ལམ་མྱུར་དུ་བགོད་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་ཤོག །འདི་ཡི་དགེ་ཚོགས་ཁ་བ་དུང་

ལྟ་བུས། །བོ་བཟང་རྒྱལ་བསན་རང་ལུགས་གདུགས་དཀར་པོ། །ལྷུན་པོའི་སྤོ་ལྟར་

མཐོ་བའི་གིབ་བསིལ་གིས། །འགོ་རྣམས་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་སྐོངས་གྱུར་

ཅིག །བདེན་གཉིས་ཀི་དར་ཊིཀ་འདི་སྔོན་གསུངས་འབུམ་ཁོད་དུ་མི་བཞུགས་ཤིང་

དཔེ་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པས་མ་དཔེ་གཉིས་ཙམ་རེད་པ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ནས་པར་

དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ནོ། །སརྦ་མངྒལཾ། ། པར་འདི་རྔ་ཡུལ་དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གིང་

དུ་བསྒྲུབས།
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༄༅། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་མཉྫུ་ཤི་ཡེ། གང་གིས་རེན་འབྱུང་རི་ལམ་སྒྱུ་མ་དང་། །མིག་

འཕྲུལ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་ཐུགས་ཆུད་ནས། །གཅིག་ཏུ་བརེ་བའི་བསམ་པས་

འདོམས་མཛད་པ། །རེ་བཙུན་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་

ཀུན་གི་དགོངས་པའི་དོན། །དང་ངེས་མ་ལུས་འབྱེད་པའི་གཞུང་ལུགས་མཆོག །ཀླུ་

སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་དེ་ཉིད་རོགས་ཕིར་དུ། །དེ་ལ་འཇུག་པའི་བསན་བཅོས་བསྡུས་

དོན་བྱ། །དེ་ལ་འདིར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསན་བཅོས་ཀི་བསྡུས་པའི་དོན་གསུམ་

གིས་རིག་པར་བྱ་སེ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ་དང་། བཤད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་

དགོད་པ་དང་། བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བྱ་བའོ། །

༼བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། སིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་ཐོག་མར་བསོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ་

དང་། དེ་ལ་བསོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉིད་ལ་གཙོ་བོར་

བསྔགས་པ་དང་། དེའི་རྒྱུ་གསུམ་གི་ནང་ནས་སིང་རེ་ལ་ལྷག་པར་བསྔགས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

ཆོས་ཅན། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལས་སྐེས་ཏེ། དེས་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་

གནས་ལུགས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསན་པ་ལ་བརེན་ནས་ཐར་པར་བགོད་པའི་

དམན་ལམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ལས་འཁྲུངས་ཏེ། རང་དང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཉེར་ལེན་དང་། 
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བདག་རྐེན་བྱས་ནས་སྐེས་པའི་ཕིར། མོས་

སྤོད་ཀི་སས་བསྡུས་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་། སོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། 

ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་

རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་སོབས་ཀིས་དེ་བསྐེད་དགོས་པའི་ཕིར། གང་ཟག་བཞིའི་ནང་

ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉིད་ལ་ལྷག་པར་བསྔགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ལ་

བསྔགས་པས་དོན་གིས་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་ཡང་བསོད་པར་གོ་བ་དང་། མཐར་

ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་བཞེད་ནས་དེ་ལ་བསྔགས་པའི་ཕིར། འདིས་མོས་སྤོད་

ཀི་སྐབས་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པ་བསན་པར་དགོངས་ཏེ། སྐབས་གཞན་དུ་གསལ་བར་

མ་བསན་པའི་ཕིར་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཀུན་བསན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། 

ཚིག་གསལ་གིས་བསན་བཅོས་ཀི་འབེལ་བསན་པ་ལས་ཀང་ཤེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སིང་རེ་

ཆེན་པོ་ལ་ཐོག་མར་བསོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ཉིད་དཔེ་གསུམ་བཞིན་དུ་

རྒྱལ་བའི་ལོ་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་སྐེད་པ་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་

གཙོ་བོའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་ཐོག་མར་དེ་ལ་བསོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ་ལ་བསོད་པ་དང་། ཆོས་ལ་དམིགས་པ་དང་

དམིགས་པ་མེད་པའི་སིང་རེ་ལ་བསོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དང་པོར་ཞེས་པ་རྐང་པ་

བཞི་སེ། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བསོད་པར་རིགས་

ཏེ། ལས་ཉོན་གིས་རང་དབང་མེད་པར་འཁོར་བར་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ལ་

དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་སྒོལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པས་ཁྱད་པར་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

དུ་བྱས་པའི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དམིགས་པའི་ཁྱད་པར་སེམས་ཅན་རས་ཡོད་

དགོས་པ་མིན་ཏེ། སོང་ཉིད་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང་འདི་

ཡོད་ཅིང་། སེམས་ཅན་དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་ཚེ་ཕུང་པོ་ཆོས་ཙམ་དང་རང་

བཞིན་མེད་པས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པར་སེམས་ཅན་ཙམ་ལ་དམིགས་པས་སེམས་

ཅན་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། འགོ་བ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། སྒྲུབ་

བྱའི་ཆོས་སྔ་མ་ལ། ཆོས་ལ་དམིགས་པ་དང་། དམིགས་པ་མེད་པའི་སིང་རེ་གཞིར་

བཟུང་ནས་རྒྱུ་མཚན་ནི། རགས་པའི་བདག་གིས་སོང་པའི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཙམ་ལ་

སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་དབེན་པའི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་སྒོལ་བར་འདོད་

པའི་རྣམ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་ནོ། །ཡང་ན་གཞུང་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་ལ་

སིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་བསོད་པར་འོས་ཏེ། སེམས་ཅན་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་

སྒོལ་བའི་བྱེད་ལས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་སྦྱར་རོ། །

༼བཤད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་དགོད་པ།༽

གཉིས་པ་བཤད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་དགོས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུའི་ས་དང་། འབས་བུའི་

སའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ས་བཅུའི་རང་བཞིན་དང་། དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་སུ་

ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

༼ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་བཅུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་ཀི་ཐོག་མ་རབ་ཏུ་

དགའ་བའི་ས་ལ་གསུམ། མིང་གི་ཁྱད་པར་གིས་མདོར་བསན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་

གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མིང་གི་དོན་གིས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས་ཏེ། རོགས་པའི་མིང་གི་ཁྱད་པར་དང་། གང་ཟག་གི་མིང་གི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་

པོ་ནི། རྒྱལ་བའི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། སིང་རེའི་དབང་གིས་འགོ་བ་སྒོལ་བའི་ཕིར་

དུ་སོན་ལམ་འབུམ་ཕག་གངས་མེད་པ་བཅུ་འདེབས་པར་བྱེད་པའི་མཐོང་ལམ་པའི་

མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། རྒྱུའི་གནས་སྐབས་སུ་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་

བཅུར་ཕེ་བའི་སེམས་དང་པོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ། ས་རབ་དགའ་ཞེས་པའི་མིང་

གིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེ་

ནས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པའི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པའི་མིང་གིས་བསད་པར་བྱ་སེ། དོན་དམ་སེམས་

བསྐེད་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡོན་ཏན་གི་དབྱེ་བ་དང་། སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་བྱེ་བག་ཏུ་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། ཉན་རང་ལས་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། རིགས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། སྤངས་པའི་ཁྱད་

པར་དང་། རོགས་པའི་ཁྱད་པར་དང་། ནུས་པའི་ཁྱད་པར་དང་། དཔེའོ། །དང་པོ་

གསུམ་ནི། འདི་ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རིགས་ཅན་ཡིན་ཏེ། སོ་སྐེས་དང་ཉན་རང་གི་ས་ལས་འདས་ཤིང་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་སའི་རེས་སུ་འགོ་བའི་ལམ་སྐེས་པའི་སོབ་ལམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་སྤངས་པའི་བལ་བ་དང་ལྡན་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར། ཆོས་ཉིད་ཀི་རོ་མོང་བའི་དགའ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་

ལྡན་ཏེ། ས་དང་པོའི་སྐོན་དང་བལ་བའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ་གསུམ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ནུས་པ་དང་། ས་གོང་མ་མནོན་པའི་ནུས་པ་

དང་། ངན་འགོ་དང་བྱིས་པའི་རྒུད་པ་འགོག་པའི་ནུས་པའོ། །དེ་རྣམས། འཇིག་རེན་

ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཅིག་དང་། གཅིག་དང་། གཉིས་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་ཏེ། དེ་ཆོས་

ཅན། དུས་གཅིག་ལ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བརྒྱ་གཡོ་ནུས་ཏེ། ས་དང་པོས་བསྡུས་

པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་མངའ་བརེས་པའི་ཕིར། ས་འོག་མ་ནས་གོང་མ་མནོན་ཅིང་འགོ་སེ། 

ས་འོག་མའི་ཡོན་ཏན་ལས་མི་ལྡོག་པའི་ཆོས་མངོན་དུ་གྱུར་ཅིང་གོང་མ་མནོན་པ་ལ་

སྤོ་བ་ཆེ་བའི་ཕིར། ངན་འགོའི་ལམ་མཐའ་དག་འགགས་ཏེ། མི་དགེ་བ་མི་བྱེད་པའི་

སོམ་པ་ཐོབ་ཅིང་ངན་འགོར་སྐེ་བ་ལ་འགོག་པ་གཉིས་ཀང་ཐོབ་པའི་ཕིར། སོ་སྐེའི་

ས་དང་བྱིས་པའི་རྒུད་པ་ལས་འདས་ཏེ། ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་ལ་མངའ་

བརེས་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་ནི། འདི་ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། འཕགས་

པ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ཉིད་རང་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པའི་འཕགས་པའི་ཆོས་ཐོབ་པའི་སྐོན་དང་བལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བ་བཞིན་

དུ། ཁྱོད་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ས་ཐོབ་པ་ལ་རང་དང་འཚམ་པའི་སྐོན་ཟད་ཅིང་ཡོན་

ཏན་ཐོབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། རོགས་པའི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཉན་རང་ལས་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕིར་དུ་ཐུབ་

པའི་དབང་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་དམ་བཅས་ཤིང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བཞིན་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ས་བདུན་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀིས་ཀང་ཟིལ་གིས་

གནོན་ནུས་ཏེ། དེ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་

འཇུག་ལྡང་བྱེད་ནུས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ས་དེར་སྦྱིན་པ་ལྷག་པར་

བསན་པ་དང་། སྦྱིན་པའི་ཕན་ཡོན་བརོད་པ་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

དངོས་དང་། སྦྱིན་པ་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་གི་གོ་བྱེད་དུ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ནི། དེ་ཚེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་གི་རྒྱུ་ཕར་ཕིན་

བཅུའི་དང་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཁྱོད་ལ་ལྷག་པར་ལྡན་ཏེ། སྦྱིན་པའི་མི་མཐུན་

ཕོགས་དང་བལ་ཞིང་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་དང་པོ་ལ་གནས་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ནི། རང་ཤ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། སྦྱིན་པས་ཁྱོད་

ལ་རང་ལས་བོ་དམན་པའི་གང་ཟག་གི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་བའི་

ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་དཔོག་པའི་རྒྱུ་བྱེད་དེ། ཁྱོད་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་

རོགས་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་རང་གི་ལུས་ཀི་ཤ་སྦྱིན་པར་གཏོང་བ་ལ་གུས་པར་

མཐོང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐོག་མར་སྦྱིན་པའི་གཏམ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། 

སིང་རེ་ཡོད་མེད་ཀི་སྦྱིན་པ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསྔགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྦྱིན་པ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་བསྔགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྐེ་བོ་ཞེས་རྐང་པ་བཞི་སེ། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཐུབ་པས་ཕར་ཕིན་རྣམས་ཀི་ཐོག་མར་སྦྱིན་པའི་གཏམ་མཛད་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕར་ཕིན་གཞན་ལས་སྦྱིན་པ་ལ་འགོད་པ་ས་ཞིང་། ཚོར་བ་

སྡུག་བསྔལ་མངོན་གྱུར་ཟིལ་གིས་མནོན་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཕིར་བཅོས་ཀི་བདེ་བའི་

རྒྱུར་གྱུར་པའི་ལོངས་སྤོད་དེ་ཡང་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་འབྱུང་བར་གཟིགས་ནས་

ཐོག་མར་དེའི་གཏམ་མཛད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སིང་རེ་མེད་པའི་གང་

ཟག་གི་སྦྱིན་པའི་བསྔགས་པ་དང་། སིང་རེ་ཅན་གི་སྦྱིན་པའི་བསྔགས་པ་དང་། ཐུན་

མོང་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དེའི་སྦྱིན་པ་མངོན་མཐོའི་རྒྱུར་བསན་པ་དང་། ངེས་ལེགས་

ཀི་རྒྱུར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སིང་རེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སིང་

རེ་མེད་པའི་གང་ཟག་གི་སྦྱིན་པ་མངོན་མཐོའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏེ། གང་ཟག་དེས་རང་

བདེ་འབའ་ཞིག་གི་ཕིར་དུ་སྦྱིན་པ་བཏང་བས་སྡུག་བསྔལ་ཕིར་བཅོས་ཀི་བདེ་བའི་

རྒྱུར་གྱུར་པའི་ལོངས་སྤོད་འགྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འདི་ཡང་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་དེའི་

སྦྱིན་པའང་ངེས་ལེགས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་སྦྱིན་གནས་སུ་སྐབས་འགར་

འཕགས་པའི་སྐེ་བོ་དང་འཕད་ནས་དེས་ཐར་ལམ་བསན་པའི་སོབས་ཀིས་སྲིད་པ་

འགོག་ཅིང་ཐར་པ་འཐོབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། འགོ་ལ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། 

དེ་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དུས་ཀུན་དུ་སྦྱིན་པ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། དེ་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་ཚེ་སོང་བ་པོ་ཡིད་ཚིམ་པར་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་

དགའ་བ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་སྐེས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། གང་ཕིར་བརེ་བདག་ཅེས་པ་

རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། སྦྱིན་པའི་གཏམ་བདེ་ལེགས་ཀུན་གི་ར་བ་ཡིན་ཏེ། 
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

སིང་རེ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་སྦྱིན་པས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་རྒྱུ་བྱེད་པའི་

ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦྱིན་པ་ལ་ལྷག་པར་གུས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་། དེའི་སྦྱིན་པ་ཕར་ཕིན་གཞན་གི་རྒྱུར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་

ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ས་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦྱིན་པ་

གཏོང་བ་ལ་ལྷག་པར་གུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེས་ཕི་ནང་གི་བདོག་པ་ཐམས་

ཅད་བཏང་བས་ཕུལ་དུ་ཕིན་པའི་བདེ་བ་སྐེ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སོང་བའི་གཏམ་

ཐོས་པའི་སོབས་ལས་འོངས་པའི་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པའི་བདེ་བ་དེ། ཉན་རང་

འཕགས་པ་རྣམས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་ཞུགས་པའི་བདེ་བ་ལས་ཀང་

ཆེས་ལྷག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ལུས་བཅད་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་

སྲས་འགའ་ཞིག་གི་སྦྱིན་པ་བརོན་འགྲུས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏེ། ཆགས་

པ་མེད་པའི་ས་མ་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་གི་ཤ་བཅད་ནས་སྦྱིན་པ་

གཏོང་བའི་ཚེ་ལུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ལ་དཔགས་ནས་དེ་ལས་སོང་

འགྱུར་གིས་ལྷག་པར་འཕེལ་བའི་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་རང་གི་བ་ལྟ་བུར་མཐོང་

ནས་དེ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་བརོན་འགྲུས་ལྷག་པར་རོམ་པའི་ཕིར། ཡང་ན་རང་གི་

སྡུག་བསྔལ་ལ་དཔགས་ནས་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་པ་རང་གིས་མོང་བ་ལྟ་

བུའི་ཚུལ་དུ་རིག་ནས་དེ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་བརོན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྦྱིན་པ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སྦྱིན་པའི་ཕར་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཕིན་ལ་གཉིས་སུ་དབྱེར་ཡོད་དེ། སྦྱིན་པའི་ལས་བྱ་བྱེད་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་

སོང་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་

དང་། ས་དང་པོའི་རེས་ཐོབ་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་འཇིག་རེན་པར་གྱུར་པའི་སྦྱིན་པ་

གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ཀུན་རོབ་བདེན་པས་བསྡུས་པའི་སྦྱིན་པའི་ལས་

བྱ་བྱེད་གསུམ་ལ་དམིགས་པ་དང་བཅས་ཤིང་། དེ་ཡང་ས་དང་པོས་བསྡུས་པའི་

གཏོང་བའི་སེམས་པ་ཡིན་གི། ལས་བྱ་བྱེད་གསུམ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ལ་མི་བྱ་སེ། 

དེ་ལྟ་ན་ཕར་ཕིན་གི་མིང་བཏགས་ནས་ཀང་སོན་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འཇིག་

རེན་པའི་ཐ་སད་ཀང་གཉིས་སྣང་ཅན་གི་བོ་ལ་བཞག་པའོ། །གལ་ཏེ་གང་ཟག་འཇིག་

རེན་པ་སོ་སོ་སྐེ་བོའི་སྦྱིན་པ་བསན་པར་འདོད་ན་ཡང་བདེན་འཛིན་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་བྱར་མི་རུང་ངོ་། །གསུམ་པ་སའི་མིང་དོན་གིས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་

ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ས་དང་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། 

ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་བཞིན་དུ་ས་དང་པོའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་ནས་རྣམ་པར་

གནས་ཏེ། ས་དང་པོའི་ཡོན་ཏན་རོགས་པར་ཐོབ་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སེམས་བསྐེད་པ་དང་པོ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

༼ས་གཉིས་པ་དི་མ་མེད་པ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ས་དི་མ་མེད་པ་ལ་གསུམ། མིང་གི་ཁྱད་པར་གིས་མདོར་བསན། 

ཡོན་ཏན་གིས་རྒྱས་པར་བཤད། མིང་དོན་གིས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཚུལ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ས་གཉིས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། དི་

མ་མེད་པའི་ས་ཞེས་བྱ་སེ། རི་ལམ་དུ་ཡང་འཆལ་ཚུལ་གི་དི་མ་སྤངས་པ་ས་རབ་ཏུ་

ཕེ་བའི་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་གཉིས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རི་ལམ་དུ་འཆལ་ཚུལ་གི་

དི་མ་སྤངས་པར་ཐལ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་རོགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ས་དེར་ཚུལ་ཁིམས་ལྷག་པར་བསན་པ་དང་། ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་བསྔགས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡོན་ཏན་རོགས་པ་དང་། སྐོན་ཟད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། སྤོང་བདུན་ཀུན་སོང་དང་བཅས་པ་ངང་གིས་འཕེལ་བ་དང་། ས་དང་པོ་

ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆེས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། དེའི་ཤེས་བྱེད་དོ། །དེ་གསུམ། ལུས་ངག་

ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་དང་། གཉིས་དང་། གཉིས་ཀི་ས་རིམ་པ་བཞིན་ཏེ། ས་གཉིས་

པ་པ་ཆོས་ཅན། དགེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ་ངང་གིས་གསོག་པར་བྱེད་དེ། ལུས་ངག་

ཡིད་ཀི་རྒྱུ་བ་བཅས་རང་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་

བའི་ས་བརེས་པའི་ཕིར་ས་བཅུ་པར། ཀེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ས་དི་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རང་བཞིན་གིས་

སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགེ་བའི་

ལས་ལམ་བཅུ་པོ་ས་དང་པོ་ལ་གནས་པས་མི་གསོག་པར་བསན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ས་

དང་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཆེས་ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་འཕེལ་བར་

བསན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ལས་ཆེས་ཡོངས་སུ་དག་

པར་ཐལ། ས་གཉིས་པ་པ་དེ་ས་དང་པོ་པ་ལས་དབང་པོ་བསམས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
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པས་ཞི་ཞིང་འོད་ཆགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐོན་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེས་དག་པར་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ཆོས་ཀི་དེ་ཉིད་མ་རོགས་

པའི་དགེ་སོང་ཆོས་ཅན། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དི་མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཚུལ་ཁིམས་བདེན་པར་བཟུང་ནས་བདག་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་དང་ལྡན་ནོ་སམ་དུ་

རློམ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ས་གཉིས་པ་པ་ཆོས་

ཅན། སྲོག་གཅོད་སོགས་གཞི་གང་ལས་སྤོང་བ་དང་། གང་ཞིག་སྤོང་བ་དང་། གང་

གིས་སྤོང་བ་གསུམ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པ་དང་། དེ་གསུམ་བདེན་གྲུབ་བཀག་པ་

བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཀུན་བཏགས་དང་། ལྷན་སྐེས་ཀི་ས་བོན་སྤངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དི་མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའི་ས་བརེས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚུལ་ཁིམས་མ་བསྲུང་བའི་ཉེས་དམིགས། བསྲུངས་པའི་

ཕན་ཡོན། ས་གཉིས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ལྷག་པར་བསྔགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་ན་ངན་འགོར་ལྷུང་བ་དང་། དེར་ལྟུང་ན་སྦྱིན་པའི་འབས་

བུ་ལ་རྒྱུན་མ་ཆད་དུ་ལོངས་སྤོད་མི་ནུས་པ་དང་། ངན་སོང་ལས་ཀང་ཐར་པར་

དཀའ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྦྱིན་པས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་ན་ལོངས་སྤོད་ཡོད་ཀང་དེ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་ལུས་རེན་ཁྱད་

པར་ཅན་རེད་པར་དཀའ་སེ། དེ་འཆལ་ན་ངན་འགོར་ལྟུང་བའི་ཕིར། ཡང་ན་སྦྱིན་

པས་ལོངས་སྤོད་དང་ལྡན་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་ན་བདེ་འགོའི་རེན་ལ་ལོངས་

སྤོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འཆལ་ན་ངན་འགོར་ལྷུང་ནས་སྦྱིན་འབས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྐེད་བཅས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་ན་ལོངས་སྤོད་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་མི་འབྱུང་སེ། དེ་འཆལ་ན་ངན་འགོར་སྐེས་

ནས་སྔར་གི་སྦྱིན་པ་བཏང་བའི་འབས་བུ་སྐེད་དང་བཅས་པ་ལོངས་སྤོད་པས་ཟད། 

ཕི་མའི་དོན་དུ་སྦྱིན་པ་སྤེལ་བར་མི་བྱེད་པས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བའི་ར་བའང་ཟད་

པའི་ཕིར། ཡང་ན་ར་བ་དང་ལོ་ཏོག་གཉིས་ཀ་སྔར་གི་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལ་སྦྱར་ཏེ། 

སྦྱིན་པའི་ངོས་སྐལ་གི་འབས་བུ་གང་འབྱུང་བ་དེ་ར་བ་ཡིན་ལ་དེ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་

འཕེལ་བར་བྱས་པས་སྐེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། གང་ཚེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཚུལ་

འཆལ་ངན་འགོར་ལྷུང་བ་དེ་ཆོས་ཅན། རང་དབང་མེད་པའི་ངན་འགོ་ལས་ཐར་བར་

དཀའ་སེ། བདེ་འགོར་རང་དབང་དུ་གནས་པའི་ཚེ་ཡང་ངན་འགོའི་གཡང་ཁ་ནས་

སིག་ལྟུང་བསམས་ཏེ་རང་ཉིད་འཛིན་པར་མི་བྱེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྦྱིན་པའི་གཏམ་མཛད་པའི་རེས་སུ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གཏམ་

མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་བར་མ་ཆད་དུ་ལྡན་ན་སྦྱིན་སོགས་

ཀི་འབས་བུ་རྒྱུན་ཆད་མི་སྲིད་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀུན་གི་

རྒྱུར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

སོན་པས་སྦྱིན་པའི་གཏམ་གི་རེས་སུ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གཏམ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། སྦྱིན་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་དགོས་པས་

ཡོན་ཏན་གཞན་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་དེའི་རེས་སུ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

གཏམ་མཛད་པའི་ཕིར། །གཉིས་པ་ནི། ཡོན་ཏན་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་
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ཅན། སྦྱིན་སོགས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཞིང་དུ་འཕེལ་ན། འབས་བུ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་

བ་སེ། ཚུལ་ཁིམས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་རེན་གི་གཙོ་བོར་བསྔགས་པའི་ཕིར།

 གསུམ་པ་ནི། སོ་སོའི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཚུལ་ཁིམས་ཡོན་

ཏན་ཀུན་གི་གཞིར་བསྔགས་ཏེ། མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་གཉིས་ཀའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ས་གཉིས་པ་བ་ཆོས་ཅན། དཔེ་

གཉིས་བཞིན་དུ་ཚུལ་འཆལ་རྒྱུད་ལ་གནས་པ་མི་སྲིད་དེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། གང་གིས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། ས་གཉིས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་ལ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། ས་

གཉིས་པ་པའི་མཉམ་བཞག་གིས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འཁོར་གསུམ་བདེན་

མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། རེས་ཐོབ་ཀིས་བསྡུས་པའི་

དམིགས་བཅས་ཀི་སྤོང་བའི་སེམས་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། 

རྒྱལ་སྲས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ས་གཉིས་པ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཆོས་ཅན། ཚུལ་

འཆལ་གིས་བསྐེད་པའི་ཡིད་ཀི་གདུངས་པ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དགེ་བའི་

ལས་ལམ་བཅུ་དི་མ་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་གཉིས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། སོན་ཀའི་ཟླ་འོད་དི་མ་མེད་པས་སྐེ་བོའི་ཡིད་ཀི་གདུངས་པ་སེལ་

བར་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །སེམས་བསྐེད་པ་གཉིས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།

༼ས་གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ས་འོད་བྱེད་པ་ལ་གསུམ། མིང་གི་ཁྱད་པར་གིས་མདོར་བསན། 
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཡོན་ཏན་གིས་རྒྱས་པར་བཤད། མིང་དོན་གིས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། དངོས་དང་། འོད་ཀི་དཔེའོ། །དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱའི་ཞེས་པ་རྐང་པ་ཕེད་དང་

གསུམ་སེ། ས་གསུམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ས་འོད་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་སེ། ཤེས་སྒིབ་

ཀི་བུད་ཤིང་བསྲེག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ། ཞི་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་འོད་འབྱུང་བའི་

དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། བདེ་གཤེགས་ཞེས་

པ་རྐང་པ་ཕེད་དང་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་

སེ། ཉི་མ་ཤར་བའི་སྔ་རོལ་གི་ཟངས་མདོག་ལྟ་བུའི་འོད་དང་མཚུངས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་སྣང་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཁྱད་ཆོས་ཀི་གཙོ་བོ་བཟོད་པའི་

ཕར་ཕིན་བཤད་པ་དང་། ས་དེར་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་གཞན་བསན་པ་དང་། ཕར་ཕིན་

དང་པོ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ས་དེར་བཟོད་པ་ལྷག་པར་བསན་པ་དང་། བཟོད་པའི་

བསྔགས་པ་དང་། བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་གི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སིང་རེའི་

སོབས་ཀིས་བཟོད་པ་ལྷག་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀིས་བཟོད་པ་ལྷག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ས་གསུམ་པའི་བྱང་སེམས་ཆོས་

ཅན། སིང་རེའི་སོབས་ཀིས་བཟོད་པ་ལྷག་པར་ལྡན་ཏེ། གཞན་གི་ཁོ་བས་བསང་སེ་

རུས་པ་དང་བཅས་པའི་ཤ་སྲང་རེ་རེ་ནས་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་སོད་ཅིང་བཅད་ཀང་

དེ་ལ་སེམས་མི་འཁྲུགས་པར་མ་ཟད་གཞན་གིས་སེམས་བསྲུང་བས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོའི་ཉེས་དམིགས་ལ་བསམ་ནས་ལྷག་པར་ཡང་བཟོད་པ་སྐེ་

བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། བདག་མེད་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཤེས་རབ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཀི་སོབས་ཀིས་ཀང་བཟོད་པ་ལྷག་པར་ལྡན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརན་

དང་འད་བར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ས་གསུམ་པའི་གོ་འཕང་བརེས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཁོང་ཁོའི་ཉེས་དམིགས་དང་། བཟོད་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། 

དེས་ན་རག་ཏུ་བཟོད་པ་བསེན་པར་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཁོང་ཁོས་སྔར་མེད་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་སོབས་ཅན་བསྐེད་པ་དང་། སྔར་ཡོད་ཀི་ཡོན་ཏན་འཇོམས་པ་དང་། དེ་མ་

ཐག་ངན་འགོར་འཕེན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གནོད་བྱེད་ལ་ཁོང་ཁོ་བྱ་མི་རིགས་པ་

དང་། བཟོད་པ་སོམ་རིགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནོད་པ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། གནོད་པ་བྱེད་པའི་གང་ཟག་ལ་ཁོ་བ་སོམ་པར་མི་རིགས་ཏེ། ཁོ་བ་བྱས་

པས་ཚེ་འདིར་འདོད་དོན་མི་འགྲུབ་ཅིང་ཕི་མའི་བདེ་བ་དང་འགལ་བའི་དམལ་བའི་

སྡུག་བསྔལ་འཕེན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། སྔོན་བྱས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་

ཅན། གནོད་བྱེད་ལ་བཟོད་པ་སོམ་པར་རིགས་ཏེ། གནོད་བྱེད་ཀིས་གནོད་པ་བྱས་པ་

དེ་སྔར་རང་གིས་མི་དགེ་བ་བྱས་པའི་འབས་བུ་མོང་ནས་འཛད་པ་ཡིན་པ་ལ། སར་

ཡང་ཁོང་ཁོས་ངན་འགོའི་རྒྱུར་སྒྱུར་བས་མི་རིགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དགེ་ར་འཇོམས་པ་དང་། ལང་ཚོ་འཇོམས་པ་དང་། ཤེས་

རབ་འཇོམས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོང་

ཁོ་དེ་”ཆེས
1
་སོབས་དང་ལྡན་པའི་སིག་པ་ཡིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་

ཁོས་པའི་སེམས་ཀིས་སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་སོགས་ཀི་དགེ་བ་བསྐལ་པ་

བརྒྱར་བསགས་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་འཇོམས་ཤིང་། དེའི་རྣམ་སིན་གི་མཚམས་

1  [མ་ཕྱི། ༡༠བ༣ན། ཆེས     ཞོལ། ༨བ༥ན། ཆོས]
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཀང་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། མི་སྡུག་ཅེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་

ཅན། ཁོ་བས་ལང་ཚོ་འཇོམས་ཏེ། ཁོ་བས་ཁོ་གཉེར་སྡུད་ཅིང་བཞིན་རས་ནག་པོར་

བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། དེའི་དབང་གིས་དམ་པ་མིན་པའི་བྱ་བ་ལ་འཁིད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཚུལ་དང་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོ་བས་རིགས་མི་

རིགས་དཔོད་པའི་རྣམ་དཔོད་འཇོམས་ཏེ། ཁོ་བས་ཟིལ་གིས་ནོན་ནས་བང་དོར་ལ་

རོངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། མི་བཟོད་པ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོང་ཁོས་དེ་

མ་ཐག་ངན་འགོར་འཕེན་ཏེ། ཁོང་ཁོ་ སིག་པ་སོབས་ཆེན་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ནི། བཟོད་པས་ཞེས་པ་རྐང་པ་ལྔ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བཟོད་པས་སྐོན་དེ་

དག་དང་འགལ་བའི་ཡོན་ཏན་འདེན་པར་བྱེད་དེ། བཟོད་པས་གཟུགས་མཛེས་པ་དང་། 

དམ་པ་རྣམས་ཀིས་འདོད་པ་དང་། བང་དོར་གི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང་། ཚེ་གཞན་དུ་

ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་སོགས་སེར་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། སོ་སོའི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། 

དེ་ཆོས་ཅན། སྐེ་འཕགས་ཀི་ཁོ་བ་དང་བཟོད་པའི་སྐོན་ཡོན་རིག་པར་བྱས་ནས་རག་

ཏུ་བཟོད་པ་བསེན་པར་བྱ་སེ། ཁོང་ཁོས་མི་འདོད་པ་མཐའ་དག་འདེན་ཅིང་། བཟོད་

པས་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་འདེན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། རོགས་སངས་ཞེས་པ་རྐང་

པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། ས་གསུམ་པའི་

རེས་ཐོབ་ཀིས་བསྡུས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ཕར་ཕིན་དང་། མཉམ་བཞག་གིས་བསྡུས་

པའི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཕར་ཕིན་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡོན་ཏན་འདེན་པའི་ནུས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་འཇོམས་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

པའི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ས་དེར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། ས་གསུམ་པ་བ་ཆོས་

ཅན། ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་ཡང་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ། བསམ་གཏན་གཟུགས་

མེད་དང་ཚད་མེད་བཞི་དང་མངོན་ཤེས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ལ་གཉིས། རང་གི་ཉོན་མོངས་འཇོམས་པའི་ནུས་པ་དང་། གཞན་གི་ཉོན་མོངས་

འཇོམས་པའི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་

ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་མོངས་ཕལ་ཆེར་ཟད་དེ་རེན་འབེལ་འཕོ་བ་མེད་པ་དང་། 

འཇིག་པ་མེད་པའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ས་གསུམ་པའི་གོ་འཕང་བརེས་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེས་ཀང་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་

རྒྱུད་ཀི་འདོད་ཆགས་འཇོམས་ཏེ། ལྷའི་དབང་པོའི་རྣམ་སིན་གི་སྐེ་བ་བཟུང་ནས་

གཞན་གི་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ལོག་པའི་ཐབས་སྒྲུབ་ཅིང་འདོད་པའི་འདམ་ནས་

འདོན་པ་ལ་མཁས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཕར་ཕིན་དང་པོ་གསུམ་གི་རེན་གི་ཁྱད་པར་དང་། 

ཚོགས་གཉིས་གང་གིས་བསྡུས་པ་དང་། སྐུ་གང་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྦྱིན་

སོགས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ཕར་ཕིན་དང་པོ་གསུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་ཕོགས་གཉིས་ཀི་ཁྱིམ་པའི་རེན་ཅན་ལ་

བསྔགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཁྱོད་སྒྲུབ་ས་བས་དེ་ལྟར་

བསྔགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བསོད་ནམས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཚོགས་

གཉིས་ཀི་ནང་ནས་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀིས་བསྡུས་ཏེ། ཐབས་ཀི་ཆར་གྱུར་པའི་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

སས་བསྡུས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་རྐང་པ་

གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཕར་ཕིན་གཞན་རྣམས་ཀི་རེན་གི་ཁྱད་པར་སོགས་ཀང་གོ་བར་འགྱུར་

རོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ས་གསུམ་པ་བ་ཆོས་ཅན། རང་

རྒྱུད་ཀི་ས་གསུམ་པའི་གེགས་ཀི་མུན་པ་ཐོག་མར་བསལ་ནས་གཞན་རྒྱུད་ཀི་ས་

གསུམ་པ་སྐེ་བའི་གེགས་ཀང་སེལ་ནུས་ཏེ། ས་གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ་བརེས་པའི་

ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གཞན་གི་སྐོན་འཇོམས་པ་ལ་ཆེས་རྣོ་བར་འཇུག་ཀང་སྐོན་

ལྡན་གི་སྐེ་བོ་ལ་ཁོ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་གོམས་ཤིང་སིང་རེས་

རྒྱུད་སྣུམ་པའི་ཕིར། སེམས་བསྐེད་པ་གསུམ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།

༼ས་བཞི་པ་འོད་འཕོ་བ་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་ས་འོད་འཕོ་བ་ལ་གསུམ། ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་དང་། མིང་གི་ཁྱད་

པར་དང་། མིང་གི་ཐ་སད་དེ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཡོན་ཏན་ཞེས་པ་

རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་བརོན་འགྲུས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་སེ། དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་སྤོ་བ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་

ན་ལ་ཡོན་ཏན་གསར་དུ་ཐོབ་པ་དང་། གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་ཡངས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། བརོན་འགྲུས་དེ་རང་འབས་ཚོགས་གཉིས་ཀི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། སྔ་མའི་

སྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དེ་རགས་སུ་དགོད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། བརོན་འགྲུས་ཞེས་པ་རྐང་པ་

གཉིས་ཏེ། ས་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ས་འོད་འཕོ་བ་ཞེས་བྱ་སེ། བརོན་འགྲུས་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སོ་ནས་བརོན་འགྲུས་ལྷག་པར་འབར་

བའི་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་བཞི་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། སྤང་བྱ་ཟད་པའི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། 

དེར་ནི་ཞེས་པའི་རྐང་པ་གསུམ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། འོད་འཕོ་བ་ཞེས་པའི་མིང་གི་ཐ་

སད་བྱར་རུང་སེ། བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་བསོམས་པའི་སོབས་ཀིས་སྔར་ས་གསུམ་

པར་བཤད་པའི་ཟངས་ཀི་སྣང་བ་ལས་ལྷག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་

དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་བཞི་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། རང་དུ་ཞེས་པ་རྐང་པ་

གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སྤངས་པའི་ཁྱད་པར་བ་ན་མེད་པ་དང་ལྡན་ཏེ། བདག་དང་

བདག་གིར་འཛིན་པ་དང་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཉོན་མོངས་ཀི་ས་བོན་ཕལ་ཆེར་བཅོམ་

པའི་ཕིར། སེམས་བསྐེད་པ་བཞི་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།

༼ས་ལྔ་པ་སྦྱང་དཀའ་བ་བཤད་པ།༽

ལྔ་པ་ས་སྦྱང་དཀའ་བ་ལ་གཉིས། མིང་གི་ཁྱད་པར་དང་། ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་

པར་རོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ཉིད་ཅེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ས་ལྔ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་

ཅན། སྦྱང་དཀའ་བ་ཞེས་བྱ་སེ། ཁྱོད་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དེ་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའི་ལྷའི་བུའི་བདུད་ཀུན་གིས་ཕམ་པར་བྱེད་མི་ནུས་

པའི་ཁྱོད་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་ལྔ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་

ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ས་ལྔ་པའི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། སའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་སེ། བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ལྷག་པར་རོགས་ཤིང་བོ་གོས་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

བཟང་པོ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་བདེན་པ་བཞིའི་གནས་ལུགས་ཤེས་པ་ཞིབ་མོས་

རོགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། སེམས་བསྐེད་པ་ལྔ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  

།།

༼ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བཤད་པ།༽

དྲུག་པ་ས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་གསུམ། ཡུལ་ཅན་སའི་མིང་དོན་གིས་མདོར་

བསན་པ་དང་། ཡུལ་སོང་པ་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། སའི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའི་

སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། ཤེར་ཕིན་གི་ཆེ་བ་བརོད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། མངོན་དུ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ས་དྲུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ས་ཞེས་བྱ་སེ། བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའི་སོབས་ཀིས་གཟུགས་བརན་དང་འད་བའི་ཆོས་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་དྲུག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་སེ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་རོགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་ཆོས་ཅན། ཕར་

ཕིན་གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། མིག་ལྡན་གི་སྐེས་བུས་དམིགས་པུ་བྱས་ཏེ་

ལོང་བའི་ཚོགས་གོང་ཁྱེར་དུ་བགོད་པ་ལྟར། ཕར་ཕིན་གཞན་རྣམས་ཁྱོད་ཀིས་

དམིགས་པུ་བྱས་ཏེ་རྣམ་མཁྱེན་གི་སར་བགོད་དགོས་ཀི། ཁྱོད་ཀི་དམིགས་པུ་དང་

བལ་ན། བགོད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཕར་ཕིན་གཞན་གི་དམིགས་པུ་བྱེད་པར་ཐལ། 

ཡང་དག་པའི་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

པའི་ཕར་ཕིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གང་ལ་བརེན་ནས་བཤད་པ་དང་། གདུལ་བྱ་གང་ལ་

བཤད་པ་དང་། ཆོས་གང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། 

སོབ་དཔོན་ཟླ་གགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་རེན་འབེལ་གི་གནས་ལུགས་གཞན་ལ་

ལྟོས་མེད་དུ་རང་དབང་དུ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཆད་མི་ནུས་ཀང་། སོབ་དཔོན་

གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་འཆད་ནུས་ཏེ། ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེས་ཆེས་ཟབ་པའི་ཆོས་རེན་འབེལ་གི་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དེ་

ལྟར་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ངེས་དོན་གི་ལུང་དང་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་རྒྱས་

པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞུང་དང་མན་ངག་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཁྱེད་ཀིས་ཕིན་

ཅི་མ་ལོག་པར་འཆད་ནུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྣོད་བརགས་པ་དང་། སྣོད་རུང་གི་གདུལ་བྱ་ལ་སོང་ཉིད་

ཀི་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ལ་ཉན་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སོའི་

ཞེས་པ་རྐང་པ་བདུན་ཏེ། སོང་པ་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་གཏམ་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་

ནང་དུ་དགའ་བ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་འབྱུང་ཞིང་དེའི་དབང་གིས་མིག་ནས་མཆི་མ་འཛག་

པ་དང་། ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་བའི་ལུས་ཀི་ཐ་སད་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཚོགས་

ལམ་པ་དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྣོན་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་བསན་པར་

འོས་ཏེ། དེ་བསན་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་བསན་པའི་སྣོད་

རུང་གི་ཆོས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་ར་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་སྐེས་བུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ཞེས་པ་དྲུག་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སོང་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པ་གོ་བའི་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་སེ། སོང་ཉིད་ཀི་གཏམ་ཉན་

པའི་ཕིར་དུ་ལུས་རེན་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲུབ་པའི་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་ལེན་

པ་དང་། དེའི་ཚེ་ལོངས་སྤོད་ཀིས་མི་འཕོངས་པའིཕིར་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་། སོང་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སིང་རེས་ཟིན་པས་སངས་རྒྱས་འཐོབ་དགོས་པར་མཐོང་ནས་སིང་རེ་

བསེན་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཉེས་པའི་ཕིར་དུ་བཟོད་པ་བསོམ་པ་དང་། 

བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་དགེ་ར་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཕིར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

བསྔོ་བས་རྒྱས་འདེབས་པ་དང་། རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཉིད་ཟབ་མོ་སོན་པའི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཟབ་

ཅིང་ཞེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་འཆར་

བའི་ལམ་འདི་མཉན་པར་འོས་ཏེ། རེན་འབྱུང་རང་བཞིན་མཐའ་དག་གིས་སོང་པའི་

ཟབ་མོ་དང་དེ་གོ་བའི་སོབས་ཀིས་དངས་པའི་སྦྱིན་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚུལ་ཉམས་

སུ་ལེན་པ་ལ་མཁས་པར་བྱས་ཏེ་གོམས་པས་ས་དང་པོ་ཐོབ་ནུས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བདག་མེད་གཉིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། སོང་ཉིད་

བཅུ་དྲུག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བཤད་པ་དང་། གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་བཤད་པའོ། །

༼ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་བཀག་པའི་དམ་བཅའ་བསན་པ་དང་། དེ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཉིད་ཅེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ཕི་

ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལས་སྐེ་ན་

སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་དང་། སྐེ་བ་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བའི་གནོད་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། གཞན་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ལས་སྐེ་ན་རྒྱུ་འབས་འཆོལ་བར་

ཐལ་བའི་ཕིར། གཉིས་ཀ་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡ་གལ་སོ་སོ་ལས་སྐེ་བ་མི་འགྲུབ་

པའི་ཕིར། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་དུས་རེས་འགའ་སྐེ་བར་དམིགས་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་བཞི། རིགས་པ་རྒྱས་པར་བསན་པ་དང་། དེས་ན་རང་བཞིན་གིས་

དབེན་པར་བསན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་པའི་སྐེ་བ་རེན་འབེལ་དུ་བསན་པ་དང་། རིགས་

པས་རྣམ་པར་དཔད་པའི་དགོས་པ་བསན་པའོ། །

༼བདག་སྐེ་དགག་པ།༽

དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་བདག་སྐེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། དེ་འགོག་པའི་

རིགས་པ་རྒྱས་པར་བསན་པ་དང་། བདག་སྐེ་ཁས་བངས་ན་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་

འཆོལ་བར་ཐལ་བའི་ཉེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བདག་སྐེ་བདེན་པ་གཉིས་ཆར་

དུ་དགག་པ་དང་། བཀག་པའི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་

གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྐེ་བ་དོན་

མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་

སེ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་ས་བོན་གི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་དུས་སུ་སྐེ་བའི་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

འབས་བུའི་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། ས་བོན་གི་དུས་ནས་ཁྱོད་ཆ་ཤས་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ས་བོན་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། བདག་སྐེ་གཞན་སྐེ་

ཁས་ལེན་པ་ཀུན་གིས་འབས་བུའི་སྐེ་དུས་རྒྱུའི་རེས་སུ་འདོད་པ་ལ་འདའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྐད་ཅིག་དང་པོའི་དུས་སུ་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

སྐེས་ཟིན་པ་སར་ཡང་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་དུས་སུ་སྐེ་མི་རིགས་པའི་དམ་བཅའ་

དང་། དེ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དང་། གཞན་གི་སྐོན་སྤོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྐེས་

པར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། ས་བོན་གི་བདག་ཉིད་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་ཁྱོད་རང་

གི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་དུས་སུ་སྐེ་བ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གི་སྐད་ཅིག་

དང་པོའི་དུས་ན་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ཀིས་རོགས་པར་སྐེས་ཟིན་པའི་ཕིར། འདི་ནི་

སྐེ་བ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་གི་ཁྱབ་པ་དེ་ཉིད་དམ་བཅར་བྱས་ནས་ཁྱབ་

པ་དེ་མ་གྲུབ་པར་རོགས་ན། གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་བསན་པའི་ཆེད་དུ་འཆད་པར་

འགྱུར་བའི་ཐུག་མེད་ཀི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐེས་ཟིན་ཞེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་སེ། རྐང་པ་གསུམ་པ་ཡར་

བངས་ནས། ནས་ཀི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟུར་ཉམས་པ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་

འཁོར་བ་མ་སོངས་བར་དུ་རིགས་འད་བར་མ་ཆད་དུ་སྐེ་བར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་ལས་

སྐེ་བ་གང་ཞིག དེ་ལྟ་ན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་དུས་སུ་ཡང་ཁྱོད་རང་རོགས་པར་སྐེ་

བའི་དངོས་རྒྱུ་སྐད་ཅིག་དང་པོའི་དུས་སུ་ཚང་བ་དང་། ཡང་སྐད་ཅིག་གསུམ་པའི་

དུས་སུ་རོགས་པར་སྐེ་བའི་དངོས་རྒྱུ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་དུས་སུ་ཚང་བ་སོགས་

ཀི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ལས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སོགས་སྐེ་བ་མི་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

སྲིད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྦང་རོ་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་དེ་དག་སྐེ་བ་མི་སྲིད་པ་

གང་ཞིག ཁྱོད་རྣམ་པ་འགྱུར་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འཁོར་བ་མ་སོངས་བར་དུ་སྐེ་

བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་བཞི། མྱུ་གུ་ས་བོན་གི་འཇིག་བྱེད་དུ་མི་འཐད་པ་དང་། རྒྱུ་འབས་

ཐམས་ཅད་འདེས་པར་ཐལ་བ་དང་། ས་བོན་གི་གནས་སྐབས་བཏང་ནས་མྱུ་གུར་

འགྱུར་ན་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཉམས་པ་དང་། རང་བཞིན་གཅིག་ན་གྲུབ་དུས་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། 

ས་བོན་གི་འཇིག་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ས་བོན་དང་དབྱིབས་

དང་ཁ་དོག་དང་རོ་དང་ནུས་པ་དང་སིན་པ་སོ་སོར་མེད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ས་བོན་དང་རང་

བཞིན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ས་བོན་གི་གནས་སྐབས་བཏང་ནས་ཁྱོད་ཀི་ངོ་བོར་

འགྱུར་དགོས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀི་དུས་ན་ས་བོན་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀང་མ་གྲུབ་པའམ། ཡང་ན་ཁྱོད་

བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀི་དུས་ན་ས་བོན་ཡང་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་དང་དེ་གཉིས་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱོད་དང་དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཁས་

བང་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་ཁས་བངས་པ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བདག་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

སྐེ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་གྲུབ་ན་ས་མྱུག་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་

བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་གྲུབ་དགོས་པ་ལས་དེ་རྣམས་ཀིས་ས་མྱུག་གཅིག་ཏུ་

ཁས་ཀང་མ་བངས་ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཅིག་ཏུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པར་ཐལ། ས་བོན་ཞིག་པའི་རེས་སུ་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་འཇིག་རེན་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། 

བདག་སྐེ་ཐ་སད་དང་དོན་དམ་གཉིས་ཆར་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་གྲུབ་པ་ལ་ཇི་སྐད་

བཤད་པའི་རིགས་པས་གནོད་ཅིང་། སོབ་དཔོན་འཕགས་པས་དགག་བྱ་ལ་དོན་

དམ་གི་ཁྱད་པར་མ་སྦྱར་བར། བདག་ལས་མ་ཡིན་ཞེས་སྤིར་ཞེས་སོས་པ་དགོས་

པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བདག་ལས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལས་བྱ་

བྱེད་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་བའི་ཕིར། བདག་

ལས་སྐེ་བ་ཁས་བང་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། བདག་སྐེ་ཁས་བངས་པ་ལ་ཉེས་པ་མཐའ་

ཡས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་མི་རུང་བའི་

ཕིར། 

༼གཞན་སྐེ་སྤིར་དགག་པ།༽

གཉིས་པ་གཞན་སྐེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང་། རྣམ་རིག་པའི་

འདོད་པ་བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བདེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་གྲུབ་པ་

དགག་པ་དང་། བཀག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་སྐེ་དེ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་བསན་པ་དང་། དེ་ལྟར་མིན་པའི་

རིགས་པ་བསན་པ་དང་། མཐའ་བཞིར་བརགས་ནས་དེ་དག་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་དང་། རྒྱུ་འབས་སོ་སོར་ངེས་པ་

ཉམས་པར་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་ལ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། 

ས་ལུའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། ས་ལུའི་ས་བོན་ལས་མི་སྐེ་བར་ཐལ། དེ་ལས་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ལ་བཟློག་ན་གནོད་པ་ཅི་ཡོད་སམ་ན། 

མེ་ལེ་ལས་ཀང་མུན་པ་འཐུག་པོ་སྐེ་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགོ་བསྒེའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། རྒྱུ་འབས་སོ་སོར་ངེས་པ་མི་ཉམས་པའི་

ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། རྒྱུ་ཀུན་ལས་རང་གི་འབས་བུ་ཡིན་མིན་ཀུན་སྐེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་སུ་འདོད་

པའི་ས་མྱུག་དང་། མི་འདོད་པའི་མེ་ལེ་དང་མུན་པ་སོགས་ཀང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

གཞན་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཁྱད་

པར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རབ་ཏུ་ཞེས་པ་རྐང་པ་

བཞི་སེ། ཀུན་ལས་ཀུན་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ངེས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། འདི་ལྟར་རང་

བཞིན་གཞན་དུ་མཚུངས་ཀང་ས་མྱུག་ལྟ་བུ་རིགས་གཅིག་པ་དང་། རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་

གཏོགས་པ་དང་། ཕན་འདོགས་ནུས་པ་སོགས་རྒྱུ་འབས་ཡིན་གི། དེ་དག་མ་ཚང་

བའི་སྣང་མུན་སོགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། 
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ས་ལུའི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། ནས་ཀི་ས་བོན་སོགས་བཞིན་དུ་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་དང་

རིགས་གཅིག་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པ་དང་ཕན་འདོགས་ནུས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རིགས་པ་དངོས་དང་། རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་གི་དཔེ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མྱུ་གུ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་

རང་གི་རྒྱུ་ས་བོན་རྣམ་པར་མ་འགྱུར་བའི་དུས་ན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་དང་དུས་

མཉམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ས་བོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྱུ་གུ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀི་དུས་ན་མྱུ་གུ་ཡོད་དགོས་པ་ལ་

ཁྱོད་ཀི་དུས་ན་གཞན་པ་མྱུ་གུ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ལས་དེ་སྐེ་བ་གཞན་

སྐེ་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྲང་མདའི་མཐོ་དམན་གི་དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པ་དང་། 

མིག་སོགས་ཀི་དཔེ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་པ་དགོད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་

རྐང་པ་གསུམ་སེ། སྲང་མདའི་མཐོ་དམན་དུས་མཉམ་པ་བཞིན་དུ་ས་བོན་འགག་པ་

དང་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་དུས་མཉམ་པས་ས་མྱུག་ཀང་དུས་མཉམ་ལ། དེས་ན་རང་བཞིན་

གཞན་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ལན་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་ལྔ་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

སྲང་མདའི་མཐོ་དམན་ས་མྱུག་དུས་མཉམ་པའི་དཔེར་མི་རུང་བར་ཐལ། སྲང་མདའི་

མཐོ་དམན་ལ་དུས་གཅིག་པ་ཡོད་ཀང་ས་མྱུག་དེར་མི་རུང་བའི་ཕིར། མི་རུང་བར་

ཐལ། མྱུ་གུ་སྐེ་བཞིན་པ་དེ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་མ་འོངས་པ་ཡིན་ལ། ས་

བོན་འགག་བཞིན་པ་དེ་འགགས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་ད་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ས་མྱུག་དུས་མི་མཉམ་ཡང་མྱུ་གུ་སྐེ་བའི་བྱ་བ་དང་། ས་བོན་འགག་པའི་བྱ་བ་དུས་

མཉམ་མོ་ཞེ་ན། མྱུ་གུའི་སྐེ་བ་ཆོས་ཅན། བྱེད་པ་སེ་སྐེ་བ་པོ་མྱུ་གུ་དང་དུས་མཉམ་

དུ་ཐལ། ཁྱོད་དང་དེ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རེན་བརེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། མྱུ་གུ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་ཚེ་ཁྱོད་མེད་པར་ཐལ། བྱེད་པོ་མྱུ་གུ་

མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། མིག་ཤེས་དེ་རང་གི་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་རྒྱུ་མིག་སོགས་དང་། མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་ཀུན་འགོ་ལྔ་དང་དུས་མཉམ་པའི་

རྒྱུ་འབས་ཡིན་པས་གཞན་སྐེར་རུང་ངོ་ཞེ་ན། མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། དེ་དག་ཁྱོད་

སྐེད་བྱེད་དུ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་དག་གི་དུས་ན་ཁྱོད་སྐེས་ཟིན་པའི་ཕིར། དེ་

མ་གྲུབ་ན། དེ་དག་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དག་གི་དུས་ན་

མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་མཐའ་བཞིར་བརགས་པ་དང་། བརགས་ནས་དགག་པ་གཉིས། 

སྐེད་པར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་གཉིས་ཏེ། རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་པའི་འབས་

བུ་སྐེད་ན་མཐའ་བཞིས་བསྡུས་པ་གང་སྐེད། བཞི་ཁ་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ། །ས་བོན་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་མྱུ་གུ་ཁྱོད་ཀི་དུས་ན་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་སྐེད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་སྐེད་པ་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་དུས་ན་མེད་པ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་སྐེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་ཁྱོད་ཀི་

དུས་ན་མེད་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་གང་ཞིག རང་བཞིན་དུས་ནམ་ཡང་འགྱུར་མི་

སྲིད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མྱུ་གུ་སྐེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་རི་བོང་རྭ་ལྟར་མེད་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

པའི་ཕིར། མྱུ་གུ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའང་མི་སྐེད་དེ། མྱུ་གུ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀར་

འགྱུར་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའང་

མི་སྐེད་དེ། ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

 གཉིས་པ་གཞན་སྐེ་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པ་དགག་པ་ལ། རོད་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་

ནི། གང་གིས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། གཞན་སྐེ་འགོག་པའི་ཕིར་དུ་དོན་དམ་དཔོད་

པའི་རིགས་པ་བརོད་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་བཀག་པ་ལ་འཇིག་རེན་པའི་ཚད་མས་

གནོད་པའི་ཕིར། གཞན་སྐེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་དོན་དམ་དཔོད་པའི་རིགས་པ་དགོས་པ་

མེད་པར་ཐལ། དེ་འཇིག་རེན་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལན་ལ་གཉིས། འཇིག་རེན་གི་གནོད་པའི་ཡུལ་བསན་པའི་ཕིར་

བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བསན་པ་དང་། གཞན་སྐེ་དགག་པ་ལ་འཇིག་རེན་གིས་

མི་གནོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྣམ་གཞག་སྤིར་བསན་པ་

དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། 

ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་དབྱེ་བ་དང་། གཞན་སྐེ་བཀག་པ་ལ་འཇིག་རེན་གིས་མི་གནོད་

པའི་དཔེའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་ཀུན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕི་

ནང་གི་དངོས་པོ་འདི་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་དེ། ཡུལ་ཡང་དག་པ་མཐོང་

བས་རེད་པའི་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་དང་། ཕིན་ཅི་ལོག་མཐོང་བས་རེད་པའི་ས་

མྱུག་སོགས་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། བདེན་པ་

གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། ཡང་དག་པ་མཐོང་བ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་རེད་པའི་

དོན་དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། མཐོང་བ་འཁྲུལ་བ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་རེད་པའི་
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དོན་དེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

 གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཡུལ་ཅན་ལ་ཡང་ལོག་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། ཡུལ་ལ་ཡང་

ལོག་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། ཐ་སད་དུ་ཡང་ཡོད་མི་སྲིད་པའི་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་དཔེ་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཐོང་བ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཅན་ལ་

ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། རབ་རིབ་སོགས་ཀི་གནོད་པ་དང་བལ་བའི་དབང་

ཤེས་སོགས་འཇིག་རེན་པའི་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་། གནོད་བཅས་ཀི་

ཤེས་པ་རྣམས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གནོད་པ་མེད་ཅེས་ལ་

རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། གནོད་

པ་མེད་པའི་དབང་པོ་དྲུག་གི་གཟུང་ཡུལ་འཇིག་རེན་པའི་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་དག་

ཀུན་རོབ་དང་། གནོད་བཅས་ཀི་དབང་པོའི་བཟུང་ཡུལ་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། མི་ཤེས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། མུ་སེགས་

རྣམས་ཀིས་བཏགས་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་དང་སྒྱུ་མའི་སྤྲུལ་གཞི་ར་གང་རང་

མཚན་པར་ཐ་སད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་སེ། དེ་དག་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའི་ཕིར། གསུམ་

པ་ནི། མིག་ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རབ་རིབ་ཅན་གི་མཐོང་བས་

རབ་རིབ་མེད་པའི་ཤེས་པས་མཐོང་བ་ལ་མི་གནོད་པ་ལྟར། གཞན་སྐེ་བཀག་པ་ལ་

འཇིག་རེན་པའི་བོས་མི་གནོད་པར་ཐལ། གཞན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

པར་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་གཟིགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་དཔེའི་སོ་ནས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏི་མུག་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། 
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

གནས་ལུགས་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པར་བྱེད་པའི་བོ་ཀུན་རོབ་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་

རིག་པ་ལ་བདེན་པར་སྣང་ཞིང་དེས་བདེན་པར་ཞེན་པའི་གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་

ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་རེད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་དང་དབང་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

རེས་ཐོབ་ཀི་ངོར་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡིན་གི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་

ཐ་སད་ཙམ་དུ་གཟིགས་ཀི་དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འཛིན་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ནི། རབ་རིབ་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། མྱུ་གུ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། མིག་དག་པས་སྐྲ་ཤད་ཀི་སྣང་བ་དང་བལ་བའི་སོ་ནས་སྐྲ་

ཤད་ཀིས་དབེན་པ་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་སྣང་བ་མཐའ་དག་ལོག་པའི་

ཚུལ་གིས་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་གཟིགས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གཞན་སྐེ་དགག་པ་ལ་འཇིག་རེན་གིས་མི་གནོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

བསན་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང་། གཞན་སྐེ་འཇིག་རེན་པས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་བསན་

པ་དང་། རེན་འབེལ་རག་ཆད་མེད་པར་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པས་བདེན་པའི་སྤོས་པ་འགོག་ནུས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་

དང་། ཚད་མ་གཞན་གིས་བདེན་པའི་སྤོས་པ་བཀག་པ་ལ་ཡང་མི་གནོད་པར་བསན་

པ། འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པས་གནོད་པའི་ཡུལ་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་

ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་ཐལ། འཇིག་རེན་ཐ་མལ་པའི་དབང་པོའི་ཤེས་པ་

གཞན་བདེན་པ་བཀག་པ་ལ་གནོད་བྱེད་དང་། གཞན་བདེན་པར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

མར་རིགས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འཕགས་ལམ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་

བསྲུང་བ་སོགས་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ཕིར། དེས་ན་འཇིག་རེན་ཐ་

མལ་པའི་དབང་ཤེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ཚད་མར་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་

ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སྐོན་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་ཀུན་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་སྐེ་

བཀག་པ་ལ་འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པས་མི་གནོད་པར་ཐལ། འཇིག་རེན་པའི་བོ་རང་

དགའ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་གནོད་སྒྲུབ་གང་དུ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། 

འཇིག་རེན་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་འགོག་པར་

བྱེད་ན་འཇིག་རེན་གི་ཚད་མས་གནོད་དེ། བུམ་པ་ཡོད་པར་འཇིག་རེན་པའི་ཚད་མ་

ལ་གགས་ཤིང་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་

ཆོས་ཅན། ཉེར་ལེན་དང་ཉེར་ལེན་ཅན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དུ་འཇིག་རེན་པ་ལ་

ཡང་གགས་པ་མེད་དེ། བུའི་ས་བོན་ཙམ་བཏབ་ནས་ཕིས་ཀི་ཁྱེའུ་ལ་དམིགས་ནས་

འདི་ངས་བསྐེད་ཅེས་པ་དང་། ཤིང་གི་ས་བོན་ཙམ་བཏབ་ནས་ཕིས་ཀི་སོང་པོ་ལ་

དམིགས་ཏེ་འདི་ངས་བཙུགས་སོ་ཞེས་སོན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་བཞི། དངོས་དང་། རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པ་ངེས་པར་ཁས་

བང་དགོས་པ་དང་། ཐ་སད་འཇོག་པའི་ཚེ་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་དཔད་ནས་བཞག་ཏུ་

མི་རུང་བ་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མི་སྲིད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ས་བོན་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་སྐེ་བའི་ཚེ་ཁྱོད་རྒྱུན་ཆད་

པར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་དེ། དེ་ཁྱོད་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱུང་བ་ཙམ་ཡིན་གི་དེ་དང་རང་གི་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་སྐེས་པའི་ཚེ་

ཁྱོད་རག་པར་གནས་པའི་སྐོན་མེད་དེ། ཁྱོད་ལ་ལྟོས་ནས་དེ་འབྱུང་བ་ཙམ་ཡིན་གི་དེ་

དང་རང་བཞིན་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ས་མྱུག་རང་བཞིན་

གཅིག་པ་བཀག་རེས་སུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་རང་བཞིན་གཞན་ཡིན་དགོས་ལ། 

དེ་ལྟ་ན་འབེལ་མེད་སོ་སོར་འགྱུར་བས་མྱུ་གུ་བྱུང་ཡང་ས་བོན་གི་རྒྱུན་དུ་མི་རུང་

བས་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ལ། དེས་ན་རང་བཞིན་གཞན་མིན་པའི་ཕིར་ཆད་པའི་སྐོན་

མེད་པར་སོན་ནོ། །ཡང་རང་བཞིན་གཞན་བཀག་རེས་སུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

ན་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ས་བོན་རག་པར་འགྱུར་བས། རང་བཞིན་

གཅིག་མ་ཡིན་པས་རག་པར་ཐལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དངོས་པོ་འགོག་བྱེད་དུ་ཐལ། དངོས་པོ་དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་

པ་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀིས་དངོས་པོ་དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པར་རོགས་པའི་ཕིར། 

རགས་སྔ་མ་མ་གྲུབ་ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཉམས་སོ། །དེས་ན་རང་

བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པ་ངེས་པར་ཁས་བང་དགོས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐེ་

བ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་སོང་ཉིད་རོགས་པ་དངོས་པོའི་འཇིག་རྒྱུར་ཁས་

བངས་དགོས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་འཇོག་པའི་ཚེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་མེད་དཔད་ནས་

རང་བཞིན་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཞག་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་ཀུན་

རོབ་བདེན་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དངོས་པོ་འདི་རང་བཞིན་
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ཡོད་མེད་དཔད་ན་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པ་ལས་ཚུ་རོལ་ཏུ་

གནས་པ་མི་རེད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་

ཐ་སད་དུ་ཡང་མི་སྲིད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་

པའི་རིགས་པ་དེས། ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པ་ཡང་འགོག་ནུས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་ཙམ་དགག་ནུས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་བཀག་པ་ལ་མི་

འཐད་པ་སྤོང་བ་ལ་གསུམ། རང་བཞིན་མེད་ན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང་འགལ་བ་

སྤོང་བ་དང་། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་སོགས་མེད་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པའི་དངོས་པོ་

ལ་ལས་འབས་ཀི་འབེལ་བ་འཐད་པར་བསན་པ་དང་། ལས་འབས་ཀི་འབེལ་བའི་

རེན་ཀུན་གཞི་སོགས་གསུངས་པ་དགོངས་པ་ཅན་དུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། བདེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་རག་ཆད་དང་བལ་བར་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་ཞེས་པ་རྐང་པ་དྲུག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་

གིས་སོང་པའི་རྒྱུ་ལས་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་འབས་བུ་སྐེ་བ་ངེས་པར་ཁས་བང་

དགོས་པར་ཐལ། གཟུགས་བརན་རང་བཞིན་མེད་པ་ལས་དེར་སྣང་གི་འཁྲུལ་བ་སྐེ་

བར་མཐོང་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་འཇིག་རེན་ན་གགས་ཤིང་ཚད་མས་ཀང་

གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། བདེན་པ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། 

བདེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་རག་ཆད་ཀི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཆར་དུ་རང་

བཞིན་གིས་དབེན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཀུན་གཞི་མེད་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ལས་ཀིས་འབས་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

བུ་འབྱིན་ནུས་པར་བསན་པ་དང་། དེའི་དཔེ་དང་། རྣམ་སིན་ཕྱུང་ཟིན་པའི་ལས་ཀིས་

སར་ཡང་འབྱིན་པར་ཐལ་བ་སྤོང་བ་དང་། དགེ་མི་དགེའི་ལས་འབས་སོ་སོར་ངེས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ལས་འབས་ཀི་

རེན་ཀུན་གཞི་སོགས་མེད་ཀང་འགགས་ནས་ཡུན་རིང་པོ་ལོན་པའི་རང་བཞིན་མེད་

པའི་ལས་ཀིས་འབས་བུ་འབྱིན་ནུས་པར་ཐལ། ལས་འགག་པ་རང་བཞིན་གིས་མ་

གྲུབ་པ་གང་ཞིག དེ་མ་གྲུབ་ན། ལས་ཞིག་པས་ཀང་འབས་བུ་འབྱིན་ནུས་ཤིང་། 

ཀུན་གཞི་མེད་ཀང་གང་ཟག་ཙམ་ལས་ཀི་ནུས་པ་བསོ་བའི་གཞིར་རུང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། རི་ལམ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་མེད་པའི་

ལས་ཀིས་རྣམ་སིན་སྐེད་པར་ཐལ། རི་ལམ་དུ་ཡུལ་གི་བུད་མེད་བཟང་མོ་དམིགས་

པ་རང་བཞིན་མེད་ཀང་སད་པའི་ཚེ་བླུན་པོ་ལ་ཆགས་པ་སྐེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ལས་ཞིག་པས་

འབས་བུ་འབྱིན་ན་རྣམ་སིན་ཕྱུང་ཟིན་པ་སར་ཡང་འབྱིན་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རང་བཞིན་མེད་པར་མཚུངས་ཀང་རབ་རིབ་ཅན་གིས་སྐྲ་ཤད་མཐོང་ལ། བོང་བུའི་

རྭ་མི་མཐོང་བའི་རྣམ་དབྱེ་སོ་སོར་ངེས་པའི་དཔེ་མཐོང་བའི་ཕིར།

བཞི་པ་ནི། དེ་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་མེད་ཀང་

དགེ་མི་དགེའི་ལས་འབས་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡང་མི་ཉམས་པར་ཐལ། རང་བཞིན་མེད་

ཀང་རྣམ་སིན་ཕྱུང་ཟིན་པའི་ལས་ཀིས་སར་ཡང་མི་འབྱིན་ཞིང་། ཕྱུང་མ་ཟིན་པའི་

ལས་ཀིས་འབྱིན་པའི་རྣམ་དབྱེ་སོ་སོར་ངེས་པའི་ཕིར། དགེ་མི་དགེའི་ལས་རང་

བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ཐར་པ་ཐོབ་པར་
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འགྱུར་ཏེ། ལས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་སྐེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སོ་སོའི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལུང་ལ་བརེན་པ་

མེད་པར་ལས་འབས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ལ་དཔོད་པར་བྱེད་པ་ལ་དགག་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། གང་ཟག་དེས་དེ་ལྟར་དཔད་ན་ལས་འབས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་ནས་

ཀུན་རོབ་ལས་ཉམས་དགོངས་ནས་དགག་པ་མཛད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གང་གི་ངོར་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་དང་། 

དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་མདོ་ཁ་ཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

མ་ཡིན་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་གཞི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་གང་ཟག་རང་མཚན་པ་དང་བདག་གིས་དབེན་

པའི་ཕུང་པོ་རང་མཚན་པ་སོགས་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་མིན་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་ཡོད་པ་མིན་ཡང་རེ་ཞིག་ཟབ་མོ་རོགས་མི་ནུས་པའི་

གདུལ་བྱ་རྣམས་རིམ་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དངས་པའི་ཕིར་དུ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། འཇིག་ཚོགས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་

པོ་རང་བཞིན་མེད་ཀང་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ཡང་དང་དོན་

ཡིན་ཏེ། སོན་པས་འཇིག་ལྟ་སྤངས་ཀང་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གི་ངོར་དེ་དང་བཅས་

པ་ལྟར་བསན་ནས། ང་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་འདི་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར།
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

༼རྣམ་རིག་པའི་འདོད་པ་བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པ།༽

གཉིས་པ་རྣམ་རིག་པའི་འདོད་པ་བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་

བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་བ་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་སེ། ས་

དྲུག་པ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་འདི་དག་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཙམ་གི་བདག་ཉིད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གཟུང་བ་ཕི་རོལ་གི་དོན་

མེད་པས་དེ་ལ་ལྟོས་པའི་འཛིན་པ་མ་མཐོང་ཞིང་གཉིས་སོང་གི་དེ་ཉིད་གོམས་པར་

བྱས་ནས་སྲིད་པ་གསུམ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀིས་སོང་པའི་རྣམ་ཤེས་ཙམ་གི་

བདག་ཉིད་དུ་རང་རིག་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཕི་རོལ་མེད་ཀང་

དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་སྐེ་བའི་རྒྱུ་ནི། རླུང་གིས་བསྐུལ་བས་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཆུ་རླབས་

འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གི་ཆོས་ཀུན་གི་ས་བོན་

ཐམས་ཅད་པ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལ་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཤེས་པ་གཅིག་

ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ནུས་པ་སིན་པ་ལས་

དོན་སྣང་གི་རྣམ་ཤེས་དོན་གིས་དབེན་པ་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །སྦྲུལ་དུ་

འཁྲུལ་བ་ཐག་པ་ལ་ལྟོས་པ་ལྟར་འཁྲུལ་བ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་གཞི་བདེན་པ་བ་དང་། 

བཏགས་ཡོད་ཐམས་ཅད་གདགས་གཞི་བདེན་པ་བ་ལ་ལྟོས་ལ་དེ་ཡང་གཞན་དབང་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་སོགས་ཕི་རོལ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་

ཀུན་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་རང་གི་བག་ཆགས་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་བ་དང་། ཀུན་གཞི་

བདེན་པར་ཡོད་པ་དང་། སྒ་རོག་གི་སྤོས་པ་ཀུན་གིས་དངོས་པོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་

བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་དེ་ཀུན་གཞི་སོགས་གཞན་དབང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་བཞི། ཕི་རོལ་མེད་པའི་

ཤེས་པ་བདེན་པ་བ་དགག་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སོང་གི་གཞན་དབང་བདེན་

པ་བ་འཇལ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་དགག་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཀུན་གི་གཞི་བདེན་པ་བ་

དགག་པ་དང་། སེམས་ཙམ་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། ཕི་དོན་མེད་པའི་ཤེས་པ་བདེན་པ་བའི་དཔེ་དགག་པ་དང་། 

རྣམ་ཤེས་ལས་དབང་དོན་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་དང་། མི་སྡུག་

པ་སོམ་པའི་ཤེས་པ་ཕི་རོལ་མེད་པའི་ཤེས་པ་བདེན་པ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། 

དོན་ཤེས་བདེན་མེད་དུ་མཚུངས་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡིད་ཤེས་

འཁྲུལ་བའི་དཔེ་དགག་པ་དང་། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་དཔེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། ཕི་རོལ་མེད་པའི་དཔེ་དི་བ་དང་། དིས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕི་

རོལ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། ཕི་རོལ་མེད་པའི་སེམས་བདེན་པ་བའི་དཔེ་དིས་

པས། དེའི་ལན་དུ་རི་ལམ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགག་པ་མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་བསམ་བྱ་ཞེས་པ་རྐང་པ་ཕེད་དང་གསུམ་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། རི་ལམ་ཕི་རོལ་མེད་པའི་ཤེས་པ་བདེན་པའི་དཔེར་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་ལ་

འཆད་འགྱུར་གི་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར་དང་། ངེད་དབུ་མ་པའི་ངོར་དེ་ཕི་རོལ་

མེད་པའི་ཤེས་པ་བདེན་པ་བའི་མཐུན་དཔེར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

ཕི་དོན་དང་ཤེས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་མཚུངས་པར་བསན་པ་དང་། མི་

མཚུངས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། རི་ལམ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ན་ཤེས་པ་རང་མཚན་པ་ཡོད་དེ། སད་པའི་ཚེ་ངས་རི་ལམ་དུ་འདི་ལྟ་བུ་མཐོང་ངོ་

སམ་པའི་ཡུལ་ཅན་དན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་སམ་ན། རི་ལམ་ན་ཕི་རོལ་ཡང་ཡོད་པར་

ཐལ། གཟུགས་མཐོང་ངོ་སམ་པའི་ཡུལ་དན་པའང་སད་པའི་ཚེ་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་

རྐང་པ་བཞི་སེ། རི་ལམ་གི་ཚེ་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་མེད་དེ། མིག་ཤེས་མེད་པའི་

ཕིར། དོན་དུ་ཞེན་པའི་བོ་ཟློག་ཏུ་མེད་པས་ཡིད་དེ་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སད་པའི་

ཚེ་ཡང་ཕི་རོལ་མེད་པའི་ཤེས་པ་རང་མཚན་པ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། 

རི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ན་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཀ་བདེན་མེད་དུ་མཚུངས་

པ་དང་། སད་དུས་ཀང་དེ་དང་འད་བར་བསན་པ། དོན་དང་ཤེས་པ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་ཡོད་མེད་མི་མཚུངས་པའི་སྐབས་མི་སྲིད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། མིག་གི་དབང་དོན་ལ་སྦྱར་བ་དང་། དབང་དོན་ལྷག་མའང་དེ་དང་མཚུངས་

པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རི་ལམ་

དུ་ཕི་རོལ་རང་མཚན་མེད་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཡང་རང་མཚན་པ་མེད་པར་ཐལ། 

སད་པའི་ཚེ་མིག་དང་གཟུགས་དང་ཡིད་གསུམ་སྣང་བ་བཞིན་དུ་རི་ལམ་གི་ངོར་

ཡང་གསུམ་པོ་དམིགས་ལ་དེའི་ཚེ་མིག་གཟུགས་བདེན་པ་བ་མེད་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་

ཤེས་ཀང་བདེན་པ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། རྣ་སོགས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་

ལྷག་མ་རྣམས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ལ་བདེན་རྫུན་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་

ཐལ། བདེན་མེད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། རི་ལམ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རི་ལམ་དུ་སད་པའི་ཚེ་ཡང་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་བདེན་

རྫུན་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། བདེན་མེད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། 

འདི་ན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དང་ཤེས་པ་དུས་ནམ་ཡང་བདེན་

རྫུན་མཚུངས་པར་ཐལ། མ་རིག་པའི་གཉིད་ལས་མ་སད་ཅིང་གཉིད་ཐ་མལ་པ་ལས་

སད་པའི་ཚེ་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་རི་ལམ་གི་ངོར་ཡང་

གསུམ་པོ་ཡོད་ལ་སད་པའི་ཚེ་རི་ལམ་གི་གསུམ་མེད་པ་བཞིན་དུ་མ་རིག་པའི་

གཉིད་ལས་སད་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ངོར་ཐ་མལ་པའི་སད་དུས་ཀི་

གསུམ་པོ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་དཔེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། རབ་རིབ་ཅན་གི་

ཤེས་པ་ཕི་རོལ་མེད་པའི་ཤེས་པ་རང་མཚན་པའི་དཔེར་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

དང་། དེ་དཔེར་བཀོད་པ་ལ་གནོད་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབང་པོ་ཞེས་པ་རྐང་

པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རབ་རིབ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཕི་རོལ་མེད་པའི་ཤེས་པ་བདེན་

པ་བའི་དཔེར་མི་རུང་བར་ཐལ། རབ་རིབ་ཅན་གི་ངོར་སྐྲ་ཤད་དང་དེར་སྣང་གི་བོ་

གཉིས་ཀ་བདེན་པར་སྣང་བར་དམིགས་ལ། རབ་རིབ་མེད་པའི་ངོར་གཉིས་ཀའི་སྣང་

བ་ལོག་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། སྐོན་སྤོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་

ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། མཁར་གཞོང་སོགས་སུ་རབ་རིབ་མེད་པས་

བལྟས་པའི་ཚེ་སྐྲར་སྣང་གི་བོ་ཡོད་པར་ཐལ། དེར་སྐྲ་ཤད་མེད་ཀང་སྐྲར་སྣང་གི་བོ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཕི་རོལ་མེད་པའི་རྣམ་ཤེས་བདེན་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

པ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཡོད་ན་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་

རྐང་པ་གསུམ་སེ། སྐྲ་ཤད་རང་མཚན་པ་ཡོད་མེད་ཀི་དབང་གིས་དེར་སྣང་གི་བོ་སྐེ་

མི་སྐེ་ཡིན་ན་སྐོན་དེར་འགྱུར་ཡང་། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་མོད། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། ཀུན་གཞི་

ལ་ཡོད་པའི་སྐྲར་སྣང་གི་བོ་སྐེ་བའི་ནུས་པ་སིན་མ་སིན་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། ནུས་དེ་

ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ནུས་པ་རང་མཚན་པའི་དབང་གིས་

སྐྲར་སྣང་གི་བོ་སྐེ་བ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ནུས་པ་རང་མཚན་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྣམ་ཤེས་ད་ལྟར་བ་དང་འབེལ་བ་དང་མ་འོངས་པ་དང་འབེལ་

བ་དང་། འདས་པ་དང་འབེལ་བའི་ནུས་པ་རང་མཚན་པ་མི་སྲིད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

སྐེས་ལ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་ཤེས་ད་ལྟར་བའི་རང་དུས་ན་

དེ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་རང་མཚན་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་རྣམ་ཤེས་དེ་རྒྱུ་མེད་

པའམ་རྒྱུས་སྐེད་པ་དགོས་མེད་དུ་ཐལ་བའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། རྣམ་ཤེས་འབྱུང་འགྱུར་ལ་བསམ་

ནས་ནུས་པ་ཁས་ལེན་པ་མི་འཐད་པ་དང་། ནུས་པ་དང་རྣམ་ཤེས་ཀི་གྲུབ་པ་ཕན་

ཚུན་བརེན་ན་གཞན་དབང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཉམས་པའོ། །དང་པོ་ནི། མ་སྐེས་

ཞེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་ཤེས་མ་འོངས་པ་དང་འབེལ་བའི་ནུས་

པ་རང་མཚན་པ་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ནུས་པ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་རྣམ་

ཤེས་ཁྱད་ཆོས་དང་ནུས་པ་ཁྱད་གཞི་ཡིན་ལ། རྣམ་ཤེས་མ་འོངས་པ་ད་དུང་མ་
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སྐེས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱད་པར་གི་ཆོས་མེད་པར་ཁྱད་པར་གི་

གཞི་མེད་པའི་ཕིར། དེ་མ་གྲུབ་སམ་ན། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལའང་ནུས་པ་དེ་ཡོད་པར་

ཐལ། རྣམ་ཤེས་མེད་པར་དེའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་གི་ནུས་པ་རང་མཚན་པ་ཡོད་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་ཤེས་འབྱུང་

འགྱུར་གི་ནུས་པ་བདེན་པ་བ་མེད་པར་ཐལ། ནུས་པ་བདེན་པ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཕན་ཚུན་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་དབང་རང་

བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རྣམ་ཤེས་དང་ནུས་པ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་

དགོས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། འབེལ་མེད་གཞན་གི་ནུས་པ་ལས་གཞན་འབྱུང་བར་

ཐལ་བ་དང་། འདོད་ན་གནོད་པ་བསན་པ་དང་། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། འབེལ་མེད་གཞན་གི་ནུས་པ་ལས་

གཞན་འབྱུང་བར་ཐལ། རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་འགག་བཞིན་པས་བཞག་པའི་ནུས་པ་སིན་

པ་ལས་རྣམ་ཤེས་ཕི་མ་གཞན་འབྱུང་བ་གང་ཞིག རྣམ་ཤེས་སྔ་ཕི་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། སྔ་མ་

འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུར་གྱུར་མ་གྱུར་ཀུན་ལས་འབས་བུར་གྱུར་མ་གྱུར་ཀུན་

སྐེ་བར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་

ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་ཕེད་དང་གསུམ་སེ། རྒྱུན་ཅན་རྣམ་ཤེས་སྔ་ཕི་ཐ་དད་ཀང་རྒྱུན་

གཅིག་པས་སྔ་མའི་ནུས་པ་ལས་ཕི་མ་འབྱུང་བ་མི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

གཉིས། སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པ་དང་། དཔེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་

ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་ཕེད་དང་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་ཤེས་སྔ་ཕི་ལ་རྒྱུན་རང་

མཚན་པ་གཅིག་རེས་སུ་འགོ་བ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པར་ཐལ། དེ་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ནི། བྱམས་པ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། བྱམས་པ་དང་ཉེར་སྦས་ཆོས་

ཅན། རྒྱུད་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབེལ་མེད་ཀི་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་

དུ་རྣམ་ཤེས་སྔ་ཕི་ཡང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་མི་རིགས་པར་ཐལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

ཐ་དད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རྣམ་ཤེས་ལས་དབང་དོན་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་

པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མིག་བོ་ཞེས་པ་

ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་སེ། བདག་རྐེན་དབང་པོ་འཇོག་ཚུལ་ནི། ཀུན་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་

རྣམ་ཤེས་སྐེད་པའི་ནུས་པ་སིན་པ་ལས་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་སྐེ་ལ། མིག་ཤེས་ཀི་

དངོས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ནུས་པ་དེ་ལ་མིག་གི་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་ཡི། རྣམ་ཤེས་

ལས་ངོ ་བོ ་ཐ ་དད་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ་དབང་པོ ་གཞན་ལྔ་ཡང་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དམིགས་རྐེན་འཇོག་ཚུལ་ནི། ཀེང་ཤུ་ཀ་ལ་སོགས་པའི་ཕི་རོལ་གི་ཚོན་

གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་དམར་པོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐེ་བ་བཞིན་དུ་མིག་

སོགས་དབང་པོ་ལས་མ་བྱུང་བའི་རྣམ་རིག་རྣམས་ཀང་ཕི་རོལ་གི་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་

མེད་པར་དོན་དུ་ཞེན་པའི་ས་བོན་སིན་པ་ལས་དོན་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ལ། 

དེ་མ་རོགས་པར་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། རི་ལམ་ན་ཕི་རོལ་གི་

གང་པོ་ཆེ་སོགས་མེད་པར་དེར་སྣང་གི་ནུས་པ་སིན་པ་ལས་དེའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་
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སེམས་འབྱུང་བ་ལྟར་སད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡིན་པས། ཕི་རོལ་མེད་ཀང་སེམས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རི་ལམ་དུ་མིག་མེད་པར་སྔོ་སོགས་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་

པ་སྐེ་ན་ལོང་བ་ལ་ཡང་སད་པའི་ཚེ་དེ་ལྟར་སྐེ་བར་ཐལ་བ་དང་། དེའི་སྐོན་སྤོང་དགག་

པ་དང་། དངོས་སྨྲ་བའི་རོད་པ་དེ་དག་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པས་ཀང་

དགག་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལོང་

བ་ལའང་སད་པའི་ཚེ་ནུས་པ་སིན་པ་ལས་སྔོ་སོགས་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་སྐེ་བར་

ཐལ། རི་ལམ་གི་ཚེ་མིག་མེད་པར་སྔོ་སོགས་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་རང་མཚན་པ་

སྐེ་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། དེ་མི་མཚུངས་ཏེ། རི་

ལམ་གི་ཚེ་སྔོ་སོགས་སྣང་བའི་དྲུག་པ་ཡིད་ཀི་ཤེས་པའི་ནུས་པ་སིན་པའི་དབང་

གིས་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ལ། སད་པའི་ཚེ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ལོང་

བ་ལ་སད་པའི་ཚེ་སྔོ་སོགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་ནུས་པ་སིན་པ་མེད་པ་དེ་ལྟར་རི་

ལམ་གི་ཚེ་ཡང་སྔོ་སོགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་ནུས་པ་སིན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

ཁྱེད་ལྟར་ནའང་སྐབས་དེ་གཉིས་ཀར་མིག་དབང་མེད་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། རི་

ལམ་དུ་ཡང་གཉིད་ཤེས་པ་སྐེ་བའི་ནུས་པ་སིན་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་མེད་

པ་དེ་ལོང་བ་ལ་སད་པའི་ཚེ་སྔོ་སོགས་གསལ་སྣང་གི་ནུས་པ་སིན་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་རི་ལམ་དུ་ཡང་མིག་རྫུན་པ་ངེས་པར་ཁས་བང་དགོས་པར་ཐལ། 

དེའི་ཚེ་ཕི་རོལ་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། འདི་ཡི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྣམ་རིག་



 365  

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

པས་དངོས་པོ་རང་མཚན་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀུན་དགག་ནུས་པར་ཐལ། དེས་སྒྲུབ་

བྱེད་དུ་བཀོད་པ་ཀུན་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པར་མཐོང་བའི་ཕིར། དངོས་པོ་བདེན་

པ་བ་བཀག་པ་ལ་ལུང་གིས་གནོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ངེས་པའང་མེད་དེ། སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀིས་འགར་ཡང་དངོས་པོ་བདེན་པ་བ་ཡོད་པ་ངེས་པའི་དོན་དུ་མ་

གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་མི་སྡུག་པ་སོམ་པའི་ཤེས་པ་ཕི་རོལ་མེད་པའི་ཤེས་

པ་བདེན་པ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ། ཤེས་པ་རྫུན་པར་བསན་པ་དང་། 

བདེན་པ་བ་ལ་གནོད་པ་དགོད་པ་དང་། འཁྲུལ་བ་གཞན་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པར་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣལ་འབྱོར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ས་གཞི་

ཀེང་རུས་ཀིས་གང་བར་མཐོང་བ་དེ་ཡང་ཕི་རོལ་མེད་པའི་ཤེས་པ་བདེན་པ་བའི་

དཔེར་མི་རུང་བར་ཐལ། དེར་ཡང་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཀ་རང་བཞིན་གིས་

སྐེ་བ་མེད་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཡུལ་རྫུན་པ་ཡིད་

བྱེད་དུ་བསན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཁྱོད་ཀིས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། མི་སྡུག་པ་སོམ་

པའི་ཡུལ་དེར་མི་སྡུག་པ་མི་སོམ་པའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ཀང་ཡིད་གཏད་ན་ས་

གཞི་ཀེང་རུས་ཀིས་གང་བར་མཐོང་བར་ཐལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དང་ཡུལ་ཀུན་ལ་

སྣང་རུང་གི་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་སོགས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་ཚུལ་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཡུལ་རྫུན་པ་ཡིད་བྱེད་ཀང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔོ་སྣང་ཤེས་པ་དང་

ཡུལ་ཅན་བདེན་པ་བར་མཚུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། རབ་རིབ་ཅེས་པ་རྐང་པ་

གཉིེས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཆུ་ཀླུང་རྣག་ཁག་ཏུ་སྣང་བའི་ཡི་དྭགས་ཀི་བོ་ཡང་ཕི་རོལ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

མེད་པའི་ཤེས་པ་བདེན་པ་བའི་དཔེར་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་རབ་རིབ་ཅན་གི་ཤེས་

པ་སོགས་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། མདོར་ན་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་སེ། 

དེ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་མེད་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་བདེན་པ་བ་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་

བདེན་སོང་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སོང་གི་གཞན་དབང་བདེན་པ་བ་འཇལ་བྱེད་ཀི་

ཚད་མ་དགག་པ་ལ་བཞི། ཚད་མ་མེད་པར་ཡོད་པར་དམ་འཆའ་བ་མི་རིགས་པ་

དང་། རང་རིག་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། དེས་མ་གྲུབ་ན་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་ཡང་

མེད་པར་བསན་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་དམ་འཆའ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། གཉིས་སོང་གི་

གཞན་དབང་བདེན་པ་བ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཡོད་ཅེས་དམ་འཆའ་བ་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རང་རིག་གི་དངོས་པོ་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཉིད་ཅེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་དབང་བདེན་

པ་བ་རང་རིག་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རང་རིག་ཉིད་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ལ་རོད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། ཡུལ་མོང་བ་དང་རང་མོང་བ་

གཉིས་ཀ་ཡོད་དེ། ངས་གཟུགས་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀ་དན་པ་

ཡོད་པའི་ཕིར། དན་པའི་རགས་ཀིས་རང་རིག་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ལན་ལ་གཉིས། དན་པ་

ལ་བརགས་ནས་དགག་པ་དང་། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་དན་པ་མོང་བ་དཔོག་པ་

འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དན་པ་རང་མཚན་པ་རགས་སུ་བཀོད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

དང་མཚུངས་པ་དང་། ཁྱོད་ལྟར་ན་དན་པས་སྔར་གི་མོང་བ་དན་པ་མི་འཐད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། མ་གྲུབ་ཅེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། དན་པ་རང་མཚན་

པ་རང་རིག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དན་པ་རང་མཚན་པ་ཉིད་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར། དན་པ་ཙམ་ཡང་རང་རིག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་མེ་ལས་མེ་

ཤེལ་དཔོག་པ་ལྟར་ཁྱབ་བ་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། རང་རིག་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་གྲུབ་ཏུ་

ཆུག་ན་ཡང་ཕིས་ཀི་དན་པ་སྔར་གི་མོང་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དན་པ་

དང་མོང་བ་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་རྒྱུད་གཅིག་པ་

སོགས་ཀང་ལན་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། རང་བཞིན་གཞན་ཡིན་པའི་ཁས་བངས་ཀིས་

རྒྱུད་གཅིག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡང་འཇོམས་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལྟར་ན་སྔར་གི་

མོང་བ་ཕིས་ཀི་དན་པས་དན་པ་འཐད་པར་ཐལ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་སྔར་གི་མོང་བ་

དེ་ལས་ངས་མཐོང་ངོ་སམ་པའི་ཡུལ་ཅན་དན་པ་དང་ངས་གཟུགས་མཐོང་ངོ་སམ་

པའི་ཡུལ་དན་པ་སྐེ་བ་འཐད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་དབང་

བདེན་པ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། རང་རིག་དེ་དེ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་

མི་རུང་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་མོང་

བ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ལས་དང་བྱ་བྱེད་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། 

གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། མོ་གཤམ་གི་བུ་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་
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རིགས་པར་ཐལ། སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་དང་བལ་བའི་གཞན་དབང་བདེན་པ་བ་ཡོད་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་ཀུན་རོབ་ཀུན་གི་གཞི་བདེན་པ་བ་དགག་པ་ལ་བཞི། གཞན་དབང་

བདེན་གྲུབ་ཁས་བངས་ན་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལས་ཉམས་པ་དང་། ཐ་སད་ལས་

ཉམས་ན་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་ལས་ཉམས་པས་ཐར་པ་མི་འཐོབ་པ་དང་། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཀན་ཀར་མི་འགྱུར་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གང་ཚེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་དབང་བདེན་པ་

བ་བཏགས་ཡོད་ཀུན་གི་རྒྱུར་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞན་དབང་བདེན་པ་བ་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞན་དབང་བདེན་པར་

གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། སེམས་ཙམ་པ་ཆོས་

ཅན། བདེན་པ་གཉིས་ཀ་ལས་ཉམས་པར་ཐལ། གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཁས་བངས་

པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལྟ་བ་དེ་མ་དོར་རིང་

ལ་ཐར་པ་ཐོབ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། བདེན་པ་གཉིས་ཀ་ལས་ཉམས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཐ་སད་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ལྟ་བ་དེ་མ་དོར་བའི་

རིང་ལ་ཐར་པ་མི་འཐོབ་པར་ཐལ། ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་དུ་གྱུར་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་

རྣམ་དབྱེ་མི་ཤེས་པར་ཐར་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་འགལ་བའི་ལམ་ལ་ཞུགས་

པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ན་ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་ལས་ཉམས་ན་བདེན་

པ་གཉིས་ཀ་ལས་ཉམས་པར་ཐལ། ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་དོན་དམ་རོགས་པའི་ཐབས་སུ་

གྱུར་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ལ་གསུམ། གཞན་དབང་བདེན་པ་བ་ཁས་བངས་པ་ལྟར་ཁོ་བོ་

ཅག་གིས་ཀུན་རོབ་ཁས་མ་བངས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་ཞུགས་པའི་དག་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

བཅོམ་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་ཐ་སད་ཀུན་རོབ་མེད་པ་ལྟར་ཐ་སད་པའི་

ཚད་མའི་ངོར་ཡང་མེད་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་ཀུན་རོབ་མི་འདོད་པ་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཐ་

སད་འགོག་མི་ནུས་ཤིང་བཀག་ན་འགོག་བྱེད་ལ་གནོད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབུ་མ་པ་ཁོ་བོ་

ཅག་གིས་གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་བཀག་པ་ལྟར་ཁྱེད་ཀིས་ཀུན་རོབ་བཀག་པས། 

ཁོ་བོ་ཅག་ལ་མི་གནོད་པར་ཐལ། ཁྱེད་གཞན་དབང་བདེན་པར་འདོད་པ་ལྟར་བདག་

གིས་ཀུན་རོབ་ཁས་མ་བངས་ཀི་འཇིག་རེན་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ཐབས་སུ་

རང་བཞིན་གིས་མེད་ཀང་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་ཁས་བངས་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་

དུ་ཞུགས་པའི་དག་བཅོམ་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་ཀུན་རོབ་མེད་པ་

བཞིན་དུ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་ངོར་ཡང་མེད་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་ཡོད་པར་མི་འདོད་

པར་ཐལ། རིགས་པས་བཀག་པ་ཁས་ལེན་མི་རུང་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་

ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་ངེས་

པར་ཁས་བང་དགོས་པར་ཐལ། དེ་བཀག་པས་མི་གནོད་ན་དགག་པར་རིགས་ན་

ཡང་དེ་འགོག་བྱེད་ཉིད་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་སེམས་ཙམ་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་བསན་པ་ལ་བཞི། ས་བཅུ་པའི་

མདོའི་དགོངས་པ་བཤད་པ་དང་། དོན་སེམས་ཡོད་མེད་མཚུངས་པར་བསན་པ་

དང་། མདོ་སེ་གཞན་གི་དགོངས་པ་བཤད་པ་དང་། ལུང་དེ་དག་གི་དོན་བཤད་པ་ལ་

བརེན་ནས་དང་ངེས་ཀི་ཁྱད་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཙམ་སྒ་
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བྱེད་པ་པོ་གཞན་དགག་པའི་དོན་ཅན་དུ་བསན་པ་དང་། གཟུགས་སེམས་གཉིས་ཀི་

ནང་ནས་གཟུགས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དགག་པའི་དོན་ཅན་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། དངོས་དང་། དོན་དེ་ཉིད་ལང་གཤེགས་ཀིས་ཀང་བཤད་པར་བསན་པ་དང་། 

ལང་གཤེགས་ཀི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མངོན་གྱུར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་བཀག་པ་

ས་བཅུ་པའི་མདོ་དེའི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མདོ་དེས་གཞན་གིས་བཏགས་

པའི་བདག་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པ་བཀག་ནས་ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཁམས་གསུམ་གི་བྱེད་པ་པོ་སེམས་ཙམ་དུ་རོགས་པར་

བསན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁམས་

གསུམ་གི་བྱེད་པ་པོ་སེམས་སུ་ཐལ། མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་སོགས་པ་

བྱེད་པ་པོར་བརགས་པའི་ལྟ་བ་ངན་པའི་”སྦྲོ
1
་མཐོན་པོ་བཅོམ་ནས་སེམས་བྱེད་པ་

པོར་བསན་པའི་ཆེད་དུ་ལང་གཤེགས་ལས། གང་ཟག་རྒྱུན་དང་ཕུང་པོ་དང་། །ཞེས་

པ་ནས། སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ངས་བཤད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་གི་རོ་རེའི་ངག་གསུངས་

པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཇི་བཞིན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ལང་གཤེགས་ཀི་ལུང་དེ་

ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་བཀག་པའི་ཕིར་དུ་ཁྱོད་སོན་པས་གསུངས་པ་མིན་ཏེ། མུ་

སེགས་རྣམས་ཀིས་བརགས་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་པོ་མིན་

པར་གཟིགས་ནས་སེམས་བྱེད་པ་པོར་བསན་པའི་ཕིར་དུ་ཁྱོད་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་བཞི། གཟུགས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དགག་པའི་དོན་ཅན་དུ་བསན་པ་

1  [མ་ཕྱི། ༢༨བ༢ན།  སྦོ      ཞོལ། ༢༦ན༦ན། སོ]
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

དངོས་དང་། དོན་དེ་ལྟར་ངེས་པར་ཁས་བངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། སེམས་

གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་དོན་དང་། གཟུགས་གཙོ་བོ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྡུས་ཏེ་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཉིད་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ས་བཅུ་པའི་

ལུང་དེ་ཕི་རོལ་བཀག་པའི་དོན་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་རོགས་པ་

རྒྱས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་ཚིག་སྔ་མ་མི་མངོན་པར་བྱས་ནས་བསད་པ་བཞིན་དུ་

གཟུགས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་བཀག་ནས་སེམས་གཙོ་བོར་བསན་པའི་ཕིར་དུ་མདོ་དེ་

ལས་སེམས་ཙམ་མོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སོན་པས་མདོ་དེ་

ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ། མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་ལས་སྐེ་བའི་ལྟོས་ཆོས་སུ་གསུངས་

པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། སེམས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་མཁྱེན་ནས་ཕི་རོལ་བཀག་

པ་མདོ་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། སེམས་ཉིད་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། 

དེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སེམས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སེམས་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་རྣམས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་ལས་བྱུང་

ཞིང་། ལས་ཀང་སེམས་ཀི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་གི་དབང་གིས་གསོག་པར་བྱེད་ཀི་

སེམས་མེད་པ་ལ་ལས་གསོག་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བཤད་མ་ཐག་པའི་ས་

བཅུ་པ་དང་ལང་གཤེགས་ཀི་མདོ་དེ་དག་གིས་སེམས་ལས་གཞན་པའི་བདག་ལ་

སོགས་པ་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པ་བཀག་གི །ཕི་རོལ་བཀག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་

ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པ་བཀག་པ་དང་། གཟུགས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་བཀག་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ནས་སེམས་གཙོ་བོའི་དོན་ཅན་དུ་བསན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་

གསུམ། བདེན་གཉིས་གང་དུ་ཡང་དོན་སེམས་ཡོད་མེད་དབྱེ་མི་ནུས་པར་རིགས་

པས་སྒྲུབ་པ་དང་། ལུང་ལ་བརེན་ནས་ཀང་རོགས་པར་བྱ་བ་དང་། ལུང་རིགས་ཀིས་

གྲུབ་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་མཉམ་གཞག་བཀག་ནས་གཞན་དབང་བདེན་པ་བ་མི་

འགྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འཇིག་རེན་པ་ཡི་ཞེས་པ་རྐང་པ་དྲུག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གི་

དོན་དང་སེམས་གཉིས་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཐ་སད་

པའི་ཚད་མའི་ངོར་གཉིས་ཀ་ཡོད་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་

གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེ་དག་ཅེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་

ཅན། ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཅིང་སེམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པར་འདོད་པ་

མི་རིགས་པར་ཐལ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདོར་དེ་གཉིས་ཀ་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་བཀག་ཅིང་། ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས་དེ་གཉིས་ཀ་རང་སྤིའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་སོ་ནས་གྲུབ་པ་མཚུངས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། བདེན་གཉིས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

བཞེད་པའི་བདེན་གཉིས་བཀག་ནས་གཞན་དབང་གི་ཤེས་པ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། 

གཞན་དབང་བདེན་པ་བ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞན་དབང་བདེན་པ་བར་

སྒྲུབ་པའི་ངལ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མཐའ་དག་དོན་དམ་པར་མ་སྐེས་

ཤིང་ཐ་སད་དུ་སྐེས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཕི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མེད་དེ། །ཞེས་སོགས་དང་དོན་དུ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

བཤད་པ་དང་། དེ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཇི་ལྟར་ནད་པ་ན་བ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀི་ལུང་འདིས་

ལུང་སྔ་མ་དང་དེ་དང་རིགས་མཚུངས་པ་གཞན་ཡང་དང་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་

ནི། མདོ་སེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཕི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མེད་དེ། །ཞེས་པ་ནས། 

སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ངས་བཤད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་གི་ལུང་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་བཀག་

པ་མདོ་དེའི་དོན་ཡིན་ཀང་སྦྱིར་ཕི་རོལ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་མིན་ཏེ། ཁྱོད་དོན་ལ་ཞེན་

ནས་ཉོན་མོངས་ལྷག་པར་སྐེ་བ་འགའ་ཞིག་གི་ཆགས་པ་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་སོན་

པས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡིན་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། 

འདི་ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ལུང་དེ་དང་

དོན་དུ་ཐལ། དེ་དང་དོན་དུ་སོན་པས་གསུངས་ཤིང་རིགས་པས་ཀང་འཐད་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། དང་དོན་དུ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་

ནི། རྣམ་པ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ལུང་སྔ་མ་དེ་དག་དང་དོན་དུ་

ཐལ། ལུང་དེ་དག་དང་ཀུན་བཏགས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་དང་གཞན་དབང་དང་

ཡོངས་གྲུབ་རང་བཞིན་གི་ཡོད་པ་དང་། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་སོགས་ཡོད་པར་

སོན་པའི་དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་ལ་སོགས་པའི་མདོ་སེ་གཞན་ཡང་ཇི་ལྟར་ནད་པ་

ཞེས་པའི་ལུང་འདིས་དང་དོན་དུ་གསལ་བར་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཤེས་བྱ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སོན་པས་དང་པོར་

དོན་གིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་བྱ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་དགག་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། དོན་གིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་བྱ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་ན། 

ཤེས་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡང་རིམ་གིས་རོགས་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

རིམ་གིས་རོགས་པར་ཐལ། དོན་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་ན་ཤེས་པ་རང་བཞིན་

མེད་པར་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

ལུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བརེན་ནས། རྣམ་དཔོད་ཅན་གིས་དང་ངེས་ཀི་ཁྱད་པར་རོགས་

པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་དཔོད་ཅན་གིས་དོན་གཞན་དུ་དངས་མི་

དགོས་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་དངོས་སུ་སོན་པའི་མདོ་ངེས་པའི་དོན་དང་། དོན་དེ་

ལས་གོང་དུ་གནས་ལུགས་གཞན་ཡོད་པར་དངས་ཏེ་བཤད་དགོས་པའི་མདོ་དང་

བའི་དོན་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས་སྐེ་

བ་དགག་པ་ལ་གཉིས། སྔར་བཤད་པའི་བཀའ་འགྱུར། རིགས་པས་ཁེགས་པར་

བསན་པ་དང་། རིགས་པ་གཞན་གིས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཉིས་ལས་ཞེས་པ་

རྐང་པ་གསུམ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས་སྐེ་བ་མི་རིགས་པར་

ཐལ། དེ་ལ་བདག་གཞན་རེ་རེ་བ་ལས་སྐེ་བ་བཀག་པའི་རིགས་པས་གནོད་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་རེ་རེ་བ་ལས་ཀང་སྐེ་བ་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་དང་ཐ་སད་

དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་

རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་ལས་སྐེ་བ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། དེ་ཡ་གལ་རེ་རེ་བ་ལས་སྐེ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་རྒྱུ་མེད་

ལས་སྐེ་བ་དགག་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང་། འཇིག་རེན་སྔ་ཕིའི་རྒྱུ་འབས་

མེད་པ་བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་འབས་འཆོལ་བར་ཐལ་བ་དང་། 

མཐོང་བ་དང་འགལ་བར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཆོས་ཅན། རྒྱུར་གྱུར་མ་གྱུར་ཀུན་ལས་འབས་བུར་གྱུར་མ་གྱུར་ཀུན་སྐེ་བར་ཐལ། 

འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཞིང་ལས་སོགས་ལ་འབད་པ་བྱེད་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་། ར་བྱའི་མདོངས་ཁ་སོགས་མཐོང་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། འབས་འབྱུང་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་

པ་རྣམས་སོན་ཐོག་སོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཞིང་ལས་སོགས་ལ་འབད་པ་དོན་མེད་པར་

ཐལ། འབས་བུ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་

རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། འགོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་ཨུཏྤ་ལ་ལྟར་

མངོན་སུམ་ཚད་མས་བཟུང་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། འགོ་བ་འདི་དག་ཀུན་རྒྱུས་སོང་

པའི་ཕིར། དེས་ན་རྒྱང་ཕན་ཁྱོད་རང་གི་སྔོ་སོགས་སྣང་བའི་བོ་ལྟར་འགོ་བ་འདི་ཀུན་

ཡང་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་ཐལ། དེ་ལྟ་མིན་ན་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱང་ཕན་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་གི་བྱུང་ཚུལ་ལ་རོངས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དང་། འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་འགོག་པའི་ཚེ་ལོག་ལྟ་ཅན་དུ་རགས་ཀིས་གྲུབ་

པ་དང་། དེའི་དཔེ་མ་གྲུབ་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འབྱུང་བ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། 

དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱང་ཕན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་ལ་རོངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། ཤིན་ཏུ་རགས་པའི་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནས་ལུགས་ལ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

རོངས་ཤིང་མཐོང་བའི་རྒྱུ་ཙམ་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་བར་འདོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འཇིག་རེན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། རྒྱང་ཕན་ཆོས་ཅན། འཇིག་

རེན་ཕ་རོལ་འགོག་པའི་ཚེ་ལོག་ལྟ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ལོག་ལྟའི་རྣམ་པའི་རེན་དུ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

མཚུངས་པའི་ལུས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་འབྱུང་བཞི་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་

དེའི་ཚེ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། འབྱུང་བ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། སྔར་མ་བཀག་པའི་འབྱུང་བ་བདེན་པ་བར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། 

གོང་དུ་འབྱུང་བ་བདེན་པ་བ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་

བཀག་པའི་སོ་ནས་དངོས་པོ་མཐའ་དག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་རྒྱས་པར་

བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེས་ན་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པར་བསན་པ་ལ་

གཉིས། དངོས་དང་། རོད་སྤོང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། 

དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་དང་བལ་ཏེ། མཐའ་བཞིའི་སྐེ་

བས་སོང་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་བྱིས་པ་རྣམས་

ཀིས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དེ་ཉིད་རོགས་པར་ཐལ་བ་སྤོང་བ་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མེད་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་ཐལ་བ་སྤོང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡོད་བཞིན་དུ་མི་རོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། 

མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ཡུལ་རྣམས་ལོག་པར་སྣང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཡུལ་ཕིན་

ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་པ་ལས་འཁྲུལ་བ་དེ་དག་ཟློག་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གང་གིས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མཐའ་དག་གདོད་ནས་

རང་བཞིན་གིས་དབེན་པར་བྱིས་པ་རྣམས་ཀིས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་མི་རོགས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཆར་སྤིན་འཐུག་པོ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་

གཏི་མུག་གི་སྒིབ་པའི་དབང་གིས་མི་རོགས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བྱིས་པ་རྣམས་ཀིས་རབ་རིབ་ཀི་མཐུས་སྐྲ་ཤད་སྣང་

བ་སོགས་ལྟར་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

བྱིས་པ་རྣམས་གཏི་མུག་གི་དབང་གིས་རྒྱུད་བཅིངས་པའི་ཕིར།

 གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཇི་སྐད་བཤད་

པའི་འཁྲུལ་བ་ལྡོག་པ་ལ་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རོགས་དགོས་ཏེ། 

མི་མཁས་པ་རྣམས་གཏི་མུག་གི་དབང་གིས་དགེ་མི་དགེའི་ལས་མངོན་པར་འདུ་

བྱས་ནས་འཁོར་བར་འཁོར་ལ། མཁས་པ་རྣམས་སོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

ནས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་རོད་པ་དང་ལན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་

མེད་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ན་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་

ཕིར། རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན་ལན་ལ་གསུམ། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཀན་ཀ་དེ་མི་

རིགས་པ་དང་། མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དངོས་པོ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མ་

གྲུབ་ཀང་ཐ་སད་དུ་མོ་གཤམ་གི་བུ་དང་མི་མཚུངས་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཐོག་མར་རབ་རིབ་ཅན་ལ་བརྒལ་ཞིང་བརགས་པར་བྱ་རིགས་པ་དང་། 

ཡིད་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་ཁྱོད་རང་གི་བོ་འཁྲུལ་བའི་སྐེ་ཚུལ་ལ་བརྒལ་བརག་བྱ་

རིགས་པ་དང་། དེ་ལྟར་བརགས་ན་ཁྱོད་རང་གིས་བཀོད་པའི་ཁྱབ་པ་དེ་ཁྱོད་རང་

ཉིད་ལ་མ་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གང་དག་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

རོད་པ་དེ་ཐོག་མར་རབ་རིབ་ཅན་ལ་བརད་པར་བྱ་སེ། ཐོག་མར་རབ་རིབ་ཀིས་མིག་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཉམས་པ་ལ་རབ་རིབ་ཅན་ཁྱོད་ཀིས་རང་བཞིན་མེད་པར་མཚུངས་པའི་སྐྲ་ཤད་མཐོང་

ནས་མོ་གཤམ་གི་བུ་མ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེས་བརད་པར་གིས་ལ། ཕི་

ནས་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་ཅན་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་མཚུངས་པའི་མོ་གཤམ་གི་བུ་

མི་མཐོང་བར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་ཞེས་བརད་དགོས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་སྨྲ་བ་ཁྱོད་

རང་ཉིད་ཀི་བོ་ལ་ཡང་བརྒལ་ཞིང་བརགས་པར་བྱ་བར་ཐལ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

རོད་པ་དེ་དངོས་སྨྲ་བ་ཁྱོད་རང་གི་བོ་ལ་དིས་ལ་ཁྱོད་ཀིས་མི་སྲིད་པའི་དོན་རི་ལམ་

སོགས་སུ་མཐོང་ལ་མོ་གཤམ་གི་བུ་མ་མཐོང་ཞེས་བརད་པར་མི་བྱ་ཞིང་། དེ་མི་

རིགས་པར་གྲུབ་ན་ཕིས་ངེད་ལ་ཡང་བརྒལ་ཞིང་བརགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་ལྟར་བརགས་པ་ན་

རོད་པ་དེའི་ཁྱབ་པ་ཁྱོད་རང་ཉིད་ལ་མ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གི་བོས་རང་བཞིན་

གིས་སྐེ་བ་མེད་པར་མཚུངས་པའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་གི་མོ་གཤམ་གི་བུ་

མ་མཐོང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བདེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པ་

དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མོ་གཤམ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། 

ཁོ་བོ་ཅག་དབུ་མ་པས་གཟུགས་སོགས་ཀུན་རོབ་ཏུ་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བར་ཁས་

བངས་ནས་དོན་དམ་དུ་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་འགོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མོ་

གཤམ་གི་བུ་བདེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པ་བཞིན་དུ་

གཟུགས་སོགས་ཀང་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། འདུས་བྱས་བདེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་

མེད་པར་ཐལ། མདོ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དུས་གསུམ་དུ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་

ངེས་པའི་དོན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། བུམ་སོགས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་

རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་མོ་གཤམ་གི་བུ་དང་མཚུངས་

པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་འདི་རྣམས་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་

གཟིགས་ངོར་མེད་ཅིང་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་ངོར་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ཀུན་

རོབ་པའི་སྐེ་བ་རེན་འབེལ་དུ་བསན་པ་ལ་གསུམ། དངོས་པོ་རྣམས་མཐའ་བཞིའི་སྐེ་

བ་དང་བལ་བས་ལྟོས་ཆོས་ཙམ་གིས་སྐེ་བར་བསན་པ་དང་། རེན་འབྱུང་རང་བཞིན་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་ལྟ་ངན་མཐའ་དག་འགོག་ནུས་པ་དང་། རང་བཞིན་

གིས་ཡོད་ན་མཐར་འཛིན་གི་རོག་པ་མི་འཐད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་

ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ལྟོས་ཆོས་ཙམ་གིས་སྐེ་བར་ཐལ། 

མཐའ་བཞི་དང་བལ་བའི་སོ་ནས་སྐེ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རེན་འབྱུང་

རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་པའི་རིགས་པ་འདིས་ལྟ་ངན་གི་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་

པར་ཐལ། སོང་པ་རེན་འབེལ་གི་དོན་དུ་ཚད་མས་རོགས་ན་དངོས་པོ་མཐར་འཛིན་

གི་རོག་པས་བཟུང་བའི་དོན་དེ་དག་ཏུ་བརག་མི་ནུས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། རོག་

རྣམས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། མཐར་འཛིན་གི་རོག་པས་ཇི་ལྟར་

བཟུང་བ་རྣམས་མི་འཐད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་རོག་པ་དེ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

དག་འཐད་ཀང་བུད་ཤིང་མེད་ན་མེ་མེད་པ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་མེད་

པར་དཔད་ཟིན་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པའི་དགོས་པ་བསན་པ་ལ་བཞི། མཐར་

འཛིན་གི་རོག་པ་ལྡོག་པ་དེའི་དགོས་པར་བསན་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

རང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཀི་དཔད་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་རོད་པ་ལྷུར་ལེན་གི་ཆེད་དུ་

མཛད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཞར་ལ་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཁེགས་པ་བསན་བཅོས་མཛད་

པ་པོའི་སྐོན་མིན་པ་དང་། རོད་པ་ལྷུར་ལེན་གི་ཆེད་དུ་དཔད་པ་བྱེད་མི་རིགས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སོའི་སྐེ་བོ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། མཐར་

འཛིན་གི་རོག་པ་རྣམས་ལྡོག་པ་སོབ་དཔོན་གིས་དབུ་མའི་བསན་བཅོས་སུ་བཤད་

པའི་རྣམ་པར་དཔད་པའི་འབས་བུར་འགྱུར་ཏེ། སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་མཐར་འཛིན་གི་

རོག་པས་བཅིངས་པས་འཁོར་བར་འཁོར་ལ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

རོགས་པས་གོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བསན་བཅོས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སོབ་དཔོན་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དབུ་མའི་བསན་བཅོས་སུ་དཔད་པ་མཛད་པ་རྣམས་རོད་པ་ལྷུར་བངས་

ནས་གཞན་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་ཆེད་དུ་མཛད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གདུལ་བྱ་རྣམས་

ཀིས་རྣམ་གོལ་ཐོབ་པའི་ཕིར་དུ་མཛད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་

པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། སོབ་དཔོན་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སོབས་

ཀིས་ལྟ་བ་ངན་པའི་ལུགས་རྣམས་ཉམས་པ་སོབ་དཔོན་གི་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་

རྣམས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་སོབས་ཀིས་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཉམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། རང་གི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། 

ཆགས་སང་བསལ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔོད་པར་རིགས་ཀི་རོད་པ་ལྷུར་ལེན་གི་

ཆེད་དུ་བྱེད་པ་མི་རིགས་ཏེ། ཆགས་སང་བསལ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔད་ན་མྱུར་

དུ་གོལ་བར་འགྱུར་ལ། རང་ཕོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་། གཞན་ཕོགས་ལ་སང་བས་

ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་དཔད་ན་ཉོན་མོངས་ལྷག་པར་ཡང་འཕེལ་བའི་ཕིར། 

༼གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གི་

བདག་འགོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དེ་དགག་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཉོན་

མོངས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། གོལ་བ་དོན་གཉེར་གི་རོགས་ལྡན་སྐེས་བུ་ཆོས་ཅན། 

བདག་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཐོག་མར་གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་དགོས་ཏེ། ཆགས་

སོགས་ཉོན་མོངས་དང་སྐེ་རྒ་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་རྣམས་ཀི་ར་བ་འཇིག་ཚོགས་ལ་

ལྟ་བ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་ཀང་འཇིག་ལྟའི་ཞེན་ཡུལ་དུ་མཐོང་ཞིང་ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་ལས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པར་ས་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གང་ཟག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་དང་། 

ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་བསན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱུ་

འབས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དགག་པ་

རྒྱས་པར་བསན་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕུང་པོ་ལས་དོན་

གཞན་པའི་བདག་དང་དངོས་པོ་གཅིག་པའི་མུ་གཉིས་དགག་པ་དང་། རེན་དང་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

བརེན་པའི་མུ་གཉིས་དགག་པ་དང་། བརོད་དུ་མེད་པའི་བདག་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའི་བདག་དགག་པ་དང་། ངོ་བོ་གཅིག་པའི་

བདག་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་སེའི་ལུགས་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ནི། ཟ་པོ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། གངས་ཅན་པས་ཤེས་བྱ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔར་གངས་ངེས་

བྱས་ནས་ར་བཞི་བེམ་པོ་དང་། ར་ལྔ་པ་རིག་པ་དང་། རིག་པ་དེ་ཉིད་གང་ཟག་གི་

བདག་ཏུ་འདོད་དེ། དེ་ཡང་རྣམ་སིན་ཟ་བ་པོ་དང་། རག་པའི་དངོས་པོ་དང་། འབས་

བུ་བྱེད་པ་པོ་མིན་པ་དང་། བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་བདག་ཉིད་དུ་མེད་པ་

དང་། འགོ་འོང་གི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྔས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པར་འདོད་དོ། །དེ་

བཞིན་དུ་བྱེ་བག་པ་སོགས་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཀང་དབྱེ་བ་མི་འད་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་

རེ་ལ་བརེན་ནས་འདོད་ལུགས་སོ་སོ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་རྣམས་ཀི་ལུགས་

གཅིག་མིན་པར་རང་རང་གི་ལུགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་འདོད་ལུགས་སོ་སོ་ཐ་དད་པར་

འགྱུར་ཏེ། གངས་ཅན་གིས་ཤེས་པས་བསྡུས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་ལྡན་དུ་འདོད་ལ། ཁ་

ཅིག་བེམ་པོས་བསྡུས་པའི་བྱེད་པ་པོ་སོགས་སུ་འདོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་

གསུམ། གང་ཟག་གི་བདག་གི་ངོ་བོ་དགག་པ་དང་། ཁྱད་པར་དགག་པ་དང་། ངར་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཞེན་གཞིར་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མོ་གཤམ་ཞེས་པ་རྐང་པ་

བཞི་སེ། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་པས་ཇི་ལྟར་བརགས་པ་ལྟར་གི་བདག་གི་ངོ་

བོར་མེད་དེ། མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཆོས་ཅན། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཞེན་གཞིར་མི་རིགས་པར་ཐལ། རག་པ་གཅིག་

པུ་རང་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་ལྟ་ཞོག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་

འདོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། རགས་སྔ་མ་དེའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕི་རྒོལ་རང་ལ་གགས་པའི་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ཀིས་དགག་པ་དང་། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་

ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་པའི་བསན་བཅོས་དེ་དང་དེ་ལས་

མུ་སེགས་རྣམས་ཀིས་བསན་པའི་བདག་གི་ཁྱད་པར་རག་གཅིག་སོགས་དེར་ཡང་

ཁྱོད་མ་གྲུབ་སེ། ཁྱོད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེ་

ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོ་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་གཞན་དུ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། འཇིག་རེན་ཞེས་པ་རྐང་པ་དྲུག་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རག་

གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། 

དེ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའི་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་དང་ལྡན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

བསྐལ་པ་མང་པོར་དུད་འགོར་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྐེ་བ་བངས་པའི་གང་ཟག་དེ་དག་ལ་

ཡང་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་མཐོང་བའི་ཕིར། དེས་ན་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་གི་

བདག་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཕུང་པོ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་བདག་དགག་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་

པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕུང་པོ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་སེ། རང་སེ་ཁ་

ཅིག་ན་རེ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་གནོད་པས་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

བདག་མེད་པའི་ཕིར་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་དམིགས་པ་ཕུང་པོ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་

ཡང་ཁ་ཅིག ཕུང་པོ་ལྔ་ཁ་བདག་གི་མཚན་གཞི་དང་། ཁ་ཅིག སེམས་གཅིག་པུ་

བདག་གི་མཚན་གཞིར་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། གནོད་བྱེད་བརོད་པ་དང་། ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་པ་རང་སེས་

དངས་པའི་མདོའི་དགོངས་པར་མི་རུང་བ་དང་། བདག་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་

བཏགས་པར་མདོ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་པ་དང་། འཇིག་ལྟ་སྤང་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཆོལ་བར་ཐལ་བ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་

ཐར་པ་ཐོབ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། གཅིག་དང་དུ་མ་འཆོལ་བར་

ཐལ་བ་དང་། གཉེན་པོས་སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་འཆོལ་བར་ཐལ་བ་དང་། ལས་འབས་

འཆོལ་བར་ཐལ་བ་དང་། ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་འཆོལ་བར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གཅིག་དུས་གཅིག་ཏུ་གང་

ཟག་དུ་མར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕུང་པོ་ལྔ་གང་ཟག་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ལ་གཉིས། འཇིག་ལྟ་ས་བོན་ཆད་པའི་ཚུལ་གིས་སྤང་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་

དང་། ཆད་ལྟ་ལ་བརེན་པའི་མཐར་ལྟ་སྤང་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

བདག་ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་རས་ཡོད་དུ་ཐལ། བདེན་

པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འཇིག་ལྟ་ཀུན་ཏུ་མི་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་སྤང་བྱ་

མིན་པར་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་སྤངས་པའི་ཚུལ་གིས་སྤང་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

སྤང་བྱ་ཡིན་པ་གང་ཞིག རས་ལ་འཇུག་པས་འཛིན་སངས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། མ་ངན་འདས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཆད་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ལྟ་ལ་བརེན་པའི་མཐར་ལྟ་བོ་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འཇིག་ལྟས་བཟུང་བའི་

བདག་སྔར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་ལ་ཕིས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་མེད་པ་

འཐད་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་མ་གྲུབ་ན་བདག་ཕུང་གཅིག་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་པར་ཐལ་བ་དང་། མ་བྱས་པ་དང་

འཕད་པར་ཐལ་བ་དང་། སྐོན་སྤོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མ་ངན་འདས་ཞེས་པ་

རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྔོན་རོལ་གི་གང་ཟག་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐེ་འཇིག་བྱེད་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་ཕུང་པོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་སྐེ་འཇིག་བྱེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གང་ཟག་སྔ་ཕི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཐ་

དད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་པར་ཐལ། རྣམ་སིན་མོང་བའི་

གང་ཟག་དང་འབེལ་བ་ཅན་གི་ལས་བྱེད་པ་པོ་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གཞན་

གིས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་གིས་བསགས་པའི་ལས་ཀི་

འབས་བུ་གཞན་གིས་ཟ་བར་རིགས་པར་ཐལ། འབས་བུ་མོང་བ་པོ་དང་ལས་

སོགས་པ་པོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལ་རོད་པ་ནི། དེ་

ཉིད་ཅེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་པས་ཇི་སྐད་བཤད་

པའི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་དུ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། སྔར་རྣམས་ཞེས་པ་རྐང་པ་

གཉིས་ཏེ། རྒྱུན་ཅན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་པ་ལ་རྒྱུད་གཅིག་པ་མི་རུང་

བར་ཐལ། དེ་ལ་གོང་དུ་ཉེས་པ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བདག་ཕུང་ངོ་བོ་

གཅིག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། བཤད་ཟིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། 

འཇིག་རེན་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་ཕུང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་མི་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

རུང་བར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་རང་སེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདོད་པའི་བདག་དང་འཇིག་རེན་

མཐའ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་སོགས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལུང་བསན་ཏུ་མེད་པའི་ལུང་མ་

བསན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་གཞག་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བདེན་པ་མཐོང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལོག་ལྟ་ཅན་དུ་ཐལ་བ་

དང་ཉོན་མོངས་མི་སྤོང་བར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁྱོད་ཀི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། 

དེ་ཆོས་ཅན། བདེན་པ་མཐོང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཕུང་པོའི་དངོས་པོ་རྣམས་མེད་

པར་རོགས་པར་ཐལ། བདག་མེད་པར་རོགས་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་

སྨྲ་བ་ཁྱོད་ཀི་ལྟར་ན་སེམས་སམ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཀ་བདག་ཏུ་མི་རིགས་པར་ཐལ། རྣལ་

འབྱོར་པས་བདག་མཐའ་དག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཚེ་རག་གཅིག་

རང་དབང་ཅན་གི་བདག་མེད་པར་རོགས་ཀི། ཕུང་པོ་མེད་པར་རོགས་པར་ཁྱོད་མི་

འདོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཁྱོད་ཀི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདེན་

པ་མཐོང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཕུང་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པར་

ཐལ། རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་མེད་པར་རོགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ཆོས་ཅན། བདེན་པ་མཐོང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་ལ་ཉོན་མོངས་གོང་ནས་གོང་དུ་

འཕེལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཟུགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་དམིགས་

ནས་འཇུག་ཅིང་། གཟུགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་

པ་གཉིས་ཏེ། གང་སུ་དག་གཅིག་བདག་གོ་སམ་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་དེ་

དག་ནི། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

བལྟའོ། ཞེས་གསུངས་པས། ཕུང་པོ་ཉིད་བདག་ཏུ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། ལན་ལ་གསུམ། 

བདག་ཕུང་རང་བཞིན་གིས་གཞན་ཡིན་པ་འགོག་པ་མདོ་དེའི་དགོངས་པར་བསན་

པ་དང་། མདོ་གཞན་ལས་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་པ་དངོས་སུ་བཀག་པས་སྒྲུབ་པ་དང་། 

ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པའི་རིགས་པ་གཞན་ཡང་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དེ་ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་མདོ་དེ་ཕུང་པོ་

བདག་ཡིན་པའི་ཤེས་བྱེད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། བདག་ཕུང་རང་བཞིན་གཞན་ཡིན་

པ་བཀག་པ་མདོ་དེའི་དགོངས་པ་ཡིན་ཅིང་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཕུང་པོ་བདག་

ཡིན་པ་ལ་མདོ་གཞན་ལས་དངོས་སུ་དགག་པ་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། 

གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་པ་སྔར་གི་མདོ་

དེའི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མདོ་དེའི་དགོངས་པ་བསན་པའི་ཆེད་དུ་མདོ་

གཞན་ལས་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་པ་ལ་དངོས་སུ་དགག་པ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དཔད་པ་བདུན་གི་ནང་ནས་ཚོགས་ཀི་མུ་དགག་པ་དང་། 

དབྱིབས་ཀི་མུ་དགག་པ་དང་། ལས་བྱ་བྱེད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

ཕུང་པོའི་ཚོགས་པ་བདག་ཡིན་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་། ལུང་ངོ་། །

དང་པོ་ནི། ཕུང་པོ་ཞེས་པ་རྐང་པ་དྲུག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོའི་ཚོགས་པ་

གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་པར་ཐལ། ཕུང་པོ་གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་པ་གང་ཞིག ཕུང་

པོའི་ཡ་གལ་རེ་རེ་བ་བདག་ཡིན་པ་ལ་གཅིག་དང་དུ་མ་འཆོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་

གནོད་པ་བསན་ཟིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། བདག་ཉིད་བདག་

གི་མགོན་དང་དཔང་པོ་སོགས་སུ་གསུངས་ལ། ཚོགས་པ་རས་སུ་མེད་ཅིང་ཁྱོད་
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ལྟར་ན་རས་སུ་མེད་པ་མགོན་སོགས་སུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོའི་

ཚོགས་པ་བདག་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་ཤིང་རའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཤིང་

རར་འགྱུར་དགོས་ལ་དེ་ལ་འོག་ནས་གནོད་པ་སོན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། མདོ་

ལས་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོའི་ཚོགས་པ་བདག་ཏུ་མི་

རིགས་པར་ཐལ། མདོ་ལས་གང་ཟག་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དབྱིབས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་

ཅན། གཟུགས་ཅན་མ་གཏོགས་མིང་བཞིའི་ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཕུང་

པོ་ཚོགས་པའི་དབྱིབས་ཁྱད་པར་བ་བདག་ཡིན་པ་གང་ཞིག མིང་བཞིའི་ཕུང་པོ་ལ་

དབྱིབས་མེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། སྐོན་སྤོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལེན་པོ་

ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ལེན་པོ་གང་ཟག་དང་། བང་བྱ་ཕུང་པོ་

གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་རོད་པ་ནི། བྱེད་པོ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། བྱེད་པ་

པོ་མེད་ལ་ལས་ཡོད་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པས་ལས་དང་བྱེད་པོ་གཅིག་ཏུ་མི་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལན་ནི། མ་ཡིན་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བྱེད་པོ་

མེད་ལ་ལས་ཡོད་པ་སོན་པའི་བཞེད་པར་མི་རུང་བར་ཐལ། མདོ་ཁ་ཅིག་ཏུ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་བྱེད་པ་པོ་བཀག་པ་ཡིན་གི་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་མིན་

ལ། བྱེད་པ་པོ་མེད་པའི་ལས་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་དང་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཕུང་པོ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་ཕུང་པོའི་ཚོགས་པ་བདག་ཡིན་པ་དང་། ཕུང་པོ་ངར་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཞེན་གཞི་སོགས་སུ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཁམས་དྲུག་དང་ཡིད་

ཀི་ཉེ་བར་རྒྱུ་བ་བཅོ་བརྒྱད་དང་སེམས་སེམས་བྱུང་སོགས་ལ་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་

པ་ཙམ་དུ་མདོ་ལས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་འཇིག་ལྟ་སྤང་བྱ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ལ་གཉིས། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་བདག་འཛིན་

སྤོང་བ་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། འབེལ་མེད་ཀི་དཔེ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བདག་མེད་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་མེད་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་འཇིག་ལྟ་སྤོང་བ་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ། ཕུང་པོ་ལྔ་

ཀའམ་སེམས་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་

ཡིན་ཡང་། དེ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་སོ་ནས་བདག་འཛིན་གི་ས་བོན་

སྤོང་བ་མ་ཡིན་ལ། རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་

ཞེན་ཡུལ་མ་ཡིན་ཡང་། དེ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་སོ་ནས་བདག་འཛིན་

གི་ས་བོན་སྤོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། རང་ཁྱིམ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། 

ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སྔ་མ་ལ། རགས་ནི་རང་གི་ཁྱིམ་གི་རིག་ཕུག་ན་དུག་

སྦྲུལ་ཡོད་པར་དོགས་པའི་འཇིགས་པ་དེ། དེ་ན་གང་པོ་ཆེ་མེད་པར་ངེས་པས་སེལ་

བར་འདོད་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་རེན་དང་བརེན་པའི་མུ་གཉིས་

དགག་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང་། ལྡན་པའི་མུ་དགག་པ་དང་། བཀག་ཟིན་པའི་དོན་

བསྡུས་ཏེ་འཇིག་ལྟའི་གངས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕུང་པོར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་

སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རེན་



 390  

རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

དང་བརེན་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གཞན་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་འཐད་ཀང་རང་

བཞིན་གཞན་དུ་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། བདག་ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་

ཆོས་ཅན། བདག་ཕུང་པོ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་ལྡན་

ཚུལ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་གཞན་གང་

དུ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་འཇིག་ལྟ་སྤོང་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་བདག་ཅེས་པ་རྐང་

པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། འཇིག་ལྟ་ཉི་ཤར་ཡོད་དེ། གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་པ་

སོགས་དང་བལ་བའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཕུང་པོ་དེ་དང་དེ་བདག་ཡིན་པ་དང་། 

བདག་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཡོད་པ་དང་། བདག་ལ་ཕུང་པོ་

ཡོད་པ་སོགས་རྣམ་པ་བཞི་བཞིའི་སོ་ནས་ལོག་པར་འཇུག་པའི་འཇིག་ལྟ་ཡོད་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ལྟ་རི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། མདོ་ལས་འཇིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རིའི་རེ་མོ་མཐོ་བ་ཉི་ཤུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རོ་རེས་བཅོམ་ནས་རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པའི་འབས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་འཇིག་ལྟ་བཅོམ་པའི་

སོ་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར།

 གསུམ་པ་བརོད་དུ་མེད་པའི་བདག་དགག་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་

དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། མང་པོས་བཀུར་པ་

ཁ་ཅིག་ན་རེ། གང་ཟག་ནི་ཕུང་པོ་དང་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དང་རག་མི་རག་སོགས་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་ཅིང་རས་སུ་ཡོད་དེ། བྱེད་པ་པོ་དང་ཟ་བ་པོ་དང་བཅིངས་

གོལ་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཕིར། རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་ཡང་

རྣམ་ཤེས་དྲུག་གི་སོ་ནས་ཤེས་བྱ་དང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཞི་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་

འདོད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རས་སུ་གྲུབ་ན་བརོད་དུ་མེད་པ་འགལ་བ་དང་། 

གང་དུའང་བརོད་དུ་མེད་ན་བཏགས་ཡོད་དུ་བསན་པ་དང་། དངོས་པོའི་ཆོས་གཉིས་

དང་བལ་བས་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་

བཞི་སེ། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སེམས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་ཡང་བརོད་དུ་

མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པ་

དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་

མ་གྲུབ་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་ཐལ། བུམ་པ་དང་རང་གི་ཆ་ཤས་གཟུགས་སོགས་

ལྟར་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་དང་། གཞན་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཆོས་

ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཁྱོད་ཀིས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དངོས་པོའི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

དང་གཞན་གཉིས་ཀ་དང་བལ་ནས། གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ཕིར་ངར་འཛིན་ཞེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་སེ། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ན་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་གཞི་ཕུང་

པོ་དང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཐ་དད་དང་རེན་བརེན་པ་དང་ལྡན་པ་

སོགས་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་དཔད་པ་ན་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གང་ཟག་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་

བསན་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་

ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

ཀང་གང་ཟག་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བ་དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དཔེ་སྒྲུབ་པ་དང་། དོན་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

ཤིང་ར་རང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་མཐའ་བདུན་པོ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་བསན་

པ་དང་། ཚོགས་པ་དང་དབྱིབས་ཀི་མུ་བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པ་དང་། ཤིང་རའི་ཐ་སད་

ཉམས་པའི་ཉེས་པ་ཁྱོད་ལ་འཇུག་གི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་མི་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཤིང་

ར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་ཕུང་པོ་ལས་རང་བཞིན་གཅིག་ཐ་

དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་བསན་པ་བཞིན་དུ་ཤིང་ར་ཡང་རང་གི་ཡན་ལག་ལ་

ལྟོས་ཏེ་མཐའ་བདུན་པོ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཤིང་ར་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཚོགས་པའི་མུ་དགག་པ་དང་། 

དབྱིབས་ཀི་མུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་

ཅན། ཤིང་རའི་ཡན་ལག་སོ་སོར་ཕལ་ནས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པའི་འདུས་པ་དེ་

ཡང་ཤིང་ར་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་རའི་ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་ཤིང་ར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཕིར་

ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཚོགས་པར་མ་ཟད་དབྱིབས་ཀང་ཤིང་རར་

མི་རིགས་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་ཤིང་ར་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་དེ་



 393  

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

མ་གྲུབ་ན་ཡན་ལག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་དབྱིབས་ཤིང་ར་ཡིན་པ་དགག་པ་དང་། ཡན་

ལག་ཚོགས་པའི་དབྱིབས་ཤིང་ར་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྔར་ཤིང་

ར་མ་བསྒིགས་པའི་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་ཤིང་ར་ཡིན་པ་དགག་

པ་དང་། དེ་དང་མི་འད་བའི་ཡན་ལག་གི་དབྱིབས་ཤིང་ར་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ནི། ཁྱོད་དབྱིབས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཤིང་རའི་ཡན་ལག་སོ་

སོར་ཕེ་བའི་དུས་ན་ཤིང་ར་མེད་པ་ལྟར་ཡན་ལག་བསྒིགས་པའི་དུས་ན་ཡང་ཤིང་ར་

མེད་”པར་
1
ཐལ། མ་བསྒིགས་པའི་དུས་ཀི་ཡན་ལག་གི་དབྱིབས་ཁོ་ན་ཤིང་ར་ཡིན་

གི་དེ་མ་ཡིན་པའི་དབྱིབས་ཀི་ཁྱད་པར་ཤིང་རར་བཞག་པ་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ནི། ད་ལྟ་གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཤིང་ར་མ་བསྒིགས་པའི་

དུས་ཀི་ཡན་ལག་གི་དབྱིབས་ལས་རང་བཞིན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་གི་

དབྱིབས་ཀང་ཤིང་རར་མི་རུང་བར་ཐལ། བསྒིགས་པའི་དུས་ཀི་ཡན་ལག་གི་

དབྱིབས་ལ་མ་བསྒིགས་པའི་དུས་དང་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་གཞན་ཡོད་ན་དམིགས་

སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཚོགས་པ་རས་སུ་མེད་པས་དེ་ལ་བརེན་པའི་དབྱིབས་

ཤིང་ར་རང་མཚན་པར་མི་རུང་བ་དང་། འདིར་རྫུན་པ་ལ་བརེན་ནས་རྫུན་པ་འདོགས་

པར་ཁས་ལེན་ན་ཐམས་ཅད་དེ་དང་འད་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དང་། དཔེ་དེས་

གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། 

1  [མ་ཕྱི། ༤༠བ༦ན།  པར་   ཞོལ། ༣༦ན༥ན།   -པར་]
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དེ་ཆོས་ཅན། ཤིང་རའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པའི་དབྱིབས་རང་མཚན་པ་ཤིང་རར་མི་

རུང་བར་ཐལ། ཚོགས་པ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པས་དེ་ལ་བརེན་པའི་དབྱིབས་

ཀང་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཁྱོད་ཀི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་

སེ། དེ་ཆོས་ཅན། མ་རིག་པ་སོགས་རྫུན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ལས་འདུ་བྱེད་སོགས་

རྫུན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཁོ་ན་སྐེ་བར་ཐལ། ཚོགས་པ་རྫུན་པ་ལ་བརེན་པའི་

དབྱིབས་རྫུན་པ་ཤིང་རར་རིགས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། འདིས་ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཤིང་རའི་དཔེས་

རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཚོགས་པ་ལ་བུམ་པའི་བོ་སྐེ་བར་འདོད་པ་ཡང་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཤིང་རའི་དཔེས་བུམ་པའི་ཡན་ལག་གི་ཚོགས་པ་བུམ་པ་ཡིན་པའང་དོན་གིས་

བཀག་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་རང་མཚན་པ་ཤིང་

ར་དང་བུམ་པ་སོགས་སུ་མི་རིགས་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་

གིས་སྐེ་བ་མེད་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ཤིང་རའི་ཐ་སད་ཉམས་པའི་

ཉེས་པ་ཁྱོད་ལ་འཇུག་གི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་མི་འཇུག་པ་ལ་གསུམ། རྣམ་བདུན་གིས་

དཔད་པའི་ཚེ་བདེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་ཤིང་ར་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་ཀང་རང་གི་

ཡན་ལག་ལ་བརེན་ནས་ཐ་སད་འཐད་པ་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་ངེས་པར་ཁས་

བངས་དགོས་པ་དང་། དཔད་པ་བདུན་ལ་བརེན་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདེ་བག་ཏུ་

རོགས་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་

བདུན་གིས་དཔད་ན་བདེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་ཤིང་ར་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་ཀང་

ཤིང་རའི་ཐ་སད་ཉམས་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཀང་རང་གི་ཡན་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ལག་ལ་བརེན་ནས་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་ལམ་ནས་དངས་ཏེ་འཇོག་ནུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་

ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤིང་ར་དགག་མི་ནུས་ཤིང་ངེས་པར་ཁས་བངས་དགོས་པར་ཐལ། 

ཤིང་ར་རང་གི་ཡན་ལག་སོགས་ལ་ལྟོས་ནས་ཡན་ལག་ཅན་སོགས་སུ་ཐ་སད་པའི་

ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། ཤིང་ར་མེད་ཀང་དེའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་

ཡོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་བདུན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། 

བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཞག་འདིར་བཤད་པ་བཞིན་ངེས་པར་ཁས་བངས་དགོས་

པར་ཐལ། ཤིང་ར་སོགས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་མེད་རྣམ་པ་བདུན་གི་དཔད་པ་ལ་

བརེན་ནས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་ནུས་ཤིང་། ཀུན་རོབ་བདེན་

པའི་རྣམ་གཞག་ཀང་འཐད་པར་རོགས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཤིང་ར་ཞེས་པ་རྐང་

པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ཅན་ཤིང་ར་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་དེའི་ཡན་

ལག་ཚོགས་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའང་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཤིང་ར་ཚིག་ན་དེའི་

ཡན་ལག་ཚིག་པ་བཞིན་དུ་ཤིང་ར་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་

མེས་ཤིང་རའི་ཡན་ལག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་འཇོམས་

ནུས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དོན་ལ་སྦྱར་བ་ལ་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་

པ་དང་། དངོས་པོ་གཞན་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི། ཕུང་སོགས་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་ལེན་པ་པོ་སོགས་སུ་

འཐད་པ་དང་། སྤོས་པའི་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དང་། དེར་མ་གྲུབ་ཀང་བདེན་
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པར་སྣང་བ་གཏི་མུག་གི་དབང་གིས་ཡིན་པ་དང་། བདག་དང་བདག་གི་བ་རང་

བཞིན་མེད་པར་རོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་

ནི། དེ་བཞིན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཤིང་ར་ལྟར་ཕུང་པོ་སོགས་ལ་

བརེན་ནས་གང་ཟག་ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་དང་བྱེད་པ་པོ་དང་། ཕུང་པོ་ཉེ་བར་བངས་བྱ་

དང་ལས་སོགས་སུ་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ནི། དངོས་ཡོད་མིན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། རག་མི་རག་

སོགས་མཐའ་གང་དུ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བདེན་པའི་དངོས་པོ་

མེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། གང་ལ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མ་གྲུབ་

ཀང་བོ་འཁྲུལ་བ་ལ་བདེན་པར་སྣང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་

སྐེས་ཀིས་བསྡུས་པའི་གཏི་མུག་གི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་སྣང་བའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། 

གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་ཡང་རང་བཞིན་

གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བདག་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། བྱེད་

པ་པོ་མེད་པའི་ལས་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། རྣལ་འབྱོར་པ་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ཐར་པ་

འཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བདག་དང་བདག་གི་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་པོ་གཞན་ཡང་ཤིང་ར་དང་མཚུངས་པར་བསན་པ་

དང་། དངོས་པོ་དེ་དག་ལ་ཐ་སད་ཇི་ལྟར་འདོགས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པ་

ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བུམ་སྣམ་སོགས་ཀང་ཤིང་ར་དང་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

མཚུངས་པར་རོགས་པར་བྱ་སེ། རྣམ་པ་བདུན་གིས་དཔད་ན་རང་བཞིན་གིས་མ་

གྲུབ་ཀང་། འཇིག་རེན་ང་དང་ལྷན་ཅིག་རོད་ཀི་ཞེས་སོགས་ཀི་ལུང་གི་དགོངས་པ་

ལྟར་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་དགོས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། 

ཡན་ལག་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བདུན་དུ་དཔད་པས་མ་རེད་

ཀང་བུམ་སྣམ་སོགས་ལ་ཐ་སད་ཀི་ཁྱད་པར་རྣམས་མི་འཐད་པའི་སྐོན་མེད་པར་

ཐལ། རྣམ་པ་བདུན་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་སོགས་སུ་ཐ་སད་

པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་རྒྱུ་འབས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་

བཏགས་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས། ཕན་ཚུན་ལྟོས་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕད་མ་ཕད་

བརགས་ནས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཡིས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་འབས་ཀི་

གྲུབ་པ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པར་ཐལ། འབས་བུ་སྐེད་པའི་ངོས་ནས་རྒྱུར་བཞག་གི་རང་

གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མི་འཐད་ལ། འབས་བུ་ཡང་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ཙམ་ཡིན་གི། 

རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མིན་ན་རྒྱུ་འབས་ལ་སྔ་ཕིའི་རིམ་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། མཚུངས་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་

འབས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་བརག་པ་དེ་འཇུག་པ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུར་ཁས་བངས་པ་ལ་སྐོན་དེ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀི་ཞེས་པ་རྐང་པ་

དྲུག་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་འབས་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་ཕད་མ་ཕད་གང་རུང་གི་སོ་

ནས་འབས་བུ་བསྐེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཐལ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་བརག་པ་གཞན་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གཉིས་

ཀ་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ནུས་པ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་

ཐལ། རང་བཞིན་གིས་ཕད་པ་གང་ཞིག དེ་ལ་ཆ་སོ་སོས་ཕད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་རྒྱུ་ཡིན་མིན་གི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་

ཐལ། རྒྱུ་འབས་གཉིས་སོ་སོར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། 

འབས་བུར་མི་འཐད་པར་ཐལ། རང་རྒྱུས་མི་སྐེད་པའི་ཕིར། ས་བོན་ཆོས་ཅན། རྒྱུར་

འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཐལ། རང་འབས་དང་བལ་བའི་ཕིར། སྔ་ཕི་གཉིས་

ཀའི་རགས་ཆོས་ཁས་བངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབུ་མ་

པ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་

མ་དང་འད་བའི་རྒྱུ་འབས་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

མཚུངས་པའི་རོད་པ་དགོད་པ་དང་། མི་མཚུངས་པའི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སུན་

འབྱིན། ཅེས་པ་ནས། རྒོལ་བའང་ཡིན་ཞེས་པའི་བར་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། དངོས་

པོར་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁྱོད་ཀི་དགག་པ་འདི་ནི་ཁྱོད་རང་གི་ཚིག་ལ་ཐལ་བ་

མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཁྱོད་ཀིས་རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པ་འགོག་པའི་སུན་འབྱིན་དེ་སུན་དབྱུང་བྱ་དང་ཕད་ནས་སུན་འབྱིན་ན་ནུས་པ་

གཅིག་པས་ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར་ལ། མ་ཕད་པར་ཡིན་ན་སུན་འབྱིན་ཡིན་མིན་གི་

རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། གཉིས་པོ་སྤངས་ནས་རོག་པ་གཞན་ཡང་མེད་པར་

ཁྱོད་རང་གིས་ཁས་བངས་པས་ཁྱོད་རང་གི་ཕོགས་ཁོ་ན་འཇོམས་པར་ཟད་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

དོ། །དེས་ན་ཁྱོད་ཀིས་སུན་དབྱུང་བྱ་རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་སུན་འབྱིན་

མི་ནུས་པས་ཤུགས་ཀིས་རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཁྱོད་རྒྱུ་

མཚན་མེད་པར་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ཕིར་སྐེ་བོ་དམ་པས་མི་

བཞེད་ཅིང་། རང་ཕོགས་བཞག་དུ་མེད་ཅིང་གཞན་སུན་འབྱིན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་

ཞུགས་པས་སུན་ཅི་ཕིན་དུ་རྒོལ་བའང་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་བཞི། དབུ་མ་པ་ལ་རང་གི་ཚིག་དང་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་

འཇུག་པ་མི་འཐད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་སོགས་འཐད་པ་དཔེས་སྒྲུབ་པ་དང་། 

མི་འཐད་པའི་དངོས་སྨྲ་བའི་རོད་པ་ཁྱོད་རང་གི་བོ་སྐོན་དུ་བསན་པ་དང་། དངོས་སྨྲ་

བ་ལ་སྔར་བཀོད་པའི་གནོད་བྱེད་དན་པར་བྱས་ནས་རོད་པ་གཞན་གི་ལན་འདེབས་

ཚུལ་ཡང་རོགས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སུན་འབྱིན་པས་སུན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་

སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོ་བོ་ཅག་དབུ་མ་པ་ལ་ཕད་མ་ཕད་བརགས་པའི་སྐོན་མཚུངས་

པར་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོ་བོ་ཅག་སུན་འབྱིན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་མེད་པར་ཁས་ལེན་གི། དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་

བརག་པ་དེ་འཇུག་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། དེ་

ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་སོགས་འཐད་པར་ཐལ། 

ཕད་མ་ཕད་ཀི་རིགས་པས་མ་དཔད་པར་ཆུ་ནང་དུ་ཤར་བའི་གཟུགས་བརན་རྫུན་

པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་གཟས་བཟུང་བ་ལ་སོགས་པའི་

ཁྱད་པར་གོ་ནུས་པ་བཞིན་དུ། རང་བཞིན་མེད་པའི་སུན་འབྱིན་གིས་སུན་དབྱུང་བྱ་

སུན་འབྱིན་ནུས་པ་སོགས་འཐད་པའི་ཕིར། 
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གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། དབུ་མ་པས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་

རོགས་སུ་གཞུག་ནུས་པ་ལྟར་དངོས་སྨྲ་བས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་མི་

ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། དབུ་མ་པ་ལ་

ཕད་མ་ཕད་ཀི་སུན་འབྱིན་མཚུངས་པར་འཇུག་སམ་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་

ཁས་ལེན་པ་ཁྱོད་ཀི་བོ་སྐོན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐལ། གོ་བྱ་གོ་བྱེད་སོགས་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་ན་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐོན་དེ་འཇུག་ཀང་། དབུ་མ་པས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ནི། དངོས་རྣམས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ལྷན་སྐེས་ཀི་ཉོན་མོངས་

ཀིས་བཏུམས་པའི་སེང་དུ་རོག་གེ་ངན་པའི་སྲད་བུས་བེས་པའི་དངོས་སྨྲ་བ་དང་། 

དབུ་མ་པ་སྐོན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། དབུ་མ་པས་དངོས་པོ་མཐའ་

དག་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་སུ་གཞུགས་ས་བ་ལྟར་དངོས་སྨྲ་བས་དངོས་པོ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། སུན་

འབྱིན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། དབུ་མ་པ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐོན་

མི་འཇུག་པར་ཐལ། དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་སུན་འབྱིན་ལྷག་མ་མཐའ་

བཞིའི་སྐེ་བ་དང་བལ་བ་སོགས་གོང་དུ་བསན་པ་ཡང་ཤེས་པར་བྱས་ནས་གཞན་

གིས་བརག་པ་བྱས་པའི་གནོད་བྱེད་དུ་བརོད་པར་བྱ་བའི་ཕིར། སུན་ཅི་ཕིན་དུ་རྒོལ་

བའི་སྐོན་ཡང་མེད་པར་ཐལ། དབུ་མ་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་

ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། སྐབས་འདིར་དངོས་སྨྲ་བའི་རོད་པ་མི་འཇུག་པའི་ཚུལ་བསན་

པ་ལ་དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། རོད་པ་གཞན་ལ་ལན་འདེབས་ཚུལ་དང་ཚུར་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

སུན་འབྱིན་མི་འཇུག་པའི་ཚུལ་སོགས་ཀང་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

༼སོང་ཉིད་ཀི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་སོང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བཤད་ཟིན་པའི་མཚམས་སྦྱར་དང་། 

འཆད་པར་འགྱུར་བའི་མཚམས་སྦྱར་རོ། །དང་པོ་ནི། བདག་མེད་ཅེས་པ་རྐང་པ་

གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་མེད་ལ་གཉིས་སུ་དབྱེར་ཡོད་དེ། ཁྱད་གཞིའི་དབང་

གིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

བདག་མེད་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གདུལ་བྱ་རྣམས་སྲིད་

པ་ལས་གོལ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་

ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་མེད་གཉིས་ལ་དུ་མར་དབྱེར་ཡོད་དེ། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་

སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའི་རིམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སོན་པས་སོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་དང་ཉི་ཤུ་

སོགས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སོང་ཉིད་ཀི་དབྱེ་བསྡུ་དང་། སོ་

སོའི་ངོས་འཛིན་དང་། དེ་དག་མདོ་གང་ལས་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤོས་དང་

ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱས་པར་སོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་བ་དེ་དག་

བསྡུ་ན་བཞིར་ཡང་འདུ་སེ། སོང་གཞི་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་

གཉིས། ཆོས་ཅན་ལ་དངོས་པོ་དངོས་མེད་གཉིས། ཆོས་ཉིད་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་སོང་

པ་དང་གཞན་གི་ངོ་བོས་སོང་པ་རྣམས་སུ་འདུ་བའི་ཕིར། སོང་ཉིད་རྒྱས་པར་སོན་

པའི་མདོ་དང་དེ་ལྟར་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སེ། ཤེས་སྒིབ་
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མཐའ་དག་སྤོང་བའི་ཆེད་དུ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་བསན་ཅིང་རོགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སོང་ཉིད་དང་པོ་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་དང་། ཕི་མ་བཞི་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནང་སོང་པ་ཉིད་ནི། གང་ཕིར་

ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་དང་རྐང་པ་གཅིག་སེ། མིག་སོགས་དྲུག་པོ་ཆོས་ཅན། རང་

བཞིན་གིས་མེད་དེ། རང་བཞིན་གཅིག་དུས་སྔ་ཕི་དུ་མ་དང་འབེལ་ནས་ཐེར་ཟུག་ཏུ་

གནས་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ། རང་བཞིན་དུ་མ་དུས་དུ་མ་དང་འབེལ་

བའི་རང་བཞིན་དུ་མར་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་

བལ་བའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་དབེན་པ་དེ་ཁྱོད་ཀི་

ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ན་མིག་སོགས་དྲུག་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པ་ཆོས་

ཅན། ནང་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མིག་སོགས་ནང་གི་ཆོས་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་

སོང་ཆ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་རིགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །གཉིས་པ་ཕི་

སོང་པ་ཉིད་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་དྲུག་སེ། གཟུགས་སོགས་ཕིའི་ཆོས་རྣམས་

ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་

དུ་མ་གང་དུའང་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་དབེན་པ་དེ་ཁྱོད་ཀི་

ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཟུགས་སོགས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཆོས་ཅན། ཕི་སོང་པ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ཕིའི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་སོང་ཆ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་ཀུན་ལ་སྦྱར་རོ། །

གསུམ་པ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་སོང་པ་ཉིད་ནི། གཉིས་ཆར་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཏེ། ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་སྐེ་མཆེད་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། ཞེས་སྦྱར་

རོ། །བཞི་པ་སོང་པ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ནི། ཆོས་རྣམས་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་བཀག་པ་དེ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་སེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སོང་པའི་ཕིར། སོང་པ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་སྐབས་འདིར་

སོས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ་སོང་ཉིད་བདེན་པར་འཛིན་པ་བཟློག་པའི་ཕིར་དུ་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས། 

སྔར་ལྟར་གཅིག་དུ་བལ་སོགས་ཀང་སྦྱར་རོ། །

ལྔ་པ་ཆེན་པོ་སོང་པ་ཉིད་ནི། སེམས་ཅན་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། སེམས་

ཅན་དང་སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་མ་ལུས་པ་ཁྱབ་པའི་ཕོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་

བཞིན་གིས་མེད་དེ་ཞེས་སོ། །ཕོགས་རྣམས་ཆེན་པོ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་གཞིར་སོས་

པའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བྱེ་བག་པ་སོགས་ཕོགས་ཆེན་པོས་བསྡུས་པའི་རག་རས་སུ་

འཛིན་པ་བཟློག་པའི་ཕིར་དུ་སོས་པའི་ཕིར། དྲུག་པ་དོན་དམ་པ་སོང་པ་ཉིད་ནི། དེ་

ནི་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། ཐར་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པ་

ཞེས་བྱ་སེ། སྐེས་བུའི་ཐོབ་བྱ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་དམ་

པ་སོང་པ་ཉིད་འདིར་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བྱེ་བག་པ་སོགས་ཐར་པ་རག་

རས་སུ་འཛིན་པ་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་

འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་སོང་པ་ཉིད་ནི། རྐེན་ལས་བྱུང་ཕིར་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་

རེ་རེ་ཏེ། ཁམས་གསུམ་པོ་དང་འདུས་མ་བྱས་གཉིས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ནང་

སོང་པ་ཉིད་ཀི་སྐབས་ལྟར་སྦྱར་རོ། །དགུ་པ་མཐའ་ལས་འདས་པ་སོང་པ་ཉིད་ནི། 
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

གང་ལ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། རག་ཆད་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་དབུ་མའི་ལམ་

སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དགོས་པ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བདེན་འཛིན་བཟློག་པའི་ཆེད་

དོ། །བཅུ་པ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་སོང་པ་ཉིད་ནི། ཐོག་མ་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་

ཏེ། ཐོག་མ་དང་དེ་ལ་ལྟོས་པའི་དབུས་དང་ཐ་མ་གསུམ་དང་བལ་བའི་འཁོར་བ་ནི་

སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ནོ། །

འགོ་འོང་བདེན་པ་བ་དང་བལ་བས་རི་ལམ་ལྟ་བུའི་འཁོར་བ་རང་བཞིན་གིས་

དབེན་པ་ཆོས་ཅན། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བཤད་པ་ལྟར་གི་

ཐོག་མཐའ་དང་བལ་བའི་འཁོར་བ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་སོང་ཆ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་རྣམས་སྔར་ལྟར་རོ། །བཅུ་གཅིག་པ་དོར་བ་མེད་པ་སོང་པ་ཉིད་ནི། དོར་བ་

ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། དོར་བྱར་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་

ཆོས་རྣམས་སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ཏེ། སྦྱོར་ཚན་གསུམ་པོ་ནང་སོང་པ་ཉིད་ལྟར་

རོ། །བཅུ་གཉིས་པ་རང་བཞིན་སོང་པ་ཉིད་ནི། འདུས་བྱས་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་

ཏེ། འདུས་བྱས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པ་ཆོས་ཅན། 

རང་བཞིན་སོང་པ་ཉིད་ཅེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་

ཤེས་པ་དང་མཐོང་བས་གསར་དུ་བྱས་སམ་སམ་པའི་དོགས་པ་བཟློག་པའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་རྣམས་སྔར་ལྟར་རོ། །

བཅུ་གསུམ་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཞེས་པ་

རྐང་པ་དྲུག་སེ། འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་

ནོ། །བཅུ་བཞི་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ལ་ཕུང་པོ་ལྔའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ནི། གཟུགས་ནི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བརྒྱད་དེ། གཟུགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་

ཉིད་གཟུགས་རུང་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

གཅིག་དང་དུ་མ་གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བའི་རྣམ་སིན་མོང་བ་

དང་འདུ་ཤེས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། འདུ་

བྱེད་ཀི་སེམས་ཡུལ་ལ་འདུ་བྱེད་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་

གི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་པ་རྣམས་སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཕུང་ཁམས་སྐེ་

མཆེད་གསུམ་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཕུང་པོ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཕུང་པོའི་

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གང་རུང་གི་རང་བཞིན་དང་། ཁམས་ཀི་འཛིན་པར་བྱེད་པར་

ཆོས་མཐུན་པས་སྦྲུལ་གདུག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དང་། སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཀི་སེམས་

སེམས་བྱུང་སྐེ་བའི་སོ་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་སོང་གཞིའོ། །

རྒྱུ་རྐེན་འདུ་འཕོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་རེན་འབེལ་གི་ནི། རེན་ཅིང་ཞེས་པ་རྐང་

པ་གཉིས་སོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། 

གཏོང་བ་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། གཏོང་བའི་སེམས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། 

སྤོང་བའི་སེམས་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁོ་བ་མེད་པ་དང་། དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་

སྤོ་བ་དང་། དམིགས་པ་དང་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྡུད་པ་དང་། འགའ་ལ་ཡང་

ཆགས་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་

སོང་པ་ཉིད་ཀི་སོང་གཞིའོ། །

བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀི་ནི། བསམ་གཏན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། 

བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཁོང་ཁོ་སྤངས་པས་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

སེམས་མི་འཁྲུག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། ཞེས་

སྦྱར་རོ། །བྱང་ཕོགས་དང་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ཀི་ཐུན་

མོང་མིན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། བྱང་ཆུབ་ཅེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། འཁོར་བ་ལས་

ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་མཐུན་གི་ཆོས་རྣམས་དང་། 

ཆོས་རྣམས་ཀི་དངོས་པོ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་དི་མས་སྦགས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་

པའི་སོ་སོང་པ་ཉིད་དང་། རྒྱུའི་མཚན་མ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་མཚན་

མ་མེད་པ་དང་། འབས་བུ་ལ་སོན་པ་བདེན་པར་འཛིན་པ་དང་བལ་བའི་སོན་པ་མེད་

པ་དང་། སོམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་ལས་གོལ་བར་བྱེད་པའི་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་རྣམས་

སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ནོ། །

སོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་

དང་ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། སོབས་རྣམས། ཞེས་པ་ནས། མི་འཕོགས་རང་མཚན་

ཉིད་ཅེས་པའི་བར་ཤོ་ལོ་ཀ་བཞི་སེ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་ཤིང་གཏན་ལ་ཕབས་

པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་སོབས་དང་། མི་མཐུན་ཕོགས་སུས་ཀང་གཞན་དུ་བྱ་བར་

མི་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་བརན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་མི་འཇིགས་པ་དང་། ཆོས་དང་དོན་

སོགས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་

རིག་པ་དང་། འགོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་

དག་ལས་སྐོབ་པ་དང་། བདེ་བ་དང་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ན་དགའ་བ་དང་། 

རེས་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་དང་མ་འདེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ཚད་མེད་བཞི་དང་། 
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཉན་རང་སོགས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདེས་པ་བཅོ་

བརྒྱད་རྣམས་ནི་སོང་གཞིའོ། །

རྣམ་མཁྱེན་གི་མཚན་ཉིད་ནི། རྣམ་ཀུན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཆོས་ཐམས་

ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་སོང་གཞིའོ། །བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་

ནི། གང་ཞིག་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་

ཐུན་མོང་མིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། བཅོ་ལྔ་པ་མི་དམིགས་པ་

སོང་པ་ཉིད་ནི། ད་ལྟ་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། ད་ལྟར་བ་སྐད་ཅིག་ལས་ལྷག་པར་

མི་གནས་པ་དང་། འདས་མ་འོངས་ཞིག་པ་དང་མ་སྐེས་པས་དུས་གསུམ་པོ་ཕན་

ཚུན་གཅིག་གི་དུས་སུ་གཅིག་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། 

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བའི་ཕིར། དུས་གསུམ་ཕན་

ཚུན་གཅིག་གི་དུས་སུ་གཅིག་མ་དམིགས་པ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་དེ་ཆོས་ཅན། 

མི་དམིགས་པ་སོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་སེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་མི་དམིགས་པའི་དོན་དེ་

རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་སོང་ཆ་ཡིན་པའི་ཕིར། བཅུ་དྲུག་པ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་

བོ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ནི། རྐེན་ལས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་བྱུང་

བས་ཚོགས་པ་བདེན་པ་བ་དང་བལ་བའི་འདུས་བྱས་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་

གིས་དབེན་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དུ་མ་དང་བལ་བའི་ཕིར། གཉིས་

པ་སོང་ཉིད་ཕི་མ་བཞི་བཤད་པ་ལ་བཞིའི་དང་པོ་དངོས་པོ་སོང་པ་ཉིད་ནི། དངོས་

པོའི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ཏེ། ནང་སོང་པ་ཉིད་ཀི་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

སྐབས་ལྟར་སྦྱར་རོ། །

གཉིས་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་སོང་པ་ཉིད་ནི། མདོར་བསྡུས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་

སེ། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་

སོང་པ་ཉིད་ནི། རང་བཞིན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དོན་

དམ་པའི་བདེན་པ་སོང་གཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སོང་པ་ཉིད་ཀི་དབྱེ་བར་སོས་པ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་སོགས་ཀིས་གསར་དུ་བྱས་སམ་སམ་པ་དང་། རང་གི་

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་བམ་སམ་པའི་དོགས་པ་བཟློག་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། བཞི་

པ་གཞན་གི་དངོས་པོ་སོང་པ་ཉིད་ནི། སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་རྐང་པ་དྲུག་སེ། སངས་

རྒྱས་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གནས་པའི་ཆོས་

ཀུན་བདེན་པས་སོང་པ་དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་གི་དངོས་པོ་སོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་སེ། 

གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་བྱེད་པ་པོ་དོན་གཞན་གིས་སོང་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། སོང་ཉིད་ཀི་དབྱེ་བར་བཀོད་པ་ཡང་བྱེད་པ་པོ་དོན་གཞན་གིས་བྱས་སམ་

སམ་པའི་དོགས་པ་དགག་པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་མདོ་གང་ལས་བསན་པ་ནི། ཤེས་རབ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་སེ། ཇི་

སྐད་བཤད་པའི་སོང་པ་ཉིད་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་

སེ་ལས་གསུངས་ཏེ། བདག་མེད་གཉིས་ལ་སོང་ཉིད་བཞིར་བསྡུ་བ་དང་། བཅུ་དྲུག་

ཏུ་དབྱེ་བའི་སོ་ནས་མདོ་སེ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་སའི་ཡོན་ཏན་

བརོད་པའི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་བཞི། མཁྱེན་པའི་ཁྱད་པར། བརེ་བའི་ཁྱད་

པར། ནུས་པའི་ཁྱད་པར། འབས་བུའི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

པ་བཞི་སེ། ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། ཐབས་ཀི་

ཆས་བསྡུས་པའི་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་སོབས་ཀིས་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་

ནུས་ཏེ། རང་གི་ལག་ན་གནས་པའི་སྐྱུ་རུ་ར་བཞིན་དུ་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་འདི་དག་སྐེ་

བ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་རོགས་པའི་སྐེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། རག་ཏུ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། དུས་རིང་པོར་

འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའི་ནུས་པ་ཐོབ་ཀང་སྐབས་དེར་འགོག་པ་མངོན་

དུ་མི་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ཐོབ་ཀང་འགོ་བ་མགོན་མེད་པ་ལ་དམིགས་

པའི་སིང་རེ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པའི་སོབས་ཀིས་དེར་འགོག་པ་མངོན་དུ་མི་བྱེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་གོང་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ས་བདུན་པ་

ཐོབ་པའི་ཚེ་ཉན་རང་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནོན་ནུས་ཏེ། ས་

དྲུག་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་བཞིན་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་སྐེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། བཞི་

པ་ནི། ཀུན་རོབ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཚོགས་གཉིས་ཀི་རླུང་གི་ཤུགས་སོབས་ཀིས་འགོ་

བར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཐབས་ཀི་ཆའི་རིགས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་

དང་། དོན་དམ་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་རིགས་མ་ཚང་བ་མེད་

པའི་གཤོག་པ་གཉིས་རྒྱས་པར་གྱུར་པའི་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སེམས་བསྐེད་པ་དྲུག་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

༼ས་བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ་བཤད་པ།༽

བདུན་པས་རིང་དུ་སོང་བ་ནི། རིང་དུ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་སེ། ས་བདུན་པ་

ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་འགོག་པའི་

སོམས་འཇུག་ལ་འཇུག་ལྡང་བྱེད་ནུས་ཀང་། སྐབས་དེར་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་བ་

མིན་ཏེ། ཐབས་མཁས་ཀི་ཕར་ཕིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མ་དག་ས་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། སེམས་བསྐེད་པ་བདུན་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།

༼ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ་བཤད་པ།༽

བརྒྱད་པ་ས་མི་གཡོ་བ་ལ་གཉིས། ས་བདུན་པ་བ་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ཕིར་དུ་

བརོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ས་བརྒྱད་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། 

ཡང་ཡང་ཞེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕིར་མི་ལྡོག་

པའི་ས་བརེས་པའི་ས་མི་གཡོ་བ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ས་བདུན་པ་མན་

ཆད་དུ་ཐོབ་པའི་ཚོགས་གཉིས་ཀི་དགེ་བ་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་དུ་དེ་ལ་

འཇུག་པའི་ཕིར།

 གཉིས་པ་ལ་བཞི། རོགས་པའི་ཁྱད་པར་དང་། སྤངས་པའི་ཁྱད་པར་དང་། 

ནུས་པའི་ཁྱད་པར་དང་། གཟུགས་སྐུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཀི་ཁྱད་པར་རོ། དང་

པོ་ནི། འདི་ཡི་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ས་བརྒྱད་པ་བ་ཆོས་ཅན། སྔར་ས་དང་པོར་

སོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་སོན་ལམ་འབུམ་ཕག་གངས་མེད་པ་བཏབ་པ་

དེ་དག་ཆེས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། སོན་ལམ་གི་ཕར་ཕིན་ཡོངས་སུ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

རོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཉོན་མོངས་ཟད་པར་སྤངས་པའི་ཞི་བའི་བདེ་

བ་ལས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་སོང་བར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་འབའ་ཞིག་

ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ན་ཆད་པའི་མཐར་ལྟུང་ཞིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུའི་

ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་དེ་ལས་སོང་བར་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

 གཉིས་པ་ནི། ཆགས་པ་མེད་པའི་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཉོན་

མོངས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཟད་པར་སྤངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆགས་པ་མེད་པའི་བོ་རྣམ་

པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། མི་རོག་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཉོན་མོངས་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་

དུ་སོང་བའི་སོ་ནས་ལྷན་གཅིག་དུ་མི་གནས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཉོན་མོངས་

ཟད་ཅིང་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཉོན་མོངས་ཟད་པར་སྤངས་ཤིང་

ཁམས་གསུམ་གི་བ་མར་གྱུར་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རོགས་པ་ཐོབ་ཕིར་དུ་སྒིམ་

པར་བྱ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་གྱུར་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་འབྱོར་བ་མ་ལུས་པ་ད་དུང་མ་

ཐོབ་པས་བརོན་དགོས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། འཁོར་བ་འགགས་ཀང་ཞེས་པ་རྐང་

པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཉོན་མོངས་རྒྱུ་འབས་ཀི་འཁོར་བ་སྤངས་ཀང་སྲིད་པར་

ཚོགས་རོགས་པར་བྱེད་པ་མི་འགལ་ཏེ། དབང་བཅུ་ཐོབ་ཅིང་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་

ལུས་ཀི་སོ་ནས་ཚོགས་རོགས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར། སེམས་བསྐེད་པ་བརྒྱད་པ་

བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

༼ས་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བོ་གོས་བཤད་པ།༽

དགུ་པ་ལེགས་པའི་བོ་གོས་ནི། དགུ་པ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ས་དགུ་པ་

ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། ས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ལས་ཆེས་

ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་སེ། སོབས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་། སོ་སོར་ཡང་དག་

”རིགས
1
་བཞིའི་ཡོན་ཏན་ཆེས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། སེམས་བསྐེད་པ་

དགུ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།

༼ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀི་སྤིན་བཤད་པ།༽

བཅུ་པ་ཆོས་ཀི་སྤིན་ལ་གཉིས། རོགས་པའི་ཁྱད་པར་དང་། འཕིན་ལས་ཀི་ཁྱད་

པར་རོ། །དང་པོ་ནི། བཅུ་པའི་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ལས་ཆེས་ལྷག་པའི་ཡོན་

ཏན་ཐོབ་སེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་དམ་པ་ཐོབ་

ཅིང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁྱད་པར་ཕར་ཕིན་རོགས་པར་ཐོབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཆར་

སྤིན་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། འཕིན་ལས་ཆེས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཐོབ་

སེ། ཆར་སྤིན་ལས་ཆར་ལྟར་འགོ་བ་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་ལོ་ཐོག་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་

རོལ་བ་ཞི་བའི་སོ་ནས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཀི་ཆར་འབེབས་པའི་ཕིར། སེམས་

བསྐེད་པ་བཅུ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།

1  [མ་ཕྱི། ༥༠བ༦ན།   རྱིགས   ཞོལ། ༤༥ན༣ན།   རྱིག་པ]
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

༼ས་དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ས་དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གསུམ། ས་དང་

པོ་དང་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་གི་གངས་དང་། གསུམ་པ་ནས་

བདུན་པའི་བར་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། དག་པ་ས་གསུམ་གི་

སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཚེ། ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་སོང་ནི་

ཡང་དག་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའི་བར་ཏེ། ས་དང་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། དུས་སྐད་

ཅིག་མ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱའི་ཞལ་མཐོང་བ་ནས་ལུས་བརྒྱའི་ལུས་རེ་རེ་ལ་

འཁོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པར་ཀུན་ཏུ་སོན་པའི་བར་གི་ཡོན་

ཏན་རྣམས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ས་གཉིས་པ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་

ཅན། ཡོན་ཏན་སོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། དུས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་སངས་

རྒྱས་སོང་གི་ཞལ་མཐོང་བ་ནས་རང་གི་ལུས་སོང་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་འཁོར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སོང་སོང་དང་ལྡན་པར་ཀུན་ཏུ་སོན་པའི་བར་གི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཐོབ་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ས་ལྔ་པོ། ཞེས་པ་ནས། མཐའ་དག་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་

པའི་བར་ཏེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་འབུམ་ཕག་དང་། བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་དང་། བྱེ་

བ་ཕག་སོང་དང་། བྱེ་བ་ཕག་འབུམ་དང་། བྱེ་བ་ཕག་ཁིག་འབུམ་ཕག་སོང་འགྱུར་དུ་

ཐོབ་པར་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ས་བརྒྱད་པར་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། མི་གཡོའི་

སར་གནས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀི་ཡོན་ཏན་ལས་ཆེས་ལྷག་པ་ཐོབ་

སེ། དེས་སོང་གསུམ་གི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འབུམ་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གངས་དང་

མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པའི་ཕིར། ས་དགུ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ལེགས་པའི་ཞེས་པ་

རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ས་བརྒྱད་པ་པས་ཀང་ཆེས་ལྷག་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་

སེ། དེས་སོང་གསུམ་གི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གངས་མེད་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་ཕ་

རབ་དང་མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པའི་ཕིར། ས་བཅུ་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གཉིས། 

གངས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། མཐུའི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། རེ་ཞིག་ཅེས་པ་རྐང་པ་

བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ས་བཅུ་པའི་ཡོན་ཏན་རང་ལས་བོ་དམན་རྣམས་ཀིས་གངས་

ཡོངས་སུ་ཚང་བ་ངེས་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་ངག་གི་སྤོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕིར། ས་

བཅུ་པ་བ་དེས་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ཀི་ཡོན་ཏན་ལས་ཆེས་ལྷག་པ་ཐོབ་སེ། སོང་

གསུམ་གི་ཞིང་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པ་རྣམས་ན་རྡུལ་ཇི་སེད་ཡོད་

པ་དེ་རྣམས་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བ་སྤུའི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ས་བཅུ་པ་བ་དེས་

དེ་མན་ཆད་ལས་ཆེས་ལྷག་པའི་མཐུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་སེ། ཀུན་སོང་གི་རྣམ་རོག་

མངོན་གྱུར་དུ་མེད་བཞིན་དུ་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གངས་མེད་པ་

རེ་རེ་ཞིང་ཡང་འཁོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བགང་བ་ལས་འདས་པས་བསྐོར་བ་

དང་། འགོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བ་རྣམས་ཀང་མ་འདེས་པར་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་སོན་ནུས་

པའི་ཕིར། །གཉིས་པ་འབས་བུའི་ས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་

ཚུལ་དང་། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ངོ་བོ་དང་། ཆོས་ཀི་སྐུར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

པའི་དུས་དང་བཞུགས་པའི་དུས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། རོད་སྤོང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གནས་གང་དུ་

མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་དང་། ཇི་ལྟར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། 

གང་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། 

གཞན་དང་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཁྱོད་ཀིས་འོག་

མིན་གི་གནས་སུ་མངོན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ནམ་མཁའ་དི་མ་མེད་པ་ལ་གནས་

པའི་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གིས་གཟུགས་མཐའ་དག་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལྟར། སངས་

རྒྱས་ཀི་སའི་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་པའི་གེགས་དི་མ་ཕ་མོ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ས་བཅུ་པ་

བརེས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མངོན་དུ་བྱ་ནུས་པར་མཁྱེན་ནས་འོག་མིན་གི་

གནས་དེར་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་བརོན་པར་མཛད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཇི་

ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་དུས་སྐད་ཅིག་ལ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ། སྣོད་ཐ་དད་པའི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་དབྱེ་

བ་མེད་པ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་གཅིག་པའི་གནས་ལུགས་རང་བཞིན་གིས་

སོང་པ་ཉིད་དེ་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་སར་ལྡང་བ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་དུས་སྐད་ཅིག་

གཅིག་ལ་མངོན་དུ་མཛད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་། དེའི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཚེ་ཞེས་པ་

རྐང་པ་བཞི་སེ། རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པ་ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་

དེ་མངོན་དུ་བྱས་སོ་ཞེས་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་ལ་བོ་འཇུག་པ་མི་

འཐད་དེ། དེའི་རྣམ་པ་འཆར་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་བོ་མ་ཞུགས་ན་དེ་ཤེས་པར་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

འགལ་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་དུ་བྱས་པ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བརོད། སེམས་རང་བཞིན་

གིས་སྐེ་བ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་མཁྱེན་པ་པོ་མེད་པས་ངས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཐུགས་སུ་

ཆུད་དོ་ཞེས་གཞན་ལ་སོན་པ་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལན་ལ་གཉིས། རང་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པ་འཐད་པ་དང་། 

གཞན་ལ་དེ་ཉིད་སོན་པ་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཚེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་

ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་དང་བལ་ཡང་ཁྱོད་ཀིས་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པ་མི་འཐད་པའི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་

མས་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་ལེགས་པར་ཤར་ནས་སྔོན་པོ་རོགས་པ་ལྟར་ཁྱོད་ཀི་མཉམ་

བཞག་ཡེ་ཤེས་དེས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པ་དེའི་རྣམ་པ་ལེགས་པར་

ཤར་བའི་སོ་ནས་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། རྣམ་རོག་མེད་བཞིན་དུ་གཞན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་

ཏུ་གྲུབ་པའི་དཔེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཡི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། 

གཞན་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སོན་པ་མི་འཐད་པའི་སྐོན་ཡང་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་

སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་བཞུགས་ནས་གདུལ་བྱ་དང་འཚམ་པར་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་སོན་ཅིང་དེར་མ་ཟད་ཁྱོད་ཀི་མཐུས་རི་ཤིང་ནགས་ཚལ་སོགས་ལས་ཀང་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་སྒ་བྱུང་ནས་འཇིག་རེན་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་འབད་རོལ་ཉེ་

བར་ཞི་བའི་སོ་ནས་གཞན་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སོན་ཅིང་། སེམས་ཅན་གི་དོན་མཐའ་

ཡས་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཏེ། ར་མཁན་གིས་འཁོར་ལོ་ད་ལྟར་བསྐོར་བའི་རོལ་བ་མངོན་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

གྱུར་མེད་བཞིན་དུ་རང་སོབས་ཀིས་འཁོར་ཞིང་སྣོད་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ལྟར་

རོལ་བ་མེད་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་རག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ངང་ནས་སྔོན་གི་

སོན་ལམ་དང་། གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀི་དབང་གིས་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་གི་

དོན་མཛད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ངོ་བོ་ལ་གཉིས། རང་དོན་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་། 

གཞན་དོན་གཟུགས་ཀི་སྐུའོ། །

༼ཆོས་སྐུ་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱའི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བྱ་སེ། ཤེས་བྱའི་གཉིས་སྣང་གི་

བུད་ཤིང་མ་ལུས་པ་བཟློག་པའི་སོ་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་སར་

མི་ལྡང་བའི་ཚུལ་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའི་སྐུས་ཁྱོད་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པར་བཞག་ཏུ་རུང་སེ། སེམས་སེམས་

བྱུང་གི་གཉིས་སྣང་གི་འཇུག་པ་མ་ལུས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལོངས་སྐུ་དང་དེའི་རྒྱུ་མཐུན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཤད་པ་

དང་། བཞེད་པ་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་བཤད་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

༼ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་། དེའི་རྒྱུ་མཐུན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཞི་སྐུ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའི་སྐུ་ཆོས་ཅན། སྤོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་ཞིང་རྣམ་པར་རོག་པ་མི་

མངའ་བ་ཡིན་ཡང་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་དང་། ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལྟར་སེམས་

ཅན་གི་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏེ། མཐར་ཕིན་པའི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་སྣང་ཞིང་། འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་འཇིག་རེན་

པ་རྣམས་ཀི་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀི་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་རག་པར་བཞུགས་

པའི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་བཞི། རང་ཉིད་ཀི་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀི་བྱུང་ཚུལ་མཐའ་

དག་སྐུ་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་དུ་སོན་ནུས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐབས་ཀི་

སྤོད་པ་ཀུན་སོན་ནུས་པ་དང་། རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་སྐབས་དང་སངས་

རྒྱས་གཞན་གི་སྤོད་པ་ཀུན་བ་སྤུའི་ཁུང་བུར་སོན་ནུས་པ་དང་། ཉན་རང་ལ་སོགས་

པའི་སྤོད་པ་ཀུན་སོན་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐུབ་དབང་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཐུབ་

པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བ་

ཡིན་ཏེ། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀི་བྱུང་ཚུལ་མཐའ་དག་མེ་ལོང་ནང་གི་

གཟུགས་བརན་ལྟར་སྐུ་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་གསལ་བར་སོན་ནུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་སྐབས་ཀི་བྱུང་ཚུལ་སོན་ནུས་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། སྔོན་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

སྤོད་པའི་སྐབས་ཀི་བྱུང་ཚུལ་མ་ལུས་པ་ཡང་སྐུ་གཅིག་ལ་སོན་ནུས་ཏེ། སྔོན་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཇི་འདར་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཅི་འད་བ་འཁོར་ཉན་ཐོས་དང་

བཅས་པ་སོགས་ལ་སྦྱིན་པ་ཅི་ཙམ་ཕུལ་བ་སོགས་སྐུ་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་སོན་

ནུས་པའི་ཕིར། ཕར་ཕིན་ལྷག་མ་གཞན་གི་ཚུལ་སོན་ནུས་པ་ནི། དེ་བཞིན་ཞེས་པ་

རྐང་པ་ཕེད་དང་གསུམ་སེ། སྦྱིན་པའི་བྱུང་མཐའ་སོན་ནུས་པ་ཁོ་ནར་ཟད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། སྔོན་གི་ཕར་ཕིན་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་སྤོད་པའི་བྱུང་ཚུལ་མཐའ་དག་ཀང་སྐུ་

གཅིག་ལ་སོན་ནུས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཉིད་སྤོད་པ་ཀུན། ཞེས་པ་ནས། གསལ་བར་སོན་ཞེས་པའི་བར་

ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་ཀི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐབས་ཀི་སྤོད་པ་སོན་པ་ཁོ་

ནར་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐབས་ཀི་སྤོད་པ་དང་། 

སངས་རྒྱས་གཞན་གི་དང་པོ་ཐུགས་བསྐེད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་བར་གི་སྤོད་

པ་ཀུན་ཀང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ལ་གསལ་བར་སོན་ནུས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། དེ་

བཞིན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གཞན་གི་ངོ་མཚར་བའི་སྤོད་

པ་རྣམས་ཀང་སོན་ནུས་ཏེ། དུས་གསུམ་གི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་རང་

རྣམས་ཀི་སྤོད་པ་ངོ་མཚར་བ་རྣམས་ཀང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུར་དུས་གཅིག་ལ་སོན་ནུས་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་བཞེད་པ་ལ་མངའ་སྒྱུར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གཉིས། 

དངོས་དང་། དུས་སྐད་ཅིག་ལ་སོན་པའི་ཡོན་ཏན་གི་གངས་མཐའ་ཡས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དག་པ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བཞེད་པ་ལ་མངའ་

བསྒྱུར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་སེ། རྡུལ་གཅིག་གི་ཡུལ་ལ་ནམ་མཁའི་མཐས་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

གཏུགས་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མ་ལུས་པ་ཚང་བ་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

ཀུན་ལ་རྡུལ་གཅིག་གིས་ཁྱབ་པར་བསན་ཀང་རྡུལ་རགས་པ་དང་། འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་ཆུང་ངུར་མི་འགྱུར་བའི་སྤོད་པ་ཀུན་བཞེད་པ་ཙམ་གིས་སོན་ནུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་རོག་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅིག་ལ་སོན་པའི་

ཡོན་ཏན་གི་གངས་ཀང་མཐའ་ཡས་ཏེ། འཁོར་བའི་བར་དུ་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་སོན་

པའི་ཡོན་ཏན་གི་གངས་འཛམ་བུའི་གིང་གི་རྡུལ་གི་གངས་ཀིས་ཀང་གཞལ་མི་

ནུས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གཉིས། ཡོན་ཏན་གི་གཙོ་བོ་

སོབས་བཅུ་དང་། ཕལ་བས་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ལས་འདས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དང་། 

ཞེས་པ་ནས། འདི་དག་གོ་ཞེས་པའི་བར་གི་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སོབས་རྣམ་པ་བཅུར་ཡོད་དེ། དེ་ལ་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་

མཁྱེན་པའི་སོབས་ནས་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའི་བར་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་བཅུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སོབས་

ནི། རྒྱུ་གང་ཞིག་ལས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་

སོབས་ཆོས་ཅན། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སོབས་མངའ་སེ། ལས་

མི་དགེ་བ་ལས་རྣམ་སིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་འབྱིན་པ་གནས་དང་། ཡིད་དུ་འོང་བ་

འབྱིན་པ་གནས་མ་ཡིན་པ་སོགས་ལ་མཁྱེན་པ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་འཇུག་པའི་

ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

གཉིས་པ་ལས་དང་རྣམ་སིན་མཁྱེན་པའི་སོབས་ནི། འདོད་དང་ཞེས་པ་རྐང་པ་

བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ལས་དང་རྣམ་སིན་མཁྱེན་པའི་སོབས་མངའ་སེ། ལས་འབས་

ཀི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མཁྱེན་པ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕིན་

”པ
1
ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སོབས་ནི། འདོད་

ཆགས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། མོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སོབས་

མངའ་སེ། སེམས་ཅན་ཆགས་སོགས་དང་དད་སོགས་འཁོར་འདས་ཀིས་བསྡུས་

པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མཁྱེན་པ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་

འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕིན་”པ་
2
ཡིན་པའི་ཕིར། མཁྱེན་པ་ཞེས་པ་མན་ཆད་

རགས་ཕི་མ་ཀུན་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །

བཞི་པ་ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སོབས་ནི། སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་རྐང་པ་

བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སོབས་མངའ་སེ། མིག་ལ་

སོགས་པའི་ཁམས་མཐའ་དག་གི་རབ་དབྱེ་ལ་མཁྱེན་པ་ཞེས་སོགས་སྦྱར་རོ། །ལྔ་

པ་དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སོབས་ནི། ཀུན་ཏུ་ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་

པའི་སོབས་མངའ་སེ། དབང་པོ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དང་

འབས་བུ་ལ་མཁྱེན་པ་ཞེས་སོ། །

དྲུག་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་ལམ་མཁྱེན་པའི་སོབས་ནི། ལམ་འགའ་ཞེས་པ་

རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་ལམ་མཁྱེན་པའི་སོབས་མངའ་

1  [མ་ཕྱི། ༥༥ན༥ན།  -པ་     ཞོལ། ༤༩བ༡ན།   +པ་]

2  [མ་ཕྱི། ༥༥ན༦ན།   -པ   ཞོལ། ༤༩བ༢ན།   +པ]
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

སེ། འགོ་བ་རིགས་དྲུག་ཏུ་འགོ་བའི་ལམ་དང་བྱང་ཆུབ་གསུམ་དུ་འགོ་བའི་ལམ་གི་

རྣམ་དབྱེ་ལ་ཞེས་སོ། །བདུན་པ་བསམ་གཏན་དང་རྣམ་ཐར་སོགས་མཁྱེན་པའི་

སོབས་ནི། འཇིག་རེན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བསམ་གཏན་དང་རྣམ་

ཐར་སོགས་མཁྱེན་པའི་སོབས་མངའ་སེ། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་། མཐར་གནས་ཀི་

སོམས་འཇུག་དགུ་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་དང་འཇུག་ལྡང་

སོགས་ལ་ཞེས་སོ། །བརྒྱད་པ་སྔོན་གི་གནས་རེས་སུ་དན་པ་མཁྱེན་པའི་སོབས་ནི། 

ཇི་སྲིད་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སྔོན་གི་གནས་རེས་སུ་དན་པ་མཁྱེན་

པའི་སོབས་མངའ་སེ། སེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་སྔོན་གི་གནས་ཀི་རྒྱུ་དང་སྔོན་གི་

རྣམ་པ་དང་ཁ་དོག་དང་། ཡུལ་ཕོགས་ཇི་ལྟ་བུར་སྐེས་པ་སོགས་ལ་ཞེས་སོ། །དགུ་

པ་འཆི་འཕོ་དང་སྐེ་བ་མཁྱེན་པའི་སོབས་ནི། སེམས་ཅན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་

ཆོས་ཅན། འཆི་འཕོ་དང་སྐེ་བ་མཁྱེན་པའི་སོབས་མངའ་སེ། འཇིག་རེན་མ་ལུས་པའི་

འཆི་འཕོ་དང་སྐེ་བ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་རབ་དབྱེ་ལ་ཞེས་སོ། །

བཅུ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའི་སོབས་ནི། རྣམ་ཀུན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། 

དེ་ཆོས་ཅན། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའི་སོབས་མངའ་སེ། ཉན་རང་ལ་སོགས་པས་

ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་

སྒིབ་མ་ལུས་པར་ཟད་པ་སོགས་ལ་མཁྱེན་པ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་འཇུག་པའི་

ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕིན་”པ་
1
ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཕལ་བས་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ལས་འདས་པ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་

1  [མ་ཕྱི། ༥༦ན༤ན།   -པ་   ཞོལ། ༥༠ན༥ན།   +པ་]
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཀི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བརོད་མི་ནུས་པའི་

དཔེ་དང་། འོན་ཀང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་

བཤད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་གི་རིགས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ནམ་མཁའ་ཞེས་པ་རྐང་

པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་

པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་བརོད་མི་ནུས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཟད་པའི་

དབང་གིས་མ་ཡིན་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་གཤོག་པའི་རླུང་གི་ཤུགས་ལ་ནམ་

མཁའ་མཐའ་དག་བགོད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་ལྟར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀི་བོའི་ནུས་པ་ཟད་པའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་རོགས་པར་བརོད་མི་

ནུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེའི་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་བཞིན་དུ་སོབ་

དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་བརོད་མི་ནུས་

ཀང་ཡོན་ཏན་གི་ཕོགས་ཙམ་ཞིག་འཆད་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སོབ་དཔོན་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཟབ་

མོ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་གི་རིགས་གཉིས་

སུ་འདུ་སེ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར། ཡོན་ཏན་དེ་དག་

བསན་བཅོས་འདིར་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡོན་ཏན་དེ་

དག་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

༼སྤྲུལ་སྐུ་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སོན་པ་ངེས་པར་འབྱུང་

བའི་ཚུལ་དང་། མཐར་ཐུག་པའི་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་པའི་ཐེག་

པ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་དགོངས་པ་ཅན་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སར་ཡང་ཞེས་པ་

རྐང་པ་བཞི་སེ། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ལན་དང་གགས་པ་སོགས་ལ་མི་བལྟ་བར་

ཐུགས་རེའི་དབང་གིས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་གདུལ་བྱ་མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་གོ་འཕང་ལ་དཀི་བར་མཛད་པའི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གང་

ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། མཐར་ཐུག་པའི་ཐེག་པ་གཅིག་ཁོ་ནར་

ངེས་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོ་གཅིག་པས་དངོས་པོ་བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མེད་

པ་བཞིན་དུ་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་མི་འད་བའི་ཁྱད་

པར་མེད་ཅིང་དི་མ་མཐའ་དག་ཟད་པར་བྱེད་པ་ཡང་སོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཐོག་མ་ཉིད་

དུ་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པར་མི་མཛད་པའི་རྒྱུ་ཡོད་དེ། དེ་

ལ་འཇུག་པའི་མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་ཞིང་འགལ་རྐེན་དང་བཅས་པའི་གདུལ་བྱ་མང་པོ་

གཟིགས་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མཐར་རིགས་ཅན་གསུམ་ཀ་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་དང་གནས་སྐབས་རང་རང་གི་རིགས་དང་འཚམ་པའི་ཐེག་པ་ལ་འགོད་པར་

མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེད་དཔོན་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ལམ་གིས་དུབ་པའི་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

སྐེ་བོའི་ཚོགས་ལ་བར་དུ་གོང་ཁྱེར་སྤྲུལ་པ་བཞིན་དུ་ཉན་རང་དུ་རིགས་ངེས་པའི་

གང་ཟག་རྣམས་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུ་རོལ་དུ་རང་རང་གི་རིགས་དང་འཚམ་པའི་

མང་འདས་ལ་འགོད་པའི་མཁྱེན་རབ་དང་ཐུགས་རེ་ཡོད་ཅིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཁྱེད་རང་གི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་དམ་བཅས་པ་དེ་ཉིད་མཐར་ཕིན་པར་ཡང་

མཛད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཆོས་ཀི་སྐུར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་དང་བཞུགས་པའི་དུས་བཤད་

པ་ལ་གཉིས། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་དུས་དང་། བཞུགས་པའི་དུས་སོ། །དང་པོ་

ནི། བདེ་བར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སྔར་ཆོས་ཀི་སྐུ་བརེས་པའི་ཐོག་

མའི་དུས་མཐའ་ཡས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་མཐའ་ཡས་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་

གངས་དང་མཉམ་པའི་བསྐལ་པ་དེ་སེད་ཀི་སྔོན་རོལ་ནས་ཆོས་སྐུ་བརེས་པའི་ཕིར། 

གསང་བ་འདི་ལོངས་སྐུ་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། སྤྲུལ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་རིག་པ་

རྒྱུན་ཆད་དུ་འདོད་པའི་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་གི་ངོར་རེ་ཞིག་

བསད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རེ་ཞིག་དེ་ལྟར་བསད་ན་ཡོན་ཏན་མི་འདེན་ཞིང་སྐོན་

དང་བཅས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་ཀི་བར་དུ་བཞུགས་པ་དང་། དེ་ལྟར་

བཞུགས་པའི་རྒྱུ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་ཞི་བ་

ཕོགས་གཅིག་པར་བཞུགས་པ་འགོག་པས་རྒྱུན་ཆད་པ་མི་སྲིད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

རྒྱལ་བ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པ་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་མེད་པར་གྱུར་པ་དེ་སྲིད་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

དུ་བཞུགས་པར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཤེར་ཕིན་གི་ཡུམ་གིས་སིང་རེའི་མ་

མ་ལ་གཏད་པའི་དབང་གིས་དུས་དེ་སྲིད་ཀི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གཏི་མུག་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཞི་བ་ཕོགས་གཅིག་

པར་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཐུགས་བརེ་བ་དེ་དུག་ཟོས་ནས་ཉེན་བའི་བུ་གཅིག་པ་ལ་མས་བརེ་བས་ཀང་བསྒྲུན་

དུ་མེད་པའི་བརེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། གང་གི་ཕིར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་

སེ། ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སྔ་མ་ལ་རགས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གིས་

གདུངས་པར་འགྱུར་བའི་སེམས་ཅན་ཐུགས་རེའི་ཡུལ་དུ་སོང་བ་དེ་ཉིད་གོམས་པ་

མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །

༼བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པ།༽

གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བྱ་བ་ལ་གཉིས། ཇི་ལྟར་བརམས་པའི་

ཚུལ་དང་། གང་གིས་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། གང་ལ་བརེན་ནས་ཇི་ལྟར་

བཤད་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་འགེལ་བྱེད་གཞན་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བསན་པ་དང་། དགོས་པ་གང་གི་ཕིར་དུ་བཤད་པ་དང་། ལུགས་

འདི་རོགས་ནས་ལུགས་གཞན་དོར་བར་བྱ་བ་དང་། བརམས་པའི་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་

ཏུ་བསྔོ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལུགས་འདི་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་

གགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་བསན་བཅོས་འདི་རང་བཟོའི་ཉེས་པ་དང་ལོག་པར་

རོག་པ་སོགས་ཀི་སྐོན་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་ཡིན་ཏེ། ངེས་པའི་དོན་གི་ལུང་དང་ཀླུ་
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དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

སྒྲུབ་ཀི་མན་ངག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པས་སོབ་དཔོན་དེའི་བསན་བཅོས་ཀི་དགོངས་པ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བསྡུས་ནས་བརམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འདི་ལས་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཐར་”བ
1
་

དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་ལུགས་འདི་ལ་འཇུག་པར་རིགས་ཏེ། དབུ་མའི་བསན་

བཅོས་ལས་བསན་བཅོས་གཞན་དུ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བརོད་

པ་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ། འདིར་བཤད་པའི་སོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་ལུང་དང་

རིགས་པའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདི་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་འགེལ་

རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ལ་མེད་པས་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། འདི་བརམས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་དེ། ལུགས་གཞན་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱང་རིང་དུ་

སྤངས་པའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བོ་གོས་ཀི་མཚོ་ལས་སྐེས་པའི་དབུ་མ་ར་བའི་ཚིག་ལེའུར་

བྱས་པའི་མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་ད་ཁ་འབུས་པ་ཟླ་བ་གགས་པའི་བོ་གོས་ཀི་བསིལ་ཟེར་

གིས་ཕེ་ནས། དེའི་ནང་གི་བདེན་གཉིས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་”ཆ
2
་ཡན་ལག་བརྒྱད་

དང་ལྡན་པས་གདུལ་བྱའི་ཐར་”པའི
3
་རེ་བ་སྐོང་བའི་ཆེད་དུ་བརམས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་

རོག་གེས་སྦྱར་བའི་དོན་དེ་དག་མཐོང་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་སོན་པའི་མུ་སེགས་

བྱེད་ཀི་གཞུང་ལྟར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བཞེད་གཞུང་ལས་གཞན་ལ་དགའ་བའི་བོ་འདོར་བའི་

1  [མ་ཕྱི། ༥༨ན༥ན།   བ   ཞོལ། ༥༢ན༤ན།   པ]

2  [མ་ཕྱི། ༥༨བ༣ན།   ཆ    ཞོལ། ༥༢བ༢ན།  ཆུ]

3  [མ་ཕྱི། ༥༨བ༣ན།  པའྱི    ཞོལ། ༥༢བ༢ན།  བའྱི]
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བཤད་ཟིན་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཟབ་མོ་འདི་ནི་སྔོན་སོང་ཉིད་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པ་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པ་རྣམས་ཀིས་རོགས་པ་ཡིན་གི། མང་དུ་མཁྱེན་

པ་དང་ལྡན་ཡང་དངོས་པོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་ཞེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བ་རྣམས་ཀིས་རེ་ཞིག་མི་རོགས་པས་དེ་དག་ལ་ཞེན་པ་དོར་བར་བྱ་བའི་ཕིར། ལྔ་པ་

ནི། སོབ་དཔོན་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞི་སེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་བཟང་བདེན་གཉིས་ཕིན་

ཅི་མ་ལོག་པ་བསད་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་ར་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་

ཆེན་པོ་ཅན་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀིས་བདེན་གཉིས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་

རོགས་ནས་བདེ་བར་”གཤེགས་པའི
1
་སར་བགོད་པའི་རྐེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གང་གིས་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ནི། རྒྱ་གར་གི་ཞེས་སོགས་སོ།།  །།

ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་མེད་པ་དང་། །བྱ་བྱེད་རྣམ་གཞག་ལེགས་པར་

འཐད་པ་ཡི། །བདེན་གཉིས་ཚད་མའི་ལམ་ལས་ལེགས་འོངས་པའི། །ཤིན་ཏུ་རོགས་

དཀའི་ཟླ་བའི་གཞུང་བཟང་འདི། །ཐར་པར་བགོད་པའི་ལམ་གི་ངོ་བོ་དང་། །གངས་

དང་གོ་རིམ་ཇི་ལྟར་ངེས་པ་དང་། །སོ་སོའི་དོན་དང་སྔ་ཕིའི་འབེལ་བ་སོགས། །ངེས་

པའི་ཐབས་ཀི་དོན་བསྡུ་ལེགས་པར་བཤད། །རོག་ལྡན་དང་པོར་འཇུག་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ། །གཞུང་ལུགས་འདི་ལ་མོས་པ་ཆེར་བཞག་ཅིང་། །མཁྱེན་ལྡན་མང་དུ་ཐོས་

པའི་བཤེས་གཉེན་འགས། །བསྐུལ་ཕིར་གོ་སའི་ངག་གིས་སྦྱར་ཏེ་བཤད། །དབུ་

མའི་དགོངས་པ་ཤིན་ཏུ་གཏིང་དཔག་དཀའ། །བདག་ནི་བོ་གོས་ཉམས་ཆུང་སྦྱངས་

པ་དམན། །མ་རོགས་ལོག་རོག་དི་མའི་དབང་གྱུར་ན། །དམ་པ་མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་

1  [མ་ཕྱི། ༥༩ན༡ན།   གཤེགས་པའྱི     ཞོལ། ༥༢བ༥ན།   གཤགས་བའྱི]



 429  

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་དོན།

ཀིས་བཟོད་པར་མཛོད། །འདིར་འབད་དགེ་བ་གང་ཞིག་བསགས་པ་དེས། །བདག་

ཀང་དེང་ནས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ལམ་ལས་མི་ཉམས་

ཤིང་། །འགོ་བ་ཀུན་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྡུས་པའི་དོན་འདི་ནི་མཁྱེན་རབ་དང་ཐུགས་རེ་གཞན་

དང་མཚུངས་པ་མེད་པས་མཐའ་ཡས་པའི་འགོ་བ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལམ་དུ་བགོད་པའི་དམིགས་བུར་གྱུར་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་

ཕི་ནང་གི་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་སྣང་དུས་ཉིད་ནས་མིག་

འཕྲུལ་ལྟ་བུར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་བ་མ་རེ་བཙུན་ཆེན་པོ་སྐེས་མཆོག་རེད་འདའ་

པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། སེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དགོངས་པའི་དོན་མཐའ་

དག་རེན་གི་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་མ་

རོགས་པ་དང་ལོག་པར་རོག་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་གི་དི་མ་སྤངས་ནས་ཚད་མའི་ལམ་ལས་

ལེགས་པར་དངས་པའི་སོ་ནས་ལམ་གི་ཆ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་རང་ཉིད་སྒྲུབ་པ་

ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང་། དེ་ཉིད་བརེ་བའི་སོ་ནས་ངག་ཚིག་དི་མ་མེད་པས་

གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་འདོམས་པའི་སོ་ནས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་

ཆོས་མ་ལུས་པ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཛིན་པར་སོན་ལམ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། བ་མ་རེ་བཙུན་བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་

གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་བཀའ་དིན་ལས། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་བོ་

གོས་ཀི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་ཪིགས་པ་སྨྲ་བའི་དགེ་སོང་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས། 

རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སེ་འབོག་རི་བོ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དཀའ་བཞི་པ་ཀུན་

དགའ་ལེགས་པའི་དཔལ་ལོ། །དེ་ཡང་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་སྦྱོར་ཊིཀ་འདི་ཉིད་བཀ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་པར་དུ་བཀོད་འདུག་

རུང་། ཆད་ལྷག་གིས་སྐོན་མང་ཙམ་མཆིས་པར། འདི་གར་༸སྐབས་མགོན་དམ་པ་

མི་ཉག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་དཔེ་ཁུངས་ཐུབ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཕིས་བྱས་ཏེ་པར་དུ་

བསྒྲུབས་པའོ།།  །།

སྭ་སི། རྒྱལ་བསན་པད་ཚལ་ཕན་བདེའི་དི་བསུང་ཅན། །བཤད་སྒྲུབ་འདབ་

རྒྱས་རྣམ་གོལ་སྦྲང་རིའི་བཅུད། །འགོ་ཀུན་སྤོད་ཕིར་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་

གིང་། །ཆོས་སེ་ཆེ་ནས་ཆོས་སྦྱིན་ཆར་འདི་སྤེལ། །སརྦ་མངྒལཾ། །
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༄༅། །རོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བ་མ་དང་མཁའ་འགོའི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལ་འདིར། 

བསྐེད་པའི་རིམ་པ་ལེགས་གནས་ཏེ། །རོགས་པའི་རིམ་པ་འདོད་རྣམས་ལ། །ཐབས་

འདི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས། །སྐས་ཀི་རིམ་པ་ལྟ་བུར་གསུངས། །ཞེས་བཤད་

པ་ལྟར། བསྐེད་པའི་རིམ་པ་ལ་ཐུན་བཞིར་བསབས་ཤིང་རོགས་པའི་རིམ་པ་སོམ་

པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ།དེ་ལ་རྒྱུད་དང་དགོངས་འགེལ་

གི་བསན་བཅོས་རྣམས་ལས། ཁ་ཅིག་ཏུ་རའི་དབྱེ་བ་དང་། གངས་ཙམ་བཤད་ཅིང་། 

ལ་ལར་རླུང་དང་ཐིག་ལེའི་ཆགས་ཚུལ་ཙམ་དང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་དེ་དག་ལ་དམིགས་

པའི་རྣལ་འབྱོར་ཙམ་དང་། དེ་ལྟར་བསོམས་པའི་དགའ་བཞིའི་རོགས་པ་སྐེ་བའི་

རིམ་པ་ཙམ་དང་།མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ཙམ་ལས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་མ་གསུངས་པ་མང་ལ། དེ་དག་གི་དོན་དུ་བསམས་པའི་བོད་ཀི་ཡི་གེའི་

རིགས་ལས་ཀང་། གཏུམ་མོའི་དམིགས་སྐོར་ཕོགས་རེ་ཙམ་བཤད་ནས་རྒྱུ་འབས་

ཀི་རིམ་པ་རོགས་པར་མ་བསན་པས། དེ་དག་མཐའ་དག་པར་མ་ཤེས་ན་ལམ་སོམ་

པའི་རིམ་པ་ལ་མཁས་པ་མགུ་བ་བསྐེད་པ་མི་ཤེས་སོ། །དེ་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་

གཉིས་ཀས་ཀང་ལམ་གི་གཙོ་བོ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་བདེ་བ་སོན་པ་ལ་ཁྱད་པར་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀང་གཏུམ་མོ་སྦར་བ་ཉིད་ཡིན་པས། དེ་

སྦོར་བའི་ཚུལ་རོ་རེ་བཟླས་པ་ལ་སོགས་པའི་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་། ཡི་གེ་ལ་

དམིགས་པ་དང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའང་ལུས་ཀི་

གནད་ཆེ་ས་རུ་རླུང་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་པ་བཟུང་ནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སོམ་པས་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

གཏུམ་མོ་འབར་བ་ལ། ཐོག་མར་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རོ་རེའི་ལུས་ཀི་འཆགས་ཚུལ་

ཤེས་དགོས་པས་དེ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། འཆགས་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། 

དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། རེན་ར་བཤད་པ་དང་།བརེན་པ་ཐིག་ལེ་དང་རླུང་བཤད་

པའོ། །ཡང་ན་གནས་པ་ར། གཡོ་བ་རླུང་། བཀོད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གསུམ་དུ་

བསྡུས་ཀང་རུང་ངོ་། །

༼རེན་ར་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་གངས་ངེས་པ་དང་། སྐེ་བའི་གོ་རིམ་ངེས་པ་དང་། ངོ་བོ་ངེས་

པའོ། །དང་པོ་ལ་དབྱེ་བ་དང་། གངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་འབྱུང་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱས་པར་དབྱེ་ན། བདུན་ཁི་ཉིས་སོང་དང་། དེ་དག་གེས་

པའི་བཞི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་དང་།གནས་དང་ཡུལ་གིས་ཕེ་བ་ཉེར་བཞི་དང་། དེ་རྣམས་ཀི་

རེན་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་མོ། །

”གཉིས་པ་ནི།
1
གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་ནི། རེན་པ་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་

གསུམ་དུ་ངེས་པའི་དབང་གིས་དང་། ར་གཞན་རྣམས་ཀི་རེན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །ཉེར་བཞིར་དབྱེ་བ་ནི།སིང་གའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀི་རྒྱུད་སྤི་བོ་ལ་སོགས་

པའི་གནས་ཉེར་བཞིར་གནས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ལ། བརྒྱ་ཉི་ཤུར་ཕེ་བ་ནི། 

འཁོར་ལོའི་གཙོ་བོ་བཞིའི་སོ་ནས་ཡིན་ཏེ། སིང་ག་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ར་འདབ་

1  [མ་ཕྱི་སྐུ་འབུམ་རེའྱི་གསུང་པོད་ཛ་པ།  ༢བ༤ན།  གཉྱིས་པ་ནྱི།    ཞོལ།༼ཀ༽ ༢ན༦ན།   -གཉྱིས་པ་ནྱི།]
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བརྒྱད་ཡོད་ལ། མགིན་པ་ལོངས་སྤོད་དང་། སྤི་བོ་བདེ་ཆེན་དང་། ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་

འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་ར་འདབ་གངས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཉིས་འགྱུར་དུ་ཡོད་པས་སོ། །

གཉིས་པ་སྐེ་བའི་གོ་རིམ་ནི། རའི་གཙོ་བོ་གསུམ། སུམ་སྐོར་མ་དང་། འདོད་མ་

དང་ལྔ་འཆགས་ཤིང་། དེའི་རེས་སུ་ཁྱིམ་མ་དང་གཏུམ་མོ་དང་། བདུད་བལ་མ་

རྣམས་སྐེའོ། །དེ་ནས་སུམ་སྐོར་མ་སོགས་བཞི་ཕོགས་མཚམས་སུ་གཉིས་གཉིས་

གེས་པས་སིང་གའི་ར་འདབ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལ་ཕོགས་བཞིའི་ར་ལ་འབྱུང་བཞི་ཤེས་

ཆེར་འབབ་པས་འབྱུང་བའི་ར་དང་། མཚམས་རྣམས་ཀི་ར་ལས་གཟུགས་དི་ལ་

སོགས་འབབ་པས་མཆོད་པའི་ར་ཞེས་བྱའོ། །བདུད་བལ་མ་ནི་དབུ་མ་ལ་འཁིལ་

ནས་ལྟེ་བ་ནས་ལེའི་བར་གནས་ཤིང་། ར་གཞན་དུ་རླུང་དང་ཁམས་རྒྱུ་བ་ལ་འདིས་

གེགས་བྱེད་ཅིང་རང་གི་ནང་དུ་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏོགས་མི་རྒྱུ་བས་དུས་ཀི་ར་དང་། 

རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀི་འགོག་པའི་ར་ཞེས་བྱའོ། །མཆོད་པ་དང་འབྱུང་བ་ར་བརྒྱད་

ཀ་ནས་འབབ་ཀང་ཤས་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཀཻ་རོ་རེར། འབད་པས་ཀུན་གི་ལྷག་མ་ཡང་། །ཞེས་བཤད་པའི་དོན་ནི། ཨ་

བྷྱས། འཆི་བའི་དུས་དང་རྣལ་འབྱོར་པས་ལམ་སོམ་པའི་སྐབས་མ་གཏོགས་བདུད་

བལ་མར་ཁམས་མི་འབབ་པ་ལ་སྦྱར་ཞིང་། སོབ་དཔོན་ཤཱནི་པས། དེར་ཡང་ཁམས་

དབབ་ཅིང་ར་སོ་གཉིས་བདག་མེད་མ་བཅོ་ལྔ་དང་སྦྱར་ནས་ལྷག་མ་སྤང་། ཞེས་པ་

ནི། དབྱངས་བཅུ་དྲུག་གི་ཐ་མ་ལྷ་མོ་དང་མི་སྦྱོར་བ་ལ་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ངོ་བོ་

ངེས་པ་ནི། རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གང་དུ་གནས་པ་དང་། ཇི་ཙམ་དུ་གནས་པ་དང་། 

ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཚུལ་གསུམ་གིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཁ་ཅིག །ཚིགས་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ནང་”གཞུངས
1
་པ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པར་འཆད་པ་མི་འཐད་པས་ཚིགས་པའི་

མདུན་གི་ཕོགས་ན་གནས་སོ། །སྐུད་པ་ལྟ་བུར་བཤད་པ་ནི། སྐུད་པ་བརྐང་བ་ལྟར་

གནས་པའི་དོན་ཡིན་གི་སྦོམ་ཕའི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་ཆེས་སྦོམ་པར་གནས་

པས་སོ། །དེའང་སྤི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་གནས་ཤིང་། གསང་གནས་ནོར་

བུའི་རེ་ཚུན་ཆད་དུ་གནས་པའོ། །དེའང་རོ་རྐང་གཉིས་ཀིས་དབུ་མ་ལ་ལུ་གུ་རྒྱུད་

ཀི་ཚུལ་དུ་འཁྱུད་ནས་གནས་ཤིང་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀི་ལྟེ་བར་མདུད་པ་རེ་ཡོད་ལ། 

དེའང་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས་འཁོར་ལོ་སོ་གཉིས་བཤད་པ་ནི་རོ་རྐང་གི་མདུད་པ་

སོ་སོར་བགངས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་གི་འཁོར་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལས་མང་བ་མེད་

དོ། །དེའང་མན་ངག་སེ་མ་ནས་འཁོར་ལོ་བདུན་དུ་བཤད་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་

ཕེང་བ་ནས་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་ཡོད་ལ། གཙོ་བོ་ནི་ཡོངས་སུ་གགས་པ་བཞིའོ། །འདི་

དག་གི་དོན་གཞན་རྣམས་ནི་ལམ་གི་རིམ་པར་གསུངས་པས་དེར་བལྟ་བར་

བྱའོ། །འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བའི་ཐད་དུ་འདབ་མ་རྣམས་ཀི་ར་བ་ཟུག་མཚམས་ར་གསུམ་

ལ་གོ་སོག་བཙུགས་པ་ལྟར་གནས་སོ། །

༼རེན་པ་ཐིག་ལེ་དང་རླུང་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ཐིག་ལེ་དང་རླུང་བཤད་པ་ལ། ཐིག་ལེ་བཤད་པ་དང་། རླུང་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུད་ལས་ལུས་ཟུངས་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་ལ། ཐོག་མར་ར་དང་ཐ་

1  [མ་ཕྱི། ༣བ༡ན།  གཞུངས    ཞོལ། ༣ན༢ན།  བརྒྱུངས]
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མར་”ཏ
1
་གསུངས་པ་ནི། ཁག་དང་ཁམས་”དཀར་པོ

2
་ཡིན་ལ་དེ་གཉིས་ཐོག་མར་

གསུངས་པས་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་དང་གཞན་རྣམས་དེའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་ཤེས་པའི་

ཕིར་ཡིན་ནོ། །བར་སྲིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཐོག་མར་གང་དུ་འཇུག་པ་དང་། མཐར་གང་

ནས་འདོར་བ་ནི་སིང་ག་ཡིན་ལ་ཐོག་མའི་ར་ཆགས་པའང་དེ་ཡིན་ཞིང་ཁམས་དཀར་

དམར་གི་ཐོག་མའི་རང་གནས་ཀང་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཡོངས་སུ་གགས་པའི་སིང་ག་

དང་། ར་འཁོར་གི་ལྟེ་བའི་སིང་ག་དོན་མི་གཅིག་སེ། ཕི་མ་ནི་ནུ་མ་གཉིས་ཀི་དབུས་

ཀི་ཐད་དང་ན་ཡོད་པས་སོ། །དེ་ཕིན་ཆད་ཀི་ཁམས་དཀར་པོའི་གནས་སྤི་བོ་ཡིན་ལ་

དམར་པོའི་གནས་ནི་ལྟེ་བ་ཡིན་ནོ། །བར་སྐབས་སུ་འཁོར་ལོ་གཞན་རྣམས་སུའང་རྒྱུ་

བས་དེའི་དབང་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ར་ཉེར་བཞིར་ཕེ་བ་ཡིན་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་རོ་

རེ་ཕེང་བར། ཐིམ་དང་ལོངས་སྤོད་བདག་པོ་འོ། །ཞེས་གསུངས་པས་འབྱེད། གནས་

ཉེར་བཞིའི་ར་ལ་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་དང་རླུང་ཤས་ཆེར་རྒྱུ་བ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་ར་ཞེས་བརོད་ཅིང་། ཉེར་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལ་འཁོར་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་དང་རླུང་རྒྱུ་

བའི་ར་སོང་ཕག་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པས་བདུན་ཁི་ཉིས་སོང་ངོ་། །

གཏུམ་མོ་འབར་ནས་ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་སེ་རའི་འདབ་མ་རྣམས་ནས་ལྟེ་”བར་

སོར
3
་བཞིར་འོངས་པའི་ཚེ་བདེ་བ་སྐེ་བ་ནི་ལུས་ཀིས་ཚིགས་ལ་དགའ་བཞིའི་སྐེ་

ཚུལ་སྦྱར་བའི་ལུགས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལའང་ཡས་བབས་དང་མས་བརན་གི་དགའ་བ་

བཞི་བཞི་ཡོད་དོ། །རླུང་དང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀིས་ར་མདུད་འགོལ་བ་

1  [མ་ཕྱི། ༣བ༦ན།  ཏ    ཞོལ། ༣བ༡ན།  ཧ]

2  [མ་ཕྱི། ༣བ༦ན།  དཀར་པོ    ཞོལ། ༣བ༡ན། དང་རོ]

3  [མ་ཕྱི། ༤ན༥ན།  བར་སོར    ཞོལ། ༣བ༦ན།  བ]
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ནས་ཀང་གཙོ་བོ་སིང་གའི་ར་མདུད་ཡིན་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་

འཕེང་བ་ལས། དེ་ཡང་དབྱེ་བར་དཀའ་བ་ཡི། །དབུས་སུ་མདུད་པ་གསུམ་གིས་

དཀིས། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །མདུད་པས་དཀིས་པའི་ནང་ནའང་དབུ་མ་ལ་བུག་

པ་ཅུང་ཞིག་ཡོད་དོ། །སྔར་བཤད་པའི་ལུས་ཀི་ཟུངས་ཀི་ངོ་བོ་ཕ་ལས་ཐོབ་པའི་

རུས་པ་དང་རྐང་དང་ཁུ་བ་གསུམ་དང་། མ་ལས་ཐོབ་པའི་ཤ་དང་པགས་པ་དང་ཁག་

གསུམ་སེ། དྲུག་འདུས་པའི་ལུས་ཀི་གནས་རྣམས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་

པ་རླུང་བཤད་པ་ལ། ཐུན་མོང་གི་བཤད་རྒྱུད་ནས་བསན་ཚུལ་དང་། ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་རྒྱུད་ནས་བསན་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། བཏང་བཟུང་ལ་སོགས་པའི་རླུང་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་བཤད་དོ། །དེ་ནི་རྣམ་རོག་མི་འད་བ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བསྐེད་པའི་སོ་ནས་ཀང་

ཕེ་ལ། འཁོར་ལོ་དྲུག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་གིས་ཀང་དབྱེའོ། །ཕི་མ་ནི། འཁོར་ལོ་ཡོངས་

སུ་གགས་པ་བཞི་དང་། སིན་མཚམས་ན་རླུང་གི་འཁོར་ལོ་འདབ་མ་དྲུག་པ་དང་། 

སིང་གའི་གོང་མགིན་པའི་འོག་ན་མེའི་འཁོར་ལོ་འདབ་མ་གསུམ་པ་ཡོད་པ་རྣམས་

སོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་སིང་ག་ནས་བཟུང་སེ་མཚན་ཕེད་ཀི་དུས་ནས་ཉིན་ཕེད་ཀི་བར་

དུ་འཁོར་ལོ་རེར་རླུང་དགུ་དགུ་རྒྱུ་བས་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི་དང་། དེ་ནས་བཟུང་སེ་

མཚན་ཕེད་ཀི་བར་དུའང་དེ་ལྟར་རྒྱུ་བས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་དང་། མ་རྒྱུད་ནས་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས་རླུང་བཅུར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་དབྱེ་བ་

དང་། གནས་དང་། འཆགས་པའི་རིམ་པ་དང་། བྱེད་ལས་དང་། རྒྱུ་བའི་ཚུལ་དང་། 
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེ།

དེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི།སྲོག་རླུང་སོགས་ར་བའི་རླུང་ལྔ་

དང་། ཀླུ་སོགས་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔའོ། །རོ་རེ་སོའི་རྒྱུད་ནས་ནི།ཡན་ལག་གི་རླུང་

ལྔ་ལ་རྒྱུ་བ་ལ་སོགས་པའི་མིང་”གིས
1
་བསན་ཏོ། །ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་ཐ་སད་སྔ་མ་

ལྟར་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རེ་འགོས་ཀིས། དེ་ལྔ་པོ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་”གཉེ་མ་

སྦྲུལ་འད་བ་དང་། མཆིན་པ་རུས་སྦལ་འད་བ་དང་། གོ་བ་རངས་པ་འད་བ་དང་། སིང་

ལྷས་སྦྱིན་གི་བུ་མོའི་གོས་འད་བ་དང་།
2
མཁལ་མ་གཞུའི་དབྱིབས་དང་འད་བ་ལས་

བྱུང་བས་དེ་ལྟར་བཏགས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྲོག་རླུང་སིང་ག་དང་། ཐུར་སེལ་འདོམས་དང་། གེན་རྒྱུ་མགིན་པ་

དང་། མེ་མཉམ་ལྟེ་བ་དང་། ཁྱབ་བྱེད་ཚིགས་ཀུན་ལ་གནས་ཤིང་། ཡན་ལག་གི་རླུང་

ལྔ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོའི་སོ་ལྔ་ལ་གནས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། 

ཟླ་བ་ངོ་བཅུ་ལ་དང་པོའི་དུས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་ཞུགས་མ་ཐག་སྲོག་

རླུང་སྐེ་ལ། སྲོག་རླུང་ལས་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་དུས་སུ་ཐུར་སེལ་དང་། དེ་ལས་གསུམ་

པའི་དུས་སུ་མེ་མཉམ་དང་། དེ་ལས་བཞི་པར་ཁྱབ་བྱེད་དང་། དེ་ལས་ལྔ་པར་གེན་

རྒྱུའི་རླུང་སྐེའོ། །ཟླ་བ་ཕི་མ་ལྔའི་དུས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་མིག་གི་སོ་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་

དང་སའི་ཁམས་ཕལ་ཆེར་དང་། རྣ་བའི་སོ་ནས་རྒྱུ་བ་ཆུའི་ཁམས་དང་བཅས་པ་དང་། 

སྣ་ནས་རྒྱུ་བ་མེ་དང་། ལེ་ནས་རྒྱུ་བ་རླུང་དང་། ལུས་ཀི་དབང་པོ་རོགས་ནས་རྒྱུ་བ་སྐེ་

1  [མ་ཕྱི། ༥ན༢ན།  གྱིས    ཞོལ། ༤བ༢ན།  གྱི]

2  [མ་ཕྱི། ༥ན༣ན།  གཉེ་མ་སྦྲུལ་འདྲ་བ་དང་། མཆྱིན་པ་རུས་སྦལ་འདྲ་བ་དང་། གོ་བ་རྩངས་པ་འདྲ་བ་དང་། སྱིང་

ལྷས་སྦྱིན་གྱི་བུ་མོའྱི་གོས་འདྲ་བ་དང་།     ཞོལ། ༤བ༢--༣ན།  གཉེ་མ་དང་། སྦྲུལ་འདྲ་བ་དང་། མཆྱིན་པ་དང་། རུས་

སྦལ་དང་། གོ་བ་དང་། རྩངས་པ་དང་། སྱིང་ལྷ་སྦྱིན་གྱི་བུ་མོའྱི་གོས་དང་།]
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཞིང་།དེ་དག་གི་དུས་སུ་ཡུལ་རྣམས་ཅི་རིགས་པར་འཛིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། སྲོག་རླུང་གིས་སྲོག་རིང་དུ་བྱེད་པ་དང་། གེན་རྒྱུས་བཟའ་བཏུང་

གེན་དུ་འདེན་པ་སོགས་དང་། ཐུར་སེལ་གིས་ཐུར་དུ་འདེན་པ་དང་། མཉམ་གནས་

ཀིས་མཉམ་དུ་འཇུ་བ་སོགས་དང་། ཁྱབ་བྱེད་ཀིས་འགོ་བ་སོགས་བྱེད་ཅིང་། ཡན་

ལག་གི་རླུང་ལྔས་མིག་གི་སོ་ནས་རླུང་གིས་རྣམ་ཤེས་ཀི་བཞོན་པ་བྱས་ནས་

གཟུགས་འཛིན་པའི་འབས་བུ་བྱེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་དང་། ཡང་དག་

པར་རྒྱུ་བ་དང་། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་དང་། ངེས་པར་རྒྱུ་བ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་རྣམ་

ཤེས་ཀི་བཞོན་པ་བྱས་ནས་ཡུལ་སོ་སོར་འཛིན་པའི་འབས་བུ་བྱེད་དོ། །ཡན་ལག་

གི་རླུང་ལྔ་ནི་ར་བའི་རླུང་གི་གནས་སྐབས་ཡིན་ནོ། །སྲོག་རླུང་སོ་དེ་དག་ནས་རྒྱུ་བ་

ལ་མིང་དེ་ལྟར་བཏགས་པའོ། །

ལྔ་པ་ནི་ཁྱབ་བྱེད་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏོགས་སྣའི་སོ་ནས་མི་རྒྱུ་ལ། གཞན་བཞི་

ལ་གཡས་པ་ནས་རྒྱུ་བ་དང་། གཡོན་པ་ནས་རྒྱུ་བ་དང་། གཉིས་ཀ་ནས་དག་པར་རྒྱུ་

བ་དང་། དལ་བར་རྒྱུ་བ་སེ། གེན་རྒྱུ་དང་། ཐུར་སེེལ་དང་། མེ་མཉམ་དང་། སྲོག་

རླུང་རྣམས་སོ། །དེ་དག་གསང་བའི་སྣ་རེ་ནས་བྱུང་ནས་ཀུན་རོབ་པའི་སྣར་རྒྱུ་བ་

ཡིན་ནོ། །རིགས་ལྔ་དང་སྦྱར་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ནི། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་རླུང་ཉི་ཁི་

ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་ལ་དེ་ལ་ཐབས་མགོན་པོ་རེའི་རླུང་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕག་རེ་རྒྱུ་

བའི་ཚེ་ཤེས་རབ་ལྷ་མོ་བཞིའི་རླུང་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་རེ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གཡས་

ནས་གེན་རྒྱུ་ཁ་དོག་དམར་པོ་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕག་གཅིག་རྒྱུ་བ་ནི་པདྨ་མགོན་པོའི་རྒྱུ་

བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མེའི་མེ་གོས་དཀར་མོ་དང་། མེའི་རླུང་སྒོལ་མ་དང་། མེའི་ས་སྤན་
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མ་དང་། མེའི་ཆུ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རླུང་རྣམས་རྒྱུའོ། །གཡོན་པ་ནས་རྒྱུ་བ་ཐུར་སེལ་ཏེ་ཁ་

དོག་ལང་སེར་ལས་ཀི་མགོན་པོའི་དང་། གཉིས་ཀ་ནས་དག་ཏུ་རྒྱུ་བ་མེ་མཉམ་སེ་ཁ་

དོག་སེར་པོ་རིན་ཆེན་མགོན་པོའི་དང་། ཞན་པར་རྒྱུ་བ་སྲོག་རླུང་ཁ་དོག་ཤེལ་ལྟར་

སྣང་བ་རོ་རེ་མགོན་པོའི་རྒྱུ་བ་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕག་རེའི་ཚེའང་དེ་ལྟར་སྦྱོར་རོ། །དེ་དག་

ནི་དགུ་བརྒྱ་རེ་ལ་འཕོ་བ་རེེར་བྱས་པ་སེ། དུས་འཁོར་ནས་དེ་ཉིས་འགྱུར་རེ་ལ་འཕོ་

བ་རེར་བྱས་ནས་འཕོ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་གསུངས་སོ། །པདྨ་མགོན་པོའི་རྒྱུ་བ་དང་

པོར་སོས་པའི་དགོས་པ་ནི། རོ་རེ་བཟླས་པ་གསུང་རོ་རེའི་བཟླས་པ་ཡིན་པས། དང་

པོར་མགོན་པོའི་རླུང་དེ་ནས་བཙུགས་ནས་སོམ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་

ནོ། །དྲུག་པ་ནི། འཆི་བའི་ཚེ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ནས་མཐར་རྣམ་ཤེས་ཤི་བའི་འོད་

གསལ་དུ་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་དེ་དག་དང་མཐུན་པར་རོགས་རིམ་སོམ་དགོས་པར་

ཤེས་པའི་ཆེད་དུ། ར་རླུང་ཐིག་ལེ་རྣམས་དང་པོར་གང་དུ་ཆགས་པ་དང་། བར་དུ་རྒྱུ་

བའི་ཚུལ་དང་། མཐར་གང་དུ་ཐིམ་པ་དང་། ཇི་ལྟར་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་རྣམས་ཤེེས་

པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་མ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་ནི། “དབྱུ
1
་གུ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང་། ཆུ་ཚོད་

”སུམ་ཅུ
2
་ར་གཉིས་དང་། འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་། ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀི་ཐ་སད་”དང་

3
མཐུན་པར་ར་འཁོར་བཞིའི་འདབ་མ་ནས་རྒྱུ་ཚུལ་བསན་ཏེ། སིང་གའི་ར་འདབ་

གཅིག་དང་། མགིན་པའི་གཉིས་དང་། སྤི་བོའི་བཞི་དང་། ལྟེ་བའི་བརྒྱད་རྣམས་རྒྱུ་

1  [མ་ཕྱི། ༦ན༦ན།  དབྱུ    ཞོལ། ༥བ༥ན།  དབྱུག]

2  [མ་ཕྱི། ༦བ༡ན།  སུམ་ཅུ    ཞོལ། ༥བ༥ན།  ཉྱི་ཤུ]

3  [མ་ཕྱི། ༦བ༡ན།  དང་    ཞོལ། ༥བ༥ན།  -དང་]
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བའི་དུས་དང་ཡུན་རིང་ཐུང་མཉམ་པ་སེ་གོ་བར་ཟད་དོ། །

༼དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། ལུས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

དགོས་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། རོགས་པའི་རིམ་པ་མི་ཐ་མལ་

པའི་འབྱུང་བ་ཐིམ་རིམ་དང་། ཐོག་མའི་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་ལ་བཤད་པ་ཡོད་

ཀང་བཏགས་ནས་བསན་པ་ཡིན་གི། རོགས་རིམ་མཚན་ཉིད་པ་ནི། བསྐེད་རིམ་

མན་ཆད་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགའ་བཞིའི་རོགས་པ་བསྐེད་ནས་བསྒྲུབ་

དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལའང་སྣང་ཕོགས་ཀི་རོགས་རིམ་དང་། སོང་ཕོགས་ཀི་

རོགས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ནི། རླུང་སེམས་ཙམ་གིས་བསྒྲུབས་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷའི་

སྐུ་དེ་འཇའ་ལུས་ཀི་སྐུ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་གང་ཡིན་བསྐེད་རིམ་དུ་

བཟུང་བར་མི་བྱ་སེ། སྔགས་ཀི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་གཉིས་གསུངས་པའི་སྔ་མ་

བསྐེད་རིམ་དང་། ཕི་མ་རོགས་རིམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སོང་ཕོགས་ལ་བདེ་བ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། སོང་པ་ངོས་བཟུང་བ་

དང་། བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱེད་པའི་ཚུལ་དང་། དེ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རིམ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བདེ་བ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་སེ། སེམས་གནས་ཀིས་བསྒྲུབས་པའི་

ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་བ་ཕི་རོལ་པ་ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ནས་

བཤད་པའི་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བགངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་དང་། བྱ་སྤོད་ནས་

བཤད་པའི་སོང་པ་དང་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་སོམ་པ་གཞིར་བྱས་ནས་སྲོག་རོལ་
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བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་སོགས་ལས་ཀང་ཆེས་མི་འད་བ་ཞིག་དགོས་ལ། 

ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བས་ཀང་མི་ཆོག་སེ། དེ་ནི་ཉན་རང་རྣམས་ལའང་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །འོ་ན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཞུ་བའི་བདེ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་བསན་པ་ལས་ལོགས་སུ་གཏན་ལ་འབེབས་

རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་དེ་ཉིད་གཞིར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱུད་སེ་

འོག་མ་གསུམ་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེ་གོ་བའི་བོ་དེ་ཉིད་

ཐབས་དང་བཅས་ནས་བསོམ་པ་ཡིན་གི་སོང་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་བོ་ལོགས་སུ་སྒྲུབ་

མི་དགོས་ལ། འདིར་ནི་སོང་པ་སོམ་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་བདེ་བ་ཐབས་མཐའ་ཡས་

པས་ལོགས་སུ་སྒྲུབ་དགོས་ལ། བདེ་བ་དེས་སོང་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སོམ་པ་བདེ་

སོང་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་ཡིན་གི། བདེ་བ་ལ་སོང་པས་རྒྱས་འདེབས་པ་སོགས་

མིན་ནོ། །བདེ་བ་དེའང་ཡིད་ཀི་ཤེས་པའི་འཁོར་དུ་བྱུང་གི །དབང་ཤེས་ཀི་འཁོར་

གི་མིན་ཏེ། སོ་སོ་སྐེ་བོས་ཀང་སོང་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། སོང་པ་ཐོག་མར་སོམ་དགོས་ཏེ་བསྐེད་རིམ་གིའང་ཐོག་མ་ནས་སྭ་

བྷཱ་ཝའི་སྔགས་དོན་སེམས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞུ་བའི་བདེ་བ་ལ་གང་ཞུ་

བའི་བདེ་བ། དེ་གང་གིས་བཞུ་བ་དང་། འཇུ་བའི་ཕིར་བྱེད་པའི་རྐེན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

སྤི་བོ་བདེ་ཆེན་གི་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བའི་དབུ་མའི་ནང་ན་གནས་པའི་ཁམས་དཀར་པོ་

ཧཾ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་དོན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོའི་དབུ་མའི་ནང་ན་

གནས་པའི་ཐིག་ལེ་དམར་པོ་འབར་བ་ལས་འཇུ་བར་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། མེ་སྦར་བའི་རྐེན། ཁ་སྦྱོར་ལས། ལས་ཀི་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་
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ཡིས། །ལྟེ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ནི་འབར། །ཞེས་གསུངས་པའི་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་

སོམ་པ་དང་། དབང་པོ་གཉིས་སྦྱོར་གི་ལས་ཀིས་བསྐུལ་བའི་རླུང་ངོ་། །དེ་གང་ན་

གནས་པ་ནི། རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། ཤེས་བྱ་དབུས་སུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་། །མེ་སད་བྱེད་པར་

ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས། དབུ་མའི་ནང་ལྟེ་བའི་འོག་གི་སུམ་མདོ་གྲུ་

གསུམ་ན་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །རླུང་དེ་གཡོས་པས་ལྟེ་བའི་མེ་སྦར་ནས་སྤི་བོའི་ཧཾ་

ཡིག་བཞུ་སེ། ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གཡས་གཡོན་

གི་རྒྱུ་བ་བཅད་དགོས་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཡས་གཡོན་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་རོག་པ་

རགས་པ་བཅད་མི་ཐུབ་ལ། དེ་ནམ་གཡོས་པ་ན་ཞུ་བདེ་སྐེས་ནས་རོག་པ་རགས་པ་

གཅོད་པའི་ཕིར་དང་། གཡས་གཡོན་གི་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་འགག་པ་དེ་ཉིད་རྒྱུ་བའི་རྐེན་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཡས་གཡོན་གི་རྒྱུ་བ་འགོག་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། རླུང་གི་རྣལ་

འབྱོར་དང་། ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དེའང་གཏུམ་

མོ་བྱེ་བག་པ་ལ་བཟུང་བ་ཡིན་གི། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱས་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ལྟར་ན་

རོགས་རིམ་མཐའ་དག་གཏུམ་མོར་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །

རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་ལའང་དུས་འཁོར་ནས་བུམ་པ་ཅན་ལ་རལ་དུ་འདོན་པར་

བཤད་པ་དང་།འཕགས་སྐོར་ནས་རོ་རེ་བཟླས་པ་སོགས་ལ་རལ་དུ་འདོན་པར་

བཤད་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་དོ། །སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས་ཀུན་

རོབ་པའི་སྣ་རེ་དང་། སིང་ག་དང་།གསང་བའི་སྣ་རེར་སྤྲུལ་པའི་ཐིག་ལེ་དང་། གསང་

བའི་ཐིག་ལེ་བསོམས་ནས་མེ་སྦར་བའི་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། ཌོམ་བྷི་ཧེ་རུ་ཀ་

དཔོན་སོབ་སོགས་དང་། ནག་པོ་སྤོད་པ་སོགས་ཀིས་གཏུམ་མོ་ལ་རལ་དུ་འདོན་པ་
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེ།

སོགས་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་ལམ་གི་གནད་མ་

འཕྱུགས་པར་ཤེས་ན། གང་ཉམས་སུ་བངས་ཀང་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བ་སྒྲུབ་ནུས་པ་

ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དེའི་ནང་ནས་ཁ་སྦྱོར་ལས། དེ་ཡི་ནང་དུ་སོན་

པའི་ར། །ཏིལ་མར་མེ་ཡི་ངོ་བོ་ཅན། །ཞེས་སོགས་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེ་མདོར་བསན་པ་

དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའི་དོན་རྣམས་སོབ་དཔོན་ནག་པོ་པས་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེ་

མཛད་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས། ཡི་གེ་རིང་ཐུང་གི་ཚད་ལ་སོགས་པ་དང་། སོབ་

དཔོན་ཨ་བྷྱས་ཡི་གེ་འགོད་པའི་ཚུལ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་བརོད་ན། སིང་གའི་

ར་མདུད་ཀིས་བཅིངས་པའི་དབུ་མའི་ནང་གི་བུ་ག་ཅུང་ཟད་ཙམ་དེའི་ནང་ན་གནས་

པའི་ཧཾ་ཡིག་སྔོན་པོ་ཡུངས་དཀར་གི་ཚད་ཙམ་འོད་དཀར་པོ་ཁ་བ་ལྟ་བུ་འཛག་པ་

གནས་པ་ནི་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ན་བདེ་བ་བསྐེད་པའི་ཕིར་དཔིད་ཅེས་བྱ་ལ། དེའི་

ཚེ་བདེ་བ་སྐེས་པ་ལ་སུས་ཀང་བགེགས་བྱར་མེད་པའི་ཕིར་མི་ཤིགས་པ་ཞེས་

བྱའོ། །ལྟེ་བའི་མདུད་པས་བཅིངས་པའི་དབུ་མའི་ནང་གི་ཨ་ཐུང་ནི་ཐིག་ལེ་ཞེས་

བྱའོ། །དེ་ཉིད་གཡས་གཡོན་གི་རྒྱུ་བ་འགགས་ནས་སུམ་མདོ་གྲུ་གསུམ་གི་དབུ་

མའི་ནང་ན་གནས་པའི་མེ་སད་བྱེད་ཀི་རླུང་གཡོས་དེ་མེ་སྦར་བས་ན། སྤི་བོའི་ཧཾ་

ཡིག་ཞུ་ནས་ལྟེ་བར་འདུ་འཕོད་བྱས་པའི་ཚེ་དཔིད་དང་ཐིག་ལེ་གཉིས་ཀར་འགྱུར་

ལ། དེ་བཞིན་དུ་སིང་གར་འདུ་འཕོད་བྱས་པའི་ཚེའང་འགྱུར་རོ། །ལྟེ་བ་དང་། སིང་ག་

དང་། མགིན་པར་གནས་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་པོ་འོག་མ་ཐུང་ངུ་དང་བར་མ་ཐུང་ངུ་

གཉིས་དང་། གོང་མ་ཐུང་ངུ་གསུམ་གི་ཚད་དུ་བཤད་པ་ལས། སྤི་བོའི་ཧཾ་མགིན་

པར་སེབ་པའི་ཚེ་མེ་དང་ཐག་རིང་བས་ཐིག་ལེ་ཆ་གསུམ་གི་ཚད་ཙམ་དང་། སིང་
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གར་སེབ་པ་ན་མེ་དང་ཉེ་བས་ཆ་གཅིག་ཟད་ནས་ཆ་གཉིས་དང་། ལྟེ་བར་སེབ་པའི་

ཚེ་ཆ་གཅིག་ལས་མེད་པ་ལ་འཆད་ཀང་སྒ་རིང་ཐུང་གི་ཚད་ཡིན་གི། ཐིག་ལེའི་བོང་

ཚོད་ཆེ་ཆུང་གི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་སྒ་འབྱུང་བའི་གནས། ཁོག་པ་མགིན་པ་རྐན་དང་ལེ། །སྣ་དང་སྤི་བོ་སོ་

དང་མཆུ། །ཞེས་པ་ལྟར་ལུས་ཀི་ནང་གི་སྒ་འབྱུང་བའི་གནས་རྣམས་འཕད་པ་ན་ལྟེ་

བའི་ཨ་ཡིག་ཐུང་ངུ་”གཅིག་
1
དང་། སིང་གའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ཐུང་ངུ་གཉིས་ཀི་ཚད་དང་། 

མགིན་”པའི་ཨོཾ་
2
ཐུང་ངུ་གསུམ་གི་ཚད་ཙམ་དུ་གནས་པའི་ནང་གི་བརོད་པ་ཡིན་

གི། ཕིའི་ངག་གི་བརོད་པ་མིན་ནོ། །ཡི་གེ་བཞི་པོས་མཚོན་པའི་དོན་ནི། ལྟེ་བ་དང་། 

སྤི་བོའི་གཉིས་ཀིས་ལུས་མཚོན་ལ།སིང་གའི་ཧཱུཾ་གིས་སེམས་དང་། མགིན་པའི་ཨོཾ་

གིས་ངག་མཚོན་པས་རྣལ་འབྱོར་པའི་སོ་གསུམ་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །

༼དམིགས་པ་ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ།༽

དེ་ནས་དམིགས་པ་ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་རིམ་པ་ནི། ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་

སྦྱངས་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་ལེགས་པར་བསོམས་པའི་མཐར། ཐོག་མར་ར་གསུམ་

གསལ་གདབ་པ་ནི། ལུས་ཀི་ནང་གི་དབུས་དང་པོ་ལས་ཚིགས་པ་ཕོགས་ལ་ཅུང་ཉེ་

བར་ར་དབུ་མ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ། གཡས་རོ་མ་དམར་བ། གཡོན་རྐང་མ་དཀར་བ། 

མཐེའུ་ཆུང་གི་སྦོམ་ཕའི་ཚད་ཙམ་སྤི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་དུ་གནས་ཤིང་། ལྟེ་

བའི་ཐད་དང་། ནུ་མ་གཉིས་ཀི་དབུས་དང་། མགིན་པ་དང་། སྐྲ་མཚམས་ཀི་བར་

1  [མ་ཕྱི། ༩ན༡ན།  -གཅྱིག་    ཞོལ། ༨ན༢ན།  +གཅྱིག་]

2  [མ་ཕྱི། ༩ན༡ན།  པའྱི་ཨོཾ་    ཞོལ། ༨ན༢ན།  པར་]
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེ།

རྣམས་སུ་རོ་རྐང་གིས་དབུ་མ་ལ་བཅིངས་པའི་མདུད་པ་ཡོད་པར་བསམ་པར་

བྱའོ། །དེ་ནས་ལྟེ་བའི་ར་འདབ་ཀི་ཕི་ནང་གི་རིམ་པ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། ཕོགས་བཞི་

དང་མཚམས་བཞིར་འདབ་མ་བརྒྱད་དབུ་མ་ལ་ཟུག་ཅིང་བུ་ག་ཐལ་མར་ཡོད་པར་

བསམ། ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཨ་དམར་པོ་ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་

པ་བསམ་ཞིང་། དེ་ནས་མདུན་ངོས་ཤར་དུ་བྱས་པའི་ར་སྦུབས་ཀི་ནང་དུ་ཡི་གེ་

ཐམས་ཅད་ལངས་པའི་ཕི་ངོས་ནས་ཨ་ནས་བརམས་ཏེ་དབྱངས་ཐ་མའི་ཚེག་དག་

ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་དབྱངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་དགོད། གཡས་སྐོར་དུ་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རའི་

ནང་དུ་ཀའི་སེ་ཚན་དང་། ནུབ་ཕོགས་སུ་ཙའི་སེ་ཚན་དང་། བྱང་ཕོགས་སུ་ཊ་སེ་

དང་། མཚམས་ཀང་གཡས་སྐོར་བྱས་ནས་ཤར་ལྷོ་ནས་བརམས་ཏེ་ཏ་སེ་དང་། པ་

སེ་དང་། མཐར་གནས་ཀི་ཡི་གེ་བཞི་དང་། དོ་བའི་ཡི་གེ་”སེ
1
་ཚན་རྣམས་དགོད་

དོ། །ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཁ་དོག་དམར་པོ་འོད་ཅུང་ཟད་འཕོ་བ་ཐིག་ལེ་ནཱ་དས་

བརྒྱན་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བ་མོ་ལྟ་བུ་འཛག་པར་བསམ་པར་བྱའོ། །སྔར་ལྟར་

སིང་གར་ཡང་ར་འདབ་བརྒྱད་གསལ་བཏབ་ནས་ལྟེ་བའི་ནང་དུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་

ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་དང་། ཕོགས་ཀི་འདབ་མ་བཞི་ལ་ཨ་ཨི་ཨུ་ཨེ་དང་། 

མཚམས་བཞི་ལ་ཡ་ར་ལ་ཝ་བཞི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པས་

བརྒྱན་པ་དང་། ཡི་གེ་དང་ར་འདབ་ཁ་དོག་སྔོན་པོའ།ོ །ལྟེ་བའི་ར་འདབ་ཁ་གེན་བལྟ་

དང་སིང་གའི་ཐུར་བལྟའོ། །མགིན་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཨོཾ་དམར་པོ་

མགོ་གེན་བལྟ་དང་། འདབ་མ་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཁ་གེན་བལྟ་བཅུ་དྲུག་གསལ་བཏབ་

1  [མ་ཕྱི། ༩བ༢ན།  སེ    ཞོལ། ༨བ༣ན།  ལྔ]
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ནས། བར་དུ་རེ་རེ་བོར་བའི་ཕོགས་བཞི་དང་། མཚམས་བཞི་ཡི་གེ་སྔ་མ་བརྒྱད་

རིང་པོ་ཁ་དོག་དམར་པོ་ལངས་པ་དགོད་དོ། །

སྤི་བོའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧཾ་དཀར་པོ་མགོ་ཐུར་དུ་བསན་པའི་མཐར་

འདབ་མ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་གསལ་བཏབ་ནས་ཤར་གི་འདབ་མ་

ནས་གཡས་སྐོར་དུ་ཨ་ནས་བརམས་ཏེ་འདབ་མ་རེ་རེ་དོར་བར་དབྱངས་ཡིག་བཅུ་

དྲུག་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དགོད་དོ། །ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་འོད་བ་མོ་ལྟ་བུ་འཛག་

པ་ནི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་འད་ཞིང་། སྤི་བོའི་ར་འདབ་ཁ་ཐུར་བལྟའོ། །དེ་ལྟར་བསོམས་

པས་གཏུམ་མོ་འབར་བའི་རྒྱུ་མཚན།ཡེ་ཤེས་མཚོན་པའི་དོན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

དང་རླུང་ཡིན་ལ། རའི་ཡལ་གའི་ཟད་མཚམས་མཐར་ཐུག་པ་བདུན་ཁི་ཉིས་སོང་པོ་

རྣམས་རླུང་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འདབ་མ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་འདུ་

ཞིང་། རོག་པ་གར་བཞག་གི་རེས་སུ་རླུང་འགོ་བས་རླུང་འདུ་བའི་ཕུལ་གཞན་དང་མི་

འད་བའི་དགོས་པ་ཡོད་ལ། ཐོག་མ་ནས་གཏུམ་མོའི་མེ་འབར་བ་ལ་དམིགས་པ་ནི་

གཏུམ་མོའི་ཕོགས་ཙམ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བསྐེད་རིམ་ཐུན་བཞིར་བསོམས་པའི་

མཐར་བསོམ་ཞིང་། འདབ་མ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་དེ་ཙམ་གསལ་མི་ནུས་ན་ལྟེ་བར་

ཡི་གེ་བཞི་པོ་ཙམ་གསལ་བཏབ་ལ་དམིགས་པ་བཟུང་ངོ་། །

དེ་ལྟར་བསོམས་པའི་མཐར་ཡི་གེ་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་གསལ་སྣང་སྐེས་པ་

ན་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བའི་ཨ་ཐུང་ལ་མེ་རྒྱ་ཁབ་ཀི་སྦོམ་ཕ་ཙམ་དང་པོ་གཡོ་བ་

མེད་པ་འབར་ནས་དབུ་མའི་ནང་ནས་གེན་དུ་སོང་སེ། སྤི་བོའི་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བར་

དམིགས་ཤིང་དེ་ལས་མེ་འབར་བ་འདབ་མའི་ནང་དུ་སོང་སེ་སྔར་བཀོད་པའི་བྱང་
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སེམས་ཀི་ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག་ཞུ་ནས་ཧཾ་ཞུ་བ་དང་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་འདེས་ཏེ་འོག་ཏུ་

སོང་ནས་མགིན་པའི་ཨོཾ་ཡིག་དང་གཅིག་ཏུ་འདེས། དེ་ལས་མེ་འབར་བ་འདབ་མའི་

ནང་དུ་སོང་སེ་ཡི་གེ་བརྒྱད་ཞུ་ནས་ཨོཾ་ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཏུ་འདེས། གོང་བུ་དེ་ཉིད་

འོག་ཏུ་སོང་སེ་སིང་གའི་ཧཱུཾ་ཡིག་དང་འདེས། དེ་ལས་མེ་འབར་བས་འདབ་མའི་ནང་

གི་ཡི་གེ་རྣམས་ཞུ་ནས་ཧཱུཾ་ཡིག་དང་འདེས། དེ་ཞུ་ནས་ལྟེ་བའི་ཨཾ་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་

ཀང་མེ་འབར་བས་འདབ་མའི་ནང་གི་སེ་ཚན་བརྒྱད་ཀི་ཡི་གེ་ཞུ་ནས་ཨཾ་ལ་ཐིམ། དེ་

ཞུ་བས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཤེལ་ལྟར་དཀར་ལ་འཚེར་ཞིང་དམར་བའི་

མདངས་ཆགས་པ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་དུ་གསལ་བཏབ་ལ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བསོམ་

མོ། །དེའང་ཤེས་པ་དེའི་ནང་དུ་ཞུགས་པར་བསམས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་གི་

ཤེས་པས་ཟུར་ནས་དམིགས་རེན་ལ་གཏོད་པ་ལྟར་མི་བྱའོ། །སྐབས་འདིར་གནས་

ཆ་རེད་པ་ཙམ་དགོས་པར་མི་བཟུང་སེ། གཏུམ་མོ་འབར་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བ་

བསྒྲུབ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་དམིགས་རེན་དང་ཤེས་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་

འདེས་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་སྐེས་ཀི་བར་དུ་བསོམས་ནས། དེ་ནས་ཐིག་ལེ་དེའི་དབུས་

སུ་མར་མེ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུའི་མེ་ཁ་དོག་དམར་བ་རེག་བྱ་ཚ་བ་རྒྱ་ཁབ་ཀི་སྦོམ་ཕ་

ཙམ་རིང་ཐུང་སོར་བཞི་ཙམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་དུ་བསོམས་

པ་ན་སྤི་བོའི་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་ནས་བདེ་བ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །

འོད་ཟེར་གི་རེ་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དེའང་བསིལ་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་

དོན་ནི། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱ་དང་། ཤཱཀ་སྲུང་བ་དང་།དབུ་མ་པ་ཏི་སོགས་ཀིས་བསིལ་

བའི་དོན་བདེ་བ་བསྐེད་པ་ལ་བཤད་པས། སྔར་རེག་བྱ་ཚ་བ་ཕིས་གང་བར་སོང་བ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔིད་ཐོབ་པ་ཡིས་ཆོག་ཤེས་དང་། །”སོམ
1
་པར་འཇུག་པ་རྣམ་པར་

གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ་བདེ་བ་སྐེས་པ་ཙམ་ལྷན་

སྐེས་ཀི་བདེ་བར་མི་འཇོག་སེ། དེ་ལ་དབང་དུས་ཀི་ལྷན་སྐེས་དང་། ལམ་དུས་ཀི་

ལྷན་སྐེས་དང་། འབས་དུས་ཀི་ལྷན་སྐེས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་དང་ཐ་མ་

གཉིས་རེ་ཞིག་མི་སོན་ལ་བར་པ་ལ་བསྐེད་རོགས་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡོད་པའི་

རོགས་རིམ་གི་ལྷན་སྐེས་དང་པོ་སྐེ་བའི་ཚད་ནི། སྔར་བཤད་པའི་གཏུམ་མོ་

བསོམས་པའི་སོབས་ཀིས་གཡས་གཡོན་གི་རྒྱུ་བ་འགགས་ཤིང་། དེ་འགགས་པའི་

སོབས་ཀིས་ལྟེ་འོག་ན་ཡོད་པའི་མེ་སད་བྱེད་ཀི་རླུང་གཡོས་པས་སྦར་བའི་འབར་

འཛག་གི་བདེ་བ་སྐེས་པ་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །སྤིར་རླུང་གི་སོབས་ཀིས་ཁམས་

ཕིར་འཕོ་བར་བྱེད་ཀང་། རླུང་དེས་སྦར་བའི་མེས་བཞུས་པའི་ཁམས་ནི་ཕིར་མི་

འཕོ་བ་ཡིན་ནོ། །

༼སྤོ་བསྡུ་ལ་བསབ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

དེ་ནས་སྤོ་བསྡུ་ལ་བསབ་པ་ནི། སྐྲ་ཡི་རེ་མོ་བརྒྱ་སོང་ལ། །གོག་འགྱུ་བ་དང་

མཚུངས་པའི་འོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔར་གི་གཏུམ་མོའི་མེ་སོར་བཞི་པ་དེ་

ལས་འོད་འཕོས་ནས་འཁོར་ལོ་བཞིའི་འདབ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་སོང་སེ། རའི་

ནང་སྦྱངས་ནས་སོར་མོའི་རེ་མོ་དང་། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བསོམ་

ཞིང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་མེ་སྣ་བུག་གཡས་པ་ནས་ཐོན་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

1  [མ་ཕྱི། ༡༡ན༢ན།  སོམ    ཞོལ། ༡༠ན༡ན།  སོམས]
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སངས་རྒྱས་ལ་བཀོད། དང་པོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཟིན་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་སྣ་

བུག་གཡོན་པ་ནས་ཞུགས་ཏེ་བདེ་ཆེན་གི་འཁོར་ལོའི་བར་གི་ར་ནང་ཐམས་ཅད་

སྦྱངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིའི་གཏུམ་མོའི་མེ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་

འདེས་པ་སྣ་བུག་གཡས་པ་རྣམས་ནས་བྱུང་། རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་པ་ནས་ཞུགས་

ཏེ། བདེ་ཆེན་གི་འཁོར་ལོ་ནས་རིམ་གི་རའི་འདབ་མ་རྣམས་དང་བ་སྤུའི་བུ་གའི་བར་

རྣམས་སུ་ཁྱབ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གིས་བརླབ་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་དགའ་བཞིའི་

རོགས་པ་སྐེ་ཚུལ་ནི། ཁ་སྦྱོར་ལས། འཁོར་ལོ་བཞིར་ནི་རབ་དབྱེ་བས། །ས་སོགས་

འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དང་། །ཐུན་བཞིར་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། །པདྨ་བཞིར་ནི་ཡང་

དག་འབྱུང་། །དགའ་བ་བཞི་ཡི་ངོ་བོ་ཡིས། །སྦྱོར་བ་ཡི་ནི་སྔོན་དུ་འོ། །མཆོག་ཏུ་

དགའ་བའི་ངོ་བོ་ཡིས། །བྱ་བ་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ལས། །དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་སེམས་

གཟུགས་ཀིས། །འདིར་ནི་འཇིག་རེན་བདེ་བར་རོལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན། མན་

ངག་སེ་མར་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་དངས་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་དེ། དེའང་ཟླ་བའི་ཆ་བཅུ་

དྲུག་དང་། ཉི་མའི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་ཟླ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

དཀར་པོ་དང་། ཉི་མ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དམར་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྔར་བཤད་པའི་

གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསོམས་ནས་སྤི་བོའི་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་ཆེན་

གི་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བ་ནས་ལོངས་སྤོད་ཀི་ལྟེ་བའི་བར་ལ་དགའ་བ་སྐེ་ཞིང་། དེའི་ནང་

ནས་ཀང་ལུས་ཀི་ཚིགས་བཞིར་དགའ་བ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པོ་དང་། 

ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་སྐེའོ། །ལོངས་སྤོད་ནས་ཆོས་འཁོར་གི་ལྟེ་བའི་

བར་ལ་མཆོག་དགའ་དང་། དེ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལྟེ་བའི་བར་ལ་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་
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དང་། དེ་ནས་ནོར་བུའི་དབུས་སུ་ཆུད་པའི་བར་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་དགའ་བ་སྐེ་

ཞིང་། དེ་གསུམ་ལའང་ཆུང་ངུ་། འབིང་། ཆེན་པོ། ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བཞི་བཞིར་ཕེ་

བས་ཟླ་བའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་གོ །

ཉི་མའི་ཆ་བཅུ་གཉིས་ནི་ཁམས་དམར་པོ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའི་དགའ་བ་

བཞི་འཁོར་ལོ་བཞིའི་བར་ལ་ཆུང་ངུ་འབིང་ཆེན་པོ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་བས་བཅུ་

གཉིས། དེའང་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ཞིག་སྐེས་ན་ཁམས་ཕིར་མི་འཕོ་བར་གེན་དུ་ལྡོག་པ་རེན་འབེལ་གི་ཆོས་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་མས་བརན་ལ་དགའ་བ་བཞིར་ཕེའང་རྒྱུད་དང་

འགེལ་པ་ཁུངས་ཐུབ་རྣམས་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བ་ཆུང་འབིང་གི་དབྱེ་བ་ཁོ་ནར་

གསུངས་སོ། །དེའི་རེས་ལ་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་དབྱེ་སམ་ན།གསལ་

བར་མ་གསུངས་ཀང་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བར་དོན་གིས་འཐོབ་བོ། །འདི་ནི་བྱི་བ་ལོའི་

དགུན་གནས་གོང་དཀར་བས་བཏེག་དུས་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་གགས་པའི་

ཞལ་སྔ་ནས་མ་རྒྱུད་ཀི་རོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེ་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཙམ་ལ་

གནང་དུས་སོབ་དཔོན་དཀའ་བཅུ་པ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་ཟིན་བིས་མཛད་པ་ཡིན་

ནོ།། །།

སྭ་སི། རྒྱལ་བསན་པད་ཚལ་ཕན་བདེའི་དི་བསུང་ཅན། །བཤད་སྒྲུབ་འདབ་

རྒྱས་རྣམ་གོལ་སྦྲང་རིའི་བཅུད། །འགོ་ཀུན་སྤོད་ཕིར་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་

གིང་། །ཆོས་སེ་ཆེ་ནས་ཆོས་སྦྱིན་ཆར་འདི་སྤེལ། །མངྒ་ལཾ།
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༄༅། །རོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས་བཞུགས་

སོ། །

༄༅། །བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལ་འདིར་རོགས་རིམ་དུ་

འཇོག་པར་བྱེད་པ་ལ། སོང་ཉིད་ཙམ་གིས་འཇོག་མི་ནུས་ཏེ། སོང་ཉིད་རོགས་པ་

ཐེག་དམན་ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །སོང་ཉིད་དང་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་གཉིས་ཀ་ཡོད་

པ་ཙམ་གིས་ཀང་རོགས་རིམ་དུ་འཇོག་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གཉིས་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་

གསུམ་ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་གཉིས་ཀི་སེང་དུ་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་བསྣན་

པས་ཀང་དེར་འཇོག་མི་ནུས་ཏེ། སོང་པ་དང་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དང་རླུང་གི་རྣལ་

འབྱོར་གསུམ་ག་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འདིར་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བོགས་བཏོན་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་རོགས་པ་ལ་རོགས་

རིམ་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ལུས་ཀི་གནད་ར་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་རྣམས་ཀི་

གནས་ཚུལ་ཤེས་དགོས་པས་ཐོག་མར་རའི་ཡོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བྱ་སེ། 

དེའང་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ནས་དགའ་བོ་མངལ་འཇུག་གི་མདོར། ལུས་ཀི་གཡས་

གཡོན་གཉིས་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཏེ་བཞིར་ར་ཉི་ཁི་ཉི་ཁི་སེ་ལུས་ལ་ར་བརྒྱད་ཁི་

ཡོད་པར་བཤད་ལ། སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ནས་ལུས་ལ་ར་བདུན་ཁི་ཉིས་སོང་ཡོད་པར་

བཤད། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཀང་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ་རླུང་དང་རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་རེན་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། སྐྲ་དང་སེན་མོ་དང་སོ་ལ་

སོགས་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ནི་སྤི་བོར་ར་འདབ་སོ་གཉིས། 
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མགིན་པར་བཅུ་དྲུག །སིང་གར་བརྒྱད། ལྟེ་བར་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་རྣམས་ཡིན་ནོ། །ཉེར་

བཞི་ནི་འོག་ནས་འཆད་པའི་སིང་གའི་ར་འདབ་མ་བརྒྱད་ལས། གསུམ་གསུམ་དུ་

གེས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ར་བརྒྱད་གསུམ་ཉེར་བཞི་པོ་དེ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལས་ཀང་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེེ། ར་གཞན་ཐམས་ཅད་དེ་

ལས་སྐེ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་མངལ་དུ་དང་པོར་ར་ཆགས་པའི་ཚེ། སིང་གར་

ལྟེ་བ་ལ་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ། ཤར་དང་ལྷོའི་འདབ་མ་གཉིས་ལ་རིམ་པ་ལྟར་དུ་

སུམ་སྐོར་མ་དང་འདོད་མ་གཉིས་ཏེ་ལྔ་དུས་མཉམ་དུ་ཆགས་སོ། །དེ་ནས་ནུབ་ཏུ་

ཁྱིམ་མ། བྱང་དུ་གཏུམ་མོ། དབུ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བདུད་བལ་མ་སེ་གསུམ་ཆགས་

སོ། །སིང་གར་དང་པོར་ཆགས་པའི་ར་བརྒྱད་ནི་དེ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །

ཕོགས་ཀི་ར་བཞི་ནི་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་ལ་ནང་དུ་བུག་པ་བརོལ་བའི་ཚུལ་

གིས་ར་བ་ཟུག་ཡོད་ལ། མཚམས་ཀི་ར་བཞི་ནི་ཕོགས་ཀི་ར་བཞི་ལས་གེས་པ་

ཡིན་ལ་དེའང་དཔེར་བརོད་ན་ཤར་གི་སུམ་སྐོར་མ་ལས་ཤར་ལྷོ་མཚམས་ཀི་ར་དེ་

གེས་པ་ཡིན་ལ་མཚམས་ཀི་ར་གཞན་གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ལྷོའི་འདོད་མ། ནུབ་ཀི་

ཁྱིམ་མ། བྱང་གི་གཏུམ་མོ་གསུམ་ལས་གེས་པ་ཡིན་ཏེ་དེས་ན་སིང་གའི་ར་འདབ་

མ་བརྒྱད་ནི་སུམ་སྐོར་མ་སོགས་ཕོགས་ཀི་ར་བཞི་དང་། དེ་ལས་གེས་པའི་

མཚམས་ཀི་ར་བཞི་སེ་བརྒྱད་པོ་དེ་ཡིན་པས་སིང་གར་དང་པོ་ཆགས་པའི་ར་

བརྒྱད་དང་མི་གཅིག་གོ །ར་འདབ་མ་བརྒྱད་པོ་དེ་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ར་

བརྒྱད་གེས་པས་བརྒྱད་གསུམ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡིན་ནོ། །ཉེར་བཞི་པོ་དེའི་སེང་དུ་སིང་

གར་དང་པོ་ཆགས་པའི་ར་བརྒྱད་བསྣན་པ་དེ་ལ་བྱང་སེམས་འབབ་པའི་ར་སོ་
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

གཉིས་ཞེས་ཐ་སད་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཉེར་བཞི་པོ་དེ་ལས་གསུམ་གསུམ་དུ་གེས་

པས་ར་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སམ། ཐིམ་

པ་དང་། ལོངས་སྤོད་དང་། བདག་པོ་གསུམ་གི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །

བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་དེ་”ལ་
1
རེ་རེ་ལ་སོང་སོང་དུ་གེས་པས་ར་སོང་ཕག་

བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའང་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་

ཅུང་ཟད་བརོད་ན་རོ་རྐང་གཉིས་ཀིས་དབུ་མ་ལ་ལགས་སྒོག་གི་ཚུལ་གིས་འཁྱུད་

ནས་ཡོད་ལ། དེའང་དབུ་མ་དབུས་ན་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་ནས་མུན་པ་དང་ཁུ་ཁག་

རླུང་གསུམ་གི་ནང་ནས་རླུང་འབྱུང་བས་ན་སིང་སོབས་རྡུལ་མུན་གསུམ་གི་ནང་

ནས་མུན་པའི་ར་དང་། སྐེས་པ་བུད་མེད་མ་ནིང་གསུམ་གི་ནང་ནས་མ་ནིང་གི་ར་

དང་། ཟླ་བ་ཉི་མ་སྒ་གཅན་གསུམ་གི་ནང་ནས་སྒ་གཅན་གི་ར་ཞེས་བྱའོ། །

དབུ་མའི་གཡས་ན་རོ་མ་གནས་ཤིང་དེའི་ནང་ནས་ཁུ་བ་དང་ཅུང་ཟད་འདེས་

པའི་ཁག་ཕལ་ཆེར་འབབ་བོ། །དེའི་ཁ་ནི་སེང་གི་ཕོགས་ལ་ཡོད་དེ་སེང་འོག་གཉིས་ཀ་

ལ་བུག་པ་ཡོད་པ་ལ་སེང་གི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཁ་ཡོད་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁག་ཕིར་

འཕེན་པ་དང་ནང་དུ་སྡུད་པའི་བྱ་བ་སེང་ཕོགས་ཀི་མགིན་པ་ནས་བྱེད་ཀི་འོག་གི་བུ་

ག་ནས་མི་བྱེད་པས་དེའི་དོན་གིས་ཡིན་ནོ། །རྐང་མ་ནི་དབུ་མའི་གཡོན་ན་ཡོད་ཅིང་

ཁག་དང་ཅུང་ཟད་འདེས་པའི་ཁུ་བ་ཕལ་ཆེར་འབབ་བོ། །དེ་ལ་ཟླ་བ་དང་སྐེས་པ་དང་

སིང་སོབས་དང་ཐབས་ཀི་ར་ཞེས་བྱ་སེ། ཁུ་བ་གཙོ་བོར་འབབ་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་པ་

འདའོ། །རོ་མ་ལ་ཉི་མ་དང་བུད་མེད་དང་རྡུལ་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ར་ཞེས་བྱ་སེ་ཁག་

1  [མ་ཕྱི་སྐུ་འབུམ་པར་མ་རེའྱི་གསུང་པོད་ཛ་པ། ༣ན༢ན།  -ལ་    ཞོལ། ༢བ༣ན།  +ལ་]
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

གཙོ་བོར་འབབ་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་པ་འདའོ། །དེ་ལ་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་ནི་སྤི་བོ་

ནས་སུམ་མདོའི་བར་དུ་ཡོད་ལ། དེ་ནས་གཉིས་སུ་གེས་ཏེ་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གི་

ཚན་གཅིག་རྐང་མཐིལ་གི་བར་དུ་འགོ་ལ་ཚན་གཅིག་ནོར་བུའི་རེ་མོའི་བར་དུ་འགོ་

བས་རྐང་པ་གཉིས་དང་ནོར་བུ་གསུམ་ག་ལ་ར་གསུམ་ཡོད་པར་འད་བ་ཡིན་ནོ། །རྐང་

མ་ལ་སེང་འོག་གཉིས་ཀ་ལ་བུ་ག་ཡོད་པར་འད་བ་ལ་ལྟེ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཁ་ཡོད་ཅེས་པ་ནི། 

ཁུ་བ་ཕིར་འཕེན་པ་དང་ནང་དུ་འཛིན་པ་གཉིས་ཀ་ལྟེ་བ་ནས་བྱེད་པས་དེའི་ཆ་ནས་

ཡིན་ནོ། །དེའང་ལྟེ་བ་ཡན་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ལྟེ་བ་མན་དུ་ནི་རྐང་མ་དབུས་

སུ་ཡོད་ཅིང་ཁུ་བ་འབབ། རོ་མ་གཡོན་ན་ཡོད་ཅིང་གཅི་བ་འབབ་བོ། །

སོམ་འབྱུང་ལས། རོ་མ་འབྱུང་བའི་ལམ་དུ་བཤད། རྐང་མ་འཇུག་པའི་ལམ་དུ་

བཤད་པ་ནི། ཤེས་པས་ཡུལ་འཛིན་པའི་དུས་སུ་རོ་མའི་ནང་ནས་རླུང་དང་བསོངས་

ནས་ཕིར་ཐོན་ཏེ་ཡུལ་འཛིན་ཅིང་། ཡུལ་བཟུང་ཟིན་ནས་རླུང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྐང་

མའི་ནང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །ར་འཁོར་བཞིར་བྱང་སེམས་འབབ་པའི་སོ་ནས་

དགའ་བ་བཞིའམ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། གཏུམ་མོ་ལྟ་བུ་བསོམས་པས་དམར་

ཆ་འཕེལ་ཏེ་བྱང་སེམས་ཞུ་ནས་སྤི་བོ་ནས་བབས་པ་ནས་བཟུང་སེ་མགིན་པར་

སེབ་སེབ་ཀི་བར་ལ་དགའ་བ་བཞིའི་ནང་ནས་དགའ་བ་དང་། དགའ་བ་དེ་”ལའང
1
་

དགའ་བ། མཆོག་དགའ། ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་”སོགས་
2
ཡོད་པས་དེ་དག་ཀང་

སྐེའོ། །བྱང་སེམས་དེ་མགིན་པ་ནས་བབས་པ་ནས་བཟུང་སེ་སིང་གར་སེབ་སེབ་ཀི་

བར་ལ་དགའ་བ་བཞིའི་ནང་ནས་མཆོག་དགའ་དང་། དེ་ལའང་དགའ་བ་བཞི་བཞི་

1  [མ་ཕྱི། ༣བ༦ན།  ལའང    ཞོལ། ༣བ༡ན།  ལ་ཡང]

2  [མ་ཕྱི། ༣བ༦ན།  སོགས་    ཞོལ། ༣བ༡ན།  -སོགས་]
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

ཡོད་པ་དེ་དག་ཀང་སྐེའོ། །སིང་ག་ནས་བབས་པ་ནས་བཟུང་སེ་ལྟེ་བར་སེབ་སེབ་ཀི་

བར་ལ་ནི་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་དང་། དེ་ལའང་དགའ་བ་བཞི་བཞི་ཡོད་པ་དེ་དག་

ཀང་སྐེའོ། །ལྟེ་བ་ནས་བབས་པ་ནས་བཟུང་སེ་ནོར་བུའི་རེ་མོར་སེབ་སེབ་ཀི་བར་ལ་

ནི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་དགའ་དང་། དེ་ལའང་དགའ་བ་བཞི་བཞི་ཡོད་པ་རྣམས་

སྐེའོ། །དེའང་གགས་ཚོད་ལ་ར་འཁོར་བཞི་ཞེས་གགས་ཤིང་། ཞིབ་ཏུ་བྱས་ན་ར་

འཁོར་བདུན་ཡོད་དེ། དེའང་བཞི་པོ་དེའི་སེང་དུ་གཙུག་ཏོར་ན་ར་འདབ་བཞི། གསང་

གནས་ན་ར་འདབ་སོ་གཉིས། ནོར་བུའི་རེ་མོ་ན་ར་འདབ་མ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ར་

འཁོར་གསུམ་སེ་བདུན་ནོ། །

འཁོར་ལོ་དེ་དག་གི་ལྟེ་བ་ལ་རོ་རྐང་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་གིས་སེང་ནས། 

གཅིག་གིས་འོག་ནས་དབུ་མ་ལ་འཁྱུད་ཡོད་ཅིང་། དེའང་དེ་གཉིས་ཀི་བར་ན་དེ་

གཉིས་ཀིས་མ་སེབས་པའི་བར་སོངས་ཅུང་ཟད་ཡོད་དེ། སིང་གའི་དབུ་མའི་ནང་ན་

རྣམ་ཤེས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་རླུང་ཡོད་ལ་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་མི་ཤིགས་པའི་

ཐིག་ལེ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །ཁུ་ཁག་གཉིས་ཀང་ཡོད་ཅིང་དེའང་ར་མདུད་ཀི་ཐད་ཀི་

དབུ་མའི་ནང་ན་ཡོད་དོ། །ལུས་ཟུངས་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ནས་ཁུ་ཁག་གཙོ་བོ་ཡིན་

ཞིང་། གཞན་རྣམས་དེའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་ལ། དེའང་དང་པོར་མངལ་དུ་ཆགས་དུས་

ཁུ་ཁག་གཉིས་སིང་ག་ན་ཡོད་ལ། དེ་ནས་ཁུ་བ་སེང་གི་ཕོགས་སུ་སོང་སེ་གཙོ་ཆེར་

སྤི་བོ་ན་གནས་ལ། དེའང་ནམ་དགོས་པ་ན་སྐེ་བ་ཡིན་གི། སྣོད་དུ་བླུག་པའི་ཚུལ་

གིས་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཁག་འོག་ཏུ་སོང་སེ་གཙོ་ཆེར་ལྟེ་བ་ན་ཡོད་ལ་གཏུམ་

མོ་འབར་བ་དང་ཐིག་ལེ་འཛག་པའི་དམིགས་པ་ལྟེ་བ་སོགས་ལ་གཏད་པའི་རྒྱུ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

མཚན་དེ་ཡིན་ནོ། །ར་དེ་དག་ཏུ་བྱང་སེེམས་དཀར་དམར་དང་རླུང་ཇི་ལྟར་རྒྱུ་བ་ནི། 

ར་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ཡོད་པས་དེ་ལ་སོང་ཕག་ཉེར་བཞི་པ་ཚན་པ་གསུམ་

ཡོད་ལ། དེའི་ཚན་གཅིག་ནས་ཁུ་བ། ཚན་གཅིག་ནས་ཁག། །ཚན་གཅིག་ནས་རླུང་

བབས་པས་ར་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ལ་ཁུ་ཁག་རླུང་གསུམ་འབབ་ཚུལ་དེ་

ཡིན་ནོ། །ཡང་དེའི་གེས་གཞི་ར་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ལའང་ར་ཉེར་བཞི་པ་ཚན་པ་

གསུམ་ཡོད་པས། གསུམ་པོ་དེ་ལའང་ཁུ་ཁག་རླུང་གསུམ་འབབ་ཚུལ་སྔ་མ་དང་

”འདའོ། །
1
བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་དེའི་གེས་གཞི་ར་ཉེར་བཞི་པོ་དེ་ལའང་བརྒྱད་ཚན་

གསུམ་ཡོད་པས། གསུམ་པོ་དེ་ལའང་ཁུ་ཁག་རླུང་གསུམ་འབབ་ཚུལ་སྔ་མ་དང་

འད། ར་ཉེར་བཞི་པོ་དེའི་གེས་གཞི་སིང་གའི་ར་འདབ་བརྒྱད་ལས་ནི་བཤང་གཅི་

གཉིས་ཁུ་ཁག་གཉིས་བད་ཀན་ཏེ་བདུད་རི་ལྔ་འབབ་བོ། །

བརྒྱད་པོ་དེའི་གེས་གཞི་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་འབབ་

ཚུལ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ར་རྣམས་བསྡུ་ན་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་ར་བདུན་

ཅུ་ར་གཉིས་སུ་འདུ་ལ། ར་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་དེའང་ར་ཉེར་བཞིར་འདུ་ལ། ཉེར་

བཞི་པོ་དེའང་སིང་གའི་ར་འདབ་བརྒྱད་དུ་འདུ་ལ། བརྒྱད་པོ་དེའང་རོ་རྐང་དབུ་མ་

གསུམ་དུ་འདུ་ལ། རོ་རྐང་གཉིས་ཀང་དབུ་མར་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་གེས་ཚུལ་ནི་

གོང་དང་འདའོ། །ལྷ་གཙོ་བོ་ལས་འཁོར་རྣམས་སྤོ་བསྡུ་བྱེད་པ་ནི་སིང་གའི་ར་དང་

རླུང་ལས་ཕོགས་ཀི་ར་དང་རླུང་གཞན་རྣམས་སྤོ་བསྡུ་བྱེད་པ་དེ་ལ་དཔེ་བྱས་ནས་

བསོམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་སིང་གའི་ར་ཞེས་པ་ནི་སྲོག་པ་རའི་སིང་ག་ཡིན་ལ། དེའང་

1  [མ་ཕྱི། ༤བ༤ན།  འདྲའོ།།    ཞོལ། ༤ན༤ན།  འདྲ་ཡང་།]
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

སྲོག་པ་ར་ནི་སལ་ཚིགས་ཀི་ནང་ཙམ་ན་སལ་ཚིགས་ལ་བརེན་ནས་གནས་པ་ཡིན། 

སྲོག་པ་ར་དེ་ལ་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་བརེན་ནས་གནས་ཡོད་དོ། །སྲོག་པ་ར་དེའི་

མགོ་ནི་གྲུ་གསུམ་དུ་ཡོད་ལ་མགིན་པ་གཞོན་ནུ་མའི་ནུ་མ་དང་འད་བ་དང་། སིང་ག་

བའི་མིག་དང་འད་བ་དང་། ལྟེ་བ་པདྨ་འད་བ་དང་། གསང་གནས་ན་རོ་རེ་འད་བ་དང་། 

ནོར་བུའི་རེ་ན་ཟར་མའི་མེ་ཏོག་དང་དབྱིབས་འད་བའོ། །

དེས་ན་ར་དང་རླུང་གང་ཡིན་ཡང་སིང་ག་ན་ཡོད་ཅེས་པ་ནི། ནུ་མ་གཉིས་ཀི་

བར་གི་ཐད་རེན་གི་སལ་ཚིགས་ཀི་ནང་ཙམ་ན་ཡོད་པ་ལ་གོ་དགོས་སོ། །སྔར་

བཤད་པའི་བྱང་སེམས་འབབ་པའི་ར་སོ་གཉིས་པོ་དེ་སྤི་བོའི་ར་འདབ་མིན་ཏེ། དེའི་

ནང་ན་སིང་གའི་ར་བརྒྱད་འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །སོ་གཉིས་པོ་དེ་བདེ་མཆོག་གི་ལྷ་མོ་

དང་སྦྱར་ན་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་ནི་རོ་རེ་ཕག་མོ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ར་ཉེར་

བཞི་ནི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་ལྷ་མོ་ཉེར་བཞི་དང་། སུམ་སྐོར་མ་སོགས་ཕོགས་ཀི་ར་

བཞི་ནི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འབྱུང་བའི་ར་ཡིན་པས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ལྷ་མོ་བཞི་དང་

སྦྱོར་བ་ཡིན་ལ། སོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ལ་ར་སྦྱོར་རྒྱུ་མེད་པ་འད་གསུང་། སིང་གའི་

ར་དབུ་མའི་ནང་གི་ཧཱུཾ་རིང་པོ་ནི་བདེ་མཆོག་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ར་ཉེར་

བཞིའི་ནང་གི་ཁམས་ཉེར་བཞི་ནི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དཔའ་བོ་ཉེར་བཞི་དང་སྦྱོར། 

དེའང་བདུད་བལ་མར་འཆི་བའི་དུས་མ་གཏོགས་གཞི་དུས་སུ་བྱང་སེམས་མི་

འབབ་པས་དེ་དང་ལྷ་མི་སྦྱོར་རོ། །

དེ་ལ་བདུད་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་བྱང་སེམས་འབབ་

པ་འགོག་པས་སོ། །དེའང་གཞི་དུས་སུ་སེམས་ཅན་ཐ་མལ་པ་ལ་འཆི་དུས་མ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

གཏོགས་དེའི་ནང་དུ་ཁུ་བ་མི་འབབ་ཀང་ལམ་དུས་སུ་ས་མཐོན་པོར་སོབ་པའི་ཚེ་

འཆི་བའི་གོང་ནས་ཀང་དེའི་ནང་དུ་བྱང་སེམས་འབབ་བོ། །ར་སོ་གཉིས་ཀི་ཚེ་ན་

བདུད་བལ་མ་མ་གཏོགས་པ་སོ་གཅིག་པོ་དེ་བདག་མེད་མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་དང་ཡང་

སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་མོ་ལ་ར་གསུམ། འཁོར་བཅུ་བཞི་ལ་ར་གཉིས་གཉིས་ཏེ་དེས་

ར་སོ་གཅིག་ཐིམ་མོ། །ལྷ་མོ་དེ་དག་བསྐེད་པའི་ཡི་གེ་ནི་ཨཿཚེག་དག་ཅན་མ་

གཏོགས་པའི་དབྱངས་ལྷག་མ་བཅོ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །

རླུང་དང་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརེན་ནས་ལྟེ་བའི་ཁག་དང་སྤི་བོའི་བྱང་

སེམས་ཡར་མར་ལ་འགོ་བ་སྲིད་ཀི། སིང་གའི་ར་མདུད་ཀི་དབུ་མའི་ནང་གི་བྱང་

སེམས་དཀར་དམར་གཉིས་དང་ལྷན་སྐེས་ཀི་རླུང་རྣམས་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏོགས་

འཕོ་འཇུག་མི་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །རོགས་རིམ་གི་རོགས་པ་རྣལ་མ་ཞིག་རྒྱུད་ལ་

བསྐེད་འདོད་ན་དེ་ལ་འཆི་དུས་ཀི་འབྱུང་བ་སྡུད་རིམ་ཤེས་དགོས། དེ་ལ་བསྐེད་

རིམ་ཤེས་དགོས་པས་དེ་ལ་བསྐེད་རིམ་ནི་ཐམས་ཅད་སོང་པ་སེ་འཆི་བ་འོད་གསལ་

ལ་སོང་ཆེན་ཉེར་ཐོབ་སེ་དི་ཟ་བར་སྲིད་དུ་སྐེ་བའི་སེམས་འབྱུང་། དེ་ལས་ཐབས་

སྣང་བ་མཆེད་པ་སེ་བར་དོར་དི་དང་གནས་ལ་འདོད་པའི་སེམས་འབྱུང་། དེ་ལས་

ཤེས་རབ་སྣང་བ་སེ་མངལ་དུ་སྐེ་བ་འཛིན་པའི་སེམས་འབྱུང་། དེ་ནས་མངལ་དུ་ཉིང་

མཚམས་སྦྱར་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་བཞི་ཁ་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་འབྱུང་བ་རགས་པ་སྐེ་

བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། དང་པོར་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་འབྱུང་ཞིང་། དེ་

རེས་ནས་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་རྣམས་དང་། མིག་སོགས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་

འབྱུང་ལ། དེ་ནས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རོག་པ་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །དེའང་རང་
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རོག་པ་ལ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀིས་ཕེ་བས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡིན་

ནོ། །སྡུད་པའི་དུས་སུ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་ཆུ་མེ་ལ་མེ་རླུང་ལ་རླུང་སེམས་སྣང་བ་ལ་དེ་

མཆེད་པ་ལ་དེ་ཉེར་ཐོབ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་སེ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པ་དེ་ནི་འཆི་

བ་འོད་གསལ་ལམ་འཆི་བ་དངོས་སོ། །དེའང་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་ཞེས་བརོད་ཀང་ས་

ཁམས་ཡེ་མེད་དུ་སོང་བ་མིན་ལ། སས་ཤེས་པའི་རེན་མི་བྱེད་པ་ལ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་

ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་ཚུལ་ཡང་དེ་དང་འད། རླུང་རྣམ་ཤེས་ལ་ཐིམ་

ཞེས་པ་ནི་སྣ་སོར་རྒྱུ་བའི་རླུང་རགས་པས་ཤེས་པའི་རེན་མི་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་

རླུང་རགས་པ་དེ་སིང་གའི་ར་མདུད་ནང་གི་ལྷན་སྐེས་ཀི་རླུང་ཕ་བ་ལ་ཐིམ་པའོ། །དེ་

དུས་ན་རླུང་རགས་པས་ཤེས་པའི་རེན་མི་བྱེད་ཀང་། ལྷན་སྐེས་ཀི་རླུང་ཕ་མོ་གཅིག་

པུས་ཤེས་པའི་རེན་བྱེད་ཅིང་རླུང་རགས་པས་ཤེས་པའི་རེན་མི་བྱེད་པའི་དུས་ནི་

འབྱུང་བ་སྡུད་པའི་ཚེ་རླུང་སེམས་སྣང་བ་ལ་ཐིམ་པ་དང་དེ་མཆེད་པ་ལ་ཐིམ་པ་དང་

དེ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཐིམ་པ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པའི་དུས་

རྣམས་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་འོད་གསལ་ལམ་འཆི་བ་འོད་གསལ་ལས་སོང་ཆེན་

ཉེར་ཐོབ་དི་ཟའི་སེམས་བར་དོ་སོགས་འབྱུང་བ་སྔར་དང་འདའོ། །དེས་ན་གཞི་དུས་

སུ་ར་དང་རླུང་དང་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་པོར་ཆགས་པ་སིང་ག་ནས་ཆགས་ལ། 

མཐར་སྡུད་པའང་སིང་གར་སྡུད་པ་དང་འད་བར་ལམ་བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་སིང་

གའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལས་སྤོ་བསྡུ་མང་དུ་བྱས་ཏེ་བསོམས་པས་རོགས་

རིམ་གི་སྐབས་སུ་འཆི་དུས་ཀི་འབྱུང་བ་སྡུད་པ་ལ་སྒུག་མི་དགོས་པར་དེ་གོང་དུ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུས་འབྱུང་བ་རྣམས་རིམ་གིས་བསྡུས་ནས་གཉིས་སྣང་དང་བལ་

བའི་འོད་གསལ་སྐེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་དུ་མ་ནས་བསྐེད་རིམ་གི་

སྐབས་སུ་གཞི་དུས་ཀི་སྐེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་དང་སྦྱར་ནས་བསོམ་དགོས་པར་མང་

དུ་གསུངས་པའི་དགོས་པའང་རོགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་བོགས་འདོན་ཚུལ་གཞན་

དང་མི་འད་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་མང་དུ་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ནི་འཆི་བའི་ཚེ་ལྟེ་བའི་

དམར་ཆ་ཡར་ལ་འགོ། སྤི་བོའི་དཀར་ཆ་མར་འོང་བའི་འདུ་འཕོད་ལ་བརེན་ནས་

གཉིས་སྣང་དང་བལ་བའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་ལ། དེའང་གཉིས་སྣང་

འགགས་པ་ཙམ་ལ་འོད་གསལ་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་གི་མཚན་ཉིད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་དང་འད་བར་ལམ་དུས་སུ་རླུང་དང་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརེན་ནས་

དམར་པོ་དང་དཀར་པོའི་འདུ་འཕོད་བྱས་པ་ཡོད་ཅིང་། འདུ་འཕོད་བྱུང་དུས་སུ་

གཉིས་སྣང་རགས་པ་འགགས་པས་དེ་དུས་སུ་སོང་ཉིད་ཀི་ངེས་ཤེས་གསལ་བཏབ་

ན་གཞན་དང་མི་འད་བའི་སོང་ཉིད་ཀི་རོགས་པ་ལ་བོགས་ཡོད་པས་དེ་ལ་དགོངས་

ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ར་ཉེར་བཞི་དང་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་དང་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་

ར་གཉིས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སམ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་

གསུམ་དུ་འབྱེད་པ་དང་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པ་ནི་ར་དེ་དག་གི་ནང་ནས་འབབ་

པའི་རས་ལ། བྱང་སེམས་དཀར་དམར་གཉིས་དང་རླུང་གསུམ་དུ་ངེས་པས་དེའི་

གནད་ཀིས་ཡིན་ནོ། །

གཞི་དུས་སུ་ར་དང་རླུང་ཆགས་པའི་རིམ་པའམ། སེམས་ཅན་སྐེ་བའི་རིམ་པ་
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

དང་མཐུན་པར་བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ལྷ་སྐུ་བསོམ་པས་རོགས་རིམ་གི་སྐབས་

སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུས་འབྱུང་བ་བསྡུས་ནས་གཉིས་སྣང་འགགས་པའི་འོད་

གསལ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་རེས་སུ་དེ་ལས་ལངས་མ་ཐག་ཁོ་ནར་འཇའ་ལུས་

གྲུབ་པའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བ་ཡིན་ལ། དེས་འབས་དུས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀི་ཉེར་

ལེན་གི་རྒྱུ་བྱེད་དོ། །

དེས་ན་བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་ཁོ་ནར་ལྷ་སྐུ་བསོམ་ལ། རོགས་རིམ་གི་སྐབས་

སུ་ལྷ་སྐུ་ཡེ་མི་”བསོམ
1
་ན་རོགས་རིམ་གི་སྐབས་ན་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་ཡོད་པས། སྐབས་དེར་

ཡང་ལྷ་སྐུ་ངེས་པར་”བསོམ
2
་དགོས་སོ། །རླུང་ཆགས་ཚུལ་ནི་མངལ་དུ་ཉིང་

མཚམས་སྦྱར་ནས་སིང་གའི་ར་མདུད་ཆགས་པའི་ཚེ་དེའི་ནང་གི་ལྷན་སྐེས་ཀི་རླུང་

ལས་སྣ་སོར་རྒྱུ་བའི་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་སྐེ་ལ། རླུང་དེ་གཉིས་ཀའང་སྲོག་འཛིན་གི་

རླུང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་སེམས་ཅན་དེའི་ལུས་ཉའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པར་རྒྱུད་རོར་

ཕེང་ལས་བཤད་ལ། དེ་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་དུས་ཀི་སྐེ་ཚུལ་ཡིན་

ནོ། །ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེ་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་ལས་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་སྐེ་ལ། སྲོག་

འཛིན་གི་ར་བའི་གནས་ནི་སིང་ག་ཡིན་ཞིང་ཐུར་སེལ་གི་ར་བའི་གནས་ནི་གསང་

གནས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་རྐང་ལག་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བཞི་མགོ་དང་བཅས་པའི་འབུར་

པོ་ལྔ་དོད་པས་ལུས་རུས་སྦལ་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་ཡོད་དོ། །ཟླ་བ་གསུམ་པ་ལ་ཐུར་

སེལ་ལས་མཉམ་གནས་ཀི་རླུང་སྐེ་ལ་དེའི་ར་བའི་གནས་ནི་ལྟེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་

1  [མ་ཕྱི། ༧ན༥ན།  བསོམ    ཞོལ། ༦བ༤ན།  སོམ]

2  [མ་ཕྱི། ༧ན༦ན།  བསོམ    ཞོལ། ༦བ༥ན།  སོམ]
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཚེའང་ཡན་ལག་ལྔ་ཚང་བ་ལ་ཅུང་ཟད་སྒུར་པོར་ཡོད་པས་ཕག་རྒོད་ཀི་རྣམ་པར་

ཡོད་དོ། །ཟླ་བ་བཞི་པ་ལ་མཉམ་གནས་ལས་གེན་རྒྱུའི་རླུང་སྐེ་ལ་དེའི་ར་བའི་

གནས་ནི་མགིན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེའི་ཚེ་སོད་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པས་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཡོད་དོ། །ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་

གེན་རྒྱུ་ལས་ཁྱབ་བྱེད་ཀི་རླུང་སྐེ་ལ་དེའི་ར་བའི་གནས་ནི་ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉིས་

ཡིན་ནོ། །ཟླ་བ་དྲུག་པ་ལ་མིག་གི་སོ་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཀླུ་ཞེས་པ་སྐེ་ལ་འབྱུང་བ་ས་སྐེ། 

ཟླ་བ་བདུན་པ་ལ་རྣ་བའི་སོ་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་རུས་སྦལ་དང་འབྱུང་བ་ཆུ་སྐེ། ཟླ་བ་

བརྒྱད་པ་ལ་སྣ་སོ་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་རངས་པ་དང་འབྱུང་བ་མེ་སྐེ། ཟླ་བ་དགུ་པ་ལ་ལེ་

ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལྷ་སྦྱིན་དང་འབྱུང་བ་རླུང་སྐེ། ཟླ་བ་བཅུ་པ་ལ་ལུས་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་

གཞུ་ལས་རྒྱལ་དང་འབྱུང་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཏེ་ལུས་ཀི་སྦུབས་རྣམས་འབྱུང་

ངོ་། །ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་པོ་དེ་དག་གཙོ་ཆེར་སྲོག་འཛིན་ཡིན་ལ་རླུང་གཞན་བཞི་

པོ་དེ་དག་ཀང་དབང་པོའི་སོ་རྣམས་ལས་རྒྱུ་བ་སྲིད་དོ། །

སྲོག་འཛིན་གིས་ཚེ་གནས་པ་དང་སྣ་སོ་ལ་རྒྱུ་བའི་ལས་བྱེད་ལ། ཐུར་སེལ་

གིས་བཤང་གཅི་ཐུར་དུ་འགོ་བའི་བྱ་བ་བྱེད། མཉམ་གནས་ཀིས་ཟས་ཀི་དྭངས་མ་

ལུས་ལ་འགེམ་པའི་བྱ་བ་བྱེད། དྭངས་སིགས་འབྱེད་མཁན་ནི་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོའི་

མེས་བྱེད། གེན་རྒྱུས་ཟ་བ་མང་བ་སྨྲ་བ་སོགས་དང་རླུང་གཞན་རྣམས་གེན་དུ་འགོ་

བའི་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །ཁྱབ་བྱེད་ཀིས་ལུས་ཀི་ནང་གི་རླུང་གཞན་ལ་ཁྱབ་པ་དང་འགོ་བ་

སོགས་ཀི་བྱ་བ་བྱེད། ཐུར་སེལ། སྲོག་འཛིན། གེན་རྒྱུ། མཉམ་གནས་བཞི་ནི། རིམ་

པ་ལྟར་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་དང་། རིན་ཆེན་མགོན་པོ། རོ་རེ་མགོན་པོ། པདྨ་མགོན་པོ། 
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

ལས་ཀི་མགོན་པོ་བཞིའི་རླུང་ཡིན་ལ། དེའང་མགོན་པོ་རེ་རེའི་རླུང་རྒྱུ་བ་ན་དགུ་

བརྒྱ་པ་ཕག་རེ་རེ་རྒྱུ་ལ་དེ་ནི་འབྱུང་བ་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་འབྱུང་ཆེན་གི་

རླུང་ཡིན་ལ་དགུ་བརྒྱ་པ་དེ་ལ་ཚན་པ་བཞིར་བགོས་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ་

བཞིར་བྱས་ལ། བཞི་པོ་རེ་རེ་རྒྱུ་བ་ན་གོས་དཀར་སོགས་ལྷ་མོ་བཞིའི་རླུང་རྒྱུ་

བའོ། །ལྷ་མོ་བཞིའི་རླུང་ལ་འབྱུང་ཆུང་གི་རླུང་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་མགོན་པོ་རེ་

རེའི་རླུང་རྒྱུ་བ་ན་ལྷ་མོ་བཞི་”བཞིའི་རླུང་
1
རྒྱུ་བས་འབྱུང་ཆེན་གི་རླུང་རེ་རེ་རྒྱུ་བ་ན་

འབྱུང་ཆུང་གི་རླུང་བཞི་བཞི་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །

མགོན་པོ་བཞིའི་རླུང་གི་ཁྱད་པར་ནི་པདྨ་མགོན་པོའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ཁ་དོག་

རྣམ་ལྔའི་རླུང་རྒྱུ་ལ་དེའི་ཚེ་དམར་པོས་ཁ་དོག་གཞན་བཞི་ལ་ཁྱབ་པར་རྒྱུ་བ་ཡིན་

ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་རིན་ཆེན་མགོན་པོ་དང་། རོ་རེ་མགོན་པོ་དང་། ལས་ཀི་མགོན་པོ་

རྣམས་ལའང་རིམ་པ་ལྟར་སེར་པོ་དང་དཀར་པོ་དང་ལང་གུ་རྣམས་གཙོ་ཆེ་ཞིང་

གཞན་ཕལ་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའང་ལྷ་མོ་བཞི་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ནི་མེའི་མེ་

གོས་དཀར་མོ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ནི་སྣ་བུག་གཡས་པ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བྱས་ན་དམར་པོ་

དབུས། གཡོན་ལ་ལང་གུ །འོག་ལ་དཀར་པོ་དང་། སེར་པོ་སེང་། སྔོན་པོ་གཡས་ལ་

རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་མཚོན་ནས་མེའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ལང་གུ་དབུས་སུ་རྒྱུ་ཞིང་། 

མེའི་ས་རྒྱུ་བ་ན་སེར་པོ་དབུས་དང་། མེའི་ཆུ་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་དཀར་པོ་དབུས་སུ་རྒྱུ་

བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་མགོན་པོ་བཞིའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚེ། སྣ་བུག་གཡས་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་

གི་གཡས་གཡོན་ལ་རྒྱུ་ཞེས་བ་མ་ཁ་ཅིག་གསུངས་པ་མི་འཐད་པས། པདྨ་མགོན་

1  [མ་ཕྱི། ༨ན༥ན།  བཞྱིའྱི་རླུང་    ཞོལ། ༧བ༤ན།  བཞྱི་]
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

པོ་སྣ་བུག་གཡས་ཁོ་ན་དང་། ལས་ཀི་མགོན་པོ་གཡོན་ཁོ་ན་དང་། རིན་ཆེན་མགོན་

པོ་གཉིས་ཀ་ནས་དག་པར་རྒྱུ་ཞིང་། རོ་རེ་མགོན་པོ་གཉིས་ཀ་ནས་དལ་བར་རྒྱུ་བ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གསང་འདུས་པའི་ལུགས་ཀིས་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་ལ་ཐུན་བཅུ་

གཉིས། ཐུན་ཕེད་པ་ཉེར་བཞི་ཐུན་ཕེད་པ་རེ་རེ་ལ་མགོན་པོ་རེ་རེའི་རླུང་དགུ་བརྒྱ་

པ་རེ་རྒྱུ་ལ། དགུ་བརྒྱ་པ་རེ་ལ་ལྷ་མོ་བཞིའི་རླུང་རྒྱུ་བས་དེས་འབྱུང་ཆེན་གི་དཀིལ་

འཁོར་ཉེར་བཞི་དེ་རེ་རེ་ལ་འབྱུང་ཆུང་གི་དཀིལ་འཁོར་བཞི་བཞིར་ཕེ་བས་འབྱུང་

ཆུང་གི་དཀིལ་འཁོར་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་པའི་ལུགས་ཀི་འཕོ་བ་

ཉེར་བཞིར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། འཕོ་བའི་དོན་ནི་སྣ་བུག་གཡས་ནས་གཡོན་དུ་འཕོ་བ་ལྟ་

བུ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དགུ་བརྒྱ་པ་རེ་རེ་སོང་ནས་འཕོ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བ་ནི་མགོན་པོ་བཞིའི་རླུང་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། 

ཁྱབ་བྱེད་ཀི་རླུང་ནི་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏོགས་མི་རྒྱུ་ཞིང་དེའི་ཚེ་ནའང་ཅི་ཙམ་རྒྱུའི་

ངེས་པ་མི་སྣང་ངོ་། །

མན་ངག་སེ་མ་ནས། རྒྱ་གར་བའི་བ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་ལས། ལྷ་མོ་

གཅིག་གི་རླུང་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་ར་སོ་གཉིས་ནས་འབབ་པའི་ཚེ་བདུད་བལ་མའི་

ནང་ནས་དབུགས་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཞིག་འབབ་པར་བཤད་པས་དེ་ལྟར་ན་བདུད་

བལ་མའི་ནང་ནས་འཆི་བའི་གོང་ནས་རླུང་འབབ་པ་དང་། ཁྱབ་བྱེད་ཀི་རླུང་འཆི་

བའི་གོང་ནས་རྒྱུ་བ་འད་བ་ཞིག་བྱུང་ལ། འོན་ཀང་མན་ངག་དེ་ཡིད་ཆེས་ཀི་གནས་

སུ་ཁས་ལེན་པའི་ངེས་པ་མི་སྣང་ངོ་། །ཁྱབ་བྱེད་ཀི་རླུང་ནི་འབྱུང་བ་ནམ་མཁའི་རླུང་

ཡིན་ལ། ས་རླུང་དང་། ཆུ་རླུང་དང་། མེ་རླུང་དང་། རླུང་གི་རླུང་རྣམས་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

ནི་རིམ་པ་ལྟར། ཐད་ཀ་དང་འོག་དང་སེང་དང་མགོ་གེན་གསེགས་ལ་རྒྱུ་བ་ཡིན་

ནོ། །མ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ར་འདབ་ནས་རླུང་རྒྱུ་ཚུལ་ནི། ཕིའི་དབང་དུ་བྱས་ན་

ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་དབྱུ་གུ་རེ་བཞི་ཡོད་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་གང་ཟག་གཅིག་ལ་

ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ལྟེ་བའི་འདབ་མ་ནས་དབྱུ་གུ་རེ་བཞིའི་རླུང་རྒྱུ་ལ། དབྱུ་གུ་རེ་རེ་

ལ་རླུང་སུམ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་ཕེད་དང་བརྒྱད་བརྒྱད་ཡོད་ལ། ཡང་ཉིན་ཞག་

གཅིག་ལ་ཆུ་ཚོད་སོ་གཉིས་ཡོད་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་ཆུ་ཚོད་སོ་གཉིས་ཀི་རླུང་

སྤི་བོའི་འདབ་མ་ནས་རྒྱུ་ལ་ཆུ་ཚོད་རེའི་རླུང་ལ་རླུང་དྲུག་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་

ཡོད་ལ། ཡང་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དང་མཐུན་པར། འཕོ་བ་

བཅུ་དྲུག་གི་རླུང་མགིན་པ་ནས་རྒྱུ་ལ། འཕོ་བ་རེའི་རླུང་ལ་སོང་དང་ཕེད་དང་བཞི་

བརྒྱ་ཡོད་ཅིང་། ཡང་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཡོད་པ་དང་མཐུན་པར་

སིང་གའི་ར་འདབ་ནས་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀི་རླུང་རྒྱུ་ལ། ཐུན་རེའི་རླུང་ལ་ཉིས་སོང་

བདུན་བརྒྱ་ཡོད་ལ་འདི་དག་ཀང་གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་དུས་སུ་

རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ཡིན་ཞིང་། དེའང་འཁོར་ལོ་བཞི་པོ་རེ་རེ་

ནས་ཉི ་ཁི ་ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་སྔ་ཕི་མ་ཡིན་པར་དུས་མཉམ་དུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་

ནོ། །དེའང་ལྟེ་བའི་འདབ་མ་གཉིས་ནས་རྒྱུ་བ་རོགས་པའི་ཚེ་སྤི་བོའི་འདབ་མ་

གཅིག་ནས་འདབ་མ་གཉིས་པ་ལ་འཕོ་ལ། སྤི་བོའི་འདབ་མ་གཉིས་ནས་རླུང་རྒྱུ་བ་

རོགས་པའི་ཚེ། མགིན་པའི་འདབ་མ་གཅིག་ནས་འཕོ་ལ། མགིན་པའི་འདབ་མ་

གཉིས་ནས་རླུང་རྒྱུ་བ་རོགས་པའི་དུས་སུ་སིང་གའི་འདབ་མ་གཅིག་ནས་རླུང་འཕོ་

བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་བཤད་པའི་དགོས་པ་ནི། དེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

བཞིན་ཐིངས་ནས། དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་སོང་པ་དང་བདེ་བ་དབྱེར་མེད་པའི་

རོགས་རིམ་གི་རོགས་པ་སྐེ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་ལ་སོང་པ་ནི་ཡུལ་ལ་བྱེད་པ་དང་

ཡུལ་ཅན་ལ་བྱེད་པ་གཉིས་ལས། འདིར་ནི་ཤཱནི་པ་བཞེད་པ་ལྟར་ཡུལ་བདག་མེད་

པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། བདེ་བ་ལ་རྣམ་པ་མང་དུ་ཡོད་དེ། མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ནས་བཤད་

པའི་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་བ་དང་དབུགས་བགངས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའི་

ཞི་གནས་ཀི་བདེ་བ་དང་། རྒྱུ་སེ་འོག་མ་ནས་བཤད་པའི་སྲོག་རོལ་བཀག་པའི་རླུང་

སྦྱོར་གི་བདེ་བ་རྣམས་ནི་འདིར་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་མིན་ལ། འོ་ན་གང་ཡིན་ན་དགའ་བ་

བཞིའི་ནང་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་ཡིན་ལ། དེའང་རླུང་རོར་བཟླས་དང་གཏུམ་

མོའི་མེ་དམིགས་བྱས་པའི་སོབས་ཀིས་ལྟེ་བའི་དམར་ཆ་འཕེལ་ནས་སྤི་བོའི་བྱང་

སེམས་ཞུ་སེ། ལུས་ཤེས་ཀི་འཁོར་དུ་ཚོར་བ་བདེ་བ་སྐེ་ལ་དེས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་

བྱས་ཏེ་ཡིད་ལ་དགའ་བའམ་བདེ་བ་སྐེ་ལ་དགའ་བ་དེས་ཡུལ་སོང་ཉིད་བཟུང་ནས་

དེ་དང་སོང་ཉིད་གཉིས་ནི་ནམ་མཁའ་སྦྱོར་བ་ལྟ་བུར་སྦྱོར་བའི་ཚེ། བདེ་སོང་དབྱེར་

མེད་པའམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རོགས་རིམ་ཞེས་བྱའོ། །

ཡང་སྔགས་ཀི་སྐབས་སུ་སོང་པ་དང་སིང་རེ་དབྱེར་མེད་ཅེས་བཤད་པའི་སོང་

པ་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་

ལ། སིང་རེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ན་སམ་པའི་སིང་རེ་ཁོ་ན་ལ་མི་བྱེད་ཀི། 

གཟུགས་སྐུའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཐབས་ནི་སིང་རེ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སེམས་

ཀི་རེན་ཐིག་ལེ་ཡིན་པས་རེ་མར་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ། ཉིན་ཞག་

གཅིག་ལ་གཉིད་དུ་སོང་མ་སོང་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། གཉིད་དུ་སོང་བ་ལ་རི་ལམ་ཡོད་
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

མེད་གཉིས་ལས། རི་ལམ་མེད་པའི་གཉིད་འཐུག་གི་དུས་སུ་སེམས་ཀི་རེན་བྱང་

སེམས་དཀར་དམར་སིང་ག་ན་གནས་པས་སིང་གར་སེམས་འཛིན་ལ། རི་ལམ་རི་

བའི་དུས་སུ་དེ་གཉིས་མགིན་པ་ན་གནས་པས་མགིན་པར་སེམས་འཛིན་ལ། གཉིད་

དུ་མ་སོང་བའི་དུས་སུ་གཙོ་ཆེར་ལྟེ་བ་ན་གནས་པས་ལྟེ་བར་སེམས་འཛིན་ལ། ཕོ་

མོ་སྦྱོར་བ་བྱེད་པའི་དུས་སུ་དེ་གཉིས་སྤི་བོ་ན་གནས་ཞེས་བཞེད་དོ། །དུས་འཁོར་

གི་ལུགས་ལ་སིང་ག་དང་མགིན་པར་ཐིག་ལེ་གནས་པའི་དུས་ནི་སྔ་མ་དང་འད་ལ། 

གཞན་གཉིས་ལྡོག་ནས་གཉིད་དུ་མ་སོང་བའི་དུས་སུ་སྤི་བོ་དང་ཕོ་མོ་སྦྱོར་བ་བྱེད་

པའི་དུས་སུ་ལྟེ་བ་ན་གནས་པར་བཤད་དོ། །

སྤིར་སྔགས་ཀི་ལུགས་ཀིས་རབ་ཚེ་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་དང་འབིང་བར་དོ་དང་

ཐ་མ་སྐེ་བ་གཞན་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་གསང་འདུས་འཕགས་

ལུགས་པ་དང་བསྟུན་ན། དང་པོར་སེམས་བསྐེད་དེ་བྱང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་བཟུང་

ནས་སྤོད་པ་ཕིན་དྲུག་ལ་སོབ་པ་མན་གི་ལམ་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུད་ལེགས་

པར་སྦྱངས་ནས་དེ་རེས་གསང་འདུས་ལྟ་བུའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞུས། ར་ལྟུང་དང་སྦོམ་པོ་སོགས་”ཀིས་མ་གོས་ཤིང་
1
དམ་

ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་པས་རྒྱུད་དག་པར་བྱས། དེ་རེས་ཕ་ཐིག་གི་བར་གི་བསྐེད་

རིམ་བརན་པར་བྱས། དེ་ནས་རོགས་རིམ་ལུས་དབེན་སྐུ་རོ་རེ་དང་། ངག་དབེན་

གསུང་རོ་རེ་དང་། སེམས་དབེན་ཐུགས་རོ་རེ་རྣམས་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་

ཐོབ་པར་བྱས་ལ་དེ་ནས་རླུང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ལ་བརེན་ནས་འཇའ་ལུས་

1  [མཕྱི། ༡༠བ༤ན།  ཀྱིས་མ་གོས་ཤྱིང་    ཞོལ། ༡༠ན༢ན།  ཀྱི་]
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

སམ། སྒྱུ་ལུས་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་ཐོབ་སེ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱས་ལ་སོབ་པ་དང་མི་

སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སེམས་དབེན་ལ་གསུམ་ལས། སེམས་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་མན་གི་

བསྐེད་རོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་དགོས་ལ། སྣང་བ་

ཉེར་ཐོབ་མ་ཐོབ་དགོས་ཤིང་། སྣང་བ་མཆེད་པ་ཐོབ་པ་ཡང་སྲིད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་

སྲིད་ལ་གང་ལྟར་ཡང་དེའི་དུས་སུ་སྤོད་པ་བྱེད་པའི་མཐུན་རྐེན་མ་འཛོམས་པའམ། 

ཡང་ན་ཞིང་ལས་སོགས་ཀི་བེལ་བའི་དབང་གིས་སྤོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་དེའི་

གནད་ཀིས་འཆི་བའི་གོང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུས་འབྱུང་བ་སྡུད་མི་ཐུབ་ལ། དེ་

མ་ཐུབ་ན་སྣང་བ་ཉེར་ཐོབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མི་འགྱུར་བས་དེ་འཆི་ཁར་མངོན་དུ་

འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ། འཆི་ཁར་འབྱུང་བ་སྡུད་པའི་ཚེ་མན་ངག་ནས་བཤད་པའི་འབྱུང་

བ་སྡུད་ལུགས་ཀི་དམིགས་པ་རྣམས་བསྐངས་པས་ཤི་ཟིན་པའི་ཚོད་ཙམ་དུ་སྣང་བ་

ཉེར་ཐོབ་མངོན་དུ་བྱེད་ཅིང་བར་དོར་སྐེས་པའི་ཚོད་ཙམ་ན་སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་ཅིང་། དེ་

ནས་རེན་དེ་ལ་འོད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ནི། ཚེ་འདི་ལ་བ་མེད་ཀི་དཀིལ་

འཁོར་གང་རུང་དུ་དབང་བསྐུར་བ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་

པ་དག་པར་བྱས་པ་ཞིག་ངེས་པར་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ལ། བསྐེད་རིམ་དང་ལུས་

དབེན་དང་ངག་དབེན་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་མ་སྐེས་གང་ཡིན་ཡང་རུང་སེ་སྐེ་བ་བཅུ་

དྲུག་ཚུན་ལ་འཚང་རྒྱའོ། །འདི་ལ་ཚེ་དེ་ལ་སེམས་དབེན་གི་རོགས་པ་སྣང་མཆེད་

ཐོབ་གསུམ་པོ་གང་ཡང་མ་སྐེས་པ་དགོས་ཏེ་དེ་སྐེས་ན་ཚེ་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་བའམ། 
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

ཡང་ན་བར་དོར་ངེས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་རེ་མར་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་

རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ་བསྐེད་རིམ་བརན་པ་གཞིར་བཞག་ནས་རླུང་དང་གཏུམ་མོ་དང་

སྤོད་པ་གསུམ་མཐར་ཕིན་ན་ཚེ་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ། དེ་གསུམ་མཐར་མ་ཕིན་པར་ཚེ་

འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་མ་ནུས་ན། ད་གཟོད་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཟིན་པའི་དོན་དུ་ད་ལྟ་

གཉིད་འཐུག་དང་སོང་ཉིད་བསྲེས་ནས་བསོམ། དེ་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱུང་ན་ད་གཟོད་

འཆི་ཙ་ན་ཐ་མལ་གི་འཆི་བ་རང་དགའ་བར་མི་འགོ་བར་འོད་གསལ་བཟུང་ནས་

འཆི་བ་ཆོས་སྐུར་འཁྱེར་ཐུབ་ལ། ད་གཟོད་བར་དོ་ཟིན་པའི་དོན་དུ་ད་ལྟ་དང་པོར་རི་

ལམ་གི་མན་ངག་ལ་སྦྱངས་ཏེ་རི་ལམ་བཟུང་ལ། དེ་ཟིན་པའི་ཚེ་བར་དོའི་མན་ངག་

དང་བསྲེས་ནས་བསོམས་པས་ད་གཟོད་བར་དོ་ཟིན་ཏེ་ཐ་མལ་གི་བར་དོ་རང་དགར་

མི་འཆོར་བར་དེ་ལོངས་སྐུར་འཁྱེར་ཤེས་པའམ་དེ་དུས་སུ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ད་ལྟ་བསྐེད་རིམ་ལ་སྦྱངས་པས་བར་དོར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུར་ཤར་ནས་

དེའི་གནད་ཀིས་ཆགས་སང་ཁེགས་ཏེ་མངལ་སྐེས་ལྟ་བུའི་སྐེ་སོ་ཁེགས་ནས་སྐེ་

གནས་སུ་སྐེ་བ་མི་ལེན་པར་བར་དོའི་རེན་དེ་ལ་ལམ་ལྷག་མ་བསོམས་ཏེ་འཚང་རྒྱ་

ལ། བར་དོར་འཚང་རྒྱ་མི་ནུས་པར་སྐེ་གནས་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་

འཚང་རྒྱ་དགོས་པ་དེས་ནི་འཕོ་བ་དང་གོང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་བསོམ་པ་ཡིན་

ལ། འདི་ནི་རྒྱུད་ཀེ་རོར་སོགས་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་ཞེས་མར་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་

རྣམས་”གསུངས་སོ། །
1
འདི་ནི་གདམས་ངག་ལེགས་ལ་ཕན་ཆེ་བ་ཞིག་སྣང་ལ། འོན་

ཀང་བར་དོར་སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་ཤར་བས་མངལ་སྐེས་ཁེགས་སུ་ཆུག་ཀང་སྐེ་གནས་

1  [མ་ཕྱི། ༡༡བ༥ན།  གསུངས་སོ།།    ཞོལ། ༡༡ན༣ན།  གསུང་ངོ་།།]
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

གཞན་གསུམ་ཨེ་ཁེགས་ཡིན་གསུང་། དེའང་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀི་རོགས་རིམ་གི་

གནད་དམ་གཙོ་བོ་ནི། སྤི་བོའི་བྱང་སེམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་

བ་དང་སོང་ཉིད་དབྱེར་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པར་བམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧ་ལ་

སོགས་པ་རྒྱ་གར་གི་མཁས་གྲུབ་ཁུངས་མ་ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐུན་ལ། སྤི་བོའི་བྱང་

སེམས་དེ་ཞུ་བའི་ཐབས་སུ་རླུང་སྦྱོར་དང་མེ་དམིགས་སོགས་མང་པོ་ཞིག་

གསུངས་ཀང་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཏུམ་མོར་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའང་སྦྱོར་དྲུག་པའི་

ལུགས་ཀིས་ནི་སོར་བསམ་གཉིས་ཀིས་ར་དབུ་མའི་ལམ་སྦྱངས་ནས། སྲོག་རོལ་

གིས་དབུ་མའི་ནང་དུ་རླུང་འཛུད་ཅིང་འཛིན་པས་བཙུད་པ་དེ་བརན་པར་བྱེད་ལ། 

རེས་དན་གི་དུས་སུ་རླུང་གི་མཐུས་སྤི་བོའི་བྱང་སེམས་ཞུ་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་

བ་སྐེ་ལ། དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་ཡིན་ལ། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

ཉི་ཁི་ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་མ་ཐག་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་པས་ནི་ངག་དབེན་རླུང་གི་རོར་བཟླས་མཐར་

ཕིན་པར་བྱས་པའི་སོབས་ཀིས་སྤི་བོའི་བྱང་སེམས་ཞུ་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་

སྐེས་ལ། དགའ་བ་དེས་ཡུལ་སོང་ཉིད་བཟུང་བ་ལ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཟེར་བ་མ་

གཏོགས་སོང་པ་ལ་བདེ་བས་རྒྱས་བཏབ་པའམ་བདེ་བ་ལ་སོང་པས་རྒྱས་བཏབ་པ་

ལྟ་བུ་ནི་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀི་དོན་མིན་ནོ། །དེ་ལ་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བ་སྐེ་བ་ལ་སྤི་

བོའི་བྱང་སེམས་ཞུ་དགོས་པས། ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་བཞུ་རུང་ཡིན་ལ། དེ་བཞུ་བ་ལ་

ལྟེ་བའི་དམར་ཆ་འབར་དགོས། དེ་རླུང་གིས་སྦར་དགོས་ལ། ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་

དང་རླུང་གནས་པའི་གཞི་ནི་ར་ཡིན་པས་རོགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

རྣམས་ཞིབ་པར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ནོ། །དེའང་དབུ་མ་ནི་མི་བསྐོད་པའི་ར་

ཡིན་པས་སྔོན་པོ་དང་རོ་མ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་ར་ཡིན་པས་དམར་པོ་དང་རྐང་མ་

རྣམ་སྣང་གི་ར་ཡིན་པས་དཀར་པོར་ཡོད་དོ། །དེའང་སྤིར་བཏང་ཡིན་ལ། དམིགས་

བསལ་ལ་གཏུམ་མོ་འབར་བའི་ཚེ་ན་གང་འབར་བའི་ར་རྣམས་ཏིལ་མར་གི་མར་

མེའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུར་ཡོད་དོ། །

དེའང་སིང་གའི་ར་མདུད་ཀི་ནང་གི་ར་དབུ་མའི་འོག་ཕོགས་ཀི་བུ་ག་ནི་ཅུང་

ཟད་ཁ་ཕེ་བ་ཆུ་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་དོ། །ར་མདུད་ནང་གི་ར་དབུ་མའི་

ནང་གི་ཧཱུཾ་ནི་ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ་མི་མཐུན་པའི་རོག་པ་འཇོམས་པས་

དཔའ་བོ་དང་། འདོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གིས་མི་ཤིགས་པ་དང་། གཏུམ་མོ་ལ་

བརེན་ནས་བདེ་བ་བསྐེད་པས་ན་ས་བོན་དང་། བྱང་སེམས་འཛག་པ་དང་། ཚད་

ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །བདག་མེད་མ་ལྟེ་བའི་ཨ་ཐུང་ནི་རྒོད་མ་ཁའི་མེ་

ཞེས་བརོད་ཀང་གིང་བཞི་པོ་རང་རང་གི་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་ལགས་རི་ནག་པོའི་འོག་གི་

མེས་ཆུ་སྐེམས་པ་དང་འད་བར་ལྟེ་བའི་དམར་ཆ་འབར་ནས་སྤི་བོའི་བྱང་སེམས་ཞུ་

ནས་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་སྐེས་པའི་ཚེ་གཟུང་འཛིན་གི་རོག་པ་གཅོད་པའོ། །

ལྟེ་བ་སོགས་སུ་ཨ་ཐུང་སོགས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན་གི་སོབ་

མ་ཁ་ཅིག་སྤི་བོ་ནས་བྱང་སེམས་འབབ་པའི་ཚེ། དེ་ནས་འབབ་པའི་བྱང་སེམས་ལ་

ཆ་བཞིར་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག་མགིན་པར་བབས་པའི་ཚེ་བསྐམས་ཤིང་མགིན་པ་

ན་ཆ་གསུམ་ཡོད་པས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་མགིན་པའི་ཨོཾ་ལ་རིང་ཆ་སུམ་འགྱུར་དང་། 

སིང་གར་སེབ་པའི་ཚེ་ཆ་མཉམ་དུ་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག་བསྐམས་པས་སིང་གའི་ཧཱུཾ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

རིང་ཆ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་དང་། ལྟེ་བར་སེབ་པའི་ཚེ་ཆ་གཉིས་པོའི་ཆ་གཅིག་

བསྐམས་པས་ལྟེ་བའི་ཨ་ལ་རིང་ཆ་མི་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ནོ་གསུངས།

སོབ་དཔོན་ཨ་བྷཱ་ཡས་ནང་གི་སྒ་འདོན་ལུགས་ལ་བརགས་ནས་བྱེད་དེ། 

གསང་གནས་ནས་སོད་ལ་རླུང་སོང་བའི་ཚེ་ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་ཨ་ཐུང་ངུའི་སྒ་སྒོག་

པ་དང་། སིང་གར་ཧཱུཾ་རིང་ཆ་གཉིས་ཀི་སྒ་སྒོག་པ་དང་། མགིན་པར་སེབ་པའི་ཚེ་ཨོཾ་

རིང་ཆ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སྒ་སྒོག་པས། དེའི་ཆ་ནས་ལྟེ་བར་ཨ་ཐུང་། སིང་གར་

ཧཱུཾ་རིང་པོ། མགིན་པར་ཨོཾ་རིང་ཆ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་བསོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་

ནོ། །མདོར་བསྡུ་ན་སད་ནས་རླུང་སོང་བའི་ཚེ་ལྟེ་བར་ཨ་ཐུང་གི་ཡུན་དང་། སིང་

གར་ཧཱུཾ་གི་སྒ་སྒོག་པའི་ཚེ་ཨ་ཐུང་ཉིས་འགྱུར་གི་ཡུན་དང་མགིན་པར་ཨོཾ་གི་སྒ་

སྒོག་དུས་སུ་ཨ་ཐུང་དུ་སུམ་འགྱུར་གི་ཡུན་ཡོད་པས། ཧཱུཾ་ལ་རིང་ཆ་གཉིས་དང་། 

ཨོཾ་ལ་རིང་ཆ་གསུམ་ཡོད་དོ། །

སྐབས་སུ་བབ་པའི་དམིགས་པ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། བསྐེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས་

རོགས་རིམ་སོམ་པ་དང་། ཐུན་བཞིའི་ཚེ་ན་གསུམ་ལ་བསྐེད་རིམ་གཅིག་ལ་རོགས་

རིམ་སོམ་པ་དང་། བསྐེད་རིམ་ཐུན་བཞིར་སོམ་པའི་ཐུན་རེ་རེའི་རེས་སུ་རོགས་

རིམ་སོམ་པའི་ལུགས་གསུམ་ལས། འདིར་ནི་ཐ་མའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དེའང་དང་

པོར་ལྷ་གང་ཡིན་གི་མངོན་རོགས་སོམ་པ་ནས། དེ་རེས་བ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསོམ་

ཞིང་བ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་བརྒྱ་ཙམ་རེ་བྱ། དེ་ནས་སྤི་གཙུག་ནས་ལྟེ་བའི་བར་

གི་ར་གསུམ་པོའི་གནས་ཚུལ་དང་ཁ་དོག་རྣམས་གསལ་འདེབས་ཤིང་། ལྟེ་བ་ན་ར་

དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གདུགས་ཁ་གེན་ལ་བསན་པ་ལྟ་བུ། སིང་ག་ན་ར་དཀར་
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གདུགས་ཕུབ་པ་ལྟ་བུ། མགིན་པ་ན་ར་དམར་པོ་འདབ་མ་བཅུ་

དྲུག་པ་གདུགས་ཁ་གེན་ལ་བསན་པ་ལྟ་བུ། སྤི་བོ་ན་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ར་འདབ་

སོ་གཉིས་གདུགས་ཕུབ་པ་ལྟ་བུ་གསལ་བཏབ་ནས་ལྟེ་བའི་ར་མདུད་ནང་དུ་ཟླ་བའི་

སེང་དུ་ཨ་དམར་པོ་མགོ་གེན་ལ་བལྟ་བ་སིང་གའི་ར་མདུད་ནང་དུ་ཟླ་བའི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་

སྔོན་པོ་མགོ་ཐུར་བསན། མགིན་པའི་ར་མདུད་ནང་དུ་ཟླ་བའི་སེང་དུ་ཨོཾ་དམར་པོ་

མགོ་གེན་བསན། སྤི་བོའི་ར་མདུད་ནང་དུ་ཟླ་བའི་སེང་དུ་ཧཾ་དཀར་པོ་མགོ་ཐུར་

བསན་བསོམས་ལ། གཙོ་ཆེར་ནི་ལྟེ་བའི་ཨ་ཐུང་ལ་སེམས་འཛིན་ལ་ཡི་གེ་གཞན་

གསུམ་ལ་ཅུང་ཟད་རེ་སེམས་འཛིན། གོང་གི་རའི་ཁ་དོག་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ནི་

འདབ་མ་རྣམས་ཀི་ཁ་དོག་ཡིན་ནོ། །

དེའང་སོམ་པའི་དུས་སུ་ར་མདུད་དེ་དག་ཅུང་ཟད་གོལ་བའམ། ལྷོད་དེ་སོང་

བར་བསམས་ནས་ར་མདུད་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཡི་གེ་དེ་དག་བསོམ་པ་ཡིན་ནོ། །ར་

འཁོར་བཞི་པོ་དེ་དག་ཀང་བསྡུ་ན་ཨེ་ཝཾ་གི་ར་གཉིས་སུ་འདུ་ལ། དེའང་ཨེ་ལ་གཉིས་

ལས་ཐབས་ཀི་ར་ནི་སྤི་བོའི་ར། ཤེས་རབ་ཀི་ར་ནི་ལྟེ་བའི་ར་འཁོར་ཡིན་ཞིང་། དེ་

གཉིས་ཀང་དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་གི་རྣམ་པར་ཡོད་དོ། །ཝཾ་གི་ར་ལ་གཉིས་ལས་

ཐབས་ཀི་ར་ནི་མགིན་པའི་ར། ཤེས་རབ་ཀི་ར་ནི་སིང་གའི་ར་འཁོར་ཡིན་ལ། དེ་

གཉིས་ཀི་དབྱིབས་གདུགས་ལྟར་ཡོད་དོ། །

ར་འདབ་དེ་དག་ལ་ཡི་གེ་འགོད་ཚུལ་ནི་རྒྱས་པ་བོས་མི་ལོགས་ན་གོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་ར་འཁོར་བཞི་པོ་དེའི་ལྟེ་བ་ལ་ཡི་གེ་བཞི་འགོད་ལ། རྒྱས་པ་བོས་

ལོགས་ན། ལྟེ་བའི་ར་འདབ་བརྒྱད་ལ། སེ་ཚན་བརྒྱད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་དགོད་པ་ཡིན་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཏེ། སྤིར་ལྟེ་བ་ལ་ར་མདུད་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་ར་འདབ་བཞི། དེའི་ཕི་རོལ་དུ་འདབ་མ་

བརྒྱད། དེའི་ཕི་རོལ་དུ་དུས་འཁོར་པའི་ལུགས་ཀི་ར་འདབ་བཅུ་གཉིས། རྒྱུད་

གཞན་གི་ལུགས་ཀི་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག །དེའི་ཕི་རོལ་དུ་འདབ་མ་རེ་བཞི་རྣམས་

ཡོད་པ་ལས་འདབ་མ་གཞན་དང་རོ་རྐང་གཉིས་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་ལ། ལྟེ་བའི་

འདབ་མ་བརྒྱད་བྱས་ལ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ཀང་ར་བ་ཐམས་ཅད་དབུ་མ་ལ་ཟུག་པར་

བསོམས་ལ། འདབ་མ་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་འགོད་པའི་ཚེ་སྐབས་གང་དུའང་གཡས་སྐོར་

དང་། ཕོགས་ཀི་དང་པོ་ཤར་དང་། མཚམས་ཀི་དང་པོ་བྱང་ཤར་ནས་བྱེད་པ་སྐབས་

འདིར་ཤེས་དགོས་ཤིང་། དེའང་ཕོགས་ཀི་ཡི་གེ་སྔོན་དུ་དང་མཚམས་ཀི་ཡི་གེ་རིང་

ལ་འགོད་དགོས་སོ། །དེའང་ལྟེ་བའི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར་ཨའི་སེ་

ཚན་དབྱངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་དང་། ཀ་སེ་དང་། ཙ་སེ་དང་། ཊ་སེ་རྣམས་འགོད། དེ་

ནས་བྱང་ཤར་ཤར་ལྷོ། ལྷོ་ནུབ་ནུབ་བྱང་སེ་མཚམས་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར། ཏ་སེ། པ་

སེ། ཡ་སེ།“ཤ
1
་སེ་རྣམས་དགོད་དོ། །སེ་ཚན་དེ་རྣམས་ཞིབ་པར་འགོད་མི་ནུས་ན་

ཕོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར་ཨ་དང་ཀ་སོགས་སེ་ཚན་གི་ཡི་གེ་དང་

པོ་རྣམས་དགོད་དོ། །

སིང་གའི་ར་འདབ་བརྒྱད་ཀི་ཕོགས་བཞི་དང་མཚམས་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར་ཨ་

ཨི་ཨུ་ཨེ་རྣམས་དང་ཡ་ར་”ལ་ཝ
2
་སེ་ཡི་གེ་ཐུང་ངུ་བརྒྱད་འགོད་དེ། མགིན་པའི་ར་

འདབ་བཅུ་དྲུག་ལ་སིང་གའི་ཡི་གེ་བརྒྱད་པོ་རིང་ཆ་ཅན་ཤར་ནས་བརམས་ཏེ་

ཕོགས་བཞི་དང་མཚམས་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར་འགོད་ཅིང་། དེའང་ཤར་གི་འདབ་མ་

1  [མ་ཕྱི། ༡༤ན༦ན།  ཤ    ཞོལ། ༡༣བ༤ན།  ཥ]

2  [མ་ཕྱི། ༡༤བ༡ན།  ལ་ཝ    ཞོལ། ༡༣བ༥ན།  ཝ་ལ]
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

ལ་འགོད་ཅིང་ལྷག་མ་རྣམས་ར་རེ་རེ་བར་སྐབས་སུ་བཞག་ནས་འགོད་ཅིང་། སྤི་

བོའི་འདབ་མ་སོ་གཉིས་ལ་དབྱངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་འགོད་ལ། དེའང་ཤར་ལ་ཨ་ལྟ་

བུ་བཀོད་ནས་དེ་ནས་ལྷག་མ་རྣམས་ར་རེ་རེ་བཞག་ནས་འགོད་པ་སྔར་དང་འད། 

འདབ་མའི་ར་རྣམས་ཀི་ཡི་གེའི་ཁ་དོག་ནི་རང་རང་གི་ལྟེ་བའི་ཡི་གེའི་ཁ་དོག་དང་

འད་ཞིང་། ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟླ་ཕེད་ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་

ཀང་བ་མོའི་བདུད་རི་འཛག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་བསོམ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ར་མདུད་

ནང་གི་ཡི་གེ་བསོམ་པའི་དགོས་པ་ནི་ར་མདུད་གོལ་བའི་ཆེད་ཡིན་ཞིང་། འདབ་

མའི་ཡི་གེ་བསོམ་པའི་དགོས་པ་ནི། འདབ་མའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་འདུས་པའི་

དགོས་པ་ཡོད་དོ། །གསལ་བྱེད་རྣམས་འགོད་པའི་དུས་སུ་ཀྵ་མི་འགོད། མགོ་ཕེང་

ལྔ་བཅུའི་དག་པ་སྦྱོར་བའི་ཚེ་ཀྵ་དང་བཅས་པའི་གསལ་བྱེད་སོ་བཞི་དབྱངས་བཅུ་

དྲུག་དང་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །ར་ནང་ན་དབྱངས་རྣམས་ཁ་གེན་ལྟ། གསལ་བྱེད་རྣམས་

ཁ་ཐུར་ལྟར་བཤད་པ་ནི། རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གི་ནང་གི་ཡི་གེ་ཡིན་གི་འདབ་མའི་

ཡི་གེ་མིན་ནོ། །

འདབ་མ་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་ཡོད་ཚུལ་ནི། ཤར་གི་འདབ་མ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བྱས་

ན། ཤར་གི་འདབ་མའི་ཕིའི་ཕོགས་ནས་རིམ་པ་ལྟར་ཡོད་དེ། དེའང་ཕིའི་ཐ་མ་ན་ཨ་

ཡོད་ལ། དེའི་མདུན་ན་ཨཱ་རིང་ཆ་ཅན་ཡོད་ཅིང་དེས་དབྱངས་ཡིག་གཞན་རྣམས་

ཡོད་ཚུལ་རིགས་འགེ་ལ་འདབ་མ་གཞན་རྣམས་ལ་ཀ་སེ་སོགས་སེ་ཚན་གཞན་གི་

ཡི་གེ་རྣམས་ཀང་ཕི་ནས་ནང་ཕོགས་ལ་རིམ་པ་ལྟར་འགོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའང་ཡི་

གེ་ལངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གདོང་ལྟེ་བའི་ཡི་གེ་ལ་བསན་པའི་ཚུལ་གིས་འགོད་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

དགོས་སོ། །འདབ་མའི་ཡི་གེ་རྣམས་ལ་ཟླ་གདན་མ་བཤད་པས་མི་དགོས་ཤིང་། ཡི་

གེ་རྣམས་གཙོ་ཆེ་ཆུང་མ་གཏོགས་དབྱངས་གསལ་འདེས་མ་ཡིན་ལ། དབྱངས་

རྣམས་ཀི་ཟླ་ཕེད་ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་རྣམས་གསལ་བྱེད་ཡིན་ནོ། །དེའང་ལྟེ་བའི་ཡི་གེ་

རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་དབུས་ཀི་ཨཾ་ནི་དབྱངས་ཤས་ཆེ་གསལ་བྱེད་ཤས་ཆུང་། 

ཤར་གི་འདབ་མ་མ་གཏོགས་ཕོགས་ཀི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་དབྱངས་ཡིག་མེད་པས་

འདབ་མ་རྣམས་ཀང་དབྱངས་ཤས་ཆུང་། གསལ་བྱེད་ཤས་ཆེ་བའོ། །སིང་གའི་ར་

འདབ་ཀི་དབུས་ཀི་ཧཱུཾ་ནི་གསལ་བྱེད་ཤས་ཆེ་ལ། མགིན་པའི་ར་འདབ་ཀི་དབུས་ཀི་

ཨོཾ་ནི་དབྱངས་ཤས་ཆེ་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀི་འདབ་མའི་ཡི་གེ་རྣམས་ནི་དབྱངས་

གསལ་ཆ་མཉམ་པའོ། །

སྤི་བོའི་ར་འདབ་ཀི་དབུས་ཀི་ཧཾ་ནི་གསལ་བྱེད་ཤས་ཆེ། དེའི་འདབ་མའི་ཡི་

གེ་རྣམས་ནི་དབྱངས་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའང་དབྱངས་རྣམས་ཀིས་ནི་བྱང་

སེམས་དམར་པོ་དང་། གསལ་བྱེད་རྣམས་ཀིས་ནི་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་མཚོན་

ནོ། །འདབ་མའི་ཡི་གེ་རྣམས་གསལ་ནས་དེ་ལ་སེམས་ཟིན་ན་ནི་ལེགས་ལ། མ་ཟིན་

ཀང་འཁོར་ལོ་བཞིའི་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་བཞི་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡུངས་ཀར་འབིང་པོའི་

ཚད་ཙམ་ལ་སེམས་ཟིན་ནས་གནས་ཆ་ཅུང་ཟད་རེད་ན་དེས་ཆོག་པས་དེ་རེད་རེད་

དུ་བསོམས་ལ། ཡི་གེའི་གསལ་སྣང་ཤར་ནས་དམིགས་པ་སྤོ་གསུང་། དེ་རེད་ནས་

ཐིག་ལེ་ལ་དམིགས་པ་སྤོ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡི་གེ་ཕ་མོ་བསོམ་པ་ནི་ཐིག་ལེའི་

དམིགས་རེན་རེེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་འཛིན་པའི་དུས་

སུ་འདི་ལྟར་བྱ་སེ་སྔར་གི་དམིགས་པ་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ནས་
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

སུམ་མདོ་ནས་ལས་ཀི་རླུང་གཡོས་པས་ལྟེ་བའི་ཨཾ་ལས་མེ་འབར་ཏེ་སྤི་བོའི་འཁོར་

ལོའི་བར་དུ་ར་དབུ་མའི་ནང་ན་ཡར་སོང་སེ། མེ་དེའི་འོད་ཀིས་སྤི་བོའི་ར་མདུད་ཀི་

ཡི་གེ་རྣམས་ཞུ་སེ། འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བར་འདུས་ཤིང་ཧཾ་ཡང་ཞུ་ནས་ཐིག་ལེར་གྱུར་པ་

དེ་རིམ་གིས་མགིན་པར་བབས་ཏེ་འོད་ཀིས་མགིན་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཞུ་ནས་ཐིག་

ལེ་དེ་ཉིད་ལ་བསིམ་ལ། ཡང་མགིན་པ་ནས་བབས་ཏེ་སིང་གར་སེབ་པ་ན་དེའི་འོད་

ཀིས་སིང་གའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཞུ་ནས་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ། ཡང་དེ་ཉིད་སིང་ག་ནས་

བབས་ཏེ་ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་དེའི་འོད་ཀིས་ལྟེ་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཞུ་ནས་ཐིག་ལེ་དེ་

ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་དམིགས་པ་འཛིན་པའི་ཚེ། ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་སེམས་དང་

ཐིག་ལེ་རླུང་གསུམ་འདུས་པ་ཡིན་སམ་པའི་མོས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ཞིང་བདེ་སོང་

དབྱེར་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་སམ་དུ་བསམས་ནས། ལྟེ་བའི་ར་མདུད་ནང་དུ་ཐིག་ལེ་

དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་ཡུངས་ཀར་འབིང་པོའི་ཚད་ཙམ་ལ་སེམས་

འཛིན་ནོ། །དམིགས་རེན་ཕ་མོ་ཤར་ནས་དེ་ལ་སེམས་ཅུང་ཟད་ཟིན་པའི་ཚེ་

དམིགས་པ་འདི་བསྣན་ནས་བསོམ་པ་ཡིན་ཏེ། དེའང་རང་གི་སེམས་ཐིག་ལེ་ཕ་མོ་

དེའི་ནང་དུ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་བྱས་ནས་ཐིག་ལེ་དེ་ལ་སེམས་འཛིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་གོམས་པས་རང་གི་སེམས་དང་ཐིག་ལེ་གཉིས་ཀི་བར་ན་གཉིས་སྣང་

མེད་པར་སེམས་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པའི་ཉམས་ཤར་བའི་ཚེ། ཐིག་ལེ་ལ་དམིགས་པའི་

དགོས་པ་གྲུབ་པས་དམིགས་པ་སྤོ་རན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དེའི་རེས་སུ་དམིགས་པ་

གོང་མ་རྣམས་བསོམས་པས་སེམས་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པའི་ཉམས་མ་ཤརཡང་། གོང་

གི་དམིགས་པ་རྣམས་བསོམས་པའི་རེས་སུ་ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་འཛིན་པའི་དུས་ཀི་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

སུམ་གཉིས་སམ་ཕེད་ཙམ་དུ་ཐུན་རེ་རེ་ལྟར་རླུང་ལ་དམིགས་ནས་བསོམ་པ་ཡིན་

ཏེ། དེའི་སོམ་ཚུལ་ནི་རང་གི་གཞོགས་གཡོན་པ་དང་སེང་འོག་གི་རླུང་རྣམས་ལྟེ་

བའི་འོག་གི་སུམ་མདོར་བསྡུས་ནས། འདུས་མ་ཐག་ཏུ་རླུང་དེ་རྣམས་མེ་ལོང་ལ་ཧ་

བཏབ་པ་བཞིན་དུ་ཡལ་བའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་བསོམ་པའི་

དགོས་པ་ནི་ར་ལམ་སྦྱོང་བ་དང་། རླུང་ལ་བརེན་པའི་གེགས་རྣམས་མི་འབྱུང་ཞིང་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་དུས་སུ་སྣ་བུག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་འདི་འགགས་ནས་འགོ་ཞིང་། 

དེའི་འགག་ཚུལ་ནི། དང་པོར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚེ། དབུགས་

གསུམ་གསུམ་རྒྱུ་བའི་ཡུན་ཙམ་དུ་རླུང་སྣ་སོར་མི་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་གོམས་པ་

ཇེ་ཆེར་སོང་ནས་རླུང་སྣ་སོར་མི་རྒྱུ་བའི་ཡུན་དེ་རིང་དུ་འགོ་བས་ད་གཟོད་སྔ་དོ་རེ་

ཙམ་རླུང་སྣ་སོར་མི་རྒྱུ་བ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

དེའང་དང་པོར་རླུང་འགག་པའི་ཚེ་སྣ་བུག་གི་རླུང་ལོག་ནས་རླུང་གིས་གོད་པ་

གང་བའི་སྣང་བ་འབྱུང་ལ། དེ་ནས་གོད་པ་གང་བའི་སྣང་བ་ལོག་ནས་སྣ་སོར་རླུང་རྒྱུ་

བྱུང་ན་རླུང་འགག་ཚུལ་རྣལ་མ་མིན་ལ། གོད་པའི་ནང་གི་རླུང་དེ་མེ་ལོང་ལ་ཧས་

བཏབ་པ་བཞིན་ཡལ་ཡང་། ད་དུང་སྣ་སོར་རླུང་མི་རྒྱུ་ན་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་ཡིན་

ནོ། །རླུང་དེའང་ར་བའི་རླུང་ལྔའི་ནང་ནས་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གསར་

རིང་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་རིང་པ་རྣམས་ཡལ་ནས་འགོ་བས། ར་དབུ་མའི་ནང་དུ་མི་

འགོ་ཞིང་། རླུང་སྣ་སོར་རྒྱུ་བ་ལོག་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལྟེ་བའི་འོག་གི་ར་དབུ་མའི་

སྦུབས་ཁ་ཕེ་བ་དེའི་ནང་ནས་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་གསར་པ་སྐེས་ནས་དེས་ལྟེ་བའི་མེ་

སྦར་ནས་མེ་དེས་སྤི་བོའི་བྱང་སེམས་བཞུ་བ་ཡིན་ནོ། །རླུང་དེའི་དབྱིབས་ནི་གཞུའི་
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

དབྱིབས་ལྟ་བུར་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་ར་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེའི་བཤད་པ་མང་དུ་བྱས་

ཀང་མཐར་གཏུགས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུས་སེང་གི་སྣ་སོར་རླུང་རྒྱུ་བ་ལོག་ནས་

དེ་མ་ཐག་ཏུ་ལྟེ་བའི་འོག་གི་ར་དབུ་མའི་ཁ་ཕེ་ནས་དེའི་ནང་དུ་རླུང་གསར་པ་སྐེས་

ཏེ་ར་དབུ་མའི་ནང་གི་རླུང་དེས་ར་དབུ་མའི་ནང་གི་ལྟེ་བའི་མེ་སྦར་བའམ། ལྟེ་བའི་

ཁག་འཕེལ་ནས་སྤི་གཙུག་བར་དུ་སོང་བས། ར་དབུ་མའི་ནང་གི་སྤི་བོའི་བྱང་

སེམས་ཞུ་ནས་འཁོར་ལོའི་གནས་རྣམས་སུ་བབས་པས་རིམ་པ་ལྟར་དགའ་བ་

བཞིའི་རོགས་པ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་བཞིན་སྐེ་བ་ཡིན་པས། ར་གཞན་གི་ནང་གི་

ཁག་འཕེལ་བས་ར་གཞན་གི་བྱང་སེམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་སྐེ་བ་ཡོད་མོད། འདིར་

གཙོ་བོར་ར་དབུ་མའི་ནང་གི་རླུང་གིས་མེ་སྦར། དེས་སྤི་བོའི་བྱང་སེམས་ཞུ་བ་

དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བར་སྣ་སོར་རླུང་རྒྱུ་བ་ལོག་མ་ཐག་ཏུ་ར་དབུ་མའི་ནང་དུ་

རླུང་སོང་ནས་དེས་མེ་སྦོར་བ་ཡན་མཐུན་ལ། སྣ་སོར་རླུང་རྒྱུ་བ་ལོག་པའི་ཐབས་སུ་

དུས་འཁོར་པས་གཙོ་བོར་བུམ་པ་ཅན་བསོམ། གསང་འདུས་པས་རོར་བཟླས་བྱེད། 

བདེ་དགེས་པ་རྣམས་ཀིས་ཡི་གེ་དང་ཐིག་ལེ་དང་མེ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་སོགས་

གོང་དུ་བཤད་པ་འདི་རྣམས་བྱེད་དོ། །སྣ་སོར་རླུང་རྒྱུ་བ་ལོག་པ་ནི་ར་དབུ་མའི་ནང་

དུ་རླུང་སོང་ནས་ལྟེ་བའི་མེ་སྦར་བའི་རགས་ཡིན་ལ། སྣ་སོར་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ལྟེ་བའི་

མེ་འབར་བའི་འཕོ་ཆོད་པའི་རགས་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་དམིགས་པ་སྔ་མ་རྣམས་བརན་

པ་ན་འདི་ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་སེ། གོང་གི་དམིགས་པ་ཐུན་རེ་རེ་ལ་མ་ཆགས་པར་

བསྐངས་པའི་ངང་ནས། དམིགས་པ་དེ་དག་གི་མཐུས་སེང་གི་སྣ་སོར་རླུང་རྒྱུ་བ་



 480  

རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

འགགས་པའི་མོས་པ་བྱས་ལ། སུམ་མདོ་ནས་ར་དབུ་མའི་ནང་གི་རླུང་གཡོས་པའི་

མཐུས། ཤེལ་གི་གོང་བུའི་ནང་ན་མར་མེ་ཕ་མོ་འབར་བ་ལྟར། ཐིག་ལེ་ལས་མེའམ། 

འོད་ཟེར་གི་རེ་ཁ་ཕ་མོ་ཁ་དོག་དམར་སེར་རེག་བྱ་ཤིན་ཏུ་ཚ་བ་ཚད་སོར་གཉིས་

ནས་སོར་བཞིའི་བར་གང་མོས་པ་བྱས་ལ། མེ་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་སྐེས་

པའི་དམིགས་པ་བྱ་སེ་སྔར་གི་ཐིག་ལེ་མེ་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཅུང་ཟད་བརན་པ་ན་ལྟེ་བའི་མེ་ཕ་མོ་དེ་སྤི་བོའི་བར་སོང་བའི་དམིགས་པ་

བྱས་ལ། མེ་དེས་སྤི་བོའི་བྱང་སེམས་ཞུ་ནས། ར་དབུ་མའི་ནང་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀི་

ལྟེ་བར་རིམ་པ་ལྟར་བབས་ནས་ལྟེ་བའི་ར་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་སྔར་གི་ཐིག་ལེ་ལ་

ཐིམ་པའི་མོས་པ་བྱས་ལ་ཡང་སྔར་གི་ཐིག་ལེ་མེ་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་འཛིན་

ནོ། །དེ་ཅུང་ཟད་བརན་པ་ན་ཡར་འགོའི་མེ་དེ་ཅུང་ཟད་རེས་སྦོམ་དུ་སོང་བའི་

དམིགས་པ་བྱེད་དོ། །ཡང་དེའི་སྐབས་སུ་མར་མེ་གཅིག་གིས་མཛོད་དུ་མ་སྣང་བར་

བྱེད་པ་ལྟར། ལྟེ་བའི་མེ་དེ་ར་འཁོར་རྣམས་ཀི་ལྟེ་བར་སོང་བའི་ཚེ། དེའི་འོད་ཀིས་

ར་འདབ་རྣམས་ཀི་ནང་གསལ་བའི་དམིགས་པ་བྱེད་ཅིང་། བོས་ལོགས་ན་ར་སོང་

ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་མེའི་འོད་ཀིས་གསལ་བར་བྱས་པའི་

དམིགས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསོམ་མོ། །

དེ་ལྟར་བསོམས་ན་ཉམས་སྣང་ལ་བརེན་ནས་ལོག་གྱུར་ཅི་རིགས་ལུང་བསན་

ཐུབ་པ་འབྱུང་ལ། འོན་ཀང་མངོན་ཤེས་ནི་མིན་གསུང་། དེ་ནས་དམིགས་པ་དེ་དག་

བརན་པ་ན་འདི་ལྟར་དུ་བསོམ་པར་བྱ་སེ། རང་གི་ལྟེ་བའི་མེ་དེ་ཡར་ལ་སྤི་བོའི་བར་

དུ་སོང་། དེ་ནས་མར་སིན་མཚམས་ཀི་བར་དུ་འོངས་ནས། འབྱུང་བའི་ལམ་རང་གི་



 481  

རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

སྣ་བུག་གཡས་པ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཕོགས་བཅུའི་བྱང་སེམས་དང་ཉན་རང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་བྱས་

ལ། དེ་ནས་དེ་རྣམས་དང་སྔར་སངས་རྒྱས་ཟིན་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྣ་བུག་

གཡོན་པ་ནས་མེ་དེ་སོང་བས། སིན་མཚམས་ནས་སྤི་བོའི་བར་དུ་སེབས་ནས། དེ་

ནས་མར་མགིན་པ་དང་སིང་ག་དང་ལྟེ་བའི་བར་སོང་སེ་ལྟེ་བ་ནས་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་

དངས་ཏེ་སྤི་བོའི་བར་དུ་ཡར་བྱུང་དེ་ནས་མར་སིན་མཚམས་བར་དུ་འོངས་ནས། སྣ་

བུག་གཡས་ནས་ཐོན་ཏེ་རང་གི་འཇུག་པའི་ལམ་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས་ཏེ་སིན་

མཚམས་ནས་སྤི་བོའི་བར་དུ་སོང་སེ། དེ་ནས་མར་ལྟེ་བའི་བར་དུ་བབས་པས་སྔར་

མེས་གདུངས་པ་རྣམས་སོས་ནས་རང་གི་ར་མདུད་ཀི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་

ཡང་ཡང་བྱས་ལ། ཡང་སྔར་གི་ཐིག་ལེ་མེ་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་འཛིན་ནོ། །

མདོར་ན་གོང་དུ་བཤད་པའི་དམིགས་པ་ཟིན་པའི་རགས་དེ་དག་བྱུང་ན་རབ་

ལ། མ་བྱུང་ནའང་དམིགས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཅུང་ཟད་བརན་པ་ན་དམིགས་པ་རིང་མ་

ཕོག་ལ། དམིགས་པ་རྣམས་འདིལ་བའི་ཚེ། རང་རང་གི་རགས་མ་རོགས་ཀི་བར་དུ་

རྒྱུན་བསྲིངས་ནས་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་བསྐེད་རིམ་གི་ཐུན་བཞིའི་མཐའ་ལ་བསོམ་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བསོམས་པས་ལྟེ་བའི་མེ་འབར་ཏེ་སྤི་བོའི་བྱང་སེམས་ཞུ་བའི་

གོམས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚེ། སྤི་བོའི་བྱང་སེམས་ཞུ་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་ལྟེ་བའི་མེ་

འབར་བའི་རྐེན་བྱེད་པས་དེ་ནས་མི་དམིགས་སོགས་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་འབར་

འཛག་འཁོར་མར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །སྤི་བོའི་བྱང་སེམས་ཆུ་ཁམས་ཡིན་པས་ལྟེ་

བའི་མེ་དང་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་འཕེལ་བའི་གོགས་བྱེད་པ་མི་འཐད་སམ་ན། 
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ལྟེ་བའི་མེ་ཟེར་ཀང་ངོ་བོ་ཁག་ཡིན་པས་ལྟེ་བའི་དམར་ཆས་གཙོ་བོར་དོད་བསྐེད་སྤི་

བོའི་དཀར་ཆས་གཙོ་བོར་བདེ་བ་བསྐེད་ཅིང་ཆུ་ཁམས་གཅིག་གིས་གཅིག་གི་

གོགས་བྱེད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེས་ན་སྤི་བོའི་བྱང་སེམས་ལྟེ་བར་སེབ་པའི་

ཚེ་བསིལ་བར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་ཀང་། བསིལ་བའི་དོན་དོད་ཆུང་དུ་སོང་བ་ལ་

བྱེད་ན་དོན་འགངས་ཅན་འཕྱུགས་པས། དེ་ལ་མི་བྱ་བར་བསིལ་བའི་དོན་སྤི་བོའི་

བྱང་སེམས་ཀིས་ལྟེ་བའི་མེ་ཚིམ་པ་ལ་བྱའོ། །

དམིགས་པ་དེ་དག་བསོམ་པའི་འབས་བུ་དགའ་བཞི་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གཉིས་

ལས། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྣམ་རོག་འགག་རིམ་དང་བསྟུན་ནས་དགའ་བཞི་ངོས་

འཛིན་པ་ནི་རོགས་རིམ་གིའང་རེ་མཐོར་སེབ་པའི་དགའ་བཞི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ཡིན་

པས། རེ་ཞིག་འདིར་མི་འཆད་ལ། དེས་ན་འདིར་ནི་གནས་ཀི་སོ་ནས་དགའ་བཞི་

ངོས་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའང་བུམ་པ་ཅན་དང་རོར་བཟླས་དང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་

མེ་དམིགས་དང་བཅས་པ་གང་རུང་གི་མཐུས། རླུང་སྤིར་སྣ་སོ་ལ་རྒྱུ་བ་ལོག་ཅིང་

ལུས་ཀི་ནང་གང་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ནང་གི་རླུང་མེ་ལོང་ལ་ཧ་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་

ཡལ་ཏེ་འགགས་པའི་མཐུས་སུམ་མདོའི་རླུང་གིས་ལྟེ་བའི་མེ་སྦར་ཞེས་སྤིར་བཏང་

ལ་བཏགས་པ་ཙམ་བརོད་ཀང་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པའི་རླུང་དེ་འགགས་པའི་མཐུས་རོ་

རེའི་ནང་གི་ར་དབུ་མ་ཞར་བ་དེ་ཕེ་ནས་སྦུགས་ཅན་དུ་བྱས་ལ། དེའི་ནང་ནས་སྐེས་

པའི་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་གསར་པ་སུམ་མདོར་སོང་སེ་ཀྵ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་མེ་

སྦར་ཏེ་དེ་དུས་སུ་རླུང་དེ་དང་དེ་འདེས་པ་ལ་ཐིམ་ཞེས་བཤད་དོ། །

དེ་ནས་སུམ་མདོའི་མེ་དེས་ལྟེ་བའི་ཨཾ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་མེ་སྦར་ནས་མེ་
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

ལེ་སྤི་བོའི་བར་དུ་སོང་ནས་བྱང་སེམས་ཞུ་ནས་དཀར་ཆས་མགིན་པའི་འཁོར་ལོའི་

དབུས་སུ་སེབ་པའི་བར་གི་དགའ་བ་ནི། དགའ་བཞིའི་ནང་ནས་དགའ་བ་སྐེས་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་མགིན་པའི་ར་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་ལྟེ་བའི་འོག་ཙམ་ནས་བཟུང་སེ་

སིང་གའི་འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་དཀར་ཆས་སེབ་པའི་བར་ནི་མཆོག་དགའ་སྐེ་དུས་

ཡིན་ནོ། །སིང་གའི་འཁོར་ལོའི་དབུས་ཀི་ལྟེ་བའི་འོག་ཙམ་ནས་བཟུང་ནས་ལྟེ་བའི་

འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་དཀར་ཆས་སེབ་པའི་བར་ལ་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་སྐེའོ། །

ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོའི་དབུས་ཀི་འོག་ཙམ་ནས་བཟུང་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའི་དབུས་

སུ་སེབ་སེ་ཕིར་མ་འཕོས་པའི་བར་ལ་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་སྐེའོ། །ཟླ་བ་ལ་དཀར་

ཆ་འཕེལ་བ་ཆ་བཅོ་ལྔ། དཀར་ཆ་རོགས་ནས་ནག་ཆ་ལ་མ་སེབ་པའི་བར་གི་ཆ་

གཅིག་དང་བཅས་པས་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དང་མཐུན་པར་སྤི་བོ་ནས་ནོར་བུའི་རེ་

མོའི་བར་གི་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་ལ་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པས་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་ལ་

བརེན་པའི་བདེ་བའམ། དགའ་བའང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དོ། །ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཚུལ་ནི་སྤི་

བོ་ནས་མགིན་པའི་བར་ཆ་མཉམ་པ་བཞིར་བགོས་ནས་སེང་ནས་རིམ་པ་ལྟར་བཞི་

ཆ་རེའི་དུས་སུ་དགའ་བའི་དགའ་བ་སྐེ་ལ། འོག་མ་རྣམས་ལའང་ཆ་བགོད་ཚུལ་དང་

དགའ་བ་གཞན་གསུམ་གི་སྐེ་ཚུལ་ཡང་དེས་རིགས་འགེའོ། །

ཡང་ཉི་མས་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་བགོད་པ་དང་མཐུན་པར་སྤི་བོ་ནས་མགིན་པའི་

བར་དང་། མགིན་པ་ནས་སིང་གའི་བར་དང་། སིང་ག་ནས་ལྟེ་བའི་བར་དང་། ལྟེ་བ་

ནས་ནོར་བུའི་རེ་མོའི་བར་དེ་དག་ལ་ཆ་གསུམ་གསུམ་དུ་བགོས་ནས་གནས་བཅུ་

གཉིས་པོ་དེ་དག་ཏུ་རིམ་པ་ལྟར་དམར་ཆས་སེབ་པ་ན་དམར་ཆ་ཆ་བཅུ་གཉིས་ལ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

བརེན་པའི་བདེ་བའམ་དགའ་བ་བཅུ་གཉིས་སྐེའོ། །དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་དགའ་བ་

བཅུ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཉམས་མོང་གི་སེང་ནས་ཕེད་པ་དགོས་གསུང་། ཡས་བརན་

གི་དགའ་བའི་སྐབས་སུ་སྤི་བོ་ནས་དཀར་པོ་ནར་མར་འཛག་པའི་ངེས་པ་མེད་ཀང་། 

སྤི་བོ་ནས་འོངས་པའི་བྱང་སེམས་དེས་ཞར་ལ་ར་ནང་གི་བྱང་སེམས་གཞན་རྣམས་

ཀང་དངས་ནས་འབབ་པས་གནས་འོག་མར་སེབ་ཀིན་དགའ་བདེ་ཆེར་འགོ་བ་ཡིན་

ནོ། །མས་བསན་གི་དགའ་བའི་སྐབས་སུ་གནས་གོང་མ་གོང་མར་སེབ་ཀིན་དགའ་

བདེ་ཆེར་འགོ་བ་ཡིན་ལ། དེའང་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་ལ་དགའ་བ་བཞིར་ཕེ་བའི་

དགའ་བཞི་ནི་འོག་ནས་རིམ་པ་ལྟར། ནོར་བུའི་རེ་མོ་ནས་ཡར་འོངས་ནས་ལྟེ་བར་

སེབ་པའི་ཚེ། ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བའི་དགའ་བ་དང་། དེས་སིང་གར་སེབ་པའི་ཚེ་

ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བའི་མཆོག་དགའ་དང་། དེས་མགིན་པར་སེབ་པའི་ཚེ་ལྷན་སྐེས་

ཀི་དགའ་བའི་ཁྱད་དགའ་དང་། དེས་སྤི་བོའི་འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་སེབ་པའི་ཚེ་ལྷན་

སྐེས་ཀི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་དགའ་སྐེའོ། །

དེས་ན་མས་བརན་ལ་ལྷན་སྐེས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དགའ་བ་མི་སྲིད་ཅིང་། 

ཡས་བབས་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་པ་ཟུར་པ་ཞིག་གིས་མས་བརན་གི་དགའ་བ་

སྐེ་དགོས་སོ། །རླུང་སྦྱོར་འཁྲུལ་འཁོར་སོགས་མ་བྱས་ཀང་”མེད
1
་དམིགས་བྱས་

པ་ཉིད་ཀིས་ར་སྦྱོང་ནུས་པས་གེགས་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །རླུང་བུམ་པ་ཅན་སོམ་

པ་སོགས་མ་བྱས་ཀང་ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་ཟིན་ནས། སེང་གི་སྣ་སོ་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་

འགགས་པའི་མཐུས་ཐིག་ལེ་འཛག་མེད་དུ་འཆིང་ནུས་པ་ཡིན་ཞིང་། གོང་གི་

1  [མ་ཕྱི། ༡༩བ༥ན།  མེད    ཞོལ། ༡༩ན༥ན།  མེ]
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རྫོགས་རིམ་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བིས།

དམིགས་པ་དེ་རྣམས་བདེ་མཆོག་དང་ཀེ་རོར་གི་མངོན་རོགས་དང་སྦྲེལ་ནས་

བསོམས་ན་བོགས་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དགའ་བ་བཞིའི་ནང་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་

སྐེས་པའི་ཚེ་དེ་དང་སོང་ཉིད་སྦྲེལ་ནས་བསོམ་པ་ཡིན་ཞིང་། ལྷན་སྐེས་དེའང་ཡས་

བབས་ཀི་སྐབས་སུ་གནས་དམའ་བ་ཙམ་གིས་དགའ་བདེ་ཆེ་ཞིང་། མས་བརན་གི་

སྐབས་སུ་གནས་མཐོ་བ་ཙམ་གིས་དགའ་བདེ་ཆེར་འགོ་བས་སོང་ཉིད་”བསོམ
1
་

དུས་དེ་དང་ལྷན་སྐེས་སྐེ་དུས་གོ་བས་དམིགས་ཕེད་པོ་བྱས་ནས་སྐོང་དགོས་པ་

ཡིན་ནོ། །རླུང་འགག་དུས་སུ་རླུང་དབུ་མར་འདུ་བའི་བཤད་པའང་གྲུབ་ཆེན་འགའ་

རེས་བྱས་ཡོད་པས་འདབ་མའི་ནང་གི་ལས་རླུང་རྣམས་དབུ་མའི་ནང་དུ་སོང་བའི་

ཚེ་དབུ་མའི་ནང་དུ་སེབས་ཙམ་ནས་ཡལ་བའི་དམིགས་པ་བྱས་ཀང་འགལ་བ་མེད་

ཅིང་། ཡང་དབུ་མའི་ཕི་རོལ་དུ་འགག་པ་བྱས་པའི་ལུགས་ཀང་ཡོད་པས་དེ་གཉིས་

གང་མོས་ཀིས་ཆོག་གསུང་ངོ་། །འདི་ནི་ཕག་ལོ་དགུན་གནས་སྣེལ་པས་བཏེག་ནས་

སེ་ར་ཆོས་སིངས་སུ་བཞུགས་དུས་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་གགས་པའི་ཞལ་སྔ་

ནས་མ་རྒྱུད་ཀི་རོགས་རིམ་དཔིད་ཐིག་བརྒྱ་ཙམ་ལ་གནང་དུས་མི་བསྐོད་རོ་རེས་

ཟིན་བིས་སུ་བིས་པ་ཡིན་ནོ།། །།

སརྦ་མངྒལཾ། སྭསི། རྒྱལ་བསན་པད་ཚལ་ཕན་བདེའི་དི་བསུང་ཅན། །བཤད་

སྒྲུབ་འདབ་རྒྱས་རྣམ་གོལ་སྦྲང་རིའི་བཅུད། །འགོ་ཀུན་སྤོད་ཕིར་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་

གིང་། །ཆོས་སེ་ཆེ་ནས་ཆོས་སྦྱིན་ཆར་འདི་སྤེལ། །

1  [མ་ཕྱི། ༢༠ན༢ན།  བསོམ    ཞོལ། ༡༩བ༢ན།  སོམ]
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༄༅། །དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་

གི་ཁིད་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་བཅས་རྣམ་མེད་ཕག་

རྒྱས་འཁྱུད་པ་ཡི། །སོང་པ་ཉིད་དང་སིང་རེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །གཉིས་མེད་དུས་ཀི་

འཁོར་ལོའི་ངོ་བོར་གྱུར། །རེ་བཙུན་བ་མ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

རོ་རེ་འཆང་དུ་བགོད་པའི་ལམ་གི་མཆོག །རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་ཅེས་

ཆེར་གགས་པ། །ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རོགས་པར་དཀའ་བའི་གནས། །བ་མའི་གསུང་

བཞིན་བརེད་བྱང་མདོ་ཙམ་བི། །དེ་ལ་འདིར་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་

ཡན་ལག་དྲུག་ལ་སོབ་པའི་གང་ཟག་གིས། ཐོག་མར་ལམ་ཐུན་མོང་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྦྱོང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་སོབ་

དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས་སྤོད་བསྡུས་སུ། དང་པོར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པའི་བསམ་

པ་ལ་སོབ་བོ། །དེ་ལ་ལོབས་པ་ན་ཐེག་པ་གསར་ལ་དན་པ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་སོབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རིམ་གཉིས་ལ་སོབ་པའི་སྔོན་དུ་མ་བུ་གཅིག་པ་ལ་

བརེ་བ་ཇི་ཙམ་པ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་

བསྔལ་གཏན་བྱང་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བོ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀིས་འཇུག་

པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚད་ཙམ་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་

པའི་རིམ་རྣམས་ལ་གོམས་པར་བྱས་ནས་དེའི་རེས་སུ་སྔགས་ལ་འཇུག་པར་

བྱའོ། །དེ་དང་མཐུན་པར་འདིར་ཡང་འགེལ་ཆེན་དི་མེད་འོད་ལས། དེ་ལྟར་དང་པོར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་ཤེས་ནས། དེ་ནས་རང་གི་ལུས་ལ་ཁྱབ་
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དུས་འཁོར་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བསྡུས་པ།

བདག་མཆོག་གི་གོ་འཕང་མ་ནིང་ནི་སྔགས་པས་བསོམ་པར་བྱ་སེ། ཞེས་གསུངས་

ལ། བསྡུ་བར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་། ཕར་

ཕིན་བཅུ་དང་། བསྡུ་བ་བཞི་དང་། གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ་དང་། སྦྱངས་པའི་ཡོན་

ཏན་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ལམ་ཐུན་མོང་བས་

རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་སོམ་པའི་སྔོན་

རོལ་ཏུ། རྒྱུད་སྣོད་དུ་རུང་བར་བྱེད་པའི་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་

དབང་བསྐུར་བ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་དང་། རྒྱུད་སིན་པར་བྱེད་པ་བསྐེད་

པའི་རིམ་པ་སོམ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་དང་། གོལ་བར་བྱེད་པའི་ལམ་རྣལ་འབྱོར་ཡན་

ལག་དྲུག་དང་། དོན་གསུམ་གིས་རིག་པར་བྱའོ། །

དང་པོ་ལ་བྱིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་དང་། དབང་གོང་མ་ལ་བུམ་པ་དང་

གསང་བ་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གསུམ་དང་། དབང་གོང་མའི་གོང་མ་ལ་

ཡང་དེ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་རིགས་མཚུངས་པས། བུམ་པ་དང་། གསང་བ་དང་། ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་འཇིག་རེན་པའི་དབང་བཅུ་དང་། 

དབང་གོང་མ་ལ་ཕེ་བའི་བཞི་པ་ནི། དང་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་གི། དབང་བཞི་

པ་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་ཁོངས་སུ་འདུས་པ་དང་། 

དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་ཡོངས་རོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ལ་བརེན་པ་དང་། ཐུགས་ཀི་

དཀིལ་འཁོར་ཙམ་ལ་བརེན་པ་གཉིས་ལ་དཀིལ་འཁོར་རོགས་མ་རོགས་ཀི་ཁྱད་

པར་མེད་པ་དང་། བྱིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་ཐོག་མར་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་

འཁོར་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པ་སོགས་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་འཆད་འདོད་པས་འདིར་དེ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

ཙམ་ལས་མ་སྤོས་སོ། །དབང་གོང་མའི་གོང་མ་ལ་ཕེ་བའི་དབང་བཞི་པ་ནི། ངེས་

དོན་གི་དབང་བཞི་པ་དང་། འཇིག་རེན་པའི་དབང་བཅུ་ལ་ལྟོས་པའི་དབང་བཅུ་

གཅིག་པ་དེའི་དོན་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བྱ་སེ། རྣམ་པར་བཅས་ཀང་རྣམ་མེད་བཅོམ་

ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་མ་རང་གི་མཚན་ཏེ་དེ་ཡིས་འཁྱུད། ཅེས་གསུངས་པས་

རྣམ་བཅས་ཀི་ཤེས་རབ་མ་རྣམ་པར་མ་བརགས་པའི་སོང་གཟུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

མོ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་ཤར་བས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམ་པར་མ་བརགས་པའི་

སོང་གཟུགས་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལ་འཁྱུད་པ་དང་། རྣམ་

མེད་ཀི་ཤེས་རབ་མ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སོང་པའི་ཡུལ་སྤོས་བལ་

སོང་པ་ཉིད་ཀིས། ཐབས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ལ་

འཁྱུད་པ། ལོངས་སྤོད་རོགས་དང་ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་མེད། །ཅེས་སོགས་

ཀིས་བསན་པ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ནི། མཐར་ཐུག་

པའི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་ལ། རེས་དན་གི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་མ་བརགས་པའི་སོང་

གཟུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་། དེ་འདའི་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོས་དངས་པའི་

མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་མཐར་ཐུག་གི་སྐུ་གཉིས་ཀི་རིགས་འདའི་རྒྱུ་ནི་ལམ་

དུས་ཀི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། །

དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད། རྒྱུད་ཀི་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་

ཀང་། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཙམ་ལ་དབང་བཞི་པར་བྱེད་ཅིང་། དེ་འདེན་

པའི་རྒྱུ་རྣམ་པར་མ་བརགས་པའི་སོང་གཟུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རེས་དན་གི་

ཡན་ལག་ཡན་ཆད་དུ་ཐོབ་པ་ལ་དབང་བཞི་པར་མི་བཞེད་པ་ནི་ཕོགས་ཙམ་མཐོང་
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དུས་འཁོར་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བསྡུས་པ།

བས་ཞུགས་པ་ཡིན་གི་རྒྱུད་ཀི་དགོངས་པ་རོགས་པར་མ་རོགས་པའོ། །དེ་ལེགས་

པར་ངོས་མ་ཟིན་ན་རྒྱུད་ལས། བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དབང་གསུམ་པ་

དང་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་ནས་བསན་པར་བྱ་བར་རྒྱུད་གཞན་དུ་སྦས་ནས་གསལ་བར་

མ་བསན་པ་འདིར་གསལ་བར་གསུངས་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ངེས་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་དེ་ཉིད་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་ཚིག་གིས་བར་སྤད་ནས་

གོ་བར་བྱེད་པ་ནི་རྒྱུད་སྣོད་རུང་གི་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །འདི་ཡང་

ཕོགས་ཙམ་བརོད་པ་སེ་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་མདོར་བསྡུས་དང་པོ་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རོག་པ་དཀིལ་

འཁོར་གི། །འཁོར་ལོ་བསོམ་པ་གོམས་པར་གྱུར་པ་ནི། །གྲུབ་པ་འཇིག་རེན་པ་དག་

འགྲུབ་འགྱུར་གི། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ག་ལ་ཞིག །ཅེས་སོགས་ཀི་

དགོངས་པ་མ་རོགས་པར་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་

ནི་རོག་པས་བཏགས་པའི་སོམ་ཡིན་པས་འཇིག་རེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་ཞིག་གི་

རྒྱུ་ཡིན་གི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བར་འདོད་པ་ནི། རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་

ལྔའི་གོ་རིམས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་འགལ་བ་དང་། དགོས་སོགས་ཆོས་བཞིའི་

རྣམ་གཞག་དང་འགལ་བ་དང་། དབང་བདུན་གི་འབས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་དང་འགལ་བ་

དང་། འཚང་རྒྱ་བའི་རྒྱུར་ཚོགས་གསུམ་ག་ལ་བསབ་དགོས་པར་གསུངས་པ་དང་

འགལ་བ་སོགས་ཉེས་པ་མཐའ་ཡས་པས་བསྐེད་རིམ་ངེས་པར་སྔོན་དུ་བསོམ་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། སྦྱང་གཞི་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་སྦྱོང་བ་ལ་བསྐེད་རིམ་ཇི་

ཙམ་ཞིག་བསོམ་དགོས་པ་དང་། བསྐེད་རིམ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སོམ་པའི་ཚུལ་ལ་སོགས་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

པ་ནི་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་འཆད་འདོད་པས་འདིར་དེ་ཙམ་ལས་མ་སྤོས་ལ། གཞི་

ཡིན་ལུགས་ཀི་སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་རྒྱུད་ཀི་དགོངས་པ་བཞིན་མ་རོགས་ན་བསྐེད་

རིམ་གི་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོའི་སྔགས་དོན་སེམས་པ་དང་། བདེ་སོང་

སྦྱོར་བའི་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་ཡུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ངོས་མི་ཟིན་

པས་དེའི་དོན་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བྱ་སེ། དབང་མདོར་བསན་དུ། རང་བཞིན་མེད་

པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི། །སྐེ་འཇིག་སྒྱུ་མ་ཇི་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། སྣ་ཚོགས་འདི་ནི་

རང་བཞིན་མེད། །དངོས་པོ་དངོས་མེད་མཚན་ཉིད་གཅིག །ཅེས་སོགས་ཀིས་བསན་

པའི་སྣ་ཚོགས་པ་འདི་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང་། རང་

རང་གི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐེ་འགག་བྱེད་ཚུལ་སོགས་ཡོད་མེད་ཀི་

མཐའ་དང་། རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་འགེལ་ཆེན་དི་མེད་

འོད་ཀི་མདོར་བསྡུས་ལྔ་པར། འདིར་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀི་ཕོགས་སུ་འཛིན་པ་

ཐམས་ཅད་ཉམས་པར་བྱ་བའི་སད་དུ་ཞེས་པ་ནས། ར་རྒྱུད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་གསུངས་པ། ཡོད་དང་མེད་ལས་རྣམ་པར་འདས། །གཉིས་མེད་དངོས་དང་

དངོས་མེད་ཟད། །སོང་ཉིད་སིང་རེ་དབྱེར་མེད་པ། །རོ་རེའི་རྣམ་པར་བདེ་བ་ཆེ། །ཕ་

རབ་རྡུལ་གི་ཆོས་ཉིད་འདས། །སོང་པའི་ཆོས་ནི་རྣམ་པར་སྤངས། །རག་དང་ཆད་

ལས་རྣམ་པར་གོལ། །རོ་རེའི་རྣལ་འབྱོར་རིགས་མེད་པ། ། ཞེས་དངས་པའི་བར་

གིས་བསན་ཏེ། དེ་ལ་གསུངས་ཞེས་དང་ངོ་། །གང་གི་ཕིར་དུ་ན། རྣལ་འབྱོར་པ་

རྣམས་ཀིས་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་མཐར་ལྷུང་གི་ཕོགས་སུ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་

ཉམས་པར་བྱ་བའི་སད་དུའོ། །གང་ལས་ན། ར་བའི་རྒྱུད་ལས། ཞེས་སོ། །གང་གིས་
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དུས་འཁོར་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བསྡུས་པ།

ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པ་དང་། 

དངོས་པོ་དངོས་མེད་ཀི་མཐའ་ཟད་པ་དང་། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལས་འདས་པ་

དང་། སོང་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་སྤངས་པ་དང་། རག་ཆད་ཀི་མཐའ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་

བའི་ཚུལ་གིས་གསུངས་སོ། །སོང་ཉིད་ཅེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ནི་མཐའ་བལ་དུ་

གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་བའི་ཁྱད་གཞི་བསན་ཏེ། བདེ་སོང་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །ར་

རྒྱུད་ཀི་དོན་དེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི། རོ་རེའི་རྣལ་འབྱོར་རིགས་མེད་པ། །ཞེས་སོགས་

ཏེ། རིགས་མེད་པ་ནི་མཐར་ལྷུང་གི་ཕོགས་སུ་ཆད་པ་མེད་པའོ། །རག་པ་དང་། ཞེས་

པ་ནས་བོ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་ཞེས་པའི་བར་དང་། ཡིད་ཆེས་པའི་དོན་ཅན། ཞེས་

སོགས་ཚིག་དྲུག་གིས་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་བསན་ལ། གཞོན་ནུ་མ། ཞེས་པ་ནས། 

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ། ཞེས་པའི་བར་གིས་ཁྱད་གཞི་སོང་གཟུགས་དང་། ལྷན་

ཅིག་སྐེས་པའི་དགའ་བ་ཞེས་པས་ཁྱད་གཞི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསན་ཏོ། །ཁྱད་ཆོས་སྔ་

མ་གསུམ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ཕི་མ་དྲུག་ལ། སོང་གཟུགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་བཞི་

དང་། གཉིས་ཀའི་ཁྱད་ཆོས་གཉིས་སོ། །

དང་པོ་ནི། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སྤངས་ན། །ཉི་མ་གཅིག་ནི་ཡོངས་སུ་

བརག །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་སོབ་དཔོན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་སོབ་མ་

སྣོད་རུང་ལ། སོར་སྡུད་ཀི་རྣལ་འབྱོར་བསན་ནས་བསོམས་པས་ཉི་མ་གཅིག་ལ་

སོང་གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་བས་ཡིད་ཆེས་པའི་དོན་ཅན་དང་། 

སྲིད་པ་དང་མི་སྲིད་པའི་རྣམ་པ་ཀུན་འཆར་བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་དང་། མདུན་

གི་ནམ་མཁའ་སོང་པའི་ཕོགས་སུ་སྣང་བས་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བ་དང་། གཟུགས་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

སྒ་སོགས་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་གི་སོང་གཟུགས་སྣང་བས་དབང་པོ་ཐམས་

ཅད་པ་ཞེས་སོ། །གཉིས་ཀའི་ཁྱད་པར་ནི། འདོད་པའི་དོན་ཕོགས་རེ་ཙམ་མིན་པར་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སེར་བས་ཀུན་ནས་སམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ།ོ །གཙུབ་སན་དང་

གཙུབ་ཤིང་རྣམས་ལ་མེ་གནས་པ་ལྟར་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་བདེ་བ་

རོལ་བ་བྱས་ན་ཀུན་ལ་འབྱུང་རུང་དུ་གནས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་

ཉིད་དུ་གནས་པའོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཅིག་པ་འདི་ཉིད་འཇིག་རེན་

པའི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་སྤངས་འདིའི་དཔེར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལ་

འཇིག་རེན་པ་ནི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་པའི་གནས་སྐབས་དང་། འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པ་ནི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་གནས་སྐབས་སོ། །

དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཅིག་པ་ཞེས་པ་ནི། དངོས་པོ་རང་རང་གི་བྱ་

བ་བྱེད་ནུས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་

པོ་མེད་པ་སེ། དེ་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ལ་རུང་གི །འཇིག་

རེན་པ་ལ་མི་རུང་བས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱའོ། །བུམ་པ་ལྟར་ཡོད་པ་

དང་། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གཉིས་འཇིག་རེན་པའི་ཀུན་

རོབ་ཏུ་གཞི་གཉིས་སུ་འདུར་མི་རུང་སེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར། འཇིག་རེན་

ལས་འདས་པ་ལ་དེ་གཉིས་གཞི་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཕན་ཚུན་ཆོས་མི་

མཐུན་པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར། དཔེ་གཉིས་ཀི་སྔ་མས་ཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་སྤིར་

འགོག་ལ། ཕི་མས་དངོས་པོ་དངོས་མེད་ཀི་མཐའ་བྱེ་བག་ཏུ་འགོག་གོ །འཇིག་རེན་

པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་སོན་པ་ནི། གང་གིས་ཞེས་སོགས་
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དུས་འཁོར་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བསྡུས་པ།

སོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་བུམ་པ་བཞིན་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་གང་ཡོད་པར་ཁས་

བངས་པ་ན། དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། གང་རང་བཞིན་གིས་

མེད་པར་ཁས་བངས་པ་ན་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། བྱ་བ་བྱེད་

ནུས་ཀི་དངོས་པོ་དང་། རང་བཞིན་གིས་དངོས་པོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གཉིས་

གཅིག་ཏུ་འདུར་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་སོ། །

དེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི། བྱ་བ་བྱེད་ནུས་གང་གིས་ཡོད་པའི་སེམས་སུ་འགྱུར་བ་

དེས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། རྒྱུ་མཚན་རང་བཞིན་གང་གིས་

བདེན་པར་མེད་པའི་སེམས་སུ་འགྱུར་བ་དེས་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་ཡོད་པར་མི་

འགྱུར་བར་འགལ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །བདེ་བ་དང་སོང་གཟུགས་ཡོད་མེད་

ཀི་མཐའ་བལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་འདིར་ཡང་ཞེས་སོགས་ཏེ། སིང་རེའི་བདག་ཉིད་ཀི་

སོང་གཟུགས་སེམས་ལ་གཞོན་ནུ་མའི་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུའི་སོང་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་

འདི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་མེད་དེ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པར་མེད་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། སོང་གཟུགས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པར་སྣང་ལ་དེ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་གང་དུ་སྣང་བ་དེར་ཡོད་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །མེ་ལོང་ནང་གི་

བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་བྱད་བཞིན་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་

བཞིན་ནོ། །དེས་ན་བུམ་པར་མ་གྲུབ་སེ། སྣམ་བུར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་

འབེལ་མེད་དུ་དོགས་པར་མི་བྱའོ། །དེས་རག་མཐའ་དང་ཡོད་མཐའ་སྤངས་ནས། 

ཆད་མཐའ་སྤངས་པ་ནི། སོང་གཟུགས་སྣང་བ་འདི་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ནམ་མཁའ་

སོང་པ་ལ་སོན་མི་ནུས་པར་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སྔ་མས་ཡོད་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

མཐའ་སྤངས་པ་དེའི་ཕིར་ཀུན་རོབ་འདི་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད་ཀི་

གཟུགས་ཅན་ཏེ། ངོ་བོ་ཅན་དུ་གྲུབ་ལ། ཕི་མས་མེད་མཐའ་སྤངས་པ་དེའི་ཕིར་རང་

བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད་ཀུན་རོབ་པའི་ངོ་བོ་སྣ་ཚོགས་པ་འདིར་ཤར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་འཇིག་རེན་པའི་དཔེ་ལས་འདས་པའི་ཕིར། སེམས་གང་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་ཡོད་

པའི་སེམས་དེ་ལ་སེམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་མཆིས་པས་སེམས་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། སིང་རེ་འགྱུར་མེད་ཀི་བདེ་བ་

གཉིས་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པ་དང་། དོན་དམ་དཔོད་

བྱེད་ཀི་རིག་པས་དཔད་པའི་ཚེ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་གྲུབ་པས་དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་ཞེས་སོ། །སོང་གཟུགས་དང་བདེ་བ་གཉིས་ཀའི་སེམས་དག་བུམ་པ་ལྟར་

ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་གཏན་མེད་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཡོད་མེད་ལས་འདས་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་ཟད་པ་ཞེས་

སོ། །མདོར་ན་བདེ་སོང་གཉིས་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་ཁས་བངས་པ་ན། རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་སམ་པའི་རག་པའི་མཐའ་ལྷུང་དགག་པའི་ཕིར་དུ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་

བསན་ལ། དེ་ལྟར་བསན་པ་ན་ཡང་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་ཙམ་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་བོ་སམ་དུ་

དོགས་པ་དགག་པའི་ཕིར་དུ་ཆད་པའི་མཐའ་སྤོང་བ་ཡིན་ལ། བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་

ཡོད་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདུ་བས་དབང་མདོར་བསན་

དུ། དངོས་པོ་དངོས་མེད་མཚན་ཉིད་གཅིག ། ཅེས་གསུངས་སོ། །འདིར་གསུངས་

པ་རྣམས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པས་

བཀལ་བ་དོན་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ལ། ལུགས་འདིས་བཀལ་བ་ལྟར་དངོས་པོ་བདེན་
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དུས་འཁོར་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བསྡུས་པ།

འཛིན་ཉོན་སྒིབ་ཏུ་བྱེད་པའི་ལུགས་མ་རོགས་ན། རྒྱུད་ཀི་འགོར། ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་

སྐུ། གསུངས་པའི་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་མཐའ་ཆོད་པར་རོགས་མི་

ནུས་ལ། དེ་མ་རོགས་པས་སྔོན་དུ་དུས་འཁོར་པ་ཁ་ཅིག་ལ། རང་གཞན་གི་ལྟ་བ་

རིག་པས་རྣམ་པར་དཔད་པའི་སྐབས་སུ་སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་པ་འགོག་པ་ལ་

སྐོན་ཆེན་པོ་བསྐེད་སྣང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསན་པ་དང་། དེ་དག་གི་དོན་སོ་སོར་བཤད་པ་

དང་། བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རེ་ཉིད་ཀི་གསུང་ནས། སོ་སོར་སྡུད་དང་

བསམ་གཏན་ཡན་ལག་གིས། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་ཡར་སྣར་སྲོག་སྡུད་ཤེས། །སྒ་གཅན་

ལམ་ནས་རླུང་ལྔ་མི་ཕེད་པས། །ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཟབ་མོ་རོར་བཟླས་ཤེས། །བུམ་

པ་ཅན་གིས་སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་གཉིས། །དབུ་མའི་ནང་དུ་ཁ་སྦྱོར་བྱེད་ཚུལ་

ཤེས། །རེས་དན་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱའི་ཆུ་སྐེས་ཀིས། །མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

འདེན་ཚུལ་ཤེས། །དེ་ཕིར་ལུགས་འདི་དུས་འཁོར་ཚུལ་སྨྲ་བ། །ལུགས་གཞན་དག་

ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་སེ། །དེ་ལྟར་མི་ཤེས་དུས་འཁོར་ཚུལ་སྨྲ་བ། །དེ་དག་ཆུ་

ནང་ཤར་བའི་ཟླ་གཟུགས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་སྤིར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མེད་པའི་ཕ་

རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ཀི་རོགས་རིམ་གི་ལམ་གི་གཙོ་བོ་མང་དུ་ཡོད་

ཀང་། གཉིས་ཀ་ནས་གསལ་བར་སོན་པ་ནི། བདེ་སོང་སྦྱར་ཏེ་བསོམ་པའོ། །དེའི་

སོང་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་སོང་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་བདེ་

བ་ནི། སྲོག་དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སེ། དེ་གཉིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་སྦྱོར་བའོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་

འདེན་པའི་ཐབས་རླུང་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱེད་པའི་རྐེན་ལ། 

ནང་གི་རྐེན་ནི་རོར་བཟླས་དང་བུམ་པ་ཅན་ལྟ་བུའི་རླུང་སྦྱོང་བྱེད་པ་དང་། ར་དབུ་

མའི་གནད་ཆེ་སར་ཐིག་ལེ་སོགས་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་བསོམ་པ་དུ་མ་ཡོད་

ཀང་འདིར་ནི་སྔ་མ་གཉིས་སོ། །ཕག་རྒྱའི་རྐེན་ནི་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞི་དང་། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ལ་སོགས་པ་རོག་པས་བཏགས་ཏེ་བསོམས་

པས་གསལ་སྣང་ཐོན་པའི་ལྷ་མོ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་འདིར་ནི་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ལ་གསལ་

སྣང་ལེགས་པར་ཐོན་པ་དང་། རྣམ་པར་མ་བརགས་པའི་སོང་གཟུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མོའ།ོ །

འདི་ལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་གཞན་ལས་ལྷན་ཅིག་

སྐེས་པའི་བདེ་ཆེན་འདེན་ནུས་ན་དེ་ཉིད་དང་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་གཉིས་ངོ་བོ་

དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་ནས་བསོམ་པ་དང་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་ལུས་

བསོམ་པ་ཉིད་ཀི་ཆོག་གི ། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་བདེ་ཆེན་འདེན་པའི་ཐབས་

ཀི་ཕག་རྒྱ། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མ་གཏོགས་པའི་ཕག་རྒྱའི་

སོབས་ཀིས་བདེ་ཆེན་འདེན་པའི་ཐབས་འདིར་གསུངས་པ་ལྟར་གསལ་བར་མ་

བཤད་དོ། །དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་འདིར་ནི་ཐབས་སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་མིན་ལ་

ཕག་རྒྱའི་སོ་ནས་བདེ་ཆེན་འདེན་ཐབས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ། རྒྱུད་གཞན་དུ་སྦས་ནས་

གསལ་བར་མ་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་། བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསལ་བར་

མ་བསན་པ་འདི་ཡིན་ནོ། །དེ་འད་ཞིག་ཡིན་སམ་ན། དབང་གསུམ་པ་དངོས་དབང་དུ་
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དུས་འཁོར་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བསྡུས་པ།

བསྐུར་བའི་དུས་སུ། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་བསྐེད་པ་

དེ་དཔེར་བྱེད་དོ། །དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བའི་དུས་སུ་ཚིག་གིས་བར་སྤོད་པའི་ཚུལ་

ནི། དབང་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་སོབ་མ་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་ཡིད་ངོར་ཤར་བ་དང་། སེམས་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རེས་མཐུན་

པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་གཉིས་རེན་དང་བརེན་པའི་རྣམ་པར་དུས་གཅིག་ཏུ་ཟུང་དུ་ཆུད་

པ་གཅིག་ཡོད་པ་དཔེ་བཞིན་དུ་དེ་ཉིད་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། ལུས་རྣམ་པར་མ་

བརགས་པའི་སོང་གཟུགས་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་དང་། སེམས་མཆོག་ཏུ་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་དངོས་པོར་སྐེས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་དབང་བཞི་

པ་ཡིན་ལ། སོབ་མ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་གཉིས་ཚོགས་པ་ནི་ལམ་དུས་ཀི་

དབང་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ངོ་སྤོད་པར་བྱེད་པས། ལས་རྒྱ་དཔེ་བྱས་ནས་མཚོན་

པར་བྱེད་པའི་དོན་ནི། སོང་གཟུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའ།ོ །ལས་རྒྱ་ལས་བདེ་བ་

བསྐེད་པ་བཞིན་དུ། སོང་གཟུགས་ལས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་བསྐེད་པའོ། །

ཚུལ་དེ་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་ཡོད་ཀང་གསལ་བར་མི་སོན་ལ། དཔལ་

དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལས་གསལ་བར་སོན་པར་བཞེད་དོ། །དེ་འད་བའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོས་དངས་པའི་དགའ་བ་གསུམ་གི་མཐར་སྐེས་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་དགའ་དེ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ཡན་ལག་གི་འགྱུར་མེད་ཀི་བདེ་བར་འཇོག་གི ། འོ་ན་རྣལ་འབྱོར་ཡན་

ལག་དྲུག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

དེ་འདེན་པའི་ཐབས་ཡན་ལག་ལྔ་པ་རེས་དན་གི་ཡན་ལག་སོང་གཟུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

ཇི་ལྟར་བྱས་པས་འགྲུབ་ཅེ་ན། དེ་ལ་ནི་སྔོན་དུ་གཟུགས་བརན་གྲུབ་པ་གཅིག་དང་། 
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

སྲོག་གྲུབ་པ་གཅིག་དགོས་པས་ཡན་ལག་ཕི་མ་དེ་གཉིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡན་

ལག་དང་པོ་བཞི་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་གཟུགས་གྲུབ་པ་དགོས་པ་ནི་ཐོག་མར་ར་

དབུ་མའི་ལམ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པ་ཡན་ལག་དང་པོ་སོ་སོར་སྡུད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། 

དེ་མཚན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཉིན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གཉིས་ཀིས་ཡིན་ཏེ། འགེལ་

ཆེན་དི་མེད་འོད་ལས། འཁོར་ལོ་ཅན་གི་ཞེས་པ་གཙུག་ཏོར་གི་ཁོ་བོའི་བལྟ་བས་

ཤེས་པ་མིག་མི་འཛུམ་པར་སེང་དུ་བལྟ་བས་མཚན་མར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་སེང་དུ་

བལྟ་བ་ཙམ་ལས་གཞན་གསལ་བར་མ་གསུངས་སོ། །སྦས་པ་མིག་འབྱེད་ལས། 

གཙུག་ཏོར་དུ་བལྟ་བར་བཤད་ཀི་དོན་མིན་ནོ། །

རྣལ་འབྱོར་གསུམ་སིང་ལས། བྱེད་པ་ལྔ་ལ་བཅིང་བ་གཉིས། །བ་མའི་ཞལ་

ལས་ཤེས་པར་བྱ། ། ཞེས་གསུངས་པའི་བྱེད་པ་ལྔ་ནི་དབང་པོ་ལྔའོ། །བཅིང་བ་

གཉིས་ནི་དབང་པོའི་རླུང་ཕི་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་སོད་སད་གཉིས་ནས་འཆིང་བའོ། །དེ་

ཡང་གང་དུ་སོམ་པའི་གནས་ལ་སོགས་པ་དོན་དྲུག་གིས་འཆད་ཀང་། གཙོ་བོ་ལུས་

ཀི་འདུག་སངས་དང་། སེམས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་གསུམ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ཡང་། ད་ལྟར་

གི་སོར་སྡུད་བསོམ་པར་འདོད་པ་ཕལ་ཆེར་གིས་སྐབས་འདིར་ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའི་དམིགས་པ་གཏོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་རོགས་པར་སྣང་བས་དེ་བཤད་

པར་བྱ་སེ། སོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་གི་སྐབས་ཀི་ཉིན་མཚན་གི་རགས་བཅུ་ནི། 

སྲོག་དབུ་མར་ཞུགས་པའི་སེམས་ཀི་སྣང་བ་ཡིན་ལ། དམིགས་པ་འདིས་སྲོག་དབུ་

མར་སྡུད་པ་ནི་དུ་མ་ཞིག་བཤད་ཅིང་། དེ་ལ་ལུས་ཀི་དབུ་མའི་གནས་གཅིག་ཏུ་

སེམས་གཏོད་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བས་དེ་ནི་སིན་མ་གཉིས་ཀི་དབུས་དང་པོ་ན་ཨ་
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དུས་འཁོར་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བསྡུས་པ།

ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་ཡར་སྣ་ཡོད་པས་དེར་གཏོད་པ་ཡིན་ཏེ། ར་བའི་རྒྱུད་ལས། སོ་སོར་སྡུད་

པ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །ནམ་མཁའ་སོང་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་ཞིག་ཁོ་ནར་ཡིད་དག་

ནི། །བཀོད་པ་དེ་ཡི་ཕོགས་སུ་སྣ། །མཚན་མའི་མཐར་ནི་དེ་ཁ་གང་། །དེ་ལ་སྣ་

ཚོགས་རྒྱུད་མི་རྒྱུ། །མ་ལུས་བསོམ་པར་བྱ་དེ་ལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་ཏེ། 

ནམ་མཁའ་སོང་པ་ནི། མིག་གཏོད་པ་དང་ཐོག་མར་སོང་གཟུགས་འཆར་རོ། །

སོང་གཟུགས་ནི་གཟུགས་བརན་དང་སྒ་བརན་ལ་སོགས་པ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་

ཅད་ཀི་སོང་གཟུགས་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུར་འཆར་ལ། དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པ་དེའི་ཡིད་ཀི་

ཤེས་པ་ལ་ཐོག་མར་དབང་པོ་ཀུན་གིས་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པ་ལྟར་སྣང་བ་དང་། ཕིས་

དབང་པོ་ཀུན་གིས་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པར་འཆར་གི། རྣལ་འབྱོར་པ་དེའི་དབང་ཤེས་

ལ་སྣང་བ་ནི་མིན་ནོ། །མཚན་བཅུའི་མཐར་རེ་ཁ་ནག་པོ་མཐོང་བ་ནི། མའི་སྣ་ཨ་ཝ་

དྷཱུ་ཏིའི་མཐོང་བ་དང་། དེ་ཡང་སོར་སྡུད་ཀི་སྐབས་སུ་ཡིད་གཏོད་པར་གསུངས་པའི་

ཕིར་དང་། དྷཱུ་ཏིར་ཡིད་གཏོད་པ་ཡང་དེ་ལས་གནས་གཞན་དུ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །དི་

མེད་འོད་དུ་ཡང་། དེ་ཉིད་དུ་འདི་རྐང་མ་དག་དང་ནི། །རོ་མ་གཅིག་ཏུ་སྦྱོང་བས་

མཐོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་དེ་གཉིས་གཅིག་སྦྱོང་བ་ནི་ར་དབུ་མའོ། །རི་

གི་ཨ་ར་ལི་ལས། མིག་ཕེད་གེན་དུ་ལྡོག་ནས་ནི། །སིན་མའི་དབུས་སུ་སེམས་བྱས་

ན། །ཞེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲིས་ཀང་། དབུ་

མར་རེངས་པའི་ལྟ་སངས་ཉིད། །ཅེས་བཤད་པས། སོར་བསམ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་

བསོམ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་དམིགས་པ་གཏོད་པའི་གནད་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ན། 

འབད་པ་འབས་བུ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ར་རྒྱུད་ལས་ཀང་། དུས་ཀི་ར་ལ་
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མཐོང་བར་གྱུར་གི་བར་དུའོ། །ཞེས་པ་ཡང་དབུ་མའི་ནང་དུ་མཐོང་བའོ། །སོར་སྡུད་

ཀི་སྐབས་སུ་འདི་རྣམས་ལ་བདག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། ཀུན་རོབ་བདེན་

པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བདག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། གང་ལ་ང་རྒྱལ་

འཇོག་པའི་གཞིའི་གཙོ་བོ་ནི་རེས་དན་ཡན་ཆད་ཀི་སོང་གཟུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་ཡིན་ལ། གཟུགས་ཀི་སྐུ་དེ་སྒྲུབ་པའི་གཞི་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་བདག་ལ་བྱིན་གིས་

བརླབས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཞེས་པ་ཡང་བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་

བའི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་མོད་ཀི། འདིར་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི། དོན་དམ་པ་འོད་

གསལ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དེའི་རེན། ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་བ་ལྷའི་སྐུ་དེ་

ཉིད་སྒྲུབ་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བཞག་པའོ། །

སྐབས་འདིར་ཡང་། དབུ་མའི་ནང་དུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་མཐོང་གི་བར་དུ་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །སོར་སྡུད་ཀི་སྐབས་འདིར། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་པ་ན། གཞི་ལུས་ཀི་དབང་ཤེས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་བྱེད་པ་སྐབས་འགར་

མཉམ་པའི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་ཡང་། ཐུན་ལེགས་པར་འཁྱོངས་པའི་བརན་པ་ཐོབ་པར་མི་

འབྱུང་ལ། ད་ལྟའི་རགས་བཅུ་མི་བརན་ཡང་ ད་གཟོད་ཀི་གཟུགས་དེ་མི་བརན་པས། 

དེ་བརན་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་དགོས་ཏེ། དེ་ལུས་ཀི་འདུག་

སངས་དང་། མིག་གི་ལྟ་སངས་དང་། དམིགས་པའི་གཏོད་ས་སོགས་སོར་སྡུད་དང་

མཐུན་པར་བྱས་པས་ཆོག་གི །དེ་ལས་སྤོགས་ཆོག་གཞན་མི་དགོས་ཏེ། བསམ་

གཏན་གི་ཡན་ལག་ལྔ་ག་ཡང་སོར་སྡུད་གོམས་པའི་མོང་བ་བསྐེད་རིམ་དུ་སྣང་བའི་

ཕིར་རོ། །སོར་སྡུད་ཀི་སྐབས་སུ་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་གནག་པ་དང་། ཕེ་མིག་ལྟ་སངས་
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དུས་འཁོར་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བསྡུས་པ།

གེན་དུ་ཕོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འགུལ་བ་དང་། སེམས་སིན་མཚམས་སུ་གཏོད་

པ་གསུམ་དངོས་གཞི་ཡིན་ལ་དེ་སྐོང་བ་ལ་བྱིང་རྒོད་གཅོད་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་

གཅིག་དགོས་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ནས་འབྱུང་བ་དང་

འད་གསུང་ངོ་། །སོར་སྡུད་ཀི་སྐབས་སུ་རགས་རོགས་པ་རྣམས་ཁིགས་ཆགས་སུ་

ངེས་པར་འཆར་བ་དང་། དབང་ཤེས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་གཟུང་འཛིན་གི་འབེལ་བ་

ལྡོག་པ་ཐུན་ཅུང་ཟད་རེ་མ་ཡིན་པར་ལེགས་པར་འཁྱོངས་ཤིང་། བརན་པ་ལེགས་

པོར་ཐོབ་པ་ན་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་རོགས་པ་ཡིན་པས། དེ་ནས་སྲོག་རོལ་

སོམ་རན་པའི་རགས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྲོག་རོལ་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་

གི། ཚེ་རིལ་པོ་སོར་བསམ་གི་སྐབས་ཀི་རགས་དེ་ཉིད་ལ་ཞེན་པ་དང་། དེ་ཉིད་ཐོབ་

བྱའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདོད་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པ་མིན་ན། དེ་ནས་གསུངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ལམ་གི་

རིམ་པ་ལ་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཆགས་པར་ཐག་ཆོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེས་ན་གཟུགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་གཉིས་

གསུངས་སོ། །སྲོག་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡན་ལག་བར་པ་གཉིས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་འདི་

སྐོར་ནས་སྲོག་རོལ་ལ་རོ་རེའི་བཟླས་པ་དང་བུམ་པ་ཅན་གཉིས་གསུངས་ལ། དེ་

གཉིས་ཀི་སྔར་སོར་བསམ་གིས་དབུ་མའི་ལམ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་རླུང་དེ་ཉིད་

སེམས་ཀི་རེས་སུ་བྱེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། འཛིན་པས་ནི་སེམས་རེས་སུ་བྱེད་པ་

དེ་བརན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚད་ནི་མ་བརགས་པའི་སོང་གཟུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མོ་འཕེན་པ་བཏང་བ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བྱེད་མི་བྱེད་ལ་བལྟས་པའོ། །དེས་ན་སྲོག་



 502  

རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

བསྒྲུབ་པ་ལ་སྲོག་རོལ་དང་། འཛིན་པ་གཉིས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་སྲོག་རེས་དན་ནི་

སྲོག་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཞུགས་བཞིན་པའི་དུས་ཀི་རླུང་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ལྷན་

ཅིག་སྐེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་ཉིད་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ཤར་བ་

ཐོག་མར་ཐོབ་པ་ནས་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་སོབས་ཀིས་དངས་

པའི་དགའ་བ་བཞི་པ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་

ཡིན་ལ། སྲོག་འཛིན་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་དགའ་བཞིའི་རོགས་པ་དུ་མ་སྐེད་ནུས་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་བཟུང་ངོ་། །མི་འགྱུར་བ་ནི། བདེ་བའི་རེན་ཀུན་ད་ལྟ་

བུ་མི་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ལ་གོ་དགོས་ཀི། སྐེ་འགག་མི་བྱེད་པའི་རག་པ་ལ་

འདོད་པ་ནི། གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའི་མུན་སྤྲུལ་ལོ། །

སོང་གཟུགས་ཀི་ཕག་ཆེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གྲུབ་ཀང་། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་

བ་སྐེད་མི་ནུས་པ་གཅིག་བཤད་པས། དེའི་ཚེ་ལས་རྒྱ་ལ་བརེན་པར་བྱས་ནས་རིམ་

གིས་གཟུགས་ཀི་སོ་ནས་དགའ་བ་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་སོ། །དེ་སྒྲུབ་ཐབས་

ལེའུའི་འགེལ་པར། ད་ནི་བཙན་ཐབས་ཀི་རྣལ་འབྱོར་གསུངས་ཏེ། འདིར་གང་གི་ཚེ་

སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ལ་སྲོག་མ་བཅིངས་པ་

ཉིད་ཀིས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་མ་སྐེས་ན། དེའི་ཚེ་ནཱ་ད་གོམས་པ་འཆད་

པར་འགྱུར་བས་བཙན་ཐབས་སུ་དབུ་མར་འབབ་པར་བྱས་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་ཆུ་

སྐེས་སུ་གནས་པའི་རོ་རེ་ནོར་བུར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་བཀག་ནས་མི་གཡོ་

བས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །ཞེས་པ་ནི་བཙན་ཐབས་ཀི་རྣལ་

འབྱོར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། སོབ་དཔོན་ཉི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཛད་པའི་



 503  

དུས་འཁོར་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བསྡུས་པ།

མཚན་བརོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གསལ་བའི་དོན་དུ་

བཙན་ཐབས་ཀི་སྦྱོར་བ་ཡང་ཐབས་སོ། །བཙན་ཐབས་སྦྱོར་བ་འདི་ལྟ་སེ། གང་གི་

ཚེ་སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་བརན་མཐོང་ནས་རླུང་མ་བསམས་པ་

ཉིད་ཀིས་མི་འགྱུར་བའི་སྐད་ཅིག་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ནཱ་ད་གོམས་པར་

བྱས་པས་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་དགའ་བ་སོམ་པའི་བཙན་ཐབས་ཀིས་ཧཱུཾ་གིས་རྣམ་

པའི་སྒ་ཡིས་སྲོག་དབུ་མར་གཞུག་པར་བྱའོ། །

འདི་ལྟར་ལེགས་པར་བསབ་པའི་མཆོག་གི་འདོད་པ་མོ། རྒྱུད་ལས་གསུངས་

པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་རེས་སུ་ཆགས་པ་མོའི་ཀཀྐོ་ལར་བོ་ལར་ཆོ་ག་བཞིན་

དུ་བཅུག་ལ། མི་འདར་བ་ཉིད་ཀིས་ངལ་བསོ་སེ། དེའི་འབྲུའི་ཁར་རོ་རེ་ནོར་བུ་

བཙིར་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་རོས་སྐད་ཅིག་ཙམ་མི་བསྒུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་དེ་

འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་འབྱུང་བ་ན་ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པ་བརོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་བ་མ་

དམ་པའི་དིན་གིས་ཐོབ་པ་སྔོན་དུ་བྱ་ཞིང་། བཞི་པ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་དགའ་བ་

ཉམས་སུ་མོང་བ་ཡིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་འགོག་པའོ། །དེ་ནས་མི་

འགྱུར་བའི་སྐད་ཅིག་ཐོབ་བོ། །འདི་ལྟར་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གསལ་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་ནི་གཞན་དུ་བཤད་

པར་བྱའོ། །རྒྱུད་འདིར་ལས་རྒྱས་འཛག་པའི་བདེ་བ་དང་། ཡེ་རྒྱས་གཡོ་བའི་བདེ་

བ་དང་། ཕག་ཆེན་གིས་མི་གཡོ་བའི་བདེ་བ་སྦྱིན་པར་བཤད་པའི་འཛག་པ་སོགས་

ནི། ལུས་ཀི་ནང་ནས་འཛག་པ་སོགས་ལ་བྱས་ན་ཞུ་བདེ་མི་འོང་བས་མི་འཐད་ལ། 

རོ་རེའི་སོའི་ཕི་རོལ་ཏུ་འཛག་པ་སོགས་ལ་བྱེད་ན། ཕག་རྒྱ་གཞན་གཉིས་ཀང་མི་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འཕེལ་བའི་དོན་དུ་བསེན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བས་དོན་

དེ་གང་ཡིན་སམ་ན། འཛག་པ་སོགས་ནི་ནང་གི་མི་འཛག་པའི་རྐེན་དང་བལ་བའི་

ཕག་རྒྱའི་ངོས་ཉིད་ནས་བརིའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ལས་རྒྱས་ནི་ཕི་རོལ་ཏུ་འཛག་པར་

འགྱུར་ལ། ཡེ་རྒྱས་ནི་ཕི་རོལ་ཏུ་མ་འཛགས་ཀང་། ཁམས་རོ་རེར་འབབ་པ་གནས་

གཞན་དུ་འགོ་བས་གཡོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཕག་ཆེན་གིས་ནི་ཁུ་བ་རོ་རེའི་ནང་དུ་

བབས་པ་གནས་གཞན་དུ་མི་འགོ་བར་སོད་པར་འགྱུར་བས་རེག་ཐུབ་པ་ཡིན་

ནོ། །ཕག་རྒྱ་དེའི་རང་ངོས་ནས་ཀང་བྱང་སེམས་ཞུ་པ་ཕིར་འཕོ་མི་སྲིད་ལ། བདེ་

བའི་རེན་ནི་མི་ཡལ་བར་སོད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །

སོང་གཟུགས་ཀི་ཕག་ཆེན་དང་། སྒྱུ་ལུས་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་བཤད་དུ་མི་རུང་

བ་ནི། འདིའི་ལུགས་ཀིས་ལུས་ཀུན་ད་ལྟ་བུས་བཀང་ནས། བེམ་པོའི་ཕུང་ཁམས་

སོགས་ཟད་པར་བྱེད་པ་ལས་ཤེས་ནུས་སོ། །འདུས་པ་ནས་སྔོན་དུ་སྲོག་བསྒྲུབས་

ནས། དེའི་འོག་ཏུ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་གཟུགས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་ཡུམ་དང་བཅས་

པར་འགྲུབ་ཅིང་། དེ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ལྷན་སྐེས་བསྐེད་པར་ནུས་པས། 

དུས་འཁོར་བཞིན་དུ་གཟུགས་བསྒྲུབ་པ་མི་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །སོང་ཉིད་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་

དུས་འཁོར་ནས་སྔར་ལྟར་བཤད་པ་ནི། སྣང་ཕོགས་ཀི་སོང་ཉིད་ཀི་ཕག་རྒྱའོ། །དིལ་

བུ་ཞབས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསོམས་པས་ནོར་བུ་འགེངས་པའི་རིམ་པ་གསུངས་པ་

ནི། སོང་ཕོགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའ།ོ །དེ་ནི་སོང་ཉིད་བདེ་ཆེན་གིས་བསོམས་པས་

བྱང་སེམས་ཞུ་ནས་ནོར་བུ་བཀང་བ་ལས་ལྷན་སྐེས་བསྐེད་པའོ། །འདི་མན་སེ་ནས་

ལྷན་སྐེས་ཀི་གཏུམ་མོར་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། སོང་ཕོགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་དམིགས་
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དུས་འཁོར་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁིད་བསྡུས་པ།

ནས་ནོར་བུ་འགེངས་པ་འདི་དུས་འཁོར་གི་སྐོར་ན་གསལ་བར་མི་སྣང་བས་གཉིས་ཀ་

མཁས་པར་བྱའོ། །རེས་དན་སོམ་པའི་དུས་སུ་སྲོག་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་གཞུག་གོ །དེ་ནས་

དབུ་མར་ཞུགས་བཞིན་པའི་དུས་ཀི་རླུང་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་

ཕག་རྒྱ་མོར་ཤར་བ་དེ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པས་དགའ་བཞི་བསྐེད་པར་

བྱའོ། །འདི་དག་གི་དོན་རྒྱས་པར་ནི་གཞན་དུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འཁིད་པ་ལ་ཐོག་མར་དགེ་བ་སྐུ་རོ་རེ་

བསེན་པའི་ཡན་ལག་དང་། བར་དུ་དགེ་བ་གསུང་རོ་རེ་ཉེར་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་། 

ཐ་མར་དགེ་བ་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་ཆེན་གི་ཡན་ལག་གོ ། 

དང་པོ་ལ་གཉིས། གཟུགས་སྒྲུབ་བྱེད་སོར་སྡུད་ཀི་ཡན་ལག་དང་། དེ་བརན་པར་

བྱེད་པ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ནི། དུས་ཞབས་སན་རྒྱུད་ལས། ཀུན་

ལ་དྲུག་དྲུག་ཤེས་བྱ་སེ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། སོར་སྡུད་ཀི་མཚན་དོན་དང་། སོམ་

པའི་དུས་མཚམས་དང་། ཡན་ལག་གི་སོམ་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཚད་མ་གང་ཡིན་

པ་དང་། སྦྱང་གཞི་གང་དག་ཚུལ་དབྱེ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། གནས་སྐབས་དང་

མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུའོ། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ། སོར་སྡུད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། རྣལ་འབྱོར་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་

དང་། ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་སོམ་ཚུལ་དང་། སྤོགས་ཆོག་དང་། སོམ་འཕོ་ལ་ཤི་ཡང་

རྣལ་འབྱོར་གོམས་སོབས་ལས་འཇུག་པར་བསན་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། 

མཚན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་སོམ་ཚུལ་དང་། ཉིན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ལ་དྲུག ། གང་དུ་སོམ་པའི་གནས་དང་། ལུས་ཀི་འདུག་སངས་དང་། མིག་གི་བལྟ་
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སངས་དང་། དབང་པོའི་བྱེད་བཅིངས་དང་། སེམས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་དང་། ཉམས་

རོགས་སྐེད་ཚུལ་ལོ། །འདི་དག་གི་དོན་སོ་སོར་བསན་པ་དང་། སྤོགས་ཆོག་གི་

མཐའ་དཔད་པ་སོགས་ནི་གཞན་དུ་འཆད་པར་འདོད་པས་འདིར་མ་སྤོས་སོ། །སེ་

སྣོད་འཛིན་པ་དུ་མས་བསྐུལ་ནས། དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་

བོར་གྱུར་པ། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་བཟང་

པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་གསུང་གི་ཆ་ལས། དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་བརེད་བྱང་དུ་བཀོད་

པའོ། །འདིས་ཀང་མདོ་སྔགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཐུབ་པའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོ་

ཐམས་ཅད་ནས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་

གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། 
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༄༅། །རོ་རེ་ཐེག་པའི་ར་ལྟུང་གི་རྣམ་བཤད་བཞུགས་སོ། །

བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་ཕིར་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡི། །དངོས་

གྲུབ་སོབ་དཔོན་རེས་འབང་གསུངས། །དེ་བས་དེ་ལ་བརས་པ་ནི། །ར་བའི་ལྟུང་བ་

དང་པོར་བཤད། །སོབ་དཔོན་གང་གིས་དབང་བསྐུར་བ་དང་། ལས་ཀི་མན་ངག་

མནོས་པ་དང་། རྒྱུད་བསན་པ་དང་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་བརས་པ་དང་སད་པ་བྱས་

ནས། ཀུན་དཀིས་ཚང་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །ཀུན་དཀིས་ནི། རོ་རེ་ཐེག་པའི་བཀའ་དིན་

མནོས་པའི་སོབ་དཔོན་ལ། ཡོན་ཏན་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་ཡང་སའི། སྔགས་ཀི་ཆོས་ཀི་

འབེལ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་སོ་གསུམ་གི་གུས་པས། བསེན་བཀུར་བའི་ཞིང་

གོང་མར་འཛིན་པའི་ཁུར་བོར་ཏེ། ད་ནི་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ་སམ་དུ་བོར་བ་ནི། བརས་

པ་དང་སད་པས་ར་ལྟུང་དུ་འགོ་བའི་ཚད་དོ། །ཀུན་དཀིས་ནི་བྱ་བ་དེ་ལ་ཞུགས་པའི་

སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ནས་དངོས་གཞི་རོགས་པའི་དེ་མ་ཐག་ཡན་ཆད་དུ་ཕིས་སྤོད་

འདོད་དང་། བྱ་བ་དེས་དགའ་ཞིང་མགུ་བ་གཉིས་དགོས་ལ། དེ་གཉིས་གང་རུང་

གཅིག་མེད་ན་ར་ལྟུང་དུ་མི་འགོ། དེ་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་དང་། ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་

མེད་པ་དགོས་ལ། གང་རུང་གཅིག་སྦ་ན་མི་འགྱུར་རོ། །

བདེ་གཤེགས་བཀའ་ལས་འདས་པ་ནི། །ལྟུང་བ་གཉིས་པ་ཡིན་པར་

བཤད། །སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་སོམ་པ་གསུམ་གང་གི་བཅས་པ་ཡིན་པ། 

དེ་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་འགལ་བར་བྱེད་པ། ཁྱད་དུ་གསོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་ཡོད་པ་

སེ། ཆོས་གསུམ་དང་ཀུན་དཀིས་ཚང་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །རོ་རེ་སྤུན་ལ་ཁོས་པ་ནི། །ཉེས་

པ་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཡིན། །བ་མ་གཅིག་ལ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་རོ་རེ་སྤུན་ཡིན་
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པ། སྔགས་ཀི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ། དེར་འདུ་ཤེས་པ་ལ་ཞེ་སང་གིས་ཀུན་ནས་སང་

ནས། དེའི་སྐོན་བརོད་པ། དེས་ཐོས་ནས་དེའི་དོན་གོ་བ་སེ། ཆོས་ལྔ་ཚང་ནས་ཀུན་

དཀིས་ཚང་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་པ་སྤོང་། །བཞི་པ་ཡིན་པར་

རྒྱལ་བས་གསུངས། །སེམས་ཅན་གང་རུང་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་འདི་བདེ་བ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་ན། སམ་པའི་བྱམས་པ་བཏང་ནས། ཀུན་དཀིས་ཚང་ན་ར་ལྟུང་

ངོ་། །ཆོས་ཀི་ར་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེ་སྤོང་བ་ནི་ལྔ་པ་”ཡིན
1
། །བདག་གིས་

སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་སམ་ནས་སོན་

སེམས་སྤོང་བ་ནི་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་ཀུན་དཀིས་རི་རྒྱུ་མེད་དོ། །

རང་ངམ་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ། །ཆོས་ལ་སད་པ་དྲུག་པ་ཡིན། །རང་གི་

གྲུབ་པའི་མཐའ་གསང་སྔགས་དང་། གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་

ཐེག་པ་སེ། ཐེག་པ་གསུམ་གི་བཀའ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་འདི་སངས་

རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་མིན་ནོ་ཞེས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བཀུར་བ་འདེབས་པ་ན་

ཀུན་དཀིས་ཚང་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །ཡོངས་སུ་མ་སིན་སེམས་ཅན་ལ། །གསང་བ་སྒོག་

པ་བདུན་པ་ཡིན། །དབང་བསྐུར་ནས་སིན་པར་མ་བྱས་པ། གསང་བ་བསྒགས་པ་ལ་

མ་དད་པ་སྐེ་བ། དེ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསང་བ་བསྒགས་

པ། དེ་གོ་བ། གཞན་འདུལ་བའི་དགོས་པ་ཆེན་པོ་མེད་པ་སེ། ཆོས་དྲུག་དང་ཀུན་

དཀིས་ཚང་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །ཕུང་པོ་སངས་རྒྱས་མངའ་བདག་ཉིད། །དེ་ལ་བརས་བྱེད་

བརྒྱད་པ་ཡིན། །མདོར་ན་རང་གི་ཕུང་པོ་ལ་རྒུད་པར་བྱ་བའི་བསམ་པས་གདུང་

1  [མ་ཕྱི་ཞོལ་པོད་ཇ་པ། ༢ན༣ན།  ཡྱིས   *ཡྱིན]
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རྡོ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་རྩ་ལྟུང་གི་རྣམ་བཤད།

བའི་ཐབས་གང་ཡང་རུང་བའི་སོ་ནས་གདུང་བར་བྱས་པས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་

ནས་ཀུན་དཀིས་ཚང་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །ཕུང་པོ་གདུང་བའི་སྐབས་འདིར་མངོན་པར་

གཙང་མི་གཙང་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཕུང་པོ་ལྔ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ལྔར་སོམ་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་དེ་གཉིས་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་བརས་པ་བྱས་ན་ར་ལྟུང་

དུ་འགོ་བའི་སོ་གཅིག་དང་། སྔ་མ་གཉིས་སོ། །རང་གཞིན་དག་པའི་ཆོས་རྣམས་

ལ། །སོམ་ཉི་ཟ་བ་དགུ་པ་ཡིན། །སོང་ཉིད་ཟབ་མོ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ནས་སྤོང་བ་ནི་ར་

ལྟུང་དགུ་པ་ཡིན་ནོ། །

གདུག་ལ་རག་ཏུ་བྱམས་ལྡན་པ། །བྱེད་པ་དེ་ནི་བཅུ་པར་འདོད། །དཀོན་མཆོག་

གསུམ་དང་བ་མ་ལ་སོད་པ་དང་། བསན་པ་འཇིག་པ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་

མངོན་སྤོད་བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཏེ། དེ་ལ་འཛའ་བོར་བྱས་

ནས་ལུས་ངག་གི་བྱམས་པ་བྱས་ན་྾། མིང་སོགས་བལ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །དེར་

རོག་པ་ནི་བཅུ་གཅིག་པ། །ཆོས་བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཡོད་བཞིན་མ་བསྐངས་པར་

ཞག་གཅིག་འདས་ན་྾། སེམས་ཅན་དད་དང་ལྡན་པ་ལ། །སེམས་སུན་འབྱིན་པ་

བཅུ་གཉིས་པ། །ཐེག་ཆེན་གི་སྣོད་རུང་གི་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག ། ཐེག་མཆོག་གི་

གདམས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་དད་པ་ལ་དེའི་འདུན་པ་བཟློག་འདོད་ཀིས་སེམས་སུན་

འབྱིན་པའི་ཐབས་འགའ་ཞིག་བྱས་ནས་ལོག་ན་྾། དམ་ཚིག་ལ་ནི་ཇི་བཞིན་

རེད། །མི་བརེན་པ་དེ་བཅུ་གསུམ་པ། །འདི་ལ་གཉིས། བ་མེད་ཀི་ར་ལྟུང་དུ་འགོ་བ་

ནི། ཚོགས་འཁོར་རམ། དཔའ་བོའི་སོན་མོའམ། དཔའ་མོའི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་དུ་

བྱེད་པའི་དུས་སུ། དམ་རས་བཟའ་བཏུང་ཤ་ལ་སོགས་པ་བཏབ་པའི་ཚེ། མི་གཙང་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

བའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་ནས་དང་དུ་མི་ལེན་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །རྣལ་འབྱོར་གི་ར་ལྟུང་ལ་རོ་རེ་

ལ་སོགས་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ་བསོམ་པ་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། ལག་པ་

རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྐེ་བོའི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་གནས་

ནས། སོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དམ་ཚིག་ལས་འདས་པ་སེ་ར་ལྟུང་ངོ་། །ཤེས་རབ་

རང་བཞིན་བུད་མེད་ལ། །སོད་པར་བྱེད་པ་བཅུ་བཞི་པ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས། བུད་

མེད་ཀི་ཚུལ་འཛིན་པའི་རོ་རེ་ཕག་མོ་ལ་སོགས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ། 

སྐོན་གདགས་འདོད་ཀིས་སྐོན་གང་ཡང་རུང་བ་བརོད་པ་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །གཉིས་པ་

ནི། བུད་མེད་མཚན་ཉིད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ལ་སྐོན་གདགས་འདོད་ཀི་ཀུན་

སོང་གིས་བུད་མེད་ཀི་རེན་སྤི་ལ་སོད་ཚིག་ཏུ་འགོ་བའི་སྐོན་བརོད་བྱས་པ་སེ། དེ་

ཡང་བུད་མེད་ཀིས་གོ་ན་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པའོ། །

༈ སྦོམ་པོ་བརྒྱད་ཀི་དང་པོ་ཤེས་རབ་ནི་བུད་མེད་དོ། །ལེན་པ་ནི་རིག་མར་

བསེན་པའོ། །དེ་ཡང་སོབས་ཀིས་ཏེ་རིག་མ་ཡོངས་སུ་མ་སྦྱངས་པར་རང་གི་མཐུ་

ཙམ་གིས་རིག་མར་བསེན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། ལྷའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དང་། བྱིན་གིས་

མ་བརླབས་པ་དང་། མ་དད་པའི་མདུན་དང་། ཁྱད་པར་གི་དུས་མ་ཡིན་པར་ལོངས་

སྤད་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། དབང་མ་ཐོབ་པ་སེ། ཐོབ་ཀང་མི་དད་པ་ལ་བིས་སྐུ་དང་། 

གེགས་བམ་དང་། རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་པ་གསང་བའི་རས་རྣམས་མི་གསང་བ་སེ། 

མི་སྦེད་པར་སོན་པ་དང་། ཕག་རྒྱ་འཆིང་བ་སོན་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཚོགས་འཁོར་

རམ་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའི་སོན་མོའི་དུས་སུ། དེར་ཞུགས་པ་ན་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་། 

སེམས་ཅན་ལ་སིང་བརེ་བ་དང་། ཡོན་བདག་གི་ཡིད་བྱེད་ཀི་གནས་ཚོགས་བསག་
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རྡོ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་རྩ་ལྟུང་གི་རྣམ་བཤད།

པའི་ཞིང་དགོས་པ་ལ། ཕན་ཚུན་རོད་པ་དང་། ཐ་ན་ལུས་ཀིས་ཐལ་མོ་བརེབ་པ་ཙམ་

བྱེད་ནའོ། །ལྔ་པ་ནི། དད་ལྡན་སྣོད་རུང་གི་གང་ཟག་གིས་ཆོས་ལ་དི་བ་ན་ཆོས་

གཞན་སོན་པ་སེ། དཔེར་ན། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དི་བ་ན། ཀུན་རོབ་

བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་སོན་པ་ལ་འགེལ་པས་འཆད་དོ། །དྲུག་པ་ནི། གསང་སྔགས་

ལ་སུན་འབྱིན་བྱེད་པའི་ཉན་ཐོས་ཐེག་པའི་ནང་དུ་ཞག་དྲུག་གནང་བ་ལ། ཞག་བདུན་

གནས་པ་ན་སྦོམ་པོ་སེ། དེ་ཡང་སྲོག་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་དང་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་

སྐོང་བའི་ཕིར་ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

བདུན་པ་ནི། ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཙམ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པར་ང་

རྒྱལ་གིས་གནས་ཤིང་སོན་ནའོ། །བརྒྱད་པ་ནི། དབང་གིས་མ་སིན་པའི་སྔགས་ལ་

མི་དད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བའམ། སིན་ཡང་སྔགས་ལ་མི་དད་པར་ཕིའི་ཆོས་ལ་

མོས་པ་ལ། སྔགས་ཀི་གསང་བ་བསན་པའོ། །སྦྱོར་བ་ལེགས་པར་མ་བྱས་པར་ནི། 

དམ་ཚིག་སྔར་ཐོབ་ཀང་ཉམས་ནས། དེ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་དབང་དང་འབེལ་བ་

གསུམ་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མེད་པར་བསན་ནས་གོ་བ་ན་སྦོམ་པོའ།ོ །བསེན་

སོགས་དག་པར་མ་བྱས་པར། །དཀིལ་འཁོར་ལས་ལ་འཇུག་པ་དང་། །ནི། གངས་

དང་། དུས་དང་། ཚད་དང་། མཚན་མ་གང་རུང་གིས་བསེན་པ་དང་། སྦྱིན་སྲེག་དང་། 

ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་དག་པར་མ་བྱས་པར་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ལ་

འཇུག་པའོ། །སོམ་པ་གཉིས་ཀི་བཅས་པ་ལ། །དགོས་པ་མེད་པར་འདའ་བ་དང་། །ནི། 

དཔེར་ན་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པས་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་པ་ན་མེ་རེག་གི་དུས་དན་དང་། 

འབས་བུ་ལ་རུང་བ་མི་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་འད་དེ་ལ་སྔགས་ཀི་སྦོམ་པོ་བརྒྱད་དང་། 
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

བཅུ་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །

༈ དུས་འཁོར་གི་ལུགས་ཀི་སོམ་པ་སྲུང་བ་ནི། ༈ རོ་རེའི་རིགས་ལ། རོ་རེ་དིལ་

བུ། ཕག་རྒྱ། བ་མ་གཟུང་བ་དང་བཞི། ༈ རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ལ། རིན་པོ་ཆེ། ལགས། 

ཟངས། བ་ལང་། སག ། གང་ཆེན། བུ་མོ། ནོར་འཛིན་དང་། འདོད་པའི་ཆུང་མ་རང་

གི་ཤ །སྦྱིན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་རུ་འདོད། །ཅེས་པ་ལྟར་སྦྱིན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་སྦྱིན་པ་དང་། 

༈ འཁོར་ལོའི་རིགས་ལ། བདུད་རི་ལྔ་དང་། ཤ་ལྔ་དང་། ཕུང་པོ་དབང་པོའི་ཚོགས་

སྲུང་བ་དང་། ༈ པདྨའི་རིགས་ལ། འཛག་པ་མེད་པའི་ཚངས་སྤོད་ཀིས་སོམ་པ་སྐོང་

བ་དང་། ༈ རལ་གིའི་རིགས་ལ། དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་དང་། ༈ རྒྱལ་བ་བསྐེད་

མཛད་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པའི་རིགས་ལ། སོང་པ་དང་སིང་རེའི་བདག་ཉིད་ཀིས་ཕག་

ཆེན་གི་དངོས་གྲུབ་བསྐེད་པར་བགི་ཞེས་པའོ། །

ར་ལྟུང་དང་པོ་ནི། ད་རི་ཀ་པས། བ་མ་དམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པས་

བསད་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་དང་། གཞན་གི་དོན་མིན་པ་དང་། རང་དོན་ལྷུར་བང་

བའི་བསམ་པ་དང་། སར་སྦྱང་བསམ་མེད་པ་དྲུག་ཚང་ན་ར་ལྟུང་དུ་འཆད་

དོ། །གཉིས་པ་ནི། ད་རི་ཀ་པས། བ་མ་དམ་པར་ཤེས་པ་དང་། དེས་རང་ལ་ཆེད་དུ་

གཏད་པའི་ཆོས་ཀི་བགོ་བ་བཅག་ནས་ཉེས་སྤོད་ལ་འཇུག་པ། ཉོན་མོངས་པས་

བསད་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་དང་། གཞན་གི་དོན་མིན་པ་དང་། རང་གི་དོན་ལྷུར་

བང་བའི་བསམ་པ་དང་། སར་སྦྱང་བསམ་མེད་པ་དྲུག་ཚང་ན་ར་ལྟུང་དུ་འཆད་

དོ། །གསུམ་པ་ནི། ད་རི་ཀ་པས། རོ་རེ་སྤུན་ཡིན་པ་དང་། ཞེ་སང་གིས་སྤུན་གི་བགོ་

བ་བཅག་པ། དེ་མི་དགེས་པར་ཤེས་པ། ཉེས་སྤོད་ལ་འཇུག་པ། ཉོན་མོངས་པས་
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རྡོ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་རྩ་ལྟུང་གི་རྣམ་བཤད།

བསད་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་དང་། གཞན་གི་དོན་མིན་པ་དང་། རང་དོན་ལྷུར་

བངས་པའི་བསམ་པ་དང་། སར་སྦྱང་སེམས་མེད་པའོ། །བཞི་པ་བྱམས་པ་བཏང་བ་

ནི། ད་རི་ཀ་པས། ཉིན་མཚན་གཅིག་ཚུན་ཆད་དུ་བྱམས་པ་སར་མི་སྐེད་པའོ། །

ལྔ་པ་ནི། ད་རི་ཀ་པས། མི་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་ཤེས་པ་དང་། འགྱུར་བའི་

བདེ་བ་ཙམ་དང་དུ་བང་བའི་བསམ་པ་དང་། དེ་ལ་ལེགས་པར་འཛིན་པ་དང་། གསང་

བ་དང་། གཞན་གི་དོན་དང་། རི་ལུ་ལ་སོགས་པའི་དོན་མིན་པ་སེ་བཞི་དང་ལྡན་ན་ར་

ལྟུང་ངོ་། །དྲུག་པ་ནི། ད་རི་ཀ་པས། གྲུབ་མཐའ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་

ཐེག་པ་ཡིན་ལ། དེ་དང་སྔགས་ཀི་ཚུལ་ཐ་དད་པར་འཛིན་པ་ནི། ཐ་དད་ལ་མཆོག་

དང་དམན་པར་གཟུང་ནས། སྔགས་ཀི་ཐེག་ནི་མཆོག་ཡིན། མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ནི་

དམན་པ་ཡིན་ཟེར་ནས། གསང་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ཁོ་ན་ཞེས་འཛིན་པར་བྱེད་ན་ར་

ལྟུང་ངོ་། །བདུན་པ་ནི། ད་རི་ཀ་པས། གསང་བ་བསྒགས་ན་མི་དད་པ་སྐེ་བ་དང་། 

གཞན་འདུལ་བའི་དོན་མིན་པ་དང་། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསང་བ་བསན་པ་སེ་ཆོས་

གསུམ་ཚང་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །བརྒྱད་པ་ནི། ད་རི་ཀ་པས། རང་ཉིད་གསོད་པར་བྱེད་ན་

སེམས་བསྐེད་པ་ཙམ་ནས་ར་ལྟུང་དང་། ཕུང་པོ་སོགས་རྒྱལ་བ་དང་། ལྷ་ཕོ་མོར་

སེམས་པར་ཤེས་ནས། དེ་མནར་བས་བདེ་བ་ལས་ཉམས་པར་ཤེས་པ་དང་། གཞན་

འདུལ་བའི་དོན་མིན་པ་གསུམ་ཚང་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །

དགུ་པ་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མ་དད་པ་དང་ནི་འཛིན་པ་སྤང་བའི་སོང་ཉིད་

ཟབ་མོ་སུན་འབྱིན་པ་ལ་ད་རི་ཀ་པས་བཤད་པ་ལྟར། དེ་ཡང་གཞན་འདུལ་བའི་དོན་

མིན་པ་དང་། སོང་ཉིད་སྤངས་ནས་སྤོས་བཅས་དང་དུ་བངས་ཏེ་ཆོས་གཉིས་དང་དུ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

བངས་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །བཅུ་པ་ད་རི་ཀ་པས། དམ་ཚིག་”ལ་སོགས
1
་པ་དད་པའི་སོ་

ནས་མི་བསྲུང་བར། ཚིགས་བཅད་སོགས་ལྷུར་ལེན་པའི་ཚུལ་གིས་བསྲུང་བ་ལྟར་

བྱས་ནས། ལོག་ཏུ་མི་དགེ་བ་བྱེད་པའོ། །བཅུ་གཅིག་པ་ད་རི་ཀ་པས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་རང་

བཞིན་སྔགས་ཀི་ཚུལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཟླ་བའི་བདེ་བ་འགྱུར་བ་མེད་པ། འཇིག་

རེན་གིས་དཔེར་བྱ་བ་དང་། བལ་བ་བྱིན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་ཡིད་གཉིད་ཀི་དབང་

གིས་དང་དུ་མི་ལེན་ཅིང་རོག་པར་བྱེད་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །

གཅུ་གཉིས་པ། ད་རི་ཀ་པས། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣལ་འབྱོར་གི་རང་ཚུལ་དང་ལྡན་

པ་དང་། ཕག་དོག་གིས་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་འདུལ་བའི་དོན་མིན་པ་སེ། ཆོས་གསུམ་

ཚང་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །བཅུ་གསུམ་པ་ད་རི་ཀ་པས། ཚོགས་འཁོར་དང་དཔའ་བོའི་

བཟའ་བའི་དུས་ལྟ་བུའི་ཚིག་དུས་ལ་བབ་པ་དང་། གཞན་གི་ངོ་སྲུང་མིན་པ་དང་། 

གཞན་འདུལ་བའི་དུས་མིན་པར་དུས་ལ་བབ་པའི་བཟའ་བཏུང་དང་། བུད་མེད་ལ་མི་

ཐུ་ན་བྱ་བ་དང་དུ་མི་ལེན་ན་ར་ལྟུང་ངོ་། །མི་ཐུ་ན་ནི་རིག་མ་དང་སོམས་པར་འཇུག་

པ་སེ། འདི་དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཐོན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པའི་དབང་དུ་བྱས་

སོ། །བཅུ་བཞི་པ་བུད་མེད་ལ་སོད་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ལ་སོད་པ་ཅེས་པ་ནི། སོད་ས་

གཅིག་ཡིན་ནའང་། སོད་ཚུལ་བུད་མེད་ཀི་རེན་ཐམས་ཅད་ལ་སོད་ཚིག་ཏུ་འགོ་བས་

སད་ན་ངེས་ཏེ། གདོན་མི་ཟ་བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་འདུལ་བའི་དོན་མ་

རོགས་སིང་ཀ་པས། བཤད་པས་སྐོན་གདགས་འདོད་དང་། དེ་གོ་བའོ། །རོ་རེ་ཐེག་

1  [མ་ཕྱི། ༥ན༢ན།   ལོགས    * ལ་སོགས]
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རྡོ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་རྩ་ལྟུང་གི་རྣམ་བཤད།

པའི་ར་ལྟུང་གི་རྣམ་བཤད་གཞན་ཕན་སིང་པོ་འདི་རིག་དང་གོལ་བའི་སྤོབས་པ་དགེ་

བ་ཅན། གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་གཞན་གི་དིང་མི་འཇོག་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་

པ། འཇིག་རེན་ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་གནས་དམ་པ་རེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་དར་མ་

རིན་ཆེན་གིས་ཉེར་མཁོར་བསྡུ་བ་མཛད་པའོ།།  །།

དེ་ལྟར་ལགས་ར་ལོར་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་འབུམ་ཡོངས་

རོགས་ཀི་པར་གསར་བསྐྲུན་སྐབས་འདི་ཉིད་ཀང་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའོ། །བཀིས། །
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༄༅། །ལྟུང་བཤགས་ཀི་ཊིཀྐ་མདོར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་འདིས་སིག་པའི་གཉེན་པོ་

སོབས་བཞི་ཚང་བར་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་

རེན་གི་སོབས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སོ་ལྔ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་

སྤོད་པའི་སོབས་དང་། བདག་གི་སྐེ་བ་འདི་དང་ཞེས་པ་ནས་མི་འཆབ་བོ་ཞེས་པའི་

བར་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སོབས་དང་། སན་ཆད་ཀང་སོམ་པར་བགིད་ལགས་

སོ། །ཞེས་པ་ཉེས་པ་ལས་སར་བཟློག་པའི་སོབས་བསན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཞེས་པ་ནས། བདག་གིས་

ཀང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགིའོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་ཕིན་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་

དགེ་ར་ཐམས་ཅད་བ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བ་དང་། སིག་པ་

ཐམས་ཅད་ནི་སོ་སོར་བཤགས་སོ། །ཞེས་པ་ནས། བདག་སོགས་བ་ན་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའི་བར་གིས་གོང་གི་སོབས་བཞི་

པོ་ཕུང་པོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་བསན་ལ། མི་མཆོག་རྒྱལ་བ་སོགས་ཀིས་དེ་

གསུམ་བརན་པར་བྱེད་དོ། །

དེ་དག་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྤོས་ཏེ་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་

བ་བཤགས་པ་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས། བ་མ་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་

རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་མཆི་འོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །མི་མཇེད་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཕག་གཡས་
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ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་ཊྱིཀྐ་མདོར་བསྡུས།

ས་གནོན་གཡོན་ཆོས་འཆད་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་

ཁི་ཕག་བཅུ་གཅིག་གི་སིག་པ་འདག་གོ །སེང་གི་ཕོགས་ནམ་མཁའི་སིང་པོའི་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རོ་རེ་སིང་པོས་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་སྐུ་

མདོག་སྔོན་པོ་ཕག་གཉིས་རོ་རེ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་

ཁི་ཕག་བཅུ་གཅིག་གི་སིག་པ་འདག་གོ །ཤར་ཕོགས་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་པའི་འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་འོད་འཕོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕག་

གཡས་རོ་རེ་དང་གཡོན་ན་ཉི་མ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསྐལ་པ་ཉིས་ཁི་

ལྔ་སོང་གི་སིག་པ་འདག་གོ །ཤར་ཕོགས་ཀླུས་ཁྱབ་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ན། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཕག་གཡས་པ་ཀླུ་ཤིང་

དང་། གཡོན་སྦྲུལ་ཞགས་སྔོན་པོ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསྐལ་པ་བརྒྱད་

ཀི་སིག་པ་འདག་གོ །ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ན། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དཔའ་བོའི་སེ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཕག་གཡས་པ་པོ་ཏི་གཡོན་

རལ་གི་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ངག་གི་སོ་ནས་བྱས་པའི་སིག་པ་འདག་

གོ །ལྷོ་ནུབ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་

དགེས་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་ཕག་གཡས་ཉི་མ་དང་། གཡོན་པདྨ་དམར་པོ་བསྣམས་

པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཡིད་ཀི་སོ་ནས་བྱས་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །ནུབ་ཕོགས་སྣང་

བ་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མེ་སྐུ་མདོག་དམར་

པོ་ཕག་གཡས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གཡོན་ན་མེའི་དཀིལ་འཁོར་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དགེ་འདུན་གི་དཀོར་ལ་འབགས་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །ནུབ་བྱང་འོད་
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བཟང་པོའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་ཟླ་འོད་སྐུ་མདོག་དཀར་

པོ་ཕག་གཡས་རིན་པོ ་ཆེ ་དང་། གཡོན་ཟླ་བ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །འཕགས་པ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །བྱང་ཕོགས་རྔ་སྒ་ཅན་གི་

འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་བ་དོན་ཡོད་སྐུ་མདོག་ལང་གུ་ཕག་

གཉིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་གཉིས་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསྐལ་པ་

གཉིས་ཀི་སིག་པ་འདག་གོ །བྱང་ཤར་འོད་ཟེར་ཅན་གི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་ཟླ་བ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལང་ཕག་གཡས་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། 

གཡོན་ན་ཟླ་བ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མ་བསད་པའི་སིག་པ་འདག་

གོ །འོག་ཕོགས་ཐལ་བའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དི་མ་མེད་པ་སྐུ་

མདོག་དུད་ཁ་ཕག་གཉིས་མེ་ལོང་དི་མ་མེད་པ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕ་

བསད་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །སེང་ཕོགས་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་སྦྱིན་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕག་གཉིས་དཔལ་འབས་ཀི་

སོང་པོ་ལོ་མ་དང་བཅས་པ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དག་བཅོམ་པ་བསད་

པའི་སིག་པ་འདག་གོ །ཤར་ཕོགས་སྒིབ་པ་དང་བལ་བའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཚངས་པ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་ཕག་གཉིས་ན་པདྨ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དགེ་འདུན་གི་དབྱེན་བྱས་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །ཤར་ཕོགས་མ་ངན་

མེད་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པས་བྱིན་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་

ཕག་གཡས་ཟླ་བ་དང་། གཡོན་པདྨ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་བྱུང་བའི་སིག་པ་འདག་གོ །ལྷོ་ཕོགས་དི་
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ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་ཊྱིཀྐ་མདོར་བསྡུས།

མ་མེད་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆུ་ལྷ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཕག་

གཡས་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་དང་། གཡོན་ཆོས་འཆད་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །དག་བཅོམ་མ་སུན་འབྱིན་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །ནུབ་ཕོགས་གསལ་བའི་

འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆུ་ལྷའི་ལྷ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕག་གཡས་ན་

ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་དང་། གཡོན་ན་མེ་ལོང་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བྱང་ཆུབ་

པར་སེམས་ངེས་པ་ལ་གནས་པ་བསད་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །ནུབ་ཕོགས་བདེ་བ་

ཅན་གི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་བཟང་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཕག་

གཡས་པདྨ་དང་། གཡོན་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །འཕགས་པ་དང་སོབ་དཔོན་བསད་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །ནུབ་བྱང་དི་བཟང་

པོས་ཁྱབ་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཙན་དན་དཔལ་སྐུ་མདོག་དམར་

སེར་ཕག་གཡས་ཙན་དན་གི་སོང་པོ་དང་། གཡོན་དཔལ་འབས་བསྣམས་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །དགེ་འདུན་གི་ཞལ་སོར་འདུ་བ་འཕོག་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །བྱང་

ཕོགས་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟི་བརིད་

མཐའ་ཡས་སྐུ་མདོག་དམར་ལང་ཕག་གཉིས་ཀིས་ཉི་མ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །མཆོད་རེན་བཤིག་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །བྱང་ཤར་དོན་ཡོད་པའི་འཇིག་རེན་

ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔལ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕག་གཉིས་འོད་དཀར་

པོའི་དཀིལ་འཁོར་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེ་སང་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་

པའི་སིག་པ་འདག་གོ །འོག་ཕོགས་སྒིབ་པ་དང་བལ་བའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་སྐུ་མདོག་སྔོ་སྐ་ཕག་གཉིས་ཤིང་མ་ངན་མེད་པ་
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བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདོད་ཆགས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་སིག་པ་

འདག་གོ །སེང་གི་ཕོགས་སྲེད་པ་དང་བལ་བའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་སྲེད་མེད་ཀི་བུ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཕག་གཡས་རི་རབ་དང་། གཡོན་པདྨ་བསྣམས་

པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསྐལ་པ་ཁི་གཅིག་གི་སིག་པ་འདག་གོ །ཤར་ལྷོ་མེ་ཏོག་

ཆེར་རྒྱས་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་དཔལ་སྐུ་མདོག་སེར་

པོ་ཕག་གཡས་མེ་ཏོག །གཡོན་ཤིང་ཐོག་དཔལ་འབས་བསྣམས་པ་ཕག་འཆལ་

ལོ། །བསྐལ་པ་འབུམ་གི་སིག་པ་འདག་གོ །ཤར་ལྷོ་ཚངས་པས་ཁྱབ་པའི་འཇིག་

རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པས་མངོན་པར་

མཁྱེན་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕག་གཡས་པས་པདྨ་དང་། གཡོན་འོད་ཀི་ཕུང་པོ་

བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསྐལ་པ་སོང་གི་སིག་པ་འདག་གོ །ལྷོ་ཕོགས་པདྨ་

དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པདྨའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་

པས་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཕག་གཡས་པདྨ་དང་། གཡོན་ཉི་མའི་

ཕག་རྒྱ་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསྐལ་པ་བདུན་གི་སིག་པ་འདག་གོ །ལྷོ་ནུབ་ནོར་

བུ་ཡོད་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནོར་དཔལ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་

དམར་བའི་མདངས་ཅན་ཕག་རྒྱ་རིན་ཆེན་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བག་ཆགས་ཀི་

སྒིབ་པ་འདག་གོ །ནུབ་ཕོགས་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དན་པའི་དཔལ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཕག་གཡས་པོ་ཏི། གཡོན་རལ་གི་

བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལུས་ཀི་སོ་ནས་བྱས་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །ནུབ་

བྱང་མཚན་མ་མེད་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་དཔལ་ཤིན་ཏུ་



 521  

ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་ཊྱིཀྐ་མདོར་བསྡུས།

ཡོངས་གགས་སྐུ་མདོག་ལང་གུ་ཕག་གཉིས་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་

དབུའི་སེང་དུ་འདེགས་པའི་ཚུལ་ཏུ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་

འབྱུང་བ་ལ་མཉེས་པར་མ་བྱས་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །བྱང་ཕོགས་དབང་པོ་གསལ་

བའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབང་པོའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་གི་རྒྱལ་

པོ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཕག་གཡས་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་དང་། གཡོན་ན་རྒྱལ་མཚན་

བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རང་གིས་བྱས་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །བྱང་ཤར་

རོལ་པ་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོན་

པའི་དཔལ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕག་གཉིས་ས་གནོན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །གཞན་ལ་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །འོག་གི་ཕོགས་འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཕག་གཉིས་ཁབ་དང་རལ་གི་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །ང་རྒྱལ་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །ཤར་ཕོགས་

དཔལ་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གནོན་པའི་

གཤེགས་པའི་དཔལ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕག་གཡས་ས་གནོན་དང་གཡོན་མི་

འཇིགས་པའི་ཕག་རྒྱ་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕ་མ་བྱས་པའི་སིག་པ་འདག་

གོ །ནུབ་ཕོགས་སྣང་བ་བཀོད་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ནས་

སྣང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཕག་གཡས་ན་ཉི་མ་དང་། གཡོན་རིན་

པོ་ཆེའི་གང་བུ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཞན་གིས་བྱས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་

རང་བ་བྱས་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །ནུབ་ཕོགས་པདྨ་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རེན་ན། དེ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་པདྨ་རྣམ་པར་གནོན་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཕག་

གཡས་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཡོན་པདྨ་བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དམ་པའི་ཆོས་

སྤངས་པའི་ལས་བྱས་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །བྱང་ཕོགས་རི་བོ་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེན་

ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་

པོ་ཆེ་དང་པདྨའི་གདན་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པ་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་ནམ་

མཁའ་ལྟར་སྔོ་མཐིང་ཕག་གཉིས་རི་རབ་འདེགས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དམ་ཚིག་

ཉམས་པའི་སིག་པ་འདག་གོ །

དེ་དག་ལ་སོགས་པའི་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན། 

ཞེས་སོགས་ནི། གང་ཇི་སེད་ཅིག་བཞུགས་ཏེ། འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་ཞེས་པ་ནི་

རིམ་པ་ལྟར་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གི་སྐུ་ཇི་སེད་པའི་དུས་གསུམ་དུ་བཞུགས་

པས། རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །སིག་པའི་ལས་བགིས་པ་

ཞེས་སོགས་ཀིས་ཉེས་པ་རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་འགོད་པ་སོམ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་སུ་

གྱུར་པ་སོགས་བཞི་ནི། ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་། ཇི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ན། 

ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པ་དང་། དེ་རྣམས་ཤའི་མིག་གིས་མཐོང་བ་ལྟར་གསལ་བར་

གཟིགས་པས་སྤན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རང་གི་དགེ་མི་དགེ་བའི་ལས་བྱས་པ་རྣམས་ལ་

དབང་པོ་ཡོད་པས་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ཕིར་ཚད་མར་

གྱུར་པའོ། །སྔར་སིག་པ་བྱས་པ་རྣམས་ངག་ཏུ་བརོད་པའི་སོ་ནས་མཐོལ་བ་དང་། 

ལུས་ཀིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་དང་། ཕག་འཚལ་བ་སོགས་གུས་པའི་སྤོད་ལམ་གིས་

བཤགས་པ་དང་། ཡིད་ཀི་གསང་སེམས་མེད་པས་མི་འཆབ་པ་དང་། ཕིན་ཆད་
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ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་ཊྱིཀྐ་མདོར་བསྡུས།

སྲོག་ལ་བབ་ཀང་མི་བྱེད་པར། དམ་བཅའ་བ་ནི་སན་ཆད་ཀང་སོམ་པར་བགིད་

ལགས་སོ་ཞེས་པའོ། །སྦྱིན་པ་ཐ་ན་དུད་འགོའི་སྐེ་གནས་སུ་སྐེས་པ་ལ་ཟས་ཁམ་

གཅིག་ཙམ་སྦྱིན་པས་མཚོན་པའི་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་དང་། མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སོམས་

སེམས་གཏང་བ་ལ་སོགས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་བསྲུང་བ་དང་། མི་

གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཚངས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྒྱུ་བྱམས་པ་སོགས་

ཚད་མེད་བཞི་སོམ་པ་ནི། ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་སེ། དེ་ཡང་བྱམས་པ་ལ་

སོགས་པས་ཁོང་ཁོ་འཇོམས་པས་གཞན་གིས་གནོད་པ་བྱས་པ་བཟོད་པར་བྱེད་ལ། 

དེས་མཚོན་ནས་བཟོད་པ་བསོམས་པ་དང་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་ཆེད་དུ་

སྤོ་བའི་བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་དང་བ་མེད་བྱང་ཆུབ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་

གནས་པའི་བསམ་གཏན་བསོམས་པ་དང་། བ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་སོང་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ལ། དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་སོང་ཉིད་

ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཤེས་རབ་བསོམས་པ་སེ། ཕིན་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་

དགེ་ར་བསྔོ་བའོ། །

ཕུང་པོ་གསུམ་ནི། ཚོགས་བསགས་པ་དང་། སྒིབ་པ་སྦྱོང་བ་དང་། དགེ་ར་

སྤེལ་བ་དང་གསུམ་ཡིན། སིག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སོ་སོར་བཤགས་སོ། །ཞེས་པ་

གཉིས་པ་དང་། བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་རེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །ཞེས་པ་དང་པོ་

དང་། བདག་ཡེ་ཤེས་བ་ན་མེད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་གསུམ་པ་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཞེས་པས་སོབས་དང་པོ་བསན་

ཏེ། གོང་གི་སོབས་བཞི་པོ་གསུམ་པོ་དེར་འདུས་ཏེ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་ཆོས་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་གཉིས་ཀ་ཡོད་

དོ། །བདག་ཡེ་ཤེས་བ་ན་མེད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པས་རོགས་བྱང་ཐོབ་

པར་སོན་པའི་སེམས་བསྐེད་དེ་དགེ་ར་བསྔོ་བའོ། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་ལྟུང་བཤགས་ཀི་

ཊིཀྐ་མདོར་བསྡུས་པ་རོགས་སོ།།  །།

ཨོཾ་སྭ་སི། རྒྱལ་བསན་པད་ཚལ་ཕན་བདེའི་དི་བསུང་ཅན། །བཤད་སྒྲུབ་འདབ་

རྒྱས་རྣམ་གོལ་སྦྲང་རིའི་བཅུད། །འགོ་ཀུན་སྤོད་ཕིར་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་

གིང་། །ཆོས་སེ་ཆེ་ནས་ཆོས་སྦྱིན་ཆར་འདི་སྤེལ། །མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། དཔལ་ལྡན་ར་བའི་བ་མ་རིན་པོ་

ཆེ། །བདག་གི་སིང་གར་པདྨའི་སེང་བཞུགས་ལ། །བཀའ་དིན་ཆེན་པོའི་སོ་ནས་རེས་

བཟུང་སེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསོལ། །མདོ་རྒྱུད་ཀུན་གི་

ལམ་གི་གནད་རོགས་པ། །ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཤིང་བརེ་བས་འདོམས་མཛད་

པས། །རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་མ་ལུས་འཛིན་པ་ཡི། །བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ཚེ་འདི་མི་རག་ཆུ་བུར་ལྟ་བུ་དང་། །འཁོར་བ་ཆུ་ཤིང་སིང་པོ་

མེད་གཟིགས་ནས། །ལུས་ཅན་ཐར་པར་འཁིད་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག །རེ་བཙུན་བ་

མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཏང་སོམས་ས་གཞི་བྱམས་པའི་ཆུས་བརླན་

ཞིང་། །སིང་རེའི་ས་བོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ལས། །བྱང་སེམས་ལོན་ཤིང་རོགས་པའི་

འབས་བུ་མཆོག །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱོད་སྐུ་

རིགས་ལྔ་གཤེགས་མ་བཞི་ལ་སོགས། །སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་

རོགས་ཤིང་། །བོ་དམན་དོན་ཕིར་ཐ་མལ་རྣམ་པ་ཅན། །ལྷུན་གྲུབ་གཞན་དོན་མཛད་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཀུན་གི་གཞི། །དབྱེར་

མེད་ཟུང་འཇུག་རོ་རེའི་དམ་ཚིག་གིས། །མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པས་འགོ་བའི་དོན་མཛད་

པ། །ཁྱབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་སྤོས་པ་

ཀུན་བཅད་ཅིང་། །རླབས་ཆེན་སྤོད་པས་འགོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །ས་བཅུའི་དབང་

ཕྱུག་དམ་པ་རྒྱལ་བའི ་སྲས། །བོ ་གོས་རིན ་ཆེན ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

འདེབས། །གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་བལྟ་བའི་མིག་གཅིག་བུ། །རེན་འབྱུང་མཐའ་བལ་

དངོས་སུ་གཟིགས་མཛད་ཅིང་། །དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀི་གོ་འཕང་མཆོག་བརེས་

པ། །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་མཆོག་དེ་ཡིས་རེས་

བཟུང་ཐུགས་ཀི་སྲས། །བེ་ག་ར་ཡི་དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་རུ། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤོད་པས་

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས། །མ་ཏཾ་གི་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སངས་

རྒྱས་སོང་ལ་ལྷག་པར་བྱ་བ་བྱས། །རེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡིས་བྱིན་གིས་

བརླབས། །དངོས་གྲུབ་བརེས་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས། །ཏཻ་ལོ་ཤེར་བཟང་

ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགོས་ལུང་བསན་ཤར་ཕོགས་གོང་ཁྱེར་

དུ། །ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའི་སྤོད་པ་དུ་མ་སྤད། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་ཐུགས་ལ་

འཁྲུངས། །ནཱ་རོ་ཏ་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་ཡུལ་བ་མ་བརྒྱ་

ཕག་ཞབས་ལ་གཏུགས། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་སོན། །མཁས་

ཤིང་གྲུབ་པ་བརེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །སྒ་བསྒྱུར་མར་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྣམ་དག་དབང་གིས་ཐུགས་རྒྱུད་སིན་མཛད་ཅིང་། །ཟབ་ལམ་རོ་རེའི་

རྣལ་འབྱོར་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། །བཙན་ཐབས་སངས་རྒྱས་ལམ་ལ་དབང་འབྱོར་

པའི། །དབང་གི་རོ་རེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱོད་ནི་མང་དུ་ཐོས་པའི་ཕ་

རོལ་སོན། །སྒྱུ་མའི་རྣམ་ཐར་དག་ལ་མངའ་བརེས་པའི། །རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་དུ་མ་

དངོས་སུ་གཟིགས། །གད་པ་ཀིརིའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འདོམས་ཀི་སྦ་

བ་ཅང་ཤེས་ལྟར་ནུབ་ཅིང་། །དབུ་ཡི་གཙུག་ཏོར་གསལ་བར་འཕགས་པ་

སོགས། །ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་སྣོད་གྱུར་བྱ་སང་པ། །བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཞབས་
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གསང་འདུས་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱོད་ནི་མདོ་རྒྱུད་མ་ལུས་ཐུགས་སུ་ཆུད། །བསྐེད་པའི་རིམ་

ལ་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་དང་། །དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དངོས་སུ་གཟིགས་པ་ཡི། །ཚུལ་

ཁིམས་སྐབས་ཀི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཡོན་ཏན་མ་

ལུས་རོགས། །ཁྱད་པར་རིམ་ལྔའི་ལམ་ལ་སྦྱངས་པ་ཡིས། །སྲོག་རོལ་རོར་བཟླས་

མཐར་ཕིན་ཐང་སྤེ་བ། །འཕགས་པ་སྐབས་ཀི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བར་དོ་

ངོ ་སྤོད་སྒྱུ་མ་གསུམ་རྒྱུད་དང་། །མགོགས་འགོ་ཕོ ་ཉ་འཕོ་བ་གོང་འཇུག་

སོགས། །རྒྱུད་གཉིས་གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་གསེར་སིངས་པ། །གཞོན་ནུ་འོད་

ཀི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དཀིལ་འཁོར་

དུ། །ཞུགས་པ་ཙམ་གིས་ཡེ་ཤེས་དཀིལ་འཁོར་གཟིགས། །མཐའ་ཡས་ཡོན་ཏན་

མཛོད་འཛིན་དགེ་སིངས་པ། །ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐ་

མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་ལས་རིང་དུ་འཕགས། །གནས་ལུགས་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་

ཟེར་གིས། །མི་ཤེས་མུན་འཇོམས་ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་”འཚོ
1
་བ། །འཕགས་པ་འོད་ཀི་

ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་རྒྱུད་ཚིག་དོན་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད། །བདེ་

གཤེགས་བསན་པ་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །སིགས་དུས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རིན་

ཆེན་གྲུབ། །བུ་སོན་ཆོས་རེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆགས་སོགས་ཉེས་

པས་མ་གོས་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་མཐུ་སོབས་དཔག་མེད་

པས། །སྔགས་འཆང་ཀུན་གི་གཙོར་གྱུར་བ་མ་མཆོག །ཁྱུང་པོ་ལྷས་པའི་ཞབས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་རོ་རེ་འཆང་། །གདུལ་བྱའི་

1  [པར་གཞན་དུ།  མཚོ]
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རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

དོན་དུ་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་འཛིན་པ། །བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་ཞེས་ས་གསུམ་

གི། །སྐེ་དགུའི་འདེན་པ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་ནི་སྔོན་ཆད་ཉོན་

མོངས་དབང་གྱུར་པས། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོའི་ལས། །བགིས་དང་

བགིད་སལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ། །བསམ་པ་ཐག་པས་མགོན་པོ་རྣམས་ལ་

བཤགས། །དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་རེ་བཙུན་བ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་

རྒྱུད་བྱིན་གིས་རློབས། །རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་གྲུ་ཆེན་”ལམ
1
་ཞུགས་ནས། །ཀུན་

མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པར་ཤོག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གི་གསུང་ངོ་། །

1  [པར་གཞན་དུ། ནང]
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པར་བྱང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་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་སོང་ཕག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་སེངྒེའི་

རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། 

ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་

སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། ། 

ནམཿ  སམནབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ཏརེསྭཱཧཱ།
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