
བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ།

མཛད་པ་པོ། རྗེ་བོ་བཟང་གྲགས་པ།

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



༄༅། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པོའི་གནད་

བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་

ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མཛད་པ་པོ། རྗེ་བོ་བཟང་གྲགས་པ།

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



སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་དེབ་སྤྱིའི་ཨང་།
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སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟོས།

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

༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ པར་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ པར་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱས།

སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་དྲ་བྱང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིག་འབྲེལ་དྲ་བྱང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

ཞུ་དག

སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།

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


ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པ། མདོ་སྨད་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། རི་བོ་དགྗེ་ལྡན་པའི་ཆོས་

བརྒྱུད་སོལ་གཏོད་མཁན་དང་། དགའ་ལྡན་ཁི་རབས་དང་པོ་ཡིན། 

དགུང་ལོ་གསུམ་པར་རྗེ་ཀརྨ་པ་རོལ་བའི་རོ་རྗེ་ལས་དགྗེ་བསྗེན་གི་སོམ་པ་བཞྗེས་ཏྗེ་

མཚན་ལ་ཀུན་དགའ་སིང་པོ་དང་། དགུང་ལོ་བདུན་པར་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་ལས་དགྗེ་

ཚུལ་གི་སོམ་པ་བཞྗེས་ཏྗེ་མཚན་ལ་བོ་བཟང་གྲགས་པ་གསོལ། 

དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་དབུས་སུ་ཕྗེབས་ཏྗེ། རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་སོགས་ལས་མདོ་

སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལྗེགས་པར་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉྗེར་བཞིའི་སྐབས་བསྗེན་པར་

རོགས། 

དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་གི་སྐབས་འཁོར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་དང་བཅས་འོལ་ཁར་སྒྲུབ་པ་གཙོ་

བོར་མཛད། དགུང་ལོ་སོ་བདུན་པར་རིང་ཕིའི་བྱམས་པ་ཞིག་གསོ་མཛད། དགུང་ལོ་སོ་དགུ་པར་

གཉལ་གི་ལུང་རར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། 

དགུང་ལོ་ང་གཅིག་གི་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པོས་ཕག་རྗེན་བཅས་ལན་གསུམ་དུ་རྒྱ་ནག་

ཏུ་གདན་འདྗེན་ཞུས་ཀྱང་མ་ཕྗེབས། 

དགུང་ལོ་ང་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆྗེན་མོ་བཙུགས། དགུང་ལོ་ང་གསུམ་གི་

སྐབས་དགའ་ལྡན་དགོན་པ་བཏབ། 

དགུང་ལོ་ང་དགུའི་སྐབས། དགའ་ལྡན་དུ་སྟག་རྗེའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྗེལ། སོབ་མ་གྲགས་ཆྗེ་བ། 

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆྗེན། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་སོགས་མང་དུ་བྱུང་། ༡༤༡༩ 

ལོར་སྐུ་གཤྗེགས། གསུང་རོམ་ལ། བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་སོགས་པོ་ཏི་བཅུ་དགུ་བཞུགས།  



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་ཀྱི་ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤི་ནོར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་

གྗེགས་བམ་ཁི་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀྱི་འཕྗེལ་འགྱུར་དང་འགྲོགས་པའི་

མིའི་ཉྗེས་སྤོད་ཀྱི་དབང་གིས་ར་ཆྗེའི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། ལྷག་

འཕྲོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཉྗེར་ཡོད་པར་བརྗེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆྗེ་བའི་གསུང་རབ་དྗེ་དག་གཅྗེས་ཉར་བྱྗེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟོག་ཏུ་མྗེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངྗེས། དྗེ་བས་འདི་ག་སྗེར་བྱྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མོའི་རོམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀྱང་ར་ཆྗེའི་གསུང་རབ་དྗེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐོབ་ཀྱི་ཆྗེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉྗེར་བཞིན་ཡོད།

དྗེང་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདྗེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རོམ་སྒིག་བྱས་

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

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

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆྗེ་བའི་སྐོན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསྗེས་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མྗེད་པར་སོར་

འཇོག་གིས་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀྱང་གལ་ཆྗེ་ཞིང་། གལ་ཏྗེ་ནོར་བར་ངྗེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

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

འདི་ག་རོམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དྗེའི་ཡིག་

འགྲོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བྱྗེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དྗེའི་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་ཏྗེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གྗེ་མི་འད་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དྗེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

རོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རོམ་སྒིག་བྱས་པའི་དྗེབ་ཀོག་སྐབས་ངྗེས་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་དྗེ་ནི་དོ་སྣང་བྱ་
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༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ།

ཕུན་ཚོགས་དགྗེ་ལྗེགས་བྱྗེ་བས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ། །

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་རྗེ་བ་སྐོང་བའི་གསུང༌། །

མ་ལུས་ཤྗེས་བྱ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཐུགས། །

ཤཱཀྱའི་གཙོ་བོ་དྗེ་ལ་མགོས་ཕག་འཚལ། །

ཟ་མྗེད་སྟོན་པ་དྗེ་ཡི་སས་ཀྱི་མཆོག །

རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཀུན་གི་ཁུར་བསྣམས་ནས། །

གྲངས་མྗེད་ཞིང་དུ་སྤྲུལ་པས་རྣམ་རོལ་བ། །

མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཤིན་ཏུ་དཔག་པར་དཀའ་བ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །

ཇི་བཞིན་དགོངས་པ་འགྲྗེལ་མཛད་འཛམ་གིང་རྒྱན། །

༄༅། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པོའི་གནད་

བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་

ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མྗེད་ཅྗེས་ནི་ས་གསུམ་ན། །

ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །

ཤིང་ར་ཆྗེན་པོ་གཉིས་ལས་ལྗེགས་བརྒྱུད་པའི། །

ཟབ་མོའི་ལྟ་བ་རྒྱ་ཆྗེན་སྤོད་པའི་ལམ། །

མ་ནོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་གནད་བསྡུས་པའི། །

གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་མར་མྗེ་མཛད་ལ་འདུད། །

རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་མིག །

སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲོད་པའི་འཇུག་ངོགས་མཆོག །

བརྗེ་བས་བསྐོད་པའི་ཐབས་མཁས་མཛད་པ་ཡིས།།

གསལ་མཛད་བཤྗེས་གཉྗེན་རྣམས་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །

དྗེང་དུས་རྣལ་འབྱོར་བརོན་རྣམས་ཐོས་པ་ཉུང༌། །

མང་ཐོས་ཉམས་ལྗེན་གནད་ལ་མི་མཁས་ཤིང༌། །

ཕལ་ཆྗེར་གསུང་རབ་བལྟ་ལ་ཕོགས་རྗེའི་མིག །

ལུང་དོན་རིགས་པས་འབྱྗེད་པའི་མཐུ་མྗེད་པས། །

བསྟན་པའི་གནད་རྣམས་རོགས་པའི་གདམས་པ་མཆོག །

མཁས་པ་དགྗེས་པའི་ལམ་དང་བལ་མཐོང་ནས། །

ཤིང་ར་ཆྗེན་པོའི་ལམ་འདི་བཤད་པ་ལ། །

བདག་གི་ཡིད་ནི་ཀུན་ནས་སྤོ་བར་གྱུར། །
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གང་དག་ཕོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསྒིབས་ལ། །

ལྗེགས་ཉྗེས་འབྱྗེད་པའི་བོ་ཡི་མཐུ་ལྡན་ཞིང༌། །

དལ་བའི་རྗེན་བཟང་དོན་ལྡན་བྱྗེད་འདོད་པའི། །

སྐལ་ལྡན་དྗེ་རྣམས་རྗེ་གཅིག་བསྒིམས་ཏྗེ་ཉོན། །

འདིར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་བསྡུས་པ། ཤིང་ར་ཆྗེན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མྗེད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སོལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་སར་འགྲོ་

བའི་སྐྗེ་བོ་མཆོག་གི་ཆོས་ལུགས། སྐྗེས་བུ་གསུམ་གིས་ཉམས་སུ་བང་བའི་རིམ་པ་

ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མྗེད་པར་བསྡུས་པ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་སྒོ་ནས་སྐལ་

བ་དང་ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འཁིད་པའི་ཚུལ་ནི་གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་

སོ། །དྗེ་ལ་དཔལ་ནཱ་ལྗེནྡྲའི་མཁས་པ་རྣམས་ནི་སོབ་དཔོན་གི་ངག་དག་པ་དང༌། 

སོབ་མའི་རྒྱུད་དག་པ་དང༌། བཤད་བྱའི་ཆོས་དག་པ་སྟྗེ། དག་པ་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་

ཆོས་འཆད་པར་བཞྗེད་ལ། དུས་ཕིས་ནི་བི་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལར་བསྟན་པ་དར་བས། 

དྗེའི་མཁས་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་རོམ་པ་པོའི་ཆྗེ་བ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཆྗེ་བ་དང༌། དྗེ་ཇི་ལྟར་

བཤད་ཅིང་ཉན་པའི་ཚུལ་གསུམ་སྔོན་དུ་གལ་ཆྗེ་བར་བཞྗེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་

བར་གྲགས་པ་ལས་འདིར་ནི་ཕི་མ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཁིད་ལ་བཞི། ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པར་

བསྟན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པོའི་ཆྗེ་བ་བསྟན་པ་དང༌། གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསྐྗེད་

པའི་ཕིར་ཆོས་ཀྱི་ཆྗེ་བ་བསྟན་པ་དང༌། ཆྗེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ལ་ཉན་

བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། གདམས་པ་དངོས་ཀྱིས་སོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀྲི་བའི་རིམ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པའོ།།

ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པོའི་ཆེ་བ་བསྟན་པ།

དང་པོ་མཛད་པ་པོ་ནི། གདམས་ངག་འདི་སྤིར་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས་མཛད་

པའི་མངོན་པར་རོགས་པའི་རྒྱན་གི་གདམས་ངག་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འདིའི་གཞུང་

ནི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒོན་མ་ཡིན་པས་དྗེ་མཛད་པ་པོ་ཉིད་འདིའི་ཡང་མཛད་པ་

པོའ།ོ །དྗེ་ཡང་སོབ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་དི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་མཚན་གཞན་དཔལ་ལྡན་ཨ་

ཏི་ཤ་ཞྗེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་སྟྗེ། དྗེའི་ཆྗེ་བ་ལ་གསུམ། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པར་སྐྗེ་བ་བཞྗེས་པའི་ཚུལ། རྗེན་དྗེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྗེས་པའི་ཚུལ། བརྗེས་ནས་

བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ་ལོ།།

རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྐེ་བ་བཞེས་པའི་ཚུལ།

དང་པོ་ནི། ལོ་ཙཱ་བ་ཆྗེན་པོ་ནག་ཚོས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ལས། 

ཤར་ཕོགས་ཟ་ཧོར་ཡུལ་མཆོག་ན། །དྗེ་ན་གྲོང་ཁྱྗེར་ཆྗེན་པོ་ཡོད། །བི་ཀྲ་མ་ནི་པཱུ་ར་

ཡིན། །དྗེ་ཡི་དབུས་ན་རྒྱལ་པོའི་ཁབ། །ཕོ་བང་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡོད། །གསྗེར་གི་

རྒྱལ་མཚན་ཅན་ཞྗེས་བྱ། །ལོངས་སྤོད་མངའ་ཐང་འབྱོར་པ་ནི། །རྒྱ་ནག་སྟོང་ཁུན་

རྒྱལ་པོ་འད། །ཡུལ་དྗེའི་རྒྱལ་པོ་དགྗེ་བའི་དཔལ། །བཙུན་མོ་དཔལ་མོ་འོད་ཟྗེར་

ཅན། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་སས་གསུམ་མངའ། །པདྨའི་སིང་དང་ཟ་བའི་

སིང༌། །དཔལ་གི་སིང་པོ་ཞྗེས་བྱ་འོ། །རྒྱལ་བུ་པདྨའི་སིང་པོ་ལ། །བཙུན་མོ་ལྔ་ཡོད་

སས་ནི་དགུ། །སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་བསོད་ནམས་དཔལ། །ད་ལྟའི་དུས་ན་མཁས་པ་ཆྗེ། །དྷ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ན་ཤྲི་ཞྗེས་བྱ་བར་གྲགས། །ཆུང་བ་དཔལ་གི་སིང་པོ་ནི། །དགྗེ་སོང་བིརྱཱ་ཙནྡྲ་

ཡིན། །འབིང་པོ་ཟ་བའི་སིང་པོ་ནི། །ད་ལྟ་བ་མ་རྗེ་བཙུན་ཡིན། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

རོ།།

རེན་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརེས་པའི་ཚུལ།

ཡོན་ཏན་བརྗེས་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། མང་དུ་མཁྱྗེན་པ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་བརྗེས་

པའི་ཚུལ། ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྗེས་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། བསྟོད་པ་ལས། ལོ་ནི་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ན། །སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་

དང༌། །བཟོ་ཡི་གནས་ནི་ཐམས་ཅད་དང༌། །ལྗེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་དང་ནི། །ཚད་

མ་ཀུན་ལ་མཁས་པ་ལགས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉྗེར་གཅིག་ཚུན་ལ་ཕི་པ་དང་

ནང་པའི་རིག་པའི་གནས་ཐུན་མོང་བ་སྒ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ། བཟོ་དང་གསོ་

བ་རིག་པ་བཞི་ལ་སྦྱངས་པས་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་གྱུར་ཏོ།།

ཁྱད་པར་དུ་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཞྗེས་པའི་ཚེ། རིགས་ཐིགས་ཚར་གཅིག་གསན་པས་

ཕི་རོལ་པའི་རོག་གྗེ་བ་མཁས་པར་གྲགས་པ་ཞིག་དང་བརད་པས་དྗེ་ཕམ་པར་

མཛད་པས་སན་པའི་གྲགས་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་སོ་ཞྗེས་གྲོ་ལུང་པ་ཆྗེན་པོ་གསུང་

ངོ་། །དྗེ་ནས་རི་ནག་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣལ་འབྱོར་གི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཀྱྱཻ་རོ་

རྗེའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་རོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས་ལུང་བསྟན་པ་ཐོབ་པའི་བ་མ་རཱ་ཧུ་ལ་

གུཔྟ་ལ་དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཞུས་ཤིང༌། གསང་མཚན་ཡྗེ་ཤྗེས་གསང་བའི་

རོ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་བར་བཏགས་ཏྗེ་དགུང་ལོ་ཉྗེར་དགུ་ཚུན་ཆད་ལ་དངོས་གྲུབ་བརྗེས་

པའི་བ་མ་དུ་མའི་སྤན་སྔར་རོ་རྗེའི་ཐྗེག་པ་ལ་སྦྱངས་པས་གཞུང་དང་གདམས་ངག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མ་ལུས་པ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཏྗེ། གསང་སྔགས་ལ་ང་ཉིད་མཁས་སོ་སམ་དུ་

དགོངས་པ་བྱུང་བ་ན། ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྔགས་ཀྱི་གྗེགས་བམ་སྔར་མཐོང་མ་

མོང་བ་མང་པོ་མནལ་ལམ་དུ་བསྟན་ནས་ཐུགས་རྒྱལ་བཅག་གོ །དྗེ་ནས་བ་མ་དང་

ཡི་དམ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་དང་རྨི་ལམ་ཅི་རིགས་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་བསྟན་པ་དང་

འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་འབྱུང་བར་བསྐུལ་བ་ལ་བརྗེན་ནས། བསྟོད་པ་

ལས། ཁྱོད་ཀྱི་མཁན་པོ་སྦྱོར་ལམ་པ། །ཡིན་པར་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་གྲགས། །ཞྗེས་

འབྱུང་བ་ལྟར། ཕལ་ཆྗེན་སྗེ་པའི་གནས་བརན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྗེན་པོ་ཤཱི་ལ་རཀི་

ཏ་ཞྗེས་བྱ་བ་སྦྱོར་བའི་ལམ་གི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་བརྗེས་པ་ཞིག་ལ་མཁན་པོ་མཛད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟྗེ། མཚན་ཡང་དཔལ་

མར་མྗེ་མཛད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞྗེས་བཏགས་སོ། །དྗེ་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་གི་བར་དུ་

མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐྗེག་པའི་ནང་རིག་པའི་སྗེ་སྣོད་གོང་འོག་རྣམས་ལ་སྦྱངས་ཤིང༌། ཁྱད་

པར་དུ་བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་བ་མ་དྷརྨ་རཀི་ཏའི་སྤན་སྔར་ཨོ་ཏན་ཏ་པཱུ་

རིར་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་གསན་ནོ། །ར་བའི་སྗེ་བཞིའི་གཞུང་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་

སྗེ་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་ལྗེན་ལ་སོགས་པ་བང་དོར་གི་ཆ་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྱང་མ་

འདྗེས་པར་མཁྱྗེན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ན་རང་དང་གཞན་གི་སྗེ་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་

ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པས་ན་ལུང་གི་བསྟན་པའི་གནད་ཐམས་ཅད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡིན་ནོ།།

རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྗེས་པའི་ཚུལ་ནི། སྤིར་རྒྱལ་བའི་ལུང་གི་བསྟན་པ་

ཐམས་ཅད་སྗེ་སྣོད་རིན་པོ་ཆྗེ་གསུམ་དུ་འདུ་བས། རོགས་པའི་བསྟན་པའང་བསབ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པ་རིན་པོ་ཆྗེ་གསུམ་དུ་འདུ་དགོས་སོ། །དྗེ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་བསབ་པ་ནི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་དང་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེན་དུ་

གསུང་རབ་དགོངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་ལས་ལན་དུ་མར་བསྔགས་པས་ན། ཐོག་

མར་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་བསབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་

དགོས་སོ། །

དྗེ་ལ་གསུམ་ལས། སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་ནི། 

བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་ནི་ཉན་ཐོས་ཐྗེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །ཚུལ་ཁིམས་གཡག་རྔ་

བཞིན་དུ་སྲུང་མཛད་ཅིང༌། །ཚངས་སྤོད་དཔལ་དང་ལྡན་པའི ་དགྗེ ་སོང་

མཆོག །གནས་བརན་འདུལ་བ་འཛིན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྗེས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

དགྗེ་སོང་གི་སོམ་པ་མནོས་ནས་རྔ་རིད་ལ་ཆགས་པའི་གཡག་གིས་རྔ་མ་ཉག་མ་རྗེ་

རྗེ་ཤིང་ལ་ཐོགས་པ་ན། རྔོན་པས་སོག་དང་འཕྲལ་བར་མཐོང་ན༌ཡང་སོག་དང་

བསོས་ཏྗེ་རྔ་མ་མི་གཅོད་པར་བསྲུང་བ་ལྟར། ཁས་བངས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་ཆྗེན་

པོ་ལྟ་ཅི་སྨོས། བསབ་པའི་གཞི་ཕྲ་མོ་རྗེ་རྗེ་ཡང་སོག་དང་བསོས་ནས་བསྲུངས་པས་

གནས་བརན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྗེན་པོར་གྱུར་ཏོ་ཞྗེས་བསྟོད་པ་ལྟར་རོ། །

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་ནི་ཕ་རོལ་

ཕིན་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་གྱུར་ཅིང༌། །བྱང་ཆུབ་

ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་རྣམས་མི་གཏོང་བ། །བོ་ལྡན་སིང་རྗེ་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེའི་ར་བ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྦྱོང་

བའི་གདམས་པ་མང་པོ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་གསྗེར་གིང་པ་བསྟྗེན་ནས་རྗེ་བཙུན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བྱམས་པ་དང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ནས་ཐོགས་མྗེད་དང་ཞི་བ་ལྷ་ལ་བརྒྱུད་པའི་

གདམས་པ་མཆོག་ལ་རིང་དུ་སྦྱངས་པ་ལས། བསྟོད་པ་ལས། རང་དོན་ཡལ་བར་

དོར་ནས་གཞན་གི་དོན། །ལྷུར་མཛད་དྗེ་ནི་བདག་གི་བ་མ་ལགས། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་

ལྟར། བདག་པས་གཞན་གཅྗེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཤིང༌། 

སྨོན་པའི་སྗེམས་དྗེས་ཀུན་ཏུ་དངས་པའི་འཇུག་པའི་སྗེམས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་

སྤོད་པ་རླབས་ཆྗེ་བ་ལ་སོབ་པར་ཁས་བངས་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་བསབ་པ་ལ་

སོབ་པའི་སྤོད་པ་བཟང་པོས་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་

འདའ་བར་མཛད་དོ།།

རོ་རྗེའི་ཐྗེག་པའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་ནི་རོ་རྗེའི་ཐྗེག་

པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །རང་ལྷར་གཟིགས་ཤིང་རོ་རྗེའི་ཐུགས་དང་ལྡན། །རྣལ་

འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་པ། །སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གི་ལུས་ལྷར་གཟིགས་པའི་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་

དང༌། རོ་རྗེའི་ཐུགས་རོགས་པའི་རིམ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་ལྡན་པས་རྣལ་འབྱོར་

པའི་གཙོ་བོ་ཞྗེས་སྤིར་བསྟོད་ཅིང༌། ཁྱད་པར་དུ་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་

བར་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བའང༌། བསྟོད་པ་ལས། དན་དང་ཤྗེས་བཞིན་

ལྡན་པ་ཡིས། །ཚུལ་ཁིམས་མ་ཡིན་ཡིད་མི་མཛད། །བག་ཡོད་དན་དང་གཡོ་སྒྱུ་

མྗེད། །ལྟུང་བའི་ཉྗེས་པས་ཁྱོད་མ་གོས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེ་ལྟར་སོམ་པ་

གསུམ་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་བསབ་པ་རྣམས་ཁས་ལྗེན་པ་ལ་དཔའ་བ་ཙམ་མིན་པར་

ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་པའི་རྗེས་སུ་འབངས་ཏྗེ་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བསྲུང་ཞིང༌། བརྒྱ་ལ་ཅུང་ཟད་འདས་ནའང་མྱུར་བ་མྱུར་བར་རང་རང་གི་ཕིར་

བཅོས་ཀྱི་ཆོ༌གས་དག་པར་བྱྗེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་ནི། གསུང་རབ་ཀྱི་གནད་

ཤྗེས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྗེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པར་ཤྗེས་པར་བྱས་

ལ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བསབ་པར་བྱའོ།།

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཐུན་མོང་བ་ནི། ཞི་

གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བ་བརྗེས་ཤིང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་ནི། བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་མངའ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་རིག་

པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤོད་པ་ལོ་དྲུག་གམ་གསུམ་དུ་མཛད་ཅིང༌། དྗེའི་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་དུ་

མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་བངས་པ་གསན་ནས་ཐུགས་ལ་བཟུང་བའང་ཡོད་

དོ། །ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཐུན་མོང་བ་ནི། ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབྗེལ་

བའི་ལྷག་མཐོང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྗེས་ཤིང༌། ཐུན་མོང་མིན་པ་ནི། རོགས་པའི་

རིམ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་བརྗེས་པ་སྟྗེ། བསྟོད་པ་ལས། གསང་སྔགས་

ཐྗེག་པའི་གཞུང་ལྟར་ན། །སྦྱོར་བའི་ལམ་པ་ཡིན་པར་གསལ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ།།

ཡོན་ཏན་བརེས་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ།

བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་པ་ལ་གཉིས། རྒྱ་གར་དུ་མཛད་ཚུལ་དང༌། བོད་དུ་

མཛད་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། དཔལ་རོ་རྗེའི་གདན་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པོའི་ཕོ་བང་དུ་མུ་སྟྗེགས་ཀྱི་སྨྲ་

བ་ངན་པ་ལན་གསུམ་དུ་ཆོས་ཀྱིས་ཕམ་པར་མཛད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བཟུང་ཞིང༌། རང་གི་སྗེ་པ་གོང་འོག་གི་བསྟན་པ་ལ༌ཡང་མ་རོགས་པ་དང་ལོག་པར་

རོག་པ་དང་ཐྗེ་ཚོམ་གི་དི་མ་ངན་པ་རྣམས་བསལ་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་

པས། སྗེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ཕོགས་རིས་མྗེད་པར་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཛིན་ཏྗེ། 

བསྟོད་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པོའི་ཕོ་བང་དུ། །ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིང་འཚོགས་པ་

ན། །རང་དང་གཞན་གི་སྗེ་པ་ཡི། །གྲུབ་མཐའ་ངན་པའི་རོལ་བ་ཀུན། །སྗེང་གྗེའི་ང་

རོའི་སྒ་སྐད་ཀྱིས། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་ཀད་པ་འགྗེམས། །ཞྗེས་དང༌། ཨོ་ཏན་ཏ་ཡི་པཱུ་

རི་ན། །རབ་བྱུང་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྗེད་དང་གསུམ། །བི་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ༌ན། །རབ་བྱུང་བརྒྱ་

ཕྲག་མ་ལོངས་ཙམ། །ར་བའི་སྗེ་བཞི་ཚང་བར་བཞུགས། །སྗེ་པའི་ཁྗེངས་དྗེགས་

ཁྱོད་མི་མཛད། །མ་ག་དྷ་ཡི་ཡུལ་གི་ནི། །གནས་གཞི་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྟོན་

པའི་འཁོར་ནི་བཞི་པོ་ཡི། །ཀུན་གི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྱུར། །ཁྱོད་ནི་སྗེ་པ་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྱི། །ཀུན་གི་སྤི་ལ་བཞུགས་པས་ན། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནི་ལུང་ཡང་

ལྗེན། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ།།

བོད་དུ་མཛད་ཚུལ་ནི། ལྷ་བ་མ་ཁུ་དབོན་གིས་ལོཙྪ་བ་རྒྱ་བརོན་སྗེང་དང་ནག་

ཚོ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་རྒྱ་གར་དུ་བརངས་ཏྗེ་འབད་པ་ཆྗེན་

པོས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྤན་འདྗེན་བཏང་བས། བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་རིང་ལ་སྤན་འདོངས་

ཏྗེ་མངའ་རིས་སྟོད་དུ་ཕག་ཕྗེབས་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་དག་ཏྗེར་མཛད་

པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་

ནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་རིམ་པར་དིལ་བའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒོན་མ་མཛད་

པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དྗེ། དྗེ་ཡང་མངའ་རིས་སུ་ལོ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གསུམ། སྗེ་ཐང་དུ་ལོ་དགུ། དབུས་གཙང་གཞན་དུ་ལོ་ལྔའི་བར་དུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་བསྟན་ནས། བསྟན་པའི་

སོལ་ནུབ་པ་རྣམས་གསར་དུ་བཙུགས། སོལ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་རྣམས་འཕྗེལ་བར་

མཛད། ལོག་པར་རོག་པའི་དི་མས་སྦགས་པ་རྣམས་ལྗེགས་པར་བསལ་ཏྗེ། བསྟན་

པ་རིན་པོ་ཆྗེ་དི་མ་དང་བལ་བར་མཛད་དོ། །སྤིར་ན་གངས་རིའི་ཁོད་དུ་བསྟན་པ་སྔ་

དར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་འཚོ་དང་པདྨ་སམྦྷ་བས་བསྟན་པའི་སོལ་བཙུགས་པ་ལ། 

སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་གོ་བ་གནད་དུ་མ་སོང་བ་ལ་བརྗེན་ནས་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ལ་སྐུར་ཞིང་

ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་འགོག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཧྭ་ཤང་གིས་བསྟན་པ་

འགྲིབས་པར་བྱས་པ། སོབ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་ཀ༌མ་ལ་ཤཱི་ལས་ལྗེགས་པར་བཀག་ནས་

རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པས་སྐུ་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ལ། ཕི་དར་ལ་རྒྱུད་སྗེའི་

དོན་ལོག་པར་བཟུང་བ་ལ་བརྗེན་ནས་པཎི་ཏ་དང་རྣལ་འབྱོར་པར་རློམ་པ་འགའ་

ཞིག་གིས་བསྟན་པའི་ར་བ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནོད་པ་ཆྗེན་པོ་བྱས་པ། སྐྗེས་བུ་

དམ་པ་འདིས་ལྗེགས་པར་བཀག་ཅིང༌། གཞན་ཡང་ལོག་པར་བཟུང་བ་རྣམས་ནུབ་

པར་བྱས་ནས། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་བསྟན་པ་འཕྗེལ་བར་མཛད་པས་ཁ་བ་ཅན་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་སྐུ་དིན་གིས་ཁྱབ་པར་མཛད་དོ།།

དྗེ་ལྟར་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱྗེད་པའི་གཞུང་རོམ་པ་ལ༌ཡང་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ཡོད་དྗེ། འདི་ལྟར་ཤྗེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་

མཁས་པ་དང༌། དྗེ་དག་གི་དོན་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས་བཟུང་སྟྗེ་དམ་པ་བར་མ་ཆད་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མན་ངག་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཡི་དམ་གི་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་ནས་གསུང་གི་གནང་བ་

ཐོབ་པའོ། །འདི་དག་རྗེ་རྗེས་ཀྱང་གཞུང་རོམ་པར་ནུས་ན་གསུམ་ག་ཚང་ན་ཆྗེས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་འདི་ལ་ནི་གསུམ་ག་

མངའོ། །དྗེ་ལ་ཡི་དམ་གིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ནི། བསྟོད་པ་ལས། དཔལ་ལྡན་དགྗེས་

པའི་རོ་རྗེ་དང༌། །དམ་ཚིག་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་དང༌། །དཔའ་བོ་འཇིག་རྗེན་དབང་

ཕྱུག་དང༌། །ཇོ་མོ་རྗེ་བཙུན་སྒོལ་མ་སོགས། །ཞལ་གཟིགས་གནང་བ་ཐོབ་པས་

ན། །རྨི་ལམ་ན་འམ་མངོན་སུམ་དུ། །ཟབ་པ་དང་ནི་རྒྱ་ཆྗེ་བའི། །དམ་ཆོས་རག་ཏུ་

གསན་པ་ལགས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ། ཐྗེག་པ་ཐུན་མོང་

བ་དང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་བརྒྱུད་པ་གཉིས། དྗེ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་གསང་སྔགས་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་ལྟ་བའི་བརྒྱུད་པ་དང་སྤོད་པའི་བརྒྱུད་པ་གཉིས། ཕི་མ་ལ་

བྱམས་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་འཇམ་དབྱངས་ནས་བརྒྱུད་པ་སྟྗེ་བརྒྱུད་པ་གསུམ་

མོ། །གསང་སྔགས་ལ༌ཡང་བརྒྱུད་པ་ལུགས་ལྔ་དང༌། གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའི་བརྒྱུད་

པ་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་དང་གདམས་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་བརྒྱུད་པ་ལ་སོགས་

པ་བརྒྱུད་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞིང་། དངོས་སུ་གསན་པའི་བ་མ་ནི། བསྟོད་པ་ལས། 

རག་ཏུ་བསྟྗེན་པའི་བ་མ་ནི། །ཤཱནི་པ་དང་གསྗེར་གིང་པ། །བྷ་ད་བོ་དྷི་ཛྙ་ན་

ཤྲི། །དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་མང་པོ་དང༌། །ཁྱད་པར་དུ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས། །གཅིག༌ནས་

གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཡི། །ཟབ་པ་དང་ནི་རྒྱ་ཆྗེ་བའི། །གདམས་པ་ཁྱོད་ལ་མངའ་བ་

ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྗེ། དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་བ་མ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པར་

གྲགས་ཤིང་གཞན་ཡང་མང་ངོ་། །རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ནི་བཤད་ཟིན་
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ཏོ། །དྗེའི་ཕིར་སོབ་དཔོན་འདིས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ལྗེགས་པར་གཏན་ལ་

འབྗེབས་ནུས་སོ།།

དྗེ་ལྟ་བུའི་སོབ་དཔོན་འདི་ལ་རྒྱ་གར་ཁ་ཆྗེ་ཨུ་རྒྱན་བལ་པོ་བོད་རྣམས་ན་སོབ་

མ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང༌། གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་གར་ན་ཇོ་བོ་དང་མཁྱྗེན་པ་

མཉམ་པའི་པཎི་ཏ་ཆྗེན་པོ་བི་ཏོ་པ། དྷརྨ་ཨ་ཀཱ་ར་མ་ཏི། དབུ་མ་སྗེངྗེ། སའི་སིང་པོ་

སྟྗེ་བཞི། ཁ་ཅིག་བཤྗེས་གཉྗེན་གསང་བ་དང་ལྔར་ཡང་བྱྗེད་དོ། །མངའ་རིས་ནས་

ལོཙྪ་བ་རིན་ཆྗེན་བཟང་པོ། ནག་ཚོ་ལོཙྪ་བ། ལྷ་བ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད། གཙང་ནས་

འགར་དགྗེ་བ་དང་འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས། ལྷོ་བག་ནས་ཆག་པ་ཁི་མཆོག་དང་

དགྗེ་བ་སྐོང༌། ཁམས་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆྗེན་པོ། དགོན་པ་བ། ཤྗེས་རབ་རོ་རྗེ། 

ཕག་དར་སྟོན་པ། དབུས་ནས་ཁུ་རྔོག་འབོམ་གསུམ་བྱུང་ངོ་། །དྗེ་དག་གི་ནང་ནས་

ཀྱང་བ་མ་ཉིད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཆྗེན་པོ་ནི་སྒོལ་མས་

ལུང་བསྟན་པའི་འབོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་སོ། །འདི་དག་ནི་མཛད་པ་

པོའི་ཆྗེ་བ་མདོར་བསྡུས་པ་སྟྗེ་རྒྱས་པར་རྣམ་ཐར་གི་ཡི་གྗེ་ཆྗེན་མོ་རྣམས་སུ་ཤྗེས་

པར་བྱའོ།།

གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསྐེད་པའི་ཆོས་ཀི་ཆེ་བ་བསྟན་པ།

ཆོས་ཀྱི་ཆྗེ་བ་བསྟན་པ་ལ། ཆོས་ནི་གདམས་ངག་འདིའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་

གི་སྒོན་མའོ། །ཇོ་བོས་མཛད་པའི་གཞུང་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་ར་བ་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ནི་ལམ་སྒོན་ཡིན་ཏྗེ། མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀའི་གནད་བསྡུས་ནས་སྟོན་

པས་བརོད་བྱ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང༌། སྗེམས་འདུལ་བའི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་བྱས་
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པས་ལག་ཏུ་བང་བདྗེ་བ་དང༌། ཤིང་ར་ཆྗེན་པོ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་མཁས་པའི་བ་མ་

གཉིས་ཀྱི་གདམས་པས་བརྒྱན་པས་ལུགས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའོ།།

གཞུང་དྗེའི་གདམས་ངག་གི་ཆྗེ་བ་ལ་བཞི། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མྗེད་དུ་

རོགས་པའི་ཆྗེ་བ། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བའི་ཆྗེ་བ། རྒྱལ་

བའི་དགོངས་པ་བདྗེ་བག་ཏུ་རྗེད་པའི་ཆྗེ་བ། ཉྗེས་སྤོད་ཆྗེན་པོ་རང་འགགས་སུ་འགྲོ་

བའི་ཆྗེ་བའོ།།

བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རོགས་པའི་ཆེ་བ།

དང་པོ་ལ། བསྟན་པ་ནི། ཤྗེས་རབ་སྒོན་མྗེའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་པ་ལས། བསྟན་པ་

ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། ལྷ་དང་མི་བདུད་རིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་

ཤྗེས་པར་བྱ་བ་དང་སང་བར་བྱ་བ་དང་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་དང་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་

དག་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པ་སྟྗེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཅྗེས་བྱ་བ་

ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་བས་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་ཇི་སྗེད་པའོ། །དྗེ་

ཐམས་ཅད་འགལ་བ་མྗེད་པར་རོགས་པ་ནི། འདིར་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་

ལམ་དུ་གོ་བ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་ལམ་གི་གཙོ་བོ། ཁ་ཅིག་ནི་ལམ་གི་ཡན་ལག་ཅི་

རིགས་པར་འགྱུར་བའོ། །དྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བཞྗེད་དོན་ནི་

འཇིག་རྗེན་གི་དོན་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གདུལ་བྱ་ཡང་རིགས་ཅན་གསུམ་ག་རྗེས་སུ་

འཛིན་དགོས་པས་དྗེ་དག་གི་ལམ་ལ་བསབ་དགོས་ཏྗེ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འགྲྗེལ་

ལས། རང་ཉིད་ངྗེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པར་འདོད་པ་ཡིས། །རག་

ཏུ་འཁྲུལ་པ་མྗེད་པར་ནི། །མཁས་རྣམས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན། །ཞྗེས་དང་། རྣམ་
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འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། ཐབས་བྱུང་དྗེ་རྒྱུ་ལོག་གྱུར་པ། །དྗེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་

ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རང་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ངྗེས་ན་གཞན་ལ་བསྟན་པར་

མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཤྗེས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་

བཞྗེད་དོན་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་ཐབས་ཡིན་པར། མ་ཕམ་པས། འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བྱྗེད་རྣམས་

ལམ་ཤྗེས་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རྗེན་དོན་སྒྲུབ་མཛད་པ་གང༌། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། 

རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལས་ཀྱང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་

གང་ཡིན་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་

གང་ཡིན་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྐྗེད་པར་བྱ་ཞིང་ལམ་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པར་

བྱའོ། །དྗེ་དག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱ་ཞིང་དྗེ་དག་གི་ལམ་གི་བྱ་བ་ཡང་བྱ་ལ། 

ཞྗེས་གསུངས་པས། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐྗེག་དམན་གི་སྗེ་སྣོད་ལ་

བསབ་པར་མི་བྱའོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་འགལ་བའི་རགས་སོ།།

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ལམ་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མིན་པ་

གཉིས་ཡོད་ལ། ཐུན་མོང་བ་ནི། ཐྗེག་དམན་གི་སྗེ་སྣོད་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཡིན་

པས་དྗེ་དག་དོར་བྱར་ག་ལ་འགྱུར། དྗེས་ན་རང་གཅིག་པུ་ཞི་བདྗེ་དོན་གཉྗེར་ལ་

སོགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཅན་འགའ་རྗེ་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐྗེག་ཆྗེན་པས་

ཀྱང་ཉམས་སུ་བང་དགོས་པས། བྱང་སྗེམས་རྣམས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྗེ་སྣོད་

ལས་ཐྗེག་པ་གསུམ་ག་རྒྱ་ཆྗེར་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྗེ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་སྐོན་ཕོགས་རྗེ་ཟད་པ་དང་ཡོན་ཏན་

ཕོགས་རྗེ་རོགས་པ་མིན་གི། སྐོན་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཡོན་ཏན་གི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རིགས་མཐའ་དག་རོགས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་བསྒྲུབ་པའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ཡང་སྐོན་མཐའ་

དག་འགོག་ཅིང་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་བསྐྗེད་པས་ན། ཐྗེག་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

སངས་རོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་དུ་འདུ་བ་

ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་

གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་འདུ་སྟྗེ། སྐོན་སྣ་རྗེ་ཟད་པའམ་ཡོན་ཏན་སྣ་རྗེ་བསྐྗེད་པ་མིན་

པའི་ཐུབ་པའི་གསུང་མྗེད་པའི་ཕིར་དང༌། དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐྗེག་ཆྗེན་པས་མི་

བསྒྲུབ་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྗེ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོར་འཇུག་པ་

ལ་ཐྗེག་དམན་གི་སྗེ་སྣོད་ནས་བཤད་པའི་ལམ་རྣམས་དགོས་ནའང༌། རོ་རྗེའི་ཐྗེག་

པར་འཇུག་པ་ལ་ནི་ཕར་ཕིན་གི་ཐྗེག་པའི་ལམ་རྣམས་ཐུན་མོང་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། 

ལམ་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེ་ན། འདི་ཡང་ཆྗེས་མི་རིགས་ཏྗེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་

ལམ་གི་ངོ་བོ་ནི་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང༌། སྤོད་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་དྲུག་ལ་སོབ་པར་འདུ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྟྗེན་དགོས་

པར་དཔལ་རོ་རྗེ་རྗེ་མོ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། འཚོ་བའི་སོག་གི་ཕིར་ཡང་ནི། །བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་ནི་དོར་མི་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་སྤོད་པ་ནི། །ནམ་ཡང་དོར་བར་

མི་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་དུ་མར་གསུངས་

སོ། །རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མྗེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་སྐབས་དུ་མར་ཡང་ཐུན་

མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོམ་པ་གཉིས་གཉིས་གཟུང་དགོས་པར་གསུངས་

ལ། སྔ་མ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། སོམ་པ་བཟུང་བ་ནི་

ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ་སོབ་པར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཁས་བངས་པ་ཡིན་པས། སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་བསབ་པ་ལ་སོབ་པར་ཁས་བངས་པ་

བཞིན་དུ་སོབ་པ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐྗེག་པ་ལ༌ཡང་མྗེད་པའི་

ཕིར་དང༌། རོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་དང་སམྦུ་ཊི་དང་རོ་རྗེ་རྗེ་མོ་རྣམས་སུ། ཕི་དང་གསང་བ་

ཐྗེག་པ་གསུམ། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་མ་ལུས་གཟུང༌། །ཞྗེས་འོད་དཔག་མྗེད་ཀྱི་དམ་

ཚིག་གཟུང་བའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་སྔགས་ཀྱི་སོམ་པ་འཛིན་པ་ན་ཁས་བང་

དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་དག་ལ་གནང་བཀག་མི་འད་བའི་ཆ་ཐན་ཐུན་མཐོང་ནས་

ཚ་གྲང་ལྟར་ཐམས་ཅད་དུ་འགལ་བར་འཛིན་པ་ནི་རོག་པ་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་གསལ་

ལོ། །

དྗེ་ལྟར་ན་དམིགས་བསལ་ཅན་གི་གནང་བཀག་འགའ་རྗེ་མ་གཏོགས་པ་

གསུང་རབ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པས་ཐྗེག་པ་གསུམ་མམ་ལམ་ལྔ་ལྟ་བུ་གོང་མ་

གོང་མར་འཇུག་པ་ན་ཐྗེག་པ་དང་ལམ་འོག་མ་འོག་མའི་ཡོན་ཏན་གི་རིགས་ཚང་བ་

དགོས་སོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལམ་ནི། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལས། རྒྱལ་བ་འདས་དང་

མ་བྱོན་ད་ལྟར་གང་བཞུགས་པ། །ཀུན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་འདི་ཡིན་གཞན་མ་

ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་སུ་བགྲོད་པའི་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་ལྟ་བུ་

ཡིན་པས་དོར་དུ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ཉིད་རོ་རྗེའི་ཐྗེག་པ་ལས་ཀྱང་མང་དུ་བཀའ་སྩལ་

པས་ན་མདོ་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་ལམ་ཐུན་མོང་བའོ། །དྗེའི་སྟྗེང་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་

ལམ་ཐུན་མོང་མིན་པ་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དང་རིམ་པ་གཉིས་འཁོར་

དང་བཅས་པ་བསྣན་པས་སངས་རྒྱས་སུ་བགྲོད་པ་མྱུར་བ་ཡིན་གི༌ལམ་ཐུན་མོང་

བ་དོར་ན་ནི་ནོར་བ་ཆྗེན་པོའོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་གོ་བ་མ་རྗེད་ན་ཆོས་རྗེ་རྗེ་ལ་ངྗེས་པ་ལྟར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྣང་རྗེ་རྗེད་པ་ན་གཞན་རྣམས་སོང་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་ཐྗེག་པ་གོང་མ་ལ་མོས་པ་ལྟར་

སྣང་ཞིག་སྐྗེས་པ་ན་རིམ་པ་ལྟར་ཐྗེག་དམན་གི་སྗེ་སྣོད་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་

སོང་ཞིང༌། སྔགས་ལ༌ཡང་རྒྱུད་སྗེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་སོང་བར་འགྱུར་བས་

འབྗེལ་ཆྗེ་ལ་འབྱུང་ཉྗེ་ཞིང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཆྗེས་ལི་བའི་ཆོས་སོང་བའི་ལས་ཀྱི་སྒིབ་

པ་ཆྗེན་པོ་གསོག་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེའི་ཁུངས་ནི་འོག་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ།།

དྗེའི་ཕིར་དམ་པའི་མགོན་ལ་བརྗེན་ནས་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་

གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐྗེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལ་ངྗེས་པ་བརན་པར་བྱས་ལ། ད་

ལྟ་ཉམས་སུ་ལོངས་པ་རྣམས་ཉམས་སུ་བང་ཞིང་། དངོས་སུ་འཇུག་ལྡོག་མ་ནུས་པ་

རྣམས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱིས་འཇུག་མ་ནུས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མི་སོང་བར། དྗེ་

དག་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་ལྡོག་གི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་ལོན་པ་ཞིག་ནམ་ཞིག་ན་འོང་

སམ་དུ་བསམས་ནས་དྗེའི་རྒྱུར་ཚོགས་བསག་པ་དང་སྒིབ་པ་སྦྱང་བ་དང་སྨོན་ལམ་

གདབ་པར་བྱའོ། །དྗེས་ནི་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་བོའི་མཐུ་ཇྗེ་ཆྗེ་ཇྗེ་ཆྗེར་སོང་སྟྗེ་དྗེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཉམས་སུ་ལྗེན་ནུས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆྗེའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་གྲུ་བཞི་ལམ་གིས་འཁྱྗེར་

ཤྗེས་པ་ངའི་བ་མ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཚིག་འདི་དཔྱད་གཞི་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་ཡིན་

ནོ། །དྗེ་ལྟར་ན་གདམས་ངག་འདིས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་

གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་དུ་བསྡུས་ནས་འཁིད་པས་ན་འདི་ནི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་

འགལ་མྗེད་དུ་རོགས་པའི་ཆྗེ་བ་དང་ལྡན་ནོ།།

གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བའི་ཆེ་བ།
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བ་ནི། སྤིར་ཐར་པ་འདོད་པ་

རྣམས་ལ་འཕྲལ་དང་ཡུན་གི་ཕན་བདྗེ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་རྒྱལ་བའི་

གསུང་རབ་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། བང་དོར་གི་གནས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མ་ལུས་

པ་དང་བལ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་བ་མ་

ལས། གང་ཕིར་རྒྱལ་ལས་ཆྗེས་མཁས་འགའ་ཡང་འཇིག་རྗེན་འདི་ན་ཡོད་མིན་

ཏྗེ། །མ་ལུས་དྗེ་ཉིད་མཆོག་ནི་ཚུལ་བཞིན་ཀུན་མཁྱྗེན་གིས་མཁྱྗེན་གཞན་མིན་

པ། །དྗེ་ཕིར་དང་སོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཞག་མདོ་སྗེ་གང་ཡིན་དྗེ་མི་དཀྲུག །ཐུབ་ཚུལ་

བཤིག་ཕིར་དྗེ་ཡང་དམ་ཆོས་ལ་ནི་གནོད་པ་བྱྗེད་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །དྗེས་ན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མདོ་སྗེ་དང་རྒྱུད་སྗེ་རིན་པོ་ཆྗེ་རྣམས་གདམས་པའི་

མཆོག་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་ཚད་ལྡན་གི་དགོངས་འགྲྗེལ་དང་དམ་པའི་མན་ངག་

དང་མི་ལྡན་པར་བཀའ་ལ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཞུགས་པས་ཕི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་

རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པ་མི་རྗེད་པས། ཤིང་ར་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འགྲྗེལ་

གི་བསྟན་བཅོས་དང་མན་ངག་རྣམས་མཛད་དོ། །དྗེའི་ཕིར་མན་ངག་རྣམ་པར་དག་

པ་ཡིན་ན་གཞུང་ཆྗེན་མོ་རྣམས་ལ་ངྗེས་པ་སྟྗེར་བ་ཞིག་དགོས་ཀྱི། མན་ངག་ལ་ཅི་

ཙམ་སྦྱངས་ཀྱང་བཀའ་དང་དགོངས་འགྲྗེལ་ཆྗེན་མོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ལ་ངྗེས་པ་སྟྗེར་

མི་ནུས་པའམ་དྗེ་དག་དང་མི་མཐུན་པའི་ལམ་སྟོན་ན་ནི ་དོར་བར་བྱ་བ་ཁོ་

ནའོ། །གང་ཡང་གཞུང་ཆྗེན་མོ་རྣམས་ལ་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་མྗེད་པའི་བཤད་

ཆོས་སུ་བྱས་ཤིང་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་སིང་པོའི་དོན་སྟོན་པའི་མན་ངག་ཟུར་དུ་

ཡོད་པར་གོ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་རང་ལ་བཤད་པ་དང་བསྒྲུབ་པའི་ཆོས་ལོགས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལོགས་པ་གཉིས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི། དི་མ་མྗེད་པའི་མདོ་རྒྱུད་དང་དི་མ་མྗེད་པའི་

དགོངས་འགྲྗེལ་གི་བསྟན་བཅོས་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པོ་སྐྗེ་བའི་གྗེགས་བྱྗེད་ཅིང༌། དྗེ་

དག་ལ་ནང་གི་དོན་མི་སྟོན་པའི་ཕིའི་གོ་རྒྱ་ཙམ་གཅོད་པའོ་ཞྗེས་བརས་པའི་གནས་

སུ་འཛིན་པའི་ཆོས་སོང་བའི་ལས་ཀྱི་སྒིབ་པ་གསོག་པར་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

དྗེས་ན་ཐར་འདོད་རྣམས་ལ་མི་སླུ་བའི་གདམས་པ་མཆོག་ནི་གཞུང་ཆྗེན་མོ་

རྣམས་ཡིན་མོད། དྗེ་ཡང་རང་ཉིད་བོ་ཞན་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

གདམས་པའི་མཆོག་ཏུ་གཞུང་དྗེ་ཙམ་ལ་བརྗེན་ནས་ངྗེས་མི་ནུས་པས། དམ་པའི་

མན་ངག་ལ་བརྗེན་ནས་དྗེ་དག་ལ་ངྗེས་པ་བཙལ་བར་བྱའོ་སམ་དུ་མན་ངག་འཚོལ་

དགོས་པ་ཡིན་གི། གཞུང་རྣམས་ནི་ཕི་རྒྱ་གཅོད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་སིང་པོ་མྗེད་ལ། 

མན་ངག་རྣམས་ནི་ནང་གི་དོན་སྟོན་པས་མཆོག་གོ་སམ་དུ་མི་གཟུང་ངོ་། །རྣལ་

འབྱོར་པ་ཆྗེན་པོ་བྱང་ཆུབ་རིན་ཆྗེན་གི་ཞལ་ནས། གདམས་ངག་ལ་ནང་བྱན་ཚུད་པ་

ནི། བྗེའུ་བུམ་ལག་མཐིལ་ཙམ་ཞིག་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་ལ་མི་ཟྗེར་གི། གསུང་རབ་

ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་གོ་བ་ལ་ཟྗེར་ཞྗེས་པ་དང༌། ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོའི་སོབ་མ་སྒོམ་

པ་རིན་ཆྗེན་བ་མས་ཀྱང༌། ཨ་ཏི་ཤའི་གདམས་ངག་ལ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་རྡུལ་དུ་བརླགས་པས། ད་གཞུང་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་གོ་བ་ཞིག་

བྱུང་གསུང་བ་ལྟར་གོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆྗེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་མང་

དུ་བསབས་ནས་ཆོས་བྱྗེད་ལུགས་གཞན་དུ་རད་གཅོད་དགོས་པ་བྱུང་ན་ནོར་བ་

ཡིན་གསུང་བ་ལྟར། ཡུན་རིང་པོར་ཆོས་མང་དུ་བསབས་ཀྱང་ཆོས་བྱྗེད་ལུགས་ཡྗེ་

མི་ཤྗེས་པར་ཆོས་བྱྗེད་འདོད་བྱུང་བ་ན་རད་གཞན་ནས་གཅོད་དགོས་པ་རྣམས་
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ཀྱང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་མ་གོ་བས་ནོངས་ཏྗེ། འདིར་བསྟན་པ་ནི་མཛོད་ལས། སྟོན་

པའི་དམ་ཆོས་རྣམ་གཉིས་ཏྗེ། །ལུང་དང་རོགས་པའི་བདག་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར། ལུང་རོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཉིས་ལས་མྗེད་ལ། ལུང་གི་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་

ལག་ཏུ་ལྗེན་པའི་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་བྱྗེད་ལུགས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ཡིན་ལ། རོགས་

པའི་བསྟན་པ་ནི་གཏན་ལ་ཕྗེབས་པ་ན་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་

པས་དྗེ་གཉིས་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། ར་རྒྱུག་པ་ན་སྔོན་ལ་ར་ལ་

དཀྱུས་ས་སྟོན་པ་དང་བསྟན་ཟིན་ནས་དྗེར་རྒྱུག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དཀྱུས་ས་གཞན་

དུ་བསྟན་ནས་རྒྱུག༌ས་གཞན་དུ་བྱྗེད་ན་བཞད་གད་དུ་འགྱུར་བ་ལྟར། ཐོས་བསམ་

གིས་གཞན་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒྲུབ་པ་ན་གཞན་ཞིག་བསྒྲུབ་ཏུ་ག་ལ་རུང༌། དྗེ་

ལྟར་ཡང་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཐ་མ་ལས། ཡང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་རོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཉིད་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྗེས་རབ་

ཀྱིས་བསྒོམ་པར་བྱ་ཡི། གཞན་དུ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ར་དཀྱུས་ཀྱི་ས་བསྟན་ནས་རྒྱུག་པ་

བཞིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་གདམས་པ་འདིས་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྟྗེན་

ཚུལ་ནས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་བར་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་

པའི་ལམ་གི་གནད་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་བསྡུས་ནས་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འཇོག་

སྒོམ་དགོས་པ་རྣམས་ལ་འཇོག་སྒོམ་བྱྗེད། དཔྱད་ནས་བསྒོམ་དགོས་པ་རྣམས་ལ་

སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་དྗེ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་རིམ་པར་དིལ་ནས་

འཁིད་པས་ན་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་རོ།།

དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ལམ་གི་ལུས་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པའི་ཆ་ཤས་འགའ་རྗེ་ལ། 
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སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་དང་བལ་བར་ཚེ་དིལ་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པས་ནི་

གཞུང་ཆྗེན་མོ་རྣམས་གདམས་ངག་ཏུ་མི་འཆར་བར་མ་ཟད། དྗེ་དག་ལ་ཕིའི་གོ་རྒྱ་

གཅོད་པ་ཙམ་དུ་མཐོང་ནས་སོང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། གཞུང་ཆྗེ་བ་རྣམས་ནས་བཤད་

པའི་བརོད་བྱ་དྗེ་དག་ནི་ཕལ་ཆྗེར་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་དགོས་པ་

ཤ་སྟག་ཏུ་སྣང་ལ། དྗེ་ཡང་ཉམས་ལྗེན་གི་ཚེ་དོར་ན་དྗེ་དག་ལ་གདམས་པའི་མཆོག་

ཏུ་མཐོང་བའི་ངྗེས་པ་ཇི་ལྟར་སྐྗེ། དྗེ་དག་གདམས་པའི་མཆོག་མ་ཡིན་ན་ནི་དྗེ་དག་

མཛད་པ་ལས་ལྷག་པའི་གདམས་ངག་མཁན་པོ་སུ་ཞིག་གིས་རྗེད། དྗེ་ལྟར་མདོ་སྗེ་

ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་དགོངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་གདམས་ངག་ཏུ་ཤར་ན། རྒྱུད་སྗེ་

ཟབ་མོ་དགོངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆྗེན་མོ་རྣམས་ཀྱང་ཚེགས་

མྗེད་པར་གདམ་ངག་ཏུ་ཤར་ནས་དྗེ་དག་ལ་གདམས་པའི་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ངྗེས་

པ་སྐྗེས་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་གདམ་ངག་དངོས་མིན་པའི་ཆོས་རྒྱབ་ཙམ་དུ་འཛིན་པའི་ལོག་

རོག་རྣམས་ལྷག་མ་མྗེད་པར་བཟོག་པར་འགྱུར་རོ།།

རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རེད་པའི་ཆེ་བ།

རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་བདྗེ་བག་ཏུ་རྗེད་པ་ནི། གསུང་རབ་དགོངས་འགྲྗེལ་དང་

བཅས་པའི་གཞུང་ཆྗེ་བ་རྣམས་གདམས་པའི་མཆོག་ཡིན་ཀྱང་ཡོངས་སུ་མ་སྦྱངས་

པའི་གང་ཟག་ལས་དང་པོ་པས་ནི་དམ་པའི་མན་ངག་ལ་མ་བརྗེན་པར་དྗེ་དག་ལ་

ཞུགས་ཀྱང་དགོངས་པ་མི་རྗེད་ལ། རྗེད་དུ་ཆུག་ཀྱང་དུས་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་དང་ཚེགས་

ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་ལ་ལྟོས་སོ། །བ་མའི་མན་ངག་ལ་བརྗེན་ན་ནི་བདྗེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་

འགྱུར་རོ། །གདམས་པ་འདིས་ནི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གནད་ལ་ངྗེས་པ་བདྗེ་
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བག་ཏུ་སྟྗེར་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེའི་ཚུལ་ནི་སྐབས་རྣམས་སུ་རྒྱས་པར་སྟོན་པར་འགྱུར་

རོ། །

ཉེས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་རང་འགགས་སུ་འགོ་བའི་ཆེ་བ།

ཉྗེས་སྤོད་ཆྗེན་པོ་རང་འགགས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། པདྨ་དཀར་པོ་དང་བདྗེན་པ་པོའི་

ལྗེའུ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཐམས་ཅད་དངོས་དང་བརྒྱུད་པས་

འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་སྟོན་པར་མ་གོ་བར། འགའ་ཞིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་དང་

འགའ་ཞིག་འཚང་རྒྱ་བའི་གྗེགས་སུ་བཟུང་ནས་བཟང་ངན་དང་རིགས་མི་རིགས་

དང་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་དུ་ཕྗེ་སྟྗེ། བྱང་སྗེམས་ཀྱིས་འདི་ལ་སོབ་དགོས་ལ་འདི་ལ་སོབ་

མི་དགོས་སོ་ཞྗེས་དོར་བྱར་བཟུང་ན་ཆོས་སོང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། རྣམ་པར་འཐག་པ་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་མདོ་ལས། འཇམ་དཔལ། དམ་པའི་ཆོས་སོང་བའི་ལས་ཀྱི་

སྒིབ་པ་ནི་ཕྲའོ། །འཇམ་དཔལ། གང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་པའི་བཀའ་

ལ་ལ་ནི་བཟང་བར་འདུ་ཤྗེས་ལ། ལ་ལ་ནི་ངན་པར་འདུ་ཤྗེས་པ་ནི་ཆོས་སོང་

བའོ། །གང་ཆོས་སོང་བ་དྗེས་ཆོས་སངས་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་སྐུར་པ་

འདྗེབས་པ་ཡིན། དགྗེ་འདུན་ལ་ངན་དུ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་རིགས་པའོ་འདི་ནི་

མི་རིགས་པའོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ན་ཆོས་སོང་བའོ། །འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀྱི་ཆྗེད་དུ་གསུངས་པའོ། །འདི་ནི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྗེད་དུ་གསུངས་པའོ་ཞྗེས་

ཟྗེར་ན་ཆོས་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆྗེད་དུ་གསུངས་

པའོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ན་ཆོས་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་

བསབ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ན་ཆོས་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ཆོས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སངས་ན་དྗེའི་ཉྗེས་པ་ཤིན་ཏུ་ལི་བ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། གང་གིས་འཛམ་

བུའི་གིང་འདིར་ནི། །མཆོད་རྗེན་ཐམས་ཅད་བཤིག་བྱྗེད་པས། །གང་གིས་མདོ་སྗེ་

སོང་བྱྗེད་པའི། །སིག་པ་དྗེ་ནི་ཆྗེས་ཁྱད་འཕགས། །གང་གིས་གངྒཱའི་བྱྗེ་སྗེད་

ཀྱི། །དགྲ་བཅོམ་བསད་པར་གྱུར་པ་བས། །གང་གིས་མདོ་སྗེ་སོང་བྱྗེད་པའི། །སིག་

པ་དྗེ་ནི་ཆྗེས་ཁྱད་འཕགས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །སྤིར་ཆོས་སོང་འབྱུང་བ་ལ་སྒོ་

མང་དུ་སྣང་ནའང་སྔར་བསྟན་པའི་སྒོ་འདི་ཆྗེ་ཤོས་སུ་སྣང་བས་འབད་པས་སང་བར་

བྱའོ། །དྗེ་ཡང་སྔར་བསྟན་པ་ལྟར་གི་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་ཙམ་གིས་བཟོག་པར་འགྱུར་

བས་ཉྗེས་སྤོད་རང་འགགས་སུ་འགྲོ་བའོ། །ངྗེས་པ་དྗེ་ནི་བདྗེན་པ་པོའི་ལྗེའུ་དང་

དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་མང་དུ་བལྟས་པ་ལས་བཙལ་བར་བྱ་ཞིང༌། ཆོས་སོང་

གི་སྒོ་གཞན་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་འཐག་པ་བསྡུས་པའི་མདོ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

ཆེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ།

ཆྗེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གསུམ། ཉན་

པའི་ཚུལ་དང༌། བཤད་པའི་ཚུལ་དང༌། མཇུག་ཏུ་ཐུན་མོང་དུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ།།

ཆོས་ཉན་པའི་ཚུལ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཆོས་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་

རིམ་གྲོ་བསྐྗེད་པ། ཉན་པའི་ཚུལ་དངོས་སོ། །

ཆོས་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ།

དང་པོ་ནི། ཐོས་པའི་ཚོམས་ལས། ཐོས་པས་ཆོས་རྣམས་ཤྗེས་པར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

འགྱུར། །ཐོས་པས་སིག་ལས་ལྡོག་པར་བྱྗེད། །ཐོས་པས་དོན་མ་ཡིན་པ་སོང༌། །ཐོས་

པས་མ་ངན་འདས་པ་འཐོབ། །ཅྗེས་དང༌། ཇི་ལྟར་ཁྱིམ་ནི་ལྗེགས་གཡོགས་པ། །མུན་

པས་ཁྗེབས་པའི་ནང་ཞུགས་ན། །གཟུགས་རྣམས་ཡོད་པར་གྱུར་ཀྱང་ནི། །མིག་ལྡན་

བཞིན་དུ་མི་མཐོང་བ། །དྗེ་བཞིན་འདི་ན་རིགས་སྐྗེས་པའི། །མི་ནི་བོ་གྲོས་ལྡན་གྱུར་

ཀྱང༌། །སིག་པ་དང་ནི་དགྗེ་བའི་ཆོས། །མ་ཐོས་བར་དུ་ཤྗེས་མི་འགྱུར། །མིག་ལྡན་

མར་མྗེ་ཡོད་པ་ཡིས། །གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་ཇི་ལྟ་བར། །དྗེ་བཞིན་དགྗེ་དང་

སིག་པའི་ཆོས། །ཐོས་པས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། སྐྗེས་རབས་

ལས་ཀྱང༌། གང་ཞིག་ཐོས་པས་ཡིད་ནི་དད་གྱུར་ནས། །ལྗེགས་པར་དགའ་ལ་བརན་

པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཤྗེས་རབ་སྐྗེ་ཞིང་གཏི་མུག་མྗེད་པར་འགྱུར། །རང་གི་ཤས་ཀྱང་

དྗེ་ནི་ཉོ་བའི་རིགས། །ཐོས་པ་གཏི་མུག་མུན་སྗེལ་སྒོན་མྗེ་ཡིན། །རྐུན་པོ་ལ་སོགས་

མི་འཁྱྗེར་ནོར་གི་མཆོག །ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་དགྲ་འཇོམས་མཚོན་ཆ་ཡིན། །ཐབས་

ཚུལ་མན་ངག་སྟོན་པ་གྲོགས་ཀྱི་མཆོག །ཕོངས་པར་གྱུར་ཀྱང་མི་འགྱུར་མཛའ་བོ་

ཡིན། །གནོད་པ་མྗེད་པ་མ་ངན་ནད་ཀྱི་སྨན། །ཉྗེས་པ་ཆྗེན་པོའི་དཔུང་འཇོམས་

དཔུང་གི་མཆོག །གྲགས་དང་དཔལ་དང་གཏྗེར་གི་མཆོག་ཀྱང་ཡིན། །ཡ་རབས་

རྣམས་དང་ཕྲད་ན་སྐྗེས་ཀྱི་མཆོག །ཚོགས་ཀྱི་ནང་ན་མཁས་པ་མགུ་བར་

འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། ཐོས་པའི་རྗེས་འཇུག་བསྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བྱྗེད། །སྐྗེ་བའི་རོང་

ལས་ཚེགས་ཆུང་ཐར་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་རྣམས་

ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་མོས་པ་བསྐྗེད་དོ། །གཞན་ཡང༌། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་བརྒྱ་

ལམ་ན་ཡིན་ཞིང་དྗེའི་ཆོས་ཀྱང་དྗེ་དང་འད་བས་དཀོན་པའི་དོན་གིས་རིན་པོ་ཆྗེའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འདུ་ཤྗེས་དང༌། འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཇྗེ་ཆྗེར་བསྐྗེད་པས་

མིག་གི་འདུ་ཤྗེས་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་མིག་བྱིན་པ་དྗེས་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྗེད་པ་

རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར་བས་སྣང་བའི་འདུ་ཤྗེས་དང༌། མཐར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་

དང་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པོའི་འབས་བུ་སྟྗེར་བས་ཕན་ཡོན་ཆྗེ་བའི་འདུ་ཤྗེས་དང༌། ད་ལྟ་

ནས་ཀྱང་དྗེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་བདྗེ་བ་ཐོབ་པར་བྱྗེད་པས་ཁ་

ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་པའི་འདུ་ཤྗེས་དང་ལྔས་མཉན་དགོས་པར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར་སྗེམས་པ་ནི་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་སྗེམས་པའོ།།

ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་རིམ་གོ་བསྐེད་པ།

གཉིས་པ་ནི། སའི་སིང་པོའི་མདོ་ལས། གཅིག་ཏུ་དད་ཅིང་གུས་པས་ཆོས་

མཉན་གི། །དྗེ་ལ་འཕ་ཞིང་སྐུར་བར་མི་བྱ་འོ། །ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བ་

ནི། །སངས་རྒྱས་འད་བར་དྗེ་ལ་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་

རྒྱས་དང་འད་བར་བལྟས་ལ་སྗེངྗེའི་ཁི་ལ་སོགས་པའི་བཀུར་སྟི་དང་རྗེད་པས་

མཆོད་དྗེ་མ་གུས་པ་སང་ཞིང༌། བྱང་ས་ལས། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མྗེད་པ་དང་

ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་གནས་ལྔར་ཡིད་ལ་མི་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་མཉན་ཏྗེ། ཁྗེངས་པ་

དང་བལ་བ་ནི། དུས་སུ་ཉན་པ་དང་བཀུར་སྟི་བྱྗེད་པ་དང་སི་ཞུ་བྱྗེད་པ་དང་མི་ཁོ་བ་

དང་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང་ཀན་ཀ་མི་ཚོལ་བ་དྲུག་གིས་ཉན་པའོ། །ཁྱད་གསོད་ཀྱི་

ཉོན་མོངས་པ་དང་བལ་བ་ནི། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་པ་དང་དྗེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་

དུ་མི་གསོད་པའོ། །གནས་ལྔར་ཡིད་ལ་མི་བྱ་བ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་དང་

རིགས་དམའ་བ་དང་བྱད་ངན་པ་དང་ཚིག་འབྲུ་ངན་པ་དང་ཚིག་རྩུབ་ཅིང་མི་སན་
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པར་སྨྲ་བས་འདི་ལ་མི་མཉན་ནོ་སམ་པ་འདོར་བའོ། །སྐྗེས་པའི་རབས་ལས་ཀྱང༌། 

རབ་ཏུ་དམའ་བའི་སྟན་ལ་འདུག །དུལ་བའི་དཔལ་ནི་རྣམ་པར་བསྐྗེད། །དགའ་དང་

ལྡན་པའི་མིག་གིས་བལྟ། །ཚིག་གི་བདུད་རི་འཐུང་བ་བཞིན། །གུས་པ་བསྐྗེད་ཅིང་

རྗེ་གཅིག་བཏུད། །རབ་ཏུ་དང་ལ་དི་མྗེད་ཡིད། །ནད་པས་སྨན་པའི་ཚིག་ཉན་

བཞིན། །རིམ་གྲོ་བསྐྗེད་དྗེ་ཆོས་ཉོན་ཅིག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

ཆོས་ཉན་པའི་ཚུལ་དངོས།

ཉན་པའི་ཚུལ་དངོས་ལ་གཉིས། སྣོད་ཀྱི་སྐོན་གསུམ་སང་བ། འདུ་ཤྗེས་དྲུག་

བསྟྗེན་པའོ། །

སོད་ཀི་སྐོན་གསུམ་སྤང་བ།

དང་པོ་ནི། སྣོད་ཁ་སྦུབ་པ་དང༌། ཁ་གྗེན་དུ་བཟྗེད་ཀྱང་མི་གཙང་བ་དང༌། གཙང་

དུ་ཟིན་ཀྱང་ཞབས་རོལ་ན། དྗེར་ལྷས་ཆར་ཕབ་ཀྱང་ནང་དུ་མི་འགྲོ་བ་དང༌། སོང་

ཡང་མི་གཙང་བས་སྦགས་པས་འཐུང་བ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་པ་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། 

མི་གཙང་བས་མ་བསད་ཀྱང་ནང་དུ་མི་གནས་པར་ཟགས་ནས་འགྲོ་བའོ། །དྗེ་བཞིན་

དུ་ཆོས་འཆད་པའི་གྲྭར་བསད་དུ་ཟིན་ཀྱང་རྣ་ལྗེགས་པར་མི་གཏོད་པ་དང༌། གཏད་

དུ་ཟིན་ཀྱང་ལོག་པར་བཟུང་བའམ་ཀུན་སོང་སྐོན་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། སྐོན་

དྗེ་དག་མྗེད་ཀྱང་ཉན་པའི་དུས་སུ་བཟུང་བའི་ཚིག་དང་དོན་རྣམས་བརན་པར་མ་

བྱས་པར་བརྗེད་པ་ལ་སོགས་པས་ཉམས་པར་གྱུར་ན། ཆོས་ཐོས་པ་དགོས་པ་ཆྗེན་

པོར་མི་འགྱུར་བས་དྗེ་དག་དང་བལ་བ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་གསུམ་གི་གཉྗེན་པོར་མདོ་

ལས། ལྗེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་ཅྗེས་ཚིག་གསུམ་གསུངས་པ་
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ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་བྱང་ས་ནས། ཀུན་ཤྗེས་པར་འདོད་པ་དང་རྗེ་གཅིག་པ་དང་རྣ་

བགས་པ་དང་ཡིད་བཏུད་པ་དང་སྗེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསམས་ནས་ཉན་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

འདུ་ཤེས་དྲུག་བསྟེན་པ།

འདུ་ཤྗེས་དྲུག་བསྟྗེན་པ་ལ། རང་ལ་ནད་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤྗེས་བཞག་པ་ནི། སྤོད་

འཇུག་ལས། ཐ་མལ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ་ཡང༌། །སྨན་པའི་ངག་བཞིན་བྱ་དགོས་

ན། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ཉྗེས་བརྒྱ་ཡི། །ནད་ཀྱིས་རག་བཏབ་སྨོས་ཅི་

དགོས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུན་རིང་བ་གསོ་དཀའ་བ་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་

བསྐྗེད་པའི་ནད་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པས་དུས་རག་ཏུ་ན་བ་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་

དྗེར་ངོ་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་དགོས། ཀ་མ་བའི་ཞལ་ནས། དོན་ལ་མི་ན་ན་དྗེ་ལྟར་བསྒོམ་

པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྲོ་སྟྗེ་དུག་གསུམ་གི་གཅོང་ནད་ཆྗེན་པོས་ཐྗེབས་ནས་ནད་

ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་ལ་འོ་སྐོལ་གིས་ན་བར་ཡྗེ་མ་ཤྗེས་གསུང༌། ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་སྨན་

པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤྗེས་བཞག་པ་ནི། དཔྗེར་ན། རླུང་མཁིས་ལ་སོགས་པའི་ནད་ཚབས་

པོ་ཆྗེས་བཏབ་པ་ན་སྨན་པ་མཁས་པ་འཚོལ། དྗེ་དང་ཕྲད་པ་ན་དགའ་བ་ཆྗེན་པོ་སྐྗེ་

ཅི་ཟྗེར་ཉན་གུས་པས་བསྗེན་བཀུར་བ་ལྟར། ཆོས་སྟོན་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལའང་དྗེ་

ལྟར་འཚོལ་བ་དང་རྗེད་ནས་ཁུར་དུ་མི་འགྲོ་བར་རྒྱན་དུ་འཛིན་ཏྗེ་ཅི་གསུང་བསྒྲུབ་

ཅིང་གུས་པས་བསྗེན་བཀུར་བར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆྗེ་སྡུད་པ་ལས། དྗེ་ལྟ་

བས་ན་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་འཚོལ་བ་ཡི། །བསམ་པ་དག་ལྡན་མཁས་པས་ང་རྒྱལ་ངྗེས་

བཅོམ་སྟྗེ། །ནད་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་གསོ་ཕིར་སྨན་པ་བསྟྗེན་པ་ལྟར། །གཡྗེལ་བ་མྗེད་
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པར་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྟྗེན་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རྗེས་སུ་

བསྟན་པ་ལ་སྨན་གི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པ་ནི། ནད་པས་སྨན་པས་སྦྱར་བའི་སྨན་ལ་

གཅྗེས་སྤས་ཆྗེན་པོ་བྱྗེད་པ་ལྟར། ཆོས་སྨྲ་བས་གསུངས་པའི་གདམས་ངག་དང་

རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ལ་གལ་པོ་ཆྗེར་མཐོང་ནས་འབད་པ་དུ་མས་གཅྗེས་སྤས་སུ་འཛིན་

ཅིང་བརྗེད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཆུད་འཛའ་བར་མི་བྱྗེད་པའོ།།

ནན་ཏན་ཉམས་སུ་བང་བ་ལ་ནད་འཚོ་བའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པར་བྱ་བ་ནི། ནད་

པས་སྨན་པས་སྦྱར་བའི་སྨན་མ་འཐུངས་ན་ནད་ཞི་མི་ནུས་པར་མཐོང་ནས་འཐུང་

བ་ལྟར། ཆོས་སྨྲ་བས་བསྟན་པའི་གདམས་པ་ཉམས་སུ་མ་བངས་ན་ཆགས་སོགས་

གཞོམ་མི་ནུས་པར་མཐོང་ནས་ནན་ཏན་གིས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པར་བྱྗེད་ཀྱི། ཉམས་

ལྗེན་མྗེད་པར་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་གསོག་པའི་ཚིག་ལྷུར་མི་ལྗེན་པའོ། །དྗེ་ཡང་མཛེ་

ཅན་ལག་པ་དང་རྐང་པ་ཆད་པ་ལ་སྨན་ཐུན་རྗེ་རྗེ་གཉིས་གཉིས་བསྟྗེན་པས་ཅིར་

ཡང་མི་འགྱུར་བ་ལྟར། འོ་སྐོལ་ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་གཞི་ཚབས་

ཅན་གིས་ཐྗེབས་པ་ལ་གདམས་ངག་གི་དོན་ལན་རྗེ་རྗེ་གཉིས་གཉིས་ཙམ་ཉམས་སུ་

བངས་པས་མི་ཆོག་པས། ལམ་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ལ་སོ་སོར་རོག་པའི་

ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་ཅིང་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་འབད་འཚལ་ཏྗེ། སོབ་དཔོན་ཆྗེན་

པོ་ཙནྡྲ་གཽ་མིས་བཤགས་བསྟོད་ལས། དྗེར་ཡང་རྒྱུན་དུ་སྗེམས་ནི་རྣམ་རྨོངས་

ལ། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་ནད་གཞི་སྟྗེན་བྱྗེད་ཅིང༌། །མཛེ་ཅན་རྐང་པ་ལག་པ་ཆད་པ་

ལ། །ཐང་འགའ་སྨན་བསྟྗེན་པ་ཡིས་ཅི་བགིར་མཆི། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེ་

ལྟར་ན་རང་ལ་ནད་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤྗེས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་སྟྗེ། དྗེ་ཡོད་ན་གཞན་རྣམས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཀྱང་འབྱུང་ལ། དྗེ་ཚིག་ཙམ་དུ་སོང་ན་ཉོན་མོངས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་གདམས་

པའི་དོན་མི་བསྒྲུབ་པར་ཉན་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བས། སྨན་པ་བཙལ་ནས་སྨན་མི་

འཐུང་བར་སྨན་སྦྱོར་བ་ཁོ་ན་ལྷུར་བངས་ན་ནད་པ་ནད་ལས་མི་ཐར་བ་དང་འད་སྟྗེ། 

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས། མི་དག་ན་ཞིང་ལུས་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཏྗེ། །ལོ་གྲངས་

མང་པོ་རྗེས་འགའ་མ་ཐར་བ། །དྗེ་ནི་ཡུན་རིང་ནད་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པས། །ནད་

རྣམས་གསོ་བའི་ཕིར་ཡང་སྨན་པ་བཙལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་དྗེ་ཡིས་བཙལ་བ་

ཡིས། །སྨན་པ་མཁས་ཤིང་རིག་པ་དྗེ་རྗེད་དྗེ། །དྗེས་ཀྱང་སིང་རྗེ་ཉྗེ་བར་བཞག་ནས་

ནི། །སྨན་འདི་བཏང་བར་གིས་ཞྗེས་བྱིན་པ་དང༌། །སྨན་མང་བཟང་ཞིང་ཕངས་པ་དྗེ་

བངས་ནས། །ན་བ་འཚོ་བར་འགྱུར་བའི་སྨན་མི་འཐུང༌། །སྨན་པས་མ་ལན་སྨན་

གིས་མ་ཉྗེས་ཏྗེ། །ནད་པ་དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ཉྗེས་པ་ཡིན། །དྗེ་བཞིན་བསྟན་པ་འདི་ལ་

རབ་བྱུང་སྟྗེ། །སྟོབས་དང་བསམ་གཏན་དབང་པོ་ཀུན་རིག་ནས། །བསྒོམ་པ་ལ་ནི་

མངོན་པར་བརོན་མི་བྱྗེད། །རིགས་པར་མི་བརོན་ག་ལ་མ་ངན་འདའ། །ཞྗེས་དང༌། 

ངས་ནི་རབ་ཏུ་བཟང་པོའི༌ཆོས་བཤད་ཀྱང༌། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོས་ནས་ཡང་དག་མ་སྤད་

ན། །ནད་པ་སྨན་གི་རྐལ་པ་ཐོགས་པ་དག །བདག་གི་ནད་ནི་གསོ་བར་མི་ནུས་

བཞིན། །ཞྗེས་དང༌། སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། ལུས་ཀྱིས་འདི་དག་སྤད་པར་

བྱ། །ཚིག་ཙམ་བརོད་པས་ཅི་ཞིག་འགྲུབ། །སྨན་དཔྱད་བཀགས་པ་ཙམ་གིས་

ནི། །ནད་པ་དག་ལ་ཕན་འགྱུར་རམ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།

དྗེས་ན་ནན་ཏན་ལ་ནི་ནད་སྗེལ་བའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པར་བྱའོ་ཞྗེས་གསུངས་

པའི་ནན་ཏན་ནི། བཤྗེས་གཉྗེན་གི་གདམས་པའི་བང་དོར་གི་གནས་རྣམས་ལ་ལག་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ལྗེན་དུ་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་བྱྗེད་པ་ལ་ཤྗེས་དགོས་ཤིང༌། དྗེ་ལ་ཐོས་དགོས་པ་དང་

ཐོས་ནས་ཤྗེས་པར་བྱས་པའི་དགོས་པའང་བྱྗེད་པ་ཡིན་པས། ཐོས་པའི་དོན་ལ་

ནུས་པ་དང་བསྟུན་པའི་ལག་ལྗེན་རྗེ་གནད་དུ་ཆྗེའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། ཐོས་པའི་ཚོམས་

ལས། གལ་ཏྗེ་ཐོས་པ་མང་གྱུར་ཀྱང༌། །ཚུལ་ཁིམས་ལྗེགས་པར་མི་སོམ་ན། །དྗེ་ནི་

ཚུལ་ཁིམས་ཕིར་སྨད་ཅིང༌། །དྗེ་ཡི་ཐོས་པ་ཕུན་སུམ་མིན། །གལ་ཏྗེ་ཐོས་པ་ཉུང་

གྱུར་ཀྱང༌། །ཚུལ་ཁིམས་ལྗེགས་པར་སོམ་བྱྗེད་ན། །དྗེ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཕིར་

བསྔགས་ཤིང༌། །དྗེ་ཡི་ཐོས་པ་ཕུན་སུམ་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཐོས་པ་ཉུང་བ་

དང༌། །ཚུལ་ཁིམས་ལྗེགས་པར་མི་སོམ་པ། །དྗེ་ནི་གཉི་གའི་ཕིར་སྨད་ཅིང་། །དྗེ་ཡི་

བརྟུལ་ཞུགས་ཕུན་སུམ་མིན། །གང་ཞིག་མང་དུ་ཐོས་པ་དང༌། །ཚུལ་ཁིམས་ལྗེགས་

པར་སོམ་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ནི་གཉི་གའི་ཕིར་བསྔགས་ཤིང༌། །དྗེ་ཡི་བརྟུལ་ཞུགས་ཕུན་

སུམ་འགྱུར། །ཞྗེས་དང་། ལྗེགས་གསུངས་ཐོས་པ་སིང་པོར་ཤྗེས་པ་དང༌། །ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་དག་སིང་པོར་ཤྗེས་གྱུར་ཀྱང༌། །གང་ཞིག་བག་མྗེད་བརླང་པོར་བྱྗེད་པ་

དྗེའི། །ཐོས་དང་ཤྗེས་པ་དོན་ཆྗེན་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་འཕགས་པས་བསྟན་པའི་

ཆོས་དགའ་ཞིང༌། །དྗེ་བཞིན་ལུས་དང་ངག་གིས་སྤོད་བྱྗེད་པ། །དྗེ་དག་བཟོད་ལྡན་

གྲོགས་དགའ་དབང་པོ་བསམས། །ཐོས་དང་ཤྗེས་པའི་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་འཐོབ། །ཅྗེས་

དང༌། ལྷག་བསམ་བསྐུལ་བ་ལས་ཀྱང༌། བདག་ནི་སྒྲུབ་ཉམས་ད་ནི་ཅི་བྱ་ཞྗེས། །འཆི་

བའི་དུས་ཚེ་བྱིས་པ་མ་ངན་བྱྗེད། །གཏིང་རྗེད་མ་གྱུར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་

འགྱུར། །སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉྗེས་པ་འདི་དག་གོ །ཞྗེས་དང༌། གར་ལ་བལྟ་བའི་ཁོད་ན་

འདུག་པ་ཞིག །དཔའ་བོ་གཞན་གི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་བཞིན། །བདག་ཉིད་ནན་ཏན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སྟྗེ། །སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉྗེས་པ་འདི་དག་གོ །ཞྗེས་དང༌། བུ་རམ་

ཤིང་ཤུན་སིང་པོ་ཅི་ཡང་མྗེད། །དགའ་བར་བྱ་བའི་རོ་ནི་ནང་ན་འདུག །ཤུན་པ་ཟོས་

པས་མིས་ནི་བུ་རམ་རོ། །ཞིམ་པོ་རྗེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཤུན་པ་དྗེ་

བཞིན་སྨྲ་བ་སྟྗེ། །རོ་ལྟ་བུ་ནི་འདི་ལ་དོན་སྗེམས་ཡིན། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་སྨྲ་ལ་དགའ་

སངས་ཏྗེ། །རག་ཏུ་བག་ཡོད་བྱོས་ལ་དོན་སོམས་ཤིག །ཅྗེས་གསུངས་སོ།།

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་སྐྗེས་བུ་དམ་པའི་འདུ་ཤྗེས་བཞག་པ་ནི། ཆོས་གསུང་

བ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗེས་སུ་དན་ནས་གུས་པ་བསྐྗེད་པའོ། །ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་རིང་

དུ་གནས་པའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པ་ནི། ཆོས་འདི་ལྟ་བུ་མཉན་པ་ལ་བརྗེན་ནས་རྒྱལ་

བའི་བསྟན་པ་འཇིག་རྗེན་ན་རིང་དུ་གནས་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་དུ་སྗེམས་པའོ། །གཞན་

ཡང་ཆོས་འཆད་པའམ་ཉན་པ་ན་རང་གི་རྒྱུད་ལོགས་སུ་བཞག །ཆོས་ལོགས་སུ་

བཤད་པ་དྗེས་ཅི་བཤད་ཀྱང་གནད་དུ་མི་འགྲོ་བས་རང་གི་རྒྱུད་གཏན་ལ་དབབ་པའི་

ཆྗེད་དུ་ཉན་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །དཔྗེར་ན། བྱད་བཞིན་གི་ནག་ནོག་ལ་སོགས་པའི་

དི་མ་ཡོད་མྗེད་རོག་པར་འདོད་པ་ན་མྗེ་ལོང་ལ་བལྟས་ནས་ཤྗེས་པར་བྱས་ཏྗེ་དི་མ་

སྗེལ་བ་ལྟར། རང་གི་སྤོད་པ་སྐོན་ཆགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་ཉན་པ་ན་ཆོས་ཀྱི་མྗེ་

ལོང་དུ་འཆར་ལ། དྗེའི་ཚེ་བདག་གི་རྒྱུད་འདི་ལྟ་བུར་སོང་ངོ་ཞྗེས་ཡིད་ལ་གདུང་བ་

སྐྗེས་ཏྗེ། དྗེ་ནས་སྐོན་སྗེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པས་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་

སོབ་པ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། སྐྗེས་པའི་རབས་ལས། བདག་གི་སྤོད་པ་ངན་པའི་

གཟུགས། །ཆོས་ཀྱི་མྗེ་ལོང་གསལ་མཐོང་ན། །ཡིད་ལ་གདུང་བ་རབ་སྐྗེས་

ཏྗེ། །བདག་ནི་ཆོས་ལ་ཕོགས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་སུ་ཏ་སའི་བུས་རྒྱལ་སས་ཟ་བ་ལ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཆོས་སྟོན་པའི་ཕིར་ཞུས་པ་ན། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་དྗེའི་བསམ་པ་ཆོས་ཉན་

པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པར་མཁྱྗེན་ནས་ཆོས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མདོར་ན་བདག་གིས་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ། དྗེ་ཐོབ་པ་ལ་དྗེའི་རྒྱུ་ལ་

བསབ་དགོས། དྗེ་ལ་ཤྗེས་དགོས། དྗེ་ལ་ཆོས་ཐོས་པ་དགོས་པར་སྣང་བས་ཆོས་

མཉན་པར་བྱའོ་སམ་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད། ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་དན་པར་བྱས་ཏྗེ་སྤོ་སིང་

བ་བྱས་ནས་སྣོད་ཀྱི་སྐོན་སོང་བ་སོགས་བྱས་ཏྗེ་མཉན་ནོ།།

ཆོས་བཤད་པའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་ཆོས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི། ཆོས་བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ། 

སྟོན་པ་དང་ཆོས་ལ་རིམ་གྲོ་བསྐྗེད་པ། བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་ཇི་ལྟ་བུས་བཤད་པ། 

ཡུལ་གང་ལ་བཤད་པ་དང་མི་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་རོ། །

ཆོས་བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ།

དང་པོ་ནི། རྗེད་བཀུར་དང་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཟང་ཟིང་ལ་མི་བལྟ་བར་

ཆོས་སྟོན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཡོན་ཆྗེ་སྟྗེ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་བསྐུལ་བ་ལས། བྱམས་

པ། ཉི་ཤུ་པོ་འདི་ནི་ཟང་ཟིང་མྗེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་རྗེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་མི་འདོད་

པར་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེའི་ཕན་ཡོན་ཡིན་ཏྗེ། ཉི་ཤུ་གང་ཞྗེ་ན། 

འདི་ལྟ་སྟྗེ། དན་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 

བོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བརན་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཤྗེས་རབ་

དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ཤྗེས་རབ་རྗེས་སུ་རོགས་

པར་འགྱུར་བ་དང༌། འདོད་ཆགས་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཞྗེ་སང་ཆུང་བར་འགྱུར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བ་དང༌། གཏི་མུག་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། བདུད་ཀྱིས་དྗེ་ལ་གགས་མི་རྗེད་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པར་འགྱུར་བ་

དང༌། མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དྗེ་ལ་བསྲུང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ལྷ་རྣམས་དྗེ་ལ་གཟི་བྱིན་

བསྐྗེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དྗེ་ལ་གགས་རྗེད་པར་མི་འགྱུར་

བ་དང༌། དྗེའི་མཛའ་བཤྗེས་རྣམས་མི་ཕྗེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཚིག་བཙུན་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། དྗེས་མི་འཇིགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཡིད་བདྗེ་བ་མང་བར་

འགྱུར་བ་དང༌། མཁས་པས་བསྔགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དྗེའི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་དྗེ་

ཡང་རྗེས་སུ་དན་པར་བྱ་བར་འོས་པར་འགྱུར་བ་སྟྗེ། ཞྗེས་སོགས་མདོ་སྗེ་དུ་མར་

གསུངས་པའི་ཕན་ཡོན་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་མོས་པ་སྐྗེད་པའོ། །དྗེ་ལ་བརན་པ་དང་

ལྡན་པ་ནི། བསབ་བཏུས་འགྱུར་གསར་དུ་མོས་པ་དང་ལྡན་པར་བསྒྱུར་ལ། འགྱུར་

རིང་ཁ་ཅིག་ལས་བརྟུན་པ་དང་ལྡན་པར་བསྒྱུར་རོ།།

སྟོན་པ་དང་ཆོས་ལ་རིམ་གོ་བསྐེད་པ།

སྟོན་པ་དང་ཆོས་ལ་རིམ་གྲོ་བསྐྗེད་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གསུང་བ་ན་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་གདན་བཤམས་པ་སོགས་མཛད་པ་ལྟར། ཆོས་ནི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱིའང་བཀུར་བའི་ཞིང་ཡིན་པས་ཆོས་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པོ་དང་སྟོན་པའི་ཡོན་

ཏན་དང་བཀའ་དིན་རྗེས་སུ་དན་ཏྗེ་གུས་པ་བསྐྗེད་པར་བྱའོ། །

བསམ་པ་དང་སྦོར་བ་ཇི་ལྟ་བུས་བཤད་པ།

བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་ཇི་ལྟ་བུས་བཤད་པ་ལ། བསམ་པ་ནི། བོ་གྲོས་རྒྱ་

མཚོས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པའི་འདུ་ཤྗེས་ལྔ་བཞག་སྟྗེ། རང་ལ་སྨན་པ་དང་ཆོས་
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ལ་སྨན་དང་ཆོས་ཉན་པ་ལ་ནད་པ་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་དང་

ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་རིང་དུ་གནས་པའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པ་དང་འཁོར་ལ་བྱམས་པ་

བསྒོམ། གཞན་མཐོ་བར་དོགས་པའི་ཕྲག་དོག་དང་ཕི་བཤོལ་བྱྗེད་པའི་ལྗེ་ལོ་དང་

ཡང་ཡང་འཆད་པས་ངལ་བའི་སྐོ་བ་དང་བདག་ཉིད་སྒོགས་ཤིང་གཞན་གི་སྐོན་གྗེང་

བ་དང་ཆོས་ལ་དཔྗེ་མཁྱུད་བྱྗེད་པ་དང་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པའི་ཟང་ཟིང་ལ་བལྟ་བ་

སངས་ཏྗེ། རང་དང་གཞན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཕིར་དུ་བསྟན་པའི་བསོད་ནམས་དྗེ་

ཉིད་བདག་གི་བདྗེ་བའི་ཡོ་བྱད་དོ་སམ་དུ་བསམ་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། ཁྲུས་བྱས་ཤིང་

གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པས་གོས་གཙང་མ་བགོས་ཏྗེ་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ས་

ཕོགས་སུ་ཆོས་ཀྱི་ཁི་དང་སྟན་ལ་འཁོད་ནས། བདུད་ཚར་བཅད་པའི་སྔགས་ཁ་ཏོན་

དུ་བཏོན་ན་དྗེའི་ཁོར་ཡུག་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་དུ་བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་རིས་ཀྱི་

ལྷ་རྣམས་མི་འོང་ལ། འོངས་ཀྱང་བར་ཆད་བྱ་བར་མི་ནུས་པར་བོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་

ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པས་སྔགས་དྗེ་གདོན་ལ། བཞིན་གི་མདངས་རབ་ཏུ་གསལ་

བས་དོན་ངྗེས་པའི་ཡན་ལག་དཔྗེ་དང་གཏན་ཚིགས་དང་ལུང་དང་ལྡན་པར་བཤད་

དྗེ། དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་ལས། མཁས་དྗེ་རག་ཏུ་ཕྲག་དོག་མྗེད་པར་ནི། །སྣ་

ཚོགས་དོན་ལྡན་སན་པའི་གཏམ་ཡང་སྟོན། །ལྗེ་ལོ་དག་ཀྱང་རྣམ་པར་རབ་སངས་

ནས། །སྐོ་བ་སམ་པའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་མི་བྱ། །མཁས་པས་མི་དགའ་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་སངས། །བྱམས་པའི་སྟོབས་ནི་འཁོར་ལ་བསྒོམ་པར་བྱ། །ཉིན་མཚན་དུ་

ཡང་ཆོས་མཆོག་རབ་ཏུ་བསྒོམ། །མཁས་པ་དྗེས་ནི་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་དཔྗེས། །འཁོར་

རྣམས་མགུ་ཞིང་དྗེ་བཞིན་དགའ་བར་བྱྗེད། །དྗེ་ལ་ནམ་ཡང་འདོད་པ་ཅུང་ཟད་
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མྗེད། །ཟས་དང་སྐོམ་དང་བཟའ་དང་བཅའ་བ་དང༌། །གོས་དང་མལ་ཆ་ཆོས་གོས་

རྣམས་དང་ནི། །ན་བའི་གསོས་སྨན་དག་ཀྱང་མི་བསམ་སྟྗེ། །འཁོར་རྣམས་ལ་ནི་ཅི་

ཡང་མི་བསང་ངོ་། །གཞན་དུ་མཁས་པ་རག་ཏུ་བདག་ཉིད་དང༌། །སྗེམས་ཅན་འདི་

དག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཕན་ཕིར་འཇིག་རྗེན་ཆོས་གང་བསྟན་པ་

དྗེ། །བདག་གི་བདྗེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཀུན་སམ་སྗེམས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

ཡུལ་གང་ལ་བཤད་པ་དང་མི་བཤད་པའི་ཁྱད་པར།

ཡུལ་གང་ལ་བཤད་པ་དང་མི་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་ནི། འདུལ་བའི་མདོ་ལས། 

མ་གསོལ་བར་མི་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། གསོལ་བ་མ་བཏབ་པར་མི་བཤད་

ཅིང་གསོལ་བ་འདྗེབས་པ་ལ༌ཡང་སྣོད་བརག་པ་དང་སྣོད་དུ་ཤྗེས་ན་མ་གསོལ་བར་

ཡང་བཤད་དུ་རུང་བ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པའི་ཆྗེད་ཀྱི་

ཕིར། །གལ་ཏྗེ་ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདྗེབས་ན། །རབ་རྒྱས་བདག་གིས་མ་བསབས་

ཞྗེས། །ཐོག་མར་ཚིག་དྗེ་བརོད་པར་བྱ། །ཁྱོད་ནི་ཤྗེས་ཤིང་མཁས་ཡིན་ན། བདག་

ཉིད་ཆྗེན་པོའི་མདུན་དུ་ནི། །བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་ནུས་ཞྗེས། །ཁྱོད་ཀྱིས་དྗེ་

སྐད་བརོད་པར་བྱ། །འཕྲལ་དུ་བརོད་པར་མི་བྱ་ཡི། །སྣོད་ལ་བརག་པ་བྱས་ནས་

བྱ། །གལ་ཏྗེ་སྣོད་ནི་ཤྗེས་གྱུར་ན། །གསོལ་མ་བཏབ་ཀྱང་བཤད་པར་བྱ། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་འདུལ་བའི་མདོ་ལས། འདུག་པ་ལ་འགྲྗེང་སྟྗེ་ཆོས་མི་

བཤད་པར་རོ། །ཉལ་བ་ལ་འདུག་སྟྗེ་ཆོས་མི་བཤད་པར་རོ། །སྟན་མཐོན་པོ་ལ་

འདུག་པ་ལ་སྟན་དམའ་བ་ལ་འདུག་སྟྗེ་མི་བཤད་པར་རོ། །ངན་པ་དང་བཟང་པོ་ཡང་

དྗེ་བཞིན་ནོ། །མདུན་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ཕི་ནས་འགྲོ་ཞིང་མི་བཤད་པར་རོ། །ལམ་ནས་
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འགྲོ་བ་ལ་ལམ་གི་འགྲམ་ནས་འགྲོ་ཞིང་མི་བཤད་པར་རོ། །མགོ་བོ་གཡོགས་པ་དང་

བརྗེས་པ་དང༌གཟར་བ་དང་གཉའ་གོང་དུ་བསྣོལ་བ་དང་ལྟག་པར་བསྣོལ་བ་ལ་མི་

བྱའོ། །མགོ་དོ་ཀྗེར་ཅན་དང་ཞྭ་གོན་པ་དང་ཅོད་པན་ཅན་དང་ཕྲྗེང་བ་ཅན་དང་དཀྲིས་

པ་ལ་མི་བཤད་པར་རོ། །གང་པོ་ཆྗེ་དང་ར་ཞོན་པ་དང་ཁྱོགས་དང་བཞོན་པའི་སྟྗེང་ན་

འདུག་པ་དང་མཆིལ་ལྷམ་གོན་པ་ལ་མི་བཤད་དོ། །ལག་ན་འཁར་བ་དང་གདུགས་

དང་མཚོན་དང་རལ་གྲི་དང་དགྲ་ཆ་ཐོགས་པ་དང་གོ་ཆ་གོན་པ་ལ་མི་བཤད་པར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ནི་བཤད་དུ་རུང་སྟྗེ་མི་ན་བའི་དབང་

དུ་བྱས་པའོ།།

མཇུག་ཏུ་ཐུན་མོང་དུ་བྱ་བའི་ཚུལ།

མཇུག་ཏུ་ཐུན་མོང་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། བཤད་པ་དང་མཉན་པ་ལས་བྱུང་བའི་

དགྗེ་བ་རྣམས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྨོན་གནས་རྣམས་སུ་འདུན་པ་དག་

པོས་བསྔོ་བར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་ཆོས་བཤད་ཅིང་ཉན་ན་ཐུན་རྗེ་ཙམ་

ལའང་ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་ཕན་ཡོད་རྣམས་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་ལ། ཆོས་ཉན་

བཤད་གནད་དུ་སོང་བ་ལ་བརྗེན་ནས་ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ༌མ་གུས་པ་ལ་སོགས་

པའི་ལས་ཀྱི་སྒིབ་པ་སྔར་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདག་ཅིང༌། གསར་དུ་གསོག་

པ་རྣམས་ཀྱང་འཕྲོ་འཆད་པ་དང༌། འཆད་པ་དང་ཉན་པའི་ཚུལ་གནད་དུ་སོང་བས་

བཤད་པའི་གདམས་ངག་གིས་ཀྱང་རྒྱུད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་འགྱུར་བར་གཟིགས་

ནས། སྤིར་ན་དམ་པ་སྔ་མ་ཐམས་ཅད་དྗེ་ལ་ནན་ཏན་མཛད་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་

གདམས་ངག་འདིའི་བ་མ་གོང་མ་རྣམས་ནན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་མཛད་དོ། །དྗེ་ནི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གདམས་པ་ཆྗེན་པོར་སྣང་སྟྗེ་འདི་ལ་ངྗེས་པ་མ་རྗེད་ཅིང་བོ་སྣ་མ་འགྱུར་བས་ཆོས་

ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆྗེ་བ་ཇི་ཙམ་བཤད་ཀྱང་ལྷ་བདུད་དུ་བབ་པ་ལྟར་གྱུར་ནས་ཆོས་དྗེ་ཉིད་

ཉོན་མོངས་པའི་གྲོགས་སུ་འགྲོ་བ་ཆྗེས་མང་བར་སྣང་ངོ་། །དྗེ་བས་ན་ཚེས་གཅིག་

ནས་འཕྱུགས་ན་བཅོ་ལྔའི་བར་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལྟར་ཡིན་པས། ཉན་པ་དང་བཤད་པ་

ལམ་དུ་གཏོང་ཚུལ་འདི་ལ་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འབད་ནས་འཆད་པ་དང་ཉན་

པ་བྱུང་རྗེས་ཀྱིས་མ་མཐའ་རྗེ་དང་ལྡན་པར་བྱ་སྟྗེ། གདམས་པ་སྟོན་པའི་སྔོན་འགྲོའི་

མཆོག་ནི་འདི་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་དག་ནི་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་གཅྗེས་

གཅྗེས་རྣམས་བསྡུས་པ་སྟྗེ་རྒྱས་པར་ནི་གཞན་ནས་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །གདམས་པའི་

སྔོན་འགྲོ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

གདམས་པ་དངོས་ཀིས་སོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ།

བཞི་པ་གདམས་པ་དངོས་ཀྱིས་སོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། 

ལམ་གི་ར་བ་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྟྗེན་པའི་ཚུལ་དང༌། བསྟྗེན་ནས་བོ་ཇི་ལྟར་སྦྱང་བའི་

རིམ་པའོ།།

ལམ་གི་རྩ་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་སྤོས་ཏྗེ་བཤད་པ་དང༌། 

སྐོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏྗེ་བསྟན་པའོ།།

ངེས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་སྤོས་ཏེ་བཤད་པ།

དང་པོ་ནི། སིང་པོ་ངྗེས་པར་བསྡུ་བ་ལས། རིགས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དྗེས། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་བསྟྗེན་བྱས་ལ། །ཞྗེས་དང༌། པོ་ཏོ་བའི་གསུང་སྒོས་

དོལ་པས་བསྒིགས་པ་ལས་ཀྱང༌། མན་ངག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་འགོ་ནི། །བཤྗེས་

གཉྗེན་དམ་པ་མི་བཏང་བ་ཡིན། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར། སོབ་མ་ལ་རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་སྣ་

གཅིག་སྐྗེ་བ་དང་སྐོན་སྣ་གཅིག་འགྲིབ་པ་ཡན་ཆད་བདྗེ་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

འབྱུང་གནས་ནི་དམ་པའི་བཤྗེས་ཡིན་པས་ཐོག་མར་དྗེ་བསྟྗེན་པའི་ཚུལ་གལ་ཆྗེ་སྟྗེ། 

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྗེ་སྣོད་ལས། མདོར་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་

ཐམས་ཅད་འཐོབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་དྗེ་བཞིན་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང༌། 

ས་དང་། བཟོད་པ་དང་། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་། མངོན་པར་ཤྗེས་པ་དང་། གཟུངས་དང་། 

སོབས་པ་དང་། བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཐོབ་

ཅིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནི། བ་མ་ལ་རག་ལས། བ་མ་ར་བར་གྱུར། བ་མ་ལས་

བྱུང་། བ་མ་སྐྗེ་གནས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དུ་གྱུར། བ་མས་བསྐྗེད། བ་མས་སྗེལ། བ་མ་

ལ་བརྗེན། བ་མ་རྒྱུར་གྱུར་པ་དག་གོ །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་

ནས་ཀྱང༌། རྣམ་གྲོལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བ་མ་ལས་གལ་ཆྗེ་བ་མྗེད་དྗེ། ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་

བལྟས་ནས་བྱས་པས་ཆོག་པ་ལ༌ཡང་སོབ་མཁན་མྗེད་པར་མི་འོང་ན་ངན་སོང་ནས་

འོངས་མ་ཐག་པ་འགྲོ་མ་མོང་བའི་སར་འགྲོ་བ་ལ་བ་མ་མྗེད་པར་ག་ན་འོང་གསུང་

ངོ་།།

དྗེ་ལྟར་ན་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྟྗེན་ཚུལ་ལ་དྲུག །བསྟྗེན་བྱ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

གི་མཚན་ཉིད། སྟྗེན་བྱྗེད་སོབ་མའི་མཚན་ཉིད། དྗེས་དྗེ་ཇི་ལྟར་བསྟྗེན་པའི་ཚུལ། 

བསྟྗེན་པའི་ཕན་ཡོན། མ་བསྟྗེན་པའི་ཉྗེས་དམིགས། དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ།།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བསྟེན་བྱ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་མཚན་ཉིད།

དང་པོ་ནི། སྤིར་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་ནས་ཐྗེག་པ་སོ་སོའི་

དབང་དུ་བྱས་པ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཀྱང༌། འདིར་སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་ལ་རིམ་

གིས་ཁིད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་འཁིད་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་ཞིག་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ནི་མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། བཤྗེས་གཉྗེན་དུལ་བ་ཞི་བ་

ཉྗེར་ཞི་བ། །ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་བརོན་བཅས་ལུང་གིས་ཕྱུག །དྗེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རོགས་པ་

སྨྲ་མཁས་ལྡན། །བརྗེ་བའི་བདག་ཉིད་སྐོ་བ་སངས་ལ་བརྗེན། །ཞྗེས་བཤྗེས་གཉྗེན་

ཆོས་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་སོབ་མས་བསྟྗེན་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དྗེ་ཡང་

རང་མ་དུལ་བས་གཞན་འདུལ་བ་གནས་མྗེད་པར་གསུངས་པས་གཞན་འདུལ་བའི་

བ་མ་དྗེས་ཐོག་མར་རང་གི་རྒྱུད་བཏུལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་བཏུལ་བ་

ཞིག་དགོས་སམ་ན། གང་བྱུང་བྱུང་གི་སྒྲུབ་པ་བྱས་ནས་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མིང་

བཏགས་པ་རྗེ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་མི་ཕན་པས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤི་དང་མཐུན་པའི་

རྒྱུད་འདུལ་ལུགས་ཤིག་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆྗེ་གསུམ་དུ་ངྗེས་པས་

དུལ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་དུལ་བ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་བསབ་པ་

སྟྗེ། སོ་སོར་ཐར་པ་ལས། རག་ཏུ་འབད་པས་བདའ་བ་ཡི། །སྗེམས་ར་ཁ་བན་དཀའ་

བ་ལ། །མཐུན་པའི་གཟྗེར་རྣོན་བརྒྱ་པ་ཡི། །སབ་ནི་སོ་སོར་ཐར་འདི་ཡིན། །ཞྗེས་པ་

དང༌། ལུང་རྣམ་འབྱྗེད་ལས། གདུལ་བྱ་མ་ཐུལ་བ་ཡི་སབ་འདི་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར། ར་དམུ་རོད་འདུལ་སྦྱོང་མཁན་གིས་སབ་བཟང་པོས་འདུལ་བ་ལྟར། དབང་

པོ་ལོག་པའི་ཡུལ་གི་རྗེས་སུ་འབང་བ་ར་དམུ་རོད་ལྟ་བུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་འཇུག་ན་
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ཚར་གཅོད་ཅིང༌། འབད་པ་དུ་མས་བྱ་བར་འོས་པའི་ཕོགས་ལ་འཇུག་པར་བྱྗེད་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ལ་བསབས་པས་སྗེམས་ཀྱི་ར་དུལ་བར་བྱས་པའོ།།

ཞི་བ་ནི། དྗེ་ལྟར་ལྗེགས་པར་སྤད་པ་དང་ཉྗེས་པར་སྤད་པའི་འཇུག་ལྡོག་ལ་

དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་བསྟྗེན་པས་སྗེམས་ནང་དུ་ཞི་བར་གནས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

གི་བསབ་པ་སྐྗེས་པའོ། །ཉྗེ་བར་ཞི་བ་ནི། སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་ཞི་གནས་ལ་

བརྗེན་ནས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་སོ་སོར་དཔྱད་པས་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་སྐྗེས་

པའོ། །དྗེ་ལྟར་བསབ་པ་གསུམ་གིས་རྒྱུད་དུལ་བར་བྱས་པའི་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་

ཙམ་དང་ལྡན་པས་མི་ཆོག་གི །ལུང་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཡང་ལྡན་དགོས་པས་ལུང་

གིས་ཕྱུག་ཅྗེས་པ་ནི། སྗེ་སྣོད་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་ལྡན་

པའོ། །དགྗེ་བཤྗེས་སྟོན་པའི་ཞལ་ནས། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་བ་མ་བྱ་བ་བཤད་པ་ན་

འབྱམས་ཀས་པར་གོ་བ་སྐྗེད་ལ་ལག་ཏུ་ལྗེན་པ་ན་བསྟན་པའི་ཐ་མ་ལ་གང་ཕན་དང་

ཐད་ཀར་དོན་དུ་གང་འགྱུར་སྟོན་པ་ཞིག་དགོས་གསུང་ངོ་། །དྗེ་ཉིད་རོགས་པ་ནི། 

ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཆོས་བདག་མྗེད་པ་རོགས་པའམ། ཡང་ན་དྗེ་ཁོ་

ན་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟྗེ། དྗེ་མྗེད་ནའང་ལུང་རིགས་ཀྱིས་རོགས་

པས་ཀྱང་འགྲུབ་གསུང་ངོ་། །དྗེ་ལྟར་ལུང་རོགས་དང་ལྡན་ཡང་སོབ་མ་ལས་དམན་པ་

དང་མཉམ་པས་མི་ཆོག་པས་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། མཛའ་བཤྗེས་ཀྱི་

ཚོམས་ལས། དམན་པ་བསྟྗེན་པས་མི་དག་ཉམས་འགྱུར་ཞིང༌། །ཐད་ཀར་བབ་པ་

བསྟྗེན་པས་སོ་ན་གནས། །གཙོ་བོ་བསྟྗེན་པས་དམ་པ་ཐོབ་འགྱུར་བ། །དྗེ་ཕིར་

བདག་པས་གཙོར་གྱུར་བསྟྗེན་པར་བྱ། །ཚུལ་ཁིམས་ཉྗེ་བར་ཞི་བ་དང༌། །ཤྗེས་རབ་
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ཆྗེས་མཆོག་ལྡན་པ་ཡི། །གཙོ་བོ་གང་ཡིན་དྗེ་བསྟྗེན་ན། །གཙོ་བོ་བས་ཀྱང་ཆྗེས་

གཙོར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཕུ་ཆུང་བས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

གསན་ཙ་ན་དྗེ་ལ་ནི་ང་ཡར་བལྟ་བ་ཡིན་གསུང་བ་དང༌། མཐའ་བཞིའི་ཞལ་ནས། ང་

ནི་རྭ་སྒྗེང་བའི་རད་པོ་དྗེ་རྣམས་ལ་མིག་རྗེན་བྱྗེད་གསུང་བ་ལྟར། ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་

ལ་མིག་ཡར་བལྟ་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཆོས་དྲུག་པོ་དྗེ་ནི་རང་གིས་ཐོབ་པའི་

ཡོན་ཏན་ནོ།།

ལྷག་མ་ནི་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། ཐུབ་

རྣམས་སིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་ཞིང༌། །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཕག་གིས་མི་སྗེལ་

ལ། །ཉིད་ཀྱི་རོགས་པ་གཞན་ལ་སོ་མིན་ཏྗེ། །ཆོས་ཉིད་བདྗེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་

བར་མཛད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞན་ལ་ལམ་མ་ནོར་བར་བསྟན་ནས་རྗེས་སུ་

འཛིན་པ་མ་གཏོགས་པ་སིག་པ་ཆུས་འཁྲུ་བ་སོགས་བྱར་མྗེད་དོ། །དྗེ་ལ་ཆོས་བཞི་

ལས། སྨྲ་མཁས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་ལ་མཁས་ཤིང་དོན་གདུལ་བྱའི་བོ་

ལ་སྐྗེལ་བ་ལ་གཟོ་བའོ། །བརྗེ་བ་ནི། ཆོས་སྟོན་པའི་ཀུན་སོང་དག་པ་སྟྗེ་རྗེད་བཀུར་

སོགས་ལ་མི་བལྟ་བར་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ་སྟོན་པའོ། །པོ་

ཏོ་བའི་ཞལ་ནས་སྤན་སྔ་ལ། ལི་མོའི་བུ། ཅི་ཙམ་པའི་ཆོས་བཤད་ཅིག་བྱས་ཏྗེ་

ལྗེགས་སོ་གཅིག་ཀྱང་བདག་གིར་བྱྗེད་མ་མོང༌། འགྲོ་བ་ཉམ་ཐག་པ་མིན་པ་མྗེད་

གསུང་བ་འད་བ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་པར་གདའ། བརོན་བཅས་ནི། གཞན་གི་དོན་ལ་

སྤོ་བ་བརན་པའོ། །སྐོ་བ་སངས་པ་ནི། ཡང་ཡང་འཆད་པས་མི་ངལ་བ་སྟྗེ་འཆད་པའི་

དཀའ་སྤད་བཟོད་པའོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། བསབ་པ་གསུམ་དང་དྗེ་ཉིད་རོགས་པ་
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དང་སིང་བརྗེ་བ་ལྔ་གཙོ་བོ་ཡིན། ངྗེད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཞང་བཙུན་ཀུན་ལ་མང་དུ་ཐོས་

པའང་མྗེད་སྐོ་བ་བཟོད་པའང་མྗེད་པས་ག་བོ་དིན་དུ་གཅགས་པ་རྗེ་བྱྗེད་པའང་མྗེད་

དྗེ་སྔ་མ་ལྔ་ཡོད་པས་དྲུང་ན་སུ་ཡོད་པ་ལ་ཕན། གཉན་སྟོན་ལ་སྨྲ་མཁས་པ་ཡྗེ་མྗེད་

ཡོན་བཤད་རྗེ་བྱྗེད་པའང་འདི་ཀུན་གིས་ད་རྗེས་མི་གོ་སམ་པ་ལས་མི་ཤྗེས་ཏྗེ་ལྔ་པོ་

ཡོད་པས་སུ་ཉྗེ་བ་ལ་ཕན་གསུང་ངོ་། །དྗེ་ལྟར་ན་བསབ་པ་རྣམས་ལ་བསྒྲུབ་པ་ལྷུར་

ལྗེན་མྗེད་པར་དྗེ་དག་གི་བསྔགས་པའམ་ཡོན་ཏན་བརོད་པས་རང་གི་འཚོ་བ་བསྒྲུབ་

པ་ནི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་སུ་མི་འོས་ཏྗེ། ཙན་དན་གི་བསྔགས་པ་བརོད་པས་འཚོ་བ་

བསྒྲུབ་པ་ལ་ཙན་དན་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལ་དྗེ་ཡོད་དམ་ཞྗེས་

སྨྲས་པ་ན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་དང་འད་བར། དོན་མྗེད་པར་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའི་

ཕིར་ཏྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཕི་མའི་དུས་ལ་དགྗེ་སོང་ནི། །སོམ་པ་མྗེད་པ་

མང་པོ་དག །མང་དུ་ཐོས་པ་དག་འདོད་འགྱུར། །ཚུལ་ཁིམས་བསྔགས་པ་བརོད་

བྱྗེད་ལ། །ཚུལ་ཁིམས་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་མྗེད། །ཅྗེས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཤྗེས་རབ་རྣམ་

གྲོལ་གསུམ་ལའང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་ནས། ཇི་ལྟར་སྐྗེས་བུ་ལ་ལ་དག །ཙནྡན་དག་ནི་

འདི་འད་སྟྗེ། །སོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡིད་འོང་ཞྗེས། །ཙན་དན་དག་གི་ཡོན་ཏན་བརོད། །དྗེ་

ནས་མི་གཞན་ལ་ལ་ཡིས། །དྗེ་ལྟར་བསྔགས་པ་བརོད་པ་ཡི། །ཙན་དན་ཅུང་ཟད་

བསྗེལ་ཏམ་ཞྗེས། །སྐྗེས་བུ་ལ་ལས་དྗེ་དིས་ན། །སྐྗེས་བུ་དྗེ་ལ་སར་སྨྲས་པ། །གང་

གིས་འཚོ་བར་བྱྗེད་པ་ཡི། །སོས་ཀྱི་བསྔགས་པ་བརོད་པ་དྗེ། །སོས་དྗེ་ང་ལ་མྗེད་

ཅྗེས་སྨྲ། །དྗེ་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་མི་བརོན་པ། །ཚུལ་ཁིམས་བསྔགས་པས་འཚོ་བ་

དག །ཕི་མའི་དུས་ན་འབྱུང་འགྱུར་ཏྗེ། །དྗེ་དག་ལ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་མྗེད། །ཅྗེས་ལྷག་
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མ་གསུམ་ལ༌ཡང་དྗེ་དང་འད་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།

དྗེ་ལྟར་རྣམ་གྲོལ་བསྒྲུབ་པའི་བ་མ་ནི་གཏན་གི་འདུན་མའི་ར་བ་ཡིན་པས། བ་

མ་བསྟྗེན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དྗེ་དག་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པ་འཚོལ་བ་ལ་འབད་པར་བྱ་ཞིང༌། སོབ་མ་བསྟྗེན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ཀྱང་དྗེ་དག་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་མཚན་ཉིད་དྗེ་དག་དང་ལྡན་པར་བྱ་བ་ལ་འབད་

དོ། །དུས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡོན་ཏན་དྗེ་དག་ཚང་བར་རྗེད་པ་དཀའ་བས་དྗེ་ལྟར་མ་རྗེད་

ན་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྗེ་ན། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས། ཇི་ལྟར་འཁོར་ལོ་གཅིག་པའི་

ཤིང་ར་ནི། །ར་དང་ལྡན་ཡང་ལམ་དུ་མི་འགྲོ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་གྲོགས་

མྗེད་ན། །ལུས་ཅན་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ནི་བོ་ལྡན་གཟུགས་

བཟང་གཙང་སྦྲ་ཆྗེ། །རིགས་ནི་བཙུན་ཞིང་ཆོས་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །སོབས་པ་ཆྗེ་

ཞིང་དཔའ་ལ་དབང་པོ་དུལ། །སན་པར་སྨྲ་ཞིང་སྦྱིན་ཕོད་སིང་རྗེ་ཅན། །བཀྲྗེས་དང་

སྐོམ་དང་ཉོན་མོངས་བཟོད་པ་དང༌། །བམ་ཟྗེ་དང་ནི་ལྷ་གཞན་མཆོད་མི་བྱྗེད། །བསྒིན་

ཅིང་གཟོ་ལ་བྱས་པ་གཟོ་བ་དང༌། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་གྲོགས་པོ་

ཡིན། །དྗེ་ལྟའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་ལྡན་པ་དག །རོད་པའི་དུས་ན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པས་

ན། །ཡོན་ཏན་ཕྗེད་དམ་བཞི་ཆ་བརྒྱད་ཆ་ཅན། །དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་སྔགས་པའི་གྲོགས་པོར་

བསྟྗེན། །ཞྗེས་གྲོགས་ལ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རོགས་གསུངས་པའི་བརྒྱད་ཆ་ལ་མ་

མཐར་གསུངས་ལ། དྗེ་བ་མ་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞྗེས་ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོ་གསུང་བར་པོ་ཏོ་

བའི་གསུང་སྒོས་དོལ་པས་བསྒིགས་པ་ལས་བཤད་པས། མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཚང་བ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ས་ཅི་རིགས་པར་བསྗེབས་པའི་
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བརྒྱད་ཆ་དང་ལྡན་པ་ལ་མ་མཐར་བྱའོ།།

སྟེན་བྱེད་སོབ་མའི་མཚན་ཉིད།

གཉིས་པ་སྟྗེན་བྱྗེད་སོབ་མ་ནི། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། གཟུར་གནས་བོ་ལྡན་དོན་

གཉྗེར་བའི། །ཉན་པོ་སྣོད་ཅྗེས་བྱ་བར་བཤད། །སྨྲ་པོ་ཡོན་ཏན་རྣམ་གཞན་དུ། །མི་

འགྱུར་ཉན་པ་པོ་ལའང་མིན། །ཞྗེས་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཉན་པའི་སྣོད་དུ་

རུང་བ་དང་དྗེ་གསུམ་ཚང་ན་ཆོས་སྨྲ་བ་པོའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཡོན་ཏན་དུ་སྣང་གི་

སྐོན་དུ་སྣང་བར་མི་འགྱུར་ལ། དྗེར་མ་ཟད་ཉན་པ་པོའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་གང་

ཟག་དྗེ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་སྣང་གི་སྐོན་དུ་མི་སྣང་བར་གསུངས་ཏྗེ། སྣོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་

དྗེ་དག་མ་ཚང་ན་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེས་ཡོངས་སུ་དག་ཀྱང་ཉན་པ་པོའི་

སྐོན་གི་དབང་གིས་སྐོན་ཅན་དུ་འཛུད་ལ། འཆད་པ་པོའི་སྐོན་ཡང་ཡོན་ཏན་དུ་

འཛིན་པར་འགྲྗེལ་པ་ལས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་བཤྗེས་གཉྗེན་མཚན་ཉིད་ཐམས་

ཅད་ཚང་བ་ཞིག་རྗེད་ཀྱང་དྗེ་ལ་དྗེར་ངོ་ཤྗེས་པ་དཀའ་བས་དྗེར་ཤྗེས་ནས་བསྟྗེན་པ་

ལ་མཚན་ཉིད་འདི་དག་ཚང་དགོས་སོ། །དྗེ་ལ་གཟུ་བོར་གནས་པ་ནི། ཕོགས་ལྷུང་

མྗེད་པ་སྟྗེ་དྗེ་ཡོད་ན་དྗེས་བསྒིབས་ནས་ཡོན་ཏན་མི་མཐོང་བས་ལྗེགས་པར་བཤད་

པའི་དོན་མི་རྗེད་དྗེ། དབུ་མའི་སིང་པོ་ལས། ཕོགས་སུ་ལྷུང་བས་སྗེམས་གདུངས་

པས། །ཞི་བ་ནམ་ཡང་རོགས་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཕོགས་ལྷུང་ནི། 

རང་གི་ལུགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཞྗེ་སང་བའོ། །དྗེ་འད་བ་

དྗེ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརགས་ནས་དོར་དགོས་ཏྗེ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོ་སོར་ཐར་

པ་ལས། རང་གི་འདོད་པ་བཏང་སྟྗེ་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་གི་གཞུང་ལ་རབ་ཏུ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གནས་པ་དང་གུས་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཙམ་གིས་ཆོག་གམ་

སམ་ན་གཟུ་བོར་གནས་ཀྱང་ལྗེགས་བཤད་ལམ་ཡང་དག་པ་དང་ཉྗེས་བཤད་ལམ་

ལྟར་སྣང་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པའི་བོའི་མཐུ་མྗེད་ན་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས་དྗེ་གཉིས་

གོ་བའི་བོ་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཏྗེ། དྗེས་ནི་སིང་པོ་མྗེད་པའི་ཕོགས་དོར་ནས་སིང་པོ་

ལྗེན་ནོ། །དྗེ་གཉིས་ཙམ་གིས་ཆོག་གམ་སམ་ན། དྗེ་གཉིས་ཡོད་ཀྱང་རི་མོའི་ཆོས་

ཉན་ལྟར་མི་རོམ་ན་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དགོས་

སོ། །འགྲྗེལ་པ་ལས། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་པ་དང་ཡིད་གཏོད་པ་གཉིས་

བསྣན་ནས་ལྔར་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཆོས་ལ་དོན་གཉྗེར་ཆྗེ་བ། ཉན་པའི་ཚེ་

ཡིད་ལྗེགས་པར་གཏོད་པ། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པོ་འཇོག་པ། ཉྗེས་

བཤད་དོར་ནས་ལྗེགས་བཤད་འཛིན་པ་སྟྗེ་བཞིའོ། །བཞི་པོ་དྗེའི་མཐུན་རྐྗེན་ནི་བོ་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། འགལ་རྐྗེན་འདོར་བ་ནི་གཟུ་བོར་གནས་པའོ། །བ་མས་བཀྲིར་

རུང་བའི་ཆོས་དྗེ་རྣམས་ཚང་མ་ཚང་བརགས་ལ་ཚང་ན་དགའ་བ་བསྒོམ། མ་ཚང་ན་

ཕི་མ་ཚུན་ཆོད་དུ་ཚང་བའི་རྒྱུ་ལ་འབད་པར་བྱ་དགོས་པས་རྗེན་གི་ཆོས་དྗེ་དག་

ཤྗེས་པར་བྱས་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་མི་ཤྗེས་ན་རོག་དཔྱོད་མི་འཇུག་པས་དོན་

ཆྗེན་པོ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ།།

བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་དྗེས་དྗེ་ཇི་ལྟར་བསྟྗེན་པའི་ཚུལ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྣོད་དང་ལྡན་པ་དྗེས་བ་

མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལྗེགས་པར་བརག་ལ་མཚན་

ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་དིན་ནོད་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་དགྗེ་བཤྗེས་སྟོན་པ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དང་གསང་ཕུ་བ་གཉིས་རྣམ་པར་ཐར་པ་མི་མཐུན་ཏྗེ། གསང་ཕུ་བ་བ་མ་མང་སྟྗེ་

བཤད་ཚད་ལ་ཉན་པས་ཁམས་ནས་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་དགྗེ་བསྗེན་ཞིག་ཆོས་

བཤད་ཀྱིན་འདུག་པ་ལའང་མཉན་པས། འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་དྗེ་ལ་ཉན་པ་སྟངས་ཞན་

བྱས་པས་ཁྱྗེད་རྣམས་དྗེ་སྐད་མ་ཟྗེར་ང་ལ་ཕན་པ་གཉིས་བྱུང་གསུང་སྐད། དགྗེ་

བཤྗེས་སྟོན་པ་བ་མ་ཉུང་སྟྗེ་ལྔ་ལས་མྗེད་པ་ལ་པོ་ཏོ་བ་དང་སྒོམ་པ་རིན་ཆྗེན་བ་མ་

གཉིས་ཀྱིས་དྗེ་གཉིས་གང་ལྗེགས་བཀའ་བགྲོས་པ་ལ། བོ་མ་སྦྱངས་པས་སྐོན་

མཐོང་ཞིང་མ་དད་པ་སྐྗེ་བའི་རིང་ལ་དགྗེ་བཤྗེས་སྟོན་པའི་ལུགས་དྗེ་ལྗེགས་པར་ཁ་

འཆམ་པས་དྗེ་ལྟར་བྱ་གསུང་བ་དྗེ་ཤིན་ཏུ་མད་པར་སྣང་བས་དྗེ་ལྟར་བྱའོ།།

དྗེ་ལྟར་བཀའ་དིན་མནོས་པ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་

གདམས་ངག་གིས་བོ་ལྗེགས་པར་འཁིད་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དྗེ་ཇི་ལྟར་བསྟྗེན་པའི་

ཚུལ་ལ་གཉིས། བསམ་པས་བསྟྗེན་པའི་ཚུལ་དང༌། སྦྱོར་བས་བསྟྗེན་པའི་ཚུལ་ལོ།།

བསམ་པས་བསྟེན་པའི་ཚུལ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། བསྟྗེན་པའི་བསམ་པ་སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་

དད་པ་སྦྱང་བ་དང༌། བཀའ་དིན་རྗེས་སུ་དན་ཏྗེ་གུས་པར་བྱ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། སོང་པོ་བཀོད་པ་ལས་སྗེམས་དགུས་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་

བསྗེན་བཀུར་བར་གསུངས་པ་ནི་བསྟྗེན་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་བསྡུས་

པའོ། །དྗེ་དག་ཀྱང་བསྡུ་ན་བཞི་ལས། རང་དབང་དོར་ནས་རང་ཉིད་བ་མའི་དབང་དུ་

གཏོང་བ་ནི། བུ་མཛངས་པ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ཏྗེ། བུ་མཛངས་པ་དྗེ་བྱ་བ་ལ་རང་དབང་

དུ་མི་འཇུག་གི་ཕའི་ངོར་བལྟ་ཞིང་དྗེའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་ངག་བཞིན་བྱྗེད་པ་ལྟར། 



  48  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གི་ངོར་བལྟ་བའོ། །ད་ལྟར་གི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་པའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས་ཀྱང༌། དྗེས་ཐམས་ཅད་དུ་རང་ཉམས་དོར་ཏྗེ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་དྗེའི་བོ་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ཡང་མཚན་ཉིད་

ཚང་བ་ཞིག་ལ་བྱྗེད་ཀྱི་སུ་རུང་རུང་ལ་སྣ་ཤ་སྦྱིན་དུ་མི་བཏུབ་གསུང་ངོ་། །མཛའ་བ་

དྗེ༌སུས་ཀྱང་མི་ཕྗེད་པར་བརན་པར་བྱྗེད་པ་ནི། རོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ཏྗེ། བདུད་དང་

སིག་གྲོགས་སོགས་ཀྱིས་མི་ཕྗེད་པའོ། །མདོ་དྗེ་ཉིད་ལས། མཛའ་བ་མི་རག་པ་དང་

ངོ་མི་རག་པ་སང་བ་དང༌། ཞྗེས་གསུངས་སོ། །བ་མའི་བྱ་བའི་ཁུར་ཐམས་ཅད་འཁུར་

བ་ནི། ས་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ཏྗེ། ཁུར་ཐམས་ཅད་བསྐུར་བས་ཡོངས་སུ་མི་སྐོ་བའོ། །པོ་

ཏོ་བས་སྤན་སྔའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ། ཁྱྗེད་ངའི་དགྗེ་བཤྗེས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འདི་

ལྟ་བུ་དང་ཕྲད་ནས་བཀའ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་པ་བསོད་ནམས་ཆྗེའོ། །ད་ཁུར་དུ་

མི་འགྲོ་བར་རྒྱན་དུ་འགྲོ་བར་གིས་ཤིག་གསུང་བ་ལྟར་རོ།།

ཁུར་འཁུར་བ་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་དྲུག་ལས། ཁོར་ཡུག་གི་རི༌ལྟ་བུའི་སྗེམས་ནི། 

སྡུག་བསྔལ་ཅི་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་བསྒུལ་བའོ། །སྤན་སྔ་བ་རུག་པ་ན་

བཞུགས་ཙ་ན། སྒོམ་པ་ཡོན་ཏན་འབར་གྲང་བ་ཆྗེས་པས་ཁམས་ཞན་ནས་ཇོ་བོ་

གཞོན་ནུ་གྲགས་ལ་འགྲོ་འདུག་གི་གྲོས་ཞུས་པས། གནས་མལ་བདྗེ་བ་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་དུ་བསད་པའང་ཅི་ཙམ་ཞིག་བྱས་ཏྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་བཤྗེས་

གཉྗེན་ལ་བརྗེན་ཅིང་ཆོས་ཉན་པ་ད་རྗེས་ལས་མ་མོང་བ་ཡིན་པས་ཅོག་གྗེ་སོད་

ཅིག༌གསུང་པ་ལྟར་རོ། །འཇིག་རྗེན་གི་བན་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ནི། ངན་ལས་ཐམས་ཅད་

ཉམས་སུ་བང་བ་ལ༌ཡང་ཡི་མི་འཕྲིག་པར་བསྒྲུབ་པ་སྟྗེ། གཙང་དུ་ལོ་པཎ་ཀུན་ལ་
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གནས་རབ་གསྗེབ་ཅིག་བྱུང་བས་སྟོན་པས་ན་བཟའ་ཐམས་ཅད་གསིལ་ནས་རབ་

རྣམས་ཕགས་ཏྗེ་ག༌ནས་བྱུང་ཆ་མྗེད་པར་ས་དཀར་སྐམ་པོས་གཡོགས། ཇོ་བོའི་

མདུན་ན་མཎལ་ཞིག་ཀྱང་གྲུབ་འདུག་པས། ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས། ཨ་རྗེ་ཁྱོད་ལྟ་བུ་ཞིག་

རྒྱ་གར་ན༌ཡང་ཡོད་གསུང་བ་ལྟ་བུའོ། །ཕག་བདར་བ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ནི། ང་རྒྱལ་

དང་ཆྗེ་བའི་ང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སོང་ཞིང་རང་བ་མ་ལས་དམའ་བར་འཛིན་

པའོ། །དགྗེ་བཤྗེས་སྟོན་པའི་ཞལ་ནས། ང་རྒྱལ་གི་སྒང་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་གི་ཆུ་མི་

འབྱུང་གསུང་བ་དང༌། སྤན་སྔའི་ཞལ་ནས། སོས་ཀྱི་དུས་ན་རིའི་རྗེ་མོ་གང་མཐོ་བ་

ནས་སྔོ་ཕྱུར་གིས་འོང་བར་འདུག་གམ་གཤོང་བུ་གང་དམའ་བ་ནས་འོང་ལྟོས་

གསུང་བ་ལྟར་རོ། །ཐྗེག་པ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ནི། བ་མའི་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་བའི་

ཁུར་ལི་བ་རྣམས་ཀྱང་སྤོ་བཞིན་དུ་འཛིན་པའོ། །ཁྱི་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ནི། བ་མས་

བརས་ཤིང་གཤྗེ་ཡང་དྗེ་ལ་མི་ཁོ་བ་སྟྗེ། དགྗེ་བཤྗེས་ལྷ་བཟོ་ལ་སྟོད་ལུངས་པས་

མཇལ་རྗེས་ཀྱིས་བཀའ་བབ་འབྱོན་པ་ལ། ལྷ་བཟོའི་སོབ་མ་ཉག་མོ་པས་སོབ་དཔོན་

འདི་འོ་སྐོལ་དཔོན་སོབ་ལ་སང་བ་ཞིག་འདུག་བྱས་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་བཀའ་བཀྱོན་དུ་

གོའམ། ཁོ་བོ་ལ་འདིས་འདི་ལྟ་བུ་རྗེ་མཛད་རྗེས་ཀྱིས་ཧྗེ་རུ་ཀས་བྱིན་གིས་

བརླབས་པ་འད་རྗེ་འོང་གསུང་བ་ལྟར་རོ། །བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས་ཀྱང༌། གལ་ཏྗེ་ཆོས་

སྨྲ་བ་དག་ཆོས་འདོད་པ་དག་ལ་བརས་ཤིང་མི་སྗེམས་པ་ལྟར་ན༌ཡང་དྗེ་ལ་ཁྱོད་

ཀྱིས་ཕིར་བསོ་བར་མི་བྱ་སྟྗེ། ལྷག་པར་ཡང་ཆོས་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་དང་གུས་ཤིང་མི་

སྐོ་བས་དྗེའི་ཕི་བཞིན་འབང་བར་གསུངས་སོ། །གྲུ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ནི། བ་མའི་བྱ་བ་

ལ་ཇི་ཙམ་ཞུགས་ཀྱང་འགྲོ་ཞིང་འོང་བས་མི་སྐོ་བའོ།།
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གཉིས་པ་ར་བ་དད་པ་སྦྱང་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས་ལས། དད་

པ་སྔོན་འགྲོ་མ་ལྟར་བསྐྗེད་པ་སྟྗེ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་ཞིང་འཕྗེལ་བར་

བྱྗེད། །དོགས་པ་སྗེལ་ཞིང་ཆུ་བོ་རྣམས་ལས་སྒོལ། །དད་པ་བདྗེ་ལྗེགས་གྲོང་ཁྱྗེར་

མཚོན་བྱྗེད་ཡིན། །དད་པ་རོག་པ་མྗེད་ཅིང་སྗེམས་དང་བྱྗེད། །ང་རྒྱལ་སོང་ཞིང་

གུས་པའི་ར་བ་ཡིན། །དད་པ་ནོར་དང་གཏྗེར་དང་རྐང་པའི་མཆོག །ལག་པ་བཞིན་

དུ་དགྗེ་སྡུད་ར་བ་ཡིན། །ཞྗེས་དང༌། ཆོས་བཅུ་པ་ལས་ཀྱང༌། གང་གིས་འདྗེན་པ་

ངྗེས་འབྱུང་ལ། །དད་པ་ཐྗེག་པའི་མཆོག་ཡིན་ཏྗེ། །དྗེ་ཕིར་བོ་དང་ལྡན་པའི་

མིས། །དད་པའི་རྗེས་སུ་འབང་བ་བསྟྗེན། །མ་དད་པ་ཡི་མི་དག་ལ། །དཀར་པོའི་

ཆོས་རྣམས་མི་སྐྗེ་སྟྗེ། །ས་བོན་མྗེ་ཡིས་ཚིག་པ་ལ། །མྱུ་གུ་སྔོན་པོ་ཇི་བཞིན་

ནོ། །ཞྗེས་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་སྒོ་ནས་དད་པ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་

གསུངས་སོ། །ཇོ་བོ་ལ། སྟོན་པས་བོད་ལ་སྒོམ་སྒྲུབ་བྱྗེད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལ་ཡོན་

ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་བརྗེས་པ་མི་བདོག་ཞུས་པས། ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་

ཡོན་ཏན་ཆྗེ་སྐྗེས་ཆུང་སྐྗེས་ཐམས་ཅད་བ་མ་ལ་བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་ལ་ཁྱྗེད་བོད་བ་མ་

ལ་ཐ་མལ་པའི་འདུ་ཤྗེས་ལས་མྗེད་ག་ན་སྐྗེ་གསུང་བ་དང༌། ཇོ་བོ་ལ། ཨ་ཏི་ཤ་

གདམས་ངག་ཞུ་ཞྗེས་སྐད་ཆྗེན་པོས་ཞུས་པ་ན། ཧྗེ་ཧྗེ་ཁོ་བོ་ལ་རྣ་བ་ཏ་བཟང་པོ་

བཟང་པོ་བདོག་སྟྗེ་མན་ངག་བྱ་བ་དད་པ་ཡིན་དད་པ་དད་པ་གསུང་བ་ལྟར་དད་པ་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའོ། །དྗེ་ལ་སྤིར་དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབས་དང་བདྗེན་བཞི་ལ་

དད་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་འདིར་ནི་བ་མ་ལ་དད་པའོ། །དྗེ་ཡང་བ་མ་ལ་སོབ་མས་ཇི་

ལྟར་བལྟ་བ་ནི། ལག་ན་རོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། གསང་བ་བའི་བདག་པོ། 
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སོབ་དཔོན་ལ་སོབ་མས་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ་ཞྗེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་བཞིན་དུའོ། །དྗེ་ཡི་སྗེམས་ནི་དྗེ་ལྟ་ན། །རག་ཏུ་དགྗེ་བ་སྐྗེ་བར་

འགྱུར། །དྗེ་ནི་འཇིག་རྗེན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕན་པར་བྱྗེད་པའི་སངས་རྒྱས་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་མདོ་སྗེ་རྣམས་སུའང་སྟོན་པའི་འདུ་

ཤྗེས་བསྐྗེད་དགོས་པར་གསུངས་ཤིང༌། འདུལ་བ་ནས་ཀྱང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་

ཡོད་དོ། །

དྗེ་དག་གི་དོན་ནི། ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཤྗེས་པ་ན་དྗེ་ལ་སྐོན་རོག་

པའི་བོ་མི་འབྱུང་ཞིང་ཡོན་ཏན་སྗེམས་པའི་བོ་འབྱུང་བ་ལྟར། བ་མ་ལའང་ཆྗེད་དུ་

བྱས་ཏྗེ་སྐོན་རོག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདོར་ཞིང་ཡོན་ཏན་རོག་པའི་བོ་སྦྱོང་

བའོ། །དྗེ་ཡང་རྒྱུད་དྗེ་ལས། སོབ་དཔོན་གི་ནི་ཡོན་ཏན་གཟུང༌། །སྐོན་ནི་ནམ་ཡང་

གཟུང་མི་བྱ། །ཡོན་ཏན་བཟུང་ན་དངོས་གྲུབ་འཐོབ། །སྐོན་རྣམས་བཟུང་ན་དངོས་

མི་འགྲུབ། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་སྟྗེ། འདི་ལྟར་བ་མ་ཡོན་ཏན་ཤས་ཆྗེ་བ་ཡིན་

ཀྱང་དྗེའི་སྐོན་ཅུང་ཟད་ཡོད་པའི་ངོས་ནས་བརགས་ན་རང་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གྗེགས་

སུ་འགྱུར་ལ། སྐོན་ཤས་ཆྗེ་བ་ལ༌ཡང་སྐོན་གི་ངོས་ནས་མ་བརགས་པར་ཡོན་ཏན་

གི་ངོས་ནས་དད་པ་སྦྱངས་ན་རང་ལ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །དྗེའི་

ཕིར་རང་གི་བ་མ་ཡིན་ན་སྐོན་ཆྗེ་ཆུང་ཅི་ཡོད་ཀྱང་དྗེའི་ངོས་ནས་རོག་པའི་ཉྗེས་

དམིགས་བསམས་ལ་སོང་སྗེམས་མང་དུ་བྱས་ཏྗེ་དགག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏྗེ་བག་

མྗེད་པའམ་ཉོན་མོངས་མང་བ་སོགས་ཀྱི་མཐུས་སྐོན་རོག་པ་བྱུང་བའི་ཚེ་ནའང་

བཤགས་བསམ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་རིམ་གིས་མཐུ་ཆུང་ངུར་
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འགྱུར་རོ། །ཡང་ཚུལ་ཁིམས་སམ་མང་དུ་ཐོས་པའམ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་

ཏན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བོས་དྗེའི་ཕོགས་བཟུང་ཞིང་ཡོན་ཏན་བསམ་པར་བྱའོ། །དྗེ་

ལྟར་གོམས་པ་ན་སྐོན་ཐན་ཐུན་ཡོད་པར་མཐོང་ཡང་བོས་ཡོན་ཏན་གི་ཕོགས་

འཛིན་པས་དད་པ་ལ་གྗེགས་སུ་མི་འགྲོ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན། རང་མི་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་

ཡོན་ཏན་མང་པོ་ཡོད་པར་མཐོང་ཡང་སྐོན་མཐོང་བའི་བོ་ཤུགས་དག་པས་ཡོན་ཏན་

མཐོང་བའི་བོ་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་དང༌། ཡང་རང་ལ་སྐོན་མང་པོ་མཐོང་ཡང་རང་གི་

ཡོན་ཏན་སྣ་རྗེ་མཐོང་བའི་བོ་ཤུགས་དག་ན་དྗེས་སྐོན་མཐོང་བའི་བོ་ཟིལ་གིས་

གནོན་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོ་ལྟ་བ་དབུ་མ་འཛིན་ཅིང་གསྗེར་གིང་

པ་ལྟ་བ་སྗེམས་ཙམ་རྣམ་བདྗེན་འཛིན་པས་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་མཆོག་དམན་ཡོད་ཀྱང༌། 

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་སྤི་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཁོང་ལ་བརྗེན་ནས་རྗེད་

པས་གསྗེར་གིང་པ་བ་མ་རྣམས་ཀྱི་འགྲན་གི་དོ་མྗེད་དུ་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ།།

ཡོན་ཏན་གི་ངོས་ནས་སྗེམས་ཤིང་སྐོན་གི་ངོས་ནས་བརག་མི་ཉན་པ་ནི། ཚུལ་

འཆལ་སོགས་ཡིན་ཡང་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཙམ་ཉན་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཁྱད་པར་

མྗེད་པར་བྱ་དགོས་ཏྗེ། དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས། བ་མ་བསྟྗེན་ན་དགྗེ་བ་འཕྗེལ་ཞིང་

མི་དགྗེ་བ་འགྲིབ་པར་རོགས་པས་མཁན་པོ་ཐོས་པ་ཆྗེ་བའམ་ཆུང་བའམ་ཤྗེས་

པའམ་མི་ཤྗེས་པའམ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པའམ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལའང་སྟོན་

པའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་དོ། །ཇི་ལྟར་སྟོན་པ་ལ་དགའ་བ་དང་དད་པ་ལྟར་མཁན་པོ་

ལའང་དད་པ་དང་དགའ་བར་བྱའོ། །སོབ་དཔོན་རྣམས་ལ་ཞྗེ་ས་དང་རིམ་གྲོ་བསྐྗེད་

དྗེ་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་མ་རོགས་པ་ནི་རོགས་པར་འགྱུར། ཉོན་
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མོངས་པ་མ་སངས་པ་ནི་སོང་བར་འགྱུར་སམ་སྟྗེ་དགའ་བ་དང་རངས་པ་འཐོབ་ཅིང་། 

དགྗེ་བའི་ཆོས་ལ་དྗེ་དང་མཐུན་པར་སྤོད་ལ་མི་དགྗེ་བ་ལ་མི་མཐུན་པར་སྤོད་

དོ། །ཞྗེས་དང༌། དག་ཤུལ་ཅན་གིས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང༌། ཁྱིམ་བདག །གལ་ཏྗེ་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལུང་ནོད་པ་དང་ཁ་ཏོན་བྱ་བ་དོན་དུ་གཉྗེར་བས་སྦྱིན་པ་དང་

ཚུལ་ཁིམས་དང་བཟོད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་བསམ་གཏན་དང་ཤྗེས་རབ་དང་

ལྡན་པའམ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ལམ་གི་ཚོགས་གསོག་པ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་

བཞི་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སུ་ལས་མཉན་ཏམ་ལུང་མནོས་སམ་བངས་པའི་སོབ་

དཔོན་དྗེ་ལ་དྗེས་ཆོས་ཀྱིས་གུས་པར་བྱའོ། །མིང་དང་ཚིག་དང་ཡི་གྗེ་ཇི་སྗེད་ཀྱི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྗེ་བསྟན་པ་དྗེ་སྗེད་ཀྱི་བསྐལ་པར་གལ་ཏྗེ་སོབ་དཔོན་དྗེ་ལ་

གཡོ་མྗེད་པར་རྗེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་དང་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རིམ་གྲོ་དང་

བསྗེན་བཀུར་བྱས་ཀྱང༌། ཁྱིམ་བདག །ད་དུང་སོབ་དཔོན་ལ་སོབ་དཔོན་དུ་གུས་

པར་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མ་ཡིན་ན་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་གུས་པས་ལྟ་ཅི་སྨོས། 

ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།

གསུམ་པ་བཀའ་དིན་རྗེས་སུ་དན་པ་ནི། ཆོས་བཅུ་པ་ལས། བདག་ཡུན་རིང་དུ་

འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཚོལ་བར་བྱྗེད་པ་དང༌། བདག་ཡུན་རིང་དུ་གཏི་མུག་གིས་

བསྒིབས་ཤིང་གཉིད་ལོག་པའི་སད་བྱྗེད་དང་། བདག་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་

བྱིང་བའི་འབྱིན་བྱྗེད་དང་། བདག་ལམ་ངན་པར་ཞུགས་པ་ལ་ལམ་བཟང་པོ་སྟོན་

བྱྗེད་དང༌། བདག་སིད་པའི་བཙོན་རར་བཅིངས་པ་འགྲོལ་བྱྗེད་དང་། བདག་ཡུན་

རིང་པོར་ནད་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་པའི་སྨན་པ་དང་། བདག་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མྗེས་ཀུན་ཏུ་འབར་བ་ཞི་བར་བྱྗེད་པའི་ཆར་སྤིན་གི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་དོ། །ཞྗེས་པ་

དང༌། སོང་པོ་བཀོད་པ་ལས་ཀྱང༌། གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

རྣམས་ནི་བདག་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ལས་སྐོབ་པའོ། །ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་རོགས་

པར་བྱྗེད་པའོ། །ལམ་བདྗེ་བ་དང་མི་བདྗེ་བ་སྟོན་པའོ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤོད་པས་

འདོམས་པའོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་གྲོང་ཁྱྗེར་གི་ལམ་སྟོན་པའོ། །ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པའི་གནས་སུ་སྐྗེལ་བའོ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའོ། །དུས་

གསུམ་གི་ཤྗེས་བྱའི་རྒྱ་མཚོ་སྟོན་པའོ། །འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་

པའོ། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ནི་བདག་གི་དཀར་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཕྗེལ་བར་

བྱྗེད་པའོ་ཞྗེས་རྗེས་སུ་དན་ཞིང་ངུ་བར་བྱྗེད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་དན་པར་བྱྗེད་པ་

སྟྗེ། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་རྣམས་ནི་བདག་ཅྗེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགོར་སྦྱར་ལ་

མདུན་དུ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་བྱས་ཏྗེ་ངག་ཏུ་ཚིག་དྗེ་རྣམས་

བརོད་ཅིང་ཡིད་ལ་དྗེ་དག་གི་དོན་རྗེ་གཅིག་ཏུ་དན་པར་བྱའོ། །མདོ་སྔ་མ་ལའང་

ཚིག་དྗེ་ལྟར་སྦྱར་རོ། །གཞན་ཡང་སོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། འདི་ནི་བདག་གི་དགྗེ་

བཤྗེས་ཆོས་སྨྲ་བ། །ཆོས་ཀུན་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་སྟོན་བྱྗེད་དྗེ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སྤོད་ལམ་ཡོངས་སྟོན་པ། །ཡིན་ཞྗེས་སྗེམས་གཅིག་བསམས་ནས་འདིར་

འོངས་སོ། །འདི་དག་བསྐྗེད་པས་བདག་གི་མ་ལྟ་བུ། །ཡོན་ཏན་འོ་མ་ལྡུད་པས་མ་མ་

འད། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཡིན། །དགྗེ་བཤྗེས་འདི་དག་གནོད་པ་

རྣམ་པར་ཟོག །ར་ཤི་ཐར་བྱྗེད་སྨན་པ་ལྟ་བུ་སྟྗེ། །བདུད་རིའི་ཆར་འབྗེབས་ལྷ་དབང་

བརྒྱ་བྱིན་འད། །ཟ་ཉ་ལྟ་བུར་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱས། །ཞི་བའི་ཕོགས་སྟོན་ཉི་མ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གསལ་བ་འད། །དགྲ་དང་གྲོགས་ལ་རི་བོ་འད་བ་སྟྗེ། །རྒྱ་མཚོ་བཞིན་དུ་མི་འཁྲུགས་

སྗེམས་དང་ལྡན། །ཡོངས་སུ་སྐོང་དང་མཉན་པ་འད་བ་ཞྗེས། །དྗེ་འདའི་སྗེམས་ཀྱིས་

ནོར་བཟང་འདིར་འོངས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བདག་གི་བོ་སྐྗེད་པ། །སངས་

རྒྱས་སས་པོ་བྱང་ཆུབ་སྐྗེད་བྱྗེད་པ། །འདི་དག་བདག་བཤྗེས་སངས་རྒྱས་བསྔགས་

པ་ཞྗེས། །དྗེ་ལྟར་དགྗེ་བའི་སྗེམས་ཀྱིས་འདིར་འོངས་སོ། །འཇིག་རྗེན་སྐོབ་པས་

དཔའ་བོ་ལྟ་བུ་སྟྗེ། །དྗེད་དཔོན་མགོན་དང་སྐབས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན། །འདི་དག་བདག་

ལ་བདྗེ་སྟོབ་མིག་ཡིན་ཞྗེས། །དྗེ་འདའི་སྗེམས་ཀྱིས་དགྗེ་བཤྗེས་བསྗེན་བཀུར་

བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཀྱང་དན་པར་བྱ་

སྟྗེ། ནོར་བཟང་ནི་རང་ལ་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ།།

སྦོར་བས་བསྟེན་པའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་སྦྱོར་བས་བསྟྗེན་ཚུལ་ནི། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། འདིར་མང་སྨོས་པ་

ཅི་ཞིག་དགོས། །བ་མ་དགྗེས་བྱྗེད་གང་ཡིན་བྱ། །མི་མཉྗེས་བྱྗེད་ཀུན་སང་བ་ནི། །དྗེ་

དང་དྗེ་ལ་འབད་དྗེ་བརག །དངོས་གྲུབ་སོབ་དཔོན་རྗེས་འབང་ཞྗེས། །རོ་རྗེ་འཛིན་པ་

ཉིད་གསུངས་པར། །ཤྗེས་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བ་མ་ཡོངས་སུ་མཉྗེས་

པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། མདོར་བསྡུ་ན་མཉྗེས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་མི་མཉྗེས་པ་

སོང་བ་ལ་འབད་པར་བྱྗེད་བའོ། །མཉྗེས་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི་སྒོ་གསུམ་སྟྗེ། ཟང་ཟིང་

དབུལ་བ་དང་ལུས་ངག་གིས་བསྗེན་བཀུར་བ་དང་བཀའ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དྗེ་

ལྟར་ཡང་མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། བཀུར་སྟི་རྗེད་པ་དག་དང་རིམ་གྲོ་དང༌། །སྒྲུབ་པའི་སྒོ་

ནས་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྟྗེན་པར་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། བརན་པ་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་བསྒྲུབ་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དྗེས། །དྗེ་ཡི་སྗེམས་ནི་ཡང་དག་མགུ་བར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་དང་པོ་

ནི། ལྔ་བཅུ་པ་ལས། རང་གི་དམ་ཚིག་སོབ་དཔོན་ནི། །སྦྱིན་མིན་བུ་དང་ཆུང་མ་

དང༌། །རང་སོག་གིས་རག་བསྟྗེན་བྱ་ན། །ལོངས་སྤོད་གཡོ་བས་སྨོས་ཅི་

དགོས། །ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བྱིན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །རག་ཏུ་ཕུལ་བ་ཉིད་དུ་

འགྱུར། །དྗེ་ཕུལ་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཡིན་ཏྗེ། །ཚོགས་ལས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཏུ་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེ་ཡང་ལག་སོར་བའི་ཞལ་ནས། བཟང་པོ་ཡོད་

བཞིན་དུ་ངན་པ་འབུལ་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་ཏྗེ་བ་མ་དྗེ་ལ་དགྗེས་པའམ་ངན་པ་ལས་

མྗེད་ན་ཉྗེས་པ་མྗེད་གསུང་ངོ་། །ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀྱང༌། མི་ཟད་དྗེ་ཉིད་འདོད་པ་

ཡིས། །ཅུང་ཟད་ཡིད་འོང་གང་དང་གང༌། །ཤིན་ཏུ་ཁྱད་པར་གྱུར་པ་ཉིད། །དྗེ་དང་དྗེ་

ནི་བ་མར་དབུལ། །ཞྗེས་པ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །དྗེ་ཡང་སོབ་མའི་ངོས་ནས་

ཚོགས་བསག་པའི་མཆོག་ཡིན་པས་དྗེ་འད་བ་ཞིག་དགོས་ཀྱི། བ་མའི་ངོས་ནས་དྗེ་

ལ་མི་གཟིགས་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས། སྒྲུབ་པས་མཉྗེས་ཀྱི་ཟང་

ཟིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ༌ཡང་མི་བལྟ་བ་ཞིག་ལ་བ་མ་ཟྗེར་བ་ཡིན་དྗེ་ལས་ལྡོག་པས་

རྣམ་གྲོལ་བསྒྲུབ་པའི་བ་མ་མི་འོང་གསུང་ངོ་། །གཉིས་པ་ནི། ཁྲུས་བསྐུ་མཉྗེ་དིལ་

ཕིས་དང་བསྙུན་གཡོག་སོགས་དང་དྗེའི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་

ནི། ཇི་ལྟར་གདམས་པ་ལས་མི་འགལ་བར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏྗེ། 

སྐྗེས་པའི་རབས་ལས། ཕན་པའི་ལན་དུ་མཆོད་པ་བྱ་བ་ནི། །བསྒོ་བའི་ཚིག་བཞིན་

ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།

གལ་ཏྗེ་བ་མའི་བཀའ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་ན་བ་མ་དྗེ་བསྟྗེན་ན་མི་རིགས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པའི་ལམ་དུ་འཁིད་པ་དང་སོམ་པ་གསུམ་དང་འགལ་བའི་བྱ་བ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱྗེད་ན་

དྗེ་ལྟར་བྱའམ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལ་ནི་འདུལ་བའི་མདོ་ལས། ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་ན་བཟོག་

པར་བྱའོ། །ཞྗེས་དང༌། དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས་ཀྱང༌། དགྗེ་བའི་ཆོས་ལ་དྗེ་དང་

མཐུན་བར་སྤོད་ལ་མི་དགྗེ་བ་ལ་མི་མཐུན་པར་སྤོད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། དྗེའི་

བསྒོ་བ་ལ་མི་ཉན་དགོས་སོ། །མི་རིགས་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་ནི་སྐྗེས་རབས་བཅུ་

གཉིས་པ་ན་གསལ་བར་ཡོད་དོ། །འོན་ཀྱང་དྗེ་དག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་དྗེ་ལ་མི་

གུས་པ་དང་བརས་པ་དང་སྨོད་པ་སོགས་བྱར་མི་རུང་བས། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། 

རིགས་པ་ཡིས་ནི་མི་ནུས་ན། །མི་ནུས་དྗེ་ལ་ཚིག་གིས་སྦྱང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར། བཤད་སྦྱང་ལྗེགས་པར་བྱས་ཏྗེ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་བསྟྗེན་པའི་ཚེ་

ཡང༌། མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། དྗེ་ཆོས་བགོ་སྐལ་ལ་སྤོད་ཡོན་ཏན་ལྡན། །བཤྗེས་གཉྗེན་

རབ་ཏུ་སྟྗེན་བྱྗེད་ཟང་ཟིང་མིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ལ་སྤོད་

པ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་སྟོན་པའི་ཞམ་རིང་དུ་བསྐོས་

པའི་ཚེ་སྟོན་པས་མི་གསོལ་བའི་ན་བཟའ་འཆང་དུ་མི་འཇུག་པ་དང་སྟོན་པའི་

བཤོས་ལྷག་མི་འཚལ་བ་དང་དུས་མྗེད་པར་སྟོན་པའི་སྤན་སྔར་འགྲོར་གནང་ན་སྟོན་

པ་ལ་བསྗེན་བཀུར་བྱྗེད་དོ་ཞྗེས་གཙིགས་པ་བཟུང་བ་དྗེ་མ་འོངས་པའི་གང་ཟག་ལ་

དགོངས་པ་སྟྗེ། རང་ཅག་ཆོས་ལ་ཅིར་ཡང་མི་བརི་བར་ཇ་སུན་རྗེའི་མཐོ་དམན་ལ་

ཐུགས་ལ་བཏགས་མ་བཏགས་ཐམས་ཅད་བརི་བ་དྗེ་ཕུགས་རུལ་བའི་རགས་ཡིན་

གསུང་ངོ་། །དུས་ཇི་ཙམ་དུ་བསྟྗེན་པ་ནི། པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། ང་ལ་ཏ་རྗེ་རྗེ་བྱུང་ན་

ཁུར་བསྣན། རྗེ་རྗེ་སོང་ན་ཁུར་བི་སྟྗེ་ལོགས་སུ་བསད་ན་མི་འོང་བས་ཉྗེ་རིང་རན་



  58  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པར་ཡུན་རིང་དུ་བསིངས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་གསུང་བ་ལྟར་རོ།།

བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན།

བཞི་པ་བསྟྗེན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་ཉྗེ་བ་དང་། རྒྱལ་

བ་རྣམས་དགྗེས་པ་དང་། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་མི་ཕོངས་པ་དང་། ངན་

འགྲོར་མི་ལྟུང་བ་དང་། ལས་ངན་པ་དང་ཉོན་མོངས་པས་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་དང༌། 

བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་དང་མི་འགལ་ཞིང་དྗེ་ལ་དན་པ་དང་ལྡན་པས་ཡོན་ཏན་གི་

ཚོགས་ཀྱིས་ཇྗེ་མཐོ་ཇྗེ་མཐོར་འགྱུར་ཞིང་། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་

ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དྗེ་ལ་བསྗེན་བཀུར་བས་བསམ་སྦྱོར་དགྗེ་བ་

ཐོབ་ནས་རང་གཞན་གི་དོན་བྱྗེད་ཅིང་ཚོགས་རོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་

སོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་ཡང་དག་པར་

ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ངན་འགྲོར་མི་ལྟུང་ངོ་། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་གིས་བསམས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་

བསབ་པ་དང་འགལ་བར་མི་བྱྗེད་དོ། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་བསྐངས་པའི་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་འཇིག་རྗེན་ལས་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཡིན་

ནོ། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་བསྗེན་བཀུར་བྱས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

རྣམས་ནི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བརྗེད་པར་སྤོད་པ་ཡིན་ནོ། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་དང༌། རིགས་ཀྱི་བུ་དགྗེ་

བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཐུགས་མཉྗེས་པར་འགྱུར་རོ། །དགྗེ་བའི་

བཤྗེས་གཉྗེན་གི་ཚིག་དང་མི་འགལ་བར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལ་

ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཉྗེ་བར་འགྱུར་རོ། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གི་ཚིག་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་

མྗེད་པ་ལ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་རྣམས་ཉྗེ་བར་འགྱུར་རོ། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དང་མ་བལ་བ་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་པ་དང༌། 

གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལས་ཀྱང༌། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དག་

གིས་ཤིན་ཏུ་གུས་པས་བ་མ་ལ་བརྗེན་པ་དང་བསྗེན་པ་དང་བསྗེན་བཀུར་བྱའོ། །དྗེ་

ལྟར་ན་དགྗེ་བའི་ཆོས་ཐོས་པས་བསམ་པ་དགྗེ་བ་དང་དྗེ་ལས་སྦྱོར་བ་དགྗེ་བར་

འགྱུར་རོ། །དྗེས་དགྗེ་བའི་ལས་བྱྗེད་ཅིང་དགྗེ་བར་འགྲོ་བས་དགྗེ་བའི་གྲོགས་མགུ་

བར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ལས་སིག་པའི་ལས་མི་བྱྗེད་ཅིང་དགྗེ་བ་བྱྗེད་པས་བདག་དང་

གཞན་ལ་གདུང་བར་མི་བྱྗེད་དོ། །བདག་དང་གཞན་རྗེས་སུ་བསྲུང་བས་ནི་བ་ན་མྗེད་

པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་རོགས་པར་བྱྗེད་པས་ལམ་ངན་པར་ཞུགས་པའི་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱྗེད་པར་ནུས་སོ། །དྗེ་བས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་བ་མ་ལ་བརྗེན་ཏྗེ་

ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

གཞན་ཡང་གཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་བཀུར་བས་ནི། ངན་འགྲོ་མོང་བའི་ལས་

རྣམས་ཚེ་འདི་ལ་ལུས་སྗེམས་ལ་གནོད་པ་ཕྲ་མོ་ཙམ་མམ་རྨི་ལམ་དུ་མོང་བས་ཀྱང་

ལས་དྗེ་འདོངས་ནས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་ཡོན་

ཕུལ་བ་སོགས་ཀྱི་དགྗེ་ར་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་

སྟྗེ། སའི་སིང་པོའི་མདོ་ལས། དྗེས་ཟིན་པ་ནི་བསྐལ་པ་བྱྗེ་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་ངན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འགྲོར་འཁྱམ་པར་འགྱུར་བའི་ལས་རྣམས་ཚེ་འདིར་རིམས་ལ་སོགས་པའམ་མུ་གྗེ་

ལ་སོགས་པ་ལུས་དང་སྗེམས་ལ་གནོད་པ་བྱུང་བས་བྱང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཐ་ན་

བརྒྱད་བཀག་གམ་རྨི་ལམ་ཙམ་གིས་ཀྱང་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེས་སངས་རྒྱས་བྱྗེ་

བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་དགྗེ་བའི་ར་བ་བསྐྗེད་པ་སྦྱིན་པའམ་མཆོད་པའམ་བསབ་པ་

བཟུང་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སྔ་དོ་གཅིག་གིས་ཟིལ་གིས་གནོན་ནོ། །བ་མ་ལ་

བསྗེན་བཀུར་བྱྗེད་པ་ནི་ཡོན་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཞྗེས་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདི་

ལས་འབྱུང་བར་བལྟའོ། །དྗེས་ན་སངས་རྒྱས་ལ་བྱ་བ་ལྟར་བ་མ་བསྟྗེན་པ་དང་

བསྗེན་པ་དང་བསྗེན་བཀུར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྗེས་རབས་ལས་

ཀྱང༌། དམ་པ་རྣམས་ནི་སུས་ཀྱང་མི་བསིང་སྟྗེ། །དུལ་བའི་ཚུལ་གིས་དགྗེ་བ་བསྟྗེན་

པར་བྱ། །དྗེ་དང་ཉྗེ་ན་དྗེ་ཡི་ཡོན་ཏན་རྡུལ། །ཆྗེད་དུ་མ་བསྒོས་པར་ཡང་གོས་པར་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། འོ་སྐོལ་ཕལ་དུ་སོག་ཧྲུལ་དུ་འགྲོ་

ཉྗེན་ཆྗེ་སྟྗེ། སོག་ཧྲུལ་དྲུད་པས་སྦུར་མ་འབྱར་འོང་གསྗེར་སྦྲམ་མི་འབྱར་བ་བཞིན་དུ། 

དགྗེ་བཤྗེས་དྗེའི་ཡོན་ཏན་མི་འགོ་བར་སྐོན་བག་རྗེ་ཙམ་ཡོད་པ་འགོས་ནས་འོང་

བས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡུད་ཡུད་བྱས་པས་མི་འོང་གསུང་ངོ་།།

མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས།

ལྔ་པ་མ་བསྟྗེན་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ནི། བཤྗེས་གཉྗེན་དུ་བྱས་ནས་བསྟྗེན་ཚུལ་

ལོག་ན་ཚེ་འདིར་ནད་དང་གདོན་དུ་མས་གཙེ་བ་དང་ཕི་མར་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་

དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དུས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་མོང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ལག་ན་རོ་རྗེ་དབང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས། གང་དག་སོབ་དཔོན་ལ་བརས་པར་

བགིད་པ་དྗེ་དག་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་

སྩལ་པ། ལག་ན་རོ་རྗེ། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྗེན་སྐྲག་པར་འགྱུར་གིས་དྗེ་སྐད་

མ་སྨྲ་ཞིག །གསང་བའི་བདག་པོ། འོན་ཀྱང་ཅུང་ཞིག་བརོད་པར་བྱ་ཡི། དཔའ་བོ་

བསྒིམས་ཏྗེ་དྗེ་ཉོན་ཅིག །མཚམས་མྗེད་ལ་སོགས་མི་བཟད་པ། །དམལ་བ་གང་དག་

ངས་བཤད་པ། །དྗེ་རྣམས་ཀྱི་ནི་གནས་སུ་བརོད། །དྗེར་ནི་བསྐལ་པ་མཐའ་ཡས་

སོ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །དྗེ་ལ་ནམ་ཡང་བརས་མི་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། ལྔ་བཅུ་པ་

ལས་ཀྱང༌། སོབ་དཔོན་ལ་ནི་སྨོད་པ་དྗེ། །ཡམས་དང་མཛེ་དང་ནད་རྣམས་

དང༌། །གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་རྣམས་ཀྱིས། །རྨོངས་ཆྗེན་དྗེ་ནི་འཆི་བར་

འགྱུར། །རྒྱལ་པོ་མྗེ་དང་སྦྲུལ་གདུག་དང༌། །ཆུ་དང་མཁའ་འགྲོ་རྐུན་པོ་དང༌། །གདོན་

དང་ལོག་འདྗེན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང༌། །བསད་ནས་སྗེམས་ཅན་དམལ་བར་འགྲོ། །ནམ་

ཡང་སོབ་དཔོན་དག་གི་ནི། །ཀུན་ཏུ་སྗེམས་དཀྲུག་མི་བྱ་སྟྗེ། །གལ་ཏྗེ་རྨོངས་པས་

བྱས་གྱུར་ན། །དམལ་བར་ངྗེས་པར་འཚེད་པར་འགྱུར། །མནར་མྗེད་ལ་སོགས་

འཇིགས་རུང་བའི། །དམལ་བ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ། །སོབ་དཔོན་ལ་ནི་སྨོད་པ་

རྣམས། །དྗེར་ནི་གནས་པར་ཡང་དག་བཤད། །ཅྗེས་དང༌། མཁས་གྲུབ་ཆྗེན་པོ་ཤཱནི་

པས་མཛད་པའི་དགྲ་ནག་གི་དཀའ་འགྲྗེལ་དུ་དངས་པ་ལས་ཀྱང༌། ཚིགས་བཅད་

གཅིག་ཙམ་མཉན་པ་ལ། །གང་གིས་བ་མར་མི་འཛིན་པ། །ཁྱི་ཡི་སྐྗེ་གནས་བརྒྱར་

སྐྗེས་ནས། །སྨྗེ་ཤ་ཅན་དུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

གཞན་ཡང་ཡོན་ཏན་མ་སྐྗེས་པ་རྣམས་མི་སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཉམས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ནས་འགྲོ་སྟྗེ། ད་ལྟར་གི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས། གལ་ཏྗེ་

དྗེས་དྗེ་ལ་མནར་སྗེམས་སམ་ཐ་བའམ་སང་བའི་སྗེམས་ཀྱིས་གནས་ན་ཡོན་ཏན་

འཐོབ་པ་ནི་གནས་མྗེད་དོ། །སྟོན་པའི་འདུ་ཤྗེས་མི་བསྐྗེད་ནའང་དྗེ་བཞིན་ནོ། །འདི་

ལྟར་ཐྗེག་པ་གསུམ་པའི་གང་ཟག་དང་ཆོས་སྟོན་པའི་དགྗེ་སོང་ལ་གུས་པ་དང་བ་

མའམ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤྗེས་མི་བསྐྗེད་ན་དྗེ་དག་མ་ཐོབ་པའི་ཆོས་འཐོབ་པའམ་ཐོབ་པ་

ཆུད་མི་ཟ་བ་ནི་གནས་མྗེད་དྗེ་མ་གུས་པས་ནི་ཆོས་ནུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་སིག་གྲོགས་ཀྱང་

བསྟྗེན་ན་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཁད་ཀྱིས་འགྲིབ་ཅིང་ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་འཕྗེལ་ནས་མི་

འདོད་པ་མཐའ་དག་བསྐྗེད་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སང་བར་བྱ་སྟྗེ། དན་པ་ཉྗེ་བར་

བཞག་པ་ལས། འདོད་ཆགས་དང་ཞྗེ་སང་དང་གཏི་མུག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་

པ་ནི་སིག་པའི་གྲོགས་པོ་སྟྗེ་དྗེ་ནི་དུག་གི་སོང་པོ་ལྟ་བུའོ། །ཞྗེས་དང༌། མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལས་ཀྱང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི་གྲོགས་ངན་པ་ལ་འཇིགས་པ་ལྟར་

གང་པོ་ཆྗེ་མོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདིས་ནི་ལུས་ཙམ་འཇིགས་པར་

བྱྗེད་ཀྱི་སྔ་མས་ནི་དགྗེ་བ་དང་སྗེམས་རྣམ་པར་དག་པ་གཉིས་ཀ་འཇིག་པར་བྱྗེད་

དོ། །ཡང་དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ཤའི་ལུས་ཙམ་དང་ཆོས་ཀྱི་ལུས་འཇིག་པ་དང༌། ངན་སོང་

དུ་བསྐྱུར་བར་མི་ནུས་པ་དང༌། ངྗེས་པར་བསྐྱུར་ནུས་པར་ཡང་གསུངས་པ་དང༌། 

བདྗེན་པ་པོའི་ལྗེའུ་ལས་ཀྱང༌། གང་དག་སིག་གྲོགས་སྦྲུལ་གིས་སྗེམས་ཟིན་

ཅིང༌། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་ཀྱི་དུག་སྨན་རྣམ་སངས་པ། །དྗེ་དག་དམ་ཆོས་དཀོན་

མཆོག་ཐོས་གྱུར་ན། །ཀྱྗེ་མ་བག་མྗེད་གཡང་ས་ཆྗེ་ལས་ལྟུང༌། །ཞྗེས་པ་དང༌། མཛའ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བཤྗེས་ཀྱི་ཚོམས་ལས་ཀྱང༌། དད་པ་མྗེད་ཅིང་འཇུངས་པ་དང༌། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་དང་ཕྲ་

མ་ཅན། །མཁས་པས་བཤྗེས་པར་མི་བྱ་ཞིང༌། །སིག་ཅན་མི་དང་འགྲོགས་མི་

བྱ། །གལ་ཏྗེ་སིག་པ་བྱྗེད་པ་དག །སིག་མི་བྱྗེད་པས་བསྟྗེན་ན་ཡང༌། །སིག་པ་བྱྗེད་

པར་དོགས་སྐྗེ་ཞིང༌། །མི་སན་པ་ཡང་འཕྗེལ་བར་འགྱུར། །བསྟྗེན་བྱ་མ་ཡིན་བསྟྗེན་

པའི་མི། །དྗེ་ཡི་སྐོན་གིས་སྐོན་ཅན་འགྱུར། །དོང་པར་དུག་བསྐུས་མདའ་བཅུག་

པས། །དུག་མ་བསྐུས་པའང་གོས་པ་བཞིན། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། མི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་ནི། གང་ལ་བརྗེན་ན་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ཉྗེས་སྤོད་སྔར་

ཡོད་པ་རྣམས་མི་འགྲིབ་ཅིང་སྔར་མྗེད་པ་རྣམས་གསར་དུ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བ་

རྣམས་སོ། །དགྗེ་བཤྗེས་སྟོན་པའི་ཞལ་ནས། ཐ་མ་ཞིག་གྲོགས་བཟང་པོ་དང་

འགྲོགས་ཀྱང་འབིང་ལས་མི་ཐྗེངས། རབ་ཅིག་ཐ་མ་དང་འགྲོགས་ན་ཐ་མར་འགྲོ་བ་

ལ་ཚེགས་མྗེད་གསུང་ངོ་།།

དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ།

དྲུག་པ་དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དྗེ་ལྟར་ན་བ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞྗེས་ཡོངས་སུ་

གྲགས་པའི་གདམས་པ༌ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གོ་དགོས་ཀྱི། དམིགས་པ་ཐུན་རྗེ་

ཙམ་ལ་སྦྱངས་པས་ནི་གར་ཡང་མི་ཕིན་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་ཆོས་ཤིག་བྱྗེད་ན་ནི་མ་

ནོར་བར་འཁིད་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་ལ་རྒྱུན་རིང་དུ་བརྗེན་དགོས་ལ། དྗེའི་ཚེ་

ཡང་མཆད་ཀ་བའི་ཞལ་ནས། བ་མ་བསྟྗེན་བདོ་ཙ༌ན་སངས་དོགས་ཡོད་གསུང་བ་

ལྟར། བསྟྗེན་ཚུལ་མ་ཤྗེས་པར་བསྟྗེན་ན་ནི་ཁྗེ་མི་ཐོན་པར་གོང་འབྱུང་བས། བཤྗེས་

གཉྗེན་བསྟྗེན་པའི་ཆོས་སྐོར་འདི་རྣམས་ནི་གང་ལས་ཀྱང་གལ་ཆྗེ་བ་གཏན་གི་འདུན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མའི་ར་བར་སྣང་བས། རགས་རིམ་ཞིག་དི་མ་མྗེད་པའི་གསུང་རབ་དང་དགོངས་

འགྲྗེལ་ནས་དངས་ཏྗེ་གོ་ས་ལ་ཡིད་འཁུལ་ཞིང་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་གཞོལ་བའི་

དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་སྒོས་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་བཀོད་དྗེ། རྒྱས་པར་གཞན་ནས་

ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

འོ་སྐོལ་ཉོན་མོངས་ཤིན་ཏུ་རགས་ལ་བ་མ་བསྟྗེན་ཚུལ་མི་ཤྗེས་ཤིང་ཤྗེས་ཀྱང་

མི་བྱྗེད་པར་དུ་མ་ལ་ཆོས་ཉན་པ་རྣམས་ལ་བ་མ་ལ་བརྗེན་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དཔག་

ཏུ་མྗེད་པ་འབྱུང་ཞིང༌། དྗེ་ལའང་འཆགས་པ་དང་སོམ་པ་སོགས་ཀྱི་བོ་འབྱུང་དཀའ་

བས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕན་ཡོན་དང་ཉྗེས་དམིགས་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ཏྗེ་ཡང་

དང་ཡང་དུ་བསམས་ལ། ཚེ་རབས་སྔ་མ་རྣམས་ནས་བསྟྗེན་ཚུལ་ཇི་བཞིན་དུ་མ་

བྱུང་བ་རྣམས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བཤགས་ཤིང་སོམ་སྗེམས་མང་དུ་བྱ། སྣོད་

རུང་གི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་རང་ལ་འབད་པས་བསྒྲུབ། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གི་

མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བསམས་ལ། དྗེ་ལྟ་བུས་བྱང་

ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་ཚོགས་བསག་ཅིང་སྨོན་ལམ་མང་དུ་

གདབ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་སིང་སྟོབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་

རྒྱལ་སས་རག་ཏུ་ངུ་དང་བཤྗེས་གཉྗེན་འཚོལ་བས་ངོམས་མི་ཤྗེས་པའི་གཞོན་ནུ་

ནོར་བཟང་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ།།

སྐོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ།

སྐོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏྗེ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། སྐོང་ཚུལ་དངོས་དང༌། དྗེ་ལ་

ལོག་རོག་དགག་པའོ།།
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སྐོང་ཚུལ་དངོས།

དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ། དང་པོ་སྦྱོར་བའི་

ཆོས་ནི་དྲུག་སྟྗེ། གསྗེར་གིང་པའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་པས། གནས་ཁང་ལྗེགས་པར་བྱི་

དོར་བྱས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྗེན་ལྗེགས་པར་དགྲམ། མཆོད་པ་གཡོ་མྗེད་པར་

བཙལ་ལ་བཀོད་པ་མཛེས་པར་བཤམ། དྗེ་ནས་ཉན་ས་ལས་གཉིད་རྨུགས་ཀྱི་སྒིབ་

པ་ལས་སྗེམས་སྦྱོང་བའི་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་འཆག་དགོས་ལ་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་

འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམས་ལས་སྗེམས་སྦྱོང་བའི་ཚེ་ཁིའམ་

ཁིའུ་ལ་སོགས་པའི་སྟྗེང་དུ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་དུ་འཁོད་ནས་བྱ་བར་གསུངས་པས། 

གནས་མལ་བདྗེ་བ་ལ་ལུས་དང་པོར་བསང་སྟྗེ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་ངམ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་ཕྗེད་

དུའང་རུང་བའི་སྤོད་ལམ་གིས་འཁོད་ནས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་

རྒྱུད་དང་འདྗེས་ངྗེས་པ་ཞིག་བྱ། མདུན་གི་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱ་ཆྗེན་སྤོད་པ་དང་ཟབ་

མོ་ལྟ་བའི་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རྣམས་དང་གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་བཀའ་སོད་དང་བཅས་པ་

དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བཞུགས་པར་བསམས་ཏྗེ་ཚོགས་གསོག་པའི་ཞིང་གསལ་གདབ།

དྗེ་ནས་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའི་མཐུན་རྐྗེན་ཚོགས་བསག་པ་དང་འགལ་རྐྗེན་

སྒིབ་པ་སྦྱོང་བའི་ལྷན་ཅིག་བྱྗེད་རྐྗེན་མྗེད་ན་ཉྗེར་ལྗེན་གི་རྒྱུ་དམིགས་རྣམ་སྐོང་བ་

ཙམ་ལ་འབད་ཀྱང་ལམ་ཤིན་ཏུ་སྐྗེ་དཀའ་བས་བསག་སྦྱང་གི་གནད་རྣམས་བསྡུས་

པའི་ཡན་ལག་བདུན་པས་རྒྱུད་སྦྱང་དགོས་སོ། །དྗེ་ལ་ཕག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ལ་

སྒོ་གསུམ་བསོམས་པའི་ཕག་ནི། ཇི་སྗེད་སུ་དག་ཅྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟྗེ། 
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འཇིག་རྗེན་གི་ཁམས་ཕོགས་རྗེ་བ་དང་དུས་རྗེ་རྗེའི་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་གི། ཕོགས་

བཅུ་ག་ན་བཞུགས་པ་དང་སྔར་བྱོན་ཟིན་པ་དང་མ་འོངས་པ་ན་འབྱོན་པར་འགྱུར་བ་

དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་གཞན་གི་གཡམ་ལ་རྒྱུག་

ལྟ་བུ་མིན་པར་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་བའོ། །དྗེ་

ཡང་སངས་རྒྱས་གཅིག་ལ་ཕག་འཚལ་ནའང་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་

སངས་རྒྱས་དྗེ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་ཕག་འཚལ་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཞྗེས་སོབ་དཔོན་ཡྗེ་

ཤྗེས་སྗེས་འགྲྗེལ་པར་བཤད་དོ། །སྒོ་གསུམ་སོ་སོ་བའི་ཕག་ལ་ལུས་ཀྱི་ཕག་ནི། 

བཟང་པོ་སྤོད་པ་ཞྗེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟྗེ། རྒྱལ་བ་ཕོགས་དང་དུས་

ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མངོན་སུམ་པ་ལྟར་དམིགས་ལ་རང་གི་

ལུས་ཞིང་རྣམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་གྲངས་མཉམ་པར་སྤྲུལ་ལ་ཕག་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་

ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་བཟང་པོའི་སྤོད་པ་ལ་རབ་ཏུ་དད་པའི་སྟོབས་བསྐྗེད་དྗེ་དྗེས་ཀུན་

ནས་བསངས་ཏྗེའོ། །ལུས་གཅིག་གིས་ཕག་བྱས་པ༌ཡང་བསོད་ནམས་ཆྗེ་ན་ལུས་དྗེ་

ཙམ་གིས་ཕག་བྱས་པ་ནི་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེའོ་ཞྗེས་སོབ་དཔོན་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེ་

གསུང་ངོ་། །ཡིད་ཀྱི་ཕག་ནི། རྡུལ་གཅིག་སྟྗེང་ན་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟྗེ། 

རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྗེ་རྗེའི་སྟྗེང་ནའང་རྡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་སངས་

རྒྱས་འཁོར་བྱང་སྗེམས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ་དྗེ་དག་གི་ཡོན་

ཏན་རྗེས་སུ་དན་པའི་མོས་པ་བསྐྗེད་པའོ། །ངག་གི་ཕག་ནི། དྗེ་དག་བསྔགས་པ་

ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟྗེ། ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གི་བསྔགས་པ་ཟད་མི་

ཤྗེས་པ་རྣམས་ལུས་རྗེ་རྗེ་ལ་མགོ་བོ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དང་མགོ་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྗེ་དཔག་ཏུ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མྗེད་པར་སྤྲུལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་ནས་སན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བརོད་

པའོ། །འདིར་དབྱངས་ནི་བསྟོད་པ་ཡིན་ལ་དྗེའི་ཡན་ལག་ནི་རྒྱུ་སྟྗེ་ལྗེའོ། །རྒྱ་མཚོ་ནི་

མང་པོའི་ཚིག་གོ།

མཆོད་པའི་ཡན་ལག་ལ་བ་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་པ་ནི། མྗེ་ཏོག་དམ་པ་ཞྗེས་པའི་

ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཏྗེ། མྗེ་ཏོག་དམ་པ་ནི་ལྷ་དང་མིའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་མྗེ་ཏོག་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་སིལ་མ་རྣམས་སོ། །ཕྲྗེང་བ་ནི་མྗེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་སྗེལ་ཏྗེ་བརྒྱུས་པ་སྟྗེ་

དྗེ་གཉིས་ཀ་ཡང་དངོས་དང་བཅོས་མ་ཐམས་ཅད་དོ། །སིལ་སན་ནི་རོལ་མོ་རྒྱུད་

ཅན་དང་འབུད་པ་དང་བརྡུང་བ་དང་དཀྲོལ་བ་རྣམས་སོ། །བྱུག་པ་ནི་སོས་ཞིམ་པོའི་

ལྡྗེ་གུའོ། །གདུགས་མཆོག་ནི་གདུགས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་གོ །མར་མྗེ་ནི་སོས་མར་

ལ་སོགས་པ་དི་ཞིམ་ཞིང་འོད་གསལ་བ་དང་རིན་ཆྗེ་བའི་ནོར་བུ་འོད་གསལ་

བའོ། །བདུག་པ་ནི་བདུག་སོས་སྦྱར་བ་དང་སྣ་གཅིག་པའོ། །ན་བཟའ་དམ་པ་ནི་གོས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་གོ །དི་མཆོག་ནི་སོས་ཆུ་ཡོན་ཆབ་ཏུ་གསོལ་བ་ཟྗེར་ཏྗེ་སྟོང་

གསུམ་དུ་དི་ངད་ལྡང་བའི་དིས་བསྒོས་པའི་ཆུ་ལ་སོགས་པའོ། །ཕྗེ་མ་ཕུར་མ་ནི་

སོས་ཞིམ་པོའི་ཕྗེ་མ་གཏོར་ཞིང་བདུག་ཏུ་རུང་བ་ཐུམ་པོར་བྱས་པའམ་དཀྱིལ་

འཁོར་བིས་པའི་ཚོན་ཕྗེ་སྗེལ་བའི་རིམ་པ་རྒྱ་དང་རྔམས་རི་རབ་དང་མཉམ་

པའོ། །བཀོད་པ་ནི་གོང་མ་ཀུན་གི་མཐར་སྦྱོར་བ་སྟྗེ་ཕལ་ཆྗེ་བ་དང་སྤས་པ་དང་སྣ་

ཚོགས་པ་ལ་བྱའོ། །མཆོད་པ་བ་ན་མྗེད་པ་ནི། མཆོད་པ་གང་རྣམས་ཞྗེས་པའི་

ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟྗེ། བ་ན་ཡོད་པ་ནི་འཇིག་རྗེན་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་པས། འདིར་

ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་མཐུ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བཟང་དགུ་སྤྲུལ་
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པའོ། །ཚིག་རྐང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ནི་གོང་མ་དྗེ་གཉིས་མ་ཚང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་ཏྗེ་

ཕག་དང་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དང་ཡུལ་སྟོན་པའོ།།

སིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། འདོད་ཆགས་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་

གཅིག་སྟྗེ། རྒྱུ་དུག་གསུམ་ལ་བརྗེན་ནས་གཞི་ལུས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གིས་རང་

བཞིན་ནི་བདག་གིས་བགིས་པ་སྟྗེ་དྗེ་ཡང་དངོས་སུ་རང་གིས་བྱ་བ་དྗེ་ལ་ཞུགས་པ་

དང་གཞན་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་དང་གཞན་གིས་བྱས་པ་ལ་ཡི་རང་བའོ། །དྗེ་དག་

ཐམས་ཅད་སྤིར་བསྡུས་པ་ནི། ཅི་མཆིས་པ་ཞྗེས་པ་སྟྗེ། དྗེ་དག་གི་ཉྗེས་དམིགས་

དན་ནས་སྔ་མ་ལ་འགོད་ཅིང་ཕི་མ་ལ་བསམ་པའི་སྗེམས་ཀྱིས་སིང་ཐག་པ་ནས་

བཤགས་ན་སྔར་བྱས་འཕྗེལ་བ་འཆད་ཅིང་ཕི་མ་རྣམས་འཕྲོ་འཆད་དོ། །རྗེས་སུ་ཡི་

རང་བའི་ཡན་ལག་ནི། ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟྗེ། 

གང་ཟག་ལྔ་པོ་དྗེའི་དགྗེ་བའི་ཕན་ཡོན་དན་ནས་དབུལ་པོས་གཏྗེར་རྗེད་པ་ལྟར་

དགའ་བ་བསྒོམ་པའོ། །ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། གང་རྣམས་

ཕོགས་བཅུའི་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟྗེ། ཕོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་མ་ཆགས་ཤིང་ཐོགས་པ་མྗེད་པའི་མཁྱྗེན་པ་བརྗེས་ནས་

རིང་དུ་མ་ལོན་པ་རྣམས་ལ་ལུས་ཀྱང་དྗེ་སྗེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཆོས་སྟོན་པར་བསྐུལ་མ་

གདབ་བོ། །སོབ་དཔོན་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེས་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ཞྗེས་བཏོན་

ནས་བཤད་པ་མཛད་དོ། །གསོལ་བ་འདྗེབས་པའི་ཡན་ལག་ནི། མ་ངན་འདའ་སྟོན་

ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟྗེ། ཕོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་

ཚུལ་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཕུགས་སུ་ཕན་པ་དང་གནས་སྐབས་སུ་བདྗེ་



  69  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བ་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་དུ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་བསྐལ་

པར་མ་ངན་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་ལུས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་བྱས་ཏྗེ་གསོལ་བ་

གདབ་བོ། །བསྔོ་བའི་ཡན་ལག་ནི། ཕག་འཚལ་བ་དང་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དྗེ། 

གོང་གི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་དགྗེ་བས་མཚོན་ནས་དགྗེ་ར་ཐམས་ཅད་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ཏྗེ་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་འདུན་པ་དག་

པོས་བསྔོས་པས་ནམ་ཡང་མི་འཛད་པའོ། །དྗེ་ལྟར་ཚིག་དྗེ་དག་གི་དོན་གོ་བར་བྱས་

ལ་ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡྗེངས་པར་དལ་བུས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ན་བསོད་

ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འཛིན་ནོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་ཕག་དང་མཆོད་པ་དང་བསྐུལ་བ་དང་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་ཡི་

རང་དང་ལྔ་ནི་མཐུན་རྐྗེན་ཚོགས་གསོག་པ་ཡིན་ལ། བཤགས་པ་ནི་འགལ་རྐྗེན་

སྒིབ་པ་སྦྱོང་བ་དང་ཡི་རང་གི་ཕོགས་གཅིག་རང་གི་དགྗེ་བ་བྱས་པ་ལ་དགའ་བ་

བསྒོམ་པ་ནི་རང་གི་དགྗེ་བ་སྗེལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །བསྔོ་བས་ནི་བསགས་པ་དང་

སྦྱངས་པ་དང་སྗེལ་བའི་དགྗེ་བ་རྣམས་ཉུང་ངུ་ཡང་ཆྗེས་མང་བར་སྗེལ་བ་དང་

གནས་སྐབས་སུ་འབས་བུ་ཕྱུང་སྟྗེ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྱང་ནམ་ཡང་མི་ཟད་

པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ་བསྡུ་ན་བསག་པ་དང་སྦྱང་བ་དང་སྗེལ་ཞིང་མི་ཟད་པར་བྱྗེད་པ་

གསུམ་དུ་འདུའོ། །དྗེ་ནས་དམིགས་པ་གསལ་བར་བྱས་ནས་མཎལ་ཕུལ་ཏྗེ། བཤྗེས་

གཉྗེན་ལ་མ་གུས་པ་ནས་བདག་གཉིས་སུ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་བར་གི་ཕིན་ཅི་

ལོག་གི་བོ་སྣ་མཐའ་དག་མྱུར་དུ་འགག་པ་དང༌། བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་གུས་པ་ནས་

བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་བར་གི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་བོ་སྣ་ཐམས་
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ཅད་བདྗེ་བག་ཏུ་སྐྗེ་བ་དང༌། ཕི་དང་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་

གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞྗེས་ལན་མང་དུ་འདུན་པ་དག་པོས་གསོལ་བ་གདབ་པར་

བྱའོ།།

དངོས་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བསྐང་བ་ལ་གཉིས། སྤིའི་སྐོང་ཚུལ་དང༌། སྐབས་འདིའི་

སྐོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྒོམ་ཞྗེས་གྲགས་པ་སྗེམས་དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཡང་

དང་ཡང་དུ་གཏོད་པའི་དམིགས་རྣམ་སྐོང་བ་འདི་ནི་ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་རང་སྗེམས་

ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་སྗེམས་རང་གི་དབང་དུ་མ་གྱུར་ལ། སྗེམས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་

པ་ལ་སོགས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་ཕོགས་པས་ཉྗེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་སྐྗེད་

པར་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་འདི་རང་གི་དབང་དུ་འགྱུར་བར་བྱས་ནས་དགྗེ་བའི་དམིགས་

པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་བཀོལ་དུ་རུང་བར་བྱྗེད་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་གང་

ཟིན་ཟིན་ནས་དམིགས་པ་ལ་བསྐངས་ན་རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་གི་དགྗེ་བའི་

དམིགས་པ་གྲངས་འདི་ཙམ་དང་གོ་རིམ་འདི་བཞིན་བཏང་སམ་ནས་བཏང་ཡང་

འགྲོར་མི་ཉན་པས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་བཀོལ་དུ་རུང་

བའི་གྗེགས་ཆྗེན་པོར་འགྱུར་ཞིང༌། དང་པོ་ནས་ལང་དུ་སོང་བས་ཚེ་ཧིལ་པོའི་དགྗེ་

སྦྱོང་སྐོན་ཅན་དུ་འགྲོའ།ོ །དྗེས་ན་ཐོག་མར་གང་བསྐང་བར་བྱ་བའི་དམིགས་པ་

རྣམས་ཀྱི་གྲངས་དང་གོ་རིམ་ངྗེས་ངྗེས་བྱ། དྗེ་ནས་ཇི་ལྟར་ངྗེས་པར་བྱས་པ་དྗེ་ལས་

གཞན་དུ་མི་གཏང་བར་བྱའོ་སམ་པའི་འཕྗེན་པ་དག་པོ་འགའ་ཞིག་བཏང་ལ། ཇི་ལྟར་

ངྗེས་པར་བྱས་པ་དྗེ་ལས་ལྷག་ཆད་མྗེད་པར་དན་ཤྗེས་བཞིན་དང་ལྡན་པར་བསྐང་

བར་བྱའོ།།
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སྐབས་འདིའི་སྐོང་ཚུལ་ནི། དང་པོར་བསྟྗེན་པའི་ཕན་ཡོན་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་

འཐོབ་པ་སོགས་དང༌། མ་བསྟྗེན་པའི་ཉྗེས་དམིགས་འདི་དང་ཕི་མར་སྡུག་བསྔལ་

བསྐྗེད་པ་སོགས་བསམ། དྗེ་ནས་བ་མའི་སྐོན་རོག་པའི་བོ་ཡྗེ་མ་ཤོར་བར་བྱ་སམ་

པའི་སོམ་སྗེམས་མང་དུ་བཏང་ལ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་ཤྗེས་རབ་དང་

ཐོས་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་རང་གིས་གང་རོགས་པ་རྣམས་བསམས་ཏྗེ་སྗེམས་དང་

བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དད་པ་མ་སྐྗེས་ཀྱི་བར་དུ་བསྒོམ་མོ། །དྗེ་ནས་རང་ལ་ཕན་

བཏགས་པ་དང་འདོགས་པར་འགྱུར་བའི་བཀའ་དིན་རྣམས་སྔར་མདོ་སྗེ་ནས་དངས་

པ་ལྟར་བསམས་ཏྗེ་སིང་ཐག་པ་ནས་གུས་པ་མ་སྐྗེས་ཀྱི་བར་དུ་བསྒོམ་མོ།།

མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། བསགས་པའི་དགྗེ་བ་རྣམས་བཟང་པོ་སྤོད་པ་དང༌། 

སྨོན་ལམ་བདུན་ཅུ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྨོན་

གནས་རྣམས་སུ་འདུན་པ་དག་པོས་བསྔོ་བར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེས་ཐོ་རངས་དང་སྔ་

དོ་དང་ཕི་དོ་དང་སོད་དྗེ་ཐུན་བཞི་ལ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་དང་པོར་ཡུན་རིང་ན་

བྱིང་རོད་ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ་ས་ཞིང་། དྗེ་ལ་གོམས་ན་བོ་འཆོས་དཀའ་བས་ཐུན་ཆུང་

ལ་གྲངས་མང་བར་བྱ། བསྒོམ་འདོད་པའི་འཕྲོ་ལ་བཅད་ཀྱིན་བྱས་ན་ཕི་མ་རྗེས་ཀྱང་

འཇུག་སིང་འདོད། གཞན་དུ་ན་མལ་མཐོང་བའི་ཚེ་ན་སྐྱུག་ལོག་ལོག་འོང་གསུང་བ་

ལྟར་རོ། །ཅུང་ཟད་བརན་དུ་སོང་བ་ན་ཐུན་བསིང༌། དྗེ་ཐམས་ཅད་ལའང་སྦྱོར་བ་ཧ་

ཅང་དམ་དགས་པ་དང་ཧ་ཅང་ལྷོད་པའི་སྐོན་དང་བལ་བར་བྱས་ལ་བསྐང་སྟྗེ། དྗེས་

ནི་གྗེགས་ཉུང་ཞིང་ཧ་ཅང་དུབ་པ་དང་བྱིང་རྨུགས་སོགས་ཞི་བར་འགྱུར་རོ།།

ཐུན་མཚམས་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། སྤིར་ཕག་དང་བསྐོར་བ་དང་ཁ་ཏོན་སོགས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གཙོ་བོ་ནི། ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་འབད་

ནས་ཐུན་བཏང་བའི་མཚམས་སུ་བསྐང་རྒྱུའི་དམིགས་རྣམ་ལ་དན་ཤྗེས་མ་བསྟྗེན་

པར་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་ན་སྐྗེད་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བས། ཐུན་མཚམས་སུའང་དྗེ་སྟོན་པའི་

ཆོས་རྣམས་བལྟ་བ་དང་ཡང་ཡང་དན་པར་བྱ། ཡོན་ཏན་སྐྗེ་བའི་མཐུན་རྐྗེན་ཚོགས་

སྒོ་དུ་མ་ནས་བསག་ཅིང་འགལ་རྐྗེན་སྒིབ་པ་སྦྱོང་བའང་སྒོ་དུ་མ་ནས་བྱ། ཐམས་

ཅད་ཀྱི་གཞི་གང་ཁས་བངས་པའི་བསྲུང་སོམ་ལ་གང་ཤྗེས་པའི་སྒོ་ནས་འབད་དྗེ་

དམིགས་རྣམ་ལ་བོ་སྦྱོང་བ་དང་སོམ་ཁིམས་དང་ཚོགས་གསོག་གསུམ་ལ་སུམ་

བསྒིལ་དུ་མིང་བཏགས་ནས་འཁིད་པའང་ཡོད་དོ། །གཞན་ཡང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་

མཐོང་གི་ལམ་བདྗེ་བག་ཏུ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཚོགས་བཞི་ལའང་བསབ་པར་བྱ་

སྟྗེ། དབང་པོའི་སྒོ་སོམ་པ་དང༌། ཤྗེས་བཞིན་དུ་སྤོད་པ་དང༌། ཟས་ཀྱི་ཚོད་རིག་པ་

དང༌། མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་ཞིང་ཉལ་བའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

ལྔ་ལས། གང་གིས་སོམ་པ་ནི་དན་པ་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་བ་དང༌། དན་པ་ལ་རག་འགྲུས་

བྱྗེད་པའོ། །དྗེ་ལ་དང་པོ་ནི་དབང་པོའི་སྒོ་སོམ་པ་ལས་བརམས་པའི་ཆོས་རྣམས་མི་

བརྗེད་པར་ཡང་ཡང་སྐོང་བའོ། །གཉིས་པ་ནི་དན་པ་དྗེ་ལ་རྒྱུན་དུ་དང་གུས་པར་

སྐོང་བའོ། །གང་སོམ་པ་ནི་དབང་པོ་དྲུག་གོ །གང་ལས་སོམ་པ་ནི་ཡུལ་དྲུག་ཡིད་དུ་

འོང་བ་དང་མི་འོང་བ་ལས་སོ།།

ཇི་ལྟར་བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དབང་པོ་སྲུང་བར་བྱྗེད་པ་ནི། ཡུལ་དང་

དབང་པོ་ལ་བརྗེན་ནས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དྲུག་སྐྗེས་པའི་མཇུག་ཏུ་ཡིད་ཤྗེས་ཡུལ་

ཡིད་དུ་འོང་བ་དྲུག་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དྲུག་ལ་ཆགས་པ་དང་སང་བ་སྐྗེ་བར་
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འགྱུར་བ་དྗེ་ལས་འབད་པ་ཆྗེན་པོས་མི་སྐྗེ་བར་བསྲུང་བའོ། །དབང་པོ་དྲུག་གིས་

ཀྱང་སོམ་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་ནི། གང་ལ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱས་ན་ཉོན་མོངས་སྐྗེ་

བར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་དྗེ་རྣམས་ལ་དབང་པོ་མི་གཏོང་བར་འགོག་པའོ། །དབང་པོ་

བསྲུང་བ་དྗེ་ཡང་ཡུལ་དྲུག་ལ་མཚན་མར་དང་མངོན་རགས་སུ་མི་འཛིན་ཅིང་བརྗེད་

ངས་དང་ཉོན་མོངས་མང་བས་སིག་པའི་སྗེམས་བྱུང་ན༌ཡང་སོམ་པར་བྱྗེད་པས་

བསྒྲུབ་བོ། །མཚན་མར་འཛིན་པ་ནི། བལྟ་བར་མི་བྱ་བའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ཡུལ་དུ་བྱས་པའམ་ཡུལ་སྣང་བ་རྣམས་དྗེ་དག་འབྱུང་བ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་མངོན་སུམ་

དུ་བྱས་ནས་མཐོང་བའོ། །མངོན་རགས་སུ་འཛིན་པ་ནི། ཤྗེས་པ་དྲུག་གི་མཇུག་ཏུ་

ཆགས་སང་རྨོངས་གསུམ་སྐྗེ་བའི་ཡུལ་ལ་ཡིད་ཀྱི་ཤྗེས་པས་འཛིན་པའམ་ཡུལ་

མངོན་སུམ་དུ་མི་སྣང་ཡང་གཞན་ལས་ཐོས་ནས་དྗེ་དག་ལ་རོག་པའོ། །སོམ་པ་གང་

ཡིན་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་ལས་ཡིད་བསྲུངས་ནས་དགྗེ་བའམ་ལུང་མ་བསྟན་ལ་

འཇོག་པའོ། །འདིར་མ་བསྒིབས་པའི་ལུང་མ་བསྟན་ལ་འཇོག་པ་ནི་སྗེམས་དགྗེ་བའི་

དམིགས་པ་ལ་འཛིན་པའི་དུས་མིན་གི་སྤོད་ལམ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུའོ།།

ཤྗེས་བཞིན་དུ་སྤོད་པ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། གང་ལ་སྤོད་པའི་གཞི་དང༌། དྗེ་ལ་སྤོད་

པའི་ཤྗེས་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། རྒྱུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལས་ལྔ་དང༌། སྤོད་པ་

དང་ལྡན་པའི་ལས་ལྔའོ། །དྗེ་ལ་དང་པོ་ལྔའི་ལུས་ཀྱི་ལས་ནི། གྲོང་དང་གཙུག་ལག་

ཁང་ལ་སོགས་པ་གཞན་དུ་ཕར་འགྲོ་བ་དང་དྗེ་ནས་ཚུར་ལྡོག་པའོ། །མིག་གི་ལས་

ནི། བོ་སྔོན་དུ་མ་བཏང་བར་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་མཐོང་བའི་ཅུང་ཟད་བལྟས་པ་དང༌། བོ་

སྔོན་དུ་བཏང་ནས་མཐོང་བའི་རྣམ་པར་བལྟས་པའོ། །ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་



  74  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཅད་ཀྱི་ལས་ནི། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་བརྐང་བ་དང་བསྐུམ་པའོ། །ཆོས་གོས་དང་

ལྷུང་བཟྗེད་ཀྱི་ལས་ནི། ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟྗེད་ལོངས་སྤད་པ་དང་བཅང་

བར་བྱ་བའོ། །བསོད་སོམས་ཀྱི་ལས་ནི། ཟོས་འཐུངས་སོགས་སོ། །གཙུག་ལག་

ཁང་ན་སྤོད་པའི་ལས་ལྔའི་ལུས་ཀྱི་ལས་ནི། འཆག༌ས་ན་འཆག་པའམ་ཆོས་མཐུན་

པའི་གན་དུ་འགྲོ་བའམ་ཆོས་ཀྱི་ཕིར་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་སོང་བ་དང་འཆག༌ས་ཆོས་

མཐུན་པ་མཁན་སོབ་བ་མ་དང་དྗེ་འད་བ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ན་སོད་པ་དང་ཁི་ལ་

སོགས་པའི་སྟྗེང་དུ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ནས་འདུག་པའོ། །ངག་གི་ལས་ནི། ལུང་མ་

མནོས་པའི་གསུང་རབ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལུང་ནོད་ཅིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱྗེད་པ་དང་

མནོས་པ་རྣམས་ཁ་ཏོན་དང་གཞན་ལ་སྟོན་པ་དང་བརོན་འགྲུས་བསྐྗེད་པའི་དོན་དུ་

གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་གཏམ་འདྗེ་བར་བྱྗེད་པའི་སྨྲ་བའོ། །ཡིད་ཀྱི་ལས་ནི། ནམ་གི་

ཐུན་བར་པ་ལ་ཉལ་བ་དང་དབྗེན་པར་སོང་སྟྗེ་ཇི་ལྟར་ཐོས་པའི་དོན་སྗེམས་པ་དང་

སྗེམས་དགུས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་བྱྗེད་པ་དང་ལྷག་མཐོང་ལ་བརོན་པའི་མི་སྨྲ་བ་དང༌། 

ཚ་བའི་དུས་སུ་ངལ་བའི་ཚེ་དུས་མ་ཡིན་པར་གཉིད་ཀྱི་སོམས་པ་འདོད་པ་བསང་

བར་བྱྗེད་པའོ། །ཉིན་མོ་དང༌། མཚན་མོའི་ལས་གཉིས་ནི། ཉིན་མོ་དང་ནམ་གི་ཆ་

སྟོད་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བས་བསྟན་ལ་དྗེས་ལུས་ངག་གི་ལས་ཀྱང་བསྟན་ཏོ། །ཉལ་བ་

ཞྗེས་གསུངས་པས་ཀྱང་མཚན་མོའི་ལས་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཁོ་ན་བསྟན་ཏོ།།

བཅུ་པོ་དྗེ་ལ་ཤྗེས་བཞིན་དུ་སྤོད་པ་ནི། རྒྱུ་བའམ་སྤོད་པའི་ལས་ཤིག་རོམ་

པར་བྱྗེད་ན་དང་པོ་ཁོ་ནར་ལས་དྗེ་ལ་དན་པ་ཉྗེ་བར་བཞག་ཅིང་བག་ཡོད་པར་སྤོད་

ལ། དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ཟིན་པས་རྣམ་པ་གང་གིས་བརག་པར་བྱ་བ་དང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བརག་པར་བྱ་བའི་རྣམ་པ་དྗེས་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་རོག་པར་བྱྗེད་ཅིང་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་

པའོ། །དྗེ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་སྟྗེ། དང་པོ་ནི། ལུས་ཀྱི་ལས་ལ་སོགས་པའི་གཞི་བཅུ་པོ་

གང་ལ་རྣམ་པ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་བརག་པར་བྱ་བའི་གཞི་དྗེ་ལ་རྣམ་པ་དྗེས་དྗེ་ལྟར་

རོག་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན། འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པའི་ལས་ལ་འགྲོ་བ་དང་འོང་བའི་

ཀུན་སྤོད་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་དྗེའི་ཚེ་ད་ལྟ་འདི་དང་འདི་བྱྗེད་

དོ་ཞྗེས་རོག་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕོགས་གང་དུ་རྣམ་པ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་

བརག་པར་བྱ་བའི་ཕོགས་དྗེ་ལ་རྣམ་པ་དྗེས་དྗེ་ལྟར་རོག་པ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན། འགྲོ་བའི་

ཚེ་ཆང་འཚོང་ལ་སོགས་པའི་གནས་ལྔར་མི་འགྲོ་ཞིང་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་འགྲོ་བའི་

ཚུལ་རྣམས་ཤྗེས་ནས་དྗེ་དང་དྗེའི་ཚེ་ཤྗེས་བཞིན་འཇོག་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། 

དུས་གང་གི་ཚེ་རྣམ་པ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་བརག་པར་བྱ་བའི་དུས་དྗེའི་ཚེ་རྣམ་པ་དྗེས་

དྗེ་ལྟར་རོག་པ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན། སྔ་དོ་གྲོང་རྒྱུར་རུང་ཡང་ཕི་དོ་མི་རུང་བར་ཤྗེས་ནས་

དྗེ་ལྟར་སྤོད་ཅིང་དྗེའི་ཚེ་ཡང་ཤྗེས་བཞིན་འཇོག་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞི་པ་ནི། ལས་དྗེ་

དག་ཇི་སྗེད་ཅིག་རྣམ་པ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་བརག་པར་བྱ་བའི་ལས་དྗེ་སྗེད་ཅིག་རྣམ་

པ་དྗེས་དྗེ་ལྟར་རོག་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན། འགྲོ་བའི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་བསམས་ཤིང་

ཁྱིམ་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་བྱའོ་ཞྗེས་པ་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བའི་བསབ་བྱ་ཇི་སྗེད་ཡོད་

པ་རྣམས་དན་པར་བྱྗེད་པ་ལྟ་བུའོ། །མདོར་ན་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོའི་ཀུན་སྤོད་ཇི་

ཙམ་ཡོད་དན་པར་བྱས་ནས་དྗེ་དག་གི་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཤྗེས་པར་བྱ་བ་

དང་འཇུག་ལྡོག་གི་ཚེ་ནའང་ད་ལྟ་འཇུག་པའམ་ལྡོག་པ་འདི་དང་འདི་བྱྗེད་དོ་ཞྗེས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཤྗེས་བཞིན་འཇོག་པའོ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ཚེ་འདིར་ཡང་ལྟུང་བས་མི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གོས་པ་དང་ཤི་ནས་ཀྱང་ངན་སོང་དུ་མི་ལྟུང་བ་དང་ལམ་གི་རོགས་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་

པར་བྱ་བའི་རྒྱུའི་ཚོགས་ལ་གནས་པར་གསུངས་སོ། །འདི་དང་དབང་པོའི་སྒོ་སོམ་

པ་གཉིས་ནི་འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་མདོ་དངས་ནས་དྗེའི་དོན་བཀྲལ་བ་ལྟར་

བཀོད་པ་སྟྗེ་འདི་གཉིས་ལ་འབད་ན་དགྗེ་སྦྱོར་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བོགས་གཞན་

དང་མི་འད་བར་འོང་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང༌། ཞི་གནས་

དང་ལྷག་མཐོང་གིས་བསྡུས་པའི་སྗེམས་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བདྗེ་

བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་འབད་པར་བྱའོ།།

ཟས་ཀྱི་ཚོད་རིག་པ་ནི། ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་སྟྗེ། ཧ་ཅང་ཉུང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི། 

ཧ་ཅང་ཉུངས་ན་བཀྲྗེས་པ་དང་ཉམ་ཆུང་བར་གྱུར་ནས་དགྗེ་བའི་བྱ་བ་ལ་མཐུ་མྗེད་

པར་འགྱུར་བས་སང་གི་ཟས་ཀྱི་དུས་ལ་མ་སྗེབ་ཀྱི་བར་དུ་བཀྲྗེས་པས་མི་གནོད་

པའི་ཚོད་ཙམ་དུ་ཟ་བའོ། །ཧ་ཅང་མང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི། མང་ན་ལུས་ཁུར་ཐོགས་པ་

ལྟར་ལི་བ་དང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དཀའ་བ་དང་གཉིད་རྨུགས་འཕྗེལ་བ་དང་ལས་

སུ་མི་རུང་བས་ཉོན་མོངས་སོང་བ་ལ་མཐུ་མྗེད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །ཟས་ཞུ་བ་དང་

འཕྲོད་པས་ནི། ཟས་ལ་བརྗེན་པའི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་རིང་པ་རྣམས་སོང་ཞིང་

ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གསར་པ་རྣམས་མི་བསྐྗེད་དོ། །ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

ཟས་རན་པས་ནི། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མི་བསྐྗེད་པ་དང་བདྗེ་བ་ལ་རྗེག་པར་གནས་

པའོ། །དྗེ་ཡང་ཟས་ལ་སྗེད་པའི་གཉྗེན་པོ་དྗེའི་ཉྗེས་དམིགས་བསྒོམ་པ་ལ་རག་ལས་

པས། ཉྗེས་དམིགས་ནི་གསུམ་ལས། ལོངས་སྤད་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཉྗེས་

དམིགས་ནི། ཁ་དོག་དི་རོ་བཟང་པོའི་ཟས་ཅི་འད་བ་ཞིག་ཀྱང་སོ་ཡིས་བལྡད་ཅིང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མཆིལ་མས་བརླན་པ་ན་སྐྱུགས་པ་ལྟར་སྣང་བ་སྗེམས་པའོ། །ཟས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ཉྗེས་དམིགས་ནི། ཟས་དྗེ་ནམ་གི་ཐུན་བར་པའམ་ཐ་མ་ལ་ཞུ་ནས་ཤ་ཁག་

སོགས་སྐྗེ་ཞིང༌། ཁ་ཅིག་ནི་བཤང་གཅིར་གྱུར་ནས་ལུས་ཀྱི་སྨད་ལ་གནས་ཤིང་དྗེ་

ཡང་ཉིན་རྗེ་བཞིན་བསལ་དགོས་པ་དང་ཟས་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ནད་ཀྱི་རིགས་དུ་མ་

བསྐྗེད་པ་སྗེམས་པའོ། །ཟས་ཚོལ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ནི་ལྔ་ལས། 

བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཉྗེས་དམིགས་ནི། ཟས་དང་ཟས་ཀྱི་རྒྱུའི་དོན་དུ་ཚ་གྲང་

གིས་ཉྗེན་བཞིན་དུ་འབད་པ་དུ་མ་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་ཅིང་མ་གྲུབ་ན་མ་ངན་སོགས་

ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ལ་གྲུབ་ནའང་ཕྲོགས་པ་དང་ཆུད་ཟོས་ཀྱིས་དོགས་ནས་བསྲུང་

བའི་རོལ་བ་དག་པོས་སྡུག་བསྔལ་བའོ། །མཛའ་བ་ཉམས་པ་ནི། དྗེའི་ཕིར་དུ་ཕ་དང་

བུ་ལ་སོགས་པའང་ཕན་ཚུན་རོད་ཅིང་འཐབ་པའོ། །ངོམས་མི་ཤྗེས་པ་ནི། དྗེ་ལ་སྗེད་

པ་ཇྗེ་ཆྗེར་གྱུར་ནས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཕན་ཚུན་དུ་གཡུལ་སྤོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་

མོང་བའོ། །རང་དབང་མྗེད་པའི་ཉྗེས་པ་ནི། གཞན་གི་ཟས་ཟ་བ་རྣམས་རྗེ་བོའི་དོན་

དུ་ཕ་རོལ་དང་འཐབ་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་མོང་བའོ། །ཉྗེས་པར་སྤད་པ་ལས་བྱུང་

བ་ནི། ཟས་དང་ཟས་ཀྱི་རྒྱུའི་ཕིར་སྒོ་གསུམ་གི་སིག་པ་བསགས་ནས་འཆི་བའི་ཚེ་

དྗེ་དག་དན་ནས་འགོད་བཞིན་དུ་འཆི་ཞིང་ཤི་ནས་ཀྱང་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བའོ།།

དྗེ་ལྟ་ནའང་ཕན་ཡོན་འགའ་ཡོད་དྗེ་ཟས་ལ་བརྗེན་ནས་ལུས་གནས་པའོ། །དྗེ་

ཙམ་གི་ཕིར་དུ་ཟས་བསྟྗེན་པར་མི་རིགས་པས་ལུས་གནས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་བདག་

གིས་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །སྦྱིན་པ་པོ་དང་སྦྱིན་

བདག་པགས་པ་དང་ཤ་ཁག་བཙིར་ཏྗེ་འབས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་འདོད་ནས་སྦྱིན་པར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བྱྗེད་པ་དྗེ་དག་གིས་བྱ་བ་བྱས་པ་དྗེ་ཡང་འབས་བུ་ཆྗེན་པོར་འགྱུར་བར་བྱའོ་སམ་

དུ་བསམས་ལ་དྗེ་ནས་ལོངས་སྤད་དོ། །བསབ་བཏུས་སུ་སྦྱིན་པ་པོ་ལ་ཕན་བཏགས་

པ་དང་ལུས་ཀྱི་སིན་བུ་ད་ལྟ་ཟང་ཟིང་གིས་བསྡུ་ལ་མ་འོངས་པ་ན་ཆོས་ཀྱིས་བསྡུ་

སམ་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྒྲུབ་སམ་པའི་བསམ་པས་བཟའ་

བར་གསུངས་པའང་དན་པར་བྱའོ། །བཤྗེས་སྤིངས་ལས་ཀྱང༌། ཁ་ཟས་སྨན་དང་འད་

བར་རིག་པ་ཡིས། །འདོད་ཆགས་ཞྗེ་སང་མྗེད་པར་བསྟྗེན་བགི་སྟྗེ། །རྒྱགས་ཕིར་མ་

ལགས་བསྗེམས་པའི་ཕིར་མ་ལགས། །མཚག་ཕིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་

ཞིག་ཕིར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་ཞིང་ཉལ་བའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། བཤྗེས་

སྤིངས་ལས། རིགས་པའི་བདག་ཉིད་ཉིན་པར་མཐའ་དག་དང༌། །མཚན་མོའང་ཐུན་

གི་སྟོད་སྨད་འདས་ནས་ནི། །མནལ་ཚེའང་འབས་བུ་མྗེད་པར་མི་འགྱུར་བར། །དན་

དང་ལྡན་པར་དྗེ་དག་བར་དུ་མནོལ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། ཉིན་མོ་ཧིལ་པོ་དང་

མཚན་མོའི་ཆ་སྟོད་སྨད་གཉིས་ཐུན་གི་ངོ་བོ་དང་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་

བསྟན་པས་འཆག་པ་དང་འདུག་ནས་སྒིབ་པ་ལྔ་ལས་སྗེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པས་

དོན་ལྡན་དུ་བྱ་བ་སྟྗེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །འདི་དང་དབང་པོའི་སྒོ་སོམ་པ་དང་

ཤྗེས་བཞིན་དུ་སྤོད་པ་གསུམ་ལ་ཐུན་གི་ངོ་བོ་དང་ཐུན་མཚམས་གཉིས་ཀའི་ཆོས་

ཡོད་པས་འདིར་ཐུན་མཚམས་རྣམས་བཟུང་ངོ་། །ཉལ་བའི་ཀུན་སྤོད་ནི་ཐུན་

མཚམས་ཡིན་པས་དྗེ་ཡང་དོན་མྗེད་དུ་མི་གཏང་བར་བྱའོ། །དྗེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། ཉིན་

མོ་དང་མཚན་མོ་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་བྱས་པའི་ཆ་སྟོད་ལ་དགྗེ་བའི་བྱ་བས་དུས་འདའ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བར་བྱས་ནས་ཆ་བར་པ་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ཉལ་བར་བྱ་སྟྗེ། གཉིད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བྱ་

བའི་འབྱུང་བ་རྣམས་གཉིད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ལུས་དྗེ་བརས་

ན་དགྗེ་བའི་ཕོགས་ལ་བརོན་འགྲུས་གཉིས་བྱ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལས་སུ་རུང་ཞིང་ཕན་

པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཉལ་བའི་ཚེ་ན་གནས་ཁང་ནས་ཕིར་བྱུང་སྟྗེ་རྐང་པ་བཀྲུས་

ནས་ནང་དུ་ཞུགས་པ་དང་གོ་གཡས་པ་ཕབ་སྟྗེ་རྐང་པ་གཡོན་པ་གཡས་པའི་སྟྗེང་དུ་

བཞག་ནས་སྗེང་གྗེ་ལྟར་ཉལ་བར་བྱའོ། །སྗེང་གྗེ་ལྟར་ཉལ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་དུད་འགྲོ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་སྗེང་གྗེ་ནི་ལུས་རལ་ཆྗེ་བ་དང་སྗེམས་གཟྗེངས་མཐོ་བ་དང་

བརན་པས་ཕ་རོལ་གནོན་པ་བཞིན་དུ། མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་པའང་རལ་

ཆྗེ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཕ་རོལ་གནོན་ཞིང་གནས་པས་སྗེང་གྗེ་བཞིན་དུ་ཉལ་གི། ཡི་

དྭགས་དང་ལྷ་དང་འདོད་པ་ལ་སྤོད་པ་དག་གི་ཉལ་སྟངས་ནི་དྗེ་ལྟ་མིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལྗེ་ལོ་ཅན་བརོན་འགྲུས་ཞན་པ་ཕ་རོལ་གནོན་པ་ཆུང་བའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་

གྲངས་གཅིག་ཏུ་ན་གོ་གཡས་པས་སྗེང་གྗེ་བཞིན་དུ་ཉལ་བ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ལུས་

ལྷོད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་གཉིད་ལོག་ནའང་དན་པ་མི་བརྗེད་པ་དང་གཉིད་སྟུག་པོར་

མི་འགྱུར་བ་དང་རྨི་ལམ་སིག་པའམ་ངན་པ་མི་རྨི་བ་ཡིན་གི། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ཉལ་

བ་ནི་སྔ་མ་བཞི་ལས་ལྡོག་པའི་ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའོ།།

བསམ་པ་ཇི་འད་བས་ཉལ་བ་ལ་བཞི་ལས། སྣང་བའི་འདུ་ཤྗེས་ནི། འོད་ཀྱི་

མཚན་མ་ལྗེགས་པར་བཟུང་སྟྗེ་འོད་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཀྱིས་ཉལ་ཏྗེ། དྗེས་གཉིད་

ལོག་པའི་ཚེ་སྗེམས་ལ་མུན་པ་མི་འབྱུང་ངོ་། །དན་པ་ནི། ཆོས་དགྗེ་བ་དོན་དང་ལྡན་

པ་མཉན་པ་དང་བསམས་པ་དང་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དན་པ་གཉིད་དུ་མ་སོང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གི་བར་དུ་རྗེས་སུ་འབང་བར་བསྟྗེན་པའོ། །དྗེས་ནི་གཉིད་ལོག་པའི་ཚེ་ཡང་མ་ལོག་

པ་དང་འད་བར་ཆོས་དྗེ་དག་ལ་སྗེམས་དྗེ་ལན་མང་དུ་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་

སྟྗེ་མདོར་ན་གཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་དགྗེ་སྦྱོར་སྐོང་བའོ། །ཤྗེས་བཞིན་ནི། དྗེ་ལྟར་དན་པ་

བསྟྗེན་པའི་ཚེ་ཉོན་མོངས་པ་གང་རུང་བྱུང་ན་དྗེ་ཤྗེས་ནས་དང་དུ་མི་ལྗེན་ཅིང་སོང་

བར་བྱྗེད་པའོ། །ལྡང་བའི་འདུ་ཤྗེས་ནི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

གཉིད་ཀྱིས་ནོན་པ་ལ་སྗེམས་གཞོལ་བར་མི་བྱྗེད་པར་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་

སྗེམས་ཀྱིས་རི་དྭགས་བཞིན་དུ་ཐུམ་ཕྲས་ཀྱིས་ཉལ་བའོ། །དྗེས་ནི་གཉིད་མི་འཐུག་

ཅིང་ལྡང་བའི་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བར་སད་པར་ནུས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཀྱྗེ་མ་བདག་

གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གནང་བའི་མི་ཉལ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་སམ་

ནས་དྗེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་འབད་པ་ཆྗེན་པོས་འདུན་པ་བསྐྗེད་པའོ། །དྗེས་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀྱིས་གནང་བའི ་སྗེང་གྗེའི ་ཉལ་སྟངས་ལས་ལྷག་ཆད་མྗེད་པར་ཉལ་

ལ། །གསུམ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་བདག་གིས་དྗེང་མི་ཉལ་བ་དང་དགྗེ་བའི་ཆོས་རྣམས་

བརོན་པས་བསྒྲུབ་པ་ལྟར་སང་ཡང་དྗེ་ལྟར་བྱའོ་སམ་དུ་སྗེམས་པའོ། །དྗེས་ནི་དགྗེ་

བ་ལ་འདུན་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བྱྗེད་དྗེ་བརྗེད་ངས་ནའང་གོང་ནས་གོང་དུ་བསྒྲུབ་

པའི་ཕིར་བརོན་པར་བྱྗེད་དོ། །ཟས་དང་ཉལ་བའི་ཀུན་སྤོད་འདི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་

ཅིང་དོན་ལྡན་དུ་སྤོད་པ་བྱུང་ན་ཚེ་དོན་མྗེད་དུ་འདའ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཁྗེགས་པར་སྣང་

བས། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་མདོ་དངས་ཏྗེ་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ན་དངོས་གཞིའི་སྐབས་ཀྱི་སྐོང་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

མ་གཏོགས་པ་སྦྱོར་བ་དང་དངོས་གཞི་དང་མཇུག་དང་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་
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བ་རྣམས་ནི། འདི་ནས་བཟུང་སྟྗེ་ལྷག་མཐོང་གི་བར་གི་དམིགས་རྣམ་གང་སྐོང་

ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

སྐོང་ཚུལ་དེ་ལ་ལོག་རོག་དགག་པ།

གཉིས་པ་སྐོང་ཚུལ་དྗེ་ལ་ལོག་རོག་དགག་པ་ནི། གསུང་རབ་དགོངས་འགྲྗེལ་

དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཆྗེན་མོ་རྣམས་མན་ངག་ཏུ་འཆར་བ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པ་

རྣམས་ན་རྗེ། ལམ་བསྒོམ་པའི་ཚེ་ནི་ཡུལ་ལ་ཡང་ཡང་མི་དཔྱོད་པར་འཇོག་སྒོམ་

ཁོ༌ན་བྱ་སྟྗེ། སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱོད་པ་ནི་ཐོས་

བསམ་གི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། རོག་པ་རྣམས་ནི་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཡིན་

པས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་གྗེགས་བྱྗེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེས་ཟྗེར་རོ། །འདི་ནི་ཉམས་ལྗེན་གི་

གནད་གཏན་ནས་མ་རོགས་པའི་ཅལ་ཅོལ་ཆྗེན་པོ་ཡིན་ཏྗེ། མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། 

འདི་ན་དང་པོར་ཐོས་ལ་བརྗེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་འབྱུང༌། །ཚུལ་བཞིན་

ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་གོམས་ལས་ཡང་དག་དོན་ཡུལ་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང༌། །ཞྗེས་ཐོས་པའི་

དོན་རྣམས་བསམས་བྱུང་གི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱས་པ་ལས། 

ཡང་དག་པའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་བསྒོམས་བྱུང་འབྱུང་བར་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་གང་ཉམས་སུ་བང་རྒྱུ་དྗེ་དང་པོར་གཞན་ལས་མཉན་ནས་

གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་ངྗེས་པར་བྱྗེད། དྗེ་ནས་ཐོས་པའི་དོན་དྗེ་རང་གིས་ལུང་དང་

རིགས་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསམས་ཏྗེ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ངྗེས་པར་བྱྗེད། དྗེ་ལྟར་

ཐོས་བསམ་གིས་ངྗེས་པར་བྱས་ཏྗེ་ཐྗེ་ཚོམ་དང་བལ་བ༌ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདིས་

པར་བྱྗེད་པ་ལ་སྒོམ་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་བས་ཡང་ཡང་དཔྱད་ཀྱིན་བསྒོམ་པ་དང་མི་དཔྱོད་
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པའི་འཇོག་སྒོམ་གཉིས་ཀ་དགོས་ཏྗེ། ཐོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དྗེ་ལ་མི་

དཔྱོད་པར་འཇོག་པ་དང༌། སོ་སོར་རོག་པས་དཔྱད་ནས་བསྒོམ་པ་གཉིས་ཀ་སྣང་

བའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་སྒོམ་ཐམས་ཅད་འཇོག་སྒོམ་དུ་འདོད་པ་ནི་དཔྗེར་ན་ནས་རོག་

གཅིག་བཟུང་ནས་འབྲུ་ཐམས་ཅད་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དང་འད་བ་ཡིན་

ནོ།།

དྗེ་ཡང་ཐོས་བྱུང་གི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་སྔོན་དུ་ཐོས་པ་དང༌། བསམས་བྱུང་གི་ཤྗེས་

རབ་ཀྱི་སྔོན་དུ་བསམ་པ་འགྲོ་དགོས་པ་ལྟར་བསྒོམས་བྱུང་གི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་སྔོན་

དུའང་སྒོམ་པ་འགྲོ་དགོས་ཏྗེ་ཤྗེས་རབ་དྗེ་ནི་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་

ལྟར་བྱས་ན་བསྒོམས་བྱུང་གི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྒོམ་པ་དྗེ་བསམས་

བྱུང་གི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ངྗེས་པར་བྱས་པ་དྗེ་ཉིད་གོམས་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་པས། 

བསམས་བྱུང་གི་ཤྗེས་རབ་ལས་བསྒོམས་བྱུང་གི་ཤྗེས་རབ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་

ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་ཐོས་པ་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཙམ་དུ་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྗེས་རབ་མང་ལ་

དྗེ་མང་བ་ཙམ་དུ་བསམ་པ་མང་བ་དང༌། དྗེ་མང་བ་ཙམ་དུ་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྗེས་

རབ་མང་བ་དང་དྗེ་ཇི་ཙམ་མང་བ་བཞིན་དུ་བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་མང་ལ་དྗེ་

མང་ན་སྐོན་འགོག་པ་དང་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་མང་བས། སྒོམ་བྱྗེད་པ་ལ་ཐོས་

བསམ་གལ་ཆྗེ་བར་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་

གི། ཐོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དྗེ་བསྒོམ་པའི་ཕིར་མིན་པར་ཕིའི་གོ་རྒྱ་

གཅོད་པ་ཙམ་དང་བསྒོམ་པ་ན་གཞན་དྗེ་དང་འབྗེལ་མྗེད་ཅིག་བསྒོམ་ན་ནི་དཀྱུ༌ས་

གཞན་དུ་བསྟན་ནས་རྒྱུག་ས་གཞན་དུ་བྱྗེད་པ་ལྟར། དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་དྗེ་འབྗེལ་
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མྗེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་ཤྗེས་རབ་གསུམ་རིམ་གིས་སྐྗེ་བའི་ཚུལ་གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་

གཞག་ཀྱང་ལྗེགས་པར་བཤིག་པ་ཡིན་ལ། ལམ་མ་ནོར་བར་བགྲོད་པ་ལ་མང་དུ་

ཐོས་པ་མི་དགོས་ཞྗེས་པའི་ཅལ་ཅོལ་ཡང་ལྗེགས་པར་སྨྲས་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་

དག་གི་གནད་མ་རོགས་པའི་རགས་སུ་མདོ་ཕོགས་སམ། རྒྱུད་སྗེའི་ཕོགས་ལ་མང་

དུ་སྦྱངས་པ་ཞིག་དང་གཞུང་ལ་སྦྱང་བ་ཡྗེ་མ་བྱས་པ་གཉིས་ད་གདོད་སྒྲུབ་པ་བྱྗེད་

པའི་ཚེ་ཉམས་ལྗེན་ལ་མང་ཉུང་མི་འོང་བ་དང༌། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་པ་བྱྗེད་པ་དྗེས་

ཆོས་ཉན་པ་དང་ལྟ་རོག་སོགས་བྱས་ན་མཚང་དུ་བྱྗེད་པའི་ལུགས་ངན་པ་རྣམས་

གཏན་ཆགས་པར་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་ཐོས་བསམ་གི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ངྗེས་པ་

དྗེ་ཉིད་ལ་འདིས་པར་བྱྗེད་པ་ཙམ་དྗེ་བསྒོམས་བྱུང་མ་ཡིན་མོད་འོན་ཀྱང་སྒོམ་པ་

ཡིན་པ་ཅི་ཞིག་འགལ། འགལ་ན་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉྗེར་བསོགས་མ་ཐོབ་

པའི་སོ་སྐྗེ་ལ་སྒོམ་གཏན་མི་སིད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། འདོད་པའི་ས་ལ་ས་མཐོན་པོར་

ཆུད་པའི་ཚེ་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་བསྒོམས་བྱུང་བསྐྗེད་པར་བཤད་པ་མ་གཏོགས་པ་དྗེ་

ལ་བསྒོམས་བྱུང་མྗེད་པར་ཆོས་མངོན་པ་ལས་ལན་དུ་མར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ།།

དྗེས་ན་སྒོམ་ཞྗེས་པ་ནི། ཕར་ཕིན་གི་འགྲྗེལ་བཤད་ཚིག་གསལ་བ་ལས། སྒོམ་

པར་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཡིད་དྗེའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱྗེད་པའམ་དྗེའི་དངོས་པོར་བྱྗེད་

པའོ། །ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟར་གོ་བར་བྱ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན། དད་པ་བསྒོམ་སིང་རྗེ་བསྒོམ་

ཞྗེས་པ་ནི་ཡིད་དྗེ་དང་དྗེར་བསྐྗེད་པ་ལ་བྱ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་ལོཙྪ་བ་

ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྗེས་འགའ་སྒོམ་པའི་ལམ་ཞྗེས་པར་བསྒྱུར་ལ། རྗེས་འགའ་

ནི་མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། མཐོང་དང་གོམས་པའི་ལམ་དག་ལ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལྟར་གོམས་པར་བསྒྱུར་ཏྗེ་སྒོམ་པ་དང་གོམས་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་གོ། གཞན་ཡང་

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས། ངྗེས་འབྱྗེད་ཡན་ལག་དང་མཐོང་བའི། །ལམ་དང་སྒོམ་པའི་

ལམ་ཉིད་ལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་སྗེམས་པ་དང༌། །འཇལ་དང་ངྗེས་རོག་སྒོམ་པའི་

ལམ། །ཞྗེས་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའི་སྒོམ་ལམ་ཡིན་པས་ཡང་ཡང་སྗེམས་པ་དང་

འཇལ་བ་དང་ངྗེས་པར་རོག་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལ་དཔྱད་ནས་སྐོང་བ་དང་སྒོམ་

གཉིས་འགལ་བར་འདོད་པ་ནི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་དད་པ་བསྒོམ་པ་དང་ཚད་མྗེད་བཞི་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་བསྒོམ་

པ་དང་མི་རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

དཔྱད་ནས་སྐོང་དགོས་པ་ལ་སྒོམ་དུ་གསུངས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་སྣང་སྟྗེ། སྤོད་

འཇུག་དང་བསབ་བཏུས་ལས། རང་གི་ཡིད་ལ་བསྒོམ་ཕིར་ངས་འདི་བརམས། །ཞྗེས་

གཞུང་དྗེ་གཉིས་སུ་བཤད་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་སྒོམ་དུ་གསུངས་པ་དང༌། 

བསབ་བཏུས་ལས། དྗེ་ལྟ་བས་ན་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་བསོད་ནམས་རྒྱུན་མི་

འཆད་པར་བཏང་བ་དང་བསྲུང་བ་དང་དག་པ་དང་སྗེལ་བ་ཅི་རིགས་པར་བསྒོམ་

པར་བྱའོ། །ཞྗེས་ལུས་ལོངས་སྤོད་དགྗེ་ར་གསུམ་རྗེ་རྗེ་ལ་བཏང་བསྲུང་དག་སྗེལ་

བཞི་བཞི་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་སྒོམ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་སྒོམ་ཞྗེས་པ་དྗེ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་

ཞིག་ལ་མི་བཟུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་རོག་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་འཛིན་ཡིན་པས་འཚང་

རྒྱ་བའི་གྗེགས་སུ་བཟུང་ནས་སོ་སོར་རོག་པའི་སྒོམ་ཐམས་ཅད་འདོར་བའི་ལོག་

རོག་གི་ཐ་ཆད་འདི་ནི། རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཧྭ་ཤང་གི་ལུགས་ཡིན་ལ། དྗེ་དགག་པ་

ནི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །གཞུང་ཆྗེན་མོ་རྣམས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པོ་སྐྗེ་བའི་གྗེགས་ཀྱང་ལོག་རོག་འདིས་བྱྗེད་དྗེ། གཞུང་དྗེ་དག་གི་

དོན་ནི་ཕལ་མོ་ཆྗེ་སོ་སོར་རོག་པས་དཔྱད་དགོས་པ་ཁོ་ནར་སྣང་ལ། དཔྱོད་པ་

རྣམས་ཀྱང་ཉམས་ལྗེན་གི་ཚེ་དགོས་པ་མྗེད་པར་མཐོང་བས་སོ། །བསྟན་པ་ནུབ་

པའི་རྐྗེན་དུ༌ཡང་འདི་ཆྗེ་སྟྗེ་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲྗེལ་ཆྗེན་མོ་རྣམས་གདམས་

ངག་ཏུ་མི་འགྲོ་བར་མཐོང་ནས་ཞྗེ་རིས་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་དཔྱད་ནས་བསྒོམ་པ་དང་མི་དཔྱོད་པར་འཇོག་

པའི་སྒོམ་གཉིས་ཡོད་ན། ལམ་ཇི་འད་བ་ནི་དཔྱད་སྒོམ་ཡིན་ལ། ཇི་འད་ཞིག་ནི་

འཇོག་སྒོམ་ཡིན་ཞྗེ་ན། བཤད་པར་བྱ་སྟྗེ། བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་དད་པ་བསྒོམ་པ་དང་

དལ་འབྱོར་དོན་ཆྗེ་ཞིང་རྗེད་དཀའ་བ་དང་འཆི་བ་མི་རག་པ་དང་ལས་འབས་དང་

འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་བསྒོམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་དཔྱད་སྒོམ་

དགོས་སོ། །འདི་ལྟར་དྗེ་དག་ལ་ནི་བོ་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་རིང་བའི་ཡིད་འཁུལ་

ནུས་པ་རྗེ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་མྗེད་ན་དྗེ་དག་གི་ལྡོག་ཕོགས་མ་གུས་པ་སོགས་འགོག་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་དང༌། བོ་དྗེ་ལྟ་བུ་བསྐྗེད་པ་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་སོ་སོར་རོག་པས་

དཔྱད་ནས་བསྒོམ་པ་ཁོ༌ན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྗེར་ན། ཆགས་ཡུལ་ལ་

སྡུག་པའི་མཚན་མ་སྒོ་འདོགས་པ་མངས་ན་འདོད་ཆགས་དག་པོ་སྐྗེ་བ་དང༌། དགྲ་

ལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་མཚན་མ་མང་དུ་བསམས་ན་ཞྗེ་སང་དག་པོ་སྐྗེ་བ་བཞིན་

ནོ། །དྗེས་ན་ལམ་དྗེ་དག་བསྒོམ་པ་ལ་ནི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་གསལ་མི་གསལ་འད་ཡི། 

བོའི ་འཛིན ་སྟངས་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་རིང ་བ ་དགོས་པས་དཔྱད་སྒོམ ་

བྱའོ། །སྗེམས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་གནས་སུ་མི་བཏུབ་པ་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་བཞག་པས་ཆོག་པའི་ལས་རུང་དུ་བྱྗེད་པ་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་

པ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱད་ན་སྗེམས་གནས་པ་སྐྗེར་མི་

ཉན་པས་དྗེ་ལ་ནི་འཇོག་སྒོམ་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ནི་ཞི་ལྷག་གི་སྐབས་སུ་

བཤད་པར་བྱའོ།།

ཚུལ་དྗེ་ལྟར་མི་ཤྗེས་པར་མཁས་པ་ཡིན་ན་དཔྱད་སྒོམ་ཁོ་ན་བྱ་ལ། ཀུ་ས་

ལིས་ནི་འཇོག་སྒོམ་ཁོ་ན་བྱའོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ཡང༌མ་ཡིན་ཏྗེ། རྗེ་རྗེས་ཀྱང་གཉིས་ཀ་བྱ་

དགོས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། མཁས་པས་ཀྱང་ཞི་གནས་སོགས་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། ཀུ་ས་

ལིས་ཀྱང་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་དད་པ་ཤུགས་དག་སོགས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །བསྒོམ་པའི་ཚུལ་དྗེ་གཉིས་ཀྱང་མདོ་སྗེ་དང་རྒྱུད་སྗེའི་ཕོགས་གཉིས་ཀར་ནི་སོ་

སོར་རོག་པའི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་གསུངས་ལ། ཚུལ་དྗེས་

བསྒོམ་པ་མྗེད་པའམ་ཉུངས་ན་ལམ་གི་སོག་དམ་པ་དི་མ་མྗེད་པའི་ཤྗེས་རབ་མི་སྐྗེ་

བ་དང་ཅུང་ཟད་སྐྗེས་ཀྱང་ཤྗེས་རབ་ཇྗེ་ཆྗེར་མི་འཕྗེལ་བས་ལམ་ལ་ས་ཆོད་ཅི་ཡང་

མི་འབྱུང་སྟྗེ། ལམ་གི་བསྒྲུབ་བྱ་མཐར་ཐུག་པ་ནི། ཤྗེས་རབ་ནང་ན་ཀུན་མཁྱྗེན་

ལྟར། །ཞྗེས་སོབ་དཔོན་མ༌ཁོལ་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་ཐམས་ཅད་མ་

འདྗེས་པར་འབྱྗེད་པའི་ཤྗེས་རབ་ཏུ་འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་ལམ་ཇི་ཙམ་

བསྒོམས་པ་ཙམ་དུ་བརྗེད་ངས་ཆྗེ་བས་དན་པ་རྟུལ་བ་དང་སང་བང་འབྱྗེད་པ་ལ་

ཡིད་རྟུལ་དུ་འགྲོ་བར་སྣང་ན་ལམ་གོལ་བར་སོང་བའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཤྗེས་པར་

བྱའོ། །གཞན་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་མང་

པོ་ཤྗེས་ནས་དྗེ་ལ་བརྗེན་པའི་དད་པའང་མང་པོར་འཕྗེལ་བ་དང་འཁོར་བའི་ཉྗེས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དམིགས་དུ་མ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་ཡིད་འབྱུང་ཞིང་སྐོ་བ་མང་བ་དང་ཐར་པའི་ཕན་ཡོན་

ཡང་སྒོ་དུ་མ་ནས་མཐོང་བས་དྗེ་ལ་དོན་གཉྗེར་དག་པོ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་

དང་ཕིན་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་པ་ངོ་མཚར་བའང་དུ་མ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་དྗེ་དག་

ལས་བཟོག་ཏུ་མྗེད་པའི་དད་པ་དང་འདུན་པ་དང་བརོན་པ་རྣམས་ཇྗེ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀྱང་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་དཔྱད་ནས་

བསྒོམ་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པས་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚུལ་འདི་ལ་གཞན་

གིས་བཀྲི་བར་མི་ནུས་པའི་ངྗེས་པ་དང་བར་བྱའོ།།

སྒོམ་གི་ཚུལ་ལ་གོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་རྣམས་ན་རྗེ། སོ་སོར་རོག་པས་དཔྱོད་པ་

ཆྗེས་མང་བར་བྱས་ཏྗེ་བསྐངས་ན་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་རྗེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གི་གྗེགས་སུ་འགྱུར་བས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརན་པོ་མི་འགྲུབ་བོ་ཞྗེས་ཟྗེར་

རོ། །བཤད་པར་བྱ་སྟྗེ། སྗེམས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་བཞག་

པས་ཆོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྔར་མ་གྲུབ་པ་གསར་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ན་དམིགས་པ་

དུ་མ་ལ་དཔྱད་ན་དྗེ་སྐྗེ་བར་མི་འགྱུར་བས་དྗེ་མ་གྲུབ་བར་དུ་དྗེ་བསྒྲུབ་པའི་སྒོམ་ལ་

འཇོག་སྒོམ་ཉིད་བྱའོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ན་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་འདོད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་དྗེ་བསྒྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་དཔྱད་སྒོམ་མང་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེའི་གྗེགས་སུ་

འདོད་ན་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་ལུགས་ཤིང་ར་ཆྗེན་པོའི་དགོངས་འགྲྗེལ་ནས་

བཤད་པ་གཏན་ནས་མ་གོ་བར་གསལ་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དཔྗེར་ན། གསྗེར་དང་དངུལ་ནི་

མགར་བ་མཁས་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མྗེར་བསྗེགས་ཤིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཆུར་

བཀྲུས་ན་དི་མ་དང་སིགས་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཏྗེ་ཤིན་ཏུ་མཉྗེན་ཞིང་ལས་སུ་རུང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བར་འགྱུར་བས། དྗེ་ནས་རྣ་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཅི་འདོད་འདོད་དུ་བསྒྱུར་

བས་ཆོག་པ་བཞིན་དུ། སྔོན་ལ་ཉོན་མོངས་དང་ཉྗེ་བའི་ཉོན་མོངས་དང་ཉྗེས་སྤོད་

རྣམས་ལ་ནག་པོའི་ལས་འབས་དང་འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་

པའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དྗེ་དག་གི་ཉྗེས་

དམིགས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒོམ་པ་སྗེམས་ཀུན་ཏུ་གདུང་བར་འགྱུར་བའམ་སྐོ་བར་

འགྱུར་བའི་ཡིད་བྱྗེད་ཀྱིས་གསྗེར་མྗེར་བསྗེགས་པ་བཞིན་དུ་ནག་ཕོགས་རྣམས་

ལས་ཡིད་ཕིར་ཕོགས་པར་བྱྗེད་ཅིང་དི་མ་དྗེ་དག་སྦྱོང་ལ། བཤྗེས་གཉྗེན་གི་ཡོན་

ཏན་དང་དལ་འབྱོར་དོན་ཆྗེ་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་དང་དཀར་

པོའི་ལས་འབས་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ནས་

འབྱུང་བ་ལྟར་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དྗེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཡང་བསྒོམ་

པ་སྗེམས་བརླན་པར་འགྱུར་བའམ་དང་བར་འགྱུར་བའི་ཡིད་བྱྗེད་ཀྱིས་གསྗེར་ཆུར་

འཁྲུ་བ་ལྟར་དཀར་ཕོགས་རྣམས་ལ་ཡིད་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང་དགའ་བར་བྱས་

ནས་དགྗེ་བའི་ཆོས་ཀྱིས་སྗེམས་བརླན་པར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ལྟར་གྱུར་ན་ཞི་ལྷག་གང་

བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དྗེ་ལ་ཡིད་གཏད་པ༌ན་ཚེགས་མྗེད་པར་འགྲུབ་པས། དྗེ་ལྟ་བུའི་

དཔྱད་སྒོམ་ནི་མི་རོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས། དཔྗེར་ན། མགར་བའམ་མགར་བའི་

སོབ་མ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་གང་གི་ཚེ་གསྗེར་རམ་དངུལ་ཞིག་དི་མ་དང་སིགས་མ་

ཐམས་ཅད་སྦྱང་བའི་ཕིར། དུས་དུས་སུ་མྗེར་བསྗེགས་ཤིང་ཆུས་བཀྲུས་ན་རྒྱན་དྗེ་

དང་དྗེ་དག་ཏུ་བྱ་བ་མཉྗེན་ཞིང་ལས་སུ་རུང་བའི་ཚུལ་གིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པར་
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འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ལ་མགར་བའམ་མགར་བའི་སོབ་མ་མཁས་པ་དྗེ་དང་མཐུན་པའི་བཟོ་

ཤྗེས་པ་དྗེས་མགར་དཔྱད་ཀྱིས་རྒྱན་གི་རྣམ་པ་ཅི་འདོད་པ་དྗེར་སྒྱུར་བར་བྱྗེད་པ་དྗེ་

བཞིན་དུ། རྣལ་འབྱོར་པས་ཀྱང་གང་གི་ཚེ་སྗེམས་དྗེ་བརྣབ་སྗེམས་ལ་སོགས་པའི་

དི་མ་དང་སིགས་མ་ལ་མི་ཕོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྐོ་བར་བྱས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་

ཡིད་མི་བདྗེ་བ་ལ་མི་ཕོགས་པ་ཉིད་དང༌། དགྗེ་བའི་ཕོགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་

ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱས་ན། རྣལ་འབྱོར་པ་དྗེས་

སྗེམས་དྗེ་ཞི་གནས་ཀྱི་ཕོགས་སམ་ལྷག་མཐོང་གི་ཕོགས་གང་དང་གང་དག་ལ་

ངྗེས་པར་སྦྱོར་བར་བྱྗེད་པ་དྗེ་དང་དྗེ་དག་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉྗེ་བར་འབྱོར་པ་དང་ཤིན་ཏུ་

རྣལ་དུ་འབབ་པ་དང་མི་གཡོ་བ་དང་མི་འགུལ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་བསམས་

པའི་དོན་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་ཕིར་འགྲོ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །གཞན་ཡང་སྗེམས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་བརན་ཆགས་པར་གནས་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གི་འགལ་རྐྗེན་གི་གཙོ་བོ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། བྱིང་བ་དང་རོད་པའོ། །དྗེ་ལ་དཀོན་

མཆོག་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་བོ་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་ཡོད་ན་

བྱིང་བ་གཅོད་པར་ཤིན་ཏུ་ས་སྟྗེ། དྗེའི་གཉྗེན་པོ་ནི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་སྒོ་ནས་

སྗེམས་གཟྗེངས་བསྟོད་པ་ཡིན་པར་ཚད་ལྡན་དུ་མས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །མི་

རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་མཐོང་བའི་བོ་ཤུགས་དག་

ལ་རྒྱུན་རིང་བ་ཡོད་ན་རོད་པ་གཅོད་པར་ཤིན་ཏུ་ས་སྟྗེ། རོད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་

ཆར་གཏོགས་པའི་སྗེམས་གཡྗེང་བ་ཡིན་པས་དྗེའི་གཉྗེན་པོ་ལ་སྐོ་ཤས་བསྔགས་

པར་གཞུང་དུ་མ་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།
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དྗེས་ན་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་དད་པ་སྦྱོང་བ་ནས་འཇུག་སྗེམས་སྦྱོང་བ་མན་ཆད་

ལ་ཇི་ཙམ་དུ་མང་དུ་བསྒོམས་པ་དྗེ་ཙམ་དུ་མཁས་པ་དགྗེས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

བརན་པོ་རྣམས་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འཇོག་སྒོམ་དུ་མ་ཟད་དཔྱད་སྒོམ་

རྣམས་ལ༌ཡང་བྱིང་རོད་གཉིས་དང་བལ་བར་བྱས་ལ་བསྐང་དགོས་ཤིང༌། མན་ངག་

འདི་པའི་བ་མ་གོང་མ་མཁས་པ་རྣམས་སྐབས་ཀྱི་དམིགས་པ་གང་འབོགས་པ་དྗེའི་

དམིགས་སྐོར་ལ་ངྗེས་ཤྗེས་དང་བའི་ཕིར་དུ་མདོ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུང་སྐབས་སུ་

བབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བ་མའི་མན་ངག་གིས་སྗེམས་ལ་བསྐོར་ནས་སྔ་མ་སྔ་མའི་

གསུང་སྒོས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏྗེ། མཐའ་དག་པར་འཆད་ཅིང་ཆོས་འཆད་ཤྗེས་པ་ཞིག་

གིས་ཉན་ཤྗེས་པ་ཞིག་ལ་བཤད་པ་ན་ཆོས་གྲྭའི་བོའི་འཁུལ་འད་བ་ལོག་ཏུ་བསམས་

པ་ལ་འོང་དཀའ་གསུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་ཤིང་མད་པས། ད་རྗེས་དམིགས་པའི་

སྐབས་ཡིན་ཟྗེར་ནས་འབུས་ཙམ་རྗེ་བྱར་མི་རུང་སྟྗེ། དྗེ་ནི་ཐོས་བསམ་གི་དུས་དང་

ཉམས་ལྗེན་གི་དུས་ཞྗེས་ཆོས་མང་དུ་བཤད་པ་དང་ཉམས་ལྗེན་གི་སྐབས་གཉིས་

འགལ་བར་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀྱང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་

ཉམས་ལྗེན་དུ་འཁྱྗེར་ཤྗེས་པ་སིད་མཐའ་རུ་སྣང་བས་སྐོང་རྒྱུ་ཉྗེ་བར་བསྡུས་པ་རྗེ་

ཡང་གུད་དུ་བྱའོ། །གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་མི་འཆར་ནི་སྐོང་

ཚུལ་འདི་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་མ་རྗེད་ཁོ་ནའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་པར་སྣང་ཞིང་སྗེ་སྣོད་ལ་མ་

སྦྱངས་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏྗེ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཆྗེ་བ་ལ་རིང་དུ་སྦྱངས་པ་

རྣམས་ཀྱང་ལམ་བསྒོམ་པའི་ཚེ་རང་གིས་གང་ལ་སྦྱངས་པའི་གཞུང་དྗེ་དག་གི་

ཕོགས་སྔ་མར་འོང་བར་སྣང་བས། རྒྱས་པར་གཏན་ལ་དབབ་དགོས་པར་འདུག་
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ནའང་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་པས་དྗེ་ཙམ་ལས་མ་སྨོས་སོ། །སྐོང་ཚུལ་ལ་ལོག་རོག་

དགག་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

བསྟེན་ནས་བློ་ཇི་ལྟར་སྦང་བའི་རིམ་པ།

ད་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བཤྗེས་གཉྗེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟྗེན་པའི་སོབ་མ་དྗེ་བ་

མས་ཇི་ལྟར་འཁིད་པའི་རིམ་པ་བསྟན་པར་བྱ་དགོས་པས། གཉིས་པ་བསྟྗེན་ནས་བོ་

ཇི་ལྟར་སྦྱང་བའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། དལ་བའི་རྗེན་ལ་སིང་པོ་བང་བའི་ཕིར་དུ་བསྐུལ་

བ་དང༌། སིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལྗེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དལ་བའི་རེན་ལ་སིང་པོ་བླང་བའི་ཕིར་དུ་བསྐུལ་བ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། དལ་འབྱོར་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དྗེ་དོན་ཆྗེ་བ་བསམ་པ་དང༌། 

རྗེད་དཀའ་བ་བསམ་པའོ།།

དལ་འབྱོར་ངོས་བཟུང་བ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། དལ་བ་དང༌། འབྱོར་པའོ།།

དང་པོ་ནི། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆྗེ་སྡུད་པ་ལས། ཁིམས་ཀྱིས་དུད་འགྲོ་འགྲོ་བ་དུ་

མའི་ངོ་བོ་དང༌། །མི་ཁོམ་བརྒྱད་སོང་དྗེ་ཡིས་དལ་བ་རག་ཏུ་རྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར། མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་དང་བལ་བ་ནི་དལ་བའོ། །མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ནི། བཤྗེས་

སྤིངས་ལས། ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགྲོ་ཉིད། །ཡི་དྭགས་ཉིད་དང་དམལ་

བར་སྐྗེ་བ་དང་། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་མྗེད་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་ཏུ། །ཀ་ཀོར་སྐྗེ་བ་གྗེན་

ཞིང་ལྐུགས་པ་ཉིད། །ཚེ་རིང་ལྷ་ཉིད་གང་ཡང་རུང་བར་ནི། །སྐྗེ་བ་ཞྗེས་བགི་མི་ཁོམ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྐོན་བརྒྱད་པོ། །དྗེ་དག་དང་བལ་ཁོམ་པ་བརྗེས་ནས་ནི། །སྐྗེ་བ་བཟོག་པའི་སད་དུ་

འབད་པར་མཛོད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེ་ཡང་འཁོར་རྣམ་བཞི་མི་རྒྱུ་བའི་

ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་དང༌། གྗེན་ལྐུགས་དང་ཡན་ལག་དང་རྣ་བ་སོགས་མ་ཚང་བའི་

དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང༌། ཚེ་སྔ་ཕི་དང་ལས་འབས་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མྗེད་

པར་འཛིན་པའི་ལོག་ལྟ་ཅན་དང༌། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྗེད་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་

མྗེད་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་གཉིས་དང་ཐ་མས་ནི་བང་དོར་ཤྗེས་པར་མི་ནུས་ལ་

གསུམ་པ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ལ་མི་མོས་པའོ། །ངན་སོང་གསུམ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བོ་སྐྗེ་བར་

ཤིན་ཏུ་དཀའ་ལ་ཅུང་ཟད་སྐྗེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བས་མི་ནུས་པ་དང༌། 

ལྷ་ཚེ་རིང་པོ་ནི། བཤྗེས་སྤིངས་འགྲྗེལ་པར་འདུ་ཤྗེས་མྗེད་པ་པ་དང་གཟུགས་མྗེད་

པ་གཉིས་ལ་བཤད་ཅིང༌། མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏམ་ལས། འདོད་པའི་བྱ་བས་རག་

ཏུ་གཡྗེངས་པའི་འདོད་ལྷ་ལ་བཤད་དྗེ། འདུ་ཤྗེས་མྗེད་པ་པ་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་

པའི་གནས་འབས་བུ་ཆྗེ་བའི་ཕོགས་གཅིག་ན་གྲོང་ལས་དགོན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་

ཅིང་། དྗེར་སྐྗེས་མ་ཐག་དང་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏོགས་པ་སྗེམས་དང་སྗེམས་བྱུང་གི་

རྒྱུ་བ་འགགས་ནས་བསྐལ་ཆྗེན་མང་པོར་གནས་པར་མངོན་པ་ནས་གསུངས་

སོ། །གཟུགས་མྗེད་ན་ཡོད་པའི་འཕགས་པ་མི་ཁོམ་པར་མི་རིགས་པས་དྗེར་སྐྗེས་

པའི་སོ་སོའི་སྐྗེ་བོ་ལ་ནི་ཐར་ལམ་བསྒྲུབ་པའི་སྐལ་བ་མྗེད་པས་མི་ཁོམ་པའོ། །རག་

ཏུ་གཡྗེངས་པའི་འདོད་ལྷ་ཡང་དྗེ་དང་འདའོ། །དྗེས་ན་དྗེ་དག་ལ་མི་ཁོམ་པ་ཞྗེས་བྱ་

སྟྗེ། བཤྗེས་སྤིངས་འགྲྗེལ་པ་ལས། གནས་བརྒྱད་པོ་དྗེ་དག་ཏུ་དགྗེ་བ་བྱ་བའི་དལ་བ་

མྗེད་པས་ན་མི་ཁོམ་པ་ཞྗེས་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གཉིས་པ་འབྱོར་པ་ལ་གཉིས་ལས། རང་འབྱོར་ལྔ་ནི། མི་ཉིད་དབུས་སྐྗེས་

དབང་པོ་ཚང༌། །ལས་མཐའ་མ་ལོག་གནས་ལ་དད། །ཅྗེས་པའོ། །དྗེ་ལ་དབུས་སུ་

སྐྗེས་པ་ནི། འཁོར་རྣམ་བཞི་རྒྱུ་བ་ཡོད་སར་སྐྗེས་པའོ། །དབང་པོ་ཚང་བ་ནི། གྗེན་

ལྐུགས་སུ༌མ་སོང་ཞིང་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་དང་མིག་རྣ་སོགས་ཚང་བའོ། །ལས་

མཐའ་མ་ལོག་པ་ནི། མཚམས་མྗེད་བྱས་སམ་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་མ་ཡིན་

པའོ། །གནས་ལ་དད་པ་ནི། འཇིག་རྗེན་དང་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་དཀར་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྐྗེ་བའི་གནས་འདུལ་བ་ལ་དད་པ་སྟྗེ་འདུལ་བ་ནི་འདིར་སྗེ་སྣོད་གསུམ་

ག་ལ་བྱའོ། །ལྔ་པོ་དྗེ་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་ཤིང་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྗེན་ཡིན་པས་

རང་གི་འབྱོར་པ་ཞྗེས་བྱའོ། །གཞན་འབྱོར་ལྔ་ནི། སངས་རྒྱས་བྱོན་དང་དམ་ཆོས་

སྟོན། །བསྟན་པ་གནས་དང་དྗེ་རྗེས་འཇུག །གཞན་ཕིར་སིང་ནི་བརྗེ་བ་འོ། །ཞྗེས་

པའོ། །དྗེ་ལ་སངས་རྒྱས་བྱོན་པའམ་འབྱུང་བ་ནི། བསྐལ་པ་གྲངས་མྗེད་པ་གསུམ་

གིས་ཚོགས་བསགས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སིང་པོ་ལ་འདུག་སྟྗེ་མངོན་པར་རོགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བའོ། །དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་སམ་དྗེའི་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་

ཆོས་སྟོན་པའོ། །ཆོས་བསྟན་པ་གནས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཤིང་ཆོས་བསྟན་པ་ནས་

མ་ངན་ལས་མ་འདས་བར་དུ་དོན་དམ་པའི་དམ་ཆོས་མངོན་དུ་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་གིས་

སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མ༌ཉམས་པའོ། །ཆོས་གནས་པ་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ནི། ཆོས་རོགས་པ་

དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྗེ་བོ་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་མཐུ་ཡོད་པར་

རིག་ནས་ཇི་ལྟར་རོགས་པ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་རྗེས་སུ་འཇུག་པའོ། །གཞན་གི་ཕིར་

སིང་བརྗེ་བར་བྱྗེད་པ་ནི། སྦྱིན་པ་པོ་དང་སྦྱིན་བདག་གིས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྟྗེར་བའོ། །དྗེ་ལྔ་ནི་གཞན་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཅིང་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྗེན་ཡིན་པས་

གཞན་འབྱོར་རོ། །ཉན་ས་ལས་བཤད་པའི་གཞན་འབྱོར་བཞི་ནི་ད་ལྟ་མ་ཚང་བར་

སྣང་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་དང་ཆོས་བསྟན་པ་རྣམས་གནས་པ་དང་ཆོས་གནས་

པ་རྣམས་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་པ་ནི་རྗེས་མཐུན་པ་ཚང་དུ་རུང་ངོ་།།

དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་བ་བསམ་པ།

གཉིས་པ་དལ་འབྱོར་དོན་ཆྗེ་བ་བསམ་པ་ནི། གཏན་གི་བདྗེ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་

པའི་ཕིར་དུ་ཆོས་རྣམ་དག་བསྒྲུབ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན་མ་ཤི་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་བདྗེ་བ་

བསྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བ༌ཙམ་ལ་བརོན་པ་ནི་དུད་འགྲོ་ལ༌ཡང་ཡོད་པས་

བདྗེ་འགྲོར་སྐྗེས་ཀྱང་དུད་འགྲོ་དང་འད་སྟྗེ། སོབ་སྤིངས་ལས། ཇི་ལྟར་གང་བུ་ཁོན་

ཟབ་ཁ་ནས་འཁྲུངས་པ་ཡི། །རྩྭ་ལོ་ཁམ་འགའ་ལ་ནི་ཡིད་ནི་ཆགས་གྱུར་ནས། །རྗེད་

པ་གྲུབ་པ་མྗེད་པར་གཡང་དུ་ལྷུང་བ་ལྟར། །འཚོ་བའི་འཇིག་རྗེན་བདྗེ་ལྡན་འདོད་

པའང་དྗེ་དང་འད། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སྤིར་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང་

ཁྱད་པར་དུ་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལམ་བསྒྲུབ་པ་ནི་རྗེན་གང་རུང་རུང་གིས་མི་ཆོག་པས་

སྔར་བཤད་པའི་རྗེན་དྗེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཐོབ་དགོས་ཏྗེ། སོབ་སྤིངས་ལས། བདྗེ་གཤྗེགས་

ལམ་རྗེན་འགྲོ་བ་འདྗེན་པར་ཆས་གྱུར་ཅིང༌། །སྗེམས་ཀྱི་སྟོབས་ཆྗེན་མི་ཡིས་རྗེད་པ་

གང་ཡིན་པ། །ལམ་དྗེ་ལྷ་དང་ཀླུ་ཡིས་རྗེད་མིན་ལྷ་མིན་དང༌། །མཁའ་ལྡིང་རིག་འཛིན་

མི་འམ་ཅི་དང་ལྟོ་འཕྗེས་མིན། །ཞྗེས་དང༌། མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། མིར་སྐྗེས་

ནའང་དྗེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་ཡང་གནས་མཆོག་ཡིན་པས་

བསྐལ་པ་བྱྗེ་བར་ཡང་རྗེད་དཀའོ། །ལྷ་དག་འཆི་བ་ནའང་ལྷ་གཞན་དག་ཁྱོད་བདྗེ་
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འགྲོར་སྐྗེ་བར་གྱུར་ཅིག །བདྗེ་འགྲོ་ནི་མིའི་འགྲོ་བའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་

རྣམས་ཀྱང་རྗེན་འདི་ལ་སྨོན་གནས་སུ་བྱྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྔོན་མིའི་རྗེན་

ལ་ལམ་ལ་སྦྱངས་པའི་བག་ཆགས་འཐུག་པའི་འདོད་ལྷ་ཁ་ཅིག༌དང་པོར་བདྗེན་པ་

མཐོང་བའི་རྗེན་དུ་རུང་ཡང་ཁམས་གོང་མའི་རྗེན་ལ་དང་པོར་འཕགས་ལམ་ཐོབ་པ་

མི་སིད་ཅིང༌། འདོད་ལྷ་ཕལ་ཆྗེར་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་མི་ཁོམ་པའི་གནས་སུ་

གསུངས་པས་ལམ་ཐོག་མར་བསྒྲུབ་པའི་རྗེན་ལ་མི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་

ཡང་སྒ་མི་སན་པ་སོམ་པའི་རྗེན་དུ་མི་རུང་བས་གིང་གསུམ་གི་རྗེན་བསྔགས་ལ་དྗེའི་

ནང་ནས་ཀྱང་འཛམ་བུ་གིང་པའི་རྗེན་བསྔགས་སོ།།

དྗེས་ན་འདི་འད་བའི་རྗེན་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་འདི་བདག་གིས་ཅིའི་ཕིར་འབས་བུ་

མྗེད་པར་བྱ། འདི་དོན་མྗེད་དུ་བྱས་ན་ནི་རང་གིས་རང་བསླུས་པ་དང་རྨོངས་ཚབས་

འདི་ལས་ཆྗེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ངན་འགྲོ་ལ་སོགས་པའི་མི་ཁོམ་པའི་གནས་ཀྱི་འཕྲང་

མང་པོ་ལ་བརྒྱུད་བརྒྱུད་དྗེ་ལན་ཅིག་ཙམ་ཐར་པ་འདི་དོན་མྗེད་དུ་བྱས་ནས། ཡང་

གནས་དྗེ་དག་ཏུ་ལོག་ནས་འགྲོ༌ན་ནི་རིག་སྔགས་ཀྱིས་རྨོངས་པར་བྱས་པ་བཞིན་དུ་

བདག་ནི་སྗེམས་མྗེད་པར་གྱུར་པའོ་སམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་

བསྒོམ་པར་བྱ་སྟྗེ། འཕགས་པ་དཔའ་བོས། གང་ཞིག་ཐོབ་ན་འཁོར་བ་ཡི། །ཕ་རོལ་

ཕིན་པའི་ས་བོན་བསྐྲུན། །བྱང་ཆུབ་དཔལ་གི་ས་བོན་མཆོག །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་

ལས་ལྷག་པའི། །ཡོན་ཏན་རྒྱུན་གི་མི་རྣམས་ནི། །སུ་ཞིག་འདིར་དྗེ་འབས་མྗེད་

བྱྗེད། །ཅྗེས་དང༌། སྤོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། འདི་འདའི་དལ་བ་རྗེད་གྱུར་ནས། །བདག་

གིས་དགྗེ་གོམས་མ་བྱས་ན། །འདི་ལས་བསླུས་པ་གཞན་མྗེད་དྗེ། །འདི་ལས་རྨོངས་
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པའང་གཞན་མྗེད་དོ། །གལ་ཏྗེ་བདག་གིས་དྗེ་རོགས་ནས། །རྨོངས་པས་ཕིས་ཀྱང་

སྒིད་ལུག་ན། །འཆི་བར་འགྱུར་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །མ་ངན་ཆྗེན་པོ་ལྡང་བར་

འགྱུར། །དམལ་མྗེ་བཟོད་དཀས་ཡུན་རིང་དུ། །བདག་གི་ལུས་ལ་བསྗེགས་གྱུར་

ན། །འགོད་པ་མི་བཟད་མྗེ་འབར་བས། །སྗེམས་གདུང་འགྱུར་བར་གདོན་མི་

ཟ། །ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་ཕན་པའི་ས། །ཅི་ཞིག་ལྟར་སྟྗེས་རྗེད་གྱུར་ནས། །བདག་ཉིད་

ཤྗེས་དང་ལྡན་བཞིན་དུ། །ཕིར་ཡང་དམལ་བ་དྗེར་ཁིད་ན། །སྔགས་ཀྱིས་རྨོངས་པར་

བྱས་པ་བཞིན། །བདག་ལ་འདིར་སྗེམས་མྗེད་དུ་ཟད། །ཅིས་རྨོངས་བདག་ཀྱང་མ་

ཤྗེས་ཏྗེ། །བདག་གི་ཁོང་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སྟོན་པའི་ཞལ་

ནས་ཀྱང་སྤན་སྔ་བ་ལ། དལ་བ་འབྱོར་པ་མིའི་ལུས་ཐོབ་པ་དན་ནམ་གསུང་བ་དང༌། 

སྤན་སྔ་ཡང་ཐུགས་དམ་ལ་འཇུག་རྗེས་ཀྱིས། གང་ཚེ་རང་དབང་འཇུག་ཅིང་མཐུན་

གནས་པ། །གལ་ཏྗེ་འདི་བདག་འཛིན་པར་མི་བྱྗེད་ན། །གཡང་སར་ལྷུང་བས་གཞན་

དབང་འཇུག་འགྱུར་བ། །དྗེ་ལས་ཕིས་ནས་གང་གིས་སོང་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་འཇུག་

པ་ནས་གསུངས་པ་དྗེ་ལན་རྗེ་རྗེ་བཏོན་ནས་ཐུགས་དམ་མཛད་པ་ལྟར་བྱའོ།།

དྗེ་ལྟར་མཐར་ཐུག་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་དོན་ཆྗེ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་གནས་སྐབས་ལ་ལྟོས་

ནས་ཀྱང་མངོན་མཐོའི་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་

སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྗེན་འདིས་བདྗེ་བག་ཏུ་

བསྒྲུབ་ནུས་ལུགས་རྣམས་ཀྱང་བསམ་མོ། །དྗེ་ལྟར་མངོན་མཐོ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་ལ་

ལྟོས་ཏྗེ་དོན་ཆྗེ་བའི་རྗེན་དྗེ་དྗེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ༌ལ་ཉིན་མཚན་དུ་མ་འབད་པར་ཆུད་

གཟན་ན་རིན་པོ་ཆྗེའི་གིང་ནས་ལག་སྟོང་དུ་ལྡོག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཕི་མར་ཡང་བདྗེ་
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བས་ཕོངས་པར་འགྱུར་ཞིང་དལ་བའི་རྗེན་མི་འཐོབ་ལ་དྗེ་མ་ཐོབ་ན་སྡུག་བསྔལ་

བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བས་དྗེ་བས་བསླུས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་སམ་དུ་བསམ་སྟྗེ། འཕགས་

པ་དཔའ་བོས། གང་ཞིག་དགྗེ་བས་ཕྱུག་པའི་མི། །བསྐལ་པ་གྲངས་མྗེད་ཀྱིས་ཐོབ་

ནས། །འདིར་ནི་རྨོངས་པས་བསོད་ནམས་གཏྗེར། །ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་གསོག་

པ། །དྗེ་དག་འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་ཏུ། །མི་བཟད་མ་ངན་ཁང་པར་འཇུག །རིན་ཆྗེན་གིང་

ཕིན་ཚོང་པ་ནི། །ལག་པ་སྟོང་པས་རང་ཁྱིམ་བཞིན། །དགྗེ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་མྗེད་

པར། །ཕི་ནས་ཡང་ནི་ཐོབ་མ་ཡིན། །མི་མ་ཐོབ་པར་བདྗེ་བ་ནི། །ཇི་ལྟར་དྗེ་བདྗེ་སྡུག་

བསྔལ་ཉིད། །དྗེ་བས་ཕ་རོལ་བསླུས་ཡོད་མིན། །དྗེ་ལས་མཆོག་ཏུ་རྨོངས་པ་

མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེ་ལྟར་བསམས་པའི་མཐར་ཡང་སིང་པོ་ལྗེན་

འདོད་ཆྗེན་པོ་བསྐྗེད་དྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། འདི་ལ་ག་རྔན་བྱིན་ནས་ནི། །ད་ནི་རང་

གི་དོན་བྱྗེད་ཆུག །ཕན་པ་མྗེད་པར་འདི་ལ་ནི། །ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པར་མི་བྱ་འོ། །ཞྗེས་

དང༌། མི་ཡི་གྲུ་ལ་བརྗེན་ནས་ནི། །སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོ་ཆྗེ་ལས་སྒོལ། །གྲུ་འདི་ཕི་ནས་

རྗེད་དཀའ་བས། །རྨོངས་པ་དུས་སུ་གཉིད་མ་ལོག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །པོ་ཏོ་

བའི་དཔྗེ་ཆོས་ལས་ཀྱང༌། སིན་བུས་ཕག་འཚལ་རྐང་ལ་ཞོན། །གཙང་པའི་ཉ་དང་སྨྗེ་

འུ་ཟན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམས་ལ་སིང་པོ་ལྗེན་འདོད་བསྐྗེད་དོ།།

དལ་འབྱོར་རེད་དཀའ་བ་བསམ་པ།

གསུམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བ་བསམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟ་བུའི་དལ་བ་དྗེ་ཡང༌། ལུང་

གཞི་ལས། ངན་འགྲོ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏྗེ་དྗེར་སྐྗེ་བ་ནི་ས་ཆྗེན་པོའི་རྡུལ་དང༌། དྗེ་ནས་

བདྗེ་འགྲོར་སྐྗེ་བ་ནི་སྗེན་མོའི་རྗེ་མོས་བངས་པའི་རྡུལ་དང་འད་ཞིང༌། བདྗེ་འགྲོ་
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གཉིས་ནས་ཤི་འཕོས་ཏྗེ་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བ་ནི་ས་ཆྗེན་པོ་དང༌། དྗེ་ནས་བདྗེ་འགྲོར་

སྐྗེ་བ་ནི་ཕག་སྗེན་གི་རྗེ་མོས་བཞྗེས་པའི་རྡུལ་དང་འད་བར་གསུངས་པས། བདྗེ་

འགྲོ་དང་ངན་འགྲོ་གཉིས་ཀ་ནས་རྗེད་པར་དཀའོ། །དྗེ་ཙམ་དུ་རྗེད་པར་དཀའ་བ་རང་

ཅི་ཡིན་སམ་ན། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཕལ་མོ་ཆྗེར་ན་མི་རྣམས་ནི། །དམ་པ་མ་ཡིན་

ཕོགས་ཡོངས་འཛིན། །དྗེས་ན་སོ་སོའི་སྐྗེ་བོ་རྣམས། །ཕལ་ཆྗེར་ངྗེས་པར་ངན་

འགྲོར་འགྲོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདྗེ་འགྲོ་མི་ལ་སོགས་པ༌ཡང་ཕལ་ཆྗེར་དམ་

པ་མིན་པ་མི་དགྗེ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་ཕོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མང་ལ། དྗེས་ཀྱང་

ངན་འགྲོར་འགྲོ་བའི་ཕིར་དང༌། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་ལྟ་

བུ་སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེས་ཀྱང་བསྐལ་པར་མནར་མྗེད་དུ་གནས་དགོས་ན། སྐྗེ་བ་དུ་མར་

སྔོན་བསགས་པའི་སིག་པ་འབས་བུ་མ་ཕྱུང་ཞིང་གཉྗེན་པོས་མ་བཅོམ་པ་རང་གི་

རྒྱུད་ལ་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངན་འགྲོར་བསྐལ་པ་དུ་མར་གནས་དགོས་པ་ལྟ་ཅི་

སྨོས། དྗེ་ལྟ་ནའང་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་སྔར་བསགས་འདག་ངྗེས་སུ་སྦྱོང་ཞིང༌། གསར་དུ་

འཇུག་པའི་སྒོ་སོམ་པར་བྱྗེད་ན་བདྗེ་འགྲོ་མི་དཀོན་ནའང་དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་

ནོ། །དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ངན་འགྲོར་འགྲོ་ལ་ངན་འགྲོར་སོང་ན་དགྗེ་བ་ནི་མི་བྱྗེད་ལ་

སིག་པ་ནི་རྒྱུན་དུ་བྱྗེད་པས་བསྐལ་པ་དུ་མར་ཡང་བདྗེ་འགྲོའི་མིང་ཡང་མི་ཐོས་པའི་

ཕིར་རྗེད་པར་དཀའ་སྟྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། བདག་གི་སྤོད་པ་འདི་འདས་ནི། །མི་ཡི་

ལུས་ཀྱང་འཐོབ་མི་འགྱུར། །མི་ལུས་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་ན། །སིག་པ་འབའ་ཞིག་དགྗེ་

བ་མྗེད། །གང་ཚེ་དགྗེ་སྤད་སྐལ་ལྡན་ཡང༌། །དགྗེ་བ་བདག་གིས་མ་བྱས་ན། །ངན་

སོང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་རྨོངས་པ། །དྗེ་ཚེ་བདག་གིས་ཅི་བྱར་ཡོད། །དགྗེ་བ་དག་ཀྱང་
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མ་བྱས་ལ། །སིག་པ་དག་ཀྱང་ཉྗེར་བསགས་ན། །བསྐལ་པ་བྱྗེ་བ་བརྒྱར་ཡང་

ནི། །བདྗེ་འགྲོའི་སྒ་ཡང་ཐོས་མི་འགྱུར། །དྗེ་ཉིད་ཕིར་ན་བཅོམ་ལྡན་གིས། །རྒྱ་མཚོ་

ཆྗེར་གཡྗེངས་གཉའ་ཤིང་གི །བུ་གར་རུས་སྦལ་མགྲིན་ཆུད་ལྟར། །མི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་

ཐོབ་དཀར་གསུངས། །སྐད་ཅིག་གཅིག་བྱས་སིག་པས་ཀྱང༌། །བསྐལ་པར་མནར་

མྗེད་གནས་འགྱུར་ན། །ཐོག་མྗེད་འཁོར་བར་བསགས་སིག་གིས། །བདྗེ་འགྲོར་མི་

འགྲོ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།

གལ་ཏྗེ་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་ན་སྔོན་གི་ལས་ངན་པ་རྣམས་ཟད་ནས་

ཡང་བདྗེ་འགྲོར་སྐྗེ་བས་ཐར་བར་མི་དཀའོ་སམ་ན། སྡུག་བསྔལ་དྗེ་མོང་བཞིན་དུ་

སིག་པ་འཕྲལ་འཕྲལ་ལ་གསོག་པས་ངན་འགྲོ་ནས་ཤི་འཕོས་ཀྱང་ངན་འགྲོར་བརྒྱུད་

དགོས་པས་ཐར་བར་དཀའ་སྟྗེ། དྗེ་ཙམ་ཁོ་ན་མོང་གྱུར་ནས། །དྗེ་ནི་རྣམ་ཐར་མི་

འགྱུར་ཏྗེ། །འདི་ལྟར་དྗེ་ནི་མོང་བཞིན་དུ། །སིག་པ་གཞན་དག་རབ་ཏུ་སྐྗེ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་རྗེད་དཀའ་བ་བསམས་པའི་མཐར་ཡང་རྗེན་འདི་ཉྗེས་

སྤོད་ལ་བཀོལ་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆུད་ཟོས་པར་བལྟས་ལ་དམ་ཆོས་བསྒྲུབ་པས་དུས་

འདའ་བར་བྱའོ་སམ་དུ་སིང་པོ་ལྗེན་འདོད་བསྐྗེད་དྗེ། །བཤྗེས་སྤིངས་ལས། རྒྱ་མཚོ་

ཆྗེར་གནས་གཉའ་ཤིང་བུག་པ་དང༌། །རུས་སྦལ་ཕྲད་པ་བས་ཀྱང་དུད་འགྲོ་

ལས། །མི་ཉིད་ཆྗེས་ཐོབ་དཀའ་བས་མི་དབང་གིས། །དམ་ཆོས་སྤད་པས་དྗེ་འབས་

མཆིས་པར་མཛོད། །གང་ཞིག་གསྗེར་སྣོད་རིན་ཆྗེན་སྤས་པ་ཡིས། །ངན་སྐྱུགས་

འཕག་པར་བགིད་པ་དྗེ་བས་ཀྱང༌། །གང་ཞིག་མི་རུ་སྐྗེས་ནས་སིག་པའི་

ལས། །བགིད་པ་དྗེ་ནི་ཆྗེས་རབ་བླུན་པ་ལགས། །ཞྗེས་དང༌། སོབ་སྤིངས་ལས་ཀྱང༌། 
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མི་ཡི་དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་རྗེད་གྱུར་ནས། །དོན་དུ་བརྣག་པ་གང་ཡིན་དྗེ་ཉིད་

བརྟུན་ཏྗེ་བསྒྲུབ། །ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆྗེན་པོས་སྤན་

སྔ་ལ་བག་རྗེ་ཕོགས་གསུང་བ་ལ། དྗེ་ལྟར་འཚལ་བ་ལ་དལ་འབྱོར་འདི་རྗེད་པར་

དཀའ་བས་གསུང་བ་དང༌། འཕན་ཡུལ་ན་རྨའི་ཕྱྭ་མཁར་བྱ་བ་རོས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་

དགྲས་ཕྲོགས་ནས་ཡུན་རིང་ཞིག་ཁ་ཉྗེན་པོར་སོང་བས། རད་པོ་ཞིག་མཁར་དྗེས་

གདུངས་ཡོད་པ་ལ་ལན་ཅིག་མཁར་དྗེ་ཐོབ་ཟྗེར་བ་ཐོས་པས་འགྲོ་མི་ནུས་བཞིན་དུ་

མདུང་ཞིག་བཟུང་ནས་བཤལ་དྲུད་བྱྗེད་ཅིང་རྨའི་ཕྱྭ་མཁར་ཐོབ་པ་འདི་རྨི་ལམ་མིན་

ན་རུང་སྟྗེ་ཟྗེར་བ་ལྟར། དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་ལའང་དྗེ་ལྟ་བུའི་དགའ་བ་རྗེད་ནས་ཆོས་

བསྒྲུབ་པ་དགོས་ཞྗེས་པོ་ཏོ་བ་གསུང་བ་ལྟར་བོ་དྗེ་ལྟ་བུ་རྗེད་རྗེད་དུ་བསྒོམ་པར་

བྱའོ།།

དྗེ་ལྟར་དལ་བའི་རྗེན་ལ་སིང་པོ་ལྗེན་འདོད་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་བསྐྗེད་པ་

ལ་ཆོས་བཞི་བསམ་དགོས་སོ། །དྗེ་ལ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདྗེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། བདྗེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་

སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བའང་དམ་པའི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །བསྒྲུབ་ནུས་

པ་ནི། ཕིའི་རྐྗེན་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་ནང་གི་རྐྗེན་དལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་ཡང་ཚེ་འདིར་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ནི། འདིར་མ་བསྒྲུབས་ན་སྐྗེ་བ་དུ་མར་དལ་

འབྱོར་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །ད་ལྟ་ཉིད་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ནི། ནམ་

འཆི་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལ་གསུམ་པས་ནི་སྐྗེ་བ་རིང་མ་རྣམས་སུ་ཆོས་

བྱའོ་སམ་ནས་འདོར་བའི་ལྗེ་ལོ་འགོག་ལ། བཞི་པས་ནི་ཚེ་འདིར་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱང་
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ལོ་དང་ཟ་བ་དང་ཞག་སྔ་མ་རྣམས་ལ་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཕི་མ་ཕི་མ་ལ་བསྒྲུབ་པས་ཆོག་

སམ་ནས་མི་འཇུག་པའི་ལྗེ་ལོ་འགོག་པས་དྗེ་གཉིས་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་པར་བསྡུས་ནས་

གསུམ་དུ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་གོ །དྗེ་ལྟར་ན་འཆི་བ་དན་པ་ནི་འདིར་ཡང་འབྗེལ་མོད་འོན་

ཀྱང་ཚིག་ཚོགས་ཆྗེ་བས་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ།།

དྗེ་ལྟར་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་བསམས་ན་བོའི་འཁུལ་ཆྗེ་བས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

བསམས་ལ། དྗེ་ཙམ་མ་ནུས་ན་དལ་འབྱོར་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་གནས་

སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྒོ་ནས་དོན་ཆྗེ་ལུགས་དང་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་སྒོ་ནས་

རྗེད་དཀའ་ཚུལ་དུ་བསྡུས་ཏྗེ་ཇི་ལྟར་འཚམ་པ་རྗེ་སྔར་བཤད་པ་ནས་བངས་ལ་

བསྒོམ་མོ། །དྗེ་ལ་རྒྱུའི་སྒོ་ནས་རྗེད་དཀའ་བ་ནི། སྤིར་བདྗེ་འགྲོ་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་པ་

ལའང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་དགྗེ་བ་རྣམ་དག་སྣ་གཅིག་བྱྗེད་དགོས་པ་དང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་དལ་འབྱོར་ཚང་བ་འཐོབ་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པས་གཞི་

བཟུང༌། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པས་གྲོགས་བྱས། སྨོན་ལམ་དི་མ་མྗེད་པས་མཚམས་

སྦྱོར་བ་སོགས་དགྗེ་ར་མང་པོ་ཞིག་དགོས་ན་རྒྱུ་དྗེ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་པའང་ཤིན་ཏུ་ཉུང་

བར་སྣང་བས་དྗེ་ལ་དཔགས་ནས་འབས་བུ་བདྗེ་འགྲོའི་རྗེན་སྤི་དང་ཁྱད་པར་རྗེད་

དཀའ་བར་སྗེམས་པའོ། །འབས་བུའི་སྒོ་ནས་རྗེད་དཀའ་བ་ནི། རིགས་མི་མཐུན་ངན་

འགྲོ་རྣམས་ལ་བལྟོས་ཏྗེ་བདྗེ་འགྲོ་ཙམ་ཡང་སིད་མཐར་སྣང་ལ། རིགས་མཐུན་བདྗེ་

འགྲོ་ལ་བལྟོས་ཏྗེ་ཡང་དལ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་ཆྗེས་དཀོན་པ་བསྒོམ་པའོ། །དགྗེ་

བཤྗེས་དོལ་པས་འདི་ལ་ནན་ཆྗེར་མཛད་པས་ཆོས་གཞན་ཀུན་དྗེས་སྣ་དངས་ནས་

བྱུང་གསུང་བ་ལྟར་ཡིན་པས་འབད་པར་བྱའོ།།
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སིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལེན་པའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་སིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལྗེན་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ལམ་སྤིའི་རྣམ་གཞག་ལ་

ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་སིང་པོ་ལྗེན་ཚུལ་དངོས་སོ།།

ལམ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་ལ་ངེས་པ་བསྐེད་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་དུ་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་

ཚུལ་དང་། སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཁིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་

པའོ།།

སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་དུ་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་ཚུལ།

དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཐུགས་བསྐྗེད་པ་དང་བར་དུ་ཚོགས་

བསགས་པ་དང་ཐ་མར་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་སྗེམས་

ཅན་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་ཡིན་པས། ཆོས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་

ཁོ་ན་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའོ། །དྗེ་ལྟར་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་ནི་གཉིས་ཏྗེ། 

གནས་སྐབས་མངོན་མཐོ་དང་མཐར་ཐུག་ངྗེས་ལྗེགས་སོ། །དྗེ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་

མངོན་མཐོ་བསྒྲུབ་པ་ལས་བརམས་ཏྗེ་ཇི་སྗེད་ཅིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྗེས་

བུ་ཆུང་ངུ་དངོས་སམ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཆོས་སྐོར་དུ་འདུ་སྟྗེ། སྐྗེས་བུ་ཆུང་

ངུ་ཁྱད་པར་ཅན་ནི། ཚེ་འདི་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་མི་བྱྗེད་པར་འཇིག་རྗེན་ཕི་མའི་མཐོ་རིས་

ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དོན་དུ་གཉྗེར་ཞིང་དྗེའི་རྒྱུ་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་

ཕིར་ཏྗེ། ལམ་སྒོན་ལས། གང་ཞིག་ཐབས་ནི་གང་དག་གིས། །འཁོར་བའི་བདྗེ་བ་
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ཙམ་དག་ལ། །རང་ཉིད་དོན་དུ་གཉྗེར་བྱྗེད་པ། །སྐྗེས་བུ་དྗེ་ནི་ཐ་མར་ཤྗེས། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ངྗེས་ལྗེགས་ལ་གཉིས་ཏྗེ། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ཙམ་གི་

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་གོ་འཕང་ངོ་། །དྗེ་ལ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཐྗེག་པ་ལས་བརམས་ཏྗེ་ཇི་སྗེད་ཅིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྗེས་བུ་

འབིང་དངོས་སམ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཆོས་སྐོར་དུ་འདུ་སྟྗེ། སྐྗེས་བུ་འབིང་ནི། 

སིད་པ་མཐའ་དག་ལ་སྐོ་བ་བསྐྗེད་ནས་སིད་པ་ལས་གྲོལ་བའི་ཐར་པ་རང་གི་དོན་དུ་

ཐོབ་བྱར་བྱས་ཏྗེ་དྗེའི་ཐབས་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། 

ལམ་སྒོན་ལས། སིད་པའི་བདྗེ་ལ་རྒྱབ་ཕོགས་ཤིང༌། །སིག་པའི་ལས་ལས་ལྡོག་

བདག་ཉིད། །གང་ཞིག་རང་ཞི་ཙམ་དོན་གཉྗེར། །སྐྗེས་བུ་དྗེ་ནི་འབིང་ཞྗེས་བྱ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཇོ་བོས་སྤོད་བསྡུས་སྒོན་མ་ལས། གསང་སྔགས་ཕ་རོལ་

ཕིན་པ་ལ། །བརྗེན་ནས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་བོ་ཞྗེས། །བ་མ་སངས་རྒྱས་གསུང་བས་

ན། །དྗེ་དོན་འདིར་ནི་བི་བར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྣམ་མཁྱྗེན་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་ནི་གཉིས་ཏྗེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐྗེག་

པ་ཆྗེན་པོའ།ོ །དྗེ་གཉིས་ནི་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་དུ་འདུ་སྟྗེ། སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོ་

ནི། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་སྗེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་

ཅད་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱར་བྱས་ཏྗེ། ཕིན་དྲུག་དང་རིམ་པ་

གཉིས་ལ་སོགས་པ་ལ་སོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ལམ་སྒོན་ལས། རང་རྒྱུད་རོགས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས། །གང་ཞིག་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །ཡང་དག་ཟད་པར་

ཀུན་ནས་འདོད། །སྐྗེས་བུ་དྗེ་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། སྐྗེས་བུ་དྗེས་
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བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་སྔགས་གཉིས་ཀ་འོག་ནས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།

སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་ཐ་སད་ནི་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར། གཞན་ཡང་གང་

ཟག་གསུམ་སྟྗེ་སོམ་པའང་མ་ཡིན་སོམ་པ་མ་ཡིན་པའང་མ་ཡིན་པས་བསྡུས་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དང་ལྡན་པའང་ཡོད་དོ། །ཉན་ཐོས་

དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དང་ལྡན་པའང་ཡོད་

དོ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དང་

ལྡན་པའང་ཡོད་དོ། །དྗེ་ལའང་དང་པོ་ནི་ཐ་མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི་འབིང་ཡིན་

ནོ། །གསུམ་པ་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་འདི་དང་དོན་འད་ལ། གཞན་

ཡང་སྐྗེས་བུ་ཐ་མ་དང་འབིང་དང་མཆོག་འཇོག་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་

སོ། །ལམ་སྒོན་བཞིན་དུ་མཛོད་འགྲྗེལ་ལས། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན་གིས་ཀྱང་

སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་གསུངས་སོ། །སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུ་ལ་ཚེ་འདི་ལྷུར་ལྗེན་པ་

དང་ཕི་མ་ལྷུར་ལྗེན་པ་གཉིས་ཡོད་མོད་ཀྱང་འདིར་ནི་གཉིས་པ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་མངོན་

མཐོའི་ཐབས་མ་ནོར་བ་ལ་ཞུགས་པ་བཟུང་ངོ་།།

སྐེས་བུ་གསུམ་གི་སོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཁིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ།

གཉིས་པ་སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་སྒོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཁིད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་སྒོ་ནས་འཁིད་པའི་དོན་གང་

ཡིན་པ་དང༌། རིམ་པ་དྗེ་ལྟར་འཁིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའོ། །

སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་སོ་ནས་འཁིད་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ།
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དང་པོ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྐྗེས་བུ་གསུམ་དུ་བཤད་ཀྱང་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་གི་

རིམ་པར་སྐྗེས་བུ་གཞན་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ཡང་མ་ཚང་བ་མྗེད་པར་འདུ་བས་དྗེ་གཉིས་

ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལམ་གི་ཆ་ཤས་སམ་ཡན་ལག་ཡིན་ཏྗེ། སོབ་དཔོན་ར་དབྱངས་ཀྱིས་

ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་བསྒོམ་པ་ལས། མི་འཚེ་བ་དང་བདྗེན་པ་དང༌། །བྱིན་

ནས་ལྗེན་དང་ཚངས་པར་སྤོད། །འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་བཏང་བ་ནི། །འདི་ནི་བདྗེ་

འགྲོའི་སྤོད་པ་ཡིན། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་མཐོང་ནས། །སང་ཕིར་བདྗེན་

པའི་ལམ་བསྒོམ་ཞིང་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་གཉིས་སོང་བ། །འདི་ནི་ཞི་བའི་སྤོད་པ་

ཡིན། །འདི་དག་ཀུན་ཀྱང་བང་བྱ་སྟྗེ། །ངྗེས་འབྱུང་ལམ་གི་ཡན་ལག་ཡིན། །ཆོས་

ཀུན་སྟོང་པ་ཉིད་རོགས་པས། །འགྲོ་ལ་སིང་རྗེའི་ཆུ་རྒྱུན་འབྱུང༌། །ཐབས་མཁས་སྤོད་

པ་མཐའ་ཡས་པ། །ངྗེས་འབྱུང་མཆོག་གི་སྤོད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེས་ན་འདིར་སིད་པའི་བདྗེ་བ་ཙམ་ལ་ཐོབ་བྱར་བྱྗེད་པའི་སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་

འཁོར་བ་ལས་ཐར་བ་ཙམ་རང་གི་དོན་དུ་ཐོབ་བྱར་བྱྗེད་པའི་སྐྗེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་

དུ་འཁིད་པ་མིན་གི། དྗེ་གཉིས་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་འགའ་ཞིག་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་

ལམ་ལ་འཁིད་པའི་སྔོན་འགྲོར་བྱས་ནས་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་སྦྱོང་བའི་ཡན་ལག་

ཏུ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ།།

དྗེའི་ཕིར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སིང་པོ་ལྗེན་འདོད་སྐྗེས་པ་ན་སིང་པོ་ལྗེན་ལུགས་

ནི། དབུ་མ་སིང་པོ་ལས། སུ་ཞིག་ཆུ་ཤིང་དབུ་བ་ལྟར། །སིང་པོ་མྗེད་པའི་ལུས་འདི་

དག །གཞན་ཕན་རྐྗེན་དུ་སྒྲུབ་བྱྗེད་པས། །ལྷུན་པོ་སིང་པོར་སྒྲུབ་མི་བྱྗེད། །ཡ་རབས་

སིང་རྗེ་ལྡན་པས་ནི། །སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེར་ར་ཤི་དང༌། །ནད་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་ལུས་དག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ནི། །གཞན་ལ་བདྗེ་བསྐྗེད་གཞིར་བྱྗེད་དོ། །དམ་ཆོས་སྒོན་དང་བཅས་པ་ལ། །མི་

ཁོམ་བརྒྱད་སངས་ཁོམ་པ་འདི། །སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་སྤོད་པ་ཡིས། །འབས་བུ་ཡོད་

པར་བྱ་བའི་རིགས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་གི་ལུས་ཆུ་ཤིང་དང་དབུ་བ་

ལྟར་སིང་པོ་མྗེད་ལ་ནད་ཀྱི་ཚང་ར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་འབྱུང་གནས་

འདི། སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་ཀུན་སྤོད་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་འདའ་བར་བྱ་སྟྗེ། དོན་ལྡན་དུ་

བྱའོ་སམ་ནས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོར་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དང་པོ་ནས་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་

པོ་ནས་འཁིད་པར་རིགས་མོད་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་སྦྱངས་པས་ཅི་བྱ་

ཞྗེ་ན། དྗེ་གཉིས་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་སྦྱོང་བ་ཉིད་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་བསྐྗེད་

པའི་སྔོན་འགྲོ་ཡིན་ཏྗེ་དྗེར་འགྱུར་ཚུལ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།

རིམ་པ་དེ་ལྟར་འཁིད་པའི་རྒྱུ་མཚན།

གཉིས་པ་རིམ་པ་དྗེ་ལྟར་འཁིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཉིས། རྒྱུ་མཚན་དངོས་

དང༌། དགོས་པའོ། །

རྒྱུ་མཚན་དངོས།

དང་པོ་ནི། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོར་འཇུག་པའི་འཇུག་སྒོ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པ་ན། སྤོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་སྐྗེས་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས། །འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བསམས་པའི་ཉམ་ཐག་

རྣམས། །བདྗེ་གཤྗེགས་རྣམས་ཀྱི་སས་ཞྗེས་བརོད་བྱ་ཞིང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

རྒྱལ་བའི་སས་སམ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་པའི་མིང་ཐོབ་ནས་རྗེན་དྗེ་ཐྗེག་

ཆྗེན་པར་ཚུད་ལ། དྗེ་ནམ་ཉམས་པ་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་པའི་གསྗེབ་ནས་ཕིར་ལ་འཐོན་པར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་འཇུག་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སྗེམས་དྗེ་

ཐབས་དུ་མས་འབད་ནས་བསྐྗེད་དགོས་ལ། དྗེ་བསྐྗེད་པ་ལ་ནི་སྔོན་དུ་སྗེམས་དྗེ་

བསྐྗེད་པའི་ཕན་ཡོན་བསྒོམས་ནས་སིང་ཐག་པ་ནས་ཕན་ཡོན་ལ་སྤོ་ཤུགས་འཕྗེལ་

བ་ཞིག་དང༌། ཡན་ལག་བདུན་པ་སྐབས་འགྲོ་དང་བཅས་པ་དགོས་པར་བྱང་སྗེམས་

ཀྱི་ལམ་གི་རིམ་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བསབ་བཏུས་དང་སྤོད་པ་ལ་

འཇུག་པ་ལས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་བསྡུ་ན་གཉིས་ཏྗེ། 

གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ༌ཡང་ངན་འགྲོར་མི་ལྟུང་བ་

དང་བདྗེ་འགྲོར་སྐྗེ་བ་གཉིས་ཏྗེ། སྗེམས་དྗེ་སྐྗེས་ན་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་སྔར་བསགས་དུ་

མ་འདག་པ་དང༌། ཕིས་གསོག་པ་རྣམས་རྒྱུན་འཆད་པ་དང༌། བདྗེ་འགྲོའི་རྒྱུ་སྔར་

བསགས་རྣམས་དྗེས་ཟིན་པས་རྒྱ་ཆྗེར་འཕྗེལ་བ་དང༌། གསར་དུ་བྱྗེད་པ་རྣམས་ཀྱང་

དྗེས་ཀུན་ནས་སོང་བས་ཟད་པའི་མཐའ་མྗེད་པའོ། །མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་རྣམས་ཀྱང་སྗེམས་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ལ། 

སྔོན་དུ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་ལ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་བཅོས་

མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་མྗེད་ན། ཕན་ཡོན་དྗེ་དག་སྗེམས་བསྐྗེད་ལས་འབྱུང་བས་སྗེམས་

དྗེ་བསྐྗེད་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ་ཞྗེས་སྨྲས་ཀྱང་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་

བརགས་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །དྗེས་ན་སྔོན་དུ་མངོན་མཐོ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་ཀྱི་ཕན་

ཡོན་གཉིས་པོ་དྗེ་ལ་ཐོབ་འདོད་བསྐྗེད་པ་ལ་སྐྗེས་བུ་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་

བསམ་པ་སྦྱོང་དགོས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་གཉིས་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐྗེས་ནས་ཕན་ཡོན་ཅན་གི་སྗེམས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན། སྗེམས་དྗེའི་ར་བ་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་བསྐྗེད་

དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་རང་བདྗེ་བས་ཕོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བའི་འཁོར་

བར་འཁྱམས་ཚུལ་བསམས་པ་ན། བ་སྤུ་གཡོ་འགུལ་མྗེད་པ་ཞིག་ལ་སྗེམས་ཅན་

གཞན་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེ་བདྗེ་བས་ཕོངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་

བ་ལ་མི་བཟོད་པ་འོང༌ས་མྗེད་དྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་རྣམས་ལ་

སྔོན། །རང་གི་དོན་དུ་འདི་འདའི་སྗེམས། །རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མ་རྨིས་ན། །གཞན་གི་

དོན་དུ༌ག་ལ་སྐྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་

སུ་རང་ལ་ངན་འགྲོར་སྡུག་བསྔལ་གི་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་དང༌། འབིང་གི་སྐབས་སུ་

མཐོ་རིས་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ཞི་བའི་བདྗེ་བ་མྗེད་ཚུལ་རྣམས་བསམས་ནས། 

དྗེ་ནས་གཉྗེན་དུ་གྱུར་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་རང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་

ནས་བསྒོམས་པས་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞིང༌། དྗེ་ལས་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྐྗེ་བས་ན་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་བསམ་པ་སྦྱོང་བ་ནི་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་སྐྗེ་བའི་ཐབས་ཡིན་གི། ལམ་ལོགས་པ་ཞིག་ཏུ་

འཁིད་པ་མིན་ནོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དྗེ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལས་

འབས་བསམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་བསག་སྦྱང་གི་སྒོ་དུ་མ་ལ་འབད་པ་ནི། བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་རྒྱུད་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྐབས་འགྲོ་

དང་བཅས་པ་རྣམས་སུ་ཅི་རིགས་སུ་འགྱུར་བས་དྗེ་དག་ཀྱང་སྗེམས་དྗེ་སྐྗེ་བའི་

ཐབས་སུ་གོ་བར་བྱའོ།།

འདིར་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་



  109  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སྗེམས་སྐྗེ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྲོ་ལུགས་རྣམས་བ་མས་ཀྱང་ལྗེགས་པར་བར་སྤད། 

སོབ་མས་ཀྱང་དྗེ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་བྱས་ལ། སྐོང་རྗེས་ཀྱིས་དྗེ་དག་དན་པར་བྱས་

ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྐྗེ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྦྱོང་བ་ཤིན་ཏུ་གཅྗེས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མ་

བྱས་ན་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་དང་ལམ་སོ་སོ་བ་འབྗེལ་མྗེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་སྐྗེས་བུ་

ཆྗེན་པོའི་ལམ་དངོས་ལ་མ་སྗེབ་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ལ་ངྗེས་པ་གང་ཡང་མི་

རྗེད་པས་སྗེམས་དྗེ་སྐྗེ་བའི་གྗེགས་སམ། ཡང་ན་དྗེའི་བར་དུ་དོན་ཆྗེན་པོ་ལས་

ཉམས་ནས་འགྲོ་བས་འདི་ལ་ནན་ཏན་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་ཆུང་འབིང་གི་ལམ་སྦྱང་བ་དང་

ཆྗེན་པོའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ལྗེགས་པར་སྦྱངས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་

བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་རྒྱུད་ལ་ཅི་སྐྗེ་བྱ། དྗེ་ནས་སྗེམས་དྗེ་བརན་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་

སྐབས་འགྲོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སྨོན་པའི་ཆོ་ག་བྱ། སྨོན་པ་ཆོ་

གས་བཟུང་ནས་དྗེའི་བསབ་བྱ་རྣམས་ལ་འབད་པས་བསབ། དྗེ་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་

སྤོད་པ་ཕིན་དྲུག་དང་བསྡུ་བཞི་སོགས་ལ་སོབ་པར་འདོད་པའི་སོབ་འདོད་མང་དུ་

སྦྱངས་ལ། སིང་ཐག་པ་ནས་སོབ་འདོད་བྱུང་བ་ན་འཇུག་པའི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་

པ་ཞིག་ངྗེས་པར་བང༌། དྗེ་ནས་ར་ལྟུང་གིས་མ་གོས་པ་ལ་སོག་བསོས་བྱ་ཞིང༌། 

གཞན་ཡང་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་དང་ཉྗེས་བྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མ་གོས་པ་ལ་འབད་

ཅིང༌། ཅི་སྟྗེ་གོས་ནའང་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་སྒོ་ནས་ལྗེགས་

པར་སྦྱང༌། དྗེ་ནས་ཕིན་དྲུག་སྤི་ལ་བསབ་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་སྗེམས་དགྗེ་བའི་

དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་བཀོལ་དུ་རུང་བར་བྱ་བའི་ཕིར་ཞི་གནས་ཀྱི་ངོ་

བོ་བསམ་གཏན་ལ་ལྗེགས་པར་བསབ་བོ། །ལམ་སྒོན་ལས། མངོན་ཤྗེས་བསྐྗེད་པའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཕིར་དུ་ཞི་གནས་བསྐྗེད་པར་གསུངས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟྗེ། སྐབས་གཞན་དུ་ཇོ་

བོ་ཉིད་ཀྱིས་ལྷག་མཐོང་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་དུ་ཡང་གསུངས་པས་དྗེའི་ཕིར་དུ་ཡང་ཞི་

གནས་བསྒྲུབ་བོ། །དྗེ་ནས་བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་འཆིང་བ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་

བདག་མྗེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལྟ་བས་ཐག་ཆོད་པར་བྱས་ལ། བསྒོམ་ཚུལ་མ་

ནོར་བར་བསྐངས་ནས་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསྒྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པའི་འཇུག་སོམ་གི་

བསབ་བྱ་ལ་སོབ་པ་མན་ཆད་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་བསབ་པ་དང༌། ཞི་གནས་ནི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ནམ་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་པ་དང༌། ལྷག་མཐོང་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པར་ལམ་

སྒོན་འགྲྗེལ་པ་ལས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་ཞི་གནས་མན་ཆད་ཐབས་ཀྱི་ཆ་དང་

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་ཀུན་རོབ་བདྗེན་པ་ལ་བརྗེན་པའི་ལམ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་

ལམ་གི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། ཤྗེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་གསུམ་བསྐྗེད་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་

ཆ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་དང་དོན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ལ་བརྗེན་པ་དང་ཟབ་མོའི་

ལམ་གི་རིམ་པ་ཡིན་པས། དྗེ་དག་གི་གོ་རིམ་དང་གྲངས་ངྗེས་པ་དང་ཐབས་ཤྗེས་ཡ་

བལ་གིས་བྱང་ཆུབ་མི་འགྲུབ་པ་ལ་ངྗེས་པ་ཆྗེན་པོ་བསྐྗེད་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་

ཚུལ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པོར་འགྲོ་བའི་རྒྱལ་སས་ངང་

པའི་རྒྱལ་པོ་དྗེ་རྒྱ་ཆྗེ་བ་ཐབས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་མ་ཚང་བ་མྗེད་པའི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྗེན་

པའི་གཤོག་པ་དང༌། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདག་མྗེད་པ་གཉིས་ལྗེགས་པར་རོགས་པའི་དོན་

དམ་པའི་བདྗེན་པ་ལ་བརྗེན་པའི་གཤོག་པ་གཉིས་བགྲད་ནས་འགྲོ་བར་བྱྗེད་ཀྱི། བྱ་

གཤོག་ཆག་ལྟར་ལམ་གི་ཆ་ཤས་ཕོགས་རྗེ་བཟུང་ནས་འགྲོ་བར་མི་བྱྗེད་དྗེ། དབུ་
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མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཀུན་རོབ་དྗེ་ཉིད་གཤོག་ཡངས་དཀར་པོ་རྒྱས་གྱུར་པ། །ངང་

པའི་རྒྱལ་པོ་དྗེ་ནི་སྐྗེ་བོའི་ངང་པ་ཡིས། །མདུན་དུ་བདར་ནས་དགྗེ་བའི་རླུང་གི་

ཤུགས་སྟོབས་ཀྱིས། །རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་མཆོག་ཏུ་འགྲོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

དྗེ་ལྟར་ལམ་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་ནི་ངྗེས་པར་གསང་

སྔགས་ལ་འཇུག་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ཞུགས་ན་མྱུར་དུ་ཚོགས་གཉིས་རོགས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ཙམ་ལས་མི་ལོགས་པའམ་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆུང་

བས་འཇུག་པར་མི་སྤོ ་ན་ལམ་གི་རིམ་པ་དྗེ ་ཉིད་ཇྗེ ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་ཙམ་

བྱའོ། །གསང་སྔགས་ལ་འཇུག་ན་ནི་སྤིར་ཐྗེག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་དུ་གསང་

སྔགས་ནས་ནན་ཏན་ཆྗེ་བར་གསུངས་པས། བཤྗེས་གཉྗེན་བསྟྗེན་ཚུལ་སྔོན་ལས་

ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་དྗེ་ནས་བཤད་པའི་རྗེས་སུ་འབངས་ཏྗེ་བྱ། དྗེ་ནས་རྒྱུད་སྗེ་

ཁུངས་མ་ནས་འབྱུང་བའི་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ནས་དྗེའི་དུས་སུ་ཐོབ་པའི་

དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སོག་བསོས་བྱས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་ར་བའི་ལྟུང་བས་ཕོག་ན་སར་བང་དུ་ཡོད་ཀྱང་རྒྱུད་ཆུད་ཟོས་ཏྗེ། ཡོན་

ཏན་ཤིན་ཏུ་སྐྗེ་བར་དཀའ་བས་ར་ལྟུང་གིས་ཡྗེ་མ་གོས་པ་ལ་འབད། ཡན་ལག་གི་

ལྟུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་ཅིང་གོས་ནའང་བཤགས་བསམ་གིས་དག་

པར་བྱས་ཏྗེ། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ནི་ལམ་གི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ནས་རྒྱུད་

སྗེ་འོག་མ་ལྟར་ན་མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། གོང་མ་ལྟར་ན་བསྐྗེད་

རིམ་གི་རྣལ་འབྱོར་གང་རུང་ལ་ལྗེགས་པར་ཁིད་ལ་བསབ། དྗེ་བརན་ནས་རྒྱུད་སྗེ་
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འོག་མ་ལྟར་ན་མཚན་མ་མྗེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། གོང་མ་ལྟར་ན་རོགས་རིམ་གི་

རྣལ་འབྱོར་གང་རུང་ལ་ལྗེགས་པར་བསབ་བོ།།

དྗེ་ལྟ་བུའི་ལམ་གི་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ལུས་ནི་ལམ་སྒོན་ལས་གསུངས་ཏྗེ། 

ལམ་རིམ་གིས་ཀྱང་དྗེ་བཞིན་དུ་འཁིད་པའོ། །གཞུང་གཞན་དུ་ཡང་ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོས་

གསུངས་ཏྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལམ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་ལས། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

ཆྗེ་བ་མངའ། །བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ན། །བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ལ་རག་ལས་

པས། །སྒྲུབ་པ་ལྷུར་བང་སིང་པོར་བྱ། །དལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

ལུས། །ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་རྗེད་གྱུར་ཅིང༌། །ཕིས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བས། །སྒྲུབ་

ལ་འབད་པས་དོན་ཡོད་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། ཇི་ལྟར་བཙོན་ནི་བཙོན་ར་ལས། །འབོས་

པའི་གགས་ནི་བྱུང་བའི་ཚེ། །ཆྗེད་ཀ་གཞན་དང་མི་སོམས་པར། །དྗེ་ཡི་གནས་ནས་

འབོས་པ་ལྟར། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེ་འདི་ལས། །བརལ་བའི་གགས་དག་བྱུང་

གྱུར་ན། །ཆྗེད་ཀ་གཞན་དང་མི་མཉམ་པར། །སིད་པའི་ཁྱིམ་ནས་འབྱུང་བར་

བྱ། །ཞྗེས་དང༌། སྐབས་འགྲོ་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། །སྨོན་པའི་གཞི་ལ་གནས་

པ་ཡིས། །སྗེམས་དཔའི་སོམ་པ་རབ་བཟུང་ཞིང༌། །ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་ལ་སོགས་

པ། །སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཅི་ནུས་རིམ་གིས་ཚུལ་བཞིན་

སྤད། །ཅྗེས་དང༌། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་སིང་པོ་གང༌། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་རྣལ་

འབྱོར་བསྒོམ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ལྗེའུ་ལས་ཀྱང༌། དང་

པོ་སིང་རྗེའི་སྟོབས་ལས་བྱུང༌། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བརན་བྱ། །སིད་པའི་

ལོངས་སྤོད་བདྗེ་མ་ཆགས། །ཡོངས་སུ་འཛིན་ལས་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས། །དད་སོགས་
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ནོར་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བ་མ་སངས་རྒྱས་དང་མཉམ་གུས། །དྗེས་བསྟན་དམ་

ཚིག་ལྡན་པ་ནི། །ཡོངས་སུ་བསྐང་ལ་རབ་ཏུ་བརོན། །བུམ་པ་གསང་བའི་དབང་

བསྐུར་བ། །བ་མའི་དིན་གིས་ཡོངས་སུ་ཐོབ། །ལུས་ངག་སྗེམས་ནི་རྣམ་དག་

པ། །སྒྲུབ་པ་པོ་ནི་དངོས་གྲུབ་སྣོད། །ཏིང་འཛིན་ཡན་ལག་ལས་བྱུང་བའི། །ཚོགས་

ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལས། །མྱུར་དུ་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་འགྱུར་བ། །དྗེ་ལྟར་གསང་

སྔགས་ཚུལ་གནས་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

དགོས་པ།

གཉིས་པ་དགོས་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་སྐྗེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྐྗེས་

བུ་ཆྗེན་པོའི་སྔོན་འགྲོ་ཡིན་ན་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་རིམ་དུ་བྱས་པས་ཆོག་མོད། 

སྐྗེས་བུ་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རིམ་ཞྗེས་ཐ་སད་བྱ་ཅི་དགོས་ཤྗེ་ན། 

སྐྗེས་བུ་གསུམ་སོ་སོར་ཕྗེ་སྟྗེ་ཁིད་པ་ལ་དགོས་པ་ཆྗེན་པོ་གཉིས་ཡོད་དྗེ། འདི་ལྟར་

སྐྗེས་བུ་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་བོ་མ་སྐྗེས་པར་ཡང་རང་ཉིད་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་

པོར་ཁས་འཆྗེ་བའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གཞོམ་པ་དང༌། བོ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་ལ་

ཕན་ཆྗེ་བའོ། །ཕན་ཆྗེ་ལུགས་ནི། སྐྗེས་བུ་གོང་མ་གཉིས་ལ་ཡང་མངོན་མཐོ་དང་

ཐར་པ་དོན་གཉྗེར་དགོས་པས་བཀྲི་བར་བྱ་བའི་གང་ཟག་ཆྗེ་འབིང་གཉིས་ལ་ཡང་དྗེ་

གཉིས་ཀྱི་བསམ་པ་སྦྱོང་བ་བསྟན་པ་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་ཡོན་ཏན་བསྐྗེད་པའི་

ཕིར་དང༌། གང་ཟག་ཐ་མ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་གོང་མ་ནས་སྦྱངས་ཀྱང་བསམ་པ་གོང་མ་

མི་སྐྗེ་ལ། འོག་མ་དོར་བས་གང་ཡང་མྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་གོང་

མའི་སྐལ་བ་ཅན་ལ་ལམ་ཐུན་མོང་བ་བསྟན་ཏྗེ་སྦྱངས་པ་ན། སྔར་ནས་སྐྗེས་ཟིན་
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པའམ། སྔར་མ་སྐྗེས་ཀྱང་མྱུར་དུ་ཡོན་ཏན་དྗེ་དག་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བས་འོག་མ་འོག་

མ་སྐྗེས་པ་ན། གོང་མ་གོང་མར་ཁིད་པས་ཆོག་པས་རང་གི་ལམ་ལས་འགང་བ་མྗེད་

དོ།།

བོ་རིམ་གིས་བཀྲི་དགོས་པ་ནི། གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ་

ལས། ནོར་བུ་མཁན་མཁས་པས་ནོར་བུ་རིམ་གིས་སྦྱོང་བའི་དཔྗེ་དོན་དུ་སྦྱར་ནས་

བཀའ་སྩལ་ཏྗེ། ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་མ་བིས་སོ། །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

ཀྱང༌། དང་པོར་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཆོས། །ཕིས་ནི་ངྗེས་པར་ལྗེགས་འབྱུང་

བ། །གང་ཕིར་མངོན་པར་མཐོ་ཐོབ་ནས། །རིམ་གིས་ངྗེས་པར་ལྗེགས་པ་

འོང༌། །ཞྗེས་མངོན་མཐོ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་ཀྱི་ལམ་ལ་རིམ་ཅན་དུ་འཁིད་པར་

གསུངས་པ་དང༌། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་ཀྱང༌། ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ནི་རིམ་གིས་དགྗེ་བའི་ཕོགས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་སྗེམས་ཅན་

བྱིས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཅན་རྣམས་ལ། ཐོག་མར་ས་བའི་ཆོས་སྟོན་པར་བྱྗེད་ཅིང་ས་

བའི་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་དག་ཤྗེས་

རབ་འབིང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་རོགས་ནས་ཆོས་བསྟན་པ་འབིང་དང་གདམས་

ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་འབིང་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་དག་ཤྗེས་རབ་རྒྱ་

ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་རོགས་ནས་ཆོས་ཟབ་མོ་སྟོན་ཞིང་གདམས་ངག་དང་

རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཕྲ་བ་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་དྗེ། འདི་ནི་དྗེའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་དོན་སྤོད་པ་གོ་རིམ་དུ་འབབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། འཕགས་པ་

ལྷས་ཀྱང༌། སྤོད་པ་བསྡུས་པའི་སྒོན་མྗེར། སྔོན་དུ་ཕར་ཕིན་གི་ཐྗེག་པའི་བསམ་པ་
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ལ་སྦྱངས་ནས། དྗེ་ནས་སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་རིམ་ཅན་དུ་དགོས་པར་

བསྒྲུབས་ཤིང་དྗེའི་དོན་བསྡུས་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་དང་པོའི་ལས་ཅན་རྣམས། །དམ་པའི་

དོན་ལ་འཇུག་པ་ལ། །ཐབས་འདི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །སྐས་ཀྱི་རིམ་པ་

ལྟ་བུར་གསུངས། །ཞྗེས་པ་དང༌། བཞི་བརྒྱ་པར་ཡང༌། བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་

པོར་བཟོག །བར་དུ་བདག་ནི་བཟོག་པ་དང༌། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟོག་པ། །གང་

གིས་ཤྗེས་དྗེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞྗེས་ལམ་གི་གོ་རིམ་ངྗེས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་

སོ། །སོབ་དཔོན་མཁས་པ་མ་ཁོལ་གིས་ཀྱང༌། དི་བལ་གོས་ལ་ཚོན་བཞིན་དུ། །དང་

པོར་སྦྱིན་སོགས་གཏམ་རྣམས་ཀྱིས། །སྗེམས་ལ་ལྗེགས་པ་ཉིད་བསྐྗེད་དྗེ། །དྗེ་ནས་

ཆོས་ནི་བསྒོམ་པར་མཛད། །ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ལུང་འདི་སོབ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་ཟ་བ་

གྲགས་པས་ཀྱང་ཁུངས་སུ་དངས་ནས་ལམ་གི་གོ་རིམ་ངྗེས་པ་ཅན་མཛད་ལ། 

ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལ་ལམ་ལ་འཁིད་པའི་གོ་རིམ་ཤིན་ཏུ་གཅྗེས་པར་སྣང་བས་ཚུལ་

དྗེ་ལ་ངྗེས་པ་བརན་པོ་རྗེད་པར་བྱའོ།། །།

སིང་པོ་ལེན་ཚུལ་དངོས།

གཉིས་པ་སིང་པོ་ལྗེན་ཚུལ་དངོས་ལ་གསུམ། སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་

བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང་བ་དང༌། འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་

བོ་སྦྱང་བ་དང༌། སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང་བའོ།།

སྐེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཆུང་ངུའི་བསམ་པ་སྦྱང་བ་དངོས། བསམ་པ་དྗེ་སྐྗེས་པའི་

ཚད། དྗེ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའོ། །
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ཆུང་ངུའི་བསམ་པ་སྦང་བ་དངོས།

དང་པོ་ལ་གཉིས། འཇིག་རྗེན་ཕི་མ་དོན་གཉྗེར་གི་བོ་བསྐྗེད་པ་དང༌། འཇིག་

རྗེན་ཕི་མར་བདྗེ་བའི་ཐབས་བསྟྗེན་པའོ།།

འཇིག་རེན་ཕི་མ་དོན་གཉེར་གི་བློ་བསྐེད་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། འཇིག་རྗེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པ་འཆི་བ་རྗེས་སུ་དན་པ་

བསམ་པ་དང༌། འཇིག་རྗེན་ཕི་མར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་གཉིས་ཀྱི་བདྗེ་སྡུག་

བསམ་པའོ།།

འཇིག་རེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པ་འཆི་བ་རེས་སུ་དྲན་པ་བསམ་པ།

དང་པོ་ལ་བཞི། འཆི་བ་དན་པ་མ་བསྒོམས་པའི་ཉྗེས་དམིགས། བསྒོམ་པའི་

ཕན་ཡོན། འཆི་བ་དན་པའི་བོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐྗེད་པ། འཆི་བ་དན་པ་བསྒོམ་པའི་

ཚུལ་ལོ།།

འཆི་བ་དྲན་པ་མ་བསོམས་པའི་ཉེས་དམིགས།

དང་པོ་ནི། དྗེ་ལྟར་དལ་བའི་རྗེན་ལ་སིང་པོ་ལྗེན་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་

བཞི་ལས། མི་རག་པ་ལ་རག་པར་འཛིན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཉིད་དང་པོར་གནོད་པའི་

སྒོར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་ལས་རགས་པའི་མི་རག་པ་འཆི་བ་ལ་མི་

འཆི་སམ་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཉིད་གནོད་པའི་སྒོའ།ོ །འདི་ལ་ཡང་ད་གཟོད་མཐར་

འཆི་བ་ཞིག་འོང་སམ་པ་ནི་ཀུན་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་བཞིན་དྗེ་རིང་མི་འཆི། དྗེ་

རིང་ཡང་མི་འཆི་སམ་དུ་བོས་མི་འཆི་བའི་ཕོགས་འཛིན་པ་ནི་འཆི་ཁ༌མ་ཚུན་ལ་
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འབྱུང་ངོ་། །དྗེའི་གཉྗེན་པོ་ཡིད་ལ་མ་བྱས་པར་དྗེ་ལྟ་བུའི་བོ་དྗེས་བསྒིབས་ན་ཚེ་

འདིར་སོད་པའི་བོ་སྐྗེས་ནས་དྗེའི་རིང་ལ་འདི་དང་འདི་དགོས་སོ་ཞྗེས་ཚེ་འདི་ཙམ་

གི་བདྗེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བའི་ཐབས་འབའ་ཞིག་ལ་སྗེམས་སྗེམས་

ནས། འཇིག་རྗེན་ཕི་མ་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་

ཆྗེན་པོ་དག་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་བོ་མི་སྐྗེ་བས་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་བོ་སྐྗེར་མི་

སྟྗེར་ལ། བརྒྱ་ལ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྒོམ་པ་སོགས་ལ་ཞུགས་ཀྱང་། ཚེ་

འདི་པ་ཙམ་གི་ཆྗེད་དུ་སོང་ནས་དགྗེ་བ་ཅི་བྱས་མཐུ་ཆུང་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་ཉྗེས་སྤོད་

སིག་ལྟུང་དང་འབྗེལ་བར་འཇུག་པས་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་དང་མ་འདྗེས་པ་དཀོན་

ནོ། །གལ་ཏྗེ་འཇིག་རྗེན་ཕི་མ་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀྱང༌། ཕིས་ནས་རིམ་

གིས་བསྒྲུབ་བོ་སམ་པའི་ཕི་བཤོལ་གི་ལྗེ་ལོ་འགོག་མི་ནུས་ཤིང་གཉིད་རྨུགས་དང་

བྗེ་མོའི་གཏམ་དང༌། བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཡྗེང་གིས་དུས་འདའ་བས་

བརོན་པ་ཆྗེན་པོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་མི་འོང་ངོ་།།

དྗེ་ལྟར་ལུས་སོག་ཡུན་རིང་དུ་གནས་སུ་རྗེ་བས་བསླུས་པ་ན་རྗེད་པ་དང་

བཀུར་སྟི་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་དག་པོ་སྐྗེ་ཞིང༌། དྗེའི་གྗེགས་བྱས་པའམ་བྱྗེད་

དུ་དོགས་པ་ལ་སང་བ་དག་པོ་དང༌། དྗེ་དག་གི་ཉྗེས་དམིགས་ལ་རྨོངས་པའི་གཏི་

མུག་དང་དྗེ་དག་གིས་ང་རྒྱལ་བ་དང་ཕྲག་དོག་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉྗེ་

བའི་ཉོན་མོངས་དག་པོ་རྣམས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་འཇུག་གོ །དྗེ་ལས་ཀྱང་ལུས་

དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ཉྗེས་སྤོད་བཅུ་དང་མཚམས་མྗེད་པ་དང་དྗེ་དང་ཉྗེ་བ་དང་དམ་

པའི་ཆོས་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་མི་དགྗེ་བའི་ལས་ངན་འགྲོ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་
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བསྔལ་དག་པོ་འདྗེན་པར་བྱྗེད་པ་ལ་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་བཞིན་ཇྗེ་

རྒྱས་སུ་འགྲོ་ལ། དྗེ་དག་གི་གཉྗེན་པོ་ལྗེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རི་

ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཇྗེ་ཕོགས་སུ་སོང་ནས་མངོན་མཐོ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་ཀྱི་སོག་བཅད་དྗེ། 

ངན་འགྲོ་སྡུག་བསྔལ་དག་ཅིང་རྩུབ་ལ་ཚ་ཞིང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་གནས་སུ། འཆི་

བས་ཉྗེ་བར་བཅོམ་ནས་ལས་ངན་པས་འཁིད་པར་བྱྗེད་པས་ན་དྗེ་ལས་མ་རུངས་

པའི་སྒོ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང༌། གང་ལ་འཇིག་རྗེན་གསུམ་

མངའ་བདག །རང་ཉིད་འཆི་བདག་བྱྗེད་པོ་མྗེད། །ཡོད་དྗེས་རྣལ་བཞིན་གཉིད་ལོག་

ན། །དྗེ་ལས་མ་རུངས་གཞན་ཅི་ཡོད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་དང༌། སྤོད་འཇུག་ལས་

ཀྱང༌། ཐམས་ཅད་བོར་ཏྗེ་ཆ་དགོས་པར། །བདག་གིས་དྗེ་ལྟར་མ་ཤྗེས་ནས། །མཛའ་

དང་མི་མཛའི་དོན་གི་ཕིར། །སིག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

འཆི་བ་དྲན་པ་བསོམས་པའི་ཕན་ཡོན།

གཉིས་པ་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། འཆི་བ་རྗེས་སུ་དན་པའི་བོ་རྣལ་མ་ཞིག་

སྐྗེས་ན། དཔྗེར་ན། དྗེ་རིང་སང་རང་འཆི་བར་ཐག་ཆོད་པ་ན། ཆོས་ཀྱི་གོ་བ་ཐན་

ཐུན་ཡོད་པ་ཡན་ཆད་ལ་གཉྗེན་དང་རས་ལ་སོགས་པ་དང་འགྲོགས་སུ་མྗེད་པར་

མཐོང་ནས་དྗེ་དག་ལ་སྗེད་པ་ལྡོག་ཅིང༌། གཏོང་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་སིང་པོ་

ལྗེན་འདོད་ཕལ་ཆྗེར་ལ་ངང་གིས་འབྱུང་བ་ལྟར། རྗེད་བཀུར་དང་གྲགས་པ་ལ་

སོགས་པ་འཇིག་རྗེན་གི་ཆོས་ཀྱི་ཕིར་འབད་པ་ཐམས་ཅད་སྦུན་པ་འཕར་བ་ལྟར་

སིང་པོ་མྗེད་པ་དང་བསླུ་འབིད་ཀྱི་གནས་སུ་མཐོང་ནས་ཉྗེས་སྤོད་ལས་ལྡོག་ཅིང༌། 

སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་ལས་བཟང་པོ་རྣམས་རག་ཏུ་
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དང༌གུས་པར་བྱྗེད་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་གསོག་པར་བྱྗེད་པས། ལུས་ལ་སོགས་

པ་སིང་པོ་མྗེད་པ་རྣམས་ལ་སིང་པོ་དམ་པ་བངས་ནས་གོ་འཕང་དམ་པར་རང་ཉིད་

འཛེགས་ཏྗེ། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱང་དྗེར་འཁིད་པས་ན་དྗེ་ལས་དོན་ཆྗེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། 

དྗེའི་ཕིར་དཔྗེ་དུ་མས་ཀྱང་བསྔགས་ཏྗེ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྗེན་པོ་ལས། ཞིང་རྨོ་

བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་སྟོན་གི་ལོག་མཆོག་གོ །རྗེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བ་ལང་

གི་རྗེས་མཆོག་གོ །འདུ་ཤྗེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན༌ཡང་མི་རག་པ་དང་འཆི་བའི་འདུ་

ཤྗེས་མཆོག་ཡིན་ཏྗེ། འདི་དག་གིས་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་འདོད་པ་དང་མ་རིག་པ་

དང་ང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་སྗེལ་ཏྗེ། ཞྗེས་སོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉྗེས་པར་

སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་འཇོམས་པའི་ཐོ་བ་དང༌། དགྗེ་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་ཅིག་

ཅར་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ཆྗེན་པོར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་བསྔགས་

པའོ། །ཚོམས་ལས་ཀྱང༌། ལུས་འདི་ར་སྣོད་འད་བར་རོགས་བྱ་ཞིང༌། །དྗེ་བཞིན་

ཆོས་རྣམས་སྨིག་རྒྱུ་འདར་ཤྗེས་ནས། །བདུད་ཀྱི་མྗེ་ཏོག་མཚོན་ནི་འདིར་གཅོད་

པ། །འཆི་བདག་རྒྱལ་པོས་བལྟར་ཡང་མྗེད་པར་འགྲོ། །ཞྗེས་དང༌། ར་བ་མཐོང་ཞིང་

ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། །སྗེམས་དང་བལ་བའི་ཤི་བ་མཐོང་ནས་ནི། །བརན་པས་

བཙོན་ར་འད་བའི་ཁྱིམ་སངས་ཀྱིས། །འཇིག་རྗེན་ཕལ་པས་འདོད་སང་ནུས་རྗེ་

སྐན། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

མདོར་ན་སྐྗེས་བུའི་དོན་བསྒྲུབ་པའི་དུས་ནི་དལ་བའི་རྗེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་

པའི་དུས་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། འོ་སྐོལ་ཕལ་ཆྗེར་ངན་འགྲོར་བསད་ཅིང་བདྗེ་འགྲོར་

ཅུང་ཟད་རྗེ་འོངས་ཀྱང་མི་ཁོམ་པའི་གནས་སུ་ཤས་ཆྗེ་བས་དྗེ་དག་ཏུ་ཆོས་བསྒྲུབ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པའི་སྐབས་མི་རྗེད་ལ། བསྒྲུབས་པས་ཆོག་པའི་རྗེན་རྗེ་ཐོབ་པ་ན་ཡང་ཆོས་ཚུལ་

བཞིན་དུ་མི་བསྒྲུབ་པ་ནི་ད་དུང་མི་འཆི་སམ་པ་འདི་ལ་ཐུག་འདུག་པས་ན། བོས་མི་

འཆི་བའི་ཕོགས་འཛིན་པ་ནི་རྒུད་པ་ཀུན་གི་སྒོ་དང༌། དྗེའི་གཉྗེན་པོ་འཆི་བ་དན་པ་

ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོའ།ོ །དྗེའི་ཕིར་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཆོས་ཟབ་མོ་

གཞན་བསྒོམ་རྒྱུ་མྗེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལྗེན་ནོ་སམ་པ་དང༌། བསྒོམ་བྱ་ཡིན་ཀྱང་

དང་པོར་ཅུང་ཟད་ཙམ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཡི་རྒྱུན་པའི་ཉམས་ལྗེན་དུ་མི་འོས་སོ་སམ་དུ་

མི་གཟུང་བར་འདི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགོས་ལུགས་ལ་ངྗེས་པ་སིང་ཐག་པ་

ནས་བསྐྗེད་དྗེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ།།

འཆི་བ་དྲན་པའི་བློ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐེད་པ།

གསུམ་པ་འཆི་བ་དན་པའི་བོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐྗེད་པ་ནི། གཉྗེན་ལ་སོགས་པ་

ལ་ཆགས་པ་བརན་པའི་དབང་གིས་དྗེ་དག་དང་བལ་གིས་དོགས་ནས་སྐྲག་པ་སྐྗེ་བ་

ནི། ལམ་ལ་ཡྗེ་མ་སྦྱངས་པའི་འཆི་བ་ལ་སྐྲག་ལུགས་ཡིན་པས་འདིར་དྗེ་བསྐྗེད་པ་

ནི་མིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ཡིན་སམ་ན། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་ལུས་

བངས་པ་ཐམས་ཅད་ངྗེས་པར་འཆི་བ་ལས་མ་འདས་པས་དྗེ་ལ་སྐྲག་པ་བསྐྗེད་ཀྱང་

རྗེ་ཞིག་ལ་དགག་མི་ནུས་མོད། །འོན་ཀྱང་འཇིག་རྗེན་ཕི་མའི་དོན་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་

འགོག་པ་དང་མངོན་མཐོ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་བསྒྲུབས་པར་འཆི་བ་ལ་

འཇིགས་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལ་ནི་དྗེས་སྐྲག་པ་བསམས་ན་དྗེ་དག་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་པས་

འཆི་ཁར་མི་སྐྲག་པ་བྱར་ཡོད་ལ། དོན་དྗེ་དག་མ་བསྒྲུབས་ན་སྤིར་འཁོར་བ་ལས་མི་

ཐར་བ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བས་འཇིགས་ནས་འཆི་བའི་ཚེ་འགོད་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པས་གདུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། སྐྗེས་རབས་ལས། རབ་ཏུ་བསྒིམས་ཀྱང་གནས་མི་

ནུས། །གང་ལ་བཅོས་སུ་མི་རུང་བ། །འཇིགས་ཤིང་སར་བར་བྱས་པ་ཡིས། །དྗེ་ལ་

ཕན་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །དྗེ་ལྟར་འཇིག་རྗེན་ཆོས་ཉིད་ལ་བརགས་ན། །མི་རྣམས་སིག་

པ་བྱས་པས་འགོད་པར་འགྱུར། །དགྗེ་བའི་ལས་ཀྱང་ལྗེགས་པར་ཡོངས་མ་

བྱས། །ཕི་མའི་ཚེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་དུ་དོགས། །འཆི་བར་འགྱུར་བའི་འཇིགས་

པས་རྨོངས་པར་འགྱུར། །གང་ལས་བདག་གི་ཡིད་ནི་འགོད་འགྱུར་བ། །དྗེ་ཉིད་

བདག་གིས་བྱས་པར་ཡོངས་མི་དན། །དཀར་པོའི་ལས་ཀྱང་རབ་ཏུ་གོམས་པར་

བྱས། །ཆོས་ལ་གནས་ན་འཆི་བས་སུ་ཞིག་འཇིགས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། བཞི་

བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང༌། བདག་ནི་འཆི་འོ་སམ་སྗེམས་པ། །གང་ལ་ངྗེས་པར་ཡོད་གྱུར་

པ། །དྗེས་ནི་འཇིགས་པ་ཡོངས་བཏང་ཕིར། །འཆི་བདག་ལ་ཡང་ག་ལ་

འཇིགས། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་མྱུར་དུ་

འབལ་བར་གདོན་མི་ཟའོ་སམ་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་རག་པ་བསམས་ན་ནི། དྗེ་དག་

ལ་མི་འབལ་བར་རྗེ་བའི་སྗེད་པ་ལྡོག་པས་དྗེ་དག་དང་བལ་བས་བསྐྗེད་པའི་ཡིད་ཀྱི་

གདུང་བའི་དབང་གིས་འཆི་བ་ལ་སྐྲག་པ་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

འཆི་བ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསོམ་ཚུལ།

བཞི་པ་འཆི་བ་དན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒོམ་པ་ནི། ར་བ་གསུམ། རྒྱུ་མཚན་དགུ། ཐག་

བཅད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་པར་བྱའོ།།

རྩ་བ་གསུམ།

དྗེ་ལ་གསུམ། ངྗེས་པར་འཆི་བ་བསམ་པ་དང༌། ནམ་འཆི་ངྗེས་མྗེད་བསམ་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དང༌། འཆི་བའི་ཚེ་ཆོས་མ་གཏོགས་པ་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཕན་པ་བསམ་པའོ། །

ངེས་པར་འཆི་བ་བསམ་པ།

དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། འཆི་བདག་ངྗེས་པར་འོང་ལ་དྗེ་ཡང་རྐྗེན་གིས་བཟོག་

ཏུ་མྗེད་པ་བསམ་པ་ནི། ལུས་ཇི་འད་ཞིག་གི་སྐྗེ་བ་བངས་ཀྱང་འཆི་བ༌འོང་སྟྗེ། མི་

རག་པའི་ཚོམས་ལས། གང་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱང༌། །སྐུ་ལུས་འདི་ནི་སོང་མཛད་ན། །སྐྗེ་བོ་ཕལ་པ་སྨོས་ཅི་

དགོས། །ཞྗེས་སོ། །ཡུལ་གང་དུ་བསད་ཀྱང་འཆི་བ་འོང་བ་ནི། དྗེ་ཉིད་ལས། གང་དུ་

གནས་ན་འཆི་བས་མི་ཚུགས་པའི། །ས་ཕོགས་དྗེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། །བར་སྣང་

ལ་མྗེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་མྗེད། །རི་བོ་རྣམས་ཀྱི་གསྗེབ་ཏུ་ཞུགས་ནའང་མིན། །ཞྗེས་

སོ། །སྔོན་དང་ཕི་མའི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་འཆི་བས་འཇོམས་པ་ལ་

ཁྱད་པར་མྗེད་པ་ནི། དྗེ་ཉིད་ལས། བྱུང་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཇི་སྗེད་པ། །ཀུན་

གིས་ལུས་འདི་བཏང་ནས་འགྲོ་བ་དང༌། །དྗེ་ཀུན་འཇིག་པར་མཁས་པས་རོགས་

ཀྱིས་ཏྗེ། །ཆོས་ལ་གནས་ཀྱི་ངྗེས་པར་སྤད་པ་སྤོད། །ཅྗེས་སོ། །

འཆི་བདག་ལ་བོས་པས་མི་ཐར་ཞིང་སྔགས་ལ་སོགས་པས་བཟོག་ཏུ་མྗེད་པ་

ནི། རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ་ལས། དཔྗེར་ན། ཕོགས་བཞི་ནས་རི་ཆྗེན་པོ་ས་བ་བརན་

པ་སིང་པོ་དང་ལྡན་པ་མ་ཞིག་པ་མ་གས་པ་འཕན་མྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་མཁྗེགས་པ་གཅིག་

ཏུ་སྟུག་པོ་བཞི་གནམ༌ལ་རྗེག་ཅིང་ས༌བརློག་སྟྗེ། རྩྭ་དང་ཤིང་དང་ཤིང་གྗེལ་པ་དང་

ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་ཐམས་ཅད་དང་སྗེམས་ཅན་སོག་ཆགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཕྗེ་

མར་འཐག་ཅིང་འོང་བ་ལ་ནི་མགོགས་པས་འབོས་པའམ་སྟོབས་ཀྱིས་བཟོག་པའམ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ནོར་གིས་བཟོག་པའམ་རས་དང་སྔགས་དང་སྨན་རྣམས་ཀྱིས་བཟོག་པར་ས་བ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཆྗེན་པོ། དྗེ་བཞིན་དུ་འཇིགས་པ་ཆྗེན་པོ་བཞི་འདི་དག་འོང་སྟྗེ། 

དྗེ་དག་ལས་མགོགས་པས་འབོས་པའམ་སྟོབས་ཀྱིས་བཟོག་པའམ་ནོར་གིས་

བཟོག་པའམ་རས་དང་སྔགས་དང་སྨན་གིས་བཟོག་པར་ས་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བཞི་

གང་ཞྗེ་ན། ར་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་དང་རྒུད་པའོ། །རྒྱལ་པོ་ཆྗེན་པོ། ར་བ་ནི་དར་

ལ་བབ་པ་འཇོམས་ཤིང་འོང༌། ན་བ་ནི་ནད་མྗེད་པ་འཇོམས་ཤིང་འོང༌། རྒུད་པ་ནི་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཤིང་འོང༌། འཆི་བ་ནི་སོག་འཇོམས་ཤིང་

འོང་སྟྗེ། དྗེ་དག་ལས་ནི་མགོགས་པས་འབོས་པའམ་སྟོབས་ཀྱིས་བཟོག་པའམ་ནོར་

གིས་བཟོག་པའམ་རས་དང་སྔགས་དང་སྨན་རྣམས་ཀྱིས་ཞི་བར་ས་བ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞྗེས་སོ། །ཀ་མ་བའི་ཞལ་ནས། ད་ལྟ་འཆི་བས་འཇིགས་པ་ཞིག་དགོས། འཆི་

ཁར་མི་མཚེར་བ་ཞིག་དགོས་པ་ལ། འོ༌སྐོལ་དྗེ་ལས་ལྡོག་ནས་ད་ལྟ་མི་འཇིགས། 

འཆི་ཁར་བང་ལ་སྗེན་མོ་འདྗེབས་གསུང་ངོ་།།

ཚེ་ལ་སྣོན་པ་མྗེད་ཅིང་འབིད་བྱྗེད་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་བསམ་པ་ནི། མངལ་

དུ་འཇུག་པ་ལས། ད་ལྟ་ལྗེགས་པར་བདྗེ་བར་ཡོངས་སུ་བསྲུངས་ན་དྗེ་རིང་ན་ལོ་

བརྒྱའམ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ལྷག་པར་འཚོའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རིང་མཐའ་དྗེ་ཙམ་

ཞིག་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཐུབ་ཏུ་ཆུག་ཀྱང་དྗེའི་བར་གི་ཚེ་འཛད་པ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་ཏྗེ། ལོ་ནི་ཟ་

བ་སོང་བས་འཛད་ཅིང༌། ཟ་བ༌ཡང་ཞག་སོང་བས་འཛད་ལ་ཞག་ཀྱང་ཉིན་མོ་དང་

མཚན་མོ་སོང་བས་འཛད་དོ། །དྗེ་དག་ཀྱང་སྔ་དོ་ལ་སོགས་པ་སོང་བས་འཛད་པས་

ན་ཚེའི་སྤི་ཚད་ནི་ཉུང་ལ། དྗེ་ལའང་སྔར་དུ་མ་ཞིག་ཟད་སྣང་ཞིང་ཚེ་ལྷག་ལ་ཡང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྣོན་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མྗེད་པར་འབིད་བྱྗེད་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བར་མ་ཆད་པར་ཡོད་

པའི་ཕིར་ཏྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། ཉིན་མཚན་སོད་པ་ཡོང་མྗེད་པར། །ཚེ་འདི་རག་ཏུ་

གོད་འགྱུར་ཞིང༌། །སྣོན་པའང་གུད་ནས་འོང་མྗེད་ན། །བདག་ལྟ་འཆི་བར་ཅིས་མི་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།

དྗེ་ཡང་དཔྗེ་དུ་མའི་སྒོ་ནས་བསམ་སྟྗེ་འདི་ལྟར་ཐགས་འཐག་པ་ན་ལན་རྗེ་ལ་

སྤུན་ཉག་མ་རྗེ་ལས་མི་འགྲོ་ཡང་མྱུར་དུ་བཏགས་ཟིན་ནས་འོང་བ་དང༌། ལུག་ལ་

སོགས་པའི་གསད་བྱ་རྣམས་གསོད་པའི་ཕིར་འཁིད་པ་ན། གོམ་པ་རྗེ་རྗེ་སོས་པས་

འཆི་བ་ལ་ཇྗེ་ཉྗེར་འགྲོ་བ་དང༌། ཆུ་ཀླུང་དག་པོའི་རྒྱུན་འགྲོ་བའམ་རི་གཟར་གི་ཁ་

ནས་ཆུ་འབབ་བ་བཞིན་དུ་ཚེ་མྱུར་དུ་ཟད་ནས་འགྲོ་བ་དང༌། ཕྱུགས་རིས་དབྱུག་པ་

བཟུང་ནས་ཕྱུགས་རྣམས་རང་དབང་མྗེད་པར་རང་གི་གནས་སུ་སྐྗེལ་བ་ལྟར། ན་བ་

དང་ར་བས་རང་དབང་མྗེད་པར་འཆི་བདག་གི་དྲུང་དུ་འཁིད་པའི་ཚུལ་རྣམས་སྒོ་དུ་

མ་ནས་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟྗེ། ཚོམས་ལས། དཔྗེར་ན་ཐགས་ནི་བརྐངས་པ་ལ། །སྤུན་ནི་

གང་དང་གང་བཅུག་པའི། །སྤུན་གིས་གཏིང་ལ་གཏུགས་པ་ལྟར། །མི་རྣམས་སོག་

ཀྱང་དྗེ་བཞིན་ནོ། །དཔྗེར་ན་ངྗེས་པར་བསད་པ་དག །གོམ་པ་གང་དང་གང་བོར་

བས། །བསད་པའི་དྲུང་དུ་བསྗེན་པ་ལྟར། །མི་རྣམས་སོག་ཀྱང་དྗེ་བཞིན་ནོ། །ཆུ་ཀླུང་

དག་ཏུ་འབབ་པའི་རྒྱུན། །ལྡོག་པ་མྗེད་པ་ཇི་ལྟ་བར། །དྗེ་བཞིན་མི་ཡི་ཚེ་འགྲོ་

བ། །སར་ནི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་མྗེད། །དཀའ་བ་ཉིད་དང་ཐུང་བ་དང༌། །དྗེ་ཡང་སྡུག་

བསྔལ་ལྡན་པ་དག །མྱུར་བ་ཁོ་ནར་འཇིག་འགྱུར་ཏྗེ། །ཆུ་ལ་དབྱུ་གུས་བིས་པ་

བཞིན། །དཔྗེར་ན་ཕྱུགས་རི་དབྱུག་ཐོགས་ཀྱིས། །ཕྱུགས་རྣམས་གནས་སུ་ཕིན་
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བྱྗེད་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་ན་དང་ར་བ་ཡིས། །མི་རྣམས་འཆི་བདག་དྲུང་དུ་སྐྗེལ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོས་ཀྱང་ཆུ་འགྲམ་དུ་བྱོན་ནས་མི་རག་པ་བསྒོམ་པ་

ལ་ཆུ་ཕྲི་ལི་ལི་འགྲོ་བ་འདི་ག་བདྗེ་གསུང་ནས་བསྒོམ་སྐད། རྒྱ་ཆྗེར་རོལ་པ་ལས་

ཀྱང༌། སིད་གསུམ་མི་རག་སྟོན་ཀའི་སྤིན་དང་འད། །འགྲོ་བའི་སྐྗེ་འཆི་གར་ལ་བལྟ་

དང་མཚུངས། །འགྲོ་བའི་ཚེ་འགྲོ་ནམ་མཁའི་གོག་འད་སྟྗེ། །རི་གཟར་འབབ་ཆུ་ལྟ་

བུར་མྱུར་མགོགས་འགྲོ། །ཞྗེས་དཔྗེ་དུ་མའི་སྒོ་ནས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་ནང་དུ་

ཅུང་ཟད་བསམས་པའི་འཕྲིག་ཚུད་པ་ཞིག་ལ་ཕིའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་

རག་པ་མི་སྟོན་པ་མྗེད་གསུང་བ་ལྟར་ཡིན་པས་དུ་མ་ལ་སྦྱར་ནས་བསམ། ཡང་ཡང་

བསམས་ན་ངྗེས་པ་སྐྗེ། ཅུང་ཟད་ཙམ་རྗེ་ལ་མ་བྱུང་བྱས་པས་མི་ཕན་ཏྗེ། ཀ་མ་བའི་

ཞལ་ནས། བསམས་པས་མ་བྱུང་ཟྗེར་ཏྗེ་ཁྱྗེད་ཀྱིས་ནམ་བསམས་ཉིན་མོ་ནི་ཡྗེང་

ཡྗེང་བྱྗེད། མཚན་མོ་ནི་གཉིད་ལོག་གིན་འདུག་ན་བརྫུན་མ་ཟྗེར་གསུང་བ་ལྟར་རོ།།

ཚེའི་མཐར་འཆི་བདག་གིས་བཅོམ་ནས་འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བར་མ་ཟད་

དྗེའི་བར་རྣམས་སུ་ཡང་འགྲོ་འཆག་ཉལ་གསུམ་གང་བྱྗེད་ཀྱང་ཚེ་བི་ནས་མི་འགྲོ་

བའི་སྐབས་ཡྗེ་མྗེད་པས། མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ནས་འགོ་བཟུང་སྟྗེ་སྐད་ཅིག་ཙམ་

ཡང་མི་སོད་པར་འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཁ་བལྟས་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་བར་

གི་གསོན་པའང་ན་བ་དང་ར་བའི་ཕོ་ཉ་བས་ཁིད་ནས་འཆི་བའི་ཕིར་དུ་འགྲོ་བ་ཁོ་

ནར་ཟད་པས་གསོན་པའི་སྐབས་ལ་འཇིག་རྗེན་ཕི་མར་མི་འགྲོ་བའི་སོད་པར་བཟུང་

ནས་དགའ་བར་མི་བྱ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན། བག་མཐོན་པོའི་རྗེ་མོ་ནས་ལྷུང་བའི་ཚེ། ས་ལ་

མ་ལྷུང་བའི་བར་སྣང་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་དྗེ་ལ་དགའ་བར་མི་འོས་པ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་
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ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པར་དངས་པ་ལས། མི་ཡི་དཔའ་བོ་ཐོག་མའི་མཚན་མོར་

ནི། །གང་ན་འཇིག་རྗེན་མངལ་ན་གནས་གྱུར་པ། །དྗེ་ནས་བརམས་ནས་དྗེ་ནི་ཉིན་རྗེ་

བཞིན། །འགྲོས་བཤོལ་མྗེད་པར་འཆི་བདག་དྲུང་དུ་འགྲོ། །ཞྗེས་དང༌། ཕིན་ཅི་ལོག་

བཞི་འགོག་པའི་གཏམ་ལས་ཀྱང༌། རི་བོ་མཐོན་པོའི་རྗེ་མོའི་སྟྗེང་ནས་ས་ལ་ལྷུང་

བར་གྱུར་པ་ཡིས། །ཞིག་པར་གྱུར་ཚེ་ཅི་འདི་བར་སྣང་ལ་ནི་བདྗེ་བ་མོང་འགྱུར་

རམ། །སྐྗེས་ནས་བརམས་ཏྗེ་འཆི་བ་ཉིད་ཕིར་རག་ཏུ་རབ་ཏུ་བརྒྱུག་པ་ན། །སྗེམས་

ཅན་རྣམས་ནི་བར་སྐབས་གང་དུ་བདྗེ་བ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །དྗེ་དག་གིས་ནི་མྱུར་དུ་འཆི་བར་ངྗེས་པ་བསྟན་ཏོ།།

གསོན་པའི་ཚེ་ལ་ཡང་ཆོས་བྱ་བའི་ལོང་མྗེད་པར་ངྗེས་པར་འཆི་བ་བསམ་པ་

ནི། སྔར་བཤད་པའི་རིང་མཐའ་དྗེ་ཙམ་ཐུབ་ཏུ་ཆུག་ཀྱང་ལོང་ཡོད་བྱར་མི་རུང་སྟྗེ། 

དོན་མྗེད་དུ་ཚེ་མང་པོ་ཞིག་ནི་སྔར་འདས་འདུག་པ་དང་ལྷག་མ་ལའང་གཉིད་ཀྱིས་

ཕྗེད་འདའ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་གཞན་གིས་ཀྱང་དུ་མ་ཞིག་དོན་

མྗེད་དུ་འདའ་བ་དང༌། ལང་ཚོ་ཡོལ་ནས་རས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྗེབས་ནས་ནི་

ལུས་དང་སྗེམས་ཀྱི་སྟོབས་ཉམས་པས་ཆོས་བྱྗེད་པར་འདོད་ཀྱང་བསྒྲུབ་པའི་མཐུ་

མྗེད་པས་ཆོས་བྱྗེད་པའི་སྐབས་ནི་ཅུང་ཟད་ལས་མྗེད་དྗེ། མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། 

དྗེ་ལས་ཀྱང་ཕྗེད་ནི་གཉིད་ཀྱིས་ཁྗེབས་སོ། །ལོ་བཅུ་ནི་བྱིས་པའོ། །ལོ་ཉི་ཤུ་ནི་རས་

པ་སྟྗེ། མ་ངན་དང་སྨྲྗེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདྗེ་བ་དང་

འཁྲུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བཅད། ལུས་ལས་བྱུང་བའི་ནད་རྣམ་པ་དུ་མ་བརྒྱ་ཕྲག་

དུ་མས་ཀྱང་བཅད་དོ། །ཞྗེས་པ་དང༌། ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་འགོག་པའི་གཏམ་ལས་
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ཀྱང༌། འདི་ནི་མི་རྣམས་ཚེ་ནི་མཆོག་ཏུ་རིང་ཡང་ལོ་བརྒྱ་ཁོ་ནར་ཟད། །དྗེ་ལས་ཀྱང་

ནི་དང་པོ་བྱིས་པ་ཐ་མ་རས་པས་དོན་མྗེད་བྱྗེད། །གཉིད་དང་ནད་སོགས་དག་གིས་

དྗེ་དུས་མྗེད་པར་ཀུན་ནས་རྗེ་བ་འཇོམས། །བདྗེ་བར་གནས་པའི་མི་ནང་འགྲོ་བའི་

ཚེ་ནི་ལྷག་མ་ཇི་ཙམ་ཡོད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །མཆད་ཀ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ལོ་

དྲུག་ཅུ་ལ་ལྟོ་རྒྱབ་དང་གཉིད་དང་ན་ཚས་བཅད་པའི་བཤོལ་ན་ཆོས་སུ་འགྲོ་བ་ལོ་

ལྔ་ཡང་མྗེད་གསུང་ངོ་།།

དྗེ་ལྟར་ན་ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནི་རྨི་ལམ་ཐུན་གཅིག་ན་བདྗེ་བ་

སྤད་པ་སད་ནས་དན་པ་ལྟར་འཆི་བའི་དུས་སུ་དན་པའི་ཡུལ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ། འཆི་

བའི་དགྲ་ནི་དགག་ཏུ་མྗེད་པར་ངྗེས་པར་འོང་ན་ཅིའི་ཕིར་ཚེ་འདིའི་བསླུ་བིད་ལ་

དགའ་བར་བྱ་སམ་དུ་བསམས་ཏྗེ་ཆོས་བྱ་དགོས་པ་ལ་ཐག་བཅད་ཅིང་ཞྗེ་དམ་མང་

དུ་བྱ་སྟྗེ། སྐྗེས་རབས་ལས། ཀྱྗེ་མའོ་འཇིག་རྗེན་ཉོན་མོངས་དག །གནས་པ་མི་བརན་

དགའ་མི་འགྱུར། །ཀུ་མུ་ཏ་ཡི་དཔལ་འདི་ཡང༌། །དན་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འགྲོ་

བ་འདི་ལྟ་བུར་ནི་འཁོད་པ་ལ། །སྐྗེ་བོ་འཇིགས་པ་མྗེད་པ་ངོ་མཚར་ཀྱྗེ། །ལམ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་འཆི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བཀག །དོགས་པ་མྗེད་པར་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་

སྤོད། །ན་དང་ར་དང་འཆི་བའི་གནོད་བྱྗེད་དགྲ། །མཐུ་ཆྗེན་དགག་ཏུ་མི་ནུས་ཡོད་

བཞིན་ལ། །འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་ཉམ་ངར་ངྗེས་འགྲོ་ན། །སྗེམས་ཤྗེས་སུ་ཞིག་འདི་ལ་

དགའ་བར་སྗེམས། །ཞྗེས་དང༌། ཀཱ་ནི་ཀའི་སྤིངས་ཡིག་ལས་ཀྱང༌། འཆི་བདག་བརྗེ་

བ་མྗེད་པ་ཅན། །སྐྗེས་རལ་དོན་མྗེད་གསོད་འགྱུར་བ། །གསོད་པ་མངོན་དུ་འོང་

བཞིན་དུ། །མཁས་པ་སུ་ཞིག་བག་རྐོང་སྤོད། །དྗེའི་སད་དཔའ་ཆྗེན་བཟོད་མྗེད་
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དྗེས། །མདའ་ནི་མི་བཟད་འཆོར་མྗེད་པ། །དྗེ་ནི་ཇི་སིད་མ་འཕངས་པ། །དྗེ་སིད་རང་

གི་དོན་ལ་འབོད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་མོ།།

ནམ་འཆི་ངེས་མེད་བསམ་པ།

གཉིས་པ་ནམ་འཆི་ངྗེས་མྗེད་བསམ་པ་ནི། དྗེ་རིང་ཕན་ཆད་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་ལ་

འཆི་བ་འོང་བར་ངྗེས་ཤིང༌། དྗེའི་བར་གི་ཞག་གང་ལ་འོང་མ་ངྗེས་པས་དྗེ་རིང་ལྟ་བུ་

ལ་འཆི་མི་འཆི་གང་དུའང་ཐག་མི་ཆོད་མོད། འོན་ཀྱང་བོས་འཆི་བའི་ཕོགས་བཟུང་

ནས་དྗེ་རིང་འཆི་སམ་པའི་བོ་བསྐྗེད་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་རིང་མི་འཆི་སམ་པ་དང་ཕལ་

ཆྗེར་མི་འཆི་སམ་པ་བོས་མི་འཆི་བའི་ཕོགས་བཟུང་ན་ཚེ་འདིར་སོད་པའི་གྲབས་

བྱྗེད་བྱྗེད་ནས་འཇིག་རྗེན་ཕི་མའི་གྲབས་བྱྗེད་པ་མི་འོང་བས། དྗེའི་བར་དུ་འཆི་

བདག་གིས་བཟུང་ནས་མ་ངན་དང་བཅས་བཞིན་དུ་འཆི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཉི་མ་

རྗེ་རྗེ་བཞིན་འཆི་བའི་གྲབས་བྱས་ན་ནི་འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་གི་དོན་མང་པོ་འགྲུབ་

པས་མ་ཤི་ན་ཡང་དྗེ་བྱས་པ་ལྗེགས་ལ། ཤི༌ན་ནི་ཁྱད་པར་དུའང་དྗེ་དགོས་པ་ཡིན་

ནོ། །དཔྗེར་ན། རང་ལ་གནོད་པ་དག་པོ་བྱྗེད་པའི་དགྲ་ཆྗེན་པོ་ཞིག་དུས་འདི་ནས་

འདིའི་བར་ལ་འོང་བར་ནི་ཐག་ཆོད་ལ། ཞག་གང་ལ་འོང་མི་ཤྗེས་ན་ཞག་རྗེ་རྗེ་ནས་

དྗེའི་ཟོན་བྱ་དགོས་པ་དང་འདའོ། །ཞག་རྗེ་རྗེ་ནས་དྗེ་རིང་འཆི་སམ་པའམ་ཐ་ན་དྗེ་

རིང་ཕལ་ཆྗེར་འཆི་སམ་པ་བྱུང་ན་གང་དུ་འགྲོ་བའི་འཇིག་རྗེན་ཕི་མའི་དོན་བྱྗེད་ཅིང་

འཇིག་རྗེན་འདིའི་སོད་གྲབས་མི་བྱྗེད་ལ། བསམ་པ་དྗེ་མ་བྱུང་ན་འཇིག་རྗེན་འདིར་

སོད་པར་མཐོང་ནས་དྗེའི་གྲབས་བྱྗེད་ཀྱི། འཇིག་རྗེན་ཕི་མའི་དོན་མི་བྱྗེད་དྗེ། དཔྗེར་

ན་གནས་གཅིག་ཏུ་ཡུན་རིང་དུ་བསད་སམ་ན་དྗེའི་སོད་གྲབས་བྱྗེད་པ་དང༌། དྗེར་མི་
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སོད་པར་གཞན་དུ་འགྲོ་སམ་ན་གང་དུ་འགྲོ་བའི་གྲབས་བྱྗེད་པ་བཞིན་ནོ།།

དྗེས་ན་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་ནས་འཆི་སམ་པའི་བོ་བསྐྗེད་དགོས་སོ། །འདི་ལ་གསུམ་

ལས། འཛམ་བུ་གིང་པའི་ཚེ་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་པ་བསམ་པ་ནི། སྤིར་སྒ་མི་སན་པའི་ཚེ་

ནི་ངྗེས་ཀྱི། གཞན་རྣམས་རང་རང་གི་ཚེ་ཚད་ཐུབ་པའི་ངྗེས་པ་མྗེད་ནའང་ཕལ་ཆྗེར་

ངྗེས་པ་མང་ལ། འཛམ་བུ་གིང་པའི་ཚེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་ངྗེས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དང་པོ་ནི་ཚེ་ལོ་

དཔག་ཏུ་མྗེད་པའང་བྱུང་ལ། ད་གདོད་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ལ་རིང་མཐའ་བྱྗེད་དགོས་

ཤིང་། ད་ལྟ་ཡང་རན་གཞོན་བར་མ་གང་ལ་འཆི་མ་ངྗེས་པར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་

ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས། འདི་ན་མ་ངྗེས་ཐ་མར་ནི། །ལོ་བཅུ་དང་པོ་དཔག་ཏུ་

མྗེད། །ཅྗེས་དང༌། ཚོམས་ལས། སྔ་དོ་སྐྗེ་བོ་མང་མཐོང་བ། །ཕི་དོ་ཁ་ཅིག་མཐོང་མི་

འགྱུར། །ཕི་དོ་སྐྗེ་བོ་མང་མཐོང་བ། །སྔ་དོ་ཁ་ཅིག་མཐོང་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། 

སྐྗེས་པ་བུད་མྗེད་མང་པོ་དང༌། །དར་ལ་བབ་པའང་འཆི་འགྱུར་ན། །དྗེ་ལ་མི་འདི་

གཞོན་ཞྗེས་ཏྗེ། །གསོན་པའི་གདྗེང་དོད་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཁ་ཅིག་མངལ་དུ་འཆི་བར་

འགྱུར། །དྗེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་བཙས་པའི་སར། །དྗེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་གོག་ཙམ་ན། །དྗེ་

བཞིན་ཁ་ཅིག་ཡོངས་རྒྱུག་ན། །ལ་ལ་རན་དང་ལ་ལ་གཞོན། །ལ་ལ་དར་ལ་བབ་པའི་

མི། །རིམ་གིས་རབ་ཏུ་འགྲོ་འགྱུར་ཏྗེ། །འབས་བུ་སྨིན་པ་ལྟུང་བ་བཞིན། །ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། བ་མའམ་གྲོགས་ལ་སོགས་པ་ཚེའི་མཐར་མ་ཕིན་པར་གོ་བུར་དུ་ཕི་

དང་ནང་གི་འཆི་རྐྗེན་གིས་བསམ་པ་མ་རོགས་པར་ཤི་བ་མཐོང་ངམ་ཐོས་པ་རྣམས་

ཡིད་ལ་བྱས་ལ། བདག་ཀྱང་ངྗེས་པར་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཅན་ནོ་སམ་དུ་ཡང་དང་ཡང་

དུ་བསམས་ལ་འཆི་བའི་བོ་ཅི་སྐྗེ་བྱའོ།།
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འཆི་རྐྗེན་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་གསོན་རྐྗེན་ཉུང་བ་བསམ་པ་ནི། སོག་འདི་ལ་

སྗེམས་ཡོད་པའི་གནོད་པ་དང་སྗེམས་མྗེད་པའི་གནོད་པ་མང་སྟྗེ། འདི་ལྟར་མི་དང་

མི་མ་ཡིན་པ་གདོན་གི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པ་དུ་མར་འཚེ་བ་དང་། 

དུད་འགྲོའི་རིགས་ལུས་དང་སོག་ལ་གནོད་པ་བྱྗེད་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་དྗེ་དག་གིས་ཇི་

ལྟར་འཚེ་བའི་ཚུལ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ནང་གི་ནད་རྣམས་དང་ཕི་རོལ་གི་འབྱུང་བ་

རྣམས་ཀྱི་གནོད་པ་འབབ་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཀྱང་ཞིབ་ཏུ་བསམ་མོ། །གཞན་ཡང་རང་

གི་ལུས་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་གྲུབ་དགོས་ལ། དྗེ་དག་ཀྱང་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་

གནོད་པ་བྱྗེད་པས་འབྱུང་བའི་ཁམས་རྣམས་ཆ་མ་སོམས་པར་འཕྗེལ་འགྲིབ་ཏུ་གྱུར་

པ་ན་ནད་བསྐྗེད་དྗེ་སོག་འཕྲོག་པས་གནོད་པ་དྗེ་དག་ནི་རང་དང་ལྷན་སྐྗེས་སུ་ཡོད་

པས་ལུས་སོག་ལ་ཡིད་བརན་དུ་མྗེད་དོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་འདས་ཆྗེན་ལས། འཆི་བའི་

འདུ་ཤྗེས་ནི་སོག་འདི་རག་ཏུ་དགྲ་སང་བ་དུ་མས་བསྐོར་ཏྗེ་སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེར་ཉམས་

པར་བྱྗེད་ཀྱི་འཕྗེལ་བར་བྱྗེད་པ་ནི་གང་ཡང་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་དང༌། རིན་ཆྗེན་ཕྲྗེང་བ་

ལས་ཀྱང༌། འཆི་བདག་རྐྗེན་གི་ནང་གནས་པ། །རླུང་དམར་ནང་འདུག་མར་མྗེ་

བཞིན། །ཞྗེས་དང༌། བཤྗེས་སྤིངས་ལས་ཀྱང༌། ཚེ་ནི་གནོད་མང་རླུང་གིས་བཏབ་པ་

ཡི། །ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བས་ཀྱང་མི་རག་ན། །དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་གཉིད་ཀྱིས་

ལོག་པ་ལས། །སད་ཁོམ་གང་ལགས་དྗེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆྗེ། །ཞྗེས་དང༌། བཞི་བརྒྱ་པ་

ལས་ཀྱང༌། ནུས་པ་མྗེད་པས་འབྱུང་ཀུན་ལ། །ཚོགས་པ་ཞྗེས་བྱ་སྐྗེ་འགྱུར་

ཏྗེ། །འགལ་བ་རྣམས་ལ་བདྗེ་འོ་ཞྗེས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའང་མི་རིགས་སོ། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །སིགས་མ་ལྔ་ཤིན་ཏུ་བདོ་བའི་དུས་ཡིན་པས་ཚེ་རིང་དུ་གནས་པའི་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ལས་བཟང་པོ་མཐུ་ཆྗེན་བསགས་པ་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བ་དང༌། ཁ་ཟས་ལ་སོགས་

པའི་སྨན་རྣམས་ཀྱང་མཐུ་ཆུང་བས་ནད་འཇོམས་པའི་སྟོབས་ཆུང་ཞིང༌། ལོངས་

སྤད་པ་རྣམས་ཀྱང་བདྗེ་བར་ཞུ་ནས་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཆྗེན་པོ་རྣམས་རྒྱས་པར་

འགྱུར་བའི་མཐུ་བི་བས་བདྗེ་བར་འཇུ་དཀའ་ཞིང་ཞུ་བས་ཀྱང་ཕན་འདོགས་པ་ཆུང་

བ་དང༌། ཚོགས་ཀྱི་བསགས་རྒྱབ་ཆུང་ཞིང་ཉྗེས་སྤོད་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བས་བཟས་བརོད་

ལ་སོགས་པ་ཡང་མཐུ་ཆུང་བར་སོང ་ནས་ཚེ ་བསིང ་བ་སོགས་ཤིན ་ཏུ ་

དཀའོ། །གསོན་རྐྗེན་རྣམས་ཀྱང་འཆི་རྐྗེན་དུ་མ་གྱུར་པ་མྗེད་དྗེ། མི་འཆི་བའི་ཕིར་དུ་

ནི་བཟའ་བཏུང་དང་གནས་ཁང་དང་གྲོགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འཚོལ་ལ། དྗེ་དག་

ཀྱང་བཟའ་བཏུང་ཧ་ཅང་མངས་པ་དང་ཧ་ཅང་ཉུངས་པ་དང་མི་འཕྲོད་པ་ལོངས་སྤད་

པ་སོགས་དང༌། གནས་ཁང་རིབ་པ་དང་མཛའ་བོས་བསླུས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་

ནས་འཆི་བའི་རྐྗེན་དུ་འགྱུར་བས་ན་འཆི་བའི་རྐྗེན་དུ་མ་སོང་བའི་གསོན་པའི་རྐྗེན་

མི་སྣང་ངོ་། །གཞན་ཡང་གསོན་པ་ཉིད་འཆི་བའི་དོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་པས། གསོན་

པའི་རྐྗེན་མང་ཡང་དྗེ་ལ་ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་སྟྗེ། རིན་ཆྗེན་ཕྲྗེང་བ་ལས། འཆི་བའི་

རྐྗེན་ནི་མང་བ་སྟྗེ། །གསོན་པ་ཡི་ནི་ཉུང་ཟད་ཅིག །དྗེ་དག་རྣམས་ཀྱང་འཆི་བའི་

ཡང༌། །དྗེ་བས་རག་ཏུ་ཆོས་མཛོད་ཅིག །ཅྗེས་གསུངས་སོ།།

ལུས་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བས་ན་ནམ་འཆི་ངྗེས་མྗེད་བསམ་པ་ནི། ལུས་ཆུའི་དབུ་

བ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བས་ན་གནོད་པ་ཆྗེན་པོ་མི་དགོས་པར་ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལྟ་

བུའི་གནོད་པ་ལ་སད་བཏགས་ནས་ཀྱང་སོག་འཇིག་པར་འགྱུར་བས་ན། འཆི་རྐྗེན་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཞོམ་པར་ཡང་ཤིན་ཏུ་ས་བ་ཡིན་ཏྗེ། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། ས་དང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཉི་མ་བདུན། །འབར་བས་བསྗེགས་པའི་ལུས་ཅན་འདི་དག་

ཀྱང༌། །ཐལ་བ་ཡང་ནི་ལུས་པར་མི་འགྱུར་ན། །ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་མི་ལྟ་སྨོས་ཅི་

འཚལ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་བསམས་པའི་མཐར་འཆི་བདག་གིས་ལུས་སོག་ནམ་འཇོམས་ངྗེས་པ་

མི་སྣང་བས། ལོང་ཡོད་མི་བྱ་བར་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ཆོས་བྱ་བར་ཐག་གཅོད་པའི་ཞྗེ་

དམ་མང་དུ་བྱ་སྟྗེ། ཀཱ་ནི་ཀའི་སྤིངས་ཡིག་ལས། འཆི་བདག་སུ་དང་མི་བཤྗེས་

པ། །གོ་བུར་དག་ཏུ་འབབ་འགྱུར་བས། །སང་དག་བྱ་ཞྗེས་མ་གཞྗེས་པར། །དམ་པའི་

ཆོས་ལ་བསྙུར་ཏྗེ་མཛོད། །འདི་སང་དྗེང་ནི་འདི་བྱ་ཞྗེས། །བྱ་བ་མི་ལ་བཟང་པོ་

མིན། །ནམ་ཞིག་ཁྱོད་ནི་མྗེད་འགྱུར་བའི། །སང་དྗེ་གདོན་མི་ཟ་བར་འོང༌། །ཞྗེས་

དང༌། རྣལ་འབྱོར་གི་དབང་ཕྱུག་ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཨཱ་ནན་ཏས་ཀྱང༌། ས་བདག་ཇི་

ལྟར་གཡར་པོའི་ལུས། །ནད་མྗེད་རྒུད་མྗེད་བདྗེར་གནས་པ། །དྗེ་ཉིད་ཚེ་ན་སིང་པོ་

བང༌། །ན་འཆི་རྒུད་པས་འཇིགས་མྗེད་བགི། །གང་ཚེ་ན་རས་རྒུད་སོགས་ན། །དན་

ཡང་དྗེ་ཚེ་ཅི་བགིར་མཆིས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ར་བ་གསུམ་ལས་ཀྱང་

གལ་ཆྗེ་ཤོས་ནམ་འཆི་ངྗེས་མྗེད་བསམས་ནས་བོ་སྣ་འགྱུར་བ་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་

འབད་པར་བྱའོ།།

འཆི་བའི་ཚེ་ཆོས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་པ་བསམ་པ།

གསུམ་པ་འཆི་བའི་ཚེ་ཆོས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཕན་པ་

བསམ་པ་གསུམ་ནི། དྗེ་ལྟར་འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་དགོས་བར་མཐོང་བ་ན། དྗེའི་

ཚེ་གཉྗེན་ནམ་བཤྗེས་ཇི་ལྟར་བརྗེ་ཞིང་གདུང་བ་ཆྗེ་བས་མཐའ་བསྐོར་ཡང་གཅིག་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཀྱང་འཁིད་ས་མྗེད། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ནོར་གི་ཕུང་པོ་ཇི་སྗེད་ཡོད་ཀྱང་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་

ཞིག་ཀྱང་འཁྱྗེར་དུ་མྗེད་དྗེ། ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཤ་རུས་ཀྱང་འདོར་ན་གཞན་ལྟ་ཅི་

སྨོས། དྗེས་ན་ཚེ་འདིའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བདག་འདོར་ལ། 

བདག་གིས་ཀྱང་འདི་དག་དོར་ནས་འཇིག་རྗེན་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་ཞིག་ངྗེས་པར་འོང༌། 

དྗེ་ཡང་དྗེ་རིང་འོང་སམ་དུ་བསམས་ལ། དྗེའི་དུས་སུ་ནི་ཆོས་འབའ་ཞིག་སྐབས་དང་

མགོན་དང་དཔུང་གཉྗེན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་བསམ་པར་བྱ་སྟྗེ། ཀཱ་ནི་ཀའི་སྤིངས་ཡིག་

ལས། རྣམ་སྨིན་འབྱིན་པ་སྔོན་ལས་ཀྱིས། །ཁྱོད་ནི་ཡོངས་སུ་བཏང་གྱུར་པ། །གསར་

པའི་ལས་དང་རྗེས་འབྗེལ་ཞིང༌། །འཆི་བདག་གིས་ནི་དངས་པ་ན། །དགྗེ་དང་སིག་པ་

མ་གཏོགས་པར། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཕིར་ལོག་ནས། །འགའ་ཡང་ཁྱོད་རྗེས་མི་

འབང་བར། །མཁྱྗེན་པར་མཛོད་ལ་ལྗེགས་པར་སྤོད། །ཅྗེས་པ་དང༌། ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་

ཏྲས་ཀྱང༌། ལྷ་གཅིག་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་འབྱོར་ཀྱང༌། །གཤྗེགས་ནས་འཇིག་རྗེན་གཞན་

བཞུད་ཚེ། །མ་ངམ་ཐང་ལ་དགྲས་བཅོམ་ལྟར། །གཅིག་པུ་སས་མྗེད་བཙུན་མོ་

མིན། །ན་བཟའ་མ་མཆིས་བཤྗེས་མ་མཆིས། །རྒྱལ་སིད་མ་མཆིས་ཁབ་མ་

མཆིས། །དཔག་མྗེད་མཐུ་དཔུང་མངའ་ལགས་ཀྱང༌། །གཟིགས་སུ་མ་མཆིས་

གསན་མ་མཆིས། །གཅིག་ཙམ་ཉིད་ཅིག་ཕི་ཐག་གིས། །རྗེས་སུ་འབང་བའང་མི་

མངའ་འོ། །མདོར་ན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཙམ་ཡང༌། །དྗེ་ཚེ་མྗེད་ན་གཞན་ཅི་སྨོས། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

དྗེ་ལྟར་དལ་བ་དོན་ཆྗེ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བ་དང་རྗེད་པར་དཀའ་ཡང་ཤིན་

ཏུ་འཇིག་ས་བའི་འཆི་བ་དན་པ་བསམས་ནས། འཇིག་རྗེན་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ཀྱི་གཏན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བདྗེ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་མི་བྱྗེད་ན། མ་ཤི་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་བདྗེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་

སྗེལ་བ་ལ་ནི་མི་བས་དུད་འགྲོ་རླབས་ཆྗེ་བ་ཡོད་པས་ན་དྗེ་དག་ལས་ཁྱད་ཞུགས་

པའི་སྤོད་པ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་བདྗེ་འགྲོའི་རྗེན་རྗེད་ཀྱང་མ་རྗེད་པ་དང་འད་

སྟྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། ཕྱུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ནའང་མི་དཀོན་པའི། །མནོག་ཆུང་གང་

ཡིན་དྗེ་དོན་དུ། །དལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་རྗེད་དཀའ་འདི། །ལས་ཀྱིས་མནར་བ་

རྣམས་ཀྱི་བཅོམ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་སྐྗེ་དཀའ་སྗེ་བྱུང་ཡང་ལམ་

གི་གཞི་ཡིན་པས་འབད་དགོས་ཏྗེ། པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། ངྗེད་ཀྱི་སྣང་སྗེལ་མི་རག་

པ་བསྒོམ་པ་འདི་རང་ཡིན་ཏྗེ་ཉྗེ་འབྗེལ་དང་ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་པ་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་

ཀུན་བསལ་ནས་རང་གཅིག་པུ་གཉིས་སུ་མྗེད་པར་ཚེ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕད་ཀྱིས་འགྲོ་བར་

ཤྗེས་ནས་ཆོས་མིན་པ་ཅིས་ཀྱང་བྱར་མྗེད་སམ་ནས་ཚེ་འདི་ལ་མ་ཆགས་པ་ཞིག་

གདོད་འོང༌། འདི་བོ་ལ༌མ་སྐྗེས་ཀྱི་བར་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལམ་འགགས་ནས་

འདུག་པ་ཡིན་གསུང༌། དོལ་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། ཞར་ལ་ཚོགས་གསོག་པ་དང་སྒིབ་

པ་སྦྱོང༌། ལྷ་དང་བ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས་ཤིང་རུས་ཤིང་དང་བཅས་ནས་ནན་

ཏན་གིས་བསམས་ན། ལོ་བརྒྱར་ཡང་མི་སྐྗེ་སམ་པ་ཞིག་ཀྱང་འདུས་བྱས་སོ་ན་མི་

སོད་པས་ཅི་ཞིག་ལྟར་ལ་སྐྗེ་བ་ཡིན་གསུང་ངོ་། །ཀ་མ་བ་ལ་དམིགས་པ་སོ་བར་

ཞུས་ཙ༌ན་སྔ་མ་སྐོར་སྐད། འཕྲོ་ནས་ཞུས་ཙ༌ན་འཕྲོ་ཡྗེ་མ་ཐོད་པ་ཞྗེས་གསུང་ལོ། དྗེ་

ལྟར་ན་བོས་ལོགས་ན་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་བསྒོམ་ཞིང་། མ་ལོགས་ན་ར་བ་གསུམ་

ལ་རྒྱུ་མཚན་དགུ་ཇི་ལྟར་འཚམ་པ་རྗེ་བཟུང་ལ། གསོད་སར་འཁིད་པ་ལ་རྒྱན་

བཏགས་པ་ལྟར་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་རྣམས་ལས་ཡིད་མ་ལོག་གི་བར་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །བཤྗེས་གཉྗེན་བསྟྗེན་པ་དང་དལ་འབྱོར་དང་མི་རག་པའི་སྐོར་

རྣམས་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་ག་ན་འདུག་ཀྱང་སྐབས་དྗེ་དང་དྗེའི་

ཉམས་ལྗེན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་བསྐངས་ན་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་རྣམས་བདྗེ་

བག་ཏུ་རྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

འཇིག་རེན་ཕི་མར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་འགོ་བ་གཉིས་ཀི་བདེ་སྡུག་བསམ་པ།

གཉིས་པ་འཇིག་རྗེན་ཕི་མར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་གཉིས་ཀྱི་བདྗེ་སྡུག་

བསམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་མྱུར་དུ་འཆི་བར་ནི་ངྗེས་པས་ཚེ་འདིར་ནི་བསད་ལོང་མྗེད་ལ། 

ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ཡང་མྗེད་དྗེ་མི་འགྲོ་བར་སྐྗེ་བ་བང་དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་འགྲོ་བ་

གཉིས་ལས་གཞན་དུ་སྐྗེ༌ས་མྗེད་པས་བདྗེ་འགྲོའམ་ངན་འགྲོར་སྐྗེ་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་

དག་ཏུ་སྐྗེ་བ་ལ་རང་དབང་ནི་མྗེད་པས་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ལས་དཀར་ནག་གིས་ཇི་ལྟར་འཕངས་པ་བཞིན་དུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ན་

བདག་ངན་སོང་དུ་སྐྗེས་ན་ཇི་འད་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སམ་དུ་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་

བསམ་པར་བྱ་སྟྗེ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། རབ་ཏུ་ཚ་ཞིང་གྲང་བ་ཡི། །དམལ་བ་ཉི་

མ་གཅིག་བཞིན་དན། །བཀྲྗེས་སྐོམ་དག་གིས་རིད་པ་ཡི། །ཡི་དྭགས་དག་ཀྱང་དན་

པར་བྱ། །རྨོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་མང་བའི། །བྱོལ་སོང་བལྟ་ཞིང་དན་པར་

བྱ། །དྗེའི་རྒྱུ་རྣམ་སང་བདྗེ་རྒྱུ་སྤད། །ཐོབ་དཀའ་འཛམ་གིང་མི་ཡི་ལུས། །དྗེ་ཐོབ་

དུས་སུ་ངན་སོང་རྒྱུ། །རབ་ཏུ་བསྒིམས་ཏྗེ་གཅད་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་ལ་འཁོར་བ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་

གནད་ཆྗེ་སྟྗེ། འདི་ལྟར་རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་གི་མཚོར་ལྷུང་བའི་ཚུལ་བསམས་ན་ནི་



  136  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཡིད་འབྱུང་བས་ང་རྒྱལ་དང་དྗེགས་པ་བཟོག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དྗེ་མི་དགྗེ་བའི་

འབས་བུར་མཐོང་ནས་སིག་ལྟུང་ལ་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་འཛེམ་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མི་

འདོད་པས་ནི་བདྗེ་བ་འདོད་ལ་དྗེ་ཡང་དགྗེ་བའི་འབས་བུར་མཐོང་ནས་དགྗེ་བ་

བསྒྲུབ་པ་ལ་དགའ་བ་དང༌། རང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་གཞན་ལ་ཡང་སིང་རྗེ་སྐྗེ་

བ་དང་། འཁོར་བ་ལས་ཡིད་བྱུང་ནས་ཐར་པ་ལ་དོན་གཉྗེར་སྐྗེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་

གིས་འཇིགས་ནས་སྐབས་འགྲོ་ཤུགས་དག་པ་སོགས་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་དུ་མ་

ཞིག་འདུས་པའི་སོམ་ཆྗེན་པོའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་སྤོད་འཇུག་ལས། སྡུག་བསྔལ་མྗེད་

པར་ངྗེས་འབྱུང་མྗེད། །དྗེ་བས་སྗེམས་ཁྱོད་བརན་པར་མནོས། །ཞྗེས་དང༌། གཞན་

ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཡོན་ཏན་ནི། །སྐོ་བས་དྗེགས་པ་སྗེལ་བར་བྱྗེད། །འཁོར་བ་པ་ལ་

སིང་རྗེ་སྐྗེ། །སིག་ལ་འཛེམ་ཞིང་དགྗེ་ལ་དགའ། །ཞྗེས་དང༌། བདག་ནི་འཇིགས་པས་

རྣམ་སྐྲག་ནས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་བདག་ཉིད་འབུལ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །སྡུག་བསྔལ་གི་ཡོན་ཏན་དྗེ་རྣམས་སྤོད་འཇུག་ཏུ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བྱུང་བའི་སྡུག་

བསྔལ་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་མོད། འོན་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་མོང་བར་འགྱུར་

བ་ལ་ཡང་འད་བ་ཡིན་ནོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། དམལ་བ་དང༌། དུད་

འགྲོ་དང༌། ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའོ།།

དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ།

དང་པོ་ལ་བཞི། སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆྗེན་པོ་དང༌། ཉྗེ་འཁོར་བའི་དམལ་བ་

དང༌། གྲང་བའི་དམལ་བ་དང༌། ཉི་ཚེ་བའི་དམལ་བའོ། །
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དང་པོ་ནི། འདི་ནས་དཔག་ཚད་སུམ་ཁི་ཉིས་སྟོང་གི་འོག་ན་ཡང་སོས་ཡོད་ལ། 

དྗེ་ནས་དཔག་ཚད་བཞི་སྟོང་བཞི་སྟོང་གིས་ཆོད་པ་ན་གཞན་བདུན་ཡོད་དོ། །དྗེ་ལྟར་

བརྒྱད་ལས། 

དང་པོ་ཡང་སོས་ན་ནི། སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་ཕན་ཚུན་འདུས་ནས་ལས་ཀྱི་

དབང་གིས་བྱུང་བའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་རིམ་གིས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཅིག་ལ་

གཅིག་སྣུན་པར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ནས་བརྒྱལ་ཏྗེ་ས་ལ་འགྗེལ་བ་དང་ནམ་མཁའ་ལས་

ཁྱྗེད་རྣམས་ཡང་སོས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅྗེས་པའི་སྒ་འབྱུང་ངོ་། །དྗེ་ནས་ཡང་ལངས་ཏྗེ་

སྔར་ལྟར་སྣུན་པར་བྱྗེད་པས་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཉམས་སུ་མོང་བར་

འགྱུར་རོ། །

ཐིག་ནག་ན་ནི། སྗེམས་ཅན་དྗེར་སྐྗེས་པ་རྣམས་དམལ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་ཟུར་

བཞིའམ་ཟུར་བརྒྱད་དམ་ཆར་གསྗེ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དུ་མར་ཐིག་ནག་པོས་

བཅལ་ནས་ཐིག་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་དྗེ་ལྟར་མཚོན་གིས་གཤྗེག་ཅིང་འཇོག་པར་བྱྗེད་

པའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །

བསྡུས་འཇོམས་ན་ནི། སྗེམས་ཅན་དྗེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཤིང་འཚོགས་

པའི་ཚེ་དམལ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་ལགས་ཀྱི་རི་རའི་གདོང་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་

འཚང་བར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ནས་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་རི་དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་འཚིར་ལ། དྗེའི་ཚེ་སྒོ་

ཐམས་ཅད་ནས་ཁག་གི་ཀླུང་རབ་ཏུ་འབབ་བོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ལུག་དང་ར་དང་གང་པོ་

ཆྗེ་དང་སྗེང་གྗེ་དང་སྟག་གི་གདོང་པ་ལྟ་བུས་ཀྱང་འཚིར་བར་བྱྗེད་དོ། །ཡང་འདུས་

པ་ན་ལགས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ཆྗེན་པོའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་བུར་ཤིང་འཚིར་བ་བཞིན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དུ་འཚིར་རོ། །དྗེ་ནས་ཡང་འདུས་པ་ན་སྟྗེང་ནས་ལགས་ཀྱི་ཕ་བོང་ཆྗེན་པོ་ལྷུང་ནས་

ལགས་ཀྱི༌ས་གཞི་ལ་གཅོད་པ་དང་འབྱྗེད་པ་དང་བརྡུང་བ་དང་དམལ་བར་བྱྗེད་

དོ། །དྗེ་དག་གི་ཚེ་ཡང་ཁག་གི་ཀླུང་རབ་ཏུ་འབབ་བོ། །

ངུ་འབོད་ན་ནི། སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་གནས་འཚོལ་ཞིང་ལགས་ཀྱི་ཁང་པའི་ནང་

དུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་དོ། །ཞུགས་པ་དང་མྗེ་ཀུན་ཏུ་འབར་བས་སྗེག་པར་བྱྗེད་དོ། །

ངུ་འབོད་ཆྗེན་པོ་ན་ནི། སྔ་མ་དང་འད་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ལགས་ཁང་ཉིས་

རིམ་དུ་ཡོད་དོ།།

ཚ་བ་ན་ནི། སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་དམལ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་ལགས་ཟངས་དཔག་

ཚད་དུ་མ་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཚ་ཞིང་འབར་བའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་བསྐོལ་ཏྗེ་ཉ་བཞིན་

དུ་བསྗེག་པ་དང༌། ལགས་ཀྱི་གསལ་ཤིང་རབ་ཏུ་འབར་བས་འཕོངས་ནས་ཕུག་སྟྗེ་

སྤི་བོར་འབྱིན་པ་དང་ཁ་དང་མིག་དང་སྣ་དང་རྣ་བའི་བུ་ག་གཉིས་གཉིས་དང་བ་སྤུའི་

ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་ནས་མྗེ་ལྗེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་འབྱུང་བ་དང༌། ལགས་ཀྱི་ས་གཞི་

རབ་ཏུ་འབར་བ་ལ་གན་རྐལ་ལམ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བཞག་སྟྗེ། ལགས་ཀྱི་ཐོ་བ་ཚ་ཞིང་རབ་

ཏུ་འབར་བས་བརྡུང་ཞིང་དམལ་བར་བྱྗེད་དོ། །

རབ་ཏུ་ཚ་བ་ན་ནི། ལགས་ཀྱི་གསལ་ཤིང་རྗེ་གསུམ་པ་འཕོངས་སུ་བཅུག་

ནས་རྗེ་མོ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཕྲག་པ་གཉིས་དང་དབུས་མ་སྤི་བོ་ནས་འབྱིན་

ནོ། །དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ཁ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་རྣམས་སུ་མྗེ་ལྗེ་འབར་བ་འབྱུང་

ངོ་། །ལགས་གྗེབས་པ་ཚ་ཞིང་རབ་ཏུ་འབར་བས་ལུས་ཡོངས་སུ་དཀྲི་བ་དང་ལགས་

ཟངས་ཆྗེན་པོ་འགྱུར་བྱྗེད་བསྐོལ་བས་གང་ཞིང་ཀུན་ཏུ་འབར་བའི་ནང་དུ་སྤིའུ་
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ཚུགས་སུ་བཅུག་ནས་བསྐོལ་བ་ན་སྟྗེང་འོག་དང་ཐད་ཀ་རྣམས་སུ་འགྲོའ།ོ །དྗེའི་ཚེ་

པགས་པ་དང་ཤ་ཁག་རྣམས་ཞིག་ནས་ཀྗེང་རུས་འབའ་ཞིག་ལུས་པའི་ཚེ་ཡང་ཕིར་

ཕྱུང་ནས་ལགས་ཀྱི༌ས་གཞི་ལ་འགྲྗེམ་མོ། །དྗེ་ནས་པགས་པ་དང་ཤ་ཁག་སྐྗེས་པ་

དང་ཡང་ནང་དུ་འཇུག་གོ །ལྷག་མ་གཞན་ནི་ཚ་བ་དང་འདའོ། །

མནར་མྗེད་ན་ནི། ཤར་ཕོགས་ནས་ས་གཞི་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཡོད་པ་

ཀུན་ཏུ་འབར་ཞིང་མཆྗེད་པ་ལས། མྗེ་འབར་བའི་ཤུགས་འོངས་ཏྗེ་དྗེས་སྗེམས་ཅན་

དྗེ་དག་གི་པགས་པ་དང་ཤ་དང་རྒྱུས་པ་དང་རུས་པ་རྣམས་རིམ་གིས་བཤིག་ནས་

རྐང་ལ་ཐུག་པར་བྱྗེད་དྗེ། མར་མྗེའི་སིང་པོ་བཞིན་དུ་ལུས་ཐམས་ཅད་མྗེ་ལྗེ་འབར་

བས་ཁྱབ་པར་འདུག་གོ །ཕོགས་གཞན་གསུམ་ཡང་དྗེ་དང་འད་སྟྗེ་ཕོགས་བཞི་ནས་

མྗེ་འོངས་པ་དྗེར་འདྗེས་པས་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་བར་མ་ཆད་པས་ཉམ་ཐག་པའི་

སྐད་འབྱིན་པས་སྗེམས་ཅན་དུ་ཤྗེས་པ་ཙམ་མོ། །ཡང་ལགས་ཀྱི་ཞིབ་མའི་ནང་དུ་

ལགས་ཀྱི་མདག་མ་རབ་ཏུ་འབར་བ་དག་འཁབ་ཏུ་འཇུག་གོ །ལགས་ཀྱི་ས་གཞིར་

ལགས་ཀྱི་རི་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ལ་འབབ་འཛེག་བྱྗེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཡང་ཁ་ནས་ལྗེ་

ཕྱུང་སྟྗེ་ལགས་ཀྱི་ཕུར་པ་བརྒྱས་བརྒྱངས་ནས་གང་གི་ཀོ་བ་ལ་བྱྗེད་པ་བཞིན་དུ་

ཐང་བཅད་དྗེ་གཉྗེར་མ་དང་ཁམ་ཁུམ་མྗེད་པར་བྱྗེད་དོ། །ཡང་ལགས་ཀྱི༌ས་གཞི་ལ་

གན་རྐལ་དུ་བཞག་ནས་ལགས་ཀྱི་འབྱྗེད་སྤད་ཀྱིས་ཁ་ཕྗེ་ནས་ལགས་ཀྱི་ཐུ་ལུམ་

འབར་བ་ཁར་འཇུག་པ་དང་ཟངས་བསྐོལ་བ་ཁར་བླུགས་ནས་ཁ་དང་ལོག་མ་དང་རྒྱུ་

མ་རྣམས་ཚིག་ནས་རོ་སྨད་ནས་འབྱུང་ངོ་། །ལྷག་མ་གཞན་ནི་རབ་ཏུ་ཚ་བ་བཞིན་

ནོ། །དྗེ་དག་ནི་གནོད་པ་རགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། གཞན་ཡང་གནོད་པ་མང་པོ་སྣ་
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ཚོགས་པ་རྣམས་ཡོད་དྗེ། ཅི་ཙམ་ན་གནས་པའི་གནས་ཀྱི་ཚད་དང་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་

དག་ནི་སའི་དངོས་གཞི་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་བིས་པའོ།།

སྡུག་བསྔལ་དྗེ་རྣམས་ཡུན་ཅི་ཙམ་དུ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ནི། བཤྗེས་སྤིངས་

ལས། དྗེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ལོ། །བྱྗེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་ཉམས་སུ་མོང་

ཡང་ནི། །ཇི་སིད་མི་དགྗེ་དྗེ་ཟད་མ་གྱུར་པ། །དྗེ་སིད་སོག་དང་འབལ་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་དྗེ་རྣམས་མོང་བའི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མ་ཟད་

པ་དྗེ་སིད་དུ་མོང་དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་མི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ་རྒྱལ་ཆྗེན་རིགས་

བཞི་པའི་ཞག་གཅིག །དྗེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟ་བ། དྗེ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོར་བྱས་པའི་ལོ་ལྔ་

བརྒྱ་ནི་རྒྱལ་ཆྗེན་རིས་བཞི་པའི་ཚེ་ཚད་ཡིན་ལ། དྗེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞག་གཅིག་དང་

དྗེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟ་བ་དང་དྗེ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོར་བྱས་པའི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ནི་དམལ་བ་ཡང་

སོས་པའི་ཚེ་ཚད་དོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་མི་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉིས་བརྒྱ་དང་བཞི་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་བརྒྱ་དང་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་

བྱྗེད་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཞག་གཅིག་ཡིན་ལ། ཚེའི་ཚད་ནི་ལྷའི་ལོ་

སྟོང་དང་ཉིས་སྟོང་དང་བཞི་སྟོང་དང་བརྒྱད་སྟོང་དང་ཁི་དྲུག་སྟོང་ཐུབ་བོ། །དྗེ་དག་

ནི་རིམ་པ་ལྟར་ཐིག་ནག་ནས་ཚ་བའི་བར་གི་ཞག་རྗེ་རྗེར་བྱས་པའི་རང་ལོ་སྟོང་

ནས་ཁི་དྲུག་སྟོང་གི་བར་ཐུབ་སྟྗེ། མཛོད་ལས། མི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ། །འདོད་

པ་དག་གི་ལྷ་རྣམས་ལས། །འོག་མ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་གཅིག །གོང་མ་གཉིས་ཀ་

ཉིས་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་དང༌། ཡང་སོས་ལ་སོགས་དྲུག་རིམ་བཞིན། །འདོད་ལྷའི་ཚེ་

དང་ཉིན་ཞག་མཉམ། །དྗེས་ན་དྗེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཚེ། །འདོད་པའི་ལྷ་དང་འད་བ་
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ཡིན། །རབ་ཏུ་ཚ་ཕྗེད་མནར་མྗེད་ནི། །བར་གི་བསྐལ་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སའི་

དངོས་གཞིར་ཡང་དྗེ་དང་འདའོ།།

ཉྗེ་འཁོར་བ་ནི། དམལ་བ་བརྒྱད་པོ་དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་རིག་ངོས་བཞི་བཞི་དང་སྒོ་

བཞི་བཞི་ཡོད་ལ། དྗེ་དག་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་ནི་ལགས་ཀྱི་ར་བས་བསྐོར་ཞིང་ར་བ་དྗེ་

ལའང་སྒོ་བཞི་བཞི་ཡོད་དོ། །སྒོ་དྗེ་རྗེ་རྗེ་ན་སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་ལྷག་པ་བཞི་བཞི་

ཡོད་དྗེ། མྗེ་མུར་གི་འོབས་དང༌། རོ་མགས་ཀྱི་འདམ་མམ་ཕི་སའི་འདམ་རོ་ལྟར་

མནམ་པ་དང༌། སྤུ་གྲིའི་ལམ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཆུ་ཀླུང་རབ་མྗེད་དོ། །

དྗེ་ལ་དང་པོ་ནི། མྗེ་མུར་པུས་ནུབ་ཙམ་ཡོད་ལ། སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་གནས་

འཚོལ་དུ་འགྲོ་བ་ན་དྗེར་རྐང་པ་བཞག་པའི་ཚེ་པགས་པ་དང་ཤ་ཁག་ཀུན་འཇིག་ལ། 

བཏྗེག་པའི་ཚེ་དྗེ་དག་སར་སྐྗེ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་ཕི་སའི་འདམ་རོ་ལྟར་མནམ་པ་ཡོད་

པ་ལ། སྗེམས་ཅན་གནས་འཚོལ་བ་དག་གིས་བརལ་བ་དང་དྗེར་འགྗེལ་ནས་མགོ་

མན་ཆད་བྱིང་སྟྗེ་འདུག་གོ །འདམ་དྗེ་ན་འབུ་མཆུ་རྣོན་ཞྗེས་བྱ་བ་ཡོད་པས་དྗེ་དག་

གིས་པགས་པ་དང་ཤ་དང་རྒྱུས་པ་དང་རུས་པ་རྣམས་འབིགས་ཤིང་རྐང་ལ་

གཏུགས་ནས་འདྲུ་བར་བྱྗེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། འདམ་དྗེ་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་སྤུ་གྲིའི་སོ་གཏམས་པའི་ལམ་

ཡོད་དྗེ། སྗེམས་ཅན་གནས་འཚོལ་བ་དག་དྗེར་སོང་བ་དང་རྐང་པ་བཞག་ན་ནི་

པགས་པ་དང་ཤ་དང་ཁག་ཀུན་གཅོད་ལ་བཏྗེག་ན་དྗེ་དག་སར་སྐྗེའོ། །དྗེ་དང་

འདབས་ཆགས་པ་ན་ནགས་ཚལ་རལ་གྲི་ལོ་མ་ཅན་ཡོད་དྗེ། སྗེམས་ཅན་གནས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འཚོལ་བ་དྗེ་དག་དྗེར་སོང་སྟྗེ་དྗེའི་གྲིབ་མ་ལ་བརྗེན་ཅིང་འཁོད་པ་ན་ཤིང་ལས་རལ་

གྲི་ལྷགས་ཏྗེ། དྗེ་དག་གིས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་འབིགས་ཤིང་རྣམ་པར་གཤྗེག་

གོ། །དྗེ་དག་དྗེར་འགྗེལ་བ་ན་ཁྱི་སྗེ་བོ་དག་འོངས་ནས་རྒྱབ་བཤུལ་ནས་འཐོག་ཅིང་

ཟའོ། །དྗེ་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་ལགས་ཀྱི་ཤིང་ཤལ་མ་ལིའི་ཚལ་ཡོད་དྗེ། 

སྗེམས་ཅན་གནས་འཚོལ་བ་དྗེ་དག་དྗེར་སོང་བ་དང་དྗེ་ལ་འཛེག་ཏུ་འཇུག་སྟྗེ་

འཛེགས་པའི་ཚེ་ནི་ཚེར་མ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཐུར་དུ་བལྟ་ལ། འབབ་པའི་ཚེ་ནི་ཁ་གྗེན་དུ་

བལྟ་བ་དྗེ་དག་གིས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་རྣམས་འབིགས་ཤིང་གཤྗེག་པར་བྱྗེད་

དོ། །དྗེ་ན་ཁྭ་ལགས་ཀྱི་མཆུ་ཅན་བྱ་བ་ཡོད་པས་དྗེས་ཕྲག་པའམ་མགོ་བོ་ལ་བསད་

ནས་མིག་འབས་འཐོག་ཅིང་ཟའོ། །དྗེ་དག་ནི་མཚོན་ཆའི་གནོད་པ་འབབ་པར་འད་

བས་གཅིག་ཏུ་བྱའོ། །

བཞི་པ་ནི། ཤལ་མ་ལི་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་ཆུ་ཀླུང་རབ་མྗེད་ཅྗེས་བྱ་བ་

འགྱུར་བྱྗེད་ཀྱི་ཆུ་བསྐོལ་བས་གང་བ་ཡོད་དྗེ། དྗེར་སྗེམས་ཅན་གནས་འཚོལ་བ་དྗེ་

དག་ལྷུང་ནས་སྟྗེང་འོག་ཏུ་འགྲོ་ཞིང་འཚེད་པ་ནི། དཔྗེར་ན། ཟངས་ཆུས་བཀང་བ་མྗེ་

ཆྗེན་པོ་སྦར་བའི་ནང་དུ་སན་མ་ལ་སོགས་པ་བླུགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཆུ་ཀླུང་དྗེའི་

འགྲམ་གཉིས་ན་སྗེམས་ཅན་ལག་ན་དབྱུག་པ་དང་མཆིལ་པ་དང་རྒྱ་བཟུང་བ་དག་

བསད་ནས་ཕིར་འབྱུང་དུ༌ཡང་མི་སྟྗེར་ལ། མཆིལ་པའམ་རྒྱས་ཕིར་ཕྱུང་ནས་ས་

གཞི་ཆྗེན་པོ་འབར་བ་ལ་གན་རྐལ་དུ་བཞག་སྟྗེ་ཅི་འདོད་ཅྗེས་འདིའོ། །དྗེ་དག་གིས་

བདག་ཅག་གིས་ཅང་ཡང་མི་ཤྗེས་ཤིང་མི་མཐོང་སྟྗེ། འོན་ཀྱང་བཀྲྗེས་སོ་སྐོམ་མོ་

ཟྗེར་བ་ན་ལགས་ཀྱི་ཐུ་ལུམ་མྗེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཁར་འཇུག་ཅིང་ཟངས་བསྐོལ་བ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཁར་ལྡུགས་སོ། །དྗེ་དག་ཀྱང་སའི་དངོས་གཞི་ལྟར་བཀོད་པ་སྟྗེ། ཉྗེ་འཁོར་བ་དང་ཉི་

ཚེ་བ་གཉིས་ལ་ཚེ་ཚད་ངྗེས་པ་མྗེད་པར་དྗེ་ལས་བཤད་དོ། །འོན་ཀྱང་ཇི་སིད་དུ་

སྡུག་བསྔལ་དྗེ་དག་མོང་བའི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མ་ཟད་པ་དྗེ་སིད་དུ་གཞི་དྗེ་དག་ལས་

ཡུན་རིང་པོར་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་རོ།།

གྲང་བའི་དམལ་བ་བརྒྱད་ནི། སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆྗེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐད་སོ་

དཔག་ཚད་ཁི་ཕྲག་རྗེའི་ཕ་རོལ་ན་ཡོད་ཅིང༌། འདི་ནས་དཔག་ཚད་སུམ་ཁི་ཉིས་སྟོང་

གི་འོག་ན་ཆུ་བུར་ཅན་ཡོད་ལ། དྗེ་ནས་དཔག་ཚད་ཉིས་སྟོང་ཉིས་སྟོང་གིས་ཆོད་པ་

ན་གཞན་བདུན་ཡོད་དོ། །དྗེ་ལ་ཆུ་བུར་ཅན་ནི། ལྷགས་པ་ཆྗེན་པོས་བཏབ་པས་

ལུས་ཐམས་ཅད་ཆུ་བུར་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་འཁུམས་པའོ། །ཆུ་བུར་རོལ་བའི་ཁྱད་པར་

ནི། ཆུ་བུར་རོལ་བ་བཞིན་དུ་འཁུམས་པའོ། །སོ་ཐམ་ཐམ་པ་དང༌། ཀྱི་ཧུད་ཟྗེར་བ་

དང༌། ཨ་ཆུ་ཟྗེར་བ་ནི། ཚིག་འདོན་ལུགས་ལས་བཏགས་པའོ། །ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་

ནི། ལྷགས་པ་ཆྗེན་པོས་བཏབ་པས་ཁ་དོག་སྔོ་ཞིང་ཁ་ལྔའམ་དྲུག་ཏུ་གས་པའོ། །པདྨ་

ལྟར་གས་པའི་ཁྱད་པར་ནི། སྔོན་པོ་ལས་འདས་ནས་དམར་བར་གྱུར་ཏྗེ་ཁ་བཅུའམ་

དྗེ་ལས་མང་བར་གས་པའོ། །པདྨ་ལྟར་གས་པ་ཆྗེན་པོའི་ཁྱད་པར་ནི། པགས་པ་

ཤིན་ཏུ་དམར་བར་གྱུར་ནས་ཁ་བརྒྱའམ་དྗེ་ལས་མང་བར་ཡང་གས་པའོ། །དྗེ་དག་

གི་གོ་རིམ་དང་གནས་ཀྱི་ཚད་དང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ནི་སའི་དངོས་གཞི་ཇི་བཞིན་

ནོ། །སྐྗེས་རབས་ལས། མྗེད་པར་ལྟ་བ་ཚེ་རབས་ཕི་མ་ལ། །གནས་པ་དྗེ་ན་མུན་

ནག་རླུང་གྲང་ལྡང༌། །དྗེས་ནི་རུས་པའང་འཇིག་པའི་ནད་སོང་ན། །བདག་ལ་ཕན་

འདོད་སུ་ཞིག་དྗེ་རུ་འཇུག །ཅྗེས་མུན་པར་གནས་པར་གསུངས་སོ། །སོབ་སྤིངས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལས་ཀྱང༌། ལྷགས་པ་དཔྗེ་མྗེད་རུས་པ་ལ་ཡང་ཐིང་བ་ཡིས། །ལུས་སྦྲྗེབས་འདར་

ཞིང་སྒུར་ནས་ཀུམ་ཀུམ་པོར་འདུག་པ། །ཆུ་བུར་བརྒྱ་བྱུང་རོལ་པ་ལས་སྐྗེས་སོག་

ཆགས་ཀྱིས། །ཟོས་ཤིང་དབད་ནས་ཞག་དང་ཆུ་སྗེར་རྐང་བཅས་འཛག །ཀོས་ཐག་

སོ་འཐམས་སྐྲ་དང་སྤུ་རྣམས་གཡྗེངས་གྱུར་པ། །མིག་དང་རྣ་བ་ལོག་མ་གནོད་པས་

ཀུན་གཟིར་ཞིང༌། །ལུས་དང་སྗེམས་ཀྱི་བར་དག་རབ་ཏུ་བོང་གྱུར་ནས། །གྲང་བའི་

དམལ་བར་གནས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་འོ་དོད་འབོད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ།།

ཡུན་ཇི་ཙམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་དག་མོང་བ་ནི། ཇི་སིད་ལས་ངན་པ་དྗེ་དག་མ་

ཟད་ཀྱི་བར་དུ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་སའི་དངོས་གཞིར་ནི། གྲང་བའི་དམལ་བར་སྐྗེས་པའི་

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཚེའི་ཚད་ནི་སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆྗེན་པོར་སྐྗེས་པའི་

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་ཕྗེད་ཕྗེད་ཞུགས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་པ་

དང༌། མཛོད་འགྲྗེལ་དུ་མདོ་དངས་པ་ལས། དགྗེ་སོང་དག །དཔྗེར་ན་འདི་ན་ཡུལ་མ་

ག་དྷའི་ཏིལ་གི་སྦྱང་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ཞིག་ཏིལ་དག་གིས་བྱུར་བུར་བཀང་སྟྗེ། དྗེ་

ནས་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་འདས་ཤིང་ཏིལ་རྗེ་རྗེ་བོར་ན། དགྗེ་སོང་

དག །རིམ་པ་དྗེས་ན་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་ཏིལ་གི་སྦྱང་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་པ་དྗེ་མ་ལུས་པར་

ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ནི་ཆྗེས་མྱུར་གི། ཆུ་བུར་ཅན་དུ་སྐྗེས་པའི་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པར་ནི་ང་མི་སྨྲའོ། །དགྗེ་སོང་དག །ཆུ་བུར་ཅན་ཉི་

ཤུ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཆུ་བུར་རོལ་བ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ནས། རྒྱས་པར་

ནི་ཡང་དགྗེ་སོང་དག །པདྨ་ལྟར་གས་པ་ཉི་ཤུ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་པདྨ་ལྟར་གས་པ་

ཆྗེན་པོ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། ཚེ་དྗེ་ཙམ་གི་བར་དུ་མོང་ངོ་།།



  145  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཉི་ཚེ་བའི་དམལ་བ་ནི། ཚ་དམལ་དང་གྲང་དམལ་གི་ཉྗེ་འཁོར་ན་ཡོད་ལ། མིའི་

ཡུལ་ན༌ཡང་ཡོད་པར་སའི་དངོས་གཞིར་གསུངས་ཤིང༌། ལུང་གཞི་ལས་མཚོ་ཆྗེན་

པོའི་འགྲམ་དང་ཉྗེ་བ་ན་གནས་པར་ཡང་གསུངས་ཏྗེ། དགྗེ་འདུན་སྲུངས་ཀྱི་རོགས་

པ་བརོད་པ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །མཛོད་འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། སྗེམས་ཅན་དམལ་

བ་བཅུ་དྲུག་པོ་དྗེ་དག་ནི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་མངོན་པར་

གྲུབ་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཉི་ཚེ་བའི་དམལ་བ་རྣམས་ནི་མང་པོའམ་གཉིས་སམ་གཅིག་

གི་སོ་སོའི་ལས་དག་གིས་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་རྣམ་པའི་བྱྗེ་བག་

ནི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡོད་དོ། །གནས་ནི་ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། ཆུ་བོ་དང་རི་དང་མ་ངམ་གི་

ཕོགས་དག་དང་འོག་ནའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་དག་

ཏུ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་ནི་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་འབྱུང་ཉྗེ་བས་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་བཞིན་ཡང་

མང་པོ་གསོག་ལ། སྔར་བསགས་པ་ཡང་ད་དུང་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཡོད་པས། ཡིད་

བདྗེ་བར་སོད་པ་མི་རིགས་པས་དྗེ་དག་བསམས་ནས་འཇིགས་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་དག་

དང་བར་ན་ནི་དབུགས་ག་གྱུ་འགྱུ་བ་འཆད་པ་ཙམ་ལས་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་

ཡང་སྤོད་འཇུག་ལས། དམལ་བ་ཡི་ནི་ལས་བྱས་ནས། །ཅི་ཕིར་འདི་ལྟར་བདྗེ་བར་

གནས། །ཞྗེས་དང༌། བཤྗེས་སྤིངས་ལས་ཀྱང༌། སིག་ཅན་དབུགས་འབྱུང་འགག་པ་

ཙམ་ཞིག་གི །དུས་ཀྱིས་བར་དུ་ཆོད་རྣམས་དམལ་བ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་གཞལ་ཡས་

ཐོས་ནས་རྣམ་མང་དུ། །མི་འཇིགས་གང་ལགས་རོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ནོ། །དམལ་བ་

བིས་པ་མཐོང་དང་ཐོས་པ་དང༌། །དན་དང་བཀགས་དང་གཟུགས་སུ་བགིས་རྣམས་

ཀྱང༌། །འཇིགས་པ་བསྐྗེད་པར་འགྱུར་ན་མི་བཟད་པའི། །རྣམ་སྨིན་ཉམས་སུ་མོང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རྣམས་སྨོས་ཅི་འཚལ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ནང་ན་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་དཀའ་ལ། དྗེའི་

ནང་ནས་ཀྱང་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་གགས་མྗེད་དྗེ། ཉིན་གཅིག་ལ་མདུང་

རྣོན་སུམ་བརྒྱས་བར་མ་ཆད་དུ་བཏབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས། དམལ་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལའང་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་བསྒྲུན་དུ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དམལ་བའི་ནང་

ནས་ཀྱང་མནར་མྗེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེས་ཆྗེ་སྟྗེ། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། བདྗེ་བ་ཀུན་

གི་ནང་ན་སྗེད་ཟད་པ། །བདྗེ་བའི་བདག་པོ་བགིད་པ་ཇི་ལྟ་བར། །དྗེ་བཞིན་སྡུག་

བསྔལ་ཀུན་གི་ནང་ན་ནི། །མནར་མྗེད་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་མི་བཟད། །འདི་

ན་ཉིན་གཅིག་མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱ་ཡིས། །རབ་ཏུ་དག་བཏབ་སྡུག་བསྔལ་གང་

ལགས་པ། །དྗེས་ནི་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལའང༌། །འོལ་ཡང་མི་དབྱི་ཆར་

ཡང་མི་ཕོད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་པའི་རྒྱུ་ནི། རང་

གི་སྒོ་གསུམ་གི་ཉྗེས་སྤོད་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ། ཉྗེས་སྤོད་ཆུང་ངུས་

ཀྱང་མ་གོས་པར་བྱ་བ་ལ་སྐྗེས་བུའི་རལ་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་འབད་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་

ལས། མི་དགྗེའི་འབས་འདི་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་ནི། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་ཉྗེས་སྤོད་ཁྱོད་

ཀྱིས་ནི། །ཅི་ནས་དྗེ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་པ། །དྗེ་ལྟར་ཉིད་ཀྱི་རལ་གིས་འབད་

པར་མཛོད། །ཅྗེས་སོ།།

དུད་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ།

དུད་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། དུད་འགྲོ་རྣམས་མཐུ་ཆྗེ་བས་ཆུང་བ་

རྣམས་གསོད་པ་དང༌། ལྷ་དང་མིའི་ཡོ་བྱད་དུ་གྱུར་ཏྗེ་རང་ལ་རང་དབང་མྗེད་པར་
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གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པས་གསོད་པ་དང་བརྗེག་པ་དང་གནོད་པ་བྱྗེད་ལ། ལྷ་དང་

མི་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བས་གནས་གཞན་མྗེད་པར་སའི་དངོས་གཞི་ལས་བཤད་

དོ། །མཛོད་འགྲྗེལ་ལས་ནི། དུད་འགྲོ་ནི་ཐང་དང་ཆུ་དང་ནམ་མཁའི་སྤོད་ཡུལ་བ་

དག་ཡིན་ནོ། །དྗེ་དག་གི་གནས་ཀྱི་ར་བ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པོ་ཡིན་ཏྗེ་གཞན་ནི་དྗེ་ལས་

འཕྲོས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །བཤྗེས་སྤིངས་ལས་ཀྱང༌། དུད་འགྲོའི་

སྐྗེ་གནས་ན་ཡང་གསོད་པ་དང༌། །བཅིང་དང་བརྗེག་སོགས་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་

པ། །ཞི་འགྱུར་དགྗེ་བ་སངས་པ་རྣམས་ལ་ནི། །གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་

པ། །ཁ་ཅིག་མུ་ཏིག་བལ་དང་རུས་པ་དང༌། །ཤ་དང་པགས་པའི་ཆྗེད་དུ་འཆི་བར་

འགྱུར། །དབང་མྗེད་གཞན་དག་རོག་པ་ལག་པ་དང༌། །ལག་དང་ལགས་ཀྱུ་གདབ་

པས་བཏབ་སྟྗེ་བཀོལ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པོས་སྤི་དང༌། གཉིས་

པས་ཁྱད་པར་གི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་ཏོ། །བརྗེག་སོགས་ཞྗེས་པའི་སོགས་ཀྱི་སྒས་

ནི་བཀོལ་བ་དང་སྣ་དབུག་པ་སོགས་བསྡུས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་

ཀྱིས་གསོད་པ་སོགས་བྱྗེད་པའི་དབང་དུ་མཛད་དོ། །གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་ཞྗེས་པ་ནི་

དུད་འགྲོ་རིགས་མཐུན་གི་གནོད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་སྟྗེ། ཞི་བར་འགྱུར་བའི་

དགྗེ་བ་ནི་མང་འདས་འཐོབ་པའི་དགྗེ་བའོ། །དྗེ་སངས་པས་ནི་ཤིན་ཏུ་བླུན་ཞིང་ལམ་

གི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བར་བསྟན་ཏོ། །རོག་པས་བཏབ་སྟྗེ་བཀོལ་བ་ནས་གདབ་པས་

བཏབ་སྟྗེ་བཀོལ་བ་ལྔ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ར་དང་མ་ཧྗེ་དང་བོང་བུ་དང་གང་པོ་ཆྗེ་

དང་གང་ལ་སོགས་པའོ། །དྗེ་དག་ནི་བཤྗེས་སྤིངས་འགྲྗེལ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་

ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་མུན་པ་དང་ཆུར་སྐྗེས་ཤིང་དྗེ་དག་ཏུ་རས་ཏྗེ་འཆི་བ་དང་ཁུར་
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ལི་བས་ངལ་བ་དང་རྨོ་བ་དང་སྤུ་འདྗེག་པ་དང་བདའ་བ་དང་གསོད་ལུགས་ཀྱང་མི་

འད་བ་དུ་མས་ཉམ་ཐག་པར་བྱས་ཏྗེ། གསོད་པ་དང་བཀྲྗེས་སྐོམ་དང་ཉི་ལྷགས་ཀྱིས་

གཟིར་བ་དང་རྔོན་པས་སྒོ་དུ་མ་ནས་གཙེ་བས་དྗེ་དག་ལ་དུས་ནམ་ཡང་འཇིགས་ཡྗེ་

རྗེ ་བས་སྡུག་བསྔལ་བའི ་ཚུལ་རྣམས་བསམས་ཏྗེ ་སྐོ ་ཞིང་ཡིད་འབྱུང་བར་

བྱའོ། །ཚེའི་ཚད་ནི། མཛོད་ལས། དུད་འགྲོ་རྣམས། །མཆོག་རིང་བསྐལ་པའོ། །ཞྗེས་

ཚེ་རིང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་ཙམ་ཐུབ་ཅིང་ཐུང་བ་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་པར་བཤད་

དོ།།

ཡི་དྭགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ།

ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། སྗེར་སྣ་ཤས་ཆྗེར་བསྟྗེན་པ་རྣམས་ཡི་

དྭགས་སུ་སྐྗེ་ལ། དྗེ་དག་ཀྱང་བཀྲྗེས་ཤིང་སྐོམ་པ་དང་ལྡན་པ་པགས་པ་དང་ཤ་ཁག་

ཀུན་བསྐམས་པ་སོང་དུམ་ཚིག་པ་ལྟ་བུ་གདོང་སྐྲས་ཁྗེབས་པ་ཁ་ཤིན་ཏུ་བསྐམས་

ཤིང་ལྗེས་བལྡག་པའོ། །འདི་ལ་གསུམ་ལས། ཟས་སྐོམ་ལ་ཕིའི་སྒིབ་པ་ཡོད་པ་ནི། 

དྗེ་དག་ཆུ་མིག་དང་མཚོ་དང་མཚེའུ་རྣམས་སུ་རྒྱུ་བ་ན། དྗེར་སྗེམས་ཅན་རལ་གྲི་

དང་མདུང་དང་མདུང་ཐུང་བཟུང་བ་དག་གིས་ཆུ་མིག་ལ་སོགས་པ་ལས་ཕིར་

འགོག་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཆུ་ཡང་རྣག་ཁག་ཏུ་མཐོང་ནས་འཐུང་བར་མི་འདོད་

པའོ། །ཟས་སྐོམ་ལ་ནང་གི་སྒིབ་པ་ཡོད་པ་ནི། ཁ་ཁབ་མིག་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་ཁ་འབར་

བ་དང་ལྦ་བ་ཅན་དང་གསུས་པ་ཆྗེ་བ་སྟྗེ། གཞན་གིས་གྗེགས་མ་བྱས་པར་རང་གིས་

ཟས་སྐོམ་རྗེད་དུ་ཟིན་ཀྱང་བཟའ་བཏུང་མི་ནུས་པའོ། །ཟས་སྐོམ་ལ་སྒིབ་པ་ཡོད་པ་

ནི། མྗེ་ལྗེའི་ཕྲྗེང་བ་ཅན་ཞྗེས་བྱ་བས་ནི་ཟོས་པ་དང་འཐུངས་པ་ཐམས་ཅད་མྗེར་
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འབར་ནས་འཚིག་པར་འགྱུར་ལ། ལན་ལིན་ཟ་བ་ཞྗེས་བྱ་བས་ནི། བཤང་གཅི་ཟ་

ཞིང་འཐུང་བ་མི་གཙང་ཞིང་མནམ་ལ་དི་ང་བ་དང་གནོད་པ་དང་སྨད་པར་བྱ་བ་ཙམ་

ལ་བཟའ་བཏུང་བྱ་བར་ནུས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རང་གི་ཤ་ལས་བཅད་ཅིང་ཟ་ལ་གཙང་

མ་དང་བཟང་པོའི་བཟའ་བཏུང་ལ་སྤོད་མི་ནུས་སོ། །དྗེ་དག་གི་གནས་ནི། མཛོད་

འགྲྗེལ་ལས། ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནི་གཤིན་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་དག་

གི་གནས་ཀྱི་ར་བ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ནས། འཛམ་བུའི་གིང་འདིའི་འོག་དཔག་ཚད་ལྔ་

བརྒྱས་བཅད་པ་ན་ཡོད་དྗེ། གཞན་ནི་དྗེ་ལས་འཕྲོས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ།།

བཤྗེས་སྤིངས་ལས་ཀྱང༌། ཡི ་དྭགས་ན་ཡང་འདོད་པས་ཕོངས་པ་

ཡིས། །བསྐྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆགས་མི་འཆོས་པ། །བཀྲྗེས་སྐོམ་གྲང་དོ་ངལ་

དང་འཇིགས་པ་ཡིས། །བསྐྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བསྟྗེན་འཚལ་ལོ། །ཁ་ཅིག་ཁ་ནི་

ཁབ་ཀྱི་མིག་ཙམ་ལ། །ལྟོ་བ་རི་ཡི་གཏོས་ཙམ་བཀྲྗེས་པས་ཉྗེན། །མི་གཙང་གི་ནར་

བོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང༌། །འཚལ་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་སོ། །ཁ་ཅིག་པགས་

རུས་ལུས་ཤིང་གཅྗེར་བུ་སྟྗེ། །ཏ་ལ་ཡ་ཐོག་བསྐམས་པ་ལྟ་བུ་ལགས། །ཁ་ཅིག་

མཚན་ཞིང་ཁ་ནས་འབར་བ་སྟྗེ། །ཟས་སུ་འབར་བའི་ཁར་བབས་བྱྗེད་པ་

འཚལ། །དམངས་རིགས་འགས་ནི་རྣག་དང་ཕི་ས་དང༌། །ཁག་སོགས་མི་གཙང་བ་

ཡང་མི་རྗེད་དྗེ། །ཕན་ཚུན་གདོང་དུ་འཚོག་ཅིང་མགྲིན་པ་ནས། །ལྦ་བ་བྱུང་བ་སྨིན་

པའི་རྣག་ལ་འཚལ། །ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་སོས་གའི་དུས་སུ་ནི། །ཟ་བའང་ཚ་ལ་

དགུན་ནི་ཉི་མའང་གྲང༌། །ལོན་ཤིང་འབས་བུ་མྗེད་འགྱུར་འདི་དག་གིས། །བལྟས་པ་
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ཙམ་གིས་ཀླུང་ཡང་སྐྗེམས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པོས་ནི་

སྤི་དང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་གི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་ཏོ། །ངལ་བ་ནི་ཟས་ཀྱི་

ཕིར་རྒྱུག་པའོ། །འཇིགས་པ་ནི་སྐྗེས་བུ་རལ་གྲི་དང་གཏུན་ཤིང་དང་ཞགས་པ་

ཐོགས་པ་རྣམས་མཐོང་ནས་འཇིགས་པའོ། །གི་ནར་བོར་བ་ནི་ཅི་བདྗེར་བོར་

བའོ། །མཚན་ཞིང་ནི་མཚན་མོའི་ཚེ་ཁ་ནས་མྗེ་འབར་བའོ། །འབར་བའི་ཁར་བབས་

བྱྗེད་པ་ནི་ཟས་གང་ཁར་འབར་བར་བྱྗེད་པ་འཚལ་བ་སྟྗེ་ཟ་བའོ། །མིག་གདུག་པའི་

དུག་གིས་བསྗེགས་པ་བཞིན་དུ་ཆུ་ཞིམ་པོ་བསིལ་བའི་ཀླུང་ཡང་སྐྗེམས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི། མྗེ་འབར་བ་འཁིགས་པའི་མདག་མས་གང་བར་སྣང་ལ། ཁ་ཅིག་

ལ་ནི་རྣག་གི་ཀླུང་སིན་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བ་འབབ་པར་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་

དོ། །སོབ་མ་ལ་སྤིངས་པ་ལས་ཀྱང༌། མི་བཟད་སྐོམ་པས་རྒྱང་ནས་ཆུ་ཀླུང་དི་མྗེད་

པ། །མཐོང་ནས་བཏུང་བར་འདོད་དྗེ་སོང་ན་དྗེ་ཉིད་ཀྱང༌། །སྐྲ་ཤད་ཉ་ལིབས་ཚོགས་

དང་རྣག་བསུངས་འདྗེས་པ་དང༌། །འདམ་རབ་ཁག་དང་ཕི་སས་གང་བའི་ཆུར་

འགྱུར་རོ། །དུས་རླབས་རླུང་ལངས་ཆུ་འཐོར་རི་རྗེ་བསིལ་གྱུར་ཅིང༌། །ཙནྡན་ལོན་

པ་སྔོ་འཁྲུངས་མ་ལ་ཡར་སོང་ན། །དྗེ་ཡང་འདི་ལ་ནགས་བསྗེགས་མྗེ་ལྗེ་རྣོས་

འཁིགས་ཤིང༌། །མགལ་དུམ་འགྗེལ་བ་མང་པོས་རང་རོང་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཆུ་གཏྗེར་

རླབས་འཇིགས་འཕང་མཐོ་གྗེས་པ་ལས་བྱུང་བའི། །དབུ་བ་འཚེར་བ་ལྷག་གྗེར་

འདུག་པར་སོང་ན་ཡང༌། །དྗེ་ཡང་འདི་ལ་བྱྗེ་ཚན་ཁུག་རྣ་དམར་རྩུབ་པའི། །རླུང་

དམར་འཇྗེབས་པ་འཚུབ་པའི་མ་ངམ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འདི་ནི་དྗེར་གནས་ཆར་སྤིན་

ལྡང་བར་འདོད་ན་ཡང༌། །སྤིན་ལས་ལགས་མདའི་ཆར་པ་དུད་འཐུལ་མདག་མར་
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བཅས། །ཚྭ་ཚྭ་རོ་རྗེའི་ཕ་བོང་རྣམས་འཕྲོ་གསྗེར་མདོག་ལྟ་བུ་ཡི། །གོག་ཕྲྗེང་དམར་

སྗེར་འགྱུ་བ་ལུས་ལ་ཆར་དུ་འབབ། །ཚ་བས་ཉྗེན་ལ་བུ་ཡུག་ཀྱང་ནི་ཚར་འགྱུར་

ལ། །ལྷགས་པས་ཉམ་ཐག་པ་ལ་མྗེ་ཡང་གྲང་བྱྗེད་དྗེ། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ལས་ཡོངས་

སྨིན་པས་རྣམ་རྨོངས་པ། །འདི་ལ་སྣ་ཚོགས་འདི་ཀུན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྣང༌། །ཁབ་

མིག་ཙམ་གི་ཁ་ལ་དཔག་ཚད་མང་མཆིས་པའི། །ལྟོ་ཅན་ཉམ་ཐག་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་

པོའི་ཆུ་འཐུངས་ཀྱང༌། །མགུལ་ཕུགས་ཡངས་པ་ཉིད་དུ་ཕིན་པར་མ་གྱུར་པར། །ཁ་

ཡི་དུག་གིས་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པའང་སྐྗེམས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་

བསམ་མོ། །ཚེའི་ཚད་ནི། སའི་དངོས་གཞི་དང་མཛོད་ལས། མི་རྣམས་ཀྱི་ཟ་བ་

གཅིག་ལ་ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཞག་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་རང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་གསུངས་

ལ། བཤྗེས་སྤིངས་ལས་ནི། བར་ཆད་མྗེད་པར་སྡུག་བསྔལ་བསྟྗེན་གྱུར་པ། །ཉྗེས་

པར་སྤད་པའི་ལས་ཀྱི་ཞགས་པ་ནི། །ས་བས་བཅིངས་པའི་ལུས་ཅན་ཁ་ཅིག་

ལོ། །ལྔ་སྟོང་དག་དང་ཁིར་ཡང་འཆིར་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཡི་དྭགས་ཁ་

ཅིག་གི་ཚེ་ཚད་ལྔ་སྟོང་དང༌། ཁ་ཅིག་གི་ཚེ་ཚད་ཁི་ཡིན་པར་འགྲྗེལ་པར་བཤད་

དོ། །ངན་སོང་གསུམ་ག་ལ་ལུས་ཀྱི་ཚད་ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། མི་དགྗེ་བའི་དབང་གིས་ཆྗེ་

ཆུང་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བར་སའི་དངོས་གཞིར་གསུངས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་རྣམས་སྗེམས་པ་ནི། ད་ལྟ་མྗེ་མ་མུར་དུ་ལག་

པ་བཅུག་ནས་ཞག་གཅིག་སོད་པ་དང༌། དགུན་གི་ལྷགས་སྒང་ལ་འཁྱགས་སྦུབས་

སུ་གོས་མྗེད་པར་དྗེ་ཙམ་ཞིག་སོད་པ་དང༌། ཞག་ཁ་ཡར་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་མྗེད་

པ་དང་ལུས་ལ་སྦྲང་བུ་སོགས་ཀྱིས་སོ་བཏབ་པ་ཙམ་ཡང་བཟོད་དཀའ་ན། ཚ་
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དམལ་དང་གྲང་དམལ་དང་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགྲོ་གཅིག་གིས་གཅིག་གསོན་པོར་

མིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སོགས་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བཟོད་སམ་དུ་ད་ལྟར་གི་ཉམས་ལ་

དཔགས་ནས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་ཡིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་མ་ཐོན་བར་དུ་

བསྒོམ་པར་བྱ་སྟྗེ། ཤྗེས་ནས་ཡིད་ལ་མ་གོམས་པའམ་དུས་ཅུང་ཟད་རྗེ་བསྒོམས་

པས་ནི་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ལུང་གཞི་ལས། ཀུན་དགའ་བོའི་སིང་མོའི་བུ་གཉིས་

རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཀོག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་དྗེ་ཞག་ཉུང་ཤས་ཤིག་བཀགས་ནས་ལྗེ་ལོས་

མི་ཀོག་པ་དང༌། མོའུ་འགལ་གི་བུ་ལ་གཏད་པས་སྔར་བཞིན་དུ་བྱྗེད་པ་ན། ཀུན་

དགའ་བོས་འདི་གཉིས་ཡིད་འབྱུང་བར་གིས་ཤིག་ཅྗེས་བྱས་པས། མོའུ་འགལ་གི་

བུས་ཉིན་མོ་སྤོད་དུ་འགྲོ་བའི་སར་ཁིད་ནས་སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་སྤྲུལ་ཏྗེ་གཅོད་པ་

དང་གཤྗེག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་ཐོས་ནས་བལྟར་ཕིན་པ་དང༌། གཅོད་པ་སོགས་ཀྱི་

སྡུག་བསྔལ་མཐོང་ཞིང་དྗེ་ན་ལགས་ཟངས་ཆྗེན་པོ་གཉིས་ཁོལ་བ་སྣང་ནས་འདིར་

སུ་ཡང་མི་འཇུག་གམ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་དང༌། ཀུན་དགའ་བོའི་ཚ་བོ་གཉིས་རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་ལྗེ་ལོས་དུས་འདའ་བར་བྱྗེད་པ་ཤི་ནས་འདིར་སྐྗེའོ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་དང༌། དྗེ་

གཉིས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ནས་གལ་ཏྗེ་ཤྗེས་ན་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འཇུག་གོ་སམ་ནས་མོའུ་

འགལ་གི་བུའི་སར་ཕིན་པ་དང་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་རྣམས་བསད་དོ། །དྗེ་ནས་མོའུ་

འགལ་གི་བུས། དགྗེ་ཚུལ་གཉིས་ཉྗེས་དམིགས་འདི་དག་དང་གཞན་ཡང་ལྗེ་ལོ་

ལས་འབྱུང་བས་བརོན་འགྲུས་རོམས་ཤིག །ཅྗེས་གསུངས་པས། དྗེ་གཉིས་བརོན་

འགྲུས་རོམ་ཞིང་ཟས་མ་ཟོས་པའི་གོང་དུ་དམལ་བ་དན་ན་ནི་ཟ་བར་མི་བྱྗེད་ལ། 

ཟས་ཟོས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་དན་ན་ནི་སྐྱུག་པར་བྱྗེད་དོ། །ཡང་ཉིན་མོ་སྤོད་པའི་གནས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གཞན་ཞིག་ཏུ་ཁིད་ནས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ལྷ་དག་སྤྲུལ་པའི་པི་ཝང་ལ་སོགས་པའི་སྒ་

ཐོས་ནས་བལྟར་ཕིན་པ་དང་ལྷའི་བུ་མྗེད་པའི་གཞལ་མྗེད་ཁང་ལྷའི་བུ་མོས་གང་བ་

མཐོང་ནས། ལྷའི་བུ་མི་འདུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དིས་པ་དང༌། ཀུན་དགའ་བོའི་ཚ་བོ་

གཉིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བརོན་འགྲུས་རོམ་པས་དྗེ་གཉིས་ཤི་ནས་འདིར་སྐྗེའོ་ཞྗེས་

སྨྲས་པ་དང་། དྗེ་གཉིས་དགའ་ནས་མོའུ་འགལ་གི་བུ་ལ་སྨྲས་པ་དང་དགྗེ་ཚུལ་

གཉིས་ཕན་ཡོན་འདི་དག་དང་གཞན་ཡང་བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་ལས་འབྱུང་

བས་བརོན་འགྲུས་རོམས་ཤིག །ཅྗེས་གསུངས་པས། བརོན་འགྲུས་རོམ་པས། ལུང་

ནོད་པ་ན་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་ལུང་ལས་འབྱུང་བ་བདྗེ་འགྲོ་ནས་ངན་འགྲོར་སྐྗེ་བ་

སྔར་དངས་པ་ལྟར་གསུངས་པ་ན། འཕགས་པ། བདག་ཅག་གིས་ཡང་ལྷ་མིའི་ནང་

ནས་ཤི་འཕོས་ཏྗེ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྗེ་དགོས་སམ། བཞིན་བཟང་གཉིས། འགྲོ་བ་

ལྔའི་འཁོར་བར་ཇི་སིད་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་རྒྱུན་མ༌ཆད་པ་དྗེ་སིད་དུ་ཟོ་ཆུན་

བརྒྱུད་མོའི་ཚུལ་གིས་འཁོར་བར་བྱ་དགོས་སོ། །དྗེ་གཉིས་ཡིད་བྱུང་ནས་སན་ཆད་

ཉོན་མོངས་སྤོད་པར་མི་འགྱུར་བ་དྗེ་ལྟར་ཆོས་བཤད་དུ་གསོལ་ཞྗེས་ཞུས་པས། 

མོའུ་འགལ་གི་བུས་ཆོས་བསྟན་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་

ལྗེ་ལོ་འགོག་ཅིང་ལམ་སྒྲུབ་པའི་བརོན་འགྲུས་བསྐྗེད་པ་དང་ཡིད་ཐར་པ་ལ་བསྐུལ་

ཞིང༌། དྗེ་འཐོབ་པའི་རྒྱུའི་ར་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པ་བསྔགས་པ་ཡིན་པས་དྗེའི་

མན་ངག་ལ། སྟོན་པ་ཞལ་བཞུགས་པ་ན༌ཡང་དྗེ་ལས་ལྷག་པ་གསུང་རྒྱུ་མྗེད་པ་ཡིན་

ནོ། །འདི་ལ་སྐྗེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་བསམ་པ་རིམ་ལྡན་དུ་སྐྗེ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལ། 

བོ་ཚོད་ཀྱང་བསམ་པ་དྗེ་འད་བ༌ཞིག་མ་སྐྗེས་པའི་བར་དུ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབད་ནས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བསྒོམ་དགོས་སོ།།

སྣྗེའུ་ཟུར་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། དྗེ་དག་ཏུ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་སྔར་བྱས་སམ་མ་བྱས། 

ད་ལྟ་བྱྗེད་དམ་མི་བྱྗེད། ཕི་མ་བྱ་སམ་འདུག་གམ་མི་འདུག་བརགས་ལ། སྔར་བྱས་

སམ་ད་ལྟ་བྱྗེད་དམ་ཕི་མ་བྱ་སམ་འདུག་ན་དྗེར་འགྲོ་བ་ཡིན་པས། དྗེར་སྐྗེས་ན་དྗེ་ཙ་

ན་ང་ཅི་ཙུག་བྱྗེད་ངས་ནུས་སམ་སམ་དུ་ཀད་པ་ཚ་ཀམ་ཀམ་པའམ། ཐང་ལ་འདུག་

པ་ཀོག་ཀོག་ལྡང་ཡིན་པ་ཚུགས་ཐབས་ཡྗེ་མྗེད་པ་བསམས་ལ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་

པའི་བོ་ཅི་སྐྗེ་བྱ་གསུང་ངོ་། །དྗེ་ནི་གནད་དུ་སྣང་སྟྗེ་ད་ལྟ་རྗེན་བཟང་བས་དྗེ་ལྟར་

བསམས་ན་སྔར་བསགས་སྦྱོང་བ་དང༌། ཕི་མ་ལ་འཇུག་པ་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཞིང་དགྗེ་བ་

སྔར་བསགས་པ་འདུན་པ་དག་པོའི་སྨོན་ལམ་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བས་མང་པོར་སྗེལ་བ་

དང༌། གསར་དུ་འཇུག་པའི་སྒོ་དུ་མ་ཞིག་ལ་ཞུགས་པས་ཆོག་པས་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་ལ་

ཡང་དལ་བ་དོན་ཅན་དུ་བྱར་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་དྗེ་རྣམས་མ་བསམས་ན་ངན་འགྲོར་ལྷུང་

བའི་ཚེ་འཇིགས་པ་དྗེ་དག་ལས་སྐོབ་པའི་སྐབས་བཙལ་ཡང་མི་རྗེད་ཅིང༌། དྗེའི་ཚེ་

བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་འདོར་ལྗེན་ལ་བོའི་མཐུ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། སྤོད་འཇུག་

ལས། གང་ཚེ་དགྗེ་སྤད་སྐལ་ལྡན་ཡང༌། །དགྗེ་བ་བདག་གིས་མ་བྱས་ན། །ངན་སོང་

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་རྨོངས་པ། །དྗེ་ཚེ་བདག་གིས་ཅི་བྱར་ཡོད། །ཅྗེས་དང༌། སུ་ཞིག་

འཇིགས་ཆྗེན་འདི་ལས་བདག །ལྗེགས་པར་སྐོབ་པར་བྱྗེད་འགྱུར་ཞྗེས། །བྗེད་ཤ་

ཐོན་པའི་མིག་བགྲད་ནས། །ཕོགས་བཞིར་སྐབས་དག་ཚོལ་བར་བྱྗེད། །ཕོགས་

བཞིར་སྐབས་མྗེད་མཐོང་ནས་ནི། །དྗེ་ནས་ཀུན་ཏུ་ཡི་མུག་འགྱུར། །གནས་དྗེར་

སྐབས་ཡོད་མ་ཡིན་ན། །དྗེ་ཚེ་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བྱ། །དྗེ་བས་རྒྱལ་བ་འགྲོ་བའི་
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མགོན། །འགྲོ་བ་སྐོབ་པའི་དོན་བརོན་པ། །སྟོབས་ཆྗེན་འཇིགས་པ་ཀུན་སྗེལ་ལ། །དྗེ་

རིང་ཉིད་ནས་སྐབས་སུ་མཆི། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདི་དག་ནི་རགས་པ་

ཙམ་སྟྗེ་རྒྱས་པར་དན་པ་ཉྗེར་གཞག་ན་བཞུགས་པས་ངྗེས་པར་བལྟ་དགོས་ཤིང་

ཡང་དང་ཡང་དུ་བལྟ་དགོས་ལ་བལྟས་པ་རྣམས་ལ་བསམ་དགོས་སོ།།

འཇིག་རེན་ཕི་མར་བདེ་བའི་ཐབས་བསྟེན་པ།

གཉིས་པ་འཇིག་རྗེན་ཕི་མར་བདྗེ་བའི་ཐབས་བསྟྗེན་པ་ལ་གཉིས། བསྟན་པ་ལ་

འཇུག་པའི་སྒོ་དམ་པ་སྐབས་འགྲོ་སྦྱང་བ། བདྗེ་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ཡིད་

ཆྗེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐྗེད་པའོ།།

བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སོ་དམ་པ་སྐབས་འགོ་སྦང་བ།

དང་པོ་ལ་བཞི། གང་ལ་བརྗེན་ནས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་

སྐབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ། ཇི་ཙམ་གིས་སྐབས་སུ་སོང་བའི་ཚུལ། སྐབས་སུ་སོང་

ནས་བསབ་པར་བྱ་བའི་རིམ་པའོ།།

གང་ལ་བརེན་ནས་སྐབས་སུ་འགོ་བའི་རྒྱུ།

དང་པོ་ནི། སྤིར་རྒྱུ་མང་ཡང་སྐབས་འདིར་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཚེ་འདིར་མི་

སོད་པར་མྱུར་དུ་འཆི་བ་དང༌། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ཡང་གང་དུ་སྐྗེ་བ་ལ་རང་དབང་མྗེད་

ཀྱི། ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་ལ། ལས་ཀྱང་སྤོད་འཇུག་ལས། ཇི་ལྟར་མཚན་

མོ་མུན་ནག་སྤིན་རུམ་ན། །གོག་འགྱུ་སྐད་ཅིག་རབ་སྣང་སྟོན་པ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་

སངས་རྒྱས་མཐུ་ཡིས་བརྒྱ་ལམ་ན། །འཇིག་རྗེན་བསོད་ནམས་བོ་གྲོས་ཐང་འགའ་
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འབྱུང༌། །དྗེ་ལྟས་དགྗེ་བ་ཉམ་ཆུང་ཉིད་ལ་རག །སིག་པ་སྟོབས་ཆྗེན་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་

པ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཀར་པོའི་ལས་ཉམ་ཆུང་ཞིང་ནག་པོའི་ལས་ཆྗེས་ཤིན་

ཏུ་སྟོབས་ཆྗེ་བས་ངན་འགྲོར་ལྷུང་བའི་ཚུལ་བསམས་པས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་

སྐྗེས་ནས་སྐབས་འཚོལ་བའི་བོ་སྐྗེ་སྟྗེ། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པོ་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས། 

གཏིང་མཐའ་མྗེད་པའི་འཁོར་བ་ནི། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་རྣམ་པར་གནས། །འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་མི་བཟད་པའི། །ཆུ་སིན་གིས་ནི་ལུས་ཟོས་པས། །དྗེ་རིང་གང་ལ་

སྐབས་སུ་མཆི། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མདོར་ན་རང་ངན་འགྲོ་ལ་སོགས་པས་

འཇིགས་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་དྗེ་ལས་སྐོབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆྗེས་པ་

གཉིས་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་དྗེ་གཉིས་ཚིག་ཙམ་དུ་སོང་ན་སྐབས་འགྲོ་ཡང་དྗེ་དང་འད་

ལ། དྗེ་གཉིས་ཤུགས་དག་ལ་བརན་པ་ཞིག་ཡོད་ན་སྐབས་འགྲོ་ཡང་ཡིད་འཁུལ་བ་

ཞིག་འོང་བས་རྒྱུ་གཉིས་ལ་འབད་པར་བྱའོ།།

དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐབས་སུ་འགོ་བའི་ཡུལ།

དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ་ལ་གཉིས། ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། 

དྗེ་སྐབས་སུ་འོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བསྟོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། 

གང་ཞིག་ལ་ནི་ཉྗེས་པ་ཀུན། །གཏན་ནས་ཡོང་ཡྗེ་མི་མངའ་ཞིང༌། །གང་ལ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུར་པ། །གལ་ཏྗེ་སྗེམས་ཤིག་ཡོད་ན་

ནི། །དྗེ་ཉིད་ལ་ནི་སྐབས་འགྲོ་ཞིང༌། །དྗེ་བསྟོད་དྗེ་ནི་བཀུར་བ་དང༌། །དྗེ་ཡི་བསྟན་ལ་

གནས་པའི་རིགས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐབས་དང་སྐབས་མ་ཡིན་པ་འབྱྗེད་

པའི་བོ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་བསླུ་བ་མྗེད་པའི་སྐབས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་
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སྐབས་སུ་འགྲོ་བར་རིགས་སོ། །དྗེས་ནི་ཆོས་དང་དགྗེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཀྱང་

མཚོན་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྐབས་འགྲོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགྗེ་འདུན་

ནི། །ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐབས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

སྐབས་སུ་འོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དུལ་

བའི་བདག་ཉིད་འཇིགས་པ་མྗེད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་མ་ཐོབ་ན་འགྗེལ་

བ་འགྗེལ་བ་ལ་བརྗེན་པ་ལྟར། གཞན་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐོབ་པར་མི་ནུས་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་མྗེད་ན་སྐབས་སུ་སོང་ཡང་དགོས་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་མྗེད་ན་སྐབས་སུ་

སོང་ཡང་མི་སྐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་མཉྗེས་ཀྱི། སྒྲུབ་པའི་

མཆོད་པས་མཉྗེས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་མྗེད་ན་སྔར་ཕན་བཏགས་པ་ལ་བལྟ་བས། 

ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐབས་མི་བྱྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །

མདོར་ན་རང་ཉིད་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ། གཞན་འཇིགས་པ་ལས་

སྒོལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས། ཀུན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་ཉྗེ་རིང་མྗེད་པར་འཇུག །ཕན་

བཏགས་མ་བཏགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་པ་ཞིག་སྐབས་སུ་འོས་ལ། དྗེ་ཡང་

སངས་རྒྱས་ཁོ༌ན་ལ་ཡོད་ཀྱི། དབང་ཕྱུག་སོགས་ལ་མྗེད་པས། དྗེ་ཉིད་སྐབས་ཡིན་

ལ། དྗེའི་ཕིར་དྗེས་བསྟན་པའི་ཆོས་དང༌། དྗེའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྗེ་འདུན་ཡང་སྐབས་
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སུ་འོས་སོ།།

དྗེས་ན་བསྡུ་བ་ནས་གསུངས་པ་འདི་རྣམས་ལ་ངྗེས་པ་དངས་ནས་རྗེ་གཅིག་

པའི་བོ་ལྟོས་འཆའ་ནུས་ན། མི་སྐོབ་པ་མི་སིད་པས་སིང་ཐག་པ་ནས་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་

པར་བྱ་སྟྗེ། རང་སྐོབ་པ་ལ་རྒྱུ་གཉིས་ལས་ཕིའི་ཡན་ལག་གམ་རྒྱུ་ནི་མ་ཚང་བ་མྗེད་

པར་སྟོན་པས་བསྒྲུབས་ཟིན་ཀྱང༌། ནང་གི་ཡན་ལག་བོ་བཀལ་ནས་སྐབས་སུ་འཛིན་

པ་མ་བྱུང་བས་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་མ་བཅོལ་ཡང་སིང་རྗེ་

ཆྗེན་པོས་དངས་ནས་གྲོགས་མཛད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་ཡང་ལྗེ་ལོ་མི་མངའ་བ་ཟ་མྗེད་

པའི་སྐབས་གནས་བཟང་པོ་རང་གི་མགོན་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་འདི་རིག་པར་བྱས་

ལ་དྗེ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བར་བྱ་སྟྗེ། བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསྟོད་ལས། ང་ནི་

མགོན་མྗེད་ཁྱྗེད་རྣམས་ཀྱི། །གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་ཞྗེས་སྒོགས་ཤིང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་

པོས་འགྲོ་བ་ནི། །མཐའ་དག་འཁྱུད་པ་བཞིན་དུ་བཞུགས། །སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེ་

མངའ་བ། །བརྗེ་བར་ལྡན་ཞིང་ཐུགས་བརྗེར་མཛད། །དྗེར་བརོན་ལྗེ་ལོ་མི་མངའ་

བ། །ཁྱོད་དང་འད་བ་གཞན་སུ་མཆིས། །ཁྱོད་ནི་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན། །སྤི་ཡི་

ར་ལག་བཟང་པོ་ལགས། །མགོན་དུ་ཁྱོད་བཞུགས་མ་འཚལ་བས། །དྗེ་སད་སྐྗེ་བོ་

བྱིང་བར་གྱུར། །གང་ཞིག་ཡང་དག་བངས་ནས་ནི། །ཐ་ཤལ་བས་ཀྱང་གྲོགས་ནུས་

པ། །གྲོགས་བྱྗེད་པ་ཡི་ཆོས་དག་ནི། །ཁྱོད་ལས་གཞན་པ་འགས་མི་རོགས། །ཕི་ཡི་

ཡན་ལག་སྟོབས་ཀུན་ནི། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་དག་བསྒྲུབས་ལགས་ཏྗེ། །ནང་གི་སྟོབས་

དག་མ་ཚང་བས། །བྱིས་པ་རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་སྟྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

ཇི་ཙམ་གིས་སྐབས་སུ་སོང་བའི་ཚུལ།
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ཇི་ཙམ་གིས་སྐབས་སུ་སོང་བའི་ཚུལ་ནི། བསྡུ་བ་ནས་གསུངས་པ་བཞི་སྟྗེ། 

ཡོན་ཏན་ཤྗེས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཤྗེས་པ་དང༌། ཁས་བངས་པ་དང༌། གཞན་དུ་མི་སྨྲ་

བས་སྐབས་སུ་སོང་བའོ། །

དང་པོ་ཡོན་ཏན་ཤྗེས་ནས་སྐབས་སུ་སོང་བ་ལ། སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དན་

དགོས་པས་དྗེ་ལ་གསུམ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཆོས་དང༌། དགྗེ་འདུན་གི་ཡོན་ཏན་ནོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། སྐུའི་ཡོན་ཏན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་དང་དཔྗེ་བྱད་

བཟང་པོ་རྣམས་ཡིད་ལ་དན་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་དཔྗེ་ལ་བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་སྐུ་

མཚན་གིས་སྤས་གྱུར་པ། །མཛེས་གྱུར་མིག་གི་བདུད་རི་ནི། །སྤིན་མྗེད་སྟོན་གི་

ནམ་མཁའ་ལ། །སྐར་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་སྤས་པ་འད། །ཐུབ་པ་གསྗེར་གི་མདོག་ལྡན་

པ། །ཆོས་གོས་ཀྱིས་གཡོགས་མཛེས་གྱུར་པ། །གསྗེར་གི་རི་བོའི་རྗེ་མོ་

ནི། །མཚམས་ཀྱི་སྤིན་གིས་དཀྲིས་པ་འད། །མགོན་ཁྱོད་རྒྱན་གིས་མ་བརྒྱན་

ཀྱང༌། །ཞལ་གི་དཀྱིལ་འཁོར་མདངས་གང་ཡིན། །ཟ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་གྱུར་

པ། །སྤིན་དང་བལ་ལའང་དྗེ་མ་མཆིས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་གི་པདྨ་དང༌། །པདྨ་ཉི་མས་ཁ་

བྱྗེ་བ། །བུང་བས་མཐོང་ན་པདྨ་ནི། །ཐྗེ་ཚོམ་དཔྱང་ཐག་ལ་འཇུག་འགྱུར། །ཁྱོད་ཞལ་

གསྗེར་གི་མདོག་ལྡན་པར། །ཚེམས་དཀར་མཛེས་པར་གྱུར་པ་ནི། །གསྗེར་གི་རི་

གསྗེབ་སྟོན་ཀ་ཡི། །ཟ་ཟྗེར་དི་མྗེད་ཞུགས་པ་འད། །མཆོད་འོས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕག་གཡས་

ནི། །འཁོར་ལོའི་མཚན་གིས་མཛེས་གྱུར་པ། །འཁོར་བས་སྐྲག་པའི་མི་རྣམས་

ལ། །ཕག་གིས་དབུགས་འབྱིན་མཛད་པ་ལགས། །ཐུབ་ཁྱོད་གཤྗེགས་པར་གྱུར་
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པའི་ཚེ། །ཞབས་གཉིས་དཔལ་གི་པདྨ་འདས། །ས་གཞི་འདི་ནི་བིས་གྱུར་པ། །པདྨ་

ཅན་གིས་ཇི་ལྟར་མཛེས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་དན་པར་བྱའོ།།

གསུང་གི་ཡོན་ཏན་ནི། འཇིག་རྗེན་གི་ཁམས་ཀྱི་སྗེམས་ཅན་གང་ཡོད་ཀྱིས་

དུས་གཅིག་ཏུ་དི་བ་མི་འད་བ་ཁོ་ན་རྗེ་རྗེ་ནས་དིས་ཀྱང༌། སྗེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་

གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་བཟུང་ནས། གསུང་གཅིག་གིས་དི་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ལན་མཛད་ཅིང༌། དྗེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་རང་གི་སྐད་དུ་གོ་བར་འགྱུར་བ་

ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་སྗེམས་པ་སྟྗེ། བདྗེན་པ་པོའི་ལྗེའུ་ལས། འདི་ལྟར་

སྗེམས་ཅན་ཀུན་གིས་ངྗེས་པའི་ཚིག །མང་པོ་དག་གིས་དུས་གཅིག་ཞུ་ཞུས་

ན། །སྗེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཐུགས་ཆུད་ནས། །གསུང་དབྱངས་གཅིག་གིས་

སོ་སོར་ལན་ཀྱང་འདྗེབས། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་འདྗེན་པ་འཇིག་རྗེན་ན། །ཚངས་པའི་སྒ་

དབྱངས་གསུང་སྒོགས་མཁྱྗེན་པར་མཛོད། །དྗེ་ནི་ལྷ་མིའི་སྡུག་བསྔལ་མཐར་འབྱིན་

པའི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བར་མཛད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །གཞན་

ཡང་། བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཁྱོད་ཞལ་བལྟ་ན་རབ་སྡུག་པ། །དྗེ་ལས་མཉན་ན་སན་

པ་ཡི། །གསུང་འདི་དག་ནི་ཟ་བ་ལས། །བདུད་རི་འཛག་པ་བཞིན་དུ་འབྱུང༌། །ཁྱོད་

ཀྱི་གསུང་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི། །རྡུལ་རབ་ཞི་མཛད་ཆར་སྤིན་འད། །ཞྗེ་སང་སྦྲུལ་ནི་

དབྱུང་བ་ལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་འད་བ་ལགས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་ཤྗེས་

པའི། །རབ་རིབ་འཇོམས་པས་གདུགས་དང་འད། །ང་རྒྱལ་རི་བོ་མངོན་འཇོམས་

པས། །རོ་རྗེ་དང་ཡང་འད་བ་ལགས། །དོན་གཟིགས་པས་ནི་མི་སླུ་བ། །ནོངས་མི་

མངའ་ཕིར་རྗེས་སུ་མཐུན། །ལྗེགས་པར་སྦྱར་བས་གོ་ས་སྟྗེ། །ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་ནི་
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ལྗེགས་གསུང་ལྡན། །རྗེ་ཞིག་དང་པོར་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང༌། །ཉན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་

འཕྲོག་མཛད། །དྗེ་ནས་ཡིད་ལ་བསམས་བགིས་ན། །འདོད་ཆགས་གཏི་མུག་རྣམས་

ཀྱང་སྗེལ། །ཕོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབུགས་འབྱིན་ཞིང༌། །བག་མྗེད་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་

ཀྱང་མཛད། །བདྗེ་བ་ཅན་དག་སྐོ་བགིད་པས། །ཁྱོད་གསུང་ཀུན་དང་འཚམ་པར་

འཇུག །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་བ་བསྐྗེད། །བར་མ་རྣམས་ཀྱི་བོ་ཡང་སྗེལ། །ཐ་

མའི་རབ་རིབ་རྣམ་འཇོམས་པས། །གསུང་འདི་སྐྗེ་བོ་ཀུན་ལ་སྨན། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་དན་པར་བྱའོ།།

ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གཉིས་ལས། མཁྱྗེན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཤྗེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་

དང་ཇི་སྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར་མཁྱྗེན་པ་ཐོགས་

པ་མི་མངའ་བར་འཇུག་པས་ཤྗེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་ཐུབ་པའི་མཁྱྗེན་པས་ཁྱབ་ཀྱི། 

དྗེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི་ཤྗེས་བྱ་རྒྱ་ཆྗེ་ལ་ཤྗེས་པ་རྒྱ་ཆུང་བས་མ་ཁྱབ་པ་ཡིན་

ནོ། །དྗེ་ཡང་བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསྟོད་ལས། ཁྱོད་འབའ་ཞིག་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀྱིས། །ཤྗེས་བྱ་མཐའ་དག་ཁྱབ་ལགས་ཀྱི། །ཁྱོད་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྱི། །ཤྗེས་བྱ་ཁོ་ན་ལྷག་པ་ལགས། །ཞྗེས་དང༌། བཅོམ་ལྡན་དུས་ཀུན་གཏོགས་པའི་

ཆོས། །རྣམ་ཀུན་འབྱུང་གནས་ཐམས་ཅད་ནི། །ལག་མཐིལ་སྐྱུ་རུ་ར་ལྟ་བུར། །ཁྱོད་

ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་གྱུར། །ཆོས་རྣམས་གཡོ་དང་མི་གཡོར་བཅས། །གཅིག་དང་

སྣ་ཚོགས་སོ་སོ་ལ། །མཁའ་ལ་རླུང་དག་རྒྱུ་བ་བཞིན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དག་ཐོགས་

མི་མངའ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་དན་པར་བྱའོ།།

བརྗེ་བའི་ཡོན་ཏན་ནི། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་རང་དབང་མྗེད་
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པར་བཅིངས་པ་བཞིན་དུ། ཐུབ་པ་ཡང་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོས་རང་དབང་མྗེད་པར་

བཅིངས་པས། འགྲོ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བ་གཟིགས་པ་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་རྒྱུན་

ཆད་མྗེད་པར་སྐྗེ་སྟྗེ། བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། འགྲོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཁྱད་

མྗེད་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱིས་བཅིངས། །ཁྱོད་ནི་འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་དག །དགྲོལ་

སད་ཡུན་རིང་ཐུགས་རྗེས་བསམས། །དང་པོར་ཁྱོད་ལ་ཕག་བགི་འམ། །འོན་ཏྗེ་གང་

གིས་འཁོར་བར་ཁྱོད། །སྐོན་མཁྱྗེན་ཡུན་རིང་དྗེ་ལྟ་བུར། །བཞུགས་མཛད་ཐུགས་རྗེ་

ཆྗེ་ལ་བགི། །ཞྗེས་དང༌། བདྗེན་པ་པོའི་ལྗེའུ་ལས་ཀྱང༌། གཏི་མུག་མུན་པ་མུན་ནག་

གིས་རག་ཏུ། །སྗེམས་ནི་བསྒིབས་པར་གྱུར་པའི་སྐྗེ་དགུ་དང༌། །འཁོར་བའི་བཙོན་

རར་ཆུད་པར་རྣམ་གཟིགས་ན། །དང་སོང་དམ་པ་དྗེ་ནི་ཐུགས་རྗེ་སྐྗེ། །ཞྗེས་དང༌། 

འདོད་པས་ཟིལ་གིས་ནོན་པའི་ཡིད་ལྡན་དང༌། །སྗེད་པ་ཆྗེ་ཞིང་རག་ཏུ་ཡུལ་བརྐམ་

དང༌། །སྗེད་པའི་འདོད་ཆགས་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བ་རྣམས། །གཟིགས་ན་རྒྱལ་བའི་

ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་སྐྗེ། །ནད་དང་མ་ངན་རྣམ་པ་མང་དག་གིས། །ཤིན་ཏུ་གཙེས་པའི་

སྐྗེ་དགུ་ཉོན་མོངས་རྣམས། །གཟིགས་ན་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་བསལ་སད་

དུ། །སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་ཐུགས་རྗེ་རབ་ཏུ་སྐྗེ། །ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་རག་

འབྱུང་སྟྗེ། །དྗེ་མི་འབྱུང་བ་ནམ་ཡང་སིད་མི་འགྱུར། །འགྲོ་བ་ཀུན་གི་བསམ་པར་

གནས་པ་སྟྗེ། །དྗེ་བས་སངས་རྒྱས་དྗེ་ལ་སྐོན་མི་མངའ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་དན་

པར་བྱའོ།།

འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནི། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་

གིས་གྲུབ་པ་དང༌། རྒྱུན་མི་འཆད་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་
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འདོགས་པར་མཛད་པའོ། །དྗེ་ཡང་གདུལ་བྱའི་ངོས་ནས་བཀྲིར་རུང་ན་ཐུབ་པས་

གདུལ་བྱ་དྗེ་ཕུན་ཚོགས་དང་མ་སྤད་པ་དང༌། རྒུད་པ་ལས་མ་དངས་པ་མྗེད་པས་

བགི་བར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ངྗེས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏྗེ། བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཁྱོད་

ཀྱིས་ཉོན་མོངས་གཞོམ་པ་བཤད། །བདུད་ཀྱི་གཡོ་དག་བསྟན་པ་མཛད། །འཁོར་

བའི་རང་བཞིན་མི་བཟད་བརོད། །འཇིགས་པ་མྗེད་པའི་ཕོགས་ཀྱང་བསྟན། །ཕན་

དགོངས་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གིས་ནི། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བགི་འཚལ་བ། །གང་ཞིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་མ་མཛད་པ། །གཞན་ཀོ་ཅི་ཞིག་མཆིས་ལགས་ཀྱྗེ། །ཞྗེས་དང༌། བསྔགས་

འོས་བསྔགས་བསྟོད་ལས། ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ལས་འགྲོ་བ་དག །མ་དངས་རྒུད་པ་དྗེ་

གང་མཆིས། །གང་དང་འཇིག་རྗེན་མ་སྤད་པའི། །ཕུན་ཚོགས་དྗེ་ཡང་གང་ཞིག་

མཆིས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་དན་པར་བྱའོ། །དྗེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དན་

ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྟྗེ། སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་དན་པར་བྱས་ན་དད་པ་ཡང་སྒོ་དུ་མ་

ནས་སྐྗེ་ལ། ཡང་དང་ཡང་དུ་དན་པར་བྱས་ན་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་རིང་བར་འགྱུར་

ཏྗེ། དཀོན་མཆོག་གཞན་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་དྗེ་དང་འདའོ། །དྗེ་ལྟར་བསྒོམས་

པས་འཕྲིག་ཚུད་ན་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲྗེལ་ཕལ་མོ་ཆྗེས་སྐབས་གསུམ་གི་

ཡོན་ཏན་སྟོན་པས། དྗེ་དག་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བར་འགྱུར་ལ། དཔྱད་སྒོམ་ལ་

རོག་པ་ཡིན་སམ་ནས་ཉམས་ལྗེན་གི་ཚེ་འདོར་བ་རྣམས་ནི། འདི་ལྟ་བུའི་ཚོགས་

གསོག་པ་དང་སྒིབ་པ་སྦྱོང་བའི་སྒོ་དུ་མ་བཀག་ནས་སོད་པ་ཡིན་པས། དལ་བའི་

རྗེན་ལ་སིང་པོ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལྗེན་པའི་གྗེགས་ཆྗེན་པོར་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

འདི་རྣམས་དུས་རྒྱུན་པའི་ཉམས་ལྗེན་དུ་བྱས་ན་བོ་གོམས་པའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པས་དང་པོར་བོ་སྦྱོང་དཀའ་སྗེ་བ་ཡང་ཕིས་དྗེ་ལ་ངང་གིས་འཇུག་པ་དང༌། རྗེས་སུ་

དན་པའི་སངས་རྒྱས་དྗེ་འད་བ་ཞིག་བདག་གིས་ཀྱང་ཐོབ་ན་སམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་སྐྗེ་བ་དང༌། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། འཆི་

བའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཅི་བྱུང་ཡང་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དན་པ་ལས་མི་ཉམས་པར་

འགྱུར་ཏྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས། ཁྱྗེད་ལ་བསྒོ་ཞིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ། །ཇི་

ལྟར་མི་དག་མང་དུ་རོག་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ལ་གནས་པའི་རོག་པ་དྗེ་དག་གིས། །དྗེ་བཞིན་

དུ་ནི་དྗེ་ལ་སྗེམས་གཞོལ་འགྱུར། །དྗེ་བཞིན་རྒྱལ་བ་ཡི་ནི་སྐུ་བྱད་དང༌། །ཡྗེ་ཤྗེས་

དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་ཐུབ་དབང་དན། །རག་པར་རྗེས་སུ་དན་པར་བསྒོམ་བྱས་ན། །དྗེ་

ལ་སྗེམས་གཞོལ་རབ་ཏུ་འབབ་པར་འགྱུར། །དྗེ་ནི་འཆག་འདུག་འགྲྗེང་ཞིང་གནས་

པའི་ཚེ། །སྐྗེས་བུ་དམ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་རབ་ཏུ་འདོད། །འཇིག་རྗེན་རྒྱལ་བ་བ་མྗེད་

བདག་འགྱུར་བར། །འདོད་པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་སྨོན་ལམ་འདྗེབས། །ཞྗེས་དང༌། 

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་རབ་དང་བ་ཡིས། །རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དག་གི་བསྔགས་པ་

བརོད། །དྗེ་ལྟར་དྗེས་ནི་སྗེམས་ཀྱི་རྒྱུད་བསྒོམས་པས། །ཉིན་མཚན་དུ་ཡང་འཇིག་

རྗེན་མགོན་པོ་མཐོང༌། །ནམ་ཞིག་དྗེ་ནི་ན་ཞིང་མི་བདྗེ་ནས། །ཤི་ལ་ཐུག་པའི་སྡུག་

བསྔལ་ཚོར་བྱུང་ན། །སངས་རྒྱས་ལ་ནི་དན་པ་མི་ཉམས་ཏྗེ། །སྡུག་བསྔལ་ཚོར་བས་

འཕྲོག་པར་ཡོང་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། ཡང་ཡང་བསམས་ན་ཡིད་ཇྗེ་ཆྗེས་དང་རྒྱུད་ཇྗེ་དག་ཏུ་

སོང་ནས་བྱིན་རླབས་འབྱུང༌། དྗེ་ལ་ངྗེས་ཤྗེས་རྗེད་པས་སིང་ཐག་པའི་སྒོ་ནས་

སྐབས་སུ་སོང་ནས་དྗེའི་བསབ་བྱ་ལ་སོབ་ཙམ་ན་ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཀྱི་ཆོས་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྗེ། འོ་སྐོལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱྗེན་པ་ལ་མོ་མ་

རྣོ་ཤོས་ཙམ་དུ་ཡང་མི་བརི་གསུངས། དྗེ་ཡང་མོ་མ་མཁན་རྣོ་ཤོས་སུ་བྱྗེད་པ་ཞིག་

གིས་ད་ལོ་ཁྱོད་ལ་རྩུབ་ཆགས་མྗེད། ང་རང་ཤྗེས་ཟྗེར་ན། བདྗེ་འབོལ་གིས་འགྲོ། དྗེ་

ན་རྗེ། ད་ལོ་ཆགས་ཡོད་དོ་འདི་ཙུག་གིས་འདི་མ་བྱྗེད་ཟྗེར་ན་འབད་ནས་བསྒྲུབ། མ་

གྲུབ་ན་འདི་སྐད་ཟྗེར་བ་ངས་མ་གྲུབ་སམ་ནས་བོ་མི་བདྗེ་བ་བྱྗེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

འདི་དང་འདི་སང་ངོ་། །ཞྗེས་པ་དང༌། འདི་དང་འདི་བསྒྲུབ་བོ། །ཞྗེས་བཅས་པ་ལ་བོ་

འགྗེལ་ལམ། མ་གྲུབ་ན་ཡིད་མི་བདྗེ་བ་འོང་ངམ། ཆོས་ནས་དང་དྗེ་སྐད་བཤད་དྗེ། ད་

ལྟ་ཡུལ་དུས་ཀྱིས་དྗེ་ཙུག་མི་བཏུབ། འདི་ཙུག་བྱྗེད་དགོས་ཟྗེར་ནས། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་གསུང་རས་སུ་ལིང་གིས་བོར་ནས་རང་ཤྗེས་ཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཁྱུག་གིས་འགྲོ་བ་

ཡིན་གསུང་སྟྗེ། མ་བརགས་ན་ཉམས་དགའ་བ་ཚིག་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་བ་མིན་པ། ཡིད་

ནང་དུ་ལོག་ནས་ཞིབ་ཏུ་བརགས་ན་ཤིན་ཏུ་མད་པར་སྣང་ངོ་། །དྗེས་ན་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཡང་བསམས་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་ངྗེས་ཤྗེས་ཅི་འདོངས་ལ་འབད། 

དྗེ་བྱུང་ན། དྗེ་གང་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་དང་ཆོས་དྗེ་སྒྲུབ་པའི་དགྗེ་འདུན་ལ་ཡང་ངྗེས་

པ་དྗེ་དང་འད་བ་རྗེ་འོང་བས་སྐབས་འགྲོ་གནད་དུ་འགྲོ་ལ། དྗེ་མྗེད་ན་ནི་ལམ་གཞན་

ལྟ་ཞོག །སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིད་འཁུལ་བ་ཡང་འོང༌ས་མྗེད་དོ།།

ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་གུས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏྗེ་སངས་

རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་ཅན་འདི་ནི། ལུང་དང་རོགས་པའི་ཆོས་འགོག་པ་དང་

ལམ་གི་བདྗེན་པ་སྐོན་སངས་པ་དང་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་མངོན་དུ་

བྱས་པ་དང་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའོ་སམ་དུ་དན་པར་བྱ་སྟྗེ། ཆོས་ཡང་དག་པར་
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སྡུད་པ་ལས། གང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྗེ་དག་ནི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་མུ་

མྗེད་པ་སྟྗེ། དྗེ་དག་ནི་ཆོས་ལས་སྐྗེས་པ་ཆོས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ལ་སྤོད་པ། ཆོས་ཀྱིས་

སྤྲུལ་པ། ཆོས་བདག་པོར་གྱུར་པ། ཆོས་ལས་བྱུང་བ། ཆོས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ། ཆོས་ལ་

རོན་པ། ཆོས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དགྗེ་འདུན་གི་ཡོན་ཏན་ལ། གཙོ་

བོ་ནི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དན་ཏྗེ་དྗེ་

ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་དན་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་

ལས། དགྗེ་འདུན་ནི་ཆོས་སྨྲ་བ། ཆོས་སྤོད་པ། ཆོས་སྗེམས་པ། ཆོས་ཀྱི་ཞིང༌། ཆོས་

འཛིན་པ། ཆོས་ལ་རོན་པ། ཆོས་ལ་མཆོད་པ། ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱྗེད་པ། ཆོས་ཀྱི་སྤོད་

ཡུལ་བ། ཆོས་སྤོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། རང་བཞིན་གིས་དང་བ། རང་བཞིན་

གིས་དག་པ། སིང་རྗེ་བའི་ཆོས་ཅན། སིང་རྗེ་དང་ལྡན་པ། རག་ཏུ་དབྗེན་པའི་སྤོད་

ཡུལ་བ། རག་ཏུ་ཆོས་ལ་གཞོལ་བ། རག་ཏུ་དཀར་པོ་སྤོད་པའོ་སམ་མོ། །ཞྗེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

ཁྱད་པར་ཤྗེས་པས་སྐབས་སུ་སོང་བ་ནི། བསྡུ་བ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ནང་ཕན་ཚུན་གི་ཁྱད་པར་ཤྗེས་ནས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བའོ། །འདི་ལ་

དྲུག་ལས། མཚན་ཉིད་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ནི། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ནི། 

མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། ཆོས་དཀོན་མཆོག་ནི། 

དྗེའི་འབས་བུ་དང༌། དགྗེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ནི། གཞན་གི་མན་ངག་གིས་ཡང་དག་

པར་བསྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། རིམ་པ་ལྟར་ལུང་

ལྗེགས་པར་འབོགས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་སོང་བ་ལ་དམིགས་པ་
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དང༌། མངོན་པར་སྤོ་བར་བྱྗེད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཅན་ནོ། །མོས་པའི་ཁྱད་པར་ནི། རིམ་

པ་ལྟར་བསྗེན་བཀུར་ལ་གུས་པས་ཞྗེན་པར་བྱ་བ་དང༌། མངོན་དུ་བྱ་བ་ལ་གུས་པས་

ཞྗེན་པར་བྱ་བ་དང༌། ཆོས་མཐུན་པའི་དངོས་པོས་ལྷན་ཅིག་གིས་འགྲོགས་པ་ལ་

གུས་པས་ཞྗེན་པར་བྱ་བའོ། །སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ནི། རིམ་པ་ལྟར་མཆོད་པ་དང༌། 

རིམ་གྲོ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་གི་སྦྱོར་བ་གོམས་པར་བྱ་བ་དང༌། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་

ལོངས་སྤོད་ཐུན་མོང་གིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའོ། །རྗེས་སུ་དན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། འདི་

ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྗེ་ནི་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གསུམ་པོའི་ཡོན་ཏན་སོ་སོར་དན་

པའོ། །བསོད་ནམས་འཕྗེལ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ནི། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་

དབང་དུ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་མཆོག་འཕྗེལ་བ་སྟྗེ། སངས་རྒྱས་དང་དགྗེ་འདུན་

གཉིས་ནི་དང་པོའི་དོན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་གང་ཟག་གཅིག་དང་མང་པོ་ལ་

བརྗེན་པའི་བསོད་ནམས་འཕྗེལ་བ་སྟྗེ། དགྗེ་འདུན་ལ་ངྗེས་པར་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ།།

ཁས་ལྗེན་པས་སྐབས་སུ་སོང་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སྟོན་པ་དང༌། 

ཆོས་མང་འདས་ལ་སྐབས་དངོས་དང༌། དགྗེ་འདུན་ལ་སྐབས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་

བཟུང་བའི་སྒོ་ནས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་སྟྗེ། འདུལ་བ་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་ལས་འབྱུང་བ་

ལྟར་རོ། །

གཞན་དུ་མི་སྨྲ་བས་སྐབས་སུ་སོང་བ་ནི། ནང་པ་དང་ཕི་པའི་སྟོན་པ་དང་

བསྟན་པ་དང་དྗེ་ལ་སོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་དམན་ཤྗེས་ནས། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ཁོ་ན་ལ་སྐབས་སུ་འཛིན་གི། དྗེ་དག་དང་མི་མཐུན་པའི་སྟོན་པ་སོགས་ལ་
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སྐབས་སུ་མི་འཛིན་པའོ། །དྗེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ། སྟོན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། སངས་

རྒྱས་ནི་སྐོན་མྗེད་ཅིང་ཡོན་ཏན་རོགས་ལ། གཞན་གི་སྟོན་པ་ནི་དྗེ་ལས་ལྡོག་པ་སྟྗེ། 

ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ལས། བདག་ནི་སྟོན་པ་གཞན་སངས་ནས། །བཅོམ་ལྡན་

ཁྱོད་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། །དྗེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞྗེ་ན་ཁྱོད། །སྐོན་མི་མངའ་ལ་ཡོན་ཏན་

ལྡན། །ཞྗེས་དང༌། མུ་སྟྗེགས་གཞན་གི་གཞུང་ལུགས་ལ། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རྣམ་

བསམས་པ། །དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་མགོན་ཁྱོད་ལ། །བདག་གི་སྗེམས་འདི་དད་པར་

གྱུར། །དྗེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་མིན་པའི། །གྲུབ་མཐའི་སྐོན་གིས་བརླག་སྗེམས་

ལྡན། །བསམ་བརླག་རྣམས་ཀྱིས་སྐོན་མྗེད་པའི། །སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱང་མི་མཐོང་

ངོ་། །ཞྗེས་སོ། །བསྟན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ནི་ལམ་བདྗེ་བས་འབས་

བུ་བདྗེ་བ་འཐོབ་པ་དང༌། འཁོར་བའི་རྒྱུན་ལས་ལྡོག་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་

བྱང་བར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཐར་འདོད་མི་སླུ་བ་དང༌། གཅིག་ཏུ་དགྗེ་བ་དང༌། ཉྗེས་པ་དག་

པར་བྱྗེད་ལ། ཕི་རོལ་པའི་བསྟན་པ་ནི་དྗེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་སྟྗེ། ཁྱད་པར་འཕགས་

བསྟོད་ལས། གང་སད་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི། །བདྗེ་བས་བདྗེ་བ་འཐོབ་བགིད་པ། །དྗེ་

སད་སྨྲ་བའི་སྗེང་ཁྱོད་ཀྱི། །གཞུང་ལུགས་ལ་ནི་འགྲོ་འདི་དང༌། །ཞྗེས་དང༌། བསྔགས་

འོས་བསྔགས་བསྟོད་ལས་ཀྱང་། འཇུག་དང་ལྡོག་པ་གང་ལགས་དང༌། །ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་རྣམ་བྱང་གང༌། །དྗེ་ཉིད་དཔའ་བོ་ཁྱོད་བཀའ་དང༌། །གཞན་གི་ཚིག་གི་

ཁྱད་པར་ལགས། །འདི་ནི་གཅིག་པུ་དྗེ་བཞིན་ཉིད། །དྗེ་ནི་བསླུ་ཆོས་འབའ་ཞིག་

ན། །ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དང་གཞན་གི་ཚིག །དྗེ་ལས་ཁྱད་ཞུགས་གཞན་ཅི་འཚལ། །འདི་

ནི་གཅིག་ཏུ་དགྗེ་ལ་དྗེ། །གཅིག་ཏུ་བར་ཆད་བགིད་ལགས་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གཞན་གི་ཚིག །དྗེ་ལས་མི་འད་ཅི་ཞིག་མཆིས། །དྗེ་ཡིས་བསྒོས་ཤིང་ཉྗེར་བསྒོས་

པ། །འདི་ཡིས་དག་པར་བགིད་འགྱུར་བ། །དྗེ་ཉིད་མགོན་པོ་ཁྱོད་བཀའ་དང༌། །གཞན་

གི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ལགས། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེས་དགྗེ་འདུན་གི་ཁྱད་པར་ཡང་

ཤྗེས་པར་ནུས་སོ།།

སྐབས་སུ་སོང་ནས་བསབ་པར་བྱ་བའི་རིམ་པ།

སྐབས་སུ་སོང་ནས་བསབ་པར་བྱ་བའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་

བ་དང༌། མན་ངག་ལས་འབྱུང་བའོ། །

བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བ།

དང་པོ་ལ་བཞི་ཚན་གཉིས་ལས། བཞི་ཚན་དང་པོའི་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྗེན་

པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སུ་

མཐོང་ནས་བསྟྗེན་པ་སྟྗེ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས་ནི་ལམ་སྟོན་པ་ལ་

སྐབས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་ལམ་

སྟོན་པ་ལ་དངོས་སུ་བརྗེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དམ་པའི་ཆོས་མཉན་པ་དང༌། ཚུལ་

བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ནི། དམ་པ་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་

བཤད་པའི་ཆོས་མདོའི་སྗེ་ལ་སོགས་པ་ཅི་འོས་སུ་ཉན་ཅིང༌། གང་ཡིད་ལ་བྱས་ན་

ཉོན་མོངས་པ་ལྡོག་པའི་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་སོང་

བས་ནི་ལུང་དང་རོགས་པའི་ཆོས་ལ་མངོན་དུ་བྱ་བར་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་དང་རྗེས་

སུ་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་དྗེ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཐུན་

པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ནི། ཆོས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྟྗེ། དགྗེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས་ནི་མང་འདས་སུ་བགྲོད་པའི་གང་ཟག་ལ་

གྲོགས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་ཐར་

པའི་ཕིར་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་སོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་ཚན་གཉིས་པའི་དབང་པོ་མི་རོད་པར་བྱ་བ་ནི། དབང་པོ་ཡུལ་ལ་བག་

ཡངས་སུ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་ཡིད་འབངས་ནས། ཡུལ་རྣམས་ལ་རོད་པ་ལ་སྐོན་དུ་

བལྟས་ནས་ཡིད་ཕིར་ཕོགས་པར་བྱྗེད་པའོ། །བསབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་བང་

བར་བྱ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཅས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་ཅི་ནུས་སུ་ལྗེན་

པའོ། །སྗེམས་ཅན་ལ་སིང་རྗེ་བར་བྱ་བ་ནི། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སིང་རྗེས་ཁྱད་པར་

དུ་བྱས་པས། དྗེ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས་ཀྱང་སྗེམས་ཅན་ལ་སིང་བརྗེ་བར་བྱས་ཏྗེ་

འཚེ་བ་སོང་བའོ། །དུས་དུས་སུ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་བརོན་པར་བྱ་བ་ནི། ཉི་

མ་རྗེ་རྗེ་བཞིན་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་བྱ་བའོ།།

མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ།

མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས། སོ་སོ་དང༌། ཐུན་མོང་གི་བསབ་བྱའོ། །

སོ་སོའི་བསབ་བྱ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། དགག་པའི་བསབ་བྱ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱའོ། །

དགག་པའི་བསབ་བྱ། 

དང་པོ་ནི། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས། གང་ཞིག་གསུམ་ལ་སྐབས་འགྲོ་བ། །དྗེ་

ནི་ཡང་དག་དགྗེ་བསྗེན་ཏྗེ། །ནམ་དུའང་ལྷ་ནི་གཞན་དག་ལ། །སྐབས་སུ་སོང་བ་མ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཡིན་ནོ། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐབས་འགྲོ་བ། །འཚེ་ཞིང་གསོད་པའི་སྗེམས་དང་

བལ། །དགྗེ་འདུན་ལ་ཡང་སྐབས་འགྲོ་བ། །མུ་སྟྗེགས་ཅན་དང་འགྲོགས་པ་

མིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་གཞན་ལ་སྐབས་སུ་མི་འགྲོ་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་

ལ་གནོད་འཚེ་སོང་བ་དང༌། མུ་སྟྗེགས་ཅན་དང་མི་འགྲོགས་པ་གསུམ་མོ། །

དྗེ་ལ་དང་པོ་ནི། འཇིག་རྗེན་པའི་ལྷ་དག་པོ་དང་ཁྱབ་འཇུག་སོགས་ལའང་

ཕུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མི་འཛིན་ན། ཡི་དྭགས་སུ་གྱུར་པའི་གཞི་བདག་དང་ཀླུ་ལ་ལྟ་

ཅི་སྨོས། དྗེ་ཡང་སྐབས་གསུམ་ལ་ཡིད་མ་ཆྗེས་ནས་དྗེ་དག་ལ་བོ་འགྗེལ་ན་མི་རུང་

བ་ཡིན་གི། དྗེ་དག་ལ་འཕྲལ་གི་ཆོས་ལྡན་གི་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་གི་གྲོགས་འཆོལ་བ་

ཙམ་ལ་མི་རུང་བ་མྗེད་དྗེ། དཔྗེར་ན། སྦྱིན་བདག་ལ་འཚོ་བའི་གྲོགས་འཆོལ་བ་དང༌། 

སྨན་པ་ལ་ནད་གསོ་བའི་རྗེ་བལྟོས་འཆའ་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། མི་དང་དུད་འགྲོ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྗེག་པ་དང་འཆིང་བ་དང་གོ་

རར་གཞུག་པ་དང༌། སྣ་འབུགས་པ་དང་མི་ཐྗེག་བཞིན་དུ་འགྗེལ་བ་ལ་སོགས་

བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བས་སྗེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་དང་འཚེ་བ་སོང་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་ཡིད་མི་ཆྗེས་ཤིང༌། སྐུར་

བར་བྱྗེད་པ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་མི་བྱྗེད་པའོ།།

སྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱ།

བསྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱ་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་རི་མོར་བིས་པ་

ལྗེགས་ཉྗེས་ཅི་འད་ཞིག་ལ༌ཡང༌། དཔྱས་མི་གདགས་ཤིང་འོ་བརྒྱལ་སར་མི་བཞག་

པ་དང༌། གཏའ་མར་འཇོག་པ་སོགས་ཀྱི་མི་གུས་པ་དང་། བརས་ཐབས་སངས་ནས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྟོན་པ་ལྟར་བཀུར་བའི་ཞིང་དུ་བཟུང་སྟྗེ། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། ཇི་ལྟར་བདྗེ་

གཤྗེགས་སྐུ་གཟུགས་ཤིང་ལས་ཀྱང༌། །བགིས་པ་ཅི་འད་ཡང་རུང་མཁས་པས་

མཆོད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །ལུང་རྣམ་འབྱྗེད་ལས། ཤྗེད་བུ་སྗེར་སྐས་སོབ་པ་དང་

མི་སོབ་པའི་དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ། གང་པོའི་མགོ་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་སམ་ཆོས་མ་

ཡིན་པ་ཅི་ཤྗེས། ཞྗེས་པ་ལ་སོགས་པ་ངན་སྨྲས་མི་འད་བ་བཅོ་བརྒྱད་བྱས་པས་

མགོ་བརན་མི་འད་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཆུ་སིན་ཉའི་རིགས་སུ་སྐྗེས་ཏྗེ། སྟོན་པ་

འོད་སྲུངས་ཀྱི་དུས་ནས་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་བར་དུ་དུད་འགྲོར་བསད་པར་གསུངས་པ་

དང༌། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས། སྟོན་པ་འཁོར་བ་འཇིག་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་

སུ་རྒྱལ་པོ་མཛེས་ལྡན་གིས་མཆོད་རྗེན་ཆྗེན་པོ་ཞིག་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་ན། ག་མི་

ཞིག་གིས་འདི་ལྟ་བུའི་མཆོད་རྗེན་ཆྗེན་པོ་བྱྗེད་དུ་གཞུག་པར་བརམས་པ། ནམ་ཙམ་

ཟིན་པར་འགྱུར་མ་ཤྗེས་སོ། །ཞྗེས་ལན་གཉིས་སུ་འཕས་པ་ལ། ཕིས་ལྗེགས་པར་

ཟིན་པ་ན་འགོད་ནས་ག་རྔན་གིས་གསྗེར་གི་དིལ་བུ་བྱྗེད་དུ་བཅུག་ནས་མཆོད་རྗེན་

ལ་བཏགས་པས་མདོག་ངན་ཞིང་ལུས་ཆུང་ལ་སྐད་སན་པའི་སན་པ་བཟང་ལྡན་དུ་

སྐྗེས་པར་གསུངས་པས། སྐུ་གཟུགས་ལ་འདི་ནི་འདི་འདའོ། །ཞྗེས་མི་སྨྲ་བ་དང༌། 

གཞན་གིས་སྐུ་གཟུགས་སོགས་རྒྱུ་བཟང་པོ་ལས་བསྒྲུབ་པའམ་ཆྗེན་པོ་བསྒྲུབ་པ་

ལ་འཕ་བ་དང༌། དྗེ་ལས་ལྡོག་པའི་ཁ་གཏོགས་སོགས་བྱར་མི་རུང་ངོ་། །རྣལ་འབྱོར་

པ་ཆྗེན་པོས་ཇོ་བོ་ལ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་ཞིག་གཟིགས་སུ་ཕུལ་ནས་འདི་ལྗེགས་

ཉྗེས་ཇི་འད། ལྗེགས་ན་རོང་པ་མགར་དགྗེ་བས་བྱིན་པའི་གསྗེར་ཞོ་བཞི་བྱིན་ནས་

ལྗེན་པ་ལགས་ཞུས་པས། ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་ལ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མི་ལྗེགས་པ་མྗེད། ལྷ་བཟོ་ནི་འབིང་གསུངས་ནས་སྤི་བོར་བཞག །བཟོ་ཟིན་པ་ཀུན་

ལའང་དྗེ་ལྟར་མཛད་སྐད།

ཆོས་ཚིག་བཞི་པ་ཞིག་ཡན་ཆད་ལ་ཡང་མ་གུས་པ་སང་ཞིང༌། གྗེགས་བམ་

གཏར་འཇུག་པ་དང་ཟོང་དུ་བྱྗེད་པ་དང༌ས་སྒྗེ་བོ་དང་འོ་བརྒྱལ་སར་འཇོག་པ་དང༌། 

ལྷམ་དང་སྦྲགས་ཏྗེ་འཁུར་བ་དང་འགོམ་ཡུག་སོགས་མ་གུས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་

ཏྗེ། ཆོས་དཀོན་མཆོག་ལྟར་གུས་པར་བྱྗེད་པའོ། །དགྗེ་བཤྗེས་སྤན་སྔ་བ་གསུང་

རབ་གདན་དངས་པ་མཐོང་བ་ན་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ལྡང༌། ཕིས་ལྡང་བར་མི༌ནུས་པ་

ན་ཐལ་མོ་སྦྱོར་སྐད། ཇོ་བོ་མངའ་རིས་སུ་བྱོན་པ་ན། སྔགས་པ་ཞིག་ཁོང་ལ་ཆོས་མི་

ཉན་པ་ལ། ཡིག་མཁན་ཞིག་སོ་དྗེག་གིས་ཆོས་ལ་བསྐུད་པ་གཟིགས་ནས། ཇོ་བོས་

མ་བཟོད་ནས། ཨ་ཙ༌མ་མི་རུང་མི་རུང་གསུངས་པས། སྔགས་པ་དྗེ་དད་ནས་ཆོས་

ཉན་སྐད། ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། རང་ཅག་ཆོས་ལ་རྗེད་མོ་ཅི་ཡང་བྱྗེད་པར་

འདུག་སྟྗེ། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་མ་གུས་པ་ཤྗེས་རབ་འཆལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན། རྨོངས་

པ་ད་ལྟའི་འདི་གས་ཆོག་གི༌རྨོངས་པའི་རྒྱུ་མ་གསོག༌འདི་ལས་རྨོངས་ན་ཅི་བཏུབ་

གསུང་ངོ་།།

དགྗེ་འདུན་ནམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དགྗེ་སྦྱོང་གི་རགས་ཙམ་འཛིན་པ་དང༌། དྗེ་དག་

གི་རགས་ཙམ་ལ་ཡང་མི་གཤྗེ་ཞིང་མི་བརས་པ་དང༌། ཁྱྗེད་དང་ངྗེད་ཀྱི་ཚོ་ཞྗེས་

རིས་སུ་བཅད་ནས་དགྲར་བལྟ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བྱ་བར་དགྗེ་འདུན་དཀོན་

མཆོག་ལྟར་གུས་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། ལྷག་བསམ་བསྐུལ་བ་ལས། ཡོན་ཏན་འདོད་པ་

ནགས་ན་གནས་པ་ཡིས། །ཕ་རོལ་དག་གི་སྐོན་ལ་བརག་མི་བྱ། །བདག་ནི་ཁྱད་པར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འཕགས་ཤིང་བདག་མཆོག་ཅྗེས། །དྗེ་སམ་དུ་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་མི་བྱ་འོ། །རྒྱགས་

འདི་བག་མྗེད་ཀུན་གི་ར་བ་སྟྗེ། །དགྗེ་སོང་དམན་ལ་བརས་པར་ཡོང་མི་བྱ། །བསྐལ་

པ་གཅིག་གིས་ཐར་པ་འཐོབ་མི་འགྱུར། །འདི་ནི་བསྟན་པ་འདི་ལ་གོ་རིམ་ཡིན། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆྗེ་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆྗེན་པོ་ལྷན་པ་སྗེར་པོ་རྗེ་འགོམ་

པའི་སར་ཡོད་པ་ཡང་མི་འགོམ་པར་སྤྲུགས་ནས་ས་གཙང་སར་སྐྗེལ་བའི་ཕག་ལྗེན་

ལྟར་བསབ་སྟྗེ། རང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ལ་ཅི་ཙམ་གུས་པ་དྗེ་ཙམ་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་

ཀྱང་རང་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་གུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཅི་

འད་བ་ཡི་ལས་བྱས་པ། །འབས་བུ་དྗེ་འད་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

ཐུན་མོང་གི་བསབ་བྱ།

ཐུན་མོང་གི་བསབ་བྱ་ལ་དྲུག་ལས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་

དང༌ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དན་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་ཕི་པ་དང་ནང་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། དྗེ་གསུམ་ནང་ཕན་ཚུན་གི་ཁྱད་པར་དང་དྗེ་

དག་གི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་ཡང་སྗེམས་པའོ། །

བཀའ་དིན་ཆྗེན་པོ་རྗེས་སུ་དན་པས་དུས་རག་ཏུ་མཆོད་པ་ལ་བརོན་ཞིང་

བཟའ་བ་དང་བཅའ་བའི་ཕུད་ཀྱང་དབུལ་བ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། སངས་

རྒྱས་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ནི་ཟས་རྗེད་ཀྱང༌། །དྗེ་ལ་བྱིས་པ་བྱས་པ་གཟོ་མི་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁ་ཟས་རྗེད་པས་མཚོན་ནས་རང་ལ་བདྗེ་ལྗེགས་

གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་དིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ། བྱས་པ་གཟོ་བའི་

བསམ་པས་མཆོད་པར་བྱའོ། །
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དྗེ་ལ་ཡང་མཆོད་པ་བྱ་བ་དང༌། བྱྗེད་པའི་བསམ་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་

ལས། སྐུ་ལ་མཆོད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་ལ་མཆོད་

པའོ། །མཆོད་རྗེན་ལ་མཆོད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕིར་དུ་མཆོད་རྗེན་སོགས་ལ་

མཆོད་པའོ། །མངོན་སུམ་དུ་མཆོད་པ་ནི། དྗེ་གཉིས་རང་གི་དབང་པོ་ལ་མངོན་དུ་

གྱུར་པ་ལ་མཆོད་པའོ། །མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་མཆོད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་དྗེའི་

མཆོད་རྗེན་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་མཆོད་རྗེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕིར་

དུ་མཆོད་པའོ། །སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་རྗེས་སུ་དྗེའི་ཕིར་དུ་སྐུ་གཟུགས་

དང་མཆོད་རྗེན་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བྱྗེད་པ་ཡང་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་མཆོད་

པའོ། །དྗེ་གཉིས་གང་རུང་ལ་མཆོད་པ་ན་དྗེ་དག་གཅིག་གི་ཆོས་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དོ། །དྗེའི་ཕིར་མངོན་དུ་གྱུར་པ་གཉིས་པོ་འདི་ལའང་མཆོད་ལ། དུས་

གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་ཕོགས་བཅུ་མུ་མྗེད་པའི་མཆོད་རྗེན་ལ་ཡང་

མཆོད་དོ་སམ་ནས་མཆོད་པ་ནི་མངོན་དུ་གྱུར་མ་གྱུར་སྤིའི་མཆོད་པ་སྟྗེ། སྔ་མ་ནི་

བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྗེ་ལ། གཉིས་པ་ནི་དྗེ་བས་ཀྱང་ཆྗེས་རྒྱ་ཆྗེ་བ་དང༌། གསུམ་པ་ནི་

དྗེ་བས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྗེ་བར་གསུངས་པས། སངས་རྒྱས་སམ་དྗེའི་སྐུ་གཟུགས་

སོགས་གཅིག་ལ་མཆོད་པ་ན་ཆོས་ཉིད་དབྱྗེར་མྗེད་པ་དན་པར་བྱས་ནས་ཐམས་

ཅད་ལ་མཆོད་པའི་འཕྗེན་པ་གཏོང་བ་གལ་ཆྗེའོ།།

རང་གིས་བྱ་བའི་མཆོད་པ་ནི། ལྗེ་ལོ་དང་སོམ་ལས་དང་བག་མྗེད་པའི་དབང་

གིས་གཞན་བྱྗེད་དུ་མི་འཇུག་པར་རང་གིས་ལག་བདར་ནས་བྱྗེད་པའོ། །

གཞན་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པའི་མཆོད་པ་ནི། རང་ལ་དངོས་པོ་ཆུང་ངུ་ཡོད་ལ། 
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སྗེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་བསོད་ནམས་ཆུང་ཞིང་མི་ནུས་པ་འདི་དག་གིས་མཆོད་

པ་བྱས་ན་བདྗེ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་སིང་རྗེ་དང་ལྡན་པས་གཞན་ཁོ་ན་མཆོད་དུ་

གཞུག་པའོ། །

གཞན་ཡང་བསྐུལ་ནས་གཉིས་ཀས་བྱྗེད་པ་ནི། རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་ཐུན་

མོང་བ་སྟྗེ། དྗེ་གསུམ་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་འབས་བུ་ཆྗེ་ཆུང་ནི་སྔ་མ་དང་འདའོ། །

རྗེད་པ་དང་བཀུར་སྟིའི་མཆོད་པ་ནི། ན་བཟའ་དང་ཞལ་ཟས་དང་གཟིམས་ཆ་

དང་གདན་དང་བསྙུན་གི་གསོས་སྨན་དང་ཡོ་བྱད་དང་བདུག་པ། ཕྗེ་མ། བྱུག་པའི་

སོས་དང་མྗེ་ཏོག་གི་ཕྲྗེང་བ་དང་རོལ་མོའི་སྒ་དང་མར་མྗེ་སྣ་ཚོགས་འབུལ་བ་དང༌། 

གུས་པར་སྨྲ་བ་དང་ཕག་འཚལ་བ་དང་མངོན་དུ་ལྡང་བ་དང་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་དང་

བསྟོད་པ་སྣ་ཚོགས་བརོད་པ་དང་ཡན་ལག་ལྔས་ཕག་བྱ་བ་དང་གཡས་ཕོགས་སུ་

བསྐོར་བ་དང༌། ཞིང་ལ་སོགས་པ་ཟད་མི་ཤྗེས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་ནོར་བུ་དང་སན་ཆ་

དང་དཔུང་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་དང༌། ཐ་ན་དིལ་བུ་དབུལ་བ་དང་ཀརྴ་པ་ཎ་

གཏོར་བ་དང་སད་བུས་དཀྲི་བས་སངས་རྒྱས་སམ། དྗེའི་མཆོད་རྗེན་ལ་མཆོད་

པའོ། །

རྒྱ་ཆྗེ་བའི་མཆོད་པ་ནི། རྗེད་བཀུར་དྗེ་དག་གིས་ཡུན་རིང་པོར་མཆོད་པ་སྟྗེ། 

དྗེ་ཡང་དངོས་པོ་མང་བ་དང་བཟང་བ་དང་མངོན་སུམ་ཡིན་མིན་དང༌། རང་དང་

གཞན་གིས་བྱྗེད་པ་དང་སིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་ཞིང་མོས་པ་དག་པོས་མཆོད་ལ། 

དགྗེ་བ་དྗེ་ཡང་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་སྟྗེ་བདུན་ནོ། །

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མཆོད་པ་ནི། ཁྱད་གསོད་དམ་བག་
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མྗེད་དམ་ལྗེ་ལོས་གཞན་དག་བྱྗེད་དུ་མི་འཇུག་གི །རང་གིས་ལག་བདར་ནས་བྱྗེད་

པ་དང༌། གུས་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། སྗེམས་མ་ཡྗེངས་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཆགས་སོགས་

དང་མ་འདྗེས་པར་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པས་བྱྗེད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་དད་

པའི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལས་རྗེད་བཀུར་ཐོབ་ཏུ་རྗེ་ནས་མི་བྱྗེད་པ་དང༌། མཐུན་པའི་

དངོས་པོས་མཆོད་པ་སྟྗེ་དྲུག་གོ །

མཐུན་པའི་དངོས་པོ་ནི། མི་མཐུན་པ་བ་བས་བྱུག་པ་དང་མར་ཁུས་འཁྲུ་བ་

དང་གུ་གུལ་གིས་བདུག་པ་དང་ཨརྐའི་མྗེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཡོ་

བྱད་རུང་བ་མིན་པ་དང་བལ་བ་རུང་བའོ། །ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་པ་དྗེ་དག་ཀྱང་རང་

གིས་བསྒྲུབས་པ་དང་གཞན་ལས་བསངས་པ་མྗེད་ན། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་

མཆོད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་འཇིག་རྗེན་གི་ཁམས་ན་གང་ཡོད་པ་ལ་དགའ་བ་དང་རྒྱ་

ཆྗེན་པོ་ལ་མོས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བྱས་ནས་ཡི་རང་བྱས་ན། 

ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཚད་མྗེད་པའི་མཆོད་པ་ཆྗེན་པོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་

སྡུད་དྗེ། དྗེ་ལ་ནི་རག་ཏུ་སྗེམས་ཉམས་བདྗེ་བ་དང་སྗེམས་དགའ་བས་བརོན་པར་

བྱའོ། །དཀོན་མཆོག་སྤིན་དང་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། 

བདག་པོས་མ་བཟུང་བའི་མྗེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་དང་ཤིང་དང་རིན་པོ་ཆྗེ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀྱང་དབུལ་བར་བྱའོ། །

སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི། ཐ་ན་བ་འཇོས་ཙམ་དུ་ཡང་ཚད་མྗེད་བཞི་དང་ཆོས་ཀྱི་

སོམ་བཞི་དང་སྐབས་གསུམ་དང་ཕར་ཕིན་རྗེས་སུ་དན་པ་དང་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་

ལ་མོས་ཤིང་མི་རོག་པར་གནས་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོམ་སྗེམས་བྱྗེད་པ་དང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་དང་ཕར་ཕིན་དང་བསྡུ་བ་བཞི་ལ་བསྒོམ་པ་དང་བརོན་

པའོ། །མཆོད་པ་བཅུ་པོ་དྗེས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་

པའི་མཆོད་པའོ།།

དྗེ་དག་གིས་མཆོད་པའི་ཚེ་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གང་རུང་ལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་

བྱས་ཀྱང༌། འབས་བུ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འབྱུང་བའི་བསམ་པ་ནི་དྲུག་སྟྗེ། ཡོན་ཏན་གི་

ཞིང་གོང་ན་མྗེད་པ་ཡིན་སམ་པ་དང༌། ཕན་འདོགས་པ་གོང་ན་མྗེད་དོ་སམ་པ་དང༌། 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་གོ་སམ་པ་དང༌། ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མྗེ་ཏོག་ལྟར་ཤིན་

ཏུ་དཀོན་ནོ་སམ་པ་དང༌། སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆྗེན་པོའི་འཇིག་རྗེན་ན་གཅིག་ཁོ་ན་

འབྱུང་བས་འབའ་ཞིག་པའོ་སམ་པ་དང༌། འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྱི་ཕུན་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་མཆོད་པའོ། །དྗེ་དག་ནི་

བྱང་ས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བིས་པའོ། །དུས་རྒྱུན་པར་ནི་དྗེ་དག་ཅི་རིགས་པར་བྱ་

ལ། དུས་བཟང་དང་དུས་ཆྗེན་གི་ཚེ་ན་རང་གི་ནུས་པ་དང་བསྟུན་པའི་མཆོད་པ་

བཟང་པོ་རྗེ་བྱའོ། །

གཞན་ཡང་བཟའ་བཏུང་རྒྱུན་དུ་བྱ་དགོས་པས། དྗེའི་ཚེ་དྗེ་དག་གི་ཕུད་ཀྱིས་

མཆོད་པ་མ་ཆག་ནའང་ཚོགས་མང་པོ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་རོགས་པས་ཆུ་ཡན་ཆད་

གང་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་ཕུད་ཀྱིས་ཀྱང་སིང་ཐག་པ་ནས་མཆོད་པར་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་

ཐུད་ཀྱི་སྔོ་ས་དང་ལོ་མའི་སྗེར་ས་ལྟ་བུ་ནས་མ་ཡིན་གི། གང་བཟང་བ་ནས་བྱ་

དགོས་ལ། ཇའི་ཕུད་སུན་རྗེ་ལ་འབུལ་བ་ཀུན་གིས་ཀྱང་རྡུལ་སྗེལ་བ་འད་བ་རྗེས་མི་

འོང་ཞྗེས་ཤ་ར་བའི་གསུང་སྒོས་ལས་འབྱུང་ངོ་། །དཔྗེར་ན་ཞིང་ས་ཤིན་ཏུ་གཤིན་པ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཞིག་ལ་ས་བོན་འདྗེབས་དུས་སུ་མ་བཏབ་པར་ལྡུས་པ་འད་ན་དྗེ་ལྟར་འཇོག་མི་ཕོད་

པ་ལྟར། འདི་ཕིའི་བདྗེ་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་ཞིང་ས་དམ་པ་དུས་བཞི་

ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་བདྗེ་ལྗེགས་ཀྱི་ས་བོན་བཏབ་པས་ཆོག་པ་འདི་ལ་

ཡང༌། དད་པའི་གཤོལ་གིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་རྨྗེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་མདོ་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ཕངས་པ་ཡིན་ནོ། །

དྗེས་ན་བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསྟོད་ལས། ཁྱོད་དང་འད་བའི་ཞིང་དག་

ནི། །འཇིག་རྗེན་གསུམ་ན་མ་མཆིས་ཏྗེ། །ཁྱོད་ནི་སྦྱིན་གནས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །གྲལ་

གཙང་མཛད་པའི་གཙང་མ་ལགས། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཐུག་མ་མཆིས་པའི། །མཆུ་

དང་ཞྗེང་དག་ཇི་ལྟ་བར། །ཁྱོད་ལ་སྨན་དང་གནོད་བགིས་པའི། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་

ཐུག་མ་མཆིས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

ཞིང་གི་མཆོག་ལ་ཐ་མལ་པའི་ཞིང་གི་མཐོང་ཙམ་ཡང་མྗེད་པ་འདི། འོ་སྐོལ་

སྟངས་བཟང་བར་མི་འདུག་པས་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

བརོན་པར་བྱའོ། །

དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ཞིང་དམ་པ་ལ་དགྗེ་ར་བསྐྲུན་པའི་མཐུ་ལས་ལམ་གི་རིམ་པ་

རྣམས་ལ་བོའི་མཐུ་ཇྗེ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བས། མཉན་ན་ཚིག་མི་ཟིན། བསམས་ན་དོན་

མི་གོ །བསྒོམས་ན་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྗེ་བའི་བོའི་མཐུ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་དུས་སུ་ཞིང་གི་

མཐུ་ལ་བརྗེན་པ་མན་ངག་ཡིན་ནོ། །

དྗེ་ལྟར་ཡང་དཔལ་ལྡན་མ་ཁོལ་གིས། སན་དངགས་རོམ་ལ་སྐལ་ཆྗེན་

པོ། །ཁྱོད་ལ་བརྗེན་ནས་བདག་གི་བོ། །དབྱར་གི་དུས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ལྟར། །ཆུང་ངུའང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཤིན་ཏུ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མཆོད་པ་ཡང་དངོས་པོ་ལ་

མ་འཐོགས་རང་གི་དད་པ་ལ་འཐོགས་པ་ཡིན་གསུང་བ་ལྟར། དད་པ་ཡོད་ན་མཎལ་

དང་ཆུ་དང་བོས་མ་བཟུང་བའི་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་མཆོད་པས་ཆོག་པས་

ཟང་ཟིང་མྗེད་ན་དྗེ་ལྟར་བྱ། ཡོད་བཞིན་དུ་གཏོང་མི་ནུས་པར། བདག་ནི་བསོད་

ནམས་མི་ལྡན་བཀྲྗེན་ཆྗེན་ཏྗེ། །མཆོད་པའི ་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་

མཆིས། །ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། དུད་ཕོར་དི་མ་ཅན་ཞིག་ཏུ་སང་སོས་

རྗེ་བཏབ་ནས། ཙནྡན་ག་བུར་སོས་ཀྱི་ཆུ། །ཞྗེས་དམུས་ལོང་གིས་མིག་ལྡན་ལ་མགོ་

སྐོར་བྱྗེད་གསུང་བ་དང་འདའོ། །ཕུ་ཆུང་བའི་ཞལ་ནས། ངས་དང་པོ་སང་སོས་སྣ་ཚ་

ཏིང་ངྗེ་བ་ཕུལ། དྗེ་ནས་རྗེང་བུ་བཞི་སྦྱོར་མངར་སིང་བ་དབུལ་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་ལྟ་ཨ་ཀ་

རུ་དང་དུ་རུ་ཀ་ལ་སོགས་པ་བསུང་ཆིང་ངྗེ་འབུལ་གསུང་བ་ལྟར། མཆོད་པ་ཆུང་ངུ་

ལ་བརས་ནས་མ་ཕུལ་ན། ཚེ་རངས་པོ་དྗེ་འད་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་ལ། ཆུང་རིམ་ནས་ནན་

ཏན་བསྐྗེད་ན་ཇྗེ་བཟང་དུ་འགྲོ་བས་ཁོང་གི་ཕག་ལྗེན་ལྟར་བསབ་སྟྗེ། ཁོང་གིས་རྗེས་

གཅིག་ལ་གསྗེར་སང་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཀྱི་སོས་སྦྱར་སྐད། ཡོ་བྱད་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་འབུམ་ཕྲག་དུ་མར་སྤྲུལ་བ་དང༌། ལུས་རྗེ་རྗེ་

ལ་ཡང་ལག་པ་བརྒྱ་སྟོང་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ་ཏྗེ། ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་བྱོན་ནས་རྒྱལ་

བ་རྣམས་ལ་བསྐལ་པ་དུ་མར་མཆོད་པ་མཛད་ན། ཡོན་ཏན་ལྟར་སྣང་ཅུང་ཟད་རྗེས་

ཆོག་ཤྗེས་པ་དག །ཁོ་བོ་ནི་དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་བྱང་ཆུབ་མི་རྗེ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་ཆོས་རྒྱུས་ཤིན་

ཏུ་ཆུང་བའི་ཅལ་ཅོལ་ལོ། །དྗེས་ན་དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས། མདོ་སྗེ་རྣམས་ལས་

མཆོད་པ་དང་རིམ་གྲོ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་དག་མཉན་ཅིང༌། སིང་
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ཐག་པ་ནས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་མཆོག་གིས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་རྣམས་ལ་བསྔོའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའོ།།

སིང་རྗེ་རྗེས་སུ་དན་པས་འགྲོ་བ་གཞན་ཡང་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་དགོད་པ་ནི། 

སྗེམས་ཅན་གཞན་ཡང་ཅི་ནུས་ཀྱིས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་བརྗེ་བས་འགོད་པའོ། །བྱ་

བ་གང་བྱྗེད་པ་དང་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་པ་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་ནས་

གསོལ་བ་འདྗེབས་ཤིང་འཇིག་རྗེན་པའི་ཐབས་གཞན་སོང་བ་ནི། བྱ་བ་ཇི་འད་ཞིག་

བྱྗེད་པ་དང་དགོས་པ་ཅི་འད་བ་ཞིག་མཐོང་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བརྗེན་པ་

དང༌། དྗེ་དག་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་སོགས་བྱ་ཡི། དྗེ་དག་

དང་མི་མཐུན་པའི་བོན་ལ་སོགས་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བརྗེན་དུ་མི་རུང་བས་

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་བོ་ཁྗེལ་བར་བྱའོ།།

ཕན་ཡོན་ཤྗེས་ནས་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་

བྱ་བ་ལ་གཉིས། བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་དང༌། མན་ངག་ལས་འབྱུང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི་ཚན་གཉིས་ལས། བཞི་ཚན་དང་པོའི་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་

འཐོབ་པ་ནི། འཆི་མྗེད་རྔ་སྒའི་གཟུངས་ལས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་བསམ་མི་

ཁྱབ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཕགས་པའི་དགྗེ་འདུན་བསམ་མི་

ཁྱབ། །བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་དད་རྣམས་ཀྱི། །རྣམ་པར་སྨིན་པའང་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅྗེས་

དང༌། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང༌། སྐབས་སོང་བསོད་ནམས་གཟུགས་ཡོད་

ན། །ཁམས་གསུམ་འདི་ཡང་སྣོད་དུ་ཆུངས། །རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པོ་ཆུ་ཡི་གཏྗེར། །ཕུལ་

གིས་བཅལ་བར་གཞལ་མི་ནུས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
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དགའ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་འཐོབ་པ་ནི། དན་པའི་ཚོམས་ལས། གང་ཞིག་

ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དན་བྱྗེད་ཅིང༌། །ཡང་དག་སངས་

རྒྱས་སྐབས་སོང་བ། །དྗེ་དག་མི་ཡི་རྗེད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གཞན་གཉིས་ལའང་སྦྱར་

ནས་གསུངས་པ་ལྟར། འདི་འད་བའི་སྐབས་གསུམ་ལ་བརྗེན་དུ་ཡོད་པ་ནི་བདག་

གིས་རྗེད་པ་ལྗེགས་པར་རྗེད་དོ་སམ་ནས་དགའ་བ་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་འགྱུར་བའོ། །

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང༌རྣམ་པར་དག་པ་འཐོབ་པ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་

བསབ་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར་བའོ། །བཞི་ཚན་གཉིས་པའི་བསྲུང་བ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་

པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ལོག་པར་མོས་པའི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསབས་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་

ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་འཐོབ་པ་ནི། སྟོན་པ་དང་ཆོས་དང་གྲོགས་ངན་པ་ལ་མོས་

ནས་སྐབས་སུ་བཟུང་བའི་དབང་གིས། ལས་ངན་པ་བསགས་པ་རྣམས་ཆུང་བ་དང་

འདག་པར་འགྱུར་བའོ། །

དམ་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བ་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་བགྲང་བར་

འགྱུར་བ་དང༌། སྟོན་པ་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་དང༌། བསྟན་པ་ལ་དགའ་

བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ནི། སྐྗེས་བུ་དམ་པར་ཆུད་

ཅིང་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་དགྗེས་པའོ། །ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་དགའ་བ་ནི། ཆྗེ་གྗེ་མོ་ཞིག་

བདག་ཅག་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་གང་དང་ལྡན་པས་དྗེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས། འདིར་སྐྗེས་

པའི་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་ལན་མང་དུ་གནས་པས་ན། དྗེ་ནི་བདག་ཅག་གི་

གྲོགས་སུ་འགྱུར་བར་འོང་ངོ་སམ་ནས་ཡིད་དགའ་ཞིང་ཆྗེད་དུ་བརོད་པས་ཆྗེད་དུ་
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བརོད་པའོ།།

མན་ངག་ལས་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་ལ་བརྒྱད་ལས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པར་

ཆུད་པ་ནི། སྤིར་ཕི་ནང་ལ་འཇོག་ཚུལ་མང་དུ་སྣང་ནའང༌། ཇོ་བོ་དང་ཤཱནི་པ་སྐབས་

འགྲོས་འབྱྗེད་པར་གྲགས་པས་སྐབས་འགྲོ་ཐོབ་ནས་མ་བཏང་བ་ལ་བྱའོ། །དྗེས་ན་

ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་པར་ཆུད་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་སྟོན་

པ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པ་དགོས་ཀྱི། དྗེ་མྗེད་ན་དགྗེ་བ་གང་བྱས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་

པར་མི་ཆུད་དོ། །

སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། མཛོད་འགྲྗེལ་ལས། སྐབས་སུ་འགྲོ་

བ་རྣམས་ནི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྒོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་

དང༌། སྐབས་འགྲོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས་ཀྱང༌། དགྗེ་བསྗེན་གསུམ་ལ་སྐབས་འགྲོ་བ། །དྗེ་

ནི་སོམ་བརྒྱད་ར་བ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སྐབས་འགྲོས་མང་འདས་ཀྱི་བསམ་

པ་བརན་པར་བྱྗེད་ཅིང་དྗེ་ལས་སོམ་པ་སྐྗེ་བ་ལ་དགོངས་སོ། །

སྔོན་བསགས་པའི་ལས་ཀྱི་སྒིབ་པ་རྣམས་བསབས་ཤིང་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ནི། 

བསབ་བཏུས་སུ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བས་སིག་པ་འདག་པར་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ། འདིར་

ཕག་གི་རོགས་པ་བརོད་པ་དཔྗེར་བྱའོ་ཞྗེས་གསུངས་པས། ཕག་ཏུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་

བའི་ལྷའི་བུས་སྐབས་འགྲོ་བྱས་པས་དྗེར་མ་སྐྗེས་པ་ལྟ་བུ་སྟྗེ། སྐབས་འགྲོ་བྱས་

པས་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་དག་པའི་ཕིར་རོ། །གང་དག་སངས་རྒྱས་སྐབས་སོང་བ། །དྗེ་

དག་ངན་འགྲོར་འགྲོ་མི་འགྱུར། །མི་ཡི་ལུས་ནི་སངས་ནས་སུ། །དྗེ་དག་ལྷ་ཡི་ལུས་

འཐོབ་བོ། །ཞྗེས་ཆོས་དང་དགྗེ་འདུན་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་སྔོན་
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བསགས་པའི་སིག་པ་ལ་ལ་ནི་བསབས་པར་འགྱུར་ལ། ལ་ལ་ནི་འཛད་པར་འགྱུར་

རོ། །བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་གསོག་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ངན་འགྲོར་མི་

ལྟུང་བ་ཡང༌། སྔ་མས་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །

མི་དང་མི་མ་ཡིན་གི་བར་གཅོད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པ་ནི། མདོ་ལས། འཇིགས་

པས་སྐྲག་པའི་མི་རྣམས་ནི། །ཕལ་ཆྗེར་རི་དང་ནགས་ཚལ་དང༌། །ཀུན་དགའ་དང་ནི་

མཆོད་གནས་ཀྱི། །ལོན་ཤིང་རྣམས་ལ་སྐབས་འགྲོ་སྟྗེ། །སྐབས་དྗེ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་

ཞིང༌། །སྐབས་དྗེ་མཆོག་གྱུར་མ་ཡིན་ལ། །སྐབས་དྗེ་ལ་ནི་བརྗེན་ནས་ཀྱང༌། །སྡུག་

བསྔལ་ཀུན་ལས་མི་གྲོལ་ཞིང༌། །གང་ཚེ་གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་དང༌། །ཆོས་དང་

དགྗེ་འདུན་སྐབས་སོང་ལ། །སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དང༌། །སྡུག་བསྔལ་

ཡང་དག་འདས་པ་དང༌། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་བདྗེ་བ། །མ་ངན་འདས་

པར་འགྲོ་འགྱུར་དང༌། །འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་པོ་དག །ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ལྟ་

བྱྗེད་པ། །སྐབས་དྗེ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་སྟྗེ། །སྐབས་དྗེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། །སྐབས་

དྗེ་ལ་ནི་བརྗེན་ནས་ཀྱང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །འདིར་མུ་སྟྗེགས་རླུང་ཞགས་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་རྣམས་

དཔྗེར་བྱའོ།།

ཅི་བསམས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ནི། ཆོས་ལྡན་གི་བྱ་བ་གང་བསྒྲུབ་པའི་

ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་ཅིང༌། སྐབས་སུ་སོང་ནས་འགྲུབ་པར་གསོལ་བ་

བཏབ་ན་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པའོ། །མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ནི། སྗེང་གྗེས་ཞུས་པ་ལས། 

དད་པས་མི་ཁོམ་སོང་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། དལ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་
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རྗེད་ཅིང་སྐབས་དང་མཇལ་ནས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སོབ་ལ། དྗེས་ནི་རིང་པོ་མི་

ཐོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །དྗེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་དན་པར་བྱས་ནས་ཞག་རྗེ་ལ་ཉིན་ལན་

གསུམ་དང་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་སྐབས་འགྲོ་བྱའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཐ་ན་

བཞད་གད་ཀྱི་ཕིར་རམ། སོག་གི་ཕིར་ཡང་མི་གཏོང་ཞིང་བསྲུང་བར་བྱ་བ་ནི། ལུས་

དང་སོག་དང་ལོངས་སྤོད་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འབལ་བར་འགྱུར་བས། དྗེ་དག་གི་

ཕིར་དུ་དཀོན་མཆོག་བཏང་ན་ནི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་

བའི་ཕིར། ཅི་ལ་བབ་ཀྱང་སྐབས་མི་གཏོང་ངོ་སམ་དུ་ཡང་ཡང་ཞྗེ་དམ་བྱ་ཞིང༌། 

བཞད་གད་ཙམ་གི་ཆྗེད་དུ་ཡང་སྐབས་གཏོང་བའི་ཚིག་སྨྲ་བར་མི་བྱའོ། །ཕོགས་

གར་འགྲོ་ཡང་དྗེའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་བསབ་ཅྗེས་པའི་

བསབ་བྱ་ཞིག་གོང་མ་རྣམས་གསུང་སྟྗེ་ཁུངས་མ་མཐོང་ངོ་།།

དྗེ་ལྟར་ཐུན་མོང་གི་བསབ་བྱ་དྲུག་ནི། ལམ་སྒོན་འགྲྗེལ་པར་འབྱུང་བ་བཞིན་

ཡིན་ལ། སོ་སོའི་བསབ་བྱ་དང་པོ་གསུམ་ནི་མདོ་སྗེ་ལས་བཤད་ཅིང་ཕི་མ་གསུམ་

ནི། སྐབས་འགྲོ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས་འབྱུང་སྟྗེ། ཇི་སྐད་དུ། སྐུ་གཟུགས་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་དང༌། །ལྷན་པ་སྗེར་པོ་བཏབ་པ་ལ། །དད་མོས་སྒོ་ནས་སྟོན་པར་

བརག །ཞལ་ནས་གསུངས་པ་མཐའ་དག་ལ། །སྐུར་པ་མི་གདབ་སྤི་བོར་བང༌། །གང་

ཟག་དག་དང་མ་དག་ལ། །དམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་བ་ཡིན། །ཞྗེས་སོ། །གཏན་ལ་དབབ་

པ་བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ། ཀ་མ་བའི་གསུང་ནས་འདི་རྣམས་སྣྗེའུ་ཟུར་པ་

གསུང་ཐང་བ་ལ་ངྗེད་མཉམ་པོར་དགོན་པ་བ་ལ་ཐོས་གསུང་ཞིང༌། ཁོང་ནས་ལུམ་པ་

བ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ལམ་རིམ་ནས་འབྱུང་ངོ་། །བསབ་བྱ་དྗེ་དག་དང་འགལ་བ་ལ་



  186  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཉམས་པ་དང་གཏོང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། ཁ་ཅིག་སོ་སོའི་བསབ་བྱ་དང་པོ་

གསུམ་དང་རྒྱུན་དུ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སོག་གི་ཕིར་ཡང་མི་གཏོང་བ་དང་དཀོན་

མཆོག་མཆོད་པ་སྟྗེ་དྲུག་དང་འགལ་ན་གཏོང་བར་འདོད་ལ། ཁ་ཅིག་སོ་སོའི་བསབ་

བྱ་ཕི་མ་གསུམ་དང་འགལ་བ་སྟྗེ་དགུས་གཏོང་བར་འདོད་དྗེ། ལྷག་མ་ཉམས་པའི་

རྒྱུར་བྱྗེད་དོ། །འོན་ཀྱང་སོག་གི་ཕིར་ཡང་མི་གཏོང་བ་དང་འགལ་བ་ནི་སྐབས་འགྲོ་

གཏོང་བ་དངོས་ཡིན་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མ་བཏང་ཡང་དྗེ་དག་

དང་མི་མཐུན་པའི་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལ་གཉིས་འཛིན་བྱྗེད་ནའང་གཞན་དུ་

མི་སྨྲ་བ་དང་འགལ་ཞིང༌། སྐབས་ལ་བོ་མ་ཁྗེལ་བས་གཏོང་ལ། དྗེ་དག་མ་བྱུང་ན་

བསབ་བྱ་དང་འགལ་བ་ཙམ་ཡིན་གི༌གཏོང་རྒྱུ་མིན་པར་སྗེམས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་

སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ཆྗེན་པོ་ཡིན་ཞིང༌། 

སྐབས་འགྲོ་ཚིག་ཙམ་མིན་པ་ཡོད་ན་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརྗེན་པ་ཡིན་པས་ཕི་

དང་ནང་གི་བར་ཆད་ཀྱིས་མི་བརི་བ་དང༌། ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་སྐྗེ་ས་ཞིང་

ཉམས་དཀའ་བས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

འཇིགས་པ་དང་ཡོན་ཏན་དན་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྐབས་སུ་བཟུང་ཞིང་དྗེའི་

བསབ་བྱ་ལས་མི་འདའ་བ་ལ་འབད་པ་གནད་དུ་ཆྗེའོ། །དྗེ་ལྟར་འཆི་བ་དན་ཞིང་ཤི་

ནས་ངན་འགྲོར་སྐྗེ་བ་བསམས་པས་འཇིགས་པ་ན། དྗེ་ལས་སྐོབ་པའི་སྐབས་ནི་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་སྐབས་སུ་བཟུང་ཞིང་དྗེའི་བསབ་བྱ་དང་མ་

འགལ་བར་བྱས་པ་ན་སྐབས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྐོབ་སམ་ན། ཚོམས་ལས། སིད་པའི་

ཟུག་རྔུ་གཅོད་བྱྗེད་ལམ། །ངས་ནི་ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ལ་བསྟན། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་



  187  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པ་སྟོན་པ་སྟྗེ། །ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་བྱ་དགོས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་

རྒྱས་ནི་སྐབས་སྟོན་པ་དང་དགྗེ་འདུན་ནི་སྐབས་བསྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ཡིན་པས། 

སྐབས་དངོས་ནི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་སྟྗེ། དྗེ་ཐོབ་པ་ན་འཇིགས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་

ཕིར་རོ། །མཐའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དྗེ་ཡང་ལས་དང་པོ་པའི་དུས་ཀྱི་སྐོན་ཕོགས་རྗེ་

ཙམ་སོང་བའི་སངས་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་ཕོགས་རྗེ་ཙམ་བསྒྲུབ་པའི་རོགས་པ་གཉིས་

གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་ཞུགས་པར་སོང་བ་ལ་འཇོག་གི །དྗེ་ལས་གཞན་གོ་བུར་དུ་

འབྱུང་བ་མིན་ནོ། །དྗེས་ན་སྐབས་འདིར་ནི་དགྗེ་མི་དགྗེ་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་

རྣམ་དབྱྗེ་ལ་མཁས་པར་བྱས་ནས་འདོར་ལྗེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཞིག་ལ་ཆོས་

སུ་བྱ་དགོས་ཏྗེ། ལས་གཉིས་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་རིང་དུ་བསམས་ནས་བང་དོར་

ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བྱས་ན་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་མི་ལྡོག་པས། ངན་འགྲོ་ལ་འཇིགས་ཀྱང་

འཇིགས་པ་དྗེ་ལས་མི་གྲོལ་བའི་ཕིར་རོ།།

བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསྐེད་པ།

དྗེའི་ཕིར་འབས་བུའི་དུས་སུ་ངན་འགྲོ་ལས་སྐོབ་པ་ལ་རྒྱུའི་དུས་ན་ཡིད་མི་

དགྗེ་བ་ལ་འཇུག་པ་འཆོས་དགོས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆྗེས་རྗེད་པ་

ལ་རག་ལས་པས། གཉིས་པ་བདྗེ་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ཡིད་ཆྗེས་ཀྱི་དད་པ་

བསྐྗེད་པ་ལ་གསུམ། ལས་འབས་སྤིར་བསམ་པ་དང༌། བྱྗེ་བག་ཏུ་བསམ་པ་དང༌། 

བསམས་ནས་འཇུག་ལྡོག་བྱ་ཚུལ་ལོ།།

ལས་འབྲས་སྤྱིར་བསམ་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤིར་བསམ་ཚུལ་དངོས་དང༌། སོ་སོར་ཕྗེ་སྟྗེ་བསམ་པའོ།།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྤྱིར་བསམ་ཚུལ་དངོས།

དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། ལས་ངྗེས་པའི་ཚུལ་ནི། སོ་སོའི་སྐྗེ་བོ་དང་འཕགས་པ་

གང་ཡིན་ཀྱང་ཚོར་བ་སིམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བདྗེ་བ་ཐ་ན་སྗེམས་ཅན་དམལ་བར་

སྐྗེས་པ་ན་རླུང་བསིལ་བ་ལངས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་སྐྗེས་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ནི་

སྔོན་དགྗེ་བའི་ལས་བསགས་པ་ལས་འབྱུང་གི །མི་དགྗེ་བའི་ལས་ལས་བདྗེ་བ་

འབྱུང་བ་ནི་གནས་མྗེད་ལ། ཚོར་བ་གདུང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཐ་ན་དགྲ་

བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ནི་སྔོན་མི་དགྗེ་བ་བསགས་པ་

ལས་འབྱུང་གི །དགྗེ་བའི་ལས་ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ནི་གནས་མྗེད་དྗེ། རིན་

ཆྗེན་ཕྲྗེང་བ་ལས། མི་དགྗེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །དྗེ་བཞིན་ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་

དོ། །དགྗེ་ལས་བདྗེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐྗེ་བ་ཀུན་ཏུ་བདྗེ་བ་དག །ཅྗེས་གསུངས་

སོ། །དྗེའི་ཕིར་བདྗེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་མྗེད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། གཙོ་

བོ་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མིན་པར་དགྗེ་

མི་དགྗེའི་ལས་སྤི་ལས་བདྗེ་སྡུག་སྤི་དང༌། བདྗེ་སྡུག་གི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་

རྣམས་ཀྱང་ལས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་འཆོལ་བར་

སོ་སོར་འབྱུང་བའི་ལས་འབས་ངྗེས་པ་ཅན་ནམ་མི་སླུ་བ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་ནི། ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཞྗེས་པ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀུན་

གི་གཞིར་བསྔགས་པའོ།།

ལས་འཕྗེལ་ཆྗེ་བ་ནི། ལས་དགྗེ་བ་ཆུང་ངུ་ལས་ཀྱང་འབས་བུ་བདྗེ་བ་ཤིན་ཏུ་

ཆྗེ་བ་འབྱུང་ལ། ལས་མི་དགྗེ་བ་ཆུང་ངུ་ལས་ཀྱང་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་
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བ་འབྱུང་བས་ནང་གི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འཕྗེལ་འད་བ་ནི་ཕི་རོལ་གི་རྒྱུ་འབས་ལ་མྗེད་

དོ། །དྗེ་ཡང་ཚོམས་ལས། སིག་པ་ཆུང་ངུ་བྱས་པས་ཀྱང༌། །འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་

འཇིགས་ཆྗེན་དང༌། །ཕུང་ཀྲོལ་ཆྗེན་པོ་བྱྗེད་འགྱུར་ཏྗེ། །ཁོང་པར་སོང་བའི་དུག་

བཞིན་ནོ། །བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་བྱས་པས་ཀྱང༌། །འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་བདྗེ་ཆྗེན་

འདྗེན། །དོན་ཆྗེན་དག་ཀྱང་བྱྗེད་འགྱུར་ཏྗེ། །འབྲུ་རྣམས་ཕུན་ཚོགས་སྨིན་པ་

བཞིན། །ཞྗེས་སོ། །ལས་ཆུང་ངུ་ལས་འབས་བུ་ཆྗེན་པོ་འབྱུང་བ་དྗེ་ཡང་སྔོན་གི་

བྱུང་བའི་མཐའ་བརོད་པས་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པ་ནི། ལུང་གཞི་ལས། གནག་རི་དགའ་བོ་

དང་དྗེའི་འཁར་བས་བརིས་པའི་སྦལ་པ་དང༌། ངང་པ་དང་ཉ་དང་རུས་སྦལ་ལྔ་བརྒྱ་

དང་ཡི་དྭགས་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཞིང་པ་དང་གང་ལྔ་བརྒྱའི་བྱུང་བ་དང༌། མཛངས་བླུན་

ནས་འབྱུང་བའི་གསྗེར་ལྷ་དང་གསྗེར་དབྱིག་དང་གང་པོ་སྐོང་གི་བྱུང་བའི་མཐའ་

བཞིན་ཏྗེ། ལུང་དང་མཛངས་བླུན་དང་ལས་བརྒྱ་པ་སོགས་ལས་ངྗེས་པར་

བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཆོ་ག་དང་འཚོ་བ་དང་ལྟ་བ་བཞི་ལས། ཕི་མ་མ་

ཉམས་ཤིང་སྔ་མ་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་རོགས་པར་མ་བྱས་པར་ཆ་འགའ་རྗེ་

ཉམས་པར་བྱས་པ་རྣམས་ཀླུར་སྐྗེ་བར་གསུངས་ཏྗེ། རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གི་ཚེ་བདག་བསྐལ་པའི་དང་པོར་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པོའི་ནང་ན་

གནས་པ་དང༌། གང་གི་ཚེ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་འཁོར་བ་འཇིག་འཇིག་རྗེན་དུ་བྱུང་

བ་དྗེའི་ཚེ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པོའི་ནང་ན་ཀླུ་དང་ཀླུའི་བུ་དང་ཀླུའི་བུ་མོ་དག་ཉུང་བར་

གྱུར་ཏྗེ་བདག་ཀྱང་འཁོར་ཉུང་བར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ད་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པོའི་

ནང་ན་ཀླུ་དང་ཀླུའི་བུ་དང་ཀླུའི་བུ་མོ་དག་ཀྱང་འདི་ལྟར་ཚད་མ་མཆིས་ཏྗེ། གྲངས་ཀྱི་
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མཐའ་རོགས་པར་མི་ནུས་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལ་རྒྱུ་ནི་གང་ལགས་

རྐྗེན་ནི་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀླུའི་བདག་པོ། གང་

དག་ལྗེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཚུལ་ཁིམས་དག་

པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མ་བྱས་ཏྗེ། ཆོ་ག་ཉམས་པ་དང་འཚོ་བ་ཉམས་པ་དང་ཚུལ་

ཁིམས་ཉམས་པ་ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མ་བྱས་ལ། དྗེ་དག་གི་ལྟ་བ་ཡང་དང་པོར་

གྱུར་ཏྗེ། དྗེ་སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་རྣམས་སུ་ནི་མི་སྐྗེ་ཡི། ཤི་འཕོས་ནས་ཀླུའི་སྐྗེ་

གནས་རྣམས་སུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ཡང་སྟོན་པ་འཁོར་བ་

འཇིག་གི་བསྟན་པ་ལ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་བྱྗེ་བ་ཕྲག་གོ་བརྒྱད་དང་། སྟོན་པ་

གསྗེར་ཐུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱྗེ་བ་ཕྲག་རྗེ་བཞི་དང༌། སྟོན་པ་འོད་སྲུངས་ཀྱི་བསྟན་པ་

ལ་བྱྗེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ལ་བྱྗེ་བ་ཕྲག་གོ་དགུ། 

ཆོ་ག་དང་འཚོ་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པའི་དབང་གིས་ཀླུར་སྐྗེས་པ་དང་སྐྗེ་བར་

འགྱུར་ལ། རང་རྗེའི་སྟོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་རྗེས་སུའང་འཁོར་བཞི་སིག་སྤོད་པ་

རྣམས་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ནས་ཀླུར་སྐྗེ་བར་གསུངས་སོ།།

འོན་ཀྱང་དྗེ་དག་གི་སྦྱོར་བ་མ་དག་ཀྱང་བསྟན་པ་ལ་ཡིད་ཆྗེས་པའི་བསམ་པ་

མ་ཉམས་པའི་དབང་གིས་ནི་ཀླུ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏྗེ་ལྷ་དང་མིར་སྐྗེ་ཞིང༌། བསྐལ་པ་

བཟང་པོ་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་དྗེ་དག་གི་བསྟན་པ་ལ་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་མ་

གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཤད་དོ། །དྗེའི་ཕིར་དཀར་

ནག་གི་ལས་ཕྲ་མོ་ཡང་གྲིབ་མ་བཞིན་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་བདྗེ་སྡུག་ཆྗེན་པོ་

བསྐྗེད་པ་ལ་ངྗེས་པ་བརན་པར་བྱས་ནས་དགྗེ་བའི་ལས་ཕྲ་མོ་ནས་ཀྱང་བསྒྲུབ་པ་
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དང༌། སིག་ལྟུང་ཕྲ་མོ་ནས་ཀྱང་སོང་བ་ལ་འབད་པར་བྱ་སྟྗེ། ཚོམས་ལས། མཁའ་ལ་

བྱ་དག་གནས་པ་དྗེའི། །གྲིབ་མ་ལྷན་ཅིག་འགྲོ་བ་བཞིན། །ལྗེགས་པར་བྱས་དང་

ཉྗེས་པར་བྱས། །དྗེ་དག་འགྲོ་བའི་རྗེས་སུ་འབང༌། །ཇི་ལྟར་ལམ་བརྒྱགས་ཉུང་བ་

དག །ལམ་ཞུགས་སྡུག་བསྔལ་འགྲོ་བ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་ལས་བཟང་མ་བྱས་

པའི། །སྗེམས་ཅན་དག་ནི་ངན་འགྲོར་འགྲོ། །ཇི་ལྟར་ལམ་བརྒྱགས་མང་བསོགས་

པ། །ལམ་ཞུགས་བདྗེ་བར་འགྲོ་བ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་ལས་བཟང་བྱས་པ་ཡི། །སྗེམས་

ཅན་དག༌ནི་བདྗེ་འགྲོར་འགྲོ། །ཞྗེས་དང༌། སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་ལའང༌། །མི་གནོད་

སམ་དུ་བརས་མི་བྱ། །ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་བསགས་པས་ཀྱང༌། །སྣོད་ཆྗེན་ཁད་ཀྱིས་

གང་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། སིག་པ་ཆུང་བྱས་བདག་ཉིད་ཀྱི། །ཕི་བཞིན་མི་འོང་མ་

སྗེམས་ཤིག །ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ལྷུང་བ་ཡིས། །སྣོད་ཆྗེན་གང་བ་དྗེ་བཞིན་དུ། །ཅུང་

ཟད་བསགས་པའི་སིག་པས་ཀྱང༌། །བྱིས་པ་རབ་ཏུ་གང་བར་འགྱུར། །དགྗེ་བ་ཆུང་

བྱས་བདག་ཉིད་ཀྱི། །ཕི་བཞིན་མི་འོང་མ་སྗེམས་ཤིག །ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ལྷུང་བ་

ཡིས། །བུམ་ཆྗེན་གང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཅུང་ཟད་བསགས་པའི་དགྗེ་བ་ཡིས། །བརན་

པ་རབ་ཏུ་གང་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། སྐྗེས་རབས་ལས་ཀྱང༌། དགྗེ་དང་མི་དགྗེའི་

ལས་རྣམས་གོམས་བྱས་པས། །མི་རྣམས་ལ་ནི་འདིས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དྗེ་ལྟ་བུ་

དག་ཆྗེད་དུ་མ་བསྒིམས་ཀྱང༌། ཚེ་རབས་གཞན་ལ་རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་སྤོད། །རབ་ཏུ་

སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་མ་སྦྱངས་ན། །རིགས་དང་གཟུགས་དང་ལང་ཚོའི་

ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ནི། །སྟོབས་ནི་རབ་ཏུ་ཆྗེ་ཞིང་ནོར་རྣམས་ཕྱུག་ཀྱང་རུང༌། །ཕི་

མའི་ཚེ་ལ་སུ་ཡང་བདྗེ་བ་འཐོབ་མི་འགྱུར། །རིགས་ལ་སོགས་པ་དམའ་ཡང་སིག་
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ལ༌མ་ཆགས་ཤིང༌། །རབ་ཏུ་སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་ལྡན། །དབྱར་

གི་དུས་ན་འབབ་ཆུས་རྒྱ་མཚོ་གང་བ་བཞིན། །ཕི་མའི་ཚེ་ལ་ངྗེས་པར་བདྗེ་བ་རྒྱས་

པར་འགྱུར། །དགྗེ་དང་མི་དགྗེའི་ལས་ལས་འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་ཏུ། །བདྗེ་དང་

སྡུག༌བསྔལ་འབྱུང་བར་རབ་ཏུ་ངྗེས་བྱས་ནས། །སིག་པ་སངས་ཏྗེ་དགྗེ་བའི་ལས་ལ་

རབ་ཏུ་འབད། །དད་པ་མྗེད་པ་དག་ནི་ཇི་ལྟར་འདོད་པར་སྤོད། །ཅྗེས་སོ།།

ལས་མ་བྱས་པ་དང་མི་ཕྲད་པ་ནི། བདྗེ་སྡུག་མོང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ལས་མ་

བསགས་ན། ལས་དྗེའི་འབས་བུ་བདྗེ་སྡུག་གཏན་མི་མོང་བ་སྟྗེ། སྟོན་པས་ཚོགས་

གྲངས་མྗེད་པ་བསགས་པའི་འབས་བུ་ལ་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང༌། དྗེའི་རྒྱུ་ཐམས་

ཅད་བསག་མི་དགོས་ཀྱང་ཆ་གཅིག་བསག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ལས་བྱས་པ་ཆུད་

མི་ཟ་བ་ནི། ལས་དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བ་བྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་

འོང་བའི་འབས་བུ་འབྱིན་པ་སྟྗེ། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ལས། བམ་ཟྗེ་རྣམས་ནི་

དགྗེ་སིག་དག །བྱིན་པ་ལྗེན་བཞིན་འཕོ་བར་སྨྲ། །ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་ཆུད་མི་ཟ་དང༌། །མ་

བྱས་པ་དང་ཕྲད་མྗེད་གསུངས། །ཞྗེས་དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་

ཡང་བྱས་ནས་རྗེག་པར་མི་འགྱུར་མིན། །གཞན་གིས་བྱས་པ་ཚོར་བར་འགྱུར་

བའང་མྗེད། །ཅྗེས་དང༌། འདུལ་བ་ལུང་ལས་ཀྱང༌། ལས་རྣམས་བསྐལ་པ་བརྒྱར་

ཡང་ནི། །ཆུད་མི་ཟ་བའང་ཚོགས་དང་དུས། །རྗེད་ན་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི། །འབས་

བུ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཉིད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ།།

སོ་སོར་ཕེ་སྟེ་བསམ་པ།

གཉིས་པ་སོ་སོར་ཕྗེ་སྟྗེ་བསམ་པ་ལ་གཉིས། ལས་ལམ་བཅུ་གཙོ་བོར་བསྟན་
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པ་དང༌། ལས་དང་འབས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དྗེ་ལྟར་བདྗེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་འབས་སོ་སོར་ངྗེས་པ་དང༌། ལས་འཕྗེལ་ཆྗེ་

བ་དང་། མ་བྱས་པ་དང་མི་ཕྲད་ཅིང་། བྱས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བར་རིག་པ་དྗེས་ལས་དང་

འབས་བུའི་ཚུལ་ཇི་འད་བ་ཞིག་ལ་ཐོག་མར་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་ནས་བང་དོར་བྱ་ཞྗེ་ན། 

སྤིར་ལྗེགས་སྤོད་ཉྗེས་སྤོད་འཇུག་པའི་སྒོ་ནི་གསུམ་དུ་ངྗེས་ལ། སྒོ་གསུམ་གི་དགྗེ་

མི་དགྗེ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུར་མ་འདུས་ཀྱང༌། དགྗེ་མི་དགྗེ་རྣམས་ཀྱི་ཆྗེ་

ལོང་ངམ་རགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་གཞི་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་རྣམས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་གནད་བསྡུས་ནས་ནག་པོའི་ལས་ལམ་བཅུར་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་

དག་སངས་ན་དོན་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བའི་གནད་རྣམས་ཀྱང་བཅུར་འདུ་བར་གཟིགས་ནས་

དཀར་པོའི་ལས་ལམ་བཅུ་གསུངས་ཏྗེ། མཛོད་ལས། དྗེ་ལས་ཆྗེ་ལོང་བསྡུས་ནས་

ནི། །དགྗེ་དང་མི་དགྗེ་ཅི་རིགས་པར། །ལས་ཀྱི་ལམ་ནི་བཅུར་གསུངས་སོ། །ཞྗེས་

དང༌། ལུང་རྣམ་འབྱྗེད་ལས་ཀྱང༌། ངག་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་ཡིད་ཀྱིས་རབ་བསམས་

ཏྗེ། །ལུས་ཀྱིས་མི་དགྗེ་བ་དག་མི་བྱྗེད་ཅིང༌། །ལས་ལམ་གསུམ་པོ་འདི་དག་རབ་

སྦྱངས་ན། །དང་སོང་གསུངས་པའི་ལམ་ནི་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

ནག༌པོའི་ལས་ལམ་བཅུ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ཤྗེས་ནས་དྗེ་དག་གི་ཀུན་སོང་

ཙམ་ནས་ཀྱང་བསམས་ཏྗེ་སྒོ་གསུམ་དྗེ་དག་དང་ཡྗེ་མ་འདྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་དགྗེ་བ་

བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བསྟྗེན་པ་འདི་ནི། ཐྗེག་པ་གསུམ་ཐམས་ཅད་དང་སྐྗེས་བུའི་དོན་

གཉིས་འགྲུབ་པའི་གཞིར་མྗེད་དུ་མི་རུང་བས། རྒྱལ་བས་སྒོ་དུ་མ་ནས་ཡང་དང་

ཡང་དུ་བསྔགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། དགྗེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཞྗེས་བྱ་
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བ་ནི། ལྷ་དང་མིའི་སྐྗེ་དགུའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ར་བའི་རྗེན་ནོ། །ཉན་ཐོས་དང་

རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ར་བའི་རྗེན་ནོ། །བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ར་བའི་རྗེན་ནོ། །ར་བའི་རྗེན་ཀྱང་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྟྗེ། དགྗེ་བ་

བཅུའི་ལས་རྣམས་ཏྗེ། ཞྗེས་དང༌། ཀླུའི་བདག་པོ། དཔྗེར་ན་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱྗེར་དང་

གྲོང་རལ་དང་ལོངས་དང་ཡུལ་འཁོར་དང་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་ཐམས་ཅད་དང༌། རྩྭ་དང་

ཤིང་གྗེལ་པ་དང་སྨན་དང་ཤིང་ཐམས་ཅད་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་ས་

བོན་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་ཞིང་རྨོ་བ་དང་ཤལ་བས་

བཤལ་བ་དང་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་ས་ལ་གནས་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་གནས་ནི་ས་ཡིན་

ནོ། །ཀླུའི་བདག་པོ། དྗེ་བཞིན་དུ་དགྗེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་འདི་དག་ནི་ལྷ་དང་མིར་

སྐྗེ་བ་དང་སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པའི་དགྗེ་སྦྱོང་གི་འབས་བུ་འཐོབ་པ་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་ས་བཅུ་པའི་

མདོ་ནས་མི་དགྗེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བསྔགས་པའི་དོན། དབུ་མ་ལ་འཇུག་

པ་ལས་ཀྱང༌། སོ་སོའི་སྐྗེ་བོ་རྣམས་དང་གསུང་སྐྗེས་དང༌། །རང་བྱང་ཆུབ་ལ་བདག་

ཉིད་ངྗེས་རྣམས་དང༌། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་ངྗེས་པར་ལྗེགས་པ་དང༌། །མངོན་

མཐོའི་རྒྱུ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ལས་གཞན་མྗེད། །ཅྗེས་བསྡུས་ནས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་

ཚུལ་ཁིམས་སྣ་རྗེ་ལ་ཡང་སོམ་སྗེམས་ཡང་ཡང་བསྟྗེན་ནས་བསྲུང་རྒྱུ་མྗེད་ཀྱང༌། ཁོ་

བོ་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་པའོ། །ཞྗེས་སྨྲ་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་སྨད་དྗེ། སའི་སིང་པོའི་མདོ་ལས། དགྗེ་

བའི་ལམ་བཅུ་པོ་འདི་དག་གིས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་གི། གང་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དུ་ཐ་ན་དགྗེ་བའི་ལས་ཀྱི་ལམ་གཅིག་ཙམ་ཡང་མི་བསྲུང་ལ། འོན་ཀྱང་ཚིག་འདི་

སྐད་དུ་ང་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་པ་སྟྗེ། ང་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་

ཆུབ་ཚོལ་ལོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། གང་ཟག་དྗེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཚུལ་འཆོས་པ་བརྫུན་ཆྗེན་པོ་སྨྲ་

བ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤན་སྔར་འཇིག་རྗེན་ལ་སླུ་བར་

བྱྗེད་པ་ཆད་པར་སྨྲ་བ་སྟྗེ། དྗེ་རྨོངས་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་དུས་བྱྗེད་ཅིང་ལོག་པར་ལྟུང་

བར་འགྲོའ།ོ །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ལོག་པར་ལྟུང་བ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ངན་འགྲོའི་མིང་

གི་རྣམ་གྲངས་སུ་གོ་བར་བྱའོ།།

ལས་དང་འབས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ། ནག་པོའི་ལས་འབས་དང༌། 

དཀར་པོའི་ལས་འབས་དང༌། ལས་ཀྱི་རྣམ་དབྱྗེ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ནག་པོའི་ལས་ལམ་དངོས་དང༌། ལི་ཡང་གི་ཁྱད་པར་དང༌། 

དྗེ་དག་གི་འབས་བུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སོག་གཅོད་པ་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་བསྡུ་བར་གཞི་དང་འདུ་ཤྗེས་དང་

བསམ་པ་དང་ཉོན་མོངས་དང་མཐའ་སྟྗེ་ལྔར་གསུངས་ཀྱང༌། བར་པ་གསུམ་བསམ་

པར་བསྡུས་ཏྗེ་སྦྱོར་བ་བསྣན་ནས་གཞི་དང་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་

བཞི་བཞིར་བསྡུས་ཏྗེ་བཤད་ན་འཇུག༌པ་བདྗེ་ཞིང་དགོངས་པ་དང་མི་འགལ་ལོ། །དྗེ་

ལ་སོག་གཅོད་ཀྱི་གཞི་ནི། སོག་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཅན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་གསོད་པ་པོ་

རང་ཉིད་གསོད་ན་སྦྱོར་བའི་སིག་པ་ཡོད་ཀྱི། མཐར་ཐུག་མྗེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་

རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་ས་ལས། སོག་ཆགས་ཕ་རོལ་པོ། ཞྗེས་གསུངས་སོ། །བསམ་

པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤྗེས་ནི་བཞི་སྟྗེ། གཞི་སྗེམས་ཅན་ལྟ་བུ་ལ་སྗེམས་ཅན་དུ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འདུ་ཤྗེས་པ་དང་སྗེམས་ཅན་མིན་པར་འདུ་ཤྗེས་པ་དང་སྗེམས་ཅན་མིན་པ་ལ་

སྗེམས་ཅན་མིན་པར་འདུ་ཤྗེས་པ་དང་སྗེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤྗེས་པ་བཞི་སྟྗེ། འདུ་

ཤྗེས་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་ནི་མ་འཁྲུལ་བ་དང༌། གཉིས་པ་དང་བཞི་པ་ནི་འཁྲུལ་

པའོ། །འདི་ལ་ཀུན་སོང་བྱྗེ་བག་ཅན་དཔྗེར་ན། ལྷས་བྱིན་ཁོ་ན་བསད་སམ་ནས་སྦྱོར་

བ་བརམས་པ་ན་མཆོད་སྦྱིན་དུ་ནོར་ནས་བསད་ན། དངོས་གཞིའི་སིག་མྗེད་པས་དྗེ་

ལྟ་བུ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་བ་དགོས་ཤིང༌། སྦྱོར་བའི་དུས་སུ་གང་བྱུང་ཡང་གསོད་

སམ་པ་ཀུན་སོང་སྤི་ལ་ཞུགས་པ་ཡོད་ན་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་བ་མི་དགོས་སོ། །ཚུལ་

འདི་ནི་ལྷག་མ་དགུ་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ཉོན་མོངས་པ་ནི། དུག་

གསུམ་གང་རུང་ངོ་། །ཀུན་སོང་ནི། བསད་པར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ལ་སྦྱོར་བ་པོ་

ནི། རང་གིས་བྱས་པའམ་གཞན་བྱྗེད་དུ་འཇུག་པ་གཉིས་གང་བྱས་ཀྱང་འད་སྟྗེ། 

སྦྱོར་བའི་ངོ་བོ་ནི། མཚོན་ནམ་དུག་གམ་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྦྱོར་བ་བྱས་པ་ལ་

སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། སྦྱོར་བ་དྗེའི་རྐྗེན་གིས་ཕ་རོལ་པོ་

དྗེའི་ཚེའམ་དུས་གཞན་གི་ཚེ་ཤི་བའོ། །དྗེ་ཡང་མཛོད་ལས། སྔ་དང་མཉམ་དུ་ཤི་བ་

ལ། །དངོས་མྗེད་ལུས་གཞན་སྐྗེས་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་འདིར་ཡང་འདའོ།།

མ་བྱིན་པར་ལྗེན་པའི་གཞི་ནི། གཞན་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་རས་གང་

ཡང་རུང་བའོ། །བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤྗེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི། སྔར་

བཞིན་ནོ། །ཀུན་སོང་ནི་མ་གནང་ཡང་ཕ་རོལ་ལས་དབལ་བར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་

ལ། སྦྱོར་བ་པོ་ནི་སྔར་དང་འད་ལ། སྦྱོར་བའི་ངོ་བོ་ནི། མཐུས་འཕྲོག་པ་དང་འཇབས་

ནས་བརྐུ་བ་གང་བྱྗེད་ཀྱང་འདའོ། །དྗེ་ཡང་བུ་ལོན་དང་བཅོལ་བ་ལ་གཡོ་བྱས་པ་
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དང་གཡོ་ཐབས་གཞན་གིས་ཀྱང་མ་བྱིན་པར་ལྗེན་པ་དང༌། རང་ངམ་གཞན་གི་དོན་

ནམ་ཕ་རོལ་ལ་གནོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་དུ་བྱྗེད་ནའང་འད་སྟྗེ་མ་བྱིན་ལྗེན་

ནོ། །མཐར་ཐུག་ནི། བསྡུ་བ་ལས། གནས་གཞན་དུ་སོས་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །འདིའི་དོན་ལ་མི་མཐུན་པ་མང་ཡང་རས་གནས་ནས་གཞན་དུ་སོས་པ་མཚོན་

བྱྗེད་ཙམ་ཡིན་ཏྗེ། ཞིང་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་ནས་སོར་མྗེད་ཀྱང་མཐར་ཐུག་

བཞག་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དྗེས་ན་ཐོབ་བོ་སྐྗེས་པའོ། །དྗེ་ཡང་འཕྲོག་ཏུ་འཇུག་

པའམ་བརྐུར་འཇུག་ན་དྗེ་ལ་སྐྗེས་པས་ཆོག་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་རང་གིས་མ་ཤྗེས་ཀྱང་

མངགས་པས་ཕ་རོལ་པོ་བསད་ན་དྗེ་ནམ་ཤི་བ་དང་གསོད་དུ་འཇུག༌མཁན་ལ་

དངོས་གཞིའི་སིག་པ་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །

ལོག་པར་གཡྗེམ་པའི་གཞི་ནི། འཇུག་པར་བྱ་བ་མིན་པ་དང་ཡན་ལག་མིན་པ་

དང་གནས་མིན་པ་དང་དུས་མིན་པ་བཞིའོ། །དྗེ་ལ་དང་པོ་ནི། བགྲོད་པར་བྱ་བ་མིན་

པའི་བུད་མྗེད་དང་སྐྗེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མ་ནིང་ངོ་། །དྗེའི་དང་པོ་ནི། བསྡུ་བ་ལས། 

མ་ལ་སོགས་པ་དང་མས་བསྲུངས་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་

རྣམས་ནི་འཇུག་པར་བྱ་བ་མིན་པ་ཞྗེས་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། དྗེའི་དོན་སོབ་

དཔོན་ར་དབྱངས་ཀྱིས། བགྲོད་པར་བྱ་མིན་ཞྗེས་བྱ་ནི། །གཞན་བཟུང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

མཚན་ལྡན། །རིགས་ཀྱིས་བསྲུངས་དང་རྒྱལ་པོས་བསྲུངས། །གཞན་གིས་བངས་

པའི་སྨད་འཚོང་དང༌། །ཉྗེ་དུ་དག་དང་འབྗེལ་བ་དང༌། །དྗེ་དག་བགྲོད་བྱ་མིན་པ་

ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་གིས་བཟུང་བ་ནི་གཞན་གི་ཆུང་

མའོ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་ནི་རབ་བྱུང་མའོ། །རིགས་ཀྱིས་བསྲུངས་པ་ནི་བག་
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མར་མ་སོང་བ་རང་གི་ཕ་ལ་སོགས་པའི་གཉྗེན་ནམ་གོས་སྒྱུག་གམ་སྒོ་བསྲུང་ངམ་

དྗེ་དག་མྗེད་ན་རང་གིས་ཀྱང་བསྲུངས་པའོ། །རྒྱལ་པོ་དང་བསྐོས་པས་བསྲུངས་པ་

ནི་དྗེ་ལ་ཆད་པའི་ཁིམས་བཅས་པའོ། །གཞན་གིས་ག་གཞལ་བའི་སྨད་འཚོང་ལ་

ལོག་གཡྗེམ་དུ་གསུངས་པས། རང་གིས་ག་བྱིན་པ་ལ་ལོག་གཡྗེམ་མྗེད་པར་བསྟན་

ཏོ། །ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོས་ཀྱང་དྗེ་དང་འད་བར་གསུངས་སོ། །སྐྗེས་པ་ནི་རང་གཞན་

གཉིས་ཀ་ལ་བྱའོ། །ཡན་ལག་མིན་པ་ནི། མངལ་སྒོ༌མ་གཏོགས་པའི་ཡན་ལག་

གོ །སོབ་དཔོན་ར་དབྱངས་ཀྱིས། ཡན་ལག་མིན་པ་གང་ཞྗེ་ན། །ཁ་དང་བཤང་ལམ་

བྱིན་པ་དང༌། །བརླ་བསམས་ལག་པར་བསྐོད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཇོ་བོ་

ཆྗེན་པོས་ཡན་ལག་མིན་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཁ་དང་བཤང་བའི་ལམ་དང་ཁྱྗེའུ་དང་བུ་

མོའི་མདུན་དང་རྒྱབ་ཀྱི་བུག་པ་དང་རང་གི་ལག་པའོ་ཞྗེས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །གནས་

མིན་པ་ནི། བ་མ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཉྗེ་འཁོར་དང་མཆོད་རྗེན་གི་གནས་དང་སྐྗེ་བོ་མང་

པོའི་མངོན་སུམ་དང་ཡུལ་དྗེ་ལ་གནོད་པའི་ས་ཕོགས་འབར་འབུར་ཅན་དང་ས་བ་

ལ་སོགས་པའོ། །སོབ་དཔོན་ར་དབྱངས་ཀྱིས། དྗེ་ལ་ཡུལ་མིན་བྱ་བ་ནི། །དམ་ཆོས་

མཆོད་རྗེན་སྐུ་སོགས་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི ་བཞུགས་གནས་

སོགས། །མཁན་པོ་དང་ནི་སོབ་དཔོན་དང༌། །ཕ་མ་དྲུང་ན་གནས་པ་ནི། །ཡུལ་མིན་

དྗེ་རུ་མི་བྱ་འོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོས་ཀྱང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །དུས་

མིན་པ་ནི། ཟ་མཚན་འཛག་པ་དང་ཟ་བ་ཚང་བའི་སྦྲུམ་མ་དང་ནུ་ཞོ་འཛག་པའི་བུ་

ཆུང་དང་བཅས་པ་དང༌། བསྗེན་གནས་ལ་གནས་པ་དང་འཁིག་པ་སྤད་མི་རུང་བའི་

ནད་དང་ལྡན་པ་དང་ཚོད་ལས་ལྷག་པའོ། །ཚོད་ནི་ལན་ལྔའི་བར་དུ་བྱྗེད་པའོ། །སོབ་
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དཔོན་ར་དབྱངས་ཀྱིས། དྗེ་ལ་དུས་མིན་བྱ་བ་ནི། །ཟ་མཚན་འཛག་དང་སྦྲུམ་མ་

དང༌། །བུ་ཆུང་དང་བཅས་མི་མོས་དང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཡིད་མི་བདྗེ་སོགས་

དང༌། །ཡན་ལག་བརྒྱད་གནས་དུས་མིན་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོ་

ཡང་དྗེ་དང་འད་བ་ལ་ཁྱད་པར་ནི་ཉིན་མོའི་དུས་ཀྱང་དུས་མིན་དུ་མཛད་དོ། །ཡན་

ལག་མིན་པ་སོགས་གསུམ་ནི། རང་གི་ཆུང་མ་ལ་ཡང་ལོག་གཡྗེམ་དུ་འགྱུར་ན་

གཞན་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས། བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤྗེས་ནི། བསྡུ་བ་ལས། དྗེ་ལ་

དྗེར་འདུ་ཤྗེས་པ་ཞྗེས་མ་འཁྲུལ་བ་དགོས་པར་གསུངས་ལ། འདུལ་བ་ལས། མི་

ཚངས་སྤོད་ཀྱི་ཕམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་འད་བར་གསུངས་སོ། །མཛོད་

འགྲྗེལ་ལས་ནི། རང་གི་ཡིན་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཀྱིས་གཞན་གི་ཆུང་མའི་གན་དུ་སོང་ན་

ལས་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང༌། གཞན་ཞིག་གི་ཆུང་མ་ལ་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ཡིན་

པར་འདུ་ཤྗེས་ནས་ཞུགས་པ་ལ་འགྱུར་བ་དང་མི་འགྱུར་བའི་ལུགས་གཉིས་བཤད་

དོ། །ཉོན་མོངས་ནི། དུག་གསུམ་གང་རུང་ངོ་། །ཀུན་སོང་ནི། མི་ཚངས་པར་སྤོད་

པས་བགྲོད་པར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བསྡུ་བ་ལས། གཞན་ལ་ལོག་གཡྗེམ་བྱྗེད་

དུ་བཅུག་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་པོ་ལ་ལོག་གཡྗེམ་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བསྐྗེད་པར་

གསུངས་ལ། མཛོད་ར་འགྲྗེལ་ལས། དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་དངོས་གཞིའི་ལས་ལམ་མྗེད་པར་

བཤད་དྗེ། སྔ་མ་དངོས་གཞི་མ་ཡིན་པའི་ཉྗེས་པ་ལ་དགོངས་སམ་བརག་གོ །མཐར་

ཐུག་ནི། གཉིས་ཀྱིས་གཉིས་སྤད་པའོ།།

བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་གཞི་ནི། མཐོང་བ་ཐོས་པ་བྱྗེ་བག་ཕྗེད་པ་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་

བཞི་དང་དྗེ་ལས་ལྡོག་པ་བཞི་སྟྗེ། གོ་བྱའི་ཡུལ་ནི་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བའོ། །བསམ་
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པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤྗེས་ནི། མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང་བར་བསྒྱུར་བ་དང་མ་མཐོང་

བ་ལ་མཐོང་བར་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་བ་སོགས་སོ། །ཉོན་མོངས་ནི། གསུམ་མོ། །ཀུན་

སོང་ནི། འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ཏྗེ་སྨྲ་བར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། སྨྲ་བའམ་ཅང་མི་སྨྲ་

བས་དང་དུ་ལྗེན་པའམ་ལུས་བསྒྱུར་བའི་མཚན་མས་སྟོན་པའོ། །དྗེ་ཡང་དགོས་པ་

རང་ངམ་གཞན་གི་དོན་ཇི་འད་ཞིག་གི་ཕིར་དུ་སྨྲས་ཀྱང་འད་བར་གསུངས་

སོ། །འདིར་བརྫུན་དང་ཕྲ་མ་དང་ཚིག་རྩུབ་མོ་གསུམ་ལ་བཅོལ་བ་ལའང་དྗེ་གསུམ་

དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་ཤིང༌། མཛོད་ར་འགྲྗེལ་དུ་ངག་གི་བཞི་ཀ་ལ་བཅོལ་བས་

ལས་ལམ་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་དོ། །འདུལ་བ་ལས་ནི། དྗེ་དག་གི་མཐར་ཐུག་གི་

ལྟུང་བ་བསྐྗེད་པ་ལ་རང་གིས་སྨྲས་པ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །མཐར་ཐུག་ནི། ཕ་

རོལ་པོས་གོ་བ་ཡིན་ཏྗེ། མ་གོ་ན་ཚིག་བཀྱལ་པ་ཙམ་དུ་འགྲོ་བར་མཛོད་འགྲྗེལ་

ལས་བཤད་དོ། །དྗེ་ནི་ཕྲ་མ་དང་ཚིག་རྩུབ་ལ་ཡང་འདའོ། །

ཕྲ་མའི་གཞི་ནི། སྗེམས་ཅན་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་རྣམས་སོ། །བསམ་པ་

ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤྗེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཀུན་སོང་ནི། སྗེམས་

ཅན་མཐུན་པ་ལ་དབྱྗེ་བར་འདོད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་མི་མཐུན་པ་ལ་མི་འདུམ་པར་

འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བདྗེན་པ་དང་མི་བདྗེན་པའི་ཚིག་གང་ཡང་རུང་བས་བརོད་

བྱ་སན་མི་སན་གང་རུང་བརོད་པ་དང་དགོས་པ་རང་གཞན་གང་རུང་གི་ཕིར་དུ་སྨྲ་

བའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། བསྡུ་བ་ལས། མཐའ་ནི་དབྱྗེ་བར་བྱ་བས་རྣམ་པར་རིག་པར་

བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། འབྱྗེད་པའི་ཚིག་སྨྲས་པ་གོ་བའོ། །

ཚིག་རྩུབ་པོའི་གཞི་ནི། ཀུན་ནས་མནར་སྗེམས་སྐྗེ་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་
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སྗེམས་ཅན་ནོ། །བསམ་པ་ལ། འདུ་ཤྗེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཀུན་

སོང་ནི། ངག་རྩུབ་པོས་སྨྲ་བར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བདྗེན་མི་བདྗེན་གང་ཡང་

རུང་བས་རིགས་སམ་ལུས་ཀྱི་སྐོན་ལས་སྦྱར་བའམ་ཚུལ་ཁིམས་སམ་ཀུན་སྤོད་ཀྱི་

སྐོན་ལས་བརམས་ཏྗེ་མི་སན་པ་སྨྲ་བའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། བསྡུ་བ་ལས། མཐའ་ནི་དྗེ་

ལ་ངག་རྩུབ་པོ་སྨྲས་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དོན་གང་ལ་སྨྲས་པའི་ཡུལ་དྗེས་གོ་

བ་དགོས་པར་མཛོད་འགྲྗེལ་ལས་བཤད་དོ། །

ངག་བཀྱལ་པའི་གཞི་ནི། དོན་མྗེད་པ་དང་ལྡན་པའི་དོན་ནོ། །བསམ་པ་ལ་

གསུམ་ལས། འདུ་ཤྗེས་ནི། དྗེ་ལ་དྗེར་འདུ་ཤྗེས་པའོ། །ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་མ་

གསུངས་ཀྱང་འདིར་ནི་བརོད་འདོད་པའི་དོན་དྗེ་ཉིད་ལ་དྗེར་འདུ་ཤྗེས་ནས་སྨྲ་བ་

ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལ་གོ་བྱའི་ཡུལ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཉོན་མོངས་ནི། གསུམ་པོ་

གང་རུང་ངོ་། །ཀུན་སོང་ནི། མ་འབྗེལ་བའི་བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ་བར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། 

ངག་བཀྱལ་པ་སྨྲ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། ངག་བཀྱལ་སྨྲས་ཟིན་པའོ། །དྗེ་

ཡང་གཞི་བདུན་དང་ལྡན་པ་སྟྗེ་འཐབ་མོ་དང་མཚང་འབྲུ་བ་དང་རོད་པ་དང་འགྗེད་པ་

སྨྲ་བ་དང༌། ཕི་རོལ་པའི་བསྟན་བཅོས་སམ་བམ་ཟྗེའི་གསང་སྔགས་ལ་དགའ་བའི་

བོས་ལུང་འབོགས་པ་དང་ཁ་ཏོན་བྱྗེད་པ་སོགས་དང༌། ཉམ་ཐག་པའི་སྨྲ་བ་སྨྲྗེ་

སྔགས་ལྟ་བུ་དང༌། བགད་པ་དང་བརྗེས་པ་དང་དགའ་བར་བྱས་པ་དང་དགའ་མགུར་

སྤད་པ་སྨྲ་བ་དང༌། རྒྱལ་པོ་དང་བོན་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྐུན་པོའི་གཏམ་ལ་སོགས་

པའི་འདུ་འཛིའི་གཏམ་སྨྲ་བ་དང་། ར་རོ་བ་དང་སྨོས་པ་ལྟ་བུར་སྨྲ་བ་དང༌། ལོག་པའི་

འཚོ་བས་སྨྲ་བའོ། །འབྗེལ་བ་མྗེད་པ་དང་ཆོས་དང་མི་ལྡན་པ་དང་དོན་དང་མི་ལྡན་པ་
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སྨྲ་བ་ནི་སྔ་ཕི་མ་འབྗེལ་བ་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྟོན་པ་དང་བཞད་གད་དང་

གླུ་ལ་སོགས་པ་དང་ཟོས་གར་མཁན་ལ་སོགས་པ་ལ་བལྟ་བའི ་དུས་ན་སྨྲ་

བའོ། །ངག་གི་ཉྗེས་པ་དང་པོ་གསུམ་ངག་བཀྱལ་དུ་འདོད་མི་འདོད་ཀྱི་ལུགས་

གཉིས་ཡོད་ཀྱང་འདིར་ནི་སྔ་མ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སོ།།

བརྣབ་སྗེམས་ཀྱི་གཞི་ནི། གཞན་གི་ནོར་དང་ཡོ་བྱད་དོ། །བསམ་པ་ལ་གསུམ་

ལས། འདུ་ཤྗེས་ནི། གཞི་དྗེ་ལ་དྗེར་འདུ་ཤྗེས་པའོ། །ཉོན་མོངས་ནི། གསུམ་པོ་གང་

རུང་ངོ་། །ཀུན་སོང་ནི། བདག་གིར་བྱ་བར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བསམས་པའི་

དོན་དྗེ་ལ་རོལ་བ་བྱྗེད་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། དྗེ་བདག་གིར་བྱ་བར་ངྗེས་པའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། ནོར་ལ་སོགས་པ་དྗེ་བདག་གིར་གྱུར་ཅིག་སམ་པའོ། །དྗེ་ལ་བརྣབ་

སྗེམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ཆོས་ལྔ་ཚང་དགོས་ཏྗེ། རང་གི་ལོངས་སྤོད་ལ་ལྷག་

པར་ཆགས་པའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པ་དང༌། ལོངས་སྤོད་གསོག་པར་འདོད་པའི་

བརྐམ་ཆགས་ཀྱི་སྗེམས་དང་ལྡན་པ་དང༌། གཞན་གི་ནོར་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོ་ལ་

ཡོངས་སུ་རོག་ཅིང་རོ་མང་བར་བྱྗེད་པས་འཆུམས་པའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པ་དང༌། 

གཞན་དག་གི་གང་ཡིན་པ་དྗེ་བདག་གིར་གྱུར་ཅིག་སམ་པ་འཁུ་བའི་སྗེམས་དང་

ལྡན་པ་དང༌། བརྣབ་སྗེམས་དྗེས་ངོ་ཚ་བ་མྗེད་ཅིང་ཉྗེས་དམིགས་ལས་ངྗེས་པར་

འབྱུང་བ་མི་ཤྗེས་པས་ཟིལ་གིས་ནོན་པའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པའོ། །སྗེམས་དྗེ་ལྔ་པོ་

གང་རུང་ཞིག་མ་ཚང་ན་བརྣབ་སྗེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མི་རོགས་སོ། །མི་དགྗེ་བ་

བཅུ་ག་ལ་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་ས་ལས་སྦྱོར་བ་གསུངས་སོ། །ཡོངས་སུ་མ་རོགས་

པའི་བརྣབ་སྗེམས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། ཀྱྗེ་མ་ཁྱིམ་གི་རྗེ་དཔོན་དྗེ་བདག་གི་བན་དུ་
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གྱུར་ཅིང་ཅི་འདོད་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་དང༌། དྗེའི་བུ་དང་ཆུང་མ་

སོགས་དང་ཟས་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ལའང་དྗེ་ལྟར་སྗེམས་པ་དང༌། ཀྱྗེ་

མ་བདག་འདོད་པ་ཆུང་བ་དང་རབ་ཏུ་དབྗེན་པ་དང་བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་དང་

མང་དུ་ཐོས་པ་དང་གཏོང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ལ་སོགས་པར་གཞན་གིས་ཤྗེས་ན་ཅི་

མ་རུང་སམ་པ་དང༌། བདག་ལ་རྒྱལ་པོ་དང་དྗེད་དཔོན་དང་འཁོར་རྣམ་བཞིས་

བཀུར་སྟི་བྱས་པ་དང་ཟས་གོས་སོགས་ཐོབ་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་དང༌། ཀྱྗེ་མ་བདག་

ཕི་མ་ལ་ལྷར་སྐྗེས་ནས་དྗེའི་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་རྗེ་བ་དང༌། དག་པོ་དང་ཁྱབ་འཇུག་གི་

འཇིག་རྗེན་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྗེད་དུ་སྐྗེ་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་འདོད་པ་

བསྐྗེད་པ་དང༌། ཕ་མ་དང་བུ་དང་ཆུང་མ་དང་བན་ལ་སོགས་པ་དང་ཚངས་པ་

མཚུངས་པར་སྤོད་པའི་ཡོ་བྱད་ལ་འདོད་པ་བསྐྗེད་ན་ཡང་བརྣབ་སྗེམས་སོ།།

གནོད་སྗེམས་ཀྱི་གཞི་དང༌། འདུ་ཤྗེས་དང༌། ཉོན་མོངས་ནི། ཚིག་རྩུབ་པོ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་ནོ། །ཀུན་སོང་ནི། བརྗེག་པ་ལ་སོགས་པར་འདོད་པ་སྟྗེ། བསད་པ་དང་

བཅིངས་པ་དང་གཞན་ནམ་རང་གི་ངང་གིས་ལོངས་སྤོད་རྒུད་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་

སོགས་སོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བསམ་པ་དྗེ་ལ་སྦྱོར་བ་བྱས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། བརྗེག་

པ་སོགས་བྱ་བར་ངྗེས་པའམ་ཐག་བཅད་པའོ། །འདི་ཡང་ལྔ་ཚང་ན་རོགས་ལ་མ་

ཚང་ན་མི་རོགས་ཏྗེ། གནོད་བྱྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་དྗེ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་མཚན་མར་

འཛིན་པས་ཞྗེ་སང་གི་སྗེམས་དང༌། གནོད་པ་བྱྗེད་པ་ལ་མི་བཟོད་པས་མི་བཟོད་

པའི་སྗེམས་དང༌། ཡང་དང་ཡང་དུ་ཚུལ་བཞིན་མིན་པ་ཁོང་ཁོའི་རྒྱུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་

དན་པས་འཁོན་དུ་འཛིན་པའི་སྗེམས་དང༌། བརྗེག་པ་དང་བསད་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་
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པ་འཁུ་བའི་སྗེམས་དང༌། གནོད་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ལ་ངོ་ཚ་མྗེད་ཅིང་ཉྗེས་དམིགས་

ལས་འབྱུང་བ་མི་ཤྗེས་པས་ཟིལ་གིས་ནོན་པའི་སྗེམས་ཏྗེ་སྗེམས་ལྔ་དང་ལྡན་

པའོ། །གནོད་སྗེམས་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ནི། འདི་ནི་བདག་ལ་གནོད་པ་བྱས་སམ་བྱྗེད་

པའོ་སམ་ནས་དྗེ་ལ་གནོད་པ་བྱ་བའི་ཕིར་ཇི་སྗེད་སྗེམས་པ་དྗེ་སྗེད་ཐམས་ཅད་

གནོད་སྗེམས་ཡིན་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་གི་གཉྗེན་དང་ལོངས་སྤོད་དང་དགྗེ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཚེ་འདི་ལ་ཉམས་པར་སྨོན་པ་དང་ཕི་མ་ལ་ངན་འགྲོར་སོང་ན་སམ་དུ་སྨོན་

པ་ཡང་གནོད་སྗེམས་སོ།།

ལོག་པར་ལྟ་བའི་གཞི་ནི། ཡོད་པའི་དོན་ནོ། །བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་

ཤྗེས་ནི། སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་དོན་ལ་བདྗེན་པར་འདུ་ཤྗེས་པའོ། །ཉོན་མོངས་ནི། 

གསུམ་པོ་གང་རུང་ངོ་། །ཀུན་སོང་ནི། སྐུར་པ་འདྗེབས་པར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། 

བསམ་པ་དྗེ་ལ་སྦྱོར་བ་བརམས་པའོ། །དྗེ་ཡང་བཞི་སྟྗེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་བྱྗེད་

པ་དང་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའོ། །རྒྱུ་ལ་སྐུར་བ་ནི། ལྗེགས་པར་

སྤད་པ་དང་ཉྗེས་པར་སྤད་པ་ལ་སོགས་པ་མྗེད་དོ་ཞྗེས་པའོ། །འབས་བུ་ལ་སྐུར་བ་

ནི། དྗེ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་པའོ། །བྱྗེད་པ་ལ་སྐུར་བ་ལ་གསུམ་ལས། ས་

བོན་འདྗེབས་པ་དང་འཛིན་པའི་བྱྗེད་པ་ལ་སྐུར་བ་ནི། ཕ་དང་མ་མྗེད་དོ་ཞྗེས་

པའོ། །འགྲོ་འོང་གི་བྱྗེད་པ་ལ་སྐུར་བ་ནི། འཇིག་རྗེན་སྔ་ཕི་མྗེད་དོ་ཞྗེས་པའོ། །སྐྗེ་

བར་འགྱུར་བའི་བྱྗེད་པ་ལ་སྐུར་བ་ནི། སྗེམས་ཅན་བརྫུས་ཏྗེ་སྐྗེ་བ་མྗེད་དོ་ཞྗེས་

པའོ། །ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལ་སྐུར་བ་ནི། དགྲ་བཅོམ་པ་སོགས་མྗེད་དོ་ཞྗེས་

པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། སྐུར་པ་གདབ་པར་ངྗེས་པའོ། །འདི་ཡང་ལྔས་རོགས་ཏྗེ། ཤྗེས་
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བྱ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་ཤྗེས་པས་རྨོངས་པའི་སྗེམས་དང༌། སིག་པ་ལ་དགའ་བས་

དག་ཤུལ་གི་སྗེམས་དང༌། ཚུལ་བཞིན་མིན་པའི་ཆོས་ལ་ངྗེས་པར་རོག་པས་ལོག་

པར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་སྗེམས་དང༌། སྦྱིན་པ་དང་མཆོད་སྦྱིན་དང་སྦྱིན་སྗེག་དང་

ལྗེགས་སྤད་སོགས་མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པས་རབ་ཏུ་ཉམས་པའི་སྗེམས་

དང༌། ལོག་ལྟ་དྗེས་ངོ་ཚ་བ་མྗེད་ཅིང་ཉྗེས་དམིགས་ལས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་མི་ཤྗེས་

པས་ཟིལ་གིས་ནོན་པའི་སྗེམས་ཏྗེ་ལྔ་པོ་དྗེ་དག་དང་ལྡན་པའོ། །དྗེ་ལྔ་མ་ཚང་ན་ནི་

མི་རོགས་སོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི། འདི་ཁོ་ན་ལ་ལོག་ལྟ་ཞྗེས་

གསུངས་པ་ནི། འདིས་དགྗེ་ར་ཐམས་ཅད་གཅོད་ཅིང་སིག་པ་ལ་འདོད་དགུར་སྤོད་

པ་དང་མཐུན་པས་ན་ལོག་ལྟ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆྗེ་ཤོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ།།

དྗེ་ལ་སོག་གཅོད་དང་ཚིག་རྩུབ་དང་གནོད་སྗེམས་ནི་དུག་གསུམ་གིས་རོམ་

པར་བྱྗེད་ལ་ཞྗེ་སང་གིས་མཐར་འབྱིན་པར་བྱྗེད་ཅིང་། མ་བྱིན་ལྗེན་དང་ལོག་གཡྗེམ་

དང་བརྣབ་སྗེམས་ནི་དུག་གསུམ་གིས་རོམ་པར་བྱྗེད་ལ་འདོད་ཆགས་ཁོ་ནས་

མཐར་འབྱིན་ནོ། །བརྫུན་དང་ཕྲ་མ་དང་ཚིག་བཀྱལ་བ་ནི་རོམ་པ་དང་མཐར་ཕིན་པ་

གཉིས་ཀ་གསུམ་ཆར་གིས་བྱྗེད་ཅིང་། ལོག་ལྟ་ནི་དུག་གསུམ་གིས་རོམ་པར་བྱྗེད་

ལ་གཏི་མུག་ཁོ་ནས་མཐར་ཐུག་པར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་དག་ལས་སྗེམས་པ་ནི་ལས་ཡིན་

ལ་ལས་ཀྱི་ལམ་ནི་མིན་ནོ། །ལུས་ངག་གི་བདུན་ནི། ལས་ཀྱང་ཡིན་ལ་སྗེམས་པ་

འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་པས་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་ཡིན་ནོ། །བརྣབ་སྗེམས་སོགས་

གསུམ་ནི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡིན་གི་ལས་ནི་མིན་ནོ།།

གཉིས་པ་ལི་ཡང་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ལས་ལམ་བཅུའི་ལི་ཡང་དང༌། ཞར་ལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྟོབས་ལྡན་གི་ལས་ཀྱི་སྒོ་བསྡུས་ཏྗེ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི་ལྔ་ལས། སོག་གཅོད་པ་ལ་མཚོན་ན། བསམ་པས་ལི་བ་ནི། དུག་

གསུམ་དག་པོས་བྱྗེད་པའོ། །སྦྱོར་བས་ལི་བ་ནི། སོག་གཅོད་པ་བྱས་སམ་བྱྗེད་

པའམ་བྱྗེད་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགའ་ཞིང་རངས་པའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། རང་

ཡང་བྱྗེད་ལ་གཞན་དྗེ་འཛིན་དུ་འཇུག་ཅིང་དྗེའི་བསྔགས་པ་བརོད་པ་དང༌། དྗེ་འད་བ་

མཐོང་ན་ཡིད་དགའ་བ་དང་ཡུན་རིང་པོ་ནས་བསམས་ཤིང་བསགས་པའི་སྗེམས་

ཀྱིས་བྱྗེད་པ་དང༌། རག་ཏུ་དང་གུས་པར་བྱྗེད་ཅིང་ལན་རྗེ་ལ་ཡང་མང་དུ་གསོད་པ་

དང་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་བསྐྗེད་པས་གསོད་པ་དང་འཇིགས་པ་བསྐྗེད་ནས་བྱ་བ་

མིན་པ་བྱྗེད་དུ་བཅུག་སྟྗེ། གསོད་པ་དང་ཞན་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བཀྲྗེན་པ་

དང་ཉམ་ཐག་པར་སྨྲ་བ་དང་སིང་རྗེ ་བར་སྨྲྗེ ་སྔགས་འདོན་བཞིན་དུ་གསོད་

པའོ། །གཉྗེན་པོ་མྗེད་པ་ལས་ལི་བ་ནི། ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་བསབ་པ་འགའ་ཡང་མི་

ལྗེན་ལ་ཟ་ཕྗེད་དང་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་ལ་བསྗེན་གནས་ལ་གནས་པ་

དང་དུས་དུས་སུ་སྦྱིན་པ་དང་བསོད་ནམས་དང་མངོན་དུ་སྨྲ་བ་དང་ཕག་འཚལ་བ་

དང་ལྡང་བ་དང་ཐལ་མོ་སྦྱོར་བ་དང་འདུད་པའི་སྗེམས་ལ་སོགས་པ་མི་བྱྗེད་པ་དང༌། 

དུས་དུས་སུ་ངོ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་ཁྗེལ་ཡོད་པ་དང་འགོད་པ་ཤས་ཆྗེན་པོ་མི་འཐོབ་པ་

དང་འཇིག་རྗེན་པའི་ཆགས་བལ་ལམ་ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་མི་རྗེག་

པའོ། །ལོག་པར་མངོན་པར་ཞྗེན་པ་ལས་ལི་བ་ནི། མཆོད་སྦྱིན་བྱྗེད་པ་དག་གི་ལྟ་བ་

ལ་བརྗེན་པས་ཆོས་འདོད་ནས་གསོད་པ་དང་། ཕྱུགས་རྣམས་ནི་སྐྗེ་དགུའི་བདག་

པོས་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རྒྱུར་སྤྲུལ་བས་ན་བསད་ཀྱང་ཉྗེས་པ་མྗེད་དོ་སམ་པ་སོགས་ལོག་ལྟ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གང་རུང་ལ་བརྗེན་ཏྗེ་གསོད་པའོ། །གཞི་ལས་ལི་བ་ནི། དུད་འགྲོ་བོང་ཆྗེན་པོ་དང་

མིའམ་མིར་ཆགས་པ་དང་ཕ་མ་དང་ཕུ་ནུ་དང་བ་མ་ལྟ་བུ་དང་ཡིད་གཅུགས་པ་དང་

སོབ་པ་དང་བྱང་སྗེམས་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་གསོད་པ་དང༌། དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་བཀྲོངས་མི་ནུས་པར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་ངན་སྗེམས་ཀྱིས་ཁག་

འབྱིན་པའོ། །རྒྱུ་ལྔ་པོ་དྗེ་ལས་ལྡོག་པ་ནི་སོག་གཅོད་པ་ཡང་བའོ།།

ལྷག་མ་དགུ་ཡང་གཞི་མ་གཏོགས་པ་སོག་གཅོད་པ་ལྟར་ལི་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱ་

ལ། མ་བྱིན་ལྗེན་གཞི་ལས་ལི་བ་ནི། མང་པོ་དང་བཟང་པོ་དང་ཡིད་བརན་པ་ལ་འཁུ་

ཞིང་འཕྲོག་པ་དང་དམན་པ་དང་བཀྲྗེན་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ཆོས་འདི་པ་ལ་

འཕྲོག་པ་དང་གོང་དུ་ཆུད་པ་འཕྲོག་པ་དང་སོབ་པ་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་རང་

སངས་རྒྱས་དང་དགྗེ་འདུན་དང་མཆོད་རྗེན་གི་རས་འཕྲོག་པའོ། །ལོག་གཡྗེམ་གཞི་

ལས་ལི་བ་ནི། འཇུག་པར་བྱ་བ་མིན་པ་མའམ་དྗེ་དང་འབྗེལ་བའམ་སྐྗེས་པ་ཡིད་

གཅུགས་པའི་ཆུང་མའམ་དགྗེ་སོང་མ་དང་དགྗེ་སོབ་མ་དང་དགྗེ་ཚུལ་མ་ལ་ཉལ་པོ་

བྱྗེད་པ་དང༌། ཡན་ལག་མིན་པ་ཁར་འཇུག་པ་དང༌། དུས་མིན་པ་བསྗེན་གནས་ལ་

གནས་པའམ་སྦྲུམ་མ་ཟ་བ་ཚང་བའམ་ནད་པ་དང༌། གནས་མིན་པ་མཆོད་རྗེན་གི་ཉྗེ་

འཁོར་དང་དགྗེ་འདུན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བར་ཉལ་པོ་བྱྗེད་པའོ། །བརྫུན་གཞི་ལས་ལི་

བ་ནི། གཞན་འདིད་ཅིང་བསླུ་བར་འདོད་པས་དོན་མང་པོས་བརྫུན་སྨྲ་བ་དང་ཕ་མ་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་དང་བཟང་པོ་དང་མཛའ་བོ་ལ་སྨྲ་བ་དང་སོག་གཅོད་པ་

སོགས་གསུམ་ལི་བ་བསྐྗེད་པ་སྨྲ་བའོ། །དགྗེ་འདུན་དབྱྗེ་བའི་ཕིར་བརྫུན་སྨྲ་བ་ནི་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ལི་བའོ། །ཕྲ་མ་གཞི་ལས་ལི་བ་ནི། ཡུན་རིང་པོ་ནས་བཤྗེས་
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པ་དང་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་ཕ་མ་དང་བུའམ་དགྗེ་འདུན་འབྱྗེད་པ་དང་ལུས་

ཀྱི་གསུམ་ལི་བ་བསྐྗེད་པའི་ཕྲ་མའོ། །ཚིག་རྩུབ་གཞི་ལས་ལི་བ་ནི། ཕ་མ་ལ་སོགས་

དང་བ་མ་ལྟ་བུ་ལ་སྨྲ་བ་དང་ཡང་དག་པ་དང་དྗེ་ཁོ་ན་མིན་པའི་བརྫུན་གིས་ཚིག་

རྩུབ་པོ་སྨྲ་བ་དང་མངོན་སུམ་དུ་གཤྗེ་བ་དང་སྤོ་བ་དང་བརྒྱད་བཀག་སྨྲ་བའོ། །ངག་

བཀྱལ་པ་གཞི་ལས་ལི་བ་ནི། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སོགས་གསུམ་གི་ངག་བཀྱལ་གི་ལི་

ཡང་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །འཐབ་མོ་དང་མཚང་འབྲུ་བ་དང་རོད་པ་དང་འགྗེད་པ་ལ་

བརྗེན་པའི་ཚིག་བཀྱལ་པ་དང་ཆགས་སྗེམས་ཀྱིས་ཕི་རོལ་པའི་བསྟན་བཅས་ཀོག་

པ་སོགས་དང་ཕ་མ་དང་ཉྗེ་དུ་དང་བ་མ་ལྟ་བུ་ལ་བསྟིང་སད་དང་ཅོ་འདི་བ་དང་ཚིག་

གི་ལམ་དང་མི་གཤའ་བ་བརོད་པའོ།།

བརྣབ་སྗེམས་གཞི་ལས་ལི་བ་ནི། དགྗེ་འདུན་དང་མཆོད་རྗེན་གི་དཀོར་ལ་

འདོད་པ་དང་ཡོན་ཏན་གི་རློམ་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་

པར་སྤོད་པ་མཁས་པ་རྣམས་ལས༌ཤྗེས་ཀྱི་ཁྗེ་དང་བཀུར་སྟི་འདོད་པའོ། །གནོད་

སྗེམས་གཞི་ལས་ལི་བ་ནི། ཕ་མ་དང་ཉྗེ་དུ་དང་བ་མ་དང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་དང་བཀྲྗེན་

པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སིང་རྗེ་བ་དག་དང་ཉྗེས་པ་བྱྗེད་པ་དག་སིང་ཐག་པ་ནས་

བཤགས་པ་བྱྗེད་པ་ལ་མནར་སྗེམས་བསྐྗེད་པའོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་གཞི་ལས་ལི་བ་

ནི། གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པར་ཞུགས་པ་སྟྗེ་དྗེ་ནི་ལོག་ལྟ་གཞན་པས་

ཀྱང་ལི་ལ། འཇིག་རྗེན་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང་ཡང་དག་པར་

ཞུགས་པ་དག་མྗེད་ཅྗེས་ལྟ་བ་ཡང་ངོ་། །དྗེ་ལས་ལྡོག་པ་ནི་ཡང་བར་ཤྗེས་པར་

བྱའོ།།
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སའི་དངོས་གཞི་ལས་ནི་ལི་བའི་ཚུལ་དྲུག་གསུངས་ཏྗེ། མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་

པ་ནི། དུག་གསུམ་མམ་དྗེ ་གསུམ་མྗེད་པ་དག་པོས་ལས་ཀུན་ནས་སོང་

བའོ། །གོམས་པ་ནི། དགྗེ་མི་དགྗེའི་ལས་གཉིས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ཀུན་ཏུ་བསྟྗེན་

གོམས་ལན་གྲངས་མང་དུ་བྱས་པའོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ནི། ལུས་ངག་གི་བདུན་སྔ་མ་སྔ་མ་

ཕི་མ་ཕི་མ་ལས་ལི་ཞིང༌། ཡིད་ཀྱི་གསུམ་ནི་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་ལི་

བའོ། །གཞི་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དགྗེ་འདུན་བ་མ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་ཕན་གནོད་བྱྗེད་

པའོ། །མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ངྗེས་པ་ནི། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་གཅིག་ཏུ་

ངྗེས་པར་མི་དགྗེ་བའི་ལས་བངས་ཏྗེ་འདུག་ལ། དགྗེ་བ་ནི་ལན་ཅིག་ཀྱང་མི་བྱྗེད་

པའོ། །མི་མཐུན་ཕོགས་སྗེལ་བ་ནི། མི་དགྗེ་བའི་ཕོགས་སངས་ཏྗེ་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་ནས་དགྗེ་བའི་ལས་སྤོད་པའོ། །བཤྗེས་སྤིངས་ལས་ཀྱང༌། རག་དང་མངོན་པར་

ཞྗེན་དང་གཉྗེན་པོ་མྗེད། །ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་ལས། །དགྗེ་དང་མི་

དགྗེ་རྣམ་ལྔ་ཆྗེན་པོ་སྟྗེ། །དྗེ་ལས་དགྗེ་བ་སྤོད་ལ་བརོན་པར་གིས། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །དྗེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་གཞི་དང༌། ཕ་མ་ལ་

སོགས་པ་ཕན་འདོགས་པའི་གཞི་གཉིས་སུ་ཕྗེ་བས་ལྔའོ།།

གཉིས་པ་ཞར་ལ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ལས་ཀྱི་སྒོ་བསྡུས་ཏྗེ་བསྟན་པ་ལ་བཞི་

ལས། ཞིང་གི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆྗེ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བ་མ་དང་བ་མ་

དང་འད་བ་དང་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་སྟྗེ། འདི་དག་ལ་ནི་བསམ་པ་ཤུགས་དག་པོ་མྗེད་

ཅིང་ཕན་གནོད་ཆུང་ངུ་ཞིག་བྱས་ཀྱང་བསོད་ནམས་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆྗེ་བའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་ཡང་དན་པ་ཉྗེར་གཞག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྟྗེ། ཇི་སྐད་དུ། སངས་རྒྱས་དང་
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ཆོས་དང་དགྗེ་འདུན་དག་ལས་ནི་ཆུང་ངུ་ཞིག་བངས་ན་ཡང་ཆྗེན་པོར་འགྱུར་ཏྗེ། 

སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགྗེ་འདུན་གི་མ་བྱིན་པར་བངས་པ་དྗེ་དག་ལས་ཀྱང་

རིས་སུ་མཐུན་པར་སར་ཕུལ་ན་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་ཀྱི་ནི་དག་པར་འགྱུར་ལ། 

དགྗེ་འདུན་གི་བརྐུས་པ་ནི། ཚོར་བ་མ་མོང་བར་དག་པར་འགྱུར་བ་མྗེད་དྗེ། ཞིང་ལི་

བའི་ཕིར། གལ་ཏྗེ་ཞལ་དུ་འདུ་བའི་སྒོ་ཞིག་ན་ནི་དྗེ་སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆྗེན་པོར་

ལྟུང་ལ། གལ་ཏྗེ་ཞལ་དུ་འདུ་བའི་སྒོ༌མ་ཡིན་ན་ནི་དྗེའི་ནང་གི་བར་མནར་མྗེད་པའི་

འཁོར་མུན་ནག་ཆྗེན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྐྗེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ཁྱད་

པར་དུ་དགྗེ་འདུན་གི་རས་འདབ་མའམ་མྗེ་ཏོག་གམ་འབས་བུ་ཙམ་ཞིག་ཚུལ་

འཆལ་གིས་སྤད་ན་སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆྗེན་པོར་སྐྗེ་བ་དང༌། བརྒྱ༌ལ་ཡུན་རིང་པོ་

ན་ཐར་ཡང་འབོག་དགོན་པ་རོ་བསྐམ་དུ་དུད་འགྲོ་རྐང་ལག་མྗེད་པ་དང་ཡི་དྭགས་

ལོང་བ་རྐང་ལག་མྗེད་པར་སྐྗེས་ཏྗེ། ལོ་མང་པོར་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་ལ་སོགས་པའི་

ཉྗེས་དམིགས་ཆྗེ་བར་ཉི་མའི་སིང་པོ་ལས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་དགྗེ་འདུན་དང་

དགྗེ་སོང་ལ་བསྔོས་པ་མྗེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ཙམ་ཡང་རང་གིས་སྤོད་པ་དང་ཁྱིམ་པ་

ལ་སྟྗེར་བ་དང་ཁྱིམ་པས་ལོངས་སྤོད་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་ཤིང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་སྟྗེ། མདོ་དྗེ་ཉིད་ལས། སྤུ་གྲི་རྣོན་པོ་དག་གིས་སུ། །རང་གི་ཡན་ལག་

གཏུབས་པ་བའི། །དགྗེ་འདུན་དག་ལ་བསྔོས་ཟིན་པ། །ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་མི་

བྱ། །མྗེ་ལྗེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་ཡི། །ལགས་ཀྱི་ཐུ་ལུམ་ཟོས་པ་བའི། །དགྗེ་འདུན་དག་

ལས་གང་དྗེ་ནི། །དགྗེ་འདུན་གི་ལས་ལོངས་མི་སྤད། །ལྷུན་པོ་དང་ནི་འད་བའི་

མྗེ། །བང་བ་བྱས་ཏྗེ་ཟོས་པ་བའི། །ཁྱིམ་པར་གྱུར་པས་དགྗེ་འདུན་གི། །ལོངས་སྤད་
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པར་ནི་མི་བྱ་འོ། །ཐམས་ཅད་དབྱུང་བ་བྱས་པ་དང༌། །གསལ་ཤིང་སྟྗེང་དུ་བཏྗེག་པ་

བའི། །ཁྱིམ་པར་གྱུར་པས་དགྗེ་འདུན་གི། །ལོངས་སྤད་པར་ནི་མི་བྱ་འོ། །མྗེ་མདག་

དག་གིས་གང་བ་ཡི། །གནས་ཁང་དྗེར་ནི་ཞུགས་པ་བའི། །ཁྱིམ་པས་དགྗེ་འདུན་

གནས་ཁང་དུ། །མཚན་མོ་གནས་པར་མི་བྱ་འོ། །ཞྗེས་སོ། །དགྗེ་འདུན་གི་ནང་ནས་

ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་གང་ཟག་ནི་དགྗེ་མི་དགྗེའི་ཞིང་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆྗེ་སྟྗེ། 

དད་པའི་སྟོབས་བསྐྗེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕག་རྒྱའི་མདོ་ལས། འགའ་ཞིག་ཁོས་ནས་

ཕོགས་བཅུའི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཙོན་ར་མུན་ནག་ཏུ་བཅུག་པ་བས་ཁོས་ཏྗེ་

བྱང་སྗེམས་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས་ཏྗེ་འདུག་ནས་མ་རུངས་པ་འདི་མི་བལྟའོ། །ཞྗེས་

ཟྗེར་ན་སིག་ཆྗེས་གྲངས་མྗེད་པ་བསྐྗེད་པ་དང༌། འཛམ་བུའི་གིང་གི་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཕྲོགས་པ་བས་བྱང་སྗེམས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་

སྨད་ན་སྔར་ལྟར་དང༌། མཆོད་རྗེན་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་མ་སྗེད་བཤིག་པ་དང་བསྗེགས་

པ་ལས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་མོས་པའི་བྱང་སྗེམས་ལ་གནོད་སྗེམས་དང་ཁོང་ཁོ་

བསྐྗེད་ཅིང་མི་སན་པ་སྨྲས་ན་སྔར་ལྟར་གསུངས་པ་དང༌། ངྗེས་པ་དང་མ་ངྗེས་པ་ལ་

འཇུག་པའི་ཕག་རྒྱའི་མདོ་ལས། ཕོགས་བཅུའི་སྗེམས་ཅན་གི་མིག་ཕྱུང་བ་ལ་

བྱམས་པའི་སྗེམས་ཀྱིས་མིག་སར་བསྐྗེད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་སྔ་མ་རྣམས་བཙོན་ར་

ནས་བཏོན་ཏྗེ་འཁོར་སྒྱུར་རམ་ཚངས་པའི་བདྗེ་བ་ལ་བཀོད་པ་བས། རིམ་པ་ལྟར་

ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་མོས་པའི་བྱང་སྗེམས་ལ་དང་བས་བལྟ་བ་དང་དང་བས་བལྟ་འདོད་ཅིང་

དྗེའི་བསྔགས་པ་བརོད་ན་བསོད་ནམས་ཆྗེས་གྲངས་མྗེད་པ་བསྐྗེད་པར་གསུངས་པ་

དང༌། རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་ངྗེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གི་མདོ་ལས་ཀྱང༌། འཛམ་བུའི་གིང་
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གི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོག་བཅད་དམ་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཕྲོགས་པ་ལས་

བྱང་སྗེམས་ཀྱིས་ཐ་ན་དུད་འགྲོ་ལ་ཟན་ཆངས་གཅིག་སྦྱིན་པའི་དགྗེ་བ་ལ་བར་ཆད་

བྱས་ན་སིག་པ་ཆྗེས་གྲངས་མྗེད་པ་བསྐྗེད་པར་གསུངས་པས། གནས་འདི་ལ་ནི་

ཤིན་ཏུ་གཟབ་པར་བྱའོ།།

རྗེན་གི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆྗེ་བ་ནི། ལགས་ཀྱི་གོང་བུ་ཆུང་ཡང་ཆུའི་གཏིང་དུ་

འབྱིང་ལ། དྗེ་ཉིད་སྣོད་དུ་བྱས་པ་ནི་ཆྗེ་ཡང་སྟྗེང་དུ་འཕོ་བ་བཞིན་དུ། མི་མཁས་པ་

དང་མཁས་པས་བྱས་པའི་སིག་པ་ཡང་ལི་བ་དང་ཡང་བར་གསུངས་ཏྗེ། དྗེའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་འདས་ཆྗེན་ལས། གཏི་མུག་ཅན་སྦྲང་བུ་ངར་སྣབས་ལ་འབྱར་བ་འབྱུང་མི་

ནུས་པ་དང་འད་བར། ཉྗེས་པ་ཆུང་ངུ་ལས་ཀྱང་འབྱུང་མི་ནུས་ཤིང་འགོད་སྗེམས་

མྗེད་པས་དགྗེ་བ་སྤོད་མི་ནུས་ལ། སྐོན་བཅབས་པས་སྔར་གི་དགྗེ་བ་དག་ཡོད་ཀྱང་

སིག་པས་སྨྗེ་བར་བྱས་པས་ན། ད་ལྟ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མོང་བའི་རྒྱུ་ཡང་བསྒྱུར་ཏྗེ་

དམལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལི་བར་འགྱུར་རོ། །ཆུ་ཉུང་ངུར་ལན་ཚྭ་ཕུལ་གང་བཏབ་ན་བཏུང་

བར་དཀའ་བ་བཞིན་ནམ། གཞན་གི་དོང་ཚེ་གཅིག་ཆགས་པ་འཇལ་མི་ཕོད་པས་

བཅིངས་དགས་ཏྗེ་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་དང་འདའོ།།

ཡང་རྣམ་པ་ལྔས་ད་ལྟར་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་བའང་དམལ་བར་སྨིན་པར་

འགྱུར་ཏྗེ། གཏི་མུག་ཅན་དང་དགྗེ་བའི་ར་བ་ཆུང་བ་དང་སིག་པའི་ལས་ལི་བ་དང་

འགོད་ཚངས་མ་བྱས་པ་དང་ཐོག་མར་དགྗེ་བ་མི་སྤོད་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། 

སྔ་མ་ལ་འགོད་པ་དང་ཕི་མ་སོམ་པ་དང་སིག་པ་མི་གསང་ཞིང་དྗེའི་གཉྗེན་པོ་དགྗེ་བ་

བྱྗེད་པའི་མཁས་པ་ལ་ཡང་བར་གསུངས་ཀྱི། དྗེ་དག་མི་བྱྗེད་པར་ཁྱད་གསོད་ཀྱི་སྒོ་
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ནས་ཤྗེས་བཞིན་དུ་འཇུག་པའི་མཁས་པར་རློམ་པ་ལ་ནི་ལི་བ་ཡིན་ནོ། །རིན་པོ་

ཆྗེའི་ཕུང་པོ་ལས་ཀྱང༌། སྟོང་གསུམ་གི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ཞུགས་

ཏྗེ་འཁོར་བསྒྱུར་གི་རྒྱལ་སིད་དང་ལྡན་པ་རྗེ་རྗེས་ཀྱང་མར་མྗེའི་སྣོད་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་

ལ་སིང་པོ་རི་རབ་ཙམ་གི་མར་མྗེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཆོད་རྗེན་ལ་མཆོད་པ་ལས། 

བྱང་སྗེམས་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་བས་མར་མྗེའི་སིང་པོ་འབྲུ་མར་གིས་བསྐུས་པ་མཆོད་

རྗེན་གི་དྲུང་དུ་འཛིན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་པར་གསུངས་

ཏྗེ། འདི་ནི་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་དང་ཞིང་ལ་ཁྱད་མྗེད་ཅིང་དངོས་པོ་ལ་

ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ཡང་རྗེན་གི་སྟོབས་སུ་གསལ་ལོ། །འདིའི་རིགས་པས་སོམ་པ་

མྗེད་པ་དང་ཡོད་པ་དང་ཡོད་པ་ལ་ཡང་གཅིག་ལྡན་དང་གཉིས་ལྡན་དང་གསུམ་ལྡན་

གི་རྗེན་གིས་ལམ་བསྒོམ་པ་ཡང་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ༌ས་ཆོད་ཆྗེ་བར་

གསལ་ཞིང༌། ཁྱིམ་པ་ལྟ་བུས་སྦྱིན་གཏོང་ལ་སོགས་པ་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ཡང་བསྗེན་

གནས་འད་བའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་བྱྗེད་པ་དང༌། སོམ་པ་མྗེད་པར་བྱྗེད་

པ་གཉིས་དགྗེ་ར་སྟོབས་ཆྗེ་ཆུང་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་གསལ་ལོ། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་

ཚར་གཅོད་པའི་མདོ་ལས། མི་དགྗེ་བཅུ་དང་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་རྒྱུན་དུ་བར་ཆད་མྗེད་

པར་ལོ་བརྒྱའི་བར་དུ་སིག་བསགས་པ་ལས། དགྗེ་སོང་ཚུལ་ཁིམས་རལ་བས་དང་

སོང་གི་རྒྱལ་མཚན་གིས་གཡོགས་ནས་དད་པས་བྱིན་པ་ལ་ཞག་གཅིག་ལོངས་

སྤད་ན་མི་དགྗེ་བ་ཆྗེས་མང་བར་གསུངས་པ་ཡང་རྗེན་གི་སྒོ་ནས་སིག་པ་སྟོབས་ཆྗེ་

བའོ། །ལུང་རྣམ་འབྱྗེད་ལས་ཀྱང༌། ལགས་གོང་མྗེ་ལྗེ་འབར་བ་དག །ཟོས་པར་གྱུར་

པ་མཆོག་ཡིན་གི། །ཚུལ་འཆལ་ཡང་དག་མི་སོམ་པས། །ཡུལ་འཁོར་བསོད་སོམས་



  214  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཟ་བ་མིན། །ཞྗེས་ཚུལ་འཆལ་དང་བསབ་པ་ལས་ལྷོད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་གསུངས་

སོ། །སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆྗེའི་གསུང་ནས། ཆོས་ལ་བརྗེན་པའི་སིག་པའི་གམ་ན་མི་དགྗེ་

བ་བཅུ་སིག་པ་བྲུད་བྲུད་ཡིན་གསུང་སྟྗེ་མད་པར་སྣང་ངོ་།།

དངོས་པོའི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆྗེ་བ་ནི། སྗེམས་ཅན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ལ་ཆོས་

ཀྱི་སྦྱིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ལ་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི། ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་

པ་དང་མཆོད་པ་ལས་ཆྗེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྟྗེ། དྗེས་མཚོན་ནས་གཞན་ཡང་ཤྗེས་

པར་བྱའོ། །བསམ་པའི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆྗེ་བ་ནི། རིན་པོ་ཆྗེའི་ཕུང་པོ་ལས། སྟོང་

གསུམ་གི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སོ་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཆོད་རྗེན་རི་རབ་

ཙམ་བྱྗེད་ལ་དྗེ་དག་ལ་ཡང་བསྐལ་པ་བྱྗེ་བ་སྗེད་དུ་བསྟི་སྟང་དུ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་བསྟི་སྟང་བྱྗེད་པ་ལས། བྱང་སྗེམས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་སྗེམས་དང་

མ་བལ་བས་མྗེ་ཏོག་གཅིག་ཙམ་དོར་བ་བསོད་ནམས་མང་བར་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་

བཞིན་དུ་ཐོབ་བྱ་མཆོག་དམན་ལ་དམིགས་པ་དང་རང་གཞན་གི་དོན་ལ་དམིགས་

པ་ལ་སོགས་པའི་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་དང་དྗེ་ཡང་ཤུགས་དག་ཞན་དང་རྒྱུན་རིང་

ཐུང་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ཉྗེས་སྤོད་ལ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་བསམ་

པ་ཤུགས་དག་པ་དང་རྒྱུན་རིང་བ་སྟོབས་ཆྗེ་ལ་དྗེ་དག་གི་ནང་ནས་ཀྱང་ཁོང་ཁོ་

ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆྗེ་སྟྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་བསགས་པ་ཡི། །སྦྱིན་

དང་བདྗེ་གཤྗེགས་མཆོད་ལ་སོགས། །ལྗེགས་སྤད་གང་ཡིན་དྗེ་ཀུན་ཀྱང༌། །ཁོང་ཁོ་

གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་སོ། །དྗེ་ཡང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་

དང་དྗེ་ལས་ཀྱང་རྒྱལ་སས་ལ་ཁོ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལི་སྟྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས། 
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གཅིག་ལ་གཅིག་ཀྱང་གནོད་སྗེམས་བྱས་ན་ནི། །དྗེ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཐོས་པས་སྐོབ་

མི་ནུས། །བསམ་གཏན་མི་སྐོབ་དགོན་གནས་སྐོབ་མི་ནུས། །སྦྱིན་པས་མི་སྐོབ་

སངས་རྒྱས་མཆོད་པས་མིན། །ཞྗེས་དང༌། སྤོད་འཇུག་ལས་ཀྱང༌། གང་ཞིག་དྗེ་

འདའི་རྒྱལ་སས་སྦྱིན་བདག་ལ། །གལ་ཏྗེ་ངན་སྗེམས་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་དྗེ། །ངན་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་གྲངས་བཞིན་བསྐལ་པར་ནི། །དམལ་བར་གནས་པར་འགྱུར་

ཞྗེས་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞྗེས་སོ།།

གསུམ་པ་དྗེ་དག་གི་འབས་བུ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་སྨིན་གི་འབས་བུ་ནི། ལས་

ལམ་བཅུ་པོ་རྗེ་རྗེ་ཡང་གཞི་དུག་གསུམ་ཆུང་འབིང་ཆྗེ་གསུམ་ལ་བརྗེན་པས་གསུམ་

གསུམ་མོ། །དྗེ་ལ་སོག་གཅོད་སོགས་ཆྗེན་པོ་བཅུ་པོ་རྗེ་རྗེས་དམལ་བ། འབིང་བཅུ་

པོ་རྗེ་རྗེས་ཡི་དྭགས་དང༌། ཆུང་ངུ་བཅུ་པོ་རྗེ་རྗེས་དུད་འགྲོར་སྐྗེ་བར་སའི་དངོས་

གཞིར་གསུངས་ལ། ས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས་ནི་ཆུང་འབིང་གཉིས་ཀྱི་འབས་བུ་ལྡོག་

སྟྗེ་གསུངས་སོ། །རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབས་བུ་ནི། ངན་འགྲོ་ནས་མིར་སྐྗེས་ཀྱང་རིམ་པ་

ལྟར་ཚེ་ཐུང་བ་དང་ལོངས་སྤོད་ཀྱིས་ཕོངས་པ་དང་ཆུང་མ་མ་བསྲུངས་པར་འགྱུར་

བ་དང༌། སྐུར་པ་མང་བ་དང་མཛའ་བོ་དང་འབྱྗེ་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་སྒ་ཐོས་པ་

དང་གཞན་གིས་ཚིག་མི་ཉན་པ་དང༌། ཆགས་སང་རྨོངས་གསུམ་ཤས་ཆྗེ་

བའོ། །བདྗེན་པ་པོའི་ལྗེའུ་དང་ས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས་ནི་དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་འབས་བུ་གཉིས་

གཉིས་གསུངས་ཏྗེ། གལ་ཏྗེ་མིར་སྐྗེས་ན་ཡང་ཚེ་ཐུང་ལ་ནད་མང་བ་དང་ལོངས་

སྤོད་ཆུང་ལ་ལོངས་སྤོད་གཞན་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་གཡོག་འཁོར་མི་བསྲུན་པའམ་

ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་ལ་ཆུང་མ་འགྲན་ཟ་དང་བཅས་པ་དང༌། སྐུར་པ་མང་ཞིང་
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གཞན་གིས་བསླུ་བ་དང་འཁོར་མི་འདུམ་ཞིང་ངན་པ་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཐོས་ཤིང་

འཐབ་མོའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་ཚིག་མི་བཙུན་པའམ་ཚིག་བཟུང་མི་འོས་ཤིང་མ་

ངྗེས་པའི་སོབས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། འདོད་པ་ཆྗེ་ཞིང་ཆོག་མི་ཤྗེས་པ་དང་མི་ཕན་

པ་ཚོལ་བའམ་ཕན་པ་མི་ཚོལ་བ་དང་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱྗེད་པའམ་གཞན་གིས་

གནོད་པ་བྱྗེད་པར་འགྱུར་བ་དང་ལྟ་བ་ངན་ཞིང་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་

སོ། །བ་མ་གོང་མ་རྣམས་མིར་སྐྗེས་ན་ཡང་སོག་གཅོད་སོགས་དྗེ་དག་ལ་དགའ་

བར་འགྱུར་བ་བྱྗེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་དང་སྔ་མ་རྣམས་མོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གི་

འབས་བུར་བཞྗེད་དོ།།

བདག་པོའི་འབས་བུའམ་དབང་གི་འབས་བུ་ནི། སོག་བཅད་པ་ལས་ཕི་སྣོད་ཀྱི་

འཇིག་རྗེན་གི་བཟའ་བཏུང་དང་སྨན་དང་འབས་བུ་ལ་སོགས་པ་མཐུ་ཆུང་བ་དང་

བསྗེམས་པ་དང་ནུས་པ་དང་སྟོབས་ཆུང་བ་དང་འཇུ་དཀའ་ཞིང་ནད་བསྐྗེད་པས་

སྗེམས་ཅན་ཕལ་ཆྗེར་ཚེ་མ་ཟད་པར་ཡང་འཆི་བར་འགྱུར་བ་དང་། མ་བྱིན་པར་

ལྗེན་པའི་ནི། འབས་བུ་ཉུང་བ་དང་འབས་བུ་མི་གྲུང་པ་དང་འབས་བུ་འགྱུར་བ་དང་

འབས་བུ་ལོང་བ་དང་ཐན་པ་ཆྗེས་པ་དང་ཆར་ཆྗེས་པ་དང་འབས་བུ་བསྐམས་པ་དང་

མྗེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ལོག་གཡྗེམ་གི་ནི། བཤང་གཅི་དང་འདམ་རབ་དང་ལན་

ལིན་དང་མི་གཙང་བ་དང་དི་ང་བ་མང་བ་དང་ཉམ་ང་བ་དང་ཉམས་མི་དགའ་

བའོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ནི། ཞིང་ལས་དང་གྲུ་སྤོད་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་རྒྱས་པར་མི་

འགྱུར་བ་དང་མཐུན་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཕལ་ཆྗེར་བསླུ་བ་དང་འཇིགས་པ་དང་

འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྒྱུ་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཕྲ་མའི་ནི། ས་ཕོགས་འབར་
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འབུར་དང་ལང་ལོང་དང་མཐོ་དམའ་དང་བགྲོད་དཀའ་བ་དང་འཇིགས་པ་དང་

འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྒྱུ་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ངག་རྩུབ་པོའི་ནི། ས་ཕོགས་སོང་

དུམ་དང་ཚེར་མ་དང་རོ་དང་གསྗེག་མ་དང་གོ་མོ་མང་བ་དང་རྩུབ་པ་དང་མདངས་

མི་སྣུམ་པ་དང་འབབ་ཆུ་དང་མཚོ་དང་ལྟྗེང་ཀ་མྗེད་པ་དང་སྐམ༌ས་དང་ཚྭ་རོ་དང་

དགོན་དུང་དང་ཐ་ཆད་དང་སིག་པ་ཅན་གི༌ས་གཞི་དང་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་མང་པོ་དང་

ལྡན་པ་དང༌། ཚིག་བཀྱལ་པའི་ནི། འབས་བུའི་ལོན་ཤིང་ལ་འབས་བུ་མི་འཆགས་པ་

དང་དུས་མིན་པར་ཡང་འབས་བུ་འཆགས་པ་དང་དུས་སུ་མི་འཆགས་པ་དང་མ་

སྨིན་པ་སྨིན་པར་སྣང་བ་དང་ར་བ་མི་བརན་པ་དང་རིང་དུ་མི་གནས་པ་དང་ཀུན་

དགའ་ར་བའམ་ནགས་ཚལ་ལམ་རིང་བུ་ཉམས་དགའ་བ་མི་མང་བ་དང་འཇིགས་

པའི་རྒྱུ་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང༌། བརྣབ་སྗེམས་ཀྱི་ནི། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་

ཅད་ལོ་རྗེ་རྗེ་དང་དུས་ཚིགས་དང་ཟ་བ་དང་ཞག་རྗེ་རྗེར་ཡང་ཉམས་ཤིང་འབི་ལ་

འཕྗེལ་བ་ནི་མིན་པ་དང༌། གནོད་སྗེམས་ཀྱི་ནི། ཡམས་དང་གནོད་པ་དང་ནད་འགོ་

བ་དང་འཁྲུག་པ་དང་ཕ་རོལ་གི་དམག་ཚོགས་ལས་འཁྲུག་ལོང་མང་བ་དང་སྗེང་གྗེ་

དང་སྟག་ལ་སོགས་པ་དང་སྦྲུལ་གདུག་དང་སིག་པ་དང་སིན་གི་མྗེ་མང་བ་དང་

གནོད་སྦྱིན་གདུག་པ་དང་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་མང་བ་དང༌། ལོག་ལྟའི་ནི། སྣོད་ཀྱི་

འཇིག་རྗེན་ན་འབྱུང་ཁུངས་མཆོག་དང་གཙོ་བོ་དག་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་དངོས་

པོ་མི་གཙང་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དག་མཆོག་ཏུ་གཙང་བ་དང་བདྗེ་བར་སྣང་བ་དང་

གནས་དང་སྐོབ་པ་དང་སྐབས་མྗེད་པར་འགྱུར་བའོ།།

དཀར་པོའི་ལས་འབས་བསམ་པ་ལ་གཉིས། དཀར་པོའི་ལས་དང༌། འབས་
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བུའོ། །དང་པོ་ནི། སོག་གཅོད་པ་དང་མ་བྱིན་པར་ལྗེན་པ་དང་ལོག་པར་གཡྗེམ་པ་

ལ་ཉྗེས་དམིགས་ཀྱི་བསམ་པ་ཅན་དགྗེ་བའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པས་དྗེ་དག་ཡང་དག་

པར་སོམ་པའི་སྦྱོར་བ་བྱས་པ་དང་བསམས་པ་མཐར་ཐུག་པར་བྱས་པའི་ལུས་ཀྱི་

ལས་སོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ངག་གི་བཞི་དང་ཡིད་ཀྱི་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་ཏྗེ་ཁྱད་པར་ནི་

ངག་གི་ལས་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཞྗེས་བྱའོ། །ཞྗེས་སའི་དངོས་གཞིར་གསུངས་པས། 

གཞི་དང་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་རྣམས་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་ཏྗེ། སོག་

གཅོད་སོང་བའི་ལས་ལམ་ལ་མཚོན་ན། གཞི་ནི་སྗེམས་ཅན་གཞན་ནོ། །བསམ་པ་

ནི་ཉྗེས་དམིགས་མཐོང་ནས་སོང་བར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི་གསོད་པ་ཡང་དག་

པར་བསམས་པའི་འདུ་བྱྗེད་དོ། །མཐར་ཐུག་ནི་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་རོགས་

པའི་ལུས་ཀྱི་ལས་སོ། །ཚུལ་དྗེས་གཞན་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

འབས་བུ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་སྨིན་ནི་དགྗེ་བའི་ལས་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་

ཆྗེན་པོས་མི་དང་འདོད་པའི་ལྷ་དང་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྗེའོ། །རྒྱུ་མཐུན་

དང་བདག་པོའི་འབས་བུ་ནི་མི་དགྗེ་བ་ལས་ལྡོག་སྟྗེ་སྦྱར་རོ། །ས་བཅུ་པ་ལས་ནི། 

བཅུ་པོ་འདི་དག་འཁོར་བས་སྐྲག་ནས་སིང་རྗེ་དང་བལ་བར་གཞན་གི་སྒའི་རྗེས་སུ་

འབངས་ནས་བསྒོམས་པས་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་འབས་བུ་འགྲུབ་བོ། །ཡང་སིང་རྗེ་མྗེད་

པར་གཞན་གི་དིང་མི་འཇོག་ཅིང་རང་ཉིད་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་ནས་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་

པར་འབྱུང་བ་ཤྗེས་པས་སྦྱངས་ན་ནི་རང་རྒྱལ་བ་འགྲུབ་བོ། །སྗེམས་རྒྱ་ཆྗེ་བས་

སིང་རྗེ་དང་ཐབས་མཁས་པ་དང་སྨོན་ལམ་ཆྗེན་པོ་དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་དམིགས་
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པས་སྦྱངས་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་

བོ། །དྗེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆྗེས་སྦྱངས་པ་ལས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ལས་ལམ་བཅུ་ཚན་གཉིས་འབས་བུ་དང་

བཅས་པའི་བཤད་པ་གཞུང་གཞན་ནས་འབྱུང་བའི་གསལ་ཁ་མྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་

སའི་དངོས་གཞི་དང་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བའི་དགོངས་པ་བཞིན་བཤད་པའོ།།

གསུམ་པ་ལས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ་གཞན་བསྟན་པ་ལ། འཕྗེན་རོགས་ཀྱི་དབྱྗེ་བ་

ནི། བདྗེ་འགྲོ་འཕྗེན་པའི་ལས་ནི་དགྗེ་བ་དང༌། ངན་འགྲོ་འཕྗེན་པའི་ལས་ནི་མི་དགྗེ་

བ་ཡིན་ལ། རོགས་བྱྗེད་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། བདྗེ་འགྲོར་ཡང་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་

དང་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང་མདོག་མི་སྡུག་པ་དང་ཚེ་ཐུང་བ་དང་ནད་མང་བ་དང་

དབུལ་བ་སོགས་ནི་མི་དགྗེ་བས་བྱྗེད་ལ། དུད་འགྲོ་དང་ཡི་དྭགས་ལའང་དཔལ་

འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ནི་དགྗེ་བས་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ལྟར་ན་འཕྗེན་བྱྗེད་དགྗེ་

བས་འཕངས་པ་ལ་རོགས་བྱྗེད་ཀྱང་དགྗེ་བས་རོགས་པ་དང་མི་དགྗེ་བས་རོགས་པ་

གཉིས་དང༌། འཕྗེན་བྱྗེད་མི་དགྗེ་བས་འཕངས་པ་ལ་རོགས་བྱྗེད་མི་དགྗེ་བས་

རོགས་པ་དང་དགྗེ་བས་རོགས་པ་གཉིས་ཏྗེ་མུ་བཞིའོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 

དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བའི་ལས་ཀྱིས་ནི་བདྗེ་འགྲོ་དང་ངན་འགྲོར་སྐྗེ་བ་འཕྗེན་པ་དང་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྗེད་པའི་ལས་སུ་རིག་པར་བྱའོ། །འཕྗེན་པ་ནི་གང་གིས་རྣམ་

པར་སྨིན་པ་འཕྗེན་པའོ། །ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྗེད་པ་ནི་གང་གིས་སྐྗེས་པ་ན་

འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་མོང་བའོ། །ཞྗེས་སོ། །མཛོད་ལས། གཅིག་གིས་སྐྗེ་བ་

གཅིག་འཕྗེན་ནོ། །ཡོངས་རོགས་བྱྗེད་པ་དུ་མ་ཡིན། །ཞྗེས་ལས་གཅིག་གིས་སྐྗེ་བ་
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གཅིག་འཕྗེན་གི་དུ་མ་མི་འཕྗེན་ལ། རོགས་བྱྗེད་ལ་དུ་མ་ཡོད་པ་དང་དུ་མས་ཀྱང་

གཅིག་མི་འཕྗེན་པར་བཤད་དོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི། ལས་གཅིག་གིས་ལུས་

གཅིག་འཕྗེན་པའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། ལས་གཅིག་གིས་ལུས་དུ་མ་འཕྗེན་པའི་ལས་

ཀྱང་ཡོད། ལས་དུ་མས་ལུས་གཅིག་འཕྗེན་པའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། ལས་དུ་མས་ལུས་

དུ་མ་འཕྗེན་པའི་ལས་ཀྱང་ཡོད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། འགྲྗེལ་པ་ལས། ལས་ཀྱི་སྐད་

ཅིག་གཅིག་གིས་ཚེ་གཅིག་ཁོ་ནའི་རྣམ་སྨིན་གི་ས་བོན་གསོ་བ་དང༌། ལས་དྗེས་ཚེ་

རབས་དུ་མའི་རྣམ་སྨིན་གི་ས་བོན་གསོ་བ་དང༌། ལས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་མང་པོས་གཅིག་

པུ་དྗེ་ཉིད་ཀྱི་ས་བོན་ཡང་ཡང་གསོ་བ་དང༌། མང་པོ་ཕན་ཚུན་བལྟོས་ནས་ཚེ་རབས་

གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་ས་བོན་ཡང་ཡང་གསོ་བ་ལ་བཤད་དོ།།

མོང་བར་ངྗེས་པ་དང་མ་ངྗེས་པའི་ལས་ནི། སའི་དངོས་གཞི་ལས། མོང་བར་

འགྱུར་བར་ངྗེས་པའི་ལས་ནི། བསམས་བཞིན་དུ་བྱས་པ་དང་བསགས་པ་གང་ཡིན་

པའོ། །མོང་བར་འགྱུར་བར་མ་ངྗེས་པའི་ལས་ནི། བསམས་བཞིན་དུ་བྱས་ལ་མ་

བསགས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བྱས་པ་དང་བསགས་པའི་

ཁྱད་པར་ནི། དྗེ་ཉིད་ལས། བྱས་པའི་ལས་གང་ཞྗེ་ན། བསམས་པའམ་བསམས་ནས་

ཀྱང་ལུས་དང་ངག་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །ཞྗེས་དང༌། བསགས་

པའི་ལས་ནི། ལས་རྣམ་པ་བཅུ་མ་གཏོགས་པ་སྟྗེ། འདི་ལྟ་སྟྗེ། རྨི་ལམ་དུ་བྱས་པ་

དང་། མ་ཤྗེས་པར་བྱས་པ་དང་། བསམས་བཞིན་མིན་པར་བྱས་པ་དང་། དག་པོ་

མིན་ལ་རྒྱུན་ཆགས་མིན་པར་བྱས་པ་དང་། ནོར་བར་བྱས་པ་དང་། བརྗེད་པས་བྱས་

པ་དང་། མི་འདོད་བཞིན་དུ་བྱས་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་དང་། 
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འགོད་པས་བསལ་བ་དང་། གཉྗེན་པོས་བསལ་བ་སྟྗེ། ལས་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་འདི་དག་

ལས་མ་གཏོགས་པའི་ལས་གཞན་གང་ཡིན་པའོ། །མ་བསགས་པའི་ལས་ནི་རྣམ་པ་

བཅུ་པོ་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་

བར་ཡང་མུ་བཞི་བཤད་དྗེ། སོག་གཅོད་བྱས་ལ་མ་བསགས་པ་ནི། མི་མཁས་པས་

བྱས་པ་དང་། རྨི་ལམ་ན་བྱས་པ་དང་། ཆྗེད་དུ་མ་བྱས་པ་དང་། མི་འདོད་བཞིན་དུ་

གཞན་གིས་ནན་གིས་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་དང༌། ལན་ཅིག་ཁོ་ན་བྱས་ཤིང་དྗེ་ནས་ཀྱང་

འགོད་པ་དང་། ཉྗེས་དམིགས་ཀྱི་སྗེམས་དག་པོས་བཅོམ་ནས་སོང་བའི་སོམ་པ་

བངས་ནས་ཤིན་ཏུ་སབ་མོར་བྱས་པ་དང༌། རྣམ་སྨིན་མ་བསྐྗེད་པར་འཇིག་རྗེན་པའི་

ཆགས་བལ་གིས་ས་བོན་ཉམས་སྨད་པ་དང༌། འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་སོང་ལམ་

གིས་ས་བོན་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པའོ། །བསགས་ལ་མ་བྱས་པ་ནི། སོག་ཆགས་

བསད་པའི་ཕིར་ཡུན་རིང་པོ་ནས་རྗེས་སུ་རོག་ཅིང་དཔྱོད་པར་བྱྗེད་ལ་སོག་ནི་མ་

བཅད་པའོ། །བྱས་ལ་བསགས་པ་ནི། མུ་སྔ་མ་གཉིས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་སོག་

བཅད་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །མ་བྱས་ཤིང་མ་བསགས་པ་ནི་གསུམ་པོ་དྗེ་མ་གཏོགས་

པའོ། །མ་བྱིན་ལྗེན་ནས་ངག་བཀྱལ་པའི་བར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་ཅི་རིགས་པར་རིག་

པར་བྱ་ལ། ཡིད་ཀྱི་གསུམ་ལ་མུ་གཉིས་པ་མྗེད་ཅིང་མུ་དང་པོ་ལ་ཡང་ཆྗེད་དུ་མ་

བྱས་པ་དང་གཞན་གིས་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་ཡང་མྗེད་དོ།།

མོང་བར་ངྗེས་པ་ལ་འབས་བུ་མོང་བའི་དུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསུམ་མོ། །དྗེ་ལ་

མཐོང་ཆོས་ལ་མོང་བ་ནི། ལས་དྗེའི་འབས་བུ་ཚེ་དྗེ་ཉིད་ལ་སྨིན་པར་འགྱུར་བའོ། །དྗེ་

ཡང་བརྒྱད་དྗེ། ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་སིད་པ་ལ་ལྟ་བ་ཤས་ཆྗེ་བའི་བསམ་པས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ནི་མི་དགྗེ་བ་ཚེ་འདིར་མོང་བར་འགྱུར་བའོ། །དྗེ་དག་ལ་མི་ལྟ་བ་ཤས་ཆྗེ་བའི་

བསམ་པས་ནི་དགྗེ་བའོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྗེམས་ཅན་ལ་གནོད་སྗེམས་ཤས་ཆྗེ་བ་

དང༌། སིང་རྗེ་ཞིང་ཕན་སྗེམས་ཤས་ཆྗེ་བ་དང༌། ཡང་དཀོན་མཆོག་དང་བ་མ་ལ་

སོགས་པ་ལ་མནར་སྗེམས་ཤས་ཆྗེ་བ་དང༌། དྗེ་དག་ལ་དད་པ་དང་མོས་པའི་བསམ་

པ་ཤས་ཆྗེ་བ་དག་དང༌། ཡང་ཕ༌མ་དང་བ་མ་ལ་སོགས་པ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་འཁུ་

ཞིང་བྱས་པ་མི་གཟོ་བའི་བསམ་པས་ནི་མི་དགྗེ་བ་ཚེ་འདིར་མོང་ལ། སར་ཕན་

འདོགས་པས་བྱས་པ་གཟོ་བའི་བསམ་པ་ཤས་ཆྗེ་བས་ནི་དགྗེ་བ་ཚེ་འདི་ལ་མོང་

བར་འགྱུར་བར་སའི་དངོས་གཞི་ལས་གསུངས་སོ། །སྐྗེས་ནས་མོང་བར་འགྱུར་བ་

ནི། ཚེ་གཉིས་པ་ལ་འབས་བུ་མོང་བའོ། །ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མོང་བར་འགྱུར་བ་

ནི། ཚེ་གསུམ་པ་ཕན་ཆད་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར་བའོ། །དགྗེ་མི་དགྗེའི་ལས་མང་པོ་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་ཚུལ་ནི། ལས་གང་ལི་བ་དྗེ་ཐོག་མར་སྨིན་ནོ། །ལི་

ཡང་མཉམ་ན་འཆི་བའི་དུས་ན་གང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དྗེ་ཐོག་མར་སྨིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་

འད་ན་གང་གོམས་པ་ཤས་ཆྗེ་བ་དྗེའོ། །དྗེ་ཡང་འད་ན་ཐོག་མར་བྱས་པ་དྗེ་སྔོན་ལ་

སྨིན་ཏྗེ། མཛོད་འགྲྗེལ་དུ། ལས་ཀྱིས་འཁོར་བར་ལི་གང་དང༌། །ཉྗེ་བ་གང་དང་

གོམས་པ་གང༌། །སྔོན་བྱས་གང་ཡིན་དྗེ་ལས་ནི། །སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམ་སྨིན་འགྱུར། །ཞྗེས་

དངས་པ་ལྟར་རོ།།

ལས་འབྲས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསམ་པ།

གཉིས་པ་བྱྗེ་བག་ཏུ་བསམ་པ་ནི། མི་དགྗེ་བཅུ་སོང་གིས་ཀྱང་རྗེན་བཟང་པོ་

ཞིག་རྗེད་མོད་ཀྱང་རྣམ་མཁྱྗེན་བསྒྲུབ་པའི་རྗེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་གྲུབ་ན་ལམ་



  223  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བསྒོམ་པའི་ས་ཆོད་གཞན་དང་མི་འད་བས་རྗེན་དྗེ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་གསུམ། 

རྣམ་སྨིན་གི་ཡོན་ཏན། རྣམ་སྨིན་གི་འབས་བུ། རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱད་

ལས། ཚེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། སྔོན་གི་འཕྗེན་པས་ཚེ་རིང་དུ་འཕྗེན་ཞིང་འཕངས་

པ་ལྟར་ཚེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའོ། །ཁ་དོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། ཁ་དོག་དང་

དབྱིབས་ལྗེགས་པས་གཟུགས་བཟང་ཞིང་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མྗེད་པས་བལྟ་ན་

སྡུག་ལ་ཆུ་ཞྗེང་གབ་པས་མཛེས་པའོ། །རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། འཇིག་རྗེན་

པས་བཀུར་ཞིང་གྲགས་པའི་རིགས་མཐོན་པོ་རྣམས་སུ་སྐྗེས་པའོ། །དབང་ཕྱུག་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ནི། ལོངས་སྤོད་ཆྗེ་བ་དང་གཉྗེན་ལ་སོགས་པའི་ར་འཇིང་ཆྗེ་བ་དང་

འཁོར་ཕལ་ཆྗེ་བའོ། །ཚིག་བཙུན་པ་ནི། ལུས་ངག་གིས་གཞན་མི་སླུ་བའི་ཡིད་བརན་

དུ་རུང་ལ་རོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔང་པོ་ལ་ཚད་མར་འོས་པས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་

ཀྱིས་ཚིག་འཛིན་པར་འགྱུར་བའོ། །དབང་ཆྗེ་བར་གྲགས་པ་ནི། སྦྱིན་པ་ལ་དཔའ་

བའམ་བརོན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལས་གྲགས་པ་དང་སན་པ་ཆྗེ་

ཞིང་དྗེ་ལས་སྐྗེ་བོའི་ཚོགས་ཆྗེན་པོའི་མཆོད་གནས་སུ་གྱུར་པའོ། །སྐྗེས་པ་ཉིད་ནི། 

ཕོའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པའོ། །སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ནི། སྔོན་གི་ལས་ཀྱི་མཐུས་རང་

བཞིན་གིས་གནོད་པ་ཆུང་ཞིང་ནད་མྗེད་པ་དང་ཚེ་འདིའི་རྐྗེན་ལས་བྱུང་བའི་སྤོ་བ་

ཆྗེ་བའོ། །དྗེ་ཡང་བདྗེ་འགྲོར་གནས་པ་ནི་དང་པོའ།ོ །ལུས་ནི་གཉིས་པའོ། །སྐྗེ་བ་ནི་

གསུམ་པའོ། །ལོངས་སྤོད་དང་འཁོར་ནི་བཞི་པའོ། །ལྔ་པ་ནི་འཇིག་རྗེན་པའི་ཚད་

མའོ། །དྲུག་པ་ནི་དྗེའི་གྲགས་པའོ། །བདུན་པ་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣོད་དང༌། 

བརྒྱད་པ་ནི་བྱ་བ་རྣམས་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པའོ།།



  224  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རྣམ་སྨིན་གི་འབས་བུ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་ནི། རང་དང་གཞན་གི་དོན་ལས་

བརམས་ནས་ཡུན་རིང་པོར་དགྗེ་བ་མང་པོ་གསོག་པར་བྱྗེད་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

མཐོང་བ་ཙམ་གིས་གདུལ་བྱ་དགའ་ནས་འདུ༌ལ། དྗེའི་ཚིག་མཉན་པ་དང་བྱ་བར་

སྗེམས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། བསྒོ་བ་ལས་མི་འདའ་བར་བསྒྲུབ་པའོ། །བཞི་པ་ནི། 

སྦྱིན་པས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་བསྡུས་ཏྗེ་སྨིན་པར་བྱྗེད་པའོ། །ལྔ་པ་ནི། སན་པར་སྨྲ་

བ་དང་དོན་སྤོད་པ་དང་དོན་མཐུན་པས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་སྡུད་ཅིང་སྨིན་པར་བྱྗེད་

པའོ། །དྲུག་པ་ནི། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གྲོགས་བྱས་ཏྗེ་ཕན་བཏགས་པས་བྱས་པ་

གཟོ་ཞིང་མྱུར་དུ་བསྒོ་བ་ཉན་པའོ། །བདུན་པ་ནི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣོད་དང་

འདུན་པ་དང་རོལ་བས་བྱ་བརལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣོད་དང་ཤྗེས་རབ་ཡངས་པ་ཤྗེས་

བྱ་རབ་ཏུ་འབྱྗེད་པའི་སྣོད་དུ་འགྱུར་ལ། གཞན་ཡང་འཁོར་དུ་མི་འཇིགས་པ་དང་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོ་བའམ་སྨྲ་བའམ་ལོངས་སྤོད་པའམ་དབྗེན་

པར་གནས་པ་ལ་བཟོག་པ་དང་གྗེགས་བྱྗེད་པ་མྗེད་པའོ། །བརྒྱད་པ་ནི། རང་དང་

གཞན་གི་དོན་གང་ལ་ཡང་མི་སྐོ་ཞིང་སྤོ་ཤུགས་ཆྗེ་ལ་བརན་པས་སོ་སོར་རོག་པའི་

སྟོབས་ཐོབ་ནས་མངོན་པར་ཤྗེས་པ་མྱུར་བའོ།།

རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་ནི། སྗེམས་ཅན་ལ་མི་འཚེ་བ་དང་མི་འཚེ་

བའི་བསམ་པ་བསྟྗེན་པའོ། །གཞན་ཡང༌། གསོད་སར་ཆུད་པ་ལྗེགས་བཏང་དང༌། །དྗེ་

བཞིན་སོག་གིས་ཕན་བཏགས་ཤིང༌། །སོག་ཆགས་འཚེ་བ་ལས་ལྡོག་པས། །ཚེ་

རིང་བ་ནི་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ནད་པའི་བསྗེན་བཀུར་བྱས་སྨན་པ། །སྨན་ནི་རབ་ཏུ་

བྱིན་པ་དང༌། །སོག་ཆགས་བོང་བ་དབྱིག་སོགས་ཀྱིས། །འཚེ་བ་མྗེད་ལས་ནད་མྗེད་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། མར་མྗེ་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་དང་གོས་

སར་བ་སྦྱིན་པའོ། །གཞན་ཡང༌། ཁོ་བ་མྗེད་ལ་བརྗེན་པ་དང༌། །རྒྱན་བྱིན་པ་ཡིས་

གཟུགས་བཟང་ཉིད། །ཕྲག་དོག་མྗེད་པའི་འབས་བུ་ནི། །སྐལ་བ་བཟང་པོར་རབ་ཏུ་

བཤད། །ཅྗེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ང་རྒྱལ་བཅོམ་ནས་བ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕག་ལ་

སོགས་པ་དང་གཞན་ལ་བན་ལྟར་གུས་པར་བྱས་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཟས་གོས་ལ་

སོགས་པ་སོང་བ་ལ་དྗེ་དག་སྦྱིན་པ་དང་མི་སོང་ཡང་ཕན་འདོགས་པ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་བ་དང་ཡོན་ཏན་གི་ཞིང་ཡོ་བྱད་མྗེད་པ་ལ་ཕར་སྦྱིན་པའོ། །ལྔ་པ་ནི། ངག་གི་

མི་དགྗེ་བ་བཞི་སོང་བ་ལ་གོམས་པའོ། །དྲུག་པ་ནི། ཕི་མ་ལ་རང་ལ་ཡོན་ཏན་སྣ་

ཚོགས་བསྒྲུབ་པར་སྨོན་ལམ་འདྗེབས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་དང་

ཕ་མ་དང་ཉན་རང་དང་མཁན་སོབ་དང་བ་མ་ལ་མཆོད་པར་བྱྗེད་པའོ། །བདུན་པ་ནི། 

སྐྗེས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་དགའ་བ་དང་བུད་མྗེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་མི་དགའ་ཞིང་ཉྗེས་

དམིགས་སུ་ལྟ་བ་དང་བུད་མྗེད་ཀྱི་ལུས་འདོད་པ་རྣམས་འདུན་པ་བཟོག་པ་དང་ཕོའི་

དབང་པོ་གཅོད་པ་རྣམས་ཐར་བར་བྱྗེད་པའོ། །བརྒྱད་པ་ནི། གཞན་གིས་གཏན་མི་

ནུས་པ་རང་གིས་བྱྗེད་པ་དང་རང་དང་བསོམས་པས་ནུས་པ་ལ་གྲོགས་བྱྗེད་པ་དང་

བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་སྟྗེར་བའོ། །རྒྱུ་བརྒྱད་པོ་དྗེ་རྒྱུ་གསུམ་དང་ལྡན་ན་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་རྣམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་གསུམ་ལ་སྗེམས་རྣམ་པར་དག་པ་

ལ། རང་ལ་ལྟོས་པ་གཉིས་ནི། རྒྱུ་བསྒྲུབས་པའི་དགྗེ་བ་རྣམས་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་

ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ནི་རྣམ་སྨིན་ལ་མི་རྗེ་བའོ། །སིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱུ་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་ནི། 

ཤུགས་དག་པའོ། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་གཉིས་ནི། ཆོས་མཐུན་པ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མཐོང་ན་ཕྲག་དོག་དང་འགྲན་པ་དང་བརས་པ་སངས་ནས། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་

དྗེ་དག་ལྟར་མ་ནུས་ན་ཡང་ཉིན་རྗེ་བཞིན་དུ་སྤད་བྱར་ལན་མང་དུ་རོག་པའོ། །སྦྱོར་

བ་དག་པ་ལ། རང་ལ་ལྟོས་ནས་ནི། དུས་རིང་བ་དང་བར་མ་ཆད་པ་དང་ཤུགས་དག་

པའོ། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ནི། ཡང་དག་པར་མ་བངས་པ་ལྗེན་དུ་གཞུག་པ་དང༌། 

བངས་པ་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་བསྔགས་པ་བརོད་པ་དང་རྒྱུན་མི་འཆད་

པར་བྱྗེད་པ་དང་མི་འདོར་བར་བྱྗེད་པའོ། །ཞིང་དག་པ་ནི། བསམ་སྦྱོར་དྗེ་གཉིས་

ཉིད་འབས་བུ་མང་ཞིང་བཟང་བ་སྟྗེར་བས་ན་ཞིང་དུ་འད་བས་སོ། །དྗེ་དག་ནི་བྱང་ས་

ནས་གསུངས་པ་ལ་འགྲྗེལ་པས་ཁ་བསྐང་ནས་བཤད་པའོ།།

ལས་འབྲས་བསམས་ནས་འཇུག་ལྡོག་བྱ་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན་པ།

གསུམ་པ་བསམས་ནས་འཇུག་ལྡོག་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ། སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་སྟོབས་བཞིས་སྦྱང་བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། སྤོད་འཇུག་ལས། མི་དགྗེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང༌། །དྗེ་ལས་ཇི་

ལྟར་ངྗེས་ཐར་ཞྗེས། །ཉིན་མཚན་རག་ཏུ་བདག་གིས་ནི། །འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་བསམ་

པར་རིགས། །ཞྗེས་དང༌། དགྗེ་བའི་ཕོགས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ར་བ་མོས་པར་ཐུབ་

པས་གསུངས། །དྗེའི་ཡང་ར་བ་རག་ཏུ་ནི། །རྣམ་སྨིན་འབས་བུ་བསྒོམས་པས་

སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཀར་ནག་གི་ལས་དང་འབས་བུ་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་

ཤྗེས་པ་ཙམ་ལ་མི་འཇོག་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟྗེ། འདི་ཤིན་ཏུ་ལོག་

ཏུ་གྱུར་པས་ངྗེས་པ་ཆྗེས་རྗེད་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཡང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་

ལས། ཟ་བ་སྐར་མར་བཅས་པ་གནས་ལྟུང་ཞིང༌། །རི་དང་གྲོང་དུ་བཅས་པའི་ས་ཞིག་
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ལ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་རྣམ་པ་གཞན་གྱུར་ཀྱང༌། །ཁྱོད་ནི་མི་བདྗེན་པ་ཡི་ཚིག་

མི་གསུང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་གསུང་ལ་ཡིད་ཆྗེས་

པར་བྱས་ལ་བསྐང་སྟྗེ། འདི་ལ་བཅོས་མིན་གི་ངྗེས་པ་མ་རྗེད་ན་ཆོས་གང་ལ་ཡང་

རྒྱལ་བ་དགྗེས་པའི་ངྗེས་པ་མི་རྗེད་དོ། །ཁ་ཅིག་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་སྐད་

ཟྗེར་ནས་ལས་དང་འབས་བུ་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་ཅིང་དྗེ་ལ་མི་བརི་བ་ནི་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་གོ་

བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སོང་བ་སྟྗེ། སྟོང་ཉིད་གོ་ན་ནི་དྗེ་ཉིད་རྗེན་འབྗེལ་གི་དོན་དུ་མཐོང་

ནས་ལས་འབས་ལ་ངྗེས་པ་སྐྗེ་བའི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏྗེ། མདོ་དྗེ་ཉིད་ལས། 

སྒྱུ་མ་ཆུ་བུར་སྨིག་རྒྱུ་གོག་འད་ཞིང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཆུ་ཡི་ཟ་བ་

བཞིན། །ཤི་ནས་འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་འགྲོ་བ་ཡི། །སྗེམས་ཅན་ཤྗེད་ལས་སྐྗེས་པ་མི་

དམིགས་ཀྱང༌། །ལས་རྣམས་བྱས་པ་མྗེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། །དཀར་ནག་ཇི་བཞིན་

འབས་བུ་སྨིན་པར་བྱྗེད། །རིགས་པའི་ཚུལ་གི་སྒོ་འདི་བཟང་པོ་སྟྗེ། །ཕྲ་ཞིང་མཐོང་

དཀའ་རྒྱལ་བའི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

དྗེས་ན་རྗེན་འབྗེལ་ལས་གཉིས་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་བཅས་པ་ལ་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་

ཅིང་། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སྒོ་གསུམ་ལ་རོག་པ་ཞིག་གིས་ངན་འགྲོ་གཅོད་ཀྱི། ཐོག་

མར་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྣམ་དབྱྗེ་ལ་མི་མཁས་ཤིང་ཅུང་ཟད་ཤྗེས་ཀྱང་སྒོ་གསུམ་བག་

ཡངས་སུ་འཇུག་པ་ནི་ངན་འགྲོའི་སྒོ་འབྱྗེད་པ་ཁོ་ན་སྟྗེ། རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། 

ཀླུའི་བདག་པོ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་གཅིག་གིས་ངན་སོང་ངན་

འགྲོ་ལོག་པར་ལྟུང་བར་སྐྗེ་བ་ཡང་དག་པར་གཅོད་དོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞྗེ་ན། 

འདི་ལྟ་སྟྗེ། བདག་ཇི་ལྟར་གྱུར་ཅིང་ཉིན་མཚན་རྣམས་འདའ་ཞིང་འདུག་སམ་དུ་དགྗེ་
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བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རོག་པ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་རྒྱུད་ལ་

བརགས་པ་ན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས། ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་སྐབས་འདིར་ཆོས་

དང་བསྟུན་པ་ན་ཡྗེ་མ་མཐུན། འདིར་འོ་སྐོལ་འཕྱུགས། དྗེས་ན་ཡྗེ་མི་ཐར། ལས་

འབས་དང་བསྟུན་ནས་མཐུན་ནམ་མི་མཐུན་བལྟ་བ་ཡིན། ཆོས་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་ཞུས་

དག་བྱས་ཙ་ན་མཐུན་པ་ཡྗེ་མྗེད་མ་མཐུན་པ་ལ་ཞྗེ་ཐག་པ་ནས་དྗེ་ལྟར་རིག་རྒྱུ་ཞིག་

བྱུང་ན་མཁས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཚོམས་ལས། བྱིས་པ་གང་ཞིག་བྱིས་པའོ་ཞྗེས། །ཤྗེས་པ་

དྗེ་འདིར་མཁས་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ཆོས་དང་བསྟུན་ཙ་ན་རོ་ཁུར་བ་ལྟར་

རྒྱབ་བསྣོལ་དུ་སོང་བ་ལ་ཆོས་པ་དང་མཁས་བཙུན་གི་ཡང་རྗེར་རྗེ་ན་བྱིས་པའི་ཐ་

ཆད་ཡིན་ཏྗེ། ཚོམས་ལས། བྱིས་པ་གང་ཞིག་མཁས་སྗེམས་པ། །དྗེ་ནི་བྱིས་པ་ཞྗེས་

བརོད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། མཐའ་ནའང་ཆོས་ལ་ཤྗེད་དབྱྗེ་སོམ་གཞིག་གསུང་

ངོ་། །པོ་ཏོ་བ་ཡང་སྐྗེས་རབས་ཀྱི་འདི་དངས་ནས་རྒྱུད་ལ་བརག་དགོས་པར་བཞྗེད་

དྗེ། ཇི་སྐད་དུ། ནམ་མཁའ་དང་ནི་ས་གཞིའི་བར་ཡང་རིང༌། །རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཚུ་

རོལ་འགྲམ་ཡང་རིང༌། །ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀྱི་རི་བར་དྗེ་བས་རིང༌། །ཕལ་དང་དམ་

པའི་ཆོས་ཀྱང་དྗེ་བས་རིང༌། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཕལ་པ་རང་ཅག་དང་ཆོས་གཉིས་

དཔྗེ་དྗེ་དག་དང་འད་བར། བར་ན་འགངས་ཆྗེན་པོ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །ཚིགས་

བཅད་འདི་ནི་བྱང་སྗེམས་ཟ་བས་བམ་ཟྗེ་ལྗེགས་བཤད་ཀྱི་སྐྗེས་ཁྱྗེར་འོངས་པ་ཞིག་

ལ་སང་སྟོང་ཕུལ་ནས་བངས་པའི་ཆོས་སོ། །སྟོད་ལུང་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་རོག་ཤྗེས་

པ་ཞིག་གིས་བརགས་ན་རྗེ་ཞིག་ལ་དྲུ་གུ་རྦབ་ལ་བཏང་བ་ལྟར་ཆོས་དང་ཇྗེ་རིང་

སོང་བ་ཞིག་འོང་གསུང་ངོ་། །དྗེ་ལྟར་བསམས་ནས་ཀྱང་ཉྗེས་སྤོད་ལས་ལྡོག་པའི་
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ཚུལ་ནི། བདྗེན་པ་པོའི་ལྗེའུ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ནི་སོག་གཅོད་མ་མཛད་ཅིག །སྐྗེ་

བོ་ཀུན་ལ་སོག་ནི་རབ་ཏུ་ཕངས། །དྗེ་བས་ཡུན་རིང་ཚེ་བསྲུང་སུ་འདོད་པས། །ཡིད་

ཀྱི་དགུ་ལའང་སོག་གཅོད་མི་བསམ་མོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། མི་དགྗེ་བ་བཅུ་

དང་གཞན་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་ལ་ཀུན་སོང་གི་བསམ་པ་ཙམ་

ཡང་མི་རྒྱུ་བར་སོམ་སྗེམས་ཀུན་ཏུ་བསྟྗེན། གོམས་པར་བྱ། ལན་མང་དུ་བྱའོ། །དྗེ་

ལྟར་ཉྗེས་སྤོད་ལས་མ་ལོག་ན་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་མོང་དགོས་ཏྗེ་གང་དུ་

ཕིན་ཀྱང་མི་ཐར་བའི་ཕིར་རོ།།

དྗེའི་ཕིར་འཕྲལ་དུ་ཅུང་ཟད་བདྗེ་བར་སྣང་ཡང་འབས་བུ་སྨིན་པའི་ཚེ་ན་མཆི་

མས་གདོང་གཡོགས་ཏྗེ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བསྟྗེན་དགོས་པའི་ལས་རྣམས་ནི་བྱ་

བར་མི་རིགས་ལ། རྣམ་སྨིན་མོང་བའི་ཚེ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་པའི་དགའ་བདྗེ་ལ་

ལོངས་སྤོད་པའི་ལས་རྣམས་ནི་བྱ་བར་རིགས་ཏྗེ། ཚོམས་ལས། ཁྱོད་ནི་སྡུག་

བསྔལ་གིས་འཇིགས་ཤིང༌། །ཁྱོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་སྡུག་ན། །མངོན་སུམ་དག་

གམ་ལོག་ཏུའང་རུང༌། །སིག་པ་ཅན་གི་ལས་མི་བྱ། །གལ་ཏྗེ་སིག་པའི་ལས་བྱས་

སམ། །བྱྗེད་ཀྱང་རུང་སྟྗེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི། །ཀོག་ཅྗེས་ལངས་ཏྗེ་བོས་བྱས་ཀྱང༌། །སྡུག་

བསྔལ་ལས་ནི་ཐར་མི་འགྱུར། །གང་དུ་གནས་ན་ལས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པའི། །ས་

ཕོགས་དྗེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། །བར་སྣང་ལ་མྗེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་མྗེད། །རི་བོ་

རྣམས་ཀྱི་གསྗེབ་ཏུ་ཞུགས་ཀྱང་མིན། །ཞྗེས་དང༌། བྱིས་པ་ཤྗེས་རབ་ཆུང་ངུ་

དག །བདག་ལ་དགྲ་བཞིན་བྱྗེད་པ་ཡིས། །གང་ཞིག་འབས་བུ་ཚར་འགྱུར་

བའི། །སིག་ཅན་ལས་ནི་སྤོད་པར་བྱྗེད། །གང་དག་བྱས་པས་གདུང་འགྱུར་
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ཞིང༌། །མཆི་མས་གདོང་གཡོགས་ངུ་བཞིན་དུ། །རྣམ་སྨིན་སོ་སོར་བསྟྗེན་པ་

ཡི། །ལས་དྗེ་དག་ནི་མ་བྱས་ལྗེགས། །གང་ཞིག་བྱས་ན་མི་གདུང་ཞིང༌། །དགའ་ཞིང་

ཡིད་ནི་བདྗེ་བ་ཡིས། །རྣམ་སྨིན་སོ་སོར་བསྟྗེན་པ་ཡི། །ལས་དྗེ་དག་ནི་བྱས་ན་

ལྗེགས། །བདག་ཉིད་བདྗེ་བ་འདོད་པའི་ཕིར། །རོད་ཅིང་སིག་པའི་ལས་བྱས་

པའི། །སིག་ལས་དྗེ་ཡི་རྣམ་སྨིན་དག །ངུ་བཞིན་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་

དང༌། སིག་ལས་འཕྲལ་དུ་ངྗེས་པར་ནི། །མཚོན་བཞིན་གཅོད་པར་མི་བྱྗེད་

ཀྱང༌། །སིག་པའི་ལས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་དག །ཕ་རོལ་ཏུ་ནི་མངོན་པར་འགྱུར། །གང་དུ་དྗེ་

དག་རྣམ་སྨིན་ནི། །ཚ་བ་སོ་སོར་བསྟྗེན་པ་ཡི། །སིག་པའི་ལས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་དག །ཕ་

རོལ་ཏུ་ནི་ཤྗེས་པར་འགྱུར། །ལགས་ལས་གཡའ་ནི་ལངས་གྱུར་པ། །ལངས་པ་དྗེས་

ནི་དྗེ་ཉིད་ཟ། །དྗེ་བཞིན་མ་བརགས་བྱས་པ་ཡིས། །རང་གི་ལས་ཀྱིས་ངན་འགྲོར་

འགྲོ། །ཞྗེས་སོ། །ཕུ་ཆུང་བ་ལ་ཁམ་ལུང་པས། དགྗེ་བཤྗེས་པ་ནི་ལས་འབས་ཁོ་ན་

གལ་ཆྗེ་བར་གསུང་བ་ལ་ད་ལྟ་བཤད་པ་དང་ཉན་པ་དང་སྒོམ་རིན་མྗེད་པར་བྱྗེད་དྗེ། 

འདི་ཁོ་ན་ཉམས་སུ་བང་དཀའ་འམ་སམ་གསུངས་པས་ཕུ་ཆུང་བ་ཡང་དྗེ་ཙུག་

ལགས་གསུང་བ་དང༌། སྟོན་པའི་ཞལ་ནས། ཇོ་བོ་པ་སིང་ཁམ་ཆྗེར་མི་རུང་རྗེན་

འབྗེལ་འདི་ཕྲ་གསུང་བ་དང༌། ཕུ་ཆུང་བའི་ཞལ་ནས། ང་ནི་རས་ཁར་མཛངས་བླུན་

ལ་ཁ་ལྷན་སོང་གསུང་བ་དང༌། ཤ༌ར་བའི་ཞལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཉྗེས་སྐོན་ཅི་

བྱུང་ཡང་ཕོགས་ངན་དང་མཁར་ལན་ལ་ལྗེ་ལན་མ་བདས་པར་ལས་འདི་བྱས་པས་

འདིར་སྐྗེས་བྱ་བ་ཤ་སྟག་གསུངས་གསུང་ངོ་།།

ཁྱད་པར་སྟོབས་བཞིས་སྦང་བའི་ཚུལ།
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གཉིས་པ་སྟོབས་བཞིས་སྦྱང་བའི་ཚུལ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཉྗེས་སྤོད་ཀྱིས་མ་གོས་པ་

ལ་འབད་ཀྱང་བག་མྗེད་པ་དང་ཉོན་མོངས་མང་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་ཉྗེས་པ་

བྱུང་ན་ཇི་མི་སམ་པར་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བས། སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གིས་ཕིར་

བཅོས་པའི་ཐབས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་འབད་དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་ལྟུང་བ་ཕིར་

བཅོས་ཚུལ་ནི། སོམ་པ་གསུམ་སོ་སོ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་ལ། སིག་པ་ཕིར་

བཅོས་པ་ནི་སྟོབས་བཞིས་བྱ་སྟྗེ། ཆོས་བཞི་བསྟན་པའི་མདོ་ལས། བྱམས་པ། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ན་སིག་པ་བྱས་ཤིང་

བསགས་པ་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་འགྱུར་རོ། །བཞི་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྟྗེ། རྣམ་པར་

སུན་འབྱིན་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་དང༌། གཉྗེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་དང༌། ཉྗེས་པ་ལས་ལྡོག་

པ་དང༌། རྗེན་གི་སྟོབས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བྱས་ཤིང་བསགས་པའི་ལས་ནི་

མོང་ངྗེས་ཡིན་པས་དྗེ་ཟིལ་གིས་གནོན་ནུས་ན་མ་ངྗེས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། དྗེ་ལ་སྟོབས་

དང་པོ་ནི། ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་མི་དགྗེ་བའི་ལས་བྱས་པ་ལ་འགོད་པ་མང་བ་ཡིན་ཏྗེ། 

འདི་སྐྗེ་བ་ལ་རྣམ་སྨིན་སོགས་ཀྱི་འབས་བུ་གསུམ་བསྐྗེད་ཚུལ་བསྒོམ་དགོས་

སོ། །ལག་ཏུ་ལྗེན་པའི་ཚེ་ནི་གསྗེར་འོད་དམ་པའི་བཤགས་པ་དང་སངས་རྒྱས་སོ་

ལྔའི་སྒོ་ནས་ཀྱི་བཤགས་པ་གཉིས་ཀྱིས་བྱའོ།།

སྟོབས་གཉིས་པ་ལ་དྲུག་ལས། མདོ་སྗེ་ཟབ་མོ་ལ་བརྗེན་པ་ནི། ཤྗེར་ཕིན་ལ་

སོགས་པའི་མདོ་སྗེའི་ཚིག་ལྗེན་པ་དང་འཛིན་པ་དང་ཀོག་པ་སོགས་སོ། །སྟོང་པ་

ཉིད་ལ་མོས་པ་ནི། བདག་མྗེད་ཅིང་འོད་གསལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ལ་འཇུག་ཅིང་གདོད་

མ་ནས་དག་པར་ཡིད་ཆྗེས་པའོ། །བཟས་པ་ལ་བརྗེན་པ་ནི། ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་སོགས་
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ཀྱི་གཟུངས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་ཟོས་པའོ། །དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་

པ་ལས། སོ་ག་ནགས་མྗེས་མཆྗེད་པའི་མྗེ་ལྗེ་ཡིས། །མ་བསྒིམས་བཞིན་དུ་ཚང་

ཚིང་ཀུན་བསྗེག་ལྟར། །བཟས་བརོད་མྗེ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་རླུང་གིས་སྦར། །བརོན་

འགྲུས་ཆྗེན་པོའི་མྗེ་ལྗེས་སིག་པ་བསྗེག །ཇི་ལྟར་གངས་ལ་ཉི་མའི་འོད་ཟྗེར་

གིས། །གདུངས་ན་གཟི་བརིད་མི་བཟོད་འཇུ་བ་བཞིན། །ཚུལ་ཁིམས་ཉི་མའི་འོད་

ཟྗེར་བཟས་བརོད་ཀྱིས། །གདུངས་ན་སིག་པའི་གངས་ཀྱང་ཟད་པར་འགྱུར། །མུན་

ནག་སྨག་ལ་མར་མྗེ་ཕྱུང་བ་ཡིས། །མུན་ནག་མ་ལུས་སྗེལ་བར་བྱྗེད་པ་བཞིན། །ཚེ་

རབས་སྟོང་ནས་བསགས་པའི་སིག་པའི་མུན། །བཟས་བརོད་མར་མྗེས་མྱུར་དུ་

སྗེལ་བར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ཡང་སིག་པ་བྱང་བའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་དྗེ་

སིད་དུ་བཟས་བརོད་བྱའོ། །མཚན་མ་ནི་རྨི་ལམ་ན་ཟས་ངན་པ་སྐྱུག་པ་དང་ཞོ་དང་

འོ་མ་ལ་སོགས་འཐུང་བ་དང་སྐྱུགས་པ་དང་ཉི་མ་དང་ཟ་བ་མཐོང་བ་དང་ནམ་མཁའ་

ལ་འགྲོ་བ་དང་མྗེ་འབར་བ་དང་མ་ཧྗེ་དང་མི་ནག་པོ་ཐུབ་པ་དང༌། དགྗེ་སོང་དང་དགྗེ་

སོང་མའི་དགྗེ་འདུན་མཐོང་བ་དང་འོ་མ་འབྱུང་བའི་ཤིང་དང་གང་པོ་དང་ཁྱུ་མཆོག་

དང་རི་དང་སྗེངྗེའི་ཁི་དང་ཁང་བཟང་གི་སྟྗེང་དུ་འཛེག་པ་དང་ཆོས་ཉན་པ་རྨིས་པ་

ཡིན་པར་སྐུལ་བྱྗེད་ཀྱི་གཟུངས་ལས་གསུངས་སོ། །སྐུ་གཟུགས་ལ་བརྗེན་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་རྗེད་ནས་སྐུ་གཟུགས་བྱྗེད་པའོ། །མཆོད་པ་ལ་བརྗེན་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས་དང་དྗེའི་མཆོད་རྗེན་ལ་མཆོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱྗེད་པའོ། །མཚན་

ལ་བརྗེན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་རྒྱལ་སས་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཐོས་ཤིང་

བཟུང་བའོ། །འདི་དག་ནི་བསབ་བཏུས་སུ་དངོས་སུ་བྱུང་བ་ཙམ་སྟྗེ་གཞན་ཡང་མང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ངོ་།།

སྟོབས་གསུམ་པ་ནི། མི་དགྗེ་བ་བཅུ་ཡང་དག་པར་སོམ་པ་སྟྗེ། འདིས་ནི་སོག་

གཅོད་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྒོ་གསུམ་གི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་དང་ཆོས་ཀྱི་སྒིབ་པ་

བྱས་པ། བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་སྔོན་ཅི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་

པར་ཉི་མའི་སིང་པོ་ལས་གསུངས་སོ། །ཞྗེ་ཐག་པ་ནས་ཀྱི་སོམ་སྗེམས་མྗེད་པའི་

བཤགས་པ་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ་དགོངས་ནས། ཕིན་ཆད་སོམ་མམ། ཞྗེས་ལུང་

ལས་གསུངས་པར་འདུལ་བའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་ནས་བཤད་དོ། །དྗེའི་ཕིར་ཕིན་ཆད་

མི་བྱྗེད་པའི་སོམ་སྗེམས་གལ་ཆྗེ་ལ། དྗེ་སྐྗེ་བ་ཡང་སྟོབས་དང་པོ་ལ་རག་ལས་སོ།།

སྟོབས་བཞི་པ་ནི། སྐབས་འགྲོ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་བསྒོམ་པའོ། །དྗེ་ལ་

སྤིར་རྒྱལ་བས་ལས་དང་པོ་པས་སིག་པ་སྦྱོང་བའི་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་གསུངས་

ཀྱང༌། གཉྗེན་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནི་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའོ། །སིག་པ་འདག་

ལུགས་ནི། ངན་འགྲོ་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེན་པོར་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་བར་

སྐྗེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའམ། ངན་འགྲོར་སྐྗེས་ཀྱང་དྗེའི་སྡུག་བསྔལ་མི་མོང་བའམ་ད་

ལྟའི་རྗེན་ལ་མགོ་བོ་ན་བ་ཙམ་གིས་དག་ནས་འགྲོ་བ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་རིང་

པོར་མོང་དགོས་པ་རྣམས་ཡུན་ཐུང་ངུའམ་གཏན་མོང་མི་དགོས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་

ཡང་སྦྱོང་མཁན་སྟོབས་ཆྗེ་ཆུང་དང་གཉྗེན་པོ་སྟོབས་བཞི་རོགས་མ་རོགས་དང་

ཤུགས་དག་མི་དག་དང་རྒྱུན་རིང་ཐུང་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཡིན་པས་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངྗེས་པ་མྗེད་དོ། །མདོ་སྗེ་དང་འདུལ་བ་ནས། ལས་རྣམས་བསྐལ་པ་བརྒྱར་

ཡང་ནི། །ཆུད་མི་ཟ་བ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། སྟོབས་བཞིའི་གཉྗེན་པོ་བསྒོམ་པ་མྗེད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པ་ལ་དགོངས་ཀྱི། སྟོབས་བཞིའི་གཉྗེན་པོས་བཤད་པ་ལྟར་སྦྱངས་ན་ནི་མོང་ངྗེས་

ཀྱང་འདག་པར་གསུངས་ཏྗེ། བརྒྱད་སྟོང་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། འདི་ལྟར་གང་དག་

གཉྗེན་པོའི་ཕོགས་ཉྗེ་བ་ན་འགྲིབ་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་དྗེ་དག་ནི་སྟོབས་དང་ལྡན་

པའི་གཉྗེན་པོས་གཏན་ཟད་པར་སིད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་གསྗེར་གི་གཡའ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒིབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཇི་

སྐད་དུ་བཤད་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་བྱ་བའི་རིགས་པས་རློམ་སྗེམས་ཀྱི་ལྟུང་

བའི་གནས་ནི་མ་ལུས་པར་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

གང་ཡང༌། ལས་རྣམས་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ནི། །ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་པ་དྗེ་ནི་གཉྗེན་པོའི་ཕོགས་བསྒོམ་པ་མྗེད་ན་ཞྗེས་བྱ་བར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། 

དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་དང་མདོ་སྗེ་མང་པོ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་

རོ། །ངྗེས་པར་མོང་བར་གསུངས་པ་ཡང་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །མ་ངྗེས་

པར་གསུངས་པ་ནི་གཉྗེན་པོའི་ཕོགས་མ་བསྒོམས་སུ་ཟིན་ཀྱང་འབས་བུ་རྗེས་

འགའ་བ་ཉིད་ལས་ཡིན་པར་ངྗེས་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་བཤགས་པ་དང་

བསམས་པ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་སྨིན་འབྱིན་པའི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བྱས་པ་རྣམས་

ནི་རྐྗེན་གཞན་དང་ཕྲད་ཀྱང་རྣམ་སྨིན་འབྱིན་པར་མི་འགྱུར་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་ལོག་ལྟ་

སྐྗེས་པ་དང་ཁོང་ཁོས་དགྗེ་ར་བཅོམ་པ་ལ༌ཡང་འད་བར་གསུངས་ཏྗེ། རོག་གྗེ་འབར་

བ་ལས། གང་གི་ཚེ་དགྗེ་བ་ཡང་ལྟ་བ་ལོག་པ་དང་གནོད་སྗེམས་ཀྱིས་ཉམས་པར་

གྱུར་པའམ། མི་དགྗེ་བ་ཡང་སྨོད་པ་དང་སོམ་པ་དང་འཆགས་པ་ལ་སོགས་པའི་

གཉྗེན་པོས་སྟོབས་ཉམས་པར་གྱུར་པ་དྗེ་དག་ནི་རྐྗེན་ཚོགས་པ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང༌། 
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དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བའི་ས་བོན་གི་ནུས་པ་ཉམས་པས་གང་ལས་འབས་བུ་གང་

ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། རྐྗེན་ཚོགས་པ་མྗེད་པས་དུས་ཀྱང་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ཇི་ལྟར་

ན་ར་བ་ནས་ཤིན་ཏུ་འབྱིན་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པར་བྱྗེད་

པ་དྗེའི་མོང་བར་ངྗེས་པའི་སིག་པ་ཡང་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མོང་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞྗེས་བྱ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བའི་ལས་རྣམས་དྗེ། །འདིས་ནི་

མགོ་བོ་ཚ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞྗེས་ཀྱང་འབྱུང་ངོ་། །གལ་ཏྗེ་མགོ་བོ་ཚ་བ་ཙམ་དུ་

འགྱུར་བའི་འབས་བུ་ཡོད་ན་ར་བ་ནས་ཕྱུང་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞྗེ་ན། སིག་པའི་ལས་

རྣམས་ཀྱི་འབས་བུ་མ་ལུས་པར་རོགས་པ་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མོང་

བར་འགྱུར་བ་ལས། གང་དག་གིས་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་ཉམས་

སུ་མོང་བར་མ་གྱུར་པ་དྗེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ར་བ་ནས་ཕྱུང་བ་ཇི་ལྟར་མ་ཡིན། མགོ་བོ་ཚ་

བ་ལ་སོགས་པ་འདི་ལ་འབྱུང་བས་འབས་བུ་ཡྗེ་མྗེད་པར་འགྱུར་བ་ཡང་ཇི་ལྟར་

ཡིན། ཞྗེས་སོ།།

ཉོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་འཇོམས་པའི་གཉྗེན་པོ་མ་རྗེད་ཀྱང་འགལ་རྐྗེན་གིས་

ཉམས་སྨད་པས་རྐྗེན་གཞན་ཚོགས་ཀྱང་འབས་བུ་མི་འབྱིན་པ་ནི་ཕི་དང་ནང་གི་རྒྱུ་

འབས་ལ་མང་པོ་སྣང་ངོ་། །དྗེས་ན་དགྗེ་བ་མང་པོ་གསོག་པ་ལ་བརོན་ཡང་དགྗེ་བ་

འཇོམས་པའི་རྒྱུ་ཁོང་ཁོ་སོགས་མ་བསྲུངས་ན་སྔར་ལྟར་གསུངས་པས། བསྲུང་བ་

ལ་འབད་ཅིང་མི་དགྗེ་བ་ཕིར་བཅོས་ལ་བརོན་དགོས་སོ། །ཤིན་ཏུ་སྟོབས་དང་ལྡན་

པའི་ལས་ཀྱང་གཏན་སྦྱོང་བར་ནུས་ན་སྔོན་གི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མ་གཏོགས་

སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེ་ན། དམུས་ལོང་སོགས་རྣམ་སྨིན་གྲུབ་པའི་ཚེ་
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ན་ད་ལྟར་གི་གཉྗེན་པོས་སྦྱང་དཀའ་ལ། འབས་བུ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུའི་སྐབས་ན་བཟོག་

པར་ས་བ་ལ་དགོངས་ནས་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པས་སྐོན་མྗེད་དྗེ། རོག་གྗེ་འབར་བ་

ལས། གལ་ཏྗེ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕིར་སྔོན་གི་ལས་ཀྱི་

རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །ཞྗེས་བསྟན་ཞྗེ་ན། དམུས་ལོང་དང་མིག་གཅིག་

པ་དང་ཞ་བོ་དང་འཐྗེང་པོ་དང་ལྐུགས་པ་དང་འོན་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྱུར་

པའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཉྗེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་དགོངས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏྗེ། གང་

གི་ཕིར་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ལས་རྣམས་ཀྱི་འབས་

བུ་ནི་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུར་གྱུར་པའི་སྗེམས་པས་

མངོན་པར་འདུ་བྱས་པ་ནི་སྗེམས་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་ཐོབ་པ་ན་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཇི་ལྟར་ན་སོར་མོའི་ཕྲྗེང་བ་དང་མ་སྐྗེས་དགྲ་དང་སྭ་ཀ་དང་ཕ་

གསོད་པ་དང་མ་ངན་མྗེད་ལ་སོགས་པ་ལ་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྗེ་མ་སྐྗེས་དགྲ་

དང་མ་གསོད་པ་དག་ལ་དགྗེ་བའི་སྗེམས་པ་གཞན་སྐྗེས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ། ཅིའི་

ཕིར་ལས་ཟད་པར་མ་གྱུར་ནས་མནར་མྗེད་པ་དག་ཏུ་སྐྗེས་ཤྗེ་ན། དྗེའི་ལས་དང་

འབས་བུ་ལ་ཡིད་ཆྗེས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་མནར་མྗེད་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྗེ་བ་

བསྟན་པ་ཡིན་གི། ལས་རྣམས་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་མ་ཟད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། དར་གི་

ཕོ་ལོང་བརབས་པ་ལས་འཕར་བ་བཞིན་དུ་དྗེར་སྐྗེས་ཤིང་ཐར་བ་ཡིན་ལ། དམལ་

བའི་མྗེའི་ཕྲྗེང་བ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་རྗེག་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་

ར་བ་ནས་འབྱིན་པར་ཡང་གྲུབ་ལ། ལས་ལ་འབས་བུ་མྗེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་

སོ།།
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གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་མ་ངྗེས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་དཔའ་བས་བྱིན་

གིས་མྗེ་ཏོག་ཟ་མཛེས་བཀྲོངས་པ་ལ་འགོད་དྗེ། མཆོད་རྗེན་བྱས་ནས་མཆོད་པ་

ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྗེ་བ་བྱས་ཤིང་ཉིན་རྗེ་ལ་དུས་གསུམ་དུ་སིག་པ་བཤགས་པ་ལོ་སྟོང་

ཕྲག་བྱྗེ་བ་ཕྲག་གོ་ལྔར་བྱས་ཏྗེ་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བསྲུངས་ཀྱང༌། ཚེ་འཕོས་

ནས་མནར་མྗེད་དུ་སྐྗེས་པ་དང༌། བསྐལ་པ་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་རྗེ་གཉིས་སུ་མིག་བཅར་

བ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་མོང་བར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས་གསུངས་

སོ། །དྗེ་ལྟར་ཡིན་ཀྱང་བཤགས་པ་དོན་མྗེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྗེ། མ་བཤགས་ན་དྗེ་བས་

ཀྱང་ཆྗེ་བ་དང་རྒྱུན་རིང་བའི་སྡུག་བསྔལ་མོང་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །བཤགས་

བསོམ་གིས་ལྷག་མ་མྗེད་པར་འདག་པ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀྱང༌། དང་པོ་ནས་ཉྗེས་པས་མ་

གོས་པའི་དག་པ་དང་བཤགས་ནས་དག་པ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆྗེ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་བྱང་ས་

ལས། ར་ལྟུང་བྱུང་བ་ལ་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སོམ་པ་བངས་པས་ཕིར་འཆོས་ནུས་ཀྱང༌། 

ཚེ་དྗེ་ལ༌ས་དང་པོ་ཐོབ་མི་སིད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་པར་འཐག་པ་བསྡུས་

པའི་མདོ་ལས་ཀྱང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས། གལ་ཏྗེ་ལ་ལ་ཞིག་སིག་པའི་གྲོགས་པོའི་

དབང་གིས་ཆོས་སོང་བ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་བགིས་པར་གྱུར་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས། དྗེའི་

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཇི་ལྟར་ཐར་བར་འགྱུར། དྗེ་སྐད་ཅྗེས་གསོལ་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་བཀའ་སྩལ་

ཏོ། །འཇམ་དཔལ། གལ་ཏྗེ་ལོ་བདུན་གི་བར་དུ་ཉིན་གཅིག་ཅིང་དུས་གསུམ་དུ་ཉྗེས་

པ་ལ་ཉྗེས་པར་བཤགས་ན་དྗེའི་འོག་ཏུ་བྱང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ཕིན་ཆད་ཉུང་ན་

བསྐལ་པ་བཅུས་བཟོད་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་སིག་པ་དག་ཀྱང་ཇི་ལྟར་མྱུར་



  238  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ན་ཡང་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལ་བསྐལ་པ་བཅུ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་མ་ལུས་

པར་དག་པའི་དོན་ནི། འབས་བུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་འབྱིན་པ་མ་ལུས་པར་དག་པ་ཡིན་

གི། ལམ་གི་རོགས་པ་སྐྗེ་བ་སོགས་ནི་ཆྗེས་རིང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པས་དང་པོ་ནས་མ་

གོས་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དྗེའི་ཕིར་འཕགས་པ་རྣམས་སོག་གི་ཕིར་ཡང་སིག་

ལྟུང་ཕྲ་མོ་ལའང་ཤྗེས་བཞིན་དུ་མི་འཇུག་པར་གསུངས་ཏྗེ། བཤགས་པས་དག་པ་

དང་དང་པོ་ནས་མ་བྱུང་བ་གཉིས་ཁྱད་མྗེད་ན། དྗེ་ལྟར་བྱ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །འཇིག་རྗེན་ན་ཡང་སྣང་སྟྗེ། རྐང་ལག་སོགས་བསྣད་པ་ཕིར་བཅོས་སུ་ཡོད་

ཀྱང༌། དང་པོ་ནས་མ་བསྣད་པ་དང་མི་འད་བ་བཞིན་ནོ།།

དྗེ་ལྟར་འབད་པས་ཚོམས་ལས། སིག་པ་བྱས་ཤིང་བསོད་ནམས་མ་བྱས་

ལ། །ཆོས་དང་གོལ་ཞིང་ཆོས་མིན་ཐོབ་པའི་མི། །སིག་པའི་ལས་ཅན་འཆི་བས་

འཇིགས་འགྱུར་ཏྗེ། །ཆུ་ཆྗེན་ནང་དུ་གྲུ་ངན་ཞིག་པ་བཞིན། །བསོད་ནམས་བྱས་ཤིང་

སིག་པ་མ་བྱས་ལ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྤད་པས། །དྗེ་ནི་ནམ་ཡང་

འཆི་བས་འཇིགས་མྗེད་དྗེ། །བརན་པའི་གྲུ་ཡིས་ཕ་རོལ་འགྲོ་བ་བཞིན། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་སྔ་མ་ལྟར་མི་བྱ་བར་ཕི་མ་ལྟར་ཅི་འགྱུར་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་རིགས་པའི་

ཚིག་མང་དུ་སྨྲས་ཀྱང་བག་མྗེད་པར་འཇུག་ན་དོན་ཆུང་ལ། ཆོས་ཉུང་ངུ་ལས་མི་

ཤྗེས་ཀྱང་གང་ཤྗེས་པ་ལ་འདོར་ལྗེན་གིས་བསྒྲུབ་ན་དོན་ཆྗེ་སྟྗེ། ཚོམས་ལས། གལ་

ཏྗེ ་རིགས་བཅས་མང་དུ་སྨྲས་ཀྱང་ནི། །བག་མྗེད་མི ་དག་དྗེ ་ལྟར་བྱྗེད་མི ་

འགྱུར། །དཔྗེར་ན་ཕྱུགས་རིས་གཞན་གི་ཕྱུགས་བགྲང་ལྟར། །དྗེ་དག་དགྗེ་སྦྱོང་

སྐལ་བ་ཐོབ་མ་ཡིན། །གལ་ཏྗེ་རིགས་བཅས་ཉུང་ངུ་སྨྲ་བྱྗེད་ཀྱང༌། །ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་
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ཆོས་ལ་སྤོད་པ་དང༌། །འདོད་ཆགས་ཞྗེ་སང་གཏི་མུག་སོང་བྱྗེད་པ། །དྗེ་དག་དགྗེ་

སྦྱོང་སྐལ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན། །དགྗེ་སོང་བག་ཡོད་ལ་དགའ་ཞིང༌། །བག་མྗེད་པ་ལ་

འཇིགས་ལྟ་བས། །བདག་ཉིད་ངན་འགྲོ་ལས་འདྗེན་ཏྗེ། །འདམ་རབ་ལས་ནི་གང་ཆྗེན་

བཞིན། །དགྗེ་སོང་བག་ཡོད་ལ་དགའ་ཞིང༌། །བག་མྗེད་པ་ལ་འཇིགས་ལྟ་བས། །སིག་

པ་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་པར་བྱྗེད། །རླུང་གིས་ལོན་ཤིང་ལོ་མ་བཞིན། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་

ན་བཤྗེས་སྤིངས་ལས། གལ་ཏྗེ་མཐོ་རིས་ཐར་པ་མངོན་བཞྗེད་ན། །ཡང་དག་ལྟ་ལ་

གོམས་པ་དག་ཏུ་མཛོད། །གང་ཟག་ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྗེགས་སྤད་ཀྱང༌། །ཐམས་

ཅད་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་བཟད་ལྡན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་

འབྱུང་བ་ལས་གཉིས་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་བཅས་པ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ལྟ་བ་འདི་ནི་

ཐྗེག་པ་ཐམས་ཅད་དང་སྐྗེས་བུའི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གཞིར་མྗེད་དུ་མི་རུང་

བ་ཡིན་པས། སྔར་བཤད་པས་མཚོན་ནས་དན་པ་ཉྗེར་གཞག་དང༌། མཛངས་བླུན་

དང༌། ལས་བརྒྱ་པ་དང༌། རོགས་བརོད་བརྒྱ་པ་དང༌། འདུལ་བ་ལུང་གི་རྒྱུད་གྗེང་

རྣམས་དང༌། གསུང་རབ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་བལྟས་ནས་ངྗེས་པ་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་

རིང་བ་བསྐྗེད་པར་བྱ་བ་ནི་གནད་ཀྱི་དོན་དུ་གཟུང་བར་བྱའོ།།

སྐེས་བུ་ཆུང་ངུའི་བསམ་པ་སྐེས་པའི་ཚད།

གཉིས་པ་བསམ་པ་དྗེ་སྐྗེས་པའི་ཚད་ནི། སྔར་འཇིག་རྗེན་འདི་དོན་གཉྗེར་

བཅོས་མ་མིན་པ་ཡོད་ལ། འཇིག་རྗེན་ཕི་མའི་དོན་གཉྗེར་ཚིག་རྗེས་འབངས་པའི་གོ་

བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་དྗེ། གོ་ས་འཕོས་ནས་ཕི་མའི་དོན་གཉྗེར་གཙོ་བོར་སོང་ཞིང༌། 

འཇིག་རྗེན་འདི་ཞར་བྱུང་ཙམ་དུ་སོང་ན་སྐྗེས་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་བརན་པར་བྱྗེད་
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དགོས་པས་དྗེ་བྱུང་ནས་ཀྱང་འབད་དྗེ་སྦྱང་བར་བྱའོ།།

དེ་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བ།

གསུམ་པ་དྗེ་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བ་ནི། གསུང་རབ་ནས་འཁོར་བའི་ཕུན་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ཕིར་ཕོགས་དགོས་པར་གསུངས་པས་འཁྲུལ་གཞི་བྱས་

པ་ཁ་ཅིག །ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མངོན་མཐོ་ནི་

འཁོར་བ་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་དོན་གཉྗེར་བསྐྗེད་པར་མི་རིགས་སོ་སམ་ན། དོན་དུ་

གཉྗེར་བྱ་ལ་གནས་སྐབས་སུ་དོན་དུ་གཉྗེར་དགོས་པ་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་དུ་

གཉྗེར་བྱ་གཉིས་ལས། འཁོར་བའི་ལུས་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་གྲོལ་

བ་དོན་གཉྗེར་གིས་ཀྱང་གནས་སྐབས་སུ་དོན་དུ་གཉྗེར་དགོས་ཏྗེ། རྗེན་དྗེ་རིམ་པར་

བརྒྱུད་པ་ལས་མཐར་ངྗེས་ལྗེགས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལུས་དང་

ལོངས་སྤོད་དང་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མངོན་མཐོ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་

འཁོར་བས་བསྡུས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ལུས་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐར་

ཕིན་པ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་དྗེའི་ཞིང་གི་འབྱོར་པ་དང་དྗེའི་འཁོར་རྣམས་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དྗེ་ལ་དགོངས་ནས་མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། ལོངས་སྤོད་དང་ལུས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང༌། །འཁོར་རོམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངོན་མཐོ་དང༌། །ཞྗེས་ཕར་ཕིན་

དང་པོ་བཞིས་མངོན་མཐོ་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་ཤིང༌། གཞུང་མང་པོ་ནས་དྗེ་དག་

གིས་གཟུགས་སྐུ་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་རྣམ་མཁྱྗེན་བསྒྲུབ་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང་སྦྱིན་པ་དང་བཟོད་པ་སོགས་ཆྗེས་མང་ཞིང་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་རྣམས་དུས་རིང་པོར་བསྒྲུབ་པས་ན། དྗེ་དག་གི་འབས་བུ་ལུས་ལ་སོགས་
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པའི་མངོན་མཐོ་ཡང་ཆྗེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་ཡིན་ནོ།།

མཐར་ཐུག་ངྗེས་ལྗེགས་འགྲུབ་པ་ནི། སྤོད་འཇུག་ལས། མི་ཡི་གྲུ་ལ་བརྗེན་

ནས་ནི། །སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོ་ཆྗེ་ལས་སྒོལ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། མིས་མཚོན་པའི་

བདྗེ་འགྲོའི་རྗེན་ལ་བརྗེན་ནས་སིད་མཚོ་བརལ་བ་དང་རྣམ་མཁྱྗེན་དུ་འགྲོ་དགོས་ལ། 

དྗེ་ཡང་ཚེ་དུ་མར་བརྒྱུད་དགོས་པའི་ཕིར། ལུས་དྗེ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་དམ་པ་ཚུལ་

ཁིམས་ནི་ལམ་གི་ར་བ་ཡིན་ནོ། །བདྗེ་འགྲོའི་ལུས་ཀྱང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་མ་

རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕོགས་རྗེ་བ་དང་ལྡན་པས་ལམ་བསྒྲུབས་ཀྱང་ས་ཆོད་ཆུང་

བས་ན་ཡོངས་རོགས་ཤིག་དགོས་ལ། དྗེ་ལ་ནི་དགྗེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པའི་བསབ་

པའི་གཞི་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པར་བསྲུང་བས་མི་ཆོག་པས་དགྗེ་སོང་ལ་སོགས་

པའི་བསབ་གཞི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྲུང་བ་ལ་འབད་དགོས་སོ། །ཁ་ཅིག །ཚུལ་

ཁིམས་སྲུང་བ་ནི་བདྗེ་འགྲོ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཡིན་ན་དྗེ་ནི་བསྗེན་གནས་ཀྱིས་ཀྱང་

འཐོབ་པས་དཀའ་ལ་དོན་ཆུང་བའི་དགྗེ་སོང་སོགས་ཀྱིས་ཅི་བྱ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དང༌། 

གཞན་དག །སོ་ཐར་གི་དགོས་པ་དགྲ་བཅོམ་པའི་ཕིར་ཡིན་ན་དགྗེ་སོང་ནི་ལོ་ཉི་ཤུ་

མ་ལོན་བར་དུ་མི་རུང་ཞིང་དགྗེ་བསྗེན་གི་རྗེན་ལ་ཡང་དགྲ་བཅོམ་པ་འཐོབ་ཏུ་ཡོད་

པས་རྗེན་དྗེ་བསྔགས་ཀྱི། དཀའ་ལ་དོན་ཆུང་བའི་དགྗེ་སོང་གིས་ཅི་བྱ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི། 

བསྟན་པའི་གནད་མ་ཤྗེས་པའི་ཅལ་ཅོལ་ཆྗེན་པོར་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་སོམ་པ་འོག་

མ་འོག་མ་རྗེན་དུ་བྱས་ཏྗེ་གོང་མ་གོང་མ་བངས་ནས་བསབ་པའི་གཞི་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་བསྲུང་བ་ལ་འགྲུས་པར་བྱའོ། །སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་

གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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སྐེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང་བ།

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་

ལོ། །དྗེ་ལྟར་འཆི་བ་རྗེས་སུ་དན་པ་དང་ཤི་ནས་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བའི་ཚུལ་བསམས་

ཏྗེ་འཇིག་རྗེན་འདི་ལས་བོ་ལོག་ནས་ཕི་མའི་བདྗེ་འགྲོ་དོན་གཉྗེར་སྐྗེས་ཏྗེ། སྐབས་

འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་དང་དཀར་ནག་གི་ལས་འབས་ངྗེས་པའི་སྒོ་ནས་སིག་པ་སོང་དགྗེ་

བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པས་བདྗེ་འགྲོའི་གོ་འཕང་འཐོབ་མོད་ཀྱང༌། འདིར་ནི་དྗེ་ཙམ་

གིས་ཆོག་པར་མི་འཛིན་གི། སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་བསམ་པ་དྗེ་སྐྗེས་

པ་དང༌། འབིང་དང་ཐུན་མོང་བ་འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལ་ཞྗེན་པ་ལོག་པའི་བསམ་པ་

བསྐྗེད་ནས། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་དྗེ་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་

པོར་འཁིད་པས། སྐྗེས་བུ་འབིང་གི་བསམ་པ་སྦྱང་དགོས་ཏྗེ། འདི་ལྟར་ལྷ་མིའི་གོ་

འཕང་ཐོབ་ཀྱང་འདུ་བྱྗེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མ་འདས་པས་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་

བདྗེ་བར་འཛིན་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པས་ཡང་དག༌པར་ན་བདྗེ་བ་མྗེད་ལ་སར་ཡང་

ངན་འགྲོར་ངྗེས་པར་ལྟུང་བས་མཐའ་ངན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྗེར་ན་དྗེ་མ་ཐག་གཡང་

སར་ལྟུང་བ་འགའ་གཡང་ཁ་ན་ངལ་བསོ་བ་བཞིན་ཏྗེ། སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། 

བདྗེ་འགྲོར་ཡང་དང་ཡང་འོངས་ཏྗེ། །བདྗེ་བ་མང་པོ་སྤད་སྤད་ནས། །ཤི་ནས་ངན་

སོང་སྡུག་བསྔལ་ནི། །ཡུན་རིང་མི་བཟད་རྣམས་སུ་ལྟུང༌། །ཞྗེས་དང༌། སོབ་མ་ལ་

སྤིངས་པ་ལས་ཀྱང༌། གང་ཞིག་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་རག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡི། །ནང་དུ་

ཞུགས་ནས་བསྟི་བ་ཙམ་ལ་བདྗེར་སྗེམས་པ། །དྗེ་ནི་ངྗེས་པར་དབང་མྗེད་རིམ་གིས་

བརྒྱ་ཕྲག་ཏུ། །འགྲོ་བ་མཉམ་དང་མི་མཉམ་ཀུན་ཏུ་འཁྱམ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་
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གསུངས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་བདྗེ་འགྲོ་ལ་ཡང་ངན་འགྲོ་དང་འད་བར་ཤིན་ཏུ་སྐོ་བར་བྱ་

དགོས་ཏྗེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། མཁས་པ་རྣམས་ལ་མཐོ་རིས་ཀྱང༌། །དམལ་བ་དང་

མཚུངས་འཇིགས་བསྐྗེད་འགྱུར། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དྗེ་རྣམས་ལ། །སིད་གང་འཇིགས་

པ་མི་བསྐྗེད་དཀོན། །ཞྗེས་དང༌། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆྗེ་སྡུད་པ་ལས་ཀྱང༌། འཁོར་བར་

ཆགས་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་རྣམས་རག་ཏུ་འཁོར། །ཞྗེས་དང༌། སོབ་མ་ལ་སྤིངས་པ་

ལས་ཀྱང༌། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བདྗེ་བའི་འདུ་ཤྗེས་སྐྗེས། །དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་གཏི་

མུག་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་འཐུག་པོར་འགྱུར། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་སྡུག་བསྔལ་

འདུ་ཤྗེས་སྐྗེས། །དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་གཏི་མུག་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་སབ་མོར་འགྱུར། །ཇི་ལྟ་ཇི་

ལྟར་སྡུག་པ་བསྒོམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་འཕྗེལ་བ། །དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་འདོད་ཆགས་མྗེ་ལྗེ་ཤིན་

ཏུ་འཕྲོ་བར་འགྱུར། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་མི་སྡུག་བསྒོམ་པ་ཤིན་ཏུ་འཕྗེལ་གྱུར་པ། །དྗེ་ལྟ་དྗེ་

ལྟར་འདོད་ཆགས་མྗེ་ལྗེ་ཤིན་ཏུ་རྗེ་གཞིལ་འགྱུར། །ཞྗེས་ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་སིད་

པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་བདྗེ་བར་འཛིན་པ་དང༌། སྡུག་པའི་རྣམ་པར་སྒོ་འདོགས་པ་

གོམས་པའི་གཉྗེན་པོར་སྡུག༌བསྔལ་དང༌། མི་སྡུག་པ་བསྒོམ་པ་གོམས་པར་བྱས་ན་

དྗེ་དག་ལྡོག་ལ། མ་བསྒོམས་ན་གཏི་མུག་དང་འདོད་ཆགས་འཕྗེལ་ནས་སིད་པའི་

འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསུངས་པས་སིད་པའི་ཉྗེས་དམིགས་སྒོམ་པ་གནད་དུ་ཆྗེའོ།།

དྗེའི་ཕིར་སྐྗེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང་བ་ལ་

བཞི། བསམ་པ་སྦྱང་བ་དངོས། དྗེ་སྐྗེས་པའི་ཚད། དྗེ་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བ། ཐར་

པར་བགྲོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ།།

བསམ་པ་སྦང་བ་དངོས།
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དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐར་པ་དོན་གཉྗེར་གི་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དྗེ་བསྐྗེད་པའི་

ཐབས་སོ། །

ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་བློ་ངོས་བཟུང་བ།

དང་པོ་ནི། ཐར་པ་ཞྗེས་པ་ནི་བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་གཉིས་ནི་འཁོར་བར་འཆིང་བྱྗེད་ཡིན་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གིས་ཁམས་ཀྱི་

དབང་གིས་འདོད་ཁམས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དང་། འགྲོ་བས་ཕྗེ་ན་ལྷ་ལ་སོགས་པ་

ལྔའམ་དྲུག་དང་། སྐྗེ་གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མངལ་ལ་སོགས་པ་བཞིར་ཕུང་པོ་ཉིང་

མཚམས་སྦྱར་བ་ནི་བཅིངས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དྗེ་ལས་གྲོལ་བ་ནི་ཐར་པའོ། །དྗེ་

ཐོབ་པར་འདོད་པ་ནི་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉྗེར་བའི་བོའ།ོ །ཐར་པ་དྗེ་ཡང་ལས་ཉོན་གི་

འདུ་བྱྗེད་བྱུང་ནས་ཞིག་པ་ལ་མི་བྱ་སྟྗེ། སྐྗེས་པ་རྣམས་དུས་གཉིས་པར་མི་སོད་པ་

ནི་གཉྗེན་པོ་བསྒོམ་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྗེན་ལ་མི་ལྟོས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འབད་པ་མྗེད་

པར་གྲོལ་བའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །དྗེས་ན་གཉྗེན་པོ་མ་སྐྗེས་ན་མ་འོངས་པར་ཉིང་

མཚམས་སྦྱོར་བར་འགྱུར་བ་གཉྗེན་པོ་སྐྗེས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་

ལོག་པའོ།།

ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་བློ་བསྐེད་པའི་ཐབས།

གཉིས་པ་དྗེ་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་ནི། དཔྗེར་ན་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་ལ་

ཐོབ་འདོད་བྱུང་བ་དྗེ་སྐོམ་པས་གདུངས་པ་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་མཐོང་བ་ལ་

རག་ལས་པ་བཞིན་དུ། ཉྗེར་ལྗེན་གི་ཕུང་པོའི་སྡུག་བསྔལ་ཉྗེ་བར་ཞི་བའི་ཐར་པ་ལ་

ཐོབ་འདོད་འབྱུང་བ་ཡང་ཉྗེར་ལྗེན་གི་ཕུང་པོ་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཅན་གི་
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ཉྗེས་དམིགས་མཐོང་བ་ལ་རག་ལས་པས། སིད་པའི་ཉྗེས་དམིགས་བསྒོམས་ནས་དྗེ་

ལ་འདོར་འདོད་ཀྱི་བོ་མ་སྐྗེས་ན་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་ཞི་བ་ལ་ཐོབ་འདོད་མི་འབྱུང་སྟྗེ། 

བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ལ་འདིར་སྐོ་ཡོད་མིན་པ། །དྗེ་ལ་ཞི་གུས་ག་ལ་ཡོད། །རང་

ཁྱིམ་ལ་བཞིན་སིད་པ་ནི། །འདི་ནས་འབྱུང་བའང་བྱ་བ་དཀའ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །

དྗེས་ན་ཐར་པ་དོན་གཉྗེར་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་ལ་གཉིས། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་

འབྱུང་གི་སྒོ་ནས་བསམ་པ་དང༌། རྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསམ་པའོ། །

སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་སོ་ནས་བསམ་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྡུག་བདྗེན་འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་བསམ་པ་དང༌། ཀུན་

འབྱུང་འཁོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པའོ། །

སྡུག་བདེན་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྡུག་བདྗེན་བདྗེན་བཞིའི་ཐོག་མར་གསུངས་པའི་དགོངས་

པ་བསྟན་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པ་དངོས་སོ།།

སྡུག་བདེན་བདེན་བཞིའི་ཐོག་མར་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་བསྟན་པ།

དང་པོ་ནི། ཀུན་འབྱུང་ནི་རྒྱུ་དང་སྡུག་བདྗེན་ནི་དྗེའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་ཀུན་

འབྱུང་སྔ་ལ། སྡུག་བདྗེན་འཕི་བ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དོན་གི་

རིམ་པ་དྗེ་དང་མི་མཐུན་པར། དགྗེ་སོང་དག །འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་

བདྗེན་པའོ། །འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདྗེན་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤྗེ་ན། དྗེ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལ་སྟོན་པས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རིམ་པ་ལས་ལྡོག་སྟྗེ་གསུངས་པ་ལ་ནི་ཉམས་ལྗེན་གི་

གནད་ཆྗེན་པོ་ཡོད་པས་སྐོན་མྗེད་དོ། །དྗེ་ཡང་གང་ཞྗེ་ན་འདི་ལྟར། གདུལ་བྱ་རང་

ཉིད་ལ་ཐོག་མར་འཁོར་བ་ལས་ཐར་འདོད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཞིག་མ་སྐྗེས་ན་ར་བ་

ཆད་པས་དྗེ་ཐར་པར་ཇི་ལྟར་འཁིད། དྗེས་ན་ཐོག་མར་གདུལ་བྱ་མ་རིག་པའི་མུན་

པས་བསྒིབས་ནས་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདྗེ་བར་འཛིན་པའི་

ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་བསླུས་པ་ལ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་འདི་ལ་

མཐའ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡོད་མིན་ན། །བྱིས་ཁྱོད་འདིར་ནི་བྱིང་བ་ལ། །འཇིགས་པ་

ཅིས་ན་སྐྗེ་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདི་ནི་ཡང་དག་པར་ན་བདྗེ་བ་མ་

ཡིན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །ཞྗེས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པ་དུ་མ་གསུངས་ནས་སྐོ་བ་

བསྐྗེད་དགོས་པས་སྡུག་བསྔལ་གི་བདྗེན་པ་ཐོག་མར་གསུངས་སོ། །དྗེ་ནས་རང་

སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བ་མཐོང་ནས་དྗེ ་ལས་ཐར་བར་འདོད་པ་ན་

སྡུག༌བསྔལ་དྗེ་བཟོག་དགོས་པར་མཐོང་ལ་དྗེ་ཡང་རྒྱུ་མ་བཟོག་ན་མི་ལྡོག་པར་

ཤྗེས་ནས། དྗེའི་རྒྱུ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་སམ་དུ་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྗེན་པ་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་

པས་དྗེའི་འོག་ཏུ་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྗེན་པ་གསུངས་སོ། །དྗེ་ནས་འཁོར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བསྐྗེད་པ་དང་ལས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་བསྐྗེད་པ་

དང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ར་བ་བདག་འཛིན་དུ་ཤྗེས་པའི་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྗེན་པ་ཤྗེས་པ་

སྐྗེས་ཤིང་བདག་འཛིན་ཡང་བཟོག་ནུས་པར་མཐོང་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་འགགས་པའི་

འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་བར་ཡི་དམ་འཆའ་བས་དྗེའི་འོག་ཏུ་འགོག་པའི་བདྗེན་པ་

གསུངས་སོ།།
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

འོ་ན་སྡུག་བདྗེན་བསྟན་པ་ན་ཐར་པ་ལ་འདོད་པ་སྐྗེ་བས་སྡུག་བདྗེན་གི་འོག་ཏུ་

འགོག༌བདྗེན་སྟོན་པར་རིགས་སོ་ཞྗེ་ན། སྐོན་མྗེད་དྗེ། དྗེའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་

འགོག་པ་ལ་ཐོབ་ན་སམ་པའི་ཐར་འདོད་ཡོད་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ངོས་མ་ཟིན་

ཅིང༌། རྒྱུ་དྗེ་བཟོག་ནུས་སུ་མ་མཐོང་བས་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱའོ་སམ་དུ་ཐར་པ་ལ་

ཐོབ་བྱར་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཐར་པ་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱའོ་སམ་དུ་

འཛིན་པ་ན་དྗེར་འགྲོ་བའི་ལམ་གང་ཡིན་སམ་དུ་ལམ་གི་བདྗེན་པ་ལ་འཇུག་པས་

ལམ་བདྗེན་ཐ་མར་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌རྒྱུད་བ་མ་ལས། ནད་ནི་ཤྗེས་བྱ་ནད་

ཀྱི་རྒྱུ་ནི་སང་བྱ་ལ། །བདྗེར་གནས་ཐོབ་བྱ་སྨན་ནི་བསྟྗེན་པར་བྱ་བ་ལྟར། །སྡུག་

བསྔལ་རྒྱུ་དང་དྗེ་འགོག་པ་དང་དྗེ་བཞིན་ལམ། །ཤྗེས་བྱ་སང་བྱ་རྗེག་པར་བྱ་ཞིང་

བསྟྗེན་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་བདྗེན་བཞི་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་ཀུན་ཏུ་

ལན་དུ་མར་གསུངས་ཤིང༌། འཁོར་བར་འཇུག་པ་དང་དྗེ་ལས་ལྡོག་པའི་གནད་

རྣམས་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པས་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་རྣམ་གྲོལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆྗེ་ཞིང༌། ཉམས་ལྗེན་གི་འགག༌སོམ་ཡང་ཆྗེ་བས་རིམ་པ་དྗེ་ལྟར་དུ་སོབ་མ་

འཁིད་དགོས་ཏྗེ། སྡུག་བདྗེན་བསམས་པའི་སྒོ་ནས་འཁོར་བ་ལ་ཞྗེན་ལོག་རྣལ་མ་

ཞིག་མྗེད་ན། ཐར་པ་ཐོབ་འདོད་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲོ་བས་ཅི་བྱས་ཀུན་འབྱུང་དུ་འགྲོ་ལ། 

ཀུན་འབྱུང་བསམས་པའི་སྒོ་ནས་འཁོར་བའི་ར་བ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་

ལྗེགས་པར་མི་ཤྗེས་ན། འབྗེན་མ་མཐོང་བའི་མདའ་བརྗེག་པ་ལྟར་ལམ་གི་གནད་

རྣམས་ཆད་ཅིང་སིད་པ་ལས་གྲོལ་བའི་ལམ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་བཟུང་ནས་ངལ་

བ་འབས་བུ་མྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། སང་བྱ་སྡུག་ཀུན་མ་ཤྗེས་ན། དྗེ་ཉྗེ་བར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཞི་བའི་ཐར་པའང་ངོས་མི་ཟིན་པས་ཐར་པ་དོན་གཉྗེར་ཡང་རློམ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་

ཕིར་རོ།།

སྡུག་བསྔལ་བསོམ་པ་དངོས།

གཉིས་པ་སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པ་དངོས་ལ་གཉིས། འཁོར་བ་སྤིའི་སྡུག་བསྔལ་

བསམ་པ་དང༌། སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའོ། །

འཁོར་བ་སྤྱིའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་བསམ་པ། སྡུག་བསྔལ་དྲུག་བསམ་པ། 

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་བསམ་པའོ། །

སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་བསམ་པ།

དང་པོ་ནི། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། དྗེས་པ་འདོད་པས་ཕོངས་དང་འཆི་བ་

དང༌། །ན་དང་ར་སོགས་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ཡི། །འབྱུང་གནས་འཁོར་བ་ལ་ནི་སྐོ་

མཛད་ཅིང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྒོམ་པའོ། །དྗེ་ལ་འཁོར་བ་ལ་སྐོ་བ་བསྒོམ་པ་

ནི། དྗེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་སུ་སྗེམས་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་ནི། འདོད་

པས་ཕོངས་པ་ལ་སོགས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་བཞི་དང་སོགས་ཀྱི་སྒས་བསྡུས་པ་

བཞི་སྟྗེ་བརྒྱད་དོ། །བརྒྱད་པོ་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡུག་བདྗེན་ངོས་འཛིན་

པའི་སྐབས་སུ་མདོ་སྗེ་དུ་མར་གསུངས་སོ། །འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་དམིགས་སྐོར་

སྐོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ནི་ཆུང་ངུའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་

རྣམས་འདིར་ཡང་བང་བར་བྱ་ཞིང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐོང་རྒྱུ་རྣམས་ལ་ནི་བོའི་
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མཐུ་ཡོད་ན་ཇི་ལྟར་བིས་པ་ལྟར་བསྐང་ལ་བོའི་མཐུ་ཆུང་ན་ལུང་འདྗེན་དོར་ནས་

སྐབས་སུ་གང་བབ་པའི་དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་བསྐང་བར་བྱའོ། །འདི་རྣམས་དཔྱད་སྒོམ་

ཡིན་ཀྱང་བསྒོམ་རྒྱུའི་དམིགས་པ་དྗེ་དག་ལས་གཞན་པའི་དགྗེ་མི་དགྗེ་ལུང་མ་

བསྟན་གང་ལའང་མི་བཏང་བར་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་རོད་པ་སོགས་དགག །གཉིད་

རྨུགས་དང་བྱིང་བའི་དབང་དུ་ཡང་མི་བཏང་བར་ཤྗེས་པ་ཆྗེར་གསལ་ཞིང་དྭངས་

པའི་ངང་ནས་བྗེང་ཆགས་སུ་བསྒོམ་སྟྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། བཟས་བརོད་དང་ནི་

དཀའ་ཐུབ་སོགས། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་སྤད་བྱས་ཀྱང༌། །སྗེམས་གཞན་གཡྗེངས་

པས་བྱས་པ་ནི། །དྗེ་ཉིད་རིག་པས་དོན་མྗེད་གསུངས། །ཞྗེས་ཡིད་གཞན་དུ་

གཡྗེངས་པའི་དགྗེ་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་ཆུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། 

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་དད་པ་བསྒོམ་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང༌། རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་

འདིས་ཀྱང་འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་དད་པ་ཐྗེག་

པ་ཆྗེན་པོ་ལས་འབྱུང་བ་གང་ཅི་ཡང་རུང༌། དྗེ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པར་མ་གཡྗེངས་

པའི་སྗེམས་ཀྱིས་དོན་དང་ཆོས་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བར་རིག་པར་

བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལ་རྣམ་པར་མ་གཡྗེངས་པའི་སྗེམས་ནི་དགྗེ་

བའི་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་བ་ཡིན་ལ། དོན་དང་ཆོས་ནི་དོན་དང་

ཚིག་སྟྗེ་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་ནི་སོ་སོར་རོག་པའི་བོས་དཔྱད་ཅིང་སྗེམས་

པའོ། །དྗེས་ནི་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དྗེ་གཉིས་དགོས་པར་

བསྟན་ཏོ། །དྗེས་ན་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྗེམས་དགྗེ་

བའི་དམིགས་པ་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་བར་གནས་པའི་རྗེ་གཅིག་པ་ཞི་གནས་
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དངོས་སམ་དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཞིག་དང༌། དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་སོ་སོར་

དཔྱོད་པའི་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྗེད་པ་འབྱྗེད་པའི་ལྷག་མཐོང་དངོས་སམ་དྗེ་དང་རྗེས་སུ་

མཐུན་པ་ཞིག་སྟྗེ་གཉིས་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌འཕགས་པ་

དགོངས་འགྲྗེལ་ལས། བྱམས་པ། ཡང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིའམ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀྱིའམ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྗེ་བའི་ཆོས་འཇིག་རྗེན་

པའམ་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་འབས་

བུར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་ཞི་ལྷག་དངོས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་

པ་གཉིས་མ་བྱས་ན་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་དངོས་ཀྱི་འབས་

བུར་འོང་བའི་ངྗེས་པ་མྗེད་དོ།།

དྗེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་ལས་དང་པོ་སྐྗེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི་ལྔ་

ལས། སྐྗེ་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་

རྣམས་དང༌། མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཡི་དྭགས་རྣམས་དང་། མངལ་ནས་

སྐྗེ་བ་རྣམས་དང་། སྒོ་ང་ལས་སྐྗེ་བ་སྟྗེ་བཞི་པོ་དྗེ་དག་ནི་སྐྗེ་བ་ན། སྡུག་བསྔལ་གི་

ཚོར་བ་དག་པོ་མང་པོ་དང་བཅས་པར་སྐྗེ་བའོ། །

སྐྗེ་བ་གནས་ངན་ལྗེན་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། ཁམས་གསུམ་གི་འདུ་

བྱྗེད་ཐམས་ཅད་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་གནས་ངན་ལྗེན་དང་ལྡན་

པས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་དང་དབང་བསྒྱུར་བ་མ་ཡིན་ལ། ཁམས་གསུམ་གི་སྗེམས་

ཅན་གི་འདུ་བྱྗེད་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ནའང་ཉོན་མོངས་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་

གནས་ངན་ལྗེན་དང་རྗེས་སུ་འབྗེལ་བ་སྟྗེ། མདོར་ན་ཉོན་མོངས་སྐྗེ་བ་དང་གནས་པ་
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དང་འཕྗེལ་བའི་ས་བོན་རྗེས་སུ་འབྗེལ་བས་དགྗེ་བ་ལ་བཀོལ་བཟོད་པའི་ལས་སུ་

རུང་བ་ཡང་མྗེད། ཅི་འདོད་འདོད་དུ་དབང་བསྒྱུར་དུ་ཡང་མི་རུང་བའོ། །

སྐྗེ་བ༌སྡུག་བསྔལ་གི་གནས་སུ་གྱུར་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། ཁམས་གསུམ་དུ་

སྐྗེ་བ་བངས་པས་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ར་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའོ། །

སྐྗེ་བ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། འཁོར་བར་སྐྗེས་

པ་ན་ཆགས་པའི་ཡུལ་དང་སང་བའི་ཡུལ་དང་རྨོངས་པར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་

དུག་གསུམ་སྐྗེ་ཞིང༌། དྗེས་ཀྱང་ལུས་དང་སྗེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་ནས་

བདྗེ་བ་ལ་མི་གནས་པ་སྟྗེ། ཉོན་མོངས་པས་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་ལུས་དང་སྗེམས་

གདུང་བའོ། །

སྐྗེ་བ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་འབལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། 

སྐྗེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་འཆི་བ་ལས་མ་འདས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་མི་འདོད་ལ། དྗེས་

ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་མོང་བར་བྱྗེད་པའོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་སྐྗེ་བའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པ་དང་གནས་ངན་ལྗེན་དང་ལྡན་

པར་སྐྗེ་ཞིང༌། སྐྗེས་པ་དྗེས་ཀྱང་ན་ར་ལ་སོགས་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་

འཆི་བ་འདྗེན་ལ། དྗེ་དག་གིས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་སྗེམས་པར་

བྱྗེད་པའོ། །ཁྱད་པར་དུ་མངལ་ན་གནས་པའི་ཚེ། སྡུག་བསྔལ་ཇི་འད་བ་མོང་བ་ནི། 

སོབ་མ་ལ་སྤིངས་པ་ལས། ཤིན་ཏུ་མི ་བཟད་དི ་ང་མི ་གཙང་བཅྗེར་བས་

འགགས། །རབ་ཏུ་དོག་པ་མུན་ནག་ཐིབས་པོར་འདུག༌པ་ཡི། །མངལ་གནས་དམལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་དྗེ་ཞུགས་ནས། །ལུས་ཡོངས་བསྐུམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེན་པོ་

མནག་དགོས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཚིག་དྗེ་དག་གི་དོན་ཡང༌། མངལ་དུ་

འཇུག་པ་ལས། མི་གཙང་བ་རྣམ་པ་མང་པོས་ཡོངས་སུ་གང་བ། སིན་བུའི་རིགས་

སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་གནས། ཤིན་ཏུ་དི་ང་བའི་སྒོ་གཉིས་དང་ལྡན་པ། རུས་པའི་བུ་ག་

དང་ཁུང་བུ་ཕུག་དུ་མ་དང་ལྡན་པ། གཅིན་དང་ཀད་པ་དང་ཀད་རྒྱས་དང་རྐང་གི་

ཚོགས་ཀྱི་ལན་ལིན་ཅན་དུ་ཕོ་བའི་འོག །ལོང་ཀའི་སྟྗེང་ན་ཁ་ནི་སྒལ་ཚིགས་ལ་

བལྟས། རྒྱབ་ནི་ལྟོ་བའི་པགས་པ་ལ་བསྟན་ཏྗེ། ཟ་བ་རྗེ་རྗེ་བཞིན་ཟ་མཚན་འབྱུང་

བས་ནི་བར། མ་ཡིས་ཟས་ཀྱི་རྣམ་པ་སོའི་ཕྲྗེང་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཞིབ་མོར་བྱས་ཤིང་

མིད་པར་མིད་པ་ནས། འོག་ནས་ཁའི་རྨའི་དི་མ་དང་ཁ་ཆུས་བརླན་པ། སྟྗེང་ནས་

ཀད་རྒྱས་སྦགས་པ་སྐྱུགས་པ་དང་འད་བའི་ཟས་ཀྱི་རོ་ཁོང་ནས་ལྟྗེ་བའི་བུ་ག་ནས་

འཇུག་པས་ནི་བསྐྗེད་ཅིང༌། ནུར་ནུར་པོ་དང་མྗེར་མྗེར་པོ་དང་ནར་ནར་པོ་དང་གོར་

གོར་པོ་རྐང་ལག་འགྱུས་པའི་ངོ་བོར་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ལག་པ་དང་

རྐང་པ་དང་འགྲམ་པ་ནི་ཤ་མའི་སྣོད་ཀྱིས་དཀྲིས། སྣབས་ཕི་ས་བཞིན་དུ་དི་ང་བ་

མནམ་པ་མི་བཟད་པ་མུན་གནག་འགྲྗེང་བར་ནི་ཡན་མན་རྒྱུ། ཟས་ཀྱི་རོ་ཁ་བ་དང་

སྐྱུར་བ་དང་རྩུབ་པ་དང་ལན་ཚྭ་དང་ཚ་བ་དང་བསྐ་བ་མྗེ་སྟག་ལྟ་བུ་དག་གིས་ནི་

རྗེག །སིན་གྲོལ་མ་བཞིན་མི་གཙང་བའི་ཁུ་བས་ནི་གསོ། མི་གཙང་བ་མགས་པ་

རབ་ཏུ་འབར་བའི་འདམ་གི་ནང་དུ་ནི་སོང༌། སོག་གི་དབང་པོ་ནི་མི་བརན། མའི་

ལུས་ཀྱི་ནང་གི་མྗེས་ནི་ཀུན་ནས་གདུང་ཀུན་ཏུ་གདུང་ཡོངས་སུ་གདུང༌། ཚ་ཀུན་ཏུ་

ཚ་ཡོངས་སུ་ཚ། བསྗེག་ཀུན་ཏུ་བསྗེག་ཡོངས་སུ་བསྗེག་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བ་ཆྗེན་པོ་དག་པ་རྩུབ་པ་མི་བཟད་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟ་

ཇི་ལྟར་དྗེའི་མ་གཡོ་བ་དང་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བ་དང་ཡོངས་སུ་གཡོ་བ་དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་ཡང་

དྗེ་བཅིང་བ་ལྔས་བཅིངས་པ་དང་མྗེ་མ་མུར་གི་དོང་དུ་བཅུག་པ་ལྟ་བུར་སྡུག་བསྔལ་

གི་ཚོར་བ་ཆྗེན་པོ་དག་པ་རྩུབ་པ་མི་བཟད་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དཔྗེ་བྱ་བར་དཀའ་

བ་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་མས་ཟས་ཧ་ཅང་མང་ཉུང་

དུ་ཟོས་པ་དང་ཧ་ཅང་སྣུམ་པ་རྩུབ་པ་གྲང་བ་ཚ་བ་ལན་ཚྭ་ཆྗེ་བ་སྐྱུར་བ་མངར་བ་ཁ་

བ་ཚ་བ་ཧ་ཅང་བསྐ་བའི་ཟས་ཟོས་པ་དང་འདོད་པ་ལ་སྤོད་པ་དང༌། ཧ་ཅང་བརྒྱུག་

པ་དང་མགོགས་པ་དང་མཆོང་བ་དང་རྐལ་བ་དང་མྗེའི་དྲུང་ན་འདུག་གམ་ཙོག་ཙོག་

པོར་འདུག༌ན་ཡང་མངལ་ན་གནས་པ་ལ་གནོད་པར་གསུངས་ཤིང༌། ཕོ་བས་བཀབ་

ལོང་ཀས་བརྗེན་ནས་བཅིང་བ་ལྔས་བཅིངས་པའམ་གསལ་ཤིང་གིས་བཙུགས་པ་

བཞིན་དུ་གནས་པར་གསུངས་སོ།།

མངལ་ནས་བཙའ་བའི་ཚེ་དང་ཕི་རོལ་ཏུ་སྐྗེས་པའི་ཚེའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང༌། 

སོབ་སྤིངས་ལས། དྗེ་ནི་རིམ་གིས་ཏིལ་མར་བཙིར་སྤད་ས་བ་ཡིས། །བཙིར་བ་ལྟར་

བྱས་དྗེ་ནས་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཏྗེ་བཙས། །འོན་ཀྱང་མོད་ལ་དྗེ་སོག་མི་འདོར་གང་ཡིན་

པ། །སྡུག་བསྔལ་ཉྗེ་བར་སྤད་པའི་རྣམ་པར་མཐོ་བཙམས་མོད། །མི་གཙང་དྗེ་ནང་

གནས་བཅས་འགྲྗེ་བའི་ལུས་དྗེ་ནི། །མངལ་གནས་རློན་པས་དཀྲིས་ཤིང་དི་ང་མི་

བཟད་ལྡན། །གཟིར་བས་གནོད་པ་བདོ་དྗེ་རྨ་སྨིན་ཞིག་པ་ལྟར། །སྐྱུག་ལ་ཐུག་པ་

བཞིན་དུ་སྔོན་གི་དན་པས་སོང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པའོ། །ཚིག་དྗེ་དག་གི་དོན་ནི། 

མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། དྗེ་ནས་དྗེ་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་སྐྗེས་ནས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གཅིན་གི་གནས་རུལ་བ་ལྟུང་བ་འགྲྗེང་བ་མི་བཟད་པ་དི་ང་བ་མནམ་པ་མུན་གནག་

མཐོང་ན་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཕི༌ས་དང་གཅིན་གིས་བསྒོས་པ་དི་མི་ཞིམ་

པའི་དི་མ་དང་ཁག་དང་ཆུ་སྗེར་ཅན་རག་ཏུ་འཛག་པའི་རྨའི་སྒོར། སྔོན་གི་ལས་ཀྱི་

རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་སྐྗེས་པའི་རླུང་གིས་རྐང་པ་ནི་གྗེན་དུ་བསྟན། མགོ་བོ་ནི་ཐུར་

དུ་བསྟན། ལག་པ་གཉིས་བསྐུམས་པ་ན་རུས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གཉིས་ཀྱིས་གཟིར། 

ཀུན་ཏུ་གཟིར་ཡོངས་སུ་གཟིར་ཞིང༌། སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་ཆྗེན་པོ་དག༌པ་རྩུབ་པ་

མི་བཟད་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དག་གིས་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྨ་གསར་པ་ལྟ་བུ་བཟྗེ་རྗེ་

ཅན་ཐམས་ཅད་སྔོན་པོར་གྱུར་ལ་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་ཚ། མངལ་གི་དི་

མ་ཤིན་ཏུ་བཙོག་པས་ནི་ལུས་གཡོགས། སྐོམ་པས་མཆུ་དང་མགྲིན་པ་དང་སིང་ནི་

བསྐམས་ཏྗེ། དོག་པ་དང་ཉམ་ང་བ་མི་བཟད་པར་གནས་པ་དྗེ་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་གི་དབང་

གིས་སྔོན་གི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་སྐྗེས་པའི་རླུང་གིས་ཕུལ་བ་ན་དཀའ་

དཀའ་ལྟར་ཇི་ཞིག་ལྟར་ཏྗེ་འབྱུང་ངོ་། །དྗེ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ཕི་རོལ་གི་རླུང་རྨ་ལ་རི་

དག་པོའི་རྗེག་པ་ཅན་ལྟ་བུའམ་ལག་པའམ་གོས་ཀྱིས་རྗེག་ན་རལ་གྲིས་བཅད་པ་

བཞིན་དུ། སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་ཆྗེན་པོ་དག་པ་རྩུབ་པ་མི་བཟད་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་

བ་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། བ་ལང་པགས་པ་བཤུས་པ་ལ་སོག་

ཆགས་གཞན་གིས་ཟོས་པ་དང༌། མཛེ་ཅན་ལུས་ཚོས་པ་ལག་གིས་བབས་པ་ན་

སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་མོང་བ་བཞིན་དུ། བཙས་མ་ཐག་པ་དྗེ་པང་དུ་བངས་པ་སོགས་

དང་ཚ་བ་དང་གྲང་བས་རྗེག་པ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་དག་པ་རྩུབ་པ་མི་བཟད་པ་ཡིད་

དུ་མི་འོང་བ་མོང་བར་གསུངས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་དང་པོ་
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འདི་དང་ཐ་མ་ལ༌ནན་ཆྗེར་བྱས་ཏྗེ་བསྒོམ་དགོས་པས། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སོ་སོར་

རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱད་དྗེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ།།

ར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ལྔ་ལས། གཟུགས་བཟང་པོ་ཡོངས་སུ་ཉམས་

པ་ནི། རྐྗེད་པ་གཞུ་ལྟར་དུ་དགུ་བ་དང་མགོ་སྤ་བའི་མྗེ་ཏོག་ལྟར་དཀར་བ་དང་དཔྲལ་

བ་དས་གདན་ལྟར་གཉྗེར་མས་ཁྗེབས་པ་སོགས་ཀྱིས་ལང་ཚོ་ཉམས་ནས་མི་སྡུག་

པར་འགྱུར་བའོ། །

མཐུ་སྟོབས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ནི། འདུག་ན་ས་སྒྗེ་ཐག་པ་ཆད་པ་འད་བ་དང་

ལངས་ན་ཤིང་ར་གནམ་དུ་འདོན་པ་འད་བ་དང་སྨྲ་ན་ལྡིབ་ཅིང་འགྲོ་ན་འབུབ་པ་

སོགས་བྱྗེད་པའོ། །

དབང་པོ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ནི། མིག་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

གསལ་བར་མི་མཐོང་བ་དང་བརྗེད་ངས་ཆྗེ་བ་ལ་སོགས་པས་དན་པ་ལ་སོགས་པའི་

མཐུ་བི་བའོ། །

ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ནི། བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་འཇུ་

དཀའ་ཞིང་གཞན་ཡང་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤད་པར་མི་ནུས་

པའོ། །

ཚེ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། ཚེ་ཕལ་ཆྗེར་ཟད་པས་མྱུར་དུ་འཆི་

བ་ལ་ཕོགས་པ་སྟྗེ། དྗེ་རྣམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྗེམས་པའོ། །རྒྱ་ཆྗེར་རོལ་པ་ལས་

ཀྱང༌། ར་བས་ར་བྱས་ན་ཚོད་ཡོལ་གྱུར་ན། །སོང་པོ་གནམ་ལགས་ཀྱིས་ནི་བཅོམ་

པ་བཞིན། །ར་བས་འཁོགས་ན་འཇིགས་བཅས་ཁང་ཧྲུལ་འད། །ར་ལས་འབྱུང་བ་
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ཐུབ་པ་མྱུར་དུ་སྨྲོས། །བུད་མྗེད་སྐྗེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ར་བས་སྐྗེམས། །འཁི་ཤིང་

སཱ་ལའི་ནགས་ལ་རླུང་དམར་བཞིན། །ར་བས་བརོན་འགྲུས་རལ་དང་ཤུགས་འཕྲོག་

སྟྗེ། །དཔྗེར་ན་སྐྗེས་བུ་འདམ་དུ་བྱིང་བ་བཞིན། །ར་བས་གཟུགས་སྡུག་གཟུགས་ནི་

མི་སྡུག་བྱྗེད། །ར་བས་གཟི་བརིད་འཕྲོག་ཅིང་མཐུ་སྟོབས་འཕྲོག །ར་བས་བདྗེ་བ་

འཕྲོག་ཅིང་བརས་པར་བྱྗེད། །ར་བས་འཆི་བྱྗེད་ར་བས་མདངས་ཀྱང་འཕྲོག །ཅྗེས་

གསུངས་སོ། །སྤན་སྔའི་ཞལ་ནས་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐུ་སྟྗེ་ཡུན་ཐུང༌། རས་པ་

འདི་ག་ཐུ་གསུང་ངོ་། །ཀ་མ་བའི་ཞལ་ནས། རས་པ་ཁད་ཀྱིས་ཁད་ཀྱིས་འོང་བས་

དག །དུས་གཅིག་ལ་འོང་ན་བསན་ཐབས་མྗེད་གསུང་ངོ་།།

ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ཡང་ལྔ་ལས། ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་ནི། 

ལུས་ཀྱི་ཤ་ཞུ་པགས་པ་བསྐམས་པ་སོགས་སོ། །

སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདྗེ་བ་འཕྗེལ་ཞིང༌དྗེ་ལ་ཤས་ཆྗེར་གནས་པ་ནི། ལུས་

ཀྱི་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་རྣམས་ཆ་མི་མཉམ་པར་ཤས་ཆྗེ་ཆུང་དུ་འཁྲུགས་པས་

ལུས་ལ་གདུང་བ་བསྐྗེད་ཅིང་དྗེས་སྗེམས་ལ་མི་བདྗེ་བ་བསྐྗེད་པས་ཉིན་མཚན་

འདའ་དགོས་པའོ། །

ཡུལ་གི་ལོངས་སྤོད་ཡིད་དུ་འོང་བ་མི་འདོད་པ་ནི། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡུལ་

རྣམས་ལ་ནད་ལ་གནོད་ཟྗེར་ནས་འདོད་བཞིན་དུ་སྤད་དབང་མྗེད་པ་སྟྗེ། དྗེ་བཞིན་དུ་

སྤོད་ལམ་ཡང་གང་འདོད་པ་རྣམས་བྱར་མྗེད་པའོ། །

ཡུལ་གི་ལོངས་སྤོད་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་སྤད་དགོས་པ་ནི། 

སྨན་དང་བཟའ་བཏུང་སོགས་ཡི་གར་མི་འོང་བ་ནན་གིས་སྤད་དགོས་ཤིང༌། དྗེ་
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བཞིན་དུ་མྗེས་བསྗེག་པ་དང་མཚོན་གིས་འབུགས་པ་སོགས་ཀྱི་དཔྱད་རྩུབ་པོ་

རྣམས་བསྟྗེན་དགོས་པའོ། །

སོག་གི་དབང་པོ་དང་འབལ་བར་འགྱུར་བ་ནི། ནད་མི་འཚོ་བར་མཐོང་ནས་

སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་པ་སྟྗེ། དྗེ་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྗེམས་པའོ། །རྒྱ་ཆྗེར་རོལ་པ་ལས་

ཀྱང༌། ནད་བརྒྱ་མང་དང་ནད་ཐིབས་སྡུག་བསྔལ་གིས། །འགྲོ་བ་གཙེས་ཏྗེ་མི་ཡིས་

རི་དྭགས་བཞིན། །ར་དང་ན་བས་བཅོམ་པའི་འགྲོ་ལྟོས་ལ། །སྡུག་བསྔལ་ལས་ནི་

འབྱུང་བ་མྱུར་ཤོད་ཅིག །དཔྗེར་ན་དགུན་སྨད་རླུང་དང་ཁ་བ་ཆྗེ། །རྩྭ་ཤིང་གྗེལ་པ་

ནགས་སྨན་མདངས་ཀྱང་འཕྲོག །དྗེ་ལྟར་ནད་འདིས་འགྲོ་བའི་མདངས་འཕྲོག་

ཅིང༌། །དབང་པོ་གཟུགས་དང་སྟོབས་ནི་ཉམས་པར་བྱྗེད། །ནོར་འབྲུ་ནོར་ཆྗེན་ཐ་

མར་ཟད་པར་བྱྗེད། །ནད་ནི་རག་ཏུ་འགྲོ་བ་བརས་པར་བྱྗེད། །གནོད་པ་བྱྗེད་ཅིང་

སྡུག་ལ་སང་བར་བྱྗེད། །ཡོངས་སུ་གདུང་བྱྗེད་མཁའ་ལས་ཉི་མ་བཞིན། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ།།

འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ཡང་ལྔ་སྟྗེ། ལོངས་སྤོད་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་འབལ་བ་དང༌། ར་འཇིང་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་འབལ་བ་

དང༌། འཁོར་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་འབལ་བ་དང༌། ལུས་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་འབལ་བ་དང༌། འཆི་བའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདྗེ་དག་པོ་

མོང་བ་སྟྗེ། དྗེ་རྣམས་ལ་ཡིད་སྐོ་བར་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་ཡང་དང་ཡང་སྗེམས་

པའོ། །སྔ་མ་བཞི་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྲོ་ཚུལ་ནི། ཕུན་ཚོགས་བཞི་པོ་དྗེ་དག་དང་

འབལ་བར་མཐོང་ནས་སྡུག་བསྔལ་བའོ། །རྒྱ་ཆྗེར་རོལ་པ་ལས་ཀྱང༌། འཆི་དང་འཕོ་
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དང་འཆི་འཕོ་དུས་བྱྗེད་པ། །ཕངས་ཤིང་སྡུག་པའི་སྐྗེ་བོ་རག་ཏུ་འབལ། །ཕིར་མི་འོང་

ཞིང་ཕྲད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཤིང་ལས་ལོ ་འབྲུལ་འད་ཞིང་ཀླུང་རྒྱུན་

མཚུངས། །འཆི་བ་དབང་ཡོད་པ་དག་དབང་མྗེད་བྱྗེད། །འཆི་བས་འཕྲོག་བྱྗེད་ཆུ་

བོས་ཤིང་དྗེད་བཞིན། །མི་ནི་གཉིས་མིན་གྲོགས་མྗེད་གཅིག་པུར་འགྲོ། །རང་ལས་

འབས་བུ་ལྡན་པས་དབང་ཡང་མྗེད། །འཆི་བས་སོག་ཆགས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་འཛིན་

ཏྗེ། །འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ལ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་སིན་བཞིན། །ཀླུ་ལ་མཁའ་ལྡིང་གང་ཆྗེན་

སྗེང་གྗེ་འད། །རྩྭ་ཤིང་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ལ་མྗེ་དང་མཚུངས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

མི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ཡང་ལྔ་སྟྗེ། དགྲ་ལྟ་བུ་དང་

ཕྲད་པ་ཙམ་གིས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདྗེ་བ་སྐྗེ་བ་དང༌། དྗེས་ཆད་པས་གཅོད་

པའི་འཇིགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མྗེད་པ་སྟྗེ་གཏམ་ངན་

པས་འཇིགས་པ་དང༌། ཉམ་ང་བཞིན་དུ་འཆི་བས་འཇིགས་པ་དང༌། ཆོས་ལས་

འགལ་བས་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ངན་འགྲོར་སོང་གིས་དོགས་ནས་འཇིགས་པ་སྟྗེ། དྗེ་དག་

ལ་སྗེམས་པའོ། །

སྡུག་པ་དང་བལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ཡང་ལྔ་སྟྗེ། ཆྗེས་ཕངས་པའི་

གཉྗེན་ལ་སོགས་པ་དང་བལ་བ་ན་དྗེས་སྗེམས་ལ་མ་ངན་སྐྗེ་བ་དང༌། ངག་ཏུ་སྨྲྗེ་

སྔགས་འདོན་པ་དང༌། ལུས་ལ་གནོད་པ་བསྐྗེད་པ་དང༌། ཡུལ་དྗེའི་ཡོན་ཏན་དན་

ཞིང་འདོད་པས་ཡིད་གདུང་བ་དང༌། དྗེའི་ལོངས་སྤོད་མ༌ཚང་བ་སྟྗེ་དྗེ་རྣམས་ལ་

སྗེམས་པའོ། །

འདོད་པ་བཙལ་ཏྗེ་མ་རྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ཡང་ལྔ་སྟྗེ། སྡུག་པ་དང་
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བལ་བ་དང་འདའོ། །འདོད་པ་བཙལ་ཏྗེ་མ་རྗེད་པ་ནི་སོ་ནམ་བྱས་ཀྱང་སྟོན་ཐོག་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། ཚོང་བྱས་ཀྱང་ཁྗེ་སོགས་མ་ཐོན་པ་སོགས་ཏྗེ། གང་ལ་རྗེ་བ་དྗེ་འབད་

ནས་བཙལ་ཡང་མ་རྗེད་པས་ཡི་ཆད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །

མདོར་ན་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྡུག་བསྔལ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དོན་

བསམ་པ་ཡང་ལྔ་སྟྗེ། མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་སྣོད་དང༌། མངོན་པར་

གྲུབ་པ་ལ་བརྗེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་སྣོད་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་སྣོད་

དང༌། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་སྣོད་དང༌། འདུ་བྱྗེད་ཀྱི་སྡུག༌བསྔལ་གི་རང་བཞིན་

དུ་གྱུར་པ་སྟྗེ། དྗེ་དག་ལ་ཡང་ཡང་སྗེམས་པའོ། །

དྗེ་ལ་དང་པོ་ནི། ཉྗེར་ལྗེན་གི་ཕུང་པོ་འདི་བངས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་ཕི་མ་

ཕན་ཆད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་འདྗེན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕུང་པོ་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་

བརྗེན་པའི་ན་ར་ལ་སོགས་པའི་རྗེན་དུ་གྱུར་པའོ། །གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ནི། སྡུག་

བསྔལ་གཉིས་པོ་དྗེའི ་གནས་ངན་ལྗེན་རྗེས་སུ་འབྗེལ་བས་དྗེ་གཉིས་བསྐྗེད་

པའོ། །ལྔ་པ་ནི། ཉྗེར་ལྗེན་གི་ཕུང་པོ་གྲུབ་ཙམ་གིས་འདུ་བྱྗེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་

བཞིན་དུ་སྐྗེ་སྟྗེ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་སྔ་མའི་གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་འདུ་

བྱྗེད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱྗེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ཞིབ་ཏུ་སྡུག་

བསྔལ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ།།

ཉྗེར་ལྗེན་གི་ཕུང་པོའི་རང་བཞིན་གི་འཁོར་བ་ལ་སྐོ་བ་རྣལ་མ་ཞིག་མ་སྐྗེས་ན་

ཐར་པ་དོན་གཉྗེར་གི་བོ་སྣ་རྣལ་མ་སྐྗེ་ས་མྗེད་ཅིང༌། སྗེམས་ཅན་འཁོར་བར་

འཁྱམས་པ་ལ་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་ཡང་སྐྗེ་ཐབས་མྗེད་པས་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གང་དུ་འཇུག་
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ཀྱང་བསམ་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའོ། །དྗེ་སྐྗེ་བ་ཡང་དི་མ་མྗེད་པའི་གསུང་རབ་དང་

དགོངས་འགྲྗེལ་ཚད་ལྡན་གི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་གོ་བ་རྣམ་དག་བཙལ་ཏྗེ། དྗེ་ནས་

རིང་དུ་སོ་སོར་རོག༌པའི་དཔྱད་སྒོམ་གིས་བོའི་འགྱུར་བ་དག་པོ་འདོན་དགོས་པས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡུག་བདྗེན་འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་ཤྗེས་པ་ལ་སྡུག་

བསྔལ་བརྒྱད་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་ལྗེགས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས་རིགས་དྲུག་གང་དུ་

སྐྗེས་ཕན་ཆད་ན་ཚ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ནི་ན་རྒྱུ་ཞིག་

ན་བ་ཡིན། འཆི་རྒྱུ་ཞིག་འཆི་བ་ཡིན་གི། དྗེ་ལ་མི་འོས་པ་ཞིག་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་

མིན་འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ཡིན། འཁོར་བར་གནས་རིང་ལ་དྗེ་ལས་

མ་འདས། རང་ཅག་དྗེ་ལ་ཡིད་འབྱུང་ན་སྐྗེ་བ་སོང་དགོས། དྗེ་ལ་རྒྱུ་སོང་དགོས་

གསུང་བ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་སྐྗེ་ར་ན་འཆི་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་རྣམས་

ལ་དྗེ་ལྟར་དུ་བསམ་མོ།།

སྡུག་བསྔལ་དྲུག་བསམ་པ།

གཉིས་པ་སྡུག་བསྔལ་དྲུག་བསམ་པ་ནི། བཤྗེས་སྤིངས་ཀྱི་འགྲྗེལ་པར་བདུན་

གསུངས་པའི་ཐ་མ་ནི་སོ་སོའི་ཉྗེས་དམིགས་ཡིན་པས་འདིར་དྲུག་བསམ་པར་

བྱའོ། །དྗེ་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་པའི་ཉྗེས་པ་ནི། འཁོར་བ་ན་འཁོར་བ་ན་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་

གཉྗེན་རྣམས་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་དགྲར་འགྱུར་ཞིང་དགྲ་རྣམས་གཉྗེན་དུ་འགྱུར་བ་

དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ཕ་བུར་འགྱུར་ཞིང་བུ་ཕར་འགྱུར་བ་དང་མ་ཆུང་མར་འགྱུར་ཞིང་

ཆུང་མ་མར་འགྱུར་བ་སོགས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་འཕོས་ནས་འགྲོ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཡིད་བརན་རུང་བ་ཡྗེ་མྗེད་པ་སྟྗེ། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། ཕ་ནི་བུ་ཉིད་མ་ནི་ཆུང་མ་

ཉིད། །སྐྗེ་བོ་དགྲར་གྱུར་པ་ཡང་བཤྗེས་ཉིད་དང༌། །ལྡོག་པ་ཉིད་དུ་མཆི་བས་དྗེ་སད་

དུ། །འཁོར་བ་དག་ན་ངྗེས་པ་འགའ་མ་མཆིས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་

ཡང་དགྲ་གཉྗེན་ཕན་ཚུན་དུ་འགྱུར་ནས་འགྲོ་སྟྗེ། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས། རྗེ་

ཞིག་ཅིག་ན་དགྲ་ཡང་མཛའ་བོར་འགྱུར། །མཛའ་བོ་ཡང་ནི་དྗེ་བཞིན་དགྲར་ཡང་

འགྱུར། །དྗེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་ཀྱང་ནི་བར་མར་འགྱུར། །བར་མ་དྗེ་ཉིད་ཀྱང་ནི་དགྲ་བོར་

འགྱུར། །དྗེ་བཞིན་མཛའ་བཤྗེས་འགྱུར་བར་རིག་ནས་ནི། །བོ་གྲོས་ལྡན་པས་ནམ་

ཡང་ཆགས་མི་བྱ། །གཉྗེན་ལ་དགའ་བའི་སྗེམས་ཀྱི་རྣམ་རོག་དག །བཟོག་ནས་དགྗེ་

ལ་ཅི་བདྗེར་གཞག་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྒོམས་ནས། དགྲ་གཉྗེན་ལ་

རིས་སུ་བཅད་ནས་ཆགས་པ་དང་སང་བ་སྐྗེ་བ་བཀག་སྟྗེ་འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་བོ་

གཏད་ས་གང་ཡང་མྗེད་པར་བལྟས་ལ་སྐོ་བར་བྱའོ།།

ངོམས་མི་ཤྗེས་པའི་ཉྗེས་པ་ནི། རྗེ་རྗེས་རྒྱ་མཚོ་བཞི་ལས་ལྷག་པ་ཡི། །འོ་མ་

འཐུངས་ཏྗེ་ད་དུང་སོ་སོ་ཡི། །སྐྗེ་བོའི་རྗེས་སུ་འབང་བའི་འཁོར་བ་པས། །དྗེ་བས་

ཆྗེས་མང་ཉིད་ཅིག་བཏུང་འཚལ་ལོ། །ཞྗེས་སྗེམས་ཅན་རྗེ་རྗེས་ཀྱང་སྔར་མའི་ནུ་ཞོ་

ཇི་ཙམ་འཐུངས་པ་དང༌། ད་དུང་ཡང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་མ་བསབས་ན་ཇི་ཙམ་འཐུང་

བར་འགྱུར་བ་སྗེམས་པའོ། །འདི་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟྗེ་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་དང་

སྡུག་བསྔལ་ལ་འདི་མ་མོང་བྱ་བ་མྗེད་པའི་ཚུལ་བསམས་ནས་ཡིད་སྐོ་བར་བྱ་

དགོས་ཏྗེ། བདྗེ་བ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ནི་ཡིད་ཚིམ་པའི་ཕིར་ཡིན་ན། སིད་པའི་བདྗེ་

བ་ནི་ཇི་ཙམ་ལོངས་སྤད་ཀྱང་ཚིམ་པ་མྗེད་པས་ཕི་ཕིར་སྗེད་པ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཞིང༌། དྗེས་ཀྱང་འཁོར་བར་རིང་དུ་འཁྱམས་ཏྗེ། བདྗེ་བ་དྗེ་དག་གིས་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་

མི་ཕོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའ་བ་རྣམས་དུས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་མོང་

བར་འགྱུར་རོ། །བཤྗེས་སྤིངས་ལས། ཇི་ལྟར་མཛེ་ཅན་སིན་བུས་ཉྗེན་པ་ནི། །བདྗེ་

བའི་དོན་དུ་མྗེ་ལ་ཀུན་བསྟྗེན་ཀྱང༌། །ཞི་བར་མི་འགྱུར་དྗེ་ཉིད་འད་བར་ནི། །འདོད་པ་

རྣམས་ལ་ཆགས་པའང་མཁྱྗེན་པར་མཛོད། །ཅྗེས་དང༌། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས་

ཀྱང༌། འདོད་པ་དྗེ་དག་ཐོབ་པ་དང༌། །ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་བསྟྗེན་པ་དང༌། །མང་དུ་

བསགས་པས་མི་ངོམས་ན། །དྗེ་ལས་ནད་ཆྗེ་གང་ཞིག་ཡོད། །ཅྗེས་དང༌། སོབ་

སྤིངས་ལས་ཀྱང༌། འགྲོ་བར་ལན་བརྒྱར་མ་སོན་འགྲོ་དྗེ་གང་ཞིག་ཡོད། །སྔོན་ཆད་

ལན་མང་མ་མོང་བདྗེ་བ་དྗེ་གང་ཞིག །རྔ་ཡབ་དཀར་མཛེས་ལྟ་བུའི་དཔལ་གང་མ་

ཐོབ་པ། །དྗེ་ཡང་གང་ཞིག་ཡོད་ན་འོན་ཀྱང་འདོད་ཆགས་འཕྗེལ། །སྔོན་ཆད་ལན་

མང་མ་མོང་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་ཡོད་མིན། །འགྲོ་བར་གང་གིས་ཚིམ་འགྱུར་འདོད་པ་དྗེ་

དག་མྗེད། །གང་གི་ལྟོར་མ་ཉལ་བའི་སྗེམས་ཅན་དྗེ་མྗེད་ན། །འོན་ཀྱང་ཇི་ལྟར་འཁོར་

བ་པ་ལ་ཆགས་བལ་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་མོ།།

གཞན་ཡང་མ་ངན་བསལ་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམས་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐོ་

བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཡང་དང་ཡང་དུ་དམལ་བ་ན། །ཟངས་ཞུན་བསྐོལ་བ་གང་འཐུངས་

པ། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་ཆུ་ལ་ཡང༌། །དྗེ་ཡི་ཚད་ཙམ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཁྱི་དང་ཕག་ཏུ་

གྱུར་པ་ན། །མི་གཙང་བ་ནི་གང་ཟོས་པ། །རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ལྷུན་པོ་ཡི། །ཚད་ལས་ཤིན་

ཏུ་ལྷག་པར་འགྱུར། །མཛའ་བཤྗེས་རབ་ཏུ་བལ་བ་ཡིས། །འཁོར་བའི་གནས་སུ་གང་

ངུས་པ། །མིག་གི་མཆི་མའི་ཐིགས་པ་ཡི། །སྣོད་དུ་རྒྱ་མཚོ་རུང་མ་ཡིན། །ཕན་ཚུན་
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དག་ཏུ་རོད་པའི་ཕིར། །མགོ་བོ་བཅད་པ་གང་ཡིན་པ། །སྤུངས་ན་དྗེ་ལྟར་མཐོ་བ་

ནི། །ཚངས་པའི་འཇིགརྗེན་ལས་ཀྱང་ཐལ། །སིན་བུར་གྱུར་ཅིང་རབ་བཀྲྗེས་

པས། །ས་ལུད་ཟོས་པ་གང་ཡིན་པ། །འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེ་ནང་དུ། །དྗེ་ཡིས་བཀང་ན་

ཤིན་ཏུ་འགྗེང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ན་སོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། ཁྱོད་

ཀྱིས་འདོད་རྒྱུས་དོན་མྗེད་ཆུད་གཟན་པའི། །ལུས་ཀྱི་སྔོན་གི་མཐའ་གང་དན་བྱས་

ཏྗེ། །དྗེ་རིང་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་ཚོལ་བརྟུལ་ཞུགས་དང༌། །བཅས་འདིར་བརྟུལ་ཞུགས་

ཀྱིས་ནི་འདོད་པ་ཆོམ། །ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་རྒྱུས་དོན་མྗེད་ཆུད་གཟན་པའི། །ལུས་ཀྱི་

སྔོན་གི་མཐའ་གང་དན་བྱས་ཏྗེ། །གངྒཱའི་བྱྗེ་སྗེད་མཉྗེས་པར་མ་བྱས་ཤིང༌། །འདི་

འདའི་གསུང༌གང་སངས་རྒྱས་ལས་མ་ཐོས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སིད་པའི་ཕུན་

ཚོགས་ཇི་སྗེད་ཅིག་ཐོབ་ཀྱང་བསླུས་པ་དང་དོན་མྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པ། མོང་ནས་སྔར་ལྟར་ལུས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཆུད་ཟོས་པ་དན་པར་བྱ། ད་དུང་

ཡང་མ་འབད་ན་དྗེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་བསམས་ལ་སྐོ་བ་བསྐྗེད་པར་བྱའོ། །སྤན་

སྔའི་ཞལ་ནས། ཇོ་བོ་སྟོན་པ་ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་ཅི་འདའི་ལུས་ཤིག་བངས་པ་ལ། 

ད་རྗེས་བཞིན་དུ་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ཆོས་བྱྗེད་མ་མོང་བས་འབུང་དགོས་གསུང་བ་དང༌། 

གསང་ཕུ་བའི་ཞལ་ནས། འཁོར་བ་འདིར་གན་བུབ་མང་པོ་ཞིག་བྱྗེད་དགོས་པ་འདི་

ཉམས་ལ་རྗེ་མ་བབ་གསུང་བ་ལྟ་བུའི་བོ་སྣ་མ་སྐྗེས་ཀྱི་བར་དུ་བསམ་དགོས་ཤིང༌། 

སྐྗེས་ནས་ཀྱང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྐང་དགོས་སོ།།

ལུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདོར་བའི་ཉྗེས་པ་ནི། རྗེ་རྗེའི་བདག་ཉིད་རུས་པའི་ཕུང་

པོ་ནི། །ལྷུན་པོ་མཉམ་པ་སྗེད་ཅིག་འདས་གྱུར་ཏྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་རྗེ་
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རྗེའི་ལུས་བངས་ནས་དོར་བའི་རུས་པ་མ་གོད་ན་ལྷུན་པོ་ལས་ཀྱང་མང་བའོ། །

ཡང་དང་ཡང་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཉྗེས་པ་ནི། མ་ཡི་ཐུག་མཐའ་རྒྱ་ཤུག་

ཚི་གུ་ཙམ། །རི་ལུས་བགྲངས་ཀྱང་ས་ཡིས་ལང་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་པའོ། །འདི་སྔ་མ་

རྣམས་སྗེམས་ཅན་གཅིག་གིས་མ་བྱས་པའི་གྲངས་ལ་སྦྱོར་བ་ནི་དོན་མིན་ཏྗེ། 

འདིའི་འགྲྗེལ་པར་མདོ་དངས་པ་ལས། དགྗེ་སོང་དག །དཔྗེར་ན་སྐྗེས་བུ་འགའ་ཞིག་

གིས་ས་ཆྗེན་པོ་འདི་ལས་རྒྱ་ཤུག་གི་ཚིག་གུ་ཙམ་གི་རི་ལུ་ཐོགས་ཏྗེ། འདི་ནི་

བདག་གི་མའོ། །འདི་ནི་བདག་གི་མ་དྗེའི་ཡང་མའོ་ཞྗེས་འདོར་བར་བྱྗེད་ན། དགྗེ་

སོང་དག །ས་ཆྗེན་པོ་འདིའི་འཇིམ་པ་ནི་ཆྗེས་སྔར་འཛད་པར་འགྱུར་གི། མི་རྣམས་

ཀྱི་མ་བརྒྱུད་པ་ནི་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་རང་གི་མ་ནས་དྗེའི་མ་ལ་སོགས་པའི་མ་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པ་སྟོན་པར་སྣང་བའི་ཕིར་དང༌། གཞུང་ལས་ཀྱང་མའི་ཐུག་

མཐའ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་སྐོ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ལུགས་ནི། བཞི་བརྒྱ་པ་

ལས། གང་ཚེ་འབས་བུ་གཅིག་གི་ཡང༌། །ཐོག་མའི་རྒྱུ་ནི་སྣང་མིན་པ། །དྗེ་ཚེ་གཅིག་

ལ་ཡང་རྒྱས་པར། །མཐོང་ནས་གང་ལ་འཇིགས་མི་འབྱུང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། 

དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། འདིས་ནི་རྒྱུན་དཔག་གིས་མི་ལང་བའི་ཚང་ཚིང་གིས་ཆྗེས་

རྒྱུ་བར་དཀའ་བའི་འཁོར་བའི་འབོག་དགོན་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་རག་ཏུ་སྐོ་བ་དང་དྗེ་དང་

རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཚུལ་བཞིན་གི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པར་རིགས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

ཡང་དང་ཡང་དུ་མཐོ་དམན་དུ་འགྱུར་བའི་ཉྗེས་པ་ནི། བརྒྱ་བྱིན་འཇིག་རྗེན་

མཆོད་འོས་གྱུར་ནས་ནི། །ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཕིར་ཡང་ས་སྟྗེང་ལྟུང༌། །འཁོར་ལོས་
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བསྒྱུར་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །འཁོར་བ་དག་ཏུ་ཡང་བན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །མཐོ་

རིས་བུ་མོའི་ནུ་མ་རྐྗེད་པ་ལ། །རྗེག་པས་བདྗེ་བ་ཡུན་རིང་མོང་ནས་སར། །དམལ་

བར་འཐག་གཅོད་དབད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི། །རྗེག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བསྟྗེན་

འཚལ་ལོ། །རྐང་པའི་རྗེག་པས་ནྗེམས་པར་བདྗེ་བཟོད་པ། །ལྷུན་པོའི་སོ་ལ་ཡུན་རིང་

གནས་ནས་ནི། །སར་ཡང་མྗེ་མུར་རོ་མགས་རྒྱུ་བ་ཡིས། །སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་

ཕོག་སམ་བགིད་འཚལ་ལོ། །མཐོ་རིས་བུ་མོས་འབོངས་ཤིང་དགའ་བ་དང༌། །རྣམ་

པར་མཛེས་ཚལ་སོན་པར་བརྗེས་ནས་སར། །འདབ་མ་རལ་གྲི་འད་ཚལ་གནས་

རྣམས་ཀྱིས། །རྐང་ལག་རྣ་བ་སྣ་གཅོད་འཐོབ་པར་འགྱུར། །དལ་གིས་འབབ་པར་ལྷ་

ཡི་བུ་མོ་ནི། །གདོང་མཛེས་གསྗེར་གི་པདྨ་ལྡན་ཞུགས་ནས། །སར་ཡང་དམལ་བའི་

ཆུ་བོ་རབ་མྗེད་པ། །ཚ་རོས་བཟོད་གགས་ཆུ་ཚན་འཇུག་འཚལ་ལོ། །ལྷ་ཡུལ་འདོད་

བདྗེ་ཤིན་ཏུ་ཆྗེན་པོ་དང་། །ཚངས་ཉིད་ཆགས་བལ་བདྗེ་བ་ཐོབ་ནས་སར། །མནར་

མྗེད་མྗེ་ཡི་བུད་ཤིང་གྱུར་པ་ཡིས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་བསྟྗེན་འཚལ་

ལོ། །ཉི་མ་ཟ་བ་ཉིད་ཐོབ་རང་ལུས་ཀྱི། །འོད་ཀྱིས་འཇིག་རྗེན་མཐའ་དག་སྣང་བྱས་

ཏྗེ། །སར་ཡང་མུན་གནག་སྨག་ཏུ་ཕིན་གྱུར་ནས། །རང་གི་ལག་པ་བརྐངས་པའང་

མི་མཐོང་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །འཐག་པ་ལ་སོགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གསུམ་

ནི་རིམ་པ་ལྟར་བསྡུས་འཇོམས་དང་ཐིག་ནག་དང་ཚ་བ་གསུམ་ན་ཡོད་དོ། །མཐོ་

རིས་བུ་མོས་འབོངས་པ་ནི་ལྷའི་བུ་མོས་བསྟྗེན་པའོ། །ལྷ་ཡུལ་འདོད་བདྗེ་ཞྗེས་པ་ནི་

སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཡན་ཆད་ཀྱི་འདོད་ལྷའི་འོ། །ཉི་མ་དང་ཟ་བའི་འོད་ནི་རྗེན་དང་

བརྗེན་པ་མ་ཕྗེ་བར་འཇིག་རྗེན་ན་གྲགས་པ་ལྟར་བཤད་པ་སྟྗེ། ཕྗེ་ན་དྗེ་གཉིས་ཀྱི་
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གཞལ་མྗེད་ཁང་གི་འོད་དོ། །འདི་དག་གིས་མཚོན་ནས་མཐོ་ས་ནས་དམའ་སར་

འགྲོ་བའི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་བསམས་ནས་སིད་པ་ལ་སྐོ་བར་བྱ་སྟྗེ། སིད་པའི་ཕུན་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་རྒུད་པས་སྡུད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཡང་འདུལ་བ་ལུང་

ལས། བསགས་པ་ཀུན་གི་མཐའ་འཛད་ཅིང༌། །མཐོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་ལྟུང་

འགྱུར། །ཕྲད་པའི་མཐའ་ནི་འབལ་བ་སྟྗེ། །གསོན་པའི་མཐའ་ནི་འཆི་བ་ཡིན། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

གྲོགས་མྗེད་པའི་ཉྗེས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ནོངས་པར་འགྱུར་འཚལ་བསོད་ནམས་

ནི། །རྣམ་གསུམ་མར་མྗེའི་སྣང་བ་རབ་བཞྗེས་ཤིག །གཅིག་པུ་ཉི་མ་ཟ་བས་མི་བརི་

བའི། །མུན་གནག༌མཐའ་ཡས་ནང་དུ་འཇུག་འཚལ་ལོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའོ། །ནོངས་

པར་འགྱུར་བ་འཚལ་བ་ནི་གོང་དུ་བསྟན་པ་དྗེ་ལྟར་འཆི་དགོས་པ་མཁྱྗེན་པར་མཛོད་

ལ། བསོད་ནམས་ཀྱི་སྣང་བ་བཞྗེས་ཤིག་ཅྗེས་པའོ། །བསོད་ནམས་གསུམ་ནི་སྒོ་

གསུམ་གི་དགྗེ་བའམ་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་སོགས་གཞི་གསུམ་མོ། །མུན་གནག་

མཐའ་ཡས་པ་ནི་མ་རིག་པའི་མུན་པའོ། །གྲོགས་མྗེད་པར་འཇུག་པ་ནི། སྤོད་འཇུག་

ལས། ལུས་འདི་གཅིག་པུ་བྱུང་བ་ཡང༌། །ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཤ་རུས་དག །ཞིག་སྟྗེ་

སོ་སོར་འགྗེས་འགྱུར་ན། །མཛའ་བ་གཞན་ལྟ་ཅི་ཞིག་སྨོས། །སྐྗེ་ན་གཅིག་པུ་སྐྗེ་

འགྱུར་ཞིང༌། །འཆི་ནའང་དྗེ་ཉིད་གཅིག་འཆི་སྟྗེ། །སྡུག༌བསྔལ་སྐལ་གཞན་མི་ལྗེན་

ན། །གྗེགས་བྱྗེད་མཛའ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དྗེ་ལྟར་དྲུག་ནི་གསུམ་དུ་འདུ་སྟྗེ། འཁོར་བ་ལ་ཡིད་བརན་བྱ་ས་མྗེད་པ་དང༌། 

དྗེའི་བདྗེ་བ་ལ་ཇི་ཙམ་སྤད་ཀྱང་ངོམས་པའི་མཐའ་མྗེད་པ་དང༌། ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་
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ཞུགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། ལུས་ཐོབ་པ་ལ་ཡིད་བརན་མི་རུང་བ་ནི། ཡང་

དང་ཡང་དུ་ལུས་འདོར་བའོ། །ཕན་གནོད་བྱྗེད་པ་ལ་ཡིད་བརན་མི་རུང་བ་ནི། ངྗེས་

པ་མྗེད་པའོ། །ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་པ་ལ་ཡིད་བརན་མི་རུང་བ་ནི། མཐོ་དམན་དུ་འགྱུར་

བའོ། །འགྲོགས་པ་ལ་ཡིད་བརན་མི་རུང་བ་ནི། གྲོགས་མྗེད་པར་འགྲོ་བའོ། །གསུམ་

པ་ནི། ཡང་ཡང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་སྟྗེ། སྐྗེ་བ་བརྒྱུད་པའི་མཐའ་མི་མངོན་

པའོ། །དྗེ་ལྟར་བསྡུས་ནས་ཀྱང་བསམ་པར་བྱའོ།།

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་བསོམ་པ།

གསུམ་པ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་བསྒོམ་པ་ནི། དཔྗེར་ན། ཕོལ་མིག་གམ་འབས་

ཤིན་ཏུ་ཚ་བ་དྗེ་ལ་ཆུ་བསིལ་བ་བཏབ་ན་བདྗེ་བར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ནི། འཁོར་བ་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཚོར་བ་བདྗེ་བ་སྟྗེ། འདི་ནི་ནམ་ཞིག་པ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་པས་

འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །དྗེ་ཡང་ཚོར་བ་དྗེ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་གི། དྗེ་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པའི་སྗེམས་སྗེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་དང༌། གང་ལ་དམིགས་ནས་སྐྗེ་བའི་

ཡུལ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཀྱང་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །འབས་ཚ་བས་གདུངས་པ་

དྗེ་ཚྭ་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་འགྱུར་བྱྗེད་ཀྱི་རྗེག་པ་དང་ཕྲད་པ་ན་ཆྗེས་སྡུག་བསྔལ་བ་

བཞིན་དུ། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། ནམ་སྐྗེས་པ་ཙམ་ནས་ལུས་སམ་

སྗེམས་གདུང་བར་བྱྗེད་པའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཏྗེ། མཁལ་མའི་ཟུག་

གཟྗེར་བཞིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་ཚོར་བ་གཅིག་པུ་མིན་པ༌ནི་སྔར་ལྟར་རོ། །རྗེག་པ་དྗེ་

གཉིས་ཀ་དང་མ་ཕྲད་པའི་དུས་ཀྱི་འབས་ཚ་བ་ལྟ་བུ་ནི། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཚོར་

བ་བཏང་སོམས་ཏྗེ། གནས་ངན་ལྗེན་རྗེས་སུ་འབྗེལ་བས་འདུ་བྱྗེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་
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ལོ། །འདི་ཡང་ཚོར་བ་གཅིག་པུ་ལ་མི་བྱ་བ་ནི་སྔར་ལྟར་རོ། །འདི་ནི་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པ་སྔ་མའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང༌། སྡུག་བསྔལ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཕི་མ་

རྣམས་སྐྗེ་བའི་ས་བོན་རྗེས་སུ་འབྗེལ་བས་ན་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་གནས་ངན་ལྗེན་དང་

ལྡན་པའོ། །

དྗེ་ལྟར་ཚོར་བ་བདྗེ་བ་སྐྗེས་པ་ན་ཆགས་པ་རྒྱས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་སྐྗེས་པ་

ན་ཁོང་ཁོ་འཕྗེལ་བ་དང༌། བདྗེ་སྡུག་གང་ཡང་མིན་པའི་གནས་ངན་ལྗེན་དུ་གཏོགས་

པའི་ལུས་ལ་མི་རག་པ་ལ་རག་པ་སོགས་སུ་འཛིན་པས་གཏི་མུག་རྒྱས་པར་འགྱུར་

རོ། །དྗེ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ནི་ཕི་མར་འགྲོ་བ་ལྔར་སྐྗེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་བསྐྗེད་ལ། ཞྗེ་སང་གིས་ནི་འདིར་མ་ངན་སོགས་དང་ཕི་མར་ངན་འགྲོའི་སྡུག་

བསྔལ་བསྐྗེད་ཅིང༌། གཏི་མུག་གིས་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་

གཉིས་ཀ་མི་གཏོང་བའི་ཕིར་ཞུགས་པའོ། །

དྗེས་ན་ཚོར་བ་བདྗེ་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དུ་བལྟས་ལ་འདོད་ཆགས་དགག །ཚོར་

བ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཕུང་པོ་འདི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་ཡིན་པས་དྗེ་ལས་ཟུག་

རྔུ་ལྟར་བྱུང་བར་བསམས་ལ་ཞྗེ་སང་དགག །ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ལ་ནི་མི་རག་པ་

དང་ཟད་ཅིང་འགོག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བལྟས་ལ་གཏི་མུག་དགག་སྟྗེ། ཚོར་བ་

གསུམ་དུག་གསུམ་གི་རྒྱུར་མི་གཏོང་བའོ། །དྗེ་དག་ནི་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་ས་དང་

རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བའི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་བཤད་པའོ། །དཔྗེར་ན་

ཁུར་ཆྗེན་པོ་ཁྱྗེར་བ་ནི་ཁུར་དྗེ་ཇི་ཙམ་འཁུར་དགོས་པ་དྗེ་ཙམ་དུ་བདྗེ་བ་མྗེད་པ་

བཞིན་དུ། ཉྗེ་བར་ལྗེན་པའི་ཕུང་པོའི་ཁུར་ཡང་ཇི་སིད་བཟུང་དགོས་པ་དྗེ་སིད་དུ་
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སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཕུང་པོ་འདི་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གནས་

ངན་ལྗེན་བརན་ཆགས་པར་ཡོད་པས་འདུ་བྱྗེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་ཡོད་ན། ཚོར་བའི་

སྡུག་བསྔལ་ད་ལྟ་མྗེད་པའི་སྐབས་རྗེ་བྱུང་ཡང་དྗེ་མ་ཐག་ཡང་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་

སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་བསྐྗེད་པས་ན། འདུ་བྱྗེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གཉིས་ཀྱི་ར་བ་ཡིན་པས་འདི་ལ་སྐོ་བ་མང་དུ་

བསྒོམ་མོ།།

གཞན་ཡང་ཆགས་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་ད་ལྟའི་ཚོར་བ་བདྗེ་བ་ནི་ཕལ་མོ་

ཆྗེ་སྡུག་བསྔལ་ཕིར་བཅོས་པ་ལ་བདྗེ་བའི་བོ་སྐྗེས་པ་ཡིན་གི། སྡུག་བསྔལ་བསལ་

བ་ལ་མ་བལྟོས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བདྗེ་བ་ནི་མྗེད་དྗེ། དཔྗེར་ན་འགྲོ་དགས་པས་

སྡུག་བསྔལ་བ་ན་བསད་པས་བདྗེ་བའི་བོ་འབྱུང་བ་དྗེ་སྔ་མའི་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེ་རིམ་

ནས་འགགས་པའི་ཚེ། བདྗེ་བ་རིམ་གིས་སྐྗེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་གི། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་

བདྗེ་བ་ནི་མིན་ཏྗེ། སར་ཡང་བསད་དགས་ན་སྔ་མ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་

རོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བདྗེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཇི་ལྟར་བསྟྗེན་པ་ཙམ་

གིས་སྡུག་བསྔལ་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་འགྲོ་བ་བཞིན་དུ། འགྲོ་འདུག༌དང་ཉལ་བ་དང་བཟའ་

བཏུང་དང་ཉི་མ་དང་གྲིབ་མ་བསྟྗེན་པ་སོགས་ཀྱང་ཇི་ཙམ་རིང་དུ་བསྟྗེན་པ་དྗེ་ཙམ་

དུ་བདྗེ་བ་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ལ། རིང་དགས་ན་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་

བསྐྗེད་པར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། དགའ་བོ་

འཆག་པ་དང་འདུག་པ་དང་འགྲྗེང་བ་དང་ཉལ་བའི་སྤོད་ལམ་དག་ཀྱང་སོ་སོ་སོ་

སོར་སྡུག་བསྔལ་བར་རིག་པར་བྱ་སྟྗེ། བསམ་གཏན་པས་སྤོད་ལམ་དྗེ་དང་དྗེ་དག་
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གི་རང་བཞིན་བརགས་ན། གལ་ཏྗེ་འཆག་པས་ཉི་མ་འདའ་བར་བྱྗེད་ཅིང་འགྲྗེང་བར་

མི་བྱྗེད་འདུག་པར་མི་བྱྗེད་ཉལ་བར་མི་བྱྗེད་ན། དྗེས་འཆག་པ་དྗེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་

ན་སོ་སོར་མོང་བར་འགྱུར་ཞིང་དག་པ་ཉིད་དང་རྩུབ་པ་ཉིད་དང་མི་བཟད་པ་ཉིད་

དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཉིད་སོ་སོར་མོང་བར་འགྱུར་གི། འཆག་པ་དྗེ་ལ་བདྗེ་བའི་འདུ་

ཤྗེས་འབྱུང་བར་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། སྤོད་ལམ་གཞན་གསུམ་ལ་

ཡང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་ནས། དགའ་བོ། འོན་ཀྱང་སྤོད་ལམ་གི་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་དང་དྗེ་

རྒྱུན་བཅད་པའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་གསར་པ་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བ་ལ་བདྗེ་བའི་

འདུ་ཤྗེས་འབྱུང་སྟྗེ། དགའ་བོ། འབྱུང་བ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཁོ་ན་འབྱུང་ལ། 

འགག་པ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་འགག །འབྱུང་བ་ན་ཡང་འདུ་བྱྗེད་དག་ཉིད་འབྱུང་

ལ། འགག་པ་ན་ཡང་འདུ་བྱྗེད་དག་ཉིད་འགག་གོ །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། བཞི་བརྒྱ་

པ་ལས་ཀྱང༌། འཕྗེལ་བཞིན་པ་ཡི་བདྗེ་བ་ལ། །ཇི་ལྟར་བཟོག་པ་མཐོང་གྱུར་པ། །དྗེ་

ལྟར་སྡུག་བསྔལ་འཕྗེལ་བཞིན་ལ། །བཟོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ།།

སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ།

གཉིས་པ་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་དྲུག་ཡོད་པ་ལས། ངན་སོང་

གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །མི་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ནི། བཀྲྗེས་ཤིང་སྐོམ་

པ་དང་ཚ་གྲང་གི་རྗེག་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དང་ཚོལ་འགྲོ་དང་ངལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

དང་གཞན་ཡང་སྐྗེ ་ར་ན་འཆི་སོགས་བདུན་ནི ་སྔར་བཤད་པས་ཤྗེས་པར་

བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་གཏམ་ལས། ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ། །མི་
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རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་སྣང༌། །སྡུག་བསྔལ་གཟིར་བས་དམལ་བ་མཚུངས། །དབུལ་

བས་གཤིན་རྗེའི་འཇིག༌རྗེན་པ། །འདི་ཡི་དུད་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང༌། །མཐུ་ལྡན་

སྟོབས་ཀྱིས་མཐུ་མྗེད་པ། །རྣམ་པར་གནོན་ཞིང་འཚེ་བ་དག །ཆུ་བོ་ལྟ་བུ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །ཁ་ཅིག་དབུལ་བ་ལས་གྱུར་དང༌། །གཞན་དག་ཆོག་མི་ཤྗེས་ལས་བྱུང༌། །ཡོངས་

ཚོལ་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་དང༌། །ཐམས་ཅད་འཁུ་ཞིང་གསོད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་དང༌། 

བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། མཆོག་ལ་ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཏྗེ། །ཐ་མལ་རྣམས་ལ་ལུས་སྐྗེས་

སོ། །སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ཀྱིས་འཇིག་རྗེན་འདི། །ཉིན་རྗེ་ཉིན་རྗེ་འཇོམས་པར་

བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །

ལྷ་མ་ཡིན་གི་སྡུག་བསྔལ་ནི། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། ལྷ་མིན་དག་ནའང་རང་

བཞིན་གིས་ལྷ་ཡི། །དཔལ་ལ་སང་ཕིར་ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེ། །དྗེ་དག་བོ་དང་ལྡན་

ནའང་འགྲོ་བ་ཡི། །སྒིབ་པས་བདྗེན་པ་མཐོང་བ་མ་མཆིས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་མི་བཟོད་པའི་ཕྲག་དོག་གིས་ཡིད་

གདུང་ལ། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྷ་དང་འཐབ་པ་ན་ལུས་བཅད་པ་དང་དལ་བ་ལ་སོགས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་མོང་བ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཤྗེས་རབ་དང་ལྡན་ཡང་རྣམ་སྨིན་གི་

སྒིབ་པ་ཅན་ཡིན་པས་རྗེན་དྗེ་ལ་བདྗེན་པ་མཐོང་དུ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་དན་པ་ཉྗེར་

གཞག༌ལས་དུད་འགྲོར་གསུངས་ལ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་ས་ལས་ལྷའི་འགྲོ་བར་

བཤད་དོ།།

ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། འདོད་ལྷ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་སྟྗེ། 

འཆི་འཕོ་བ་དང་ལྟུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། ས་གོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། བཅད་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དང་དལ་བ་དང་གསོད་པ་དང་སྤྱུག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། འཆི་འཕོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། མཐོ་རིས་ན་ཡང་བདྗེ་

ཆྗེན་དྗེ་དག་གི །འཆི་འཕོའི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ནི་དྗེ་བས་ཆྗེ། །དྗེ་ལྟར་བསམས་ནས་

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །ཟད་འགྱུར་མཐོ་རིས་སད་དུ་སྗེད་མི་བགི། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། སྔར་ལྷའི་འདོད་པ་ལ་ལོངས་སྤད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདྗེ་བ་ལས་

འཆི་འཕོ་བའི་ཚེ། འཆི་ལྟས་ལྔ་མཐོང་བ་ན་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེས་ཆྗེ་བ་

འབྱུང་ངོ་། །འཆི་ལྟས་ལྔ་ནི། དྗེ་ཉིད་ལས། ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་མི་སྡུག་འགྱུར་བ་

དང༌། །སྟན་ལ་མི་དགའ་མྗེ་ཏོག་ཕྲྗེང་རིངས་དང༌། །གོས་ལ་དི་མ་ཆགས་དང་ལུས་ལ་

ནི། །སྔོན་ཆད་མྗེད་པའི་རྔུལ་འབྱུང་ཞྗེས་བགི་བ། །མཐོ་རིས་འཆི་འཕོ་སྦྲོན་བྱྗེད་

འཆི་ལྟས་ལྔ། །ལྷ་ཡུལ་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་འབྱུང་སྟྗེ། །ས་སྟྗེང་མི་རྣམས་འཆི་

བར་འགྱུར་བ་དག །སྦྲོན་པར་བྱྗེད་པའི་འཆི་ལྟས་རྣམས་དང་འད། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །གནས་འོག་མར་ལྟུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། ལྷ་ཡི་འཇིག་རྗེན་དག་ནས་འཕོས་པ་

ལ། །གལ་ཏྗེ་དགྗེ་བའི་ལྷག་མ་འགའ་མྗེད་ན། །དྗེ་ནས་དབང་མྗེད་དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་

དང༌། །དམལ་བར་གནས་པ་གང་ཡང་རུང་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

ས་གོང་བ་ནི། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཆྗེས་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་རྣམས་

ལ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཆྗེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འབྱུང་ལ། དྗེ་ལྷའི་བུ་བསོད་ནམས་ཆུང་

བ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ན་ས་གོང་བར་འགྱུར་ཞིང༌། གཞི་དྗེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་དང་

ཡིད་མི་བདྗེ་ཆྗེན་པོ་མོང་བའོ། །

བཅད་ཅིང་དལ་ལ་གསོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། ལྷ་རྣམས་ལྷ་མ་ཡིན་དང་འཐབ་



  273  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པ་ན་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་འཆད་པ་དང་ལུས་དལ་བ་དང་གསོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་

མོང་སྟྗེ། མགོ་བཅད་ན་ནི་འཆི་ལ་ཡན་ལག་ལྷག་མ་བཅད་ཅིང་དལ་བ་རྣམས་ཕིར་

སྐྗེ་ཞིང་འཚོའོ། །

སྤྱུགས་པ་ནི། ལྷ་ཆྗེས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་འཁྲུགས་ན་ལྷའི་བུ་ཆྗེས་མཐུ་

ཆུང་བ་རྣམས་རང་གི་གནས་ནས་སྐྲོད་པར་བྱྗེད་པའོ། །གཞན་ཡང༌ཚོགས་ཀྱི་གཏམ་

ལས། འདོད་སྤོད་ལྷ་ནི་གང་ཡིན་པ། །དྗེ་ལའང་བདྗེ་བའི་སྗེམས་མྗེད་དྗེ། །འདོད་

པའི་འདོད་ཆགས་རིམ་བཏབ་པའི། །ནང་གི་མྗེ་ཡིས་བསྗེགས་གྱུར་པ། །གང་ཞིག་

སྗེམས་གཡྗེངས་གྱུར་པ་དག །དྗེ་ལ་བདྗེ་བ་ག་ལ་ཡོད། །གཡྗེང་མྗེད་སྗེམས་ལ་སྐད་

ཅིག་ཀྱང༌། །དབང་བྱྗེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པས། །རྣམ་གཡྗེང་དཀྲུགས་པའི་བདག་ཉིད་

ཅན། །ནམ་ཡང་ཞི་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། །རླུང་བཅས་འབར་བས་ཁྱབ་པ་ཡི། །མྗེ་ནི་

ཤིང་དང་བཅས་དང་མཚུངས། །ཞྗེས་དང༌། ནད་གསོས་ཡུན་རིང་མ་ལོན་པའི། །ནད་

པས་མི་འཕྲོད་ཟོས་དང་མཚུངས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

ཁམས་གོང་མ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྗེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་

དག་མྗེད་ལ། འོན་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་སྒིབ་པ་དང་བཅས་ལ། འཆི་འཕོ་

བ་དང༌གནས་པ་ལ་རང་དབང་མྗེད་པས། དྗེ་དག་ཀྱང་གནས་ངན་ལྗེན་གིས་ནི་སྡུག་

བསྔལ་བའོ། །གཞན་ཡང༌ཚོགས་ཀྱི་གཏམ་ལས། གང་ཞིག་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་

མྗེད་པའི། །སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ལས་འདས་ཤིང༌། །ཏིང་འཛིན་བདྗེ་བའི་

བདག༌ཉིད་ཅན། །བསྐལ་པར་གཡོ་བ་མྗེད་པར་གནས། །དྗེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ངྗེས་གྲོལ་

མིན། །དྗེ་ལས་སར་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་རྦ་ཀོང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལས། །འདས་པ་ལྟ་བུར་བྱུང་གྱུར་ལ། །འབད་ཀྱང་ཇི་ལྟར་རིང་མི་གནས། །མཁའ་ལ་

ལྡིང་བའི་བྱ་དང་མཚུངས། །བྱིས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་མདའ་འཕངས་ལྟར། །དྗེ་ནི་ལྟུང་

བའི་མཐའ་ཅན་ཡིན། །མར་མྗེ་རིང་དུ་འབར་བ་དག །སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེར་འཇིག་པ་

ལྟར། །འདུ་བྱྗེད་ཡོངས་འགྱུར་ཞྗེས་པ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་ཉྗེ་བར་

གཙེས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

ཀུན་འབྱུང་འཁོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ།

དྗེ་ལྟར་རིགས་ལྔའམ་དྲུག་གི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤི་དང་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་

བསམས་ནས། འཁོར་བ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བར་བྱས་ན་དྗེ་ལྟར་འཁོར་བའི་རྒྱུ་གང་

གིས་བྱས་སམ་དུ་རྒྱུ་ལ་རོག་པ་འབྱུང་བས། གཉིས་པ་ཀུན་འབྱུང་གི་སྒོ་ནས་འཁོར་

བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། ཉོན་མོངས་པའི་སྐྗེ་ཚུལ། དྗེས་ལས་གསོག་

ཚུལ། འཆི་འཕོ་བ་དང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་ལོ། །

ཉོན་མོངས་སྐེ་ཚུལ།

དང་པོ་ནི། འཁོར་བ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་གཉིས་དགོས་

ཀྱང༌། ཉོན་མོངས་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏྗེ། ཉོན་མོངས་མྗེད་ན་སྔར་བསགས་ཀྱི་ལས་

བགྲང་ལས་འདས་པ་ཡོད་ཀྱང་རླན་དང་ས་ལ་སོགས་པ་མྗེད་པའི་ས་བོན་གིས་མྱུ་

གུ་མི་འགྲུབ་པ་བཞིན་དུ། ལས་ལ་ལྷན་ཅིག་བྱྗེད་རྐྗེན་མྗེད་པས་སྡུག་བསྔལ་གི་མྱུ་

གུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌། ཉོན་མོངས་ཡོད་ན་ལས་སྔར་བསགས་མྗེད་ཀྱང་དྗེ་མ་

ཐག་གསར་དུ་བསགས་ནས་ཕུང་པོ་ཕི་མ་ལྗེན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་

འགྲྗེལ་ལས། སིད་པའི་སྗེད་ལས་རྣམ་བརལ་བའི། །ལས་གཞན་འཕྗེན་ནུས་མ་ཡིན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཏྗེ། །ལྷན་ཅིག་བྱྗེད་པ་ཟད་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་དང༌། སྗེད་པ་ནི། །ཡོད་ན་སར་ཡང་འབྱུང་

ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་པའི་གཉྗེན་པོ་བསྟྗེན་པ་

གལ་ཆྗེ་ལ། དྗེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཤྗེས་པ་ལ་རག་ལས་པས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་

མཁས་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་བཞི། ཉོན་མོངས་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། ཇི་ལྟར་སྐྗེ་བའི་

རིམ་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་སོ།།

ཉོན་མོངས་ངོས་བཟུང་བ།

དང་པོ་ལ་ཉོན་མོངས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཆོས་གང་

འབྱུང་བ་ན་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་འབྱུང་སྟྗེ། དྗེ་བྱུང་བས་སྗེམས་ཀྱི་རྒྱུད་

རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་འབྱུང་བ་དྗེ་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

གང་སྐྗེས་པ་ན་སྗེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བྱྗེད་པའོ། །སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཉོན་

མོངས་བཅུ་ལས། 

འདོད་ཆགས་ནི། ཕིའམ་ནང་གི་ཡུལ་སྡུག་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་དམིགས་ནས་

རྗེས་སུ་ཆགས་པ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་རས་ལ་སྣུམ་ཞུགས་པ་དབྱུང་དཀའ་བ་བཞིན་དུ། 

འདི་ཡང་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཞྗེན་ཅིང་མཆྗེད་པ་ནི་དམིགས་པ་དྗེ་དང་དབལ་

དཀའ་བའོ། །

ཁོང་ཁོ་བ་ནི། སྗེམས་ཅན་རྣམས་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་མཚོན་དང་ཚེར་མ་

སོགས་སྡུག་བསྔལ་གི་གནས་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་ཀུན་ནས་མནར་སྗེམས་པ་

སྗེམས་རྩུབ་མོ་ཡུལ་དྗེ་རྣམས་ལ་གནོད་པ་བྱ་བར་སྗེམས་པའོ། །

ང་རྒྱལ་ནི། འཇིག་ལྟ་ལ་བརྗེན་ཏྗེ་ཕིའམ་ནང་གི་མཐོ་དམན་དང་བཟང་ངན་ལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དམིགས་ནས་སྗེམས་ཁྗེངས་པ་སྟྗེ། མཐོ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཇུག་པའོ། །

མ་རིག༌པ་ནི། བདྗེན་བཞི་དང་ལས་འབས་དང་དཀོན་མཆོག་གི་རང་བཞིན་ལ་

བོ་མི་གསལ་བས་མི་ཤྗེས་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །

ཐྗེ་ཚོམ་ནི། བདྗེན་པ་སོགས་གསུམ་ལ་དམིགས་ནས་ཡོད་དམ་མྗེད་ཡིན་ནམ་

མིན་སམ་པའོ། །

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནི། ཉྗེ་བར་ལྗེན་པའི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་ང་དང་

ངའི་ཞྗེས་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བའི་ཤྗེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །དྗེ་ལ་འཇིག་

པ་ནི་མི་རག་པ་དང་ཚོགས་པ་ནི་དུ་མ་ཡིན་པས་འདིས་གང་ལ་ལྟ་བའི་གཞི་ནི་མི་

རག་པ་དང་དུ་མའི་ཆོས་ཙམ་ཡིན་གི། རག་པ་དང་གཅིག་པུའི་གང་ཟག་ནི་མྗེད་

དོ། །ཞྗེས་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཞྗེས་མིང་བཏགས་སོ། །

མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ནི། འཇིག༌ལྟས་གང་བཟུང་བའི་བདག་དྗེ་ལ་དམིགས་

ནས་རག་པ་ཐྗེར་ཟུག་པའམ་འདི་ནས་ཕི་མར་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མྗེད་པའི་ཆད་

པར་ལྟ་བའི་ཤྗེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །

ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི། འཇིག་ལྟ་དང་མཐར་ལྟ་དང་ལོག་ལྟ་གསུམ་གང་

རུང་དང་དྗེ་དག་གང་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བའི་ལྟ་བ་པོའི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་

མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཤྗེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །

ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ནི། འཆལ་ཚུལ་སོང་བའི་ཚུལ་

ཁིམས་དང༌། ཆ་བྱད་དང་ཚུལ་དང་ལུས་དང་ངག་གི་འཇུག་པ་ངྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་དང༌། གང་ལ་བརྗེན་ནས་དྗེ་དག་འབྱུང་བའི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་
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སིག་པ་འདག་པ་དང་ཉོན་མོངས་ལས་གྲོལ་བ་དང་འཁོར་བ་ལས་ངྗེས་པར་འབྱིན་

པར་ལྟ་བའི་ཤྗེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །

ལོག་པར་ལྟ་བ་ནི། ཚེ་སྔ་ཕི་དང་ལས་འབས་སོགས་མྗེད་ཅྗེས་སྐུར་པ་འདྗེབས་

པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བའི་རྒྱུར་འཛིན་པའི་ཤྗེས་རབ་

ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །ཉོན་མོངས་བཅུ་པོ་དྗེ་དག་ནི་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་རྣལ་འབྱོར་

སྤོད་པའི་ས་དང་ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་བྱྗེད་ཀྱི་བཤད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པའོ།།

ཉོན་མོངས་ཇི་ལྟར་སྐེ་བའི་རིམ་པ།

གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་ནི། འཇིག་ལྟ་དང་མ་རིག་པ་སོ་སོར་འདོད་པ་

ལྟར་ན། དཔྗེར་ན་ཐག་པ་བསོགས་པ་ལ་མུན་པ་ཅུང་ཟད་བབ་སྟྗེ་ཐག་པའི་གནས་

ལུགས་མི་གསལ་བ་ན་དྗེ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པའི་བོ་སྐྗེ་བ་ལྟར། ཕུང་པོའི་གནས་

ལུགས་གསལ་བ་ལ་སྒིབ་པའི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ལས་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་འཁྲུལ་

བ་སྐྗེ་ལ། དྗེ་ལས་ཉོན་མོངས་གཞན་རྣམས་སྐྗེའོ། །དྗེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ལྟར་

ན། འཇིག་ལྟ་ཉིད་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ར་བའོ། །དྗེ་ཡང་འཇིག་ལྟས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ན་

རང་གཞན་སོ་སོ་བར་རིས་སུ་གཅོད་པར་བྱྗེད་ལ། དྗེ་ལྟར་བཅད་ནས་རང་གི་

ཕོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་གི་ཕོགས་ལ་ཞྗེ་སང་འབྱུང་ཞིང་བདག་ལ་དམིགས་

ནས་ཁྗེངས་པ་ཡང་སྐྗེ་ལ། བདག་དྗེ་ཉིད་ལ་རག་ཆད་དུ་འཛིན་ཅིང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་

སོགས་དང་དྗེ་དང་འབྗེལ་བའི་སྤོད་པ་ངན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་སྐྗེའོ། །དྗེ་བཞིན་

དུ་བདག་མྗེད་པ་སྟོན་པའི་སྟོན་པ་དང་དྗེས་བསྟན་པའི་ལས་འབས་དང་བདྗེན་བཞི་

དང་དཀོན་མཆོག་སོགས་ལ་དྗེ་དག་མྗེད་དོ་ཞྗེས་པའི་ལོག་ལྟའམ། ཡང་ན་དྗེ་ལྟ་བུ་
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ཡོད་དམ་མྗེད་ཡིན་ནམ་མིན་སམ་དུ་ཐྗེ་ཚོམ་བསྐྗེད་དྗེ། རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། བདག་

ཡོད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤྗེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང་། །འདི་དག་དང་ནི་

ཡོངས་འབྗེལ་ལས། །ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ།།

ཉོན་མོངས་པ་སྐེ་བའི་རྒྱུ།

གསུམ་པ་ཉོན་མོངས་པ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་ནི་དྲུག་ལས། རྗེན་ནི། ཉོན་མོངས་པའི་བག་

ལ་ཉལ་ལོ། །དམིགས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་སྐྗེ་བ་དང་མཐུན་པའི་ཡུལ་རྣམས་སྣང་

བའོ། །འདུ་འཛི་ནི། སྐྗེས་བུ་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་གྲོགས་ངན་པའི་རྗེས་སུ་སོབ་

པའོ། །བཤད་པ་ནི། ཆོས་ལོག་པ་མཉན་པའོ། །གོམས་པ་ནི། སྔོན་ཉོན་མོངས་པ་

འདིས་པའི་སྟོབས་བསྐྗེད་པའོ། །ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ནི། སྡུག་མི་སྡུག་གི་མཚན་མ་སྒོ་

འདོགས་པ་དང་། མི་རག་པ་ལ་རག་པར་འཛིན་པ་སོགས་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱྗེད་དོ།།

ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་དམིགས།

བཞི་པ་ཉྗེས་དམིགས་ནི། ཉོན་མོངས་སྐྗེས་པ་ན། དང་པོར་སྗེམས་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་པར་བྱྗེད་པ་དང་། དམིགས་པ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བྱྗེད་པ་དང༌། བག་ལ་

ཉལ་བརན་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། རིགས་མཐུན་གི་ཉོན་མོངས་མི་འཆད་པར་བྱྗེད་པ་

དང༌། རང་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལ་གནོད་པ་དང༌། ཚེ་འདི་དང་ཕི་མ་དང་གཉིས་

ཀ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྐྗེད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདྗེ་བ་མོང་བ་དང་། སྐྗེ་བ་

ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། མང་འདས་ལས་རིང་དུ་དང༌། 

དགྗེ་བ་ལས་ཉམས་པར་བྱྗེད་པ་དང་། ལོངས་སྤོད་ལས་ཉམས་པ་དང་། འཁོར་གི་
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ནང་དུ་སོང་བ་ན་ཡིད་ཞུམ་པ་དང་། དགའ་བ་དང་མི་འཇིགས་པ་མྗེད་པ་དང༌། 

ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་མི་སན་པ་འཕྗེལ་བ་དང༌། སྟོན་པ་དང་སྲུང་མ་སོགས་དམ་

པས་སྨོད་པ་དང༌། འགོད་བཞིན་དུ་འཆི་ལ་ཤི་ནས་ཀྱང་ངན་འགྲོར་སྐྗེ་ཞིང་རང་གི་

དོན་མི་འཐོབ་པའོ། །

མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས་ཀྱང༌། ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་འཇོམས་སྗེམས་ཅན་

འཇོམས་ཤིང་ཚུལ་ཁིམས་འཇོམས། །ཉམས་བཅས་རྗེད་པས་དམན་ཞིང་སྲུང་དང་

དྗེ་བཞིན་སྟོན་པས་སྨད། །རོད་པ་མི་སན་དྗེ་ནི་གཞན་དུ་མི་ཁོམ་གནས་སུ་སྐྗེ། །ཐོབ་

དང་མ་ཐོབ་ཉམས་པས་ཡིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེན་པོ་འཐོབ། །ཅྗེས་གསུངས་

སོ། །སྤོད་འཇུག་ལས་ཀྱང༌། ཞྗེ་སང་སྗེད་སོགས་དགྲ་རྣམས་ནི། །རྐང་ལག་ལ་

སོགས་ཡོད་མིན་ལ། །དཔའ་མཛངས་མིན་ཡང་ཅི་ཞིག་ལྟར། །དྗེ་དག་གིས་བདག་

བན་བཞིན་བྱས། །བདག་གི་སྗེམས་ལ་གནས་བཞིན་དུ། །དགའ་མགུར་བདག་ལ་

གནོད་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ལ་མི་ཁོ་བཟོད་པ་ནི། །གནས་མིན་བཟོད་པ་སྨད་པའི་

གནས། །གལ་ཏྗེ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་རྣམས། །ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགྲར་ལངས་

ཀྱང༌། །དྗེ་དག་གིས་ཀྱང་མནར་མྗེད་པའི། །མྗེ་ནང་ཁིད་ཅིང་འཇུག་མི་ནུས། །ཉོན་

མོངས་སྟོབས་ཅན་དགྲ་འདིས་ནི། །གང་དང་ཕྲད་ན་རི་རབ་ཀྱང༌། །ཐལ་བ་ཡང་ནི་མི་

ལུས་པ། །དྗེར་བདག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་འདོར། །བདག་གི་ཉོན་མོངས་དགྲ་བོ་

གང༌། །དུས་རིང་ཐོག་མཐའ་མྗེད་པ་ལྟར། །དགྲ་གཞན་ཀུན་ཀྱང་དྗེ་ལྟ་བུར། །ཡུན་

རིང་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མཐུན་པར་རིམ་གྲོ་བསྟྗེན་བྱས་ན། །ཐམས་ཅད་ཕན་དང་

བདྗེ་བྱྗེད་ན། །ཉོན་མོངས་རྣམས་ནི་བསྟྗེན་བྱས་ན། །ཕིར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་གནོད་པ་
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བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །དགོན་པ་བའི་ཞལ་

ནས། ཉོན་མོངས་སོང་བ་ལ་ཉོན་མོངས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་དང་མཚན་ཉིད་དང་

གཉྗེན་པོ་དང་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་རྣམས་ཤྗེས་དགོས། ཉྗེས་དམིགས་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་

སྐོན་དུ་བལྟ། དགྲར་བཟུང༌། ཉྗེས་དམིགས་མ་ཤྗེས་ན་དགྲར་མི་གོ་བས། མདོ་སྗེའི་

རྒྱན་དང༌། སྤོད་འཇུག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་སྗེམས་པ་ཡིན་གསུང་བ་དང༌། ཉོན་

མོངས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཤྗེས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་མངོན་པ་མཉན། མ་མཐའ་ནའང་ཕུང་པོ་

ལྔའི་རབ་བྱྗེད་མཉན་ལ། ར་བ་དང་ཉྗེ་བའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ངོ་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་

ཆགས་སང་ལ་སོགས་པ་གང་རུང་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་ཙ་ན། འདི་དྗེ་ཡིན་ཨང་ཁོ་བྱུང་ངོ་

སམ་དུ་ངོས་བཟུང་གིན་ཉོན་མོངས་དང་འཐབ་པ་ཡིན་ནོ་གསུང་བ་ལྟར་གོ་དགོས་པ་

ཡིན་ནོ།།

དེས་ལས་གསོག་པའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་དྗེས་ལས་གསོག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། བསག་པར་བྱ་བའི་ལས་ངོས་

བཟུང་བ་དང༌། དྗེ་ཇི་ལྟར་གསོག་པའི་ཚུལ་ལོ། །

བསག་པར་བྱ་བའི་ལས་ངོས་བཟུང་བ།

དང་པོ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། སྗེམས་པའི་ལས་དང༌། བསམས་པའི་ལས་སོ། །དང་པོ་

ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། སྗེམས་པ་གང་ཞྗེ་ན། སྗེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་པ་

ཡིད་ཀྱི་ལས་ཏྗེ། དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་སྗེམས་

འཇུག་པར་བྱྗེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་དང་མཚུངས་པར་

ལྡན་པའི་སྗེམས་ཡུལ་རྣམས་ལ་གཡོ་ཞིང་སྐུལ་བར་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་བྱུང་ཡིད་ཀྱི་
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ལས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྗེམས་པ་དྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ཏྗེ། 

མཛོད་ལས། ལས་ནི་སྗེམས་པ་དང་དྗེས་བྱས། །སྗེམས་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡིན་

ཏྗེ། །དྗེས་བསྐྗེད་ལུས་དང་ངག་གི་ལས། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ལུས་ངག་གི་

ལས་ལ་རིག་བྱྗེད་དང་རིག་བྱྗེད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་སུ་བྱས་ནས་གཟུགས་ཅན་ཁོ་

ནར་བྱྗེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན་གིས་བཀག་ནས། ལུས་

ངག་གི་རིག་བྱྗེད་དང་མཉམ་དུ་འཇུག་པའི་སྗེམས་པ་ལ་བཞྗེད་པས་ལས་གཉིས་ཀ་

སྗེམས་པར་བཤད་དོ། །སྤིར་ལས་ལ་དགྗེ་མི་དགྗེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ཡོད་ཀྱང༌། 

འདིར་ནི་དང་པོ་གཉིས་སོ། །དགྗེ་བའི་ལས་ལ་ཡང་ཟག་བཅས་ཟག་མྗེད་གཉིས་

ལས། འདིར་ཟག་བཅས་དང་དྗེ་ལ་ཡང་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དང་སོ་སོ་སྐྗེ་

བོའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་གཉིས་ལས་འདིར་ཕི་མའོ། །དྗེ་ལ་མི་དགྗེ་བའི་ལས་ནི་བསོད་

ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཡིན་ལ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་ནི་འདོད་པ་ཁམས་ཀྱིས་

བསྡུས་པའི་དགྗེ་བའི་ལས་སོ། །མི་གཡོ་བའི་ལས་ནི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྗེད་

ཀྱི་སས་བསྡུས་པའི་དགྗེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་

ལས། བསོད་ནམས་འདོད་ཁམས་དགྗེ་བའི་ལས། །མི་གཡོ་གོང་མ་ལས་སྐྗེས་

པའི། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ཅིའི་ཕིར་མི་གཡོ་བའི་ལས་ཞྗེས་བྱ་ཞྗེ་ན། ཇི་ལྟར་འདོད་

པ་ཁམས་ན་ལྷའི་རྗེན་ལ་སྨིན་རྒྱུའི་ལས་ཁ་ཅིག་མི་དང་དུད་འགྲོ་དང་ཡི་དྭགས་ཀྱི་

རྗེན་ལ་སྨིན་པ་ནི་འབས་བུ་གཡོ་བ་ཡིན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཁམས་གོང་མར་ས་གཞན་དུ་

སྨིན་རྒྱུའི་ལས། ས་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་མི་སྨིན་པས་མི་གཡོ་བ་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། མཛོད་
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ལས། གང་ཕིར་ས་ནི་དྗེ་དག་ཏུ། །ལས་རྣམས་སྨིན་ཕིར་མི་གཡོའི་ཕིར། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།

དེ་ཇི་ལྟར་གསོག་པའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་དྗེ་གསོག་པའི་ཚུལ་ནི། སྤིར་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་དགྗེ་བའི་ལས་

བསྐྗེད་ཅིང་གསོག་པ་ཡོད་ལ། མི་དགྗེ་བའི་ལས་ཀྱང་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འོང་

གིས་གསོག་པ་ཡོད་ཀྱང༌། ངན་འགྲོ་དང་བདྗེ་འགྲོའི་འཁོར་བར་འཕྗེན་པའི་ལས་ནི་

འཕགས་པས་གསོག་པ་མི་སིད་དྗེ། དབུ་མ་ར་བ་ལས། འཁོར་བའི་ར་བ་འདུ་བྱྗེད་

དྗེ། །དྗེ་ཕིར་མཁས་རྣམས་འདུ་མི་བྱྗེད། །དྗེ་ཕིར་མི་མཁས་བྱྗེད་པོ་ཡིན། །མཁས་

མིན་དྗེ་ཉིད་མཐོང་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན་གིས་

ཀྱང༌། བདྗེན་པ་མཐོང་ལ་འཕྗེན་པ་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་ཇི་

སིད་དུ་རང་ཉིད་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་དབང་དུ་འགྲོ་བ་དྗེ་སིད་དུ་འཕྗེན་

བྱྗེད་ཀྱི་ལས་གསོག་ལ། བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ནས་ནི་

ལས་ཉོན་གི་དབང་གིས་འཁོར་བར་སྐྗེ་བ་ཡོད་ཀྱང་འཕྗེན་བྱྗེད་ཀྱི་ལས་གསར་དུ་མི་

གསོག་སྟྗེ། མི་སྟོབས་ལྡན་གིས་སྟོབས་ཆུང་ངུ་བརྡུང་བ་ལྟར། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་

འོང་གིས་ཀྱང་བདག་འཛིན་དང་དུ་མི་ལྗེན་ཅིང༌། སོང་བར་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་ས་

ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་འཁོར་བར་འཕྗེན་པར་བྱྗེད་པའི་ལས་གསོག་

པ་པོ་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆྗེན་པོ་ལ་གནས་པ་མན་ཆོད་ཀྱི་སོ་སོ་

སྐྗེ་བོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དྗེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དང་འཇིག་ལྟའི་གཞན་

དབང་དུ་གྱུར་པ་དྗེས་སྒོ་གསུམ་པོས་སོག་གཅོད་སོགས་མི་དགྗེ་བ་མངོན་པར་འདུ་
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བྱྗེད་ན་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་གསོག་ལ། འདོད་ཁམས་ཀྱི་དགྗེ་བ་སྦྱིན་པ་

གཏོང་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་སོགས་འདུ་བྱྗེད་ན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་དང་། 

བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྗེད་པའི་སས་བསྡུས་པའི་ཞི་གནས་སོགས་བསྒོམ་ན་

མི་གཡོ་བའི་ལས་གསོག་པ་ཡིན་ནོ།།

འོ་ན་སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་བལྟས་ནས་ཐར་པ་

འདོད་པའི་འདུན་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ་དགྗེ་བའི་ལས་དུ་མ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཤྗེས་རབ་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྗེམས་པ་དགྗེ་བའི་ལས་རྣམས་འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་

ཡིན་ནམ་མིན་ཞྗེ་ན། སྤིར་ཚོགས་ལམ་པ་དང་སྦྱོར་ལམ་པས་འཕྗེན་བྱྗེད་ཀྱི་ལས་

རང་དགའ་བ་གསོག་པ་ཡོད་ཀྱང༌། བསམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་དང་

བདག་མྗེད་པ་ལ་དཔྱོད་པའི་ཤྗེས་རབ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་དགྗེ་བའི་ལས་རྣམས་

ནི་སིད་པ་ཕི་མ་ལ་སྗེད་པའི་གཉྗེན་པོའི་ཕོགས་ཡིན་ཅིང༌། འཁོར་བའི་ར་བ་བདག་

འཛིན་དང་དམིགས་རྣམ་འགལ་བར་འཇུག་པས་འཕྗེན་བྱྗེད་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྗེན་པ་

རང་དགའ་བ་དངོས་མ་ཡིན་ཀྱང༌། ཡང་སིད་ཕི་མ་བསྐྗེད་པའི་ཀུན་འབྱུང་དངོས་དང་

རྗེས་སུ་མཐུན་པས་ཀུན་འབྱུང་གིས་བསྡུས་པར་བཞག་གོ །དྗེ་ལྟར་ཡང༌གཏན་ལ་

དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། འཇིག་རྗེན་པའི་ཆོས་གང་དག་ཡང་འབྱུང་བའི་སྗེད་པ་སུན་

འབྱིན་ཞིང་དྗེ་ལ་མི་ཕོགས་བར་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་

དྗེ་དག་ཅིའི་ཕིར་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྗེན་པས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་དག་ནི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀྱིས་ཡང་འབྱུང་བའི་སིད་པ་ལ་མི་ཕོགས་པ་ཡིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཡང་འབྱུང་
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བའི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས་ལྗེགས་པར་སྤད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན་

པས་དྗེའི་ཕིར་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྗེན་པས་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་ལྗེགས་པར་བསམས་ནས། དྗེ་ལས་ཡིད་

འབྱུང་བའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་དགྗེ་བའི་ལས་འཇིག་རྗེན་ལས་

འདས་པའི་ལམ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་རྗེས་མཐུན་པར་གསུངས་པས། 

བསམ་པ་འདི་དང་བདག་མྗེད་པའི་ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་པ་ལ་འབད་དགོས་སོ། །དྗེ་ལྟར་

ན་འཁོར་བ་ལ་རྣམ་གྲངས་དུ་མར་ཉྗེས་དམིགས་སུ་བརགས་ཏྗེ་བསྒོམས་པས་འཁོར་

བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་སྗེད་པ་སུན་འབྱིན་པའི་གཉྗེན་པོ་ཡང་མ་རྗེད། བདག་མྗེད་པའི་

དོན་ལ་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡང་མ་དཔྱད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་གཉིས་ལ་གོམས་པར་བྱྗེད་པ་དང་བལ་བའི་དགྗེ་སྦྱོར་རྣམས་ནི། ཞིང་གི་

མཐུ་ལ་བརྗེན་པ་འགའ་རྗེ་མ་གཏོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་རང་དགའ་བར་འགྲོ་བས་

འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡིན་ནོ།།

ལས་གསོག་པ་དྗེ་ཡང་གཉིས་ཏྗེ། ཚོར་བ་བདྗེ་བའི་དོན་དུ་གསོག་པ་དང༌། 

ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཀྱི་ཕིར་གསོག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏྗེ། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སྤད་པ་

ལས་བྱུང་བའི་བདྗེ་བ་དང་། ཁ་ཕིར་བལྟའི་བདྗེ་བ་དྗེ་ལ་ཆགས་པ་ལོག་ནས་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ལས་སྐྗེས་པའི་ཚོར་བའི་བདྗེ་བའི་དོན་དུ་ལས་གསོག་པའོ། །དྗེ་ལ་དང་པོ་ལ་

གཉིས་ལས། གཙོ་བོར་མ་ཤི་ཙམ་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་ཚེ་འདིའི་བདྗེ་བའི་ཕིར་དུ་དམིགས་

ན་ནི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་གསོག་ལ། འཇིག་རྗེན་ཕི་མའི་འདོད་པའི་བདྗེ་
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བ་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་ན་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་གསོག་གོ །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས་

སྐྗེས་པའི་ཚོར་བའི་བདྗེ་བ་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་ན་ནི། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་

མན་ཆད་ནས་དང་པོའི་བར་དུ་སྐྗེ་བའི་མི་གཡོ་བའི་ལས་གསོག་ལ། འདོད་པ་ལ་

ཡང་ཆགས་པ་ལོག་ཅིང་ཚོར་བ་བདྗེ་བས་ཀྱང་ཡིད་སུན་ནས་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་

པའི་དོན་དུ་ལས་འདུ་བྱྗེད་ན་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནས་སིད་རྗེའི་བར་དུ་སྐྗེ་བའི་

མི་གཡོ་བའི་ལས་གསོག་སྟྗེ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་

རིགས་པས་སིད་པ་མཐའ་དག་ལ་ཞྗེན་པ་ལོག་ནས་ཐར་པའི་ཕིར་དུ་སྒོ་གསུམ་དགྗེ་

བ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་ན་འཁོར་བ་ལ་ཇྗེ་རིང་དང་ཐར་པ་ལ་ཇྗེ་ཉྗེར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ།།

འཆི་འཕོ་བ་དང༌ཉིང་མཚམས་སྦོར་ཚུལ།

གསུམ་པ་འཆི་འཕོ་བ་དང༌ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་ཚུལ་ལ་ལྔ། འཆི་བའི་རྐྗེན། འཆི་

བའི་སྗེམས། དོད་གང་ནས་སྡུད་པ། ཤི་ནས་བར་དོ་འགྲུབ་ལུགས། དྗེ་ནས་སྐྗེ་སིད་

དུ་སྐྗེ་བ་ལྗེན་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། ཚེ་ཟད་པས་འཆི་བ་ནི། སྔོན་གི་ལས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་འཕངས་པའི་ཚེ་

ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་འཆི་བ་སྟྗེ་དུས་ལ་བབ་ནས་འཆི་བའོ། །བསོད་ནམས་ཟད་ནས་

འཆི་བ་ནི། ཡོ་བྱད་མྗེད་ནས་འཆི་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡ༌ང་བ་མ་སངས་པས་འཆི་བ་ནི། ཚེ་

མ་ཟད་པར་འཆི་བའི་རྒྱུ་རྐྗེན་དགུ་མདོ་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཁ་ཟས་ཚོད་མི་

ཟིན་པར་ཟ་བ་དང༌། མི་འཕྲོད་པ་ཟ་བ་དང༌། སྔ་མ་མ་ཞུ་བར་ཟ་བ་དང༌། མ་ཞུ་བ་ལྟོར་

བསགས་པ་འབྱིན་པར་མི་བྱྗེད་པ་དང༌། སྨིན་པ་བསྒགས་པ་དང༌། སྨན་སོ་སོར་མི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བསྟྗེན་པ་དང༌། གོམས་པ་དང་མ་གོམས་པ་མི་ཤྗེས་པ་དང༌། དུས་མ་ཡིན་པར་འགྲོ་

བ་དང༌། མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའོ།།

གཉིས་པ་འཆི་བའི་སྗེམས་ནི་གསུམ་ལས། དགྗེ་བའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པར་

འཆི་བ་ནི། རང་གིས་དན་པའམ་གཞན་གིས་དན་དུ་བཅུག་པ་ཡང་རུང་སྟྗེ། དད་པ་

ལ་སོགས་པའི་དགྗེ་བའི་ཆོས་འདུ་ཤྗེས་རགས་པ་འབྱུང་བའི་བར་དུ་སྗེམས་ལ་ཀུན་

ཏུ་སྤོད་པའོ། །དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བ་བྱྗེད་པའི་གང་ཟག་འཆི་བ་ནི། རང་གིས་དན་

པའམ་གཞན་གིས་དན་པར་བྱྗེད་ཀྱང་རུང་སྟྗེ། སྔོན་གང་ལན་མང་དུ་གོམས་པར་

བྱས་པ་དྗེ་ཆྗེས་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེས་སྗེམས་དྗེ་ལ་གཞོལ་བར་

འགྱུར་ལ་གཞན་ནི་བརྗེད་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་ཀ་ལ་མཚུངས་པར་གོམས་ན་ནི་

དང་པོར་གང་དན་པ་དྗེ་ལས་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ་སྗེམས་གཞན་དུ་མི་འཇུག་

གོ། །དགྗེ་བ་བྱྗེད་པ་ནི། མུན་ཁོད་ནས་སྣང་བར་འགྲོ་བ་དང་འད་ལ། འཆི་བའི་དུས་

ན་དྗེ་ལ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་མི་སྡུག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྣ་ཚོགས་

འབྱུང་བ་དང༌། བདྗེ་བར་འཆི་བར་འགྱུར་ཏྗེ། འཆི་ཁར་དྗེའི་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་

ཚོར་བ་དག་པོ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ལས་ལྗེགས་པར་བྱྗེད་བྱྗེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི་གནད་

གཅོད་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ།།

མི་དགྗེ་བའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པར་འཆི་བ་ནི། རང་གིས་དན་པའམ་གཞན་གིས་

དན་དུ་བཅུག་ཀྱང་རུང་སྟྗེ། ཆགས་སོགས་ཀྱི་མི་དགྗེ་བ་དན་པ་རྣམས་འདུ་ཤྗེས་

རགས་པ་རྒྱུ་བའི་བར་དུ་འབྱུང་ཞིང༌། འཆི་ཁར་དྗེའི་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་

དག་པོ་མོང་བ་དང་མི་དགྗེ་བའི་ལས་བྱྗེད་བྱྗེད་པ་འཆི་བའི་ཚེ་ནི། མི་དགྗེ་བ་སྔར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་འབས་བུའི་སྔ་ལྟས་རྣམས་འདིར་མོང་སྟྗེ། རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་

གཟུགས་མི་སྡུག་པ་དུ་མ་དྗེ་ལ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། སྣང་བ་ནས་མུན་ཁོད་དུ་འགྲོ་བ་

དང་འདའོ། །མི་དགྗེ་བ་ཆྗེན་པོ་བྱྗེད་པ་རྣམས་ནི། མཚན་མ་མི་སྡུག་པ་དྗེ་དག་མཐོང་

བས་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ཞིང་སྤུ་ཟིང་ཞྗེས་བྱྗེད་པ་དང༌། རྐང་ལག་གཡོབ་པ་

དང་བཤང་གཅི་འབྱུང་བ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་རོབ་པ་དང་མིག་ལྡོག་པ་དང་ཁ་ནས་

དབུ་བ་འབྱུང་བ་དང་དྗེ་འད་བ་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །གལ་ཏྗེ་མི་དགྗེ་བ་འབིང་བྱྗེད་པ་

ཡིན་ན་དྗེ་དག་ལས་ཁ་ཅིག་འབྱུང་ལ། ཁ་ཅིག་མི་འབྱུང་བས་རོགས་པར་མི་འབྱུང་

ངོ་། །ལས་ཉྗེས་པ་བྱྗེད་པ་རྣམས་ལ་གནད་གཅོད་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆྗེའོ། །གནད་

གཅོད་ནི་ལྷ་དང་དམལ་བ་མ་གཏོགས་པའི་སྐྗེ་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་དོ། །ཐམས་

ཅད་ཀྱང་འཆི་བའི་ཚེ་ན་འདུ་ཤྗེས་མི་གསལ་བ་ལ་མ་སྗེབ་པའི་བར་དུ་ཡུན་རིང་མོ་

ནས་གོམས་པའི་བདག་ལ་ཆགས་པ་འབྱུང་ངོ་། །དྗེའི་འོག་ཏུ་བདག་ལ་ཆགས་པའི་

དབང་གིས་བདག་ནི་མྗེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་ལུས་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་

ནི་བར་དོ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུའོ། །དྗེ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འོང་ལ་ཡང་བདག་ལ་

ཆགས་པ་འབྱུང་མོད་ཀྱི། ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་བརགས་ནས་སོང་གི་དང་དུ་མི་ལྗེན་ཏྗེ། 

དཔྗེར་ན་མི་སྟོབས་ལྡན་གིས་སྟོབས་ཆུང་ངུ་བརྡུང་བ་དང་འདའོ། །ཕིར་མི་འོང་

རྣམས་ལ་ནི་བདག་ལ་ཆགས་པ་དྗེ་མི་འབྱུང་ངོ་།།

ལུང་མ་བསྟན་གི་སྗེམས་དང་ལྡན་པར་འཆི་བ་ནི། དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བ་བྱྗེད་

བྱྗེད་པའམ་དྗེ་མ་བྱས་ཀྱང་རུང་སྟྗེ། རང་གིས་དྗེ་གཉིས་མ་དན་ལ་གཞན་གིས་ཀྱང་

དན་པར་མ་བྱས་པའོ། །དྗེ་ནི་འཆི་བའི་ཚེ་བདྗེ་སྡུག་གཉིས་ཀ་དང་མི་ལྡན་ནོ། །དགྗེ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བའི་སྗེམས་ཀྱིས་འཆི་བ་ནི་འདུ་ཤྗེས་རགས་པ་ཡོད་པའི་བར་ལ་ཡིན་གི། འདུ་

ཤྗེས་ཆ་ཕྲ་མོ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ནི་དགྗེ་བའི་སྗེམས་ལྡོག་ཅིང་ལུང་མ་བསྟན་གི་སྗེམས་སུ་

འགྱུར་ཏྗེ། དྗེས་དྗེའི་ཚེ་སྔོན་གོམས་པར་བྱས་པའི་དགྗེ་བ་ལ་ཡང་བརལ་བར་མི་

ནུས་ལ། གཞན་གིས་ཀྱང་དན་པར་བྱྗེད་མི་ནུས་སོ། །མི་དགྗེ་བ་ལ་ཡང་དྗེ་དང་འད་

བས་འདུ་ཤྗེས་ཕྲ་མོ་རྒྱུ་བ་ན་འཆི་སྗེམས་ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསྟན་ནོ། །མཛོད་

འགྲྗེལ་ལས། དགྗེ་མི་དགྗེའི་སྗེམས་ནི་རྣམ་པ་གསལ་བས་འཆི་སྗེམས་འཆད་པར་

འགྱུར་བ་དང་མི་མཐུན་པར་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་དོད་གང་ནས་སྡུད་པ་ནི། མི་དགྗེ་བ་བྱྗེད་བྱྗེད་པ་ནི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱིས་

རོ་སྟོད་ནས་ལུས་འདོར་བར་བྱྗེད་དྗེ། དང་པོར་རོ་སྟོད་གྲང་མོར་འགྱུར་ཏྗེ་སིང་ག་ལ་

ཐུག་པའི་བར་དུ་འདོར་ལ། དགྗེ་བ་བྱྗེད་བྱྗེད་པ་ནི་སྨད་ནས་འདོར་ཞིང་གྲང་བར་

འགྱུར་ཏྗེ། གཉིས་ཀ་ཡང་སིང་ག་ནས་རྣམ་ཤྗེས་འཕོའོ། །དང་པོ་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་

སུ་རྣམ་ཤྗེས་གང་ཞུགས་པ་དྗེ་ལུས་ཀྱི་སིང་གར་འགྱུར་ཞིང༌། ཐ་མར་ཕོགས་གང་

ནས་འཕོ་བ་དྗེ་ཉིད་དུ་ཐོག་མར་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ན་ལུས་ཀྱི་དོད་ཐོག་མར་

སྟོད་ནས་སིང་གའམ་སྨད་ནས་སིང་གར་བསྡུས་ནས། དྗེ་ནས་སྨད་དམ་སྟོད་ནས་དྗེ་

བར་དུ་སྡུད་པ་ནི་མ་གསུངས་ཀྱང་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

བཞི་པ་ཤི་ནས་བར་དོ་འགྲུབ་ལུགས་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྣམ་ཤྗེས་གང་

ནས་འཕོས་པའི་ཕོགས་དྗེ་ནས་བར་མ་ཆད་པར་སང་མདའི་མཐོ་དམན་བཞིན་དུ་ཤི་

བ་དང་བར་དོ་འགྲུབ་སྟྗེ། རྒྱུ་ནི་ལུས་ལ་ཆགས་པ་སྐྗེས་པ་དང་སྔོན་སྤོས་པ་ལ་དགའ་

བས་ཡོངས་སུ་བསྒོས་པ་དང༌། དགྗེ་མི་དགྗེ་གང་རུང་གི་ལས་ཏྗེ་གཉིས་པོ་དྗེ་ལ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བརྗེན་ནས་སོ། །བར་དོ་དྗེ་ཡང་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཚང་བ། འགྲོ་བ་

གང་དུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་དྗེའི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན། སྐྗེ་བ་མ་བངས་ཀྱི་བར་དུ་མིག་ནི་

ལྷའི་མིག་ལྟར་ཐོགས་པ་མྗེད་ཅིང་། ལུས་ཀྱང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་བཞིན་དུ་ཐོགས་

པ་མྗེད་དོ། །མཛོད་ལས་ཀྱང༌། སྔོན་དུས་སིད་འབྱུང་ཤ་ཚུགས་ཅན། །དྗེ་ནི་འཆི་བའི་

སྔོན་རོལ་ཏྗེ། །སྐྗེ་བའི་སྐད་ཅིག་ཕན་ཆད་དོ། །རིས་མཐུན་ལྷ་མིག་དག་པས་

མཐོང༌། །ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན། །དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཐོགས་མྗེད་

ལྡན། །མི་ལྡོག་དྗེ་ནི་དི་ཟ་འོ། །ཞྗེས་བར་དོ་རིས་མཐུན་དང་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ལྷའི་མིག་སྐོན་དང་བལ་བས་མཐོང་ལ། འགྲོ་བ་གང་ཡིན་པའི་བར་དོ་གྲུབ་ན། 

དྗེ་ནས་སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་བཟོག་ཏུ་མྗེད་པར་གསུངས་མོད། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ལྡོག་

པ་ཡང་བཤད་དོ། །སྔོན་དུས་ཀྱི་སིད་པ་ནི། སིད་པ་བཞི་སྟྗེ། ཤི་ནས་སྐྗེ་བ་མ་བངས་

བར་ནི་བར་སིད་དང༌། སྐྗེ་བ་བངས་པའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ནི་སྐྗེ་སིད་དང༌། དྗེའི་སྐད་

ཅིག་མ་གཉིས་པ་ནས་འཆི་སིད་སྐད་ཅིག་མ་ཐ་མའི་སྔོན་རོལ་ནི་སྔོན་དུས་ཀྱི་སིད་

པ་དང༌། འཆི་བའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ནི་འཆི་སིད་དུ་མཛོད་ལས་གསུངས་པས། ད་

གཟོད་སྐྗེ་བ་བངས་པའི་དུས་ཀྱི་འཆི་སིད་ལ་བལྟོས་པའི་སྔོན་རོལ་ཡིན་པ་ལ། དྗེ་ལ་

འཁྲུལ་ནས་སྐྗེ་བ་སྔ་མའི་ལུས་དབྱིབས་ཅན་དུ་འདོད་པ་དང༌། ཡང་ཕི་མའི་ལུས་

དབྱིབས་སུ་བཤད་པ་ཡང་མཐོང་ནས་ཞག་ཕྗེད་དང་བཞི་སྐྗེ་བ་སྔ་མ་དང་ཕྗེད་དང་

བཞི་ཕི་མའི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འདོད་པ་ནི་ཁུངས་རྣམ་དག་གང་ཡང་མྗེད་པས་

སྒོ་བཏགས་ཁོ་ནའོ། །རྣམ་ཤྗེས་མི་གནས་པས་སྔོན་གི་ལུས་ལ་འདོད་པ་མི་འབྱུང་

བར་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་སར་གསུངས་པས། སྔོན་གི་ལུས་མཐོང་ནས་ཡིད་མི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བདྗེ་སྐྗེ་བར་འདོད་པ་ཡང་སྒོ་བཏགས་སོ།།

མི་དགྗེ་བ་བྱྗེད་པའི་བར་སིད་ནི། ཕར་བ་ནག་པོའམ་མཚན་མོ་མུན་ནག་ཏུ་

སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །དགྗེ་བ་བྱྗེད་པའི་བར་སིད་ནི། སྣམ་བུ་དཀར་པོའམ་ཟ་བའི་འོད་

དང་བཅས་པའི་མཚན་མོའི་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །རང་དང་རིགས་མཐུན་གི་བར་དོ་དང་

དྗེ་དག་དང་རང་གི་སྐྗེ་གནས་ཀྱང་མཐོང་ངོ་། །མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། དམལ་བའི་

བར་དོ་ནི་སོང་དུམ་ཚིག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དུད་འགྲོའི་བར་དོ་ནི་དུ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡི་

དྭགས་ཀྱི་བར་དོ་ནི་ཆུ་ལྟ་བུ་དང༌། འདོད་པའི་ལྷ་དང་མིའི་བར་དོ་ནི་གསྗེར་ལྟ་བུ་

དང༌། གཟུགས་ཁམས་པའི་བར་དོ་ནི་དཀར་པོར་གསུངས་ཏྗེ་ཁ་དོག་གི་ཁྱད་པར་

རོ། །གཟུགས་མྗེད་ནས་ཁམས་འོག་མ་གཉིས་སུ་སྐྗེ་ན་བར་དོ་ཡོད་ལ། དྗེ་གཉིས་

ནས་གཟུགས་མྗེད་དུ་སྐྗེ་ན་གང་དུ་ཤི་བ་དྗེར་གཟུགས་མྗེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་ཀྱི་

བར་དོ་མྗེད་དོ། །གཞུང་ཁུངས་མ་རྣམས་ནས་བར་དོ་མྗེད་པའི་དམིགས་བསལ་འདི་

ལས་མ་བཤད་པས། ཡར་དང་མར་གི་མཚམས་མྗེད་ལ་བར་དོ་མྗེད་པར་འདོད་པ་

ཡང་མི་རིགས་སོ། །ལྷའི་བར་དོ་ནི་གྗེན་དུའོ། །མིའི་བར་དོ་ནི་ཐད་ཀར་འགྲོའ།ོ །ཉྗེས་

པའི་ལས་བྱྗེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་དོ་ནི་མིག་ཐུར་དུ་བྱས་ཏྗེ་སྤིའུ་ཚུགས་སུ་འགྲོ་བར་

གསུངས་ཏྗེ། ངན་སོང་གསུམ་ག་ལ་དགོངས་པ་འདའོ། །མཛོད་འགྲྗེལ་ལས། མི་དང་

ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགྲོ་གསུམ་རང་རང་ཇི་འད་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་འགྲོ་བར་བཤད་

དོ། །ཚེ་ཚད་ནི་སྐྗེ་བའི་རྐྗེན་མ་རྗེད་ན། རྗེ་ལྟར་ཐོགས་ནའང་ཞག་བདུན་དུ་གནས་

སོ། །རྐྗེན་རྗེད་ན་ནི་ངྗེས་པ་མྗེད་དོ། །མ་རྗེད་ན་ཡང་ལུས་བརྗེས་ནས་ཞག་བདུན་

ཕྲག་བདུན་ཚུན་ཆད་དུ་གནས་ཀྱི། དྗེ་ཚུན་ཆད་དུ་ངྗེས་པར་སྐྗེ་བའི་རྐྗེན་རྗེད་པས་དྗེ་
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ཕན་ཆད་མི་གནས་སོ། །གཞུང་ཁུངས་མ་གང་ནས་ཀྱང་དྗེ་ལས་རིང་བ་མ་བཤད་

པས། དྗེ་ལས་རིང་བ་གནས་པར་འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་སོ། །ལྷའི་བར་དོ་ལྟ་བུ་དྗེ་

ཞག་བདུན་གིས་ཤི་འཕོས་ནས་ལྷའི་བར་དོ་དྗེའམ། ཡང་ན་མི་ལ་སོགས་པའི་བར་

དོ་འགྲུབ་སྟྗེ། ལས་གཞན་གི་བྱ་བ་འགྱུར་བས་བར་དོའི་ས་བོན་འགྱུར་བར་བྱྗེད་པའི་

ཕིར་རོ། །གཞན་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རོ།།

ལྔ་པ་དྗེ་ནས་སྐྗེ་སིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་ཚུལ་ནི། མངལ་དུ་སྐྗེ་བ་ཡིན་ན་ནི་

བར་སིད་དྗེས་སྐྗེ་བའི་གནས་སུ་རང་དང་རིགས་མཐུན་པའི་སྗེམས་ཅན་མཐོང་ནས་

དྗེ་དག་ལ་ལྟ་བ་དང་རྗེ་བ་སོགས་བྱ་བར་འདོད་ནས་སྐྗེ་བའི་གནས་སུ་འགྲོ་འདོད་

པར་འགྱུར་ལ། ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མཐོང་བ་སྐྗེ་སྟྗེ། དྗེའི་ཚེ་ཕ་མ་

གཉིས་ཉལ་པོ་བྱྗེད་པ་མྗེད་བཞིན་དུ་ཉལ་པོ་བྱྗེད་པ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་མཐོང་སྟྗེ། དྗེ་ལ་

ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ཡང་མོར་སྐྗེ་ན་བུད་མྗེད་དང་འབལ་བར་འདོད་ཅིང་སྐྗེས་

པ་ལ་ཆགས་ཏྗེ་ཉལ་བར་འདོད་དོ། །ཕོར་སྐྗེ་ན་ནི་སྐྗེས་པ་དང་འབལ་འདོད་ཅིང་བུད་

མྗེད་ལ་ཆགས་ནས་ཉལ་བར་འདོད་དོ། །དྗེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་སར་ནི་

ཕ༌མ༌དངོས་མཐོང་བ་མིན་པར་ཁུ་ཁག་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཉལ་པོ་བྱྗེད་པར་མཐོང་བར་

བཤད་དོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་འདོད་པ་སྐྗེས་ནས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཉྗེ་བར་ཕོགས་པ་དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་

སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་དྗེའི་ཡན་ལག་གཞན་གང་ཡང་མི་སྣང་བར་ཕོ་མོའི་མཚན་མ་

གཉིས་ཙམ་ཞིག་མཐོང་ངོ་། །དྗེ་ལ་ཁོས་ནས་བར་སིད་དྗེ་འཆི་འཕོ་ཞིང་སྐྗེའོ། །དྗེ་

ཡང་ཕ་མ་གཉིས་ཆགས་པར་གྱུར་ཏྗེ་འདོད་ཆགས་དག་པོའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན་

མཇུག་ཁོ་ནར་ཁུ་བ་བསྐ་བ་འབྱུང་ལ། དྗེའི་རྗེས་ལ་གཉིས་ཀ་ལས་ཁུ་ཁག་གི་ཐིགས་
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པ་གཉིས་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་སྟྗེ། དྗེ་གཉིས་མའི་སྐྗེ་གནས་སུ་འདྗེས་ནས། 

དཔྗེར་ན་འོ་མ་བསྐོལ་བ་གྲངས་པའི་སྤིས་མ་བཞིན་དུ། ཆགས་པར་གྱུར་པ་དྗེ་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་བར་སིད་དྗེ་འགག་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་འགགས་པ་དང་དུས་གཅིག་ཏུ་

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའི་མཐུས་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པོའི་འབྱུང་བ་ཆྗེན་

པོ་ཆ་ཕྲ་བ་དང་འདྗེས་པ་དྗེ་དང་མཐུན་པའི་ཁུ་ཁག་འདུས་པ་དབང་པོ་དང་བཅས་པ་

གཞན་འབྱུང་སྟྗེ། དྗེའི་དུས་སུ་རྣམ་ཤྗེས་ཞུགས་པ་ནི་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཞྗེས་

བྱའོ། །ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལྗེན་པ་རྣམས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱིས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་

བར་འདོད་དོ།།

དྗེ་ལ་བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་རིགས་དམའ་བར་སྐྗེ་སྟྗེ། འཕོ་བ་

དང་འཇུག་པའི་ཚེ་ཀུ་ཅོའི་སྒ་དང་འདམ་བུ་དང་ནགས་ཐིབས་པོ་ལ་སོགས་པའི་ནང་

དུ་འགྲོ་བའི་སྣང་བ་འབྱུང་ལ། ལྗེགས་པའི་ལས་བྱྗེད་བྱྗེད་པ་ཞིག་ན་རིགས་མཐོན་

པོར་སྐྗེ་སྟྗེ། ཞི་བ་དང་སན་པའི་སྒ་འབྱུང་ཞིང་ཁང་བཟང་དང་གཞལ་མྗེད་ཁང་ལ་

སོགས་པའི་གནས་སུ་འགྲོ་བའི་སྣང་བ་འབྱུང་ངོ་།།

མངལ་ན་གནས་པ་དྗེ་ཡང་ཞག་བདུན་ཕྲག་སོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མངལ་དུ་ཡན་ལག་

དང་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ནས་ཞག་བཞི་ལོན་ནས་བཙའ་

སྟྗེ། མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། དྗེ་ན་ཟ་བ་དགུའམ་དྗེ་ལས་འདས་ན་ཤིན་ཏུ་རོགས་

པར་འགྱུར་རོ། །ཟ་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་ནི་རོགས་མོད་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་རོགས་པ་མིན་ནོ། །ཟ་

བ་དྲུག་གམ་བདུན་གིས་ནི་མི་རོགས་ཏྗེ་ཡན་ལག་མ༌ཚང་བར་ཡང་འགྱུར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་དག་རྒྱས་པར་མངལ་འཇུག་ལས་ཤྗེས་པར་
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བྱའོ། །སྐྗེ་གནས་སུ་འགྲོ་འདོད་མྗེད་ན་མི་འགྲོ་ལ་མ་སོང་ན་དྗེར་མི་སྐྗེ་བས་དམལ་

བར་སྐྗེ་བའི་ལས་བྱས་ཤིང་བསགས་པ། ལུག་གསོད་པའམ་བྱ་པའམ་ཕག་འཚོང་

ལ་སོགས་པའི་སོམ་མིན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བར་སིད་ན་སྐྗེ་གནས་སུ་ལུག་ལ་སོགས་པ་

དྗེ་དག་རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་མཐོང་ནས་སྔོན་གོམས་པའི་དགའ་བས་དྗེར་རྒྱུག་གོ །དྗེ་

ནས་སྐྗེ་གནས་ཀྱི་གཟུགས་དྗེ་ལ་ཁོས་ནས་བར་སིད་འགག་ཅིང་སྐྗེ་སིད་དུ་སྐྗེ་སྟྗེ། 

དྗེ་བཞིན་དུ་དམལ་བ་དང་འད་བའི་ཡི་དྭགས་ལྦ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པར་སྐྗེ་བ་ཡང་དྗེ་

དང་འདའོ། །དུད་འགྲོ་དང་ཡི་དྭགས་དང་མི་དང་འདོད་པ་ན་སྤོད་པ་དང་གཟུགས་ན་

སྤོད་པའི་ལྷའི་རིས་རྣམས་སུ་སྐྗེ༌ན་ནི། སྐྗེ་བའི་གནས་སུ་རང་དང་རིགས་མཐུན་པ་

དགའ་བར་འགྱུར་བའི་སྗེམས་ཅན་མཐོང་ཞིང༌། དྗེ་ནས་དྗེར་དགའ་བ་དང་འདོད་པ་

བསྐྗེད་དྗེ་སོང་བ་དང་སྐྗེ་བའི་གནས་ལ་ཁོས་ནས་བར་སིད་འགག་ཅིང༌། སྐྗེ་སིད་དུ་

སྐྗེ་བར་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་སར་གསུངས་ཏྗེ། སོམ་མིན་ཅན་བྱ་པ་དང་ཕག་འཚོང་

སོགས་མིན་པའི་དམལ་བར་སྐྗེ་ཚུལ་ཡང་འདི་དག་དང་འད་བར་བྱའོ། །མཛོད་དུ། 

དི་དང་གནས་ལ་མངོན་འདོད་གཞན། །ཞྗེས་དོད་གཤྗེར་ལས་སྐྗེ་ན་དི་འདོད་པ་དང༌། 

བརྫུས་ཏྗེ་སྐྗེ་ན་གནས་འདོད་ནས་སྐྗེ་བར་གསུངས་ལ། དྗེ་ཡང་ཚ་དམལ་དུ་སྐྗེ༌ན་དོ་

བ་འདོད་པ་དང༌། གྲང་དམལ་དུ་སྐྗེ་ན་བསིལ་བ་འདོད་ནས་བར་སིད་འགྲོ་བར་

འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །སྒོང་སྐྗེས་ཀྱང་མངལ་སྐྗེས་དང་འད་བར་མཛོད་འགྲྗེལ་

ལས་བཤད་དོ། །འཆི་འཕོ་བ་དང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་ཚུལ་རྣམས་ནི་དམིགས་

བསལ་མྗེད་པ་རྣམས་སའི་དངོས་གཞི་ལྟར་བཤད་པའོ།།

རེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་བསམ་པ།
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གཉིས་པ་རྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསམ་པ་ལ་བཞི། ཡན་ལག་གི་

དབྱྗེ་བ་དང༌། ཡན་ལག་གི་བསྡུ་བ་དང་། ཚེ་དུ་ལ་རོགས་པ་དང༌། དྗེ་དག་གི་དོན་

བསྡུ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

ཡན་ལག་གི་དབྱེ་བ།

དང་པོ་ནི། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལས། མ་རིག་

པ་ནི། མཛོད་ལས། མ་རིག་མི་མཛའ་བརྫུན་སོགས་བཞིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཏྗེ། དྗེ་ཡང་མི་མཛའ་བ་དང་བརྫུན་ནི་མཛའ་བའམ་བདྗེན་པ་བཀག་ཙམ་མམ་དྗེ་

གཉིས་ལས་གཞན་པ་ཙམ་ལ་མི་བྱྗེད་ཀྱི། མཛའ་བ་དང་བདྗེན་ཚིག་གི་འགལ་ཟར་

གྱུར་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་བྱྗེད་པ་ལྟར། མ་རིག་པ་ཡང་གཉྗེན་པོར་གྱུར་པའི་

རིག་པ་བཀག་ཙམ་དང་དྗེ་ལས་གཞན་པ་ཙམ་ལ་མི་བྱྗེད་ཀྱི། རིག་པའི་འགལ་ཟར་

གྱུར་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་སོ། །དྗེ་ལ་འདིར་གཉྗེན་པོ་རིག་པ་ནི་ཡང་དག་པ་གང་

ཟག་གི་བདག་མྗེད་པའི་དོན་རིག་པ་ཡིན་པས་དྗེའི་འགལ་ཟ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་

ཏུ་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟའོ། །ཞྗེས་སོབ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་བཞྗེད་ལ། 

སོབ་དཔོན་ཐོགས་མྗེད་སྐུ་མཆྗེད་ནི། ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པ་

དང་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་ཙམ་གཉིས་ལས་ཕི་མར་བཞྗེད་དྗེ། མདོར་ན་

ལོག་པར་རོག་པ་དང་མ་རོགས་པའི་བོ་གཉིས་ལས་མ་རོགས་པའི་བོའ།ོ །འོན་ཀྱང་

དྗེའི་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་གཉྗེན་པོའི་གཙོ་བོ་ནི་བདག་མྗེད་པ་རོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ལ་

བཞྗེད་པར་འདའོ། །རྨོངས་པ་དྗེ་ལ་ཕྗེ་ན། ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པ་དང༌། དྗེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་གཉིས་ཡོད་དྗེ། དང་པོས་ནི་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བའི་འདུ་བྱྗེད་
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གསོག་ལ། གཉིས་པས་ནི་བདྗེ་འགྲོར་འགྲོ་བའི་འདུ་བྱྗེད་གསོག་པར་ཀུན་ལས་

བཏུས་སུ་གསུངས་སོ།།

འདུ་བྱྗེད་ནི་ལས་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ངན་འགྲོ་འཕྗེན་པའི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་

པའི་ལས་དང༌། བདྗེ་འགྲོ་འཕྗེན་པའི་ལས་སོ། །ཕི་མ་ལའང་གཉིས་ཏྗེ། འདོད་ཁམས་

ཀྱི་བདྗེ་འགྲོ་འཕྗེན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་དང༌། ཁམས་གོང་མའི་བདྗེ་འགྲོ་

འཕྗེན་པའི་མི་གཡོ་བའི་ལས་སོ། །རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ནི། མདོ་ལས། རྣམ་ཤྗེས་

ཚོགས་དྲུག་ལ་གསུངས་ཀྱང༌། འདིར་གཙོ་བོ་ནི་ཀུན་གཞི་ཁས་ལྗེན་པ་རྣམས་ལྟར་

ན་ཀུན་གཞི་ཡིན་ལ། ཁས་མི་ལྗེན་པ་རྣམས་ལྟར་ན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་སོ། །དྗེ་ཡང་

ལས་མི་དགྗེ་བ་ལས་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ལ་རྨོངས་པས་

ནི། མི་དགྗེ་བའི་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་ཅིང་གསོག་ལ། ལས་དྗེའི་བག་ཆགས་

བསྒོས་པའི་ཚེ་འདིའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ནི་རྒྱུའི་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་ལ་

བརྗེན་ནས་མ་འོངས་པ་ན་ངན་འགྲོའི་སྐྗེ་གནས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའི་རྣམ་

ཤྗེས་ནི་འབས་བུའི་དུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་

ན་ཉིད་ལ་རྨོངས་པའི་དབང་གིས། བདྗེ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་སྡུག་བསྔལ་

བ་ལ་དྗེ་ལྟར་མ་ཤྗེས་པར་བདྗེ་བར་བཟུང་བས་བསོད་ནམས་དང་མི་གཡོ་བའི་ལས་

གསོག་པའི་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ནི་རྒྱུ་དུས་དང༌། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་འདོད་པ་དང་

ཁམས་གོང་མའི་བདྗེ་འགྲོར་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའི་རྣམ་ཤྗེས་ནི་འབས་དུས་ཀྱིའོ། །

མིང་དང་གཟུགས་ལ། མིང་ནི་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྗེས་དང་འདུ་བྱྗེད་དང་རྣམ་

པར་ཤྗེས་པ་སྟྗེ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་བཞིའོ། །གཟུགས་ནི་གཟུགས་
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མྗེད་དུ་སྐྗེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་ས་བོན་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་གཟུགས་མྗེད་ལ། དྗེ་ལས་གཞན་

པའི་སྐབས་སུ་ནི་མྗེར་མྗེར་པོ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྦྱར་

རོ། །

སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ནི། མངལ་ལས་སྐྗེ་ན། དང་པོར་རྣམ་ཤྗེས་ཞུགས་པའི་ཁུ་ཁག་

གི་མྗེར་མྗེར་པོ་དང་མིང་རྣམས་འཕྗེལ་བས་མིག་ལ་སོགས་པའི་སྐྗེ་མཆྗེད་བཞི་

གྲུབ་པ་སྟྗེ། ལུས་དང་ཡིད་ཀྱི་སྐྗེ་མཆྗེད་ནི་མྗེར་མྗེར་པོའི་དུས་ནས་ཡོད་དོ། །བརྫུས་

ཏྗེ་སྐྗེ༌ན་ནི་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའི་ཚེ་དབང་པོ་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་འགྲུབ་པས་རིམ་

པ་དྗེ་ལྟ་བུ་མྗེད་ལ། སྒོང་སྐྗེས་དང་དོད་གཤྗེར་སྐྗེས་ལ་ནི་མངལ་མ་གཏོགས་པ་

གཞན་དྗེ་དང་འད་བར་སའི་དངོས་གཞི་ལས་བཤད་དོ། །དྗེ་ལྟར་ན་མིང་གཟུགས་

གྲུབ་པ་ན་ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་འཐོབ་ལ། སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གྲུབ་པ་ན་ལུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྲུབ་

པས་ལོངས་སྤོད་པ་པོར་གྲུབ་པའོ། །སྐྗེ་མཆྗེད་གཟུགས་ཅན་ལྔ་ནི་གཟུགས་མྗེད་ན་

མྗེད་དོ། །

རྗེག་པ་ནི། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་

བར་མ་གསུམ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་སྟྗེ། སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གི་རྐྗེན་གིས་ཞྗེས་གསུངས་

པས་ནི་ཡུལ་དང་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱང་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ།།

ཚོར་བ་ནི། རྗེག་པས་ཡུལ་གསུམ་བཅད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ཚོར་བ་

བདྗེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གསུམ་སྐྗེས་པའོ། །

སྗེད་པ་ནི། ཚོར་བ་བདྗེ་བ་ལ་མི་འབལ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་འབལ་བར་སྗེད་

པའོ། །ཚོར་བའི་རྐྗེན་གིས་སྗེད་པ་སྐྗེ་བར་གསུངས་པ་ནི། མ་རིག་པའི་འདུས་ཏྗེ་
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རྗེག་པའི་རྐྗེན་གིས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་ལས་སྗེད་པ་སྐྗེད་ཀྱི། མ་རིག་པ་མྗེད་ན་ནི་

ཚོར་བ་ཡོད་ཀྱང་སྗེད་པ་མི་སྐྗེའོ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྗེག་པ་ནི་ཡུལ་གི་ལོངས་སྤོད་དང༌། 

ཚོར་བ་ནི་སྐྗེ་བའམ་རྣམ་སྨིན་གི་ལོངས་སྤོད་ཡིན་པས་དྗེ་གཉིས་རོགས་པ་ན་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལ་ཁམས་གསུམ་གི་སྗེད་པ་གསུམ་ཡོད་དོ། །

ལྗེན་པ་ནི། ཡུལ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་འདུན་ཞིང་ཆགས་པ་བཞི་སྟྗེ། འདི་ལྟར་

གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་ཡོན་དང༌། འཇིག་ལྟ་མ་གཏོགས་པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་

རྣམས་དང༌། ལྟ་ངན་དང་འབྗེལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ངན་པ་དང༌། 

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་འདུན་ཞིང་ཆགས་པའི་འདོད་པ་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་དང༌། ལྟ་བ་

ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་དང༌། བདག་ཏུ་

སྨྲ་བ་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པའོ། །

སིད་པ་ནི། སྔར་གི་འདུ་བྱྗེད་ཀྱིས་རྣམ་ཤྗེས་ལ་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསྒོས་པ་

སྗེད་ལྗེན་གིས་གསོས་བཏབ་པས་ཡང་སིད་ཕི་མ་འདྗེན་པ་ལ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་

སྟྗེ། རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་པའོ། །

སྐྗེ་བ་ནི། སྐྗེ་གནས་བཞི་པོར་དང་པོར་རྣམ་ཤྗེས་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའོ། །

ར་ཤི་ལ། ར་བ་ནི། ཕུང་པོ་སྨིན་ཞིང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཤི་བ་ནི། ཕུང་

པོའི་རིས་མཐུན་དོར་བའོ།།

ཡན་ལག་མདོར་བསྡུ་བ།

གཉིས་པ་ཡན་ལག་མདོར་བསྡུ་བ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡན་ལག་མདོར་

བསྡུ་བས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འཕྗེན་པའི་ཡན་ལག་དང་འཕངས་པའི་ཡན་ལག་དང་
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མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་ཡན་ལག་དང་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་

གོ། །འཕྗེན་པའི་ཡན་ལག་གང་ཞྗེ་ན། མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱྗེད་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་

པའོ། །འཕངས་པའི་ཡན་ལག་གང་ཞྗེ་ན། མིང་དང་གཟུགས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་དང་

རྗེག་པ་དང་ཚོར་བའོ། །མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གང་ཞྗེ་ན། སྗེད་པ་དང་

ལྗེན་པ་དང་སིད་པའོ། །མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གང་ཞྗེ་ན། སྐྗེ་བ་དང་ར་

ཤིའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་འཕྗེན་པ་དང་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབས་ཚན་པ་

གཉིས་ཀྱིས་སྗེམས་ཅན་གཅིག་གིས་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པའི་རྒྱུ་འབས་ཚར་གཅིག་སྟོན་

ནམ་ཚར་གཉིས་སྟོན། དང་པོ་ལྟར་ན། འབས་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ནས་ཚོར་བའི་བར་

གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་སྗེད་པ་སོགས་སྐྗེ་བར་བཤད་པ་མི་རིགས་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། 

རྒྱུ་འབས་སྐོར་ཕི་མ་ལ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱྗེད་དང་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་མྗེད་པར་

འགྱུར་ལ། རྒྱུ་འབས་སྐོར་སྔ་མ་ལ་སྗེད་ལྗེན་དང་སྗེད་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། 

སྐོན་མྗེད་དྗེ། འཕྗེན་བྱྗེད་ཀྱི་རྒྱུས་གང་འཕངས་པ་དྗེ་ཉིད་འགྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་རྒྱུས་བསྒྲུབ་

ཅིང་འཕངས་པ་དྗེ་གྲུབ་པ་ན་དྗེ་ཉིད་ལ་སྐྗེ་བ་དང་ར་ཤི་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་རྒྱུ་

འབས་སྐོར་གཉིས་སུ་བཤད་པས་ཅི་བྱ་ཞྗེ་ན། འཕྗེན་བྱྗེད་ཀྱི་འབས་བུའི་སྡུག་བདྗེན་

དང་འགྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་འབས་བུའི་སྡུག་བདྗེན་གི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་བསྟན་པའི་

ཕིར་ཏྗེ། སྔ་མ་ནི་འཕངས་པའི་དུས་ན་ས་བོན་དུ་གནས་ཀྱི། རང་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་

པས་མ་འོངས་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་ལ། ཕི་མ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་གྲུབ་པའི་

སྐབས་ཡིན་པས་ཚེ་འདི་ལ་སྡུག་བསྔལ་བའོ།།

གཞན་ཡང་འབས་བུ་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་ལ་འཕྗེན་པའི་རྒྱུ་དང༌། དྗེས་འཕངས་པ་
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གྲུབ་པའི་རྒྱུ་གཉིས་ཡོད་པ་ངོས་བཟུང་བའི་ཕིར་དུ་རྒྱུ་འབས་སྐོར་གཉིས་སུ་བཤད་

པ་ཡིན་ཏྗེ། སའི་དངོས་གཞིར། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཚོར་བ་ལ་ཐུག་

པ་དག་དང༌། སྐྗེ་བ་དང་ར་ཤི་རྣམས་འདྗེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་ཅིའི་ཕིར་རྣམ་པ་

གཉིས་སུ་བསྟན་ཅྗེ་ན། སྡུག་བསྔལ་བའི་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་བསྟན་པའི་

ཕིར་དང༌། འཕྗེན་པ་དང་མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ་ཡོངས་སུ་བསྟན་པའི་

ཕིར་རོ། །ཞྗེས་དང༌། ཡན་ལག་རྣམས་ལས་དུ་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་གི་བདྗེན་པས་

བསྡུས་ལ་ཚེ་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་ཞྗེ་ན། གཉིས་ཏྗེ། སྐྗེ་བ་དང་ར་ཤིའོ། །དུ་

ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདྗེན་པས་བསྡུས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནར་

འགྱུར་ཞྗེ་ན། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ནས་ཚོར་བ་ལ་ཐུག་པ་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་

སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་འགྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་སྗེད་པ་དང་དྗེ་བསྐྗེད་པའི་

ཚོར་བ་གཉིས་ནི་རྗེན་འབྗེལ་ཚར་མི་གཅིག་པས། སྗེད་པ་བསྐྗེད་པའི་ཚོར་བ་ནི་རྗེན་

འབྗེལ་ཚར་གཞན་ཞིག་གི་འབས་བུའི་སྐབས་ཡིན་ནོ། །འཕྗེན་བྱྗེད་དང་འཕངས་པ་

ནི་བཞིས་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། གང་འཕངས་ན། འབས་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ནས་ཚོར་བའི་

བར་ཡན་ལག་ཕྗེད་དང་ལྔའོ། །གང་གིས་འཕངས་ན། མ་རིག་པ་ལ་བརྗེན་པའི་འདུ་

བྱྗེད་ཀྱིས་སོ། །ཇི་ལྟར་འཕངས་ན། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ལ་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་

བསྒོས་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། །འཕངས་པའི་དོན་ནི། སྗེད་པ་སོགས་ཀྱི་འགྲུབ་བྱྗེད་

ཡོད་ན་འབས་བུ་དྗེ་དག་འགྲུབ་རུང་དུ་བྱས་པའོ། །འགྲུབ་བྱྗེད་དང་གྲུབ་པ་ནི་གསུམ་

གིས་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། གང་གིས་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་ན་སྗེད་པའི་རྐྗེན་ཅན་གི་ལྗེན་པས་

སོ། །གང་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་ན་སྐྗེ་བ་དང་ར་ཤིའོ། །ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་ན་འདུ་བྱྗེད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཀྱིས་རྣམ་ཤྗེས་ལ་བསྒོས་པའི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་དྗེ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བྱས་པའི་

ཚུལ་གིས་སོ། །རྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྲྗེལ་དུ་སྐྗེ་བ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་

བྱས་ནས་ར་ཤི་དྗེ་དག་གི་ཉྗེས་དམིགས་སུ་གསུངས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་མི་

དགྗེ་བའི་འདུ་བྱྗེད་ཀྱིས་རྣམ་ཤྗེས་ལ་ལས་ངན་པའི་བག་ཆགས་བཞག་ནས། ངན་

སོང་གསུམ་གི་འབས་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ནས་ཚོར་བའི་བར་འགྲུབ་རུང་དུ་བྱས་པ་

དྗེ། སྗེད་ལྗེན་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་གསོས་བཏབ་པས་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་མཐུ་

ཅན་དུ་གྱུར་ནས་ཕི་མ་ངན་འགྲོར་སྐྗེ་ར་སོགས་འགྲུབ་ལ། ཡང་བདག་མྗེད་པའི་དོན་

ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་འདོད་ཁམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་སོགས་བསོད་ནམས་ཀྱི་འདུ་བྱྗེད་དང༌། ཁམས་གོང་མས་བསྡུས་པའི་

ཞི་གནས་བསྒོམ་པ་སོགས་མི་གཡོ་བའི་འདུ་བྱྗེད་ཀྱིས་རྣམ་ཤྗེས་ལ་ལས་བཟང་

པོའི་བག་ཆགས་བཞག་ནས། འདོད་པའི་བདྗེ་འགྲོ་དང་ཁམས་གོང་མའི་ལྷའི་འབས་

དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ནས་ཚོར་བའི་བར་འགྲུབ་རུང་དུ་བྱས་པ་དྗེ། སྗེད་ལྗེན་གིས་ཡང་

ཡང་གསོས་པས་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་མཐུ་ཅན་དུ་སོང་ནས་ཕི་མར་བདྗེ་འགྲོ་དྗེ་

དག་ཏུ་སྐྗེ་བ་སོགས་འགྲུབ་བོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་དྗེ་ཡང་ཉོན་

མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་ལམ་གསུམ་དུ་འདུ་སྟྗེ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱིས། དང་པོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ཉོན་མོངས། །གཉིས་དང་བཅུ་པ་ལས་ཡིན་ཏྗེ། །ལྷག་མ་

བདུན་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །སཱ་ལུ་ལང་པའི་མདོ་ལས་

ནི། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སྡུད་པའི་རྒྱུ་བཞི་གསུངས་ཏྗེ། མ་རིག་པའི་འདྗེབས་པ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པོས་ལས་ཀྱི་ཞིང་ལ་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་ས་བོན་བཏབ་པ་དྗེ་སྗེད་པའི་ཆུས་བརླན་པར་

བྱས་ན་མའི་མངལ་དུ་མིང་གཟུགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་འགྲུབ་པར་བཤད་དོ།།

ཚེ་དུ་ལ་རོགས་པ།

གསུམ་པ་ཚེ་དུ་ལ་རོགས་པ་ནི། འཕྗེན་བྱྗེད་དང་འཕངས་པའི་ཡན་ལག་གི་

བར་དུ་བསྐལ་པ་བགྲང་ལས་འདས་པས་ཆོད་པ་ཡོད་པའང་སིད་ལ། ཚེ་གཞན་གིས་

བར་མ༌ཆོད་བར་སྐྗེ་བ་གཉིས་པ་ལ་འགྲུབ་པའང་སིད་དོ། །འགྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་ཡན་ལག་

དང་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ནི་བར་མ་ཆད་དུ་འོང་བས་མྱུར་ན་ཚེ་གཉིས་ལ་

རོགས་པ་ཞིག་འོང་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་ཚེ་འདི་འད་བ་ཞིག་ལ་ལྷར་སྐྗེས་ནས་མོང་བར་

འགྱུར་བའི་ལས་གསར་དུ་བསགས་ན། དྗེའི་ཚེ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱྗེད་དང་རྒྱུ་དུས་

ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཏྗེ། ཡན་ལག་ཕྗེད་དང་གསུམ་དང་འཆི་ཁ་ཚུན་ཆད་དུ་སྗེད་ལྗེན་སིད་

པ་གསུམ་རོགས་ལ། སྐྗེ་བ་ཕི་མ་ལ་འཕངས་པའི་ཡན་ལག་ཕྗེད་དང་ལྔ་དང་གྲུབ་

པའི་ཡན་ལག་གཉིས་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡུན་རིང་ན་ཡང་ཚེ་གསུམ་ལས་མི་

འགང་སྟྗེ། འགྲུབ་བྱྗེད་དང་གྲུབ་པ་གཉིས་དང་འཕྗེན་བྱྗེད་གསུམ་ལ་ཚེ་རྗེ་རྗེ་དགོས་

ལ། འཕངས་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུས་པའི་ཕིར་དང༌། 

འཕྗེན་བྱྗེད་དང་འགྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་བར་དུ་ཚེ་དུ་མས་ཆོད་ཀྱང་རྗེན་འབྗེལ་གཞན་གི་ཚེ་

ཡིན་གི། རྗེན་འབྗེལ་དྗེའི་ཚེ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་དག་ལ་བར་དོའི་ཚེ་ཟུར་དུ་མ་

བརིས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་འབས་བུའི་ཡན་ལག་དྗེ་རྣམས་གྲུབ་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ལས་གསོག་པ་པོ་

དང་འབས་བུ་མོང་བ་པོའི་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་ཀྱི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་ཙམ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གི་རྒྱུའི་ཡན་ལག་ལས། ཆོས་ཙམ་གི་འབས་བུའི་ཡན་ལག་དྗེ་རྣམས་འབྱུང་ཞིང་

འཁོར་བའི་ཚུལ་མ་ཤྗེས་པར་དྗེ་ལ་རྨོངས་ནས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིང༌། བདག་བདྗེ་

བར་འདོད་ནས་དྗེའི་ཕིར་དུ་སྒོ་གསུམ་དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བ་ལ་མངོན་པར་འདུ་

བྱས་པས་སར་ཡང་འཁོར་བས་ན། ཉོན་མོངས་པ་གསུམ་ལས་ལས་གཉིས་དང་དྗེ་

ལས་སྡུག་བསྔལ་བདུན་འབྱུང་ཞིང༌། བདུན་པོ་ལས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་དང་དྗེ་ལས་

ཀྱང་སྔར་ལྟར་འཁོར་བས་སིད་པའི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་འཁོར་ཏྗེ། སོབ་

དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གསུམ་པོ་དག་ལས་གཉིས་འབྱུང་སྟྗེ། །གཉིས་ལས་བདུན་

འབྱུང་བདུན་ལས་ཀྱང༌། །གསུམ་འབྱུང་སིད་པའི་འཁོར་ལོ་དྗེ། །ཉིད་ནི་ཡང་དང་

ཡང་དུ་འཁོར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་

བསམས་ན་ནི་སྐོ་བའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ལ། བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ནས་

དགྗེ་མི་དགྗེའི་ལས་བསགས་པའི་འཕྗེན་བྱྗེད་ཀྱི་ལས་རྣམ་སྨིན་མ་ཕྱུང་ཞིང་གཉྗེན་

པོས་མ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱང༌། ད་ལྟའི་སྗེད་ལྗེན་གིས་གསོས་བཏབ་ན་དྗེའི་དབང་

གིས་བདྗེ་འགྲོ་དང་ངན་འགྲོར་འཁྱམ་པ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་སྔོན་སོ་སྐྗེའི་དུས་སུ་

བསགས་པའི་འཕྗེན་བྱྗེད་ཀྱི་ལས་བགྲང་ལས་འདས་པ་ཡོད་ཀྱང༌། ཉོན་མོངས་མྗེད་

པས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བའི་ཚུལ་ལ་ངྗེས་པ་བརན་པོ་རྗེད་ན་ཉོན་མོངས་ལ་དགྲར་

བཟུང་ནས་འགོག་པ་ལ་བརོན་པ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལ་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པོ་

ཕུ་ཆུང་བ་ནི། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་ཉིད་ལ་བོ་

སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། ལམ་རིམ་ཡང་དྗེའི་ལྡོག་འཇུག་སྗེམས་པ་རང་ལ་མཛད་དོ། །དྗེ་

ཡང་ངན་འགྲོའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལྡོག་འཇུག་སྗེམས་པ་ནི་སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུའི་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སྐོར་ཡིན་ལ། དྗེ་ནས་བདྗེ་འགྲོ་གཉིས་ཀྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལྡོག་འཇུག་

སྗེམས་པ་ནི་སྐྗེས་བུ་འབིང་གི་སྐོར་རོ། །དྗེ་ལྟར་རང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་མར་

གྱུར་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཁོར་བར་

འཁྱམས་པ་ལ་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་བསྐྗེད་དྗེ། དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་

ཐོབ་འདོད་སྦྱོང་བ་དང་དྗེའི་ལམ་ལ་སོབ་པ་ནི་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་སྐོར་དུ་འཆད་དོ།།

དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ།

བཞི་པ་དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཀུན་འབྱུང་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་ཚུལ་དང༌། ཁྱད་པར་

དུ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སིད་པའི་འཁོར་ལོ་འཁོར་ཚུལ་རྣམས་ལྗེགས་

པར་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་དྗེ་ལ་གོམས་པར་བྱྗེད་པ་ནི། རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་

རྨོངས་པའི་མུན་པ་མི་བཟད་པ་འཇོམས་པར་བྱྗེད་པ། རྒྱུ་མྗེད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་

རྒྱུ་ལས་ཕི་ནང་གི་འདུ་བྱྗེད་རྣམས་འབྱུང་བར་འཛིན་པའི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་

སྗེལ་བ། རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་མཛོད་ཀྱི་གཅྗེས་པའི་ནོར་སྗེལ་བ། འཁོར་བའི་མཚན་

ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རིག་ནས་སྐོ་ཤས་དག་པོས་ཐར་པའི་ལམ་ལ་ཡིད་བསྐུལ་བ། 

སྔར་དྗེ་ལྟར་གོམས་པ་རྣམས་ལ་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའི་བག་ཆགས་སད་

པར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་

ལས། གཏི་མུག་ལ་ནི་རྗེན་འབྗེལ་ལམ་གིས་སོ། །ཞྗེས་དང༌། ས་ལུ་ལང་པ་ལས། 

རྗེན་འབྗེལ་ལྗེགས་པར་མཐོང་ན་སྔོན་དང་ཕི་མའི་མཐའ་དང་ད་ལྟར་བ་ལ་དམིགས་

པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་བཟོག་པར་གསུངས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། 
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་འདི་རྒྱལ་བ་ཡི། །གསུང་གི་མཛོད་ཀྱི་གཅྗེས་པ་ཟབ་མོ་

སྟྗེ། །ཞྗེས་པ་དང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས། མཆོག་ཟུང་གཅིག་གི་ཀུན་སྤོད་ནི་དུས་

དུས་སུ་འགྲོ་བ་ལྔར་རྒྱུ་བ་ཡིན་པས། དྗེ་དག་བརྒྱུས་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་

གཤྗེགས་ཏྗེ། འཁོར་བཞི་པོ་ལ་དྗེ་དག་གི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་བརོད་པར་མཛད་

དོ། །གང་ལ་ལའི་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ཉྗེ་གནས་ཚངས་སྤོད་ལ་མི་དགའ་བ་དྗེ་

དག་དྗེས་ཁིད་དྗེ་མཆོག་ཟུང་གཅིག་འདོམས་སུ་འཆོལ་བར་བྱྗེད་ཅིང༌། དྗེ་གཉིས་

ཀྱང་དྗེ་དག་ལ་འདོམས་སོ། །གདམས་པ་ན་ཚངས་སྤོད་ལ་དགའ་ཞིང་གོང་དུ་ཁྱད་

པར་ཡང་རོགས་པར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་སྟོན་པས་གཟིགས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་དིས་

པས་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་གསོལ་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་དུ་མཆོག་ཟུང་གཅིག་ལྟ་བུ་དག་

མི་འབྱུང་བས་སྒོ་ཁང་དུ་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་ཆ་ལྔ་པ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་རྗེན་འབྗེལ་བཅུ་

གཉིས་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་ཀྱང་བིས་ཤིག་གསུངས་ནས། དྗེ་ནས་སིད་

པའི་འཁོར་ལོ་བིས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་ལ་བིས་སྐུ་བསྐུར་བ་ན། འོག་ཏུ་རྗེན་

འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་བིས་ནས་བསྐུར་བ་རྒྱལ་པོས་

བཟུང་ནས་ནམ་ལངས་པའི་ཚེ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏྗེ་ལུས་དང་པོར་དན་པ་ཕོགས་

པར་བཞག་སྟྗེ། རྗེན་འབྗེལ་གི་ཚུལ་གཉིས་ལ་རྣམ་པར་བལྟས་པས་འཕགས་པའི་གོ་

འཕང་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ།།

བསམ་པ་དེ་སྐེས་པའི་ཚད།

གཉིས་པ་བསམ་པ་དྗེ་སྐྗེས་པའི་ཚད་ནི། དྗེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་

གཉིས་དང་རྗེན་འབྗེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད༌ཞིབ་
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ཏུ་ཤྗེས་པར་བྱས་པ་ན། དྗེ་དག་འདོར་བར་འདོད་པ་དང་དྗེ་རྣམས་ཉྗེ་བར་ཞི་བ་ལ་

ཐོབ་འདོད་བྱུང་བ་ཙམ་ནས་ངྗེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་ཙམ་ཡིན་མོད་ཀྱང་དྗེ་ཙམ་

གིས་མི་ཆོག་པས། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། ས་གསུམ་མི་རག་པ་ཉིད་

ཀྱི་མྗེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ན་འདུག་པ་ནི། ཁྱིམ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ནང་དུ་ཆུད་པ་བཞིན་

དུ་ངྗེས་པར་དྗེ་ལས་འདའ་བར་འདོད་ཅིང༌། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་བཙོན་ནི་

བཙོན་ར་ལས། །ཞྗེས་སོགས་སྔར་དངས་པ་ལྟར་མྗེ་འབར་བའི་ཁྱིམ་དུ་ཆུད་པ་དང༌། 

བཙོན་རར་ཆུད་པའི་བཙོན་གནས་དྗེ་དག་ལ་མི་འདོད་ཅིང༌། དྗེ་དག་ནས་ཐར་བར་

འདོད་པའི་བོ་ཇི་ཙམ་སྐྗེ་བ་དྗེ་ལྟ་བུའི་བོའི་ཚོད་ཙམ་དུ་བསྐྗེད་པར་བྱ་ཞིང༌། དྗེ་ནས་

ཀྱང་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་བཏང་དགོས་སོ། །བསམ་པ་འདི་ཤ་ར་བ་གསུང་བ་ལྟར། སིང་སྐྱུར་

ལ་བཏབ་པའི་ཕྗེ་བཞིན་ཁ་ན་ཕར་ཡམ་མྗེ་བ་ཞིག་ལས་མི་འདུག་ན། འཁོར་བའི་རྒྱུ་

ཀུན་འབྱུང་ལ་མི་འདོད་པར་ལྟ་བ་ཡང་དྗེ་འད་ཞིག་ལས་མི་འོང༌། དྗེ་ལྟར་ན་སྡུག་

ཀུན་འགགས་པའི་འགོག་པ་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་ཡང་དྗེ་དང་འད། དྗེའི་ཕིར་ཐར་

པའི་ལམ་ལ་སྒྲུབ་པ་བྱྗེད་པར་འདོད་པ་ཡང་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲོ་ཞིང༌། སྗེམས་ཅན་

གཞན་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་པའི་སིང་རྗེ་ཡང་འོང་ས་མྗེད་

ལ། བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་མ་བཅོས་པ་ཡིད་སྐུལ་བར་བྱྗེད་ནུས་པའི་

ཤུགས་ཅན་ཡང་མི་སྐྗེ་བས། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ཡང་ཚིག་རྗེས་འབངས་པའི་གོ་བ་ཙམ་

དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་འབིང་གི་ཆོས་སྐོར་འདི་དག་གདམས་པའི་མཐིལ་དུ་

བཟུང་ནས་སྦྱོང་དགོས་སོ།།

དེ་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བ།
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གསུམ་པ་དྗེ་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བ་ནི། གལ་ཏྗེ་འཁོར་བས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་འབྱུང་

ཞིང་སྐོ་བ་བསྒོམས་ན། ཉན་ཐོས་ལྟར་འཁོར་བར་ཞུགས་པ་ལ་མི་དགའ་བའི་ཕིར་ཞི་

བའི་མཐར་ལྟུང་བས། སྐོ་བ་བསྒོམ་པ་ནི་ཐྗེག་དམན་ལ་མཛེས་ཀྱི། བྱང་ཆུབ་དཔའ་

ལ་ནི་དྗེ་བསྒོམ་པ་མི་རིགས་ཏྗེ། གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་མདོ་ལས། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་སྗེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ཉིད་ཉྗེ་བར་བཟུང་ནས། 

འཁོར་བ་ལ་ཕན་ཡོན་དུ་ལྟ་བ་དྗེ་ལྟར་ནི་ཡོངས་སུ་འདས་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་མ་ལགས་

སོ། །ཞྗེས་དང༌། གལ་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འཁོར་བའི་སྤོད་ཡུལ་ལ་སྐྲག་ན་ནི་

སྤོད་ཡུལ་མ་ལགས་པར་ལྟུང་ངོ་། །ཞྗེས་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས། ཉན་ཐོས་རྣམས་

ནི་འཁོར་བའི་སྤོད་ཡུལ་ལ་སྐྲག་པར་འགྱུར་ལགས་ཀྱི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

རྣམས་ནི་སར་འཁོར་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བྱྗེད་པར་འགྱུར་

ལགས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེ་ན།

འདི་ནི་མདོའི་དོན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཟུང་བའི་ནོར་བ་ཆྗེན་པོ་སྟྗེ། འདི་ལྟར་

འཁོར་བ་ལ་སྐོ་བར་མི་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་

དབང་གིས་སིད་པར་འཁྱམས་པའི་སྐྗེ་ར་ན་འཆི་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡིད་

འབྱུང་མི་བྱ་བར་སྟོན་པ་མིན་གི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འཁོར་

བའི་མཐའི་བར་དུ་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པར་གོ་ཆ་བགོས་པ་ན། འགྲོ་བའི་

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསོམས་པ་སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེ་ལ་ལུས་དང་སྗེམས་ལ་བབ་

ཀྱང༌། དྗེ་དག་གིས་ཡིད་སྐོ་ཞིང་བྗེད་པ་མྗེད་པར་སྤོད་པ་རླབས་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ལ་

སྤོ་བའི་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་ལ་འཁོར་བ་ལ་མི་སྐོ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་
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ལྟར་ཡང་སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པས། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ་ལྷགས་པ་

འཁོར་བའི་བར་དུ་སྐད་ཅིག་དང་སྐད་ཅིག་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ལུས་དང་སྗེམས་ལ་

གནོད་པ་དག་གིས་ཀྱང་བྗེད་པར་མི་འགྱུར་ལ། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཅིག་ཅར་

ལྷགས་པ་དག་གིས་འཁོར་བའི་བར་དུ་སྤོ་བར་བྱས་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་

རྗེ་རྗེ་ནི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ནོར་གི་ཚོགས་

མཐའ་ཡས་པ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུར་རིག་པར་བྱས་ནས། སར་ཡང་སིད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བང་

བར་རིགས་ཏྗེ། ཞྗེས་དྗེའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་མདོ་དྗེ་རྣམས་དངས་པའི་ཕིར་རོ། །སིད་པ་

ལ་ཕན་ཡོན་དུ་ལྟ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡང༌། མདོ་དྗེ་ཉིད་ལས། བྱང་སྗེམས་སྗེམས་

ཅན་གི་དོན་ལ་བརོན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ཇི་ལྟར་བརོན་པ་དྗེ་ལྟར་ཐུགས་བདྗེ་བར་

འགྱུར་བར་གསུངས་པས། སིད་པ་ལ་མི་སྐོ་བའི་དོན་འཁོར་བར་སྗེམས་ཅན་གི་

དོན་བྱྗེད་པ་ལ་མི་སྐོ་ཞིང༌། དྗེ་དག་ལ་དགའ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་

ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་འཁྱམས་ན་སྡུག་བསྔལ་དུ་མས་

མནར་ནས། རང་གི་དོན་ཡང་མི་ནུས་ན་གཞན་གི་དོན་ལྟ་ཅི་སྨོས། དྗེ་ནི་རྒུད་པ་

ཀུན་གི་སྒོ་ཡིན་པས་ཐྗེག་དམན་ལས་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་སྐོ་བར་བྱས་ལ་དགག་དགོས་

ཤིང༌། སྨོན་ལམ་དང་སིང་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་སིད་པར་སྐྗེ་བ་འཛིན་པ་ལ་

ནི་དགའ་བར་བྱ་དགོས་པས་དྗེ་གཉིས་མི་གཅིག་གོ །དྗེ་ལྟར་མ་ཕྗེད་པར་སྔར་ལྟར་

སྨྲ་ན་ནི་སྨྲ་བ་པོ་དྗེ་ལ་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སོམ་པ་ཡོད་ན་ཉྗེས་བྱས་ཉོན་མོངས་ཅན་ཞིག་

སྐྗེད་པར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་ཏྗེ། ཚིག་མངས་སུ་དོགས་པས་མ་བིས་སོ།།

དྗེའི་ཕིར་སིད་པའི་སྐོན་མཐའ་དག་པར་མཐོང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་འབྱུང་ཡང་། 
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོས་ཡིད་དངས་པས་སིད་པ་མི་སོང་བ་ནི་ངོ་མཚར་བ་ཡིན་གི། སིད་

པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་གཞལ་མྗེད་ཁང་ལྟར་མཐོང་བའི་སྗེད་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཁ་མ་བི་

བར་གཞན་དོན་ལ་སད་བཏགས་ནས། ཁོ་བོ་ཅག་འཁོར་བ་མི་སོང་བྱས་ཀྱང་མཁས་

པ་མགུ་བར་ག་ལ་འགྱུར། དབུ་མའི་སིང་པོ་ལས་ཀྱང༌། སྐོན་མཐོང་ཕིར་ནི་སིད་པར་

མིན། །བརྗེ་ཕིར་མ་ངན་འདས་མི་གནས། །གཞན་དོན་བསྒྲུབ་ཕིར་བརྟུལ་ཞུགས་

ཅན། །སིད་པ་ན་ཡང་གནས་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་སྗེམས་ཅན་

མཐའ་དག་ལ་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་བསྐྗེད་པའི་རྒྱུར་བྱང་ས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་སྡུག་

བསྔལ་བརྒྱ་ར་བཅུ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་མཐོང་ནས། ཐུགས་ལ་མི་

བཟོད་པ་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་བསྐྗེད་དགོས་པ་དང༌། འཁོར་བ་ལ་ཅུང་ཟད་

ཀྱང་མི་སྐོ་ཞྗེས་པ་ནི་ཆྗེས་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །འཁོར་བ་ལ་ཡིད་ལྗེགས་པར་འབྱུང་

བར་བྱས་ཏྗེ། དྗེ་ནས་སྗེམས་ཅན་དྗེ་རྣམས་རང་གི་གཉྗེན་དུ་མཐོང་ནས་དྗེ་དག་གི་

དོན་དུ་སིད་མཚོར་འཇུག་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་རྣལ་

འབྱོར་སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཡང་དགོངས་པ་ཡིན་ཞིང༌། སོབ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་ཟ་བ་

གྲགས་པས་ཀྱང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་གསལ་བར་མཛད་དྗེ། ཇི་སྐད་དུ། འཁོར་བའི་ཉྗེས་

དམིགས་བཤད་པས་ཡིད་སྐྲག་ཅིང་གྲོལ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་

ངྗེས་པར་སྦྱར་བར་བྱ་བའི་དོན་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགྗེ་སོང་དག་ཡུན་རིང་

པོར་འཁོར་བར་འཁོར་བ་རྣམས་ལ། གང་ལ་ཕའམ་མའམ་བུའམ་བུ་མོའམ་ཉྗེ་དུའམ་

སྣག་གི་གཉྗེན་མཚམས་གང་ཡང་རུང་བའི་གནས་དང་འད་བར་མི་སྨྲ་བ་ནི། སྗེམས་

ཅན་གི་རིས་ན་སྗེམས་ཅན་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། བྱང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རིག་པར་བྱས་ནས་

འཁོར་བ་བརྒྱུད་པ་ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་ཕ་དང་མ་ལ་སོགས་པའི་ར་ལག་ཏུ་གྱུར་

པའི་འགྲོ་བ་ག་ཞིང་མགོན་མྗེད་པ་མཐའ་དག་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ཚུལ་གི་གཟིངས་

ཀྱིས་བསྒལ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་མཆོད་པར་བཟོད་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཚུལ་དྗེ་ནི་གསང་སྔགས་བ་ན་མྗེད་པ་ལ་ཡང་དགོས་ཏྗེ། སྤོད་པ་བསྡུས་པའི་

སྒོན་མྗེ་ལས། རིམ་པ་འདིས་ཤིན་ཏུ་སྤོས་པ་མྗེད་པའི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པར་

བྱའོ། །དྗེའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་དང་པོ་ཁོ་ནར་སྒྲུབ་པ་པོས་འཁོར་བ་ཐོག་

མ་མྗེད་པ་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་དན་པར་བྱས་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདྗེ་བ་

འདོད་པས་འདུ་འཛི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སང་བར་བྱ་ཞིང༌། ཐ་ན་རྒྱལ་སིད་ཀྱི་

དབང་ཕྱུག་ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གི་འདུ་ཤྗེས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་འཕགས་པ་

ལྷས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།

ཐར་པར་བགོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ།

བཞི་པ་ཐར་པར་བགྲོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། ཤྲི་ཛ་

ག་ཏ་མི་ཏྲས། སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མྗེད། །སིད་པའི་ཀོང་དུ་བྱིང་གྱུར་

ཀྱང༌། །སྐོ་མྗེད་འཇིགས་མྗེད་དགའ་དང་རོད། །བདག་ཅག་སིང་ལ་ཅི་ཞིག་

མཆིས། །ཕོངས་དང་བཙལ་དཀའ་བསྲུང་དང་བརླག །འབལ་དང་ན་ར་རྒུད་པ་

ཡིས། །རག་ཏུ་འབར་བའི་མྗེར་ཞུགས་ཀྱང༌། །བདྗེར་རློམ་སྨོན་པ་ལགས་པར་

སམ། །ཞྗེས་དང༌། ཀྱི་ཧུད་འཇིག་རྗེན་མིག་བཅས་ལོང༌། །མངོན་སུམ་རག་ཏུ་ངྗེས་

མཐོང་ཡང༌། །ད་དུང་ཅུང་ཟད་མི་སྗེམས་པ། །ཁྱོད་སིང་རོ་རྗེར་གྱུར་ཏམ་ཅི། །ཞྗེས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གསུངས་པ་ལྟར། རང་ལ་རང་གིས་བསྐུལ་ཞིང་འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་བསྒོམས་

པས། གཞོན་ནུ་མ་བདུན་གི་རོགས་པ་བརོད་པ་ལས། འཇིག་རྗེན་གནས་པ་ཆུ་ནང་

སོང་བའི་ཟ་བའི་གཟུགས་བཞིན་གཡོ་བར་མཐོང༌། །འདོད་པ་ཁོས་པའི་སྦྲུལ་གི་

ལུས་བསྐིལ་གདྗེངས་ཀའི་གྲིབ་མ་ལྟ་བུར་མཐོང༌། །འགྲོ་བ་འདི་དག་སྡུག་བསྔལ་མྗེ་

ཡིས་ཀུན་ཏུ་འབར་བར་མཐོང་བས་ན། །རྒྱལ་པོ་བདག་ཅག་ངྗེས་པར་འབྱུང་ལ་

མངོན་དགའ་དུར་ཁོད་དག་ཏུ་མཆི། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཁོར་བ་

རླུང་གིས་བསྐོད་པའི་ཆུ་ཟ་ལྟར་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་སོད་པར་འཇིག་པའི་མི་རག་པ་

དང༌། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་མནོག་ཆུང་ལ་ཉྗེན་ཆྗེ་བ་སྦྲུལ་གདུག་པའི་ལུས་ཀྱི་གྲིབ་

མ་དང་འད་བ་དང༌། འགྲོ་བ་ལྔ་པོ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གི་མྗེ་རབ་ཏུ་འབར་

བས་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པར་མཐོང་ནས། སིད་པ་ལ་ཞྗེན་པ་གཏིང་ནས་ལོག་པ་བྱང་

པའི་བྱིས་པའི་བོ་སྣ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྐྗེས་ན། ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ཐར་པ་ལ་མངོན་པར་

དགའ་བའི་ཐོབ་འདོད་འབྱུང་ངོ་། །བྱང་པའི་བྱིས་པ་ནི་བྱང་ན་རམ་པ་དཀོན་པས་

ཉུང་མ་ཉི་ཚེ་ཟ་བས་བྱིས་པ་ཞིག་བཀྲྗེས་ཏྗེ་རམ་པ་ཟ་འདོད་ནས། མ་ལ་ཟས་

བསངས་པ་ལ་མ་ལ་རམ་པ་མྗེད་པས་ཉུང་གཤྗེར་ཞིག་བྱིན་པས་དྗེ་མི་འདོད་ཟྗེར། 

དྗེ་ནས་ཉུང་མ་སྐམ་པོ་ཞིག་བྱིན་པས་མི་འདོད་ཟྗེར། དྗེ་ནས་ཉུང་མ་ཕོ་ཤ་ཞིག་བྱིན་

པ་ལ་ཡང་ང་མི་འདོད་ཟྗེར། དྗེ་ནས་ཉུང་མ་བཙོས་འཁྗེངས་ཅིག་བྱིན་པས་དྗེ་ཡང་ང་

མི་འདོད་ཟྗེར་ཞིང་ཁོ་མ་མགུ་ནས་དྗེ་ཡོ་ཉུང་མ་ཡིན་ཟྗེར་ལོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རང་ཅག་

ཀྱང་འཇིག་རྗེན་གི་བདྗེ་བ་གང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དྗེ་

ཡང་འཇིག་རྗེན་ཡིན། དྗེ་ཡང་འཇིག་རྗེན་ཡིན། དྗེ་ཡོ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། ཅིས་ཀྱང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བྱར་མྗེད་སམ་ནས་སྐྱུག་ཏིང་ཏིང་བ་དགོས་གསུང་བ་ལྟར་རོ། །དྗེ་ལྟར་སྔར་ཐོག་མ་

མྗེད་པ་ནས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་བསམས་པས་ནི་སྐོ་ཞིང་ཡིད་འབྱུང་བ་དང༌། ད་

གདོད་འཁྱམ་དགོས་པ་བསམས་པས་ནི་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་བོ་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་

སོང་བ་སྐྗེས་པ་དྗེས། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། འཁོར་བ་དྗེ་འད་ལགས་པས་ལྷ་མི་

དང༌། །དམལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོའི་གནས་དག་ཏུ། །སྐྗེ་བ་བཟང་པོ་མ་ལགས་སྐྗེ་

བ་ནི། །གནོད་པ་དུ་མའི་སྣོད་འགྱུར་ལགས་མཁྱྗེན་མཛོད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་འཁོར་བར་སྐྗེ་བ་བཟོག་དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་རྒྱུ་ལས་

དང་ཉོན་མོངས་གཉིས་བཟོག་པ་ལ་ལྟོས་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་མྗེད་ན་ལས་

ཅི་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་སྐྗེ་བར་མི་འགྱུར་ལ། ཉོན་མོངས་ཡོད་ན་ལས་སྔར་བསགས་མྗེད་

དུ་ཆུག་ཀྱང་འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་གསོག་པར་འགྱུར་བས་ཉོན་མོངས་གཞོམ་པར་བྱའོ།།

དྗེ་འཇོམས་པ་ཡང་ལམ་མ་ནོར་ཞིང་ཚང་བ་བསྒོམ་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །འདི་

ལ་གཉིས། རྗེན་ཇི་ལྟ་བུས་འཁོར་བ་བཟོག་པ་དང༌། ལམ་ཇི་འད་བ་ཞིག་བསྒོམས་

པས་བཟོག་པའོ། །

རེན་ཇི་ལྟ་བུས་འཁོར་བ་བཟོག་པ།

དང་པོ་ནི། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགྲོ་ཉིད། །ཡི་

དྭགས་ཉིད་དང་དམལ་བར་སྐྗེ་བ་དང༌། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་མྗེད་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་

ཏུ། །ཀ་ཀོར་སྐྗེ་དང་གྗེན་ཞིང་ལྐུགས་པ་ཉིད། །ཚེ་རིང་ལྷ་ཉིད་གང་ཡང་རུང་བར་

ནི། །སྐྗེ་བ་ཞྗེས་བགི་མི་ཁོམ་སྐོན་བརྒྱད་པོ། །དྗེ་དག་དང་བལ་ཁོམ་པ་རྗེད་ནས་

ནི། །སྐྗེ་བ་བཟོག་པའི་སད་དུ་འབད་པར་མཛོད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། དལ་འབྱོར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཐོབ་པའི་དུས་འདིར་བཟོག་དགོས་ཏྗེ། མི་ཁོམ་པར་ནི་བཟོག་པའི་སྐབས་མྗེད་པའི་

ཕིར་ཏྗེ། སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཆྗེན་པོའི་ཞལ་ནས། ད་རྗེས་ཕྱུགས་

ལས་བྱྗེ་བག་འབྱྗེད་པའི་དུས་ཡིན་ནོ་གསུང༌། པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། སྔར་དྗེ་

ཙམ་ཞིག་འཁྱམས་པ་ལ་རང་ལོག་མ་བྱུང་ཙ་ན། ད་ཡང་རང་ལོག་མི་འོང་བས་

བཟོག་དགོས། བཟོག་པའི་དུས་ཀྱང་ད་རྗེས་དལ་འབྱོར་ཐོབ་པའི་དུས་འདིར་ཡིན་

གསུང་ངོ་། །དྗེ་ལས་ཀྱང་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནི་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་མང་ཞིང་

ཉྗེས་པ་དུ་མའི་སྐོན་ཆགས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་དྗེ་ལས་ལྡོག་པས་ན་འཁོར་བ་

བཟོག་པའི་རྗེན་ནི་རབ་བྱུང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་མཁས་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་

མངོན་པར་དགའ་བར་བྱའོ། །ཁྱིམ་པའི་སྐོན་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཡང་

སྗེམས་པ་ནི། སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ནི་བསམ་པ་བརན་པར་འགྱུར་ལ། རབ་

ཏུ་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ནི་བཟང་པོའི་བག་ཆགས་འཇོག་ཅིང་སད་པར་འགྱུར་བས་

དྗེའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བྱའོ།།

དྗེ་ལ་ཁྱིམ་པ་ནི། འབྱོར་ན་དྗེ་བསྲུང་བའི་འབད་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ། དབུལ་ན་

ནི་འཚོལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཤ་ཐང་བས་བདྗེ་བ་མྗེད་པ་ལ། རྨོངས་ནས་བདྗེ་

བར་འཛིན་པ་ནི་ལས་ངན་པའི་འབས་བུར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། སྐྗེས་རབས་ལས། 

བཙོན་ར་འད་བའི་ཁྱིམ་ལ་ནི། །ནམ་ཡང་བདྗེ་བར་མ་སྗེམས་ཤིག །ཕྱུག་གམ་ཡང་

ན་དབུལ་ཡང་རུང༌། །ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནད་དུ་ཆྗེ། །གཅིག་ནི་བསྲུང་བས་ཉོན་

མོངས་ལ། །གཉིས་པ་འཚོལ་བས་ཤ་ཐང་ངོ་། །ཕྱུག་གམ་ཡང་ན་དབུལ་བ་

ཡང༌། །གང་ན་བདྗེ་བ་མྗེད་གྱུར་པ། །དྗེ་ལ་དགའ་བ་རྨོངས་པ་ནི། །སིག་པའི་འབས་
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བུ་སྨིན་པ་ཉིད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་ཡོ་བྱད་མང་པོ་འཛིན་པ་དང་ཆོག་མི་

ཤྗེས་པར་ཚོལ་བ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་ཁྱིམ་པ་དང་ཁྱད་

མྗེད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །གཞན་ཡང་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནི་ཆོས་དང་འགལ་བས་

དྗེར་ཆོས་བསྒྲུབ་པར་དཀའ་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། ཁྱིམ་གི་སོ་ནམ་བྱས་ན་ནི། །བརྫུན་དུ་

མི་སྨྲར་མི་རུང་ཞིང༌། །ཕ་རོལ་ཉྗེས་པ་བྱྗེད་པ་ལ། །ནན་ཏུར་མི་བྱར་མི་རུང་

ངོ་། །གལ་ཏྗེ་ཆོས་སྤོད་ཁྱིམ་གི་སོ་ནམ་འཆོར། །ཁྱིམ་ལ་ཕོགས་ན་ཆོས་ཀྱང་ག་ལ་

འགྲུབ། །ཆོས་ཀྱི་ལས་ནི་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཡིན། །ཁྱིམ་གི་དོན་ནི་དག་ཤུལ་ཅན་གིས་

འགྲུབ། །དྗེ་བས་ཆོས་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ཡོད་ཕིར། །བདག་ལ་ཕན་འདོད་སུ་ཞིག་

ཁྱིམ་ན་གནས། །ཞྗེས་དང༌། དྗེགས་དང་ང་རྒྱལ་གཏི་མུག་སྦྲུལ་གི་ཚང༌། །རབ་ཏུ་ཞི་

བ་དགའ་བའི་བདྗེ་འཇིག་པ། །སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་མང་པོའི་གནས་གྱུར་

ཁྱིམ། །ཁུང་དང་འད་བར་སུ་ཞིག་གནས་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་

སོགས་པ་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་སྐོན་ཡང་ཡང་བསམས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སྨོན་

པར་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟྗེད་ངན་ངོན་དང་བསོད་སོམས་ཀྱིས་ཆོག་

ཤྗེས་ཤིང་དབྗེན་པར་རང་གི་ཉོན་མོངས་པ་སྦྱངས་ནས། གཞན་གི་ཡོན་གནས་བྱྗེད་

པ་ལ་སྨོན་པ་ནི། གཞོན་ནུ་མ་བདུན་གི་རོགས་བརོད་ལས། སྐྲ་རྣམས་བྗེགས་པར་

གྱུར་ནས་ནི། །ཕག་དར་ཁོད་ཀྱི་གོས་འཆང་ཞིང༌། །དགོན་པ་ཡུལ་དུ་འདོད་པར་

ནི། །ནམ་ཞིག་དྗེ་ལྟར་འགྱུར་ཞིག་གུ། །གཉའ་ཤིང་གང་ཙམ་རྣམ་བལྟ་ཞིང༌། །ས་ཡི་

ལྷུང་བཟྗེད་ལག་ཐོགས་ནས། །དཔྱས་མྗེད་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་དུ་ནི། །ནམ་ཞིག་སོངས་

མོ་སྤོད་པར་འགྱུར། །རྗེད་དང་བཀུར་སྟི་ཆགས་མྗེད་ཅིང༌། །ཉོན་མོངས་ཚེར་མའི་
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འདམ་རབ་དག །སྦྱོང་བར་བྱྗེད་ཅིང་གྲོང་ཁྱྗེར་གི། །སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་ནམ་ཞིག་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མལ་སྟན་རྩྭ་ལས་བྱས་པ་ལ་བ་གབ་མྗེད་པར་

ཉལ་བས། གོས་བ་མོས་ལི་བ་དང་བཟའ་བཏུང་ངན་ངོན་གིས་ཆོག་ཤྗེས་པ་དང༌། 

གནས་མལ་ཤིང་དྲུང་དུ་རྩྭ་འཇམ་པོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་དགའ་བདྗེས་འཚོ་ཞིང་ཉལ་བ་ལ་

སྨོན་པ་ནི། རྩྭ་ཡི་ཚོགས་ལས་ལངས་ནས་ནི། །བ་མོས་ལི་བའི་གོས་དག་དང༌། །ཟས་

སྐོམ་ངན་ངོན་ཙམ་གིས་ནི། །ནམ་ཞིག་ལུས་ལ་ཆགས་མྗེད་འགྱུར། །ཤིང་དྲུང་ནྗེ་ཙོ་

ལྟར་ལང་བའི། །དུར་བ་འཇམ་པོའི་གོས་ཅན་དུ། །མཐོང་ཆོས་བདྗེ་བའི་དགའ་སྟོན་

དང༌། །ནམ་ཞིག་བདག་ནི་ཉལ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །པོ་ཏོ་བ་

མཁར་ཐོག་ཏུ་ཁ་བ་འཆགས་ནས་དོ་ནུབ་ནི་གཞོན་ནུ་མ་བདུན་གི་རོགས་བརོད་

ནས་བཤད་པ་དང་འད་བ་ཞིག་བྱུང་བས་དགའ་བ་ཞིག་བྱུང༌། དྗེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཉམས་

སུ་བང་འདོད་པ་མིན་པ་གཞན་མྗེད་གསུང་ངོ་།།

སྨན་ལོངས་དང་ཆུ་བོའི་ངོགས་སུ་གནས་ནས་ཆུ་རླབས་སྐྗེ་འཇིག་བྱྗེད་པ་དང་

རང་གི་ལུས་སོག་གཉིས་འད་བར་སྗེམས་པ་དང༌། སིད་པའི་ར་བ་ལྟ་ངན་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་སྐྗེད་བྱྗེད་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་འགོག་ཅིང༌། སིད་

པའི་དགའ་བདྗེ་ལ་ཞྗེན་པ་ལོག་པ་དང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྗེན་རྣམས་སྒྱུ་མ་

སོགས་དང་འད་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྗེམས་པ་ལ་སྨོན་པ་ནི། ནམ་ཞིག་ཆུ་ངོགས་

སྨན་ལོངས་སུ། །གནས་ནས་ཆུ་རླབས་འབྱུང་འཇིག་དང༌། །འཚོ་བའི་འཇིག་རྗེན་

གནས་འད་བར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བལྟ་བར་འགྱུར། །ལྟ་བ་ཀུན་གི་མར་གྱུར་

པའི། །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་འབྱིན་པ་དང༌། །སིད་པའི་ལོངས་སྤོད་མི་འདོད་
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པར། །བདག་ནི་ནམ་ཞིག་འགྱུར་ཞིག་གུ། །རྨི་ལམ་སྨིག་རྒྱུ་སྒྱུ་མ་སྤིན། །དི་ཟའི་གྲོང་

ཁྱྗེར་མཚུངས་པར་ནི། །རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་འཇིག་རྗེན་དག །ནམ་ཞིག་རོགས་པར་བྱྗེད་

པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྗེན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བྱས་ནས་བྱ་

བ་དྗེ་དག་བྱྗེད་པ་ལ་སྨོན་པ་བྱྗེད་པའོ། །མཆད་ཀ་བའི་ཞལ་ནས། དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་རི་

སུལ་དུ་དང་སོང་གི་སྤོད་ཚུལ་གིས་གནས་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ད་གཟོད་ཕས་བུ་གསོས་

བྱ་བ་ཡིན་གསུང་བ་དང༌། ཤ༌ར་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། ཁྱིམ་པ་ལས་ཀས་བྗེལ་བའི་

དུས་སུ་གོས་བཟང་བཟང་གོན་ལ་དྗེ་ན་ཕར་སོང་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཨ་རྗེ་སྐིད་སམ་

ནས། མ་འོངས་པ་ན་རབ་བྱུང་གི་བག་ཆགས་འཇོག་གསུང་ངོ་། །དག་ཤུལ་ཅན་

གིས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང༌། བདག་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གི་གནས་ཁྱིམ་གི་གནས་ནས་

མངོན་པར་བྱུང་སྟྗེ། ནམ་ཞིག་ན་འདི་ལྟ་བུ་སྤོད་པར་འགྱུར། བདག་ཀྱང་ནམ་ཞིག་ན་

དགྗེ་འདུན་གི་ལས་དང་གསོ་སྦྱོང་གི་ལས་དང་དགག་དབྱྗེའི་ལས་དང་འདུད་པའི་

ལས་དྗེ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་སམ་ནས། དྗེས་འདི་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྗེམས་ལ་

དགའ་བར་བྱའོ། །ཞྗེས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཁྱིམ་ན་གནས་པས་དྗེ་ལྟར་སྨོན་པ་

བྱ་བར་གསུངས་ཏྗེ། འདིས་ནི་གཙོ་བོར་བསྗེན་པར་རོགས་པ་ལ་སྨོན་པར་གསུངས་

སོ། །མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས་ཀྱང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕོགས་དག་ནི། །ཡོན་ཏན་ཚད་

མྗེད་རྣམས་དང་ལྡན། །དྗེ་ལྟས་སོམ་བརོན་ཁྱིམ་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ལས་ཁྱད་འཕགས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བའི་རྣམ་

གྲོལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྗེན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསྔགས་པར་མ་ཟད། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་

གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐྗེག་པའི་སྒོ་ནས་རྣམ་མཁྱྗེན་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ༌རྗེན་



  316  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མཆོག་ཏུ་གསུངས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སོམ་པ་ནི་སོམ་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་སོ་

སོར་ཐར་པ་ཉིད་ཡིན་པས་བསྟན་པའི་ར་བ་སོ་སོར་ཐར་པ་ལ་གུས་པར་བྱའོ།།

ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསོམས་པས་འཁོར་བ་བཟོག་པ།

གཉིས་པ་ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྒོམས་པས་བཟོག་པ་ནི། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། 

མགོ་འམ་གོས་ལ་གོ་བུར་མྗེ་ཤོར་ན། །དྗེ་དག་ཕིར་བཟོག་བགི་བ་བཏང་ནས་

ཀྱང༌། །ཡང་སིད་མྗེད་པར་བགི་སད་འབད་འཚལ་ཏྗེ། །འདི་ལས་ཆྗེས་མཆོག་

དགོས་པ་གཞན་མ་མཆིས། །ཚུལ་ཁིམས་དག་དང་ཤྗེས་རབ་བསམ་གཏན་

གིས། །མ་ངན་འདས་ཞི་དུལ་བ་དི་མྗེད་པའི། །གོ་འཕང་མི་ར་མི་འཆི་ཟད་མི་

འཚལ། །ས་ཆུ་མྗེ་རླུང་ཉི་ཟ་བལ་ཐོབ་མཛོད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་བསབ་པ་

རིན་པོ་ཆྗེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སོབ་དགོས་སོ། །དྗེ་ལ་བསབ་པ་གསུམ་གི་གྲངས་ངྗེས་

པ་ནི་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་སྗེམས་འདུལ་བའི་རིམ་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གྲངས་ངྗེས་ནི། སྗེམས་རྣམ་

པར་གཡྗེངས་པ་གཡྗེང་བ་མྗེད་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་བསབ་པ་དང༌། 

སྗེམས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནམ་སྗེམས་

ཀྱི་བསབ་པ་དང༌། སྗེམས་མ་གྲོལ་བ་གྲོལ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་སྟྗེ། 

དྗེ་གསུམ་གིས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །

འབས་བུ་ལ་ལྟོས་པའི་གྲངས་ངྗེས་ནི། ཚུལ་ཁིམས་མ་ཉམས་པའི་འབས་བུ་ནི་

འདོད་པའི་བདྗེ་འགྲོ་གཉིས་ཡིན་ལ། ཉམས་པའི་འབས་བུ་ནི་ངན་འགྲོའོ། །སྗེམས་ཀྱི་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བསབ་པའི་འབས་བུ་ནི་ཁམས་གོང་མའི་བདྗེ་འགྲོ་གཉིས་སོ། །ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བསབ་

པའི་འབས་བུ་ནི་ཐར་པ་སྟྗེ། མདོར་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མངོན་མཐོ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་གཉིས་

དང༌། སྔ་མ་ལ་ཁམས་གོང་འོག་གི་བདྗེ་འགྲོ་གཉིས་ཡོད་པས་དྗེའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱང་

གསུམ་མོ། །དྗེ་གཉིས་ནི་སའི་དངོས་གཞིར་གསུངས་སོ། །གོང་མ་རྣམས་ནི་སང་བྱ་

ཉོན་མོངས་ལ་ལྟོས་ནས་ཀྱང་གསུམ་དུ་བཞྗེད་དྗེ། ཉོན་མོངས་སུན་འབྱིན་པ་དང་

མངོན་གྱུར་འགོ་གནོན་པ་དང་ས་བོན་རད་ནས་སོང་བ་ལ་བསབ་པ་གསུམ་མོ།།

གོ་རིམ་ངྗེས་པ་ནི། ཚངས་པས་ཞུས་པ་སའི་དངོས་གཞིར་དངས་པ་ལས། ར་

བ་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་དང༌། །ཞི་བའི་སྗེམས་ལ་དགའ་བ་དང༌། །འཕགས་པའི་ལྟ་དང་

སིག་པའི་ལྟ། །ལྡན་པར་བྱ་ཞིང་བལ་བར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་བསྟན་ཏོ། །དྗེ་ལ་

ཚུལ་ཁིམས་ནི་ར་བ་སྟྗེ། གཞན་གཉིས་དྗེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་ཁིམས་ལ་

བརྗེན་ནས་སྗེམས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ནི ་གཉིས་

པའོ། །སྗེམས་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བའི་ཕིར་

འཕགས་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་སིག་པའི་ལྟ་བ་དང་བལ་བ་ནི་གསུམ་པའོ།།

བསབ་པ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ནི། ཚངས་པས་ཞུས་པ་ལས། ཡན་ལག་དྲུག་

དང་ལྡན་པ་དང༌། །གནས་བཞི་བདྗེ་དང་ལྡན་པ་དང༌། །བཞི་པོ་ཡི་ནི་རྣམ་པ་

བཞི། །རག་ཏུ་ཡྗེ་ཤྗེས་དག་པ་ཡིན། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་

ཀྱི་བསབ་པ་ནི་ཡན་ལག་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སྟྗེ། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་དང་སོ་སོར་

ཐར་པའི་སོམ་པས་བསམས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་ཐར་པར་ངྗེས་པར་འབྱིན་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་དག་པ་བསྟན་ཏོ། །ཆོ་ག་དང་སྤོད་ཡུལ་དང་ལྡན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་མ་སྨད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་བསྟན་ཏོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཕྲ་རབ་ལ་ཡང་འཇིགས་པར་ལྟ་

བས་ནི་མ་ཉམས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་བསྟན་ཏོ། །བསབ་པའི་གཞི་རྣམས་ཡང་

དག་པར་བངས་ཏྗེ་སོབ་པས་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་བསྟན་

ཏོ། །སྗེམས་ཀྱི་གནས་བཞི་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་ཡིན་ལ། དྗེ་ཉིད་ཚེ་འདི་ལ་བདྗེ་

བར་གནས་པས་ན་བདྗེ་བ་དང་ལྡན་པ་སྟྗེ་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་པའོ། །བཞི་པོ་ནི་བདྗེན་

པ་བཞི་ཡིན་ལ། དྗེའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་

དང་སྟོང་པ་དང་བདག་མྗེད་དོ། །ཀུན་འབྱུང་ལ་རྒྱུ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་རབ་སྐྗེ་དང་

རྐྗེན་ནོ། །འགོག་བདྗེན་ལ་འགོག་པ་དང་ཞི་བ་དང་ག་ནོམ་དང་ངྗེས་འབྱུང་ངོ་། །ལམ་

བདྗེན་ལ་ལམ་དང་རིགས་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་ངྗེས་འབྱིན་ཏྗེ། བཅུ་དྲུག་པོ་དྗེ་རོགས་

པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པའོ། །འདིར་སྐྗེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་

རང་དགའ་བ་ལ་འཁིད་ན། བསབ་པ་གསུམ་ལ་འཁིད་ལུགས་རྒྱས་པར་དགོས་

ནའང༌། དྗེ་མིན་པས་ཤྗེས་རབ་ལྷག་མཐོང་དང་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་པ་ཞི་གནས་བསྐྗེད་

ལུགས་ནི། སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདིར་དྗེ་

ཙམ་ལས་མི་སྤོའོ།།

ཚུལ་ཁིམས་ལ་བསབ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

དྗེས་ན་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བསབ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བརོད་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་

ཐོག་མར་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་ནས་སིང་ཐག་པ་

ནས་སྤོ་ཤུགས་འཕྗེལ་བར་བྱ་སྟྗེ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྗེན་པོ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་

ནི་དགྗེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐྗེམ་སྐས་སོ། །ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ར་བ༌ས་ཡིན་པ་
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ལྟར་ར་བའོ། །ཚོང་དཔོན་ཚོང་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མར་འགྲོ་བ་ལྟར་དགྗེ་བའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མར་འགྲོ་བའོ། །བརྒྱ་བྱིན་གི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྗེང་བ་ལྟར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངན་སོང་གི་ལམ་

གཏན་གཅོད་པའོ། །སིག་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་གསོ་བས་སྨན་གི་སོང་པོ་ལྟ་

བུའོ། །སིད་པའི་ལམ་ཉམ་ང་བའི་བརྒྱགས་ཚོགས་སོ། །ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་

འཇོམས་པའི་གོ་མཚོན་ནོ། །ཉོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་གདུག་པ་སྗེལ་བའི་རིག་སྔགས་

སོ། །སིག་པའི་ཆུ་ལས་སྒོལ་བའི་ཟམ་པའོ། །ཞྗེས་པ་དང༌། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

ཀྱང༌། ཁིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རྗེན་ལགས་

པར་གསུངས། །ཞྗེས་པ་དང༌། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང༌། ཇི་ལྟར་

ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ནི། །བརྗེན་ནས་སྐོན་མྗེད་པར་ནི་སྐྗེ་བ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་

ཚུལ་ཁིམས་བརྗེན་ནས་ཆོས་དཀར་མཆོག །སིང་རྗེའི་ཆུས་བརླན་པས་ནི་རྣམ་པར་

སྐྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་མོ། །ཁས་བངས་ནས་མ་བསྲུངས་ན་ཉྗེས་

དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་སྟྗེ། དགྗེ་སོང་ལ་རབ་ཏུ་གཅྗེས་པའི་མདོ་ལས། ལ་ལའི་ཚུལ་

ཁིམས་བདྗེ་བ་སྟྗེ། །ལ་ལའི་ཚུལ་ཁིམས་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པ་བདྗེ་

བ་སྟྗེ། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །ཞྗེས་བསབ་པ་ཁས་བངས་པ་དྗེ་ཕན་

ཡོན་དང་ཉྗེས་དམིགས་གཉིས་ཀའི་ཕོགས་སུ་འགྲོ་བར་གསུངས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་

ཉྗེས་དམིགས་རྣམས་ཀྱང་ལྗེགས་པར་བསམས་ལ་བསབ་པ་ལ་རབ་ཏུ་གུས་པར་

བྱའོ།།

ཇི་ལྟར་བསབ་པའི་ཚུལ་ནི། ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཞི་ལས། མི་ཤྗེས་པའི་
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གཉྗེན་པོར་ནི། བསབ་བྱ་རྣམས་མཉན་ནས་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །བག་མྗེད་པའི་གཉྗེན་

པོར་ནི། བང་དོར་གི་དམིགས་རྣམ་མ་བརྗེད་པའི་དན་པ་དང་། འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་སྒོ་

གསུམ་ལ་སོ་སོར་རོག་ཅིང་ལྗེགས་ཉྗེས་གང་ལ་འཇུག་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་ཤྗེས་

བཞིན་དང༌། བདག་གམ་ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཉྗེས་པ་ལ་འཛེམ་པའི་ངོ་ཚ་

ཤྗེས་པ་དང༌། གཞན་གིས་སྨད་དུ་འོང་སམ་ནས་འཛེམ་པའི་ཁྗེལ་ཡོད་དང༌། ཉྗེས་

སྤོད་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་ལ་འཇིགས་ནས་བག་འཁུམས་པ་སོགས་ལ་བསབ་བོ། །མ་གུས་

པའི་གཉྗེན་པོར་ནི། སྟོན་པ་དང་དྗེའི་བཅས་པ་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་

རྣམས་ལ་གུས་པར་བྱའོ། །ཉོན་མོངས་མང་བའི་གཉྗེན་པོར་ནི། རྒྱུད་ལ་བརགས་ཏྗེ་

ཉོན་མོངས་གང་ཤས་ཆྗེ་བ་ལ་གཉྗེན་པོ་འབད་ནས་བསྟྗེན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་མི་འབད་པར་

འདི་ཙམ་ལས་འགལ་ཡང་སྐོན་ཆུང་ངོ་སམ་དུ་བསམས་ནས། བཅས་པ་རྣམས་ལ་

བག་ཡངས་སུ་འཇུག་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་འཐོབ་སྟྗེ། ལུང་རྣམ་འབྱྗེད་ལས། 

གང་ཞིག་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེའི་བསྟན་པ་ལ། །ཡང་བར་སྗེམས་ཤིང་ཅུང་ཟད་འདའ་

བྱྗེད་པ། །དྗེ་ནི་དྗེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་གཞན་དབང་འཐོབ། །སྨིག་ཚལ་བྗེགས་པས་ཨ་

མྲའི་ཚལ་ཉམས་བཞིན། །འདི་ན་ལ་ལས་རྒྱལ་པོའི་ཚིག་ཆྗེན་ཡང༌། །འདས་ན་ལན་

འགའ་ཆད་པ་འཐོབ་མི་འགྱུར། །ཐུབ་པའི་བཀའ་ལུང་ཚུལ་མིན་འདས་བྱས་ན། །དུད་

འགྲོར་འགྲོ་འགྱུར་ཨྗེ་ལའི་འདབ་ཀླུ་བཞིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དྗེ་བས་ན་ཉྗེས་ལྟུང་གིས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་ཅིང༌། བརྒྱ་ལ་གོས་ན་ཡང་ཇི་མི་

སམ་པར་མི་འཇོག་པར་ལྟུང་བ་དང་སིག་པའི་ཕིར་བཅོས་ལ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་

ལྟར་འབད་པར་བྱའོ། །ཚངས་པས་ཞུས་པ་ལས། བསབ་པ་ལ་ནི་བརྗེན་པར་བྱ། །དྗེ་
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ལ་སིང་ནས་ནན་ཏན་བྱ། །ཕིར་ནི་སང་བར་མི་བྱ་ཞིང༌། །སོག་གི་ཕིར་ཡང་བཤིག་

མི་བྱ། །རག་ཏུ་ནན་ཏན་གནས་པར་བྱ། །འདུལ་བ་ལ་ནི་འཇུག་པར་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། 

ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་མདོ་ལས། དགྗེ་སོང་དག་སོག་དང་བལ་ཞིང་ཤི་

བ་ནི་བ་ཡི། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ཤིང་ཞིག་པ་ནི་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། 

སོག་དང་བལ་ཞིང་ཤི་བས་ནི་སྐྗེ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པར་འགྱུར་གི། ཚུལ་ཁིམས་

ཉམས་ཤིང་ཞིག་པས་ནི་སྐྗེ་བ་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱའི་བར་དུ་རིགས་དང་བལ་ཞིང་བདྗེ་

བ་སངས་ཏྗེ། རྣམ་པར་ལྟུང་བ་ཆྗེན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གཏན་

ཚིགས་དང་བཅས་ཏྗེ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར། སོག་དང་བསོས་ཏྗེ་བསྲུང་བར་བྱའོ། །དྗེ་

ལྟ་མ་ཡིན་ན་བདག་སྐྲ་བྗེགས་ཤིང་གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་པ་ནི་དོན་མྗེད་དོ་སམ་དུ་

བསམ་པར་བྱ་སྟྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འདི་ལ་རབ་

བྱུང་ནས། །སིག་པའི་ལས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྤོད་པར་བྱྗེད། །ནོར་དང་འབྲུ་ལ་སིང་པོར་

འདུ་ཤྗེས་ཤིང་། །བཞོན་དང་བ་གང་ཤིང་ར་རྣམས་ལ་ཆགས། །གང་ལ་བསབ་པའི་

ནན་ཏན་མྗེད་པ་རྣམས། །དྗེ་དག་གིས་ཀྱང་ཅི་ཕིར་མགོ་བོ་བྗེགས། །ཞྗེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ།།

འདུས་བྱས་འཁོར་བ་ལས་འབོས་པར་འདོད་ནས་ཐར་པའི་གྲོང་ཁྱྗེར་དུ་འགྲོ་བ་

ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་རྐང་པ་ཉམས་ན་ནི་འགྲོ་མི་ནུས་པར་མ་ཟད། འཁོར་བར་སར་

འཁོར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་འཇོམས་པ་དཔྗེ་དང་བཅས་ཏྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

གི་རྒྱལ་པོ་ལས། མི་ཞིག་ཆོམ་རྐུན་མང་པོས་རབ་གཙེས་ནས། །འཚོ་བར་འདོད་

པས་བོས་ཤིང་འགྲོར་བརལ་ན། །དྗེ་ནི་རྐང་པ་འགྲོ་ཞིང་རྒྱུག་མི་ནུས། །ཆོམ་རྐུན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དག་གིས་དྗེ་བཟུང་བཅོམ་པ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་རྨོངས་པའི་

མི། །འདུས་བྱས་དག་ལས་འབོས་པར་འདོད་མོད་ཀྱི། །ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པས་དྗེ་

ཡང་འབོས་མི་ནུས། །ན་ར་འཆི་བ་དག་གིས་ཤིན་ཏུ་འཇོམས། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །དྗེས་ན་མདོ་དྗེ་ལས། ཁྱིམ་པ་སྐ་བོའི་གོས་གོན་ལ། །ངས་ནི་བསབ་པ་གང་

བཤད་པ། །དྗེ་ཚེ་དགྗེ་སོང་དྗེ་དག་ལ། །བསབ་པ་དྗེ་ཡང་མྗེད་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། དགྗེ་བསྗེན་ལ་གསུངས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་ལྔ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་བསྲུང་བ་དགྗེ་སོང་ལ་ཡང་མྗེད་པར་གསུངས་པའི་དུས་འདིར་བསབ་པ་ལ་

བརོན་པ་ནི། ལྷག་པར་ཡང་འབས་བུ་ཆྗེ་བས་འབད་པར་བྱ་སྟྗེ། མདོ་དྗེ་ཉིད་ལས། 

བསྐལ་པ་བྱྗེ་བ་གང་གཱའི་བྱྗེ་སྗེད་དུ། །དང་བའི་སྗེམས་ཀྱིས་ཟས་དང་སྐོམ་རྣམས་

དང༌། །གདུགས་དང་བ་དན་མར་མྗེའི་ཕྲྗེང་བ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་

རིམ་གྲོ་བྱས། །གང་གིས་དམ་ཆོས་རབ་ཏུ་འཇིག་པ་དང༌། །བདྗེར་གཤྗེགས་བསྟན་

པ་འགག་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ། །ཉིན་མཚན་དུ་ནི་བསབ་པ་གཅིག་སྤོད་པ། །བསོད་

ནམས་འདི་ནི་དྗེ་བས་བྱྗེ་བག་འཕགས། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་

ལྟུང་བ་བྱུང་ཡང་བཤགས་པས་ཆོག་སམ་ནས་ཕིན་ཆད་མི་བྱྗེད་པའི་སོམ་སྗེམས་

མྗེད་པར་འཇུག་པ་ནི། ཕིས་བཅོས་པས་ཆོག་ཟྗེར་ནས་དུག་ཟ་བ་དང་འད་སྟྗེ། 

བྱམས་པ་སྗེང་གྗེ་སྒའི་མདོ་ལས། བྱམས་པ། ཕི་མའི་ཚེ་ཕི་མའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་

མ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁ་ཅིག་དྗེ་དག་

འདི་སྐད་ཅྗེས། སིག་པའི་ལས་ནི་ཉྗེས་པ་བཤགས་པས་མ་ལུས་པར་འཛད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཞིང༌། དྗེ་དག་སིག་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མངོན་པར་འདུས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བྱས་ནས་ཡང་བཤགས་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་ལྟུང་བ་ལྷག་པར་འབྱིན་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། 

ཕིས་སོམ་པ་འཛིན་པར་ནི་མི་བྱྗེད་པ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་དག་ནི་འཆི་བའི་

ལས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་ང་སྨྲ་སྟྗེ། འཆི་བ་ཡང་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་དུག་ཟ་

བའི་མི་དྗེ་དང་འད་བར་འཆི་བའི་དུས་བྱས་ནས་ལོག་པར་ལྟུང་བ་རྣམས་སུ་འགྲོ་

བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་དང༌། བྱམས་པ། འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་འདི་ལ་

དུག་ཅྗེས་བྱ་བ་དྗེ་ནི། འདི་ལྟ་སྟྗེ། བསབ་པའི་གཞི་ཇི་ལྟར་བཅས་པ་དག་ལས་འདའ་

བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་པས་ཁྱྗེད་ཅག་གིས་ནི་དུག་བཟའ་བར་མི་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་བསྲུང་བ་ནི་སོ་ཐར་གི་སོམ་ལྡན་ཡིན་ན་གསང་

སྔགས་ལ་ཡང་འད་བ་ཡིན་ཏྗེ། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ལས། རྒྱལ་བ་ངས་

གསུངས་སོ་སོར་ཐར་པ་ཡི། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་འདུལ་བ་མ་ལུས་ལས། །སྔགས་

པ་ཁྱིམ་པས་རགས་དང་ཆོ་ག་སང༌། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཉམས་སུ་བང་བར་བྱ། །ཞྗེས་

སྔགས་པ་ཁྱིམ་པས་ཀྱང་རབ་བྱུང་གི་རགས་ཀྱི་སྐོར་དང་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བཅས་

པ་རྐང་པའི་ཆ་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་པ་འདུལ་བ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་བྱ་དགོས་

པར་གསུངས་ན། སྔགས་པ་རབ་བྱུང་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ།།

སྔགས་འགྲུབ་པའི་ར་བ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ཏྗེ། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་

ལས། སྔགས་ཀྱི་ར་བ་དང་པོར་ཚུལ་ཁིམས་ཏྗེ། །དྗེ་ནས་བརོན་འགྲུས་དང་ནི་བཟོད་

པ་དང༌། །རྒྱལ་བ་ལ་ནི་དད་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །གསང་སྔགས་དང་ནི་ལྗེ་ལོ་མྗེད་

པ་འོ། །ཇི་ལྟར་མི་དབང་རིན་ཆྗེན་བདུན་ལྡན་པ། །སྐོ་བ་མྗེད་པར་སྐྗེ་དགུ་འདུལ་བར་

བྱྗེད། །དྗེ་བཞིན་སྔགས་པ་ཡན་ལག་འདི་བདུན་དང༌། །ལྡན་པར་གྱུར་ན་སིག་པ་
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འདུལ་བར་བྱྗེད། །ཅྗེས་དང༌། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་ཀྱང༌། ཟོས་པ་འདི་ལ་ཚུལ་

ཁིམས་ཉམས། །དྗེ་ལ་གྲུབ་པ་མཆོག་མྗེད་ཅིང་། །གྲུབ་པ་འབིང་ཡང་ཡོད་མྗེད་

དྗེ། །གྲུབ་པ་ཐ་མའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་ལ་ཐུབ་དབང་གིས། །སྔགས་

འགྲུབ་པར་ནི་མ་གསུངས་ཏྗེ། །མ་ངན་འདས་གྲོང་འགྲོ་བ་ཡི། །ཡུལ་དང་ཕོགས་ཀྱང་

མ་ཡིན་ནོ། །བྱིས་པ་ངན་པ་འདི་ལ་ནི། །སྔགས་འགྲུབ་པ་ནི་ག་ལ་ཡོད། །སྐྗེ་བོ་ཚུལ་

ཁིམས་འཆལ་འདི་ལ། །དྗེ་ལ་བདྗེ་འགྲོ་ག་ལ་ཡོད། །མཐོ་རིས་སུ་ཡང་མི་འགྱུར་

ཞིང༌། །བདྗེ་བ་མཆོག་ཏུའང་མི་འགྱུར་ན། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་སྔགས་རྣམས་

ནི། །འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁམ་ལུང་

པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། མུ་གྗེ་བྱུང་ཙ་ན་ཐམས་ཅད་ནས་ཀྱི་སྟྗེང་དུ་འོང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་

ཐམས་ཅད་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་སྟྗེང་དུ་ཀོར་ཀོར་འོང་བས་འདི་ལ་འབུངས་ཤིག །ཚུལ་

ཁིམས་དག་པའང་ལས་འབས་མ་བསམས་པ་ལ་མི་འོང་བས་དྗེས་ན་འདི་སྗེམས་པ་

མན་ངག་ཡིན་གསུང་བ་དང༌། ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། སྤིར་ལྗེགས་ཉྗེས་ཅི་བྱུང་

ཡང་ཆོས་ལ་བརྗེན་པ་དྗེའི་ནང་ནས་ཀྱང་འདུལ་བ་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལ་བརྗེན་ན་

བལྡབ་ཀྱང་མི་དགོས་པ་ཞྗེ་གཙང་བ་བརག་ཐུབ་པ་ཉམས་དགའ་བ་མཐའ་བཟང་བ་

ཡིན་གསུང་བ་དང༌། དགྗེ་བཤྗེས་སྟོན་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། ཚན་ཞིག་གིས་འདུལ་བ་

ལ་བརྗེན་ནས་སྔགས་ཅ་འབྱིད། སྔགས་ལ་བརྗེན་ནས་འདུལ་བ་ཅ་འབྱིད་དྗེ། འདུལ་

བ་སྔགས་ཀྱི་གྲོགས། སྔགས་འདུལ་བའི་གྲོགས་སུ་སོང་བ་ངའི་བ་མའི་བཀའ་

བརྒྱུད་མིན་པ་མྗེད་གསུང་བ་དང༌། ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། ངྗེད་རྒྱ་གར་ན་དོ་གལ་

ཆྗེན་པོའམ་བྱ་བ་གོ་བུར་བ་བྱུང་ན། སྗེ་སྣོད་འཛིན་པ་རྣམས་འཚོགས་ནས། སྗེ་སྣོད་
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གསུམ་ནས་མ་བཀག་གམ། སྗེ་སྣོད་གསུམ་དང་མི་འགལ་ལམ། ཞྗེས་གཏན་ལ་ཕབ་

ནས་དྗེའི་སྟྗེང་དུ་འཇོག་པ་ཡིན། ངྗེད་བི་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་བ་ལ་དྗེའི་སྟྗེང་དུ་བྱང་སྗེམས་

ཀྱི་སྤོད་པ་ནས་མ་བཀག་གམ། དྗེ་དང་མི་འགལ་ལམ་བྱ་བ༌ཞིག་ཡོད་ལ། འདུན་

མའི་ཞབས་འདུལ་བ་འཛིན་པས་འཇུག་པ་ཡིན་གསུང་ངོ་། །

དྗེ་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་དག་པར་བྱྗེད་པ་ལ་ཡང༌། སྣྗེའུ་ཟུར་པའི་ཞལ་ནས། ད་ལྟ་

ནང་ན་ཉོན་མོངས་པ་དང་འཐབ་པ་འདི་ཁོ་ན་གལ་ཆྗེ་སྟྗེ། ཉོན་མོངས་དང་མ་འཐབས་

ན་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་མི་འོང༌། དྗེ་ཙ་ན་ཉོན་མོངས་མགོ་གནོན་པ་དང་རད་ནས་སོང་

བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་མི་འོང་བས་འཁོར་བར་གཏན་དུ་

འཁྱམ་དགོས་གསུང་བ་ལྟར་ཡིན་པས། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཉོན་མོངས་ངོས་ཟིན་

པར་བྱས་ལ་དྗེ་དག་གི་ཉྗེས་དམིགས་དང་དྗེ་དག་དང་བལ་བའི་ཕན་ཡོན་བསམས་

ནས་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་གི་སོ་བཙུགས་ཏྗེ། ཉོན་མོངས་པ་གང་མགོ་འབུར་

འབུར་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མདུང་བུ་འདྗེབས་དགོས། དྗེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་གང་ཡང་

རུང་བ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཉུག་གིས་བྱུང་མ་ཐག་ཉིད་དུ་དྗེ་ལ་དགྲར་བལྟས་ནས་འཐབ་

དགོས། དྗེ་ལྟར་མིན་པར་དང་པོར་བྱུང་ཙ་ན་དང་དུ་ལྗེན། ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱྗེད་ཀྱིས་

གསོས་འདྗེབས་པར་སོང་ན་འཐབ་ཟ་མྗེད་པར་ཁོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་གསུང་ངོ་།།

དྗེ་ལྟར་འབད་པས་མ་ལྡོག་ན་ཡང་རྒྱུན་མི་འཐུད་པར་མོད་ལ་ལྡོག་པ་ཆུ་ལ་རི་

མོ་བིས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཀྱི། རོ་ལ་རི་མོ་བིས་པ་ལྟར་མི་བྱ་སྟྗེ། བཤྗེས་སྤིངས་

ལས། སྗེམས་ནི་ཆུ་དང་ས་དང་རོ་བ་ལ། །རི་མོ་བིས་པ་དྗེ་འདར་རིག་པར་བགི། །དྗེ་

ནང་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་དང་པོ་ནི། །མཆོག་སྟྗེ་ཆོས་འདོད་རྣམས་ལ་ཐ་མ་
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ལགས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྗེ། ཆོས་ཀྱི་ཕོགས་ལ་ནི་དྗེ་ལས་ལྡོག་པར་

བྱའོ། །སྤོད་འཇུག་ལས་ཀྱང༌། འདི་ལ་བདག་གིས་ཞྗེན་བྱ་ཞིང༌། །ཁོན་དུ་བཟུང་ནས་

གཡུལ་སྤད་དྗེ། །རྣམ་པ་དྗེ་འདའི་ཉོན་མོངས་པ། །ཉོན་མོངས་འཇོམས་བྱྗེད་མ་

གཏོགས་སོ། །བདག་ནི་བསྗེགས་ཏྗེ་བསད་གྱུར་ཏམ། །བདག་གི་མགོ་བོ་བཅད་ཀྱང་

བ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཉོན་མོངས་པའི། །དགྲ་ལ་འདུད་པར་མི་བྱ་འོ། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །དགྗེ་བཤྗེས་ཕུ་ཆུང་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། ང་ནི་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་ལིར་གིས་

མནན་ཡང་མ་ཐའང་འོག་ནས་སོ་ཚིགས་བྱྗེད་གསུང་བ༌པོ་ཏོ་བས་གསན་པས། དྗེ་

ཙུག་སོང་ན་མོད་ལ་ལྡོག་གསུང་ངོ་། །ཐ་མལ་པའི་དགྲ་ནི་ལན་ཅིག་བཏོན་ཡང་ཡུལ་

གཞན་བཟུང་ནས་སྟོབས་རྗེད་པ་ན་སར་རོལ་དུ་འོང་བ་དང་ཉོན་མོངས་གཉིས་མི་

འད་སྟྗེ། ཉོན་མོངས་རྒྱུད་ལ་ལན་ཅིག་ར་བ་ནས་འདོན་ཐུབ་ན་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་

ཡང་མྗེད་ལ་སར་ལོག་ནས་ཀྱང་མི་འོང་ངོ་། །འོན་ཀྱང་བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་

གཞོམ་པ་ལ་བརོན་པ་མྗེད་པས་ལན་ཏྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། ཐ་མལ་དགྲ་བོ་ཡུལ་

ནས་ཕྱུང་ཡང་ནི། །ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་གནས་ཤིང་ཡོངས་བཟུང་ནས། །ནུས་པ་

བརས་ནས་དྗེ་ནས་ཕིར་ལྡོག་གི །ཉོན་མོངས་དགྲ་ཚུལ་དྗེ་དང་འད་མ་ཡིན། །ཉོན་

མོངས་ཉོན་མོངས་ཤྗེས་རབ་མིག་གིས་སང༌། །བདག་ཡིད་ལས་བསལ་གང་དུ་འགྲོ་

བར་འགྱུར། །གང་དུ་གནས་ནས་བདག་གནོད་བྱ་ཕིར་འོང༌། །བོ་ཞན་བདག་ལ་

བརོན་པ་མྗེད་པར་ཟད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །བསྙུག་རུམ་པའི་ཞལ་ནས། ཉོན་

མོངས་པ་ཉུག་གིས་བྱུང་ཙ་ན་ལྗེ་ལོ་མི་བྱ་བར་མོད་ལ་གཉྗེན་པོས་བཟོག །བཟོག་

མ་ནུས་ན་ལངས་ལ་མཎལ་དང་མཆོད་པ་བཤམ། བ་མ་དང་ཡི་དམ་ལ་ཕུལ་ལ་
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གསོལ་བ་གདབ། དྗེ་ལ་དམིགས་ནས་ཁོ་བོའི་བཟས་པ་བྱས་པས་ཉལ་གིས་འགྲོ་

གསུང་བ་དང༌། གང་རི་ཐང་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། འདུག་ས་སོས་པ་དང་སྐྗེ་ཅུ་ཅུ་བྱས་

པ་ཙམ་གིས་ཀྱང་ཉལ་གིས་འགྲོ་གསུང་སྟྗེ། ཁོང་རང་ཉོན་མོངས་དང་འཐབས་པར་

སྣང་གསུང་ངོ་། །དྗེ་ཡང་དགོན་པ་བའི་ཞལ་ནས། ཉིན་མཚན་དུ་རང་གི་སྗེམས་ལ་

བྱ་ར་བྱ་བ་ལས་གཞན་ཅི་ཡོད་གསུང་བ་ལྟར་བྱྗེད་པ་ཞིག་ལ་འོང་ཚོད་དུ་གདའ། ཇོ་

བོ་ཆྗེན་པོ་ལ་ཡང་ཉི་མ་གཅིག་ལ་ལན་དུ་ཕྲད་ཀྱང༌། དྗེའི་རིང་ལ་སྗེམས་བཟང་པོ་

བྱུང་ངམ་གསུངས་ནས་འདི་སྐད།

ཉོན་མོངས་དྗེ་དག་ཇི་ལྟར་སོང་བ་ནི། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆྗེ་ལ་དབལ་བར་དཀའ་

ཞིང༌། ཉོན་མོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེན་བྱྗེད་པ་ནི་གཏི་མུག་ཡིན་པས། དྗེའི་

གཉྗེན་པོར་རྗེན་འབྗེལ་མང་དུ་བསྒོམས་ལ། འཁོར་བའི་འཇུག་ལྡོག་ལ་མཁས་པར་

བྱ་སྟྗེ། འདི་ལ་གོམས་ན་ནི་ལྟ་བ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་ངན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མི་འབྱུང་

ངོ་། །

འདི་ཕི་གཉིས་ཀར་སྡུག་བསྔལ་སྟྗེར་ཞིང་དགྗེ་ར་བསགས་པ་རྣམས་འཇོམས་

པའི་དགྲ་ནི་ཞྗེ་སང་ཡིན་ཏྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། ཞྗེ་སང་ལྟ་བུའི་སིག་པ་མྗེད། །ཅྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐབས་མི་དབྱྗེ་བར་

བཟོད་པ་ལ་འབད་དོ། །འདི་མ་བྱུང་ན་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་བདྗེ་སྟྗེ། གང་

ཞིག་བསྒིམས་ཏྗེ་ཁོ་འཇོམས་པ། །དྗེ་ནི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདྗེ། །ཞྗེས་སྤོད་འཇུག་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དགྗེ་མི་དགྗེའི་ལས་སྔར་བསགས་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་འགྲུབ་པ་ལ་མཐུ་ཅན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དུ་བྱྗེད་ཅིང་ནུས་པ་ཇྗེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་ནི་འདོད་ཆགས་སྗེད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་

འདོད་ཁམས་པ་རྣམས་ལ་ནི། ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་རྗེག་པའི་རྐྗེན་ཅན་གི་ཚོར་

བའི་རོ་མངས་པ་ལས་འབྱུང་བས། ཕི་དང་ནང་གི་མི་སྡུག་པ་དང་འདོད་ཡོན་ལ་

ཆགས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་མང་དུ་བསྒོམས་ལ་བཟོག་པར་བྱ་སྟྗེ། སོབ་དཔོན་ཆྗེན་

པོ་དབྱིག་གཉྗེན་གིས། རི་དྭགས་གང་པོ་ཕྗེ་མ་ལྗེབ་དང་ཉ། །སྦྲང་མ་ལྔ་པོ་ལྔ་ཡིས་

བཅོམ་གྱུར་ཏྗེ། །གཅིག་གིས་འཇོམས་ན་གང་ཞིག་ལྔ་རྣམས་ནི། །རག་ཏུ་བསྟྗེན་པ་

ཅི་ཕིར་འཇོམས་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

གཞན་ཡང་འབྱུང་ཉྗེ་ལ་དབལ་བར་དཀའ་བ་རྗེད་པ་དང་གྲགས་པ་དང་བསྟོད་

པ་དང་བདྗེ་བ་བཞི་ལ་སྗེད་ཅིང༌། དྗེ་དག་གི་ལྡོག་ཕོགས་བཞི་ལ་ཡིད་མི་དགའ་བའི་

གཉྗེན་པོ་ལ་འབད་དྗེ། དྗེ་ཡང་སྤིར་འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་བསྒོམ་པ་དང༌། ཁྱད་

པར་དུ་འཆི་བ་དན་པ་གནད་དུ་སོང་ན་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །ང་རྒྱལ་ནི་འདིར་ལམ་

སྐྗེ་བའི་གྗེགས་ཀྱི་མཆོག་ཕི་མར་བན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སང་སྟྗེ། སོང་

ཚུལ་ནི། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། ན་ར་འཆི་སྡུག་བལ་དང་དྗེ་བཞིན་དུ། །ལས་རྣམས་

བདག་གིར་བྱ་ལས་མ་འདས་ཞྗེས། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྗེམས་པ་ནི། །དྗེ་ཡི་

གཉྗེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྒྱགས་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བདྗེན་པ་དང་

དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབས་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་ན་ནི་ཐྗེ་ཚོམ་གི་ཕྲ་རྒྱས་མི་འབྱུང་

ངོ་། །

གཞན་ཡང་གཉིད་དང་རྨུགས་པ་དང་རོད་པ་དང་ལྗེ་ལོ་དང་བག་མྗེད་པ་དང་ངོ་

ཚ་མྗེད་ཅིང་ཁྗེལ་མྗེད་པ་དང་བརྗེད་ངས་དང་ཤྗེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཉྗེ་
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བའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་དགྗེ་བའི་ཕོགས་ལ་སྦྱོར་བའི་བར་དུ་གཅོད་པ་འབྱུང་ཉྗེ་

བ་རྣམས་ཡིན་པས། ཉྗེས་དམིགས་རིག་པར་བྱས་ལ་གཉྗེན་པོ་བསྟྗེན་ནས་འཕྲལ་

འཕྲལ་དུ་མཐུ་ཇྗེ་ཆུང་དུ་གཏོང་བ་ལ་གོམས་པར་བྱའོ། །

ཉྗེས་དམིགས་ནི། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། རོད་དང་འགོད་དང་གནོད་སྗེམས་

རྨུགས་པ་དང༌། །གཉིད་དང་འདོད་ལ་འདུན་དང་ཐྗེ་ཚོམ་སྟྗེ། །སྒིབ་པ་ལྔ་པོ་འདི་དག་

དགྗེ་བའི་ནོར། །འཕྲོག་པའི་ཆོམ་རྐུན་ལགས་པར་རིག་པར་མཛོད། །ཅྗེས་དང༌། 

ལྷག་པའི་བསམ་པ་བསྐུལ་བ་ལས་ཀྱང༌། གང་ཞིག་གཉིད་དང་རྨུགས་ལ་དགའ་

འགྱུར་བ། །བད་ཀན་རླུང་དང་དྗེ་བཞིན་མཁིས་པ་རྣམས། །དྗེ་དག་དྗེ་ཡི་ལུས་ལ་

ཤས་ཆྗེར་འབྱུང༌། །དྗེ་ཡི་ཁམས་རྣམས་རབ་ཏུ་འཁྲུག་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་

རྨུགས་དང་གཉིད་ལ་དགའ་འགྱུར་བ། །ཁ་ཟས་ཉྗེས་པས་ལྟོ་ནི་མ་དག་ཅིང༌། །ལུས་

ཀྱང་ལི་ལ་ཟོ་མདོག་བདྗེ་མ་ཡིན། །དྗེ་ཡི་ཚིག་ཀྱང་གསལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་

དང༌། གང་ཞིག་རྨུགས་དང་གཉིད་ལ་དགའ་འགྱུར་བ། །དྗེ་ནི་རྨོངས་ཤིང་ཆོས་ལ་

འདུན་པ་ཉམས། །བྱིས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས། །དཀར་པོ་ཉམས་

ཤིང་མུན་པར་འགྲོ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་ཉྗེས་དམིགས་མང་དུ་གསུངས་པ་དང༌། དན་

པ་ཉྗེར་གཞག་ལས། ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱི་གཞི་གཅིག་ནི། །ལྗེ་ལོ་ཡིན་ཏྗེ་གང་ལ་

ཡོད། །གང་ལ་ལྗེ་ལོ་གཅིག་ཡོད་པ། །དྗེ་ལ་ཆོས་ཀུན་མྗེད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་དང༌། 

ཚོམས་ལས། བག་མྗེད་པ་ལ་སྦྱོར་བྱྗེད་པ། །སྐྗེ་བོ་བྱིས་པ་བསམ་བརླག་ཡིན། །ཚོང་

དཔོན་ནོར་རྣམས་བསྲུང་བ་ལྟར། །མཁས་པས་བག་དང་ལྡན་པར་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། 

སྐྗེས་རབས་ལས། ལྷ་དབང་ཕིར་ཡང་ངོ་ཚ་བོར་ནས་ནི། །ཡིད་ལ་ཆོས་དང་འགལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བ་བྱྗེད་པ་བས། །གོ་མོའི་སྣོད་ཐོགས་གོས་ངན་གོན་ནས་ནི། །དགྲ་བོའི་ཁྱིམ་དུ་

འབྱོར་པ་མཐོང་ཡང་བ། །ཞྗེས་དང༌། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། དབང་ཕྱུག་ལུས་གཏོགས་

དན་པ་བདྗེར་གཤྗེགས་ཀྱི། །བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཉྗེ་བར་བསྟན། །དྗེ་ནི་

བསྒིམས་ནས་མངོན་པར་བསྲུང་བགི་སྟྗེ། །དན་པ་ཉམས་པས་ཆོས་ཀུན་འཇིག་པར་

འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། སྤོད་འཇུག་ལས། ཐོས་ལྡན་དད་པ་ཅན་དང་ནི། །བརོན་པ་ལྷུར་

ལྗེན་དུ་མ་ཡང་། །ཤྗེས་བཞིན་མྗེད་པའི་སྐོན་ཆགས་པས། །ལྟུང་བའི་རོག་དང་

བཅས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དྗེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉྗེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དགག་པར་མ་ནུས་

ཀྱང༌། ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཁ་མི་སྐོར་ཕོགས་མི་འཛིན་པར་དགྲར་ལྟ་བ་ཞིག་ད་ལྟ་མྗེད་དུ་

མི་རུང་བས་གཉྗེན་པོའི་ཕོགས་བཟུང་ལ་ཉོན་མོངས་སུན་འབྱིན་པ་ལ་འབད་ནས། 

རང་གིས་གང་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱའོ།།

ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོའི་སོབ་མ་དཔལ་ལྡན་དགོན་པ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། སྣྗེའུ་ཟུར་པ་

ལ། ཡྗེ་འབར། སང་གནངས་ཙ་ན་ཁྱྗེད་ཀྱི་དགྗེ་བཤྗེས་པ་དྗེ་ཀུན་མན་ངག་གི་མཐིལ་

གང་ལ་བྱྗེད་ཟྗེར་ནས་འདི་ན། མངོན་པར་ཤྗེས་པའམ་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཞལ་མཐོང་བ་

ལ་བྱྗེད་བྱས་པར་འོང་ངོ་། །ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་ཇྗེ་ངྗེས་ཇྗེ་ངྗེས་སོང་ནས་ཇི་ལྟར་ཁས་

བངས་པའི་སོམ་པ་དག་པར་བསྲུང་བ་ཞིག་ལ་བྱྗེད་ཟྗེར་བ་ཡིན་ནོ་གསུང༌། དྗེས་ན་

བསྒོམས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱང་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་ཇྗེ་ཆུང་དུ་སོང་

བ་ལ་བྱ་གསུང་བ་ལྟར་གོ་དགོས་སོ། །ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀར་སིག་དང་སྡུག་བསྔལ་

འབའ་ཞིག་བསྐྗེད་པའི་གཞན་དང་འཁྲུག་པ་ལ་ཡང༌། དྗེའི་རིང་གི་སྡུག་བསྔལ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཐམས་ཅད་སོག་དང་བསོས་ནས་བཟོད་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། རྨས་པའི་རྨ་ལ་སོགས་པ་

ཡང་འདི་དྗེའི་ཚེ་བྱུང་བ་ཡིན་ཟྗེར་ནས་ངོམ་པར་བྱྗེད་ན། ཉོན་མོངས་གཞོམ་པ་ལ་

བརོན་པའི་དུས་སུ་དཀའ་སྤད་བཟོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་རིགས་ཏྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། 

དོན་མྗེད་དགྲ་ཡིས་རྨ་སོལ་བཏོད་པ་ཡང༌། །ལུས་ལ་རྒྱན་དང་འད་བར་སྗེལ་བྱྗེད་

ན། །དོན་ཆྗེན་བསྒྲུབ་ཕིར་ཡང་དག་བརོན་གྱུར་པ། །བདག་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཅི་ཕིར་

གནོད་བྱྗེད་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་ལ་འཐབས་ནས་

རྒྱལ་བ་ལ་དཔའ་བོ་ཞྗེས་བྱ་ཡི། དགྲ་གཞན་ལ་འཐབ་པ་ནི་མ་བསད་ཀྱང་ངང་གིས་

འཆི་བ་ལ་རོལ་བས་རོ་ལ་གསོད་པ་དང་འད་སྟྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་ཁྱད་བསད་ནས། །ཞྗེ་སང་ལ་སོགས་དགྲ་འཇོམས་པ། །དྗེ་དག་རྒྱལ་

བྱྗེད་དཔའ་བོ་སྟྗེ། །ལྷག་མ་རོ་ལ་གསོད་པ་འོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ཉིད་

ལས། ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་ཁོད་གནས་ན། །རྣམ་པ་སྟོང་དུ་བསན་གཟུག་སྟྗེ། །ཝ་

ལ་སོགས་པས་སྗེང་གྗེ་བཞིན། །ཉོན་མོངས་ཚོགས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་བྱ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀུན་གིས་ཚུར་ལ་མི་ཚུགས་ཤིང་

དྗེ་དག་ལས་རྒྱལ་བར་བྱའོ། །སྐྗེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་

བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང་བ།

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གུས་པས་

ཕག་འཚལ་ལོ། །དྗེ་ལྟར་འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་རྒྱུན་རིང་དུ་

བསྒོམས་པ་ལས་སིད་པ་ཐམས་ཅད་མྗེ་འབར་བའི་རླུབས་ལྟར་མཐོང་སྟྗེ། ཉོན་

མོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཉྗེ་བར་ཞི་བའི་ཐར་པ་ལ་ཐོབ་འདོད་ཀྱིས་ཡིད་ཀུན་ཏུ་

གདུངས་པ་དྗེས། ལམ་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆྗེ་གསུམ་ལ་བསབས་ན་འཁོར་བ་ལས་

གྲོལ་བའི་ཐར་པ་འཐོབ་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་མཐོ་རིས་ཀྱི་དཔལ་ལྟར་སར་ལྡོག་པ་ཡང་མ་

ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་སྐོན་ཟད་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ཕོགས་རྗེ་བ་ཡིན་པས་རང་གི་

དོན་མ་རོགས་ལ་དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ན་གཞན་གི་དོན་ཡང་ཉི་ཚེ་བར་ཟད་ཅིང༌། མཐར་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་འཇུག་དགོས་པས་ན། བོ་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཐོག་མ་ནས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོར་འཇུག་པར་རིགས་ཏྗེ། ཕར་ཕིན་

བསྡུས་པ་ལས། འཇིག་རྗེན་དོན་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མཐུ་མྗེད་པའི། །ཐྗེག་པ་གཉིས་པོ་

གཏན་དུ་སང་བྱས་ཤིང༌། །ཐུབ་རྒྱལ་ཐྗེག་པ་སིང་རྗེས་བསྟན་པ་ལ། །གཞན་ཕན་རོ་

གཅིག་རང་བཞིན་དྗེ་དག་འཇུག །ཅྗེས་དང༌། བདྗེ་དང་མི་བདྗེ་རྨི་ལམ་འདར་

བགྲངས་ཤིང༌། །གཏི་མུག་སྐོན་གིས་དམའ་བའི་འགྲོ་མཐོང་ན། །ལས་ཀྱི་དམ་པ་

གཞན་དོན་དགའ་བོར་ཞིང༌། །རང་གི་དོན་ལ་དྗེ་ཀོ་ཅི་སྟྗེ་བརོན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །དྗེ་ལྟར་རང་ཉིད་སིད་པའི་མཚོར་ལྷུང་བ་དང་འད་བར་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱང་

བང་དོར་འབྱྗེད་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་མིག་ཟུམ་པས་ཉམ་ང་བ་དང་བལ་བའི་ཕོགས་སུ་

བགྲོད་མི་ནུས་པར་གོམ་འགྲོས་འཁྱོར་བ་མཐོང་ན། རྒྱལ་བའི་རིགས་དང་ལྡན་པ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རྣམས་གཞན་ལ་བརྗེ་བ་མྗེད་པ་དང་དྗེ་དག་གི་དོན་དུ་མི་བརོན་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། 

དྗེ་ཉིད་ལས། ཤྗེས་རབ་མིག་ཟུམ་འགྲོས་འཁྱོར་གྱུར་པ་ལ། །འཇིག་རྗེན་དོན་སྒྲུབ་

རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་རིགས་ན། །སིང་རྗེ་མི་བསྐྗེད་སྐྗེས་བུ་གང་ཞིག་ཡོད། །དྗེ་དག་

རྨོངས་བསལ་བརོན་འགྲུས་སུ་མི་རོམ། །ཞྗེས་སོ། །འདི་ན་སྐྗེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་བདྗེ་

བ་དང་བརིད་བག་དང་སྐྗེས་བུའི་རལ་ནི་གཞན་གི་དོན་ཁུར་དུ་འཁྱྗེར་བ་ལ་བྱ་བར་

རིགས་ཏྗེ། རང་གི་དོན་ཙམ་ལ་དམིགས་པ་ནི་དུད་འགྲོ་རྣམས་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ནི་གཞན་གི་ཕན་བདྗེ་ལ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བ་ཡིན་ཏྗེ། སོབ་མ་ལ་སྤིངས་པ་ལས། ཤིན་ཏུ་རྗེད་སའི་རྩྭ་

ཁམ་འགའ་ལྟ་ཕྱུགས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཟ། །ཤིན་ཏུ་སྐོམ་པས་གདུངས་པའང་ཆུ་ཞིག་

རྗེད་ན་དགའ་མགུར་འཐུང༌། །འདི་ན་སྐྗེས་བུ་གཞན་དོན་བྱྗེད་པར་བརོན་པ་གང་

ཡིན་པ། །དྗེ་འདིའི་བརིད་བག་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་བདྗེ་སྐྗེས་བུའི་རལ་དྗེ་འཕགས། །ཉི་མ་

རླབས་ཆྗེན་ར་ཞོན་རྒྱུ་བ་སྣང་བྱྗེད་གང་ཡིན་དང༌། །ཁུར་ལ་མི་རྗེག༌ས་ཡིས་འཇིག་

རྗེན་འདྗེགས་པ་གང་ཡིན་དྗེ། །རང་དོན་འགའ་མྗེད་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དྗེ་

འད་སྟྗེ། །དྗེ་དག་འཇིག་རྗེན་ཕན་དང་བདྗེ་བའི་རོ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་

ལྟར་འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པར་མཐོང་ནས་དྗེ་དག་གི་དོན་དུ་

བྗེལ་བ་ལ་སྐྗེས་བུ་ཞྗེས་བྱ་ལ་མཁས་པ་ཞྗེས་ཀྱང་དྗེ་ལ་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། འཇིག་

རྗེན་མ་རིག་དུད་སྤིན་འཁིགས་པས་འགྲོ་བ་འཁྲུགས་གྱུར་པ། །སྡུག་བསྔལ་མྗེ་རབ་

འབར་བའི་ནང་དུ་དབང་མྗེད་ལྷུང་མཐོང་ནས། །ཐོད་ལ་མྗེ་མཆྗེད་འབར་བ་ལྟ་བུར་

ཡིད་བྗེལ་བརོན་པ་གང༌། །འདི་ན་དྗེ་དག་སྐྗེས་བུ་ཡིན་ཏྗེ་མཁས་པའང་དྗེ་དག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཡིན། །ཞྗེས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་རང་གཞན་གི་ལྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས། 

རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་སྗེལ་བའི་སྨན། མཁས་པའི་སྐྗེ་བོ་ཀུན་གིས་བགྲོད་པའི་ལམ་

ཆྗེན་པོ། མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དན་པ་དང་རྗེག་པས་ཀྱང་འགྲོ་བ་ཀུན་གི་གསོས་

སུ་འགྱུར་བ། གཞན་གི་དོན་དུ་ཞུགས་པས་རང་གི་དོན་མ༌ཚང་བ་མྗེད་པར་ཞར་ལ་

འགྲུབ་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་འཇུག་ཏུ་ཡོད་

པ་ནི། ཀྱྗེ་མའོ་བདག་གིས་རྗེད་པ་ལྗེགས་པར་རྗེད་དོ་སམ་དུ་བསམས་ལ། སྐྗེས་

བུའི་རལ་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་ཐྗེག་པའི་མཆོག་འདིར་འཇུག་པར་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་ཕར་ཕིན་

བསྡུས་པ་ལས། ཤྗེས་རབ་རྣམ་དག་མངོན་སྒྲུབ་ཐྗེག་པའི་མཆོག །ཐུབ་ཆྗེན་ཐམས་

ཅད་མཁྱྗེན་པ་དྗེ་ལས་འབྱུང༌། །དྗེ་ནི་འཇིག་རྗེན་རྣམས་ཀྱི་མིག་བཞིན་ཏྗེ། །འོད་ལྡན་

ཉི་མ་ཤར་བའི་འོད་དང་འད། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་

པོའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡིད་དངས་པའི་གུས་པ་ཆྗེན་པོ་བསྐྗེད་ནས་འཇུག་པར་

བྱའོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང་བ་ལ་གསུམ། ཐྗེག་ཆྗེན་

གི་འཇུག་སྒོ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་དང༌། སྗེམས་དྗེ་ཇི་ལྟར་བསྐྗེད་པའི་

ཚུལ་དང༌། སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ་ལོ།།

ཐེག་ཆེན་གི་འཇུག་སོ་སེམས་བསྐེད་ཁོ་ནར་བསྟན་པ།

དང་པོ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་འཇུག་དགོས་ན་འཇུག་པའི་སྒོ་གང་ནས་

ཡིན་སམ་ན། དྗེ་ལ་རྒྱལ་བས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་དང་གསང་སྔགས་

ཀྱི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་གཉིས་གསུངས་ཀྱི། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ནི་མྗེད་
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དོ། །དྗེ་གཉིས་གང་གི་སྒོར་འཇུག་ཀྱང་འཇུག་སྒོ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཁོ་ན་ཡིན་

ཏྗེ། དྗེ་རྒྱུད་ལ་ནམ་སྐྗེས་པ་ན་གཞན་གང་ཡང་མ་སྐྗེས་ཀྱང་ཐྗེག་ཆྗེན་པར་འཇོག་པ་

ཡིན་ལ། དྗེ་དང་ནམ་བལ་བ་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅི་

ཡོད་ཀྱང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སར་ལྟུང་ཞིང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་ལས་ཉམས་པ་ཡིན་

པར་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་པའི་གཞུང་དུ་མ་ལས་གསུངས་ཤིང་རིགས་པས་ཀྱང་འགྲུབ་པ་

ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་དང་པོར་ཐྗེག་ཆྗེན་པར་ཆུད་པ་ཡང༌། སྗེམས་དྗེ་བསྐྗེད་པ་ཙམ་

གིས་འཇོག་ལ། ཕིས་ཐྗེག་ཆྗེན་པའི་ནང་ནས་འཐོན་པའང་དྗེ་དང་བལ་བ་ཙམ་གིས་

འཇོག་པས་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་ནི་སྗེམས་དྗེ་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་

ལྟར་ཡང་སྤོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་སྐྗེས་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག༌གིས། །འཁོར་

བའི་བཙོན་རར་བསམས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས། །བདྗེར་གཤྗེགས་རྣམས་ཀྱི་སས་

ཞྗེས་བརོད་བྱ་ཞིང༌། །ཞྗེས་དང༌། དྗེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྗེས། །སངས་རྒྱས་

སས་སུ་ད༌གྱུར་ཏོ། །ཞྗེས་སྗེམས་བསྐྗེད་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་སས་སུ་འགྲོ་བར་གསུངས་

ལ། འཕགས་པ་བྱམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་ཀྱང༌། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟྗེ། 

དཔྗེར་ན་རོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆྗེ་ནི་ཆག་ཀྱང་གསྗེར་གི་རྒྱན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་ཞིང་རོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆྗེའི་མིང་ཡང་མི་འདོར་ལ་དབུལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྱང་རྣམ་པར་བཟོག་གོ །རིགས་ཀྱི་བུ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པར་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་རོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆྗེ་ནན་ཏན་དང་བལ་ཡང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གི་གསྗེར་གི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་ཞིང༌། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་མིང་ཡང་མི་འདོར་ལ་འཁོར་བའི་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྣམ་པར་
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བཟོག་གོ །ཞྗེས་སྤོད་པ་ལ་མ་བསབས་ཀྱང་སྗེམས་དྗེ་ཡོད་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔར་གསུངས་པ་དང༌། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང༌། བདག་ཉིད་དང་ནི་འཇིག་རྗེན་

འདིས། །བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ན། །དྗེ་ཡི་ར་བ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །རི་དབང་

རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརན་དང༌། །ཞྗེས་དང༌། ལག་ན་རོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང༌། 

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་གཟུངས་སྔགས་ཆྗེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་

ཆྗེ་བ་འདི་དང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་འདི་དང་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་གསང་བ་བས་ཀྱང་

ཆྗེས་གསང་བ་སྗེམས་ཅན་སིག་ཅན་རྣམས་ལ་བསྟན་དུ་མི་རུང་བ་འདི་ནི་ལག་ན་རོ་

རྗེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་ཞིག་སྨྲས་ཏྗེ། འདི་ནི་སྔོན་མ་ཐོས་ན་འདི་སྗེམས་ཅན་

ཇི་ལྟ་བུ་དག་ལ་བཤད་པར་བྱ། ལག་ན་རོ་རྗེས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ། གང་དག་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་བསྒོམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་གང་གི་ཚེ་དྗེ་དག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ། འཇམ་དཔལ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤད་པ་

གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་སྤོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་དག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆྗེན་པོར་

དབང་བསྐུར་བའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པར་བྱ་ཡི། གང་དག་

གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་རོགས་པར་མ་གྱུར་པ་དྗེ་དག་ནི་གཞུག་པར་མི་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་

དག་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་བལྟར་མི་གཞུག་གོ །དྗེ་དག་ལ་ནི་ཕག་རྒྱ་དང་གསང་

སྔགས་ཀྱང་བསྟན་པར་མི་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་ཆོས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་

ཆོས་ཡིན་པས་མི་ཆོག་གི །གང་ཟག་དྗེ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་པར་ཆུད་པ་ཞིག་གལ་ཆྗེའོ།།

ཐྗེག་ཆྗེན་པར་བྱྗེད་པའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཉིད་ལ་རག་ལས་པས་ན། 

སྗེམས་དྗེ་གོ་བ་ཙམ་ལས་མྗེད་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་པའང་དྗེ་དང་འད་ལ། སྗེམས་དྗེ་མཚན་
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ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་པའང་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་འོང་བས་འདི་ལ་

འབད་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་སོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་བོན་ལྟ་བུའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་ངྗེས་པ་

རྗེད་དགོས་པས་དྗེ་བཤད་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་ཆུ་དང་ལུད་དང་དོད་དང་ས་ལ་སོགས་

པ་ནི་འབས་ཀྱི་ས་བོན་དང་ཚོགས་ན་འབས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་བྱྗེད་ལ། གྲོ་དང་སན་མ་

ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་དང་ཚོགས་ནའང་དྗེ་དག་གི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་བྱྗེད་པས་དྗེ་དག་ནི་

རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནོ། །ནས་ཀྱི་ས་བོན་ནི་རྐྗེན་སུ་དང་ཚོགས་ཀྱང་འབས་ལ་

སོགས་པའི་མྱུ་གུའི་རྒྱུར་མི་རུང་བས། ནས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་

ལ། དྗེས་ཟིན་པའི་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པའང་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དྗེ་བཞིན་

དུ། བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་རྒྱུའི་ནང་ནས་ས་

བོན་ལྟ་བུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ནི་ཆུ་

ལུད་ལ་སོགས་པ་དང་འད་བར་བྱང་ཆུབ་གསུམ་གའི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་

ཕིར་རྒྱུད་བ་མ་ལས་ཀྱང༌། ཐྗེག་མཆོག་ལ་མོས་ས་བོན་ཤྗེས་རབ་ནི། །སངས་རྒྱས་

ཆོས་བསྐྗེད་མ་དང༌། ཞྗེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ནི་ཕའི་ས་བོན་དང་བདག་མྗེད་

རོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ནི་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། ཕ་བོད་ལ་ནི་བུ་རྒྱ་དང་

ཧོར་ལ་སོགས་པ་སྐྗེ་མི་སིད་པས་ཕ་ནི་བུའི་རིགས་ངྗེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། མ་བོད་

ལས་ནི་བུ་སྣ་ཚོགས་པ་སྐྗེ་བས་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང༌། སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང༌། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་

ངྗེས་བསྟྗེན་པའི། །ཐར་པའི་ལམ་ནི་གཅིག་ཉིད་ཁྱོད། །གཞན་དག་མྗེད་ཅྗེས་བྱ་བར་
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ངྗེས། །ཞྗེས་ཤྗེར་ཕིན་ལ་བསྟོད་པས་ཉན་རང་རྣམས་ཀྱང་དྗེ་ལ་བརྗེན་ལ། དྗེས་ན་

ཤྗེར་ཕིན་ལ་ཡུམ་ཞྗེས་ཀྱང་གསུངས་པས་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་སས་ཀྱི་ཡུམ་

ཡིན་པས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་འབྱྗེད་པ་མིན་གི། 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་དང་སྤོད་པ་རླབས་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འབྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། རིན་

ཆྗེན་ཕྲྗེང་བ་ལས། ཉན་ཐོས་ཐྗེག་པ་དྗེ་ལས་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་

དང༌། །སྤོད་པ་ཡོངས་བསྔོ་མ་བཤད་དྗེས། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔར་ག་ལ་

འགྱུར། །ཞྗེས་ལྟ་བས་མ་ཕྗེ་ཞིང་སྤོད་པས་ཕྗེ་བར་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་སྟོང་ཉིད་

རོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ན། 

དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་རྣམས་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། དྗེའི་ཕིར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་གདམས་པའི་མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས་སྦྱོང་བ་མྗེད་ཅིང་ཐུན་འགོ་ལ་ཚིག་ཙམ་

ཞིག་དན་པར་བྱས་ནས་ལམ་གི་ཆ་ཤས་ཕྲ་མོ་རྗེ་ལ་ནན་ཏན་དུ་མས་འབད་པ་ནི་

ཆོས་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བར་གསལ་ལོ། །སྤིར་བུ་སྐྗེད་པ་ལ་ཕ་མ་གཉིས་ཆར་དགོས་

པ་ལྟར། ལམ་ཆ་ཚང་བ་ལ་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕོགས་ཚང་བ་དགོས་ཤིང་ཁྱད་

པར་དུ་ཐབས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་སྟོང་པ་

ཉིད་ཀྱི་རོགས་པ་དགོས་ལ། གལ་ཏྗེ་རྗེ་རྗེ་བ་ལས་མི་བསྒོམ་ན་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་

བ་ཙམ་དོན་དུ་གཉྗེར་ན་ནི་ཞི་གནས་ལ་ལྷག་མཐོང་དུ་མ་འཁྲུལ་བར་བྱས་ནས་

བདག་མྗེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་བསྒོམ་དགོས་ནའང༌། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་པར་ཁས་

འཆྗེ་ན་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ལ་སྦྱང་དགོས་པ་ཡིན་ཏྗེ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས། 

ཤྗེས་པས་སིད་ལ་མི་གནས་ཤིང༌། །སིང་རྗེས་ཞི་ལ་མི་གནས་དང༌། །ཞྗེས་གསུངས་
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པ་ལྟར། ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་འཁོར་བའི་མཐར་ལྟུང་བ་འགོག་ལ། སིང་རྗེས་ཞི་བའི་

མཐར་ལྟུང་བ་འགོག་དགོས་པས། ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཞི་བར་ལྟུང་བ་མི་ཁྗེགས་པའི་

ཕིར་དང༌། སིད་པའི་མཐར་མ་ལྷུང་བ་ཐྗེག་དམན་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར་དང༌། བྱང་

སྗེམས་ཀྱི་ལམ་གི་དགག་བྱའི་གཙོ་བོ་ཞི་བའི་མཐར་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དྗེས་ན་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་འགྲྗེལ་བ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་སས་

རྣམས་ནི། རིན་པོ་ཆྗེའི་སྗེམས་འདི་ཉིད་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་ན་འདི་འད་བའི་རྨད་དུ་བྱུང་

བའི་ལམ་སྐྗེས་སོ་ཞྗེས་ཡ་མཚན་པར་འཛིན་གི། བྱིས་པ་མགུ་བའི་ཡོན་ཏན་ཕྲ་མོ་

རྗེ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པ་ལ་དྗེ་ཙམ་དུ་མི་འཛིན་ཏྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། གཞན་དག་རང་གི་

དོན་དུ་ཡང༌། །མི་འབྱུང་སྗེམས་ཅན་དོན་སྗེམས་གང༌། །སྗེམས་ཀྱི་རིན་ཆྗེན་ཁྱད་

པར་འདི། །སྔ་ན་མྗེད་པའི་རྨད་ཅིག༌འཁྲུངས། །ཞྗེས་དང༌། དྗེ་དང་དགྗེ་མཚུངས་ག་

ལ་ཡོད། །དྗེ་འདའི་བཤྗེས་ཀྱང་ག་ལ་ཡོད། །བསོད་ནམས་དྗེ་འད་ག་ལ་ཡོད། །ཅྗེས་

དང༌། གང་ལ་སྗེམས་ཀྱི་དམ་པ་རིན་ཆྗེན་དྗེ། །སྐྗེས་པ་དྗེ་ཡི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་

ཞིང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། དམ་ཆོས་འོ་མ་བསྲུབས་པ་ལས། །མར་གི་ཉིང་ཁུ་

ཕྱུང་བ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུང་རབ་ཀྱི་སིང་པོ་ཕྱུང་བའི་གདམས་པའི་མཆོག་ཏུ་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འཛིན་ཅིང་

གསྗེར་གིང་པ་སྗེམས་ཙམ་རྣམ་བདྗེན་གི་ལྟ་བ་འཛིན་པ་ཡིན་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་ཁོང་ལ་བརྗེན་ནས་རྗེད་པས། བ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དིན་ཆྗེ་ཤོས་སུ་འཛིན་པའི་

རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་གནད་ཤྗེས་པ་ཞིག་གིས་བལྟས་ན་ལམ་གི་གནད་

ལ་གོ་རྒྱུ་ཆྗེན་པོ་ཡོད་དོ། །འདི་ལ་འབད་ནས་བཅོས་མ་མིན་པ་ཞིག་སྐྗེ་རྒྱུ་བྱུང་ན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དྗེས་ཟིན་པའི་བྱ་རོག་ལ་ཟན་ཉུང་ཟད་ཅིག་བྱིན་པའང་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་ཞྗེས་

བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྲོ་ཡི། དྗེ་མྗེད་ན་སྟོང་གསུམ་རིན་པོ་ཆྗེས་བཀང་སྟྗེ་བྱིན་ཀྱང་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པར་མི་ཆུད་དོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་ནས་ཤྗེས་

རབ་ཀྱི་བར་དང་ལྷ་བསྒོམ་པ་དང་ར་རླུང་ཐིག་ལྗེ་སོགས་བསྒོམ་པའང་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པར་མི་ཆུད་དོ། །འཇིག་རྗེན་ན་རྩྭ་རྔ་བ་དང་ཟོར་བ་བརར་བའི་

དཔྗེ་བརོད་པ་ལྟར། རིན་པོ་ཆྗེའི་སྗེམས་འདི་གནད་དུ་མ་སོང་བར་ཡུན་ཇི་ཙམ་དགྗེ་

སྦྱོར་ལ་འབད་ལོ་བྱས་ཀྱང་ཟོར་བ་ཤིན་ཏུ་རྟུལ་བས་རྩྭ་རྔ་བ་དང་འད་སྟྗེ། ས་བཅད་

པ་ཅི་ཡང་མྗེད་ལ། སྗེམས་འདི་གནད་དུ་ཞིག་སོང་ན་རྗེ་ཞིག་ལ་མི་རྔ་བར་ཟོར་བ་

བརར་ནས་རྣོན་པོར་བྱས་ཏྗེ་དྗེ་ནས་བརྔས་པས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལའང་མང་དུ་བརྔས་

ཟིན་པ་དང་འད་སྟྗེ། སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེ་ལ་སྒིབ་པ་སྦྱོང་བ་དང་ཚོགས་སྡུད་པ་བདྗེ་བག་

ཏུ་ནུས་ཤིང་། དགྗེ་བ་ཆུང་བ་དང་བར་སྐབས་སུ་འཛད་པ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་དང་

མི་ཟད་པར་བྱྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། སིག་པ་སྟོབས་ཆྗེན་ཤིན་ཏུ་མི་

བཟད་པ། །དྗེ་ནི་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་མིན་པ། །དགྗེ་གཞན་གང་གིས་ཟིལ་

གིས་གནོན་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། དྗེས་ནི་དུས་མཐའི་མྗེ་བཞིན་སིག་ཆྗེན་

རྣམས། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ངྗེས་པར་སྗེག་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་དང༌། སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྱི་ཀད་ནད་ཙམ། །བསལ་ལོ་སམ་དུ་བསམས་ན་ཡང༌། །ཕན་འདོགས་

བསམ་པ་དང་ལྡན་ཏྗེ། །བསོད་ནམས་དཔག་མྗེད་ལྡན་གྱུར་ན། །སྗེམས་ཅན་རྗེ་རྗེའི་

མི་བདྗེ་བ། །དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བསལ་འདོད་ཅིང༌། །རྗེ་རྗེའང་ཡོན་ཏན་དཔག་མྗེད་

དུ། །བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞྗེས་དང༌། དགྗེ་བ་གཞན་ཀུན་ཆུ་ཤིང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བཞིན་དུ་ནི། །འབས་བུ་བསྐྗེད་ནས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཉིད། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀྱི་

ལོན་ཤིང་རག་པར་ཡང༌། །འབས་བུ་འབྱིན་པས་མི་ཟད་འཕྗེལ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་

སོ། །

སེམས་དེ་ཇི་ལྟར་བསྐེད་པའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་སྗེམས་དྗེ་ཇི་ལྟར་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི། རྒྱུ་གང་ལ་བརྗེན་ནས་ཇི་

ལྟར་སྐྗེ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྦྱང་བའི་རིམ་པ་དང༌། སྐྗེས་པའི་ཚད་དང༌། ཆོ་

གས་བཟུང་བའི་ཚུལ་ལོ།།

རྒྱུ་གང་ལ་བརེན་ནས་ཇི་ལྟར་སྐེ་བ།

དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་རྐྗེན་བཞི་ལས་སྐྗེ་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་སམ་བྱང་

སྗེམས་ཀྱི་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་རང་གིས་མཐོང་བའམ་ཡིད་ཆྗེས་པ་ལས་

ཐོས་པ་ལ་བརྗེན་ནས། གང་ལ་གནས་པ་དང་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དྗེ་ནི་མཐུ་ཆྗེའོ་

སམ་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལྟ་བུའི་མཐོང་ཐོས་མྗེད་ཀྱང་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་

ཆུབ་ལས་བརམས་པའི་སྗེ་སྣོད་མཉན་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་མོས་ནས་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང༌། ཆོས་མ་ཐོས་ཀྱང་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་དམ་ཆོས་ནུབ་ཏུ་ཉྗེ་བ་

མཐོང་བ་ན། ཆོས་དྗེ་ལྟ་བུ་གནས་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་

སྗེལ་བར་བྱྗེད་པས་བདག་གིས་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་ཆོས་རིང་དུ་གནས་པར་བྱ་བའི་

ཕིར་དུ་ངྗེས་པར་སྗེམས་བསྐྗེད་དོ་སམ་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང༌། ཆོས་ནུབ་པར་

མ་མཐོང་ཡང་དུས་ངན་པ་གཏི་མུག་དང་ངོ་ཚ་དང་ཁྗེལ་མྗེད་དང་ཕྲག་དོག་དང་སྗེར་

སྣ་སོགས་ཤས་ཆྗེ་བའི་དུས་འདིར་ནི་ཉན་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པའང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རྗེད་པར་དཀའ་ན། བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། རྗེ་ཞིག་བདག་

གིས་སྗེམས་བསྐྗེད་ན་གཞན་ཡང་དྗེ་ལྟར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་

དཀའ་བར་མཐོང་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་སྟྗེ་བཞིའོ།།

སྗེམས་སྐྗེ་བའི་ཚུལ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པོར་སྗེམས་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་ཅྗེས་

གསུངས་པས་བྱང་ཆུབ་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐྗེས་པའོ། །རྐྗེན་གང་གིས་བྱས་པ་ལ། དང་པོ་

ནི། ཆོ་འཕྲུལ་ངོ་མཚར་བ་རྣམས་མཐོང་ངམ་ཐོས་ནས་ཡ་མཚན་སྐྗེས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་བུའི་

བྱང་ཆུབ་དྗེ་བདག་གིས་ཐོབ་པར་བྱའོ་སམ་ནས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི། ཆོས་སྨྲ་བ་

ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཉན་པས་དང་པོར་དད་པ་སྐྗེས། དྗེ་ནས་དྗེ་དག་ལ་

ཐོབ་འདོད་སྐྗེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་བསྟན་པ་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་མ་

བཟོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐྗེས་པ་སྟྗེ། འདི་ལ་བསྟན་པ་མ་

ནུབ་ན་སྗེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་བཟོག་པར་མཐོང་བ་ཡོད་པས་སྡུག་བསྔལ་

བསལ་བའི་ཕིར་དུ་དམིགས་པའང་ཡོད་མོད་ཀྱང༌། སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་རྐྗེན་གི་

གཙོ་བོ་བསྟན་པ་ནུབ་པ་ལ་མ་བཟོད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་འོག་ཏུ་སིང་རྗེ་ལ་

བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བར་བཤད་པ་དང་ཟོས་སོ། །བཞི་པ་ནི། དོན་ཆྗེ་བའི་སྗེམས་དྗེ་དཀོན་

པར་མཐོང་ནས་གཙོ་བོར་དྗེས་བསྐུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐྗེས་པ་སྟྗེ། 

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་འདི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐྗེས་པའི་སྒོ་ནས་བཞག་གི་ཆྗེད་དུ་བྱ་

བའི་སྒོ་ནས་མ་བཞག་པར་སྣང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དད་པ་སྦྱངས་པའི་

སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ཐོབ་འདོད་མྗེད་ན། རང་གི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཞི་བ་རྐང་པས་

ཆོག་པར་འཛིན་པའི་བོ་མི་ལྡོག་སྟྗེ། བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་སྦྱངས་པའི་སྒོ་ནས་
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གཞན་དོན་ལ་དགོས་པར་མཐོང་ནས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ནི། གཞན་

དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཞི་བ་རྐང་པས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་ལྡོག་ནུས་ཀྱི། ཆོག་འཛིན་སྔ་མ་

བཟོག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། དྗེ་འགོག་བྱྗེད་གཞན་ཡང་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །རང་

དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཞི་བ་རྐང་པས་ཆོག་པར་འཛིན་པའི་བོ་བཟོག་མི་དགོས་པའང་

མིན་ཏྗེ། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ཙམ་གི་ཐྗེག་དམན་ལ་སངས་པ་དང་རོགས་པ་

ཕོགས་རྗེ་བ་ལས་མྗེད་པས་རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་དང༌། དྗེ་

དག་སིད་པའི་རྒུད་པ་ལས་ཐར་ཡང་ཞི་བའི་རྒུད་པ་ལས་མ་གྲོལ་བའི་ཕིར་དང༌། 

རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དད་པ་སྦྱངས་ནས་གཞན་དོན་ལྟ་ཞོག །རང་

གི་དོན་འགྲུབ་པ་ལའང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་མྗེད་མི་རུང་དུ་མཐོང་ན་ནི་ཐྗེག་དམན་

དུ་མི་ལྡོག་པའི་རྐྗེན་ཆྗེན་པོར་འགྱུར་རོ། །སྔར་བཤད་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང་པོ་

གཉིས་ལ་ནི་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེས་དངས་པ་མི་སྣང་ལ། གསུང་རབ་དང་བསྟན་

བཅོས་གཞན་ལས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཡོན་ཏན་

མཐོང་བ་ཙམ་གིས་དངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ལ་སྗེམས་བསྐྗེད་དུ་བཤད་

པ་མང་པོ་སྣང་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་པར་ཡི་དམ་

བཅས་པའང་སྗེམས་བསྐྗེད་དུ་གསུངས་པ་སྣང་བས། དྗེ་གཉིས་རྗེ་རྗེ་ཡང་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ་ཙམ་གི་གྲངས་སུ་བགྲང་དགོས་ལ། མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་

སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་ནི་གཞན་དོན་ལ་དགོས་པར་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་དངས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པས། རང་དོན་ལའང་སངས་རྒྱས་མྗེད་



  344  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དུ་མི་རུང་བར་མཐོང་བའི་ཐོབ་འདོད་དང་། དྗེ་ཡང་གཞན་གི་དོན་ཡལ་བར་བཞག་

པ་མིན་པར་གཞན་གི་ཕིར་དུའང་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། མངོན་རོགས་

རྒྱན་ལས། སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་གཞན་དོན་ཕིར། །ཡང་དག་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་

འདོད། །ཅྗེས་བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་དོན་གཉྗེར་གཉིས་ཀ་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །རྒྱུ་བཞི་ལས་སྐྗེ་བ་ནི། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དགྗེ་བཤྗེས་ཀྱིས་ཟིན་པ། 

སྗེམས་ཅན་ལ་སིང་བརྗེ་བ། འཁོར་བའི་དཀའ་སྤད་ལ་མི་སྐོ་བ་བཞི་ལ་བརྗེན་ནས་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའོ།།

སྟོབས་བཞི་ལས་སྐྗེ་བ་ནི། རང་གི་མཐུས་རོགས་བྱང་འདོད་པ་རང་གི་སྟོབས་

དང༌། གཞན་གི་མཐུས་རོགས་བྱང་འདོད་པ་གཞན་གི་སྟོབས་དང༌། སྔོན་ཐྗེག་ཆྗེན་

ལ་གོམས་པ་དྗེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་བསྔགས་པ་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་

སྐྗེ་བ་རྒྱུའི་སྟོབས་དང༌། འདིར་དམ་པ་བསྟྗེན་ཅིང་ཆོས་ཉན་ལ་སྗེམས་པ་སོགས་ཀྱི་

དགྗེ་བ་ལ་རིང་དུ་གོམས་པ་སྦྱོར་བའི་སྟོབས་བཞི་ལ་བརྗེན་ནས་སྐྗེའོ། །དྗེ་ཡང་རྒྱུ་

རྐྗེན་བརྒྱད་པོ་སོ་སོ་བའམ་ཚོགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་རང་དང་རྒྱུའི་སྟོབས་ལས་

སྐྗེས་ན་བརན་ལ། རྒྱུ་རྐྗེན་དྗེ་དག་ལ་བརྗེན་ནས་གཞན་དང་སྦྱོར་བའི་སྟོབས་ལས་

སྐྗེས་ན་མི་བརན་པར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་བསྟན་པ་སྤི་དང་ཐྗེག་པ་

ཆྗེན་པོའི་བསྟན་པ་ནུབ་ཏུ་ཉྗེ་ཞིང༌། སིགས་མ་ལས་ཀྱང་ཆྗེས་སིགས་མར་གྱུར་པའི་

དུས་འདིར་ལྗེགས་པར་གོ་ནས་སིང་ཐག་པ་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་

པར་རིག་པར་བྱས་ལ་དམ་པའི་བཤྗེས་ལ་བརྗེན་ཏྗེ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་སྗེ་སྣོད་ཉན་པ་

དང་སྗེམས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་འབད་ཅིང་། གཞན་གིས་དབང་མྗེད་དུ་
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བསྐུལ་བ་དང་གཡམ་ལ་རྒྱུགས་དང་སོལ་ཀ་སོགས་ཀྱིས་མི་བྱ་བར། རང་གི་

སྟོབས་ཀྱིས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ར་བ་ཚུགས་པར་བྱ་སྟྗེ། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་བརྗེན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ།།

བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྦང་བའི་རིམ་པ།

གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྦྱང་བའི་རིམ་པ་ནི། ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོ་ནས་བརྒྱུད་

པ་ལ་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་མ་དང༌། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་

ལ་བརྗེན་ནས་སྦྱོང་བ་གཉིས་སྣང་ངོ་།།

རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གི་སོ་ནས་བློ་སྦང་བ།

རྒྱུ་འབས་བདུན་ནི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ལས་འབྱུང་

ལ། སྗེམས་དྗེ་ལྷག་བསམ་ལས་དང༌། བསམ་པ་དྗེ་སིང་རྗེ་ལས་དང༌། སིང་རྗེ་བྱམས་

པ་ལས་དང༌། བྱམས་པ་དིན་དུ་གཟོ་བ་ལས་དང༌། དིན་དུ་གཟོ་བ་དིན་དན་པ་ལས་

དང༌། དིན་དན་པ་ནི་མར་མཐོང་བ་ལས་འབྱུང་བ་སྟྗེ་བདུན་ནོ། །

འདི་ལ་གཉིས། རིམ་པ་ལ་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པ་དང༌། རིམ་ཅན་དུ་སྦྱང་བ་དངོས་

སོ། །

རིམ་པ་ལ་ངེས་པ་བསྐེད་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལམ་གི་ར་བ་སིང་རྗེར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱུ་

འབས་གཞན་རྣམས་དྗེའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འགྱུར་ཚུལ་ལོ།།

ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གི་རྩ་བ་སིང་རེར་བསྟན་པ།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ཐོག་མར་གལ་ཆྗེ་བ་ནི། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོས་ཡིད་བསྐོད་

ན། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལས་གདོན་པའི་ཕིར་ངྗེས་པར་དམ་འཆའ་བར་

འགྱུར་ལ། སིང་རྗེ་དམན་ན་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་མི་འོང་བས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་སྒོལ་བའི་

ཁུར་འཁྱྗེར་བ་ནི་དྗེ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་དང༌། ཁུར་དྗེ་མི་འཛིན་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་པར་

མི་ཆུད་པའི་ཕིར་སིང་རྗེ་ནི་ཐོག་མར་གལ་ཆྗེ་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་བོ་གྲོས་མི་

ཟད་པས་བསྟན་པ་ལས། བཙུན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་མི་ཟད་དོ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཕིར་

རོ། །བཙུན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ། འདི་ལྟ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན། དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ནི་

མིའི་སོག་གི་དབང་པོའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་

ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་དང༌། གཱ་ཡ་གཽ་རི་ལས་ཀྱང༌། འཇམ་དཔལ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀྱི་སྤོད་པའི་རོམ་པ་ནི་ཅི། གནས་ནི་གང༌། འཇམ་དཔལ་གིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་

བུ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་པའི་རོམ་པ་ནི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའོ། །གནས་

ནི་སྗེམས་ཅན་ནོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་དམ་བཅས་པ་དྗེ་ཡང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆྗེན་

པོ་ལ་མ༌བསབས་ན་མི་འགྲུབ་པར་མཐོང་ནས་བྱ་དཀའ་བའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་ལ་

འཇུག་པས་ན་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྗེན་ནོ།།

བར་དུ་གལ་ཆྗེ་བ་ནི། དྗེ་ལྟར་ལན་ཅིག་སྗེམས་དྗེ་ལྟ་བུ་སྐྗེས་ནས་ཞུགས་ཀྱང་

སྗེམས་ཅན་གྲངས་མང་ཞིང་བྱྗེད་ངན་པ་དང་བསབ་པར་བྱ་བའང་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་

ཞིང་མཐའ་ཡས་པ་དང་དུས་ཀྱང་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དགོས་པར་མཐོང་བ་ན་ཞུམ་ནས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཐྗེག་པ་དམན་པར་ལྟུང་བ་ལ། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་ལན་ཅིག་བསྐྗེད་པ་ཙམ་མིན་པར་ཇྗེ་

འཕྗེལ་དུ་གོམས་པར་བྱས་པས་རང་གི་བདྗེ་སྡུག་ལ་མི་ལྟ་ཞིང་གཞན་གི་དོན་ལ་མི་

སྐོ་བས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་བྱྗེད་དྗེ། སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། 

དྗེ་ལྟར་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོས་བསྐོད་པས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་བདག་ཉིད་ལ་

མི་ལྟ་བར་གཞན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པ་དོན་དུ་གཉྗེར་བའི་ཕིར་ཚོགས་བསགས་པ་ཤིན་

ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་ཡུན་རིང་ལ་དུབ་པར་འགྱུར་བ་ལ་འཇུག་གོ། །འཕགས་པ་དད་པའི་

སྟོབས་བསྐྗེད་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟྗེ། དྗེ་ལ་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་ནི་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་གི་སྐྗེ་བ་མི་ལྗེན་པ་ཅི་ཡང་

མྗེད་དོ། །དྗེས་བདྗེ་བའི་སྐྗེ་བ་མི་འདོར་བ་ཅི་ཡང་མྗེད་དོ་ཞྗེའོ། །དྗེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་བྱ་

དཀའ་བ་ལ་ཞུགས་ན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་སོ། །གདོན་

མི་ཟ་བར་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་བས་ན་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ནི་སིང་རྗེ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་སོ།།

ཐ་མར་གལ་ཆྗེ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་འབས་བུ་བརྗེས་པའི་ཚེ་ཡང་ཐྗེག་

དམན་བཞིན་ཞི་བར་མི་གནས་པར། ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་

པའང་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའི་མཐུ་སྟྗེ། དྗེ་མྗེད་ན་ཉན་ཐོས་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏྗེ། སྒོམ་

རིམ་བར་པ་ལས། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྗེས་ཀྱང་སྗེམས་ཅན་

གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཞྗེས་དང༌། བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྣམས་ཀྱི་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་ནི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དྗེ་ཉིད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་སོ། །དཔྗེར་ན་ལོ་ཏོག་ལ་ཐོག་མར་ས་བོན་དང་བར་དུ་ཆུ་དང་ཐ་མར་

སྨིན་པ་གལ་ཆྗེ་བ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་ཏོག་ལའང་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་

གལ་ཆྗེ་བ་སིང་རྗེ་ཡིན་པར་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་པས་གསུངས་ཏྗེ། གང་ཕིར་

བརྗེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ལོ་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་འདིའི། །ས་བོན་དང་ནི་སྗེལ་ལ་ཆུ་འད་ཡུན་

རིང་དུ། །ལོངས་སྤོད་གནས་ལ་སྨིན་པ་ལྟ་བུར་འདོད་གྱུར་པ། །དྗེ་ཕིར་བདག་གིས་

ཐོག་མར་སིང་རྗེ་བསྟོད་པར་བགི། །ཞྗེས་སོ། །དོན་གི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས། 

ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀྱང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་

ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔས་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་བཟུང་ཞིང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགིས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་དྗེའི་ལག་མཐིལ་ན་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པུ་གང་ཞྗེ་

ན། འདི་ལྟ་སྟྗེ། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའ།ོ །བཅོམ་ལྡན་འདས། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོས་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་

པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། དཔྗེར་བགི་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་

འཁོར་ལོ་རིན་པོ ་ཆྗེ ་དྗེ ་གང་དུ་མཆིས་པ་དྗེར་དཔུང་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

མཆིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། དྗེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་

གང་དུ་མཆིས་པ་དྗེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཆིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། 

དཔྗེར་བགི་ན་སོག་གི་དབང་པོ་མཆིས་ན་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་མཆིས་པར་

འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། དྗེ་བཞིན་དུ་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་མཆིས་ན་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ཀྱང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ལམ་གི་གནད་དམ་པ་ལུང་མཐའ་ཡས་པ་དང་རིགས་པས་གྲུབ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་

ངྗེས་པ་རྗེད་ན་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ར་བ་སིང་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ་

གདམས་པའི་མཆོག་ཏུ་ཅིའི་ཕིར་མི་འཛིན། དྗེས་ན་ཞང་སྣ་ཆུང་སྟོན་པས། ཇོ་བོ་ལ་

གདམས་ངག་ཞུས་ཀྱང་འཇིག་རྗེན་བོས་ཐོངས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྒོམས་བྱ་བ་

ཞིག་ལས་མི་འོང་བྱས་པ་ལ། དགྗེ་བཤྗེས་སྟོན་པས་ཁྗེལ་ནས། དྗེ་ཇོ་བོའི་གདམས་

ངག་གི་མཐིལ་ཕྱུང་བ་ལ་གསུང་སྟྗེ། ཆོས་ཀྱི་གནད་མཁྱྗེན་པ་ཡིན་ནོ། །ངྗེས་པ་རྗེད་

པའང་འདི་ཁོ་ན་དཀའ་བས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསག་སྦྱང་དང་སོང་པོ་བཀོད་པ་

སོགས་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲྗེལ་རྣམས་བལྟས་ནས་ངྗེས་པ་བརན་པོ་

བཙལ་དགོས་ཏྗེ། དཔལ་ལྡན་མ་ཁོལ་གིས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ནི་རིན་པོ་ཆྗེ། །རོགས་

པའི་བྱང་ཆུབ་ས་བོན་དྗེ། །དཔའ་ཁྱོད་ཁོ་ནས་སིང་པོར་མཁྱྗེན། །དྗེ་གཞན་སྐྗེ་བོས་

འོལ་མི་དབྱི། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

རྒྱུ་འབྲས་གཞན་རྣམས་དེའི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འགྱུར་ཚུལ།

གཉིས་པ་རྒྱུ་འབས་གཞན་རྣམས་དྗེའི་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ལ། མར་ཤྗེས་

ནས་བྱམས་པའི་བར་རྒྱུར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། སྤིར་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་འདོད་ཙམ་

ཞིག་ནི་སྗེམས་ཅན་དྗེའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཡང་བསམས་ན་སྐྗེ་མོད་ཀྱང༌། བོ་དྗེ་སྐྗེ་

ས་བ་དང་ཤུགས་དག་པ་དང་བརན་པོར་སྐྗེ་བ་ལ་ནི་སྔོན་དུ་སྗེམས་ཅན་དྗེ་ཡིད་དུ་

འོང་ཞིང་གཅྗེས་ལ་ཕངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། གཉྗེན་ལ་སྡུག་བསྔལ་

བྱུང་ན་མི་བཟོད་ལ། དགྲ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན་དགའ་ཞིང་། དགྲ་གཉྗེན་བར་མ་ལ་

སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན་ཕལ་ཆྗེར་ཡལ་བར་འདོར་བའི་བཏང་སོམས་སྐྗེ་བ་བཞིན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ནོ། །དྗེ་ལ་དང་པོ་ནི་ཡིད་དུ་སྡུག་པ་ཡོད་པས་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཇི་ཙམ་གཅྗེས་པ་དྗེ་

ཙམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟོད་པའང་དྗེ་ཙམ་སྐྗེ་སྟྗེ། གཅྗེས་པ་ཆུང་བ་དང་འབིང་ལ་

མི་བཟོད་པ་ཤས་ཆུང་ལ་ཤིན་ཏུ་གཅྗེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་ལའང་མི་བཟོད་པ་ཆྗེན་

པོ་སྐྗེ་བར་སྣང་བས་སོ། །དགྲ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་ན་འབལ་འདོད་མི་སྐྗེ་བར་མ་

ཟད་ད་དུང་དྗེ་ལས་ཆྗེ་བ་དང་དྗེ་དང་མ་བལ་ན་སམ་པ་སྐྗེ་བ་ནི་ཡིད་དུ་མི་འོང་བས་

ལན་ལ། དྗེ་ཡང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཤས་ཆྗེ་ཆུང་གིས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལ་དགའ་བ་

ཤས་ཆྗེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་རོ། །དགྲ་གཉྗེན་བར་མའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟོད་པའང་མྗེད་

ལ་དགའ་བའང་མྗེད་པ་ནི་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་གང་ཡང་མྗེད་པས་ལན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་

བྱས་ན་སྗེམས་ཅན་གཉྗེན་དུ་བསྒོམ་པ་ནི་ཡིད་འོང་བསྐྗེད་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ལ། གཉྗེན་

གི་མཐར་ཐུག་ནི་མ་ཡིན་པས་མར་བསྒོམ་པ་དང་དྗེའི་དིན་དན་པ་དང་དིན་ལན་གཟོ་

བ་གསུམ་ནི་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་གཅྗེས་པ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཡིན་ལ། སྗེམས་ཅན་ལ་བུ་གཅིག་

པུ་ལྟར་སིང་དུ་སྡུག༌པར་འཛིན་པའི་བྱམས་པ་ནི་དྗེ་གསུམ་གི་འབས་བུ་ཡིན་ཏྗེ། 

དྗེས་སིང་རྗེ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་དོ། །བདྗེ་བ་དང་ཕྲད་འདོད་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་ལ་

རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ངྗེས་པ་མི་སྣང་ངོ་། །དྗེས་ན་མར་ཤྗེས་པ་སོགས་ཀྱི་དམིགས་པ་

གསུམ་ནི་བདྗེ་བ་དང་ཕྲད་འདོད་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་འདོད་ཀྱི་

སིང་རྗེ་གཉིས་ཀའི་གཞིར་སྣང་བས་འདི་ལ་འབད་དགོས་སོ། །སྗེམས་བསྐྗེད་སྐྗེ་

བའི་རྒྱུར་སྗེམས་ཅན་རྣམས་གཉྗེན་དུ་བསྒོམ་པ་འདི་ནི། སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པ་

དང་བཙུན་པ་ཟ་བ་དང་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་དོ།།

ལྷག་བསམ་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་འབས་བུར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། དྗེ་ལྟར་བོ་རིམ་
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གིས་སྦྱངས་པས་སིང་རྗེ་སྐྗེས་པ་ན། སྗེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་ཐོབ་

འདོད་སྐྗེ་བས་དྗེ་ཙམ་གིས་ཆོག་མོད། བར་དྗེར་ལྷག་བསམ་བཅུག་པས་ཅི་བྱ་སམ་

ན། སྗེམས་ཅན་བདྗེ་བ་དང་ཕྲད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ན་སམ་པའི་བྱམས་པ་

དང་སིང་རྗེ་ཚད་མྗེད་པ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལའང་ཡོད་ཀྱང༌། སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདྗེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བ་རང་གི་ཁུར་དུ་བཞྗེས་

པ་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་མིན་པ་ལ་མྗེད་པས། སིང་སྟོབས་ཀྱི་བསམ་པ་ལྷག་པའི་

ལྷག༌བསམ་བསྐྗེད་དགོས་སོ། །

དྗེས་ན་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བ་དང་ཕྲད་ན་སམ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་

བལ་ན་སམ་པས་མི་ཆོག་གི །རང་གིས་དྗེ་དག་བསྒྲུབ་པའི་ཁུར་སིང་ཐག་པ་ནས་

འཁྱྗེར་དགོས་པས་ཁྱད་པར་རྣམས་ཕྗེད་པར་བྱ་སྟྗེ། བོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་

ལས། བོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྗེར་ན་ཚོང་དཔོན་ནམ་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་ལ་བུ་གཅིག་པུ་

འདོད་པ་སྡུག་པ་ཕངས་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མྗེད་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། 

ཁྱྗེའུ་དྗེ་ཡང་བྱིས་པར་གྱུར་པས་གར་བྱྗེད་པས་མི་གཙང་བའི་དོང་དུ་ལྷུང་བར་གྱུར་

ཏོ། །དྗེ་ནས་ཁྱྗེའུ་དྗེའི་མ་དང་གཉྗེན་གིས་ཁྱྗེའུ་དྗེ་མི་གཙང་བའི་དོང་དུ་ལྷུང་བ་དྗེ་

མཐོང་ལ། མཐོང་ནས་ཀྱང་ཆོ་ངྗེ་ཆྗེན་པོས་འདྗེབས་ཤིང་མ་ངན་བྱྗེད་ལ་སྨྲྗེ་སྔགས་

འདོན་ཏྗེ། མི་གཙང་བའི་དོང་དྗེར་ཞུགས་ནས་ཁྱྗེའུ་དྗེ་འདོན་པར་ནི་མི་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་

ནས་ཁྱྗེའུ་དྗེའི་ཕ་ཕོགས་དྗེར་སོང་སྟྗེ། དྗེས་བུ་གཅིག་པུ་དྗེ་མི་གཙང་བའི་དོང་དྗེར་

ལྷུང་བར་མཐོང་ངོ་། །མཐོང་ནས་ཀྱང་རིངས་པར་རིངས་པར་བརབས་པའི་ཚུལ་

གིས་བུ་གཅིག་པུ་དྗེ་འདོན་པའི་བོས་སྗེད་པར་བྱས་ཏྗེ་སྐྱུག་བོ་བ་མྗེད་པར་མི་
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གཙང་བའི་དོང་དྗེར་བབས་ཏྗེ་བུ་གཅིག་པུ་ཕྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞྗེས་ཁམས་གསུམ་

པོ་ནི་མི་གཙང་བའི་དོང་དང༌། བུ་གཅིག་པུ་ནི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་དང༌། མ་དང་

གཉྗེན་ནི་སྗེམས་ཅན་འཁོར་བར་ལྷུང་བ་མཐོང་ནས་མ་ངན་དང་སྨྲྗེ་སྔགས་འདོན་གི། 

གདོན་པར་ནུས་པ་མྗེད་པ་ཉན་རང་དང༌། ཚོང་དཔོན་དང་ཁྱིམ་བདག་ནི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་དང་དཔྗེ་དོན་དུ་སྦྱར་ནས་གསུངས་ཏྗེ། བུ་གཅིག་པུ་གཅྗེས་པ་མི་

གཙང་བའི་དོང་དུ་ལྷུང་བ་ལ་དྗེའི་མ་སིང་རྗེ་སྐྗེ་བ་འད་བ་ཞིག་ཉན་རང་ལ་ཡོད་པར་

གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་སིང་རྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་འགྲོ་བ་སྒོལ་བའི་ཁུར་འཁྱྗེར་བའི་ལྷག་

བསམ་བསྐྗེད་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་སྗེམས་ཅན་སྒོལ་བའི་བོ་སྐྗེས་པ་ན་རང་གི་གནས་

སྐབས་འདི་ལྟ་བུས་ནི་སྗེམས་ཅན་གཅིག་གི་དོན་རོགས་པའང་བྱ་བར་མི་ནུས་ལ། 

དྗེར་མ་ཟད་དགྲ་བཅོམ་པ་གཉིས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཀྱང་སྗེམས་ཅན་ཉུང་ཟད་རྗེ་དང་

དྗེའི་དོན་ཡང་ཐར་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་པར་ནུས་ཀྱི། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ལ་དགོད་མི་

ནུས་པས། སྗེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་དང་དྗེ་དག་གི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་

གི་དོན་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་སུ་ཞིག་གིས་ནུས་སམ་དུ་བསམས་པ་ན། སངས་

རྒྱས་ཉག་གཅིག་ལ་ནུས་པ་དྗེ་ཡོད་པར་ཤྗེས་ནས་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སངས་

རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་བསྐྗེད་དོ།།

རིམ་ཅན་དུ་སྦང་བ་དངོས།

གཉིས་པ་རིམ་ཅན་དུ་སྦྱང་བ་དངོས་ལ་གསུམ། གཞན་དོན་དོན་དུ་གཉྗེར་བའི་

བོ་སྦྱང་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉྗེར་བའི་བོ་སྦྱང་བ་དང༌། སྦྱངས་པའི་འབས་བུ་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ངོས་གཟུང་བའོ། །
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གཞན་དོན་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བློ་སྦང་བ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། བོ་དྗེ་སྐྗེ་བའི་གཞི་བསྒྲུབ་པ་དང༌། བོ་དྗེ་བསྐྗེད་པ་དངོས་

སོ། །

བློ་དེ་སྐེ་བའི་གཞི་བསྒྲུབ་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྗེམས་ཅན་ལ་སྗེམས་སོམས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་

ཡིད་འོང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པའོ། །

སེམས་ཅན་ལ་སེམས་སོམས་པ་བསྒྲུབ་པ།

དང་པོ་ནི། སྔར་སྐྗེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། སྔོན་འགྲོ་ལ་

སོགས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་འདིར་ཡང་བངས་ལ་བསྐང་བར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་ཐོག་མར་

སྗེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་ཆགས་ཤིང་ཁ་ཅིག་ལ་སང་བའི་ཕོགས་རིས་སུ་གཅོད་པ་

བཀག་ནས་སྗེམས་སོམས་པ་མ་བསྒྲུབས་ན། བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་གང་སྐྗེ་བ་དྗེ་

ཕོགས་རིས་ཅན་དུ་སྐྗེ་ཡི། ཕོགས་རིས་མྗེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་མི་སྐྗེ་བས་བཏང་

སོམས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །བཏང་སོམས་ལ་འདུ་བྱྗེད་བཏང་སོམས་དང་ཚོར་བ་

བཏང་སོམས་དང་ཚད་མྗེད་བཏང་སོམས་གསུམ་ལས་འདིར་ནི་ཐ་མ་ཡིན་ལ། དྗེ་

ལའང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་སང་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པ་བསྒྲུབ་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་དང༌། རང་ཉིད་སྗེམས་ཅན་ལ་ཆགས་སང་དང་བལ་ནས་

སྗེམས་སོམས་པ་གཉིས་གསུངས་པ་ལས་འདིར་ཕི་མའོ། །འདི་བསྒོམ་པའི་གོ་རིམ་

ནི། སྐྗེ་ས་བས་ཐོག་མར་ཕན་ཡང་མ་བཏགས་གནོད་པའང་མ་བྱས་པའི་བར་མ་ཞིག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལ་དམིགས་རྗེན་བྱས་ནས་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏྗེ་སྗེམས་

སོམས་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་སྗེམས་སོམས་པ་གྲུབ་ན་དྗེ་ནས་མཛའ་བཤྗེས་

ལ་སྗེམས་སོམས་པ་བསྒྲུབ་སྟྗེ། དྗེ་ལ་སྗེམས་མ་སོམས་པ་ནི་ཆགས་སང་གིས་རིས་

སུ་གཅོད་པའམ་ཆགས་པ་ཆྗེ་ཆུང་གིས་མ་སོམས་པའོ། །དྗེ་ལ་སོམས་ནས་དགྲ་ལ་

སྗེམས་སོམས་པ་བསྒོམ་སྟྗེ། དྗེ་ལ་མ་སོམས་པ་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་མཐུན་པར་

བལྟས་ནས་ཞྗེ་སང་བའོ། །དྗེ་ལ་སོམས་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྗེམས་

སོམས་པ་བསྒོམ་མོ། །འོ་ན་དྗེ་དག་ལ་ཅི་ཞིག་བསྒོམས་པས་ཆགས་སང་སོང་ཞྗེ་ན་

གཉིས་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་གི་ངོས་ནས་ནི་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་

མི་འདོད་པར་མཚུངས་པས་ན། ཁ་ཅིག་ལ་ཉྗེ་བར་བཟུང་ནས་ཕན་འདོགས་ཤིང་། 

ཁ་ཅིག་ལ་རིང་བར་བཟུང་ནས་གནོད་པ་བྱྗེད་པའམ་ཕན་པ་མི་བྱྗེད་པ་མི་རིགས་སོ་

སམ་པ་དང༌། རང་གི་ངོས་ནས་ནི་ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་སྗེམས་ཅན་གང་

ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉྗེན་དུ་མ་གྱུར་པ་ནི་གང་ཡང་མྗེད་པས། གང་ལ་ནི་ཆགས་

པར་བྱ་ལ་གང་ལ་ནི་སང་བར་བྱ་སམ་དུ་སྗེམས་པའོ། །ཞྗེས་སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས་

གསུངས་སོ། །ཡང་གཉྗེན་ལ་ཆགས་པ་ལ་ནི། བུ་མོ་ཟ་བ་མཆོག་གིས་ཞུས་པ་ལས། 

བདག་གིས་སྔོན་ཆད་ཁྱྗེད་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསད། །བདག་ཀྱང་ཁྱྗེད་ཀྱིས་སྔོན་

ཆད་གཤགས་ཤིང་གཏུབས། །ཀུན་ཀྱང་ཕན་ཚུན་དགྲ་དང་གསོད་པ་ཡིན། །ཁྱྗེད་

ཅག་ཇི་ལྟར་འདོད་ཆགས་སྗེམས་ཀྱང་སྐྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། སྔར་ངྗེས་མྗེད་

ཀྱི་ཉྗེས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་དགྲ་གཉྗེན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྱུར་ནས་འགྲོ་

བའི་ཚུལ་བསམ་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེས་ནི་ཁོ་ཆགས་གཉིས་ཀ་བཟོག་གོ །འདི་དགྲའམ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གཉྗེན་ཁྱད་པར་གི་གཞིར་བཟུང་ནས་བྱྗེད་དགོས་པས་དགྲ་གཉྗེན་གི་བོ་ལྡོག་མི་

དགོས་ཀྱི། དགྲ་གཉྗེན་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཆགས་སང་གིས་རིས་སུ་

གཅོད་བའི་བོ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ།།

ཐམས་ཅད་ཡིད་འོང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ།

ཐམས་ཅད་ཡིད་འོང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། 

བྱམས་པའི་ཆུས་སྗེམས་ཀྱི་རྒྱུད་བརླན་ཏྗེ་སྗེར་ཡོད་པའི་ས་བཞིན་དུ་བྱས་ལ་སིང་

རྗེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདྗེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ནས་

སྗེམས་ཀྱི་རྒྱུད་བྱམས་པས་བསྒོས་ནས་སིང་རྗེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་

པའི་བྱམས་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བུ་སྡུག་པ་ལྟར་མཐོང་བའི་ཡིད་འོང་གི་རྣམ་

པ་ཅན་ཏྗེ། བཏང་སོམས་བསྒོམས་པས་ཆགས་སང་གིས་མ་སོམས་པའི་རང་རོང་

རྣམས་ཞི་སྟྗེ། ཞིང་ས་ལྗེགས་པར་དུལ་བ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་ཡིད་འོང་དུ་མཐོང་བའི་

བྱམས་པའི་ཆུ་ཡིས་བརླན་པར་བྱས་ནས་སིང་རྗེའི་ས་བོན་གྲུང་པོ་བཏབ་ན་སིང་རྗེ་

ཆྗེན་པོ་བདྗེ་བག་ཏུ་སྐྗེ་བར་གསུངས་པ་འདི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་རོགས་སོ། །

འདི་ལ་གསུམ་ལས། མར་བསྒོམ་པ་ནི། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་མྗེད་པས་རང་གི་

སྐྗེ་བ་ལའང་ཐོག་མ་མྗེད་པས་ན་སྐྗེ་བ་དང་ཤི་བ་བརྒྱུད་མར་བྱས་ཏྗེ། འཁོར་བ་ན་

ལུས་འདི་མ་བངས་བྱ་བ་དང་ཕོགས་འདིར་མ་སྐྗེས་བྱ་བ་ནི་ཡྗེ་མྗེད་ལ། མ་ལ་

སོགས་པའི་གཉྗེན་དུའང་མ་གྱུར་པ་མྗེད་དྗེ། སའི་དངོས་གཞིར་དངས་པ་ལས། སྔོན་

ཡུན་རིང་པོ་འདས་པ་ནས་གང་དུ་ཁྱྗེད། མ་སྐྗེས་པ་དང་མ་སོང་བ་དང་མ་ཤི་བའི་ས་

ཕོགས་དྗེ་ནི་ངས་མཐོང་བར་དཀའོ། །ཡུན་རིང་པོ་འདས་པ་ནས་སྗེམས་ཅན་གང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཁྱྗེད་ཀྱི་ཕའམ་མའམ་ཕུ་ནུའམ་སིང་མོའམ་སོབ་དཔོན་ནམ་མཁན་པོའམ་བ་མའམ་

བ་མའི་གནས་ལྟ་བུར་མ་གྱུར་པ་དྗེ་ནི་ངས་མཐོང་བར་དཀའོ། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །དྗེ་ཡང་སྔར༌མ་བྱས་པར་མ་ཟད་མ་འོངས་པ་ནའང་མ་བྱྗེད་པར་འགྱུར་བའང་

མཐའ་ཡས་པས་དྗེ་ལྟར་བསམས་ལ་རང་གི་མ་བྱས་པ་ལ་ངྗེས་པ་བརན་པོ་བཙལ་

བར་བྱ་སྟྗེ། འདི་སྐྗེས་ན་དྗེ་ནས་དྗེའི་དིན་དན་པ་སོགས་སྐྗེ་བར་ས་ལ། མ་སྐྗེས་ན་

དིན་དན་པ་སོགས་ཀྱི་གཞི་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ།།

དིན་དན་པ་བསྒོམ་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་བསྒོམས་པའི་འོག་ཏུ་

ཐོག་མར་ཚེ་འདིའི་མ་ལ་བསྒོམས་ན་སྐྗེ་མྱུར་བར་པོ་ཏོ༌བ་བཞྗེད་པ་ལྟར་བསྒོམ་པར་

བྱ་སྟྗེ། མདུན་དུ་མ་རྣམ་པ་གསལ་པོ་ཞིག་བསམས་ལ། ད་ལྟར་དུ་མ་ཟད་འཁོར་བ་

ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་འདིས་བདག་གི་མ་བགྲང་ལས་འདས་པ་བྱྗེད་བྱྗེད་པ་ཡིན་སམ་

དུ་ལན་འགའ་ཞིག་བསམ་མོ། །དྗེ་ལྟར་དྗེས་མ་བྱས་པའི་དུས་སུ་གནོད་པ་ཐམས་

ཅད་ལས་བསྐབས། ཕན་བདྗེ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས། ཁྱད་པར་དུ་ཚེ་འདིར་ཡང་དང་

པོ་མངལ་དུ་ཡུན་རིང་པོར་བཟུང༌། དྗེ་ནས་བཙས་པའི་དུས་སུ་སྤུ་སྗེར་ཟྗེང་ངྗེ་

བ༌ཞིག་ཤའི་དོད་ལ་བཅར། སོར་མོ་བཅུའི་ཁ་ལ་གཡྗེངས། ནུ་ཞོ་བསྣུན། ནོམ་བུ་

ཁས་བསོད། སྣབས་ལུད་ཁས་ཕིས། མི་གཙང་བ་ལག་པས་ཕིས་ཀྱིན་ཐབས་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིས་སྐོ་ངལ་མྗེད་པར་གསོས། དྗེ་ཡང་བཀྲྗེས་སྐོམ་གི་དུས་སུ་བཟའ་བཏུང་

དང་། འཁྱགས་པའི་དུས་སུ་གོས་དང་། ཕོངས་པའི་དུས་སུ་ནོར་རང་གིས་སྤད་མི་བ་

བ་རྣམས་བྱིན། ཡོ་བྱད་དྗེ་རྣམས་ཀྱང་བདྗེ་བག་ཏུ་རྗེད་ནས་མིན་གི། སིག་དང་སྡུག་

དང་གཏམ་ངན་དང་བསྗེས་ཀྱིན་ཤ་ཐང་ཐང་དུ་བཙལ་ནས་བྱིན་པ་ཡིན། བུ་ལ་ན་ཚ་
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ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན། བུ་འཆི་བ་བས་རང་འཆི་བ་དང་། བུ་ན་བ་བས་

རང་ན་བ་དང་། བུ་སྡུག་པ་བས་རང་སྡུག་པ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་འདམ་ཞིང་། 

སྦྱོར་བས་དྗེ་བསལ་བའི་ཐབས་བྱྗེད་པ་ཡིན། མདོར་ན་རང་གིས་ཤྗེས་ཚད་དང་

ནུས་ཚད་ཀྱིས་ཕན་བདྗེ་གང་ཡིན་བསྒྲུབ། གནོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བར་བྱྗེད་

པའི་ཚུལ་རྣམས་ལ་རྗེ་གཅིག་ཏུ་སྗེམས་པའོ། །དྗེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་དིན་དན་པའི་

བོ་ཚིག་ཙམ་མིན་པ་ཞིག་སྐྗེས་པ་ན། དྗེ་ནས་ཕ་ལ་སོགས་པའི་མཛའ་བཤྗེས་

གཞན་ལའང་མར་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་དྗེ་ལྟར་བསྒོམ། དྗེ་ནས་བར་མ་རྣམས་ཀྱང་མར་

ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་བསྒོམ། དྗེ་ལ་མཛའ་བཤྗེས་འད་བའི་བོ་སྐྗེས་པ་ན་དགྲ་རྣམས་

ཀྱང་མར་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་བསྒོམ། དྗེ་ལ་མ་དང་འད་བའི་བོ་སྐྗེས་པའི་ཚེ་ཕོགས་

བཅུའི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མར་ཤྗེས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ལ་རིམ་གིས་རྒྱ་ཇྗེ་

ཆྗེར་བཏང་ལ་བསྒོམ་མོ།།

དིན་དུ་གཟོ་བ་བསྒོམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྐྗེ་ཤི་འཕོས་པས་ངོ་མ་ཤྗེས་པ་ཙམ་མ་

གཏོགས་པ་བདག་གི་མ་དིན་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་སྐབས་མྗེད་པ་དྗེ་རྣམས་རིས་

མྗེད་དུ་དོར་ནས་རང་ཉིད་འཁོར་བ་ལས་ཅི་ཐར་བྱྗེད་ན་དྗེ་ལས་ཁྗེལ་ཆུང་བ་མྗེད་དྗེ། 

སོབ་མ་ལ་སྤིངས་པ་ལས། ཉྗེ་དུ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཁོངས་སུ་ཆུད་གྱུར་པ། །ཀོང་

གི་ནང་དུ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བཞིན་དུ། །སྐྗེ་ཤི་འཕོས་པས་ངོ་མ་ཤྗེས་པ་དྗེ་བོར་

ནས། །གལ་ཏྗེ་གཅིག་ཐར་བྱྗེད་ན་དྗེ་ལས་ཁྗེལ་བོར་མྗེད། །ཅྗེས་སོ། །དྗེས་ན་དྗེ་ལྟ་

བུའི་དིན་ཅན་འདོར་བ་ནི་མ་རབས་རྣམས་ལའང་མི་རིགས་ན་བདག་གི་ཚུལ་དང་ག་

ལ་མཐུན་སམ་དུ་བསམས་ནས་དིན་ལན་བསྐོར་བའི་ཁུར་བཟུང་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། 
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བྱིས་པ་པང་ན་བཙའ་བ་ཅི་ཡང་མི་ནུས་པས། །གང་གི་ནུ་ཞོ་བྱམས་པའི་ཤུགས་

ཀྱིས་གཟགས་འཐུངས་པ། །ངལ་བ་མང་བསྟྗེན་བྱམས་ལ་བརྗེན་པ་དྗེ་དག་

འདིར། །ཤིན་ཏུ་མ་རབས་ཤིག་ནའང་སོང་བར་སུ་ཞིག་སྤོ། །གང་གི་ཁོང་ན་འདི་

སྐབས་རྗེད་ནས་གནས་བྱས་ཤིང༌། །གང་གིས་བརྗེ་བའི་སྗེམས་ཀྱིས་ཟོན་བཅས་

འདི་བངས་པ། །ཉོན་མོངས་དྗེ་དག་སྡུག་བསྔལ་སྐབས་མྗེད་འདིར་བོར་ནས། །འགྲོ་

བ་མ་རབས་ཐ་ཤལ་ཞིག་ནའང་སུ་ཞིག་སྤོ། །ཞྗེས་དང༌། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་

བསྟོད་པ་ལས་ཀྱང༌། སྗེམས་ཅན་གང་དག་མ་རིག་ལྡོངས་པས་བསམ་པ་རྒུད་པའི་

བོ་གྲོས་ཅན། །ཕ་དང་བུར་གྱུར་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་བསྗེན་བཀུར་བྱམས་པས་

ཕན་བཏགས་པ། །དྗེ་དག་བཏང་ནས་གཅིག་པུ་ཐར་བར་བྱྗེད་པ་བདག་གི་ཚུལ་མིན་

ཞྗེས། །དྗེ་སད་ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མགོན་མྗེད་ངྗེས་ཐར་བགིད་སད་སྨོན་ལམ་

བཏབ། །ཅྗེས་གསུངས་སོ།།

འོ་ན་ཕན་ལན་བྱྗེད་པ་དྗེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱ་སམ་ན། མ་རང་གིས་ཀྱང་འཁོར་བའི་

བདྗེ་འབྱོར་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་སྟྗེ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་བསླུས་པ་མྗེད། དྗེས་ན་

བདག་གིས་སྔོན་ཆད་ཉོན་མོངས་པའི་གདོན་གིས་བརླམས་པའི་དབང་གིས་རྨས་

ནས་རྨ་དག་པོ་བྱུང་ཟིན་པ་ལ། བ་ཚྭ་ལ་སོགས་པའི་འགྱུར་བྱྗེད་འདྗེབས་པ་དང་འད་

བར། རང་བཞིན་གིས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་སར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་

ཚོགས་བསྐྗེད་པ་དང༌། བྱམས་པས་ཕན་བཏགས་པ་དྗེ་རྣམས་ནི་ཐར་པ་མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་བདྗེ་བ་ལ་དགོད་བར་བྱའོ་སམ་དུ་ཕན་ལན་བྱ་དགོས་ཏྗེ། དབུ་མའི་

སིང་པོ་ལས། གཞན་ཡང་སྔོན་ཆད་ཉོན་མོངས་པའི། །གདོན་གིས་བརླམས་པ་
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བདག་གིས་ནི། །རྨས་ལ་འགྱུར་བྱྗེད་འདྗེབས་པ་བཞིན། །སྡུག་བསྔལ་ནད་པ་གང་

སྡུག་བྱས། །སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་གང་དག་གིས། །བྱམས་དང་བསྗེན་བཀུར་ཕན་པ་

བྱས། །དྗེ་ལ་ལན་དུ་ཕན་གདགས་པ། །མ་ངན་འདས་ལས་གཞན་ཅི་ཡོད། །ཅྗེས་

སོ། །རྒྱ་མཚོ་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་ཁུར་ལས་བྱས་པ་མི་གཟོ་བ་ཁུར་ཆྗེ་བ་དང༌། 

བྱས་པ་གཟོ་བ་ནི་མཁས་པས་བསྔགས་པའི་གནས་སུ་གསུངས་ཏྗེ། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྔ་

སྒའི་ཚིགས་བཅད་ལས། རྒྱ་མཚོ་དང་ནི་རི་རབ་དང༌། །ས་རྣམས་བདག་གི་ཁུར་

མིན་གི། །བྱས་པ་མི་གཟོ་གང་ཡིན་པ། །དྗེ་ནི་བདག་གི་ཁུར་ཆྗེན་ཡིན། །མི་གང་

སྗེམས་ནི་མི་རོད་ཅིང༌། །བྱས་པ་གཟོ་དང་བྱས་པ་ཚོར། །བྱས་པ་ཆུད་གཟོན་མི་

བྱྗེད་པ། །དྗེ་དག་མཁས་པས་རབ་ཏུ་བསྔགས། །ཞྗེས་སོ།།

མདོར་བསྡུ་ན་རང་གི་མ༌དན་པ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པར་སྨོ་ཞིང་མིག་ལོང་བ་

ལོང་ཁིད་མྗེད་པ་ཞིག་གོམ་པ་རྗེ་རྗེ་ནས་བརྗེག་འཆའ་ཞིང་གཡང་ཁ་འཇིགས་སུ་

རུང་བ་ལ་མངོན་པར་ཕོགས་ནས་འགྲོ་ན། མ་དྗེས་ཀྱང་བུ་ལ་མི་རྗེ་ན་སུ་ལ་རྗེ། བུ་

དྗེ་ལའང་མ་དྗེ་འཇིགས་པ་དྗེ་ལས་སྒོལ་བ་མི་འབབ་ན་སུ་ལ་འབབ་པས་དྗེ་ལས་

སྒོལ་དགོས། དྗེ་བཞིན་དུ་མར་གྱུར་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པའི་

གདོན་གིས་སྗེམས་རྣལ་དུ་གནས་པ་དཀྲུགས་པས་ནི་ཤྗེས་པ་ལ་རང་དབང་མ་ཐོབ་

པས་སྨོ། མངོན་མཐོ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་ཀྱི་ལམ་ལྟ་བའི་མིག་དང་ནི་བལ། ཡང་དག་

པའི་བཤྗེས་ཀྱི་ལོང་འཁིད་ནི་མྗེད། སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེ་བཞིན་ཉྗེས་སྤོད་ཀྱིས་དབྱྗེན་

བཅོས་པས་ནི་བརྗེག་འཆའ། སྤིར་འཁོར་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ངན་འགྲོའི་གཡང་ཁ་

འགྲིམ་པ་མཐོང་ན། མ་དྗེ་ཡང་བུ་ལ་རྗེ་དགོས་ལ། བུ་ལའང་མ་དྗེ་འདོན་པ་འབབ་
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པས་དྗེ་ལྟར་བསམས་ནས་འཁོར་བ་ལས་ངྗེས་པར་གདོན་པའི་དིན་གཟོ་བྱ་སྟྗེ། 

བསབ་བཏུས་ལས། ཉོན་མོངས་ཀྱིས་སྨོ་གཏི་མུག་ལྡོངས། །གཡང་ས་མང་པོའི་

ལམ་དུ་ནི། །གོམ་པ་རྗེ་རྗེ་བརྗེག་འཆའ་བ། །བདག་དང་གཞན་རག་མ་ངན་

གཞི། །འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་མཚུངས། །ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་བལྟས་ནས་གཞན་ལ་

སྐོན་བཙལ་བར་མི་རིགས་ཤིང་ཡོན་ཏན་སྣ་རྗེ་མཐོང་ན་ངོ་མཚར་བར་བཟུང་ཞྗེས་

གསུངས་མོད་ཀྱང་འདིར་ཡང་ཉམ་ཐག་པའི་ཚུལ་སྦྱར་དུ་རུང་བ་ཡིན་ནོ།།

བློ་དེ་བསྐེད་པ་དངོས།

གཉིས་པ་བོ་དྗེ་བསྐྗེད་པ་དངོས་ལ་གསུམ་ལས། བྱམས་པ་བསྒོམ་པ་ལ། 

བྱམས་བའི་དམིགས་པ་ནི། བདྗེ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཅན་ནོ། །རྣམ་པ་ནི། 

བདྗེ་བ་དང་ཕྲད་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་དང་བདྗེ་བ་དང་ཕྲད་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་པ་དང་

བདྗེ་བ་དང་ཕྲད་པར་བྱའོ་སམ་པའོ། །ཕན་ཡོན་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། བྱྗེ་

བ་ཁག་ཁིག་དཀྲིགས་པའི་ཞིང་དག་ན། །མཆོད་པ་རྣམ་མང་དཔག་མྗེད་ཇི་སྗེད་

པ། །སྐྗེས་མཆོག་རྣམས་ལ་དྗེ་ཡིས་རག་མཆོད་པས། །བྱམས་པའི་སྗེམས་ཀྱི་

གྲངས་དང་ཆར་མི་ཕོད། །ཅྗེས་དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྗེ་བས་ཡུལ་མཐར་ཐུག་པའི་

ཞིང་ལ་དུས་རག་ཏུ་མཆོད་པ་བྱྗེད་པ་ལས་བསོད་ནམས་ཆྗེས་ཆྗེ་བར་གསུངས་པ་

དང༌། འཇམ་དཔལ་གི་ཞིང་བཀོད་ལས་ཀྱང༌། བྱང་ཤར་གི་མཚམས་ནས་སངས་

རྒྱས་དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་པོའི་རྒྱལ་པོའི་འཇིག་རྗེན་གི་ཁམས་སྟོང་གིས་བརྒྱན་པ་ཞྗེས་

བྱ་བ་དྗེ་ན་དགྗེ་སོང་འགོག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བདྗེ་བ་བཞིན་དུ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་

ཀྱང་བདྗེ་བ་དང་ལྡན་ནོ། །དྗེར་ལོ་བྱྗེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཚངས་སྤོད་སྤད་པས་ནི་ཞིང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

འདིར་ཐ་ན་སྗེ་གོལ་གཏོགས་པའི་ཡུན་ཙམ་དུ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་

པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་ན་སྔ་མ་ལས་བསོད་ནམས་ཆྗེས་མང་དུ་བསྐྗེད་ན་ཉིན་མཚན་དུ་

གནས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཞྗེས་བཤད་པ་དང༌། རིན་ཆྗེན་ཕྲྗེང་བ་ལས་ཀྱང༌། རིའུ་ཚོས་

སུམ་བརྒྱའི་ཁ་ཟས་དག །ཉིན་རྗེ་དུས་གསུམ་སྦྱིན་པས་ཀྱང༌། །བྱམས་པ་ཡུད་ཙམ་

ཐང་གཅིག་གི། །བསོད་ནམས་དག་ལ་ཆར་མི་ཕོད། །ལྷ་མི་བྱམས་པར་འགྱུར་བ་

དང༌། །དྗེ་དག་ཀྱང་ནི་བསྲུང་བ་དང༌། །ཡིད་བདྗེ་བ་དང་བདྗེ་མང་དང༌། །དུག་དང་

མཚོན་གིས་གནོད་མྗེད་དང༌། །འབད་པ་མྗེད་པར་དོན་འཐོབ་དང༌། །ཚངས་པའི་

འཇིག་རྗེན་སྐྗེ་འགྱུར་ཏྗེ། །གལ་ཏྗེ་གྲོལ་བར་མ་གྱུར་ཀྱང༌། །བྱམས་ཆོས་ཡོན་ཏན་

བརྒྱད་འཐོབ་བོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བྱམས་པ་ཡོད་ན་ལྷ་མི་བྱམས་ཤིང་ངང་གིས་

འདུ་བ་དང༌། རྒྱལ་བས་ཀྱང་བདུད་སྗེ་བྱམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕམ་པར་མཛད་པས་

བསྲུང་བའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་སོགས་སོ། །དྗེས་ན་སྐྗེ་བར་དཀའ་ཡང་འབད་དགོས་

ཏྗེ། བསབ་བཏུས་ལས། གསྗེར་འོད་དམ་པ་ལས་འབྱུང་བའི་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་

བསྒོམ་པ་སྟོན་པའི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་སྗེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསམས་ཏྗེ་ཐ་

ན་ཚིག་ཏུ་ཡང་བཏོན་ནས་བསྒོམ་པར་གསུངས་སོ། །ཚིག་དྗེ་ནི། གསྗེར་འོད་དམ་

པའི་རྔ་ཆྗེན་སྒ་ཡིས་ནི། །སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྗེན་འཇིག་རྗེན་གསུམ་འདི་ན། །ངན་

སོང་སྡུག་བསྔལ་གཤིན་རྗེའི ་སྡུག་བསྔལ་དང༌། །དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

སྡུག༌བསྔལ་ཞི་བར་ཤོག །ཅྗེས་སོགས་སོ། །བྱམས་པ་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ནི། ཐོག་

མར་མཛའ་བཤྗེས་ལ་བསྒོམ། དྗེ་ནས་བར་མ་དང་དྗེ་ནས་དགྲ་ལ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞིང་

དྗེ་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྒོམ་མོ། །བསྒོམ་བའི་ཚུལ་ནི། 
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ཇི་ལྟར་སྗེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བས་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཚུལ་ཡང་ཡང་བསམས་ན་

སིང་རྗེ་སྐྗེ་བ་ལྟར། སྗེམས་ཅན་ལ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་པ་མྗེད་པའི་བདྗེ་བ་མྗེད་ཅིང་

བདྗེ་བས་ཕོངས་ལུགས་རྣམས་ཡང་ཡང་བསམ་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་གོམས་པ་ན་བདྗེ་བ་

དང་ཕྲད་འདོད་ངང་གིས་འབྱུང་ལ། དྗེ་ཡང་བདྗེ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱས་

ནས་དྗེ་དག་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བསྟབ་པར་བྱའོ།།

སིང་རྗེ་བསྒོམ་པ་ལ། སིང་རྗེའི་དམིགས་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གིས་ཅི་

རིགས་པར་སྡུག་བསྔལ་བའི་སྗེམས་ཅན་ནོ། །རྣམ་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་དྗེ་དག་དང་

བལ་ན་སམ་པ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་པ་དང་བལ་བར་བྱའོ་སམ་པའོ། །བསྒོམ་

པའི་གོ་རིམ་ནི། ཐོག་མར་མཛའ་བཤྗེས་དང་དྗེ་ནས་བར་མ་དང་དྗེ་ནས་དགྲ་ལ་

བསྒོམ་སྟྗེ། མཛའ་བཤྗེས་དང་འད་བར་དགྲ་ལའང་སྗེམས་སོམས་པར་འཇུག་པའི་

ཚེ། རིམ་གིས་ཕོགས་བཅུའི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལའང་བསྒོམ་མོ། །དྗེ་ལྟར་

བཏང་སོམས་དང་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་ལ་ཡུལ་སོ་སོར་ཕྗེ་ནས་རིམ་ཅན་དུ་བསྒོམ་

པ་དྗེ་ནི། ཆོས་མངོན་པའི་མདོའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་

མཛད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་སྟྗེ། སོ་སོར་མ་ཕྗེ་བར་དང་པོ་ནས་སྤི་ལ་

དམིགས་ནས་སྦྱངས་པ་ལ་སྐྗེ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་། རྗེ་རྗེ་ནས་བསམས་ན་གང་ལའང་

མི་སྐྗེ་བར་སྣང་ལ། རྗེ་རྗེ་ནས་ཡིད་འགྱུར་བའི་མོང་བ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བཏོན་

ནས་ཇྗེ་མང་དུ་བཏང་སྟྗེ་མཐར་སྤི་ལ་དམིགས་ནས་བསྐངས་ན་ཚོགས་པ་དང་སོ་སོ་

བ་གང་ལ་དམིགས་ཀྱང་རྣམ་དག་སྐྗེ་བའི་ཕིར་རོ། །བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ནི། མར་གྱུར་

པའི༌སྗེམས་ཅན་དྗེ་རྣམས་འཁོར་བར་ལྷུང་ནས་སྤི་དང་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ལྟར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཉམས་སུ་མོང་བ་རྣམས་སྗེམས་པ་སྟྗེ། སྡུག༌བསྔལ་རྣམས་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་

ཏོ། །དྗེ་ཡང་སྔར་སྐྗེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་སྦྱངས་པས་སྐྗེས་པ་ཡིན་ན། རང་གི་ཉམས་

ལ་དཔགས་ཏྗེ་བསྒོམས་པས་སྐྗེ་ས་བར་འགྱུར་རོ། །རང་གི་སྟྗེང་དུ་དྗེ་དག་བསམས་

ན་ངྗེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ལ། གཞན་སྟྗེང་དུ་བསམས་པས་

སིང་རྗེ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀྱང་རང་སྟྗེང་དུ་སྗེམས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་

གནད་དུ་འགྲོ་བ་མི་སྐྗེའོ། །དྗེ་དག་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟྗེ། རྒྱས་པར་སིང་རྗེའི་

དམིགས་པའི་སྡུག༌བསྔལ་བརྒྱ་ར་བཅུ་བྱང་སར་གསུངས་པ་ལ་བོའི་མཐུ་ཡོད་པ་

རྣམས་ཀྱིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་ཉན་ཐོས་སྡུག་བསྔལ་གི་བདྗེན་པ་མངོན་པར་

རོགས་པ་དང་མཐར་ཐུག་པ་སྐོ་བའི་སྗེམས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བ་ལས། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སིང་རྗེ་བསྒོམ་པས་སྡུག་བསྔལ་སྗེམས་པ་མང་བར་གསུངས་

སོ། །བདྗེ་བ་མྗེད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཚུལ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ནས་བསམས་ན་

བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་སྐྗེ་ལ། རྒྱུན་རིང་བར་བསམས་ན་ཤུགས་

དག་ལ་བརན་པ་སྐྗེ་བས། གདམས་ངག་ཅུང་ཟད་རྗེས་ཚིམ་ནས་གཞུང་ཆྗེ་བ་ནས་

བཤད་པ་རྣམས་ལ་བསྒོམ་པ་དོར་ན་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངོ་།།

དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་འཇུག་སྒོ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཡིན་ལུགས་

དང་སིང་རྗེ་ར་བར་འགྲོ་ལུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་ལྗེགས་པར་ཕྗེད་

ནས། སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་ཅིང་བསྐངས་པའི་མཐར་སྐྗེས་པའི་

མོང་བ་དགོས་ཀྱི། གོ་བས་ལྗེགས་པར་དམིགས་མ་ཕྗེད་པར་ཕུར་ཚུགས་རྗེ་ལ་

འབད་པའི་མོང་བ་ཐམ་ཐོམ་གིས་གར་ཡང་མི་ཕིན་ཏྗེ། ཉམས་ལྗེན་གི་སྐབས་གཞན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དུའང་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་སིང་རྗེ་སྐྗེས་པའི་ཚད་ནི། སྒོམ་རིམ་དང་པོ་

ལས། གང་གི་ཚེ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་བུ་མི་བདྗེ་བ་བཞིན་དུ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལའང་སྡུག་བསྔལ་གཏན་ནས་བྱང་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པའི་སིང་རྗེ་རང་གི་ངང་

གིས་འཇུག་པ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་མཚུངས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དྗེའི་ཚེ་དྗེ་

རོགས་པ་ཡིན་པས་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའི་མིང་འཐོབ་སྟྗེ། ཞྗེས་བུ་ཆུང་ངུ་སིང་དུ་ཆྗེས་

སྡུག་པ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་ལ༌མ༌དྗེ་སིང་རྗེ་ཇི་ཙམ་སྐྗེ་བ་དྗེ་ཙམ་པའི་བོའི་ཚོད་

ཅིག་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སིང་རྗེ་རང་གི་ངང་གིས་སྐྗེ་བ་ན་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའི་

མཚན་ཉིད་ཚང་བར་གསུངས་སོ། །འདིས་བྱམས་པ་ཆྗེན་པོ་སྐྗེས་པའི་ཚད་ཀྱང་

རིག་པར་བྱའོ། །ཡང་ལུང་དྗེའི་འཕྲོས་ཉིད་ནས། དྗེ་ལྟར་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་གོམས་པའི་

སྟོབས་ཀྱིས་སྗེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་དང་བར་དམ་བཅས་ནས་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་པའི་རང་བཞིན་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་བསྒིམ་མི་

དགོས་པར་སྐྗེ་སྟྗེ། ཞྗེས་སྨོན་སྗེམས་སྐྗེ་བའི་རྒྱུར་སྔར་བཤད་པའི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དྗེ་

དགོས་པར་གསུངས་ཏྗེ། འདིས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྐྗེས་པའི་ཚད་ཀྱང་ཤྗེས་

པར་བྱའོ།།

འདི་ཡང་ལམ་མཐོན་པོར་སོང་བའི་སྗེམས་བསྐྗེད་མིན་གི། ལས་དང་པོ་པའི་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་གསུངས་ལ། ཐྗེག་བསྡུས་ལས་ཀྱང༌། བཟང་དང་སྨོན་

པའི་སྟོབས་ཅན་དང༌། །འདུན་བརན་ཁྱད་པར་འགྲོ་བ་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

གྲངས་མྗེད་གསུམ། །ཀུན་ཏུ་རོམ་པར་མཛད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པས། གྲངས་

མྗེད་གསུམ་གི་འགོ་རོམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལའང་སྗེམས་དྗེ་ལྟ་བུ་ཞིག་
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སྐྗེ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་འདི་དག་གི་ཕོགས་དང་ཡུལ་ཙམ་ནའང་མྗེད་པར་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ། དྗེའི་དོན་དུ་བདག་གིས་

དགྗེ་བ་འདི་བྱའོ་སམ་དུ་བསམ་པ་བསྐྗེད་པ་ཙམ་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་འཁྲུལ་ནས་མ་ཐོབ་

པར་ཐོབ་བོ་སམ་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་བརན་པར་བྱས་ཏྗེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་

གདམས་ངག་གི་མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས་མི་སྦྱོང་བར་གཞན་ཞིག་ནས་འཚོལ་ཞིང་

འབད་པས་ས་མང་པོ་ཞིག་བཅད་པར་འདོད་པ་ཁོ་ན་སྣང་བ་ལ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་

གནད་ཤྗེས་པས་བལྟས་ན་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་སྣང་སྟྗེ། རྒྱལ་སས་དམ་པ་

རྣམས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་དུ་མར་ཐུགས་དམ་གི་མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས་སྦྱོང་བར་གཞུང་

དུ་མ་ལས་འབྱུང་ན་གོ་བ་ཙམ་ལས་མྗེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་ཅི་སྨོས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་

ཡང་ལམ་གཞན་བསྒོམ་དུ་མི་རུང་ཟྗེར་བ་མིན་གི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྦྱོང་བའི་

སྐོར་ལའང་གདམས་པའི་མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས་བསྐང་དགོས་སོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡིན་

ནོ། །སྤིར་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་མོང་བ་མ་སྐྗེས་ཀྱང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་བསབ་པར་བྱ་

བ་རྣམས་ཤྗེས་ཤིང་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་མོས་པ་བརན་ན་སྔོན་ལ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང་

སོམ་པ་ཆོ་གས་བཟུང་ནས་དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྦྱོང་བའང་ཡོད་དྗེ། སྤོད་

འཇུག་ཏུ་སྔོན་ལ་སོམ་པ་དང་སྗེམས་བཟུང་ནས་དྗེའི་བསབ་བྱ་ཕིན་དྲུག་གི་བསམ་

གཏན་གི་སྐབས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྦྱོང་ལུགས་རྣམས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་

ལྟ་བུའོ། །འོན་ཀྱང་དྗེ་དག་གི་སྣོད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལའང་སྔོན་དུ་བོ་མང་པོ་ཞིག་

སྦྱང་དགོས་པ་སྣང་སྟྗེ། ཕན་ཡོན་སྗེམས་པ་དང་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་སྐབས་

འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱོང་བ་དང་བསབ་བྱ་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་བསྲུང་འདོད་བསྐྗེད་
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པའོ། །དྗེས་ན་ལམ་བགྲོད་པ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རོགས་པ་སྦྱངས་ནས་ཇྗེ་རྒྱས་སུ་

འགྲོ་དགོས་པ་ལ་མིང་ཙམ་ཞིག་སྣང་ཡང༌། དྗེ་དང་འད་བར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱང་

ལྗེགས་པར་བསྐངས་ནས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་ཞུགས་པར་སོང་ནས་ལམ་བགྲོད་

དགོས་པ་ལ་མིང་ཙམ་ཡང་མི་སྣང་ངོ་། །འདི་ནི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་བགྲོད་པ་གཅིག་

པའི་ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཉྗེར་

གཉིས་གསུངས་པ་ལ་ཤིང་ར་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དྗེ་དག་གིས་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་

བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

གསུམ་པ་ལྷག་བསམ་བསྒོམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་བསྒོམས་

པའི་མཐར་ཀྱྗེ་མ་བདག་ལ་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྗེམས་ཅན་འདི་དག་འདི་ལྟར་

བདྗེ་བས་ཕོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་ན། འདི་དག་ཇི་ལྟར་བདྗེ་བ་དང་

ཕྲད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་བྱ་སམ་དུ་སྗེམས་ཤིང་། དྗེ་དག་སྒོལ་བའི་

ཁུར་འཁྱྗེར་བ་ལ་ཐ་ན་ཚིག་ཙམ་གིས་ཀྱང་བོ་སྦྱོང་བའོ། །འདི་དིན་ལན་གཟོ་བའི་

སྐབས་སུ་ཡང་ཅུང་ཟད་བྱུང་མོད་ཀྱང་། འདིར་བསྟན་པ་ནི་བདྗེ་བ་དང་ཕྲད་ན་དང་

སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ན་སམ་པའི་བྱམས་སིང་རྗེས་མི་ཆོག་གི །སྗེམས་ཅན་ལ་

བདག་གིས་ཕན་བདྗེ་བསྒྲུབ་བོ་སམ་པའི་བསམ་པ་འདྗེན་ནུས་པའི་བྱམས་པ་དང་

སིང་རྗེ་བསྐྗེད་དགོས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་དག་ཀྱང་ཐུན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་ལ་

མིན་གི། ཐུན་རྗེས་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་དན་པར་བྱས་ནས་རྒྱུན་

ལྡན་དུ་བསྐངས་ན་བོགས་ཆྗེ་བ་ཡིན་ཏྗེ། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། སིང་རྗེ་དྗེ་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ལ་འདུག་ཀྱང་རུང་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུའང་རུང་སྟྗེ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་
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སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། སིང་རྗེ་ནི་མཚོན་པ་

ཙམ་སྟྗེ་དམིགས་རྣམ་གང་སྐོང་ཐམས་ཅད་ལ་འདའོ། །སོབ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་ཙནྡྲ་གཽ་

མིས་ཀྱང༌། སྗེམས་ཀྱི་ཤིང་ནི་ཐོག་མ་མྗེད་དུས་ཅན། །ཉོན་མོངས་ཁ་བའི་ཁུ་བས་

རླན་བསྒོས་པ། །རོ་ཞིམ་དངོས་པོར་བགི་བར་མི་ནུས་ལ། །ཡོན་ཏན་ཆུ་ཡི་ཐིགས་

པས་ཅི་རུ་འགྱུར། །ཞྗེས་རོ་ཤིན་ཏུ་ཁ་བའི་ཏིག་ཏའི་སོང་པོ་ཆྗེན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་

བུར་ཁུ་ལྟ་བུའི་ཐིགས་པ་རྗེ་རྗེ་ཙམ་བླུགས་པས་མངར་པོར་བྱ་མི་ནུས་པ་ལྟར། ཉོན་

མོངས་པའི་རོ་ཁ་བས་ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་བསྒོས་པའི་སྗེམས་རྒྱུད་ལ་བྱམས་

པའམ་སིང་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བསྒོམ་པ་ཡུན་ཐུང་ཐུང་རྗེས་ཅིར་ཡང་མི་

འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྐོང་དགོས་སོ།།

བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བློ་སྦང་བ།

གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉྗེར་བའི་བོ་སྦྱང་བ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་རིམ་པས་

བདས་ནས་གཞན་དོན་ལ་བྱང་ཆུབ་དགོས་པར་མཐོང་ནས་དྗེ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་

བསྐྗེད་པའང་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་དྗེ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པས་སྔར་སྐབས་འགྲོའི་

སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམས་

པའི་སྒོ་ནས་ཐོག་མར་དད་པ་ཅི་འཕྗེལ་བྱ། དྗེ་ནས་དད་པས་འདུན་པའི་རྗེན་བྱྗེད་

པར་གསུངས་པས། ཡོན་ཏན་དྗེ་དག་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་ཐོབ་འདོད་བསྐྗེད་དྗེ་རང་

གི་དོན་ལའང་རྣམ་མཁྱྗེན་ཐོབ་པ་མྗེད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་ངྗེས་པ་དང་ངོ་། །སྗེམས་

བསྐྗེད་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་མང་ཡང་སིང་རྗེས་ནོན་ཏྗེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྐྗེད་པ་ནི་ཁྱད་པར་ཆྗེ་

བར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཕག་རྒྱའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས་བཀའ་སྩལ་པར་སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གསུངས་སོ།།

སྦངས་པའི་འབྲས་བུ་སེམས་བསྐེད་པ་ངོས་བཟུང་བ།

གསུམ་པ་སྦྱངས་པའི་འབས་བུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། སྤིའི་

མཚན་ཉིད་ནི་སྔར་དངས་པའི་མངོན་རོགས་རྒྱན་གི་ལུང་དོན་བཞིན་ཡིན་ལ། དབྱྗེ་

བ་ནི་སོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས། སྤོད་འཇུག་ལས། འགྲོ་བར་

འདོད་དང་འགྲོ་བ་ཡི། །བྱྗེ་བག་ཇི་ལྟར་ཤྗེས་པ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་

གཉིས་ཀྱི། །བྱྗེ་བག་རིམ་བཞིན་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཞྗེས་སྨོན་འཇུག་གཉིས་སུ་གསུངས་

སོ། །འདི་ལ་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་སྣང་ཡང་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་

གྱུར་ཅིག་སམ་པའམ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་བྱའོ་སམ་དུ་སྨོན་ལ། སྦྱིན་པ་ལ་

སོགས་པའི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་ཀྱང་རུང་མི་སོབ་ཀྱང་རུང་ཇི་སིད་དུ་སོམ་པ་མ་བཟུང་

བ་དྗེ་སིད་དུ་སྨོན་པའི་སྗེམས་ཡིན་ལ། སོམ་པ་བཟུང་བ་ནས་སྗེམས་དྗེ་འཇུག་པའི་

སྗེམས་སུ་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། དྗེ་ལ་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་

པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིག་ཅྗེས་གང་ཐོག་མར་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་དྗེ་ནི་སྨོན་

པའི་སྗེམས་སོ། །གང་ཕན་ཆད་སོམ་པ་བཟུང་སྟྗེ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཞུགས་པ་དྗེ་ནི་

ཞུགས་པའི་སྗེམས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལ་བརལ་ལན་མང་དུ་

སྣང་ཡང་མ་སྤོས་སོ།།

བདག་གཞན་བརེ་བའི་སོ་ནས་སྦང་བ།

གཉིས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྗེན་ནས་སྦྱང་བ་ལ་གསུམ་ལས། 
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བདག་གཞན་བརེ་བའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་བརེས་པའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་
པ།

བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་བརྗེས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་བསམ་པ་ནི། 

སྤོད་འཇུག་ལས། གང་ཞིག་བདག་དང་གཞན་རྣམས་ནི། །མྱུར་དུ་བསྐབ་པར་འདོད་

པ་དྗེས། །བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བྱ་བ། །གསང་བའི་དམ་པ་སྤད་པར་བྱ། །ཞྗེས་

དང༌། འཇིག་རྗེན་བདྗེ་བ་ཇི་སྗེད་པ། །དྗེ་ཀུན་གཞན་བདྗེ་འདོད་ལས་བྱུང༌། །འཇིག་

རྗེན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྗེད་པ། །དྗེ་ཀུན་བདག་བདྗེ་འདོད་ལས་བྱུང༌། །མང་དུ་བཤད་ལྟ་

ཅི་དགོས་ཏྗེ། །བྱིས་པ་རང་གི་དོན་བྱྗེད་དང༌། །ཐུབ་པ་གཞན་གི་དོན་མཛད་པ། །འདི་

གཉིས་ཀྱི་ནི་ཁྱད་པར་ལྟོས། །བདག་བདྗེ་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་དག །ཡང་དག་བརྗེ་

བར་མ་བྱས་ན། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མི་འགྲུབ་ཅིང༌། །འཁོར་བ་ན་ཡང་བདྗེ་བ་

མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་གཅྗེས་པར་འཛིན་པ་རྒུད་པ་ཀུན་གི་སྒོ་དང༌། 

གཞན་གཅྗེས་པར་འཛིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སུ་བསམ་

མོ།།

བདག་གཞན་བརེ་བའི་བསམ་པ་གོམས་ན་བསྐེད་པར་ནུས་པ།

བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་བསམ་པ་གོམས་ན་བསྐྗེད་པར་ནུས་པ་ནི། སྔར་རང་

གི་དགྲ་བྱྗེད་པ་མིང་ཐོས་ནའང་འཇིགས་པ་སྐྗེ་བ་ཞིག་ཕིས་མཐུན་པར་བྱས་ནས་

མཛའ་བ་ན་དྗེ་མྗེད་ན་མི་དགའ་བ་ཆྗེན་པོ་སྐྗེ་བ་ལྟར། བོ་གོམས་པའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་

པས་ན་བདག་ལ་གཞན་བཞིན་དང་གཞན་ལ་བདག་བཞིན་དུ་བལྟ་བའང་གོམས་ན་

སྐྗེ་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། དཀའ་ལས་ཕིར་ལྡོག་མི་བྱ་སྟྗེ། །འདི་ལྟར་གོམས་པའི་མཐུ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཡིས་ནི། །གང་གི་མིང་ཐོས་འཇིགས་པ་ཡང༌། །དྗེ་ཉིད་མྗེད་ན་མི་དགར་འགྱུར། །ཞྗེས་

དང༌། བདག་གི་ལུས་ནི་གཞན་དག་ཏུ། །བཞག་པ་དྗེ་ལྟར་དཀའ་བ་མྗེད། །ཅྗེས་

སོ། །གལ་ཏྗེ་གཞན་གི་ལུས་བདག་གི་ལུས་མིན་པས་དྗེ་ལ་རང་གི་བོ་འད་བ་ཇི་ལྟར་

བསྐྗེད་དུ་རུང་སམ་ན། ལུས་འདི་ཡང་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་

གི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཀྱང་། སྔོན་གོམས་པའི་དབང་གིས་ངར་འཛིན་

པ་སྐྗེ་བ་ལྟར། གཞན་ལུས་ལའང་རང་གི་བཞིན་གཅྗེས་པར་འཛིན་པ་གོམས་པར་

བྱས་ན་སྐྗེ་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེ་བས་ཇི་ལྟར་གཞན་དག་གི །ཁུ་བ་ཁག་གི་ཐིགས་པ་

ལ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ངར་འཛིན་བྱས་པ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་གཞན་ལ་གོམས་པར་

གིས། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་དང་ཉྗེས་དམིགས་ལྗེགས་པར་བསམས་པས་ནི་

སིང་ཐག་པ་ནས་དྗེ་བསྒོམ་པ་ལ་སྤོ་ཤུགས་སྐྗེ་ལ་གོམས་པར་བྱས་ན་བསྐྗེད་ནུས་

པར་ཡང་མཐོང་བ་དྗེས། བདག༌གཞན་བརྗེ་བའི་ཚུལ་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ནི། བདག་

གཞན་བརྗེ་ཞྗེས་པ་དང་། བདག་གཞན་དུ་བྱ་ཞིང་གཞན་བདག་ཏུ་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་

པ་ནི་གཞན་ལ་ངའོ་སམ་དུ་དང་དྗེའི་མིག་ལ་སོགས་པ་ལ་ངའི་འོ་སམ་པའི་བོ་སྦྱོང་

བ་མིན་གི། རང་ལ་གཅྗེས་པར་འཛིན་པ་དང་གཞན་ཡལ་བར་འདོར་བའི་བོ་གཉིས་

གོ༌ས་བརྗེས་ཏྗེ་གཞན་ལ་རང་ལྟར་གཅྗེས་པར་འཛིན་ཅིང་རང་ལ་གཞན་ལྟར་ཡལ་

བར་འདོར་བའི་བོ་བསྐྗེད་པའོ། །དྗེའི་ཕིར་བདག་གི་བདྗེ་བ་དང་གཞན་གི་སྡུག་

བསྔལ་བརྗེ་བར་གསུངས་པའང་བདག་གཅྗེས་འཛིན་ལ་དགྲར་བལྟས་ནས་བདག་

གི་བདྗེ་བ་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་བྱྗེད་པ་འགོག་ཅིང༌། གཞན་གཅྗེས་འཛིན་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་

བལྟས་ནས་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡལ་བར་འདོར་བ་བཀག་ནས་དྗེ་སྗེལ་བ་ལ་
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ཆྗེས་ཆྗེར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། མདོར་ན་རང་གི་བདྗེ་བ་ལ་མི་བལྟ་བར་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་

བསལ་བའི་དོན་དུ་འཇུག་པའོ།།

བློ་དེ་སྦོང་བའི་གེགས།

བོ་དྗེ་སྦྱོང་བ་ན་གྗེགས་ནི་གཉིས་ཏྗེ། རང་དང་གཞན་གི་བདྗེ་སྡུག་གི་རྗེན་

བདག་དང་གཞན་གཉིས་སྔོ་སྗེར་ལྟར་སོ་སོ་བར་རིས་སུ་བཅད་ནས་གྲུབ་པར་

འཛིན་ཅིང༌། དྗེ་ནས་དྗེ་ལ་བརྗེན་པའི་བདྗེ་སྡུག་ལའང་འདི་ནི་ངའི་ཡིན་པས་བསྒྲུབ་

པའམ་བསལ་བར་བྱའོ། །འདི་ནི་གཞན་གི་ཡིན་པས་སམ་ནས་ཡལ་བར་འདོར་

བས། དྗེའི་གཉྗེན་པོར་ནི་བདག་དང་གཞན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སོ་སོར་རིས་སུ་ཆད་པ་

མྗེད་དྗེ། ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་བདག་ལའང་གཞན་གི་བོ་སྐྗེ་ལ་གཞན་ལའང་བདག་གི་

བོ་སྐྗེ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། ཕ་རི་ཚུ་རི་བཞིན་ནོ། །དཔྗེར་ན་ཕ་རི་ལ་འདི་ངོས་ནས་ཕ་རིའི་བོ་

སྐྗེ་ཡང་ཕ་རིར་ཕིན་ན་ཚུ་རིའི་བོ་སྐྗེ་བ་བཞིན་ནོ། །དྗེས་ན་སྔོན་པོ་ཁ་དོག་སུ་ལ་

ལྟོས་ཀྱང་སྔོན་པོ་ཉིད་ཀྱི་བོ་སྐྗེ་ཡི། ཁ་དོག་གཞན་གི་བོ་མི་སྐྗེ་བ་དང་མི་འདའོ། །དྗེ་

ལྟར་ཡང་བསབ་བཏུས་ལས། བདག་གཞན་མཉམ་ཉིད་གོམས་བྱས་པས། །བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་ནི་བརན་པར་འགྱུར། །བདག་དང་གཞན་ཉིད་ལྟོས་པ་སྟྗེ། །ཕ་རོལ་ཚུ་རོལ་ཇི་

བཞིན་བརྫུན། །ངོགས་ཏྗེ་རང་གིས་ཕ་རོལ་མིན། །གང་ལ་ལྟོས་ན་ཚུ་རོལ་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་རང་གིས་མ་གྲུབ་ན། །གང་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་གཞན་དུ་འགྱུར། །ཞྗེས་

བལྟོས་ས་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྗེད་པར་

གསུངས་སོ།།

ཡང་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་བདག་ལ་མི་གནོད་པས་དྗེ་སྗེལ་བའི་དོན་དུ་
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མི་འབད་དོ་སམ་པའི་གྗེགས་བསལ་བ་ནི། དྗེ་ལྟ་ན་རས་པའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་བར་

དོགས་ནས་གཞོན་པའི་ཚེ་ནོར་གསོག་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་གིས་གཞོན་པ་ལ་མི་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རྐང་པའི་སྡུག་བསྔལ་

ཡང་ལག་པས་མི་སྗེལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །རན་གཞོན་དང་སྐྗེ་བ་སྔ་ཕི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་གི། ཉི་མ་སྔ་རིང་ངམ་སྔ་དོ་དང་

ཕི་དོ་སོགས་ལའང་སྦྱར་རོ། །གལ་ཏྗེ་རན་གཞོན་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་ལ་རྐང་ལག་

ཚོགས་པ་གཅིག་ཡིན་པས་རང་གཞན་གཉིས་དང་མི་འདའོ་སམ་ན། རྒྱུན་དང་

ཚོགས་པ་ནི་སྐད་ཅིག་མང་པོ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་མང་པོ་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་གི་རང་

རྐ་བའི་ངོ་བོ་མྗེད་ལ། རང་གི་བདག་དང་གཞན་གི་བདག་ཀྱང་ཚོགས་རྒྱུན་དྗེ་ལ་

འཇོག་དགོས་པས་བདག༌དང་གཞན་ལྟོས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པའི་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པ་མྗེད་དོ། །འོན་ཀྱང་ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་གཅྗེས་འཛིན་གོམས་པའི་དབང་

གིས་རང་གི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལ་མི་བཟོད་པ་ཡིན་པས་གཞན་ལའང་གཅྗེས་

འཛིན་གོམས་ན་དྗེའི་སྡུག་བསྔལ་ལའང་མི་བཟོད་པ་སྐྗེ་བ་ཡིན་ནོ།།

དྗེ་ལྟར་བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་གྗེགས་བསལ་ནས་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་དངོས་ནི། 

བདག་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་རང་གཅྗེས་པར་བཟུང་བ་འདིས་འཁོར་བ་ཐོག་

མྗེད་ནས་ད་བར་དུ་མི་འདོད་པ་སྣ་ཚོགས་བསྐྗེད་ལ། རང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་

བྱྗེད་པར་འདོད་ཀྱང་རང་གི་དོན་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟྗེ་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞུགས་

པས། བསྐལ་པ་བགྲང་ལས་འདས་པ་སོང་ཡང་རང་དང་གཞན་གི་དོན་གང་ཡང་མ་

གྲུབ། མ་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་གིས་མནར་བར་གྱུར། རང་
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དོན་གི་བསམ་པ་དྗེ་གཞན་ལ་སོས་ནས་ཞུགས་ན་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་སྔ་བར་སངས་རྒྱས་

ནས་རང་གཞན་གི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ་བ་

ལ། དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་པས་དཀའ་ལ་དོན་མྗེད་པས་དུས་འདས་སོ། །ད་ནི་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་

པར་བྱས་ལ་དགྲའི་མཆོག་བདག་གཅྗེས་པར་འཛིན་པ་འདི་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་

བསྟྗེན་ནས་འབད་པ་དུ་མས་མ་སྐྗེས་པ་མི་སྐྗེ་བ་དང་སྐྗེས་པ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་མི་

གཞུག་གོ་སམ་པའི་ངྗེས་པ་བརན་པར་བྱས་ནས་ལན་དུ་མར་འགོག་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། 

སྤོད་འཇུག་ལས། འདི་ཡིས་བརྒྱ་ཕྲག་ཐམས་ཅད་དུ། །འཁོར་བར་བདག་ལ་གནོད་

པ་བྱས། །ཡིད་ཁྱོད་རང་དོན་བྱྗེད་འདོད་པས། །བསྐལ་པ་གྲངས་མྗེད་འདས་གྱུར་

ཀྱང༌། །ངལ་བ་ཆྗེན་པོ ་དྗེ ་ལྟ་བུས། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་

བསྒྲུབས། །ཞྗེས་དང༌། གལ་ཏྗེ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྔ་དུས་སུ། །ལས་འདི་བྱས་པར་གྱུར་ན་

ནི། །སངས་རྒྱས་ཕུན་སུམ་བདྗེ་མིན་པ། །གནས་སྐབས་འདི་འདར་འགྱུར་མི་

སིད། །ཅྗེས་སོ། །

དྗེ་ལྟར་རང་གི་ཁ་མི་འཛིན་ཕོགས་མི་སྐོར་བར་རང་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་

དགྗེ་ར་རྣམས་ལྟོས་པ་མྗེད་པར་སྗེམས་ཅན་ལ་གཏོང་བའི་བོ་ཡང་ཡང་སྦྱང་བ་དང་

གང་ལ་བཏང་བ་དྗེའི་དོན་བྱ་དགོས་ཤིང༌། དྗེ་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་མི་རིགས་པས། 

ལུས་ལ་སོགས་པ་དྗེ་དག་ལ་རང་གི་དོན་དུ་དམིགས་པའི་བོ་དགག་པར་བྱ་སྟྗེ། 

བདག་ནི་གཞན་གི་དབང་གྱུར་ཅྗེས། །ཡིད་ཁྱོད་ངྗེས་པར་ཤྗེས་གིས་ལ། །སྗེམས་

ཅན་ཀུན་དོན་མ་གཏོགས་པར། །ད་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་མི་བསམ། །གཞན་དབང་

མིག་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །རང་དོན་བསྒྲུབ་པར་རིགས་མ་ཡིན། །དྗེ་དོན་མིག་ལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སོགས་པ་ཡིས། །དྗེ་ལ་ལོག་པར་བྱ་མི་རིགས། །ཞྗེས་སོ། །

ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་གཞན་དོན་དུ་དམིགས་པ་ཤོར་ཏྗེ་རང་གི་དོན་ལ་

དམིགས་པའམ་ལུས་ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས་གཞན་ལ་གནོད་པའི་རྐྗེན་བྱྗེད་པར་སྣང་ན། 

འདིས་སྔར་ཡང་མཐའ་མྗེད་པའི་གནོད་པ་ལ་སྦྱར། ད་དུང་ཡང་ཕན་པ་ལྟར་བཅོས་

པ་ལ་འཁྲུལ་ནས་དྗེའི་དབང་དུ་སོང་ན་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ་བསྐྗེད་དོ་

སམ་ནས་དགག་པར་བྱ་སྟྗེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོ་གར་བརླག་པའི། །སྔོན་གི་དུས་དྗེ་

གཞན་ཡིན་ཏྗེ། །ངས་མཐོང་ཁྱོད་ད་གང་དུ་འགྲོ། །ཁྱོད་ཀྱི་དྗེགས་པ་ཀུན་གཞོམ་

བྱ། །ད་དུང་བདག་ལ་རང་གི་དོན། །ཡོད་སམ་སྗེམས་པ་དྗེ་དོར་ཞིག །བདག་གིས་

གཞན་ལ་ཁྱོད་བཙོངས་ཀྱིས། །སྐོ་བར་མ་སྗེམས་ཞོ་ཤ་ཕུལ། །གལ་ཏྗེ་བག་མྗེད་

གྱུར་ནས་ཁྱོད། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོ་དམལ་བ་

ཡི། །སྲུང་མ་རྣམས་ལ་བྱིན་དུ་ངྗེས། །དྗེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་རྗེ་ལྟ་ཞིག །ཁོ་བོ་བྱིན་པས་

ཡུན་རིང་སྡུག །ད་ནི་ཁོན་རྣམས་དན་བྱས་ཏྗེ། །ཁྱོད་ཀྱིས་རང་དོན་སྗེམས་པ་

གཞོམ། །ཞྗེས་སོ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་གཅྗེས་པར་འཛིན་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་ཡང་བསམས་ནས་

སིང་ཐག་པའི་སྤོ་ཤུགས་བསྐྗེད་དྗེ་གཞན་ཡལ་བར་འདོར་བའི་བོ་མ་སྐྗེས་པ་མི་

བསྐྗེད་པ་དང་སྐྗེས་པ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་མི་གཞུག་ཅིང༌། གཞན་ལ་ཕངས་པ་དང་སྡུག་

པ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཅི་སྐྗེའི་སྒོ་ནས་སྔར་རང་ལ་གཅྗེས་པར་འཛིན་པ་བཞིན་གཞན་

ལ་གཅྗེས་པར་འཛིན་པའི་བོ་བསྐྗེད་པར་བྱ་སྟྗེ། གཞན་རྣམས་བདག་བཞིན་གཟུང་

བར་བྱ། །ཞྗེས་སོ།།
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དྗེ་ལྟར་སྗེམས་ཅན་གཅྗེས་པར་འཛིན་པ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུར་ནི་དྗེའི་དིན་དན་པའམ་

དྗེས་རང་ལ་ཕན་འདོགས་པར་མཐོང་བ་དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་ས་བོན་གྲུང་པོ་བཏབ་པ་

ལས་སྟོན་ཐོག་མང་ཞིང་བཟང་བ་འབྱུང་བར་མཐོང་ན། ཞིང་ས་གཤིན་པོ་ལ་གཅྗེས་

སྤས་སུ་འཛིན་པ་སྐྗེ་བ་ལྟར། སྗེམས་ཅན་གི་ཞིང་ལས་ཀྱང་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་

ས་བོན་བཏབ་པ་ལས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདྗེ་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ་པ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་ན་གཅྗེས་པར་འཛིན་པ་སྐྗེ་བས་དྗེ་དག་བསམ་པར་བྱ་སྟྗེ། 

སྤོད་འཇུག་ལས། སྗེམས་ཅན་རྣམས་དང་རྒྱལ་བ་ལས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་འགྲུབ་

འད་བ་ལ། །རྒྱལ་ལ་གུས་བྱྗེད་དྗེ་བཞིན་དུ། །སྗེམས་ཅན་ལ་མིན་ཅི་ཡི་ཚུལ། །ཞྗེས་

སོ། །དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཅན་གི་སོག་བཅད་ན་ངན་འགྲོ་གསུམ་དུ་འཁིད་ཅིང༌། སོག་

གཅོད་པ་ཐར་བར་བྱས་ན་བདྗེ་འགྲོ་དང་དྗེར་ཡང་ཚེ་རིང་བ་དང༌། དྗེ་ལ་མ་བྱིན་པར་

བངས་པ་དང་ལོངས་སྤོད་བྱིན་པ་དང་ཞྗེ་སང་བསྐྗེད་པ་དང་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་

བསྒོམས་པ་ལས་ཀྱང་ངན་འགྲོ་དང་བདྗེ་འགྲོར་འཁིད་པ་སོགས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་

དྗེ་དག་ལ་དམིགས་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང་དྗེ་དག་གི་དོན་དུ་སྤོད་པ་རྣམས་

བསྒྲུབ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱང་དྗེ་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། སྗེམས་ཅན་ལ་བརྗེན་ནས་སྦྱིན་

པ་སོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྗེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་པར་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། འཇིག་

རྗེན་བདྗེ་འགྲོ་ངན་འགྲོ་ཡི། །འདོད་དང་མི་འདོད་འབས་བུ་དྗེ། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ཕན་པ་དང༌། །གནོད་པ་ལས་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །སྗེམས་ཅན་བརྗེན་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི། །གོ་འཕང་བ་མྗེད་རྗེད་འགྱུར་ན། །ལྷ་དང་མི་ཡི་ལོངས་སྤོད་གང༌། །ཚངས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དང་དབང་པོ་དག་པོ་དང༌། །འཇིག་རྗེན་སྐོང་བས་བསྟྗེན་དྗེ་དག །སྗེམས་ཅན་ཕན་པ་

ཙམ་ཞིག་གིས། །མ་དངས་པ་ནི་འགྲོ་གསུམ་འདིར། །འགའ་ཡང་མྗེད་ལ་མཚར་ཅི་

ཡོད། །སྗེམས་དམལ་དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་སུ། །སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་དུ་མའི་

དངོས། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མོང་བ་གང༌། །དྗེ་ནི་སྗེམས་ཅན་གནོད་ལས་

བྱུང༌། །བཀྲྗེས་སྐོམ་ཕན་ཚུན་བརྗེག་པ་དང༌། །གཟིར་བ་ཡི་ནི་སྡུག་བསྔལ་

ཉིད། །བཟོག་པར་དཀའ་ཞིང་ཟད་མྗེད་དྗེ། །སྗེམས་ཅན་གནོད་པའི་འབས་བུ་

འོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ཉན་ཐོས་རྣམས་འབས་བུ་དམན་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་

ཆྗེད་ཆྗེར་མ་བྱས་པ་ལས་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་རྣམས་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་

བརྗེས་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་ཆྗེད་ཆྗེར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བས་ཚུལ་དྗེ་

བསམས་ནས་རང་གི་དོན་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ཆགས་པར་མི་བྱ་བར་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་

ཉིད་ལས། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་བལ་བ། །དུག་བཞིན་འབད་པས་སང་བར་

བྱ། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་ཆགས་བལ་བས། །བྱང་ཆུབ་དམན་པ་ཐོབ་མིན་

ནམ། །སྗེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མ་དོར་བས། །རོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་

ཐོབ། །དྗེ་ལྟར་ཕན་དང་མི་ཕན་པའི། །འབས་བུ་འབྱུང་བར་བཅད་པ་ན། །དྗེ་དག་སྐད་

ཅིག་གཅིག་ཀྱང་ནི། །རང་དོན་ཆགས་ཤིང་ཇི་ལྟར་གནས། །ཞྗེས་སོ། །དྗེས་ན་

གཞན་གི་དོན་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བ་དང་འབས་བུ་བྱང་ཆུབ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་

ཀྱི་མྱུ་གུ་ལས་འབྱུང་བར་ཤྗེས་ཤིང་། དྗེའི་ར་བ་ནི་སིང་རྗེར་གཟིགས་ནས་རྒྱལ་

སས་རྣམས་དྗེ་བསྒོམ་པ་ལྷུར་ལྗེན་ལ། ཆྗེས་གོམས་པས་དྗེ་དག་བརན་པར་གྱུར་པ་

ན་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་བའི་རླབས་ཆྗེན་པོའི་སྤོད་པ་ལ་རང་དབང་མྗེད་པར་འཇུག་པ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། སིང་རྗེ་བརན་པའི་ར་བ་ཅན། །བྱང་སྗེམས་མྱུ་གུ་ལས་བྱུང་

བ། །གཞན་དོན་གཅིག་འབས་བྱང་ཆུབ་ནི། །རྒྱལ་བའི་སས་རྣམས་སྒོམ་པར་

བྱྗེད། །གང་ཞིག་གོམས་པས་བརན་པ་ནི། །གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་བྗེད་

རྣམས། །བསམ་གཏན་བདྗེ་བ་དོར་ནས་ཀྱང༌། །མནར་མྗེད་པར་ཡང་འཇུག་པར་

བྱྗེད། །འདི་ནི་ངོ་མཚར་འདི་བསྔགས་འོས། །འདི་ནི་དམ་པའི་ཚུལ་ལུགས་

མཆོག །ཅྗེས་སོ།།

ད་ནི་ཚུལ་དྗེ་དག་ལ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་སྒོས་ཀྱིས་ཀྱང་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་

པར་བྱ་སྟྗེ། ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས། བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་སྦྱོང་མི་ཤྗེས་པའི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་བོད་ཀྱིས་ཤྗེས་པ་གསུང༌། འོ་ན་ཅི་ཙུག་བྱྗེད་ན། དང་པོ་ནས་གོ་རིམ་

དུ་བསབས་ནས་བྱྗེད་པ་ཞིག་དགོས་གསུང༌། གང་རི་ཐང་པའི་ཞལ་ནས། ཤྭ་བོ་པ་

དང་ངྗེད་གཉིས་ལ་མི་ཐབས་བཅོ་བརྒྱད་ར་ཐབས་གཅིག་དང་བཅུ་དགུ་ཡོད། མི་

ཐབས་ནི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་ཅི་བྱྗེད་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སོབ་

པ་དྗེ་ཡིན། ར་ཐབས་ནི་བྱང་སྗེམས་མ་སྐྗེས་པ་མི་སྐྗེ་སྐྗེས་པ་མི་གནས་ཤིང་འཕྗེལ་

དུ་མི་སྟྗེར་བ་བདག་གཅྗེས་འཛིན་ཡིན་པས་འདི་ལ་ཟུར་བསྟན་ནས་ཅི་གནོད་དུ་

སྦྱོང༌། སྗེམས་ཅན་ལ་མཐིལ་བསྟན་ནས་ཅི་ཕན་དུ་སྦྱོང་བ་ཡིན་གསུང༌། དགྗེ་

བཤྗེས་སྟོན་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆྗེན་པོས་ཁོ་བོ་ལ་རླུང་མཉམ་འཇུག་ལ་སོགས་

པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འདི་དང་འདི་ཡོད་བྱས་པས། ཁྱོད་ལ་རྣ་རར་རྔ་བོ་ཆྗེ་བརྡུངས་

ཀྱང་མི་ཤིགས་པའི་སྒོམ་ཡོད་ཀྱང་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་མྗེད་

ན་ཉིན་མཚན་དུ་བཤགས་པ་བྱ་དགོས་པའི་སར་སྐྗེ་བ་ཡིན་ནོ་གསུང་སྟྗེ། གཟུགས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མྗེད་ཀྱི་སོ་སོ་སྐྗེ་བོ་ལ་སོགས་པ་མི་ཁོམ་པའི་གནས་སུ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུར་འགྲོ་ས་ཡོད་

པ་ལ་དགོངས་པར་སྣང་ངོ་། །ཁམ་ལུང་པའི་ཞལ་ནས། རང་ཅག་གིས་ཇོ་བོ་སྗེམས་

ཅན་ལ་ཡོ་ལྗེ་ཕོད་དྗེ་བྱས་པས་སྗེམས་ཅན་གིས་ཀྱང་འོ་ཅག་ལ་དྗེ་ལྟར་འོང་གསུང་

ངོ་། །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ར་བ་ཚུགས་མི་ཚུགས་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་པའི་གསྗེབ་ཏུ་བཅོས་

མ་མིན་པར་ཚུད་མི་ཚུད་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་ཐུག་འདུག་པས། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

འདི་ལ་བོ་སྐྗེད་ཅི་བྱུང་བལྟས་ལ་སྐྗེས་ན་ནི་ལྗེགས། མ་སྐྗེས་ནའང་དྗེ་ལྟར་མི་བསད་

པར་དྗེ་ལྟ་བུ་སྟོན་པའི་དགྗེ་བཤྗེས་ལ་རག་ཏུ་བརྗེན། དྗེ་ལྟར་བོ་སྦྱོང་བའི་གྲོགས་དང་

རག་ཏུ་འགྲོགས། དྗེ་ལྟ་བུ་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲྗེལ་ལ་བལྟ། དྗེའི་

རྒྱུར་ཚོགས་གསོག །དྗེའི་གྗེགས་ཀྱི་སྒིབ་པ་སྦྱོང༌། རང་ཡང་དྗེ་ལྟར་དུ་བོ་སྦྱངས་ན་

ས་བོན་ཚང་བར་ཐྗེབས་ངྗེས་པས་ལས་དོན་མི་ཆུང་ཞིང་དགའ་བར་རིགས་ཏྗེ། ཇོ་

བོ་ཆྗེན་པོས། ཐྗེག་ཆྗེན་ཆོས་སྒོར་འཇུག་འདོད་པས། །མུན་སྗེལ་གདུང་བ་ཞི་བྱྗེད་

པ། །ཉི་ཟ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །བསྐལ་པར་འབད་པས་སྐྗེ་ཡང་རུང༌། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

སྗེམས་དྗེ་སྐྗེས་པའི་ཚད་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

སེམས་བསྐེད་ཆོ་གས་བཟུང་བ།

བཞི་པ་ཆོ་གས་བཟུང་བ་ནི། ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོས། དྗེ་བསྐྗེད་སྦྱོང་བར་འདོད་པ་

ཡིས། །བྱམས་སོགས་ཚངས་པའི་གནས་བཞི་པོ། །འབད་པས་རིང་དུ་བསྒོམས་

བྱས་པས། །ཆགས་དང་ཕྲག་དོག་བསལ་བྱ་ཞིང༌། །ཡང་དག་ཆོ་ག་བྱས་པས་

སྐྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། བོ་སྦྱངས་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ལ་ངྗེས་པ་བརན་པ་ན་
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དྗེ་བཟུང་བའི་ཆོ་ག་བྱའོ། །

འདི་ལ་གསུམ། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱྗེད་པ། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ། 

ཉམས་ན་ཕིར་བཅོས་པའི་ཐབས་སོ།།

མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། གང་ལ་བང་བའི་ཡུལ། གང་གིས་ལྗེན་པའི་རྗེན། ཇི་ལྟར་

བང་བའི་ཆོ་གའོ། །

གང་ལ་བླང་བའི་ཡུལ།

དང་པོ་ནི། བ་མའི་བྱ་བའི་རིམ་པ་ལས། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སོབ་དཔོན། 

ཞྗེས་པ་ལས་ཇོ་བོས་གསལ་ཁ་མ་མཛད་ལ། གོང་མ་རྣམས་སྨོན་སྗེམས་དང་ལྡན་

ཞིང་དྗེའི་བསབ་བྱ་ལ་གནས་པས་མི་ཆོག་གི་འཇུག་སོམ་དང་ལྡན་པ་དགོས་པར་

བཞྗེད་དྗེ། དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་ཐད་དུ་སོང་ནས། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་སྣང་

ངོ་། །ཆོས་བཅུ་པར་གཞན་གིས་འཛིན་དུ་བཅུག་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ལ་ཉན་ཐོས་

བཤད་པ་ནི། དྗེས་བསྐུལ་ཞིང་སྐོ་བར་བྱས་ནས་འཛིན་དུ་བཅུག་པ་ལ་གསུངས་

པས་དྗེས་ཆོ་ག་བྱས་པར་མི་སྣང་ངོ་། །

གང་གིས་ལེན་པའི་རེན།

ལྗེན་པའི་རྗེན་ནི། སྤིར་ཛེ་ཏ་རིས། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་རྗེན་དང་

བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པས། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་
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སོགས་པ་ལུས་དང་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་སྨོན་སྗེམས་སྐྗེར་རུང་བ་ཐམས་ཅད་འདིའི་

རྗེན་དུ་རུང་ཡང༌། འདིར་ནི་ལམ་སྒོན་འགྲྗེལ་པ་ལས། འཁོར་བས་ཡིད་འབྱུང་ལ་

འཆི་བ་དན་པ་ཤྗེས་རབ་དང་སིང་རྗེ་ཆྗེ་བ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱངས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ལ་ཡིད་འགྱུར་བའི་ཉམས་

མོང་ཅུང་ཟད་རྗེད་པ་ཞིག་ལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཇི་ལྟར་ལེན་པའི་ཆོ་ག

ཇི་ལྟར་ལྗེན་པའི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ་ལས། སྦྱོར་བའི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། སྐབས་

འགྲོ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱ་བ་དང༌། ཚོགས་བསག་པ་དང༌། བསམ་པ་སྦྱང་བའོ། །

སྦོར་བའི་ཆོ་ག་སྐབས་འགོ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱ་བ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། གནས་བརྒྱན་ཞིང་རྗེན་བཀྲམ་ནས་མཆོད་རས་བཤམ་པ་

དང༌། གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། སྐབས་སུ་སོང་བའི་བསབ་བྱ་

བརོད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སིག་པ་ཅན་གི་སྐྗེ་བོས་དབྗེན་པའི་ས་ཕོགས་སུ་ས་གཞི་ལྗེགས་

པར་བྱས་ཤིང་གཙང་བ་དྗེར། བ་བྱུང་ལྔས་བསྐང་ནུལ་དང་བྱུག་པ་བྱས་ལ་ཙན༌དན་

ལ་སོགས་པའི་དིའི་ཆུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ཀྱང་བྱུག་ཅིང་དི་ཞིམ་པོའི་མྗེ་ཏོག་སིལ་མ་

གཏོར་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་གཟུགས་བརན་ལུགས་མ་ལ་སོགས་པ་དང་པོ་

ཏི་ལ་སོགས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་གཟུགས་རྣམས་ཁིའམ་ཁིའུའམ་

སྟྗེགས་བུ་བཟང་པོ་ལ་བཞུགས་སུ་གཞུག །བ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་དང་མྗེ་ཏོག་ལ་

སོགས་པའི་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་དང་རོལ་མོ་དང་ཞལ་ཟས་དང་
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རྒྱན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྟ་གོན་བྱ། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་བཞུགས་པའི་གདན་

ཁི་མྗེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའང་བཤམ་མོ། །གོང་མ་རྣམས་ནི་སྔོན་དུ་དགྗེ་འདུན་གི་

བསྗེན་བཀུར་དང་འབྱུང་པོའི་གཏོར་མ་བཏང་བའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་གསོག་པ་དང༌། 

མཆོད་པའང་མྗེད་ན་བསྐལ་བཟང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རས་ཀྱི་ཁ་ཚར་ཕུལ་བ་

སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་འགྲུབ་ལ། ཡོད་ན་གཡོ་མྗེད་པར་ནན་ཏན་ཆྗེན་པོས་བཙལ་ནས་

གྲོགས་པོའི་བོར་མི་ཤོང་བ་ཙམ་བཤམ་དགོས་ཏྗེ། ཇོ་བོ་ལ་བོད་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་

མང་ཡུལ་དང་བསམ་ཡས་སུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཞུས་དུས་སུ་མཆོད་པ་ངན་པས་མི་སྐྗེ་

གསུང་སྐད། རྗེན་ཡང་བསྟན་པའི་གཙོ་བོའི་སྐུ་རབ་གནས་ཅན་ཞིག་མྗེད། ཐབས་

མྗེད་གྗེགས་བམ་ཡང་སྡུད་པ་ཡན་ཆད་ཤྗེར་ཕིན་ལ་བྱ་གསུང་ངོ་། །དྗེ་ནས་བ་མའི་

བྱ་བའི་རིམ་པ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་འཕགས་པའི་ཚོགས་སྤན་དངས་ཤིང་མཆོད་

པའི་སྤིན་གི་གཟུངས་ཚར་གསུམ་གདོན་ཞིང་བསྟོད་པ་བྱའོ། །དྗེ་ནས་སོབ་མས་

ཁྲུས་བྱས་གོས་བཟང་པོ་བགོས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་ལ། བ་མས་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་རྣམས་

ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་དང་བ་བསྐྗེད་དུ་བཅུག་ལ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྗེ་རྗེའི་མདུན་ན་རང་ཉིད་འདུག་པར་བསམས་ནས་དལ་བུས་

ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱྗེད་དུ་གཞུག་གོ །དྗེ་ལ་སྔ་མ་ཕལ་མོ་ཆྗེ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཞི་བ་ལྷ་

ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་བྱམས་པ་དང་ཐོགས་མྗེད་ནས་བརྒྱུད་པ་

ལ་ཕག་དང་མཆོད་པ་གཉིས་ཙམ་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་སིག་པ་བཤགས་པ་བྱྗེད་ན་འགོད་

དགོས་པས་ཡིད་མི་དགའ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཡིད་དགའ་སྤོ་དང་ལྡན་པ་ལ་སྐྗེ་

དགོས་པས་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོས་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་སོམ་པའི་
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ཆོ་གར་ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པའི་ཆོ༌ག་ལ་སོགས་པ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་

ལ། བ་མའི་བྱ་བའི་རིམ་པ་ལས་ཡན་ལག་བདུན་ཀ་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་སྔོན་དུ་བྱ་

བར་གསལ་པོར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ལྟར་ཡིན་ན་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་

ཞི་བ་ལྷའི་ལུགས་ལའང་མི་སྐྗེ་བར་ཁས་བང་དགོས་སོ།།

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་བ་མ་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤྗེས་བཞག་དགོས་པར་གསུངས་

པས་སངས་རྒྱས་སུ་མོས་པ་བྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏྗེ་ཡོན་དང་མཎལ་ཕུལ་ལ་པུས་

མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་དོན་

དུ་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །ཇི་ལྟར་སྔོན་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་ས་

ཆྗེན་པོ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དང་པོར་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་ཡང་སོབ་

དཔོན་གིས་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་དུ་

གསོལ། ཞྗེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བརོད་དོ། །དྗེ་ནས་སྐབས་འགྲོ་ཁྱད་པར་ཅན་

བྱ་སྟྗེ། འདི་ལྟར་ཡུལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཆོས་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་འགོག་

པ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ལམ་གི་བདྗེན་པ་དང་དགྗེ་འདུན་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་

སྗེམས་འཕགས་པ་ལ། དུས་ད་ནས་བཟུང་སྟྗེ་སིང་པོ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་

ཆྗེད་དུ་བྱ་བ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྐབ་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སྟོན་པ་

དང་ཆོས་ལ་སྐབས་དངོས་དང་དགྗེ་འདུན་ལ་སྐབས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ཞུ་སམ་པའི་

བསམ་པ་སྤི་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ལམ་སྒོན་ལས། མི་ལྡོག་པ་ཡི་སྗེམས་དག་
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གིས། །ཞྗེས་གསུངས་པས། དྗེ་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་ལས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་ལྡོག་

པར་བྱའོ་སམ་པའི་འདུན་པ་དག་པོ་བྱས་ལ་སྤོད་ལམ་སྔར་བཤད་པ་དང་འད་བས་

སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་བྱ་སྟྗེ། སོབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་

བ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས་ཇི་སིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་རྐང་

གཉིས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །སོབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་དུས་འདི་

ནས་བཟུང་ནས་ཇི་སིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་

མཆོག་ཞི་བ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །སོབ་

དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས་

ཇི་སིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་འཕགས་པ་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཕིར་མི ་ལྡོག་པའི ་དགྗེ ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརོད་དོ། །དཀོན་མཆོག་རྗེ་རྗེའི་སྐབས་འགྲོ་ལ་དགོངས་

གསོལ་རྗེ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐབས་འགྲོའི་ཚིག་གཞན་དང་མི་འད་ཡང་ཇོ་བོས་མཛད་

པའི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ནོ། །

སྐབས་སུ་སོང་བའི་བསབ་བྱ་ནི། སྔར་སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་

བསབ་བྱ་རྣམས་འདིར་ཡང་སོབ་དཔོན་གིས་བརོད་པར་བྱའོ། །

ཚོགས་བསག་པ།

ཚོགས་བསག་པ་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ཆོ་གར་སྐབས་འདིར་ཡང་ཕག་དང་

མཆོད་པ་སོགས་བྱྗེད་པར་བཤད་ཅིང༌། འགྲྗེལ་པ་ལས། ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་
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སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དང་སྔོན་དང་ད་ལྟར་གི་བཤྗེས་གཉྗེན་

རྣམས་ཡིད་ལ་དན་པར་བྱས་ནས་བྱྗེད་པར་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་སྟྗེ། བ་མ་རྣམས་ལ་

མཆོད་པ་ནི་མཆོད་པ་སྔ་མའི་དུས་སུའང་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། 

བཟང་སྤོད་དང་སྤོད་འཇུག་གི་གཞུང་གང་རུང་གིས་བྱའོ། །

སེམས་སྦང་བ།

སྗེམས་སྦྱང་བ་ནི། ལམ་སྒོན་ནས་བྱམས་པའི་སྗེམས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་

སྗེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བལྟས་ཏྗེ་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་གསུངས་པས་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེའི་དམིགས་རྣམ་གསལ་གདབ་བོ།།

དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག

དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ནི། སོབ་དཔོན་གི་མདུན་དུ་པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་

ལ་བཙུགས་པའམ་ཙོག་པུའང་རུང་བས་འདུག་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་

པར་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་ལམ་སྒོན་ལས། ལྡོག་པ་མྗེད་པར་དམ་འཆའ་བའི། །བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་ནི་བསྐྗེད་པར་བྱ། །ཞྗེས་པ་དང༌། ཆོ་ག་ལས་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་སིང་པོའི་བར་

དུ། ཞྗེས་གསུངས་པས། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱའོ་སམ་དུ་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ་ཙམ་མིན་གི། སྗེམས་དྗེ་བསྐྗེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་

བར་དུ་མི་གཏང་ངོ་སམ་དུ་དམ་འཆའ་བ་ཡིན་པས་དྗེའི་བསམ་པ་ཆོ་ག་ལ་བརྗེན་

ནས་བསྐྗེད་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་སྨོན་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ལ་སོབ་པར་མི་ནུས་ན་

མི་བྱ་ལ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བདག་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་བྱའོ་

སམ་པ་ཙམ་ཆོ་གས་བསྐྗེད་ན་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀྱི་བསབ་བྱ་ལ་སོབ་པར་ནུས་མི་
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ནུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱས་པས་ཆོག་གོ །སྨོན་སྗེམས་ལ་དྗེ་ལྟར་གཉིས་རུང་གི་འཇུག་

སྗེམས་ཆོ་གས་ལྗེན་པ་ལ་བསབ་བྱ་ལ་ཡྗེ་མི་སོབ་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱར་

མི་རུང་བས། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མྗེད་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་སོམ་པའི་ཆོ་ག་མང་པོ་ལ་

བྱར་རུང་བ་དང་མི་རུང་བའི་ཁྱད་པར་འདོད་པ་ནི་མ་གོ་བ་ཆྗེན་པོའོ། །གཞན་ཡང་

ཁ་ཅིག་གིས་ལས་དང་པོ་པའི་ཆོས་སྤོད་དུ་འཇུག་སོམ་འཛིན་པའི་ཆོ་གས་ཡང་

ཡང་འཛིན་པར་བཤད་ནས་བསབ་བྱ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ར་ལྟུང་ཡྗེ་མི་ཤྗེས་པས་ཇི་

ལྟར་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་མ་བསྟན་པ་ནི་དོན་མ་ཡིན་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིན་

ནོ། །གསལ་རྒྱལ་ལ་གདམས་པ་ལས་ཀྱང༌། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བསབ་བྱ་ལ་

བསབ་པར་མི་ནུས་ན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཙམ་བསྐྗེད་པ་ལའང་བསོད་ནམས་མང་

པོ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས། གང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་ལ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་སོབ་མི་ནུས་པ་དྗེས་ཀྱང་འབས་བུ་ཆྗེ་བའི་ཕིར་

ཐབས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་བྱ་སྟྗེ། ཞྗེས་སྒོམ་

རིམ་དང་པོ་ལས་གསུངས་པས། སྦྱིན་སོགས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ལ་མི་སོབ་པ་ལ་སྗེམས་

བསྐྗེད་བྱར་རུང་བ་དང་སོམ་པ་བཟུང་དུ་མི་རུང་བར་ཆྗེས་གསལ་བ་ཡིན་ནོ།།

སེམས་བཟུང་བའི་ཆོ༌ག

སྗེམས་བཟུང་བའི་ཆོ༌ག་ནི། ཕོགས་བཅུ་རྣམས་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་

དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། སོབ་དཔོན་

དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བས་སྐྗེ་བ་འདི་དང་སྐྗེ་བ་གཞན་དང་

གཞན་དག་ཏུ་སྦྱིན་པའི་རང་བཞིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་བསྒོམས་
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པའི་རང་བཞིན་གི་དགྗེ་བའི་ར་བ་བདག་གིས་བགིས་པ་དང་བགིད་དུ་བསྩལ་བ་

དང་བགིད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགྗེ་བའི་ར་བ་དྗེས། ཇི་ལྟར་སྔོན་གི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ས་

ཆྗེན་པོ་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བ་ན་

མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྗེད་པར་མཛད་པ་དྗེ་བཞིན་

དུ། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བས་ཀྱང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས་ཇི་སིད་བྱང་ཆུབ་

སིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་

པོ་ལ་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་བགིའོ། །སྗེམས་ཅན་མ་བསྒལ་བ་རྣམས་བསྒལ་བར་

བགིའོ། །མ་གྲོལ་བ་རྣམས་གྲོལ་བར་བགིའོ། །དབུགས་མ་ཕིན་པ་རྣམས་དབུགས་

དབྱུང་བར་བགིའོ། །ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་མ་ངན་ལས་འདའ་

བར་བགིའོ། །ཞྗེས་པ་སྟྗེ་ལན་གསུམ་བརོད་པར་བྱའོ། །སྐབས་འགྲོའི་ཆོ་ག་དང་འདི་

གཉིས་ལ་སོབ་དཔོན་གི་རྗེས་སུ་བཟས་དགོས་པའི་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ཡང་དགོས་

པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་དག་ནི་སོབ་དཔོན་ཡོད་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། སོབ་དཔོན་མ་རྗེད་ན་

ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ཆོ་ག་ཇོ་བོས་མཛད་པ་ལས། དྗེ་ལྟར་སོབ་

དཔོན་མྗེད་ཀྱང་བདག་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ཆོ་ག་ནི། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ཕོགས་བཅུའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་

ལ་བསམས་ཏྗེ་ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་བྱས་ནས། གསོལ་

བ་གདབ་པ་དང་སོབ་དཔོན་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཚིག་སངས་པའི་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་

སོགས་པའི་གོ་རིམ་གོང་མ་བཞིན་དུ་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའོ། །མཇུག་གི་
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ཆོ་ག་ནི། སོབ་དཔོན་གིས་སྨོན་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་བྱ་རྣམས་སོབ་མ་ལ་བརོད་པར་བྱ་

བའོ།།

ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ།

གཉིས་པ་ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་ལ་བསབ་བྱ་ཤྗེས་པར་བྱ་དགོས་

པས་དྗེ་བཤད་པར་བྱའོ། །

འདི་ལ་གཉིས། ཚེ་འདིར་སྗེམས་བསྐྗེད་མི་ཉམས་པའི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པ་དང༌། 

སྐྗེ་བ་གཞན་དུའང་དྗེ་དང་མི་འབལ་བའི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པའོ། །

ཚེ་འདིར་སེམས་བསྐེད་མི་ཉམས་པའི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པ།

དང་པོ་ལ་བཞི། སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་སྤོ་ཤུགས་འཕྗེལ་བའི་ཕིར་དུ་ཕན་ཡོན་དན་

པ་ལ་བསབ་པ་དང༌། སྗེམས་བསྐྗེད་དངོས་འཕྗེལ་བའི་ཕིར་དུ་ལན་དྲུག་ཏུ་བསྐྗེད་པ་

ལ་བསབ་པ་དང༌། གང་གི་དོན་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་སྗེམས་ཅན་བོས་མི་སང་བ་ལ་

བསབ་པ་དང༌། བསོད་ནམས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་བསག་པ་ལ་བསབ་པའོ། །

སེམས་བསྐེད་ལ་སྤོ་ཤུགས་འཕེལ་བའི་ཕིར་དུ་ཕན་ཡོན་དྲན་པ་ལ་བསབ་པ།

དང་པོ་ནི། མདོ་སྗེ་བལྟ་བའམ་བ་མ་ལས་མཉན་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་ཕན་

ཡོན་རྣམས་སྗེམས་པ་སྟྗེ། སོང་པོ་བཀོད་པ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་པས་དྗེར་བལྟ་

དགོས་ཤིང༌། དྗེ་ལས་ཀྱང་སྔར་དངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་

བོན་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་དང་སྨོན་ལམ་ཐམས་

ཅད་བསྡུས་པའི་ཕིར་མདོར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྗེས་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་
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ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་མདོར་བསྟན་དུ་ཐམས་ཅད་འདུས་པས་མདོར་

བསྟན་དྗེ་དྗེའི་སོམ་ཡིན་པ་ལྟར་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་བསྡུས་

པའི་སོམ་དུ་གསུངས་སོ། །

བྱང་ས༌ལས་ཕན་ཡོན་གསུངས་པ་ནི་སྨོན་སྗེམས་ཀྱི་ཡིན་པས་དྗེ་ལས་དང་པོ་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་བརན་པོ་བསྐྗེད་པ་ལ་ཕན་ཡོན་གཉིས་གསུངས་ཏྗེ། ཞིང་དམ་པར་

འགྱུར་བ་དང་གནོད་པ་མྗེད་པའི་བསོད་ནམས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འཇིག་རྗེན་ལྷ་མིར་བཅས་པས་ཕག་བྱར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར། སྗེམས་བསྐྗེད་མ་ཐག་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་གནས་སུ་འགྱུར་

བ་དང༌། སྗེམས་བསྐྗེད་མ་ཐག་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱང་

རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བ་མའམ་གོང་མར་འགྱུར་

བ་དང༌། བསོད་ནམས་བྱ་བ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བྱས་ཀྱང་འབས་བུ་མཐའ་ཡས་པ་འབྱིན་

པས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དང་འཇིག་རྗེན་ཐམས་ཅད་བརྗེན་པས་ས་ལྟ་བུའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། སྐྗེ་དགུ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་དང་འད་བར་འགྱུར་བའོ།།

གཉིས་པ་ནི། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་བསྲུང་བའི་སྲུང་མ་ཉིས་འགྱུར་གིས་

རག་ཏུ་བསྲུང་བས། གཉིད་ལོག་གམ་མོས་སམ་བག་མྗེད་པར་གྱུར་པ་ནའང་གནོད་

སྦྱིན་ནམ་མི་མ་ཡིན་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙེ་མི་ནུས་པའོ། །གསང་

སྔགས་དང་རིག་སྔགས་ཀྱི་ཚིག །ཡམས་དང་གནོད་པ་དང་ནད་འགོ་བ་ཞི་བར་བྱྗེད་

པ་སྗེམས་ཅན་གི་ལག་ན་འདུག་པ་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱང་འདིའི་ལག་ཏུ་འོངས་ནས་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན་གྲུབ་པ་དག་ལྟ་ཅི་སྨོས། འདིས་ནི་ཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་
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ཚོགས་ཀྱང་སྗེམས་བསྐྗེད་བརན་ན་འགྲུབ་ས་བར་བསྟན་པས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་

གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལའང་འདི་ཡོད་ན་མྱུར་བའོ། །གནས་གང་ན་གནས་པ་དྗེར་ཡང་

འཇིགས་པ་དང་འཇིགས་པར་འགྱུར་བ་དང་མུ་གྗེ་དང་མི་མ་ཡིན་གི་གནོད་པ་མ་

བྱུང་བ་རྣམས་མི་འབྱུང་ཞིང་བྱུང་བ་རྣམས་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །ཚེ་འཕོས་པའི་འོག་ཏུ་

ཡང་གནོད་པ་ཉུང་ཞིང་རང་བཞིན་གིས་ནད་མྗེད་པ་དང་གནོད་པ་བྱུང་ནའང་ཡུན་

རིང་པོ་དང་དག་པོས་མི་འདྗེབས་པ་དང༌། ཆོས་སྟོན་པ་སོགས་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་

ལ་འཇུག་པ་ན་ལུས་མི་ངལ་ཞིང་བརྗེད་ངས་པ་དང་སྗེམས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །བྱང་སྗེམས་རིགས་ལ་གནས་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཀྱང་གནས་ངན་ལྗེན་ཉུང་

བ་ཡིན་ལ། སྗེམས་བསྐྗེད་ན་ནི་ལུས་དང་སྗེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་ཤིན་ཏུ་ཆུང་

བར་འགྱུར་རོ། །བཟོད་པ་དང་དྗེས་པ་དང་ལྡན་པས་ཚུར་གནོད་པ་བྱས་པ་བཟོད་

ཅིང་ཕར་གནོད་པ་མི་བྱྗེད་ལ་གཞན་གིས་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱྗེད་པ་མཐོང་ནའང་

ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་བ་དང༌། ཁོང་ཁོ་བ་དང་ཕྲག་དོག་དང་གཡོ་དང་འཆབ་པ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་འགའ་ཙམ་ལས་མི་སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེས་ནའང་ཤུགས་མི་དག་ལ་རིང་དུ་

མི་གནས་པར་མྱུར་དུ་འབལ་བར་འགྱུར་རོ། །ངན་སོང་དུའང་སྐྗེ་དཀའ་ཞིང་སྐྗེས་

ནའང་མྱུར་དུ་ཐར་བ་དང་དྗེར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་བ་དང་དྗེས་རྐྗེན་བྱས་ནས་

འཁོར་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྐོ་བ་དང་སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་ལའང་སིང་རྗེ་སྐྗེའོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གཟུགས་ཅན་དུ་གྲུབ་ན་ནམ་མཁར་ཡང་མི་ཤོང་བ་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཟང་ཟིང་གིས་མཆོད་པས་ཆ་ཙམ་དུའང་མི་ཆོག་པ་ནི། དཔའ་བྱིན་

གིས་ཞུས་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གང༌། །དྗེ་ལ་གལ་ཏྗེ་
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གཟུགས་མཆིས་ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་བཀང་སྟྗེ། །དྗེ་ནི་དྗེ་བས་ལྷག་པར་

འགྱུར། །གངྒཱའི་བྱྗེ་མའི་གྲངས་སྗེད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་མི་གང་གིས། །རིན་

ཆྗེན་དག་གིས་ཀུན་བཀང་སྟྗེ། །འཇིག་རྗེན་མགོན་ལ་ཕུལ་བ་བས། །གང་གིས་ཐལ་

མོ་སྦྱར་བགིས་ཏྗེ། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སྗེམས་བཏུད་ན། །མཆོད་པ་འདི་ནི་ཁྱད་པར་

འཕགས། །དྗེ་ལ་མཐའ་ནི་མ་མཆིས་སོ། །ཞྗེས་སོ།།

ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོ་རོ་རྗེ་གདན་ལ་སྐོར་བ་མཛད་ནས་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་མྱུར་དུ་རོགས་

པའི་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ན། སྐུ་གཟུགས་ཆུང་བ་རྣམས་བཞྗེངས་

ནས་ཆྗེ་བ་རྣམས་ལ་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་གང་ལ་བསབ་པར་བྱ་ཞྗེས་

དིས་པ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་པ་དང༌། གན་དྷོ་ལའི་སྟྗེང་

གི་ནམ་མཁའ་ལ་བུད་མྗེད་རན་པ་ཞིག་ལ་གཞོན་པ་ཞིག་གིས་དིས་པ་ལའང་ལན་

སྔར་ལྟར་མཛད་པ་གསན་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ལ་ཐུགས་ངྗེས་ཆྗེ་བར་སོང་

སྐད། དྗེ་ལྟར་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་བསྡུས་པ་དངོས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏྗེར་ཆྗེན་པོ་ཐྗེག་དམན་ལས་འབྱྗེད་པའི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ཁྱད་

ཆོས་རྒྱལ་སས་རྣམས་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆྗེ་ལ་བསྐུལ་བའི་རྗེན་དམ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་

ཀྱི་སྗེམས་སུ་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་དྗེ་བསྒོམ་པ་ལ་སྤོ་ཤུགས་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་བཏང་ནས་

སྐོམ་པས་ཆུའི་གཏམ་ཐོས་པ་ལྟར་བྱ་སྟྗེ། བསྐལ་པ་དུ་མའི་བར་དུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་

མཁྱྗེན་རབ་ཀྱིས་ཆྗེས་ཕྲ་བར་བྱས་ཏྗེ་ལམ་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་ན་འདི་ཉིད་འཚང་རྒྱ་

བའི་ཐབས་དམ་པར་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྱིས་གཟིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་

སྤོད་འཇུག་ལས། བསྐལ་པ་དུ་མར་རབ་དགོངས་མཛད་པ་ཡི། །ཐུབ་དབང་རྣམས་
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ཀྱིས་འདི་ཉིད་ཕན་པར་གཟིགས། །ཞྗེས་སོ།།

སེམས་བསྐེད་དངོས་འཕེལ་བའི་ཕིར་དུ་ལན་དྲུག་ཏུ་བསྐེད་པ་ལ་བསབ་པ།

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དངོས་འཕྗེལ་བའི་ཕིར་དུ་ལན་དྲུག་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ལ་

བསབ་པ་ལ་གཉིས། སྨོན་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་མི་གཏོང་བ་དང༌། སྗེལ་བ་ལ་བསབ་

པའོ། །

དང་པོ་ནི། དྗེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྗེམས་དང་བཤྗེས་གཉྗེན་དཔང་དུ་

བྱས་ཏྗེ་དྗེའི་སྤན་སྔར་སྗེམས་ཅན་མ་བརལ་བ་རྣམས་བསྒལ་བ་སོགས་ཀྱི་དམ་

བཅའ་བྱས་ནས། སྗེམས་ཅན་གྲངས་མང་ཞིང་བྱྗེད་ངན་པའམ་བསྐལ་པ་དུ་མར་

འབད་དགོས་པའི་དུས་རིང་བའམ་ཚོགས་གཉིས་མཐའ་ཡས་ཤིང་བྱ་དཀའ་བ་

རྣམས་ལ་སོབ་དགོས་པར་མཐོང་བས་ཞུམ་པའི་རྐྗེན་བྱས་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་

ཁུར་བཞག༌ན། སོ་ཐར་གི་ཕམ་པ་ལས་ཀྱང་སིག་ཆྗེ་སྟྗེ། སྡུད་པ་ལས། གལ་ཏྗེ་

བསྐལ་པ་བྱྗེ་བར་དགྗེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ། །སྤོད་ཀྱང་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་ཉིད་ལ་

འདོད་བསྐྗེད་ན། །དྗེ་ཚེ་ཚུལ་ཁིམས་སྐོན་བྱུང་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་ཡིན། །སྗེམས་

བསྐྗེད་དྗེ་ནི་ཕས་ཕམ་པས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ལི། །ཞྗེས་བྱང་སྗེམས་དྗེའི་ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། ཉན་རང་གི་ཡིད་བྱྗེད་སོམ་པ་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་ཚུལ་

ཁིམས་མཆོག་ཡིན་པས་དྗེ་ཉམས་ན་ཚུལ་ཁིམས་རལ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་མ་དོར་ན་

འདོད་ཡོན་ལ་འཛེམ་མྗེད་དུ་སྤོད་ཀྱང་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོམ་

སྗེམས་མ་རལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཉིད་ལས། གལ་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

འདོད་ཡོན་ལྔ་སྤོད་ཀྱང༌། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་འཕགས་པའི་དགྗེ་འདུན་སྐབས་
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སོང་སྟྗེ། །སངས་རྒྱས་འགྲུབ་བྱ་སམ་དུ་ཀུན་མཁྱྗེན་ཡིད་བྱྗེད་ན། །མཁས་པས་ཚུལ་

ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕིན་གནས་རིག་པར་བྱ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཁས་བངས་པའི་སྗེམས་

དོར་ན་ངན་འགྲོར་རིང་དུ་འཁྱམ་དགོས་ཏྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། དངོས་པོ་ཕལ་པ་ཅུང་

ཟད་ལ། །ཡིད་ཀྱིས་སྦྱིན་པར་བསམས་བྱས་ནས། །མི་གང་སྦྱིན་པར་མི་བྱྗེད་པ། །དྗེ་

ཡང་ཡི་དྭགས་རྒྱུར་གསུངས་ན། །བ་ན་མྗེད་པའི་བདྗེ་བ་ལ། །བསམ་པ་ཐག་པས་

མགྲོན་གཉྗེར་ནས། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བསླུས་བྱས་ན། །བདྗེ་འགྲོར་ཅི་ག༌འགྲོ་

འགྱུར་རམ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་དྗེ་ཉིད་ལས། ལོང་བས་ཕག་དར་ཕུང་པོ་

ལས། །ཇི་ལྟར་རིན་ཆྗེན་རྗེད་པ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་ཇི་ཞིག་ལྟར་སྟྗེས་ན། །བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་ནི་བདག་ལ་སྐྗེས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདི་འད་བ་བདག་གིས་རྗེད་པ་ནི་

ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ནོ་སམ་དུ་བསམས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བཏང་བར་བྱ་སྟྗེ། 

དྗེ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལ་བྱྗེ་བག་ཏུ་དམིགས་ནས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འདོར་བའི་ཞྗེ་དམ་མང་

དུ་བྱ་བའོ།།

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་མ་བཏང་བ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པས་ཉིན་ལན་གསུམ་

མཚན་ལན་གསུམ་དུ་འབད་པ་ཆྗེན་པོས་སྗེལ་བར་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་

ཆོ་ག་རྒྱས་པ་གྲུབ་ན་དྗེ་ལྟར་བྱ། མ་གྲུབ་ན་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་གསལ་གདབ་ལ་མཆོད་

པ་ཕུལ་ནས་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ ་སོགས་སྦྱངས་ཏྗེ ་ལན་དྲུག་གཟུང་བར་

བྱའོ། །དྗེའི་ཆོ་ག་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་

བར་དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགིས་པ་འདི་དག་

གིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅྗེས་པ་སྟྗེ་ལན་གསུམ་
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གསུམ་མོ། །

སེམས་ཅན་བློས་མི་སྤང་བ་ལ་བསབ་པ།

སྗེམས་ཅན་བོས་མི་སང་བ་ལ་བསབ་པ་ནི། ལམ་སྒོན་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་

ཆོ་གའི་བསབ་བྱའི་སྐབས་སུ་མ་བྱུང་ཡང༌། ལམ་སྒོན་འགྲྗེལ་པ་ལས། དྗེ་ལྟར་

སྗེམས་ཅན་རྗེས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་ཞིང་མི་བཏང་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་

དམིགས་པ་དང་དྗེའི་ཕན་ཡོན་དང་དྗེ་བསྐྗེད་པའི་ཆོ་ག་དང་ཐུན་མོང་གི་སྗེལ་བ་དང་

མི་བརྗེད་པར་བྱ་བའི་ཕིར་བསྲུང་བ། ཞྗེས་པའི་སྐབས་སུ་བགྲངས་བྱུང་ལ། ར་བའི་

དགོངས་པ་དང་ཡང་མི་འགལ་བར་སྣང་བས་དྗེ་ལའང་བསབ་བོ། །བོས་སངས་པའི་

ཚད་ནི། མི་འཐད་པ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྐྗེན་འགའ་ཞིག་ལ་བརྗེན་ནས་ད་ནི་

དུས་ནམ་དུའང་འདིའི་དོན་མི་བྱའོ་སམ་པ་སྐྗེས་པའོ། །

ཚོགས་གཉིས་བསག་པ་ལ་བསབ་པ།

ཚོགས་གཉིས་བསག་པ་ལ་བསབ་པ་ནི། སྨོན་སྗེམས་ཆོ་གས་བཟུང་བ་ནས་

ཞག་རྗེ་རྗེ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་འཕྗེལ་བའི་རྒྱུར་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཚོགས་གསོག་པ་ལ་འབད་པའོ། །འདི་གོང་མ་རྣམས་གསུང་བ་མ་

གཏོགས་པ་ཁུངས་དག་པོ་ནི་མ་མཐོང་མོད། འོན་ཀྱང་ཕན་ཆྗེ་བར་སྣང་ངོ་།།

སྐེ་བ་གཞན་དུའང་དེ་དང་མི་འབྲལ་བའི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པ།

གཉིས་པ་སྐྗེ་བ་གཞན་དུའང་དྗེ་དང་མི་འབལ་བའི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པ་ལ་གཉིས། 

ཉམས་པར་བྱྗེད་པ་ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་སང་བ་དང༌། མི་ཉམས་པར་བྱྗེད་པ་དཀར་
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པོའི་ཆོས་བཞི་བང་བ་ལ་བསབ་པའོ། །

ཉམས་པར་བྱེད་པ་ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་སྤང་བ།

དང་པོ་ནི། དཀོན་མཆོག་བརྗེགས་པའི་འོད་སྲུངས་ཀྱི་ལྗེའུ་ལས། སྐྗེ་བ་གཞན་

དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་བརྗེད་པའམ་མངོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་ཆོས་བཞི་དང༌། བྱང་ཆུབ་མ་

ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བར་མ་དོར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་མི་བརྗེད་པའམ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་

ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་གསུངས་པ་དྗེ་སྨོན་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་བྱར་མཛད་པའོ། །དྗེ་ལ་

ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་ལས། མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་དང་བ་མ་དང་སྦྱིན་གནས་ལ་

བསླུ་བ་ནི་གཉིས་ཀྱིས་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། ཡུལ་ནི། མཁན་སོབ་གོ་ས་ལ་བ་མ་ནི་ཕན་

པར་འདོད་པ་དང་སྦྱིན་གནས་ནི་གྲངས་སུ་མ་གཏོགས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་

པའོ། །ཞྗེས་འོད་སྲུངས་ལྗེའུའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །ཡུལ་དྗེ་ལ་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་

བྱས་ན་ནག་པོའི་ཆོས་སུ་འགྲོ་སམ་ན། ཡུལ་དྗེ་དག་གང་རུང་ལ་རང་གིས་ཤྗེས་

བཞིན་དུ་བསླུས་ན་ནག་པོའི་ཆོས་སོ། །བསླུ་ལུགས་ནི་ཡུལ་དྗེ་དག་གིས་སིང་བརྗེ་

བས་ལྟུང་བ་གྗེངས་པ་ན་བརྫུན་གི་ཚིག་གིས་མགོ་རྨོངས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་འགྲྗེལ་

པས་བཤད་ལ། བ་མ་རྣམས་ནི་བསླུ་བའི་སྗེམས་ཀྱིས་དབུ་བསྐོར་ཐབས་བྱས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་མཛད་དོ། །འོན་ཀྱང་བརྫུན་མིན་པའི་གཡོ་སྒྱུ་ནི་འོག་ཏུ་སྟོན་པས་

བརྫུན་བྱས་ནས་དབུ་བསྐོར་བ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། བསབ་བཏུས་སུ་ནག་པོའི་ཆོས་

རྣམས་སོང་བ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། འདིའི་གཉྗེན་པོ་ནི་དཀར་

ཆོས་བཞིའི་དང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཡང་བ་མ་ལ་གྲོས་གཞན་ཞིག་ཞུ། ལོག༌ཏུ་

གྲོས་གཞན་ཞིག་བྱས་ནས་དགྗེ་བཤྗེས་ཀྱིས་གསན་དུ་འོང་ངོ་ཟྗེར་ཏྗེ། སོབ་མ་སིང་



  395  
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རག་མས་བ་མའི་དབུ་གཡོག་གསུང༌། གཞན་འགོད་པ་མྗེད་པ་ལ་འགོད་པ་ཉྗེ་བར་

བསྒྲུབ་པ་ལའང་གཉིས་ལས། ཡུལ་ནི། གང་ཟག་གཞན་དགྗེ་བ་བྱྗེད་པ་འགོད་པ་དང་

མི་ལྡན་པའོ། །དྗེ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱས་པ་ནི། འགོད་དུ་གཞུག་པའི་བསམ་པས་འགོད་

པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་འགོད་པ་བསྐྗེད་པའོ། །འགྲྗེལ་པས་ཚངས་པ་མཚུངས་

པར་སྤོད་པ་ཡང་དག་པའི་བསབ་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་གཡོ་སྒྱུས་བསབ་ཚིག་ལ་

མགོ་རྨོངས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་བཤད་དོ། །དྗེ་གཉིས་ལ་བསླུ་ཐུབ་མ་ཐུབ་དང་འགོད་པ་

སྐྗེས་མ་སྐྗེས་འད་བར་བཞྗེད་དྗེ་འགྲྗེལ་པ་དང་ཡང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །འོན་ཀྱང་

འགྲྗེལ་པས་ཕི་མ་ཡང་མགོ་རྨོངས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་བྱས་སོ།།

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་

བསྔགས་པ་སོགས་སྨྲ་བ་ལ། ཡུལ་ནི། ཆོ་གས་སྗེམས་བསྐྗེད་བཟུང་ནས་ལྡན་པ་ལ་

ཁ་ཅིག་བཞྗེད། ཁ་ཅིག་སྔར་སྗེམས་བསྐྗེད་ན་ད་ལྟ་མི་ལྡན་ཡང་འད་བར་འདོད་དྗེ། 

དྗེ་ནི་མདོ་དང་འགལ་བས་མི་འཐད་དོ། །འགྲྗེལ་པ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་

པ་ཙམ་ལས་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ངོ་། །སྐབས་གཞན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་

ལྡན་བསབ་པ་ལ་སོབ་པ་ལ་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པར་བཤད་པ་མང་པོ་

སྣང་ནའང་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང་ལྡན་པ་ནས་བཟུང་དགོས་སམ་སམ་མོ། །དྗེ་ལ་ཅི་

ཞིག་བྱས་པ་ནི། མི་བསྔགས་པ་སོགས་སྨྲས་པའོ། །ཞྗེ་སང་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་

ནས་བརོད་པ་དགོས་པར་བཞྗེད་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་དང་མཐུན་ནོ། །ཡུལ་གང་ལ་སྨྲས་

པ་ལ་བྱང་སྗེམས་ལ་ཆོས་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་རྣམས་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་མོས་པའམ་བསྒྲུབ་

པར་འདོད་པ་བཟོག་པའི་ཕིར་དུ་དྗེ་དག་ལ་སྨྲས་པ་ལ་འགྲྗེལ་པས་བཤད་ཀྱང་དོན་
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གོ་བ་ཞིག་གིས་ཆོག་པ་འདའོ། །དྗེ་ལ་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པའི་སྒ་ནི། ངང་ཚུལ་ངན་

པ་ཅན་ཞྗེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཉྗེས་པའི་དམིགས་མ་ཕྗེ་བར་བརོད་པའོ། །མི་སན་པའི་སྒ་ནི། 

མི་ཚངས་པར་སྤད་དོ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་དམིགས་ཀྱིས་ཕྗེ་ནས་བརོད་པའོ། །བརོད་པ་མ་

ཡིན་པ་ནི། རྣམ་པ་འདི་དང་འདིས་མི་ཚངས་པར་སྤད་ཅྗེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་ཕྗེ་

ནས་བརོད་པ་དང་ཚིགས་བཅད་མ་ཡིན་པ་སྔ་མ་གསུམ་གི་མཐར་སྦྱར་ཏྗེ་འགྲྗེལ་པ་

ལས་བཤད་དོ། །འདི་རང་ཅག་ལ་འབྱུང་ཡང་ཉྗེ། ཉྗེས་དམིགས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་སྟྗེ། 

སྔར་མདོར་བསྡུས་བརོད་ཟིན་ལ། གཞན་ཡང་བྱང་སྗེམས་ལ་བརས་པའི་སྗེམས་

བསྐྗེད་ནའང་དྗེ་སྗེད་ཀྱི་བསྐལ་པར་བྱང་སྗེམས་དྗེ་དམལ་བར་གནས་དགོས་པ་

དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་མ་གཏོགས་པར་ལས་གཞན་གང་

གིས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ངན་འགྲོར་ལྟུང་མི་ནུས་པར་རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་

ངྗེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གི་མདོ་ལས་གསུངས་ལ། སྡུད་པ་ལས་ཀྱང༌། ལུང་བསྟན་མ་

ཐོབ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གང་ཞིག་གིས། །ལུང་བསྟན་ཐོབ་ལ་སྗེམས་ཁོས་རོད་

པ་རོམ་བྱྗེད་ན། །ཐ་བ་སྐོན་ལྡན་སྗེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་ཇི་སྗེད་པ། །དྗེ་སྗེད་བསྐལ་པར་

གཞི་ནས་གོ་ཆ་བགོ་དགོས་སོ། །ཞྗེས་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཁོང་ཁོའི་བསམ་པ་ཅི་ཙམ་སྐྗེས་པ་

དྗེ་ཙམ་གི་བསྐལ་པར་གཞི་ནས་ལམ་བགྲོད་དགོས་པར་གསུངས་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་ལས་

ཤིན་ཏུ་རིང་བར་འགྱུར་བའོ། །དྗེའི་ཕིར་ཁོང་ཁོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགག་པ་དང་

བྱུང་ནའང་དྗེ་མ་ཐག་བཤགས་པ་དང་སོམ་པ་ལ་འབད་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། 

སྗེམས་འདི་བཟང་བ་མིན་སམ་དན་པ་སྐྗེད་བྱྗེད་ཅིང༌། །སོ་སོར་འཆགས་པར་བྱྗེད་

ཅིང་ཕིས་ཀྱང་སོམ་བྱྗེད་ལ། །དགའ་བར་མི་བྱྗེད་དྗེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་འདིར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སོབ། །ཅྗེས་སོ། །ཞྗེ་སང་ལ་སྐབས་ཕྗེ་ན་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་སྔར་ཡོད་མཐུ་ཆུང་

དུ་འགྲོ་ཞིང་རིང་དུ་སྦྱངས་ཀྱང་སྔར་མྗེད་གསར་དུ་བསྐྗེད་དཀའ་བར་འགྲོ་བས་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་ཀྱི་ར་བ་འཆད་ལ། འགལ་རྐྗེན་ཞྗེ་སང་བཀག་ནས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

སྦྱངས་ན་ཇྗེ་བས་ཇྗེ་ཆྗེར་འཕྗེལ་ནས་ཚད་མྗེད་པར་འགྲོ་སྟྗེ། རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། མི་

མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་གནོད་མྗེད་ན། །སྗེམས་ལ་དྗེ་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། 

གང་ཕིར་རིགས་མཐུན་སྔ་མ་ཡི། །ས་བོན་ལས་ནི་འཕྗེལ་བ་ཅན། །བརྗེ་བ་ལ་

སོགས་བོ་དྗེ་དག །གོམས་པར་གྱུར་ན་གང་ན་གནས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

སྒྱུ་དང་གཡོས་གཞན་ལ་ཉྗེ་བར་སྤོད་ཀྱི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་མ་ཡིན་པ་ལ། 

ཡུལ་ནི། སྗེམས་ཅན་གཞན་གང་ཡང་རུང་བའོ། །དྗེ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱས་པ་ནི་གཡོ་སྒྱུས་

སྤོད་པའོ། །ལྷག་བསམ་ནི་བསམ་པ་རང་བཞིན་པ་ལ་འགྲྗེལ་པས་བཤད་དོ། །གཡོ་

སྒྱུ་ནི་བྗེ་སང་ལ་སྒྱུ་བྱྗེད་པ་སོགས་དང༌། རྒྱལ་བ་ཡྗེ་འབྱུང་གིས་རག་མར་གཏོང་བ་

ལ་སྔོན་ལ་སྟོད་ལུངས་སུ་གཏོང་བྱས་ནས་ཕིས་རག་མ་ཅི་བདྗེར་ཁས་བངས་པ་ལྟ་

བུ་ཡིན་གསུང་ངོ་། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི། གཉིས་ཀ་རྗེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པའི་

དབང་གིས་བྱུང་བ་དང་འདོད་ཆགས་དང་གཏི་མུག་གང་རུང་གི་ཆར་གཏོགས་པར་

འད་བ་ལ། སྒྱུ་ནི། ཡོན་ཏན་མྗེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་སྟོན་པ་དང་། གཡོ་ནི། རང་གི་

ཉྗེས་པ་སྒོང་བ་ལ་གསུངས་ཏྗེ། སྒོང་བ་ནི་རང་གི་ཉྗེས་པ་ཐབས་ཀྱིས་མི་མངོན་པར་

བྱྗེད་པའོ།།

མི་ཉམས་པར་བྱེད་པ་དཀར་པོའི་ཆོས་བཞི་བླང་བ།

དཀར་པོའི་ཆོས་བཞི་ལས། དཀར་ཆོས་དང་པོའི་ཡུལ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཡིན་ནོ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཅོག་གོ །བྱ་བ་ནི། དྗེ་ལ་སོག་གམ་ཐ༌ན་བཞད་གད་ཀྱི་ཕིར་ཡང་ཤྗེས་བཞིན་དུ་

བརྫུན་སྨྲ་བ་སོང་བ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་རང་གི་མཁན་སོབ་སོགས་ཡུལ་ཁྱད་པར་

ཅན་ལ་བརྫུན་གིས་མགོ་བསྐོར་བ་མི་འབྱུང་ངོ་། །དཀར་ཆོས་གཉིས་པའི་ཡུལ་ནི། 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོ། །བྱ་བ་ནི། དྗེ་ལ་གཡོ་སྒྱུ་མྗེད་པར་ལྷག་པའི་བསམ་པས་

གནས་པ་སྟྗེ་བསམ་པ་དང་པོས་གནས་པའོ། །འདི་ནི་ནག་ཆོས་བཞི་པའི་གཉྗེན་

པོའ།ོ །དཀར་ཆོས་གསུམ་པའི་ཡུལ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཐམས་ཅད་དོ། །བྱ་བ་ནི། སྟོན་

པ་དང་འད་བའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་ཅིང་དྗེ་དག་གི་དོན་གནས་ཀྱི་བསྔགས་པ་ཕོགས་

བཞིར་བརོད་པའོ། །འོ་སྐོལ་དགྗེ་བ་འད་བ་བད་བྲུད་བྱྗེད་པར་འདུག་ཀྱང་འཕྗེལ་

རགས་མྗེད་པར་ཟད་རགས་མང་བ་དྗེ་བྱང་སྗེམས་དང་གྲོགས་ལ་ཞྗེ་སང་དང་བརས་

པ་བྱས་ཤིང་རྨ་ཕྱུང་བས་ཟད། དྗེས་ན་འདི་དང་བྱང་སྗེམས་ལ་རྨ་འབྱིན་པ་སོང་བ་

གཉིས་ཐུབ་ན་བསབ་བཏུས་ནས་གང་ཟག་ལ་བརྗེན་པའི་གནོད་འགྱུར་གསུངས་པ་

ཐམས་ཅད་མི་འོང་གསུང་སྟྗེ། བྱང་སྗེམས་གང་ན་ཡོད་མི་ཤྗེས་པས། འོད་སྲུངས་

ཀྱིས་ཞུས་པ་ལྟར་སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་ནས་དག་སྣང་སྦྱོང་

བའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་བརོད་པའང་ཉན་པ་པོ་སྐབས་ལ་བབ་པ་

ན་ཡིན་གི། ཕོགས་བཞིར་སོང་ནས་མ་བརོད་ན་ཉྗེས་པར་འགྱུར་བ་ནི་མིན་ནོ། །འདི་

ནི་ནག་ཆོས་གསུམ་པའི་གཉྗེན་པོའ།ོ །དཀར་ཆོས་བཞི་པའི་ཡུལ་ནི། རང་གིས་སྨིན་

པར་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་ཅན་ནོ། །དྗེ་ལ་བྱ་བ་ནི། ཉི་ཚེ་བའི་ཐྗེག་པ་མི་འདོད་པར་

རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཛིན་དུ་འཇུག་པའོ། །དྗེ་ཡང་རང་གི་ངོས་ནས་གདུལ་བྱ་དྗེ་

ལ་སྦྱར་བ་དགོས་ཀྱི། གདུལ་བྱ་དྗེ་ལ་བསམ་པ་དྗེ་མ་སྐྗེས་ན་ཉྗེས་པར་འགྲོ་བ་མ་
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ཡིན་ཏྗེ། བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །འདིས་ནག་ཆོས་གཉིས་པ་སོང་སྟྗེ། 

གཞན་བདྗེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་འཇོག་འདོད་ཡོད་ན། 

གཞན་ལ་ཡིད་མི་བདྗེ་བའི་འགོད་པ་ཙམ་ཞིག་བསྐྗེད་པའི་ཆྗེད་དུ་ཡིད་མི་བདྗེ་

བསྐྗེད་པའི་སྦྱོར་བ་ཆྗེད་དུ་མི་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །སྗེང་གྗེས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང༌། 

སྐྗེ་བ་ཀུན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །རྨི་ལམ་ན་ཡང་སྗེམས་འདི་ནི། །འདོར་མི་འགྱུར་

ན༌མ་ཉལ་ཚེ། །སྨོས་ཅི་འཚལ་བར་གང་གིས་འགྱུར། །བཀའ་སྩལ་པ། གྲོང་ངམ་གྲོང་

ཁྱྗེར་རྣམས་སུ་འམ། །གང་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་རྣམས་སུ། །བྱང་ཆུབ་ལ་ནི་ཡང་དག་

འཛུད། །དྗེས་ན་སྗེམས་འདོར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་ང་

རྒྱལ་བཅོམ་པ་དང་ཕྲག་དོག་དང་སྗེར་སྣ་སངས་པ་དང་གཞན་གི་འབྱོར་པ་མཐོང་ན་

ཡིད་དགའ་བ་བཞི་དང་ལྡན་ན་སྨོན་ལམ་མི་འདོར་བར་འཇམ་དཔལ་ཞིང་བཀོད་

ལས་གསུངས་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས། སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱང་ཆུབ་

ཀྱི་སྗེམས་སྦྱོང་བ་དང་དགྗེ་བ་ཅི་བྱྗེད་ཀྱི་སྔོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་གཏོང་བ་བྱས་

ན་སྐྗེ་བ་གཞན་དུའང་སྗེམས་རིན་པོ་ཆྗེ་དང་མི་འབལ་བ་ནི། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་མང་དུ་

མིས་བརགས་ན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གསལ་བར་བསྟན་ཏོ།།

ཉམས་ན་ཕིར་བཅོས་པའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་ཉམས་ན་ཕིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་ལ། ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་དང་སྗེམས་

ཅན་བོས་སོང་དང་ལྔའམ། ངས་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་སམ་ནས་སྗེམས་

བསྐྗེད་དོར་བ་དང་དྲུག་ལ་ཐུན་ཚོད་འདས་ན་སྨོན་སྗེམས་གཏོང་ལ། ཐུན་ཚོད་ཀྱི་

ནང་དུ་འགོད་པས་སྗེབ་ན་ཉམས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞིང༌། ལན་དྲུག་ལྗེན་པ་དང་
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ཚོགས་གཉིས་ལ་སོབ་པ་ཉམས་ནའང་ཉམས་པ་ཙམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་

ན་སྨོན་སྗེམས་ལྗེན་པའི་ཆོ་ག་སྐོར་ལ། ཉམས་རྒྱུ་ཙམ་ལ་ནི་ཆོ་ག་བསྐར་མི་དགོས་

བཤགས་པས་ཆོག་གོ་ཞྗེས་མང་པོ་དྗེ་སྐད་དུ་སྨྲའོ། །དྗེ་ལ་ངས་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་

པར་མི་ནུས་སམ་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་བཞག་ན་དྗེ་ལ་ནི་དྗེ་མ་ཐག་ནས་གཏོང་གི་

ཐུན་ཚོད་ལ་བལྟོས་གཏན་ནས་མི་དགོས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཐད་

དོ། །ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་ནི་ཚེ་འདིར་སྗེམས་བསྐྗེད་གཏོང་བའི་རྒྱུ་མིན་གི། སྐྗེ་བ་

གཞན་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་མངོན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཚེ་འདིར་འགོག་པ་

ཡིན་ཏྗེ། ལམ་སྒོན་ལས། འདི་ནི་སྐྗེ་བ་གཞན་དུའང་དན་དོན་དུ། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

བསབ་པ་ཡོངས་སུ་བསྲུང༌། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་བཤད་པ་ནི་འོད་སྲུངས་

ཀྱིས་ཞུས་པ་ལས་ཇི་སྐད་བཤད་པའོ། །མདོ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཡང་དྗེ་ཡིན་ཏྗེ། འོད་སྲུངས་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྗེས་མ་ཐག་ཏུ་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སིང་པོ་ལ་འདུག་གི་བར་དུ་བར་

མ་དོར་བརྗེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་དཀར་ཆོས་བཞིའི་སྐབས་སུ་གསལ་བར་

གསུངས་པས། ནག་ཆོས་བཞིའི་སྐབས་སུ་ཚེ་འདི་ཕིའི་གསལ་ཁ་མྗེད་ཀྱང་ཕི་མའི་

དབང་དུ་བྱས་པར་ཤྗེས་སོ། །འོན་ཀྱང་ཚེ་འདིར་ཡང་ནག་ཆོས་རྣམས་བསྟྗེན་ན་

སྗེམས་བསྐྗེད་མཐུ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་

སོམ་ལྡན་གིས་བཞད་གད་ཀྱི་ཕིར་བརྫུན་ཅུང་ཟད་སྨྲས་པ་དང་། སྗེམས་ཅན་ལ་

གཡོ་སྒྱུ་ཅུང་ཟད་བགིས་པ་དང༌། བྱང་སྗེམས་ལ་ཞྗེ་སང་གིས་ངན་སྨྲས་ཅུང་ཟད་

བརོད་པ་དང་། གཞན་གི་དགྗེ་ར་བྱས་པ་ལ་འགོད་པ་ཅུང་ཟད་བསྐྗེད་ནས་འགོད་པ་
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མྗེད་པར་ཐུན་ཚོད་འདས་ན་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སོམ་པ་གཏོང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་དག་

གིས་སྨོན་སྗེམས་གཏོང་ལ་སྨོན་སྗེམས་བཏང་ན་སོམ་པ་གཏོང་བར་བྱང་ས་དང་

བསབ་བཏུས་གཉིས་ཀ་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་འདོད་ན་ནི་དྗེ་དག་ཀྱང་

ར་ལྟུང་དུ་བཞག་དགོས་ན་དྗེ་འད་བ་ནི་གང་ནས་ཀྱང་མ་བཤད་ལ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་ཡང་ཐུན་ཚོད་བརི་བ་ནི་ཉྗེ་བར་འཁོར་གིས་ཞུས་པ་ལ་བརྗེན་པར་སྣང་

ན་། དྗེ་ནི་མདོའི་དོན་གཏན་མ་ཡིན་པར་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་རྣམ་བཤད་ལས་བདག་

གིས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས་འདིར་མ་བཤད་དོ། །

སྗེམས་ཅན་བོས་སོང་བ་ནི་སྗེམས་ཅན་སྤི་ལ་དམིགས་ནས་སྗེམས་ཅན་འདི་

ཙམ་གི་དོན་བདག་གིས་མི་ནུས་སོ་སམ་ནས་བོས་སོང་ན་ནི་སྨོན་སྗེམས་བཏང་བ་

ཉིད་དུ་གསལ་ལ། སྗེམས་ཅན་བྱྗེ་བག་པ་ལ་དམིགས་ནས་འདིའི་དོན་དུས་ནམ་ཡང་

མི་བྱའོ་སམ་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་ན་ནི་ཡ་གལ་ཞིག་ན་ཚོགས་པ་འཇིག་པ་ལྟར་

སྗེམས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕིར་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་འཇིག་སྟྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ན་སྗེམས་ཅན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་སོགས་དུ་མ་ཞིག་དོར་ཞིང་

ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་དགོས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀྱི་བསབ་བྱ་འདི་ལ་ལམ་སྒོན་འགྲྗེལ་པ་ནས་རྒྱལ་པོ་

ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མྗེད་དང་དཔའ་བོ་དང་ཞི་བ་ལྷ་དང་ཙནྡྲ་གཽ་མི་དང་

ཞི་བ་འཚོ་ལ་སོགས་པ་ལུགས་ཐ་དད་པར་གྱུར་ཏྗེ། ཁ་ཅིག་ནི། སྗེམས་དང་པོ་

བསྐྗེད་པ་དང་སྤོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་གཉིས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ཇི་སྗེད་ཡོད་པ་རྣམས་སོ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཞྗེས་བཞྗེད་དོ། །ལ་ལས་ནི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་

བཞྗེད་དོ། །ལ་ལས་ནི་ཚོགས་ལམ་པའི་བསབ་བྱ་ཇི་སྗེད་ཡོད་པའོ་ཞྗེས་བཞྗེད་

དོ། །གཞན་དག་ནི་བསབ་པ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའོ་ཞྗེས་མི་བཞྗེད་དོ། །ཁ་ཅིག་ནི་

སྐབས་འགྲོའི་བསབ་བྱའི་སྟྗེང་དུ་སྗེམས་མི་བརྗེད་པ་དང་བརྗེད་པར་འགྱུར་བའི་

ཆོས་བརྒྱད་བསྲུང་བར་བྱའོ་ཞྗེས་བཀོད་ནས། སོབ་དཔོན་དྗེ་དག་གི་ལུགས་དྗེ་མདོ་

ནས་ཀྱང་གསུངས་པས་རང་རང་གི་བ་མས་གང་གནང་བའི་ལུགས་གཟུང་བར་བྱའོ་

ཞྗེས་བདག་གི་བ་མ་གསུང་ངོ་ཞྗེས་འཆད་ཅིང༌། དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མདོའི་དོན་ཡིན་

པར་འདོད་པར་སྣང་ངོ་། །སྤིར་འགྲྗེལ་པ་འདི་དགྗེ་བཤྗེས་སྟོན་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་

བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཇོ་བོའི་འགྲྗེལ་པར་མི་མཛད་ལ། ནག་ཚོ་ནས་བརྒྱུད་

པ་རྣམས་ཇོ་བོས་མཛད་པར་བཞྗེད་ཅིང་། ནག་ཚོའི་སྦས་ཆོས་སུ་འདོད་དོ། །འོན་

ཀྱང་སྔ་མ་རྣམས་ལ་གྲགས་པ་ལ་པུ་རངས་སུ་འགྲྗེལ་པ་བསྡུས་པ་ཞིག་མཛད། དྗེ་

ནས་བསམ་ཡས་སུ་ཕྗེབས་པ་ན་དྗེ་ལ་ལོཙྪ་བས་སྣོན་པ་ཞུས་ནས་རྒྱས་སུ་བཏང་

ཟྗེར་བ་འདུག་པས། ཇོ་བོས་འགྲྗེལ་པ་བསྡུས་པ་ཞིག་མཛད་པ་ལ། གསུང་སྒོས་ལ་

གཞི་བངས་པའི་བཤད་པ་རྗེ་མང་ཞིག་བསྣན་པའི་རིགས་སུ་འདུག་པས། ནོར་བར་

མངོན་པ་འགའ་ཟུང་སྣང་ཞིང་གཞུང་གི་དོན་ལྗེགས་པོར་ཤོད་པའང་མང་པོ་སྣང་

བས། བདག་གིས་ཀྱང་མ་ནོར་བ་རྣམས་སྐབས་གཞན་དང་ལམ་རིམ་དུ་དངས་ནས་

བཤད་དོ། །འདིའི་བསབ་བྱ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡིད་བརན་མི་སྣང་སྟྗེ་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ་ཞྗེས་པ་འཇུག་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ལ་བྱྗེད་ན་ནི་སྐབས་འགྲོའི་བསབ་བྱའི་

སྟྗེང་དུ་དཀར་ནག་གི་ཆོས་བརྒྱད་ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱྗེད་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་མི་སིད་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པས་མི་འཐད་ལ། སྨོན་སྗེམས་རྐང་པ་ལ་བྱྗེད་ན་ནི་དྗེའི་བསབ་བྱ་ལ་མདོ་ལས་

གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་སྤོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་མན་ཆད་ཀྱི་བསབ་བྱ་ལ་སོབ་པ་

མི་དགོས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་སོམ་པའི་བསབ་བྱ་དང་ཁྱད་མྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །སྔར་བཤད་པའི་བསབ་བྱ་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་བསབ་བྱ་ནི་ལམ་སྒོན་དང་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ཆོ་ག་ལྟར་ཡིན་ལ། ཆོས་བདུན་པའི་མདོ་ལ་བསབ་པར་

གསུངས་པ་ནི་མངོན་ཤྗེས་མྱུར་བར་འདོད་པས་བྱའོ་ཞྗེས་གསུངས་པས། སྗེམས་

བསྐྗེད་ཀྱི་སྒོས་ཀྱི་བསབ་བྱར་མི་སྣང་བས་མ་བིས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་རང་གི་ལུགས་ནི། སྨོན་སྗེམས་མི་གཏོང་བ་དང་སྗེམས་ཅན་བོས་མི་

གཏོང་བ་མ་གཏོགས་པའི་བསབ་བྱ་རྣམས་དང་འགལ་ན། བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སོམ་པ་

དང་མི་ལྡན་པའི་བར་དུ་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ལྟུང་བ་མྗེད་ཀྱང་བར་མ་

དགྗེ་བ་ཁས་བངས་པའི་བསབ་བྱ་དང་འགལ་བ་ཡོད་པས་ཉྗེས་སྤོད་དུ་འགྱུར་བས་

སྟོབས་བཞིས་བཤགས་པར་བྱའོ། །བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སོམ་པ་ཐོབ་ནས་ནི་སོམ་པའི་

བསབ་བྱ་དང་འགལ་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་ལྟུང་བའི་ཕིར་བཅོས་ཇི་ལྟར་

གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་པས་ཆོག་པས་འཇུག་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་བྱའི་ནང་དུ་འདུས་ཀྱི་

དྗེ་ལས་གཞན་དུ་མྗེད་དོ། །འོན་ཀྱང་ལན་དྲུག་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་སྨོན་པའི་བསབ་

བྱ་ཐུན་མོང་མིན་པའོ།།

སེམས་བསྐེད་ནས་སྤྱོད་པ་ལ་སོབ་ཚུལ།

གསུམ་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྗེམས་བསྐྗེད་

ནས་བསབ་པ་ལ་སོབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཐབས་ཤྗེས་རྗེ་རྗེ་བ་ལ་བསབས་པས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སངས་རྒྱས་མི་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ། བསབ་པ་ལ་སོབ་པའི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་

པའོ།།

སེམས་བསྐེད་ནས་བསབ་པ་ལ་སོབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།

དང་པོ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྨོན་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བསབ་

པར་བྱ་བ་ལ་མི་སོབ་པ་དྗེ་ཡང་བྱམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ལུང་སྔར་དངས་པ་

ལྟར་ཕན་ཡོན་ཆྗེ་མོད་ཀྱང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་

མ་བྱས་ན་འཚང་རྒྱ་བ་མི་སིད་པས་སྤོད་པ་ལ་བསབ་པར་བྱ་སྟྗེ། གཱ་ཡ་གཽ་རི་ལས། 

བྱང་ཆུབ་ནི་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བྱྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་

ཡིན་གི། ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བྱྗེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་དང༌། 

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། དྗེ་བས་ན་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བྱའོ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། 

གཞོན་ནུ། སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བྱྗེད་པ་ལ་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་

ཆུབ་རྗེད་དཀའ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སྒྲུབ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་

བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་པ་ལ་སོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྒོམ་རིམ་

དང་པོ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ལྟར་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བདག་མ་དུལ་

བར་གཞན་མི་འདུལ་བར་ཤྗེས་ནས་བདག་ཉིད་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་

རབ་ཏུ་སྦྱོར་རོ། །སྒྲུབ་པ་མྗེད་པར་བྱང་ཆུབ་མི་འཐོབ་བོ། །ཞྗེས་དང༌། རྣམ་འགྲྗེལ་

ལས་ཀྱང༌། བརྗེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་གཞོམ་པའི་ཕིར། །ཐབས་རྣམས་ལ་ནི་མངོན་སྦྱོར་

མཛད། །ཐབས་བྱུང་དྗེ་རྒྱུ་ལོག་གྱུར་པས། །དྗེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། གཞན་ལ་བརྗེ་བ་ཆྗེན་པོ་ཡོད་ན་ནི་དྗེའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་དགོས་ལ། 
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དྗེ་སྗེལ་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ན་སམ་པའི་སྗེམས་བཟང་བས་མི་ཆོག་གི་དྗེའི་

ཐབས་ལ་འཇུག་དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་སྔོན་དུ་རང་ཉིད་ཐབས་དྗེ་ལ་མ་ཞུགས་པར་ནི་

གཞན་སྒོལ་བར་མི་ནུས་པས་གཞན་གི་དོན་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པས་སྔོན་དུ་རང་ཉིད་

གདུལ་བར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་ནི་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བྱ་དགོས་པར་གསུངས་ཤིང་། སྒྲུབ་

པའང་སོམ་པ་བཟུང་ནས་དྗེའི་བསབ་པ་ལ་སོབ་པར་གསུངས་པས། སྒྲུབ་པ་སིང་

པོར་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་ས་མ་འཕྱུགས་པ་གལ་ཆྗེའོ།།

ཐབས་ཤེས་རེ་རེ་བ་ལ་བསབས་པས་སངས་རྒྱས་མི་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ།

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པས་མི་ཆོག་གི་སངས་རྒྱས་

བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་འཇུག་པ་དྗེ་ཡང་ཐབས་མ་ནོར་བ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། ནོར་བའི་

ལམ་ལ་ཅི་ཙམ་འབད་ཀྱང་འབས་བུ་མི་འབྱུང་སྟྗེ། འོ་མ་བཞོ་བར་འདོད་ནས་རྭ་ལ་

འཐྗེན་པ་བཞིན་ནོ། །མ་ནོར་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཆ་མ་ཚང་ན་འབད་ཀྱང་འབས་བུ་མི་འབྱུང་

སྟྗེ། ས་བོན་དང་ཆུ་དང་ས་ལ་སོགས་པ་གང་རུང་ཞིག་མ་ཚང་ན་མྱུ་གུ་མི་སྐྗེ་བ་

བཞིན་ནོ། །དྗེས་ན་སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། རྒྱུ་ནོར་བ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ན་ཡུན་ཤིན་

ཏུ་རིང་མོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་འདོད་པའི་འབས་བུ་འཐོབ་པ་མྗེད་དྗེ། དཔྗེར་ན་རྭ་ལས་འོ་

མ་བཞོ་བ་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་མཐའ་དག་མ་སྤད་པ་ལས་ཀྱང་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མྗེད་དྗེ། 

ས་བོན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མྗེད་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་

མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་འབས་བུ་དྗེ་ལ་འདོད་པས་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་མ་ནོར་

བ་དང་མཐའ་དག༌ལ་བརྗེན་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་སོ། །འོ་ན་རྒྱུ་རྐྗེན་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་

གང་ཞྗེ་ན། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་ལས། གསང་བ་པའི་བདག་པོ། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་ནི་སིང་རྗེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན། ཐབས་ཀྱིས་མཐར་ཕིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལ་སིང་རྗེ་ནི་བཤད་

ཟིན་ཏོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ནི་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་

གཉིས་དང་ཐབས་ནི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ཤིང་ར་ཆྗེན་པོ་ཀ་

མ་ལ་ཤཱི་ལས་བཤད་དོ།།

དྗེ་ལྟ་བུའི་ལམ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རོག་པ་རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་

ན་རྗེ། རྣམ་པར་རོག་པ་ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་ངན་རོག་ཡིན་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏྗེ་བཟང་རོག་

ཡིན་ནའང་འཁོར་བར་འཆིང་བས་དྗེའི་འབས་བུ་འཁོར་བ་ལས་མི་འདའ་སྟྗེ། གསྗེར་

སྒོག་དང་ཐག་སྒོག་གིས་བཅིངས་པ་དང༌། སྤིན་དཀར་ནག་གཉིས་ཀས་ནམ་མཁའ་

ལ་བསྒིབས་པ་དང༌། ཁྱི་དཀར་ནག་གང་གིས་ཕུག་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་པ་དང་

འདའོ། །དྗེས་ན་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པར་བཞག་པ་ཉིད་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་ཡིན་ལ། 

སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་སོགས་ནི་དྗེ་ལྟ་བུའི་ངྗེས་དོན་བསྒོམ་པར་མི་

ནུས་པའི་སྐྗེ་བོ་བླུན་པོའི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པས། ངྗེས་དོན་དྗེ་རྗེད་ནས་སྤོད་

པ་དྗེ་དག་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་དམངས་ཀྱི་སར་བབ་པའམ། གང་པོ་རྗེད་ནས་

གང་པོའི་རྗེས་ཚོལ་བ་དང་འད་བར་སྨྲའོ། །དྗེ་ལ་ཧྭ་ཤང་གིས་ནི་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པ་

ལ་བསྔགས་པ་མཛད་པའི་མདོའི་ཁུངས་བརྒྱད་ཅུ་དངས་ནས་བསྒྲུབས་སོ། །འདིས་

ནི་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་རྣལ་མ་མིན་ནོ་ཞྗེས་ཀུན་རོབ་ལ་

སྐུར་པ་ཆྗེན་པོ་བཏབ་ཅིང༌། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་སིང་པོ་བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ལ་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱོད་པ་བཀག་པས་དོན་དམ་པའི་ཚུལ་
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རྒྱང་རིང་དུ་སངས་ཏྗེ། ཇི་ལྟར་ཁྱད་ཞུགས་ཀྱང་ཞི་གནས་ཀྱི་ཕོགས་ཙམ་དུ་བསྡུར་

རུང་བའི་སྗེམས་ཙོམ་འཇོག༌ཅིག་ལ་ལམ་གི་དམ་པར་བཟུང་བའི་ལོག་ལྟ་རྣམས་ཀྱི་

ཐ་ཆད་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ལུང་དང་རིགས་པ་

དི་མ་མྗེད་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ལྗེགས་པར་བཀག་ནས་རྒྱལ་བ་དགྗེས་པའི་ལམ་བཟང་

པོ་རྒྱས་པར་མཛད་མོད། འོན་ཀྱང་བསྟན་པ་ནུབ་པ་ལ་ཉྗེ་བར་སྗེབ་པ་དང་ལམ་གི་

གནད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ངྗེས་པའི་དོན་གི་ལུང་དང་དི་མ་མྗེད་པའི་རིགས་པས་

མཐའ་ཆོད་པར་ངྗེས་པའི་དམ་པ་རྣམས་ཟད་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་བསོད་ནམས་

ཤིན་ཏུ་དམན་ཞིང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀྱང་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་

ཆུང་བ་མངས་པས། ད་དུང་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་བསྲུང་སོམ་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ཕོགས་

རྣམས་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ལམ་བསྒོམ་པའི་ཚེ་དྗེ་དག་འདོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཧྭ་ཤང་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བྱྗེད་ཅིང༌། ལ་ལ་ནི་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ལ་སྐུར་པ་དྗེ་མ་གཏོགས་པ་ལྟ་བའི་

གོ་ལུགས་ཧྭ་ཤང་གི་དྗེ་ལྗེགས་པར་འདོད་ལ། གཞན་དག་ནི་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་

རབ་དོར་ནས་ཅི་ཡང་མི་སྗེམས་པའི་ཧྭ་ཤང་གི་སྒོམ་དྗེ་ལྗེགས་པར་འདོད་པར་སྣང་

ངོ་།།

དྗེ་དག་གི་ལམ་དྗེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པའི་ཕོགས་དང་ཡུལ་ནའང་མི་སྣང་

མོད། གལ་ཏྗེ་སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པ་ཡིན་དུ་ཆུག༌ཀྱང་། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པ་རྗེད་ནས་བསྒོམ་ལུགས་མ་ནོར་བར་བསྒོམ་པའི་རོགས་པ་ཡོད་པ་རྣམས་

ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་ཁོ་ན་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། སྤོད་ཕོགས་ཀུན་རོབ་པའི་ཡུལ་

ཅན་རྣམས་མི་བསྒོམ་ཞྗེས་པའམ་ཡང་ན་དྗེ་རྣམས་མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས་སྒོ་དུ་མ་
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ནས་འབད་མི་དགོས་སོ་ཞྗེས་སྨྲ་ན་ནི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་དང་འགལ་ཞིང་རིགས་

པའི་ལམ་ལས་འདས་པ་ཁོ་ནར་སྣང་སྟྗེ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་

བྱ་བ་ནི་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་འཁོར་བ་ལ་མི་གནས་

པ་ནི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་དང་དོན་དམ་པ་ལ་བརྗེན་པའི་ལམ་གི་རིམ་

པ་དང་ཟབ་མོའི་ལམ་ཞྗེས་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་དང་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ཞྗེས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ཞི་བ་མང་འདས་ལ་མི་གནས་པ་ནི་ཇི་སྗེད་པ་རིག་

པའི་ཤྗེས་རབ་དང་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྗེན་པ་ལ་བརྗེན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་

བའི་ལམ་དང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཞྗེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་

དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་མདོ་ལས། 

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སོང་བར་འགྱུར་བ་ལགས་

སོ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ནི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་འཚོ་བར་

འགྱུར་བ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། དྗེ་ལྟ་ལགས་པས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོས་བསོད་ནམས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་བརོན་པར་

བགིའོ། །ཞྗེས་དང༌། འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལས་ཀྱང་། དྗེ་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཤྗེས་

པས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འདོར་རོ། །ཐབས་ཀྱི་ཤྗེས་པས་ནི་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་ངོ་། །ཞྗེས་དང༌། འཕགས་པ་དགོངས་

འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། སྗེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་ཕོགས་པ་དང་འདུ་བྱྗེད་མངོན་

པར་འདུ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་ཕོགས་པ་ནི་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངས་མ་བསྟན་ཏོ། །ཞྗེས་སོ།།
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དི་མ་མྗེད་པར་གྲགས་པས་བསྟན་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀྱི་འཆིང་བ་ནི་གང༌། ཐར་པ་ནི་གང་ཞྗེ་ན། ཐབས་མྗེད་པར་སིད་པར་

འགྲོ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་འཆིང་བའོ། །ཐབས་ཀྱིས་སིད་

པའི་འགྲོ་བར་འགྲོ་བ་ནི་ཐར་པའོ། །ཤྗེས་རབ་མྗེད་པར་སིད་པར་འགྲོ་བ་ཡོངས་སུ་

འཛིན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་འཆིང་བའོ། །ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་སིད་པའི་འགྲོ་བ་ནི་

ཐར་པའོ། །ཐབས་ཀྱིས་མ་ཟིན་པའི་ཤྗེས་རབ་ནི་འཆིང་བའོ། །ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་

ཤྗེས་རབ་ནི་ཐར་པའོ། །ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་མ་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་འཆིང་བའོ། །ཤྗེས་

རབ་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་ཐར་པའོ། །ཞྗེས་རྒྱ་ཆྗེར་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་འབས་

བུ་སངས་རྒྱས་འདོད་ཕིན་ཆད་ལམ་གི་ཚེ་ན་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་གཉིས་ཆར་ལ་

བརྗེན་དགོས་ཀྱི་ཡ་བལ་གིས་མི་འགྲུབ་སྟྗེ། གཱ་ཡ་གཽ་རི་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན་འདི་གཉིས་ཏྗེ། གཉིས་གང་ཞྗེ་ན་འདི་ལྟ་སྟྗེ། 

ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་བོ། །ཞྗེས་པ་དང༌། དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ལས་ཀྱང༌། ཤྗེས་རབ་

ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནི་ཕ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་དང༌། 

འོད་སྲུངས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང༌། འོད་སྲུངས། འདི་ལྟ་སྟྗེ་དཔྗེར་ན། བོན་པོས་ཟིན་

པའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་བྱྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་ཤྗེས་རབ་ཐབས་མཁས་པས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་

ཐམས་ཅད་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

དྗེའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པར་བྱ་ཡི། སྟོང་པ་རྐང་པས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལམ་གར་ཡང་མི་ཕིན་ཏྗེ། གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆྗེའི་མདོ་ལས། དྗེ་

བྱམས་པའི་གོ་ཆ་བགོས་ཤིང་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའི་གནས་ལ་གནས་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པ་བསམ་གཏན་དུ་

བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། 

གང་སྦྱིན་པ་དང་མ་བལ་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་མ་བལ་བ་དང་བཟོད་པ་དང་མ་བལ་

བ་བརོན་འགྲུས་དང་མ་བལ་བ་བསམ་གཏན་དང་མ་བལ་བ་ཤྗེས་རབ་དང་མ་བལ་

བ་ཐབས་དང་མ་བལ་བ། ཞྗེས་རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་ཅིང༌། དྗེའི་དོན་རྒྱུད་བ་མར་

ཡང༌། དྗེ་རྣམས་འདི་བྱྗེད་གང་དག་ཡིན། །སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་ལ་

སོགས། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ལྡན་པ། །སྟོང་པ་ཉིད་ནི་གཟུགས་སུ་བརོད། །ཅྗེས་

ཁ་ཅིག་གིས་མགོ་འདི་ཤྗེས་ཀྱི་གཞན་མི་ཤྗེས། ཁ་ཅིག་གིས་ལག་པ་ཤྗེས་ཀྱི་གཞན་

མི་ཤྗེས་པ་ལ་སོགས་པའི་རི་མོ་མཁན་མང་པོ་འཚོགས་ནས་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་

འདི་ན། རི་མོ་མཁན་གཅིག་མ་ཚང་ནའང་ཡོངས་སུ་མི་རོགས་པ་དཔྗེར་བྱས་ནས་

རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་ནི་སྟོང་ཉིད་དང་རི་མོ་མཁན་རྣམས་ནི་སྦྱིན་སོགས་དང་འད་

བར་གསུངས་ཏྗེ། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་རྣམས་མ་ཚང་ན་མགོ་རྡུམ་དང་

ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་དང་འད་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྟོང་པ་ཙམ་ལ་

བསྒོམ་རྒྱུར་བཟུང་ནས་གཞན་བསྒོམ་མི་དགོས་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཉིད་ཀྱིས་ཕོགས་སྔ་མར་བངས་ནས་བཀག་ཅིང༌། དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་དུས་སུ་བསྐལ་པ་དུ་མར་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ནི་ངྗེས་དོན་མ་གོ་བའི་ཤྗེས་རབ་འཆལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། རྣམ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པར་འཐག་པ་བསྡུས་པ་ལས། བྱམས་པ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པ་འདི་ནི་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕིར་ཡིན་ན། 

དྗེ་ལ་མི་བླུན་པོ་དྗེ་དག་འདི་སྐད་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ཁོ་ན་ལ་བསབ་པར་བྱ་ཡི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱ་

ཞྗེས་ཟྗེར་ཞིང་དྗེ་དག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་གཞན་དག་ལ་སུན་འབྱིན་པར་སྗེམས་

སོ། །མ་ཕམ་པ། འདི་ཇི་སམ་དུ་སྗེམས། ཀ་ཤིའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེས་

ཕུག་རོན་གི་ཕིར་རང་གི་ཤ་ཁ་ལ་བྱིན་པ་དྗེ་ཤྗེས་རབ་འཆལ་བ་ཡིན་ནམ། བྱམས་

པས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྗེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

བཀའ་སྩལ་པ། བྱམས་པ། ང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་པ་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་དགྗེ་བའི་ར་བ་གང་དག་བསགས་པའི་དགྗེ་བའི་ར་བ་དྗེ་

དག་གིས་ང་ལ་གནོད་པར་གྱུར་ཏམ། བྱམས་པས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྗེ་

ནི་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། མ་ཕམ་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་

བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས། བསྐལ་པ་

དྲུག་ཅུར་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བརོན་འགྲུབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་

ཅུར་བསམ་གཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་ན། དྗེ་ལ་མི་བླུན་པོ་དྗེ་དག༌འདི་སྐད་དུ། ཚུལ་གཅིག་

ཁོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྟྗེ། འདི་ལྟ་སྟྗེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གིས་སོ་ཟྗེར་ཏྗེ། དྗེ་དག་ནི་སྤོད་

པ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེས་ན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རོགས་པ་ཡོད་ན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཐབས་ཀྱི་ཆ་ལ་འབད་པ་ཆྗེན་པོས་བསྒོམ་མི་དགོས་སོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི། རང་གི་སྟོན་

པའི་སྔོན་གི་སྐྗེས་རབས་བཟང་པོ་རྣམས་ལ་དྗེ་དག་ནི་ངྗེས་དོན་མ་གོ་བའི་དུས་ཡིན་

ནོ་ཞྗེས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏྗེ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་བསྒྲུབ་པ་

ནི་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རོགས་པ་བརན་པོ་མྗེད་ན་ཡིན་གི། ཡོད་ན་དྗེས་ཆོག་གོ་སམ་པའང་

ལོག་ལྟ་ཆྗེན་པོ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དྗེ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ན་ནི་དོན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་མི་རོག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཐོབ་པའི་ས་ཆྗེན་པོར་ཆུད་པའི་རྒྱལ་

སས་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་མི་རོག་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་ས་བརྒྱད་པའི་

བྱང་སྗེམས་རྣམས་ལ་སྤོད་པ་མི་དགོས་པར་འགྱུར་ན། དྗེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

ས་བཅུ་པོ་རྗེ་རྗེ་ལའང་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྗེ་རྗེ་ཡིན་ཀྱང་ལྷག་

མ་རྣམས་ཀྱང་མི་སྤོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་ས་བཅུ་པ་ལས་གསུངས་པས། ས་རྗེ་རྗེ་

ན་ཕར་ཕིན་དྲུག་དྲུག་གམ་བཅུ་སྤོད་པར་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་དག་གི་དོན་རྗེ་བཙུན་

མ་ཕམ་པ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མྗེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དྗེ་ལྟར་བཀྲལ་བས་རྣམ་པ་

གཞན་དུ་དང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱད་པར་དུ་ས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ་ནི་

ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་དོན་དམ་པ་ལ་གནས་

པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་དྗེ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རོགས་པ་འདི་ཙམ་གིས་ནི་

འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་ཏྗེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྣམ་པར་

མི་རོག་པ་འདི་ཐོབ་པས་སོ། །ངྗེད་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ཞིང་ལ་སོགས་པ་ཚད་

མྗེད་པ་འདི་དག་ལ་ལྟོས་ཤིག །ངྗེད་ཀྱི་སྟོབས་ལ་སོགས་པའང་ཁྱྗེད་ལ་མྗེད་ཀྱི། 



  413  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དྗེའི་ཕིར་བརོན་འགྲུས་རོམས་ཤིག །སྗེམས་ཅན་མ་ཞི་བ་ཉོན་མོངས་སྣ་ཚོགས་

ཀྱིས་དཀྲུགས་པ་ལ་སོམས་ཤིག །བཟོད་པ་འདི་ཡང་མ་འདོར་ཞིག །ཅྗེས་སོགས་

ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་དགོས་པར་བཤད་ན། ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ཕྲ་མོ་རྗེས་ཆོག་ཤྗེས་བྱས་ནས་གཞན་རྣམས་འཇོག་པ་ནི་མཁས་པའི་བཞད་

གད་ཀྱི་གནས་ཡིན་ནོ།།

དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་ས་བཅུ་པ་ལས། ཀྱྗེ་རྒྱལ་བའི་སས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་

མི་གཡོ་བ་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི། སྔོན་གི་སྨོན་ལམ་གི་

སྟོབས་བསྐྗེད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་རྒྱུན་དྗེ་ལ་གནས་པ་དྗེ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྣམས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཉྗེ་བར་སྒྲུབ་པར་མཛད་དོ། །དྗེ་

ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་ཀྱང་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་ལྗེགས་སོ་ལྗེགས་སོ། །སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་རོགས་པར་བྱ་བ་ལ་འདི་ནི་དོན་དམ་པའི་བཟོད་

པའང་ཡིན་ན། འོན་ཀྱང་ངྗེད་ཀྱི་སྟོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྗེ་ཁྱྗེད་ལ་མྗེད་ཀྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དྗེ ་ཡོངས་སུ་བཙལ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་བརོན་འགྲུས་རོམས་

ཤིག །བཟོད་པའི་སྒོ་འདི་ཉིད་ཀྱང་མ་འདོར་ཞིག །རིགས་ཀྱི་བུ། ཁྱོད་ཀྱིས་དྗེ་ལྟར་

ཞི་བ་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐོབ་ཀྱང་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྗེ་བོ་མ་ཞི་བ་ཉོན་མོངས་པ་སྣ་

ཚོགས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཡྗེན་སྤོ་བ་འདི་དག་ལ་

སོམས་ཤིག །ཡང་རིགས་ཀྱི་བུ། སྔོན་གི་སྨོན་ལམ་དང་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་ཐོབ་

པར་བྱ་བ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་སྒོ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དན་པར་གིས་ཤིག །ཡང་
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རིགས་ཀྱི་བུ། འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དོ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་

བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་འདི་ནི་གནས་པ་ཉིད་དྗེ། འདི་

ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མྗེད་

པའོ། །འདིས་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཉི་ཚེ་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་

གི། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཆོས་

ཉིད་འདི་འཐོབ་བོ། །ཡང་རིགས་ཀྱི་བུ། ངྗེད་ཀྱི་སྐུ་ཚད་མྗེད་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཚད་

མྗེད་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མྗེད་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ཚད་

མྗེད་པ་དང་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚད་མྗེད་པ་དང་དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་

དག་པ་ཚད་མྗེད་པ་ལ་ལྟོས་ལ། ཁྱྗེད་ཀྱིས་ཀྱང་དྗེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་སྐྗེད་ཅིག །ཅྗེས་

སོ། །ཡང་དཔྗེར་ན་གྲུ་བོ་ཆྗེ་ནི་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་ནས་མཐུན་པའི་རླུང་གིས་བསྐོད་

ནས་འགྲོ་བའི་ཚེ་ཉི་མ་གཅིག་ལ་ཇི་ཙམ་ཆོད་པ་དྗེ། རྒྱ་མཚོར་མ་ཞུགས་པའི་སྔོན་

དུ་ཆྗེད་དུ་འབད་ནས་བསྐོད་དགོས་པའི་ཚེ༌ལོ་བརྒྱར་ཡང་མི་ཆོད་པ་བཞིན་དུ། ས་

བརྒྱད་པར་སྗེབ་ནས་འབད་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པའི་ལམ་ཇི་ཙམ་གཅོད་པ་དྗེ་ཙམ་ནི། ས་དྗེ་མ་ཐོབ་པའི་སྔོན་དུ་བསྐལ་པ་

འབུམ་དུ་ལམ་ལ་འབད་པས་ཀྱང་མི་ནུས་པར་ས་བཅུ་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

མྱུར་ལམ་ཡོད་པ་སྐད་ཟྗེར་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ལ་མི་སོབ་པ་ནི་རང་

གིས་རང་བསླུ་བའོ།།

གལ་ཏྗེ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མི་དགོས་པར་མི་འདོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཅིར་ཡང་

མི་སྗེམས་པ་དྗེ་ལ་དྗེ་དག་ཚང་སྟྗེ། སྦྱིན་བྱ་སྦྱིན་བྱྗེད་དང་སྦྱིན་རས་སུ་མི་ཞྗེན་པས་
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དམིགས་མྗེད་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཚང་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་ཚང་ཞིང་། མདོ་

ལས་ཀྱང་རྗེ་རྗེའི་ནང་དུ་དྲུག་དྲུག་འདུས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་སམ་ན། དྗེ་ཙམ་

གིས་ཚང་བར་འགྱུར་ན། མུ་སྟྗེགས་ཅན་གི་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་རྣམས་

ལའང་མཉམ་པར་བཞག་པའི་དུས་ན་དྗེ་ལྟར་དུ་ཞྗེན་པ་མྗེད་པས་ཕར་ཕིན་ཐམས་

ཅད་ཚང་བར་འགྱུར་ལ། ཁྱད་པར་དུ་སྔར་དངས་པ་ལྟར་ཉན་རང་ལའང་ཆོས་ཉིད་ལ་

རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་འགྱུར་

བས་ཐྗེག་ཆྗེན་པར་འགྱུར་རོ། །རྗེ་རྗེའི་ནང་དུ་དྲུག་དྲུག་འདུས་པར་གསུངས་པས་དྗེ་

ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འདོད་ན། འོ་ན་མཎལ་འབུལ་བ་ལའང༌། བ་ཡི་ལི་བ་ཆུར་བཅས་

སྦྱིན་པ་སྟྗེ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་དྲུག་ཀ་ཡོད་པར་གསུངས་པས་དྗེ་ཁོ་ན་བྱ་བར་

རིགས་སོ། །དྗེས་ན་ལྟ་བས་ཟིན་པའི་སྤོད་པ་དང་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཤྗེས་རབ་ནི། 

དཔྗེར་ན་བུ་སྡུག་པ་ཤི་བའི་མ་ངན་གིས་མནར་བའི་མ་དྗེ་གཞན་དང་སྨྲ་བ་ལ་

སོགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་བོ་ཅི་སྐྗེས་ཀྱང་མ་ངན་གི་ཤུགས་དྗེས་མ་བཏང་ཡང་བོ་

དྗེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་ངན་གི་བོ་ཡིན་མི་དགོས་པ་བཞིན་དུ། སྟོང་པ་ཉིད་རོགས་

པའི་ཤྗེས་རབ་ཤུགས་དག་ན་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་ཕག་དང་སྐོར་བ་དང་བཟས་

རོད་བྱྗེད་པའི་ཚེ་དྗེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་བོ་དྗེ་རྣམས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པ་མ་ཡིན་

ཀྱང་དྗེའི་རིའམ་ཤུགས་དང་ལྡན་པར་འཇུག་པ་མི་འགལ་ལ། ཐུན་འགོ་ལྟ་བུ་ལ་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཤུགས་དག་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་

བཞག་པའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་དྗེ་དངོས་སུ་མྗེད་ཀྱང་དྗེའི་རིས་ཟིན་པ་མི་འགལ་

ལོ། །དྗེས་ན་དྗེ་འད་བ་ལ་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་སྦྱིན་པ་ཞྗེས་བྱ་ཡི། གཏོང་བའི་
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སྗེམས་པ་གཏན་མྗེད་པ་ལ་སྦྱིན་པ་མི་བཏུབ་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་ལའང་ཤྗེས་

པར་བྱའོ། །ཐབས་ཤྗེས་མ་བལ་བའི་ཚུལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུ་འཁོར་བའི་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་

དང་ཚེ་རིང་བ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ལའང་འཁྲུལ་བར་མི་བྱ་སྟྗེ། ཐབས་ལ་མཁས་

པ་དང་ཤྗེས་རབ་དང་བལ་ན་དྗེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་། དྗེ་དག་གིས་ཟིན་ན་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་རུང་སྟྗེ། རིན་ཆྗེན་ཕྲྗེང་བ་ལས། གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་

ནི་མདོར་བསྡུ་ན། །རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ཏྗེ་ལུང་མཐའ་ཡས་སོ། །གཞན་ཡང་ཁྱྗེད། རྗེས་འགའ་ནི་ངན་འགྲོའི་རྒྱུར་འགྲོ་

བའི་ཉྗེས་སྤོད་དང་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་བསྒྱུར་ནུས་

པར་སྨྲ་ལ། རྗེས་འགའ་ནི་མངོན་མཐོའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་

སོགས་པའི་དགྗེ་བ་རྣམས་ཀྱང་འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཡིན་གི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་

ཟྗེར་བ་སྣང་བས་སྗེམས་རྣལ་དུ་ཞོག་ལ་སྨྲོས་ཤིག །ཡང་མདོ་ལས། སྦྱིན་སོགས་

དྲུག་ལ་མངོན་པར་ཞྗེན་པ་བདུད་ཀྱི་ལས་སོ། །ཞྗེས་པ་དང༌། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ལས། 

དམིགས་པར་ལྷུང་བས་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་འཛིན་གིས་ཚུལ་

ཁིམས་བསྲུངས་པ་སོགས་ལ་དྗེ ་དག་ཐམས་ཅད་སོ ་སོར་བཤགས་པར་

བགིའོ། །ཞྗེས་བཤད་པ་དང༌། ཚངས་པས་ཞུས་པ་ལས། དཔྱོད་པ་ཇི་སྗེད་པ་དྗེ་

ཐམས་ཅད་ནི་རོག་པའོ། །ཡོངས་སུ་མི་རོག་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་བོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ལའང་འཁྲུལ་བར་མི་བྱ་སྟྗེ། དང་པོའི་དོན་ནི། བདག་གཉིས་སུ་ཕིན་ཅི་ལོག་

ཏུ་ཞྗེན་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་སྦྱིན་སོགས་ནི་མ་དག་པས་བདུད་ཀྱི་ལས་སུ་
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བཤད་ཀྱི། སྦྱིན་སོགས་བདུད་ལས་སུ་སྟོན་པ་མིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་དྲུག་ཀ་ལ་

གསུངས་པས་བསམ་གཏན་དང་ཤྗེས་རབ་ཀྱང་བདུད་ལས་སུ་འདོད་པར་གིས་

ཤིག །ལུང་གཉིས་པའི་དོན་ཡང་། ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྗེན་པས་ཀུན་ནས་

བསངས་པས་མ་དག་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི། སྦྱིན་སོགས་རྣམས་མི་བསྟྗེན་པར་

སྟོན་པ་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དམིགས་པར་ལྷུང་ནས་སྦྱིན་པ་བསྩལ་བ་ཞྗེས་

དམིགས་པར་ལྷུང་བ་མི་དགོས་པར་སྤིར་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་བཤགས་སོ། །ཞྗེས་

གསུང་རིགས་པ་ལས་དྗེ་ལྟར་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སྒོམ་རིམ་ཐ་མ་ནས་ལན་

འདྗེབས་ཚུལ་འདི་ལྟར་མཛད་པ་འདི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་སྟྗེ། འདི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གོ་

ནས་སྤོད་ཕོགས་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གམ་ཆོས་ཀྱི་བདག་གི་མཚན་འཛིན་དུ་བྱས་

ནས་མཚན་བཅས་སུ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ།།

རས་འདི་གཏང་ངོ་སམ་པའི་གཏོང་སྗེམས་དང་ཉྗེས་སྤོད་འདི་བསམ་མོ་སམ་

པའི་སོམ་སྗེམས་དང་དྗེ་འད་བའི་དགྗེ་བའི་རོག་པ་ཐམས་ཅད་འཁོར་གསུམ་དུ་

འཛིན་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡིན་ན། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་ཀྱི་ལྟ་བ༌རྗེད་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ཞྗེ་སང་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགག་པར་

རིགས་ཀྱི། དྗེ་ཆྗེད་དུ་བྱས་ལ་བསྟྗེན་དུ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་འདིའོ་སམ་པའི་རོག་པ་

ཐམས་ཅད་འཁོར་གསུམ་དུ་རོག་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་དུ་བྱས་ན། བཤྗེས་

གཉྗེན་གི་ཡོན་ཏན་སྗེམས་པ་དང་དལ་འབྱོར་དང་འཆི་བ་དང་ངན་འགྲོའི་སྡུག་

བསྔལ་སྗེམས་པ་དང་སྐབས་འགྲོ་དང་ལས་འདི་ལས་འབས་བུ་འདི་འབྱུང་དང༌། 

བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྦྱོང་བ་དང་འཇུག་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བྱ་ལ་སྦྱོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ནི་འདིའོ་འདི་ལས་འདི་འབྱུང་ངོ་འདི་ལ་ཡོན་ཏན་

དང་ཉྗེས་དམིགས་འདི་ཡོད་སམ་དུ་བསམས་ནས་ངྗེས་པ་དང་དགོས་པ་ཤ་སྟག་

ཡིན་པས། དྗེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་ངྗེས་པ་ཆྗེ་བ་ཙམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་

འགྲོ་ལ། ཡང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་ལ་ངྗེས་པ་ཇི་ཙམ་ཆྗེ་བར་བསྐངས་པ་དྗེ་ཙམ་དུ་

ལམ་དྗེ་དག་གི་ངྗེས་པ་ཇྗེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བས། སྤོད་པ་དང་ལྟ་བའི་ཕོགས་གཉིས་ཚ་

གྲང་ལྟར་འགལ་འདུར་སོང་ནས་གཉིས་ཀ་ལ་ངྗེས་ཤྗེས་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་

བསྐྗེད་ས་མྗེད་པར་འགྲོའ།ོ །དྗེའི་ཕིར་འབས་བུའི་གནས་སྐབས་ན་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་བྱར་

འཇོག་པ་དང་གཟུགས་སྐུ་ཐོབ་བྱར་བྱྗེད་པ་གཉིས་མི་འགལ་བ་ལྟར། ལམ་གི་ཚེ་

ཡང་བདག་གཉིས་སུ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་དམིགས་གཏད་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་

པའི་སྤོས་བལ་ལའང་ངྗེས་ཤྗེས་འདྗེན་པ་དང་། འདི་ལས་འདི་འབྱུང་དང་འདི་ལ་སྐོན་

ཡོན་འདི་ཡོད་ལའང་ངྗེས་ཤྗེས་འདྗེན་པ་གཉིས་མི་འགལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །དྗེ་

ཡང་གཞིའི་ལྟ་བ་བདྗེན་གཉིས་གཏན་ལ་འབྗེབས་ཚུལ་ལ་རག་ལས་པས། ལུང་དང་

རིགས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་སོད་ལུགས་སམ་ཡིན་

ཚུལ་ལ་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་དོན་དམ་པ་

རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཚད་མ་དང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་འཆོལ་

བར་སོ་སོར་ངྗེས་པའི་རྒྱུ་འབས་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཉིས་

ཕན་ཚུན་དུ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱྗེད་དུ་འགྲོ་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏྗེ། གཅིག་གཅིག་གི་གྲོགས་

སུ་འགྱུར་བ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་ན་དྗེ་ནས་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀྱི་དོན་རོགས་པ་དང་རྒྱལ་

བའི་དགོངས་པ་རྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཚུལ་འདི་ནི་ལྷག་



  419  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མཐོང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །ལུང་གསུམ་པའི་དོན་ནི། མདོ་དྗེའི་སྐབས་དྗེ་

སྐྗེ་བ་ལ་སོགས་པ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྗེ་ཁོ་ནར་མ་

སྐྗེས་པར་སྟོན་པ་ལ་རོག་པའོ་ཞྗེས་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་སྟོན་གི། དྗེ་དག་མི་

བསྟྗེན་པར་དོར་བྱར་སྟོན་པ་མིན་ནོ།།

དྗེའི་ཕིར་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་སྤོད་པ་དྗེ་རྣམས་ལ་སོབ་མི་དགོས་པའི་

སྐབས་མྗེད་པས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་བསབ་

དགོས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་ད་ལྟ་སིང་ཐག་པ་ནས་འབད་ནས་བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་པ་རྣམས་

འབད་པས་བསྒྲུབ། རྗེ་ཞིག་ལ་བྱར་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀྱང་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་

ནས་དྗེ་དག་ཉམས་སུ་ལྗེན་ནུས་པའི་རྒྱུར་ཚོགས་གསོག་སྒིབ་པ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་

མང་དུ་བྱས་ན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ཉམས་སུ་ལོངས་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟར་མི་

བྱྗེད་པར་རང་གིས་མི་ཤྗེས་པ་དང་མི་བྱྗེད་པའི་ཕོགས་བཟུང་ནས་དྗེ་དག་ལ་བསབ་

མི་དགོས་སོ་ཞྗེས་སྨྲ་ན་ནི། རང་ཡང་ཕུང་ལ་གཞན་ཡང་ཕུང་བར་བྱྗེད་ཅིང་བསྟན་པ་

ནུབ་པའི་ཡང་རྐྗེན་དུ་འགྲོ་བས་མི་བྱ་སྟྗེ། མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། འདུས་མ་

བྱས་ལའང་སོ་སོར་རོག་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱི་དགྗེ་བས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྐོ་བ་ནི་བདུད་

ཀྱི་ལས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ཡང་རབ་ཏུ་ཤྗེས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལམ་ཡང་

ཡོངས་སུ་མི་ཚོལ་ན་བདུད་ཀྱི་ལས་སོ། །ཞྗེས་དང༌། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བལ་

བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ཆོས་ཟབ་མོ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་བརོན་པར་མི་

བྱའོ། །ཞྗེས་དང༌། གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལས། རིགས་བུ་འདི་ལྟ་སྟྗེ། 

དཔྗེར་ན་མྗེ་ནི་རྒྱུ་ལས་འབར་ཏྗེ་རྒྱུ་མྗེད་ན་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དམིགས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པ་ལས་སྗེམས་འབར་གི། དམིགས་པ་མྗེད་ན་སྗེམས་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ཐབས་

ལ་མཁས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡོངས་སུ་

དག་པས་དམིགས་པ་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་ཡང་ཤྗེས་ལ། དགྗེ་བའི་ར་བ་ལ་དམིགས་

པའང་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་མི་བྱྗེད། ཉོན་མོངས་ལ་དམིགས་པའང་འབྱུང་བར་མི་བྱྗེད་ལ། 

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དམིགས་པ་ལའང་འཇོག་པར་བྱྗེད། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དམིགས་པ་

ལའང་སོ་སོར་རོག་ལ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོས་དམིགས་པ་

ལའང་བལྟའོ། །ཞྗེས་དམིགས་པ་མྗེད་ལུགས་དང་དམིགས་པ་ཡོད་ལུགས་སོ་སོར་

གསུངས་པ་རྣམས་ཕྗེད་དགོས་སོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་དང་མཚན་མར་

འཛིན་པའི་འཆིང་བ་ལྷོད་དགོས་ལ་བསབ་པའི་ཐག་པས་དམ་དུ་བསམ་དགོས་པ་

དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གཉིས་ཞིག་དགོས་ལ་དགྗེ་བའི་བྱ་བ་རྣམས་མ་ཞིག་དགོས་པས། 

བསབ་པས་བསམས་པ་དང་མཚན་འཛིན་གིས་བཅིངས་པ་གཉིས་མི་གཅིག་ཅིང༌། 

བསྲུང་སོམ་ལྷོད་པ་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཆིང་བ་ལྷོད་པ་གཉིས་ཀྱང་མི་གཅིག་

གོ།

ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ནི་རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འགྲུབ་པ་ཡིན་གི། རྗེ་རྗེ་བས་མི་ཆོག་

པས་བྱ་བརྒྱ་འུར་རོ་གཅིག་གིས་འདྗེད་པ་སྐད་ཟྗེར་ནས་དལ་བའི་རྗེན་བཟང་པོ་ཐོབ་

ནས་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་སིང་པོ་བངས་པས་ཆོག་པ་ལ་ལམ་གི་ཆ་ཤས་རྗེ་རྗེ་ལས་

གཞན་ལ་མི་སྦྱོང་བ་ནི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་འགོག་བྱྗེད་ཀྱི་མི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་སུ་

རིག་པར་བྱའོ། །ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་ཡང་ཉམས་ལྗེན་གི་དུས་སུ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་

ལ་སོབ་མི་སོབ་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། ཉི་ཚེ་བའི་ཐྗེག་པ་དང་ཐྗེག་པ་ཆུང་ངུ་གཉིས་མིང་གི་
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རྣམ་གྲངས་ཡིན་ལ། ཉི་ཚེ་བའི་དོན་ནི་ཕོགས་རྗེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ད་ལྟར་གི་

འབས་བུ་དམན་པ་བཟའ་བཏུང་སོགས་ལའང་རྒྱུ་རྐྗེན་དུ་མ་ཞིག་གིས་བསྒྲུབ་དགོས་

པར་སྣང་ན། སྐྗེས་བུའི་དོན་གི་མཆོག་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་རྗེས་ཆོག་

པར་འཛིན་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། འབས་བུ་རྒྱུའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་པ་རྗེན་འབྗེལ་གི་ཆོས་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལ་དགོངས་ནས་སིང་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོ་ལས་ཀྱང་། ཉི་ཚེ་

བས་ཉི་ཚེ་བ་འགྲུབ་པ་དང་མཐའ་དག་པས་མཐའ་དག་པ་འགྲུབ་པར་གསུངས་

སོ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་སྐྗེ་བ་འབྱུང་བའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། གང་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་རྣམས་འབྱུང་བ་དྗེ་ནི་རྒྱུ་གཅིག་པུས་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། ཀྱྗེ་

རྒྱལ་བའི་སས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ནི་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཚད་

མྗེད་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་སྟྗེ། བཅུ་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྟྗེ། 

བསོད་ནམས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་ཚད་མྗེད་པས་མི་ངོམས་པ་ཡང་དག་པའི་རྒྱུ་

དང༌། ཞྗེས་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་དང༌། དི་མ་མྗེད་པར་གྲགས་པས་བསྟན་པ་ལས་ཀྱང༌། 

ཀྱྗེ་གྲོགས་པོ་དག །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་ནི་བསོད་ནམས་བརྒྱ་ལས་ངྗེས་པར་

སྐྗེས་པའོ། །དགྗེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་ངྗེས་པར་སྐྗེས་པའོ། །དགྗེ་བའི་ལམ་

ཚད་མྗེད་པ་ལས་ངྗེས་པར་སྐྗེས་པའོ། །ཞྗེས་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང༌། གང་ཚེ་སངས་རྒྱས་གཟུགས་སྐུ་ཡི། །རྒྱུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་འཇིག་རྗེན་

བཞིན། །གཞལ་མྗེད་དྗེ་ཚེ་ཆོས་སྐུ་ཡི། །རྒྱུ་ལྟ་ཇི་ལྟར་གཞལ་དུ་ཡོད། །ཅྗེས་

གསུངས་སོ། །འདི་ལྟ་བུའི་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གིས་བསྡུས་

པ་ལ་སོབ་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་
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མོང་བ་ཡིན་ཏྗེ། སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཆྗེ་བ་དུ་མ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷའི་བཀོད་

པ་ཇི་སྗེད་ཅིག་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ནང་གི་སྗེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བཤད་པའི་ཚེ། 

ཕིན་དྲུག་དང་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་དང་སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་

ན་གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་འདོད་ཡོན་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ནས་བཤད་པ་འགའ་ཞིག་གི་འདོར་ལྗེན་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཐུན་མོང་བ་

ཁོ་ནར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །གོང་དུ་བཤད་པ་ལ་ས་བོན་བྱས་ཏྗེ་ལྗེགས་པར་བསམས་

ནས་ལམ་ཕོགས་རྗེ་བ་མིན་པའི་ཆ་ཚང་བ་ལ་ངྗེས་པ་མ་རྗེད་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་སྤིའི་

ལམ་གི་རྐང་མི་ཟིན་པར་སྣང་བས། ཤྗེས་རབ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྗེ་ལ་ངྗེས་པ་

བརན་པོ་བསྐྗེད་ལ་སྒོ་དུ་མ་ནས་ཐྗེག་པ་མཆོག་གི་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཇྗེ་རྒྱས་སུ་

གཏང་བར་བྱའོ།།

བསབ་པ་ལ་སོབ་པའི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པ།

གསུམ་པ་བསབ་པ་ལ་སོབ་པའི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་

པོ་སྤི་ལ་བསབ་ཚུལ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རོ་རྗེའི་ཐྗེག་པ་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ་ལོ།།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྤྱི་ལ་བསབ་ཚུལ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། བྱང་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་པ་ལ་སོབ་འདོད་སྦྱང་བ་དང༌། སྦྱངས་

ནས་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སོམ་པ་གཟུང་བ་དང༌། བཟུང་ནས་ཇི་ལྟར་བསབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །

བྱང་སེམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་སོབ་འདོད་སྦང་བ།
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དང་པོ་ནི། འདུལ་བ་དང་སྔགས་གཉིས་ལ་དང་པོ་རང་རང་གི་སོམ་པ་མ་བཟུང་

བར་བསབ་བྱ་རྣམས་མཉན་དུ་མི་རུང་ཡང་འདི་ནི་དྗེ་དག་དང་མི་འད་སྟྗེ་སྔོན་དུ་

བསབ་བྱ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱས། རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་དྗེ་ནས་འཛིན་པར་

སྤོ་བ་ན་སོམ་པ་འབོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་བྱང་ས་ལས། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བར་འདོད་པ་ལ། སྔ་ནས་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་མདོ་སྗེའི་སྗེ་སྣོད་ཀྱི་མ་མོ་འདི་ལས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་

བསབ་པའི་གཞི་དང་ཉྗེས་པའི་གནས་གང་དག་བསྟན་པ་དྗེ་དག་བསྒག་པར་བྱ་སྟྗེ། 

གལ་ཏྗེ་སིང་ནས་བརགས་ཤིང་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་སོ་སོར་བརགས་ནས་སྤོ་བར་གྱུར་

ལ། ཕ་རོལ་གིས་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག་པའི་ཕིར་ཡང་མ་ཡིན། ཕ་རོལ་དང་

འགྲན་པའི་ཕིར་ཡང་མ་ཡིན་ན་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བརན་པོ་ཡིན་པར་རིག་

པར་བྱ་སྟྗེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་འདི་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་དྗེས་

ཀྱང་ནོད་པར་བྱ་ཞིང་དྗེ་ལ་དབོག་པར་ཡང་བྱའོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེས་ན་བསབ་བྱ་

རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་ཡིད་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏྗེ་དྗེ་དག་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་སོབ་

འདོད་སྦྱངས་ནས་སོམ་པ་བངས་ན་ཤིན་ཏུ་བརན་པར་འགྱུར་བས་འདི་ནི་ཐབས་

བཟང་ངོ་། །དྗེ་ཡང་སྐབས་འདི་དང་འོག་གཉིས་ཀར་བཤད་ན་ཚིག་གི་ཁུར་ཆྗེས་

པར་འགྱུར་བས་འོག་ཏུ་བསྟན་པར་བྱའོ། །

སྦངས་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སོམ་པ་གཟུང་བ།

གཉིས་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་འགྲྗེལ་པར། དང་པོ་ཇི་ལྟར་ལྗེན་ལུགས་

དང་། དྗེ་མ་ཐག་ནས་ར་ལྟུང་དང་ཉྗེས་བྱས་ཀྱི་ལྟུང་བ་རྣམས་བསྲུང་ཚུལ་དང་། 
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ཉམས་ན་ཕིར་བཅོས་ལུགས་རྣམས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས་སོམ་པ་ལྗེན་

པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ངྗེས་པར་བལྟ་དགོས་པས་དྗེར་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

བཟུང་ནས་ཇི་ལྟར་བསབ་པའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གང་ལ་བསབ་པའི་གཞི་དང༌། དྗེར་བསབ་པ་རྣམས་

འདུས་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ལ་ཇི་ལྟར་བསབ་པའི་རིམ་པའོ། །

གང་ལ་བསབ་པའི་གཞི།

དང་པོ་ནི། གསལ་བའི་དབྱྗེ་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་རིགས་བསྡུ་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པ་དྲུག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་བྱ་རྣམས་འདུ་བས་ཕིན་དྲུག་ནི་བྱང་

སྗེམས་ཀྱི་ལམ་གི་གནད་མཐའ་དག་བསྡུས་པའི་སོམ་ཆྗེན་པོའ།ོ །བསྡུ་བ་བཞི་ཡང་

དྗེར་འདུ་སྟྗེ། སྦྱིན་པ་འདུ་བ་ནི་ས་ལ། ཚིག་སན་པ་ནི་ཕིན་དྲུག་ལས་བརམས་ཏྗེ་

གདུལ་བྱ་ལ་འདོམས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དོན་སྤོད་པ་ནི་གདམས་པའི་དོན་དྗེ་ལ་གཞན་

བཀོད་པ་ཡིན་ལ། དོན་མཐུན་པ་ནི་རང་གིས་ཀྱང་གདུལ་བྱ་དང་འད་བར་བསྒྲུབ་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཡང་ཚོགས་གཉིས་དང་བསབ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་

བྱང་སྗེམས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་མོད་ཀྱང་། ཕིན་དྲུག་གིས་གོ་བ་བསྐྗེད་པ་

ལྟར་སྡུད་བྱྗེད་གཞན་གིས་དྗེ་ལྟར་མི་ནུས་པས། ཕིན་དྲུག་ལ་བསྡུ་བའི་གཞི་བྱྗེད་པ་

མཆོག་ཡིན་ནོ།།

དེར་བསབ་པ་རྣམས་འདུས་ཚུལ།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀྱི་དོན་གྲངས་ངྗེས་པ་དང༌། ཞར་ལ་གོ་རིམ་ངྗེས་
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པ་བསྟན་པའོ། །

དངོས་ཀི་དོན་གངས་ངེས་པ་བསྟན་པ།

དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕིན་དྲུག་གི་སོམ་ཙམ་མཛད་པ་ལ། རྒྱལ་

ཚབ་དམ་པས་དྗེ་ལྟར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་གནད་རྣམས་དགོངས་པ་བཞིན་

བཀྲལ་ནས་ངྗེས་ཤྗེས་བསྐྗེད་པ་ནི་གྲངས་ངྗེས་ཚུལ་འདི་རྣམས་ཡིན་པས། འདི་དག་

ལ་ཡིད་འཕྲོག་པའི་ངྗེས་པ་རྗེད་ན་ཕིན་དྲུག་གི་ཉམས་ལྗེན་ལ་གདམས་པའི་མཆོག་

ཏུ་འཛིན་པ་འབྱུང་བས་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་དྲུག་ལས། མངོན་མཐོ་ལ་

ལྟོས་པའི་གྲངས་ངྗེས་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤོད་པ་རླབས་ཆྗེ་བ་རྣམས་རོགས་པ་ལ་ཚེ་

རབས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བརྒྱུད་དགོས་ལ། དྗེར་ཡང་ལམ་གི་ས་ཆོད་འོང་བ་ལ་རྗེན་

མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྗེ་མྗེད་པར། ད་ལྟའི་རྗེན་འདི་འད་བ་ཆ་རྗེ་རྗེ་ཙམ་

ཡོད་པས་བསྒྲུབས་ཀྱང་བོགས་ཅི་ཡང་མི་ཐོན་པས། རྗེན་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་གང་ལ་སྤོད་པའི་ལོངས་སྤོད་དང་གང་

གིས་སྤོད་པའི་ལུས་དང་གང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤོད་པའི་འཁོར་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་

གང་བརམས་པ་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞི་ལྡན་ཞིག་དགོས་

སོ། །དྗེ་དག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཙམ་གིས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པའི་རྐྗེན་དུ་འགྲོ་བ་མང་

བས་དྗེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བ་དང༌། དྗེས་ཀྱང་མི་ཆོག་པས་བང་

དོར་གི་གནས་རྣམས་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཇུག་ཅིང་ལྡོག་པའི་དམིགས་ལྗེགས་

པར་ཕྗེད་པ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་སྨིག་མ་དང་ཆུ་ཤིང་རང་གི་འབས་བུ་

ཆགས་པ་དང་དྗེའུ་མོ་སྦྲུམ་པས་བརླག་པ་ལྟར། ཕུན་ཚོགས་དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བརླག་
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པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཤྗེས་རབ་ཡོད་ན་སྔར་གི་བཟང་པོའི་ལས་ཀྱི་འབས་བུར་

ཤྗེས་ནས་སར་ཡང་རྒྱུ་རྣམས་ལ་འབད་དྗེ་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་འགྲོ་ལ། ཤྗེས་རབ་མྗེད་ན་

སྔར་བསགས་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་ལོངས་སྤད་པས་ནི་ཟད། གསར་དུ་ནི་མི་སྗེལ་བས་

ཕི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བའི་འགོ་ཚུགས་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེས་ན་སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་དྗེ་

དྲུག་འབྱུང་བའང་རྒྱུ་མྗེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་ཞིང་རྗེས་སུ་མཐུན་

པའི་རྒྱུ་ཡང་ཕིན་དྲུག་ཏུ་ངྗེས་པས་ཚེ་འདིར་ཕིན་དྲུག་ཀུན་ཏུ་བསྟྗེན་གོམས་ལན་

མང་དུ་བྱ་སྟྗེ། རྒྱུ་ལ་ཅི་ཙམ་ཁྱད་ཞུགས་པ་དྗེ་ཙམ་དུ་འབས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་རྣམས་

འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་དག་ནི་གནས་སྐབས་ཀྱི་མངོན་མཐོ་ཡིན་ལ། ལུས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་སོགས་མཐར་ཕིན་པའི་མངོན་མཐོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་ཡོད་

དོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། ལོངས་སྤོད་དང་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

དང༌། །འཁོར་རོམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངོན་མཐོ་དང་། །རག་ཏུ་ཉོན་མོངས་དབང་

ཉིད་མི་འགྲོ་དང༌། །བྱ་བ་རྣམས་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །ཞྗེས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་རྗེན་དྗེ་ལྟ་བུས་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པ་ན་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་བྱ་

བ་ནི་གཉིས་སུ་ཟད་དྗེ་རང་གི་དོན་དང་གཞན་གི་དོན་བསྒྲུབ་པའོ། །དྗེའི་ཕིར་དོན་

གཉིས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གྲངས་ངྗེས་ནི། དྗེ་ལ་གཞན་གི་དོན་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐོག་

མར་ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་གདགས་དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚེ་དང་

བཅས་པའི་སྦྱིན་པས་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་བས། གཞན་གནོད་གཞི་དང་བཅས་པ་

ལས་ལྗེགས་པར་ལྡོག་པ་ཉིད་གཞན་དོན་ཆྗེན་པོ་ཡིན་པས་ཚུལ་ཁིམས་དགོས་

སོ། །དྗེ་མཐར་འབྱིན་པ་ལའང་ཚུར་གནོད་མ་བཟོད་པར་གཅིག་ལན་དང་གཉིས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ལན་བྱས་ན་ཚུལ་ཁིམས་དག་པོ་མི་འོང་བས། ཚུར་གནོད་ལ་ཇི་མི་སམ་པའི་བཟོད་

པ་དགོས་སོ། །འདིས་ལན་མ་བྱས་པས་གཞན་གིས་སིག་གསོག་པ་དུ་མ་ཁྗེགས་

ཤིང་དྗེས་འདུན་ནས་དགྗེ་བ་ལ་སྦྱར་དུ་ཡོད་པས་གཞན་དོན་ཆྗེན་པོའ།ོ །རང་གི་

དོན་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་མཐུས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་བདྗེ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་དྗེ་ཡང་

སྗེམས་རྣམ་པར་གཡྗེངས་པ་ལ་མི་འོང་བས། བསམ་གཏན་གིས་སྗེམས་མཉམ་

པར་བཞག་སྟྗེ་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་གནས་པའི་ལས་རུང་ཐོབ་པ་

དགོས། དྗེ་ལྗེ་ལོ་ཅན་ལ་མི་སྐྗེ་བས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་མི་ངལ་བའི་བརོན་འགྲུས་

རོམ་དགོས་པས་དྗེ་ནི་དྗེ་དག་གི་གཞིའོ། །དྗེས་ན་དོན་གཉིས་པོ་དྗེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕིན་

དྲུག་ཏུ་ངྗེས་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་དོན་ལ་རབ་བརོན་པ། །གཏོང་དང་མི་གནོད་བཟོད་པས་

བྱྗེད། །གནས་དང་གྲོལ་བ་གཞིར་བཅས་པས། །རང་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

སྤོད། །ཅྗེས་ཏྗེ། འདི་ལ་གཞན་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་མྗེད་དོ། །གནས་དང་གྲོལ་

བ་ཞྗེས་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ་བསམ་གཏན་གི་ལག་རྗེས་དང་འཁོར་བ་

ལས་གྲོལ་བ་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ལག་རྗེས་སུ་གསུངས་པ་འདི་གཉིས་སོ་སོར་ཕྗེད་ན་ཞི་

གནས་ལ་ལྷག་མཐོང་དུ་མི་འཁྲུལ་ལོ། །དྗེ་ལྟར་ན་སྗེམས་འཛིན་ཟབ་པར་འདོད་པ་

རྣམས་ཀྱང་འདིའི་བསམ་གཏན་གི་ཆ་ཤས་རྗེར་འགྱུར་བས་ཕིན་དྲུག་གི་ལུས་

རོགས་པ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་དགོས་སོ།།

གཞན་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་རོགས་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གྲངས་

ངྗེས་ནི། ཐོག་མར་ཟང་ཟིང་བཏང་བས་དྗེའི་ཕོངས་པ་སྗེལ། དྗེ་ནས་སྗེམས་ཅན་གང་

ལའང་ཕར་གནོད་མི་བྱྗེད། དྗེར་མ་ཟད་ཚུར་གནོད་བཟོད་པར་བྱས། ཁོའི་གྲོགས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བྱས་པས་མི་སྐོ་བའི་བརོན་འགྲུས་བརམས་ཤིང༌། བསམ་གཏན་ལ་བརྗེན་ནས་རྫུ་

འཕྲུལ་སོགས་ཀྱིས་ཡིད་འདུན་པར་བྱས་ཏྗེ། སྣོད་རུང་དུ་སོང་བ་ན་ཤྗེས་རབ་ལ་

བརྗེན་ནས་ལྗེགས་པར་བཤད་དྗེ་ཐྗེ་ཚོམ་བཅད་པས་གྲོལ་བར་བྱྗེད་པའི་ཕིར་ཕིན་

དྲུག་ཏུ་ངྗེས་ཏྗེ། མི་ཕོངས་པ་དང་རྣམ་པར་མི་འཚེ་དང༌། །རྣམ་འཚེ་བཟོད་དང་བྱ་

བས་མི་སྐོ་དང༌། །དགའ་བྱྗེད་ལྗེགས་པར་བརོད་པ་དྗེ་ཡི་ཕིར། །གཞན་གི་དོན་ནི་

རང་གི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་རང་དང་གཞན་གི་དོན་བྱྗེད་པ་ལ་

ཕིན་དྲུག་ལ་མི་བརྗེན་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་ཏྗེ། རང་གཞན་གི་དོན་རྣམས་དྗེ་ལས་

འགྲུབ་ལུགས་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་ན་དྗེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གུས་པར་འགྱུར་རོ།།

ཐྗེག་ཆྗེན་ཐམས་ཅད་སྡུད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གྲངས་ངྗེས་ནི། འདི་ལྟར་ལོངས་སྤོད་

རྗེད་པ་ལ་མི་ཆགས་ཤིང་། མ་རྗེད་པ་དོན་དུ་མི་གཉྗེར་བས་ལོངས་སྤོད་ལ་མི་བལྟ་

བ་དང༌། དྗེ་ཡོད་ན་བསབ་པ་བསྲུང་བར་ནུས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེན་ཅིང་དྗེ་ལ་གུས་

པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་དང་སྗེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྗེན་ནས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་

ལ་བཟོད་པས་མི་སྐོ་བ་དང༌། དགྗེ་བའི་བྱ་བ་ཇི་འད་བ་ལ་སྦྱོར་ཡང་སྤོ་བས་དྗེས་མི་

སྐོ་བ་དང༌། ཞི་གནས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མི་རོག་པ་དང༌། ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབྱོར་མི་

རོག་པ་བསྒོམ་པ་དྲུག་གིས་ནི་འདིས་འགྲོ་བའི་ཐྗེག་ཆྗེན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ལ། དྗེ་

དག་ཀྱང་ཕིན་དྲུག་གིས་རིམ་པར་བསྒྲུབ་ཅིང་དྗེ་ལས་མང་མི་དགོས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། 

ལོངས་སྤོད་མངོན་པར་མི་དགའ་དང༌། །རབ་གུས་གཉིས་ལ་མི་སྐོ་དང༌། །རྣལ་

འབྱོར་རྣམ་པར་མི་རོག་པ། །ཐྗེག་ཆྗེན་མཐའ་དག་འདིར་ཟད་དོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་

ན་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་དང་ཕིན་དྲུག་ཉམས་སུ་མི་ལྗེན་པར་འདོར་བ་ནི་
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འགལ་བའོ།།

ལམ་མམ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པའི་གྲངས་ངྗེས་ནི། 

ཐོབ་ཟིན་པའི་ཡུལ་གི་ལོངས་སྤོད་ལ་མ་ཆགས་པའི་ལམ་མམ་ཐབས་ནི་སྦྱིན་པ་སྟྗེ། 

གཏོང་བ་ལ་གོམས་པས་དྗེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཡུལ་མ་ཐོབ་པ་དྗེ་

ཐོབ་པའི་དོན་དུ་རོལ་བའི་རྣམ་གཡྗེང་སོམ་པའི་ཐབས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཏྗེ། དགྗེ་སོང་

གི་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ལས་ཀྱི་མཐའི་རྣམ་གཡྗེང་ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་

རོ། །སྗེམས་ཅན་མི་གཏོང་བའི་ཐབས་ནི་བཟོད་པ་སྟྗེ། གནོད་པ་བྱྗེད་པའི་སྡུག་

བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡིད་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དགྗེ་བ་འཕྗེལ་བའི་ཐབས་ནི་

བརོན་འགྲུས་ཏྗེ། བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་ལས་དྗེ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །སྒིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ནི་ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ཏྗེ། བསམ་གཏན་

གིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཤྗེས་སྒིབ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་

ཕིར་ཕིན་དྲུག་ཏུ་ངྗེས་ཏྗེ། ཡུལ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཆགས་ལམ། །དྗེ་ཐོབ་རྣམ་གཡྗེང་

སོམ་པ་གཞན། །སྗེམས་ཅན་མི་གཏོང་འཕྗེལ་བ་དང༌། །སྒིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་

གཞན། །ཞྗེས་སོ། །འདོད་ཡོན་གི་རྣམ་གཡྗེང་བྱུང་བའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བ་ལ་མ་

ཆགས་པའི་སྦྱིན་པ་དང༌། སྔར་མ་བྱུང་བ་འགོག་པ་ལ་དོན་མྗེད་པ་དང་དོན་མ་ཡིན་

པའི་རྣམ་གཡྗེང་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། སྗེམས་ཅན་བྱྗེད་ངན་པ་གྲངས་མང་

ཞིང་འབྱུང་ཉྗེ་བ་ལ་བརྗེན་ནས་དྗེའི་དོན་ལས་ཕིར་ལྡོག་པའི་གཉྗེན་པོར་ནི་བཟོད་པ་

ལ་གོམས་པ་སྟོབས་ཅན་དང༌། དགྗེ་བ་གྲངས་མང་ཞིང་དུས་རིང་པོར་བསྒྲུབས་པའི་

སྒོ་ནས་འཕྗེལ་བ་ལ་དྗེ་དག་གི་ཕན་ཡོན་སོགས་བསམས་པའི་སྒོ་ནས་སྤོ་བ་དག་ལ་
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རིང་བའི་བརོན་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་མགོ་གནོན་པ་ལ་བསམ་གཏན་དང༌། དྗེའི་ས་

བོན་དང་ཤྗེས་སྒིབ་འཇོམས་པ་ལ་ཤྗེས་རབ་དགོས་པར་བསྟན་པ་འདིས་ནི་ཕིན་

དྲུག་ལ་ངྗེས་པ་ཆྗེན་པོ་སྟྗེར་རོ།།

བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལྟོས་པའི་གྲངས་ངྗེས་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་བསབ་པའི་ངོ་བོ་

ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་ལོངས་སྤོད་ལ་མི་བལྟ་བའི་སྦྱིན་པ་ཡོད་ན་ཡང་དག་

པར་ལྗེན་པས་དྗེ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཚོགས་སོ། །ཡང་དག་པར་བངས་པའང་གཤྗེ་བ་

ལ་སར་མི་གཤྗེ་བ་ལ་སོགས་པའི་བཟོད་པས་བསྲུང་བས་དྗེ་ནི ་དྗེའི ་འཁོར་

རོ། །བསམ་གཏན་ནི་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་པ་ཡིན་ལ། ཤྗེས་རབ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བསབ་

པ་ཡིན་ནོ། །བརོན་འགྲུས་ནི་བསབ་པ་གསུམ་ག་ལ་གཏོགས་པས་ཕིན་དྲུག་ཏུ་ངྗེས་

ཏྗེ། བསབ་གསུམ་དབང་དུ་མཛད་ནས་ནི། །རྒྱལ་བས་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་དྲུག །ཡང་

དག་བཤད་དྗེ་དང་པོ་གསུམ། །ཐ་མ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཉིས། །གཅིག་ནི་གསུམ་

ཆར་ལ་ཡང་གཏོགས། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྗེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཇི་འད་བ་ཞིག་

གིས་རང་དང་གཞན་གི་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཇི་འད་བ་ཞིག་ཐྗེག་པ་གང་ལ་

གནས་ནས་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇི་སྗེད་དང་ལྡན་པས། བསབ་པ་གང་བསྒྲུབ་པའི་རྗེན་

དང་དོན་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་དང་ཐབས་དང་བསབ་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྗེད་

པ་དང་སྡུད་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཉིད་དུ་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ། བྱང་སྗེམས་ཀྱི་

ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོམ་ཡིན་པ་ལ་ངྗེས་པ་ཆྗེན་པོ་མ་རྗེད་ཀྱི་བར་

དུ་བསམ་པར་བྱའོ།།

གཞན་ཡང་དང་པོ་ནས་འཁོར་བ་ལས་མི་འདའ་བའམ་མི་འཕགས་པའི་རྒྱུ་ནི་
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གཉིས་ཏྗེ། ལོངས་སྦྱོད་ལ་ཆགས་པ་དང་ཁྱིམ་ལ་ཆགས་པའོ། །དྗེའི་གཉྗེན་པོར་ནི་

སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་སོ། །ལན་ཅིག་འཕགས་ཀྱང་མཐར་མི་ཕིན་པར་སར་ལྡོག་

པའི་རྒྱུ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་གི་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་དགྗེ་ཕོགས་

ལ་ཡུན་རིང་པོར་སྦྱོར་བས་ཡོངས་སུ་སྐོ་བའོ། །དྗེའི་གཉྗེན་པོར་ནི་བཟོད་པ་དང་

བརོན་འགྲུས་ཏྗེ། སྡུག་བསྔལ་དང་གནོད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་པ་དང་དུས་དཔག་ཏུ་མྗེད་

པ་ལའང་ཉི་མ་གཅིག་ལྟ་བུར་བལྟ་བའི་སྤོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐོང་ཚུལ་ཤྗེས་ནས་སྒོ་དུ་མ་

ནས་སྦྱངས་ན་ལྡོག་པའི་རྒྱུའི་གཉྗེན་པོ་བྱྗེད་ནུས་པའི་བཟོད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་སྐྗེ་

བས་གནད་དུ་ཆྗེའོ། །དྗེ་ཙམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པར་མ་ཟད་ད་ལྟའི་

དུས་ཀྱི་དགྗེ་སྦྱོར་ལའང་དཀའ་སྤད་ཐན་ཐུན་ལ་བཟོད་བསན་ཆུང་བ་དང༌། གང་

བསྒོམ་པའི་ལམ་ལ་སྤོ་ཤུགས་ཆུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དང་པོར་ཞུགས་པ་མང་

ཡང་བར་དུ་མ་ལོག་པ་ཆྗེན་པོ་མི་འོང་བར་སྣང་སྟྗེ། བཟོད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་

མན་ངག་ལ་མ་སྦྱངས་པས་ལན་ནོ། །བར་དུ་མ་ལོག་ཀྱང་ཆུད་ཟ་བའི་རྒྱུ་ནི་གཉིས་

ཏྗེ། སྗེམས་དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་མི་གནས་པའི་རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་དང་ཤྗེས་

རབ་འཆལ་བའོ། །དྗེའི་གཉྗེན་པོར་ནི་བསམ་གཏན་དང་ཤྗེས་རབ་སྟྗེ། སྗེམས་གཞན་

དུ་གཡྗེངས་པའི་བཟས་བརོད་སོགས་ཀྱང་དོན་མྗེད་པར་གསུངས་ཤིང་། ནང་རིག་

པའི་སྗེ་སྣོད་ཀྱི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྗེད་ཀྱི་ཤྗེས་རབ་མ་རྒྱས་ན་འཇུག་ལྡོག་གི་

གནས་རགས་པ་ལའང་འཁྲུལ་ནས་ལོག་པར་སྤོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ནི་མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་སོང་བའི་གཉྗེན་པོའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་གྲངས་ངྗེས་སོ། །སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གཞིའི་གནས་ཀྱི་གྲངས་ངྗེས་ནི། ཕར་ཕིན་དང་པོ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བཞི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བས་དྗེ་བཞི་ཀས་མི་གཡྗེང་བའི་ཕར་ཕིན་

བསམ་གཏན་འགྲུབ་ལ། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒོམས་ན་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་

རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སྗེམས་ཅན་སྨིན་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབང་

དུ་བྱས་པའི་གྲངས་ངྗེས་ནི། སྔར་བཤད་པའི་གསུམ་པ་དང་དོན་འདའོ། །འདི་ནི་

འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱི་བཞྗེད་པ་སོབ་དཔོན་སྗེང་གྗེ་བཟང་པོས་བཀོད་པ་ལྟར་

བཤད་པ་སྟྗེ་ཕིན་དྲུག་ལ་ངྗེས་པ་སྐྗེ་བ་ལ་གནད་ཆྗེ་བར་སྣང་ངོ་།།

ཞར་ལ་གོ་རིམ་ངེས་པ་བསྟན་པ།

གཉིས་པ་ཞར་ལ་གོ་རིམ་ངྗེས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་ནི། ལོངས་

སྤོད་ལ་མི་བལྟ་ཞིང་མ་ཆགས་པའི་སྦྱིན་པ་ཡོད་ན་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེན་པར་བྱྗེད་ལ། 

ཉྗེས་སྤོད་ལྗེགས་པར་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་ན་གནོད་པ་ལ་བཟོད་པར་

འགྱུར་རོ། །དཀའ་སྤད་ལ་མི་སྐོ་བའི་བཟོད་པ་ཡོད་ན་ལྡོག་པའི་རྐྗེན་ཉུང་བས་བརོན་

འགྲུས་རོམ་པར་ནུས་སོ། །ཉིན་མཚན་དུ་བརོན་འགྲུས་བརམས་ན་སྗེམས་དགྗེ་བའི་

དམིགས་པ་ལ་བཀོལ་བ་ལ་ལས་སུ་རུང་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐྗེའོ། །སྗེམས་མཉམ་

པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རོགས་པ་འབྱུང་ངོ་། །དམན་མཆོག་གི་

རིམ་པ་ནི། སྔ་མ་སྔ་མ་དམན་ལ་ཕི་མ་ཕི་མ་མཆོག་གོ །རགས་ཕྲའི་རིམ་པ་ནི། སྔ་

མ་རྣམས་ཕི་མ་རྣམས་ལས་འཇུག་པ་དང་བྱ་ས་བས་རགས་ལ། ཕི་མ་རྣམས་སྔ་མ་

རྣམས་ལས་འཇུག་པ་དང་བྱ་བར་དཀའ་བས་རང་རང་གི་སྔ་མ་ལས་ཕྲ་བ་སྟྗེ། མདོ་

སྗེའི་རྒྱན་ལས། སྔ་མ་ལ་བརྗེན་ཕི་མ་སྐྗེ། །དམན་དང་མཆོག་ཏུ་གནས་ཕིར་

དང༌། །རགས་པ་དང་ནི་ཕྲ་བའི་ཕིར། །དྗེ་དག་རིམ་པར་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞྗེས་སོ།།
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སེམས་བསྐེད་ནས་སྤྱོད་པ་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་དྗེ་ལ་སོབ་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། སྤོད་པ་སྤི་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ་དང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བསབ་ཚུལ་ལོ། །

སྤྱོད་པ་སྤྱི་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་ཕར་ཕིན་དང༌། 

གཞན་གི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་བསྡུ་བ་བཞི་ལ་བསབ་པའོ།།

རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སིན་བྱེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ།

དང་པོ་ལ་དྲུག །སྦྱིན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་དང༌། བཟོད་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་

དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཤྗེས་རབ་ལ་བསབ་པའི་ཚུལ་ལོ།།

སྦིན་པ་ལ་བསབ་ཚུལ།

དང་པོ་ལ་བཞི། སྦྱིན་པའི་ངོ་བོ། དྗེ་བསྐྗེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། སྦྱིན་པའི་

རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ། དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། བྱང་ས་ལས། སྦྱིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་

དང་རང་གི་ལུས་ལ་མི་བལྟ་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་མ་ཆགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས་པའི་སྗེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། དྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་

དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་དང༌། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

གཏོང་བའི་སྗེམས་པ་དགྗེ་བ་དང་དྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་

སོ། །དྗེ་ལ་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་པ་ནི། སྦྱིན་བྱའི་རས་གཞན་ལ་བཏང་བས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དབུལ་བ་བོར་བ་ལ་མི་བལྟོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ད་དུང་འགྲོ་བ་

བཀྲྗེན་པོ་དུ་མ་ཡོད་པས་སྔར་བྱོན་པའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་སྦྱིན་པ་མཐར་མ་ཕིན་པར་

འགྱུར་རོ། །དྗེས་ན་ལུས་དང་ངག་མི་གཙོ་ཡི། སྗེམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སྟྗེ། འདི་

ལྟར་རང་ལ་བདོག་པའི་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དགྗེ་ར་ཐམས་ཅད་ལ་སྗེར་སྣའི་འཛིན་

པ་བཅོམ་ནས་གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་གཏོང་ཞིང༌། དྗེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བཏང་

བའི་འབས་བུ་རྣམས་ཀྱང་སྗེམས་ཅན་ལ་བདར་བའི་བོ་གོམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་ལས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌སྤོད་འཇུག་ལས། 

གལ་ཏྗེ་འགྲོ་བ་དབུལ་བོར་བ། །སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕིན་ཡིན་ན། །ད་དུང་འགྲོ་བཀྲྗེན་

ཡོད་ན་སྔོན། །སྐོབ་པ་ཇི་ལྟར་ཕ་རོལ་ཕིན། །བདོག་པ་ཐམས་ཅད་འབས་བཅས་

ཏྗེ། །སྐྗེ་བོ་ཀུན་ལ་བཏང་སྗེམས་ཀྱིས། །སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕིན་གསུངས་ཏྗེ། །དྗེ་ལྟས་

དྗེ་ནི་སྗེམས་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེས་ན་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལྗེན་ནི། 

དངོས་སུ་རས་གཞན་ལ་གཏོང་བ་མྗེད་ཀྱང་གཏོང་བའི་སྗེམས་པ་སྒོ་དུ་མ་ནས་

བསྐྗེད་ཅིང་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་གཏོང་བ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་ནི། ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་ལ་སྗེར་སྣ་མ་ལུས་པར་བཅོམ་པ་ཙམ་

གིས་ནི་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་དུ་མི་འགྱུར་ཏྗེ། སྗེར་སྣ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཆར་

གཏོགས་པ་ཡིན་པས་ཐྗེག་དམན་གི་དགྲ་བཅོམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ས་བོན་དང་

བཅས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་གཏོང་བའི་གྗེགས་སྗེར་སྣའི་

ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་བསལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བདོག་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་གཏོང་

བའི་བསམ་པ་སིང་ཐག་པ་ནས་བསྐྗེད་དགོས་སོ། །དྗེ་ལ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཉྗེས་
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དམིགས་དང་བཏང་བའི་ཕན་ཡོན་བསྒོམ་དགོས་པས་དྗེ་བརོད་པར་བྱའོ། །ཟ་བ་

སྒོན་མ་ལས། རུལ་བར་གྱུར་པའི་ལུས་འདི་དང༌། །སོག་ཀྱང་གཡོ་བ་དབང་མྗེད་

ཅིང༌། །རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་འད་བ་ལ། །བྱིས་པ་འདི་དག་ཆགས་པས་ན། །ཤིན་ཏུ་མ་

རུངས་ལས་བྱས་ཏྗེ། །སིག་པའི་དབང་དུ་སོང་བ་དང༌། །མི་མཁས་འཆི་བདག་

བཞོན་པས་སོང༌། །དྗེ་དག་མི་བཟད་སྗེམས་དམལ་འགྲོ། །ཞྗེས་ལུས་མི་གཙང་བ་

དང་སོག་རི་གཟར་གི་ཆུ་ལྟར་གཡོ་བ་དང་ལུས་སོག་གཉིས་ཀ་ལས་ཀྱི་གཞན་

དབང་ཅན་ཡིན་པས་རང་དབང་བའི་བདག་མྗེད་པ་དང༌། རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་

བརྫུན་པར་བལྟས་ནས་དྗེ་ལ་ཆགས་པ་དགག་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་མ་ལོག་ན་ཆགས་པའི་

དབང་དུ་སོང་སྟྗེ་ཉྗེས་སྤོད་ཆྗེན་པོ་རྣམས་བསགས་ནས་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བར་

གསུངས་པ་དང༌། སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས་ལས་ཀྱང༌། སྗེམས་ཅན་གང་

དག་ཁ་ཅིག་རོད་འགྱུར་བ། །དྗེ་ཡི་གཞི་ར་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་སྟྗེ། །དྗེ་ལྟས་གང་ལ་

སྗེད་པར་འགྱུར་བ་སོངས། །སྗེད་པ་སང་བ་བྱས་ན་གཟུངས་སུ་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། 

བསབ་བཏུས་ལས་ཀྱང༌། འདི་ལྟར་བདག་གི་ལུས་དང་སྗེམས། །སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེས་

འགྲོ་བ་ཉིད། །གལ་ཏྗེ་མི་རག་དི་འབབ་པའི། །ལུས་ཀྱིས་རག་ཅིང་དི་མྗེད་ཀྱི། །བྱང་

ཆུབ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ན་ནི། །དྗེ་ནི་རིན་མྗེད་རྗེད་མིན་ནམ། །ཞྗེས་དང༌། སྐྗེས་

རབས་ལས་ཀྱང༌། བདག་མྗེད་འཇིག་ལ་སིང་པོ་མྗེད་པའི་ལུས། །སྡུག་བསྔལ་དིན་

མྗེད་རག་ཏུ་མི་གཙང་བའི། །ལུས་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་འགྱུར་བ་ལ། །དགའ་

བར་མི་འགྱུར་དྗེ་ནི་མཁས་མ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། འབད་པ་དུ་མས་

བསྲུངས་ཀྱང་ངྗེས་པར་འདོར་དགོས་པའི་སིང་པོ་མྗེད་པའི་ལུས་གཞན་ལ་བསམ་
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པས་བཏང་བས་རང་གཞན་གི་དོན་མང་པོ་འགྲུབ་པ་ལ། དྗེ་ལྟར་བོ་མི་སྦྱོང་བ་ནི་

བདག་བླུན་པའོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་ལུས་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་གཏོང་བའི་བོ་ཅི་

སྐྗེ་བྱའོ། །སྤོད་འཇུག་ལས་ཀྱང༌། ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མ་ངན་འདའ། །བདག་བོ་

མ་ངན་འདས་པ་སྒྲུབ། །ཐམས་ཅད་གཏོང་བར་ཆབས་གཅིག་ལ། །སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་བཏང་བ་མཆོག །ཅྗེས་སོ། །ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང༌། ལོངས་སྤོད་

རྣམ་པ་མི་རག་མཐོང་གྱུར་ཅིང༌། །སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་རང་གི་ངང་གྱུར་ན། །བྱིན་པ་བདག་

གི་ཁྱིམ་བཞག་གཞན་གི་བར། །ཤིན་ཏུ་རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་

འགྱུར། །གང་བྱིན་དྗེ་ལས་འཇིགས་པ་སྐྗེ་མི་འགྱུར། །ཁྱིམ་ན་གང་བཞག་དྗེ་ལས་

འཇིགས་པ་འབྱུང༌། །མི་ཆོག་ཐུན་མོང་རག་ཏུ་བསྲུང་དགོས་ཏྗེ། །བྱིན་ན་ཉྗེས་པ་དྗེ་

དག་གནོད་མི་འགྱུར། །བྱིན་པས་འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་བདྗེ་བ་འགྲུབ། །མ་བྱིན་ཚེ་འདི་

ཉིད་ལའང་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད། །མི་ཡི་ནོར་རྣམས་སྐར་མདའི་རང་བཞིན་

ལྟར། །ཡོངས་སུ་མ་བཏང་དྗེ་དག་མྗེད་པར་འགྱུར། །མ་བྱིན་ནོར་རྣམས་མི་རག་མྗེད་

འགྱུར་ཏྗེ། །བྱིན་པས་དྗེ་དག་ཡོད་པའི་གཏྗེར་དུ་འགྲོ། །སྗེམས་ཅན་ཕན་པར་གཞོལ་

བས་གང་བྱིན་པའི། །ནོར་རྣམས་སིང་པོ་མྗེད་པའང་ཡོད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་

ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་མཁས་པས་བསྔགས། །སྐྗེ་བོ་བྱིས་པ་དྗེ་དག་གསོག་ལ་

དགའ། །ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་མི་འབལ་གང་ཡང་མྗེད། །བྱིན་པས་རག་ཏུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་འབྱུང༌། །བཏང་བས་ཉོན་མོངས་ཡོངས་སུ་འཛིན་མི་འགྱུར། །འཇུངས་པ་

འཕགས་པའི་ལམ་མིན་ཉོན་མོངས་བསྐྗེད། །གང་ཞིག་བྱིན་པ་དྗེ་ནི་ལམ་གི་

མཆོག །དྗེ་ལས་གཞན་གྱུར་འཕགས་པས་ལམ་ངན་གསུངས། །ཞྗེས་སོ། །
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དགྗེ་བའི་ར་བའང་ཆྗེ་ཆུང་གང་བྱས་ཐམས་ཅད་སྗེམས་ཅན་ལ་གནས་སྐབས་

དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཕན་བདྗེ་རྒྱ་ཆྗེན་འགྲུབ་པའི་དོན་དུ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བསྔོས་

ཤིང་སྦྱིན་པར་བཏང་ན། སྗེམས་ཅན་རྗེ་རྗེ་ལ་བརྗེན་པའི་བསོད་ནམས་དྗེ་སྗེད་

འཐོབ་པས་ཚོགས་བདྗེ་བག་ཏུ་རོགས་ཏྗེ། རིན་པོ་ཆྗེའི་ཕྲྗེང་བ་ལས། དྗེ་སྐད་བརོད་

པའི་བསོད་ནམས་གང༌། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ནི་གཟུགས་ཅན་གྱུར། །གངྒཱའི་བྱྗེ་མ་སྗེད་ཀྱི་

ནི། །འཇིག་རྗེན་ཁམས་སུ་ཤོང་མི་འགྱུར། །དྗེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

གསུངས། །གཏན་ཚིགས་ཀྱང་ནི་འདི་ལ་སྣང༌། །སྗེམས་ཅན་ཁམས་ནི་ཚད་མྗེད་

ལ། །ཕན་འདོད་དྗེ་ནི་དྗེ་འད་འོ། །ཞྗེས་སོ། །གཞན་ཡང་གཏོང་བ་འཕྗེལ་བ་ལ་བར་དུ་

གཅོད་པ་དང་། སྗེར་སྣ་འཕྗེལ་བ་དང་། གཏོང་སྗེམས་མ་སྐྗེས་པ་མི་སྐྗེ་བ་དང་། 

སྐྗེས་པ་ཉམས་པར་བྱྗེད་པའི་འཁོར་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་སྔར་ཡོད་མི་གཟུང་ཞིང་

གཞན་གིས་བྱིན་ནའང་བང་བར་མི་བྱ་སྟྗེ། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། སྗེར་སྣའི་སྐོན་

ནི་གང་གིས་འཕྗེལ་འགྱུར་རམ། །ཡོངས་སུ་གཏོང་སྗེམས་འཕྗེལ་བར་མི་འགྱུར་

བའི། །ཡོངས་འཛིན་གྗེགས་སུ་འགྱུར་བའི་བསླུ་བ་དག །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་མ་

ལུས་ཡོངས་སུ་སང༌། །གང་ཞིག་གཏོང་སྗེམས་གཉྗེན་པོར་འགྱུར་བ་དག །ཡང་དག་

བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་སྒིབ་བྱྗེད་ན། །དྗེ་འདའི་ནོར་རམ་རིན་ཆྗེན་རྒྱལ་སིད་ཀྱང༌། །བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔས་བང་བར་འོས་པ་མིན། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པའི་ཚེ་སྗེར་སྣས་

ཡོ་བྱད་ལ་ཆགས་པར་གྱུར་ན། ཐུབ་པས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་བཏང་ནས་བྱང་ཆུབ་

བསྒྲུབས་པ་དང༌། བདག་ཀྱང་དྗེའི་རྗེས་སུ་སོབ་པར་དམ་བཅས་པ་དན་པར་བྱས་ཏྗེ། 

བདག་གིས་སྔར་ལུས་ལོངས་སྤོད་དགྗེ་བ་ཐམས་ཅད་སྗེམས་ཅན་ལ་བཏང་ནས་ད་
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ཡང་ལོངས་སྤོད་ལ་ཆགས་པར་བྱྗེད་ན། བདག་གི་སྤོད་པ་ནི་གང་པོ་ཆྗེ་ཉི་མས་

གདུངས་པ་ན་ཆུར་ཞུགས་ནས་ཁྲུས་བྱྗེད་ཅིང་། སྐམ་ལ་སྗེབས་པ་ན་ས་ལ་འགྲྗེ་ལྡོག་

བྱས་པས་ལུས་ལ་སས་གོས་པ་མཐོང་ནས་སར་ཡང་ཆུར་འཇུག །དྗེ་ནས་ཡང་སྔར་

བཞིན་བྱྗེད་པ་དང་འདའོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་མ་ཆགས་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། 

ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་མཆོག་དན་བྱས་ཤིང༌། །དྗེ་གཞོལ་རང་གི་དམ་བཅས་བསམ་

བྱ་སྟྗེ། །ཡོངས་འཛིན་ཆགས་པ་རྣམ་པར་བསལ་བའི་ཕིར། །སྗེམས་ལ་རོག་པའི་

དམ་པ་འདི་དག་རོགས། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བདག་གིས་ལུས་བཏང་སྟྗེ། །དྗེ་བཏང་ཆོས་

ཀྱང་བདག་གིས་སངས་བྱས་ན། །ཕི་རོལ་དངོས་ལ་བདག་གིས་ཆགས་བྱ་བ། །གང་

པོའི་ཁྲུས་བཞིན་བདག་ལ་རིགས་པ་མིན། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་བཏང་བའི་ཕན་ཡོན་

མང་དུ་བསམས་ནས་བོད་པ་ཆྗེན་པོ་དང་། ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཉྗེས་དམིགས་

བསམས་པའི་སྒོ་ནས་འཇིགས་པ་ཆྗེན་པོ་བསྐྗེད་ནུས་ན་གཏོང་བའི་བོ་ངང་གིས་

སྐྗེའོ།།

དྗེ་བཞིན་དུ་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་སྦྱང་བ་དང་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པར་

ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་བསམས་པའི ་མཐར་ཡང་གཏོང་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་

བྱའོ། །བསྐྗེད་ཚུལ་ནི། སྤོད་འཇུག་ལས། ལུས་དང་དྗེ་བཞིན་ལོངས་སྤོད་དང༌། །དུས་

གསུམ་དགྗེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་སྒྲུབ་ཕིར། །ཕངས་པ་

མྗེད་པར་གཏང་བར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་ལོངས་སྤོད་དགྗེ་ར་གསུམ་

དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་པས་གཏོང་བའོ། །དྗེ་

ལྟར་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གིར་འཛིན་པའི་སྗེད་པ་བཟོག་ནས། གཞན་ལ་
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གཏོང་བའི་སྗེམས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྦྱོང་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། 

ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཁྱྗེད་ཀྱི་དངོས་ཡིན་ཏྗེ། །འདི་ལ་

བདག་གི་ང་རྒྱལ་བདག་ལ་མྗེད། །དྗེ་འད་རྨད་བྱུང་རྣམ་རོག་ཡང་དང་ཡང༌། །རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་རྗེས་འབང་བ། །གང་ལ་ཡོད་པ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཞྗེས། །སངས་རྒྱས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་སྐྗེས་མཆོག་གསུང༌། །ཞྗེས་སོ། །ད་ལྟ་

མོས་པ་མ་སྨིན་ཅིང་སྟོབས་ཆུང་བས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བསམ་པས་ལུས་བྱིན་

ཟིན་ཀྱང་ཤ་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་མི་སྟྗེར་མོད། འོན་ཀྱང་ལུས་སོག་གཏོང་བའི་

བསམ་པ་མ་སྦྱངས་ན། གོམས་པ་མྗེད་པས་ད་གདོད་ཀྱང་ལུས་སོག་གཏོང་མི་ནུས་

པར་བསབ་བཏུས་ལས་གསུངས་པས་ད་ལྟ་ནས་བསམ་པ་སྦྱང་དགོས་སོ། །དྗེ་ལྟར་

བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྗེམས་ཅན་ལ་བཏང་བའི་ཟས་གོས་དང་གནས་ཁང་སོགས་

ལ་སྤོད་པ་ན། གཞན་དོན་དུ་འདི་དག་སྤད་པར་བྱའོ་སམ་པའི་བསམ་པ་བརྗེད་ནས་

རང་དོན་དུ་སྗེད་པས་སྤོད་ན་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་ལྟུང་བ་དང༌། སྗེད་པ་ནི་མྗེད་ལ་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་འདུ་ཤྗེས་འཇོག་པ་བརྗེད་པའམ་སྗེམས་

ཅན་གཞན་ཞིག་གི་ཕིར་ཆགས་ན་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བའོ། །གཞན་

ལ་བསྔོས་པ་དྗེ་དག་ལ་གཞན་གི་རས་སུ་འདུ་ཤྗེས་ནས་རང་གི་ཕིར་སྤོད་ན་མ་བྱིན་

ལྗེན་དུ་འགྱུར་ཞིང་རིན་ཐང་ཚང་ན་སོ་ཐར་གི་ཕམ་པར་འགྱུར་བར་བསབ་བཏུས་

ལས་གསུངས་སོ།།

འདི་ལ་ཁ་ཅིག །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྔོས་པ་ཡིན་པས་སྗེམས་ཅན་

གཅིག་ལ་རིན་ཐང་ཚང་བ་མི་སིད་པས་ཕམ་པ་མི་འོང་ཞྗེས་འདོད་ལ། གཞན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དག །སྗེམས་ཅན་རྗེ་རྗེ་ལའང་ཡོ་བྱད་རིལ་པོ་བསྔོས་པས་དྗེ་མི་འཐད་པར་སྨྲ་ཞིང༌། 

ལ་ལ། གཞན་ལ་བསྔོས་ཀྱང་དྗེས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་མྗེད་པས་ཕམ་པ་མྗེད་དོ་ཞྗེས་

སྨྲའོ། །དགོངས་པ་ནི། མིའི་འགྲོ་བ་པ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བསྔོས་ཤིང་དྗེས་

ཀྱང་དྗེ་རིག་ནས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ་གཞན་གི་ཡིན་པར་འདུ་ཤྗེས་ནས་

རང་དོན་དུ་ལྗེན་པ་ལ་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པ་འོང་བས་དྗེ་ལ་དགོངས་སོ། །དྗེའི་

ཕིར་སྗེ་པ་གཞན་གི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བའང་མི་འཐད་དོ། །སྗེམས་ཅན་ཁོ་རང་གི་ལོངས་

སྤོད་སྤད་ལ་ཁོའི་དོན་བྱའོ་སམ་ནས་སྤོད་ན་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། བསབ་བཏུས་ལས། 

བདག་པོ་དང་བཅས་པའི་ལོངས་སྤོད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་པོ་དང་བཅས་པའི་ལུས་

བསྲུང་ངོ་སམ་པས་སྤད་ན་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། བན་རག་ཏུ་རྗེ་བོའི་ལས་བྱྗེད་པ་གང་

གིས་འཚོ་བ་བདག་གི་རས་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་སོ། །གལ་ཏྗེ་ཡོ་བྱད་དྗེ་

སྗེམས་ཅན་ལ་བསྔོས་ཟིན་པས་དྗེས་མ་གནང་བར་སྤད་ན་ཉྗེས་པར་འགྱུར་རོ་སམ་

ན། དྗེའི་སྐོན་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། ཤིན་ཏུ་རྗེ་བོའི་དོན་ལ་བརོན་པའི་བན་གིས་རྗེ་

བོ་ན་བ་ལ་སོགས་པས་རྨྱ་བའི་བོ་ཅན་གིས་གནང་བ་མྗེད་པར་སྤད་ཀྱང་ཉྗེས་པ་

མྗེད་དོ། །ཞྗེས་སོ། །དངོས་སུ་སྗེམས་ཅན་ལ་ཐམས་ཅད་མི་སྟྗེར་ན་བོས་བཏང་བ་དྗེ་

བརྫུན་དུ་སྣང་བས། དྗེ་འད་བ་ལ་སིང་པོ་མྗེད་དོ་སམ་དུ་མ་དད་པར་མི་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་

ལས། དྗེ་ལྟར་སྤོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཐད་དུ་འགའ་ཞིག་གིས་དྗེ་ཁོ་ན་མ་

རིག་པར་མ་དད་པར་བྱ་བར་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། གཏོང་བའི་སྗེམས་ངོ་མཚར་ཆྗེན་པོ་

ཅན་ཡོངས་སུ་ཤྗེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་འདི་ལ་ནི་འགའ་ཞིག་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་བྱ་བར་

མི་རིགས་སོ། །ཞྗེས་སོ།།



  441  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གསུམ་པ་སྦྱིན་པའི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ་ལ་གསུམ། རྗེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བྱ་

བ་དང༌། རྗེན་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱྗེ་དང༌། སྦྱིན་པ་རང་གི་ངོ་བོའི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་

བའོ། །དང་པོ་ལ། དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བའི་རྗེན་དམ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ལ་

བརྗེན་པ་སྟྗེ་དྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་བྱྗེད་པའོ། །དངོས་པོ་དམ་པ་ནི། སྤིར་སྦྱིན་

པའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་སྤོད་པ་ཡིན་ལ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ནའང་དྗེའི་

བསམ་པ་མ་དོར་བ་ཡོད་དོ། །ཆྗེད་དུ་བྱ་བ་དམ་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

འཕྲལ་དུ་བདྗེ་བ་དང་ཕུགས་སུ་ཕན་པའི་ཕིར་དུ་གཏོང་བའོ། །ཐབས་མཁས་པ་དམ་

པ་ནི། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱིས་ཟིན་པ་ལ་གསུངས་ཏྗེ། ལས་དང་པོ་པས་

ནི་ཆོས་རང་བཞིན་མྗེད་རོགས་ཀྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པ་ལ་བྱའོ། །བསྔོ་བ་དམ་པ་

ནི། བཏང་བའི་དགྗེ་བ་རོགས་བྱང་དུ་བསྔོ་བའོ། །རྣམ་པར་དག་པ་དམ་པ་ནི། ཉོན་

མོངས་དང་ཤྗེས་སྒིབ་འགོག་པ་སྟྗེ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་བསྡུས་པ་ལས་བཤད་དོ།།

ཕར་ཕིན་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བ་ནི། ཆོས་སྦྱིན་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱྗེད་པ་ན་ཉན་རང་གི་ཡིད་

བྱྗེད་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། རྣམ་མཁྱྗེན་གི་ཆོས་ལ་མོས་ཤིང་བཟོད་ལ་གཞན་

གིས་གཤྗེ་བ་བཟོད་པ་དང༌། དྗེ་ཉིད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྗེལ་བའི་ཕིར་འདུན་པ་

བསྐྗེད་པའི་བརོན་འགྲུས་དང༌། ཐྗེག་དམན་དང་མ་འདྗེས་པའི་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པས་

དགྗེ་བ་དྗེ་རོགས་བྱང་དུ་བསྔོ་བའི་བསམ་གཏན་དང༌། སྦྱིན་བྱ་སྦྱིན་བྱྗེད་ལྗེན་པ་པོ་

རྣམས་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤྗེས་པའི་ཤྗེས་རབ་སྟྗེ་དྲུག་ཚང་བར་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་

ཆྗེ་སྟྗེ། དྗེ་དག་ནི་བརྒྱད་སྟོང་པའི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་གསུངས་སོ།།

གཉིས་པ་ནི། སྤིར་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་ཁྱིམ་པའི་བྱང་སྗེམས་ཀྱིས་བྱྗེད་ལ་བྱང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྗེམས་རབ་བྱུང་གིས་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་བྱ་བར་གསུངས་ཏྗེ། བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སོ་སོར་

ཐར་པ་ལས། ཤཱ་རིའི་བུ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཁྱིམ་པ་གང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཞིང་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་མ་སྗེད་དག་རིན་པོ་ཆྗེ་སྣ་བདུན་གིས་རབ་ཏུ་བཀང་སྟྗེ་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་

དབུལ་བ་ཕུལ་བ་ལས། ཤཱ་རིའི་བུ། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་གང་གིས་ཚིག་བཞི་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞིག་བསྟན་ན་འདི་ནི་དྗེ་བས་

ཆྗེས་བསོད་ནམས་མང་དུ་བསྐྗེད་དྗེ། ཤཱ་རིའི་བུ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་ནི་རབ་ཏུ་

བྱུང་བས་ནི་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་བྱ་བར་མ་གནང་ངོ་། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ཡང་ཐོས་པ་ལ་

སོགས་པའི་བར་གཅོད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་པར་བསབ་བཏུས་སུ་གསུངས་ཏྗེ་

རབ་བྱུང་གིས་ཟང་ཟིང་ཆྗེད་དུ་བསྒྲུབས་ནས་སྦྱིན་གཏོང་བྱྗེད་པ་བཀག་གི། །རང་གི་

དགྗེ་བའི་བྱ་བ་ལ་མི་གནོད་པར་སྔོན་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུས་མང་དུ་རྗེད་ན་ཟང་

ཟིང་གཏོང་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །ཤ༌ར་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། ངས་ནི་ཁྱྗེད་ལ་

གཏོང་བའི་ཕན་ཡོན་མི་བརོད་ཀྱི་འཛིན་པའི་ཉྗེས་དམིགས་བརོད་པ་ཡིན་གསུང་སྟྗེ། 

རབ་བྱུང་གིས་ཤ་ཐང་ཐང་དུ་ནོར་བཙལ་ཞིང་བསགས་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་རྨ་མང་

དུ་ཕྱུང་སྟྗེ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ལ་མ་དགྗེས་པའི་གཏམ་མོ།།

སྦྱིན་པའི་ངོ་བོའི་དབྱྗེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པ་དང་། བཟོ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྗེན་གི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཁ་

ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་པ་སོབ་པ་རིགས་པར་སྟོན་པ་དང་། བསབ་པའི་གཞི་འཛིན་དུ་འཇུག་

པའོ། །མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་མིའི་
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འཇིགས་པ་དང༌། སྗེང་གྗེ་དང་སྟག་དང་ཆུ་སིན་ལ་སོགས་པ་མི་མ་ཡིན་པའི་

འཇིགས་པ་དང༌། ཆུ་དང་མྗེ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སྗེམས་ཅན་

ཡོངས་སུ་སྐོབ་པའོ། །ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་ལ་གཉིས། ཟང་ཟིང་དངོས་སུ་གཏོང་བའི་

སྦྱིན་པ་དང༌། བསམ་པ་ཙམ་གི་སྦྱིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཟང་ཟིང་གཏོང་བའི་

ཚུལ། གཏོང་བར་མ་ནུས་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། སྦྱིན་པའི་གྗེགས་ཀྱི་གཉྗེན་པོ་བསྟྗེན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། གང་ལ་གཏོང་བའི་ཞིང༌། གང་གིས་གཏོང་བའི་བསམ་པ། ཇི་

ལྟར་གཏོང་བའི་སྦྱོར་བ། གང་གཏོང་བའི་དངོས་པོའ།ོ །དང་པོ་ནི་བཅུ་སྟྗེ། རང་ལ་

ཕན་འདོགས་པའི་མཛའ་བཤྗེས་དང་། གནོད་པ་བྱྗེད་པའི་དགྲ་བོ་དང་། ཕན་གནོད་

གང་ཡང་མི་བྱྗེད་པའི་ཐ་མལ་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་

ཚུལ་འཆལ་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་ཅན་དང་། རང་ལས་དམའ་བ་དང་། རང་དང་མཉམ་

པ་དང་། རང་ལས་ལྷག་པ་དང་། འབྱོར་ཞིང་སྐིད་པ་དང་། སྡུག་ཅིང་ཕོངས་པའོ།།

བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་དགོས་པ་ནི། འདི་ལ་

བརྗེན་ནས་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་པར་བྱའོ་

སམ་པ་དགོས་པ་ལ་དམིགས་པ་དང༌། དང་པོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་བདོག་

པ་ཐམས་ཅད་སྗེམས་ཅན་ལ་བཏང་ཟིན་པས་བཅོལ་བ་ལྗེན་པ་ལྟར་གཏང་བར་བྱ་

བའི་རང་གི་རས་ལ་གཞན་གི་ཡིན་ནོ་སམ་པ་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པ་དང༌། སོང་བ་

དང་མི་སོང་བའི་ཞིང་རྣམས་ལ་འདི་དག་བདག་གི་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་པར་

བྱྗེད་པས་བདག་གི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་སོ་སམ་པ་ཞིང་ལ་དམིགས་པ་སྟྗེ་བསམ་པ་

གསུམ་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཏྗེ། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། སོང་བ་མངོན་དུ་འོངས་ན་
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རྒྱལ་སས་དྗེས། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཚོགས་ནི་སྗེལ་བའི་ཕིར། །དྗེས་གཞན་འདུ་

ཤྗེས་བདག་ལ་བཞག་བྱས་ཤིང༌། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་འདུ་ཤྗེས་དྗེ་ལ་

བསྐྗེད། །ཅྗེས་སོ།།

དངོས་པོ་རྗེ་རྗེ་གཏོང་བ་ལ་དགོས་པ་འདི་དང་འདིའི་ཕིར་གཏང་བར་བྱའོ་སམ་

པའི་དགོས་པ་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་པ་རྒྱས་པར་ནི་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་དང་

ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །སྔར་བཤད་པའི་ཞིང་ལ་དམིགས་པའི་

བསམ་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་བྱ་དགོས་པས་སྤིའི་བསམ་པ་ཡིན་ལ། བསམ་པ་བྱྗེ་བག་

པ་ནི། གནོད་པ་བྱྗེད་པ་ལ་བྱམས་པའི་སྗེམས་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སིང་རྗེའི་

བསམ་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་དགའ་བའི་བསམ་པ་དང་། ཕན་འདོགས་པ་རྣམས་

ལ་བཏང་སོམས་ཀྱི་བསམ་པ་བཞག་ནས་སྦྱིན་པར་བྱ་བའོ། །ཞིང་རྣམས་ལའང་

སྗེམས་སོམས་པར་བྱ་དགོས་ཤིང་། སྦྱིན་པ་བཏང་བའི་དགྗེ་བའི་འབས་བུ་ཡང་

སོང་བ་པོ་ལ་སོགས་པའི་སྗེམས་ཅན་ལ་གཏོང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྡུག་བསྔལ་

བའི་ཞིང་ལ་བརྗེ་བར་བྱ་སྟྗེ། ཟ་བ་གྲགས་པས། སྦྱིན་གང་སྗེར་སྣ་དང་བལ་བ། །སྣོད་

དམ་སྣོད་མིན་དྗེ་དག་ལ། །མཉམ་པར་སྗེམས་སོམས་པས་གཏོང་བའི། །སྦྱིན་དྗེ་

སྦྱིན་པ་པོ་ལས་དག །བརྗེ་བས་སྦྱིན་དང་སྦྱིན་པའི་འབས། །གཉིས་ཀའང་ཅིག་ཅར་

དོན་གཉྗེར་ལ། །གཏོང་བའི་སྦྱིན་གང་སྗེར་སྣ་མྗེད། །དྗེ་ནི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་

བསྔགས། །ཞྗེས་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ལས་ཀྱང༌། གང་ཞིག་

སྐྗེ་བ་དམན་དང་ཕོངས་པ་རྗེ་བའི་བསམ་ལྡན་མཐོང་ན་ཡང༌། །བརྗེ་མྗེད་འབས་བུ་

འདོད་པས་སྣོད་གཞན་ཡོན་ཏན་དག་དང་ལྡན་འཚོལ་བ། །བསམ་བརླག་དྗེ་ནི་སྦྱིན་
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པ་བྱྗེད་ཀྱང་སོང་བ༌དག་དང་མཚུངས་སོ་ཞྗེས། །དྗེ་སད་ཁྱོད་ནི་ཐུགས་རྗེས་སོང་བ་

རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བཞྗེད་ལ་ཞུགས། །ཞྗེས་སོ།།

བསམ་པ་ཅི་འད་བ་སངས་པ་དགོས་པ་ལ། ལྟ་ངན་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་བསམ་

པ་མྗེད་པ་ནི། སྦྱིན་པ་ལ་འབས་བུ་མྗེད་དོ་སམ་པ་དང་། གནོད་འཚེའི་སྦྱིན་པས་

ཆོས་སུ་འགྱུར་རོ་སམ་པ་དང་། དགྗེ་མཚན་དང་བཀྲ་ཤིས་དང་སྦྱར་ཏྗེ་སྦྱིན་པ་དང་

སྦྱིན་པ་རོགས་པ་ཙམ་གིས་འཇིག་རྗེན་དང་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ཆགས་བལ་

དུ་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་མི་སྦྱིན་པའོ།།

ཁྗེངས་པའི་བསམ་པ་མྗེད་པ་ནི། སོང་བ་པོ་ལ་བརས་པ་དང་། གཞན་ལ་འགྲན་

པ་དང་། བྱིན་ནས་ཀྱང་བདག་ནི་གཏོང་ཕོད་པ་ཡིན་གི་གཞན་ནི་དྗེ་ལྟ་མིན་ནོ་ཞྗེས་

རློམ་སྗེམས་སུ་མི་བྱྗེད་པའོ། །ལས་ཀྱི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང༌། 

སོ་སོ་སྐྗེ་བོ་རྣམས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་ཚེ་སྗེར་སྣ་ཅན་རྣམས་ལ་མི་དད་པར་བྱྗེད་

ཅིང་། དྗེས་ཀྱང་ཁོང་ཁོ་བསྐྗེད་ནས་དམལ་བར་འགྲོ་བས་སྦྱིན་པ་ལ་སྒིབ་པར་

གསུངས་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བའི་ཚེ་ཡང་ཚུལ་འཆལ་ལ་མི་སན་པ་སྨྲས་

པས་སྐྗེ་བོ་མང་པོ་མི་དད་པར་བྱྗེད་ཅིང་མ་དད་པ་དྗེས་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བ་དང༌། 

བཟོད་པ་སོགས་ལ་གནས་ནས་དྗེ་དག་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་གནས་པ་ལ་མི་

བསྔགས་པ་བརོད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་སྒིབ་པའོ། །ཞྗེས་བཤད་དོ། །དྗེས་

ན་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ་སྟྗེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོས་དང་

བོ་གྲོས་ཆྗེ་བའི་ཚེ་ན་བདག་བསྟོད་མ་མཛད་ལ། །འགྲོ་བ་ཡོན་ཏན་ཆུང་བ་གཞན་

རྣམས་ཀྱང་ནི་མཐོན་པོར་བཀུར་བར་གྱུར། །ཡོན་ཏན་ཚོགས་ལ་གནས་ཚེ་ཉིད་ཀྱི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྤོད་པ་ཉྗེས་པ་ཆུང་ངུའང་བཟུང༌། །ཞྗེས་པ་ལྟར་རོ། །རྗེན་པའི་བསམ་པ་མྗེད་པ་ནི། 

སན་གྲགས་འོང་དུ་རྗེ་ནས་སྦྱིན་པ་མིན་པའོ། །ཞུམ་པའི་བསམ་པ་མྗེད་པ་ནི། སྟྗེར་

བའི་སྔོན་ནས་ཀྱང་ཡིད་དགའ་ཞིང་སྦྱིན་པའི་ཚེ་དང་བར་བྱྗེད་ལ་བྱིན་ནས་ཀྱང་

འགོད་པ་མྗེད་པ་དང༌། བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཐོས་ནའང་

ཡིད་ཞུམ་པར་མི་བྱྗེད་ཅིང་བདག་ལ་ཁྱད་དུ་གསོད་པར་མི་བྱྗེད་པར་སྤོ་བ་སྗེལ་

བའོ། །རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས་པའི་བསམ་པ་མྗེད་པ་ནི། དགྲ་གཉྗེན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལ་

ཕོགས་རིས་མྗེད་པར་སོམས་པའི་སིང་རྗེས་སྦྱིན་པའོ།།

ལན་ལ་བལྟ་བའི་བསམ་པ་མྗེད་པ་ནི། ཕ་རོལ་པོས་ཕན་འདོགས་སུ་རྗེ་ནས་

གཏོང་བ་མིན་པ་སྟྗེ། སྐྗེ་བོ་རྣམས་བདྗེ་བས་ཕོངས་པ་དང་སྗེད་པའི་མྗེས་ཚིག་པ་

དང་སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བའི་མཐུ་མྗེད་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་སྡུག་བསྔལ་བར་མཐོང་

བའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་སྨིན་ལ་བལྟ་བའི་བསམ་པ་མྗེད་པ་ནི། ཕི་མ་ལ་ལོངས་སྤོད་དང་

ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྣམ་སྨིན་ལ་རྗེ་བ་མྗེད་དྗེ། འདུ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་ནི་སིང་

པོ་མྗེད་པ་དང་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཕན་ཡོན་དུ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །གནས་

སྐབས་སུ་འབས་བུ་དྗེ་དག་ལ་རྗེ་བ་འགོག་པ་མིན་གི། སིད་པའི་ལུས་དང་ལོངས་

སྤོད་ཙམ་ལ་ཐོབ་བྱར་འཛིན་པ་འགོག་པའོ། །གཞན་ཡང་སྦྱིན་པ་བཏང་ན་རྒྱལ་པོ་

སོགས་ཀྱིས་གཏོང་ཕོད་ཅན་དུ་ཤྗེས་ནས་བཀུར་སྟི་བྱུང་ན་སམ་དུ་ལོག་འཚོའི་

བསམ་པ་མྗེད་པ་དང༌། དབུལ་པོར་འགྱུར་དུ་དོགས་ནས་མི་སྦྱིན་པ་དང༌། སོང་བ་པོ་

ལ་བསླུ་བའི་བསམ་པ་དང་ཡིད་མི་དགའ་བ་དང་ཁོས་པ་དང་སྗེམས་རྣམ་པར་

གཡྗེངས་པ་མྗེད་པ་དང༌། སོང་བ་པོའི་ལོག་སྒྲུབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྐོ་བ་མྗེད་པ་དང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རང་བསླུ་བ་ལ་སོགས་པའི་སོང་བ་པོའི་སྐོན་མཐོང་ཡང་གཞན་ལ་སྒོག་པའི་བསམ་

པ་མྗེད་པ་དང༌། གཞན་གིས་ཁ་དང་དུ་མི་ཐུབ་པར་སྦྱིན་པ་སོ་སོ་ལས་འབས་བུ་སོ་

སོ་འབྱུང་བར་ཡིད་ཆྗེས་ནས་སྦྱིན་པའོ།།

ཇི་ལྟར་གཏོང་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་གཉིས་ལས། སྦྱོར་བ་ཇི་འད་བས་མི་གཏོང་བ་ནི། 

མྱུར་པོར་མི་སྟྗེར་བར་བསྒངས་ཏྗེ་སྟྗེར་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་པར་བྱས་ནས་དྗེ་ནས་

སྟྗེར་བ་དང༌། ཆོས་སམ་འཇིག་རྗེན་གི་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལས་བྱྗེད་དུ་བཅུག་

ནས་སྟྗེར་བ་དང༌། སྔར་འདི་ཙམ་སྟྗེར་རོ་ཞྗེས་དམ་བཅས་པ་ལས་ཕྲི་ནས་ངན་པའམ་

ཉུང་ངུ་སྟྗེར་བ་དང༌། དིན་བགྲང་གིན་སྟྗེར་བ་དང༌། དུས་གཅིག་ཏུ་བྱིན་པས་ཆོག་པ་

ལ་བསིས་ཏྗེ་ཉུང་ངུ་ནས་སྟྗེར་བ་དང་། རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་ན་གཞན་གི་བུ་དང་ཆུང་མ་

ཕྲོགས་ཏྗེ་སྟྗེར་བ་དང༌། ཕ་མ་དང་བན་ལ་སོགས་པའི་ཡོ་བྱད་ནན་གིས་བངས་ཏྗེ་

གཞན་ལ་སྟྗེར་བ་དང༌། གཞན་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་གཏོང་

བ་དང༌། རང་ཉིད་སོམས་ལས་སུ་བསད་དྗེ་གཞན་ལ་བྱྗེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། སོང་བ་

ལ་སྨོད་པས་འཕ་བ་དང་ཟུར་གིས་སྨོད་པའི་བསྟིང་བ་དང་ངག་རྩུབ་པོས་ས་བཀོང་

བར་བྱས་ནས་སྟྗེར་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཅས་པའི་བསབ་པ་དང་འགལ་བར་

བྱས་ཏྗེ་སྟྗེར་བ་དང༌། ལོངས་སྤོད་འཕྲལ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་མི་གཏོང་བར་

ཡུན་རིང་པོར་བསགས་ནས་སྟྗེར་བ་ནི་སང་བར་བྱ་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་དྗེ་དག་

དོར་བར་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་བྱང་སྗེམས་ཀྱིས་བསགས་པའི་སྦྱིན་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་

བཅས་པ་དང་། ལོངས་སྤོད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་

པར་མཐོང་སྟྗེ། འདི་ལྟར་བསགས་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་གཏོང་བ་ལ་བསོད་ནམས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལྷག་པ་མྗེད་པ་དང༌། གསོག་པའི་རིང་ལ་ཡོ་བྱད་སོང་བ་དུ་མ་ཞིག་ཕིར་བཟོག་སྟྗེ་

ཀུན་ནས་མནར་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་ད་གདོད་མ་བངས་པ་ཁ་ཅིག་ལ་སྟྗེར་བའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་ལྟར་བྱང་སར་གསུངས་པ་འདི་གལ་ཆྗེ་སྟྗེ། དྗེའི་རིང་ལ་སྗེར་སྣ་ལ་སོགས་

པའི་ཉོན་མོངས་དུ་མ་བསྐྗེད་པ་དང་། བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་དགྗེ་

བའི་བྱ་བ་མང་པོའི་བར་གཅོད་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཕལ་ཆྗེར་བར་སྐབས་སུ་བརླག་

པར་འགྱུར་བས་མཐའི་སྦྱིན་པའང་མི་འགྲུབ་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ།།

སྦྱོར་བ་ཇི་ལྟ་བུས་བཏང་བ་ནི། བཞིན་གི་མདངས་གསལ་ཞིང་འཛུམ་པ་སྔར་

བྱྗེད་ལ་གསོང་པོར་སྨྲ་བ་དང་ལྡན་པས་ཞིང་ཅི་འད་ཞིག་ལའང་གུས་པ་དང་རང་གི་

ལག་གིས་དང་དུས་སུ་དང་གཞན་ལ་མི་གནོད་པ་དང་དཀའ་སྤད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

བསན་ནས་སྦྱིན་པའོ། །དྗེ་དག་གི་འབས་བུ་ནི། བདྗེན་པ་པོའི་ལྗེའུ་ལས། རིམ་གྲོར་

བགིས་ཏྗེ་བསྩལ་བས་ནི་གཉྗེན་ལ་སོགས་པས་རིམ་གྲོ་བགིད་པར་འགྱུར། ལག་

བདར་ཏྗེ་བསྩལ་བས་ནི་རིམ་གྲོ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། དུས་སུ་བསྩལ་བས་ནི་དོན་

རྣམས་དུས་སུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་དང༌། གཞན་ལ་མི་གནོད་པར་བསྩལ་བས་

ནི་ལོངས་སྤོད་བརན་པ་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར། མི་བདྗེ་བ་བཟོད་པས་བསྩལ་བས་

ནི་འཁོར་སིང་ཉྗེ་བར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མཛོད་ལས་ལག་བདར་ཏྗེ་

བྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་རྗེད་པར་གསུངས་སོ། །ལོངས་སྤོད་བརན་པས་ནི་

ལོངས་སྤོད་ལ་གཞན་གིས་བར་དུ་མི་ཆོད་ཅིང་མྗེ་ལ་སོགས་པས་མྗེད་པར་མི་

འགྱུར་བར་མཛོད་འགྲྗེལ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་གཞན་གི་སྦྱིན་པའི་

གྲོགས་བྱྗེད་པའི་སྦྱོར་བ་ནི། རང་ལ་ཡོ་བྱད་ཡོད་ན་སྗེར་སྣ་ཅན་ལན་འགའ་ཡང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སྦྱིན་པ་གཏོང་མ་མོང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་མགུ་ཞིང་བག་ཕྗེབས་པར་

བྱས་ཏྗེ། འདི་སྐད་དུ་ངའི་གན་ན་ཡོ་བྱད་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་ཡོད། དྗེང་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་

རོགས་པའི་ཕིར་དུ་སོང་བ་པོ་འདོད་པས། ཁྱྗེད་སོང་བ་དང་ཕྲད་ན་བཟོག་སྟྗེ་མ་

གཏོང་བར་ཡང་ན་ངའི་ནོར་ལས་ལོངས་ལ་དྗེ་དག་ལ་བྱིན་ཅིག །ཡང་ན་དྗེ་ངའི་ཐད་

དུ་ཁིད་དྗེ་ཤོག་ཅིག །ངའི་སྦྱིན་པ་ལ་ཡི་རང་བའང་གིས་ཤིག་ཅྗེས་བསྒོའོ། །དྗེས་

ཀྱང་ནོར་གོད་པ་མྗེད་ཅིང་དགའ་བས་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་དག་ལ་

སྗེར་སྣའི་དི་མ་བསལ་བའི་ས་བོན་བཏབ་པ་ཡིན་ཏྗེ། རིམ་གིས་གོམས་པ་ལས་རང་

ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ནོར་ཉུང་ངུ་སྟྗེར་ཞིང་མ་ཆགས་པ་ཆུང་ངུ་ལ་བརྗེན་ནས་འབིང་དང་དྗེ་

ལ་བརྗེན་ནས་ཆྗེན་པོ་འཐོབ་བོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རང་གི་མཁན་སོབ་དང་སོབ་མ་དང་

གྲོགས་བརྐམ་ཆགས་ཅན་གཏོང་མི་ནུས་པའམ་དྗེ་མིན་ཀྱང་ཡོ་བྱད་མྗེད་པ་རྣམས་

ལ་ཡོ་བྱད་བྱིན་ཏྗེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྦྱིན་པ་བྱྗེད་དུ་འཇུག་ཅིང་རང་ཉིད་མི་

བྱྗེད་དོ། །འདིས་ནི་རང་གི་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བསྐྗེད་ལ། གཞན་ཁ་ཅིག་

གི་ཉོན་མོངས་བཏུལ་བ་དང་། ཁ་ཅིག་གི་ཆོས་འདོད་པ་རོགས་པར་བྱས་པ་དང་། 

སྗེམས་ཅན་བསྡུས་པ་དང་སྨིན་པར་བྱས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རང་ལ་

ཡོ་བྱད་མྗེད་ན་བཟོ་དང་ལས་ཀྱི་གནས་ཀྱིས་ནོར་བསྒྲུབས་ཏྗེ་སྟྗེར་བ་དང༌། ཡང་ན་

དབུལ་པོ་དང་སྗེར་སྣ་ཅན་རྣམས་ཀྱང་སྦྱིན་འདོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་གཞན་ལ་བྱྗེད་

དོ། །ཡང་ན་སོང་བ་བྱུང་བ་རྣམས་དད་པ་ཅན་འབྱོར་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་དུ་གཏོང་

བ་དང་རང་ཡང་དྗེར་སོང་ནས་ཅི་ནུས་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་གྲོགས་བྱྗེད་

དོ། །གཞན་ཡང་སྦྱིན་བྱའི་རས་རྣམས་ལ་འདམས་ཏྗེ་བཟང་རིམ་ནས་སྟྗེར་བ་དང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་རས་བཤམས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་དོ།།

དངོས་པོ་ལ་གཉིས། གཏོང་བ་དང་མི་གཏོང་བའི་དངོས་པོ་མདོར་བསྟན་པ་

དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་གང་བཏང་བ་དྗེས་འཕྲལ་དུ་ངན་

འགྲོའི་རྒྱུ་དང་བལ་བའི་ཚོར་བ་བདྗེ་བ་བསྐྗེད་ལ། ཕུགས་སུ་ཕན་པ་སིག་སོང་བའམ་

དགྗེ་བ་ལ་འགོད་པ་དང་འཕྲལ་དུ་བདྗེ་བར་མི་འགྱུར་ཡང་ཕུགས་སུ་ཕན་ན་ནི་བྱང་

སྗེམས་ཀྱིས་གཞན་ལ་གཏང་བར་བྱ་ལ། གང་བཏང་བ་དྗེས་འཕྲལ་དུ་གདུང་བ་

བསྐྗེད་ལ་ཕུགས་སུ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་དང་འཕྲལ་བདྗེ་ཡང་ཕུགས་སུ་གནོད་ན་

གཞན་ལ་གཏང་བར་མི་བྱའོ།།

གཉིས་པ་ལ། ནང་གི་དངོས་པོ་གཏོང་མི་གཏོང་དང༌། ཕིའི་དངོས་པོ་གཏོང་མི་

གཏོང་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནང་གི་དངོས་པོ་མི་གཏོང་བའི་ཚུལ་ཤྗེས་

ན་དྗེ་ལས་ལྡོག་པ་རྣམས་གཏང་བྱར་ཤྗེས་པས་ཐོག་མར་མི་གཏོང་བའི་ཚུལ་བཤད་

པར་བྱའོ། །འདི་ལ་གསུམ་ལས། དུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏང་དུ་མི་རུང་བ་ནི། བྱང་སྗེམས་

ཀྱིས་དང་པོ་ནས་ལུས་ལ་སོགས་པ་སྗེམས་ཅན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བཏང་

མོད་ཀྱང༌། ལུས་ཀྱི་ཤ་ལ་སོགས་པ་སོང་བའི་དཀའ་སྤད་ཀྱིས་ཡིད་འབྱུང་བར་མི་

འགྱུར་བའི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའི་བསམ་པ་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་སོང་ཡང་གཏང་བར་མི་བྱ་

སྟྗེ། བསབ་བཏུས་ལས། གང་གིས་སྐོ་བར་འགྱུར་བའི་བརོན་འགྲུས་དྗེ་ཅི་འད་བ་

ཞིག་ཡིན་ཞྗེ་ན། གང་འདི་སྟོབས་ཆུང་བ་ལས་ལི་བའམ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་རོམ་

པའམ་མོས་པ་ཡོངས་སུ་མ་སྨིན་པ་རྣམས་བྱ་དཀའ་བའི་ལས་རྣམས་རོམ་པ་སྟྗེ། 

དཔྗེར་ན་རང་གི་ཤ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
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ལུས་བྱིན་ཟིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་དུས་མ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་སྤོད་པ་ལས་ལྡོག་པར་

ཟད་དྗེ། གཞན་དུ་ན་སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྐོ་བར་གྱུར་པས་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་ས་བོན་ཆུད་ཟ་བའི་ཕིར། འབས་བུའི་ཕུང་པོ་ཆྗེན་པོ་ཆུད་ཟ་

བར་འགྱུར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱི་མདོ་ལས། དུས་མ་ཡིན་

པར་འདོད་པ་ནི་བདུད་ཀྱི་ལས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ཞྗེས་དང༌། སྤོད་འཇུག་

ལས་ཀྱང༌། སིང་རྗེའི་བསམ་པ་མ་དག་པར། །ལུས་ནི་གཏང་བར་མི་བྱ་སྟྗེ། །ཅི་ནས་

འདི་དང་གཞན་དག་ཏུ། །དོན་ཆྗེན་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུར་བཏང་ངོ་། །ཞྗེས་སོ།།

དགོས་པའི་སྒོ་ནས་གཏང་དུ་མི་རུང་བ་ནི། དགོས་པ་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་ཕིར་དུ་

ལུས་མི་གཏང་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། དམ་པའི་ཆོས་ནི་སྤོད་པའི་ལུས། །ཕྲན་ཚེགས་ཆྗེད་

དུ་གནོད་མི་བྱ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་སྗེམས་ཅན་གི། །བསམ་པ་མྱུར་དུ་རོགས་པར་

འགྱུར། །ཞྗེས་སོ། །རང་ངོས་ནས་སྗེར་སྣ་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་པའི་གྗེགས་དང་བལ་

ཞིང་གཞན་ངོས་ནས་ལུས་མ་བཏང་ན་སྗེམས་ཅན་མང་པོའི་དོན་འགྲུབ་པའི་དགོས་

པ་ཆྗེ་བའི་ཚེ། ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་སོང་ཡང་མི་སྦྱིན་ལ། སོག་གཅོད་སོགས་

གཞན་དང་རང་ལ་གནོད་པའི་ཉྗེས་སྤོད་བྱྗེད་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་དུ་སོང་ན་ནི་རྗེ་

ཞིག་ཙམ་ཡང་རང་ཉིད་གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་མི་བྱའོ། །སོང་བ་པོའི་སྒོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་

རུང་བ་ནི། བདུད་རིས་ཀྱི་ལྷ་དང་དྗེས་བརླམས་པའི་སྗེམས་ཅན་གིས་མཐོ་བཙམས་

པའི་བསམ་པས་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་སོང་ན་མི་སྦྱིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་ཉིད་ལ་གནོད་

པའི་ཕིར་རོ། །སྨོན་པ་དང་སྗེམས་འཁྲུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོང་ནའང་མི་སྟྗེར་ཏྗེ། 

འདི་དག་ནི་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སོང་བ་མ་ཡིན་གི། བ་བརོལ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་
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ཕིར་རོ། །དྗེ་དག་ནི་མ་བྱིན་ན་ལྟུང་བ་མྗེད་པར་མ་ཟད་ཀྱི། བྱིན་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་

བའོ། །དྗེ་དག་མ་གཏོགས་པའི་སྐབས་སུ་ལུས་སོང་བ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་

ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་གསྗེས་ནས་གཏན་དུ་སྦྱིན་པ་དང་། གཞན་གི་ཆོས་ལྡན་གི་

དགོས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་བན་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་གནས་སྐབས་དབང་བྱར་སྦྱིན་པ་

གཉིས་སོ།།

ཕིའི་དངོས་པོ་གཏོང་མི་གཏོང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཕིའི་དངོས་པོ་

མི་གཏོང་བའི་ཚུལ་དང༌། ཕིའི་དངོས་པོ་གཏོང་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། 

དུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། དཔྗེར་ན་རབ་བྱུང་དང་བསྗེན་གནས་ཅན་ལ་

ཕི་དོའི་ཁ་ཟས་སྟྗེར་བ་ལྟ་བུའོ། །སྦྱིན་བྱའི་ཡུལ་གི་སྒོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། 

སོམ་བརོན་ཅན་ལ་ཟས་སྐོམ་ལྷག་མར་གྱུར་པ་སྟྗེར་བ་དང༌། བཤང་གཅི་དང་མཆིལ་

སྣབས་དང་སྐྱུག་པ་དང་རྣག་ཁག་གིས་འབགས་ཤིང་གོས་པའི་བཟའ་བཏུང་སྟྗེར་བ་

དང༌། སྒོག་བཙོང་དང་ཤ་མི་ཟ་ཞིང་ཆང་མི་འཐུང་བ་དང་དྗེ་དག་ལ་བཟའ་བཏུང་བྱྗེད་

པར་འདོད་ཀྱང་དྗེ་དག་ལ་ལོངས་སྤོད་དུ་མི་རུང་བའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་སྒོག་པ་

ལ་སོགས་པ་དང་དྗེ་དག་གིས་འབགས་པ་སྟྗེར་བ་དང༌། གཏོང་བ་ལ་ལྗེགས་པར་

བརའ་སྤད་ཅིང་དགའ་བར་གྱུར་ཀྱང་མི་མཛའ་བ་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་སིན་པོ་རྣམས་

དང་དག་ཤུལ་གིས་གནོན་པའམ་བྱས་པ་མི་གཟོ་བ་བརྗེད་ངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོང་

བ་ལ་བུ་དང་བན་ལ་སོགས་པ་སྟྗེར་བ་དང༌། བཟའ་བཏུང་མི་འཕྲོད་པ་དང་འཕྲོད་ཀྱང་

ཚོད་མི་ཟིན་པར་སོང་བའི་ནད་པ་ལ་དྗེ་དག་སྟྗེར་བ་དང༌། ཧ་ཅང་སྗེད་པ་ཆྗེ་ཞིང་

འགྲངས་པས་ཁ་ཟས་བསོད་པ་སོང་བ་ལ་དྗེ་དག་སྟྗེར་བ་དང༌། མུ་སྟྗེགས་ཅན་ཀན་
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ཀ་ཚོལ་བ་དང་གྗེགས་བམ་གི་དོན་ཤྗེས་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནོར་གི་འདུ་ཤྗེས་

ཅན་གིས་སོང་བ་ལ་གྗེགས་བམ་སྟྗེར་བ་ལྟ་བུའོ། །བྱང་སར་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་འདི་

རྒྱས་པར་བྱང་སའི་རྣམ༌པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་

རིག་པར་བྱ་སྟྗེ། ཇི་སྐད་དུ། གལ་ཏྗེ་ཆོས་ཀྱི་གྗེགས་བམ་བིས་ཟིན་པ་སོང་མོ་བ་

བྱིས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཅན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་རོ། །དྗེ་དག་ལ་སྦྱིན་པའི་ཕིར་གཞན་དག་ལ་སོང་བར་བྱྗེད་ན་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་

བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྗེ་བདག་གིས་འདི་ཆོས་ཟབ་མོ་རྣམས་འཛིན་དུ་

གཞུག་པ་དང་མོས་པར་བྱ་ནུས་སོ་སམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ཁོ་ནའི་སྗེམས་ཀྱིས་སྦྱིན་པར་

བྱྗེད་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་དོ། །གལ་ཏྗེ་དམ་པའི་ཆོས་ལྟར་བཅོས་པའི་གྗེགས་

བམ་མམ་མུ་སྟྗེགས་ཅན་གི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གྗེགས་བམ་ལ་དད་པའི་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་དྗེ་ཡི་གྗེར་འབིར་བཅུག་ནས་སམ། བིས་ཟིན་པ་ལག་ན་བདོག་པ་སྦྱིན་

པར་བྱྗེད་དམ་གཞན་ལས་བསངས་ཏྗེ་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་

པར་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་གྗེགས་བམ་བིས་ཟིན་པ་ལག་ན་བདོག་པ་

དྗེ་ཡང་ཕིས་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཡི་གྗེར་འབིར་གཞུག་པའམ་བདག་ཉིད་

ཀྱིས་ཀྱང་སིང་པོ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ཡོངས་སུ་ཤྗེས་པར་བྱ་ཞིང་གཞན་དག་ལའང་

ལྗེགས་པ་ཁོ་ནར་བསྒག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏྗེ་གྗེགས་བམ་མ་བིས་པ་སོང་བ་ཞིག་

འོངས་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་དྗེ་ལ་འདིས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞྗེས་ཡོངས་སུ་དི་

བར་བྱ་སྟྗེ་གལ་ཏྗེ་བཙོངས་ལ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤད་པར་བྱའོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔས་གལ་ཏྗེ་གྗེགས་བམ་དྗེ་ཆོས་ཀྱི་སྟ་གོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་



  454  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དྗེ་ལ་སྦྱིན་པར་མི་བྱ་བར་རིན་བདོག་ན་རིན་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །གལ་ཏྗེ་རིན་མི་བདོག་

ན་གཉིས་ཀ་མ་བྱིན་ཀྱང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་དོ། །གལ་ཏྗེ་ཆོས་ཀྱི་དོན་དུ་སྟ་གོན་བྱས་

པ་མ་ཡིན་ན་ནི་ཅི་ནས་ཀྱང་དྗེ་བདྗེ་བར་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤོད་པར་བྱ་བའི་ཕིར་

གྗེགས་བམ་དྗེ་ཉིད་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏྗེ་གཞུང་ཤིན་ཏུ་ངན་པ་འབི་

བར་འདོད་པའི་ཕིར་སོང་བ་ལ་མ་བྱིན་ཀྱང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་དོ། །གཞུང་ཤིན་ཏུ་

ངན་པ་འདི་བར་འདོད་པ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཞུང་འབིང་འདི་བར་འདོད་པ་ལའང་

དྗེ་བཞིན་ནོ། །གཞུང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་འདི་བར་འདོད་པའི་ཕིར་སོང་བ་ལ་མ་

བྱིན་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་སོ།།

རྗེན་གི་སྒོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། རང་ཉིད་གྗེགས་བམ་གི་དགོས་པ་

བསྒྲུབས་ཟིན་པའང་མིན་ལ་དྗེ་ལ་སྗེར་སྣའི་དི་མ་ཡང་མྗེད་པའི་ཚེ་ཤྗེས་པར་འདོད་

ནས་སོང་བ་ལ་གྗེགས་བམ་སྟྗེར་བ་ལྟ་བུའོ། །འདི་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་འདི་ལྟ་བུ་སྦྱིན་པ་ནི་དགོས་པ་གསུམ་གང་རུང་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་

ཡིན་ན་མ་བྱིན་པ་ལ་དགོས་པ་ཕི་མ་གཉིས་ལྷག་པོ་ཡོད་ཀྱི། བྱིན་པ་ལ་ལྷག་པོ་མྗེད་

པའི་ཕིར་དང་། དགོས་པ་དང་པོ་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། འདི་ལྟར་རང་ལ་

སྗེར་སྣའི་དི་མ་མྗེད་པས་སྗེར་སྣའི་ཉོན་མོངས་བསལ་མི་དགོས་པ་དང་། མ་བྱིན་ན་

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་མང་དུ་མཐོང་ལ་བྱིན་ན་ཆྗེན་པོར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། མ་བྱིན་ན་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདྗེ་བའི་ཕིར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་བསྒྲུབས་

པས་སྗེམས་ཅན་འདི་དང་སྗེམས་ཅན་གཞན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱྗེད་ནུས་

ཀྱི༌བྱིན་ན་འདི་གཅིག་པུ་དགའ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བྱང་སར་དགོས་པ་ཆྗེ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཆུང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་ཤིང༌། སྤོད་འཇུག་ལས་ཀྱང༌། ཆུང་ངུའི་ཕིར་དུ་ཆྗེ་མི་

བཏང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པས་མ་བྱིན་ན་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་སྦྱིན་

པའི་ཚུལ་ནི། འདི་ཁྱོད་ལ་མི་སྦྱིན་ནོ་ཞྗེས་ཚིག་བརླང་པོས་བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་གི། 

ཐབས་མཁས་པས་བརའ་སྤད་ནས་གཏོང་བའོ། །ཐབས་མཁས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏྗེ། 

བྱང་སྗེམས་ཀྱིས་དང་པོ་ནས་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་ལ་ཡོ་བྱད་

ཐམས་ཅད་བསམ་པ་དག་པས་བསྔོས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་དགྗེ་སོང་གིས་མཁན་སོབ་ལ་

ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་བརགས་བྱས་ནས་བསྔོས་ཏྗེ་འཆང་བ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་

ལྟར་བསྔོས་པས་ཡོ་བྱད་བསགས་པ་ཡིན་ཀྱང་འཕགས་པའི་རིགས་ལ་གནས་པའི་

བྱང་སྗེམས་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འཕྗེལ་ལོ། །དྗེས་ཡོ་བྱད་དྗེ་

དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་རྣམས་ཀྱིས་བཅོལ་བ་དང་འད་བར་འཆང་

ངོ་། །གལ་ཏྗེ་སོང་བ་པོ་འོངས་ཤིང་ཡོ་བྱད་དྗེ་ཡང་དྗེ་ལ་སྦྱིན་པར་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་

ན། སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་ཀྱིས་སྗེམས་ཅན་ལ་མ་བཏང་བའི་ཡོ་བྱད་གང་ཡང་

མྗེད་དོ་སམ་དུ་བྱས་ནས་སྟྗེར་ལ། འོས་པ་མ་ཡིན་ན་ནི་རྣམ་བརགས་ཀྱིས་ཆོ་ག་

བཞིན་དུ་དྗེ་དག་ལ་བསྔོས་པ་ལ་བརྗེན་ནས། བཞིན་བཟང༌། འདི་ནི་གཞན་གི་ཡིན་

ཏྗེ། ཁྱྗེད་ལ་ངས་སྦྱིན་དུ་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་ཚིག་འཇམ་པོས་གོ་བར་བྱྗེད་དོ། །ཡང་ན་

གྗེགས་བམ་དྗེའི་རིན་ཉིས་འགྱུར་རམ་སུམ་འགྱུར་དུ་སྦྱིན་ཏྗེ། ཅི་ནས་ཀྱང་དྗེས་བྱང་

སྗེམས་ལ་འདི་སྗེད་པ་ཆྗེ་ནས་མི་སྦྱིན་པ་མ་ཡིན་གི། གྗེགས་བམ་འདི་སྦྱིན་པའི་

དབང་མྗེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངྗེས་སམ་དུ་འགྱུར་བ་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ་ཤྗེས་རབ་ཅན་གི་

སྦྱིན་པའོ།།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དངོས་པོའི་སྒོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། རང་གི་ཕ་མ་དང་སོག་ཆགས་དང་

བཅས་པའི་བཟའ་བཏུང་དང༌། བརའ་མ་སྤད་པ་དང་སྤད་ཀྱང་སྟྗེར་བ་ལ་མི་མོས་པའི་

བུ་དང་ཆུང་མ་དང་བན་ལ་སོགས་པ་དང་བུ་དང་ཆུང་མ་སྐིད་ལོབས་ཅན་གི་རིགས་

ཀྱི་མི་ལྟ་བུའོ། །འདི་བན་གི་དོན་དུ་མི་སྟྗེར་བ་ལ་གསུངས་ཀྱང་དངོས་པོ་གཙོ་ཆྗེ་

བར་སྣང་བས་དངོས་པོའི་ནང་དུ་བགྲངས་སོ། །བྱང་སའི་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་

བར་ནི། ཆོས་གོས་གསུམ་དང་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོ་བྱད་ལྷག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

རྗེས་སུ་གནང་བ་རྣམས་ལ་སྗེར་སྣའི་བསམ་པ་མྗེད་ཅིང་དགྗེ་བའི་ཕོགས་ལ་ཉྗེ་བར་

མཁོ་བ་ཡིན་ན་སོང་བ་ལ་མ་བྱིན་ཀྱང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཆོས་གོས་གསུམ་མ་གཏོགས་པ་ཡོ་བྱད་ལྷག་

པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལུས་ཀྱི་ལོངས་སྤོད་དང་བདྗེ་བ་ལ་རྗེག་པར་

གནས་པའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་འགྱུར་བ་དག་གལ་ཏྗེ་སོངས་མོ་པ་འདོད་པ་རྣམས་

ལ་སོ་སོར་བརགས་ཏྗེ་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་དོ། །གལ་ཏྗེ་དགྗེ་བའི་

ཕོགས་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་ཡིན་གི༌འདོད་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མ་ཡིན་པས་

སྦྱིན་པར་མི་བྱྗེད་ནའང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་སོ། །བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་སོ་སོར་ཐར་པ་ལས་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ། གལ་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཆོས་གོས་གསུམ་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟྗེ་སོང་བ་པོ་གཙོ་བོར་བྱྗེད་པར་གྱུར་ན། དྗེས་

འདོད་པ་ཆུང་བ་བསྟྗེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། ཆོས་གོས་གསུམ་བྱིན་

ན་ནི་བྱང་སྗེམས་རབ་བྱུང་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ།།

དགོས་པའི་སྒོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། རང་ངམ་གཞན་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དུ་སོང་བ་ལ་དུག་དང་མཚོན་དང་མྗེ་དང་ཆང་སྟྗེར་བ་དང་། ངན་འགྲོར་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་

གསོག་པའི་དགག་བྱ་དང་ལྡན་པའི་དགའ་ཞིང་རྗེད་མོ་རྗེ་བའི་དངོས་པོ་སོང་བ་ལ་

དྗེ་དག་སྦྱིན་པ་དང་། རྒྱ་དང་ས་མདའ་ལ་སོགས་པ་སྗེམས་ཅན་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་

དུ་སོབ་པ་དང་སོང་བ་ལ་དྗེ་དག་སོབ་པ་དང་སྦྱིན་པ་ལྟ་བུ་སྟྗེ། འདིས་ནི་སོག་ཆགས་

ཀྱི་ལུས་སོག་དང་ལོངས་སྤོད་ལ་གནོད་པ་བསྐལ་བའི་ཕིར་དུ་དྗེ་དག་གི་མན་ངག་

སོབ་པའང་མི་རུང་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྐམ་མམ་གཤྗེར་ལ་གནས་

པའི་སོག་ཆགས་ལ་གནོད་པ་བསྐལ་བའི་ཕིར་དུ་ས་ཕོགས་དང་ཆུ་སོང་བ་ལ་དྗེ་

དག་སྦྱིན་པ་དང་ཡུལ་མི་དྗེའམ་གཞན་ལ་གནོད་པ་བསྐལ་བའི་ཕིར་དུ་རྒྱལ་སིད་

སོང་བ་ལ་དྗེ་དག་སྦྱིན་པ་དང་མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སོང་བ་ལ་དྗེའི་དགྲ་སྟྗེར་བ་ལྟ་

བུའོ།།

ཕིའི་དངོས་པོ་གཏོང་བའི་ཚུལ་ནི། རྗེན་དྗེ་ལ་སྟོན་པས་མ་བཀག་པའི་དུས་དང་

གང་ཟག་དྗེ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་གཏོང་བ་དྗེ་མི་འོས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་དྗེ་དང་འཚམ་པ་

ཡིན་ན་སྟྗེར་དགོས་པ་དང༌། རྗེན་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལས་ལྡོག་པ་གྗེགས་བམ་ལ་

སྗེར་སྣ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་གྗེགས་བམ་གི་བྱ་བ་བྱས་མ་ཟིན་ཀྱང་སོང་བ་པོ་ཤྗེས་

འདོད་ཅན་ལ་སྦྱིན་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་དཔྗེ་གཉིས་པ་ཡོད་ན་དྗེ་སྟྗེར་དགོས་ལ་མྗེད་

ན་དཔྗེ་འབི་བའི་རིན་སྟྗེར་དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་མྗེད་ན་བདག་གིས་འདི་བྱིན་པས་ཚེ་

འདི་ལ་ལྐུགས་པར་གྱུར་ཀྱང་བ་ཡི། སྗེར་སྣ་དང་དུ་བང་བར་མི་བྱའོ་སམ་དུ་

བསམས་ལ་ངྗེས་པར་སྦྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལས་མ་གཏོགས་པ་

རྣམས་དང་རྒྱལ་པོ་བྱྗེད་པའི་ཚེ་གཞན་གི་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པ་བདག་པོ་དང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཁ་ཕྲལ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་ཡང་གྲོང་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་ཏྗེ་སོང་བ་ལ་སྦྱིན་

ནོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ངན་འགྲོའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བའི་དགའ་རྗེད་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་གཞན་

ལ་མི་གནོད་པའི་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་དང༌། སོག་ཆགས་ལ་མི་གནོད་ན་སོག་ཆགས་

གནས་པའི་སྐམ་དང་གཤྗེར་གི་ས་ཕོགས་དང་སོག་ཆགས་མྗེད་པའི་བཟའ་བཏུང་

རྣམས་སོང་བ་ལ་སྦྱིན་དགོས་ལ། རང་ངམ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་དུ་སོང་ན་དུག་

དང་མཚོན་དང་མྗེ་དང་ཆང་ཡང་སྦྱིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཟང་ཟིང་སྦྱིན་པའི་ཚེ་སོང་བ་པོ་

བཀྲྗེན་པ་དང་འབྱོར་པ་ཅན་གཉིས་བྱུང་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་དང་པོ་ནས་སོང་

བ་པོ་དྗེ་གཉིས་བྱུང་ན་གཉིས་ཀའི་འདོད་པ་རོགས་པར་ནུས་ན་ནི་གཉིས་ཀའི་འདོད་

པ་བསྐང་བར་བྱ་ལ། མ་ནུས་ན་ནི་བཀྲྗེན་པའི་འདོད་པ་རོགས་པར་བྱའོ་སམ་པ་སྔོན་

དུ་བཏང་ནས་བྱྗེད་པ་ཡིན་པས་གཉིས་ཀའི་འདོད་པ་སྐོང་མ་ནུས་པའི་ཚེ། བཞིན་

བཟང༌། ངས་ཡོ་བྱད་འདི་དང་པོ་ནས་བཀྲྗེན་པ་འདི་ལ་བསྔོས་ཟིན་པས་ཁྱོད་ངོ་

བཟོག་གོ་སམ་དུ་མ་སྗེམས་ཤིག་ཅྗེས་ཚིག་འཇམ་པོས་གོ་བར་བྱས་ནས་འབྱོར་པ་

དང་མི་ལྡན་པའི་འདོད་པ་རོགས་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་སྦྱིན་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་འདི་

དག་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སོམ་པ་བཟུང་བའི་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བར་

སྣང་བས་བིས་པ་སྟྗེ། དམིགས་བསལ་མྗེད་པ་རྣམས་ནི་བྱང་སའི་དགོངས་པ་བཞིན་

དུ་བཤད་པའོ།།

གཉིས་པ་གཏོང་བར་མ་ནུས་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། སོང་བ་པོས་བསངས་པའི་ཚེ་

སྗེར་སྣས་ནོན་ན་འདི་སམ་དུ། དངོས་པོ་འདི་དང་བདག་གདོན་མི་ཟ་བར་འབལ་ཏྗེ་

འདིས་ཀྱང་བདག་འདོར་བདག་གིས་ཀྱང་འདི་འདོར་རོ། །དྗེས་ན་འདི་བཏང་ལ་ཡིད་
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དགའ་བ་དང་སིང་པོ་བངས་ཏྗེ་འཆི་བའི་དུས་བྱའོ། །འདི་བཏང་ན་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་

ཚེ་ནོར་ལ་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་འགོད་པ་མྗེད་ལ་དགའ་ཞིང་རངས་པ་སྐྗེའོ་

སམ་དུ་བསམ་མོ། །དྗེ་ལྟར་བསམས་ཀྱང་གཏོང་མ་ནུས་ན། བདག་ནི་ད་དུང་མཐུ་

ཆུང་ཞིང་དགྗེ་ར་མ་སྨིན་ཏྗེ་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ལས་དང་པོ་པ་དང་མི་གཏོང་བའི་སྗེམས་ཀྱི་

དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པའི་ལྟ་བ་དང་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ལ་

གནས་པ་ལགས་ཀྱིས། སྐྗེས་བུ་དམ་པ་བཟོད་པར་མཛད་ཅིང་གདུང་བར་མི་མཛད་

དུ་གསོལ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་པ་རོགས་པར་འགྱུར་

བ་དྗེ་ལྟར་བདག་གིས་བགིའོ། །ཞྗེས་སོང་བ་པོ་ལ་གོ་བར་བྱ་བ་གསུམ་གིས་གོ་བར་

བྱ་བར་དག་ཤུལ་ཅན་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་སོ། །འདི་ནི་ཕན་ཚུན་དུ་མ་དད་

པའི་ཉྗེས་པ་གཞན་སང་བའི་ཕིར་ཡིན་གི། སྗེར་སྣའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

བྱང་སྗེམས་ལ་སྗེར་སྣ་སྨད་པར་བསབ་བཏུས་ལས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀྱང་འདི་

ལྟར་བྱས་ན་སྗེར་སྣས་ཆོས་ནོར་མི་སྟྗེར་བའི་ཕམ་པ་ཁྗེགས་པ་འདའོ། །ཕར་ཕིན་

བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང༌། ཇི་སྟྗེ་སོང་བ་མངོན་དུ་འོངས་གྱུར་ཀྱང༌། །ཤིན་ཏུ་མཐུ་ཆུང་

སྦྱིན་པར་མ་ནུས་ན། །ཅི་ནས་སོང་བ་དམའ་བབ་མ་གྱུར་པར། །འཇམ་པའི་ཚིག་

གིས་དྗེ་ཡི་ཡིད་ཀྱང་བཞོ། །ཕིན་ཆད་སོང་བ་དྲུང་དུ་འོངས་གྱུར་ན། །ཅི་ནས་ཡི་ཆད་

དམའ་བར་མི་འགྱུར་བར། །འཇུངས་པའི་སྐོན་རྣམས་རྣམ་པར་བསལ་བར་བྱ། །སྗེད་

པ་ཡོངས་སུ་སང་ཕིར་ནན་ཏན་བྱ། །ཞྗེས་སོ།།

སྦྱིན་པའི་གྗེགས་ཀྱི་གཉྗེན་པོ་བསྟྗེན་པ་ལ། གྗེགས་ནི་བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བ་

ལྟར་བཞི་སྟྗེ། མ་གོམས་པ་དང༌། རྒུད་པ་དང༌།ཆགས་པ་དང༌། འབས་བུ་མ་མཐོང་
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བའོ། །དྗེ་ལ་དང་པོ་ནི། སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་རས་ཡོད་བཞིན་དུ་སོང་བ་པོ་ལ་སྦྱིན་མི་

འདོད་པ་སྟྗེ། དྗེའི་གཉྗེན་པོར་ནི། ཉྗེས་པ་འདི་ནི་བདག་སྔོན་སྦྱིན་པ་ལ་གོམས་པར་

མ་བྱས་པས་ལན་པར་ངྗེས་སོ་སམ་དུ་མྱུར་བར་རིག་པར་བྱས་ནས། ད་ཡང་སྦྱིན་

པ་མ་བཏང་ན་སྐྗེ་བ་ཕི་མ་ལའང་སྦྱིན་པ་ལ་མི་དགའ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་སོ་སོར་

བརགས་ཏྗེ་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་ཀྱི། མ་གོམས་པའི་ཉྗེས་པའི་དབང་དུ་མི་གཏོང་

བའོ། །གཉིས་པ་ནི། ལོངས་སྤོད་ཧ་ཅང་ཆུངས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་གཏོང་བའི་སྗེམས་

མི་སྐྗེ་བ་སྟྗེ། དྗེའི་གཉྗེན་པོར་ནི། འདི་སམ་དུ་བདག་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚེ་ཕ་

རོལ་ལ་ཕན་མ་བཏགས་པར་སྔོན་གི་ལས་སམ་གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པས་བཀྲྗེས་

སྐོམ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་དཀའ་བ་མང་པོ་མོང་ན། གལ་ཏྗེ་གཞན་ལ་

ཕན་བཏགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་བྱུང་བའི་ཚེ་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་དྗེས་བདག་འཆི་ཡང་

བདག་ལ་ནི་སྦྱིན་པ་ཁོ་ན་ལྗེགས་ཀྱི་སོང་བ་པོ་ཕིར་བཟོག་པ་ནི་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

ལོངས་སྤོད་དྗེ་མྗེད་ཀྱང་སྔོ་རྔད་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཙམ་གིས་འཚོའོ་སམ་དུ་བསམས་

ནས། ཕོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་དང་དུ་བངས་ཏྗེ་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། 

སྦྱིན་བྱའི་རས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཆགས་ནས་སོང་བ་ལ་

གཏོང་བའི་སྗེམས་མི་སྐྗེ་བ་སྟྗེ། དྗེའི་གཉྗེན་པོར་ནི། ཆགས་པའི་ཉྗེས་པ་དྗེ་མྱུར་བར་

རིག་པར་བྱས་ནས་བདག་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདྗེའོ་སམ་དུ་འདུ་ཤྗེས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

འཛིན་པ་འདི་ནི་ཕི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་ཤྗེས་ནས་དྗེ་སངས་

ཏྗེ་དངོས་པོ་དྗེ་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་པའོ། །བཞི་པ་ནི། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལ་བརྗེན་ནས་

རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་མ་མཐོང་བར་ལོངས་སྤོད་ཆྗེན་པོའི་ཕན་
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ཡོན་ལ་བལྟས་ནས་གཏོང་བའི་སྗེམས་སྐྗེ་བ་སྟྗེ། དྗེའི་གཉྗེན་པོར་ནི། ཉྗེས་པ་དྗེ་མྱུར་

བར་རིག་པར་བྱས་ནས་སྤིར་འདུ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེ་ནས་འཇིག་པ་

དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལོངས་སྤོད་འཇིག་ཅིང་འབལ་བར་བལྟས་ནས་སྦྱིན་པ་གང་

གཏོང་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱྗེད་པའོ། །ལོངས་སྤོད་

ལ་སོགས་པའི་རྣམ་སྨིན་ཙམ་ལ་བལྟ་བ་ནི། རིན་གི་ཕིར་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཕངས་

པ་མྗེད་པར་གཞན་ལ་གཏོང་བའི་ཚོང་པ་ལ་ཁྗེ་ཙམ་ཐོབ་ཀྱི་བསོད་ནམས་མི་འཐོབ་

པ་བཞིན་དུ། ལོངས་སྤོད་ཆྗེན་པོ་ཐོབ་ཀྱི་ཐར་པ་ནི་མི་འཐོབ་སྟྗེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། 

འདིར་བྱིན་པ་ཡི་སྦྱིན་པ་ལ། །འབས་བུ་ཆྗེན་པོ་འབྱུང་འགྱུར་ཞྗེས། །ལྗེན་དང་

ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་ནི། །ཚོང་སོགས་བཞིན་དུ་སྨད་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ།།

གཉིས་པ་བསམ་པ་ཙམ་གི་སྦྱིན་པ་ནི། དབྗེན་པར་སོང་སྟྗེ་ཡིད་ནང་དུ་བསྡུས་

ནས་བསམ་པ་དག་ཅིང་སིང་ཐག་པ་ནས་དང་བས་སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་

པ་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་རོག་པས་སྤྲུལ་ནས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱིན་པར་

མོས་པ་བྱྗེད་པའོ། །དྗེས་ཚེགས་ཆུང་ངུས་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འཕྗེལ་བ་

དང་། དྗེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཤྗེས་རབ་ཅན་གི་སྦྱིན་པར་བྱང༌ས་ལས་

གསུངས་སོ། །འབྱོར་པ༌དང་མི་ལྡན་པས་འདི་བྱ་བར་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་

གསུངས་ཀྱང༌འབྱོར་ལྡན་གིས་ཀྱང་བྱར་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ལོངས་སྤོད་མྗེད་

པའི་ཚེ་སྦྱིན་པ་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་པའི་ཤྗེས་རབ་ཅན་གི་སྦྱིན་པ་རྣམས་ནི། ལྷག་བསམ་

རྣམ་པར་དག་པའི་ས་ས་དང་པོ་མ༌ཐོབ་བར་དུ་ཡིན་གི། ས་དྗེ་ཐོབ་ནས་ནི་ལོངས་

སྤོད་ཀྱིས་ཕོངས་པ་མི་སིད་དྗེ། བྱང་ས་ལས། དྗེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཇི་སིད་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ལོངས་སྤོད་དྗེ་དག་མྗེད་དྗེ། མི་

བདོག་བཞིན་དུ་ཤྗེས་རབ་ཅན་གི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུས་ངན་སོང་ལས་ཡང་དག་པར་

འདས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དྗེ་ལྟ་བུར་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལོངས་སྤོད་ཟད་མི་

ཤྗེས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་སོ།།

བཞི་པ་དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སོམ་པ་བཟུང་ནས་ས་མཐོན་

པོའི་སྦྱིན་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་རྣམས་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོང་བ་དང་། སྔར་

བཤད་པ་ལྟ་བུའི་སྦྱིན་གཏོང་ལ་ད་ལྟ་ནས་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་གནང་བཀག་ཤྗེས་

པར་བྱས་ནས་སོབ་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་དགྗེ་ར་ལ་སྗེར་

སྣའི་གཉྗེན་པོ་བསྟྗེན་ཞིང་གཏོང་བའི་བོ་ཇྗེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་ལ་འབད་པར་བྱས་

ནས་དྗེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལ་དགའ་བ་བསྒོམ་པ་དང་། བོ་དྗེ་ལྟར་མ་སྦྱངས་པ་ལ་

ཡིད་གདུང་བ་བསྐྗེད་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་

པར་བྱྗེད་ནུས་ཀྱི། དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་དོར་ནས་བཞག་ན་ནི་ཚེ་འདིར་ཡང་ཉྗེས་པ་

ཤིན་ཏུ་ལི་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་གོས་པར་འགྱུར་ལ། ཚེ་རབས་གཞན་དུའང་

འཇུག་སིང་མི་འདོད་པས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་

དཀའ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། སྦྱིན་པ་དྗེ་

འདའི་ར་བ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །དྗེ་འདའི་སྦྱིན་པ་གཏོང་འདོད་དྗེ་མི་བཏང༌། །འཇིག་

རྗེན་ནང་ན་གཏོང་འདོད་སྗེམས་ལྡན་པ། །གཏོང་བའི་ནང་ན་མཆོག་ཅྗེས་རྒྱལ་བས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གསུངས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤོད་པའི་རྗེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་རྗེས་སུ་དན་

ཅིང་བསྒོམ་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་ཞིང་སྨོན་ལམ་འདྗེབས་པ་ནི་གཏོང་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ར་བ་དང་གཏོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་འབད་པར་བྱ་སྟྗེ། 

འདི་ནི་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་དོན་བསྡུས་པའི་གནད་དམ་པའོ།།

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་ལ་བསབ་ཚུལ།

གཉིས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཕར་ཕིན་ལ་ལྔ། ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ངོ་བོ། དྗེ་བསྒོམ་པ་

ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ། དྗེ་དག་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་

བྱ་བ། དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་ལ་གནོད་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་

ལས་ཡིད་ཕིར་ལོག་པའི་སོང་སྗེམས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པས། སྗེམས་དྗེའི་

གོམས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་ཏུ་སྗེམས་ཅན་གནོད་འཚེ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བ་ལ་

བཀོད་པའི་སྒོ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཕར་ཕིན་རོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་

མ་ཡིན་ན་ད་དུང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་གནོད་འཚེ་དང་མ་བལ་བས་སྔར་བྱོན་པའི་

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཕར་ཕིན་མ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་

དྗེ་དག་ཀྱང་གནོད་འཚེ་དང་བལ་བའི་ཕོགས་སུ་བཀྲི་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེས་ན་ཕི་རོལ་ཏུ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནོད་འཚེ་དང་བལ་ལམ་མ་བལ་

ཡང་བ་ཡི། རང་གི་རྒྱུད་སྟྗེང་དུ་དྗེ་དག་ལ་གནོད་པ་ལས་ལྡོག་པའི་སོང་སྗེམས་

གོམས་པར་བྱྗེད་པ་ཉིད་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཉམས་ལྗེན་ཡིན་ཏྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། ཉ་

ལ་སོགས་པ་གང་ཞིག་ཏུ། །དྗེ་དག་གསོད་མི་འགྱུར་བར་བསྐྲད། །སོང་བའི་སྗེམས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ནི་ཐོབ་པ་ལས། །ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕིན་པར་བཤད། །ཅྗེས་སོ། །ཚུལ་ཁིམས་ལ་

གསུམ་དུ་ཡོད་མོད་ཀྱི་འདིར་གཙོ་བོ་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་

སོང་བའི་སྗེམས་སུ་བཤད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ཀུན་སོང་དང་བཅས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། 

མི་དགྗེ་བཅུ་སོང་བའི་སོང་བ་བཅུ་ཡིན་ལ། རང་གི་ངོ་བོའི་དབང་དུ་བྱས་ན། མི་དགྗེ་

བ་བདུན་སོང་བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་གི་སོང་བ་བདུན་ཡིན་ཏྗེ། འཇུག་

འགྲྗེལ་ལས། དྗེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་དང་དུ་མི་ལྗེན་པའི་ཕིར་དང་སིག་པ་མི་འབྱུང་བའི་

ཕིར་སྗེམས་ལ་ཡིད་གཅགས་པའི་མྗེ་ཞི་བས་བསིལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རམ་བདྗེ་བའི་

རྒྱུ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དམ་པ་དག་གིས་བསྟྗེན་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་ཚུལ་

ཁིམས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་སོང་བ་བདུན་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནོ། །ཆོས་གསུམ་པོ་མ་ཆགས་

པ་དང་ཞྗེ་སང་མྗེད་པ་དང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་དྗེ་དག་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱྗེད་པ་

ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིར་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱྗེད་པ་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་དབང་

དུ་བྱས་ནས་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་རྣམ་པར་བཤད་དོ། །ཞྗེས་སོ།།

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པར་ཁས་བངས་པ་

དྗེས་ནི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་རྒྱན་

དང་ལྡན་པར་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་ཡིན་པས་དྗེའི་དོན་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། དྗེ་

ཡང་སྔོན་དུ་རང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྟོབས་བསྐྗེད་དགོས་ཏྗེ། རང་

གི་ཚུལ་ཁིམས་མ་དག་པ་དང་ཉམས་ན་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བས། གཞན་གི་དོན་ལྟ་ཞོག་

རང་གི་དོན་ཡང་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་གཞན་གི་དོན་ལ་བརོན་པས་ནི་

ཚུལ་ཁིམས་ལ་གཅྗེས་སྤས་བྱ་བ་ལ་ལྷོད་པར་མི་བྱ་བར་བསྲུང་སོམ་ལ་ཤིན་ཏུ་



  465  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གྲིམས་དགོས་ཏྗེ། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ཁིམས་

རྒྱན་ལྡན་པར། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་དོན་གང་བརོན་པས། །རང་གི་ཚུལ་

ཁིམས་ཐོག་མར་ཡོངས་སུ་སྦྱང༌། །ཚུལ་ཁིམས་དག་པའི་མཐུ་ཡི་སྟོབས་ཀྱང་

བསྐྗེད། །ཅྗེས་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པས་རང་དོན་མི་ནུས་ན། །གཞན་དོན་ཚུལ་

ལ་མཐུ་ཡོད་ག་ལས་འོང༌། །དྗེ་ཕིར་གཞན་དོན་ལྗེགས་པར་བརོན་པ་ཡིས། །འདི་ལ་

རིམ་གྲོ་གོད་པར་རིགས་པ་མིན། །ཞྗེས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་དག་པའང་འཇུག་ལྡོག་གི་གནས་རྣམས་ཇི་ལྟར་

བཅས་པ་ལྟར་ལག་ཏུ་ལྗེན་པ་ལ་རག་ལས་ལ། དྗེ་ཡང་བསྲུང་བར་འདོད་པའི་བོ་

ཤུགས་དག་ཅིང་བརན་པའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་པས། མ་བསྲུངས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་དང་

བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡོན་རིང་དུ་བསྒོམས་པའི་སྒོ་ནས་བསྲུང་འདོད་བསྐྗེད་པར་

བྱའོ། །དང་པོ་ནི། དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེ་བས་མི་བཟད་འཇིགས་པ་མཐོང་བྱ་ཞིང༌། །སང་

འོས་ཆུང་ཡང་རྣམ་པར་སང་བར་གིས། །ཞྗེས་པ་ལྟར། ཉྗེས་དམིགས་ཀྱིས་འཇིགས་

ནས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆུང་ངུའང་འབད་པས་སོང་བ་སྟྗེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཀྱི་རགས་ཤོས་མི་དགྗེ་བཅུའི་ཉྗེས་དམིགས་རྣམས་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་

བསམ་མོ། །ཕན་ཡོན་ནི། སྔར་ཡང་བཤད་ཅིང༌། དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོས་གསུངས་པ་

ནི། དྗེ་ཉིད་ལས། ལྷ་རས་དགའ་རྒྱུ་མི་ཡི་ལོངས་སྤོད་དང༌། །བདྗེ་མཆོག་རོ་མཆོག་

ལྷ་ཡི་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཚུལ་ཁིམས་རྒྱུས་བྱུང་ཅི་ཞིག་ངོ་མཚར་ཆྗེ། །སངས་རྒྱས་

ཆོས་རྣམས་དྗེ་ལས་བྱུང་བ་ལྟོས། །ཞྗེས་དང༌། གཞན་ཡང་འདི་ལ་བརྗེན་ནས་རྒྱུད་

གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འགྲོ་བ་དང་། སིང་རྗེའི་ངང་ཅན་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རྣམས་དང་བསབ་པ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཉྗེས་སྤོད་ཀྱི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་

སངས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཙང་མ་འཐོབ་པ་དང༌། རྒྱན་གཞན་ནི་ཧ་ཅང་གཞོན་པ་དང་ཧ་

ཅང་རན་པ་ལ་བཏགས་ན་འཕས་ཀྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བས་མི་མཛེས་ཀྱང༌། ཚུལ་

ཁིམས་ཀྱི་རྒྱན་ནི་རན་གཞོན་བར་མ་སུ་ལ་ལྡན་ཡང་ཐམས་ཅད་དགའ་བ་བསྐྗེད་

པས་རྒྱན་གི་མཆོག་དང༌། དི་བཟང་པོ་གཞན་ནི་རི་ཕོགས་སུ་འགྲོ་ཡང་རི་ཕོགས་

མ་ཡིན་པར་མི་འགྲོ་བས་ཕོགས་རྗེ་བ་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་གྲགས་པའི་དི་ནི་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་དང༌། ཚ་གདུང་སྗེལ་བའི་ཙནྡན་ལ་སོགས་པའི་ལྡྗེ་

གུའི་བྱུག་པ་ནི་རབ་བྱུང་ལ་འགལ་ཡང༌། ཉོན་མོངས་པའི་ཚ་གདུང་སྐོབ་པའི་བྱུག་

པ་ནི་རབ་བྱུང་ལ་མི་འགལ་ཞིང་མཐུན་པ་དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རགས་ཙམ་ལྡན་

པར་འད་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ནོར་དང་ལྡན་པ་ནི་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་

འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། ཚུལ་ཁིམས་དྗེ་ནི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པའི་ལམ། །སིང་རྗེའི་ངང་

ཅན་རྣམས་དང་མཉམ་པར་བསྒྲུབ། །ཡྗེ་ཤྗེས་གཙང་མ་ཕུལ་གི་རང་བཞིན་ཏྗེ། །སྐོན་

བལ་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བའི་མཆོག་ཅྗེས་བྱ། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཡིད་འོང་དི་བསུང་

སྟྗེ། །རབ་ཏུ་བྱུང་དང་མི་འགལ་བྱུག་པ་ཡིན། །ཆ་ལུགས་མཐུན་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་

ལྡན་གྱུར་ན། །མི་ཡི་ནང་ན་དྗེ་ནི་འཕགས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌།

གཞན་ཡང་གཅམ་གསག་གི་ཚིག་མ་བརོད་ཅིང་འབད་རོལ་གིས་ཚེགས་ཀྱིས་

མ་བསྒྲུབས་ཀྱང་ཉྗེ་བར་མཁོ་བའི་ལོངས་སྤོད་ངང་གིས་འདུ་བ་དང་། དག་པོའི་ལས་

ཀྱིས་བསིགས་པ་མྗེད་ཀྱང་སྐྗེ་བོ་ཀུན་འདུད་པ་དང་། རང་གི་གཉྗེན་ལ་སོགས་པའི་

རིགས་སུ་སྨོས་སུ་མྗེད་པ་དང༌། སྔར་ཕན་མ་བཏགས་པ་དང་ངོ་མི་ཤྗེས་པའི་སྐྗེ་བོ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རྣམས་ཀྱང་ངང་གིས་བྱམས་པ་དང་། རྐང་པའི་རྗེས་ཀྱི་ས་རྡུལ་ཡང་ལྷ་དང་མི་

རྣམས་ཀྱི་སྤི་བོས་གཏུག་ཅིང་ཐོབ་པ་རྣམས་མཆོད་པའི་ཞིང་དུ་འཁྱྗེར་བར་བྱྗེད་པའི་

ཕན་ཡོན་རྣམས་ཀྱང་ཚུལ་ཁིམས་ལས་འབྱུང་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། ཚིག་ཏུ་མ་བརོད་

ཚེགས་སུ་མ་གྱུར་ཀྱང༌། །ཉམས་སུ་མཁོ་བའི་ལོངས་སྤོད་རིམ་གྲོ་འདུ། །བསིགས་

པ་མྗེད་པར་འཇིག་རྗེན་ཀུན་འདུད་དྗེ། །ཚེགས་མྗེད་མ་བསྒྲུབས་དབང་ཕྱུག་འཐོབ་

པར་འགྱུར། །བརོད་དུ་མ་འོས་རིགས་སུ་འབྱུང་བ་དང༌། །ཕན་ཞིང་དབྗེན་པ་གང་

ཡང་མ་བྱས་ཤིང༌། །སྔོན་ཆད་མི་བཤྗེས་སྐྗེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་

པའི་སྐྗེ་བོ་དྗེ་ལ་འདུད། །རྐང་པས་བཀྲ་ཤིས་གྱུར་པའི་རྡུལ་དག་ཀྱང༌། །སྤི་གཙུག་

དམ་པས་བངས་ཤིང་ལྷ་དང་མི། །ཕག་འཚལ་མགོས་གཏུགས་ཐོབ་པ་ཀུན་ཏུ་

འཁྱྗེར། །དྗེ་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་རིགས་མཆོག་ཡིན། །ཞྗེས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་དང་ཉྗེས་དམིགས་ལྗེགས་པར་བསམས་པའི་མཁས་པས། དྗེ་

ཉིད་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་བསྲུང་འོས་ཚུལ་ཁིམས་དག །རང་གི་བདྗེ་ལ་

བརྐམ་པས་དལ་མི་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། རང་དབང་གྱུར་པས་ཉམས་སུ་བདྗེ་བ་

དང༌། །མཁས་པས་བསྔགས་པའི་རྒྱན་ལྡན་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས། །བསབ་པའི་

གནས་རྣམས་ཚང་བར་ཡོངས་རོགས་པས། །ཀུན་རོགས་བསྗེམས་མྗེད་ཚུལ་

ཁིམས་ཡང་དག་བསྟྗེན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྲུང་དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་རང་ངན་

སོང་གིས་འཇིགས་པ་ཙམ་དང་ལྷ་དང་མིའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཙམ་ལ་སྨོན་པ་

བསལ་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚུལ་ཁིམས་ལ་དགོད་པའི་ཕིར་དུ་བསྲུང་བར་

བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། གང་ཞིག་འཇིག་རྗེན་དཔག་ཡས་སྗེམས་ཅན་དག །མཐའ་དག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཚུལ་ཁིམས་དག་ལ་དགོད་མོས་ཤིང༌། །འཇིག་རྗེན་ཕན་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་སྟྗེན་བྱྗེད་

པ། །དྗེ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕིན་པར་གསུངས། །དྗེ་བས་ངན་སོང་འཇིགས་དང་

རྒྱལ་སིད་དང༌། །མཐོ་རིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་སྨོན་བསལ་ཏྗེ། །ཚུལ་ཁིམས་དི་

མྗེད་ཡང་དག་བསྲུང་བྱ་ཞིང༌། །འཇིག་རྗེན་དོན་ལ་བརོན་པས་ཚུལ་ཁིམས་

བསྟྗེན། །ཞྗེས་སོ།།

གསུམ་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་དབྱྗེ་བ་ནི་གསུམ་སྟྗེ། སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། 

དགྗེ་བའི་ཆོས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་དོན་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་སོ། །དྗེ་ལ་དང་པོ་ནི། བྱང་སར་སོ་སོར་ཐར་པ་རིས་བདུན་ལ་གསུངས་པས་

སོ་ཐར་གི་སོམ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ན་ནི། ཁྱིམ་

པའམ་རབ་བྱུང་གི་ཕོགས་ཀྱི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་དངོས་དང་དྗེ་དག་དང་ཐུན་མོང་

བའི་སོང་སོམ་ནི་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ལ། སོ་ཐར་གི་སོམ་པའི་རྗེན་དུ་མི་རུང་

བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་ལྡན་ཡིན་ན་སོ་ཐར་དང་ཐུན་མོང་བའི་རང་བཞིན་

གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཅི་རིགས་པར་སོང་བའི་སོང་སོམ་ནི་

སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སོ། །དགྗེ་བ་ཆོས་སྡུད་ནི། ཕིན་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་དགྗེ་བ་

ལ་དམིགས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྗེས་པ་བསྐྗེད་ཅིང་སྐྗེས་ཟིན་མི་ཉམས་པ་དང་གོང་

ནས་གོང་དུ་སྗེལ་བར་བྱྗེད་པའོ། །སྗེམས་ཅན་དོན་བྱྗེད་ནི། སྗེམས་ཅན་རྣམ་པ་བཅུ་

གཅིག་གི་དོན་ལ་དམིགས་ནས་དྗེ་དག་གི་འདི་དང་ཕི་མའི་དོན་རྣམས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

མྗེད་པར་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བསྒྲུབ་པ་སྟྗེ། འདི་རྣམས་རྒྱས་པར་ཚུལ་ཁིམས་

ལྗེའུའི་རྣམ་བཤད་དུ་བདག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས་དྗེ་ངྗེས་པར་ཡང་དང་ཡང་
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དུ་བལྟ་དགོས་སོ། །དྗེས་ན་སོ་སོར་ཐར་པའི་བཅས་པ་རྣམས་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སོམ་ལྡན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསབ་བྱའི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པས། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་བསབ་བྱ་ལས་ཟུར་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་ནང་

ནས་ཀྱང་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སོ་ཐར་གི་བཅས་པ་དངོས་སམ་དྗེ་དང་ཐུན་མོང་བ་

ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱྗེད་པ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལའང་ཐོག་མར་གལ་ཆྗེ་བས་དྗེ་

ཉིད་ལ་བསབ་པར་བྱ་སྟྗེ། བྱང་སའི་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་

རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དྗེ་དག་ལས་འདི་ལྟ་སྟྗེ། སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་འདི་ནི་སྡུད་པར་

བྱྗེད་པ་དང་འབྱོར་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་བསམས་ཤིང་བསྲུངས་ན་དྗེ་ལས་གཞན་

པ་དག་ཀྱང་བསམ་ཞིང་བསྲུང་བར་འགྱུར་ལ། དྗེ་མ་བསམས་ཤིང་མ་བསྲུངས་ན་དྗེ་

ལས་གཞན་པ་དག་ཀྱང་མི་བསམ་ཞིང་མི་བསྲུང་བར་འགྱུར་བས། དྗེའི་ཕིར་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ན་སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་པ་

ཡིན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་སོ་སོར་ཐར་པའི་

སོམ་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་བཟུང་ནས་དྗེའི་འཇུག་ལྡོག་གི་བཅས་པ་རྣམས་

དོར་ཏྗེ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་བྱ་གཞན་ཞིག་ལ་སོབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྐད་ཟྗེར་

བ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་བསབ་པའི་གནད་མ་ཟིན་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཕི་མ་གཉིས་ཀྱི་གཞི་དང་གནས་སུ་ལན་དུ་

མར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡང་། རང་བཞིན་གི་

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་སོང་བ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ཉྗེས་དམིགས་ཆྗེ་

བའི་གནད་རྣམས་བསྡུས་པ་ནི། ཐྗེག་པ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ་གསུངས་པའི་མི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དགྗེ་བཅུ་སོང་ཡིན་པས་དྗེ་དག་ལ་ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་མི་རྒྱུ་བའི་སྒོ་ནས་སྒོ་གསུམ་

ཡང་དག་པར་སོམ་དགོས་ཏྗེ། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། མཐོ་རིས་ཐར་པའི་བདྗེ་

ལམ་གྱུར་པ་སྟྗེ། །ལས་ལམ་བཅུ་པོ་འདི་ལས་ཉམས་མི་བྱ། །འདི་ལ་གནས་པས་

འགྲོ་ལ་ཕན་བསམས་པའི། །བསམ་པའི་ཁྱད་པར་འབས་བུ་ཡོད་པར་འགྱུར། །ངག་

ལུས་ཡིད་རྣམས་ཡང་དག་བསམ་བྱ་བ། །མདོར་བསྡུས་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ཞྗེས་རྒྱལ་

བས་གསུངས། །ཚུལ་ཁིམས་མ་ལུས་འདུ་བའི་གཞི་ཡིན་པས། །དྗེ་ཕིར་འདི་དག་

རྣམ་པར་སྤད་པར་གིས། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པས་ཀྱང༌། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཕར་ཕིན་གི་སྐབས་སུ་མི་དགྗེ་བཅུ་སོང་ལ་བཤད་ལ། ས་བཅུ་པ་ལ་

སོགས་པའི་མདོ་སྗེ་དུ་མར་ཡང་དྗེ་ལྟར་འབྱུང་བས། ཐོག་མར་འདི་ལ་སྔར་ལྟར་སོམ་

སྗེམས་སྦྱངས་ན་ཚུལ་ཁིམས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ། །དྗེ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ནི། དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དང་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་

པ་སྟྗེ། ཕར་ཕིན་དྲུག་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་རང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་ནས་གཞན་

ཚུལ་ཁིམས་ལ་འགོད་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་སྔར་

བཞིན་ནོ།།

ལྔ་པ་དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྤོད་པའི་རྗེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་མི་ཉམས་

ཤིང་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་གཏོང་བ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ར་

བ་ཡིན་ཅིང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་ལས་ལྡོག་པའི་ཡང་མཆོག་ཡིན་ལ། 

ས་མཐོན་པོའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཉམས་ལྗེན་རྣམས་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོང་

བ་དང་། ལས་དང་པོ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལས་བརམས་པའི་འཇུག་ལྡོག་གི་གནས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རྣམས་ལ་བསམ་པ་ཐག་པས་ད་ལྟ་ནས་སོབ་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་མི་དགྗེ་བཅུ་ལ་

སོགས་པའི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གང་ཤྗེས་པ་ལ་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་

བཞིན་སོམ་སྗེམས་མང་དུ་བཏང་ཞིང༌། དྗེ་དག་གི་ནང་ནས་ཀྱང་སོམ་པ་གང་ཁས་

བངས་པའི་ར་ལྟུང་རྣམས་ལ་སོམ་སྗེམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གཏོང་བ་ལ་འབད་པར་

བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་བྱྗེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུས་སྐྗེ་བ་གཞན་དུའང་ཚེགས་

ཆུང་ངུ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་རྣམས་རོགས་

པར་བྱྗེད་ནུས་ཀྱི། ད་ལྟ་དྗེ་རྣམས་ཡལ་བར་དོར་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་ལི་བའི་ཉྗེས་ལྟུང་གིས་

རྒྱུན་དུ་གོས་པར་འགྱུར་ཞིང་། སྐྗེ་བ་དུ་མར་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་

ལ་སོབ་མི་ནུས་པར་འགྱུར་བས་ད་ལྟ་ནས་འབད་པར་བྱའོ།།

བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་བསབ་ཚུལ།

བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་ལྔ། བཟོད་པའི་ངོ་བོ། དྗེ་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་

ཐབས། བཟོད་པའི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ། དྗེ་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། དྗེ་དག་གི་དོན་

བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་གནོད་པ་བྱྗེད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་པ་དང༌། རང་གི་རྒྱུད་ལ་

སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལ་དང་དུ་ལྗེན་པ་དང༌། ཆོས་ལ་ངྗེས་པར་སྗེམས་པ་ལ་མོས་པ་

ཤིན་ཏུ་གནས་པའོ། །དྗེ་དག་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀྱང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་

ཞྗེ་སང་དང༌། གཉིས་པ་ནི་ཞྗེ་སང་དང་ཞུམ་ནས་སོ་ཤི་བ་དང༌། གསུམ་པ་ནི་མ་མོས་

ཤིང་མི་འདོད་པའོ། །དྗེ་ལ་བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་པ་ནི། རང་གི་ཁོ་བ་ལ་

སོགས་པ་འགོག་པའི་སྗེམས་ཀྱི་གོམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་བསྲུན་པ་དང་བལ་བ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་ཏྗེ། བསྒྲུབ་པར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། རང་གི་སྗེམས་བཏུལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་དགོས་པ་འགྲུབ་པའི་

ཕིར་ཏྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། སྗེམས་ཅན་མི་བསྲུན་ནམ་མཁའ་བཞིན། །དྗེ་དག་

གཞོམ་གིས་ཡོངས་མི་ལང༌། །ཁོ་བའི་སྗེམས་འདི་གཅིག་བཅོམ་ན། །དགྲ་དྗེ་ཐམས་

ཅད་ཆོམས་དང་འད། །ས་སྟྗེང་འདི་དག་ཀོས་གཡོག་ཏུ། །དྗེ་སྗེད་ཀོ་བས་ག་ལ་

ལང་། །ལྷམ་མཐིལ་ཙམ་གི་ཀོ་བས་ནི། །ས་སྟྗེང་ཐམས་ཅད་གཡོགས་དང་འད། །དྗེ་

བཞིན་ཕི་རོལ་དངོས་པོ་ཡང༌། །བདག་གིས་ཕིར་བཟོག་མི་ལང་གིས། །བདག་གི་

སྗེམས་འདི་ཕིར་བཟོག་བྱའི། །གཞན་རྣམས་བཟོག་གོ་ཅི་ཞིག་དགོས། །ཞྗེས་སོ།།

གཉིས་པ་དྗེ་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ནི། སྒོ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་རྗེ་ཞིག་

བཟོད་པའི་ཕན་ཡོན་དང་མི་བཟོད་པའི་ཉྗེས་དམིགས་བསྒོམ་པ་བཤད་པར་བྱའོ། །དྗེ་

ལ་ཕན་ཡོན་ནི། བྱང་ས་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་བཟོད་པ་ལ་

ཕན་ཡོན་དུ་བལྟ་བ་ཡིན་ཏྗེ། གང་ཟག་བཟོད་པ་ཅན་ནི་ཕི་མ་ལ་དགྲ་མང་བར་མི་

འགྱུར་བ་དང་འབྱྗེ་བ་མང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། བདྗེ་བ་དང་ཡིད་བདྗེ་བ་མང་བར་

འགྱུར་བ་དང་། འགོད་པ་མྗེད་པར་འཆི་བའི་དུས་བྱྗེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལུས་

ཞིག་ནས་ཀྱང་བདྗེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྗེན་དུ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྗེ་བར་

འགྱུར་རོ་སམ་སྟྗེ། དྗེ་དྗེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་དུ་བལྟ་བས་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བཟོད་ཅིང་། 

གཞན་ཡང་བཟོད་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་ལ། བཟོད་པའི་བསྔགས་པའང་

བརོད་ཅིང་གང་ཟག་བཟོད་པ་ཅན་མཐོང་ན་ཡིད་དགའ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་དང༌། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང༌། གཞན་དོན་འདོར་

བའི་ཡིད་དང་ལྡན་པ་ལ། །ཚུལ་གི་དམ་པ་བཟོད་པ་ཡིན་ཞྗེས་གསུངས། །འཇིག་རྗེན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ལྗེགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དག །ཁོ་བའི་སྐོན་ལ་བཟོད་པས་ཡོངས་སུ་

སྐོབ། །མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱན་གི་དམ་པ་སྟྗེ། །དཀའ་ཐུབ་ཚུལ་འཆང་རྣམས་ལ་

སྟོབས་ཀྱི་ཕུལ། །གནོད་སྗེམས་འབོག་གི་མྗེ་ལ་ཆུ་ཡི་རྒྱུན། །འདི་དང་གཞན་ལ་

གནོད་དགུ་བཟོད་པས་སྗེལ། །སྐྗེ་བོ་མཆོག་གི་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་ལ། །མི་བསྲུན་སྐྗེ་

བོའི ་ཚིག་གི་མདའ་རྡུགས་པས། །དྗེ་དག་བསྟོད་པའི་མྗེ་ཏོག་བཟང་གྱུར་

ཅིང༌། །གྲགས་པའི་ཕྲྗེང་བ་ཡིད་དུ་འོང་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། ཡོན་ཏན་མཛེས་

ལྡན་མཚན་རབ་བརྒྱན་པ་ཡི། །གཟུགས་སྒྲུབ་བཟོ་ཡི་གནས་ཀྱང་བཟོད་པ་

ཡིན། །ཞྗེས་སྗེམས་ཅན་གི་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱིས་གཞན་དོན་ལས་མི་ལྡོག་པ་དང་། དགྗེ་

ར་དུ་མ་འཇོམས་པའི་ཁོ་བའི་དགྲ་ལས་སྐོབ་པ་དང་། གནོད་བྱྗེད་མཐུ་ཆུང་ངུ་ལའང་

བཟོད་པས་ཡིད་འཕྲོག་པའི་རྒྱན་དང༌། ཉོན་མོངས་གདུང་བར་བྱྗེད་པའི་དཀའ་ཐུབ་

པ་རྣམས་ཀྱི་སྟོབས་དམ་པ་དང་། གནོད་སྗེམས་ཀྱི་མྗེ་ཆྗེན་པོ་འཇོམས་པའི་ཆུའི་

རྒྱུན་དང་། མི་བསྲུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱི་མདས་མི་ཕིགས་པའི་གོ་ཆ་དང༌། 

གསྗེར་གི་མདོག་ཅན་འགྲོ་བའི་མིག་དང་ཡིད་འཕྲོག་པའི་གཟུགས་བཟང་པོ་སྒྲུབ་

པའི་བཟོ་བོ་མཁས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་དུ་མའི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པའོ། །སྤོད་

འཇུག་ལས་ཀྱང༌། གང་ཞིག་བསྒིམས་ཏྗེ་ཁོ་འཇོམས་པ། །དྗེ་ནི་འདི་དང་གཞན་དུ་

བདྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། བཟོད་པ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྟྗེན་ན་ནི་ཡིད་ཀྱི་དགའ་བ་མི་

ཉམས་པས་ཚེ་འདིར་ཡང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བདྗེ་ལ། ཕི་མ་ལ་ངན་འགྲོ་འགོག་ཅིང་

བདྗེ་འགྲོ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། མཐར་ངྗེས་ལྗེགས་སྟྗེར་བས་འདི་ཕི་ཀུན་ཏུ་བདྗེ་

བའོ། །དྗེ་དག་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་རྣམས་བཟོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འབྗེལ་པ་ལ་ངྗེས་པ་ཤུགས་དག་ལ་བརན་པ་མ་རྗེད་ཀྱི་བར་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ།།

ཁོ་བའི་ཉྗེས་དམིགས་ལ། མ་མཐོང་བའི་ཉྗེས་དམིགས་ནི། སྤོད་འཇུག་ལས། 

བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་བསགས་པ་ཡི། །སྦྱིན་དང་བདྗེར་གཤྗེགས་མཆོད་ལ་

སོགས། །ལྗེགས་སྤད་གང་ཡིན་དྗེ་ཀུན་ཀྱང༌། །ཁོང་ཁོ་གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་

བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་སྟྗེ། འདི་ནི་འཕགས་པ་དཔའ་བོས་མཛད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

སྤོད་འཇུག་ཏུ་བཀོད་པར་སྣང་ངོ་། །འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མདོ་ལས་ནི། 

བསྐལ་པ་བརྒྱར་བསགས་པའི་དགྗེ་བ་འཇོམས་པར་གསུངས་ལ། འཇུག་པར་ཡང་། 

བསྐལ་པ་བརྒྱར་བསགས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཕར་ཕིན་ལ་གོམས་པར་

བྱས་པའི་དགྗེ་བ་རྣམས་ཁོང་ཁོའི་བསམ་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་སྐྗེས་པས་ཀྱང་

འཇོམས་པར་གསུངས་སོ། །ཡུལ་ཇི་འད་ཞིག་ལ་ཁོས་པ་དགོས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་བྱང་

སྗེམས་དགོས་པར་འཆད་ལ། ཁ་ཅིག་ཡུལ་སྤི་ལ་བཞྗེད་པའི་སྔ་མ་ནི། འཇུག་པ་

ལས། གང་ཕིར་རྒྱལ་སས་རྣམས་ལ་ཁོས་པ་ཡིས། །སྦྱིན་དང་ཁིམས་བྱུང་དགྗེ་བ་

བསྐལ་པ་བརྒྱར། །བསགས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འཇོམས། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་

མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །ཁོང་ཁོ་སྐྗེ་བའི་རྗེན་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀྱིས་ཁོས་ནའང་དགྗེ་ར་

འཇོམས་ན་བྱང་སྗེམས་མ་ཡིན་པས་བྱང་སྗེམས་ལ་ཁོས་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས་པར་འཇུག་

འགྲྗེལ་ལས་གསུངས་ཤིང༌། ཡུལ་དྗེ་བྱང་སྗེམས་སུ་ངྗེས་མ་ངྗེས་དང་། ཁོ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གི་སྐོན་མཐོང་བ་བདྗེན་མི་བདྗེན་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་དགྗེ་བ་འཇོམས་

པ་ལ་འད་བར་གསུངས་སོ། །སྤིར་དགྗེ་བའི་ར་བ་འཇོམས་པ་ལ་བྱང་སྗེམས་ལ་

ཁོས་པ་མི་དགོས་ཏྗེ། བསབ་བཏུས་ལས། འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་
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གཞུང་ལས་ཀྱང༌། དགྗེ་སོང་དག །དགྗེ་སོང་གིས་འདི་ལྟར་སྐྲ་དང་སྗེན་མོའི་མཆོད་

རྗེན་ལ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕག་འཚལ་ཏྗེ་སྗེམས་དང་བར་བྱྗེད་པ་ལ་ལྟོས། 

བཙུན་པ་དྗེ་ལྟར་ལགས་སོ། །དགྗེ་སོང་དག །འདིས་ས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ནོན་པའི་འོག་

དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་ན་གསྗེར་གི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་ཐུག་པའི་བར་ན་བྱྗེ་

མ་ཇི་སྗེད་ཡོད་པ་དྗེ་སྗེད་དུ་དགྗེ་སོང་འདིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སིད་སྟོང་

འགྱུར་དུ་ལོངས་སྤོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ནས། དྗེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཉྗེ་

བར་འཁོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དྗེར་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་དྗེ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགྗེ་སོང་གི་

དགྗེ་བའི་ར་བ་དྗེ་ལྟ་བུར་ཆྗེ་བར་གསུངས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས། དགྗེ་བའི་ར་བ་དྗེ་

དག་གང་དུ་ཟད་པ་དང་བསབས་པ་དང་ཡོངས་སུ་བྱང་བ་དང་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་

འགྱུར། ཉྗེ་བར་འཁོར། ཇི་ལྟར་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ལ་རྨ་ཕྱུང་བ་དང་

སྨས་པར་བྱས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་ངས་མ་མཐོང་སྟྗེ། ཉྗེ་བར་འཁོར། དྗེས་དགྗེ་བའི་ར་བ་

ཆྗེན་པོ་འདི་དག་བསབས་པ་དང་ཡོངས་སུ་བྱང་བ་དང་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཉྗེ་བར་འཁོར། དྗེ་ལྟ་བས་ན་ཅི་ནས་འགལ་བ་ལའང་སྗེམས་ཀྱིས་གནོད་པར་མི་

བྱ་ན་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ལ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། ཞྗེས་འདོན་

ནོ། །ཞྗེས་སོ།།

དགྗེ་ར་བཅོམ་པའི་དོན་ནི། སྔར་གི་དགྗེ་བ་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུ་མྱུར་དུ་བསྐྗེད་

པའི་ནུས་པ་བཅོམ་ནས་འབས་བུ་འབྱིན་པ་རྒྱང་བསིངས་ཏྗེ་སྔོན་ལ་ཞྗེ་སང་ལྟ་བུ་

དྗེའི་འབས་བུ་འབྱིན་པ་ཡིན་གི། ད་གདོད་རྐྗེན་དང་ཕྲད་ན་རང་རང་གི་འབས་བུ་མི་
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འབྱིན་པ་མིན་ཏྗེ། འཇིག་རྗེན་པའི་ལམ་གང་གིས་ཀྱང་སང་བྱའི་ས་བོན་སོང་མི་ནུས་

ན་ཉོན་མོངས་པས་ས་བོན་སོང་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་

གསུང་ངོ་། །རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ནི་མ་ངྗེས་པར་སྣང་སྟྗེ། སོ་སོ་སྐྗེ་བོས་གཉྗེན་པོ་སྟོབས་

བཞིས་མི་དགྗེ་བ་སྦྱངས་པའི་དག་པའང་ས་བོན་སངས་པ་མིན་ཀྱང་། ད་གཟོད་རྐྗེན་

དང་ཕྲད་ཀྱང་རྣམ་སྨིན་འབྱིན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང༌། རང་རང་གི་རྣམ་སྨིན་ཕྱུང་

ནས་ཟད་པའི་ལས་དགྗེ་མི་དགྗེ་ཡང་ས་བོན་སངས་པ་མིན་ཀྱང་། ཕིན་ཆད་རྐྗེན་དང་

ཕྲད་ཀྱང་རྣམ་སྨིན་དྗེ་འབྱུང་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང༌། སྦྱོར་ལམ་རྗེ་མོ་དང་བཟོད་པ་

ཐོབ་པའི་ཚེ་ལོག་ལྟ་དང་ངན་འགྲོའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མི་དགྗེ་བའི་ས་བོན་མ་སངས་

ཀྱང་། རྐྗེན་དང་ཕྲད་ནའང་ལོག་ལྟ་དང་ངན་འགྲོར་སྐྗེ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་

ཡང་སྔར་དངས་པའི་ལས་ཀྱིས་འཁོར་བར་ལི་གང་དང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

དགྗེ་མི་དགྗེའི་ལས་གང་སྔོན་ལ་སྨིན་པ་དྗེས་རྗེ་ཞིག་ལ་ལས་གཞན་དྗེ་སྨིན་པའི་གོ་

སྐབས་བཀག་ཀྱང་དྗེ་ཙམ་གིས་དགྗེ་བའམ་མི་དགྗེ་བ་འཇོམས་པར་བཞག་མི་ནུས་

ཤིང་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། རྗེ་ཞིག་རྣམ་སྨིན་རྒྱང་བསིངས་པ་ཙམ་དགྗེ་ར་བཅོམ་

པའི་དོན་དུ་མི་རུང་སྟྗེ། གཞན་དུ་ན་མི་དགྗེ་བའི་ལས་སྟོབས་ལྡན་ཐམས་ཅད་དགྗེ་ར་

འཇོམས་བྱྗེད་དུ་གསུང་དགོས་པར་འགྱུར་རོ།།

དྗེས་ན་འདི་ལ་སོབ་དཔོན་ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་ཀྱིས་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་མི་

དགྗེ་བ་སྟོབས་བཞིས་སྦྱངས་པ་དང་། ལོག་ལྟ་དང་གནོད་སྗེམས་ཀྱིས་དགྗེ་ར་

བཅོམ་པ་གཉིས་ཀ༌ས་བོན་ཉམས་པ་རྐྗེན་དང་ཕྲད་ཀྱང་མྱུ་གུ་མི་འབྱུང་བ་ལྟར། ད་

གདོད་རྐྗེན་དང་ཕྲད་ཀྱང་འབས་བུ་འབྱིན་མི་ནུས་པར་གསུངས་སོ། །དྗེ་ཡང་སྔར་
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བཤད་པ་ལྟར་སིག་པ་བསགས་པ་སྟོབས་བཞིས་སྦྱངས་པས་འདག་ཀྱང་ལམ་གོང་

མ་སྐྗེ་བ་བུལ་དུ་སོང་བ་མི་འགལ་བ་ལྟར། ཁ་ཅིག་ལ་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་དང་ཚུལ་

ཁིམས་བསྲུངས་པའི་འབས་བུ་ལོངས་སྤོད་དང་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་

ལྟ་བུ་ཞིག་བཅོམ་ཡང་། གཏོང་བ་དང་སོང་སྗེམས་ལ་གོམས་པའི་བྱྗེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་

གིས་སར་ཡང་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་དགྗེ་ར་སྐྗེ་ས་བ་འཇོམས་མི་ནུས་པ་

དང༌། ཁ་ཅིག་ལ་ནང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་བྱྗེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་རིགས་འད་

རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་བཅོམ་ནས། ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་སོགས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་མི་འཇོམས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལུང་བསྟན་

ཐོབ་པའི་བྱང་སྗེམས་ལ་ཁོང་ཁོ་མ་སྐྗེས་ན་བསྐལ་པ་གཅིག་གིས་རོགས་པར་

བགྲོད་ནུས་པའི་ལམ་གི་རོགས་པ་འགའ་ཞིག་ཁོང་ཁོའི་བསམ་པ་གཅིག་སྐྗེས་ན་

ལམ་དྗེ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་མ་བཏང་ཡང་བསྐལ་པ་གཅིག་གི་ཡུན་གིས་ལམ་བགྲོད་པ་

བུལ་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་སྟྗེ། མདོར་ན་མི་དགྗེ་བ་འདག་པ་ལའང་དྗེའི་བྱྗེད་པ་གང་ཡིན་

ཐམས་ཅད་འདག་མི་དགོས་པ་དང་འད་བར། དགྗེ་བ་བཅོམ་པ་ལའང་དྗེའི་བྱྗེད་པ་

གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་འཇོམས་མི་དགོས་སམ་སམ་མོ། །འོན་ཀྱང་འདི་གལ་ཆྗེ་ཞིང་

སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་གི་ལུང་དང་དྗེ་ལ་བརྗེན་པའི་རིགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་དཔྱད་

དགོས་པ་ཁོ་ནར་སྣང་བས་ལྗེགས་པར་གསུང་རབ་བལྟས་ལ་དཔྱད་པར་བྱའོ། །དྗེ་

ལྟར་ན་རང་གི་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཆྗེས་དག་པ་འཕྗེན་པ་དང༌། གཞན་གི་རྣམ་

སྨིན་ཆྗེས་ཡིད་དུ་འོང་བ་འབྱིན་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འགོག་པ་ནི་མ་མཐོང་བའི་ཉྗེས་

དམིགས་སོ།།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མཐོང་ཆོས་ཀྱི་ཉྗེས་དམིགས་ནི། ཡིད་ཞི་ཞིང་དྗེས་པ་ཉམས་སུ་མི་མོང་བ་དང་

དགའ་བ་དང་བདྗེ་བ་སྔར་ཡོད་འཇིག་ཅིང་ཕི་མ་མི་འཐོབ་པ་དང་གཉིད་མི་ཕྗེབས་

ཤིང་སྗེམས་རྣལ་དུ་གནས་པའི་བརན་པ་ཉམས་པ་དང༌། ཞྗེ་སང་ཆྗེ༌ན་སྔར་དིན་གིས་

བསྐངས་པས་ཀྱང་དིན་བརྗེད་ནས་གསོད་པ་དང་མཛའ་བཤྗེས་ཀྱིས་ཀྱང་སུན་ནས་

སོང་བ་དང་སྦྱིན་པས་བསྡུས་ཀྱང་མི་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། ཞྗེ་

སང་ཟུག་རྔུའི་སྗེམས་འཆང་ན། །ཡིད་ནི་ཞི་བ་ཉམས་མི་མོང༌། །དགའ་དང་བདྗེ་

བའང་མི་འཐོབ་ལ། །གཉིད་མི་འོང་ཞིང་བརན་མི་འགྱུར། །གང་དག་ནོར་དང་བཀུར་

སྟི་ཡིས། །དིན་བྱིན་དྗེ་ལ་བརྗེན་གྱུར་པ། །དྗེ་དག་ཀྱང་ནི་སང་ལྡན་པའི། །རྗེ་དཔོན་དྗེ་

ལ་གསོད་པར་རོལ། །དྗེ་ཡིས་མཛའ་བཤྗེས་སྐོ་བར་འགྱུར། །སྦྱིན་པས་བསྡུས་ཀྱང་

སྟྗེན་མི་བྱྗེད། །མདོར་ན་ཁོ་བ་བདྗེར་གནས་པ། །དྗེ་ནི་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་

སོ། །སྐྗེས་རབས་ལས་ཀྱང༌། ཁོ་བའི་མྗེ་ཡིས་བཞིན་མདོག་ཉམས་གྱུར་ན། །རྒྱན་

གིས་བརྒྱན་ཡང་བཟང་པོར་ཡོང་མི་སྣང༌། །མལ་སྟན་བཟང་པོ་དག་ལ་ཉལ་གྱུར་

ཀྱང༌། །ཁོ་བའི་ཟུག་རྔུས་སྗེམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །བདག་ལ་ཕན་པའི་དོན་

འགྲུབ་བརྗེད་འགྱུར་ཏྗེ། །ཁོ་བས་གདུངས་ནས་ལམ་ངན་འགྲོ་བར་བྱྗེད། །གྲགས་དང་

དོན་གྲུབ་པ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར། །ཟ་བ་མར་གི་ངོ ་བཞིན་དཔལ་ཡང་

ཉམས། །མཛའ་བཤྗེས་དག་གིས་རབ་ཏུ་གཅུགས་གྱུར་ཀྱང༌། །ཁོ་བས་མི་རིགས་

གཡང་སར་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཕན་དང་གནོད་པར་སྗེམས་ལ་བོ་ཉམས་ནས། །ཕལ་

ཆྗེར་འགལ་ཞིང་སྗེམས་ནི་རྨོངས་པར་འགྱུར། །ཁོ་བས་སིག་པའི་ལས་ནི་གོམས་

བྱས་པས། །ངན་སོང་དག་ཏུ་ལོ་བརྒྱར་སྡུག་བསྔལ་མོང༌། །གནོད་པ་ཆྗེན་པོ་བྱས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པས་ཤར་གཉྗེར་བའི། །དགྲས་ཀྱང་དྗེ་ལས་ལྷག་པ་ཅི་བྱར་ཡོད། །ཁོ་བ་འདི་ནི་ནང་

གི་དགྲ། །བདག་གིས་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་ནི། །དྗེ་ཡི་མཐུ་ནི་འཕྲོ་བ་དག །སྐྗེས་བུ་སུ་

ཞིག་བཟོད་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་དག་ལ་སོགས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་

རྣམས་ཁོ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ལ་ངྗེས་པ་བརན་པོ་རྗེད་རྗེད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་

ན་སྤོད་འཇུག་ལས། ཞྗེ་སང་ལྟ་བུའི་སིག་པ་མྗེད། །བཟོད་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ཐུབ་

མྗེད། །དྗེ་བས་བཟོད་ལ་ནན་ཏན་དུ། །སྣ་ཚོགས་ཚུལ་གིས་བསྒོམ་པར་བྱ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཕན་ཡོན་དང་ཉྗེས་དམིགས་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ལ་སྒོ་དུ་མ་

ནས་བཟོད་པ་བསྒོམ་པ་ལ་འབད་དོ། །རྐང་པ་དང་པོའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འཇུག་འགྲྗེལ་

ལས། རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པོའི་ཆུའི་ཚད་སང་གྲངས་ཀྱིས་ངྗེས་པར་མི་ནུས་པ་ལྟར་དྗེར་

རྣམ་པར་སྨིན་པའི་མཚམས་ངྗེས་པར་མི་ནུས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ལྟར་འབས་བུ་ཡིད་

དུ་མི་འོང་བ་འཕྗེན་པ་དང་དགྗེ་བ་ལ་གནོད་པ་བྱྗེད་པའི་སིག་པ་ནི་མི་བཟོད་པ་ལས་

གཞན་མཆོག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཏྗེ། རྣམ་

སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཆྗེས་ཆྗེ་བ་འབྱིན་ཀྱང་དགྗེ་ར་མི་འཇོམས་ན་དྗེ་ཙམ་དུ་སིག་

ཆྗེ་བ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀྱང་རྣམ་སྨིན་ཚབས་ཆྗེ་བ་འབྱིན་པ་དང་དགྗེ་ར་

འཇོམས་པ་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པའི་ཉྗེས་སྤོད་ནི་ཞྗེ་སང་ལས་གཞན་པའང་མང་སྟྗེ། 

རྒྱུ་འབས་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་ལོག་ལྟ་དང་དམ་པའི་ཆོས་སོང་བ་དང་བྱང་

སྗེམས་དང་བ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་ཁྱད་དུ་གསོད་ཅིང་ང་རྒྱལ་བསྐྗེད་པ་

སོགས་ཏྗེ་བསབ་བཏུས་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

བཟོད་པའི་རབ་དབྱྗེ་ལ་གསུམ། གནོད་བྱྗེད་ལ་ཇི་མི་སམ་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དང་དུ་ལྗེན་པ་དང༌། ཆོས་ལ་ངྗེས་སྗེམས་ཀྱི་བཟོད་པའོ། །དང་པོ་གནོད་བྱྗེད་ལ་ཇི་

མི་སམ་པའི་བཟོད་པ་བསྐྗེད་པ་ལ་གཉིས། གནོད་བྱྗེད་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱས་པ་ལ་མི་

བཟོད་པ་དགག་པ་དང༌། གནོད་བྱྗེད་འབྱོར་པ་ལ་མི་དགའ་ཞིང་རྒུད་པ་ལ་དགའ་བ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བདྗེ་བའི་གྗེགས་བྱས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱས་

པ་ལ་མི་བཟོད་པ་དགག་པ་དང༌། བཀུར་བ་སོགས་ཀྱི་གྗེགས་བྱས་པ་དང་བརས་པ་

སོགས་གསུམ་བྱྗེད་པ་ལ་མི་བཟོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཁོ་བར་བྱ་བ་

མི་རིགས་པར་བསྟན་པ་དང༌། བརྗེ་བར་བྱ་བ་རིགས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཡུལ་དང༌། ཡུལ་ཅན་དང༌། རྗེན་ལ་བརགས་ན་མི་རིགས་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

རང་དབང་ཡོད་མྗེད་བརགས་ན་མི་རིགས་པ་ནི། གནོད་བྱྗེད་ལ་ཁོ་བར་རིགས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སམ་དུ་བརག་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་བརགས་པ་ན་དྗེས་རང་ལ་

གནོད་པ་བྱྗེད་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། སྦྱོར་བས་རང་གི་བདྗེ་བ་

བཀག་པའམ་ལུས་དང་སྗེམས་ལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་པས་སོ་

སམ་ན། གལ་ཏྗེ་དྗེས་རང་ལ་གནོད་པ་མི་བྱྗེད་པ་ལ་རང་དབང་ཡོད་བཞིན་དུ་གནོད་

པ་བསྐལ་བས་ཁོ་བ་ཡིན་ནམ། དྗེ་ལ་རང་དབང་གཏན་མྗེད་དྗེ། གཞན་གིས་དབང་

མྗེད་དུ་བསྐུལ་ནས་གནོད་པ་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཁོ་བ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཁོ་བར་མི་

རིགས་ཏྗེ། དྗེས་གནོད་པ་བྱྗེད་པ་དྗེ་ལ་རང་ལ་རང་དབང་མྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། འདི་ལྟར་

སྔོན་གོམས་པའི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་ཡོད་པ་དང་ཡུལ་ཉྗེ་བ་དང་ཚུལ་བཞིན་མ་

ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་རྣམས་ཚོགས་པ་ན་གནོད་པའི་སྗེམས་དྗེ་

བསྐྗེད་དོ་སམ་དུ་མ་བསམས་ཀྱང་རྒྱུ་རྐྗེན་དྗེ་དག་གིས་བསྐྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དང༌། རྒྱུ་རྐྗེན་དྗེ་དག་མ་ཚང་ན་བསྐྗེད་དོ་སམ་དུ་བསམས་ཀྱང་གཏན་མི་སྐྗེ་བའི་

ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་རྒྱུ་རྐྗེན་དྗེ་དག་གིས་གནོད་པ་བྱྗེད་འདོད་བསྐྗེད་ལ། དྗེས་ཀྱང་

གནོད་པ་བྱྗེད་པའི་སྦྱོར་བ་རྣམས་བསྐྗེད་ཅིང་། དྗེས་གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་

པའི་ཕིར་ན་གང་ཟག་དྗེ་ལ་རང་དབང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་དོ། །ཁོ་ཉིད་ཀྱང་ཉོན་མོངས་

པའི་གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པས་དྗེའི་བན་ལྟར་སོང་བའི་ཕིར་རོ།།

རང་ལ་རང་དབང་གཏན་མྗེད་པར་གཞན་གིས་དབང་མྗེད་དུ་བསྐུལ་ནས་

གནོད་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཁོ་བར་མི་རིགས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་གདོན་གིས་

བརླམས་ནས་དྗེའི་དབང་དུ་སོང་བ་འགའ་ཞིག་རང་དྗེ་ལས་ཐར་བར་བྱྗེད་པའི་ཕན་

འདོགས་མཁན་ལ་གནོད་པ་བྱྗེད་འདོད་ཅིང་བརྗེག་པ་སོགས་བྱྗེད་ཀྱང༌། འདི་ནི་

གདོན་གིས་རང་དབང་མྗེད་པར་བྱས་པས་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་དོ་སམ་ནས་དྗེ་ལ་ཅུང་ཟད་

ཀྱང་མི་ཁོ་བར་གདོན་དང་ཅི་ཕྲྗེལ་ཕྲྗེལ་ལ་འབད་པ་བཞིན་དུ། བྱང་སྗེམས་ཀྱིས་ཀྱང་

གནོད་བྱྗེད་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱྗེད་པ་ན་འདི་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་གདོན་གིས་རང་དབང་

མྗེད་པར་བྱས་པས་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་བསམས་ནས། གང་ཟག་དྗེ་ལ་

ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ཁོ་བར་འདི་ཉོན་མོངས་པ་དྗེ་དང་དབལ་བའི་ཕིར་དུ་བདག་གིས་

བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་ལ་འབད་དོ་སམ་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་དགོས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་

བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཁོ་ཡང་འབྱུང་པོས་བཟུང་བ་ལས། །སྨན་པ་འཁྲུག་པ་མིན་དྗེ་

ལྟར། །ཐུབ་པས་ཉོན་མོངས་དགྲར་གཟིགས་ཀྱི། །ཉོན་མོངས་དང་འབྗེལ་གང་ཟག་

མིན། །ཞྗེས་དང༌། སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པས་ཀྱང༌། འདི་འདིར་སྗེམས་ཅན་སྐོན་

མིན་གི། །འདི་ནི་ཉོན་མོངས་རྣམས་སྐོན་ཞྗེས། །རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་མཁས་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རྣམས། །སྗེམས་ཅན་དག་ལ་འཁྲུག་མི་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སྤོད་

འཇུག་ནས་རིགས་པ་མང་དུ་གསུངས་ཀྱང་འདི་ཉིད་ངྗེས་པ་སྐྗེ་ས་ཞིང་ཁོ་བའི་

གཉྗེན་པོར་འགྱུར་ཚབས་ཆྗེ་བར་སྣང་ལ། བྱང་སར་ཡང་ཆོས་ཙམ་གི་འདུ་ཤྗེས་

བསྒོམས་ནས་གནོད་པ་བཟོད་པར་གསུངས་པའང་འདི་དང་དོན་གཅིག་པས་འདི་ལ་

ངྗེས་པ་རྗེད་རྗེད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །གལ་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་ལ་རང་དབང་ཡོད་

ན་ནི་འགའ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། སྡུག་བསྔལ་དྗེ་མི་འདོད་པའི་ཕིར་

དང་། དྗེ་ལའང་རང་དབང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་དྗེ་དག་ཉོན་མོངས་དག་

པོས་བསྐོད་པ་ན་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་ཅིང་ཕངས་པའི་རང་ལའང་འགག་པ་དང་གཡང་

དུ་མཆོང་པ་དང༌། ཚེར་མ་དང་མཚོན་ལ་སོགས་པས་གནོད་པ་བྱྗེད་ཅིང་ཁ་ཟས་

གཅོད་པ་སོགས་བྱྗེད་ན། གཞན་ལ་གནོད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་སམ་དུ་བསམས་ནས་ཀྱང་

ཁོ་བ་དགག་པར་བྱའོ། །སྤོད་འཇུག་ལས། དྗེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་གཞན་གི་དབང༌། །དྗེ་

ཡི་དབང་གིས་དྗེ་དབང་མྗེད། །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་སྤྲུལ་ལྟ་བུའི། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁོ་

མི་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བས་དགྲ་འམ་མཛའ་ཡང་རུང༌། །མི་རིགས་བྱྗེད་པ་མཐོང་

གྱུར་ན། །འདི་འདའི་རྐྗེན་ལས་གྱུར་ཏོ་ཞྗེས། །དྗེ་ལྟར་སོམས་ཏྗེ་བདྗེ་བར་

མནོས། །གལ་ཏྗེ་རང་དགས་འགྲུབ་འགྱུར་ན། །འགའ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་

པས། །ལུས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །སུ་ལའང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་མི་

འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། གང་ཚེ་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པས། །བདག་སྡུག་ཉིད་ཀྱང་

གསོད་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ཚེ་དྗེ་དག་གཞན་ལུས་ལ། །གནོད་མི་བྱྗེད་པར་ཇི་ལྟར་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།
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གོ་བུར་བ་དང་རང་བཞིན་གང་ཡིན་བརགས་ན་མི་རིགས་པ་ནི། གཞན་ལ་འཚེ་

བ་བྱྗེད་པའི་སྐོན་དྗེ་སྗེམས་ཅན་གི་རང་བཞིན་ཡིན་མིན་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བས་

རང་བཞིན་ཡིན་ན་ནི་ཁོ་བར་མི་རིགས་ཏྗེ་མྗེ་ཚ་ཞིང་བསྗེག་པ་ལ་ཁོ་བར་མི་རིགས་

པ་བཞིན་ནོ། །འོན་ཏྗེ་གོ་བུར་བ་ཡིན་ནའང་ཁོ་བར་མི་རིགས་ཏྗེ། དུ་བ་ལ་སོགས་པ་

ནམ་མཁའ་ལ་སྣང་བ་ན་དྗེའི་སྐོན་གི་དབང་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཁོ་བར་མི་རིགས་པ་

བཞིན་ནོ་སམ་དུ་བསམས་ལ་ཁོ་བ་དགག་སྟྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏྗེ་གཞན་ལ་

འཚེ་བྱྗེད་པ། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ན། །དྗེ་ལ་ཁོ་བར་མི་རིགས་ཏྗེ། །བསྗེག་

པའི་རང་བཞིན་མྗེ་བཀོན་འད། །འོན་ཏྗེ་སྐོན་དྗེ་གོ་བུར་ལ །སྗེམས་ཅན་རང་བཞིན་

ངྗེས་པ་ན། །འོ་ནའང་ཁོ་བར་མི་རིགས་ཏྗེ། །མཁའ་ལ་དུད་འཐུལ་བཀོན་པ་

བཞིན། །ཞྗེས་སོ།།

དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་གང་གིས་གནོད་པ་ལ་བརགས་ན་མི་རིགས་པ་ནི། དངོས་

སུ་གནོད་པ་བསྐྗེད་པའི་གནོད་བྱྗེད་ལ་ཁོ་ན་ནི། དབྱུག་པ་སོགས་ལ་གང་ཟག་བཞིན་

དུ་ཁོ་དགོས་ལ། བརྒྱུད་ནས་གནོད་པ་སྐྗེལ་བའི་གནོད་བྱྗེད་ལ་ཁོ་ན་ནི། དབྱུག་པ་

སོགས་སྐྗེས་བུས་རྦད་པ་བཞིན་དུ་སྐྗེས་བུ་ཡང་གནོད་པ་བྱྗེད་པ་ལ་ཞྗེ་སང་གིས་

རྦད་པས་ཞྗེ་སང་ལ་ཁོ་དགོས་ཏྗེ། དབྱུག་པ་ལ་སོགས་དངོས་བཀོལ་ཏྗེ། །གལ་ཏྗེ་

འཕྗེན་པ་ལ་ཁོ་ན། །དྗེ་ཡང་ཞྗེ་སང་གིས་རྦད་པས། །ཉྗེས་ན་ཞྗེ་སང་ལ་ཁོ་

རིགས། །ཞྗེས་སོ། །དྗེས་ན་དབྱུག་པ་ལ་མི་ཁོ༌ན་འཕྗེན་མཁན་ལའང་ཁོ་བར་མི་

རིགས་ལ། འཕྗེན་མཁན་ལ་ཁོ༌ན་ཞྗེ་སང་ལའང་ཁོ་བར་རིགས་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་མི་འཛིན་

པ་ནི། བོ་མི་རིགས་པའི་ལམ་དུ་སོང་བ་ཡིན་པས་རིགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
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མཚུངས་པ་ལ་ངྗེས་པ་དང་ལ། དབྱུག་པ་ལྟར་གང་ཟག་ལའང་མི་ཁོ་བར་བྱ་བའི་

ཕོགས་སུ་ཡིད་དང་སྟྗེ། འདི་ལའང་དབྱུག་པ་དང་འཕྗེན་པ་པོ་ལ་གནོད་སྗེམས་ཡོད་

མྗེད་ཀྱིས་མི་ཕྗེད་པ་ནི། སྔར་བསྟན་པའི་རང་དབང་འགོག་པའི་རིགས་པས་ཤྗེས་

པར་བྱའོ།།

གནོད་བྱྗེད་བསྐུལ་བའི་རྒྱུ་ལ་བརགས་ན་ཁོ་བར་མི་རིགས་པ་ནི། གནོད་བྱྗེད་

ཀྱིས་བསྐྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་ནི་རྒྱུ་མྗེད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་

འབྱུང་བས་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་སྔོན་གི་མི་དགྗེ་

བའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། རང་གི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་གནོད་བྱྗེད་རང་དབང་མྗེད་

པར་བསྐུལ་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་རང་གིས་ལན་པ་ལ་གཞན་ལ་ཁོ་བར་མི་རིགས་

སོ་སམ་དུ་རང་ལ་ལྗེ་ལན་དྗེད་ནས་ཁོ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགག་པར་བྱ་སྟྗེ། 

དཔྗེར་ན་སྗེམས་ཅན་དམལ་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་རང་གི་ལས་ངན་གིས་བསྐྗེད་ནས་

རང་ལ་གནོད་པ་བྱྗེད་པ་བཞིན་ཏྗེ། བདག་གིས་སྔོན་ཆད་སྗེམས་ཅན་ལ། །འདི་འད་

བ་ཡི་གནོད་པ་བྱས། །དྗེ་བས་སྗེམས་ཅན་འཚེ་བྱྗེད་པ། །བདག་ལ་གནོད་པ་འདི་

འབྱུང་རིགས། །ཞྗེས་དང༌། བྱིས་པ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་ཅིང༌། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ལ་

བརྐམ་པས་ན། །རང་གི་ཉྗེས་པས་གནོད་འགྱུར་ན། །གཞན་ལ་བཀོན་དུ་ཅི་ཞིག་

ཡོད། །དཔྗེར་ན་དམལ་བའི་སྲུང་མ་དང༌། །རལ་གྲི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་ལྟར། །རང་

གི་ལས་ཀྱིས་འདི་བསྐྗེད་ན། །གང་ཞིག་ལ་ནི་ཁོ་བར་བྱ། །བདག་གི་ལས་ཀྱིས་

བསྐུལ་བྱས་ནས། །བདག་ལ་གནོད་བྱྗེད་རྣམས་འབྱུང་སྟྗེ། །དྗེ་ཡིས་སྗེམས་ཅན་

དམལ་འདོང་ན། །བདག་གིས་དྗེ་དག་མ་བརླག་གམ། །ཞྗེས་སོ། །ཤ་པོ་བའི་ཞལ་
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ནས་ཀྱང༌། ངས་མ་ལན་ཟྗེར་ཙ༌ན་དོན་དུ་ན་ཆོས་ཀྱི་བག་ཞད་ཀྱང་མྗེད་བྱ་བར་

བསྟན་གསུང་ལོ།

ཡུལ་ཅན་ལ་བརགས་ན་ཁོ་བར་མི་རིགས་པ་ནི། གནོད་བྱྗེད་ལ་ཁོ་བ་བསྐྗེད་པ་

ནི་སྡུག་བསྔལ་མ་བཟོད་པས་ཡིན་ན་དྗེ་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ཏྗེ། ད་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་

མོ་ཞིག་ལ་མི་བཟོད་ནས་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་རྒྱུ་ནན་གིས་

བསྐྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་བདག་ནི་ཤིན་ཏུ་བླུན་པའོ་སམ་དུ་རང་གིས་རང་ལ་

ཁྗེལ་དྗེད་དྗེ་ཁོ་བ་མ་ཤོར་བ་ལ་འབད་པར་བྱ་སྟྗེ། ད་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཙམ་

ལའང༌། །བདག་གིས་བཟོད་པར་མི་ནུས་ན། །དྗེས་ན་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

རྒྱུ། །ཁོ་བ་ཅི་སྟྗེ་ཟོག་མི་བྱྗེད། །ཅྗེས་སོ། །དྗེ་ལ་གནོད་པས་བསྐྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་

ནི་སྔོན་གི་ལས་ངན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པས་དྗེ་མོང་བས་ནི་སྔོན་གི་ལས་ངན་འཛད་

ལ། བཟོད་པར་བྱས་ན་ནི་སིག་གསར་དུ་མི་གསོག་ཅིང་། བསོད་ནམས་མང་པོ་

འཕྗེལ་བས། ཁོ་རང་གི་ཆོས་ཉམས་པ་ལའང་མི་བལྟ་བར་རང་གི་སིག་པ་སྦྱང་བའི་

ཕིར་དུ་ཞུགས་པ་འད་བའི་གནོད་བྱྗེད་ལ་དིན་དུ་བལྟ་དགོས་ཏྗེ། སྐྗེས་རབས་ལས། 

གང་ཞིག་རང་གི་ཆོས་ཉམས་མི་སྗེམས་པར། །བདག་གི་སིག་སྦྱང་ཕིར་ནི་ཞུགས་

འད་ལ། །འདི་ལའང་བདག་གིས་བཟོད་པར་མི་བྱྗེད་ན། །དྗེ་ལས་གཞན་པ་དིན་མྗེད་

ཅི་འད་ཞིག །ཅྗེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། སྔོན་བྱས་པ་ཡི་མི་དགྗེའི་ལས་ཀྱི་

འབས་བུ་གང༌། །ཟད་པར་བྱྗེད་པར་བརོད་པར་འདོད་པ་དྗེ་ཉིད་ཀོ །གཞན་ལ་གནོད་

པ་དང་ནི་ཁོ་བས་སྡུག་བསྔལ་ཕིར། །ས་བོན་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟ་བུར་ན་འཁིད་པར་

བྱྗེད། །ཅྗེས་སོ། །དྗེས་ན་ནད་ཆྗེན་པོ་གསོ་བའི་ཐབས་སུ་གཏར་སྗེག་བྱྗེད་པ་ལ་
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བཟོད་པ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་ཆྗེན་པོ་བཟོག་པའི་ཕིར་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལ་བཟོད་

པར་ཤིན་ཏུ་རིགས་སོ།།

རྗེན་ལ་བརགས་ན་ཁོ་བར་མི་རིགས་པ་ལ། གནོད་པའི་རྒྱུ་དང་སྐོན་ཅན་སྐོན་

མྗེད་ལ་བརག་པ་ནི། དྗེ་ཡི་མཚོན་དང་བདག་གི་ལུས། །གཉིས་ཀ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་

ཡིན་ཏྗེ། །དྗེས་མཚོན་བདག་གིས་ལུས་ཕྱུང་ན། །གང་ཞིག་ལ་ནི་ཁོ་བར་བྱྗེད། །ཤུ་

བ་མི་ཡི་གཟུགས་འད་བ། །རྗེག་ཏུ་མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ཅན། །སྗེད་མདོངས་བདག་

གིས་བཟུང་གྱུར་ན། །དྗེ་ལ་གནོད་པ་སུ་ལ་ཁོ། །ཞྗེས་དང༌། ལ་ལ་རྨོངས་པས་གནོད་

པ་བྱྗེད། །ལ་ལ་རྨོངས་ཏྗེ་ཁོ་གྱུར་ན། །དྗེ་ལ་སྐོན་མྗེད་གང་གིས་བྱ། །སྐོན་དང་བཅས་

དྗེ་གང་ཞིག་ཡིན། །ཞྗེས་སོ། །རང་གིས་ཁས་བངས་པ་ལ་བརག་པ་ནི། ཉན་ཐོས་

བདག་གཅིག་པུའི་དོན་དུ་ཞུགས་པ་ལའང་མི་བཟོད་པར་ཁོ་བར་མི་རིགས་ན། 

བདག་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་དུས་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕན་བདྗེ་བསྒྲུབ་

པར་ཁས་བངས་ཤིང་། གཞན་གི་དོན་དུ་ཞུགས་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

སུ་བཟུང་བ་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས་སམ་དུ་བསམས་ནས་བཟོད་པའི་བསན་བསྐྗེད་པའོ། །པོ་

ཏོ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་སིག་མི་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། གནོད་

པ་བག་ཙམ་བྱུང་ན་བཟོད་པ་མི་བསྒོམ་པར། འདིས་བསྟན་པ་ར་བ་ནས་བཤིག་ཟྗེར། 

བྲུབས་བྱྗེད། དྗེས་ནི་སོམ་པ་གཏོང་བ་ཡིན། བསྟན་པ་ར་བ་ནས་དྗེས་བཤིག་པ་ཡིན། 

སྤིའི་བསྟན་པ་འོ་ཅག་ལ་མྗེད། རང་གི་སོམ་པ་ཤོར་ན་སྒོས་ནུབ་ཡིན་གསུང་བ་དང༌། 

སྒ་བོག་པའི་གཡག་གིས་མཇུག་མ་བསམས་ནས་འཕགས་པས་སྒས་རྐང་པ་བརྡུང་

ལ། གོད་ན་རྨྗེད་ལྷུང་ནས་བདྗེ་བ་ལྟར། གནོད་བྱྗེད་ལ་མ་གོད་པར་དྗེའི་ཟ་བྱས་པས་
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ཇྗེ་མི་བདྗེར་འགྲོ་གསུང་ངོ་།།

གཉིས་པ་བརྗེ་བར་བྱ་བར་རིགས་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མྗེད་

པ་ནས་འཁོར་བ་ན་རང་གི་ཕ་མ་ལ་སོགས་པའི་གཉྗེན་དང་མཛའ་བོར་མ་གྱུར་པ་

མྗེད་པ་དང་མི་རག་ཅིང་སོག་དང་འབལ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གིས་སྡུག་བསྔལ་

བར་གྱུར་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་གདོན་གིས་སྨོ་ནས་རང་གི་འདི་དང་ཕི་མའི་དོན་

རྣམས་ཀྱང་འཇིག་པར་བྱྗེད་པ་ལ་བདག་བརྗེ་བ་བསྐྗེད་དགོས་ཀྱི། ཁོ་བ་དང་གནོད་

ལན་བྱྗེད་དུ་ག་ལ་རུང་སམ་དུ་སིང་ཐག་པ་ནས་སྗེམས་པའོ།།

བཀུར་བ་སོགས་ཀྱི་གྗེགས་བྱས་པ་དང་བརས་པ་སོགས་གསུམ་བྱྗེད་པ་ལ་མི་

བཟོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས་ལས། བསྟོད་པ་སོགས་གསུམ་གི་གྗེགས་བྱས་པ་ལ་

མི་བཟོད་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ། བསྟོད་པ་སོགས་ལ་ཡོན་ཏན་མྗེད་པའི་ཚུལ་

བསམ་པ་དང༌། སྐོན་ཡོད་ཚུལ་བསམ་པ་དང༌། དྗེས་ན་དྗེ་དག་འགོག་པ་ལ་དགའ་

བར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་གིས་རང་ལ་བསྟོད་པ་དང་རང་གི་གྲགས་པ་རྒྱས་པ་

ལ། ཚེ་རིང་བ་དང་ནད་མྗེད་པ་སོགས་ཚེ་འདི་དང་། བསོད་ནམས་འཐོབ་པ་སོགས་

སྐྗེ་བ་གཞན་གི་དོན་གཉིས་པོ་གང་ཡང་མྗེད་པས། དྗེ་དག་ཉམས་པ་ལ་མི་དགའ་བ་

ནི། གནས་ཁང་གི་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འགྲུབ་པའི་བྱྗེ་མའི་ཁང་བུ་རིབ་པ་ན་བྱིས་

པ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ངུ་བ་དང་བདག་ཅག་གཉིས་ཁྱད་མྗེད་དོ་སམ་དུ་རང་ལ་སྨད་ནས་

ཆགས་པར་མི་བྱ་སྟྗེ། བསྟོད་དང་གྲགས་པའི་རིམ་གྲོ་ནི། །བསོད་ནམས་མི་འགྱུར་

ཚེར་མི་འགྱུར། །བདག་སྟོབས་མི་འགྱུར་ནད་མྗེད་མིན། །ལུས་བདྗེ་བར་ཡང་མི་

འགྱུར་རོ། །བདག་ནི་རང་དོན་ཤྗེས་གྱུར་ན། །དྗེ་ལ་རང་དོན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཅྗེས་
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དང༌། བྱྗེ་མའི་ཁང་བུ་རིབ་གྱུར་ན། །བྱིས་པ་རྣམས་ནི་ག་ཆད་ངུ་། །དྗེ་བཞིན་བསྟོད་

དང་གྲགས་ཉམས་ན། །རང་གི་སྗེམས་ནི་བྱིས་པ་བཞིན། །ཞྗེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། 

བསྟོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྗེམས་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་གཡྗེང་བ་དང་སྐོ་ཤས་འཇིག་པ་

དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ཕྲག་དོག་བསྐྗེད་པ་དང་དགྗེ་བའི་བྱ་བ་རྣམས་ཉམས་པར་བྱྗེད་

དོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་དྗེ་དག་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་བསྐྗེད་པར་བྱ་སྟྗེ། བསྟོད་སོགས་

བདག་ནི་གཡྗེང་བར་བྱྗེད། །དྗེས་ནི་སྐོ་བའང་འཇིག་པར་བྱྗེད། །ཡོན་ཏན་ལྡན་ལ་

ཕྲག་དོག་དང༌། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའང་འཇིག་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། 

དྗེ་ལྟར་ན་བདག་གི་བསྟོད་པ་དང་གྲགས་སན་དང་རྗེད་བཀུར་ཉམས་པར་བྱྗེད་པ་ནི་

བདག་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བ་སྲུང་བྱྗེད་དང་ཆགས་པའི་འཆིང་བ་གཅོད་བྱྗེད་དང་སྡུག་

བསྔལ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པའི་སྒོ་འགྗེགས་བྱྗེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལྟ་

བུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་སིང་ཐག་པ་ནས་ཁོ་བ༌དགག་ཅིང་དགའ་

བ་བསྐྗེད་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཕིར་བདག་གི་བསྟོད་སོགས་ནི། །གཞིག་ཕིར་གང་དག་ཉྗེར་

གནས་པ། །དྗེ་དག་བདག་ནི་ངན་སོང་དུ། །ལྟུང་བ་བསྲུང་ཕིར་ཞུགས་མིན་

ནམ། །བདག་ནི་གྲོལ་བ་དོན་གཉྗེར་ལ། །རྗེད་དང་བཀུར་སྟིའི་འཆིང་མི་དགོས། །གང་

དག་བདག་བཅིངས་གྲོལ་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ལ་བདག་ནི་ཇི་ལྟར་ཁོ། །བདག་ནི་སྡུག་བསྔལ་

འཇུག་འདོད་ལ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནི་བྱིན་བརླབས་བཞིན། །མི་གཏོང་སྒོ་འཕར་

ཉིད་གྱུར་པ། །དྗེ་ལ་བདག་ནི་ཇི་ལྟར་ཁོ། །ཞྗེས་སོ།།

གཉིས་པ་བརས་པ་སོགས་གསུམ་བྱྗེད་པ་ལ་མི་བཟོད་པ་དགག་པ་ནི། སྗེམས་

ནི་ལུས་ཅན་མིན་པས་དངོས་སུ་གཞན་གིས་གནོད་པ་བྱ་བར་མི་ནུས་ལ། ལུས་ལ་
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དངོས་སུ་གནོད་པ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྗེམས་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ན། བརས་པ་ལ་

སོགས་པས་ནི་ལུས་ལའང་གནོད་པར་མི་ནུས་པས་ལུས་སྗེམས་གཉིས་ཀ་ལ་མི་

གནོད་པས་དགའ་བར་བྱའོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་ཡིད་མི་བདྗེ་དགག་སྟྗེ། དྗེ་ཁྗེགས་

ན་ཞྗེ་སང་མི་སྐྗེ་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། ཡིད་ནི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས། །སུས་

ཀྱང་གང་དུའང་གཞོམ་མི་ནུས། །ལུས་ལ་མངོན་པར་ཞྗེན་པས་ན། །ལུས་ནི་སྡུག་

བསྔལ་དག་གིས་གནོད། །བརས་དང་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་དང༌། །མི་སན་པ་ཡི་ཚིག་དྗེ་

ཡིས། །ལུས་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ན། །སྗེམས་ཁྱོད་ཅི་ཕིར་རབ་ཏུ་ཁོ། །ཞྗེས་

སོ། །ཤ༌ར་བའི་ཞལ་ནས། ཁམ་ལུང་པ། སྣྗེའུ་ཟུར་པ། གྲབ་པ་གསུམ་ལ་སན་དུ་ཅི་

ཙམ་གསོལ་ཡང་ས་རོ༌ལ་སྨྲ་བ་དང་ཁྱད་མྗེད་པས་བདྗེ་བར་བྱུང༌། ཕི་མ་ཀུན་སན་

ཁུང་སབ་པས་མ་བདྗེ་བར་བྱུང་གསུང་བ་དང༌། གཤྗེན་སྟོན་ལ་འདི་འདི་སྐད་ཟྗེར་

བྱས་ན། ལོག་ཁ་བཙད་པོ་ལའང་གཏོང་བྱ་བ་ཡིན། ཁྱོད་རང་ཕྲ་མ་བྱས་པའི་

བཤགས་པ་གིས་གསུང་བ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་ཤྗེས་རབ་རོ་རྗེ་ལ། འོ་སྐོལ་ལ་

འགབ་མ་ཡང་གྲགས་ཟྗེར་ནས་མིས་སྨྲ་ཡིན་འདུག་བྱས་པས། ལགས་མིའི་སྨྲ་གཞི་

མི་ལ་བྱྗེད་པ་ལས་འོ་ན་ཅི་ལ་བྱྗེད་གསུངས་པས། དྗེ་ནས་ཕྲ་མ་སྐྗེལ་འཕྲོ་རྦད་ཀྱིས་

ཆོད་གསུང༌། གལ་ཏྗེ་བརས་པ་སོགས་བྱས་པ་ན་གང་ཟག་གཞན་རང་ལ་མི་དགའ་

བས་དྗེའི་ཕིར་མི་དགའོ་སམ་ན། གཞན་བདག་ལ་མི་དགའ་བས་བདག་ལ་གནོད་ན་

བདྗེན་དུ་ཆུག་ཀྱང༌། དྗེས་ནི་རང་ལ་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་བས་མི་དགའ་བ་སང་སྟྗེ། 

གཞན་དག་བདག་ལ་མི་དགའ་བ། །དྗེས་ནི་ཚེ་འདིའམ་ཚེ་གཞན་ལ། །བདག་ལ་ཟ་

བར་མི་བྱྗེད་ན། །བདག་ནི་ཅི་ཕིར་དྗེ་མི་འདོད། །ཅྗེས་སོ།།
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མི་དགའ་བས་བདག་ལ་མི་གནོད་མོད། འོན་ཀྱང་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་དྗེ་དག་ལས་

རྗེད་པ་འཐོབ་པའི་བར་ཆད་བྱྗེད་པས་བརས་པ་དང་སྨད་པ་དང་མི་སན་པ་སྨྲ་བ་ལ་

ཁོའ་ོསམ་ན། རྗེད་པ་ཐོབ་ཀྱང་འདིར་བཞག་དགོས་ལ། དྗེ་ལ་ཁོས་པའི་སིག་པ་རྗེས་

སུ་འབང་བས་རྗེད་པ་མྗེད་པར་མྱུར་དུ་ཤི་བ་དང་ལོག་འཚོས་རིང་དུ་གསོན་པ་

གཉིས་སྔ་མ་བཟང་ངོ་། །རྗེད་པ་ཐོབ་སྟྗེ་རིང་དུ་གནས་ཀྱང་འཆི་བ་ལས་མི་ཐར་བས་

འཆི་དགོས་ལ། འཆི་བའི་ཚེ་ན་སྔར་ལོ་བརྒྱར་བདྗེ་བ་སྤད་པ་དང་ལོ་གཅིག་ཙམ་

བདྗེ་བ་སྤད་པ་གཉིས་འད་སྟྗེ། གཉིས་ཀ་དན་པའི་ཡུལ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི་དྗེའི་ཚེ་བདྗེ་

སྡུག་གི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྗེར་ན་རྨི་ལམ་དུ་ལོ་བརྒྱར་བདྗེ་བ་

མོང་བ་དང་ཡུད་ཙམ་ཞིག་བདྗེ་བ་མོང་བ་གཉིས་སད་པའི་ཚེ་བདྗེ་མི་བདྗེ་ལ་ཁྱད་

པར་ཅི་ཡང་མྗེད་པ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་བསམས་ལ་རྗེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་ལྡོག་ན་

བརས་པ་དང་མི་སན་པ་སྒོགས་པ་སོགས་ལ་ཡིད་མི་བདྗེ་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། གཞན་

གི་ངོར་རང་ཉིད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་ལ་དོན་གཉྗེར་མྗེད་པས་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཡིད་

བདྗེ་བ་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། རྗེད་པའི་བར་ཆད་བྱྗེད་པའི་ཕིར། །གལ་

ཏྗེ་འདི་བདག་མི་འདོད་ན། །བདག་གི་རྗེད་པ་འདིར་འདོར་གི། །སིག་པ་དག་ནི་བརན་

པར་གནས། །བདག་ཉིད་དྗེང་ནི་ཤི་ཡང་བའི། །ལོག་འཚོས་ཡུན་རིང་གསོན་མི་

རུང༌། །བདག་ལྟ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཀྱང༌། །འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་ཉིད་

ཡིན། །རྨི་ལམ་ལོ་བརྒྱར་བདྗེ་མོང་ནས། །སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་དང༌། །གཞན་

ཞིག་ཡུད་ཙམ་བདྗེ་མོང་ནས། །སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ། །སད་པ་དྗེ་དག་

གཉིས་ཀ་ལའང༌། །བདྗེ་བ་དྗེ་ནི་ཕིར་འོང་མྗེད། །ཚེ་རིང་ཚེ་ཐུང་གཉིས་ཀ་
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ཡང༌། །འཆི་བའི་དུས་སུ་དྗེ་འདར་ཟད། །རྗེད་པ་མང་པོ་ཐོབ་གྱུར་ཏྗེ། །ཡུན་རིང་དུས་

སུ་བདྗེ་སྤད་ཀྱང་། །ཆོམ་པོས་ཕྲོགས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །སྒྗེན་མོ་ལག་པ་སྟོང་པར་

འགྲོ། །ཞྗེས་སོ།།

གཉིས་པ་དགྲ་འབྱོར་པ་ལ་མི་དགའ་ཞིང་རྒུད་པ་ལ་དགའ་བ་དགག་པ་ནི། 

སྗེམས་ཅན་གི་ཕན་བདྗེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་སྗེམས་

ཅན་ཁོ་རང་གིས་བདྗེ་བ་རྗེད་པ་ལ་ཁོ་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་བར་

འདོད་ཟྗེར་ནས། དྗེ་དག་ལ་རྗེད་བཀུར་དམན་པ་ཙམ་བྱུང་བ་ལ་ཡིད་མི་བདྗེ་བ་ནི་

ཤིན་ཏུ་འགལ་ལོ་སམ་ནས་གཞན་ཅི་འད་ཞིག་གི་འབྱོར་པ་ལའང་ཕྲག་དོག་སངས་

ཏྗེ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཡིད་དགའ་བ་བསྐྗེད་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བྱང་ཆུབ་

ཀྱི་སྗེམས་དང་སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་བདྗེ་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་མིང་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའི་

ཕིར་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྗེར་འདོད་པས། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་

ནས། །སྗེམས་ཅན་རང་གིས་བདྗེ་རྗེད་ན། །དྗེ་ཀོ་ཅི་སྟྗེ་ཁོ་བར་བྱྗེད། །འཇིག་རྗེན་

གསུམ་མཆོད་འཚང་རྒྱ་བར། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འདོད་ཅྗེ་ན། །བསྗེན་བཀུར་

ངན་ངོན་ཙམ་མཐོང་ནས། །ཅི་ཕིར་དྗེ་ལ་གདུང་བར་བྱྗེད། །གསོ་བྱ་གང་ཞིག་ཁྱོད་

གསོ་བ། །ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས་ནི་སྦྱིན་བྱ་སྟྗེ། །གཉྗེན་གིས་འཚོ་བ་རྗེད་གྱུར་ན། །དགར་མི་

འགྱུར་བར་སར་ཁོ་འམ། །དྗེ་ཅི་འགྲོ་ལ་མི་འདོད་ན། །དྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་འདོད་གང་

ཡིན། །གང་ཞིག་གཞན་འབྱོར་ཁོ་དྗེ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དྗེ་ག་ལ་ཡོད། །གལ་ཏྗེ་

དྗེས་དྗེ་ལས་རྗེད་དམ། །སྦྱིན་བདག་ཁྱིམ་ན་གནས་གྱུར་པ། །ཀུན་ཏུ་དྗེ་ཁྱོད་ལ་མྗེད་

ན། །བྱིན་མ་བྱིན་རུང་དྗེས་ཅི་བྱ། །ཞྗེས་སོ། །དགྲ་རྒུད་པ་ལ་དགའ་བ་དང་བརླག་ན་
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སམ་པའི་བསམ་པ་ངན་པ་རྣམས་ཀྱང་དྗེ་ཙམ་གིས་དགྲ་ལ་མི་གནོད་པས་རང་སྡུག་

བསྔལ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། གནོད་ནའང་རང་གཞན་ཕུང་བར་འགྱུར་བའི་ཉྗེས་

དམིགས་བསམས་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགག་པར་བྱ་སྟྗེ། གལ་ཏྗེ་དགྲ་ཞིག་

མི་དགའ་ན། །དྗེ་ལ་ཁྱོད་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་སྨོན་ཙམ་གིས་ནི། །དྗེ་

ལ་གནོད་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར། །ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་པས་སྡུག་བསྔལ་དྗེ། །གྲུབ་ནའང་ཁྱོད་

དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །གལ་ཏྗེ་འཚེངས་པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། །དྗེ་ལས་ཕུང་བའང་གཞན་

ཅི་ཡོད། །ཉོན་མོངས་ཉ་པས་བཏབ་པ་ཡི། །མཆིལ་པ་འདི་ནི་མི་བཟད་གཟྗེབ། །དྗེས་

བཟུང་སྗེམས་དམལ་བུམ་པར་ཡང༌། །དམལ་བའི་སྲུང་མས་བདག་འཚེད་

ངྗེས། །ཞྗེས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་རང་དང་རང་གི་གཉྗེན་བཤྗེས་ཀྱི་འདོད་པའི་གྗེགས་བྱྗེད་པ་དང་མི་

འདོད་པའི་ཕོགས་བསྒྲུབ་པ་དང་རང་གི་དགྲའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་བལྟས་ན་དྗེ་ལས་ཡིད་མི་བདྗེ་སྐྗེ་ལ། དྗེ་འཕྗེལ་ན་ཞྗེ་སང་

བསྐྗེད་ཅིང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་དགའ་བ་ལོག་ན་ཡིད་མི་བདྗེ་ལྡོག་ལ། དྗེ་ལོག་ན་ཞྗེ་

སང་མི་སྐྗེ་བས་སྔར་བསྟན་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྗེ་དག་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་

དགའ་བ༌རྣམ་པར་བཟོག་ལ་སྒོ་དུ་མ་ནས་ཁོང་ཁོ་དགག་པར་བྱ་སྟྗེ། ཉྗེས་དམིགས་

ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བའི་ཕིར་རོ། །འགོག་པའི་གདམས་ངག་ཀྱང་སྔར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་སས་

རྣམས་ཀྱི་རིགས་པ་རང་གི་ཉོན་མོངས་པ་དང་བརལ་ལན་བྱས་ནས་ཁ་ནང་དུ་ལོག་

སྟྗེ་དགྲའི་མཆོག་ཁོང་ཁོ་འཇོམས་པར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་འདི་དག་ཡིན་པས། སོ་སོར་

རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ལྗེགས་པར་དཔྱད་ནས་རིགས་པའི་སྒོ་དུ་མ་ནས་བཀག་ན་
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ཁོང་ཁོའི་ནང་ཚན་གི་རིགས་དུ་མ་ཁྗེགས་ཤིང་། བཟོད་པ་སྒོ་དུ་མ་ནས་སྐྗེ་ལ། ཡང་

དག་པའི་ལུང་གི་དོན་དི་མ་མྗེད་པའི་རིགས་པས་རྗེད་པའི་གོ་བ་གཏིང་ཚུགས་པ་

ལས་སྐྗེས་པའི་མོང་བ་ཡིན་པས་བག་ཆགས་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་ཡིན་ནོ། །སོ་སོར་

རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་སྒོམ་འདོར་བ་རྣམས་ནི་འདི་དག་ལ་སོགས་པའི་

བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་རླབས་ཆྗེན་པོ་ཐམས་ཅད་དོར་བ་ཡིན་པས། རང་དང་གཞན་

རྣམས་ཀྱི་དལ་བའི་རྗེན་ལ་སིང་པོ་ལོན་པའི་གྗེགས་བ་ན་མྗེད་པ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་

བྱས་ལ་དུག་བཞིན་དུ་སང་བར་བྱའོ།།

གཉིས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལྗེན་པའི་བཟོད་པ་བསྐྗེད་པ་ལ་གསུམ། སྡུག་

བསྔལ་དང་ལྗེན་ངྗེས་པར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། དྗེ་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་དང༌། 

གཞི་ཡི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤོད་འཇུག་ལས། བདྗེ་བའི་རྒྱུ་

ནི་རྗེས་འགའ་ཞིག །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་

ཅག་ལ་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བས་དྗེ་ལམ་དུ་འཁྱྗེར་ཤྗེས་

པ་ཞིག་མྗེད་དུ་མི་རུང་སྟྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དྗེས་བསབ་བཏུས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཡང་ན་ཞྗེ་སང་བསྐྗེད་ལ། ཡང་ན་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་སོ་ཤི་བའི་ཞུམ་པ་བསྐྗེད་ནས་

དགྗེ་བ་ལ་སྦྱོར་བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཁ་ཅིག་ནི་

གཞན་གིས་བྱས་པའང་ཡོད། ཁ་ཅིག་ནི་ལམ་ལ་བརོན་པར་བྱས་མ་བྱས་གང་

ལའང་སྔོན་གི་ལས་ཀྱིས་བསྐྗེད་པའང་ཡོད། ཁ་ཅིག་ནི་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་དགྗེ་

བའི་བྱ་བ་དྗེ་ལ་ཞུགས་ན་འབྱུང་ལ༌མ་ཞུགས་ན་མི་འབྱུང་བའང་ཡོད་དོ། །དྗེ་ལྟར་

སྔོན་གི་ལས་དང་འཕྲལ་གི་རྐྗེན་གི་དབང་གིས་ངྗེས་པར་སྐྗེ་བ་དྗེ་དག་ནི་རྗེ་ཞིག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བཟོག་མི་ནུས་ཀྱི། བྱུང་ཡང་དྗེ་ལ་དང་དུ་ལྗེན་པ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་མྗེད་ན་སྡུག་

བསྔལ་གཉུག་མ་དྗེའི་སྟྗེང་དུ་རང་གི་རོག་པས་བསྐྗེད་པའི་སྗེམས་ཁལ་གི་སྡུག་

བསྔལ་བསྣན་ནས་ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའ་བར་འགྱུར་ལ། དང་ལྗེན་ཡོད་ན་སྡུག་བསྔལ་

གཞི་བཞག་དྗེ་མ་ལོག་ཀྱང་དྗེ་ལ་དམིགས་ནས་ཡིད་མི་བདྗེ་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་ཁལ་

གི་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་གཏན་མི་འབྱུང་ལ། སྡུག་བསྔལ་གཞན་དྗེ་ལའང་ལམ་དུ་འཁྱྗེར་

ཐབས་བྱས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེས་ཆུང་བར་འགྱུར་བས་བཟོད་པར་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེས་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྗེན་གི་བཟོད་པ་བསྐྗེད་པ་གནད་ཆྗེའོ།།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་དགའ་བར་

འཛིན་པ་དགག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དྗེ་དང་དུ་བང་བར་འོས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་

པོ་ནི། སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་དྗེ་སར་བཅོས་སུ་འདུག་ན་ནི་ཡིད་མི་དགའ་བ་བྱ་མི་

དགོས་ལ། བཅོས་སུ་མི་རུང་ན་ནི་མི་དགའ་བ་བྱས་ཀྱང་ཕན་པ་མྗེད་པས་དགོས་

ནུས་མྗེད་ཅིང་ཉྗེས་དམིགས་ཀྱང་ཡོད་དྗེ། བཟྗེ་རྗེ་ཆྗེ་ན་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་ཤིན་ཏུ་

བཟོད་དཀའ་ལ། བཟྗེ་རྗེ་ཆུང་ན་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེན་པོ་ཡང་བསན་ནུས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། 

གལ་ཏྗེ་བཅོས་སུ་ཡོད་ན་ནི། །དྗེ་ལ་མི་དགའ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །གལ་ཏྗེ་བཅོས་སུ་མྗེད་

ན་ཡང༌། །དྗེ་ལ་མི་དགར་བྱས་ཅི་ཕན། །ཞྗེས་དང༌། ཚ་གྲང་ཆར་དང་རླུང་ཚོགས་

དང༌། །ནད་དང་འཆིང་དང་བརྗེག་སོགས་ལ། །བདག་གིས་བཟྗེ་རྗེ་མི་བྱ་སྟྗེ། །དྗེ་ལྟར་

བྱས་ན་གནོད་པ་འཕྗེལ། །ཞྗེས་སོ།།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསྔལ་རང་གི་ཡོན་ཏན་བསམ་པ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་གི་དཀའ་སྤད་བཟོད་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་པ་དང༌། ཆུང་རིམ་ནས་གོམས་ན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མི་དཀའ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཡོན་ཏན་ལྔ་སྟྗེ། འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་མྗེད་ན་དྗེ་

ལ་ངྗེས་པར་འབྱུང་འདོད་མི་སྐྗེ་བས་ཐར་པ་ལ་ཡིད་བསྐུལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་གིས་ཐྗེབས་པ་ན་རློམ་པས་མཐོ་བ་འཇིག་པས་དྗེགས་པ་སྗེལ་བའི་ཡོན་ཏན་

དང༌། སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་དག་པོ་མོང་བ་ན་དྗེ་མི་དགྗེ་བ་ལས་བྱུང་བས་འབས་

བུ་དྗེ་མི་འདོད་ན་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་དགོས་པས་སིག་ལ་འཛེམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་གིས་གདུངས་པ་ནི་བདྗེ་བ་འདོད་པས་དྗེ་དགོས་ན་རྒྱུ་དགྗེ་བ་བསྒྲུབ་དགོས་

པས་དགྗེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དགའ་བའི་ཡོན་ཏན་དང༌། རང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་

སྗེམས་ཅན་གཞན་ཡང་འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ལོ་སམ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁྱམ་པ་

རྣམས་ལ་སིང་རྗེ་སྐྗེ་བའོ། །དྗེ་དག་དང་དྗེས་མཚོན་ནས་རང་གིས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་

གཞན་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་སྡུག་བསྔལ་འདི་ནི་འདོད་པའི་གནས་སོ་སམ་དུ་བོ་ཡང་

ཡང་སྦྱང་སྟྗེ། སྡུག་བསྔལ་མྗེད་པར་ངྗེས་འབྱུང་མྗེད། །དྗེ་བས་སྗེམས་ཁྱོད་བརན་

པར་མནོས། །ཞྗེས་དང༌། གཞན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཡོན་ཏན་ནི། །སྐོ་བས་དྗེགས་པ་

སྗེལ་བར་བྱྗེད། །འཁོར་བ་པ་ལ་སིང་རྗེ་སྐྗེ། །སིག་ལ་འཛེམ་ཞིང་དགྗེ་ལ་

དགའ། །ཞྗེས་སོ།།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐར་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཆྗེ་བའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ་

དང་། སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལྡོག་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

བདག་སྔོན་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚེ་དགོས་པ་དམན་པ་འདོད་པ་ཅུང་ཟད་རྗེའི་

ཕིར་དུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་ཤྗེས་ཀྱང༌། སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ཕི་

མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་མོང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དོན་མྗེད་པའི་སྡུག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བསྔལ་དུ་མ་དང་དུ་བངས་ན། ད་ནི་བདག་རང་གཞན་གི་ཕན་བདྗེ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་

བསྒྲུབ་པའི་དགྗེ་བ་ལ་ཞུགས་པར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་སྔ་མ་ལས་བྱྗེ་བ་ཕྲག་འབུམ་

འགྱུར་དུ་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བང་བར་རིགས་ན་དྗེ་བས་ཆུང་བ་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས་སམ་དུ་

ཡང་ཡང་བོ་བརན་པར་བྱའོ། །སྤོད་འཇུག་ལས་ཀྱང༌། འདོད་པའི་དོན་དུ་བསྗེག་ལ་

སོགས། །དམལ་བར་སྟོང་ཕྲག་མོང་གྱུར་ཀྱང༌། །བདག་གིས་རང་གི་དོན་དང་

ནི། །གཞན་གི་དོན་ཡང་མ་བྱས་སོ། །འདི་ནི་དྗེ་ཙམ་གནོད་མིན་ལ། །དོན་ཆྗེན་དག་

ཀྱང་འགྲུབ་འགྱུར་བས། །འགྲོ་བའི་གནོད་སྗེལ་སྡུག་བསྔལ་ལ། །དགའ་བ་འབའ་

ཞིག་འདིར་བྱ་རིགས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔར་རང་གཞན་གི་དོན་གང་ཡང་མ་

གྲུབ་པའི་དཀའ་སྤད་དྗེ་ཙམ་བྱས་པ་ལ་བསམས་ནས། ད་ནི་དོན་ཆྗེན་པོ་འགྲུབ་པའི་

སྡུག་བསྔལ་ཅིའི་ཕིར་མི་བཟོད། དྗེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་ཀྱང་འདི་ལྟ་བུ་བྱར་ཡོད་

པ་ནི ་བདག་གིས་ལྗེགས་པ་རྗེད་དོ ་སམ་དུ་སྗེམས་འཕངས་མཐོ་བ་བསྐྗེད་

པའོ། །གཞན་ཡང་བཤྗེས་གཉྗེན་ངན་པས་བསླུས་ནས་དོན་མྗེད་པའི་ལམ་ངན་པ་

ལའང་མདུང་རྗེ་གསུམ་ལ་མཆོང་བ་དང་མྗེ་ལྔ་བསྟྗེན་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་སྤད་

བཟོད་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། འཇིག་རྗེན་པའི་དགོས་པ་དམན་པའི་ཆྗེད་དུ་ཞིང་ལས་དང་

ཚོང་དང་གཡུལ་འགྗེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ལ་བསན་འཛུགས་པ་རྣམས་

བསམས་ལ་དཀའ་སྤད་ཀྱིས་མི་འཇིགས་པ་བསྐྗེད་པར་བྱའོ།།

སྡུག་བསྔལ་དཔག་མྗེད་ལྡོག་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ་ནི། གསོད་པའི་མི་ཞིག་

ལག་པའི་སོར་མོ་ཙམ་བཅད་ནས་གསོད་པ་ལས་ཐར་ན་དགའ་བ་ཆྗེན་པོ་སྐྗེ་བ་ལྟར། 

མིའི་དཀའ་སྤད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་འདི་འདས་སྤིར་འཁོར་བ་མཐའ་མྗེད་དང་ཁྱད་
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པར་དུ་དམལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་གཏན་བཟོག་ནུས་པ་ནི་

ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་སོ་སམ་དུ་འཕྲལ་དང་ཡུན་གི་སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་

ལྗེགས་པར་བསམས་ན། དཀའ་སྤད་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སིང་སྟོབས་སྐྗེ་སྟྗེ། གསོད་

པའི་མི་ཞིག་ལག་བཅད་དྗེ། །གལ་ཏྗེ་ཐར་ན་ཅིས་མ་ལྗེགས། །གལ་ཏྗེ་མི་ཡི་སྡུག་

བསྔལ་གིས། །དམལ་བ་བལ་ན་ཅིས་མ་ལྗེགས། །ཞྗེས་སོ།།

ཆུང་རིམ་ནས་གོམས་ན་མི་དཀའ་བ་ནི། གོམས་ན་ས་བར་མི་འགྱུར་

བའི། །དངོས་དྗེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །དྗེ་བས་གནོད་པ་ཆུང་བསྒོམས་

པས། །གནོད་པ་ཆྗེན་པོའང་བཟོད་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་དང་

དུ་ལྗེན་པའི་བསམ་པའི་གོ་ཆ་བཟུང་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་རིམ་དང་བསྗེས་ཀྱིན་

བྱས་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལྗེན་པ་སྟོབས་ཇྗེ་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །བསབ་བཏུས་ལས་

ཀྱང༌། དྗེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལ་གོམས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ན་དཀའ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་

དཀའ་བ་ལ་གོམས་པ་འགྲུབ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་གོམས་པའི་དབང་གིས་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདྗེ་བར་འདུ་ཤྗེས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་བདྗེ་བར་འདུ་ཤྗེས་ཉྗེ་བར་བཞག་པ་གོམས་པས་བདྗེ་བའི་འདུ་ཤྗེས་

ཉིད་དུ་ཉྗེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་དག་འོང་བ་ཡང་དག་ཤུལ་ཅན་

གིས་ཞུས་པ་ལས། ཤིང་བལ་གི་འདབ་མ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་དང་བལ་བར་བྱའོ། །ཞྗེས་

དང༌། སོང་པོ་བཀོད་པ་ལས་ཀྱང༌། བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་གཞོམ་

པའི་ཕིར་ཐུབ་པར་དཀའ་བའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

སྗེམས་ཤིན་ཏུ་བརན་ཚུགས་པའི་སིང་སྟོབས་དགོས་ཀྱི་སྗེམས་སབ་མོས་མི་འོང་
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ངོ་། །དྗེས་ན་དང་པོ་ནས་སིང་སྟོབས་མ་ཆུངས་པར་བསྐྗེད་ན་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེན་པོ་

ཡང་གྲོགས་སུ་འགྲོ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་དཔའ་བོ་འགའ་ཞིག་གཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་ན་རང་

གི་ཁག་བོ་བ་མཐོང་ན་དྗེས་སིང་སྟོབས་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་བྱྗེད་པ་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ནས་

འདི་ལྟ་བུ་མ་ཐོས་ཤིང་། ཐོས་ཀྱང་ངས་དྗེ་འད་བ་མི་འོང་ཟྗེར་ནས་རང་ཁྱད་དུ་བསད་

ན་ནི། སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུས་ཀྱང་ལམ་ལས་ལྡོག་པའི་རྐྗེན་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་

སར་མ་འགའ་ཞིག་གཞན་གི་ཁག་མཐོང་ནའང་བོག་ནས་འགྗེལ་འགྲོ་བ་བཞིན་ཏྗེ། 

ལ་ལ་བདག་གི་ཁག་མཐོང་ན། །དཔའ་བརན་ལྷག་པར་སྐྗེ་འགྱུར་ཡོད། །ལ་ལ་གཞན་

གི་ཁག་མཐོང་ཡང༌། །བོག་ཅིང་བརྒྱལ་བར་འགྱུར་བ་ཡོད། །དྗེ་ནི་སྗེམས་ཀྱི་ངང་

བརན་དང༌། །སར་མའི་ཚུལ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

གཞིའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་དང་དུ་ལྗེན་དགོས་

ན། ཇི་འད་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བང་སམ་ན། འདི་ལ་བརྒྱད་ལས། 

གནས་ལ་བརྗེན་པ་ནི། ཆོས་གོས་དང་བསོད་སོམས་དང་མལ་ཆ་དང་སྟན་དང་ན་

བའི་གསོས་སྨན་དང་ཡོ་བྱད་དྗེ་དག་ནི་ཚངས་སྤོད་འཕྗེལ་བའི་གནས་སོ། །དྗེ་

རྣམས་ངན་པ་དང་ཉུང་བ་རྗེད་པ་དང་ཕ་རོལ་པོས་མ་གུས་པ་དང་ཡུན་རིང་དུ་

བགངས་ནས་བྱིན་པ་ལ་མི་དགའ་བ་དང་ཡི་ཆད་པ་མྗེད་ཅིང་དྗེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་

སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལྗེན་པའོ། །འཇིག་རྗེན་གི་ཆོས་ལ་བརྗེན་པ་ནི། མ་རྗེད་པ་དང་མི་

སན་པ་དང་སྨད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་འཇིག་པ་ཟད་པ་ར་བ་ན་བ་འཆི་བའི་

ཆོས་ཅན་རྣམས་འཇིག་པ་ནས་འཆི་བ་སྟྗེ་དགུ་ནི་འཇིག་རྗེན་གི་ཆོས་ཡིན་ལ། དྗེ་

ཐམས་ཅད་དམ་རྗེ་རྗེ་ལ་བརྗེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་བརགས་ནས་
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དང་དུ་ལྗེན་པའོ། །སྤོད་ལམ་ལ་བརྗེན་པ་ནི། འཆག་པ་དང་འགྲྗེང་བ་དང་འདུག་པ་

དང་ཉལ་བ་ནི་སྤོད་ལམ་བཞི་ཡིན་ལ། དྗེའི་དང་པོ་དང་གསུམ་པས་སྒིབ་པ་རྣམས་

ལས་ཉིན་མཚན་དུ་སྗེམས་སྦྱོང་བ་ན་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལྗེན་གི། 

དུས་མ་ཡིན་པར་ཁིའམ་ཁིའུའམ་རྩྭ་བཏིང་བའམ་ལོ་མ་བཏིང་བ་ལ་གོས་འབྗེབས་

པར་མི་བྱྗེད་པའོ། །ཆོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལ་བརྗེན་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལ་མཆོད་ཅིང་རིམ་གྲོ་བྱྗེད་པ་དང༌། བ་མ་ལ་མཆོད་ཅིང་རིམ་གྲོ་བྱྗེད་པ་དང༌། ཆོས་

རྣམས་བཟུང་བ་དང༌། བཟུང་བ་རྣམས་གཞན་ལ་རྒྱ་ཆྗེར་སྟོན་པ་དང༌། གསངས་

བསྟོད་དྗེ་ཁ་ཏོན་དུ་བྱ་བ་དང༌། གཅིག་པུ་དབྗེན་པར་གནས་ཏྗེ་ཡང་དག་པར་སྗེམས་

པ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པས་ཟིན་པའི་ཞི་ལྷག་བསྒོམ་པ་སྟྗེ་ཆོས་འཛིན་པ་

བདུན་ནོ། །དྗེ་དག་ལ་རོལ་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་དྗེ་དང་དུ་ལྗེན་པའོ།།

སོངས་མོས་འཚོ་བ་ལ་བརྗེན་པ་ནི། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྗེགས་པ་ལ་སོགས་པས་

གཟུགས་མི་སྡུག་པ་ཉམས་སུ་བང་བ་དང༌། གོས་དས་པ་དང་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉམས་

སུ་བང་བ་དང༌། འཇིག་རྗེན་པའི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསམས་ནས་གནས་པས་

ཚུལ་གཞན་བྱ་བ་དང༌། ཞིང་ལ་སོགས་པ་སངས་ཏྗེ་གཞན་ལས་རྗེད་པས་འཚོ་བས་

གཞན་ལ་རག་ལས་པའི་འཚོ་བ་ཅན་དང༌། རྗེད་པ་རྣམས་གསོག་ཅིང་མི་སྤོད་པས་

ཇི་སིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་གཞན་ལས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་འཚོལ་བ་དང༌། མི་

ཚངས་སྤོད་སངས་པས་མ་ཤིའི་བར་དུ་མིའི་འདོད་པ་རྣམས་ལས་ལྡོག་པར་བྱ་བ་

དང༌། གར་དང་བཞད་གད་སོགས་སངས་པས་མཛའ་བོ་དང་སིང་དུ་སྡུག་པ་དང་

ཆུང་པོ་གྲོགས་ལ་སོགས་པ་དང་དགའ་མགུར་སྤད་པ་སངས་པའི་ཕིར་མ་ཤིའི་བར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དུ་མིའི་དགའ་རྗེད་ལས་ལྡོག་པ་སྟྗེ་སོངས་མོས་འཚོ་བ་བདུན་ནོ། །དྗེ་དག་ལ་བརྗེན་

ནས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་དང་དུ་ལྗེན་པའོ། །མངོན་པར་བརོན་པས་དུབ་པ་ལ་བརྗེན་

པ་ནི། དགྗེ་ཕོགས་ལ་བརོན་པ་ལ་ལུས་དང་སྗེམས་ཀྱི་དུབ་པ་དང་འཁྲུག་པ་ངལ་

བའི་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་དང་དུ་ལྗེན་པའོ། །སྗེམས་ཅན་གི་དོན་

བྱྗེད་པ་ལ་བརྗེན་པ་ནི། དོན་བྱ་བ་བཅུ་གཅིག་སྟྗེ། དྗེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བའང་

དང་དུ་ལྗེན་པའོ། །འཕྲལ་གི་བྱ་བ་ལ་བརྗེན་པ་ནི། ལྷུང་བཟྗེད་དང་ཆོས་གོས་ཀྱི་ལས་

ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་པའི་ཞིང་ལས་དང་ཚོང་དང་རྒྱལ་

པོ་ལ་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁྱིམ་པའི་འཕྲལ་གི་བྱ་བ་སྟྗེ་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་

སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལྗེན་པའོ། །དྗེ་ལྟར་གཞི་བརྒྱད་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གང་

ཡང་རུང་བས་ཐྗེབས་ཀྱང་སོ་སོའི་བརོན་འགྲུས་མི་གཏོང་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ལ་འཇུག་

པ་དང་ཞུགས་ནས་བཟོག་པའི་གྗེགས་སུ་མི་འགྱུར་ལ་ཡིད་མི་དགའ་བ་མྗེད་པར་

འཇུག་གོ།

གསུམ་པ་ཆོས་ལ་ངྗེས་པར་སྗེམས་པ་ལ་མོས་པའི་བཟོད་པ་བསྐྗེད་པ་ལ། 

མོས་པའི་ཡུལ་ནི་བརྒྱད་དྗེ། དང་བའི་ཡུལ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་

ནོ། །མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི། བདག་མྗེད་པ་གཉིས་ཀྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །འདོད་པའི་

ཡུལ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་ཆྗེན་པོ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་

མངོན་པར་ཤྗེས་པའི་མཐུ་དང་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་མཐུ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་མཐུ་

གསུམ་མོ། །བང་དོར་གི་ཡུལ་ནི། ལྗེགས་པར་སྤད་པ་དང་ཉྗེས་པར་སྤད་པའི་རྒྱུ་

དང་དྗེ་དག་གི་འབས་བུ་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་སྟྗེ་འདི་གཉིས་སུ་བྱའོ། །བསྒོམ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པའི་ཡུལ་ནི། ཐོབ་བྱའི་དོན་བྱང་ཆུབ་དང་དྗེ་ཐོབ་པའི་ཐབས་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་

པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དྗེ་འདི་ཡང་གཉིས་སུ་བྱའོ། །ཐོས་བསམ་གིས་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་

པའི་ཡུལ་ནི། ཤྗེས་བྱའི་སྤོད་ཡུལ་དྗེ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་གྲོ་ལུང་པ་བཞྗེད་

དོ། །སྟོབས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ལྗེའུར་ནི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་

པའི་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྒྱད་པར་གསུངས་པས་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱ་དགོས་སམ་སམ་

མོ། །མོས་པའི་ཚུལ་ནི། ཡུལ་དྗེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་ནས་མི་མཐུན་

པ་མྗེད་པར་འཛིན་ཅིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྗེམས་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་དང་ལྗེན་དང་

ཆོས་ལ་ངྗེས་སྗེམས་བརྒྱད་ཚན་གཉིས་ནི། བྱང་ས་ལས་གསུངས་པ་བཀོད་པ་སྟྗེ། 

ཁྱད་པར་དུ་ཆོས་ལ་ངྗེས་སྗེམས་འདི་རྒྱས་པར་སྣང་ངོ་། །དྗེ་དག་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་

ལྟར་བྱ་བ་ནི། བཟོད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ནའང་དམ་པ་དྲུག་དང་ལྡན་

པ་དང་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཚང་བར་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་པ་སྟྗེ། གཞན་བཟོད་པ་ལ་འགོད་པ་

བཟོད་པའི་སྦྱིན་པ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་དང་འདའོ།།

ལྔ་པ་དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྤོད་པའི་རྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་རྗེས་སུ་དན་

ཞིང་བསྒོམ་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟག་པ་ཟད་པའི་བཟོད་པ་ལ་འགོད་པར་

འདོད་པའི་ར་བ་ཡིན་པས། དྗེ་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་བཏང་ནས་ས་མཐོན་པོའི་བཟོད་པ་རྣམས་

ཀྱང་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོང་བ་དང༌། ལས་དང་པོ་པའི་བཟོད་པའི་བསབ་བྱ་

རྣམས་དམིགས་ཕྗེད་པར་བྱས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་དྗེ་ལ་སོབ་པ་དང༌། ཇི་སྐད་

བཤད་པའི་མཚམས་ལས་འདས་ནའང་ཕིར་འཆོས་པ་ལ་བརོན་པ་དགོས་ཀྱི། དྗེ་

དག་ཉམས་ལྗེན་གི་ཚེ་ཡལ་བར་དོར་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆྗེན་པོ་དུ་མས་རྒྱུན་དུ་གོས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པར་འགྱུར་ཞིང༌། སྐྗེ་བ་གཞན་དུའང་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་

ལ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་འགྱུར་ལ། ལམ་གི་གནད་དམ་པར་

བལྟས་ནས་ནུས་པ་རྣམས་ད་ལྟ་ནས་བསྒྲུབ་ཅིང་མི་ནུས་པ་རྣམས་ལའང་བསམ་པ་

སྦྱངས་ན། ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེགས་ཆུང་ངུ་དང་སྡུག་

བསྔལ་ཆུང་ངུས་བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ།།

བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་ལ་བསབ་ཚུལ།

བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕར་ཕིན་ལ་བསབ་པ་ལ་ལྔ། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ངོ་བོ། དྗེ་ཉམས་

སུ་ལྗེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ། བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་

ལྟར་བྱ་བ། དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དམིགས་པ་དགྗེ་བ་ལ་དམིགས་

ནས་རྣམ་པ་མངོན་པར་སྤོ་བ་སྟྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། བརོན་གང་དགྗེ་ལ་སྤོ་བ་

འོ། །ཞྗེས་སོ། །བྱང་ས་ལས་ནི། དགྗེ་བ་བསྡུ་བ་དང་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་བྱ་བའི་ཕིར་

དུ་སྗེམས་མངོན་པར་སྤོ་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་དྗེས་བསངས་པའི་སྒོ་གསུམ་གི་

ལས་གཡོ་བ་ལ་བཤད་དོ།།

གཉིས་པ་ནི། བརོན་འགྲུས་བརམས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་བརམས་པའི་ཉྗེས་

དམིགས་མང་དུ་སྗེམས་པ་སྟྗེ། དྗེ་ལ་གོམས་ན་བརོན་འགྲུས་བསྐྗེད་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །དྗེ་ལ་ཕན་ཡོན་ནི། ལྷག་བསམ་བསྐུལ་བ་ལས། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་མུན་

པ་སྗེལ་བྱྗེད་ཅིང༌། །ངན་སོང་ཡོངས་སུ་སོང་བའི་གཞིར་གྱུར་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་

གིས་བསྔགས་པའི་བརོན་འགྲུས་འཕགས། །གང་ཡིན་དྗེ་ནི་རག་ཏུ་བརྗེན་པར་

གིས། །འཇིག་རྗེན་འདི་ན་བཟོ་གང་ཅི་ཡོད་དང༌། །འཇིག་རྗེན་འདས་བཟོ་གང་དག་ཅི་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཡོད་པ། །བརོན་འགྲུས་བརམས་ལ་རྗེད་པར་མི་དཀའ་ན། །མཁས་པ་སུ་དག་བརོན་

འགྲུས་སྟོབས་ཀྱིས་སྐོ། །གང་དག་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཞུགས་གྱུར་པ། །དྗེ་དག་

རྨུགས་གཉིད་སྐོན་རྣམས་མཐོང་ནས་ནི། །རག་ཏུ་བརོན་འགྲུས་རོམ་ལ་གནས་པར་

བྱྗེད། །འདི་ནི་ང་ཡིས་དྗེ་དག་བསྐུལ་བྱས་ཡིན། །ཞྗེས་དང༌། མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས་

ཀྱང༌། དགྗེ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ན་བརོན་འགྲུས་མཆོག །འདི་ལྟར་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་

དྗེ་རྗེས་འཐོབ། །བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ནི་མོད་ལ་བདྗེ་གནས་མཆོག །དངོས་གྲུབ་

འཇིག་རྗེན་འདས་དང་འཇིག་རྗེན་གཏོགས། །བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ནི་སིད་སྤོད་འདོད་

པ་འཐོབ། །བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ནི་དག་པ་རབ་འགྱུར་ལྡན། །བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ནི་

འཇིག་ཚོགས་འདས་ནས་གྲོལ། །བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ནི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་སངས་

རྒྱས། །ཞྗེས་དང༌། བརོན་འགྲུས་ལྡན་པ་ལོངས་སྤོད་ཀྱིས་ཕམ་མྗེད། །བརོན་འགྲུས་

ལྡན་པ་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་ཕམ་མྗེད། །བརོན་འགྲུས་ལྡན་པ་སྐོ་བས་ཕམ་པ་

མྗེད། །བརོན་འགྲུས་ལྡན་པ་ཐོབ་པས་ཕམ་པ་མྗེད། །ཅྗེས་དང༌། བྱང་ས་ལས་ཀྱང༌། 

གང་གི་ཕིར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་དགྗེ་བའི་ཆོས་དྗེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་

པར་བྱ་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་དང་མཆོག་ནི་བརོན་འགྲུས་ཁོ་ན་ཡིན་གི། གཞན་ནི་དྗེ་ལྟ་

མ་ཡིན་པ་དྗེའི་ཕིར། བརོན་འགྲུས་ནི་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་

ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱྗེད་པའོ་ཞྗེས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་བསྟན་པས་སྟོན་པ་མཛད་

དོ། །ཞྗེས་དང༌། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང༌། ཡོངས་སུ་སྐོ་མྗེད་བརོན་འགྲུས་ཆྗེ་

ལྡན་ན། །མི་འཐོབ་མི་འགྲུབ་རྣམ་པ་གང་ཡང་མྗེད། །ཅྗེས་དང༌། མི་མིན་ཀུན་ཀྱང་དྗེ་

ལ་ཕན་པར་དགའ། །ཏིང་འཛིན་རྣམ་པ་ཀུན་ཀྱང་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཉིན་མཚན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དུས་རྣམས་འབས་བུ་ཡོད་པར་འདའ། །ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱིས་དམའ་བར་འགྱུར་བ་

མྗེད། །མི་ཡི་ཆོས་ལས་འཕགས་པའི་དོན་རྣམས་ཀྱིས། །མྗེ་ཏོག་ཨུཏྤ་ལ་བཞིན་རྣམ་

པར་འཕྗེལ། །ཞྗེས་སོ།།

ཉྗེས་དམིགས་ནི། བོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། ལྗེ་ལོ་ཅན་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་

ཤིན་ཏུ་རིང་ཞིང་རྣམ་པར་རིང་ངོ་། །ལྗེ་ལོ་ཅན་རྣམས་ལ་ནི་སྦྱིན་པ་མྗེད་པ་ནས་

ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བར་དུ་མྗེད་དོ། །ལྗེ་ལོ་ཅན་ལ་ནི་གཞན་གི་དོན་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་དང༌། 

དན་པ་ཉྗེར་གཞག་ལས་ཀྱང༌། ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱི་གཞི་གཅིག་ནི། །ལྗེ་ལོ་ཡིན་ཏྗེ་

གང་ལ་ཡོད། །གང་ལ་ལྗེ་ལོ་གཅིག་ཡོད་པ། །དྗེ་ལ་ཆོས་ཀུན་མྗེད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། བརོན་འགྲུས་མྗེད་ན་ལྗེ་ལོའི་དབང་དུ་སོང་ནས་དཀར་ཆོས་ཀུན་

གིས་ཕོངས་པར་འགྱུར་བས། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྐྗེས་བུའི་དོན་

ཐམས་ཅད་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ།།

བརོན་འགྲུས་ཀྱི་རབ་དབྱྗེ་ལ་གཉིས། རབ་དབྱྗེ་དངོས་དང༌། བརོན་འགྲུས་

བསྐྗེད་པའི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་ནི་གསུམ་སྟྗེ། གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས་དང༌། དགྗེ་བའི་

ཆོས་སྡུད་ཀྱི་བརོན་འགྲུས་དང༌། སྗེམས་ཅན་དོན་བྱྗེད་ཀྱི་བརོན་འགྲུས་སོ། །དང་པོ་

ནི། བྱང་སྗེམས་རྣམས་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་ན། སྦྱོར་བའི་སྔ་རོལ་ནས་སྗེམས་ཀྱི་

སྤོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་བསམ་པའི་གོ་ཆ་འདི་ལྟ་བུ་གོན་པར་བྱྗེད་དྗེ། བདག་ནི་

བསྐལ་པ་ཆྗེན་པོ་སྟོང་དང་ཡུན་མཉམ་པའི་ཉིན་ཞག་བསགས་པའི་བསྐལ་པ་ཆྗེན་པོ་

གྲངས་མྗེད་པ་གསུམ་བྱྗེ་བ་ཕྲག་འབུམ་འགྱུར་གིས་སྗེམས་ཅན་གཅིག་གི་སྡུག་

བསྔལ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ། སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་ཁོ་ནར་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་
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འཐོབ་པར་འགྱུར་ནའང་སྤོ་བར་བྱྗེད་དྗེ། རོགས་བྱང་གི་ཕིར་དུ་བརོན་པར་བྱྗེད་ལ་

བརོན་འགྲུས་ལ་ཞུགས་པའང་མི་གཏོང་ན། དུས་ཀྱི་ཡུན་དྗེ་ལས་ཐུང་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་ཆྗེས་ཆུང་བས་ལྟ་ཅི་སྨོས་སམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས་སོ། །བྱང་

སྗེམས་གང་བརོན་འགྲུས་དྗེ་འད་བ་ལ་མོས་པ་ཙམ་དང་དད་པ་ཙམ་བསྐྗེད་པ་དྗེ་

ཡང་བརན་པོ་ཡིན་ཏྗེ། བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕིར་དུ་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པའི་རྒྱུ་རས་པར་བྱྗེད་ན་བརོན་འགྲུས་དྗེ་དང་ལྡན་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། དྗེ་ལ་ནི་བྱང་

ཆུབ་དང་གཞན་གི་ཕིར་དུ་ལས་གང་ལ་སྗེམས་ཞུམ་པའི་དཀའ་བ་སྤད་དགོས་པའི་

བྱ་དཀའ་བ་ཅི་ཡང་མྗེད་པར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་ཏྗེ། འདི་འད་བའི་བསམ་པ་ལ་

གོམས་པར་བྱས་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་སད་ངྗེས་པའི་རྒྱུར་འགྲོ་

བས་སྦྱང་བར་བྱའོ།།

ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང༌། སྔ་ཕིར་འཁོར་བའི་མཐའ་དང་མཉམ་ཙམ་

དུ། །རྒྱ་ཆྗེ་རིང་བའི་ཉིན་དང་མཚན་གྱུར་ལ། །དྗེ་འད་བསགས་པས་ལོར་གྱུར་དུས་

རིང་བའི། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས་གྲངས་སྗེད་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་

སྗེམས་ཤིག་སྐྗེ་འགྱུར་ལ། །དྗེ་འདའི་རྣམ་པས་ཚོགས་གཞན་རྗེ་རྗེ་ཞིང༌། །བསྒྲུབ་

དགོས་གྱུར་ཀྱང་སིང་རྗེས་སྐོ་བ་མྗེད། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་སྒིད་ལུག་མྗེད་པར་

བསྒྲུབ། །འཁོར་ཚེ་རང་གི་སྡུག་བསྔལ་སྗེམས་བཏང་ཞིང༌། །གོ་ཆ་བརན་པ་དཔག་

ཡས་དྗེ་བསྐྗེད་ན། །བརྟུལ་ཞུགས་དཔའ་བོ་སིང་རྗེའི་ངང་ཅན་ལ། །ཡང་དག་བངས་

པ་དང་པོ་ཡིན་པར་བརོད། །ཅྗེས་གསུངས་པའང་གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས་སོ། །གཞན་

ཡང་འཁོར་བ་ཐོག་མྗེད་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་ཞག་སུམ་ཅུ་
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ལ་ཟ་བ་དང་དྗེ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོར་བྱས་པའི་ལོ་འབུམ་སོང་བ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་གཅིག་སྐྗེ་ཞིང༌། སངས་རྒྱས་གཅིག་མཐོང་ལ་དྗེ་འད་བ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་

མའི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་གཅིག་གིས་སྗེམས་ཅན་གཅིག་གི་སྗེམས་དང་སྤོད་པ་

ཤྗེས་ལ། དྗེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེམས་དང་སྤོད་པ་ཤྗེས་

པར་བྱ་དགོས་ཀྱང་མི་ཞུམ་པའི་གོ་ཆ་ལ་གོ་ཆ་མི་ཟད་པར་བོ་གྲོས་མི་ཟད་པས་

ཞུས་པ་ལས་གསུངས་ཏྗེ། གོང་ན་མྗེད་པའི་གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས་སོ།།

མདོར་ན་འདི་འད་བའི་བསམ་པ་རྗེ་བསྐྗེད་ནུས་ན་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་བདྗེ་

བག་ཏུ་རོགས་ཤིང་སྒིབ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འདག་ལ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་མཆོག་

ཏུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཡུན་ཇི་ལྟར་རིང་བ་ལ་དགའ་བ་དྗེ་ཙམ་དུ་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་ལ། སྤོད་

པ་མཐའ་ཡས་པ་དང་དུས་ཆྗེས་རིང་བ་སོགས་ལ་སྤོ་བ་ཅི་ཡང་མྗེད་པར་དུས་ཐུང་

ངུས་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་ཆྗེས་རིང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྗེ། 

རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་སིང་སྟོབས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྐྗེ་བ་ལ་གྗེགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་གོ་ཆ་གོན་ནས་གང་གི་དོན་དུ་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། 

དགྗེ་བའི་ཆོས་སྡུད་པའི་བརོན་འགྲུས་ནི། ཕིན་དྲུག་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བྱ་

བའི་ཕིར་དྗེ་དག་ལ་སྦྱོར་བའོ། །སྗེམས་ཅན་གི་དོན་བྱྗེད་པའི་བརོན་འགྲུས་ནི། དོན་

བྱ་བ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྦྱོར་བའི་བརོན་འགྲུས་སོ།།

གཉིས་པ་བརོན་འགྲུས་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཚོགས་

གཉིས་ཀྱི་དཀར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཕྗེལ་བ་འདི་ལ་རག་

ལས་པས་འདི་བསྐྗེད་པའི་ཉམས་ལྗེན་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའོ། །དྗེ་ཡང་མཁས་གྲུབ་
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ཆྗེན་པོ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ཉིད་གོ་ས་ཞིང་སྐོང་བདྗེ་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མཐོང་

བས་དྗེའི་ལུགས་བརོད་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་བཞི། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་གྗེགས་འགལ་

རྐྗེན་སང་བ་དང༌། མཐུན་རྐྗེན་དཔུང་གི་ཚོགས་བསག་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ལ་བརྗེན་

ནས་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་ལྷུར་བང་བ་དང༌། དྗེ་ལས་ལུས་དང་སྗེམས་ལས་སུ་རུང་

བར་བྱ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མི་མཐུན་ཕོགས་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དྗེ་སོང་

བའི་ཐབས་བསྟྗེན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་ལ་མི་འཇུག་པ་ལ་གཉིས་ཏྗེ། སྒྲུབ་ནུས་

པར་མཐོང་ཡང་མི་འཇུག་པ་དང་། བདག་གིས་དྗེ་འད་བ་སྒྲུབ་ག་ལ་ནུས་སམ་སྟྗེ་

ཞུམ་ནས་མི་འཇུག་པའོ། །སྒྲུབ་ནུས་མི་ནུས་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་ནས་མི་བསྒྲུབ་

པའང་ཡོད་མོད་ཀྱི། འདིར་ནི་གྲོལ་བ་དོན་གཉྗེར་ལ་འཆད་པས་སྐབས་མིན་ནོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས་ཡོད་དྗེ། ད་དུང་ལོང་ཡོད་སམ་ནས་ཕི་བཤོལ་བྱྗེད་པའི་ལྗེ་ལོ་ཅན་དང༌། 

དྗེ་མིན་ཀྱང་བྱ་བ་དམན་པ་ཐ་མལ་པའི་བྱ་བ་རྣམས་ལ་ཆགས་པས་ཟིལ་གིས་ནོན་

པའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་སྤོད་འཇུག་ལས། དྗེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕོགས་བཤད་བྱ། །ལྗེ་ལོ་ངན་

ལ་ཞྗེན་པ་དང༌། །སྒིད་ལུག་བདག་ཉིད་བརས་པ་འོ། །ཞྗེས་སོ། །ལྗེ་ལོ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་ནི། 

སོམ་ལས་དང་བདྗེ་བ་དམན་པའི་རོ་ལ་ཆགས་པ་དང་གཉིད་ཀྱི་བདྗེ་བ་ལ་སྗེད་པ་

དང་འཁོར་བ་ལ་སྐོ་ཤས་མྗེད་པ་རྣམས་ཏྗེ། སོམ་ལས་བདྗེ་བའི་རོ་མང་དང༌། །གཉིད་

ལ་བརྗེན་པའི་སྗེད་པ་ཡིས། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མི་སྐོ་ལས། །ལྗེ་ལོ་ཉྗེ་བར་སྐྗེ་

བར་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ། །ཁ་ཅིག་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་དུ་སྐྗེ་བ་

བསྟན་པར་འདོད་དོ།།

དྗེ་སང་བའི་ཐབས་བསྟྗེན་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཕི་བཤོལ་གི་ལྗེ་ལོ་འགོག་པ་ལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གསུམ། ལུས་ཐོབ་པ་འདི་མྱུར་དུ་འཇིག་པ། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བ། སར་

ཡང་རྗེན་བཟང་པོ་འདི་རྗེད་དཀའ་བ་གསུམ་བསྒོམས་ནས་ལོང་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་

ལྗེ་ལོ་བཀག་ནས་ལོང་མྗེད་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པའོ། །དྗེ་གསུམ་ནི་སྔར་སྐྗེས་བུ་ཆུང་

ངུའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །བྱ་བ་ངན་པ་ལ་ཆགས་པ་དགག་པ་ནི། དམ་པའི་

ཆོས་ནི་འདི་ཕིར་དགའ་བ་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། དོན་མྗེད་པའི་

ཅལ་ཅོལ་སྨྲ་བ་དང་རོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཡྗེང་རྣམས་འདིའི་དོན་ཆྗེན་པོ་ཉམས་

པར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཕི་མར་དོན་མ་ཡིན་པ་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་བསྐྗེད་པའི་གནས་སུ་

མཐོང་ནས་བསྒོམས་ལ་དགག་པར་བྱ་སྟྗེ། དགའ་བའི་རྒྱུ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི། །དམ་

ཆོས་དགའ་བའི་མཆོག་སངས་ནས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ནི་རྣམ་གཡྗེང་དང༌། །རོད་

སོགས་ལ་ཁྱོད་ཅི་ཕིར་དགའ། །ཞྗེས་སོ།།

སྒིད་ལུག་པའམ་བདག་ཉིད་བརས་པ་དགག་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཕི་བཤོལ་དང་བྱ་

བ་ངན་ཞྗེན་བཀག་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྤོ་བ་བྱུང་ཡང་། དྗེ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི་

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་སོབ་དགོས་པས་དྗེ་ལ་བདག་འད་བས་བསྒྲུབ་མི་ནུས་སོ་སམ་དུ་

ཞུམ་ན་དྗེ་བསལ་བར་བྱའོ། །འདི་ལ་གསུམ། ཐོབ་བྱ་ལ་སྒིད་ལུག་པ་དགག་པ་དང༌། 

དྗེ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ལ་སྒིད་ལུག་པ་དགག་པ་དང༌། གང་དུ་གནས་ནས་བསྒྲུབ་པའི་

གནས་ལ་ཞུམ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐོབ་བྱ་སངས་རྒྱས་ནི་སྐོན་མཐའ་དག་

ཟད་པ་དང་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་རོགས་པ་ཡིན་ན། བདག་གིས་ནི་ཡོན་ཏན་སྣ་རྗེ་

བསྒྲུབ་པ་དང་སྐོན་སྣ་རྗེ་འགོག་པའང་ཆྗེས་དཀའ་བར་སྣང་བས། བདག་འད་བས་ནི་

འབས་བུ་དྗེ་འད་བ་ཐོབ་པར་ག་ལ་ནུས་སམ་པའི་ཞུམ་པ་དངོས་སུ་བྱུང་ན་ནི་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སྗེམས་བསྐྗེད་གཏོང་བས་ཉྗེས་དམིགས་ཆྗེ་ལ། མ་བྱུང་ཡང་དང་པོ་ནས་དྗེའི་མཐའ་

དགག་དགོས་སོ། །འགོག་ཚུལ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདྗེན་པ་དང་ཡང་དག་པ་

གསུང་གི་བརྫུན་དང་ལོག་པ་མི་གསུང་བའི་ཚད་མའི་སྐྗེས་བུ་དྗེས་སྦྲང་བུ་སོགས་

ཀྱིས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་གསུངས་ན། བདག་ནི་མིར་སྐྗེས་པས་རྗེན་བཟང་ལ། 

བང་དོར་ལ་དཔྱོད་པའི་བོའི་མཐུ་ཡོད་པས་བདག་གིས་བརོན་པ་མ་བཏང་ན་ཅིའི་

ཕིར་མི་འཐོབ་སམ་དུ་གཟྗེངས་བསྟོད་དྗེ། བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ག་ལ་ཞྗེས། །སྒིད་

ལུག་པར་ནི་མི་བྱ་སྟྗེ། །འདི་ལྟར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ནི། །བདྗེན་པ་གསུང་བས་

བདྗེན་འདི་གསུངས། །སྦྲང་བུ་ཤ་སྦྲང་བུང་བ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་སིན་བུར་གང་གྱུར་

པ། །དྗེས་ཀྱང་བརོན་པའི་སྟོབས་བསྐྗེད་ན། །བྱང་ཆུབ་འཐོབ་དཀའ་བ་མྗེད་

འཐོབ། །བདག་ལྟ་རིགས་ཀྱི་མིར་སྐྗེས་ལ། །ཕན་དང་གནོད་པ་ངོ་ཤྗེས་ནས། །བྱང་

ཆུབ་སྤོད་པ་མ་བཏང་ན། །བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཅིས་མི་འཐོབ། །ཅྗེས་སོ། །གཞན་

ཡང་སྔོན་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་བཞུགས་པ་དང་མ་

འོངས་པ་ན་འཚང་རྒྱ་བ་དྗེ་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཟིན་གཅིག་གིས་ལམ་བསྒྲུབས་པ་

མིན་གི། བདག་ཅག་འད་བ་ཞིག་ཁོ་ན་ཡར་ལ་ཇྗེ་མཐོར་གཤྗེགས་ནས་སངས་རྒྱས་

པ་དང་རྒྱ་བའོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་ཞུམ་པ་དགག་སྟྗེ། དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས། 

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ནི་འདི་ལྟར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་དག་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དྗེ་

དག་དང༌། གང་དག་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དྗེ་དག་དང༌། གང་དག་

མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་དྗེ་དག་ཀྱང༌། ཚུལ་འདི་འད་བ་དང་
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ལམ་འདི་འད་བ་དང་བརོན་འགྲུས་འདི་འད་བས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་

རྒྱས། མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ། མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་

འགྱུར། ཞྗེས་བྱ་བ་ནས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྗེ་དག་ཀྱང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པར་

གྱུར་པ་ཤ་སྟག་ལས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་གི། བདག་ཀྱང་

ཅི་ནས་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བར་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་གི་བརོན་འགྲུས་

དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་བདག་གིས་ཀྱང་དྗེ་

ལྟ་དྗེ་ལྟར་བཙལ་ལོ་འབད་དོ། །ཞྗེས་དང༌། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ལས་

ཀྱང༌། གང་སུ་ལ་ལ་དག་གིས་བདྗེར་གཤྗེགས་གོ་འཕང་བརྗེས་པ་དྗེ་དག་

ཀྱང༌། །འདི་བས་ཤིན་ཏུ་སྨད་པའི་གནས་སྐབས་དག་ཏུ་ལྷུང་བ་བྱུང་ངོ་ཞྗེས། །དྗེ་

སད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉམ་ངར་ལྷུང་བའི་ཚེ་ཡང་བདག་ཉིད་སྨད་མ་མཛད། །བདག་ལ་སྨོད་

པ་མི་རུང་སྐྗེས་བུ་དར་བ༌ཞུམ་པར་བགིད་པ་ལགས། །ཞྗེས་སོ།།

ཞུམ་པ་སྐྗེ་བ་དྗེ་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཤིང་འབས་བུ་རྒྱུའི་

རྗེས་སུ་བྱྗེད་པས་ལམ་གི་ཚེ་ཡོན་ཏན་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། སྐོན་

སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ནས་དགག་དགོས་པར་ལྗེགས་པོར་གོ་ནས་དྗེ་ནས་རང་སྟྗེང་དུ་

བལྟས་པ་ན་ཞུམ་པ་སྐྗེ་བ་ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་དྗེ་ཉམས་

ལྗེན་གི་དུས་སུ་ཡོན་ཏན་གི་ཆ་ཕྲ་མོ་རྗེ་ལ་རྐང་འདྗེད་དང་ཕུར་ཚུགས་བྱས་པས་

འགྲུབ་སམ་དུ། ལམ་གི་གོ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སོང་ན་ད་ལྟའི་དུས་བཞིན་དུ་ཞུམ་པ་

གཏན་མི་སྐྗེའོ། །འོན་ཀྱང་དྗེ་བཟང་རགས་མིན་གི། ལམ་གི་འགྲོ་ཚུལ་ལ་ངྗེས་པ་མ་
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རྗེད་པའམ་གོ་བ་ཐར་ཐོར་ཡོད་ཀྱང་རང་གིས་ལག་ཏུ་མ་བངས་པས་ས་ས་འད་བ་

ཞིག་གིས་བསྒིབས་པས་ལན་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཉམས་ལྗེན་ལ་གཏུགས་པ་ན་ལམ་གི་འགོ་

མཇུག་རགས་རིམ་བསྒིགས་པའི་ལུས་ཚང་བ་ཙམ་རྗེ་བསྟན་པ་ནའང་། དྗེ་ཙམ་

དགོས་ན་སུས་ནུས་ཟྗེར་ནས་ལྗེགས་པར་སོང་བར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །ཤ་ར་བའི་

ཞལ་ནས་ཀྱང༌། ལག་ལྗེན་ལ་མ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཀུན་

མདའ་འཕྗེན་མིག་ལ་ས་བར་སོང་ནས་ཞུམ་པ་ཙམ་མི་འོང་། ད་ལྟ་ཆོས་ལྗེགས་པོར་

ཚང་བ་རང་མྗེད་པས་ཞུམ་པ་དང་རང་ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་སར་ཕིན་པར་མི་འདུག་

སྟྗེ། ལྗེགས་པར་ཚང་ན་ཞུམ་པ་དང་ཁྱད་གསོད་འབྱུང་ཉྗེན་ཆྗེ་གསུང་སྟྗེ་ཤིན་ཏུ་མད་

པ་ཡིན་ནོ།།

དྗེ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ལ་ཞུམ་པ་དགག་པ་ནི། སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྐང་ལག་

ལ་སོགས་པ་བཏང་དགོས་ལ། དྗེ་འད་བ་བདག་གིས་མི་ནུས་སོ་སམ་ན་དྗེ་ཙམ་གི་

སྡུག་བསྔལ་ནི་བཟོད་དགོས་ཏྗེ། སྤོད་པ་རྣམས་ལ་མ་ཞུགས་པར་རང་དགར་བསད་

པ་ལའང་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ན་ལུས་བཅད་པ་དང་དལ་བ་དང་ཕུག་པ་དང་

བསྗེགས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བརོད་ལས་འདས་པ་མོང་ལ་དྗེར་ཡང་རང་

གི་དོན་མ་གྲུབ་ཅིང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕིར་དུ་དཀའ་བ་སྤོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ནི་སྡུག་

བསྔལ་སྔ་མའི་ཆ་ཙམ་ཡང་མྗེད་ལ། རང་གཞན་གི་དོན་འགྲུབ་པའི་དགོས་པའང་ཆྗེ་

བའི་ཕིར་ཏྗེ། འོན་ཏྗེ་རྐང་ལག་ལ་སོགས་པ། །གཏང་དགོས་བདག་ནི་འཇིགས་ཤྗེ་

ན། །ལི་དང་ཡང་བ་མ་དཔྱད་པར། །རྨོངས་པས་བདག་ནི་འཇིགས་པར་ཟད། །བསྐལ་

པ་བྱྗེ་བ་གྲངས་མྗེད་དུ། །ལན་གྲངས་དུ་མར་བཅད་པ་དང༌། །དབུག་དང་བསྗེག་དང་
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གཤྗེག་འགྱུར་གིས། །བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །བདག་གི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་

པ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་འདི་ནི་ཚོད་ཡོད་དྗེ། །ཟུག་རྔུ་ཁོང་བརླག་གནོད་བསལ་

ཕིར། །ལུས་རྨ་བཏོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བཞིན། །སྨན་པ་ཀུན་ཀྱང་གསོར་བྱྗེད་

ཀྱི། །མི་བདྗེ་བ་ཡིས་ནད་མྗེད་བྱྗེད། །དྗེ་བས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་དག །གཞོམ་ཕིར་

མི་བདྗེ་ཆུང་བཟོད་བྱ། །ཞྗེས་སོ།།

ལུས་གཏོང་བ་ནི་དང་པོ་ནས་འཇིགས་པའི་ཚེ་མི་གཏོང་གི །སྦྱིན་པ་ལ་རིམ་

གིས་བསབས་པས་རང་ལུས་ལ་ཆགས་པ་ལོག་ཅིང༌། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའི་སྟོབས་

རྒྱས་པའི་ཚེ་དོན་ཆྗེན་པོར་འགྱུར་ན་གཏོང་བས་གཏོང་བའི་དུས་སུ་ནི་དཀའ་བ་

མྗེད་དྗེ། གསོ་དཔྱད་ཕལ་པ་འདི་འད་བའང༌། །སྨན་པ་མཆོག་གིས་མ་མཛད་དྗེ། །ཆོ་

ག་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པོ་ཡིས། །ནད་ཆྗེན་དཔག་མྗེད་གསོ་བར་མཛད། །ཚོད་མ་ལ་

སོགས་སྦྱིན་པ་ལའང༌། །འདྗེན་པས་ཐོག་མར་སྦྱོར་བར་མཛད། །དྗེ་ལ་གོམས་ནས་

ཕིས་ནས་ནི། །རིམ་གིས་རང་གི་ཤ་ཡང་གཏོང༌། །གང་ཚེ་རང་གི་ལུས་ལ་ནི། །ཚོད་

སོགས་ལྟ་བུའི་བོ་སྐྗེས་པ། །དྗེ་ཚེ་ཤ་ལ་སོགས་གཏོང་བ། །དྗེ་ལ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་

ཡོད། །ཅྗེས་སོ། །དྗེས་ན་ཁ་ཅིག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐྗེག་པ་པས་ལུས་སོག་གཏོང་

དགོས་པས་གདུང་བ་བསྐྗེད་ཅིང༌། བྱ་དཀའ་བའི་ལམ་མོ་ཟྗེར་བ་ནི་གཞུང་འདིས་

ལྗེགས་པར་བཀག་སྣང་སྟྗེ། བྱ་དཀའ་བའི་འདུ་ཤྗེས་སྐྗེ་བའི་རིང་ལ་མི་གཏོང་ལ། 

ཚོད་མ་སོགས་སྟྗེར་བ་དང་འད་བར་ཤིན་ཏུ་ས་བའི་ཚེ་གཏོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ།།

གང་དུ་གནས་ནས་ལམ་བསྒྲུབ་པའི་གནས་ལ་ཞུམ་པ་དགག་པ་ནི། སངས་

རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ནི་འཁོར་བར་སྐྗེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་བངས་ནས་བྱྗེད་དགོས་ལ། དྗེའི་
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ཚེ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་གནོད་པས་དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེ་མི་ནུས་སོ་སམ་ན། བྱང་

སྗེམས་ཀྱིས་སིག་སངས་པས་རྒྱུ་ལོག་པས་འབས་བུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་

ལ། འཁོར་བ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟར་རོགས་པ་བརན་པས་སྗེམས་ལ་སྡུག་

བསྔལ་མྗེད་ཅིང་ལུས་སྗེམས་བདྗེ་བས་རྒྱས་ན་འཁོར་བར་སོད་ཀྱང་སྐོ་དོན་མྗེད་

པས་དྗེ་ལྟར་བསམ་སྟྗེ། སིག་པ་སངས་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་མྗེད། །མཁས་པའི་ཕིར་ན་

མི་དགའ་མྗེད། །འདི་ལྟར་ལོག་པར་རོག་པ་དང༌། །སིག་པས་སྗེམས་དང་ལུས་ལ་

གནོད། །བསོད་ནམས་ཀྱིས་ནི་ལུས་བདྗེ་ལ། །མཁས་པ་ཡིས་ནི་སྗེམས་བདྗེ་

ན། །གཞན་དོན་འཁོར་བར་གནས་ཀྱང་ནི། །སིང་རྗེ་ཅན་དག་ཅི་སྟྗེ་སྐོ། །ཞྗེས་དང༌། 

དྗེ་བས་སྐོ་ངལ་ཀུན་སྗེལ་བའི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀྱི་ར་ཞོན་ནས། །བདྗེ་ནས་བདྗེ་

བར་འགྲོ་བ་ལ། །སྗེམས་ཤྗེས་སུ་ཞིག་སྒིད་ལུག་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་

དུས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འགོར་བས་ཀྱང་ཡིད་ཞུམ་པར་མི་བྱ་སྟྗེ། དུས་རིང་བ་ཙམ་སྐོ་

བའི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ན་དུས་ཐུང་ཡང་

སྐོ་ལ། སྡུག་བསྔལ་མྗེད་ཅིང་བདྗེ་ན་དུས་རིང་བ་ཡང་མི་སྐོ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། རིན་ཆྗེན་

ཕྲྗེང་བ་ལས། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དུས་ཐུང་ཡང༌། །བཟོད་དཀའ་ཡུན་རིང་སྨོས་ཅི་

དགོས། །སྡུག་བསྔལ་མྗེད་ཅིང་བདྗེ་བ་ལ། །མཐའ་ཡས་དུས་ཀྱང་ཅི་ཞིག་གནོད། །དྗེ་

ལ་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མྗེད། །ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ག་ལ་ཡོད། །དྗེ་ནི་སིང་རྗེས་

འཇིག་རྗེན་སྡུག །དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ན་ཡུན་རིང་གནས། །དྗེ་བས་སངས་རྒྱས་རིང་ཐོགས་

ཞྗེས། །བོ་དང་ལྡན་པ་སྒིད་མི་ལུག །ཉྗེས་ཟད་ཡོན་ཏན་དོན་དུ་ནི། །འདི་ལ་རག་ཏུ་

འབད་པར་བྱ། །ཞྗེས་སོ།།
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ཡང་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་རོགས་དགོས་ལ། དྗེ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་

བས་མི་ནུས་སོ་སམ་དུ་ཞུམ་པར་མི་བྱ་སྟྗེ། ཆྗེད་དུ་བྱ་བ་སྗེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་

པའི་ཕིར་དུ་ཐོབ་བྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་

ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ། དུས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་གནས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཚོགས་

མཐའ་ཡས་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་སམ་ནས་སོམ་པ་བཟུང་བ་ན། གཉིད་ལོག་མ་ལོག་

དང་སྗེམས་གཞན་དུ་གཡྗེངས་མ་གཡྗེངས་ཐམས་ཅད་དུ་བསོད་ནམས་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པ་སོམ་པ་ཡོད་པ་དྗེ་སིད་དུ་རག་ཏུ་གསོག་པས། ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་

རོགས་པར་མི་དཀའ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། ཕོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ནམ་མཁའ་

དང༌། །ས་དང་ཆུ་དང་མྗེ་དང་རླུང༌། །ཇི་ལྟར་མཐའ་ཡས་དྗེ་བཞིན་དུ། །སྡུག་བསྔལ་

སྗེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་འདོད། །སྗེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་དྗེ་དག་ནི། །བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་སིང་བརྗེ་བས། །སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་དངས་བྱས་ཏྗེ། །སངས་རྒྱས་

ཉིད་ལ་དགོད་པར་ངྗེས། །དྗེ་ལྟར་བརན་པར་གནས་དྗེ་ནི། །མི་ཉལ་བ་འམ་ཉལ་ཡང་

རུང༌། །ཡང་དག་བངས་པ་ནས་བཟུང་སྟྗེ། །བག་མྗེད་གྱུར་ཀྱང་སྗེམས་ཅན་

རྣམས། །མཐའ་ཡས་ཕིར་ན་སྗེམས་ཅན་བཞིན། །བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་རག་

གསོག་འགྱུར། །མཐའ་ཡས་དྗེས་ན་སངས་རྒྱས་ཉིད། །མཐའ་ཡས་འཐོབ་མི་དཀའ་

ཞྗེས་བྱ། །གང་ཞིག་དཔག་མྗེད་དུས་གནས་ཏྗེ། །ལུས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྗེད་དོན་

དུ། །བྱང་ཆུབ་དཔག་ཏུ་མྗེད་འདོད་ཅིང༌། །དགྗེ་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་བྱྗེད་པ། །དྗེས་ཀོ་

བྱང་ཆུབ་དཔག་མྗེད་ཀྱང༌། །དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་རྣམ་བཞི་ཡིས། །ཚོགས་ཀྱིས་རིང་

པོར་མི་ཐོགས་པར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་འཐོབ་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ།།
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དྗེས་ན་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ཤུགས་

དག་ནས་ཡིད་བསྐོད་པས་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་དུས་ཐུང་ངུ་ཞིག་ལ་

ཐོབ་ན་སམ་པ་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཡང༌། དྗེ་དག་གི་ཕོགས་ན་མྗེད་པའི་ཚེ་

དུས་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་དང་སྤོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་སོབ་དགོས་པ་དང་དཀའ་སྤད་

མང་དུ་དགོས་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ན། དྗེ་ལྟར་སོང་ན་སུས་ནུས་སམ་ནས་ཉྗེ་ལམ་

འཚོལ་བ་སྐད་བྱྗེད་ན་ནི་སྨོན་སྗེམས་ལ་བརྒྱུད་ནས་གནོད་ཅིང༌། འཇུག་སྗེམས་ལ་

དངོས་སུ་གནོད་ལ། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཇྗེ་དམན་དུ་སོང་ནས་འཚང་རྒྱ་

བ་ལ་ཆྗེས་རིང་དུ་འགྲོ་སྟྗེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་སྟོབས་ཆྗེས་ཆྗེར་རྒྱས་པར་བྱྗེད་

པའི་ཚུལ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་

ལྗེགས་པར་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཞུམ་ནས་བསད་པས་ནི་ཅི་ལ་ཡང་མི་

ཕན་ཞིང་ཇྗེ་ཞུམ་དུ་འགྲོ་བས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་

པར་བྱས་ནས་བོ་གཟྗེངས་བསྟོད་ན་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པ་ལག་ན་ཡོད་པ་དང་འད་སྟྗེ། 

སྐྗེས་རབས་ལས། ཞུམ་པས་ཕོངས་ལས་ཐར་ལ་མི་ཕན་གི། །དྗེ་བས་མ་ངན་གདུང་

བར་མ་བྱྗེད་པར། །དགོས་པའི་དོན་བསྒྲུབ་མཁས་ལ་བརྗེན་བྱས་ན། །རབ་ཏུ་དཀའ་

བའང་ས་བས་ཐར་བར་འགྱུར། །དྗེ་བས་འཇིགས་ཤིང་མི་དགའ་མ་བྱྗེད་པར། །ཇི་

ལྟར་བྱ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་དགོས་པ་སྒྲུབས། །མཁས་པའི་གཟི་བརིད་བརན་པས་

གཟྗེངས་བསྟོད་ན། །དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ལག་ན་ཡོད། །ཅྗེས་

སོ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་ལ་སོབ་ཚུལ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་

ཀྱང་ཞུམ་པ་མྗེད་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་ངན་ངོན་ཙམ་གིས་ཆོག་ཤྗེས་མི་བྱྗེད་པ་གཉིས་
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དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་པར་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ལ། ད་ལྟ་ནི་ཡོན་ཏན་ལྟར་སྣང་

རྗེའམ་ཡོན་ཏན་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཀྱང་ཕོགས་གཅིག་ཙམ་ཞིག་སྐྗེས་ན། ལམ་གི་

ས་ཆྗེན་པོ་ཞིག་བཅད་དོ་སམ་ཞིང་དྗེ་ཀ་གོམས་པས་ཆོག་པར་འཛིན་ལ། ལམ་གི་

གནད་ལ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་ལུང་རིགས་ཀྱི་རྐ་བར་ནས་བཏོན་ནས་དྗེ་ཡང་ཡོན་

ཏན་ཆ་གཅིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་དྗེ་ཙམ་གིས་གར་ཡང་མི་ཕིན་ཏོ་ཞྗེས་བརའ་སྤད་

དྗེ་གོ་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡིད་ཤིན་ཏུ་ཞུམ་ནས་འགྲོ་བར་སྣང་བས། ཡོན་ཏན་ཕོགས་

རྗེས་ཆོག་པར་མི་འཛིན་པར་གོང་མའི་ཁྱད་པར་འཚོལ་བ་དང༌། བསབ་བྱ་མཐའ་

ཡས་པ་ལ་སོབ་དགོས་ཀྱང་ཞུམ་པ་མྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་སྣང་ངོ་།།

གཉིས་པ་མཐུན་རྐྗེན་དཔུང་གི་ཚོགས་བསག་པ་ལ་བཞི། མོས་པ་དང༌། བརན་

པ་དང༌། དགའ་བའི་སྟོབས་བསྐྗེད་པ་དང༌། དོར་བའི་སྟོབས་སོ། །དང་པོ་ནི། འདུན་

པས་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་རྗེན་བྱྗེད་པར་གསུངས་པས་འདིར་མོས་པ་ནི་འདུན་པའོ། །དྗེ་

བསྐྗེད་དགོས་པ་ནི། བདག་ནི་སྔོན་དང་ད་ལྟར་ཡང༌། །ཆོས་ལ་མོས་དང་བལ་བ་

ཡིས། །ཕོངས་པ་འདི་འད་བྱུང་བར་གྱུར། །སུ་ཞིག་ཆོས་ལ་མོས་པ་གཏོང༌། །དགྗེ་

བའི་ཕོགས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ར་བ་མོས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞྗེས་པ་ལྟར་

རོ། །མོས་པ་ཇི་ལྟར་བསྐྗེད་པ་ནི། དྗེའི་ཡང་ར་བ་རག་ཏུ་ནི། །རྣམ་སྨིན་འབས་བུ་

བསྒོམས་པས་སོ། །ཞྗེས་དཀར་གནག་གི་ལས་ལས་འབས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་

འབྱུང་བའི་ཚུལ་བསྒོམ་པ་ལ་བཤད་དྗེ། དད་པས་འདུན་པའི་རྗེན་བྱྗེད་པར་གསུངས་

པས་ཡིད་ཆྗེས་ཀྱི་དད་པ་གཉིས་ཀྱིས་སང་བ་དང་བང་བར་འདོད་པ་གཉིས་བསྐྗེད་

པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཡང་ལས་འབས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་རྣམས་
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ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང༌། དྗེ་དག་ལས་འདས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་སྗེམས་པ་

ཡིན་ཏྗེ་སྐབས་ཀྱིས་ཤྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་མོས་ནས་དྗེའི་སྒོར་ཞུགས་པ་ནི། 

རང་གཞན་གི་ཉྗེས་པ་མཐའ་དག་བསལ་བ་དང་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་པར་

ཁས་བངས་པ་ཡིན་ལ། ཉྗེས་པ་རྗེ་རྗེ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་པར་བྱྗེད་པ་

དང་ཡོན་ཏན་རྗེ་རྗེ་མཐར་ཐུག་པར་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་བསྐལ་པ་དུ་མ་ཞིག་གོམས་

དགོས་ན། བདག་ལ་ནི་དྗེ་དག་སྗེལ་བ་དང་བསྒྲུབ་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྗེ་

ཡང་མི་སྣང་བས་བདག་གིས་དལ་བ་དོན་མྗེད་དུ་བཏང་འདུག་གོ་སམ་དུ་བསམས་

ནས་རང་ལ་རང་གིས་བསྐུལ་དགོས་ཏྗེ། བདག་དང་གཞན་གི་ཉྗེས་པ་ནི། །དཔག་

མྗེད་བདག་གིས་གཞོམ་བྱ་སྟྗེ། །གང་དུ་ཉྗེས་པ་རྗེ་རྗེ་ལའང༌། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་

ཟད་གྱུར་པ། །ཉྗེས་ཟད་རོམ་པ་དྗེ་ཡི་ནི། །ཆ་ཡང་བདག་ལ་མ་མཐོང་ན། །སྡུག་

བསྔལ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་གནས། །བདག་ཀོ་ཅིས་ཏྗེ་སིང་མ་གས། །བདག་དང་

གཞན་གི་ཡོན་ཏན་ནི། །མང་པོ་བདག་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྟྗེ། །དྗེ་ལ་ཡོན་ཏན་རྗེ་རྗེ་

ལའང༌། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གོམས་འགྱུར་བ། །བདག་ནི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་

ལའང༌། །གོམས་པ་ནམ་ཡང་མ་སྐྗེས་ཏྗེ། །ཅི་ཞིག་ལྟར་རྗེད་སྐྗེ་བ་ནི། །བདག་གིས་

དོན་མྗེད་བྱས་པ་མཚར། །ཞྗེས་སོ།།

བརན་པའི་སྟོབས་ནི། གང་ལ་བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་དྗེ་ལས་མི་ལྡོག་པར་

མཐར་འབྱིན་པའོ། །དྗེ་ཡང་དང་པོ་ཅི་རུང་རུང་དུ་མི་འཇུག་པར་ལྗེགས་པར་

བརགས་ལ་ནུས་པ་ལྟ་ན་འཇུག་ལ། མི་ནུས་ན་མི་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་ནས་བར་

སྐབས་སུ་འདོར་བ་ལས་དང་པོ་ནས་མི་རོམ་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 
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དམ་བཅས་པ་བར་མ་དོར་འདོར་བ་ལ་གོམས་ན་སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་ཡང་དྗེའི་རྒྱུ་མཐུན་

གིས་བསབ་པ་ཁས་བངས་པ་སོགས་འདོར་བས་ཚེ་དྗེར་སིག་འཕྗེལ་བ་དང༌། སྐྗེ་བ་

གཞན་དུ་དྗེའི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འཕྗེལ་བ་དང་སྔ་མ་དྗེ་བྱ་བར་བསམས་པས་

དགྗེ་བ་གཞན་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། སྔ་མ་དྗེ་ལས་ལོག་པས་དྗེའི་འབས་བུ་དམན་པ་

དང་སྔ་མ་དྗེ་ཉིད་ཀྱང་མཐར་མ་ཕིན་པས་རོགས་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་ཏྗེ། མདོར་

ན་གང་བྱ་བར་ཡི་དམ་བཅས་པ་དྗེ་ཡང་མགོ་མི་ཐོན་ལ་གཞན་འགྲུབ་པའི་ཡང་

གྗེགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་རྒྱུ་མཐུན་གིས་སོམ་པ་ཁས་བངས་པའི་དམ་བཅའ་ཡང་མི་

བརན་པའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། དང་པོ་སྦྱོར་བ་བརགས་ནས་ནི། །བརམ་མམ་ཡང་ན་མི་

བརམ་བྱ། །མ་བརམས་པ་ནི་མཆོག་ཡིན་གི། །བརམས་ནས་ལྡོག་པར་མི་བྱ་

འོ། །སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་དྗེ་གོམས་ཤིང༌། །སིག་དང་སྡུག་བསྔལ་འཕྗེལ་འགྱུར་ཏྗེ། །གཞན་

དང་འབས་བུའི་དུས་ཀྱང་ནི། །དམན་གྱུར་དྗེ་ཡང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ།།

དྗེས་ན་དམ་བཅའ་མཐར་ཕིན་པར་འདོད་པས་ང་རྒྱལ་གསུམ་བསྒོམ་པར་བྱ་

སྟྗེ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་ནུས་པ་སྟྗེ། །གསུམ་པོ་དག་ལ་ང་རྒྱལ་བྱ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་

ལ་ལས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ནི། གཞན་སུ་ལ་ཡང་རང་གི་ལམ་བསྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ཀྱི་བལྟོས་

པ་མི་འཆའ་བར་རང་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་སྟྗེ། བདག་ཉིད་གཅིག་པུས་བྱའོ་ཞྗེས། །འདི་

ནི་ལས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཉིད། །ཅྗེས་དང༌། བཤྗེས་སྤིངས་ལས་ཀྱང༌། ཐར་པ་བདག་ལ་

རག་ལས་འདི་ལ་ནི། །གཞན་གིས་གྲོགས་བགིར་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་ཀྱི། །ཞྗེས་པ་

ལྟར་རོ། །འདི་ནི་གཞན་ལ་མི་རྗེ་བར་བདག་གཅིག་པུས་བསྒྲུབ་བོ་སམ་པ་ལ་ང་རྒྱལ་

དང་འད་བ་ཡོད་པས་དྗེར་བཏགས་པའོ། །ནུས་པའི་ང་རྒྱལ་ནི། འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཉོན་མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་པས་རང་གི་དོན་ཡང་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ན་གཞན་གི་

དོན་ལྟ་ཅི་སྨོས། བདག་གིས་ནི་རང་གཞན་གི་དོན་བསྒྲུབ་པར་ནུས་སོ་སམ་ནས་

བསྒྲུབ་པ་སྟྗེ། ཉོན་མོངས་དབང་མྗེད་འཇིག་རྗེན་འདིས། །རང་དོན་བསྒྲུབ་པར་མི་

ནུས་པས། །འགྲོ་བས་བདག་ལྟར་མི་ནུས་ཏྗེ། །དྗེ་བས་བདག་གིས་འདི་བྱ་འོ། །ཞྗེས་

སོ། །གཞན་ཡང་འདི་དག་ཀྱང་དམན་པའི་ལས་ལ་རོལ་བ་མི་གཅོད་ན་བདག་འབས་

བུ་ག་ནོམ་པ་བསྒྲུབ་པའི་ལས་ཅིའི་ཕིར་མི་བྱྗེད་སམ་དུ་བསམས་ནས་བསྒྲུབ་པ་སྟྗེ། 

གཞན་དག་དམན་པའི་ལས་བྱྗེད་ན། །བདག་ཉིད་ཀྱང་ནི་ཇི་ལྟར་འདུག །ཅྗེས་

སོ། །འོན་ཀྱང་དྗེ་གཉིས་བསྒྲུབ་པ་ན་གཞན་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་རང་ལ་རློམ་པས་

བསྒྲུབ་པ་མིན་གི། བརྗེ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བལྟས་ནས་ང་རྒྱལ་དང་མ་འདྗེས་པར་བྱ་

སྟྗེ། ང་རྒྱལ་གིས་འདི་མི་བྱྗེད་དྗེ། །བདག་ལ་ང་རྒྱལ་མྗེད་པ་མཆོག །ཅྗེས་

སོ། །གཞན་གིས་མི་ནུས་པ་བདག་གིས་ནུས་སམ་པ་ཡང་ང་རྒྱལ་དང་ཆོས་མཐུན་

པས་ང་རྒྱལ་དུ་བཏགས་སོ། །ཉོན་མོངས་པའི་ང་རྒྱལ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་བདག་འདི་དག་ལས་རྒྱལ་བར་བྱ་ཡི། འདི་དག་

བདག་ལས་ནམ་ཡང་རྒྱལ་བར་མི་བྱའོ་སམ་དུ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་འཇོམས་པ་ལ་

བོའི་དཔའ་བསྐྗེད་ནས་བརན་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། བདག་གིས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བྱ་

སྟྗེ། །བདག་ལས་སུ་ཡང་རྒྱལ་མི་བྱ། །རྒྱལ་བ་སྗེང་གྗེའི་སས་དག་པས། །ང་རྒྱལ་

འདི་ལ་གནས་པར་བྱ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་སོ་ཤི་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་

ཆུང་ངུས་ཀྱང་གནོད་པར་ནུས་པ་ནི། ཤི་བའི་སྦྲུལ་དང་ཕྲད་གྱུར་ན། །ཁྭ་ཡང་མཁའ་

ལྡིང་ལྟ་བུར་སྤོད། །གལ་ཏྗེ་བདག་ཉིད་ཉམ་ཆུང་ན། །ལྟུང་བ་ཆུང་ངུའང་གནོད་པར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བྱྗེད། །ཞུམ་བཅས་རོལ་བ་དོར་བ་ལ། །ཕོངས་ལས་ཐར་བ་ཡོད་དམ་ཅི། །ཞྗེས་སོ།།

ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས། ཆོས་བོར་བའི་བདྗེ་བ་ལ་སྔར་གི་བདྗེ་བ་ལས་ལྷག་པ་

ཡང་མྗེད་ལ། འདིར་ཆོས་བོར་ན་ཕི་མ་ཕན་ཆད་དུ་སྡུག་བསྔལ་མུ་མཐའ་མྗེད་པ་

ཉམས་སུ་བང་དགོས་པ་ཡང་བསམ། རང་གིས་རོལ་བ་མ་བྱས་ན་ཉོན་མོངས་པས་

ཀྱང་སིང་རྗེ་མི་བལྟ། གཉྗེན་པོ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒོམ་མི་ནུས་པས་ངྗེད་རང་རོགས་

པར་བྱྗེད་ཟྗེར་ནས་མི་འོང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དག་གིས་ཀྱང་

བསྐབ་པར་མི་ནུས་གསུང་ངོ་། །སྔ་མ་ལྟ་བུའི་ང་རྒྱལ་བྱས་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་ཆྗེན་

པོས་ཀྱང་བར་དུ་གཅོད་མི་ནུས་པས། དྗེས་ན་ང་རྒྱལ་དྗེ་བསྐྗེད་དགོས་པ་ནི། ང་

རྒྱལ་རོལ་བ་བསྐྗེད་པས་ནི། །ཆྗེན་པོ་ཡིས་ཀྱང་ཐུབ་པར་དཀའ། །དྗེ་བས་སྗེམས་ནི་

བརན་པོ་ཡིས། །ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་གཞོམ་བྱ་སྟྗེ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་

པ་པོ་ལྟུང་བས་ཕམ་པར་བྱས་ན་ཁམས་གསུམ་གི་ཉོན་མོངས་ལས་རྒྱལ་བར་འདོད་

པ་ནི་མཁས་པས་ཁྗེལ་བའི་གནས་ཡིན་ཏྗེ། བདག་ནི་ལྟུང་བས་ཕམ་བྱས་ན། །ཁམས་

གསུམ་རྒྱལ་འདོད་བཞད་གད་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ནི་ཉོན་མོངས་ལ་ཁྱད་གསོད་

བྱས་ནས་འཇོམས་པར་འདོད་པས་ཉོན་མོངས་པའི་ང་རྒྱལ་ཞྗེས་བཏགས་སོ། །རྣམ་

བཤད་མཛད་པ་རྣམས་དྗེ་དང་མི་འད་བར་འཆད་མོད། གཞུང་ལ་སྔ་མ་འགྲིག་གམ་

སམ་མོ། །དྗེ་ལྟར་ན་གཞན་ལ་རྗེ་བ་བཀག་ནས་རང་གཅིག་པུས་བྱྗེད་པར་གོ་

བགོ །དྗེ་ཡང་གཞན་གིས་རང་ལྟར་བྱ་བར་མི་ནུས་ཀྱི། རང་གིས་ནུས་སོ་སམ་དུ་

གདྗེང་འཆའ། དྗེ་ལྟར་མཐོང་ནས་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཕར་ལ་གཞོམ་གི། 

དྗེས་ཚུར་ལ་ནམ་ཡང་འཇོམས་མི་ནུས་པར་བྱྗེད་པའི་བོའི་བརན་པ་བསྐྗེད་ཅིང་དམ་
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བཅའ་བར་སྐབས་སུ་འདོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་བསམས་ལ། ལྗེགས་པར་བརགས་

ནས་གང་བྱ་བར་ཡི་དམ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐར་འབྱིན་འདོད་ཀྱི་བོ་བརན་པོ་

མ་རྗེད་ཀྱི་བར་དུ་སྦྱང་བར་བྱའོ།།

དགའ་བའི་སྟོབས་བསྐྗེད་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་འདུན་པ་དག་པོའི་མོས་པའི་སྟོབས་

ཀྱིས་བརོན་འགྲུས་མ་སྐྗེས་པ་བསྐྗེད་ཅིང་སྐྗེས་ཟིན་མི་ལྡོག་པའི་རྒྱུར་བརན་པའི་

སྟོབས་སམ་ང་རྒྱལ་གི་སྟོབས་བསྒྲུབས་ནས། དང་པོར་འཇུག་པའི་ཚེ་ཡང་དགའ་

བཞིན་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཞུགས་པའི་ཚེ་ཡང་ལས་དྗེའི་འཕྲོ་གཅོད་པར་མི་འདོད་

པས་མི་ངོམས་པའི་བསམ་པ་ནི་དགའ་བའི་སྟོབས་ཡིན་པས་དྗེ་བསྐྗེད་པར་

བྱའོ། །དྗེ་ལ་མི་ངོམས་པའི་ཚུལ་ཇི་འད་བ་ཞིག་བསྐྗེད་པ་ནི། རྗེད་མོའི་བདྗེ་འབས་

འདོད་པ་ལྟར། །འདི་ཡིས་བྱ་བའི་ལས་གང་ཡིན། །ལས་དྗེ་ལ་ནི་ཞྗེན་བྱ་སྟྗེ། །ལས་

དྗེས་མི་ངོམས་དགའ་བར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྱིས་པ་རྣམས་རྗེད་མོའི་

ལས་ལ་ངོམས་པ་མྗེད་པར་འཇུག་པ་དང་འད་བའི་བོ་སྐྗེས་སྐྗེས་སུ་འབད་པའོ། །དྗེ་

ཡང་འབས་བུ་བདྗེ་བས་མི་ངོམས་པ་བཞིན་དུ་དྗེའི་རྒྱུའི་ལས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ངོམས་

དགོས་ཏྗེ། ཐ་མལ་པ་རྣམས་འབས་བུ་བདྗེ་བ་འཐོབ་མི་འཐོབ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་ཡང་

འབད་ནས་འཇུག་ན། ལས་གང་སྤད་ན་འབས་བུ་བདྗེ་བ་འབྱུང་བར་ངྗེས་པ་ལ་སྨོས་

སུ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། བདྗེ་བའི་དོན་དུ་ལས་བྱས་ཀྱང༌། །བདྗེ་འགྱུར་མི་འགྱུར་གཏོལ་

མྗེད་ཀྱི། །གང་གི་ལས་ཉིད་བདྗེ་འགྱུར་བ། །དྗེ་ལས་མི་བྱྗེད་ཇི་ལྟར་བདྗེ། །ཞྗེས་

སོ། །རྒྱུ་མཚན་འདིས་ཀྱང་ངོམས་པར་མི་རིགས་ཏྗེ། སྤུ་གྲིའི་སོར་ཆགས་སྦྲང་རི་

ལྟའི། །འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ངོམས་ན། །རྣམ་སྨིན་བདྗེ་ལ་ཞི་བ་ཡི། །བསོད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ནམས་ཀྱིས་ལྟ་ཅི་སྟྗེ་ངོམས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། མངར་བའི་རོ་ཅུང་ཟད་མང་རྒྱུ་

ཡོད་ཀྱང་བལྡགས་ན་ལྗེ་གཤོག་པའི་སྤུ་གྲི་རྣོན་པོའི་སོ་ལ་ཆགས་པའི་སྦྲང་རི་དང་

འད་བར་འཕྲལ་བདྗེ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀྱང༌། འདི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་ཚབས་ཆྗེ་བ་སྟྗེར་

བའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྤད་པ་ལ་ཡང་ངོམས་པ་མི་སྣང་ན། ཁ་ན་མ་

ཐོ་བ་མྗེད་པའི་འཕྲལ་དང་ཡུན་གི་བདྗེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སྟྗེར་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཅི་སྟྗེ་

ངོམས་པར་རིགས་སམ་དུ་བསམས་ལ་མི་ངོམས་པའི་བསམ་པ་བསྐྗེད་པར་

བྱའོ། །དྗེས་ན་གང་ལ་འཇུག་པའི་དགྗེ་བའི་ལས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱ་

བའི་ཕིར། དྗེ་དག་ལ་འཇུག་པ་ན་ཉི་མས་གདུངས་པའི་གང་ཆྗེན་ཉི་མ་ཕྗེད་ཀྱི་དུས་

སུ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་པད་མཚོར་འཇུག་པ་ལྟ་བུའི་བོ་མ་སྐྗེས་ཀྱི་བར་དུ་སྦྱང་བར་བྱ་

སྟྗེ། དྗེ་ལྟའི་ལས་ཚར་ཕིན་བྱའི་ཕིར། །ཉི་མ་ཕྗེད་དུས་གདུངས་པ་ཡི། །གང་ཆྗེན་

མཚོར་ཕྲད་མཚོར་འཇུག་ལྟར། །ལས་དྗེ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་བྱ། །ཞྗེས་སོ།།

དོར་བའི་སྟོབས་ནི། བརོན་འགྲུས་བརམས་པས་ལུས་སྗེམས་དུབ་ན་རྗེ་ཞིག་

ངལ་བསོ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་སྐོ་ཞིང་སུན་པས་ཕིས་བརོན་པའི་བར་

ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ངལ་སོས་མ་ཐག་ཡང་བརོན་འགྲུས་བརམ་ཞིང་སྔ་མ་

ལྗེགས་པར་མཐར་ཐོན་ན་དྗེ་ཙམ་གིས་ཆོག་ཤྗེས་མི་བྱ་བར་གོང་མ་གཞན་ཞིག་བྱ་

བ་ལ་བརོན་འགྲུས་བརམ་དགོས་ཏྗེ། སྟོབས་ཉམས་པ་དང་རྗེས་འབྗེལ་ན། །སར་

བྱའི་དོན་དུ་དོར་བར་བྱ། །ལྗེགས་པར་ཟིན་ན་ཕི་མ་དང༌། །ཕི་མ་འདོད་པས་དྗེ་སང་

བྱ། །ཞྗེས་སོ། །ཕི་མ་འདི་གལ་ཆྗེ་སྟྗེ། ཡོན་ཏན་སྔ་མ་རྗེས་ཆོག་ཤྗེས་བྱས་ན་ཁྱད་

པར་གོང་མ་མང་པོ་འཐོབ་པ་ལ་གྗེགས་ཆྗེན་པོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འདིས་ནི་
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བརོན་འགྲུས་རོམ་ལུགས་བསྟན་ཏྗེ་ཧ་ཅང་བརྟུན་ངས་ཏྗེ་རོལ་བ་དགས་པ་དང་ཧ་

ཅང་ལྷོད་པ་གཉིས་ཀ་སངས་ནས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་ན་རྗེ་བ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། 

དཔལ་ལྡན་མ་ཁོལ་གིས། ཁྱད་པར་འཕགས་པར་བགི་བ་ལ། །ཁྱོད་ལ་ཐང་ལྷོད་

འགའ་མ་བྱུང༌། །དྗེ་སད་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས། །ཐོག་དྲུང་རིམ་པ་དབྱྗེར་མ་

མཆིས། །ཞྗེས་སོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། སྗེ་མོ་གྲུ་པའི་ར་མདའ་ལྟ་བུས་མི་

འོང་། བྱང་པའི་ར་མདའ་དང་པོ་སོས་བདལ་ནས་ཇག་པ་མ་སྗེབ་བར་དུ་འདྗེད། དྗེ་

བཞིན་དུ་སོས་བདལ་ཡུན་བསིངས་ནས་བྱྗེད་དགོས། དཔྗེར་ན་ཤིག་གིས་སོས་

བདལ་ནས་མ་བསད་པར་ཕིན་པས་མྱུར་དུ་ཕིན། ལི་བས་ཐྗེབས་རྗེ་མཆོངས་ཤིང་

བསད་པས་མ་ཕིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྗེས་གསུང་ངོ་།།

གསུམ་པ་དྗེ་གཉིས་ལ་བརྗེན་ནས་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་ལྷུར་བང་བ་ནི། དྗེ་ལྟར་

བརོན་འགྲུས་ཀྱི་འགལ་རྐྗེན་གསུམ་ངོས་བཟུང་ནས་གཉྗེན་པོ་བསྟྗེན་ཏྗེ་ཉམས་སྨད། 

མ་སྐྗེས་པ་སྐྗེ་བའི་མཐུན་རྐྗེན་མོས་པ་དང་། ཞུགས་ཟིན་མི་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་བརན་པ་

དང་། ལས་དྗེ་ལ་འཇུག་པ་ན་ཡང་འཕྲོ་གཅོད་པར་མི་འདོད་པ་དགའ་བའི་སྟོབས་

བསྐྗེད་ཅིང༌། དོར་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་བརོན་འགྲུས་རོམ་ལུགས་ལ་མཁས་པ་ན། 

བརོན་འགྲུས་ལ་ལྷུར་བང་བའི་སྟོབས་བསྐྗེད་དགོས་པས་དྗེ་བཤད་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་

སང་བྱ་སོང་བའི་བརོན་འགྲུས་རོམ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། འཐབ་རིང་དགྲ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ། །གཡུལ་ངོར་རལ་གར་ལྷགས་པ་བཞིན། །ཉོན་མོངས་མཚོན་ལས་བཟུར་

བྱ་ཞིང༌། །ཉོན་མོངས་དགྲ་རྣམས་འཇྗེབས་པར་བཏབ། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

དཔྗེར་ན། འཐབ་མོ་བ་རིང་པ། ལས་དྗེ་ལ་གོམས་པའི་མཁས་པ་ནི་དགྲ་དང་རལ་ག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སོགས་འགྗེད་པའི་ཚེ་ཕ་རོལ་འཇོམས་པ་གཅིག་པུའི་རིས་མི་བྱྗེད་ཀྱི། རང་ལ་ཚུར་

མཚོན་གི་གནོད་པ་འབབ་པ་ལས་བཟུར་བ་ལ་མཁས་པ་དང༌། ཕར་ལ་འཇོམས་པ་

གཉིས་ཀའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་བཞིན་དུ། སྒྲུབ་པ་པོ་ཡང་ཉོན་མོངས་དང་འཐབ་པའི་ཚེ་

ཉོན་མོངས་ཀྱིས་ཚུར་སྗེམས་ལ་རྨ་འབྱིན་པ་ལ་ཟོན་བྱྗེད་ཅིང་བཟུར་བ་དང༌། ཕར་

ལ་གཉྗེན་པོ་བསྟྗེན་ནས་འཇོམས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་པར་བྱས་ནས་བརོན་པ་བྱ་

དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཉོན་མོངས་ཆ་གཅིག་གི་བྱྗེད་པ་ཞིག་གཉྗེན་པོས་བཀག་

ཀྱང་ཉོན་མོངས་གཞན་ཞིག་གིས་ཀྱང་དགྗེ་བའི་ཆ་འགའ་ཞིག་འཕྲོག་པའམ། ཡང་ན་

སྗེམས་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆྗེ་བ་ཞིག་བསྐྗེད་པས་གཉིས་ཀ་མཉམ་པོར་སོང་ནས་དགྗེ་

སྦྱོར་ལ་སྐྗེད་འོང་བར་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ནི་དཔྗེར་བརོད་ན། ཆོས་བྱྗེད་པ་ལ་

ཤྗེས་པ་གལ་ཆྗེ་བར་འདུག་སམ་ནས་ཤྗེས་པ་ཙམ་ལ་སིང་པོར་བཟུང་ནས་རད་

བཅད་པ་ན་མི་ཤྗེས་པའི་རྨོངས་པ་ཐོས་པས་བསལ་ཡང་། ཉོན་མོངས་གཞན་ལ་

ཟོན་མ་བྱས་པས་དྗེའི་རིང་ལ་ཉྗེས་སྤོད་དུ་མས་གོས་ནས་རྒྱུད་ཆྗེས་མ་རུངས་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། ཤྗེས་པ་ལས་ཀྱང་རྒྱུད་འདུལ་བ་གལ་ཆྗེ་བར་འདུག་སམ་ནས་

བསྒོམ་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏྗེ། རྨོངས་པའི་དགྲ་ལ་ཟོན་བྱྗེད་པ་དོར་ནས་ཆོས་མ་ཉན་

ཅིང་མ་བསབས་པས་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་སོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཅས་པའི་

འཇུག་ལྡོག་ལ་ཆྗེས་རྨོངས་ནས་རྒྱུན་དུ་ལྟུང་བས་འཇོམས་པ་ལྟ་བུའོ།།

དྗེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་དང་འཐབ་པའི་ཚེ་ཡང་གཡུལ་འགྗེད་པའི་དུས་སུ་ལག་

ནས་རལ་གྲི་ལྷུང་ན་བསད་ཀྱིས་དོགས་པའི་འཇིགས་པས་ལོང་ཡོད་མི་བྱྗེད་པར་དྗེ་

མ་ཐག་ཏུ་ལྗེན་པ་ལྟར། སང་བང་གི་འཇུག་ལྡོག་གི་དམིགས་རྣམ་མ་བརྗེད་པའི་དན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པའི་མཚོན་ཤོར་ན་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བའི་འཇིགས་པས་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་དན་པ་བསྟྗེན་

དགོས་ཏྗེ། གཡུལ་དུ་རལ་གྲི་ལྷུང་གྱུར་ན། །འཇིགས་པས་མྱུར་དུ་ལྗེན་པ་ལྟར། །དྗེ་

བཞིན་དན་པའི་མཚོན་ཤོར་ན། །དམལ་བའི་འཇིགས་དན་མྱུར་དུ་བང༌། །ཞྗེས་

སོ། །དན་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བ་འདི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་གསུངས་ཏྗེ། དབང་

ཕྱུག་ལུས་གཏོགས་དན་པ་བདྗེར་གཤྗེགས་ཀྱིས། །བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཉྗེ་

བར་བསྟན། །དྗེ་ནི་བསྒིམས་ནས་མངོན་པར་བསྲུང་བགི་སྟྗེ། །དན་པ་ཉམས་པས་

ཆོས་ཀུན་འཇིག་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ། །གང་ལ་དན་པ་བསྟྗེན་པའི་ཡུལ་ལ་ཡང་

ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ལྗེགས་པར་ཕྗེ་བ་ཞིག་དན་པས་འཛིན་པ་ཡིན་གི། དན་པ་ལ་རང་

དབང་དུ་ཡུལ་འབྱྗེད་རྒྱུ་མྗེད་དོ། །ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཕྗེ་བ་དགོས་ན། 

སྤིར་གསུང་རབ་ནས་བཤད་པའི་འཇུག་ལྡོག་གི་གནས་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་དུ་

རང་རང་གིས་ཁས་གང་བངས་པའི་སོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སང་བང་རྣམས་ཡིན་པས། དྗེ་

དག་ལ་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་བསྟྗེན་ན་ཉམས་ལྗེན་རོགས་པར་འགྱུར་གི། སྗེམས་

དམིགས་པ་ལ་འདོགས་པ་གཅིག་པུ་ལ་དན་ཤྗེས་བསྟྗེན་པ་ཙམ་གིས་ནི་གར་ཡང་

མི་ཕིན་ཏོ། །དྗེ་ཡང་གཡུལ་དུ་རལ་གྲི་དང་པོ་ནས་མ་ཤོར་བ་ལ་འབད་པ་དང༌། བརྒྱ་

ལ་ཤོར་ན་ཡང་དྗེ་མ་ཐག་ལྗེན་པ་ནི་བསད་ཀྱིས་དོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཚིག་ཙམ་

མིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་ཐུག་པ་ལྟར། ལམ་བསྒོམ་པ་པོས་ཀྱང་དང་པོ་ནས་སང་བང་

མ་བརྗེད་པའི་དན་པ་ཤོར་དོགས་བྱྗེད་པ་དང༌། ཤོར་ན་ཡང་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་བསྟྗེན་པ་

ནི་དན་པ་ཉམས་པའི་ཚེ་ཉྗེས་ལྟུང་གིས་གོས་པའི་འབས་བུ་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བ་ལ་

འཇིགས་པ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པ་ལ་ཐུག་གོ །དྗེ་ཡང་ལས་འབས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལ་མཐིལ་དུ་བྱས་ནས་སྐོང་བ་ལ་རག་ལས་པས། འོ་སྐོལ་དྗེ་དག་ལ་གདམས་པ་ཟབ་

མོ་ཡིན་སམ་པའི་བོ་མི་སྐྗེ་བ་རྣམས་ལ་ལམ་གི་རྐང་དམ་པ་མཁས་པ་མགུ་བའི་སྒྲུབ་

པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་ར་བ་ཆད་པ་ཡིན་ནོ།།

འོ༌ན་ཉྗེས་སྤོད་ཆུང་ངུ་ཙམ་ལ་ཡང་འཇིགས་པར་བལྟས་ནས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་མི་

འཇུག་པར་དྗེ་མ་ཐག་ནས་དགག་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་སམ་ན། དཔྗེར་ན་དུག་མདས་

ལུས་ལ་རྨ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཏོད་ན་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ལུས་

ཐམས་ཅད་ལ་དུག་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་རྨ་དྗེ་བཅད་ནས་འབོར་དགོས་པ་ལྟར། 

ཉྗེས་སྤོད་ཀྱིས་ཀྱང་སྗེམས་ལ་རྨ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ལས་མ་བཏོད་ཀྱང་དྗེ་ཡལ་བར་དོར་

ན་མྱུར་དུ་སྗེམས་ལ་ཁྱབ་པར་བྱྗེད་པས་ཆུང་ངུར་མི་འགྱུར་གི། ཆྗེན་པོར་འགྱུར་

བས། དང་པོ་ནས་མི་འབྱུང་བར་འགོག་པ་དང་གལ་ཏྗེ་བྱུང་ན་ཡང་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱུན་

བཅད་དགོས་ཏྗེ། ཇི་ལྟར་ཁག་ལ་བརྗེན་བཅས་ནས། །དུག་ནི་ལུས་ལ་ཁྱབ་འགྱུར་

བ། །དྗེ་བཞིན་གགས་ནི་རྗེད་གྱུར་ན། །ཉྗེས་པས་སྗེམས་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་

སོ། །འོ་ན་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་འདོད་པས་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་

ཇི་ལྟར་བསྟྗེན་སམ་ན། ཉུངས་མར་བཀང་བའི་སྣོད་བསྐུར་ལ། །རལ་གྲི་ཐོགས་པས་

དྲུང་བསད་དྗེ། །བོ༌ན་གསོད་བསིགས་འཇིགས་པ་ལྟར། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་དྗེ་

བཞིན་བསྒིམ། །ཞྗེས་པ་ལྟར་བསྒིམ་དགོས་ཏྗེ། འདི་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནའི་བྱུང་བའི་མཐའ། 

ལུང་ནས་གསུངས་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་བསྒིམས་པའི་ཚེ་སྤིར་ཉྗེས་

སྤོད་དང་ཁྱད་པར་དུ་གཉིད་ལ་སོགས་པ་ལྗེ་ལོའི་རྒྱུ་འོང་བར་སྣང་ན་དང་དུ་མི་ལྗེན་

པར་གདོང་ནས་བཟོག་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་བས་པང་དུ་སྦྲུལ་འོངས་ན། །ཇི་ལྟར་རིངས་སུ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ལྡང་བ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་གཉིད་དང་སོམ་འོངས་ན། །མྱུར་དུ་དྗེ་དག་བཟོག་པར་

བྱ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ཡང་འཕྲོ་གཅོད་པ་ཙམ་མིན་གི། ཉྗེས་པ་བྱུང་བ་དྗེ་ལ་ཡིད་མི་

དགའ་བ་བསྐྗེད་དགོས་པས། བདག་སྔོན་ཡང་འདི་ལྟར་སོང་བས་ད་བར་དུ་འཁོར་

བར་འཁྱམས། ཁྱད་པར་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པ་བཟུང་ནས་དྗེའི་བསབ་

བྱའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་གནས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྨད་པའི་གནས་སོ་སམ་དུ་བསམ་པ་

དང༌། ད་ཕིན་ཆད་ཉྗེས་པ་འདི་ཡྗེ་མི་འབྱུང་བ་ཞིག་བྱའོ་སམ་དུ་ཕིན་ཆད་སོམ་པའི་

འཕྗེན་པ་གཉིས་ཀ་མང་དུ་གཏང་སྟྗེ། ཉྗེས་པ་བྱུང་བ་རྗེ་རྗེ་བཞིན། །བདག་ལ་སྨད་

ནས་ཅི་ནས་ཀྱང༌། །བདག་ལ་ཕིས་འདི་མི་འབྱུང་བ། །དྗེ་ལྟར་བྱ་ཞྗེས་ཡུན་རིང་

བསམ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ར་བ་དན་པ་སྟོབས་ལྡན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་

གང་ཟབ་པ་ལ་འབད་པར་བྱ་སྟྗེ། དམ་པའི་བཤྗེས་དང་དམ་པའི་གྲོགས་དང་འགྲོགས་

པ་དང༌། དྗེའི་རྒྱུ་མང་དུ་ཐོས་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་ལ་བརྗེན་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། 

ཇི་ལྟར་གནས་སྐབས་འདི་དག་ལ། །དན་པ་གོམས་པ་ཉིད་འགྱུར་ཞྗེས། །རྒྱུ་འདི་

ཡིས་ནི་ཕྲད་པའམ། །རིགས་པའི་ལས་ནི་འདོད་པར་བྱ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་

མདོར་བསྡུ་ན་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་པའི་སང་བང་ལྗེགས་པར་དམིགས་ཕྗེད་པའི་

ཐོས་པ་བྱས་ནས། ཤྗེས་པའི་དོན་དྗེ་རྣམས་ལ་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་དན་པ་རྒྱུན་

ཆགས་སུ་བསྟྗེན་པ་ལ་བརོན་འགྲུས་རོམ་དགོས་པས་བརོན་ས་མ་འཕྱུགས་པ་གལ་

ཆྗེའོ།།

བཞི་པ་དྗེ་ལས་ལུས་སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། དབང་དུ་གྱུར་

པའི་སྟོབས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་བག་ཡོད་ལྗེའུ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། བྱང་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་བྱ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལ་བསབ་དགོས་པའི་དགོས་ལུགས་དང༌། ཁས་བངས་ནས་མ་བསབས་ན་ཉྗེས་

དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་དང་། ཉོན་མོངས་ལ་དགྲར་བལྟ་ལུགས་དང༌། དྗེའི་ཚེ་དཀའ་

སྤད་ལ་ཁུར་དུ་མི་འཛིན་པར་རྒྱན་དུ་བལྟ་བའི་སྗེམས་ཀྱི་སྟོབས་བསྐྗེད་ཚུལ་རྣམས་

ལས། དྗེ་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་དུ་བསྒོམས་ནས་ལུས་སྗེམས་དགྗེ་བ་ལ་བཀོལ་དུ་མི་

རུང་བའི་མཚེར་སྣང་ཐམས་ཅད་བཟོག་ནས། བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པ་ལ་

ལྡང་བ་ཡང་བར་བྱ་སྟྗེ། ཅི་ནས་ལས་བྱུང་སྔོན་རོལ་ནས། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མཐུ་

ཡོད་པ། །དྗེ་ལྟར་བག་ཡོད་གཏམ་དན་ཏྗེ། །བདག་ཉིད་ལྡང་བ་ཡང་བར་བྱ། །ཞྗེས་

སོ། །དྗེ་ལྟར་འབད་པས་བརོན་འགྲུས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་སྐྗེ་བར་འགྱུར་སམ་ན། ཤིང་

བལ་གི་འདབ་མ་ཕར་ལ་འགྲོ་བ་དང་ཚུར་ལ་འོང་བ་ལ་རླུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བ་

བཞིན་དུ། རང་གི་ལུས་སྗེམས་ལ་དགྗེ་བ་ལ་སྤོ་བའི་སྤོ་ཤུགས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་

ཞིང༌། དྗེའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་པ་ན་བརོན་འགྲུས་ལྗེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་སྐྗེས་ན་

དྗེ་ནས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཇི་ལྟར་རླུང་ནི་འགྲོ་བ་

དང༌། །འོང་བས་ཤིང་བལ་དབང་བསྒྱུར་བ། །དྗེ་བཞིན་སྤོ་བས་དབང་བསྒྱུར་ཏྗེ། །དྗེ་

ལྟ་ན་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟ་བུ་རྣམས་བྱ་དཀའ་ཡང་དོར་དུ་མི་རུང་

གི་འབད་དགོས་ཏྗེ། དཔལ་ལྡན་མ་ཁོལ་གིས། དཀའ་སྤད་ལས་ནི་མ་བགིས་

པར། །གོ་འཕང་རྗེད་དཀའ་མི་འཐོབ་ཅྗེས། །དྗེ་སད་ཉིད་ལའང་མ་གཟིགས་

པར། །ཁྱོད་ཀྱིས་བརོན་འགྲུས་ལྗེགས་པར་སྗེལ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་དག་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་

ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། བརོན་འགྲུས་གང་རོམ་ཡང་དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བ་དང་ཕིན་དྲུག་

དང་འབྗེལ་བར་བསྒྲུབ་དགོས་ཏྗེ། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ནི་རང་དྗེ་ལ་གནས་ནས་
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གཞན་དྗེ་ལ་འགོད་པ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།།

ལྔ་པ་དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྤོད་པའི་རྗེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་རྗེས་སུ་དན་

ཅིང་བསྒོམ་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བརོན་འགྲུས་ལ་འགོད་པའི་དོན་དུ་སོབ་

པ་ལ་སྐུལ་བྱྗེད་ཡིན་པས། དྗེ་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་གཏོང་ཞིང་དྗེ་ནས་ས་མཐོན་པོའི་བརོན་

འགྲུས་རོམ་ལུགས་རྣམས་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏྗེ་སྦྱོང་ལ། ལས་དང་པོ་པའི་

བརོན་འགྲུས་ལ་བསབ་ལུགས་རྣམས་ལ་ཡང་ནུས་པ་དང་བསྟུན་ནས་འབད་པ་དང་། 

ཁྱད་པར་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་སང་བྱ་ཞུམ་པ་རྣམས་ལྗེགས་

པར་འགོག་པ་དང༌། ཐོབ་བྱ་བྱང་ཆུབ་དང་ཆྗེད་དུ་བྱ་བ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

བདྗེ་སྡུག་བསྒྲུབ་ཅིང་སྗེལ་བ་དང༌། དུས་ཆྗེས་རིང་བ་དང་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་དང་

དཀའ་སྤད་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་སྤོ་བའི་གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས་བསམ་པས་གོན་པ་ལ་

ནི། དྗེ་འད་བའི་བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆྗེ་བ་བསྐྗེད་པ་ཙམ་གིས་བསོད་ནམས་

རླབས་ཆྗེ་བ་གསོག་པར་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པས་འབད་པར་བྱ་

སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་གཏན་མི་རྒྱས་ཤིང་། ཉྗེས་སྤོད་དུ་མས་

ཀྱང་རྒྱུན་དུ་གོས་ལ། ཚེ་རབས་གཞན་དུའང་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པ་

ཆྗེས་དཀའ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། དྗེ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ཏྗེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

ཉམས་སུ་མ་ལོན་ཀྱང་བོས་དྗེའི་ཕོགས་བཟུང་ནས་ཅི་ནུས་པའི་བརོན་འགྲུས་

བརམས་ན་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་ཚེགས་

ཆུང་ངུས་སྡུག་བསྔལ་མྗེད་པར་མྱུར་དུ་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རོགས་

པར་བྱྗེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།
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བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ལ་བསབ་ཚུལ།

བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ལ་བསབ་པ་ལ་ལྔ། བསམ་གཏན་གི་ངོ་བོ། དྗེ་

བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། བསམ་གཏན་གི་རབ་དབྱྗེ། བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་

བྱ་བ། དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་

བར་གནས་པའི་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་དགྗེ་བ༌སྟྗེ། བྱང་ས་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སྗེ་སྣོད་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀྱི་འཇིག་རྗེན་དང་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་དགྗེ་བ་སྗེམས་

གནས་པ། ཞི་གནས་ཀྱི་ཕོགས་སམ་ལྷག་མཐོང་གི་ཕོགས་སམ་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བར་

འཇུག་པའི་ལམ་དྗེ་གཉིས་ཀའི་ཕོགས་གང་ཡིན་པ་སྟྗེ། འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་གཏན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་དང༌། སྤོད་

འཇུག་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ལྟར་བརོན་འགྲུས་བསྐྗེད་ནས་ནི། །ཡིད་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་

བཞག །ཅྗེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་

བསྒོམས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་སྗེམས་པ་སྟྗེ་ཞི་གནས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་

རོ། །རབ་དབྱྗེ་ནི། སྔར་དངས་པ་ལྟར་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་ཕྗེ༌ན་འཇིག་རྗེན་པ་དང་དྗེ་ལས་

འདས་པ་གཉིས་དང་ཕོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསུམ་ཡོད་ཀྱང༌། བྱྗེད་ལས་ཀྱིས་ཕྗེ༌ན། ཚེ་

འདི་ལ་ལུས་སྗེམས་བདྗེ་བར་གནས་པར་བྱྗེད་པའི་བསམ་གཏན་དང༌། ཡོན་ཏན་

མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་དོན་བྱྗེད་པའི་བསམ་

གཏན་ནོ། །དྗེ་ལ་དང་པོ་ནི། གང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ན་ལུས་དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་

སྦྱངས་པ་བསྐྗེད་པའི་བསམ་གཏན་རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། མངོན་ཤྗེས་དང་རྣམ་
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ཐར་དང་ཟད་པར་དང་ཟིལ་གནོན་སོགས་ཉན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཡོན་ཏན་

བསྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དོན་བྱ་བ་བཅུ་གཅིག་གི་དོན་

རྣམས་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་ནོ།།

ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དགྗེ་བ་ཇི་འད་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ནའང་དམ་པ་དྲུག་

ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་འབྗེལ་བར་བསྒྲུབ་པ་སྟྗེ། རང་བསམ་གཏན་

ལ་གནས་ནས་གཞན་དྗེ་ལ་འགོད་པ་ནི་བསམ་གཏན་གི་སྦྱིན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་མ་

གཏོགས་པ་རྣམས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྤོད་པའི་

རྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་རྗེས་སུ་དན་ཞིང་བསྒོམ་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟག་མྗེད་

ཀྱི་བསམ་གཏན་ལ་འགོད་པའི་ཕིར་དུ་སོབ་པ་ལ་སྐུལ་བྱྗེད་ཡིན་པས། དྗེ་བརན་པར་

སྗེལ་ནས་བསམ་གཏན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱང་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོང་བ་དང༌། 

བསམ་གཏན་རོགས་པ་བསྐྗེད་མ་ནུས་ནའང་། དུས་དུས་སུ་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་ཅི་ནུས་སུ་སོབ་པའི་བརོན་པ་མི་གཏོང་བ་ལ་འབད་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་

ལྟར་མ་བྱས་ན་བསབ་བྱ་དང་འགལ་བའི་ཉྗེས་པས་རྒྱུན་དུ་གོས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 

ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ཡང་བྱང་སྗེམས་རྣམས་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྒོ་དུ་མ་ལ་འཇུག་

པའི་བསབ་བྱ་ལ་སོབ་པར་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ནི་ཚེ་

འདིར་ཡང་སྗེམས་གཞན་དུ་གཡྗེང་བ་ཇྗེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བས། དགྗེ་བ་བསགས་པ་

རྣམས་མཐུ་ཆྗེ་ཞིང་ཕི་མར་ཡང་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ལུས་སྗེམས་བདྗེ་བ་དང་ཡིད་བདྗེ་བ་དང་ལྡན་པས་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་

རོགས་པར་ས་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་ཞི་གནས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཆད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པར་འགྱུར་བས་འདིར་མ་སྤོས་སོ།།

ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་ལ་བསབ་ཚུལ།

ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕིན་ལ་བསབ་པ་ལ་ལྔ། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ། དྗེ་བསྐྗེད་པ་ལ་

འཇུག་པའི་ཐབས། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ། བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། དྗེ་

དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྤིར་ཤྗེས་རབ་ནི། བརགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་

ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིར་ནི་རིག་པའི་གནས་

ལྔ་ལ་མཁས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་སྟྗེ། བྱང་ས་ལས། ཤྗེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་

འཇུག་པ་དང་ཤྗེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུགས་པ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་གང་

ཡིན་པ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་པོ་ནང་གི་རིག་པ་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རིག་པ་དང་

གསོ་བའི་རིག་པ་དང་སྒའི་རིག་པ་དང་བཟོ་དང་ལས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་རིག་པ་ལ་

དམིགས་ནས་འཇུག་པ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་འཇུག་པའི་ཤྗེས་རབ་ནི་ས་

མ་ཐོབ་པའི་གོང་གི་ཡིན་ལ་ཞུགས་པ་ནི་ས་ཐོབ་ནས་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་ནི། ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་པའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་བསྐྗེད་པའི་ཉྗེས་དམིགས་

སྗེམས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བདག་མྗེད་པའི་ཤྗེས་རབ་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་

དང་ཉྗེས་དམིགས་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་སྐབས་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདིར་མི་སྤོ་

ལ་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བྱའོ། །ཐོག་མར་ཕན་ཡོན་སྟོན་པ་ལ། འདི་དང་ཕི་

མའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ཡིན་པ་ནི། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། མཐོང་དང་མ་

མཐོང་ཡོན་ཏན་འདི། །ཀུན་གི་ར་བ་ཤྗེས་རབ་ཡིན། །དྗེ་ལྟར་གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་པའི་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཕིར། །ཤྗེས་རབ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱ། །ཆོས་དོན་འདོད་དང་ཐར་པ་ཡི། །འབྱུང་

གནས་ཆྗེན་པོ་རིག་པ་ཡིན། །དྗེ་ལྟར་དང་པོ་གུས་པ་ཡིས། །ཤྗེས་རབ་ཡུམ་ཆྗེན་

གཟུང་བར་བྱ། །ཞྗེས་སོ། །ཤྗེས་རབ་སྦྱིན་སོགས་ལྔའི་མིག་དང་འད་བ་ནི། སྡུད་པ་

ལས། གང་ཚེ་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ཡོངས་སུ་ཟིན་གྱུར་པ། །དྗེ་ཚེ་མིག་རྗེད་གྱུར་ཅིང་

འདི་ཡི་མིང་འཐོབ་བོ། །དཔྗེར་ན་རི་མོའི་ལས་ནི་ཡོངས་ཟིན་མིག་མྗེད་པ། །ཇི་སིད་

མིག་མ་བིས་པར་རྔན་པ་མི་འཐོབ་བཞིན། །ཞྗེས་སོ། །ཡོན་ཏན་གཞན་ལ་དགོས་

ཚུལ་ནི། དཔྗེར་ན་གསྗེར་བཟང་པོ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་རྒྱན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་

ལ་རིན་པོ་ཆྗེ་ཨིནྡྲ་ནི་ལ་ལ་སོགས་པའི་འཕྲས་སྤས་ན་སྔོན་ལས་ཀྱང་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་

ཡིད་འཕྲོག་པ་བཞིན་དུ། སྦྱིན་པ་ནས་བསམ་གཏན་གི་བར་ལྔ་པོའི་གསྗེར་གི་རྒྱན་

ཡང་རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་ནུས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་འཕྲ་དང་

འབྗེལ་ན་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། འདིས་སྦྱིན་སོགས་ལྔ་པོ་ཆྗེས་རྣམ་

པར་དག་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ལྔའི་ཡུལ་

ལ་ཡིད་ཀྱི་ཤྗེས་པས་སྐོན་ཡོན་སོ་སོར་ཕྗེ་ནས་འཇུག་ལྡོག་བྱྗེད་པ་དང་འདའོ། །དྗེ་

ཡང་དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོས། སྦྱིན་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་འདི་དག་ནི། །ཤྗེས་

རབ་མགོན་བཅས་ལྷག་པར་མཐུ་ལྡན་འགྱུར། །གསྗེར་གི་རྒྱན་བཟང་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་ལ། །རིན་ཆྗེན་འཕྲ་བཀོད་འོད་ཀྱིས་གསལ་བ་བཞིན། །སོ་སོའི་དོན་ལ་དྗེ་

དག་ཡོན་ཏན་མཐུ། །ཤྗེས་རབ་འདི་ནི་རྒྱ་ཆྗེན་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད། །དབང་པོ་རང་རང་

ཡུལ་གི་བྱྗེ་བག་ལ། །མཐུ་གཞན་ཡིད་ཀྱིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་བཞིན། །ཞྗེས་སོ།།

དྗེ་བཞིན་དུ་དད་སོགས་ཀྱི་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ལའང་ཤྗེས་རབ་ཉིད་གཙོ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བོ་ཡིན་ལ། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་མགོན་ཡོད་ན་སྦྱིན་པ་དང་དད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་

སྗེར་སྣ་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ནས་ཉོན་མོངས་ཟད་པ་

དང་ཡོན་ཏན་འཕྗེལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དད་ལ་སོགས་པའི་དབང་

པོའི་རྣམ་པ་ཡང་། །དབང་པོ་གཞན་ལ་བོ་བཞིན་ཤྗེས་རབ་གཙོ། །དྗེ་ཡི་མགོན་ལྡན་

ཡོན་ཏན་སྐོན་ཤྗེས་པས། །ཉོན་མོངས་ཟད་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་

སོ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་སོང་བ་པོ་ལ་ཤ་བྱིན་ཀྱང་སྨན་གི་སོང་པོ་ལས་བངས་

པ་ལྟར་ང་རྒྱལ་དང་ཞུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་རོག་གིས་མི་འགྱུར་བ་ནི། ཤྗེས་རབ་

ཀྱིས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལས་ཡིན་ལ། སིད་ཞིའི་རྒུད་པ་མཐོང་བའི་ཤྗེས་

རབ་ཀྱིས་ཚུལ་ཁིམས་གཞན་གི་དོན་དུ་བསྒྲུབས་པས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་

པར་བྱྗེད་པ་དང༌། མི་བཟོད་པ་དང་བཟོད་པའི་སྐོན་ཡོན་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་རོགས་ནས་

སྗེམས་བཏུལ་བས་ལོག་སྒྲུབ་དང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མི་འཕྲོག་པ་དང༌། ཤྗེས་རབ་

ཀྱིས་གང་ལ་བརོན་འགྲུས་རོམ་པའི་གཞི་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ནས་དྗེ་ལ་བརོན་པས་

ལམ་གི་ཆོད་ཆྗེ་བ་དང༌། དྗེ་ཁོ༌ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་གནས་པའི་བསམ་གཏན་གི་དགའ་

བདྗེ་མཆོག་ནི་རིགས་པའི་ཚུལ་ལ་བརྗེན་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པས་

སྦྱིན་སོགས་ལྔ་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་ལ་རག་ལས་ཏྗེ། ཤྗེས་

རབ་མིག་གསལ་རྣམ་པར་ཕྗེ་གྱུར་ན། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་རང་གི་ཤ་བྱིན་

ཀྱང༌། །སྨན་གི་ཤིང་ལྟར་རྣམ་པར་མི་རོག་པར། །མཐོ་འམ་དམའ་བར་འགྱུར་བ་དྗེ་ལ་

མྗེད། །ཅྗེས་དང༌། རང་གི་དོན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་མི་བསྒྲུབ་ན། །བོ་ལྡན་སིད་པའི་བརོན་

རའི་སྐོན་མཐོང་ཞིང༌། །དྗེ་ནས་འཇིག་རྗེན་མ་ལུས་གདོན་མོས་པ། །སིད་པའི་དོན་དུ་



  535  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མི་བསྒྲུབ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞྗེས་དང༌། ཤྗེས་རབ་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་གནོད་པ་

དག །བཟོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པས་གནོད་མི་འགྱུར། །ཤིན་ཏུ་དུལ་བའི་གང་པོའི་

མཆོག་རྣམས་ལ། །ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་མང་བཟོད་པ་བཞིན། །བརོན་འགྲུས་

གཅིག་པུ་བྱས་པ་ངལ་བའི་མཐའ། །ཤྗེས་རབ་གྲོགས་ཀྱིས་བསྐངས་ན་དོན་ཆྗེན་

འགྲུབ། །ཅྗེས་དང༌། དྗེ་འདའི་བསམ་གཏན་བདྗེ་དགའ་མཆོག་ལྡན་པ། །སྐོན་

བསགས་ཉྗེས་པ་ཆྗེན་པོས་སྦགས་གྱུར་པའི། །ལམ་གོལ་རིགས་པའི་ཚུལ་ལ་བརྗེན་

པ་ཡི། །སྐྗེ་བོ་མ་རབས་ཡིད་ལ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །ཅྗེས་སོ།།

འགལ་བར་སྣང་བའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ཤྗེས་རབ་དང་ལྡན་པས་མི་འགལ་བར་

བསྒྲུབ་པ་ནི། བྱང་སྗེམས་གིང་བཞི༌ལ་དབང་བའི་འཁོར་བསྒྱུར་གི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་

པ་ན། འདོད་ཡོན་གི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བོན་པོ་དང་ལྡན་པའི་མཐུ་

ཡིན་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་སྗེམས་ཅན་ཡིད་འོང་དུ་མཐོང་བའི་བྱམས་པ་ཤུགས་དག་ཀྱང་

འདོད་ཆགས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་འདྗེ་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟོད་

པའི་སིང་རྗེ་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་ཡོད་ཀྱང་མ་ངན་གིས་ནོན་ནས་དགྗེ་བ་ལ་

མི་སྤོ་བའི་ལྗེ་ལོ་མྗེད་པ་དང༌། དགའ་བ་ཚད་མྗེད་པ་དང་ལྡན་ཡང་སྗེམས་དམིགས་

པ་ལས་གཡྗེང་བའི་ཡ་ཡ་པོ་མྗེད་པ་དང༌། བཏང་སོམས་ཆྗེན་པོ་དང་རྒྱུན་དུ་ལྡན་

ཡང་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་གཡྗེལ་བ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་བྱྗེད་དྗེ། དྗེ་དག་

སྟོབས་མཚུངས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་གྗེགས་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་འགོག་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་

ཡང༌། དབང་པོའི་ཡུལ་རྣམས་ལྷ་རས་འད་བདོག་པའི། །རྒྱལ་སིད་ཆྗེ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་དག །རང་བཞིན་ཚུལ་མིན་འགྱུར་བ་མྗེད་པ་ཡང༌། །ཤྗེས་རབ་ཡོན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཏན་བོན་པོ་ལྡན་པའི་མཐུ། །གཞན་ལ་ཕན་བྱྗེད་རོ་གཅིག་བྱམས་པ་ལ། །འདོད་

ཆགས་འགོ་བ་ཡོངས་སུ་སངས་པ་དང༌། །གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་སིང་རྗེ་

ལ། །མ་ངན་ཁུར་གིས་ལྗེ་ལོས་མི་དམའ་དང༌། །དགའ་མཆོག་དང་ལྡན་ཡང་དག་

གཡྗེང་མྗེད་དང༌། །འགྲོ་དོན་མི་གཡྗེལ་བཏང་སོམས་ཆྗེན་པོ་དང༌། །ཡོན་ཏན་དྗེ་དང་

དྗེ་དག་གཉྗེན་པོའི་ལམ། །ཤྗེས་རབ་ཆྗེན་པོས་བཀག་པས་རྣམ་པར་མཛེས། །ཞྗེས་

སོ། །གཞན་ཡང༌། བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསྟོད་ལས། ཆོས་ཉིད་འདོར་བར་མི་

མཛད་ལ། །ཀུན་རོབ་དང་ཡང་རྗེས་སུ་མཐུན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། མཚན་མར་

འཛིན་པའི་དམིགས་གཏད་བྱ༌ས་རྣམས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་ངྗེས་པ་ཆྗེན་པོ་

རྗེད་པའི་ཆོས་ཉིད་འདོར་མི་དགོས་པ་དང༌། ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྗེན་ལས་འབས་བུ་སོ་

སོར་འབྱུང་བ་ལ་ངྗེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་རྗེད་པའི་ཀུན་རོབ་དང་ཡང་མི་འགལ་

ཞིང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ། གཞན་ལ་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་འགལ་བའང་ཤྗེས་རབ་ཅན་ལ་མི་

འགལ་ཞིང་མཐུན་པ་དང༌། ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། གནང་བ་དང་ནི་བཀག་པ་ལ། །ཁྱོད་

བཀའ་ལ་ལར་གཅིག་ཏུ་ངྗེས། །ལ་ལར་ངྗེས་པ་མ་ལགས་ལ། །ཕན་ཚུན་འགལ་

བའང་མ་མཆིས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྗེག་པ་གོང་འོག་དང་མདོ་སྔགས་

གཉིས་ལ་གནང་བཀག་མི་འད་བ་མང་དུ་ཡོད་པ་དང༌། དྗེ་རྣམས་གང་ཟག་གཅིག་

གིས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་གཉིས་གསུང་རབ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཚོལ་བ་ལ་

བོའི་མཐུ་མྗེད་པའི་རྨོངས་པ་ལ་འགལ་ཡང་། མཁས་པ་ལ་མི་འགལ་བའང་ཤྗེས་

རབ་ཀྱིས་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ།།

དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་རབ་མྗེད་པ་ལ་འགལ་བ་ཤྗེས་རབ་ཅན་ལ་མི་འགལ་བ་མཐའ་
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ཡས་ཀྱང༌། བདྗེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་གསུང་རབ་ཕན་ཚུན་ལ་གནང་བཀག་

མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་དགོངས་པ་མི་འགལ་བར་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་འབྱྗེད་པ་འདི་ནི་ཤྗེས་

རབ་ཀྱི་བསྔགས་པ་བ་ན་མྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་རབ་

ལས་འབྱུང་བ་ནི། བུ་ལ་བྱམས་པའི་མ་འད་ཤྗེས་རབ་ལས། །དྗེ་འདའི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་འབྱུང་ཅི་མཚར་གི། །བདྗེར་གཤྗེགས་སྟོབས་བཅུ་སྟོབས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་

བ། །མཚུངས་མྗེད་མཆོག་ཏུ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཡོན་ཏན་ཚོགས་གཞན་མ་

ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །དྗེ་འདའི་ཤྗེས་རབ་རྒྱུ་ལ་བརྗེན་ཅིང་འབྱུང༌། །འཇིག་རྗེན་

དག་ན་སྒྱུ་རལ་གཏྗེར་མཆོག་དང༌། །གཙུག་ལག་མིག་འད་ཇི་སྗེད་ཡོད་པ་

དང༌། །ཡོངས་སུ་སྐོབ་བྱྗེད་བོ་དང་སྔགས་ལ་སོགས། །རྣམ་བཀོད་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

ཐ་དད་དང༌། །རྣམ་གྲངས་རྣམ་མང་རྣམ་ཐར་སྒོ་དག་དང༌། །འཇིག་རྗེན་ཕན་པའི་རྣམ་

པ་དྗེ་དང་དྗེས། །རྒྱལ་སས་མཐུ་ཆྗེན་རྣམ་པར་སྟོན་བྱྗེད་པ། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཤྗེས་རབ་མཐུ་ལས་འབྱུང༌། །ཞྗེས་སོ།།

ཤྗེས་རབ་མྗེད་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ལ། ཤྗེས་རབ་མྗེད་ན་སྦྱིན་སོགས་རྣམས་

མིག་དང་བལ་བ་ལྟར་འགྱུར་བ་ནི། སྡུད་པ་ལས། དམུས་ལོང་དམིགས་བུ་མྗེད་པ་བྱྗེ་

བ་ཁག་ཁིག་རྣམས། །ལམ་ཡང་མི་ཤྗེས་གྲོང་ཁྱྗེར་འཇུག་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཤྗེས་

རབ་མྗེད་ན་མིག་མྗེད་ཕ་རོལ་ཕིན་ལྔ་འདི། །དམིགས་བུ་མྗེད་པས་བྱང་ཆུབ་རྗེག་

པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞྗེས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་སྦྱིན་སོགས་རྣམས་དག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་

ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡང་མི་རྗེད་དྗེ། ཤྗེས་རབ་མྗེད་ན་འབས་བུ་དོན་གཉྗེར་ལ། །སྦྱིན་

པ་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་དག་མི་འགྱུར། །གཞན་དོན་བཏང་བ་སྦྱིན་པའི་མཆོག་ཅྗེས་
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གསུངས། །ལྷག་མ་ནོར་སྗེལ་དོན་གི་སྦྱོར་བ་ཡིན། །ཞྗེས་དང༌། ཤྗེས་རབ་སྣང་བས་

མུན་པ་མ་བསལ་ན། །ཚུལ་ཁིམས་དག་དང་ལྡན་པར་དྗེ་མི་འགྱུར། །ཕལ་ཆྗེར་ཤྗེས་

རབ་མྗེད་པས་ཚུལ་ཁིམས་དག །ཤྗེས་པའི་སྐོན་གིས་ཉོན་མོངས་རོག་བཅས་

འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། ཤྗེས་རབ་ལོག་པའི་སྐོན་གིས་སྗེམས་བརོགས་ན། །བཟོད་པའི་

ཡོན་ཏན་དྗེ་ལ་གནས་མི་མོས། །ལྗེགས་ཉྗེས་རོག་ལ་མི་དགའི་ཚུལ་འཆང་

ཞིང༌། །ཡོན་ཏན་མྗེད་པའི་རྒྱལ་ལ་གྲགས་པ་བཞིན། །ཞྗེས་དང༌། མཁས་པ་རྣམས་

ལ་ཕུལ་དུ་བསྔགས་གྱུར་ཅིང༌། །དྗེ་ལས་ཕྲ་ཞིང་ཟབ་པ་གཞན་མྗེད་པ། །འདོད་པའི་

སྐོན་གིས་ཡོངས་སུ་མ་བསྒིབས་པའི། །ཡིད་ལམ་དང་པོར་ཤྗེས་རབ་མྗེད་མི་

འགྲོ། །ཞྗེས་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཚུལ་ལ་བརོན་མྗེད་བོ་འཆང་ན། །དྗེ་ཡི་ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་

དག་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལ་རྒྱལ་ལ་གྲགས་པ་ནི། ཡོན་ཏན་མྗེད་པའི་རྒྱལ་པོ་

ལ་གྲགས་པ་ལན་ཅིག་བྱུང་ཡང་ཉམས་ནས་འགྲོ་བའོ། །དྗེ་ལྟར་ན་གཏི་མུག་རྨོངས་

པའི་མུན་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་འོད་ཆྗེན་མ་ཤར་བར་དུ་མི་ལྡོག་ལ། དྗེ་ནམ་ཤར་བ་ན་

ལྡོག་པས་ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་པ་ལ་ནུས་པ་དང་མཐུ་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་འབད་དགོས་ཏྗེ། ཉི་

མ་འོད་ཆྗེན་ཤར་བར་གྱུར་བཞིན་དུ། །འགྲོ་བའི་རྒྱུད་རྣམས་མུན་ནག་གང་འགྗེབས་

པ། །ཤྗེས་རབ་འོད་ཀྱི་མཐུ་ཆྗེན་འབྱུང་བས་ན། །ཐམས་ཅད་བསལ་འགྱུར་མིང་ཙམ་

འབའ་ཞིག་ལུས། །ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བས་རང་གི་མཐུ་རྣམས་ཀུན་གཏུགས་ཏྗེ། །དྗེ་

འདའི་ཤྗེས་རབ་ཚུལ་ལ་བརོན་པར་བྱ། །ཞྗེས་སོ།།

རྨོངས་པའི་རྒྱུ་ནི། གྲོགས་ངན་པ་བསྟྗེན་པ་དང་ལྗེ་ལོ་དང་སོམས་ལས་དང་

གཉིད་ཆྗེ་བ་དང་སོ་སོར་རོག་ཅིང་དཔྱོད་པ་ལ་མི་དགའ་བ་དང་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་ལ་མི་
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མོས་པ་དང༌། མི་ཤྗེས་བཞིན་དུ་ཤྗེས་སོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་ལོག་ལྟ་ཆྗེ་བ་དང་

བདག་འད་བས་མི་ནུས་སམ་དུ་ཞུམ་ནས་མཁས་པ་བསྟྗེན་པ་ལ་མི་དགའ་བ་ཡིན་

ཏྗེ། ལྗེ་ལོ་སོམས་དང་བསྟྗེན་ངན་བསྟྗེན་པ་དང༌། །གཉིད་ཀྱི་དབང་གྱུར་མི་རོག་ངང་

ཚུལ་དང་། །ཐུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་མཆོག་ལ་མོས་མྗེད་དང༌། །ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་ནོན་

པས་དོན་འདི་དང༌། །དམའ་སྗེམས་བདག་ལ་ཞྗེན་པས་བྱུང་བའི་རྒྱུས། །མཁས་པའི་

སྐྗེ་བོ་བསྟྗེན་པར་མ་དད་དང༌། །ལོག་པའི་རྣམ་རོག་དུག་ཆྗེ་ལོག་ལྟ་དག །གཏི་མུག་

རྒྱུ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན། བསྟྗེན་འོས་བ་མ་རིམ་གྲོ་བསྗེན་བཀུར་

ཏྗེ། །ཤྗེས་རབ་བསྒྲུབ་ཕིར་ཐོས་པ་བཙལ་བར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། མཁས་

པ་བསྟྗེན་ནས་ནུས་པ་དང་བསྟུན་པའི་ཐོས་པ་རྗེ་བྱ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་མྗེད་ན་ཐོས་པ་

ལས་བྱུང་བ་དང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྗེས་རབ་མི་སྐྗེ་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་ཅི་ཞིག་

བསྒོམ་པ་མི་ཤྗེས་པའི་ཕིར་དང༌། ཐོས་པ་བྱས་ན་དྗེའི་དོན་བསམས་པས་བསམ་

བྱུང་གི་ཤྗེས་རབ་སྐྗེ་ལ། དྗེ་ལས་བསྒོམས་བྱུང་གི་ཤྗེས་རབ་ཡངས་པ་འབྱུང་བའི་

ཕིར་རོ། །དྗེ་ཡང༌། དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོས། ཐོས་ཉུང་དམུས་ལོང་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་

མི་ཤྗེས། །དྗེ་མྗེད་དྗེས་ཀོ་ཅི་ཞིག་བསམ་པར་བྱ། །དྗེ་བས་ཐོས་ལ་བརོན་བྱ་དྗེ་རྒྱུ་

ལས། །བསམས་བཞིན་བསྒོམས་པས་ཤྗེས་རབ་ཡངས་པ་འབྱུང༌། །ཞྗེས་སོ། །རྗེ་

བཙུན་བྱམས་པས་ཀྱང༌། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་རོག་པ་དག །དྗེ་ནི་ཤྗེས་བྱའི་སྒིབ་

པར་འདོད། །སྗེར་སྣ་ལ་སོགས་རྣམ་རོག་གང༌། །དྗེ་ནི་ཉོན་མོངས་སྒིབ་པར་

འདོད། །ཤྗེས་རབ་ལས་གཞན་འདི་དག་ནི། །སོང་རྒྱུ་གཞན་མྗེད་དྗེ་ཡི་ཕིར། །ཤྗེས་

རབ་མཆོག་ཡིན་དྗེ་གཞི་ནི། །ཐོས་པ་དྗེ་ཕིར་ཐོས་པ་མཆོག །ཅྗེས་གསུངས་
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སོ། །བསབ་བཏུས་ལས་ཀྱང༌། བཟོད་བྱ་ཐོས་པ་བཙལ་བར་བྱ། །དྗེ་ནས་ནགས་སུ་

གནས་པར་བྱ། །མཉམ་པར་བཞག་ལ་བརོན་བྱ་ཞིང༌། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། དྗེའི་རང་

འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། མི་བཟོད་པ་ནི་སྐོ་བ་ན་སོན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཐོས་པ་ལ་སོགས་

པ་ལ་བརོན་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པས་ནི་བསམ་གཏན་གི་

ཐབས་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ཀྱང་མི་ཤྗེས་ཏྗེ། དྗེ་བས་ན་སྐོ་བ་

མྗེད་པར་ཐོས་པ་བཙལ་བར་བྱ། ཞྗེས་དང༌། སྗེད་མྗེད་ཀྱི་བུས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང༌། 

འདི་ལྟར་རིགས་ཀྱི་བུ་ཐོས་པ་དང་ལྡན་ན་ཤྗེས་རབ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཤྗེས་

རབ་དང་ལྡན་ན་ཉོན་མོངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་མྗེད་པ་ལ་

བདུད་ཀྱིས་གགས་མི་རྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ལམ་གི་སོག་དམ་

པ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྗེད་ཀྱི་ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་པའི་རྒྱུ་བ་ན་མྗེད་པ། དི་མ་མྗེད་པའི་

གསུང་རབ་དང་བསྟན་བཅོས་ལ་མང་དུ་ཐོས་པ་དགོས་སོ། །ཞྗེས་ལུང་དང་རིགས་

པས་བསྒྲུབས་ཀྱང༌། དྗེ་དགོས་པར་འདུག་སམ་དུ་མི་སྒྲུབ་པ་འདི་ནི། ཉམས་ལྗེན་གི་

ཚེ་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་དཔྱད་སྒོམ་དགོས་པ་ལ་ངྗེས་པ་མ་རྗེད་ཅིང༌། མི་

དགོས་པར་འདུག་སམ་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་འབའ་ཞིག་གི་སྐོན་ཡིན་

པས། བདག་ལྗེགས་སུ་འདོད་པས་ནི་དྗེ་འད་བ་དྗེ་དུག་བཞིན་དུ་སང་བར་

བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཆྗེན་པོའི་ཞལ་ནས། ཇོ་བོ་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་

སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ལ། པོ་ཏི་མཛོ་ཁལ་ཙམ་པ་ལ་བྱ་བ་མ་བྱས་པར་ལག་མཐིལ་

ཙམ་པ་ཞིག་སྟོན་པ་ཙུག །སྦྗེད་པ་ཙུག་བྱས་པས་གར་ཡང་མི་ཕིན་གསུང༌། ཕུ་ཆུང་
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བ་བཀའ་པོད་ཞལ་ཕྗེ་བ་སྔས་ན་བཞག་ནས། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་སོབ་པ་བྱ་བ་ཡིན་པས། 

བལྟ་བ་མ་བྱུང་ཡང་འདི་ཀུན་ལ་ཞྗེ་བསྔགས་བྱྗེད་ལགས། ཆོས་མི་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་

ཟྗེར་ན་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་དམ་གསུང་སྐད། སྤན་སྔའི་གྲྭ་པས་པོ་ཏོ་བ་ལ་སྐྗེལ་ཐུང་བྱས་

པའི་དུས་སུ། ཁྱྗེད་སྐིད་ཅྗེས་ལན་གསུམ་གསུངས་ནས། ངའི་དགྗེ་བཤྗེས་གནམ་

གིས་ས་བཀབ་པ་འད་བ་ལ་བརྗེན་དུ་ཡོད་པས་གཞན་ལ་ནི་འགྲམ་ཆུ་མི་ལྡང༌། ར་

འགྲྗེལ་དམར་ཤིག་ཤིག་པ་བལྟ་མི་དགོས་པས་ནི་ལས་ཆུང༌། རྒྱུ་འབས་མ་བསམས་

པས་ནི་བོ་བདྗེ། སྔགས་ཀྱི་འདིས་ལས་འདི་འགྲུབ་མང་པོས་ནི་ཞྗེ་འགྲངས་གསུང༌། 

ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས། འཚང་མ་རྒྱས་བར་དུ་སོབ་གཉྗེར་ལ་ཚར་བ་མྗེད་སངས་རྒྱས་

ཙ་ན་ཚར་བ་ཡིན་གསུང༌། ཀ་མ་བའི་ཞལ་ནས། ཆོས་བྱྗེད་ན་ཤྗེས་ཅི་དགོས་བྱས་ན་

རང་ཉིད་ཉམས་ནས་འགྲོ་བ། འདི་ངྗེད་ཐོས་ཆུང་ལ་འབྱུང་ཉྗེ། ནན་ཏུར་བྱས་ན་ཤྗེས་

ཅི་དགོས་ཟྗེར་ཉྗེན་ཆྗེ། ཆོས་ནན་ཏུར་བྱྗེད་ན་ཤྗེས་དགོས་ཏྗེ། ཚེ་ཐུང་འདི་ལ་མི་

རོགས་པས་དལ་འབྱོར་གི་ཨང་ཀ་མ་འཁྲུགས་པར་བྱས་ལ་ཐོས་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་དུ་

བྱ་སམ་དུ་བསམ། སྒོམ་པ་པོ་ལ་མི་དགོས་བཤད་པ་པོ་ལ་དགོས་སམ་སྟྗེ། འཆད་པ་

པོ་ལ་སིག་ཏུ་འགྲོ་བའི་ཉྗེན་ཆྗེ། སྒོམ་པ་པོ་ཁོ་ན་ལ་དགོས་གསུང་ངོ་། །

དྗེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཤྗེས་རབ་དང་དྗེའི་རྒྱུར་ཐོས་པ་མྗེད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་ངྗེས་

པ་ཆྗེན་པོ་རྗེད་དགོས་ཏྗེ། འདི་ཡང་ཉམས་ལྗེན་གི་དུས་སུ་དཔྱད་སྒོམ་དགོས་པ་ལ་

ངྗེས་པ་མ་རྗེད་ན་ཤིན་ཏུ་འོང་དཀའ། དག་པར་འདོད་པའི་སྗེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཞིག་

གིས་ཀྱང་ཉམས་ལྗེན་གི་སྔོན་འགྲོ་ཙམ་མམ། གདམས་པ་དངོས་སུ་མི་འགྲོ་བར་

རྒྱབ་རི་འད་བ་ཞིག་ཏུ་གོ་ནས་འོང༌། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་
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ལ་སྒྲུབ་པ་དགོས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཐོས་པ་དགོས་ཞྗེས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་

པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་བྱྗེད་པ་གཉིས་སོ་སོར་འཛིན་པའི་ཅལ་ཅོལ་ཆྗེན་པོའི་འགལ་འདུ་སྨྲ་

སྟྗེ། བསྟན་པ་ལ་ལུང་གི་བསྟན་པ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་གཉིས་ལས་མྗེད་ལ། སྔ་

མ་ནི་སྒྲུབ་པ་བྱྗེད་ལུགས་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཕི་མ་ནི་ཤྗེས་ནས་ལག་ལྗེན་

ལ་བཀལ་བ་ཡིན་པས་སྒྲུབ་པ་མ་ནོར་བ་ཞིག་བྱྗེད་ན་དྗེ་ཉིད་བསྟན་འཛིན་གི་མཆོག་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་མ་ནོར་བར་འཛིན་པ་ལུང་གི་བསྟན་པ་

མ༌ནོར་བར་གོ་བ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་སྔར་ཆོས་མང་དུ་ཤྗེས་ན་

ཉམས་ལྗེན་གི་ཚེ་དྗེ་དག་གི་དོན་ཉིད་བསྒྲུབ་དགོས་པས་བརྗེད་དུ་གཞུག་ཏུ་མི་རུང་

ལ། དང་པོ་ནས་མི་ཤྗེས་ན་ཡང་ཞུམ་པར་མི་བྱ་བར་བོ་དང་བསྟུན་པའི་ཐོས་པ་ཆྗེ་

ཆུང་གང་འཐད་རྗེ་ལ་འབད། དྗེ་ཡང་ཐོས་པ་ལོགས་སུ་བྱྗེད་སྒྲུབ་པ་ལོགས་ཤིག་ལ་

བྱྗེད་པ་མིན་གི། གང་ལ་བསྒྲུབ་པའི་གནས་དྗེ་ཉིད་ལ་ཐོས་བསམ་བྱ་དགོས་པས་

ཕོགས་རྗེ་བར་མ་སོང་བའི་ལམ་གི་ཆ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བྱང་སྗེམས་ལས་དང་

པོ་པའི་ཉམས་ལྗེན་ལམ་གི་རིམ་པ་རྗེ་ལ་ངྗེས་པར་བརྗེན་དགོས་ལ། བོའི་མཐུ་ཆུང་

ན་དྗེ་ཙམ་ལ་གོམས་སུ་གཞུག །བོའི་མཐུ་ཆྗེ་བའམ། དང་པོ་ཆུང་ཡང་གོམས་པས་

ཆྗེ་བར་སོང་བའི་ཚེ། ལམ་གི་རིམ་པ་དྗེ་ཉིད་ཇྗེ་རྒྱས་སུ་བཏང་བས་གསུང་རབ་དང་

དགོངས་འགྲྗེལ་དི་མྗེད་ཐམས་ཅད་དང་འབྗེལ་ནས་འགྲོ་བས་ཟུར་དུ་ཐོས་པ་བཙལ་

མི་དགོས་སོ། །

དྗེའི་ཕིར་གདམས་པ་མ་ནོར་བའི་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡིན་ན། མདོར་བསྡུས་ཀྱང་

མདོ་སྔགས་དང་ཐྗེག་པ་གོང་འོག་གི་ལམ་གི་འགག་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ལ། རྒྱས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པར་བཀྲལ་ན་བསྟན་པ་མཐའ་དག་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པས་དྗེ་འད་ཞིག་མ་

རྗེད་བར་དུ་ཉམས་ལྗེན་གི་ཕོགས་རྗེ་ཙམ་ལ་བོད་པ་རྗེད་པ་སིད་ཀྱི། བསྟན་པའི་

ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་མི་སིད་པས་དམ་

པའི་བཤྗེས་དང་གྲོགས་ལ་བརྗེན། ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་གཞིར་

བཟུང་། གདམས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མཉན་ནས་ཐུན་བཞིར་བཅད་དྗེ་དམིགས་རྣམ་

བསྐང༌། ལྷ་དང་བ་མ་ལ་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་ནས་ཚོགས་བསག་པ་དང་སྒིབ་པ་

སྦྱང་བའི་སྒོ་དུ་མ་ནས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་རྗེ་ལ་འབད་ན། དྗེ་ནས་བོ་ལ་ཁྱད་པར་

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྗེལ་བའི་ངྗེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་སྐྗེ་བ་ཡིན་ནོ། །དམ་པ་སྔ་མ་

རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། སྔར་ཐོས་པའི་ཆོས་རྣམས་བོ་ལ་རུག་གྗེ་ཡོད་པར་བྱས་

ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྗེམས་པར་བྱྗེད་འཇལ་བར་བྱྗེད་རོག་པར་བྱྗེད་དགོས། ཆོས་

བརྗེད་དུ་བཅུག་ནས་སྗེམས་འཛིན་རྐང་པ་རྗེ་ལ་སོབ་པ་དྗེ་ལ་གྲོག་མྗེད། སྒོམ་ཆྗེན་

རབ་ལ་སྟོན་པ་རབ། སྒོམ་ཆྗེན་འབིང་ལ་སྟོན་པ་འབིང་འོང་བ་ཡིན། ཇི་ཙམ་བསྒོམས་

པ་དྗེ་ཙམ་དུ་ཆོས་ཤྗེས་པ་ཇྗེ་ཆྗེར་འགྲོ་བ་ཞིག་དགོས། དྗེ་ལྟར་བསམས་པས་ངྗེས་

ཤྗེས་བརན་ན་དགྗེ་མི་དགྗེའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རོག་པ་ཡིན་པས་སང་བྱ་ཡིན་

ཞྗེས་སིག་གྲོགས་ཀྱིས་ཟྗེར་བ་ན། ཆོས་ནས་དྗེ་ལྟར་མ་གསུངས་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་ཡང་དྗེ་ལྟར་མི་བཞྗེད་སམ་ནས་ཁོའི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པ་ཞིག་འོང༌། དྗེ་མྗེད་ན་

དད་པ་ནི་བག་རྗེ་ཡོད་ཤྗེས་རབ་མྗེད་པ་དྗེ་ལ་ངུ་བའི་ཁ་ལ་བལྟས་ན་ངུ་བོ། རོད་

པའི་ཁ་ལ་བལྟས་ན་རོད་བོ། ཆུ་སྣ་བཞིན་དུ་ཅི་ཟྗེར་ལ་བདྗེན་སམ་ནས་གར་ཁིད་

སར་འགྲོ་གསུང་ངོ་། །
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གསུམ་པ་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ་ནི་གསུམ་སྟྗེ། དོན་དམ་རོགས་པ་དང་། 

ཀུན་རོབ་རོགས་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་དོན་བྱ་བ་རོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་བོ། །དང་

པོ་ནི། བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་སྤིའི་སྒོ་ནས་འཇལ་བ་དང་མངོན་དུ་གྱུར་

པའི་སྒོ་ནས་འཇལ་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པའི་ཤྗེས་

རབ་སྟྗེ། མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརོན་པར་མ་བྱས་

པར། །འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་ཉིད་མི་འགྱུར་ཏྗེ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་

གཞན་དག་ཚར་བཅད་རྗེས་བཟུང་དང༌། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤྗེས་བྱ་ཕིར་དྗེ་ལ་དྗེ་

བརོན་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྟན་པ་ལ་མ་མོས་པ་རྣམས་ཚར་བཅད་པའི་

ཕིར་སྒ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དང༌། མོས་པ་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕིར་

བཟོ་དང་གསོ་བ་རིག་པ་དང༌། རང་ཉིད་ཀུན་ཤྗེས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ནང་རིག་པ་

ཚོལ་བ་ནི་དགོས་པ་བྱྗེ་བག་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པའི་

ཕིར་དུ་ཚོལ་བ་ནི་བྱྗེ་བག་མྗེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདི་དང་

ཕི་མའི་དོན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཤྗེས་པའོ། །བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་

ལྟར་བྱ་བ་ནི། ཤྗེས་རབ་དྗེ་གསུམ་བསྐྗེད་པའི་ཚེ་ན་དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བ་དང་

ཕིན་དྲུག་དང་འབྗེལ་བར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། རང་དྗེ་ལ་གནས་ནས་གཞན་ཤྗེས་རབ་ལ་

འགོད་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཡིན་ལ་གཞན་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།།

ལྔ་པ་དྗེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཤྗེས་རབ་ཡོད་

ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་མྗེད་ན་དྗེ་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པར་མི་འགྱུར་བས་སྤོད་

པའི་རྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་བཏང་ནས། ས་མཐོན་པོའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕར་
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ཕིན་རྣམས་ཀྱང་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོང་བ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆྗེན་

པོ་གོང་ན་མྗེད་པ་རོགས་པར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་ཤྗེས་རབ་གསུམ་བསྐྗེད་པ་ལ་ད་ལྟ་

ནས་འབད་ཅིང་ཐོས་པ་ཚོལ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་བསབ་བྱའི་གཙོ་བོ་དང་

འགལ་ནས་ཉྗེས་ལྟུང་གིས་འཇོམས་པ་དང༌། ཚེ་རབས་གཞན་དུའང་མང་དུ་ཐོས་པ་

ལ་མི་དགའ་བས། བྱང་སྗེམས་ཀྱི་བསབ་བྱ་རྣམས་ལ་སོབ་པར་མི་ནུས་ལ། ཚེ་

འདིར་ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་རྣམས་ལ་འབད་ན་འདིར་མ་བསབས་པའི་ལྟུང་

བ་ཁྗེགས་ཤིང༌། ཚེ་གཞན་དུ་ཡང་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕིན་བདྗེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་བྱྗེད་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་མདོ་

སྔགས་གཉིས་ཀའི་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ། བསམ་གཏན་ལ་ཉམས་

ལྗེན་གི་རིམ་པ་ཅུང་ཟད་སྣང་ལ། གཞན་ལྔ་ལ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་རིམ་པ་ནུབ་སྣང་

བས། དྗེ་དག་གི་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་བསྡུས་པ་དང་ངྗེས་ཤྗེས་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་

ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྗེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ངོ་

བོ་ལྷག་མཐོང་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བང་བའི་རིམ་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གི་ངོ་བོ་ཞི་

གནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་རིམ་པ་གཞུང་ཆྗེ་བ་རྣམས་ནས་འབྱུང་བའི་དོན་རྒྱས་

པར་ནི་འོག་ནས་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འཚང་གང་རྒྱ་ཐམས་

ཅད་ཕིན་དྲུག་ལ་བརྗེན་ནས་འཚང་རྒྱ་བར། བྱང་ས་ལས་ཕིན་དྲུག་རྗེ་རྗེའི་མཐར་

ནན་ཏན་དུ་གསུངས་པས། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ་བ་དང༌། འདི་དྲུག་

དཀར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པོ་ཡིན་པས། ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་སོམ་བ་
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ན་མྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། བྱང་ས་ལས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པོ་འདི་དག་གིས་བ་ན་མྗེད་

པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་བྱྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་ཆྗེན་པོ་དང་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་

མཚོ་ཆྗེན་པོ་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆྗེ་ཆྗེན་པོ་སྦྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་དག་གིས་བསོད་

ནམས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དྗེའི་འབས་

བུ་ཇི་ལྟར་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་མཐུན་པ་ལྟ་བུ་

གཞན་ནི་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་སོ།།

གཞན་རྒྱུད་སིན་བྱེད་བསྡུ་བཞི་ལ་བསབ་ཚུལ།

གཉིས་པ་གཞན་གི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་བསྡུ་བ་བཞི་ལ་ལྔ། བསྡུ་བཞིའི་ངོ་

བོ། བཞིར་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན། བསྡུ་བཞིའི་བྱྗེད་ལས། འཁོར་སྡུད་པས་དྗེ་ལ་

བརྗེན་དགོས་པ། ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

བསྡུ་བཞིའི་ངོ་བོ།

དང་པོ་ནི། སྦྱིན་པ་ནི་སྔར་ཕར་ཕིན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་འད་ལ། སན་

པར་སྨྲ་བ་ནི་གདུལ་བྱ་ལ་ཕར་ཕིན་རྣམས་སྟོན་པའོ། །དོན་སྤོད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་བསྟན་

པའི་དོན་དྗེ་རྣམས་ལ་གདུལ་བྱ་སྤོད་དུ་འཇུག་པའམ་ཡང་དག་པར་ལྗེན་དུ་འཇུག་

པའོ། །དོན་མཐུན་པ་ནི། གཞན་རྣམས་དོན་གང་ལ་སྦྱར་བ་དྗེ་ལ་རང་ཡང་གནས་

ནས་དྗེ་དང་མཐུན་པར་སོབ་པ་སྟྗེ། མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། སྦྱིན་མཚུངས་དྗེ་སྟོན་ལྗེན་

འཇུག་དང༌། །བདག་ཉིད་རྗེས་སུ་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས། །སན་པར་སྨྲ་དང་དོན་སྤོད་
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དང༌། །དོན་མཐུན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་སོ།།

བཞིར་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན།

གཉིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་བསྡུ་བ་བཞིར་ངྗེས་ཤྗེ་ན། འཁོར་དགྗེ་བ་ལ་སྦྱར་བའི་

ཕིར་སྡུད་པ་ལ་ནི་ཐོག་མར་དྗེ་དགའ་དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་བྱིན་

ནས་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་སོ། །དྗེ་ལྟར་དགའ་ནས་ལམ་ལ་སྦྱོར་བ་ལ་

ཐོག་མར་དྗེས་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་ཤྗེས་དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་སན་པར་སྨྲ་བས་ཆོས་

བཤད་པས་མི་ཤྗེས་པ་དང་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་དོར་ནས་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཛིན་དུ་

འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་པ་ན་དོན་སྤོད་པས་དགྗེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་

པར་བྱྗེད་ལ། དྗེ་ཡང་རང་གིས་མ་བསྒྲུབས་ན་གཞན་ལ་འཇུག་ལྡོག་འདི་ལྟར་བྱ་

དགོས་སོ་ཞྗེས་བཤད་པ་ན། ཁྱོད་རང་ཡང་དོན་དྗེ་མི་བསྒྲུབ་ན་གཞན་ལ་དྗེ་སྒྲུབས་

ཞྗེས་ཅིའི་ཕིར་སྨྲ། ཁྱོད་ཀྱང་ད་དུང་གཞན་གིས་བཅོས་དགོས་སོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ནས་

བསྒྲུབ་ཏུ་མི་ཉན་ལ། རང་གིས་བསྒྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། བདག་ཅག་གང་ལ་བཙུད་པའི་

དགྗེ་བ་དྗེ་ལ་ཁོང་རང་ཡང་གནས་པར་བྱྗེད་པས་ན་འདི་བསྒྲུབས་ན་བདག་ཅག་ལ་

ཕན་པ་དང་བདྗེ་བར་འགྱུར་ངྗེས་སམ་ནས། གསར་དུ་འཇུག་ཅིང་ཞུགས་ཟིན་པ་

རྣམས་ཀྱང་མི་ལྡོག་པར་བརན་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་ལ་ནི་དོན་མཐུན་པ་དགོས་པའི་

ཕིར་ཏྗེ། ཕན་པར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་དང་ནི། །འཛིན་པར་བྱྗེད་དང་འཇུག་བྱྗེད་

དང༌། །དྗེ་བཞིན་རྗེས་སུ་འཇུག་བྱྗེད་པ། །བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིར་ཤྗེས་བྱ། །ཞྗེས་

སོ།།

བསྡུ་བཞིའི་བྱེད་ལས།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གསུམ་པ་ནི། བསྡུ་བ་བཞི་པོ་འདིས་གདུལ་བྱ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན། 

སྦྱིན་པས་ནི་ཆོས་ཉན་པའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་བྱྗེད་དྗེ། འཆད་པ་པོ་ལ་དགའ་བར་བྱྗེད་

པའི་ཕིར་རོ། །སན་སྨྲས་ནི་བསྟན་བྱའི་ཆོས་དྗེ་ལ་མོས་པར་བྱྗེད་དྗེ། དོན་དྗེ་བྱྗེ་བག་

ཏུ་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་ཅིང་ཐྗེ་ཚོམ་གཅོད་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་སྤོད་པས་ནི་བསྟན་པ་

བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་དོ། །དོན་མཐུན་པས་ནི་ཞུགས་པ་དྗེ་མི་ལྡོག་པར་ཡུན་རིང་

པོར་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དང་པོས་སྣོད་འགྱུར་དངོས་པོ་སྟྗེ། །གཉིས་པ་ཡིས་

ནི་མོས་པ་ཡིན། །གསུམ་པ་ཡིས་ནི་སྒྲུབ་པ་སྟྗེ། །བཞི་པས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའོ། །ཞྗེས་

སོ། །

འཁོར་སྡུད་པས་དེ་ལ་བརེན་དགོས་པ།

བཞི་པ་ནི། གདུལ་བྱ་ཀུན་གི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ་དང་ཐབས་བཟང་པོར་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པས་ན། འཁོར་སྡུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་བརྗེན་དགོས་

ཏྗེ། འཁོར་སྡུད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས། །ཚུལ་འདི་ལ་ནི་ཡང་དག་བསྟྗེན། །ཀུན་གི་

དོན་ཀུན་འགྲུབ་བྱྗེད་ཅིང༌། །ཐབས་བཟང་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བསྔགས། །ཞྗེས་སོ།།

ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ལྔ་པ་ནི། སན་སྨྲ་ལ་གཉིས་ལས། འཇིག་རྗེན་གི་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་སན་སྨྲ་ནི། 

ཁོ་གཉྗེར་མྗེད་ཅིང་བཞིན་གི་མདངས་གསལ་བར་འཛུམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟྗེ། 

ཁམས་འདི་བ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྗེན་གི་ཚུལ་གིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་དགའ་བར་

བྱྗེད་པའོ། །ཡང་དག་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་དང་ལྡན་པའི་སན་སྨྲ་ནི། དད་པ་དང་ཚུལ་

ཁིམས་དང་ཐོས་པ་དང་གཏོང་བ་དང་ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་པ་སོགས་ལས་བརམས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ནས། ཕན་པ་དང་བདྗེ་བའི་ཕིར་དུ་སྗེམས་ཅན་ལ་ཆོས་སྟོན་པའོ། །རང་གསོད་པའི་

དགྲ་ལ་སྐོན་མྗེད་པའི་སྗེམས་ཀྱིས་ཕན་པའི་ཚིག་བརོད་པ་དང༌། དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་

རྟུལ་བ་ལ་ཡི་ཆད་པ་མྗེད་པར་སྐོ་བ་དང་དུ་བངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་བརོད་ཅིང་

དགྗེ་བ་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་མཁན་སོབ་སོགས་ལ་

བསླུ་ཞིང་ལོག་ཞུགས་བྱྗེད་པ་ལ་ཞྗེ་སང་བ་མྗེད་པར་ཕན་པའི་ཚིག་བརོད་པའི་སན་

པར་སྨྲ་བ་ཆྗེས་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་སོབ་པ་དང༌། རྒྱུད་མ་སྨིན་པ་ལ་སྒིབ་པ་སང་

བ་དང་བདྗེ་འགྲོར་སྐྗེ་བའི་ཕིར་དུ་སྔ་རོལ་ཏུ་བྱ་བའི་ཆོས་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་

ཀྱི་གཏམ་བྱྗེད་པ་དང༌། རྒྱུད་སྨིན་པ་སྒིབ་པ་དང་བལ་ཞིང་སྗེམས་ཉམས་བདྗེ་བ་དང་

ལྡན་པ་ལ། ཡང་དག་ཕུལ་གི་ཆོས་འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་སྟོན་པ་དང༌། ཁྱིམ་པ་

དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བག་མྗེད་པ་རྣམས་བག་ཡོད་ལ་དགོད་པའི་ཕིར་བསྐུལ་བ་དང་ཐྗེ་

ཚོམ་བྱུང་བ་རྣམས་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་ཆོས་འཆད་ཅིང་འབྗེལ་གཏམ་བྱྗེད་པ་ནི་

སན་པར་སྨྲ་བའི་སྒོའོ།།

དོན་སྤོད་ནི་མ་སྨིན་པ་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། སྨིན་པ་རྣམས་གྲོལ་བར་བྱྗེད་པ་

གཉིས་སོ། །དྗེ་གསུམ་ལས་ཚེ་འདིའི་དོན་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་ནི། ལོངས་སྤོད་རྣམས་

བསྒྲུབ་པ་དང་བསྲུང་བ་དང་སྗེལ་བའི་ཐབས་ཆོས་དང་མཐུན་པས་བྱྗེད་དུ་འཇུག་

པའོ། །ཚེ་ཕི་མའི་དོན་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་ནི། ལོངས་སྤོད་སངས་ནས་སོང་མོས་འཚོ་

བའི་རབ་བྱུང་ལ་འགོད་པ་སྟྗེ། འདིས་ཕི་མ་ལ་བདྗེ་བར་ངྗེས་ཀྱང་འདིར་མ་ངྗེས་

སོ། །ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀའི་དོན་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་ནི། ཁྱིམ་པའམ་རབ་བྱུང་ལ་

འཇིག་རྗེན་པ་དང་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ཆགས་བལ་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་སྟྗེ། 
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འདིས་ཚེ་འདི་ལ་ལུས་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་བསྐྗེད་ལ། ཕི་མ་རྣམ་པར་དག་པའི་

ལྷ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་སྤོད་པ་ཆྗེས་དཀའ་བ་ལའང་

འཇུག་སྟྗེ། སྔོན་དགྗེ་ར༌མ་བསགས་པ་ལ་དགྗེ་བ་འཛིན་དུ་འཇུག་དཀའ་བ་དང༌། 

ལོངས་སྤོད་ཕུན་ཚོགས་ཆྗེན་པོ་ཅན་རྣམས་ནི་བག་མྗེད་པའི་གཞི་ཆྗེན་པོ་ལ་གནས་

པས་དྗེ་དག་ལ་དོན་སྤོད་པ་དཀའ་བ་དང༌། མུ་སྟྗེགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་གོམས་གོམས་པ་

རྣམས་ནི་བསྟན་པ་འདི་ལ་སང་ཞིང་བླུན་པས་རིགས་པ་མི་གོ་བས་དྗེ་དག་ལ་དོན་

སྤོད་པ་དཀའ་བའོ། །དོན་སྤོད་པའི་རིམ་པ་ཡང་། བྱིས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཅན་རྣམས་

ཐོག་མར་ས་བའི་གདམས་ངག་ལ་འཇུག །དྗེ་ནས་བོ་འབིང་དུ་སོང་བ་ན་འབིང་གི་

གདམས་ངག་དང༌། ཤྗེས་རབ་རྒྱ་ཆྗེན་པོར་སོང་བ་ན་ཆོས་ཟབ་མོ་དང་གདམས་

ངག་ཕྲ་མོ་ལ་འཇུག་པར་བྱྗེད་དོ།།

དོན་མཐུན་པ་ནི། ཕ་རོལ་གང་ལ་དགོད་པ་དྗེ་དང་མཚུངས་པའམ་ལྷག་པ་ལ་

རང་གནས་པར་བྱྗེད་པའོ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཐོག་མར་ཅི་བྱྗེད་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་

དམིགས་ནས། བསམ་པ་གཞན་དོན་དང་མ་བལ་བ་དགོས་ཀྱང་སྦྱོར་བས་རང་

འདུལ་དགོས་ཏྗེ། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ལས། འགའ་ཞིག་རང་ཉིད་མ་

དུལ་བཞིན་དུ་རིགས་པར་ལྡན་པའི་ཚིག་སྨྲ་ཡང༌། །རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བར་

བྱྗེད་པས་གཞན་དག་གདུལ་བར་མི་ནུས་ཞྗེས། །ཁྱོད་ཀྱིས་དགོངས་ནས་དྗེ་སད་

འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཐུགས་ལ་བཞག་མཛད་ནས། །རྗེ་ཞིག་བདག་ཉིད་མ་དུལ་བ་ཉིད་

འདུལ་བར་མཛད་ཕིར་བརོན་པ་ལགས། །ཞྗེས་སོ། །བསྡུ་བ་བཞི་ཡང་ཟང་ཟིང་གིས་

བསྡུ་བ་དང༌། ཆོས་ཀྱིས་བསྡུ་བ་གཉིས་སུ་འདུ་སྟྗེ། ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་ནི་དང་པོ་
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ཡིན་ལ། ལྷག་མ་གསུམ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བསྡུ་བས་བསྡུས་པས་སོ། །དྗེ་ཡང་དམིགས་

པའི་ཆོས་དང་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་དང་དྗེ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཆོས་ཏྗེ། ཟང་ཟིང་དང་ནི་

ཆོས་ཀྱིས་ཏྗེ། །དམིགས་པའི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །བསྡུ་བ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

ནི། །བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིར་འདོད་དོ། །ཞྗེས་སོ། །འདི་ཡང་དུས་གསུམ་གི་བྱང་

སྗེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞན་དོན་མཛད་ཚུལ་ཡིན་པས་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་

ཡིན་ཏྗེ། བསྡུས་དང་སྡུད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། །གང་དག་ད་ལྟར་སྡུད་བྱྗེད་པ། །དྗེ་

ཀུན་དྗེ་འད་དྗེ་ལྟ་བས། །འདི་ནི་སྗེམས་ཅན་སྨིན་བྱྗེད་ལམ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལ་སྤིར་

བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་ལ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་སོམ་ཆྗེ་བ་ནི་ཕར་ཕིན་དང་བསྡུ་བཞི་

ཡིན་ཏྗེ། བྱང་སྗེམས་ལ་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་

སྗེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱ་བ་གཉིས་ལས་མྗེད་ལ། དྗེ་གཉིས་ཕར་ཕིན་དང་

བསྡུ་བས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་བྱང་ས་ལས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ནི་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱྗེད་དོ། །བསྡུ་བའི་

དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱྗེད་དྗེ། མདོར་

བསྡུ་ན། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དགྗེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ལས་ནི་དྗེ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་འདིར་ཡང་དྗེ་གཉིས་བཀོད་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

རྒྱས་པར་ཤྗེས་པར་འདོད་ན་བྱང་ས་ལས་བཙལ་བར་བྱའོ།།

དྗེ་དག་ལ་མཉམ་རྗེས་སུ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོས། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ནི། །རླབས་ཆྗེན་ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་སོགས། །མཉམ་

གཞག་ལངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གིས། །ཚོགས་ཀྱི་ལམ་འདི་བརན་པར་བསྒྲུབ། །ཅྗེས་
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གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་སས་ཀྱི་སོམ་པ་བཟུང་བའི་བྱང་སྗེམས་ལས་དང་པོ་པ་

ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་དྗེས་མཉམ་རྗེས་གཉིས་གང་བྱྗེད་ཀྱང་ཕིན་དྲུག་ལས་

མི་འདའ་བས། ཕིན་དྲུག་ལ་ལ་མཉམ་གཞག་ཏུ་བསྐང་ཞིང༌། ལ་ལ་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་

བསྐང་སྟྗེ། བསམ་གཏན་གི་ངོ་བོ་ཞི་གནས་དང་ཤྗེར་ཕིན་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ལྷག་

མཐོང་འགའ་ཞིག་མཉམ་གཞག་ཏུ་བསྒོམ་ལ། ཕར་ཕིན་དང་པོ་གསུམ་དང་བསམ་

གཏན་དང་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཆ་འགའ་ཞིག་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་བསྐང་ངོ་། །བརོན་འགྲུས་ནི་

མཉམ་རྗེས་གཉིས་ཀར་འོང་ལ། བཟོད་པའི་ཕོགས་གཅིག་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་ངྗེས་པར་

སྗེམས་པ་འགའ་ཞིག་ནི་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཡང་འབྱུང་ངོ་། །ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོས། མཉམ་

གཞག་ལངས་པའི་དུས་དག་ཏུ། །སྒྱུ་མའི་དཔྗེ་བརྒྱད་ལྟ་བུར་ནི། །ཆོས་ཀུན་ལྟ་བ་

གོམས་བྱས་པས། །རྗེས་ཀྱི་རོག་པ་སྦྱང་བ་དང༌། །ཐབས་ལ་སོབ་པ་གཙོ་བོར་

བྱ། །མཉམ་པར་བཞག་པའི་དུས་དག་ཏུ། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་ཆ་མཉམ་ཞིང༌། །དྗེ་

རྒྱུན་རག་ཏུ་གོམས་པར་བྱ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་སྤོད་པ་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བྱ་

དཀའ་བ་བོ་མ་སྦྱངས་པས་ཐོས་པ་ན་ཡིད་ལ་གདུང་བ་བསྐྗེད་པ་རྣམས་ནི། བྱང་

སྗེམས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དང་པོ་ནས་ཉམས་སུ་བཞྗེས་མི་ནུས་ཀྱང་། ཤྗེས་པར་

བྱས་ནས་སྨོན་པའི་ཡུལ་ཚུན་ཆོད་དུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ན། ཕིས་ནས་ནི་འབད་པ་

ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་འོང་བས་གོམས་པ་གལ་ཆྗེ་སྟྗེ། དངོས་

སུ་འཇུག་མི་ནུས་པར་མཐོང་ནས་དྗེ་དག་ལ་བོ་སྦྱོང་བའི་གོམས་པའང་དོར་ན། 

ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་འགང་བའི་ཕིར་ཏྗེ། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་

པར་བསྟོད་པ་ལས། གང་ཞིག་ཐོས་པར་གྱུར་ནའང་འཇིག་རྗེན་འདི་ལ་གནོད་པ་སྐྗེ་
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འགྱུར་དང༌། །གང་ཡང་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཡུན་རིང་སྐུ་ཉམས་བཞྗེས་པར་མི་སྤོད་

པའི། །སྤོད་པ་དྗེ་དག་ཁྱོད་ལ་གོམས་པས་དུས་སུ་རང་གི་ངང་ཉིད་གྱུར། །དྗེ་སད་

ཡོན་ཏན་དག་ནི་ཡོངས་གོམས་མ་བགིས་སྗེལ་བར་དཀའ་བ་ལགས། །ཞྗེས་

སོ། །དྗེའི་ཕིར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྤོད་པ་ལ་མི་

སོབ་པའི་ཐབས་མྗེད་ལ། འཇུག་སྗེམས་ཆོ༌གས་མ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སོབ་

འདོད་སྦྱོང་བ་ལ་འབད་ནས་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པའི་སྤོ་ཤུགས་འཕྗེལ་བ་ན༌སོམ་པ་

བཟུང་ན་ཤིན་ཏུ་བརན་པར་འགྱུར་བས་འབད་པར་བྱའོ། །སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་གི་

རིམ་པ་ལས། སྨོན་སྗེམས་སྦྱང་བ་དང་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤོད་པ་སྤི་ལ་བསབ་པའི་ལམ་

གི་རིམ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

ཁྱད་པར་དུ་ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བསབ་ཚུལ།

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གུས་པས་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཁྱད་པར་དུ་ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བསབ་པ་ནི། ཞི་གནས་དང་

ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་རིམ་པ་ལྟར་བསམ་གཏན་དང་ཤྗེས་རབ་

ཀྱི་ཕར་ཕིན་གིས་བསྡུས་པའི་ཕིར་རོ། །

འདི་ལ་དྲུག །ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན། དྗེ་གཉིས་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་ཀུན་གི་སྡུད་བྱྗེད་དུ་བསྟན་པ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ངོ་བོ། གཉིས་

ཀ་བསྒོམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། གོ་རིམ་ངྗེས་པའི་ཚུལ། སོ་སོའི་བསབ་ཚུལ་ལོ། །

ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསོམས་པའི་ཕན་ཡོན།

དང་པོ་ནི། ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་འཇིག་རྗེན་པ་དང༌། འཇིག་རྗེན་ལས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་འབས་བུ་ཡིན་ཏྗེ། འཕགས་པ་

དགོངས་པ་ངྗེས་འགྲྗེལ་ལས། བྱམས་པ། ཡང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིའམ། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིའམ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྗེ་བའི་ཆོས་འཇིག་

རྗེན་པ་དང་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་

འབས་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞི་གནས་དང་

ལྷག་མཐོང་ནི་བསྒོམས་བྱུང་ཐོབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་ནམ། ཡོན་ཏན་དྗེ་

དག་ཐམས་ཅད་དྗེ་གཉིས་ཀྱི་འབས་བུར་ཇི་ལྟར་འཐད་སམ་ན། ཞི་གནས་དང་ལྷག་

མཐོང་དངོས་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་བསྒོམས་བྱུང་ཐོབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

ཡིན་པས་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དྗེ་གཉིས་ཀྱི་འབས་བུ་མ་ཡིན་

ཀྱང༌། དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

རྣམས་ཞི་གནས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་འདུ་ལ། ཇི་ལྟ་བའམ་ཇི་སྗེད་པའི་དོན་སོ་སོར་འབྱྗེད་

པའི་ཤྗེས་རབ་དགྗེ་བ་རྣམས་ལྷག་མཐོང་གི་ཕོགས་སུ་འདུ་བས། དྗེ་ལ་དགོངས་

ནས་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་གི་འབས་བུར་གསུངས་པས་

འགལ་བ་མྗེད་དོ། །དྗེ་ལ་དགོངས་ནས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་དད་པ་བསྒོམ་པའི་མདོ་

ལས་ཀྱང༌། རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་འདིས་ཀྱང་འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀྱི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་དད་པ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལས་འབྱུང་བ་གང་ཅི་ཡང་རུང༌། 

དྗེ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པར་མ་གཡྗེངས་པའི་སྗེམས་ཀྱིས་དོན་དང་ཆོས་ཡང་དག་

པར་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། མ་གཡྗེངས་པའི་

སྗེམས་ནི་ཞི་གནས་ཀྱི་ཕོགས་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཡིན་ལ། དོན་དང་ཆོས་ཡང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དག་པར་སྗེམས་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་ཕོགས་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་བོ།།

དྗེས་ན་ཐྗེག་པ་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་

ཀྱིས་དཔྱད་ནས་སྐོང་བ་དང༌། དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་གཉིས་ཀྱིས་

བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་གི། འཇོག་སྒོམ་དང་དཔྱད་སྒོམ་ཕོགས་རྗེ་བས་བསྒྲུབ་པ་མིན་

ནོ། །ཡང་དགོངས་འགྲྗེལ་ལས། སྐྗེ་བ་པོ་ཡིས་ལྷག་མཐོང་དང༌། །ཞི་གནས་གོམས་

པར་བྱས་ན་ནི། །གནས་ངན་ལྗེན་གི་འཆིང་བ་དང༌། །མཚན་མའི་འཆིང་ལས་རྣམ་

གྲོལ་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་གནས་ངན་ལྗེན་ནི། ཡུལ་ཅན་ཕིན་ཅི་ལོག་

གོང་ནས་གོང་དུ་བསྐྗེད་པའི་ནུས་པ་སྗེམས་རྒྱུད་ལ་གནས་པའི་བག་ཆགས་དང་། 

མཚན་མ་ནི། ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་མངོན་པར་ཞྗེན་པ་སྔ་ཕིར་འབྱུང་བ་བག་ཆགས་

དྗེ་གསོ་བ་དང༌། སྔ་མ་ལྷག་མཐོང་གིས་སོང་ལ། ཕི་མ་ཞི་གནས་ཀྱིས་སོང་བར་ཤྗེར་

ཕིན་མན་ངག་ཏུ་བཤད་དོ། །དྗེ་དག་ནི་ཞི་ལྷག་གི་ཐ་སད་བཏགས་པའི་ཕན་ཡོན་

ཡིན་གི། ཞི་ལྷག་གི་ཐ་སད་མ་བཏགས་ཀྱང་དོན་འད་བ་བསམ་གཏན་དང་ཤྗེས་རབ་

ཀྱི་ཕན་ཡོན་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

ཞི་ལྷག་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་གི་སྡུད་བྱེད་དུ་བསྟན་པ།

གཉིས་པ་ནི། དཔྗེར་ན་ཤིང་སོང་པོ་ལ་ཡལ་ག་དང་འདབ་མ་དང་མྗེ་ཏོག་དང་

འབས་བུ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང༌། དྗེ་དག་གང་ལ་འདུས་པའི་གནད་ནི་ར་བ་

ཡིན་པ་ལྟར། ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བཀའ་སྩལ་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། གང་དུ་འདུས་པའི་གནད་དམ་པ་ནི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཡིན་

ཏྗེ། དགོངས་འགྲྗེལ་ལས། ངས་ཉན་ཐོས་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྣམ་པ་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་

དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གིས་བསྡུས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་བའི་དབྱྗེ་

བ་མཐའ་ཡས་པ་རད་བཅད་པར་མི་ནུས་པས། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཀུན་གི་སྤི་ཆིངས་ཞི་

ལྷག་གཉིས་ཀྱི་སྐོང་ཚུལ་ལྗེགས་པར་རད་བཅད་ལ་དུས་ཀུན་ཏུ་བསྟྗེན་པར་བྱ་སྟྗེ། 

སྒོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས། དྗེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐ་དད་པ་ཚད་མྗེད་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་དུ་ཟིན་

ཀྱང༌། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གཉིས་ཀྱིས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་

ན། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བར་འཇུག་པའི་ལམ་དྗེ་ཉིད་བརོད་པར་

བྱའོ། །ཞྗེས་པ་དང༌། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐམས་

ཅད་བསྡུས་པའི་ཕིར། རྣལ་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ངྗེས་པར་

ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསྟྗེན་པར་བྱ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ངོ་བོ།

གསུམ་པ་ལ། ཞི་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི། དགོངས་འགྲྗེལ་ལས། དྗེ་གཅིག་པུ་དབྗེན་

པར་འདུག་སྟྗེ། ནང་དུ་ཡང་དག་བཞག་ནས་ཇི་ལྟར་ལྗེགས་པར་བསམས་པའི་ཆོས་

དྗེ་དག་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱྗེད་ཅིང༌། སྗེམས་གང་གིས་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་དྗེ་ནང་དུ་

རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པས་ཡིད་ལ་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ལྟར་ཞུགས་ཤིང་དྗེ་ལ་ལན་

མང་དུ་གནས་པ་དྗེ་ལ་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་འབྱུང་

བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་ཞི་གནས་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཞི་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གནས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེའི་དོན་

གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དོན་གང་ངྗེས་པར་བྱས་པ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་

པའི་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། དྗེ་ལ་དམིགས་པའི་

སྗེམས་དྗེ་གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་བར་དན་ཤྗེས་ཀྱིས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་དམིགས་པ་དྗེ་ལ་

བཏགས་པས་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་རང་གི་ངང་གིས་གནས་ཏྗེ། ལུས་སྗེམས་ཤིན་

ཏུ་སྦྱངས་པའི་དགའ་བདྗེ་སྐྗེས་པ་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ཞི་གནས་སུ་འགྱུར་ཏྗེ། འདི་ནི་

སྗེམས་དམིགས་པ་ལས་མི་གཡྗེང་བར་ནང་དུ་བཟུང་བ་ཙམ་ལས་སྐྗེ་བར་འགྱུར་

གི། དངོས་པོའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་མི་ལྟོས་སོ།།

ལྷག་མཐོང་གི་ངོ་བོ་ནི། མདོ་དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེ་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་

སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དྗེ་ཐོབ་ནས་དྗེ་ཉིད་ལ་གནས་ཏྗེ་སྗེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་སངས་

ནས། ཇི་ལྟར་བསམས་པའི་ཆོས་དྗེ་དག་ཉིད་ནང་དུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་

གཟུགས་བརན་དུ་སོ་སོར་རོག་པར་བྱྗེད་མོས་པར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ལྟར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

གི་སྤོད་ཡུལ་གཟུགས་བརན་དྗེ་དག་ལ་ཤྗེས་བྱའི་དོན་དྗེ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་དང་

རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་རོག་པ་དང་ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པ་དང༌། 

བཟོད་པ་དང་འདོད་པ་དང་བྱྗེ་བག་འབྱྗེད་པ་དང་ལྟ་བ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཡིན་

པ་དྗེ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལྷག་མཐོང་ལ་

མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པར་ལྟར་རོ། །མདོ་འདིས་ལྷག་མཐོང་སོ་སོར་

རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ལ་བསོན་ས་མྗེད་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པ་འདི་མཐོང་

ནས། རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཧྭ་ཤང་གིས་འདི་མདོ་སྗེ་ཨྗེ་ཡིན་མི་ཤྗེས་ཞྗེས་སྨྲས་ནས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རྐང་པས་དིལ་ཞྗེས་གྲགས་ཏྗེ། དྗེས་ནི་རོག་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་མཚན་འཛིན་དུ་

བཟུང་ནས་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་དོར་ཏྗེ་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པ་ཟབ་མོའི་

དོན་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་དང་མ་མཐུན་པས་དྗེ་ལྟར་བྱས་པའོ། །ལུགས་འདི་ཡི་རྗེས་

སུ་འབང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་བར་སྣང་ངོ་།།

དྗེ་ལ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་ནི་ཇི་སྗེད་པ་འབྱྗེད་པའོ། །རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་ནི་

ཇི་ལྟ་བ་འབྱྗེད་པའོ། །ཤྗེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་བྱྗེད་རོག་པ་དང་བཅས་པས་

མཚན་མར་འཛིན་པའི་ཚེ་ནི་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་རོག་པའི་ཚེ་ནི་

ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པ་ཡིན་པར་འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་བཤད་དྗེ། རོག་པ་ནི་རིང་

བར་རོག་པ་ཡིན་ལ། དཔྱོད་པ་ནི་ཞིབ་པར་དཔྱོད་པའོ། །མཚན་མར་འཛིན་པ་ནི། 

བདྗེན་འཛིན་མ་ཡིན་གི་ཡུལ་གི་སྤུ་རིས་འབྱྗེད་པའོ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་འབྱྗེད་

པ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་དོ། །དགོངས་འགྲྗེལ་

དང་མཐུན་པར། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས་ཀྱང་། ཞི་གནས་ནི་སྗེམས་རྗེ་

གཅིག་པའོ། །ལྷག་མཐོང་ནི་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པའོ། །ཞྗེས་གསལ་བར་

གསུངས་སོ། །རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས་ཀྱང་མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། ཆོས་ཀྱི་མིང་ནི་

བསོམས་པའང་འདི། །ཞི་གནས་ལམ་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ། །ལྷག་མཐོང་ལམ་ནི་དྗེ་དོན་

རྣམས། །རྣམ་པར་དཔྱོད་པར་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། ཡང་དག་གནས་པ་ལ་

བརྗེན་ནས། །སྗེམས་ལ་སྗེམས་ནི་འཇོག་ཕིར་དང༌། །ཆོས་རབ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པའི་

ཕིར། །ཞི་གནས་དང་ནི་ལྷག་མཐོང་ཡིན། །ཞྗེས་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་

བརྗེན་ནས་སྗེམས་འཇོག་པ་ཞི་གནས་དང༌། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པའི་ཤྗེས་
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རབ་ལ་ལྷག་མཐོང་དུ་གསུངས་ཏྗེ། མདོ་ནས་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་དྗེ་

བཞིན་དུ་བཀྲལ་བས་མདོ་སྗེའི་དོན་གཞན་དུ་དང་དུ་མི་རུང་བར་མཛད་དོ། །བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་ལས་ཀྱང༌། བརོད་དུ་མྗེད་པའི་དངོས་པོ་ཙམ་དང་དོན་ཙམ་གི་

དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་ངྗེས་པར་གཏད་ནས། སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དང༌། 

སྗེམས་ཡོངས་སུ་གཡྗེང་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་འདུ་ཤྗེས་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པས་

དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མོས་པ་ན། ནང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་མཚན་མ་རྣམས་ལ་

སྗེམས་འཇོག་པ་དང་བསྡུས་ཏྗེ་འཇོག་པ་ནས། རྒྱས་པར་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བྱྗེད་པ་དང་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་བྱྗེད་པའི་བར་འདི་ནི་ཞི་གནས་ཞྗེས་བྱའོ། །ལྷག་མཐོང་གང་ཞྗེ་ན། 

ཞི་གནས་ཡོངས་སུ་བསྒོམས་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བསམས་པའི་

ཆོས་དྗེ་དག་ཉིད་ཀྱི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་ཅིང་འབྱྗེད་པ་དང་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་

པ་དང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་ནས། རྒྱས་པར་མཁས་པ་དང་ཤྗེས་རབ་

ཀྱིས་འཇུག་པའི་བར་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ལྷག་མཐོང་ཞྗེས་བྱའོ། །ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་

དང་མཐུན་པར་གསུངས་ཏྗེ། འདིས་ནི་མདོ་དང་རྗེ་བཙུན་གཉིས་ཀའི་དགོངས་པ་

སྔར་བཞིན་བཀྲལ་ནས་སྔར་གི་ཞི་ལྷག་གི་ངོས་འཛིན་ལ་ངྗེས་པ་བརན་པར་མཛད་

དོ། །

སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས་ཀྱང༌། ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་ཞི་ནས། 

ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་ལ་དགའ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་

སྦྱངས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཉིད་ལ་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཞྗེས་བྱའོ། །ཞི་གནས་

དྗེ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་ཚེ་དྗེ་ཁོ་ན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་ལྷག་མཐོང་
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ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་དང༌། ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ལ་ཇི་སྗེད་ཡོད་པར་གྱུར་

པ་དང༌། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ལ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་དུ་གྱུར་

པ་ནི་ཞི་གནས་ཀྱི་དམིགས་པའོ། །ཇི་སྗེད་ཡོད་པར་གྱུར་པ་དང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

གྱུར་པ་ལ་རོག་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་བརན་དུ་གྱུར་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་

དམིགས་པའོ། །ཞྗེས་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྗེད་པའི་དོན་ལ་མི་རོག་པར་འཇོག་པ་ནི་ཞི་

གནས་དང༌། ཡུལ་དྗེ་གཉིས་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་དུ་གསུངས་ཏྗེ། 

དགོངས་འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུ་ཞིག་ཞི་གནས་ཀྱི་དམིགས་པ་

ལགས། བཀའ་སྩལ་པ་གཅིག་སྟྗེ། འདི་ལྟ་སྟྗེ། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་

ནོ། །དུ་ཞིག་ལྷག་མཐོང་གི་དམིགས་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ་གཅིག་ཁོ་ན་སྟྗེ། རྣམ་

པར་རོག་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་བརན་ནོ། །དུ་ཞིག་དྗེ་གཉིས་ཀའི་དམིགས་པ་

ལགས། བཀའ་སྩལ་པ་གཉིས་ཏྗེ། འདི་ལྟ་སྟྗེ། དངོས་པོའི་མཐའ་དང་དགོས་པ་

ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་

ལས་དངོས་པོའི་མཐའ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྗེད་པ་གཉིས་སུ་གསུངས་པས། ཤཱནི་

པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་རྗེ་རྗེ་ལའང་ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་གཉིས་

ཀ་ལ་དམིགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞི་ལྷག་གཉིས་དམིགས་ཡུལ་གི་སྒོ་ནས་སོ་སོར་

མི་ཕྗེད་ཅིང་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཞི་གནས་ཀྱང་ཡོད་ལ། སྟོང་ཉིད་མ་རོགས་པའི་

ལྷག་མཐོང་ཡང་ཡོད་དོ། །

དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་རྒྱུག་པ་ཞི་ནས་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་

གནས་པས་ན་ཞི་གནས་ཞྗེས་བྱ་ལ། ལྷག་པ་སྟྗེ་ཁྱད་པར་དུ་མཐོང་བས་ན་ལྷག་
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མཐོང་ཞྗེས་བྱའོ། །གང་དག་སྗེམས་མི་རོག་པར་གནས་པ་རིག་པའི་གསལ་ཆའི་

ངར་མྗེད་པ་ཞི་གནས་དང༌། གསལ་ཆའི་ངར་ཡོད་པ་ལྷག་མཐོང་དུ་འདོད་པ་ནི་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དང༌། ཐོགས་

མྗེད་ཀྱི་གཞུང་དང༌། བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་

མཐོང་གི་མཚན་ཉིད་རྒྱ་ཆྗེར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་རྣམས་ལས་སྗེམས་དམིགས་པ་

ལ་རྗེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་ཞི་གནས་དང༌། ཤྗེས་བྱའི་དོན་ཡང་དག་པར་རབ་

ཏུ་འབྱྗེད་པའི་ཤྗེས་རབ་ལ་ལྷག་མཐོང་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་སྗེམས་མི་རོག་པ་རིག་པའི་གསལ་ཆའི་ངར་ཡོད་མྗེད་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

བྱིང་བ་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡིན་གི། ཞི་ལྷག་གི་ཁྱད་པར་དུ་གཏན་ནས་མི་རིགས་

ཏྗེ། ཞི་གནས་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ལའང་བྱིང་བ་སངས་པ་ངྗེས་པར་དགོས་

ལ། བྱིང་བ་དང་བལ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ལ་སྗེམས་ཀྱི་དྭངས་ཆ་ངྗེས་པར་

འོང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་ཇི་ལྟ་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་ཤྗེས་རབ་ནི། 

ཡུལ་བདག་མྗེད་པ་གཉིས་གང་ཡང་རུང་བ་བོ་དྗེས་རོགས་མ་རོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

ངོས་གཟུང་བར་བྱ་ཡི། སྗེམས་བདྗེ་གསལ་དང་བཅས་པའི་མི་རོག་པར་གནས་མི་

གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངོས་ཟིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ཡུལ་བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་

བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའི་བདྗེ་གསལ་མི་རོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་ཡིན་ལུགས་རོགས་པའི་ལྟ་བ་མ་རྗེད་ཀྱང་སྗེམས་ཅིར་ཡང་

མི་རོག་པར་བཟུང་བས་ཆོག་པ་མངོན་སུམ་གིས་འགྲུབ་པས། སྟོང་ཉིད་མ་གོ་ཡང་

མི་རོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐྗེ་བ་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་ལ། དྗེའི་སྒོ་ནས་
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སྗེམས་རིང་དུ་ཟིན་ན་སྗེམས་ཟིན་པའི་མཐུས་རླུང་ལས་སུ་རུང་བ་སྐྗེ་ལ། དྗེ་སྐྗེས་

པ་ན་ལུས་དང་སྗེམས་ལ་དགའ་བདྗེ་སྐྗེ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་བདྗེ་བ་སྐྗེ་བ་མི་

འགལ་ཞིང༌། དྗེ་སྐྗེས་པ་ན་དགའ་བདྗེའི་ཚོར་བ་རྣམ་པ་གསལ་བའི་མཐུས་སྗེམས་

ལ་གསལ་ཆ་འོང་བས་ན། བདྗེ་གསལ་མི་རོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དྗེ་

ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཤྗེས་བྱྗེད་ཡང་དག་པ་ཅི་ཡང་མྗེད་དོ། །དྗེས་ན་

སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལའང་བདྗེ་གསལ་མི་རོག་པ་འོང་ལ་སྟོང་ཉིད་ལ་

བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལའང་བདྗེ་གསལ་མི་རོག་པ་འབྱུང་བ་ཆྗེས་མང་

བས་དྗེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཕྗེད་དགོས་སོ།།

ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀ་བསོམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།

བཞི་པ་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀ་བསྒོམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཅིའི་ཕིར་ཞི་གནས་

དང་ལྷག་མཐོང་རྗེ་རྗེ་བསྒོམས་པས་མི་ཆོག་པར་གཉིས་ཀ་བསྒོམ་དགོས་པ་ཡིན་

སམ་ན། བཤད་པར་བྱ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་མཚན་མོ་ལོགས་རིས་བལྟ་བའི་དོན་དུ་མར་མྗེ་

སྦར་བ་ན། མར་མྗེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་རླུང་གིས་མི་གཡོ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་ན་

བིས་སྐུ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མཐོང་ལ། མར་མྗེ་མི་གསལ་བའམ་གསལ་ཡང་

རླུང་གིས་བསྐོད་ན་གཟུགས་རྣམས་གསལ་པོར་མི་མཐོང་བ་བཞིན་དུ། ཟབ་མོའི་

དོན་ལྟ་བ་ལའང་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ངྗེས་པའི་ཤྗེས་རབ་དང་

སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་གནས་པའི་མི་གཡོ་བ་གཉིས་དང་

ལྡན་ན་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསལ་བར་མཐོང་གི །སྗེམས་གཞན་དུ་མི་འཕྲོ་བར་གནས་པའི་

མི་རོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཡོད་ཀྱང་ཡིན་ལུགས་རོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་མྗེད་ན་དྗེ་ཁོ་
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ན་ཉིད་ལྟ་བའི་མིག་དང་བལ་བས། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་ཇི་ཙམ་གོམས་ཀྱང་ཡིན་ལུགས་

རོགས་པ་མི་སིད་ལ། བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ལྟ་བ་ཡོད་ཀྱང་

སྗེམས་རྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་བརན་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་མྗེད་ན། རང་དབང་མྗེད་པར་

གཡོ་བའི་རྣམ་རོག་གི་རླུང་གིས་དཀྲུགས་པས་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་དོན་གསལ་བར་

མཐོང་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀ་དགོས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྒོམ་རིམ་བར་པ་

ལས། ཞི་གནས་དང་བལ་བའི་ལྷག་མཐོང་འབའ་ཞིག་གིས་ནི་རྣལ་འབྱོར་པའི་

སྗེམས་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་གཡྗེང་བར་འགྱུར་གི། རླུང་གི་ནང་ན་འདུག་པའི་མར་མྗེ་

བཞིན་དུ་བརན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྗེ་བས་ན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

མི་འབྱུང་སྟྗེ། དྗེ་ལྟ་བས་ན་གཉིས་ཀ་འད་བར་བསྟྗེན་པར་བྱའོ། །དྗེའི་ཕིར་འཕགས་

པ་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྗེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀྱང༌། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་

ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རིགས་མ་མཐོང་སྟྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཤས་ཆྗེ་བའི་ཕིར་དང་

ཤྗེས་རབ་ཆུང་བའི་ཕིར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མཐོང་མོད་ཀྱི། 

མི་གསལ་ཏྗེ། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཤས་ཆྗེ་བའི་ཕིར་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཆུང་བའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་ནི་ཐམས་ཅད་གཟིགས་ཏྗེ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་

མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་བཀའ་སྩལ་ཏྗེ། ཞི་གནས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ནི་

མར་མྗེ་རླུང་མྗེད་པར་བཞག་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའི་རླུང་རྣམས་ཀྱིས་

སྗེམས་གཡོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ལྷག་མཐོང་གིས་ནི་ལྟ་བ་ངན་པའི་ད་བ་མཐའ་དག་

སངས་པས་གཞན་དག་གིས་མི་ཕྗེད་དྗེ། ཟ་བ་སྒོན་མའི་མདོ་ལས། ཇི་སྐད་དུ། ཞི་

གནས་སྟོབས་ཀྱིས་གཡོ་བ་མྗེད་པར་འགྱུར། །ལྷག་མཐོང་གིས་ནི་རི་དང་འད་བར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྗེས་སོ།།

དྗེས་ན་སྗེམས་དམིགས་པ་ལས་མི་གཡྗེང་བར་གར་བཞག་ཏུ་ལྷན་ལྷན་སོད་པ་

ནི་ཞི་གནས་ཀྱི་ལག་རྗེས་ཡིན་ལ། བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་ནས་བདག་

ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་རྣམས་སངས་ཏྗེ་ཕས་ཀྱི་རོལ་བས་བསྒུལ་མི་

ནུས་པའི་རི་དང་འད་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་ལག་རྗེས་ཡིན་པས་དྗེ་རྣམས་སོ་སོར་ཕྗེད་

པར་བྱའོ། །ཞི་གནས་མ་གྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་ནི་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་བདག་

མྗེད་པའི་དོན་ལ་དཔྱད་ཀྱང་རླུང་ནང་གི་མར་མྗེ་བཞིན་དུ་སྗེམས་ཧ་ཅང་གཡོ་བས་

བདག་མྗེད་པའི་དོན་གི་སྤི་ཡང་གསལ་བར་མི་འགྱུར་ལ། གང་གི་ཚེ་ཞི་གནས་གྲུབ་

པའི་ཚེ་དཔྱད་ན་ནི་ཧ་ཅང་གཡོ་བའི་སྐོན་ལྡོག་པས་བདག་མྗེད་པའི་དོན་སྤི་གསལ་

བར་འགྱུར་བས་ལྷག་མཐོང་གི་སྗེམས་མི་གཡོ་བའི་ཆ་མི་རོག་པའི་ཞི་གནས་ལས་

སྐྗེ་བ་ཡིན་གི། ཡིན་ལུགས་རོགས་པའི་ཆ་ཞི་གནས་ལས་སྐྗེ་བ་མིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་

མར་མྗེའི་གཟུགས་གསལ་བར་བྱྗེད་པའི་ཆ་སོང་བུ་དང་མྗེ་སྔ་མ་ལས་སྐྗེ་ཡི། རླུང་

སྐོབ་པའི་ཡོལ་བ་སོགས་ལས་མི་སྐྗེ་ཡང་མར་མྗེ་མི་གཡོ་བའི་བརན་པའི་ཆ་དྗེ་

ཡོལ་བ་སོགས་ལས་སྐྗེ་བ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་སྗེམས་བྱིང་རོད་ཀྱིས་མི་མཉམ་པ་

མྗེད་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་མཉམ་གཞག་དང་ལྡན་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་བརགས་ན་ཡང་

དག་པའི་དོན་ཤྗེས་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ནས། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་

ལས། སྗེམས་མཉམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤྗེས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། སྗེམས་ཆུ་བཞིན་དུ་གཡོ་བའི་ཕིར་

ཞི་གནས་ཀྱི་གཞི་མྗེད་པར་གནས་པ་མྗེད་དྗེ། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སྗེམས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཀྱིས་ནི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་མི་ནུས་ཏྗེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

ཀྱང་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྗེས་སོ་ཞྗེས་

བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞྗེས་སོ། །ཞི་གནས་གྲུབ་ན་བདག་མྗེད་པ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་

པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་གཡོ་བའི་སྐོན་ལྡོག་པར་མ་ཟད་མི་རག་པ་དང་ལས་འབས་དང་

འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་དང་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྦྱོང་བ་

ལ་སོགས་པའི་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་སྒོམ་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྱང༌། དམིགས་པ་ལ་གཡྗེང་བའི་སྐོན་ལོག་ནས་རང་རང་གི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་

ལ་གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་བར་འཇུག་པས་དགྗེ་བ་གང་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་

ཆྗེ་ལ། ཞི་གནས་མ་རྗེད་པའི་སྔོན་དུ་ནི་ཤས་ཆྗེར་དམིགས་པ་གཞན་ལ་གཡྗེང་བས་

དགྗེ་སྦྱོར་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་སྟོབས་ཆུང་སྟྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། སྗེམས་ནི་རྣམ་པར་

གཡྗེངས་པའི་མི། །ཉོན་མོངས་མཆྗེ་བའི་ཕྲག་ན་གནས། །ཞྗེས་དང༌། བཟས་བརོད་

དང་ནི་དཀའ་ཐུབ་སོགས། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་སྤད་བྱས་ཀྱང༌། །སྗེམས་གཞན་

གཡྗེངས་པས་བྱས་པ་ནི། །དྗེ་ཉིད་རིག་པས་དོན་མྗེད་གསུངས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ།།

དྗེ་ལྟར་ན་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་སྗེམས་གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་བར་མི་རོག་པར་

འཇོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབས་པའི་དགོས་པ་ནི། སྗེམས་དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་

ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་བཀོལ་དུ་རུང་བའི་ལས་རུང་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཡིན་ལ། དྗེ་

ཡང་སྗེམས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་བཏགས་ནའང་སོད་ཐུབ་ལ། བཏང་ནའང་ཡུར་བ་

བདྗེ་མོ་ལ་ཆུ་དངས་པ་ལྟར། དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལྟར་འགྲོ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ཞི་གནས་གྲུབ་ནས་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྗེད་པའི་ཡུལ་ལ་

དམིགས་པའི་ཤྗེས་རབ་དང་གཏོང་བའི་སྗེམས་དང་སོམ་སྗེམས་དང་བཟོད་པ་དང་

བརོན་འགྲུས་དང་དད་པ་དང་སྐོ་ཤས་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་དགྗེ་བ་སྡུད་པ་

དང་མཐའ་ཡས་པའི་སྐོན་བཟོག་པའི་དམིགས་རྣམ་སྐོང་དགོས་པ་ཡིན་གི། དུས་

རྒྱུན་དུ་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་བཏགས་ནས་འཇོག་པས་ནི་ཞི་གནས་བསྒྲུབས་པའི་

དགོས་པ་མ་ཤྗེས་པས་དགྗེ་སྦྱོར་ལ་བོགས་ཆྗེན་པོ་མི་འབྱུང་བར་ཤྗེས་པར་

བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་སྤོད་ཕོགས་དང༌། ལྟ་བའི་ཕོགས་ཀྱི་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་

དཔྱད་སྒོམ་དོར་ན་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ཤིན་ཏུ་བོགས་

ཆུང་ལ། ཁྱད་པར་དུ་བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལ་ངྗེས་པ་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་

བསྐྗེད་པའི་ཐབས་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་ནས་སྐོང་བའི་ཇི་ལྟ་བ་ལ་

དམིགས་པའི་ལྷག་མཐོང་མྗེད་ན། ཞི་གནས་ལ་ཡུན་ཇི་ཙམ་གོམས་པར་བྱས་ཀྱང་

ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་འགོ་གནོན་པ་ཙམ་སིད་ཀྱི། དྗེའི་ས་བོན་རད་ནས་སོང་བ་མི་

སིད་པས། ཞི་གནས་ཙམ་བསྒོམ་པར་མི་བྱ་ཡི་ལྷག་མཐོང་ཡང་བསྒོམ་དགོས་ཏྗེ། 

སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། ཞི་གནས་ཙམ་འབའ་ཞིག་གོམས་པར་བྱས་པས་ནི་རྣལ་

འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒིབ་པ་ནི་མི་སོངས་ཀྱི། རྗེ་ཞིག་ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་གནོན་པ་

ཙམ་དུ་ཟད་དྗེ། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་བྱུང་བ་མྗེད་པར་བག་ལ་ཉལ་ལྗེགས་པར་

ཆོམས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྗེ་བས་ན་འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངྗེས་པར་འགྲྗེལ་བ་དྗེ་

ཉིད་ལས། བསམ་གཏན་གིས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་གནོན་ནོ། །ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་

ནི་བག་ལ་ཉལ་ལྗེགས་པར་འཇོམས་པར་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །འཕགས་
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པ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀྱང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་སྒོམ་པར་བྱྗེད་མོད་

ཀྱི། །དྗེས་ནི་བདག་ཏུ་འདུ་ཤྗེས་འཇིག་མི་བྱྗེད། །དྗེ་ཡི་ཉོན་མོངས་ཕིར་ཞིང་རབ་

འཁྲུག་སྟྗེ། །ལྷག་སྤོད་འདི་ན་ཏིང་འཛིན་བསྒོམ་པ་བཞིན། །གལ་ཏྗེ་ཆོས་ལ་བདག་

མྗེད་སོ་སོར་རོག །སོ་སོར་དྗེ་བརགས་གལ་ཏྗེ་བསྒོམ་པ་ནི། །དྗེ་ནི་མ་ངན་འདས་

ཐོབ་འབས་བུའི་རྒྱུ། །རྒྱུ་གཞན་གང་ཡིན་དྗེས་ནི་ཞིར་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྗེ་སྣོད་ལས་ཀྱང༌། གང་དག་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་

སྗེ་སྣོད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་མ༌ཐོས། འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་མ་ཐོས་

པར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་ཐོབ་པ་ནི་ང་རྒྱལ་གི་དབང་གིས་

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དུ་ལྷུང་ཞིང༌། སྐྗེ་བ་དང་ར་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་དང་མ་ངན་

དང་སྨྲྗེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདྗེ་བ་དང་འཁྲུག་པ་ལས་

ཡོངས་སུ་མི་གྲོལ། འགྲོ་བ་དྲུག་གི་འཁོར་བ་ལས་ཡོངས་སུ་མི་གྲོལ། སྡུག་བསྔལ་

གི་ཕུང་པོ་ལས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་མི་གྲོལ་ཏྗེ། དྗེ་ལ་དགོངས་ནས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པས་འདི་སྐད་ཅྗེས་གཞན་ལས་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཐོས་པ་ནི་ར་ཤི་ལས་གྲོལ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞྗེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་སྒིབ་པ་མཐའ་དག་

སངས་ནས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་བར་འདོད་པས་ཞི་གནས་ལ་གནས་

ནས་ཤྗེས་རབ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དྗེ་སྐད་དུ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྗེགས་པ་

ལས་ཀྱང་བཀའ་སྩལ་ཏྗེ། ཚུལ་ཁིམས་ལ་ནི་གནས་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འཐོབ་

སྟྗེ། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐོབ་ནས་ཀྱང་ཤྗེས་རབ་སྒོམ་པར་བྱྗེད། །ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ཡྗེ་

ཤྗེས་རྣམ་པར་དག་པ་འཐོབ། །ཡྗེ་ཤྗེས་རྣམ་པར་དག་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་
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ཚོགས། །ཞྗེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །འཕགས་པ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་དད་པ་བསྒོམ་པའི་

མདོ་ལས་ཀྱང༌། རིགས་ཀྱི་བུ་ཤྗེས་རབ་ཉྗེ་བར་མི་གནས་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀྱི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་དད་པ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡང་འབྱུང་བར་ང་མི་

སྨྲའོ་ཞྗེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།

གོ་རིམ་ངེས་པའི་ཚུལ།

གོ་རིམ་ངྗེས་པའི་ཚུལ་ནི། སྤོད་འཇུག་ལས། ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་

མཐོང་གིས། །ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤྗེས་བྱས་ནས། །ཐོག་མར་ཞི་

གནས་བཙལ་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔོན་ལ་ཞི་གནས་བསྒྲུབས་ནས་དྗེ་ནས་དྗེ་

ལ་བརྗེན་ཏྗེ་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལ་འདི་སམ་དུ་སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། 

དྗེའི་དམིགས་པ་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་ཞི་གནས་ཀྱི་དམིགས་པ་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་

པར་གསུངས་ཤིང༌། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཞི་གནས་ཀྱི་དམིགས་པ་ལ་ཆོས་ཅན་དང་

ཆོས་ཉིད་གཉིས་ཡོད་པས་དང་པོ་བདག་མྗེད་པའི་དོན་གོ་བར་བྱས་ནས་དྗེ་ལ་

དམིགས་ཏྗེ་བསྒོམས་པས། སྗེམས་གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་བའི་ཞི་གནས་དང་སྟོང་ཉིད་

ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐོང་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ཏུ་བསྐྗེད་པས་ཆོག་མོད། ཅིའི་

ཕིར་སྔོན་ལ་ཞི་གནས་བཙལ་ནས་དྗེ་ནས་ལྷག་མཐོང་སྒོམ་པར་བྱྗེད་ཅྗེ་ན། དྗེ་ལ་ཞི་

གནས་ལྷག་མཐོང་གི་སྔོན་དུ་འགྲོ་ལུགས་ནི། བདག་མྗེད་རོགས་པའི་ལྟ་བའི་གོ་བ་

སྐྗེ་བ་ལ་ཞི་གནས་སྔོན་དུ་འགྲོ་མི་དགོས་ཏྗེ། ཞི་གནས་མྗེད་པ་ལའང་ལྟ་བ་སྐྗེ་བར་

མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །ལྟ་བ་དྗེ་ལ་ཡིད་འགྱུར་བའི་མོང་བ་སྐྗེ་བ་ལའང་ཞི་གནས་སྔོན་

དུ་འགྲོ་མི་དགོས་ཏྗེ། ཞི་གནས་མྗེད་ཀྱང་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཡང་ཡང་
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དཔྱད་དྗེ་གོམས་པར་བྱས་པས་ཡིད་འགྱུར་བ་སྐྗེ་བར་མི་འགལ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། 

འགལ་ན་མི་རག་པ་དང་འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྦྱོང་བ་

ལའང་ཡིད་འགྱུར་བའི་མོང་བ་སྐྗེ་བ་ཞི་གནས་ལ་རག་ལས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་

འགྱུར་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ།།

འོ་ན་ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་ལ་དགོས་ལུགས་དྗེ་གང་ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་

དགོངས་འགྲྗེལ་ནས། སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་དང་རབ་

ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པའི་བསྒོམ་པ་དྗེ། ཇི་སིད་དུ་ལུས་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་

བསྐྗེད་པར་མི་ནུས་པ་དྗེ་སིད་དུ་ལྷག་མཐོང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡིད་བྱྗེད་ཡིན་

ལ། དྗེ་ལས་ཤིན་སྦྱངས་སྐྗེས་པ་ན་ལྷག་མཐོང་དུ་གསུངས་པས། ཞི་གནས་མ༌ཐོབ་

ན་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་སྒོམ་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་། དྗེས་མཐར་ལུས་

སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་དགའ་བདྗེ་བསྐྗེད་པར་མི་ནུས་ལ། ཞི་གནས་ཐོབ་ནས་

ནི་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་དཔྱད་སྒོམ་གིས་ཀྱང་རང་གི་མཐར་ཤིན་སྦྱངས་

སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པས། དྗེ་ལ་ཞི་གནས་རྒྱུར་དགོས་ཏྗེ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དྗེས་

ན་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་མ་བཞག་པར་དཔྱད་པའི་

སྟོབས་ཀྱིས་ཤིན་སྦྱངས་བསྐྗེད་ནུས་པ་ན་ལྷག་མཐོང་དུ་འགྱུར་བས། ཡུལ་སྟོང་པ་

ཉིད་ལ་དམིགས་ཀྱང་སྗེམས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་བཞག་པའི་དབང་གིས་ཤིན་

སྦྱངས་བསྐྗེད་པ་ནི་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་ལུགས་ལས་མི་འདའ་བས། དྗེ་ཙམ་གིས་ལྷག་

མཐོང་ཐོབ་པར་མི་འཇོག་སྟྗེ། འདི་ལྟར་དང་པོར་བདག་མྗེད་པའི་གོ་བ་བཙལ་ནས་

དྗེའི་དོན་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱོད་པར་བྱྗེད་ན་ནི་སྔོན་དུ་ཞི་གནས་མ་གྲུབ་པས་དྗེ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལ་བརྗེན་ནས་ཞི་གནས་འགྲུབ་མི་སིད་ལ། མི་དཔྱོད་པར་འཇོག་སྒོམ་བྱྗེད་ན་ནི་དྗེ་

ལ་བརྗེན་ནས་ཞི་གནས་འགྲུབ་ཀྱང་ཞི་གནས་ཀྱི་སྐོང་ཚུལ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་

ལྷག་མཐོང་གི་སྐོང་ཚུལ་མྗེད་པས་ཕི་ནས་ལྷག་མཐོང་བཙལ་དགོས་པས། ཞི་

གནས་སྔོན་དུ་བཙལ་ནས་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ལས་མ་

འདས་པའི་ཕིར་རོ། །

དྗེ་ལྟར་ན་ལྷག་མཐོང་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་ནི་སོ་སོར་རོག་པའི་དཔྱད་སྒོམ་གིས་

ཤིན་སྦྱངས་བསྐྗེད་པ་ལ་མི་བྱྗེད་ན་ཞི་གནས་སྔོན་དུ་བཙལ་ནས་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་

ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་ལ། རིམ་པ་དྗེ་ལྟར་

སྒོམ་པར་མི་བྱྗེད་ནའང་ཆྗེས་མི་རིགས་ཏྗེ། དགོངས་འགྲྗེལ་ནས། ཞི་གནས་ཐོབ་པ་

ལ་བརྗེན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པར་སྔར་དངས་པ་ལྟར་གསུངས་ཤིང༌། སྔ་མ་ལ་

བརྗེན་ཕི་མ་སྐྗེ། །ཞྗེས་ཕིན་དྲུག་གི་བསམ་གཏན་དང་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ལྷག་

པ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྷག་པ་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་སྐྗེ་བའི་

རིམ་པ་རྣམས་ཞི་གནས་སྔོན་ལ་བསྒོམས་ནས་ལྷག་མཐོང་ཕིས་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་

ཡིན་ལ། སྔར་བྱང༌ས་དངས་པ་ལྟར་དང༌། ཉན་ས་ལས་ཀྱང་ཞི་གནས་ལ་བརྗེན་ནས་

ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པར་གསུངས་ཤིང༌། དབུ་མ་སིང་པོ་དང་སྤོད་འཇུག་དང་སྒོམ་

རིམ་གསུམ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་གྲགས་པ་དང་ཤཱནི་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་དུ་ཞི་གནས་

བཙལ་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་རྒྱ་གར་བའི་

སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ཞི་གནས་ཟུར་དུ་མི་འཚོལ་བར་དང་པོ་ནས་སོ་སོར་རོག་པའི་

ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་པ་ལས་ལྷག་མཐོང་བསྐྗེད་པར་བཞྗེད་པ་ནི། ཤིང་ར་ཆྗེན་པོ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རྣམས་ཀྱི་གཞུང་དང་འགལ་བས་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་བརན་པའི་གནས་

སུ་མི་རུང་ངོ་། །

ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་གོ་རིམ་དྗེ་ཡང་དང་པོར་གསར་དུ་བསྐྗེད་པའི་ཚེ་

དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་ཀྱི། ཕིས་ནི་ལྷག་མཐོང་སྔོན་དུ་བསྒོམས་ནས་ཞི་གནས་སྒོམ་པའང་བྱྗེད་

པས་གོ་རིམ་ངྗེས་པ་མྗེད་དོ། །འོ་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ལ་ལ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཐོབ་

པ་ཡིན་གི། ཞི་གནས་ནི་མ་ཐོབ་སྟྗེ། དྗེ་ལྷག་མཐོང་ལ་བརྗེན་ནས་ཞི་གནས་ལ་བརོན་

པར་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉྗེར་

བསོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཞི་གནས་མ་ཐོབ་པ་མིན་གི། བསམ་གཏན་དང་པོའི་

དངོས་གཞི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཞི་གནས་མ་ཐོབ་པ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་བདྗེན་པ་བཞི་མངོན་སུམ་

དུ་རོགས་ནས་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་

པ་སྟྗེ། སའི་དངོས་གཞི་ལས། གཞན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ནས་ལམ་གི་བར་དུའང་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྗེས་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་

ཐོབ་སྟྗེ། དྗེ་འདུག་མ་ཐག་ཏུ་སྗེམས་འཇོག་སྟྗེ་ཆོས་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པར་མི་བྱྗེད་

དོ། །དྗེ་ལྷག་པའི་ཤྗེས་རབ་དྗེ་ཉིད་ལ་བརྗེན་ནས་ལྷག་པའི་སྗེམས་ལ་སྦྱོར་བར་བྱྗེད་

དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སྤིར་ཐ་སད་ཟོར་ཡང་བར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་སྗེམས་

དགུ་ལ་ཞི་གནས་དང་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་སོགས་བཞི་ལ་ལྷག་མཐོང་དུ་གསུངས་པ་

ཡོད་ཀྱང་། ཞི་ལྷག་དངོས་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཤིན་སྦྱངས་སྐྗེས་པ་ནས་

བཞག་དགོས་སོ། །

སོ་སོའི་བསབ་ཚུལ།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སོ་སོའི་བསབ་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཞི་གནས་ལ་བསབ་ཚུལ། ལྷག་མཐོང་ལ་

བསབ་ཚུལ། དྗེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

བསམ་གཏན་གི་ངོ་བོ་ཞི་གནས་ལ་བསབ་ཚུལ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཞི་གནས་ཀྱི་ཚོགས་བསྟྗེན་པ། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ཞི་གནས་

བསྒོམ་པའི་ཚུལ། བསྒོམས་པས་ཞི་གནས་གྲུབ་པའི་ཚད་དོ། །

ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་བསྟེན་པ།

དང་པོ་ནི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཐོག་མར་བདྗེ་ཞིང་མྱུར་དུ་ཞི་གནས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཞི་གནས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་བརྗེན་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་དྲུག་ལས། མཐུན་

པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་ནི། ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཡུལ་ཏྗེ། ཟས་གོས་ལ་སོགས་

པ་ཚེགས་མྗེད་པར་རྗེད་པས་རྗེད་ས་བ་དང༌། གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པའི་སྐྗེ་བོ་མི་

བསྲུན་པ་དང་དགྲ་ལ་སོགས་པ་མི་གནས་པས་གནས་བཟང་བ་དང༌། ནད་མི་བསྐྗེད་

པའི་ས་ཡིན་པས་ས་བཟང་བ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྟ་བ་མཚུངས་པའི་གྲོགས་དང་

ལྡན་པས་གྲོགས་བཟང་བ་དང༌། ཉིན་མོ་སྐྗེ་བོ་མང་པོ་མྗེད་ཅིང་མཚན་མོ་སྒ་ཆུང་

བས་ལྗེགས་པར་ལྡན་པའོ། །མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས་ཀྱང༌། བོ་ལྡན་གང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་

ཡུལ། །ལྗེགས་པར་རྗེད་དང་གནས་བཟང་དང༌། །ས་བཟང་བ་དང་གྲོགས་བཟང་

དང༌། །རྣལ་འབྱོར་བདྗེ་བའི་ཡོ་བྱད་ལྡན། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །འདོད་པ་ཆུང་བ་ནི། 

ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོའམ་མང་པོ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་མྗེད་པའོ། །ཆོག་

ཤྗེས་པ་ནི། ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ངན་ངོན་ཙམ་རྗེད་པས་རག་ཏུ་ཆོག་ཤྗེས་

པའོ། །བྱ་བ་མང་པོ་ཡོངས་སུ་སངས་པ་ནི། ཉོ་ཚོང་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་ངན་པ་དང་
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ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་རྣམས་དང་ཧ་ཅང་འདིས་བཤྗེས་བྱྗེད་པ་དང་སྨན་བྱྗེད་པ་དང་

སྐར་མ་བརི་བ་སོགས་ཡོངས་སུ་སངས་པའོ། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི། སོ་

ཐར་དང་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སོམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་

བའི་བསབ་བྱའི་གཞི་མི་འདལ་བ་དང་། བག་མྗེད་པས་རལ་ནའང་སྐྗེན་པར་འགོད་

པས་ཆོས་བཞིན་དུ་ཕིར་འཆོས་པར་བྱྗེད་པའོ། །འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་རོག་

ཡོངས་སུ་སངས་པ་ནི། འདོད་པ་རྣམས་ལ་གསོད་པ་དང་འཆིང་བ་ལ་སོགས་པ་ཚེ་

འདིའི་ཉྗེས་དམིགས་དང་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བ་སོགས་ཕི་མའི་ཉྗེས་དམིགས་བསྒོམས་

ནས་སམ། ཡང་ན་འཁོར་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་ཐམས་ཅད་ནི་འཇིག་

པའི་ཆོས་ཅན་མི་རག་པ་སྟྗེ། ངྗེས་པར་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་བདག་རིང་པོར་མི་

ཐོགས་པར་འབལ་བར་འགྱུར་ན། བདག་དྗེ་ལ་ཅི་ཞིག་ལྷག་པར་ཆགས་པ་ལ་

སོགས་པར་འགྱུར་སམ་དུ་བསྒོམས་ལ་འདོད་པའི་རྣམ་རོག་ཐམས་ཅད་སང་བར་

བྱའོ། །འདི་དག་ནི་སྒོམ་རིམ་བར་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་བཤད་པ་སྟྗེ། རྒྱས་པར་ནི་

ཉན་ཐོས་ཀྱི༌ས་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །

དྗེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་དྲུག་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཟང་པོ་གསར་དུ་སྐྗེ་བ་དང་སྐྗེས་ཟིན་པ་

མི་ཉམས་པར་གནས་པ་དང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྗེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྗེན་གི་གནད་བསྡུས་

པ་སྟྗེ། ཁྱད་པར་དུ་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དང་འདོད་པ་ལ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་བལྟ་བ་དང་

མཐུན་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །དགྗེ་བཤྗེས་སྟོན་པའི་ཞལ་ནས། 

རང་ཅག་མན་ངག་ཁོ་ནས་ལན་སམ་ཡིན། མན་ངག་ཁོ་ན་བཙལ་བས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

སྐྗེར་མི་འདོད་པ་དྗེ་ཚོགས་ལ་གནས་པ་མྗེད་པས་ལན་པ་ཡིན་གསུང་སྟྗེ། ཚོགས་ནི་
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སྔར་བཤད་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཕར་ཕིན་དང་པོ་བཞི་ནི་ལྔ་པ་

བསམ་གཏན་གི་ཚོགས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏྗེ། སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། ཞི་གནས་ནི་

རྗེད་པ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་ལ་མི་བལྟ་ཞིང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ལྗེགས་པར་གནས་ལ་

སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་དང་དུ་ལྗེན་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་གྱུར་ལ་བརོན་འགྲུས་

བརམས་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བོ། །དྗེ་བས་ན་འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངྗེས་པར་འགྲྗེལ་བ་

ལ་སོགས་པ་ལས་ཀྱང་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་གོང་མ་གོང་མའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པར་

བསྟན་ཏོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ལམ་སྒོན་ལས་ཀྱང༌། ཞི་གནས་ཡན་ལག་རྣམ་

ཉམས་པས། །རབ་ཏུ་འབད་དྗེ་བསྒོམས་བྱས་ཀྱང༌། །ལོ་ནི་སྟོང་ཕྲག་དག་གིས་

ཀྱང༌། །ཏིང་འཛིན་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། ཞི་ལྷག་གི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་སིང་ཐག་པ་ནས་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་

གམ་ཚོགས་ཉན་ས་ནས་གསུངས་པའི་བཅུ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ་འབད་པ་ཤིན་

ཏུ་གལ་ཆྗེའོ། །

དེ་ལ་བརེན་ནས་ཞི་གནས་བསོམ་པའི་ཚུལ།

དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ཞི་གནས་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་དང༌། དངོས་

གཞིའོ། །

སྦོར་བ།

དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་སྦྱོར་བའི་ཆོས་དྲུག་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་རིང་དུ་བསྒོམ་ཞིང་དྗེའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྐྗེས་བུ་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་

དམིགས་པའི་ངོ་བོ་རྣམས་ཀྱང་སྦྱང་བར་བྱའོ། །
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དངོས་གཞི།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལུས་ཀྱི་སྤོད་ལམ་ཇི་འད་བས་བསྒོམ་པ་དང༌། བསྒོམ་

པའི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པའོ། །

ལུས་ཀི་སྤྱོད་ལམ་ཇི་འདྲ་བས་བསོམ་པ།

དང་པོ་ནི། སྒོམ་རིམ་བར་པ་དང་ཐ་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟན་ཤིན་ཏུ་

འཇམ་པོ་བདྗེ་བ་ལ་ལུས་ཀྱི་ཀུན་སྤོད་ཆོས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་རྐང་པ་

ནི་རྗེ་བཙུན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་ལྟ་བུ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའམ་ཡང་ན་སྐིལ་ཀྲུང་ཕྗེད་པའང་རུང་སྟྗེ་དྗེ་ལྟར་བྱའོ། །མིག་ནི་ཧ་ཅང་ཡང་

མི་དབྱྗེ་ཧ་ཅང་ཡང་མི་ཟུམ་པར་སྣའི་རྗེ་མོར་གཏད་དོ། །ལུས་ནི་ཧ་ཅང་ཡང་རྒྱབ་ཏུ་

མི་དགྗེ་ཧ་ཅང་ཡང་མདུན་དུ་མི་དགུ་བར་དང་པོར་བསངས་ལ་དན་པ་ནང་དུ་བཞག་

སྟྗེ་འདུག་པར་བྱའོ། །ཕྲག་པ་ནི་ཐད་ཀར་མཉམ་པར་བཞག་གོ །མགོ་ནི་མི་མཐོ་མི་

དམའ་ཞིང་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་མ་ཡོ་བར་བཞག་སྟྗེ་སྣ་ནས་ལྟྗེ་བར་དང་པོར་བཞག་

གོ །སོ་དང་མཆུ་ནི་རང་ལུགས་སུ་ཐ་མལ་པར་བཞག་གོ །ལྗེ་ནི་ཡ་སོའི་དྲུང་དུ་

གཞར་རོ། །དབུགས་ནི་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་སྒ་ཅན་དང་རྔམས་པ་དང་རོད༌བག་ཅན་དུ་

མི་བཏང་གི །ཅི་ནས་ཀྱང་ཕར་རྒྱུ་ཚུར་རྒྱུ་མི་ཚོར་བར་དལ་བུ་དལ་བུས་འབད་པ་

མྗེད་པར་འཇུག་པ་དྗེ་ལྟར་བྱའོ། །ཉན་སར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གནང་བའི་ཁིའམ་

ཁིའུའམ་རྩྭ་བཏིང་བའི་སྟྗེང་དུ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏྗེ་འདུག་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལྔ་

གསུངས་ཏྗེ། ལུས་ལྗེགས་པར་བསྒིམས་ན་སྤོད་ལམ་དྗེ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སྐྗེ་བ་དང་

རྗེས་སུ་མཐུན་པས་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སྐྗེ་བ་དང༌། འདུག་པས་དུས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཡུན་རིང་པོ་འདའ་བར་བྱྗེད་ནུས་ཤིང་སྤོད་ལམ་དྗེས་དྗེའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་ངལ་བར་མི་

འགྱུར་བ་དང༌། སྤོད་ལམ་དྗེ་མུ་སྟྗེགས་དང་ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་དག་དང་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་དང༌། གཞན་གིས་སྤོད་ལམ་དྗེས་འདུག་པ་མཐོང་ན་ཤིན་ཏུ་དང་བ་སྐྗེ་བ་

དང༌། སྤོད་ལམ་དྗེ་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་གནང་

ཞིང་བསྟྗེན་པ་སྟྗེ། རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ལྔ་མཐོང་ནས་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏྗེ་གནས་པར་

གསུངས་སོ། །ལུས་དང་པོར་བསང་བ་ནི་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་མི་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་

གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཐོག་མར་ལུས་ཀྱི་ཀུན་སྤོད་བརྒྱད་དང་ཁྱད་པར་དུ་རླུང་

ཆམ་ལ་དབབ་པ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ།།

བསོམ་པའི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པ།

བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པ་ནི། ལམ་རིམ་ཕལ་མོ་ཆྗེར་དབུས་མཐའ་

ནས་གསུངས་པའི་ཉྗེས་པ་ལྔ་སོང་བའི་འདུ་བྱྗེད་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་

པར་གསུངས་ལ། དགྗེ་བཤྗེས་ལག་སོར་བ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་

ལས་དྗེའི་སྟྗེང་དུ་ཉན་ས་ནས་བཤད་པའི་སྟོབས་དྲུག་དང་ཡིད་བྱྗེད་བཞི་དང་སྗེམས་

དགུས་བསྒྲུབ་དགོས་པར་བཤད་ཅིང༌། མཁས་པ་ཡོན་ཏན་གྲགས་ཀྱིས་ནི། སྗེམས་

གནས་པའི་ཐབས་དགུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་བཞིར་བསྡུས་པ་དང༌། ཉྗེས་པ་དྲུག་དང་དྗེའི་

གཉྗེན་པོ་འདུ་བྱྗེད་བརྒྱད་པོ་འདི་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐབས་ཡིན་པར། 

མདོ་སྗེ་དུ་མ་དང་མདོ་སྗེ་རྒྱན་དང་དབུས་མཐའ་དང་འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱི་ས་

སྗེ་དང་དབུ་མ་སྒོམ་རིམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བསམ་གཏན་གི་ཐབས་སྟོན་པ་ཐམས་

ཅད་ལས་མཐུན་པར་གསུངས་ཏྗེ། དང་པོ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཚོགས་ལ་གནས་པས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཐབས་འདི་དག་གིས་འབད་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ངྗེས་པར་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེང་

སང་བསམ་གཏན་གི་མན་ངག་ཟབ་པར་གྲགས་པ་དག་ལ་ཐབས་འདི་དག་གི་མིང་

ཙམ་ཡང་མི་སྣང་སྟྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཚོགས་དང་མི་ལྡན་པ་དང་ཐབས་འདི་དག་

མྗེད་པར་ནི་ཡུན་རིང་པོར་འབད་ཀྱང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འགྲུབ་པར་མ་གསུངས་སོ་ཞྗེས་

རང་གི་ལམ་རིམ་ལས་འཆད་དྗེ། འདི་ནི་གཞུང་ཆྗེན་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

བསྒྲུབ་ཚུལ་ལ་ངྗེས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་རྗེད་པའི་གཏམ་དུ་སྣང་ངོ་། །

དྗེ་ལ་སྤིར་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་ཚུལ་རྣམས་ནི་འཕགས་

པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་ས་སྗེ་ལྔར་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ཉམས་ལྗེན་སྟོན་པའི་

གཞུང་ནི་དྗེ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་སོ། །དྗེར་ཡང་གཞུང་གཅིག་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཞུང་

གཞན་དུ་རྒྱས་པར་མི་འཆད་པས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གཉིས་ནི་གཏན་ལ་

དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་ལས་ཤྗེས་དགོས་པར་གསུངས་པས་ཉན་ས་

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡིན་ནོ། །རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས་ཀྱང་མདོ་སྗེའི་རྒྱན་དང་དབུས་

མཐར་སྗེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་དང་སོང་བའི་འདུ་བྱྗེད་བརྒྱད་གསུངས་ལ། དྗེ་

རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་སོབ་དཔོན་སྗེང་གྗེ་བཟང་པོ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་དང་

ཤཱནི་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་

པའི་རིམ་པ་མང་དུ་མཛད་དྗེ། ལྷ་སྐུ་དང་ཐིག་ལྗེ་དང་ཡི་གྗེ་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་

དམིགས་པ་མི་འད་བ་མ་གཏོགས་པ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྤིའི་ཁོག་རྣམས་ནི་སྔར་གི་

གཞུང་ཆྗེན་མོ་དྗེ་དག་ནས་བཤད་པ་དང་སྔགས་ནས་བཤད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་

མཐུན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཉྗེས་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་རྣམས་དང་
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དྗེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྗེལ་བའི་ཚུལ་རྣམས་ནི་མདོ་སྗེའི་ཕོགས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་

པར་སྣང་ངོ་། །འོན་ཀྱང་གཞུང་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྟྗེང་ནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་ཤྗེས་པ་ཉིན་

མོའི་སྐར་མ་ལྟར་སྣང་བས་རང་གི་བོ་སྐོན་གི་དི་མ་གཞུང་དྗེ་དག་ལ་བཀལ་ནས་དྗེ་

རྣམས་ཕིའི་གོ་རྒྱ་གཅོད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་སིང་པོའི་དོན་སྟོན་པའི་གདམས་ངག་ཟུར་

དུ་ཡོད་པར་བཟུང་ནས་དྗེ་དག་ནས་བཤད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ལ་

ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་ཚེ་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་གི་ཐྗེ་ཚོམ་ཡང་མི་སྐྗེ་བར་སྣང་ངོ་། །

གདམས་ངག་འདི་ནི་དབུ་ཞབས་ཀྱི་ཉམས་ལྗེན་ཐམས་ཅད་གཞུང་ཆྗེན་མོ་

རྣམས་ནས་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ལ་རིགས་སུ་བྱྗེད་པས་འདིར་ཡང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་

བསྒྲུབ་ཚུལ་རྣམས་གཞུང་ཆྗེ་བ་རྣམས་ནས་བངས་ཏྗེ་བཤད་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་

གཉིས། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐོན་མྗེད་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་སྗེམས་

གནས་སྐྗེ་བའི་རིམ་པའོ། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐོན་མེད་བསྐེད་པའི་ཚུལ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པའི་སྔོན་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། 

དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། དམིགས་པ་ལ་གཏད་པའི་

འོག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའོ། །

སེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པའི་སྔོན་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ།

དང་པོ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་མི་སྤོ་ཞིང་དྗེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

དགའ་བའི་ལྗེ་ལོ་འགོག་མ་ནུས་ན། དང་པོ་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་འཇུག་ཏུ་མི་སྟྗེར་

ཞིང་། ལན་ཅིག་ཐོབ་ཀྱང་རྒྱུན་འཐུད་མི་ནུས་པས་མྱུར་དུ་ཉམས་པར་འགྱུར་
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རོ། །དྗེའི་ཕིར་ཐོག་མར་ལྗེ་ལོ་འགོག་པ་གནད་དུ་ཆྗེའོ། །དྗེ་ལ་ལུས་དང་སྗེམས་

དགའ་བདྗེས་རྒྱས་པའི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཐོབ་ན་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་དགྗེ་བ་ལ་སྦྱོར་

བ་ལ་སྐོ་དུབ་མི་འབྱུང་བས་ལྗེ་ལོ་ལྡོག་གོ །དྗེ་བསྐྗེད་པ་ལ་ཤིན་སྦྱངས་བསྐྗེད་པའི་

རྒྱུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བརོན་འགྲུས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་རོམ་ནུས་པ་དགོས་སོ། །དྗེ་བསྐྗེད་པ་

ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་དོན་དུ་གཉྗེར་བའི་འདུན་པ་དག་པོ་རྒྱུན་ལྡན་པ་དགོས་སོ། །དྗེའི་

རྒྱུར་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡིད་འཕྲོག་པའི་དད་པ་བརན་པོ་

དགོས་པས་ཐོག་མར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་སྗེམས་པའི་དད་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །འདི་དག་གི་གོ་རིམ་ནི་ཉམས་སུ་བངས་ནས་བལྟས་ན་ཆྗེས་ཤིན་

ཏུ་གསལ་བར་ངྗེས་པས་གནད་དམ་པར་བཟུང་སྟྗེ། དབུས་མཐའ་ལས། གནས་དང་

དྗེ་ལ་གནས་པ་དང༌། །རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཉིད་དུ་འོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་གནས་

ནི་འདུན་པ་སྟྗེ་རོལ་བའི་གནས་སོ། །གནས་པ་ནི་རོལ་བའམ་བརོན་འགྲུས་

སོ། །འདུན་པའི་རྒྱུ་ནི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡིད་ཆྗེས་པའི་དད་པའོ། །རོལ་བའི་འབས་བུ་ནི་

ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའོ། །འདིར་བསྒོམ་པར་བྱ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་ནི། ཞི་

གནས་གྲུབ་ན་སྗེམས་ལ་དགའ་བ་དང་ལུས་ལ་བདྗེ་བ་རྒྱས་པས་མཐོང་ཆོས་ལ་

བདྗེ་བར་གནས་པ་དང་། ལུས་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་རྗེད་པས་སྗེམས་དགྗེ་བའི་

དམིགས་པ་ལ་གང་འདོད་དུ་བཀོལ་དུ་རུང་བ་དང༌། རང་དབང་མྗེད་པར་ཕིན་ཅི་

ལོག་གི་ཡུལ་ལ་གཡྗེང་བ་ཞི་བས་ཉྗེས་སྤོད་མང་པོ་མི་འབྱུང་ཞིང་དགྗེ་བ་གང་བྱྗེད་

སྟོབས་ཆྗེ་བ་དང་། ཞི་གནས་ལ་བརྗེན་ནས་མངོན་ཤྗེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་རྣམས་བསྒྲུབ་ནུས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ཇི་ལྟ་བ་རོགས་
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པའི་ལྷག་མཐོང་གི་རོགས་པ་སྐྗེ་བས་འཁོར་བའི་ར་བ་མྱུར་དུ་གཅོད་ནུས་པ་སོགས་

ཀྱི་ཡོན་ཏན་གང་བསམས་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་སྤོ་ཤུགས་འཕྗེལ་བར་

འགྱུར་བ་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་བསྒོམ་སྟྗེ། འདི་སྐྗེས་ན་ནང་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

བསྒོམ་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་བསྐུལ་བས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐོབ་པར་ས་ཞིང་ཐོབ་ཟིན་ནས་ཀྱང་

ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པས་ཉམས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ།།

སེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྗེམས་གང་ལ་འཇོག་པའི་གཞི་དམིགས་པ་ངོས་བཟུང་

བ་དང༌། དྗེ་ལ་སྗེམས་ཇི་ལྟར་གཏོད་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དམིགས་པ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང༌། སྐབས་སུ་བབ་

པའི་དམིགས་པ་ངོས་བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། དམིགས་པ་དངོས་བསྟན་པ་དང༌། གང་ཟག་གང་གིས་གང་

ལ་དམིགས་པར་བྱ་བ་བསྟན་པ་དང༌། དམིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་པའི་དམིགས་པ་བཞི་གསུངས་

ཏྗེ། འདི་ལྟར་ཁྱབ་པའི་དམིགས་པ་དང༌། སྤད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་དམིགས་པ་

དང༌། མཁས་པའི་དམིགས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་དམིགས་

པའོ། །

དྗེ་ལ་ཁྱབ་པའི་དམིགས་པ་ལ་ནི་བཞི་ཡོད་དྗེ། རྣམ་པར་རོག་པ་དང་བཅས་

པའི་གཟུགས་བརན་དང༌། རྣམ་པར་རོག་པ་མྗེད་པའི་གཟུགས་བརན་དང༌། དངོས་

པོའི་མཐའ་དང༌། དགོས་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའོ། །
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དྗེ་ལ་དམིགས་བྱྗེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཞག་པ་ནི་གཟུགས་བརན་གཉིས་ཏྗེ། དང་པོ་

ནི་ལྷག་མཐོང་གི་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཀྱི་དམིགས་

པའོ། །གཟུགས་བརན་ནི་གང་ལ་དམིགས་པའི་དམིགས་པ་རང་མཚན་པ་དྗེ་དངོས་

མིན་པར་དྗེའི་རྣམ་པ་བོ་ལ་སྣང་བའོ། །དྗེ་ལ་དམིགས་ནས་དཔྱོད་པར་བྱྗེད་པའི་ཚེ་

དཔྱོད་བྱྗེད་ཀྱི་རྣམ་རོག་ཡོད་པས་རྣམ་རོག་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་བརན་

ནོ། །ཡང་དྗེ་ལ་དམིགས་ནས་མི་དཔྱོད་པར་སྗེམས་འཇོག་པའི་ཚེ་དཔྱོད་བྱྗེད་ཀྱི་

རོག་པ་མྗེད་པས་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་ཞྗེས་བྱའོ། །གཟུགས་བརན་

དྗེ་དམིགས་པ་གང་གི་གཟུགས་བརན་ཡིན་སམ་ན། སྤད་པ་རྣམ་སྦྱོང་གི་དམིགས་

པ་ལྔ་དང་མཁས་པའི་དམིགས་པ་ལྔ་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་དམིགས་

པ་གཉིས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་ནམ་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ། །

དམིགས་བྱ་ཡུལ་གི་སྒོ་ནས་བཞག་པ་ནི་དངོས་པོའི་མཐའ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ཙམ་

དུ་ཟད་ཀྱི་འདི་ལས་གཞན་པ་མྗེད་དོ་ཞྗེས་པའི་ཇི་སྗེད་པའི་དངོས་པོའི་མཐའ་དང༌། 

འདི་ཁོ་ན་ལྟར་གནས་ཀྱི་གཞན་དུ་མི་གནས་སོ་ཞྗེས་པའི་ཇི་ལྟ་བའི་དངོས་པོའི་

མཐའ་གཉིས་སོ། །དྗེ་ལ་ཇི་སྗེད་པ་ནི་ཕུང་པོ་ལྔར་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དང་། 

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་བཅུ་གཉིས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། བདྗེན་

བཞིར་ཤྗེས་བྱའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཀྱི༌དྗེ་ཕན་ཆད་དུ་གཞན་མྗེད་པའོ། །ཇི་

ལྟ་བ་ནི་དམིགས་པ་དྗེ་དག་གི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དང་དྗེ་བཞིན་ཉིད་རིགས་པས་གྲུབ་

པའི་དོན་ནོ། །

འབས་བུའི་སྒོ་ནས་བཞག་པ་ནི་དགོས་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་སྟྗེ། དམིགས་པ་དྗེ་
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དག་གི་གཟུགས་བརན་ལ་ཞི་ལྷག་གིས་དམིགས་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དྗེ་ཀུན་ཏུ་

བསྟྗེན༌གོམས་པར་བྱས༌ལན་མང་དུ་བྱས་པའི་མཐུས་རང་རང་གི་གནས་ངན་ལྗེན་

དང་བལ་ནས་གནས་གྱུར་པའོ།།

སྤད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ནི། འདོད་ཆགས་སོགས་ལ་ཤས་ཆྗེར་སྤད་པ་རྣམ་

པར་སྦྱོང་བའི་དམིགས་པ་སྟྗེ། མི་སྡུག་པ་དང་བྱམས་པ་དང་རྗེན་འབྗེལ་དང་ཁམས་

ཀྱི་རབ་དབྱྗེ་དང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ༌སྟྗེ་ལྔའོ། །

དྗེ་ལ་མི་སྡུག་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི། སྐྲ་དང་སྤུ་ལ་སོགས་པ་སོ་དྲུག་ནི་ནང་གི་

མི་སྡུག་པ་དང་། རྣམ་པར་སྔོས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཕི་རོལ་གི་མི་སྡུག་པ་སྟྗེ་མི་

གཙང་བའི་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པ་བོ་ལ་ཤར་བ་ལ་སྗེམས་འཛིན་པའོ། །

མཛའ་བོ་དང་དགྲ་བོ་དང་བར་མ་གསུམ་ལ་དམིགས་ནས་མཉམ་པར་བཞག་

པའི་ས་པའི་ཕན་བདྗེ་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ནི་བྱམས་པ་སྟྗེ། བྱམས་པའི་འཛིན་སྟངས་

དྗེའི་སྒོ་ནས་སྗེམས་དམིགས་པ་དྗེ་དག་ལ་འཛིན་པ་ལ་བྱམས་པ་ལ་དམིགས་པ་

ཞྗེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་བྱམས་པར་གསུངས་པའོ། །

རྗེན་འབྗེལ་ལ་དམིགས་པ་ནི། དུས་གསུམ་དུ་འབྱུང་བའི་རྗེན་འབྗེལ་གི་ཆོས་

ཙམ་ལ་བརྗེན་ནས་ཆོས་ཙམ་གི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི། དྗེ་དག་ལས་མ་

གཏོགས་པའི་ལས་བྱྗེད་པ་པོ་དང་འབས་བུ་ཉམས་སུ་མོང་བ་པོ་མྗེད་པའི་དོན་ལ་དྗེ་

ལྟར་དམིགས་ཏྗེ་སྗེམས་འཛིན་པའོ། །

ཁམས་ཀྱི་རབ་དབྱྗེ་ལ་དམིགས་པ་ནི། ས་དང་ཆུ་དང་མྗེ་དང་རླུང་དང་ནམ་

མཁའ་དང་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་ཁམས་དྲུག་གི་ཆ་རྣམས་སོ་སོར་ཕྗེ་སྟྗེ་དྗེ་རྣམས་ལ་
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དམིགས་ནས་སྗེམས་འཛིན་པའོ། །

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ༌ལ་དམིགས་པ་ནི། རླུང་ཕི་ནང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་བགྲང་བ་དང་

ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་སྗེམས་གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་བར་དམིགས་པའོ།།

མཁས་པའི་དམིགས་པའང་ལྔ་སྟྗེ། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དང་རྗེན་

འབྗེལ་དང་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པའོ། །

དྗེ་ལ་ཕུང་པོ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ལྔ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་མཁས་པ་ནི་ཕུང་

པོ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བདག་དང་བདག་གི་བ་མྗེད་པར་ཤྗེས་པའོ། །

ཁམས་ནི་མིག་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་མཁས་པ་ནི་

ཁམས་དྗེ་རྣམས་རང་རང་གི་ས་བོན་ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱུའི་རྐྗེན་ཤྗེས་པའོ། །

སྐྗེ་མཆྗེད་ནི་མིག་ལ་སོགས་པའི་སྐྗེ་མཆྗེད་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་མཁས་

པ་ནི་ནང་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ནི་རྣམ་ཤྗེས་དྲུག་གི་བདག་པོའི་རྐྗེན་དང་ཕིའི་སྐྗེ་

མཆྗེད་དྲུག་ནི་དམིགས་པའི་རྐྗེན་དང་འགགས་མ་ཐག་པའི་ཡིད་ནི་དྗེ་མ་ཐག་པའི་

རྐྗེན་དུ་ཤྗེས་པའོ། །

རྗེན་འབྗེལ་ནི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་མཁས་པ་ནི་དྗེ་དག་ལ་མི་

རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བདག་མྗེད་པར་ཤྗེས་པའོ། །

གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ནི་དགྗེ་བ་ལས་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་འོང་བ་འབྱུང་བ་

གནས་ཡིན་ལ། མི་དགྗེ་བ་ལས་རྣམ་སྨིན་ཡིད་འོང་འབྱུང་བ་གནས་མིན་པ་སོགས་

ཡིན་ལ་དྗེ་ལ་མཁས་པ་ནི་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་པའོ། །འདི་ནི་རྗེན་འབྗེལ་ལ་མཁས་པའི་བྱྗེ་

བག་ཡིན་ཏྗེ་ཁྱད་པར་ནི་འདིས་མི་འད་བའི་རྒྱུ་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་དོ། །འདི་དག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཞི་གནས་ཀྱི་དམིགས་པར་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ནི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྗེ་དག་གང་དུ་ངྗེས་

པའི་འཛིན་སྟངས་གཅིག་གི་སྒོ་ནས་སྗེམས་འཛིན་པའོ། །

ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ནི། ཉོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་ཉམས་སྨོད་པར་བྱྗེད་

པ་ཙམ་དང་ས་བོན་རད་ནས་སོང་བ་སྟྗེ། དང་པོའི་དམིགས་པ་ནི། འདོད་པའི་ས་ནས་

ཅི་ཡང་མྗེད་པའི་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀྱི་བར་གི་ས་འོག་མའི་རགས་པ་དང་གོང་མའི་ཞི་བ་

ཡིན་ལ། གཉིས་པའི་དམིགས་པ་ནི། བདྗེན་པ་བཞིའི་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་

དྲུག་གོ །འདི་དག་ཀྱང་ཞི་གནས་ཀྱི་དམིགས་པར་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ནི་མི་དཔྱོད་པར་

ཡུལ་དྗེ་དག་གི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ལ་སྗེམས་ཀྱི་ངྗེས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་སྒོ་

ནས་སྗེམས་འཛིན་པའོ། །སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས་དམིགས་པ་གསུམ་གསུངས་ཏྗེ། 

གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གཞོལ་བ་དང་

འབབ་པ་དང་བབ་པའོ་ཞྗེས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྗེ་དྗེ་ལ་སྗེམས་འཇོག་པ་དང༌། ཇི་

ཙམ་གིས་ཆོས་རྣམས་བསྡུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕུང་པོ་སོགས་ལ་དམིགས་པ་དང་

མཐོང་བ་དང་ཐོས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སྗེམས་འཇོག་པའོ། །ཕུང་པོ་

སོགས་ལ་འཇོག་ཚུལ་ནི། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྔར་འདུ་ལུགས་ཤྗེས་

པར་བྱས་ལ། དྗེ་ནས་དྗེ་དག་གི་ནང་དུ་རིམ་གིས་བསྡུས་ཟིན་པ་དང་དྗེ་ལ་དམིགས་

ནས་སྗེམས་འཛིན་པ་སྟྗེ། ཇི་ལྟར་སོ་སོར་འབྱྗེད་པ་ལ་གོམས་ན་སོ་སོར་རོག་པའི་

ཤྗེས་རབ་སྐྗེ་བ་ལྟར་སྡུད་པ་ལ་གོམས་པར་བྱས་ནའང་ཡུལ་གཞན་ལ་མི་འཕྲོ་བར་

དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་སྡུད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐྗེའོ། །འདི་ནི་ཆོས་མངོན་པའི་མན་

ངག་གོ །དྗེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དུ་འདུ་ཚུལ་ཤྗེས་པར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བྱས་ལ་དྗེར་བསྡུས་ཟིན་པ་དང་སྗེམས་འཛིན་པའོ། །

དྗེ་ལ་སྤད་པ་རྣམ་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་རྣམས་ནི། འཆད་པ་ལྟར་ཆགས་སོགས་

ལྷག་པར་སྤད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆགས་སོགས་ལྡོག་ས་ཞིང་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་འཐོབ་པར་ས་བས་དམིགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ལ། མཁས་པའི་དམིགས་

པ་རྣམས་ནི་ཆོས་དྗེ་དག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་པས་

བདག་མྗེད་རོགས་པའི་ལྷག་མཐོང་སྐྗེ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པས་ཞི་གནས་ཀྱི་

དམིགས་པ་ཤིན་ཏུ་བཟང་ཞིང༌། ཉོན་མོངས་སྦྱོང་བའི་དམིགས་པ་རྣམས་ནི། ཉོན་

མོངས་སྤིའི་གཉྗེན་པོར་འགྲོ་བས་དོན་ཆྗེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁྱབ་པའི་དམིགས་པ་ནི། 

དམིགས་པ་སྔ་མ་དྗེ་དག་ལས་ཟུར་ན་མྗེད་དོ། །

དྗེའི་ཕིར་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་དམིགས་པ་ལ་

བརྗེན་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་པས། གང་དག་རྗེའུ་དང་ཤིང་བུ་

སོགས་ལ་དམིགས་རྗེན་བྱས་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་

དམིགས་པའི ་རྣམ་པར་བཞག་པ་མི ་ཤྗེས་པ་ཡིན་པར་གསལ་ལོ། །ཁ་

ཅིག །དམིགས་པའི་གཏད་སོ་བྱས་ནས་དྗེ་ལ་སྗེམས་བཟུང་ན་མཚན་འཛིན་དུ་འགྲོ་

སམ་ནས་དྗེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་པའི་ཡུལ་ལ་མི་གཏོད་པར་རྗེན་མྗེད་དུ་འཇོག་པ་ཉིད་

སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་ནི་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་ཚུལ་གཏན་མ་གོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་

ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དྗེའི་ཚེ་ཤྗེས་པ་མྗེད་ན་ནི་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཡང་

མྗེད་པར་འགྱུར་ལ། ཡོད་ན་ནི་ཅི་ཞིག་ཤྗེས་པས་ཤྗེས་པར་འཇོག་པའི་ཤྗེས་བྱ་

འདོད་དགོས་སོ། །ཤྗེས་བྱ་ཡོད་ན་ནི་དྗེ་ཉིད་བོ་དྗེའི་དམིགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཡུལ་དང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དམིགས་པ་དང་ཤྗེས་བྱ་རྣམས་དོན་གཅིག་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་

ཡང་མཚན་འཛིན་དུ་འདོད་དགོས་པས་ལུགས་དྗེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒོམ་དུ་འགྲོ་མི་འགྲོ་ནི་ཡིན་ལུགས་རོགས་པའི་ལྟ་བའི་ཐོག་ཏུ་

བཞག་ནས་བསྒོམ་མི་བསྒོམ་གིས་འཇོག་པ་ཡིན་གི། ཡུལ་ལ་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པ་

དང་རོག་པའི་སྒོ་ནས་འཇོག་པ་མིན་ཏྗེ། རྒྱས་པར་འོག་ནས་སྟོན་ནོ། །དམིགས་ཡུལ་

མྗེད་པར་འཇོག་པར་འདོད་པ་དྗེས་ཀྱང་། རང་གི་སྗེམས་འདི་ཅི་ནས་ཀྱང་ཡུལ་གང་

ལའང་མི་འཕྲོ་བ་དྗེ་ལྟར་བཟུང་ངོ་སམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སྗེམས་འཛིན་དགོས་

པས། དམིགས་པ་སྗེམས་ཙམ་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་གང་དུའང་མི་འཕྲོ་བར་

འཛིན་པ་ངྗེས་པར་བྱ་དགོས་པས། དམིགས་པ་མྗེད་པར་འདོད་པ་རང་གི་མོང་བ་

དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །

དྗེས་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པའི་གཞུང་ཆྗེ་བ་རྣམས་ནས་དམིགས་པ་མང་དུ་

བཤད་ལ། དྗེ་དག་གི་དགོས་པའང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པས། སྗེམས་འཇོག་

པའི་དམིགས་རྗེན་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །སྒོམ་རིམ་ལས། ཞི་གནས་ཀྱི་དམིགས་པ་

ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་པར་བཤད་པ་དང༌། ལམ་སྒོན་ལས། དམིགས་པ་གང་རུང་གཅིག་

དག་ལ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་དམིགས་པ་བྱྗེ་བག་པ་ཞིག་ངྗེས་གཟུང་དུ་མི་དགོས་

ཞྗེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། དམིགས་པ་གང་འདུག་ཚད་ལ་བྱ་བར་སྟོན་པ་མིན་ནོ།།

གང་ཟག་གང་གིས་གང་ལ་དམིགས་པར་བྱ་བ་བསྟན་པ་ནི། འདོད་ཆགས་

ཤས་ཆྗེ་བ་ནས་རྣམ་རོག་ཤས་ཆྗེ་བའི་བར་གི་གང་ཟག་ཡིན་ན་ནི། ནམ་གྲུས་ཞུས་

པ་ཉན་སར་དངས་པ་ལས། ནམ་གྲུ། གལ་ཏྗེ་དགྗེ་སོང་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣལ་འབྱོར་
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སྤོད་པ་དྗེ་འདོད་ཆགས་སྤད་པ་ཁོ་ན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དམིགས་པ་མི་སྡུག་པ་ལ་

སྗེམས་ཉྗེ་བར་གཏོད་པར་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེ་སང་སྤད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་བྱམས་པ་

ལའོ། །གཏི་མུག་སྤད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་རྐྗེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་

བ་ལའོ། །ང་རྒྱལ་སྤད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་ཁམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ་ལ་སྗེམས་ཉྗེ་བར་

གཏོད་པར་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་དང༌། རྣམ་པར་རོག་པ་སྤད་པ་ཁོ་ན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་

དབུགས་རྔུབ་པ་དང་དབུགས་འབྱུང་བ་དན་པ་ལ་སྗེམས་ཉྗེ་བར་གཏོད་པར་བྱྗེད་དྗེ། 

དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་ཉྗེ་བར་གཏོད་པར་བྱྗེད་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། ཉན་ས་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ལ་གང་ཟག་གང་འདོད་ཆགས་

དང་ཞྗེ་སང་དང་གཏི་མུག་དང་ང་རྒྱལ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་སྤད་པ་དྗེ་དག་གིས་ནི། 

རྗེ་ཞིག་དང་པོ་ཁོ་ནར་སྤད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་དམིགས་པ་ལ་སྤད་པ་རྣམ་པར་

སྦྱང་བར་བྱ་སྟྗེ། དྗེའི་འོག་ཏུ་སྗེམས་གནས་པ་རོགས་པར་འགྱུར་ཞིང་དྗེ་དག་གི་

དམིགས་པ་དྗེ་ཡང་སོ་སོར་ངྗེས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བས་ན་དྗེ་དག་གིས་ནི་གདོན་མི་

ཟ་བར་དམིགས་པ་དྗེས་བརོན་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་ངྗེས་པར་དམིགས་

པ་དྗེ་དག་ལ་བརོན་པར་བྱའོ། །ཆ་མཉམ་པར་སྤད་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་བའི་

གང་ཟག་ཡིན་ན་ནི་སྔར་བཤད་པའི་དམིགས་པ་དྗེ་དག་ལས་གང་ལ་དགའ་བར་

འགྱུར་བ་ཞིག་ལ་སྗེམས་བཟུང་བས་ཆོག་གི །ངྗེས་པ་ཅན་མི་དགོས་ཏྗེ། ཉན་ས་

ལས། ཆ་མཉམ་པར་སྤད་པ་དྗེས་ནི་སྗེམས་གནས་པ་ཉི་ཚེ་ཙམ་གི་ཕིར་གང་ལ་

དགའ་བར་འགྱུར་བ་དྗེ་ལ་བརོན་པར་བྱ་ཡི། སྤད་པ་རྣམ་པར་སྦྱང་བའི་ཕིར་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །ཆ་མཉམ་པར་སྤད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་བའང་དྗེ་བཞིན་
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དུ་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་ཆགས་སོགས་ལྔ་ཤས་ཆྗེ་བ་ནི། སྐྗེ་བ་

སྔ་མར་ཆགས་སོགས་ལྔ་ཀུན་ཏུ་བསྟྗེན༌གོམས་པར་བྱས༌ལན་མང་དུ་བྱས་པས་

ཆགས་སོགས་ལྔའི་ཡུལ་ཆུང་ངུ་ལའང་ཆགས་སོགས་ལྔ་དག་པོ་དང་རྒྱུན་རིང་སྐྗེ་

བའོ། །ཆ་མཉམ་པར་སྤོད་པ་ནི། སྐྗེ་བ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་ཆགས་སོགས་ཀུན་ཏུ་མ་

བསྟྗེན༌གོམས་པར་མ་བྱས༌ལན་མང་དུ་མ་བྱས་ཀྱང་དྗེ་དག་ལ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་མ་

བལྟས༌སུན་མ་ཕྱུང་བས་དྗེ་དག་གི་ཡུལ་ལ་ཆགས་སོགས་ཤས་ཆྗེན་པོ་དང་རྒྱུན་

རིང་མི་སྐྗེ་ཡང་ཆགས་སོགས་ལྔ་མི་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའོ། །ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་བ་

ནི། སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་ཆགས་སོགས་ཀུན་ཏུ་བསྟྗེན་པ་སོགས་མ་བྱས་ཤིང་ཉྗེས་

དམིགས་སུ་བལྟ་བ་སོགས་བྱས་པས་ཆགས་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཆྗེན་པོ་དང་མང་པོ་

དང་ལྷག་པ་ལ་ཆགས་སོགས་བུལ་བར་སྐྗེ་ལ་ཡུལ་འབིང་དང་ཆུང་ངུ་ལ་གཏན་མི་

སྐྗེ་བའོ། །དྗེ་ཡང་ཆགས་སོགས་ལྔ་ཤས་ཆྗེ་བས་ནི་ཡུན་རིང་པོ་དང་། ཆ་མཉམ་

པར་སྤད་པས་ནི་ཧ་ཅང་ཡུན་རིང་པོ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་བས་ནི་

མྱུར་བ་མྱུར་བར་སྗེམས་གནས་པ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ།།

མཁས་པའི་དམིགས་པ་ལ་གང་ཟག་གང་གིས་བརོན་པའང༌། ནམ་གྲུས་ཞུས་

པ་ལས། ནམ་གྲུ། གལ་ཏྗེ་དགྗེ་སོང་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་དྗེ་འདུ་བྱྗེད་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའམ་བདག་དང་སྗེམས་ཅན་

དང་སོག་དང་སྐྗེ་བ་པོ་དང་གསོ་བ་དང་གང་ཟག་གི་དངོས་པོ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་

ཞིག་ཡིན་ན་ནི་ཕུང་པོ་ལ་མཁས་པ་ལ་སྗེམས་ཉྗེ་བར་གཏོད་པར་བྱྗེད་དོ། །རྒྱུ་ལ་

ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་ཁམས་ལ་མཁས་པ་ལའོ། །རྐྗེན་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་
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པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་སྐྗེ་མཆྗེད་ལ་མཁས་པ་ལའོ། །མི་རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་

བདག་མྗེད་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་

མཁས་པ་དང༌། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་སྗེམས་ཉྗེ་བར་གཏོད་པར་བྱྗེད་

དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྗེ། དམིགས་པ་འདི་ལྔ་ཀས་གཙོ་བོར་རྨོངས་པ་ཟོག་

པར་བྱྗེད་དོ། །ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་དམིགས་པ་ལ་གང་ཟག་གང་གིས་

སྗེམས་གཏོད་པའང༌། མདོ་དྗེ་ཉིད་ལས། འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་

འབལ་བར་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་རགས་པ་ཉིད་དང་གཟུགས་

རྣམས་ཀྱི་ཞི་བ་ཉིད་ལའོ། །གཟུགས་རྣམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་འབལ་བར་

འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་གཟུགས་རྣམས་ཀྱི་རགས་པ་ཉིད་དང་གཟུགས་མྗེད་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཞི་བ་ཉིད་ལ་སྗེམས་ཉྗེ་བར་གཏོད་པར་བྱྗེད་དོ། །འཇིག་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་ལས་སྗེམས་སྐོ་བར་འདོད་ཅིང་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་

བདྗེན་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་བདྗེན་པ་ཀུན་འབྱུང་དང་བདྗེན་པ་འགོག་པ་དང་བདྗེན་པ་

ལམ་ལ་སྗེམས་ཉྗེ་བར་གཏོད་པར་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དམིགས་པ་འདི་

རྣམས་ནི་ལྷག་མཐོང་གིས་དཔྱད་སྒོམ་བྱྗེད་པ་དང་ཞི་གནས་ཀྱིས་འཇོག་སྒོམ་བྱྗེད་

པ་གཉིས་ཀའི་དམིགས་པར་འགྲོ་བས་ཞི་གནས་ཁོ་ནའི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཀྱང༌། 

ཁ་ཅིག་ནི་ཞི་གནས་གསར་དུ་བསྒྲུབ་པའི་དམིགས་པར་རུང་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ཞི་

གནས་གྲུབ་ཟིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱྗེད་པའི་དམིགས་པར་འགྱུར་བས་ཞི་གནས་ཀྱི་

དམིགས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དམིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ་ནི། 

གང་ལ་སྗེམས་བཟུང་བའི་གཞི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་དམིགས་རྗེན་སྔར་བཤད་པའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དམིགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་ནམ་རྣམ་པ་བོ་ལ་སྣང་བ་དྗེའི་མིང་གི་རྣམ་

གྲངས་ནི། ཉན་ས་ལས། གཟུགས་བརན་དྗེ་ཡང་གཟུགས་བརན་ཞྗེས་ཀྱང་བྱ་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གི་མཚན་མ་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་གི་ཡུལ་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་

ཐབས་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྒོ་དང་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་རྗེན་དང་ནང་དུ་རྣམ་པར་རོག་

པའི་ལུས་དང་སྣང་བརན་ཞྗེས་ཀྱང་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་དག་ནི་ཤྗེས་བྱའི་དངོས་པོ་དང་མཐུན་

པའི་གཟུགས་བརན་དྗེའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

སྐབས་སུ་བབ་པའི་དམིགས་པ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། འོ་ན་དམིགས་པ་དུ་མ་

བཤད་པ་དྗེ་དག་ལས་འདིར་དམིགས་པ་གང་ལ་བརྗེན་ནས་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་སམ་

ན། དྗེ་ནི་སྔར་དངས་པའི་མདོ་སྗེ་ལྟར་གཅིག་ཏུ་མ་ངྗེས་ཏྗེ། གང་ཟག་གི་བྱྗེ་བག་

གིས་དམིགས་བ་སོ་སོ་ལ་བྱ་དགོས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཞི་གནས་མ་མཐའ་ཞིག་ངྗེས་

པར་བསྒྲུབ་ན་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆྗེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ན་ནི་དམིགས་པ་ངྗེས་པ་

ཅན་ལ་བྱ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་མ་བྱས་ན་ཞི་གནས་རྗེས་མཐུན་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐོབ་པ་

སིད་ཀྱང་ཞི་གནས་དངོས་མི་འཐོབ་པའི་ཕིར་ཏྗེ། སྤད་པ་རྣམ་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་

ལ་སྦྱངས་ཀྱང་ཡུན་ཤིན་ཏུ་རིང་པོ་མ་གཏོགས་པར་ཞི་གནས་མི་འགྲུབ་པར་

གསུངས་ན། སྤད་པ་རྣམ་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་དོར་བས་མི་འགྲུབ་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་པའི་

ཕིར་རོ། །ཁྱད་པར་དུ་རྣམ་རོག་ཤས་ཆྗེ་བས་ནི་ངྗེས་པར་རླུང་བསྒོམ་པར་བྱ་དགོས་

སོ། །གང་ཟག་ཆ་མཉམ་པར་སྤད་པའམ་ཉོན་མོངས་ཆུང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་ནི་

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དམིགས་པ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡིད་གང་སྤོ་བ་ལ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དམིགས་རྗེན་བྱའོ།།

གཞན་ཡང་ད་ལྟར་གི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས། སྒོམ་རིམ་བར་པ་དང་ཐ་མ་

ལས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་ལ་དམིགས་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་གསུངས་

ལ། སོབ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོས་ཀྱང༌། འདིར་ཞི་གནས་ནི་གཉིས་ཏྗེ་ཁ་ནང་དུ་

བལྟས་པས་འཐོབ་པ་དང་ཁ་ཕིར་བལྟས་པ་ལ་དམིགས་པའོ། །དྗེ་ལ་ཁ་ནང་དུ་

བལྟས་པ་ལའང་གཉིས་ཏྗེ་ལུས་ལ་དམིགས་པ་དང་ལུས་ལ་བརྗེན་པ་ལ་དམིགས་

པའོ། །དྗེ་ལ་ལུས་ལ་དམིགས་པ་ལའང་གསུམ་སྟྗེ། ལུས་ཉིད་ལ་ལྷའི་རྣམ་པར་

དམིགས་པ་དང༌། ཀྗེང་རུས་ལ་སོགས་པ་མི་སྡུག་པར་དམིགས་པ་དང༌། ཁ་ཊཱཾ་ག་ལ་

སོགས་པ་མཚན་མ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དམིགས་པའོ། །ལུས་ལ་བརྗེན་པ་ལའང་ལྔ་སྟྗེ། 

དབུགས་ལ་དམིགས་པ་དང་མཚན་མ་ཕྲ་མོ་ལ་དམིགས་པ་དང་ཐིག་ལྗེ་ལ་དམིགས་

པ་དང་འོད་ཟྗེར་གི་ཡན་ལག་ལ་དམིགས་པ་དང་དགའ་བ་དང་བདྗེ་བ་ལ་དམིགས་

པའོ། །ཁ་ཕིར་བལྟས་པ་ལ་དམིགས་པ་ལ་གཉིས་ཏྗེ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ཕལ་པའོ། །དྗེ་

ལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གཉིས་ཏྗེ་སྐུ་ལ་དམིགས་པ་དང་གསུང་ལ་དམིགས་པའོ། །ཞྗེས་

མང་པོ་ཞིག་བཤད་དྗེ། ལམ་སྒོན་འགྲྗེལ་པར་ཡང་དྗེ་དངས་སོ། །

དྗེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྗེམས་འཛིན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དན་པ་

ཡིན་པས་བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་པ་སྐྗེ་བ་དང༌། སྐུ་དྗེ་རྣམ་པ་གསལ་ཞིང་བརན་ན་

ཕག་དང་མཆོད་པ་དང་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་གསོག་པའི་ཞིང་དང་

བཤགས་བསམ་ལ་སོགས་པ་སྒིབ་པ་སྦྱོང་བའི་ཞིང་དམིགས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་ཁྱད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་དང༌། སྔར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་དངས་པ་ལྟར་འཆི་བའི་ཚེ་

སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དན་པ་ལས་མི་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། གསང་

སྔགས་ཀྱི་ལམ་བསྒོམ་ན་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཤིན་ཏུ་ཁྱད་ཆྗེ་བ་ལ་སོགས་པའི་

དགོས་པ་མང་པོ་སྣང་སྟྗེ། འདིའི་ཕན་ཡོན་དང་སངས་རྒྱས་ཡིད་ལ་བྱ་ཚུལ་རྒྱས་

པར་ད་ལྟར་གི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་མདོ་ན་

ཆྗེས་གསལ་བར་བཞུགས་པས། སྒོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ངྗེས་པར་

དྗེར་ཤྗེས་པར་བྱ་ཡི། འདིར་ནི་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་མ་བིས་སོ། །དྗེས་ན་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་ཡང་འགྲུབ་ལ་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་ཡང་ཞར་ལ་འཐོབ་པའི་

དམིགས་རྗེན་འཚོལ་བ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ།།

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་ཇི་འད་བ་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་རྗེན་བྱྗེད་ཅྗེ་ན། 

སྒོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས། དྗེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཐོག་མར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་

གཟུགས་ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་དང་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་ལ་སྗེམས་བཞག་ནས་ཞི་གནས་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་དྗེ་ཡང་གསྗེར་བཙོ་མའི་

མདོག་བཞིན་དུ་སྗེར་ལ་མཚན་དང་དཔྗེ་བྱད་བཟང་པོས་བརྒྱན་པ། འཁོར་གི་ནང་

ན་བཞུགས་ཤིང་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པར་རྒྱུན་དུ་ཡིད་

ལ་བྱྗེད་པས། དྗེའི་ཡོན་ཏན་ལ་འདོད་པ་བསྐྗེད་ཅིང་བྱིང་བ་དང་རོད་པ་ལ་སོགས་པ་

ཞི་བར་བྱས་ལ། ཇི་སིད་དུ་དྗེ་མདུན་ན་བཞུགས་པ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་མཐོང་བར་

གྱུར་པ་དྗེ་སིད་དུ་བསམ་གཏན་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་

ལས་ཀྱང༌། གསྗེར་གི་ཁ་དོག་ལྟ་བུའི་སྐུ་ལུས་ཀྱིས། །འཇིག་རྗེན་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མཛེས་པ་སྟྗེ། །དམིགས་པ་དྗེ་ལ་གང་གི་སྗེམས་འཇུག་པ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

དྗེ་མཉམ་གཞག་ཅྗེས་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་པའི་རྗེན་བྱའོ། །དྗེ་

ཡང་གསར་དུ་བོས་བསྐྗེད་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་བཞུགས་པ་གསལ་འདྗེབས་པ་

གཉིས་ལས། ཕི་མ་ནི་དད་པ་སྐྗེ་བ་ལ་ཁྱད་ཆྗེ་ཞིང་། ཐྗེག་པ་ཐུན་མོང་བའི་སྐབས་

དང་ཡང་མཐུན་པས། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ཟིན་གསལ་འདྗེབས་པའི་རྣམ་པར་

བྱའོ། །སྔོན་དུ་སྗེམས་གང་ལ་འཛིན་པའི་གཞི་དམིགས་རྗེན་ཚོལ་བ་ན་བིས་སྐུ་དང་

ལུགས་མ་ལ་སོགས་པའི་སྟོན་པའི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པ་ཞིག་བཙལ་ལ་ཡང་ཡང་

བལྟ་ཞིང་དྗེའི ་མཚན་མ་བཟུང་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་གོམས་སུ་

གཞུག །ཡང་ན་བ་མས་ལྗེགས་པར་བརའ་སྤད་པ་ཐོས་པའི་དོན་བསམ་ཞིང་ཡིད་

ངོར་འཆར་དུ་གཞུག་ལ་དམིགས་རྗེན་བཙལ་བར་བྱའོ།།

དམིགས་རྗེན་ཡང་བིས་སྐུ་དང་ལུགས་མ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མི་བྱ་བར་སངས་

རྒྱས་དངོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བ་ལ་བསབ་བོ། །ཁ་ཅིག་སྐུ་གཟུགས་མདུན་དུ་

བཞག་པ་ལ་མིག་གིས་བལྟས་ནས་ཧར་སྒོམ་བྱྗེད་པ། སོབ་དཔོན་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེས་

བཀག་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་ཏྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དབང་པོའི་ཤྗེས་པ་ལ་མི་བསྒྲུབ་ཀྱི་

ཡིད་ཀྱི་ཤྗེས་པ་ལ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པས། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་དངོས་ཀྱི་དམིགས་པ་ནི་

ཡིད་ཀྱི་ཤྗེས་པའི་དངོས་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་སྗེམས་བཟུང་དགོས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང༌། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དམིགས་ཡུལ་དངོས་ཀྱི་དོན་སྤིའམ་གཟུགས་

བརན་ཤར་བ་ལ་དམིགས་དགོས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སྐུའི་ཆ་ཕྲ་རགས་

གཉིས་ཀྱང་དང་པོར་རགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་དྗེ་ལ་བརན་པ་ན་ཕིས་ཕྲ་བ་ལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དམིགས་དགོས་པར་ཕོགས་གཞན་ནས་གསུངས་ཤིང་། མོང་བ་ལའང་རགས་པ་

ཤིན་ཏུ་འཆར་ས་བས་སྐུའི་རགས་རིམ་ནས་དམིགས་རྗེན་བྱ་དགོས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་

གལ་ཆྗེ་བ་ནི། འཆད་པ་ལྟར་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འདོད་འད་ཞིག་མ་གྲུབ་བར་དུ་

དམིགས་པ་རིགས་མི་མཐུན་མང་པོ་ལ་སོས་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བྱྗེད་པ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མི་རུང་སྟྗེ། དམིགས་པ་མི་འད་བ་མང་པོ་ལ་འཕོས་ཀྱིན༌ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

བསྒོམས་ན་ཞི་གནས་འགྲུབ་པའི་གྗེགས་ཆྗེན་པོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ།།

དྗེ་བས་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པའི་གཞུང་ཚད་ལྡན་ས་སྗེ་དང་སྒོམ་རིམ་

གསུམ་ལ་སོགས་པར་ཐོག་མར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་དམིགས་པ་གཅིག་ཁོ་

ནའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་པར་བཤད་ཀྱི༌དམིགས་པ་མང་པོ་ལ་སོ་བར་མ་

གསུངས་སོ། །འཕགས་པ་དཔའ་བོས་ཀྱང་གསལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། དམིགས་པ་

གཅིག་ལ་བརན་ཚུལ་དུ། །ཡིད་ཀྱི་བསམ་པ་བརན་པར་བྱ། །དམིགས་པ་མང་པོ་

བརྒྱུད་པ་ལས། །ཡིད་ནི་ཉོན་མོངས་འཁྲུག་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་བསམ་གཏན་བསྒྲུབ་

པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་ལ། ལམ་སྒོན་ལས་ཀྱང༌། དམིགས་པ་གང་རུང་གཅིག་དག་

ལ། །ཡིད་ནི་དགྗེ་ལ་གཞག་པར་བྱ། །ཞྗེས་གཅིག་དག་ལ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ངྗེས་

བཟུང་གི་ཚིག་གིས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་དང་པོ་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་

ནས་ཞི་གནས་རྗེད་ནས་ཕིས་ནི་མང་པོ་ལ་ཡང་དམིགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྒོམ་རིམ་དང་

པོ་ལས། གང་གི་ཚེ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཁུགས་པར་བྱྗེད་པ་དྗེའི་ཚེ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་

ལ་སོགས་པའི་བྱྗེ་བག་གིས་རྒྱས་པར་དམིགས་པར་བྱྗེད་པ་ཁོ་ན་སྟྗེ། དྗེ་སྐད་དུ་

དགོངས་པ་ངྗེས་པར་འགྲྗེལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀྱང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་
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སྟོང་པ་ཉིད་བཅོ་བརྒྱད་ལ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱྗེ་བག་གིས་དམིགས་པའི་

རྣམ་པ་མང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ།།

དྗེ་ལྟར་ཐོག་མར་སྗེམས་གང་ལ་འཛིན་པའི་དམིགས་རྗེན་རྗེད་པའི་ཚད་ནི། 

དབུ་དང་ཕག་གཉིས་དང་སྐུའི་ཁོག་གཞན་དང་ཞབས་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལན་

འགའ་ཟུང་གསལ་གདབ་ལ༌དྗེའི་མཐར་སྐུའི་སྤི༌ཡིད་ལ་བྱས་པ་ན་ཡིད་ངོར་ཡན་

ལག་རགས་པ་རྣམས་ཆ་ཕྗེད་ཙམ་ཞིག་འཆར་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་འོད་དང་བཅས་པའི་

གསལ་པོ་མ་བྱུང་ཡང་དྗེ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཆོག་ཤྗེས་བྱས་ནས་དྗེ་ལ་སྗེམས་བཟུང་

དགོས་སོ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འདི་ལྟར། དྗེ་ཙམ་གིས་ཆོག་ཤྗེས་བྱས་ནས་སྗེམས་

མི་འཛིན་པར་དྗེ་ལས་ཀྱང་གསལ་བ་ཞིག་འདོད་ནས་ཡང་ཡང་གསལ་བཏབ་ན་

དམིགས་པ་ཅུང་ཟད་གསལ་དུ་འགྲོ་ཡང་སྗེམས་གནས་ཆའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་མི་རྗེད་

པར་མ་ཟད་རྗེད་པའི་གྗེགས་སུ་འགྱུར་ལ། དམིགས་པ་ཆྗེར་མི་གསལ་ཡང་ཆ་ཕྗེད་

ཙམ་གི་དམིགས་པ་དྗེ་ཉིད་ལ་སྗེམས་བཟུང་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་མྱུར་དུ་རྗེད་ཅིང༌། དྗེ་

ནས་གསལ་བ་ལ་བོགས་བཏོན་པས་གསལ་ཆ་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །འདི་ནི་སོབ་དཔོན་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེའི་གདམས་པ་ལས་འབྱུང་སྟྗེ་གལ་ཆྗེ་བར་སྣང་

ངོ་། །

དམིགས་རྗེན་འཆར་ལུགས་ལ་མུ་བཞི་ཚན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་

སྣང་མོད་ཀྱང་། གང་ཟག་གི་རིགས་ཀྱིས་རྣམ་པ་འཆར་དཀའ་ས་དང་། ཤར་བ་ལ་

ཡང་གསལ་མི་གསལ་དང་། དྗེ་གཉིས་ཀྱང་བརན་མི་བརན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་སྣང་

བས་ངྗེས་པ་མྗེད་དོ། །གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཡིན་ན་
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ལྷའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་ངྗེས་པར་བསྒྲུབ་དགོས་པས་དྗེ་མ་ཤར་གི་བར་དུ་ཐབས་དུ་

མ་ནས་དྗེ་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་བྱ་དགོས་ཀྱི། འདིར་ནི་ལྷའི་རྣམ་པ་ཆྗེས་འཆར་བར་

དཀའ་ན་སྔར་བསྟན་པའི་དམིགས་པ་གང་རུང་གཅིག་ལ་བྱས་ནས་སྗེམས་བཟུང་

བས་ཆོག་སྟྗེ། ཞི་གནས་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཙམ་ཞིག་གྲུབ་པ་དགོས་པའི་གཙོ་བོ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་ཡང་ལྷ་སྐུ་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྲུབ་ན་ནི་དྗེའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་

ཡང་སྗེམས་བཟུང་ན་འདོད་དོན་མི་འགྲུབ་པས་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སྟྗེང་དུ་སྗེམས་

བཟུང་དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་བྱུང་ཚད་ཀྱིས་སྐུའི་སྤི་ལ་བཟུང་ཞིང་སྐུ་དྗེའི་ཆ་ཤས་

འགའ་ཞིག་ཆྗེས་གསལ་བར་སྣང་ན་དྗེ་ལ་བཟུང༌། དྗེ་མི་གསལ་བར་སོང་ན་ཡང་སྤི་

ལ་བཟུང་ངོ་། །དྗེའི་ཚེ་སྗེར་པོ་བསྒོམ་འདོད་པ་ལ་དམར་པོ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་ཁ་དོག་

མ་ངྗེས་པ་དང༌། བཞུགས་པའི་དབྱིབས་ཅན་བསྒོམ་འདོད་པ་ལ་བཞྗེངས་པའི་

དབྱིབས་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་དབྱིབས་མ་ངྗེས་པ་དང༌། གཅིག་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་ལ་

གཉིས་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་གྲངས་མ་ངྗེས་པ་དང༌། ཆྗེ་བ་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་

ཆུང་བ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་ཆྗེ་ཆུང་མ་ངྗེས་པ་བྱུང་ན། དྗེ་དག་གི་རྗེས་སུ་འབང་དུ་ཡྗེ་མི་

རུང་བས་ར་བའི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་རྗེན་བྱ་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་དྗེ་ལ་སྗེམས་ཇི་ལྟར་གཏོད་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྐོན་མྗེད་པའི་

ལུགས་བཞག་པ་དང༌། སྐོན་དང་བཅས་པའི་ལུགས་བསལ་བ་དང༌། ཐུན་གི་ཚད་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་ཁྱད་པར་གཉིས་

དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་གསལ་ཆའི་ངར་དང་

ལྡན་པ་དང་། དམིགས་པ་ལ་རྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་མི་རོག་པའི་གནས་ཆ་དང་ལྡན་
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པའོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག །བདྗེ་བ་བསྣན་ནས་གསུམ་དུ་བྱྗེད་ལ། གཞན་དག །དྭངས་པ་

ཡང་བསྣན་ནས་བཞིར་བྱྗེད་ཀྱང་དྭངས་པ་ནི་ཁྱད་པར་དང་པོར་འདུས་པས་ཟུར་དུ་

སྨོས་མི་དགོས་ལ། ཚོར་བ་སིམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དགའ་བདྗེ་ནི་སྐབས་འདིར་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་འབས་བུ་ལ་འབྱུང་ཡང༌། བསམ་གཏན་དང་པོའི་

ཉྗེར་བསོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་མི་འབྱུང་ཞིང༌། 

ཐྗེག་པ་གསུམ་གའི་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པའི་རྗེན་ལ་མཆོག་ཏུ་གསུངས་པའི་བསམ་

གཏན་བཞི་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཀྱང་ལུས་བདྗེ་དང་སྗེམས་བདྗེ་གང་དང་ཡང་མཚུངས་

ལྡན་དུ་མི་འབྱུང་བས་འདིར་མ་བགྲངས་སོ། །གསལ་ཆའི་ངར་ཆྗེ་བ་ཡང་གཟུགས་

མྗེད་ཀྱི་སས་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འགའ་ཞིག་ལ་མྗེད་ཀྱང༌། མདོ་སྗེའི་རྒྱན་

ལས། གཟུགས་མྗེད་སངས་པའི་བསམ་གཏན་དང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྱང་

སྗེམས་དབང་ཐོབ་པ་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་པའི་བྱང་སྗེམས་རྣམས་བསམ་གཏན་

གི་སས་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བརྗེན་ནས་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པས་

གསལ་བའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ་སྐོན་མྗེད་དོ། །

དྗེ་ལྟ་བུའི་གསལ་ཆའི་ངར་ཐོན་པ་ལ་ནི་བྱིང་བས་བར་དུ་གཅོད་ལ། རྗེ་གཅིག་

པའི་མི་རོག་པ་ལ་ནི་རོད་པས་བར་དུ་གཅོད་པས། བྱིང་རོད་གཉིས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

རྣམ་དག་འགྲུབ་པའི་གྗེགས་ཀྱི་གཙོ་བོར་འོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དྗེ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་

བྱིང་རོད་ཕྲ་རགས་རྣམས་ལྗེགས་པར་ངོས་ཟིན་པ་ཞིག་དང་ངོས་ཟིན་ནས་དྗེ་

གཉིས་འགོག་པར་བྱྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྐོང་ལུགས་རྣམ་དག་ཅིག་མི་ཤྗེས་ན། 

ལྷག་མཐོང་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏྗེ་ཞི་གནས་ཀྱང་སྐྗེ་བ་མི་སིད་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དོན་དུ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གཉྗེར་བའི་བོ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཚུལ་དྗེ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་བྱིང་རོད་ནི་ཞི་

གནས་འགྲུབ་པའི་འགལ་རྐྗེན་ཡིན་ཞིང༌། འགལ་རྐྗེན་ངོས་འཛིན་པ་དང་འགོག་

ཚུལ་དངོས་ནི་འོག་ཏུ་སྟོན་པས་འདིར་ནི་ཞི་གནས་འགྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྗེན་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་བསྐྗེད་ཚུལ་བརོད་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི། སྗེམས་དམིགས་པ་

ལ་རྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཆ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སོད་པ་

ཞིག་དགོས་སོ། །དྗེ་ལ་ནི་སྗེམས་ར་བའི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ལ་གཡྗེང་བར་

མི་བྱྗེད་པའི་ཐབས་གཅིག་དང༌། གཡྗེངས་མ་གཡྗེངས་དང་གཡྗེང་བར་འགྱུར་མི་

འགྱུར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤྗེས་པ་གཉིས་དགོས་པའི་དང་པོ་ནི་དན་པ་དང་གཉིས་པ་ནི་

ཤྗེས་བཞིན་ཡིན་ཏྗེ། མདོ་སྗེའི་རྒྱན་གི་འགྲྗེལ་པ་ལས། དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་ནི་ཉྗེ་

བར་གཏོད་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། གཅིག་གིས་སྗེམས་དམིགས་པ་ལས་མི་འཕྲོ་བར་བྱྗེད་

པའི་ཕིར་དང༌། གཉིས་པས་སྗེམས་འཕྲོ་བ་རབ་ཏུ་ཤྗེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །དན་པ་ཉམས་ནས་དམིགས་པ་བརྗེད་ན་ཡྗེངས་ནས་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་

དམིགས་པ་སྟོར་བར་འགྱུར་བས་དམིགས་པ་མ་བརྗེད་པའི་དན་པ་ར་བ་ཡིན་ནོ།།

དན་པ་དྗེས་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་ཉྗེ་བར་གཏོད་ཚུལ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

དམིགས་རྗེན་གསལ་བཏབ་ནས་མ་མཐའ་ཞིག་ཤར་བྱུང་བ་ན་དྗེ་ཤྗེས་པས་ཚིར་

གིས་བཟུང་བའི་འཛིན་སྟངས་ཤུགས་ཅན་ཞིག་བསྐྗེད་ལ། སྗེམས་ཀྱི་འཕངས་མཐོ་

བར་བྱས་ཏྗེ་གསར་དུ་གང་ལ་ཡང་མི་དཔྱོད་པར་འཇོག་པའོ། །དན་པ་ནི་ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས། དན་པ་གང་ཞྗེ་ན། འདིས་པའི་དངོས་པོ་ལ་སྗེམས་ཀྱི་བརྗེད་པ་མྗེད་པ་

སྟྗེ། རྣམ་པར་མི་གཡྗེང་བའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞྗེས་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་དམིགས་པ་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། སྔར་མ་འདིས་པའི་ཡུལ་ལ་

དན་པ་མི་སྐྗེ་བས་འདིས་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སྐབས་འདིར་ནི་སྔར་

ངྗེས་པར་བྱས་པའི་དམིགས་རྗེན་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའོ། །རྣམ་པའམ་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་ནི། སྗེམས་ཀྱི་བརྗེད་པ་མྗེད་པ་ཞྗེས་པ་ཡུལ་དྗེ་སྗེམས་ཀྱིས་མ་བརྗེད་པའི་

ཆ་སྟྗེ། སྐབས་འདིར་ནི་དམིགས་རྗེན་མ་བརྗེད་པའོ། །མ་བརྗེད་པའི་ཚུལ་ནི། གཞན་

གིས་དིས་པ་དང་རང་གིས་དྗེ་ལ་རོག་པ་བཅུག་པ་ན་དམིགས་རྗེན་དྗེ་ནི་འདི་འད་བ་

ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་མས་བསྟན་པ་དན་ཐུབ་པ་ཙམ་ལ་མི་ཟྗེར་གི། སྗེམས་དམིགས་པ་

ལ་བཏགས་པ་དྗེ་ཐུར་རྗེ་དན་ནས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ཡྗེངས་པ་སྟྗེ། ཡྗེངས་ན་ནམ་དྗེ་

བྱུང་ཙམ་གིས་དན་པ་སྟོར་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་སྗེམས་དམིགས་རྗེན་ལ་སྔར་ལྟར་

བཞག་ཟིན་པ་དང་འདི་ལྟར་དུ་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་སོ་སམ་པ་ཞིག་བསྐྗེད་ལ། དྗེ་

ནས་གསར་དུ་མི་རོག་པར་བོ་དྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཤུགས་མ་ཆད་པར་རྒྱུན་སྐོང་བ་ནི་དན་པ་

བསྟྗེན་ཚུལ་གི་གནད་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །བྱྗེད་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། དམིགས་པ་ལས་

སྗེམས་གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་བར་བྱ་བའོ།།

དྗེ་ལྟར་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་ཏྗེ་འདུལ་བ་ནི་གང་པོ་ཆྗེ་འདུལ་བའི་

དཔྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། སོང་པོའམ་ཀ་བ་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་ལ་ཞགས་ཐག་ཤིན་

ཏུ་ས་བ་དུ་མས་མི་བསྲུན་པའི་གང་པོ་བཏགས་ཏྗེ་གང་རིས་ཇི་ལྟར་བསབས་པ་ལྟར་

བྱྗེད་ན་ལྗེགས། མི་བྱྗེད་ན་ལགས་ཀྱུ་རྣོན་པོས་ཡང་ཡང་བཏབ་ནས་ཚར་བཅད་དྗེ་

འདུལ་བ་ལྟར། སྗེམས་གང་པོ་ཆྗེ་མ་དུལ་བ་དང་འད་བ་འདི་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་

དམིགས་པའི་ཀ་བ་བརན་པོ་ལ་དན་པའི་ཐག་པས་བཅིང་ཞིང༌། དྗེ་ལ་སོད་དུ་མ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བཏུབ་ན་ཤྗེས་བཞིན་གི་ལགས་ཀྱུས་གཙགས་ནས་ཁད་ཀྱིས་ཁད་ཀྱིས་དབང་དུ་བྱ་

སྟྗེ། དབུ་མ་སིང་པོ་ལས། ཡིད་ཀྱི་གང་པོ་ལོག་འགྲོ་བ། །དམིགས་པའི་ཀ་བ་བརན་

པོ་ལ། །དན་པའི་ཐག་པས་ངྗེས་བཅིངས་ནས། །ཤྗེས་རབ་ལགས་ཀྱུས་རིམ་དབང་

བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས་ཀྱང༌། དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་གི་

ཐག་པས་ཡིད་ཀྱི་གང་པོ ་ཆྗེ ་དམིགས་པའི་སོང་པོ ་དྗེ ་ཉིད་ལ་གདགས་པར་

བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ལུང་སྔ་མ་ལས་ཤྗེས་བཞིན་ལགས་ཀྱུ་དང་འད་བར་

གསུངས་ལ། ལུང་ཕི་མས་ཐག་པ་དང་འད་བར་གསུངས་པ་ནི་མི་འགལ་ཏྗེ། སྗེམས་

དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འདོགས་པ་དངོས་ནི་དན་པ་ཡིན་ལ། ཤྗེས་བཞིན་ཡང་

བརྒྱུད་ནས་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏོད་བྱྗེད་ཡིན་ཏྗེ། བྱིང་བ་དང་རོད་པ་དངོས་

སམ་བྱིང་རོད་དུ་འགྱུར་བ་ཤྗེས་བཞིན་གིས་རིག་པ་ལ་བརྗེན་ནས་དྗེ་དག་གི་དབང་

དུ་མི་གཏོང་བར་ར་བའི་དམིགས་པ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་དང༌། སྔར་དངས་པ་ལྟར་

སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན་གིས་ཀྱང༌། དན་ཤྗེས་གཉིས་ཀ་དམིགས་པ་ལ་ཉྗེ་བར་

གཏོད་བྱྗེད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དན་པ་ལ་བརྗེན་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འགྲུབ་པར་

གསུངས་པ་དང༌། དན་པ་ཐག་པ་དང་འད་བར་སྗེམས་དངོས་སུ་དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་

ལྡན་དུ་འདོགས་བྱྗེད་དུ་གསུངས་པས། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་གཙོ་བོའི་སྐོང་

ཚུལ་ནི་དན་པའི་སྐོང་ཚུལ་ཡིན་ལ། དན་པ་ཡང་ངྗེས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཛིན་

སྟངས་ཅན་ཡིན་པས། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐོང་བ་ན་ངྗེས་ཤྗེས་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་དམ་པོ་

མྗེད་པར་ཧད་དྗེ་འཇོག་པ་ལ་སྗེམས་དྭངས་པའི་གསལ་ཆ་འོང་ཡང༌། ངྗེས་ཤྗེས་ཀྱི་

ངར་ཐོན་པའི་གསལ་ཆ་མི་ཐོན་པས་དན་པ་སྟོབས་ཅན་སྐྗེ་བར་མི་འགྱུར་ལ། དྗེའི་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཕིར་བྱིང་བ་ཕྲ་མོ་ཡང་མི་ཁྗེགས་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐོན་ཅན་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །ལྷ་

སྐུ་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་རྗེན་གཞན་མི་འཇོག་པར་སྗེམས་མི་རོག་པ་ཙམ་སྐོང་

བས་ཀྱང་སྗེམས་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པར་གཞག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་

པའི་གདམས་ངག་དན་ནས་དྗེ་ནས་སྗེམས་མི་འཕྲོ་བ་ལ་མ་ཡྗེངས་པར་བྱ་དགོས་

ལ། མ་ཡྗེངས་པ་དྗེ་ཡང་དམིགས་པ་མ་བརྗེད་པའི་དན་པ་དང་དོན་གཅིག་ཡིན་པས་

དན་པའི་སྐོང་ཚུལ་ལས་མ་འདས་པས། དྗེ་ལྟར་བསྒོམ་པ་དྗེས་ཀྱང་ངྗེས་ཤྗེས་ཀྱི་

ཤུགས་ཐོན་པའི་དན་པ་བསྟྗེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

སྐོན་དང་བཅས་པའི་ལུགས་བསལ་བ་ལ། བསལ་བྱའི་ལོག་རོག་འདི་ལྟ་བུ་

ཡོད་དྗེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤྗེས་པ་འཕངས་ལྗེགས་པར་བསྟོད་དྗེ་བསྒིམས་ནས་མི་

རོག་པར་བཞག་པ་ན་བྱིང་བའི་སྐོན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་མོད་ཀྱི། རོད་ཤས་ཆྗེ་བས་

གནས་ཆ་རྒྱུན་འཐུད་ཐུབ་པ་མི་འོང་བ་མཐོང་ནས། རིག་པའི་གཟྗེངས་ཀྱང་སྨད། 

ལྗེགས་པར་བསྒིམ་པ་ཡང་གོད་པས་གནས་ཆ་མྱུར་པོར་སྐྗེ་བ་མཐོང་ནས། ཐབས་

དྗེ་ནི་གདམས་ངག་ཆྗེན་པོ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་ངྗེས་པ་རྗེད་ནས། གོད་པ་རབ་ལ་སྒོམ་

རབ་ཅྗེས་སྐད་གསངས་མཐོན་པོས་སྒོག་པར་སྣང་ངོ་། །འདི་ནི་བྱིང་བ་སྐྗེས་པ་དང་

སྒོམ་སྐྗེས་པ་གཉིས་མ་ཕྗེད་པའི་གཏམ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐོན་མྗེད་ནི་

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཁྱད་པར་གཉིས་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཀྱི། སྗེམས་མི་རོག་པའི་

གནས་ཆ་བརན་པ་གཅིག་པུས་མི་ཆོག་གོ །གལ་ཏྗེ་དྗེ་འད་བ་དྗེ་ལ་སྗེམས་ཉོག་ཉོག་

པོར་སོང་བའི་འཐིབས་པ་ཡོད་ན་བྱིང་བ་ཡིན་ཀྱང༌། དྗེ་མྗེད་པར་སྗེམས་དྭངས་པའི་

གསལ་ཆ་ཡོད་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐོན་མྗེད་ཡིན་ནོ་སམ་ན། དྗེ་ནི་རྨུགས་པ་དང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བྱིང་བ་གཉིས་མ་ཕྗེད་པའི་གཏམ་དུ་སྣང་བས་འདི་རྣམས་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་བསྟན་

པར་བྱའོ། །དྗེས་ན་བསྒིམས་དགས་པའི་རིག་པ་ངར་ལྡན་དུ་བྱས་པ་ན་གསལ་ཆ་

ཡོད་ཀྱང་རོད་ཤས་ཆྗེ་བས་གནས་ཆ་སྐྗེ་དཀའ་ལ། དྗེ་ཧ་ཅང་གོད་ནས་བསྐངས་པ་

ན་གནས་ཆ་ཡོད་ཀྱང་བྱིང་ཤས་ཆྗེ་བས་ངར་ཐོན་པའི་གསལ་བ་མྗེད་དོ། །གྲིམས་

དགས་པ་དང་ལྷོད་དགས་པ་གང་དུ་ཡང་མ་སོང་བའི་དམ་ལྷོད་རན་པའི་མཚམས་

ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཟིན་དཀའ་བའི་ཕིར། བྱིང་རོད་དང་བལ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐྗེ་དཀའ་བ་

ལ་དགོངས་ནས། སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གཽ་མིས། བརོན་པ་བསྟྗེན་ན་རོད་པ་འབྱུང་འགྱུར་

ཞིང༌། །དྗེ་སངས་ན་ནི་ཞུམ་པ་སྐྗེ་བར་འགྱུར། །འདི་ཡི་རིགས་པར་མཉམ་འཇུག་

རྗེད་དཀའ་ན། །བདག་གིས་སྗེམས་དཀྲུགས་པས་ནི་ཅི་ཞིག་བགི། །ཞྗེས་གསུངས་

ཏྗེ། བརོན་པ་བསྟྗེན་པ་ནི་བསྒིམས་དགས་པ་སྟྗེ་དྗེ་བྱས་ན་ནི་རོད་པ་འབྱུང་ལ། 

བསྒིམ་པ་དྗེ་སངས་ཤིང་གོད་དགས་ན་སྗེམས་ནང་དུ་སོད་པའི་ཞུམ་པ་སྐྗེ་བར་སྣང་

བས། བྱིང་རོད་དང་བལ་ནས་ཆ་མཉམ་པར་གནས་པའི་སྗེམས་རིགས་པར་མཉམ་

དུ་འཇུག་པ་རྗེད་དཀའོ་ཞྗེས་པའི་དོན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་སངས་རྒྱས་

ཞི་བས་མཛད་པ་ལས། བརོན་པ་ནི་འདིར་དགྗེ་བའི་ཕོགས་ལ་མངོན་པར་སྤོ་བས་

བསྒིམས་ཏྗེ་འཇུག་པ་ལ་བྱ་ཡི། ཞྗེས་དང༌། རོད་པར་འགྱུར་བའི་ཉྗེས་པ་མཐོང་ནས་

བརོན་པ་དྗེ་སངས་ཏྗེ་རོལ་བ་བཏང་བར་གྱུར་ན་སྗེམས་ནང་དུ་ཞུམ་ཞིང༌། ཞྗེས་

གསུངས་པས་སོ། །ཡང་བཤགས་བསྟོད་ལས། འབད་པས་འཇུག་ན་རོད་པ་འབྱུང་

འགྱུར་ཞིང༌། །དྗེ་གོད་ན་ནི་ཞུམ་པ་སྐྗེ་བར་འགྱུར། །འདི་ཡི་དབུ་མར་བསྒྲུབ་པའང་

རྗེད་དཀའ་ན། །བདག་གི་སྗེམས་དཀྲུགས་པས་ནི་ཅི་ཞིག་བགི། །ཞྗེས་གསུངས་
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ཤིང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། ཤིན་ཏུ་འབད་པས་བསྒིམས་ཏྗེ་འཇུག་ཅིང་རོལ་བ་ན་

ནི་སྗེམས་དྗེ་རོད་ཅིང་གཡྗེང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་བཅོམ་པས་རོལ་བ་ལས་

ཀྱང་སྗེམས་གནས་པ་མི་རྗེད་ལ། དྗེ་ལྟར་དྗེ་ཉྗེས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དྗེ་བཟོག་པའི་

ཕིར་འབད་པས་འཇུག་པའི་སྗེམས་དྗེ་གོད་ཅིང་རོལ་བ་བཏང་བར་གྱུར་ན་ནི་

དམིགས་པའི་ཡུལ་བརྗེད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་གིས་སྗེམས་ནང་དུ་ཞུམ་ཞིང་བྱིང་

བ་སྐྗེ་ཞིང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས། ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་བྱིང་རོད་

ཀྱི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་དབུ་མར་བསྒྲུབ་པའམ་རིགས་པར་མཉམ་འཇུག་གི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྗེད་དཀའོ་ཞྗེས་གསུངས་པས༌གོད་པ་རབ༌བྱས་པས་ཆོག་ན་དཀའ་

རྒྱུ་ཅི་ཡང་མྗེད་པའི་ཕིར་དང་དྗེ་ལས་བྱིང་བ་སྐྗེ་བར་གསུངས་པས་ཚུལ་དྗེས་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་མི་རིགས་པར་གསལ་ལོ། །

ཤིན་ཏུ་གོད་པའི་སྗེམས་དྭངས་པ་ཙམ་གི་གསལ་ཆས་མི་ཆོག་པར་འཛིན་

སྟངས་ཀྱི་གྲིམས་ཆ་དགོས་པར་ནི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས། དྗེ་ལ་འཇོག་པར་

བྱྗེད་པ་དང་ཡང་དག་པར་འཇོག་པར་བྱྗེད་པ་ལ་ནི་བསྒིམས་ཏྗེ་འཇུག་པའི་ཡིད་ལ་

བྱྗེད་པ་ཡོད་དོ། །ཞྗེས་སྗེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུའི་སྗེམས་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་

སྐབས་སུ་དྗེ་ལྟར་གསུངས་ཤིང༌། སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས་ཀྱང༌། བྱིང་བ་བསལ་ལ་

དམིགས་པ་དྗེ་ཉིད་དམ་དུ་བཟུང་ངོ་། །ཞྗེས་དང༌། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་

ནས་བྱིང་བ་ཞི་བར་བྱས་ནས་ཅི་ནས་ཀྱང་དམིགས་པ་དྗེ་ཉིད་སྗེམས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བར་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དྗེ་ལྟར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །སྗེམས་ཀྱིས་

གསལ་བར་མཐོང་བ་ཞྗེས་གསུངས་པས་ཡུལ་གསལ་བ་ཙམ་ལ་མི་ཟྗེར་གི། བོའི་
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འཛིན་སྟངས་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་དམ་པ་ལ་ཟྗེར་བ་ཡིན་ནོ། །དན་པའི་བསྟྗེན་ལུགས་

འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་སྟྗེ། འདི་མ་ཤྗེས་པར་བསྐངས་པའི་རགས་སུ་སྒོམ་ཇི་ཙམ་མང་

དུ་བྱས་པ་ཙམ་དུ་བརྗེད་ངས་ཆྗེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་། ཆོས་རྣམས་སོ་སོར་འབྱྗེད་པའི་

ཤྗེས་རབ་རྟུལ་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག་པ་ལ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

བརན་པོ་ཡོད་པར་རློམ་པ་བྱྗེད་པར་སྣང་ངོ་།།

དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དན་པས་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་པ་དྗེའི་ཚེ་

དམིགས་པ་ལྗེགས་པར་འཛིན་ནམ་མི་འཛིན་གི་བྱ༌ར་བྱྗེད་པའི་རོག་པ་བསྐྗེད་དུ་

རུང་ངམ་སམ་ན། འདི་ནི་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། དྗེ་ལྟར་གང་

ལ་འདོད་པའི་དམིགས་པ་དྗེ་ལ་སྗེམས་བཞག་ནས་དྗེ་ཉིད་ལ་ཕིར་བཞིན་རྒྱུན་དུ་

སྗེམས་གཞག་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་ཉྗེ་བར་བཞག་ནས་སྗེམས་ལ་འདི་ལྟར་དཔྱད་པར་

བྱ་སྟྗེ། ཅི་དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་ལྗེགས་པར་འཛིན་ཏམ་འོན་ཏྗེ་བྱིང་ངམ་འོན་ཏྗེ་ཕི་

རོལ་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་འཆར་བས་རྣམ་པར་གཡྗེངས་སམ་སམ་དུ་བརག་པར་

བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ཡང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཏང་ནས་དྗེ་ལྟར་བལྟ་

བ་མིན་གི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་གནས་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ར་བའི་དམིགས་པ་ལ་སྔར་

བཞག་པ་ལྟར་གནས་མི་གནས་དང་མི་གནས་ན་བྱིང་རོད་གང་དུ་སོང་བལྟ་བ་ཙམ་

བྱྗེད་པ་སྟྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བཞག་ནས་ཧ་ཅང་ཐུང་བའི་དུས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཧ་ཅང་

རིང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པར་བར་བར་དུ་བྱ་ར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །བོ་སྔ་མའི་ཤུགས་དང་

ངར་མ་ཟད་ཙམ་ནས་འདི་བྱས་པ་ན་བོ་དྗེའི་ངར་སྐྗེས་ནས་ངར་ལྡན་ལ་གནས་པའི་

ཡུན་རིང་དུ་འགྲོ་བ་དང་བྱིང་བ་དང་རོད་པ་མྱུར་དུ་རོགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་
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དོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་བར་བར་དུ་དམིགས་པ་སྔ་མ་དན་ཙམ་དན་ཙམ་བྱས་ནས་སྐོང་བ་

ལ་ཡང་དན་པ་སྟོབས་ཆྗེ་བ་དང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་དགོས་པས་དན་པའི་

སྐོང་ཚུལ་ཡིན་ཏྗེ། ཉན་ས་ལས། དྗེ་ལ་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། སྨྲས་པ། 

ཡང་དང་ཡང་དུ་རྗེས་སུ་དན་པ་དང་ཆ་མཐུན་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་རྒྱུན་དང་ལྡན་

པ་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་པ་དང་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཀྱི་རྒྱུན་གང་ཡིན་པ་

སྟྗེ། དྗེ་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཅྗེས་ཀྱང་བྱ། དགྗེ་བའི་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཉིད་ཅྗེས་ཀྱང་

བྱའོ། །དྗེ་ལ་ཅི་ཞིག་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྗེས་སུ་དན་པར་བྱྗེད་ཅྗེ་ན། སྨྲས་པ། ཆོས་གང་

དག་བཟུང་ཞིང་མཉན་པ་དང་བ་མ་དག་ལས་གདམས་ཤིང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཐོབ་པ་

གང་ཡིན་པ་དྗེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་པའི་མཚན་མ་མངོན་

དུ་བྱ་སྟྗེ། དམིགས་པ་དྗེ་ལ་རྒྱུན་དང་ལྡན་པའི་དན་པས་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་

ཅིང་ཉྗེ་བར་གཏོད་པར་བྱ་བའོ། །ཞྗེས་དང༌། དབུས་མཐའི་འགྲྗེལ་བཤད་ལས་ཀྱང༌། 

དན་པ་ནི་དམིགས་པ་མ་བརྗེད་པའོ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་སྗེམས་གནས་པར་བྱ་བའི་

གདམས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་བརོད་ཅྗེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞྗེས་གསུངས་པས། དན་པ་

བསྟྗེན་པ་ནི་དམིགས་པ་ལས་གཡྗེང་བའི་བརྗེད་ངས་འགོག་པའི་ཆྗེད་དུ་ཡིན་པས་

དྗེ་འགོག་པའི་དམིགས་པ་མ་བརྗེད་པ་ནི་ཡིད་ཀྱིས་དམིགས་པ་བརོད་པ་སྟྗེ། ཡང་

ཡང་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའོ། །དཔྗེར་ན་ཤྗེས་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་བརྗེད་ཀྱིས་

དོགས་པ་ན། ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་དན་པར་བྱས་ན་བརྗེད་དཀའ་བ་དང་འདའོ། །དྗེས་ན་

དམིགས་པ་བར་བར་དུ་དན་པར་བྱྗེད་པ་ནི་དན་པ་སྟོབས་ལྡན་སྐྗེ་བ་ལ་དགོས་ལ། 

སྗེམས་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་བར་ཚིར་རྗེ་བཟུང་ནས་བྱ་ར་བྱྗེད་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ནི་བྱིང་རོད་རོགས་པའི་ཤྗེས་བཞིན་མཐུ་ལྡན་དུ་འགྲོ་བའི་ཐབས་ཡིན་པས། དྗེ་འད་

བ་དྗེ་ལ་ཡང་རོག་པ་ཡིན་སམ་ནས་བཀག་ན་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་སྟོབས་ལྡན་སྐྗེ་

བར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ཐུན་གི་ཚད་བསྟན་པ་ནི། འོ་ན་དན་པས་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་

བཏགས་པ་དྗེ་ལ་འདི་ཙམ་བར་དུ་འཇོག་ཅྗེས་པའི་ཐུན་ཚད་ངྗེས་པ་ཡོད་དམ་མྗེད་

ཅྗེ་ན། འདི་ལ་བོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་སོ་སོའི་བ་མ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་ཐུན་ཆུང་ལ་གྲངས་

མང་བར་བྱ་དགོས་གསུང་ངོ་། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། ཐུན་ཆུང་ངྗེ་བའི་

སྒོམ་དང་བཟང་གྗེས་བྱས་ན་རིང་མ་རྗེས་ཀྱང་བསྒོམ་པ་ལ་བོད་ལ་ཐུན་རིངས་ན་

སུན་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ཅིང༌། གཞན་དག་ནི། ཐུན་རིངས་ན་བྱིང་རོད་ཀྱི་དབང་

དུ་འགྲོ་ས་བས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐོན་མྗེད་སྐྗེ་དཀའ་བར་བཞྗེད་དོ། །ཉན་ས་ལ་སོགས་

པའི་གཞུང་ཆྗེ་བ་རྣམས་ནས་ཐུན་གི་ཚད་གསལ་བར་བཟུང་བ་མི་སྣང་ཡང༌། སྒོམ་

རིམ་ཐ་མ་ལས། དྗེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་འདིས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གམ་མྗེལ་ཚེ་ཐུན་ཕྗེད་དམ་

ཐུན་གཅིག་གམ་ཇི་སིད་ནུས་པ་དྗེ་སིད་དུ་འཇུག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། 

འདི་ཞི་གནས་གྲུབ་ཟིན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པའི་དུས་ཀྱི་ཐུན་ཚད་ཀྱི་སྐབས་སུ་

གསུངས་སྣང་ཡང༌། ཐོག་མར་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་འད་བར་མངོན་

པས་དྗེ་ལྟར་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་གི་སྐོང་

ལུགས་དམིགས་པ་དན་པ་དང་བྱ་ར་བྱྗེད་པའི་ལྟ་རོག་བར་བར་དུ་བྱྗེད་ན་ཐུན་ཅུང་

རིང་ཡང་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་མོད། འོན་ཀྱང་ལས་དང་པོ་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་ལ་ཐུན་རིངས་

ན། ཡང་ན་བརྗེད་ངས་སྐྗེས་ནས་ཡྗེངས་ནས་འགྲོ་ཞིང་། དྗེའི་ཚེ་སྗེམས་བྱིང་བའམ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རོད་པ་གང་བྱུང་ཡང་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་ངོ་ཤྗེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་མྱུར་

པོར་ངོས་མི་ཟིན་ལ། ཡང་ན་དན་པ་མ་བརྗེད་ཀྱང་བྱིང་རོད་ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ་ས་ཞིང་

བྱིང་རོད་བྱུང་བ་རྣམས་མྱུར་པོར་ངོས་མི་ཟིན་པར་སྣང་ངོ་། །དྗེ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་མས་ནི་

དན་པ་སྟོབས་ལྡན་སྐྗེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་འགྱུར་ལ། ཕི་མས་ནི་ཤྗེས་བཞིན་

སྟོབས་ལྡན་སྐྗེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པས་བྱིང་རོད་གཅོད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་

འགྱུར་རོ། །ཁྱད་པར་དུ་དམིགས་པ་བརྗེད་ནས་ཡྗེངས་ཏྗེ་བྱིང་རོད་བྱུང་བ་ངོས་མི་

ཟིན་པ་ནི། དམིགས་པ་མ་བརྗེད་པའི་ངང་ནས་བྱིང་རོད་མྱུར་པོར་ངོས་མི་ཟིན་པ་

ལས་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ངན་པ་ཡིན་པས། ཡྗེངས་ནས་འགྲོ་བའི་དན་པ་ཉམས་པ་འགོག་

པའི་གཉྗེན་པོ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་དན་པ་སྐོང་ཚུལ་གལ་ཆྗེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡྗེངས་

ནས་འགྲོ་བའི་བརྗེད་ངས་ཆྗེ་བ་དང་བྱིང་རོད་མྱུར་པོར་ངོས་མི་ཟིན་པའི་ཤྗེས་

བཞིན་མཐུ་ཆུང་ན་ཐུན་ཆུང་ངུ་དགོས་ལ། བརྗེད་ངས་སྐྗེ་དཀའ་ཞིང་བྱིང་རོད་མྱུར་

དུ་རོགས་ནུས་པར་སྣང་ན། ཐུན་ཅུང་རིང་ཡང་སྐོན་མྗེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཆུ་ཚོད་

གཅིག་ལ་སོགས་པའི་ཡུན་ཚད་མ་ངྗེས་པར་གསུངས་ཤིང༌། མདོར་ན་རང་གི་བོའི་

ནུས་པ་དང་བསྟུན་དགོས་པས་ཇི་སིད་ནུས་པ་དྗེ་སིད་དུ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་

ནོ། །གཞན་ཡང་ལུས་དང་སྗེམས་ལ་གོ་བུར་བའི་གནོད་པ་མ་བྱུང་ན་མཉམ་པར་

འཇོག་ལ། བྱུང་ན་ཨུ་ཚུགས་བྱས་ཏྗེ་མི་བསྒོམ་པར་དྗེ་མ་ཐག་བཞག་ནས་ཁམས་ཀྱི་

བར་ཆད་བསལ་ཏྗེ་བསྒོམ་པ་ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པས། དྗེ་ལྟར་

བྱྗེད་པའང་ཐུན་ཇི་ཙམ་གི་བར་དུ་བསྒོམ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

སེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏད་པའི་འོག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གསུམ་པ་དམིགས་པ་ལ་གཏད་པའི་འོག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གཉིས། བྱིང་རོད་

བྱུང་བའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། བྱིང་རོད་དང་བལ་བའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་

བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བྱིང་རོད་ངོས་མི་ཟིན་པའི་གཉྗེན་པོ་བསྟྗེན་པ་དང༌། ངོས་

ཟིན་ཀྱང་དྗེ་སོང་བའི་ཕིར་དུ་མི་རོལ་བའི་གཉྗེན་པོ་བསྟྗེན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བྱིང་རོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང༌། བསྒོམ་

པའི་དུས་སུ་དྗེ་རོགས་པའི་ཤྗེས་བཞིན་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་སོ། །

དང་པོ་ལ། རོད་པ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རོད་པ་གང་ཞྗེ་ན། སྡུག་པའི་

མཚན་མའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་པའི་སྗེམས་རྣམ་

པར་མ་ཞི་བ་སྟྗེ། ཞི་གནས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ཏྗེ། འདི་ལ་གསུམ་ལས། དམིགས་པ་ནི། ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་སྡུག་པའོ། །རྣམ་

པ་ནི། སྗེམས་རྣམ་པར་མ་ཞི་ཞིང་ཕིར་ལ་འཕྲོ་བ་སྟྗེ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་

ཡིན་པས་ཡུལ་ལ་སྗེད་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པའོ། །བྱྗེད་ལས་ནི། སྗེམས་དམིགས་

པ་ལ་གནས་པའི་བར་གཅོད་བྱྗེད་པའོ། །སྗེམས་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་པ་

ན་གཟུགས་སྒ་སོགས་ལ་ཆགས་པའི་རོད་པས་དབང་མྗེད་དུ་ཡུལ་དྗེ་དག་ལ་

སྗེམས་འདྗེན་ཞིང་གཡྗེང་བར་བྱྗེད་དྗེ། བཤགས་བསྟོད་ལས། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཞི་

གནས་ལ་དམིགས་ཤིང༌། །དྗེ་དང་དྗེར་ཡིད་ཡང་ཡང་གཏད་པ་ན། །དྗེ་དང་དྗེ་ལས་

ཉོན་མོངས་ཞགས་པ་ནི། །ཡུལ་ལ་ཆགས་པའི་ཐག་པས་དབང་མྗེད་དངས། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་ཉོན་མོངས་གཞན་གི་སྒོ་ནས་སྗེམས་དམིགས་པ་ལས་
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གཞན་དུ་གཡྗེང་བར་བྱྗེད་པའི་འཕྲོ་བ་དང་དྗེ་བཞིན་དུ་དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་གཞན་

ལ་འཕྲོ་བ་དྗེ་རོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞྗེ་ན། རོད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཡིན་

པས་ཉོན་མོངས་གཞན་གི་སྒོ་ནས་གཡྗེང་བ་ནི་རོད་པ་མིན་གི། ཉྗེ་ཉོན་ཉི་ཤུའི་ནང་

ཚན་གི་སྗེམས་བྱུང་རྣམ་གཡྗེང་ཡིན་ནོ། །དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་འཕྲོ་བ་ནི་དགྗེ་

བའི་སྗེམས་དང་སྗེམས་བྱུང་ཅི་རིགས་སུ་འགྲོ་བས་འཕྲོ་བ་ཐམས་ཅད་རོད་པ་མིན་

ནོ། །

བྱིང་བ་ནི། འགྱུར་མང་པོ་ལས་ཞུམ་པ་ཞྗེས་པར་ཡང་བསྒྱུར་ཏྗེ། ཡི་ཤི་བའི་

ཞུམ་པ་དང་ནི་མི་གཅིག་གོ །དྗེའི་མཚན་ཉིད་ལ། གངས་རིའི་ཁོད་ཀྱི་བསམ་གཏན་

པ་ཕལ་མོ་ཆྗེ་རྣམས་ནི། ཡུལ་གཞན་ལ་འཕྲོ་བ་མྗེད་པར་གནས་ཤིང་གསལ་དྭངས་

ནི་མྗེད་པའི་སྗེམས་རྨུགས་པ་ཞིག་ལ་བྱིང་བར་འདོད་པར་སྣང་ངོ་། །འདི་ནི་མི་

རིགས་ཏྗེ། རྨུགས་པ་ནི་བྱིང་བའི་རྒྱུར་གསུངས་པས་དྗེ་གཉིས་སོ་སོ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏྗེ། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། དྗེ་ལ་གལ་ཏྗེ་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་ཀྱིས་ནོན་ནས་

སྗེམས་བྱིང་ངམ་བྱིང་དུ་དོགས་པར་མཐོང་ན། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། 

དགོངས་འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། གལ་ཏྗེ་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་ཀྱིས་བྱིང་བའམ་སོམས་

པར་འཇུག་པའི་ཉྗེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་གང་ཡང་རུང་བས་ཉོན་མོངས་པར་གྱུར་ན་དྗེ་

ནི་ནང་དུ་སྗེམས་རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་ཀྱི་མཐུས་

སྗེམས་བྱིང་ན། ནང་གི་རྣམ་གཡྗེང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་

ལས་ཀྱང༌། བྱིང་བ་ཉྗེ་ཉོན་གི་རྣམ་གཡྗེང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་མོད་ཀྱང༌། དྗེར་བཤད་

པའི་རྣམ་གཡྗེང་ལ་དགྗེ་བ་ཡང་བྱུང་བས་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་མ་ངྗེས་སོ། །
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དྗེས་ན་རྨུགས་པ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རྨུགས་པ་གང་ཞྗེ་ན། གཏི་མུག་

གི་ཆར་གཏོགས་པའི་སྗེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་ཉིད་དྗེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉྗེ་བའི་

ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གྲོགས་བྱྗེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། 

གཏི་མུག་གི་ཆ་ཤས་ལུས་དང་སྗེམས་ལི་ཞིང་ལས་སུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ཏྗེ། མཛོད་

འགྲྗེལ་ལས། རྨུགས་པ་གང་ཞྗེ་ན། ལུས་ལི་བ་ཉིད་དང་སྗེམས་ལི་བ་ཉིད་དྗེ། ལུས་

ལས་སུ་མི་རུང་བ་ཉིད་དང་སྗེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་ཉིད་གང་ཡིན་པའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །བྱིང་བ་ནི། སྗེམས་ཀྱིས་དམིགས་པ་འཛིན་པའི་འཛིན་སྟངས་ལྷོད་

ནས་དམིགས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའམ་དམ་པར་མི་འཛིན་པ་ཡིན་པས། དྭངས་ཆ་

ཡོད་ཀྱང་དམིགས་པའི་འཛིན་སྟངས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་མྗེད་ན་བྱིང་བར་འགྲོ་སྟྗེ། 

སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། གང་གི་ཚེ་དམུས་ལོང་ལྟ་བུའམ། མི་མུན་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་

བུའམ། མིག་བཙུམས་པ་ལྟ་བུར་སྗེམས་ཀྱིས་དམིགས་པ་གསལ་བར་མི་མཐོང་བ་

དྗེའི་ཚེ་བྱིང་བར་གྱུར་བར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞུང་ཆྗེ་

བ་གཞན་ནས་བྱིང་བའི་མཚན་ཉིད་གསལ་བར་བཟུང་བ་མ་མཐོང་ངོ་། །བྱིང་བ་ལ་

ནི་དགྗེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གཉིས་ཡོད་ལ། རྨུགས་པ་ནི་མི་དགྗེ་བ་དང་བསྒིབས་

ལ་ལུང་མ་བསྟན་གང་རུང་དང་གཏི་མུག་གི་ཆ་ཤས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །གཞུང་ཆྗེ་བ་

རྣམས་ནས་ཀྱང༌། བྱིང་བ་སྗེལ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

དགའ་བའི་ཡུལ་ཡིད་ལ་བྱ་བ་དང་སྣང་བ་བསྒོམས་ནས་སྗེམས་གཟྗེངས་བསྟོད་

དགོས་པར་གསུངས་པས་སྗེམས་ལ་མུན་པ་བབ་པ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་མི་གསལ་བ་དང་

བོའི་འཛིན་སྟངས་འཕངས་དམའ་རུ་སོང་བ་རྣམས་བཀག་ནས། དམིགས་པ་གསལ་
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བ་དང་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་གྲིམས་ཆ་གཉིས་ཆར་དགོས་ཀྱི། ཡུལ་གསལ་བ་ཙམ་དང་

ཡུལ་ཅན་གི་དྭངས་ཆ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གོ །རོད་པ་རིག་པར་ས་ལ། བྱིང་བ་ཁུངས་

ཐུབ་པའི་གཞུང་ཆྗེ་བ་རྣམས་ནས་གསལ་བར་ངོས་མ་བཟུང་བས་ཤྗེས་དཀའ་བར་

སྣང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཡང་ཆྗེ་བར་སྣང་སྟྗེ། འདི་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐོན་མྗེད་དུ་འཁྲུལ་

ས་ཆྗེ་བར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་བོ་ཞིབ་མོས་ཉམས་མོང་གི་སྟྗེང་ནས་སྒོམ་

རིམ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ལྗེགས་པར་བརགས་ལ་ངོས་ཟིན་པར་བྱའོ། །

བྱིང་རོད་རོགས་པའི་ཤྗེས་བཞིན་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་ནི། བྱིང་རོད་ཀྱི་གོ་བ་

ཡོད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི །བསྒོམས་པའི་ཚེ་ན་བྱིང་རོད་བྱུང་མ་བྱུང་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་ཤྗེས་པའི་ཤྗེས་བཞིན་བསྐྗེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་ཤྗེས་བཞིན་

སྟོབས་ལྡན་རིམ་གིས་བསྐྗེད་པས་བྱིང་རོད་བྱུང་བའི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་དྗེ་ངོས་ཟིན་པའི་

ཤྗེས་བཞིན་སྐྗེ་ཐུབ་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏྗེ། དངོས་སུ་མ་སྐྗེས་པར་སྐྗེ་བའི་གྲབས་བྱྗེད་པ་

ནས་རིག་པའི་ཤྗེས་བཞིན་སྐྗེ་དགོས་ཏྗེ། སྒོམ་རིམ་ཕི་མ་གཉིས་ལས། སྗེམས་བྱིང་

ངམ་བྱིང་དུ་དོགས་པར་མཐོང་ན། ཞྗེས་པ་དང༌། སྗེམས་རོད་པའམ་རོད་དུ་དོགས་

པར་མཐོང་བ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཤྗེས་བཞིན་ཞིག་མ་སྐྗེས་ཀྱི་

བར་དུ་འདི་ནས་འདིའི་བར་ལ་བྱིང་རོད་མྗེད་པའི་སྒོམ་སྐོན་མྗེད་བྱུང་ངོ་ཞྗེས་ཐག་

བཅད་ཀྱང་སྟྗེང་དུ་མི་འགྲོ་སྟྗེ། བྱིང་རོད་བྱུང་ཡང་ངྗེས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། 

ཤྗེས་བཞིན་སྟོབས་ལྡན་མ་སྐྗེས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དབུས་མཐའ་ལས། བྱིང་

དང་རོད་པ་རོགས་པ་དང༌། །ཞྗེས་བྱིང་རོད་རོགས་པ་ལ་ཤྗེས་བཞིན་དགོས་པར་

གསུངས་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ན་བྱིང་རོད་བྱུང་ན་མི་རིག་པ་མི་སིད་པའི་ཤྗེས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བཞིན་མ་སྐྗེས་ན། དུས་རིང་པོར་བསྒོམ་ལོ་བྱས་ཀྱང་བྱིང་རོད་བྱུང་བཞིན་དུ་མི་

ཚོར་བར་བྱིང་རོད་ཕྲ་མོས་དུས་འདའ་བ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཤྗེས་བཞིན་དྗེ་ཇི་ལྟར་བསྐྗེད་སམ་ན་འདི་ལ་སྔར་བསྟན་པའི་དན་པའི་

སྐོང་ལུགས་དྗེ་རྒྱུ་གལ་ཆྗེ་ཤོས་ཅིག་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དན་པ་རྒྱུན་ལྡན་པ་དྗེ་བསྐྗེད་

ནུས་ན་དམིགས་པ་བརྗེད་ནས་ཡྗེངས་ཏྗེ་འགྲོ་བ་དགག་པར་ནུས་པས། བྱིང་རོད་

སྐྗེས་པ་ཡུན་རིང་པོར་མི་ཚོར་བ་ལྡོག་པས། བྱིང་རོད་རོགས་ས་བའི་ཕིར་ཏྗེ། དན་

པ་ཉམས་པའི་དུས་ཀྱི་བྱིང་རོད་རིག་པ་དང་མ་ཉམས་པའི་དུས་ཀྱི་བྱིང་རོད་རིག་

པའི་དུས་རིང་ཐུང་གཉིས་མོང་བ་ལ་བསྐོར་ནས་བལྟས་ན་ཆྗེས་གསལ་ལོ། །དྗེ་ལ་

དགོངས་ནས་སྤོད་འཇུག་ལས་ཀྱང༌། གང་ཚེ་དན་པ་ཡིད་སྒོ་ནས། །བསྲུང་བའི་དོན་

དུ་གནས་གྱུར་པ། །དྗེ་ཚེ་ཤྗེས་བཞིན་འོང་འགྱུར་ཞིང༌། །ཞྗེས་པ་དང༌། དབུས་མཐའི་

འགྲྗེལ་བཤད་ལས་ཀྱང༌། ཤྗེས་བཞིན་ནི་དན་པ་མ་བརྗེད་པར་གྱུར་ན་བྱིང་བ་དང་

རོད་པ་རོགས་པའོ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་དན་པ་ཉྗེ་བར་གནས་པ་ཤྗེས་བཞིན་དང་ལྡན་

པར་འགྱུར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་དན་པ་མ་བརྗེད་པར་གྱུར་ན་ཞྗེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །རྒྱུ་གཅིག་ནི་ཤྗེས་བཞིན་གི་སྐོང་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

དྗེ་ནི་སྗེམས་ལྷ་སྐུ་སོགས་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ལ་དམིགས་པའམ་མོང་བ་རིག་ཙམ་

གསལ་ཙམ་སོགས་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ལ་དམིགས་ནས་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དན་

པ་བསྟྗེན་པའི་ངང་ནས། དྗེ་ལས་གཞན་དུ་འཕྲོ་མི་འཕྲོ་ལ་བྱ་ར་ཐུ་རྗེ་བྱས་ནས་

སྗེམས་འཛིན་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ནི་ཤྗེས་བཞིན་སྐོང་བའི་གནད་དུ་བཟུང་ངོ་། །དྗེ་ལྟར་

ཡང་སྤོད་འཇུག་ལས། ལུས་དང་སྗེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བརག་བྱ་བ། །དྗེ་དྗེ་ཁོ་ན་མདོར་ན་ནི། །ཤྗེས་བཞིན་བསྲུང་བའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེས་ན་འདིས་ནི་བྱིང་རོད་སྐྗེ་བའི་གྲབས་བྱྗེད་པ་ནས་རིག་

པའི་ཤྗེས་བཞིན་བསྐྗེད་ལ། དན་པ་བསྟྗེན་ཚུལ་གིས་ནི་ཡྗེངས་ནས་འགྲོ་བའི་བརྗེད་

ངས་འགོག་པ་ཡིན་པས་ལྗེགས་པར་དམིགས་ཕྗེད་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །དྗེ་ལྟ་མ་

ཡིན་པར་བོ་དྗེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདྗེས་ནས་དམིགས་ཕྗེད་པའི་གོ་བ་

མྗེད་པར། དྗེང་སང་སྐོང་བ་བཞིན་དུ་བསྐངས་ན། རྒྱུ་ཐམ་ཐོམ་གིས་བསྒྲུབས་པའི་

འབས་བུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཀྱང་དྗེ་འད་ཞིག་བྱུང་དུ་དོགས་སོ། །དྗེས་ན་གཞུང་ཁུངས་

ཐུབ་ཆྗེན་མོ་རྗེ་དང་བསྟུན་ཏྗེ་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་དཔྱད་ནས་ཉམས་

ལྗེན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་ཡི། སིང་རུས་ཙམ་ལ་རྗེ་བར་མི་བྱ་

སྟྗེ། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། བརོན་འགྲུས་གཅིག་པུ་བྱས་པ་ངལ་བའི་

མཐའ། །ཤྗེས་རབ་གྲོགས་ཀྱིས་བསྐངས་ན་དོན་ཆྗེན་འགྲུབ། །ཅྗེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ངོས་ཟིན་ཀྱང་དྗེ་སོང་བའི་ཕིར་དུ་མི་རོལ་བའི་གཉྗེན་པོ་བསྟྗེན་པ་ནི། 

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་གི་སྐོང་ལུགས་ལྗེགས་པར་བྱས་པས་

དན་ཤྗེས་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་སྐྗེས་ཏྗེ། བྱིང་རོད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའང་ཤྗེས་བཞིན་

གིས་རིག་པར་ནུས་པས། བྱིང་རོད་བྱུང་བ་ངོས་མི་ཟིན་པའི་སྐོན་མྗེད་ཀྱང༌། དྗེ་

གཉིས་བྱུང་མ་ཐག་ནས་འགོག་པའི་རོལ་བ་མི་བསྟྗེན་པར་དང་དུ་ལྗེན་པའི་མི་རོལ་

བའམ་འདུ་མི་བྱྗེད་པ་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྐོན་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་

བོ་ལང་དུ་སོང་ནས་བྱིང་རོད་དང་བལ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྐྗེད་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་བྱིང་རོད་བྱུང་བ་སོང་བ་ལ་འདུ་མི་བྱྗེད་པའི་གཉྗེན་པོར་འདུ་

བྱྗེད་པའམ་རོལ་བ་ཞྗེས་བཏགས་པའི་སྗེམས་པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་གཉིས། 

སྗེམས་པ་ངོས་བཟུང་ཞིང་བྱིང་རོད་འགོག་པའི་ཚུལ་དང༌། གང་ལ་བརྗེན་ནས་བྱིང་

རོད་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། སྗེམས་པ་གང་

ཞྗེན། སྗེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཏྗེ། དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བ་དང་

ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་སྗེམས་འཇུག་པར་བྱྗེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་དཔྗེར་ན་རོ་ཁབ་ལྗེན་གི་དབང་གིས་

ལགས་རང་དབང་མྗེད་པར་གཡོ་བ་ལྟར། སྗེམས་དགྗེ་མི་དགྗེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་

པོ་གང་རུང་ལ་གཡོ་ཞིང་སྐུལ་བར་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་བྱུང་ནི་སྗེམས་པ་ཡིན་པས། 

འདིར་ནི་བྱིང་རོད་གང་རུང་བྱུང་བ་ན་དྗེ་སོང་བ་ལ་སྗེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་པའི་

སྗེམས་པ་བཟུང་ངོ་། །

འོ་ན་དྗེ་ལྟར་བྱིང་རོད་སོང་བ་ལ་སྗེམས་མངོན་པར་བསྐུལ་ནས་བྱིང་རོད་

འགོག་ཚུལ་ཅི་འད་བ་ཞིག་བྱྗེད་ཅྗེ་ན། འདི་ལ་སྗེམས་བྱིང་བ་ནི། ཧ་ཅང་ནང་དུ་

བསྡུས་དགས་ནས་དམིགས་པའི་འཛིན་སྟངས་ཤོར་བ་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་ནི་སྗེམས་

ཕིར་ལ་འཕྲོ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དགའ་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་གི། ཉོན་མོངས་སྐྗེ་བའི་དགའ་བ་མིན་

ནོ། །ཡང་ན་ཉི་འོད་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱས་ལ་བྱིང་བ་སངས་

པ་ན་དྗེ་མ་ཐག་ནས་དམིགས་པའི་འཛིན་སྟངས་དམ་པར་བྱས་ལ་བསྐང་སྟྗེ། སྒོམ་

རིམ་དང་པོ་ལས། ཇི་སྟྗེ་གང་གི་ཚེ་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་ཀྱིས་ནོན་ཏྗེ་དམིགས་པ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

འཛིན་པ་ལ་མི་གསལ་ཞིང་སྗེམས་བྱིང་བར་གྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ། སྣང་བའི་འདུ་ཤྗེས་

བསྒོམ་པའམ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་དངོས་པོ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་

ཡིད་ལ་བྱྗེད་པས་བྱིང་བ་བསལ་ལ་དམིགས་པ་དྗེ་ཉིད་དམ་དུ་བཟུང་ངོ་། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདི་ལ་སྐོ་བའི་དམིགས་པ་བསྒོམ་པར་མི་བྱ་སྟྗེ། སྐོ་ཤས་ནི་

སྗེམས་ནང་དུ་སྡུད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་

གང་ལ་དཔྱོད་པར་འདོད་པའི་ཡུལ་ལ་དཔྱད་ནས་སྤོས་ནའང་བྱིང་བ་ལྡོག་སྟྗེ། ཕར་

ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། ལྷག་མཐོང་བརོན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་མཐུས། །ཞུམ་པར་གྱུར་ན་

གཟྗེངས་ཀྱང་བསྟོད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་བྱིང་བའམ་ཞུམ་པ་ནི་དམིགས་

པའི་འཛིན་སྟངས་འཕངས་དམའ་རུ་སོང་བས་བྱིང་བ་དང་ཧ་ཅང་ནང་དུ་བསྡུས་

པས་ན་ཞུམ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཡིན་པས། འཛིན་སྟངས་བསྟོད་པ་དང་དམིགས་པ་རྒྱ་

བསྐྗེད་ནས་སྤོས་པས་ལྡོག་པ་ཡིན་ཏྗེ། དབུ་མ་སིང་པོ་ལས། ཞུམ་པ་དམིགས་པ་རྒྱ་

ཆྗེན་དག །བསྒོམས་པས་ཡངས་པ་ཉིད་དུ་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། ཞུམ་པ་ཡང་ནི་བརོན་

འགྲུས་ཀྱི། །ཕན་ཡོན་མཐོང་བས་གཟྗེངས་བསྟོད་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། བསབ་བཏུས་

ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ལ་ཡིད་ཞུམ་ན་དགའ་བ་བསྒོམས་ནས་གཟྗེངས་བསྟོད་པར་

བྱའོ། །ཞྗེས་མཁས་གྲུབ་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཐུན་པར་གསུངས་པས། བྱིང་བ་

འགོག་པའི་གཉྗེན་པོ་གལ་ཆྗེ་ཤོས་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་དལ་བ་ཐོབ་པ་དོན་ཆྗེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམས་པ་

ན། གཉིད་ཡུར་བའི་གདོང་དུ་ཆུ་གྲང་མོ་བཏབ་ན་རིག་པ་སིང་ཡྗེར་གིས་འགྲོ་བ་ལྟར་

འགྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། འདི་ནི་ཕན་ཡོན་གི་ཕོགས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རོག་པའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དཔྱད་སྒོམ་གིས་མོང་བ་ཐོན་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །

གང་ལ་བརྗེན་ནས་བྱིང་བ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་དང་དྗེ་

གཉིས་འདྗེན་པའི་ཆོས་སྗེམས་མུན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ། སྣང་བ་གོམས་པའི་གཉྗེན་

པོ་བསྟྗེན་ནའང་དྗེ་དག་ལ་བརྗེན་པའི་བྱིང་བ་མི་སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེས་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་

རོ། །འདི་ལ་སྤོད་ལམ་ནི་འཆག་པ་དང་སྣང་བའི་མཚན་མ་ལྗེགས་པར་ཡིད་ལ་

བཟུང་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་

དགྗེ་འདུན་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་གཏོང་བ་དང་ལྷ་རྗེས་སུ་དན་པ་དྲུག་གང་རུང་ངམ། 

དྗེ་ལས་གཞན་པའི་དང་བར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྗེམས་ཡང་དག་

པར་གཟྗེངས་བསྟོད་པ་དང༌། རྨུགས་གཉིད་ཀྱི་ཉྗེས་དམིགས་སྟོན་པའི་ཆོས་རྣམས་

ཁ་ཏོན་དུ་འདོན་པ་དང་ཕོགས་རྣམས་དང་ཟ་སྐར་ལ་བལྟ་བ་དང་གདོང་ཆུས་འཁྲུ་བ་

སོགས་བྱ་བར་ཉན་ས་ལས་བཤད་དོ། །དྗེ་ཡང་བྱིང་བ་ཤིན་ཏུ་སབ་པ་དང་ལན་རྗེ་

ཙམ་ལས་མི་འོང་ན་སྗེམས་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་གྲིམས་པར་བྱས་ཏྗེ་བསྒོམ་པར་བྱ་ལ། 

བྱིང་བ་འཐུག་པ་དང་ཡང་ཡང་འོང་བར་སྣང་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒོམ་པའི་འཕྲོ་

བཤོལ་ལ། གཉྗེན་པོ་དྗེ་རྣམས་ཅི་རིགས་པར་བསྟྗེན་ནས་བྱིང་བ་སངས་པ་དང་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །སྗེམས་གང་ལ་བཟུང་བའི་ཁ་ནང་ལྟ་དང་ཕིར་ལྟའི་དམིགས་པ་མི་

གསལ་བར་སྗེམས་ལ་མུན་པ་བབ་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་སབ་འཐུག་གང་རུང་སྣང་ན་དྗེ་

མ་བསལ་བར་བསྒོམས་ན་བྱིང་བ་བཅད་དཀའ་བས་དྗེའི་གཉྗེན་པོར་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་

ཡང་ཡང་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟྗེ། ཉན་ས་ལས། སྣང་བ་དང་ལྡན་པ་དང་འོད་དང་ལྡན་པ་

དང་འོད་གསལ་བ་དང་མུན་པ་མྗེད་པའི་སྗེམས་ཀྱིས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཡང་
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དག་པར་སྒོམས་ཤིག །ཁྱོད་དྗེ་ལྟར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ལམ་ལ་སྣང་བའི་

འདུ་ཤྗེས་བསྒོམ་པ་ན། གལ་ཏྗེ་དང་པོ་ཉིད་ནས་དམིགས་པ་ལ་མོས་པ་རྣམ་པར་མི་

གསལ་ཞིང་སྣང་བ་ཆུང་བར་གྱུར་ན་ཡང་བསྒོམ་པ་གོམས་པར་བྱས་པའི་རྒྱུ་དྗེ་དང་

རྐྗེན་དྗེས་དམིགས་པ་དྗེ་ལ་མོས་པ་རྣམ་པར་གསལ་བ་དང་སྣང་བ་ཆྗེན་པོ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྗེ་དང་པོ་ཉིད་ནས་རྣམ་པར་གསལ་བ་དང་སྣང་བ་ཆྗེན་པོར་གྱུར་པ་

ཡིན་ན་ནི། དྗེ་ཕིར་ཞིང་རྒྱ་ཆྗེར་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གསལ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྣང་བ་ཆྗེན་

པོ་ཉིད་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་ཐོག་མ་ནས་དམིགས་པ་གསལ་ནའང་བསྒོམ་པར་

བྱ་བར་གསུངས་ན་མི་གསལ་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས་པའི་ཕིར་རོ། །སྣང་བའི་མཚན་མ་ཇི་འད་

བ་ཞིག་བཟུང་བ་ཡང༌། དྗེ་ཉིད་ལས། མར་མྗེའི་འོད་ལས་སམ་མྗེའི་ཕུང་པོའི་འོད་

ལས་སམ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་སྣང་བའི་མཚན་མ་ཟུངས་ཤིག །ཅྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །སྣང་བའི་མཚན་མ་བསྒོམ་པ་འདི་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་དུས་ཁོ་ནར་མ་

ཟད་པས་གཞན་དུ་ཡང་བྱའོ། །

རོད་པ་ནི་ཆགས་པའི་སྒོ་ནས་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་སྗེམས་རྒྱུག་པ་

ཡིན་པས། དྗེ་ལ་ནི་ཡིད་ནང་དུ་སྡུད་པའི་རྒྱུ་ཡིད་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་བྱ་ལ། 

དྗེས་རོད་པ་ཞི་མ་ཐག་སྔར་གི་དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་མཉམ་པར་བཞག་སྟྗེ། སྒོམ་

རིམ་དང་པོ་ལས། གང་གི་ཚེ་སྔོན་རོད་པ་དང་རྗེ་བ་ལ་སོགས་པ་དན་ཞིང་བར་བར་

དུ་སྗེམས་རོད་པར་མཐོང་བ་དྗེའི་ཚེ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་

བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པས་རོད་པ་ཞི་བར་བྱའོ། །དྗེ་ནས་ཡང་དམིགས་པ་དྗེ་

ཉིད་ལ་སྗེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་པ་མྗེད་པར་འཇུག་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་
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དང༌། དབུ་མ་སིང་པོ་ལས་ཀྱང༌། རོད་པ་མི་རག་ལ་སོགས་པ། །ཡིད་ལ་བྱྗེད་པས་ཞི་

བར་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། གཡྗེངས་པ་གཡྗེངས་པའི་མཚན་མ་ལ། །ཉྗེས་དམིགས་བལྟ་

བས་བསྡུ་བར་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། བསབ་བཏུས་ལས་ཀྱང༌། རོད་པར་གྱུར་ན་མི་རག་པ་

ཡིད་ལ་བྱ་བས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། རོད་པ་ཤུགས་དག་

པའམ་རྒྱུན་རིང་བ་བྱུང་ན་རྗེ་ཞིག་ལ་བསྒོམ་པ་གོད་ལ་སྐོ་ཤས་བསྒོམ་པ་གནད་དུ་

འགྲོ་བ་ཡིན་གི། སྗེམས་འཕྲོས་རྗེས་ཀྱིས་བཀུག་ཅིང་འཇོག་པ་མིན་ནོ། །རོད་པ་དྗེ་

ཙམ་དུ་ཤས་མི་ཆྗེ་བ་ལ་ནི་འཕྲོས་པ་དྗེ་བཀུག་ནས་དམིགས་པ་ལ་གདགས་པར་བྱ་

སྟྗེ། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། རོད་པར་གང་ཚེ་གྱུར་པའི་ཡིད། །ཞི་གནས་ཚུལ་

གིས་བཟོག་པར་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། མདོ་ལས། སྗེམས་རབ་ཏུ་འཇོག་གོ །ཞྗེས་

གསུངས་པ་རོད་པའི་གཉྗེན་པོར་ས་སྗེ་ལས་གསུངས་པས་སོ། །སྤི་ཙམ་ནས་

སྗེམས་རོད་ན་དམིགས་པ་ལ་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་དང་སྗེམས་བྱིང་ན་དགའ་བའི་ཡུལ་

ལ་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་གཉིས་གསུངས་ཏྗེ། ཉན་ས་ལས། དྗེ་ལྟར་སྗེམས་ནང་དུ་མངོན་

པར་བསྡུས་པ་ན་དྗེ་ཞུམ་པར་གྱུར་པའམ་ཞུམ་པར་དོགས་པར་མཐོང་བ་དྗེའི་ཚེ་ན། 

རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་མཚན་མ་དང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་རུང་བས་རབ་ཏུ་འཛིན་

པར་བྱྗེད་ཅིང་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་སྗེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པར་བྱྗེད་པ་

ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ན་རབ་ཏུ་འཇོག་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན། རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་དུས་ན་

སྗེམས་རོད་པའམ་རོད་པར་དོགས་པར་མཐོང་བ་དྗེའི་ཚེ་ནའང་། སྗེམས་ནང་དུ་

མངོན་པར་སྡུད་པར་བྱྗེད་ཅིང་ཞི་གནས་ལ་རབ་ཏུ་འཇོག་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །སྗེམས་རོད་པ་ལ་ནི་དང་ཞིང་དགའ་བའི་ཡུལ་ཡིད་ལ་མི་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་
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ཕི་རོལ་ཏུ་གཡྗེང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

བྱིང་རོད་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། སའི་དངོས་གཞི་ལས། བྱིང་བའི་མཚན་

མ་གང་ཞྗེ༌ན། དབང་པོའི་སྒོ་མ་བསྲུངས་པ་དང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོད་མ་ཟིན་པ་དང་ནམ་

གི་ཆ་སྟོད་དང་ནམ་གི་ཆ་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་མི་བརོན་པ་དང་ཤྗེས་

བཞིན་མ་ཡིན་པར་གནས་པ་དང༌། གཏི་མུག་སྤོད་པ་དང་གཉིད་ཆྗེ་བ་དང་ཐབས་མི་

ཤྗེས་པ་དང་ལྗེ་ལོ་དང་ལྡན་པའི་འདུན་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་སྗེམས་དང་དཔྱོད་

པ་དང་ཞི་གནས་ལ་གོམས་པ་དང༌། ཞི་གནས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་མ་བྱས་པའི་ཞི་

གནས་ཀྱི་ཕོགས་གཅིག་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དང་སྗེམས་མུན་པ་ལྟ་བུར་འདུག་པ་དང་

དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པར་མི་དགའ་བའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བྱིང་བའི་མཚན་མ་ནི་

འདིར་བྱིང་བའི་རྒྱུ་ལ་གོ་བར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་ལྗེ་ལོ་དང་ལྡན་པ་ཞྗེས་པ་ནི་བརོན་འགྲུས་

དང་སྗེམས་དང་དཔྱོད་པ་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། རོད་པའི་

མཚན་མ་གང་ཞྗེ་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུ་དབང་པོའི་སྒོ་མ་བསྲུངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་

དང༌། འདོད་ཆགས་ལ་སྤོད་པ་དང་ཉྗེ་བར་མ་ཞི་བའི་ཚུལ་ཅན་དང་སྗེམས་སྐོ་བ་

མྗེད་པ་དང་ཐབས་མི་ཤྗེས་པ་དང༌། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཧ་ཅང་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་ལྡན་

པའི་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། བརོན་པ་ལ་མ་གོམས་པ་དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་

བྱང་བར་མ་བྱས་པའི་དྗེའི་ཕོགས་གཅིག་བསྒོམས་པ་དང༌། ཉྗེ་དུ་ལ་རོག་པ་ལ་

སོགས་པ་རོད་པ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བས་སྗེམས་རྣམ་པར་

གཡྗེངས་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རོད་པའི་མཚན་མ་ནི་རོད་པའི་རྒྱུའོ། །ཧ་ཅང་

རབ་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་དགའ་བའི་ཡུལ་ལ་སྗེམས་བཟུང་དགས་པ་སྟྗེ། དྗེ་དང་ལྡན་པའི་
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འདུན་པ་སོགས་སྔར་བཤད་པ་བཞིའོ། །

དྗེ་ལྟར་ན་སྔར་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ཉམས་ལྗེན་གི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའི་དབང་

པོའི་སྒོ་སོམ་པ་སོགས་བཞི་ནི་བྱིང་རོད་གཉིས་ཀ་འགོག་པ་ལ་གལ་ཆྗེ་ཞིང༌། 

གཞན་ཡང་རྒྱུ་དྗེ་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་དྗེ་དག་འགོག་པ་ལ་བརོན་པར་བྱས་ན་

བྱིང་རོད་གཅོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཆྗེ་བར་གསལ་ལོ། །དྗེས་ན་བྱིང་རོད་ཆ་ཕྲ་མོ་

ཡང་ཤྗེས་བཞིན་གིས་རིག་པར་བྱ་ལ་དྗེ་གཉིས་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་དང་དུ་མི་བང་

བར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགག་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་མ་བྱས་ན་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱྗེད་པ་

ཞྗེས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྐོན་ཡིན་པར་དབུས་མཐའ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེས་ན་རོད་པ་དང་རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་སོགས་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཐོག་མའི་དུས་སུ་

བཅད་ཀྱང་མི་ཆོད་པས་གཅད་པར་མི་བྱའོ་སམ་ནས་ཡལ་བར་འདོར་བ་དང༌། དྗེ་

རྣམས་ཤུགས་དག་པ་དང་ཧ་ཅང་རྒྱུན་རིང་བའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་མྗེད་ན། ཤུགས་ཞན་པ་

དང་རྒྱུན་ཐུང་ངྗེ་བས་ནི་ལས་མི་གསོག་པས་བཅད་མི་དགོས་སོ་སམ་ནས། དྗེ་དག་

སོང་བའི་ཕིར་དུ་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱྗེད་པ་དྗེ་དག་གིས་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྣམ་དག་

བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་མི་ཤྗེས་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བཅོས་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དོན་དུ་

གཉྗེར་བ་རྣམས་བསླུ་བ་ཡིན་ཏྗེ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལུགས་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །

དྗེ་ལྟར་བྱིང་རོད་འགོག་པ་ལ་ཡང་། ཕལ་ཆྗེ་བ་ལ་ཐོག་མར་རོད་པ་དང་རྣམ་

པར་གཡྗེང་བས་བར་དུ་གཅོད་པས། དྗེ་གཅོད་པ་ལ་འབད་དགོས་ལ། དྗེ་ལྟར་འབད་

པས་རོད་པ་དང་གཡྗེང་བ་རགས་པ་ཞིག་ལོག་པ་ན་གནས་ཆ་ཅུང་ཟད་རྗེད་པར་
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འགྱུར་ཞིང་། དྗེའི་ཚེ་ནི་བྱིང་བའི་ཟོན་བྱ་བ་ལ་འབད་དོ། །རིག་པ་ལ་ཤུགས་བཏོན་

ནས་བྱིང་ཟོན་བྱས་པ་ན། སར་ཡང་རོད་པ་སྔར་ལས་ཕྲ་བ་ཞིག་གིས་གནས་པ་ལ་

བར་དུ་གཅོད་པར་འགྱུར་བས། དྗེ་གཅོད་པ་ལ་འབད་ཅིང་དྗེ་ལོག་པ་ན་གནས་ཆ་ཆྗེ་

རུ་འགྲོ་ལ། དྗེའི་ཚེ་ཡང་བྱིང་བ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བས་བྱིང་བ་གཅོད་པ་ལ་འབད་

དོ། །མདོར་ན་འཕྲོ་རོད་ལས་སྗེམས་བན་ཏྗེ་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་གདགས་ལ་

གནས་ཆ་བཙལ། གནས་ཆ་ནམ་བྱུང་རྗེས་ཀྱིས་བྱིང་ཟོན་ཆྗེན་པོ་བྱས་ཏྗེ་གསལ་

བའི་ངར་གདོན། དྗེ་གཉིས་རྗེ་མོས་སུ་བྱས་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐོན་མྗེད་བསྒྲུབ་པར་

བྱ་ཡི། འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ངར་དང་ལྡན་པའི་གསལ་ཆ་མྗེད་པའི་དྭངས་པ་ཙམ་གིས་

གནས་ཆ་ལ་རྗེ་བར་མི་བྱའོ། །

གཉིས་པ་བྱིང་རོད་དང་བལ་བའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

བྱིང་རོད་ཕྲ་མོ་ཡང་བཅད་དྗེ་བསྒོམས་པས། ཡང་ན་བྱིང་བ་དང་ཡང་ན་རོད་པར་

འགྱུར་བའི་མི་མཉམ་པ་མྗེད་པར་སྗེམས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ། 

འདུ་བྱྗེད་པའམ་རོལ་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྐོན་ཡིན་པས་དྗེའི་གཉྗེན་པོར་བཏང་

སོམས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། གང་གི་ཚེ་བྱིང་བ་

དང་རོད་པ་མྗེད་པར་གྱུར་ཏྗེ་དམིགས་པ་དྗེ་ལ་སྗེམས་རྣལ་དུ་འདུག་པར་མཐོང་བ་

དྗེའི་ཚེ། རོལ་བ་གོད་ལ་བཏང་སོམས་སུ་བྱ་ཞིང་དྗེའི་ཚེ་ཇི་སིད་འདོད་ཀྱི་བར་དུ་

འདུག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་སོ། །འོ་ན་འདུ་བྱྗེད་པའམ་རོལ་བ་བྱས་པས་སྐོན་དུ་འགྱུར་

ལུགས་དྗེ་ཇི་འད་ཡིན་ཞྗེ་ན། འདི་ནི་སྗེམས་རོད་ན་ནང་དུ་འགུགས་པ་དང་བྱིང་ན་

གཟྗེངས་བསྟོད་དྗེ་བསྒོམས་པས་ཐུན་འཚམས་པ་རྗེ་ལ་བྱིང་རོད་མི་འབྱུང་བའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གདྗེང་ཐོབ་པའི་དུས་སུ་ཐོག་མའི་དུས་བཞིན་དུ་བྱིང་ཟོན་དང་རོད་པའི་ཟོན་ཆྗེན་པོ་

བྱས་ཤིང་སྐོང་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་སྒོམ་རིམ་ཕི་མ་གཉིས་ལས། གལ་ཏྗེ་

སྗེམས་མཉམ་པར་ཞུགས་པ་ལ་རོལ་བ་བྱས་ན་དྗེའི་ཚེ་སྗེམས་རྣམ་པར་གཡྗེང་

བར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཡྗེང་བར་འགྱུར་བས་དྗེའི་ཚེ་གོད་ཤྗེས་

དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་རོལ་བ་གོད་པ་ཡིན་གི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ངར་གཏོང་བ་མིན་

ནོ། །དྗེས་ན་བཏང་སོམས་བསྒོམ་པ་འདི་བྱིང་རོད་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་

བྱྗེད་པ་མིན་གི་བྱིང་རོད་ཀྱི་དབལ་ཆོགས་པ་ནས་ཡིན་ཏྗེ། བྱིང་རོད་ཀྱི་དབལ་མ་

ཆོགས་པའི་དུས་སུ་བཏང་སོམས་ཉིད་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་བཏང་སོམས་དྗེ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་སམ་ན། སྤིར་བཏང་སོམས་ལ་ཚོར་བ་

བཏང་སོམས་དང་ཚད་མྗེད་བཞིའི་ཡ་གལ་གི་བཏང་སོམས་དང་འདུ་བྱྗེད་ཀྱི་བཏང་

སོམས་གསུམ་གསུངས་པ་ལས། འདི་ནི་འདུ་བྱྗེད་བཏང་སོམས་ཡིན་ལ། དྗེའི་ངོ་བོ་

ནི་ཉན་ས་ལས། དྗེ་ལ་བཏང་སོམས་གང་ཞྗེ་ན། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཕོགས་

ཀྱི་དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མྗེད་པའི་སྗེམས་མཉམ་པ་ཉིད་

དང་རྣལ་དུ་འབབ་པ་དང་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་དང་སྗེམས་ཉམས་བདྗེ་བ་དང་

སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་རྗེས་སུ་རོལ་བ་མྗེད་པའི་བྱ་བས་གཏོད་པ་གང་ཡིན་

པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །དྗེ་འད་བའི་བཏང་སོམས་ཐོབ་པའི་ཚེ་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ན་བྱིང་རོད་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བཏང་སོམས་དྗེ་མངོན་དུ་

བྱས་ལ་རོལ་བ་མི་དག་པར་གཞག་པར་བྱའོ། །འདིའི་དམིགས་པའི་མཚན་མ་ནི། དྗེ་

ཉིད་ལས། དྗེ་ལ་བཏང་སོམས་ཀྱི་མཚན་མ་གང་ཞྗེ་ན། དམིགས་པ་གང་གིས་སྗེམས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བཏང་སོམས་སུ་བྱྗེད་པ་དང་དམིགས་པ་དྗེ་ཉིད་ལ་བརོན་འགྲུས་ཧ་ཅང་ལྷག་པར་

རོམ་པར་མི་བྱྗེད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཏང་སོམས་

བསྒོམ་པའི་དུས་ཀྱང༌། དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེ་ལ་བཏང་སོམས་ཀྱི་དུས་གང་ཞྗེ་ན། ཞི་

གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཕོགས་ལ་སྗེམས་བྱིང་བ་དང་རོད་པ་མྗེད་པའི་ཚེ་སྟྗེ། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དྗེ་ལྟར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐོན་མྗེད་བསྐྗེད་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་དྗེ་རྣམས་ནི་དབུས་

དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་ལས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཏྗེ། 

ཇི་སྐད་དུ། དྗེར་གནས་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད། །དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་པར་

འགྱུར། །ཉྗེས་པ་ལྔ་སོང་འདུ་བྱྗེད་བརྒྱད། །བསྟྗེན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་འོ། །ལྗེ་ལོ་

དང་ནི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརྗེད་དང་བྱིང་དང་རོད་པ་དང༌། །འདུ་མི་བྱྗེད་དང་

འདུ་བྱྗེད་དྗེ། །འདི་དག་ཉྗེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །གནས་དང་དྗེ་ལ་གནས་པ་དང༌། །རྒྱུ་

དང་འབས་བུ་ཉིད་དུ་འོ། །དམིགས་པ་བརྗེད་པར་མ་གྱུར་དང༌། །བྱིང་དང་རོད་པ་

རོགས་པ་དང༌། །དྗེ་སོང་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་དང༌། །ཞི་ཚེ་རྣལ་དུ་འཇུག་པ་འོ། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་དྗེར་གནས་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་བསལ་བའི་དོན་དུ་བརོན་

འགྲུས་རོམ་པ་དྗེར་གནས་པ་སྟྗེ། དྗེ་ལ་སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

སྐྗེའོ། །དྗེ་ཡང་མངོན་ཤྗེས་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་རྫུ་

འཕྲུལ་གི་རྐང་པའམ་གནས་ཡིན་པས་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་པར་བྱྗེད་

པའོ། །དྗེ་འད་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ཇི་ལྟར་བྱས་པས་བསྐྗེད་ན། ཉྗེས་པ་ལྔ་སོང་བའི་

ཕིར་དུ་འདུ་བྱྗེད་པའི་འདུ་བྱྗེད་བརྒྱད་བསྟྗེན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྗེའོ། །ཉྗེས་པ་ལྔ་ནི། 
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྦྱོར་བའི་ཚེ་ན་ལྗེ་ལོ་ཉྗེས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་མི་སྦྱོར་བའི་ཕིར་རོ། །ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ལ་བརོན་པའི་ཚེ་ན་གདམས་པ་བརྗེད་པ་ཉྗེས་པ་སྟྗེ། དམིགས་པ་བརྗེད་ན་

སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །མཉམ་པར་བཞག་

པ་ལ་བྱིང་རོད་ཉྗེས་པ་སྟྗེ། དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བ་མྗེད་པར་བྱྗེད་

པའི་ཕིར་རོ། །བྱིང་རོད་བྱུང་བའི་ཚེ་མི་རོལ་བ་ཉྗེས་པ་སྟྗེ། དྗེས་དྗེ་གཉིས་ཞི་བར་མི་

བྱྗེད་པས་སོ། །བྱིང་རོད་དང་བལ་བའི་ཚེ་འདུ་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་པ་ཉྗེས་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

བྱིང་རོད་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ན་ལྔ་ཡིན་ལ་སོ་སོར་ཕྗེ་ནས་ཉྗེས་པ་དྲུག་ཏུ་ཡང་

སྒོམ་རིམ་རྣམས་ནས་གསུངས་སོ། །དྗེ་དག་གི་གཉྗེན་པོ་སོང་བའི་འདུ་བྱྗེད་བརྒྱད་

ལས་ལྗེ་ལོའི་གཉྗེན་པོར་བཞི་སྟྗེ། དད་པ་དང་འདུན་པ་དང་རོལ་བ་དང་ཤིན་སྦྱངས་

སོ། །དྗེ་ནས་བརྗེད་ངས་དང་བྱིང་རོད་དང་འདུ་མི་བྱྗེད་པ་དང་འདུ་བྱྗེད་པའི་གཉྗེན་

པོར་ནི་རིམ་པ་ལྟར་དན་པ་དང་བྱིང་རོད་རོགས་པའི་ཤྗེས་བཞིན་དང་འདུ་བྱྗེད་པའི་

སྗེམས་པ་དང་རྣལ་དུ་འཇོག་པའི་བཏང་སོམས་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་ནི་སྔར་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །འདི་དག་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པའི་གདམས་པ་མཆོག་ཡིན་པས། 

སོབ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་སྒོམ་རིམ་གསུམ་དང་གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གི་

མཁས་པ་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་དུ་མར་བཤད་ཅིང༌། 

ལམ་སྒོན་གི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པས། ལམ་

རིམ་པའི་བ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རགས་རིམ་རྗེ་བཤད་སྣང་ནའང་བསམ་

གཏན་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་མི་ཤྗེས་པར་སྣང་བས་རྒྱས་

པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ནོ། །
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འདི་ནི་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་གིས་བྱིང་

རོད་དང་བལ་བར་བྱས་ཏྗེ་སྐོང་བའི་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་

པས། མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐྗེག་པའི་སྒོས་ཆོས་ཡིན་གི་སྔགས་ལ་མི་དགོས་སོ་སམ་དུ་

གཟུང་བར་མི་བྱ་སྟྗེ། རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མྗེད་པའི་རྒྱུད་སྗེར་ཡང་གསུངས་པས་ཐུན་

མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་སྐད་དུ་ཡང༌། དཔལ་སམྦུ་ཊིའི་བརག་པ་དང་པོའི་རབ་

བྱྗེད་གཉིས་པ་ལས། འདུན་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སོང་བའི་འདུ་བྱྗེད་དང་ལྡན་པའི་རྫུ་

འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་དབྗེན་པ་ལ་གནས་པ། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ལ་གནས་པ་

འགོག་པ་ལ་གནས་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྟྗེ། འདུན་པ་

དྗེས་ཤིན་ཏུ་ཞུམ་པ་དང་གཟྗེངས་མཐོ་བ་མ་ཡིན་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། ཞྗེས་བརོན་

འགྲུས་དང་དཔྱོད་པ་དང་སྗེམས་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསུམ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་

སོ། །སྔར་བཤད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས་སུ་རུང་བ་དྗེ་ཉིད་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའི་

ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པའི་གཞིར་གྱུར་པས་རྐང་པ་དང་འད་བས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་ཡིན་

ལ། དྗེ་འགྲུབ་པ་ལ་སྒོ་བཞི་སྟྗེ་འདུན་པ་དག་པོས་ཐོབ་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་རྒྱུན་

རིང་པོས་ཐོབ་པ་དང་། དམིགས་པ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ལ་

འདུན་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནས་བརོན་འགྲུས་དང་དཔྱོད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཞྗེས་ཟྗེར་

ལ། སྔོན་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ས་བོན་སྗེམས་ལ་ཡོད་པ་ལ་བརྗེན་ནས་སྗེམས་རྗེ་

གཅིག་པ་ཐོབ་པ་ལ་སྗེམས་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཞྗེས་བྱ་བར་དབུས་མཐའི་འགྲྗེལ་

བཤད་སོགས་ལས་བཤད་དོ། །ཤིན་ཏུ་ཞུམ་པ་ནི་གོད་དགས་པ་ཡིན་ལ། ཤིན་ཏུ་

གཟྗེངས་མཐོ་བ་ཞྗེས་སྦྱར་བ་ནི་བསྒིམས་དགས་པ་སྟྗེ་དྗེ་གཉིས་དང་བལ་བར་
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བསྐང་དགོས་པའི་དོན་ནོ།།

དེ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་གནས་སྐེ་བའི་རིམ་པ།

གཉིས་པ་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་སྗེམས་གནས་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། སྗེམས་

གནས་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་དངོས། དྗེ་སྟོབས་དྲུག་གིས་འགྲུབ་ལུགས། དྗེ་ལ་ཡིད་ལ་

བྱྗེད་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་སྗེམས་དགུ་ལས། དྗེ་དང་དྗེ་ལ་སྗེམས་འཇོག་པ་ནི། ཕི་རོལ་གི་

དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྗེམས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་ཏྗེ་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་

གཏོད་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། དམིགས་པ་ལ་ནི་སྗེམས་གཏད་

ནས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ་ནི། དང་པོར་གཏད་པའི་སྗེམས་དྗེ་ཉིད་

གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་བར་དམིགས་པ་དྗེ་ལ་རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ་སྟྗེ། དྗེའི་རྒྱུན་རྣམ་པར་

གཡྗེང་མི་བྱ། །ཞྗེས་སོ། །བན་ཏྗེ་འཇོག་པ་ནི། བརྗེད་ངས་ཀྱིས་ཡྗེངས་ཏྗེ་ཕི་རོལ་དུ་

གཡྗེངས་ན་དྗེ་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་སར་ཡང་དམིགས་པ་དྗེ་ཉིད་ལ་འདོགས་པ་སྟྗེ། 

རྣམ་གཡྗེང་མྱུར་དུ་རོགས་བྱས་ནས། །དྗེ་ལ་སར་ནི་བན་པར་བྱ། །ཞྗེས་སོ། །ཉྗེ་བར་

འཇོག་པ་ནི། སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། སྗེམས་སྔ་མ་གཡྗེང་བ་ཤྗེས་ནས་སོང་བ་དང་

སྗེམས་འདི་རྣམ་གཡྗེང་སངས་ནས་དམིགས་པ་དྗེ་ཉིད་ལ་འབད་པས་འཇོག་པ་ལ་

བཤད་ལ། ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ལས། སྗེམས་རང་བཞིན་གིས་རྒྱ་ཆྗེ་བ་ལས་ཡང་

དང་ཡང་དུ་བསྡུས་ཏྗེ་ཕྲ་བར་བྱས་ནས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཇོག་པ་ལ་བཤད་དྗེ། བོ་

ལྡན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡང༌། །སྗེམས་ནི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་

མཐུན་ནོ། །ཉན་ས་ལས། དང་པོར་དན་པ་ཉྗེ་བར་བཞག་སྟྗེ་སྗེམས་ཕི་རོལ་ཏུ་མི་
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གཡོ་བ་ལ་བཤད་དྗེ། དན་པའི་སྟོབས་བསྐྗེད་ནས་བརྗེད་ངས་ཀྱིས་ཕི་རོལ་ཏུ་

གཡྗེང་བར་མི་བྱྗེད་པའོ། །དུལ་བར་བྱྗེད་པ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་བསམས་

ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་དགའ་བར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། དྗེ་ནས་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་ཕིར། །ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་ལ་སྗེམས་འདུལ་ལོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ཉན་ས་ལས་ནི། གཟུགས་

སོགས་ཡུལ་ལྔ་དང་དུག་གསུམ་དང་སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་ཀྱི་མཚན་མ་གང་རུང་

གིས་སྗེམས་གཡྗེངས་ན་དང་པོ་ནས་དྗེ་དག་ལ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་བཟུང་ནས་མཚན་

མ་བཅུ་པོ་དྗེ་དག་གིས་སྗེམས་འཕྲོར་མི་སྟྗེར་བ་ལ་བཤད་དོ། །ཞི་བར་བྱྗེད་པ་ནི། 

རྣམ་གཡྗེང་ལ་སྐོན་དུ་བལྟས་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་མི་དགའ་བ་ཞི་བར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། 

རྣམ་གཡྗེང་ཉྗེས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། །དྗེ་ལ་མི་དགའ་ཞི་བར་བྱ། །ཞྗེས་སོ། །ཉན་ས་

ལས་ནི། འདོད་པའི་རྣམ་རོག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་རོག་དང་འདོད་པ་ལ་འདུན་པའི་

སྒིབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉྗེ་བའི་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་སྗེམས་འཁྲུགས་ན། དང་པོ་ནས་དྗེ་

ལ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་བཟུང་ནས་རྣམ་རོག་དང་ཉྗེ་ཉོན་དྗེ་དག་ལ་སྗེམས་འཕྲོར་མི་

སྟྗེར་བ་ལ་བཤད་དོ།།

རྣམ་པར་ཞི་བར་བྱྗེད་པ་ནི། ཆགས་སྗེམས་དང་ཡིད་མི་བདྗེ་དང་རྨུགས་པ་

དང་གཉིད་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་རྣམས་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། ཆགས་སྗེམས་

ཡིད་མི་བདྗེ་ལ་སོགས། །ལངས་པ་དྗེ་བཞིན་ཞི་བར་བྱ། །ཞྗེས་སོ། །ཉན་ས་ལས་ནི། 

བརྗེད་ངས་སྐྗེས་ནས་སྔར་བཤད་པའི་རྣམ་རོག་དང་ཉྗེ་ཉོན་བྱུང་ན་བྱུང་ངོ་ཅོག་དང་

དུ་མི་ལྗེན་པར་སོང་བ་ལ་བཤད་དོ། །རྗེ་གཅིག་ཏུ་བྱྗེད་པ་ནི། འབད་མྗེད་དུ་འཇུག་

པའི་ཕིར་དུ་འབད་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། དྗེ་ནས་སོམ་བརོན་ཅན་གིས་ནི། །སྗེམས་ལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་བཅས། །རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བ་འཐོབ། །ཅྗེས་སོ། །དྗེ་ཡང་

ཉན་ས་ལས། མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་པ་དང་བཅས་པས་བར་དུ་ཆད་པ་མྗེད་པ་དང༌། 

རྒྱུན་ཆགས་པར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱུན་ལ་འཇོག་པར་བྱྗེད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་གཅིག་

ཏུ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱ་ཞིང༌། སྗེམས་བརྒྱད་པའི་

མིང་འདོགས་ཀྱང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། མིང་གིས་དོན་གོ་ས་

བར་སྣང་ངོ་། །མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི། སྗེམས་མཉམ་པར་གྱུར་པ་ན་བཏང་སོམས་

སུ་བྱྗེད་པ་ལ་སྒོམ་རིམ་ནས་གསུངས་ལ། རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བྱྗེད་པ་གོམས་པས་ལྷུན་

གྲུབ་ཏུ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་ཅིང་རང་དབང་ཐོབ་པ་ལ་ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ལས་

གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། དྗེ་གོམས་པ་ལས་འདུ་མི་བྱྗེད། །ཅྗེས་སོ། །ཉན་སར་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་བྱྗེད་པ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་། དྗེའི་དོན་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། ཀུན་ཏུ་

བསྟྗེན་ཅིང་གོམས་པར་བྱས་ལན་མང་དུ་བྱས་པའི་རྒྱུས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་

པ་དང་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ལམ་ཐོབ་ཅིང༌། མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་པ་མྗེད་པ་

དང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་དྗེའི་སྗེམས་རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་མྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གི་རྒྱུན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་བྱྗེད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །སྗེམས་དགུའི་མིང་འདོགས་དྗེ་དག་ནི། སྒོམ་

རིམ་དང་པོ་ལས། ཞི་གནས་ཀྱི་ལམ་འདི་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་

སོགས་པ་ལས་བཤད་དྗེ། ཞྗེས་སོགས་དངས་པ་ལྟར་བྱས་པའོ།།

དྗེ་སྟོབས་དྲུག་གིས་འགྲུབ་ལུགས་ནི། སྟོབས་ནི་དྲུག་སྟྗེ། ཐོས་པའི་སྟོབས་དང་

བསམ་པའི་སྟོབས་དང་དན་པའི་སྟོབས་དང་ཤྗེས་བཞིན་གི་སྟོབས་དང་བརོན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས་དང་ཡོངས་སུ་འདིས་པའི་སྟོབས་སོ། །དྗེ་དག་གིས་སྗེམས་གང་

འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། ཐོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ནི་འཇོག་པའི་སྗེམས་འགྲུབ་སྟྗེ། སྗེམས་

དམིགས་པ་ལ་འཇོག་པའི་གདམས་ངག་གཞན་ལ་ཐོས་པ་ཙམ་གི་རྗེས་སུ་འབངས་

ནས་དང་པོར་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། རང་གིས་ཡང་ཡང་བསམས་

ནས་གོམས་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །བསམ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ནི་རྒྱུན་དུ་འཇོག་པའི་

སྗེམས་འགྲུབ་སྟྗེ། དང་པོར་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་པ་དྗེའི་རྒྱུན་ཡང་ཡང་བསམས་

ནས་བསྐངས་པ་ལས། རྒྱུན་ཅུང་ཟད་འཐུད་པར་ནུས་པ་ཐོག་མར་ཐོབ་པའི་ཕིར་

རོ། །དན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ནི་བན་ཏྗེ་འཇོག་པའི་སྗེམས་དང་ཉྗེ་བར་འཇོག་པའི་

སྗེམས་གཉིས་འགྲུབ་སྟྗེ། དམིགས་པ་ལས་ཡྗེངས་ནས་གཡྗེངས་པ་ན་སྔར་གི་

དམིགས་པ་དན་ནས་ནང་དུ་སྡུད་པ་དང༌། དང་པོ་ནས་དན་པའི་ཤུགས་བསྐྗེད་དྗེ་

དམིགས་པ་ལས་གཡྗེང་བར་མི་བྱྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཤྗེས་བཞིན་གི་སྟོབས་ཀྱིས་ནི་

དུལ་བར་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་དང་ཞི་བར་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་གཉིས་འགྲུབ་སྟྗེ། རྣམ་རོག་

དང་ཉྗེ་ཉོན་གི་མཚན་མ་ལ་འཕྲོ་བའི་ཉྗེས་དམིགས་ཤྗེས་བཞིན་གིས་རིག་ནས་ཉྗེས་

དམིགས་སུ་བལྟས་པས་དྗེ་གཉིས་ལ་འཕྲོར་མི་སྟྗེར་བའི་ཕིར་རོ། །བརོན་འགྲུས་ཀྱི་

སྟོབས་ཀྱིས་ནི་རྣམ་པར་ཞི་བར་བྱྗེད་པ་དང་རྗེ་གཅིག་ཏུ་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་གཉིས་

འགྲུབ་སྟྗེ། རྣམ་རོག་དང་ཉྗེ་ཉོན་བྱུང་བ་ཕྲ་མོ་ཡང་རོལ་བས་སོང་བས་དང་དུ་མི་ལྗེན་

ཅིང༌། དྗེ་ལྟར་བྱས་པས་བྱིང་རོད་ལ་སོགས་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བར་བཅད་པར་

མི་ནུས་པར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་སྐྗེ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །འདིས་པའི་

སྟོབས་ཀྱིས་ནི་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་སྗེམས་འགྲུབ་སྟྗེ། སྔ་མ་རྣམས་ལ་གོམས་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཆྗེས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་འབད་མྗེད་དུ་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐྗེ་བའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་དག་ནི་ཉན་སའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་པས། དྗེ་ལས་གཞན་དུ་

འཆད་པ་སྣང་ཡང་ཡིད་བརན་པར་མི་བྱའོ། །

དྗེ་ལ་སྗེམས་དགུ་པ་ཐོབ་ན་ནི་དཔྗེར་ན་གཞུང་ལ་སོགས་པ་འདོན་པ་ལ་ཆྗེས་

ཤིན་ཏུ་གོམས་ན་དང་པོར་འདོན་པའི་ཀུན་སོང་བྱུང་ནས་བཏོན་ན་བར་སྐབས་སུ་

སྗེམས་གཞན་དུ་གཡྗེངས་ཀྱང༌། ཁ་ཏོན་དྗེ་ཉིད་མི་འཆད་པར་རོལ་མྗེད་དུ་འོང་བ་

ལྟར། དང་པོར་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པའི་དན་པས་ལན་ཅིག་མཉམ་པར་

བཞག་ན་དྗེ་ནས་དན་ཤྗེས་ན་རྗེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྟྗེན་པ་མ་བྱུང་ཡང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་

འཕྲོ་མི་འཆད་པར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་རྒྱུན་རིང་པོར་འཇུག་ཐུབ་པ་ཞིག་འབྱུང་

ངོ་། །དན་ཤྗེས་རྒྱུན་ལྡན་ན་རྗེ་བསྟྗེན་པའི་རོལ་བ་མི་དགོས་པས་མངོན་པར་འདུ་

བྱྗེད་པའམ་འབད་རོལ་མྗེད་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་སྐྗེ་བ་ལ་སྔོན་དུ་དན་པ་དང་

ཤྗེས་བཞིན་རོལ་བས་ན་རྗེ་བསྟྗེན་ན། བྱིང་རོད་སོགས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་

བར་གཅོད་མི་ནུས་པར་ཐུན་རིང་པོ་འཁྱོངས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཞིག་སྐྗེ་དགོས་ལ། 

དྗེ་ཡང་སྗེམས་བརྒྱད་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་དང་དགུ་པ་གཉིས་བྱིང་རོད་ལ་སོགས་པའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་བར་གཅོད་མི་ནུས་པར་འད་ཡང༌། འདི་ལ་

དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་བར་མ་ཆད་དུ་བསྟྗེན་དགོས་པས་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་

པའམ་འབད་རོལ་དང་བཅས་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་སྐྗེ་བ་ལ་བྱིང་རོད་སོགས་

ཕྲ་མོ་ཡང་སྐྗེས་ཙམ་ནས་དང་དུ་མི་ལྗེན་པར་འགོག་པ་ཞིག་དགོས་པས་སྗེམས་

བདུན་པ་དགོས་སོ། །དྗེ་སྐྗེ་བ་ལ་རྣམ་རོག་དང་ཉྗེ་ཉོན་གིས་གཡྗེང་བ་ལ་ཉྗེས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དམིགས་སུ་ཤྗེས་ནས་དྗེ་དག་ལ་མི་འཕྲོ་བར་བྱ་ར་བྱྗེད་པའི་ཤྗེས་བཞིན་སྟོབས་

ལྡན་དགོས་པས་སྗེམས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་ནི་ཤྗེས་བཞིན་

སྟོབས་སུ་གྱུར་པས་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་འད་བ་དྗེ་སྐྗེ་བ་ལ་ཡང་དམིགས་པ་

ལ་ཡྗེངས་ནའང་མྱུར་དུ་དམིགས་པ་དན་པ་དང་དང་པོ་ནས་དམིགས་པ་ལས་གཡྗེང་

བར་མི་བྱྗེད་པའི་དན་པ་དགོས་པས་སྗེམས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་

གཉིས་ནི་དན་པ་དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་སྐྗེ་བ་ལ་ཡང་ཐོག་

མར་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་འདོགས་པ་དང༌། བཏགས་པ་དྗེའི་རྒྱུན་མི་གཡྗེང་བ་

དགོས་པས་སྗེམས་དང་པོ་གཉིས་སྔོན་དུ་སྐྗེ་བ་ཡིན་ནོ། །

དྗེ་ལྟར་ན་མདོར་བསྡུ་ན་དང་པོར་གདམས་ངག་ཐོས་པའི་རྗེས་སུ་འབངས་ལ་

སྗེམས་མཉམ་པར་འཇོག་ཚུལ་ལྗེགས་པར་བྱ། དྗེ་ནས་དྗེ་ལྟར་བཞག་པ་དྗེ་ཡང་

ཡང་བསམས་ལ་རྒྱུན་ཅུང་ཟད་འཐུད་ཐུབ་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱུན་བསྐང༌། དྗེ་ནས་དན་པ་

ཉམས་ནས་གཡྗེངས་ན་མྱུར་དུ་བསྡུ་ལ་དམིགས་པ་བརྗེད་པ་མྱུར་དུ་དན་པ་དང༌། དྗེ་

ནས་ཀྱང་དན་པ་ཤུགས་ཅན་བསྐྗེད་ལ་དང་པོ་ནས་དམིགས་པ་ལས་མི་ཡྗེངས་པའི་

དན་པའི་སྟོབས་བསྐྗེད། དན་པ་སྟོབས་ཅན་གྲུབ་པ་དང་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་

གཡྗེང་བའི་བྱིང་རོད་སོགས་ཀྱི་སྐོན་མཐོང་བའི་སྒོ་ནས་བྱ་ར་བྱྗེད་པའི་ཤྗེས་བཞིན་

དག་པོ་བསྐྗེད། དྗེ་ནས་བརྗེད་ངས་ཕྲ་མོས་གཡྗེངས་ནའང་དྗེ་མ་ཐག་རིག་ནས་རྒྱུན་

གཅོད་པ་དང་བཅད་ནས་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་བར་མ་བཅད་པའི་རྒྱུན་ཇྗེ་རིང་དུ་

གཏོང་བའི་རོལ་བའི་སྟོབས་བསྐྗེད། དྗེ་སྐྗེས་པ་ན་འབད་ནས་བསྒོམས་པས་གོམས་

པ་ཀོང་དུ་གྱུར་ནས་འབད་རོལ་མྗེད་པར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་འགྲོ་བའི་སྗེམས་དགུ་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་སྗེམས་དགུ་པ་མ་ཐོབ་པའི་གོང་ཡན་ཆད་དུ་རྣལ་འབྱོར་

པས་སྗེམས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་འཇོག་པའི་རོལ་བ་ཕར་བྱ་དགོས་ལ་སྗེམས་དགུ་པ་

ཐོབ་ནས་ཆྗེད་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་རོལ་བ་མ་བྱས་ཀྱང་སྗེམས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

དུ་ཧིལ་ཧིལ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་དགུ་པ་འདི་ཐོབ་ཀྱང་ཤིན་

སྦྱངས་མ་ཐོབ་ན་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་ད་དུང་ཞི་གནས་ཐོབ་པར་ཡང་མི་འཇོག་ན་

ལྷག་མཐོང་ཐོབ་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། འོན་ཀྱང་འདི་འདའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བདྗེ་གསལ་མི་རོག་

པས་བརྒྱན་པ་ཞིག་རྗེད་ན་མཉམ་གཞག་དང་རྗེས་ཐོབ་འདྗེས་པའི་རྣམ་པར་མི་རོག་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེས་པར་འདོད་ཅིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི༌ས་ནས་བཤད་པའི་

སྗེམས་དགུ་པ་འདི་ལ་རྣལ་འབྱོར་བ་མྗེད་ཀྱི་རོགས་རིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བྱུང་

བར་འདོད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་སྣང་སྟྗེ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

དྗེ་ལ་ཡིད་བྱྗེད་བཞི་ཡོད་པའི་ཚུལ་ནི། ཉན་ས་ལས། དྗེ་ལ་སྗེམས་གནས་པ་

དགུ་པོ་དྗེ་དག་ལ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་བཞི་ཡོད་པར་རིག་པར་བྱ་སྟྗེ། བསྒིམས་ཏྗེ་འཇུག་

པ་དང་བར་དུ་འཆད་ཅིང་འཇུག་པ་དང་སྐབས་སུ་འཆད་པ་མྗེད་པར་འཇུག་པ་དང་

ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པའོ། །དྗེ་ལ་འཇོག་པར་བྱྗེད་པ་དང་ཡང་དག་པར་འཇོག་

པར་བྱྗེད་པ་ལ་ནི་བསྒིམས་ཏྗེ་འཇུག་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཡོད་དོ། །བསྡུས་ཏྗེ་འཇོག་

པར་བྱྗེད་པ་དང་ཉྗེ་བར་འཇོག་པར་བྱྗེད་པ་དང་དུལ་བར་བྱྗེད་པ་དང་ཞི་བར་བྱྗེད་པ་

དང་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་བྱྗེད་པ་ལ་ནི་སྐབས་སུ་འཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་

ཡོད་དོ། །རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བྱྗེད་པ་ལ་ནི་སྐབས་སུ་འཆད་པ་མྗེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་

ལ་བྱྗེད་པ་ཡོད་དོ། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་བྱྗེད་པ་ལ་ནི་རོལ་བ་མྗེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་
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ལ་བྱྗེད་པ་ཡོད་དོ། །ཞྗེས་སྗེམས་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་དུས་སུ་ནི་འབད་པས་བསྒིམ་

དགོས་པས་བསྒིམས་ཏྗེ་འཇུག་པ་དང༌། དྗེ་ནས་སྗེམས་ལྔའི་སྐབས་སུ་ནི་བྱིང་རོད་

ཀྱིས་བར་དུ་བཅད་ནས་ཐུན་རིང་པོ་སྐོང་མི་ནུས་པས་སྐབས་སུ་འཆད་ཅིང་འཇུག་

པ་དང༌། དྗེ་ནས་སྗེམས་བརྒྱད་པ་ལ་ནི་བྱིང་རོད་ཀྱིས་བར་གཅོད་མི་ནུས་པར་ཐུན་

རིང་པོ་སྐོང་ཐུབ་པས་སྐབས་སུ་འཆད་པ་མྗེད་པར་འཇུག་པ་དང༌། དྗེ་ནས་སྗེམས་

དགུ་པ་ལ་ནི་བར་ཡང་མི་འཆད་ཅིང་རོལ་བ་ཡང་རྒྱུན་པར་བསྟྗེན་མི་དགོས་པས་

རོལ་བ་མྗེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱྗེད་འཇོག་གོ །འོ་ན་སྗེམས་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་

སྐབས་སུ་འཆད་ཅིང་འཇུག་པ་ཡོད་ལ། སྗེམས་བར་པ་ལྔའི་སྐབས་སུ་ཡང་བསྒིམ་

དགོས་པ་ཡོད་པ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ལ་འཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱྗེད་ཡོད་པར་མི་

འཆད་པ་དང༌། བར་པ་ལྔ་ལ་བསྒིམས་ཏྗེ་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱྗེད་ཡོད་པར་མི་འཆད་པ་

ཅི་ཞྗེ་ན། སྗེམས་དང་པོ་གཉིས་ལ་ནི་སྗེམས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་འགྲོ་བ་དང་དྗེར་མི་

འགྲོ་བ་གཉིས་ཕི་མ་ཆྗེས་རིང་ལ། བར་པ་ལྔ་ལ་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ཆྗེས་

རིང་བས་ཕི་མ་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་བར་བཅད་པའི་ཐ་སད་མཛད་ལ་སྔ་མ་ལ་མ་

མཛད་དོ། །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་གཉིས་ཀ་ལ་བསྒིམས་ཏྗེ་འཇུག་པ་ཡོད་པར་ནི་འད་མོད་

ཀྱང་སྐབས་སུ་འཆད་ཅིང་འཇུག་པ་ཡོད་མྗེད་མི་འད་བས་བསྒིམས་ཏྗེ་འཇུག་པ་

ཡོད་པའི་ཡིད་བྱྗེད་དུ་སྗེམས་ལྔ་པོ་དྗེ་མ་བཞག་གོ །དྗེ་ལྟར་ན་སྔར་བཤད་པའི་

ཚོགས་ལ་གནས་པར་བྱས་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པའི་བརོན་འགྲུས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་

བསྟྗེན་ན་ཞི་གནས་འགྲུབ་ཀྱི། ལན་རྗེ་རྗེ་གཉིས་གཉིས་ཙམ་བསྒྲུབས་ནས་སར་ཡང་

སྦྱོར་བ་དོར་ན་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་ཏྗེ། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། རྒྱུན་མི་འཆད་
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པའི་རྣལ་འབྱོར་གིས། །བསམ་གཏན་བསྒྲུབ་ལ་བརོན་པར་བྱ། །ཡང་དང་ཡང་ཞིང་

ངལ་བསོ་ན། །གཙུབས་པས་མྗེ་ཕིན་མི་འགྱུར་ཏྗེ། །རྣལ་འབྱོར་ཚུལ་ལའང་དྗེ་བཞིན་

དུ། །ཁྱད་པར་མ་ཐོབ་གཏང་མི་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

བསོམས་པས་ཞི་གནས་གྲུབ་པའི་ཚད།

བསྒོམས་པས་ཞི་གནས་གྲུབ་པའི་ཚད་ལ་གསུམ། ཞི་གནས་གྲུབ་པ་དང་མ་

གྲུབ་པའི་ས་མཚམས་བསྟན་པ་དང༌། ཞི་གནས་ལ་བརྗེན་ནས་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་

སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འཇིག་རྗེན་པའི་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །

ཞི་གནས་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པའི་ས་མཚམས་བསྟན་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀྱི་དོན་བསྟན་པ་དང༌། ཡིད་བྱྗེད་དང་ལྡན་པའི་རགས་

དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐོང་ཚུལ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་

ནས་བསྐངས་པས། སྗེམས་དགུ་རིམ་པ་བཞིན་སྐྗེས་ཏྗེ་སྗེམས་དགུ་པ་བྱིང་རོད་ཕྲ་

མོ་དང་བལ་བར་ཐུན་རིང་པོ་སྐོང་ནུས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་རྒྱུན་

ལྡན་དུ་བསྟྗེན་པའི་འབད་རོལ་ལ་མི་བལྟོས་པའི་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ཐོབ་ན་ཞི་གནས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ་མིན་སམ་ན། བཤད་པར་བྱ་སྟྗེ། ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་འདི་ཐོབ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པས་

གལ་ཏྗེ་ཤིན་སྦྱངས་མ་ཐོབ་ན་ཞི་གནས་རྗེས་མཐུན་པ་ཡིན་གི། ཞི་གནས་དངོས་

མིན་པས་ཞི་གནས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། དགོངས་

འགྲྗེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་ཇི་སིད་དུ་སྗེམས་ལ་
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དམིགས་པའི་སྗེམས་ནང་དུ་ཡིད་ལ་བགིད་པ་ན་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་སྗེམས་

ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་མ་ཐོབ་པ་དྗེའི་བར་དུ་ཡིད་ལ་བགིད་པ་དྗེ་ལ་ཅི་ཞྗེས་བགི། 

བྱམས་པ། ཞི་གནས་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཞི་གནས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་མོས་པ་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། 

མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་གོམས་པ་ལས་འདུ་མི་བྱྗེད། །དྗེ་ནས་དྗེ་ཡི་ལུས་དང་

སྗེམས། །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཆྗེ་ཐོབ་ནས། །ཡིད་ལ་བྱྗེད་དང་བཅས་ཞྗེས་བྱ། །ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ནི་སྐབས་འདིར་ཞི་གནས་ལ་ཟྗེར་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཉན་ས་

ནས་གསུངས་པ་འོག་ཏུ་འཆད་པ་ལྟར་རོ། །སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ལྟར་ཞི་

གནས་གོམས་པར་བྱས་པ་དྗེའི་ལུས་དང་སྗེམས་གང་གི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པར་

གྱུར་པ་དང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་དབང་དུ་གྱུར་པ་དྗེའི་

ཚེ་དྗེའི་ཞི་གནས་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ་

ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་གཉིས་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དྗེའི་

ཕིར་སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། གང་གི་ཚེ་དམིགས་པ་དྗེ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་

པ་མྗེད་པར་ཇི་སིད་འདོད་པའི་བར་དུ་སྗེམས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དྗེའི་ཚེ་ཞི་

གནས་རོགས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡང་ཤིན་སྦྱངས་ཡོད་

པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་ཡང་དབུས་མཐའ་ནས་སོང་བའི་འདུ་བྱྗེད་བརྒྱད་བཤད་པའི་བཏང་

སོམས་ནི་འདིའི་སྗེམས་དགུ་པ་དང་གནད་གཅིག་ཡིན་ལ། དྗེ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་

པར་དྗེ་ལས་ཤིན་སྦྱངས་ཀྱང་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ལས་ཀྱང༌། 
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གཅིག་པུ་དབྗེན་པར་གནས་བཅས་ལ་ཇི་ལྟར་

བསམས་པའི་དོན་ཡིད་ལ་བྱ་སྟྗེ། ཡིད་ཀྱི་བརོད་པ་སངས་ནས་སྗེམས་ཉིད་དྗེ་ལྟར་

སྣང་བ་ལ་ལན་མང་དུ་ཡིད་ལ་བྱས་ཏྗེ། ཇི་སིད་དུ་ལུས་དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་

པ་མ་སྐྗེས་ཀྱི་བར་དུ་ཞི་གནས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། 

གང་གི་ཚེ་སྐྗེས་པ་དྗེའི་ཚེ་ཞི་གནས་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། 

དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མདོ་སྗེ་དགོངས་འགྲྗེལ་གི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །

འོ་ན་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་མ་སྐྗེས་པའི་གོང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ས་གང་གིས་

བསྡུས་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ནི་འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་སས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

ཁམས་གསུམ་གི་ས་དགུ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་ལ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉྗེར་

བསོགས་ཡན་ཆད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ཉྗེར་བསོགས་ཐོབ་ན་ཞི་གནས་ངྗེས་པར་

ཐོབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་པའི་ས་ལ་དྗེ་འད་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཡོད་ཀྱང་

མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ས་ཡིན་གི། མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་ཞྗེས་མི་འཇོག་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི། འགོད་པ་མྗེད་པ་དང་དགའ་བདྗེ་མཆོག་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པས་མ་

བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་སའི་དངོས་གཞི་ལས། ཅིའི་ཕིར་དྗེ་ཁོ་ན་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་ཞྗེས་བྱ་ལ། གང་འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་རྗེ་གཅིག་པ་ཉིད་ནི་

མ་ཡིན་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ནི་འགོད་པ་མྗེད་པ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་

དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་བདྗེ་བས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ལ། འདོད་པ་ན་

སྤོད་པ་ནི་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདོད་པའི་ཁམས་ན་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཉྗེ་བར་སྗེམས་

པ་མྗེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་མ་ཐོབ་ན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དན་པ་ནར་མར་མ་བསྟྗེན་ཡང་སྗེམས་མི་རོག་པར་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ་ཞིང༌། དྗེ་

ཡང་འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གི་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དང་འདྗེ་ཐུབ་པ་ལྟར་སྣང་བའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་འདོད་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཡིན་གི། ཞི་གནས་དངོས་སུ་

འཇོག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །

འོ་ན་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཐོབ་ལུགས་དྗེ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན། དྗེ་ཐོབ་ནས་ཞི་གནས་

སུ་འགྲོ་ལུགས་ཀྱང་ཇི་འད་ཡིན་སམ་ན། དྗེ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ནི། ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་གང་ཞྗེ་ན། ལུས་དང་སྗེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་

རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་གཅོད་པའི་ཕིར་ལུས་དང་སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད་དྗེ། སྒིབ་པ་

ཐམས་ཅད་སྗེལ་བའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ལུས་

དང་སྗེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་ནི། ལུས་དང་སྗེམས་དགྗེ་བའི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཇི་

ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་དུ་བཀོལ་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ལ། དྗེའི་གཉྗེན་པོ་ལུས་དང་སྗེམས་

ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ནི། ལུས་སྗེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་གཉིས་དང་བལ་བས་ལུས་

དང་སྗེམས་དགྗེ་བའི་བྱ་བ་ལ་བཀོལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལས་སུ་རུང་བའོ། །དྗེ་ཡང་ཉོན་

མོངས་སོང་བ་ལ་དགའ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ཉོན་མོངས་པའི་ཕོགས་སུ་གྱུར་

པའི་ལུས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་ཉོན་མོངས་སོང་བ་ལ་རོལ་བ་ན། ལུས་ལི་བ་ལ་

སོགས་པའི་ལས་སུ་མི་རུང་བ་དང་བལ་ནས་ལུས་ལྡང་བ་ཡང་བ་ནི་ལུས་ལས་སུ་

རུང་བའོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་སོང་བ་ལ་དགའ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་བྱྗེད་ཉོན་

མོངས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའི་སྗེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་ཉོན་མོངས་སོང་བའི་ཕིར་

དུ་རོལ་བ་ན། དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པ་ལ་དགའ་མགུར་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་
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བ་དང་བལ་ནས་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མྗེད་པར་འཇུག་པ་ནི་སྗེམས་

ལས་སུ་རུང་བའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་སོབ་དཔོན་བོ་བརན་གིས། དྗེ་ལ་ལུས་ལས་སུ་རུང་

བ་ནི། ལུས་ཀྱི་རང་གི་བྱ་བ་རྣམས་ལ་ལྡང་བ་ཡང་བ་གང་ལས་འབྱུང་བའོ། །སྗེམས་

ལས་སུ་རུང་བ་ནི། ཡང་དག་པར་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ལ་ཞུགས་པའི་སྗེམས་ཀྱི་སིམ་པ་

དང་ཡང་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་སྗེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་

པ་སྟྗེ། དྗེ་དང་ལྡན་ན་དམིགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མྗེད་པར་འཇུག་པས་དྗེའི་ཕིར་

སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཞྗེས་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། མདོར་ན་ཤིན་སྦྱངས་ཐོབ་ན་

ཉོན་མོངས་སོང་བ་ལ་རོལ་བར་འདོད་ཀྱང༌། ལས་ལ་ངན་རང་གི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་

ལྟར་མཚེར་སྣང་གིས་འཇུག་པར་དཀའ་བའི་ལུས་སྗེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་ལོག་

ནས། ལུས་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་བཀོལ་བདྗེ་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །

དྗེ་ལྟ་བུའི་ལུས་དང་སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྗེ་ཡང་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ཐོག་མ་རྗེད་པ་ནས་ཆ་ཕྲ་མོ་རྗེ་འབྱུང་བས་དྗེ་ཇྗེ་ཆྗེར་སོང་བ་ལས་མཐར་ཤིན་

ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་རྗེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་སུ་འགྱུར་ལ། དྗེ་ཡང་དང་པོ་ཕྲ་བས་རིག་

དཀའ་ཞིང་ཕིས་ནས་ནི་རིག་པར་ས་བ་འབྱུང་སྟྗེ། ཉན་ས་ལས། དྗེའི་དང་པོ་ཁོ་ནར་

ཡང་དག་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་རོམ་པའི་ཚེ་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་ལུས་ཤིན་ཏུ་

སྦྱངས་པ་དང་སྗེམས་དང་ལུས་ལས་སུ་རུང་བ་འབྱུང་བ་ནི་ཕྲ་བ་སྟྗེ་བརག་པར་

དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་དང༌། དྗེའི་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཉིད་དང་སྗེམས་དང་ལུས་

ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དྗེ་ཉིད་མངོན་པར་འཕྗེལ་བ་ན། འདི་ལྟ་སྟྗེ། རྒྱུ་གཅིག་ནས་གཅིག་

ཏུ་བརྒྱུད་དྗེ་ལྗེན་པའི་ཚུལ་གིས་རགས་ཤིང་བརག་པར་ས་བའི་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་
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ཉིད་དང་སྗེམས་དང་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་འདྗེན་པར་བྱྗེད་དྗེ། ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤིང་བརག་པར་ས་བའི་ཤིན་སྦྱངས་དྗེ་སྐྗེ་བའི་སྔ་

ལྟས་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་བརོན་པའི་གང་ཟག་དྗེའི་ཀད་པ་ལི་བྗེམ་པ་སམ་

བྱྗེད་པ་སྐྗེ་སྟྗེ། མི་བདྗེ་བའི་ལི་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་སྐྗེས་མ་ཐག་ཏུ་ཉོན་མོངས་སོང་

བ་ལ་དགའ་བའི་བར་གཅོད་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་དང་བལ་བར་

འགྱུར་ཞིང༌། དྗེའི་གཉྗེན་པོ་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སྔོན་ལ་སྐྗེ་སྟྗེ། ཉན་ས་ལས། ཇི་

ཙམ་ན་དྗེའི་རགས་ཤིང་བརག་པར་ས་བའི་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཉིད་དང་སྗེམས་དང་

ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བའི་སྔ་ལྟས་སུ་དྗེའི་

ཀད་པ་ལི་བར་སྣང་བ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་གནོད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དྗེ་སྐྗེས་མ་ཐག་ཏུ་སོང་བ་ལ་དགའ་བའི་བར་གཅོད་བྱྗེད་པ་ཉོན་མོངས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་གྱུར་པ་སྗེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་གང་ཡིན་པ་དྗེ་སོང་བར་

འགྱུར་ཞིང༌། དྗེའི་གཉྗེན་པོ་སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བ་དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་

ཡང་སྐྗེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

དྗེ་ནས་སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དྗེ་སྐྗེས་པའི་མཐུ་ལ་བརྗེན་

ནས་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རླུང་ལུས་ལ་རྒྱུ་བར་འགྱུར་

རོ། །རླུང་དྗེ་ལུས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་ལ་ཁྱབ་པར་བརྒྱུས་པ་ན། ལུས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་

དང་བལ་བར་འགྱུར་ཞིང་ལུས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་གི་གཉྗེན་པོ་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་

པ་སྐྗེ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ལུས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་ནས་ལས་སུ་རུང་བའི་རླུང་གི་མཐུས་གང་

བ་བཞིན་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཉན་ས་ལས། དྗེ་སྐྗེས་པས་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་
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སྐྗེ་བ་དང་མཐུན་པ་འབྱུང་བ་ཆྗེན་པོའི་རླུང་དག་ལུས་ལ་རྒྱུ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་དག་

རྒྱུ་བའི་དུས་ན་སོང་བ་ལ་དགའ་བའི་བར་གཅོད་བྱྗེད་པ་ཉོན་མོངས་པའི་ཕོགས་སུ་

གྱུར་པ་ལུས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་གང་ཡིན་པ་དྗེ་དང་འབལ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། དྗེའི་

གཉྗེན་པོ་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ལུས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་ཏྗེ་གང་བ་བཞིན་དུ་སྣང་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ནི། ལུས་ཀྱི་ནང་གི་

རྗེག་བྱ་ཆྗེས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཡིན་གི་སྗེམས་བྱུང་ནི་མིན་ཏྗེ། སོབ་དཔོན་བོ་

བརན་གིས། ལུས་ཀྱི་རྗེག་བྱའི་ཁྱད་པར་དགའ་བས་ཟིན་ན་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་

པར་རིག་པར་བྱ་སྟྗེ། ཡིད་དགའ་ན་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་མདོ་

ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

དྗེ་ལྟར་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ཐོག་མར་སྐྗེས་པའི་ཚེ་ན་རླུང་གི་མཐུས་ལུས་ལ་

བདྗེ་བའི་ཉམས་ཆྗེན་པོ་སྐྗེས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་སྗེམས་ལ་ཡང་དགའ་བདྗེའི་ཉམས་

ཆྗེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེའི་རྗེས་སུ་ཤིན་སྦྱངས་ཐོག་མར་སྐྗེས་

པའི་ཤུགས་དྗེ་རིམ་གིས་ཆུང་དུ་འགྲོ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ཤིན་སྦྱངས་ཟད་ནས་འགྲོ་བ་མིན་

གི། རགས་པ་དྗེས་སྗེམས་ཧ་ཅང་གཡོ་བས་དྗེ་ལོག་ནས་གྲིབ་མ་ལྟར་སབ་པའི་

ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་མི་གཡོ་བ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་མཐུན་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །སྗེམས་

དགའ་ཡལ་ཡལ་བ་དྗེ་ཡང་ལོག་ནས། དྗེ་ནས་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་བརན་པར་

གནས་ཤིང་དགའ་བ་ཆྗེན་པོས་བསྐོད་པའི་མ་ཞི་བ་དང་བལ་བའི་ཞི་གནས་འཐོབ་

པ་ཡིན་ཏྗེ། ཉན་ས་ལས། དང་པོར་དྗེ་སྐྗེས་པར་གྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ་ན་སྗེམས་དགའ་བ་

དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་ཉམས་བདྗེ་བ་དང་སྗེམས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་
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དམིགས་པ་དང་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་བཅས་པར་ཡང་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེའི་

འོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་ཤུགས་དང་པོ་སྐྗེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཁད་ཀྱིས་ཁད་

ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ལུས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་གྲིབ་མ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་

པར་འགྱུར་རོ། །སྗེམས་དགའ་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཡང་སོང་བར་འགྱུར་ཞིང་། སྗེམས་

ཞི་གནས་ཀྱིས་ཉྗེ་བར་བརན་ཅིང་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་རྣམ་པས་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས་ཞི་གནས་ཐོབ་པའམ། ཡིད་

ལ་བྱྗེད་དང་བཅས་ཞྗེས་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཐོབ་པ་ཞྗེས་

པའི་གྲངས་སུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉྗེར་བསོགས་ཀྱིས་

བསྡུས་པའི་ཞི་གནས་ཐོབ་པས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་པའི་ཡིད་བྱྗེད་ཆུང་ཤོས་

ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ཉན་ས་ལས། དྗེའི་འོག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ལས་དང་པོ་

པ་དྗེ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དང་བཅས་པ་ཞྗེས་བྱ་

བའི་གྲངས་སུ་འགྲོའ།ོ །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། དྗེས་དང་པོར་གཟུགས་ན་སྤོད་པ་མཉམ་

པར་བཞག་པའི་ས་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཆུང་ངུ་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེས་ན་ཡིད་ལ་

བྱྗེད་པ་དང་བཅས་པ་ཞྗེས་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་ནི་

ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་སའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཡིད་བྱྗེད་དང་ལྡན་པའི་རགས་ནི། གང་དང་ལྡན་ན་ཡིད་བྱྗེད་ཐོབ་

པའོ། །ཞྗེས་རང་དང་གཞན་གིས་རིག་པར་བྱ་བའི་རགས་དང་མཚན་མ་ནི། དྗེ་ལྟ་བུ་

ཐོབ་པ་དྗེས་གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་པའི་སྗེམས་དང་ལུས་དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་

སྦྱངས་པ་དང་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་བཞི་པོ་ཆུང་ངུ་ཐོབ་པ་དང༌། ཞི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་
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ཅན་ནམ་བདྗེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་གིས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ལ་

ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ནང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་མྱུར་བ་མྱུར་

བར་ལུས་སྗེམས་ཤིན་སྦྱངས་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་ལ་

སོགས་པའི་སྒིབ་པ་ལྔ་ཕལ་ཆྗེར་མི་འབྱུང་བ་དང༌། མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་པའི་

ཚེ་ཡང་ལུས་སྗེམས་ཤིན་སྦྱངས་འགའ་རྗེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་

ཉན་ས་ལས། ལས་དང་པོ་པ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དང་བཅས་པ་དྗེའི་རགས་ནི་འདི་དག་

ཡིན་ཏྗེ། དྗེས་གཟུགས་ན་སྤོད་པའི་སྗེམས་ཆུང་ངུ་ཐོབ་པ་དང་། ལུས་ཤིན་ཏུ་

སྦྱངས་པ་དང་། སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་། སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཆུང་ངུ་ཐོབ་པ་

དང་། ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་དམིགས་པ་ལ་སྦྱོར་བའི་སྐལ་བ༌ཡོད་

ཅིང༌ནུས་པ་དང་། དྗེའི་སྗེམས་ཀྱི་རྒྱུད་འཇམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཞི་གནས་ཀྱིས་ཉྗེ་

བར་དཀྲིས་པ་དང༌། ཞྗེས་དང༌། དྗེ་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་འདུག་སྟྗེ་སྗེམས་

གཏོད་པར་བྱྗེད་པ་ན་མྱུར་བ་མྱུར་བར་སྗེམས་དང་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པར་འགྱུར་

བ་དང༌། ལུས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྗེན་དག་གིས་ཤིན་ཏུ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་

སྒིབ་པ་རྣམས་ཤས་ཆྗེར་ཀུན་ཏུ་མི་རྒྱུ་བ་དང༌། ཞྗེས་པ་དང༌། ལངས་ཏྗེ་རྒྱུ་བ་ན་ཡང་

ལུས་དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཁ་ཅིག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་། དྗེ་ལྟ་བུ་

དང་མཐུན་པ་དག་ནི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དང་བཅས་པའི་རགས་དང་མཚན་མ་ཡོངས་སུ་

བྱང་བ་དག་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

དྗེ་ལྟར་རགས་དྗེ་དག་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་བྱྗེད་དྗེ་ཐོབ་ནས་ནི་ཞི་གནས་ཀྱི་ལམ་

ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་བ་ཆྗེས་ས་སྟྗེ། འདི་ལྟར་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་
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ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཇུག་ཏུ་མྱུར་པོར་ལུས་དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་

འདྗེན་པར་ནུས་པས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་ལ། ཤིན་སྦྱངས་ཇི་ཙམ་

འཕྗེལ་བ་ཙམ་གིས་ཀྱང་རྗེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་འཕྗེལ་བས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་

གཅིག་སྗེལ་བར་བྱྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ཉན་ས་ལས། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དྗེའི་

ལུས་དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་རྣམ་པར་འཕྗེལ་བ་དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་དམིགས་པ་ལ་

སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཉིད་རྣམ་པར་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་ལ། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་སྗེམས་རྗེ་

གཅིག་པ་ཉིད་རྣམ་པར་འཕྗེལ་བ་དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་ལུས་དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་

ཡང་རྣམ་པར་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཆོས་གཉིས་པོ་འདི་ལྟ་སྟྗེ། སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་

ཉིད་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དྗེ་དག་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྗེན་པ་དང་གཅིག་ལ་གཅིག་

རག་ལས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །མདོར་ན་སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ན་རླུང་

སྗེམས་འཇུག་པ་གཅིག་ཏུ་སོང་བས་རླུང་ལས་སུ་རུང་བར་འགྱུར་ལ། དྗེའི་ཚེ་ལུས་

ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་འབྱུང་ཞིང༌། དྗེ་བྱུང་བ་ན་སྗེམས་ཀྱི་སྟྗེང་

དུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེ་བ་དང༌། དྗེས་ཀྱང་རླུང་ལས་སུ་རུང་བ་ཁྱད་པར་

ཅན་དུ་བསྒྲུབས་པས་ལུས་དང་སྗེམས་ཤིན་སྦྱངས་འདྗེན་པ་སྟྗེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

རོ། །

དོགས་པ་བཅད་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་ལ་རྒྱུན་པའི་འབད་རོལ་

མ་བྱས་ཀྱང༌། སྗེམས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་འགྲོ་བའི་མི་རོག་པའི་སྗེམས་དགུ་པའི་

སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་ཡང་བྱིང་བ༌ཕྲ་མོ་ནས་ཀྱང་བཀག་པའི་གསལ་ཆའི་

ངར་དང་ལྡན་པ་དང་། སྔར་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རླུང་ལས་
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སུ་རུང་བའི་མཐུས་ལུས་དང་སྗེམས་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བདྗེ་བ་སྟྗེར་བའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་སྔར་རགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་སོགས་ཀྱི་ཉྗེ་

བའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱང་ཕལ་ཆྗེར་མི་རྒྱུ་བ་དང་། མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་པའི་

ཚེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་མི་འབལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དྗེ་སྐྗེས་པ་ན་ལམ་

ལྔའི་སྐབས་གང་དུ་འཇོག་ཅྗེ་ན། འདི་འད་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐྗེས་ན་ནི་སྤིར་ཐྗེག་པ་

ཆྗེན་པོའི་ལམ་དུ་འཇོག་ཅིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཤིན་སྦྱངས་སྐྗེ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་

པའི་རླུང་གིས་ལུས་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བས་གང་བ་ལྟར་སྣང་བ་ལ་བརྗེན་པའི་ལུས་དང་

སྗེམས་ལ་བདྗེ་ཉམས་ཆྗེན་པོ་སྐྗེ་བ་དང་། དྗེ་ཡང་མི་རོག་པ་དང་ཆྗེས་གསལ་བའི་

ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པར་མཐོང་ནས། རྣལ་འབྱོར་བ་མྗེད་ཀྱི་རོགས་རིམ་མཚན་ཉིད་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་འདོད་པ་སྔོན་དང་ད་ལྟར་གི་དུས་ན་ཤིན་ཏུ་

མང་བར་བྱུང་ཞིང་སྣང་ངོ་། །

འོན་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་མ་ཕམ་པ་དང་འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ལ་སོགས་པའི་

གཞུང་ཆྗེ་བ་དང༌། དབུ་མའི་སྒོམ་རིམ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རིམ་པ་

གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ལ་བརྗེན་ནས་དཔྱད་ན་ནི། འདི་འད་བའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཐྗེག་པ་དམན་པའི་ལམ་དུ་ཡང་བཞག་

པར་མི་ནུས་ཏྗེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་ལས། བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞི་བསྒྲུབ་

པའི་ཞི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ལྟ་བའི་འཇིག་རྗེན་པའི་ལམ་རྣམས་ཀྱང་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་འདི་ལ་བརྗེན་ནས་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་ཕི་རོལ་པའི་

དང་སོང་འཇིག་རྗེན་པའི་ལམ་གིས་ཅི་ཡང་མྗེད་པ་མན་ཆད་ཀྱི་ས་འོག་མ་ལ་ཆགས་
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པ་དང་འབལ་བར་བྱྗེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། འདི་ལ་བརྗེན་ནས་ལམ་གོང་མར་

བགྲོད་དགོས་པས་ཕི་པ་དང་ནང་པ་གཉིས་ཀའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་

ནོ། །འདི་ཡང་བདག་མྗེད་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་སིད་པ་མཐའ་

དག་གི་སྐོན་ལྗེགས་པར་རོགས་ནས་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་ཞིང་ཐར་པ་དོན་གཉྗེར་

གི་ངྗེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་ན་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་རིན་པོ་ཆྗེས་ཟིན་ན་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་

དུད་འགྲོ་ལ་ཟན་ཆངས་གཅིག་སྟྗེར་བའི་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་སྣ་གཅིག་བསྲུངས་

པ་ཡང་བསམ་པ་དྗེ་དག་གིས་ཟིན་ན་རིམ་པ་ལྟར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་

ལམ་གི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་དང་འདའོ། །འོན་ཀྱང་འདིར་ནི་ལམ་གཞན་ཞིག་གིས་

ཟིན་པའི་སྒོ་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་ལམ་དུ་འགྲོ་མི་འགྲོ་དཔྱོད་པ་

མིན་གི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་རང་གི་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་ལམ་གང་དུ་འགྲོ་དཔྱོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དབུ་མ་པ་དང་སྗེམས་ཙམ་པ་ཡང་ལྷག་མཐོང་གི་ལྟ་བའི་ཡུལ་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་

འབྗེབས་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ཀྱང་། སྤིར་ཞི་ལྷག་གི་ངོས་འཛིན་དང་དྗེ་དག་གི་

རོགས་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་ལུགས་ཀྱི་སྤི་ལ་མི་མཐུན་པ་མྗེད་དོ། །དྗེས་ན་འཕགས་པ་

ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་བྱང་ས་དང་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་དང་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་

ཉན་ཐོས་ཀྱི༌ས་རྣམས་སུ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གཉིས་སོ་སོར་བྱས་པའི་ནང་

ནས་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པ་ན་སྗེམས་དགུའི་རིམ་པས་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་

ཡང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སར་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་དག་

ལྷག་མཐོང་གི་སྒྲུབ་ལུགས་སུ་མི་བཞྗེད་དྗེ། གཞུང་དྗེ་དག་ཏུ་ལྷག་མཐོང་སྗེམས་
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དགུ་ལས་ལོགས་སུ་བཤད་ཅིང་དྗེའི་སྒྲུབ་ལུགས་ཀྱང་ཉན་སར་ཟུར་དུ་བཤད་པའི་

ཕིར་རོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དབུ་མའི་སྒོམ་རིམ་རྣམས་དང་ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ལས་ཀྱང༌། 

སྗེམས་དགུ་ཞི་གནས་ཀྱི་ལམ་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ལམ་ཟུར་དུ་གསུངས་ལ། བྱམས་

ཆོས་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་བཀྲལ་བ་ལས་ལོགས་ན་མྗེད་

པས་ཤིང་ར་ཆྗེན་པོ་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་སྣང་ངོ་། །

གལ་ཏྗེ་ཉན་ས་ནས་བཤད་པ་དྗེ་ལ་བདྗེ་བ་དང་གསལ་བ་འོང་དུ་ཆུག་ཀྱང༌། མི་

རོག་པ་ཟབ་མོ་མྗེད་པས་ཞི་གནས་ཙམ་ཡིན་ལ། མི་རོག་པ་ཡོད་ན་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་འགྱུར་རོ་སམ་ན། མི་རོག་པ་ཟབ་མོ་ཞྗེས་པའི་ཟབ་མོའི་དོན་གང་

ཡིན། སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ལྟ་བའི་ཕུ་ཐག་བཅད་ནས་དྗེ་ནས་དྗེའི་སྟྗེང་

དུ་མི་རོག་པར་བཞག་པ་ལ་བྱྗེད་དམ། གང་དུ་ཡང་མི་རོག་མི་དཔྱོད་པར་བཞག་པ་

ཙམ་ལ་བྱྗེད། དང་པོ་ལྟར་ན། དྗེ་འད་བ་དྗེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་

ཀྱང་འདོད་དོ། །ཁྱྗེད་དྗེ་ལྟར་འདོད་ན་ནི་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བའི་གོ་བ་ཡོད་པ་དང་

མྗེད་པ་གཉིས་སོ་སོར་ཕྗེ་ལ༌ལྟ་བ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས་མི་རོག་

པ་སྐོང་བ་རྣམས་ནི་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བའི་

གོ་བ་མྗེད་པའི་གང་ཟག་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པར་བསྒོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒོམ་ནི། ཟབ་མོ་

སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་སོ་སོར་ཕྗེ་ནས་སྒོག་པར་རིགས་ཀྱི། ཅི་ཡང་

མི་སྗེམས་པར་བསྒོམ་ཚད་ཐམས་ཅད་དམིགས་མྗེད་དམ་མཚན་མྗེད་དམ་སྟོང་པ་

ཉིད་ལ་བསམ་གཏན་པའོ་ཞྗེས་སྨྲ་བར་མི་བྱའོ། །གལ་ཏྗེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་

པའི་ལྟ་བ་ཡོད་དམ་མྗེད་ཀྱང་བ་ཡི། སྗེམས་ཅིར་ཡང་མི་རོག་ཅིར་ཡང་མི་དཔྱོད་
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པར་འཇོག་པའི་སྒོམ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་འདོད་ན་ནི། སྔར་

བཤད་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སར་གསུངས་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

འདི་རྣམས་ཀྱང་མི་འདོད་བཞིན་དུ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་ཁས་བང་དགོས་

ཏྗེ། དྗེ་དག་ཀྱང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བཞག་པའི་ཚེ་ན་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་མཐུ་ཆུང་

དུ་སོང་ན་བྱ་ར་བྱྗེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་པ་འདི་ནི་འདི་ཡིན་

ནོ་འདི་ནི་འདི་མིན་ནོ། །ཞྗེས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་རོག་པར་སྐོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེས་ན་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྣམས་རྣམ་པར་རོག་པ་མྗེད་པའི་

གཟུགས་བརན་ལ་དམིགས་པར་དགོངས་འགྲྗེལ་ལས་གསུངས་སོ། །

ཉན་ས་ལས་ཀྱང་། དྗེ་དྗེའི་ཚེ་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་མྗེད་པས་གཟུགས་བརན་དྗེ་

ལ་དམིགས་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། དྗེ་དམིགས་པ་དྗེ་ལ་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནས་དན་པ་རྗེ་

གཅིག་ཏུ་འཇོག་པར་བྱྗེད་ཀྱི། རྣམ་པར་ལྟ་བར་མི་བྱྗེད་ཅིང་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པར་མི་

བྱྗེད་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པར་མི་བྱྗེད་ཡོངས་སུ་རོག་པར་མི་བྱྗེད་ཡོངས་སུ་

དཔྱོད་པར་མི་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཞི་གནས་ལ་དྗེ་

ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེ་ལྟར་ཞི་གནས་ཀྱི་སྗེམས་ཐོབ་པ་

དང་གལ་ཏྗེ་བརྗེད་ངས་པ་དང་མ་གོམས་པའི་ཉྗེས་པས་མཚན་མ་དང་རྣམ་པར་རོག་

པ་དང་ཉྗེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དག་གིས་སྣང་བར་འགྱུར་སྒོ་སྟོན་པར་འགྱུར་དམིགས་

པར་བྱྗེད་པར་འགྱུར་ན། དྗེ་བྱུང་ངོ་ཅོག་ལ་འདི་ལྟ་སྟྗེ། ཉྗེས་དམིགས་སྔར་མཐོང་བ་

དྗེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྗེ་དན་པ་མྗེད་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་མྗེད་པར་བྱས་ཏྗེ། དྗེ་

ལྟར་དན་པ་མྗེད་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་མྗེད་པས་དམིགས་པ་དྗེ་རྣམ་པར་བཤིག་



  648  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཅིང༌། རྣམ་པར་བསལ་ན་སྣང་བ་མྗེད་པ་ཉིད་ལ་ཉྗེ་བར་བཞག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། འདི་ནི་ཞི་གནས་ཙམ་ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་ལ། ཞི་

གནས་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ནི་དཔྱད་ནས་སྐོང་བ་མྗེད་པར་འཇོག་པའི་སྒོམ་ཉིད་དུ་

གཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་ནས་གསུངས་པས། ཅིར་ཡང་མི་རོག་པའི་སྒོམ་ཐམས་ཅད་

སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པའི་ཉམས་ལྗེན་དུ་འདོད་པ་ནི་མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་

ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་དན་པ་མྗེད་ཅིང་ཡིད་ལ་བྱ་བ་མྗེད་པའི་སྒོམ་དུ་གསུངས་པ་

གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པར་འདོད་པའང༌ཉན་སའི་ལུང་དྗེས་ལྗེགས་

པར་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། ཞི་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་

ནི་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ནི་ཞི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་པ་དང༌། ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ལས་ཀྱང༌། སྣ་ཚོགས་

སྣང་བའི་སྗེམས་དྗེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཡིད་ཀྱི་བརོད་པ་སངས་ལ་ཞི་གནས་

བསྒོམ་པར་བྱ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཡིད་ཀྱི་བརོད་པ་ནི་འདི་ནི་འདིའོ་ཞྗེས་རྣམ་

པར་རོག་པའོ། །གཞན་ཡང་སྔར་དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས། ཞི་གནས་སྗེམས་རྗེ་

གཅིག་པ་ཉིད་ལ་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་དང་ཤིང་ར་ཆྗེན་པོའི་གཞུང་མང་དུ་

དངས་ནས་ཞི་གནས་ནི་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པ་ལ་ལན་མང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དྗེས་ན་

སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པའི་མི་རོག་པ་ཞིག་དང་སྟོང་པ་ཉིད་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་རོགས་པའི་

མི་རོག་པ་གཉིས་ཡོད་པས། བདྗེ་གསལ་མི་རོག་པ་བྱུང་ཚད་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་

ཀྱི་སྒོམ་དུ་གཟུང་བར་མི་བྱའོ། །

དྗེ་ལྟར་ན་འདི་རྣམས་ཀྱང་ཕོགས་ཙམ་བསྟན་པ་སྟྗེ། ལྗེགས་པར་འབད་ནས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བྱམས་པ་དང་ཐོགས་མྗེད་ལ་སོགས་པས་བཀྲལ་བའི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་

སྒྲུབ་ལུགས་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཞི་གནས་སུ་ཡང་མ་སྗེབས་པའི་མི་

རོག་པར་འཇོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འགའ་ཞིག་ལ་སིད་པའི་ར་བ་གཅོད་པའི་ལྷག་

མཐོང་དུ་འཁྲུལ་ནས། དྗེ་ལ་དམིགས་མྗེད་དུ་རློམ་ནས་དུས་རྣམས་འདས་པས་རང་

གཞན་བསླུ་བར་གདོན་མི་ཟའོ། །མཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ནས་ཞི་

གནས་གསར་དུ་བསྒྲུབ་པ་ན་འཇོག་སྒོམ་མི་རོག་པར་འཇོག་པ་ཁོ་ན་དང༌། ལྷག་

མཐོང་དང་པོར་བསྒྲུབ་པ་ན་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་སོ་སོར་ཕྗེ་ནས་དཔྱད་

དྗེ་བསྒོམ་པར་གསུངས་སྣང་བ་ལ། རོག་པ་ཐམས་ཅད་བདྗེན་འཛིན་དུ་བཟུང་ནས་དྗེ་

ཐམས་ཅད་དོར་ཏྗེ། གཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་ལས་ལྗེགས་པར་གོ་བཟོག་ནས། བདག་

མྗེད་པའི་ལྟ་བ་མ་ནོར་བ་མ་རྗེད་ཀྱང༌། ཅིར་ཡང་མི་རོག་པ་ལྷག་མཐོང་ཟབ་མོའི་དོན་

སྒོམ་པར་བྱྗེད་པ་ནི། རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཧྭ་ཤང་གི་ལུགས་གཞན་དང་མ་འདྗེས་པ་

ཁོ་ནར་སྣང་སྟྗེ། སྒོམ་རིམ་གསུམ་ཞིབ་ཏུ་ལྟོས་ཤིག་དང་ཤྗེས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ཞི་གནས་ལ་བརེན་ནས་ལམ་བགོད་པའི་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན་པ།

གཉིས་པ་ཞི་གནས་ལ་བརྗེན་ནས་ལམ་བགྲོད་པའི་ཚུལ་སྤིར་བསྟན་པ་ནི། དྗེ་

ལྟར་སྔར་བཤད་བའི་མི་རོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཐོབ་པ་དྗེས་གསལ་

བ་དང༌། མི་རོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་གི་མི་རོག་པ་དྗེ་ཙམ་ཞིག་བསྐང་

བར་བྱའམ་ཞྗེ་ན། འདི་འད་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་

འཇོམས་པའི་ལྷག་མཐོང་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྷག་མཐོང་

མ་བསྐྗེད་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ལ་ཅི་ཙམ་གོམས་པར་བྱས་ཀྱང༌། འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱང་སོང་བར་མི་ནུས་ན། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སོང་བ་ལྟ་

སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། དྗེའི་ཕིར་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་ཉོན་

མོངས་མངོན་གྱུར་སོང་བའི་འཇིག་རྗེན་པའི་ལམ་གིས་བགྲོད་པའི་ལྷག་མཐོང་དང༌། 

ཉོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སོང་བའི་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་

བགྲོད་པའི་ལྷག་མཐོང་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ལམ་གོང་དུ་བགྲོད་ཐབས་མྗེད་དྗེ། 

ཉན་ས་ལས། དྗེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་སོང་བའི་དགའ་བ་ཆུང་

ངུ་ལ་ཞུགས་པ་དྗེའི་གོང་དུ་བགྲོད་པར་བྱ་བ་ནི་གཞན་མྗེད་དྗེ༌གཉིས་ཁོ་ནར་ཟད་

དོ། །གཉིས་གང་ཞྗེ་ན་འདི་ལྟ་སྟྗེ། འཇིག་རྗེན་པའི་དང༌། འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་

པའིའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཞི་གནས་སམ་ཡིད་བྱྗེད་ཐོབ་པ་དྗེས་འཇིག་

རྗེན་པའི་ལམ་གི་ལྷག་མཐོང་ངམ། འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་འགྲོ་བའི་

ལྷག་མཐོང་གང་བསྒོམ་ཡང་དྗེ་བསྒོམ་འདོད་པ་དྗེས། སྔར་ཐོབ་པའི་ཞི་གནས་དྗེ་ལ་

ལན་མང་དུ་སྒོམ་པར་བྱྗེད་ལ། དྗེ་ལྟར་བསྒོམས་པ་ན་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་སྗེམས་

རྗེ་གཅིག་པ་དྗེ་ཤིན་ཏུ་འཕྗེལ་ཞིང་ཞི་གནས་དྗེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་བརན་པར་འགྱུར་

རོ། །གཞན་ཡང་ཞི་ལྷག་གི་མཚན་མ་རྣམས་ལ་ཡང་མཁས་པར་བྱྗེད་ལ། དྗེའི་འོག་

ཏུ་ལམ་གཉིས་གང་ཡང་རུང་བས་འགྲོ་འདོད་པ་དྗེ་ལ་རོམ་པར་བྱྗེད་དྗེ། ཉན་ས་

ལས། དྗེ་ལ་ལས་དང་པོ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དང་བཅས་པ་དྗེ་ནི་

བདག་འཇིག་རྗེན་པའམ་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་བགྲོད་པས་འགྲོ་བར་བྱའོ་སམ་

ནས་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་ལ་ལན་མང་དུ་བྱྗེད་དོ། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ལན་མང་དུ་བྱྗེད་པ་

དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་ཉིན་མཚན་དྗེ་དང་དྗེ་དག་འདས་པས་དྗེའི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་
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སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཉིད་དྗེ་འཕྗེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་ཡངས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་

ཚེ་དྗེ་ཡི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དམ་ཞིང་བརན་ལ་ས་བ་དང་དམིགས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་

ལ་མོས་པ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་

མ་རྣམས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་ཟིན་པར་གྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ་ན༌དྗེ་འཇིག་རྗེན་པའི་ལམ་མམ་

འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གང་གིས་འགྲོ་བར་འདོད་པ་དྗེ་ལ་སྦྱོར་བ་རོམ་

པར་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

དྗེ་ལ་འཇིག་རྗེན་པའི་ལྷག་མཐོང་ནི། ས་འོག་མ་ལ་རགས་པ་དང༌ས་གོང་མ་ལ་

ཞི་བར་ལྟ་བའི་ཞི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྒོམ་མོ། །འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་

ལྷག་མཐོང་ཉན་སར་གསུངས་པ་ནི། བདྗེན་བཞི་ལ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་

གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བལྟ་བའི་སྒོམ་སྟྗེ། གཙོ་བོ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་རོགས་པའི་

ལྟ་བའོ། །དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་ཡིད་བྱྗེད་དྗེ་ཐོབ་པ། ཚེ་དྗེ་ལ་འཇིག་

རྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་མི་འགྲོ་ལ་འཇིག་རྗེན་པའི་ལམ་གིས་འགྲོ་བའི་གང་

ཟག་ཇི་འད་ཡོད་པ་ནི། ཉན་ས་ལས། དྗེ་ལ་གང་དག་ཚེ་འདི་ལ་འཇིག་རྗེན་པའི་ལམ་

ཁོ་ནས་འགྲོ་བར་འགྱུར་ཞིང་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་མ་ཡིན་པའི་

གང་ཟག་དུ་ཡོད་ཅྗེ་ན། སྨྲས་པ། བཞི་སྟྗེ། འདི་ལྟ་སྟྗེ། འདི་ལས་ཕི་རོལ་པ་ཐམས་ཅད་

དང་། ཆོས་འདི་པ་ཡིན་ཀྱང༌སྔོན་ཞི་གནས་སྤོད་སྤོད་པ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་། དྗེ་

བཞིན་དུ་དབང་པོ་རྣོ་ཡང་དགྗེ་བའི་ར་བ་ཡོངས་སུ་མ་སྨིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཕི་མ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་ཅིང་ཚེ་འདི་ལ་མ་ཡིན་པ་སྟྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེ་ལ་ཕི་རོལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྔར་བཤད་པའི་ཞི་གནས་
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ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་པ་ལ་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་

དཔྱད་ནས་སྐོང་བ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་དག་བདག་མྗེད་པ་ལ་མི་མོས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་

ཕིར་ཡང་ན་ཞི་གནས་མི་རོག་པ་དྗེ་ཉིད་ཙམ་ཞིག་སྐོང་ལ། ཡང་ན་ཞི་རགས་ཀྱི་རྣམ་

པ་ཅན་གི་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པ་ཙམ་བྱྗེད་པས་འཇིག་རྗེན་པའི་ལམ་ཁོ་ནས་འགྲོ་

བའོ། །ཆོས་འདི་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ཀྱང་སྔོན་ཞི་གནས་ཀྱི་འཇོག་སྒོམ་ཙམ་

ཞིག་ལ་གོམས་པ་ཤས་ཆྗེར་བསྟྗེན་བསྟྗེན་པའི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཡིན་ན་ནི། སོ་སོར་

རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལ་དཔྱད༌ནས་བསྒོམ་པ་ལ་མི་དགའ་

བའམ། དགའ་ཡང་བདག་མྗེད་པའི་དོན་གོ་མི་ནུས་པས་ཚེ་དྗེ་ལ་འཇིག་རྗེན་པའི་

ལམ་ཁོ་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཡང་ན་གནས་ཆ་དྗེ་ཁོ་ན་སྐོང་བར་བྱྗེད་ལ། ཡང་ན་ནི་

ཞི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷག་མཐོང་ཙམ་ཞིག་བསྒོམ་པའི་ཕིར་རོ། །ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པ་དབང་རྣོན་བདག་མྗེད་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་ཀྱང་བདྗེན་པ་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པའི་དགྗེ་ར་མ་སྨིན་པ་ཡིན་ནའང་ཚེ་དྗེ་ལ་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་

པའི་ཟག་མྗེད་ཀྱི་འཕགས་ལམ་བསྐྗེད་མི་ནུས་པས་འཇིག་རྗེན་པའི་ལམ་ཁོ་ནས་

འགྲོ་བ་ཞྗེས་བྱ་ཡི། བདག་མྗེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པར་མི་ནུས་

པ་མིན་ནོ། །བྱང་སྗེམས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སྐྗེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ཡང་སིད་པ་ཐ་

མ་པ་སྐྗེ་བ་ཕི་མའི་དུས་དྗེར་སྦྱོར་ལམ་ནས་བཟུང་སྟྗེ་ལམ་བཞི་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་ཀྱི། 

སྐྗེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་དུས་སུ་འཕགས་ལམ་མི་བསྐྗེད་པས་ཚེ་དྗེ་ལ་འཇིག་

རྗེན་པའི་ལམ་གིས་འགྲོ་བ་ཞྗེས་བྱ་ཡི། བདག་མྗེད་པའི་དོན་མ་རོགས་པ་མིན་

ནོ། །འདི་ནི་མཛོད་ལས། སྟོན་དང་བསྗེ་རུ་བྱང་ཆུབ་བར། །བསམ་གཏན་མཐའ་རྗེན་
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གཅིག་ལ་ཀུན། །དྗེ་ཡི་སྔོན་དུ་ཐར་ཆ་མཐུན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པའི་

ཐྗེག་དམན་གི་གཞུང་གི་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ཡིན་གི། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་

མྗེད་རང་གི་བཞྗེད་པ་མིན་ནོ། །

དྗེ་ལྟར་ན་ཕི་རོལ་པ་ཞི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་བསྒོམས་ནས་ཉོན་

མོངས་མངོན་གྱུར་སོང་བ་དང༌། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་བདག་མྗེད་པའི་དོན་

བསྒོམས་ནས་ཉོན་མོངས་ར་བ་ནས་སོང་བ་གང་ཡིན་ཀྱང་། ཐོག་མར་སྔར་བཤད་

པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ཐོབ་དགོས་པས། སྔར་བཤད་པའི་ཞི་གནས་དྗེ་ནི་

ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་སོང་བའི་གཞིར་དགོས་ལ། 

དྗེར་མ་ཟད་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་དང་ཐྗེག་དམན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་གིས་ཀྱང་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་བསྒྲུབ་དགོས་ཤིང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་པ་ལའང་སྔགས་དང་ཕར་ཕིན་ཐྗེག་

པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་དགོས་པས། ཞི་གནས་

འདི ་ནི ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་ལམ་བགྲོད་པའི ་གཞིར་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆྗེའོ། །སྔགས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ནས་བཤད་པའི་ཞི་གནས་ཀྱང་ལྷའི་སྐུ་ལ་དམིགས་

པའམ་ཕག་མཚན་ནམ་ཡི་གྗེ་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་སྐོང་བ་ལ་སོགས་པ་

དམིགས་པའི་ཁྱད་པར་དང་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་འགའ་ཞིག་གི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་

པ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྐོན་ལྗེ་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་སོང་དགོས་པ་དང༌། དྗེ་དག་གི་

གཉྗེན་པོ་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་ལ་སོགས་པ་བསྟྗེན་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ནས་སྗེམས་

དགུ་པ་འཐོབ་པ་དང་དྗེ་ལས་ཤིན་སྦྱངས་སྐྗེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་བ་

ཡིན་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྗེ་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལ་དགོངས་ནས་མདོ་སྗེ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དགོངས་འགྲྗེལ་ལས། ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་གི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་དུ་འདུ་བར་གསུངས་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་མཁས་པར་འདོད་པས་ཞི་ལྷག་

གཉིས་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །

དྗེ་འད་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཞི་གནས་ཀྱི་ཡིད་བྱྗེད་དྗེ་བསྐྗེད་པའི་དགོས་པ་ཤིན་

ཏུ་མང་ཡང་། གཙོ་བོའི་དགོས་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་རོགས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཆྗེད་ཡིན་

ལ། ལྷག་མཐོང་ལ་ཡང་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་ཙམ་ཞིག་སོང་བའི་ཞི་རགས་ཀྱི་རྣམ་

པ་ཅན་ཕི་རོལ་པ་དང་ནང་པ་ཐུན་མོང་བ་དང་། ནང་པའི་ཡང་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་ཐུན་

མོང་བའི་ལྷག་མཐོང་ཞིག་དང་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་གཏན་ནས་སོང་བའི་བདག་

མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷག་མཐོང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་ནའི་

ཁྱད་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། སྔ་མ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་

ཡིན་གི་མྗེད་མི་རུང་མིན་ལ། ཕི་མ་ནི་མྗེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས། རྣམ་

གྲོལ་དོན་དུ་གཉྗེར་བས་ནི་བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ལྷག་མཐོང་

བསྐྗེད་པར་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་འདི་ལྟར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཞི་གནས་བསམ་གཏན་

དང་པོའི་ཉྗེར་བསོགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་པ་ཞིག་ཐོབ་ན་དྗེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བསམ་གཏན་

ནམ་གཟུགས་མྗེད་ཀྱི་ཞི་གནས་མ་ཐོབ་ཀྱང༌། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒོམས་

པས་འཁོར་བའི་འཆིང་བ་མཐའ་དག་ལས་གྲོལ་བའི་ཐར་པ་འཐོབ་པར་ནུས་ལ། 

བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་རོགས་ཤིང་མ་བསྒོམས་ན་སྔར་བཤད་པའི་ཞི་

གནས་དང་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་འཇིག་རྗེན་པའི་ལྷག་མཐོང་གིས་ཅི་ཡང་མྗེད་པ་མན་

ཆད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་སིད་རྗེའི་སྗེམས་ཐོབ་ཀྱང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

འཁོར་བ་ལས་མི་ཐར་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསྟོད་ཀྱི་

ལན་མི་ལྡོན་པར་བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ལ་མི་ཕོགས་པའི། །སྐྗེ་བོ་གཏི་མུག་

གིས་ལྡོངས་པ། །སིད་རྗེའི་བར་དུ་སོང་ནས་ཀྱང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཡང་འབྱུང་སིད་པ་

བསྒྲུབ། །ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྗེས་འགྲོ་བ། །བསམ་གཏན་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་

ཀྱང༌། །བདུད་ཀྱི་མིག་རས་བཙའ་བཞིན་དུ། །སིད་པ་དག་ནི་བཟོག་པར་

བགིད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འོང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

འཕགས་པའི་ལམ་འཐོབ་པའི་ལྷག་མཐོང་གི་རྗེན་དུ་གྱུར་པའི་ཞི་གནས་ནི། སྔར་

བཤད་པའི་ཞི་གནས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉྗེར་བསོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དྗེ་ཡིན་

ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཅིག་ཅར་བའི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྔར་བཤད་པའི་ཞི་

གནས་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒོམས་པས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

པར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །

སྔར་བཤད་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྔོན་དུ་མ་ཐོབ་ན་ཇི་ལྟ་

བའམ་ཇི་སྗེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐོང་གི་རོགས་པ་དངོས་ནི་སྐྗེ་མི་སིད་པར་

འོག་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མྗེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་

ཀྱང་ཞི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཇི་སྗེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐོང་དང་དྗེས་

བསྒྲུབས་པའི་ཞི་གནས་མི་བསྐྗེད་ཀྱང་། ཞི་གནས་ཅིག་བསྐྗེད་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་

ཐོག་མར་སྐྗེ་བའི་མཚམས་ནི་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་དང་རོགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་

རིམ་པ་དང་པོའི་སྐབས་སུ་སྐྗེ་བ་ཡིན་ནོ། །མདོར་བསྡུ་ན་སྔོན་དུ་ཞི་གནས་ཅིག་

བསྐྗེད་ནས་དྗེ་ནས་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ཞི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷག་མཐོང་གིས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སིད་རྗེའི་བར་དུ་ལམ་རིམ་ཅན་དུ་བགྲོད་པ་དང༌། བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་

རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷག་མཐོང་གིས་ཐར་པའམ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་ལམ་ལྔ་བགྲོད་

དགོས་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤིའི་ཕག་རྒྱས་བཏབ་པ་ཡིན་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་

གང་གིས་ཀྱང་འདའ་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཞི་གནས་ལ་བརྗེན་ནས་

ལམ་གོང་ནས་གོང་དུ་བགྲོད་པའི་ཚུལ་སྤིར་བསྟན་པའོ། །

གསུམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་བགོད་ཚུལ་བསྟན་པ།

གསུམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཇིག་རྗེན་པའི་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ཞི་

རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་བགྲོད་པའི་སྔོན་དུ་ཞི་གནས་འཐོབ་དགོས་པར་

བསྟན་པ་དང༌། ཞི་གནས་ལ་བརྗེན་ནས་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱྗེད་

པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་པའི་སྒོ་ནས་ཞི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་ལམ་བསྒོམས་པས་ནི་སྔོན་དུ་ཞི་གནས་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ཐོབ་པ་ཞིག་

དགོས་ཏྗེ། མདོ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། དྗེ་ཡིས་དྗེ་ནི་སྗེལ་བྱས་ནས། །འཕྗེལ་བ་རིང་དུ་

འགྲོ་བ་ཡིས། །དངོས་གཞིའི་གནས་པ་དྗེས་འཐོབ་བོ། །ཞྗེས་སྔར་བཤད་པའི་

སྗེམས་དགུ་པ་ཤིན་སྦྱངས་དང་བཅས་པ་ཐོབ་པ་དྗེས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་སྗེལ་བ་ལ་

བརྗེན་ནས་དངོས་གཞི་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཡང་སྗེམས་དགུ་པ་

ནས་བཟུང་སྟྗེ་ཡིད་བྱྗེད་མ་ཐོབ་པའི་བར་དུ་ནི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་ལས་དང་པོ་པ་ཡིན་

ལ། ཡིད་བྱྗེད་ཐོབ་ནས་ཉོན་མོངས་སྦྱོང་བར་འདོད་པས་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་

པའི་ཡིད་བྱྗེད་བསྒོམ་པ་ནི་ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ལས་དང་པོ་པར་གསུངས་

པས། མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་པ་བསྒོམ་པས་སྔོན་དུ་ཡིད་བྱྗེད་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཉན་
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ས་ལས། དྗེ་ལ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་ལས་དང་པོ་པ་ནི་རྗེ་གཅིག་ཏུ་བྱ་བ་ཉིད་ལ་ཇི་སིད་

དུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་མ་ཐོབ་ཅིང༌། སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཉིད་ལ་མ་རྗེག་གི་བར་དུ་ལས་

དང་པོ་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལ་ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ལས་དང་པོ་པ་ནི། ཡིད་ལ་

བྱྗེད་པ་ཐོབ་པ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས་སྗེམས་སྦྱོང་བར་འདོད་པའི་མཚན་ཉིད་

སོ་སོར་རིག་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་གང་ཡིན་པ་ལ་བརམས་ཤིང༌། ལྗེན་པ་ལ་གོམས་

པ་གང་ཡིན་པ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། རྣལ་འབྱོར་གི་གནས་བཞི་པའི་འགོར་ཡང་

ཡིད་བྱྗེད་ཐོབ་ནས་འཇིག་རྗེན་པ་དང་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ཆགས་བལ་གི་

ལམ་བསྒོམ་པར་གསུངས་པས་སོ། །སྔར་བཤད་པའི་ཞི་གནས་དྗེ་སྔོན་དུ་བསྒྲུབས་

ནས། དྗེ་ནས་འཇིག་རྗེན་པ་དང་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ལྷག་མཐོང་བསྒྲུབས་

ནས་ཉོན་མོངས་སོང་བའི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་འདི་མངོན་པའི་བསྟན་

བཅོས་གཞན་རྣམས་སུ་ཡང་གསལ་བར་མ་བྱུང་བས། སྔོན་གི་ཆོས་མངོན་པ་གོང་

འོག་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་པའི་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྗེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་

སྔོན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ཉོན་མོངས་སོང་བའི་ཚུལ་འདི་གསལ་བར་

མ་ཐོན་སྣང་ངོ་། །

དྗེས་ན་ཉན་ས་ནས་བཤད་པ་འདི་ལྗེགས་པར་མ་ངྗེས་ན། བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མྗེད་ཀྱི་ལམ་གི་དམའ་ཤོས་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉྗེར་བསོགས་ཡིན་

ལ། དྗེ་ལ་ཡིད་བྱྗེད་དྲུག་བཤད་པའི་ཐོག་མ་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིན་པས། 

ཉྗེར་བསོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་སྗེམས་ཐོག་མར་སྐྗེ་བ་ནི་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་

པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་འཁྲུལ་པ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟར་བཟུང་ན་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྗེ། 
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འདི་ལྟར་ཞི་གནས་མ་ཐོབ་པར་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉྗེར་བསོགས་སྐྗེ༌ས་མྗེད་ལ། 

ཉྗེར་བསོགས་དྗེ་མ་ཐོབ་ན་ཞི་གནས་མི་འཐོབ་པའི་ཕིར་དང་། མཚན་ཉིད་སོ་སོར་

རིག་པ་དཔྱད་སྒོམ་ཡིན་པས། དྗེ་བསྒོམས་པས་ཞི་གནས་སྔར་མ་ཐོབ་པ་གསར་དུ་

བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །སྔར་སའི་དངོས་གཞིའི་ལུང་དངས་པ་ལྟར་འདོད་

པའི་རྗེ་གཅིག་པ་ལ་ཤིན་སྦྱངས་མྗེད་ལ། ཤིན་སྦྱངས་མ་ཐོབ་ན་ཞི་གནས་མ་གྲུབ་

པར་དགོངས་འགྲྗེལ་ལ་སོགས་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཉྗེར་བསོགས་དང་པོ་མ་

ཐོབ་ན་ཞི་གནས་མི་འཐོབ་བོ། །དྗེས་ན་ཉྗེར་བསོགས་དང་པོའི་ཡིད་བྱྗེད་དྲུག་གི་

ཐོག་མ་ནི་ཉྗེར་བསོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པའི་འགོ་ཡིན་གི། ཉྗེར་

བསོགས་དང་པོ་ཙམ་གི་ཐོག་མ་མིན་ཏྗེ། དྗེའི་གོང་དུ་ཉྗེར་བསོགས་ཀྱིས་བསྡུས་

པའི་ཞི་གནས་འགྲོ་དགོས་པས་སོ། །ཉྗེར་བསོགས་དང་པོས་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་མ་ཐོབ་གོང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་འདོད་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

པས། གཞུང་ཆྗེ་བ་རྣམས་ནས་བཤད་པ་དང་བསྟུན་ན་ལྷག་མཐོང་ལྟ་ཞོག་ཞི་གནས་

འཐོབ་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བར་སྣང་ངོ་། །

ཞི་གནས་ལ་བརྗེན་ནས་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་ནི། 

སྔར་བཤད་པའི་ཞི་གནས་གསལ་བ་དང་མི་རོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་དུ་མ་

དང་ལྡན་པ་དྗེ་ཙམ་ཞིག་ལ་གོམས་པར་བྱས་ནས་ལྷག་མཐོང་གཉིས་གང་ཡང་མ་

བསྒོམས་ན། འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་བ་ཡང་རྗེ་ཞིག་ལ་འགོག་

པར་མི་ནུས་ན་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་དང་ཤྗེས་བྱའི་སྒིབ་པ་སོང་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས། 

དྗེའི་ཕིར་འདོད་པ་ལས་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་བསམ་གཏན་དང་པོ་འཐོབ་པར་
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འདོད་ན་ཞི་གནས་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །འོ་ན་སྔར་ཞི་

གནས་ཙམ་ལ་གོམས་པར་བྱས་ན་ཉོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་འགོ་གནོན་པར་

བཤད་པ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ་ཞྗེ་ན། སྐོན་མྗེད་དྗེ། སྔར་གི་དྗེ་ནི་འཇིག་རྗེན་པའི་

ལྷག་མཐོང་ཞི་གནས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། འདིར་ནི་ལྷག་

མཐོང་གཉིས་ཀའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཉྗེར་བསོགས་དང་པོས་བསྡུས་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་

དབང་དུ་བྱས་པའི་ཕིར་རོ། །ཆགས་བལ་བསྒྲུབ་པའི་ལྷག་མཐོང་དྗེ་ལ་ཡང་བདྗེན་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་ཞི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་

བྱྗེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། འདིར་ནི་ལམ་ཕི་མའི་སྒོ་ནས་ཆགས་བལ་བསྒྲུབ་ཚུལ་

སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་རྗེན་ནི། བདག་མྗེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་པའི་ཕི་རོལ་

པ་དང༌། ཆོས་འདི་པ་བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་གཉིས་ཀས་བསྒོམ་པ་ཡོད་

དོ། །དྗེས་ལམ་ཇི་འད་ཞིག་བསྒོམས་པས་ཉོན་མོངས་སོང་བ་ནི། ཉན་ས་ལས། དྗེ་ལ་

འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་རབ་ཏུ་བརོན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་

ནི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་རྣམ་པ་བདུན་གིས་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་རྗེས་སུ་

འཐོབ་བོ། །བདུན་པོ་དྗེ་དག་ཀྱང་གང་ཞྗེ་ན། སྨྲས་པ། མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་པ་

དང་། མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་དབྗེན་པ་དང་། དགའ་བ་སྡུད་པ་དང་། 

དཔྱོད་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དང་། སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་པ་དང་། སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་

པའི་འབས་བུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེ་ལ་ཐ་མ་ནི་འདོད་པ་

ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་ནས་དངོས་གཞི་ལ་ཞུགས་པའི་དུས་ཀྱི་ཡིད་བྱྗེད་ཡིན་པས་

བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་དྲུག་ནི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཡིན་ནོ། །
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གལ་ཏྗེ་འདིར་བདག་མྗེད་པའི་དོན་བསྒོམས་ནས་ཉོན་མོངས་སོང་བར་མི་བྱྗེད་

ན། ཇི་འད་བ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དྗེའི་དོན་བསྒོམས་ཏྗེ་ཉོན་མོངས་སོང་བ་ཡིན་

ཞྗེ་ན། དྗེ་ལ་ལམ་འདིས་འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་པ་གཞན་ཡང་

སོང་མོད་ཀྱང༌། འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་གསུངས་པས་

གཙོ་བོར་འདོད་ཆགས་ཀྱི་གཉྗེན་པོའི་སྒོ་ནས་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་འདོད་

ཆགས་ནི་འདིར་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་འདུན་ཞིང་ཆགས་པ་ཡིན་པས། དྗེའི་

གཉྗེན་པོར་འདོད་ཡོན་ལ་སྒོ་དུ་མ་ནས་ཉྗེས་དམིགས་སུ་བལྟས་ཏྗེ། འདོད་ཆགས་དྗེ་

ཡི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ལྡོག་ཕོགས་བཟུང་བའི་སྒོ་ནས་གོམས་པར་བྱས་པས་འདོད་པ་

ལས་ཆགས་པ་དང་འབལ་བར་བྱྗེད་པའོ། །འདི་ཡང་འདོད་པའི་སྐོན་དང་བསམ་

གཏན་དང་པོའི་ཡོན་ཏན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོ་སོར་རིག་པ་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་

རིག་པའི་ངྗེས་པ་བརན་པོ་ཡོད་ཀྱང༌། སྔོན་དུ་ཞི་གནས་གྲུབ་པ་མྗེད་ན་སྐོན་ཡོན་དྗེ་

གཉིས་དཔྱོད་པ་ལ་ཇི་ཙམ་གོམས་པར་བྱས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་སོང་མི་ནུས་ལ། ཡང་

ཞི་གནས་གྲུབ་ཀྱང་སོ་སོར་རིག་པས་དཔྱོད་པ་མ་བྱས་ན་དྗེ་ལ་ཇི་ཙམ་བསྒོམས་

ཀྱང་ཉོན་མོངས་སོང་མི་ནུས་པས། ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀ་བསྒོམས་པའི་སྒོ་ནས་སང་

དགོས་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ནི་ཉོན་མོངས་སོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་

པའོ། །དྗེ་ལྟར་ན་ས་གོང་འོག་གི་སྐོན་ཡོན་སོ་སོར་འབྱྗེད་པའི་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་

རིག་པ་ནི་རྗེས་འགའ་ཐོས་པ་དང་རྗེས་འགའ་བསམ་བྱུང་དུ་འགྱུར་བས་ཐོས་བསམ་

འདྗེས་མའོ། །དྗེ་ལྟར་གོམས་པས་ཐོས་བསམ་ལས་འདས་ནས་བསྒོམ་པའི་རྣམ་

པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞི་རགས་ཀྱི་དོན་དྗེ་ལ་མོས་པར་བྱྗེད་པ་ནི་མོས་པ་ལས་བྱུང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བའི་ཡིད་བྱྗེད་དོ། །འདིར་ཉན་ས་ལས། མཚན་མ་དྗེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཞི་གནས་

དང་ལྷག་མཐོང་སྒོམ་པར་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། ཡིད་བྱྗེད་དྲུག་པའི་སྐབས་

སུ་ཡང་ཞི་ལྷག་བསྒོམ་པར་གསུངས་ལ། ཡིད་བྱྗེད་དང་པོའི་སྐབས་སུ་དོན་ལ་

སོགས་པའི་གཞི་དྲུག་ལ་དམིགས་པར་གསུངས་པ་དྗེ། སྐབས་གཞན་དུ་ལྷག་མཐོང་

དུ་ལན་མང་པོར་གསུངས་པས་འདི་དག་བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་བསྒོམ་པ་མིན་ཡང་

ལྷག་མཐོང་དུ་མི་འགལ་ལོ། །

དྗེས་ན་ཡིད་བྱྗེད་འདི་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྒོམས་

ནས། ཉོན་མོངས་སོང་བ་ཡིན་པས་དྗེའི་བསྒོམ་ཚུལ་ནི། ཞི་རགས་སོ་སོར་ཕྗེ་བའི་

དོན་དྗེ་ཉིད་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱོད་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ལ། ཡང་

དཔྱད་པའི་མཐར་ཞི་རགས་ཀྱི་དོན་དྗེ་ལ་རྗེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པ་ནི་ཞི་གནས་བསྒོམ་

པའོ། །དྗེ་ལྟར་བསྒོམ་པའི་ཡིད་བྱྗེད་གཉིས་པ་དང་དང་པོ་ནི་སུན་འབྱིན་པའི་གཉྗེན་

པོའ།ོ །དྗེ་ལྟར་ཞི་ལྷག་གཉིས་རྗེ་མོས་སུ་བསྒོམ་པ་གོམས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་འདོད་

པའི་ཉོན་མོངས་ཆྗེན་པོའི་གཉྗེན་པོ་སྐྗེས་པ་ན་རབ་ཏུ་དབྗེན་པའི་ཡིད་བྱྗེད་ཅྗེས་

བྱའོ། །ཡང་ཞི་ལྷག་སྗེལ་མར་བསྒོམས་པས་ཉོན་མོངས་འབིང་སོང་བར་ནུས་པ་ན་

དགའ་བ་སྡུད་པའི་ཡིད་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ནས་དགྗེ་བ་ལ་སྦྱོར་བ་ལ་གྗེགས་བྱྗེད་པའི་

འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་དང༌དྗེ་ལས་ལངས་པའི་སྐབས་སུ་

མི་རྒྱུ་བར་མཐོང་བ་ན། ད་ནི་ཁོ་བོས་ཉོན་མོངས་སངས་སོ་སམ་དུ་རོག་པ་རིང་པོ་མི་

བྱྗེད་པར་དཔྱོད་པར་བྱྗེད་དྗེ། ཅི་བདག་འདོད་པ་ལ་འདུན་པའི་ཆགས་པ་དང་མ་བལ་

བཞིན་དུ་མི་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏྗེ་ཆགས་པ་དང་བལ་ནས་མི་རྒྱུ་བ་ཡིན་སམ་ནས་
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དྗེ་སད་པའི་ཕིར་དུ་ཆགས་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་པ་ཞིག་ལ་དམིགས་པ་ན་ཆགས་པ་སྐྗེ་

བར་མཐོང་ནས། དྗེ་སང་པའི་ཕིར་དུ་བསྒོམ་པ་ལ་དགའ་བར་བྱྗེད་པ་ནི་དཔྱོད་པའི་

ཡིད་བྱྗེད་དོ། །འདིས་ནི་མ་སངས་པ་ལ་སངས་སོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་སོང་ངོ་། །དྗེ་

ནས་ཡང་སྔར་ལྟར་ཞི་རགས་ཀྱི་དོན་ལ་སོ་སོར་དཔྱོད་པ་དང་དཔྱད་པའི་མཐར་རྗེ་

གཅིག་ཏུ་འཇོག་པ་གཉིས་ཀ་བྱས་ཤིང་བསྒོམས་པས། འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་ཆུང་

ངུའི་གཉྗེན་པོར་སྐྗེས་པ་ན་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་བྱའོ། །ཡིད་

བྱྗེད་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དང་དྲུག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་སོང་བའི་གཉྗེན་པོའ།ོ །དྗེ་ལྟར་

ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུ་སངས་པ་ན་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་ཐམས་ཅད་

བཅོམ་ནས་རྗེ་ཞིག་ལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་རྒྱུ་བར་བྱྗེད་དྗེ། ས་བོན་གཏན་བཅོམ་པ་ནི་

མིན་ནོ། །ཚུལ་འདིས་ཅི་ཡང་མྗེད་པ་མན་ཆད་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱྗེད་ལ། 

སིད་རྗེའི་ཉོན་མོངས་ནི་མངོན་གྱུར་ཀྱང་འགོག་མི་ནུས་པས་འཁོར་བ་ལས་བརལ་

བར་མི་ནུས་སོ། །འོན་ཀྱང་བསམ་གཏན་ལ་བརྗེན་ནས་མངོན་པར་ཤྗེས་པ་ལྔ་ཡང་

འཐོབ་པར་བྱྗེད་དྗེ། འདི་དག་ནི་ཚིག་མངས་པས་འཇིགས་པས་མ་བིས་ཏྗེ། རྒྱས་

པར་ཉན་ས་ན་བཞུགས་པས་དྗེར་བལྟ་བར་བྱའོ། །

བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པའི་དངོས་གཞི་བསྒྲུབ་ཚུལ་འདི་རྣམས་ད་ལྟ་མྗེད་

པས་དྗེ་དག་གིས་གོལ་སར་འཁིད་ས་མྗེད་མོད་ཀྱང༌། འདི་རྣམས་ལ་ཚིག་སྤི་ཙམ་དུ་

མ་སོང་བའི་གོ་བ་སྐྗེས་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གཞན་གི་གོལ་ས་གཅོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་

པར་སྣང་ངོ་། །དྗེ་ལྟ་བུའི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མྗེད་བཞིའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

དང་མངོན་པར་ཤྗེས་པ་ལྔ་ནི་ཕི་རོལ་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པས་དྗེ་འད་བའི་ཏིང་
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ངྗེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་ཀྱང༌། དྗེ་ཙམ་གིས་འཁོར་བ་ལས་མི་གྲོལ་བར་མ་ཟད་

དྗེ་དག་གིས་ཀྱང་འཁོར་བར་འཆིང་བས། ཞི་གནས་ཙམ་གིས་ཆོག་ཤྗེས་མི་བྱ་བར་

སོ་སོར་རོག་པའི་ལྷག་མཐོང་བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་བཙལ་བར་བྱའོ། །བསམ་གཏན་

དང་པོ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་གཞི་བསྒྲུབ་ལུགས་རྣམས་རྒྱས་པར་མ་ཤྗེས་ནའང༌། 

སྔར་བཤད་པའི་ཞི་གནས་སམ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེའི་བསྒྲུབ་ལུགས་ཤིན་

ཏུ་ཟབ་པའི་མདོ་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་སྗེམས་འཇོག་

ཚུལ་དགུ་གསུངས་པ་དབུ་མའི་སྒོམ་རིམ་དུ་བཀོད་པ་སྔར་དངས་པ་དང༌། དྗེའི་

དགོངས་པ་མདོ་སྗེའི་རྒྱན་དུ་བཀྲལ་བ་དང༌། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་བྱང་ས་

དང་མངོན་པ་གོང་མ་དང་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར་མདོར་བསྡུས་ཏྗེ་གསུངས་

ཤིང༌། བསྡུ་བ་ལས་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཉན་ས་ལ་ཞལ་འཕངས་མཛད་པ་ལྟར། ཉན་ས་ན་

རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དབུ་མའི་སྒོམ་རིམ་དང༌། ཤྗེར་ཕིན་མན་

ངག་ཏུ་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་དབུས་མཐའ་ནས་སོང་བའི་འདུ་བྱྗེད་བརྒྱད་

ཉྗེས་པ་ལྔ་སོང་ཚུལ་དང་བཅས་པས་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་ལུགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་

སིང་པོ་རྣམས་ལྗེགས་པར་བརགས་ཏྗེ་རང་བཟོ་དང་བལ་བར་བསྟན་པ་ཙམ་རྗེ་ངྗེས་

པར་ཤྗེས་པར་བྱ་དགོས་ཏྗེ། འདི་རྣམས་བསམ་གཏན་པ་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་མིང་ཙམ་

ཡང་མི་འདུག་ལ། ཁ་ཅིག་ལ་སྔོན་གཞུང་ཆྗེ་བ་ལ་སྦྱངས་པའི་དུས་སུ་ཚིག་ཙམ་

ཡོད་ཀྱང༌དོན་ལྗེགས་པར་མ་གོ་བས། ཕིས་ཉམས་ལྗེན་གི་ཚེ་དགོས་པ་མྗེད་པར་

མཐོང་ནས་རིས་མྗེད་དུ་དོར་ཏྗེ་བསྐངས་པས། གོ་བ་ལྗེགས་པར་དམིགས་མ་ཕྗེད་

པའི་རགས་སུ། ཞི་གནས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་བསྡུར་རུང་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྗེ་ཐོབ་པ་ན། 
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སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་འཛིན་པར་སྣང་ལ། ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

ཐུན་མོང་བ་སྗེམས་དགུ་པ་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་ན། རྣལ་འབྱོར་བ་མྗེད་ཀྱི་རོགས་རིམ་

མཚན་ཉིད་ཚང་བ་བྱུང་བར་འདོད་པ་དང༌། མཉམ་རྗེས་འདྗེས་ནས་མི་རོག་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འདོད་པ་མང་ངོ་། །སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ལ་ངྗེས་པ་ལྗེགས་

པར་རྗེད་ན་ནི། དམིགས་མྗེད་དང༌མཚན་མྗེད་དང་ངྗེས་དོན་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་

པའི་མིང་སན་སན་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མི་འཁྲུལ་བར། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེའི་དོན་གང་

དུ་སོང་ཤྗེས་ནས་ལམ་གི་གོལ་ས་དང་མ་གོལ་ས་ཤྗེས་པར་འགྱུར་བས། གཞུང་

ཚད་ལྡན་དྗེ་དག་ནས་གསུངས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་བསྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ལ་མཁས་

པར་བྱའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། མདོ་དང་དགོངས་འགྲྗེལ་བསྟན་བཅོས་ཆྗེན་མོ་ལས། །ལྗེགས་

གསུངས་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི། །རོད་བྱྗེད་བརླིང་བས་བོ་གྲོས་ཆུང་

རྣམས་ཀྱིས། །ཇི་བཞིན་མ་རོགས་རང་གི་བོ་ཡི་སྐོན། །གཞན་ལ་བསྒོས་པས་གཞུང་

བཟང་དྗེ་དག་ལ། །མི་རོག་སྐོང་བའི་གདམས་པ་མྗེད་སམ་ནས། །ཡོད་པའི་གཞུང་དུ་

མ་བཙལ་མྗེད་པའི་སར། །འབད་པ་དུ་མས་ཚོལ་ཞིང་རྗེད་པར་སྗེམས། །དྗེ་འདས་

ཕི་རོལ་པ་དང་ནང་པ་ཡི། །ཏིང་འཛིན་རྣམས་ཀྱང་ཕྗེད་པར་མི་འགྱུར་ན། །ཐྗེག་པ་

མཆོག་དང་ཐྗེག་པ་དམན་པ་དང༌། །རོ་རྗེའི་ཐྗེག་དང་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་ཡི། །ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་པ། །ཇི་བཞིན་ཕྗེད་པར་འགྱུར་བ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཚུལ་

དྗེ་མཐོང་ནས་གཞུང་ལུགས་ཆྗེན་མོ་ཡི། །ཏིང་འཛིན་སྐོང་ཚུལ་གོ་སའི་ངག་གིས་

བཤད། །གཞུང་ལུགས་ཆྗེ་ལ་ལོ་མང་སྦྱངས་པ་ཡི། །གྲོགས་དག་རང་གི་ནོར་བུ་
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རིན་པོ་ཆྗེ། །དོར་ནས་གཞན་གི་མཆིང་བུ་མ་ལྗེན་པར། །རང་ལ་རིན་ཆྗེན་ཡོད་པ་

མཁྱྗེན་པར་མཛོད། །ཁྱྗེད་ཀྱིས་སྦྱངས་པའི་གཞུང་ལས་གདམས་པའི་དོན། །ལོགས་

སུ་མྗེད་པ་གཟིགས་ནས་ཐུབ་དབང་གིས། །མང་དུ་ཐོས་པ་ནགས་ན་བདྗེ་འོ་

ཞྗེས། །གསུངས་པ་དྗེ་ཡི་དོན་ལའང་དཔྱོད་པར་རིགས། །ཅིར་ཡང་མི་རོག་འཇོག་

པའི་ཞི་གནས་ལམ། །དང་པོར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་གྲུབ་པའི་ཚད། །ལྗེགས་པར་

དམིགས་ཕྗེད་གོ་བ་མ་རྗེད་ཀྱང༌། །སིང་རུས་ཙམ་ལ་རྗེ་བའི་བསམ་གཏན་པ། །དྗེ་

དག་གིས་ཀྱང་ད་དུང་མཁས་པ་ལ། །བརྗེན་ནས་སྐོང་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤྗེས་པར་

མཛོད། །དྗེ་ལྟ་མིན་ན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ། །རྗེ་ཞིག་ངལ་བསོ་བྱས་ན་གནོད་པ་

ཆུང༌། །དྗེ་ལྟར་བྱམས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱི། །གཞུང་གིས་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པའི་

ཚུལ། །བཤད་པ་འདི་ཡང་རྒྱལ་བ་ཡི། །བསྟན་པ་རིང་དུ་གནས་ཕིར་རོ། །སྐྗེས་བུ་

ཆྗེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པས། 

བསམ་གཏན་གི་ངོ་བོ་ཞི་གནས་ལ་ཇི་ལྟར་བསབ་པའི་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།

ཏིང་ངེ་འཛིན་བཞི་ལྡན་ཡོད་ཀང་ལྷག་མཐོང་བསྒྲུབ་དགོས་པ་བསྟན་པ།

དྗེ་ལྟར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་སྗེམས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་

བཞག་པས་གར་བཞག་ཏུ་སོད་པའི་མི་རོག་པ་དང༌། དྗེ་ཡང་བྱིང་བ་དང་བལ་བའི་

གསལ་བ་དང༌། ཕན་ཡོན་གི་ཁྱད་པར་དགའ་བདྗེ་དང་བཅས་པའི་ཞི་གནས་དྗེ་ཙམ་

གིས་ཆོག་ཤྗེས་མི་བྱ་བར། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ངྗེས་པའི་ཤྗེས་

རབ་བསྐྗེད་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པར་བྱ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

དྗེ་ཙམ་ནི་མུ་སྟྗེགས་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པས། དྗེ་ཙམ་ལ་གོམས་པར་བྱས་
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ཀྱང་དྗེ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་མི་སོང་བས་སིད་པ་ལས་

གྲོལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། དྗེ་ལྟར་

དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་བརན་པར་བྱས་ནས་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་བྱ་

སྟྗེ། འདི་ལྟར་ཤྗེས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་བས་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་ས་བོན་ཤིན་ཏུ་སོང་བར་

འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མུ་སྟྗེགས་ཅན་རྣམས་བཞིན་དུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཙམ་གིས་

ཉོན་མོངས་པ་སོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །མདོ་སྗེ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། འཇིག་རྗེན་དག་ནི་

ཏིང་འཛིན་སྒོམ་བྱྗེད་ཀྱང༌། །དྗེ་ནི་བདག་ཏུ་འདུ་ཤྗེས་འཇིག་མི་བྱྗེད། །དྗེ་ནི་ཉོན་

མོངས་ཕིར་ཞིང་རབ་འཁྲུག་སྟྗེ། །ལྷག་སྤོད་ཀྱིས་ནི་ཏིང་འཛིན་འདིར་བསྒོམས་

བཞིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་ཏིང་འཛིན་སྒོམ་བྱྗེད་

ཀྱང་། ཞྗེས་པ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་མི་རོག་པ་དང་གསལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་

དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནོ། །དྗེ་བསྒོམས་ཀྱང་བདག་འཛིན་སོང་མི་ནུས་པ་ནི། དྗེ་

ནི་བདག་ཏུ་འདུ་ཤྗེས་འཇིག་མི་བྱྗེད། །ཅྗེས་པའོ། །བདག་འཛིན་མ་སངས་པས་ད་

གདོད་ཡང་ཉོན་མོངས་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་ནི། ཉོན་མོངས་ཕིར་ཡང་རབ་ཏུ་

འཁྲུག །ཅྗེས་པའོ།།

འོ་ན་ཇི་འད་ཞིག་བསྒོམས་པས་ཐར་པ་འཐོབ་སམ་ན། ལུང་དྗེའི་མཇུག་དྗེ་མ་

ཐག་ཉིད་དུ་སྔར་དངས་པ་ལྟར། གལ་ཏྗེ་ཆོས་ལ་བདག་མྗེད་སོ་སོར་རོག །ཅྗེས་

སོགས་ཏྗེ། གལ་ཏྗེ་བདག་མྗེད་པའི་ཆོས་ལ་སོ་སོར་བརགས་ནས་བདག་མྗེད་ཀྱི་

དོན་གོ་བའི་ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་པ་དང༌། སོ་སོར་དྗེ་བརགས་གལ་ཏྗེ་བསྒོམ་པ་

ནི། །ཞྗེས་བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་རྗེད་ནས་ལྟ་བ་དྗེ་སྐོང་ཞིང་བསྒོམ་པ་ནི། དྗེ་ནི་མ་
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ངན་འདས་ཐོབ་འབས་བུའི་རྒྱུ། །ཞྗེས་མ་ངན་ལས་འདས་པའམ་ཐར་པའི་འབས་བུ་

ཐོབ་པའི་རྒྱུ་དྗེ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་པའོ། །འོ་ན་དྗེ་བསྒོམས་པས་ཐར་པ་འཐོབ་པ་ལྟར། དྗེ་

མྗེད་པར་གཞན་ཞིག་བསྒོམས་པས་ཀྱང་ཐར་པ་འཐོབ་བམ་སམ་ན། རྒྱུ་གཞན་གང་

ཡིན་དྗེས་ནི་ཞིར་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་བསྒོམས་ཀྱང་དྗེ་མྗེད་ན་

སྡུག་བསྔལ་དང་ཉོན་མོངས་ཞི་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་བདག་མྗེད་པའི་ཤྗེས་རབ་

ཁོ་ན་སིད་པའི་ར་བ་གཅོད་བྱྗེད་དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་འདི་དབུ་མའི་སྒོམ་

རིམ་དུའང༌། ཧྭ་ཤང་ལ་གནོད་བྱྗེད་དུ་དངས་པས་འདི་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་དགོས་ཏྗེ། མུ་

སྟྗེགས་ཀྱི་དང་སོང་རྣམས་ལའང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་མངོན་པར་ཤྗེས་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་། བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་མྗེད་པས་འཁོར་བ་ལས་ཅུང་

ཟད་ཀྱང་བརལ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྔར་དངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སྗེ་སྣོད་ལས་ཀྱང་གསུང་རབ་ནས་བཤད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་ཤྗེས་པར་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་ཙམ་གིས་ཆོག་ཤྗེས་བྱས་ནས་དྗེ་ལ་ཟབ་མོའི་དོན་བསྒོམ་པའི་ལམ་དུ་

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་བྱས་པས་འཁོར་བ་ལས་མི་གྲོལ་བ་དང༌། ངས་དྗེ་ལ་དགོངས་

ནས་གཞན་ལས་ཐོས་པ་ནི་ར་ཤི་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་བཀའ་སྩལ་

ཏོ། །ཞྗེས་སྟོན་པ་རང་གིས་རང་གི་དགོངས་པ་བངས་ནས་གསལ་བར་བཤད་དྗེ། 

གཞན་ལས་ཐོས་པ་ནི་གཞན་ལས་བདག་མྗེད་འཆད་པ་ཐོས་པའོ། །དྗེས་ན་ཕི་ནས་

བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་ལ་བདག་མྗེད་པའི་དོན་ཉན་པའི་ཐོས་བསམ་མ་བྱས་པར་ནང་

ནས་སྐྗེའོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་དགག་པའི་ཕིར་དུ་གཞན་ལས་ཐོས་པ་ནི་ཞྗེས་སོགས་

གསུངས་པར་གདོན་མི་ཟའོ།།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྤིར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ནི་ལ་ལས་དངོས་སུ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྟོན། 

དངོས་སུ་མི་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱང་བརྒྱུད་ནས་དྗེ་ལ་གཞོལ་ཞིང་འབབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

ལ། དྗེ་ཁོ་ན་ཤྗེས་པའི་སྣང་བ་མ་བྱུང་བར་དུ་རྨོངས་པའི་མུན་པ་མི་ལྡོག་ཅིང༌། བྱུང་

ན་ལྡོག་པས་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་ཙམ་གིས་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་དག་པར་མི་

འགྱུར་ལ་རྨོངས་པའི་མུན་པའང་མི་ལྡོག་གོ །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདག་མྗེད་པའི་

དོན་ངྗེས་པའི་ཤྗེས་རབ་བཙལ་བར་བྱའོ་སམ་དུ་ཤྗེས་རབ་གདོན་མི་ཟ་བར་བཙལ་

བར་བྱ་དགོས་ཏྗེ། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། དྗེ་ནས་ཞི་གནས་གྲུབ་ནས་ལྷག་མཐོང་

བསྒོམ་པར་བྱ་སྟྗེ་འདི་སམ་དུ་བསམ་པར་བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཐམས་

ཅད་ནི་ལྗེགས་པར་གསུངས་པ་སྟྗེ། མངོན་སུམ་དུའམ་བརྒྱུད་པས་དྗེ་ཁོ་ན་མངོན་དུ་

གསལ་བར་བྱྗེད་པ་དང་དྗེ་ཁོ་ན་ལ་གཞོལ་བ་ཉིད་དོ། །དྗེ་ཁོ་ན་ཤྗེས་ན་སྣང་བ་བྱུང་

བས་མུན་པ་བསལ་བ་བཞིན་དུ་ལྟ་བའི་ད་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞི་

གནས་ཙམ་གིས་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་དག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། སྒིབ་པའི་མུན་པའང་སྗེལ་

བར་མི་འགྱུར་གི། ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དྗེ་ཁོ་ན་ལྗེགས་པར་བསྒོམས་ན་ཡྗེ་ཤྗེས་རྣམ་

པར་དག་པར་འགྱུར། དྗེ་ཁོ་ན་རོགས་པར་འགྱུར། ཤྗེས་རབ་ཁོ་ནས་སྒིབ་པ་ཡང་

དག་པར་སོང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་བས་ན་བདག་གིས་ཞི་གནས་ལ་གནས་ཏྗེ་ཤྗེས་

རབ་ཀྱིས་དྗེ་ཁོ་ན་ཡོངས་སུ་བཙལ་བར་བྱའོ། །ཞི་གནས་ཙམ་གིས་ནི་ཆོག་པར་

འཛིན་པར་མི་བྱའོ། །དྗེ་ཁོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གང་

ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་དྗེ། ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་དྗེ་ཡང་

ཕར་ཕིན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤྗེར་ཕིན་གིས་རོགས་པ་ཡིན་གི། བསམ་གཏན་ལ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སོགས་པས་རོགས་པར་མི་ནུས་པས་བསམ་གཏན་ཙམ་ལ་ཤྗེར་ཕིན་དུ་མ་འཁྲུལ་

བར་བྱས་ནས་ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་དགོས་ཏྗེ། དགོངས་འགྲྗེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས། 

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པ་གང་གིས་འཛིན་པ་ལགས། སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག །ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པས་འཛིན་ནོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལ་དགོངས་ནས་སྔར་དངས་པ་ལྟར་ཐྗེག་པ་

ཆྗེན་པོ་ལ་དད་པ་བསྒོམ་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང༌། ཤྗེས་རབ་མི་གནས་ན་བྱང་སྗེམས་

རྣམས་ཀྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་དད་པ་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ངྗེས་པར་འབྱུང་བར་ང་

མི་སྨྲའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཤེས་རབ་ཀི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོང་ལ་བསབ་ཚུལ།

དྗེ་ལྟར་ན་གཉིས་པ་ལྷག་མཐོང་ལ་བསབ་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི། ལྷག་མཐོང་གི་

ཚོགས་བསྟྗེན་པ་དང༌། ལྷག་མཐོང་གི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ་དང༌། ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པའི་

ཚུལ་དང༌། བསྒོམས་པས་ལྷག་མཐོང་གྲུབ་པའི་ཚད་དོ། །

ལྷག་མཐོང་གི་ཚོགས་བསྟེན་པ།

དང་པོ་ནི། གསུང་རབ་ཀྱི་གནད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཁྱྗེན་པའི་མཁས་པ་

བསྟྗེན་ནས་དི་མ་མྗེད་པའི་གཞུང་ལུགས་མཉན་ཏྗེ། ཐོས་པ་དང་བསམ་པའི་ཤྗེས་

རབ་ཀྱིས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་བསྐྗེད་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་རྒྱུའི་ཚོགས་མྗེད་

དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཡིན་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའི་ལྟ་བ་མྗེད་ན་ཇི་ལྟ་བ་

རོགས་པའི་ལྷག་མཐོང་གི་རོགས་པ་སྐྗེ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་འད་བའི་ལྟ་

བའང་དང་དོན་ལ་མི་རོན་ངྗེས་དོན་ལ་རོན་པ་ཞིག་གིས་བཙལ་དགོས་པས་དང་ངྗེས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤྗེས་ནས་ངྗེས་དོན་གི་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་དགོས་ལ། འདི་

ཡང་ཚད་མར་གྱུར་པའི་ཤིང་རའི་སོལ་འབྱྗེད་ཆྗེན་པོ་ཞིག་གིས་དགོངས་པ་བཀྲལ་

བའི་བསྟན་བཅོས་ལ༌མ་བརྗེན་ན་དམུས་ལོང་ལོང་ཁིད་མྗེད་པར་ཉམ་ང་བའི་ཕོགས་

སུ་འགྲོ་བ་དང་འད་བས་དགོངས་འགྲྗེལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་བརྗེན་པར་བྱའོ། །ཇི་

འད་བ་ཞིག་ལ་བརྗེན་པར་བྱ་བའི་དགོངས་པ་འགྲྗེལ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་པའི་སིང་པོ་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཟབ་

མོའི་དོན་འགྲྗེལ་བར་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པའི་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅྗེས་ས་གསུམ་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དྗེ་ཡིན་པས། དྗེའི་གཞུང་

ལ་བརྗེན་ནས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་བཙལ་བར་བྱའོ། །

དྲང་དོན་དང་ངེས་དོན་གི་གསུང་རབ་ངོས་གཟུང་བ།

འདི་ལ་གསུམ། དང་དོན་དང་ངྗེས་དོན་གི་གསུང་རབ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང༌། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གཏན་

ལ་འབྗེབས་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དྲང་དོན་དང་ངེས་དོན་གི་གསུང་རབ་ངོས་གཟུང་བ།

དང་པོ་ནི། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུང་

རབ་ལ་བརྗེན་དགོས་ལ། གསུང་རབ་ཀྱང་གདུལ་བྱ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་པའི་དབང་

གིས་སྣ་ཚོགས་པ་ཡིན་པས་ན། ཇི་འད་བ་ཞིག་ལ་བརྗེན་ནས་ཟབ་མོའི་དོན་བཙལ་

བར་བྱ་སམ་ན། ངྗེས་པའི་དོན་གི་གསུང་རབ་ལ་བརྗེན་ནས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པར་

བྱ་དགོས་སོ། །འོ་ན་ཇི་འད་བ་ཞིག་ངྗེས་དོན་དང་ཇི་འད་བ་ཞིག་དང་དོན་ཡིན་སམ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ན། འདི་ནི་བརོད་བྱའི་སྒོ་ནས་བཞག་སྟྗེ། དོན་དམ་པ་སྟོན་པ་ནི་ངྗེས་པའི་དོན་དང་

ཀུན་རོབ་སྟོན་པ་ནི་དང་བའི་དོན་གི་གསུང་རབ་ཏུ་བཟུང་ངོ་། །དྗེ་ལྟར་ཡང་བོ་གྲོས་

མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ལས། ངྗེས་པའི་དོན་གི་མདོ་སྗེ་ནི་གང་། དང་བའི་དོན་གི་མདོ་

སྗེ་ནི་གང་ཞྗེ་ན། མདོ་སྗེ་གང་དག་ཀུན་རོབ་སྒྲུབ་པ་བསྟན་པ་དྗེ་དག་ནི་དང་བའི་དོན་

ཞྗེས་བྱའོ། །མདོ་སྗེ་གང་དག་དོན་དམ་པ་སྒྲུབ་པ་བསྟན་པ་དྗེ་དག་ནི་ངྗེས་པའི་དོན་

ཞྗེས་བྱའོ། །མདོ་སྗེ་གང་དག་ཚིག་དང་ཡི་གྗེ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་དྗེ་དག་ནི་དང་བའི་

དོན་ཞྗེས་བྱའོ། །མདོ་སྗེ་གང་དག་ཟབ་མོ་བལྟ་དཀའ་བ་རོགས་པར་དཀའ་བ་བསྟན་

པ་དྗེ་དག་ནི་ངྗེས་པའི་དོན་ཞྗེས་བྱའོ། །ཞྗེས་སོ།།

འོ་ན་ཀུན་རོབ་བསྟན་པས་དང་དོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཀུན་རོབ་སྟོན་ལུགས་དྗེ་ཇི་

འད་ཞིག་ཡིན་ལ། དོན་དམ་བསྟན་པས་ངྗེས་དོན་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་དམ་སྟོན་ལུགས་

ཀྱང་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་ཞིག་ཡིན་སམ་ན། འདི་ཡང་མདོ་དྗེ་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

བསྟན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། མདོ་སྗེ་གང་དག་བདག་དང་སྗེམས་ཅན་དང་སོག་དང་གསོ་

བ་དང་སྐྗེས་བུ་དང་གང་ཟག་དང་ཤྗེད་ལས་སྐྗེས་པ་དང་ཤྗེད་བུ་དང་བྱྗེད་པ་པོ་དང་

ཚོར་བ་པོ་སྐད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བཤད་པར་བྱ་བ་བདག་པོ་མྗེད་པ་ལ་བདག་པོ་ལྟ་

བུར་བསྟན་པ་དྗེ་དག་ནི་དང་བའི་དོན་ཞྗེས་བྱའོ། །མདོ་སྗེ་གང་དག་སྟོང་པ་ཉིད་དང་

མཚན་མ་མྗེད་པ་དང་སྨོན་པ་མྗེད་པ་དང་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་པ་མྗེད་པ་དང་སྐྗེ་བ་

མྗེད་པ་དང་མ་སྐྗེས་པ་དང་སྗེམས་ཅན་མྗེད་པ་དང་སོག་མྗེད་པ་དང་གང་ཟག་མྗེད་

པ་དང་བདག་པོ་མྗེད་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྟོན་པ་དྗེ་དག་ནི་ངྗེས་པའི་དོན་ཞྗེས་

བྱའོ། །ཞྗེས་བདག་མྗེད་པ་དང་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་སོགས་སྤོས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཚུལ་གིས་སྟོན་པ་རྣམས་ངྗེས་དོན་དང་བདག་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པ་དང་དོན་དུ་

གསུངས་པས། བདག་མྗེད་པ་དང་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་སོགས་དོན་དམ་དང༌། སྐྗེ་བ་སོགས་

ཀུན་རོབ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀྱང༌། སྟོང་པ་

བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པས་བཤད་པ་ལྟར། །ངྗེས་དོན་མདོ་སྗེ་དག་གི་བྱྗེ་བག་

ཤྗེས། །གང་ལས་སྗེམས་ཅན་གང་ཟག་སྐྗེས་བུ་བསྟན། །ཆོས་དྗེ་ཐམས་ཅད་དང་

བའི་དོན་དུ་ཤྗེས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ལྟ་བས་ན་དོན་

དམ་པ་བརོད་པ་ཁོ་ན་ངྗེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། བཟོག་པ་ནི་དང་བའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་

བྱ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་

འཇུག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྣང་བའི་རྒྱན་ལས་ཀྱང༌། ངྗེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་དོན་

དམ་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་ལ་སོགས་པའང་འཕགས་པ་བོ་གྲོས་མི་

ཟད་པས་བསྟན་པ་ལས་ངྗེས་པའི་དོན་ནོ་ཞྗེས་བསྟན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་བས་ན་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་

ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་དོན་དམ་པའོ་ཞྗེས་བྱ་བར་ངྗེས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེའི་

ཕིར་དབུ་མ་རིགས་པའི་ཚོགས་དགོངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནི་ངྗེས་པའི་

དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྟོན་པར་བཟུང་སྟྗེ། སྐྗེ་འགག་ལ་སོགས་པའི་སྤོས་པའི་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་དོན་དམ་པ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །

ཅིའི་ཕིར་དྗེ་ལྟར་སྟོན་པ་དྗེ་གཉིས་ལ་དང་བའི་དོན་དང་ངྗེས་པའི་དོན་ཞྗེས་བྱ་

སམ་ན། འདིའི་དོན་གཞན་དུ་དང་བར་མི་ནུས་པས་ན། ངྗེས་པའི་དོན་ནམ་དོན་ངྗེས་

པ་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། དོན་དྗེ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཡིན་པས་གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་མཐར་
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ཐུག་པའི་ཕིར། དྗེ་ཕན་ཆད་དུ་དང་དུ་མྗེད་པ་དང་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་གང་ཟག་གཞན་

གིས་དང་དུ་མི་རུང་སྟྗེ། སྒྲུབ་བྱྗེད་ཚད་མ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དབུ་

མ་སྣང་བ་ལས། ངྗེས་པའི་དོན་ཡང་གང་ལ་བྱ་ཞྗེ་ན། ཚད་མ་དང་བཅས་པ་དང་དོན་

དམ་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་དྗེ་ལས་ལོགས་ཤིག་

ཏུ་གཞན་གིས་གང་དུའང་དང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་

གསུངས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ནི་དང་བའི་དོན་ཤྗེས་པར་ནུས་ཏྗེ། འདིའི་དོན་ཇི་ལྟར་

བསྟན་པ་ལྟར་བཟུང་དུ་མི་རུང་བར་དགོངས་པ་བཤད་ནས་དོན་གཞན་ལ་དང་

དགོས་པའམ། སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་བས་ཆོག་ཀྱང་དྗེ་ཙམ་ཞིག་ནི་མཐར་ཐུག་

པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ཡིན་གི། དྗེ་ལས་གཞན་དུ་ད་དུང་དྗེའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཙལ་

དགོས་པས་ན་དང་བའི་དོན་ནམ་དོན་དང་དགོས་པའོ། །ངྗེས་དོན་གི་མདོ་སྗེ་རྣམས་

སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པས་མདོ་སྗེ་དྗེ་ལས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་དང་གང་ཟག་མྗེད་པ་སོགས་

བྱུང་ན་སྐྗེ་བ་དང་གང་ཟག་ཡྗེ་མྗེད་དུ་བཟུང་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སྒ་ཇི་བཞིན་

པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བས་དང་དོན་དུ་ཐལ་ལོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བའང་འཐད་པར་མི་སྣང་སྟྗེ། 

དྗེ་ལྟར་གསུང་བ་པོའི་སྟོན་པས་སྐྗེ་བ་སོགས་འགོག་པ་ན་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་

སྦྱར་བའི་ངྗེས་དོན་གི་མདོ་སྗེ་དུ་མ་སྣང་ལ། ཁྱད་པར་སྦྱར་བ་གཅིག་བྱུང་ན། མ་

བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་ཡིན་པས་སྦྱར་དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་ཆོས་

དྗེའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པས་དྗེ་ལྟར་སྟོན་པ་དྗེ་ངྗེས་དོན་མིན་པར་ག་ལ་འགྱུར། དྗེ་ལྟ་

མ་ཡིན་ན་སྐྗེ་བའི་སྤི་ཁྗེགས་པས་ཁྱད་པར་ཚིག་ཀྱང་ཁྗེགས་དགོས་པས་དྗེ་ལྟར་

སྟོན་པའི་ངྗེས་དོན་གི་མདོ་ཉིད་ཀྱང་རྣམ་པར་བཞག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་
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མདོའམ་བསྟན་བཅོས་དྗེའི་སྤིའི་ལུགས་གོང་འོག་ཏུ་སྨོས་པ་མི་སྦྱོར་བར་ཚིག་ཅུང་

ཟད་རྗེའི་ངོ་གདོང་གི་བསྟན་ཚོད་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་དུ་མི་རུང་བས་ངྗེས་དོན་

གི་གསུང་རབ་ཡིན་པ་མི་འཇིག་ལ། ཚིག་དྗེའི་བསྟན་ཚོད་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་

དུ་རུང་བས་ཀྱང་དང་དོན་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་འགེལ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ།

གཉིས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ནི། དྗེ་ལྟར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྐྗེ་བ་དང་འགག་པ་སོགས་ཅི་ཡང་མྗེད་པར་

སྟོན་པའི་ཤྗེར་ཕིན་གི་མདོ་ལ་སོགས་པའི་གསུང་རབ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འགྲྗེལ་

བའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བྱུང་སམ་ན། འདི་ལ་འཕགས་

པ་ལྷ་ནི་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་དང་ཟ་བ་གྲགས་

པ་དང་ཞི་བ་འཚོ་ལ་སོགས་པའི་དབུ་མ་པ་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སོབ་དཔོན་དང་

འད་བར་ཚད་མར་མཛད་པས། ཡབ་སས་གཉིས་ཀ་དབུ་མ་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་

ཁུངས་ཡིན་པས་སྔ་རབས་པ་རྣམས་དྗེ་གཉིས་ལ་གཞུང་ཕི་མོའི་དབུ་མ་པ་ཞྗེས་

དང༌། གཞན་རྣམས་ལ་ཕོགས་འཛིན་པའི་དབུ་མ་པ་ཞྗེས་ཐ་སད་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ལ་སྔ་

རབས་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། ཐ་སད་འཇོག་ཚུལ་གི་སྒོ་ནས་

མིང་བཏགས་པའི་དབུ་མ་པ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། ཐ་སད་དུ་ཕི་རོལ་ཡོད་པར་འདོད་པ་མདོ་

སྗེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་པ་དང༌། ཐ་སད་དུ་ཕི་རོལ་མྗེད་པར་འདོད་པ་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་

པའི་དབུ་མ་པའོ། །དོན་དམ་འདོད་ཚུལ་གི་སྒོ་ནས་མིང་བཏགས་པའང་གཉིས་ཏྗེ། 

སྣང་སྟོང་གཉིས་ཚོགས་དོན་དམ་བདྗེན་པར་འདོད་པ་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པ་དང་སྣང་
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བ་ལ་སྤོས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་དོན་དམ་བདྗེན་པར་འདོད་པ་རབ་ཏུ་མི་གནས་

པར་སྨྲ་བའོ། །དྗེ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་མ་ནི་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་ལ་

སོགས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ལ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་ཐ་སད་ནི་རྒྱ་

གར་བའི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ཀྱང་འདོད་དོ། །

སྤིར་དབུ་མ་པར་ཁས་འཆྗེ་བའི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་འགའ་རྗེ་དྗེ་ལྟར་དུ་

འདོད་པ་ཡོད་མོད་ཀྱང༌། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབང་བའི་དབུ་མ་པ་ཆྗེན་

པོ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་ཡི། ཕྲ་མོ་རྣམས་སུ་ཞིག་

གིས་བཤད་པར་ནུས། གཞན་ཡང་དོན་དམ་འདོད་ཚུལ་གི་སྒོ་ནས་གཉིས་སུ་བཞག་

པ་ནི་རྨོངས་པ་ངོ་མཚར་བསྐྗེད་པའི་རྣམ་གཞག་གོ་ཞྗེས་ལོ་ཙཱ༌བ་ཆྗེན་པོ་བོ་ལྡན་

ཤྗེས་རབ་གསུང་བ་ནི་ཤིན༌ཏུ་ལྗེགས་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་འདོད་པ་ནི་རིགས་ཤྗེས་རྗེས་

དཔག་གིས་གཞལ་བའི་དོན་ཙམ་དོན་དམ་བདྗེན་པར་འདོད་པར་སྣང་ལ། རིགས་

ཤྗེས་ཀྱི་གཞལ་བྱ་ནི་དོན་དམ་བདྗེན་པ་དང་མཐུན་པས་དོན་དམ་ཞྗེས་བཏགས་

པར་དབུ་མ་རྒྱན་དང་སྣང་བ་གཉིས་ཀ་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དབུ་མ་པ་ཆྗེན་

པོ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་རིགས་པས་སྤོས་པ་བཅད་པའི་དོན་དྗེ་ཙམ་ནི་དོན་དམ་བདྗེན་

པར་མི་བཞྗེད་པས་ལྗེགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་སོབ་དཔོན་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེ་ན་རྗེ། 

སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྱིས་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་ལས་ཕིའི་

དོན་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་ཚུལ་གསལ་བར་མ་མཛད་ལ། དྗེའི་འོག་ཏུ་སོབ་དཔོན་ལྗེགས་

ལྡན་འབྱྗེད་ཀྱིས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ལུགས་སུན་ཕྱུང་སྟྗེ། ཐ་སད་དུ་ཕིའི་དོན་

ཡོད་པའི་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་གོ །དྗེ་ནས་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་རྣལ་འབྱོར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྤོད་པའི་གཞུང་ལ་བརྗེན་ནས་ཐ་སད་དུ་ཕི་རོལ་མྗེད་པ་དང་དོན་དམ་པར་སྗེམས་

རང་བཞིན་མྗེད་པར་སྟོན་པའི་དབུ་མའི་ཚུལ་མི་འད་བ་ཞིག་མཛད་པས་དབུ་མ་པ་

རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བྱུང་ཞིང༌།སྔ་མ་ལ་མདོ་སྗེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་པ་ཞྗེས་པ་དང་ཕི་མ་

ལ་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་པ་ཞྗེས་བཏགས་སོ་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་བྱུང་བའི་རིམ་

པ་དྗེ་ལྟར་དུ་མངོན་ནོ། །འོན་ཀྱང་སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཕི་རོལ་

ཡོད་པར་བཞྗེད་ཀྱང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་དང་སྒོ་མི་བསྟུན་པས་མདོ་སྗེ་སྤོད་པ་

ཞྗེས་བྱར་མི་རུང་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་བྱྗེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མཐུན་པར་འདོད་པའང་ཤིན་

ཏུ་མི་རིགས་སོ། །གངས་རིའི་ཁོད་ཀྱི་ཕི་དར་གི་མཁས་པ་རྣམས་དབུ་མ་པ་ལ་ཐལ་

འགྱུར་བ་དང་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ཀྱི་ཐ་སད་བྱྗེད་པ་ནི་ཚིག་གསལ་དང་མཐུན་པས་

རང་བཟོར་མི་བསམ་མོ། །དྗེས་ན་ཐ་སད་དུ་ཕི་རོལ་འདོད་མི་འདོད་གཉིས་སུ་ངྗེས་

ལ་དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ངྗེས་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་ཚུལ་གི་སྒོ་ནས་མིང་

འདོགས་ནའང་ཐལ་རང་གཉིས་སུ་ངྗེས་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་སོབ་དཔོན་དྗེ་དག་སུ་ཡི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྱི་

དགོངས་པ་འཚོལ་སམ་ན། ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོ་སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པའི་ལུགས་ལ་

གཙོ་བོར་མཛད་པར་སྣང་བའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་གདམས་ངག་འདིའི་བ་མ་གོང་

མ་ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱང་ལུགས་དྗེ་ལ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཟ་བ་

གྲགས་པས་ནི། ར་ཤྗེའི་འགྲྗེལ་བྱྗེད་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀྱིས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བཀྲལ་བར་གཟིགས་

ནས། ལུགས་དྗེ་གཞིར་འཇོག་ཅིང་སོབ་དཔོན་ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་ཀྱིའང་ལྗེགས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བཤད་མང་པོ་ཞིག་བངས་ལ་ཅུང་ཟད་མི་འཐད་པར་སྣང་བ་རྣམས་སུན་ཕྱུང་ནས། 

འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འགྲྗེལ་བར་མཛད་དོ། །སོབ་དཔོན་འདི་གཉིས་ཀྱི་འགྲྗེལ་

པ་རྣམས་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་འཆད་པ་ལ་ཆྗེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་

མཐོང་བས་ན། འདིར་ནི་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་

གྲགས་པའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པར་

བྱའོ།།

སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། དྗེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་དང༌། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་དངོས་སོ། །

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ།

དང་པོ་ནི། འདིར་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་གང་

ཡིན། དྗེ་ཐོབ་པར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པའང་ཇི་འད་ཞིག་གི་སྒོ་

ནས་འཇུག་པ་ཡིན་སམ་ན། ཕི་དང་ནང་གི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པ་དྗེ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་བཞིན་

དུ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཉྗེ་བར་ཞི་བས། 

བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཟད་པ་ནི་འདིར་ཐོབ་པར་བྱ་

བའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ། །དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ནི། དང་

པོར་འཁོར་བའི་ཉྗེས་སྐོན་བསམས་ནས་ཡིད་སུན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་འདོར་འདོད་སྐྗེས་པ་

ཞིག་དགོས། དྗེ་ནས་དྗེ་རྒྱུ་མ་ལོག་ན་མི་ལྡོག་པར་མཐོང་ནས། འཁོར་བའི་ར་བ་

གང་ཡིན་སམ་སྟྗེ་དྗེའི་ར་བ་རད་བཅད་ནས། འཇིག་ལྟའམ་མ་རིག་པ་འཁོར་བའི་ར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བར་འགྲོ་ལུགས་ལ་ངྗེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདོངས་ནས། དྗེ་སོང་བར་འདོད་པ་

བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་སྐྗེས་པ་ཞིག་དགོས། དྗེ་ནས་འཇིག་ལྟ་ལྡོག་པ་དྗེ་དྗེས་བཟུང་

བའི་བདག་མྗེད་པ་རོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་སྐྗེ་བ་ལ་རག་ལས་པར་མཐོང་ནས་བདག་

དྗེ་དགག་དགོས་པར་མཐོང་སྟྗེ། བདག་དྗེ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱྗེད་དང་མྗེད་པའི་སྒྲུབ་

བྱྗེད་ཀྱི་ལུང་དང་རིགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་ཞིག་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉྗེར་

ན་མྗེད་པའི་ཐབས་མྗེད་དོ། །དྗེ་ལྟར་བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་

ཀྱང་མྗེད་པར་ངྗེས་པའི་ལྟ་བ་རྗེད་ནས་དྗེའི་དོན་གོམས་པར་བྱས་པས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་

ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏྗེ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་

དང་ལས་དང་ལུས་རྣམས་དང་བྱྗེད་པ་པོ་དང་འབས་བུ་རྣམས་ཏྗེ། འདི་དག་ཐམས་

ཅད་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀྱང་དི་ཟའི་གྲོང་ཁྱྗེར་ལ་སོགས་པ་ལྟར་དྗེ་ཁོ་ན་

ཉིད་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཡིན་ན། 

ཡང་འདིར་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་གང་ཞིག་ཡིན་ལ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པའང་ཇི་ལྟར་

ཡིན་ཞྗེ་ན། བརོད་པར་བྱ་སྟྗེ། ནང་དང་ཕིའི་དངོས་པོ་མ་དམིགས་པས་ནང་དང་ཕི་

ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཟད་པ་འདི་ནི་

འདིར་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཉོན་མོངས་སྐོན་རྣམས་མ་ལུས་

འཇིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བོ་ཡིས་མཐོང་གྱུར་ཅིང༌། །བདག་ནི་འདི་ཡི་

ཡུལ་དུ་རོགས་བྱས་ནས། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིས་བདག་ནི་འགོག་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་བྱ་

བ་ལ་སོགས་པས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་བཙལ་བར་བྱའོ། །ཞྗེས་པ་དང༌། འདི་ན་

རྣལ་འབྱོར་པ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པར་འདོད་ཅིང་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྐོན་མ་ལུས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པ་རབ་ཏུ་སོང་བར་འདོད་པ་ནི། འཁོར་བ་འདི་ཅིའི་ར་བ་ཅན་ཡིན་ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་ཉྗེ་

བར་རོག་པར་བྱྗེད་ལ། དྗེ་དྗེ་ལྟར་ཉྗེ་བར་རོག་པ་ན་འཁོར་བ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་

ར་བ་ཅན་ཉིད་དུ་མཐོང་ཞིང་། བདག་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དྗེའི་དམིགས་པ་ཡིན་

པར་མཐོང་ལ། བདག་མ་དམིགས་པས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་སོང་ཞིང་དྗེ་སངས་

པས་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྐོན་མ་ལུས་པ་ལྡོག་པར་མཐོང་བས། གང་ཞིག་བདག་ཏུ་

འཛིན་པའི་ཡུལ་བདག་ཅྗེས་བྱ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཅྗེས་ཆྗེས་ཐོག་མར་བདག་ཁོ་ན་ལ་ཉྗེ་

བར་རོག་པར་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ཆོས་ཅན་སོ་སོ་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་

རང་བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་པ་དུ་མ་གསུངས་ཀྱང༌། རྣལ་འབྱོར་པས་འཇུག་པའི་

ཚེ་ནི་མདོར་བསྡུས་ནས་བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་

ཕབ་ནས་བསྒོམ་པ་འདི་ནི་ར་ཤྗེའི་རབ་བྱྗེད་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དོན་ཡིན་པར་སོབ་

དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་སོབ་དཔོན་ཟ་བ་

གྲགས་པས་མཛད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་སྟོན་པ་

རྣམས་ཀྱང་རབ་བྱྗེད་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏྗེ་འདིར་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་

ནམ། དྗེས་ན་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཟད་པ་ཙམ་ནི་ཐོབ་བྱའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་

དུ་མི་རིགས་ཤིང༌། བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ཙམ་ལའང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མྗེད་པས། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་

པའི་ལམ་དུ་མི་རིགས་སོ་སམ་ན། སྐོན་མྗེད་དྗེ། བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཟད་པ་ལ་གཉིས་ལས་ཉོན་མོངས་སར་མི་སྐྗེ་བའི་ཚུལ་གིས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གཏན་སངས་པ་ནི་ཐྗེག་དམན་ལའང་ཡོད་མོད་ཀྱང༌། ཕི་དང་ནང་གི་ཆོས་ཀྱི་སྤོས་

པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་གཏན་མ་དམིགས་པས་སངས་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང༌། བདག་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པ་ན་དྗེའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཕུང་པོ་རྣམས་ལའང་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏྗེ། 

ཤིང་ར་ཚིག་ན་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་དྗེའི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱང་འཚིག་པ་བཞིན་

ནོ། །དྗེ་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། བརྗེན་ནས་བརགས་པ་མ་རིག་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྗེན་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་དག་

གང་གི་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་ཉིད་དུ་སྣང་བ་འདི་ཅི་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་ཞིག་གམ། 

འོན་ཏྗེ་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་མྗེད་པ་ཞིག་ཅྗེས་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་

དཔྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔྱོད་པ་ན་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་

དམིགས་པ་དྗེའི་ཕིར་དྗེ་རྣམས་ལ། བདག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བདག་གི་ཡོད་

པར་ག་ལ་འགྱུར། །བདག་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་བདག་ཏུ་གདགས་པའི་གཞི་བདག་

གི་བའང་ཤིན་ཏུ་ཆྗེས་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཤིང་ར་ཚིག་ན་དྗེའི་ཡན་

ལག་དག་ཀྱང་ཚིག་པས་མ་དམིགས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། རྣལ་འབྱོར་པ་དག་གིས་གང་

གི་ཚེ་བདག་མྗེད་པར་རོགས་པ་དྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཕུང་པོའི་དངོས་པོ་བདག་གི་བའང་

བདག་མྗེད་པར་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་བདག་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་

པའི་ཚེ་བདག་གི་བ་ཕུང་པོ་ལའང་བདག་སྟྗེ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པར་

གསུངས་སོ། །འཇུག་འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་

དམིགས་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར། གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་པ་རོགས་པར་
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ཡང་མི་འགྱུར་ཏྗེ། བདག་ཏུ་གདགས་པའི་གཞི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་

སྐད་དུ། ཇི་སིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དྗེ་སིད་དྗེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ཅྗེས་ཕུང་

པོ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་མ་རོགས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་མི་རོགས་པར་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏྗེ་གང་ཟག་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པའི་བོ་དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕུང་པོ་

རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པ་ཡིན་ན། བདག་མྗེད་གཉིས་རོགས་པའི་བོ་གཉིས་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་སྐོན་ཡོད་དོ། །ཆོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སོ་སོ་བ་ཡིན་པས་དྗེ་

གཉིས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པའི་བོ་གཉིས་ཀྱང་སོ་སོ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་

བུམ་པ་དང་ཀ་བ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་བོ་བཞིན་ནོ། །གང་ཟག་རང་བཞིན་མྗེད་

པར་རོགས་པའི་བོ་དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་མ་རོགས་ན་གང་ཟག་

གི་བདག་མྗེད་རོགས་པའི་ཚེ། ཕུང་པོ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པར་ཇི་ལྟར་

འཇོག་སམ་ན། དི་བ་དང་པོ་ཁས་མི་ལྗེན་པས་དི་བ་འོག་མ་བཤད་པར་བྱའོ། །གང་

ཟག་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པའི་བོ་དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་མྗེད་དོ་སམ་

དུ་མི་འཛིན་ཀྱང་། བོ་དྗེས་གཞན་ལ་ལྟོས་མྗེད་དུ་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་ངྗེས་

པའི་ངྗེས་ཤྗེས་འདྗེན་ནུས་པས་ན། ཕུང་པོ་ལ་རང་བཞིན་སྒོ་འདོགས་པའི་སྒོ་

འདོགས་གཅོད་པར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་གང་ཟག་རང་བཞིན་མྗེད་པར་

རོགས་པའི་ཚེ། ཕུང་པོའང་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པར་གསུངས་སོ། །འདི་ཡང་

བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། འདི་ལྟར་བདག་ཅྗེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་བདག་གི་ཞྗེས་བྱ་ན། 

བདག་དྗེ་ཡང་མྗེད་དྗེ། དྗེ་མྗེད་ན་དྗེའི་འདི་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་བྱ་བར་ཇི་ལྟར་འཐད་པར་
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འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་མི་སིད་

པར་ངྗེས་པ་ན་བོ་དྗེས་དྗེའི་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་མྗེད་དོ་སམ་དུ་མི་འཛིན་ཀྱང་དྗེའི་རྣ་

བ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་ནུས་པ་ལྟར། བདག་དྗེ་ཁོ་ནར་མྗེད་པར་

ངྗེས་ན་དྗེའི་མིག་ལ་སོགས་པ་དྗེ་ཁོ་ནར་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །

འོ་ན་རང་སྗེ་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པའི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་

ཀྱིས་ཀྱང་གང་ཟག་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་མི་འདོད་པས། དྗེ་དག་གིས་ཀྱང་མིག་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལྟ་ན་མིག་དང་

མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རགས་པ་རྣམས་དྗེ་དག་གིས་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པས་རང་

བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟའོ་སམ་ན། དྗེ་ལྟར་འདོད་ན་རང་གི་

ཁས་བངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལ། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བདྗེན་མྗེད་དུ་བསྒྲུབ་

མི་དགོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དགྗེ་མི་དགྗེའི་ལས་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ༌ཡང་

རྒྱུན་ལ་འཇོག་ཅིང༌། རྒྱུན་ཡང་རང་བཞིན་མྗེད་པར་འདོད་ན། འགྲྗེལ་པ་དོན་གསལ་

ལས། རྨི་ལམ་དང་འད་བ་ཉིད་ཡིན་ན་མི་དགྗེ་བ་བཅུ་དང་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མྗེད་

པས་གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན༌ཡང་གཉིད་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་བཞིན་

དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཞྗེས་དྗེ་དག་རྨི་ལམ་དང་འད་བའི་བདྗེན་མྗེད་དུ་དབུ་མ་

པས་སྨྲས་པ་ལ་རོལ་བའི་དོན་མྗེད་དོ། །དྗེས་ན་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རང་

ལུགས་ཀྱི་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དང་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་

རོབ་དང་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་རྣམས་ཆྗེས་མི་མཐུན་པས། དྗེ་དག་གིས་ཀུན་



  683  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རོབ་ཏུ་འདོད་པ་རྣམས་དབུ་མ་པས་གཞལ་ན་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་དང༌། དྗེ་དག་གིས་

དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་བ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཡང་མྗེད་པས་དྗེ་རྣམས་ཕྗེད་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་དྗེ་

དག་གི་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དང་སོབ་དཔོན་འདིའི་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་གཉིས་

མིང་འད་ཡང་དོན་མི་འད་སྟྗེ། སོབ་དཔོན་འདི་ནི་དྗེ་དག་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་

རོགས་པའི་ལྟ་བ་མྗེད་པར་བཞྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་མ་རོགས་ན་གང་

ཟག་གི་བདག་མྗེད་མ་རོགས་པར་བཞྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་ཕུང་པོ་རས་ཡོད་ཀྱི་

གྲུབ་མཐའ་མ་དོར་བར་དུ་གང་ཟག་ཀྱང་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པར་སོབ་དཔོན་འདི་

བཞྗེད་པས་དྗེ་དག་གིས་གང་ཟག་དོན་དམ་པར་མྗེད་པར་རོགས་པ་མིན་ནོ། །

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་དངོས།

གཉིས་པ་དྗེ་ཁོ་ན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དངོས་ལ་གསུམ། རིགས་པའི་དགག་བྱ་

ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དྗེ་འགོག་པ་དྗེ་ཐལ་རང་གང་གིས་བྱྗེད་པ་དང༌། བྱྗེད་པ་དྗེ་ལ་

བརྗེན་ནས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་ལོ། །

རིགས་པའི་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་བ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། དགག་བྱ་ལྗེགས་པར་ངོས་ཟིན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། 

དགག་བྱ་ངོས་མ་ཟིན་པར་འགོག་པའི་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་གི་ལུགས་

ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དགག་བྱ་ལེགས་པར་ངོས་ཟིན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།



  684  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དང་པོ་ནི། དཔྗེར་ན། གང་ཟག་འདི་མི་འདུག་སམ་དུ་ངྗེས་པ་ལ་མྗེད་རྒྱུའི་གང་

ཟག་དྗེ་ཤྗེས་དགོས་པ་ལྟར། བདག་མྗེད་པ་དང་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཞྗེས་པའི་དོན་

ངྗེས་པ་ལའང་མྗེད་རྒྱུའི་བདག་དང་རང་བཞིན་དྗེ་ལྗེགས་པར་ངོས་ཟིན་དགོས་ཏྗེ། 

དགག་པར་བྱ་བའི་སྤི་ལྗེགས་པར་མ་ཤར་ན་དྗེ་བཀག་པའང་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

མི་ངྗེས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། སྤོད་འཇུག་ལས། བཏགས་པའི་དངོས་ལ་མ་རྗེག་པར། །དྗེ་ཡི་

དངོས་མྗེད་འཛིན་མ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལ་དགག་བྱའི་མི་འད་

བའི་ཁྱད་པར་ནི་མཐའ་ཡས་ཀྱང་དགག་བྱ་མདོར་བསྡུས་པའི་ར་བ་ནས་བཀག་ན་

དགག་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྗེགས་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ཡང་དགག་བྱའི་གནད་མཐར་

གཏུགས་པའི་ཕྲ་བ་ནས་མ་ཁྗེགས་པར་ལྷག་མ་ལུས་ན་ཡོད་པའི་མཐར་ལྟུང་ཞིང༌། 

དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྗེན་པ་བསྐྗེད་པས་སིད་པ་ལས་གྲོལ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཧ་

ཅང་ཐལ་ཆྗེས་ནས་དགག་པར་བྱ་བའི་ཚོད་མ་ཟིན་པར་བཀག་ན་ནི་རྒྱུ་འབས་རྗེན་

འབྗེལ་གི་རིམ་པ་སུན་ཕྱུང་བས་ཆད་པའི་མཐར་ལྟུང་ཞིང་ལྟ་བ་དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ངན་

འགྲོར་འཁིད་པར་བྱྗེད་དོ། །དྗེའི་ཕིར་དགག་བྱ་ལྗེགས་པར་ངོས་ཟིན་པ་གལ་ཆྗེ་སྟྗེ། 

འདི་ངོས་མ་ཟིན་ན་ཡང་ན་རག་ལྟ་དང་ཡང་ན་ཆད་ལྟ་གདོན་མི་ཟ་བར་བསྐྗེད་པའི་

ཕིར་རོ། །

དགག་བྱ་ངོས་མ་ཟིན་པར་འགོག་པའི་གཞན་ལུགས་དགག་པ།

གཉིས་པ་དགག་བྱ་ངོས་མ་ཟིན་པར་འགོག་པའི་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་

གཉིས། དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆྗེས་པ་དགག་པ་དང༌། དགག་བྱ་ངོས་

འཛིན་ཁྱབ་ཆུངས་པ་དགག་པའོ། །
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དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེས་པ་དགག་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དྗེ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པའོ། །

འདོད་པ་བརོད་པ།

དང་པོ་ནི། ད་ལྟ་དབུ་མའི་དོན་སྨྲ་བར་འདོད་པ་ཕལ་མོ་ཆྗེ༌ན་རྗེ། སྐྗེ་བ་ལ་

སོགས་པ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་ནི་གཟུགས་ནས་རྣམ་

མཁྱྗེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཁྗེགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཇི་འད་ཞིག་ཁས་བངས་པ་

ལའང་རིགས་པས་དཔྱད་པ་བྱས་ན་བརག་བཟོད་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པའི་ཕིར་

དང༌། ཡོད་མྗེད་ལ་སོགས་པའི་མུ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་བཀག་པས་ན་དྗེར་མ་འདུས་

པའི་ཆོས་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པའི་འཕགས་པའི་

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱིས་སྐྗེ་འགག་དང་བཅིངས་གྲོལ་སོགས་ཅི་ཡང་མྗེད་པར་གཟིགས་པས་

ན་དྗེས་གཞལ་བ་ལྟར་ཡིན་དགོས་པས་སྐྗེ་བ་སོགས་མྗེད་དོ། །གལ་ཏྗེ་སྐྗེ་བ་སོགས་

འདོད་ན་དྗེ་ལ་དྗེ་ཉིད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དམ་མི་བཟོད། བཟོད་ན་

ནི ་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡོད་པས་བདྗེན་དངོས་སུ་འགྱུར་

རོ། །དཔྱད་མི་བཟོད་ན་ནི་རིགས་པས་ཁྗེགས་པའི་དོན་ཡོད་པ་ཇི་ལྟར་འཐད། དྗེ་

བཞིན་དུ་སྐྗེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་འདོད་ན་ཚད་མས་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། དང་པོ་

ལྟར་ན་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱིས་ནི་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་གཟིགས་པས་

དྗེས་གྲུབ་པར་མི་འཐད་ལ། ཐ་སད་པའི་མིག་གི་ཤྗེས་པ་ལ་སོགས་པས་གྲུབ་པར་

འདོད་ན་ནི་དྗེ་དག་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཕིར། དྗེ་དག་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་ཚད་མར་

མི་འཐད་དྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས། མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ཡང་ཚད་མ་མིན། །ལྗེ་
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དང་ལུས་དང་ཡིད་ཀྱང་ཚད་མ་མིན། །གལ་ཏྗེ་དབང་པོ་འདི་དག་ཚད་ཡིན་

ན། །འཕགས་པའི་ལམ་གིས་སུ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། འཇུག་པར་ཡང༌། རྣམ་

ཀུན་འཇིག་རྗེན་ཚད་མིན། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཡོད་

པར་འདོད་པ་ནི་རང་ཡང་མི་འདོད་ཅིང་རིགས་པ༌ཡང་མིན་པས་མི་འཐད་དོ། །

གལ་ཏྗེ་སྐྗེ་བ་ཁས་ལྗེན་ན་དོན་དམ་པར་མི་འདོད་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་

དགོས་ན། དྗེ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། འཇུག་པ་ལས། དྗེ་ཉིད་སྐབས་སུ་རིགས་པ་གང་ཞིག་

གིས། །བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྗེ་བ་རིགས་མིན་པའི། །རིགས་དྗེས་ཐ་སད་དུ་ཡང་

རིགས་མིན་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་སྐྗེ་བ་གང་གིས་ཡིན་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་དོན་དམ་པར་སྐྗེ་བ་

འགོག་པའི་རིགས་པས་ཐ་སད་དུ༌ཡང་འགོག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་

ཡང་བདག་གཞན་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་གང་རུང་ལས་མི་སྐྗེ་ཡང་སྐྗེ་བར་འདོད་ན་

ནི་དོན་དམ་པར་སྐྗེ་བ་འགོག་པ་ལ་མུ་བཞིར་བརགས་ནས་བཀག་པས་མི་ཁྗེགས་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་དག་གང་ཡང་མིན་པའི་སྐྗེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །མུ་བཞི་གང་རུང་

ལས་སྐྗེ་ན་གཞན་གསུམ་མི་འདོད་པས་གཞན་ལས་སྐྗེ་དགོས་ན། དྗེ་ནི་མི་རིགས་

ཏྗེ། འཇུག་པ་ལས། གཞན་ལས་སྐྗེ་བ་འཇིག་རྗེན་ལས་ཀྱང་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་

པས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་སྐྗེ་བ་འགོག་པ་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་སྦྱར་བར་མི་བྱ་

སྟྗེ། ཚིག་གསལ་ལས་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་བ་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་

ལའང་ཁ་ཅིག་ནི་སྐྗེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་དུའང་མི་འདོད་ཟྗེར་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ཐ་

སད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་ཅིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདི་སྐད་དུ་རིགས་པས་ཆོས་རྣམས་

ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་རང་བཞིན་འགོག་པ་ནི་སོབ་དཔོན་འདི་ཡི་ལུགས་ལ་
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བསོན་དུ་མྗེད་དྗེ། བདྗེན་པ་གཉིས་ཅར་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་ལྟར་རང་བཞིན་མྗེད་ན་དྗེ་ནས་ཅི་ཞིག་ཡོད། དྗེའི་ཕིར་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་

གི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་བ་ནི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཁོ་ནའི་ལུགས་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་མགྲིན་པ་

བསལ་ནས་འཆད་པར་བྱྗེད་དོ། །

དེ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ།

གཉིས་པ་དྗེ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ལུགས་དྗེས་དབུ་མའི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་བཀག་པར་བསྟན་པ་དང༌། གནོད་བྱྗེད་བརོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་

སུན་མི་ཕིན་པར་བསྟན་པའོ། །

ལུགས་དེས་དབུ་མའི་ཐུན་མིན་གི་ཁྱད་ཆོས་བཀག་པར་བསྟན་པ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། དབུ་མ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། ལུགས་དྗེས་དྗེ་

ཇི་ལྟར་བཀག་པའི་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ལ་དབུ་མ་པས་ལན་ཇི་ལྟར་བཏབ་པའོ། །

དབུ་མ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ངོས་བཟུང་བ།

དང་པོ་ནི། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དགྗེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྗེ་བོ་ཀུན། །བསོད་

ནམས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཚོགས་བསགས་ཏྗེ། །བསོད་ནམས་ཡྗེ་ཤྗེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་

པ་གཉིས་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྗེག་པ་མཆོག་གིས་འགྲོ་བའི་

གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་འབས་བུའི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྐུ་དམ་པ་དང་གཟུགས་སྐུ་དམ་པ་

གཉིས་འཐོབ་པ་ནི། ལམ་གི་སྐབས་སུ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཡ་

མ་བལ་བའི་བསོད་ནམས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བསགས་པ་ལ་
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རག་ལས་ལ། དྗེ་ཡང་ཀུན་རོབ་པའི་རྒྱུ་འབས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་འདི་ལས་ཕན་ཡོན་དང་

ཉྗེས་དམིགས་ཀྱི་འབས་བུ་འདི་དང་འདི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འབྗེལ་པ་ལ་ངྗེས་

པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདོངས་པ་ཇི་སྗེད་པ་ལ་ངྗེས་པ་ཐོབ་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་

ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པར་ངྗེས་པ་གཏིང་ནས་

རྗེད་པའི་ཇི་ལྟ་བ་ལ་ངྗེས་པ་ཐོབ་པ་ལ་ངྗེས་པར་ལྟོས་ཏྗེ། འདི་གཉིས་ཀ་མྗེད་ན་

ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་གཉིས་ཀའི་ལམ་ཆ་ཚང་བ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་སོབ་པ་མི་

འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་འབས་བུའི་སྐབས་སུ་སྐུ་གཉིས་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་ལམ་གི་

གནད་མི་འཕྱུག་པ་གཞིའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབྗེབས་ཚུལ་ལ་རག་ལས་པའི་ལྟ་བ་

གཏན་ལ་འབྗེབས་ཚུལ་ནི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་བཤད་པའི་བདྗེན་གཉིས་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་

འདི་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་དབུ་མ་པ་མ་གཏོགས་པ་གང་ཟག་གཞན་སུའི་ངོར་ཡང་འགལ་

བ་འདུ་བར་མཐོང་ནས་མི་འགལ་བར་འཆད་མི་ཤྗེས་པ་ལ་ཕྲ་ཞིང་མཛངས་ལ་ཤིན་

ཏུ་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་དབུ་མ་པ་ཞྗེས་པ་དྗེས། བདྗེན་པ་

གཉིས་རོགས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་འགལ་བའི་དི་ཙམ་ཡང་མྗེད་པར་གཏན་ལ་

ཕབ་ནས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་རྗེད་དྗེ། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་རང་གི་

སྟོན་པ་དང་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྐྗེས་པས་དངས་པའི་ངག་

ཚིག་རྣམ་པར་དག་པས། ཤྗེས་ལྡན་དག །རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་

དོན་ནི་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་ཡིན་གི། དོན་བྱྗེད་པའི་ནུས་པས་སྟོང་

པའི་དངོས་པོ་མྗེད་པའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་སྐད་གསངས་མཐོན་པོས་ཡང་དང་

ཡང་དུ་སྒོགས་པར་མཛད་དོ།།
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རང་གི་སྗེ་པ་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་རིག་གནས་དུ་མ་ལ་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་

སྦྱངས་པ་རྣམས་ཀྱང་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཁས་མི་ལྗེན་ཅིང་དབུ་མ་པ་ལ་རོད་པ་ནི། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མྗེད་པའི་སྟོང་པ་ཡིན་ན། 

བཅིངས་གྲོལ་སོགས་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཇོག་ས་མྗེད་སམ་པ་

འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྗེ། ར་ཤྗེ་ལས། གལ་ཏྗེ་འདི་དག་ཀུན་སྟོང་ན། །འབྱུང་བ་མྗེད་ཅིང་

འཇིག་པ་མྗེད། །འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་མྗེད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར། །ཞྗེས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ན་སྐྗེ་འཇིག་དང་བདྗེན་བཞི་མི་འཐད་པར་

འགྱུར་ཞྗེས་པ་དང༌། རོད་ཟོག་ལས། གལ་ཏྗེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རང་བཞིན་

ཀུན་ལ་ཡོད་མིན་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་རང་བཞིན་མྗེད། །རང་བཞིན་བཟོག་པར་

མི་ནུས་སོ། །ཞྗེས་ཚིག་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་ན་རང་བཞིན་འགོག་པ་དང་རང་བཞིན་

མྗེད་པ་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞྗེས་རང་བཞིན་མྗེད་ན་བསྐྗེད་བྱ་སྐྗེད་བྱྗེད་དང་

འགོག་པ་དང་བསྒྲུབ་པའི་བྱ་བྱྗེད་མི་འཐད་དོ་སམ་ནས་རོད་པ་བྱྗེད་དྗེ། འདིས་ནི་

རང་བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་པས་བྱ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་བཀག་པར་གོ་ནས་རོད་

པའོ།།

དྗེས་ན་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པ་གཉིས་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

ལ་རོད་པ་ན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་

བཞག་ཏུ་རུང་མི་རུང་འདི་ཁོ་ན་ལ་རོད་པས་ན། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་

རྡུལ་ཙམ་མྗེད་པ་ལ་བསྐྗེད་བྱ་དང་སྐྗེད་བྱྗེད་དང་འགོག་པ་དང་བསྒྲུབ་པ་སོགས་

འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཁས་བངས་པས་ཆོག་པ་ནི་དབུ་མ་པའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ཏྗེ། ར་ཤྗེའི་རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བཞི་པ་ལས། སྐོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་

ནི། །སྟོང་ལ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པས། །ཁྱོད་ནི་སྟོང་ཉིད་སོང་བྱྗེད་པ། །གང་དྗེ་ང་ལ་མི་

འཐད་དོ། །གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་རུང་བ། །དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར། །གང་ལ་

སྟོང་ཉིད་མི་རུང་བ། །དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་མི་རུང་འགྱུར། །ཞྗེས། གལ་ཏྗེ་འདི་དག་ཀུན་

སྟོང་ན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐོན་རང་བཞིན་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ལ་མི་འབྱུང་བར་མ་ཟད་

རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་ཕོགས་ལ་སྐྗེ་འཇིག་སོགས་རུང་ལ། རང་བཞིན་གིས་མི་

སྟོང་པའི་ཕོགས་ལ་མི་རུང་བར་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌ཚིག་གསལ་ལས། ཁོ་

བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་ནི་ཅི་སྐད་སྨྲས་པའི་སྐོན་དུ་ཐལ་བ་མི་འཇུག་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་

མ་ཟད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་བདྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་ཆྗེས་ཤིན་

ཏུ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་བསྟན་པའི་ཕིར་གསུངས་པ། གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་རུང་

བ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་བཀོད་ནས་བཤད་པ་མཛད་དོ། །དབུ་མ་ར་བར་རབ་

བྱྗེད་ཉྗེར་དྲུག་པས་རྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་འབྱུང་གི་སྐྗེ་རིམ་དང་ལུགས་

ལྡོག་གི་འགག་རིམ་བསྟན་ལ། རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་ལྔས་གཙོ་ཆྗེར་རང་བཞིན་འགོག་པར་

མཛད་དོ། །རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བཞི་པ་འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བརག་པས། རང་བཞིན་

གིས་མི་སྟོང་པ་ལ་འབྱུང་འཇིག་སོགས་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མི་

རུང་བའི་ཚུལ་དང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་རུང་བའི་ཚུལ་

རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ན། རབ་བྱྗེད་འདི་རབ་བྱྗེད་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་

འཁྱྗེར་ཤྗེས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དྗེས་ན་ད་ལྟ་དབུ་མའི་དོན་སྨྲ་བར་འདོད་པ་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་བསྐྗེད་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བྱ་སྐྗེད་བྱྗེད་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་མི་རུང་བས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་ནི་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་

ལུགས་ཡིན་པས། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཞྗེད་པ་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་འདི་དང་འདི་ལ་བརྗེན་

ནས་འབས་བུ་འདི་དང་འདི་སྐྗེ་བ་དང་འགག་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཉིད་ལ་

བརྗེན་ནས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་དང་དབུ་མའི་ལམ་བཙལ་དགོས་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བཞི་པ་ལས། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་གང༌། །དྗེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་

དུ་བཤད། །དྗེ་ནི་བརྗེན་ནས་གདགས་པ་སྟྗེ། །དྗེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །གང་

ཕིར་རྗེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དྗེ་ཕིར་སྟོང་པ་མ་

ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་རྗེན་འབྱུང་ལ་རང་བཞིན་གིས་

སྟོང་པས་ཁྱབ་པར་གསུངས་པ་འདི་ལ། རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་ལ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་བོ་ཞྗེས་བཟོག་ནས་མ་སྨྲ་ཞིག །དྗེ་བཞིན་དུ་རོད་ཟོག་ལས་

ཀྱང༌། གང་ལ་སྟོང་ཉིད་འདི་སིད་པ། །དྗེ་ལ་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་སིད། །གང་ལ་

སྟོང་ཉིད་མི་སིད་པ། །དྗེ་ལ་ཅི་ཡང་མི་སིད་དོ། །གང་ཞིག་སྟོང་དང་རྗེན་འབྱུང་

དང༌། །དབུ་མའི་ལམ་དུ་དོན་གཅིག་པར། །གསུང་མཆོག་མཚུངས་པ་མྗེད་པ་

ཡི། །སངས་རྒྱས་དྗེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྗེས་དང༌། སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས་ཀྱང༌། 

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས། །སྟོང་པ་ཡིན་པས་དངོས་རྣམས་ཀྱི། །རྗེན་

འབྱུང་ཕིར་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས། །མཚུངས་པ་མྗེད་པས་ཉྗེ་བར་བསྟན། །ཞྗེས་དང༌། 

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་ཀྱང༌། གང་དག་གིས་ནི་མ་བརྗེན་པར། །བདག་གམ་འཇིག་

རྗེན་མངོན་ཞྗེན་པ། །དྗེ་དག་ཀྱྗེ་མ་རག་མི་རག །ལ་སོགས་ལྟ་བས་འཕྲོག་པ་

ཡིན། །གང་དག་བརྗེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། །དྗེ་ཉིད་དུ་ནི་གྲུབ་འདོད་པ། །དྗེ་དག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལ་ཡང་རག་སོགས་སྐོན། །དྗེ་དག་ཇི་ལྟར་འབྱུང་མི་འགྱུར། །གང་དག་བརྗེན་ནས་

དངོས་པོ་རྣམས། །ཆུ་ཡི་ཟ་བ་ལྟ་བུར་ནི། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ལོག་མིན་པར། །འདོད་

པ་དྗེ་དག་ལྟས་མི་འཕྲོག །ཅྗེས་དང༌། འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་ལས་

ཀྱང༌། སྡུག་བསྔལ་རང་གིས་བྱས་པ་དང༌། །གཞན་གིས་བྱས་དང་གཉིས་ཀས་

བྱས། །རྒྱུ་མྗེད་རོག་གྗེ་པ་ཡིས་འདོད། །ཁྱོད་ཀྱིས་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་

གསུངས། །རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་གང་བྱུང་བ། །དྗེ་ཉིད་ཁྱོད་ནི་སྟོང་པར་

བཞྗེད། །དངོས་པོ་རང་དབང་ཡོད་མིན་ཞྗེས། །མཉམ་མྗེད་ཁྱོད་ཀྱི་སྗེང་གྗེའི་

སྒ། །ཞྗེས་རྗེན་འབྗེལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཁོ་ནར་

གསུངས་ཏྗེ། རྗེན་འབྗེལ་གི་དོན་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དོན་དུ་འཆར་བ་

འདི་ནི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །དྗེས་ན་རང་བཞིན་མྗེད་

པའི་སྟོང་ཉིད་དབུ་མ་པའི་ངོས་ནས་བྱྗེད་ཅིང་རྗེན་འབྗེལ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

རང་གི་ལུགས་ལ་བྱར་མ་བདྗེ་ནས་གཞན་ངོ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྐྗེལ་བ་ནི་རྗེན་འབྗེལ་

གི་དོན་མ་ཡིན་ཏྗེ། གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་རུང་བ། །དྗེ་ལ། ཞྗེས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་གང་

གི་ལུགས་ཡིན་པའི་ལུགས་དྗེ་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྗེན་འབྗེལ་ཐམས་ཅད་འཐད་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་སྟོང་ཉིད་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རུང་ལུགས་ཇི་

འད་ཡིན་སམ་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བས་ནི། 

རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྗེར་སྨྲ་སྟྗེ་འདི་འཆད་པར་འགྱུར་

རོ། །དྗེ་ལྟ་ན་དྗེ་ལ་རྗེན་འབྗེལ་འཐད་ལ། དྗེ་འཐད་ན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་འཐད་དྗེ། རྒྱུ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རྐྗེན་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བཞག་དགོས་ཀྱི། བརྗེན་ནས་མ་བྱུང་བ་

ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །སྡུག་བདྗེན་ཡོད་ན་དྗེ་གང་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་

འབྱུང་དང་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་འགགས་པའི་འགོག་པ་དང་དྗེར་འགྲོ་བའི་ལམ་འཐད་པས་

བདྗེན་བཞི་ཡོད་དོ། །བདྗེན་བཞི་ཡོད་ན་དྗེ་དག་ཤྗེས་པ་དང་སོང་བ་དང་མངོན་སུམ་

དུ་བྱྗེད་པ་དང་ལམ་བསྒོམ་པ་རུང་ལ། དྗེ་དག་ཡོད་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རུང་ངོ་། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། ཚིག་གསལ་ལས། གང་ལ་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་འདི་རུང་བ་དྗེ་ལ་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དྗེ་དག་

ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། གང་གི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་རྗེན་

ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཅྗེས་སྨྲ་སྟྗེ། དྗེའི་ཕིར་གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་

འདི་རུང་བ་དྗེ་ལ་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་རུང་ལ། གང་ལ་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་

འབྱུང་བ་རུང་བ་དྗེ་ལ་འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་རྣམས་རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་

ལྟར་ཞྗེ་ན། གང་གི་ཕིར་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་གི། 

རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་མི་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ནི་རང་བཞིན་མྗེད་པས་སྟོང་པར་

འགྱུར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་ཡོད་ན་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དང་སྡུག་བསྔལ་འགོག་

པ་དང་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགྲོ་བའི་ལམ་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་སྡུག་

བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤྗེས་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་སངས་པ་དང༌། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་བ་

དང་ལམ་བསྒོམ་པའང་རུང་ངོ་། །སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་བདྗེན་པ་ཡོངས་སུ་

ཤྗེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་ནི་འབས་བུ་རྣམས་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །འབས་བུ་

རྣམས་ཡོད་ན་འབས་བུ་ལ་གནས་པ་དག་རུང་ངོ་། །འབས་བུ་ལ་གནས་པ་དག་ཡོད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ན་ནི་ཞུགས་པ་དག་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །འབས་བུ་ལ་གནས་པ་དང་ཞུགས་པ་དག་

ཡོད་ན་ནི་དགྗེ་འདུན་རུང་ངོ་། །འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་རྣམས་ཡོད་ན་དམ་པའི་ཆོས་

ཀྱང་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །དམ་པའི་ཆོས་དང་དགྗེ་འདུན་ཡོད་ན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་

རུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡང་རུང་བར་འགྱུར་

རོ། །འཇིག་རྗེན་པ་དང་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་དུ་

རོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རུང་ལ། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དག་དང་དྗེའི་འབས་བུ་

དང་འཇིག་རྗེན་པའི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ལྟར་ན་

གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་རུང་བ་དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་

མི་རུང་བ་དྗེ་ལ་ནི་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་མྗེད་པས་ཐམས་ཅད་མི་རུང་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། རུང་མི་རུང་ནི་དྗེ་དག་ཡོད་པ་དང་མྗེད་པ་ལ་གོ་

བར་བྱའོ། །

སྔར་དངས་པའི་རོད་ཟོག་གི་རོད་པ་དྗེའི་ལན་དུའང་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་བྱ་

བྱྗེད་འཐད་པའི་ལན་སོབ་དཔོན་གིས་གསལ་བར་མཛད་དྗེ། རོད་ཟོག་ལས། དངོས་

རྣམས་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་གང༌། །དྗེ་ནི་སྟོང་ཉིད་ཅྗེས་བྱ་དང༌། །གང་ཞིག་བརྗེན་

ནས་འབྱུང་བ་དྗེ། །རང་བཞིན་མྗེད་ཉིད་ཡིན་པར་སྨྲ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེའི་རང་

འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཁོང་དུ་

མ༌ཆུད་པར་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་

བཞིན་འགོག་པ་མི་འཐད་དོ་ཞྗེས་ཀན་ཀ་ཚོལ་བ་སྨྲ་བར་བྱྗེད་དྗེ། འདིར་ནི་དངོས་པོ་

རྣམས་བརྗེན་ནས་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། 
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རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་གང་དག་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་

འབྱུང་བ་དྗེ་དག་ནི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། རྒྱུ་དང་རྐྗེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྗེ་

དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་མྗེད་ཀྱང་ཡོད་པར་འགྱུར་

བ་ཞིག་ན། དྗེ་ལྟ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དྗེའི་ཕིར་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེས་ན་སྟོང་

པའོ་ཞྗེས་བྱ་བར་འཆད་དོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཚིག་ཀྱང་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་

བ་ཡིན་ཏྗེ་དྗེའི་ཕིར་རང་བཞིན་མྗེད་དོ། །རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་སྟོང་

པའོ་ཞྗེས་བྱ་བ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྗེན་ཅིང་

འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཡིན་ཀྱང་། སྦྲང་རི་དང་ཆུ་

དང་འོ་ཐུག་འཛིན་པ་དང་ལྗེན་པ་དང་གྲང་བ་དང་རླུང་དང་ཉི་མ་ཡོངས་སུ་སྐོབ་པར་

ནུས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། ངའི་ཚིག་ཀྱང་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རང་

བཞིན་མྗེད་པ་ཡིན་ཀྱང་། དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་

ནུས་པ་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་འགོག་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་

དྗེ་མི་རུང་ངོ་། །ཞྗེས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་མི་ལྟོས་པ་དང༌། རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་

ལྟོས་ན་རང་བཞིན་མྗེད་པས་ཁྱབ་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་དང༌། རང་བཞིན་མྗེད་པའི་

ཚིག་གིས་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བ་བྱྗེད་ནུས་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་བརྗེན་ནས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆོས་སྐྗེ་བ་

དང་འགག་པའི་རྗེན་འབྗེལ་དང་རང་བཞིན་མྗེད་པ་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་ལྟ་ཅི་
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སྨོས་ཏྗེ། དྗེ་འད་བའི་རྗེན་འབྗེལ་དྗེ་ཉིད་རང་བཞིན་མྗེད་པ་རོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བ་

ན་མྗེད་པར་འགྲོ་བ་འདི་ནི་མཁས་པ་དབུ་མ་པ་ཁོ་ནའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་ཤྗེས་པར་བྱ་ཡི། 

བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་དང་བརྗེན་ནས་འགག་པ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་

བཟུང་ནས། རང་བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་པས་སྐྗེ་བ་དང་འགག་པའི་རྗེན་འབྗེལ་

བཀག་ན་ནི་ལྷ་བདུད་དུ་བབས་པ་ལྟར་གྱུར་ནས་དབུ་མའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྗེད་

པའི་གྗེགས་ཆྗེན་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པའི་ངྗེས་པ་དངས་པ་ན། རྒྱུ་འབས་ཀྱི་

འབྗེལ་བ་ལ་རང་ལུགས་ཀྱི་ངྗེས་པ་དང༌ས་མྗེད་པར་གཞན་ངོ་སོགས་ལ་སྐྗེལ་

དགོས་ཤིང༌། རྒྱུ་འབས་ལ་རང་ལུགས་ཀྱི་ངྗེས་པ་ལྗེགས་པར་དངས་པ་ན་རང་

བཞིན་མྗེད་པ་ལ་རང་ལུགས་ཀྱིས་ངྗེས་པ་དང༌ས་མྗེད་པར་སོང་ནས། རང་བཞིན་

མྗེད་པ་ལ་དགོངས་པ་ལྗེན་པ་སྐད་བྱྗེད་ན། ད་དུང་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་རྗེད་པར་ཤྗེས་

པར་གིས་ལ། ལྟ་བ་རྗེད་པའི་རྒྱུར་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པར་བསྲུང་བ་

གཞིར་བཞག་ནས་ཚོགས་བསག་པ་དང་སྒིབ་པ་སྦྱང་བའི་སྒོ་དུ་མ་ལ་འབད་པ་དང་

མཁས་པ་བསྟྗེན་ནས་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལ་བརོན་པར་བྱའོ། །

དྗེ་འད་བའི་སྣང་སྟོང་ལ་ངྗེས་པ་འདྗེན་པ་གཉིས་ཚོགས་དྗེ་སིད་མཐའ་ཙམ་དུ་

སོང་བས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བ་ལ་དགོངས་ནས། ར་ཤྗེའི་རབ་བྱྗེད་

ཉྗེར་བཞི་པ་ལས། དྗེ་ཕིར་ཞན་པས་ཆོས་འདི་ཡི། །གཏིང་རོགས་དཀའ་བར་མཁྱྗེན་

གྱུར་ནས། །ཐུབ་པའི་ཐུགས་ནི་ཆོས་བསྟན་ལས། །རབ་ཏུ་ལོག་པར་གྱུར་པ་

ཡིན། །ཞྗེས་དང༌། རིན་ཆྗེན་ཕྲྗེང་བ་ལས་ཀྱང༌། རྗེ་ཞིག་ལུས་འདི་མི་གཙང་
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ཉིད། །རགས་ཤིང་མངོན་སུམ་སྤོད་ཡུལ་བ། །རག་ཏུ་སྣང་བའང་གང་གི་ཚེ། །སྗེམས་

ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ། །དྗེ་ཚེ་དམ་ཆོས་གནས་མྗེད་པ། །ཕྲ་ཟབ་མངོན་སུམ་མ་

ཡིན་པ། །ཟབ་མོ་དྗེ་ཀོ་ཇི་ལྟ་བུར། །སྗེམས་ལ་བདྗེ་བག་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཆོས་

འདི་ཟབ་ཕིར་སྐྗེ་བོ་ཡིས། །ཤྗེས་པར་དཀའ་བར་ཐུགས་ཆུད་དྗེ། །དྗེས་ན་ཐུབ་པ་

སངས་རྒྱས་ནས། །ཆོས་བསྟན་པ་ལས་ལོག་པར་གྱུར། །ཞྗེས་བསྟན་བཅོས་དང་

གསུང་རབ་རྣམས་ནས་ཤིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་བར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟ་མ་

ཡིན་པར་གཞུང་ཚད་ལྡན་ཁ་ཅིག་ནས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ཡན་ལག་དང་

གཅིག་ཐ་དད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པར་

གསུངས་པའི་དོན་ལ་འཁྲུལ་ནས། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མཆུ་དང་མགྲིན་པ་

ལ་སོགས་པ་རང་གི་ཡན་ལག་གང་ཡིན་དཔྱད་པ་ན་དྗེ་དག་གང་རུང་དུའང་མ་རྗེད་

པ་ན་བུམ་པ་མི་འདུག་གོ་སམ་དུ་ངྗེས་པ་འདྗེན་ལ། དྗེ་ནས་དཔྱོད་མཁན་ལའང་དྗེ་

ལྟར་དཔྱད་པ་ན་དཔྱོད་མཁན་ཡང་མི་འདུག་གོ་སམ་དུ་ངྗེས་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེའི་

ཚེ་དཔྱོད་མཁན་མི་རྗེད་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མྗེད་དོ་སམ་དུ་སུ་ཞིག་གིས་ཤྗེས་

སམ་ནས། ཡོད་པའང་མ་ཡིན་མྗེད་པའང་མ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལྟར་གི་རིགས་པ་

ལྟར་སྣང་རྗེས་ངྗེས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་དངས་པ་ལ་ལྟ་བ་རྗེད་པར་འཇོག་ན་འདི་ས་

ཤོས་ཅིག་ཏུ་སྣང་ངོ་། །དྗེའི་ཕིར་བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ནི་ངྗེས་དོན་གི་

གསུང་རབ་དང་དྗེའི་དགོངས་འགྲྗེལ་གི་བསྟན་བཅོས་དབུ་མའི་གཞུང་རྣམ་པར་དག་

པ་རྣམས་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྗེན་འབྗེལ་གི་དོན་དུ་གསུངས་པ་མཁས་པ་དབུ་

མ་པའི་ཁྱད་ཆོས། ཁྱད་པར་དུ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་དཔལ་ལྡན་ཟ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བ་གྲགས་པས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་བཀྲལ་

བའི་ཕྲ་བའི་གནས། རྗེན་འབྗེལ་ལ་བརྗེན་ནས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་ངྗེས་པ་སྟྗེར་

ལུགས་དང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་འབས་སུ་འཆར་ཚུལ་ལ་

གཞན་གིས་བཀྲི་བར་མི་ནུས་པའི་ངྗེས་པ་དང་བར་བྱའོ། །

ལུགས་དེས་དེ་ཇི་ལྟར་བཀག་པའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་ལུགས་དྗེས་དྗེ་ཇི་ལྟར་བཀག་པའི་ཚུལ་ནི། དྗེ་ལྟར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱི་ལུགས། ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་

པ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བྱར་མྗེད་

པ་དང༌། རྣམ་གཞག་དྗེ་མི་བྱར་མི་རུང་བས་བཅིངས་གྲོལ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་

གཞག་ཐམས་ཅད་འཇོག་པས་ངྗེས་པར་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཁས་བང་དགོས་པ་ལ། 

ཁྱྗེད་ཅག་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་ན་གཞན་ཅི་

ཞིག་ཡོད། དྗེས་ན་བཅིངས་གྲོལ་དང་སྐྗེ་འགག་སོགས་འགོག་པ་ལ་དོན་དམ་པ་

སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་མི་དགོས་པས་རང་བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་པས་འགོག་

པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ན། རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་བཅིངས་གྲོལ་དང་འབྱུང་འཇིག་

སོགས་བཞག་པས་ཆོག་པ་ཇི་ལྟར་མ་བཀག་པ་སོམས་ཤིག །གལ་ཏྗེ་སོབ་དཔོན་

གི་བཞྗེད་པ་ནི། བཅིངས་གྲོལ་སོགས་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ཐ་སད་དུ་

ཡིན་ལ། ཁོ་བོས་ཀྱང་ཐ་སད་དུ་དྗེ་དག་འདོད་པས་སྐོན་མྗེད་དོ་སམ་ན། དྗེ་ནི་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་སོབ་དཔོན་ཟ་བའི་བཞྗེད་པ་ནི། ཐ་སད་དུའང་ཆོས་རྣམས་ལ་

རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡིན་པར་ཁྱྗེད་ཀྱང་འདོད་ལ། དྗེ་ལྟར་ན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རང་བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་པས་ཐ་སད་དུའང་རང་བཞིན་དྗེ་དགག་དགོས་པའི་

ཕིར་དང༌། རང་བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་པས་བཅིངས་གྲོལ་སོགས་ཀྱང་འགོག་

པར་འདོད་པའི་ཕིར་ཐ་སད་དུའང་བཅིངས་གྲོལ་སོགས་བཀག་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་

ལོ། །

མདོར་ན་རང་བཞིན་མྗེད་པ་དང་བཅིངས་གྲོལ་དང་སྐྗེ་འགག་སོགས་འགལ་

བར་འདོད་ན། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་འཐད་པ་བདྗེན་པ་གཉིས་གང་དུའང་མི་རུང་བས་དབུ་མ་པའི་ཁྱད་ཆོས་

གཅིག་པུ་དྗེ་ཁྱྗེད་ཀྱིས་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་དག་འགལ་བར་མི་འདོད་ན་ནི་རང་

བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་པས་དགག་བྱ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་སྦྱར་མི་དགོས་པར་སྐྗེ་

འགག་དང་བཅིངས་གྲོལ་སོགས་འགོག་པར་འདོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ཅི་

ཡང་མྗེད་དོ། །དྗེས་ན་རང་བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་པས་རྒྱུ་འབས་འགོག་ན་ནི་རང་

བཞིན་མྗེད་པ་ལ་འབྱུང་འཇིག་སོགས་མི་རུང་བར་འདོད་པ་ཡིན་པས་དྗེ་ལྟ་ན། གལ་

ཏྗེ་འདི་དག་ཀུན་སྟོང་ན། །འབྱུང་བ་མྗེད་ཅིང་འཇིག་པ་མྗེད། །འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་

བཞི་པོ་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་མྗེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་སོགས་རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་

བཞི་པ་ནས་དངོས་སྨྲའི་རོད་པ་བཀོད་པ་དང༌། གལ་ཏྗེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

ཀྱི། །རང་བཞིན་ཀུན་ལ་ཡོད་མིན་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་རང་བཞིན་མྗེད། །རང་

བཞིན་ལྡོག་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞྗེས་རོད་ཟོག་ནས་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་རོད་པ་བཀོད་

པ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྗེ་རང་བཞིན་གིས་

སྟོང་མི་སྟོང་གཉིས་ཀ་ལ་འབྱུང་འཇིག་སོགས་མི་རུང་བ། ཁོ་བོ་ཅག་རང་བཞིན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གིས་སྟོང་མི་སྟོང་གང་དུའང་ཁས་མི་ལྗེན་པས་སྐོན་མྗེད་དོ་སམ་ན། དྗེ་ནི་གཞུང་གི་

དོན་དུ་གཏན་མི་རུང་སྟྗེ། འགྲྗེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འབྱུང་འཇིག་

སོགས་མི་འཐད་པའི་སྐོན་མྗེད་པར་མ་ཟད་བདྗེན་པ་བཞི་ལ་སོགས་པ་འཐད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞྗེས་བསྒྲུབས་ཤིང༌། ར་བར་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་ཕོགས་ལ་དྗེ་

དག་རུང་བ་དང་མི་སྟོང་པའི་ཕོགས་ལ་མི་རུང་བར་ལྗེགས་པར་ཕྗེ་ནས་གསུངས་

པའི་ཕིར་དང༌། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། དངོས་པོ་སྟོང་པ་གཟུགས་བརན་ལ་

སོགས་པ། །ཚོགས་ལ་ལྟོས་རྣམས་མ་གྲགས་པ་ཡང་མིན། །ཇི་ལྟར་དྗེར་ནི་

གཟུགས་བརན་སོགས་སྟོང་ལས། །ཤྗེས་པ་དྗེ་ཡི་རྣམ་པ་སྐྗེ་འགྱུར་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ན་ཡང༌། །སྟོང་ཉིད་དག་ལས་རབ་ཏུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་བཅིངས་གྲོལ་སོགས་རིགས་པས་འགོག་ན་

དོན་དམ་དུ་དགག་པ་བྱྗེད་པ་མི་རུང་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དགག་དགོས་ལ། དྗེའི་ཚེ་ཐ་

སད་དུ་ཡང་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་དྗེ་འད་བའི་དབུ་མ་པ་

དྗེ་ནི་སྔོན་མྗེད་པ་ཞིག་གོ །

དེ་ལ་དབུ་མ་པས་ལན་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ།

གསུམ་པ་དྗེ་ལ་དབུ་མ་པས་ལན་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་ནི། དངོས་པོ་རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་ན་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བར་རོད་པ་འདི་ལ། མགོན་

པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི། དབུ་མ་པས་ཕར་ལ་འཕང་རྒྱུའི་སྐོན་ཚུར་ལ་འཕངས་པ་ཡིན་པས་

བཟོག་ནས་སྐོན་འཕྗེན་པར་བཞྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། ར་ཤྗེའི་རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བཞི་པ་ལས། 

ཁྱོད་ནི་རང་གི་སྐོན་རྣམས་ནི། །ང་ལ་སྐོན་དུ་སྒྱུར་བྱྗེད་པ། །ར་ལ་མངོན་པར་ཞོན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བཞིན་དུ། །ར་ཉིད་བརྗེད་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །གལ་ཏྗེ་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་

ལས། །ཡོད་པར་རྗེས་སུ་ལྟ་བྱྗེད་ན། །དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་ཀུན། །རྒྱུ་རྐྗེན་མྗེད་

པར་ཁྱོད་ལྟ་འོ། །ཞྗེས་དང༌། གལ་ཏྗེ་འདི་ཀུན་མི་སྟོང་ན། །འབྱུང་བ་མྗེད་ཅིང་འཇིག་

པ་མྗེད། །འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་མྗེད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་མྗེད་ན་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅྗེས་སྨྲ་བ་འདིས་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་མྱུ་གུ་རང་

བཞིན་མྗེད་པ་དང་མྱུ་གུ་མྗེད་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་ཕྗེད་པར་གསལ་ལ། དྗེའི་

ཕིར་མྱུ་གུ་ཡོད་པ་དང་མྱུ་གུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀྱང་མི་ཕྗེད་པས། ཡོད་

ན་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་དང༌། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྗེད་ན་མྗེད་པར་འདོད་པར་

གསལ་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པས་ཡོད་ཙམ་

དང་སྐྗེ་བ་དང་འགག་པ་ཙམ་ལ་སོགས་པ་ཅིའི་ཕིར་འགྗེགས་པར་སྨྲ། དྗེ་ལྟར་ཇི་

སིད་དུ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡོད་པར་འདོད་པ་དྗེ་སིད་དུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པའི་ཡོད་པར་སྨྲ་ལ། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་གཏན་མྗེད་ན་གཏན་མྗེད་དུ་སྨྲ་ན་ནི་

མཐའ་གཉིས་སུ་ལྟུང་བར་གདོན་མི་ཟ་བས་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་གོ་ལུགས་དང་ཁྱད་

མྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། དངོས་པོ་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ལྟར་ན། 

ཇི་སིད་དུ་དངོས་པོ་དྗེའི་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དྗེ་སིད་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཡང་ཡིན་པ་ཉིད་

ལ། གང་གི་ཚེ་རང་གི་ངོ་བོ་དང་བལ་བ་དྗེའི་ཚེ་དྗེ་ལ་དངོས་པོ་དྗེ་རྣམས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མྗེད་པའི་ཕིར། བོང་བུའི་རྭ་དང་འད་བས་གཉིས་སུ་སྨྲ་བ་ལས་མ་

འདས་པའི་ཕིར། འདིའི་མངོན་པར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འགྲིགས་དཀའ་བར་འགྱུར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རོ། །ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དང་ཡོད་མྗེད་བཞི་པོ་འདི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་པས་

ཕྗེ་བ་འདི་མ་རོགས་ཕིན་ཆད་གདོན་མི་ཟ་བར་མཐའ་གཉིས་སུ་ལྟུང་བས་མཐའ་བལ་

དབུ་མའི་དོན་མི་རོགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཡྗེ་མྗེད་དུ་ནམ་

སོང་བ་ན་ཆོས་དྗེ་ཡྗེ་མྗེད་དུ་འགྲོ༌ལ། དྗེ་ལྟ་ན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ལ་

རྒྱུ་འབས་བཞག༌ས་གཏན་མྗེད་པས་ཆད་པའི་མཐར་ལྟུང་ལ། ཡང་ཆོས་དྗེ་ཡོད་པར་

འདོད་ཕིན་ཆད་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་ཁས་བང་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་

རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་མྗེད་བཞིན་དུ་དྗེར་སྣང་བའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བྱ༌ས་མི་འོང་བས་

རག་པའི་མཐར་ལྟུང་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་

རྡུལ་ཙམ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མྗེད་པར་རོགས་པས་ཡོད་མཐར་མི་ལྟུང་བ་ཡིན་ལ། 

དྗེ་ལྟ་ནའང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་བྱྗེད་པའི་ནུས་པས་སྟོང་པའི་

དངོས་མྗེད་དུ་མི་འགྲོ་བར་རང་རང་གི་བྱ་བ་བྱྗེད་པ་ལ་མཐུ་ཡོད་པར་ངྗེས་པའི་ངྗེས་

ཤྗེས་འདོངས་ན་མྗེད་པའི་མཐའ་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །

རང་བཞིན་མྗེད་པ་དང་མྗེད་པ་གཉིས་གསལ་བར་འབྱྗེད་པ་ཚིག་གསལ་ལས་

ཀྱང་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་

མྗེད་པར་རྣམ་པར་བཞག་ན། འོ་ན་ནི་གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རང་གི་བྱས་པའི་

ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་མོང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་དྗེ་ཐམས་ཅད་ཚུལ་འདིས་བསལ་བར་འགྱུར་ལ་ལས་དང་འབས་བུ་ལ་

སྐུར་པ་བཏབ་པའི་ཕིར་ན་ཁྱོད་མྗེད་པ་པའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་
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བྱ་སྟྗེ། ཁོ་བོ་ཅག་མྗེད་པ་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་ཡོད་པ་དང་མྗེད་པ་གཉིས་སུ་

སྨྲ་བ་བཀག་ནས་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ལམ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱྗེར་དུ་འགྲོ་

བ་གསལ་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནི་ལས་དང་བྱྗེད་པ་པོ་དང་འབས་བུ་ལ་

སོགས་པ་མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྨྲ་བའང་མ་ཡིན་ཏྗེ། འོ་ན་ཅི་ཞྗེ་ན། འདི་དག་རང་བཞིན་མྗེད་

དོ་ཞྗེས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟྗེ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་རྣམས་ལ་བྱ་བ་བྱྗེད་པ་

མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཉྗེས་པ་སོ་ན་འདུག་པ་ཉིད་དོ་སམ་ན། དྗེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་དང༌། རང་བཞིན་

མྗེད་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

དྗེ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་འགོག་པ་དྗེས་ལས་ལས་རྣམ་སྨིན་

འབྱུང་བ་བསལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་དངོས་སྨྲ་བས་སྨྲས་པ་ནི་རང་བཞིན་འགོག་པའི་

རིགས་པས་རྒྱུ་འབས་བཀག་པར་འདོད་པ་དང་འདོད་པ་ཁྱད་མྗེད་པར་སོང་

བའོ། །རྒྱུ་འབས་བཀག་ན་ཆད་ལྟ་བའི་གཙོ་བོར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་པ་ནི་དབུ་མ་པ་དང་

དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀས་འདོད་པར་འད་ཡང༌། དབུ་མ་པ་ནི་རྒྱུ་འབས་བཀག་པ་

མི་འདོད་ལ། དངོས་སྨྲ་བས་ནི་རང་བཞིན་འགོག་ན་རྒྱུ་འབས་ཀྱང་ངྗེས་པར་འགོག་

དགོས་སམ་ནས་དབུ༌མ་པ་ལ་མྗེད་པ་པའམ་ཆད་ལྟ་བ་ཞྗེས་ཟྗེར་རོ། །བོད་ཀྱི་དབུ་

མ་པར་ཁས་འཆྗེ་བ་ཕལ་ཆྗེ་བ་ནི། རང་བཞིན་འགོག་ན་རིགས་པ་དྗེས་རྒྱུ་འབས་

ཀྱང་དགག་དགོས་པར་འདོད་པ་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་སྣང་ལ། འོན་

ཀྱང་རྒྱུ་འབས་རིགས་པས་འགོག་པ་དབུ་མའི་ལུགས་སུ་བྱས་ནས་དྗེ་ལ་མོས་པར་

སྣང་ངོ་། །རོད་པ་དྗེའི་ལན་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་མྗེད་པ་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཡོད་མྗེད་གཉིས་སུ་



  704  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྨྲ་བ་བསལ་ནས་ཐར་པའི་ལམ་གསལ་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་ནས་

ཡོད་མྗེད་དུ་སྨྲ་བ་སྗེལ་ཚུལ་ནི་ལྷག་མས་བསྟན་ནོ། །དྗེ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་ལས་འབས་

སོགས་མྗེད་དོ་ཞྗེས་མི་སྨྲ་ཞྗེས་པས་ནི་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་སྗེལ་བ་ཡིན་ཏྗེ། ལས་འབས་

སོགས་མྗེད་པར་འདོད་ན་མྗེད་པ་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཁོ་བོ་ནི་དྗེ་མི་འདོད་ཅྗེས་

པའོ། །འོ་ན་ཅི་སྨྲས་ཞྗེས་འདི་བ་ལ། ལས་འབས་སོགས་འདི་དག་རང་བཞིན་མྗེད་དོ་

ཞྗེས་འཇོག་པའམ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲས་པས་ནི་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་སྗེལ་བ་ཡིན་

ནོ། །རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་བྱ་བྱྗེད་མི་འཐད་པས་ཉྗེས་པ་སོ་ན་འདུག་གོ་ཞྗེས་པ་ནི་

ཁྱོད་ཀྱིས་མྗེད་པར་མི་སྨྲ་ཡི། རང་བཞིན་མྗེད་པར་སྨྲའོ་ཞྗེས་སྨྲས་ཀྱང་སྔར་བཀོད་

པའི་སྐོན་རང་བཞིན་མྗེད་ན་རྒྱུ་འབས་མི་འཐད་པ་ད་དུང་སོང་མི་ནུས་ཞྗེས་དངོས་

པོར་སྨྲ་བས་རོད་པ་སྟྗེ། ཁོའི་ལུགས་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་དང་མྗེད་པ་གཉིས་ཁྱད་

མྗེད་པས་དྗེ་ལྟར་རོད་པའོ། །དྗེའི་ལན་དུ་རྒྱུས་འབས་བུ་བསྐྗེད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བྱྗེད་

རྣམས་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་མི་རུང་བ་དང་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཁོ་ན་ལ་དྗེ་དག་རུང་

བར་གསུངས་སོ། །

བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀྱང༌། བདག་ནི་དངོས་པོ་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་

ཏྗེ། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་ཁྱོད་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་

ཞིག་གམ་ཞྗེ་ན། མ་ཡིན་ཏྗེ། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་

རོ། །ཁྱོད་ཅི་སྨྲ་བ་ཞིག་ཅྗེ་ན། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བའོ། །ཡང་རྗེན་ཅིང་

འབྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་གང་ཞིག་ཅྗེ་ན། རང་བཞིན་མྗེད་པའི་དོན་ཏྗེ་རང་བཞིན་

གིས་མ་སྐྗེས་པའི་དོན་དང་སྒྱུ་མ་དང་སྨིག་རྒྱུ་དང་གཟུགས་བརན་དང་དི་ཟའི་གྲོང་
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ཁྱྗེར་དང་སྤྲུལ་པ་དང་རྨི་ལམ་དང་མཚུངས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་འབས་བུ་འབྱུང་

བའི་དོན་དང་སྟོང་པ་ཉིད་དང་བདག་མྗེད་པའི་དོན་ནོ། །ཞྗེས་རྗེན་འབྗེལ་དུ་འདོད་

པས་དངོས་པོ་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་སུ་སྨྲ་བ་སྗེལ་ཚུལ་བསྟན་ནོ། །དྗེ་ཡང་རྗེན་

འབྗེལ་གི་དོན་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པ་ལ་བཤད་པས་ནི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་སྨྲ་

བ་སྗེལ་ལ། སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་འད་བའི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་རྗེན་འབྗེལ་གི་དོན་

དུ་བསྟན་པས་ནི་དངོས་པོ་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་སྗེལ་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་དངོས་པོ་ནི་རང་

བཞིན་ལ་བྱྗེད་པ་དང་དོན་བྱྗེད་ནུས་པ་ལ་བྱྗེད་པ་གཉིས་ལས། དངོས་པོ་ཡོད་པར་

སྨྲ་བའི་དངོས་པོ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་བྱ་ལ། དངོས་པོ་མྗེད་པར་སྨྲ་

བའི་དངོས་པོ་ནི་དོན་བྱྗེད་པའི་དངོས་པོ་ལ་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་གཉིས་སྗེལ་བ་ན་རང་བཞིན་

བཀག་ཅིང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་འབས་ཡོད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། ཡང་ཅི་འདས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་དན་

པ་མྗེད་དམ། མྗེད་དོ་ཞྗེས་དྗེ་སྐད་དུ་སུ་སྨྲ། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་

བ་སྗེལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་དྗེ་ལྟར་ནི་ངྗེས་ན། དན་པ་ཞྗེས་བྱ་ལོག་པ་

ཡི། །དོན་ལ་ལོག་པ་ཁོ་ན་འབྱུང༌། །ཞྗེས་སོབ་དཔོན་ཉིད་རྣམ་པར་འཇོག་པར་མཛད་

དོ། །དྗེའི་ཕིར་དན་པའི་དམིགས་པ་ནི་འདས་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྗེ་རང་གི་

ངོ་བོས་ཡོད་ན་ནི་དྗེའི་དན་པ་དྗེ་ཡོད་པའི་དོན་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་པ་ཞིག་ན། གང་གི་ཚེ་འདས་པའི་དངོས་པོ་དྗེ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་དྗེའི་ཚེ་དྗེ་ལ་

དམིགས་པའི་དན་པའང་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིར་ལོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་

བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །ལོག་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་མྗེད་པ་དང་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འབྱུང་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་དང་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པ་སྟྗེ་དངོས་པོ་མྗེད་པའི་དོན་ནི་ལོག་

པའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །འདས་པའི་དངོས་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྗེད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏྗེ། དན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དྗེའི་འབས་བུ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །རང་གི་ངོ་

བོས་ཡོད་པའང་མ་ཡིན་ཏྗེ། རག་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། དངོས་སུ་འཛིན་པར་

ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཡྗེ་མྗེད་ཀྱང་མིན་ལ་རང་གི་

ངོ་བོས་གྲུབ་པའང་མིན་པ་དང་། ལོག་པའམ་རྫུན་པའི་དོན་རྗེན་འབྗེལ་གི་དོན་ཡིན་

གི། དངོས་པོ་མྗེད་པའི་དོན་མིན་པར་གསུངས་པས། ཆོས་འདི་རྣམས་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པར་འདོད་ན་དངོས་པོར་སྨྲ་བའམ་ཡོད་པའི་མཐར་ལྟུང་བ་ཡིན་གི། དྗེ་

དག་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ནི་དངོས་པོར་སྨྲ་བའམ་ཡོད་སྨྲ་བ་མིན་ནོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཕི་

ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་བྱྗེད་པའི་ནུས་པས་སྟོང་པའི་དངོས་མྗེད་དུ་འདོད་ན་

དངོས་པོ་མྗེད་པར་སྨྲ་བའམ་མྗེད་མཐར་ལྟུང་བ་ཡིན་གི། དྗེ་དག་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་

པར་སྨྲས་པས་མྗེད་མཐར་ལྟུང་བ་མིན་ནོ། །

དྗེ་ལྟར་ཡྗེ་མྗེད་པ་དང་རང་བཞིན་མྗེད་པ་དང་། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་དང་

ཡོད་པ་ཙམ་གི་ཁྱད་མ་ཕྗེད་པར་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་མཐར་ལྟུང་བ་འགྗེགས་པ་ན། ཁོ་བོ་

ཅག་མྗེད་པར་མི་སྨྲ་ཡི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་རོ། །ཡོད་པར་མི་སྨྲ་ཡི་མྗེད་པ་མ་

ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་སྨྲ་བ་ཙམ་ལ་རྗེ་བས་ནི་འགལ་འདུ་ཤ་སྟག་སྨྲ་ཞིང་

དབུ་མའི་དོན་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ཤོད་དྗེ། གཞན་ལ་དགག་པ་བྱྗེད་པའི་ཚེ༌ན་རང་

བཞིན་ཡོད་མྗེད་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་བརག་པ་བྱས་ནས་འགོག་པས། དྗེ་གཉིས་

སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་དགོས་པར་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁས་བངས་བཞིན་དུ་དྗེ་གཉིས་གང་ཡང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མིན་པའི་དོན་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་གཞི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་རང་

བཞིན་ཡོད་དམ་མྗེད་ཅྗེས་བརག་པ་བྱྗེད་པས་ནི་དྗེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པར་

འདོད་དགོས་ཏྗེ། དྗེར་མ་འདུས་པའི་ཕུང་གསུམ་ཡོད་ན་རང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་མྗེད་

པ་གཉིས་གང་ཡིན་ཞྗེས་བརག་པ་བྱ་བར་མི་རིགས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ཁ་དོག་ཏུ་ཡོད་ན་

སྔོན་པོར་ཡོད་དམ་སྗེར་པོར་ཡོད་ཅྗེས་འདི་བ་དང་འདའོ། །དྗེ་ལྟར་རང་བཞིན་ཡོད་

མྗེད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པའང་སྤིར་ཤྗེས་བྱ་ལ་ཡོད་མྗེད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་

པ་ལ་རག་ལས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་བདྗེན་པ་ལ་བདྗེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མའི་ཁ་ཚོན་ཆོད་

པ་སྤིར་གཅིག་དང་དུ་མ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ལ་ལྟོས་པ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཁ་

ཚོན་ཆོད་ན་ནི་ཕུང་གསུམ་ལྡོག་དགོས་པས་དྗེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པའི་ཆོས་

འདོད་པ་ནི་བབ་ཅོལ་ཏྗེ། རོད་ཟོག་ལས། རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་ལོག་ན། །རང་

བཞིན་ཉིད་དུ་རབ་གྲུབ་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་དྗེ་ལྟར་

འདོད་པ་དྗེས་ནི་ཆོས་གང་ལ༌ཡང་ཕུང་གསུམ་ལྡོག་པའི་གྲངས་ངྗེས་བཟོ༌ས་མྗེད་

པས་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏྗེ། ཡོད་མྗེད་ལ་སོགས་པའི་གཅིག་རྣམ་པར་བཅད་

པས་ཅིག་ཤོས་ཡོངས་སུ་མི་གཅོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡིན་མིན་ལ་སོགས་པ་འགའ་

ཞིག་ལ་ཕུང་གསུམ་མྗེད་པར་འདོད་ན་ནི་ཡོད་མྗེད་ལའང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་འད་བ་དྗེ་ནི་དབུ་མའི་གཞུང་ལས་ཡོད་མིན་མྗེད་མིན་ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཚིག་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་པར་སྣང་བས། དྗེ་འདོད་ན་ནི་ཡོད་པའམ་མྗེད་པ་

ཞྗེས་སྨྲར་མི་རུང་བ་བཞིན་དུ། ཡོད་མིན་མྗེད་མིན་ཡང་སྨྲ་བར་མི་རིགས་ཏྗེ། མུ་

བཞི་ཀ་ལ་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དྗེས་ན་ར་ཤྗེ་ལས། ཡོད་ཅྗེས་བྱ་བ་རག་པར་འཛིན། །མྗེད་ཅྗེས་བྱ་བ་ཆད་པར་

ལྟ། །དྗེ་ཕིར་ཡོད་མྗེད་གཉིས་ཀ་ལ། །མཁས་པས་གནས་པར་མི་བྱ་འོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའང་ཡོད་མྗེད་ཙམ་ལ་མི་ཟྗེར་གི། དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པར་ཁས་བངས་པ་ལ་རག་ཆད་ཀྱི་ལྟ་བར་འགྱུར་བར་གསལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། 

ཚིག་གསལ་ལས། གཞུང་སྔ་མའི་ཡོད་མྗེད་དུ་འཛིན་པ་དངོས་པོ་ཡོད་མྗེད་དུ་ལྟ་བ་

ལ་བཤད་ནས་དྗེའི་འོག་ཏུ། ཡང་ཅིའི་ཕིར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྗེད་པར་ལྟ་བ་

ཡོད་ན་རག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞྗེ་ན་འདི་ལྟར། གང་ཞིག་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པ། །དྗེ་ནི་མྗེད་པ་མིན་པས་རག །སྔོན་བྱུང་ད་ལྟར་མྗེད་ཅྗེས་

པ། །དྗེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་བརོད་

པ་དྗེ་ནི་རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མྗེད་པས་ནམ་ཡང་མྗེད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ནའང་རང་

བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པས་རག་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། སྔོན་

གནས་པའི་སྐབས་སུ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཁས་བངས་ནས་དྗེ་ལྟར་དྗེ་ཕིས་ཞིག་

པས་མྗེད་དོ་ཞྗེས་ཁས་བངས་པས་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཁས་བངས་པ་ལ་རག་ལྟ་དང་སྔར་གི་རང་བཞིན་དྗེ་ཉིད་ཕིས་

ཞིག་པར་འདོད་ན་མྗེད་ལྟར་གསུངས་ཀྱི། ཡོད་པ་ཙམ་དང་ཞིག་པ་ཙམ་ལ་མ་

གསུངས་སོ། །བུད་དྷ༌པཱ་ལི་ཏ་ལས་ཀྱང༌། ཡོད་ཅྗེས་བྱ་བ་དང་མྗེད་ཅྗེས་བྱ་བ་རག་

ཆད་དུ་ལྟ་བར་བཤད་པ་དྗེ་དག་ཉིད། གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱིས་རག་ཆད་དུ་འགྲོ་ལུགས་བསྟན་པར་གསལ་བར་བཤད་དོ།།

མདོར་ན་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྟོང་ཉིད་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དམ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སྨྲ་ཞིང་དྗེ་འགོག་ན། ཤྗེར་ཕིན་སངས་པའི་ཆོས་སོང་གིས་ངན་འགྲོར་འགྲོ་ལ། རང་

བཞིན་མྗེད་པ་ལ་མོས་ནའང་རང་བཞིན་མྗེད་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད་སམ་ནས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་གཏན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ནའང་ཆད་ལྟའི་གཡང་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་

རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ལྟ་ཉྗེས་ན། །ཤྗེས་རབ་ཆུང་རྣམས་ཕུང་བར་

འགྱུར། །ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། རྗེ་ཞིག་གལ་ཏྗེ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་

སྟྗེ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་རོག་ན་དྗེའི་ཚེ་འདི་ལོག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། 

ཇི་སྐད་དུ། ཆོས་འདི་ལོག་པར་བཟུང་གྱུར་ན། །མི་མཁས་རྣམས་ནི་ཆུད་ཀྱང་

འཛའ། །འདི་ལྟར་མྗེད་པར་ལྟ་བ་ཡི། །མི་གཙང་དྗེར་ནི་བྱིང་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་

བཤད་དོ། །ཅི་སྟྗེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པར་མི་འདོད་ན་ནི། དྗེའི་ཚེ་ཇི་

ལྟར་དངོས་པོ་འདི་དག་དམིགས་སུ་ཟིན་ཀྱང་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིར་རང་

བཞིན་མྗེད་པའི་དོན་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་འདི་ངྗེས་པར་སྟོང་པ་

ཉིད་སོང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་སངས་ནས་ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པར་འགྱུར་བའི་ལས་

ཀྱིས་ངྗེས་པར་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ། རིན་པོ་ཆྗེའི་ཕྲྗེང་བ་ལས། 

གཞན་ཡང་འདི་ནི་ལོག་བཟུང་ན། །བླུན་པོ་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན། །སོང་བས་མ་

རུངས་བདག་ཉིད་ཅན། །མནར་མྗེད་པར་ནི་སྤིའུ་ཚུགས་འགྲོ། །ཞྗེས་བཤད་

དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏྗེ་ཁོ་བོ་ཅག་དངོས་པོ་རྣམས་སྔར་ཁས་བངས་ནས་ཕིས་མྗེད་པར་ལྟ་ན་

མྗེད་ལྟ་བར་འགྱུར་ཡང་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་གདོད་མ་ནས་དྗེ་དག་ཡོད་པར་མི་འདོད་པས་

ཅི་ཞིག་ཆད་པའི་ཆད་ལྟ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། སྔོན་བྱུང་ད་ལྟར་མྗེད་ཅྗེས་པ། །དྗེས་ན་ཆད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་དྗེ་འད་བ་ལ་ཆད་ལྟ་བར་གསུངས་ཤིང༌། ཚིག་གསལ་

ལས་ཀྱང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྗེན་པ་མི་ཤྗེས་པ་ཙམ་གིས་བསྐྗེད་པ་རང་

བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་ནས་དྗེའི་སྟོང་པ་ཉིད་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རོགས་པ་

ནི་མཐའ་གཉིས་སུ་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། གང་ཞིག་ད་ལྟ་མྗེད་པར་གྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ་

ན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད་པར་འགྱུར། ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་སྔར་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་

པས་ཕིས་ཀྱང་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་མི་རོགས་ལ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་སམ་ན། དྗེ་

ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཆད་ལྟ་བ་ལ་གང་ཆད་རྒྱུའི་དངོས་པོ་སྔར་ཁས་བངས་པ་

དགོས་ན་ནི་འཇིག་རྗེན་རྒྱང་པན་པས་ཀྱང་ཚེ་སྔ་ཕི་དང་ལས་འབས་སོགས་སྔར་

ཁས་བངས་ནས་ཕིས་མྗེད་པར་མི་སྨྲ་ཡི། དྗེ་དག་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པར་མི་འདོད་

པས་ཆད་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན། སྔོན་བྱུང་ད་ལྟར་མྗེད་ཅྗེས་

པ། །དྗེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། དངོས་པོ་ལ་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་འདོད་པའི་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་རག་ཆད་ཀྱི་ལྟ་བ་གདོན་མི་ཟ་

བར་འབྱུང་བའི་དོན་ཡིན་ཏྗེ། རང་བཞིན་དྗེ་དུས་ཀུན་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་འདོད་ན་ནི་

རག་ལྟར་འགྱུར་ལ། དུས་སྔ་མ་ན་ཡོད་པ་དུས་ཕི་མར་ཞིག་པར་འདོད་ན་ནི་ཆད་

ལྟར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་དུས་སྔ་མར་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་དུས་ཕི་མར་

ཞིག་པར་འཛིན་པའི་ཆད་ལྟ་བ་མྗེད་པར་སྟོན་པ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་ཁས་མི་ལྗེན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་

གི། ཆད་ལྟ་ཐམས་ཅད་དྗེས་སོང་བ་མིན་ནོ། །

ལས་འབས་མྗེད་པར་འདོད་པའི་ཆད་ལྟ་བ་དང་མི་འད་བའི་ཚུལ་གཞན་ནི་
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ཚིག་གསལ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏྗེ། འདི་ལྟར་ཆད་ལྟ་བ་ནི་ལས་འབས་དང་

འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་མྗེད་པར་འདོད་ལ་དབུ་མ་པ་ནི་དྗེ་དག་རང་བཞིན་མྗེད་པར་

འདོད་པས་དམ་བཅའ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །དབུ་མ་པ་ནི་ལས་འབས་སོགས་དྗེ་

དག་རྗེན་འབྗེལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་སྨྲ་ལ། མྗེད་པ་པས་ནི་

ལས་འབས་སོགས་དྗེ་དག་རྗེན་འབྗེལ་ཡིན་པར་མི་འདོད་པས་དྗེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མི་

བྱྗེད་ཀྱི། ད་ལྟར་གི་སྗེམས་ཅན་འདི་འཇིག་རྗེན་སྔ་མ་ནས་འདིར་འོང་བ་དང་འདི་

ནས་ཕི་མར་འགྲོ་བ་མ་མཐོང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མྗེད་པར་སྨྲ་བས་རྒྱུ་མཚན་

ལ་ཁྱད་པར་ཆྗེ་སྟྗེ། ཚིག་གསལ་ལས། འདིར་ཁ་ཅིག །དབུ་མ་པ་ནི་མྗེད་པ་པ་དང་

ཁྱད་པར་མྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། གང་གི་ཕིར་དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བའི་ལས་དང་བྱྗེད་པ་པོ་

དང་འབས་བུ་དང་འཇིག་རྗེན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ལ། 

མྗེད་པ་པ་དག་ཀྱང་དྗེ་དག་མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྨྲ་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་པ་དྗེའི་ཕིར། དབུ་མ་པ་

ནི་མྗེད་པ་པ་དང་ཁྱད་པར་མྗེད་དོ་ཞྗེས་རོལ་བར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

དབུ་མ་པ་དག་ནི་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡིན་ལ། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་

འབྱུང་བའི་ཕིར་འཇིག་རྗེན་འདི་དང་འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་མྗེད་པར་སྨྲ་བར་བྱྗེད་དོ། །མྗེད་པ་པ་དག་གིས་ནི་དྗེ་ལྟར་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་

འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་

ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་མྗེད་པར་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། འོ་ན་ཅི་ཞྗེ་ན། འཇིག་རྗེན་

འདིའི་དངོས་པོའི་རྣམ་པ་རང་བཞིན་གིས་དམིགས་ནས་དྗེ་འཇིག་རྗེན་ཕ་རོལ་ནས་

འདིར་འོང་བ་དང་འཇིག་རྗེན་འདི་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་མ་མཐོང་ནས་འཇིག་རྗེན་
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འདིར་དམིགས་པའི་དངོས་པོ་དང་འད་བའི་དངོས་པོ་གཞན་དག་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་

པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

གལ་ཏྗེ་དབུ་མ་པ་དང་ཆད་ལྟ་བ་གཉིས་རྒྱུ་མཚན་མི་མཚུངས་པ་དྗེ་ལྟ་ན༌ཡང་

ལས་འབས་དང་འཇིག་རྗེན་སྔ་ཕི་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་པར་

རོགས་པར་འད་བའི་ཕིར། རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་འདི་མཚུངས་སོ་སམ་ན། འདི་

ཡང་མི་འད་སྟྗེ། ཁོ་ཡིས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ནི་ཡྗེ་མྗེད་དུ་འདོད་པས་བདྗེན་གཉིས་

གང་དུའང་ཁས་མི་ལྗེན་ལ། དབུ་མ་པས་ནི་ལས་འབས་སོགས་དྗེ་དག་ཡོད་པར་

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་ལྗེན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་ནའང་དྗེ་དག་

གིས་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པའི་

ཕིར། རྗེ་ཞིག་ལྟ་བ་འདིའི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པ་ཡོད་དོ་ཞྗེ་ན། མྗེད་དྗེ། དབུ་མ་པ་དག་

གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་ལ། དྗེ་དག་གིས་ཁས་མ་བངས་

པའི་ཕིར་མི་མཚུངས་པ་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ལས་

འབས་སོགས་ཁས་མི་ལྗེན་པའི་དབུ་མ་པར་འདོད་པ་ནི་འཇིག་རྗེན་རྒྱང་པན་པ་དང་

ལྟ་བ་འད་བར་བསྟན་ཏོ། །འདིར་སོབ་དཔོན་གིས་ཆད་ལྟ་བ་དང་མི་འད་བའི་རྒྱུ་

མཚན་དུ། དྗེ་ལ་ཁས་ལྗེན་ཡོད་ལ་ཁོ་བོ་ལ་མྗེད་པས་ཞྗེས་ཀྱང་མ་གསུངས་ལ། དྗེ་

དག་མྗེད་པར་འདོད་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་དྗེ་ལྟར་མྗེད་པར་མི་སྨྲ་ཡི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་

འདོད་ཅྗེས་མི་གསུང་བར། རང་བཞིན་མྗེད་པར་སྨྲས་པ་དང་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རྗེན་

འབྗེལ་འགོད་པ་དང་། རྣམ་གཞག་དྗེ་རྣམས་ཡོད་པར་ཀུན་རོབ་ཏུ་བཞྗེད་པར་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །
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གལ་ཏྗེ་ལས་འབས་སོགས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་པར་ནི་

འཐད་ལ། ཆད་ལྟ་བས་ཀྱང་དྗེ་དག་མྗེད་པར་འདོད་པ་ན་དྗེ་དག་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་

པར་འདོད་པས་ན། རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ཆ་ནས་དབུ་མ་པ་དང་མཚུངས་སོ་སམ་ན། 

འདི་ཡང་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་མི་འད་སྟྗེ། དཔྗེར་ན། ནོར་བརྐུས་པའི་མི་ཞིག་ལ་གཅིག་གིས་

ནི་དྗེས་བརྐུས་པར་མི་ཤྗེས་བཞིན་དུ་འདིས་བརྐུས་སོ་ཞྗེས་བརྫུན་གི་སྒོ་ནས་སྨྲ་ལ། 

གཅིག་གིས་ནི་རྐུན་མ་དྗེས་ནོར་བརྐུ་བ་མཐོང་ནས་འདིས་བརྐུས་སོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ན་

དྗེ་གཉིས་ཀས་ནོར་འདི་བརྐུས་སོ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་ལྟར་དུ་རྐུན་མ་དྗེས་ཀྱང་བརྐུས་མོད་

ཀྱང༌། གཅིག་ནི་བརྫུན་སྨྲ་ལ་ཅིག་ཤོས་ནི་བདྗེན་པར་སྨྲ་བས་མི་མཚུངས་པ་བཞིན་

ནོ། །དྗེ་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏྗེ་དངོས་པོ་མཚུངས་སོ་ཞྗེ་ན། གལ་ཏྗེ་ཡང་

དངོས་པོ་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་པ་དྗེ་ལྟ་ཡིན་ནའང་རོགས་པ་པོ་ཐ་དད་པས་མི་

མཚུངས་པ་ཉིད་དོ། །དཔྗེར་ན་བརྐུ་བྱས་པའི་མི་གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་ནི་ཡང་དག་

པར་མི་ཤྗེས་བཞིན་དུ་དྗེ་དང་མི་མཛའ་བས་སྦུད་ནས་འདིས་བརྐུས་སོ་ཞྗེས་དྗེ་ལ་

ལོག་པར་སྨྲ་བར་བྱྗེད་ལ། གཞན་ནི་དྗེ་དངོས་སུ་མཐོང་ནས་སུན་འབྱིན་པར་བྱྗེད་

དོ། །དྗེ་ལ་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་མྗེད་པ་དྗེ་ལྟ་ན༌ཡང་རོགས་པ་པོ་ཐ་དད་པས་གཅིག་ལ་

ནི་དྗེ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཞྗེས་བརོད་ལ། གཞན་ལ་ནི་བདྗེན་པར་སྨྲ་བ་ཞྗེས་བྱའོ། །གཅིག་

ལ་ནི་ཡང་དག་པར་བརགས་པ་ན་གྲགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་ལ། 

གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་རིག་པ་རྣམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་སྨྲ་བ་ན། མྗེད་པ་པ༌དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རིག་པ་མ་ཡིན་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཤྗེས་པ་དང་བརོད་པ་དག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །འདིས་ནི་ཁ་ཅིག་རང་བཞིན་མྗེད་པར་

གོ་བ་ན་ལས་འབས་སོགས་རིགས་པས་བཀག་པར་གོ་ནས་རྒྱུ་འབས་རང་ལུགས་

ལ་བཞག་ཏུ་མྗེད་པ་དྗེ་ཡང་། སྣང་ཕོགས་ཀུན་རོབ་པ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་

ཀྱང༌སྟོང་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་མ་ནོར་བ་རྗེད་པར་སྨྲ་བའང་ལྗེགས་པར་བཀག་པ་ཡིན་

ནོ། །

དྗེས་ན་སྟོང་པ་དོན་བྱྗེད་ནུས་སྟོང་གི་སྟོང་པར་མ་སོང་བར་རང་བཞིན་མྗེད་

ཀྱང་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྗེན་འབྗེལ་འཇོག༌ས་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་

པ་ལས། དྗེ་ལྟར་ན་ཡང་དོན་གང་ཞིག །སྐྗེས་པ་ལ་ནི་འོང་བ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་

འགགས་ལ་འགྲོ་བ་མྗེད། །དྗེ་ལ་ངྗེས་པར་རང་བཞིན་མྗེད་དོ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལ་རང་

བཞིན་མྗེད་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅྗེ་ན། བརོད་པར་བྱ་སྟྗེ། གང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

དང་རྣམ་པར་བྱང་བས་རྒྱུ་བྱས་པའི་ངོ་བོ་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་དྗེ་ཡོད་ལ། 

ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། འདིས་ནི་རང་བཞིན་མྗེད་ན་དྗེ་ནས་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅྗེས་པའི་ལན་

གསལ་བར་མཛད་དོ། །སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡོད་པ་དང་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་ཕྗེ་ནས་ལན་མཛད་དྗེ། རབ་བྱྗེད་ཉི་ཤུ་པའི་

འགྲྗེལ་པ་ལས། སྨྲས་པ། གལ་ཏྗེ་དུས་ཀྱང་མྗེད། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་ཚོགས་པའང་

མྗེད་ན་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད། དྗེ་ལྟ་བས་ན་དྗེ་ནི་མྗེད་པ་པར་སྨྲ་བ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །བཤད་པ། མ་ཡིན་ཏྗེ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་དུས་ལ་སོགས་པ་དག་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ཡོད་

པར་ཡོངས་སུ་རོག་པར་བྱྗེད་པ་དྗེ་ལྟར་མི་འཐད་པར་ཟད་ཀྱི། དྗེ་དག་བརྗེན་ནས་

གདགས་པར་ནི་གྲུབ་བོ། །ཞྗེས་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་འདོད་པ་ལྟར་གི་རང་གི་ངོ་བོས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གྲུབ་པ་མི་འཐད་དོ་ཞྗེས་བཀག་པ་ཡིན་གི། བརྗེན་ནས་གདགས་པར་ནི་གྲུབ་བོ་

ཞྗེས་རྗེན་འབྗེལ་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་

དང་ཡོད་མྗེད་བཞི་པོ་དྗེ་ཕྗེད་ན་ལོག་རོག་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཞིང་། 

རང་བཞིན་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་འགོག་པར་འཁྲུལ་

པ་མི་སྐྗེ་བས། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་དབུ་མ་པས་ལན་འདྗེབས་པའི་

གཙོ་བོ་ནི་བཞི་པོ་དྗེའི་སྒོ་ནས་ཡིན་པས་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གནོད་བྱེད་བརོད་པ་རྣམས་ཀིས་སུན་མི་ཕིན་པར་བསྟན་པ།

གཉིས་པ་གནོད་བྱྗེད་བརོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སུན་མི་ཕིན་པར་བསྟན་པ་ལ་བཞི། 

རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་མི་བཟོད་བརགས་ནས་བཀག་པས་སུན་འབྱིན་མི་ནུས་པ་

དང༌། ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརགས་ནས་འགོག་པས་སུན་འབྱིན་མི་ནུས་པ་དང༌། 

མུ་བཞིའི་སྐྗེ་བ་ཡིན་མིན་བརགས་ནས་འགོག་པས་སུན་འབྱིན་མི་ནུས་པ་དང༌། 

དངོས་པོ་ཡོད་མྗེད་སོགས་ཀྱི་མུ་བཞི་ཀ་འགོག་པ་གནོད་བྱྗེད་དུ་མི་རུང་བར་བསྟན་

པའོ། །

རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་མིན་བརགས་ནས་བཀག་པས་སུན་མི་ཕིན་པ།

དང་པོ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་འདི་དག་དོན་ཡིན་ལུགས་ལ་ཡོད་

དམ་མྗེད་སྐྗེའམ་མི་སྐྗེ་ཞྗེས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པ་ནི། 

དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པ་དང་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་པ་ཞྗེས་བྱ་

བ་ཡིན་ལ། རིགས་པ་དྗེས་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་སྐྗེ་བ་དཔྱད་བཟོད་པར་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་

མི་འདོད་པས་བདྗེན་དངོས་སུ་ཐལ་བའི་སྐོན་མྗེད་དོ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་དག་རིགས་པས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དཔྱད་མི་བཟོད་ན་རིགས་པས་ཁྗེགས་པའི་དོན་ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་འཐད་སམ་ན། འདི་

ནི་རིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་དང་རིགས་པས་གནོད་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་

པ་སྟྗེ། དྗེ་འད་བ་མང་པོ་ཞིག་ན་རྗེ། དྗེ་ཉིད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་འགོག་མོད་འོན་

ཀྱང་སྐྗེ་བ་སོགས་ཡོད་དོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་བབ་ཅོལ་ཡིན་པས་ཁོ་བོ་ཅག་མི་འདོད་

དོ། །རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་མི་བཟོད་ཀྱི་དོན་ནི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་

པ་དྗེས་རྗེད་མ་རྗེད་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་གི་

རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ནི་རང་བཞིན་ཚོལ་བ་ལྷུར་བྱྗེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། གཟུགས་སོགས་ལ་སྐྗེ་འགག་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་

མྗེད་འཚོལ་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟ་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་

སྐྗེ་འགག་ཡོད་མྗེད་བཙལ་བ་ཡིན་གི། རིགས་པ་དྗེས་སྐྗེ་འགག་ཙམ་ཚོལ་བ་མིན་

ནོ། །དྗེས་ན་རིགས་པ་དྗེ་ལ་དྗེ་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པ་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་སྐྗེ་འགག་

སོགས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དྗེ་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་དྗེས་དཔྱད་པའམ་བཙལ་བ་ན་སྐྗེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་

ཀྱང་མ་རྗེད་པ་ལ་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་ལ་རིགས་པ་དྗེས་མ་རྗེད་པ་ཙམ་

གིས་ཁྗེགས་པ་མིན་གི། ཡོད་ན་རིགས་པ་དྗེས་འགྲུབ་དགོས་པ་ལས་དྗེས་མ་གྲུབ་

ན་ཁྗེགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་སྐྗེ་འགག་རྣམས་ཀྱང་ཐ་སད་པའི་

ཤྗེས་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་གི། དྗེ་དག་ཡོད་ཀྱང་རིགས་ཤྗེས་ཀྱིས་མི་འགྲུབ་པས། 

དྗེས་མ་རྗེད་པས་དྗེ་དག་ཇི་ལྟར་ཁྗེགས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་མིག་གི་ཤྗེས་པས་སྒ་མ་རྗེད་

ཀྱང་དྗེས་མི་ཁྗེགས་པ་བཞིན་ནོ། །དྗེས་ན་སྐྗེ་འགག་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ངོ་བོས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གྲུབ་པའམ་དྗེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་ན་རིགས་པ་དྗེས་དྗེ་རྗེད་དགོས་ཏྗེ། རིགས་པ་དྗེས་

གཟུགས་སོགས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་སྐྗེ་འགག་ཡོད་མྗེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་

དཔྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེས་སྐྗེ་བ་སོགས་མ་རྗེད་པས་རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་པའམ་དྗེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་པའི་སྐྗེ་འགག་སོགས་འགོག་པ་ཡིན་ཏྗེ། རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་ན་དྗེས་རྗེད་དགོས་པ་ལས་མ་རྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྗེར་ན་ཤར་ཕོགས་སུ་བུམ་

པ་ཡོད་ན་རྗེད་པར་ངྗེས་པའི་འཚོལ་མཁན་གིས་ཤར་དུ་བུམ་པ་བཙལ་བའི་ཚེ་མ་

རྗེད་ན་དྗེས་ཤར་ན་བུམ་པ་ཡོད་པ་ཁྗེགས་པ་ཡིན་གི། བུམ་པ་ཡོད་པ་ཙམ་དྗེས་ཇི་

ལྟར་ཁྗེགས། དྗེ་བཞིན་དུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་སྐྗེ་བ་ཡོད་ན་རྗེད་པར་ངྗེས་པའི་

དབུ་མ་པའི་རིགས་པས་བཙལ་བ་ན་སྐྗེ་བ་མ་རྗེད་པ་དྗེས་རང་བཞིན་ནམ་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་སྐྗེ་བ་ཁྗེགས་པ་ཡིན་གི། སྐྗེ་བ་ཙམ་ཇི་ལྟར་ཁྗེགས། དྗེ་ལྟར་ཡང་བཞི་

བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ལྟར་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན་དབང་

པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་མྗེད་པས་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པ་མྗེད་དོ། །གལ་ཏྗེ་འདི་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ནི། 

དྗེའི་ཚེ་འཐད་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན་ཆྗེས་གསལ་བར་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་རང་

གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་པར་འགྱུར་ན། དམིགས་པའང་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་

ཕིར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ངོ་ཞྗེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་པ་འདི་རྣམས་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀྱང་དྗེ་ཁོ་ན་ལ་

དཔྱོད་པའམ་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་གཏན་མི་འགྲུབ་པས་དྗེ་

དག་ལ་རིགས་པའི་བརག་པ་མི་འཇུག་གོ་ཞྗེས་སོབ་དཔོན་འདིས་ཡང་ཡང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གསུངས་ཤིང༌། རིགས་པའི་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་རིགས་པ་དྗེས་མ་རྗེད་པ་ན་ཀུན་

རོབ་པ་དྗེ་དག་འཇིག་པ་ལ་ཀུན་རོབ་འཇོག་པ་ལ་མི་མཁས་པ་ཞྗེས་མང་དུ་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྗེ་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་འདི་དག་

དགག་པར་ནུས་ན་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་རོབ་པ་འདི་དག་ལ་

རིགས་པའི་བརག་པ་ཤིན་ཏུ་གཞུག་དགོས་པ་ཡིན་ན། དྗེ་འད་བ་ནི་སོབ་དཔོན་

འདིའི་གཞུང་ལས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པས་ན། རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་

པའི་རིགས་པས་མ་རྗེད་པའི་དོན་རིགས་པས་གནོད་པའི་དོན་དུ་འདོད་པ་ནི་དབུ་

མའི་ཚུལ་ལས་ཆྗེས་ཆྗེར་འཁྱམས་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་མཉམ་

གཞག་གིས་ཀྱང་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་སྐྗེ་འགག་མ་གཟིགས་པ་ཡིན་གི། དྗེས་སྐྗེ་

འགག་སོགས་མྗེད་པར་གཟིགས་པ་ག་ལ་ཡིན། རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པའི་

རིགས་པས་ཀྱང་སྐྗེ་བ་ལ་སོགས་པ་མ་རྗེད་པ་ཡིན་གི། སྐྗེ་འགག་སོགས་མྗེད་པར་

འཇལ་བ་མིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་རིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་དང་རིགས་པས་གནོད་

པ་གཉིས་དང་། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱིས་སྐྗེ་འགག་མ་གཟིགས་

པ་དང་མྗེད་པར་གཟིགས་པ་གཉིས་དང༌། རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པའི་རིགས་

ཤྗེས་ཀྱིས་སྐྗེ་འགག་མ་རྗེད་པ་དང་སྐྗེ་འགག་མྗེད་པར་རྗེད་པ་གཉིས་མ་ཕྗེད་པར་

གཅིག་ཏུ་བཟུང་བ་འདིས་ད་ལྟ་བ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏྗེ། སྔོན་གི་མཁས་པ་འགའ་རྗེ་

ལའང་འཁྲུལ་པ་བསྐྗེད་སྣང་བས་བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱོད་ལ་

དྗེ་དག་ཕྗེད་པར་གིས་ཤིག །

དྗེ་ལྟར་ན་ཁོ་བོ་ནི་དོན་དམ་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་མ་ལས་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་
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རྣམས་སྟོབས་ཆྗེ་བ་དང་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པས་དོན་དམ་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་མ་ལ་

གནོད་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་དྗེ་ཁོ་ན་ལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་ཐ་སད་

པའི་གཟུགས་ཚོར་ལ་སོགས་པ་ལ་དཔྱད་ནས་དྗེས་མ་རྗེད་པ་ན་རིགས་པ་དྗེ་དག་

གིས་ཁྗེགས་པར་འདོད་ན་ནི། དྗེས་ཕར་ལ་མི་ཁྗེགས་པར་མ་ཟད། དྗེ་ལྟར་འགོག་

མཁན་ལ་འཇིག་རྗེན་གྲགས་པའི་ཚད་མས་གནོད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་

ལས། གལ་ཏྗེ་ཁྱོད་ལ་འཇིག་རྗེན་མི་གནོད་ན། །འཇིག་རྗེན་ཉིད་ལྟོས་འདི་ནི་དགག་

པར་གིས། །ཁྱོད་དང་འཇིག་རྗེན་འདིར་རོད་གིས་ཤིག་དང༌། །ཕི་ནས་སྟོབས་ལྡན་

བདག་གིས་བསྟྗེན་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། ཁོ་བོ་ཅག་

ནི་འཇིག་རྗེན་གི་ཀུན་རོབ་བཟོག་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཤིན་ཏུ་ཚེགས་ཆྗེ་བར་གནས་

པར་གྱུར་གིས་ཁྱོད་ཀྱིས་འཇིག་རྗེན་གི་ཀུན་རོབ་སོལ་ཞིག །གལ་ཏྗེ་ཁྱོད་ལ་འཇིག་

རྗེན་གིས་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ན་ངས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་སྟོངས་གདབ་པར་བྱའོ། །འཇིག་

རྗེན་གིས་ནི་གནོད་པའང་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་

འཇིག་རྗེན་གི་ཀུན་རོབ་བཟོག་པའི་ཕིར་དུ་ཤིན་ཏུ་ཚེགས་ཆྗེ་བར་གནས་ཞྗེས་པ་

ནི། མིག་གི་ཤྗེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་འཁྲུལ་པ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་

པའི་ཡུལ་གི་འཁྲུལ་སྣང་འདི་སྦྱང་བའི་ཕིར་དུ་ལམ་ལ་འབད་པ་ལ་ཟྗེར་བས་དྗེ་དག་

རིགས་པའི་དགག་བྱར་མི་འདོད་ཀྱི། ལམ་གོམས་པའི་དགག་བྱར་བྱྗེད་པའོ། །ཁྱོད་

ཀྱིས་འཇིག་རྗེན་གི་ཀུན་རོབ་སོལ་ཞིག་ཅྗེས་སོགས་ནི། དབུ་མ་པས་གཞན་དབང་

རས་ཡོད་འགོག་ན་ངས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཀུན་རོབ་རིགས་པས་དགག་གོ་ཞྗེས་མགོ་

བསྒྗེ་བྱས་པ་ལ་ཁོ་བོས་གཞན་དབང་གི་རང་བཞིན་འགོག་ནུས་པ་ལྟར། ཁྱོད་ཀྱིས་
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ཀུན་རོབ་རིགས་པས་འགོག་ནུས་ན་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་དྗེའི་གྲོགས་བྱའོ་ཞྗེས་པ་

སྟྗེ། འདིས་ནི་རིགས་པས་ཁྗེགས་ན་ཁོ་བོ་འདི་བཟོག་པའི་ཕིར་དུ་ལམ་བསྒོམ་པའི་

དཀའ་སྤད་མི་དགོས་པས་འདོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་སྟོན་པས་ན། ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་

རིགས་པས་མི་ཁྗེགས་པར་བསྟན་ནོ། །མི་ཁྗེགས་པར་མ་ཟད་བཀག་ན་འཇིག་རྗེན་

གི་གྲགས་པས་གནོད་དོ་ཞྗེས་གསུངས་པས་དྗེ་འད་བའི་རིགས་པ་ལྟར་སྣང་ལ་ནི་ཐ་

སད་པའི་ཤྗེས་པས་གནོད་པས་དྗེ་དག་ལས་སྟོབས་ཆྗེ་བའང་འདོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དྗེས་ན་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རིགས་པའི་དཔྱད་པ་བཅུག་ནས་ཕི་

རོལ་གི་དོན་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་བཀག་པ་ན་རིགས་པ་དྗེས་མི་རྗེད་

པ་ཡིན་གི་ཁྗེགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སོགས་ཐ་སད་དུ་མི་འགོག་པའི་དོན་གནག་རི་ལ་སོགས་པ་

འཇིག་རྗེན་པ་རང་དགའ་བའི་ངོར་མི་འགོག་པ་ཡིན་གི། དྗེ་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་

རིགས་པས་འགོག་པར་སྨྲ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྗེ། རོག་ལྡན་ལ་དྗེ་ཉིད་དཔྱོད་པའི་

རིགས་པས་འགོག་མི་འགོག་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བའི་

ངོར་མི་འགོག་པ་ལ་དོགས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་དང༌། དྗེ་ཉིད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་

འགོག་ན་དགག་པ་དྗེ་ཐ་སད་དུ་བྱ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཉིད་དཔྱོད་པའི་རིགས་

པས་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་མི་འགོག་པ་ནི་སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པས་ཀྱང་གསལ་བར་

གསུངས་ཏྗེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། གལ་ཏྗེ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་འདིས་སྐྗེ་བ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་ལས་འདུས་བྱས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་བསྟན་པར་འདོད་ན་

ནི། དྗེའི་ཚེ་དྗེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་གི། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་
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གིས་ཉྗེ་བར་གཞལ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་མྗེད་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་འཇིགས་པས་དྗེ་དག་དང་བསྟུན་པར་མི་བྱྗེད་ཀྱི། དྗེ་དང་མི་

འགལ་བ་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་ནི་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་འདིས་ཞྗེས་པ་ནི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་

པའོ། །སྐྗེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་ཞྗེས་པ་ནི་དགག་བྱ་ལ་ཁྱད་པར་མ་སྦྱར་

བར་སྐྗེ་བ་ཡིན་ཚད་ཐམས་ཅད་བཀག་ཅྗེས་པའོ། །མོ་གཤམ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་

ནི་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་བཀག་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་དང་རི་བོང་གི་རྭ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་

དུ། དོན་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་དངོས་མྗེད་དུ་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་རྗེན་

འབྗེལ་མྗེད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའི་འཇིགས་པས་དོན་བྱྗེད་པའི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བའི་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པའི་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་དང་མི་འད་ཡི། སྒྱུ་མ་ལ་

སོགས་པ་དང་འད་བས་ན་བདྗེན་པའམ་རང་བཞིན་གིས་སྐྗེ་བ་འགོག་ཅྗེས་

པའོ། །ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། གལ་ཏྗེ་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མི་སིད་

ན་དྗེའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་འདི་རྣམས་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་

པའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་བཞག་ཅྗེ་ན། ཅི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་བཀག་གམ། གལ་ཏྗེ་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འགོག་པར་བསྒྲུབ་

པས་དྗེ་ཇི་ལྟར་མ་བཀག་ཅྗེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་གི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ནི་རང་བཞིན་ཚོལ་

བ་ལྷུར་བྱྗེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནི་འདིར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་པ་འགོག་གི །མིག་ལ་སོགས་པ་བྱས་ཤིང་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་

ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཉིད་ནི་མི་འགོག་གོ །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ཡོད་པས་གང་ཞིག་རྣམ་
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པར་སྨིན་པ་ཉིད་དུ་བསད་པ་མིག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་རིགས་པས་

འདི་ཙམ་ཞིག་འགོག་ལ། འདི་ཙམ་ཞིག་མི་འགོག་ཅྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

གསུངས་པས། འདི་ལྟར་འབྱྗེད་པ་ནི་སྐབས་གཅིག་ཏུ་གསུངས་ན། མ་གསུངས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ༌ཡང་འད་བས་ཅི་ནས་ཀྱང་སྦྱར་དགོས་སོ། །དྗེས་ན་རང་གི་ངོས་ནས་

བཙལ་བ་ཡུལ་སྟྗེང་དུ་ཡོད་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་རིགས་པས་འགོག་ལ། ཡོད་

པ་ཙམ་མི་འགོག་པ་ནི་རིགས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་ཚོལ་བ་ལྷུར་བྱྗེད་པར་གསུངས་

པས། རིགས་པ་ནི་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་འཚོལ་བ་ཡིན་པས་དྗེས་བཀག་པའང་རང་

བཞིན་བཀག་ཅྗེས་པའི་དོན་ཡིན་པས་འདི་གཉིས་ཕྗེད་པར་བྱའོ། །

དྗེ་འད་བའི་ལས་འབས་རྣམས་མི་འགོག་པར་མ་ཟད་དབུ་མ་པས་དྗེ་ཁས་བང་

དགོས་པར་གསུངས་ཏྗེ། ལུང་དྗེའི་འཕྲོས་ཉིད་ནས། དྗེའི་ཕིར་མཁས་པས་འཇིག་

རྗེན་པའི་དོན་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་དང་

རྗེས་སུ་མཐུན་པ་མ་བཅུག་པར་ལས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་ཏྗེ། སྤྲུལ་པ་ལས་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་དུ་འཇིག་རྗེན་པ་

ཐམས་ཅད་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་རང་གིས་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀྱི་

རྣམ་པར་བཞག་པ་བྱས་པའི་དོན་དམ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་རིགས་པས་ཀུན་རོབ་

པའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གནོད་ན་ནི། བདྗེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་རྣམ་

གཞག་ལ་ནང་འགལ་བྱུང་བ་ཡིན་པས། བདྗེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ལ་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བའི་མཁས་པར་ཇི་ལྟར་རུང༌། རྣམ་གཞག་དྗེ་གཉིས་ལ་ནང་འགལ་ཅུང་ཟད་

ཀྱང་མྗེད་ན་ནི་དོན་དམ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་རིགས་པས་ཀུན་རོབ་པའི་རྣམ་པར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བཞག་པ་སུན་འབྱིན་པ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། ། ཚིག་གསལ་ལས་ཀྱང༌། ཁྱོད་ནི་དོན་

དམ་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྗེན་པ་ལ་མི་མཁས་པས་ལ་ལར་འཐད་པ་བཅུག་ནས་

རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་དྗེ་རྣམ་པར་འཇིག་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ནི་ཀུན་

རོབ་ཀྱི་བདྗེན་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ལ་མཁས་པའི་ཕིར་འཇིག་རྗེན་པའི་ཕོགས་ཉིད་

ལ་གནས་ཏྗེ། ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཕོགས་གཅིག་བསལ་བའི་ཕིར་བཀོད་པའི་འཐད་པ་

གཞན་འཐད་པ་གཞན་གིས་ཟོག་པར་བྱྗེད་ཅིང་། འཇིག་རྗེན་པའི་རན་རབས་ལྟར་

འཇིག་རྗེན་པའི་ཆོས་ལུགས་ལས་ཉམས་པ་ཁྱོད་ཁོ་ན་ཟོག་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་གི། 

ཀུན་རོབ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་ཀུན་རོབ་ལས་ཉམས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁོ་ན་

འགོག་གི །ཀུན་རོབ་མི་འགོག་གོ་ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་

པའི་དཔྱད་པ་བཅུག་ནས་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་འཇིག་པ་ལ་བདྗེན་གཉིས་འཇོག་པ་ལ་

མི་མཁས་པར་གསུངས་པས། ཀུན་རོབ་པའི་གཟུགས་སོགས་རིགས་པས་འགོག་

པ་ནི་སོབ་དཔོན་འདིའི་དགོངས་པ་གཏན་མ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་དབུ་མ་པར་མ་ཟད་

རང་སྗེ་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བྱྗེད་པའི་འཕགས་ཡུལ་གི་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལ། གང་ཟག་གཞན་གིས་ཁོའི་བདྗེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ལ་འགལ་འདུ་བསྒིགས་པ་ཡོད་མོད་ཀྱང༌། ཁོ་རང་གིས་རྣམ་གཞག་བྱས་པའི་བདྗེན་

པ་གཉིས་ཀྱི་དོན་དམ་པའི་ཕོགས་ཀྱི་རིགས་པས་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་རྣམས་སུན་

འབྱིན་པར་འདོད་པ་ནི་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་ཁོ་བོ་ཅག་སྨྲའོ། །

ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརགས་ནས་འགོག་པས་སུན་འབྱིན་མི་ནུས་པ།

གཉིས་པ་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརགས་ནས་འགོག་པས་སུན་འབྱིན་མི་ནུས་



  724  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཁས་ལྗེན་པ་ནི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་མི་འདོད་ཀྱི། 

ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན། རྣམ་ཀུན་འཇིག་རྗེན་ཚད་མིན། ཞྗེས་གསུངས་པ་

ཇི་ལྟར་འཐད་སམ་ན། འདིས་ནི་འཇིག་རྗེན་པའི་མིག་ལ་སོགས་པའི་ཤྗེས་པ་རྣམས་

དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་

པ་མིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསམ་པ་ལ་

འཕགས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡིན་གི། འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་དག་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཅི་སྟྗེ་འཇིག་རྗེན་གི་གནོད་པ་བརོད་པར་འདོད་པས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྣམ་པར་

དཔྱོད་པ་ལ་འཇིག་རྗེན་གི་མཐོང་བའང་ཚད་མར་ཁས་ལྗེན་ན་དྗེ་ལྟ་ཡིན་དང༌། གལ་

ཏྗེ་འཇིག་རྗེན་ཚད་མ་ཡིན་ན་ནི། །འཇིག་རྗེན་དྗེ་ཉིད་མཐོང་བས་འཕགས་གཞན་

གིས། །ཅི་དགོས་འཕགས་པའི་ལམ་གིས་ཅི་ཞིག་བྱ། །བླུན་པོ་ཚད་མར་རིགས་

པའང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། དྗེའི་ཕི་འགྲྗེལ་དུ། མིག་ལ་སོགས་པ་དག་ཁོ་

ནས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངྗེས་པའི་ཕིར་འཕགས་པའི་ལམ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཕིར་

ཚུལ་ཁིམས་དང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསྒིམ་པ་

འབས་བུ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་དྗེ་ནི་དྗེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ། །དྗེའི་ཕིར། རྣམ་ཀུན་འཇིག་རྗེན་ཚད་མིན་དྗེ་ཡི་ཕིར། །དྗེ་ཉིད་སྐབས་སུ་འཇིག་

རྗེན་གནོད་པ་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པས་སོ། །

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་རྣམས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་

ནི་དྗེ་ཉིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །དྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས། མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ཡང་ཚད་མ་མིན། །ཞྗེས་སོགས་དངས་པས་ན། ཡུལ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཁྱད་པར་ཅན་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་གི་ཡུལ་གཞན་ལ་མ་ཡིན་པ་

ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་སྣང་ངོ་། །དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་འབྗེལ་མྗེད་དུའང་འགྱུར་ཏྗེ། 

མིག་ལ་སོགས་པའི་ཤྗེས་པ་འདི་དག་ཐ་སད་པའི་དོན་གཟུགས་སྒ་སོགས་ལ་ཚད་

མ་ཡིན་ན་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་བལྟ་བའི་ཕིར་དུ་འཕགས་ལམ་བཙལ་མི་དགོས་པར་ཐལ་ལོ་

ཞྗེས་སྨྲ་ན་ནི། མིག་གི་ཤྗེས་པས་གཟུགས་ཤྗེས་ན་སྒ་ཉན་པ་ལ་རྣ་བ་དོན་མྗེད་དུ་

ཐལ་ཞྗེས་པ་དང་འད་ལ། གཟུགས་སྒ་སོགས་བལྟ་བའི་ཕིར་དུ་འཕགས་ལམ་འཚོལ་

བ་དོན་མྗེད་དུ་ཐལ་ཟྗེར་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་འདོད་པས་དྗེས། མི་འདོད་པ་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ།

འོ་ན་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། གང་ཡང་འདིས་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་

པ་འདི་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་སྒོ་བཏགས་ནས་གཞན་ཚད་མ་ཉིད་དུ་རོགས་པར་བྱྗེད་པ་

དྗེ་ཡང་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་མ་འབྗེལ་བ་ཞིག་གོ །མི་བསླུ་བའི་ཤྗེས་པ་ནི་འཇིག་རྗེན་ན་ཚད་

མ་ཉིད་དུ་མཐོང་ན་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདུས་བྱས་ཡིན་

པའི་ཕིར་བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་སོ། །གང་ཞིག་

བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་མི་བསླུ་བ་མ་ཡིན་ཏྗེ། རྣམ་

པ་གཞན་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་

གྱུར་པ་ནི་ཚད་མ་ཉིད་དུ་བརག་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྱང་ཚད་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་མིག་ལ་སོགས་པའི་

ཤྗེས་པ་རྣམས་ཚད་མ་ཡིན་པ་སྤིར་བཀག༌པ་ཇི་ལྟར་དང་སམ་ན། འདི་ནི། མིག་དང་

རྣ་བ་སྣ་ཡང་ཚད་མ་མིན། །ཞྗེས་སོགས་དང་མི་འད་བར་དོགས་པའི་གནས་ཤིན་ཏུ་

ཆྗེ་བས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དྗེ་ལྟར་མིག་གི་ཤྗེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་དང་ཚད་མ་

ཡིན་པ་བཀག་པ་ནི་རོག་གྗེ་པའི་འདོད་པ་བཀག་པ་ཡིན་པས། ཐོག་མར་དྗེའི་འདོད་

ལུགས་བརོད་ན། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། རོག་གྗེ་པ་འདི་ནི་འཇིག་རྗེན་པའི་

དོན་ལ་གཏན་མ་བྱང་བའི་ཕིར་བྱིས་པ་གཞོན་ནུ་ལྟར་ཇྗེ་དང་པོ་ཁོ་ན་ནས་སྦྱང་བར་

བྱ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་དྗེ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཁྱོད་ཀྱི་མངོན་སུམ་གང་ཞིག་

ཡིན་ཞྗེས་བརལ་ཞིང་བརག་པར་བྱའོ། །སྨྲས་པ། ཤྗེས་པ་མངོན་སུམ་ཡིན་ནོ། །ཤྗེས་

པ་ཇི་འད་བ་ཞིག །གང་རོག་པ་དང་བལ་བའོ། །རོག་པའང་ཅི་ཞིག །གང་དོན་ལ་མིང་

དང་རིགས་སུ་ལྷག་པར་སྒོ་འདོགས་པར་ཞུགས་པའི་འདུ་ཤྗེས་གཡྗེར་པོ་སྟྗེ་དྗེ་དང་

བལ་བའི་ཕིར་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ལྔ་ནི་ཡུལ་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་བརོད་

དུ་མྗེད་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་མངོན་སུམ་གི་སྒས་བརོད་པར་བྱ་སྟྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། རོག་པ་དང་བལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་པ་ནི་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་

འདོད་དོ། །དྗེ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ནི་ཡུལ་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་

འཛིན་པར་བྱྗེད་པས་དབང་པོའི་ཤྗེས་པའི་མངོན་སུམ་ལྔ་ཀས་རང་མཚན་འཇལ་

བས་ན་གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་མངོན་སུམ་ལྔ་པོ་དྗེ་དག་

གི་གཞལ་བྱ་ཡིན་པས། དྗེ་དག་ཚད་མར་འགྲོ་ས་ཡང་ཡུལ་ལྔ་པོ་དྗེའི་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་འདི་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ནི་ཐ་སད་དུའང་མི་བཞྗེད་པས་

དབང་པོའི་ཤྗེས་པ་དྗེ་རྣམས་རང་མཚན་ལ་ཚད་མར་ག་ལ་བཞྗེད། དྗེས་ན་འདིར་དྗེ་

དག་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ནི་དྗེ་རྣམས་ཡུལ་ལྔའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ཚད་མར་
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འདོད་པ་འགོག་པ་ཡིན་ལ། འགོག་ཚུལ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣམ་ཤྗེས་

རྣམས་བརྫུན་པ་བསླུ་བར་གསུངས་པ་དྗེས་འགྗེགས་སོ། །དྗེ་ཡང་བསླུ་བར་གསུངས་

པས་མི་བསླུ་བ་བཀག་ནས་ཚད་མ་ཡིན་པ་འགོག་སྟྗེ། མི་བསླུ་བ་ནི་ཚད་མའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་བསླུ་ལུགས་གང་ཡིན་སམ་ན། རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་

པའི་དངོས་པོ་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་བ། ཞྗེས་གསུངས་པ་འདི་ཡིན་ཏྗེ། དབང་

ཤྗེས་རྣམས་ལ་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཡུལ་ལྔ་པོ་དྗེ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མ་

གྲུབ་བཞིན་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་སྣང་བས་ན་དྗེ་དག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ཚད་

མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་པ་སྟྗེ། མདོར་ན་དབང་པོའི་ཤྗེས་པ་དྗེ་དག་ཡུལ་ལྔའི་རང་མཚན་

ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཡུལ་ལྔའི་རང་མཚན་སྣང་བ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་བསླུ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། 

ཡུལ་ལྔ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་བཞིན་དུ་རང་མཚན་དུ་སྣང་བའི་ཕིར། དཔྗེར་

ན་ཟ་གཉིས་སྣང་བའི་ཤྗེས་པ་བཞིན་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །

འདི་ལ་དངོས་པོར་སྨྲ་བས་ནི་གཟུགས་སྒ་སོགས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་ན་དྗེ་དག་དོན་བྱྗེད་པའི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་

དངོས་མྗེད་དུ་འདོད་པས། ཡུལ་ལྔའི་རང་མཚན་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་མ་སོང་ན་

ཡུལ་ལྔ་ལ་ཚད་མར་འགྲོ་ས་མྗེད་ལ། ཡུལ་ལྔ་ལ་ཚད་མར་སོང་ནའང་དྗེའི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ལ་ཚད་མར་འགྲོ་བར་འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་འདི་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

དམ་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་བདྗེན་པར་འགྱུར་བས་ཡུལ་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་འཇོག་

པའི་ཚད་མ་ལ་རང་མཚན་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་དགོས་ཀྱང་། ཡུལ་ནི་བརྫུན་པ་ཡིན་

པས་དྗེ་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཚད་མ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་མི་
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དགོས་ཏྗེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། འཇིག་རྗེན་པའི་མཐོང་བས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་

མཐོང་བ་བསལ་བ་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་འཇིག་རྗེན་ཁོ་ན་ལས་ཚད་མ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དྗེས་དམིགས་པའི་དོན་ཡང་བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཉིད་

དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་རང་མཚན་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་

པས་ཚད་མ་ཙམ་ཁྗེགས་མི་དགོས་པས་ན་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་རྣམས་ལ་ཚད་མ་

སྤིར་འགོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མི་བསླུ་བའི་ཤྗེས་པ་ནི་འཇིག་རྗེན་ན་

ཚད་མ་ཉིད་དུ་མཐོང་ན་ཞྗེས་གསུངས་པ་མི་རིགས་ཏྗེ། ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་གང་

ཡིན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མ་ཁྗེགས་པའི་ཕིར་དང༌། ཚིག་གསལ་ལས་ཀྱང༌། དྗེའི་

ཕིར་དྗེ་ལྟར་ཚད་མ་བཞི་ལས་འཇིག་རྗེན་གིས་དོན་རོགས་པར་རྣམ་པར་འཇོག་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་དང་ལུང་དང་ཉྗེར་འཇལ་གི་ཚད་མའི་

རྣམ་གཞག་མཛད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་བཀག་གི །ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ལྟོས་ནས་བཞག་པའི་རྗེན་

འབྗེལ་མི་འགོག་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེ་དག་ཀྱང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

ཏྗེ། ཚད་མ་དག་ཡོད་ན་གཞལ་བྱའི་དོན་དག་ཏུ་འགྱུར་ལ། གཞལ་བྱའི་དོན་དག་

ཡོད་ན་ཚད་མ་དག་ཏུ་འགྱུར་གི། ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

དྗེས་ན་རབ་རིབ་ལ་སོགས་པའི་ཕི་ནང་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པའི་གནོད་པ་

མྗེད་ན། མ་རིག་པས་བསད་པའི་དབང་གིས་དབང་ཤྗེས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་

བཞིན་མྗེད་བཞིན་རང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཡུལ་འཛིན་པར་སྣང་བའི་འཁྲུལ་པས་ནི་ཐ་
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སད་པའི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་མི་གནོད་དོ། །འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། མཐོང་བ་བརྫུན་

པའང་རྣམ་པ་གཉིས་འདོད་དྗེ། །དབང་པོ་གསལ་དང་དབང་པོ་སྐོན་ལྡན་ནོ། །སྐོན་

ལྡན་དབང་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཤྗེས་པ་ནི། །དབང་པོ་ལྗེགས་གྱུར་ཤྗེས་ལྟོས་ལོག་པར་

འདོད། །གནོད་པ་མྗེད་པའི་དབང་པོ་དྲུག་རྣམས་ཀྱིས། །བཟུང་བ་གང་ཞིག་འཇིག་

རྗེན་གིས་རོགས་ཏྗེ། །འཇིག་རྗེན་ཉིད་ལས་བདྗེན་ཡིན་ལྷག་མ་ནི། །འཇིག་རྗེན་ཉིད་

ལས་ལོག་པར་རྣམ་པར་བཞག །ཅྗེས་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་དང་ཡུལ་ལ་ཐ་སད་པའི་

ཤྗེས་པ་ཉིད་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་གཉིས་གཉིས་སུ་བཞག་གོ །དབང་པོ་

ལ་གནོད་པའི་རྒྱུ་ནང་ན་ཡོད་པ་ནི། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། དྗེ་ལ་རབ་རིབ་དང་མིག་

སྗེར་ལ་སོགས་པ་དང་ད་དྷུ་ར་ཟོས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་དབང་པོ་ལ་གནོད་

པའི་རྐྗེན་ནང་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཕི་རོལ་ན་ཡོད་པ་ནི། 

དྗེ་ཉིད་ལས། ཏིལ་མར་དང་ཆུ་དང་མྗེ་ལོང་དང་ཕུག་ལ་སོགས་པ་ནས་བརོད་པའི་སྒ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་ཉི་མའི་འོད་ཟྗེར་ཡུལ་དང་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཉྗེ་བར་གྱུར་

པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི། དབང་པོ་ལ་གནོད་པར་བྱྗེད་པའི་རྐྗེན་ཕི་རོལ་ན་ཡོད་པ་

ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་ནི་དབང་པོ་ལ་གནོད་པར་བྱྗེད་པ་ནང་ན་ཡོད་པ་དག་མྗེད་པར་

གཟུགས་བརན་དང་བག་ཆ་དང་སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའི་རྒྱུར་

འགྱུར་རོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་མིག་འཕྲུལ་མཁན་ལ་སོགས་པས་རབ་ཏུ་སྦྱར་བའི་སྔགས་

དང་སྨན་ལ་སོགས་པ་དག་ཀྱང་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ཡིད་ཀྱི་གནོད་པར་བྱྗེད་པ་ནི་དྗེ་

དག་དང༌། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་བྱས་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལྟར་སྣང་བ་དག་སྟྗེ། ཞྗེས་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་དང་གཏན་ཚིགས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལྟར་སྣང་རྣམས་ཡིད་ཀྱི་ཤྗེས་པ་སོད་པའི་རྒྱུར་གསུངས་ཏྗེ། རྨི་ལམ་ལ་སོགས་པའི་

ཡིད་སོད་པའི་རྒྱུ་གཉིད་ལ་སོགས་པའང་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་མ་རིག་པའི་འཛིན་

སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་ནི་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་ཐ་སད་དུའང་མྗེད་མོད་ཀྱང་མ་རིག་པས་

བསད་པའི་གནོད་པ་ནི་འདིར་གནོད་པའི་རྒྱུར་མི་བཟུང་ངོ་། །

གལ་ཏྗེ་དབང་པོའི་ཤྗེས་པ་ལྔ་པོ་འཁྲུལ་རྒྱུ་གཞན་གི་གནོད་པ་མྗེད་པ་འདི་

དག་ཐ་སད་དུ་མ་འཁྲུལ་ན་འདི་དག་ལ་སྣང་བའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཐ་སད་དུ་ཡོད་

དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་སོབ་དཔོན་འདི་བཞྗེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་འཁྲུལ་པར་འདོད་

དགོས་ལ་དྗེ་ལྟ་ན་ཤྗེས་པ་དྗེ་དག་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཐ་སད་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་

པའི་ཚད་མར་མི་འཐད་དྗེ། ཐ་སད་དུ་གཟུགས་སོགས་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞྗེ་ན། 

བརོད་པར་བྱ་སྟྗེ། འདི་ལ་སོབ་དཔོན་ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་ནི། གཟུགས་སོགས་ལ་ཐ་

སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཡོད་པར་བཞྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྗེམས་

ཙམ་པས་ཀུན་བརགས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་མྗེད་པས་མཚན་

ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་ན། ཀུན་བརགས་ལ་འདོགས་བྱྗེད་དང་

བཏགས་པ་གཉིས་ཀྱི་བརག་པ་བྱས་ནས་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་འདོགས་པའི་སྒ་དང་

བོ་ལ་ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པར་འདོད་ན། གཞན་དབང་གི་

དངོས་པོ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་བཀག་པས་ན་གཞན་དབང་ལ་ཐ་

སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་བཞྗེད་པར་གསལ་ལོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་

རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་ལྔ་པའི་ཤྗེས་རབ་སྒོན་མྗེ་ལས། འདིར་གལ་ཏྗེ་གཟུགས་ཞྗེས་བྱ་བར་

ཡིད་ལ་བརོད་པ་དང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པའི་ཀུན་བརགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དྗེ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མྗེད་དོ་ཞྗེ་ན་ནི། དངོས་པོ་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཡིད་ལ་བརོད་པ་དང་ཚིག་

ཏུ་བརོད་པ་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་

བཤད་དུ་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། འདིས་ནི་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་པ་

དག་ཀུན་བརགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ངོ་བོ་ཉིད་

མྗེད་དོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དྗེ། གལ་ཏྗེ་གཟུགས་ཞྗེས་བྱ་བར་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཁྱད་པར་དུ་

ཡིད་ལ་བརོད་པ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ཐ་སད་འདོགས་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་གང་ཡིན་པ་དྗེ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་དོ་ཞྗེ་ན་ནི། 

ཀུན་རོབ་ཏུ་གཞན་གི་དབང་གི་དངོས་པོ་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་ཡིན་པས་མི་རུང་

བར་སྟོན་ཏྗེ། ཞྗེས་སྒ་དང་བོས་བསྡུས་པའི་གཞན་དབང་ལ་ཐ་སད་དུ་མཚན་ཉིད་ངོ་

བོ་ཉིད་མྗེད་དོ་ཞྗེས་འདོད་ན་སྐུར་འདྗེབས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལ་མཚན་

ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། 

སྗེམས་ཙམ་པས་དྗེ་མྗེད་པ་དྗེ་ཀུན་བརགས་ལ་འདོད་ཀྱི། གཞན་དབང་ལ་མཚན་

ཉིད་དྗེ་ཡོད་པས་རང་བཞིན་ཡོད་ལ། འོན་ཀྱང་གཞན་ལས་སྐྗེ་བས་རང་ལས་སྐྗེ་བའི་

ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཞྗེས་བྱའོ་ཞྗེས་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །

མདོ་དགོངས་འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་

ཉིད་མྗེད་པ་དགོངས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ནི་མདོ་

དྗེས་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་གསུམ་གི་དགོངས་པ་བསྟན་པས་དབུ་མའི་ལམ་མཐའ་

གཉིས་དང་བལ་བ་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར་ངྗེས་པའི་དོན་ཁོ་ན་གཞུང་འཛུགས་པར་

མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གཞན་དབང་ལ་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་སྒོ་བཏགས་པ་ཀུན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བརགས་ཡིན་པས་དྗེ་མྗེད་པ་དང་ཐ་སད་དུ་གཞན་དབང་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་

པས་དྗེས་སྐུར་འདྗེབས་སྗེལ་བས་དབུ་མའི་དོན་བསྟན་པར་བཞྗེད་དྗེ། སོབ་དཔོན་

འདི་ཡང་ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པར་བཞྗེད་པའོ། །འཇུག་འགྲྗེལ་དུ་ནི། 

དཔྗེར་ན། སྦྲུལ་དྗེ་ཐག་པ་ལ་ཀུན་བརགས་ཡིན་ལ་སྦྲུལ་དངོས་ལ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འགྲོ་

བ་དང་འད་བར། རང་བཞིན་ཡང་རྗེན་འབྗེལ་བྱས་པ་ཅན་གི་གཞན་དབང་ལ་ཀུན་

བརགས་ཡིན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ནི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་མདོའི་དགོངས་པ་བཤད་པར་བྱའོ་ཞྗེས། 

མདོ་གང་དྗེ་ཉིད་མ་ཡིན་བཤད་དོན་ཅན། །དང་དོན་གསུངས་པའང་རོགས་ནས་དང་

བྱ་ཞིང༌། །ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར་གསུངས་པས། མདོ་དགོངས་འགྲྗེལ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དང་དོན་དུ་བཞྗེད་པར་གསལ་ལ། རང་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་

བརགས་ནི་གཞན་དབང་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་མཛད་པས། གཞན་དབང་ལ་ཐ་

སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མི་བཞྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །སྗེམས་

ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་བརགས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་

གཉིས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པར་མི་འདོད་པས། དྗེ་གཉིས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་འདོད་པ་ནི་མདོ་དགོངས་འགྲྗེལ་ལ་གཙོ་བོར་

བརྗེན་པར་སྣང་ལ། དྗེའི་ཕིར་དྗེ་གཉིས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ། སོབ་

དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཡོད་ན་བདྗེན་པར་གྲུབ་པར་བཞྗེད་ལ། སོབ་དཔོན་ལྗེགས་ལྡན་

འབྱྗེད་ལ་སོགས་པས་ནི་དྗེ་ཙམ་གིས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བར་བཞྗེད་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་སྗེམས་ཙམ་པས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྗེ་རྗེ་བ་དབང་ཤྗེས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་

ཏྗེ། མི་སྣང་བའི་ཕིར་ཞྗེས་པ་དང༌། དུ་མ་འདུས་པའང་དྗེའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏྗེ། རས་སུ་

མྗེད་པའི་ཕིར། ཟ་བ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་བཞིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲས་པའི་ལན་དུ། རོག་གྗེ་

འབར་བ་ལས། མ་བསགས་པའི་ཕྲ་རབ་འབའ་ཞིག་པ་དབང་པོའི་ཡུལ་མིན་པར་

བསྒྲུབ་ན་གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་ནས། ཕི་མའི་ལན་དུ་ཡང་གལ་ཏྗེ་

རིགས་གཅིག་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདུས་པ་ཕོགས་སུ་བྱས་ནས་དྗེ་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

རས་སུ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེས་བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་སྨྲ་བར་བྱྗེད་ན་ནི། གཏན་

ཚིགས་གཞན་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། གང་འདི་ལྟར་རིགས་གཅིག་པའི་ཕྲ་རབ་

ཀྱི་ངོ་བོ་གཞན་དང་གཞན་གིས་དྗེ་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པས་དྗེ་

ཡུལ་གི་ངོ་བོའི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱས་ནས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་འདུས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་བོ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏྗེ། རིགས་གཅིག་པའི་ཕྲ་རབ་ཏུ་བསགས་པ་ཉིད་ལས་

བུམ་པ་ལ་སོགས་པའང་རས་སུ་བདག་ཅག་འདོད་དྗེ་ཕྲ་རབ་བཞིན་ནོ། །གང་གི་

ཕིར་ཕྲ་རབ་ཀྱང་རས་བརྒྱད་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། དྗེ་རས་ཉིད་དུ་མངོན་

པར་འདོད་པ་ལྟར་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའང་རས་ཉིད་ཡིན་

ཏྗེ། འབའ་ཞིག་ནི་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པའི་རྗེ་རྗེ་ནས་

དབང་ཤྗེས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། དྗེ་ཡང་རས་ཡོད་དུ་བཞྗེད་པ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་བའི་ཡང་མཐར་

ཐུག་པར་ཡང་བཞྗེད་པར་སྣང་བས། རྡུལ་ཆ་མྗེད་དམིགས་རྐྗེན་དུ་བཞྗེད་དོ། །དྗེའི་

ཕིར་དབང་པོའི་ཤྗེས་པ་ཕི་ནང་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་བསད་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མ་འཁྲུལ་བར་བཞྗེད་ཅིང་། ཐ་སད་དུ་མདོ་སྗེ་པ་དང་མཐུན་པའི་དམིགས་རྐྗེན་

བཞྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །

འཇུག་འགྲྗེལ་ལས་ནི། ཁ་ཅིག་གིས། མདོ་སྗེ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་གང་ཞིག་

དོན་དམ་པར་སྨྲས་པ་དྗེ་ཉིད་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་དོ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་

གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི། དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་པར་མི་ཤྗེས་པ་ཁོ་

ནས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་བྱ་བར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ཡང་གང་དག །བྱྗེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཀྱིས་གང་དོན་དམ་པར་སྨྲས་པ་དྗེ་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡིན་ནོ་

སམ་དུ་སྗེམས་པ་དྗེ་དག་གིས་ཀྱང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དྗེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་མ་ཤྗེས་པ་ཁོ་

ན་སྟྗེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་རྣམས་ནི་འཇིག་རྗེན་པའི་ཆོས་དང་

མཚུངས་པར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ལུགས་འདི་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ་ཞྗེས་

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངྗེས་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། སྗེ་པ་དྗེ་དག་གི་གྲུབ་

མཐའ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས་བཏགས་པའི་གཟུང་འཛིན་ཆ་མྗེད་སོགས་ཐ་སད་

དུའང་མི་བཞྗེད་དོ། །བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀྱང༌། བྱྗེ་བག་པ་ལྟར་རང་གི་སྗེ་

པ་རྣམས་ཀྱིས་རས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཁས་བང་བར་མི་རིགས་སོ། །ཞྗེས་རྡུལ་ཆ་མྗེད་

ཁས་མི་བང་བར་གསུངས་སོ། །སྗེ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དོན་དམ་དུ་འདོད་པ་རྣམས་དབུ་

མ་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་མི་ལྗེན་པ་ནི་ཆ་མྗེད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་བྱ་ཡི། དྗེ་

གཉིས་ཀྱིས་བདྗེན་པར་གང་འདོད་དབུ་མ་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་མི་བང་བར་སྟོན་

པ་མིན་ཏྗེ། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་དྗེ་དག་གིས་བདྗེན་པར་འདོད་ཀྱང་དབུ་མ་

པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། དབང་པོའི་
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རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཚོགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྗེ་རྗེ་ནས་དབང་ཤྗེས་ཀྱི་རྒྱུར་འདོད་པ་བཀག་

ཅིང་། དབང་པོ་རྣམས་ཀྱང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་དྗེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པས། དྗེ་

དག་ལ་བརྗེན་ནས་བཏགས་པ་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྗེན་ཡིན་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་རྣམས་

ཀྱང་བརྗེན་ནས་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དབང་ཤྗེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གསུངས་ཤིང༌། 

ཤྗེས་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་བཏགས་པ་བ་དང་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་མཚན་ཉིད་

པར་བཞྗེད་པས། སོབ་དཔོན་འདི་དང་སོབ་དཔོན་ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་གཉིས་ཕི་རོལ་

གི་དོན་བཞྗེད་པར་འད་ཡང་དབང་པོ་དང་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་མི་འད་བར་

སྣང་ངོ་། །སྔར་དབང་ཤྗེས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པ་འགོག་པའི་སྐབས་

སུ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་བའི་ཕིར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། དབང་པོའི་ཤྗེས་པ་ལ་གཟུགས་སྒ་སོགས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་སྣང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྗེད་

པས་ན། སོབ་དཔོན་འདི་ཐ་སད་དུ་ཡང་འདི་དག་འཁྲུལ་པར་བཞྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དྗེ་ལྟ་ནའང་དབང་པོའི་ཤྗེས་པ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་

ཡུལ་རྣམས་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཚད་མར་མི་འཐད་པ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་རྣམས་འཁྲུལ་པར་

འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྣང་བ་ལྟར་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་དོན་མྗེད་པ་

ནི། རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པའི་ཤྗེས་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་གི། ཐ་

སད་པའི་ཚད་མས་གཏན་མི་འགྲུབ་པས་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་འཁྲུལ་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཟ་བ་གཉིས་སྣང་དང་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་སྣང་བའི་ཤྗེས་པ་ནི་

སྣང་བ་ལྟར་གི་དོན་ཟ་བ་གཉིས་དང་བྱད་བཞིན་ལ་སོགས་པ་མྗེད་པར་ཐ་སད་པའི་
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ཚད་མ་ཉིད་ཀྱིས་རིགས་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་ལྟོས་མྗེད་དུ་འགྲུབ་པས་ན། དྗེ་དག་དང་སྔ་

མ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་དང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་རྣམ་དབྱྗེ་ཡང་འཐད་པ་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏྗེ་རིགས་པའི་ཤྗེས་པ་དང་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ལ་བརྗེན་ནས་འཁྲུལ་པར་

རོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀྱང་། བྱད་བཞིན་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་དོན་

མྗེད་པ་ལྟར་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་དོན་ཡང་མྗེད་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀྱིས་སྟོང་པའི་གཟུགས་སོགས་ཡོད་པ་ལྟར། བྱད་བཞིན་ལ་སོགས་པས་སྟོང་པའི་

གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པའང་ཡོད་དོ། །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་དག་ལ་ཐ་སད་པའི་བོ་རང་

དགའ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀྱང་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་གི་ཁྱད་པར་མྗེད་དོ་སམ་ན། འོ་ན་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་དང་བྱད་བཞིན་དུ་སྣང་བ་ལྟར་གི་དོན་གཉིས་

ཀ་ཐ་སད་དུ་མྗེད་པར་འད་ལ། གཟུགས་སོགས་དང་གཟུགས་བརན་སོགས་གཉིས་

ཀ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འད་བ་ལ། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་གཟུགས་

བརན་དང་བག་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ནི་བརྫུན་ཡང་མ་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ལ་སྣང་ལ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་དང་སྗེམས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་

པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ནི་བདྗེན་པར་སྣང་སྟྗེ། རང་བཞིན་ནི་མ་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་

ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སྣང་ངོ་། །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་དང་གང་ཞིག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་

བརྫུན་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྗེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་

བདྗེན་པར་འཇོག་པ་དང་གཟུགས་བརན་སོགས་ཀུན་རོབ་བདྗེན་པར་མི་འཇོག་

པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་དོ་ཞྗེས་བརོད་ན་ལན་ཅི་ཡོད། དྗེ་གཉིས་ག་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་

པ་ལ་སྣང་བར་འད་ཡང་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་ནི་འཇིག་རྗེན་པའི་ཤྗེས་པ་ཉིད་
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ཀྱིས་བརྫུན་པར་རོགས་པས་འཇིག་རྗེན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྗེན་པར་མི་འཇོག་ལ། སྔོན་

པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་བརྫུན་པ་ཡིན་ཀྱང་དྗེ་བརྫུན་པར་འཇིག་རྗེན་པའི་ཤྗེས་པས་ཁོང་

དུ་ཆུད་པར་མི་ནུས་པས་འཇིག་རྗེན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྗེན་པར་འཇོག་གོ་སམ་ན། དྗེ་

ལྟར་ཡུལ་དྗེ་གཉིས་ལ་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་བདྗེན་བརྫུན་འཐད་པ་བཞིན་

དུ། ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀྱང་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་འཐད་

པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏྗེ་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་ན་ཐ་སད་དུ་

འཁྲུལ་བ་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན། ཐ་སད་དུ་འཁྲུལ་སའི་ཐ་སད་དང་ཤྗེས་པ་གང་ལ་

ལྟོས་ནས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བཞག་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་ན་

འགལ་བ་ཡིན་ཀྱང་ཐ་སད་དྗེ་གཉིས་ནི་སོ་སོ་བ་ཡིན་པས་ཅི་ཞིག་འགལ། འདི་ལྟར་

གཟུགས་སོགས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་རིགས་པས་འགོག་པ་ནི། 

དོན་དམ་དུ་མི་རུང་བས་ཐ་སད་དུ་བྱ་དགོས་ལ། དྗེ་འད་བའི་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་ངོ་

དྗེར་ནི་དབང་པོའི་ཤྗེས་པ་རྣམས་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ཐ་སད་པའི་

ཤྗེས་པ་རང་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་ནི་འཁྲུལ་པ་མ་ཡིན་པས་མི་འགལ་ཏྗེ། དཔྗེར་

ན་འཇིག་རྗེན་པའི་ཐ་སད་ལ་མི་ལ་ལ་ཡོད་མི་ལ་ལ་མྗེད་ཅྗེས་པ་བཞིན་ཏྗེ། ལ་ལ་

ཞྗེས་པའི་ཚིག་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་ཡོད་པའི་ལ་ལ་དང་མྗེད་པའི་ལ་ལ་གཉིས་དོན་

གཅིག་ལ་མི་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་མ་འཁྲུལ་བ་ནི་འཇིག་རྗེན་པའི་ཤྗེས་པ་

རང་དགའ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་གི་དབུ་མ་པས་མ་འཁྲུལ་བར་མི་འདོད་དྗེ། འཇིག་

རྗེན་ཉིད་ལས་བདྗེན་ཡིན། ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་དབུ་མ་པས་
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དྗེ་དག་འཁྲུལ་པར་འཇོག་ལ་དྗེ་ལྟ་ནའང་ཡུལ་བརྫུན་པ་འཇོག་པ་མི་འགལ་ཏྗེ། ཡུལ་

བདྗེན་པ་འཇོག་ན་ནི་ཡུལ་ཅན་འཁྲུལ་པས་འཇོག་པར་འདོད་པ་འགལ་བ་ཡིན་

ནོ། །ཐ་སད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འདོད་པས་ན་ཐ་སད་དུ་བརྫུན་པ་ཡིན་

ཀྱང་ཀུན་རོབ་བདྗེན་པར་འཇོག་པའང་མི་འགལ་ཏྗེ། མ་རིག་རང་བཞིན་སྒིབ་ཕིར་

ཀུན་རོབ་སྟྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་མ་རིག་པའི་ཀུན་རོབ་དྗེའི་ངོར་བདྗེན་པ་དང་

ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་གང་གི་ངོར་བཞག་པའི་ཀུན་རོབ་པ་

དྗེའི་ངོར་བརྫུན་པ་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་བརྫུན་པ་དྗེ་ཀུན་

རོབ་བདྗེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་བརྫུན་པར་

རོགས་པ་ལ་བྱ་ཡི། ཐ་སད་དུ་བརྫུན་པ་ཡིན་པ་ཙམ་ལ་བྱར་མི་རུང་ངོ་། །

དྗེ་ལྟར་དབུ་མ་པས་ཐ་སད་དུ་རང་གི་ལུགས་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

མང་པོ་ཞིག་འཇོག་པ་དང༌། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་འདོད་པ་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པས་བཏགས་པའི་དོན་རྣམས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་འགོག་ཚུལ་འདི་དག་ཤིན་

ཏུ་དཀའ་བས་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་པ་

སིད་མཐར་སྣང་ངོ་། །འདི་ལྟར་དངོས་སྨྲ་བའི་འདོད་པ་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་

འགོག་པ་ན་རིགས་པའི་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་དགག་དགོས་ལ། རང་གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་

སྐྗེ་འགག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལྗེན་པ་ལའང་རོག་ལྡན་གིས་ཁས་ལྗེན་མི་

ལྗེན་ནི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཡོད་མྗེད་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་རིགས་པའི་རྗེས་སུ་འབངས་པ་ལ་ལྟོས་

སོ་སམ་ནས་རིགས་པས་དཔྱད་པ་ན་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་

དང༌། དངོས་པོ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་བརགས་པ་གཉིས་རིགས་པས་གནོད་ན་
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གནོད་མཉམ་དང་མི་གནོད་ན་མི་གནོད་མཉམ་དུ་སོང་ནས། དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོ་

ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་དུ་མྗེད་པར་འདོད་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའང་མྗེད་པར་ཁས་

བང་དགོས་པ་དང༌། དྗེ་དག་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ན་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའང་ཡོད་པར་

ཁས་ལྗེན་དགོས་པ་གཉིས་མཚུངས་པར་མཐོང་སྟྗེ། ཆོས་གང་ལའང་རང་གི་ལུགས་

ཀྱིས་འདི་ཡིན་དང་འདི་མིན་གི་ངོས་བཟུང་ངམ་ཁས་ལྗེན་ཅི་ཡང་བྱར་མི་རུང་བ་ལ་

དབུ་མའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྗེད་པར་རློམ་ཞིང་དྗེ་འད་བའི་གོ་བ་དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་

པའི་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན་པར་འཇོག་པ་ལ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པའི་དོན་བསྒོམ་པར་

འདོད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་སྣང་ངོ་། །འདི་འད་བ་འདི་དག་ནི་མཁས་པ་མགུ་བར་བྱྗེད་

པའི་གཏམ་དུ་མི་སྣང་སྟྗེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རིགས་པའི་དགག་བྱ་ངོས་མ་ཟིན་པར་

རང་བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་པས་ཐ་སད་པའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་

འཇིག་པར་བྱྗེད་པས། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ལོག་པའི་ལྟ་བ་རྣམས་ནོར་ན་ནོར་

མཉམ་དང་མ་ནོར་ན་མ་ནོར་བ་མཉམ་པོར་སོང་བའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་ཆྗེན་པོ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་འདི་འད་བ་ལ་རིང་དུ་གོམས་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་

ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཉྗེ་རུ་མི་འགྲོ་བར་མ་ཟད་རིང་དུ་འགྲོ་སྟྗེ། འཁོར་འདས་ཀྱི་རྗེན་

འབྗེལ་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལུགས་ལ་རུང་བའི་རྗེན་འབྱུང་གི་

ལམ་དང་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དྗེའི་ཕིར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། མི་ཤྗེས་གཉིད་ཀྱིས་རབ་བསྐོད་མུ་

སྟྗེགས་ཅན། །རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་བཏགས་པ་དང༌། །སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་

སོགས་ལ་བཏགས་པ་གང༌། །དྗེ་དག་འཇིག་རྗེན་ལས་ཀྱང་ཡོད་མིན་ཉིད། །ཅྗེས་མུ་
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སྟྗེགས་པའི་འདོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་སྔར་དངས་པ་ལྟར་རང་སྗེ་དངོས་པོར་

སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས་བཏགས་པ་རྣམས་རང་གི་ཀུན་རོབ་

ཏུ་ཡང་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དོན་བཤད་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་

འདོད་པ་དང་མྗེད་པར་འདོད་པ་ནི་ཅི་འད་བ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་སམ་ན། 

ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་གྲགས་པ་ཡིན་པ་དང་། ཇི་ལྟར་གྲགས་པའི་དོན་དྗེ་ལ་ཐ་སད་

པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་མྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལའམ་རང་བཞིན་ཡོད་

མྗེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་གནོད་པ་མི་འབབ་པ་ཞིག་ནི་ཐ་སད་དུ་

ཡོད་པར་འདོད་ལ། དྗེ་དག་ལས་བཟོག་པ་ནི་མྗེད་པར་འདོད་དོ། །དྗེ་ལ་ཐ་སད་པའི་

ཤྗེས་པ་ནི། ཆོས་གང་ལའང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཡིན་གི། 

སྣང་བའི་དོན་དྗེ་བོ་ལ་དྗེ་ལྟར་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏྗེ་དོན་གི་ཡིན་ཚུལ་ལ་དྗེ་

ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་སམ་དུ་མི་དཔྱོད་པའི་ཤྗེས་པ་མ་བརགས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་

སོ། །དྗེ་ཉིད་ལ་མ་དཔྱད་པའི་ཤྗེས་པ་ཞྗེས་བྱ་ཡི། བརག་པ་ཡྗེ་མི་བྱྗེད་པ་ནི་མིན་

ནོ། །འདི་ནི་འཇིག་རྗེན་པའམ་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་ཞིང་གྲགས་པ་ལྟར་

འཇུག་གི །ཡིན་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱད་ནས་འཇུག་པ་མིན་པའི་ཕིར་འཇིག་རྗེན་

གི་གྲགས་པ་ཞྗེས་བྱ་བའང་ཡིན་པས་འདི་འདའི་ཤྗེས་པ་ནི་གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུར་མ་

བསྒྱུར་ཐམས་ཅད་ལ་འོང་བས་ཇི་འད་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་འདུག་ཀྱང་འཇིག་རྗེན་པའི་

གྲགས་པའམ་མ་དཔྱད་པའི་ཤྗེས་པ་ཞྗེས་བྱ་ཡི། གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བའི་

འཇིག་རྗེན་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་མི་བཟུང་ངོ་། །གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུར་བ་

ལའང་། ཇི་ལྟར་ཐ་སད་དུ་གྲགས་པ་ལྟར་རམ་འོན་ཏྗེ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་དྗེ་ལྟར་གནས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སམ་ཞྗེས་དཔྱོད་པའི་བོ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་དྗེའི་ཤྗེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་དཔྱོད་པའི་ཤྗེས་པ་ཡིན་ག་ལ་དགོས། དྗེས་ན་འཇིག་རྗེན་གི་གྲགས་པ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་ནི་འཇིག་རྗེན་གི་རན་པོ་གྲུབ་མཐའ་དང་བལ་བ་ཁོ་ན་ལ་འདི་བ་མ་ཡིན་གི། 

རོལ་ཕི་རོལ་གི་རྒྱུད་ཀྱི་མ་དཔྱད་པའི་བོའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟར་འདུག་བལྟས་

པས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། །

ཤྗེས་པ་དྗེ་ལ་གྲགས་པ་ནི་སྣང་བའམ་མོང་བའི་ཐ་སད་འདོགས་པའི་གཞིར་

གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །ལས་འབས་དང་ས་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཕལ་པ་ལ༌མ་གྲགས་པ་

རྣམས་ཀྱང་ཐོས་པ་དང་མོང་བ་ལ་སོགས་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་ཚེ་ཡིན་ཚུལ་ལ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་མི་དཔྱོད་པའི་ཤྗེས་པ་རང་ག་བ་ལའང་སྣང་བ་ཡིན་པས་འཇིག་རྗེན་གི་

གྲགས་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐོན་མྗེད་དོ། །ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་ནི། 

དཔྗེར་ན། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་ལོ་སམ་པ་དང་སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུའོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ན་ཡིན་

ལུགས་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱོད་པ་མྗེད་པའི་བོས་བཟུང་བ་ཡིན་མོད་ཀྱང༌། དྗེས་

བཟུང་བའི་དོན་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གནོད་པས་དྗེ་དག་ཐ་སད་དུའང་མྗེད་པ་

ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་གནོད་པ་མི་

འབབ་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་འཇོག་པའི་དོན་རྣམས་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་ཀྱང་། 

རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པའི་ཤྗེས་པས་ནི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མི་གནོད་པ་ངྗེས་པར་དགོས་ཀྱི། རིགས་པ་དྗེས་ཡོད་པར་གྲུབ་ན་ནི་

རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཐ་སད་པའི་དོན་ཡིན་པར་འགལ་བ་ཡིན་

ནོ། །
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དྗེའི་ཕིར་རིགས་ཤྗེས་ཀྱིས་མི་གནོད་པ་དང་དྗེས་གྲུབ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་

བཟུང་ནས། ཐ་སད་དུ་དགྗེ་སིག་ལས་བདྗེ་སྡུག་འབྱུང་བ་དང༌། དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་

བོ་ལས་བདྗེ་སྡུག་འབྱུང་བ་གཉིས་ཡིན་ན་ཡིན་མཉམ་དང་མིན་ན་མིན་མཉམ་དུ་

འཛིན་པའི་ལོག་རོག་གི་གནས་མྗེད་དྗེ། དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོས་བདྗེ་སྡུག་བསྐྗེད་

པ་དང་དགྗེ་མི་དགྗེས་བདྗེ་སྡུག་བསྐྗེད་པ་གཉིས་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚུལ་བཞིན་

དུ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་མི་འགྲུབ་པར་མཚུངས་ཀྱང༌། རིགས་པས་གནོད་མི་

གནོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལ་རང་གཞན་གི་སྗེ་པ་

དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས་ཀུན་བརགས་པའི་གཟུང་

འཛིན་ཆ་མྗེད་དང་བདག་དང་གཙོ་བོ་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི། དྗེ་

དག་གིས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ན་དྗེ་འད་བའི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཡིན་མིན་རིགས་

པས་དཔྱད་ནས། དྗེ་ནས་དྗེ་ལྟར་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དོན་དྗེ་དག་རྗེད་པར་

བསམས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་པས། དྗེ་འད་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པའི་

རིགས་པའི་དཔྱད་པ་གཞན་གིས་བྱས་པ་ཁས་བང་དགོས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དོན་དྗེ་

རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་དཔྱད་པ་ན་རིགས་པ་དི་མ་

མྗེད་པའི་བརག་པའི་ཁུར་བཟོད་པ་མི་འབྱུང་བས་དྗེ་དག་རིགས་པས་མ་རྗེད་པ་ན་

ཁྗེགས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་དག་ཡོད་ན་རིགས་པ་དྗེ་དག་གིས་རྗེད་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །

གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ཕི་ནང་གི་འཁྲུལ་རྒྱུའི་

གནོད་པ་མྗེད་པ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་གྲགས་པ་དྗེ་ལྟར་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དྗེ་དག་



  743  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ལ་ཅི་འདི་དག་ཐ་སད་ཙམ་མམ༌འོན་ཏྗེ་དོན་གི་ཡིན་ཚུལ་ལ་དྗེ་ལྟར་གྲུབ་བམ་སམ་

དུ་དཔྱད་ནས་དྗེ་ལྟར་དཔྱོད་པ་དྗེས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་རྗེད་པའི་

ལུགས་སུ་བྱས་ནས་ཁས་བངས་པ་མིན་པས། དྗེ་དག་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་

དཔྱོད་པའི་རིགས་པའི་དཔྱད་པ་བྱར་མྗེད་དྗེ། དོན་དྗེ་དག་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་

དུ་མི་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྗེར་ན་འདི་ལུག་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་ན་འོ་ན་ར་ཡིན་

ནམ་གང་པོ་ཡིན་ཞྗེས་དཔྱོད་དུ་མི་རུང་བ་དང་འད་བ་ཡིན་ནོ། །འཇིག་རྗེན་ན་ཐོག་

མ་མྗེད་པ་ནས་གྲགས་པའི་དོན་ཡིན་ཀྱང་རིགས་པས་གནོད་པས་ན་ཐ་སད་དུའང་

མྗེད་པ་ནི། མ་རིག་པས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་སྒོ་བཏགས་པ་དང༌། འཇིག་

ལྟས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ང་དང་ང་ཡི་བ་འཛིན་པ་དང༌། ཁ་སང་གི་རི་དྗེ་རིང་གི་

རི་ཡིན་པར་འཛིན་པ་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་རྣམས་ཡིན་པས་འཇིག་རྗེན་ན་གང་གྲགས་

ཐམས་ཅད་དབུ་མ་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་པ་མིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་གཟུགས་སྒ་སོགས་དང་མུ་སྟྗེགས་ཀྱིས་བཏགས་པ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་

ཡོད་མྗེད་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། སྔ་མ་འཇིག་རྗེན་ཐམས་ཅད་ལ་གྲགས་པ་

དང་ཕི་མ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁོ་ན་ལ་གྲགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་རྣམ་པར་མ་

ཕྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་ཐ་སད་དུ་གཟུགས་སོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་མྗེད་

དགོས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཡོད་དགོས་པར་འགྱུར་བ་སོགས་མང་ལ། རིགས་

པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་ནི་བདྗེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་

དུ་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་སྟྗེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་བདག་ཉིད་དྗེར་དངོས་པོ་དྗེ་རྣམ་པར་

མི་གནས་པ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ། །ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་
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པ་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་སྟྗེ། དངོས་པོ་དྗེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདག་ཉིད་དྗེར་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་

རོ། །ཞྗེས་རག་སོགས་བཞི་པོ་འཇིག་རྗེན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་ཀྱང་དྗེར་འཛིན་པ་

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཤད་ལ། མི་རག་སོགས་བཞི་པོ་འཇིག་རྗེན་ཀུན་ལ་མ་

གྲགས་ཀྱང་དྗེར་འཛིན་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཕུང་པོ་མི་རག་

སོགས་སུ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ནི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཡང་ངྗེས་པའི་འཛིན་སྟངས་ལ་

ཚད་མའི་གནོད་པ་མྗེད་པས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའམ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞྗེས་བྱ་ལ། དབང་

པོའི་ཤྗེས་པ་རྣམས་ནི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཆ་གཞན་ཡང་མྗེད་

པས་མ་འཁྲུལ་བ་ཞྗེས་མི་བྱའོ། །དབང་ཤྗེས་རྣམས་སྣང་བ་ལ་འཁྲུལ་བར་འད་ཡང་

འཇིག་རྗེན་པའི་ངོར་སྣང་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དོན་ཡོད་པ་དང་མྗེད་པའི་སྒོ་

ནས་གཟུགས་བརན་སོགས་སྣང་བའི་དབང་ཤྗེས་རྣམས་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་

ལ། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་ཤྗེས་གནོད་མྗེད་རྣམས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡིན་

ནོ། །ཕུང་པོ་རག་པ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའི་རོག་པའི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་ནི་ཐ་

སད་དུ་མྗེད་པས་འགོག་པར་ནུས་ཀྱང་། མི་རག་པ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའི་ཡུལ་

ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་རིགས་པས་དགག་པར་མི་ནུས་སོ། །དོན་དམ་པར་རམ་རང་

གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རག་སོགས་བཞི་མི་སིད་པ་བཞིན་དུ་དྗེ་གཉིས་སུ་གྲུབ་པའི་མི་

རག་སོགས་བཞི་ཡང་མི་སིད་པས། དྗེ་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་དྗེ་བརྒྱད་ཡོད་པར་

འཛིན་པ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་གི་རྣམ་དབྱྗེ་མྗེད་པ་ལ་དགོངས་ནས། གཟུགས་

རག་མི་རག་དང་བདྗེ་སྡུག་དང་བདག་ཡོད་མྗེད་གང་ལ་སྤོད་ནའང་མཚན་མ་ལ་སྤོད་

པར་གསུངས་སོ། །
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གལ་ཏྗེ་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་སྒོ་འདོགས་པའི་མ་རིག་པའི་འཛིན་

སྟངས་རིགས་པས་སུན་འབྱིན་པ་དང་ཐ་སད་པའི་དོན་རྣམས་མི་འགོག་པ་གཉིས་

འགལ་ཏྗེ། འཇུག་པ་ལས། གཏི་མུག་རང་བཞིན་སྒིབ་ཕིར་ཀུན་རོབ་སྟྗེ། །དྗེས་གང་

བཅོས་མ་བདྗེན་པར་སྣང་དྗེ་ནི། །ཀུན་རོབ་བདྗེན་ཞྗེས་ཐུབ་པ་དྗེས་གསུངས་

ཏྗེ། །ཞྗེས་གཟུགས་སྒ་སོགས་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྗེན་པར་

འཇོག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེ་ན། སྐོན་མྗེད་དྗེ། གཟུགས་སྒ་སོགས་ཀུན་རོབ་

བདྗེན་པར་འཇོག་པའི་བདྗེན་པ་ནི་བསམ་པའི་དབང་གིས་བདྗེན་པ་ཡིན་ལ། བསམ་

པ་དྗེ་ཡང་བདྗེན་འཛིན་ལ་བྱ་དགོས་པས་རང་བཞིན་སྒོ་འདོགས་པའི་མ་རིག་པའི་

ངོར་བདྗེན་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་སངས་པའི་དགྲ་བཅོམ་

གཉིས་དང་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བྱང་སྗེམས་རྣམས་ལ་ནི་སྣང་བ་འདི་དག་

བཅོས་མའི་རང་བཞིན་ཡིན་གི། བདྗེན་པར་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། བདྗེན་པར་མངོན་པར་

རློམ་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེས་བདྗེན་འཛིན་མྗེད་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་

གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དྗེ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་གཟུགས་སྒ་སོགས་བདྗེན་པ་དྗེ་མ་

རིག་པའི་ངོར་ཡིན་ཀྱང་གཟུགས་སྒ་སོགས་མ་རིག་པ་དྗེས་འཇོག་པ་མིན་ཏྗེ། 

དཔྗེར་ན། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་གི་ལོག་ཤྗེས་ཀྱི་ངོ་ན་ཐག་པ་དྗེ་སྦྲུལ་ཡིན་ཀྱང་

ལོག་ཤྗེས་དྗེས་ཐག་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །

གཟུགས་སྒ་སོགས་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་བོ་ནི་གནོད་པ་མྗེད་པའི་མིག་ལ་

སོགས་པའི་ཤྗེས་པ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཡིན་པས་འདི་དག་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཐ་སད་དུ་

ཡོད་པས་རིགས་པས་མི་འགོག་ལ། མ་རིག་པས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་ཀུན་རོབ་ཏུ་
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ཡང་མྗེད་དྗེ། འདི་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་སྒོ་

འདོགས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་འད་བའི་རང་བཞིན་ནི་ཐ་སད་དུའང་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་

ཕིར་རིགས་པས་ཀྱང་ཐ་སད་དུ་འགོག་སྟྗེ། འདི་རིགས་པས་མ་ཁྗེགས་ན་ཐ་སད་དུ་

དངོས་པོ་རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མི་འགྲུབ་བོ། །གཏི་མུག་འདིས་སྒོ་བཏགས་པའི་རང་

བཞིན་ལ་སྡུག་མི་སྡུག་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་སྒོ་བཏགས་ནས་འདོད་

ཆགས་དང་ཞྗེ་སང་ལ་སོགས་པ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བས་འདི་དག་གི་འཛིན་སྟངས་ཀྱང་

རིགས་པས་སུན་དབྱུང་བར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་

ལས། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དག་ཀྱང་གཏི་མུག་གིས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའི་

དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་ལ་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་སྒོ་

འདོགས་པར་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར། གཏི་མུག་ལས་ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པར་

འགྱུར་ཞིང་གཏི་མུག་ལ་བརྗེན་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྗེ་གཏི་མུག་གཙོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་དྗེ་དག་ནི་ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་ཞུགས་

པའི་ལྷན་སྐྗེས་ཡིན་ཀྱང་འཛིན་སྟངས་རིགས་པས་སུན་དབྱུང་བར་ནུས་པས། དྗེ་

དག་གི་ཞྗེན་ཡུལ་ཐ་སད་དུའང་མྗེད་དོ། །དྗེའི་ཕིར་ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་བོའི་ཡུལ་ལ་རིགས་

པས་དགག་ནུས་མི་ནུས་གཉིས་ཡོད་དྗེ། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་རྣམ་

པར་འཇོག་པའི་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ལྷན་སྐྗེས་འདི་དག་གི་ཡུལ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་

པས་རིགས་པས་འགོག་པ་མིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ན་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་

དང་སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པའི་ལུགས་ལ་ཐ་སད་དུའང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་

རང་བཞིན་འགོག་པས་ན། ཐ་སད་པའི་དོན་རྣམས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ཆྗེས་དཀའ་
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བར་སྣང་ཞིང་དྗེ་དག་གནོད་མྗེད་དུ་ལྗེགས་པར་འཇོག་མི་ཤྗེས་ན་སྤོད་ཕོགས་ལ་

ངྗེས་པ་ལྗེགས་པོར་རྗེད་པ་མི་འོང་བས། ཕལ་ཆྗེར་སྐུར་འདྗེབས་ཀྱི་ལྟ་བར་འགྱུར་

བར་སྣང་བས་བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་རོབ་རྣམ་

པར་འཇོག་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བྱ་སྟྗེ། འདིར་ནི་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་དྗེ་ཙམ་

ལས་མ་སྤོས་སོ། །

མུ་བཞིའི་སེྐ་བ་ཡིན་མིན་བརགས་ནས་འགོག་པས་སུན་མི་ཕིན་པར་བསྟན་
པ།

གསུམ་པ་མུ་བཞིའི་སྐྗེ་བ་ཡིན་མིན་བརགས་ནས་འགོག་པས་སུན་འབྱིན་མི་

ནུས་པར་བསྟན་པ་ནི། རང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་དང་རྒྱུ་མྗེད་ལས་སྐྗེ་བ་བཀག་པས་

སྐྗེ་བ་ཁྗེགས་ན་མུ་བཞིའི་སྐྗེ་བ་འདི་པའི་ལུགས་ལ་ཐ་སད་དུའང་མྗེད་པས་སྐྗེ་བ་

འགོག་པ་ལ་ཁྱད་པར་སྦྱར་མི་དགོས་ལ། མི་ཁྗེགས་ན་མུ་བཞིའི་སྐྗེ་བ་བཀག་པས་

དོན་དམ་གི་སྐྗེ་བའང་མི་ཁྗེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་སྨྲ་བའི་སྔ་མ་མི་འདོད་པས་ཕི་

མའི་ལན་བཤད་པར་བྱ་སྟྗེ། དོན་དམ་གི་སྐྗེ་བ་ཁས་ལྗེན་ན་དྗེ་ཉིད་དཔྱོད་པའི་

རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་འདོད་དགོས་ལ། དྗེའི་ཚེ་རིགས་པས་བདག་དང་གཞན་

ལ་སོགས་མུ་བཞི་གང་ལས་སྐྗེ་དཔྱད་དགོས་པས་དོན་དམ་གི་སྐྗེ་བ་འདོད་པས་མུ་

བཞི་གང་རུང་གི་དཔྱད་པ་ངྗེས་པར་ཁས་བང་དགོས་སོ། །རྒྱུ་དང་རྐྗེན་འདི་ལ་

བརྗེན་ནས་འདི་འབྱུང་གི་སྐྗེ་བ་ཙམ་ཞིག་འདོད་པས་ནི་དྗེ་ཁོ་ནའི་སྐྗེ་བ་ཁས་མ་

བངས་ལ། དྗེ་མ་བངས་པས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་བདག་དང་

གཞན་ལ་སོགས་པ་གང་ལས་སྐྗེ་ཞྗེས་ཇི་ལྟར་དཔྱོད་དྗེ་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་



  748  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འདོད་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་མུ་བཞིའི་སྐྗེ་

བ་འགོག་པ་ཡིན་ཏྗེ། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕིར་དངོས་པོ་བརྗེན་ནས་རབ་འབྱུང་

བས། །རོག་པ་འདི་དག་བརག་པར་མི་ནུས་པ། །དྗེ་ཕིར་རྗེན་འབྱུང་རིགས་པ་འདི་

ཡིས་ནི། །ལྟ་ངན་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེས་ན་ཟ་བ་གྲགས་པ་ནི། བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་མུ་བཞིའི་སྐྗེ་བ་འགོག་བྱྗེད་དུ་

བཞྗེད་ལ། ཁྱྗེད་ནི་མུ་བཞི་གང་ལས་ཀྱང་མི་སྐྗེ་ན་སྐྗེ་བ་ཙམ་ཡང་མྗེད་དོ་ཞྗེས་འདོད་

པས། ཟ་གྲགས་གང་བཞྗེད་པ་ལས་ལྡོག་ནས་སྨྲ་བར་སྣང་ངོ་། །ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། 

གང་ཕིར་རྒྱུ་མྗེད་པ་དང་དབང་ཕྱུག་གི། །རྒྱུ་ལ་སོགས་དང་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་

ལས། །དངོས་རྣམས་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ། །དྗེ་ཕིར་བརྗེན་ནས་རབ་ཏུ་སྐྗེ་

བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའང་ཁྱྗེད་ལྟར་ན་འགལ་བ་སྨྲས་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེས་

ན་བརྗེན་ནས་སྐྗེས་པའི་རྗེན་འབྗེལ་ནི་མཐའ་བཞི་དང་བལ་བ་ཡིན་པས་མཐའ་དང་

བལ་བ་དྗེ་མཐའ་བཞིའི་གང་ཡིན་ཞྗེས་མ་འདི་ཞིག །འདི་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གིས་

མ་སྐྗེས་པ་དང་མ་སྐྗེས་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་མ་ཕྗེད་པས་ནོངས་སོ། །

འོ་ན། དྗེ་ཉིད་སྐབས་སུ་རིགས་པ་གང་ཞིག་གིས། །བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྗེ་

བ་རིགས་མིན་པའི། །རིགས་དྗེས་ཐ་སད་དུ་ཡང་རིགས་མིན་ན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེ་ན། འདི་ནི་རས་སུ་གྲུབ་པའམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་སྐྗེ་

བ་ཁས་ལྗེན་ན་ཐ་སད་དུའང་རིགས་པ་དྗེ་དག་གིས་འགོག་པར་སྟོན་པ་ཡིན་གི། སྐྗེ་

བ་ཙམ་འགོག་པ་གཏན་མིན་ཏྗེ། གཞུང་དྗེའི་མཚམས་སྦྱོར་དུ། གང་ཞིག་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་རས་ཀྱི་བདག་ཉིད་སྐྗེ་བར་འགྱུར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བར་བྱ་དགོས་སོ་ཞྗེས་སྨྲ་ན། དྗེ་ལྟ་ནའང་དྗེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ཚིག་ཙམ་ཞིག་ལྷག་མ་

ལུས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཉིད་སྐབས་སུ་ཞྗེས་སོགས་དངས་ནས། 

དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་། དྗེའི་ཕིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སྐྗེ་བ་ནི་བདྗེན་པ་གཉིས་

ཆར་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་མི་འདོད་བཞིན་དུའང་ཁས་བང་བར་

བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་སྐྗེ་བ་ནི་དོན་

དམ་པའི་སྐྗེ་བ་ཡིན་པས་དྗེ་འདོད་ན་ཐ་སད་དུ་འདོད་ཀྱང་རུང་སྟྗེ་དོན་དམ་པའི་སྐྗེ་

བ་འགོག་པ་ལྟར་དགག་དགོས་པ་ནི་སོབ་དཔོན་འདིའི་བཞྗེད་པ་དམ་པ་ཡིན་པས། 

ཐ་སད་དུའང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་སྐྗེ་བ་ཁས་བང་བར་མི་བྱ་སྟྗེ། འཇུག་པ་ལས། 

མོ་གཤམ་བུ་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀྱིས། །སྐྗེ་བ་དྗེ་ཉིད་དུ་མྗེད་འཇིག་རྗེན་

དུའང༌། །ཡོད་མིན་དྗེ་བཞིན་དངོས་འདི་ཀུན་ངོ་བོ། །ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རྗེན་དྗེ་ཉིད་དུ་

མ་སྐྗེས། །ཞྗེས་གསུངས་པས་སོ། །

རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པའམ་སྐྗེ་བའི་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་སྐྗེ་བ་མྗེད་པས་

ཁྱབ་པར་བཟུང་ནས་བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་དང་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པ་གཉིས་

འགལ་བར་བརད་པ་ལ་རྣ་བ་དང་སིང་མྗེད་པ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རང་བཞིན་གིས་མ་

སྐྗེས་ཞྗེས་བརོད་པའི་རང་བཞིན་ཞྗེས་པ་དྗེ་མ་ཐོས་པར་མ་སྐྗེས་པར་བཟུང་འདུག་

པ་ལ་དགོངས་ནས་རྣ་བ་མྗེད་པ་དང༌། རང་བཞིན་ཞྗེས་པའི་ཚིག་དྗེའི་དོན་ལ་གོ་རྒྱུ་

མ་བྱུང་བ་ལ་དགོངས་ནས་སིང་མྗེད་པ་ཞྗེས་གསུངས་པའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་རིགས་པ་

དྲུག་ཅུ་པའི། བརྗེན་ནས་སྐྗེས་པ་མ་སྐྗེས་པར། །དྗེ་ཉིད་མཁྱྗེན་པའི་མཆོག་གིས་

གསུངས། །ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་ན་དངོས་པོ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རྣམས་རང་བཞིན་དུ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། གང་བརྗེན་ནས་སྐྗེས་པ་དྗེ་ནི་

གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྗེ་བརྗེན་ནས་

སྐྗེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་སྐྗེས་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ནམ། དྗེ་ཇི་ལྟར་མ་སྐྗེས་པའི་སྒས་

བརོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར། ཅི་སྟྗེ་མ་སྐྗེས་སོ་ཞྗེས་བརོད་ན། འོན་ཏྗེ་བརྗེན་ནས་སྐྗེའོ་

ཞྗེས་བརོད་པར་མི་བྱའོ། །དྗེའི་ཕིར་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་འདི་མི་རིགས་

སོ་ཞྗེ་ན། ཀྱྗེ་མ་ཀྱི་ཧུད་རྣ་བ་དང་སིང་མྗེད་པས་ཀྱང་བརལ་བར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་ཁོ་

བོ་ཅག་ལ་དཀའ་བ་ཞིག་བབ་བོ། །གང་གི་ཚེ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་གང་བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་

དྗེ་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་སོ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་དྗེའི་ཚེ་རོལ་

བའི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད། ཅྗེས་གསུངས་པས་ཁྱད་པར་དྗེ་དག་ཕྗེད་པ་གཅྗེས་སོ།།

མ་དོས་པས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང༌། གང་ཞིག་རྐྗེན་ལས་སྐྗེས་པ་དྗེ་མ་སྐྗེས། །དྗེ་

ལ་སྐྗེ་བའི ་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །རྐྗེན་ལ་རག་ལས་གང་དྗེ ་སྟོང་པར་

བཤད། །གང་ཞིག་སྟོང་ཉིད་ཤྗེས་དྗེ་བག་ཡོད་ཡིན། །ཞྗེས་རྐང་པ་དང་པོས། རྐྗེན་

ལས་སྐྗེས་པ་དྗེ་མ་སྐྗེས། །ཞྗེས་གསུངས་ནས་མ་སྐྗེས་ལུགས་སྟོན་པ་ནི་རྐང་པ་

གཉིས་པས། དྗེ་ལ་སྐྗེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་དགག་བྱ་ལ་ཁྱད་པར་

སྦྱར་བ་སྟྗེ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པའོ། །དྗེ་ལྟ་བུ་མི་ཤྗེས་ཤིང་ཚིག་དྗེ་དག་ཐོས་

པ་འགའ་ཞིག་སྐྗེས་པ་ཁོ་ནས་མ་སྐྗེས་ལ་བརྗེན་པ་ཁོ་ནས་མ་བརྗེན་པའོ་ཞྗེས་པའི་

ཚུལ་གི་འགལ་འདུ་འབའ་ཞིག་སྨྲ་བའི་སྨྲ་ཁམ་གང་ཆྗེ་ལ་ལྟ་བ་མཐོ་བར་བྱྗེད་པར་

སྣང་ངོ་། །ཚིག་གསལ་དུ་དངས་པའི་ལང་གཤྗེགས་ལས་ཀྱང༌། བོ་གྲོས་ཆྗེན་པོ། 

རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པ་ལ་དགོངས་ནས་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྗེས་
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པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཞྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །སྐྗེ་བ་སོགས་འགོག་

པ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་མི་སྦྱོར་གི་ལན་ཡང་དོན་གིས་སོང་མོད་ཀྱི། འོན་

ཀྱང་དྗེ་ལ་དམིགས་ཀྱིས་ཕྗེ་བའི་ལན་ནི་འོག་ནས་སྟོན་ནོ། །

དྗེ་དག་གིས་ནི་སུན་འབྱིན་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་རྒྱུ་

འབས་སོགས་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཚུལ་སུན་འབྱིན་མི་ནུས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། 

སྤིར་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་གི་མཐར་ཐུག་པ་ནི་རང་གིས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་དགག་པ་ཇི་

ལྟར་བྱས་པའི་དཔྱད་པ་དྗེ་དག་སུན་འབྱིན་བྱྗེད་ལའང་ལྷག་མ་མྗེད་པར་འཇུག་པ་

ཞིག་ལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་པས། ཁྱྗེད་ཅག་གིས་བཀོད་པ་ནི་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་གི་

མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ཏྗེ། རིགས་པས་གནོད་མི་གནོད་ལ་སོགས་པའི་བརག་པ་བྱས་

ནས་གཞན་གི་ཕོགས་ཇི་ལྟར་འགོག་པ་བཞིན། ཕིར་ལ་བཟོག་ནས་དྗེ་ལྟར་སུན་

འབྱིན་པའི་རིགས་པའང་དགག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྗེ་ཁྱོད་ནི་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལྗེན་པས། དྗེ་ལ་དཔྱད་པ་དྗེ་དག་འཇུག་པ་

ཡིན་གི། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཕོགས་མྗེད་པས་དཔྱད་པ་དྗེ་དག་མི་འཇུག་

གོ་སམ་ན། འདིས་སྐོན་དྗེ་དག་སོང་མི་ནུས་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་དང་རང་རྒྱུད་གང་

གིས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་སྐབས་ནས་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །

དངོས་པོ་ཡོད་མེད་སོགས་མུ་བཞི་ག་འགོག་པ་གནོད་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ།

བཞི་པ་དངོས་པོ་ཡོད་མྗེད་སོགས་ཀྱི་མུ་བཞི་ག་འགོག་པ་གནོད་བྱྗེད་དུ་མི་

རུང་བར་བསྟན་པ་ནི། དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་ནས་དངོས་པོའམ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་མྗེད་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་མུ་བཞི་ཐམས་ཅད་བཀག་ལ། 
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དྗེར་མ་འདུས་པའི་ཆོས་ཀྱང་མྗེད་པས་རིགས་པས་ཐམས་ཅད་འགོག་གོ་སམ་ན། 

འདི་ནི་སྔར་བསྟན་པ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་གཉིས་ལས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་དངོས་

པོ་ནི་བདྗེན་པ་གཉིས་གང་དུ་ཡོད་པར་འདོད་ཀྱང་འགོག་ལ། དོན་བྱྗེད་ནུས་པའི་

དངོས་པོ་ནི་ཐ་སད་དུ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་མྗེད་པའང་འདུས་མ་བྱས་

རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་དངོས་མྗེད་དུ་འདོད་ན་ནི་དྗེ་འད་བའི་དངོས་མྗེད་

ཀྱང་འགོག་གོ །དྗེ་བཞིན་དུ་དྗེ་འད་བའི་དངོས་པོ་ཡོད་མྗེད་གཉིས་ཆར་ཡང་འགོག་

ལ། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའང་འགོག་པས་མུ་བཞི་འགོག་ཚུལ་

ཐམས་ཅད་ནི་དྗེ་ལྟར་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །དྗེ་འད་བའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་རྒྱུ་མྗེད་པར་མུ་

བཞི་ཀ་འགོག་ན་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་མྗེད་པ་འགོག་པའི་ཚེ་དྗེ་གཉིས་ཀ་

མ་ཡིན་ཏྗེ་ཞྗེས་བཀག་ནས། སར་ཡང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའང་མ་ཡིན་ཞྗེས་བཀག་

ན་ནི་ཁས་བངས་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལྟར་ཡིན་ཀྱང་སྐོན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་

བསོན་ན་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་སྨོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་རོད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཕུང་པོ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ནམ་བདག་བཀག་

པ་ན་རང་བཞིན་ནམ་བདག་མྗེད་དོ་སམ་པའི་ཤྗེས་རབ་སྐྗེ་ལ། ཤྗེས་རབ་དྗེའི་ཡུལ་

རང་བཞིན་མྗེད་པ་དྗེ་ཡང་འགོག་ན་ནི་དབུ་མ་པའི་ལྟ་བ་སུན་འབྱིན་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཡུལ་སུན་འབྱིན་པའི་

ཕིར་རོ། །རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་གཉིས་ཀ་སུན་འབྱིན་པར་འདོད་པ་དྗེ་ལ་འདི་འདི་

བར་བྱ་སྟྗེ། ཕུང་པོ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་དོ་སམ་དུ་ངྗེས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཡུལ་རང་

བཞིན་མྗེད་པ་དྗེ་ཇི་ལྟར་བྱས་པས་སུན་འབྱིན་པ་སྨྲོས་ཤིག །ར་ཤྗེ་ལས། གལ་ཏྗེ་
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སྟོང་མིན་ཅུང་ཟད་ཡོད། །སྟོང་པའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར། །མི་སྟོང་ཅུང་ཟད་

ཡོད་མིན་ན། །སྟོང་པའང་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པས། མི་སྟོང་པ་ཅི་

ཡང་མྗེད་པས་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྟོང་པའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་ན། འདིར་སྟོང་

མི་སྟོང་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་མི་སྟོང་ལ་གཞུང་གི་འགོ་མཇུག་ཐམས་ཅད་དུ་

མཛད་དོ། །དྗེ་ལྟ་ན་རང་བཞིན་གིས་མི་སྟོང་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། 

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་པས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མྗེད་པའི་

སྟོང་པའང་མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་འདི་ལས་བཞད་གད་ཆྗེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། གཞན་ཡང་

མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་ངྗེས་པ་

དྗེས་ནི་མྱུ་གུ་ལ་རང་བཞིན་མི་འདུག་གོ་སམ་དུ་འཛིན་གི། རང་བཞིན་མྗེད་པ་དྗེ་

འདུག་གོ་ཞྗེའམ་མི་འདུག་གོ་སམ་པ་གཉིས་གང་དུའང་མི་འཛིན་པ་ནི། མིག་ཚུམས་

ལ་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་པར་གིས་ལ་རོགས་ཤིག་དང་ཆྗེས་རིག་པར་སའོ། །དྗེ་ལྟ་ན་

རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་ཡོད་པར་བཟུང་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་པས། རང་བཞིན་མྗེད་པ་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་བཟོག་པའི་ཕིར་དུ་རིགས་པས་སྟོང་ཉིད་ཡོད་པ་འགོག་པ་དྗེ་

འཐད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། བོ་གཞན་ཞིག་གིས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡོད་པར་བཟུང་

བའི་བོ་དྗེའི་ཡུལ་འགོག་པར་འདོད་དགོས་ཀྱི། མྱུ་གུ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་

པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཡུལ་འགོག་པ་ནི་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དོ། །

ཁོ་བོ་ཅག་ནི་མྱུ་གུ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་བཀག་པ་ན་རང་

བཞིན་མྗེད་དོ་སམ་དུ་ངྗེས་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ནས་བོ་གཞན་ཞིག་གིས་རང་བཞིན་

མྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་ཡོད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ནའང་དྗེའི་ཡུལ་རིགས་པས་འགོག་པ་མིན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གི། སྟོང་ཉིད་དྗེ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་འདོད་ན་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རང་

བཞིན་མྗེད་པ་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ཇི་ལྟར་སྐྗེ་སམ་ན། མྱུ་གུའི་

རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་མྱུ་གུའི་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་ཀྱང་མྱུ་གུ་རང་

བཞིན་མྗེད་པ་དྗེའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་སྐྗེ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་

མྗེད་པ་ལ་བུམ་པ་ཡོད་པར་བདྗེན་སམ་པ་མི་སྐྗེ་ཡང་བུམ་མྗེད་དུ་བདྗེན་སམ་པ་སྐྗེ་

བ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་རང་བཞིན་གིས་མི་སྟོང་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་པས། མྱུ་

གུའི་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྟོང་པ་ལ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་

བརོད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། 

སྟོང་པ་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། གལ་

ཏྗེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བྱ་བ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་དངོས་པོ་

རྣམས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ན། ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་བསྟན་པའི་

ཕིར་བཤད་པ། སྟོང་མིན་མྗེད་པར་སྟོང་པ་ནི། །གང་ལས་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཇི་

ལྟ་བུར་ན་ཅིག་ཤོས་ནི། །མྗེད་པར་གཉྗེན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །

དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྟོང་ཉིད་ཡོད་པ་འགོག་ན་རང་བཞིན་

མྗེད་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པར་

འགྱུར་བས། རང་བཞིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོག་ཏུ་མི་རུང་ངོ་། །དྗེ་ལྟར་

ཡང༌རོད་ཟོག་ལས། གལ་ཏྗེ་རང་བཞིན་མྗེད་ཉིད་ཀྱིས། །ཇི་སྟྗེ་རང་བཞིན་མྗེད་ལ་

བཟོག །རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་ལོག་ན། །རང་བཞིན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པའི་རང་འགྲྗེལ་ལས། ཇི་ལྟར་སྒ་མ་འབྱིན་ཞྗེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་སྒས་སྒ་ཟོག་པར་བྱྗེད་པ་

དྗེ་བཞིན་དུ། གལ་ཏྗེ་ཚིག་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་

རྣམས་ལ་ཟོག་པར་བྱྗེད་ན་ནི། དྗེས་ན་དཔྗེ་འདི་འཐད་པར་ཡང་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། 

འདི་ནི་ཚིག་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འགོག་པར་

བྱྗེད་དོ། །གལ་ཏྗེ་ཚིག་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་

མྗེད་པ་ཉིད་འགོག་པར་བྱྗེད་ན་ནི། རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་བཀག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར། 

དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ལ། རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་

ཕིར་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེས་ན་སྔར་ར་ཤྗེའི་ལུང༌། སྟོང་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞྗེས་པའི་དྗེ་མ་ཐག་

ཏུ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉིད། །ལྟ་ཀུན་ངྗེས་པར་འབྱིན་པར་གསུངས། །གང་

དག་སྟོང་པ་ཉིད་ལྟ་བ། །དྗེ་དག་བསྒྲུབ་ཏུ་མྗེད་པར་གསུངས། །ཞྗེས་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་

དུ་ལྟ་བ་ཞྗེས་པའང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ངོ་སམ་དུ་ལྟ་བ་ལ་མི་ཟྗེར་གི། རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ལ་བདྗེན་པར་བཟུང་བའམ་དངོས་པོར་ལྟ་བ་ལ་གསུངས་པ་

ཡིན་ཏྗེ། བུད་དྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། གང་དག་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་

པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་མངོན་པར་ཞྗེན་པ་དྗེ་དག་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བརོད་པ་རྗེན་ཅིང་

འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་འདིས་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་གི་དབང་གིས་དངོས་པོར་གདགས་པ་ཡིན་

གི། དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་

བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་ན་མངོན་པར་ཞྗེན་པ་དྗེ་བཟོག་པར་ནུས་ཀྱི། 

གང་དག་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་ཞྗེན་པ་དྗེ་དག་ལ་ནི། གཞན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གང་གིས་ཀྱང་མངོན་པར་ཞྗེན་པ་དྗེ་བཟོག་པར་མི་ནུས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ཅི་ཡང་མྗེད་དོ་

ཞྗེས་སྨྲས་པ་ན་ཅི་ཡང་མྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་བྱིན་ཅིག་ཅྗེས་ཟྗེར་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ལ། མྗེད་

པ་ཉིད་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཞིན་ཏྗེ། ཞྗེས་དཔྗེ་དང་བཅས་ཏྗེ་

གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་དཔྗེ་ཡང་མི་འགྲིག་སྟྗེ། ཁ་ཅིག་གིས་འགའ་ལ་ནོར་བསང་

ཞྗེས་བརོད་པ་ན་ནོར་མྗེད་ཅྗེས་བརོད་པའི་ཚེ། འདི་ལ་ནོར་མི་འདུག་གོ་སམ་དུ་

འཛིན་པ་སྐོན་མ་ཡིན་གི། ནོར་མྗེད་པ་དྗེ་ལ་ནོར་དུ་བཟུང་ན་དྗེའི་ཚེ་ནོར་མྗེད་པར་

ངྗེས་པ་སྐྗེ༌ས་མྗེད་པ་ལྟར། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་འདི་བ་ལ་རང་

བཞིན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་བརོད་པ་ན། རང་བཞིན་མྗེད་དོ་སམ་དུ་བཟུང་ན་སྨྲ་བ་པོས་དྗེ་

བསྐྗེད་པར་འདོད་པས་དྗེ་སྐོན་ག་ལ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་མྗེད་པ་

དྗེ་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་དུ་བཟུང་ན་སྐོན་ཡིན་ནོ། །ཁྱྗེད་ལྟར་ན། ནོར་མྗེད་ཅྗེས་བརོད་

པའི་ཚེ་ནོར་མྗེད་སམ་དུ་བཟུང་ནའང་དགག་དགོས་ཞྗེས་པར་འགྱུར་བས། ཁོ་བོ་

ཅག་གིས་བརོད་པ་ལ་བརྗེན་ན་མཛེས་སོ། །ཚིག་གསལ་དུའང་སྟོང་ཉིད་ལ་དངོས་

པོར་ཞྗེན་པ་ལ་གསུངས་པས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་འགོག་པའང་མ་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་

བལྟ་བ་ཙམ་ལ་སྐོན་ཡོད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་སྡུད་པ་ལས། ཕུང་འདི་སྟོང་

ཞྗེས་རོག་ནའང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི། །མཚན་མ་ལ་སྤོད་སྐྗེ་མྗེད་གནས་ལ་

དད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་པ་དང༌། རིན་ཆྗེན་ཕྲྗེང་བ་ལས་ཀྱང༌། བདག་དང་བདག་མྗེད་བལྟ་

བ་དག །དྗེ་ཕིར་ཐུབ་པ་ཆྗེན་པོས་བཟོག །ཅྗེས་གསུངས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་གསུང་

རབ་དང་བསྟན་བཅོས་ནས་སྟོང་པ་དང་བདག་མྗེད་པར་བལྟ་བ་རྣམས་མི་རུང་བར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤྗེས་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། ཤཱ་

རིའི་བུས་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་ཤྗེར་ཕིན་ཟབ་མོ་ལ་སྤོད་པར་འདོད་པས་ཇི་ལྟར་

བསབ་པར་བྱ་བ་དིས་པའི་ལན་དུ། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དྗེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་

པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་བལྟའོ། །ཞྗེས་དང༌། སྡུད་པ་ལས་ཀྱང༌། ཆོས་

རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྗེས་གྱུར་པ། །འདི་ནི་ཤྗེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་

མཆོག་སྤོད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ཕིར་བདག་དང་བདག་

གིས་སྟོང་ལྟ་བས། །རྣལ་འབྱོར་པ་དྗེ་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་བས་དྗེ་དག་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །

དྗེས་ན་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ནི་རང་བཞིན་སྒོ་འདོགས་པའི་མ་རིག་པ་

ཡིན་ལ། དྗེ་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བའི་སྒོ་ནས་དྗེ་དྲུངས་འབྱིན་པ་ནི་

རང་བཞིན་མྗེད་པའམ་བདག་མྗེད་པ་རོགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཉག་གཅིག་ཡིན་ན། དྗེའི་

འཛིན་སྟངས་སུན་འབྱིན་ན་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་བཀག་པ་ནི་མི་འདོད་བཞིན་དུའང་

ཁས་བང་དགོས་ཏྗེ། ཞི་སྒོ་གཉིས་པ་མྗེད་པ་དང༌། །ཞྗེས་པའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་

པ་ལས། ཆགས་པ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། 

རང་བཞིན་མྗེད་པར་བལྟ་བ་ལས་མ་གཏོགས་པར་ཆོས་འགའ་ཞིག་དྗེ་ལྟར་ཆགས་

པ་ཡོངས་སུ་ཟད་པའི་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་གི་བདག་མྗེད་པ་འདི་ནི་ཞི་བའི་སྒོ་གཉིས་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། མ་

ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱྗེར་དུ་འཇུག་པར་བྱ་བ་ལ་འདི་གཅིག་པུ་ཁོ་ན་ཟ་མྗེད་

པའི་སྒོ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྗེ་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མྗེད་པ་དང་སྨོན་པ་མྗེད་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཞྗེས་བྱ་བ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་ཡོད་མོད་ཀྱི། དྗེ་ལྟ་ནའང་བདག་མྗེད་པར་ལྟ་

བ་ཁོ་ན་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏྗེ། ཆོས་མ་ལུས་པ་བདག་མྗེད་པར་རིག་ཅིང་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཆགས་པ་མ་ལུས་པར་ཟད་པ་ལ་འགར་ཡང་འགའ་ཞིག་གི་དོན་དུ་གཉྗེར་

བའམ་མཚན་མར་དམིགས་པ་ག་ལ་ཡོད། དྗེའི་ཕིར་བདག་མྗེད་པ་འདི་ནི་ཞི་བའི་སྒོ་

གཉིས་པ་མྗེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་ལས། རང་

བཞིན་མྗེད་པས་སྟོང་ལ་སྟོང་པ་ནི། །ཡིན་དང་མཚན་མས་ཅི་ཞིག་བྱྗེད་པར་

འགྱུར། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ལོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། །མཁས་པས་ཅི་སྟྗེ་སྨོན་

ལམ་འདྗེབས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་བཤད་དོ། །ཞྗེས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་

བཤད་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་བལྟ་བའི་ལྟ་བ་ཉག་གཅིག་ཐར་པའི་སྒོར་

བཤད་པའི་འགལ་བ་སངས་ནས། ལུང་དང་རིགས་པས་དྗེ་ཉིད་ཐར་པའི་སྒོར་

བསྒྲུབས་སོ། །རང་བཞིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་གིས་ཡུལ་དྗེ་སུན་དབྱུང་ཡང་ཅི་

དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་རོགས་པ་དྗེ་ནི་བདག་གཉིས་སུ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་གཉྗེན་པོ་

ཡིན་གི། དྗེ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་དི་ཙམ་ཡང་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་འད་བའི་

རོག་པ་ལའང་སྐོན་དུ་བལྟས་ནས་བཟང་རོག་དང་ངན་རོག་གང་ཡིན་ཀྱང་འགོག་ན་

ནི། རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཧྭ་ཤང་གི་གཞུང་འཛུགས་འདོད་པར་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །

དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཁྱབ་ཆུངས་པ་དགག་པ།

གཉིས་པ་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཁྱབ་ཆུངས་པ་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། 

དགག་བྱ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སྟྗེ། ངོ་བོ་རྒྱུ་

དང་རྐྗེན་གིས་མ་བསྐྗེད་པ་དང་། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་
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འཇོག་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པའོ། །དྗེ་ཡང་དབུ་མའི་ར་བ་ལས། རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་

ལས་ནི། །འབྱུང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་རྐྗེན་ལས་བྱུང་ན་ནི། །རང་

བཞིན་བྱས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །རང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་ཞྗེས་བྱར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་རུང་

བར་འགྱུར། །རང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང༌། །གཞན་ལ་བལྟོས་པ་མྗེད་པ་

ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེས་ཟྗེར་རོ། །སྤིར་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་ཕི་ནང་

གི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་དྗེ་འད་བ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པར་འདོད་ན་དབུ་མ་པས་

དགག་པར་བྱ་དགོས་མོད་ཀྱང་། འདིར་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་པ་ནི། གང་ཞིག་བཀག་

ན་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའི་

དགག་བྱའི་ར་བ་དྗེ་ངོས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ན་འདུས་བྱས་རྣམས་རྒྱུ་རྐྗེན་

གིས་བསྐྗེད་པ་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་རང་གི་སྗེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གྲུབ་ཟིན་པས། 

དྗེ་དག་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དྗེ་དག་གིས་ཀྱང་

དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོན་ཡོད་

པས། དྗེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགག་བྱ་ག་ལ་ཡིན། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་དུ་གྲུབ་ན་རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་མི་བལྟོས་པ་དང་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་སོགས་སུ་

འགྱུར་དགོས་སོ་ཞྗེས་འཕངས་པ་ནི་དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། 

དྗེ་དག་ནི་ཁྱབ་བྱྗེད་ཀྱི་ངོས་ནས་སྐོན་བརོད་པ་ཡིན་གི། དགག་བྱ་རང་གི་ངོ་བོའི་སྒོ་

ནས་ངོས་བཟུང་བ་མིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་དོན་དམ་པར་དང་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་དང་བདྗེན་པར་གྲུབ་ནའང་

རྒྱུ་རྐྗེན་གིས་མ་བསྐྗེད་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་དགོས་ནའང་། དྗེ་དག་ནི་དོན་དམ་པར་
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གྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་མིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་ལ་མི་རག་པས་ཁྱབ་ཀྱང་མི་རག་པ་

བུམ་པའི་དོན་དུ་མི་རུང་གི། ལྟོ་ལྡིར་བ་དྗེའི་དོན་དུ་བཞག་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་སོགས་ཡིན་ན་ཆ་མྗེད་པའི་དངོས་པོར་འགྱུར་

དགོས་ནའང་། ཆ་མྗེད་ཀྱི་དངོས་པོ་འདིར་ར་བའི་དགག་བྱར་མི་འདོད་དྗེ། དྗེ་ནི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཛིན་པས་བཏགས་པ་ཙམ་

ཡིན་པས། འཛིན་པ་དྗེ་ལུས་ཅན་འཁོར་བར་འཆིང་བའི་ར་བ་མིན་པའི་ཕིར་དང༌། དྗེ་

དག་རང་བཞིན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསྒོམས་ཀྱང་ཐོག་མ་མྗེད་པའི་མ་རིག་

པའི་འཛིན་པ་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་པས། དྗེ་དག་གི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་

མཐར་ཐུག་ཀྱང་ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

དྗེས་ན་ལྟ་བས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་དུས་སུ་ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་མ་རིག་པས་ཇི་

ལྟར་བཟུང་བའི་དོན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས། དྗེའི་ཡན་

ལག་ཏུ་ཀུན་བརགས་ཀྱི་འཛིན་པའི་ཡུལ་རྣམས་སུན་འབྱིན་པ་མ་ཤྗེས་པར། ལྷན་

སྐྗེས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་འཛིན་སྟངས་སུན་འབྱིན་པ་དོར་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་

འགོག་པ་ན་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བདག་འགོག་པ་ན་

གཟུང་བ༌རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མྗེད་དང་། འཛིན་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མྗེད་དང་། རང་བཞིན་ཁྱད་

པར་གསུམ་ལྡན་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁོ་ནས་བཏགས་པ་རྣམས་འགོག་པ་

ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རུང་སྟྗེ། དྗེ་ལྟ་མིན་ན་ལྟ་བས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་དུས་

སུ་དྗེ་ཙམ་ཞིག་ལས་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པས་བསྒོམ་པའི་ཚེ་ཡང་དྗེ་ཙམ་ཞིག་སྒོམ་

དགོས་ཏྗེ། ལྟ་བས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ནི་བསྒོམ་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར་
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རོ། །དྗེའི་ཕིར་བསྒོམས་ནས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་གོམས་པ་དྗེ་མཐར་ཐུག་ནའང་དྗེ་

ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ལ། དྗེ་ལྟར་ཀུན་བརགས་ཀྱི་འཛིན་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་བདག་

གཉིས་མྗེད་པར་མཐོང་བས། ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ལྡོག་པར་འདོད་ན་ཧ་

ཅང་ཐལ་ཏྗེ། འཇུག་པ་ལས། བདག་མྗེད་རོགས་ཚེ་རག་པའི་བདག་སོང་ཞིང༌། །འདི་

ནི་ངར་འཛིན་རྗེན་དུའང་མི་འདོད་པ། །དྗེ་ཕིར་བདག་མྗེད་ཤྗེས་པས་བདག་ལྟ་

བ། །དཔྱིས་ཀྱང་འབྱིན་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ཤིན་ཏུ་མཚར། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། འགྲྗེལ་པ་

ལས་ཀྱང༌། ཕན་ཚུན་འབྗེལ་པ་མྗེད་པའི་དོན་འདི་ཉིད་དཔྗེའི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་བྱ་

བའི་ཕིར་བཤད་པ། རང་ཁྱིམ་རིག་ཕུག་སྦྲུལ་གནས་མཐོང་བཞིན་དུ། །འདི་ན་གང་

ཆྗེན་མྗེད་ཅྗེས་དོགས་བསལ་ཏྗེ། །སྦྲུལ་གི་འཇིགས་པ་སོང་བར་བྱྗེད་པ་ནི། །ཀྱྗེ་མ་

གཞན་གི་གནམ་པོར་འགྱུར་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། འདི་གང་ཟག་གི་བདག་

མྗེད་ལ་གསུངས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་ལའང་མཚུངས་ཏྗེ། བདག་མྗེད་རོགས་ཚེ་

ཀུན་བརགས་བདག་སོང་ཞིང༌། །འདི་ནི་མ་རིག་རྗེན་དུའང་མི་འདོད་པ། །དྗེ་ཕིར་

བདག་མྗེད་ཤྗེས་པས་མ་རིག་པ། །དཔྱིས་ཀྱང་འབྱིན་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ཤིན་ཏུ་

མཚར། །ཞྗེས་སྦྱར་རོ། །

འོ་ན་སོབ་དཔོན་གིས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་མ་བཅོས་པ་དང་གཞན་ལ་བལྟོས་པ་

མྗེད་པ་རང་བཞིན་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་དྗེ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སྒོ་ནས་

གསུངས་སམ་རང་བཞིན་དྗེ་འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན། འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་

ཆོས་ཉིད་ཅྗེས་གསུངས་པ་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་ཞྗེས་བཞག་པ་ཡིན་ཏྗེ། བཅོས་མ་མིན་

པ་དང་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་མིན་པའོ། །དྗེ་ནི་ཡོད་དྗེ། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། ཁྱད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པར་དུ་མཛད་པ་རྣམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་སོབ་དཔོན་གིས་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པ་

ཞིག་ཡོད་དམ་ཞྗེ་ན། གང་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འདི་ནི་

གནས་པ་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཆོས་ཉིད་ཅྗེས་བྱ་བ་ནི་ཡོད་

དོ། །ཆོས་ཉིད་ཅྗེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་ཅི་ཞིག །མིག་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་གི་རང་

བཞིན་ནོ། །དྗེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཡང་གང་ཞིག་ཅྗེ་ན། དྗེ་དག་གི་བཅོས་མ་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་དང་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྗེད་པ་གང་ཡིན་པ་སྟྗེ་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་དང་བལ་

བའི་ཤྗེས་པས་རོགས་པར་བྱ་བའི་རང་གི་ངོ་བོའོ། །ཇི་དྗེ་ཡོད་དམ་མྗེད་དོ་ཞྗེས་དྗེ་

སྐད་སུ་སྨྲ། གལ་ཏྗེ་མྗེད་ན་ནི་ཅིའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་ལམ་སྒོམ་པར་འགྱུར་ཏྗེ། གང་གི་ཕིར་ཆོས་ཉིད་རོགས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་དྗེ་ལྟར་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་རོམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་

མདོའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དང་བཅས་པས་བསྒྲུབས་སོ། །

འོ་ན་སྔར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་གྲུབ་པ་མ་བཀག་གམ་སམ་ན། ནང་

གི་བོས་བཏགས་པ་མིན་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ནི་

རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་དོ་ཞྗེས་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ལན་དུ་མར་མ་སྨྲས་སམ། དྗེས་ན་དྗེ་

འད་བའི་རང་བཞིན་དུ་ནི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་པའི་

བདྗེན་པ་དྗེ་ཡང་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་དྗེ། ཚིག་གསལ་ལས། དུས་གསུམ་

དུའང་མྗེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་གཉུག་མའི་ངོ་བོ་མ་བཅོས་པ་གང་ཞིག་སྔར་མ་བྱུང་བ་

ལས་ཕིས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཆུའི་ཚ་བའམ་ཚུ་རོལ་དང་ཕ་རོལ་ལམ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་ལྟར་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་ལ་བལྟོས་པ་དང་བཅས་པར་མ་གྱུར་པ་གང་

ཡིན་པ་དྗེ་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །ཅི་མྗེའི་རང་གི་ངོ་བོ་དྗེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དྗེ་

ཡོད་དམ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པའང་མ་ཡིན་ལ་མྗེད་པའང་མ་ཡིན་

ནོ། །དྗེ་ལྟ་ཡིན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་ཉན་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྲག་པ་སང་བར་བྱ་བའི་ཕིར་སྒོ་

བཏགས་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དྗེ་ཡོད་དོ་ཞྗེས་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་རང་བཞིན་དྗེ་ཡང་

རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་བཀག་ནས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །གལ་ཏྗེ་ཉན་པ་

པོའི་སྐྲག་པ་སང་བའི་ཕིར་དུ་སྒོ་བཏགས་ནས་བསྟན་པར་གསུངས་པས་ཡོད་པར་

མི་བཞྗེད་དོ་སམ་ན། དྗེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དགོས་པ་དྗེའི་ཕིར་དུ་བཏགས་ནས་

གསུངས་པ་ནི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ཀྱང་ཡིན་པས་དྗེ་དག་ཀྱང་མྗེད་པར་འགྱུར་

རོ། །གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་དོན་དྗེ་མྗེད་ན་ཚངས་སྤོད་དོན་མྗེད་དུ་ཐལ་བའི་གནོད་པ་

བརོད་ནས་བསྒྲུབས་ཤིང༌། ཡང་འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། རང་བཞིན་འདི་ནི་སོབ་དཔོན་

གིས་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི། གཞན་ཡང་དོན་འདི་ཁས་ལྗེན་

དུ་གཞུག་པར་ནུས་པས་རང་བཞིན་འདི་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པ་ཉིད་དུའང་རྣམ་པར་

བཞག་གོ །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་གྲོལ་བ་

ཐོབ་པ་མི་སིད་པར་འདོད་དགོས་ཏྗེ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་ནི་མང་འདས་དྗེ་

མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། མང་འདས་དྗེ་ཡང་འགོག་པའི་བདྗེན་པར་བཤད་

ཅིང་། དྗེ་ཡང་དོན་དམ་པའི་བདྗེན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དོན་དམ་པའི་

བདྗེན་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །མང་འདས་ཐོབ་པའི་ཚེ་ནི་དོན་དམ་པ་འགོག་པའི་

བདྗེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་དགོས་པར་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པར་འབད་པ་དུ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མས་བསྒྲུབས་སོ། །

དྗེ་ལྟར་ན་མིག་ལ་སོགས་པའི་འདུས་བྱས་འདི་དག་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པའི་རང་བཞིན་དུའང་མ་གྲུབ་ལ། ཆོས་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་དུ་བཞག་པ་དྗེར་ཡང་མ་

གྲུབ་པས་རང་བཞིན་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་

ལ་རང་བཞིན་དུ་བཞག་པ་དྗེར་གྲུབ་ཀྱང་། རང་བཞིན་དྗེར་འཇོག་བྱྗེད་བཅོས་མ་

མིན་པ་དང༌གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དྗེར་ཅུང་

ཟད་ཀྱང་མྗེད་པས་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པ་ཙམ་མོ། །བཅོས་མ་ནི་སྔར་མྗེད་གསར་དུ་

འབྱུང་བའི་བྱས་པ་དང་། གཞན་ལ་བལྟོས་པ་ནི་རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་བལྟོས་པའོ། །གཟུགས་

སོགས་རྣམས་རང་བཞིན་གཉིས་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པས། ཆོས་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་

དུ་བྱས་པའི་རང་བཞིན་དྗེ་བལྟ་བའི་ཕིར་དུ་ལམ་བསྒོམ་པས་ན་ཚངས་སྤོད་ཀྱང་

དོན་མྗེད་དུ་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་ཤིང༌། ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་

རང་བཞིན་གཏན་མི་འདོད་པ་དང་གོ་བུར་དུ་རང་བཞིན་ཁས་བངས་པ་གཉིས་མི་

འགལ་བར་བཤད་དྗེ། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། ཀྱྗེ་མ་མ་ལ་གང་ཞིག་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་

ཀྱང་མི་འདོད་ཅིང་། གོ་བུར་དུ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་དང་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྗེད་པའི་

རང་བཞིན་ཡང་འདོད་པ་ཁྱོད་ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དོན་བརོད་པ་ཞིག་གོ །བརོད་

པར་བྱ་སྟྗེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་རིག་པ་ཞིག་སྟྗེ། འདི་ཡི་

དགོངས་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་

པར་འབྱུང་བ་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྗེ་བོས་གཟུང་བར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་དྗེ་

རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་ནི། རང་བཞིན་དྗེ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཀྱང་རོགས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པའི་ཕིར། ཚངས་པར་སྤོད་པ་དོན་མྗེད་པར་འགྱུར་ན། གང་གི་ཕིར་འདི་ཉིད་རང་

བཞིན་མ་ཡིན་པ་དྗེའི་ཕིར་དྗེ་བལྟ་བའི་དོན་དུ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་དོན་དང་བཅས་

པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ཡང་བདག་གིས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྗེན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བཅོས་མ་

མིན་པ་དང་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཉིད་དུ་བརོད་དོ། །གང་ཞིག་བྱིས་པའི་སྐྗེ་བོས་བལྟ་

བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་དྗེ་ཉིད་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་རིགས་ལ། དྗེ་ཙམ་གིས་དོན་

དམ་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་དངོས་པོ་མྗེད་པའང་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་

ཞི་བ་ཉིད་ཡིན་བའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །འདིར་དངོས་པོ་ཡོད་མྗེད་ནི་སྔར་

གཉིས་སུ་སྨྲ་བའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་དང་ཡྗེ་མྗེད་ཡིན་

ནོ། །

ད་ལྟ་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་

ཡང་མྗེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ནི། གཟུགས་

སོགས་ཀྱི་ཆོས་འདི་དག་ཁྱད་གཞིར་བྱས་པའི་སྟྗེང་དུ་ཁྱད་ཆོས་སུ་ཡོད་པས་བོ་

གཅིག་གི་ཡུལ་ན་དྗེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་མི་འགལ་ཞིང་གཉིས་སྣང་དྗེ་མ་ལོག་པས་

སྟོང་ཉིད་དྗེ་དོན་དམ་བདྗེན་པ་བཏགས་པ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཚེ་རང་བཞིན་

མྗེད་པར་རོགས་པའི་ལྟ་བ་དྗེ་ཉིད་གོམས་པས་དོན་དྗེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ངོར་

ནི་རང་བཞིན་མྗེད་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་ལྡོག་པས་

ན། ཆོས་ཉིད་དྗེ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པའི་ཤྗེས་པས་ཆོས་ཅན་གཟུགས་སོགས་དྗེ་

མི་དམིགས་པས། དྗེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཉིད་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་བོ་དྗེའི་ངོ་ན་མྗེད་པས་

དྗེ་གཉིས་ཆོས་ཉིད་དང་ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་པ་ནི་ཐ་སད་པའི་བོ་གཞན་ཞིག་གི་ངོས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ནས་བཞག་དགོས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་དོན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པའི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་སྟྗེང་དུ་རང་བཞིན་མྗེད་བཞིན་དུ་དྗེར་སྣང་བའི་

འཁྲུལ་སྣང་གི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྣམ་པར་ལོག་པ་ཙམ་ལ་འཇོག་པས། དྗེ་

ཁས་བངས་ཀྱང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཁས་བང་ག་ན་དགོས། ཚིག་

གསལ་ལས་ཀྱང༌། དངོས་པོའི་རྣམ་པ་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་ཀྱི་མཐུས་དམིགས་པ་

ནི་མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བདག་ཉིད་གང་གིས་འཕགས་པ་མ་རིག་པའི་རབ་

རིབ་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། ངོ་བོ་དྗེ་ཉིད་དྗེ་དག་གི་རང་བཞིན་དུ་

རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཞྗེས་དང༌། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་སྐྗེ་བ་མྗེད་

པ་དྗེ་ཡང་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་པོ་མྗེད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་མྗེད་

པའི་ཕིར། དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

གང་དག་དོན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་དགག་བྱ་བདག་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་སྤོས་

པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ལ་མི་འཇོག་པར་སྔོ་སྗེར་ལ་སོགས་པ་ལྟར། ཡིན་ལུགས་

རོགས་པའི་བོ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཡུལ་དུ་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་འཆར་བ་དང་

དྗེ་ལྟར་ཡོད་པར་ངྗེས་པ་ནི་ཟབ་མོའི་དོན་རོགས་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང༌། 

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གང་ལ་བདག་གཉིས་སུ་ཞྗེན་པའི་གཞི་ཕི་ནང་གི་ཆོས་འདི་

རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་གོལ་སར་འདོད་པ་ནི། 

ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་འཆིང་བའི་ར་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལྡོག་དགོས་པར་ནི་

འདོད་ལ། དྗེས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་གཞི་དྗེ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པས་དྗེ་མི་
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ལྡོག་པར། དྗེ་དང་འབྗེལ་མྗེད་ཀྱི་ཆོས་གཞན་ཞིག་བདྗེན་པར་ཡོད་པར་རོགས་པས་

བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལྡོག་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ནི་དཔྗེར་ན་ཤར་ཕོགས་ན་

སྦྲུལ་མྗེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་བཟུང་ནས་སྐྲག་སྟྗེ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པའི་སྡུག་

བསྔལ་ལྡོག་པ་ལ། ཤར་ཕོགས་སུ་སྦྲུལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་གྲུབ་བོ་སམ་དུ་བཟུང་བས་

སྦྲུལ་འཛིན་དྗེ་མི་ལྡོག་གི །ནུབ་ཕོགས་ན་ཤིང་སོང་ཡོད་དོ་སམ་དུ་ཟུངས་ཤིག་དང་

དྗེས་སྦྲུལ་འཛིན་དང་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དང་ཁྱད་པར་

ཅི་ཡང་མི་སྣང་ངོ་། །དྗེ་ལྟར་ན་བདག་ལྗེགས་སུ་འདོད་པ་དག་གིས་ནི་དྗེ་འད་བ་དྗེ་

རྒྱང་རིང་དུ་སངས་ནས། འཁོར་བར་འཆིང་བྱྗེད་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་མ་རིག་

པའི་འཛིན་སྟངས་སུན་འབྱིན་པའི་ཐབས་ངྗེས་པའི་དོན་གི་གསུང་རབ་དང༌། དྗེའི་

དོན་གཞན་དུ་དང་དུ་མི་རུང་བར་ངྗེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པར་བྱྗེད་པའི་རིགས་པའི་

ཚོགས་རྒྱ་ཆྗེ་བ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་

ལ་བརྗེན་ནས་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བར་གིས་ཤིག །དགག་བྱ་ལ་ལོག་

རོག་འགོག་པ་དྗེ་དག་ནི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྗེད་པའི་གོལ་ས་གཅོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གནད་

ཆྗེ་བ་ཡིན་པས་སྤོས་ཏྗེ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

རང་ལུགས་ཀི་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་བ།

གསུམ་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གསུམ། དངོས་ཀྱི་དོན་

དགག༌བྱ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དྗེ་དགག་བྱ་གཞན་ལ་སྦྱོར་མི་སྦྱོར་གི་ཚུལ་དང༌། 

དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་མི་སྦྱོར་བཤད་པའོ། །

དངོས་ཀི་དོན་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་བ།



  768  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དང་པོ་ནི། སྤིར་དགག་བྱ་ལ་ལམ་གི་དགག་བྱ་དང་རིགས་པའི་དགག་བྱ་

གཉིས་ཡོད་དོ། །དྗེ་ལ་དང་པོ་ནི་དབུས་མཐའ་ལས། ཉོན་མོངས་པ་ཡི་སྒིབ་པ་

དང༌། །ཤྗེས་བྱའི་སྒིབ་པ་ཉིད་དུ་བསྟན། །དྗེར་ནི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དྗེ། །དྗེ་ཟད་ནས་

ནི་གྲོལ་བར་འདོད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤྗེས་བྱའི་སྒིབ་པ་

གཉིས་སོ། །འདི་ནི་ཤྗེས་བྱ་ལ་ཡོད་པའི་དགག་བྱ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་མྗེད་ན་ལུས་ཅན་

ཐམས་ཅད་འབད་མྗེད་དུ་གྲོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །རིགས་པའི་དགག་བྱ་ནི། 

རོད་ཟོག་ལས། ཡང་ན་ཁ་ཅིག་སྤྲུལ་པ་ཡི། །བུད་མྗེད་ལ་ནི་བུད་མྗེད་སམ། །ལོག་

འཛིན་འབྱུང་བ་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །འགོག་བྱྗེད་འདི་ནི་དྗེ་ལྟ་ཡིན། །ཞྗེས་པའི་རང་འགྲྗེལ་

ལས། ཡང་ན་སྐྗེས་བུ་ཁ་ཅིག་སྤྲུལ་པའི་བུད་མྗེད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་ལ་

དོན་དམ་པར་བུད་མྗེད་དོ་སམ་དུ་ལོག་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ལོག་

པར་འཛིན་པ་དྗེས་འདོད་ཆགས་བསྐྗེད་པ་ལ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའམ་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ཞིག་སྤྲུལ་ལ་དྗེས་དྗེའི་ལོག་པར་འཛིན་པ་དྗེ་

ཟོག་པར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཚིག་སྟོང་པ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུས་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་སྟོང་པ། སྤྲུལ་པའི་བུད་མྗེད་དང་འད་བ་དག་ལ་རང་བཞིན་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཟོག་པར་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕིན་ཅི་

ལོག་གི་འཛིན་པ་ལ་དགག་བྱར་གསུངས་པ་དང་དྗེས་བཟུང་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་

ལ་དགག་བྱར་མཛད་པ་གཉིས་ཡོད་དོ། །འོན་ཀྱང་དགག་བྱའི་གཙོ་བོ་ནི་ཕི་མ་ཡིན་

ཏྗེ། ཡུལ་ཅན་ཕིན་ཅི་ལོག་ལྡོག་པ་ལ་དྗེས་གཟུང་བའི་ཡུལ་ཐོག་མར་དགག་དགོས་

པས་སོ། །
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འདི་ཡང་རྗེན་འབྗེལ་གིས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་སྟྗེང་དུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་འགོག་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དགག་བྱ་འདི་ནི་ཤྗེས་བྱ་ལ་

མྗེད་པ་ཞིག་དགོས་ཏྗེ། ཡོད་ན་དགག་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟ་ཡིན་ནའང་

ཡོད་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་སྐྗེ་བས་དགག་དགོས་ལ། འགོག་པའང་ཐོ་བས་

བུམ་པ་བཤིག་པ་ལྟ་བུ་མིན་གི། མྗེད་པ་ལ་མྗེད་པར་ངོ་ཤྗེས་པའི་ངྗེས་ཤྗེས་བསྐྗེད་

པ་སྟྗེ། མྗེད་པར་ངྗེས་པ་སྐྗེས་ན་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་ཤྗེས་ལྡོག་པ་ཡིན་

ནོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའང་ས་བོན་གིས་མྱུ་གུ་བསྐྗེད་པ་ལྟར་སྔར་

མྗེད་ཅིག་གསར་དུ་བསྒྲུབ་པ་མིན་གི། ཆོས་དྗེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་ཡིན་པར་

ངོ་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་ངྗེས་ཤྗེས་བསྐྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །རོད་ཟོག་ལས་ཀྱང༌། ཚིག་མྗེད་

པར་ཡང་མྗེད་པ་ཡི། །འགོག་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞྗེས་པ། །དྗེ་ལ་ཚིག་ནི་མྗེད་ཅྗེས་

པར། །གོ་བར་བྱྗེད་ཀྱི་སྗེལ་བྱྗེད་མིན། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེའི་རང་འགྲྗེལ་ལས་

ཀྱང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་དག་མྗེད་པར་ཡང་སྟྗེ། ཚིག་མ་གཏོགས་པར་ཡང་མྗེད་པའི་

འགོག་པ་འགྲུབ་ན། དྗེ་ཅི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་

སྨྲས་པའི་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་དྗེས་ཅི་ཞིག་བྱྗེད་ཅྗེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་

པར་བྱ་སྟྗེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པའོ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཚིག་འདི་ནི་

དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀྱང་རང་བཞིན་

མྗེད་པ་ལ་དངོས་པོ ་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པའོ ་ཞྗེས་གོ ་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་

ནོ། །དཔྗེར་ན་འགའ་ཞིག་ན་རྗེ། ལྷས་བྱིན་ཁྱིམ་ན་མྗེད་བཞིན་དུ་ལྷ་སྦྱིན་ཁྱིམ་ན་

ཡོད་དོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དང༌། དྗེ་མྗེད་པ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ་མྗེད་དོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ན་ཚིག་
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དྗེས་ལྷ་སྦྱིན་མྗེད་པར་མི་བྱྗེད་ཀྱི། ལྷ་སྦྱིན་ཁྱིམ་ན་མི་སིད་པར་སྟོན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་

ཟད་དོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཚིག་དྗེ་

ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀྱང་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པ་སྒྱུ་མའི་སྐྗེས་བུ་ལྟར་སྐྗེས་བུ་ཡང་དག་པའི་

ངོ་བོ་དང་བལ་བ་རྣམས་ལ་རྨོངས་པའི་ཕིར། བྱིས་པ་སྐྗེ་བོ་མ་རིག་པས་རྨོངས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་སྒོ་བཏགས་པ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་གོ་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་

ཚིག༌མྗེད་པའང་ཚིག་མ་གཏོགས་པར་ཡང་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་

གྲུབ་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཚིག་དྗེས་ཅི་ཞིག་བྱྗེད་ཅྗེས་སྨྲས་པ་

གང་ཡིན་པ་དྗེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་

བྱའོ། །

དྗེའི་ཕིར་ཡོད་ན་འགོག་མི་ནུས་ལ་མྗེད་ན་དགག་མི་དགོས་པས་དགག་སྒྲུབ་

དང་བལ་བ་ཡིན་པས། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིགས་པའི་དཔྱོད་པ་མང་པོ་བྱྗེད་པ་ནི་ཐ་སད་

ཀྱི་ཚིག་ཙམ་ལ་འབྱམས་པར་འདོད་པ་ནི། རིགས་པ་དང་ལམ་གི་དགག་སྒྲུབ་གང་

ལའང་དོན་སྤི་མ་ཤར་བཞིན་དུ་འགལ་འདུའི་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏྗེ། རང་གིས་ཡོད་

ན་དགག་མི་ནུས་པ་དང་མྗེད་ན་དགག་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་ནས། ཕ་

རོལ་པོ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔྱད་པ་བྱྗེད་པ་འགོག༌བཞིན་དུ་དགག་སྒྲུབ་བྱ་མི་ཉན་པར་

འདོད་པའི་ཕིར་དང༌། རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པ་དྗེས་ཀྱང་ཕ་རོལ་པོ་དགག་སྒྲུབ་བྱ་དགོས་

པར་འདོད་པ་ལ་དགག་པ་བྱ་བར་མི་རིགས་ཏྗེ། ཡོད་ན་དགག་མི་ནུས་ལ་མྗེད་ན་
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དགག་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །རིགས་པ་དམ་པས་འགོག་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་

འཁྲུལ་པའི་རོག་པ་ལྡོག་པའི་ཕིར་ཡིན་ལ། རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པའི་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་ཡིན་པས། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་སྣ་ལྡོག་པར་འདོད་པ་

དང་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་བོ་སྣ་བསྐྗེད་པར་འདོད་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་

པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ངྗེས་པའི་བོ་

བསྐྗེད་པར་བྱའོ། །

དྗེ་ལྟར་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འགོག་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་འཛིན་སྟངས་སུན་

ཕྱུང་བའི་སྒོ་ནས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་ཡིན་ན། བོ་ཇི་འད་

ཞིག་གི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་རིགས་པས་སུན་འབྱིན་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན། སྤིར་དགག་བྱ་

འཛིན་པའི་རོག་པ་ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཉྗེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བར་

གྱུར་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ལྗེགས་པར་ངོས་བཟུང་ནས་དྗེའི་

ཞྗེན་ཡུལ་སུན་དབྱུང་བར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལོག་ན་ཉྗེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་ལྡོག་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་གཉྗེན་པོ་གསུངས་པ་ནི་

ཕོགས་རྗེའི་གཉྗེན་པོ་ཡིན་ལ། མ་རིག་པའི་གཉྗེན་པོ་གསུངས་པ་ནི་མཐའ་དག་གི་

གཉྗེན་པོར་འགྱུར་བས། མ་རིག་པ་ནི་ཉྗེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ཡིན་ཏྗེ། ཚིག་

གསལ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མདོ་ཡི་སྗེ་སོགས་བདྗེན་པ་གཉིས་བརྗེན་

བསྟན་པ་རྣམ་པ་དགུ། །འཇིག་རྗེན་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་ངོར་རྒྱ་ཆྗེ་གང་ཞིག་འདིར་ནི་ཡང་

དག་བསྒགས་གྱུར་པ། །དྗེར་ནི་འདོད་ཆགས་བསལ་ཕིར་གསུངས་པས་ཞྗེ་སང་ཟད་

པར་བྱྗེད་མི་འགྱུར། །ཞྗེ་སང་བསལ་བར་བྱ་ཕིར་གསུངས་པས་ཀྱང་ནི་འདོད་



  772  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཆགས་ཟད་པར་བྱྗེད་འགྱུར་མིན། །གང་ཞིག་ང་རྒྱལ་སོགས་ཟད་བྱ་ཕིར་གསུངས་

པ་དྗེས་ཀྱང་དི་མ་གཞན་མི་འཇོམས། །དྗེ་ཕིར་དྗེ་ནི་ཆྗེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་གསུང་དྗེ་

དག་དང་དྗེ་དག་དོན་ཆྗེན་མིན། །གཏི་མུག་ཟད་པར་བྱ་ཕིར་གསུངས་པ་གང་ཡིན་

དྗེས་ནི་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་འཇོམས། །ཉོན་མོངས་མཐའ་དག་གཏི་མུག་ལ་ནི་ཡང་

དག་བརྗེན་པར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །ཞྗེས་སོ། །

འོ་ན་གཏི་མུག་དྗེ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་སམ་ན། ཕི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་སྒོ་འདོགས་པའི་བོ་ནི་འདིར་མ་

རིག་པ་སྟྗེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་

བོས་ལྷག་པར་སྒོ་འདོགས་པར་བྱྗེད་པ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་མི་ཤྗེས་པའི་དབང་

གིས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། འཁོར་བར་འཇུག་པའི་ས་བོན་དུ་

གྱུར་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགགས་པ་ལས་འཁོར་བ་ལྡོག་པར་རྣམ་པར་བཞག་

གོ་ཞྗེས་བསྟན་པའི་ཕིར་བཤད་པ། སིད་པའི་ས་བོན་རྣམ་ཤྗེས་ཏྗེ། །ཡུལ་རྣམས་དྗེ་

ཡི་སྤོད་ཡུལ་ལོ། །ཡུལ་ལ་བདག་མྗེད་མཐོང་ན་ནི། །སིད་པའི་ས་བོན་འགག་པར་

འགྱུར། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ཡུལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་མཐོང་བས་ཆགས་

པའི་རྒྱུ་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་སིད་པའི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྡོག་པ་

ལས། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་མི་སྐྗེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་འཁོར་བ་ལྡོག་པར་རྣམ་པར་བཞག་གི །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །དྗེ་ཉིད་བདྗེན་འཛིན་ཞྗེས་པའང་ཡིན་ཏྗེ། ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇི་བཞིན་

དུ། །གཏི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་འགྱུར་ཏྗེ། །དྗེ་ཕིར་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །གཏི་
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མུག་བཅོམ་པས་བཅོམ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་པའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། གཏི་

མུག་ནི་དྗེ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བདྗེན་པར་རོག་པ་ལས་རྨོངས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར། དངོས་

པོ་བདྗེན་པའི་རང་གི་ངོ་བོར་ལྷག་པར་སྒོ་འདོགས་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་གོ་ཞྗེས་

སོ། །དྗེ་ལྟར་མ་རིག་པ་འཁོར་བའི་ར་བ་ཡིན་ན། འཇུག་པ་དང་ཚིག་གསལ་དུ་

འཇིག་ལྟ་འཁོར་བའི་ར་བར་བཤད་པ་མི་འཐད་དྗེ། གཙོ་བོའི་རྒྱུ་གཉིས་མྗེད་པའི་

ཕིར་རོ་ཞྗེ་ན། མ་རིག་པ་དང་འཇིག་ལྟའི་བཞྗེད་ཚུལ་སོབ་དཔོན་གཞན་གི་བཞྗེད་པ་

ནི་སྐྗེས་བུ་འབིང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་པས། འདིར་སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པའི་

བཞྗེད་པ་ནི། དབུ་མ་པ་གཞན་རྣམས་ཤྗེས་སྒིབ་ཏུ་བཞྗེད་པའི་དངོས་པོ་བདྗེན་པར་

འཛིན་པ་ནི་མ་རིག་པར་བཞྗེད་ལ། དྗེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པར་བཞྗེད་དྗེ། 

སྔར་དངས་པ་ལྟར་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་བཤད་ཅིང༌། 

འཇུག་འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། འདིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་དངོས་པོ་ལྟ་

བ་ལ་རྨོངས་པར་བྱྗེད་པས་ན་གཏི་མུག་སྟྗེ། མ་རིག༌པ་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པ་སྒོ་འདོགས་པར་བྱྗེད་པ། རང་བཞིན་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པའི་བདག་ཉིད་

ཅན་ནི་ཀུན་རོབ་བོ། །ཞྗེས་དང༌། དྗེ་ལྟར་ན་སིད་པའི་ཡན་ལག་གིས་ཡོངས་སུ་

བསྡུས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྗེན་པ་རྣམ་

པར་བཞག་གོ །ཞྗེས་རྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་པོར་བཤད་པས་ན་

ཉོན་མོངས་ཡིན་གི་ཤྗེས་སྒིབ་མིན་ནོ། །

འོ་ན་ཤྗེས་བྱའི་སྒིབ་པ་གང་ལ་བྱྗེད་ཅྗེ་ན། འདི་ནི་འོག་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་

རོ། །དྗེས་ན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོའི་མ་རིག་པ་འདི་འཁོར་བའི་ར་བ་ཡིན་
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པ་ལ་འཇིག་ལྟ་ཡང་འཁོར་བའི་ར་བ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི་མ་རིག་པ་སྤི་དང་འཇིག་

ལྟ་བྱྗེ་བག་ཡིན་པས་འགལ་བ་མྗེད་དོ། །དྗེ་ལ་མ་རིག་པ་ནི་རིག་པའི་བཟོག་ཕོགས་

ཡིན་ལ་རིག་པའང་གང་རུང་རུང་ལ་མི་བྱ་ཡི་བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པའི་

ཤྗེས་རབ་བོ། །དྗེའི་བཟོག་ཕོགས་ནི་ཤྗེས་རབ་དྗེ་མྗེད་པ་ཙམ་དང་དྗེ་ལས་གཞན་

པ་ཙམ་ལ་མི་རུང་བས་དྗེའི་འགལ་ཟ་འཛིན་པའོ། །དྗེ་ནི་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་

ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་སྒོ་

འདོགས་པ་གཉིས་ཡིན་པས། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་

གཉིས་ཀ་མ་རིག༌པ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་འཇིག་ལྟ་ཉོན་མོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ར་བར་བསྟན་པ་ན་མ་རིག་པ་ར་བར་མ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ལ། ཇི་སིད་ཕུང་པོར་

འཛིན་ཡོད་པ། །དྗེ་སིད་དྗེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ཅྗེས་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་རྨོངས་པའི་

མ་རིག་པ་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་རྨོངས་པའི་རྒྱུར་བསྟན་པ་ན། མ་རིག་པའི་ནང་ཚན་

གཉིས་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་སྟོན་པས་ན། འཇིག་ལྟ་མ་རིག་པ་ལས་གཞན་པའི་

ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བར་བསྟན་པ་ལ་འགལ་བ་མྗེད་དོ། །སོབ་དཔོན་གི་

དགོངས་པ་དྗེ་ལྟར་བཤད་མི་ཤྗེས་ན་འཁོར་བའི་ར་བ་གཉིས་སུ་བཤད་པའི་འགལ་

བ་སང་ཤིན་ཏུ་དཀའོ། །

དྗེ་ལྟ་བུའི་མ་རིག་པ་ངོས་འཛིན་ལུགས་དྗེ་ནི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཞྗེད༌པ་

ཡིན་ཏྗེ། སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། རྒྱུ་དང་རྐྗེན་ལས་སྐྗེས་དངོས་རྣམས། །ཡང་

དག་པར་ནི་རོག་པ་གང༌། །དྗེ་ནི་སྟོན་པས་མ་རིག་གསུངས། །དྗེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་འབྱུང༌། །ཡང་དག་མཐོང་ཕིར་དངོས་སྟོང་པར། །ལྗེགས་ཤྗེས་མ་རིག་མི་
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འབྱུང་བ། །དྗེ་ནི་མ་རིག་འགག་པ་ཡིན། །དྗེ་ཕིར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འགག །ཅྗེས་

གསུངས་ཤིང༌། ར་ཤྗེའི་རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་དྲུག་པ་ལས་ཀྱང༌། མ་རིག་འགགས་པར་

གྱུར་ན་ནི། །འདུ་བྱྗེད་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་མི་འགྱུར། །མ་རིག་འགགས་པར་འགྱུར་བ་

ནི། །ཤྗེས་པས་དྗེ་ཉིད་བསྒོམས་པས་སོ། །དྗེ་དང་དྗེ་ནི་འགགས་གྱུར་པས། །དྗེ་དང་

དྗེ་ནི་མངོན་མི་འགྱུར། །སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོ་འབའ་ཞིག་པ། །དྗེ་ནི་དྗེ་ལྟར་ཡང་དག་

འགག །ཅྗེས་གསུངས་པ་དང་ཡང་མཐུན་ལ། ཇི་སིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །ཞྗེས་

ཕུང་པོར་འཛིན་པ་འཁོར་བའི་ར་བར་གསུངས་པ་དང་ཤིན་ཏུ་འགྲིག་པ་ཡིན་

ནོ། །འཕགས་པ་ལྷའི་བཞྗེད་པ་ཡིན་པར་ནི། ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇི་བཞིན་དུ། །ཞྗེས་

སོགས་དང༌། འཁོར་བའི་ར་བ་རྣམ་ཤྗེས་ཏྗེ། །ཞྗེས་སོགས་སྔར་དངས་པས་གསལ་

བར་བསྟན་ཏོ། །

སོབ་དཔོན་གིས་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་སུ་དགག་བྱ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཇི་

སྗེད་ཅིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཏི་མུག་གིས་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་པར་སྒོ་བཏགས་པའི་རང་བཞིན་དྗེ་བཀག་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་

ཉིད་མྗེད་པ་སྟོན་པར་མཛད་པ་ཡིན་པས། མ་རིག་པའི་འཛིན་སྟངས་སུན་དབྱུང་བ་

ཁོ་ནའི་དོན་དུ་རིགས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་པར། བུད་དྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། 

ཅི་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅྗེ་ན། བཤད་

པ། སོབ་དཔོན་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་གིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་སྣ་

ཚོགས་ཀྱི་ཉྗེན་པར་གཟིགས་ནས་དྗེ་དག་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བྱ་བའི་ཕིར། དངོས་པོ་

རྣམས་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བཞྗེད་པས། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པར་འབྱུང་བ་རྗེས་སུ་བསྟན་པར་བརམས་ཏྗེ། ཡང་དག་མ་ཡིན་མཐོང་བ་

འཆིང༌། །ཡང་དག་མཐོང་བ་རྣམ་པར་གྲོལ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་

རྣམས་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་གང་ཡིན་བཤད་པ། ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཉིད་དྗེ་མི་

མཁས་པ་གཏི་མུག་གི་མུན་པས་བོ་གྲོས་ཀྱི་མིག་བསྒིབས་པ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་

ལ་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ན་དྗེ་དག་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྗེ་སང་དག་སྐྗེད་

པར་བྱྗེད་དོ། །གང་གི་ཚེ་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ཤྗེས་པའི་སྣང་བས་གཏི་

མུག་གི་མུན་པ་བསལ་ཞིང་། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་མིག་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་

མྗེད་པ་ཉིད་མཐོང་བ་དྗེའི་ཚེ་ན་གནས་མྗེད་པ་ལ་དྗེའི་འདོད་ཆགས་དང་ཞྗེ་སང་དག་

མི་སྐྗེའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་དྲུག་པའི་མཚམས་སྦྱོར་དུ། འདིར་

སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་དོན་དམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་

བཤད་ཟིན་ན། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་དོན་དམ་པ་ལ་འཇུག་

པ་སྟོན་ཅིག །འདིར་བཤད་པ། མ་རིག་བསྒིབས་པས་ཡང་སིད་ཕིར། །ཞྗེས་སོགས་

གསུངས་ཤིང༌། རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བདུན་པའི་མཚམས་སྦྱོར་དུའང༌། འདིར་སྨྲས་པ། ད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐྗེག་པ་དང་མཐུན་པའི་མདོ་སྗེའི་མཐའ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྟ་བའི་

རྣམ་པ་མི་སིད་པ་སྟོན་ཅིག །འདིར་བཤད་པ། འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་ཞྗེས་

དང༌། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པས་ན། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱང་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོའི་མ་རིག་པ་དངོས་པོ་ལ་རང་བཞིན་སྒོ་འདོགས་པ་ལ་

བཞྗེད་པ་དང་། ཉན་རང་ལའང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་རོགས་པ་བཞྗེད་པར་གསལ་

ལོ། །དྗེས་ན་ཉན་རང་ལ་ཆོས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་རོགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཆྗེན་པོ་ནི། 
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་མ་རིག་པར་འགྱུར་བ་འདི་ཡིན་པར་

ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །

བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། རོག་པས་མཐོང་བ་འཆིང་བ་སྟྗེ། །དྗེ་ནི་འདི་རུ་དགག་པར་

བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་རོག་པའང་རོག་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་

གི། ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་སྒོ་འདོགས་པའི་རོག་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་

འགྲྗེལ་པ་ལས། རོག་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གི་དོན་སྒོ་འདོགས་

པ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པར་བཞྗེད་པས་འདི་

འདིའོ་སམ་དུ་གང་རོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་རིགས་པས་འགོག་པར་འདོད་པ་ནི་ཞིབ་

མོར་ཡྗེ་མ་བརགས་པའོ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་སྐྗེ་བོ་ལ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་

ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་རོག་པ་མིན་པས་འཛིན་པའི་ཐབས་ནི་མྗེད་ལ། 

རོག་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་རིགས་པས་གནོད་ན། ངྗེས་ཤྗེས་ཀྱི་ཡུལ་

ལའང་འཁྲུལ་བའི་ལོག་ཤྗེས་རང་བཞིན་སྒོ་འདོགས་པ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟ་ན་ནི་

མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སར་འཁིད་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མྗེད་པར་འགྱུར་དགོས་

པས། དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་ལ་ཐོས་བསམ་ལ་སོགས་པ་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་དོན་

མྗེད་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བདག་ནི་མ་ངན་འདས་འགྱུར་ཞྗེས། །སྟོང་

མིན་སྟོང་ལྟར་མཐོང་མིན་ཏྗེ། །ལོག་ལྟས་མ་ངན་མི་འདའ་བར། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །ཞྗེས་གསུངས་པས་སོ། །

སྔར་བཤད་པའི་མ་རིག་པའི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཞྗེན་ཡུལ་དྗེ་ཉིད་གཞིར་བཞག་

ནས་རང་དང་གཞན་གི་སྗེ་པ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་ཞིག་སྒོ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བཏགས་པ་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་ནི། མ་རིག་པའི་འཛིན་

སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་དྗེ་ཉིད་སུན་ཕྱུང་བ་ན་ར་བ་ཆད་པའི་ལོན་པ་ལྟར་མཐའ་དག་ལྡོག་

པར་འགྱུར་བས། ཤྗེས་རབ་ཅན་གིས་ནི་ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་ཞྗེན་ཡུལ་དགག་

བྱའི་ར་བར་ཤྗེས་པར་བྱ་ཡི། ཀུན་བརགས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་

བཏགས་པ་ཙམ་དགག་པ་ལ་ལྷུར་བང་བར་མི་བྱ་སྟྗེ། འདི་ལྟར་དགག་བྱ་འགོག་པ་

ནི་བྱ་བས་ཕོངས་ནས་བྱྗེད་པ་མིན་གི། དགག་བྱ་དྗེའི་ཡུལ་ཅན་གི་ལོག་རོག་དྗེས་

སྗེམས་ཅན་འཁོར་བར་འཆིང་བར་མཐོང་ནས་དྗེའི་ཡུལ་སུན་འབྱིན་པ་ཡིན་ལ། 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་འཆིང་བ་ནི་ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང༌། ཀུན་བརགས་ཀྱི་མ་རིག་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དྗེ་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས་

འཁོར་བའི་ར་བར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལ་ངྗེས་པ་དམིགས་ཕྗེད་པར་རྗེད་པ་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའོ། །དྗེ་ལྟར་དགག་བྱ་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་མཐར་གཏུགས་པ་ནི་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་ལ། ཀུན་

བརགས་ཀྱི་དགག་བྱ་རྣམས་ཀྱང་སྔ་མ་གཞིར་བྱས་ནས་སྒོ་འདོགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

པས་ན། དབང་ཤྗེས་ལ་སོགས་པ་རོག་མྗེད་ཀྱི་ཤྗེས་པའི་འཛིན་སྟངས་ཐམས་ཅད་

ནི་ནམ་ཡང་རིགས་པས་སུན་འབྱིན་པ་མིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་རིགས་པས་འཛིན་སྟངས་

སུན་དབྱུང་བར་བྱ་བའི་བོ་ནི་ཡིད་ཤྗེས་རོག་པ་ཁོ་ན་དང་། དྗེ་ཡང་བདག་ཏུ་འཛིན་

པ་གཉིས་སམ་དྗེ་དག་གིས་བཏགས་པའི་ཡུལ་ལ་ཁྱད་པར་སྒོ་འདོགས་པའི་རོག་པ་

རྣམས་ཡིན་གི། རོག་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བྱའོ། །

འོ་ན་མ་རིག་པ་དྗེས་རང་བཞིན་སྒོ་འདོགས་པའི་ཚུལ་དྗེ་ཇི་འད་བ་ཞིག་ཡིན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

སམ་ན། སྤིར་སོབ་དཔོན་འདིའི་གཞུང་ནས་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་རྣམས་

ལའང་རང་བཞིན་ནམ་རང་གི་ངོ་བོ་ཞྗེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སད་མཛད་པ་མང་དུ་

སྣང་ན༌ཡང་། འདིར་ནི་གང་ཟག་གམ་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་བོའི་

དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་ཆོས་དྗེ་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་

ལམ་སོད་ཚུལ་ཅིག་ཡོད་པར་འཛིན་པ་འདི་ཡིན་ལ། དྗེས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་ཞྗེན་

ཡུལ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་རང་གི་སོད་ལུགས་དྗེ་ལ་ནི་བདག་གམ་རང་བཞིན་ཞྗེས་

བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སྒོ་ནས་ངོས་བཟུང་བར་བྱ་སྟྗེ། འདི་ཀུན་རང་དབང་མྗེད་པ་

སྟྗེ། །དྗེས་ན་བདག་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་པའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། འདི་

ན་གང་རང་གི་ངོ་བོ་དང་རང་བཞིན་དང་རང་དབང་དང་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་

ཉིད་ཡིན་པ་དྗེ་ལ་ནི། ཞྗེས་དྗེ་དག་རྣམ་གྲངས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེ་ལ་གཞན་

ལ་རག་མ་ལས་ཞྗེས་པ་ནི་རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་རག་མ་ལས་པ་མ་ཡིན་གི་ཡུལ་ཅན་ཐ་སད་

པའི་ཤྗེས་པ་ལ་གཞན་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ་དྗེའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པས་གཞན་ལ་རག་

མ་ལས་པའོ། །དྗེས་ན་རང་དབང་བ༌ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ་ཡུལ་དྗེ་དག་གི་རང་རང་གི་གནས་

ལུགས་སམ་སོད་ལུགས་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ངོ་བོའ།ོ །དྗེ་ཉིད་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་དང་

རང་གི་རང་བཞིན་ཞྗེས་བྱའོ། །དྗེ་ཡང་དཔྗེར་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་དྗེ་

སྦྲུལ་འཛིན་གི་བོའི་ངོས་ནས་ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་དྗེ་བཞག་ནས་སྦྲུལ་དྗེ་རང་གི་ངོ་

བོའི་སྒོ་ནས་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱད་པ་ན་ཡུལ་སྟྗེང་དུ་སྦྲུལ་ཉིད་མ་གྲུབ་པས་དྗེའི་ཁྱད་

པར་དཔྱད་དུ་མྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། ཆོས་འདི་རྣམས་ཀྱང་ཐ་སད་པའི་བོའི་ངོ་ན་ཇི་

ལྟར་སྣང་བའི་སྣང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་བཞག་ནས་ཆོས་དྗེ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་གནས་
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ལུགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་སམ་དུ་ཡུལ་སྟྗེང་དུ་དཔྱད་པ་ན་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་ལ། 

དྗེ་ལྟར་དུ་མི་འཛིན་པར་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་ཆོས་

དྗེ་དག་ལ་རང་རང་གི་ངོས་ནས་གཞལ་བའི་གནས་ལུགས་རྗེ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་སྟྗེ། 

བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། རོག་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་ཡོད་པ་ཉིད་དང་རོག་པ་མྗེད་

པར་ཡོད་པ་ཉིད་མྗེད་པ་དྗེ་དག་ནི་གོར་མ་ཆག་པར་ཐག་པ་བསོགས་པ་ལ་བཏགས་

པའི་སྦྲུལ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པར་ངྗེས་སོ། །ཞྗེས་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་

པའི་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །

དྗེས་ན་ནང་གི་བོའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་རང་གི་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་

གི་སྟྗེང་དུ་གྲུབ་པ་དྗེ་ལ་བདག་གམ་རང་བཞིན་ཞྗེས་ཟྗེར་ལ། དྗེ་ཉིད་ཁྱད་པར་གི་

གཞི་གང་ཟག་གི་སྟྗེང་དུ་མྗེད་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་དང༌། མིག་སྣ་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་ཀྱི་སྟྗེང་དུ་མྗེད་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་དུ་གསུངས་པས། རང་བཞིན་དྗེ་

གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་སྟྗེང་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་བདག་གཉིས་ཀྱི་འཛིན་པར་

ཤུགས་ཀྱིས་རོགས་པར་ནུས་སོ། །བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། དྗེ་ལ་བདག་ཅྗེས་

བྱ་བ་ནི་གང་ཞིག་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་

ཏྗེ། དྗེ་མྗེད་པ་ནི་བདག་མྗེད་པའོ། །དྗེ་ནི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་དབྱྗེ་བས་གཉིས་སུ་

རོགས་ཏྗེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་བའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏྗེ་གང་ཟག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་

དྗེ་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་པ་མི་རིགས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་གང་ཟག་གཞན་

ལ་དམིགས་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའང་གང་ཟག་གི་བདག་
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འཛིན་དུ་འགྱུར་ལ། དྗེ་འདོད་ན་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་འགྱུར་དགོས་ན། དྗེ་ལ་

ནི་ངའོ་སམ་དུ་མི་འཛིན་པས་འཇིག་ལྟར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེ་ན། གང་ཟག་ལ་

རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གང་ཟག་རང་བཞིན་ཡོད་པ་

གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་གསུངས་པས། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དུ་འདོད་དགོས་

སོ། །འོན་ཀྱང་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་འཇིག་ལྟས་མ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་

ན་འཇིག་ལྟའི་བདག་འཛིན་ལ་ཇི་འད་ཞིག་དགོས་སམ་ན། འཇིག་ལྟ་ཀུན་བརགས་

ཀྱི་བདག་འཛིན་ལ་མང་པོས་བཀུར་བའི་སྗེ་པ་འགའ་ཞིག༌གིས་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་

ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལྟར་ངྗེས་པ་མི་སྣང་ཡང༌། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྗེས་ནི། འཇུག་

པར་ཕུང་པོ་དམིགས་པ་ཡིན་པ་བཀག་ཅིང་འགྲྗེལ་པར་བརྗེན་ནས་བཏགས་པའི་

བདག་དམིགས་པར་གསུངས་པས། ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་པར་མི་བྱྗེད་ཀྱི༌གང་ཟག་

ཙམ་ཞིག་དམིགས་པའོ། །དྗེ་ཡང་ངའོ་སམ་པའི་འཛིན་པ་སྐྗེ་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་

གང་ཟག་ཅིག་དགོས་པས་རྒྱུད་གཞན་གི་གང་ཟག་ནི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དམིགས་པ་དྗེ་ལ་ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ནི། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། དྗེ་ལ་

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནི་ང་དང་ང་ཡི་སམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ། ཞྗེས་

གསུངས་པས། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་

པ་མིན་གི། ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །ཡང་འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། འཇིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཁོ་ན་སང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་བདག་གི་བདག་མྗེད་པ་ཉིད་

ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལས་སོང་བར་འགྱུར་བས། ཞྗེས་དམིགས་པར་གྱུར་པའི་བདག་དྗེའི་

བདག་མྗེད་པ་སྟྗེ། རང་བཞིན་མྗེད་པ་རོགས་པས་འཛིན་སྟངས་འགལ་བའི་སྒོ་ནས་
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སོང་བར་གསུངས་པས་ཤྗེས་རབ་དྗེའི་ལྡོག་ཕོགས་འཛིན་དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་གང་

ཟག་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཡིན་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་

གྲུབ་པའི་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའོ། །ང་ཡིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ཡང་དྗེས་མཚོན་

ནས་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ང་དང་ངའིའོ་སམ་དུ་མི་འཛིན་པའི་གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པར་

འཛིན་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་པས་ཉོན་མོངས་མ་

ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཙམ་ལ་

བདག་ཏུ་བཞག་པ་དང་ངའོ་སམ་པ་ཙམ་གི་བོའི་ཡུལ་ལ་བདག་ཏུ་བྱས་པ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ནི་རིགས་པའི་དགག་བྱ་ཡིན་ལ་ཕི་མ་ནི་ཐ་སད་དུ་འདོད་པས་མི་

འགོག་གོ །དྗེས་ནི་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་དམིགས་པ་མི་འགོག་པར་སྟོན་གི། དྗེའི་

རྣམ་པའི་འཛིན་སྟངས་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ང་ཡིན་པས་དྗེ་མི་འགོག་པ་མིན་

ཏྗེ། དཔྗེར་ན་སྒ་རག་འཛིན་གི་དམིགས་པ་སྒ་མི་འགོག་ཀྱང་དྗེའི་ཞྗེན་ཡུལ་སྒ་རག་པ་

འགོག་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ན་འཕགས་པ་ཡབ་སས་དང་སོབ་དཔོན་

གཉིས་ཀྱི་གཞུང་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་དང༌། རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན་དང་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་ན་དང༌། རས་སུ་ཡོད་ན་ཞྗེས་དགག་པ་གསུངས་པའི་རང་

བཞིན་ལ་སོགས་པ་ནི་སྔར་བསྟན་པ་དྗེ་ལྟར་དུ་རིག་པར་བྱ་ལ། དྗེ་དག་མྗེད་པར་

སྟོན་པའི་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡང་མ་རིག་པས་ཞྗེན་པ་ལྟར་གི་དོན་མྗེད་པར་སྟོན་པ་

དྗེ་ལྟར་དུ་གོ་བར་བྱའོ། །

དེ་དགག་བྱ་གཞན་ལ་སྦོར་བ་དང་མི་སྦོར་བའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་དྗེ་དགག་བྱ་གཞན་ལ་སྦྱོར་བ་དང་མི་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་ནི། རི་བོང་གི་
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རྭ་དང་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་གཏན་མྗེད་པ་རྣམས་མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ན་ཁྱད་

པར་དྗེ་སྦྱོར་མི་དགོས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། ཤྗེས་བྱ་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞིག་ན་

ཡོད་པ་འགའ་ཞིག་ན་མྗེད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡུལ་དུས་དྗེ་དང་དྗེར་མྗེད་པར་བརོད་པ་

ནའང་ཁྱད་པར་དྗེ་སྦྱར་མི་དགོས་སོ། །གཞན་ཡང་དབུ་མ་པས་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པར་

མི་འདོད་པ་རང་གཞན་གི་སྗེ་པ་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་འདོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས་

སྒོ་བཏགས་པ་རྣམས་འགོག་པ་ནའང་དྗེ་དག་ལ་བསམ་ངོ་ན་སྦྱར་དགོས་པའི་

སྐབས་འགའ་རྗེ་མ་གཏོགས་པ་དོན་ལ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཞྗེས་

པའི་ཁྱད་པར་གསར་དུ་སྦྱར་མི་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་དག་ལ་དོན་དྗེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དྗེ་

དག་གིས་ཁས་བངས་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་དག་ལས་གཞན་པ་དབུ་མ་པས་ཐ་

སད་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་དོན་རྣམས་ལ་ནི། ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་དྗེ་དག་འགོག་

པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཁྱད་པར་དྗེ་མ་སྦྱར་ན། འགོག་མཁན་གི་རིགས་པ་ཉིད་ལའང་

སྐོན་མཚུངས་པར་འཇུག་པས་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བས་སྦྱར་

དགོས་སོ། །

གཞན་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དབུ་མ་པས་ཐ་སད་དུ་འཇོག་པའི་དོན་རྣམས་

ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པ་དང་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་མི་གནོད་པ་

དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་དུ་ཁས་མི་ལྗེན་ལ་

གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་ཁས་ལྗེན་པའི་ཁྱད་པར་གཏན་མི་རུང་བས། འདི་འད་བ་

ནི་ལམ་ཡིན་ནོ། །འདི་འད་བ་ནི་ལམ་མ་ཡིན་ནོ། །གྲུབ་མཐའ་འདི་ལྟར་དུ་འཐད་

དོ། །འདི་ལྟར་དུ་མི་འཐད་དོ་ཞྗེས་པ་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྗེན་པ་དང་འཇིག་རྗེན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལས་འདས་པའི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་བྱྗེད་ཐབས་མྗེད་པས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་

ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པའི་ཁྱད་ཆོས་མི་རུང་བའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་ལྟར་ཚད་མས་མི་གནོད་ཀྱང་དྗེ་འགོག་པར་འདོད་ན་ནི་མཁས་པའི་བཞད་

གད་ཀྱི་གནས་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་དྗེ་དག་འགོག་པར་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་ནི་

གདོན་མི་ཟ་བར་ཁྱད་པར་དྗེ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །འདི་ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་དང་

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པར་ནི། དགག་བྱ་འགོག་པ་ན་ཁྱད་པར་དྗེ་སྦྱར་བ་

ཆྗེས་མང་བར་སྣང་ལ། ར་ཤྗེའི་གཞུང་དང༌། བུད་དྷ་པཱ་ལི་ཏ་དང༌། ཚིག་གསལ་དང༌། 

འཇུག་པ་ར་འགྲྗེལ་དུའང་སྦྱར་བའི་སྐབས་དུ་མ་སྣང་བས་ཚིག་ཚོགས་ཆྗེ་བ་ལ་

གཟིགས་པ་དང་། མ་སྦྱར་ཡང་སྦྱར་བ་དྗེ་རྣམས་ཀྱི་གནད་ཀྱིས་རོགས་ས་བ་ལ་

དགོངས་ནས་མ་སྦྱར་བའི་སྐབས་སུའང་སྦྱར་དགོས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་ལ་སྦྱོར་མི་

སྦྱོར་གི་ཁྱད་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བའང་མང་དུ་འབྱུང་སྟྗེ། དྗེ་

ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་ཡིན་ཚུལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་

རྗེད་དགོས་པ་ལས་མ་རྗེད་པས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་དོན་མྗེད་ཅྗེས་པ་ཡིན་པས། 

རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་ཅྗེས་པ་དང་གནད་གཅིག་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་

སྟྗེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། གལ་ཏྗེ་དངོས་པོ་འདི་དག་མགལ་མྗེའི་འཁོར་ལོ་

དང་སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་བསླུ་བས་དངོས་པོ་མྗེད་པར་མི་འགྱུར་ན་ནི། དྗེའི་ཚེ་

ངྗེས་པར་འཐད་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན་ས་ལྗེ་སྦྲམ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོ་

ཆྗེས་གསལ་བར་དམིགས་པར་འགྱུར་ན། དྗེ་དག་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གི་རྒྱུ་ཅན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཡིན་པས། རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་མྗེས་བསྗེགས་པ་ན་རང་གི་ངོ་བོ་མྗེད་པར་མི་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦོར་མི་སྦོར་བཤད་པ།

གསུམ་པ་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་མི་སྦྱོར་བཤད་པ་ནི། དགག་

བྱ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་བ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཁོ་ནའི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་ནི་

ཆྗེས་མི་རིགས་ཏྗེ། འཇུག་འགྲྗེལ་དུ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་དངས་པ་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

རབ་འབྱོར། ཡང་ཅི་ཐོབ་པ་མྗེད་ཅིང་མངོན་པར་རོགས་པ་མྗེད་དམ། རབ་འབྱོར་

གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ། ཐོབ་པའང་ཡོད་མངོན་པར་རོགས་པའང་

ཡོད་མོད་ཀྱི་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ། ཐོབ་པ་

དང་མངོན་པར་རོགས་པ་ནི་འཇིག་རྗེན་གི་ཐ་སད་དུ་ཡིན་ལ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་

ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བ་དང་ཕིར་མི་འོང་བ་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་

དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡང་འཇིག་རྗེན་གི་ཐ་སད་དུ་ཡིན་གི། དོན་དམ་པར་ནི་

ཐོབ་པ་མྗེད་ཅིང་མངོན་པར་རོགས་པ་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་ཁས་བང་

དགོས་པར་འཇུག་འགྲྗེལ་ལས་གསུངས་པ་དྗེ་རང་རྒྱུད་པའི་མདོ་ཡིན་ཞྗེས་སྨྲའམ། 

དྗེ་བཞིན་དུ་ངྗེས་དོན་གི་མདོ་རྣམས་ནས་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བ་ཤིན་ཏུ་

མང་བར་སྣང་ངོ་། །སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས་ཀྱང༌། གནས་པའམ་སྐྗེ་འཇིག་ཡོད་

མྗེད་དམ། །དམན་པའམ་མཉམ་པའམ་ཁྱད་པར་ཅན། །སངས་རྒྱས་འཇིག་རྗེན་སད་

དབང་གིས། །གསུངས་ཀྱི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན། །ཞྗེས་དང༌། རིན་ཆྗེན་ཕྲྗེང་བ་

ལས། བདག་དང་བདག་གིར་ཡོད་ཅྗེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དོན་དུ་མྗེད། །ཅྗེས་པ་



  786  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དང༌། གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དྗེའི། །སྐྗེ་བ་བདྗེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཅྗེས་དང༌། དྗེ་

བཞིན་སྒྱུ་འདའི་འཇིག་རྗེན་ལ། །སྐྗེ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་སྣང་ཡང༌། །དམ་པའི་དོན་དུ་

སྐྗེ་བ་དང༌། །འཇིག་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་དོན་དམ་པ་དང་བདྗེན་པ་དང་ཡང་

དག་པ་དགག་བྱ་ལ་སྦྱར་ནས་གསུངས་པ་མང་ལ། དྗེ་དག་མ་སྦྱར་བའི་ཚེ་ཡང་རང་

གི་ངོ་བོ་དང་རང་བཞིན་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་མྗེད་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་

བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །བུད་དྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས་ཀྱང༌། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་

བསྟན་པ། །བདྗེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བརྗེན། །འཇིག་རྗེན་ཀུན་རོབ་བདྗེན་པ་

དང༌། །དམ་པའི་དོན་གི་བདྗེན་པའོ། །ཞྗེས་འབྱུང་བས། དྗེ་ལ་འཇིག་རྗེན་གི་ཀུན་

རོབ་ཀྱི་བདྗེན་པ་གང་གིས་བུམ་པ་ཡོད་དོ་སབ་མ་ཡོད་དོ་ཞྗེས་བརོད་པ་དྗེ་ཉིད་

ཀྱིས་བུམ་པ་ཆག་གོ་སབ་མ་ཚིག་གོ་ཞྗེས་དྗེ་དག་མི་རག་པར་ཡང་བརོད་དོ། །གང་

གི་ཚེ་དྗེ་ཁོ་ན་བསམ་པ་བརམ་པ་དྗེའི་ཚེ་ནི་བུམ་པ་དང་སབ་མ་དག་བརྗེན་ནས་

གདགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་མི་འཐད་ན་དྗེ་དག་ཆག་པ་དང་ཚིག་པ་ལྟ་འཐད་པར་

ག་ལ་འགྱུར། གཞན་ཡང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའང་འཇིག་རྗེན་གི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་

དབང་གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་བགྲྗེས་སོ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་མ་ངན་ལས་

འདས་སོ་ཞྗེས་མི་རག་པར་ཡང་བརོད་དོ། །གང་གི་ཚེ་དོན་དམ་པ་བསམ་པ་དྗེའི་ཚེ་

ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཉིད་མི་འཐད་ན་བགྲྗེས་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་

ལྟ་འཐད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པས་ཀྱང་བདྗེན་པའི་སྐྗེ་བ་འགོག་པ་ཡིན་གི། སྐྗེ་བ་

ཙམ་འགོག་པ་མིན་པར་གསུངས་ཏྗེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། རྣམ་པ་
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གང་དུ་གཟུགས་བརན་དམིགས་པ་བརྗེན་ནས་སྐྗེས་པ་བརྫུན་པར་གྱུར་པ་ཁོ་ན་

དམིགས་བཞིན་པ་དྗེ་མ་སྐྗེས་པར་ཁོ་བོ་ཅག་མི་སྨྲའོ། །འོན་ཀྱང་བདག་ཉིད་གང་དུ་

དྗེ་འབྱུང་བ་མྗེད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་དྗེ་ཉིད་དུ་དྗེ་མ་སྐྗེས་པར་སྨྲའོ། །དྗེ་བདག་

ཉིད་གང་དུ་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་རྣམ་པར་བཞག་ཅྗེ་ན། བདྗེན་པར་གྱུར་པར་མངོན་པར་

འདོད་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཡིན་གི། བརྫུན་པའི་ངོ་བོར་མ་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ནི་ངོ་བོ་དྗེར་རྗེན་

ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་བརྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་

སྐྗེ་བ་མི་འགོག་པ་དང་བདྗེན་པའི་སྐྗེ་བ་འགོག་པས་བརྗེན་ནས་སྐྗེས་པ་དང་རང་

བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པ་གཉིས་མི་འགལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེའི་ཕིར་དྗེ་

ལྟར་ན་སྐྗེས་པ་དང་མ་སྐྗེས་པ་འདི་གཉིས་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་ཕན་ཚུན་

འགལ་བར་ག་ལ་འགྱུར། ཞྗེས་པ་དང༌། གང་གི་ཚེ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་གང་བརྗེན་ནས་

སྐྗེས་པ་དྗེ་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་སོ། །ཞྗེས་སྨྲས་པ་

དྗེའི་ཚེ་རོལ་བའི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད། ཅྗེས་བརྗེན་ནས་སྐྗེས་པ་དང་རང་བཞིན་

གིས་མ་སྐྗེས་པ་འགལ་བར་བརད་པའི་ལན་དུ་གསུངས་སོ། །འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། 

དྗེ་ཕིར་དྗེ་ལྟའི་རིམ་པས་དངོས་གདོད་ནས། །དྗེ་ཉིད་མ་སྐྗེས་འཇིག་རྗེན་སྐྗེས་རིག་

བྱ། །ཞྗེས་མ་སྐྗེས་པ་ལ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བ་དང༌། བུམ་སོགས་འདི་

དག་དྗེ་ཉིད་དུ་མྗེད་ཅིང༌། །འཇིག་རྗེན་རབ་ཏུ་གྲགས་པར་ཡོད་ཅི་བཞིན། །དྗེ་བཞིན་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བས་ན། །མོ་གཤམ་བུ་དང་མཚུངས་པར་ཐལ་མི་

འགྱུར། །ཞྗེས་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དྗེ་ཁོ་ནར་མྗེད་པ་དང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་

པར་གསུངས་པས། དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་མ་སྦྱར་བ་མ་ཡིན་
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ནོ། །མདོར་ན་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་བ་གཏན་མི་འདོད་ན་དོན་དམ་

པར་འདི་དང་འདི་ཡིན་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདི་དང་འདིའོ་ཞྗེས་པའི་བདྗེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་

དབྱྗེ་བྱར་མྗེད་པར་འགྱུར་བས། དྗེ་འད་བའི་དབུ་མ་པ་ནི་གང་ནས་ཀྱང་མ་བཤད་

པས་ལོག་པར་རོག་པ་ཁོ་ནའོ། །ཚིག་གསལ་ལས། དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་

པར་སྦྱོར་བ་བཀག་པ་ནི་བདག་སྐྗེ་འགོག་པ་ལ་ཡིན་གི། སྐྗེ་བ་ཙམ་ལ་མིན་པ་ནི་

འགྲྗེལ་པ་དྗེ་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལ། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། སོབ་དཔོན་གིས་ཁྱད་

པར་མ་མཛད་པར། བདག་ལས་མ་ཡིན། ཞྗེས་སྤིར་སྐྗེ་བ་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །གང་

ཞིག་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་དོན་དམ་པར་བདག་ལས་སྐྗེ་བ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཡོད་པའི་ཕིར། 

སྗེམས་པ་ཅན་བཞིན་ནོ། །ཞྗེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱྗེད་པ་དྗེའི་དོན་དམ་པར་ཞྗེས་བྱ་བའི་

ཁྱད་པར་དོན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་བྱ་བར་བསམ་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་

ནོ། །དྗེས་ན་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གི་

ཁྱད་པར་སྦྱོར་མི་སྦྱོར་གི་སྒོ་ནས་མི་ཕྗེད་ཀྱང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་

ཐ་སད་དུ་འགོག་མི་འགོག་གི་ཁྱད་ཡོད་པས། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་

ཕི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་ལ་འགོག་པ་ན། ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་དོན་དམ་པའམ་ཡང་

དག་པར་རམ་བདྗེན་པར་ཞྗེས་པའི་ཁྱད་པར་གསར་དུ་བསྣན་མི་དགོས་ཏྗེ། རང་གི་

ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན་དོན་དམ་པ་སོགས་སུ་གྲུབ་དགོས་པས་

སོ། །རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ལྟར་ན་དྗེ་དག་ལ་དོན་དམ་པར་སོགས་མ་སྦྱར་ན་དགག་མི་

ནུས་པས། དོན་དམ་པའམ་ཡང་དག་པའམ་བདྗེན་པར་ཞྗེས་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །འོན་

ཀྱང་སྐྗེ་འགག་དང་བཅིངས་གྲོལ་སོགས་ལ་དོན་དམ་པའམ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་
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སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མ་སྦྱར་བར་དགག་ནུས་པ་ནི་དབུ་མ་པ་གཉིས་ཀ་མི་

འདོད་དོ། །

འོ་ན་དོན་དམ་པར་མྗེད་པའི་དོན་གང་ཡིན་སམ་ན། དྗེ་ལ་དོན་ནི་ཤྗེས་པར་བྱ་

བའོ། །དམ་པ་ནི་མཆོག་ཅྗེས་བྱ་བ་སྟྗེ་གཉིས་ཀ་གཞི་མཐུན་ནོ། །ཡང་ན་དམ་པ་ནི་

མི་རོག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡིན་ལ་དྗེའི་དོན་ནམ་ཡུལ་ཡིན་པས་དོན་དམ་མོ། །ཡང་ན་དོན་

དམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་མི་རོག་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤྗེས་

རབ་ལ་དོན་དམ་པ་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། འདིར་ནི་ས་ལ་སོགས་པ་དག །དོན་དམ་པར་ནི་

འབྱུང་བ་མིན། །ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར། རོག་གྗེ་འབར་བ་ལས། དོན་དམ་པ་ཞྗེས་བྱ་

བ་ལ་དོན་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཤྗེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དོན་ཏྗེ། བརག་པར་བྱ་བ་དང་

གོ་བར་བྱ་བ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དམ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་མཆོག་ཅྗེས་བྱ་བའི་ཚིག་

གི་སྒ་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་ཞྗེས་བསྡུ་བ་ནི་དྗེ་དོན་ཡང་ཡིན་ལ་དམ་པའང་ཡིན་པས་

དོན་དམ་པའོ། །ཡང་ན་དམ་པའི་དོན་ཏྗེ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དམ་པའི་དོན་

ཡིན་པས་དམ་པའི་དོན་ནོ། །ཡང་ན་དོན་དམ་པ་དང་མཐུན་པ་སྟྗེ། དོན་དམ་པ་

རོགས་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤྗེས་རབ་ལ་དོན་དམ་པ་དྗེ་ཡོད་པས་དོན་དམ་པ་

དང་མཐུན་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། དོན་དམ་པ་དྗེར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞྗེས་པའམ་

མྗེད་དོ་ཞྗེས་བརོད་པའི་དོན་དམ་པ་ནི་ཕི་མ་དྗེ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། འོ་ན་དོན་དམ་

པ་ནི་གང་དག་བོ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དགག་པ་

ནི་ཡི་གྗེའི་ཡུལ་ཡིན་པས་དྗེའི་ཕིར་དགག་པ་མྗེད་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞྗེ་ན། དོན་

དམ་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ། དྗེ་ལ་གཅིག་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་པ་མྗེད་པར་འཇུག་
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པའི་འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པ་ཟག་པ་མྗེད་པ་སྤོས་པ་མྗེད་པའོ། །གཉིས་པ་ནི་མངོན་

པར་འདུ་བྱྗེད་པ་དང་བཅས་པར་འཇུག་པ་བསོད་ནམས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་

རྗེས་སུ་མཐུན་པ་དག་པ་འཇིག་རྗེན་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞྗེས་བྱ་བ་སྤོས་པ་དང་བཅས་པ་

སྟྗེ། འདིར་དྗེ་དམ་བཅའ་བའི་ཁྱད་པར་ཉིད་དུ་བཟུང་བས་ཉྗེས་པ་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པས། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཐོས་བསམ་གི་ཤྗེས་རབ་

ཡན་ཆད་ལ་བཟུང་གི །འཕགས་པའི་རྗེས་ཐོབ་ཁོ་ན་ལ་མི་བྱའོ། །

དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཀྱང༌། གང་ཡང་དོན་དམ་པར་སྐྗེ་བ་མྗེད་ཅྗེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་སྨྲས་པ་དྗེ་ལའང་དོན་ནི་འདི་ཡིན་པར་འདོད་དྗེ། ཡང་དག་པའི་ཐོས་པ་

དང་བསམས་པ་དང་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྗེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་དམ་པ་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ་འདིའི་དོན་དམ་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །མངོན་སུམ་དང་བརྒྱུད་པས་བྱས་པའི་ཁྱད་པར་ནི་ཡོད་དྗེ། དྗེ་དག་གི་

དབང་གིས་དངོས་པོ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མ་སྐྗེས་པ་ཁོ་ནར་ཤྗེས་སོ། །དྗེས་ན་འདི་

སྐད་དུ་དོན་དམ་པར་སྐྗེ་བ་མྗེད་དོ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། འདི་དག་ཡང་དག་པའི་ཤྗེས་པས་

སྐྗེ་བར་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་

པར་སྣང་ངོ་། །དབུ་མ་རྒྱན་གི་དཀའ་འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། འོ་ན་ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་མྗེད་

པ་ཉིད་ཡིན་སམ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ན་ཞྗེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏྗེ། ཡང་དག་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་

སྒས་ནི་དངོས་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཞུགས་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པས་རོགས་པར་བྱ་བ་དྗེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་སྟོང་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཐ་

ཚིག་གོ །འདིས་ནི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་དང་དོན་དམ་པར་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་
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པར་བཤད་དོ། །ཡང་ན་ཡང་དག་པའི་ཤྗེས་པ་ཁོ་ན་ཡང་དག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒར་

བརོད་དྗེ། དྗེའི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་དག་པའི་ཤྗེས་པའི་བསམ་པའི་

དབང་གིས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡིན་གི། ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཤྗེས་པའི་དབང་གིས་ནི་མ་

ཡིན་ནོ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་ཡང་དག་

པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་བ་ནི། ཤྗེས་རབ་སྒོན་མྗེ་དང༌། རོག་གྗེ་འབར་བ་གཉིས་

སུ་ཡང་མང་དུ་གསུངས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་རབ་བྱྗེད་བཅོ་ལྔ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ཤྗེས་རབ་

སྒོན་མྗེ་ལས། འདིར་ཡང་གལ་ཏྗེ་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཡིན་ན་ནི་ཇི་ལྟར་དངོས་པོ་ཡིན། 

ཇི་སྟྗེ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་མ་ཡིན་པས་དམ་བཅས་པ་ལ་དྗེ་ཉིད་

ཀྱིས་དོན་དྗེ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའི་སྐོན་ཡོད་དོ། །ཞྗེས་དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་

མྗེད་དོ་ཞྗེས་དམ་བཅས་པ་ལ་རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ཡོད་པར་བརད་

པའི་ལན་དུ། དྗེ་ཉིད་ལས། དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་

ཁས་བངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་དམ་མ་བཅས་པའི་ཕིར། དྗེས་ན་དམ་

བཅས་པའི་དོན་ལ་སྐུར་པ་མ་བཏབ་པས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་མ་

ཡིན་པས་འདི་ལ་སྐོན་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་

པ་ཉིད་དུ་འདོད་པས། སྐུར་པ་མ་བཏབ་པར་བཞྗེད་པའི་ཕིར་ན། ཐ་སད་དུ་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་ན་སྐུར་འདྗེབས་སུ་བཞྗེད་པར་གསལ་ལོ། །

ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། དོན་དམ་པར་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཉིད་

དྗེ་བྱས་པའི་ཕིར་དང༌། བརོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བརྗེན་པ་ཉིད་ལ་བལྟོས་པ་དང་བཅས་

པའི་ཕིར། དཔྗེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་པའི་མི་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞྗེས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རང་བཞིན་འགོག་པ་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་ངྗེས་པར་སྦྱོར་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལ་

དོན་དམ་པར་མྗེད་ཅྗེས་པའི་དོན་ནི། ཡིན་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་

པའི་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་དྗེས་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་བྱྗེད་པ་ནི་སོབ་

དཔོན་འདི་ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་སོབ་དཔོན་འདིའི་གཞུང་རྣམས་

སུའང་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དཔྱད་པ་མ་བཅུག་པར་ཞྗེས་

ཀུན་རོབ་འཇོག་པ་ན་དྗེ་ལྟར་གསུངས་ལ། རང་བཞིན་འགོག་པའི་ཚེ་རིགས་པས་

རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན་མྗེད་དྗེ་ཞྗེས་གསུངས་པ་མང་བས་ན་དྗེ་དག་དང་སྔ་མ་རྣམས་

འདའོ། །འོན་ཀྱང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ལ་ཡིན་ཚུལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་

བཟོད་དུ་ཁས་ལྗེན་དགོས་མི་དགོས་མི་མཐུན་ཏྗེ། སོབ་དཔོན་འདི་གཉིས་ཀྱིས་རང་

གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ལ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་

ཀྱིས་ཁྱབ་པས་ན། དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པས་ཀྱང་ཁྱབ་པར་བཞྗེད་དྗེ་སྔར་མང་དུ་བཤད་

པ་ལྟར་རོ། །

དགག་བྱ་འགོག་པ་དེ་ཐལ་རང་གང་གིས་བྱེད་པ།

དགག་བྱ་འགོག་པ་དྗེ་ཐལ་རང་གང་གིས་བྱྗེད་པ་ལ་གཉིས། ཐལ་རང་གི་དོན་

ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དྗེ་གཉིས་སུའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པའོ། །

ཐལ་རང་གི་དོན་ངོས་གཟུང་བ།

དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱི་འགྲྗེལ་པར། ཐལ་འགྱུར་དང་

རང་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཕྗེ་ནས་ཐལ་འགྱུར་མཛད་པའི་གསལ་ཁ་ནི་མྗེད་ལ། འོན་ཀྱང༌། 

བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མྗེད་མིན། །དངོས་པོ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གང་དག་གང་ན་ཡང༌། །སྐྗེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པ་མཛད་པ་

ན་གཞན་ལུགས་ལ་གནོད་བྱྗེད་བརོད་པའི་སྒོ་ནས་སྐྗེ་བ་བཞི་དགག་པ་མཛད་

དོ། །དྗེ་ལ་སོབ་དཔོན་ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་ཀྱིས། རང་ཕོགས་བསྒྲུབ་པ་དང་གཞན་

ཕོགས་སུན་འབྱིན་པ་གང་གི་ཡང་ནུས་པ་མྗེད་པའི་སྐོན་བཀོད་ནས་སུན་ཕྱུང་

ངོ་། །དྗེ་ལྟ་བུའི་སྐོན་དྗེ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱི་ལུགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

རྒྱས་པར་འགྲྗེལ་པ་ན། སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པས། ཕ་རོལ་པོ་ལ་དབུ་མ་པས་

དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་སུ་ཐལ་འགྱུར་བྱ་དགོས་ཀྱི་རང་རྒྱུད་མི་

འཐད་དོ། །ཞྗེས་དགག་པ་མཛད་ནས་ཐལ་འགྱུར་གི་ཕོགས་གསལ་བར་མཛད་དོ། །

ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་འཇོག་ཚུལ།

དྗེ་འད་བའི་ཐལ་རང་གཉིས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་

དང༌། རང་གི་ལུགས་བཞག་པའོ། །

གཞན་ལུགས་དགག་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དྗེ་དགག་པའོ། །

འདོད་པ་བརོད་པ།

དང་པོ་ནི། ཐལ་འགྱུར་དང་རང་རྒྱུད་ལ་འཇོག་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་སྣང་མོད། འོན་

ཀྱང་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་སུ་ཞིག་གིས་བཤད་པར་ནུས། དྗེའི་ཕིར་དྗེ་དག་ལས་འགའ་

ཞིག་བརོད་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་ཛཱ་ཡ་ཨ་ནན་ནི་འདི་ལྟར་སྨྲ་སྟྗེ། འཇུག་པའི་འགྲྗེལ་

བཤད་ལས། དྗེ་ལ་འགའ་ཞིག་ན་རྗེ། གལ་ཏྗེ་ཐལ་འགྱུར་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་ན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དྗེ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ་འོན་ཏྗེ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན། དྗེ་ལ་གལ་ཏྗེ་ཕོགས་དང་པོ་

ལྟར་ན་དྗེའི་ཚེ་གཉིས་ཀ་ལའང་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་གཞན་གིས་ཁས་བངས་པ་ཞྗེས་ཇི་

ལྟར་བརོད། ཕོགས་གཉིས་པ་ལྟར་ན་གཞན་གིས་ཁས་ལྗེན་པར་མི་འོས་པ་ཉིད་

ཡིན་པས་གཞན་གིས་ཁས་བངས་པ་ཞྗེས་ཇི་ལྟར་བརོད་ཅྗེ་ན། དྗེ་ལ་ལན་ནི། ཚད་

མས་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་པ་དྗེ་ཉིད་ཁོ་བོས་མི་

ཤྗེས་ཏྗེ། འདི་ལྟར་རོལ་བས་སྒྲུབ་བྱྗེད་བཀོད་པའི་དུས་ན་གང་གཏན་ཚིགས་འགོད་

པ་དྗེ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཀྱང་གཞན་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་དྗེས་ཇི་ལྟར་ཤྗེས་

ཏྗེ། གཞན་གི་སྗེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །རང་ཉིད་ལའང་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཇི་ལྟར་ཤྗེས་ཏྗེ། འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་དུས་རིང་པོ་ནས་བཟུང་བའི་ཕིར་བསླུ་བ༌སིད་པས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་རོལ་

བ་དང་ཕིར་རོལ་བ་དག་གིས་ཚད་མ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཁས་ལྗེན་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་གཞན་གིས་ཁས་བངས་པའི་སྒོ་

ནས་གཞན་གི་ཕོགས་སུན་འབྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། ཕི་རོལ་ལ་རགས་ཚད་

མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་སྔ་རོལ་གིས་མི་ཤྗེས་ཏྗེ། དྗེའི་བསམ་པ་ནི་སྔ་རོལ་གི་ཚད་མ་

གཉིས་ཀྱིས་མི་འགྲུབ་པས་སོ། །རང་གིས་ཀྱང་རགས་ཚད་མས་གྲུབ་པར་མི་ཤྗེས་

ཏྗེ། རང་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐག་བཅད་ཀྱང་བསླུ་བ་སིད་པས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་

གཉིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རགས་མྗེད་པས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ལ་ཐུག་

པས་ན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཁས་བངས་པའི་སྒོ་ནས་སུན་འབྱིན་འཐད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞྗེས་འཆད་དོ། །
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས་གཞན་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕོགས་ལ་གལ་ཏྗེ་

གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དག་ལ་ཚད་མས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ན་དྗེའི་ཚེ་རང་

རྒྱུད་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སྟྗེ། འདི་ལྟར་ཁྱབ་པ་

སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་ཚད་མ་ནི་མངོན་སུམ་མམ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལ་རྗེ་

ཞིག་མངོན་སུམ་གིས་ཁྱབ་པ་མི་འགྲུབ་སྟྗེ། འདི་ལྟར་ཚང་མང་དུ་མངོན་སུམ་དང་མི་

དམིགས་པ་དག་གིས་མྗེ་དང་དུ་བ་དག་ལ་འདི་ཡོད་ན་འདི་ཡོད་ལ་འདི་མྗེད་ན་འདི་

མྗེད་དོ་ཞྗེས་མྗེད་ན་མི་འབྱུང་བ་རོགས་ཀྱི། ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །རྗེས་སུ་དཔག་པས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་ཡུལ་ངྗེས་པ་ཅན་ཡིན་པས་

སོ། །འདི་ལྟར་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ནི་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ཏྗེ། གང་གི་ཕིར་གང་

ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་འབྗེལ་བའི་རགས་ཡོད་པ་དྗེ་ཁོ་ནར་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་

ཤྗེས་པ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། ཡུལ་དང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་

ན་འཇིག་རྗེན་པའི་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་གི། ཚད་མས་

ནི་མ་ཡིན་པས་ཐལ་འགྱུར་གི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་གཞན་གི་ཕོགས་སུན་འབྱིན་པ་

ཇི་ལྟར་མི་རིགས་ཞྗེས་པའོ། །ཞྗེས་དུ་བ་ཡོད་པ་ལ་མྗེ་ཡོད་པ་དང༌། བྱས་པ་ལ་མི་

རག༌པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་རང་རྒྱུད་འཐད་ཀྱང་མི་འགྲུབ་སྟྗེ། ཚད་མས་

འགྲུབ་ན་ནི་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དུ་བ་དང་བྱས་པ་ལ་མྗེ་ཡོད་པ་དང་མི་རག་

པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་དགོས་པ་ལ། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པའི་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་གིས་

ཚང་མང་དང་བུམ་པའི་སྟྗེང་ཙམ་དུ་འགྲུབ་པས་ན་ཉི་ཚེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་

ན་ཁྱབ་པའང་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་འགྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། འདིས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ནི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རགས་ཀྱིས་བྱྗེད་ན་རང་རྒྱུད་དང༌། ཚུལ་གསུམ་

ཁས་བངས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཙམ་གིས་བྱྗེད་ན་ཐལ་འགྱུར་དུ་འདོད་པར་སྣང་ངོ་། །

པཎི་ཏ་དྗེའི་སོབ་མ་ལོ་ཙཱ་བ་དག་ཀྱང་འདི་སྐད་དུ། དབུ་མ་པ་ལ་གཞན་གི་

འདོད་པ་འགོག་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པའི་རང་གི་དམ་བཅའ་བ་མྗེད་ཅིང་། ཆོས་ཅན་

ལ་སོགས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲགས་པའི་ཐུན་མོང་བ་མ་གྲུབ་པས་རང་རྒྱུད་མི་འཐད་

དོ། །རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་འབས་བུ་ཡང་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་འདོར་བ་

ཙམ་ཞིག་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་རང་འདོད་མྗེད་པས། རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་

ཚིགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བརོད་པར་མི་བྱའོ། །དྗེས་ན་ཐལ་འགྱུར་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། 

དྗེ་ལའང་བསྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ནི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པས་སུན་འབྱིན་གི་ཐལ་

བ་ཁོ་ནའོ། །འདི་ཡང་རགས་དང་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཁས་བངས་པའམ་ཁས་བངས་པའི་

མཐར་ཐུག་པའི་ཐལ་བ་ཡིན་པས་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་བརྗེན་

ནས་གཞན་གི་ཁས་ལྗེན་ནམ་སྤོས་པ་གཅོད་པ་ནི་བཞིའི་སྒོ་ནས་བྱྗེད་དྗེ། དྗེ་ལ་

འགལ་བ་བརོད་པའི་ཐལ་འགྱུར་ནི། ཕ་རོལ་པོ་སྐྗེ་བ་དོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་སུ་

འདོད་ཅིང་བདག་སྐྗེ་འདོད་པ་ལ་བདག་ལས་སྐྗེ་ན་ཡོད་པ་སྐྗེ་བས་སྐྗེ་བ་དོན་མྗེད་

དང་ཐུག་མྗེད་དུ་འགྱུར་བས་དོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་འདོད་པ་མི་རིགས་ལ། 

དྗེར་འདོད་ན་བདག་ལས་སྐྗེ་བ་འདོད་པ་མི་རིགས་སོ། །ཞྗེས་འགལ་འདུ་བརོད་པ་ན་

ཕ་རོལ་པོས་དྗེར་ཤྗེས་ནས་གྲུབ་མཐའ་འདོར་བ་ཙམ་གི་འབས་བུ་ཅན་ནོ། །གཞན་

གྲགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ནི། བདག་ལས་སྐྗེ་བར་འདོད་པའི་མྱུ་གུ་ནི་བདག་ལས་སྐྗེ་བ་

མྗེད་དྗེ། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གཞན་ལ་གྲགས་པའི་ཆོས་
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ཅན་དང་རགས་ལ་སོགས་པ་བརོད་ནས་ཕ་རོལ་པོ་འགོག་པའོ། །བདག་ལས་སྐྗེ་བ་

མྗེད་དྗེ་ཞྗེས་སྨྲས་ཀྱང་གཞན་གི་བདག་སྐྗེ་འགོག་པ་ཙམ་ཡིན་གི། རང་གིས་བདག་

ལས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་མི་བསྒྲུབ་པས་དམ་བཅའ་མྗེད་དོ། །སྒྲུབ་བྱྗེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་

མཚུངས་པ་ནི། ཕ་རོལ་པོས་རང་གི་ཕོགས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་དཔྗེ་རགས་གང་

བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་དང་འད་བར་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་

མཚུངས་པའི་མགོ་སོམས་ནི། འདི་ཁས་ལྗེན་ན་འདི་ཁས་ལྗེན་ཞྗེས་རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་

པར་མྗེད་པའི་སྒོ་ནས་མགོ་སོམས་པའོ། །འོ་ན་ཁྱོད་ལ་ཕ་རོལ་པོའི་ཁས་ལྗེན་འགོག་

འདོད་ཡོད་དམ་མྗེད། ཡོད་ན་དྗེ་ཉིད་དམ་བཅའ་ཡིན་པས་དྗེ་བསྒྲུབ་པའི་རང་རྒྱུད་

ཀྱི་རགས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །མྗེད་ན་གཞན་གི་ཁས་ལྗེན་འགོག་པའི་རིགས་པ་

བརོད་པ་མི་འཐད་དོ་ཞྗེ་ན། དོན་དམ་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་རང་བཞིན་མྗེད་པའམ་

སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་ཞྗེས་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་འདོད་ན་རང་རྒྱུད་ཀྱི་དམ་བཅའ་དང་རགས་འདོད་

དགོས་པ་ལས་དྗེ་མི་འདོད་པས་སྐོན་མྗེད་དོ། །འདོད་པ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་དམ་

བཅའ་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་དུ་དམ་བཅའ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་འཆད་དོ། །འདིས་

ནི་རང་ལ་ཕོགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མྗེད་ཀྱང་གཞན་ཕོགས་འགོག་པ་ཙམ་དང་། འདོད་པ་

ཡོད་ཀྱང་དམ་བཅའ་མྗེད་པ་དང་། རང་ཕོགས་མྗེད་པ་ཡང་དོན་དམ་པ་ལ་དཔྱོད་

པའི་སྐབས་སུ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་སོགས་པའི་དམ་བཅའ་མི་འཇོག་པ་ལ་བྱྗེད་ཀྱི། 

ཁས་ལྗེན་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་མྗེད་པར་ནི་མི་འདོད་པས། དོན་དམ་པ་ལ་དཔྱོད་

པའི་སྐབས་སུ་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཁས་བངས་ནས་དྗེ་རང་ལུགས་སུ་

བསྒྲུབ་པ་ནི་རང་རྒྱུད་པ་དང༌། དྗེ་ལྟར་ཁས་མི་ལྗེན་པར་གཞན་གི་འདོད་པ་འགོག་
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པ་ཙམ་བྱྗེད་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བར་བྱྗེད་པར་སྣང་ངོ་། །

ད་ལྟ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བར་འདོད་པ་དག་ནི། དོན་དམ་པ་དང་ཐ་སད་པ་གང་

ལས་བརམས་པའི་ཁས་ལྗེན་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་ལུགས་ལ་མྗེད་དྗེ། གལ་ཏྗེ་དྗེ་

འད་བའི་དམ་བཅའ་ཡོད་ན་དྗེ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་དཔྗེ་དང་རགས་ཀྱང་འདོད་དགོས་ལ། དྗེ་

ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་རང་ལུགས་གང་ཡང་མྗེད་

དྗེ། རོད་ཟོག་ལས། གལ་ཏྗེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །དྗེས་ན་ང་ལ་སྐོན་དྗེ་

ཡོད། །ང་ལ་དམ་བཅའ་མྗེད་པས་ན། །ང་ནི་སྐོན་མྗེད་ཁོ་ན་ཡིན། །གལ་ཏྗེ་མངོན་

སུམ་ལ་སོགས་པའི། །དོན་གིས་འགའ་ཞིག་དམིགས་ན་དྗེ། །བསྒྲུབ་པའམ་བཟོག་

པར་བྱ་ན་དྗེ། །མྗེད་ཕིར་ང་ལ་ཀན་ཀ་མྗེད། ། ཅྗེས་དང༌། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་

ཀྱང༌། ཆྗེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དྗེ་དག །རྣམས་ལ་ཕོགས་མྗེད་རོད་པ་མྗེད། །གང་

རྣམས་ལ་ནི་ཕོགས་མྗེད་པ། །དྗེ་ལ་གཞན་ཕོགས་ག་ལ་ཡོད། །ཅྗེས་དང༌། བཞི་བརྒྱ་

པ་ལས་ཀྱང༌། ཡོད་དང་མྗེད་དང་ཡོད་མྗེད་ཅྗེས།གང་ལ་ཕོགས་ནི་ཡོད་མིན་པ། །དྗེ་

ལ་ཡུན་ནི་རིང་པོ་ནའང༌། །ཀན་ཀ་བརོད་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞྗེས་དབུ་མ་པ་ལ་

ཕོགས་དང་དམ་བཅའ་མྗེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་གསལ་ལས། དབུ་མ་

པ་ཡིན་ན་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་བྱ་བར་རིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

ཕོགས་གཞན་ཁས་བངས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་དང༌། ཐལ་བར་འགྱུར་བ་

བཟོག་པའི་དོན་དང་ཡང་ཕ་རོལ་པོ་ཉིད་འབྗེལ་བ་ཡིན་གི། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ་

རང་ལ་དམ་བཅའ་བ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། སུན་

འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བྱ་མ་ཕྲད་སུན་ནི་འབྱིན་བྱྗེད་དམ། །འོན་ཏྗེ་ཕྲད་ནས་འབྱིན་
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ཞྗེས་སྨྲས་ཟིན་ཉྗེས་པ་འདིར་གང་ལ། །ངྗེས་པར་ཕོགས་ཡོད་དྗེ་ལ་འགྱུར་གི་བདག་

ལ་ཕོགས་འདི་ནི། །ཡོད་པ་མིན་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་སིད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་

རང་ལ་ཕོགས་མྗེད་པས་སྐོན་མི་འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་རྣམ་

གཞག་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དབུ་མ་པས་གཞན་གི་ངོར་བྱས་པའི་རྣམ་གཞག་ཙམ་

སྟྗེ། འཇུག་པ་ལས། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་དབང་དངོས་འདོད་ལྟར། །ཀུན་རོབ་

ཀྱང་ནི་བདག་གིས་ཁས་མ་བངས། །འབས་ཕིར་འདི་དག་མྗེད་ཀྱང་ཡོད་དོ་

ཞྗེས། །འཇིག་རྗེན་ངོར་བྱས་བདག་ནི་སྨྲ་བར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་ལ། རོད་ཟོག་

ལས་ཀྱང༌། དགག་བྱ་ཅི་ཡང་མྗེད་པས་ན། །ང་ནི་ཅི་ཡང་མི་འགོག་གོ །དྗེ་ཕིར་

འགོག་པར་བྱྗེད་དོ་ཞྗེས། །སྐུར་པ་དྗེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བཏབ། །ཅྗེས་གཞན་ཕོགས་

བཀག་པ་ཡང་མྗེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེས་སྨྲ་བར་བྱྗེད་དོ། །

སྔོན་གི་དབུ་མ་པ་སོབ་དཔོན་ཟ་བའི་རྗེས་སུ་འབང་བའི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཁ་

ཅིག་ནི། དྗེ་ལྟར་དབུ་མ་པ་ལ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཕོགས་དང་དྗེ་དག་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་

མྗེད་པར་འདོད་པའི་ལུགས་རྣམས་ལྗེགས་པར་སུན་ཕྱུང་ནས། རང་གི་ལུགས་ནི། 

རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གཞལ་བྱ་དང་ཚད་མའི་

རྣམ་གཞག་ཁས་ལྗེན་པའི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མ་མངོན་རྗེས་གཉིས་ཀ་

བཀག་ནས། ཐ་སད་དུ་མ་དཔྱད་པའི་འཇིག་རྗེན་གྲགས་པའི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་

ཁས་བངས་ནས། དབུ་མ་པ་རང་གིས་ཕི་རོལ་ལ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་བཀོད་པའི་སྒོ་

ནས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གིས་བདྗེན་པར་མྗེད་པའི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་ལྟ་

ན་ཡང་རང་རྒྱུད་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི་མ་དཔྱད་པའི་འཇིག་རྗེན་གྲགས་པའི་ཚད་མའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྒོ་ནས་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེས་འཆད་དོ། །

དེ་དགག་པ།

གཉིས་པ་དྗེ་དགག་པ་ལ་བཞི་ལས། ལུགས་དང་པོ་དགག་པ་ནི། འཇུག་པའི་

འགྲྗེལ་བཤད་ཀྱི་ལུགས་རགས་ཁྱབ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་རགས་རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀས་

ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་དགོས་སོ་ཞྗེས་འདོད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་། ཕི་རོལ་ལ་གྲུབ་པ་

སྔ་རོལ་གིས་མ་ཤྗེས་ན་རགས་སུ་མི་འདོད་པ་མ་ཡིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དྗེས་ཕི་རོལ་

ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་པ་མི་ཁྗེགས་པའི་ཕིར་དང༌། ཕི་རོལ་གི་གཞན་སྗེམས་

མི་ཤྗེས་པས་གཞན་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མི་ཤྗེས་པར་འཇོག་ན། གཞན་གིས་དོན་

དྗེ་ཁས་བངས་པར་ཡང་མི་ཤྗེས་པས་ཕ་རོལ་པོའི་ཁས་བངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགོག་པ་

སོགས་ཀྱང་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ཕ་རོལ་པོས་ཁོ་བོ་འདི་ལྟར་འདོད་དོ་ཞྗེས་པའི་

ཚིག་མངོན་སུམ་དུ་ངྗེས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་སྨྲས་པ་ལྟར་ཁས་ལྗེན་པར་མ་ངྗེས་པའི་ཕིར་

དང་། གཞན་སྗེམས་མི་ཤྗེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་མི་འཐད་དྗེ། ཚང་མང་གི་སྟྗེང་དུ་དུ་ཡོད་ལ་མྗེ་ཡོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ན། 

རོགས་པར་བྱ་བའི་གཞི་ནི་ཚང་མང་ཡིན་ལ། དྗེའི་སྟྗེང་དུ་རོགས་པར་བྱ་བའི་དོན་ནི་

དུ་ཡོད་ལ་མྗེ་ཡོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཙམ་ཡིན་གི། ཚང་མང་གི་དུ་ཡོད་ལ་ཚང་མང་གི་མྗེ་

ཡོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་འཛིན་པ་གཏན་མིན་པས། ཡུལ་དུས་ཕོགས་རྗེ་བའི་ཁྱབ་པ་

བཟུང་བ་ག་ལ་ཡིན། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དྗེ་འད་བའི་ཁྱབ་པ་དྗེ་ངྗེས་པའི་གཞི་ཚང་མང་

དུ་མི་རུང་བས། གཞི་འདིའི་སྟྗེང་དུ་ངྗེས་དགོས་པའི་གཞི་བསྟན་དགོས་སོ། །དཔྗེར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ན་སྒའི་སྟྗེང་དུ་ངྗེས་པར་བྱ་རྒྱུའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མི་རག་པ་དྗེ་སྒ་བུམ་གཉིས་ཀ་ལ་

རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དགོས་ཀྱི། སྒའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་མི་རག་པར་བཞག་ཏུ་མི་རུང་

བ་དང་འདའོ། །རིགས་པ་དྗེས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པའི་རྗེས་དཔག་ལའང་ཚད་མ་མྗེད་

པར་འདོད་པ་མི་རིགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་རོལ་

ཕི་རོལ་གིས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ཡང་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏྗེ། ཁས་བངས་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱྗེད་ན་ཕ་རོལ་པོ་མི་ཁྗེགས་པར་འགྱུར་

ཏྗེ། དྗེའི་ཁས་བངས་པས་ནི་དོན་དྗེ་གྲུབ་ལ། ཚད་མ་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་མྗེད་

པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཏྗེ་ཁས་བངས་ལ་ཁྱད་པར་ཕྗེ་ནས་འདི་འད་བས་འགྲུབ་ལ་འདིས་

མི་འགྲུབ་ཅྗེས་འབྱྗེད་ན་ནི། དྗེ་ལྟར་འབྱྗེད་པའང་ཁས་བངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

འབྱྗེད་ན་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་ལ། ཚད་མ་ཡོད་མྗེད་ཀྱིས་འབྱྗེད་ན་ནི་ཚད་མ་

མྗེད་པར་འདོད་པ་ཉམས་སོ། །

ལུགས་གཉིས་པ་དགག་པ་ནི། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་རང་

བཞིན་མྗེད་པའི་དམ་བཅའ་ཁས་མི་ལྗེན་པ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་དམ་བཅའ་མི་འཇོག་པའི་

དོན་དུ་འདོད་པ་དྗེ། རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤྗེས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་

དྗེ་མི་འགྲུབ་པས་དམ་བཅའ་དྗེ་ཁས་མི་ལྗེན་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏྗེ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་

དཔྱོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྗེས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་དམ་བཅའ་ཁས་མི་

ལྗེན་པར་འདོད་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་མྗེད་པར་དམ་བཅས་པའི་དོན་དྗེ་

རིགས་ཤྗེས་ཀྱིས་མི་འགྲུབ་ན། རང་བཞིན་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པའི་དོན་དྗེ་ཡང་

རིགས་ཤྗེས་ཀྱིས་མི་ཁྗེགས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཏྗེ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་རང་བཞིན་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པའི་དོན་

ཡང་མི་ཁྗེགས་སོ་སམ་ན། དྗེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏྗེ། སྔར་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་

རྣམ་པར་དཔྱད་པ་དྗེ་གཞན་ལུགས་འགྗེགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲས་པའི་ཕིར་དང༌། 

མ་དཔྱད་པའི་ཤྗེས་པས་གཞན་གི་ལུགས་རྣམས་དགག་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང༌། 

གཞན་དུ་ན་རང་ལུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་མི་འདོད་ཅྗེས་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་ཅི་

དགོས་ཏྗེ། གཞན་ལུགས་འགོག་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་མི་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་

གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སུན་འབྱིན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བྱྗེད་ན་ནི། རང་བཞིན་ཡོད་པ་བཀག་

པ་ཉིད་རང་བཞིན་མྗེད་པ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པར་སྔར་རོད་ཟོག་ར་འགྲྗེལ་ནས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་ཕུང་གསུམ་མྗེད་དོ། །དྗེ་ལྟ་མིན་ན་རང་བཞིན་མྗེད་

པ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་གི། རང་བཞིན་ཡོད་པ་བཀག་པ་མིན་ནོ་ཞྗེས་བཟོག་ནས་སྨྲས་

ན་ལན་ཅི་ཡོད། རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་ན་རང་བཞིན་གདོན་མི་ཟ་བར་

རྣམ་པར་བཅད་དགོས་པས་སོ་སམ་ན། དྗེ་ལྟ་ན་རང་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམ་པར་བཅད་

ནའང་གདོན་མི་ཟ་བར་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་དགོས་པ་མཚུངས་པ་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། རང་བཞིན་

མྗེད་པ་སོགས་ཀྱི་དམ་འཆའ་བ་མི་རུང་ངོ་སམ་ན། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ད་དུང་སྨྲོས་

ཤིག །ཅི་སྟྗེ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་གྲུབ་ན་ནི། དོན་དམ་པར་གྲུབ་

དགོས་པའི་ཕིར་ཁས་མི་ལྗེན་ནོ་སམ་ན། དྗེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དྗེ་ཁོ་

ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་ཀྱང་མི་འདོད་ན་ནི། དབུ་མ་པའི་རིགས་པས་རྣམ་པར་

དཔྱོད་པའི་དུས་མི་སིད་པར་འདོད་དགོས་ལ། སྐབས་དྗེ་འཇོག་ན་ནི་དཔྱོད་པ་པོ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དང་དཔྱོད་པའི་རིགས་པ་དང་དཔྱོད་པའི་གཞི་དང་གང་དང་ལྷན་ཅིག་དཔྱོད་པའི་ཕི་

རོལ་སོགས་ཀྱང་ངྗེས་པར་འདོད་དགོས་པས། དྗེའི་སྐབས་སུ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་

དོན་དམ་པར་གྲུབ་ག་ལ་དགོས། ཐལ་བ༌ཙམ་ནི་གཞན་གིས་ཁས་བངས་པའམ་

ཁས་བངས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས། ཚད་མ་མྗེད་ཀྱང་ཐལ་བ་བྱྗེད་དོ་ཞྗེས་སྨྲ་

བ་ཡང་ཡིད་ཚིམ་པར་བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་པས། སྔར་ལུགས་དང་པོར་བཀག་པ་བཞིན་

དུ་དགག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་ཁས་

ལྗེན་མྗེད་ལ་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལྗེན་ཡོད་དོ་ཞྗེས་རྣམ་པར་འཇོག་ནའང་འཐད་པ་མ་ཡིན་

ཏྗེ། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་ནི་དོན་དམ་དུ་མི་རུང་བས་ཐ་སད་དུ་བྱ་

དགོས་པས་དྗེ་ནི་འགལ་བའི་ཕིར་དང༌། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་མྗེད་

པ་དོན་དམ་དུ་མྗེད་པའི་དོན་ཡིན་ན། དོན་དམ་དུ་ཁས་ལྗེན་ཡོད་པར་འདོད་པའི་

དབུ་མ་པ་སུ་ཡང་མྗེད་པས། དྗེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ།།

ལུགས་གསུམ་པ་དགག་པ་ནི། དབུ་མ་པ་ལ་ཐ་སད་དུའང་ཁས་ལྗེན་མྗེད་དོ་

ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རིགས་པའི་དགག་བྱ་ལྗེགས་པར་ངོས་མ་ཟིན་

པས། རང་བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕར་ལ་བཀག་པ་ན། ཚུར་ལ་

བཟོག་པའི་ཚེ་རང་གི་ལུགས་ལའང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཚུངས་པར་འཇུག་པར་མཐོང་

སྟྗེ། རང་གི་ལུགས་བཞག་ན་སྐོན་སོང་ཡྗེ་མ་ཤྗེས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྗེན་འབྗེལ་

ཐམས་ཅད་དབང་ཕྱུག་དང་ཡོད་མྗེད་འད་བར་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ནི་དབུ་

མ་པ་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་ཐ་ཆད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་དགག་པའང་སྔར་མང་

དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དབུ་མ་པ་ལ་ཁས་ལྗེན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པས་ནི་དབུ་མ་ཞྗེས་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གང་དང་ལྡན་ན་དབུ་མ་པར་འཇོག་པ་ཁས་བང་དགོས་པས། དོན་དམ་པར་རྡུལ་

ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཐ་སད་དུ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྗེན་འབྗེལ་གི་དོན་

རོགས་པ་འདོད་དགོས་པས་ཁས་བང་བར་བྱ་བ་ཡོད་ལ། དྗེ་ཡང་དྗེ་གཉིས་ཀྱི་ལྡོག་

ཕོགས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང་ཐ་སད་དུ་མྗེད་པར་འདོད་པའི་སྨྲ་བ་ངན་པ་བཀག་

ནས་བཞག་དགོས་པས། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་རོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་། རང་

གིས་རོགས་པ་ལྟར་གཞན་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའི་དབུ་མ་པའི་ངག་

དམིགས་པའི་ཕིར་དང༌། དྗེ་དག་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་རོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་

དང་མཐུན་པའི་ཀན་ཀ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་པས་ལུགས་འདི་ནི་ཆྗེས་ཡོངས་སུ་དག་

པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟ་ན་མཁས་པ་དབུ་མ་པའི་སྐོན་དང་བལ་བའི་ལུགས་རང་གིས་

འཇོག་མ་ཤྗེས་ནའང་། དྗེ་མྗེད་ཅྗེས་སྐུར་པ་མི་གདབ་པར་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་

འབྱུང་བའི་རིགས་པ་ཁས་བངས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལྟ་ངན་གི་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པ་

ལ་ཁོངས་གཟོ་བའི་བོ་གྲོས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ནི། དབུ་མ་པའི་ལུགས་རྣམ་པར་

བཞག་ནས་འགལ་འདུ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་བྱ་ཡི་བསོན་འདིངས་པ་ལ་རྗེ་བར་

མི་བྱའོ། །

ཚིག་གསལ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ཆྗེས་ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་

རྣམ་པར་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་དང་མི་འགལ་བར་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་པ་དང་། 

རང་གི་ཕོགས་རགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཉྗེ་བ་སྐོན་དང་ལྡན་པ་དྗེ་དག་དང་འགལ་བ་ལ་ཤིན་

ཏུ་བླུན་པས་སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དག་མ་མཐོང་བ། ཁྱོད་ནི་རང་གི་

སྐོན་རྣམས་ནི། །ཞྗེས་སོགས་སྔར་དངས་པ་ལྟར་གསུངས་པའི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་
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དོན་དམ་པ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་ཚད་མ་དང་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་ལམ་ནས་

འོངས་པའི་རྣམ་གཞག་སྐོན་གདགས་སུ་མྗེད་པས་ཆྗེས་དག་ཅིང་འཁོར་འདས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བཞག་པས་ཆོག་པ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་

པར་དབུ་མ་པ་ལ་རང་གི་ལུགས་མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ལ་སྐོན་གདགས་སུ་མྗེད་ན། 

ཚིག་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཐམས་ཅད་ནི་རྫུན་གི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་པ་ལ་ཡང་

སུན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་འབྱིན་པར་མི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་ཐམས་ཅད་ནས་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁས་ལྗེན་མྗེད་པར་སྨྲས་པ་ལ་ཁས་ལྗེན་ཡོད་པའི་དཔྱད་པ་

བྱར་མྗེད་པས། དྗེའི་ཕིར་སྐོན་དགལ་དུ་མྗེད་དྗེ་ཅི་ཡང་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་རོ་

ཞྗེས་ཀྱང་སྨྲ་མི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་རྫུན་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་ལའང་

ཚིག་ཐམས་ཅད་རྫུན་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་སྨྲས་པས་ཚིག་དྗེ་ཉིད་བདྗེན་ཚིག་ཡིན་པའི་

དཔྱད་པ་བྱར་མྗེད་པས། རང་ཚིག་གི་འགལ་བ་བསྟན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང༌། 

འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏྗེ་བདག་འགའ་དངོས་པོར་འགྲུབ་འགྱུར་ན། །སྗེམས་ལྟར་གྲུབ་

དངོས་བརོད་དུ་མྗེད་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་གནས་མ་བུ་པས་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་ཐ་དད་

གང་དུའང་བརོད་དུ་མྗེད་པའི་བདག་རས་ཡོད་ཁས་བངས་པ་ལ་ཡང་། རས་ཡོད་

ཡིན་ན་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་སྨྲ་དགོས་ཀྱི། དྗེ་དག་ཏུ་བརོད་དུ་མྗེད་

པ་མི་འཐད་ཅྗེས་སུན་འབྱིན་པར་མི་ནུས་ཏྗེ། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་དྗེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་

བརོད་དུ་མྗེད་པའི་བདག་རས་སུ་ཡོད་ཅྗེས་སྨྲས་པ་ལ་དྗེ་ཉིད་དང་གཞན་གང་རུང་

དུ་བརོད་དུ་ཡོད་དགོས་སོ། །ཞྗེས་པའི་དཔྱད་པ་བྱར་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེས་ལན་

བཏབ་པས་ཆོག་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་ཅྗེས་སྨྲ་ན་ཕུང་པོ་དང༌དྗེ་ཉིད་
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དང་གཞན་དུ་མྗེད་པ་འགལ་བས་དྗེ་དག་ཏུ་བརོད་དུ་མྗེད་པ་མི་འཐད་པས་དཔྱད་པ་

དྗེ་འཇུག་གོ་ཞྗེས་སྨྲ་ན་ནི། ཅི་ཡང་ཁས་མི་ལྗེན་ན་ཁས་ལྗེན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་པའང་ཞྗེ་

བས་སྨྲ་མི་རུང་བར་ཀུན་ནས་མཚུངས་སོ། །ཁོ་བོ་ལ་ནོར་མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་ན་

ནོར་མྗེད་པའི་ནོར་དྗེ་བྱིན་ཅིག་ཅྗེས་པ་དང༌། ཁོ་བོ་ལ་ཁས་ལྗེན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྨྲས་

པ་ན་ཁས་ལྗེན་མྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་ཁས་ལྗེན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀྱང་མཚུངས་སོ་ཟྗེར་

བ་ནི། ཕོགས་སྔ་མ་མ༌གོ་བར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་ཁས་ལྗེན་མྗེད་པ་

དྗེ་ཉིད་ཁས་ལྗེན་ནོ་ཞྗེས་མི་སྨྲའོ། །འོ་ན་ཅི་ཞིག་སྨྲས་སམ་ན། ཁས་ལྗེན་མྗེད་དོ་

ཞྗེས་ཞྗེ་བས་སྨྲ་བ་དྗེས་ཁས་ལྗེན་མྗེད་པར་ཁས་བང་དགོས་སོ་ཞྗེས་སྟོན་པ་ཡིན་

པས། རང་ཚིག་གི་བསལ་བ་སོང་བར་མི་ནུས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དྗེ་འད་བ་དྗེ་

དབུ་མ་པའི་ལུགས་མིན་ན་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པའི་ལུང་དངས་ནས་

བསྒྲུབ་པ་འགལ་ཞིང་། ཟ་གྲགས་ཀྱི་ལུགས་སུ་ཡང་བཞག་ཏུ་མྗེད་ལ། སངས་རྒྱས་

པ་གཞན་གི་ལུགས་སུའང་མི་རུང་བས་ཆོས་འདི་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དབུ་

མ་པ་དང་དྗེའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཟ་བ་གྲགས་པའི་ལུགས་སུ་སྨྲ་ན་ནི་དྗེ་དག་ལ་རང་

ལུགས་མྗེད་པ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་ཁས་བངས་ལས་གྲོལ་དུ་རྗེ་ནས་རྣམ་གཞག་རྣམས་གཞན་ངོ་ཁོ་

ནར་འཇོག་པར་སྨྲ་བའང་མི་རིགས་ཏྗེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་གཞན་ངོ་

ཙམ་དུ་ཁས་བང་དགོས་སོ། །ཞྗེས་པ་ལ་ཡང་གཟུགས་སོགས་ཡོད་པ་དྗེས་ཁས་མི་

ལྗེན་ཀྱང་གཞན་ངོར་བཞག་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཁས་བང་དགོས་པའི་ཕིར། ཁས་

བངས་ལས་གྲོལ་བ་མྗེད་དོ། །དྗེའི་ཚེ་གང་གི་ངོར་བཞག་པའི་གཞན་དང་འཇོག་པ་
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པོ་རང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཁས་བང་དགོས་པས་གཞན་ངོ་ཙམ་དུ་ཁས་བངས་སོ་

ཞྗེས་སྨྲས་པས་ནི། རང་ལུགས་མྗེད་པ་ལ་མི་ཕན་པར་མ་ཟད་གནོད་པ་ཡང་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏྗེ་རང་ལུགས་མྗེད་པ་དང་གཞན་ངོ་ཙམ་དུ་ཁས་བངས་སོ་ཞྗེས་པའང་ཁོ་

བོས་དྗེ་ལྟར་མ་སྨྲས་ཀྱི། ཁྱྗེད་ཅག་གི་ངོ་ན་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་འཇིག་རྗེན་རྒྱང་

པན་པས་ཀྱང་བསོན་པར་མི་ནུས་པའི་མངོན་སུམ་ལ་བསོན་ན་ནི། ཁྱྗེད་རང་གིས་

གང་སྨྲས་མི་ཚོར་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྱྗེད་ཀྱིས་རིག་པ་དྗེ་ནི་ངོ་

མཚར་རོ། །དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཁས་ལྗེན་མྗེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཚིག་ངྗེས་པ་ཅན་ཅི་ཞིག་བྱ་

དགོས་ཏྗེ། ཇི་འད་ཞིག་སྨྲས་ཀྱང་མཐར་དྗེ་ལ་བསོན་པས་ཆོག་པས་སྐོན་དགལ་དུ་

མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྗེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་གཞན་ངོ་ཙམ་དུ་འཇོག་གི་རང་གི་

ལུགས་ལ་མི་འདོད་དོ་ཞྗེས་སྨྲ་ན་ནི། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་བཀག་ནས་ཐལ་འགྱུར་གི་

གཞུང་འཛུགས་པའི་ཟ་བ་གྲགས་པའི་ལུགས་ལ་དད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟྗེ། རང་རྒྱུད་

རང་ལུགས་ལ་མི་རུང་བ་བཞིན་དུ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་མི་རུང་ལ། ཐལ་འགྱུར་གཞན་

ངོར་རུང་བ་བཞིན་དུ་རང་རྒྱུད་ཀྱང་དགོས་པའི་དབང་གིས་གཞན་ངོར་བྱྗེད་པ་འོང་

བའི་ཕིར་རོ། །གང་ཞིག་སྗེམས་ཙམ་གཞན་ངོར་འདོད་ཀྱི། རང་ལུགས་ལ་མི་འདོད་

པ་དྗེ་ནི་སྗེམས་ཙམ་པར་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བ་བཞིན་དུ། དབུ་མའི་དོན་ཐལ་འགྱུར་

གིས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་ཐལ་འགྱུར་རང་གི་ལུགས་ལ་མི་རུང་ལ། གཞན་ངོ་

ཙམ་དུ་འཇོག་པ་དྗེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བར་མི་རུང་ཞིང་རང་རྒྱུད་པའང་མིན་པས། ཁོ་

བོ་ཅག་ནི་དབུ་མ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

འབས་ཕིར་འདི་དག་མྗེད་ཀྱང་ཡོད་དོ་ཞྗེས། །འཇིག་རྗེན་ངོར་བྱས་བདག་ནི་སྨྲ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བར་བྱྗེད། །ཅྗེས་པའི་དོན་ཡང་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་གཞན་ངོར་བྱྗེད་པའི་ཁུངས་

སུ་མི་རུང་སྟྗེ། ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ནི་རང་

བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པའི་ཤྗེས་ངོར་འཇོག་གི །ཐ་སད་

པའི་ཤྗེས་པ་རང་དགའ་བའི་ངོར་མི་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་

འགྲུབ་ན་རིགས་ཤྗེས་དོན་མྗེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། གཞུང་ཉིད་ལས་

ཀྱང༌། ཡོད་དོ་ཞྗེས། །འཇིག་རྗེན་ངོར་བྱས། ཞྗེས་གསུངས་པས། གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཡོད་པར་འཇོག་པ་འཇིག་རྗེན་པའི་ངོར་འཇོག་པར་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །ཀུན་རོབ་ཁས་མ་བངས་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། སྗེམས་ཙམ་པས་གཞན་

དབང་ཁས་བངས་པ་ལྟར་མ་བངས་ཞྗེས་བའི་དོན་ཡིན་གི། ཀུན་རོབ་དྗེ་རང་ལུགས་

ལ་ཁས་མི་ལྗེན་ཞྗེས་པ་མིན་ཏྗེ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་དབང་དངོས་འདོད་

ལྟར། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞུང་དྗེའི་མཚམས་སྦྱོར་དུ་ཡང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་

འཐད་པའམ་རིགས་པས་གཞན་དབང་སྗེལ་ན་ཁྱྗེད་རང་གི་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ངས་ཀྱང་ཁྱྗེད་ཀྱི་ཀུན་རོབ་སྗེལ་ལོ་ཞྗེས་བརད་པའི་ལན་ཡིན་པས། གཞན་དབང་

རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཀྱི་དངོས་པོར་ཁྱྗེད་འདོད་པ་ལྟར་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་དྗེ་

ལྟར་ངྗེད་མི་འདོད་པས་རིགས་པས་འགོག་ནུས་མི་ནུས་མི་མཚུངས་སོ་ཞྗེས་པའི་

དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འཇིག་རྗེན་གི་ངོར་བྱས་ཞྗེས་པ་ནི་རང་ལུགས་མིན་པའི་

གཞན་ངོ་ལ་ཟྗེར་བ་མ་ཡིན་གི། ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་གནོད་མྗེད་རྣམས་ལ་བྱྗེད་པ་

ཡིན་ཏྗེ། ཀུན་རོབ་པའི་དོན་རྣམས་ཡོད་པར་འཇོག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་དྗེའི་ངོར་བཞག་

དགོས་པའི་ཕིར་དང༌། དབུ་མ་པ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཐ་སད་འཇོག་པའི་ཚད་མ་དྗེ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རྣམས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་མྗེད་ཀྱང་ཞྗེས་པ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མྗེད་

པ་ལ་བྱའོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མྗེད་ཀྱང་དྗེར་ཡོད་དོ་ཞྗེས་བྱ་བ་དང༌། མྗེད་

ཀྱང་ཡོད་དོ་ཞྗེས་ནི་བྱར་མི་རུང་སྟྗེ། འདི་ནི་རང་གི་ཐ་སད་པའི་དོན་རྣམས་ཀྱི་

འཇོག་ཚུལ་ཡིན་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུའང་མྗེད་པའི་ཕིར་

དང༌། འདིའི་འགྲྗེལ་པར་དྗེའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ། འཇིག་རྗེན་ན་ཡོད་པ་དང་མྗེད་པར་འདོད་

པ་ནི་ང་ཡང་དྗེ་ལྟར་འདོད། ཅྗེས་དངས་པས་ན་མྗེད་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་

ན་དོན་དམ་དུ་མྗེད་ཀྱང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དོ་ཞྗེས་མང་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་པས། མྗེད་

ཀྱང་ཡོད་དོ་ཞྗེས་པ་དོན་ཐ་དད་དུ་སོང་བ་ལ་སྐོན་ཅི་ཡང་མྗེད་དོ། །

འོ་ན་རོད་ཟོག་ནས། ཕོགས་དང་དམ་བཅའ་མྗེད་པར་བཤད་པའི་དོན་གང་

ཡིན་པའང་བཤད་དགོས་ལ། མྱུ་གུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་དོ་

ཞྗེས་དམ་འཆའ་ན་ནི། རྗེན་འབྗེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྗེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། 

དཔྗེར་ན་གཟུགས་བརན་བཞིན་ཞྗེས་པའི་དཔྗེ་ཡང་འདོད་དགོས་ལ། དྗེ་ལྟར་ཕོགས་

ཆོས་དང་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། དྗེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་

བསྒྲུབ་བྱ་དང་དྗེ་རོགས་པའི་རྗེས་དཔག་སྦྱོར་བའི་ངག་ལ་བརྗེན་ནས་ཕི་རོལ་ལ་

བསྐྗེད་པར་འདོད་ན། དྗེའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་མིང་ལ་སང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་རང་རྒྱུད་

འགོག་པའི་ངལ་བས་ཅི་བྱ་སམ་ན། དྗེ་ལ་དམ་བཅའ་དང་ཕོགས་མྗེད་པར་བཤད་

པའང་ཁྱྗེད་ཅག་གིས་དངས་པ་ལྟར་ཡང་ཡོད་ལ། ཁས་བངས་བཞག་དགོས་པ་ཡང་

དུ་མ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་པས་དྗེ་ཙམ་ཞིག་དངས་ནས་ཕོགས་མྗེད་པར་བསྒྲུབ་ག་ལ་

ནུས། འོན་ཀྱང་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་དམ་བཅའ་ཡོད་ན་རང་རྒྱུད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་



  810  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པའི་དོགས་པ་སྐྗེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་བདྗེན་པ་ཞིག་སྟྗེ། འདི་ནི་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དཀའ་

གནས་སུ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ལན་ནི་རང་ལུགས་འཇོག་པའི་སྐབས་སུ་འཆད་

པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལ་རོད་ཟོག་ལས་དམ་བཅའ་མྗེད་པར་གསུངས་པ་ནི། དངོས་པོ་

རང་བཞིན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་དབུ་མ་པས་སྨྲས་པ་ལ། དངོས་སྨྲ་བས་དྗེ་ལྟར་དམ་འཆའ་

བའི་ཚིག་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་མི་

འཐད་ལ། རང་བཞིན་མྗེད་ན་རང་བཞིན་ཡོད་པ་འགོག་མི་ནུས་སོ་ཞྗེས་བརད་པ་

ལས་འཕྲོས་པ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་ཡང་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བྱྗེད་འཐད་པར་

སྔར་རོད་ཟོག་ར་འགྲྗེལ་དངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་དམ་བཅའ་ཡོད་མྗེད་ནི་

སྤིར་ཡོད་མྗེད་རོད་པ་མ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་

དམ་བཅས་པའི་ཚིག་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་རོད་པ་ཡིན་པས། དྗེ་འད་བའི་དམ་

བཅས་པའི་ཚིག་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པར་ཁས་བངས་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

རང་བཞིན་མྗེད་པར་དམ་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ངྗེད་ལ་ཡོད་ནའང༌། ངྗེད་དྗེ་

ལྟར་མི་འདོད་པས་སྐོན་དྗེ་ང་ལ་མྗེད་ཅྗེས་པའི་དོན་ཡིན་པས། དམ་བཅའ་མྗེད་པའི་

སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་མི་རུང་སྟྗེ། རང་བཞིན་མྗེད་པ་དང་མྗེད་པ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་

བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏྗེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་

པས་འགའ་ཡང་དམིགས་པ་མྗེད་པར་གསུངས་པ༌ཡང༌། སྔར་ཚིག་གསལ་གི་ལུང་

དངས་པ་ལྟར་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་དམིགས་བྱ་དང་

དམིགས་བྱྗེད་མྗེད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་གི། རྗེན་འབྱུང་གི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་མྗེད་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པར་སྟོན་པ་མིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་ཁོའི་བསམ་པ་ལ། དངོས་པོའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ནས་འགོག་ན་འཐད་ནའང༌། དབུ་མ་པས་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ན། མངོན་སུམ་དང་དྗེས་ཡུལ་འཇལ་བ་

ཡང་དངོས་པོའི་ནང་དུ་འདུས་པས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་དགོས་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་མྗེད་པ་

ཡིན་པས་དྗེས་མི་འགོག་གོ་སམ་དུ་བསམས་པ་ཡིན་ཏྗེ། གཞུང་དྗེ་ནི། རོད་ཟོག་

ལས། རྗེ་ཞིག་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་གིས། །དམིགས་ནས་ཟོག་པར་བྱྗེད་ཡིན་

ན། །གང་གིས་དངོས་རྣམས་དམིགས་འགྱུར་བ། །མངོན་སུམ་དྗེ་ནི་མྗེད་པ་

ཡིན། །ཞྗེས་པ་དྗེའི་ལན་ཡིན་ལ། དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་། གལ་ཏྗེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའོ། །ཞྗེས་

ཟོག་པར་བྱྗེད་ན་ནི་རུང་ན། དྗེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་ནི་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མའང་འདུས་པའི་ཕིར་སྟོང་པ་ཡིན་ལ། 

དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པར་བྱྗེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཡང་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་

ཚད་མས་དམིགས་པ་མྗེད་དོ། །མི་དམིགས་ན་འགོག་པར་ཡང་མི་འཐད་པས། དྗེ་ལ་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པའོ། །ཞྗེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་འཐད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཡོད་དང་མྗེད་དང་ཡོད་མྗེད་

ཅྗེས། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པ་ནི་དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ཡུན་

རིང་པོས་ཀྱང་སུན་འབྱིན་བརོད་མི་ནུས་པར་བསྟན་ལ། ཁྱྗེད་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དུའང་

མི་འདོད་དོ་ཞྗེས་སྨྲ་བས་ན། འདོད་པ་གང་ཡང་མྗེད་པའི་ཁུངས་སུ་ཇི་ལྟར་རུང༌། 

འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། གང་གི་ཕིར་བཏགས་པར་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་གཉིས་སུ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྨྲ་བ་འདི་མི་རིགས་པ་དྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར། གཉིས་ལ་བརྗེན་ནས་སུན་འབྱིན་པ་དང་ལན་

སྨྲ་བས་དབུ་མ་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གགས་མི་རྗེད་དོ། །ཇི་སྐད་དུ། འཕགས་

པ་ལྷས། ཡོད་དང་མྗེད་དང༌། ཞྗེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་དངས་སོ། །

དྗེ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རས་ཡོད་ཁྗེགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་

པ་རྣམས་ལ་དངོས་པོ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང༌། དངོས་

པོ་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་

ཁྗེགས་པར་འདོད་པ་གཉིས་ཀྱིས་སུན་མི་ཕིན་པའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་དངས་པས་ན། རང་

ལུགས་མྗེད་པའི་ཁུངས་སུ་མི་རུང་ལ། ཡོད་མྗེད་ལ་སོགས་པའི་ཕོགས་ཀྱང་གཉིས་

སུ་སྨྲ་བའི་ཕོགས་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས། སྔར་མུ་བཞི་འགོག་པ་དང་

ཡོད་མྗེད་དུ་སྨྲ་བ་སྗེལ་ཚུལ་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་ནོ། །རིགས་པ་དྲུག་

ཅུ་པ་ལས་གསུངས་པ་ནི་ལུང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པར། གང་གི་ཚེ་དྗེ་ལྟར་དངོས་པོ་མྗེད་

པས་བདག་དང་གཞན་གི་ཕོགས་མི་སིད་པ་དྗེའི་ཚེ། དྗེ་ལྟར་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་

མོངས་པ་རྣམས་ངྗེས་པར་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་ཕོགས་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དུ་དངོས་པོ་མྗེད་པ་གསུངས་ལ། དྗེ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ལ་

དངོས་པོར་བཞག་པ་ཡིན་ཏྗེ། དོན་བྱྗེད་པ་ལ་བྱས་ན་དྗེ་མྗེད་པར་མཐོང་བས་ཉོན་

མོངས་འགག་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བས་སོ། །དྗེས་ན་རང་བཞིན་གིས་དངོས་

པོ་ཁས་ལྗེན་པའི་ཕོགས་མྗེད་པ་ལ་ཕོགས་མྗེད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ལུང་དྗེའི་

གོང་དུ་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། གང་དག་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་

བའི་ཆོས་ཉིད་འདི་གཏིང་མ་དཔོགས་ཤིང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་
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ཡོངས་སུ་རོག་པར་བྱྗེད་པ་དྗེ་དག་ལ་དངོས་པོར་ཁས་ལྗེན་ཡོད་ན་ནི། ངྗེས་པ་ཁོ་

ནར། འདོད་ཆགས་ཞྗེ་སང་འབྱུང་བ་ཡི། །ལྟ་བ་མི་བཟད་མ་རུངས་འཛིན། །དྗེ་ལས་

བྱུང་བའི་རོད་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་དངོས་པོ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་སྒོ་འདོགས་པ་ལ་

དངོས་པོར་ཁས་ལྗེན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་ལུང་དྗེ་དག་གིས་དབུ་མ་པ་

ལ་རང་ལུགས་མྗེད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པས། རོད་ཟོག་དང་བཞི་བརྒྱ་པ་དངས་

ནས་ཕོགས་གཞན་ཁས་བངས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་ཚིག་གསལ་ལས་

གསུངས་པའི་དོན་ནི་དྗེ་ལྟར་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །

དགག་བྱ་ཅི་ཡང་མྗེད་པས་ན། །ང་ནི་ཅི་ཡང་མི་འགོག་གོ །ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་

དགག་བྱ་ལ་གཉིས་ལས། རང་བཞིན་ཡོད་པར་སྒོ་འདོགས་པའི་ཡུལ་གི་དགག་བྱ་

ལ་བྱས་ན། དྗེ་མྗེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མི་འགོག་པར་གསུངས་པ་མི་རིགས་

པས། ཡུལ་ཅན་གི་དགག་བྱ་སྒོ་འདོགས་ལ་བྱའོ། །དྗེའི་འགྲྗེལ་པར། འགོག་བྱྗེད་

ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པས་དྗེ་གཉིས་མྗེད་པ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་

གྲུབ་པའི་དགག་བྱ་དང་འགོག་བྱྗེད་མྗེད་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་ཡོད་པར་བཟུང་ནས་འདིས་

འདི་བཀག་གོ །ཞྗེས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྐུར་པ་བཏབ་བོ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། དྗེ་

གཉིས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མི་བཞྗེད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། རོད་ཟོག་ལས། སྤྲུལ་པ་ཡིས་ནི་སྤྲུལ་པ་

དང༌། །སྒྱུ་མ་ཡི་ནི་སྐྗེས་བུ་ཡིས། །སྒྱུ་མས་སྒྱུ་མ་འགོག་བྱྗེད་ལྟར། །འགོག་པ་འདི་

ཡང་དྗེ་བཞིན་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། གལ་ཏྗེ་འཛིན་དྗེ་རང་བཞིན་ཡོད། །བརྗེན་ནས་

འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །འཛིན་པ་གང་ཞིག་བརྗེན་ནས་འབྱུང༌། །དྗེ་ཉིད་སྟོང་ཉིད་མ་

ཡིན་ནམ། །གལ་ཏྗེ་འཛིན་པ་རང་བཞིན་ཡོད། །འཛིན་པ་དྗེ་ལ་སུ་ཡིས་བཟོག །ལྷག་
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མ་རྣམས་ལའང་ཚུལ་དྗེ་ཡིན། །དྗེ་ཕིར་ཀན་ཀ་དྗེ་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་

འཛིན་པ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་རང་གི་རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་མི་རུང་བ་

དང༌། འཛིན་པ་དྗེ་སུས་ཀྱང་བཟོག་ཏུ་མི་རུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་

གསལ་ལས། རང་ལ་དམ་བཅའ་བ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའང་རང་

ལུགས་མྗེད་པའི་ཁུངས་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་དམ་བཅའ་མྗེད་པའི་དོན་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

འཇུག་པ་ལས་ཕོགས་མྗེད་པར་གསུངས་པ་ནི། རང་ལུགས་ལ་སུན་དབྱུང་བྱ་

དང་འབྱིན་བྱྗེད་གཉིས་ཀ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པས་ཁྱྗེད་རྒྱུ་འབས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་ཕྲད་ནས་སམ། མ་ཕྲད་པར་རྒྱུས་འབས་བུ་

བསྐྗེད་ཅྗེས་རིགས་པའི་བརག་པ་བྱས་ནས། བཀག་པའི་སུན་འབྱིན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་

མི་འཇུག་སྟྗེ། རིགས་པས་བརག་བཟོད་དུ་འདོད་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེས་པའི་

དོན་ཡིན་གི། རང་ལུགས་མྗེད་པ་ནི་གཏན་མ་ཡིན་ཏྗེ། ལུང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། ཁོ་

བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་མཚུངས་པར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། གང་གི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་

གི་ཕོགས་ལ་ནི་སུན་འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བར་བྱ་བ་ཕྲད་ནས་ཀྱང་སུན་འབྱིན་

པར་མི་བྱྗེད་པ་ཉིད་ལ། སུན་འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བར་བྱ་བ་མ་ཕྲད་པར་ཡང་སུན་

འབྱིན་པར་མི་བྱྗེད་དྗེ། སུན་དབྱུང་བ་དང་སུན་འབྱིན་པ་གཉིས་ཀ་རང་བཞིན་གིས་

མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་ཕྲད་པ་དང་མ་ཕྲད་པའི་བསམ་པ་མི་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་

དངོས་སྨྲ་བས་བཀོད་པའི་རིགས་པའི་བརག་པ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རང་

བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་བཀོད་ཀྱི། ཁས་ལྗེན་མྗེད་པ་མ་བཀོད་པའི་ཕིར་དང༌། དྗེའི་
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ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་ཡུམ་གི་མདོ་དངས་པ་ལས། ཤཱ་རིའི་བུས། རབ་འབྱོར་ལ་སྐྗེས་པ་དང་

མ་སྐྗེས་པའི་ཆོས་གང་གིས་མ་སྐྗེས་པའི་ཆོས་ཐོབ་པ་འཐོབ་ཅྗེས་དཔྱད་ནས་དིས་

པ་ན། དྗེ་གཉིས་ཀས་འཐོབ་པ་བཀག་པ་ན། ཤཱ་རིའི་བུས། འོ་ན་ཐོབ་པ་དང་རོགས་

པ་མྗེད་དམ་ཞྗེས་དིས་པ་ན། སྔར་དངས་པ་ལྟར་དྗེ་གཉིས་ཡོད་མོད་ཀྱི་གཉིས་ཀྱི་

ཚུལ་གིས་ནི་མིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་མྗེད་དོ་ཞྗེས་

གསུངས་པ་དཔྗེར་མཛད་ནས། དྗེ་ལྟར་ཁས་བང་བར་གསུངས་ཏྗེ། འཇུག་འགྲྗེལ་

ལས། འདིས་ཇི་ལྟར་གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་སྐྗེས་པའམ་མ་སྐྗེས་པའི་

ཆོས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་བཀག་ཅིང༌། གཉིས་ཀྱང་དངོས་པོ་མྗེད་པ་ལ་མི་

རིགས་པའི་ཕིར། མ་བརགས་པར་འཇིག་རྗེན་གི་ཐ་སད་དུ་ཐོབ་པར་ཁས་བངས་པ་

དྗེ་བཞིན་དུ། སུན་དབྱུང་བར་བྱ་བ་དང་སུན་འབྱིན་པ་དག་ཀྱང་ཕྲད་པའམ་མ་ཕྲད་

པར་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཐ་སད་དུ་སུན་འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བ་སུན་འབྱིན་

པར་བྱྗེད་དོ་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀྱི་རིགས་པའི་བརག་པ་བྱས་ན་

དྗེ་གཉིས་གང་ལ་ཡང་སུན་འབྱིན་པ་མྗེད་ཀྱང་། དྗེས་སུན་འབྱིན་པ་ཡོད་པ་མི་

ཁྗེགས་པས་ཐ་སད་དུ་གཞན་ཕོགས་སུན་འབྱིན་པ་ཁས་བང་དགོས་པར་གསལ་

བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དྗེར་མ་ཟད་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པའང་བཞྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྔར་

དངས་པའི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་གཞན་ཡང༌། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡོད་

ཁྱད་པར་རྣམས། །གཟུགས་བརན་ལ་ཡང་གཟས་བཟུང་ལ་སོགས་རྣམས་ཚེ་མཐོང་

འགྱུར་ལ། །ཉི་མ་དང་ནི་གཟུགས་བརན་རྣམ་པར་ཕྲད་དང་མ་ཕྲད་པར། །མི་རིགས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མོད་ཀྱི་བརྗེན་ནས་ཐ་སད་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང༌། །མི་བདྗེན་བཞིན་དུའང་རང་

གི་བྱད་བཞིན་མཛེས་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕིར། །དྗེ་ནི་ཡོད་པ་ཇི་ལྟར་དྗེ་བཞིན་འདིར་

ཡང་ཤྗེས་རབ་གདོང༌། །སྦྱང་བར་བྱ་ལ་ནུས་པ་མཐོང་བར་གྱུར་པའི་གཏན་ཚིགས་

ནི། །འཐད་པ་དང་བལ་ལས་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཇི་ལྟར་

གཟུགས་བརན་ཞྗེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། ཉི་མའི་དཀྱིལ་

འཁོར་དང་ཕྲད་པའམ་མ་ཕྲད་པར་སྐྗེ་ཞྗེས་བྱ་བའི་རོག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་

སིད་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་རྐྗེན་གཟུགས་ཉྗེ་བ་ལས་གཟུགས་བརན་དུ་དམིགས་པ་ན་

རོགས་པར་འདོད་པའི་དོན་ངྗེས་པར་བྱྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་

སུན་འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བྱ་སུན་འབྱིན་པ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ཞིང་འཐད་

པ་དང་བལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་སུ་

ཐལ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་བས། རང་གི་ཚིག་ལའང་ཐལ་བ་མཚུངས་པར་མི་རིགས་

སོ་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་རང་ལ་ཕར་བཀག་པའི་རིགས་པའི་མགོ་བསྒྗེ་མི་

འཇུག་པའི་ལན་དྗེ་ལྟར་གསུངས་ཀྱི། རང་ལུགས་མྗེད་དོ་ཞྗེས་མ་གསུངས་

སོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་རྒྱུས་ཕྲད་ནས་

སམ། མ་ཕྲད་པར་འབས་བུ་བསྐྗེད་ཅྗེས་བརག་པ་བྱས་ནས་བཀག་པའི་སྐོན་རང་ལ་

མི་འཇུག་པ་ཡང་རང་བཞིན་མྗེད་པར་འདོད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་སོང་བ་ཡིན་

གི། རང་ལུགས་མྗེད་ཅྗེས་བྱས་ནས་སོང་བ་མིན་ཏྗེ། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། ཁྱོད་ཀྱིས་

ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། གང་ཕིར་འདི་དག་གཉིས་ཅར་ཡང་ནི་སྒྱུ་མ་དང་འད་དྗེ་ཡི་

ཕིར། །བདག་ལ་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་འཇིག་རྗེན་པ་ཡི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཡོད། །གང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གི་ལྟར་ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྐྗེད་པར་བྱ་བ་ཉིད་དང་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་ཉིད་ཡིན་

པ་དྗེ་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་འགྱུར་གི། གང་གི་ལྟར་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ལོག་པར་

ཀུན་བརགས་པས་བསྐྗེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྒྱུ་མ་ལྟར་མ་སྐྗེས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་

རང་བཞིན་མྗེད་ཀྱང་། རབ་རིབ་ཅན་གིས་དམིགས་པའི་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་

རྣམ་པར་རོག་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དྗེ་ལ་ནི་བསམ་དུ་མྗེད་པ་ཉིད་དྗེ། དྗེའི་ཕིར་

བདག་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐོན་གི་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། འཇིག་རྗེན་པའི་

དངོས་པོ་མ་བརགས་པར་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་

བོ། །ཞྗེས་གཞན་ལ་སྐོན་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རང་མཚན་ཁས་བངས་པ་བཀོད་

ཅིང་། རང་ལ་སྐོན་དྗེ་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འདོད་པ་གསུངས་པས། 

དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་དབུ་མའི་ལུགས་སྐོན་དང་བལ་བ་འཇོག་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །

སྤིར་ངྗེས་དོན་གི་གསུང་རབ་དང་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ནས་འདི་ནི་

འདི་ལྟར་ཡིན་ལ་འདི་ནི་འདི་ལྟར་མིན་ནོ་འདི་དང་འདི་མྗེད་དོ་འདི་དང་འདི་ཡོད་དོ་

ཞྗེས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་པས། དྗེ་དག་རོམ་པ་པོ་དྗེ་དག་གི་བཞྗེད་པ་ཡིན་

པ་ལ་དམིགས་བསལ་ཅན་གི་ལུང་དངས་ནས་བསྒྲུབ་ག་ལ་དགོས། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་

འདི་ལྟར་འདོད་དོ་ཁས་ལྗེན་ནོ་ཞྗེས་མ་གསུངས་པའི་གཞུང་དྗེ་དག་གི་སྐབས་སུ་དྗེ་

དག་གི་དོན་རྣམ་པར་འཆད་པ་ན་འདི་ནི་རོམ་པ་པོ་དྗེའི་ལུགས་སམ་དྗེའི་བཞྗེད་

པའོ། །འདི་ནི་དྗེ་ལྟར་མིན་ནོ་ཞྗེས་རྣམ་པར་དབྱྗེ་མི་ནུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏྗེ་འདོད་ཅྗེས་པ་དང་ཁས་བངས་ཞྗེས་པ་དང་དམ་བཅའ་བ་ཞྗེས་པའི་ཚིག་

ཁྱད་པར་བ་དགོས་ནའང་མང་དུ་གསུངས་ཏྗེ། རོད་ཟོག་ལས། ཐ་སད་ཁས་ནི་མ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བངས་པར། །ངྗེད་ཅག་འཆད་པར་མི་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་དང༌། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་

ཀྱང༌། དངོས་པོ་བྱུང་བ་ཞིག་པ་ལ། །ཇི་ལྟར་འགོག་པར་བཏགས་པ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་

དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང༌། །སྒྱུ་མ་བྱས་ལྟའི་འགོག་པ་བཞྗེད། །ཅྗེས་དང༌། གང་དག་

བརྗེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། །ཆུ་ཡི་ཟ་བ་ལྟ་བུར་ནི། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ལོག་མིན་

པར། །འདོད་པ་དྗེ་དག་ལྟས་མི་འཕྲོག །ཅྗེས་དང༌། འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པར་

བསྟོད་པ་ལས་ཀྱང༌། གང་དག་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས། །དྗེ་མྗེད་པར་ནི་ཡོད་མིན་

པས། །གཟུགས་བརན་ཉིད་དང་མཚུངས་པ་རུ། །གསལ་བར་ཅི་ཡི་ཕིར་མི་

འདོད། །ཅྗེས་དང་། ཚོར་བྱ་མྗེད་པར་དྗེ་མྗེད་པས། །ཚོར་བ་ཉིད་ནི་བདག་མྗེད་

པ། །ཚོར་བ་དྗེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས། །ཡོད་པ་མིན་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་བཞྗེད། །ཅྗེས་

དང༌། བྱྗེད་པ་པོ་དང་ལས་ཉིད་ཀྱང༌། །ཐ་སད་དུ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན། །ཕན་ཚུན་ལྟོས་

པ་ཅན་ཉིད་དུ། །གྲུབ་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་བཞྗེད་པ་ལགས། །ཞྗེས་དང༌། རྗེ་ཞིག་ཞིག་པའི་

རྒྱུ་ལས་ཀྱང༌། །འབས་བུ་འབྱུང་བར་མི་རིགས་ལ། །མ་ཞིག་ལས་མིན་རྨི་ལམ་

དང༌། །འད་བའི་སྐྗེ་བ་ཁྱོད་ཉིད་བཞྗེད། །ཅྗེས་དང༌། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་གང་འབྱུང་

བ། །དྗེ་ཉིད་ཁྱོད་ནི་སྟོང་པར་བཞྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །འཇུག་འགྲྗེལ་ལས་ཀྱང༌། 

མཁས་པ་དག་གིས་ཕོགས་འདི་ནི་སྐོན་མྗེད་ཅིང་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པའོ་སམ་དུ་

བསམས་ཏྗེ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །ཞྗེས་དང་། དྗེའི་ཕིར་རྗེན་ཅིང་

འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་རྐྗེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ཁས་བངས་པ་ལྟར་བརྗེན་ནས་བཏགས་

པ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཆད་པར་ཐལ་

བར་མི་འགྱུར་ལ། ཕ་རོལ་པོས་ཀྱང་འདི་ཉིད་ཁས་བངས་བར་འོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་
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ངྗེས་པར་ཁས་བང་དགོས་པར་གསུངས་ཤིང་དྗེ་འད་བ་གཞན་ཡང་མང་ངོ་། །ཡང་

འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། དམ་བཅའ་བ་བཞི་པོ་དྗེ་རྗེས་སུ་བརོད་ནས། དྗེ་རིགས་པས་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་བཤད་པ། དྗེ་ཉིད་དྗེ་ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་ལ་

ཞིག །གཉིས་ཀ་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན་རྒྱུ་མྗེད་པར་ནི་ག་ལ་ཡོད། །ཅྗེས་དམ་བཅའ་བཞི་

བཤད་ལ། ཚིག་གསལ་ལས་ཀྱང་དྗེ་དང་འད་བར་གསུངས་པས་ན། མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་དང་ཟ་བ་གྲགས་པའི་ལུགས་ལ་རང་འདོད་དང་ཁས་ལྗེན་དང་དམ་བཅའ་ནི་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

ལུགས་བཞི་པ་དགག་པ་ནི། འདིས་ནི་ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་ཀྱང་

རང་མཚན་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཐ་སད་དུ་འགོག་པར་སྣང་བ་མི་ལྗེགས་པ་ནི་

སྔར་བཤད་ཟིན་ལ། དབུ་མ་པས་ཕི་རོལ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ལ་གཞན་དོན་རྗེས་

དཔག་གིས་བསྒྲུབས་པའི་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་

སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པའི་ལུགས་སུ་འདོད་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་འད་བ་

དྗེ་ལ་ཚིག་གསལ་ནས་དམིགས་ཀྱིས་ཕྗེ་བའི་དགག་པ་མཛད་པའི་ཕིར་དང༌། དྗེ་

འད་དྗེ་འདོད་ན། དྗེ་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་རགས་ཀྱི་ཐ་སད་མི་སྦྱོར་དུ་ཆུག་

ཀྱང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རགས་ཡིན་པ་བཟོག་ཏུ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་དག་ནི་ད་དུང་ཡང་

འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདིར་དྗེ་ཙམ་ལས་མི་སྤོའ།ོ །

རང་གི་ལུགས་བཞག་པ།

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བས་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་

སུན་ཕྱུང་ནས་རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་ཉིད་བརོད་ན་གཉིས་ཀ་རོགས་པར་འགྱུར་
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བས་དྗེ་བརོད་པར་བྱའོ། །

འདི་ལ་ཚིག་གསལ་ལས་མང་དུ་གསུངས་ཀྱང་ཚིག་མངས་པས་འཇིགས་ནས་

འདིར་ནི་གཙོ་བོ་རྣམས་སྟོན་པ་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་གཉིས། རང་རྒྱུད་སུན་དབྱུང་བ་

དངོས་དང༌། དྗེ་རང་ལ་མི་མཚུངས་པའི་ཚུལ་ལོ། །

རང་རྒྱུད་སུན་དབྱུང་བ་དངོས།

དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀྱི་སྐོན་བསྟན་པ་དང༌། 

སྐོན་དྗེས་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །

གཞི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀི་སྐོན་བསྟན་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དྗེ་དགག་པའོ། །

འདོད་པ་བརོད་པ།

དང་པོ་ནི། སྐབས་འདི་རྣམས་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་

ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་བར་སྣང་བས་ཚིག་གསལ་གི་ཚིག་དངས་ཏྗེ་བཤད་

ན། ཇི་སྐད་དུ། ཅི་སྟྗེ་ཇི་ལྟར་སྒ་མི་རག་ཅྗེས་བྱ་བ་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་སྤི་

ཉིད་བཟུང་བ་ཡིན་གི་ཁྱད་པར་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཁྱད་པར་འཛིན་ན་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་

དང་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའི་ཐ་སད་མྗེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་གལ་ཏྗེ་འབྱུང་

བ་ཆྗེན་པོ་བཞི་ལས་གྱུར་པའི་སྒ་འཛིན་ན་ནི་དྗེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མ་གྲུབ་བོ། །འོན་ཏྗེ་

ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་འཛིན་ན་ནི་དྗེ་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་བྱྗེ་བག་པ་སྒ་མི་རག་པར་དམ་འཆའ་བ་ནའང་བྱས་པའི་སྒ་འཛིན་ན་
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དྗེ་གཞན་ལ་མ་གྲུབ་བོ། །འོན་ཏྗེ་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི་དྗེ་རང་ལ་མ་

གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཅི་རིགས་པར་འཇིག་པའང་གལ་ཏྗེ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་

ཡིན་ན་ནི་དྗེ་སངས་རྒྱས་པ་རང་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཏྗེ་རྒྱུ་མྗེད་པ་ཡིན་ན་ནི་

དྗེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་འདིར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་སྤི་

ཙམ་ཞིག་འཛིན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཁྱད་པར་དོར་བའི་ཆོས་ཅན་ཙམ་ཞིག་

འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། ཞྗེས་པའོ། །

འདིའི་དོན་ནི། སངས་རྒྱས་པས་བྱྗེ་བག་པ་ལ་སྒ་མི་རག་ཅྗེས་དམ་འཆའ་བ་ན། 

འབྱུང་འགྱུར་གི་སྒ་ཞྗེས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་བྱྗེ་བག་པ་ལ་མི་འགྲུབ་ལ། ནམ་

མཁའི་ཡོན་ཏན་གི་སྒ་ཞྗེས་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ན་རང་ལ་མི་འགྲུབ་བོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་

བྱྗེ་བག་པས་ཀྱང་གསལ་བྱྗེད་པ་ལ་སྒ་མི་རག་པར་དམ་འཆའ་བ་ན། བྱས་པའི་སྒ་

ཞྗེས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་གསལ་བྱྗེད་པ་ལ་མི་འགྲུབ་ལ། སྔར་ཡོད་རྐྗེན་གིས་

གསལ་བར་བྱྗེད་པའི་སྒ་ཞྗེས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་རང་ལ་མི་འགྲུབ་བོ། །དྗེས་ན་སོ་

སོའི་འདོད་པ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་དུ་མི་རུང་སྟྗེ། ཆོས་ཅན་ནི་རོལ་

བ་གཉིས་ཀས་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་དཔྱོད་པའི་གཞི་ཡིན་པས། གཉིས་ཀའི་མཐུན་སྣང་

དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་དགོས་

པ་དྗེ་བཞིན་དུ། ཆོས་མི་རག་པའང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་སྤི་ཙམ་ཞིག་གཉིས་

ཀས་གྲུབ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་དཔྗེར་གང་བཀོད་པ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་

བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དཔྗེ་དྗེ་བཞིན་དུ་དབུ་མ་པས་མིག་ལ་

སོགས་པ་ནང་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་དམ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕིའི་སྐྗེ་མཆྗེད་རྣམས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བདག་ལས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་གཞན་སྗེ་ལ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། གཞན་ལས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་

རང་སྗེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ལ་བསྒྲུབ་པ་ན། བདྗེན་པའི་མིག་ལ་སོགས་པ་ཞྗེས་ཆོས་

ཅན་དུ་བཟུང་ན་རང་ལ་མི་འགྲུབ་ལ། བརྫུན་པའི་མིག་ལ་སོགས་པ་ཞྗེས་ཆོས་ཅན་

དུ་བཟུང་ན་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མི་འགྲུབ་པས་ཁྱད་པར་དྗེ་འད་བ་དོར་ཏྗེ། མིག་དང་

གཟུགས་ཙམ་ཞིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་སྟྗེ། དབུ་མ་པ་དང་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གཉིས་

ཀྱིས་བདག་ལས་སྐྗེ་བ་ཡོད་མྗེད་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་དཔྱོད་པའི་གཞི་

ཡིན་པས། གཉིས་ཀའི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ་སམ་དུ་བསམ་

པའོ། །མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡང་། ཕི་རོལ་ལ་ཚད་མ་ཇི་འད་བ་ཞིག་གིས་

གྲུབ་པའི་ཚད་མ་དྗེ་འད་བ་ཞིག་གིས་སྔ་རོལ་ལའང་གྲུབ་པའོ། །

དེ་དགག་པ།

གཉིས་པ་དྗེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། དོན་མི་འཐད་པ་དང༌། དཔྗེ་བཀོད་པ་དང་མི་

འད་བའོ། །

དོན་མི་འཐད་པ།

དང་པོ་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། དྗེ་ནི་དྗེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་

འདིར་སྐྗེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་དྗེའི་ཚེ་དྗེ་ཁོ་ནར་དྗེའི་

རྗེན་ཆོས་ཅན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་བདག་གི་དངོས་པོ་རྗེད་པ་ནི་ཉམས་པར་གྱུར་

པར་འདིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པ་ཉིད་དོ། །ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པ་དག་ནི་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་གང་གི་ཚེ་རབ་རིབ་ཅན་གིས་སྐྲ་ཤད་ལ་

སོགས་པ་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་དྗེའི་ཚེ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ནི་ཡོད་པར་གྱུར་པའི་དོན་ཆ་ཙམ་ཡང་དམིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར། གང་གི་ཚེ་རབ་

རིབ་ཅན་མ་ཡིན་པས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པས་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པ་སྒོ་མི་འདོགས་པ་དྗེའི་ཚེ་ནའང་གང་གིས་ན་དྗེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་དོན་ཆ་ཙམ་ཡང་དམིགས་པ་ག་ལ་ཡོད། དྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་སོབ་

དཔོན་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས། གལ་ཏྗེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའི། །དོན་གིས་འགའ་

ཞིག་དམིགས་ན་ནི། །བསྒྲུབ་པའམ་བཟོག་པར་བྱ་ན་དྗེ། །མྗེད་ཕིར་ང་ལ་ཀན་ཀ་

མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །གང་གི་ཕིར་དྗེ་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་དང་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པ་དག་ཐ་དད་པ་དྗེའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། གང་ཞིག་ཆོས་ཅན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་མིག་ཀུན་རོབ་པ་ག་ལ་

ཡོད། དྗེའི་ཕིར་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀྱི་སྐོན་དང་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་སྐོན་ལྡོག་པ་མྗེད་པས་འདི་ལན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་པའོ། །

འདི་ནི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྗེ་མཆྗེད་ནི་བདག་ལས་སྐྗེ་བ་མྗེད་དྗེ། ཡོད་པའི་ཕིར། 

མདུན་ན་གསལ་བའི་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །ཞྗེས་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་མཚོན་ན་རོགས་ས་

བས་དྗེའི་སྟྗེང་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །ལན་གི་གཞུང་དྗེ་དག་གིས་ནི་ཆོས་ཅན་

མཐུན་སྣང་དུ་མི་འགྲུབ་ལུགས་སྟོན་ལ། དྗེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། འདིར་ཕི་རོལ་

གང་དང་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་མི་འགྲུབ་པའི་མི་འགྲུབ་ལུགས་སྟོན་པའི་

ཕི་རོལ་དྗེ་ནི་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པའི་སྐབས་འདིར་ནི་བདག་སྐྗེ་འགོག་པའི་

ཕི་རོལ་ཡིན་མོད་ཀྱང༌། སྤིར་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་ཡོད་

པར་འདོད་པའི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དང་། ཐ་སད་དུ་དྗེ་དག་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འདོད་པའི་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ། །དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པ་ལའང་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཞྗེས་ཟྗེར་མོད་ཀྱང་། འདིར་ནི་ཚིག་

ཚོགས་བསྐྱུང་བའི་ཕིར་དུ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཞྗེས་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་གོ་

བར་བྱ་ལ། རང་བཞིན་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ཞྗེས་པ་ནི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དང་རང་རྒྱུད་པ་

གཉིས་ཀ་ལ་གོ་བར་བྱའོ། །གཟུགས་ཀྱི་སྐྗེ་མཆྗེད་ཆོས་ཅན་དུ་བཞག་པ་དྗེ་འགྲུབ་

ལུགས་ནི་དྗེ་འཛིན་པའི་མིག་གི་ཤྗེས་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་འགྲུབ་དགོས་ལ། 

དྗེ་ཡང་མ་འཁྲུལ་བར་དྗེ་དག་གིས་མ་གྲུབ་ན་དོན་བསྒྲུབ་པའི་མངོན་སུམ་དུ་མི་རུང་

བས་མ་འཁྲུལ་བ་དགོས་སོ། །རོག་མྗེད་མ་འཁྲུལ་བར་འགྲུབ་པ་ནི་དྗེ་དག་གི་ལུགས་

ལ་གང་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་སོང་ས་དྗེའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་དྗེ་སྣང་ཞིང་

སྣང་བ་ལྟར་ཡོད་པ་ལ་ངྗེས་པར་ལྟོས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཕི་རོལ་ལ་ཚད་མ་ཇི་འད་བ་

ཞིག་གིས་ཆོས་ཅན་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་དྗེ་ནི་སྔ་རོལ་ལ་མི་རུང་སྟྗེ། ཆོས་གང་ལའང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཐ་སད་དུའང་མྗེད་པས། དྗེ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་ཚད་

མ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ་སམ་དུ་སོབ་དཔོན་འདིས་དགོངས་ནས་རང་རྒྱུད་འགོག་པ་

ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་ཕ་རོལ་པོ་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པའི་ལྟ་

བ་གསར་དུ་བསྐྗེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རང་རྒྱུད་དགོས་པ་འགོག་པའི་ཚུལ་འཆད་པ་

ཡིན་གི། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་དུ་ཇི་སྗེད་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་རོགས་

པའི་རྗེས་དཔག་སྐྗེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རང་རྒྱུད་དགོས་མི་དགོས་ཀྱི་དཔྱད་པ་ནི་རྗེ་

ཞིག་བཞག་གོ །

དྗེ་གཞུང་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་ན། གང་གི་ཚེ། ཞྗེས་པ་ནས། ཁས་བངས་པ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཉིད་དོ། །ཞྗེས་པའི་དོན་ནི། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེན་ཆོས་ཅན་མིག་གམ་གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་ནི་དྗེ་ཁོ་ནར་ཉམས་པར་གྱུར་པ་སྟྗེ་མ་གྲུབ་པར་ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་

འདིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཅན་ཇི་འད་བ་སམ་ན། མ་རིག་

པས་བསད་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་བདག་གི་དངོས་པོ་རྗེད་པ་སྟྗེ། མིག་གི་ཤྗེས་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །ཁས་བངས་

ལུགས་ནི། དོན་དམ་པར་སྐྗེ་བ་བཀག་པ་དྗེ་ཆོས་ཅན་དྗེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་

བརྗེན་པ་དྗེའི་ཚེ་སྟྗེ། དྗེའི་ཕིར་ཏྗེ་དྗེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་ན་དྗེ་བརྗེན་པ་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། །འོ་ན་དྗེ་ལྟར་ཁས་ལྗེན་མོད་དྗེས་ཅིར་འགྱུར་སམ་ན། དྗེ་ཁོ་ནར་མ་གྲུབ་ཅིང་དྗེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྗེ་དག་ནི་མ་འཁྲུལ་བའི་

ཤྗེས་པས་རྗེད་པའི་དོན་དུ་མི་རུང་བས། ཡུལ་ཅན་བརྫུན་པ་འཛིན་པའི་ཐ་སད་པའི་

ཤྗེས་པས་རྗེད་པ་ཡིན་པས་དྗེ་དག་ཀྱང་མ་རིག་པས་བསད་པའི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་

ནོ། །དྗེས་ན་མ་འཁྲུལ་བས་རྗེད་པའི་དོན་འཁྲུལ་ཤྗེས་ལ་མི་སྣང་ལ། འཁྲུལ་ཤྗེས་ལ་

སྣང་བའི་དོན་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་པས་རྗེད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཕིན་ཅི་ལོག་འཁྲུལ་ཤྗེས་

དང་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་པ་གཉིས་རང་རང་གི་ཡུལ་ཕན་ཚུན་

སངས་པའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་པ་ནི། 

ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དག་ནི་ཐ་དད་པ་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་

དོན་ནོ། །དྗེ་ཉིད་འཆད་པ་ནི། གང་གི་ཚེ། ཞྗེས་པ་ནས། དམིགས་པ་ག་ལ་ཡོད། 

ཅྗེས་པའི་བར་རོ། །དྗེ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཅྗེས་པ་ནི་མིག་ལ་སོགས་པའི་ཤྗེས་པ་ཐ་སད་

པ་མ་རིག་པས་བསད་པ་རྣམས་སོ། །དྗེ་དག་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འཛིན་པ་ཞྗེས་པ་ནི། གཟུགས་སྒ་སོགས་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་མཚན་

ཉིད་མྗེད་བཞིན་དུ་དབང་པོའི་ཤྗེས་པས་ཡོད་པར་བཟུང་བ་སྟྗེ། རོག་མྗེད་ཀྱི་ཤྗེས་

པས་བཟུང་བ་ནི་སྣང་བ་ཙམ་ལ་བྱ་དགོས་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གཟུགས་

སོགས་སྣང་བའོ། །དྗེའི་ཚེ་ནི་ཡོད་པར་གྱུར་པའི་དོན་ཆ་ཙམ་ལ་ཡང་དམིགས་པར་

ག་ལ་འགྱུར། ཞྗེས་པ་ནི་དྗེ་ལྟར་རང་མཚན་མྗེད་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་ཕིར་ན། ཤྗེས་པ་

དྗེ་དག་གིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་པའི་དོན་ཕྲ་མོ་ཡང་འགྲུབ་པར་ག་ལ་

འགྱུར་ཞྗེས་པའི་དོན་ནོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་དོན་མྗེད་བཞིན་དུ་སྣང་

བའི་དཔྗེ་ནི། སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཞྗེས་པའོ། །དྗེ་དག་གིས་ནི་གཟུགས་སྒ་

སོགས་སྣང་བའི་དབང་ཤྗེས་རྣམས་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པས་དོན་རང་གི་མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་

བྱྗེད་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་སོ། །མ་འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་པས་ནི་གཟུགས་སྒ་སོགས་

འགའ་ཡང་མི་འཛིན་ཏོ་ཞྗེས་སྟོན་པ་ནི། གང་གི་ཚེ་རབ་རིབ་ཅན་མ་ཡིན་པས། ཞྗེས་

སོགས་སོ། །དྗེ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་པའོ། །དྗེ་ནི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པ་ལ་ཡོད་ཀྱི་གཞན་ལ་མྗེད་དོ། །

དྗེས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་སྒོ་མི་འདོགས་པ་ནི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་དུ་མི་རུང་

བའི་གཟུགས་སྒ་སོགས་སྒོ་མི་འདོགས་པ་སྟྗེ་ཡོད་པར་མི་འཛིན་པའོ། །དཔྗེར་ན་

རབ་རིབ་དང་བལ་བའི་མིག་ཤྗེས་ཀྱིས་སྐྲ་ཤད་འཛག་པའི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་

ལྟར་རོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི་གཟུགས་སྒ་སོགས་བརྫུན་པའི་དོན་ནོ། །ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པའོ། །དྗེ་འད་བ་དྗེ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་

པ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དྗེས་ཆ་ཙམ་ཡང་མི་འགྲུབ་སྟྗེ། དྗེ་དག་དྗེས་མ་གཟིགས་
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པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེས་པའི་དོན་ནོ། །དོན་དྗེ་དག་ལ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་གི་ཤྗེས་

བྱྗེད་བཀོད་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་ཞྗེས་སོགས་ཏྗེ། འདིས་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་

མ་བཞིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་དོན་འགའ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་

འདིར་ཁུངས་སུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྗེ་ལྟར་ཞྗེས་སོགས་ནི། སྔར་

བཤད་པའི་དོན་སྡུད་པ་ཡིན་ལ། གང་ཞིག་ཆོས་ཅན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་མིག་ཀུན་

རོབ་པ་ག་ལ་ཡོད་ཅྗེས་པ་ནི། ཀུན་རོབ་པའི་མིག་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཅན་མྗེད་

པར་སྟོན་པ་མིན་གི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའམ་མངོན་

སུམ་མ་འཁྲུལ་བས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན་དུ་ཐ་སད་དུའང་མ་གྲུབ་ཅྗེས་པའི་

དོན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནི། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་

པར་སྨྲ་བ་དང་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གཉིས་ལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྗེ་མཆྗེད་ཆོས་ཅན་དུ་བཞག་

པའི་ཚེ་མ་འཁྲུལ་པའི་མངོན་སུམ་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པས། གཉིས་ཀའི་ལུགས་

ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྗེད་པས། རང་རྒྱུད་རགས་

ཀྱིས་ཕི་རོལ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕོགས་སྐོན་མྗེད་བཞག་ཏུ་མྗེད་ཅྗེས་པའི་དོན་

ནོ། །གལ་ཏྗེ་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ཕོགས་ལ་

དྗེ་ལྟར་ཡིན་མོད་ཀྱང༌། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་ཐ་སད་དུ་དྗེ་ལྟར་མི་འདོད་པས། རང་རྒྱུད་ཀྱི་

ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཕོགས་སྐོན་མྗེད་ཡོད་དོ་སམ་ན། ཐ་སད་དུ་དྗེ་

འད་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མི་འཐད་པ་ནི། སྔར་ཡང་བཤད་ཅིང་ད་དུང་ཡང་འཆད་

པས་ལན་དྗེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དཔེ་བཀོད་པ་དང་མི་འདྲ་བ།
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གཉིས་པ་དཔྗེ་བཀོད་པ་དང་མི་འད་བ་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། དཔྗེ་ལ་ཡང་འད་

བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེར་ནི་སྒའི་སྤི་དང་མི་རག་པ་ཉིད་ཀྱི་སྤི་ཁྱད་པར་བརོད་པར་

མི་འདོད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་ན། དྗེ་བཞིན་དུ་མིག་གི་སྤི་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་

སྟོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་མ་བངས་ལ། དོན་

དམ་པར་ཡང་མ་ཡིན་པས་དཔྗེ་ལ་འད་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་པའོ། །འདིའི་

དོན་ནི། འབྱུང་གྱུར་དང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་དང་བྱས་པ་དང་སྔར་ཡོད་རྐྗེན་

གིས་གསལ་བར་བྱྗེད་པ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པའི་སྒ་དང་རྒྱུ་ལ་བལྟོས་མི་བལྟོས་

གང་ཡང་མིན་པའི་མི་རག་པ་སྤི་ཙམ་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། བདྗེན་རྫུན་གང་ཡང་མིན་པའི་

མིག་ལ་སོགས་པ་མྗེད་ཅྗེས་སྟོན་པ་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་རོལ་བ་དྗེ་དག་གིས་མི་འདོད་

པའི་ཕིར་དང་། དྗེ་ལྟ་ན་དཔྗེ་དོན་དྗེ་གཉིས་མི་མཚུངས་པར་སུས་ཀྱང་བསྒྲུབ་པར་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་གང་ཡིན་སམ་ན། འབྱུང་གྱུར་གི་སྒ་ཞྗེས་པའམ་ནམ་མཁའི་

ཡོན་ཏན་གི་སྒ་ཞྗེས་པའི་ཁྱད་པར་གང་རུང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པར་སྒ་ཡོད་

པར་ངྗེས་པ་ནི་རོལ་བ་གཉིས་པོ་དྗེ་དག་གི་ལུགས་ལ་བྱར་ཡོད་ལ། རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་པར་སྨྲ་བ་དང་རང་བཞིན་གིས་མི་སྟོང་པར་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་པས་གྲུབ་པའང་མ་ཡིན། འཁྲུལ་པའི་ཤྗེས་པས་གྲུབ་པའང་མ་ཡིན་

པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་མིག་གམ་གཟུགས་ཀྱི་སྤི་མྗེད་ཅིང༌། འཁྲུལ་པའི་ཤྗེས་པས་

གྲུབ་པ་ནི་ཕི་རོལ་ལ་མ་གྲུབ་ལ། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་པས་རྗེད་པ་ནི་སྔ་རོལ་གི་ཚད་

མས་མི་འགྲུབ་པས་དཔྗེ་དང་འད་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་པའི་དོན་ནོ། །

མ་འཁྲུལ་བ་ནི། སྤིར་ནི་དོན་དམ་བདྗེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་འཇལ་བའི་མཉམ་
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གཞག་ཡིན་མོད་ཀྱང༌། འདིར་ནི་སྣང་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་དང་ཞྗེན་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ལ་

བྱ་དགོས་ལ། ཆོས་ཅན་དང་རགས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་བསྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་དྗེ་འད་བ་

གཏན་མྗེད་པས་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་པས་རྗེད་པའི་དོན་ཆོས་ཅན་དུ་མི་རུང་

བའོ། །འདིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཅྗེས་པ་ནི་རོག་གྗེ་པ་དག་འདོད་པ་ལྟར་དོན་བྱྗེད་པ་

ཁོ་ན་ལ་བྱྗེད་པ་མིན་གི། དངོས་པོའམ་དངོས་མྗེད་གང་ལ་རང་རང་གི་རང་བཞིན་

ཁས་ལྗེན་པའི་རང་བཞིན་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལ་བྱྗེད་པས། རང་བཞིན་ཡོད་པར་སྨྲ་

བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དངོས་མྗེད་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་ཀྱང་དྗེ་འད་བའི་རང་བཞིན་གི་

ཞྗེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ལ་མ་འཁྲུལ་

བའི་ཤྗེས་པ་ཡིན་ན་སྣང་ཡུལ་དང་ཞྗེན་ཡུལ་གང་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཀྱང་དྗེ་ཁོ་ནའི་

དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་འགྲོ་བས། རང་གི་ལུགས་ཀྱི་ཚད་མ་དྗེ་འདས་ཆོས་ཅན་ལ་

སོགས་པ་མ་གྲུབ་པར་འདོད་ཀྱི། རོལ་བ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལ་མིག་དང་གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་འཇལ་བའི་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་མྗེད་པར་འདོད་པ་མིན་ནོ། །ཕི་རོལ་གི་

རྒྱུད་ཀྱིའང་དབང་པོའི་ཤྗེས་པ་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་གནོད་མྗེད་ཀྱིས་དངས་པའི་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཙམ་དུ་ངྗེས་པའི་ངྗེས་ཤྗེས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ནི་རིགས་པའི་

གནོད་པ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། མྱུ་གུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཛིན་

ཚུལ་གསུམ་སྟྗེ། མྱུ་གུ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛིན་པ་

བདྗེན་པར་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང༌། མྱུ་གུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྗེད་ཀྱང་སྒྱུ་མ་

ལྟར་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་བརྫུན་པར་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང༌། བདྗེན་བརྫུན་དྗེ་དག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གང་གིས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པར་སྤིར་ཡོད་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་འཛིན་པའོ། །མྱུ་

གུ་རག་མི་རག་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པའང་ཡོད་མོད་ཀྱི། འདི་

གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་འཛིན་ཚུལ་མྗེད་པར་འཛིན་པ་མྗེད་པས་དྗེ་དག་

འདིར་བཤད་མི་དགོས་སོ། །དྗེ་ལ་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པའི་ལྟ་བ་

རྒྱུད་ལ་མ་སྐྗེས་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི་ཡོད་ཙམ་དུ་འཛིན་པ་དང་བདྗེན་པར་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་གཉིས་ཡོད་ཀྱི། རང་གི་ངོ་བོས་མྗེད་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཡོད་པར་

འཛིན་པ་མི་འབྱུང་ངོ་། །

ཆོས་རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྟ་བ་མ་རྗེད་གོང་གི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རོག་པས་

ཡོད་པར་གང་བཟུང་ཐམས་ཅད་བདྗེན་འཛིན་དུ་བྱྗེད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་

རུང་བ་ནི། སྔར་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་བཤད་པའི་སྐབས་དང་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དང་

ཡོད་མྗེད་བཞི་ཁྱད་ཕྗེ་བའི་སྐབས་སུ་མང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་རང་

བཞིན་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་མ་གོ་བའི་གོང་གི་རོག་པས་ཐ་སད་གང་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་བདྗེན་

འཛིན་ཡིན་ན། འཇིག་རྗེན་པའི་ཐ་སད་རང་དགའ་བ་སྔར་བཤད་པའི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་

བསད་པས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་དོན་ཐ་སད་དུ་དབུ་མ་པས་འདོད་དགོས་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་རིགས་པའི་གནོད་པ་འབབ་པས། དབང་ཕྱུག་དང་ཡོད་མྗེད་ཁྱད་པར་མྗེད་

པར་སོང་ནས་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བས་དབུ་མའི་དོན་རོགས་པའི་གྗེགས་ཆྗེན་པོར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་འད་བའི་སྒོ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ལོག་པར་གོ་བའི་རགས་སུ། 

སྔར་རོག་པས་བྱ་དགོས་པའི་དགྗེ་སྦྱོར་སྤོད་ཕོགས་མང་དུ་བྱྗེད་པ་རྣམས་ཕིས་ལྟ་

བ་རྗེད་པའི་ལུགས་སུ་བྱས་པ་ན། སྔ་མ་ཐམས་ཅད་མཚན་མར་འཛིན་པ་འཁོར་བར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

འཆིང་བྱྗེད་དུ་མཐོང་ནས། དགྗེ་སྦྱོར་དྗེ་དག་ནི་འདི་འད་བའི་ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་བ་མ་

རྗེད་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་པའོ་སམ་པའི་གོ་བ་སྐྗེས་ནས། རོག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

སྐོན་དུ་བལྟ་བའི་ལོག་རོག་གིས་ཆོས་མང་དུ་སོང་བ་རྒྱའི་མཁན་པོ་ལྟར་གྱུར་པ་མང་

དུ་སྣང་ངོ་། །

དྗེ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་མ་རྗེད་གོང་དུ་གང་ཟག་དྗེ་དག་གིས་ཡོད་པ་

ཙམ་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཡོད་པ་གཉིས་སོ་སོར་ཕྗེད་པ་མི་སིད་

དྗེ། ཡོད་པ་གང་ཡིན་ལ་སྔར་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་དངས་པ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་པའི་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་གནད་ཀྱིས་རང་བཞིན་མྗེད་

པ་ལའང་མྗེད་པས་ཁྱབ་པར་བཟུང་ནས། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་

བཞག་ཏུ་མི་རུང་ངོ་ཞྗེས་མང་དུ་རོལ་བ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་མྗེད་རོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་

རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པའི་རྒྱུད་ལ་ནི་ཡོད་པར་འཛིན་ཚུལ་གསུམ་ག་འབྱུང་སྟྗེ། འོན་ཀྱང་ལྟ་

བ་དྗེ་སྐྗེས་ནས་ཇི་སིད་དྗེའི་འདུ་བྱྗེད་མ་ཉམས་པ་དྗེ་སིད་དུ་རིགས་པས་རྣམ་པར་

དཔྱད་ནས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་མ་གྲུབ་བསམས་པའི་ཚེ། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་

ཁས་ལྗེན་པའི་བདྗེན་འཛིན་རྗེ་ཞིག་མི་སྐྗེ་བ་ཡིན་གི། དྗེ་ལ་ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་བདྗེན་

འཛིན་མི་སྐྗེ་བ་མིན་ནོ། །དྗེས་ན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་རོགས་ཀྱི་

ལྟ་བ་སྐྗེས་ནས་མ་ཉམས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མྱུ་གུ་ཡོད་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུར་ཡོད་པར་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་དྗེ་དག་ལ་བདྗེན་པར་ཡོད་པར་

འཛིན་པ་མངོན་གྱུར་བ་སྐྗེ་མི་སིད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །

སོབ་དཔོན་ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གྲུབ་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཐ་སད་དུ་བཞྗེད་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས། རང་རྒྱུད་ཀྱི་

རགས་རང་གི་ལུགས་ལ་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཐ་སད་དུ་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་རང་མཚན་ཡོད་པ་འདི་ཡིན་པས། རང་རྒྱུད་ཀྱི་རགས་རང་ལུགས་ལ་

འཇོག་མི་འཇོག་ནི་དགག་བྱ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་འདི་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་ཁོང་རྣམ་

པའི་ལུགས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་སྣང་བའི་དབང་ཤྗེས་གནོད་མྗེད་

རྣམས་ཀྱང་ཐ་སད་དུ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་ལ། དྗེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་མྱུ་གུ་སོགས་

ལ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་རོག་པའང་ཞྗེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་

པར་དྗེ་དག་འཁྲུལ་པར་བཞྗེད་ན། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་གཉིས་ཀའི་ལུགས་

ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་གང་ཡོད། ཟ་བ་གྲགས་པ་བཞྗེད་པ་ལྟར་རང་

མཚན་སྣང་བ་ལྟར་གི་རང་བཞིན་མྗེད་ཀྱང་དྗེར་སྣང་བའི་དབང་ཤྗེས་རྣམས་ཀྱིས་

དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ལ་བསྒྲུབ་ན་ནི། ཆོས་ཅན་ནམ་གྲུབ་པ་ན་རང་བཞིན་མྗེད་པ་གྲུབ་

ཟིན་པས་རང་རྒྱུད་རགས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱྗེད། འོན་ཏྗེ་ཕ་རོལ་པོ་རང་ལ་གྲུབ་པས་

ཆོག་པ་ཡིན་གི། དབུ་མ་པ་དང་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་མི་དགོས་སོ་སམ་

ན། དྗེ་ནི་རང་ཡང་མི་འདོད་ཅིང་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་བསྒྲུབ་པའི་རགས་

སྦྱོར་ཐམས་ཅད་གཞན་གྲགས་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས་ཐལ་བ་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ༌ལ་སོགས་པ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཐ་སད་དུ་

མྗེད་པར་བཞྗེད་པ་རྣམས་ཀྱང་། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་བདྗེན་པ་འདོད་པ་ལྟར་ཐ་

སད་དུ་ཤྗེས་པའི་རས་སུ་བཞྗེད་པས། དྗེ་དག་སྣང་བའི་དབང་ཤྗེས་རྣམས་དྗེ་དག་

ལ་ལྟོས་ཏྗེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་དོན་འཛིན་པ་ཡིན་པས་སྔོ་ཙམ་ལ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ལྟོས་ནས་འཁྲུལ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

མིག་ལ་སོགས་པ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཆོས་ཅན་དུ་བཞག་པ་དྗེར་ནི་མངོན་

སུམ་གིས་དྗེ་དངོས་སུ་མི་འགྲུབ་ཀྱང༌། དྗེ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་ར་བ་མཐར་གཏུགས་པ་ན་

མངོན་སུམ་ཞིག་ལ་ཐུག་དགོས་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་འདོད་པ་ཡིན་ཏྗེ། རྗེས་

དཔག་ལོང་བ་བརྒྱུད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྗེའི་ར་བའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱང་མངོན་སུམ་

ལ་ཐུག་པར་འདོད་པས་སོ། །དྗེའི་ཚེ་ར་བའི་མངོན་སུམ་དྗེ་ནི་ཡང་ན་གཞན་རིག་མ་

འཁྲུལ་བ་དང་ཡང་ན་རང་རིག་མ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་ལ་འདོད་ལ། དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་དོན་སྣང་ལ། སྣང་བ་ལྟར་ཡུལ་སྟྗེང་དུ་གྲུབ་

དགོས་པ་ལ་དྗེ་དག་གིས་འདོད་པས་ན། དྗེ་དག་དང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་མྗེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་གཉིས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་མངོན་

སུམ་མ་འཁྲུལ་བ་མྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་མངོན་སུམ་ལ་མ་གཏུགས་ཀྱང་ལན་

གདབ་པར་ནུས་ཏྗེ། འདི་ལྟར་རང་བཞིན་ཡོད་པར་སྨྲ་བས་ནི་འདུས་བྱས་འདུས་མ་

བྱས་གང་ལ་ཡང་དྗེ་དག་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་ནི། དྗེ་དག་གི་རང་རང་གི་སོད་

ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཞིག་ཡུལ་སྟྗེང་དུ་ཡོད་པའི་དོན་འགྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་ན། དྗེ་ནི་

རིགས་པས་དགག་པར་ནུས་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་ཚད་མར་མི་རུང་ངོ་། །

སྐོན་དེས་གཏན་ཚིགས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ།

གཉིས་པ་སྐོན་དྗེས་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནི། ཚིག་གསལ་

ལས། གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀྱི་ཉྗེས་པ་བརོད་པའི་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་ནི། 

ཡོད་པའི་ཕིར་ཞྗེས་བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ལ་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་བརོད་པ་ལའང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྦྱར་བར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་འདིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལ་སྔར་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་མི་སྟོང་གི་རོལ་བ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་མཐུན་

སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྗེད་པས། རང་རྒྱུད་རགས་ཀྱི་ཆོས་

ཅན་གཟུགས་ཀྱི་སྐྗེ་མཆྗེད་དང་བདག་ལས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པའི་ཆོས་གཉིས་བསོམས་

པའི་ཕོགས་སམ། བསྒྲུབ་བྱ་མྗེད་པར་བཤད་པའི་རིགས་པ་དྗེས། ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཞྗེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་དྗེ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་

བྱྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྗེད་པས། རགས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཚུལ་རྣམས་སྔར་བཤད་པ་

བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །འདིར་ཚིག་གསལ་ལས། དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏྗེ། 

གང་གི་ཕིར་ཇི་སྐད་བསད་པའི་དོན་འདི་ནི་རོག་གྗེ་པ་འདིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁས་

བངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། ནང་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་རྣམས་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་རྒྱུ་ལ་

སོགས་པ་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །གང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་དྗེ་ནི་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། 

དཔྗེར་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བའོ་ཞྗེས་བྱ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞྗེས་བྱ་བ་གཞན་

གིས་བཀོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་འདི་ལ། འདིར་ཁྱོད་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དུ་འདོད་

པ་གང་ཡིན། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དྗེ་སྐད་གསུངས་པའི་ཕིར་རམ། 

འོན་ཏྗེ་དོན་དམ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏྗེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ན་ནི་རང་ལ་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་དོན་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་དང༌། དོན་དམ་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་

སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་ཉིད་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཉིད་དང་

འགལ་བའི་དོན་ཉིད་དོ། །ཞྗེས་འདིས་སྐོན་འདི་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྗེ་ལྟར་
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འདིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཚུལ་འདིས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་དྗེའི་ཕིར་

དངོས་པོའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་རང་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་འདིའི་དོན་ལ། ཟ་བ་གྲགས་པའི་

རྗེས་སུ་འབང་བར་འདོད་པ་དག་ན་རྗེ། ས་ནི་དོན་དམ་པར་ས་བའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རླུང་བཞིན་ནོ་ཞྗེས་རོག་གྗེ་འབར་བ་སོགས་སུ་བཀོད་པ་

ལ། དོན་དམ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྗེས་འགོད་ན་རང་གིས་མ་གྲུབ་ལ། ཀུན་

རོབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྗེས་འགོད་ན་ཕི་རོལ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ལ་མ་གྲུབ་

བོ། །དྗེས་རགས་མ་གྲུབ་པར་མི་འཇོག་ན། དྗེ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ལ་རགས་

མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་རང་གིས་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ལ། ཁ་ཅིག་

ནི་འབྱུང་བ་ཙམ་ཞིག་འགོད་ན་རིགས་ཤྗེས་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པས་འགོག་པ་ཡིན་ནོ་

ཞྗེས་ཟྗེར་རོ། །འདི་འད་བའི་ཚུལ་གིས་སུན་འབྱིན་པ་ནི་ཚིག་གསལ་གི་དགོངས་པ་

གཏན་མ་ཡིན་ཅིང་སོབ་དཔོན་དྗེ་ཡང་དྗེ་ལྟར་དུ་བཞྗེད་པའང་མ་ཡིན་པས་ལུགས་

གཉིས་ཀ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། གང་གི་ཕིར་ཇི་སྐད་བསད་པའི་དོན་འདི་ནི་འདིས་

རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ནི། སྔར་

བཤད་པའི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་དྗེ་གཏན་ཚིགས་ལའང་སྦྱོར་བར་

གསུངས་པ་དྗེ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་གཞུང་དྗེ་གསུངས་པས་སོ། །དྗེ་ལྟ་ན་

འདིར་འགྱུར་ཏྗེ་ཆོས་ཅན་དང་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་པའི་མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་དྗེ་འཁྲུལ་
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མ་འཁྲུལ་གཉིས་ལས་མི་འདའ་ལ། འཁྲུལ་པས་རྗེད་པའི་དོན་གཏན་ཚིགས་ལ་

སོགས་པར་འཇོག་ན་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ལ་མ་གྲུབ་ལ། མ་འཁྲུལ་བས་རྗེད་པའི་དོན་

དྗེ་དག་ཏུ་འཇོག་ན་རང་གི་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རགས་དང་ཆོས་

ཅན་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་པར་སྔོན་དུ་བཤད་པ་ནི་ཇི་སྐད་བསད་པ་ཞྗེས་པའི་དོན་

ནོ། །དྗེ་འད་བའི་སྒོ་ནས་མ་གྲུབ་པར་འཇོག་པ་དྗེ་ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་

ཁས་བངས་པ་སྟོན་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞྗེས་

པ་ལ་བདྗེན་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརག་པ་མཛད་པ་ལ་ཟྗེར་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་དོན་ནི། དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞྗེས་རགས་སུ་འགོད་དམ། 

དོན་དམ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞྗེས་རགས་སུ་འགོད་ཅྗེས་བརག་པ་བྱྗེད་པ་ནི་ཡྗེ་མ་

ཡིན་ཏྗེ། སྔར་ཕོགས་སྔ་བསངས་པ་ལྟར་ཆོས་ཅན་བདྗེན་བརྫུན་གང་གིས་ཀྱང་ཁྱད་

པར་དུ་མ་བྱས་པར་བཞག་དགོས་ཀྱི། གཞན་དུ་ན་རོལ་ཕི་རོལ་གང་རུང་གཅིག་ལ་

མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྗེ་ལ་སོགས་པའང་

དྗེ་ལྟར་འདོད་པས། རགས་པ་དྗེ་འད་བའི་ལྟག་ཆོད་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་པཎི་ཏ་

འདི་འཁྲུལ་བ་ག་ལ་སིད། དྗེས་ན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞྗེས་

པའི་རགས་ཀྱི་དོན་དྗེ་བདྗེན་གཉིས་གང་ཡིན་ཞྗེས་འདི་བ་ཡིན་པས། ཀུན་རོབ་པ་

ཡིན་ན་ནི་རང་ཉིད་དྗེ་ལྟར་མི་འདོད་པས་རང་ལ་མ་གྲུབ་ལ། དོན་དམ་པར་ཡིན་ན་

ངྗེད་ཀྱིས་དོན་དམ་དུ་འབས་བུ་ཡོད་པ་དང་མྗེད་པ་དང་གཉིས་ཀ་རྒྱུ་ལས་སྐྗེ་བ་

བཀག་པས་ངྗེད་ལ་མི་འགྲུབ་ཅིང༌། བདྗེན་གཉིས་གང་དུའང་མྗེད་པའི་དོན་ནི་མི་

འདོད་པས་དྗེ་གསལ་བར་མཛད་མི་དགོས་སོ། །དྗེ་ལ་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞྗེས་
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བཀོད་པ་ན་རགས་སུ་བཀོད་པའི་འབྱུང་བ་དྗེ་བདྗེན་གཉིས་གང་ཡིན་ཞྗེས་འདི་ན་སྔ་

མ་དང་འད་བ་ཡིན་གི། བདྗེན་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་བ་གང་རགས་སུ་འགོད་ཅྗེས་སྨྲ་ན་

ཕོགས་སྔ་གཏན་མ༌གོ་བའོ། །དྗེ་ལྟར་བདྗེན་གཉིས་གང་ཡིན་དིས་ནས་དོན་དམ་

ཡིན་ན་རང་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཀྱང༌། ཀུན་རོབ་པ་ཡིན་ན་གཞན་ལ་མ་གྲུབ་ཅྗེས་ཇི་

ལྟར་བརོད་དུ་རུང་སྟྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཆོས་ཅན་དུ་བཞག་པའི་ནང་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་

ཀྱང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཕིར་རོལ་དྗེ་དག་གིས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ཇི་སྐད་བསད་པ་དྗེ་ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་ཀྱིས་རགས་ལ་བདྗེན་གཉིས་ཀྱི་

བརག་པ་བྱས་པ་དྗེས་ཁས་བངས་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། བཤད་པར་བྱ་སྟྗེ། 

འདིར་སོབ་དཔོན་གིས་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་པས་རྗེད་པ་དྗེ་དོན་དམ་པ་དང༌། འཁྲུལ་

བའི་ཤྗེས་པས་རྗེད་པ་དྗེ་ཀུན་རོབ་པ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་བདྗེན་གཉིས་གང་

ཡིན་ཞྗེས་པ་དྗེ། དྗེ་གཉིས་གང་གིས་རྗེད་པ་ཡིན་ཞྗེས་པ་དང་གནད་གཅིག་ཏུ་འགྲོ་

དགོས་པ་ལ་བསམས་པ་སྟྗེ། འདི་ལྟར་རགས་སུ་བཀོད་པའི་དོན་དྗེ་ཀུན་རོབ་པ་དང་

དོན་དམ་པ་གང་ཡང་མ་ཡིན་ན་རགས་དྗེ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་དགོས་པ་དང༌། རགས་

སུ་བཀོད་པའི་དོན་དྗེ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་པ་གཉིས་གང་རུང་གིས་

རྗེད་པའི་དོན་མིན་ན་རགས་སུ་བཀོད་པའི་དོན་དྗེ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་རྒྱུ་མཚན་

མཚུངས་པ་ལ། འདིས་རང་གིས་ཁས་བངས་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་གི་དངོས་སུ་

ཁས་བངས་པ་མིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་དངོས་པོའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་

རྣམས། ཞྗེས་དངོས་པོའི་ཆོས་དམིགས་ཀྱིས་བཀར་ནས་གསུང་ངོ་། །སོབ་དཔོན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་ནི་རང་གིས་བཀོད་པའི་རགས་དྗེ་དག་ཁ་ཅིག་ནི་མངོན་སུམ་མ་

འཁྲུལ་བས་དངོས་སུ་དང༌། ཁ་ཅིག་ནི་མཐར་གཏུགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་མངོན་སུམ་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་བཞྗེད་མོད་ཀྱང༌། སོབ་དཔོན་འདིས་དྗེ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཡང་

སྔར་དངས་པ་ལྟར་དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་ཕོགས་གཞན་ཁས་བངས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར། 

ཞྗེས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཁས་བང་བར་མི་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་

དུ། གལ་ཏྗེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའི། །ཞྗེས་སོགས་དངས་ནས་རང་མཚན་འཇལ་

བའི་ཚད་མ་མྗེད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱིས། སོབ་དཔོན་ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད་ཀྱི་

ཕོགས་འཛིན་པ་ལ་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་ལ་མི་མཚུངས་པའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་རང་ལ་མི་མཚུངས་པའི་ཚུལ་ནི། གལ་ཏྗེ་གཞན་གི་རྗེས་དཔག་ལ་

ཆོས་ཅན་དང་རགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་བརོད་པ་རྣམས་རང་གི་རྗེས་

དཔག་ལའང་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། དྗེས་ན་གཞན་ལ་བརལ་བར་མི་བྱའོ་

སམ་ན། གཞན་ལ་སྐོན་དྗེ་དག་འོང་བ་ནི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཁས་བངས་པས་

འབྱུང་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཁས་མི་ལྗེན་པས་སྐོན་དྗེ་དག་མྗེད་

པར་གསུངས་ཏྗེ། འདིར་རྗེས་དཔག་རྣམས་ནི་སྦྱོར་བ་ལ་བྱའོ། །རང་རྒྱུད་ཁས་ལྗེན་

ན་རང་མཚན་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་ཚད་མ་རོལ་བ་གཉིས་ཀའི་མཐུན་སྣང་དུ་ཁས་

བངས་ནས་དྗེས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པས་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་

དགོས་ལ། དྗེ་ལྟར་ན་ཚད་མ་དྗེ་མྗེད་པས་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་རོ། །རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལྗེན་ན་ཕ་རོལ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རང་ལ་ཚད་མ་དྗེ་འད་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བས་གྲུབ་པས་ཆོག་གི །རང་ལ་ཚད་མ་དྗེས་གྲུབ་མི་དགོས་སོ། །དྗེས་ན་གཞུང་ནས་

འབྱུང་བའི་རྗེས་དཔག་རྣམས་ཀྱང་གཞན་གི་དམ་བཅའ་བ་འགོག་པ་ཙམ་གི་དགོས་

པ་ཅན་གཞན་ལ་གྲགས་པའི་རྗེས་དཔག་ཡིན་གི་རང་རྒྱུད་མིན་ནོ། །འདི་ནི་དཔྗེར་

ན། ར་ཤྗེའི་རབ་བྱྗེད་གསུམ་པ་ལས། ལྟ་དྗེ་རང་གི་བདག་ཉིད་ནི། །དྗེ་ལ་ལྟ་བ་མ་

ཡིན་ཉིད། །གང་ཞིག་བདག་ལ་མི་བལྟ་བ། །དྗེ་གཞན་དག་ལ་ཇི་ལྟར་བལྟ། །ཞྗེས་

རང་ལ་མི་བལྟ་བ་རགས་སུ་བྱས་ནས་མིག་གཞན་ལ་མི་བལྟ་བར་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདི་ནི་རགས་རང་གིས་ཀྱང་འདོད་ལ་དམ་བཅའ་གཞན་ལ་བལྟ་བ་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པ་མྗེད་པའང་དབུ་མ་པས་འདོད་པས། སྦྱོར་བ་འདི་འད་རྣམས་ལ་གཞན་

ལ་གྲགས་པའི་རྗེས་དཔག་ཅྗེས་ཟྗེར་བ་ཡིན་ནོ། ཚིག་གསལ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་

རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་མི་སྦྱོར་ཏྗེ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་དག་ནི་གཞན་གི་དམ་

བཅའ་བ་འགོག་པ་ཙམ་གི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་སྦྱོར་བ་བཀོད་པ་

རྣམས་རང་རྒྱུད་མིན་པ་དང་གཞན་གི་དམ་བཅའ་བ་འགོག་པ་ཙམ་གི་དགོས་པ་

ཅན་དུ་བཞྗེད་པས་སྦྱོར་བ་མི་འགོད་པ་མིན་ནོ། །

སྦྱོར་བ་བཀོད་ནས་དྗེའི་དམ་བཅའ་སྗེལ་ཚུལ་ཡང་། ལུང་དྗེའི་མཇུག་ཉིད་

ནས། འདི་ལྟར་གཞན་ལ་མིག་བལྟའོ་ཞྗེས་བྱ་བར་རོག་པ་དྗེ་ནི་མིག་ལ་རང་གི་

བདག་ཉིད་མི་བལྟ་བའི་ཆོས་ཀྱང་འདོད་ལ། གཞན་བལྟ་བའི་ཆོས་མྗེད་ན་མི་འབྱུང་

བ་ཉིད་དུའང་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིར་གང་དང་གང་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་

བལྟ་བ་མྗེད་པ་དྗེ་དང་དྗེ་ལ་ནི་གཞན་བལྟ་བའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་

བཞིན་ནོ། །མིག་ལའང་རང་གི་བདག་ཉིད་མི་བལྟ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གཞན་ལ་བལྟ་བའང་འདི་ལ་མྗེད་དོ། །དྗེའི་ཕིར་རང་གི་བདག་ཉིད་མི་བལྟ་བ་དང་

འགལ་བ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་བལྟ་བ་རང་ལ་གྲགས་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་

པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་དྗེ་ལ་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པས་སྗེལ་བར་བྱྗེད་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཕི་རོལ་རང་ལ་གྲགས་པ་དང་སྔ་རོལ་དབུ་མ་པ་ལ་

ལྟོས་ཏྗེ་གཞན་ལ་གྲགས་པ་གཉིས་གནད་གཅིག་གོ །

རང་གིས་གཞན་གྲགས་ཀྱི་སྦྱོར་ངག་བཀོད་ནས་ལོག་རོག་བཟོག་ལུགས་འདི་

གལ་ཆྗེ་བས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། དྗེ་ལ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་པ་ནི་ཆོས་ཅན་མིག་དང་དཔྗེ་བུམ་

པ་དང་རགས་རང་ལ་མི་བལྟ་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་

བལྟ་བ་རྣམས་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མི་ལྗེན་ཅིང༌། གཞན་གིས་ཁས་ལྗེན་པ་ཙམ་ཡིན་

པས་རགས་དང་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་ཕ་རོལ་པོ་ཁོ་ན་ལ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་དོན་མིན་

ནོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། དྗེ་དག་རང་ལུགས་ལའང་ཁས་ལྗེན་མོད་ཀྱང་དྗེ་དག་

བསྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་གཞལ་བྱ་འཇལ་བ་ནི་རང་ལུགས་ལ་ཐ་

སད་དུའང་མྗེད་ལ། རང་བཞིན་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལ་དྗེ་དག་འགྲུབ་པ་ནི་ཚད་མ་དྗེ་གྲུབ་

པ་ལ་ངྗེས་པར་ལྟོས་པས་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པའི་འཇལ་བའི་ཚད་མ་མྗེད་པས། གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་གཞན་ལ་

གྲགས་པའམ་གཞན་ལ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་དྗེ་འད་བའི་ཚད་མ་ཐ་སད་དུའང་མྗེད་པས་དྗེས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནི་རང་

བཞིན་སྒོ་འདོགས་པ་ལྟར་རིགས་པས་གནོད་པས་ན། སྒྲུབ་བྱྗེད་དྗེ་དག་ལ་བརྗེན་

ནས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཇི་ལྟར་རྗེད། ཚད་མས་གནོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྗེན་ནས་ལྟ་བ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མ་ནོར་བ༌རྗེད་ན་ནི། གྲུབ་མཐའ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་རྗེད་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ་ཞྗེ་ན། ཕི་རོལ་འདིས་ཆོས་ཅན་མིག་དང་རགས་རང་ལ་མི་བལྟ་བ་དང་

དཔྗེ་བུམ་པ་དང་ཆོས་སྔོན་པོ་སོགས་ལ་མི་བལྟ་བ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་ཡུལ་རྣམས་

ནི་རང་གི་ལུགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པས་དྗེ་དག་ལ་རིགས་པས་

གནོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་ཕི་རོལ་དྗེས་དྗེ་དག་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་དང་ཡོད་

པ་གཉིས་སོ་སོར་མི་ཕྗེད་པས་དྗེ་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་གཞལ་བྱ་འཇལ་

བའི་ཚད་མས་གྲུབ་པར་རློམ་པའི་ཡུལ་ལ་རིགས་པས་གནོད་ཀྱང༌། ཁོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐ་

སད་པའི ་ཤྗེས་པ་གནོད་པ་མྗེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་རིགས་པས་ག་ལ་

འགོག །དྗེས་ན་ཁོའི་ལུགས་དང་རང་གི་ལུགས་གཉིས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་

གཞལ་བྱ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཁས་བངས་མ་བྱུང་བས་རང་

རྒྱུད་ཀྱིས་མི་བསྒྲུབ་པར་ཁོ་རང་གི་ཁས་བངས་ལ་འགལ་བ་སྟོན་པ་ཙམ་བྱྗེད་པ་

ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཚུལ་ནི། སྔར་བཀོད་པའི་གཞན་གྲགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དྗེ་ལ་མཚོན་ན་

ཆོས་ཅན་མིག་དྗེ་ལ་རང་ལ་མི་བལྟ་བའི་རགས་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ལ། སྔོ་སོགས་ལ་

བལྟ་བ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ནི་དྗེ་ལ་ཐ་སད་དུའང་མྗེད་པས་སྔ་མ་དྗེ་ཕི་མ་འགོག་

བྱྗེད་དུ་རུང་གི །མིག་ལ་རགས་དྗེ་དང་དགག་བྱའི་ཆོས་དྗེ་གཉིས་ཡོད་ན་ཡོད་

མཉམ་དང་མྗེད་ན་མྗེད་མཉམ་དུ་སོང་ན་དྗེ་གཉིས་གནོད་བྱྗེད་དང་གནོད་བྱར་ག་ལ་

རུང༌། དྗེས་ན་གཞན་གྲགས་ཀྱི་སྦྱོར་བའི་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་དང་རགས་རྣམས་ཐ་

སད་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི། ཁོས་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་

གོ། །ཆོས་ཅན་མིག་ལ་སོགས་པ་དྗེ་དག་ནི་ཡོད་པར་ཁོ་རང་གིས་ཁས་ལྗེན་པས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དབུ་མ་པས་དྗེ་དག་བསྒྲུབ་ག་ལ་དགོས། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལའང་བསོན་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་

མ་གྲུབ་པས་སྒྲུབས་ཤིག་ཅྗེས་ཟྗེར་ན་ནི། མི་བསོན་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་པས་དྗེ་དག་

དང་བརད་པ་ལ་འབས་བུ་མྗེད་པས་དྗེའི་ཟ་བོ་སུ་ཞིག་གིས་བྱྗེད།

འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། གལ་ཏྗེ་ཕ་རོལ་པོས་རང་ལ་མི་བལྟ་བ་དང་སྔོ་སོགས་ལ་

བལྟ་བ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ་འགལ་བ་སྟོན་ན་

འགལ་བར་ཅིས་ཤྗེས། འགལ་བ་ཡིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་འགྲུབ་

དགོས་པས་གཞན་ལ་གྲགས་པ་ཞྗེས་མི་བྱའོ། །ཁས་བངས་པས་འགལ་བར་འཇོག་

ན་ནི་རང་ལ་མི་བལྟ་བ་དང་གཞན་ལ་བལྟ་བ་གཉིས་ཕ་རོལ་པོས་ནི་མི་འགལ་བར་

འདོད་པས། དྗེའི་ཁས་བངས་ཀྱིས་འགལ་བར་འཇོག་པ་མི་འཐད་ལ། རང་གིས་

འགལ་བར་ཁས་བངས་པས་འཇོག་ན་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏྗེ། ཕི་རོལ་ལ་ཁྱྗེད་ཀྱིས་འདི་

མི་འགལ་བར་འདོད་པ་མི་རིགས་ཏྗེ། ཁོ་བོས་འདི་འགལ་བར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞྗེས་ཇི་ལྟར་སྨྲར་རུང་སམ་ན། སྐོན་དྗེ་ནི་མྗེད་དྗེ། རང་ལ་མི་བལྟ་ན་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འགལ་བ་ནི་ཚད་མས་གྲུབ་པས། ཁས་བངས་

ཙམ་གིས་མི་འཇོག་གོ །འོ་ན་ཚད་མ་དྗེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བསྟན་ནས་འགལ་བ་ངྗེས་པར་

བྱས་པས་ཆོག་མོད། ཁོའི་ཁས་བངས་ལ་བརྗེན་པ་ཅི་དགོས་སམ་ན། དངོས་སྨྲ་བའི་

ངོར་འགལ་བ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་ཚད་མར་འགྲུབ་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་གཞལ་བྱ་

འཇལ་བ་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་མྗེད་ན་རང་གིས་དྗེ་ཁས་བངས་ནས་ཇི་ལྟར་

འགལ་བ་བསྒྲུབ། གཞལ་བྱ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་ཀྱང༌། ཚད་

མར་འཇོག་པ་མི་འགལ་བ་ཁོ་ལ་གྲུབ་ཟིན་ནས་དྗེ་འད་བའི་ཚད་མས་སྒྲུབ་ན་ནི་ཆོས་
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རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པའི་ལྟ་བ༌རྗེད་པ་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་རང་ལ་མི་བལྟ་

བ་ཡིན་ན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ལྟ་བ་ཡོད་པར་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་བསྒྲུབ་ཅི་

དགོས། དྗེས་ན་ཟ་བའི་ཞབས་ཀྱི་ལུགས་རོགས་པར་འདོད་ན་དྗེ་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་

དཔྱོད་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གིས་ཤིག །

འོ་ན་ཁོ་རང་ལ་གྲགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་རང་ལ་མི་བལྟ་བ་ལ་གཞན་ལ་བལྟ་བ་

རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྗེད་པས་ཁྱབ་ལུགས་ཇི་ལྟར་སྟོན་སམ་ན། བུད་དྷ་པཱ་ལི་ཏའི་

འགྲྗེལ་པ་བཞིན་བཤད་པར་བྱའོ། །དཔྗེར་ན་ཆུ་དང་ལྡན་པས་ས་ལ་རླན་དང༌། མྗེ་

དང་ལྡན་པས་ཆུ་ལ་ཚ་བ་དང༌། སྣ་མའི་མྗེ་ཏོག་དང་ལྡན་པས་གོས་ལ་དི་ཞིམ་པ་

དམིགས་པ་ནི། ཆུ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དྗེ་ལ་རླན་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དྗེ་

དམིགས་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་མཐོང་ཞིང༌། ཁྱྗེད་རང་ཡང་འདོད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། 

དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་འགའ་ཞིག་ཡོད་ནའང་རང་

བཞིན་དྗེ་རང་ལ་དམིགས་ནས་དྗེ་ནས་དྗེ་དང་ལྡན་པས་གཞན་ལ་ཡང་དམིགས་

དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ཐོག་མར་རང་ལ་མ་དམིགས་ན་དྗེ་དང་ལྡན་པ་ན་

གཞན་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་སྣ་མའི་མྗེ་ཏོག་ལ་དི་མི་ཞིམ་

པ་མ་དམིགས་ན་དྗེ་དང་ལྡན་པའི་གོས་ལ་ཡང་དི༌ང་བ་མི་དམིགས་པ་བཞིན་

ནོ། །ཞྗེས་ཕི་རོལ་རང་ལ་གྲགས་པའི་འཐད་པས་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ངྗེས་སུ་བཅུག་

ནས། དྗེ་ནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ་ནི། དྗེའི་ཕིར་མིག་ལའང་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་

ཡོད་ན་ཐོག་མར་རང་ལ་བལྟ་བ་དམིགས་ནས། དྗེ་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་

ཚོགས་པ་ན་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་ཡང་དམིགས་པར་འཐད་པ་ཞིག་ན། མིག་ལ་རང་



  844  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལ་བལྟ་བ་མྗེད་པའི་ཕིར། གཞན་ལ་བལྟ་བ་ཡང་མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་

བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང༌། དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་ནི། །ཐོག་མར་བདག་ལ་སྣང་འགྱུར་

ན། །མིག་ཉིད་ལ་ཡང་མིག་གིས་ནི། །ཅི་ཡི་ཕིར་ན་འཛིན་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །

གལ་ཏྗེ་མྗེས་རང་མི་བསྗེག་ཀྱང་གཞན་བསྗེག་པ་བཞིན་དུ། མིག་གིས་རང་ལ་

མི་བལྟ་ཡང་གཞན་ལ་བལྟ་བ་མི་འགལ་ལོ་སམ་དུ་སྗེམས་ན། སྤིར་མྗེས་བུད་ཤིང་

བསྗེག་པ་དང་མིག་གིས་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་ཙམ་འགོག་པ་མ་ཡིན་གི། མིག་ལ་

གཞན་ལ་ལྟ་བ་ངོ་བོས་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟ་ཡིན་དང་། མྗེས་བུད་ཤིང་

བསྗེག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་དཔྗེར་བྱྗེད་དགོས་པས་དྗེའི་ཚེ་དཔྗེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་

བཞིན་དུ་མི་འཐད་དྗེ། འདི་ལྟར་མྗེ་དང་བུད་ཤིང་གཉིས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་

རང་བཞིན་ཡོད་ན་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བས་དྗེ་

གཉིས་གང་ཡིན། གཅིག་ཡིན་ན་ནི། མྗེས་རང་ཉིད་བསྗེག་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་

ཡང་མྗེ་སྗེག་བྱྗེད་དང་བུད་ཤིང་བསྗེག་བྱར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། འགྱུར་ན་ནི་ཁོ་བོས་

ཀྱང་མྗེ་ནི་བསྗེག་བྱའོ། །བུད་ཤིང་ནི་སྗེག་བྱྗེད་དོ་ཞྗེས་སྨྲས་ན་ལན་ཅི་ཞིག་ཡོད། 

གལ་ཏྗེ་རང་བཞིན་སོ་སོ་བ་ཡིན་ན་ནི། བུད་ཤིང་མྗེད་པར་ཡང་མྗེ་དམིགས་པར་

འགྱུར་ཏྗེ། ར་མྗེད་པར་བ་ལང་དམིགས་པ་བཞིན་ནོ། །བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང༌། མྗེས་

ནི་ཚ་བ་ཉིད་བསྗེག་སྟྗེ། །ཚ་བ་མ་ཡིན་ཇི་ལྟར་བསྗེག །དྗེས་ན་བུད་ཤིང་ཞྗེས་བྱ་

མྗེད། །དྗེ་མ་གཏོགས་པར་མྗེ་ཡང་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེ་ལྟར་བསྗེག་

པ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཁས་ལྗེན་ན་ནི་རང་མི་བསྗེག་ན་གཞན་
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ཡང་མི་བསྗེག་པར་འགྱུར་བ་ལྟར། མིག་ལ་བལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཁས་ལྗེན་ནའང་

རང་ལ་མི་བལྟ་ན་གཞན་ལ་ཡང་མི་བལྟ་བར་འདོད་དགོས་པས་སྐོན་སྔ་མ་མི་

གཡོའ།ོ །

དྗེ་ལྟར་རང་བཞིན་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་བྱྗེད་བསྟན་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ན། 

རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདོར་བར་

འགྱུར་ལ། དྗེ་ནས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་བྱ་བྱྗེད་འཐད་པ་ཡང་རོགས་པར་ནུས་པས། 

རང་བཞིན་མྗེད་པ་དང་མྗེད་པ་སོ་སོར་ཕྗེད་པར་འགྱུར་ལ། དྗེའི་ཕིར་རང་བཞིན་

ཡོད་པ་དང་ཡོད་པ་ཡང་སོ་སོར་ཕྗེད་པར་འགྱུར་བས། རང་བཞིན་མྗེད་པའི་གཞལ་

བྱ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ཚད་མས་འཇལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རོགས་པར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་འདིས་མྗེ་དང་བུད་ཤིང་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པའི་ཚད་མ་དྗེ་

མངོན་སུམ་དུ་མི་འཐད་པས་རྗེས་དཔག་ཏུ་འདོད་དགོས་ན། དྗེ་ལྟ་ན་དྗེའི་རྗེན་གཏན་

ཚིགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། རང་བཞིན་ཡོད་ན་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལས་མི་འདའ་

བར་མཐོང་ནས་གཅིག་ཐ་དད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཁྗེགས་པ་ན་རང་བཞིན་མྗེད་པས་ཁྱབ་

པར་མཐོང་བས། ཚུལ་གཉིས་འགྲུབ་ལ། གཅིག་དང་ཐ་དད་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་པར་

ངྗེས་པ་ནི། ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཡིན་པས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ཡོད་ལ། དྗེ་ལ་

བརྗེན་ནས་མྗེ་དང་བུད་ཤིང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་དོ་སམ་དུ་ངྗེས་པ་ནི་རྗེས་དཔག་

གོ །འདིས་ནི་སྔར་བཀོད་པའི་གཞན་གྲགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལའང་ཚུལ་གསུམ་དང་རྗེས་

དཔག་སྐྗེ་ཚུལ་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ཐལ་འགྱུར་ནི་མྗེ་དང་བུད་ཤིང་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་

ན་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་པ་དང་། གཅིག་ཡིན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ན་མྗེས་རང་ཉིད་བསྗེག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་སོགས་གཞན་གིས་ཁས་བངས་པ་

རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མི་འདོད་པ་འཕྗེན་པ་འདི་འད་རྣམས་ཡིན་པས་

དྗེས་མཚོན་ནས་ཐལ་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་རོགས་པར་བྱའོ། །

དྗེ་ལྟ་ན་ཕི་རོལ་དྗེས་ཇི་སིད་དུ་དངོས་པོ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་མ་དོར་བ་དྗེ་སིད་

དུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་གཞལ་བྱ་འཇལ་བ་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དོན་འགྲུབ་བྱྗེད་

ཀྱི་ཚད་མར་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གང་གི་ཚེ་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པ་མྗེད་པར་ཚད་མས་རོགས་པ་ནས་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་བཏང་བ་ཡིན་

ནོ། །ཚིག་གསལ་ལས་ཀྱང༌། ཡང་ཅི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་

པའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་རྗེས་སུ་དཔག་པས་གནོད་པ་ཡོད་དམ་ཞྗེ་ན། ཡོད་དྗེ། དྗེ་ཡང་རང་

ཉིད་ལ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཀྱིས་ཡིན་གི། གཞན་ལ་གྲུབ་པས་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

འཇིག་རྗེན་ཉིད་དུ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །འཇིག་རྗེན་ན་ནི་རྗེས་འགའ་དཔང་པོ་རོལ་བ་

དང་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀྱིས་ཚད་མར་བྱས་པའི་ཚིག་གིས་རྒྱལ་བའམ་ཕམ་པར་འགྱུར་

ལ། རྗེས་འགའ་ནི་རང་གི་ཚིག་ཁོ་ནས་འགྱུར་གི། གཞན་གི་ཚིག་གིས་ནི་རྒྱལ་

བའམ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འཇིག་རྗེན་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་

རིགས་པ་ལའང་ཡིན་ཏྗེ། འཇིག་རྗེན་པའི་ཐ་སད་ཁོ་ན་རིགས་པའི་བསྟན་བཅོས་སུ་

སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གཞན་ལ་གྲགས་པ་རགས་སུ་རུང་བའི་

དཔྗེ་དང་ཤྗེས་བྱྗེད་རྣམས་གསུངས་ཤིང༌། རོག་གྗེ་པ་རྣམས་ཕི་རོལ་ལ་ཚད་མ་གང་

གིས་ཚུལ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་དྗེས་སྔ་རོལ་ལ་ཡང་གྲུབ་དགོས་

པས། རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་དགོས་པར་འདོད་པ་འགོག་པའང་གསུངས་ཏྗེ། 
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དྗེ་ཉིད་ལས། གང་ཞིག་གང་གཉིས་ཀ་ལ་ངྗེས་པ་བརོད་པ་དྗེ་ནི་སྒྲུབ་པའམ་སུན་

འབྱིན་པ་ཡིན་གི། གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གྲུབ་པའམ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྨྲ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་

སམ་དུ་སྗེམས་པ་དྗེས་ཀྱང༌། འཇིག་རྗེན་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་བརྗེན་ནས་རྗེས་

སུ་དཔག་པ་ལ་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་ཚུལ་འདི་ཉིད་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་ལུང་

གིས་གནོད་པ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའི་ལུང་ཁོ་ནའི་སྒོ་ནས་མ་ཡིན་ཏྗེ། འོ་ན་ཅི་ཞྗེ་

ན། རང་ལ་གྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །རང་གི་དོན་གི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་ནི་

ཐམས་ཅད་དུ་རང་ལ་གྲུབ་པ་ཉིད་བརླིང་བ་ཡིན་གི། གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོག་གྗེའི་མཚན་ཉིད་བརོད་པ་ནི་དགོས་པ་མྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལ་ཇི་ལྟར་གྲགས་པའི་འཐད་པས། དྗེ་ཁོ་ན་མ་ཤྗེས་

པའི་གདུལ་བྱའི་སྐྗེ་བོ་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་

སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་ཚད་མས་རོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་

བྱ་བསྒྲུབ་པ་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རགས་དང༌། དྗེས་མི་འགྲུབ་པར་ཕི་རོལ་གཞན་ལ་

གྲགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བར་འཇོག་པ་འདི་

ནི་སོབ་དཔོན་གི་དགོངས་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་གཉིས་སུའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ།

གཉིས་པ་དྗེ་གཉིས་སུའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པ་ནི། དྗེ་

ལྟར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབང་བའི་དབུ་མ་པ་ཆྗེན་པོ་དྗེ་དག་ལ་ཐལ་

རང་གི་ལུགས་མི་འད་བ་གཉིས་ཡོད་ན། དྗེ་དག་གང་གི་རྗེས་སུ་འབང་སམ་ན། 

འདིར་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཡང་སྔར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བཤད་པ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་འགོག་པ་དང༌། 

དྗེ་བཀག་པ་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ལྗེགས་པར་རུང་བ་ཞིག་

དགོས་པས་ཚུལ་དྗེ་གཉིས་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་བྱའོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཁས་ལྗེན་ན་ཡིན་ཚུལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པའི་བརག་པ་

འཇུག་པར་སོབ་དཔོན་འདི་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་ལས་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས། 

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་དང་ཤིན་ཏུ་འགྲིག་པར་མཐོང་བས་ལུགས་

དྗེ་ཁས་ལྗེན་ལ། དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ངྗེས་པར་ཐལ་འགྱུར་གི་ཕོགས་

ཁས་བང་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། །

བྱེད་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་བྱྗེད་པ་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། 

གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་གཏན་ལ་

དབབ་པ་དང༌། ལྟ་བ་དྗེ་དག་གོམས་པས་སྒིབ་པ་སོང་བའི་ཚུལ་ལོ།།

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་དབབ་པ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། བདག་རང་བཞིན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་དངོས། དྗེས་

བདག་གི་བ་ཡང་རང་བཞིན་མྗེད་པར་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ། རིགས་པ་དྗེ་རྣམས་

གཞན་ལའང་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ལོ། །

བདག་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་དངོས།

དང་པོ་ལ་གཉིས། དཔྗེ་དགོད་པ་དང༌། དོན་ལ་སྦྱར་བའོ། །
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དཔེ་དགོད་པ།

དང་པོ་ནི། འཇུག་འགྲྗེལ་དུ་མདོ་དངས་པ་ལས། བདག་ཅྗེས་བྱ་བ་བདུད་ཀྱི་

སྗེམས། །ཁྱོད་ནི་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཡིན། །འདུ་བྱྗེད་ཕུང་པོ་འདི་སྟོང་སྟྗེ། །འདི་ལ་

སྗེམས་ཅན་ཡོད་མ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརྗེན་ནས་ཤིང་

རར་བརོད་པ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརྗེན་ནས། །ཀུན་རོབ་སྗེམས་ཅན་

ཞྗེས་བྱའོ། །ཞྗེས་རང་གི་ཡན་ལག་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་ཤིང་རར་

འདོགས་པ་དཔྗེར་མཛད་ནས། ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བརྗེན་ནས་ཀྱང་བདག་གམ་སྗེམས་

ཅན་གདགས་པར་གསུངས་པས་ཐོག་མར་ཤིང་རའི་དཔྗེ་བཤད་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་

བཞི། ཤིང་ར་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་བསྟན་པ། དྗེ་ལ་རོད་པ་སང་བ། 

མིང་གི་ཁྱད་པར་གི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པའི་ཚུལ། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་མྱུར་དུ་ལྟ་བ་རྗེད་པའི་

ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འཇུག་པ་ལས། ཤིང་ར་རང་ཡན་ལག་ལས་གཞན་འདོད་

མིན། །གཞན་མིན་མ་ཡིན་དྗེ་ལྡན་ཡང་མིན་ཞིང༌། །ཡན་ལག་ལ་མིན་ཡན་ལག་དག་

དྗེར་མིན། །འདུས་པ་ཙམ་མིན་དབྱིབས་མིན་ཇི་བཞིན་ནོ། །ཞྗེས་ཤིང་ར་རང་གི་ཡན་

ལག་ལས་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་བདུན་དུ་མྗེད་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་

བཞིན་དུ། བདག་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་ཀྱང་དྗེ་དང་འད་བར་གསུངས་སོ། །

འདིར་ཤིང་ར་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་

གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་རྣམ་པ་བདུན་གང་རུང་དུ་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་

པའི་རིགས་པས་འགྲུབ་དགོས་པ་ལས། བདུན་པོ་དྗེ་དག་གང་དུ་ཡང་དྗེས་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་རང་བཞིན་མྗེད་དོ། །དྗེ་ལ་ཤིང་རའི་ཡན་ལག་ནི་སོག་ཤིང་དང་འཁོར་ལོ་
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དང་གཟྗེར་བུ་ལ་སོགས་པའོ། །ཤིང་ར་ནི་ཡན་ལག་དྗེ་དག་དང་རང་བཞིན་གཅིག་མ་

ཡིན་ཏྗེ། གཅིག་ཡིན་ན་ཡན་ལག་དྗེ་རྣམས་དུ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཤིང་ར་ཡང་དུ་

མར་འགྱུར་བ་དང༌། ཤིང་ར་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་བ་དང༌། བྱྗེད་པ་པོ་དང་བྱ་བའི་ལས་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོན་

ཡོད་དོ། །རང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་སོ་སོ་བའང་མིན་ཏྗེ། ཡིན་

ན་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་བཞིན་དུ་ཡན་གར་བར་སོ་སོར་དམིགས་པར་འགྱུར་བ་ལས་

མ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། གདགས་པའི་རྒྱུ་མྗེད་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །རྗེན་

དང་བརྗེན་པའི་ཕོགས་གཉིས་ནི་འཁར་གཞོང་ལ་ཞོ་གནས་པ་ལྟར། རང་གི་ཡན་

ལག་རྣམས་ཀྱི་རྗེན་དུ་མྗེད་ལ། རྗེ་ལྡྗེ་ལ་ལྷ་སྦྱིན་གནས་པ་ལྟར་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་

བརྗེན་ནས་ཀྱང་མྗེད་དྗེ། དྗེ་གཉིས་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སོ་སོ་བར་ཡོད་ན། 

འགྲུབ་པ་ལས་དྗེ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་ཕན་ཚུན་ཡོད་པ་ཙམ་མི་འགོག་གི༌རྗེན་

དང་བརྗེན་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའོ། །དཔྗེར་བརོད་གཉིས་

གསུངས་པ་དྗེ་ཡང་ཕ་རོལ་པོ་ལ་དྗེ་དག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་རྗེན་བརྗེན་པར་

གྲུབ་པའི་གཞན་གྲགས་འགོད་པ་སྟྗེ། འདི་འད་ཐམས་ཅད་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་

བྱའོ། །ལྡན་པའི་ཕོགས་ཀྱང་མི་འཐད་དྗེ། འདི་ལྟར་ལྷ་སྦྱིན་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་

བ་ལང་དག་དང་ལྡན་པ་བཞིན་དུ། ཤིང་ར་ཡང་རང་གི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པར་འདོད་

ན་ནི། བ་ལང་དང་ལྷ་སྦྱིན་སོ་སོར་འཛིན་པ་དྗེ་ཇི་འད་བ་དྗེ་བཞིན་དུ། ཤིང་ར་ཡང་

རང་གི་ཡན་ལག་ལས་སོ་སོ་བར་འཛིན་དགོས་པ་ལས་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་དྗེ་ལྟར་

ལྡན་པ་མྗེད་དོ། །ལྷ་སྦྱིན་རྣ་བ་དང་ལྡན་ནོ། །ཞྗེས་པ་ལྟར་ཤིང་ར་ཡན་ལག་དང་ལྡན་
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པ་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ། རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་བཀག་པའི་ཕིར་ན། རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀྱིས་གྲུབ་པ་ལ་ལྡན་ཚུལ་དྗེ་ནི་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་ཕོགས་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་སྔར་

བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ཡང་ལྷ་སྦྱིན་རྣ་བ་དང་ལྡན་པ་ཙམ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་མི་

འགོག་པ་ལྟར། ཤིང་ར་ལ་ཡང་ཡིན་པས། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ལྡན་པ་

འགོག་གོ །

ཕོགས་ལྷག་མ་གཉིས་ནི། གལ་ཏྗེ་ཚོགས་ཙམ་ཤིང་རར་འགྱུར་ན་ནི། །སིལ་

བུར་གནས་ལ་ཤིང་ར་འདིར་ཡོད་འགྱུར། །གང་ཕིར་ཡན་ལག་ཅན་མྗེད་ཡན་ལག་

དག །མྗེད་པས་དབྱིབས་ཙམ་ཤིང་རར་རིགས་པའང་མིན། །ཞྗེས་པ་ལྟར། ཡན་ལག་

ཚོགས་པ་ཙམ་དང་ཡན་ལག་གི་དབྱིབས་ཁྱད་པར་བ་ཤིང་རར་འཇོག་པ་གཉིས་

སོ། །དྗེ་ལ་ཤིང་ར་ནི་རང་གི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཙམ་དུ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །འདི་ལ་

གཉིས་ལས། རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། ཡན་ལག་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཕྲལ་

ནས་སིལ་བུར་གནས་པ་རྣམས་མ་ཚང་བ་མྗེད་པར་ཚོགས་པ་ནའང་ཤིང་ར་ཡོད་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཙམ་ཤིང་ར་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁས་བངས་དང་

འགལ་བ་ནི། འདིར་རང་སྗེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དག་ཡན་ལག་ཅན་ནི་མྗེད་ཀྱི། ཡན་

ལག་འདུས་པ་ཙམ་ཞིག་འདོད་པས་དྗེ་ལྟར་ན་ཡན་ལག་ཀྱང་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། 

ཡན་ལག་ཅན་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་ཡན་ལག་འདུས་པ་ཡང་མྗེད་པས་ཡན་

ལག་གི་ཚོགས་པ་ཤིང་རར་མི་འགྱུར་རོ། །ཤིང་ར་རང་གི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཙམ་

ཡིན་པ་འགོག་པ་ལ་སོབ་དཔོན་འདིའི་བཞྗེད་པས་ཁྱད་པར་སྦྱར་མི་དགོས་ཏྗེ། 

ཚོགས་པ་ཤིང་རའི་གདགས་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ཕུང་པོ་ཚོགས་པ་བདག་གི་
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གདགས་གཞི་ཡིན་པས་བདག་ཏུ་མི་རུང་བར་གསུངས་པས་སོ། །གལ་ཏྗེ་ཡན་ལག་

ཚོགས་པ་ཙམ་ཤིང་རར་མི་འདོད་ཀྱི། ཡན་ལག་དྗེ་རྣམས་བསྒིགས་པའི་དུས་ཀྱི་

དབྱིབས་ཁྱད་པར་བ་དྗེ་ཤིང་རར་འཇོག་གོ་སམ་ན། འདི་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡན་

ལག་ཅན་མྗེད་པར་འདོད་པས་ཡན་ལག་ཀྱང་མྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཡན་ལག་

གི་དབྱིབས་ཙམ་ཤིང་རར་འཇོག་པ་མི་རིགས་སོ། །ཞྗེས་པའི་སྐོན་ནི་ཁས་བངས་

དང་འགལ་བའོ། །འང་གི་སྒ་ནི་ཚོགས་པ་ཙམ་ཤིང་རར་མི་རུང་བར་མ་ཟད་ཅྗེས་

པའོ། །

གཞན་ཡང་དྗེ་འད་བའི་དབྱིབས་ཤིང་རར་འདོད་ན་ཡན་ལག་སོ་སོ་བའི་

དབྱིབས་ཡིན་ནམ། ཡན་ལག་ཚོགས་པའི་དབྱིབས་ཤིང་རར་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་

སྔར་མ་བསྒིགས་པའི་དུས་ཀྱི་དབྱིབས་དང་ཁྱད་མྗེད་པའི་དབྱིབས་ཡིན་ནམ། སྔར་

གི་དབྱིབས་དང་མི་འད་བའི་དབྱིབས་གཞན་ཞིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཁྱོད་

དབྱིབས་ཡན་ལག་རྗེ་རྗེ་སྔར་ཡོད་གྱུར། །ཇི་ལྟར་ཤིང་རར་གཏོགས་ལའང་དྗེ་བཞིན་

ན། །བྱྗེ་བར་གྱུར་པ་དྗེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ནི་ཤིང་ར་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་སྐོན་སྟོན་ཏོ། །དྗེ་ཡང་སྔར་མ་བསྒིགས་པ་དང་ཕིས་བསྒིགས་པའི་

དུས་ཀྱི་འཕང་ལོ་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་ལ་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་མྗེད་པས། ཕྲལ་

བའི ་ཚེ ་ཤིང་ར་མྗེད་པ་ལྟར་བསྒིགས་པའི ་ཚེ ་ཡང་ཤིང་ར་མྗེད་པར་འགྱུར་

བའོ། །གལ་ཏྗེ་སྔར་མ་བསྒིགས་པའི་དུས་ཀྱི་འཕང་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལས། ཕིས་

བསྒིགས་པའི་ཚེ་ཡན་ལག་སྔ་མ་དྗེ་དག་གི་དབྱིབས་དང་མི་འད་བ་གཞན་ཞིག་

འབྱུང་བ་ལ་ཤིང་རར་འཇོག་ན་ནི། ད་ལྟ་གལ་ཏྗེ་ཤིང་ར་ཉིད་དུས་འདིར། །འཕང་ལོ་
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སོགས་ལ་དབྱིབས་ཐ་དད་ཡོད་ན། །འདི་བཟུང་གྱུར་ན་དྗེ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏྗེ། །དྗེ་

ཕིར་དབྱིབས་ཙམ་ཤིང་རར་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་སྐོན་ཡོད་དྗེ། སྔ་

ཕིའི་འཕང་ལོ་དང་སོག་ཤིང་སོགས་ལ་དབྱིབས་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་གཞན་ཞིག་

ཡོད་ན། དྗེ་དམིགས་དགོས་པ་ལས་ཇི་ལྟར་བལྟས་ཀྱང་དྗེ་འད་བ་དམིགས་པ་མྗེད་

པས། དབྱིབས་སྔ་མ་དང་མི་འད་བའི་ཕིས་ཀྱི་དབྱིབས་ཤིང་རར་མི་རིགས་

སོ། །གལ་ཏྗེ་ཡན་ལག་སོ་སོ་བའི་དབྱིབས་སོ་སོ་བ་ཤིང་རར་མི་འདོད་ཀྱི། ཡན་

ལག་ཚོགས་པའི་དབྱིབས་ཀྱི་སྤི་ལ་ཤིང་རར་འཇོག་གོ་སམ་ན། གང་ཕིར་ཁྱོད་ཀྱི་

ཚོགས་པ་ཅང་མྗེད་པས། །དབྱིབས་དྗེ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཀྱི་མ་ཡིན་ན། །གང་ཞིག་

ཅི་ཡང་མ་ཡིན་དྗེ་བརྗེན་ནས། །འདིར་ནི་དབྱིབས་སུ་ལྟ་ཞིག་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་སྐོན་ཡོད་དོ། །འདི་ལྟར་ཚོགས་པ་ལ་བརྗེན་པའི་དབྱིབས་ཤིང་རར་མི་

རིགས་ཏྗེ། ཚོགས་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པས་ཚོགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་དབྱིབས་སུ་

འདོགས་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། བཏགས་ཡོད་ཐམས་ཅད་འདོགས་པའི་གཞི་

རྣམས་རས་ཡོད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ལ་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་བའི་རང་བཞིན་ནམ་རས་སུ་མྗེད་པ་ནི། རང་བཞིན་ཡོད་ན་ཚོགས་པ་ཅན་

ཡན་ལག་རྣམས་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཐ་དད་གང་རུང་ལས་མི་འདའ་ལ། དྗེ་དག་

གང་འདོད་ནའང་སྔར་ཤིང་ར་ལ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་དགག་པར་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

བཏགས་ཡོད་ཀྱི་གདགས་གཞི་ལ་རས་ཡོད་མི་འདོད་པའི་རང་ལུགས་ལ་

ཡང་། ཡན་ལག་ཚོགས་པའི་དབྱིབས་ཤིང་རའི་གདགས་གཞི་ཡིན་ལ། ཤིང་ར་ནི་དྗེ་

ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཆོས་ཡིན་པས་དྗེ་ཙམ་ཤིང་རར་མི་འདོད་དོ། །དྗེའི་ཕིར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཚོགས་པའི་དབྱིབས་ཤིང་ར་ཡིན་པ་འགོག་པའི་དགག་བྱ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་སྦྱར་མི་

དགོས་སོ། །གལ་ཏྗེ་བདྗེན་པ་མྗེད་པའི་ཚོགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་བདྗེན་མྗེད་ཀྱི་

དབྱིབས་སུ་འདོགས་པ་མི་འཐད་པ་མྗེད་པར་འདོད་ན། འོ་ན་མ་རིག་པ་དང་ས་བོན་

ལ་སོགས་པ་མི་བདྗེན་པའི་རྒྱུ་ལ་བརྗེན་ནས་འདུ་བྱྗེད་དང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་

འབས་བུ་བདྗེན་པར་མྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐྗེ་བ་ལ་མི་འཐད་པ་མྗེད་པར་འདོད་

དགོས་ཏྗེ། ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ནི་ཇི་ལྟར་འདོད་དྗེ་ལྟར། །མི་བདྗེན་པ་ཡི་རྒྱུ་ལ་བརྗེན་

བྱས་ནས། །འབས་བུའི་རྣམ་པ་མི་བདྗེན་རང་བཞིན་ཅན། །ཐམས་ཅད་ཀྱང་ནི་སྐྗེ་

བར་ཤྗེས་པར་གིས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཤིང་རའི་དཔྗེ་འདིས་ནི་གཟུགས་

ལ་སོགས་པའི་རྡུལ་བརྒྱད་འདུས་པ་ཙམ་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པར་འཇོག་པ་ཡང་

བསལ་བ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་རྡུལ་བརྒྱད་རས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་འདོགས་པ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རས་སུ་གྲུབ་པའི་

གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་ཁྱད་པར་བ་ལ་འདོད་པ་ཡང་བཀག་སྟྗེ། གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པས། དྗེ་དག་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ན་རས་སུ་གྲུབ་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པ་ལས། 

འདིས་ནི་གཟུགས་སོགས་དྗེ་ལྟར་གནས་རྣམས་ལ། །བུམ་བོ་ཞྗེས་བྱའང་རིགས་པ་

མ་ཡིན་ཉིད། །སྐྗེ་བ་མྗེད་པས་གཟུགས་སོགས་ཀྱང་ཡོད་མིན། །དྗེ་ཡི་ཕིར་ཡང་དྗེ་

དག་དབྱིབས་མི་རིགས། །ཞྗེས་སོ། །གལ་ཏྗེ་ཤིང་ར་ལྟར་བུམ་པ་རང་གི་ཡན་ལག་

འདུས་པའི་དབྱིབས་མ་ཡིན་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་ལ་སོགས་པ་དྗེའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་དག་ནི་དབྱིབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་སམ་ན། གང་གི་ལྟོ་བ་ལྡིར་བ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དང་མགྲིན་པ་རིང་བ་སོགས་དྗེ་ནི་བུམ་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཀྱི། ལྟོ་བ་ལྡིར་བ་སོགས་

ཀྱི་དབྱིབས་བུམ་པར་མི་འདོད་དྗེ། གཞན་དུ་ན་ལྟོ་བ་དང་མགྲིན་པར་ཡང་འདོད་

དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

དྗེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནི། འདིར་དངོས་སྨྲ་བ་དག་ན་རྗེ། རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་

དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པ་བདུན་གི་སྒོ་ནས་ཤིང་ར་

བཙལ་བ་ན་དྗེས་མ་རྗེད་ན་ཤིང་ར་མྗེད་དགོས་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་འཇིག་རྗེན་ན་ཤིང་རའི་ཐ་

སད་འདོགས་པ་རྣམས་བྱར་མྗེད་པར་འགྱུར་ན། དྗེ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། ཤིང་ར་འོན་

ཅིག །ཉོས་ཤིག །ཆོས་ཤིག །ཅྗེས་བྱ་བ་སོགས་མཐོང་བ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་

ཤིང་ར་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་ཞྗེ་ན། འདིའི་ལན་དུ་འཇུག་འགྲྗེལ་ལས་སྐོན་

དྗེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང༌། རང་ལ་མྗེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་ཏྗེ། 

དང་པོ་ནི། ཤིང་ར་འོན་ཅིག །ཅྗེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྗེན་པའི་ཐ་སད་

རྣམས་ཁྱྗེད་ལྟར་ན་མྗེད་པར་འགྱུར་དགོས་ཏྗེ། ཁྱྗེད་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཡོད་པར་འཇོག་

པ་རྣམས་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚོལ་བའི་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་འཇོག་

པར་བྱྗེད་ལ། རིགས་པ་དྗེས་བཙལ་བ་ན་བདུན་པོ་དྗེ་གང་དུ་ཡང་ཤིང་ར་མི་རྗེད་པའི་

ཕིར་དང༌། དངོས་པོ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་གཞན་ཡང་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་ན། ཤིང་

ར་མྗེད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚོལ་བའི་རིགས་པས་བཙལ་

བའི་ཚེ། དྗེས་ཤིང་ར་མ་རྗེད་པ་ན་ཤིང་ར་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །ཞྗེས་བྱ་བའི་དངོས་པོར་

སྨྲ་བའི་རོད་པ་འདི་ནི་ད་ལྟ་དབུ་མའི་དོན་སྨྲ་བར་འདོད་པ་རྣམས་དབུ་མ་པའི་ལུགས་

སུ་འདོད་པར་སྣང་ངོ་། །དྗེས་ན་འདི་ལྟར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐ་སད་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བྱར་མྗེད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །རང་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་

པའི་ཚུལ་ནི། དྗེ་ནི་དྗེ་ཉིད་དུ་འམ་འཇིག་རྗེན་དུ། །རྣམ་པ་བདུན་གིས་འགྲུབ་འགྱུར་

མིན་མོད་ཀྱི། །རྣམ་དཔྱད་མྗེད་པར་འཇིག་རྗེན་ཉིད་ལས་འདི། །རང་གི་ཡན་ལག་

བརྗེན་ནས་འདོགས་པ་ཡིན། །ཞྗེས་པ་འདིས་བསྟན་པར་བཞྗེད་དོ། །དྗེའི་དོན་ནི། 

རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚོལ་བའི་རིགས་པས་བཙལ་བ་ན། ཤིང་ར་དྗེ་རྣམ་པ་བདུན་པོ་

དྗེ་གང་དུ་ཡང་མི་རྗེད་པ་ནི་བདྗེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་ཡིན་པས། དྗེ་བདུན་དུ་རིགས་

པ་དྗེས་མ་རྗེད་པས་ཤིང་ར་ཁྗེགས་པ་ག་ལ་ཡིན། དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤིང་ར་ཁས་ལྗེན་པ་

ནི་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་འགྲུབ་པ་མིན་གི། རིགས་པའི་རྣམ་

པར་དཔྱད་པ་དྗེ་དོར་ནས་འཇིག་རྗེན་པ་སྟྗེ་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་རང་དགའ་བ་གནོད་

མྗེད་ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་དྗེའི་འཇོག་ཚུལ་ནི་རང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་

ལ་བརྗེན་ནས་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏྗེ་རྣལ་འབྱོར་པས་དྗེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན་རིགས་པ་དྗེས་ཤིང་ར་མ་

རྗེད་པས་དྗེ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་མོད་ཀྱང་། དྗེའི་ཡན་ལག་

རྣམས་ལ་ནི་རང་བཞིན་ཡོད་དོ་སམ་ན། སྣམ་བུ་ཚིག་པའི་ཐལ་བ་ལ་སྣལ་མ༌ཚོལ་བ་

ཁྱོད་ནི་བཞད་གད་དུ་བྱ་བ་ཞིག་སྟྗེ། ཤིང་ར་ཡོད་ཉིད་མིན་ན་དྗེ་ཡི་ཚེ། །ཡན་ལག་

ཅན་མྗེད་དྗེའི་ཡན་ལག་ཀྱང་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡན་ལག་ཅན་མྗེད་ན་

ཡན་ལག་ཀྱང་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། ཤིང་ར་ཞིག་པ་ན་འཕང་

ལོ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ་སམ་ན། དྗེ་ནི་དྗེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ཏྗེ། སྔར་ཤིང་ར་མཐོང་བ་ཁོ་ནས་འཕང་ལོ་ལ་སོགས་པ་དྗེ་དག་ཤིང་རའི་ཡིན་
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ནོ་སམ་དུ་འཛིན་གི། གཞན་གིས་ནི་མི་འཛིན་ཏོ། །ཤིང་ར་ཞིག་པ་དྗེའི་ཚེ་ནི་འཕང་

ལོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཤིང་ར་དང་འབྗེལ་བ་མྗེད་པས་ཤིང་རའི་ཡན་ལག་མིན་

ནོ། །དྗེའི་ཕིར་ཡན་ལག་ཅན་ཤིང་ར་མྗེད་ཀྱང་ཤིང་རའི་ཡན་ལག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དྗེའི་ཚེ་ཤིང་རའི་སྒོ་ནས་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གཉིས་གང་ཡང་མྗེད་

ཀྱང༌། འཕང་ལོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལ་བལྟོས་ནས་ཡན་ལག་

ཅན་ཡིན་ལ། ཆ་ཤས་དྗེ་རྣམས་དྗེའི་ཡན་ལག༌ཡིན་པས་ཡན་ལག་ཅན་མྗེད་པའི་

ཡན་ལག་འཇོག་པར་མི་ནུས་སོ། །གཞན་ཡང་ཡན་ལག་ཅན་མྗེད་ན་ཡན་ལག་མྗེད་

པའི་དོན་འདི་ནི། ཤིང་ར་ཚིག་ན་ཡན་ལག་མྗེད་དཔྗེ་བཞིན། །བོ་མྗེས་ཡན་ལག་ཅན་

བསྗེགས་ཡན་ལག་གོ །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དཔྗེ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་མིང་གི་ཁྱད་པར་གི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། 

ཕོགས་འདིས་འཇིག་རྗེན་ལ་གྲགས་པའི་སྒོ་ནས་ཤིང་རའི་ཐ་སད་འདོགས་པ་ཆྗེས་

གསལ་བར་གྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི། འདིའི་མིང་གི་ཁྱད་པར་གང་དག་ཡིན་

པ་དྗེ་དག་ཀྱང་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་མྗེད་པར་འཇིག་རྗེན་ལ་གྲགས་པའི་སྒོ་ནས་ཁས་

བང་བར་བྱའོ། །འདི་ལྟ་སྟྗེ། དྗེ་ཉིད་ཡན་ལག་ཅན་ཏྗེ་ཆ་ཤས་ཅན། །ཤིང་ར་དྗེ་ཉིད་

བྱྗེད་པོ་ཞྗེས་འགྲོར་བསད། །སྐྗེ་བོ་རྣམས་ལ་ལྗེན་པོ་ཉིད་དུ་གྲུབ། །ཅྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །དྗེ་ཡང་ཤིང་ར་ནི་འཕང་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་དང་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་

ནས་ཡན་ལག་ཅན་དང་ཆ་ཤས་ཅན་ཞྗེས་པའི་ཐ་སད་ཀྱི་དོན་དུ་གྲུབ་བོ། །དྗེ་བཞིན་

དུ་འཕང་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པའི་བྱ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་བྱྗེད་པ་པོ་དང༌། ཉྗེ་བར་

ལྗེན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཉྗེ ་བར་ལྗེན་པ་པོའི ་མིང་གི་ཐ་སད་ཀྱང་གདགས་པར་
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བྱའོ། །རང་སྗེ་འགའ་ཞིག །ཡན་ལག་དང་ཆ་ཤས་འདུས་པ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། དྗེ་དག་

ལས་ཐ་དད་པར་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཡན་ལག་ཅན་དང་ཆ་ཤས་ཅན་མྗེད་པར་སྨྲ་

བ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ལས་འབའ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་བྱྗེད་པ་པོ་མྗེད་པ་དང༌། ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་

ལས་ཐ་དད་པར་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་ཡོད་ཀྱི་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་པོ་

མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་དྗེ་དག་ནི་འཇིག་རྗེན་པའི་ཀུན་རོབ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡིན་

ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་མྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་

ལ་དགོངས་ནས་འཇུག་པར། འཇིག་རྗེན་གྲགས་པའི་ཀུན་རོབ་མ་བརླག་ཅིག །ཅྗེས་

གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་དོན་དམ་པར་ནི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་སོགས་པ་མྗེད་པ་ལྟར་ཡན་

ལག་ལ་སོགས་པ་ཡང་མྗེད་ལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ལྟར་

ཡན་ལག་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནི་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལས་མ་

ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྟ་བ་མྱུར་དུ་རྗེད་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། འཇུག་འགྲྗེལ་

ལས། གང་གི་ཕིར་འཇིག་རྗེན་གི་ཀུན་རོབ་འདི་དྗེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན་ཡོད་

པར་མི་འགྱུར་ཞིང་མ་བརགས་པར་གྲགས་པས་ཡོད་པ་དྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར། རྣལ་འབྱོར་

པས་རིམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་འདི་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ན་ཆྗེས་མྱུར་བ་ཁོ་ནར་དྗེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཀྱི་གཏིང་དཔོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། རྣམ་བདུན་གིས་མྗེད་གང་དྗེ་

ཇི་ལྟ་བུར། །ཡོད་ཅྗེས་རྣལ་འབྱོར་པས་འདིའི་ཡོད་མི་རྗེད། །དྗེས་དྗེ་ཉིད་ལའང་བདྗེ་

བག་འཇུག་འགྱུར་བས། །འདིར་དྗེའི་གྲུབ་པ་དྗེ་བཞིན་འདོད་པར་བྱ། །ཞྗེས་ཤིང་

རའི་དཔྱད་པ་དྗེ་འད་བ་དྗེས་ནི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་དོན་གི་གཏིང་མྱུར་
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དུ་དཔོགས་པར་གསུངས་པས། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆྗེ་བར་སྣང་ངོ་། །འདི་ལྟར་

ཡིན་ཚུལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་གལ་ཏྗེ་ཤིང་ར་ཞྗེས་བྱ་བ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི། ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་

པའི་རྣམ་པ་བདུན་པོ་དྗེའི་སྒོ་ནས་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚོལ་བའི་རིགས་པས་

བཙལ་བ་ན། བདུན་པོ་དྗེ་དག་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་རྗེད་པར་འགྱུར་ན་དྗེ་དག་གང་དུ་

ཡང་མི་རྗེད་དོ། །དྗེ་ལྟར་མ་རྗེད་ཀྱང་ཤིང་རའི་ཐ་སད་བསོན་མི་ནུས་པར་སྣང་བ་ན། 

ཤིང་ར་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་མ་རིག་པའི་ལིང་ཐོག་གིས་བོའི་མིག་ཉམས་པར་བྱས་པ་དག་

ཁོ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་གི། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་ངྗེས་པ་

སྐྗེ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་དྗེ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བདྗེ་བག་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་

རོ། །དྗེས་དྗེ་ཉིད་ལའང་ཞྗེས་པའི་འང་གི་སྒས་ནི་ཀུན་རོབ་ཉམས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་

བར་སྟོན་པའོ། །ཤིང་ར་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་འགོག་པའི་མཐའ་གཅོད་ལུགས་ནི། 

རྣམ་པ་བདུན་དུ་བརག་པ་བྱྗེད་པ་འདི་རྣམ་པ་གསལ་ཞིང་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཡང་

ཆྗེས་གསལ་བས། འདི་ལ་བརྗེན་ནས་ཤིང་ར་རང་བཞིན་མྗེད་པ་རོགས་པར་ས་བ་

ཡིན་ནོ། །

མདོར་ན་ཤིང་ར་ལ་བརམས་ནས་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་

འདི་ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཡོད་དྗེ། ཆོས་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་སྒོ་འདོགས་པའི་རག་ལྟ་

དགག་ས་བའི་ཡོན་ཏན་དང༌། རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་རྗེན་འབྗེལ་མི་འཐད་སམ་པའི་

ཆད་ལྟ་དགག་ས་བའི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཡོན་ཏན་དྗེ་གཉིས་དཔྱོད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་

བྱས་པས་འགྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཉྗེ་བར་བརག་པའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གཅིག་ཐ་དད་ཙམ་འགོག་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་འགོག་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ན་

རོགས་པར་དཀའ་ལ། ཧ་ཅང་མངས་ན་ཚེགས་སུ་འགྱུར་བས་རྣམ་པ་བདུན་གིས་

དཔྱོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཚམ་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། དང་པོར་འགོག་པའི་དུས་ན་དགག་

བྱ་ལ་ཁྱད་པར་སྦྱར་ཏྗེ་བཀག་པས། དྗེའི་སྒོ་ནས་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཁྗེགས་ཀྱང་ཐ་

སད་དུ་བྱ་བྱྗེད་ཡོད་པ་ལ་མི་གནོད་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁྱབ་བྱ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་ན་ཁྱབ་བྱྗེད་གཅིག་ཐ་དད་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་བདུན་ལས་མི་འདའ་བའི་ངྗེས་

པ་དངས་ནས། དྗེ་ནས་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེ་ལ་གནོད་བྱྗེད་བསྟན་པ་ན། བདུན་པོ་དྗེ་དག་

གང་ལ་ཡང་གནོད་པ་འབབ་པར་མཐོང་བ་ན། ཁྱབ་བྱྗེད་ཁྗེགས་པས་ཁྱབ་བྱ་ཡང་

ཁྗེགས་པ་ཐོག་མར་བྱས་ནས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་ཐག་ཆོད་ཀྱི་ངྗེས་པ་མང་དུ་དང༌། 

དྗེའི་རྗེས་སུ་དྗེ་ལྟར་རང་བཞིན་མྗེད་ཀྱང་ཤིང་རའི་ཐ་སད་བསོན་མི་ནུས་པར་མཐོང་

བ་ན། ཨྗེ་མའོ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་བྱས་པའི་ཤིང་ར་ལ་

སོགས་པའི་སྒྱུ་མ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་

ལས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་འཆོལ་བར་འབྱུང་ལ། རང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་

ཡང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་པའི་ཕིར་སམ་དུ་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་རང་

བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །བཞི་བརྒྱ་པའི་

འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀྱང༌། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་གི་རྒྱུ་ལས་དྗེ་ཉིད་དང་གཞན་

དུ་རྣམ་པ་ལྔར་དཔྱད་པ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་མོད། དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་བརྗེན་ནས་བཏགས་

པས་སྦྲང་རི་དང་ཆུ་དང་འོ་མ་འཛིན་པ་དང་འཆུ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་ལ་རུང་བར་

འགྱུར་བ་འདི་ཅི་ངོ་མི་མཚར་བ་ཞིག་གམ། ཞྗེས་དང༌། གང་ཞིག་རང་བཞིན་མྗེད་ལ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དམིགས་པ་ཡང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་མགལ་མྗེའི་འཁོར་ལོ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དོན་ལ་སྦར་བ།

གཉིས་པ་དོན་ལ་སྦྱར་བ་ལ་གཉིས། རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ཚུལ་དོན་ལ་སྦྱར་བ་

དང༌། མིང་གི་ཁྱད་པར་གི་སྒོ་ནས་གྲུབ་ཚུལ་དོན་ལ་སྦྱར་བའོ། ། 

རང་བཞིན་མེད་པའི་ཚུལ་དོན་ལ་སྦར་བ།

དང་པོ་ལ་བཞི། བདག་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་པའི་ཕོགས་དགག་པ་དང༌། བདག་

ཕུང་པོ་དང་ཐ་དད་པའི་ཕོགས་དགག་པ་དང༌། དྗེས་ཕོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་

ཁྗེགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་གང་ཟག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བའི་ཚུལ་

ལོ། །

བདག་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་པའི་ཕོགས་དགག་པ།

དང་པོ་ནི། སྤིར་ཆོས་དྗེ་ཟ་བཅས་སུ་བོས་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ན་ཟ་མྗེད་ཡིན་

པ་རྣམ་པར་གཅོད་ལ། ཟ་མྗེད་དུ་ཡོངས་སུ་བཅད་ན་ཡང་ཟ་བཅས་རྣམ་པར་གཅོད་

པར་འཇིག་རྗེན་ན་མཐོང་ངོ་། །དྗེས་སྤིར་གཅིག་དང་ཐ་དད་དམ། གཅིག་དང་དུ་མ་

ལ་ཕུང་གསུམ་སྗེལ་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཟ་བཅས་ཟ་མྗེད་ནི་གཅིག་དང་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །སྤིར་གཅིག་དང་གཅིག་མིན་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ན། བྱྗེ་བག་ཏུ་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་ཡང་ཁ་ཚོན་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ན་

བདག་གམ་གང་ཟག་ལ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གཅིག་དང་ཐ་དད་ལས་མི་འདའ་བས། ཅི་བདག་འདི་ཕུང་པོ་དང་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་

གཅིག་ཡིན་ནམ། ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་སམ་དུ་དཔྱད་པར་བྱའོ། །

དྗེ་ལ་ཐོག་མར་བདག་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་གནོད་པ་

ཅི་ཞིག་ཡོད་སམ་དུ། རྣལ་འབྱོར་པས་གཅིག་པའི་ཕོགས་ལ་གནོད་བྱྗེད་གང་ཡོད་

པ་བཙལ་བར་བྱའོ། །འདི་ལ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱིས་གནོད་བྱྗེད་

གསུམ་གསུངས་ཏྗེ། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དོན་མྗེད་པ་དང་། བདག་མང་པོར་འགྱུར་བ་

དང་། སྐྗེ་འཇིག་ཅན་དུ་འགྱུར་བའོ། །དྗེ་ལ་དང་པོ་ནི་བདག་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་རང་

བཞིན་གཅིག་ཏུ་འདོད་ན་བདག་ཁས་བངས་པའི་དོན་མྗེད་དྗེ། ཕུང་པོའི་རྣམ་གྲངས་

ཙམ་དུ་འགྱུར་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། ཟ་བ་དང་རི་བོང་ཅན་བཞིན་ནོ། །འདི་ནི་ར་

ཤྗེར་ཡང་གསུངས་ཏྗེ། རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བདུན་པ་ལས། ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་མ་གཏོགས་

པའི། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན་བྱས་པའི་ཚེ། །ཉྗེ་བར་ལྗེན་ཉིད་བདག་ཡིན་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་

བདག་ནི་མྗེད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་ཕུང་པོ་རྣམས་དང་རང་

བཞིན་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཡང་ཕུང་པོ་དུ་མ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་

བདག་ཀྱང་མང་པོ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། བདག་གཅིག་ལས་མྗེད་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་

རྣམས་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་སྐོན་ཡོད་དྗེ། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། གལ་ཏྗེ་ཕུང་པོ་

བདག་ན་དྗེ་ཕིར་དྗེ། །མང་བས་བདག་དྗེ་དག་ཀྱང་མང་པོར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །གསུམ་པ་ནི། རབ་བྱྗེད་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལས། གལ་ཏྗེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་ན། །སྐྗེ་

དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བདུན་པ་ལས། ཉྗེ་བར་ལྗེན་

ཉིད་བདག་མ་ཡིན། །དྗེ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཉྗེ་བར་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ལྗེན་པ་ནི་འདིར་ཕུང་པོ་ལ་གོ་བར་བྱའོ། །

དྗེ་ལྟར་བདག་སྐད་ཅིག་གིས་སྐྗེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་འདོད་ན་

སྐོན་ཅི་ཡོད་སམ་ན། འདི་ལ་འཇུག་པ་ར་འགྲྗེལ་དུ་སྐོན་གསུམ་གསུངས་ཏྗེ། སྐྗེ་བ་

དན་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་པ་དང༌། ལས་མ་བྱས་པ་དང་ཕྲད་

པའི་སྐོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བདག་སྐད་ཅིག་གིས་སྐྗེ་བ་དང་འཇིག་ན་བདག་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་སྐྗེ་འཇིག་ཡིན་པས་བདག་སྔ་ཕི་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སོ་

སོ་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟ་ན་དྗེའི་ཚེ་དྗེའི་དུས་ན་ང་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་ཞྗེས་བྱ་བར་

གྱུར་ཏོ། །ཞྗེས་མི་གསུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ང་ལས་ནུའི་བདག་དང་སྟོན་པའི་བདག་

གཉིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་སོ་སོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ལྷས་

བྱིན་གིས་སྐྗེ་བ་དན་པ་ན་ང་མཆོད་སྦྱིན་དུ་གྱུར་ཏོ་སམ་དུ་མི་དན་པ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་

ལྟ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གཞན་དུ་གྲུབ་ཀྱང་སྔར་མོང་བའི་དོན་དྗེ་ཕི་

མས་དན་པ་མི་འགལ་ན་ལྷས་བྱིན་གིས་མོང་བ་མཆོད་སྦྱིན་གིས་དན་པ་མི་སིད་པ་

ལ་མི་འད་བའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་དགོས་ན་དྗེ་ཡང་རྗེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ས་མྱུག་

གཉིས་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཡང་འདོད་ལ། རྒྱུ་འབས་སུ་

ཡང་གཞན་དག་འདོད་པ་ལ་དྗེ་འད་བ་ལ་རྒྱུ་འབས་རུང་ན་མྗེ་ལྗེ་ལས་ཀྱང་མུན་པ་

སྐྗེ་བར་འགྱུར་བའི་གཞན་སྐྗེ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་འད་སྟྗེ། ཐ་དད་པ་ཙམ་ཞིག་

ཏུ་འདོད་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་མགོ་སོམས་བྱྗེད་པ་མིན་ནོ། །འོ་ན་སྟོན་པ་དང་ང་ལས་ནུ་

གཉིས་མདོ་དྗེས་གཅིག་ཏུ་སྟོན་ནམ་སམ་ན། བཀའ་འདིས་ནི་རྒྱུད་གཞན་འགོག་པ་

ཡིན་གི། གཅིག་ཏུ་སྟོན་པ་མིན་ནོ། །དྗེས་ན་མདོ་དྗེ་ལས། དྗེའི་ཚེ་ན་ཆྗེ་གྗེ་མོ་དྗེ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གཞན་ཞིག་ཡིན་སམ་ན་དྗེ་ལྟར་མི་བལྟ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་པར་སོབ་དཔོན་

ཟ་བའི་ཞབས་བཞྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་གསུངས་པའི་མདོ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཁ་ཅིག་ན་

རྗེ། སངས་རྒྱས་དང་དྗེ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་གི་སྐྗེ་བའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་གཅིག་ཡིན་ཏྗེ། 

མདོ་ལས་ང་ནི་སྔོན་ཚེ་འདིར་གྱུར་ཅྗེས་དྗེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་གསུངས་ལ། དྗེ་ཡང་

འདུས་བྱས་ཡིན་ན་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པས་གཅིག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་དྗེ་གཉིས་

ཀ་རག་པའོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི། སྔོན་གི་མཐའ་ལ་བརྗེན་པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་བཞི་བཀའ་སྩལ་

པའི་དང་པོ་ཡིན་ལ། དྗེ་འགོག་པ་ཡང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བདུན་པ་

ལས། འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་གྱུར་ཅྗེས། །བྱ་བ་དྗེ་ནི་མི་འཐད་དོ། །སྔོན་ཚེ་རྣམས་

སུ་གང་བྱུང་བ། །དྗེ་ཉིད་འདི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་འགྲོ་བ་དྲུག་ཀར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་ཀྱིས་རིགས་དྲུག་ཏུ་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་ལུས་བངས་པའི་ཕིར་དང༌། སྔ་ཕི་དྗེ་རྣམས་ཀྱང་རག་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྔ་ཕི་དྗེ་དག་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་སོ་སོ་བར་འདོད་པ་ལ་ཡང་

དགག་པ་གསུངས་ཏྗེ། འདི་ཡང་བདག་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་སྔ་ཕི་དྗེ་རྣམས་ཡང་ན་

རང་གི་ངོ་བོས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དྗེའི་ཚེ་རག་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་རང་གི་ངོ་

བོས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ལ། དྗེའི་ཚེ་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་བས་མཁས་པས་ནི་བདག་

ལ་རང་བཞིན་ཁས་བང་བར་མི་བྱའོ། །

ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟ་བའི་ཉྗེས་པ་ནི། བདག་སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀྱིས་གྲུབ་པའི་སྐྗེ་འཇིག་བྱྗེད་ན་བདག་སྔ་མས་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་བདག་

ཕི་མས་ལོངས་སྤོད་པར་འདོད་ན་ནི་འོག་ཏུ་འགོག་པས། འདིར་ནི་ལས་སྔར་
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བསགས་པའི་འབས་བུ་མོང་བ་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ལས་བྱྗེད་པ་པོའི་བདག་འབས་

བུ་མ་མོང་བའི་གོང་དུ་ཞིག་པའི་ཕིར་དང་། བདག་གཞན་ཡང་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་

ཡང་སྔ་ཕིའི་དངོས་པོ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་མྗེད་པས་སྔ་མ་ལས་ངོ་བོ་

ཐ་དད་པའི་ཕི་མའི་བདག་མྗེད་ལ། སྔ་མས་ཀྱང་འབས་བུ་མ་མོང་ན་འབས་བུ་མོང་

བ་མྗེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་པའི་ལན་ཀྱང་འོག་ཏུ་འགོག་པས་ན་

ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་པར་འགྱུར་བ་སོང་བར་མི་ནུས་སོ། །ལས་མ་བྱས་པ་དང་

ཕྲད་པའི་ཉྗེས་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་སྔ་མའི་བདག་ཞིག་ཀྱང་བདག་ཕི་མས་འབས་བུ་ལ་

ལོངས་སྤོད་པས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་པའི་སྐོན་མྗེད་དོ་སམ་ན། དྗེ་ལྟ་ན་ལས་དྗེའི་

འབས་བུ་མོང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ལས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་བསགས་པའི་གང་ཟག་

གཞན་གིས། གང་ཟག་གཞན་གིས་བསགས་པའི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་བསགས་པའི་འབས་

བུ་ལ་དྗེ་དང་རང་གི་ངོ་བོས་ཐ་དད་པའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ལོངས་སྤོད་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པ་ལས། མ་ངན་འདས་སྔོན་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ནི། །སྐྗེ་འཇིག་

བྱྗེད་པོ་མྗེད་པས་དྗེ་འབས་མྗེད། །གཞན་གིས་བསགས་ལ་གཞན་གིས་ཟ་བར་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །འཇུག་པ་ལས། སྐོན་གཞན་གསུམ་ཡང་གསུངས་མོད་

ཀྱང༌། རང་སྗེ་ཁོ་ནའི་འདོད་པ་འགོག་པར་སྣང་ཞིང་འདིར་ཐུན་མོང་དུ་འགོག་པར་

འདོད་པས་མ་བཀོད་དོ། །རིགས་པ་དྗེ་གཉིས་ཀྱང་རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བདུན་པ་ལས། 

གལ་ཏྗེ་འདི་ནི་གཞན་འགྱུར་ན། །དྗེ་མྗེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དྗེ་བཞིན་དྗེར་

ནི་གནས་འགྱུར་ཞིང༌། །དྗེར་མ་ཤི་བར་སྐྗེ་བར་འགྱུར། །ཆད་དང་ལས་རྣམས་ཆུད་
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ཟ་དང༌། །གཞན་གིས་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་ནི། །གཞན་གིས་སོ་སོར་མོང་བ་

དང༌། །དྗེ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ལས་ཆུད་ཟ་བ་

སོགས་གཉིས་པོ་དྗེ་ཟ་བ་གྲགས་པས་བཀོད་པའོ། །

གལ་ཏྗེ་འདི་ནི་གཞན་འགྱུར་ན། །ཞྗེས་པ་ནི། སྔོན་གི་ཚེ་རབས་ཀྱི་དུས་ཀྱི་

བདག་དང་ད་ལྟའི་བདག་གཉིས་རང་གི་ངོ་བོས་ཐ་དད་ན་ཞྗེས་པའོ། །དྗེ་ལྟ་ན་སྔ་མ་

ལ་ཅི་ཡང་རག་མི་ལས་པས་སྔ་མ་དྗེ་ལ་བརྗེན་པ་མྗེད་པར་ཡང་འབྱུང་བ་དང༌། བུམ་

པ་བྱས་པའི་ཚེ་སྣམ་བུ་མི་འཇིག་པ་ལྟར་བདག་ཕི་མ་སྐྗེས་པ་ན་སྔ་མ་མི་འཇིག་པར་

གནས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། སྔར་མ་ཤི་བར་འདིར་སྐྗེ་བར་འགྱུར་ཞྗེས་པའི་དོན་

ནོ། །གལ་ཏྗེ་སྐྗེ་བ་སྔ་ཕིའི་བདག་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་སོ་སོ་བ་ཡིན་ཀྱང་

ལས་ཆུད་ཟོས་པ་དང་མ་བྱས་པ་དང་ཕྲད་པའི་སྐོན་མྗེད་དྗེ། རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ་ཞྗེ་ན། འདི་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སོ་སོ་བ་མ་གྲུབ་པས་བསྒྲུབ་དགོས་

པ་དང་འད་སྟྗེ། རང་གི་ངོ་བོས་ཐ་དད་ན་ནི་རྒྱུད་གཅིག་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། དཔྗེར་ན་

བྱམས་པ་དང་ཉྗེར་སྦས་བཞིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པ་ལས། དྗེ་ཉིད་དུ་རྒྱུད་ཡོད་

ན་སྐོན་མྗེད་ན། །སྔར་རྣམ་དཔྱད་ཚེ་རྒྱུད་ལ་ཉྗེས་བཤད་ཟིན། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། 

སྔར་ཇི་ལྟར་དཔྱོད་པ་ནི་དྗེ་ཉིད་ལས། བྱམས་པ་ཉྗེར་སྦས་ལ་བརྗེན་ཆོས་རྣམས་

ནི། །གཞན་ཉིད་ཕིར་ན་རྒྱུད་གཅིག་གཏོགས་མིན་ཏྗེ། །གང་དག་རང་མཚན་ཉིད་

ཀྱིས་སོ་སོ་བ། །དྗེ་དག་རྒྱུད་གཅིག་གཏོགས་པར་རིགས་མ་ཡིན། །ཞྗེས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སོ་སོ་བར་གྲུབ་ན་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་གཉིས་བཞིན་དུ་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་

བཞག་ཏུ་མྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བདུན་པ་ལས་ཀྱང༌། གལ་ཏྗེ་ལྷ་མི་གཞན་
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ཡིན་ན། །རྒྱུད་ནི་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །མདོར་ན་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་གཞན་ཡིན་ན་ཡིན་ཚུལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་

འདོད་དགོས་ལ། རིགས་པ་དྗེ་འད་བས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པ་ན་ཡང་དཔྱད་བཟོད་པའི་

དངོས་པོ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པས་རང་གི་ངོ་བོས་ཐ་དད་པའི་སྔ་མས་བསགས་པའི་

ལས་ཕི་མས་མོང་ན། རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལ་ཡང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པས་དབྱྗེ་བར་མི་

ནུས་པ་འདི་ནི་འདི་འདའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །

འོ་ན་སྔ་དུས་ཀྱི་མོང་མཁན་དང་ཕི་དུས་ཀྱི་དན་མཁན་གཉིས་གཅིག་མ་ཡིན་

པས། རང་གི་ལུགས་ལའང་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་བཞིན་དུ་སྔར་མོང་བ་དན་པ་དང་སྔར་

བསགས་པའི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་ཕིས་ལོངས་སྤོད་པ་མི་འཐད་དོ་ཞྗེ་ན། སྐོན་མྗེད་

དྗེ། འདིར་ནི་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་པ་མི་འགལ་ལ། གཞན་གི་ལུགས་ལ་རྒྱུད་གཅིག་པ་

མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །དཔྗེར་ན་ཞོས་བཀང་བའི་སྣོད་ཁང་པ་ན་གནས་པའི་ཐོག་རྩྭ་

ལས་བྱས་པའི་སྟྗེང་ན་གནས་པའི་ཕུག་རོན་སྐ་བོའི་རྐང་པ་ཞོའི་སྣོད་དུ་མ་ཞུགས་

ཀྱང་དྗེའི་རྐང་རྗེས་དྗེར་དམིགས་པ་བཞིན་དུ། ཚེ་འདིའི་གང་ཟག་གིས་སྐྗེ་བ་སྔ་མའི་

དུས་སུ་མ་ཕིན་ཀྱང་སྔར་གི་མོང་བ་རྣམས་འདིར་དན་པར་ཡང་མི་འགལ་ཏྗེ། བཞི་

བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་དྗེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་རོག་པ་

སངས་ཤིང༌། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་གིས་གསལ་བར་གྱུར་པ་འདུ་བྱྗེད་ཀྱི་རྒྱུན་མི་རག་པ་ཁོ་

ནར་ཡོད་ན་ནི། དྗེའི་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་ཅན་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་བདག་གིས་སྐྗེ་བ་

རྗེས་སུ་དན་ནོ་ཞྗེས་བྱ་བར་རིགས་སོ། །དངོས་པོ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་

མ་གྲུབ་པ་སྟྗེ། དྗེ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྐྗེན་ཉྗེ་བར་ལྷགས་པ་ཡོད་དང༌། གཞན་
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དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་མི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀྱིས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཅན་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོངས་སུ་བརག་

པར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་འདམ་བཞིན་དུ་ཞོའི་སྣོད་ཁང་པའི་ནང་ན་གནས་པ་དག་ལ་རྩྭ་

ཐོག་ཆྗེས་མང་པོས་གཡོགས་པའི་སྟྗེང་ན་གནས་པའི་ཕུག་རོན་སྐ་བོའི་རྐང་རྗེས་

དམིགས་མོད་ཀྱི། དྗེའི་རྐང་པ་ཞུགས་པ་ནི་ཅི་ནས་ཀྱང་སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། རྒྱས་པར་འཇུག་པ་ལས་བཙལ་བར་བྱའོ། །

ད་ནི་དཀྱུས་མའི་དོན་བཤད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་བདག་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་

ལ་རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བདུན་པ་ལས། ཉྗེ་བར་བང་བ་ཇི་ལྟ་བུར། །ཉྗེ་བར་ལྗེན་པོ་ཡིན་པར་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་འདི་ནི་གནོད་བྱྗེད་ཆྗེན་པོ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལ་གང་ཟག་འདིས་

ལུས་འདི་བངས་སོ་ཞྗེས་ཐ་སད་བྱྗེད་པས་ན་ཕུང་པོ་ནི་ཉྗེ་བར་བང་བར་བྱ་བ་ཡིན་

ལ། བདག་ནི་དྗེ་ལྗེན་པ་པོའ།ོ །དྗེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདོད་ན་བྱ་བའི་ལས་དང་བྱྗེད་པ་

པོ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བས། གཅོད་པ་པོ་དང་གཅད་བྱ་དང་། བུམ་པ་དང་ར་

མཁན་དང་། མྗེ་དང་བུད་ཤིང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཏྗེ། རབ་

བྱྗེད་བཅུ་པ་ལས་ཀྱང༌། བུད་ཤིང་གང་དྗེ་མྗེ་ཡིན་ན། །བྱྗེད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་

འགྱུར། །མྗེ་དང་ཤིང་གིས་བདག་དང་ནི། །ཉྗེ་བར་བང་བའི་རིམ་པ་ཀུན། །བུམ་སྣམ་

སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །མ་ལུས་པར་ནི་རྣམ་པར་བཤད། །ཅྗེས་དང༌། འཇུག་པ་

ལས་ཀྱང༌། ལྗེན་པོ་རང་ཉྗེར་ལྗེན་གཅིག་རིགས་དངོས་མིན། །དྗེ་ལྟ་ན་ལས་བྱྗེད་པོ་

གཅིག་ཉིད་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ། །དྗེ་ལྟ་ན་བདག་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་བདག་ཏུ་

ཁས་བངས་པ་དོན་མྗེད་པ་དང༌། བདག་མང་པོར་འགྱུར་བ་དང་། བྱ་བ་དང་བྱྗེད་པ་
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པོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་པ་དང་། མ་བྱས་པ་དང་ཕྲད་པ་

དང་། སྐྗེ་བ་དན་པའི་ཚིག་གསུངས་པ་མི་འཐད་པ་སྟྗེ་དྲུག་ཡོད་པས་གཅིག་ཏུ་ཁས་

བང་བར་མི་བྱའོ། །

བདག་དང་ཕུང་པོ་ཐ་དད་པའི་ཕོགས་དགག་པ།

གཉིས་པ་ཐ་དད་པའི་ཕོགས་དགག་པ་ནི། ཅི་སྟྗེ་བདག་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་རང་

བཞིན་གཅིག་མ་ཡིན་མོད། རང་བཞིན་ཐ་དད་པར་འདོད་ན་སྐོན་ཅི་ཡོད་སམ་ན། 

འདི་ལ་རབ་བྱྗེད་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལས། གལ་ཏྗེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པོའི་

མཚན་ཉིད་མྗེད་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་པའི་སྐོན་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་བདག་ཕུང་པོ་

ལས་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་པར་ཡོད་ན་ནི། ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་སྐྗེ་འཇིག་གནས་

པ་དང་མི་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ར་བ་ལང་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་བ་ལང་གི་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་ལྟ་ཡིན་མོད་སམ་ན། འོ་ན་དྗེ་བདག་ཏུ་

ཐ་སད་འདོགས་པའི་གཞི་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་དུ་མྗེད་དྗེ། འདུས་མ་བྱས་

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའི་མྗེ་ཏོག་གམ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་བཞིན། 

ཞྗེས་གཞན་གྲགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བྱ་སྟྗེ་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་སོ། །བདག་སྐྗེ་

འཇིག་གི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་ན་རག་པར་འགྱུར་ལ། དྗེའི་ཚེ་རག་པ་འགྱུར་བ་

མྗེད་པ་ལ་ཅི་ཡང་བྱར་མྗེད་པས། བདག་ཏུ་བཏགས་པ་དོན་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། 

འཇུག་ལྡོག་གང་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕིར། ཞྗེས་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་

གསུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སོགས་ལས་རང་

བཞིན་ཐ་དད་པར་ཡོད་ན། དྗེ་ལྟར་དུ་དམིགས་དགོས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་གཟུགས་དང་
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སྗེམས་ཐ་དད་དུ་དམིགས་པ་བཞིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་འཛིན་པ་ཡང་མྗེད་པས་བདག་དོན་

གཞན་དུ་མྗེད་དྗེ། རབ་བྱྗེད་ཉྗེར་བདུན་པ་ལས། བདག་ནི་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་

ལས། །གཞན་དུ་འཐད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །གལ་ཏྗེ་གཞན་ན་ལྗེན་མྗེད་པར། །བཟུང་

ཡོད་རིགས་ན་བཟུང་དུ་མྗེད། །ཅྗེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ཕིར་ཕུང་པོ་ལས་

གཞན་བདག་མྗེད་དྗེ། །ཕུང་པོ་མ་གཏོགས་དྗེ་འཛིན་མ་གྲུབ་ཕིར། །ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །དྗེས་ན་མུ་སྟྗེགས་པ་རྣམས་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའི་བདག་སྒོ་འདོགས་པ་

ནི། བདག་མིང་ཙམ་དུ་མ་རོགས་ཤིང༌། ཕུང་པོ་དང་གཅིག་ཡིན་པ་ཡང་མི་འཐད་

པར་མཐོང་ནས་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་སྒོ་འདོགས་པ་ཡིན་གི། དྗེ་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐ་

སད་པའི་ཤྗེས་པ་རང་དགའ་བས་དྗེ་ལྟར་མཐོང་བ་མིན་ནོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཕུང་པོ་ལས་རང་གི་ངོ་བོས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱྗེད་

མཐོང་བའི་ངྗེས་པ་བརན་པོ་རྗེད་རྗེད་དུ་སྦྱང་བར་བྱ་སྟྗེ། གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་པའི་

ཕོགས་འདི་གཉིས་ལ་གནོད་བྱྗེད་ཀྱི་ངྗེས་པ་རྣམ་དག་མ་འདོངས་ན། གང་ཟག་རང་

བཞིན་མྗེད་པར་ཐག་བཅད་ཀྱང་དམ་བཅའ་ཙམ་དུ་འགྲོ་བས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་མི་རྗེད་

པའི་ཕིར་རོ། །

དྗེ་ལྟར་གང་ཟག་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱད་པར་འདོད་ནས་གང་ཟག་དྗེ་

ཁོ་ནར་ཡོད་ན་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་ཐ་དད་ཀྱི་དཔྱད་པ་བྱས་ཏྗེ། གཅིག་ཏུ་འདོད་ན་

གནོད་བྱྗེད་མཐར་གཏུགས་པ་མྗེ་དང་བུད་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་བྱྗེད་པ་པོ་དང་ལས་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་འདི་འད་བ་རྣམས་ཡིན་ལ། དྗེ་དག་གཅིག་ཏུ་འདོད་ན་ནི་འཇིག་

རྗེན་གི་མཐོང་བའི་ཚད་མ་འདིས་དགག་དགོས་ཀྱི། རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མཐའ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་གནོད་བྱྗེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཐ་དད་དུ་

ཡོད་པ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཡོད་ན་གཟུགས་དང་སྗེམས་བཞིན་དུ་སོ་སོར་མཐོང་དགོས་

པ་ལས། དྗེ་ལྟར་མ་མཐོང་བས་ཞྗེས་ཤྗེས་པ་རང་དགའ་བས་མི་འཛིན་པའི་གནོད་

བྱྗེད་འདི་སྟོན་གི། གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གནོད་བྱྗེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །དྗེས་

ན་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་གནོད་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་མཐར་གཏུགས་

པའི་ར་བ་ནི། རོལ་ཕི་རོལ་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་གནོད་པ་མྗེད་པ་ལ་ཐུག་

པ་ཡིན་པས། དྗེ་ཉིད་སྐབས་སུ་འཇིག་རྗེན་གནོད་པ་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ཡང་། 

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཚད་མ་མིན་ཞྗེས་བཞྗེད་པ་ཡིན་གི། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་རྣམས་སུ་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་གནོད་པ་མྗེད་པ་རྣམས་གནོད་

བྱྗེད་དུ་མི་བཞྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་འདོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

རྣམས་གནོད་བྱྗེད་དུ་བསྟན་ས་མྗེད་ཅིང༌། ལུང་ཡང་ཁས་ལྗེན་མི་ལྗེན་སྣ་ཚོགས་

ཡོད་ལ། ཁས་ལྗེན་པ་རྣམས་ཀྱང་དང་ངྗེས་ལ་མི་མཐུན་པས། དྗེ་ཡང་རིགས་པས་

བསྒྲུབ་དགོས་ན་རིགས་པ་གཞན་ཅི་ཞིག་སྟོན། ཕ་རོལ་པོའི་ཁས་བངས་ལ་འདི་

ཁས་ལྗེན་ན་འདི་ཡང་ཁས་བང་དགོས་སོ་ཞྗེས་པ་དང༌། འདི་ཁས་མི་ལྗེན་ན་འདི་

ཡང་ཁས་མ་ལྗེན་ཅིག་ཅྗེས་སྟོན་པ་ཡང་། དྗེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་རིགས་པ་

མྗེད་པར་ཇི་ལྟར་ངྗེས་པར་བྱྗེད། དྗེས་ན་གནོད་བྱྗེད་དང་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་ར་བ་ཐམས་

ཅད་མཐར་གཏུགས་པ་ན། རོལ་ཕི་རོལ་གི་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་གནོད་པ་མྗེད་པ་ལ་

ཐུག་ཅིང༌། དྗེ་དང་འགལ་བ་ཁས་བངས་ན་རང་གི་མོང་བས་གནོད་པར་མཐོང་ནས། 

དྗེ་ལས་མི་འདའ་བ་འདི་ནི་དབུ་ཚད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་ཐ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སད་པའི་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་སོགས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་

སྐོན་མྗེད་དྗེ། སྒ་བྱས་པ་ཡིན་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཀྱང་མི་རག་པ་མངོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་མི་དགོས་པ་བཞིན་ཏྗེ། མདོར་ན་སྒྲུབ་བྱྗེད་དང་གནོད་བྱྗེད་ཀྱི་ར་བ་མཐར་

གཏུགས་པ་མངོན་སུམ་ལ་ཐུག་ཀྱང༌། ར་བའི་བསྒྲུབ་བྱ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ག་ན་

དགོས།

དེས་ཕོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ཁེགས་པར་འགྱུར་བ།

གསུམ་པ་དྗེས་ཕོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་ཁྗེགས་པར་འགྱུར་བ་ནི། རང་

བཞིན་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ན་འཁར་གཞོང་ན་ཞོ་ཡོད་པ་ལྟར། ཕུང་པོ་ལ་བདག་དང་བདག་

ལ་ཕུང་པོ་བརྗེན་ནས་ཡོད་པའི་རྗེན་དང་བརྗེན་པའི་ཕོགས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། རང་

བཞིན་གཞན་དུ་མྗེད་པས་རྗེན་དང་བརྗེན་པར་མྗེད་པ་ནི་ཤིང་ར་ལ་བཤད་པ་བཞིན་

ནོ། །འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། ཕུང་པོར་བདག་ཡོད་མ་ཡིན་བདག་ལ་ཡང༌། །ཕུང་པོ་དྗེ་

རྣམས་ཡོད་མིན་གང་ཕིར་འདིར། །གཞན་ཉིད་ཡོད་ན་རོག་པ་འདིར་འགྱུར་

ན། །གཞན་ཉིད་དྗེ་མྗེད་དྗེའི་ཕིར་འདི་རོག་པའོ། །ཞྗེས་སོ། །བདག་དང་ཕུང་པོ་ལྡན་

པའི་ཕོགས་ཀྱང་ཤིང་ར་ལ་བཤད་པ་དང་འད་བས་དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་

ཉིད་ལས། བདག་ནི་གཟུགས་ལྡན་མི་འདོད་གང་ཕིར་བདག །ཡོད་མིན་དྗེ་ཕིར་ལྡན་

དོན་སྦྱོར་བ་མྗེད། །གཞན་ན་གནག་ལྡན་གཞན་མིན་གཟུགས་ལྡན་ན། །བདག་ནི་

གཟུགས་ལས་དྗེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་མྗེད། །ཅྗེས་སོ། །གནག་ལྡན་ནི་ལྷས་བྱིན་བ་ལང་

དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུའོ། །གཟུགས་ལྡན་ནི་ལྷས་བྱིན་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུའོ། །

འོ་ན་ཕུང་པོ་འདུས་པ་ཙམ་བདག་ཡིན་ནམ་སམ་ན་དྗེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ། ཕུང་
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པོ་ལྔ་ལ་བརྗེན་ནས་བདག་ཏུ་འདོགས་པར་གསུངས་པས་ན། གདགས་གཞི་

བཏགས་ཆོས་སུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ཡང་འཇུག་པ་ལས། མདོ་ལས་ཕུང་པོ་

བརྗེན་ནས་ཡིན་གསུངས་པ། །དྗེ་ཕིར་ཕུང་པོ་འདུས་ཙམ་བདག་མ་ཡིན། །ཞྗེས་

སོ། །གཞན་ཡང་ཕུང་པོ་ཚོགས་ཙམ་བདག་ཡིན་ན་ལས་དང་བྱྗེད་པ་པོ་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་བའི་སྐོན༌འཇུག་པ་ར་འགྲྗེལ་དུ་གསུངས་ཏྗེ། ཕུང་པོ་རྗེ་རྗེ་ནས་བདག་གི་ཉྗེ་

བར་བང་བྱར་འདོད་པས་ནི། ཕུང་པོ་ལྔ་ཀ་ཉྗེ་བར་བང་བར་བྱ་བར་འདོད་དགོས་ལ། 

དྗེ་ལྟ་ན་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཡང་ཉྗེ་བར་བང་བྱར་འགྱུར་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཚོགས་པ་བདག་གི་གདགས་གཞི་ཡིན་གི། བདག་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་

འདིས་ཕུང་པོའི་རྒྱུན་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་འདོད་དགོས་པར་གསལ་ལོ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་དག་

བདག་མ་ཡིན་ཀྱང༌། དཔྗེར་ན་ཤིང་རའི་འཕང་ལོ་དང་སོག་ཤིང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

བསྒིགས་པའི་ཚེ་དབྱིབས་ཁྱད་པར་བ་རྗེད་པ་ན་ཤིང་རར་འཇོག་པ་བཞིན་དུ། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པ་དབྱིབས་ཁྱད་པར་བ་ལ་བདག་ཏུ་འཇོག་གོ་སམ་

ན། འོ་ན་དབྱིབས་ནི་གཟུགས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས་ན། སྗེམས་ལ་སོགས་པ་ལ་

བདག་བཞག་ཏུ་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། འཇུག་པ་ལས། དབྱིབས་ཞྗེ་ན་དྗེ་གཟུགས་ཅན་

ལ་ཡོད་ཕིར། །ཁྱོད་ལ་དྗེ་དག་ཉིད་བདག་ཅྗེས་འགྱུར་གི། །སྗེམས་སོགས་ཚོགས་

ནི་བདག་ཉིད་འགྱུར་མིན་ཏྗེ། །གང་ཕིར་དྗེ་དག་ལ་དབྱིབས་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་

སོ། །དྗེས་ན་ཤིང་ར་རང་བཞིན་རྣམ་པ་བདུན་པོ་དྗེ་གང་དུ་ཡང་མྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལྟ་

ནའང་རང་གི་ཡན་ལག་ལ་བརྗེན་ནས་འདོགས་པ་ལྟར་བདག་ཀྱང་ཕུང་པོ་དང་

གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་བདུན་པོ་གང་དུ་ཡང་མྗེད་པ་དང༌། འོན་
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ཀྱང་ཕུང་པོ་ལ་བརྗེན་ནས་འདོགས་པ་གཉིས་འད་བའི་ཕིར། དྗེ་གཉིས་དཔྗེ་དོན་དུ་

མཛད་ནས་མདོར་གསུངས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བའི་ཚུལ།

བཞི་པ་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་གང་ཟག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བའི་ཚུལ་ནི། སྒྱུ་མའི་

དོན་ལ་གཉིས་གསུངས་ཏྗེ། དོན་དམ་བདྗེན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་

པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཀྱང་བདྗེན་པ་ཁྗེགས་པ་ལ་བྱས་པ་དང༌། གཟུགས་སོགས་ལ་སྒྱུ་

མར་གསུངས་པ་རང་གི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བཞིན་དུ་གཟུགས་སོགས་སུ་སྣང་

བའི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གཉིས་ལས། འདིར་ནི་ཕི་མ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ཕི་མ་ལ་སྔ་མའི་སྒྱུ་

མའི་དོན་ཡང་ཡོད་ལ། སྔ་མ་ལ་ཕི་མའི་སྒྱུ་མའི་དོན་ཡོད་པའི་ངྗེས་པ་མྗེད་དོ། །ཕི་

མ་དྗེའི་འགྲུབ་ལུགས་ནི་སྣང་བ་འཛིན་པ་དང་སྟོང་པ་ངྗེས་པའི་བོ་གཉིས་ལ་བརྗེན་

ནས་འགྲུབ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་སྒྱུ་མའི་ར་གང་སྣང་བ་མིག་གི་ཤྗེས་པས་མཐོང་བ་དང༌། 

སྣང་བ་ལྟར་གི་ར་གང་མྗེད་པར་ཡིད་ཀྱི་ཤྗེས་པས་ངྗེས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་ར་གང་དུ་

སྣང་བ་དྗེ་སྒྱུ་མའམ་བརྫུན་པའི་སྣང་བར་ངྗེས་པ་སྐྗེ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ། གང་ཟག་ལ་

སོགས་པ་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་བསོན་དུ་མྗེད་པར་སྣང་བ་དང༌། དྗེ་ཉིད་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་རིགས་ཤྗེས་ཀྱིས་ངྗེས་པ་གཉིས་ལ་བརྗེན་

ནས་གང་ཟག་དྗེ་སྒྱུ་མའམ་བརྫུན་པའི་སྣང་བར་ངྗེས་པ་སྐྗེ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་སྣང་

བ་ཡོད་པར་རིགས་ཤྗེས་ཀྱིས་མི་འགྲུབ་ལ། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་ཐ་སད་པའི་

ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པས། རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚོལ་བའི་རིགས་པའི་ཤྗེས་པ་དང་

གཟུགས་སོགས་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་ཐ་སད་པའི་བོ་གཉིས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
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ནི་དྗེ་ཡིན་ནོ། །

དྗེས་ན་གཟུགས་སོགས་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་འཆར་དུ་མ་འདོད་ན་དྗེ་དག་འཛིན་

པའི་ཐ་སད་པའི་བོ་ངང་གིས་ཡོད་པས་དྗེ་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་ལ་འབད་མི་དགོས་

པས། དྗེ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་མང་དུ་དཔྱད་ནས་

རང་བཞིན་ཁྗེགས་པ་ལ་ངྗེས་པ་དག་པོ་བསྐྗེད་ནས། དྗེ་ནས་སྣང་བ་ཤར་བ་ལ་

བལྟས་ན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བ་ཡིན་གི། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྟོང་པ་ལོགས་སུ་གཏན་ལ་

འབྗེབས་ཚུལ་མྗེད་དོ། །རིགས་པའི་ཤྗེས་པས་ཆོས་ཅན་སྣང་བ་ལ་སྐྗེ་འགག་

སོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་གི་སྟོང་པ་ལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྟོང་

ཉིད་དང༌། དྗེ་ནས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ཡང་རང་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་གཟུགས་

སོགས་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་བ་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྟོང་ཉིད་ཅྗེས་སྔོན་གི་མཁས་པ་རྣམས་

གསུང་ངོ་། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཕག་སྐོར་བ་བཟས་བརོད་སོགས་ཀྱི་སྤོད་ཕོགས་ལ་

འཇུག་པ་ན་ཡང༌། སྔོན་དུ་དྗེ་དག་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་རྣམ་

པར་དཔྱད་ནས་རང་བཞིན་དགག་ལ། དྗེའི་ངྗེས་པའི་རིས་ཟིན་པར་བྱས་ནས་དྗེ་

དག་ལ་ཞུགས་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བ་ལ་བསབ་སྟྗེ་དྗེའི་ངང་ནས་དྗེ་དག་

བྱའོ། །འདིའི་གནད་ཤྗེས་ན་མཉམ་གཞག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྟོང་ཉིད་བསྒོམས་

པས། དྗེའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྟོང་ཉིད་འཆར་བའི་ཚུལ་རྣམས་

ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་འགྱུར་རོ། །

འདི་ལ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དུ་དགག་བྱའི་ཚད་ལྗེགས་པར་མ་ཟིན་པར་

གཅིག་ཐ་དད་སོགས་ལ་རིགས་པས་བརགས་པ་ན། དྗེ་དག་ལ་གནོད་པ་མཐོང་བའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཚེ་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡྗེ་མི་འདུག་གོ་སམ་པ་དང༌། གང་ཟག་ལ་སོགས་པའི་

དངོས་པོ་རྣམས་རི་བོང་གི་རྭ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་དོན་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྟོང་

པའི་དངོས་པོ་མྗེད་པའོ་སམ་པ་བྱུང་ན་ནི་ཆད་ལྟ་ཆྗེན་པོ་ཡིན་པས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་

བའི་གོལ་སར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟ་བུར། །སིད་པ་སྒྱུ་མ་འད་མ་

ཡིན། །ཞྗེས་པའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པར། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་མཐོང་བ་ན་སྒྱུ་མ་བྱས་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་གི། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟ་བུ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྗེ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་འདིས་སྐྗེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་

ལས། འདུས་བྱས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་བསྟན་པར་འདོད་ན་ནི། དྗེའི་ཚེ་དྗེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཉིད་

དུ་མི་འགྱུར་གི། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ཉྗེ་བར་གཞལ་བར་འགྱུར་

བ་ཞིག་ན། རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་མྗེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་འཇིགས་

པས་དྗེ་དག་དང་བསྟུན་པར་མི་བྱྗེད་ཀྱི། དྗེ་དང་མི་འགལ་བ་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དག་

དང་ནི་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་སོ། །དྗེས་ན་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚོལ་བའི་

རིགས་ཤྗེས་ཀྱིས་སྒྱུ་མ་ཙམ་གི་དོན་ཡོད་པར་བཟུང་ནའང་སྐོན་ཡིན་གི། རིགས་པ་

དྗེས་རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་རང་བཞིན་ཁྗེགས་པའི་བཤུལ་དུ་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་སྒྱུ་

མ་ཙམ་གི་དོན་ཉིད་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་ངྗེས་པར་སྐྗེ་དགོས་པས་སྐོན་མིན་ཏྗེ། 

བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་དཔྱད་པ་ན། དངོས་པོ་

རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བས། སོ་སོ་ནས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུ་དྗེ་ཉིད་ལྷག་མར་ལུས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་སྒྱུ་མའི་དོན་ལྷག་མར་ལུས་

དགོས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

འདི་ཡང་མྱུ་གུ་དྗེའི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཁྗེགས་པ་ན། རིགས་

པ་དྗེའི་འདུ་བྱྗེད་ཇི་སིད་མ་ཉམས་པ་དྗེ་སིད་དུ་རིགས་པས་འཐད་མི་འཐད་དཔྱད་

ནས་མྱུ་གུ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛིན་པ་མི་སྐྗེ་ཡང༌། མྱུ་གུ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་

པ་དྗེར་བདྗེན་སམ་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བདྗེན་སམ་

ན་རིགས་པས་དགག་དགོས་པའི་འཛིན་པ་སྐོན་ཅན་ཡིན་གི། དྗེ་དག་མྗེད་པའི་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའི་དོན་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལ་ཡང་སྒྱུ་འཛིན་གི་མངོན་ཞྗེན་ཡོད་པས་འདོར་

དགོས་སོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ནི་ཡྗེ་མི་ཉན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རྗེན་འབྗེལ་གི་ངྗེས་པ་

ཐམས་ཅད་བྱར་མྗེད་པའི་སྐོན་ཆྗེན་པོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏྗེ། སྔར་མང་དུ་བཤད་

ཟིན་ཏོ། །འདི་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དོན་ཡོད་པ་དང་བདྗེན་པར་ཡོད་པ་གཉིས་མ་ཕྗེད་

པ་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །གཞན་ཡང་ཡུལ་དཔྱད་དྗེ་རིགས་པས་གསིལ་བ་ན་མི་

འདུག་སམ་པ་དང་པོར་འབྱུང་ཞིང༌། དྗེ་ནས་དཔྱོད་མཁན་ལ་ཡང་དྗེ་དང་འད་བར་

མཐོང་ནས་མྗེད་པར་ངྗེས་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་མིན་པས། གང་ལ་ཡང་འདི་ཡིན་འདི་

མ་ཡིན་གི་ངྗེས་པ་བྱ༌ས་མྗེད་པར་སོང་ནས་སྣང་བ་བན་བུན་དུ་སོང་བའི་སྣང་བ་

འཆར་བ་ཡང༌། རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་དང་ཡོད་མྗེད་ཙམ་མ་ཕྗེད་པར་རིགས་པས་

ཐམས་ཅད་བཀག་པ་ལ་བརྗེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། དྗེ་འདའི་སྟོང་པ་ཡང་རྗེན་

འབྗེལ་བཤིག་པའི་སྟོང་པ་ཡིན་ལ། དྗེས་ན་དྗེ་རོགས་པས་དངས་པའི་སྣང་བ་བན་

བུན་དུ་ཤར་བ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དོན་གཏན་མིན་ནོ། །

དྗེས་ན་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན། གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་ལ་རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་སྟྗེང་དུ་སོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་འདུག་གོ་སམ་པ་དང༌། དྗེ་ལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བརྗེན་ནས་སྣང་བ་འདི་རྣམས་ཀྱང་བན་བུན་དུ་འཆར་བ་ཙམ་དཀའ་བ་མིན་གི། དྗེ་

འད་དྗེ་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མོས་ཤིང་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ཚུལ་སྟོན་པའི་ཆོས་

ཐན་ཐུན་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འོང་ཡང༌། དཀའ་ས་ནི། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་

རང་བཞིན་མ་ལུས་པར་ཁྗེགས་པ་དང་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་

དྗེ་ཉིད་ལས་གསོག་པ་པོ་དང་འབས་བུ་མོང་བ་པོ་ལ་སོགས་པར་འཇོག་པ་ལ་ངྗེས་

པ་གཏིང་ནས་འདོངས་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་སུ་འཇོག་ཐུབ་པའི་གཉིས་ཚོགས་དྗེ་སིད་

མཐའ་ཙམ་དུ་སོང་བས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་འད་ཞིག་

མ་རྗེད་ན་ལྟ་བའི་ངྗེས་པ་ཆྗེ་བ་ཙམ་དུ་སྤོད་ཕོགས་ལ་ངྗེས་པ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ལ། སྤོད་

ཕོགས་ལ་ངྗེས་པ་ཇི་ལྟར་ཆྗེ་བ་ཙམ་དུ་ལྟ་བའི་ངྗེས་པ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བར་གདོན་མི་ཟ་

བས། གཉིས་ཀ་ལ་སྟོབས་མཚུངས་སུ་ངྗེས་པ་ཆྗེན་པོ་སྐྗེ་བའི་ཐབས་མྗེད་དོ། །དྗེའི་

ཕིར་ངྗེས་པར་ཡང་ན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་དང༌། རག་ལྟ་

དང་དངོས་པོ་ཡོད་པར་ལྟ་བའི་མཐར་ལྟུང་ལ། ཡང་ན་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་བྱྗེད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྟོང་པར་འཛིན་པའི་སྐུར་འདྗེབས་དང་ཆད་ལྟ་དང་དངོས་པོ་མྗེད་

པར་ལྟ་བའི་མཐར་ལྟུང་བ་ཡིན་ནོ། །

དྗེ་ལྟ་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས། དྗེའི་ཚེ་སིག་མྗེད་སྟོབས་བཅུ་ལྡན་པ་

ཡི། །རྒྱལ་བ་དྗེས་ནི་ཏིང་འཛིན་མཆོག་འདི་འཆང་། །སིད་པའི་འགྲོ་བ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་

སྟྗེ། །འདི་ལ་མི་སྐྗེ་སུ་ཡང་འཆི་བ་མྗེད། །སྗེམས་ཅན་མི་དང་སོག་ཀྱང་མི་རྗེད་

དྗེ། །ཆོས་འདི་རྣམས་ནི་དབུ་བ་ཆུ་ཤིང་འད། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནམ་མཁའི་གོག་འད་

སྟྗེ། །ཆུ་ཡི་ཟ་བ་འད་ཞིང་སྨིག་རྒྱུ་བཞིན། །མི་འགའ་འཇིག་རྗེན་འདིར་ཡང་ཤི་ནས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ནི། །འཇིག་རྗེན་གཞན་དུ་འཕོ་ཞིང་འགྲོ་མྗེད་ཀྱང༌། །ལས་བྱས་རྣམས་ནི་ནམ་ཡང་

ཆུད་མི་ཟ། །འཁོར་བ་ན་ཡང་དཀར་ནག་འབས་བུ་སྨིན། །རག་པར་མ་ཡིན་ཆད་པར་

མི་འགྱུར་ཏྗེ། །ལས་བསགས་མྗེད་ཅིང་གནས་པ་དག་ཀྱང་མྗེད། །དྗེ་ཡང་བྱས་ནས་

རྗེག་པར་མི་འགྱུར་མིན། །གཞན་གིས་བྱས་པ་ཚོར་བར་འགྱུར་བའང་མྗེད། །ཅྗེས་

སྐྗེ་བ་དང་འཆི་འཕོ་བའི་གང་ཟག་རིགས་པས་མི་རྗེད་ཀྱང་ཆོས་རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་

ལ་དཀར་གནག་གི་འབས་བུ་རྣམས་འབྱུང་བས། ལས་བྱས་ནས་འབས་བུ་རྗེག་པ་

སྟྗེ་མོང་བར་མི་འགྱུར་བ་མིན་ལ། གཞན་གིས་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་གང་ཟག་

གཞན་གིས་ཚོར་བའམ་མོང་བའི་མ་བྱས་པ་དང་ཕྲད་པ་མྗེད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་

བུའི་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་བྱའོ། །

ངྗེས་པ་དྗེ་ཚོལ་ལུགས་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རིགས་པའི་དགག་བྱའི་སྤི་

ལྗེགས་པར་འཆར་དུ་གཞུག་ལ། རང་རྒྱུད་ཀྱི་མ་རིག་པས་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་སྒོ་

བཏགས་པ་རྣམས་ལྗེགས་པར་བསམས་ལ་ངོས་ཟིན་པར་བྱ། དྗེ་ནས་རང་བཞིན་དྗེ་

འད་ཡོད་ན་གཅིག་ཐ་དད་ལས་མི་འདའ་བའི་ཚུལ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཅར་ཁས་བངས་

པ་ལ་གནོད་བྱྗེད་ཡོད་ལུགས་དམིགས་ཕྗེད་པར་བསམས་ལ། གནོད་བྱྗེད་མཐོང་

བའི་ངྗེས་པ་དངས་ཤིང་མཐར་གང་ཟག་ལ་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་དོ་སམ་

པའི་ངྗེས་པ་བརན་པར་བྱ་སྟྗེ་སྟོང་ཕོགས་ལ་དྗེ་འད་མང་དུ་སྦྱང༌། དྗེ་ནས་གང་ཟག་

གི་ཐ་སད་བསོན་མི་ནུས་པར་སྣང་བ་རྣམས་བོའི་ཡུལ་དུ་འཆར་དུ་གཞུག་ལ། དྗེ་

ལས་གསོག་པ་པོ་དང་འབས་བུ་མོང་བ་པོར་འཇོག་པའི་རྗེན་འབྗེལ་གི་ཕོགས་

རྣམས་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང༌། རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་རྗེན་འབྗེལ་འཐད་པའི་འཐད་ལུགས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རྣམས་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་བྱའོ། །དྗེ་གཉིས་འགལ་བར་སྣང་བའི་ཚེ་ན་གཟུགས་

བརན་ལ་སོགས་པ་དཔྗེར་བངས་ནས་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་བསམ་སྟྗེ། འདི་ལྟར་བྱད་

བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ནི་མིག་དང་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་སྣང་བ་རྣམས་ཀྱིས་

སྟོང་ཡང་བྱད་དང་མྗེ་ལོང་ལ་བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་དང༌། རྐྗེན་དྗེ་དག་འགའ་ཞིག་ལོག་

པའི་ཚེ་འཇིག་པ་གཉིས་བསོན་མི་ནུས་པར་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་བཞིན་དུ། གང་

ཟག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་མྗེད་ཀྱང་ལས་གསོག་པ་པོ་དང་འབས་བུ་མོང་བ་

པོ་དང་སྔོན་གི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་སོགས་ལ་བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་ཡང་མི་འགལ་ལོ་

སམ་དུ་སྦྱང་བར་བྱ་སྟྗེ། འདི་ལྟ་བུ་ནི་འདི་འད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤྗེས་པར་

བྱའོ།།

འོ་ན་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་གང་དུ་སྣང་བས་སྟོང་པར་ངྗེས་པ་

འདི་དྗེ་དག་གི་རང་བཞིན་མྗེད་པ་རོགས་པ་ཡིན་ན་སོ་སོ་སྐྗེ་བོའི་མངོན་སུམ་གིས་

རང་བཞིན་མྗེད་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་དག་འཕགས་པར་འགྱུར་རོ། །མིན་ན་

འདི་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་དཔྗེར་ཇི་ལྟར་རུང་སྟྗེ། དཔྗེ་དྗེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་

མྗེད་པར་རགས་ལ་བརྗེན་ནས་རོགས་དགོས་ན། དྗེའི་དཔྗེར་གང་འཇོག་ལ་སོགས་

པའི་ཚུལ་གིས་བརགས་ན་ཐུག་མྗེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་སོ་སམ་ན། འདི་ལ་སྔ་མ་ཁ་

ཅིག །གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་མྗེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་

རོགས་ཀྱང་འཕགས་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ཆོས་ཅན་ཉི་ཚེ་བའི་སྟོང་ཉིད་ཙམ་ཞིག་

རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །འཕགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་

མྗེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲ་མོད་ཀྱང༌། རིགས་པ་མ་ཡིན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཏྗེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། དངོས་པོ་གཅིག་གི་ལྟ་པོ་གང༌། །དྗེ་ནི་ཀུན་གི་ལྟ་པོར་

བརོད། །གཅིག་གི་སྟོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །དྗེ་ནི་ཀུན་གི་སྟོང་པ་ཡིན། །ཞྗེས་ཆོས་

གཅིག་གི་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྟོང་ཉིད་རོགས་པས། ཆོས་ཀུན་གི་སྟོང་ཉིད་རོགས་

ནུས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་གཟུགས་བརན་བྱད་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་

རོགས་པས་བྱད་བཞིན་དུ་བདྗེན་པར་མི་འཛིན་ཡང་གཟུགས་བརན་བདྗེན་པར་ཡོད་

པར་འཛིན་པ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། འདི་ཡང་བར་ལ་མ་བྱང་པའི་བྱིས་པ་ཆུང་

ངུ་རྣམས་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་ན་དྗེ་ལ་རྗེ་བ་སོགས་བྱྗེད་པས་དྗེ་

དག་གིས་ནི་བྱད་བཞིན་དུ་བདྗེན་པར་འཛིན་ལ། རན་པོ་བར་ལ་བྱང་བ་རྣམས་ཀྱིས་

ནི་དྗེ་དག་བྱད་བཞིན་དུ་མྗེད་བཞིན་དུ་བྱད་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་ངྗེས་ཀྱང༌། བྱད་

བཞིན་དུ་སྣང་བའི་གཟུགས་བརན་དྗེ་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཡོད་པར་འཛིན་

པ་ནི་བདྗེན་འཛིན་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་མོང་བས་འགྲུབ་བོ། །

དྗེ་ལྟ་ཡིན་ནའང་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་དཔྗེར་རུང་ལུགས་ནི། གང་དུ་སྣང་བ་

དྗེའི་ངོ་བོས་སྟོང་པས་གང་དུ་སྣང་བ་དྗེའི་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ནི་མངོན་སུམ་གིས་

གྲུབ་པས། དྗེ་ཉིད་དཔྗེར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་དུ་སྣང་བ་དྗེའི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་

པ་དྗེ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་སྟྗེང་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ནི། མྱུ་གུའི་རང་བཞིན་མྗེད་པ་

རོགས་པ་ཡིན་པས། གཟུགས་བརན་སོགས་དང་མི་འདའོ། །འདིས་ནི། བུམ་སོགས་

འདི་དག་དྗེ་ཉིད་དུ་མྗེད་ཅིང༌། །འཇིག་རྗེན་རབ་ཏུ་གྲགས་པར་ཡོད་ཇི་བཞིན། །ཞྗེས་

བུམ་པ་སོགས་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་དཔྗེར་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ལ་བཀོད་པ་ཡང་། 

གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཉི་ཚེ་བའི་སྟོང་པ་ཡིན་གི། དྗེ་དག་གི་རང་བཞིན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

མྗེད་པ་མིན་ཏྗེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤིང་ར་ལ་སོགས་པ་དྗེ་དག་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་

པར་བསྒྲུབ་པ་དུ་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྒྱུ་མ་ལ་ཡང་ལྟད་མོ་བ་

འགས་ར་གང་སོགས་སུ་བདྗེན་པར་འཛིན་ཅིང༌། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་ར་གང་བརྫུན་

པར་ཤྗེས་པ་ཡང་ཉི་ཚེ་བའི་སྟོང་པའོ། །རྨི་ལམ་དུ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དངོས་པོ་དམིགས་

པ་ལ་ཡང༌། སད་པའི་སྐབས་སུ་དྗེ་དག་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དྗེས་སྟོང་བའི་བརྫུན་པར་

འཛིན་པ་དང་། གཉིད་ལོག་པའི་ཚེ་དྗེ་ལྟར་འཛིན་པ་གང་ཡིན་ཡང་། རྨི་ལམ་གི་

སྐྗེས་པ་བུད་མྗེད་དུ་སྣང་བ་དྗེ་སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་གཞན་གིས་སྟོང་པར་འཛིན་པ་

ཡིན་ནའང༌། རྨི་ལམ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་གཟུགས་

བརན་ལ་སོགས་པ་ལ་བྱད་བཞིན་མྗེད་པར་ངྗེས་པ་དང་འདའོ། །སྔར༌སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་

སོགས་ལ་བཏགས་པ་གང༌། །དྗེ་དག་འཇིག་རྗེན་ལས་ཀྱང་ཡོད་མིན། ཞྗེས་དངས་པ་

ལྟར། སྨིག་རྒྱུ་དང་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལ་ཆུ་དང་ར་གང་དང་སྐྗེས་པ་བུད་མྗེད་སོགས་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལ། ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་རང་དགའ་བས་གནོད་པས། དྗེ་དག་གིས་

ཞྗེན་པ་ལྟར་གི་དོན་མྗེད་པར་ཤྗེས་པ་ནི་ཆོས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པའི་ལྟ་བ་

མིན་ནོ། །

དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་སྒྱུ་མའི་དོན་དྗེ་རྣམས་མདོ་སྗེ་ཟབ་མོའི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའི་དབྱངས་ངག་ཏུ་བརོད་ནས་ཀྱང་བསམ་པར་བྱའོ། །དྗེ་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་

རྒྱལ་པོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་སྟྗེ། ཇི་སྐད་དུ། ཇི་ལྟར་སྨིག་རྒྱུ་དི་ཟའི་གྲོང་ཁྱྗེར་

དང༌། །སྒྱུ་མ་ཇི་བཞིན་རྨི་ལམ་ཇི་ལྟ་བུར། །མཚན་མ་བསྒོམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་

སྟོང༌། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་བཞིན་ཤྗེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་དྭངས་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

པར་ཟ་ཤར་བ། །དྗེ་ཡི་གཟུགས་བརན་དྭངས་པའི་མཚོར་སྣང་སྟྗེ། །ཟ་བ་ཆུ་ཡི་ནང་

དུ་འཕོས་པ་མྗེད། །ཆོས་ཀུན་མཚན་ཉིད་དྗེ་འདར་ཤྗེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་མི་དག་

ནགས་རིའི་ཁོད་འདུག་ནས། །གླུ་ལྗེན་སྨྲ་དང་རོད་དང་ངུ་བ་ལས། །བག་ཆ་ཐོས་

ཀྱང་སྣང་བ་མྗེད་པ་ལྟར། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་བཞིན་ཤྗེས་པར་གིས། །གླུ་

དང་རོལ་མོ་དྗེ་བཞིན་ངུ་བ་ཡང༌། །དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་བག་ཆ་འབྱུང་མོད་ཀྱི། །སྒ་ལ་

དབྱངས་དྗེ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་བཞིན་ཤྗེས་པར་

གིས། །ཇི་ལྟར་རྨི་ལམ་ན་ཡང་འདོད་བསྟྗེན་པ། །སྐྗེས་བུ་སད་པར་གྱུར་ནས་མི་

མཐོང་སྟྗེ། །བྱིས་པ་ཤིན་ཏུ་འདོད་ལ་ཆགས་ཤིང་ཞྗེན། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་

བཞིན་ཤྗེས་པར་གིས། །སྒྱུ་མ་བྱྗེད་པ་དག་གིས་གཟུགས་སྤྲུལ་ཏྗེ། །ར་དང་གང་པོ་

ཤིང་ར་སྣ་ཚོགས་བྱས། །དྗེ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་གང་ཡང་མྗེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་དྗེ་བཞིན་ཤྗེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་བུ་མོ་གཞོན་ནུའི་རྨི་ལམ་ན། །བུ་ཕོ་བྱུང་

ཞིང་ཤི་བ་དྗེས་མཐོང་ནས། །བྱུང་ནས་དགའ་ཞིང་ཤི་ནས་མི་དགའ་ལྟར། །ཆོས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་བཞིན་ཤྗེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་མཚན་མོ་ཆུ་ཡི་ཟ་བ་

དག །དྭངས་ཤིང་རོག་པ་མྗེད་པའི་ཆུ་ནང་སྣང༌། །ཆུ་ཟ་སྟོང་པ་གསོག་སྟྗེ་བཟུང་དུ་

མྗེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་བཞིན་ཤྗེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་སོས་ཀའི་ཉི་མ་

ཕྗེད་དུས་ན། །སྐྗེས་བུ་སྐོམ་པས་གདུངས་ཤིང་འགྲོ་བ་ཡིས། །སྨིག་རྒྱུ་དག་ལ་ཆུ་ཡི་

ཕུང་པོར་མཐོང༌། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་བཞིན་ཤྗེས་པར་གིས། །སྨིག་རྒྱུ་ལ་

ཡང་ཆུ་ནི་ཡོད་མྗེད་ན། །སྗེམས་ཅན་རྨོངས་པ་དྗེ་ལ་འཐུང་འདོད་དྗེ། །མི་བདྗེན་ཆུ་

ནི་བཏུང་བར་ཡོང་མི་ནུས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་བཞིན་ཤྗེས་པར་གིས། །ཇི་



  884  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ལྟར་ཆུ་ཤིང་རློན་པའི་སོང་པོ་ལ། །སིང་པོ་འདོད་ཕིར་སྐྗེས་བུས་དྗེ་གཤྗེག་

ཀྱང༌། །ནང་དང་ཕི་རོལ་ཀུན་ན་སིང་པོ་མྗེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་བཞིན་

ཤྗེས་པར་གིས། །ཞྗེས་སོ། །

མིང་གི་ཁྱད་པར་གི་སོ་ནས་འགྲུབ་ཚུལ་དོན་ལ་སྦར་བ།

གཉིས་པ་མིང་གི་ཁྱད་པར་གི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་ཚུལ་དོན་ལ་སྦྱར་བ་ནི། ཇི་ལྟར་

འཕང་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་ཤིང་རར་བཏགས་པ་ན། ཡན་ལག་དྗེ་རྣམས་ཉྗེ་

བར་བང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཤིང་ར་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་པོ་ཡིན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ་

དང་ཁམས་དྲུག་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ལ་བརྗེན་ནས་བདག་ཏུ་འདོགས་པ་ན། དྗེ་དག་

ཉྗེ་བར་བང་བྱ་དང་བདག་ནི་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་པོ་དང་ཤིང་ར་དང་དྗེའི་ཡན་ལག་རྣམས་

བྱྗེད་པ་པོ་དང་ལས་སུ་འཇོག་པ་བཞིན་དུ། བདག་ནི་ཕུང་པོ་སོགས་ལྗེན་པའི་བྱ་བ་

བྱྗེད་པས་བྱྗེད་པ་པོ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་དྗེས་བང་བར་བྱ་བའི་ལས་ཡིན་

པས་བྱ་བ་ཡིན་ཏྗེ། འཇུག་པ་ལས། དྗེ་བཞིན་འཇིག་རྗེན་གྲགས་པས་ཕུང་པོ་

དང༌། །ཁམས་དང་དྗེ་བཞིན་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་བརྗེན་ནས། །བདག་ཀྱང་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པོ་

ཉིད་དུ་འདོད། །ཉྗེར་ལྗེན་ལས་ཡིན་འདི་ནི་བྱྗེད་པོའང་ཡིན། །ཞྗེས་སོ། །འདི་ཡང་

ཤིང་ར་ལྟར་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པ་ན་རྣམ་པ་བདུན་པོ་གང་དུ་ཡང་བདག་དྗེ་རྗེད་

པར་མི་འགྱུར་བས། རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་ཀྱང་མ་དཔྱད་པར་ཀུན་རོབ་ཏུ་

ཡོད་དོ། །

དེས་བདག་གི་བ་ཡང་ཁེགས་པར་བསྟན་པ།

གཉིས་པ་དྗེས་བདག་གི་བ་ཡང་ཁྗེགས་པར་བསྟན་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་བདག་དྗེ་རང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚོལ་བའི་རིགས་པས་བཙལ་བ་ན་བདུན་པོ་དྗེ་གང་དུ་ཡང་མ་རྗེད་

པས། བདག་ལ་རང་བཞིན་ཁྗེགས་པ་དྗེའི་ཚེ་རིགས་པས་འདི་ནི་བདག་དྗེའི་མིག་ལ་

སོགས་པའོ་ཞྗེས་ཇི་ལྟར་རྗེད་པར་འགྱུར། དྗེ་ལྟར་ན་བདག་གི་བ་ལ་ཡང་རང་བཞིན་

མྗེད་དྗེ། རྣལ་འབྱོར་པས་བདག་དང་བདག་གི་བའི་རང་བཞིན་འགའ་ཡང་མ་

དམིགས་པ་ན། འཁོར་བ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ་འདི་ནི་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །རབ་བྱྗེད་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལས། བདག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བདག་གི་

ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། གང་ཕིར་བྱྗེད་པོ་མྗེད་ཅན་

ལས་མྗེད་པ། །དྗེ་ཕིར་བདག་གི་བདག་མྗེད་པར་ཡོད་མིན། །དྗེ་ཕིར་བདག་དང་

བདག་གི་སྟོང་ལྟ་བས། །རྣལ་འབྱོར་པ་དྗེ་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་

སོ། །བདག་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པའི་མཐུས་བདག་གི་བ་ཡང་རང་བཞིན་

མྗེད་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ་ནི་སྔར་བརོད་ཟིན་པ་ལས་

ཤྗེས་པར་བྱའོ། །

རིགས་པ་དེ་རྣམས་གཞན་ལ་ཡང་སྦར་བའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་རིགས་པ་དྗེ་རྣམས་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ནི། ཇི་ལྟར་བདག་

དང་ཕུང་པོའི་དཔྱད་པ་ཤིང་རའི་དཔྱད་པ་དང་མཚུངས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། བུམ་པ་དང་

སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་

གི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་གཅིག་ཐ་དད་ལ་སོགས་པའི་དཔྱད་པས་རང་

བཞིན་ཡོད་མྗེད་ཚོལ་བའི་རིགས་པས་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་བ་ན། དྗེ་དག་ཏུ་

བདྗེན་གཉིས་གང་དུའང་མི་རྗེད་ཅིང་མ་དཔྱད་པའི་ཐ་སད་པའི་ཤྗེས་ངོ་ན་འཇོག་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཡིན་ཏྗེ། འཕགས་པ་སོམ་པ་གསུམ་བསྟན་པ་ལས། འཇིག་རྗེན་ང་དང་རོད་ཀྱི། ང་ནི་

འཇིག་རྗེན་དང་མི་རོད་དྗེ། འཇིག་རྗེན་ན་གང་ཡོད་པ་དང་མྗེད་པར་འདོད་པ་དྗེ་ང་

ཡང་དྗེ་ལྟར་འདོད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་ན། འཇིག་རྗེན་གི་གྲགས་པ་རིགས་པས་

མི་འགོག་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པ་ལས། བུམ་པ་

སྣམ་བུ་རྗེ་ལྡྗེ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཕྲྗེང་བ་ལོན་ཤིང་དང༌། །ཁང་ཁྱིམ་ཤིང་ར་ཕྲན་

དང་མགྲོན་གནས་ལ་སོགས་དངོས་རྣམས་གང་དག་དང༌། །དྗེ་བཞིན་གང་དག་སྒོ་

ནས་སྐྗེ་འདིས་བསད་པ་དྗེ་རྣམས་རོགས་བྱ་སྟྗེ། །གང་ཕིར་ཐུབ་དབང་དྗེ་ནི་འཇིག་

རྗེན་ལྷན་ཅིག་རོད་མི་མཛད་ཕིར་རོ། །ཡན་ལག་ཡོན་ཏན་འདོད་ཆགས་མཚན་ཉིད་

དང་ནི་བུད་ཤིང་ལ་སོགས་དང༌། །ཡོན་ཏན་ཅན་ཡན་ལག་ཅན་ཆགས་དང་མཚན་

གཞི་མྗེ་ལ་སོགས་དོན་དག །དྗེ་རྣམས་ཤིང་རའི་རྣམ་དཔྱད་བྱས་པས་རྣམ་པ་བདུན་

དུ་ཡོད་མིན་ཞིང༌། །དྗེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པར་འཇིག་རྗེན་གྲགས་པའི་སྒོ་ནས་ཡོད་

པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

དྗེ་ལ་གང་གི་སྒོ་ནས་སྐྗེ་བོ་འཇིག་རྗེན་པ་འདིས་བསད་པ་དྗེ་རྣམས་ཀྱང་མ་

བརགས་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་རོགས་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་གང་ཞྗེ་ན། ཡན་ལག་དང་

ཡན་ལག་ཅན་ལ་སོགས་པ་སྟྗེ་འདི་དག་ནི་བུམ་པ་ལ་མཚོན་ན། བུམ་པ་ནི་ཡན་

ལག་ཅན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་མཚན་གཞི་ཡིན་ལ། གོ་མོ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡན་

ལག་དང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་དང༌། ལྟོ་ལྡིར་བ་དང་མཆུ་འཕང་བ་དང་

མགྲིན་པ་རིང་བ་སོགས་ནི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། སྣམ་བུ་སོགས་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་

སྦྱར་རོ། །འདོད་ཆགས་ནི་ལྷག་པར་ཞྗེན་པ་དང་ཆགས་པ་ནི་དྗེའི་རྗེན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་
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ཆགས་ཅན་གི་གང་ཟག་ལ་འགྲྗེལ་བཤད་ལས་བཤད་དོ། །མྗེ་ནི་སྗེག་བྱྗེད། བུད་

ཤིང་ནི་བསྗེག་བྱའོ། །དྗེ་ལ་ཡན་ལག་ལ་བརྗེན་ནས་ཡན་ལག་ཅན་འདོགས་ལ། ཡན་

ལག་ཅན་ལ་བརྗེན་ནས་ཀྱང་ཡན་ལག་འདོགས་པ་ནས་མྗེ་ལ་བལྟོས་ནས་བུད་ཤིང་

དང་བུད་ཤིང་ལ་བལྟོས་ནས་མྗེར་འདོགས་པའི་བར་དུ་སྦྱར་རོ། །རབ་བྱྗེད་བརྒྱད་

པ་ལས་ཀྱང༌། བྱྗེད་པོ་ལས་ལ་བརྗེན་བྱས་ཤིང༌། །ལས་ཀྱང་བྱྗེད་པོ་དྗེ་ཉིད་

ལ། །བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ། །གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞྗེས་དང༌། 

བྱྗེད་པ་པོ་དང་ལས་དག་གིས། །དངོས་པོ་ལྷག་མ་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་

པས། བསྐྗེད་བྱ་སྐྗེད་བྱྗེད་དང་། འགྲོ་བ་དང་འགྲོ་བ་པོ་དང་། བལྟ་བྱ་ལྟ་བྱྗེད་དང་། 

ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་ཅིང༌། ཕན་

ཚུན་བལྟོས་པའི་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་ན་བདག་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཇི་

ལྟར་དཔྱད་པས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་དང་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་བྱ་བྱྗེད་འཐད་

པའི་བདྗེན་གཉིས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་ཤྗེས་ན། དྗེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱྗེར་ནས་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་མྗེད་པ་བདྗེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་ནུས་པས། སྔར་བཤད་པའི་དཔྗེ་

དོན་གཉིས་ལ་ངྗེས་པ་ཐོབ་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཇི་

ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་གི་འདུ་ཤྗེས་ནི། །ཤྗེས་པ་དྗེ་བཞིན་ཀུན་ལ་བོས་སྦྱར་

བྱ། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །རྣམ་པར་དག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་

ཡིན། །གཅིག་གིས་ཀྱང་ནི་ཐམས་ཅད་ཤྗེས། །གཅིག་གིས་ཀྱང་ནི་ཐམས་ཅད་

མཐོང༌། །ཇི་སྗེད་མང་པོ་བཤད་བྱས་ཀྱང༌། །དྗེ་ལ་དྗེགས་པ་སྐྗེ་བ་མྗེད། །ཅྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །



  888  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་གཏན་ལ་དབབ་པ།

གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའི་

གཞི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་སའི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ཁམས་དྲུག་དང་མིག་ལ་སོགས་པའི་

སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཡིན་ལ། དྗེ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་པ་ནི་ཆོས་དྗེ་དག་གི་བདག་མྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་གཏན་ལ་འབྗེབས་ཚུལ་

མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་འཇུག་པར། མུ་བཞིའི་སྐྗེ་བ་བཀག་ནས་དངོས་པོ་ལ་རང་བཞིན་

མྗེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དྗེ་ཉིད་འགྲྗེལ་པར་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་དུ་གསུངས་པས་

འདིར་དྗེ་མདོར་བསྡུས་ཏྗེ་བརོད་པར་བྱའོ། །རབ་བྱྗེད་དང་པོ་ལས། བདག་ལས་མ་

ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མྗེད་མིན། །དངོས་པོ་གང་དག་གང་

ན་ཡང༌། །སྐྗེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་སོ། །ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་གང་དག་

བདག་ལས་གང་ན་ཡང་སྐྗེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ཞྗེས་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་དམ་

བཅའ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་བདག་ལས་སྐྗེ་བ་ཐལ་འགྱུར་

གིས་འགོག་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་དམ་བཅས་ཀྱང་དྗེ་ལ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀྱི་དཔྗེ་རགས་མི་བརོད་

པར་དམ་བཅའ་དྗེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་ལ་གནོད་པ་སྟོན་པའོ། །འདིར་རང་བཞིན་གིས་

སྐྗེ་ན་རྒྱུ་ལ་བལྟོས་མི་བལྟོས་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པས་རྒྱུ་ལ་བལྟོས་པ་ལ་ཡང་

འབས་བུ་དང་རྒྱུ་གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་

ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལ་རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་སྐྗེ་བ་ནི། བདག་སྐྗེ་དང་རང་བཞིན་

ཐ་དད་པའི་སྐྗེ་བ་ནི་གཞན་སྐྗེ་ཡིན་པས། དྗེ་དག་ལ་ཡང་བདག་གཞན་རྗེ་རྗེ་བ་དང་

བདག་གཞན་ཚོགས་པ་ལས་སྐྗེ་བ་གཉིས་སུ་ངྗེས་ལ། རྗེ་རྗེ་བ་ལ་བདག་སྐྗེ་དང་



  889  

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གཞན་སྐྗེ་གཉིས་ཡིན་པས་མུ་བཞིའི་སྐྗེ་བ་ཙམ་ཞིག་འགོག་པའི་མཐའ་གཞན་སྗེལ་

ལུགས་ནི་དྗེ་ལྟར་དུ་ཡིན་ནོ། །

མྱུ་གུ་ནི་མྱུ་གུའི་རང་གི་བདག་ཉིད་ལས་སྐྗེ་ན་སྐྗེ་བ་དོན་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། 

སྐྗེ་བ་ནི་གང་དུ་སྐྗེ་བར་བྱ་བ་དྗེའི་བདག་ཉིད་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཡིན་ན། མྱུ་གུ་

རང་གི་བདག་ཉིད་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྗེར་ན། མངོན་པར་གསལ་བའི་མྱུ་གུ་

བཞིན་ནོ། །སྐྗེ་བ་ཐུག་མྗེད་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏྗེ། སྐྗེས་ཟིན་པའི་ས་བོན་སར་ཡང་སྐྗེ་ན་

ནི། ས་བོན་དྗེ་ཉིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐྗེ་དགོས་པས་སོ། །དྗེ་ལྟ་ན་ས་བོན་ཙམ་ཞིག་

རྒྱུན་དུ་སྐྗེ་བས་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་སྐྗེ་བའི་གོ་སྐབས་མི་རྗེད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་

རོ། །རབ་བྱྗེད་ཉི་ཤུ་པ་ལས་ཀྱང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཅིག་ཉིད་ན། །བསྐྗེད་བྱ་སྐྗེད་

བྱྗེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ། །འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ནི་དྗེ་ལས་འབྱུང་ན་ཡོན་

ཏན་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །སྐྗེས་པར་གྱུར་པ་སར་ཡང་སྐྗེ་བ་རིགས་པའང་མ་

ཡིན་ཉིད། །སྐྗེས་ཟིན་སར་ཡང་སྐྗེ་བར་ཡོངས་སུ་རོག་པར་འགྱུར་ན་ནི། །དྗེ་ཕིར་མྱུ་

གུ་སོགས་ཀྱི་སྐྗེ་བ་འདིར་རྗེད་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །ཞྗེས་དང༌། དྗེ་ཕིར་དངོས་པོ་བདག་

ལས་འབྱུང་ཞྗེས་རབ་ཏུ་བཏགས་པ་འདི། །དྗེ་ཉིད་དང་ནི་འཇིག་རྗེན་དུ་ཡང་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་སོ། །

ཅི་སྟྗེ་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་རྐྗེན་བཞི་ལས་འབས་བུ་སྐྗེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ལས་སྐྗེའོ་སམ་ན། རང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྐྗེ་ན། མྗེ་ལྗེ་

ལས་ཀྱང་མུན་པ་འཐུག་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་

ཡང་རྒྱུར་གྱུར་མ་གྱུར་ཐམས་ཅད་ལས་འབས་བུ་ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་བར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འགྱུར་ཏྗེ། གཞན་ཉིད་མཚུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེས་པའོ། །འདིའི་དོན་ནི། ས་

མྱུག་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཁས་ལྗེན་ན། ས་ལུའི་མྱུ་གུ་དྗེ་རང་གི་

སྐྗེད་བྱྗེད་དུ་མི་རུང་བའི་མྗེ་ལ་སོགས་པ་ལས་རང་གི་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་རང་བཞིན་ཐ་

དད་དུ་སོང་བའི་སོང་ལུགས་དྗེ་དང༌། རང་གི་རྒྱུ་ས་ལུའི་ས་བོན་ལས་རང་བཞིན་ཐ་

དད་དུ་སོང་བའི་སོང་ལུགས་གཉིས་ཅར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པར་སྣང་

ངོ་། །དྗེ་ལྟ་ན་ཇི་ལྟར་སྐྗེད་བྱྗེད་དུ་མི་རུང་བ་ལས་རང་བཞིན་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་

འཆར་བའི་ཚེ། ཐ་དད་རང་དབང་བ་རག་མ་ལས་འཆར་བ་བཞིན་དུ་རང་གི༌ས་ལུའི་

ས་བོན་ལས་ཐ་དད་པ་སྣང་བའི་ཚེ་ཡང་ཐ་དད་ཀྱི་ཆ་ནི་དྗེ་ལྟར་སྣང་ངོ་། །ཐ་དད་དུ་

སྣང་བའི་ཚུལ་དྗེ་དྗེ་དག་གི་རང་གི་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་མྗེ་ལ་

སོགས་པ་ལས་མི་སྐྗེ་བ་དང་ས་ལུའི་ས་བོན་ལས་སྐྗེ་བའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་འབྱྗེད་མི་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྗེ་སྐྗེ་མི་སྐྗེའི་ཁྱད་པར་འབྱྗེད་ན་ནི། རང་

བཞིན་ཐ་དད་པའི་ཐ་དད་ཚུལ་དྗེ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཕྗེ་ཞིག་ཅྗེས་འགལ་བ་སྟོན་པ་

ཡིན་ནོ། །

དྗེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། ཇི་ལྟར་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པའི་ས་ལུའི་ས་བོན་

རང་གི་འབས་བུ་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་ལས་གཞན་ཉིད་ཡིན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། སྐྗེད་པར་བྱྗེད་

པ་མ་ཡིན་པ་མྗེ་དང་སོལ་བ་དང་ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ཡང་གཞན་ཡིན་

ནོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་ས་ལུའི་ས་བོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ལས་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་སྐྗེ་བ་དྗེ་

བཞིན་དུ། མྗེ་དང་སོལ་བ་དང་ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་ཀྱང་འགྱུར་

རོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་གཞན་དུ་གྱུར་པ༌ས་ལུའི་ས་བོན་ལས་འབྱུང་བ་དྗེ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

བཞིན་དུ། བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་དྗེ་ནི་མཐོང་

བ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིར་འདི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་པས། 

ལྡོག་པ་གཅིག་པའི་དཔུང་འཕུལ་གིས་ཁྱབ་པ་དྗེ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ནི་སོབ་དཔོན་

གི་བཞྗེད་པ་མིན་ཞིང༌། དྗེའི་གནོད་བྱྗེད་ཀྱང་ཚང་མང་གི་སྟྗེང་དུ་དུ་ཡོད་ཙམ་ལ་མྗེ་

ཡོད་ཙམ་གིས་ཁྱབ་པ་མི་འགྲུབ་པ་དགག་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །རབ་བྱྗེད་

ཉི་ཤུ་པ་ལས་ཀྱང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཞན་ཉིད་ན། །རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མིན་མཚུངས་པར་

འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། གཞན་ལ་བརྗེན་ནས་གལ་ཏྗེ་གཞན་ཞིག་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནི། །འོ་ན་མྗེ་ལྗེ་ལས་ཀྱང་མུན་པ་འཐུག་པོ་འབྱུང་འགྱུར་

ཞིང༌། །ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་བར་འགྱུར་ཏྗེ་གང་གི་ཕིར། །སྐྗེད་པར་

བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་མ་ལུས་ལ་ཡང་གཞན་ཉིད་མཚུངས། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་འད་

བའི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལ་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་མི་གཏོགས་ལ་སོགས་པས་ལན་མི་

ཐྗེབས་ཏྗེ། རང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་གཞན་ཡིན་ན་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པ་ཉིད་མི་

འགྲུབ་པ་སྔ་མ་དང་འད་བའི་ཕིར་རོ། །སྐྗེ་བ་དང་མི་སྐྗེ་བའི་ངྗེས་པ་མཐོང་བ་ཡང་

ལན་དུ་མི་རུང་སྟྗེ། ཐ་དད་ཐ་སད་པའི་བོས་བཞག་པ་མིན་པར་རང་གི་ངོ་བོའི་སྒོ་

ནས་ཡུལ་སྟྗེང་དུ་གྲུབ་ན། ངྗེས་པ་མཐོང་བ་དྗེ་ཡང་ཇི་ལྟར་འཐད་ཅྗེས་དཔྱོད་པའི་

སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་ལས་སྐྗེ་བ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི། ར་བུམ་འཇིམ་པ་ལས་སྐྗེ་བ་དྗེ་བདག་ལས་

སྐྗེ་བ་ཡིན་ལ། ར་མཁན་ལ་སོགས་པ་ལས་སྐྗེ་བ་དྗེ་གཞན་ལས་སྐྗེ་བར་སྨྲའོ། །ནང་

ལ་ཡང་ལྷས་བྱིན་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ཡང་སོག་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་སྐྗེ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བ་འདི་ལྗེན་པས་ལྷས་བྱིན་དང་སོག་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་བདག་ལས་སྐྗེ་ལ། 

ཕ༌མ་དང་ལས་དཀར་ནག་ལས་སྐྗེ་བ་ནི་གཞན་སྐྗེར་སྨྲའོ། །བདག་ཁོ་ན་ལས་ཀྱང་མི་

སྐྗེ་ལ། གཞན་ཁོ་ན་ལས་ཀྱང་མི་སྐྗེ་བས་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་ལས་སྐྗེ་བའོ། །འདི་ནི་

སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྗེགས་ཏྗེ། བདག་ལས་སྐྗེ་བའི་ཆ་ནི་བདག་སྐྗེ་

འགོག་པའི་རིགས་པས་དགག་ལ། གཞན་ལས་སྐྗེ་བའི་ཆ་ནི་གཞན་སྐྗེ་འགོག་པས་

དགག་གོ །འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། གཉིས་ལས་སྐྗེ་བའང་རིགས་པའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་གང་

གི་ཕིར། །བཤད་ཟིན་ཉྗེས་པ་དྗེ་དག་ཐོག་ཏུ་འབབ་པ་ཡིན་ཕིར་རོ། །འདི་ནི་འཇིག་

རྗེན་ལས་མིན་དྗེ་ཉིད་དུ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏྗེ། །གང་ཕིར་རྗེ་རྗེ་ལས་ནི་སྐྗེ་བ་འགྲུབ་པ་

ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་སོ། །

ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བྱུང་བར་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་པད་མའི་ར་བའི་རྩུབ་པ་དང་འདབ་

མའི་འཇམ་པ་རྣམས་ནི་འགའ་ཞིག་གིས་འབད་ནས་བྱྗེད་པ་མ་མཐོང་ངོ་། །དྗེ་བཞིན་

དུ་རྨ་བྱ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བཟུང་ནས་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་རྣམས་

འགོད་པ་མ་མཐོང་ངོ་། །དྗེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྗེ་བ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བྱུང་བ་

ཁོ་ནའོ་ཞྗེས་སྨྲའོ། །འདི་མི་འཐད་དྗེ། རྒྱུ་མྗེད་ལས་སྐྗེ་ན་ཡུལ་དང་དུས་གཅིག་ན་

ཡོད་པའི་སྐྗེ་བ་དྗེ་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་དགོས་ལ། ཡང་ན་འགར་ཡང་མྗེད་

དགོས་ཏྗེ། ཡུལ་དུས་འདིར་འབྱུང་ལ་འདིར་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་དག་གི་རྒྱུ་

ཡོད་མྗེད་བསྟན་དུ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྨ་བྱའི་མདོངས་ཀྱང་བྱ་རོག་ལ་ཡང་ཡོད་པ་

ལ་སོགས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། མདོར་ན། གཅིག་སྐྗེས་ན་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྗེ་བའམ་ཡང་

ན་ནམ་ཡང་སྐྗེ་བར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། འབས་བུ་འཐོབ་པའི་ཕིར་དུ་འཇིག་རྗེན་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རྣམས་དྗེའི་རྒྱུ་ལ་འབད་པ་དུ་མ་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མྗེད་པར་འགྱུར་རོ། །འཇུག་

པ་ལས་ཀྱང༌། གལ་ཏྗེ་རྒྱུ་མྗེད་ཁོ་ནར་སྐྗེ་བར་ལྟ་ཞིག་འགྱུར་ན་ནི། །དྗེའི་ཚེ་མཐའ་

དག་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་སྐྗེ་འགྱུར་ཞིང༌། །འབས་འབྱུང་ཆྗེད་དུ་འཇིག་རྗེན་

འདི་ཡིས་ས་བོན་ལ་སོགས་ནི། །བརྒྱ་ཕྲག་དག་གི་སྒོ་ནས་སྡུད་པར་བྱྗེད་པར་ཡང་

མི་འགྱུར། །ཞྗེས་སོ། །

དྗེ་ལྟར་མུ་བཞིའི་སྐྗེ་བ་ལ་གནོད་པ་མཐོང་བ་ལ་བརྗེན་ནས་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྗེ་

བ་མྗེད་པ་འགྲུབ་ལ། དྗེ་ལ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པས་ཁྱབ་པ་སྔར་མཐའ་

གཞན་འགོག་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་འགྲུབ་བོ། །དྗེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་

རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡང་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ངྗེས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། འདི་ནི་ཐལ་འགྱུར་

བྱས་པའི་ཚེ་དྗེའི་བྱྗེད་པ་ལ་བརྗེན་ནས་རྗེས་དཔག་སྐྗེས་པ་ཡིན་གི། དངོས་སུ་དམ་

བཅའ་བསྒྲུབ་པའི་སྦྱོར་ངག་མྗེད་དོ། །འཇུག་པ་ལས། གང་གི་ཕིར་ན་བདག་དང་

གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྗེ་དང༌། །རྒྱུ་ལ་མ་བལྟོས་ཡོད་པ་མིན་པས་དངོས་རྣམས་

རང་བཞིན་བལ། །ཞྗེས་སྐྗེ་བའི་མཐའ་བཞི་ལ་གནོད་བྱྗེད་བརོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་

བསྡུས་ནས་གསུངས་པ་ནི། ཐལ་བ་བཀོད་པའི་འབས་བུ་ལ་རགས་ལ་བརྗེན་ནས་

རྗེས་དཔག་ཇི་ལྟར་སྐྗེ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་གི། དང་པོ་ནས་ཕི་རོལ་ལ་གཞན་

གྲགས་དྗེ་ལྟར་བཀོད་པ་མིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་སྐྗེ་བ་བཀག་པ་ལ་བརྗེན་

ནས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ངྗེས་པ་རྗེད་ན། དངོས་པོ་མྗེད་པ་ལ་ཡང་

རང་བཞིན་མྗེད་པར་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་ས་བས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་

སྟོང་པར་རོགས་པ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་བདྗེ་བག་ཏུ་རྗེད་དོ། །
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

གཞན་ཡང་རབ་བྱྗེད་བདུན་པ་ལས། རྗེན་ཅིང་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ། །དྗེ་ནི་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞི། །ཞྗེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། གང་ཕིར་དངོས་པོ་བརྗེན་ནས་

རབ་འབྱུང་བས། །རོག་པ་འདི་དག་བརག་པར་མི་ནུས་པ། །དྗེ་ཕིར་རྗེན་འབྱུང་

རིགས་པ་འདི་ཡིས་ནི། །ལྟ་ངན་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར། རྗེན་འབྗེལ་གི་རགས་ལ་བརྗེན་ནས་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་

པ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་ན་ནི་གོལ་ས་གཅོད་པ་བོ་ལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པ་གསལ་བས་ཅུང་ཟད་

བརོད་པར་བྱའོ། །འདིར་མྱུ་གུ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་དྗེ། རང་

གི་རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕིར། དཔྗེར་ན་གཟུགས་བརན་བཞིན། ཞྗེས་

གཞན་གྲགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་བྱའོ། །དཔྗེར་ན་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་སྣང་བ་

ན་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་རྣམས་མིག་རྣ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དྗེ་ནི་དྗེ་འད་བའི་བོའི་ངོ་ན་དྗེ་

ལྟར་ཡིན་གི། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གི་དོན་རང་གི་གནས་ཚུལ་མིན་ནོ་སམ་དུ་མི་

འཛིན་པར་དོན་དྗེ་རང་གི་གནས་ལུགས་སམ་སོད་ལུགས་སུ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་མོང་བ་དང་སྣང་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ། དྗེ་ལྟར་སྣང་བའི་བོའི་

དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར། དོན་དྗེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གི་རང་གི་ངོ་བོའི་

སྒོ་ནས་ཡུལ་སྟྗེང་དུ་སོད་ཚུལ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་རང་བཞིན་ཡོད་པར་སྒོ་

བཏགས་ཚུལ་ཡིན་ལ། དྗེའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དྗེ་འད་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་དང་རང་

བཞིན་དང་རང་དབང་བའི་དོན་ཡིན་པས། དྗེ་འད་བ་ཡོད་ན་ནི་རྒྱུ་རྐྗེན་གཞན་ལ་

རག་ལས་པ་འགལ་ཏྗེ། མི་འགལ་ན་ནི་གྲུབ་ཟིན་པའི་བུམ་པ་སར་ཡང་རྒྱུ་རྐྗེན་ལས་

སྐྗེ་མི་དགོས་པ་ཁས་བང་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། 
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གང་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་ཡོད་པ། །དྗེ་ནི་རང་དབང་མི་འགྱུར་རོ། །འདི་ཀུན་རང་

དབང་མྗེད་པ་སྟྗེ། །དྗེས་ན་བདག་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་

པ་ལས་ཀྱང༌། འདི་ན་གང་རང་གི་ངོ་བོ་དང་རང་བཞིན་དང་རང་དབང་དང་གཞན་ལ་

རག་མ་ལས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དྗེ་ལ་ནི་རང་ལས་གྲུབ་པས་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་

བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡང་

ཡིན་ནོ། །

དྗེ་ལྟར་དངོས་པོ་གང་ལ་བརྗེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་དྗེ་ནི་རང་དབང་དུ་མི་

འགྱུར་ཏྗེ། རྒྱུ་དང་རྐྗེན་ལ་རག་ལས་ཏྗེ་སྐྗེ་བའི་ཕིར། འདི་ཀུན་རང་དབང་མྗེད་པ་སྟྗེ། 

དྗེའི་ཕིར་དངོས་པོ་གང་ལ་ཡང་བདག་སྟྗེ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །རང་དབང་བ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་སྣང་བའི་ཚེ་ན་ཤྗེས་པ་དྗེ་

དག་ལ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་སུ་སྣང་ཞིང༌། སྣང་བ་ལྟར་ཡང་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །འོན་

ཀྱང་རྒྱུ་རྐྗེན་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ལ་བྱས་ནས་དྗེ་བཀག་ན་ནི་རང་སྗེ་ལ་བསྒྲུབ་

མི་དགོས་པ་དང༌། དྗེ་ཁྗེགས་ཀྱང་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྗེད་པར་འཇོག་མི་ནུས་པས། 

ཡུལ་སྟྗེང་དུ་རང་གི་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་སོད་ལུགས་ལ་རང་དབང་

བར་བྱའོ། །དྗེས་ན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་དོན་ནི་རང་དབང་བའི་ངོ་བོ་དྗེ་དང་

བལ་བ་ལ་བྱྗེད་ཀྱི། དོན་བྱྗེད་པའི་དངོས་པོ་མྗེད་པ་ལ་མི་བྱྗེད་པས། རྗེན་འབྗེལ་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་བཞིན་དགག་ནུས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ལུང་སྔ་མའི་མཇུག་ཉིད་

ནས། དྗེའི་ཕིར་འདིར་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་རང་དབང་བའི་ངོ་བོ་དང་བལ་

བའི་ཕིར། རང་དབང་བའི་ངོ་བོ་དང་བལ་བའི་དོན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཡིན་གི། 
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ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མྗེད་པའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་དོན་

བྱྗེད་པའི་དངོས་པོ་མྗེད་པར་ལྟ་བ་ནི་ཀུན་བྱང་གི་རྗེན་འབྗེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་སྐུར་

འདྗེབས་ཡིན་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་

པར་ལྟ་བ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་སྟྗེ། རང་བཞིན་དྗེ་འད་བ་གང་ལ་ཡང་མྗེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དྗེ་མ་ཐག་གི་ལུང་དྗེའི་མཇུག་ནས། དྗེའི་ཕིར་འདི་ལ་རྗེན་ཅིང་

འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་བྱས་ཤིང་སྒྱུ་མ་འད་བ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་

བྱང་བའི་རྒྱུ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས། དྗེ་མྗེད་པར་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ལ། རང་

བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། དངོས་པོར་ལྟ་བ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་

ནོ། །དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་རྗེན་

ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་མྗེད་པ་དང༌། རག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་རག་ཆད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་བལ་བར་འདོད་པས་རང་

བཞིན་མྗེད་པ་དང་ཀུན་བྱང་གི་རྗེན་འབྗེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །

གལ་ཏྗེ་རང་དབང་བའི་ངོ་བོ་དོན་བྱྗེད་པའི་རྗེན་འབྗེལ་གིས་བཀག་ནས་རང་

དབང་དང་བལ་བའི་དོན་རྗེན་འབྗེལ་གི་དོན་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ངྗེད་ལ་ཅི་ཞིག་

བཀག་སྟྗེ། ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་དོན་བྱྗེད་པའི་རྗེན་འབྗེལ་འདོད་པས་སོ། །དྗེའི་ཕིར་ཁྱྗེད་

དང་ངྗེད་ལ་ཁྱད་མྗེད་དོ་སམ་ན། ཁྱྗེད་ཀྱིས་རྗེན་འབྗེལ་རྒྱུ་འབས་ཁས་བངས་ཀྱང་

བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ལ་བྱད་བཞིན་དུ་བདྗེན་པར་འཛིན་པ་

ལྟར། རྗེན་འབྗེལ་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སྒོ་བཏགས་ནས་དངོས་པོའི་རང་

གི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བརོད་པས་ན། རྗེན་འབྗེལ་ཇི་བཞིན་མ་རོགས་པ་དང་ཇི་བཞིན་མིན་
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པར་བརོད་ལ། ཁོ་བོས་ནི་རང་བཞིན་མྗེད་པར་འདོད་ཅིང་དྗེ་ལྟར་སྨྲ་བས་ཁྱད་པར་

ནི་དྗེའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དྗེ་མ་ཐག་གི་ལུང་དྗེའི་མཇུག་ནས། ཅི་སྟྗེ་གལ་ཏྗེ་རང་དབང་

མྗེད་པའི་དོན་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་ཡིན་ན་ནི། འོ་ན། གང་ཁྱྗེད་ཀྱིས་

ངྗེད་ཅག་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་ཁྱོད་དང་ངྗེད་ཅག་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་སམ་དུ་

སྗེམས་ན། བཤད་པར་བྱ་སྟྗེ། གང་ཁྱོད་ཀྱིས་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་རོགས་པ་དང་བརོད་མི་ཤྗེས་པ་འདི་ནི་ཁྱད་པར་རོ། །ཇི་ལྟར་བྱིས་པ་

གཞོན་ནུ་ཐ་སད་ལ་མ་བྱང་བས་གཟུགས་བརན་ལ་བདྗེན་པར་གྲུབ་པར་ལྷག་པར་

སྒོ་བཏགས་པས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གནས་པའི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་བསལ་ནས་རང་

བཞིན་དང་བཅས་པར་རོག་པ་ན་གཟུགས་བརན་རོག་མི་ཤྗེས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། ཁྱོད་

ཀྱིས་ཀྱང་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ཁས་བངས་ཀྱང་གཟུགས་བརན་དང་

མཚུངས་པའི་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་

ཀྱང༌། རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་ཁོང་དུ་ཚུད་པར་མི་ཤྗེས་ཏྗེ། རང་བཞིན་

མྗེད་པ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་

རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ཡོད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ལྷག་པར་སྒོ་བཏགས་ནས་འཛིན་པའི་

ཕིར་རོ། །བརོད་ཀྱང་མི་ཤྗེས་ཏྗེ། རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་མི་བརོད་པའི་ཕིར་དང༌། 

དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྗེས་སོ། །

རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྗེན་འབྗེལ་ཁས་བངས་པར་འད་ཡང༌། རང་བཞིན་མྗེད་པ་དང་

རང་བཞིན་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྒོ་ནས་རྗེན་འབྗེལ་ཇི་བཞིན་དུ་རོགས་མ་རོགས། བརོད་

ཤྗེས་མི་ཤྗེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་འདིས་ནི་དོན་བྱྗེད་པའི་དངོས་པོ་ཁས་ལྗེན་ན་
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དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་དྗེ་ལ་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་ཞྗེས་སྨྲ་བས་བདྗེན་པར་ཡོད་མྗེད་

ལ་རོད་པ་ནི་མིང་ལ་རོད་པའོ་སམ་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་དུ་དོན་བྱྗེད་པའི་

དངོས་པོ་འདོད་ན་ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་མྗེད་

ལ་རང་རྒྱུད་པ་དང་རོད་པ་ནི་མིང་ཙམ་ལ་རོད་པ་སྟྗེ། རང་རྒྱུད་པས་ཀྱང་དྗེ་ལ་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བས་སོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་རྣམས་གསལ་བར་བཀག་

གོ །དྗེ་འད་བ་ནི་དཔྗེར་ན་གྲངས་ཅན་ཡང་ཉན་ཤྗེས་ཀྱི་ཡུལ་ན་གྲགས་པའི་དོན་འདི་

ལ་རག་པར་སྨྲ་བས། ཉན་ཤྗེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྲགས་པའི་དོན་འདི་འདོད་ན་སྒ་རག་པ་

འགོག་པ་ནི་མིང་ཙམ་ལ་སང་བའོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་དང་འད་བར་སྣང་ངོ་། །

སྗེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་ལ་བརྗེན་ནས་སྐྗེ་བར་བཟུང་བ་ན། དྗེ་

ལ་བརྗེན་ནས་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛིན་པས་

འཆིང་བར་འགྱུར་བ་ལ། མཁས་པ་དག་ལ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་རང་བཞིན་

ཡོད་པ་འགོག་ཅིང་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་ངྗེས་པ་དངས་ཏྗེ། མཐར་འཛིན་གི་ལྟ་བའི་

འཆིང་བ་གཅོད་པས་ན། རྗེན་འབྗེལ་གི་རགས་ཀྱིས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་འགྲུབ་པ་འདི་

ནི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆྗེན་པོའ།ོ །དོན་གི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། གང་ཞིག་རྐྗེན་ལས་སྐྗེས་པ་དྗེ་མ་སྐྗེས། །དྗེ་ལ་སྐྗེ་བའི་རང་

བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །རྐྗེན་ལ་རག་ལས་གང་དྗེ་སྟོང་པར་བཤད། །གང་ཞིག་སྟོང་ཉིད་

ཤྗེས་དྗེ་བག་ཡོད་ཡིན། །ཞྗེས་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རྐྗེན་ལས་སྐྗེས་པ་ལ་རང་

བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པས་ཁྱབ་པར་གསུངས་ནས། རྐང་པ་གསུམ་པས་རྐྗེན་ལ་རག་

ལས་པའི་རྗེན་འབྗེལ་གི་དོན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་དོན་དུ་གསུངས་ཤིང༌། རྐང་
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པ་བཞི་པས་ནི་སྟོང་ཉིད་དྗེ་ལྟར་རོགས་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་ཏོ། །དྗེ་བཞིན་དུ། 

མཁས་པས་རྗེན་འབྱུང་ཆོས་རྣམས་རོགས་གྱུར་ཏྗེ། །མཐར་ལྟ་བ་ལ་བརྗེན་པར་ཡོང་

མི་བྱྗེད། །ཅྗེས་རྗེན་འབྗེལ་རོགས་པས་མཐར་འཛིན་གཅོད་པར་གསུངས་སོ། །གཞན་

ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བ་ཉན་ཐོས་དང་བཅས་པས་

དྗེ་ལྟར་གཟིགས་དགོས་པ་ལས་མ་གཟིགས་པ་དང༌། རང་བཞིན་དྗེ་ལ་རྐྗེན་གིས་ཅི་

ཡང་བྱར་མྗེད་པས་མཚན་མར་འཛིན་པའི་སྤོས་པའི་ད་བ་བཅད་དུ་མྗེད་པས་གྲོལ་

བ་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། གང་པོའི་རལ་གི་མདོ་ལས། གལ་ཏྗེ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་

ཡོད་གྱུར་ན། །རྒྱལ་བ་ཉན་ཐོས་བཅས་པས་དྗེ་མཁྱྗེན་འགྱུར། །ཐྗེར་ཟུག་ཆོས་ནི་མ་

ངན་འདའ་མི་འགྱུར། །མཁས་རྣམས་ནམ་ཡང་སྤོས་དང་བལ་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རབ་བྱྗེད་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ནས་སྐྗེ་མཆྗེད་དང་

ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ལ་

བདག་མྗེད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ནའང་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་མོད་ཀྱི། ཚིག་མངས་པས་

འཇིགས་ནས་མ་སྤོས་སོ། །

ལྟ་བ་དེ་དག་གོམས་པས་སྒིབ་པ་སྤོང་བའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་ལྟ་བ་དྗེ་དག་གོམས་པས་སྒིབ་པ་སོང་བའི་ཚུལ་ནི། དྗེ་ལྟར་བདག་

དང་བདག་གི་བ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པར་མཐོང་ནས། 

དྗེའི་དོན་གོམས་པར་བྱས་པས་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ལྡོག་ལ། 

དྗེ་ལོག་ན་འདོད་པ་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་སོགས་སྔར་བཤད་པའི་ལྗེན་པ་བཞི་ལྡོག་ཅིང༌། 

དྗེ་ལོག་ན་ལྗེན་པའི་རྐྗེན་གིས་སིད་པ་འབྱུང་བ་མྗེད་པས་སིད་པའི་རྐྗེན་གིས་ཕུང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

པོ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་སྐྗེ་བ་ཟད་པས་ཐར་པ་འཐོབ་སྟྗེ། རབ་བྱྗེད་བཅོ་བརྒྱད་པ་

ལས། བདག་དང་བདག་གི་ཞི་བའི་ཕིར། །ངར་འཛིན་ང་ཡིར་འཛིན་མྗེད་

འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། ནང་དང་ཕི་རོལ་དངོས་དག་ལ། །བདག་དང་བདག་གི་སམ་ཟད་

ན། །ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་འགག་འགྱུར་ཞིང༌། །དྗེ་ཟད་པས་ན་སྐྗེ་བ་ཟད། །ཅྗེས་གསུངས་

སོ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་ནི་ཉོན་མོངས་དང༌། སིད་པ་ནི་ལས་ཡིན་པས་སྐྗེ་

བའི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པས་ཐར་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། ལས་དང་

ཉོན་མོངས་ཟད་པས་ཐར། །ཞྗེས་སོ། །ལས་ཉོན་ཡང་གང་ཟད་པས་ཟད་པར་འགྱུར་

བ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་རོག་ལས། །དྗེ་དག་སྤོས་ལས་སྤོས་

པ་ནི། །སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལ་སྐྗེ་ཤིའི་

འཁོར་བ་བརྒྱུད་པ་འདི་ནི་ལས་ལས་སྐྗེ་ལ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་སྗེམས་དང་ལྡན་

པའི་སྒོ་གསུམ་གི་འདུ་བྱྗེད་ཁོ་ན་འཁོར་བ་འགྲུབ་པའི་ལས་ཡིན་པས། ལས་ནི་ཉོན་

མོངས་ལས་སྐྗེའོ། །ཡུལ་རྣམས་ལ་སྡུག་མི་སྡུག་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་སྒོ་

འདོགས་པའི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་མ་བཅུག་པར་འཇིག་ལྟའི་ར་

བ་ཅན་གི་ཉོན་མོངས་རྣམས་མི་སྐྗེ་བས། ཆགས་སང་སོགས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་འཇིག་

ལྟའི་ར་བ་ཅན་དྗེ་དག་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་རོག་ལས་སྐྗེའོ། །འཇིག་རྗེན་

ཆོས་བརྒྱད་དང་སྐྗེས་པ་བུད་མྗེད་དང་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་དང་གཟུགས་དང་ཚོར་

བ་སོགས་ལ་འདི་བདྗེན་ནོ་སམ་དུ་མངོན་པར་ཞྗེན་པ་དག་ཁོ་ནས་ཚུལ་མིན་ཡིད་

བྱྗེད་ཀྱི་རྣམ་པར་རོག་པས་ཡུལ་དྗེ་དག་ལ་རོག་པར་བྱྗེད་པའི་ཕིར། རྣམ་རོག་དྗེ་ནི་

བདྗེན་འཛིན་གི་སྤོས་པ་ལས་སྐྗེ་སྟྗེ། ཚིག་གསལ་ལས། འཇིག་རྗེན་པའི་སྤོས་པ་དྗེ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ཡང་མ་ལུས་པར་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཏྗེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བས་

འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། གང་གི་ཕིར་དངོས་པོར་དམིགས་པ་ཡོད་ན་

ནི། ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་སྤོས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་གི། མོ་གཤམ་གི་བུ་མོ་མ་

དམིགས་པར་ནི་ཆགས་པ་ཅན་དག་དྗེའི་ཡུལ་ཅན་སྤོས་པ་འཇུག་པར་མི་བྱྗེད་

དོ། །སྤོས་པ་མ་བཅུག་ན་ནི། དྗེའི་ཡུལ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་

འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་མ་བཅུག་པར་ཡང་ང་དང་ངའི་ཞྗེས་

མངོན་པར་ཞྗེན་པ་ལས་ཉོན་མོངས་པའི་ཚོགས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ར་བ་ཅན་

སྐྗེད་པར་མི་བྱྗེད་དོ། །ཉོན་མོངས་པའི་ཚོགས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ར་བ་ཅན་མ་

བསྐྗེད་པར་ནི་ལས་དག་བྱྗེད་པར་མི་འགྱུར་ལ། ལས་དག་མི་བྱྗེད་པ་རྣམས་ནི་སྐྗེ་བ་

དང་ར་ཤི་ཞྗེས་བྱ་བའི་འཁོར་བ་ཉམས་སུ་མོང་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་

སོ། །སྟོང་པ་ཉིད་རོགས་པས་དྗེ་དག་བཟོག་པར་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། གང་

གི་ཕིར་དྗེ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ཉྗེ་བར་ཞི་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ལ་

བརྗེན་ནས་སྤོས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། སྤོས་པ་དང་བལ་བས་ཀྱང་རྣམ་པར་

རོག་པ་ལྡོག་ཅིང༌། རྣམ་པར་རོག་པ་ལོག་པས་ཉོན་མོངས་པ་ལྡོག་ལ། ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པ་ལོག་པས་སྐྗེ་བ་ལྡོག་པ་དྗེའི་ཕིར་སྟོང་པ་ཉིད་ཁོ་ན་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་

ལོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྗེས་བྱའོ། །ཞྗེས་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། འདིས་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་སིད་པའི་ར་བ་གཅོད་བྱྗེད་

དང༌། ཐར་པའི་ལམ་གི་སོག་དང་འད་བར་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཡང་དག་པས་བསྟན་པ་ཡིན་

པས་འདི་ལ་ངྗེས་པ་བརན་པོ་རྗེད་པ་དགོས་སོ། །
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དྗེ་ལྟར་ན་སོབ་དཔོན་འཕགས་པའི་གཞུང་དྗེ་དག་གིས་ནི། ཉན་རང་ལ་ཡང་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པ་ཡོད་པར་གསལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། 

འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བས་སྒྲུབ་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ལྟ་བ་འདི་ཡང་ཉན་རང་རྣམས་རང་གི་ཉོན་མོངས་མ་ཟད་

བར་དུ་བསྒོམ་ཞིང༌། ཉོན་མོངས་ཟད་པ་ན་དྗེ་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་བཟུང་ནས་དུས་

རིང་པོར་སྒོམ་པར་མི་བྱྗེད་པས་ཤྗེས་བྱའི་སྒིབ་པ་སོང་བར་མི་ནུས་སོ། །བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ཉོན་མོངས་ཟད་པ་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་རང་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་

བ་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་མི་འཛིན་པར། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་

རྒྱས་དོན་དུ་གཉྗེར་བས། ཤྗེས་བྱའི་སྒིབ་པ་ཟད་ཟད་དུ་བསྒོམ་པས། ཆྗེས་དུས་རིང་

བ་དང་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པས་བརྒྱན་ཏྗེ་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་སྒིབ་པ་གཉིས་

ཀའི་ས་བོན་དྲུངས་འབྱིན་པའི་གཉྗེན་པོ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡིན་

མོད་ཀྱང༌། དུས་རིང་དུ་བསྒོམས་མ་བསྒོམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་

ཙམ་སོང་ནུས་ཀྱི། ཤྗེས་བྱའི་སྒིབ་པ་མི་སོང་བ་ནི། དཔྗེར་ན་བདག་མྗེད་པའི་རོགས་

པ་གཅིག་ཉིད་མཐོང་སང་དང་སྒོམ་སང་གཉིས་ཀའི་གཉྗེན་པོ་ཡིན་མོད་ཀྱང༌། བདག་

མྗེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མཐོང་སང་སོང་ནུས་ཀྱི། སྒོམ་སང་སོང་མི་

ནུས་པས་སྒོམ་སང་སོང་བ་ལ་རིང་དུ་བསྒོམ་དགོས་པ་དང་འདའོ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་ཤྗེས་

སྒིབ་སོང་བ་ལ་ནི་དུས་རིང་བར་དྗེ་ཙམ་ཞིག་བསྒོམས་པས་ཀྱང་སོང་བར་མི་ནུས་

ཀྱི། སྤོད་པ་རླབས་ཆྗེན་པོ་གཞན་མང་པོ་ལ་བསབས་པ་ལ་ཡང་ལྟོས་སོ། །ཤྗེས་

སྒིབ་ཀྱི་གཉྗེན་པོར་བསྒོམ་པ་མྗེད་ཅིང༌། ཉོན་སྒིབ་སོང་བའི་ཐབས་ཙམ་དུ་བསྒོམ་
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པས། ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་རོགས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྒོམ་པ་

མྗེད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་རྐྗེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་མཐོང་མོད་

ཀྱི། དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་དྗེ་དག་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྒོམ་པ་

མྗེད་དྗེ། ཁམས་གསུམ་ན་སྤོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སོང་བའི་ཐབས་ཤིག་ནི་ཡོད་

དོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེ་ལྟར་ན་དབུ་མ་པ་གཞན་གིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་དུ་

བཞྗེད་པ་སོབ་དཔོན་འདིས་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པར་བཞྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ཟད་

པར་སོང་བའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་བསྒོམ་པ་ཡོད་ཀྱང༌། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་རོགས་

པར་བསྒོམ་པ་མྗེད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་སྔར་དང་སྐབས་འདིར་བཤད་པ་བཞིན་

དུ་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །

འོ་ན་འདི་པའི་ལུགས་ལ་ཤྗེས་སྒིབ་གང་ལ་བྱྗེད་སམ་ན། ཤྗེས་སྒིབ་ནི་ཐོག་མ་

མྗེད་པ་ནས་རང་བཞིན་ཡོད་པར་ཞྗེན་པའི་དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྗེན་པའི་སྒོ་བྱྗེད་

ཀྱིས་སྗེམས་རྒྱུད་ལ་བག་ཆགས་བརན་པར་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གིས་

རང་བཞིན་མྗེད་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་ཡོད་པར་སྣང་བའི་གཉིས་སྣང་གི་འཁྲུལ་པ་

རྣམས་ཡིན་ཏྗེ། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། དྗེ་ཡང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་མ་རིག་པ་སངས་པ། འདུ་བྱྗེད་གཟུགས་

བརན་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་དང་འད་བར་གཟིགས་པ་རྣམས་ལ་ནི། བཅོས་

མའི་རང་བཞིན་ཡིན་གི། བདྗེན་པར་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། བདྗེན་པར་མངོན་པར་རློམ་པ་

མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ནི་བསླུ་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་གཞན་པ་
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རྣམས་ལ་ནི། སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་

རོབ་ཙམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ཡང་ཤྗེས་བྱའི་སྒིབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་མ་རིག་པ་ཙམ་

ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་ཕིར། སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་གི་འཕགས་པ་རྣམས་

ལ་སྣང་གི །སྣང་བ་མྗེད་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་མངའ་བ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བྱང་སྗེམས་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་སངས་པ་ནི། སྔར་

བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་དངས་པ་ལས། མི་སྐྗེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་བྱང་

སྗེམས་ལ་གསུངས་པས། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པ་ལ་བྱའོ། །དྗེའི་ཕིར་ཐྗེག་དམན་གི་

དགྲ་བཅོམ་དང་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པའི་བྱང་སྗེམས་ལ་གཉིས་སྣང་གི་འཁྲུལ་པའི་བག་

ཆགས་གསར་དུ་འཇོག་བྱྗེད་ཟད་པ་ཡིན་ཀྱང༌། སྔོན་རིང་མོ་ནས་དྗེས་བཞག་པའི་

གཉིས་སྣང་གི་བག་ཆགས་སྦྱང་རྒྱུ་ནི་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པས། དྗེ་ནས་ཀྱང་རིང་དུ་སྦྱང་

དགོས་པས། དྗེ་དག་སྦྱངས་ཏྗེ་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་ལོག་པ་ན་

སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ནོ། །

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྱི་བཞྗེད་པས་ཐྗེག་དམན་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་གཉིས་ཀའི་

ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་བ་འད་བར་བསྟན་པ་འདི་ལ་ནི། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ངྗེས་པ་གཉིས་དང་

རྒྱུ་ཡོད་དྗེ། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ལྟ་ཞོག །འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཡང་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རོགས་པའི་ལྟ་བ་མྗེད་པའི་ཐབས་མྗེད་པར་

ངྗེས་པ་དངས་ནས། ཐབས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་འབད་པ་ཆྗེན་པོས་ལྟ་བ་དི་མ་མྗེད་པ་དྗེ་

ཅི་རྗེད་བྱྗེད་པ་དང༌། ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབྱྗེད་བྱྗེད་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་རིན་པོ་ཆྗེ་དང་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་རླབས་ཆྗེ་བ་
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རྣམས་ཡིན་པ་ལ་ངྗེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདོངས་ནས། སྤོད་ཕོགས་རྣམས་ལ་

ལྷག་པར་ཡང་གདམས་པའི་མཐིལ་དུ་བཟུང་སྟྗེ། རྒྱལ་སས་ཀྱི་སོམ་པ་བཟུང་ནས་

སྤོད་པ་ལ་སོབ་པའོ། །འདིར་སྨྲས་པ། རི་དབང་བྱ་རོད་ཕུང་པོ་ཞྗེས་གྲགས་

པའི། །རྨད་བྱུང་ས་འཛིན་མཆོག་དྗེར་མངོན་གཤྗེགས་ནས། །ས་ཆྗེན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་

གཡོ་མཛད་ཅིང༌། །ཞིང་བརྒྱ་འོད་ཀྱིས་འགྗེངས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གིས། །ཐུབ་པས་

དཔལ་གི་མགུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། །མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀའི་ལམ་གི་སོག་ལྟ་

བུ། །འཕགས་པའི་སས་ཀུན་བསྐྲུན་པའི་ཡུམ་ཆྗེན་མོ། །ལྗེགས་བཤད་ཟ་མྗེད་ཤྗེས་

རབ་ཕ་རོལ་ཕིན། །ལུང་བསྟན་བརྗེས་པའི་དཔའ་བོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །ཇི་བཞིན་བཀྲལ་

བའི་གཞུང་གི་མཆོག་གྱུར་པ། །དྗེ་ནི་དཔལ་ལྡན་ར་བའི་ཤྗེས་རབ་ཅྗེས། །ཉི་ལྟར་

གྲགས་པའི་རྣམ་བཤད་ཟ་མྗེད་པ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱི་

གཞུང༌། །དྗེ་ཡིས་ལྗེགས་པར་བཤད་ལ་ལྗེགས་བཤད་དུ། །ལྗེགས་པར་རོགས་ནས་

རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་ནི། །ཟ་བའི་གཞུང་བཟང་ཚིག་དོན་གསལ་བ་འོ། །དྗེ་དག་རྣམས་

ཀྱི་དི་མ་མྗེད་པའི་ལུགས། །རང་བཞིན་མྗེད་པ་སྒྱུ་འདའི་དངོས་པོ་ལ། །འཁོར་འདས་

རྗེན་འབྗེལ་བྱ་བྱྗེད་འཐད་པའི་ཚུལ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་གོ་སའི་ངག་གིས་

བཤད། །ཟབ་མོ་དབུ་མའི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་བའི་གྲོགས། །ཁྱྗེད་ཀྱི་བོ་ངོར་རང་བཞིན་

མྗེད་པ་ལ། །རྒྱུ་འབས་རྗེན་འབྗེལ་འཇོག་པ་དཀའ་མོད་ཀྱང༌། །དྗེ་འད་དབུ་མའི་

ལུགས་ནི་ཡིན་ནོ་ཞྗེས། །དྗེ་སྐད་སྨྲ་བའི་ཚུལ་ལ་བརྗེན་ན་མཛེས། །དྗེ་ལྟ་མིན་པར་

གཞན་ལ་བཀོད་པའི་སྐོན། །རང་གིས་ཇི་བཞིན་སོང་བར་མ་ནུས་ནས། །ལུགས་

མྗེད་པ་ལ་རྗེ་ན་ད་དུང་སོབས། །དྗེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྱི། །གཞུང་གིས་ལྟ་བ་



  906  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འཚོལ་བའི་ཚུལ། །ལྗེགས་པར་བཤད་འདིའང་རྒྱལ་བ་ཡི། །བསྟན་པ་རིང་དུ་གནས་

ཕིར་རོ། །

ལྷག་མཐོང་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ།

གཉིས་པ་ལྷག་མཐོང་གི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྗེན་པ་

དང་མང་དུ་ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་དང་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྗེམས་པ་སྟྗེ། ལྷག་མཐོང་

གི་ཚོགས་གསུམ་སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས་གསུངས་པ་དྗེ་རྣམས་བསྟྗེན་པ་ལ་བརྗེན་

ནས་བདག་མྗེད་པ་གཉིས་རོགས་པའི་ལྟ་བ་རྗེད་པ་ན་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པར་

བྱའོ། །འོ་ན་བསྒོམ་པར་བྱ་བའི་ལྷག་མཐོང་དུ་ཞིག་ཡོད་སམ་ན། འདིར་ནི་ས་མཐོན་

པོའི་ལྷག་མཐོང་རྣམས་རྗེ་ཞིག་གཙོ་བོར་མི་སྟོན་གི། སོ་སོ་སྐྗེ་བོའི་དུས་ཀྱི་བསྒོམ་

པར་བྱ་བའི་ལྷག་མཐོང་གཙོ་ཆྗེར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ཡི་ལྷག་མཐོང་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་དང་རྣམ་པ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་དྲུག་གི་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་

པའོ། །རྣམ་པ་བཞི་ནི། དགོངས་འགྲྗེལ་ལས་གསུངས་པའི་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་

སོགས་བཞིའོ། །རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་ནི། ཇི་སྗེད་པ་ལ་དམིགས་པའོ། །རབ་ཏུ་རྣམ་

པར་འབྱྗེད་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་ལ་དམིགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དང་ཡོངས་

སུ་དཔྱོད་པ་གཉིས་ཡོད་ལ། གཉིས་པ་ལ་ཡང་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་གཉིས་ཡོད་དྗེ། 

དོན་རགས་པ་དང་ཕྲ་བ་རྣམས་འབྱྗེད་པའོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌ཉན་ས་ལས། དྗེ་ལ་ལྷག་

མཐོང་རྣམ་པ་བཞི་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་དགྗེ་སོང༌། འདི་ལྟ་སྟྗེ་ནང་གི་སྗེམས་ཀྱི་ཞི་

གནས་ལ་བརྗེན་ནས་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་དང༌། རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་

པར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་རོག་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པར་བྱྗེད་
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པའོ། །དྗེ་ལ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པར་བྱྗེད་ཅྗེ་ན། དཔྱད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་

དམིགས་པ་དང་མཁས་པའི་དམིགས་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་

དམིགས་པ་དག་ལ་ཇི་སྗེད་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པར་བྱྗེད་དོ། །ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཤྗེས་རབ་

དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་བཅས་པས་མཚན་མར་འཛིན་

པར་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ན་ནི་ཡོངས་སུ་རོག་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་རོག་པར་

བྱྗེད་པའི་ཚེ་ན་ནི་ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པར་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་སོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་

ཀྱང༌། ལྷག་མཐོང་གི་ལམ་ལ་བཞི་པོ་དྗེར་གསུངས་ཤིང༌། ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ཏུའང་

དྗེ་དག་གི་ངོས་འཛིན་ཉན་ས་ལྟར་གསུངས་སོ། །

རྣམ་པ་གསུམ་ཡང་མདོ་སྗེ་དགོངས་འགྲྗེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས། ལྷག་

མཐོང་ལ་རྣམ་པ་དུ་མཆིས། བྱམས་པ། རྣམ་པ་གསུམ་སྟྗེ། མཚན་མ་ལས་བྱུང་བ་

དང༌། ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། སོ་སོར་རོག་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །མཚན་

མ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞྗེ་ན། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་བཅས་

པའི ་གཟུགས་བརན་འབའ་ཞིག་ཡིད ་ལ་བྱྗེད ་པའི ་ལྷག་མཐོང ་གང་ཡིན ་

པའོ། །ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་དང་དྗེར་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་

ལྗེགས་པར་མ་རོགས་པའི་ཆོས་དྗེ་དག་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་རོགས་པར་བྱ་བའི་

ཕིར། ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་ལྷག་མཐོང་གང་ཡིན་པའོ། །སོ་སོར་རོག་པ་ལས་བྱུང་བ་

གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་དང་དྗེར་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་རོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་

ལ་རྣམ་པར་གྲོལ་བས་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་བདྗེ་བ་ལ་རྗེག་པར་བྱ་བའི་ཕིར། ཡིད་ལ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བྱྗེད་པའི་ལྷག་མཐོང་གང་ཡིན་པའོ་ཞྗེས་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་ཉན་སར། ཐོས་པ་

དང་བཟུང་བའི་ཆོས་སམ་གདམས་ངག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་པའི་ཡིད་ལ་

བྱྗེད་པས་ཡིད་ལ་བྱྗེད་ཅིང་སྗེམས་པར་མི་བྱྗེད་ལ། རོག་པ་དང་འཇལ་བ་དང་ཉྗེ་བར་

རོག་པར་མི་བྱྗེད་པ་ནི་མཚན་མ་ཙམ་གི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང༌། གང་གི་ཚེ་སྗེམས་

པ་ནས་ཉྗེ་བར་རོག་པར་བྱྗེད་པ་དྗེའི་ཚེ་ནི་ཡོངས་སུ་བཙལ་བའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་

དང༌། དྗེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་རོག་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཡོངས་སུ་

བཙལ་བ་ལ་སོ་སོར་རོག་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་སྟྗེ། དྗེ་གསུམ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་སྒོ་

གསུམ་དུ་གསུངས་སོ། །

དོན་དྗེ་དག་མདོར་བསྡུས་ན། དང་པོ་ནི། བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལྟ་བུ་ལ་

དམིགས་ནས་དྗེའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་གི། གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་མང་དུ་

མི་བྱྗེད་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྔར་མ་ངྗེས་པ་ངྗེས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་གཏན་ལ་

འབྗེབས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། ངྗེས་ཟིན་པའི་དོན་ལ་སྔར་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པར་བྱྗེད་

པའོ། །

རྣམ་པ་དྲུག་ནི། གཞི་དྲུག་ལ་དམིགས་པ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའི་ལྷག་

མཐོང་གི་ཚོལ་ལུགས་སོ། །འདི་ཡང་དོན་དང༌། དངོས་པོ་དང༌། མཚན་ཉིད་དང༌། 

ཕོགས་དང༌། དུས་དང༌། རིགས་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བྱྗེད་ཅིང་བཙལ་ནས་ཀྱང་དྗེ་

དག་ལ་སོ་སོར་རོག་པའོ། །དྗེ་ལ་དོན་ཚོལ་བ་ནི། ཚིག་འདིའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ནོ་

ཞྗེས་ཚོལ་བའོ། །དངོས་པོ་ཚོལ་བ་ནི། འདི་ནི་ནང་གིའོ། །འདི་ནི་ཕིའི་དངོས་པོ་

ཞྗེས་ཚོལ་བའོ། །མཚན་ཉིད་ཚོལ་བ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། འདི་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དོ། །འདི་ནི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དོ་ཞྗེས་པའམ། ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

ཚོལ་བའོ། །ཕོགས་ཚོལ་བ་ནི། ནགས་ཕོགས་སྐོན་དང་ཉྗེས་དམིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

ཚོལ་ལ། དཀར་ཕོགས་ནི་ཡོན་ཏན་དང་ཕན་ཡོན་གི་སྒོ་ནས་ཚོལ་བའོ། །དུས་ཚོལ་

བ་ནི། འདས་པའི་དུས་ན་འདི་ལྟར་བྱུང་ངོ་། །མ་འོངས་པའི་དུས་ན་འདི་ལྟར་འབྱུང་

ངོ་། །ད་ལྟར་བའི་དུས་ནི་འདི་ལྟར་ཡོད་དོ་ཞྗེས་ཚོལ་བའོ། །རིགས་པ་ཚོལ་བ་ནི། 

རིགས་པ་བཞི་ལས། ལྟོས་པའི་རིགས་པ་ནི། འབས་བུ་རྣམས་འབྱུང་བ་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་

ལ་ལྟོས་པའོ། །འདི་ཡང༌ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་དང་དྗེ་དག་གི་གཞི་རྣམས་སོ་སོའི་

སྒོ་ནས་ཚོལ་བའོ། །བྱ་བ་བྱྗེད་པའི་རིགས་པ་ནི། མྗེས་སྗེག་པའི་བྱ་བ་བྱྗེད་པ་

སོགས་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གི་བྱ་བ་བྱྗེད་པའོ། །འདི་ཡང༌འདི་ནི་ཆོས་སོ་འདི་

ནི་བྱྗེད་པའོ་ཆོས་འདིས་ནི་བྱ་བ་འདི་བྱྗེད་དོ་ཞྗེས་ཚོལ་བའོ། །འཐད་པས་བསྒྲུབ་

པའི་རིགས་པ་ནི། ཚད་མ་དང་མི་འགལ་བར་དོན་བསྒྲུབ་པའོ། །འདི་ཡང༌ཅི་འདི་ལ་

མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་དང་ཡིད་ཆྗེས་པའི་ལུང་གི་ཚད་མ་གསུམ་པོ་ཡོད་དམ་

མྗེད་སམ་དུ་ཚོལ་བའོ། །ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རིགས་པ་ནི། མྗེ་ཚ་བ་དང་ཆུ་རླན་པ་སོགས་

ལ་དྗེ་དག་གི་ཆོས་ཉིད་དུ་འཇིག་རྗེན་ན་གྲགས་པའི་ཆོས་ཉིད་དང༌། བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པའི་ཆོས་ཉིད་དང༌། གནས་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་མོས་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། དྗེ་ལྟར་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་སྗེམས་པར་མི་བྱྗེད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ཚོལ་བའོ། །

དྗེ་ལྟར་དྲུག་ཏུ་བཞག་པ་ནི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཤྗེས་པར་བྱ་བ་ནི་གསུམ་དུ་ངྗེས་

ཏྗེ། སྨྲས་པའི་དོན་དང་ཤྗེས་བྱ་ཇི་སྗེད་པ་དང་ཇི་ལྟ་བའོ། །དྗེ་ལ་དང་པོའི་དབང་དུ་

བྱས་ནས་ཚོལ་བ་དང་པོའ།ོ །གཉིས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དངོས་པོ་ཚོལ་བ་དང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཚོལ་བ་གཉིས་སོ། །གསུམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལྷག་མ་

གསུམ་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཚོལ་བ་བཞག་གོ །ཉན་ས་ལས། དྗེ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་སྒོ་

གསུམ་དང་གཞི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། མདོར་བསྡུ་ན། 

དྗེས་ནི་ལྷག་མཐོང་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་དྗེར་བཤད་པ་

དྗེ་དག་གིས་ལྷག་མཐོང་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་གསུངས་སོ། །དྗེ་ཡང༌དང་པོར་

བཤད་པའི་ལྷག་མཐོང་བཞིའི་སྒོ་ནི་གསུམ་ཡིན་ལ། དྗེ་གསུམ་གི་ཡོངས་སུ་བཙལ་

བའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཚོལ་ལུགས་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པས་སྒོ་གསུམ་དང་ཚོལ་བ་

དྲུག་ནི་སྔ་མ་བཞིར་འདུ་བར་སྣང་ངོ་། །སྔར་བཤད་པའི་བསྒིམས་ཏྗེ་འཇུག་པའི་ཡིད་

བྱྗེད་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡང་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པར་ཉན་སར་

གསུངས་པས། ལྷག་མཐོང་ལ་ཡང་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་བཞི་ཡོད་དོ། །དྗེས་ན་ཤྗེར་ཕིན་

མན་ངག་ལས། དྗེ་ལྟར་ལྷག་མཐོང་རྣམ་པ་བཞི་བསྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ནི་

གནས་ངན་ལྗེན་གི་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་བ་ཡིན་ལ། ཞི་གནས་རྣམ་པ་དགུའི་བསྒོམ་

པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ནི་མཚན་མའི་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། གཞུང་ཆྗེ་བ་མང་པོ་ནས་གསུངས་པས་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པ་ནི་

མདོ་སྗེ་དགོངས་འགྲྗེལ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་སོགས་བཞིའི་སྒོ་

ནས་ཡིན་ལ། ཞི་གནས་བསྒོམ་པ་ནི་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པར་འཇོག་པའི་སྗེམས་

དགུའི་སྒོ་ནས་ཡིན་ནོ། །

ལྷག་མཐོང་བསོམ་པའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ལུགས་གཞན་དགག་པ་
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དང༌། རང་གི་ལུགས་བཞག་པའོ། །

ལུགས་གཞན་དགག་པ།

དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། བདག་

མྗེད་པར་རོགས་པའི་ལྟ་བ་གང་ཡང་མ་རྗེད་ཀྱང་སྗེམས་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པར་བཟུང་

ན་དྗེས་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་དོན་བསྒོམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཡིན་ལུགས་སྟོང་པ་

ཉིད་དྗེ་འདི་ཡིན་འདི་མ་ཡིན་གི་ངོས་བཟུང་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡིན་པས། དྗེ་

ལྟར་འཇོག་པའི་ཚུལ་དྗེ་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། 

ཡུལ་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་བོས་ཀྱང་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྗེས་

སྨྲའོ། །འདི་ལ་བརོད་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་བསྒོམ་མཁན་དྗེས་ཡུལ་རྣམས་ཅིར་ཡང་མ་

གྲུབ་པ་ལ་མ་གྲུབ་པར་ཤྗེས་ནས། དྗེ་ནས་དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བོས་ཀྱང་ཅིར་

ཡང་མི་འཛིན་པར་འཇོག་པ་ཞིག་དགོས་སམ། དྗེ་ལྟར་མ་ཤྗེས་ཀྱང་ཡུལ་གི་གནས་

ལུགས་དྗེ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། བོས་ཀྱང་ཅིར་ཡང་མ་བཟུང་བའི་ཙོམ་

འཇོག་བྱས་ན་དྗེའི་གནས་ལུགས་བསྒོམས་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་དྗེས་ལྟ་བ་མ་

རྗེད་པ་འགལ་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཁྱྗེད་རང་དྗེ་ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་བར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁོ་བོ་

ཅག་གི་ལྟར་ན་དྗེ་འད་བ་དྗེ་རིགས་པའི་དགག་བྱའི་མཚམས་མ་ཟིན་པས་གང་ཁས་

བངས་ཀྱང་རིགས་པས་གནོད་པར་མཐོང་ནས་དྗེ་ནས་ཅིར་ཡང་ངོས་བཟུང༌ས་མ་

བྱུང་བ་ལ་བྱྗེད་ན་ནི་སྐུར་འདྗེབས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡིན་པས། དྗེའི་སྟྗེང་དུ་བཞག་པ་ཡང་

སྟོང་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བསྒོམ་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། སྔར་མང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཅི་སྟྗེ་

ཆོས་འདི་དག་ཡིན་ཚུལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན། དྗེ་དག་གི་
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དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྗེད་པ་སོགས་གང་ཡང་རིགས་པ་དྗེས་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ་

པས། དྗེ་རྣམས་དོན་དམ་པར་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡིན་པ་ལ་བསམས་

ནས་གང་ཟག་དྗེས་དྗེ་ལྟར་མ་རོགས་ཀྱང་། དྗེ་ལྟར་འཇོག་པའི་ཚུལ་དྗེ་དྗེ་དང་མཐུན་

པར་འདུག་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པར་འདོད་ན་ནི། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དབང་

པོའི་ཤྗེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་ནི་འདིའོ། །འདི་ནི་འདི་མིན་ནོ་སམ་པ་གང་དུ་

ཡང་མི་འཛིན་པའི་ཕིར། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་

ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡིན་ལུགས་བསྒོམ་པའི་སྒོམ་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

མུ་སྟྗེགས་བྱྗེད་ཀྱི་ཞི་གནས་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒོམ་

དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །

གཞན་ཡང༌ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་དང་བོའི་འཇོག་ཚུལ་དྗེ་གཉིས་མཐུན་པ་དྗེ་

གང་ཟག་གཞན་ཞིག་གིས་ཤྗེས་པས་ཆོག་ན་ནི། མུ་སྟྗེགས་བྱྗེད་ལ་སོགས་པ་ཡང་

དྗེར་འགྱུར་བ་བཟོག་ཏུ་མྗེད་ལ། ཅི་སྟྗེ་དྗེ་དང་མི་འད་སྟྗེ། འདིར་ནི་གང་ཟག་དྗེས་དྗེ་

གཉིས་མཐུན་པར་ཤྗེས་ནས་དྗེ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ན། དྗེ་འད་བའི་མཐུན་

ལུགས་དྗེ་ཤྗེས་ན་ལྟ་བ་རྗེད་པ་ཡིན་པས། ལྟ་བ་མ་གོ་ཡང་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན་པར་

བཞག་པ་ཙམ་གིས་སྟོང་ཉིད་བསྒོམས་པར་འདོད་པ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྗེ་གང་

དུ་རོག་ཀྱང་རོག་པ་དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཁོར་བར་འཆིང་བས་ཙོམ་འཇོག་གི་མི་

རོག་པར་འཇོག་པ་གྲོལ་བྱྗེད་ཀྱི་ལམ་མོ་སམ་ན། འདི་ནི་སྔར་མང་དུ་བཀག་ཟིན་ལ། 

དྗེ་ལྟ་ན་ཧྭ་ཤང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་སྐོན་འདོགས་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། 

སྒོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས། གང་ཞིག་སྗེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རོག་པས་བསྐྗེད་པའི་དགྗེ་བ་
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དང་མི་དགྗེ་བའི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་མཐོ་རིས་ལ་སོགས་པའི་

འབས་བུ་མོང་ཞིང་འཁོར་བ་ན་འཁོར་རོ། །གང་དག་ཅི་ཡང་མི་སྗེམས་ཅི་ཡང་མི་

བྱྗེད་པ་དྗེ་དག་ནི་འཁོར་བ་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་ཅི་ཡང་

མི་བསམ་མོ། །སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དགྗེ་བ་སྤད་པར་མི་བྱའོ། །སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་

པ་སྤད་པ་ནི་སྐྗེ་བོ་བླུན་པོའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བསྟན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་

སྗེམས་ཤིང༌། དྗེ་སྐད་ཀྱང་སྨྲ་བ་དྗེས་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་མཐའ་དག་སངས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཐྗེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ཡིན་པས། དྗེ་སངས་ན་ཐྗེག་པ་

ཐམས་ཅད་སངས་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་ཅི་ཡང་མི་བསམ་མོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ན། ཡང་

དག་པར་སོ་སོར་རོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཤྗེས་རབ་སངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་

དག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ར་བ་ནི་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པ་ཡིན་པས་དྗེ་སངས་ན་ར་

བ་བཅད་པའི་ཕིར། འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་ཤྗེས་རབ་སངས་པར་འགྱུར་

རོ། །སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྤད་པར་མི་བྱའོ་ཞྗེས་སྨྲས་པས་ཀྱང་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་

པ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་ཟུར་ཕིན་པར་སངས་པ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་འདི་ལྟ་སྟྗེ། ཤྗེས་རབ་

དང་ཐབས་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའ ོ། །དྗེ་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ག་ཡ་གཽ་རི་ལས་ཀྱང་

གསུངས་ཏྗེ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན་གཉིས་ཏྗེ། 

གཉིས་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྟྗེ། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་བོ་ཞྗེའོ། །འཕགས་པ་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་བཀའ་སྩལ་ཏྗེ། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་འདི་གཉིས་

ཀྱིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་འབྱུང་

སྟྗེ། དྗེའི་ཕིར་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་སོང་བ་ནི་ལས་ཀྱི་སྒིབ་པ་ཆྗེན་པོ་བྱས་པར་འགྱུར་
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རོ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་སོང་བ་ཐོས་པ་ཉུང་བ། བདག་གི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་

འཛིན་པ། སྐྗེ་བོ་མཁས་པ་ལ་བསྗེན་བཀུར་མ་བྱས་པ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་

གསུང་རབ་ཀྱི་ཚུལ་མ་རོགས་པ། བདག་ཕུང་བར་བྱས་ནས་གཞན་ཕུང་བར་བྱྗེད་པ། 

རིགས་པ་དང་ལུང་དང་འགལ་བའི་དུག་གིས་བཏབ་པའི་ཚིག་ནི་མཁས་པ་བདག་ལ་

ལྗེགས་སུ་འདོད་པས་ཟས་དུག་ཅན་བཞིན་དུ་རྒྱང་རིང་དུ་ཡོངས་སུ་སང་བར་

བྱའོ། །ཞྗེས་ཧྭ་ཤང་གི་འདོད་པ་བཀོད་ནས། དྗེ་ལྟར་འདོད་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་ཐམས་ཅད་

སངས་པར་འགྱུར་ལུགས་རྣམས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕོགས་སྔ་མ་དྗེ་ངོ་ཤྗེས་

པར་གིས་ཤིག །

གལ་ཏྗེ་ཁོ་བོ་ཅག་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་པ་རྣམས་བྱྗེད་པས་དྗེ་དང་མི་

འདའོ་སམ་ན། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་པ་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་ཁོ་དང་ཁྱད་འབྱྗེད་

དགོས་པར་བྱུང་ན། ཁོ་བོ་ཅག་དང་ཧྭ་ཤང་གཉིས་ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་སྒོམ་འད་བ་ཡིན་

ནོ་ཞྗེས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་

ཡང་ཁྱད་པར་དབྱྗེ་བར་རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་རོག་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

འཁོར་བར་འཆིང་ན་ཁྱྗེད་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་མ་ཡིན་ནམ། དྗེ་

དོན་དུ་གཉྗེར་ན་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རོག་

པས་བྱ་དགོས་པས། དྗེ་དག་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་སྔར་མང་དུ་བཤད་

ཟིན་ཏོ། །དྗེས་ན་རོག་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་འཆིང་བྱྗེད་དུ་འདོད་ན་ཧྭ་

ཤང་གི་དྗེ་ལྗེགས་པ་ཡིན་གི། ཁྱྗེད་ལྟར་ན་འགལ་བའི་ཁུར་གིས་ནོན་པར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ། །
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ཡང་དྗེའི་རྗེས་སུ་ཕོགས་པ་ཁ་ཅིག་འདི་སམ་དུ། བདག་གཉིས་སུ་མཚན་མར་

འཛིན་པའི་ཡུལ་ལ་དཔྱོད་པ་མང་དུ་བྱས་ནས། དྗེ་ནས་ཡུལ་ཅན་གི་འཛིན་པ་དྗེ་

བཟོག་པ་ནི། ཁྱི་རོ་ཕིར་འབངས་པ་དང་འད་བར་སྤོས་པ་ཕི་ཆོད་ཡིན་པས། དང་པོ་

ནས་སྗེམས་གང་དུ་ཡང་མི་འཕྲོ་བར་འཛིན་པ་ནི། རོ་འཕྗེན་པའི་ལག་མགོ་ནས་

འཛིན་པ་དང་འད་བར་དྗེ་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱིས་མཚན་མར་འཛིན་པའི་ཡུལ་དྗེ་དག་ལ་

མི་འཕྲོ་བ་ནི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ནང་ནས་གཅོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེས་ན་ལྟ་བ་གཏན་ལ་

འབྗེབས་པའི་ལུང་རིགས་རྣམས་ལ་སྦྱོང་བ་ནི་ཐ་སད་པའི་ཚིག་ཙམ་ལ་འབྱམས་

པའོ་ཞྗེས་སྨྲའོ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་

མཁས་པའི་གཞུང་ཐམས་ཅད་སོང་བའི་ལོག་རོག་གི་ཐ་ཆད་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་གིས་ནི་

རིགས་པ་དང་ལུང་གིས་དོན་དྗེ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ཁོ་ན་མཛད་པའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་ཡང་བདག་གཉིས་སུ་མཚན་མར་བཟུང་བའི་བོས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་དྗེ་ཇི་

འད་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དྗེ་ལྗེགས་པར་དཔྱད་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་ལུང་རིགས་ཀྱིས། 

ཁོས་བཟུང་བ་ལྟར་མྗེད་པ་ལ་ངྗེས་པ་དངས་པའི་སྒོ་ནས་འཁྲུལ་པའི་བརྫུན་ཕུགས་

རིབ་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི། དྗེ་འད་བའི་ངྗེས་པ་ཅི་ཡང་མ་རྗེད་པར་སྗེམས་བཟུང་བ་

ཙམ་ནི། དྗེའི་ཚེ་བདག་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་མི་འཕྲོ་བ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀྱང་དྗེ་ཙམ་གིས་

བདག་མྗེད་པའི་དོན་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གཉིད་འཐུག་པོ་ལོག་པ་

དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚེ་ཡང་དྗེ་དག་ལ་སྗེམས་འཕྲོ་བ་མྗེད་པས། དྗེ་དག་

གིས་ཀྱང་བདག་མྗེད་རོགས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་དཔྗེར་ན་

མཚན་མོ་རྒྱུས་མྗེད་པའི་བག་ཕུག་ཏུ་སིན་པོ་ཡོད་དམ་མྗེད་སམ་དུ་འཇིགས་པ་ན། 
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྒོན་མྗེ་བཏྗེག་ནས་དྗེར་འདུག་མི་འདུག་ལྗེགས་པར་རད་བཅད་ནས་འཇིགས་པ་དྗེ་

མི་སྗེལ་བར། སིན་པོ་ལ་རོག་པའི་རོག་པ་དྗེ་འཕྲོར་མ་འཇུག་པར་སྗེམས་ཟུངས་

ཤིག་ཟྗེར་བ་དང་འད་བ་ཡིན་ནོ། །

སྒོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས་ནི། གཡུལ་འགྗེད་པའི་ཚེ་མིག་ཕྗེ་ནས་དགྲ་གང་ན་འདུག་

ལྗེགས་པར་བལྟས་ཏྗེ། དྗེར་མཚོན་འགྗེད་པའི་དཔའ་བོ་ལྟར་མི་བྱྗེད་པར། དགྲ་

སྟོབས་ལྡན་མཐོང་བ་ན་མིག་བཙུམས་ནས་སོད་པའི་སར་མ་དང་འད་བར་གསུངས་

ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་བཀའ་

སྩལ་ཏྗེ། བུ་མོ། ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་

ཡིན། གསོལ་པ། འཇམ་དཔལ། རྣམ་པར་བརགས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་

པ་གང་ལགས་པའོ་ཞྗེས་འབྱུང་ངོ་། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་རྣལ་འབྱོར་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་མིག་

ཕྗེ་ལ། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་མཚོན་གིས་ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་པར་བྱ་སྟྗེ། 

འཇིགས་པ་མྗེད་པར་གནས་པར་བྱ་ཡི། མི་སར་མ་བཞིན་དུ་མིག་གཟུམ་པར་མི་

བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེས་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་ནས་སྐྲག་པ་ན། འཁྱིལ་

བ་དྗེ་ཐག་པ་ཡིན་གི་སྦྲུལ་མ་ཡིན་པར་འདུག་གོ་སམ་པའི་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་ནས། 

འཁྲུལ་པ་དང་སྐྲག་པའི་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་ལྡོག་དགོས་པ་བཞིན་དུ། བདག་གཉིས་ཡོད་

པར་བཟུང་ནས་འཁྲུལ་བ་དང༌། འཁྲུལ་པ་དྗེས་བསྐྗེད་པའི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་

ཡང་། བདག་འཛིན་གི་ཡུལ་མྗེད་པར་ཐག་གཅོད་པའི་ལུང་རིགས་ཀྱི་ངྗེས་པ་དངས་

ནས་བདག་འཛིན་དྗེ་འཁྲུལ་པར་གོ་བ་དང༌། དྗེ་ནས་དྗེའི་དོན་གོམས་པས་ལྡོག་ལ། 

དྗེ་ལོག་ན་དྗེས་བསྐྗེད་པའི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལྡོག་པས་ན། དབུ་མ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རིགས་ཚོགས་ལ་སོགས་པར་ཡུལ་རྣམས་ལ་དཔྱད་ནས་འགོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་

ལྟར་ཡིན་ཏྗེ། འཕགས་པ་ལྷས། ཡུལ་ལ་བདག་མྗེད་མཐོང་ན་ནི། །སིད་པའི་ས་བོན་

འགག་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། རོག་རྣམས་དངོས་པོ་ཡོད་ན་

འགྱུར་བ་སྟྗེ། །དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་མྗེད་པར་ཡོངས་དཔྱད་ཟིན། །ཞྗེས་མཐར་འཛིན་གི་

རོག་པས་དངོས་པོ་ཡོད་པར་བཟུང་བ་ན་དྗེ་རྣམས་སྐྗེ་བས། དྗེ་དག་གི་ཡུལ་མྗེད་

པར་རྣམ་པ་དུ་མར་དཔྱད་པར་གསུངས་ཤིང༌། བདག་ནི་འདི་ཡི་ཡུལ་དུ་རོགས་བྱས་

ནས། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིས་བདག་ནི་འགོག་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སོ། །རིགས་

པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཀྱང༌། འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མྗེད་པར་ནི། །དྗེ་སོང་བར་ནི་ནུས་

མ་ཡིན། །ཡོན་ཏན་སྐོན་དང་རྗེས་འབྗེལ་བའི། །འདོད་དང་སང་སོགས་སོང་བ་

ནི། །དྗེ་དག་ཡུལ་ལ་མ་མཐོང་བས། །ཡིན་གིས་ཕི་ཚུལ་དག་གིས་མིན། །ཞྗེས་དུ་མ་

ཞིག་གསུངས་སོ། །

རོག་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་འཆིང་བྱྗེད་ཡིན་པས་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་

པའི་ཚེ། རོག་པ་ཐམས་ཅད་དགག་གོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་དྗེ་ལ། འདི་ལྟར་ཡང་དཔྱད་པར་བྱ་

སྟྗེ། ཅི་སོ་སོ་སྐྗེ་བོ་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པ་པོ་དྗེ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་བདག་མྗེད་པའི་དོན་དྗེ་

མངོན་གྱུར་ཡིན་ནམ་ལོག་གྱུར་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་གང་ཟག་དྗེ་འཕགས་པར་

འགྱུར་ཏྗེ། བདག་མྗེད་པའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྗེ་བདག་

མྗེད་པའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཀྱང་སོ་སོ་སྐྗེ་བོར་མི་འགལ་བར་ཁྱྗེད་སྨྲ་ན་ནི། 

ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཀྱང་བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལོག་གྱུར་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ཀྱང་

འཕགས་པ་ཡིན་པ་མི་འགལ་ལོ་ཞྗེས་སྨྲ་བར་བྱ་སྟྗེ། ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕིར་



  918  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

རོ། །ཡང་དྗེ་འད་བའི་གང་ཟག་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དྗེས་རང་གི་

ཡུལ་དྗེ། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཡིན་པར་མི་ཤྗེས་པས། གང་ཟག་གཞན་གིས་དྗེ་ལ་

ལུང་གི་རགས་ཀྱིས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒྲུབ་པའི་ངོ་སྤོད་དགོས་པ་ནི་མཁས་པའི་བཞད་

གད་ཀྱི་གནས་ཡིན་ཏྗེ། སོབ་མས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ལ་སོབ་དཔོན་གིས་རྗེས་

དཔག་གི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེའི་ཕིར་གཏམ་དྗེ་འད་བ་ནི་

རིགས་པ་ཤྗེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྨྲ་བར་མི་བྱའོ། །དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་མངོན་

སུམ་གིས་གྲུབ་ཀྱང་ཐ་སད་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་ཀྱང་སྨྲ་མི་ནུས་ཏྗེ། 

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས། དྗེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྨོངས་དོན་ཏྗེ། །གནག་རི་མོ་བར་གྲགས་

ཕིར་རོ། །ཞྗེས་དོན་གྲུབ་ན་ཐ་སད་འདོགས་ཤྗེས་པའི་གནག་རིའི་བར་ལ་གྲགས་

པའི་དོན་ལ་ཡང་རྨོངས་པ་ལ་རགས་དྗེ་འགོད་པར་གསུངས་པས། དྗེ་འད་བའི་

རྨོངས་པས་ཀྱང་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་འདོད་ན། དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་

རོགས་པའི་བླུན་པོ་ཇི་འད་ཞིག་ཡོད་པ་ཡང་བརོད་པར་གིས་ཤིག །

དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀྱང་། དཔྗེར་ན་དཀར་ཟལ་བ་ལང་ཡིན་ཡང་བ་ལང་

གི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་རུང་བ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དྗེ་ཙམ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་

རྣམ་པར་འཇོག་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་འཐད་ཅིང༌། རང་གིས་ཁས་བངས་པ་དང་ཡང་

འགལ་བས་ཐ་སད་བསྒྲུབ་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་ཟྗེར་རྒྱུས་ཕོངས་པར་གསལ་ཏྗེ་མི་སྤོའ།ོ །གལ་

ཏྗེ་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པ་པོ་དྗེ་ལ་བསྒོམ་བྱ་བདག་མྗེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་དྗེ་ལོག་ཏུ་

གྱུར་པ་ཡིན་ན་ནི། ལོག་གྱུར་གི་དོན་རོག་བལ་གི་ཤྗེས་པས་འཛིན་པར་འདོད་པ་ནི་

བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སོ། །མདོར་ན་སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པའི་སོ་སོ་སྐྗེ་བོའི་བོ་དྗེ། 
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ཡུལ་བདག་མྗེད་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་ན་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པར་འགལ་ལ། དྗེ་ལ་བོ་ཁ་

ཕོགས་ན་ཡང་ཡུལ་དྗེ་མངོན་ལོག་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་ངྗེས་ཤིང་། དྗེ་ལ་བདག་མྗེད་

མངོན་གྱུར་ཡིན་ན་འཕགས་པར་འགྱུར་བས། སོ་སྐྗེ་ལ་བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལོག་

གྱུར་དུ་འདོད་དགོས་ན། དྗེའི་ཚེ་བདག་མྗེད་པའི་དོན་དྗེ་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རོགས་

པ་ཡིན་པས་རོག་བལ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆྗེན་

པོ་པས་ཀྱང་བདག་མྗེད་པའི་དོན་དྗེ་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་འདོད་བཞིན་

དུ། ད་ལྟའི་ལས་དང་པོ་པས་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པའི་བོ་རོག་བལ་དུ་འདོད་པ་ཤིན་ཏུ་

འགལ་ལོ། །བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལ་རོག་བལ་ཡིན་ན་ནི། མ་འཁྲུལ་བ་དྗེ་ལས་ཀྱང་

འགྲུབ་པར་ས་བས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལ་རོག་

བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤྗེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་

རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་བའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མ་རྗེད་པར། བདག་གཉིས་ལ་སོགས་

པ་ལ་འཕྲོ་བའི་སྗེམས་མི་འཕྲོ་བར་བཟུང་བ་ཙམ་གིས་བདག་མྗེད་པའི་དོན་བསྒོམ་

པར་འདོད་པ་དང་། སོ་སོ་སྐྗེ་བོས་བདག་མྗེད་རོག་བལ་གི་ཤྗེས་པས་བསྒོམ་པར་

འདོད་པ་ནི། ལུང་དང་རིགས་པའི་ལམ་ལས་ཆྗེས་ཆྗེར་འཁྱམས་པའོ། །

གཞན་ལུགས་དགག་པ་གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། བདག་མྗེད་པའི་སྟོང་པ་

ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་མ་རྗེད་པར་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པར་འཇོག་པ་ཙམ་ནི། སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་

པར་མི་རིགས་པ་ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་འདོད་པས་སྔ་མ་མི་རིགས་མོད། འོན་ཀྱང་བདག་

མྗེད་པའི་ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་བ་རྗེད་ཕིན་ཆད་གང་ཟག་དྗེས་མི་རོག་པར་བཞག་པ་

ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་བསྒོམས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྗེས་སྨྲའོ། །འདི་ནི་མི་རིགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། 
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གང་ཟག་དྗེས་ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་བ་རྗེད་པ་ཡིན་པས། ཁོས་མི་རོག་པ་གང་བསྒོམས་པ་

ཐམས་ཅད་ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་བསྒོམས་པར་འགྱུར་ན། དྗེ་

འད་བའི་གང་ཟག་དྗེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་བསྒོམས་པ་དྗེ་ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་བ་

བསྒོམས་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སྨྲོས་ཤིག །གལ་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་བསྒོམ་པ་དྗེ་ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་བ་རྗེད་པའི་གང་ཟག་གི་སྒོམ་ཡིན་ཀྱང༌། ལྟ་བ་དྗེ་

དྗེའི་ཚེ་དན་པར་བྱས་ནས་དྗེའི་སྟྗེང་དུ་བཞག་ནས་བསྒོམ་པ་མིན་པས་སོ་སམ་ན། 

འོ་ན་ནི་གང་ཟག་དྗེས་ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་བ་རྗེད་ཀྱང་བསྒོམ་པའི་ཚེ། ལྟ་བ་དྗེ་ཉིད་དན་

པར་བྱས་ནས་ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པའི་སྒོམ་ཡིན་ན་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པ་ཡིན་དུ་ཆུག་

ཀྱང༌། དྗེས་མི་རོག་པར་གང་བཞག་ཐམས་ཅད་ལྟ་བ་བསྐངས་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། 

དྗེས་ན་ལྟ་བ་རྗེད་ཀྱང་སྐོང་བའི་ཚེ་ན་སྔར་གི་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་དན་

པར་བྱས་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་དགོས་ཀྱི། ཅིར་ཡང་མི་རོག་པའི་ཙོམ་འཇོག་ཙམ་

ཞིག་བྱས་པས་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པར་མི་འགྲོའ།ོ །འདིར་རང་གི་ལུགས་ཀྱི་ཅིར་ཡང་

མི་རོག་པ་ཞྗེས་སྔར་ཞི་གནས་དང་སྐབས་འདི་དག་ཏུ་མང་དུ་འབྱུང་བ་ནི། འདི་ནི་

འདིའོ་འདི་ནི་འདི་མིན་ནོ་ཞྗེས་མང་དུ་མི་དཔྱོད་པར་དམིགས་པ་ཞིག་བཟུང་ནས་

གནས་པ་ལ་བྱྗེད་ཀྱི། རོག་བལ་དུ་འདོད་པ་མིན་ནོ། །

གཞན་ལུགས་དགག་པ་གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། ལྟ་བ་མ་རྗེད་པའི་མི་རོག་

པར་འཇོག་པ་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པར་བྱྗེད་པའི་དང་པོ་ཡང་མི་འདོད་ལ། ལྟ་བ་རྗེད་ནས་

མི་རོག་པར་གང་བཞག་ཀྱང་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པར་མི་འདོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཅིར་ཡང་

མི་རོག་པར་སྐོང་རྗེས་ཀྱིས་དྗེའི་སྔོན་རོལ་དུ་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་
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དཔྱད་པ་ཚར་གཅིག་བཏང་ན། དྗེའི་འོག་ཏུ་མི་རོག་པར་གང་བཞག་ཐམས་ཅད་སྟོང་

ཉིད་ཀྱི་དོན་བསྒོམས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་སྨྲའོ། །འདི་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་གཉིད་

ལོག་ཁར་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་ཚར་གཅིག་བྱས་ནས་དྗེའི་རྗེས་སུ་གཉིད་འཐུག་པོ་ལོག་

པའི་མི་རོག་པ་ཡང་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་

སྔོན་དུ་སོང་བར་གཉིས་ཀ་ལ་མཚུངས་ལ། རང་དུས་ན་ལྟ་བའི་སྟྗེང་དུ་བཞག་པའི་

སྒོམ་ཡིན་མི་དགོས་པར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་རང་

བཞིན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ཀྱང༌། དྗེ་ནས་ཅུང་ཟད་

སོང་བ་ན་ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པ་ཤོར་ནས་སྤིར་བོ་ཅི་ལ་ཡང་མི་རོག་པར་གནས་པ་ནི་

སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒོམ་མ་ཡིན་པས་རོག་པ་སྤང་བར་བྱས་ཏྗེ། ལྟ་ཐོག་ཏུ་གནས་མི་

གནས་བྱ༌ར་ཐུ་རྗེ་བྱས་ནས་སྐོང་དགོས་སོ། །

གཞན་ལུགས་དགག་པ་བཞི་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། དྗེ་ལྟར་སྔ་མ་གསུམ་མི་

འདོད་ཀྱི། སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པའི་ཚེ་སྟོང་ཉིད་ལ་ངྗེས་པ་དངས་ཏྗེ། དྗེ་ནས་དྗེའི་དོན་དྗེ་

ལ་སྗེམས་བཟུང་ནས་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་མི་དཔྱོད་པར་འཇོག་པ་ནི་སྟོང་ཉིད་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་བསྒོམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། ལུགས་དང་པོ་ལྟར་སྟོང་ཉིད་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་

པའང་མྗེད་ལ། ལུགས་གཉིས་པ་ལྟར་མི་རོག་པར་སྐོང་བའི་ཚེ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དན་

པར་མི་བྱྗེད་པ་ཡང་མིན་ཞིང༌། ལུགས་གསུམ་པ་ལྟར་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་

ཡང་དྗེ་ནས་ལྟ་ཐོག་ཏུ་མི་གནས་པའི་མི་རོག་པ་ཡང་མིན་པའི་ཕིར་རོ་སམ་ན། འདི་

ནི་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་བྱས་ཟྗེར་བའི་དོན་ལྟ་བ་དན་ཙམ་བྱས་ནས། ལྟ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་

སྒོམ་ཁོ་ན་བྱྗེད་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་ཡིན་པས། རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། 
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དྗེ་ལྟ་ན་དྗེ་ལ་སྟོང་ཉིད་ལ་འཇོག་སྒོམ་བྱྗེད་པའི་ཞི་གནས་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། དཔྱད་སྒོམ་

ལྷག་མཐོང་གི་སྐོང་ཚུལ་མྗེད་པས་ཞི་ལྷག་གཉིས་འབྗེལ་བར་སྐོང་བ་མྗེད་པའི་

ཕོགས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་གི་ལུགས།

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་ནི། བདག་མྗེད་པའི་ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་བ་མ་རྗེད་ན་དྗེའི་

རྒྱུད་ཀྱི་སྒོམ་ཐམས་ཅད་བདག་མྗེད་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པར་འགྱུར་བས། བདག་

མྗེད་པའི་ལྟ་བ་རྗེད་པ་ཞིག་དགོས། དྗེ་ཡང་གོ་བ་ཙམ་ཡོད་པས་མི་ཆོག་པས་སྐོང་

བའི་ཚེ་ལྟ་བ་དན་ནས་དཔྱོད་པ་དང་དཔྱད་པའི་དོན་དྗེ་ཉིད་ལ་བསྒོམ་པ་ཞིག་དགོས་

ལ། དྗེ་ལ་ནི་བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལ་མི་དཔྱོད་པར་འཇོག་པ་དང་སོ་སོར་རོག་པའི་

ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་ནས་བསྒོམ་པ་གཉིས་ཀ་དགོས་ཀྱི། ཕོགས་རྗེ་བས་མི་ཆོག་

གོ །

འཇོག་སོམ་དང་དཔྱད་སོམ་གཉིས་ཀ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།

འདི་ལ་གསུམ། འཇོག་སྒོམ་དང་དཔྱད་སྒོམ་གཉིས་ཀ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

དྗེ་ལ་རོད་པ་སང་བ། སྐོང་ཚུལ་གི་གནད་ཅུང་ཟད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའི་ལྟ་བའི་ངྗེས་པ་མྗེད་ན་ལྷག་

མཐོང་གི་རོགས་པ་མི་སྐྗེ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་དྗེའི་རྒྱུར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། ལྟ་བ་དྗེ་འཆད་

པའི་གཏམ་མ་ཐོས་པ་ལྷག་མཐོང་གི་གྗེགས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དགོངས་

འགྲྗེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་བ་

ལགས། བྱམས་པ། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་
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བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་

དང༌། འཕགས་པའི་གཏམ་འདོད་པ་བཞིན་མ་ཐོས་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་གྗེགས་ཡིན་

ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། སྗེད་མྗེད་ཀྱི་བུས་ཞུས་པ་ལས། ཐོས་པ་ལས་

ཤྗེས་རབ་འབྱུང་ཞིང་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་སོང་བ་སོགས་སྔར་དུ་མ་ཞིག་

དངས་པ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ལྟ་བ་དྗེ་ལས་ལྷག་མཐོང་སྐྗེ་ལུགས་ནི། དང་པོ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་ཚེ་ལུང་

རིགས་ཀྱི་སྒོ་དུ་མ་ནས་རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་གཏན་ལ་འབྗེབས་ཤིང༌། གཏན་ལ་

ཕྗེབས་པའི་ཚེ་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱད་དྗེ་མི་སྐོང་

བར། འཇོག་སྒོམ་ཙམ་ཞིག་བྱས་པས་སྐྗེ་བ་མིན་པས། ཞི་གནས་གྲུབ་ནས་སྒོམ་

པར་བྱྗེད་པའི་ཚེ་དཔྱད་ནས་སྐོང་དགོས་སོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག །དང་པོ་ནས་མི་དཔྱོད་

པར་མི་འདོད་ཀྱང་ཐོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་ནས་བསྒོམ་པའི་ཚེ། དཔྱད་

སྒོམ་བྱས་ན་རོག་པ་རྣམས་མཚན་འཛིན་ཡིན་སམ་དུ་བཟུང་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་མི་སྐོང་ན་

ནི་རོག་པ་གང་ཡིན་མཚན་འཛིན་ཡིན་པ་དང་སོ་སོ་སྐྗེ་བོས་རོག་བལ་གི་ཤྗེས་པས་

བདག་མྗེད་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་མང་དུ་བཀག་པས་མི་འཐད་དོ། །གཞན་ཡང༌རོག་

པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བདྗེན་འཛིན་ཡིན་པས་བསྒོམ་པའི་ཚེ་འགོག་ན། གཏན་ལ་

འབྗེབས་པའི་ཚེ་ཡང་རོག་པས་དྗེ་དག་བྱ་དགོས་པས་དགག་དགོས་པར་འགྱུར་

ཞིང༌། སོབ་མ་ལ་འཆད་པ་དང་རོད་པ་དང་རོམ་པ་དང་ལྟ་རོག་བྱྗེད་པ་སོགས་ཐམས་

ཅད་ཀྱང་ཁྱྗེད་ཀྱིས་རོག་པས་བྱ་དགོས་པས་དྗེའི་ཚེ་ཡང་འགོག་དགོས་པར་འགྱུར་

ཏྗེ། བདྗེན་འཛིན་སྒོམ་བྱྗེད་དུས་དགག་དགོས་ལ། དུས་གཞན་གི་ཚེ་མི་དགོས་པའི་
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ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་མི་འདོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་

ལུང་དང་རིགས་པས་སྒོ་དུ་མ་ནས་དཔྱོད་པ་ནི་བདག་མྗེད་པའི་དོན་མ་རོགས་པ་

རོགས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཡིན་ལ། ལྟ་བ་ཡང་རྗེད་ཟིན་པས་བསྒོམ་པའི་ཚེ་མི་དགོས་

སོ་སམ་ན། དྗེ་ལྟ་ན་མཐོང་ལམ་དུ་བདག་མྗེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཡིན་པས། 

དྗེ་ནས་བདག་མྗེད་མཐོང་ཟིན་པ་དྗེ་བསྒོམས་པ་དོན་མྗེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་

ནི་བསྒོམ་དགོས་ཏྗེ་སྒོམ་སང་རྣམས་གོམས་པས་སོང་གི །མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མི་

སོང་ངོ་སམ་ན། མཚུངས་ཏྗེ། འདིར་ཡང་སྔར་ཐོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པས་

ངྗེས་ཟིན་ཀྱང་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ལ་གོམས་པར་བྱ་དགོས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ཇི་ཙམ་

དུ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་དྗེ་གོམས་པར་བྱས་པ་དྗེ་ཙམ་དུ་ངྗེས་པ་དྗེ་ཤུགས་དག་པ་

དང་རྒྱུན་རིང་བ་དང་རྣམ་པ་གསལ་བ་དང་བརན་པར་འགྱུར་བ་སོགས་སུ་མཐོང་

བའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་ན་རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། ངྗེས་པ་དང་ནི་སྒོ་འདོགས་ཡིད། །གནོད་བྱ་

གནོད་བྱྗེད་ངོ་བོའི་ཕིར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྗེ་གཉིས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱྗེད་

ཡིན་པས་ངྗེས་པ་ཇི་ལྟར་བརན་པ་དང་ཤུགས་དག་པ་སོགས་སུ་སོང་བ་དྗེ་ཙམ་དུ་

སྒོ་འདོགས་ལ་གནོད་པས། འདིར་ཡང་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ངྗེས་པ་ཇྗེ་འཕྗེལ་དུ་

བརན་དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་གནོད་བྱྗེད་དང་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་མའི་སྒོ་ནས་བསམ་དགོས་

པའི་ཕིར་རོ། །

དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་དང་ལས་འབས་དང་འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་དང་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་དང་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་སོགས་ལའང་དྗེ་དག་གི་གོ་བ་རྗེད་པ་

ནས་མི་དཔྱོད་པར་བདག་ནི་འཆིའོ་སམ་པ་ཙམ་གི་འཛིན་སྟངས་གཅིག་ཁོ་ན་བཟུང་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

ནས་བསྐང་དགོས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་

ན་ངྗེས་པ་རྣམ་དག་འདྗེན་པ་ལ་ནི་བདག་ནི་འཆིའོ་སམ་པ་དང་། སྗེམས་ཅན་གི་དོན་

དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱའོ་སམ་པ་དང་། སྗེམས་ཅན་སིང་རྗེ་རྗེ་སམ་པ་ཙམ་རྗེ་ལ་

སོགས་པ་དམ་བཅའ་ཙམ་རྗེས་མི་ཆོག་གི །རྒྱུ་མཚན་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསམ་དགོས་

པ་བཞིན་དུ། རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ངྗེས་པ་བརན་པ་དང་ཤུགས་དག་པ་སོགས་ཀྱང་

དམ་བཅའ་ཙམ་ཞིག་བཟུང་བས་མི་ཆོག་གི །གནོད་བྱྗེད་དང་སྒྲུབ་བྱྗེད་སྒོ་མ་དུ་མ་

ནས་བསམ་དགོས་ཏྗེ། སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་སུ་ཡང་མང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དྗེ་ལྟར་ཡང་སྒོམ་རིམ་གསུམ་གར་ཞི་གནས་གྲུབ་ནས་བསྒོམ་པའི་ཚེ་དཔྱད་པ་

མང་དུ་བྱས་ནས་བསྒོམ་པར་གསུངས་ཤིང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་

ཡིས་བདག་ནི་འགོག་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་བསྒོམ་པའི་ཚེ་དཔྱད་པ་དྗེ་དག་

བྱྗེད་པར་གསུངས་ཏྗེ། རྣལ་འབྱོར་པ་ནི་ཞི་ལྷག་གང་རུང་རྗེད་པ་ཞིག་ལ་བྱྗེད་པའི་

ཕིར་དང་། ཞི་གནས་མ་གྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་ལྟ་བའི་གོ་བ་མི་འཚོལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང༌། བསམ་གཏན་གི་འོག་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་རྣམས་

གསུངས་པས་དྗེའི་རིམ་པའི་གནད་ཀྱིས་བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་ནས་བདག་མྗེད་

གཉིས་ལ་དཔྱོད་པ་དགོངས་པ་ཡིན་ལ། དབུ་མ་སིང་པོ་ལས་ཀྱང༌། བོ་གྲོས་མཉམ་

གཞག་འོག་ཏུ་ནི། །ཐ་སད་སྒོ་ནས་གཟུང་བྱ་བའི། །ཆོས་རྣམས་དངོས་པོ་འདི་དག་

ལ། །ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ནི་འདི་ལྟར་བརག །ཅྗེས་གསུངས་ཤིང༌། འགྲྗེལ་པར། ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་སྐྗེས་པའི་འོག་ཏུ་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་རྣམས་བྱ་བར་གསུངས་པ་དང༌། སྤོད་

འཇུག་ལས་ཀྱང༌། ཞི་གནས་བསམ་གཏན་ལྗེའུར་འབྱུང་བ་བཞིན་བསྒྲུབས་ནས། དྗེ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ནས་ཤྗེས་རབ་བསྒོམ་པ་ན་རིགས་པའི་དཔྱད་པས་བསྒོམ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེས་ན་ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་བསབ་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀྱི་རིམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྔོན་དུ་བསྒྲུབས་ནས་ཤྗེས་རབ་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཡིན་

ལ། ཤྗེས་རབ་དྗེའི་བསྒོམ་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྗེད་པ་ལ་དཔྱོད་པའི་སྒོ་ནས་

གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཡིན་པས་ལོག་པར་བརག་པར་མི་

བྱའོ། །དྗེ་དག་ཏུ་མ་ཟད་གཞུང་ཆྗེ་བ་དུ་མ་ནས་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པས་བསྒོམ་པའི་ཚེ་

དཔྱོད་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །

དྗེ་ལྟར་ན་ཞི་གནས་གྲུབ་པའི་འོག་ཏུ་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པའི་ཚེ་དཔྱད་སྒོམ་

འབའ་ཞིག་བྱས་ན་སྔར་གི་ཞི་གནས་འཇིག་ལ། གསར་དུ་ཡང་མ་བསྒྲུབས་པའི་

ཕིར་ཞི་གནས་མྗེད་པར་འགྱུར་ལ། དྗེའི་ཕིར་ལྷག་མཐོང་ཡང་མི་སྐྗེ་སྟྗེ་སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་རོ། །དྗེས་ན་སྔར་གནས་པ་གྲུབ་པའི་ཞི་གནས་ཀྱང་སྐོང་དགོས་ལ། དཔྱད་

སྒོམ་ཡང་བྱ་དགོས་པས་གཉིས་ཀ་དགོས་སོ། །དྗེ་ཡང་ལྷག་མཐོང་གི་དཔྱད་སྒོམ་

བྱས་པའི་མཐར། དོན་དྗེ་ལ་འཇོག་སྒོམ་བྱས་པས་བདག་མྗེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་

ལྷག་ཟུང་འབྗེལ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། འཕགས་པ་དཀོན་

མཆོག་སྤིན་ལས་ཀྱང་བཀའ་སྩལ་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་སྐོན་ལ་མཁས་པ་དྗེས་སྤོས་པ་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་བར་བྱ་བའི་ཕིར། སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱྗེད་དོ། །དྗེ་

སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པ་མང་བས་གནས་གང་དང་གང་དུ་སྗེམས་འཕྲོ་ཞིང༌། སྗེམས་

མངོན་པར་དགའ་བའི་གནས་དྗེ་དང་དྗེ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོངས་སུ་བཙལ་ན་སྟོང་

པར་རོགས་སོ། །སྗེམས་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཡང་བཙལ་ན་སྟོང་པར་རོགས་སོ། །སྗེམས་
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གང་གིས་རོགས་པ་དྗེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཙལ་ན་སྟོང་པར་རོགས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་

རོགས་པས་མཚན་མ་མྗེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་གོ་ཞྗེས་འབྱུང་ངོ་། །འདིས་ནི་

ཡོངས་སུ་རོག་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་ཉིད་མཚན་མ་མྗེད་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་པར་བསྟན་

ཏྗེ། ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཙམ་དང་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་

མི་དཔྱོད་པར་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་མི་སིད་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

ལུང་དྗེས་ནི་སྗེམས་འཕྲོ་བའི་ཡུལ་དང་འཕྲོ་མཁན་གི་སྗེམས་རྣམས་བརགས་

པ་ན་སྟོང་པར་རོགས་པ་དང་། སྟོང་པར་རོགས་པ༌ཡང་བཙལ་བའམ་དཔྱད་པ་ན་སྟོང་

པར་རོགས་པ་དང་དྗེ་དག་ཀྱང་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་པའི་ཚེ་བྱྗེད་པར་གསུངས་ཤིང་། 

དཔྱད་ནས་སྟོང་པར་རོགས་པ་དྗེས་མཚན་མྗེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པར་

གསུངས་པས། ཡོངས་སུ་དཔྱད་པས་འཚོལ་བའི་རིགས་པའི་དཔྱད་པ་སྔོན་དུ་མ་

བཏང་བར། ཧྭ་ཤང་འདོད་པ་ལྟར་སྗེམས་འཕྲོ་བ་བསྡུས་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་སངས་

པ་ཙམ་གིས་མཚན་མྗེད་དམ་མི་རོག་པར་འཇུག་པ་མི་སིད་པར་གསལ་བར་བསྟན་

ཏོ། །དྗེས་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ལ་བདག་གཉིས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་

མ་གྲུབ་པར་རིགས་པའི་མཚོན་གིས་བཤིག་ལ། བདག་མྗེད་པ་ལ་ངྗེས་པ་དང༌། དྗེ་

ལྟར་བདག་གཉིས་ཀྱི་དངོས་པོ་མྗེད་པ་ན། དྗེ་བཀག་པའི་དངོས་པོ་མྗེད་པའང་ཡང་

དག་པར་གྲུབ་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དྗེ། མོ་གཤམ་གི་བུ་མྗེད་པའི་དངོས་མྗེད་ཡོད་པར་

འཛིན་པ་ནི་མོ་གཤམ་དང་བུ་དམིགས་པ་ལ་བལྟོས་ཏྗེ་དྗེ་གཉིས་ནམ་ཡང་མ་

དམིགས་ན། མོ་གཤམ་གི་བུ་མྗེད་པ་བདྗེན་པར་ཡོད་པར་འགས་ཀྱང་ཐ་སད་མི་



  928  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

འདོགས་པ་ལྟར། དངོས་པོ་བདྗེན་པ་བ་འགའ་ཡང་གཞི་འགར་ཡང་མ་དམིགས་ན། 

དྗེའི་དངོས་མྗེད་བདྗེན་པ་བ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཡང་སྐྗེ་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །དྗེས་ན་མཚན་མར་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཐམས་ཅད་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྗེ། བདྗེན་

འཛིན་གི་རོག་པ་ཡིན་ན་དངོས་པོའམ་དངོས་མྗེད་བདྗེན་པར་འཛིན་པའི་རོག་པ་

གང་རུང་ཡིན་པས། ཁྱབ་བྱྗེད་ལོག་ན་ཁྱབ་བྱ་ཡང་ལྡོག་པར་སྒོམ་རིམ་དུ་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་དངོས་པོ་ཡོད་མྗེད་གང་ལ་ཡང་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་

ཡང་མྗེད་པར་ངྗེས་པ་གཏིང་ནས་འདོངས་པའི་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པ་དང་དྗེས་ཐག་

བཅད་པའི་དོན་ལ་འཇོག་པ་གཉིས་རྗེ་མོས་སུ་བྱྗེད་པ་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། ཡུལ་ལ་ཅི་ཡང་མི་དཔྱོད་པར་ཡིད་བྱྗེད་བསྡུས་པ་ཙམ་

གིས་ནི་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཏྗེ། བདྗེན་པར་འཛིན་པ་སོང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། 

དྗེ་ནི་བདྗེན་པར་ཡོད་པར་མི་རོག་པ་ཙམ་ཡིན་གི། བདྗེན་མྗེད་རོགས་པ་མིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་བདག་ཡོད་པར་མི་རོག་པ་ཙམ་ཡིན་གི། བདག་མྗེད་རོགས་

པ་མིན་པས། དྗེ་བསྒོམས་པས་བདག་འཛིན་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེས་

ན་བདྗེན་པར་ཡོད་པ་དང་བདག་གཉིས་སུ་ཡོད་པར་མི་རོག་པ་དང་། བདྗེན་མྗེད་

དང་བདག་མྗེད་གཉིས་རོགས་པ་ཕྗེད་པར་བྱ་དགོས་པ་འདི་གནད་ཀྱི་དོན་དུ་ཟུངས་

ཤིག །

རྩོད་པ་སྤང་བ།

གཉིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ནི། གལ་ཏྗེ་བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལ་སོ་སོར་དཔྱོད་པ་

རོག་པ་ཡིན་པས། དྗེ་ལས་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་བ་འགལ་ཏྗེ། འབས་བུ་
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དང་རྒྱུ་གཉིས་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་དགོས་པའི་ཕིར་སམ་ན། འདི་ལ་ནི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཉིད་ཀྱིས་དཔྗེ་དང་བཅས་པས་གསུངས་ཏྗེ། འོད་སྲུངས་ཀྱི་ལྗེའུ་ལས། འོད་

སྲུངས། འདི་ལྟ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན། ཤིང་གཉིས་རླུང་གིས་དྲུད་པ་དྗེ་ལས་མྗེ་འབྱུང་སྟྗེ། 

བྱུང་ནས་ཤིང་གཉིས་སྗེག་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། འོད་སྲུངས། ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་

པ་ཡོད་ན་འཕགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་སྐྗེ་སྟྗེ། དྗེ་སྐྗེས་པས་ཡང་དག་པར་སོ་

སོར་རོག་པ་དྗེ་ཉིད་སྗེག་པར་བྱྗེད་དོ། །ཞྗེས་སོ་སོར་རོག་པ་ལས་འཕགས་པའི་

ཤྗེས་རབ་སྐྗེ་བར་གསུངས་ལ། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས་ཀྱང༌། དྗེས་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་རབ་

ཀྱིས་རྣམ་པར་དཔྱད་དྗེ། གང་གི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་པས་དངོས་པོ་གང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དོན་

དམ་པར་ངྗེས་པར་མི་འཛིན་པ་དྗེའི་ཚེ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་འཇུག་

གོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཉིད་ཀྱང་རོགས་སོ། །གང་ཞིག་ཤྗེས་རབ་

ཀྱིས་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོ་སོར་བརགས་ནས་མི་བསྒོམ་གི། ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་

ཡོངས་སུ་སངས་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་སྒོམ་པར་བྱྗེད་པ་དྗེའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ནམ་

ཡང་མི་ལྡོག་ཅིང་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཉིད་ནམ་ཡང་རོགས་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ཤྗེས་རབ་

ཀྱི་སྣང་བ་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པ་ཉིད་ལས་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པའི་མྗེ་བྱུང་ན། གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་པའི་མྗེ་བཞིན་

དུ་རོག་པའི་ཤིང་བསྗེག་གོ་ཞྗེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞྗེས་

སོ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ལམ་ཟག་བཅས་ལས་ཟག་མྗེད་ཀྱི་ལམ་འབྱུང་བ་ཡང་མི་སིད་

པས། སོ་སོ་སྐྗེ་བོས་འཕགས་པ་ཐོབ་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རྒྱུ་འབས་གཉིས་མི་

འད་བའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ས་བོན་སྐ་བོ་ལས་མྱུ་གུ་སྔོན་པོ་སྐྗེ་བ་དང༌། མྗེ་ལས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

དུ་བ་སྐྗེ་བ་དང༌། བུད་མྗེད་ལས་སྐྗེས་པ་སྐྗེ་བ་སོགས་རྣམ་པ་མི་འད་བའི་རྒྱུ་འབས་

མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་སྣང་ངོ་། །

འཕགས་པའི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི། བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་

ཡུལ་གིས་སྟོང་པའི་བདག་མྗེད་པའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་སྐྗེ་བ་

ལ་ད་ལྟ་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་ལ་སོ་སོར་དཔྱད་ནས་དྗེ་མྗེད་པར་རོགས་

པའི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་དགོས་པས། དྗེ་ནི་རོག་པ་ཡིན་ཡང་མི་རོག་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ཤིན་ཏུ་

རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། གལ་ཏྗེ་ཆོས་ལ་བདག་

མྗེད་སོ་སོར་རོག །ཅྗེས་སོགས་སྔར་དངས་པ་ལྟར་རོ། །དྗེས་ན་སྒོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས་

ཀྱང༌། དྗེ་རྣམ་པར་རོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་

ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་ན་

ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་འདོད་པས་དྗེ་ལ་བརྗེན་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

གལ་ཏྗེ་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

སྟོང་པ་དང་བདག་མྗེད་པའོ་སམ་དུ་སྤོད་ན་མཚན་མ་ལ་སྤོད་པར་གསུངས་པས། 

སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སོ་སོར་རོག་པ་མི་འཐད་དོ་སམ་ན། འདི་འད་བ་རྣམས་ནི་སྟོང་ཉིད་ལ་

བདྗེན་པར་བཟུང་བ་ལ་བྱྗེད་ཀྱི། སྟོང་པའོ་སམ་དུ་བཟུང་བ་ཙམ་ལ་མ་ཡིན་པ་ནི་

སྔར་མང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མདོ་སྗེ་དྗེ་དག་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤོད་ཅིང༌། ཤྗེས་རབ་

ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བསྒོམ་པས་འདི་ལྟར་ཉྗེ་བར་བརག་ཅིང་འདི་ལྟར་ངྗེས་པར་

བསམ་པར་བགི་སྟྗེ། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་གང་ཡིན། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་གང་གི་ཡིན། ཅི་ཆོས་གང་མྗེད་པ་དང་མི་དམིགས་པ་དྗེ་ཤྗེས་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནམ་ཞྗེས། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་ཉྗེ་བར་བརགས། དྗེ་ལྟར་

ངྗེས་པར་བསམས་པ་ན། ཞྗེས་ཤྗེར་ཕིན་བསྒོམ་པའི་ཚེ་དཔྱོད་པར་གསུངས་པ་

དང༌། ཤྗེས་རབ་སིང་པོ་ལས། ཤྗེར་ཕིན་ཟབ་མོ་ལ་ཇི་ལྟར་སྤད་པ་དིས་པའི་ལན་དུ། 

ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དྗེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་

བལྟའོ། །ཞྗེས་པ་དང༌། སྡུད་པ་ལས་ཀྱང༌། གང་ཚེ་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་དང་

དཀར་ནག་ཆོས། །ཤྗེས་རབ་རྣམ་པར་བཤིག་ནས་རྡུལ་ཙམ་མི་དམིགས་

ཚེ། །འཇིག་རྗེན་དག་ན་ཤྗེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་གྲངས་འགྲོ། །ཞྗེས་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་

ཆོས་རྣམས་ལ་དཔྱད་པས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པར་མཐོང་ན་ཤྗེར་ཕིན་དུ་

འགྲོ་བར་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་འད་བའི་རིགས་སོ་སོར་བརག་དགོས་པ་དུ་མ་གསུངས་པ་

དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ། དྗེ་ལྟར་མི་འདོད་ན་ཆོས་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་མི་བརག་པར་

གསུངས་པ་དྗེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་པ་ཡིན། ཧྭ་ཤང་ལྟར་རོག་པ་གང་བྱས་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་འཁོར་བར་འཆིང་བར་འདོད་ན་ནི། མི་རོག་པ་དྗེའི་གདམས་ངག་ཞུའོ་དྗེ་

བསྒོམ་མོ་སམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་འཆིང་བར་འདོད་དགོས་ཤིང༌། 

དྗེ་དགག་པ་སྔར་ཡང་མང་དུ་སོང་ངོ་། །དྗེས་ན་དྗེ་དག་ལ་བདྗེན་པར་མི་འཛིན་པ་

ལུང་གི་དོན་ཡིན་ལ།

བདྗེན་པར་འཛིན་པའི་རོག་པ་འགོག་ན་ནི། དཔྗེར་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་

ནས་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་པ་ན། བོ་དྗེས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གི་སྦྲུལ་མྗེད་པར་ངྗེས་

ནས་འཁྲུལ་པ་དྗེ་བཟོག་པ་ཡིན་གི། གཞན་ཐབས་མྗེད་པ་ལྟར་བདྗེན་པར་བཟུང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བའི་ཡུལ་བདྗེན་པ་བ་དྗེ་མྗེད་པར་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གིས་ངྗེས་ནས་དྗེའི་དོན་ལ་

འདིས་པར་བྱྗེད་པ་དགོས་ཀྱི། བདྗེན་པར་འཛིན་པའི་སྗེམས་ཚུར་ལ་བཀུག་པ་ཙམ་

གིས་འགོག་པར་མི་ནུས་སོ། །གཞན་ཡང་བདྗེན་འཛིན་དྗེ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་འདོད་

དགོས་ཏྗེ། མ་འཁྲུལ་ན་འགོག་པའི་དོན་མྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །བོ་དྗེ་འཁྲུལ་པར་འདོད་

ནའང་ཁོས་བཟུང་བའི་ཡུལ་དྗེ་མྗེད་པར་མ་ཤྗེས་ན་འཁྲུལ་པར་ཇི་ལྟར་ཤྗེས་ཏྗེ། བོ་

འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་ནི་བཟུང་བ་ལྟར་གི་ཡུལ་ཡོད་མྗེད་ཁོ༌ན་ལ་ཐུག་བའི་ཕིར་

རོ། །བདྗེན་འཛིན་གིས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་ཡུལ་དྗེ་མྗེད་པ་ཡང་དམ་བཅའ་ཙམ་གིས་

མི་འགྲུབ་པས། དྗེ་བསྒྲུབ་པའི་ལུང་དང་རིགས་པའི་ཚོགས་དི་མ་མྗེད་པ་རྣམས་ལ་

བལྟོས་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ནས་བདྗེན་མྗེད་གཏན་ལ་ཕབ་སྟྗེ། དྗེ་ནས་བདྗེན་

པར་མི་རོག་པར་འཇོག་ན་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་འདི་འདོད་པ་ཡིན་པས། སོ་སོར་རོག་པའི་

ཤྗེས་རབ་ཀྱི་དཔྱད་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་མི་རོག་པ་དགོས་ཀྱི། མི་རོག་པ་ཙམ་གིས་

ཆོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྒོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས་ཀྱང༌། དྗེ་ལྟ་བས༌ན་དམ་པའི་ཆོས་ལས་

དན་པ་མྗེད་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་མྗེད་པ་འབྱུང་བ་དྗེ་ཡང་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་

རོག་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟྗེ། གང་གི་ཕིར་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་

རོག་པ་ཉིད་ཀྱིས་དན་པ་མྗེད་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་མྗེད་པར་བྱྗེད་ནུས་ཀྱི། གཞན་

དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་དང༌། ལྷག་མཐོང་ནི་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཡིན་པར་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྤིན་དང་དགོངས་པ་ངྗེས་པར་འགྲྗེལ་བ་ལ་

སོགས་པ་ལས་ཀྱང་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས་བཀའ་

སྩལ་པ། ལྷག་མཐོང་གིས་བརགས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པར་རོགས་པ་ནི་མཚན་མ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མྗེད་པ་ལ་འཇུག་གོ །ཞྗེས་འབྱུང་ངོ་། །འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤྗེགས་པ་ལས་ཀྱང༌། 

བོ་གྲོས་ཆྗེན་པོ། གང་གི་ཕིར་བོས་བརགས་ན་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མི་རོགས་

ཏྗེ། དྗེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མྗེད་པ་ཞྗེས་བྱའོ་ཞྗེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གལ་ཏྗེ་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པ་ལ་མི་བྱ་ན། དྗེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་མདོ་སྗེ་དྗེ་དང་དྗེ་དག་ལས་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་བཀའ་

སྩལ་པ་དྗེ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་བདག་ནི་ཤྗེས་རབ་ཆུང་ངུ་

བརོན་འགྲུས་ཆུང་ངུ་སྟྗེ། མང་དུ་ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་མི་ནུས་སོ་ཞྗེས་དྗེ་སྐད་བྱ་

བའི་རིགས་ཀྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མང་དུ་ཐོས་པ་བསྔགས་པའི་ཕིར་དུས་

ཐམས་ཅད་དུའང་དྗེ་སང་བར་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་

བྱའོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱྗེན་གི་བར་གང་ལ་ཡང་བོས་མི་གནས་

པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་དྗེ་དག་གནས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་བདྗེན་པར་བཟུང་དུ་

མི་རུང་བ་ཡིན་གི། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དྗེ་

ལྟར་གསུངས་པས་དྗེ་དག་ལ་ཡང་མི་གནས་པར་བྱ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

བདྗེན་པར་བཟུང་ནས་གནས་སུ་མི་རུང་བ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། དྗེ་དག་

བདྗེན་པར་མྗེད་པར་རོགས་པ་ལ་རག་ལས་པས། དྗེ་འད་བའི་མི་གནས་པ་དང་མི་

རོག་པར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའམ་བདྗེན་པ་

འགོག་པའི་ཡང་དག་པའི་སོ་སོར་རོག་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཁོ་ན་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་

པར་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །དྗེས་ན་གསུང་རབ་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བོ་

ལས་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་དྗེར་ནི་ཟབ་མོའི་དོན་ཐོས་པ་དང་སྗེམས་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཙམ་གིས་རོགས་པར་རློམ་པ་དགག་པའི་ཕིར། དྗེ་རྣམས་འཕགས་པའི་སོ་སོ་རང་

གིས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་གཞན་གིས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པར་

སྟོན་པ་དང༌། ཡང་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་བདྗེན་པར་བཟུང་ནས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་

སྗེམས་པ་དགག་པའི་ཕིར་གསུངས་ཀྱི། སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཚུལ་

བཞིན་དུ་དཔྱོད་པ་འགོག་པ་མིན་པར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། སྒོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས། དྗེ་

ལྟར་གང་དང་གང་དུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཐོས་ན། དྗེ་དང་

དྗེར་ཐོས་པ་དང་སྗེམས་པ་ཙམ་ཁོ་ནས་དྗེ་ཁོ་ན་རོགས་པར་གང་དག་སྗེམས་པ་དྗེ་

དག་གི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དགག་པའི་ཕིར། ཆོས་རྣམས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་

བྱ་བ་ཉིད་དུ་སྟོན་པར་བྱྗེད་དོ། །ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་སྗེམས་པ་ཡང་དག་པར་

དགག་པར་བྱྗེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་ཡི། ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པ་དགག་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རིགས་པ་དང་ལུང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དང་འགལ་བར་

འགྱུར་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རོ། །

ལུང་མང་པོ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། འོད་སྲུངས་ཀྱི་ལྗེའུ་ལས། འོད་

སྲུངས། དབུ་མའི་ལམ་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པ་གང་ཞྗེ་ན། འོད་

སྲུངས། གང་ལ་བདག་མྗེད་པར་སོ་སོར་རོག་པ་དང་སྗེམས་ཅན་མྗེད་པ་དང་སོག་

མྗེད་པ་དང་གསོ་བ་མྗེད་པ་དང་སྐྗེས་བུ་མྗེད་པ་དང་གང་ཟག་མྗེད་པ་དང་ཤྗེད་ལས་

སྐྗེས་མྗེད་པ་དང་ཤྗེད་བུ་མྗེད་པར་སོ་སོར་རོག་པ་སྟྗེ། འོད་སྲུངས། འདི་ནི་དབུ་མའི་

ལམ་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པ་ཞྗེས་བྱའོ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་

སོགས་པ་འདི་འད་བ་རྣམས་དང་འགལ་བའོ། །སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས་ཀྱང༌། རྣམ་
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པར་མི་རོག་པར་འཇུག་པའི་གཟུངས་ལས། ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པས་གཟུགས་ལ་

སོགས་པའི་མཚན་མ་སོང་ངོ་། །ཞྗེས་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཡང༌། ཤྗེས་རབ་

ཀྱིས་བརགས་ན་མི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་དྗེར་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པར་དགོངས་

ཀྱི། ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་མྗེད་པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདུ་ཤྗེས་མྗེད་པའི་སོམས་པར་

འཇུག་པ་ལྟར། ཐོག་མ་མྗེད་པའི་དུས་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་པར་

ཞྗེན་པ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་སངས་པ་ཙམ་གིས་སོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། 

གཟུངས་འདི་ཡི་འགྲྗེལ་པ་སོབ་དཔོན་འདིས་མཛད་པ་ན་ཡང་གསལ་བར་ཡོད་དོ། །

མདོར་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ལ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱི་

གཞུང་གིས་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བའི་ལྟ་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ལྟ་བ་ནི་མྗེད་

ལ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱང་དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་བཀྲལ་བ་ལྟར་གི་ལྟ་བ་

གཉིས་གང་རུང་ལ་ངྗེས་པར་བརྗེན་པར་སྣང་བས། གདོན་མི་ཟ་བར་དྗེ་གཉིས་གང་

རུང་གི་ལྟ་བ་རང་རང་གི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཙལ་བར་བྱའོ། །དྗེ ་

ཡང༌འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་ལ་བརྗེན་ནས་འཚོལ་ལུགས་ནི་སྔར་བཤད་ལ། 

འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབང་ནའང་དྗེ་ཁོ་ནར་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་

རས་ཐ་དད་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོང་ཡང༌། བྱིས་པ་རྣམས་ལ་དྗེ་དག་རས་ཐ་

དད་པ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་འདི་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དུ་བདྗེན་པར་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཀུན་

བརགས་རྣམས་གཞན་དབང་གི་སྟྗེང་དུ་ལུང་དང་རིགས་པས་མཐའ་དག་པར་བཀག་

པའི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་དོན་ཡོངས་གྲུབ་ལ་ངྗེས་པ་བརན་པོ་རྗེད་པར་བྱས་ནས་ལྟ་

བ་དྗེའི་སྟྗེང་དུ་བཞག་པའི་འཇོག་སྒོམ་དང༌། སོ་སོར་རོག་པས་དཔྱད་ནས་བསྒོམ་པ་
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གཉིས་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་གི། དྗེ་འད་བ་ཞིག་གི་གོ་བ་ཡོད་ཀྱང་བསྒོམ་པའི་ཚེ་ལྟ་བ་

དྗེའི་སྟྗེང་དུ་མ་བཞག་པའི་མི་རོག་པ་ཙམ་གིས་སྟོང་ཉིད་དྗེ་བསྒོམས་པར་མི་

འགྲོའ།ོ །ལུགས་དྗེའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབྗེབས་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་དོན་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སོ་སོའི་སྐོང་ཚུལ་དང་ཟུང་འབྗེལ་དུ་འཇུག་

ཚུལ་ནི ་ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ན་ཆྗེས་གསལ་བར་ཡོད་པས་དྗེར་བལྟ་བར་

བྱའོ། །ལུགས་འདི་ལྗེགས་པར་རོགས་ནས་དྗེའི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྒོམ་པར་

བྱྗེད་ནའང་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་པ་ཡིན་ནོ། །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་གསུང་རབ་རྣམས་ནས་

ཟབ་མོའི་དོན་བསྡུས་པ་རྗེ་ཡན་ཆད་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང༌། འོན་ཀྱང་མ་བསྟན་

པའང་རྗེ་མང་ཡོད་པས། མ་བསྟན་པ་དྗེར་བསྟན་པའི་གཞུང་ནས་དང་དགོས་ལ། མི་

རྒྱས་པ་དྗེར་ཡང་རྒྱས་པ་ནས་དང་དགོས་སོ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ཕོགས་

ལའང་ཤྗེས་པར་བྱ་དགོས་ཀྱི། ཟབ་པའམ་རྒྱ་ཆྗེ་བ་གང་རུང་མྗེད་པའི་ཕོགས་རྗེ་བ་

ལ་དྗེ་ལྟར་བཟུང་དུ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལ་དགོངས་ནས་ལམ་སྟོན་པའི་བ་མའི་མཚན་

ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ཐྗེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་མང་དུ་གསུངས་སོ། །

སྐོང་ཚུལ་གི་གནད་བསྡུས་བ།

གསུམ་པ་སྐོང་ཚུལ་གི་གནད་བསྡུས་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ངྗེས་དོན་གི་ལྟ་

བ་རྗེད་པ་དྗེས། ང་དང་ངའི༌འོ་སམ་པའི་འཛིན་པ་གང་ལ་སྐྗེ་བའི་གཞི་བདག་དང་

བདག་གི་བ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་དུས་དང་འད་བར། སོ་

སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་མང་དུ་དཔྱད་ནས་མཐར་དྗེའི་དོན་ལ་ངྗེས་པའི་

ཤུགས་བསྐྗེད་དྗེ། མི་འཕྲོ་བར་འཛིན་པའི་འཇོག་སྒོམ་དང་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་
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རབ་ཀྱིས་དཔྱོད་པ་སྗེལ་མར་བྱའོ། །དྗེའི་ཚེ་དཔྱད་སྒོམ་མངས་པས་གནས་ཆ་ཆུང་

དུ་སོང་ན་འཇོག་སྒོམ་མང་དུ་བྱ་ལ། གནས་ཆ་སོར་གཞུག །འཇོག་སྒོམ་མང་དུ་

བྱས་པའི་མཐུས་གནས་ཆ་ཆྗེ་བར་སོང་ནས་དཔྱོད་སིང་མི་འདོད་པས་མ་དཔྱད་ན་

དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ངྗེས་པ་བརན་ལ་ཤུགས་དག་པ་མི་འོང་ཞིང༌། དྗེ་མ་བྱུང་ན་ངྗེས་པའི་

ལྡོག་ཕོགས་བདག་གཉིས་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་ལ་དྗེ་ཙམ་དུ་མི་གནོད་

པས། དཔྱད་སྒོམ་མང་དུ་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཆ་མཉམ་ལ་བསྒོམ་སྟྗེ། 

སྒོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས། ཡང་གང་གི་ཚེ་ལྷག་མཐོང་བསྒོམས་པས་ཤྗེས་རབ་ཤིན་ཏུ་

ཤས་ཆྗེ་བར་འགྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ། ཞི་གནས་ཆུངས་པའི་ཕིར་མར་མྗེ་རླུང་ལ་བཞག་པ་

བཞིན་དུ་སྗེམས་གཡོ་བས་དྗེ་ཁོ་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མི་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། 

དྗེའི་ཕིར་དྗེའི་ཚེ་ཞི་གནས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཞི་གནས་ཀྱི་ཤས་ཆྗེ་ནའང་གཉིད་

ཀྱིས་ལོག་པའི་མི་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁོ་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་

ལྟ་བས་ན་དྗེའི་ཚེའང་ཤྗེས་རབ་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞྗེས་སོ། །

སྦྱོར་བ་དང་མཇུག་དང་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི་སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུའི་

སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་བདག་མྗེད་པའི་དོན་བསྒོམ་

པའི་ཚེ་ན་བྱིང་བ་དང་རོད་པ་བྱུང་བ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དྗེ་གཅོད་པའི་དན་པ་དང་

ཤྗེས་བཞིན་བསྟྗེན་ལུགས་དང༌། བྱིང་རོད་ཀྱིས་མི་མཉམ་པ་མྗེད་པར་ངང་གིས་

འཇུག་པའི་བཏང་སོམས་ཐོབ་པ་ན་རོལ་བ་གོད་ལུགས་ལ་སོགས་པ་ནི་སྔར་ཞི་

གནས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་འད་བར་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་

ལས་ནི། གང་བསྒོམ་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཞི་གནས་ཀྱི་སྐོང་ཚུལ་བྱས་ནས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཤིན་སྦྱངས་བསྐྗེད་པ་དང༌། ཡང་དྗེ་ལ་ལྷག་མཐོང་གི་དཔྱད་སྒོམ་བྱས་ནས་ཤིན་

སྦྱངས་བསྒྲུབས་ནས། དྗེ་དག་སོ་སོར་གྲུབ་པ་ན་ཟུང་དུ་སྦྲྗེལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། འདི་

ལྟར་ན་དཔྱོད་པ་དང་འཇོག་པ་གཉིས་རྒྱུན་གཅིག་ལ་བྱྗེད་པའི་ངྗེས་པ་མི་སྣང་བས། 

ཐུན་སོ་སོ་ལ་བྱས་པས་ཀྱང་ཆོག་པར་བཞྗེད་དོ། །འདིར་གལ་ཆྗེ་བ་ནི། རང་གི་མ་

རིག་པས་ཇི་ལྟར་སྒོ་བཏགས་པའི་འཛིན་སྟངས་སུན་ཕྱུང་བའི་སྒོ་ནས་དྗེའི་ལྡོག་

ཕོགས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྟྗེང་དུ་ངྗེས་པ་ཤུགས་དག་བསྐྗེད་

ནས་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་དགོས་པ་ཡིན་གི། བདག་འཛིན་དང་མ་རིག་པའི་འཛིན་སྟངས་

སུན་མ་ཕྱུང་བར་སྟོང་ཉིད་ཟུར་པ་ཞིག་ལ་བྱས་ནས་བསྒོམས་ཀྱང་བདག་འཛིན་

གཉིས་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་པས། འདྗེ་ཤར་སྒོར་གནོད་པ་ལ་གླུད་ནུབ་སྒོར་གཏོང་བ་

དང་འདའོ། །ཞྗེས་གོང་མ་རྣམས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མད་པར་སྣང་

ངོ་། །དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པ་འདི་དག་ནི་རགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། བསྒོམ་པའི་སྐབས་

ཀྱི་ཕྲ་མོའི་སྐོན་ཡོན་རྣམས་ནི་བཤྗེས་གཉྗེན་མཁས་པ་དག་ལ་བརྗེན་ཏྗེ། རང་གིས་

ཀྱང་བསྒོམས་ནས་ཤྗེས་པར་བྱ་དགོས་པས་མ་སྤོས་སོ། །

བསྒོམ་ཚུལ་དྗེ་དག་ནི་ལམ་རིམ་གི་གདམས་ངག་སྔ་མ་རྣམས་ལ་གཞི་བྱས་

ནས་རྒྱས་སུ་བཏང་བ་ཡིན་ཏྗེ། པོ་ཏོ་བའི་བྗེའུ་བུམ་ལས། ཁ་ཅིག་ཐོས་བསམ་དུས་

ན་རིགས་པས། །རང་བཞིན་མྗེད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ལ། །བསྒོམ་དུས་མི་རོག་འབའ་

ཞིག་བསྒོམ་ཟྗེར། །དྗེ་ལྟ་ན་ནི་འབྗེལ་མྗེད་སྟོང་ཉིད། །ལོགས་སུ་བསྒོམས་ཕིར་གཉྗེན་

པོར་མི་འགྱུར། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་བསྒོམ་དུས་ཉིད་ནའང༌། །གཅིག་དང་དུ་བལ་རྗེན་

འབྗེལ་ལ་སོགས། །གང་ལ་གོམས་པས་སོ་སོར་བརག་ཅིང༌། །ཅུང་ཟད་མི་རོག་ཉིད་
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དུའང་གནས་བྱ། །དྗེ་ལྟར་བསྒོམས་ན་ཉོན་མོངས་གཉྗེན་པོ། །ལྷ་གཅིག་རྗེས་སུ་

འབང་བར་འདོད་ཅིང་། །ཕ་རོལ་ཕིན་ལུགས་སྤོད་པར་འདོད་པས། །ཤྗེས་རབ་

བསྒོམ་པའི་ལུགས་ནི་དྗེ་ཡིན། །དྗེ་ཡང་གང་ཟག་བདག་མྗེད་གོམས་པས། །དྗེ་ནས་

དྗེ་ལྟར་རྗེས་སུ་འཇུག་བྱ། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །འདིའང་ཇོ་བོས། སྟོང་ཉིད་གང་

གིས་རོགས་ཤྗེ་ན། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་ལུང་བསྟན་ཅིང༌། །ཆོས་ཉིད་བདྗེན་པ་

གཟིགས་པ་ཡི། །ཀླུ་སྒྲུབ་སོབ་མ་ཟ་གྲགས་ཡིན། །དྗེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་

གིས། །ཆོས་ཉིད་བདྗེན་པ་རོགས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེའི་འཁིད་

ཚུལ་ཡང་ཇོ་བོས་དབུ་མའི་གདམས་ངག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར། དཔྱད་སྒོམ་དང་དྗེ་

ལྟར་དཔྱད་པའི་དོན་ལ་འཇོག་པའི་སྒོམ་སྗེལ་མར་གསུངས་པ་དྗེ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ནི་

སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་ལུགས་དང་ཁྱད་མྗེད་ལ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དབུ་མ་

འཇུག་པ་དང་དབུ་མ་སིང་པོ་དང་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པའང་དྗེ་

ལྟར་ཡིན་ཅིང༌། བྱམས་ཆོས་དང་འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཡང་

མང་དུ་བཤད་ཅིང༌། དྗེའི་ལུགས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཛིན་པའི་མཁས་པ་ཤཱནི་

པས་ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ཏུ་ཡང་གསལ་བར་བཀྲལ་བས་ན། ལྷག་མཐོང་སྐོང་ཚུལ་ནི་

ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མྗེད་གཉིས་ནས་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་དང་གདམས་ངག་རྣམས་

མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །

བསོམས་པས་ལྷག་མཐོང་གྲུབ་པའི་ཚད།

བཞི་པ་བསྒོམས་པས་ལྷག་མཐོང་གྲུབ་པའི་ཚད་ནི། དྗེ་ལྟར་སོ་སོར་རོག་པའི་

ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་ནས་བསྒོམས་པ་ན། སྔར་བཤད་པའི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དྗེ་མ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྐྗེས་ཚུན་ཆོད་དུ་ལྷག་མཐོང་རྗེས་མཐུན་པ་ཡིན་ལ། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སྐྗེས་པ་ནས་

ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཤིན་སྦྱངས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་སྐྗེ་ལུགས་ནི་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་རོ། །འདི་ཡང་སྔར་ཞི་གནས་གྲུབ་པ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པ་དྗེས་

དངས་པའི་ཤིན་སྦྱངས་ཀྱང་ཡོད་པས་ན། སྤིར་ཤིན་སྦྱངས་ཡོད་པ་ཙམ་མིན་

ནོ། །འོ་ན་གང་ཡིན་སམ་ན། དཔྱད་སྒོམ་བྱས་པ་དྗེའི་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཤིན་སྦྱངས་

འདྗེན་ཐུབ་པ་ན་དྗེ་ནས་ལྷག་མཐོང་དུ་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ནི་ཇི་སྗེད་པ་ལ་དམིགས་པ་

དང་ཇི་ལྟ་བ་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐོང་གཉིས་ཀ་ལ་འད་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་

མདོ་སྗེ་དགོངས་འགྲྗེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་ཇི་སིད་

དུ་ལུས་དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཇི་ལྟར་ལྗེགས་པར་

བསམས་པའི་ཆོས་དྗེ་དག་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་གཟུགས་བརན་ནང་དུ་

ཡིད་ལ་བགིད་པའི་ཡིད་ལ་བགིད་པ་དྗེ་ལ་ཅི་ཞྗེས་བགི། བྱམས་པ། ལྷག་མཐོང་ནི་

མ་ཡིན་ཏྗེ། ལྷག་མཐོང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་མོས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་

ཡིན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་དང༌། ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ལས་ཀྱང༌། དྗེས་ལུས་

དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཐོབ་པ་དྗེ་ཉིད་ལ་གནས་ཏྗེ། ཇི་ལྟར་བསམས་པ་དྗེ་

ཉིད་ཀྱི་དོན་ནང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་གཟུགས་བརན་གི་སྤོད་ཡུལ་ལ་ལྷག་པར་མོས་

པས་སོ་སོར་བརག་པར་བྱ་སྟྗེ། ཇི་སིད་དུ་ལུས་དང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་མ་

སྐྗེས་པ་དྗེ་སིད་དུ་ནི་ལྷག་མཐོང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། 

གང་གི་ཚེ་སྐྗེས་པ་དྗེའི་ཚེ་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། ཇི་སྗེད་པ་ལ་

དམིགས་པའི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་དང་ཟུང་འབྗེལ་དུ་འགྱུར་ཚུལ་རྣམས་ཇི་ལྟ་
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བ་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་དང་འད་བར་གསུངས་སོ། །ཤིན་སྦྱངས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་

འདྗེན་ཐུབ་ན་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པའང་དྗེས་འདྗེན་པར་ནུས་པས་ན། སོ་སོར་རོག་

པའི་དཔྱད་སྒོམ་གིས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་རྗེ་གཅིག་པ་འདྗེན་པ་འདི་ནི་ཞི་གནས་གྲུབ་

པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཞི་གནས་ལྗེགས་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་གིས་དཔྱད་སྒོམ་

བྱས་པས་ཀྱང་ཞི་གནས་ཀྱི་གྲོགས་སུ་འགྲོ་བ་ཡོད་པས། སོ་སོར་རོག་པའི་དཔྱད་

སྒོམ་བྱས་ན་གནས་ཆ་ཆུང་ངུ་འགྲོའ་ོསམ་དུ་མི་བཟུང་ངོ་། །

ཇི་ལྟ་བ་ལ་དམིགས་པའི་འཇོག་སྒོམ་དང་དཔྱད་སྒོམ་བྱྗེད་པའི་ལྷག་མཐོང་

བསྒོམ་པར་འགྲོ་མི་འགྲོའི་ཚད་ནི། བདག་མྗེད་པ་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་

ལ་མ་ནོར་བའི་གོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་རྗེད་ནས་དྗེ་ལ་དམིགས་ཏྗེ་བསྒོམ་པ་ཡིན་མིན་

གིས་འབྱྗེད་དགོས་ཀྱི། གཞན་གང་གིས་ཀྱང་འབྱྗེད་པར་མི་ནུས་སོ། །ཇི་འདས་

འབྱྗེད་པར་མི་ནུས་སམ་ན། བསྒོམས་པས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་སྣང་

བ་རགས་པ་རྣམས་འགགས་ནས། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྗེམས་རིག་

ཅིང་གསལ་ལ་དྭངས་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་མར་མྗེ་རླུང་གིས་མ་བསྐོད་པ་ལྟ་བུ་

རིང་དུ་གནས་པ་དང༌། ཕི་དང་ནང་གི་ཡུལ་སྣང་རྣམས་ཡིད་ངོ་ན་འཇའ་ཚོན་ནམ་དུ་

བ་སབ་མོའི་རྣམ་པ་འད་བར་འཆར་ཞིང་དྗེ་ལ་རིང་དུ་གནས་པ་དང༌། ཡིད་ཤྗེས་ཀྱི་

ངོ་ན་བཟུང་བའི་ཡུལ་དུ་གང་འཆར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྗེམས་ཀྱིས་གཏད་པ་ན། 

གཏད་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་བཟོད་པར་ཞིག་ནས་དག་འགྲོ་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་དང་པོར་

གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་ཕི་རོལ་གི་དོན་རགས་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་འཆར་ལ། གོམས་

ན་མཐར་ཡུལ་ཅན་རིག་པ་དང་མོང་བ་ལའང་སྔར་གི་རིགས་པའི་རྣམ་པ་དྗེ་བུད་པ་
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བཞིན་དུ་འགྲོ་ཞིང་། དྗེ་ལའང་སྗེམས་ཀྱིས་གཏད་པ་ན་གཏད་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་བཟོད་

པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ཡང༌། དྗེས་ནི་གཉིས་མྗེད་ཀྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་

པའི་ལྟ་བ་རྗེད་པ་དང་སྣང་བ་བན་བུན་ཤར་བ་དྗེ་རྣམས་ཀྱང་དབུ་མ་ནས་བཤད་པའི་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དོན་རོགས་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་འཇོག་པར་མི་ནུས་ཏྗེ། ལྟ་བ་ལ་བོ་ཁ་མ་

ཕོགས་པས་ཀྱང་གནས་ཆ་རིང་དུ་བསྐངས་པ་ན། དྗེ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དུ་མ་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །

འདི་ལྟར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དོན་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྗེད་

པར་ཐག་གཅོད་པའི་རིགས་ཤྗེས་ཀྱི་ངྗེས་པ་དང་སྣང་བ་བསོན་དུ་མྗེད་པར་ཐ་སད་

པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་གཉིས་ལ་བརྗེན་ནས་འཆར་དགོས་ལ། ཡིད་ངོ༌ན་གཟུགས་

སོགས་རྣམས་འཇའ་ཚོན་དང་འད་བར་སབ་ཅིང་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་རྣམ་པར་འཆར་

བ་ནི་ཐོགས་རྡུགས་ཀྱི་རྗེག་བྱ་དང་བལ་བ་དང༌། ཐོགས་རྡུགས་ཅན་དུ་མྗེད་ཀྱང་

སྣང་བ་ལམ་མྗེ་བའི་གཉིས་ཚོགས་ཙམ་ཡིན་པས། དྗེ་ལྟར་ངྗེས་པ་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་

མྗེད་པར་ངྗེས་པ་གཏན་མྗེད་པའི་ཕིར། དགག་བྱ་རང་བཞིན་དང་ཐོགས་པའི་རྗེག་

བྱ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ནས་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་མིང་འདོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་དྗེ་འད་བ་དྗེ་དབུ་མ་ནས་བཤད་པའི་སྒྱུ་མ་དང་བརྫུན་པའི་

དོན་དུ་འདོད་ན། འཇའ་དང་དུ་བ་སབ་མོ་ཁྱད་པར་གི་གཞིར་ཡོད་པར་བཟུང་ནས་

དྗེ་དག་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་རོག་པ་མི་སྐྗེ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཁྱད་གཞི་

ཡོད་པར་ངྗེས་པ་དྗེ་ཉིད་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ངྗེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་

ཐོགས་པའི་རྗེག་བྱ་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་ནས་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ངྗེས་པ་དང་དུ་
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མྗེད་དྗེ། ཁྱད་གཞི་ངྗེས་པ་དྗེ་ཉིད་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དྗེས་ན་གཟུགས་སོགས་དྗེ་ལྟར་ཤར་བའི་ཚེ་ན་སབ་ཅིང་དྭངས་པའི་རྣམ་པར་

ཤར་བ་དྗེ་ཉིད་ཡུལ་དྗེ་དག་གི་སོད་ཚུལ་གི་གནས་ལུགས་སུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཅུང་

ཟད་ཀྱང་སུན་ཕྱུང་བའི་རྣམ་པ་མྗེད་པར་འཆར་བས་ན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དོན་མིན་ལ། 

སྔོན་ལྟ་བ་རྣམ་དག་རྗེད་ནས་མ་བརྗེད་པ་ལ་ནི་དྗེ་དག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བ་ཡོད་

དྗེ། སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དགྗེ་བཤྗེས་དགོན་པ་བ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་རིམ་རྣམས་ནས་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་

རོགས་པ་དྗེའི་སྐྗེ་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟར་འདོད་དྗེ། དང་པོར་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་

བསྒོམ། དྗེ་ནས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་ཀྱི་དོན་ལ་དན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་གིས་ཟིན་

པར་བྱས་ནས་བསྒོམ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ཐུན་རིངས་ན་དན་ཤྗེས་ཀྱིས་མི་ཟིན་པས་རྗེས་

བྱིང་རྗེས་རོད་པར་འགྲོ་བས་བོགས་ཆུང༌། དྗེས་ན་སྔ་དོ་དང་ཕི་དོ་དང་སོད་དང་ཐོ་

རངས་ཀྱི་ཐུན་བཞི་པོ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཐུན་བཞི་བཞིར་བྱས་ནས་ཞག་གཅིག་ལ་ཐུན་བཅུ་

དྲུག་ཏུ་བྱས་ཏྗེ་བསྒོམ། གསལ་བའམ་ཉམས་སུ་མོང་བ་སམ་བྱྗེད་པ་ནས་འཕྲོ་བཅད་

ལ་བྱ། དྗེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་ཡུན་རིང་མ་བསྒོམས་སམ་ནས་བལྟས་ཙ་ན་ནམ་དང་

ཉི་མ་འུད་འུད་བཅད་ནས་སྣང་ན་སྗེམས་ཟིན་པ་ཡིན་ལ། རིང་རབ་བསྒོམས་སམ་

ནས་བལྟས་པ་ན་ཅི་ཡང་མ་སོང་སྣང་ན་སྗེམས་མ་ཟིན་པ་ཡིན། སྗེམས་ཟིན་པའི་ཚེ་

ནི་རྒྱུད་ལ་ཉོན་མོངས་ཆུང་བ་དང་གཉིད་ཀྱང་སྐྗེ་བ་ལ་མི་འོང་ངམ་སམ་པ་འོང༌། དྗེ་

ནས་སྔ་དོ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་རྗེ་ལ་འཁྱོངས་པ་ན་མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་དུ་སྐྗེ་སྟྗེ། མི་

རོག་པ་ནི། མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བའང་མི་ཚོར་བར་
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དབུགས་དང་རོག་པ་ཕྲར་སོང་བའོ། །གསལ་བ་ནི། སྟོན་དུས་ཀྱི་ཉི་མ་ཕྗེད་ཀྱི་དུས་

ཀྱི་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་གསལ་བ་དང་ཁྱད་མྗེད་པའོ། །དྭངས་པ་ནི། ཏིང་གཙང་མའི་

ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ནས་ཉི་མ་ལ་བཞག་ནས་བལྟས་པའི་དྭངས་པ་དང་འད་བ་འོང་

བའོ། །ཕྲ་བ་ནི། མཚན་ཉིད་གསུམ་པོ་དྗེའི་ངང་ནས་བལྟས་པ་ན་དངོས་པོ་སྤུའི་རྗེ་མོ་

གཤགས་པའི་ཆ་གཅིག་བྱུང་བའང་མཐོང་བ་འོང་བའོ། །དྗེ་འད་བ་དྗེ་མི་རོག་ཡྗེ་

ཤྗེས་སྐྗེ་བའི་རྗེས་སུ་མཐུན་ལ། མི་རོག་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་བལྟོས་ན་རང་གི་ངོ་བོ་རོག་པ་

ཡིན་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དབུས་མཐའ་ལས། རྗེས་སུ་མཐུན་ལ་

ཕིན་ཅི་ལོག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་པར་འཆད་དོ། །དབུས་མཐའ་ནས་གསུངས་པ་

ལྟར་སོ་སོ་སྐྗེ་བོའི་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་སྒོམ་བཟང་ཤོས་རྣམས་ཀྱང༌། རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཅྗེས་པར་བཞག་དགོས་ལ། མཚན་ཉིད་གཞན་རྣམས་མ་བྱུང་ཡང་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་ལྟ་བ་མ་ནོར་བའི་དོན་བསྒོམ་ན་བདག་མྗེད་པའི་དོན་བསྒོམ་པ་ཡིན་

ལ། ལྟ་བ་མ་ནོར་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་བསྒོམ་པ་མ་ཡིན་ན། མཚན་ཉིད་བཞི་

པོ་དྗེ་བྱུང་ཡང་ངྗེས་པའི་དོན་བསྒོམ་པར་འཇོག་མི་ནུས། དྗེའི་ཕིར་ཇི་ལྟ་བའི་དོན་

བསྒོམ་པ་ཡིན་མིན་ནི་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། དྗེ་བསྒོམས་ནས་དྗེའི་རྗེས་སུ་

སྒྱུ་མར་འཚར་ཚུལ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའོ། །

ཞི་ལྷག་དེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་ཞི་ལྷག་དྗེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བའི་ཚུལ་ནི། དྗེ་གཉིས་གྲུབ་པའི་

ཚད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། ཞི་ལྷག་གཉིས་མ་ཐོབ་ན་ཟུང་དུ་སྦྲྗེལ་རྒྱུ་མི་འོང་

བས་ཟུང་འབྗེལ་ལ་ནི་དྗེ་གཉིས་ངྗེས་པར་ཐོབ་པ་དགོས་སོ། །འདི་ཡང༌ནམ་ལྷག་
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མཐོང་ཐོབ་པའི་ཐོག་མ་ནས་ཟུང་འབྗེལ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བས། དྗེའི་ཚུལ་ནི་སྔར་

གི་ཞི་གནས་ལ་བརྗེན་ནས་དཔྱད་སྒོམ་བྱས་པ་ན་བསྒིམས་ཏྗེ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཡིད་བྱྗེད་བཞིའི་རིམ་པས་སྐྗེ་བ་འདི་ལའང་གསུངས་པས་ཡིད་བྱྗེད་བཞི་པ་

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྐྗེས་པའི་ཚེ་ན་ཟུང་འབྗེལ་དུ་འགྲོ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་དཔྱད་སྒོམ་བྱས་

པའི་མཐར་འཇོག་སྒོམ་བྱས་ཤིང་བསྐངས་པ་དྗེ་ཞི་གནས་ཐོབ་པ་ཇི་འད་བ་དྗེ་འད་

བའི་འཇོག་སྒོམ་དུ་གྱུར་པ་ན་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ཉན་ས་ལས། དྗེ་ལ་ཇི་ཙམ་གིས་

ན་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་འདྗེས་པར་གྱུར་ཅིང་མཉམ་པར་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དང་། 

གང་གིས་ན་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བར་འཇུག་པའི་ལམ་ཞྗེས་བྱ་ཞྗེ་ན། སྨྲས་པ། སྗེམས་

གནས་པ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་དག་ལས་འདི་ལྟ་སྟྗེ། མཉམ་པར་བཞག་པའི་རྣམ་པ་དགུ་པ་

གང་ཡིན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིང་། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་

ལྷག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཆོས་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་ལ་རབ་ཏུ་བརོན་པར་བྱྗེད་དྗེ། དྗེའི་ཚེ་

ན་ཆོས་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་དྗེའི་ལམ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་དང་རོལ་བ་མྗེད་

པར་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིང༌། ཞི་གནས་ཀྱི་ལམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མངོན་པར་འདུ་བྱྗེད་

པ་མྗེད་པས་ལྷག་མཐོང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་ཡོངས་སུ་བྱང་བ་དང་ཞི་གནས་ཀྱི་

རྗེས་སུ་སོང་བ་དང་ཉམས་བདྗེ་བས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིར་དྗེའི་ཞི་

གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གཉིས་འདྗེས་པར་གྱུར་ཅིང་མཉམ་པར་འཇུག་པ་དང་ཞི་

གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བར་འཇུག་པའི་ལམ་ཞྗེས་བྱའོ། །ཞྗེས་དང༌། 

སྒོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས་ཀྱང༌། ཇི་སྟྗེ་གང་གི་ཚེ་བྱིང་བ་དང་རོད་པ་ལས་དབྗེན་པའི་ཕིར་

མཉམ་པར་ཞུགས་ཤིང་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་
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གསལ་བ་བྱུང་བར་གྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ་རོལ་བ་གོད་པས་བཏང་སོམས་སུ་བྱ་སྟྗེ། དྗེའི་ཚེ་

ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བའི་ལམ་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་དྗེ་འད་བ་དྗེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བ་ཞྗེས་བྱ་ཞྗེ་ན། དྗེ་འད་བ་དྗེ་མ་

ཐོབ་པའི་གོང་དུ་སོ་སོར་རོག་པའི་དཔྱད་སྒོམ་གི་རང་སྟོབས་ཀྱིས་མི་རོག་པའི་

གནས་ཆ་འདྗེན་མི་ནུས་པས། དཔྱད་སྒོམ་དང་འཇོག་སྒོམ་གཉིས་རོལ་བ་སོ་སོ་སོ་

སོར་བསྒོམ་དགོས་པ་ལ། དྗེ་གཉིས་ཐོབ་ནས་ནི་སོ་སོར་རོག་པའི་དཔྱད་སྒོམ་བྱས་

པ་ཉིད་ཀྱིས་ཞི་གནས་འདྗེན་པར་ནུས་པས་ན་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བའོ། །འདི་ཡང་དཔྱོད་

པ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ལ། དཔྱད་མཐར་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་སྟོང་

ཉིད་ལ་དམིགས་པའོ། །ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ལས་ཀྱང༌། དྗེའི་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་རོག་པ་

དང་བཅས་པའི་གཟུགས་བརན་དྗེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ཏྗེ། སྗེམས་དྗེ་ཉིད་ལ་གང་གི་ཚེ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང་བར་མ་ཆད་པའི་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་རྒྱུན་གིས་གཉིས་ཀའང་

ཉམས་སུ་མོང་བ་དྗེའི་ཚེ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བའི་ལམ་ཞྗེས་

བརོད་དྗེ། དྗེ་ལ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ནི་ཟུང་ཡིན་ལ། འབྗེལ་བ་ནི་ལྡན་པ་སྟྗེ། 

ཕན་ཚུན་བཅིངས་ནས་འཇུག་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བར་མ་ཆད་པ་ནི་དཔྱད་

སྒོམ་དྗེ་ཉིད་ཀྱི་འཕྲོ་བཞག་ནས་མི་རོག་པར་བཞག་མི་དགོས་པར་དཔྱད་སྒོམ་དྗེ་

ཉིད་ཀྱིས་མི་རོག་པ་འདྗེན་པའོ། །གཉིས་ཀ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ནི་མི་རོག་པའི་

གཟུགས་བརན་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་བཅས་པའི་

གཟུགས་བརན་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐོང་གཉིས་ཀ་ཉམས་སུ་མོང་བ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་
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དུས་གཅིག་མིན་གི། བསྒོམ་པའི་ཡིད་བྱྗེད་དྗེ་ཉིད་ཀྱི་བར་མ་བཅད་པའི་རྒྱུན་གིས་

མོང་བའོ། །

འོ་ན་སྔར་ཞི་གནས་གྲུབ་ནས་སོ་སོར་རོག་པའི་དཔྱད་སྒོམ་གིས་གནས་ཆ་

འགྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན། དྗེ་ནི་ཞི་གནས་མ་གྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་ཡང་

དང་ཡང་དུ་དཔྱད་པའི་མཐར་འཇོག་པའི་སྗེལ་མ་བྱས་ན་ཞི་གནས་འགྲུབ་མི་སིད་། 

ཞི་གནས་རྗེད་ནས་ནི་དྗེ་ལྟར་བྱས་ནས་བསྒོམས་པས་ཞི་གནས་འགྲུབ་པའི་ཁྱད་

བསྟན་པ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མྗེད་ཅིང༌། གཞན་ཡང་ལྷག་མཐོང་འགྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་

དྗེ་མ་ཐག་གི་དཔྱད་སྒོམ་གིས་རྗེ་གཅིག་པ་འདྗེན་པར་ནུས་པའི་སྐབས་གཅིག་ཡོད་

པས་དྗེ་ལའང་བསམས་པ་སྟྗེ། ལྷག་མཐོང་མ་གྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

དཔྱད་པའི་མཐར་འཇོག་པའི་སྗེལ་མ་བྱས་ན་ཞི་གནས་འགྲུབ་མི་སིད་ལ། ཞི་གནས་

རྗེད་ནས་ནི་དཔྱད་སྒོམ་གིས་མི་རོག་པ་འདྗེན་མི་ནུས་པར་གོང་དུ་བཤད་པ་འདི་ནི་

དམིགས་བསལ་དྗེ་དོར་བའི་དྗེའི་སྔོན་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །མདོར་

ན་ཞི་གནས་མ་གྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་འཇོག་རྗེས་ཀྱིས་དཔྱད་པའི་མཐར་འཇོག་པའི་

འཇོག་སྒོམ་བྱས་པས་ཞི་གནས་འགྲུབ་མི་སིད་ལ། ཞི་གནས་གྲུབ་ནས་ནི་ལྷག་

མཐོང་མ་གྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་དཔྱད་སྒོམ་གིས་རྗེ་གཅིག་པའི་གནས་ཆ་བརན་པོ་རང་

སྟོབས་ཀྱིས་དངས་པ་མི་འོང་བས་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་མང་དུ་དཔྱད་

པའི་དཔྱད་པ་དྗེ་ཉིད་ཀྱིས་གནས་ཆ་བརན་པོ་རྗེད་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཐོབ་ནས་འོང་

བས་ཟུང་འབྗེལ་ཡང་དྗེ་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་ཆུ་མི་གཡོ་བར་གནས་

པའི་སྟྗེང་ན་ཕར་ཉྗེའུ་ཆུང་འཕོ་བ་བཞིན་དུ་གནས་ཆ་བརན་པོའི་མི་རོག་པའི་རི་མ་
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ཞིག་པའི་ངང་ནས་བདག་མྗེད་པའི་དོན་ལ་སོ་སོར་དཔྱད་པས་ཆོག་པའི་གཉིས་

ཚོགས་ལ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྗེལ་དུ་འཁྲུལ་བར་མི་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབྗེལ་

བའི་ཚུལ་ནི་གཞུང་ཁུངས་མ་དྗེ་དག་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ་ཡི། དྗེ་

ལས་གཞན་དུ་སྒོ་བཏགས་ནས་འཆད་པ་ལ་ཡིད་བརན་པར་མི་བྱའོ། །འདི་དག་གི་

སྒོ་ནས་ཞི་ལྷག་གི་སྐོང་ཚུལ་ལའང་ཁྱད་པར་དུ་མ་ཞིག་དབྱྗེ་དགོས་པར་སྣང་མོད་

ཀྱང་ཚིག་མངས་པས་འཇིགས་ནས་མ་བིས་སོ། །

ལམ་སྤྱིའི་དོན་བསྡུ་བ།

ད་ནི་ལམ་སྤིའི་དོན་བསྡུ་བ་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བྱ་སྟྗེ། ཐོག་མར་ལམ་གི་ར་བ་

བཤྗེས་གཉྗེན་བསྟྗེན་ཚུལ་ལ་ཐུག་པས་དྗེའི་བདར་ཤ་བཅད། དྗེ་ནས་དལ་བ་ལ་སིང་

པོ་ལྗེན་འདོད་བཅོས་མ་མིན་པ་བསྐྗེད་ན། དྗེས་རྒྱུན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནང་ནས་བསྐུལ་

བས་དྗེ་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་དུ་དལ་འབྱོར་གི་སྐོར་རྣམས་བསྒོམ། དྗེ་ནས་ཚེ་འདི་དོན་དུ་

གཉྗེར་བའི་བོ་སྣ་མ་ལོག་ན་འཇིག་རྗེན་ཕི་མ་ལ་དོན་གཉྗེར་དག་པོ་མི་འབྱུང་བས། 

ལུས་ཐོབ་པ་རིང་དུ་མི་སོད་པའི་མི་རག་པ་དང་ཤི་ནས་ངན་འགྲོར་འཁྱམ་ཚུལ་

བསྒོམ་པ་ལ་འབད། དྗེའི་ཚེ་འཇིགས་པ་དན་པའི་བོ་རྣལ་མ་སྐྗེ་བས་སྐབས་གསུམ་

གི་ཡོན་ཏན་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་ལ་སྐབས་འགྲོ་ཐུན་མོང་བའི་སོམ་པ་

ལ་གནས་ཤིང་དྗེའི་བསབ་བྱ་ལ་བསབ། དྗེ་ནས་དཀར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་

ཆྗེན་པོ་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆྗེས་པའི་དད་པ་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསྐྗེད་ལ་བརན་པར་བྱས་

ཏྗེ། དགྗེ་མི་དགྗེ་བཅུའི་འཇུག་ལྡོག་ལ་འབད་ཅིང་སྟོབས་བཞིའི་ལམ་དུ་རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པ་ཞིག་བྱ། དྗེ་ལྟར་སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཚགས་སུ་ཆུད་པ་ན་
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འཁོར་བ་སྤི་དང་བྱྗེ་བག་གི་ཉྗེས་དམིགས་མང་དུ་བསམས་ལ། འཁོར་བ་སྤི་ལས་བོ་

ཅི་ལྡོག་བྱ། དྗེ་ནས་འཁོར་བ་གང་ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ་

ངོས་བཟུང་ནས་དྗེ་སོང་འདོད་བཅོས་མ་མིན་པ་བསྐྗེད། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བའི་

ལམ་བསབ་པ་གསུམ་སྤི་ལ་ངྗེས་པ་དང་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་རང་གིས་གང་ཁས་

བངས་པའི་སོ་སོར་ཐར་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །

དྗེ་ལྟར་སྐྗེས་བུ་འབིང་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཚགས་སུ་ཆུད་པ་ན། རང་ཉིད་སིད་

མཚོར་ལྷུང་བ་ཇི་འད་བ་དྗེ་བཞིན་དུ། མ་རྣམས་ཀྱང་དྗེ་འད་བར་སོང་བ་ཡིད་ལ་བྱས་

ཏྗེ། བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེའི་ར་བ་ཅན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྦྱངས་ལ་འདི་ཅི་སྐྗེ་ལ་

འབད་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་མྗེད་ན་སྤོད་པ་ཕིན་དྲུག་དང་རིམ་གཉིས་སོགས་རྨང་མྗེད་པའི་

ཐོག་བྱྗེད་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ལ་མོང་བའི་རྣམ་པ་ཐན་ཐུན་རྒྱུད་ལ་

སྐྗེས་ན་ཆོ་གས་བཟུང་ལ། དྗེའི་བསབ་བྱ་ལ་འབད་ནས་སྨོན་པ་ཅི་བརན་བྱ། དྗེ་ནས་

བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྤོད་པ་རླབས་ཆྗེ་བ་རྣམས་མཉན་ལ། ལྡོག་འཇུག་གི་མཚམས་

རྣམས་ཤྗེས་པ་དང་དྗེ་ལ་སོབ་འདོད་དག་པོ་བསྐྗེད། བོ་དྗེ་དག་སྐྗེས་པ་ན་འཇུག་

པའི་སོམ་པ་ཆོ༌གས་བཟུང་ལ། རང་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱྗེད་པའི་ཕིན་དྲུག་དང་གཞན་

རྒྱུད་སྨིན་བྱྗེད་ཀྱི་བསྡུ་བཞི་སོགས་ལ་བསབ། ཁྱད་པར་དུ་ར་ལྟུང་ལ་འབད་པ་དག་

པོས་སོག་བསོས་བྱ། ཟག་པ་ཆུང་འབིང་དང་ཉྗེས་བྱས་རྣམས་ཀྱིས་མ་གོས་པ་ལ་

འབད་ཅིང་གོས་ནའང་ཕིར་འཆོས་པ་ལ་འབད་དོ། །དྗེ་ནས་ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་

ཁྱད་པར་དུ་བསབ་དགོས་པས་བསམ་གཏན་སྐོང་ལུགས་ལ་མཁས་པར་བྱས་ལ་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ། བདག་མྗེད་པ་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་བ་རག་ཆད་དང་བལ་བའི་རྣམ་དག་
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ཅིག་རྒྱུད་ལ་ཅི་སྐྗེ་བྱས་ཏྗེ། རྗེད་པ་དང་ལྟ་ཐོག་དྗེར་བཞག་ནས་སྐོང་བའི་སྐོང་ཚུལ་

རྣམ་དག་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་བསྐང་ངོ་། །དྗེ་འད་བའི་བསམ་གཏན་དང་ཤྗེས་རབ་

གཉིས་ལ་ཞི་ལྷག་གི་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་གི། ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ལས་ཟུར་པ་

ཞིག་མྗེད་པས་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སོམ་པ་བཟུང་ནས་དྗེའི་བསབ་བྱ་ལ་སོབ་པའི་གསྗེབ་

ནས་འོང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཡང་འོག་མ་འོག་མ་བསྒོམས་ཀྱིན་གོང་མ་གོང་མ་ལ་ཐོབ་

འདོད་ཆྗེར་འགྲོ་བ་དང་། གོང་མ་གོང་མ་མཉན་པ་ན་འོག་མ་འོག་མ་ལ་བསྒྲུབ་འདོད་

ཇྗེ་ཆྗེ་ཇྗེ་ཆྗེར་འགྲོ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་གནད་དུ་སོང་བ་ཡིན་གི། སྔ་མ་རྣམས་ཅི་ཡང་

མྗེད་པར་སྗེམས་ཀྱི་གནས་ཆ་རྗེ་ཙམ་དང་ལྟ་བའི་གོ་བ་ཙམ་རྗེ་ལ་ནུས་པ་སྤྲུག་ལོ་

བྱས་ཀྱང་གནད་དུ་འགྲོ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས་ལམ་གི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞིག་

ལ་ངྗེས་པ་འདོངས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དྗེ་རྣམས་བསྒོམ་པའི་ཚེ་ཡང་རོག་པ་སྤང་བར་བྱས་ནས་བོ་རྣམས་ཆ་མཉམ་

དགོས་ཏྗེ། འདི་ལྟར་ལམ་ལ་འཁིད་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་གུས་པ་ཆུང་བར་སྣང་ན་

ལྗེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་འཆད་པས་བསྟྗེན་ཚུལ་ལ་འབད། དྗེ་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབ་པ་ལ་སྤོ་ཤུགས་ཆུངས་ན་དལ་འབྱོར་གི་སྐོར་དང་ཚེ་འདི་ལ་མངོན་ཞྗེན་ཆྗེ་

བར་སོང་ན་མི་རག་པ་དང་ངན་འགྲོའི་ཉྗེས་དམིགས་བསྒོམ་པ་ལ་གཙོ་བོར་བྱ་

དགོས། ཁས་བངས་པའི་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གཡྗེལ་བར་སྣང་ན་ལས་འབས་ལ་ངྗེས་

པ་ཆུང་བ་ཡིན་སམ་དུ་བསམས་ལ། ལས་འབས་བསྒོམ་པ་ལ་གཙོ་བོར་བྱ། འཁོར་

བ་མཐའ་དག་ལ་སྐོ་ཤས་ཆུངས་ན། ཐར་པ་དོན་གཉྗེར་གི་བོ་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲོ་བས་

འཁོར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་རྣམས་བསམ། ཅི་བྱྗེད་སྗེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་བྱྗེད་པའི་བོ་
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ཤུགས་དག་མི་སྣང་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ར༌བ་ཆད་པས། སྨོན་སྗེམས་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་

ལ་མང་དུ་སྦྱང༌། རྒྱལ་སས་ཀྱི་སོམ་པ་བངས་ནས་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པ་ནའང་མཚན་

མར་འཛིན་པའི་འཆིང་བ་ཤུགས་དག་པར་སྣང་ན། རིགས་ཤྗེས་ཀྱིས་མཚན་མར་

འཛིན་པའི་བོས་བཟུང་བའི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་བཤིག་ལ། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་

དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྟོང་ཉིད་ལ་བོ་སྦྱང༌། སྗེམས་དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་མི་སོད་པའི་

རྣམ་གཡྗེང་གི་བན་དུ་གྱུར་པར་སྣང་ན་རྗེ་གཅིག་པའི་གནས་ཆ་ལ་གཙོ་བོར་སྐོང་

བར་གོང་མ་རྣམས་གསུང་སྟྗེ། དྗེས་མཚོན་ནས་མ་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཤྗེས་པར་

བྱ་ལ། མདོར་ན་ཕོགས་རྗེ་བར་མ་སོང་བར་རྒྱུད་དགྗེ་བའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལ་

བཀོལ་དུ་རུང་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལས། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པས་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོང་ལ་ཇི་ལྟར་

བསབ་པའི་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།

ཁྱད་པར་དུ་རོ་རེའི་ཐེག་པ་ལ་བསབ་པའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་དུ་རོ་རྗེའི་ཐྗེག་པ་ལ་བསབ་པའི་ཚུལ་ནི། དྗེ་ལྟར་མདོ་

སྔགས་གཉིས་ཀའི་ལམ་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ལ་སྦྱངས་པའི་འོག་ཏུ་ནི་གདོན་མི་ཟ་

བར་གསང་སྔགས་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སྟྗེ། ལམ་དྗེ་ནི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ལས་ཆྗེས་

ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་དང་མྱུར་དུ་ཚོགས་གཉིས་རོགས་པར་བྱྗེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལ་

འཇུག་ན་ནི། ལམ་སྒོན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐོག་མར་བ་མ་བསྗེན་བཀུར་དང་

བཀའ་བསྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱིས་མཉྗེས་པར་བྱ་བ་སྔར་བཤད་པ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་ཞིག་

བྱ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང༌དྗེ་ལས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་མ་མཐའ་ཚང་བ་ཞིག་ལ་དྗེ་ལྟར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

བྱྗེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྗེ་ནས་ཐོག་མར་སྨིན་བྱྗེད་ཀྱི་དབང་རྒྱུད་སྗེ་ཁུངས་མ་ནས་བཤད་

པ་ཞིག་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱ། དྗེ་ནས་དྗེའི་ཚེ་བཟུང་བའི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་

རྣམས་མཉན་ནས་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་བསྲུང་སྟྗེ། ར་བའི་ལྟུང་བས་ཕོག་ན་སར་བང་དུ་

ཡོད་ཀྱང༌། ལམ་གི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བ་ལ་ཆྗེས་འགང་བས་དྗེས་མ་གོས་པ་ལ་

འབད་པ་དག་པོ་བྱ། སྦོམ་པོའི་ལྟུང་བས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་ཅིང་བརྒྱ་ལ་གོས་ནའང་

སར་འཆོས་པའི་ཐབས་རྣམས་བྱ་སྟྗེ། འདི་དག་ནི་ལམ་བསྒོམ་པའི་གཞི་ཡིན་པས། 

དྗེ་དག་མྗེད་ན་འགྲམ་ར་ཟགས་པའི་ཁང་པ་ཧྲུལ་པོ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འཇམ་

དཔལ་ར་བའི་རྒྱུད་ལས། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་ལ་ཐུབ་དབང་གིས། །སྔགས་འགྲུབ་

པར་ནི་མ་གསུངས་ཏྗེ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་གང་ཡང་

མྗེད་པར་གསུངས་ཤིང༌། རྣལ་འབྱོར་བ་མྗེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུའང་དམ་ཚིག་མི་བསྲུང་བ་

དང་དབང་བསྐུར་དམན་པ་དང་དྗེ་ཉིད་མི་ཤྗེས་པ་གསུམ་གིས་བསྒྲུབ་ཀྱང་ཅི་ཡང་

མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་ན། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བསྲུང་བ་མྗེད་པའི་ལམ་

བསྒོམ་པ་སྐད་བྱྗེད་པ་ནི། སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལས་རྣམ་པར་འཁྱམས་པ་ཡིན་ནོ།།

དྗེ་ལྟར་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བསྲུང་བ་དྗེས་སྔགས་ཀྱི་ལམ་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་

ལ། ཐོག་མར་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་ལྷའི་འཁོར་ལོ་ཚང་བ་རྒྱུད་སྗེ་ཁུངས་མ་ནས་

བཤད་པ་ཞིག་བསྒོམ་དགོས་ཏྗེ། སྔགས་ཀྱི་ལམ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སང་བྱ་ནི་

ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་ལ་རང་དགའ་བར་ཞྗེན་པའི་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་རོག་

འདི་ཡིན་ལ། དྗེ་སོང་བའང་གནས་དང་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་རྣམས་ཁྱད་པར་ཅན་

གི་སྣང་བར་སྒྱུར་བར་བྱྗེད་པའི་བསྐྗེད་རིམ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཐ་མལ་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

གི་རྣམ་རོག་སྦྱངས་པ་དྗེ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྱིས་དུས་ཀུན་ཏུ་བྱིན་གིས་རློབ་ཅིང་

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་བདྗེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་བྱྗེད་པས་ན། 

རོགས་པའི་རིམ་པའི་སྣོད་དུ་རུང་བ་ཡིན་པས། དྗེ་ནས་རོགས་པའི་རིམ་པ་རྒྱུད་སྗེ་

ཁུངས་མ་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་བསྒོམ་དགོས་ཀྱི། རིམ་པ་དང་པོ་དོར་བའི་ཕི་མའི་

ཁོངས་སུ་འདུ་བ་ཙམ་གི་ལམ་གི་ཆ་ཤས་རྗེ་རྗེ་ཙམ་ལ་སྦྱོང་བ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་དང་དྗེ་

དག་གི་དགོངས་འགྲྗེལ་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞྗེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྗེའི་ཕིར་རྣལ་

འབྱོར་བ་ན་མྗེད་པའི་ལམ་གི་ལུས་རོགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་གནད་ཟིན་པར་

བྱའོ། །འདི་དག་ནི་འདིར་མིང་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་ཕོགས་ཙམ་

ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་པས། རྒྱས་པར་ནི་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་ལས་ཤྗེས་

དགོས་སོ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་བསབས་ན་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་པའི་ལམ་གི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བསབ་པར་འགྱུར་བས། དལ་བ་

ཐོབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆྗེ་རང་དང་གཞན་

གི་རྒྱུད་ལ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་ནུས་པ་ཡིན་ནོ།།  །།

མཇུག་བྱང་།

ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་རབ་འབྱམས་རྣམས་ལ་བལྟ་བའི་མིག་གཅིག་གཅིག་

གིས་ཀྱང་ནི་གཞུང་ལུགས་ཀུན། །ཇི་བཞིན་ལྗེགས་ཤྗེས་ཤྗེས་ལྡན་རྣམས་ལ་དགའ་

བ་སྐྗེད་འདི་འདི་འདའི་ཚུལ་ལ་རབ་སྦྱངས་པའི། །བཤྗེས་གཉྗེན་བསྟྗེན་དང་དང་པོའི་

སངས་རྒྱས་འཇམ་པའི་དབྱངས་གང་གང་གིས་སྐབས་སུ་ལྗེགས་བཟུང་བ། །དྗེ་ཡི་

མཐུས་ཡིན་ཡིན་ཚུལ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་ལ་རབ་མཁས་མཁས་པའི་མཆོག་དྗེས་རག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

སྐོངས་ཤིག །འཛམ་གིང་མཁས་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་གི་རྒྱན། །སན་པའི་བ་དན་འགྲོ་

ན་ལྷང་ངྗེ་བ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མྗེད་གཉིས་ལས་རིམ་བཞིན་དུ། །ལྗེགས་བརྒྱུད་བྱང་

ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ནི། །སྐྗེ་དགུའི་འདོད་དོན་མ་ལུས་སྐོང་བས་ན། །གདམས་པ་

རིན་ཆྗེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྟྗེ། །གཞུང་ལུགས་སྟོང་གི་ཆུ་བོ་འདུ་བའི་ཕིར། །དཔལ་

ལྡན་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོའང་ཡིན། །གང་དྗེ་པཎ་ཆྗེན་མར་མྗེ་མཛད་

ཀྱིས་ནི། །གངས་རིའི་ཁོད་དུ་གསལ་བར་མཛད་པ་ལས། །ཕོགས་འདིར་རྒྱལ་བའི་

ལམ་བཟང་ལྟ་བའི་མིག །དུས་མང་ཞིག་ཏུ་ཟུམ་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །དྗེ་ནས་བསྟན་པའི་

གནད་རྣམས་མ་ལུས་པ། །ཇི་བཞིན་མཁྱྗེན་པའི་མཁས་རྣམས་ཟད་པ་ན། །ལམ་

བཟང་འདི་ཡང་རིང་མོ་ཞིག་ནས་ཉམས། །ཚུལ་དྗེ་མཐོང་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་ཕིར་

དུ། །རྒྱལ་བས་ཆོས་ཚུལ་ཇི་སྗེད་གསུངས་པ་ཀུན། །ཐྗེག་པ་མཆོག་གི་བཞོན་པས་

འགྲོ་བ་ཡི། །སྐལ་བཟང་གཅིག་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་རུ། །ལྗེགས་པར་བསྡུས་ནས་

ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་ཚུལ། །ཧ་ཅང་རྒྱས་མིན་དོན་གི་གནད་རྣམས་ཀུན། །མ་ཚང་

མྗེད་ཅིང་བོ་གྲོས་ཆུང་ངུས་ཀྱང༌། །བདྗེ་བག་རོགས་པར་ནུས་འདི་ལུང་རིགས་

ཀྱིས། །ཚུལ་བཞིན་དཔྱོད་པའི་ལམ་ནས་བདག་གིས་དངས། །རྒྱལ་སས་འཇུག་

ངོགས་ཤིན་ཏུ་རོགས་པར་དཀའ། །བདག་ནི་བྱིས་པའི་ནང་ནའང་བྱིས་པ་སྟྗེ། །དྗེ་

སད་འདིར་ནི་ནོངས་པར་གྱུར་པ་གང༌། །ཇི་བཞིན་གཟིགས་རྣམས་སྤན་སྔར་བདག་

འཆགས་སོ། །

དྗེར་ནི་རིང་དུ་འབད་ལས་ཚོགས་གཉིས་ནི། །མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ་གང་ཞིག་

བསགས་པ་དྗེས། །བོ་མིག་མ་རིག་གིས་ལྡོངས་འགྲོ་བ་ཀུན། །རྣམ་འདྗེན་རྒྱལ་བའི་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

དབང་པོར་བདག་གྱུར་ཅིག །དྗེར་མ་སོན་པའི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཀྱིས་བརྗེ་བས་རྗེས་བཟུང་སྟྗེ། །བསྟན་པའི་རིམ་པ་ཀུན་ཚང་ལམ་གི་

མཆོག །རྗེད་ནས་བསྒྲུབ་པས་རྒྱལ་རྣམས་གཉྗེས་བྱྗེད་ཤོག །རང་གི་ཇི་བཞིན་

རོགས་པའི་ལམ་གི་གནད། །ཤུགས་དག་བརྗེ་བས་དངས་པའི་ཐབས་མཁས་

ཀྱིས། །འགྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་བསལ་བྱས་ནས། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་

འཛིན་གྱུར་ཅིག །བསྟན་པ་རིན་ཆྗེན་མཆོག་གིས་མ་ཁྱབ་པའམ། །ཁྱབ་ཀྱང་ཉམས་

པར་གྱུར་པའི་ཕོགས་དྗེར་ནི། །སིང་རྗེ་ཆྗེན་པོས་ཡིད་རབ་བསྐོད་པ་ཡིས། །ཕན་

བདྗེའི་གཏྗེར་དྗེ་གསལ་བར་བྱྗེད་པར་ཤོག །སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་རྨད་བྱུང་འཕྲིན་

ལས་ལས། །ལྗེགས་གྲུབ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པས་ཀྱང༌། །ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་

ཡིད་ལ་དཔལ་སྟྗེར་ཞིང༌། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རིང་དུ་སྐོང་གྱུར་ཅིག །ལམ་བཟང་

སྒིག་པའི་མཐུན་རྐྗེན་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཅིང༌། །འགལ་རྐྗེན་སྗེལ་བྱྗེད་མི་དང་མི་མིན་

ཀུན། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་ཡི། །རྣམ་དག་ལམ་དང་འབལ་བར་

མ་གྱུར་ཅིག །གང་ཚེ་ཐྗེག་པ་མཆོག་ལ་ཆོས་སྤོད་བཅུས། །ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་ལ་

བརོན་པ་དྗེ་ཡི་ཚེ། །མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རག་ཏུ་གྲོགས་བྱྗེད་ཅིང༌། །བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་

མཚོས་ཕོགས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

ཅྗེས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་བསྡུས་པ། ཤིང་ར་ཆྗེན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མྗེད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སོལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་སར་

བགྲོད་པའི་སྐྗེ་བོ་མཆོག་གི་ཆོས་ལུགས། སྐྗེས་བུ་གསུམ་གིས་ཉམས་སུ་བང་པའི་

རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་སྟོན་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི། རྒྱལ་སས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཆྗེན་པོ་རྔོག་བོ་ལྡན་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཆྗེན་པོ་ནང་རིག་པའི་སྗེ་སྣོད་ལ་མཁས་

པར་སྦྱངས་ནས་དྗེའི་དོན་བསྒྲུབ་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞྗེས་ཏྗེ། 

འགྲོ་བ་དུ་མའི་འདྗེན་པ་མཛད་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆྗེའི་ར་ལག་དམ་པར་

གྱུར་པ་དཀོན་མཆོག་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། སྔོན་དུས་ཀྱི་སོམ་བརོན་རྣམས་ཀྱིས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔགས་པའི་དམ་པ་བྱ་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་

མཁྱྗེན་པ་དང་བརྗེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རོགས་པ་དང་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆྗེ་དུ་

མས་བརྒྱན་པས་གངས་རིའི་ཁོད་ཀྱི་སོམ་བརོན་རྣམས་ཀྱི་ཁོད་ན་རྒྱལ་མཚན་གི་

ཏོག་ལྟར་མངོན་པར་མཐོ་བའི་སོམ་བརོན་ཆྗེན་པོ་མཁན་ཆྗེན་ཟུལ་ཕུ་བ་དཀོན་

མཆོག་དཔལ་བཟང་པོ་དང༌། གཞན་ཡང་དོན་གཉྗེར་ཅན་མང་པོས་སྔ་ནས་བསྐུལ་

ཞིང༌། དུས་ཕིས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་རབ་འབྱམས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་པས་

གཞུང་ལུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་ཅིང་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆྗེ་གསུམ་ལ་ཆྗེས་

ཆྗེར་གཅྗེས་སྤས་སུ་མཛད་པ། གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆྗེའི་ཁུར་འཁུར་བ་ལ་ཟ་

དང་བལ་བའི་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པོ་སྐབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་པོ་ཞྗེས། ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་དམ་པ་དྗེས་ཉྗེ་

བར་བསྐུལ་བའི་བཀའ་སྩལ་དང་དུ་བངས་ནས། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ནམ་མཁའི་མཚན་

ཅན་ལ་དགོན་པ་བ་ནས་སྣྗེའུ་ཟུར་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་དང༌། སྤན་སྔ་བ་ནས་བརྒྱུད་པའི་

ལམ་གི་རིམ་པ་ཐོས་ཤིང༌། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་བཟང་པོའི་མཐའ་ཅན་ལ། པོ་ཏོ་བས་

ཤ༌ར་བ་ལ་བརྒྱུད་པ་དང༌། པོ་ཏོ་བ་ནས་དོལ་པ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཐོས་

པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་གདམས་ངག་འདིའི་གཞུང༌། ལམ་སྒོན་གི་སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་སྤིའི་
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བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ།

མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པའི་ཚིག་རྣམས་ས་བ་ལ་བསམས་ནས་མ་

དངས་པར། ལོཙྪ་བ་ཆྗེན་པོ་དང་གྲོ་ལུང་པ་ཡབ་སས་ཀྱི་ལམ་རིམ་གི་ཁོག་རྣམས་

ལ་གཞི་བྱས་ནས་ལམ་རིམ་དུ་མ་ནས་གནད་རྣམས་བསྡུས་ཏྗེ། ལམ་གི་ཆ་ཚང་ལ་

འཁྱྗེར་བདྗེ་ཞིང་། གོ་རིམ་མ་འཁྲུགས་པར་བཀོད་པ་འདི་ནི། གངས་རིའི་ཁོད་ཀྱི་

ཤིང་ར་ཆྗེན་པོ། གསུང་རབ་རབ་འབྱམས་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སོབས་པ་དགྗེ་བ་ཅན་

གཞུང་ལུགས་ཆྗེན་མོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་པས། རྒྱལ་བ་སས་

བཅས་དགྗེས་པ་བསྐྗེད་པའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་

རྗེད་མདའ་བ་ལ་སོགས་པའི་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་སྤི་བོས་ལྗེན་པ། 

མང་དུ་ཐོས་པའི་དགྗེ་སོང་སོང་བ་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་

གིས་བྱང་རྭ་སྒྗེང་རྒྱལ་བའི་དབྗེན་གནས་ཀྱི་ཡང་དགོན་བག་སྗེང་གྗེའི་ཞོལ་གི་རི་

ཁོད་དུ་ལྗེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་བསོད་ནམས་དཔལ་བཟང་པོའ།ོ །འདིས་

ཀྱང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆྗེ་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་ནུས་པར་

གྱུར་ཅིག། །།
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པར་བྱང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་ཟྗེགས་མ་རྗེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་གི། །

དི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྗེས་ལྗེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅྗེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྗེན་

ཤཱཀྱ་སྗེངྗེའི་རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལྗེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ཆྗེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མྗེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགྗེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱའི་

དགྗེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །


	ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 
	ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་མཛད་པ་པོའི་ཆེ་བ་བསྟན་པ།
	རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚུལ།
	རྟེན་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྙེས་པའི་ཚུལ།
	ཡོན་ཏན་བརྙེས་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ།

	གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་བསྟན་པ།
	བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཆེ་བ།
	གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བའི་ཆེ་བ།
	རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྙེད་པའི་ཆེ་བ།
	ཉེས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་རང་འགགས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆེ་བ།

	ཆེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ།
	ཆོས་ཉན་པའི་ཚུལ།
	ཆོས་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ།
	ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་རིམ་གྲོ་བསྐྱེད་པ།
	ཆོས་ཉན་པའི་ཚུལ་དངོས།
	སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་སྤང་བ།
	འདུ་ཤེས་དྲུག་བསྟེན་པ།


	ཆོས་བཤད་པའི་ཚུལ།
	ཆོས་བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ།
	སྟོན་པ་དང་ཆོས་ལ་རིམ་གྲོ་བསྐྱེད་པ།
	བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་ཇི་ལྟ་བུས་བཤད་པ།
	ཡུལ་གང་ལ་བཤད་པ་དང་མི་བཤད་པའི་ཁྱད་པར།

	མཇུག་ཏུ་ཐུན་མོང་དུ་བྱ་བའི་ཚུལ།

	གདམས་པ་དངོས་ཀྱིས་སློབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀྲི་བའི་རིམ་པ།
	ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ།
	ངེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་ཏེ་བཤད་པ།
	བསྟེན་བྱ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མཚན་ཉིད།
	སྟེན་བྱེད་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད།
	བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ།
	བསམ་པས་བསྟེན་པའི་ཚུལ།
	སྦྱོར་བས་བསྟེན་པའི་ཚུལ།

	བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན།
	མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས།
	དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ།

	སྐྱོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ།
	སྐྱོང་ཚུལ་དངོས།
	སྐྱོང་ཚུལ་དེ་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ།


	བསྟེན་ནས་བློ་ཇི་ལྟར་སྦྱང་བའི་རིམ་པ།
	དལ་བའི་རྟེན་ལ་སྙིང་པོ་བླང་བའི་ཕྱིར་དུ་བསྐུལ་བ།
	དལ་འབྱོར་ངོས་བཟུང་བ།
	དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་བ་བསམ་པ།
	དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་བ་བསམ་པ།

	སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལེན་པའི་ཚུལ།
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