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a

ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ནི། ཕི་ལོ་ ༡༥༤༣ ལོར་ལྷ་སའི་སོད་ལུང་མདའི་ཕོགས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཞི་པར་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་

འབྲས་སྤུངས་སུ་གདན་སར་བཀོད། དགུང་ལོ་བདུན་པར་ཁི་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ལས་

དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་མནོས། 

དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར་ཁི་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ལས་བསེན་རོགས་བསྒྲུབས། ཁི་

ཆེན་མཆོག་སོགས་ལས་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཁིད་དང་དབང་བཀའ་མང་པོ་གསན་པ་དང་། ཆོས་

སེ་རྣམས་སུ་གསུང་ཆོས་ཀྱང་སྩལ། 

དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པར་འབྲས་སྤུངས་སུ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གིང་གསར་འཛུགས་

གནང་། དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕག་བཏབ། 

   དགུང་ལོ་སོ་བཞི་པར་སོག་པོའི་ཆ་ཧར་རྒྱལ་པོའམ་ཇིང་གིར་གི་གདུང་རབས་བཅུ་བདུན་པ་

ཨལ་ཐན་ཁཱང་གིས་སོག་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་༼ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཛྲ་དྷ་ར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་༽ 

ཞེས་པའི་མཚན་ཕུལ། 

དགུང་ལོ་སོ་བདུན་པར་ས་ཐམ་རྒྱལ་པོས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར་འཇང་ཡུལ་དང་ལི་ཐང་དུ་

ཕེབས་ཏེ། དགོན་ཐུབ་བསན་བྱམས་ཆེན་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་ཞེས་པའི་བཤད་གྲྭ་

ཆེན་པོ་ཞིག་གསར་འདེབས་མཛད་ཅིང་བཀའ་ཆོས་གང་མང་གསུངས། 

དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་པར་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་འཁྲུངས་པའི་གནས་སུ་བཤད་གྲྭ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་

པ་གིང་ཕག་བཏབ། ཕི་ལོ་ ༡༥༨༨ ལོར་སོག་ཡུལ་འོ་ཐུ་མེ་འུར་སྐུ་གཤེགས། གསུང་རོམ་ལ་པོད་

འབྲིང་གཅིག་ལྷག་བཞུགས།



b

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁབ་བརྡལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

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

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

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

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

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

འགྲོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བྱེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

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



ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 

c

མ་ཕིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་

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

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

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

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

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

གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རོམ་སྒིག་བྱས་པའི་དེབ་ཀོག་སྐབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ངོ་

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

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

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

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

བྱས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བརྡ་སྤོད་ཀྱི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་

ཕྲད་སྦོར་སངས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བྱས་

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

མཆན་བྲིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བྱས་ཡོད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

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

འབུམ། བླ་བྲང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བླ། སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། མཐའ་

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

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

ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀྱང་ཡོད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་



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

d

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

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

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

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

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

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀྱི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གྲངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བླ་བྲང་

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

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



1

༄༅། །བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཁིད་གསེར་གི་ཡང་ཞུན་

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་བླ་མ་སྐབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གང་དེའི་

ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །བྱིན་གིས་བརླབ་

ཏུ་གསོལ། དེ་ལ་འདིར་དལ་འབྱོར་གི་རེན་ལ་སིང་པོ་ལེན་པར་འདོད་པའི་སྐེས་བུ་

རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བ་ནི། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སིང་

པོ༑ དུས་གསུམ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ། ཤིང་ར་ཆེན་

པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སོལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་སར་

འགྲོ་བའི་སྐེ་བོ་མཆོག་གི་ཆོས་ལུགས། སྐེས་བུ་གསུམ་གིས་ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་

རིམ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བསྡུས་པ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ཞེས་བྱ་

བ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། འདི་ལ་ཐོག་མར་ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་ཆོས་ཁུངས་བཙུན་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ཁུངས་བཙུན་པ་ནས་བྱུང་བའི་ཆོས་དེ་ཡང་

ཕོགས་རེ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤིང་ཆ་ཚང་ལ་མ་ནོར་

བ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་པ་ལ། ད་རེས་བདག་གིས་ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་ལམ་གི་རིམ་

པ་འདི་ནི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས་བཟུང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་
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གཉིས་ལས་རིམ་པ་བཞིན་བརྒྱུད་པས་ཁུངས་བཙུན་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཁུངས་བཙུན་དེ་

རྣམས་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པ་འདིས་སྐེ་རྒུ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་དོན་མ་ལུས་

པ་བདེ་བླག་ཏུ་སྐོང་བས་ན་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

གི་གཞུང་ལུགས་བཟང་པོ་མ་ལུས་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཆུ་བོ་འདུ་བས་ན་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་བསྡུས་ནས་སོན་པས་བརོད་བྱ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་དང༌། སེམས་འདུལ་བའི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་བྱས་པས་ཉམས་སུ་ལེན་བདེ་

བ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་ལ་མཁས་པའི་རིགས་པའི་ཁུ་བྱུག་དང༌། ཐོགས་མེད་ཀྱི་

ལུགས་ལ་མཁས་པའི་གསེར་གིང་པའི་གདམས་པས་བརྒྱན་པ་ཡིན་པས་འདི་ལྟ་བུ་

ལ་ཉན་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་དུ་ཡོད་པ་ནི་བདག་སྐལ་བ་བཟང་ལ། རང་རེའི་བླ་

མའི་གསུང་མགུར་ལས་ཀྱང༌། འཛམ་གིང་མཁས་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་གི་

རྒྱན། །སན་པའི་བ་དན་འགྲོ་ན་ལྷང་ངེ་བ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་གཉིས་ལས་རིམ་

བཞིན་དུ། །ལེགས་བརྒྱུད་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ནི། །སྐེ་རྒུའི་འདོད་དོན་མ་ལུས་

སྐོང་བས་ན། །གདམས་པ་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སེ། །གཞུང་བཟང་སོང་གི་ཆུ་

བོ་འདུ་བའི་ཕིར། །དཔལ་ལྡན་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོའང་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །

དེས་ན་གདམས་པ་འདི་གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པའི་ཆེ་བ་བཞི་དང་

ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། གདམས་པ་འདི་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཇི་སེད་པ་

ཐམས་ཅད་ལས་ཁ་ཅིག་ལམ་གི་གཙོ་བོ། ཁ་ཅིག་ལམ་གི་ཡན་ལག་སོན་བྱེད་དུ་

ཤེས་ནས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཅི་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་གང་ཟག་རང་ཉིད་ལྟ་བུ་
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གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐེན་དུ་གོ་བའི་བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རོགས་

པའི་ཆེ་བ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་གི་བསན་བཅོས་

ཚད་ལྡན་རྣམས་ཕིའི་གོ་རྒྱ་གཅོད་པའི་བཤད་ཆོས་ཙམ་དང༌། ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུའི་

སིང་པོའི་ཡན་ལག་དེ་རྣམས་ལས་གཞན་ན་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་རྣམས་

ལྷག་མ་མེད་པར་ལོག་ནས་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་བརོད་བྱ་

མཐའ་དག་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་ནས་ཞི་ལྷག་གི་བར་གི་ལམ་གི་རིམ་པར་

བསྡུས་ནས་དེ་དག་གདམས་པའི་མཐིལ་དུ་བཟུང་སེ་བརོད་བྱའི་དོན་གི་དཔྱད་

སྒོམ་དགོས་པ་ལ་དཔྱད་སྒོམ། འཇོག་སྒོམ་དགོས་པ་ལ་འཇོག་སྒོམ་བྱེད་པའི་

ཉམས་ལེན་སོན་པའི་གདམས་ངག་ཏུ་གོ་བར་འགྱུར་བས་ན། གསུང་རབ་ཐམས་

ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བའི་ཆེ་བ། དེ་ལྟར་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་

བཅས་པའི་གཞུང་ཆེ་བ་རྣམས་གདམས་པའི་མཆོག་ཡིན་ཡང་བདག་ལྟ་བུའི་རྒྱ་

ཆེན་པོའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་མ་སྦངས་པའི་གང་ཟག་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་

ཀྱིས་དམ་པའི་མན་ངག་ལ་མ་བརེན་པར་གཞུང་ཆེན་མོ་དེ་དག་གི་དོན་ལ་ཐོས་

བསམ་གིས་ཞུགས་ཀྱང་དགོངས་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་རེད་པའམ། རེད་ཀྱང་དུས་

རྒྱུན་རིང་ཞིང་ཚེགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལ་ལྟོས་དགོས། བླ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་ལམ་

སྒོན་ནི། བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཉིད་ལྟ་བུ་ལ་བརེན་ནས་གཞུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་

ཚེགས་མེད་པར་རེད་པས་ན། རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རེད་པའི་ཆེ་བ། 

དེ་ལྟར་རེད་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཐམས་ཅད་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་

ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་སོན་པར་གོ་བས། འགའ་ཞིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་སོན་
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པར་བཟུང་ནས་སོབ་དགོས་པ་དང༌། འགའ་ཞིག་འཚང་རྒྱ་བའི་གེགས་སུ་བཟུང་

ནས་དོར་བྱར་བྱེད་པ་ཆོས་སོང་གི་ལས་ཡིན་པས། གདམས་པ་འདི་ལ་བརེན་ནས་

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རོགས་པའི་ངེས་པ་རེད་པ་

ཙམ་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སོང་གི་ཉེས་སྤོད་ཆེན་པོ་རང་འགགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཆེ་

བ་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་དཔྱོད་པའི་རྣམ་

དཔྱོད་དང་ལྡན་པའམ། ལྡན་པར་འདོད་ན་ནི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་སྐེ་བོ་སྐལ་

ལྡན་དུ་མས་བསེན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པའི་གདམས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པ་སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་འདིས་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་ཕྲོགས་ཏེ་

ཉན་བསམ་སྒོམ་པ་ལ་འཇུག་རིགས་ཏེ། གདམས་པ་དེ་ཉིད་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་

གི་ཆེ་བ་བཞི་དང་ལྡན་པས་སོ། །རེ་བླ་མས་ཀྱང༌། བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་

མེད་རོགས་པ་དང༌། །གསུང་རབ་མ་ལུས་གདམས་པར་འཆར་བ་དང༌། །རྒྱལ་

བའི་དགོངས་པ་བདེ་བླག་རེད་པ་དང༌། །ཉེས་སྤོད་ཆེན་པོའི་གཡང་ས་ལས་ཀྱང་

སྲུང༌། །དེ་ཕིར་རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་སྐེ་བོ་ནི། །སྐལ་ལྡན་དུ་མས་བསེན་པའི་

གདམས་པ་མཆོག །སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡིས། །ཡིད་རབ་མི་འཕྲོག་

དཔྱོད་ལྡན་སུ་ཞིག་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདམས་པ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་

སིང་པོ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཚུལ་འདི་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལྟ་ཅི་སོས། ཐུན་རེ་ཙམ་སོན་ཚུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་

ཅིང་བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་བསམས་ཏེ། སོན་པ་དང་ཆོས་ལ་རིམ་གྲོ་བསྐེད། བསམ་
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སྦོར་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་སྣོད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པ་

ལས་དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་རླབས་ཆེན་པོ་སྡུད་པ་དང༌། ཉན་

ཚུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྣོད་ཀྱི་སྐོན་གསུམ་སང་བ་དང་འདུ་ཤེས་དྲུག་བསེན་པ་

སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉན་པ་ལ་དམ་ཆོས་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་རླབས་ཆེན་སྡུད་པ་དེ་

འབྱུང་བར་ངེས་པས། ཉན་བཤད་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་ལ་འབད་པར་བྱ་རིགས་

ཤིང་བྱེད་དགོས་ཏེ། རེ་བླ་མས། གསུང་རབ་ཀུན་གི་སིང་པོ་བསྡུ་བསྡུ་བ། །ཚུལ་

འདི་ཐུན་རེ་སོན་དང་ཉན་པས་ཀྱང༌། །དམ་ཆོས་འཆད་དང་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་

ཚོགས། །རླབས་ཆེན་སྡུད་པར་ངེས་པས་དེ་དོན་བསམ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་གདམས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉན་པ་ལ་ཕན་ཡོན་རླབས་ཆེན་

འབྱུང་བ་དེ་ལྟ་ན། གདམས་པ་ཁད་པར་ཅན་དེ་གང་ཟག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་ཉན་

དགོས་སམ་ན། སྤིར་དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པར་འོས་པའི་བཤེས་གཉེན་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་

ཆུང་དང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་སྐབས་ལས་བཤེས་གཉེན་གི་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་བ་མང་

དུ་གསུངས་ཀྱང༌། གདམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལྟ་བུའི་བཀའ་དྲིན་ནོད་པའི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ལ། དུལ་བ་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་

བསབ་པ། ཞི་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ། ཉེ་བར་ཞི་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་སེ་

བསབ་པ་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་དུལ་བར་བྱས་པའི་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། སེ་

སྣོད་གསུམ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་ཐོས་པ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་

ཏུ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། སོབ་མ་ལས་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་སེ་ཆོས་སྨྲ་བ་

པོ་རང་གིས་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་དྲུག་དང༌། ལམ་ལ་ཇི་ལྟར་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་ལ་
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མཁས་ཤིང་དོན་གདུལ་བྱའི་རྣ་བར་སྐེལ་བའི་སྨྲ་མཁས་པ། རེད་བཀུར་སོགས་ལ་

མི་ལྟ་བར་སིང་རེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ཆོས་སོན་པས་ཀུན་སོང་དག་པ་བརེ་བ་

དང༌། ཆོས་བཤད་པ་སོགས་ཀྱི་གཞན་དོན་ལ་སྤོ་བའི་བརོན་པ་དང་བཅས་པ་

དང༌། འཆད་པའི་དཀའ་སྤད་དང༌། འཁོར་གིས་ལོག་སྒྲུབ་མི་བཟོད་པའི་རོག་པ་

སངས་པ་སེ་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཡོན་ཏན་བཞི་དང་ལྡན་པ་སེ། ཆོས་བཅུ་

ལྡན་ཞིག་བསེན་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསན་པ་ནོད་པར་བྱ་

ཞིང༌། ཉན་པ་པོའི་གང་ཟག་ཀྱང་སྤིར་གཟུ་བོར་གནས་པ། ལམ་ཡང་དག་པ་དང་

ལྟར་སྣང་གི་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ། ལམ་ཡང་དག་དོན་དུ་གཉེར་བ་

གསུམ། དེའི་སེང་དུ་ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་པ་སེ་བཞི་ལྡན་དགོས་ལ། ཁད་

པར་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་བཀྲིར་རུང་བའི་སོབ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ་ཆོས་ལ་

དོན་གཉེར་ཆེ་བ། ཉན་པའི་ཚེ་ཡིད་ལེགས་པར་གཏོད་པ། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་

དད་གུས་ཆེ་བ། ཉེས་བཤད་དོར་ནས་ལེགས་བཤད་འཛིན་པའི་ཆོས་བཞི་ལྡན་

དང༌། དེའི་མཐུན་རྐེན་བློ་དང་ལྡན་པ། འགལ་རྐེན་འདོར་བ་གཟུར་གནས་ཏེ་དྲུག་

ལྡན་དུ་བྱ་དགོས་པས་རང་ཡང་ལམ་འདི་སོན་པ་པོ་བྱེད་འདོད་ན་བཤེས་གཉེན་གི་

མཚན་ཉིད་དེ་དག་ལྡན་པ་ལ་འབད། ཉན་པའི་ཚེ་ཉན་པ་པོའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་

ལ་བསབ་བོ། །

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལས་གདམས་ངག་

སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཚུལ་བཞིན་ཉན་ནས་ཉམས་སུ་ཇི་ལྟར་ལེན་

པའི་ཚུལ་ནི། དང་པོར་གནས་ཡིད་དང་མཐུན་པར་དཀོན་མཆོག་གི་རེན་བཀྲམ། 
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མཆོད་པ་གཡོ་མེད་པར་ལེགས་པར་བཤམས། སན་བདེ་བ་ལ་སྐིལ་ཀྲུང་བཅས། 

བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བློ་ལྟོས་བཀལ་བའི་སྐབས་འགྲོ་རྒྱུད་དང་འདྲེས་པ་མང་དུ་

བྱས། ཚད་མེད་པ་བཞི་བསྒོམས། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་

ལ༑ །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སེམས་བསྐེད། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པས་སོང་པའི་སོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གི་ནམ་

མཁར་སེང་གེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་

བའི་སེང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟ་བའི་གདན་གི་སེང་དུ་རང་ལ་ལམ་འདི་སོན་པའི་

བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ལ་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད་དང་ཟབ་མོ་

ལྟ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མས་བསྐོར་བ་དང༌། དེའི་མཐར་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་

སེམས་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་བཀའ་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་

ཀྱིས་བསྐོར་བ་སྤན་དྲངས་ནས་བཞུགས་པར་གྱུར། རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་

ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌ །  །ཐུགས་རེས་ཚད་མེད ་འགྲོ ་ལ་ཕོགས་བཅུར་

གཟིགས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་མཛད་པའི། །དུས་གསུམ་བླ་མ་

འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་

ཅིང༌། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྤན་དྲངས། ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ། །ཞེས་

སོགས་ཀྱིས་ཁྲུས་ཁང་བསྐེད་པ། ཁྲུས་གསོལ་བ། སྐུ་དབྱི་བ། ན་བཟའ་དང་རྒྱན་

འབུལ་བ། བདག་དང་འགྲོ་ལ། སོགས་ཀྱིས་མཆོད་པ། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་དུ་བཞུགས་

སུ་གསོལ་བ་རྣམས་སྤོད་འཇུག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། 

དེ་ནས་བསག་སྦང་གི་གནད་བསྡུས་པ་ཡན་ལག་བདུན་བྱ་བ་ནི། ཐོག་
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མར། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །ཞེས་སོགས་དང༌། ཐུགས་རེ་ཆེན་

པོ་བདེ་གཤེགས་རྡོ་རེ་འཆང༌། །མཆོག་གཟིགས་ཏཻ་ལོ་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་

ཉམས་ལེན་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་དང༌། བྱམས་པ་ཐོགས་མེད་དབྱིག་གཉེན་རྣམ་གྲོལ་

སེ༑ །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད་དང༌། ཡོད་མེད་ཕོགས་འཇིག་རྒྱལ་

སས་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད། རྒྱལ་བའི་མདུན་ན། ཞེས་

སོགས་ཀྱིས་ཇོ་བོ། ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འབྲོམ། 

དམིགས་མེད་བརེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟིགས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རེ་

དང༌། ལུང་རིགས་སོགས་འདྲ། རླབས་ཆེན་ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་ལུས་སོབས་

རྒྱས། །ཞེས་སོགས་དང༌། རིག་གྲོལ་ཕུན་ཚོགས། ཞེས་སོགས་དང༌། དགོས་

འདོད་ཀུན་འབྱུང༌། ཞེས་སོགས་དང༌། གང་ལ་བདག་ཅག་རིག་པ་བསབས་པ་

དང༌། །ཞེས་སོགས་དང༌། སོན་པ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །ཞེས་སོགས་

དང༌། ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེས་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །ཞེས་སོགས་དང༌། 

ཇི་སེད་སུ་དག །ཅེས་པ་ནས། ཕག་འཚལ་མཆོད་པར་བགི། །ཞེས་པའི་བར་བྱས། 

དེ་ནས་མཎྜལ་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཡང་རུང་བ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་

ཚོགས། །ཞེས་པ་ནས། སྤིན་རྣམས་སོ་སོར་གནས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའི་བར་དང༌། 

སྤི་བཤགས་ཚར་གསུམ་བྱས། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་དབང་གིས་

ནི༑ །ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཆུབ་ཕིར་བསྔོ་འོ། །ཞེས་པའི་བར་བྱ། དེ་ནས་ལམ་རིམ་

གསོལ་འདེབས་ལམ་མཆོག་སྒོ་འབྱེད་གདངས་ཡིད་འཁུལ་བ་དང་བཅས་ཏེ་

གདོན། དེ་ནས་མཆོད་ཡུལ་རྣམས་རང་བཞིན་གི་གནས་སུ་གཤེགས་ཞེས་
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གཤེགས་གསོལ་བྱ། ཐུན་བཞིའམ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་ན་ཐུན་ཐ་མ་ལ་

གཤེགས་གསོལ་བྱ། དེ་ནི་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་གི་སྔོན་འགྲོའᨕ། །

བསེན་ཚུལ་དངོས་ནི་དཔྱད་སྒོམ་གི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་

བདག་གི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་འདི་རྣམས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ། 

འདི་ཕིའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡིན། སན་པ་དང་ནད་པ་

བཞིན་དུ་བླ་མས་སྡུག་བསྔལ་གི་ནད་སེལ་བས་སྐུ་དྲིན་ཆེ། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་

པ་ནས་ད་བར་འཁོར་བར་གཏན་འཁམས་བྱས་པ་འདི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེ་

དང་མ་མཇལ་བའམ། མཇལ་ཀྱང་དེའི་བཀའ་བཞིན་མ་བསྒྲུབས་པས་ལན། ད་ནི་

ངས་བླ་མ་ཅི་མཉེས་བྱེད་དགོས། ཟས་ནོར་འགྲངས་ནས་སྐིད་རྒྱགས་པའི་སྐབས་

སུ་གསེར་སྦྲམ་ལག་པས་ཐེག་ཚད་བྱིན་པ་ལས་ལྟོགས་དྲིལ་འཆི་ལ་ཁད་ལ་ཟས་

ཕོར་གང་སེར་བ་དྲིན་ཆེ་བ་བཞིན། ང་ལ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། འདི་ནི་རང་བྱུང་བཅོམ་

ལྡན་འདས། །ལྷག་པའི་ལྷ་ནི་གཅིག་པུ་ཉིད། །མན་ངག་རབ་ཏུ་སེར་བའི་ཕིར། །རྡོ་

རེ་སོབ་དཔོན་དེ་བས་ལྷག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་ཀྱང་

བླ་མ་འདི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ངེས་བསམ། སྔོན་བདག་ཅག་གི་སོན་པས། སྐེ་བ་ཡོད་ན་

འཆི་བ་ཡོད། །འགོག་པ་འདི་ནི་བདེ་བ་ཡིན། །ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཕེད་ཙམ་

དང༌། ཚིགས་བཅད་རེ་ཙམ་གསན་པའི་བླ་མ་ལ་བཀའ་དྲིན་བསབས་པའམ་བླ་མ་

དེ་མཉེས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་གསེར་སང་འབུམ་ཕྲག་ཕུལ་བ་དང༌། རྒྱལ་པོའི་སས་

དང་བཙུན་མོ་ལ་སོགས་པ་ཆེས་ཕངས་པ་ཕུལ་བ། སྐུ་ལུས་ལ་མར་མེ་སོང་

བཙུགས་པ་སོགས་ལུས་ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་གཏོང་བར་མཛད་འདུག །བདག་
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ཀྱང་སོན་པ་དེའི་རེས་འཇུག་ཡིན་ཞིང༌། ད་ལྟའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཚད་མེད་པ་

ཉན་ཡོད་པས་བཀའ་དྲིན་ཚད་མེད་ཨང༌། གལ་ཏེ་ད་ལྟའི་བླ་མ་སྐུ་ཡོན་ཆེ་བ་ཡིན་

ན་བཀའ་དྲིན་རེ་ཙམ་འཁུར། དེ་མིན་ཅིར་ཡང་མི་རི་བའི་ཁར། ངས་ཆོས་ཉན་ཡོད་

ཟེར་ཕར་དགེད་པ་བྱེད་པར་འདུག་སེ། དེ་ནི་མ་གོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

ཕ་མ་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་ཀྱང་དྲིན་ལེགས་པར་འཁུར་དགོས་ཤིང༌། ཁུར་ན་ཕན་ཡོན་

དང༌། མ་ཁུར་ན་ཉེས་དམིགས་ཆེ་བ་བཞིན་དུ་བླ་མ་ལའང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ད་

ལྟ་ནོར་ཅུང་ཟད་རེ་བྱིན་པ་ལ་ཡང་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ན། བླ་མས་ཚེ་འདི་ཕི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

བདེ་བ་ལ་སྦར་བ་ཡིན། ལེགས་པར་བརགས་ན་ཡ་གི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ནས་

ཁིམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས་མ་བྱས་ཀྱིས་སྐིད་སྡུག་

གི་ཁད་པར་མངོན་དུ་མཐོང་བ་དང༌། དེར་མ་ཟད་བླ་མས་ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་

ལ་བཀོད་པ་ཡང་མང་དུ་བྱུང༌། ངས་ཀྱང་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་པ་གསུམ་གིས་མཉེས་

པར་བྱས་ན་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་འཐོབ་ངེས། དེས་ན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ནི་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པས་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་བླ་མ་མཉེས་པ་གལ་ཆེ་སེ། ཚེ་ཕི་མ་རྣམས་སུ་

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དང་མཇལ་ཞིང་རེས་སུ་འཛིན་པ་ཡང་ད་ལྟ་ཆོས་འབྲེལ་ཡོད་

པའི་བླ་མ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པས། བཤེས་གཉེན་བསེན་

ཚུལ་མ་འཆུགས་པ་ཞིག་མི་བྱེད་པའི་ཐབས་རང་མི་འདུག་ཨང༌། མདོ་བསན་བཅོས་

ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང༌། བླ་མ་རྣམས་མཉེས་པ་སྒྲུབས་ཤིག་ཅེས་ཡང་ཡང་གསུངས་

ཤིང༌། དེ་ངེད་རང་ལ་མི་འདོད་གདམ་ཁའམ་གོད་བཀལ་བ་ནི་མིན། བསོད་ནམས་

མི་འདོད་པ་ནི་སུ་ཡང་མེད། བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཞིང་ནི་བླ་མ་ལས་ལྷག་པ་
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མེད་པར་མདོ་རྒྱུད་བསན་བཅོས་ཀུན་ནས་གསུངས། མཉེས་པ་སྒྲུབ་པའང་བླ་མ་ལ་

སྐོན་རོག་གི་བློ་ཡེ་མ་ཤོར་བའི་ཅི་མཛད་ལེགས་པར་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་དད་པ་ཁ་ཙམ་

མིན་པར་སིང་ཁོང་རུས་པའི་དཀྱིལ་ནས་བསྒོམ་སེ། མཚན་ཐོས་པའམ་བླ་མ་དེ་དྲན་

པ་ཙམ་གིས་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་གཡོ། མིག་ནས་མཆི་མ་འཛག་པ་སོགས་མ་བྱུང་གི་བར་

དུ་བསྒོམ། 

དེ་ཡང་སྤིར་སེམས་ཅན་གང་གི་སྐོན་ལ་ཡང་རོག་ཏུ་མི་རུང་བར་རྒྱལ་བ་

སས་བཅས་ཀྱིས་གསུངས་ན་བླ་མ་ལ་ལྟ་ཅི་སོས། སྐོན་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ང་

རང་སྣང་བ་མ་དག་པ་ཡིན། བླ་མ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སྐོན་ག་ལ་མངའ། སྔོན་འཕགས་པ་

ཐོགས་མེད་ཀྱིས་བྱམས་པ་བསྒྲུབས་པས་ཁི་མོ ་སད་ཁོག་འབུས་གང་བར་

གཟིགས་པ་དང༌། ནཱ་རོ་པས་ཏཻ་ལོ་པ་ཉ་གསོན་སེག་བྱེད་པར་གཟིགས་པ་སོགས་

དང༌། ཡབ་སས་མཇལ་བའི་མདོ་སོགས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བདུད་སྤྲུལ་ནས་

སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པར་ཡང་བཤད། དེས་ན་བླ་མ་ལ་སྐོན་ག་ལ་ཡོད། 

སངས་རྒྱས་དངོས་ཡིན་ངེས་སམ་དུ་བསམ། དེ་ལྟ་མིན་པར་བླ་མ་ལ་སྐོན་རོག་གི་

སྒོ་ནས་བརས་སོད་སོགས་བྱས་ན་ནི་གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་དང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་

སོགས་ལས་སིག་པ་གང་ལས་ཆེས་ཆེ་བའི་སིག་པར་བཤད་ཡོད། དེས་ན་བདག་

གིས་འབྲོམ་སོན་པའི་རྣམ་ཐར་ལྟར་བླ་མ་མང་པོ་ཚམ་ཚོམ་དུ་མི་འཚོལ། གང་ལ་

བླ་མ་བཅོལ་བ་དེ་སོག་དང་བསོས་ནས་མ་གུས་པའི་བསམ་པ་གཏན་མ་སྐེས་པར་

བྱེད་དགོས་ཨང་སམ་དུ་བསྒོམ་མོ། །རེ་བླ་མས་ཀྱང༌། དེ་ནས་འདི་ཕིའི་ལེགས་

ཚོགས་ཇི་སེད་པའི། །རེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིག་པའི་ར་བ་ནི། །ལམ་སོན་



རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

12

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་འབད་པ་ཡིས། །བསམ་དང་སྦོར་བས་ཚུལ་བཞིན་བསེན་པ་

རུ༑ །མཐོང་ནས་སོག་གི་ཕིར་ཡང་མི་གཏོང་བར། །བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་

པས་མཉེས་པར་བྱ། །རྣལ་འབྱོར་ངས་ཀྱང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བྱས། །ཐར་འདོད་

ཁེད་ཀྱང་དེ་བཞིན་བསྐང་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་གདམས་པ་མཛད་དོ།།

འོ་ན་ལམ་སོན་པའི་བཤེས་གཉེན་དེ་ལྟར་འབད་པས་བསེན་ཅིང་བཀའ་

བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱ་དགོས་ན་བཀའ་ཇི་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་སམ་ན། 

བཤེས་གཉེན་དེས་ཇི་ལྟར་གདམས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་

བླངས་ཏེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་སྒོ་ནས་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་ཞིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའི་

དལ་འབྱོར་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པ་འདི་དོན་ལྡན་དུ་བྱེད་པ་ལས་ལྷག་

པའི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་གཞན་མི་འདུག་པས། དེས་ན་ངས་མ་ལེ་སོར་

གསུམ་ཁར་བཅུག་ནས་མི་ལུས་ལན་གཅིག་ཐོབ་པ་འདི་སོང་ལོག་ཏུ་མ་སོང་བ་

ཞིག་མ་བྱས་ན་ངའི་སིང་རུལ་བ་དང་འདྲ། ཚེ་འདིའི་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐོང་གཞན་

ངོར་གྲུབ་པ་ཞིག་དང༌། རེད་བཀུར་སོགས་དོན་གཉེར་གི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་

བསང་བའི་ཆོས་འཆད་ཉན། བསབ་པའི་སྲུང་སོམ་སོགས་ཆོས་བརྒྱད་དཀར་ནག་

ཁ་གསུམ་པོ་འདི་བཙན་ཆོད་དུ་བཞག་ནས་མི་རག་པ་སྒོམ་པ་སོགས་ཀྱི་ཁ་ཞེ་

མཐུན་ངེས་ཀྱི་ཆོས་ཤིག་ཉམས་སུ་མ་བླངས་ན་མདུན་མ་ཉེས་ཚབས་གཞན་ལས་

ཆེ༑ རེན་འདི་ལ་རང་གིས་རང་ལ་མི་ཁེལ་བའི་ཆོས་རྣམ་དག་ཅིག་ཉམས་སུ་བླངས་

ན་ནི་ནམ་གཞག་གཏན་གི་མདུན་མའི་རྐང་ཚུགས་ཏེ་ལེགས་ཚབས་གཞན་ལས་ཆེ་

བ་འདུག །དེས་ན་ངས་ཁེ་ཆུང་ལ་ཉེན་ཆེ་བའི་འཇིག་རེན་གི་བྱ་བ་སིང་པོ་མེད་པའི་
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སྦུན་པ་འཕར་བ་འདི་ལས་ལོག །མི་ལུས་འདི་དོན་ལྡན་འཆི་ཁར་འགོད་མི་དགོས་

པ་སིང་པོ་ལོན་པ་ཞིག་བྱེད། དེ་ཡང་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བྱེད་སམ་པའི་སྒོ་ནས་དལ་འབྱོར་

ལ་སིང་པོ་ལེན་འདོད་སྐོམ་པས་གདུངས་པ་ཆུ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལྟར་བསྒོམ་པར་བྱ་

ཞིང༌། རེ་བླ་མས་ཀྱང༌། དལ་བའི་རེན་འདི་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལས་ལྷག །འདི་འདྲ་རེད་

པ་ད་རེས་ཙམ་ཞིག་ཡིན། །རེད་དཀའ་འཇིག་ས་ནམ་མཁའི་གོག་དང་འདྲ། །ཚུལ་

འདི་བསམས་ནས་འཇིག་རེན་བྱ་བ་ཀུན། །སྦུན་པ་འཕར་བ་བཞིན་དུ་རོགས་གྱུར་

ནས། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སིང་པོ་ལེན་པ་དགོས། །ཞེས་ཀྱང་གསུངས་ཡོད་ཨང་

སམ་དུ་བསམ།

འོ་ན་དལ་འབྱོར་གི་རེན་ལ་སིང་པོ་ལེན་དགོས་ན། སིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལེན་

དགོས་སམ་ན། འདི་ལ་གཉིས་གསུངས་པའི་དང་པོ་ལམ་སྤིའི་རྣམ་བཞག་ལ་ངེས་པ་

སྐེད་ཚུལ་འདི་ལ་གོ་བ་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། འདི་ལ་

གཉིས། 

སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་དུ་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ཚུལ། 

སྐེས་བུ་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་འཁིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

སངས་རྒྱས་དང་པོར་ཐུགས་བསྐེད། བར་དུ་ཚོགས་བསགས། ཐ་མར་སངས་རྒྱས་

པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གི་དོན། ཆོས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སེམས་ཅན་

གི་དོན་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་གནས་སྐབས་མངོན་མཐོ་དང་

མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལས་བརམས་ཏེ་གསུངས་
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པ་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུ་ཆུང་ངུ་དངོས་སམ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཆོས་སྐོར་དུ་

འདུ་སེ། སྐེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཁད་པར་ནི་ལམ་སྒོན་ལས། གང་ཞིག་ཐབས་ནི་གང་དག་

གིས། །འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཙམ་དག་ལ། །རང་ཉིད་དོན་དུ་གཉེར་བྱེད་པ། །དེ་ནི་སྐེས་

བུ་ཐ་མར་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེ་འདི་ལ་ཆེས་ཆེར་མི་བྱེད་པར་ཕི་མར་

མཐོ ་རིས་ཀྱི ་བདེ ་བ་དོན་དུ་གཉེར་ཞིང་དེའི ་རྒྱུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཞིག་ལ་

འཇོག །ངེས་ལེགས་ལ་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ཙམ་གི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྒྲུབ་པ་ལས་བརམས་ཏེ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུ་

འབྲིང་དངོས་སམ་དེ་དང་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་སྐོར་དུ་འདུ་སེ། ལམ་སྒོན་དུ། སིད་པའི་

བདེ་ལས་རྒྱབ་ཕོགས་ཤིང༌། །སིག་པའི་ལས་ལས་བཟོག་བདག་ཉིད། །གང་ཞིག་

རང་ཞི་ཙམ་དོན་གཉེར། །སྐེས་བུ་དེ་ནི་འབྲིང་ཞེས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

སྐེས་བུ་འབྲིང་ཙམ་ནི་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལས་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས་ནས་འཁོར་བ་

སངས་པའི་ཐར་པ་ཙམ་རང་དོན་དུ་འཐོབ་བྱར་བྱས་ཏེ། དེའི་ཕིར་དུ་བསབ་པ་

གསུམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞིག་ལ་འཇོག །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་

འཕང་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་ཡང་གསང་སྔགས་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་

གཉིས་ཀ་ཡང་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་དུ་འདུས་ཏེ། སྐེས་བུ་ཆེན་པོ་དེ་ལམ་

སྒོན་ལས། རང་རྒྱུད་གཏོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས། །གང་ཞིག་གཞན་གི་སྡུག་

བསྔལ་ཀུན། །ཡང་དག་ཟད་པར་ཀུན་ནས་འདོད། །སྐེས་བུ་དེ་ནི་མཆོག་ཡིན་

ནོ༑ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སིང་རེ་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་སེམས་ཅན་

གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་སངས་རྒྱས་འཐོབ་བྱར་བྱས་ཏེ། 
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ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་རིམ་གཉིས་སོགས་ལ་སོབ་པ་ཞིག་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སྐེས་བུ་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་འཁིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་སྐེས་བུ་གསུམ་དུ་བཤད་ཀྱང་སྐབས་འདིར་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་

དུ་འཁིད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འོག་མ་གཉིས་ཀྱང་འཁེར་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་སིད་

པའི་ཕུན་ཚོགས་ཙམ་ལ་འཐོབ་བྱར་བྱེད་པའི་སྐེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཙམ་དང༌། འཁོར་བ་

ལས་ཐར་བ་ཙམ་རང་དོན་དུ་འཐོབ་བྱར་བྱེད་པའི་སྐེས་བུ་འབྲིང་ཙམ་གི་ལམ་དུ་

འཁིད་པ་མ་ཡིན་གི། དེ་གཉིས་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་འགའ་ཞིག་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་

ལམ་ལ་འཁིད་པའི་སྔོན་འགྲོར་བྱས་ནས་དངོས་གཞི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་དུ་

འཁིད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པའི་སྒོ་

ནི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་ལས་གཞན་མེད་པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

བསྐེད་དགོས་ལ། དེ་ལ་སྔོན་དུ་སེམས་བསྐེད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བསམས་ཏེ་སྤོ་ཤུགས་

འཕེལ་བ་དགོས། སེམས་བསྐེད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡང་། བསྡུ་ན་གནས་སྐབས་ཀྱི་དང་

མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་གཉིས་ལས། གནས་སྐབས་མངོན་མཐོའི་བདེ་འབྲས་ཀྱང་

སེམས་བསྐེད་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ། མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

གོ་འཕང་ཡང་སེམས་བསྐེད་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་

དགོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་མི་བཟོད་

པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས། དེ་ལ་རང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་ལ་མི་

འདོད་པའི་བློ་ཤུགས་དྲག་ཅིག་དགོས་པས། ཐོག་མར་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ཀྱི་རང་ལ་
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ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་ཚུལ་བསམས་ནས་དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་བློ་

དང༌། འབྲིང་གི་སྐབས་སུ་མཐོ་རིས་ན་ཡང་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་མེད་ཚུལ་བསམས་

ནས་འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་བསྐེད། དེ་ནས་རང་ཉམས་

ལ་དཔགས་ནས་མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་ལ་སྒོལ་

འདོད་ཀྱི་བྱམས་སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐེད་པར་བྱེད་དགོས་པས་ན། ཆུང་

འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་བློ་སྦོང་བ་ཆེན་པོའི་ལམ་དུ་འཁིད་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པ་ཡིན་པས་སོ། །

གཉིས་པ་སིང་པོ་ལེན་ཚུལ་དངོས་ལ་གསུམ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་

བའི་ལམ་ལ་བློ་སྦོང་ཚུལ་ནི། 

བློ་ནང་དུ་ཧིལ་ཏེ་བཀུག་ནས། གལ་ཏེ་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་རེད་དཀའ་ཞིང་

རེད་ན་དོན་ཆེ་བ་འདི་འདྲ་ཐོབ་འདུག་སེ་འདི་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས། ངེས་པར་འཆི། 

དེ་ཡང་ག་ཙམ་ན་འཆི་ངེས་པ་མི་འདུག་པས་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་སིང་པོ་ལེན་པ་ལ་འབད་

དགོས། དེ་ཡང་དེ་སྔ་ཕན་དྲག་ཞན་འབྲིང་གསུམ་འདི་ཙམ་ཞིག་ཁོམ་འུར་བ་བཞིན་

དུ་འཆི་བདག་གིས་བཅོམ། ང་དེ་སྔ་ཕན་མ་ཤི་བ་དེ་ཡང་ཁར་རེ་རེ་ཆེ་ན་སམ། སིང་

ཚ་སོང་སོང་བ། ས་གཅིག་ཏུ་སོད་མི་ཚུགས་པ་ཙམ་གི་བློ་ཞིག་བསྐེད་ལ། ནོར་

ལོངས་སྤོད་གཉེན་ཉེ་བ་སུ་གང་དང་ཡང་འགྲོགས་དབང་མེད་པར་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་

དུ་བསགས་པའི་སིག་པ་དེ་ཁེར་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་འདི་འདྲ་ནི་ཡ་ཆ་སམ་པ་བྱ། ཚེ་

འདི་སྣང་གི་བཟའ་དགའ་འཐུང་སྐིད། མི་ནོར་ཟས་གསུམ་སོགས་གང་སོང་སོང་

སོང༌། ད་ངས་ཚེ་ལྷག་གང་ཡོད་འདི་ལ་ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་བྱེད། དེ་ཡང་དེ་རིང་
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ཉིད་ནས་བྱེད་དགོས་སམ་པ་བྱའོ།།

འོ་ན་འཆི་བའི་ཚེ་ཆོས་མ་གཏོགས་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཕན་ན། ཤི་བའི་ཚེ་

ཆོས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཕན། ཆོས་མིན་གིས་ཇི་ལྟར་གནོད་སམ་ན། ངེད་རང་ཤི་ནས་

ཀྱང་མེད་པར་མི་འགྲོ་བར་སྐེ་བ་ཞིག་ནི་བླང་དགོས་ཏེ། སྐེ་བ་ཡང་བདེ་འགྲོ་དང་

ངན་འགྲོ་གང་རུང་ལས་མ་འདས། དེ་ཡང་ལས་ཀྱི་དབང་མ་གཏོགས་རང་དབང་ནི་

མེད། ལས་དཀར་ནག་གིས་ཇི་ལྟར་འཕངས་པ་བཞིན་སྐེ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་འཆི་

བའི་ཚེ་དགེ་སེམས་མངོན་དུ་གྱུར་ན་ཕི་མ་བདེ་འགྲོར་སྐེ། དེའི་ཚེ་མི་དགེ་བའི་

སེམས་མངོན་དུ་གྱུར་ན་ཕི་མ་ངན་འགྲོ་གསུམ་གང་རུང་དུ་སྐེས་ནས་སྡུག་བསྔལ་

དྲག་པོ་མོང་དགོས། ངན་འགྲོ་ན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ན། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱིས། རབ་ཏུ་ཚ་ཞིང་གྲང་བ་ཡི། །དམལ་བ་ཉི་མ་གཅིག་བཞིན་དྲན། །བཀྲེས་

སྐོམ་དག་གིས་རིད་པ་ཡི། །ཡི་དྭགས་དག་ཀྱང་དྲན་པར་བྱ། །རོངས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་རབ་མང་བའི། །བྱོལ་སོང་བལྟ་ཞིང་དྲན་པར་བྱ། །དེ་རྒྱུ་རྣམ་སང་བདེ་རྒྱུ་

སྤད། །འཐོབ་དཀའ་འཛམ་གིང་མི་ཡི་ལུས། །དེ་ཐོབ་དུས་སུ་ངན་སོང་རྒྱུ། །རབ་ཏུ་

བསྒིམས་ཏེ་གཅད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམལ་བ་རྣམས་ལ་ཚ་གྲང་གི་

སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པར་མི་ནུས་པ་ཡོད། ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་བཀྲེས་སྐོམ་གི་སྡུག་

བསྔལ་བསན་མི་ནུས་པ། དུད་འགྲོ་རྣམས་ལ་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་གེན་ལྐུགས་

སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པར་མི་ནུས་པ་ཡོད། ད་ལྟ་མེ་མ་མུར་དུ་ལག་པ་

བཅུག་ནས་ཡུད་ཙམ་སོད་པ་དང༌། དགུན་གྲང་སྒང་ལ་གོས་མེད་པར་ཞག་གཅིག་

ཙམ་སོད་པ་དང༌། ཞག་ཁ་ཡར་ཟས་གང་ཡང་མེད་པར་སོད་པ་དང༌། ལུས་ལ་སྦྲང་
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བུ་སོགས་ཀྱིས་སོ་བཏབ་པ་ཙམ་ཡང་བཟོད་པར་དཀའ་ན་ཚ་གྲང་གི་དམལ་བ་ཡི་

དྭགས་དུད་འགྲོ་གཅིག་གིས་གཅིག་གསོན་པོར་མིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སོགས་

བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བཟོད་སམ་དུ་ད་ལྟའི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་

ཤིང་སྐྲག་པའི་ཡིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་མ་ཐོན་བར་དུ་བསྒོམ་ཞིང༌། དེས་ན་བདག་གིས་

དལ་བའི་རེན་བཟང་པོ་ཐོབ་པའི་དུས་འདིར་ངན་སོང་གི་རྒྱུ་སོང་བ་དང་བདེ་འགྲོའི་

རྒྱུ་ལ་འབད་པའི་སྒོ་ནས་ངན་སོང་དུ་མི་སྐེ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱའོ་སམ་དུ་

བསྒོམ། 

འོ་ན་ངན་སོང་དུ་མི་སྐེ་བའི་ཐབས་ལ་ཇི་ལྟར་འབད་སམ་ན། གོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་འཇིགས་པ་དང༌། འཇིགས་པ་དེ་ལས་

སྐོབ་པའི་ནུས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཡོད་པར་ཤེས་ནས་དཀོན་མཆོག་རིན་

པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བར་བྱ་ལ། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གིས་ངན་སོང་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐོབ་ནུས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་

དཀོན་མཆོག་དེ་རང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ། གཞན་འཇིགས་པ་ཐམས་

ཅད་ལས་སྐོབ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས། ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཉེ་རིང་མེད་པར་

འཇུག །ཕན་བཏགས་མ་བཏགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་པས་སྐབས་སུ་འོས་

ཤིང༌། དེས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཡང་མཚོན་ནུས་ལ། དེས་ན་ཕི་རོལ་པའི་སོན་པ་

དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་གང་ཡང་མེད་པས་སྐབས་སུ་མི་

འོས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟར་ཡོད་པས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བར་

འོས་སོ། །སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ན། རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་སངས་རྒྱས་ལ་
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སྐབས་སུ་མཆིའོ། །བདག་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བའི་

སོན་པ་མཛད་དུ་གསོལ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཆོས་ལ་

སྐབས་སུ་མཆིའོ། །བདག་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྒོལ་བའི་

སྐབས་དངོས་མཛད་དུ་གསོལ། ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །བདག་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བའི་གྲོགས་

མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་སིང་ཐག་པ་ནས་བློ་ལིངས་ཏེ་བཀལ་བའི་སྐབས་འགྲོ་བྱ། 

དེ་ལྟར་སྐབས་སུ་སོང་ནས་བསབ་བྱ་ལ་མ་བསབས་ན་སྐབས་འགྲོ་ལས་

ཉམས་པར་འགྱུར་བས་བསབ་བྱ་ལ་སོབ་དགོས། དེ་ཡང་བདག་སངས་རྒྱས་ལ་

སྐབས་སུ་སོང་ནས་འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་དྲག་པོ་ཁབ་འཇུག་སོགས་ལ་སྐབས་སུ་མི་

འཛིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བྱས་

ཏེ་གུས་པར་བྱ། བདག་ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་སོང་ནས་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་མི་བྱ། 

ཡི་གེ་ན་གཅིག་ཡན་ཆད་ལ་མ་གུས་པ་སངས་ཏེ་གུས་པར་བྱ། བདག་དགེ་འདུན་

དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་སུ་སོང་ནས་མུ་སེགས་སམ་སིག་གྲོགས་དང་འགྲོགས་

འདྲིས་མི་བྱ། ཐ་ན་སེར་མོ་གོན་ཙམ་ལ་ཡང་མ་གུས་པ་སངས་ཏེ་གུས་པར་

བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཕན་བདེ་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་

དུ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་བཟའ་བཏུང་གི་ཕུད་སོགས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་

དང༌། འཕྲལ་དང་ཕུགས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་

བཏབ་ནས་བྱེད་ཀྱི། ཕལ་པའི་མོ་བོན་སོགས་ལ་མི་བརེན། རང་གི་ནུས་པ་གང་

ཡོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གཞན་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་དགོད། སོག་
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གི་ཕིར་ཡང་དཀོན་མཆོག་མི་གཏང་ཞིང༌། དེ་གཏོང་བའི་ཚིག་ཙམ་ཡང་མ་ཤོར་བ་

བྱེད་དགོས་ཨང་སམ་པ་བྱས་ནས་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་

བསམས་ལ། ཡོན་ཏན་ཤེས་པ། ཁད་པར་ཤེས་པ། ཁས་བླངས་པ། གཞན་དུ་མི་

སྨྲ་བའི་སྒོ་ནས་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་

སྐབས་འགྲོ་བྱའོ།།

འོ་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས་ངན་སོང་གི་སྡུག་

བསྔལ་ལས་སྐོབ་ནུས་མོད། མཐོ་རིས་ཀྱི་རེན་འཐོབ་པ་ལ་རྒྱུ་ཇི་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་སམ་ན། 

དེ་ཡང་དཀར་ནག་གི་ལས་འབྲས་བསམས་ཏེ། དགེ་སིག་གི་ལས་སོ་སོར་ངེས་པ་

དང༌། འཕེལ་ཆེ་བ། ལས་མ་བྱས་པ་དང་མི་འཕྲད་པ། ལས་བྱས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་

སོགས་ཀྱི་ཚུལ་བསམས་ཏེ་དགེ་སིག་གི་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱེད་དགོས་ལ། 

དེ་ཡང་དངོས་སོབས་ཀྱི་རིགས་པས་ངེས་མི་ནུས་པས། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་

ལས། ཟ་བ་སྐར་མར་བཅས་པ་གནས་ལྷུང་ཞིང༌། །རི་དང་གྲོང་དུ་བཅས་པའི་ས་

ཞིག་ལ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་རྣམ་པ་གཞན་གྱུར་ཀྱང༌། །ཁོད་ནི་མི་བདེན་པ་ཡི་

ཚིག་མི་གསུང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་

ཡིད་ཆེས་རེད་པར་བྱས་ནས། མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང༌། །དེ་ལས་ཇི་

ལྟར་ངེས་ཐར་ཞེས། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བདག་གིས་ནི། །འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་

བསམ་པའི་རིགས། །ཞེས་དང༌། དགེ་བའི་ཕོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ར་བ་

མོས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །དེའི་ཡང་ར་བ་རག་ཏུ་ནི། །རྣམ་སིན་འབྲས་བུ་

སྒོམ་པ་འོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤིར་མི་དགེ་བ་མཐའ་དག་སང༌། ཁད་པར་སྒོ་
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གསུམ་གི་མི་དགེ་བ་བཅུ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་ངུར་སྤོད་པའི་རྣམ་སིན་ངན་སོང་དུ་སྐེ་བ། 

རྒྱུ་མཐུན་དང་བདག་འབྲས་སོགས་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་འབྱིན་ཚུལ་བསམས་ལ། 

བདེན་པ་པོའི་ལེའུ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཁོད་ནི་སོག་གཅོད་མ་མཛད་ཅིག །སྐེ་བོ་ཀུན་

ལ་སོག་ནི་རབ་ཏུ་ཕངས། །དེ་བས་ཡུན་རིང་ཚེ་བསིང་སུ་འདོད་པ། །ཡིད་ཀྱི་དགུ་

ལའང་སོག་གཅོད་མི་བསམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སོག་གཅོད་པ་སོགས་

ཀྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་ལ་ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་མི་རྒྱུ་བར་སོམ་སེམས་མང་དུ་

བསེན། སོག་གཅོད་སོང་བ་སོགས་དགེ་བ་མཐའ་དག་འབད་ནས་སྒྲུབ་དགོས་

ཨང༌། རེ་བླ་མས་ཀྱང༌། ཤི་ནས་ངན་འགྲོར་མི་སྐེའི་གདེང་མེད་ཅིང༌། །དེ་ཡི་

འཇིགས་སྐོབ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དུ་ངེས། །དེ་ཕིར་སྐབས་འགྲོ་ཤིན་ཏུ་བསེན་

པ་དང༌། །དེ་ཡི་བསབ་བྱ་ཉམས་པ་མེད་པར་བྱ། །དེ་ཡང་དཀར་ནག་ལས་འབྲས་

ལེགས་བསམས་ཏེ། །བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་རག་ལས་སོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པས་རེན་བཟང་པོ་རེད་

མོད་ཀྱང་ལམ་མཆོག་རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་པ་ལ་རིགས་མཐོ་ཞིང་གཟུགས་བཟང་བ་

སོགས་ཀྱི་རྣམ་སིན་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་པས་དེའི་རྒྱུ་

སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་སང་བ། མར་མེ་དང་གོས་གསར་པ་སོགས་སྦིན་པ། ང་

རྒྱལ་བཅོམ་ནས་གཞན་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་སོགས་ལ་དྲན་ཤེས་བསེན་ནས་ལག་ཏུ་

ལེན་དགོས། འོན་ཀྱང་ཉོན་མོངས་མང་བ་སོགས་ཀྱིས་གལ་ཏེ་སིག་ལྟུང་གིས་

གོས་ན། དེ་ཇི་མི་སམ་པར་མི་འཇོག་པར། ལྟུང་བ་རྣམས་སྐབས་དང་བསྟུན་པའི་

ཕིར་བཅོས་དང༌། སིག་པ་རྣམས་སོབས་བཞི་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་བཤགས་པར་བྱས་
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ལ་སྒོ་གསུམ་སིག་ལྟུང་གིས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། རེ་བླ་མས་

ཀྱང༌། ལམ་མཆོག་སྒྲུབ་ལ་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་རེན། །མ་རེད་བར་དུ་ས་ཆོད་མི་

འོང་བས། །དེ་ཡི་མ་ཚང་མེད་པའི་རྒྱུ་ལ་བསབ། །སྒོ་གསུམ་སིག་ལྟུང་དྲི་མས་

སྦགས་པ་འདི། །ལྷག་པར་ལས་སྒིབ་སྦོང་བ་གནད་ཆེ་བས། །རྒྱུན་དུ་སོབས་བཞི་

ཚང་བ་བསེན་པ་གཅེས། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་ཚེ་འདི་

ལ་བློ་ལོག་སེ་ཚེ་ཕི་མའི་ཕུན་ཚོགས་དོན་གཉེར་གི་བློ་བཅོས་མིན་ནམ་སྐེ་བ་ན་

སྐེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་ལ་བློ་སྦངས་པའི་ལག་རེས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སྐེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་བློ་སྦང་བ་ནི། 

དེ་ལྟར་མི་དགེ་བཅུ་སངས་ཤིང་དགེ་བ་བཅུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་མཐོ་

རིས་ཀྱི་རེན་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་འཐོབ་མོད་ཀྱང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མ་

འདས་པས། དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སངས་པའི་ཐར་པ་ཞིག་འཐོབ་དགོས་

སོ༑ །འོ་ན་འཁོར་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། ངན་

སོང་གསུམ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྐབས་འདིར་ཅུང་ཟད་ཁད་པར་

བཏོན་ནས་བསམ་དགོས་པ་ནི། ངན་སོང་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམས་ནས་དེའི་

རེས་ལ། འདི་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་དར་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་འདི་བདག་གིས་བཟོད་

ཐབས་མི་འདུག་པས་འདིས་མཚོན་པའི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སངས་པའི་ཐར་པ་

ཅི་ནས་ཀྱང་འཐོབ་པར་བྱ་སམ་དུ་བསམ། ངན་སོང་ལས་གཞན་པའི་འཁོར་བ་མཐོ་

དམན་མཐའ་དག་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་ཏེ། མི་རྣམས་ལ་ནི་

སྐེ་བ་ན་མའི་མངལ་མུན་ནག་དྲི་ང་བ་ལན་ལིན་མང་བ་སོགས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་
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ཞིང༌། སྐེ་བ་ན་ཞག་བདུན་ཕྲག་སོ་བརྒྱད་པ་ལ་སྔོན་ལས་ཀྱི་རླུང་གིས་བདས་ཏེ་

འཇུར་མིག་ལ་འདྲེན་པའམ། ཏིལ་བཙིར་བ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། བཙས་

ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་གདན་ལ་བཞག་ཀྱང་ཚེར་མའི་ཁོད་དུ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུའི་

སྡུག་བསྔལ་བཟོད་ཐབས་མེད་པ་ཉམས་སུ་མོང་བས་ན་སྐེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལྟ་བུ་

ཡོད། བཙས་ནས་ལུས་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པར་གྱུར་པ་ནི། རིམ་པས་རྐེད་པ་ནི་

གཞུ་ལྟར་གུག །མགོ་བོ་ནི་སྤ་བའི་མེ་ཏོག་ལྟར་དཀར། དཔྲལ་པ་ནི་དྲས་སན་ལྟར་

གཉེར་མས་ཁེབས། སོད་པའི་ཚེ་སྒེ་ཐག་པ་ཆད་པ་ལྟ་བུ། ལྡང་བའི་ཚེ་ཤིང་ར་

གནམ་དུ་འདོན་པ་འདྲ་བ། སྨྲ་ན་ལེ་ལྡིབ། འགྲོ་ན་ལུས་འབུབ། མིག་རྣ་སོགས་ཀྱིས་

ཡུལ་གསལ་བར་མི་མཐོང༌། ལུས་ཀྱི་མདངས་ཉམས་པ་ནི་རོ་ལྟ་བུ། དྲན་པ་ཉམས་

པས་བརེད་ངས་ཆེ། བཟའ་བཏུང་སོགས་འཇུ་དཀའ་ཞིང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་

ལོངས་སྤོད་མི་ནུས། ཚེ་ཕལ་ཆེར་ཟད་པས་འཆི་བ་ལ་མྱུར་དུ་ཕོགས་པའི་རྒ་བའི་

སྡུག་བསྔལ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཆ་མ་སོམས་པར་འཁྲུགས་ཏེ་ན་བའི་ཚེ་ཕིའི་

པགས་པ་བསྐམས། ནང་གི་ཤ་ཞུ། བཟའ་བཏུང་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་ནད་ལ་ཕོག་

དོགས་སང་དགོས། ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་བཟའ་བཏུང་སན་ལ་སོགས་པ་མི་འདོད་

བཞིན་བསེན་དགོས། གཏར་སེག་སོགས་ཀྱི་དཔྱད་རྩུབ་པོ་རྣམས་བསེན་དགོས། 

ནད་མི་འཚོ་བར་དོགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མོང་དགོས་པ་ན་བའི་

སྡུག་བསྔལ། འཆི་ངེས་པའི་ནད་དྲག་པོས་ཐེབས་ན་འཆི་བར་ཤེས། སྔར་བྱས་ཀྱི་

ལས་ངན་རྣམས་ལ་ནི་འགོད། མི་ཚེ་སོང་ཟད་དུ་སོང་བ་ནི་དྲན། ལུས་ལོངས་སྤོད་

གཉེན་བཤེས་འཁོར་གཡོག་རྣམས་དང་འབྲལ་བ་ནི་ཤེས། ཁ་ནི་བསྐམས། མཆུ་ནི་
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བརེས། སྣ་ནི་ཞོམ། མིག་ནི་ཀོང་མོར་སོང༌། དབུགས་ནི་རེག །ངན་སོང་གི་སྡུག་

བསྔལ་དྲག་པོས་ནི་འཇིགས། མི་འདོད་བཞིན་དུ་འཆི་དགོས་པའི་སྡུག་བསྔལ། 

རེས་འགའ་ཆོམ་རྐུན་སོགས་དགྲ་མི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་ནས་ཟས་ནོར་ཐམས་ཅད་

བཅོམ། ལུས་ལ་མཚོན་དང་དབྱུག་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྣུན། རེས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱི་

ཆད་ལས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མནར་བ་དང༌། ཡང་ན་གཏམ་ངན་ཐོས་པ་

སོགས་ཀྱི་མི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པའི་སྡུག་བསྔལ། ཟས་ནོར་སོགས་བདེ་སྡུག་གཏམ་

ངན་ཁད་དུ་བསད་ནས་བསྒྲུབས་པ་རྣམས་དང༌། སིང་ཉེ་བ་སོགས་ཡིད་དུ་འོང་བ་

དང་མི་འདོད་བཞིན་དུ་འབྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ། འདོད་པ་བཙལ་ཡང་མ་རེད་པའི་

སྡུག་བསྔལ་ནི། ཁིམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཞིང་ལས་ལ་འབད་ཀྱང་ཐན་པ་སད་སེར་སོགས་

ཀྱིས་ལོ་ཐོག་འདོད་པ་བཞིན་མ་གྲུབ་པ། གྲུ་གཅོད་པའི་ཚེ་རླུང་ལ་སོགས་པས་མ་

རུངས་པར་གྱུར་པ། ཚོང་པ་ཡིན་ན་ཚོང་ཟོག་བརླག་པ་ཁེ་སོགས་མ་བྱུང་བ་སོགས་

དང༌། རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་ནི་ཁས་བླངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་མགོ་མ་ཐོན་པ་སོགས་

གང་རེ་བ་དེ་མ་ཐོབ་པའི་སྡུག་བསྔལ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་འདི་བླངས་ཙམ་གིས་ཚེ་

འདིར་ན་རྒ་འཆི་བ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་གི་རེན་བྱེད། ཚེ་ཕི་མའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་

འདྲེན་པར་བྱེད། སྡུག་བསྔལ་དང་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ཀྱི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་

དང༌། ངོ་བོ་ཁབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་

བའི་རང་བཞིན་མ་གཏོགས་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་འདུག་གོ །ལྷ་མིན་

ནི་ལུས་བཅད་དྲལ་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པ་ལས་མ་འདས། འདོད་ལྷ་

རྣམས་ལ་ནི་འཆི་ལྟས་ལྔས་ཟིན་པ་ན་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཆེས་ཆེ་བའི་
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སྡུག་བསྔལ་དང༌། ས་བཀོང་བ་དང༌། གནས་ནས་སྐྲོད་པ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་ཡོད། ཁམས་གོང་མའི་ལྷ་སོ་སྐེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་མངོན་

གྱུར་མེད་ཀྱང༌། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་ལ་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། 

བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་ནི་ཁབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་

བསྔལ་ཕོལ་མིག་ཀུན་ནས་ཚ་བ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མ་འདས་འདུག་པས། 

འཁོར་བ་སྤི་བྱེ་བྲག་གི་སྡུག་བསྔལ་འདི་རྣམས་སངས་པའི་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ཅི་

ནས་ཀྱང་འཐོབ་པར་བྱེད་དགོས་སོ། །

དེ་ཡང་རྒྱུ་མེད་རྐེན་མེད་དུ་མི་འཐོབ་པས་ཐར་པ་འཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་

བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསབ་པར་བྱ་དགོས། དེ་ཡང་བསབ་པ་གཞན་

གཉིས་ཀྱི་གཞི་རེན་མེད་མི་རུང་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་བསབ་པ་ལ་བསབ་དགོས། 

དེ་ཡང་མི་ཤེས་པ་སོགས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྣམས་ལ་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་ལེགས་

པར་བརགས་ནས་དང་པོར་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་ཞིག་བྱེད། གལ་ཏེ་བྱུང་ཡང་ལྟུང་

བ་དང་རྒྱུན་རིང་དུ་མི་འགྲོགས་པར་བཤགས་སོམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱེད་དགོས། 

དེས་ན་ཉོན་མོངས་པ་གང་ཆེ་བ་དེའི་གཉེན་པོ་འབད་ནས་བསྒོམས་ཏེ་ལྟུང་བས་མ་

གོས་པར་བྱེད་ཅིང་། ལས་དང་བྱ་བ་ཅི་བྱེད་ཀྱང་སོན་པའི་བཀའ་དང་མི་འགལ་

བར་རང་གིས་རང་ལ་མི་ཁེལ་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཨང༌། རེ་བླ་མས་ཀྱང༌། སྡུག་

བདེན་ཉེས་དམིགས་བསམ་ལ་མ་འབད་ན། །ཐར་པ་དོན་གཉེར་ཇི་བཞིན་མི་སྐེ་

ཞིང༌། །ཀུན་འབྱུང་འཁོར་བའི་འཇུག་རིམ་མ་བསམས་ན། །འཁོར་བའི་ར་བ་

གཅོད་ཚུལ་མི་ཤེས་པས། །སིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སྐོ་ཤས་བསེན་པ་དང༌། །འཁོར་
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བར་གང་གིས་བཅིངས་པ་ཤེས་པ་གཅེས། །ཞེས་གསུང་གདའོ། །དེས་ན་འཁོར་

བ་མཐའ་དག་ལ་མེ་འབར་བའི་ཁིམ་དུ་ཚུད་པའི་མི་ཞིག་ཁིམ་དེ་ལས་ཐར་འདོད་

ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་འཁོར་བ་ལས་བློ་ལོག་པའི་བློ་སྐེས་པ་ན་སྐེས་བུ་འབྲིང་གི་ལམ་ལ་

བློ་སྦངས་པའི་ལག་རེས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་བློ་སྦང་བ་ནི། 

དེ་ལྟར་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ཙམ་

འཐོབ་ཀྱང༌། དེ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་སེ། ཐར་པ་ཙམ་ཐོབ་ཕིན་ཆད་འཁོར་བར་འཁམ་

མི་དགོས་ཀྱང་སྐོན་ཕོགས་རེ་སངས་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཕོགས་རེ་རོགས་པ་ཡིན་

པས་རང་དོན་མཐར་ཕིན་མ་ཐོབ། དེའི་གནད་ཀྱིས་གཞན་དོན་ཡང་ཉི་ཚེ་བ་ལས་མི་

འགྲུབ། དེས་ན་དོན་གཉིས་མཐར་ཕིན་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཞིག་འཐོབ་པར་

བྱ་དགོས་པར་འདུག་གོ །སངས་རྒྱས་དེ་ཡང་རང་ཉིད་རྐང་པའི་ཕིར་མིན་གི། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕིར་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཞིག་དགོས་ཏེ། རང་སྡུག་བསྔལ་

གི་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བས་

ཉམ་ཐག་པ་ཤ་སག་ཡིན་ཞིང༌། སེམས་ཅན་རྣམས་རང་གི་ཕ་མར་མ་གྱུར་པ་གཅིག་

ཀྱང་མེད། དེ་ཡང་ལན་གྲངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱས་ཤིང་དྲིན་གིས་བསྐངས་པའི་

དྲིན་ཅན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་དྲིན་ཅན་དེ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ་ཏེ། མི་

གནས་པའི་མང་འདས་བླ་ན་མེད་པའི་གོ་འཕང་ལ་དགོད་པའི་ཕིར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པར་བྱའོ། །
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དེ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གི་སྒོ་ནས་བསྐེད་དགོས་ཏེ། 

རྒྱུ་འབྲས་བདུན་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་ཤེས་པ་ལས་དེ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་དྲིན་དྲན་པ་འབྱུང༌། དེ་ལས་དྲིན་གཟོ། དེ་ལས་ཡིད་འོང་གི་བློ། དེ་ལས་ལྷག་

བསམ་འདྲེན་ནུས་པའི་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ། དེ་ལས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག །དེ་

ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས། དེ་ལས་རྣམ་མཁེན་འབྱུང་བའི་ཕྲུགས་བདུན་ཡོད་ལ། དེ་

དག་གི་སྔོན་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་པའི་བཏང་སོམས་

སྒོམ་དགོས་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཉེ་རིང་བར་མར་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བ་ཡོད་ན་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མར་ཤེས་ཀྱི་བློ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མི་སྐེ། བྱམས་སིང་རེ་ཅུང་

ཟད་སྐེ་བ་ཡང་ཕོགས་རིས་ཅན་དུ་སྐེ་བས། དེས་ན་ཐོག་མར་བཏང་སོམས་སྒོམ་

དགོས། དེའི་ཚུལ་ཡང་ཚེ་འདིར་ཕན་གནོད་གང་ཡང་མ་བྱས་པའི་བར་མའི་སེམས་

ཅན་དུ་མ་ལ་དམིགས་ནས། འདི་དག་གི་ངོས་ནས་བདེ་བ་འདོད་སྡུག་བསྔལ་མི་

འདོད་པར་ཡང་མཚུངས་ཤིང༌། རང་གི་ངོས་ནས་འདི་རྣམས་རང་གི་ཕ་མ་བྱས་པའི་

གཉེན་ཤ་སག་ཡིན་པས་འགའ་རེ་ཉེ་བར་བཟུང་། ཕན་འདོགས། འགའ་རེ་རིང་བར་

བཟུང་ནས་གནོད་པ་སྐེལ་བའི་ཆ་གཉིས་མི་བྱ་བར་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་

མཉམ་པར་བྱའོ་སམ་དུ་བསྒོམ། དེ་ནས་ཚེ་འདིའི་གཉེན་ཉེ་བ་རྣམས་དང༌། དེ་ནས་

ཚེ་འདིར་གནོད་པ་བྱས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་མཉམ་པར་བྱ། དེ་ནས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་པའི་བཏང་སོམས་བསྐེད་པར་བྱའོ། །

དེ་སྐེས་པ་དང་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་པས་ན་བདག་གི་སྐེ་བ་

ལའང་ཐོག་མའི་མཐའ་མེད། དེའི་གནད་ཀྱིས་གནས་འདི་ལྟ་བུར་མ་སྐེས་ཞེས་བྱ་
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བའམ། སེམས་ཅན་འདི་འདྲ་ཞིག་གིས་བདག་གི་མ་མ་བྱས་ཞེས་བྱ་བ་གཅིག་ཀྱང་

མེད། བྱས་པ་ལ་གྲངས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཆོད། དེས་ན་སྐེ་ཤི་འཕོས་པས་ངོ་མ་ཤེས་པ་

མ་གཏོགས་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ན་རང་གི་ཕ་མར་མ་གྱུར་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཕ་

མར་གྱུར་རེས་ཀྱིས་ཚེ་འདིའི་མ་དང་འདྲ་བར་དྲིན་གིས་བསྐངས་པའི་དྲིན་ཅན་ཤ་

སག་ཡིན། ཚེ་འདིའི་མས་དྲིན་གིས་ཇི་ལྟར་བསྐངས་ན། བདག་གི་ད་ལྟའི་མ་འདིས་

མངལ་དུ་ཡོད་པའི་ཚེ་བདག་ལ་གནོད་ཀྱིས་དོགས་གཡོར་བཟོ་བ་སོགས་ཀྱིས་

བསྐངས། བཙས་ནས་ནི་འཇམ་པའི་གོས་སན་ལ་བཞག །སོར་མོ་བཅུའི་ཁ་ལ་

བླངས། བྱམས་པའི་མིག་གིས་བལྟས། དགའ་བའི་འཛུམ་གིས་བསུས། བརེ་བས་ནུ་

ཞོ་བསྣུན། ཤའི་དྲོད་ལ་བཅར། ཟས་ལེས་བསོད། སྣབས་ཁས་ཕིས། མི་གཙང་བ་

ལག་པས་ཕིས། མ་རང་ཉིད་སོག་ལ་ཐུག་པ་བས་ཀྱང་བདག་ཅུང་ཟད་ན་བ་སྡུག་

པར་བྱས། དཀའ་ལས་སྐིད་སྡུག་ཐམས་ཅད་ཁད་དུ་བསད་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ནོར་

དངོས་པོ་རང་གིས་བེད་སྤོད་མ་ནུས་པ་རྣམས་བདག་ལ་བྱིན། མདོར་ན་མ་རང་གི་

འཁོས་དང་བསྟུན་པའི་གནོད་འཚེ་ལས་བསྐབས། ཕན་བཏགས་པའི་དྲིན་ཅན་ཡིན་

སམ་པའི་བློ་བརེ་ཡམ་ཡམ་པ་བྱ། དེ་ནས་ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་ཉེ་བ་

རྣམས་དང༌། དེ་ནས་བར་མ་རྣམས་དང༌། དེ་ནས་ཚེ་འདིར་གནོད་པ་བསྐལ་བའི་

སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས། འདི་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་མ་བྱས་པ་གྲངས་ཀྱིས་མི་

ཆོད། དེ་ཡང་མིའི་རེན་ལ་མ་བྱས་པ་གྲངས་ཀྱིས་མི་ཆོད། མ་ནམ་བྱས་རེས་ཀྱིས་

ཚེ་འདིའི་མ་བཞིན་དུ་གནོད་པ་ལས་བསྐབས། ཕན་ཚད་མེད་པ་བཏགས་པའི་དྲིན་

ཅན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ལན་གྲངས་ཚད་མེད་པར་དྲིན་གིས་བསྐངས་པའི་མ་རྣམས་
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ཉོན་མོངས་པའི་གདོན་གིས་སེམས་དཀྲུགས་པས་ཤེས་པ་ལ་རང་དབང་མེད་པར་

སྨོ༑ གཏི་མུག་གིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་ལྡོངས་པས་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་

ལྟ་བའི་མིག་དང་ནི་བྲལ། ཐར་པའི་གྲོང་དུ་འཁིད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་

ལོང་འཁིད་པ་ནི་མེད། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ཞིང་ཉེས་སྤོད་ཀྱིས་དབྱེན་བཅོས་ནས་གོམ་

འགྲོས་འཁོར་བས་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་གཡང་ས་ཉམ་ང་བར་འགྲིམས་པས་

སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ཉམ་ཐག་པ་འདི་རྣམས་བུ་བདག་ལ་མི་རེ་ན་སུ་ལ་རེ། མ་དེ་སྡུག་

བསྔལ་ལས་སྒོལ་བ་ཡང་བདག་ལ་མི་འབབ་ན་སུ་ལ་འབབ། དྲིན་ཅན་གི་མ་རྣམས་

ཡལ་བར་དོར་ནས་རང་གཅིག་པུ་འཁོར་བ་ལས་ཅི་ཐར་བྱེད་ན་དེ་ལས་ཁེལ་དང་ངོ་

ཚ་ཆུང་བ་མི་འོང༌། དེས་ན་མ་རྣམས་ཀྱིས་འཁོར་བའི་བདེ་འབྲས་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་

བྱིན་སོགས་ཇི་སེད་ཅིག་ཐོབ་ཀྱང་རག་མ་ཐུབ། ད་བདག་གིས་རང་ཡལ་བར་དོར་

ནས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་

ལས་བསྒལ་ཏེ་ཐར་པ་བླ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་ལ་ཅི་ནས་ཀྱང་དགོད་པར་བྱའོ། །དེས་

ན་བདེ་བས་ཕོངས་པའི་མ་རྒན་འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ཕྲད་ན་ཅི་མ་རུང༌། 

བདེ་བ་དང་ཕྲད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅི་ནས་ཀྱང་བདེ་བ་དང་ཕྲད་པར་བྱའོ། །སྡུག་བསྔལ་

གིས་མནར་བའི་མ་རྒན་སེམས་ཅན་འདི་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་ཅི་མ་

རུང༌། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་བྱའོ། །དེ་

ཡང་བདག་གིས་བྱའོ། །འོ་ན་དེའི་ནུས་པ་ཁོད་ལ་ཡོད་དམ་སམ་ན། ད་ལྟ་ནི་བདག་

ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྟ་ཞོག །སེམས་ཅན་གཅིག་ཙམ་ཡང་འཁོར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ལས་བསྒལ་ནས་བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་ལ་འགོད་པའི་ནུས་པ་མི་འདུག །དེ་
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ལྟར་དམ་བཅའ་ཞིག་ནི་བྱས། ད་དམ་བཅའ་དེ་ཡལ་བར་དོར་ན་ངན་སོང་དུ་ལྷུང་

བར་འགྱུར་བས། དེས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བ་དང་བདེ་

བ་བླ་ན་མེད་པ་ལ་འགོད་ནུས་པ་སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་གཞན་ན་མི་འདུག་པས་

བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་བསྐབས་ནས་བླ་

ན་མེད་པའི་བདེ་བ་ལ་དགོད་པའི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

གོ་འཕང་ཅི་ནས་ཀྱང་འཐོབ་པར་བྱའོ་སམ་དུ་བསམ། 

དེ་ལྟར་སོན་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པས་བསམ་པ་སེམས་བསྐེད་དེ། ཚེ་འདིར་མི་

ཉམས་པའི་རྒྱུར་སེམས་བསྐེད་ལ་སྤོ་ཤུགས་འཕེལ་བའི་ཕིར་དུ་ཕན་ཡོན་དྲན་པ་

ལ་བསབ་པ། 

སེམས་བསྐེད་དངོས་འཕེལ་བའི་ཕིར་དུ་ལན་དྲུག་ཏུ་བསྐེད་པ་ལ་བསབ་པ། 

གང་གི་དོན་དུ་སེམས་བསྐེད་པའི་སེམས་ཅན་བློས་མི་སོང་བ་ལ་བསབ་པ། ཚོགས་

བསག་པ་ལ་བསབ་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་ཙམ་

གིས་ལྷ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོད་པའི་གནས་སུ་འགྱུར། ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་རྣམས་

ཀྱང་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཟིལ་གིས་གནོན། རིམས་ལ་སོགས་པའི་ནད་དང་གདོན་

གིས་མི་ཚུགས་ཤིང༌། ཞི་སོགས་ཀྱི་ལས་རྣམས་ཀྱང་ཚེགས་མེད་དུ་འགྲུབ། ངན་

སོང་ལ་སོགས་པར་མི་སྐེ། སྐེས་ཀྱང་མྱུར་དུ་ཐར། སིག་པ་སོབས་ཅན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་

ཡང་མྱུར་དུ་འཇོམས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐེད་པའི་ཕན་ཡོན་གཟུགས་སུ་གྲུབ་

ན་ནི་ནམ་མཁར་མི་ཤོང་བར་བཤད་པས་སེམས་འདི་མི་ཉམས་པར་གོང་འཕེལ་དུ་

བྱེད་དགོས་སམ་དུ་བསམ། 
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གཉིས་པ་ནི། བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་བར་མ་དོར་བཏང་ན་

ཕས་ཕམ་ལས་ཀྱང་རྣམ་སིན་ལི་བས་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་མི་གཏོང་ཞིང༌། 

ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་

རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦིན་སོགས་

བགིས་པ་འདི་དག་གིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་

ལན་གསུམ་གསུམ་གིས་སེམས་བསྐེད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། བདག་གིས་

སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐེད་པ་ཡིན་པས་སེམས་ཅན་གི་ངོས་

ནས་མི་འདྲ་བ་ཅི་བྱུང་ཡང་བདག་རང་གི་ངོས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནམ་

དུའང་བློས་མི་སང་སམ་པ་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལན་གཅིག་བསྐེད་

པ་འདི་མི་ཉམས་ཤིང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཕིར་དུ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་

སོགས་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །

སྐེ་བ་གཞན་དུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་དང་མི་འབྲལ་བའི་རྒྱུར་ནི་ནག་པོའི་

ཆོས་བཞི་སོང་བ་དང་དཀར་པོའི་ཆོས་བཞི་བསེན་པ་ལ་བསབ་དགོས་པའི་ནག་

པོའི་ཆོས་བཞི་ནི།

དང་པོ་མཁན་པོ་དང་བླ་མ་སོགས་ཡོན་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་རྫུན་

གིས་དབུ་སྐོར་ཐབས་བྱེད་པ་ནག་ཆོས་ཡིན་པས་དེ་འདྲ་གཏན་མི་བྱ་ཞིང་། དེའི་

གཉེན་པོར་སེམས་ཅན་སུ་ལའང་སོག་གམ་བཞད་གད་ཀྱི་ཕིར་ཡང་རྫུན་མི་སྨྲ། ནག་

ཆོས་གཉིས་པ་གཞན་དགེ་བ་བསྒྲུབས་ནས་མི་འགོད་པ་ལ་འགོད་དུ་གཞུག་པ་སེ། 

དེ་ལྟ་བུ་གཏན་མི་བྱ་ཞིང༌། དེའི་གཉེན་པོར་རང་གིས་སིན་པར་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་
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སྣོད་དུ་རུང་ན་ཐེག་དམན་ལ་མི་དགོད་པར་ཐེག་ཆེན་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། །ནག་

ཆོས་གསུམ་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐེད་པའི་གང་ཟག་ལ་ཞེ་སང་གིས་མི་

སན་པ་རོད་པ་སེ། དེ་འདྲ་གཏན་མི་བྱ་ཞིང་། དེའི་གཉེན་པོར་ཐེག་ཆེན་གི་གང་ཟག་

ལ་སོན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐེད། སྐབས་སུ་བབ་ན་དོན་ལ་གནས་པའི་བསྔགས་པ་

བརོད་ཅིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་སྣང་སྦང་བར་བྱའོ། །ནག་ཆོས་

བཞི་པ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་གཡོ་སྒྱུས་སྤོད་པར་བྱེད་པ་སེ། དེ་འདྲ་ནམ་ཡང་མི་བྱ་

ཞིང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དྲང་པོའི་བསམ་པ་བྱའོ། །རེ་བླ་མས་ཀྱང་། སེམས་

བསྐེད་ཐེག་མཆོག་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་སེ། །རླབས་ཆེན་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞི་དང་

རེན། །ཚོགས་གཉིས་ཀུན་ལ་གསེར་འགྱུར་རི་ལྟ་བུ། །རབ་འབྱམས་དགེ་ཚོགས་

སྡུད་པའི་བསོད་ནམས་གཏེར། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་རྒྱལ་སས་དཔའ་བོ་རྣམས། །རིན་

ཆེན་སེམས་མཆོག་ཐུགས་དམ་མཐིལ་དུ་འཛིན། །ཞེས་གསུངས།

འོ་ན་སོན་སེམས་ལ་བསབས་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་གམ་སམ་ན། དེ་ཙམ་གིས་

མི་ཆོག །དེའི་སེང་དུ་འཇུག་སོམ་བླངས་ནས་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ལ་

བསབ་དགོས་ཤིང༌། 

དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་སིན་བྱེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་དང༌། 

གཞན་རྒྱུད་སིན་བྱེད་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་བསབ་དགོས་པའི་དང་པོ་

ལ་དྲུག་ཡོད་པ་ལས།

སྦིན་པ་ལ་བསབ་ཚུལ་ནི། 
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕིར་དུ་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་བྱའོ་སམ་པའི་

བསམ་པ་དེས་ཀུན་ནས་བསང་སེ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དམ་

པའི་ཆོས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བསན། རྒྱལ་པོ་དང་དམག་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་

དང༌། འདྲེ་གཅན་གཟན་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཡོད་ཀྱི་འཇིགས་པ། མེ་ཆུ་

སོགས་སེམས་མེད་ཀྱི་འཇིགས་པ་རྣམས་ལས་བསྐབ། བཟའ་བཏུང་མལ་སན་ན་

བའི་གསོས་སན་སོགས་ནོར་གིས་ཕོངས་པ་རྣམས་ལ་དེ་དག་ཕངས་མེད་དུ་སྦིན། 

མདོར་ན་ལུས་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་ར་ཐམས་ཅད་ཕངས་

མེད་དུ་གཏང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཡང་རེ་བླ་མས། སྦིན་པ་འགྲོ་བའི་རེ་སྐོང་ཡིད་བཞིན་

ནོར། །སེར་སྣའི་མདུད་པ་གཅོད་པའི་མཚོན་ཆ་མཆོག །མ་ཞུམ་སིང་སོབས་བསྐེད་

པའི་རྒྱལ་སས་སྤོད། །སན་པའི་གྲགས་པ་ཕོགས་བཅུར་སྒོག་པའི་གཞི། །དེ་ལྟར་

ཤེས་ནས་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དགེ །ཡོངས་སུ་གཏོང་བའི་ལམ་བཟང་མཁས་པས་

བསེན། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བསབ་ཚུལ་ནི། 

སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་དྲན་ཤེས་

བཞིན་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཀྱི་བསམ་པ་ན་རེ་བྱས་ལ་མི་དགེ་བ་སོག་ལ་བབ་ཀྱང་མི་བྱ་

ཞིང༌། དེ་ལྟར་ཉེས་སྤོད་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཕར་ཕིན་དྲུག་གོང་

འཕེལ་དུ་བྱེད་དགོས། དེ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

མེད་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་བསབ་པར་བྱ་སེ། རེ་བླ་མས། ཚུལ་

ཁིམས་ཉེས་སྤོད་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་ཆུ། །ཉོན་མོངས་ཚ་གདུང་སེལ་བ་ཟ་བའི་
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འོད། །སྐེ་རྒུའི་དབུས་ན་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརིད། །སོབས་ཀྱིས་བསིགས་པ་མེད་པར་

འགྲོ་ཀུན་འདུད། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ཡང་དག་བླངས་པའི་ཁིམས། །དམ་པ་རྣམས་

ཀྱིས་མིག་བཞིན་སྲུང་བར་མཛད། །ཅེས་གདམས། 

བཟོད་པ་ལ་བསབ་ཚུལ་ལ། 

གཞན་གིས་རང་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་ལ་ཁོ་བར་མི་འོས་ཏེ། གཞན་གིས་

གནོད་པ་བྱས་པ་དེ་སྔར་རང་གིས་ཁོ་ལ་གནོད་པ་བསྐལ་བའི་ལེ་ལན་ཡིན་ཞིང༌། ཁོ་

རང་ལའང་ཁོང་ཁོས་རང་དབང་མེད་པར་བྱས་པ་ཡིན་པས་གནོད་ལན་བྱེད་མི་

རུང༌། ཁོང་ཁོ་སྐད་ཅིག་མ་རེས་ཀྱང་བསྐལ་པ་མང་པོར་བསགས་པའི་གཞི་གསུམ་

གི་དགེ་ར་རྣམས་འཇོམས་པར་འདུག་པས། བདག་གིས་ཁོང་ཁོའི་བསམ་པ་ཡིད་ཀྱི་

དགུ་ལའང་མི་བྱ་ཨང་སམ་གནོད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་པའི་བཟོད་པ་དང༌། གཞན་གིས་

བདག་ལ་གནོད་པ་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་མོང་བས་ནི་ང་རྒྱལ་དང་དྲེགས་པ་

སོགས་སེལ། འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་སྐེ། སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་

བྱུང་བ་ན། དེ་མི་དགེ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་རྒྱུ་མེད་ན་འབྲས་བུ་ག་ལ་འབྱུང་སམ་

དུ་མི་དགེ་བ་ལ་མི་འཇུག །གཞན་གིས་གནོད་པ་བྱས་པ་ལ་བཟོད་པ་བསྒོམས་པས་

ཕིན་དྲུག་གཞན་རྣམས་ཀྱང་རོགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བས་གནོད་བྱེད་ལ་བཟོད་པ་

བསྒོམ་པའི་གདམས་ངག་སེར་བའི་བླ་མ་ལྟ་བུར་མཐོང་ནས་དྲིན་ཆེ་བའི་བློ་སྐེད་པ་

སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གི་བཟོད་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་

སེམས་ཀྱི་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མཐོང་སེ། རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤོད་པ་དང་བདག་
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མེད་པའི་དོན་ལ་མོས་པའི་སྒོ་ནས་དེ་རྣམས་ལ་སོབ་འདོད་ཆོས་ལ་ངེས་སེམས་ཀྱི་

བཟོད་པའི་ཉམས་ལེན་ཞེ་ཐག་པ་ནས་བྱེད་དགོས་ཏེ། རེ་བླ་མས། བཟོད་པ་སོབས་

ལྡན་རྣམས་ལ་རྒྱན་གི་མཆོག །ཉོན་མོངས་གདུང་བའི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན་གི་ཕུལ། །ཞེ་

སང་ལག་འགྲོའི་དགྲ་ལ་ནམ་མཁའ་ལྡིང༌། །ཚིག་རྩུབ་མཚོན་ལ་ས་བའི་གོ་ཆ་

ཡིན། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་བཟོད་མཆོག་གོ་ཆ་ལ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཚུལ་གིས་

གོམས་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །

བཞི་པ་བརོན་འགྲུས་ལ་བསབ་ཚུལ་ནི། 

སྒོ་གསུམ་གི་སོམ་ལས་དང་འཁིག་པ་དང་གཉིད་ཀྱི་བདེ་བ་སོགས་བདེ་བ་

དམན་པ་ལ་སེད་པ་ལ་འཁོར་བ་ལ་སྐོ་བ་མ་བསྒོམས་པ་ལས་ལེ་ལོ་སྐེ་བས། ལེ་

ལོའི་རྒྱུ་དེ་རྣམས་སངས་ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགེ་བའི་བྱ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་

འཁོལ་དགོས། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་གཅིག་ཙམ་གི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་ཕིར་དུ་

ཡང་དཀའ་སྤད་ལུས་སོག་ལ་མི་བལྟ་སམ་པ་གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས། དེ་ལ་བརེན་

ནས་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་གོང་འཕེལ་དུ་བྱེད་པ་དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་བརོན་

འགྲུས། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་གི་དོན་འབད་ནས་

བྱེད་པ་སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་འབད་དགོས་ཏེ། རེ་བླ་མས། མི་

ལྡོག་བརན་པའི་བརོན་འགྲུས་གོ་བགོས་ན། །ལུང་རོགས་ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ་

བཞིན་འཕེལ། །སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། །གང་བརམས་ལས་

ཀྱི་མཐའ་རྣམས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །དེ ་ལྟར་ཤེས་ནས་ལེ་ལོ ་ཀུན་སེལ་

བའི། །རླབས་ཆེན་བརོན་འགྲུས་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱིས་བརམ། །ཞེས་གསུངས་སོ།།
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ལྔ་པ་བསམ་གཏན་ལ་བསབ་ཚུལ་ནི། 

སེམས་བསྐེད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་བསམ་གཏན་གཉིས་དང༌། ཕོགས་ཀྱི་དབྱེ་བས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་

མཐོང་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གི་བསམ་གཏན་གསུམ་དང༌། བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཐོང་

ཆོས་ཚེ་འདི་ལ་ལུས་སེམས་བདེ་བར་གནས་པའི་བསམ་གཏན། མངོན་ཤེས་

སོགས་ཡོན་ཏན་གོང་མ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན། སེམས་ཅན་གི་དོན་

སྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་གསུམ་སེ། དེ་རྣམས་ལ་བྱིང་རྒོད་དང་བྲལ་བར་བསབ་

པར་བྱ་དགོས་ཏེ། རེ་བླ་མས། བསམ་གཏན་སེམས་ལ་དབང་སྒྱུར་རྒྱལ་པོ་

སེ༑ །བཞག་ན་གཡོ་མེད་རི་ཡི་དབང་པོ་བཞིན། །བཏང་ན་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ཀུན་

ལ་འཇུག །ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་བདེ་ཆེན་འདྲེན། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་རྣལ་

འབྱོར་དབང་པོ་རྣམས། །རྣམ་གཡེང་དགྲ་འཇོམས་ཏིང་འཛིན་རྒྱུན་དུ་བསེན། །ཞེས་

གསུངས། 

དྲུག་པ་ཤེས་རབ་ལ་བསབ་ཚུལ་ནི། 

སེམས་བསྐེད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། སིད་པའི་ར་བ་དྲུངས་ནས་

འབྱིན་བྱེད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་རོགས་པ་དོན་དམ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང༌། ཀུན་

རོབ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བྱེད་པའི་ཤེས་

རབ་རྣམས་ལ་བསབ་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། རེ་བླ་མས། ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་ལྟ་

བའི་མིག །སིད་པའི་ར་བ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པའི་ལམ། །གསུང་རབ་ཀུན་ལས་

བསྔགས་པའི་ཡོན་ཏན་གཏེར། །གཏི་མུག་མུན་སེལ་སྒོན་མེ་མཆོག་ཏུ་གྲགས། །དེ་
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ལྟར་ཤེས་ནས་ཐར་འདོད་མཁས་པ་ཡིས། །ལམ་དེ་འབད་པ་དུ་མས་བསྐེད་པར་

མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་གཞན་རྒྱུད་སིན་བྱེད་བསྡུ་བ་བཞི་ལ་བསབ་ཚུལ་ནི། 

སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་བྱ་སམ་པའི་བསམ་པ་དེས་

ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ཐོག་མར་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་དུ་

བསྡུས། དེ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་དགའ་བའི་ཕིར་དུ་བཞིན་མདངས་གསལ་བ་

སྔོན་དུ་བཏང་སེ་ཕེབས་པར་སྨྲ་བས་བག་ཕབ། དེ་ནས་ཕིན་དྲུག་གི་གཏམ་ལ་

སོགས་པ་ཆོས་སན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། དེ་ནས་ཆོས་བསན་པ་ལྟར་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་

དུ་འཇུག་པའི་དོན་སྤོད་པ་དང༌། དེ་ནས་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་དུ་བཅུག་

པ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱང་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དོན་མཐུན་པ་སེ། གཞན་

དོན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་འདི་རྣམས་ལ་ཅི་ནས་ཀྱང་བསབ་པར་བྱ་ལ། དེས་ན་

བདག་འཛིན་འཁོར་བའི་ར་བ་ཡིན་པས་དེ་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའི་

ལམ་སྒོམ་པ་མེད་པར་རེ་གཅིག་པའི་བསམ་གཏན་ཙམ་གིས་འཁོར་བའི་ར་བ་

གཅོད་མི་ནུས་ཤིང༌། དམིགས་པ་ལས་མི་གཡོ་བར་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཞི་

གནས་མེད་པར་བདེན་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཙམ་གིས་ཇི་ཙམ་དཔྱད་ཀྱང་ཉོན་

མོངས་ཟོག་མི་ནུས་ཏེ། ཉོན་མོངས་སངས་པའི་ཐར་པ་འཐོབ་པ་ལ་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་

དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡིན་ལུགས་ཕུ་ཐག་ཆོད་པར་རོགས་པའི་ལྟ་བ་དེ། 

དམིགས་པ་ལ་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་ར་ལ་བསྐོན་ནས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་

དང་བྲལ་བའི་དབུ་མའི་རིགས་པ་གཏན་ཚིགས་ཆེན་པོ་བཞིའི་མཚོན་རྣོན་པོ་མཐར་
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འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་

ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤོད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་བློ་གྲོས་རྒྱས་པར་

མཛད་དགོས་པའི་ཕིར། རེ་བླ་མས། རེ་གཅིག་བསམ་གཏན་ཙམ་ལ་འཁོར་བ་

ཡི༑ །ར་བ་གཅོད་པའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་ཞིང༌། །ཞི་གནས་ལམ་དང་བྲལ་བའི་ཤེས་

རབ་ཀྱིས། །ཇི་ཙམ་དཔྱད་ཀྱང་ཉོན་མོངས་མི་ཟོག་པས། །ཡིན་ལུགས་ཕུ་ཐག་ཆོད་

པའི་ཤེས་རབ་དེ། །གཡོ་མེད་ཞི་གནས་ར་ལ་བསྐོན་ནས་ནི། །མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་

རིགས་པའི་མཚོན་རྣོན་གིས། །མཐར་འཛིན་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་འཇིག་བྱེད་

པ༑ །ཚུལ་བཞིན་སྤོད་པའི་ཡངས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །དེ་ཉིད་རོགས་པའི་བློ་གྲོས་

རྒྱས་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས། 

དེ་ནས་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཡོ་བ་མེད་པར་འཇོག་པ་ལས་ཞི་

གནས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་འགྲུབ་པར་མ་ཟད། རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་

པའི་ངང་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་སོ་སོར་རོག་པའི་

ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་པས་ཀྱང་ཡིན་ལུགས་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་གཡོ་བ་མེད་

པར་ཤིན་ཏུ་བརན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐེད་པར་མཐོང་ནས་ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་

བསྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་པ་ཡ་མཚན་པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སོན་ལམ་གི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་

བག་ཆགས་འཇོག་པ་ལ་འབད་དེ། རེ་བླ་མས། རེ་གཅིག་སྒོམ་པས་ཏིང་འཛིན་

འགྲུབ་པར་ནི། །སོས་པར་ཅི་འཚལ་ཚུལ་བཞིན་དཔྱོད་པ་ཡི། །སོ་སོར་རོག་པ་

ཡིས་ཀྱང་ཡིན་ལུགས་ལ། །གཡོ་མེད་ཤིན་ཏུ་བརན་པར་གནས་པ་ཡི། །ཏིང་

འཛིན་སྐེད་པར་མཐོང་ནས་ཞི་ལྷག་གཉིས། །ཟུང་འབྲེལ་སྒྲུབ་ལ་བརོན་རྣམས་ཡ་
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མཚན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྤོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་སོང་ཉིད་ལ་རེ་

གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་དེ་ལས་ལངས་པའི་རེས་ཐོབ་ཏུ་རང་བཞིན་གིས་

མ་གྲུབ་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྣང་བའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སོང་པ་ཉིད་བསྒོམས་ནས་སིང་རེ་དང་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་

གིས་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་པར་འོས་ལ། དེ་

ལྟར་རོགས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡ་བྲལ་བའི་ལམ་ཕོགས་རེ་བས་ཚིམ་པ་མེད་པར་

ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་གི་ལམ་ལ་སོབ་པ་སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་པས་

དེ་ལྟར་འབད་དགོས་ཏེ། རེ་བླ་མས། མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སོང་ཉིད་

དང༌། །རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སོང་པ་གཉིས། །བསྒོམས་པས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་

འབྲེལ་བ་ཡིས། །རྒྱལ་སས་སྤོད་པའི་ཕ་རོལ་འགྲོ་བ་བསྔགས། །དེ་ལྟར་རོགས་

ནས་ཕོགས་རེའི ་ལམ་གིས་ནི ། །ཚིམ་པ་མེད་པ་སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྱི ་

ལུགས། །ཞེས་གསུངས།

དེ་ལྟར་མདོ་སྔགས་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་བསབས་ནས་གདོན་

མི་ཟ་བར་སྔགས་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དགོས་ལ། 

འཇུག་ཚུལ་ནི་ཐོག་མར་རྡོ་རེ་སོབ་དཔོན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལས་

རྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་དབང་གིས་རྒྱུད་སིན་པར་བྱས། དེའི་ཚེ་ཁས་བླངས་

པའི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུངས་ཏེ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལྟར་ན་
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མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བསབས་ཤིང་། གོང་མ་ལྟར་ན་རིམ་

གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རིམ་ཅན་དུ་བསབས་པས། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གི་གནད་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ལམ་གི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བསབ་པར་འགྱུར་

བས། དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་དོན་ལྡན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་

རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་སོན་ཨང༌། རེ་བླ་མས་ཀྱང་དེ་

ལྟར་དུ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། བདག་སོགས་རེས་འཇུག་རྣམས་ལའང་ཚུལ་དེ་

བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལོང་ཞིག་ཅེས་གདམས་པར་མཛད་པ་ཡིན་སམ་དུ་རེ་བླ་མ་

མདུན་དུ་བསྒོམས་ནས་གསུང་ལྷང་ལྷང་དགེས་བཞིན་འདོམས་པར་བསམས་ལ་

དངོས་སུ་རང་རང་ཡིད་འཁུལ་བའི་སྒོ་ནས་གདོན་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རེ་བླ་

མས། དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་ཆེན་གི། །ལམ་མཆོག་གཉིས་ཀར་དགོས་

པའི་ཐུན་མོང་ལམ། །ཇི་བཞིན་བསྐེད་ནས་མཁས་པའི་དེད་དཔོན་གི། །མགོན་ལ་

བརེན་ནས་རྒྱུད་སེའི་རྒྱ་མཚོར་ཆེར། །ཞུགས་ནས་ཡོངས་རོགས་མན་ངག་བསེན་

པ་དེས། །དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱས། །རྣལ་འབྱོར་ངས་ཀྱང་ཉམས་

ལེན་དེ་ལྟར་བགིས། །ཐར་འདོད་ཁེད་ཀྱང་དེ་བཞིན་བསྐང་འཚལ་ལོ། །རང་གི་ཡིད་

ལ་གོམས་པར་བྱ་ཕིར་དང༌། །སྐལ་བཟང་གཞན་ལའང་ཕན་པར་བྱ་བའི་ཕིར། །རྒྱལ་

བ་དགེས་པའི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ལམ། །གོ་སའི་ངག་གིས་བཤད་པའི་དགེ་བ་

དེས། །འགྲོ་བ་ཀུན་ཀྱང་རྣམ་དག་ལམ་བཟང་དང༌། །འབྲལ་མེད་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ནི་

སོན་ལམ་གདབ། །རྣལ་འབྱོར་ངས་ཀྱང་སོན་ལམ་དེ་ལྟར་བཏབ། །ཐར་འདོད་ཁེད་

ཀྱང་དེ་བཞིན་འདེབས་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུང་གདམས་བྱུང་སམ་པའི་སྒོ་ནས། 
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དེང་ནས་བརམས་ཏེ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །ཁོད་ཞབས་པདྨོ་གུས་པས་མཆོད་པ་

དང༌། །ཁོད་གསུང་ཉན་ཅིང་སྒོ་གསུམ་བྱ་བ་ཀུན། །ཁོད་མཉེས་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་

བྱིན་གིས་རློབས། །ཞེས་སོགས་དང༌། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས། །ཞེས་

སོགས་ཀྱིས་བསྔོ་བ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བྱའོ། །

ཇོ་བོ་མར་མེ་མཛད་དང་ཙོང་ཁ་པའི། །

གདམས་པའི་ཉིང་ཁུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གི། །

ལམ་གི་གནད་བསྡུས་མ་ནོར་གདམས་པ་འདིས། །

འགྲོ་ཀུན་རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་ལམ་བགྲོད་ཤོག །

སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་བདུད་རི་གསེར་གི་ཡང་ཞུན་

ཞེས་བགི་བ་རེ་བླ་མའི་ཉམས་མགུར་དང་སྦར་ནས་འཁེར་བདེ་བར་བཀོད་པ་འདི་

ནི་བསན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་ལུགས་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་མོས་ཤིང་དོན་དུ་གཉེར་བ། 

ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་གི་གདན་ས་བ་ཆེན་པོ་མདོ་ཆོད་ཆོས་

རེས་གསོལ་བ་ནན་ཆེར་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། ན་ཚོད་ཕྲ་མོ་ནས་རེ་བླ་མས་བྱིན་

གིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་ཐོབ་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སོང་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་བསོད་

ནམས་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཆོས་ཀྱི་སེ་ཆེན་པོའི་གཟིམས་ཁང་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཉི་འོད་རྣམ་པར་འཁིལ་བར་སྦར་བ་འདིས་ཀྱང་བསན་པའི་

སིང་པོ་ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས།། །།
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རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱ་

སེངེའི་རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་

དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་

དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །
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