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a

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 

པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ནི། ཕི་ལོ་ ༡༦༦༣ ལོར་གཙང་ཐོབ་རྒྱལ་གི་ཡུལ་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། 

དགུང་ལོ་བཞི་པར་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཞི་པའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་

འཛིན་མཛད་དེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ། 

དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་སྩལ། དགུང་ལོ་ཉེར་

གཉིས་པར་སྔགས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་

བཞེས། 

དགུང་ལོ་སོ་ལྔའི་སྐབས་རྒྱལ་བ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལ་དགེ་བསེན་དང་། རབ་

བྱུང་། དགེ་ཚུལ་བཅས་ཀི་སོམ་པ་འབོགས་པར་མཛད། 

དགུང་ལོ་ང་བདུན་པར་རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལ་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཕུལ། 

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གདན་ས་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་བསྐྱངས། 

རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པའང་ཕུལ། ཕི་ལོ་ ༡༧༣༧ 

ལོར་སྐུ་གཤེགས། 

སྐུ་གདུང་རིལ་པོ་བཞུགས་པའི་མཆོད་སོང་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའི་མེ་རྟ་ལོ་བར་བཞུགས། གསུང་རོམ་ལ་པོ་ཏི་བཞི་བཞུགས།



b

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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

ལས། བོད་མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནོར་དུ་

གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མོང་ནའང་། དུས་རབས་

ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགོགས་པའི་མིའི་ཉེས་སྤོད་ཀི་དབང་གིས་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་

པོ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་

ཡོད་པར་བརྟེན་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་ཀང་

ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་ལས་ཀ་འདི་

གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

སྒིག་བྱས་པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་

དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་མོད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བྱེད་སྐབས་

ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་ནོར་ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱོན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསེས་

ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་སོར་འཇོག་གིས་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་

ཞིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་

མཆན་ཡིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 



ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 

c

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

ཡིག་འགོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བྱེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དེའི་པར་

གཞི་མི་འད་བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་

སྡུར་བཞིན་ཡོད།

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

བྱས་ཡོད་ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འད་བ་བྱུང་བ་

སོགས་ལ་མཐའ་མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བྱས་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་རྟགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་

ཕིའི་ནང་གི་འོག་མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་ ” འདི་

བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་

ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་

པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བརྡ་སྤོད་ཀི་བཞེད་

ལུགས་མི་འད་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་ཕད་སྦོར་སྟངས་སོགས་མི་འད་བ་

ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བྱས་པས་ཆོག་པར་བྱས་ཏེ་

རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རྟགས་ “ འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་མཆན་བིས་

མེད།

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

པར་གཞི་ལ་མ་ཕི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པོ། ཞོལ། སྐུ་འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀིས་



ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 

d

མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། མཐའ་མཆན་གི་ཁོད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་

མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་

རྟགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀང་ཡོད། ཡང་

རྟགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་

བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

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

༡༠༣ན༦ན།   བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། 

མ་ཕིའི་ཤོག་གངས་༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བིས་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་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་

༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བང་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་

ཕེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སྟོན་

གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐྱར་ཞིབ་

དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམར་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ་ཞེས་

བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མུ་ནི་ཨིནྡྲ་ཡ། རྨད་བྱུང་སིང་སྟོབས་ཐུགས་རེའི་ལྕགས་ཀྱུ་

ཡིས། །བདེ་གཤེགས་གཞན་གིས་བསྒལ་བར་མ་ནུས་པའི། །དམུ་རོད་གདུལ་

དཀའི་འགོ་བ་འདེན་མཛད་པའི། །འདེན་མཆོག་ཤཱཀའི་ཏོག་ལ་གུས་ཕག་

འཚལ། །རླབས་ཆེན་སྤོད་པའི་མངའ་བདག་མི་ཕམ་མགོན། །ཟབ་མོའི་ལྟ་བ་སྦིན་

མཛད་འཇམ་པའི་དབྱངས། །འཛམ་གིང་མཛེས་བྱེད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་ལ། །བྱང་

ཆུབ་སིང་པོའི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བཤད་སྒྲུབ་གདམས་པའི་མཆོག་མངའ་ཨ་

ཏི་ཤ །བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་མེས་པོ་འབོམ་སྟོན་རེ། །རྣལ་འབྱོར་རྣམ་བཞི་སྐུ་

མཆེད་གསུམ་ལ་སོགས། །བཀའ་གདམས་བ་མ་རྣམས་ལ་སིང་ནས་འདུད། །ཐུབ་

བསྟན་ཡོངས་རོགས་བོ་བཟང་ཆུ་མཚོ་ནས། །རོམ་འཆད་རོད་པའི་རླབས་འཕེང་

མཁའ་ལ་འཕྱུར། །གགས་དཀར་གཟེགས་མ་ཕོགས་བཅུར་འགེམ་མཛད་པའི། །བོ་

བཟང་གགས་པའི་དཔལ་ལ་སྤི་བོས་འདུད། །བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་

པའི་མཆོག །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སེ། །མ་ནོར་ལམ་སྟོན་དིན་ཅན་

བ་མ་ལ། །གུས་པས་འདུད་དོ་བརེ་བའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས། །
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དེ་ལ་འདིར་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་ཚིག་ཙམ་ལ་འཆེལ་བ་མ་ཡིན་པར་

ངེས་པར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འཁིད་

པར་བྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་ལ་གཉིས། 

བ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁུངས་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་གི་གངས་དང་གོ་རིམ་ལ་ངེས་པ་

བསྐྱེད་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། 

ངེས་པ་སྐྱེས་ནས་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦོང་ཚུལ་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ནི། ཆུ་འགོ་གངས་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལྟར། དམ་པའི་ཆོས་ཀི་བརྒྱུད་པའང་

བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་དགོས་

པས། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་ལ། རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་དང་། 

ཟབ་མོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ནས་རེ་བཙུན་བྱམས་པ། དེ་ནས་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པ་

དང་། གཉིས་པ་ནི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས་རེ་བཙུན་འཇམ་

དབྱངས་དང་། དེ་ནས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པ་གཉིས་

ཀ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ལ་མངའ་ཞིང་། མདོར་ན་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ནི་བསྟན་པ་འདི་ལ་སྟོན་པ་གཉིས་པར་གགས་ལ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཁྱེན་པའི་

ཆོས་ལ་ཇོ་བོས་མི་མཁྱེན་པ་མེད་པས་བསྟན་པའི་བདག་པོར་ཡིད་ཆེས་པར་བྱ། ཇོ་

བོ་ཆེན་པོས་དགེ་བཤེས་སྟོན་པ་ལ་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་ལོག་ཁིད་དུ་མཛད་དེ། དེ་

ཡང་དགེ་བཤེས་སྟོན་པས་ཇོ་བོ་ལ་ཁོང་གཞན་ལ་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་གནང་ནས། 
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ངོས་ལ་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་གནང་བ་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞུས་པས། ངས་ཁྱོད་མིན་པ་

གཞན་ལ་གཏད་ས་མ་རེད་པ་ཡིན་གསུངས་ནས། མན་ངག་འདི་དགེ་བཤེས་སྟོན་པ་

ལ་གཏད་དེ། ཁོང་བསྟན་པའི་བདག་པོར་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་པས། བཤེས་

གཉེན་འབོམ་འཕིན་ལས་ཀི་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བ་ཡང་དེའི་རྟེན་འབེལ་ཡིན། བཤེས་

གཉེན་ཆེན་པོ་འབོམ་གིས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དགོན་པ་བ་ལ་གསུངས་ཤིང་། 

དེས་སྣེའུ་ཟུར་བ་དང་། དེས་ཐག་མ་པ་དང་། དགེར་ཆེན་པོ་ལ་གསུངས་པ་དང་། 

དགེ་བཤེས་འབོམ་རིན་པོ་ཆེས་སྤན་སྔ་ཚུལ་ཁིམས་འབར་ལ་གསུངས་ཤིང་། དེས་

བྱ་ཡུལ་བ་ལ་གསུངས་པའི་བཀའ་གདམས་གདམས་ངག་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་

རིམ་གཉིས་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ལྷོ་བག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀི་

རྡོ་རེ་ལ་གསན། ཡང་སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་པོ་ཏོ་བ་ལ་

གསུངས་ཤིང་། དེས་དགེ་བཤེས་དོལ་པ་དང་། ཤ༌ར་བ་ལ་གསུངས་པའི་བཀའ་

གདམས་གཞུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རེ་རིན་པོ་ཆེས་གྲྭ་སྐོར་མཁན་

ཆེན་ཆོས་སྐྱབས་བཟང་པོ་ལ་གསན། དེ་ཡན་གི་བ་མ་གོང་མ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་

བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ནི་ལམ་རིམ་གསོལ་འདེབས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ཐོག་མར་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་

གསུངས་པའི་ངེས་འབྱུང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་གསུམ་ལ་གཙོ་

བོར་ཐུགས་སྦོང་མཛད་ཅིང་། ཕིས་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་བའི་དབེན་གནས་སུ། ཇོ་བོ་ཆེན་

པོའི་སྐུ་བརན་དབུ་ཡོན་མར་གགས་པ་སྤན་དངས། གསོལ་བ་ཤུགས་དག་ལ་ཡུན་

རིང་བ་བཏབ་པ་ལས། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས། ལྷོ་བག་གྲུབ་
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ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གི་བར་གི་བ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་ཇོ་བོ་

ཆེན་པོ། འབོམ་སྟོན་པ། པོ་ཏོ་བ། ཤ་ར་བ་རྣམས་ཟ་བའི་བར་དུ་ཞལ་གཟིགས། 

གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསྟན་པ་ཡང་མང་དུ་སྩལ་ནས། མཐར་པོ་ཏོ་བ་ལ་སོགས་

པ་གསུམ་ཇོ་བོ་ལ་ཐིམ། ཨ་ཏི་ཤས་ཕག་སྤི་བོར་བཞག་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་གིས་དང་། བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་དང་སེམས་ཅན་གི་དོན་བྱེད་པའི་གོགས་བདག་

གིས་བགི་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་མང་

དུ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ཚེ་མཁན་ཆེན་ཟུལ་ཕུ་བ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་བཟང་པོ་དང་། ལོ་

ཆེན་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་མཛད་པ་ལ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་ངེད་

ཀིས་བསྟན་པའི་ངེས་འབྱུང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས། ལྟ་བ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་འཁིད་

པའི་ལམ་དེར་མ་འདུས་པ་ཡིན་ནམ་གསུང་བ་ལ། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་གསུམ་གིས་

སོག་ར་བྱས་ནས། དེའི་སྟེང་དུ་ལམ་སྒོན་ལ་སོགས་པའི་ལུང་གིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་

སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་དང་སྦར་བ་ཡིན་ལ་ཞེས་ཞུས་པ་ལ་སོགས་པའི་

གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡོད་པས། ལམ་གི་རིམ་པའི་གནད་འདི་དག་

རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ནས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརྒྱུད་པ་ཡིན་བྱས་ཀང་ཆོག་ལ། 

རེ་བ་མ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་གདམས་པའི་བརྒྱུད་པ་ཟིན་ངོ་ཤེས་པའི་སོབ་མ་མང་དུ་

བྱུང་བས། ལམ་གི་རིམ་པའི་བརྒྱུད་ཚུལ་ཡང་དེ་སེད་བྱུང་མོད། རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་

ཡབ་སས་ཀིས་གསན་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རེ་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེ། འདུལ་

འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེ། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ །འདུལ་
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འཛིན་བོ་གོས་སྦས་པ། པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། རེ་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་

བཟང་། རེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བོ་བཟང་དོན་གྲུབ། རེ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། པཎ་

ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། རྡོ་རེ་འཛིན་པ་དཀོན་

མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། དེ་ཉིད་ལ་བདག་གིས་ཆོས་འདིའི་བཀའ་དིན་

ལེགས་པར་ཐོབ། ཡང་ན། རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ །འདུལ་

འཛིན་མན་འད། ཡང་རེ་ནས། འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། རེ་ཤེས་རབ་

སེང་གེ་མན་འད། 

དེ་ལྟར་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་མཛད་ནས། སར་

ཡང་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ལུང་འདེན་དང་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པ་རྣམས་འཇོག་པར་

མཛད་ནས་སིང་པོའི་གནད་རྣམས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ལེགས་པར་བསྡུས་པའི་ལམ་

རིམ་ཆུང་བ་མཛད། དེ་ལྟ་ནའང་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་བོའི་མཐུ་ཇེ་ཞན་ལ་སོང་བར་

བརྟེན། ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། འོན་ཀང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ལེན་དུ་འཁྱེར་

ཤེས་པ་སིད་མཐའ་རུ་སྣང་བས་སྐྱོང་རྒྱུ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་རེ་ཡང་གུད་དུ་བྱའོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ལེན་པར་མཛད་ནས། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་

ལམ་རིམ་དམར་ཁིད་བདེ་ལམ་དང་། རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོས་

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་མཛད་པ་རྣམས་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་ལུང་རིགས་ཀིས་

མཐའ་ཆོད་པས། རང་གིས་སྒོམ་པར་ནུས་ན་མི་ཆོག་རྒྱུ་མི་འདུག་ཀང་། གཞན་

གིས་དགོས་ཚུལ་ནན་ཆེས་པ་དང་། རང་ཉིད་བསོད་ནམས་ཀི་བསགས་རྒྱབ་ཆུང་

ཞིང་བོའི་མཐུ་ཆུང་བ་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་དག་ལ་གོ་བ་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་
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ཆགས་ན། ས་ལམ་མཐོན་པོའི་རད་གཅོད་ལས་ཀང་གནད་ཆེ་བར་བསམས་ནས། 

ལམ་གི་གངས་དང་གོ་རིམ་ལམ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་རྣམས་རང་གི་བོས་གང་དཔོགས་

ཀིས་འབི་བ་ལ། མཛད་པ་པོའི་ཆེ་བ། ཆོས་ཀི་ཆེ་བ། ཆོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་

བའི་ཚུལ་རྣམས་ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་ལས་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་། དེ་

མཛད་པ་པོ་ཉིད་འདིའི་ཡང་མཛད་པ་པོའ་ོཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག །ཇོ་བོ་

དང་རེ་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པ་དེའི་དོན་དུ་མཛད་ལ། དེ་གཉིས་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་

ཀང་། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པས་རང་ཉིད་ཇོ་བོ་དང་ཐུགས་རྒྱུད་

གཅིག་པར་དངོས་སུ་ཞལ་གིས་ག་ལ་བཞེས། 

དེས་ན་དེའི་དོན་ནི། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒོན་མ་ནི། ལམ་རིམ། བསྟན་རིམ། 

ལམ་མཆོག་ཐམས་ཅད་ཀི་བཤད་བྱ་ར་བའི་གཞུང་ཡིན་པས། འདིའི་ཡང་མཛད་པ་

པོའ་ོཞེས་པ་དང་། སྐབས་འདིའི་མཛད་པ་པོ་ཡང་ལམ་སྒོན་མཛད་པ་པོ་ཇོ་བོ་ལ་

བྱེད་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཊིཀྐ་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀི་མཇུག་གི་དོན། མཛད་པ་

པོ་གང་གིས་མཛད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ཐོག་མར་བངས་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཡང་ལམ་ཡིག་འགའ་ཞིག་ལས། ཇོ་བོ་བོད་དུ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ལས་

མ་བཞུགས་པར་བཤད་ཀང་། རེ་རིན་པོ་ཆེས་ཇོ་བོ་བོད་དུ་ལོ་བཅུ་བདུན་བཞུགས་

པར་གསུངས་པ་འཐད་དེ། ཇོ་བོའི་རྣམ་ཐར་གི་ཁུངས་ནི་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་ཐུག་ལ། 

ནག་ཚོས་ཇོ་བོ་ལོ་བཅུ་དགུ་བསྟེན་པ་ལས། རྒྱ་གར་དུ་ལོ་གཉིས། བོད་དུ་ལོ་བཅུ་

བདུན་བསྟེན་པར་ནག་ཚོ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ལས་གསུངས་

པའི་ཕིར་ཏེ། 
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ལོ་ནི་བཅུ་དགུ་བསྟེན་ཅིང་འགོགས་ན་ཡང་། །

ཁྱོད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡི། །

ཉེས་པའི་དི་མ་བྱུང་བ་མཐོང་རེ་སྐན། །

ཞེས་དང་། 

ཁྱོད་སྔོན་སོ་མ་པུ་རི་ན། །

རྟོག་གེ་འབར་བ་གསུང་བའི་ཚེ། །

ད་ནི་ལོ་ནི་ཉི་ཤུ་ན། །

ཚེ་ཡི་འདུ་བྱེད་གཏོང་ཞེས་གསུངས། །

དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ལོན་པ་ན། །

བོད་དུ་བྱོན་པའི་དུས་སུ་ནི། །

བྷི་ཀ་མ་ནི་ཤཱི་ལ་ན། །

ད་ནི་ལོ་ནི་བཅོ་བརྒྱད་ན། །

ཚེ་ཡི་འདུ་བྱེད་བཏང་ནས་སུ། །

ལུས་འདི་བོད་དུ་འཇོག་གོ་གསུང་། །

ཇི་སྐད་གསུང་བཞིན་མ་འཁྲུལ་བར། །

བྱུང་བ་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

འོ་ན་ལམ་སྒོན་ནམ་ལམ་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་

དུ་རྟོགས་པ་དང་། གསུང་རབ་མ་ལུས་པ་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་ན། གསུང་རབ་ཀུན་
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གི་བརོད་བྱའི་ལམ་མཐའ་དག་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པར་འདུ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་དེ་གང་། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ་སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་

བའི་ལམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེ་བ་ལ། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་

ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གསུང་རབ་ཀུན་གི་བརོད་བྱའི་ལམ་མཐའ་དག་སྐྱེས་བུ་གསུམ་

གི་ལམ་རིམ་དུ་འདུ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཐོག་མར་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་ཚོགས་

བསགས། མཐར་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་བསྟན་པ་

སེམས་ཅན་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་ཡིན་པས། ཆོས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སེམས་ཅན་

ཁོ་ནའི་དོན་སྒྲུབ་པའོ། །

བསྒྲུབ་བྱ་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་གནས་སྐབས་མངོན་མཐོ་དང་མཐར་ཐུག་

ངེས་ལེགས། དང་པོ་བསྒྲུབ་པ་ལས་བརམས་ཏེ་ཇི་སེད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་

སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དངོས་སམ་དེ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཆོས་སྐོར་དུ་འདུ། ངེས་ལེགས་ལ་

ཡང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་བསྒྲུབ་པ་ལས་བརམས་

ཏེ་ཇི་སེད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཆོས་སྐོར་དུ་འདུ། 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསྒྲུབ་པ་ལས་བརམས་ཏེ་ཇི་སེད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་དུ་འདུ་བའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་དང་གསང་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་གཉིས་

ལས། དེ་གཉིས་གང་དུ་འཇུག་ཀང་འཇུག་སྒོ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཁོ་ནར་ངེས་

ཤིང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་
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གིས་མནར་བ་ལ་མི་བཟོད་པའི་སིང་རེ་དགོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

གིས་མནར་བ་ལ་མི་བཟོད་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བ་ལ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་

སྐབས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་རང་ཉིད་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་

འཇིགས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་པ་

གཉིས་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཏེ། རང་ཉིད་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་

འཇིགས་ནས་དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཀི་བོ་ཤུགས་དག་མེད་པར་སེམས་ཅན་གཞན་

སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་ལ་མི་བཟོད་པའི་སིང་རེ་ཤུགས་དག་བསྐྱེད་མི་ནུས་པའི་

ཕིར་ཏེ། སའི་སིང་པོ་འཁོར་ལོ་བཅུ་པའི་མདོ་ལས། 

ཆུ་ཕན་བཏུང་བའི་མཐུ་ཡང་མེད་ན། །

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ག་ལ་རྔུབ་ནུས། །

ཐེག་པ་གཉིས་ཀང་གོམས་མི་ནུས་ན། །

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ག་ལ་སོབ་ནུས། །

ཞེས་དང་། ལམ་རིམ་ལས། དེ་ཡང་རང་བདེ་བས་ཕོངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་

གིས་མནར་བའི་འཁོར་བར་འཁྱམས་ཚུལ་བསམ་པ་ན་བ་སྤུ་གཡོ་འགུལ་མེད་པ་

ཞིག་ལ་སེམས་ཅན་གཞན་བདེ་བས་ཕོངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་ལ་མི་

བཟོད་པ་འོང་ས་མེད་དེ། 

སྤོད་འཇུག་ལས། 

སེམས་ཅན་དེ་དག་རྣམས་ལ་སྔོན། །
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རང་གི་དོན་དུའང་འདི་འདའི་སེམས། །

རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མ་རྨིས་ན། །

གཞན་གི་དོན་དུ་ག་ལ་སྐྱེ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འདིར་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་ལ་རིམ་གིས་འཁིད་པའི་དོན་ནི། སྐྱེས་

བུ་ཆུང་འབིང་གི་ལམ་དངོས་ལ་འཁིད་པ་མ་ཡིན་གི་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་

མོང་བའི་ལམ་འགའ་ཞིག་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སྔོན་འགོ་བསག་སྦང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་

བྱས་ནས་འཁིད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྐྱེས་བུ་

ཆེན་པོའི་ཡན་ལག་ཡིན་ན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་དུ་བྱས་པས་ཆོག་མོད། ཆུང་

འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རིམ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་བྱ་ཅི་དགོས་ཤེ་ན། སྐྱེས་བུ་

གསུམ་སོ་སོར་ཕེ་སྟེ་འཁིད་པ་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་དེ། 

འདི་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་བོ་མ་སྐྱེས་པར་ཡང་རང་ཉིད་

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོར་ཁས་འཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་གཞོམ་པ་དང་། བོ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་

ལ་ཕན་ཆེ་བའོ། །ཆེ་ལུགས་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆེ་འབིང་གཉིས་ལའང་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ལུས་

རྟེན་མངོན་མཐོའི་གོ་འཕང་ངེས་པར་ཐོབ་དགོས་ཤིང་། གང་ཟག་ཐ་མ་ཞིག་གིས་

སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་བོ་མ་སྦངས་པར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་འཇུག་བོ་བྱས་

ཀང་བསམ་པ་གོང་མ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། འོག་མ་གཉིས་དོར་བས་གང་ཡང་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ལ་

འཇུག་པར་འདོད་ན་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་ནན་ཏན་སིང་པོར་
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བྱེད་པ་གནད་ཀི་དོན་པོ་ཡིན་ཏེ། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གིས། དེས་ན་སྔགས་ལ་

སོགས་པའི་གདམས་ངག་གང་ཟབ་ཟེར་བ་རྣམས་བཞག་ནས། ཐོག་མར་ངེས་འབྱུང་

དང་བྱང་སེམས་ལ་མོང་བ་ཅི་ཐོན་རེ་བྱ་དགོས། དེ་སྐྱེས་པ་དང་དེ་ནས་དགེ་བ་

ཐམས་ཅད་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱུར་དབང་མེད་དུ་འགོ་བས་དེས་ན་

འདི་ལ་སྒོམ་རིན་མི་ཆོག་པར་བྱེད་པ་ནི་ལམ་གི་གནད་གཏན་ནས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་

གསུང་།

གཉིས་པ་ངེས་པ་སྐྱེས་ནས་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦོང་ཚུལ་དངོས་བཤད་པ་

ལ་གཉིས། ལམ་གི་ར་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ་དང་། བསྟེན་ནས་བོ་ཇི་ལྟར་

སྦང་བའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལམ་གི་ར་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལ་ཐུན་གི་

ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦོར་བ་ལ་གནས་ཁང་བྱི་

དོར་བྱས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟེན་དགམ་པ། མཆོད་པ་གཡོ་མེད་ཅིང་བཀོད་

པས་མཛེས་པར་བཤམ་པ། སྟན་བདེ་བ་ལ་ལུས་འདུག་ལུགས་བརྒྱད་དམ་སྤོད་

ལམ་གང་བདེར་གནས་ནས་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ། 

ཚོགས་ཞིང་གསལ་གདབ་པ། བསག་སྦང་གི་གནད་བསྡུས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་

མཎྜལ་དང་བཅས་པ་འབུལ་བ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་མན་ངག་བཞིན་རྒྱུད་དང་

འདེས་ངེས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། 

གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟེན་དགམ་པ་ནི། གནས་ཁང་

བྱི་དོར་བྱ་ཚུལ་ལ་དགོན་པའམ་སྨན་ལོངས་སམ་རི་ཁོད་སོགས་གང་ཡིན་ཀང་འད། 
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ཁྱད་པར་རི་ཁོད་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་རང་གང་སོད་སའི་ཁུལ་དེ་ཡངས་པོ་ཡོད་ན་སྤིལ་བུའི་

ཕོགས་བཞིར་མཐོ་བཞི་བརིགས། དེ་རྒྱལ་ཆེན་བཞིར་བསྐྱེད། དེ་ལ་མཆོད་པ་དང་

གཏོར་མ་སོགས་ཕུལ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་སྒོམ་པའི་འགལ་རྐེན་བར་

ཆད་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐེན་བསྒྲུབ་པའི་འཕིན་ལས་བཅོལ། སྔར་གི་གནས་ཁང་དེ་

ཉིད་ལ་ཆག་ཆག་ཕག་བདར་སོགས་བྱས་ལ། སོད་ཉམས་སྤོ་མོ་ཞིག་བྱས་ནས་དེར་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟེན་དགམ་དགོས་པ་ཡིན།

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟེན་དགམ་ཚུལ་ལ། རང་གི་མདུན་གི་ཐད་དང་གི་མཐོ་ས་

ཞིག་གི་སྟེགས་བུ་ལ་སྔོན་གི་བཀའ་གདམས་པའི་བ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཐུབ་དབང་གི་

སྐུ་རེ་འབལ་སྤང་གི་ཚུལ་དུ་མཛད་པས་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་དེ་ཉིད་བཞུགས་སུ་གསོལ། 

དེ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀི་འདུ་ཤེས་བཞག །དེ་མེད་ན་སྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་ཞེས་བྱ་བ་

ས་གཞི་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པ་ལ་བ་བྱུང་དང་དི་བཟང་གིས་བྱུགས་པའམ། དེ་ཡང་མེད་ན་

ཤིང་ལེབ་རྡོ་ལེབ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་ནས་སམ་འབས་སོགས་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚོམ་བུ་

དགུ་དགོད། དེ་ཐུབ་པ་གཙོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དངོས་རང་ཡིན་སམ་དུ་གསལ་

གདབ། རང་གི་མལ་འོག་ཏུ་ས་དཀར་གིས་གཡུང་དྲུང་རིས་ཆོས་སྐོར་གི་ཚུལ་དུ་

བིས། དེའི་སྟེང་དུ་ར་དུར་བའི་སྟན་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པ་རེ་མོ་ནང་དུ་བསྟན་ར་བ་ཕིར་

བསྟན་ནས་རྩྭ་རྣམས་མ་འཁྲུགས་པར་གདིང་དགོས་ཏེ། སྔོན་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་རྩྭ་འཚོང་གི་ཁྱེའུ་བཀྲ་ཤིས་ལས་རྩྭ་བཞེས་ནས་རྩྭའི་རེ་མོ་

ནང་དུ་བསྟན་ར་བ་ཕིར་བསྟན་ནས་རྩྭ་རྣམས་མ་འཁྲུགས་པར་བཏིང་སྟེ། ཚེས་བཅོ་

ལྔའི་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་འཆར་བའི་ཚོད་ཙམ་ན་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་
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བའི་མཛད་པ་བསྟན་པའི་རྟེན་འབེལ་ཡོད་པས་སྔོན་བྱུང་སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་རེས་

འཇུག་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་ཉམས་ལེན་དུ་འཁྱེར་བ་ཡིན། སྔར་གི་གནས་ཁང་དེ་ཉིད་

དུ་འབོལ་སྟན་བཅོས་བཅོས་པ་ཡོད་ན་དེ་གས་ཆོག་ལ། མེད་ན་རྩྭའི་སྟན་ཤིན་ཏུ་

འཇམ་པའམ་ཡང་ན་སྤ་བའི་སྟན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་རྒྱབ་ཅུང་ཟད་མཐོ་ལ་

མདུན་ཅུང་ཟད་དམའ་བ་ཞིག་བཤམ་དགོས་པ་ཡིན། 

མཆོད་པ་གཡོ་མེད་ཅིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམ་ཚུལ་ནི། མཆོད་པའི་

སྣོད་རབ་གསེར་དངུལ། འབིང་ཟངས། འཁར་བ། མ་འབྱོར་ན་ཤིང་སོགས་གང་ཡང་

རུང་བའི་སྣོད་དུ་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ས་ཆོས་ཁལ་ཆོས་

གཡམ་ལ་རྒྱུག་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ་བཤམ་དགོས། དེ་ཡང་ཚེ་འདིའི་ཁེ་འདོད་གགས་

འདོད་སན་གགས་སོགས་འདོད་ནས་མ་ཡིན་པར། མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་དོན་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་

རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་སམ་པའི་སྒོ་

ནས་བཤམས་ན་གཤོམ་པ་པོ་ལ་ཡང་ཕན་ཡོན་ཡོད་ཅིང་། བཤམས་པ་དེ་ཡང་དོན་

དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་བཤམ་དགོས་པ་ཡིན།

སྟན་བདེ་བ་ལ་ལུས་འདུག་ལུགས་བརྒྱད་དམ་སྤོད་ལམ་གང་བདེར་གནས་

ནས་ཞེས་པའི་སྟན་བདེ་བ་ལ་ལུས་འདུག་ལུགས་བརྒྱད་བྱེད་ཚུལ་ལ་རྒྱལ་བ་དབེན་

ས་པ་ཆེན་པོས། 

རྐང་པ་ལག་པ་སྐེད་པ་གསུམ། །

སོ་མཆུ་ལྕེ་རྣམས་བསོམས་པས་བཞི། །
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མགོ་མིག་ཕག་པ་དབུགས་དང་བཞི། །

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆོས་བརྒྱད་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔར་གི་སྟན་དེ་ཉིད་ཀི་སྟེང་དུ་རྐང་པ་རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་

ངམ་དེ་མ་བྱུང་ཡང་ཕེད་སྐྱིལ་ལྟ་བུ་བྱས་པས་ཆོག་ཅིང་། ཕེད་སྐྱིལ་བྱེད་ཚུལ་ལ་

རྐང་པ་གཡོན་པ་ནང་དུ་བྱས་གཡས་པ་ཕིར་བྱས་ལ་གཡོན་པའི་རྐང་མགོ་གཡས་

པའི་བརླ་འོག་ཏུ་ཤོར་བའམ་བརླའི་སྦུབས་ལ་ཤོར་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་རྐང་པ་

གཡོན་པའི་རྟིང་པ་གསང་གནས་ཀི་ཚོད་ཙམ་དུ་སེབ་པར་བྱ། ལག་པ་མཉམ་གཞག་

གི་ཕག་རྒྱ་འཆའ་ཚུལ་ལ་ལྟེ་འོག་སོར་བཞི་ཙམ་གི་འོག་ཏུ་ལག་པ་གཡོན་པ་འོག་ཏུ་

བྱས་གཡས་པ་སྟེང་དུ་བྱས་ནས་གཡས་པ་དང་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་གི་རེ་གཉིས་

ཅུང་ཟད་སྤད་པ་ལ་རའི་གནད་ཀི་རྟེན་འབེལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། སྐེད་པ་

དང་པོར་བསངས། མགིན་པ་ཅུང་ཟད་དགུག །སོ་དང་མཆུ་རང་ལུགས་སུ་བཞག །ལྕེ་

རེ་རྐན་ལ་ཅུང་ཟད་སྦར། མགོ་བོ་ཡང་མ་གཡོ་བར་ཐད་ཀར་བསངས། མིག་སྣ་རེར་

ཕབ། དཔུང་པ་གཉིས་ཐད་ཀར་བསངས། རླུང་ཆམ་ལ་འབེབས་པ་དང་བརྒྱད། རླུང་

ཆམ་ལ་འབེབས་ཚུལ་དེ་ལ་རླུང་སྒ་ཅན་དང་ཤུགས་ཅན་དང་རོད་བག་ཅན་ལ་

སོགས་པ་དེ་འད་མ་ཡིན་པར་དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ཉེར་གཅིག་གི་ཡུན་དུ་དལ་

བུས་བགངས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པའི་སྣོད་དུ་རུང་

བ་ཡིན་ཏེ། དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་ཆེན་ར་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་

ལས། 

བསམ་གཏན་བདེ་བའི་སྟེགས་བུ་ལ། །
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ལུས་གནད་བདུན་དང་ལྡན་བྱས་ཏེ། །

རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་དག་ཏུ་བསལ། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུས་གནད་འཆའ་བ་འདི་ལ་སྔོན་གི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་

བ་མ་གོང་མ་འགའ་ཞིག་སྒོམ་རྣམས་ཀི་དང་པོ་རྒྱ་གར་སྐད་འད་བར་ངོས་འཛིན་

གིན་ཡོད་པར་འདུག །དམ་པ་གོང་མ་འགའ་ཞིག་སྒོམ་རྣམས་ཀི་དང་པོ་རྒྱ་གར་སྐད་

འད་བ་དད་པ་ལ་བཞེད་པ་ཡོད་ཀང་། རང་ལུགས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་སོང་ལ་ལེགས་

པར་བརྟག་པ་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོའི་དི་བ་ལྷག་

བསམ་རབ་དཀར་གི་དིས་ལན་བོ་བཟང་བཞད་པའི་སྒ་དབྱངས་ལས། 

སྒོམ་རྣམས་ཀུན་གི་དང་པོའི་མགོ །

རྒྱ་གར་སྐད་མཚུངས་རང་རྒྱུད་ལ། །

ལེགས་པར་བརྟག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས། །

ཟ་མེད་བ་མ་མཆོག་དེ་བཞེད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་སོང་ལ་ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་

རིམ་པའི་ཁིད་སྒོམ་དགོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཚེ་འདིའི་ཁེ་འདོད་གགས་འདོད་

འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་རེད་བཀུར་སན་གགས་འདོད་ནས་སྒོམ་པ་ཡིན་ནམ། ཚེ་ཕི་

མ་དོན་དུ་གཉེར་ནས་སྒོམ་པ་ཡིན་སམ་དུ་བརྟགས་པ་ན། ཚེ་འདིའི་ཁེ་འདོད་གགས་

འདོད་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་རེད་བཀུར་སན་གགས་སོགས་འདོད་ནས་སྒོམ་པ་

ཡིན་ན། དེའི་སྒོ་ནས་བྱས་པའི་ལས་གང་འད་ཞིག་བྱས་ཀང་ཚེ་ཕི་མའི་དོན་དུ་མི་
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འགྱུར་ཏེ། 

གསང་བ་སྤི་རྒྱུད་ལས། 

ཚེ་འདིའི་འབས་བུ་འདོད་མི་བྱ། །

ཚེ་འདི་འདོད་པར་གྱུར་པ་ལ། །

འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དོན་མི་འགྱུར། །

འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དོན་གཉེར་སྐྱེས། །

འཇིག་རྟེན་འདི་ཡི་འབས་བུ་རྒྱས། །

ཞེས་དང་། ཡང་ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས། ར་བ་དུག་ཡིན་ན་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་དུག །ར་

བ་སྨན་ཡིན་ན་ཡལ་ག་ལོ་མ་སྨན་དུ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ། ར་བ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་

གཏི་མུག་གསུམ་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལས་ཅི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མི་དགེ་བ་

འབའ་ཞིག་ཡིན་གསུང་། ཡང་དགེ་བཤེས་སྟོན་པས་ཇོ་བོ་ལ། ཚེ་འདིའི་བདེ་སྐྱིད་

དང་རེད་བཀུར་འདོད་ནས་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་ལ་འབས་བུ་ཅི་མཆི་ཞུས་པས་

འབས་བུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཆི་གསུང་། ཕི་མ་ལ་ཅི་མཆི་ཞུས་པས་དམལ་བ་མཆི། ཡི་

དྭགས་མཆི། དུད་འགོ་མཆི་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེ་འདིའི་བདེ་སྐྱིད་དང་རེད་

བཀུར་འདོད་ནས་བྱས་པའི་ལས་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ངན་སོང་གི་རྒྱུ་དང་ཕི་མར་ལྷ་མིའི་

དཔལ་འདོད་ནས་བྱས་པའི་ལས་ཕལ་ཆེར་འཁོར་བ་འབའ་ཞིག་གི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞིང་། 

རང་གཅིག་པུ་ཞི་བདེ་དོན་གཉེར་གི་བོས་བྱས་པ་རྣམས་ནི་ཞི་མཐར་ལྟུང་བ་ཡིན། 

དེ་ཡང་སྤིར་དགེ་སེམས་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་དང་བའི་དད་པ། ལས་འབས་ལ་ཡིད་

ཆེས་པའི་དད་པ། སྦིན་པ་གཏོང་འདོད་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་འདོད་སོགས་མང་དུ་
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ཡོད་ཀང་སྐབས་འདིའི་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་

བྱ་བ་ཡིན། དེས་ན་རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར། སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

རང་གི་དིན་ཅན་གི་མ་ཤ་སྟག་ཡིན། མ་མ་བྱས་བྱ་བ་གཅིག་ཀང་མེད། མ་བྱས་པ་ལ་

གངས་ཀིས་མི་ཆོད། མ་ནམ་བྱས་རེས་ཀིས་ཚེ་འདིའི་མས་ཇི་ལྟར་དིན་གིས་

བསྐྱངས་པ་ལྟར་དིན་གིས་བསྐྱངས་པས་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སམ་དུ་བསམ། འོ་ན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བའི་ཁུར་དེ་སུ་ལ་བབ་ན་ངེད་རང་ལ་

བབ། ངེད་རང་ལ་བབ་ཀང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདི་ལྟ་བུས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་དོན་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་དགོས། སེམས་ཅན་གཅིག་གི་དོན་ཡང་མཐར་ཕིན་པ་བྱེད་

ནུས་པར་མི་འདུག །དེར་མ་ཟད་དག་བཅོམ་པ་གཉིས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཀང་སེམས་

ཅན་གི་དོན་ཉི་ཚེ་བ་མ་གཏོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་ནུས་པ་མེད། དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་སུ་ལ་ཡོད་ན་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡོད་པས། བདག་གིས་མ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་

ཅི་ནས་ཀང་འཐོབ་པར་བྱ་སམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་མོང་བ་མ་ཐོན་བར་དུ་དུང་

དུང་བ་བསྒོམ་པར་བྱ།

སེམས་བསྐྱེད་དེས་ཟིན་པའི་ངང་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་ཚུལ་ནི། རང་གི་མདུན་

གི་ཐད་དང་གི་ནམ་མཁའི་གནས་སུ་སེང་གེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་

ཆེའི་ཁི་མཐོ་ཞིང་ཡངས་པའི་སྟེང་ཁར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་
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གདན་ལ་ངོ་བོ་རང་གི་དིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་དབུ་གཙུག་ཏོར་དང་ལྡན་པ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་

གཡས་ས་གནོན། གཡོན་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་

བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་ངུར་སྨིག་གི་མདོག་ཅན་གསོལ་བ། མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའི་དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན། སྐུ་ལས་སྐྱེས་པའི་འོད་ཀི་ཕུང་

པོའི་དབུས་ན་ཞབས་གཉིས་རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དེ་ཉིད་ཀི་མཐའ་སྐོར་

དུ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེ་དག་རང་རང་གི་

མདུན་ན་གདན་ཁི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་རང་རང་གིས་གསུངས་པའི་ལུང་གི་ཆོས་

རྣམས་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་གི་པུ་ཏིའི་རྣམ་པར་ཡོད་པ། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ཀང་

རང་ཉིད་ལ་དགེས་པའི་ཚུལ་དང་། རང་ཉིད་ཀང་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་

ཐུགས་རེ་དན་པའི་དད་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། 

རེ་རེས་རྒྱ་མཚོ་བཞི་བས་ལྷག་པ་ཡི། །

འོ་མ་འཐུང་སྟེ་ད་དུང་སོ་སོ་ཡི། །

སྐྱེ་བོའི་རེས་སུ་འབང་བའི་འཁོར་བ་པས། །

དེ་བས་ཆེས་མང་ཉིད་ཅིག་བཏུང་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ལྷས། 
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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་སྐྱེ་མི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་དང་མཐའ་རྟོགས་དཀའ་

བ་འདིའི་ནང་དུ་ཁྱོད་བྱིང་བ་ལ་འཇིགས་པ་དང་ཡ་ང་བ་དང་བག་ཚ་བ་དང་བ་སྤུ་

འགུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་འདི་ཁྱོད་བྱིས་པ་མིན་ན་མཁས་པ་ཅིའི་ཕིར་ཡིན། དེས་ན་

བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྤིར་འཁོར་

བ་དང་ཁྱད་པར་ངན་སོང་གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་མོང་འདུག་ཏུ་

ཟིན་ཀང་། ད་དུང་སྡུག་བསྔལ་གི་གཏིང་དང་མཐའ་རྟོགས་དཀའ་བ་འདུག །དེས་ན་

ད་རེས་རེད་པར་དཀའ་ཞིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའི་དལ་འབྱོར་གི་མི་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་

ཐོབ། མཇལ་དཀའ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་དུས་འདིར་

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སྤངས་པའི་ཐར་པ་མཆོག་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཞིག་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ཐོབ་པར་མ་བྱས་ན། སར་ཡང་

སྤིར་འཁོར་བ་དང་ཁྱད་པར་ངན་སོང་གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཅི་རིགས་པ་ཞིག་མོང་

དགོས་པར་འདུག །དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་ལས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་མདུན་ན་

བཞུགས་པའི་བ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཡོད་པས། བདག་གིས་མ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་

བ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བར་བྱའོ་སམ་དུ་བསམས་ལ། བ་མ་ལ་
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སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་པའི་སྐྱབས་འགོ་ལན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དམ་ཉེར་གཅིག་གམ་

མ་མཐའ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དལ་བུ་དལ་བུས་རང་དང་རང་གི་མཐའ་སྐོར་ན་

གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརོད་པར་བསམས་ནས་གང་ལྕོགས་

བརོད། 

འདིའི་སྐབས་སུ་དམིགས་པ་ནི། བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་བ་མ་ཐུབ་པའི་

དབང་པོའི་མཐའ་སྐོར་གི་དངོས་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་

ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་

སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དང་། 

ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་བ་མའི་སྐུ་ལ་བསོས་པ། གསུང་བཅག་པ། ཐུགས་དཀྲུགས་

པ། མ་དད་བརས་སྨོད་བགིས་པ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་བ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་སིག་

སྒིབ་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་དང་སོལ་ཁུའི་རྣམ་པར་དབང་པོའི་སྒོ་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་

ཐམས་ཅད་ནས་ཕིར་ཐོན་ནས་སངས་ཏེ་དག །དེ་ཡང་དཔེར་ན་དཀན་གཟར་ལ་མེ་

མ་ཐལ་ཡོད་པ་ལ་ཆུ་བླུགས་ན་ཐལ་བྱུང་དུ་འགོ་བ་དང་། ཡང་ན་མུན་པ་ནག་པོ་ཞིག་

ལ་སྒོན་མེ་གསལ་བ་ཞིག་བཏེག་ན་མུན་པ་དེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་

གཉིས་ལས་ཕི་མ་འདི་སྟོབས་ཆེ་བ་རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ཆེན་པོ་བཞེད་པས་བ་མ་ལ་

བརྟེན་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀི་

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་བ་མའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་

སེམས་ལ་ཞུགས་ནས་དཔལ་ལྡན་བ་མའི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཆུད་པར་བསམ། 
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དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞེས་པའི་སྐྱབས་འགོ་ལན་གང་མང་

བརོད་ཅིང་འདིའི་སྐབས་སུ་དམིགས་པ་ནི། རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་དང་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་

འཆང་གི་མཐའ་སྐོར་གི་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ཀྱཻ་རྡོར་དུས་འཁོར་བསྐལ་

བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་སྐུའི་ཆ་ལས་

བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་

ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་

ཕྱུང་བ། ཐུགས་ཀི་རྟེན་མཆོད་རྟེན་བཤིག་པ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་སངས་རྒྱས་ལ་

སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་སྐྱབས་འགོའི་བསབ་བྱ་དང་འགལ་བའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་

བྱང་ཞིང་དག །ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་

ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་

སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཆུད་

པར་བསམ།

དེ་ནས་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞེས་པའི་སྐྱབས་འགོ་ལན་གང་མང་བརོད། 

འདིའི་སྐབས་སུ་དམིགས་པ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་སོ་སོའི་མདུན་ན་བཞུགས་པའི་ཆོས་

པུ་ཏི་རྣམས་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དམ་པའི་ཆོས་སྤངས་པ། 



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

22

གསུང་རབ་ཟོང་དུ་བྱས་པ། གསུང་རབ་ཀི་བླུས་ཟོས་པ། གསུང་རབ་ས་སྒེ་པོ་ལ་

བཞག་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་སྤང་ཚུལ་ལ་ཡང་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་ལ་མོས་པ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཐེག་ཆེན་སྤངས་པ་སོགས་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་

མོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་སྔགས་སྤངས་པ་སོགས་དང་། སྔགས་ལ་ཡང་རྒྱུད་

སེ་འོག་མ་རྣམས་ལ་མོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་རྒྱུད་སེ་གོང་མ་སྤངས་པ་སོགས་

དང་། རྒྱུད་སེ་གོང་མ་ལ་མོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་སྤངས་པ་

སོགས་དང་། ཆོས་སྨ་བ་པོ་ལ་སྤོབས་པ་ཡོད་སྤོབས་པ་མེད་ཅེས་སྨས་པ་སོགས་

དང་། ཆོས་སྨ་བ་པོ་དེ་སྤངས་ན་དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤངས་པར་འགྱུར་

བས། མདོར་ན་ཆོས་ལ་བརྟེན་པའི་སིག་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡིན་ཏེ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། 

གང་གིས་འཛམ་བུའི་གིང་འདིར་ནི། །

མཆོད་རྟེན་ཐམས་ཅད་བཤིག་བྱེད་པས། །

གང་གིས་མདོ་སེ་སྤོང་བྱེད་པའི། །

སིག་པ་འདི་ནི་ཆེས་ཁྱད་འཕགས། །

གང་གིས་གངྒཱའི་བྱེ་སེད་ཀི། །

དག་བཅོམ་བསད་པར་གྱུར་པ་བས། །

གང་གིས་མདོ་སེ་སྤོང་བྱེད་པའི། །

སིག་པ་འདི་ནི་ཆེས་ཁྱད་འཕགས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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དེས་ན་ཆོས་ལ་བརྟེན་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །ལུས་དྭངས་

གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀི་ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་ཆོས་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་

ཐམས་ཅད་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཆོས་

དཀོན་མཆོག་གི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཆུད་པར་བསམ། 

དེ་ནས་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞེས་པའི་སྐྱབས་འགོ་ལན་གང་མང་

བརོད། འདིའི་སྐབས་སུ་དམིགས་པ་ནི། བྱང་སེམས་ཉན་རང་རྣམས་དང་དཔའ་བོ་

མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ཀི་

སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་

སྐུར་བ་བཏབ་པ། དགེ་འདུན་གི་དབྱེན་བྱས་པ། དགེ་འདུན་གི་ཞལ་དུ་འདུ་བའི་སྒོ་

ཕོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་དགེ་འདུན་ལ་བརྟེན་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་

ཞིང་དག །ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་

ལུང་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དགེ་འདུན་

དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་

སེམས་ལ་ཞུགས་ནས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཆུད་པར་བསམ། 

དེ་ནས་སྐྱབས་འགོ་མདོར་བསྡུས་ནི། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ། །
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བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

ཞེས་བརོད་པས་ཚོགས་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་

ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་

སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དང་། 

ཁྱད་པར་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་

དག །ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་

རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་

སེམས་ལ་ཞུགས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཆུད་པར་བསམ།

སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་ནི། 

བདག་གིས་སྦིན་སོགས་བགིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀིས། །

འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

སྦིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསྒོམ་པ་སོགས་

ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ར་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་དོན་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་

པར་ཤོག་ཅིག་སམ་པའི་སྨོན་སེམས་དང་། བདག་གིས་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་དོན་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་

པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་སྦིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་དང་

བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤོད་པ་མཐའ་དག་ལ་ཚུལ་
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བཞིན་དུ་བསབ་པར་བྱའོ་སམ་པའི་འཇུག་པའི་སེམས་བསྐྱེད། དེ་ལྟར་སེམས་

བསྐྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་ལས་རང་འད་གཉིས་པ་ཞིག་

ཆད་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཉིད་ཀང་བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུར་ལམ་

གིས་གྱུར། གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ལ་བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དེ་ངའོ་སམ་དུ་ང་རྒྱལ་སྒོམ་པ་

ལ་རྟེན་འབེལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡོད་གསུང་། ཞི་གནས་གཙོ་བོར་སྒོམ་པ་ཡིན་ན་

ཞི་གནས་ཀི་ཐད་དུ་སེབ་ན་མ་སེབ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཐུབ་པའི་དབང་

པོར་གསལ་བ་དེ་ཉིད་ལ་ཞི་གནས་སྒོམ་པའི་དམིགས་རྟེན་བྱས་ནས་ཞི་གནས་

བསྒོམས་པས་ཆོག་གསུང་། རང་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་གསལ་བའི་ཐུབ་པའི་དབང་

པོའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། མཐའ་སྐོར་ན་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཕོག་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པར་

བསམ།

དེ་ནས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་ཚུལ་ལ། རང་ཕོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་

ཕོགས་ལ་སང་བའི་ཆགས་སང་གི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

དུ་བཅུག་པ་ཡིན་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སང་དང་བལ་བའི་

བཏང་སོམས་ལ་གནས་ན་ཅི་མ་རུང་། གནས་པར་གྱུར་ཅིག །གནས་པར་བདག་

གིས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སྒོམ་

པ་ནི་བཏང་སོམས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་ན་

ཅི་མ་རུང་། ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ལྡན་པར་བདག་གིས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་

བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སྒོམ་པ་ནི་བྱམས་པ་དང་། སེམས་ཅན་
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ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་ན་ཅི་མ་རུང་། བལ་བར་

གྱུར་ཅིག །བལ་བར་བདག་གིས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སྒོམ་པ་ནི་སིང་རེ་དང་། དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐོ་

རིས་དང་ཐར་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མ་བལ་ན་ཅི་མ་རུང་། མ་བལ་བར་གྱུར་

ཅིག །མི་འབལ་བར་བདག་གིས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཚོགས་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུའི་ཆ་ལས་

བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་

ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚད་མེད་བཞི་སྒོམ་པ་

ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ནད་གདོན་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །ལུས་དྭངས་

གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀི་ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཚད་མེད་བཞི་ལ་གནས་པར་བསམ། 

དེ་ལྟར་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་སྒོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། 

ཁྱད་པར་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་ལ་མི་བཟོད་པའི་སིང་རེ་ཤུགས་

དག་པོས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་

བར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་

པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་ལམ་ཟབ་མོ་བ་མ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་གི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་

རིམ་པའི་ཁིད་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ་སམ་པ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་གང་ཡང་
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རུང་བ་བྱ། 

མྱུར་བ་ལན་གཉིས་སྨོས་པའི་དོན་ལ། རྒྱལ་བ་དབེན་ས་བ་ཆེན་པོས། བྱང་

ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཁིད་བསྒོམ་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་མྱུར་བ་དང་

པོའི་དོན་དང་བ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་གི་སོག་ཏུ་བྱས་ནས་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་

མྱུར་བ་གཉིས་པའི་དོན་དུ་བཞེད་པ་ཡིན། ཡང་ན་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་

ཚོགས་བསགས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ༌བ་མྱུར་བ་

དང་པོའི་དོན་དང་། སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་མྱུར་བ་གཉིས་

པའི་དོན་དུ་བཞེད་པ་ཡང་ཡོད། བ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་གི་སོག་ཏུ་བྱས་ནས་ལམ་

ཉམས་སུ་བངས་ན་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་མྱུར་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དགེ་བཤེས་སྟོན་པས། རྟེན་

གང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་ཇོ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་བྱུང་

གསུང་བ་དང་། 

རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས། མཉན་ན་ཚིག་མི་ཟིན། བསམས་ན་དོན་མི་

གོ། བསྒོམས་ན་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེ་བའི་བོའི་མཐུ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་དུས་སུ་ཞིང་གི་མཐུ་

ལ་བརྟེན་པ་མན་ངག་ཡིན་གསུང་བ་དང་། 

ཏྱཻ་ལོས་ནཱ་རོ་པ་ལ། 

བོགས་འདོན་ཀུན་གི་མཆོག་གྱུར་པ། །

བ་མ་ཡིན་ནོ་རྣལ་འབྱོར་པ། །

ཞེས་དང་། རྨོག་ཅོག་པའི་ཞལ་ནས། 
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སྒོམ་བསན་གིས་གོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་ཟ། །

མོས་གུས་ཀིས་གོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །

ཅེས་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་རང་དཀར་ནའང་དཀར། རེ་བཙུན་མ་རང་དམར་

ནའང་དམར། ཀྱཻ་རྡོ་རེ་རང་སྔོ་ནའང་སྔོ། ང་ནི་གང་དུ་འདུག་ཀང་བ་མའི་སྣང་བ་དང་

བལ་མ་མོང་། ཚེ་གཅིག་གིས་སངས་རྒྱས་པའམ་དེ་ད་ཡོང་ཡོང་འད། ཞེས་གསུང་།

དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདེབས་ཚུལ་ལ། བ་མ་མཆོད་པའི་ལུགས་ཀི་

ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདེབས་ཚུལ་དང་། དམར་ཁིད་འདི་གའི་ལུགས་ཀི་ཚོགས་ཞིང་

གསལ་འདེབས་ཚུལ་གཉིས་ལས་གང་བྱས་ཀང་ཆོག་པས། བ་མ་མཆོད་པའི་

ལུགས་ཀི་ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདེབས་ཚུལ་ནི། མདུན་གི་ནམ་མཁར་དཔག་བསམ་

གི་སོང་པོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལོ་མ་མེ་ཏོག་འབས་བུས་ཡོངས་སུ་མཛེས་པ་དེའི་

དབུས་སུ་སེང་གེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་མཐོ་ཞིང་ཡངས་

པའི་སྟེང་ཁར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་འདབ་མ་

འོག་མས་སེང་ཁི་ཅུང་ཟད་ཁེབས་པ། དེ་ནས་འདབ་མ་རྣམས་རྒྱ་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཆུང་དང་

དཔངས་ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོར་སོང་བའི་དབུས་ཀི་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་

པད་ཟ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་གདན་ལ་རང་གི་དིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་དེ་ཉིད་

གསུམ་ལྡན་རྡོ་རེ་འཛིན་པའི་དགེ་སོང་གི་ཆ་ལུགས་ཅན་སྐུ་མདོག་གུར་ཀུམ་གི་

མདངས་དང་ལྡན་པ། ཕག་གཡས་ཆོས་འཆད། གཡོན་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་

བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་ངུར་སྨིག་གི་མདོག་

ཅན་གསོལ་ཞིང་། དབུ་ལ་པཎ་ཞྭ་གསེར་གི་མདོག་ཅན་གསོལ་བ། མཚན་དཔེས་
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བརྒྱན་པའི་དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་སྐུ་ལས་སྐྱེས་པའི་འོད་ཀི་ཕུང་པོའི་

དབུས་ན་ཞབས་རྡོ་རེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་། དེའི་གཡས་ཀི་འདབ་མ་ལ་རྡོ་རེ་

འཇིགས་བྱེད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་། གཡོན་གི་འདབ་མ་ལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་

ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་། མདུན་གི་འདབ་མ་ལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་

རྣམས་དང་། རྒྱབ་ཀི་འདབ་མ་ལ་ཀྱཻ་རྡོ་རེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་

བཞུགས་པ། དེའི་འོག་གི་པདྨའི་འདབ་མ་ལ་དུས་འཁོར་དག་ནག་གཤེད་དམར་ལ་

སོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་གཞན་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་

བཞུགས་པ། དེའི་འོག་མ་ལ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པའི་རྣལ་

འབྱོར་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་། དེའི་འོག་མ་ལ་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་ལ་སོགས་

པའི་སྤོད་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེའི་འོག་མ་ལ་

ཐུབ་པ་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་སོགས་བྱ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་

ནས་བཞུགས་པ། དེའི་འོག་མ་ལ་བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་དང་སངས་རྒྱས་

སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལ་སོགས་པས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེའི་འོག་མ་ལ་ཉེ་བའི་སས་

ཆེན་བརྒྱད་སོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། 

དེའི་འོག་མ་ལ་རང་རྒྱལ་བཅུ་གཉིས་སོགས་དང་། དེའི་འོག་མ་ལ་གནས་བརྟན་བཅུ་

དྲུག་ལ་སོགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེའི་འོག་

མ་ལ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེའི་ཕི་རོལ་གི་

ཕོགས་བཞིར་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དི་ཟའི་ཚོགས་ཀིས། འཕགས་སྐྱེས་པོ་གྲུལ་བུམ་གི་
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ཚོགས་ཀིས། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་སྤན་མི་བཟང་ཀླུའི་ཚོགས་ཀིས། གནོད་སྦིན་གི་རྒྱལ་པོ་

རྣམ་ཐོས་སས་གནོད་སྦིན་གི་ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་ནས་རང་ལ་བར་ཆད་བསྲུང་བའི་

ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ། དེ་ནས་བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བ་

མའི་གངས་དང་མཉམ་པ་སྟེང་ཕོགས་སུ་འཕོས་པའི་སྣེ་མོར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟ་ཉི་

མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་གདན་ལ་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་ཉམས་ལེན་བྱིན་རླབས་

བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ཏྱཻ་ལོ་ནཱ་རོ་དཔལ་མཆོག་ཌ໋་བི་པ་ལ་སོགས་པས་བསྐོར་ནས་

བཞུགས་པ། འོད་ཟེར་གཡས་ཕོགས་སུ་འཕོས་པའི་སྣེ་མོར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟའི་སྟེང་

དུ་རེ་བཙུན་བྱམས་པ་ལ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ལ་སོགས་པའི་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད་

ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། འོད་ཟེར་གཡོན་ཕོགས་སུ་འཕོས་

པའི་སྣེ་མོར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟའི་སྟེང་དུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལ་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། 

མདུན་ཕོགས་སུ་དིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་དེ་ལ་རང་ལ་དངོས་སུ་ཆོས་འབེལ་ཡོད་པའི་

བ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེ་དག་རང་རང་གི་མདུན་ན་གདན་ཁི་

ཕུན་ཚོགས་ལ་རང་རང་གིས་གསུངས་པའི་ལུང་གི་ཆོས་རྣམས་འོད་ཀི་རང་བཞིན་

ཅན་གི་པུ་ཏིའི་རྣམ་པར་ཡོད་པ། དེ་དག་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གི་སྤྲུལ་

པའི་བཀོད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བར་བསམ།

རང་གི་མདུན་གི་ཐད་དང་གི་ནམ་མཁའི་གནས་སུ་སེང་གེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀིས་

བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་མཐོ་ཞིང་ཡངས་པ་ཞིག་དང་། དེའི་སྟེང་གི་རྒྱབ་ལ་ཅུང་

ཟད་ཉེ་བར་སེང་གེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་
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སྟེང་ཁར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་གདན་ལ་ངོ་བོ་རང་གི་དིན་ཅན་

ར་བའི་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་

དབུ་གཙུག་ཏོར་དང་ལྡན་པ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་གཡས་ཆོས་འཆད། གཡོན་

མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་ཆོས་

གོས་ངུར་སྨིག་གི་མདོག་ཅན་མཛེས་པར་གསོལ་བ། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་

དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན། སྐུ་ལས་སྐྱེས་པའི་འོད་ཀི་ཕུང་པོའི་དཀིལ་ན་

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་ཐུགས་

ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བ་མའི་གངས་དང་མཉམ་པ་སྟེང་ཕོགས་སུ་འཕོས་པའི་སྣེ་མོར་སེང་

ཁི་པད་ཟའི་གདན་ལ་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་ཉམས་ལེན་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པའི་བ་

མ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། གཡས་ཕོགས་སུ་འོད་ཟེར་འཕོས་པའི་སྣེ་

མོར་པད་ཟའི་གདན་ལ་རེ་བཙུན་བྱམས་པ་ལ་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་རྣམས་

ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། གཡོན་ཕོགས་སུ་འོད་ཟེར་འཕོས་པའི་སྣེ་མོར་པད་

ཟའི་གདན་ལ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལ་ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་

བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། མདུན་ཕོགས་སུ་འཕོས་པའི་སྣེ་མོར་སེང་ཁི་པད་ཟའི་

གདན་ལ་དིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་ལ་རང་ལ་དངོས་སུ་ཆོས་འབེལ་ཡོད་པའི་བ་མ་

རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེ་དག་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་

བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་བསྟན་བསྲུང་ཡེ་ཤེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་

བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེ་དག་རང་རང་གི་མདུན་ན་གདན་ཁི་ཕུན་ཚོགས་ལ་རང་

རང་གིས་གསུངས་པའི་ལུང་གི་ཆོས་རྣམས་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་གི་པུ་ཏིའི་རྣམ་
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པར་ཡོད་པ། དེ་དག་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གི་སྤྲུལ་པའི་བཀོད་པ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་བོར་ཨ໋་དཀར་

པོ། མགིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོས་མཚན་པར་གསལ་ལམ་

གིས་བཏབ་ནས། བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་

པས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། 

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །

བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དུ་མ་རུ། །

འགོ་ལ་བརེ་ཕིར་ཐུགས་རེ་རྣམས་སྦངས་ཤིང་། །

ཞེས་སོགས་སྤན་འདེན་དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་ལ་བསྟིམ་པ། ཁྲུས་ཁང་བསྐྱེད་པ། 

སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བ་སོགས་བྱས་ནས།

བསག་སྦང་གི་གནད་བསྡུས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎྜལ་དང་བཅས་འབུལ་བ་

ལ། དང་པོར་ཕག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། རང་གི་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་

གངས་དང་མཉམ་པར་སྤྲུལ་ནས་ཕག་བྱ་བ་ལུས་ཀི་ཕག་དང་། ལུས་རེ་རེ་ལ་མགོ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་མགོ་རེ་རེ་ལ་ཁ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། ཁ་རེ་རེ་ལ་ལྕེ་དཔག་ཏུ་

མེད་པར་སྤྲུལ་ནས་སན་པའི་དབྱངས་ཀིས་བསྟོད་དབྱངས་བརོད་པ་ངག་གི་ཕག་

དང་། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་དུ་བལྟས་ནས་ཡིད་ཀིས་
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འདུད་པ་ཡིད་ཀི་ཕག་སྟེ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ་བ་ནི། 

ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་འགོ་བའི་རེ་བ་

སྐོང་བའི་གསུང། །མ་ལུས་ཤེས་བྱ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཐུགས། །ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོ་

དེ ་ལ་མགོས་ཕག་འཚལ། །བྱམས་པ་ཐོགས་མེད་དབྱིག་གཉེན་རྣམ་གོལ་

སེ། །མཆོག་སེ་དུལ་བའི་སེ་དང་གགས་པའི་སེ། །སེང་བཟང་ཀུ་ས་ལི་གཉིས་གསེར་

གིང་པ། །རྒྱ་ཆེན་སྤོད་པའི་བརྒྱུད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འཇམ་དབྱངས་ཡོད་མེད་

ཕོགས་འཇིག་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། །ཟ་བ་གགས་པ་རིགས་པའི་ཁུ་བྱུག་ཆེ། །སངས་རྒྱས་

དགོངས་སྐྱོང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཏེ། །ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་བརྒྱུད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་རྡོ་རེ་འཆང་། །མཆོག་གཟིགས་ཏྱཻ་ལོ་པ་དང་ནཱ་

རོ་པ། །དཔལ་མཆོག་ཌོཾ་བི་པ་དང་ཨ་ཏི་ཤ ། །ཉམས་ལེན་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །དམིགས་མེད་བརེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟིགས། །དི་མེད་

མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་

ཁ་པ། །བོ་བཟང་གགས་པའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཀི་བཀའ་བསྒྲུབས་པས། །མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་དབང་བསྒྱུར་

ཞིང་། །བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་མདུན་ས་མཛེས་པའི་རྒྱན། །འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་

ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དགེ་ལེགས་རབ་དཀར་ཚོགས་གཉིས་གོམས་པའི་

མཐུས། །དཔལ་ལྡན་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མཆོག་བརེས་ཀང་། །བཟང་པོའི་མཛད་པས་

གདུལ་བྱ་མི་འདོར་བའི། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རབ་

འབྱམས་ཆོས་ཀི་དགོངས་དོན་འབྱེད་པ་ལ། །མཁས་མང་དབུས་ན་རྒྱལ་མཚན་ཏོག་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

34

ལྟར་མཛེས། །དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་གཉིས་པ་ཆོས་ཀི་རེ། །བཟང་པོའི་མཚན་ཅན་

ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གིས་གསུངས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི། །བཅུད་

རྣམས་བསྡུས་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པའི་མཐུས། །ཚེ་གཅིག་ཉིད་ལ་རྡོ་རེའི་སྐུ་

བརེས་པ། །འཆི་མེད་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་བདེ་

ཆེན་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །ཀུན་ལ་སྦིན་མཛད་བོ་བཟང་རྡོ་རེ་འཆང་། །སྐྱབས་གསུམ་

ཀུན་འདུས་རེ་བཙུན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བོ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །སྔོན་ཚེ་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གྲུབ་པའི་མཐུས། །ད་ལྟ་བོ་བཟང་བསྟན་པའི་

སིང་པོ་འཛིན། །དགག་སྒྲུབ་སྤང་བང་བལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་

ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །དི་

མེད་བོ་བཟང་བསྟན་པའི་ཁང་བཟང་རེར། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་དཔལ་

ཡོན་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་

མཁྱེན་བརེ་གཅིག་བསྡུས་པའི། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོས་

ཀི། །བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་མཆོག་གྱུར་པ། །ཡོངས་འཛིན་དམ་པའི་

ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་བ་མ་རྡོ་རེ་འཆང་། །གང་ལ་

གང་འདུལ་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཟུང་ནས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་

མཛད་པའི། །དིན་ཅན་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྟོན་པ་བ་མེད་སོགས་དང་། 

ཕག་བྱར་འོས་པ་སོགས་བྱ། བཟང་སྤོད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱེད་ན་སྒོ་གསུམ་

བསོམས་པའི་ཕག་ལ། ཇི་སེད་སུ་དག །ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། 

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཕོགས་རེ་བ་དང་དུས་རེ་རེའི་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་གི། ཕོགས་
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བཅུ་ག་དང་དུས་གསུམ་གར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་

བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་བའོ། །སྒོ་གསུམ་སོ་སོའི་

ཕག་ལ། ལུས་ཀི་ཕག་ནི། བཟང་པོ་སྤོད་པ། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། 

ཕོགས་དང་དུས་ཀིས་བསྡུས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀི་ཡུལ་དུ་མངོན་སུམ་པ་

ལྟར་དམིགས་ནས་རང་གི་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་གངས་མཉམ་པར་སྤྲུལ་

ནས་ཕག་བྱ་བའོ། །

དེ་ཡང་ཡུལ་རྣམས་ཀི་བཟང་པོའི་སྤོད་པ་ལ་དད་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་ལ་དེས་

ཀུན་ནས་བསངས་ཏེའོ། །ཡིད་ཀི་ཕག་ནི། རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན། ཞེས་པའི་ཚིགས་

བཅད་གཅིག་སྟེ། རྡུལ་ཕ་རབ་རེ་རེའི་སྟེང་ན་ཡང་རྡུལ་ཐམས་ཅད་ཀི་གངས་དང་

མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་བྱང་སེམས་ཀིས་བསྐོར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ་དེ་

དག་གི་ཡོན་ཏན་རེས་སུ་དན་པའི་མོས་པ་བསྐྱེད་པའོ། །ངག་གི་ཕག་ནི། དེ་དག་

བསྔགས་པ། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། ཡུལ་རྣམས་ཀི་ཡོན་ཏན་

བསྔགས་པ་ཟད་མི་ཤེས་པ་ལུས་རེ་རེ་ལ་མགོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། མགོ་རེ་རེ་ལ་

ཁ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། ཁ་རེ་རེ་ལ་ལྕེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྤྲུལ་ནས་སན་པའི་

དབྱངས་ཀིས་བརོད་པའོ། །འདིར་དབྱངས་ནི་བསྟོད་པ་ཡིན་ལ་དེའི་ཡན་ལག་ནི་རྒྱུ་

སྟེ་ལྕེའོ། །རྒྱ་མཚོ་ནི་མང་པོའི་ཚིག་གོ །མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། མཆོད་འཕེང་རྒྱས་

པ་ལྟར་རམ་མདོར་བསྡུ་ན་མཆོད་པ་ལ་བ་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་པ་ནི། མེ་ཏོག་དམ་པ། 

ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཏེ། མེ་ཏོག་དམ་པ་ནི་ལྷ་དང་མིའི་མེ་ཏོག་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་སིལ་མ་རྣམས་སོ། །འཕེང་བ་ནི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཏེ་བརྒྱུས་པ་སྟེ་དེ་
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གཉིས་ཀའང་དངོས་དང་བཅོས་མ་ཐམས་ཅད་དོ། །སིལ་སན་ནི་པི་ཝང་སོགས་རོལ་

མོ་རྒྱུད་ཅན་ལ་སོགས་པ་དང་དུང་དང་གིང་བུ་ལ་སོགས་པ་འབུད་པ་དང་ར་རྔ་

འཁར་རྔ་ལ་སོགས་པ་བརྡུང་བ་དང་ཏིང་ཤག་སོགས་དཀྲོལ་བ་རྣམས་སོ། །བྱུག་པ་

ནི་སྤོས་ཞིམ་པོའི་ལྡེ་གུའོ། །གདུགས་མཆོག་ནི་གདུགས་རྣམས་ཀི་མཆོག་གོ །མར་

མེ་ནི་སྤོས་མར་ལ་སོགས་པ་དི་ཞིམ་ལ་འོད་གསལ་བ་དང་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིན་

མཚན་ངོ་མི་ཤེས་པ་ལྟ་བུའི་འོད་གསལ་བ་འབུལ་བ་རྣམས་སོ། །བདུག་པ་ནི་བདུག་

སྤོས་སྦར་བ་ད་ལྟ་སྤོས་རེང་དུ་གགས་པ་འདི་དང་། སྣ་གཅིག་པ་ཨ་ཀ་རུ་དང་དུ་རུ་

ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །ན་བཟའ་དམ་པ་ནི་གོས་ཀི་མཆོག་གོ །

དི་མཆོག་ནི་སྟོང་གསུམ་དུ་དི་ངད་ལྡང་བའི་དིས་བསྒོས་པའི་ཆུ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་སོ། །ཕེ་མ་ཕུར་མ་ནི་སྤོས་ཞིམ་པོའི་ཕེ་མ་གཏོར་བ། བདུག་ཏུ་རུང་བའི་ཐུམ་

པོར་བྱས་པའམ་དཀིལ་འཁོར་བིས་པའི་ཚོན་ཕེ་སྤེལ་བའི་རིམ་པ་རྒྱ་དང་རྔམས་རི་

རབ་དང་མཉམ་པའོ། །བཀོད་པ་ནི་གོང་མ་ཀུན་གི་མཐར་སྦོར་བ་སྟེ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་

སྤས་པ་དང་སྣ་ཚོགས་ལ་བྱའོ། །བ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་ནི། མཆོད་པ་གང་རྣམས། 

ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། བ་ན་ཡོད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་

ལ་འདིར་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པའི་མཐུ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་བཟང་དགུ་

སྤྲུལ་བའོ། །ཚིག་རྐང་ཐ་མ་གཉིས་ནི་གོང་མ་དེ་གཉིས་མ་ཚང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་

ཏེ་ཕག་དང་མཆོད་པ་དང་ཀུན་སོང་དང་ཡུལ་སྟོན་པའོ།།

སིག་པ་བཤགས་པ་ནི། རང་གི་སྔར་བྱས་ཀི་སིག་པ་ལ་ཁོང་པར་དུག་སོང་བ་

ལྟ་བུའི་འགོད་སེམས་དང་ཕིན་ཆད་སོག་ལ་བབ་ཀང་མི་བྱ་སམ་པའི་སོམ་སེམས་
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ཡང་ཡང་བཏང་ལ་ལོང་བྱུང་ཚེ་སོམ་གསུམ་སོ་སོའི་བཤགས་པ་ནི། མཚམས་སུ་བ་

མ་རྡོར་འཛིན་མ་བྱང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་སོགས་སྟོབས་བཞིའི་བཤགས་སོམ་གང་

ལྕོགས་བྱ། དེ་ཡང་ཉེས་པ་སྔ་མ་ལ་འགོད་ཅིང་ཕི་མ་སོམ་པའི་སེམས་ཀིས་སིང་ཐག་

པ་ནས་མ་བཤགས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཡོན་ཏན་སྔར་མ་སྐྱེས་པ་གསར་དུ་མི་སྐྱེ། སྐྱེས་

པ་རྣམས་ཀང་ཉམས་ནས་འགོ་ཞིང་རང་གིས་སྔར་བྱས་ཀི་སིག་པ་ལ་ཁོང་པར་དུག་

སོང་བ་ལྟ་བུའི་འགོད་སེམས་དང་ཕིན་ཆད་སོག་ལ་བབ་ཀང་མི་བྱེད་སམ་པའི་སོམ་

སེམས་སིང་ཐག་པ་ནས་བྱས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཡོན་ཏན་སྔར་མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་གསར་

དུ་སྐྱེ། སྐྱེས་པ་རྣམས་གོང་འཕེལ་དུ་འགོ་བས་སྔོན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་སིག་

ལྟུང་བཤགས་པ་ལ་ཐུགས་གཙིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། ཇོ་བོ་བོད་དུ་འབྱོན་པའི་ལམ་

ཁར་ཉེས་པ་ཕའུ་ཞིག་བྱུང་ཚོད་དུ་གདའ་བས་དེ་མ་ཐག་ཚོང་པའི་སྣ་བསྐྱིལ། མཎྜལ་

ཕུལ། བཤགས་པ་མཛད། ད་གཤེགས་ཁོ་བོ་དེའི་འཕོ་ལ་ཤི་ན་ངན་འགོར་སྐྱེ་

གསུངས་ནས་དེ་བཞིན་དུ་གར་འབྱོན་དུ་ཤིང་གི་མཆོད་རྟེན་ཞིག་བསྣམས་ནས་

འཕལ་དུ་བཤགས་བསམས་མཛད་ནས་སིག་ལྟུང་དང་ཞག་ཏུ་མི་འགོགས་པ་ཡིན་

གསུང་བ་དང་། རེ་རིན་པོ་ཆེས་ཀང་དང་པོར་ཆོས་ལུང་དགོན་པར་ཐུགས་དམ་ཤིན་

ཏུ་འཕེལ་བའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་བསག་སྦང་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་མཛད་ནས་ཀླུ་དབང་

རྒྱལ་པོ་ཐོག་མར་ཞལ་གཟིགས། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ཞལ་གཟིགས་

པ་སོགས་བྱུང་བས་རང་རེ་རྣམས་ཀང་སྔོན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་སོབ་དགོས་པ་ཡིན། བཟང་སྤོད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱེད་ན། འདོད་

ཆགས། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། རྒྱུ་དུག་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞི་
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ལུས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ནི་བདག་གིས་བགིས་པ་སྟེ་དེ་ཡང་རང་

གིས་དངོས་སུ་བྱས་པ་དང་། གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། གཞན་གིས་བྱས་པ་ལ་

རེས་སུ་ཡི་རང་བའོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྤིར་བསྡུས་པ་ནི་ཅི་མཆིས་པ་ཞེས་པ་སྟེ། 

དེ་དག་གི་ཉེས་དམིགས་དན་ནས་སྔ་མ་ལ་འགོད་ཅིང་ཕི་མ་ལ་སོམ་པའི་སེམས་

ཀིས་སིང་ཐག་པ་ནས་བཤགས་ན་སྔར་བྱས་འཕེལ་བ་འཆད་ཅིང་ཕི་མ་རྣམས་འཕོ་

འཆད་དོ། །ཉེས་པ་ལས་སར་ལྡོག་པའི་སོམ་སེམས་དག་པོ་མེད་ན་མི་འཆབ་བོ་མི་

སྦེད་དོ། །སན་ཆད་ཀང་གཅོད་ཅིང་སོམ་པར་བགིའོ་ཞེས་བརོད་ཀང་སིག་པ་མི་

འཛད་པའི་སྟེང་དུ་རྫུན་སྨས་པའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་

གསུངས། དེས་ན་ཉེས་པ་སྤོང་ས་བ་རྣམས་ནི་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་སྤོང་སམ་པ་

དང་སྤོང་དཀའ་བ་རྣམས་ཀང་ཐ་ན་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཡུན་ཙམ་དུ་སྤོང་སམ་པའི་

སོམ་སེམས་མང་དུ་བྱས་ན་ཉེས་པ་ལས་སར་ལྡོག་པའི་སྟོབས་ཀི་དོན་ཚང་བའི་

གནད་ཡོད་པ་ཡིན་གསུང་། རེས་སུ་ཡི་རང་ནི། རང་གཞན་སྐྱེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་

ཀིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་རློམ་སེམས་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་

པར་སིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བ་བསྐྱེད་ན་སྔོན་བྱས་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་

གོང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གིས་སྟོན་པ་

འཁོར་བཅས་ལ་བསེན་བཀུར་བྱས་པ་ལས་དབུལ་པོ་དེས་པས་རེས་སུ་ཡི་རང་བྱས་

པ་དགེ་བ་ཆེ་བར་ཐོབ་གསུངས་པ་དང་། འདི་ལ་དགོངས་ནས་རེ་རིན་པོ་ཆེས། 

འབད་པ་ཆུང་ངུས་རླབས་ཆེན་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡིན། དགེ་བ་བྱས་པ་ལ་ང་

རྒྱལ་རློམ་སེམས་ལྟ་བུ་བྱས་ན་དགེ་བ་མི་འཕེལ་བའི་སྟེང་དུ་ཆུད་འཛའ་བར་འགྱུར་
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བ་ཡིན་ཏེ། བསབ་བཏུས་ཀི་དགེ་བ་བསྲུང་བའི་སྐབས་སུ། རང་དོན་རྣམ་སྨིན་སེད་

སྤངས་པས། །དགེ་བ་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་བར་འགྱུར། །འགོད་པར་ཡང་ནི་མི་བྱ་

ཞིང་། །བྱས་པར་གྱུར་ཀང་བསྒག་མི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མདོར་ན་ཕོགས་

བཅུའི་རྒྱལ་བ། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ་གང་ཟག་ལྔ་པོ་དེའི་དགེ་བའི་

ཕན་ཡོན་དན་ནས་དགའ་བ་བསྒོམ་པའོ། །

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་ནི། གང་རྣམས་ཕོགས་བཅུའི། ཞེས་སོགས་

ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། རང་གི་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་གངས་མཉམ་པར་

སྤྲུལ་ནས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དག་ན་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཐག་

པ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་མི་བསྐོར་བར་ཅང་མི་གསུང་བའི་ཚུལ་གིས་བཞུགས་པ་

རྣམས་ལ། འགོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ་རང་གིས་གསེར་

གི་འཁོར་ལོ་རིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པ་རེ་རེ་ཕུལ་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་གིས་ཀང་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་

ཞལ་གིས་བཞེས་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསམས་པ་ནི། དེ་ནས་ལྷ་

རྣམས་སྟོན་པའི་དྲུང་དུ་ལྷགས། ཞེས་པ་ནས། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་དམ་པ་བསྐོར་དུ་

གསོལ་ཞེས་པའི་བར་དང་འད། དེ་ལྟར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གིས་ཆོས་ཀིས་ཕོངས་པའི་ལས་བྱས་པ་དང་གཞན་གི་

ཆོས་ཀི་བར་ཆད་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་སིག་པ་འདག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། མ་ངན་

ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། མ་ངན་འདའ་སྟོན། ཞེས་སོགས་ཚིགས་

བཅད་གཅིག་སྟེ། ཕོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་མ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་སྟོན་པ་རྣམས་ལ། 
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འགོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ་རང་གི་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་ཕ་

རབ་དང་གངས་མཉམ་པར་སྤྲུལ་ནས་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ཀང་ལྷག་པར་མ་

ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བསམས་ནས། མ་ངན་

འདའ་སྟོན། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བརོད། དེ་ཡང་རང་ལ་དངོས་སུ་ཆོས་

ལེགས་པར་སྟོན་ནུས་པའི་བ་མ་སོགས་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཡང་ཡང་ཕུལ་ན་རང་གི་

ཚེ་སྒྲུབ་ཀི་ཡང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན། བསྔོ་བའི་ཡན་ལག་ནི། ཕག་འཚལ་བ་

དང་། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། གོང་གི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་དགེ་བས་

མཚོན་ནས་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ནས་

རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་འདུན་པ་དག་པོས་བསྔོ་བར་བསམས་ནས། ཕག་

འཚལ་བ་དང་། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བརོད། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་དོན་དུ་དགེ་ར་རྣམས་བ་ན་མེད་པ་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་བསྔོས་ན། 

སེམས་ཅན་རེ་རེའི་སྟེང་ནས་དགེ་ར་ཁབ་ཀི་རེ་མོ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་དགེ་ར་

ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆེ་བས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་མི་འཛད་པ་ཡིན་ཏེ། བོ་གོས་རྒྱ་

མཚོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ནང་ཆུ་ཐིགས་ལྷུང་། །རྒྱ་མཚོ་མ་

ཟད་བར་དུ་དེ་མི་འཛད། །དེ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་བསྔོས་དགེ་བ་ཡང་། །བྱང་ཆུབ་མ་

ཐོབ་བར་དུ་དེ་མི་འཛད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བང་

མཛོད་ལ་ཇི་ཙམ་ལོངས་སྤོད་ཀང་མི་ཟད་པ་དང་འད། 

དེ་ནས་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་འདོད་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་མཎྜལ་

འབུལ་བ་ནི། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་དོན་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་ཞུ་བའི་ཚེ་དང་པོར་
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འབུལ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱས་དེ་ནས་དོན་འདི་འད་ཞིག་གནང་དགོས་ཞེས་སན་དུ་

གསོལ་བའམ་སན་འབུལ་ཞུ་བ་དང་འད། མཎྜལ་དེ་ཡང་རབ་གསེར་དངུལ། འབིང་

ཟངས་འཁར་བ། མ་འབྱོར་ན་ཡང་ཤིང་སོགས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བ་བྱུང་དང་དི་

བཟང་གི་ཆུས་བྱུགས། ཚོམ་བུ་ཡང་དི་བཟང་གི་ཆུས་སྦགས་ཏེ། མཎྜལ་ཆེ་རུ་ཡང་

མ་སོང་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཆུང་དུ་ཡང་མ་སོང་བར། 

རབ་བོས་ལྕོགས་ན་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་

དང་། དེ་ལྟར་མ་ལྕོགས་ན་རང་གཞན་གི་ལུས་ལོངས་སྤོད་གིང་བཞི་རི་རབ་དགེ་ར་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སིང་ཐག་པ་ནས་དམིགས་པ་གསལ་བར་བྱས་ལ་མཎྜལ་

ཕུལ་ནས། དོན་ཆེན་པོ་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། བཤེས་གཉེན་

ལ་མ་གུས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་བདག་གཉིས་སུ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་བར་གི་ཕིན་ཅི་

ལོག་གི་བོ་སྣ་མཐའ་དག་འགག་པ་དང་། བཤེས་གཉེན་ལ་གུས་པ་སོགས་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པའི་བོ་སྣ་མཐའ་དག་བདེ་བག་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་། རྐེན་ཕི་ནང་གི་བར་གཅོད་ཐམས་

ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་

གསོལ་བ་རེ་གཅིག་ཏུ་འདེབས། 

དེ་ནས་མདུན་གི་དིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ར་

བའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྤི་བོར་པད་ཟའི་གདན་བཞུགས་ལ། །ཞེས་སོགས་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་མན་ངག་བཞིན་རྒྱུད་དང་འདེས་ངེས་པ་བྱ། དེ་ནས་བ་མ་ཐུབ་

པའི་དབང་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས་ཏེ། མཐའ་སྐོར་ན་བཞུགས་པའི་ཞི་ཁོ་

རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་མཐའ་ནས་རིམ་གིས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་རྒྱ་ཆེན་
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སྤོད་བརྒྱུད་དང་། ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ལ་ཐིམ། དེ་རྣམས་ཀང་འོག་མ་

འོག་མ་ནས་རིམ་གིས་ཞུ་སྟེ་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད་བྱམས་པ་དང་ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་

འཇམ་དབྱངས་ལ་ཐིམ། ཉམས་ལེན་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རྣམས་ཀང་རྡོ་རེ་

འཆང་ལ་ཐིམ། ཆོས་འབེལ་དངོས་ཐོབ་ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀང་དིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་ལ་

ཐིམ། རེ་ཞིག་ལྔ་པོ་དེ་ལ་གསལ་སྣང་འདོན། དེ་ནས་བྱམས་འཇམ་དབྱངས་གཉིས་

ཐུབ་དབང་ལ་ཐིམ་ཞིང་གདན་པད་ཟ་གཉིས་ཀང་ཐུབ་པའི་སེང་ཁི་ལ་ཐིམ། དེ་ནས་

དིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་ཡང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། རྡོ་

རེ་འཆང་ཡང་བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྤི་བོ་ནས་བྱོན་ནས་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའི་ཚུལ་གིས་བཞུགས་པར་བསམ་ཞིང་དེ་ལ་ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་

གསུང་བ་ཡིན། སེང་ཁི་པད་ཟའི་གདན་གཉིས་ཀང་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སེང་ཁི་པད་

ཟར་ཐིམ། དེ་ནས་ཡང་རེ་ཞིག་ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་དེ་ཉིད་ལ་གསལ་སྣང་འདོན། 

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་ཀང་རང་གི་སྤི་བོའི་དིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་

པས། རང་གི་སྤི་བོར་སེང་ཁི་པད་ཟ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་གདན་ལ་ངོ་བོ་དིན་

ཅན་ར་བའི་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་

བུ་དབུ་གཙུག་ཏོར་དང་ལྡན་པ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་གཡས་ས་གནོན་དང་། 

གཡོན་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་

ཆོས་གོས་ངུར་སྨིག་གི་མདོག་ཅན་གསུམ་མཛེས་པར་གསོལ་བ། མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའི་དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན། སྐུ་ལས་སྐྱེས་པའི་འོད་ཀི་ཕུང་

པོའི་དབུས་ན་ཞབས་གཉིས་རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་ལ་དམིགས་ནས། 
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ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎྜལ་དང་བཅས་པ་མདོར་བསྡུས་དབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ་

པ་ནི། ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཅིག་གིས་ཕག་འཚལ་བ་དང་། དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་པ་མ་ལུས་

འབུལ། །ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། གིང་བཞི་ཉི་

ཟ་རི་རབ་རིན་ཆེན་བདུན། །རིན་ཆེན་མཎྜལ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །བ་མ་

ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ། །ཐུགས་རེས་བཞེས་ནས་བྱིན་གིས་བརླབ་

ཏུ་གསོལ། །སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་བ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །སྒིབ་བལ་ཆོས་སྐུའི་བདག་ཉིད་བ་མ་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་

འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེ་ཆེན་ལོངས་སྐུའི་བདག་ཉིད་བ་མ་ལྷ། །ཐུབ་

དབང༌༝། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུའི་བདག་ཉིད་བ་མ་ལྷ། །ཐུབ་དབང་༝། །བ་མ་ཀུན་

འདུས་བ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་༝། །ཡི་དམ་ཀུན་འདུས༌༝། །ཐུབ་

དབང༌༝། །སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས༌༝། །ཐུབ་དབང༌༝། །དམ་ཆོས་ཀུན་འདུས༌༝། །ཐུབ་

དབང༌༝། །དགེ་འདུན༝། །ཐུབ་དབང༌༝། །མཁའ་འགོ༌༝། །ཐུབ་དབང༌༝། །ཆོས་

སྐྱོང༌༝། །ཐུབ་དབང༌༝། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་

རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་

བར་སྐྱེས་ནས་ཡུན་རིང་ལ་ཤུགས་དག་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མོང་བ་འདི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་བསམ་སྦོར་གཉིས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བསྟེན་པས་ལན་

འདུག་པས། ད་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

བསམ་སྦོར་གཉིས་ཀི་སྒོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་
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བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་

རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་

དང་། ཁྱད་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསམ་སྦོར་གཉིས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་

བསྟེན་པ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀི་སིག་སྒིབ་ནད་གདོན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་

དག །ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་

རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་བསམ་སྦོར་གཉིས་ཀི་སྒོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་ནུས་པའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ།

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བཞི། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན། མ་བསྟེན་

པའི་ཉེས་དམིགས། བསམ་པས་བསྟེན་ཚུལ། སྦོར་བས་བསྟེན་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། 

བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་ལ་དངོས་སུ་ཆོས་འབེལ་ཡོད་

པའི་བ་མ་རྣམས་སྤོས་ཏེ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་དམིགས་ནས་འདི་ལྟར་

བསམ་སྟེ། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་ཉེ་བ་དང་། རྒྱལ་བ་

རྣམས་དགེས་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་མི་ཕོངས་པ་དང་། ངན་འགོར་

མི་ལྟུང་བ་དང་། ལས་ངན་པ་དང་ཉོན་མོངས་པས་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་དང་། བྱང་

སེམས་ཀི་སྤོད་པ་དང་མི་འགལ་ཞིང་དེ་ལ་དན་པ་དང་ལྡན་པས་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་

ཀིས་ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོར་འགྱུར་བ་དང་། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཐམས་



ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ།

45

ཅད་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བཤེས་གཉེན་བསེན་བཀུར་བས་ནི་

ངན་འགོ་མོང་བའི་ལས་རྣམས་ཚེ་འདི་ལ་ལུས་སེམས་ལ་གནོད་པ་ཕ་མོ་ཙམ་མམ་

རྨི་ལམ་དུ་མོང་བས་ཀང་ལས་དེ་འདོངས་ནས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཡོན་ཕུལ་བ་སོགས་ཀི་དགེ་ར་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་

སོགས་ཀི་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་བཤེས་གཉེན་བསམ་

སྦོར་གཉིས་ཀི་སྒོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་ཉེ་

བར་འགྱུར་ཏེ། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རིམ་ལྔར། 

མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སྤངས་ནས། །

བ་མ་མཆོད་པ་ཡང་དག་བརམས། །

དེ་མཉེས་པས་ནི་ཀུན་མཁྱེན་གི། །

ཡེ་ཤེས་མཆོག་དེ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རྒྱལ་བ་རྣམས་དགེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། རང་གིས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་

ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བསྲུངས་པར་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་

མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཙམ་གི་ཕན་ཡོན་ཡོད་ཀང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་རྣམས་

ཀིས་དགེས་བཞིན་དུ་བཞེས་པའི་ཕན་ཡོན་མི་འབྱུང་། བ་མ་གཅིག་ལ་བཤེས་

གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་བ་མ་དེ་མཆོད་ན་སངས་རྒྱས་བྱང་

སེམས་ཐམས་ཅད་སྤན་མ་དངས་པར་ཡང་བྱོན་ཏེ་བ་མ་དེའི་ལུས་ལ་བཞུགས་ནས་
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མཆོད་པ་ལེགས་པར་བཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། 

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ལས། 

འདི་ཡི་དོན་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ། །

ང་ནི་དེ་ཡི་ལུས་གནས་ཏེ། །

སྒྲུབ་པོ་གཞན་ལ་མཆོད་པ་ལེན། །

དེ་གཉིས་དེ་ཡིས་རང་གི་རྒྱུད། །

ལས་ཀི་སྒིབ་པ་དག་བྱེད་པའོ། །

ཞེས་གསུངས། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་མི་ཕོངས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། པོ་ཏོ་བའི་བེའུ་བུམ་

སྔོན་པོ་ལས། 

དེ་བས་ཆོས་འབེལ་མ་བརྟགས་མང་མིན། །

བརྟགས་ནས་བཟུང་ལ་བ་མར་གུས་བྱ། །

མ་འོངས་བ་མས་མི་ཕོངས་ཆོས་ཉིད། །

ལས་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཡིན་ཕིར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལས་ངན་པ་དང་ཉོན་མོངས་པས་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་དང་བྱང་སེམས་ཀི་སྤོད་

པ་དང་མི་འགལ་ཞིང་དེ་ལ་དན་པ་དང་ལྡན་པས་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་ཀིས་ཇེ་མཐོ་ཇེ་

མཐོར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། 

རེ་བཙུན་ས་པཎ་གིས། 
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བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་ཕ་རོལ་ཕིན་པའི་ཚུལ། །

མགོ་དང་རྐང་ལག་བདོག་པ་གཏོང་བའི་ཚོགས། །

བ་མའི་ལམ་འདིས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་སྡུད། །

རིམ་གོ་བྱས་ལ་དགའ་བ་སྒོམས་ཤིག་ཨང་། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་བཤེས་གཉེན་བསེན་བཀུར་བས་ནི་ངན་འགོ་མོང་བའི་ལས་རྣམས་ཚེ་

འདི་ལ་ལུས་སེམས་ལ་གནོད་པ་ཕ་མོ་ཙམ་མམ་རྨི་ལམ་དུ་མོང་བས་ཀང་ལས་དེ་

འདོངས་ནས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། སོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ངན་

འགོར་མི་ལྟུང་ངོ༌། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཡང་དག་པར་བཟུང་བའི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་བས་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས། སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཡོན་ཕུལ་བ་སོགས་ཀི་དགེ་ར་རྣམས་

ཟིལ་གིས་གནོན་པ་སོགས་ཀི་ཕན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གསུངས་ཏེ། 

སཾ་པུ་ཊའི་རྒྱུད་ལས། 

གང་ཕིར་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསོད་ནམས་པས། །

སོབ་དཔོན་བ་སྤུའི་ཁུང་གཅིག་མཆོག །

དེ་ཕིར་སོབ་དཔོན་མཆོད་བྱེད་པ། །
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སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཟིགས། །

ཞེས་གསུངས།

གཉིས་པ་མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས་ནི། 

བཤེས་གཉེན་དུ་བྱས་ནས་བསྟེན་ཚུལ་ལོག་ན་ནི་ཚེ་འདིར་ནད་དང་གདོན་དུ་

མས་འཚེ་བ་དང་། ཕི་མར་ངན་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མོང་བར་འགྱུར་

ཏེ། 

ལྔ་བཅུ་པ་ལས། 

དེ་འདའི་མགོན་ལ་བསམས་བྱས་ནས། །

སོབ་མར་གྱུར་པས་བརས་ན་ནི། །

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརས་པས་ན། །

དེས་ནི་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འཐོབ། །

ཅེས་སོགས་དང་། དག་ནག་གི་དཀའ་འགེལ་དུ་དངས་པ་ལས། 

ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཙམ་ཉན་པ་ལ། །

གང་གིས་བ་མར་མི་འཛིན་པ། །

ཁྱི་ཡི་སྐྱེ་གནས་བརྒྱར་སྐྱེས་ནས། །

སྨེ་ཤ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་ལག་ན་རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་གང་དག་སོབ་དཔོན་ལ་བརས་པ་བགིད་པ་དག་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་
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ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལག་ན་རྡོ་རེ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་

འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྐྲག་པར་འགྱུར་གིས་དེ་སྐད་མ་སྨ་ཞིག །གསང་བ་པའི་

བདག་པོ་འོན་ཀང་ཅུང་ཞིག་བརོད་པར་བྱ་སྟེ།

དཔའ་བོས་བསྒིམས་ཏེ་དེ་ཉོན་ཅིག །

མཚམས་མེད་ལ་སོགས་མི་བཟད་པ། །

དམལ་བ་གང་དག་ངས་བཤད་པ། །

དེ་རྣམས་ཀི་ནི་གནས་སུ་བརོད། །

དེར་ནི་བསྐལ་པ་མཐའ་ཡས་སོ། །

དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

ནམ་ཡང་སོབ་དཔོན་བརས་མི་བྱ། །

ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར་ལས། 

སོབ་དཔོན་ལ་ནི་སྨོད་པ་དག །

རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མཐོང་མི་བྱ། །

ཞེས་དང་། རེ་རིན་པོ་ཆེས། བ་མ་ལ་བརས་སྨོད་སོགས་ལ་ཅི་ཡང་མི་འཛེམ་

པར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལ་འབད་པ་སྐད་བྱེད་པ་དག་ནི་ངན་འགོའི་སྒོ་འབྱེད་པ་

རང་ཡིན་ཏེ། 

རྡོ་རེ་སིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། 

གང་གིས་སོབ་དཔོན་ཡང་དག་སྨད། །
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དེ་ཡིས་རྒྱུད་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་མཆོག །

གཉིད་དང་འདུ་འཛི་རྣམས་སྤངས་ཏེ། །

བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་ལེགས་བསྒྲུབས་ཀང་། །

དམལ་སོགས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་འོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་མཚམས་མེད་ཀི་ལས་བྱེད་པ་དང་། ཆོས་སྤོང་དང་སོ་ཐར་གི་ཕམ་

པ་བཞི་ལ་སོགས་པ་སིག་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་པས་ཀང་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་འདི་ལ་མཆོག་

འགྲུབ་ཀང་། སིང་ནས་སོབ་དཔོན་སྨོད་པས་ནི་བསྐལ་པ་སྟོང་གི་བར་དུ་བསྒྲུབས་

ཀང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ལ། དེའི་གོགས་ཀིས་ཀང་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ལྟར་ཡང་འདུས་པའི་ར་རྒྱུད་ལས། 

སེམས་ཅན་མཚམས་མེད་བྱེད་པ་དང་། །

སིག་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་པས་ཀང་། །

རྡོ་རེ་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །

ཐེག་པ་མཆོག་ནི་འདི་ལ་འགྲུབ། །

སིང་ནས་སོབ་དཔོན་སྨོད་པ་ནི། །

བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་པར་ཡོངས་མི་འགྱུར། །

ཞེས་དང་། དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་ལས། 

བ་མ་ལ་ཁོས་སྐད་ཅིག་གངས། །
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བསྐལ་པར་བསགས་པའི་དགེ་བཅོམ་ནས། །

དེ་སེད་བསྐལ་པར་དམལ་སོགས་ཀི། །

སྡུག་བསྔལ་ཚོར་བ་དག་པོ་མོང་། །

ཞེས་བ་མ་ལ་ཁོང་ཁོ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེས་ན་བསྐལ་པ་གཅིག་ཏུ་བསགས་

པའི་དགེ་ར་བཅོམ་ནས་བསྐལ་པ་གཅིག་གི་ཡུན་དུ་མནར་མེད་དུ་གནས་དགོས་པ་

སོགས་བསྐལ་པ་བརྒྱའི་བར་ལ་རིགས་འགེ།

གཞན་ཡང་ཡོན་ཏན་མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་མི་སྐྱེ་ལ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀང་ཉམས་

ནས་འགོ་ཞིང་། དེ་ཡང་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་ཟ་བ་རེ་རེ་བཞིན་ཞག་རེ་རེ་བཞིན། ཐ་ན་ཉི་

མའི་སྔ་དགོང་ཚུན་ཆད་དུ་ཉམས་ནས་འགོ། །འོ་ན་སོབ་དཔོན་ལ་སོབ་མས་ཇི་ལྟར་

བལྟ་བར་བྱ་ཞེ་ན། ལག་ན་རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། གསང་བ་པའི་བདག་

པོ། སོབ་དཔོན་ལ་སོབ་མས་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུའོ། །ཞེས་གསུངས། མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་

སིག་གོགས་བསྟེན་ནའང་ཡོན་ཏན་འགིབ་ཅིང་སྐྱོན་འཕེལ་ནས་མི་འདོད་པ་བསྐྱེད་

པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྤང་བར་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །འོ་ན་སིག་པའི་གོགས་དེ་

གང་ལ་བྱ་སམ་ན། གང་དང་འགོགས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་འཕངས་པའི་

བསབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དེ་

སིག་པའི་གོགས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། 

བེའུ་བུམ་སྔོན་པོ་ལས། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་འཕངས་པའི་བསབ་གསུམ། 
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གང་དུ་གནས་པས་འཕེལ་བ་དེ་ཡུལ། །

གང་དང་འགོགས་པས་འཕེལ་བ་དེ་གོགས། །

དེ་ལས་བཟོག་པ་ཡུལ་དང་གོགས་མིན། །

ཞེས་དང་། རྒྱལ་སས་རིན་པོ་ཆེས། 

གང་དང་འགོགས་ན་ཉོན་མོངས་འཕེལ་འགྱུར་ཞིང་། །

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བྱ་བ་ཉམས་འགྱུར་ལ། །

བྱམས་དང་སིང་རེ་མེད་པར་སྒྱུར་བྱེད་པའི། །

གོགས་ངན་སྤོང་བ་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཡིན། །

ཞེས་དང་། དམ་པ་གོང་མ་འགའི་ཞལ་ནས། སིག་པའི་གོགས་པོ་ཡིན་ཟེར་ནས་

གོས་སུ་རེ་ཏ་གོན་པ་ཞིག་མི་ཡོང་སྐད། ཤ་ཚ་བ་སིང་ཉེ་བ་བཞིན་བྱེད། ཆ་རྐེན་དམ་

དུམ་རེ་སྟེར། ཇ་སུན་འད་བ་ལྡུད། ཐབས་ཀིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་འབལ་

བར་བྱེད། ཚེ་འདིའི་མདུན་མ་ལ་སྦོར་ན། ཕ་མ་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ་བདུད་ཡིན་པས་དེ་

དང་རྒྱབ་སྤོད་དགོས་པ་ཡིན་གསུང་། གཞན་ཡང་དན་པ་ཉེར་གཞག་ལས། འདོད་

ཆགས་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞིར་གྱུར་པ་ནི་སིག་པའི་གོགས་པོ་སྟེ་

དེ་ནི་དུག་གི་སོང་པོ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་དང་། མང་འདས་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གོགས་ངན་པ་ལ་འཇིགས་པ་ལྟར་གང་པོ་ཆེ་མོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདིས་ནི་ལུས་ཙམ་འཇིག་པར་བྱེད་ཀི་སྔ་མས་ནི་དགེ་བ་དང་སེམས་རྣམ་པར་དག་

པ་གཉིས་ཀ་འཇིག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། 

ཚོམས་ལས། 
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དད་པ་མེད་ཅིང་འཇུངས་པ་དང་། །

རྫུན་དུ་སྨ་ཞིང་ཕག་དོག་ཅན། །

མཁས་པས་བཤེས་པར་མི་བྱ་ཞིང་། །

སིག་ཅན་མི་དང་འགོགས་མི་བྱ། །

གལ་ཏེ་སིག་པ་བྱེད་པ་དང་། །

སིག་མི་བྱེད་པས་བསྟེན་ན་ཡང་། །

སིག་པ་བྱེད་པར་དོགས་སྐྱེ་ཞིང་། །

མི་སན་པ་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་དང་། དགེ་བཤེས་སྟོན་པའི་ཞལ་ནས། ཐ་མ་ཞིག་གོགས་བཟང་པོ་དང་

འགོགས་ཀང་འབིང་ལས་མི་ཐེང་། རབ་ཅིག་ཐ་མ་དང་འགོགས་ན་ཐ་མར་འགོ་བ་ལ་

ཚེགས་མེད་གསུང་།

གསུམ་པ་བསམ་པས་བསྟེན་པ་ལ་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ར་བ་དད་པ་སྦང་བ་ནི། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་མདུན་དུ་གསལ་

བར་དམིགས་ནས། བདག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་རྣམས་སངས་རྒྱས་

དངོས་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས། རྒྱུད་སེ་རིན་པོ་ཆེ་

རྣམས་སུ་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་གིས་སིགས་མའི་དུས་སུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་

སྐུའི་རྣམ་པར་བསྟན་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་

བདག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་རྣམས་སངས་རྒྱས་དངོས་རང་ཡིན་སམ་དུ་

བསམ། འོ་ན་རྒྱུད་སེ་རྣམས་སུ་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་གིས་སིགས་མའི་དུས་སུ་དགེ་
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བའི་བཤེས་གཉེན་གི་སྐུའི་རྣམ་པར་བསྟན་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པར་

གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་གསུངས་ཏེ། 

ཀྱཻ་རྡོར་ལས། 

ཕི་མའི་དུས་སུ་གྱུར་པ་ན། །

ང་ཉིད་སོབ་དཔོན་གཟུགས་ཀི་སྐུ། །

ཞེས་དང་། གུར་ལས། 

གང་ཉིད་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས། །

དེ་ཉིད་སོབ་དཔོན་གཟུགས་སུ་འཛིན། །

སེམས་ཅན་ཕན་གདགས་དམིགས་ནས་ནི། །

ཐ་མལ་བ་ཡི་གཟུགས་སུ་གནས། །

ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། 

ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མར་གྱུར་པ་ན། །

ང་ཉིད་སོབ་དཔོན་གཟུགས་སུ་འཛིན། །

ང་ཡིན་སམ་དུ་ཡིད་བྱོས་ལ། །

དེ་ཚེ་དེ་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད། །

ཅེས་དང་། 

མ་འོངས་ཐ་མའི་དུས་སུ་ན། །
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ང་ནི་བྱིས་པའི་གཟུགས་དང་ནི། །

སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀིས་གཟུགས་སུ་སྟོན། །

ཞེས་དང་། 

སོབ་དཔོན་དང་ནི་རྡོ་རེ་འཛིན། །

ཐ་དད་པར་ནི་མི་བརྟག་གོ །

ཞེས་བ་མ་དང་རྡོ་རེ་འཆང་དབྱེར་མེད་དུ་བལྟ་དགོས་པ་ལ་བ་མ་ལས་ལྷག་པའི་

རྡོ་རེ་འཆང་ཞིག་ཡོད་པར་འདོད་ན་ནི་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་དངོས་གྲུབ་གང་ཡང་མི་

འཐོབ་སྟེ། བྱ་ཡུལ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་རིམ་ལས། དེ་ཡང་བ་མ་བས་བཟང་བའི་

རྡོ་རེ་འཆང་ངམ་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཞིག་ལོགས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་ན་ནི། གང་ཟག་དེའི་

རྒྱུད་ལ་དངོས་གྲུབ་གང་ཡང་མི་འཐོབ་བོ་ཞེས་དང་། མར་པས་ནཱ་རོའི་དྲུང་དུ་

གཟིམས་པའི་ཐོ་རངས་པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པས་ནམ་མཁའ་ལ་ཡི་དམ་དགེས་པ་རྡོ་རེ་

རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ནས་བུ་མར་སྟོན་ཆོས་ཀི་བོ་གོས་

མ་ཉལ་བར་ཡར་ལ་ལོངས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་ཁྱེད་རང་གི་ཡི་དམ་དགེས་པ་རྡོ་རེ་

རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཡང་ཕེབས་འདུག །ཁྱོད་ང་ལ་ཕག་

འཚལ་ལམ་ཡི་དམ་ལ་ཕག་འཚལ་གསུངས་པས། མར་པས་ཡི་དམ་དགེས་པ་རྡོ་རེ་

རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བས། 

ནཱ་རོའི་ཞལ་ནས། 

བ་མ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ན། །
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སངས་རྒྱས་བྱ་བའི་མིང་ཡང་མེད། །

བསྐལ་པ་སྟོང་གི་སངས་རྒྱས་ཀང་། །

བ་མ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་། །

ཡི་དམ་བ་མའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན། །

གསུངས་ཤིང་དཀིལ་འཁོར་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། དེའི་རྟེན་འབེལ་གི་གནད་ཀིས་

ད་ཁྱོད་ལ་མི་རྒྱུད་རིང་པོ་མི་ཡོང་སྟེ། རྟེན་འབེལ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་གི་སྐལ་བ་ཡིན་

གསུངས། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར་

སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་སུ་སྟོན་པར་མཛད་དེ། 

ཡབ་སས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས། 

བརྒྱ་བྱིན་ཚངས་པའི་ཆ་བྱད་དང་། །

ལ་ལར་བདུད་ཀི་ཆ་བྱད་ཀིས། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་མཛད་དེ། །

འཇིག་རྟེན་རྣམས་ཀིས་རྟོགས་མི་ནུས། །

བུད་མེད་ཆ་བྱད་སྤོད་པ་མཛད། །

དུད་འགོའི་སྐྱེ་གནས་ན་ཡང་གདའ། །

འདོད་ཆགས་མི་མངའ་ཆགས་པའི་ཚུལ། །

འཇིགས་པ་མི་མངའ་འཇིགས་པ་ལྟར། །

རྨོངས་མེད་རྨོངས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། །

སྨོས་པ་མ་ལགས་སྨོས་པའི་ཚུལ། །
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ཞ་བ་མ་ལགས་ཞ་བ་ལྟར། །

རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀིས། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འདུལ་བར་མཛད། །

ཅེས་གསུངས། 

དེས་ན་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་

རྣམས་ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་དངོས་སུ་མཐོང་བར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་

འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་

སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་

པར་དུ་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་རྣམས་ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་དངོས་སུ་

མཐོང་བ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་སྦངས། ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་

ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་རྣམས་ཐུབ་

དབང་རྡོ་རེ་འཆང་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ། 

འོ་ན་སངས་རྒྱས་ནི་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡིན་ལ། བདག་གི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་རྣམས་ལ་དུག་གསུམ་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་སྐྱོན་འདི་

དང་འདི་ལྟ་བུ་འདུག་པས་སངས་རྒྱས་རང་མ་ཡིན་ནོ་སམ་ན། དེ་ནི་རང་སྣང་བ་མ་

དག་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ཏེ། སྔོན་ཡང་རང་ཉིད་སྣང་བ་མ་དག་པའི་དབང་གིས་
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ལེགས་པའི་སྐར་མས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཟོག་འབའ་ཞིག་

ཏུ་མཐོང་བ་དང་། ཐོགས་མེད་ཀིས་རེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཁྱི་མོར་མཐོང་བ་དང་། མྱཻ་ཏི་

པས་རྣལ་འབྱོར་གི་དབང་ཕྱུག་ཤ་བ་རི་པ་ཕག་གསོད་པ་སོགས་མི་འཚམས་པ་

བྱེད་པར་མཐོང་བ་དང་། ནཱ་རོས་ཏེ་ལོ་བ་ཉ་གསོན་བསེགས་མཛད་པ་སོགས་སྨོན་

པའི་སྤོད་པར་མཐོང་བ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཚེམ་བུ་པས་རྡོ་རེ་ཕག་མོ་མཛེ་མོར་མཐོང་

བ་དང་། སོབ་དཔོན་རྡོ་རེ་དིལ་བུ་པས་རྡོ་རེ་ཕག་མོ་ཕག་རི་མོར་མཐོང་བ་དང་། སོབ་

དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས་སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཞིང་

རྨོ་བའི་མགོ་ལ་ཆོས་གོས་དཀྲིས་པའི་ཁྱིམ་བཙུན་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་པ་དང་། ཚོང་

དཔོན་གི་བུ་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་གིས་དང་སོང་རྒྱལ་བའི་དོད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་

གདམས་ངག་ལྟར་རྒྱལ་པོ་མེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཞུ་བ་ལ་ཕིན་པས། 

རྒྱལ་པོ་མེ་རྒྱལ་ཁིམས་ཀི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་ཐུག་སྟེ་རྒྱལ་པོ་ནི་རིན་པོ་ཆེས་སྤས་

པའི་ཁི་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་ན་འདུག །བོན་པོ་སྟོང་ཕག་བཅུ་དང་གཤེད་མའི་མི་

དམལ་སྲུང་འད་བ་འཇིགས་འཇིགས་རྣམས་ཀིས་མིག་འདོན་རྐང་ལག་གཅོད་པ་

སོགས་ཀི་ཁིམས་གཅོད་བྱེད་པ་མཐོང་བ་ན། རྒྱལ་པོ་མེ་འདི་ལ་ཆོས་དགེ་བ་ནི་མེད་

སིག་པ་འབའ་ཞིག་བྱེད་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད་སམ་དུ་

བསམ་པ་ན་ནམ་མཁའ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཁྱོད་དང་སོང་རྒྱལ་བའི་དོད་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་ཀི་གདམས་ངག་མི་དན་ནམ་ཞེས་སྨས་སོ། །དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གི་བུ་གཞོན་

ནུ་ནོར་བཟང་གིས་རྒྱལ་པོ་མེ་ལ་སྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་པས་རྒྱལ་པོ་མེས་ཚོང་

དཔོན་གི་བུ་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་ནང་དུ་ཁིད་ནས། ང་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་
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པར་ཐར་པ་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་བརེས་པ་སྟེ། ངའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་མི་

དགེ་བ་སྣ་ཚོགས་སྤོད་པས་གསོད་པའི་གཤེད་མར་སྤྲུལ་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་གསད་

བྱའི་མིར་སྤྲུལ་པ་རྣམས་གསོད་པར་ཡོངས་སུ་བསྟན་པས་ངའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་

རྣམས་ཉེས་པས་འཇིགས་ཤིང་སྐྱོ་བའི་ཤུགས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་དང་། 

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་བྱང་ས་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྒྱལ་པོ་

སིག་ཅན་གི་རྒྱལ་སིད་ཕོགས་ཏེ་རང་གིས་རྒྱལ་སིད་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་པར་

གསུངས་པ་དང་། ལི་ཡུལ་གི་དགེ་ཚུལ་གཉིས་ཀིས་རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལོ་

བཅུ་གཉིས་སུ་བསྒྲུབས་ཀང་ཞལ་མ་གཟིགས་པས། འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་རེ་ཆུང་

བྱས་པས། རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁར་བྱོན་ནས་ང་དང་ཁྱེད་ལ་ལས་འབེལ་

མེད། འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཁ་བ་ཅན་ན་སོང་བཙན་སྒམ་པོར་སྐྱེ་བ་བཞེས་

ནས་ཡོད་དེར་སོང་གསུངས་པས་བོད་དུ་འོངས་ནས། སྟོད་ལུང་གི་མདར་རྒྱལ་པོས་

ཆད་པས་བཅད་པའི་མགོ་དང་རྐང་ལག་དང་། དན་འབག་གི་གུར་གསེབ་ན་མགོ་

བོའི་ར་བ་དང་། མིག་གི་ཕུང་པོ་དང་རྐང་ལག་གི་འབལ་ཁང་མཐོང་བས་འཇམ་

དཔལ་ཡང་བདུད་དུ་ཐལ། སྤྲུལ་པ་ཅིའི་སྤྲུལ་པ། སོག་གཅོད་ཀི་རྒྱལ་པོར་འདུག་

སམ་དུ་ཕིར་ལོག་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སར་བཀུག་ནས་མཇལ་བས། དབུའི་ཐོད་

བཤིག་ནས་ཨ་མི་དེ་བ་བསྟན། ང་བོད་ཀི་ཨརྱ་པ་ལོ་ཡིན། ཁྱེད་གཉིས་འཇིགས་མི་

དགོས་ཀི་གསུངས། འོ་ན་སེམས་ཅན་འདི་ཙམ་གི་སོག་གཅོད་པ་ཨཱརྱ་པ་ལོ་ཐུགས་

རེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ལ་ཟེར། ངས་རྒྱལ་སིད་བཟུང་ནས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་སྤུ་

ཙམ་ཡང་བསྐྱལ་མ་མོང་། ངའི་གདུལ་བྱ་འདི་རྣམས་ཞི་བས་མི་ཐུལ་བས། སྤྲུལ་པའི་
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མི་ལ་སྤྲུལ་པའི་ཆད་པ་གཅོད་པ་ཡིན། ད་ཁྱེད་གཉིས་གང་འདོད་དིས་པ་ལ་སྔར་གི་

ཡུལ་དུ་སེབ་པ་ཞིག་འདོད་ཟེར། འོ་ན་རྒྱགས་ཕེའི་སྣོད་བྱེ་མས་ཁོངས་ལ་ཉོལ་ཅིག་

གསུངས་པས། དེ་ལྟར་བྱས་པས་རང་གི་ལི་ཡུལ་གི་བག་ཕུག་གི་སྒོ་ར་ན་ཉི་མ་ལྷག་

ཤར་ནས་འདུག་ཅིང་བྱེ་མ་ཡང་གསེར་དུ་གྱུར་ནས་འདུག །དགེ་ཚུལ་གཉིས་ཀིས་

དང་པོར་ལོག་རྟོག་མ་སྐྱེས་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་རྒྱུ། ཚེ་དེ་

ལ་དངོས་གྲུབ་དེ་ལས་མ་ཐོབ། སྐྱེ་བ་འདིའི་འོག་རོལ་ཏུ་དག་བཅོམ་པ་རྒྱན་མེད་

འཐོབ་གསུང་བ་དང་། 

མར་པས་རེ་བཙུན་མིད་ལའི་ལས་སྒིབ་སྦོང་ཕིར་དུ་མར་པའི་སྐུ་མཁར་དགུ་

ཐོག་མ་གངས་དེ་ཙམ་ཞིག་ཁོང་རང་གཅིག་པུས་སྐུ་རྒྱབ་ལ་སྒལ་པ་བྱུང་བྱུང་ལས་

བྱེད་དུ་བཅུག །སོབ་མ་གཞན་གིས་དབང་ཞུ་བའི་དབང་གལ་ནས་ཕྱུང་བའི་དུས་སུ་

མིད་ལའི་ཐུགས་དགོངས་ལ་ང་ད་ལྟ་རང་སའི་གཏིང་ལ་དིམ་སོང་ན་སམ་པའི་ཡིད་

ཆད་མང་དུ་བཏང་བ་རྣམས་ཀང་རེ་བཙུན་མིད་ལའི་ལས་སྒིབ་ཁོ་ན་སྦོང་བའི་ཕིར་དུ་

མ་གཏོགས། མར་པ་རང་ལ་རང་འདོད་འཁི་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་བཞིན་བདག་གི་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་རྣམས་ཀིས་མཛད་སྤོད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཛད་པ་འདི་

ལ་ཐུགས་དགོངས་ཅི་འད་ཞིག་ཡོད་དམ་མི་ཤེས་པས། དེས་ན་བདག་དང་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་རྣམས་ལ་སྐྱོན་རྟོག་གི་བོ་

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྐྱེ་ཞིང་ཅི་མཛད་ཡོན་ཏན་དུ་མཐོང་བའི་དད་པ་ཆེན་པོ་བདེ་

བག་ཏུ་སྐྱེ་བར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་

སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། 
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རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མ་མེད་པ་

ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་གིས་ཅི་མཛད་ཡོན་ཏན་དུ་མཐོང་བའི་དད་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀི་

སིག་སྒིབ་ནད་གདོན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །དེ་དང་དེའི་རྟོགས་པ་

ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ། 

འདི་དག་གི་སྐབས་ཀི་འགལ་རྐེན་ནི། བ་མ་ལ་ལ་ནི་ཐུགས་གཏུམ། ལ་ལ་ནི་

ཕོགས་ལྷུང་ཆེ། ལ་ལ་ནི་སེར་སྣ་ཆེ། ལ་ལ་ནི་བསབ་པ་ལ་གཡེལ། ལ་ལ་ནི་མཁྱེན་

པ་ཆུང་སམ་པ་རྣམས་ཡིན། དེ་ཡང་བ་མ་གང་ལའང་མ་དད་པ་རྣམས་ལ་རེ་རེ་ནས་

དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས་སྔར་དངས་པའི་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་ལུང་དོན་ལ་ཞིབ་ཏུ་

དཔྱད་ནས་སྐྱོན་རྟོག་གི་བོ་རྣམས་དགག་ཅིང་དད་པ་ལྷང་ལྷང་མ་སྐྱེས་བར་དུ་སྒོམ་

པ་ནི་གནད་ཡིན་གསུང་། 

གཉིས་པ་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེས་སུ་དན་པ་ནི། རང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

རྣམས་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམིགས་ནས། བདག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་

རྣམས་བདག་ལ་བཀའ་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། བདག་གིས་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་

སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སྤངས་པའི་ཐར་པ་མཆོག་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་བག་ཏུ་སྟེར་བར་བྱེད་པའི་ལམ་ཟབ་མོ་ཁོང་དུ་ཆུད་

པ་འདི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་རྣམས་ཀི་བཀའ་དིན་ཡིན། དེ་ཡང་སྔོན་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆོས་ཚིགས་བཅད་རེའམ་ཚིགས་བཅད་ཕེད་

ཙམ་གི་ཕིར་སྐུ་ལ་ལྕགས་གཟེར་སྟོང་བཙུགས་པ་དང་མར་མེ་སྟོང་བཙུགས་པ་དང་། 
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ཆོས་ཀི་ཕིར་དུ་རང་གི་བཙུན་མོ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་སས་གཅེས་པ་གནོད་སྦིན་

གཏུམ་པོར་ཟར་བཅུག་པ་དང་། 

དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་བ་མ་གསེར་གིང་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་གདམས་

ངག་གསན་པའི་ཕིར་དུ་རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་ལ་གྲུ་རིངས་བཅས་ནས་ཟ་བ་བཅུ་གསུམ་གི་

བར་དུ་བྱོན་པ་དང་། སྔོན་གི་ལོཙྪ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཐང་ཆེན་པོ་

བགོད་ཉེན་ཆེ་ལ་གཅན་གཟན་དང་དུག་སྦྲུལ་མང་ཞིང་འཇིགས་པ་ཆེ་བ་ལ་ལུས་

སོག་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་བྱོན་པ་ཡིན་ཏེ། 

ནགས་འཐུག་པོ་ཞིག་ལ་ཐོན་དུས་མེད། །

ལ་རིང་པོ་ཞིག་ལ་བགོད་དུས་མེད། །

གཅན་འཕང་དང་ཆུ་ལ་ཐར་དུས་མེད། །

ཤིང་སོང་པོ་མི་རོ་རེངས་པ་འད། །

ལམ་དེ་ཀུན་གི་ཚ་གང་བཤད་ཙ་ན། །

དུས་ད་ལྟ་དན་ཡང་གོ་སིང་འདར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་དཀའ་སྤད་དེ་ལྟ་བུ་མཛད་མོད་ཀང་། རང་རེའི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟ་བུའི་དཀའ་སྤད་ལ་མི་ལྟོས་པར་གདམས་

ངག་རྣམས་ཕས་བུ་ལ་སྦས་གསང་མེད་པར་སོབ་པ་བཞིན་དུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སོབ་

པར་མཛད་པས་བཀའ་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་ཡང་ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས། ཁྱེད་ཀིས་དཀའ་

བ་མ་བྱས་པར་ཆོས་ཟབ་མོ་རེད་པ་དོན་རེ་ཆེ་ཡིད་ལེགས་པར་སྤོད་ཅིག་གསུང་བ་

དང་། དེ་ཡང་དཔེར་ན་མི་ཞིག་གིས་དུག་ཀང་ཟོས་ཟས་ཀང་ཟོས་ཏེ་འཆི་བ་ལ་ཐུག་



ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ།

63

པའི་ཚེ་སྨན་པ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་དུག་ཟོས་པ་དེ་སྐྱུགས་སུ་བཅུག །ཟས་ཟོས་པ་དེ་

སྨན་དུ་བསྒྱུར། སྨན་ཟོས་པ་དེ་འཆི་མེད་ཀི་བདུད་རིར་བསྒྱུར་ན་ནད་པ་དེ་ལས་དོན་

ཆེ་བ་དང་སྨན་པ་དེ་ལས་དིན་ཆེ་བ་མེད། དེ་བཞིན་དུ་བ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་

ཞིག་གིས་སོབ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ངན་འགོར་སྐྱེ་འགྱུར་གི་ལས་

བསགས་པ་རྣམས་སྟོབས་བཞིའི་སྒོ་ནས་བཤགས་སུ་བཅུག་བསམ་དུ་བཅུག་ཚེ་

འདིའི་དོན་དུ་བྱས་པའི་དགེ་ར་རྣམས་ཕི་མའི་དོན་དུ་བསྒྱུར། ཕི་མ་ལྷ་མིའི་དོན་དུ་

བྱས་པའི་དགེ་བ་རྣམས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱུར་བསྔོར་བཅུག་ན། 

སོབ་མ་དེ་ལས་དོན་ཆེ་བ་དང་བ་མ་དེ་ལས་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་མེད། རང་རེའི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀིས་ནི་མུ་གེ་ཉམ་ཐག་པས་འཆི་བ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ་ཟན་

བྱིན་ནས་གསོ་བ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་དངོས་སུ་

ཆོས་གསུང་བའི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་ལུགས་སོགས་

བསབས་ནས་ལམ་ཟབ་མོའི་གནད་རྟོགས་སུ་བཅུག་པས་བཀའ་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། 

དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རིམ་ལྔ་ལས།

 འདི་ནི་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

ལྷག་པའི་ལྷ་ནི་གཅིག་པུ་ཉིད། །

མན་ངག་རབ་ཏུ་སྟེར་བའི་ཕིར། །

རྡོ་རེ་སོབ་དཔོན་དེ་བས་ལྷག །

ཅེས་གསུངས། 
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དེ་ལྟར་བཀའ་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལ་བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་པའི་གུས་པ་དང་

བྱས་པ་དིན་དུ་གཟོ་བ་མེད་ན། འཇམ་དཔལ་སྤན་རས་གཟིགས་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་

རང་ལ་ཆོས་བསྟན་ཀང་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་གི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མི་སྐྱེ་སྟེ། 

པོ་ཏོ་བའི་བེའུ་བུམ་སྔོན་པོ་ལས། 

བ་མ་བྱིན་རླབས་ཆེ་དང་ཆུང་བ། །

དངོས་ལ་མ་ཡིན་རང་ལ་རག་ལས། །

བྱས་གཟོ་མེད་ཅིང་ཡིད་མ་ཆེས་ན། །

འཇམ་དཔལ་སྤན་རས་གཟིགས་དངོས་བྱོན་ཡང་། །

དེ་ཡི་དོན་དུ་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར། །

དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་གུས་ཤིང་བྱས་གཟོ། །

ཡོན་ཏན་རོགས་པའི་བ་མ་མིན་ཡང་། །

དེ་ལ་དེ་ཡི་བྱིན་གིས་བརླབས་འཇུག །

དེ་བས་ཡིད་ཆེས་བྱས་གཟོ་གལ་ཆེ། །

ཞེས་དང་། 

བ་མ་དག་ལ་གུས་པ་མེད་ན། །

སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཡང་མི་ཕན། །

ཞེས་དང་། 

དེ་བས་མ་ཁེངས་བ་མར་གུས་པ། །
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དེ་ནི་དེ་ལ་དོ་གལ་ཆེ་གསུང་། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་གི་བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་པའི་གུས་པ་ཆེན་པོ་བདེ་བག་ཏུ་སྐྱེ་བར་བ་མ་ལྷས་

བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་

ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་༝། དེ་དང་དེའི་གེགས་བྱེད་སྦངས། དེ་

དང་དེའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་སེམས་ཅན་༝། འདིར་བ་མའི་བཀའ་དིན་

དན་ཚུལ་ནི། བདག་ལ་བ་མ་འདིས་ཆོས་འདི་གནང་བའི་དུས་སུ་སྐྱོན་འདི་དང་འདི་

ཐོན། ཉེས་སྤོད་འདི་དང་འདི་ལས་ལོག །དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་འདི་དང་

འདི་སྐྱེས། སྔར་མ་ཐོས་པའི་ཆོས་འདི་གསར་དུ་ཐོས། སྔར་མ་རྟོགས་པའི་དོན་འདི་

རྟོགས། ཐུགས་བརེ་བའི་དབང་གིས་ཟས་གོས་གནས་མལ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་

གནང་། འཕལ་ཕུགས་ཀི་བསབ་སྟོན་ཤ་ཚར་སྦར་བ་འདི་འད་ལྷུག་པར་གསུངས་

པས་བཀའ་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སམ་དུ་བཀའ་དིན་ཡོད་པ་རྣམས་འཕེང་བ་ལ་བཤར་ནས་

བཀའ་དིན་དན་པར་བྱེད། བཀའ་དིན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་བཞིན་དུ་རེས་སུ་དན་པའི་གུས་

པ་མི་བྱེད་ན་བདག་ཉིད་མ་རབས་ངན་པ་ཐ་ཆད་ཡིན་ཏེ། 

ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྔ་སྒའི་ཚིགས་བཅད་ལས། 

རི་རྣམས་དང་ནི་ས་རྣམས་དང་། །

རྒྱ་མཚོ་བདག་གི་ཁུར་མིན་གི། །

བྱས་པ་མི་གཟོ་གང་ཡིན་པ། །
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དེ་ནི་བདག་གི་ཁུར་ཆེན་ཡིན། །

ཞེས་དང་། 

བཟང་ལ་ལན་ཡོད་བཟང་པོ་སྟེ། །

དིན་གཟོ་མེད་པ་ངན་པ་ཡིན། །

ཞེས་རེ་བཙུན་ས་པཎ་གསུང་།

བཞི་པ་སྦོར་བས་བསྟེན་ཚུལ་ནི། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་མདུན་དུ་གསལ་བཞིན་པའི་ངང་ནས། བ་མ་ལ་

ཟང་ཟིང་དབུལ་བ། ལུས་ཀིས་བསེན་བཀུར་བ། བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་

མཉེས་པར་བྱ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། བ་མ་ལ་ཟང་ཟིང་དབུལ་བ་ནི། རང་གིས་གང་

བཟང་བཟང་ནས་དབུལ་དགོས། བཟང་པོ་ཡོད་བཞིན་དུ་ངན་པ་ཕུལ་ན་དམ་ཚིག་

ཉམས་པའི་ཉེས་པ་འོང་སིད། འོན་ཀང་རང་ལ་ངན་པ་ལས་མེད་པའམ། བ་མ་རང་

ངན་པ་དེ་ལ་དགེས་ན་ངན་པ་ཕུལ་ཀང་ཉེས་པ་མེད། བ་མ་ལ་ལུས་ཀི་སྒོ་ནས་བསེན་

བཀུར་བ་ནི། བསྐུ་མཉེ་དིལ་ཕི་བསྙུང་གཡོག་སོགས་བསྒྲུབ་པས་ཡོན་ཏན་དཔག་

མེད་འཐོབ་པ་རེས་སུ་དན་པ་སོགས་ཡིན་ཏེ། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གི་ཞལ་ནས། ཁོ་བོ་

གཞོན་ནུའི་དུས་ན་བ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་ནས་བ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཞིག་བྱེད་

ལགས་པས་བ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞིག་གནང་བར་ཞུ་བྱས་པས། རེ་བཙུན་གགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་གི་ཞལ་ནས། ཁྱོད་ཀིས་ང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་འདུ་ཤེས་མི་སྐྱེ་ཁུ་བོའི་

འདུ་ཤེས་སྐྱེ་སྟེ་ལུས་ལོངས་སྤོད་ཀི་སྒོ་ནས་བ་མའི་ཕོགས་སུ་དཀའ་ཐུབ་མི་ནུས་
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གསུངས་ནས་གནང་དུ་མ་བཞེད། ཕིས་ཁོ་བོ་ལ་འཆི་ལྟས་འཇིགས་པ་ཞིག་ཀང་བྱུང་

ཁམས་ཀང་མ་བདེ་བ་ལ། དེ་སྐབས་བ་མ་ཡང་སྐུ་ཁམས་མ་བདེ་བ་ཞག་འགའ་བྱུང་། 

དེ་དུས་ངས་ཉིན་མཚན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གཉིད་དང་ཁ་ཟས་ཀི་འདུ་ཤེས་མ་བྱས་

པར་བསྙུང་གཡོག་ཞབས་ཏོག་བྱས་པས་དེས་སིག་པ་ཚབས་ཆེན་དག་པ་འད། དེ་

ནས་གཟོད་ཀི་བ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གནང་ནས་བ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀི་འདུ་

ཤེས་སྐྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དུ་དངོས་

སུ་མཐོང་། དེ་ཉིད་ཀིས་འཆི་ལྟས་ལས་ཀང་གོལ། ཁམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་བྱུང་། 

དེ་ནས་སྒ་དང་ཚད་མ་དང་སེབ་སྦོར་དང་འདུལ་བ་མངོན་པ་སོགས་ལུང་དང་རིགས་

པའི་གནད་ཐམས་ཅད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གཟོད་གོ །སེ་སྣོད་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་

ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ། ལྷ་འདེ་མི་གསུམ་ཀུན་ཀང་བྱམས་པ་བྱུང་། རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའི་དེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆོས་ཞུ་བ་དང་གཙིགས་

ཆེན་པོ་བྱེད་པའང་བྱུང་། ནང་དུ་ཡང་དག་པའི་རྟོགས་པ་སྐྱེས། དེའི་ཚེ་བ་མས་

བསྙུང་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་དེ་ཁོ་བོ་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་པར་གདའ། 

གཞན་དག་གིས་ཀང་དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་རོགས་པ་འདུག་སྟེ་ཞེས་

དང་། 

པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོས་ཀང་། ལུས་སོག་ཐེད་ལ་བོར་ནས་དཀའ་སྤད་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་པས་བཞེད་དོན་གྲུབ་པ་དང་། རེ་མར་པ་ལོ་ཙྪས་ཀང་བ་མ་

པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་གཤེགས་ཟིན་ནས་དད་པ་ཤུགས་ཆེན་པོས་བཙལ་

བས་བ་མ་དང་མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། རེ་བཙུན་མིད་ལས་ཀང་མར་པའི་སྐུ་
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མཁར་དགུ་ཐོག་མ་གངས་དེ་ཙམ་ཞིག་ཁོང་རང་གཅིག་པུས་བསྒྲུབས་ཤིང་། མཚན་

མོ་ཡང་ཡུམ་བདག་མེད་མའི་སྐུ་གཡོག་ཆུ་ལེན་པ་ཡོས་འཐག་པ་མེ་འབུད་པ། ཐལ་

བ་འཕག་པ། ཐ་ན་བཞོན་མ་འཇོ་བའི་འཕོངས་སྟེགས་ཚུན་ཆད་ཀིས་མི་དལ་བར་

བསེན་བཀུར་བྱས་པས་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་གདའ། ཡང་འབོམ་སྟོན་པས་ཇོ་བོ་

དང་མཇལ་བའི་དུས། དེ་སྔའི་བྱ་བ་རྣམས་ཆོས་སུ་སོང་ངམ་མ་སོང་ཞུས་པས། ཇོ་

བོའི་ཞལ་ནས། ཁྱོད་ཀིས་བ་མ་རེ་བཙུན་གི་གཡོག་བྱས་པ་དེ་ཙམ་ལམ་དུ་སོང་

གཞན་ལམ་དུ་མ་སོང་གསུང་བ་དང་། ཡང་ཇོ་བོ་ལ། སྟོན་པས་བོད་ལ་སྒོམ་སྒྲུབ་

བྱེད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་བརེས་པ་མི་བདོག་ཞུས་པས། ཇོ་

བོའི་ཞལ་ནས། ཐེག་ཆེན་གི་ཡོན་ཏན་ཆེ་སྐྱེས་ཆུང་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་བ་མ་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐྱེ་བ་ལ་ཁྱེད་བོད་ལ་བ་མ་ལ་ཐ་མལ་བའི་འདུ་ཤེས་ལས་མེད་ག་ན་སྐྱེ་གསུང་། 

བ་མ་ལ་ངག་གི་སྒོ་ནས་བསེན་བཀུར་བ་ནི། བ་མའི་ཡོན་ཏན་ཕོགས་དང་ཕོགས་

མཚམས་རྣམས་སུ་སྒོགས་པ་དང་བ་མ་ལ་བསྟོད་དབྱངས་ཀིས་གསོལ་བ་འདེབས་

པ་དང་། ཆོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསུངས་ན་ལྟ་སྨོས། ཆོས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཙམ་ལས་

མ་གསུངས་ཀང་ལེགས་སོ་འབུལ་ཞེས་ཞུ་བ་སོགས་ཡིན། བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་

མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་

ཡིན་པས། བདག་གིས་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་རྣམས་ཀི་

ཕིར་དུ་ལུས་སོག་ལོངས་སྤོད་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་གཏོང་ཞིང་ཁྱད་པར་

བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་

ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་
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ཆ་ལས་བདུད་རི་༝། རང་གཞན་༝། ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་དེ་དག་གི་བསམ་པ་སྦོང་ཞིང་། 

ཐུན་མཚམས་སོགས་སུ་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་རྣམས་འཕལ་དང་འཕལ་དུ་

ལག་ལེན་ལ་ཅི་ཐེབས་བྱའོ།།

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། སྤི་བོའི་བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་

དམིགས་ནས། བ་མ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་

མཆིའོ་ཞེས་ལན་གང་མང་བརོད། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བ་མ་ཐུབ་པའི་

དབང་པོ་དེ་ཉིད་ལས་རང་འད་གཉིས་པ་ཞིག་ཆད་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་རང་

ཉིད་ཀང་བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུར་ལམ་གིས་གྱུར། རང་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་

གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། མཐའ་སྐོར་ན་ཡོད་པའི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གོ་

འཕང་ལ་བཀོད་པར་བསམས་ནས། རང་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་གསལ་བ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཨ་དཀར་པོ་ཧཱུཾ་སེར་པོས་མཚན་པའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཨ໋་མུ་ནེ་མུ་ནེ་

མཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་བསྐོར་བ་ལ་དམིགས་ནས་བཟས་པ་ཅི་མང་བྱ། 

མཇུག་ཏུ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །བ་མ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་གྱུར་

ནས། །ཞེས་སོགས་བརོད། དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་རྣམས་གྲུབ་ན་བཟང་པོ་སྤོད་པ་

ལ་སོགས་པས་རང་གཞན་གི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྨོན་གནས་རྣམས་

སུ་འདུན་པ་དག་པོས་བསྔོ་བར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་རྟག་
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ཏུ་ངུས་ཆོས་འཕགས་དང་། ནཱ་རོས་ཏྱཻ་ལོ་པ། མར་པས་ནཱ་རོ། མིད་ལས་མར་པ། 

འབོམ་གིས་བ་མ་སེ་བཙུན་དང་ཇོ་བོ་བསྟེན་ཚུལ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

བསྟེན་ཚུལ་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་བལྟ་ཞིང་། གཞན་

མང་པོ་མི་བལྟ། དན་ཤེས་དང་ལྡན་པས་དབང་པོའི་སྒོ་སོམ་པ་དང་། ཟས་ཀི་ཚོད་

རིག་པ་དང་། མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་ཞིང་ཉལ་བའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། 

ཁྲུས་དང་ཁ་ཟས་ཀི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་པར་བྱེད་པའོ།།

གཉིས་པ་བསྟེན་ནས་བོ་ཇི་ལྟར་སྦང་བའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། དལ་འབྱོར་ལ་

སིང་པོ་བང་བའི་ཕིར་བསྐུལ་བ། སིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་

ལོ། །

དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦོར་པ་ནི། སྐྱབས་གནས་

ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་

པ་ཡན་ཆད་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

འཁོར་བར་སྐྱེས་ནས་ཡུན་རིང་ལ་ཤུགས་དག་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མོང་བ་

འདི། དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་རེད་དཀའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་སྐྱེས་པས་ལན་པར་

འདུག་པས། ད་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་

རེད་དཀའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་

དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་
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ཞུགས་པས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་

དུ་ཡང་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་རེད་དཀའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་

ཀི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་སྦངས། ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། 

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་

པར་དུ་ཡང་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་རེད་དཀའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ།

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། 

དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་བར་བསམ་པ་དང་། 

རེད་དཀའ་བར་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་དལ་བ་བརྒྱད་བསམ་པ་དང་། 

འབྱོར་པ་བཅུ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་དལ་བ་བརྒྱད་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་

པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁོམ་ཞིང་མི་ཁོམ་པ་

བརྒྱད་དང་བལ་བ་ནི་དལ་བ་ཡིན་ལ། མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ནི་མདོ་སྡུད་པ་ལས། 

ཁིམས་ཀིས་དུད་འགོའི་འགོ་བ་དུ་མའི་ངོ་བོ་དང་། །

མི་ཁོམ་བརྒྱད་སྤོང་དེ་ཡིས་དལ་བ་རྟག་ཏུ་རེད། །

ཅེས་དང་། བཤེས་སྤིངས་ལས། 

ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགོ་དང་། །

ཡི་དྭགས་ཉིད་དང་དམལ་བར་སྐྱེ་བ་དང་། །

རྒྱལ་བའི་བཀའ་མེད་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་ཏུ། །
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ཀ་ཀོར་སྐྱེ་དང་གེན་ཞིང་ལྐུགས་པ་ཉིད། །

ཚེ་རིང་ལྷ་ཉིད་གང་ཡང་རུང་བར་ནི། །

སྐྱེ་བ་ཞེས་བགི་མི་ཁོམ་སྐྱོན་བརྒྱད་པོ། །

དེ་དག་དང་བལ་ཁོམ་པ་རེད་ནས་ནི། །

སྐྱེ་བ་བཟོག་པའི་སད་དུ་འབད་པར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ནི། འཁོར་རྣམ་བཞི་མི་རྒྱུ་བའི་ཡུལ་

མཐའ་འཁོབ་པ་དང་། གེན་ལྐུགས་དང་ཡན་ལག་ཉིང་ལག་དང་རྣ་བ་མ་ཚང་བའི་

དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང་། ཚེ་སྔ་ཕི་དང་ལས་འབས་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོགས་

མེད་པར་འཛིན་པའི་ལོག་ལྟ་ཅན་དང་། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེད་པའི་རྒྱལ་བའི་

བཀའ་མེད་པ་བཞི་ནི་མིའི་མི་ཁོམ་པ་ཡིན་ལ། ངན་སོང་གསུམ་དང་ལྷ་ཚེ་རིང་པོ་

བཞི་ནི་མི་མ་ཡིན་གི་མི་ཁོམ་པའོ། །ལྷ་ཚེ་རིང་པོ་ནི། བཤེས་སྤིངས་འགེལ་པ་ལས། 

འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་གཟུགས་མེད་པ་གཉིས་ལ་བཤད་པའི་དང་པོ་ནི་བསམ་གཏན་

བཞི་པའི་གནས་འབས་བུ་ཆེ་བའི་ཕོགས་གཅིག་ན་གོང་ལས་དགོན་པའི་ཚུལ་དུ་

ཡོད་ལ་ཕི་མ་ནི་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེས་པའི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དང་། མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཀི་

གཏམ་ལས། འདོད་པའི་བྱ་བས་རྟག་ཏུ་གཡེངས་པའི་འདོད་ལྷ་ལྷ་ཚེ་རིང་པོར་

བཤད། 

གཉིས་པ་འབྱོར་པ་བཅུ་ལ། རང་འབྱོར་ལྔ་དང་གཞན་འབྱོར་ལྔ། དང་པོ་རང་

འབྱོར་ལྔ་ནི།

མི་ཉིད་དབུས་སྐྱེས་དབང་པོ་ཚང་། །
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ལས་མཐའ་མ་ལོག་གནས་ལ་དད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མི་ཉིད་ཡིན་པ། ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེས་པ། དབང་པོ་ཚང་

ཞིང་གེན་ལྐུགས་སོགས་མ་ཡིན་པ།

ལས་མཐའ་མ་ལོག་པ་སྟེ་མཚམས་མེད་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། གནས་ལ་དད་པ་

ནི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་དད་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་བྱོན་དང་དམ་ཆོས་

སྟོན། །བསྟན་པ་གནས་དང་དེ་རེས་འཇུག །གཞན་ཕིར་སིང་ནི་བརེ་བ་འོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང་། དེས་ཆོས་བསྟན་

པ་དང་། དེས་ཆོས་བསྟན་པ་གནས་པ་དང་། ཆོས་བསྟན་པ་དེའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་

དང་། གཞན་སྦིན་པ་པོ་དང་སྦིན་བདག་ལ་སོགས་པས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་

སྟེར་བ་དང་། འཆད་པ་པོ་སིང་བརེ་བས་གཞན་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་སོགས་ཡིན། དེའི་

ནང་ནས་ཀང་ནད་གཅོད་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ། མཐུན་རྐེན་འཛོམ་པ། ཐོས་བསམ་གི་

ཤེས་རབ་ཆེ་བ། མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་སིག་གོགས་ཀི་དབང་དུ་མ་སོང་བ། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་མཇལ་བ། ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་བ་ཉམས་ལེན་གི་

གནད་ཤེས་པ། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་ཤར་བ། སྒྲུབ་པའི་གནས་

ཡིད་དུ་འོང་བ་ཚང་བ་རྣམས་ནི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རིན་པོ་ཆེ་མང་

དུ་འཛོམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

དལ་བ་བརྒྱད་ཚང་བ་ལ་འབྱོར་པ་བཅུ་ཚང་བས་མ་ཁྱབ་ཀང་། འབྱོར་པ་བཅུ་

ཚང་བ་ལ་དལ་བ་བརྒྱད་ཚང་བས་ཁྱབ་ཅིང་། དལ་བ་བརྒྱད་ནི་བལ་བའི་སྒོ་ནས་

བཞག་པ་ཡིན་ལ། འབྱོར་པ་བཅུ་ནི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བཞག་པ་ཡིན། དེས་ན་རང་རེ་
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རྣམས་ཀིས་རེད་པར་དཀའ་ཞིང་། རེད་ན་དོན་ཆེ་བའི་དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་རྟེན་འདི་

དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཁོམ་པས་དལ་བ་དང་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་ཕི་ནང་གི་ཆ་རྐེན་

ཚང་བས་ན་འབྱོར་པ་ཞེས་བྱ་ལ། རང་ཅག་རྣམས་ཀིས་ཐོབ་པའི་དལ་འབྱོར་གི་རྟེན་

འདི་དོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་མཐོའི་ལུས་ལོངས་སྤོད་འཁོར་

ཕུན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུ་སྦིན་པ་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་པ་བརོན་འགྲུས་སོགས་ཀང་རྟེན་

འདིས་བསྒྲུབ་ནུས་ལ། དེ་ཡང་ཞིང་དང་བསམ་པ་དང་དངོས་པོ་དང་རྟེན་དང་དུས་ཀི་

སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་བར་བསྒྲུབ་ནུས། དེ་ཡང་ཞིང་གི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་བར་བསྒྲུབ་

ནུས་ཏེ། ཕོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མིག་ཕྱུང་བཙོན་རར་བཅུག་སར་

བཙོན་ར་ནས་བཏོན་ནས་མིག་བྱིན་ནས་ཚངས་པའི་བདེ་བ་ལ་བཀོད་པ་ལས་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཅིག་ལ་དང་བས་བལྟ་བ་ཕན་ཡོན་ཆེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་མཆོད་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་ལ་མཆོད་པ་ཕན་

ཡོན་ཆེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པ་ལས་སོབ་དཔོན་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་

མཆོད་པ་ཕན་ཡོན་ཆེ་ཞིང་། དེ་ད་ལྟའི་ལུས་རྟེན་འདིས་བསྒྲུབ་ནུས། 

བསམ་པའི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་བར་བསྒྲུབ་ནུས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

དོན་དུ་རོགས་བྱང་ཐོབ་པར་བྱའོ་སམ་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་དུད་

འགོ་ལ་ཟན་ཆངས་གཅིག་བྱིན་ན་དགེ་ར་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆེད་དུ་བྱ་

བ་སེམས་ཅན་གངས་མེད་པ་དང་། འཐོབ་བྱ་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པས་དགེ་ར་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆེ་བར་བསྒྲུབ་ནུས་ཤིང་། དེ་

ཡང་ད་ལྟའི་ལུས་རྟེན་འདིས་བསྒྲུབ་ནུས། དངོས་པོའི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་བར་བསྒྲུབ་
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ནུས་པ་ནི། ཁྱིམ་པས་ཟང་ཟིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱིན་པ་བས། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཆོས་

ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྱིན་པ་བསོད་ནམས་ལྷག་ཅིང་། དེ་ཡང་རང་རེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

རྣམས་ཀིས་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་ནུས། རྟེན་གི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་བར་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ནི། བྱང་

སེམས་ཁྱིམ་ན་གནས་པས་འབྲུ་མར་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་ལ་སིང་པོ་རི་རབ་ཙམ་བཙུགས་

ནས་མར་མེ་ཕུལ་བ་བས། བྱང་སེམས་དགོན་པ་ན་གནས་པས་འབྲུ་མར་ཐིགས་པ་

གཅིག་ཙམ་ལ་སིང་པོ་ཁབ་རེ་ཙམ་བཙུགས་ནས་མར་མེ་ཕུལ་བ་ཕན་ཡོན་ཆེ་ཞིང་། 

བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་རྟེན་གི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་ཞིང་། དེ་ཡང་ད་

ལྟའི་དགེ་སོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟེན་ཅན་འདི་གས་བསྒྲུབ་ནུས། དུས་ཀི་སྒོ་

ནས་སྟོབས་ཆེ་བ་ནི། བྱང་ཤར་མཚམས་ཀི་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའི་ཞིང་

དུ་བསྐལ་པའི་བར་དུ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པ་ལས། མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གི་ཞིང་

ཁམས་འདིར་ཚུལ་ཁིམས་སྣ་རེ་བསྲུངས་པ་ཕན་ཡོན་ཆེ་ཞིང་། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ལ་

སྐྱོན་མ་ཞུགས་པའི་དུས་སུ་ཚུལ་ཁིམས་ཡུན་རིང་དུ་བསྲུངས་པ་ལས། བསྟན་པ་

འཇིག་པ་ལ་ཉེ་བའི་དུས་འདིར་སྔ་དོ་ཙམ་ཞིག་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པ་ཕན་ཡོན་ཆེ། 

གཞན་ཡང་སོམ་འབྱུང་ལས། 

གིང་གསུམ་པོ་ཡི་མི་རྣམས་ནི། །

ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོས་ཡང་དག་འཚོ། །

རྣམ་རྟོག་མེད་ཅིང་རྣམ་དཔྱོད་མེད། །

བླུན་རྨོངས་བྱེ་བག་མི་ཕེད་པའོ། །

ཞེས་དང་། 
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འཛམ་བུ་གིང་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པས། །

ལས་ཀི་ས་པར་རབ་ཏུ་གགས། །

ཞེས་འཛམ་བུ་གིང་པ་རྣམས་ལས་ཀི་ས་པ་ཡིན་པས་ཚེ་སྟོད་ལ་བསགས་པའི་

ལས་རྣམས་ཚེ་སྨད་ལ་སྨིན་ནུས་པས་སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་

བའི་རྟེན་ལ་འཛམ་བུ་གིང་པ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས། བསྔགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་

ལྟར་ཡིན། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པའི་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀང་འདི་ནས་ཤར་ཕོགས་

ལོགས་ན་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་ཞིང་ཁམས་ན་སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་

གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་ལུས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པས་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག་ཅིག་

ཅེས་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་ཡིན། མདོར་ན་རྟེན་འདི་ལ་སོམ་པ་གསུམ་ག་སྐྱེ་ཞིང་། 

སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཡང་བདེ་བག་ཏུ་བསྒྲུབ་

ནུས་པས་སོ། །དེས་ན་རེད་པར་དཀའ་ཞིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའི་དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་

རྟེན་ལན་ཅིག་ཐོབ་པ་འདི་དོན་མེད་དུ་མི་གཏང་བར་སིང་པོ་ཞིག་བང་བར་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་

བབས། རང་གཞན་༝།

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་

བྱེད་༝། ལུས་དྭངས་གསལ་༝། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་༝། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་༝།

གཉིས་པ་རེད་དཀའ་བར་བསམ་པ་ནི། 

སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། དལ་འབྱོར་ཐོབ་
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པ་འདི་དོན་ཆེ་བར་མ་ཟད་རེད་ཀང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་སྟེ། འདུལ་བ་ལུང་གཞི་ལས། ངན་

འགོ་དང་བདེ་འགོ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ངན་འགོར་སྐྱེ་བ་ནི་ས་ཆེན་པོའི་རྡུལ་དང་། བདེ་

འགོར་སྐྱེ་བ་ནི་ཕག་སེན་གི་རེ་མོས་བཞེས་པའི་རྡུལ་དང་འད་བར་གསུངས་ཏེ།

བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། 

ཕལ་མོ་ཆེར་ན་མི་རྣམས་ནི། །

དམ་པ་མ་ཡིན་ཕོགས་ཡོངས་འཛིན། །

དེས་ན་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །

ཕལ་ཆེར་ངེས་པར་ངན་འགོར་འགོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

མི་ལ་སོགས་པ་ཕལ་ཆེར་མི་དགེ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཤས་ཆེར་སྤོད་ལ། དེ་

དག་གིས་ཀང་དལ་འབྱོར་ཐོབ་པའི་གེགས་བྱེད་ཅིང་། ཁྱད་པར་དལ་འབྱོར་ཚང་

བའི་རྟེན་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པས་གཞི་བཟུང་། 

སྦིན་སོགས་ཀིས་གོགས་བྱས། སྨོན་ལམ་དི་མ་མེད་པས་མཚམས་སྦོར་བ་སོགས་

དགོས་པ་ལ། རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བར་སྣང་བས་འབས་བུ་དལ་འབྱོར་

ཚང་བའི་རྟེན་ཐོབ་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་ཡིན། རིགས་མཐུན་བདེ་འགོ་ལ་ལྟོས་ནས་

དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་རྟེན་ཐོབ་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་ཡིན་ཏེ། མི་བརྒྱ་ཕག་མང་

པོའི་ནང་ནས་ཀང་དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་རྟེན་ཐོབ་པ་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་ལྟ་བུར་ཤིན་ཏུ་

དཀོན་པའི་ཕིར། 

དཔེའི་སྒོ་ནས་རེད་པར་དཀའ་བ་ནི། དགའ་བོ་མངལ་འཇུག་གི་མདོ་ནས་ཁབ་
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རེར་ཉུངས་ཀར་ཆགས་པ་དང་། ཤེལ་གི་ཁང་པའི་ལོགས་ལ་སན་མ་གཏོར་ན་དེའི་

ངོས་ལ་སན་མ་ཆགས་པ་ལས་ཀང་། ངན་འགོ་ནས་བདེ་འགོར་སྐྱེ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་

བར་གསུངས། ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་ལུང་ལས། ས་གཞི་ཆེན་པོ་འདི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་དེའི་སྟེང་དུ་གཉའ་ཤིང་བུ་ག་གཅིག་པ་ཞིག་ཕོགས་བཞིའི་རླུང་

གིས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་བསྐྱོད་པ་དང་རྒྱ་མཚོ་དེའི་ནང་ན་རུས་སྦལ་ཞར་བ་ལོང་བ་ལོ་

བརྒྱ་བརྒྱ་ན་མགོ་རྡོག་རྡོག་འོང་བ་དེའི་མགིན་པ་གཉའ་ཤིང་གི་བུ་གར་ཆུད་པ་ལས་

ཀང་ངན་འགོ་ནས་བདེ་འགོར་སྐྱེ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་གསུངས། དེ་ཡང་དཔེར་ན་ད་

ལྟའི་ཉང་ཆུ་འདི་རི་མཐོན་པོའི་རེར་འདེན་པ་ལས་ཀང༌ངན་འགོ་ནས་བདེ་འགོར་སྐྱེ་

བ་དཀའ་ཞིང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ངན་འགོར་སྐྱེས་ན་དགེ་བའི་བོ་སྐྱེ་དཀའ་ཞིང་

སིག་པ་ནི་འཕལ་དུ་གསོག་པས་ངན་འགོ་ནས་བདེ་འགོར་སྐྱེ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། 

གངས་ཀི་སྒོ་ནས་རེད་དཀའ་བ་ནི། ངན་སོང་གསུམ་ལས། དུད་འགོ་ཉུང་། དུད་

འགོ་ལས་ཡི་དྭགས་མང་། ཡི་དྭགས་ལས་དམལ་བ་མང་། དུད་འགོ་བྱིངས་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོ་ན་ཡོད་ཅིང་ལྷ་ཡུལ་དང་མི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་རྣམས་ཁ་འཐོར་བ་ཡིན། དེ་ཡང་

དབྱར་སེ་ཕུང་ཞིག་ལ་འཁོར་བའི་སྦྲང་མའི་གངས་ཙམ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་ཐམས་

ཅད་ལ་མེད། དེས་ན་རང་རེ་རྣམས་ཀིས་རེད་པར་དཀའ་ཞིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའི་དལ་

འབྱོར་ཚང་བའི་རྟེན་ལན་ཅིག་ཐོབ་པ་འདི་དོན་མེད་དུ་མི་གཏང་བར་སིང་པོ་ཞིག་

བང་བར་བྱའོ། །

སིང་པོ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཡང་བ་མ་སངས་རྒྱས་འབལ་མེད་དུ་བསྟེན་ནས། དེས་

བསྟན་པའི་ཐེག་པ་མཆོག་གི་གདམས་པའི་སིང་པོ་ཉམས་སུ་བངས་ནས་ཚེ་གཅིག་
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ཉིད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་བདེ་བག་ཏུ་ཐོབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་

བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་

སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་༝། 

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དལ་འབྱོར་རེད་དཀའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་

༝། ལུས་དྭངས་གསལ་༝། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་༝། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དལ་འབྱོར་རེད་

དཀའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་

པར་བསམ། གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ཐུན་

མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་དལ་འབྱོར་གི་ཆོས་སྐོར་

སྟོན་པའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་བལྟ་བ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལེན་ཚུལ་ལ་གསུམ། 

སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་བོ་སྦང་བ་དང་། 

འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་བོ་སྦང་བ་དང་། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་

རིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་

བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦོར་བ་ནི། སྐྱབས་གནས་

ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་

པ་ཡན་ཆད་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
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འཁོར་བར་སྐྱེས་ནས་ཡུན་རིང་ལ་ཤུགས་དག་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མོང་བ་

འདི་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་མ་བསམས་ཤིང་། ངན་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་དན་ནས་དེ་ལས་

ཐར་འདོད་ཀི་བོ་ཤུགས་དག་མ་སྐྱེས་པ་དང་། ངན་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་འཇིགས་

ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་མ་སོང་བ་དང་། ལས་

འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་མ་སྐྱེས་པས་ལན་པར་འདུག་པས། ད་བདག་དང་མ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་དན་པ་དང་། ངན་འགོའི་སྡུག་

བསྔལ་དན་ནས་དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཀི་བོ་ཤུགས་དག་སྐྱེ་བ་དང་། ངན་འགོའི་སྡུག་

བསྔལ་གིས་འཇིགས་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་

བ་དང་། ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་སྐྱེས་ནས་སིག་སྤོང་དགེ་བ་ཚུལ་བཞིན་

དུ་བསྒྲུབ་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་

བབས། རང་གཞན་༝། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དེ་དང་དེའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བ་ལ་

གེགས་བྱེད་ཀི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །ལུས་དྭངས་གསལ་༝། ཚེ་དང་

བསོད་ནམས་༝། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དེ་དང་དེའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ།

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བཞི། 

འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསམ་པ། 

ངན་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་

སྦང་བ། ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསྐྱེད་པའོ། །
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དང་པོ་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། རེད་

པར་དཀའ་ཞིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའི་དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་རྟེན་འདི་མྱུར་དུ་འཇིག་སྟེ། 

འཆི་བདག་ངེས་པར་འོང་ལ། དེ་ཡང་ལུས་ཇི་འད་ཞིག་བངས་ཀང་འཆི་བས་མི་

ཚུགས་པ་མེད་དེ། 

མི་རྟག་པའི་ཚོམས་ལས། 

གང་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཉན་ཐོས་ཀང་། །

སྐུ་ལུས་འདི་ནི་སྤོང་མཛད་ན། །

སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྡོ་རེའི་སྐུ་བརེས་པ་རྣམས་ཀང་

གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་འཇིག་རྟེན་གཞན་དུ་གཤེགས་ན་བདག་ཅག་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་རྣམས་

ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་འཚལ། ཡུལ་གང་དུ་བསད་ཀང་འཆི་བས་མི་ཚུགས་པ་མེད་དེ། 

ཚོམས་ལས། 

གང་དུ་གནས་ན་འཆི་བས་མི་ཚུགས་པའི། །

ས་ཕོགས་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །

བར་སྣང་ལ་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནའང་མེད། །

རི་བོ་རྣམས་ཀི་གསེབ་ཏུ་ཞུགས་ནའང་མིན། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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མགོགས་པས་འབོས་པའམ་སྟོབས་དང་ནོར་དང༌རས་དང་སྔགས་དང་སྨན་

ལ་སོགས་པ་གང་གིས་ཀང་བཟོག་ཏུ་མེད་ཅིང་མགོགས་པས་བོས་པས་ཐར་སའང་

མེད་དེ། 

དང་སོང་ཆེན་པོ་ལྔ་མངོན་ཤེས། །

མཁའ་ལ་རྒྱང་རིང་འགོ་བ་ཡང་། །

གང་ན་སྤོད་ཡུལ་འཆི་མེད་པའི། །

གནས་དེར་ཕིན་པར་མི་ནུས་སོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྟོབས་དང་ནོར་དང་རས་དང་སྔགས་དང་སྨན་ལ་སོགས་པ་གང་གིས་ཀང་

བཟོག་ཏུ་མེད། དེ་ཡང་ཕི་ནང་གི་རྐེན་གང་གིས་ཀང་བཟོག་ཏུ་མེད་པ་དང་། 

ཚེ་ལ་སྣོན་པ་མེད་ཅིང་འབིད་བྱེད་བར་མ་ཆད་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚེ་ཚད་

ལོ་དྲུག་ཅུ་ཐུབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་། ལོ་དྲུག་ཅུ་ཟིན་པ་རྣམས་ནི་ད་ལོ་འཆིའམ་

ད་གཟོད་འཆིའམ་སང་འཆི་གནངས་འཆི་ལྟ་བུ་ཡིན། ལོ་ལྔ་བཅུ་ཟིན་པ་རྣམས་ཀི་

ཡང་ཚེ་ལྷག་ལོ་བཅུ་ལས་མ་ལུས། དེ་བཞིན་དུ་ལ་ལའི་སུམ་གཉིས་ལ་ལའི་ཕེད་

ཙམ་སོང་། ཚེའི་ལྷག་མ་དེ་ཡང་ལོ་ནི་ཟ་བ། ཟ་བ་ནི་ཞག །ཞག་ནི་ཉིན་མཚན་

སོགས་སོང་བས་འཛད་ལ། དེ་ཡང་སྔ་དོ་སོགས་སོང་བས་འཛད། སྔ་དོ་དེ་ཡང་ཡུད་

ཙམ་ཞིག་སོང་བས་འཛད་དེ། 

སྤོད་འཇུག་ལས། 
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ཉིན་མཚན་སོད་པ་ཡོང་མེད་པར། །

ཚེ་འདི་རྟག་ཏུ་གོད་འགྱུར་ཞིང་། །

སྣོན་པའང་གུད་ནས་འོང་མེད་ན། །

བདག་ལྟ་འཆི་བར་ཅིས་མི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསོན་པའི་ཚེ་ཆོས་བྱ་ལོང་མེད་པར་ངེས་པར་འཆི་སྟེ། མངལ་འཇུག་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོ་བྱིས་པའི་དུས་ལོ་བཅུར་ནི་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ནི་

མི་རེད་ཅིང་། མཐར་རས་པའི་སྐབས་ལོ་ཉི་ཤུར་ནི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་མེད་ལ། 

དེའི་བར་དུ་ཡང་གཉིད་ཀིས་ཕེད་ཁྱེར། ནད་སོགས་ཀིས་ཀང་དུས་དུ་མ་ཞིག་ཟད་

ནས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་དོ།།

འཆི་བར་མ་ཟད་ནམ་འཆི་ལ་ངེས་པ་མེད་དེ། སྤིར་སྒ་མི་སན་པའི་ཚེ་ནི་སྟོང་དུ་

ངེས་ཀི། གཞན་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ཚེ་ཚད་ཐུབ་པའི་ངེས་པ་མེད་ན་ཡང་ཕལ་

ཆེར་ངེས་པ་མང་ལ། འཛམ་བུ་གིང་པ་ཤིན་ཏུ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པོར་ལོ་དཔག་

མེད་ཐུབ་པའང་བྱུང་། ད་གདོད་ལོ་བཅུ་ལ་རིང་མཐའ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ད་ལྟ་ཡང་

རན་གཞོན་བར་མ་གང་ལའང་ནམ་འཆི་ལ་ངེས་པ་མེད་དེ། 

མཛོད་ལས། 

འདི་ན་མ་ངེས་ཐ་མར་ནི། །

ལོ་བཅུ་དང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད། །

ཅེས་དང་། ཚོམས་ལས། 
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སྔ་དོ་སྐྱེ་བོ་མང་མཐོང་བ། །

ཕི་དོ་ཁ་ཅིག་མཐོང་མི་འགྱུར། །

ཕི་དོ་སྐྱེ་བོ་མང་མཐོང་བ། །

སྔ་དོ་ཁ་ཅིག་མཐོང་མི་འགྱུར། །

ཞེས་དང་། 

སྐྱེས་པ་བུད་མེད་མང་པོ་དང་། །

དར་ལ་བབ་པའང་འཆི་འགྱུར་ན། །

དེ་ལ་མི་འདི་གཞོན་ཞེས་ཏེ། །

གསོན་པའི་གདེང་དོད་ཅི་ཞིག་ཡོད། །

ཁ་ཅིག་མངལ་དུ་འཆི་བར་འགྱུར། །

དེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་བཙས་ཙམ་ན། །

དེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་གོག་ཙམ་ན། །

དེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་ཡོངས་རྒྱུག་ན། །

ལ་ལ་རན་དང་ལ་ལ་གཞོན། །

ལ་ལ་དར་ལ་བབ་པའི་མི། །

རིམ་གིས་རབ་ཏུ་འགོ་འགྱུར་ཏེ། །

འབས་བུ་སྨིན་པ་ལྷུང་བ་བཞིན། །

ཞེས་དང་། ཚོམས་ལས། 
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སང་དང་འཇིག་རྟེན་ཕི་མ་གཉིས། །

སྔོན་དུ་གང་སྔ་གཏོལ་མེད་པས། །

སང་གི་ཚེས་ལ་མི་འབད་པར། །

ཕི་མའི་དོན་ལ་འབད་པར་རིགས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འཆི་རྐེན་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་གསོན་རྐེན་ཉུང་བ་ཡིན་ཏེ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ་

ལས། 

འཆི་བའི་རྐེན་ནི་མང་བ་སྟེ། །

གསོན་པ་ཡི་ནི་ཉུང་ཟད་ཅིག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕིའི་རྐེན་མིས་མཚོན་བསྣུན་པ། དུག་བཏང་བ། གནོད་

སྦིན་དང་རྒྱལ་པོ་དང་བཙན་དང་མ་མོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་སོག་འཕོག་པ་དང་། 

རང་གི་འབྱུང་བ་བཞི་འཁྲུགས་པ་དང་། ཟས་མ་འཕོད་པ་དང་། སྨན་མ་འཕོད་པ་དང་། 

གོ་བུར་དུ་གཡང་ས་ལ་ལྷུང་བ་དང་། ཁང་པ་རྡིབ་པ་དང་། གྲུ་ཞིག་པ་དང་། ཀོ་བ་རྡིབ་

པ་དང་། གོ་བུར་དུ་གཟའ་གདོང་ཐུག་བྱུང་བས་ཤི་བ་སོགས་གཞན་གོ་བུར་དུ་ཤི་བ་

རྣམས་དཔེར་བྱས་ནས་བདག་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཅན་ནོ་སམ་དུ་བསམ་ཞིང་། 

ལུས་ཆུའི་ལྦུ་བ་ལྟར་ཉམ་ཆུང་བས་ནམ་འཆི་ལ་ངེས་པ་མེད་དེ། བཤེས་

སྤིངས་ལས། 

ས་དང་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཉི་མ་བདུན། །
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འབར་བས་བསེགས་པའི་ལུས་ཅན་འདི་དག་ཀང་། །

ཐལ་བ་ཡང་ནི་ལུས་པར་མི་འགྱུར་ན། །

ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་མི་ལྟ་སྨོས་ཅི་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། 

འཆི་བདག་རྐེན་གི་ནང་གནས་པ། །

རླུང་དམར་ནང་འདུག་མར་མེ་བཞིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལྟ་བུས་ཀང་རྐེན་བྱས་ནས་གོ་བུར་དུ་

འཆི་བར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་བསམ། 

འཆི་བའི་ཚེ་ཆོས་མ་གཏོགས་གཞན་གང་གིས་ཀང་ཕན་པ་མེད་དེ། གཉེན་

བཤེས་བརེ་གདུང་ཇི་ལྟར་ཆེ་བས་མཐའ་བསྐོར་ཀང་གཅིག་ཀང་འཁིད་ས་མེད། 

ཡིད་དུ་འོང་བའི་ནོར་གི་ཕུང་པོ་ཇི་སེད་ཅིག་ཡོད་ཀང་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་འཁྱེར་དུ་

མེད། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤ་རུས་ཀང་འབལ་དགོས་ན་ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་

ཆགས་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། འཆི་བའི་དག་ནི་ངེས་པར་འོང་ལ་ནམ་འོང་ལ་ངེས་པ་མེད་

ཅིང་། དེ་རིང་རང་ཡང་འཆི་ཉེན་ཡོད་པས་འཆི་གབས་ཤིག་བྱ་དགོས་པར་

འདུག །འཆི་གབས་ཀང་ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཆགས་པར་ཆོས་

རྣམ་དག་ཅིག་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་

ཏུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་

འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་

སེམས་ལ་ཞུགས་པས་དེ་དང་དེའི་གེགས་བྱེད་སྦངས། དེ་དང་དེའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་
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པར་ཅན་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ།

གཉིས་པ་ངན་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། 

སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། རེད་པར་དཀའ་

ཞིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའི་དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་རྟེན་འདི་ཡང་མྱུར་དུ་འཇིག་ཅིང་། ཞིག་

པའི་འོག་ཏུ་མེད་དེ་མི་འགོ་བར་སྐྱེ་བ་ཞིག་བང་དགོས་ལ་སྐྱེ་ས་ཡང་བདེ་འགོ་དང་

ངན་འགོ་གཉིས་ལས་མ་འདས་ཤིང་། གལ་ཏེ་ངན་འགོར་སྐྱེས་ན་དམལ་བ་པ་རྣམས་

ལ་ཚ་གང་དང་དེས་མཚོན་པའི་སྡུག་བསྔལ། ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་བཀྲེས་སྐོམ་དང་

དེས་མཚོན་པའི་སྡུག་བསྔལ། དུད་འགོ་རྣམས་ལ་གེན་ཞིང་གཏི་མུག་པ་དང་། 

གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད། 

དེ་ལྟར་ན་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་བཞི། སེམས་ཅན་དམལ་བ་

ཆེན་པོ། ཉེ་འཁོར་བའི་དམལ་བ། གང་བའི་དམལ་བ། ཉི་ཚེ་བའི་དམལ་བའོ། །དང་

པོ་ནི། འདི་ནས་དཔག་ཚད་སུམ་ཁི་ཉིས་སྟོང་གི་འོག་ན་ཡང་སོས་ཡོད་ལ། དེ་ནས་

དཔག་ཚད་བཞི་སྟོང་བཞི་སྟོང་གིས་ཆོད་པ་ན་གཞན་བདུན་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་བརྒྱད་

ལས་ཡང་སོས་ནི། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཕན་ཚུན་འདུས་ནས་ལས་ཀི་དབང་གིས་

བྱུང་བའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གཅིག་ལ་གཅིག་སྣུན་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་

བརྒྱལ་ཏེ་ས་ལ་འགེལ་བ་ན་ནམ་མཁའ་ནས་ཁྱེད་རྣམས་ཡང་སོས་པར་གྱུར་ཅིག་

ཅེས་པའི་སྒ་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ནས་ཡང་ལངས་ཏེ་སྔར་བཞིན་བསྣུན་པས་སྡུག་བསྔལ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་མོང་ངོ༌། །

ཐིག་ནག་ནི། སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་དམལ་སྲུང་རྣམས་ཀིས་ཟུར་བཞི་ལ་
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སོགས་པ་དུ་མར་ཐིག་ནག་པོ་བཏབ་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་མཚོན་གིས་གཤག་པ་སོགས་

ཀི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉམས་སུ་མོང་། བསྡུས་འཇོམས་ནི། སེམས་ཅན་དེ་

དག་ཕན་ཚུན་འདུས་ནས་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ན་རི་རའི་གདོང་པ་ཅན་དང་ལུག་གི་

གདོང་པ་ཅན་གི་བར་དུ་འཚིར་བ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མོང་། ངུ་

འབོད་ནི། ལྕགས་ཁང་མེ་འབར་བའི་ནང་དུ་སེག་པར་བྱེད། ངུ་འབོད་ཆེན་པོ་ནི། 

ལྕགས་ཁང་ཉིས་རིམ་གི་ནང་དུ་སེག་པར་བྱེད། ཚ་བ་ནི། ལྕགས་ཟངས་དཔག་ཚད་

དུ་མའི་ནང་དུ་སེག་པ་དང་། ལྕགས་ཀི་གསལ་ཤིང་རེ་གཅིག་པས་འཕོངས་ནས་སྤི་

བོར་ཕུག་སྟེ་དབང་པོའི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་མེ་འབར་བས་སེག་པར་བྱེད། རབ་ཏུ་ཚ་

བ་ནི། གསལ་ཤིང་རེ་གསུམ་པ་འཕོངས་སུ་བཅུག་ནས་སྤི་བོ་དང་ཕག་པ་གཉིས་སུ་

ཐོན་པ་དང་། ལྕགས་བསེགས་ལེབ་མོས་ལུས་ལ་དཀྲི་བ་དང་། ལྕགས་ཀི་ས་གཞི་ལ་

གན་རྐལ་དུ་བཞག་ནས་ལྕགས་ཀི་འབྱེད་སྤད་ཀིས་ཁ་ཕེ་ནས་ལྕགས་ཀི་ཐོ་ལུམ་

འབར་བ་ཁར་འཇུག་ཅིང་ཁོ་ཆུ་བསྐོལ་བ་ཁར་བླུགས་ནས་ཁ་དང་ལོག་མ་དང་རྒྱུ་མ་

རྣམས་ཚིག་ནས་རོ་སྨད་ནས་འབྱུང་ངོ༌། །

མནར་མེད་ནི། ལྕགས་ཀི་ཁང་པ་མེ་འབར་བའི་ནང་དུ་ཚུད་པ་ལ་ཕོགས་བཞི་

ནས་རླུང་ཆེན་པོས་བུས་པས་དམལ་བ་པའི་ལུས་དང་མེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་

པ་ལྟ་བུར་བསེག །དམལ་བའི་མེའི་ཚ་ཁྱད་ནི། མིའི་མེ་ལས་བསྐལ་པ་འཇིག་དུས་ཀི་

མེ་བདུན་འགྱུར་གིས་ཚ། དེ་ལས་དམལ་བའི་མེ་བདུན་འགྱུར་གིས་ཚ། དམལ་བའི་

མེ་ལ་ལྟོས་ན་མིའི་མེ་ཁ་བ་ཙམ་དུ་བསིལ་བ་ཡིན་ཏེ། མིའི་མེས་ལུས་ཀི་གནད་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་སེག་བཞིན་པའི་དུས་སུ་ཙནྡན་གོར་ཤི་ཤའི་ཆུ་བསིལ་བ་ཞིག་
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གིས་རེག་ན་བསིལ་སངས་ཏེ་འགོ། དེ་བཞིན་དུ་དམལ་བའི་མེས་སེག་བཞིན་པའི་

དུས་སུ་མིའི་མེས་རེག་ན་བསིལ་སངས་ཏེ་འགོ་གསུང་། 

སྡུག་བསྔལ་དེ་རྣམས་ཡུན་ཇི་ཙམ་མོང་ན། བཤེས་སྤིངས་ལས། 

དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ལོ། །

བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱར་ཉམས་སུ་མོང་ཡང་ནི། །

ཇི་སིད་མི་དགེ་དེ་ཟད་མ་གྱུར་པ། །

དེ་སིད་སོག་དང་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རམ། ཡང་མི་ལོར་བརི་ན་ཡང་སོས་པའི་ཚེ་ཚད་གཅིག་

ལ་མི་ལོ་ཁག་ཁིག་གཅིག །ཐེར་འབུམ་ཆེན་པོ་དྲུག །ཐེར་འབུམ་གཉིས། འོག་མ་

རྣམས་ཉིས་འགྱུར་ཉིས་འགྱུར་གིས་ཚེ་རིང་། 

གཉིས་པ་ཉེ་འཁོར་བ་ནི། དམལ་བ་ཆེན་པོའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་ཏེ་ཕིན་པ་

ན་མེ་མུར་པུས་ནུབ་ཙམ་ལ་རྐང་པ་བྱིང་སྟེ་ཤ་ཐམས་ཅད་སེག་པར་བྱེད། དེ་ནས་

ཕིན་པ་ན་ཕི་སའི་འདམ་རོ་ལྟར་མནམ་པར་མགིན་པ་མན་བྱིང་སྟེ་འབུ་མཆུ་རྣོན་

ཞེས་བྱ་བས་རུས་པ་དང་རྐང་ལ་ཐུག་པའི་བར་དུ་འབྲུ་བར་བྱེད་པ་དང་། དེ་ནས་

ཕིན་པ་ན་སྤུ་གི་གཏམས་པའི་ལམ་དུ་ཤ་དང་པགས་པ་གཅོད་པ་དང་། རལ་གི་ལོ་མ་

ཅན་གི་ནགས་ཚལ་དུ་ཕིན་པ་ན་རལ་གིས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་དག་གཅོད་པ་

དང་། ཤལ་མ་ལིའི་སོང་པོ་ལ་འབབ་འཛེག་བྱེད་པ་ན་ཚེར་མས་ཤ་དང་པགས་པ་

དག་གཤེག་པ་དང་། ཁྭ་ལྕགས་ཀི་མཆུ་ཅན་གིས་ཕག་པའམ་མགོ་བོ་ལ་བསད་ནས་

མིག་འབས་འབྲུ་བར་བྱེད། དེ་དང་འདབ་ཆགས་པ་ན་འགྱུར་བྱེད་ཀི་ཆུས་གང་བའི་
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ཆུ་ཀླུང་རབ་མེད་ཀི་ནང་དུ་ལྷུང་སྟེ་སྟེང་འོག་ཏུ་འགོ་ཞིང་སེག་པར་བྱེད་དོ།།

གསུམ་པ་གང་དམལ་ནི། ཚ་དམལ་གི་གནས་ནས་དཔག་ཚད་ཁི་ཕག་རེའི་ཕ་

རོལ་ན་ཡོད་ཅིང་འདི་ནས་དཔག་ཚད་སུམ་ཁི་ཉིས་སྟོང་གིས་བཅལ་བ་ན་ཆུ་བུར་

ཅན་གི་གནས་འོག་གཞི་ཐམས་ཅད་འཁྱགས་རོམ་དང་སྟེང་ཐམས་ཅད་བུ་ཡུག་

འཚུབས་པའི་ནང་དུ་ཆུད་ནས་ལུས་ལ་ཆུ་བུར་བྱུང་བ་དང་། ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་ནི། དེ་

ལས་ཀང་གང་བས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་དང་། ཨ་ཆུ་ཟེར་བ་དང་། ཀི་ཧུད་ཟེར་བ་ནི། སྨེ་

སྔགས་ཆེན་པོ་འདོན་མི་ནུས་པར་རྐན་གི་ཕུགས་ནས་ཀི་ཧུད་ཟེར་བ་དང་། སོ་ཐམ་

ཐམ་པ་ནི། སྐད་ཀང་འདོན་མི་ནུས་པ་དང་། ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་ནི། ལྷགས་པ་ཆེན་

པོ་བཏབ་པས་ལུས་སྔོན་པོར་སོང་བ་དང་། པདྨ་ལྟར་གས་པ་ནི། སྔོན་པོ་ལས་ཀང་

ཐལ་ཏེ་དམར་པོར་གྱུར་ནས་ཁ་བཅུའམ་དེ་ལས་ཀང་མང་བར་གས་པ་དང་། པདྨ་

ལྟར་ཆེར་གས་པ་ནི། ཁ་བརྒྱའམ་སྟོང་ལ་སོགས་པར་གས་པའོ། །བཞི་པ་ཉི་ཚེ་བའི་

དམལ་བ་ནི། ཚ་དམལ་དང་གང་དམལ་གི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་ཅིང་། མིའི་ཡུལ་ན་ཡང་

ཡོད་པར་སའི་དངོས་གཞིར་གསུངས་ཤིང་། རྣ་བ་བྱེ་བ་རི་དང་དགེ་འདུན་སྲུངས་ཀི་

རྟོགས་བརོད་ལས་གསུངས་པས་དེ་དག་ཏུ་བལྟ་བར་བྱའོ།།

དེ་ལ་དམལ་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི། སྤིར་མི་དགེ་བཅུ་ཆེན་པོ་སྤད་ན་དམལ་བར་

སྐྱེ་བར་གསུངས་ཤིང་། ཁྱད་པར་མཚམས་མེད་ལྔ་བྱས་པ་དང་། ལོག་ལྟ་སྐྱེས་པ་

དང་། ཕམ་པ་བཞི་སྤད་པ་དང་། སོ་ཐར་གི་ཉེས་བྱས་ཁྱད་དུ་བསད་ན་ཡང་སོས། 

སོར་བཤགས་ཁྱད་དུ་བསད་ན་ཐིག་ནག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའང་ཡོད། བྱང་

སེམས་ཀི་ར་ལྟུང་བྱུང་བ་དང་། བྱང་སེམས་ལ་དམིགས་པའི་ཁོང་ཁོ་སྐྱེས་ན་ཁོང་ཁོ་
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སྐད་ཅིག་མ་ཇི་ཙམ་སྐྱེས་པའི་གངས་དང་མཉམ་པའི་བསྐལ་པར་དམལ་བར་གནས་

དགོས་པ་སྤོད་འཇུག་ལས་གསུངས་ཤིང་། གསང་སྔགས་ཀི་ར་ལྟུང་བྱུང་ནས་སོར་

མ་ཆུད་ཀི་བར་ལ་སྐད་ཅིག་མ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པའི་གངས་དང་མཉམ་པའི་བསྐལ་པར་

མནར་མེད་དུ་གནས་དགོས་པར་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པ་དང་། བ་མ་ལ་དམིགས་

པའི་ཁོང་ཁོ་སྐྱེས་ན་ཁོང་ཁོ་ཇི་སེད་ཅིག་སྐྱེས་པའི་གངས་དང་མཉམ་པའི་བསྐལ་པར་

བསགས་པའི་དགེ་ར་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ནས་དེ་སེད་ཀི་བསྐལ་པར་དམལ་བར་

གནས་དགོས་པ་དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཤིང་། རང་རྒྱུད་ལ་བསགས་ལ་

མ་སྦངས་པ་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད། ལས་དེ་དག་འཆི་ཁ་ཚུན་ཆད་ལ་སྦོང་མི་ནུས་པ་ནི་རང་རེའི་

ཁ་སྟབས་འདིས་ཤེས། ལས་དེ་དག་དང་བཅས་བཞིན་དུ་དེ་རིང་སང་ཞིག་གོ་བུར་དུ་

ཤི་ན་ནི་དམལ་བར་སྐྱེ་བ་ལས་འོས་མེད། དེར་སྐྱེས་ན་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་ངས་ཨེ་

བཟོད་སམ་དུ་འཇིགས་ཡེར་ཡེར་མ་བྱུང་བར་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་འཇིགས་

ཤིང་སྐྲག་པའི་བོ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་སྐྱེས་པ་ན། ཆོས་ཀི་མཐུན་རྐེན་ལྟོ་གོས་སོག་

འཚོ་ཙམ་མ་གཏོགས་བྱ་བྱེད་གཞན་ཐམས་ཅད་ཅམ་སྟེ་བཞག་ནས་སིག་ལྟུང་དེ་དག་

སྦོང་བྱེད་ཀི་ཐབས་དམ་པ་སྟོབས་བཞིའི་བཤགས་བསམས་ལ་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་

འབད་པར་བྱ་དགོས་སོ།།

ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་བཀྲེས་སྐོམ་དང་དེས་མཚོན་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། བཤེས་སྤིངས་ལས། 

ཡི་དྭགས་ན་ཡང་འདོད་པས་ཕོངས་པ་ཡིས། །
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བསྐྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆགས་མི་འཆོས་པ། །

བཀྲེས་སྐོམ་གང་དོ་ངལ་དང་འཇིགས་པ་ཡིས། །

བསྐྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བསྟེན་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་ཉིད་ཡི་དྭགས་མི་སྡུག་པ་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་པ་

འཇིགས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམས་ནས། ཡི་དྭགས་ཕིའི་སྒིབ་པ་ཅན་ནི། བཟའ་

བཏུང་ལ་སོགས་པ་རེད་ཀང་མི་རེད། རེད་དུ་ཟིན་ཀང༌ཆུ་ཀླུང་དང་ལོན་ཤིང་འབས་

བུ་ཅན་མཐོང་ནས་ལོངས་སྤོད་དུ་ཕིན་པ་ན། སྲུང་མ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པ་

རྣམས་ཀིས་བསྲུང་བའམ། རྣག་ཁག་ཏུ་སྣང་བའམ། གང་ཡང་མི་སྣང་བར་གྱུར་ནས་

ལོངས་སྤད་དུ་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ། 

ནང་གི་སྒིབ་པ་ཅན་ནི། ཁ་ཁབ་མིག་ཙམ་མགིན་པ་རྟ་རྔ་ཙམ་ཡན་ལག་འཇག་

མ་ཙམ་དང་ལྡན་ཞིང་། བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་རེད་ཀང་མི་རེད། རེད་དུ་ཟིན་ཀང་

ཁར་མི་ཤོང་། ཁར་ཤོང་ཡང་མགིན་པར་མི་ཐར། མགིན་པར་ཐར་ཀང་དེས་ལྟོ་བ་མི་

ཁེངས་པ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ། ཟས་སྐོམ་ཉིད་ལ་སྒིབ་པ་ཡོད་པ་ནི། མེ་ལྕེའི་ཕེང་

བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བས་ནི། ཟོས་པ་དང་འཐུངས་པ་ཐམས་ཅད་མེར་འབར་ནས་འཚིག་

ལ། ལན་ལིན་ཟ་བ་ཞེས་བྱ་བས་ནི། བཤང་གཅི་ཟ་ཞིང་འཐུང་བ་དང་། མི་གཙང་ཞིང་

མནམ་ལ་དི་ང་བ་དང་། གནོད་པ་དང་སྨད་པར་བྱ་བ་ཙམ་ལ་བཟའ་བཏུང་བྱེད་དོ། །ཁ་

ཅིག་ནི་རང་གི་ཤ་ལ་བཅད་ཅིང་ཟ་ལ། གཙང་མ་དང་བཟང་པོའི་བཟའ་བཏུང་སྤོད་མི་

ནུས། འགའ་ཞིག་ནི་དབྱར་གི་དུས་སུ་ཟ་ཟེར་ཚ་ཞིང་དགུན་གི་དུས་སུ་ཉི་ཟེར་གང་

བས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ཡན་ལག་གིས་ལུས་པོ་མི་ཐེག་ཅིང་བཟའ་
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བཏུང་འཚོལ་བའི་ཕིར་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་ཉུལ་བ་ན་ངལ་བས་སྡུག་བསྔལ། ཡི་དྭགས་

དབང་ཆེ་བས་ཆུང་བ་ལ་རྡེག་པ་དང་མི་དང་ཁྱི་ལ་སོགས་པས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་

པས་སྡུག་བསྔལ། 

ཚེ་ཚད་ནི་མཛོད་ལས། ཟ་བ་ཉིན་ཞག་གིས་ལྔ་བརྒྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

མི་རྣམས་ཀི་ཟ་བ་གཅིག་ལ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་རང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་

གསུངས་ཤིང་། དན་པ་ཉེར་གཞག་ལས་ནི་མི་རྣམས་ཀི་ལོ་བཅུ་ལ་ཟ་བ་གཅིག་ཏུ་

བྱས་པའི་རང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་གསུངས། དེ་ལ་མི་ལོ་འབུམ་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་

ཡོད། ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི། ཆགས་པ་དང་སེར་སྣ་དང་བརྣབ་སེམས་དང་མ་

བྱིན་པར་བངས་པ་སོགས་ཡིན་པས། སྡུག་བསྔལ་དེ་རྣམས་མི་འདོད་ན་དེ་དག་ཏུ་

སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་སྔར་བསགས་སྦོང་བ་དང་ཕི་མ་སོམ་པ་ལ་འབད་པར་བྱ། 

དུད་འགོ་རྣམས་ལ་གེན་ཞིང་གཏི་མུག་པ་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་ཟའི་སྡུག་

བསྔལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། དུད་འགོ་བྱིངས་ཀི་གནས་ཀི་ར་བ་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོའི་ཆུ་མཚམས་མན་ཆད་ཀི་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་གནག་པར་ལུས་བོངས་དང་

མདོག་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་པ་འབྲུའི་ཕུང་པོ་སྤུངས་པ་ལྟ་བུར་ཡོད། དེའི་ནང་དུ་རང་

ཉིད་སྐྱེས་པར་བསམ་སྟེ། དུད་འགོ་ཆེ་བས་ཆུང་བ་ཁྱུར་མིད་བྱེད་པ་དང་། ཆུང་བ་

མང་པོ་འདུས་ནས་ཆེ་བ་ཟ་ཞིང་ལུས་ཐལ་བྱུང་དུ་ཕུག་པ་དང་། མུན་པ་ཤིན་ཏུ་

གནག་པས་རང་གི་ལག་པ་བརྐང་བསྐུམ་ཙམ་ཡང་མི་མཐོང་བ་དང་། དུད་འགོ་ཆེ་

བས་ཆུང་བ་མནན་ནས་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཙམ་ཡང་མི་ནུས་པའི་སྡུག་བསྔལ། 

དུད་འགོ་ཀླུའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ནི་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་འཇིགས་པ་
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དང་། བྱེ་ཚན་གི་ཆར་འབབ་པ་ལ་སོགས་པས་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་སྡུག་བསྔལ། དུད་

འགོ་རི་དྭགས་རྣམས་ལ་ནི་རྔོན་པ་དང་། ཁྱི་མང་པོས་བདས་ནས་བོས་ཀང་མ་ཐར་

པར་བསད་པ་དང་། གཅན་གཟན་སོགས་ཀིས་ཟོས་པ་དང་། བྱ་སྣ་ཚོགས་པས་ཟ་བ་

དང་། བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་རྟ་གང་བོང་བུ་ཕག་པ་སོགས་ནི། བཀོལ་བ་དང་སྤད་པ་

དང་མི་ཐེག་བཞིན་དུ་ཁལ་འགེལ་བ་དང་། རྡེག་པ་དང་འཚོག་པ་དང་རྨོ་བ་དང་བཞོ་

བ་དང་སྤུ་འབེག་པ་དང་། གསོད་པ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་

ཅིང་། 

ཚེ་ཚད་ནི། མཛོད་ལས། དུད་འགོ་རྣམས། །མཆོག་རིང་བསྐལ་པའོ། །ཞེས་ཚེ་

རིང་བས་བསྐལ་པ་ཙམ་ཐུབ་ཅིང་ཐུང་བ་ལ་ངེས་པ་མེད། དུད་འགོར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི་

ཆོས་སྤངས་པ་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་སྨ་བ་ལ་མ་གུས་པ་དང་། བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་

རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་སྐྱོན་བརོད་བྱས་པ་རྣམས་ཡིན། དེས་ན་འདི་ལྟ་བུའི་ངན་འགོའི་

སྡུག་བསྔལ་བཟོད་གགས་མི་འདུག་པས། རེད་པར་དཀའ་ཞིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའི་

དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་རྟེན་ཐོབ་པའི་དུས་འདིར། ངན་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་

སྤངས་པའི་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཞིག་ཐོབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་

པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་

མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་

གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། དེ་དང་དེའི་གེགས་

བྱེད་སྦངས། དེ་དང་དེའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་བར་

བསམ་མོ། ། 
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གསུམ་པ་སྐྱབས་འགོ་སྦང་བ་ནི།

ལམ་རིམ་དམར་ཁིད་བདེ་ལམ་གི་སྐྱབས་འགོའི་དམིགས་རིམ་ལས་ཅུང་

ཟད་རྒྱས་ཙམ་བྱེད་ན། གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་རྒྱུ་ནི། རང་ཉིད་འཁོར་

བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཀིས་འཇིགས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དེ་

དག་ལས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་ཤེས་པ་གཉིས་སྐྱབས་འགོའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་

ཡིན་ཏེ། དི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་གི་དིས་ལན་བོ་བཟང་བཞད་པའི་སྒ་དབྱངས་

ལས། 

སྐྱབས་འགོའི་ངོ་བོ་ཨི་ཐི་བ། །

རང་ཉིད་ལྷག་པར་འཇིགས་པ་དང་། །

དཀོན་མཆོག་སྐྱོབ་པའི་ནུས་ལྡན་དུ། །

ཤེས་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱབས་འགོ་ལ། །

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཁྱོད་ཉིད་བཞེད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རྒྱུ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་ཡུལ་ལ་ནི། རང་ཉིད་འཇིགས་པ་

ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་ཞིང་། གཞན་འཇིགས་པ་ལས་སྒོལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ། 

ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཉེ་རིང་མེད་པར་འཇུག་པ། ཕན་བཏགས་མ་བཏགས་

ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་མཛད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལ། ཡོན་ཏན་དེ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་

ནི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ཡིན་གི། དག་པོ་དང་ཁྱབ་འཇུག་ལ་

སོགས་པ་ལྷ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་མེད་ན། ཡི་དྭགས་སུ་གྱུར་པའི་གཞི་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

96

བདག་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེས་ན་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་དང་ཕི་རོལ་པའི་སྟོན་པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཁོ་ན་

སྐྱབས་སུ་འཛིན་འོས་ཏེ། 

སྐྱབས་འགོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ནི། །

ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་བསམ་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ནི་

སྐུ་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་སྤས་པ། 

གསུང་གི་ཡོན་ཏན་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང་ལྡན་པས་གསུང་དབྱངས་སྐད་རེ་

རེས་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གི་སྐད་དུ་ཆོས་སྟོན་ནུས་པ་དང་། 

ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ལ་མཁྱེན་པ་དང་བརེ་བ་གཉིས་ལས། མཁྱེན་པས་ཇི་ལྟ་བ་དང་

ཇི་སེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་། བརེ་

བའི་ཡོན་ཏན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མ་བུ་གཅིག་ལ་བརེ་བ་ལྟར་ཐུགས་རེ་ཆེན་

པོ་ཉེ་རིང་མེད་པར་འཇུག་པས་གདུལ་བའི་དུས་ལས་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་འདའ། འཕིན་

ལས་འབད་རོལ་མེད་པར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཆོས་

ཀི་ཡོན་ཏན་ནི། སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་པ་འདིའི་ལུང་དང་

རྟོགས་པའི་ཆོས་འགོག་པ་དང་། ལམ་གི་བདེན་པ་སྐྱོན་སྤངས་པ་དང་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་

པའི་བདག་ཉིད་ཅན་མངོན་དུ་བྱས་པ་དང་། བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའོ་སམ་དུ་
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བསམ་ཞིང་། དགེ་འདུན་ནི། གཙོ་བོ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཡིན་ལ།

དེ་ཡང་ཆོས་ཀི་ཡོན་ཏན་དན་ཏེ། དེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་དན་པར་

བྱ། ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ལ། མཚན་ཉིད་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ནི། སངས་རྒྱས་ནི་

མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ལ། ཆོས་ནི་དེའི་འབས་

བུ་དང་། དགེ་འདུན་ནི་གཞན་གི་མན་ངག་གིས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པའི་མཚན་

ཉིད། འཕིན་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། རིམ་པ་ལྟར་ལུང་འབོགས་པ་དང་། སྤང་བྱ་སྤོང་བ་

ལ་དམིགས་པ་དང་། མངོན་པར་སྤོ་བའི་འཕིན་ལས་ཅན་ནོ། །མོས་པ་ལས་གྱུར་པ་

ནི། བསེན་བཀུར་ལ་ཞེན་པ་དང་། མངོན་དུ་བྱ་བ་ལ་ཞེན་པ་དང་། ཆོས་དང་མཐུན་

པས་འགོགས་པ་ལ་ཞེན་པའོ། །བསྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ནི། རིམ་པ་ལྟར་མཆོད་པ་དང་

རིམ་གོ་བྱ་བ་དང་། རྣལ་འབྱོར་གི་སྦོར་བ་ལ་གོམས་པར་བྱ་བ་དང་། ཆོས་དང་ཟང་

ཟིང་གི་ལོངས་སྤོད་ཐུན་མོང་གིས་བསྒྲུབ་པའོ། །རེས་དན་གི་ཁྱད་པར་ནི། འདི་ལྟར་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་ཞེས་སོགས་ཀིས་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་དན་

པའོ། །བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ནི། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་

དབང་དུ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་འཕེལ་བའོ། །

ཁས་ལེན་པའི་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སྟོན་པ། ཆོས་ལ་

སྐྱབས་དངོས། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སྒྲུབ་པའི་ཟ་གོགས་སུ་འཛིན་པའོ། །གཞན་དུ་

མི་སྨ་བའི་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ནི། ཕི་ནང་གི་སྟོན་པ་དང་བསྟན་པའི་ཁྱད་པར་ཤེས་

ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའོ།།

མདོར་བསྡུས་དམར་ཁིད་བདེ་ལམ་ནས་འབྱུང་ཚུལ་ནི། སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་
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ཆ་ལས་བ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་

ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤོས་ཏེ་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་བཞུགས་

པའི་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་གསལ་ལེགས་པར་བཏབ། དེ་དག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་དང་བཅས་པ་དན་བཞིན་པའི་ངང་ནས་སྔར་ངན་འགོའི་སྡུག་

བསྔལ་བཤད་པ་རྣམས་སར་ཡང་གསལ་བཏབ་སྟེ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་ཡེར་ཡེར་

བའི་སྒོ་ནས། བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤིར་འཁོར་བ་དང་། ཁྱད་པར་

ངན་འགོའི་འཇིགས་པ་ལས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ་སམ་པའི་འདུན་པ་དང་

ལྡན་པས། བ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ཞེས་སྐྱབས་འགོ་

ལན་བརྒྱ་སྟོང་ཁི་འབུམ་སོགས་བྱ་ཞིང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་

བའི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས། སྐྱབས་འགོའི་

བསབ་བྱ་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསབ་པར་བྱའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་ཕན་ཡོན་ནི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པར་ཚུད་པ། སོམ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ། སྔོན་བསགས་པའི་ལས་སྒིབ་རྣམས་བསབས་ཤིང་ཟད་པར་

འགྱུར་བ་དང་། བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་པ་དང་། ངན་འགོར་མི་ལྟུང་བ་ནི། 

ཕག་ཏུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་ལྷའི་བུས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ངན་འགོའི་

འཇིགས་པ་ལས་གོལ་ནས་དེ་ལས་ཀང་མཐོ་བའི་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཚེ་འདིའི་འཇིགས་པ་ལས་བསྐྱབས་པ་ནི། གང་པོའི་ཕུ་བོ་འབྱོར་ལྡན་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་མཚོར་གྲུ་བོ་ཆེ་ཙནྡན་གིས་བཀང་སྟེ་ཕིན་པ་ལ་གནོད་

སྦིན་གིས་རླུང་འཚུབ་བཏང་ནས་གྲུ་རིངས་རྒྱ་མཚོར་ནུབ་པ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ། གང་
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པོ་ལ་སྐྱབས་འགོ་བྱས་པས་འཇིགས་པ་དེ་ལས་གོལ། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ལ་

སྐྱབས་འགོ་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་དེ་ཙམ་འབྱུང་ན་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ན་ལྟ་

ཅི་སྨོས། གཞན་ཡང་ཅི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་དང་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བའོ།།

སྐྱབས་འགོའི་བསབ་བྱ་ལ་སོ་སོའི་བསབ་བྱ་དང་ཐུན་མོང་གི་བསབ་བྱ་གཉིས། 

དང་པོ་ལ་དགག་པའི་བསབ་བྱ་དང་། སྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱ་གཉིས། དང་པོ་ནི། སངས་

རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ལྷ་གཞན་ལ་ཕག་མཆོད་མི་བྱ། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་

བས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚེ་སྤོང་། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་གོགས་མུ་

སྟེགས་པ་དང་མི་འགོགས། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་དཔྱས་མི་གདགས་པ་སོགས་ཡིན། 

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གི་བསབ་བྱ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་དང་

ཡོན་ཏན་རེས་སུ་དན་པའི་སྒོ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ། བཀའ་དིན་

ཆེན་པོ་རེས་སུ་དན་པས་དུས་རྟག་ཏུ་མཆོད་པ་ལ་བརོན་ཞིང་བཟའ་བ་དང་བཅའ་

བའི་ཕུད་དབུལ་བ། སིང་རེ་ཆེན་པོ་རེས་སུ་དན་པས་འགོ་བ་གཞན་ཡང་ཚུལ་འདི་ལྟ་

བུ་ལ་འགོད་པ། བྱ་བ་གང་བསྒྲུབ་པ་ན་དཀོན་མཆོག་ལ་བོ་བཀལ་ནས་བསྒྲུབ་པ། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོག་གམ་བཞད་གད་ཀི་ཕིར་ཡང་མི་སྤོང་བ་རྣམས་ལ་བསབ་

པར་བྱའོ། ། 

བཞི་པ་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། 

སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། རྒྱལ་བའི་

གསུང་རབ་ལས་རྒྱུ་དགེ་བ་སྤད་པ་ལས་འབས་བུ་བདེ་བ་ཁོ་ན་འབྱུང་ཞིང་སྡུག་
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བསྔལ་མི་འབྱུང་། རྒྱུ་མི་དགེ་བ་སྤད་པ་ལས་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་འབྱུང་ཞིང་

བདེ་བ་མི་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏེ། ཚད་པས་གདུངས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་རླུང་

བསིལ་བ་ལངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་དེ་ཡང་སྔོན་དགེ་བའི་ལས་

བསགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཡང་

སྔོན་མི་དགེ་བའི་ལས་བསགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ལས་ངེས་པ་

ཡིན། རྒྱུ་དགེ་སིག་གཉིས་ཆུང་ངུ་ལས་མ་སྤད་ཀང་གེགས་བྱེད་དང་མ་འཕད་ན་

འབས་བུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་འབྱུང་སྟེ། སྔོན་དགེ་ཚུལ་ཀྱུན་ཏེས་དགེ་སོང་དབྱངས་མི་སན་

པ་ཞིག་ལ། ཁྱོད་ཀི་དབྱངས་ནི་ཁྱི་ཟུག་པ་དང་འདའོ་ཞེས་སྨས་པས་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱའི་

བར་དུ་ཁྱིར་སྐྱེས་པ་དང་། དགེ་སོང་ལུས་རལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ཁྱོད་ནི་སྤེའུ་

དང་འདའོ་ཞེས་སྨས་པས། སྤེའུར་སྐྱེས་པ་སོགས་ལས་འཕེལ་ཆེ་བ་ཡིན། རྒྱུ་དགེ་

སིག་གཉིས་མ་སྤད་ན་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་མོང་བ་མེད་པས་ལས་མ་བྱས་པ་དང་མི་

འཕད་པ་ཡིན། རྒྱུ་དགེ་སིག་གཉིས་སྤད་པ་གེགས་བྱེད་དང་མ་འཕད་ན་ལས་བྱས་པ་

ཆུད་མི་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། 

མདོ་ལས། 

ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་རྣམས་ནི། །

བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །

ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན། །

འབས་བུ་སྨིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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འདིར་ལས་ལམ་བཅུའི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། སོག་གཅོད་ཀི་

གཞི་ནི་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་སེམས་ཅན་ཕ་རོལ་པོའ།ོ །བསམ་པ་ལ་གསུམ་

ལས། འདུ་ཤེས་ནི་གཞི་དེ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པའོ། །ཉོན་མོངས་པ་ནི་དུག་གསུམ་པོ་

གང་རུང་ངོ༌། །ཀུན་སོང་ནི་བསད་པར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ནི་དུག་དང་། མཚོན་

དང་། རིག་སྔགས་སོགས་ཀི་སྒོ་ནས་བྱས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི་རང་གི་སྔ་རོལ་དུ་

ཤི་བའོ། །

མ་བྱིན་ལེན་གི་གཞི་ནི་གཞན་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་རས་སོ། །བསམ་པ་

ལ་གསུམ་ཡོད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཀུན་སོང་ནི་མ་

གནང་ཡང་གཏན་དུ་དབལ་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ནི་མཐུ་དང་འཇབ་བུ་དང་གཡོ་

ཐབས་གཞན་གིས་ཀང་མ་བྱིན་པར་བངས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི་ཐོབ་བོ་སྐྱེས་པའོ། །

ལོག་གཡེམ་གི་གཞི་ནི་མ་ལ་སོགས་པ་བགོད་བྱ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཁ་དང་

བཤང་ལམ་སོགས་ལམ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྦྲུམ་མ་དང་བསེན་གནས་ལ་གནས་པ་

སོགས་ཀི་དུས་དང་། མཆོད་རྟེན་དང་བ་མའི་དྲུང་སོགས་གནས་མ་ཡིན་པའོ། །འདུ་

ཤེས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་འད་ཞིང་། མཐར་ཐུག་ནི་གཉིས་ཀིས་གཉིས་སྤད་པའོ། །

རྫུན་སྨའི་གཞི་ནི་མཐོང་བ་ཐོས་པ་བྱེ་བག་ཕེད་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ་བཞི་

དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་བཞིའོ། །འདུ་ཤེས་ནི་མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང་བ་སོགས་སུ་

བསྒྱུར་བའོ། །ཉོན་མོངས་པ་ནི་དུག་གསུམ་གང་རུང་ངོ༌། །ཀུན་སོང་ནི་འདུ་ཤེས་

བསྒྱུར་ཏེ་སྨ་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ནི་སྨས་པའམ་ཅང་མི་སྨ་བ་དང་དུ་ལེན་

པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི་ཕ་རོལ་པོས་གོ་བའོ། །



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

102

ཕ་མའི་གཞི་ནི་མཐུན་པའམ་མི་མཐུན་པ་གང་རུང་ངོ༌། །བསམ་པ་ལ་གསུམ་

ལས། འདུ་ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ནི་སྔར་བཞིན་དང་། ཀུན་སོང་ནི་མཐུན་པ་ལ་

དབྱེ་འདོད་པ་དང་མི་མཐུན་པ་ལ་མི་འདུམ་པར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ནི་སན་པ་དང་

མི་སན་པ་གང་རུང་ངོ༌། །མཐར་ཐུག་ནི་འབྱེད་པའི་ཚིག་སྨས་པ་གོ་བའོ། །

ཚིག་རྩུབ་ཀི་གཞི་ནི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་སྐྱེ་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་སེམས་

ཅན་ནོ། །ཉོན་མོངས་པ་དང་འདུ་ཤེས་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཀུན་སོང་ནི་ངག་རྩུབ་པོས་

སྨ་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ནི་བདེན་པ་དང་མི་བདེན་པའི་ཚིག་གང་རུང་གིས་བརོད་བྱ་

སན་མི་སན་གང་རུང་བརོད་པ་དང་། དགོས་པ་རང་གཞན་གང་རུང་གི་ཕིར་སྨས་

པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི་ཕ་རོལ་པོས་གོ་བའོ། །

ངག་བཀལ་བའི་གཞི་ནི་དོན་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་དོན་ནོ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་

ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཀུན་སོང་ནི་མ་འབེལ་བའི་བྱུང་རྒྱལ་སྨ་

འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ནི་ངག་བཀལ་སྨ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི་ངག་བཀལ་

སྨས་ཟིན་པའོ། །

བརྣབ་སེམས་ཀི་གཞི་ནི་གཞན་གི་ནོར་དང་ཡོ་བྱད་དོ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་

ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཀུན་སོང་ནི་བདག་གིར་བྱ་བར་འདོད་

པའོ། །སྦོར་བ་ནི་བསམ་པ་དེ་ལ་སྦོར་བ་བྱས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི་ནོར་ལ་སོགས་

པ་དེ་བདག་གིར་གྱུར་ཅིག་སམ་པའོ། །

གནོད་སེམས་ཀི་གཞི་དང་འདུ་ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི་ཚིག་རྩུབ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་ནོ། །ཀུན་སོང་ནི་རྡེག་པ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་སྟེ། སྦོར་བ་ནི་བསམ་པ་དེ་ལ་
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སྦོར་བ་བྱས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི་གསོད་པ་དང་བཅིང་བ་དང་རྡེག་པ་སོགས་བྱེད་

པར་ཐག་བཅད་པའོ། །

ལོག་ལྟའི་གཞི་ནི་ཡོད་པའི་དོན་ནོ། །བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས་འདུ་ཤེས་ནི་

སྐུར་བ་འདེབས་པའི་དོན་ལ་བདེན་པར་འདུ་ཤེས་པའོ། །ཉོན་མོངས་ནི་དུག་གསུམ་

གང་རུང་ངོ༌། །ཀུན་སོང་ནི་སྐུར་བ་འདེབས་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ནི་བསམ་པ་དེ་ལ་

སྦོར་བ་བརམས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི་སྐུར་བ་གདབ་པར་ངེས་པའོ།།

དཀར་པོའི་ལས་ལམ་ནི། སོག་གཅོད་སྤོང་བའི་དགེ་བ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། གཞི་

ནི་སེམས་ཅན་གཞན་ནོ། །བསམ་པ་ནི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་ནས་སྤོང་བར་འདོད་

པའོ། །སྦོར་བ་ནི་གསོད་པ་ཡང་དག་པར་བསམས་པའི་འདུ་བྱེད་དོ། །མཐར་ཐུག་ནི་

ཡང་དག་པར་བསམས་པ་རོགས་པའི་ལུས་ཀི་ལས་སོ། །དེས་དཀར་པོའི་ལས་ལམ་

ལྷག་མ་དགུ་ལའང་ཅི་རིགས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་ཞིང་གི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་། བ་མ་དང་

ཕ་མ་སོགས་ལ་ཕན་གནོད་གང་བྱས་ཀང་སྟོབས་ཆེ། བསམ་པ་སིང་རེ་དག་པོ་

སོགས་དང་ཞེ་སང་དག་པོ་སོགས་ཀི་སྒོ་ནས་བྱས་པ་སྟོབས་ཆེ། དངོས་པོའི་སྒོ་ནས་

སྟོབས་ཆེ་བ་ནི། སྦིན་བྱའི་ཆོས་དང་། ཟང་ཟིང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བྱིན་པ་

སྟོབས་ཆེ། རྟེན་གི་སྒོ་ནས་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་སོགས་ཀི་སྒོ་ནས་དགེ་སིག་གང་

བྱས་ཀང་སྟོབས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསྐྱེད་ནས་དགེ་

བ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ཕ་མོ་ནས་སྒྲུབ་ཅིང་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་མི་

དགེ་བ་ཕ་མོས་ཀང་སྒོ་གསུམ་ལ་མ་གོས་པའི་བང་དོར་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་
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བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་

སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་༝། རང་གཞན་༝། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དེ་

དང་དེའི་གེགས་༝། དེ་དང་དེའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་༝།

 དེ་ལྟར་མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་འགོའི་

རྟེན་ཞིག་ཐོབ་ཀང་། རྣམ་སྨིན་བརྒྱད་ལྡན་གི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཐོབ་ན་རྣམ་

མཁྱེན་སྒྲུབ་པ་ལ་ས་ཕོད་གཞན་དང་མི་འད་བ་ལས། 

དེ་ལ་རྣམ་སྨིན་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ངོས་བཟུང་བ། དེ་བརྒྱད་ཀི་བྱེད་ལས། དེ་

བརྒྱད་ཀི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚེ་རིང་བ། ཁ་དོག །རིགས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། དབང་ཕྱུག །ཚིག་བཙུན་པ། དབང་ཆེ་བར་གགས་པ། སྐྱེས་པ་ཉིད་ཡིན་

པ། སྟོབས་དང་ལྡན་པའོ། །གཉིས་པ་བྱེད་ལས་ནི། ཚེ་རིང་བས་དགེ་བ་ཡུན་རིང་

པོར་གསོག་པའོ། །གཉིས་པས་གདུལ་བྱ་འདུ་ཞིང་ཚིག་ཉན་པ། གསུམ་པས་རིགས་

མཐོན་པོར་སྐྱེས་པས་ཇི་ལྟར་བསྒོ་བ་ལས་མི་འདའ་བ། བཞི་པས་སེམས་ཅན་མང་

པོ་བསྡུས་ཏེ་སྨིན་པར་བྱེད་པའོ། །ལྔ་པས་རང་གི་ཚིག་བདེན་པར་འཛིན་པ། དྲུག་

པས་ཇི་ལྟར་བསྒོ་བ་མྱུར་དུ་ཉན་པ། བདུན་པས་སྤོབས་པ་ཆེ་ཞིང་གེགས་ཉུང་བ། 

བརྒྱད་པས་གང་ལ་ཡང་སྤོ་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་མངོན་ཤེས་མྱུར་བའི་རྒྱུ་བྱེད། 

གསུམ་པ་རྒྱུ་བཤད་པ་ནི། དང་པོ་ཚེ་རིང་བའི་རྒྱུ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་མི་འཚེ་

ཞིང་མི་འཚེ་བའི་བསམ་པ་བསྟེན་པ་དང་། སོག་བླུ་བ། གཞན་འཚེ་བ་བྱེད་པ་ལས་

བཟོག་པ། སྨན་སྦིན་པ་དང་ནད་གཡོག་སོགས་བྱེད་པའོ། །གཉིས་པའི་རྒྱུར་ཁོ་བ་

སྤང་ཞིང་། མར་མེ་མེ་ཏོག་རྒྱན་གོས་གསར་པ་སྟེར་བ། གསུམ་པའི་རྒྱུར་ང་རྒྱལ་
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སྤོང་བ། བཞི་པའི་རྒྱུར་ཟས་གོས་སོང་བ་ལ་ཟས་གོས་སོགས་སྟེར་ཞིང་མི་སོང་ཡང་

ཕན་སེམས་ཀིས་སྟེར་བ། ལྔ་པའི་རྒྱུར་ངག་གི་ཉེས་པ་སྤོང་བ། དྲུག་པའི་རྒྱུར་དཀོན་

མཆོག་བ་མ་མཁན་སོབ་ཕ་མ་སོགས་ལ་གུས་ཤིང་བསེན་བཀུར་བ། བདུན་པའི་

རྒྱུར་བུད་མེད་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་བལྟ་ཞིང་། བུད་མེད་ཀི་ལུས་འདོད་པ་བཟོག་

ཅིང་ཕོ་དབང་གཅོད་པ་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པ། བརྒྱད་པའི་རྒྱུར་གཞན་གིས་མི་ནུས་

པ་རང་གིས་བྱེད་པ། གཞན་གི་གོགས་བྱེད་ཅིང་བཟའ་བཏུང་སོགས་སྟེར་བའོ། །རྒྱུ་

བརྒྱད་པོ་དེ་སིང་ཐག་པ་ནས་སྒྲུབ་ཅིང་ཤུགས་དག་པ་དང་། དགེ་བ་རྣམས་རོགས་

བྱང་དུ་བསྔོ་བ་དང་། ཆོས་མཐུན་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་ལ་ཕག་དོག་འགན་སེམས་

བརས་པ་སྤང་ཞིང་། རེས་སུ་ཡི་རངས་ཤིང༌རང་གིས་མ་ནུས་ནའང་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་

ཡང་སྤད་བྱར་རྟོག་ཅིང་། བྱེད་པ་རྣམས་ཀང་ཡུན་རིང་ལ་ཤུགས་དག་པ་རྒྱུ་དེ་

རྣམས་གཞན་ལེན་དུ་གཞུག་ཅིང་། བངས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བསྔགས་པ་

བརོད་པའོ། །འདི་དག་ནི་བེའུ་བུམ་སྔོན་པོ་ལས། ཚེ་འདིར་ཀུན་རོགས་རེ་བ་མི་

བསྐྱེད། །ཕི་མའི་བསྒྲུབ་པ་དག་ལ་འཇུག་བྱ། །ཞེས་དང་། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀིས། 

ལམ་མཆོག་སྒྲུབ་ལ་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་རྟེན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་དགོངས་

པ་ཡིན་པས། འཕལ་དང་འཕལ་དུ་ལག་ལེན་ལ་ཅི་ཐེབས་བྱའོ།།

གལ་ཏེ་མི་དགེ་བ་སྤོང་བ་དང་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་ཀང་གཉེན་པོ་སྟོབས་

ཆུང་ཉོན་མོངས་སྟོབས་ཆེ་བས། བརྒྱ་ལ་མི་དགེ་བས་གོས་ན་སྟོབས་བཞིའི་

བཤགས་བསམ་ལ་འབད་པར་བྱ། སྟོབས་བཞིའི་བཤགས་སོམ་བྱ་ཚུལ་ནི། གནས་

ཁང་བྱི་དོར་བྱས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟེན་དགམ། དེ་དག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་
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དངོས་ཡིན་སམ་པ་བྱས། 

གཞན་ཡང་མདུན་གི་ནམ་མཁར་བ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་

བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པར་

བསམས་ནས། དེ་དག་གི་སྤན་སྔར་སྔར་བྱས་གི་སིག་ལྟུང་ལ་ཁོང་པར་དུག་སོང་བ་

ལྟ་བུའི་འགོད་སེམས་དང་། ཕིན་ཆད་སོག་ལ་བབ་ཀང་མི་བྱེད་སམ་པའི་སོམ་

སེམས་སིང་ཐག་པ་ནས་བྱས་ཏེ། ལོང་བྱུང་ཚེ་གསེར་འོད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གི་

སྟོབས་བཞིའི་བཤགས་བསམ་དང་། སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། 

སོམ་གསུམ་སོ་སོའི་བཤགས་པ་དང་། བ་མ་རྡོར་འཛིན་མ་སོགས་བྱའོ། །

མདོར་བསྡུ་ན་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱེད་པ་རྟེན་གི་སྟོབས། སྔར་བྱས་ཀི་

སིག་པ་ལ་འགོད་སེམས་དག་པོ་བྱེད་པ་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སྟོབས། གཉེན་པོ་

ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་སྟོབས་ལ་མདོ་སེ་ཟབ་མོ་ལ་བརྟེན་པ། སིག་པའི་འཁོར་གསུམ་མི་

དམིགས་པ་སོགས་སྟོང་ཉིད་ཟབ་མོ་ལ་བརྟེན་པ། རྡོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟས་

ཡིག་བརྒྱ་བཟ་བ། སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ། མཆོད་པ་ལ་བརྟེན་པ། 

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀི་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་བརོད་པ་རྣམས་ཡིན། ཉེས་ལྟུང་ཕ་

མོས་ཀང་མ་གོས་པར་བྱེད་སམ་པའི་སོམ་སེམས་མང་དུ་བྱེད་པ་ནི་ཉེས་པ་ལས་

སར་ལྡོག་པའི་སྟོབས་ཡིན། གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། 

གཉིས་པ་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་

སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཆོས་སྐོར་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་

དང་བཅས་པ་བལྟ་བ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ།།
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དེ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦངས་པས་བོ་

སྣ་དེ་སྐྱེས་པའི་ཚད་ནི། སྔར་ཚེ་འདིའི་དོན་བསྒྲུབ་འདོད་གཙོ་བོར་གྱུར་ཅིང་ཕི་མའི་

དོན་དུ་ཆོས་བསྒྲུབ་འདོད་ཞར་བྱུང་ཙམ་ལས་མེད་པ་དེ་གོ་ལྡོག་སྟེ། ཚེ་འདི་ཞར་བྱུང་

ཙམ་དུ་སོང་ཞིང་ཕི་མ་དོན་གཉེར་གཙོ་བོར་སོང་བ་བོ་སྣ་དེ་སྐྱེས་པའི་ཚད་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་བོ་སྦངས་ཀང་མྱུར་དུ་འཆི་བ་དང་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ངན་སོང་དུ་སྐྱེས་

ནས་དེའི་སྡུག་བསྔལ་དག་ལ་ཡུན་རིང་པོ་མོང་དགོས་པ་ལ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་

བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ན། ཚེ་རབས་སྔ་མའི་ཆོས་ཀི་བག་ཆགས་སབ་པའམ། ཚེ་

འདིར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱས་ཀང་གནད་དུ་མ་སོང་བར་ཆོས་ལས་བོ་དེད་པ་

ཡིན་པས་སྐྱོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། བུད་མེད་ཁྱོ་གསུམ་འགིམ་པ་དང་། །བྱ་ནི་རི་ལས་

ཤོར་བ་དང་། །བན་བཙུན་ཆོས་ལས་དེད་པ་གསུམ། །གཡོ་ཡི་ནང་ན་དེ་གསུམ་

ངན། །ཞེས་པ་དང་། ནང་དུ་མ་བསམས་ན་ཚིག་ཐོས་པ་མང་གིན་སར་ཐུར་སོང་བ་

འད་བ་ཞིག་འོང་། ཐོས་གངས་མང་ལ་བསྒོམ་གངས་ཉུང་བ་བོ་དེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་

ཤ་བོ་སྒང་པ་གསུང་། ཆ་ལ་ཁ་ཕིར་བལྟའི་ཤེས་པ་ཟེར་བ་གོང་ཆེ་ཞེས་བཤེས་

གཉེན་གོང་མ་རྣམས་གསུང་བ་ལྟར། སྔར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མ་བྱས་པ་ལས་

ཀང་དེ་སྐྱོན་ཆེ། 

དེས་ན་རེ་ཉིད་ཀི་ལམ་རིམ་དུ། ཐོས་ནས་ཤེས་པར་བྱས་པའི་དགོས་པ་ཡང་

བྱེད་པ་ཡིན་པས་ཐོས་པའི་དོན་ལ་ནུས་པ་དང་བསྟུན་པའི་ལག་ལེན་རེ་གནད་དུ་ཆེ་

གསུང་བ་དང་། གཉེན་དང་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་སོགས་ཀི་རྐེན་དབང་དུ་མི་གཏང་

བར་ཆོས་བྱ་བར་ཐག་གཅོད་མང་དུ་བྱའོ། །དེས་ན་སྐྱེ་དཀའ་སེ་བྱུང་ཡང་ལམ་གི་
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གཞི་ཡིན་པས་འབད་དགོས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཆོས་སྐོར་

འདི་རྣམས་བསྒོམས་པས་ད་ལྟ་མ་སྐྱེས་ཀང་སྐྱེ་བར་བ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་

བ་དག་ཏུ་འདེབས་པ་དང་། བསག་སྦང་ལ་འབད་པ་དང་། དམིགས་རྣམ་སྐྱོང་བ་ལ་

སྔར་ལས་ཀང་འབད་རོལ་ཆེ་བ་བྱས་ནས་བསྒོམས་ལ། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་

བའི་སྨོན་ལམ་འདེབས་དགོས་ཏེ། 

རེ་རིན་པོ་ཆེས། 

དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་གདམས་པ་ལས། །

འོངས་པའི་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་རེད་དཀའ་དང་། །

འཇིག་པར་ས་དང་ངན་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། །

དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་འགོ་ལས་འབས་རྣམས། །

ལེགས་པར་བསམས་ལས་ངེས་པ་བརྟན་པོ་ནི། །

རེད་ནས་ཡང་དག་ལམ་གི་གཞི་ཟིན་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་དག་བསྒོམས་ཀང་སྒིད་ལུག་ནས་ཐུན་མོང་

བའི་རིག་གནས་ཤེས་ལ་རེ་བ་དང་། བཟས་པ་འད་བྱས་ནས་ངག་ནུས་ཐོན་པ་དང་། 

ལྷའི་ཞལ་མཐོང་ལ་རེ་བ་དང་། སེམས་གནས་བསྒོམས་ནས་མངོན་ཤེས་ཕ་མོ་ཨེ་

འཆར་བལྟ་བ་དང་། ཁ་ཏོན་ཙམ་ཞིག་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་ནི། ཕུ་ཆུང་བས་སྤན་སྔ་བ་

ལ། མངོན་ཤེས་ལྔ་ཐོབ་པ་དང་། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་དང་། གྲུབ་ཆེན་

བརྒྱད་ཐོབ་པ་དང་། ཇོ་བོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་གང་ལ་འདམ་
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གསུངས་པས། ལམ་གི་རིམ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ལྟ་ཞོག །ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་ཙུག་

ཡིན་སམ་དུ་གོ་བ་ཡང་དེ་ལས་འདམ་སྟེ། མངོན་ཤེས་ལྔ་ཐོབ་པ་དང་། རིག་པའི་

གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་དང་། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཐོབ་པ་རྣམས་གངས་མེད་པ་ཞིག་

བྱས་ཏེ་འཁོར་བ་ལས་མ་འདས་མ་འཕགས། ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་ངེས་པ་རེད་ན་

འཁོར་བ་ལས་བཟོག་སྟེ་མཆི་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་གནད་མ་རྟོགས་ཤིང་། ལམ་གི་

རིམ་པ་ལ་ངེས་པ་མ་རེད་པའི་རྟགས་ཡང་དག་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།། །།

གཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦོང་བ་ལ་གཉིས། 

ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་བོ་བསྐྱེད་པ་དང་། 

ཐར་པར་འགོ་བའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་

བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ། སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦོར་བ་ནི། སྐྱབས་གནས་

ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་

པ་ཡན་ཆད་སྔར་བཞིན་ལ། དེ་ནས་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་

སྐྱེས་ནས་ཡུན་རིང་ལ་ཤུགས་དག་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ་མོང་བ་འདི་འཁོར་

བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་ནས་དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཀི་བོ་

ཤུགས་དག་མ་སྐྱེས་པས་ལན་འདུག་པས། དེས་ན་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འཁོར་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་ནས་དེ་ལས་
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ཐར་འདོད་ཀི་བོ་ཤུགས་དག་སྐྱེ་བར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་

གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་༝། རང་གཞན་

༝། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་འཁོར་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་གི་༝།

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། 

འཁོར་བ་སྤིའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་དང་། 

སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། 

བདག་གིས་མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསབས་པས་ངན་

འགོའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་འདས་པའི་བདེ་འགོའི་གོ་འཕང་ཞིག་ཐོབ་ཀང་། སྡུག་བསྔལ་

ར་བ་ནས་སྤངས་པའི་ཐར་པ་ཞིག་མ་ཐོབ་ཕིན་བདེ་བའི་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་

འདུག་སྟེ། དཔེར་ན་མི་ནག་ཅན་ཞིག་ཟ་བ་གཅིག་ནས་གསོད་པར་ངེས་ལ། དེའི་

བར་དུ་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་ཁིམས་ཀིས་ལ་ཐིགས་དང་དབྱུག་པས་བསྣུན་པ་སོགས་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་མོང་བ་ལ། འགའ་ཞིག་གི་ངོ་ཆེན་སོགས་ཀིས་ད་ལྟ་དབྱུག་པས་

བསྣུན་པའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་ཀང་། དེ་ནི་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་གསོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་

ཇེ་ཉེར་འགོ་བས་བདེ་བའི་སྐབས་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་པ་བཞིན་དུ། སྡུག་བསྔལ་ར་བ་

ནས་སྤངས་པའི་ཐར་པ་ཞིག་མ་ཐོབ་ཕིན་བདེ་འགོའི་གོ་འཕང་ཇི་འད་ཞིག་ཐོབ་ཀང་

སྔར་བྱས་ཀི་ལས་བཟང་པོའི་འཕེན་པ་ཟད་ནས་ངན་སོང་དུ་ལྷུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད།

གཞན་ཡང་འཁོར་བ་འདིར་ལས་ཉོན་གི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ཞིག་བངས་ཕིན་
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ཆད་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་ཏེ། དག་གཉེན་དུ་འགྱུར་བ་དང་གཉེན་

དགར་འགྱུར་བས་ཕན་གནོད་བྱེད་པ་ལ་ཡིད་བརྟན་མེད་དེ། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། 

ཕ་ནི་བུ་ཉིད་མ་ནི་ཆུང་མ་ཉིད། །

སྐྱེ་བོ་དགར་གྱུར་པ་ཡང་བཤེས་ཉིད་དང་། །

ལྡོག་པ་ཉིད་དུ་མཆིས་པས་དེ་སད་དུ། །

འཁོར་བ་དག་ན་ངེས་པ་འགའ་མ་མཆིས། །

ཞེས་དང་། 

ཕ་ཤ་ཟ་ཞིང་མ་ལ་འཚོག །

ལས་ངན་དག་བོ་པང་དུ་ཁུར། །

ཆུང་མ་ཁྱོ་ཡི་རུས་པ་འཆའ། །

འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་གད་མོ་བོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གི་ཚེ་སྔ་མའི་ཕ་ཚེ་འདིའི་བུར་འགྱུར་བ་དང་། ཚེ་སྔ་

མའི་མ་ཚེ་འདིའི་ཆུང་མར་འགྱུར་བ་དང་། ཚེ་སྔ་མའི་གཉེན་ཚེ་འདིའི་དགར་འགྱུར་

བ་དང་། ཚེ་སྟོད་ཀི་དག་ཚེ་སྨད་ཀི་གཉེན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཚེ་སྟོད་ཀི་གཉེན་ཚེ་

སྨད་ཀི་དགར་འགྱུར་བ་སོགས་འཁོར་བ་འདི་ན་ངེས་པ་འགའ་ཡང་མ་མཆིས་པའི་

ཕིར་ཏེ། 

དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས། 
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རེ་ཞིག་ཅིག་ན་དག་ཡང་མཛའ་བོར་འགྱུར། །

མཛའ་བོ་དེ་ཉིད་ཀང་ནི་དགར་ཡང་འགྱུར། །

དེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་ཀང་ནི་བར་མར་འགྱུར། །

བར་མ་དེ་ཉིད་ཀང་ནི་དགར་ཡང་འགྱུར། །

དེ་བཞིན་མཛའ་བཤེས་འགྱུར་བར་རིག་ནས་ནི། །

བོ་གོས་ལྡན་པས་ནམ་ཡང་ཆགས་མི་བྱ། །

གཉེན་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཀི་རྣམ་རྟོག་དག །

བཟོག་ནས་དགེ་ལ་ཅི་བདེར་བཞག་པར་བྱ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འཁོར་བའི་བདེ་བ་ལ་ཇི་ཙམ་ལོངས་སྤད་ཀང་ངོམས་པའི་མཐའ་མེད་དེ། རྒྱ་

ཆེར་རོལ་པ་ལས། 

རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཡི་འདོད་པ་གང་ཡིན་དང་། །

མི་ཡི་འདོད་པ་བཟང་པོ་གང་ཡིན་པའི། །

འདོད་པ་དེ་དག་མི་གཅིག་གིས་ཐོབ་ཀང་། །

དེ་ཡིས་ཆོག་མེད་དེས་ཀང་ཡང་འཚོལ་ལོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་མིའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་མི་གཅིག་གིས་ཐོབ་ཀང་

ངོམས་པའི་མཐའ་མེད། ངོམས་པའི་མཐའ་མེད་ན་ངོམས་པའི་མཐའ་མེད་པ་དེ་ཉིད་

ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས། 

འདོད་པ་དེ་དག་ཐོབ་པ་དང་། །
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ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པ་དང་། །

མང་དུ་བསགས་པས་མི་ངོམས་ན། །

དེ་བས་ནད་ཆེ་གང་ཞིག་ཡོད། །

ཅེས་གསུངས། 

ལུས་བཟང་པོ་ཇི་ཙམ་ཐོབ་ཀང་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདོར་དགོས་པས་ལུས་

ཐོབ་པ་ལ་ཡིད་བརྟན་མེད་དེ། བཤེས་སྤིངས་ལས། 

བརྒྱ་བྱིན་འཇིག་རྟེན་མཆོད་འོས་གྱུར་ནས་ནི། །

ལས་ཀི་དབང་གིས་ཕིར་ཡང་ས་སྟེང་ལྷུང་། །

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀང་། །

འཁོར་བ་དག་ཏུ་ཡང་བན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

ཞེས་དང་། 

ལྷ་ཡུལ་འདོད་བདེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང་། །

ཚངས་ཉིད་ཆགས་བལ་བདེ་བ་ཐོབ་ནས་སར། །

མནར་མེད་མེ་ཡི་བུད་ཤིང་གྱུར་པ་ཡི། །

སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་བསྟེན་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡང་ཡང་ཉིང་མཚམས་སྦར་བས་སྐྱེ་བའི་མཐའ་མངོན་

པ་མེད་དེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། 
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རེ་རེས་རྒྱ་མཚོ་བཞི་ལས་ལྷག་པ་ཡི། །

འོ་མ་འཐུངས་ཏེ་ད་དུང་སོ་སོ་ཡི། །

སྐྱེ་བོའི་རེས་སུ་འབང་བའི་འཁོར་བ་པས། །

དེ་བས་ཆེས་མང་ཉིད་ཅིག་བཏུང་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རང་ག་བ་རྣམས་ཀིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་མ་བྱས་ཏེ་འོ་མ་འཐུངས་པ་ཡང་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ལས་མང་། ད་དུང་

ལམ་ལ་མ་འབད་ན། འཁོར་བར་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་གི་འོ་མ་འཐུང་པ་སྔར་

ལས་ཀང་མང་བ་འཐུང་བས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བའི་མཐའ་མི་མངོན། 

དེ་བཞིན་དུ་ཕན་ཚུན་དགར་གྱུར་ཏེ་གཅིག་གིས་གཅིག་གི་མགོ་བོ་བཅད་པ་

སྤུངས་ན་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་ཐལ། ཕན་ཚུན་གཉེན་དུ་གྱུར་ཏེ་གཅིག་

ཤི་བའི་མ་ངན་གི་མཆི་མ་བསགས་ན་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ལས་ཀང་མང་བས་འཁོར་བར་

སྐྱེ་བའི་མཐའ་མི་མངོན་ཏེ། 

མ་ངན་བསལ་བ་ལས། 

ཡང་དང་ཡང་དུ་དམལ་བ་ན། །

ཟངས་ཞུན་བསྐོལ་བ་གང་འཐུངས་པ། །

རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་ཆུ་ལ་ཡང་། །

དེ་ཡི་ཚད་ཙམ་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཁྱི་དང་ཕག་ཏུ་གྱུར་པ་ན། །

མི་གཙང་བ་ནི་གང་ཟོས་པ། །
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རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ལྷུན་པོ་ཡི། །

ཚད་ལས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་འགྱུར། །

མཛའ་བཤེས་རབ་ཏུ་བལ་བ་ཡིས། །

འཁོར་བའི་ནང་དུ་གང་ངུས་པ། །

མིག་གི་མཆི་མའི་ཐིགས་པ་ཡི། །

སྣོད་དུ་རྒྱ་མཚོ་རུང་མ་ཡིན། །

ཞེས་དང་། 

ཕན་ཚུན་དག་ཏུ་རོད་པའི་ཕིར། །

མགོ་བོ་བཅད་པ་གང་ཡིན་པ། །

སྤུངས་ན་དེ་ལྟར་མཐོ་བ་ནི། །

ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་ཐལ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཇི་ཙམ་སྤད་ཀང་མཐར་ངེས་པར་འདོར་དགོས་པས་

ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་པ་ལ་ཡིད་བརྟན་མེད་དེ། 

མདོ་ལས། 

བསགས་པ་ཀུན་གི་མཐའ་འཛད་ཅིང་། །

མཐོན་པོ་རྣམས་ཀི་མཐའ་ལྟུང་འགྱུར། །

འཕད་པའི་མཐའ་མ་འབལ་བ་སྟེ། །
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གསོན་པའི་མཐའ་མ་འཆི་བ་ཡིན། །

ཞེས་དང་། སྤོད་འཇུག་ལས། 

མཛའ་བ་ཡུན་རིང་འཁོད་འཁོད་ནས། །

འཆི་བས་སོ་སོར་འབལ་འགྱུར་ཏེ། །

མ་ངན་ཆེན་པོ་ལྡང་འགྱུར་བ། །

དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ངེས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རང་ཉིད་གཅིག་པུར་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་དགོས་པས་གོགས་ལ་ཡིད་

བརྟན་མེད་དེ། སྤོད་འཇུག་ལས། 

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤ་རུས་ཀང་། །

ཞིག་སྟེ་སོ་སོར་འགེས་འགྱུར་ན། །

མཛའ་བ་གཞན་ལྟ་སྨོས་ཅི་དགོས། །

སྐྱེ་ནའང་དེ་ཉིད་གཅིག་སྐྱེ་ཞིང་། །

འཆི་ནའང་དེ་ཉིད་གཅིག་པུ་འཆི། །

སྡུག་བསྔལ་སྐལ་གཞན་མི་ལེན་ན། །

གེགས་བྱེད་མཛའ་བོས་ཅི་ཞིག་བྱ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་བདག་གིས་རེད་པར་དཀའ་ཞིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའི་དལ་འབྱོར་ཚང་
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བའི་རྟེན་ལན་ཅིག་ཐོབ་པའི་དུས་འདིར་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སྤངས་

པའི་ཐར་པ་མཆོག་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་

ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་༝། སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་༝། 

རང་གཞན་༝། དེ་དང་དེའི་གེགས་བྱེད་༝། དེ་དང་དེའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་༝།

གཉིས་པ་འཁོར་བ་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། 

སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། ཉེར་ལེན་གི་

ཕུང་པོ་ཞིག་གྲུབ་ཕིན་ཆད་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་ཏེ། ངན་སོང་

གསུམ་ལྟ་ཅི་སྨོས། མིའི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཀྲེས་སྐོམ་དང་

ཚོལ་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། སིག་སྡུག་གཏམ་ངན་གང་ལ་ཡང་མ་འཛེམ་པར་ཐབས་

སྣ་ཚོགས་ཀི་སྒོ་ནས་ལོངས་སྤོད་སྒྲུབ་པ་ན། རང་ལ་འབྱོར་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བྱུང་

བའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་ལ་མི་འོས་པའི་ཁལ་ཆེན་པོ་འགེལ་བ་དང་བར་བསྐྱི་

བརྐུ་འཕོག་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ལོངས་སྤོད་གཏོང་མི་ནུས་བཞིན་དུ་གཏོང་

དགོས་པའི་སྡུག་བསྔལ། ལོངས་སྤོད་བསྲུང་བའི་ཕིར་དུ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུ་བ་དང་

སེམས་འཛིན་ཐད་ཀར་གཏམ་བཤེར་དང་འཁྲུག་རོད་སོ་མེལ་ཚེ་སོགས་ཀི་སྒོ་ནས་

ཉིན་མོ་ལྟོ་མི་དན་མཚན་མོ་གཉིད་མི་དན་པ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མོང་། གཉེན་

སྡུག་པ་དང་བལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། རང་གི་ཉེ་དུ་དང་གཉེན་དང་། གཡོག་འཁོར་

དང་། མཛའ་བཤེས་དང་། བ་མ་བཟང་པོ་སོབ་དཔོན་བཟང་པོ་དཔོན་བཟང་པོ་རྣམས་

དང་བལ་ན་སེམས་ལ་མ་ངན་སྐྱེ་བ་དང་། ངག་ཏུ་སྨེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་། ལུས་ཀི་

སྐྲ་འབལ་བ་སོགས་ལུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མོང་། དག་མི་སྡུག་པ་དང་འཕད་པའི་སྡུག་
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བསྔལ་ནི། དག་དེ་དང་འཕད་པ་ཙམ་གིས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་མུན་ནག་གིས་ཁྱབ་པ་

ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། དེ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སོང་ན་ནམ་ལངས་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་དང་། 

དག་དེས་ཆད་པས་བཅད་པ་དང་བཅད་ཀིས་དོགས་པ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མོང་། 

འདོད་པའི་དངོས་པོ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། ཚེ་སྔོན་བསོད་ནམས་མ་

བསགས་པས་ཚེ་འདིར་དབུལ་པོར་གྱུར་ཏེ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ལ་སོགས་ཀིས་

ཕོངས་པ་དང་སོ་ནམ་བྱས་ཀང་སྟོན་ཐོག་མ་བྱུང་། ཚོང་བྱས་ཀང་ཁེ་སྤོགས་མ་བྱུང་། 

འཚོ་སྐྱོང་བྱས་ཀང་ཕྱུགས་མ་འཕེལ། བར་བསྐྱི་བུ་ལོན་ལ་སོགས་པ་གཏོང་མཁན་

མ་བྱུང་ཞིང་བསངས་ཀང་སྟེར་མཁན་མ་བྱུང་། སྔར་གི་བུ་ལོན་གི་འདེད་དག་པོ་བྱུང་

ན་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་རང་གིས་སྔར་དིན་གིས་བསྐྱངས་པ་རྣམས་དང་། 

རང་ལས་ཆེས་དམན་པ་རྣམས་ཀི་བན་ཁོལ་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད། མི་འདོད་པའི་དངོས་པོ་ཐོག་ཏུ་བབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་

ནི། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་སོགས་ཀིས་བསད་པ་དང་བཅིངས་པ་དང་བཅིངས་ཀིས་

དོགས་པ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད། 

གཞན་ཡང་སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། མའི་མངལ་མི་གཙང་ལ་དི་མནམ་པ་མི་

གཙང་བའི་བུམ་པ་བསེགས་པའི་ནང་དུ་བསྐུམས་ནས་སོད་པ་ལྟ་བུར་ཟ་བ་དགུ་དང་

ངོ་བཅུ་མཐོང་ཙམ་དུ་སོད་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་བཙའ་བའི་ཚེ་ལུས་འཇུར་མིག་ལ་

འདེན་པ་དང་། རྨ་འབས་ལག་པས་བཙིར་བ་ལས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། ཕི་རོལ་ཏུ་

བཙས་ནས་བདུན་ཕག་དང་པོ་ལ་ནད་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་སྒྱུ་ལུས་ལ་འཇུག །བདུན་

ཕག་གཉིས་པ་ལ་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ། བདུན་ཕག་གསུམ་པ་ལ་སིན་
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བུའི་རིགས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་ལུས་ལ་འཇུག་ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀིས་ཕིས་ལུས་སི་བ་

དང་བཀྲེས་སྐོམ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། ནད་གདོན་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་བྱེད་པས་སྐྱེ་བ་

འདི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྣོད་ཡིན་ཏེ། 

བཤེས་སྤིངས་ལས། 

འཁོར་བ་དེ་འད་ལགས་པས་ལྷ་མི་དང་། །

དམལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགོ་རྣམས་དག་ཏུ། །

སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་མ་ལགས་སྐྱེ་བ་ནི། །

གནོད་པ་དུ་མའི་སྣོད་གྱུར་ལགས་མཁྱེན་མཛོད། །

ཅེས་དང་། 

མགོ་འམ་གོས་ལ་གོ་བུར་མེ་ཤོར་ན། །

དེ་དག་ཕིར་བཟོག་བགི་བ་བཏང་ནས་ཀང་། །

ཡང་སིད་མེད་པར་བགི་སད་འབད་འཚལ་ཏེ། །

འདི་བས་ཆེས་མཆོག་དགོས་པ་གཞན་མ་མཆིས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། རྐེད་པ་གཞུ་ལྟར་དགུར་བ་དང་། མགོ་བོ་སྤ་བའི་མེ་

ཏོག་ལྟར་དཀར་བ་དང་། དཔྲལ་བ་དས་སྟན་ལྟར་གཉེར་མས་ཁེབས་པ་དང་། སྟོབས་

ཉམས་པས་འགོ་འཆག་ཉལ་འདུག་དཀའ་བ་དང་། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་

རྣམས་ཇེ་མི་གསལ་དུ་སོང་བ་དང་། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སྤོད་པར་མི་ནུས་པ་
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དང་། ཚེ་ཕལ་ཆེར་ཟད་དེ་འཆི་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་འབྱུང་། ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། ལུས་ཀི་ཤ་དང་མདངས་

ཉམས་ཤིང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། འདོད་པའི་ཟས་སོགས་སྤོད་པའི་དབང་མེད་ཅིང་། 

དཔྱད་རྩུབ་པོ་བསྟེན་དགོས་པ་དང་། ཤི་ཡིས་དོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། 

འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། གཉེན་ལུས་ལོངས་སྤོད་འཁོར་གཡོག་སོགས་དང་

འབལ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་དེ། 

རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས། 

འཆི་དང་འཕོ་དང་འཆི་འཕོ་དུས་བྱེད་པ། །

ཕངས་ཤིང་སྡུག་པའི་སྐྱེ་བོ་རྟག་ཏུ་འབལ། །

ཕིར་མི་འོང་ཞིང་འཕད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །

ཤིང་ལས་ལོ་འབྲུལ་འད་ཞིང་རླུང་རྒྱུན་མཚུངས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྷ་མ་ཡིན་གི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ལྷའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་

མི་བཟོད་པའི་ཕག་དོག་གིས་ཡིད་གདུངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ལུས་ཐོག་ཏུ་འབབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་མོང་། འདོད་ལྷའི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་གྲུབ་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་དང་འཐབ་པ་ན་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་བཅད་པ་དང་། 

ལུས་དལ་བ་དང་། རྨས་པ་དང་། གསོད་པ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མོང་། མི་འདོད་

བཞིན་དུ་འཆི་ལྟས་ལྔ་ཕོག་སྟེ་ལྷའི་དཔལ་འབྱོར་དང་བལ་ནས་ངན་སོང་གི་སྡུག་

བསྔལ་མོང་དགོས་པར་ཤེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མོང་དགོས་ཏེ། 
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བཤེས་སྤིངས་ལས། 

ལུས་ཀི་ཁ་དོག་མི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང་། །

སྟན་ལ་མི་དགའ་མེ་ཏོག་ཕེང་རིང་དང་། །

གོས་ལ་དི་མ་ཆགས་དང་ལུས་ལ་ནི། །

སྔོན་ཆད་མེད་པའི་རྡུལ་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ། །

མཐོ་རིས་འཆི་འཕོ་སྦྲོན་བྱེད་སྔ་ལྟས་ལྔ། །

ལྷ་ཡུལ་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་འབྱུང་སྟེ། །

ས་སྟེང་མི་རྣམས་འཆི་བར་འགྱུར་བ་བཞིན། །

ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། 

ལྷ་རྣམས་མར་ལ་ལྟུང་བ་ཡི། །

སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་གང་། །

དེ་ན་སེམས་ཅན་དམལ་བ་ཡི། །

བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁམས་གོང་མའི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་གྲུབ་ཀང་། གནས་པ་ལ་རང་དབང་མ་

ཐོབ་པས་སྔར་བྱས་ཀི་ལས་བཟང་པོའི་འཕེན་པ་ཟད་ནས་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བའི་སྡུག་

བསྔལ་དཔག་དུ་མེད་པ་ཡོད། དེར་མ་ཟད་ཁམས་གོང་དུ་སྐྱེས་པའི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་

རྣམས་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུན་བཀག་ནས་བསྐལ་པ་ལ་སོགས་ཀི་བར་
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དུ་གནས་པས། འདོད་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ཀང་གེན་ཞིང་གཏི་མུག་གི་རིགས་འད་ཤས་

ཆེ་བས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བུལ་བར་བཤགས་བསྟོད་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

མདོར་ན་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་འདིས་ཚེ་འདིའི་སྐྱེ་ར་ན་འཆི་སོགས་ཀི་རྟེན་བྱེད་ཅིང་། 

སྡུག་བསྔལ་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གཉིས་འདི་ཕི་གཉིས་ཀར་

འདེན་པར་བྱེད། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་གྲུབ་པ་ཙམ་ནས་འདུ་བྱེད་ཀི་གཞན་དབང་ཅན་

དུ་སྐྱེ་སྟེ། ལས་ཉོན་སྔ་མའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱེད་

ཀི་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོའི་རང་བཞིན་

ཅན་གི་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའི་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་

ཀང་ཐོབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་༝། རང་

གཞན་༝། དེ་དང་དེའི་གེགས་བྱེད་༝། དེ་དང་དེའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ་མོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་

ལྟར་བྱ་བ་ནི། སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་

ནི། ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་འཁོར་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་

སྟོན་པའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པར་ལྟ་བ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཐར་པར་འགོ་བའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གཉིས། 

ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦོར་བ་ནི། སྐྱབས་གནས་

ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་
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པ་ཡན་ཆད་སྔར་བཞིན་ལ། དེ་ནས་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་

སྐྱེས་ནས་ཡུན་རིང་ལ་ཤུགས་དག་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མོང་བ་འདི། ཐར་པ་

དོན་གཉེར་གི་བོ་བསྐྱེད་ནས་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བསབས་

པས་ལན་འདུག་པས། ད་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་

དོན་གཉེར་གི་བོ་བསྐྱེད་ནས་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སོབ་ནུས་པར་

བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤི་བོའི་བ་མ་

ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་

སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་བོ་བསྐྱེད་ནས་

ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སོབ་པ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀི་སིག་སྒིབ་ཐམས་

ཅད་བྱང་ཞིང་དག །ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་

བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་དུ་

ཡང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་བོ་བསྐྱེད་ནས་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་

སོབ་ནུས་པའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེས་པར་བསམ་མོ། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་

བསམ་སྟེ། ཤེས་པ་ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས་ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་པ་ལ། དང་པོར་བདག་

དང་བདག་གི་བ་ལ་དམིགས་ནས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་བོ་སྐྱེ། དེས་

བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཕོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་ཕོགས་ལ་སང་
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བ་དང་། གཞན་ལས་མཆོག་འཛིན་གི་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་ལོག་སྐྱེ། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་བདག་མེད་པ་སྟོན་པའི་སྟོན་པ་དང་། དེས་བསྟན་པའི་ལས་འབས་དང་། 

བདེན་བཞི་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོགས་མེད་པར་འཛིན་པའི་ལོག་ལྟ་དང་ཐེ་

ཚོམ་སྐྱེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉོན་མོངས་གཞན་རྣམས་རྒྱས། དེའི་དབང་གིས་ལས་

བསགས་ནས་འཁོར་བར་མི་འདོད་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མོང་དགོས་པ་

འདི་བྱུང་འདུག །དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་མཐར་གཏུགས་ན་མ་རིག་

པ་ཡིན་ཏེ། 

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས། 

ཉེས་ཀུན་དེ་ཡི་ར་བ་ཅན། །

དེ་ཡང་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ཡིན། །

ཞེས་དང་། 

གང་ཞིག་བདག་མཐོང་དེ་ལ་ནི། །

ང་ཞེས་རྟག་ཏུ་ཞེན་པར་འགྱུར། །

ཞེན་པས་བདེ་ལ་སེད་འགྱུར་ཏེ། །

སེད་པས་སྐྱོན་རྣམས་སྒིབ་པར་བྱེད། །

ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡོངས་སེད་པས། །

ང་ཡི་ཞེས་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལེན། །

དེས་ན་བདག་ལ་མངོན་ཆགས་པ། །
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དེ་སིད་དེ་ནི་འཁོར་བར་འགྱུར། །

ཞེས་དང་། 

བདག་ཡོད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤེས། །

བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང་། །

འདི་དག་དང་ནི་ཡོངས་འབེལ་ལས། །

ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

ཞེས་དང་། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། 

དང་པོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅིང་། །

ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སྤངས་པའི་ཐར་པའི་མཆོག་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱ། 

དེའི་ཕིར་དུ་ལམ་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསབ་པར་བྱའོ། །དེ་

ཡང་བསྲུངས་ན་ཕན་ཡོན་ཆེ་ཞིང་མ་བསྲུངས་ན་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། 

དགེ་སོང་ལ་རབ་ཏུ་གཅེས་པའི་མདོ་ལས། 

ལ་ལའི་ཚུལ་ཁིམས་བདེ་བ་སྟེ། །

ལ་ལའི་ཚུལ་ཁིམས་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །

ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པ་བདེ་བ་སྟེ། །

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱིན་པ་བས་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འཇིག་པ་ལ་ཉེ་བའི་དུས་འདིར་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་

པ་ཉིན་མཚན་གཅིག་ཙམ་བསྲུང་བ་ཡང་ཕན་ཡོན་ཆེ་བའི་ཕིར་ཏེ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། 

བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གངྒཱའི་བྱེ་སེད་དུ། །

དང་བའི་སེམས་ཀིས་ཟས་དང་སྐོམ་རྣམས་དང་། །

གདུགས་དང་བ་དན་མར་མེའི་ཕེང་བ་ཡིས། །

སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁག་ཁིག་རིམ་གོ་བྱས། །

གང་གིས་དམ་ཆོས་རབ་ཏུ་འཇིག་པ་དང་། །

བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་འགག་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ། །

ཉིན་མཚན་དུ་ནི་བསབ་པ་གཅིག་སྤོད་པ། །

བསོད་ནམས་འདི་ནི་དེ་བས་བྱེ་བག་འཕགས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

མ་བསྲུངས་ན་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། སྔོན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་འཇིག་

རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་དུས་སུ་དགེ་སོང་ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཅས་པ་ཁྱད་དུ་བསད་

ནས་ཤིང་གི་ཡལ་ག་གཅིག་བཅད་པས་ཀླུར་སྐྱེས་ཏེ་ཀད་པའི་དཀིལ་ནས་ཏ་ལའི་

སོང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མོང་

ཞིང་། མ་འོངས་པ་ན་ཡང་ཡུན་རིང་དུ་མོང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མདོ་ལས། 



ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ།

127

འདི་ན་ལ་ལ་རྒྱལ་པོའི་ཚིག་ཆེན་ཡང་། །

ལན་འགར་འདས་ཀང་ཆད་པ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །

ཐུབ་པའི་བཀའ་ལུང་ཚུལ་མིན་འདའ་བྱེད་ན། །

དུད་འགོར་འགོ་འགྱུར་ཨེ་ལའི་འདབ་ཀླུ་བཞིན། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམས་སོག་གི་ཕིར་

ཡང་མི་གཏང་བར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསབ་པར་བྱའོ་སམ་དུ་བསམ། དེ་ཡང་མི་ཤེས་པ་

ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སྒོ་ཡིན་པས་དེའི་གཉེན་པོར། བསབ་བྱ་རྣམས་ཉན་ནས་ཤེས་པར་

བྱ། ཤེས་པར་བྱེད་ཚུལ་ནི། མཁས་པས་བཙུན་པ་མ་བཅོམ་ཞིང་། བཙུན་པས་

མཁས་པ་མ་བཅོམ་པའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་

ནས། རབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་ནའང་སྤོད་པ་

སྤི་བསབ་མན་ཆད་ཙམ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་ནའང་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གཉིས་ལ་གོ་

བ་ཆགས་པར་བྱས་ནས་དགེ་ཚུལ་ཡིན་ན་ཀཱ་རི་ཀ་ལྔ་བཅུ་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གི་

བསབ་བྱ་སུམ་བརྒྱ་པ་དེ་དག་གི་འགེལ་པ་རྣམས་ལ་བལྟས་ནས་ཤེས་པར་བྱ། དགེ་

སོང་ཡིན་ན་དགེ་སོང་གི་བསབ་བྱ་རྣམས་དང་། མ་མཐའ་ཡང་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་གསུང་འབུམ་གི་ནང་གི་བསབ་བྱ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ལ་བལྟ་བ་དང་། 

ཡང་ན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་དགེ་སོང་གི་

བསབ་བྱ་མདོར་བསྡུས་རྣམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པ་དང་། བ་མེད་ཀི་དབང་བཞི་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། སོམ་པ་ཉི་ཤུ་པ་སོགས་བྱང་སེམས་ཀི་བསབ་
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བྱ་དང་། ར་ལྟུང་སྦོམ་པོའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ལག་ལེན་ལ་

ཐེབས་པར་བྱེད་པ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན། མ་གུས་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སྒོ་ཡིན་

པས་དེའི་གཉེན་པོར། སྟོན་པ་དང༌དེས་བཅས་པའི་བསབ་པ་རྣམས་དང་། བསབ་པ་

དེ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སོབ་པའི་གོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་གུས་

པར་བྱ། བག་མེད་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སྒོ་ཡིན་པས་དེའི་གཉེན་པོར། རང་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བྱས་ནས་ངོ་ཚ་ཡོད་པ་དང་། གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཁེལ་ཡོད་པ་སྟེ། དན་

ཤེས་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་བསྐྱེད་ནས་བག་དང་ལྡན་པར་བྱ། ཉོན་མོངས་མང་བ་ལྟུང་བ་

འབྱུང་བའི་སྒོ་ཡིན་པས། འདོད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པོར་མི་སྡུག་པ་དང་། ཞེ་སང་གི་

གཉེན་པོར་བྱམས་པ་དང་། གཏི་མུག་གི་གཉེན་པོར་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་

སོགས་བསྒོམས་ནས་ཉེས་པས་ནམ་ཡང་མི་གོས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་

ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་༝། རང་

གཞན་༝། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དེ་དང་དེའི་གེགས་བྱེད་༝། དེ་དང་དེའི་རྟོགས་པ་༝། 

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ཐུན་མཚམས་སུ་

ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་སོ་སོ་ཐར་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་

བསབ་བྱ་བལྟ་བ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་

རིམ་པ་ལ་བོ་སྦོང་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

གསུམ་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བ་ནི། 

དེ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་བོ་སྦངས་ནས་ལམ་
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བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་

བའི་ཐར་པ་ཙམ་ཐོབ་མོད་ཀང་། རང་དོན་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པས་གཞན་དོན་ཡང་

ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཅིང་། སར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རེའི་འོད་ཟེར་གིས་

བསྐུལ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་དགོས་པས་རབ་རལ་གཅིག་ལ་རེ་ཅང་གཉིས་

ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་དང་པོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་རིགས་ཏེ། ཕར་ཕིན་

བསྡུས་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་དོན་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མཐུ་མེད་པའི། །ཐེག་པ་གཉིས་པོ་

གཏན་དུ་སྤངས་བྱས་ཤིང་། །ཐུབ་རྒྱལ་ཐེག་པ་སིང་རེའི་བསྟན་པ་ལ། །གཞན་ཕན་རོ་

གཅིག་རང་བཞིན་དེ་དག་འཇུག །ཅེས་དང་། བེའུ་བུམ་སྔོན་པོ་ལས། རབ་རལ་

གཅིག་ལ་རེ་ཅང་གཉིས་མིན། །དང་པོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་ལམ་འཇུག །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བ་ལ་གཉིས།

བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་དང་། 

སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་བསབ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དངོས་དང་། སེམས་བསྐྱེད་ཆོ་

གས་གཟུང་བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། 

རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་དང་། 

བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་ལོ། །
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དང་པོ་ནི། སྔོན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་པར་བསྒྲུབས་

ནས། མར་ཤེས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བར་སྒོམ་པ་ཡིན་པས་འདི་ལ་གཉིས། 

ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་

ལོ། །

དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦོར་བ་ནི། སྐྱབས་གནས་

ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་

པ་ཡན་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ།

དེ་ནས་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཉེ་རིང་ཆགས་སང་དང་བལ་བའི་སེམས་སོམས་པ་དང་། མར་ཤེས་དིན་དན་

དིན་གཟོ་བྱམས་སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བར་བ་མ་

ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་

ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སིག་

སྒིབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རིང་ཆགས་

སང་དང་བལ་བའི་སེམས་སོམས་པ་སྐྱེ་བ་དང་། མར་ཤེས་དིན་དན་དིན་གཟོ་བྱམས་

སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀི་སིག་

སྒིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །ལུས་དྭངས་གསལ་༝། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་༝། ཁྱད་

པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རིང་ཆགས་སང་༝།

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་སྒོམ་པའི་ཐོག་མར་སྔོན་དུ་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་པར་བསྒྲུབ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་བསྒྲུབས་

ན་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་སྐྱེ་ཡང་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་ཕོགས་ཆ་ཅན་ལས་མི་སྐྱེ་

ཞིང་། ཕོགས་ཆ་ཅན་གི་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་ནི་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་ཆེན་པོ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་ཆེན་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན། དམིགས་པ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། བཏང་སོམས་ས་གཞི་

བྱམས་པའི་ཆུས་བརླན་ཞིང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་འད། དེས་ན་སྤི་བོར་བ་

མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། ཕན་གནོད་གང་ཡང་མ་བྱས་

པའི་བར་མའི་སེམས་ཅན་ཞིག་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམིགས་ནས། འདིའི་ངོས་

ནས་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པས་རེས་འགའ་ནི་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་

ཕན་འདོགས། རེས་འགའ་ནི་རིང་བར་བཟུང་ནས་གནོད་པ་སྐྱེལ་བའི་ཆ་གཉིས་མི་

བྱ་བར་ཉེ་རིང་ཆགས་སང་དང་བལ་བའི་སེམས་སོམས་པ་ཞིག་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་

ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ཡང་དཔེར་ན་

རི་ཁོད་ལྟ་བུར་ཡིན་ན། ཐོག་མར་རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་གཡས་པ་ཞིག་ལ་དམིགས་

ནས་སེམས་སོམས་པར་བསྒྲུབ། དེ་ལ་སེམས་སོམས་པ་ན་རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་

གཡོན་པ་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་སྒོམ། དེ་ནས་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཅིག་ཅར་དུ་དམིགས་

ནས་སྒོམ། དེ་ནས་གཞན་རྣམས་ལའང་རིམ་གིས་སྒོམ། དེ་ལ་སེམས་སོམས་པ་ན་

ཡིད་དུ་འོང་ངེས་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་སྒོམ། 

དེའི་ཚུལ་ནི་བུ་མོ་ཟ་བ་མཆོག་གིས་ཞུས་པ་ལས། 

བདག་གིས་སྔོན་ཆད་ཁྱེད་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསད། །
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བདག་ཀང་ཁྱེད་ཀིས་སྔོན་ཆད་གཤགས་ཤིང་གཏུབས། །

ཀུན་ཀང་ཕན་ཚུན་དག་དང་གསོད་པ་ཡིན། །

ཁྱེད་ཅག་ཇི་ལྟར་འདོད་ཆགས་སེམས་ཀང་སྐྱེ། །

ཞེས་གསུངས་པར་ལྟར། དེ་ལ་སེམས་མ་སོམས་པ་ནི་ཆགས་པའི་དབང་གིས་

ཡིན་པ་འདུག །སྔར་ཡང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་སེད་པས་ཀ་འཁོར་བར་སྐྱེས་པ་ཡིན། དེ་

ཡང་རང་གི་ཉེ་དུ་དང་གཉེན་དང་གཡོག་འཁོར་མཛའ་བཤེས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་

ཚོང་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་དོན་མཐུན་དང་འད་བར་ཞག་འགའ་ཞིག་གི་བར་དུ་

ཕན་ཚུན་མཛའ་བ་ལྟར་བྱས་ནས། དེ་ནས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་སོ་སོར་འགེས་

པར་འགྱུར་བས་གང་ལའང་ཆགས་ཞེན་མེད་པར་བྱ་སྟེ། 

སྤོད་འཇུག་ལས། 

ཐམས་ཅད་བོར་ཏེ་འཆི་དགོས་པར། །

བདག་གིས་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་ནས། །

མཛའ་དང་མི་མཛའི་དོན་གི་ཕིར། །

སིག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས། །

མཛའ་བ་རྣམས་ཀང་མེད་འགྱུར་ཞིང་། །

མི་མཛའ་རྣམས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར། །

བདག་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །

དེ་བཞིན་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར། །

ཞེས་དང་། ལམ་རིམ་བོ་བཟོག་བཞི་པ་ལས་ཀང་། 
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ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་བུ་ཚ་དང་། །

གཉེན་འདུན་ར་ལག་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

གནས་འདུན་འགོན་པོ་འཛོམ་པ་འད། །

འབེལ་མེད་ཡུལ་ལ་གིས་ཤིག་ཨང་། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་སེམས་སོམས་པ་ན། ཡིད་དུ་མི་འོང་ངེས་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་

མདུན་དུ་གསལ་བར་དམིགས་ནས་དེ་ལ་སེམས་སོམས་པ་བསྒོམ་པར་བྱེད། དེ་ལ་

སེམས་མ་སོམས་པ་ནི་རང་གི་བོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་མཐུན་པར་བཟུང་བས་ཞེ་

སང་སྐྱེས་པ་ཡིན། འདི་ལ་སེམས་མ་སོམས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྐྱེས་པའི་གནས་

མེད། 

གཞན་ཡང་སྤོད་འཇུག་ལས། 

བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་བསགས་པ་ཡི། །

སྦིན་དང་བདེ་གཤེགས་མཆོད་ལ་སོགས། །

ལེགས་སྤད་གང་ཡིན་དེ་ཀུན་ཀང་། །

ཁོང་ཁོ་གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་བྱེད། །

ཅེས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟ་བས།

 གང་ཕིར་རྒྱལ་སས་རྣམས་ལ་ཁོས་པ་ཡིས། །

སྦིན་དང་ཁིམས་བྱུང་དགེ་བ་བསྐལ་པ་བརྒྱར། །
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བསགས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འཇོམས་དེ་ཡི་ཕིར། །

མི་བཟོད་ལས་གཞན་སིག་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞེ་སང་དང་ཁོང་ཁོའི་ཉེས་དམིགས་བསམས་ནས་ཞེ་

སང་འགོག་པར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྔར་སྐྱེས་བུ་འབིང་གི་ངེས་མེད་ཀི་སྐབས་

སུ། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་ལུང་དངས་པ་ལྟར། དག་གཉེན་བར་མ་གང་ལའང་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མ་མཆིས་པས། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་སང་བར་བྱེད་སམ་དུ་ཞེ་སང་

བཀག་ནས་སེམས་སོམས་པར་བསྒྲུབ། དེ་ལ་སེམས་སོམས་པ་ན། མ་ལྟ་བུའི་

སེམས་ཅན་ཆེས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་དང་། དག་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ཆེས་ཡིད་དུ་མི་

འོང་བ་ཞིག་སྟེ་གཉིས་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམིགས་ནས་འདི་གཉིས་ཀི་ངོས་ནས་

བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པར་མཚུངས་ལ། རང་གི་ངོས་ནས་ནི་ད་ལྟ་

གཉེན་དུ་བཟུང་བ་འདིས་ཀང་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དགའི་གཙོ་བོ་བྱེད་པ་ལ་

གངས་ཀིས་མི་ཆོད། ད་ལྟ་དགར་བཟུང་བ་འདིས་ཀང་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

མ་བྱས་ཏེ་བརེ་བས་བསྐྱངས་པ་ལ་གངས་ཀིས་མི་ཆོད་པས། གང་ལ་ནི་ཆགས་པར་

བྱ། གང་ལ་ནི་སང་བར་བྱ། ཉེ་རིང་ཆགས་སང་དང་བལ་བའི་སེམས་སོམས་པ་ཞིག་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་

དང་། དེ་ལ་སེམས་སོམས་པ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་པ་སྒོམ་

པར་བྱེད། དེའི་ཚུལ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོས་ནས་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་། 

སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པར་མཚུངས་ལ། རང་གི་ངོས་ནས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

གཉེན་ཡིན་པས་འགའ་ཞིག་ལ་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་ཕན་འདོགས་པ་དང་། འགའ་ཞིག་
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ལ་རིང་བར་བཟུང་ནས་གནོད་པ་སྐྱེལ་བའི་ཆ་གཉིས་མི་བྱ་བར། ཉེ་རིང་ཆགས་སང་

དང་བལ་བའི་སེམས་སོམས་པ་ཞིག་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་

གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་། 

དེའི་རེས་མར་ཤེས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བར་སྒོམ་ཚུལ་ནི། སྤི་བོར་བ་

མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། 

རྣམ་འགེལ་ལས། 

སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ལེན་པ་ན། །

འབྱུང་རྔུབ་དབང་པོ་བོ་དག་ནི། །

རང་གི་རིགས་ལ་ལྟོས་མེད་ཅན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མངལ་དུ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་

ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་རིག་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

ད་ལྟར་གི་རིག་པ་བཞིན། ཞེས་རིག་པའི་ཡ་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་པར་འགྲུབ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་མ་ཤ་སྟག་ཡིན་སམ་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། དི་བ་ལྷག་བསམ་

རབ་དཀར་གི་དིས་ལན་བོ་བཟང་བཞད་པའི་སྒ་དབྱངས་ལས། 

མར་ཤེས་སྒོམ་ཚུལ་རྣམ་འགེལ་ལས། །

སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ལེན་པ་ན། །

ཞེས་སོགས་རིག་པའི་ཐོག་མའི་མཐའ། །
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ཐུག་མེད་སྒྲུབ་པའི་ལུང་རིགས་ཀི། །

ཐབས་མཁས་འཕྲུལ་གིས་སྒོམ་ཞེས་གསོལ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི་གཉེན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་མེད་པས་བདག་གི་སྐྱེ་བ་ལའང་ཐོག་མ་མེད་ཅིང་། སྐྱེ་བ་གཅིག་

ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་ཡུལ་ཕོགས་དང་ས་ཕོགས་འདིར་མ་སྐྱེས་བྱ་བ་གཅིག་ཀང་

མེད། སྐྱེ་བ་ལ་གངས་ཀིས་མི་ཆོད། སེམས་ཅན་འདིའི་ལུས་མ་བངས་བྱ་བ་གཅིག་

ཀང་མེད། བངས་པ་ལ་གངས་ཀིས་མི་ཆོད། སེམས་ཅན་འདིས་བདག་གི་མ་མ་བྱས་

བྱ་བ་གཅིག་ཀང་མེད། བྱས་པ་ལ་གངས་ཀིས་མི་ཆོད།

སེམས་ཅན་རེ་རེས་ཀང་མི་ཡི་རྟེན་ལ་བདག་གི་མ་མ་བྱས་བྱ་བ་གཅིག་ཀང་

མེད། བྱས་པ་ལ་གངས་ཀིས་མི་ཆོད། ད་དུང་ཡང་བྱེད་པར་འགྱུར། དེས་ན་དིན་

གིས་བསྐྱངས་པའི་མ་ཤ་སྟག་ཡིན་སམ་དུ་བསམ། འོ་ན་སེམས་ཅན་ལ་གངས་མེད་

པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་བདག་གི་མ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་ན། སེམས་ཅན་ལ་

གངས་མེད་པས་བདག་གི་མ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་གངས་མེད་

པ་བཞིན་དུ་བདག་གི་སྐྱེ་བ་ལའང་གངས་མེད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི་

མ་ཅིས་ཀང་ཡིན་སམ་དུ་བསམ། གལ་ཏེ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་

ཚུན་ངོ་མི་ཤེས་པས་བདག་གི་མ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་ན། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཕན་ཚུན་ངོ་མི་ཤེས་པས་བདག་གི་མ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཚེ་འདིར་ཡང་

མ་བུ་ཕན་ཚུན་ངོ་མི་ཤེས་པ་དུ་མ་འདུག་པས་སོ། །
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དེ་ཡང་དཔེར་ན་དགེ་སོང་མ་ཨུཏྤལའི་མདོག་རང་གི་བུ་དང་ཁྱོ་ཤུག་ཏུ་གྱུར་

ཅིང་། བུ་མོ་དང་ཆེན་ཆུན་དུ་གྱུར་ཀང་ངོ་མ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཞན་ཡང་སྔར་ཕ་

ཤ་ཟ་ཞིང་མ་ལ་འཚོག །ཅེས་སོགས་དངས་པ་ལྟར་མི་ཞིག་གི་ཕ་ཤི་བ་ཉར་སྐྱེས་

ནས་དེའི་ཤ་ཁོ་རང་གིས་ཟ་ཞིང་། མ་ཤི་བ་ཁྱི་མོར་སྐྱེས་ནས་ཉ་རུས་ལ་འཁེན། ཁོ་

རང་ཚེ་སྔོན་མ་གསོད་མཁན་ཁོ་རང་གི་བུར་སྐྱེས་ཀང་ངོ་མ་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ་སམ་དུ་

བསམ། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚེ་རབས་སྔ་མའི་མ་ཡིན་ཀང་འདས་ཟིན་

པས་མ་ཡིན་པ་མི་འཐད་དོ་སམ་ན། འོ་ན་ཁ་སང་གི་དུས་ཀི་མ་དེ་ཡང་དེ་རིང་གི་

དུས་སུ་འདས་ཟིན་པས་མ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་ཁ་སང་གི་དུས་ཀི་མ་དང་

དེ་རིང་གི་དུས་ཀི་མ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་ལའང་ཁྱད་པར་མེད། དིན་གིས་བསྐྱངས་པ་

ལའང་ཁྱད་པར་མེད། 

གཞན་ཡང་ལོ་སྔ་མ་ལ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུས་གསོད་ལ་ཁད་ལ་སོག་

བསྐྱབས་པ་དང་། ལོ་ཕི་མ་ལ་སོག་བསྐྱབས་པ་གཉིས་ལོ་སྔ་ཕི་ཙམ་མ་གཏོགས་

དིན་ཆེ་ཆུང་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གི་ཚེ་སྔ་མའི་མ་དང་ཚེ་འདིའི་མ་

གཉིས་མ་ཡིན་པ་ལའང་ཁྱད་པར་མེད། དིན་གིས་བསྐྱངས་པ་ལའང་ཁྱད་པར་མེད་

པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི་མ་ཅིས་ཀང་ཡིན་སམ་དུ་བསམ། 

དེ་ལྟར་མར་ཤེས་ནས་དིན་བསམ་ཚུལ་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་

ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། བདག་གི་མ་འདིས་ཚེ་འདི་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཚེ་རབས་

ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བདག་གི་མ་གངས་ལས་འདས་པ་བྱེད་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁྱད་

པར་ཚེ་འདིར་ཡང་དང་པོར་མངལ་དུ་བརེ་བས་བསྐྱངས། བཙས་པའི་ཚེ་འཇམ་པའི་
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སྟན་ལ་བཞག །སོར་མོ་བཅུའི་རེ་ལ་གཡེངས། ཤའི་དོད་ལ་བཅར། བརེ་བའི་འཛུམ་

གིས་བསུས། དགའ་བའི་མིག་གིས་བལྟས། སྣབས་ཁས་ཕིས། མི་གཙང་བ་ལག་

པས་ཕིས། མ་རང་སོག་ལ་བབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལས། བདག་ཅུང་ཟད་ན་བ་

ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བར་བྱས། དེའི་དུས་སུ་བུའི་ནད་དེ་རང་ལ་སྤོ་བའི་ཐབས་ཡོད་ན།

རང་ལ་ལེན་པ་ལ་ཚམ་ཚོམ་མེད་ཅིང་བུ་ཤི་བ་ལས་རང་ཤི་བར་འདམ། སིག་

སྡུག་གཏམ་ངན་རང་སོག་གང་ལའང་མ་བལྟས་པར་ཤ་ཐང་ཐང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཟས་

ནོར་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་བརེ་བས་ཕོག །དེ་ཡང་བུ་འབོགས་པ་དང་། བུ་མོ་རོང་

བའམ་བུ་ཆོས་བྱས་པའི་བཤད་སྟོན་སོགས་ཀི་ཕིར་དུ་རང་གིས་སྔར་ཟ་མ་ནུས་

འཐུང་མ་ནུས་གོན་མ་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ཕངས་པ་མེད་པར་གཏོང་ནུས། མདོར་ན་

མ་རང་གི་འཁྱེར་འཁོས་དང་བསྟུན་པའི་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཚད་མེད་པ་བསྒྲུབས། 

གནོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་པ་ལས་བསྐྱབས་པས་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སམ་དུ་

བསམ། འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་རེ་རེ་ལ་དམིགས་ནས་སྒོམ་དགོས་ཀི་སྤི་ལ་དམིགས་

ནས་བསྒོམས་པས་མི་སྐྱེ་ན་གནད་འཕྱུགས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་འདི་དག་གཞི་མ་ལྟ་བུ་

ཡིན་པས་ཡུན་རིང་འགོར་བསམ་པ་མ་བྱས་པར་མོང་བ་ཐོན་ཐོན་གི་བར་དུ་སྒོམ་པ་

གལ་ཆེ། དེ་ཡང་མའི་དིན་ལྷང་ལྷང་དན་པའི་ཚེ། ཚེ་འདིའི་ཕའི་སྟེང་དུ་སྤོས་ནས་

སྒོམ། དེ་བཞིན་དུ་རེ་རེ་ནས་ཁ་སྤོས་ནས་སྒོམ་པ་གལ་ཆེ། དེ་ནས་བར་མའི་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་སྒོམ། 

དེའི་ཚུལ་ནི་བར་མའི་སེམས་ཅན་རྣམས་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམིགས་ནས་

ད་ལྟ་བདག་དང་འདི་གཉིས་གང་ཡང་འབེལ་མེད་འད་འད་ཞིག་འདུག་ཀང་། འདིས་
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ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བདག་གི་མ་བྱས་པ་གངས་ལས་འདས་ཤིང་། མ་ནམ་

བྱས་རེས་ཀིས་ཚེ་འདིའི་མས་ཇི་ལྟར་དིན་གིས་བསྐྱངས་པ་བཞིན་དུ་དིན་གིས་

བསྐྱངས་པས་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སམ་དུ་བསམ། དེ་ལ་མོང་བ་ཐོན་པ་ན་དག་ལ་

དམིགས་ནས་སྒོམ། དེའི་ཚུལ་ནི་མདུན་དུ་དགའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་དམིགས་ནས་

ད་ལྟ་འདི་དགར་བཟུང་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། འདིས་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བདག་

གི་མ་བྱས་པ་གངས་ལས་འདས་ཤིང་མ་ནམ་བྱས་རེས་ཀིས་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཚད་

མེད་པ་བསྒྲུབས། གནོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་པ་ལས་བསྐྱབས། ཁྱད་པར་

བདག་གི་འདི་མེད་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་སོད་མི་ཚུགས་པ་དང་། འདིས་ཀང་བདག་མེད་ན་

ཅུང་ཟད་ཀང་སོད་མི་ཚུགས་པ་ལྟ་བུའི་ཡིད་གཅུགས་པ་གངས་ལས་འདས་པ་བྱས། 

ད་ལྟ་གནས་སྐབས་འདི ་ལྟར་གྱུར་པ་ལས་ངན་པའི ་དབང་གིས་ཡིན་པར་

འདུག །གཞན་དུ་ན་དིན་གིས་བསྐྱངས་པའི་མ་ཤ་སྟག་ཡིན་སམ་དུ་བསམ། དེ་ལ་

མོང་བ་ཐོན་པ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དིན་བསམ་མོ། །

དེ་ལྟར་དིན་བསམས་ནས་དིན་གཟོ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་

པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དིན་གིས་བསྐྱངས་པའི་མ་

རྣམས་ཉོན་མོངས་པའི་གདོན་གིས་སེམས་དཀྲུགས་ནས་ཤེས་པ་ལ་རང་དབང་མ་

ཐོབ་པར་སྨོ། མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀི་ལམ་བལྟ་བའི་མིག་དང་ནི་བལ། དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་གི་ལོང་ཁིད་ནི་མེད། སྐད་ཅིག་རེ་རེར་ཉེས་སྤོད་ཀི་དབྱེན་བཅོས་

པས་ནི་རྡེག་འཆའ། སྤིར་འཁོར་བ་དང་ཁྱད་པར་ངན་འགོ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་

གཡང་ཁ་འགིམ་པ་འདི་རྣམས་ཡལ་བར་དོར་ན་ཁེལ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བས་བདག་གིས་
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དིན་ལན་དུ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ་ནས་ཐར་པའི་བདེ་བ་ལ་དགོད་པར་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་

དང་། 

དེ་ནས་བྱམས་པ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། རང་གི་མ་ལྟ་བུ་ཡིད་དུ་གང་གཅགས་པ་གཅིག་

ལ་དམིགས་ནས་འདི་ལ་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད་ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ་

ཙམ་ཡང་མི་འདུག །

ད་ལྟ་བདེ་བར་རློམས་པ་འདི་དག་ཀང་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་ནས་འགོ་བར་

འདུག །བདེ་བ་ཞིག་འདོད་ནས་འབད་འབད་དུང་དུང་བྱས་ཀང་ཕི་མར་ངན་སོང་གི་

སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་བྱེད། ཚེ་འདིར་ཡང་ངལ་ཞིང་དུབ་པས་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱེད་པ་

མ་གཏོགས་ཡང་དག་པའི་བདེ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མི་འདུག །དེས་ན་འདི་ཉིད་བདེ་བ་

དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་ན་ཅི་མ་རུང་། བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ཅིག །བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་

བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུའི་ཆ་

ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས་ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལ་

མོང་བ་ཐོན་པ་ན་ཕ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་རྣམས་དང་། བར་མའི་སེམས་ཅན་རྣམས་

དང་། དག་རྣམས་དང་། མཐར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བར་སྔར་བཞིན་སྒོམ། 

བྱམས་པ་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། ཚེ་འདི་ལ་འཛམ་བུ་གིང་ཙམ་ལ་བྱམས་པ་

བསྒོམས་ན་དེ་ལ་དབང་བའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། གིང་གཉིས་ལ་

སྐྱེ་ན་དེ་ལ་དབང་བའི་ཟངས་ཀི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། གསུམ་ལ་
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སྐྱེ་ན་དེ་ལ་དབང་བའི་དངུལ་གི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། གིང་བཞི་

ལ་སྐྱེ་ན་དེ་ལ་དབང་བའི་གསེར་གི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། སྟོང་

གསུམ་ལ་སྐྱེ་ན་ལྷའི་དབང་པོ་ཚངས་པར་འགྱུར། སྟོང་ཆུང་ངུ་དང་སྟོང་གཉིས་པ་

བར་མ་ལ་སྐྱེ་ན། དེ་ལ་དབང་བའི་བདག་པོར་འགྱུར། ནམ་མཁའི་མཐས་ཁྱབ་པའི་

སེམས་ཅན་ལ་སྐྱེ་ན་དེའི་འབས་བུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མིན་པ་གཞན་དུ་མི་

འགྱུར་གསུང། 

སྤིར་ལས་བདག་གིར་བྱ་བ་ཡིན་ཀང་བྱམས་པའི་མཐུ་བ་ལྷག་ཡིན་པས་

རྣལ་མར་སྐྱེས་ན་གཞན་ལ་ཕན་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་བྱམས་པའི་སྟོབས་ལྟ་བུ་

ཡིན་གསུང་། དེས་ན་ཚིག་ཙམ་ལས་མ་སྐྱེས་ཀང་རང་གི་བསྲུང་བའི་མཆོག་ཏུ་

འགྱུར་བ་ཡིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདུད་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གིས་བཏུལ་བ་ཡིན་པས། སྤན་སྔ་བའི་ཞལ་ནས་སྨྱུག་རུམ་པ་ལ། ནན་ལྟར་ན་

ཕ་རོལ་པོ་འཇོམས་པའི་ཐབས་ལ་བྱམས་པ་ཙམ་མེད་པ་ཡིན་གསུང་སྐད། དེ་བས་

ན་བྱམས་པ་བྱ་བ་ནི་མིང་ཐོས་པ་རང་གིས་སིང་སང་སང་འདུག་པ་ཡིན་གསུང་། 

འདིའི་ཕན་ཡོན་ནི། 

ཞིང་ནི་བྱེ་བ་ཁག་ཁིག་གཏམས་སེད་དུ། །

མཆོད་པ་རྣམ་མང་དཔག་མེད་ཇི་སེད་ཀིས། །

སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ལ་དེ་ཡིས་རྟག་མཆོད་པའི། །

བསོད་ནམས་དག་ལ་གངས་དང་ཆར་མི་ཕོད། །

ཅེས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་། 
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ཡིད་བདེ་བ་དང་བདེ་མང་དང་། །

དུག་དང་མཚོན་གིས་མི་ཚུགས་དང་། །

འབད་པ་མེད་པར་དོན་ཐོབ་དང་། །

བྱམས་ཆོས་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་དང་། །

གལ་ཏེ་གོལ་བར་མ་གྱུར་ཀང་། །

ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་དང་། 

རིའུ་ཚོས་སུམ་བརྒྱའི་ཁ་ཟས་དག །

ཉིན་རེར་དུས་གསུམ་བྱིན་པ་བས། །

བྱམས་པ་ཡུན་ཙམ་ཐང་གཅིག་གིས། །

བསོད་ནམས་དག་ལ་ཆར་མི་ཕོད། །

ཅེས་སོགས་གསུངས།

དེ་ནས་སིང་རེ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་

ལྟར་བསམ་སྟེ། ཐོག་མར་བཤན་པས་གསོད་བཞིན་པའི་ལུག་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་

གིས་ཉམ་ཐག་པའི་འགོ་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་སྒོམ། དེའི་ཚུལ་ནི། མདུན་དུ་དེ་

རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་གསལ་བར་དམིགས་ནས། ཡན་ལག་རྣམས་ནི་བཅིངས། བང་གི་

པགས་པ་ནི་གཤགས། བཤན་པའི་ལག་པ་ཁོང་པར་བཅུག་པས་སོག་ལ་བབ་པ་ནི་

མངོན་སུམ་དུ་ཤེས། མིག་བཤན་པའི་གདོང་ལ་རིག་རིག་ཏུ་བལྟ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་

གིས་ཉམ་ཐག་པའི་ཚུལ་བསམས་ནས། དེས་ན་འདི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་
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བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ན་ཅི་མ་རུང་། སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་

ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལ་མོང་བ་ཐོན་པ་ན་དགེ་འདུན་གི་དཀོར་ལ་བག་མེད་དུ་སྤོད་

པ་དང་། ཚུལ་འཆལ་དང་། ཆོས་སྤོང་མཁན་དང་ལོག་ལྟ་ཅན་དང་། སེམས་ཅན་ལ་

འཚེ་ཞིང་སིག་པ་མི་དགེ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པ་ལ་སྐྱེན་སྐྱེན་པོར་བྱེད་པའི་འགོ་བ་

རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་སྒོམ། 

དེའི་ཚུལ་ནི། མདུན་དུ་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་གསལ་བར་དམིགས་ནས། ད་ལྟ་འདི་

དག་གི་བྱེད་སྤོད་འདི་འད་ན་ཚེ་འདིར་ཡང་བདེ་བ་ནི་མི་འདུག །ཤི་མ་ཐག་ཏུ་ངན་

སོང་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ནི་མེད། དེར་སྐྱེས་ན་ནི་ཡུན་རིང་ལ་ཤུགས་དག་པའི་སྡུག་

བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མོང་དགོས་པར་འདུག །དེས་ན་འདི་དག་སྡུག་བསྔལ་དང་

སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ན་ཅི་མ་རུང་། སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་

གི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་

ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལ་མོང་བ་སྐྱེས་པ་ན་མ་ལ་སོགས་པ་གཉེན་རྣམས་

མདུན་དུ་གསལ་བར་དམིགས་ནས། འདི་དག་ཚེ་འདིའི་འབད་འབད་དུང་དུང་གིས་

དག་གཉེན་གི་སོ་ཚིས་བྱེད་བྱེད་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འགྱུར་བའི་

སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ཀིས་གདུངས་ནས་བདེ་བའི་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདུག །ཚེ་

འདིར་ཡང་བྱ་བ་ངན་པས་བེལ་ནས་དགེ་བའི་བོ་མ་སྐྱེས་པས་ཤི་མ་ཐག་ཏུ་ངན་སོང་
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དུ་སྐྱེ་བ་ལ་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད། དེར་སྐྱེས་ན་ནི་ཡུན་རིང་ལ་ཤུགས་དག་པའི་སྡུག་

བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མོང་དགོས་པ་འདུག །དེས་ན་འདི་དག་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་

བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ན་ཅི་མ་རུང་། སྡུག་བསྔལ་དང་སྔུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་

ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལ་མོང་བ་ཐོན་པ་ན་བར་མའི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་། དག་

རྣམས་དང་། མཐར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བར་སྔར་བཞིན་སྒོམ། 

དེ་ནས་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་ལ་ཡིད་འགྱུར་བའི་མོང་བ་ཐོན་པ་ན། ལྷག་བསམ་

སྒོམ་ཚུལ་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། སྡུག་

བསྔལ་གིས་མནར་ཞིང་བདེ་བས་ཕོངས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བ་ཞིག་བདག་གིས་བྱའོ། །བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་

དང་ཕད་པ་ཞིག་བདག་གིས་བྱའོ། །ཁྱད་པར་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྒིབ་

གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་པའི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པ་ཞིག་བདག་གིས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་

པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༌ཞེས་སོགས་དང་། 

དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྒོམ་ཚུལ་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་

ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། འོ་ན་ཁྱོད་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་ནི་སེམས་

ཅན་གཅིག་ཀང་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་
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ནུས་པ་མི་འདུག །དེར་མ་ཟད་དག་བཅོམ་པ་གཉིས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཀང་སེམས་

ཅན་གི་དོན་ཉི་ཚེ་བ་མ་གཏོགས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་ནུས་པ་མེད། དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་སུ་ལ་ཡོད་

ན། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡོད་དེ། ཁོང་གི་སྐུའི་ཡོན་ཏན་མཚན་

དཔེ་གསལ་རོགས་ཀིས་སྤས་པ། གསུང་གི་ཡོན་ཏན་འབད་རོལ་མེད་པར་ཡན་ལག་

དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པའི་གསུང་དབྱངས་སྐད་ཅིག་རེ་རེས་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་རང་རང་གི་སྐད་དུ་ཆོས་སྟོན་ནུས་པ། ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་

ཇི་སེད་པ་ཐམས་ཅན་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཤིང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མ་བུ་གཅིག་པ་ལ་བརེ་བ་ལྟར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཉེ་

རིང་མེད་པར་འཇུག་པས་གདུལ་བའི་དུས་ལས་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་འདའ་བ་འཕིན་

ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་འོད་ཟེར་རེ་རེ་ཙམ་སྤོས་

པས་ཀང་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་

ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་ཡོན་ཏན་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན། སྐྱོན་གི་

རིགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ནི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ཡིན། 

དེས་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་བྱེད་ན་དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་གོ་འཕང་ཞིག་ཐོབ་དགོས་པ་འདུག་པས། བདག་གིས་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་དོན་དུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་སྐུ་ལས་སྐུ་གཉིས་པ་ཞིག་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་
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ཆད་ཀི་ཚུལ་དུ་བྱུང་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སེང་གེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེགས་པའི་

རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་མཐོ་ཞིང་ཡངས་པའི་སྟེང་ཁར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟ་ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་གདན་ལ་རང་ཉིད་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་

ཞེས་པ་ནས། རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པར་གྱུར་པར་མོས་ནས་སྔར་འཕེན་པ་

བཏང་བ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱུང་

སམ་པའི་དགའ་བ་དང་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་བསྒོམ་སྟེ། འདི་ལ་རྟེན་འབེལ་གི་གནད་

ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་གསུང་། རང་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་

བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཆུ་རྒྱུན་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོས། ཚ་དམལ་བའི་

སེམས་ཅན་རྣམས་དང་གནས་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་ཚ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

ཞི། གནས་རྣམས་ཀང་དག་པའི་སྣོད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང། འོད་

ཟེར་མེ་དང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོས། གང་དམལ་བའི་སེམས་

ཅན་རྣམས་དང་གནས་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་གང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྣོད་ཀི་སྐྱོན་

སྦངས། ཡང་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོས། ཡི་དྭགས་རྣམས་དང་དེའི་གནས་

རྣམས་ལ་ཕོག་པས་བཀྲེས་སྐོམ། གང་དོ་ངལ་དུབ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་

སེར་སྣ་དང་དེས་བསགས་པའི་ལས་སྒིབ་རྣམས་དང་།

སྣོད་ཀི་སྐྱོན་རྣམས་ཀང་སྦངས། ཡང་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོས་ཏེ་མིའི་

འགོ་བ་རྣམས་དང་། ངམ་གོག་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་ཀི་སྐྱོན་རྣམས་ལ་ཕོག་པས། སྐྱེ་

ར་ན་འཆི་ཚོལ་འགོ་ལ་སོགས་པའི་མིའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལས་སྒིབ་རྣམས་ཀང་

སྦངས་ཤིང་སྣོད་རྣམས་ཀང་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་གྱུར། ཡང་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་
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མེད་པ་འཕོས་ཏེ་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀི་འཐབ་རོད་ཞེ་སང་ཕག་དོག་རྣམས་དང་། ལྷ་

རྣམས་ཀི་འཆི་འཕོ་གནས་འོག་ཏུ་ལྟུང་བ་དང་། ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སྦོང་

བ་སོགས་ཀི་དམིགས་པ་བྱས་ན་རང་ཉིད་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཞིང་སྦོང་བའི་རྟེན་

འབེལ་དུ་ཡང་འགྱུར་གསུང་། མདོར་བསྡུས་དམར་ཁིད་བདེ་ལམ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་

བྱེད་ན་རང་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་གསལ་བའི་ངང་ནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་དགེ་ར་དང་

བཅས་པ་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་སྤོས་ནས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་བཏང་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་

བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་བྱེད་དོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་

བྱ་བ་ནི་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟ་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ཐུན་

མཚམས་སུ་ཡང་བྱམས་སིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་གསུང་

རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལ་བལྟ་བར་བྱའོ།།

གཉིས་པ་བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་

ནི། 

སྔོན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་པའི་བཏང་སོམས་དང་། མར་

ཤེས་དིན་དན་གསུམ་སྒོམ་པ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྔར་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་

གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། རེ་རེ་ནས་ཡིད་ལ་མོང་བ་མ་ཐོན་གི་བར་དུ་བསྒོམ་པ་

སྔོན་དུ་བཏང་ནས། རང་དང་རང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གསལ་

བར་དམིགས་ནས་བདག་གཞན་བརེ་བའི་ཚུལ། 

ཞི་བ་ལྷས། 
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གང་ཞིག་བདག་དང་གཞན་རྣམས་ནི། །

མྱུར་དུ་བསྐྱབ་པར་འདོད་པ་དེས། །

བདག་དང་གཞན་དུ་བརེ་བྱ་བ། །

གསང་བའི་དམ་པ་སྤད་པར་བྱ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདིའི་བདག་གཞན་བརེ་བའི་དོན་ནི། བདག་གཞན་དང་

གཞན་བདག་ཏུ་སྒོམ་པ་མ་ཡིན་གི། རང་གཅེས་འཛིན་གི་བོ་དང་གཞན་ཡལ་བར་

འདོར་བའི་བོ་གཉིས་གོ་ས་བརེས་ནས། རང་ཡལ་བར་དོར་ནས་གཞན་གཅེས་པར་

འཛིན་པའི་བོ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པས། རང་གི་བོ་ཡུལ་དུ་རང་གཞན་གཉིས་གང་གཅེས་

པར་འཛིན་གང་ཡལ་བར་འདོར་སམ་དུ་བརྟགས་པ་ན། རང་གཅེས་པར་འཛིན་ཅིང་

གཞན་ཡལ་བར་འདོར་བའི་བོ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀིས་སྐྱེ་ལ། དེའི་ཚེ་ནི་འདི་ལྟར་

བསམ་སྟེ། རང་གཅེས་པར་བཟུང་ནས་གཞན་ཡལ་བར་འདོར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། 

རང་གཞན་གཉིས་ཀ་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པར་མཚུངས་པའི་

ཕིར། དེས་ན་རང་གཅེས་པར་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་དགོས་ཏེ། 

གཞན་གིས་རང་གཅེས་པར་བཟུང་ན་རང་དགའ་བ་བཞིན་དུ། རང་གིས་ཀང་གཞན་

གཅེས་པར་བཟུང་ན་གཞན་དགའ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །གཞན་ཡང་རང་ཉིད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱེད་པར་འདོད་ནས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་

དུ་རང་གཅེས་པར་བཟུང་བས་རང་གཞན་གི་དོན་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མ་ཟད་སྡུག་

བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ་མོང་བར་འདུག །

དེས་ན་སྤོད་འཇུག་ལས། 



ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ།

149

འཇིག་རྟེན་བདེ་བ་ཇི་སེད་པ། །

དེ་ཀུན་གཞན་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །

འཇིག་རྟེན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སེད་པ། །

དེ་ཀུན་བདག་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །

མང་དུ་བཤད་ལྟ་སྨོས་ཅི་དགོས། །

བྱིས་པ་རང་གི་དོན་བྱེད་དང་། །

ཐུབ་པ་གཞན་གི་དོན་མཛད་པ། །

འདི་གཉིས་ཀི་ནི་ཁྱད་པར་ལྟོས། །

བདག་བདེ་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་དག །

ཡང་དག་བརེ་བར་མ་བྱས་ན། །

སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །

འཁོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གཅེས་པར་འཛིན་པ་ནི་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་

སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་རྒུད་པ་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་སུ་འདུག་པས་རང་གཅེས་

འཛིན་མ་སྐྱེས་པ་མི་སྐྱེད་པ་དང་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྤོང་བར་བྱེད། གཞན་གཅེས་པར་

འཛིན་པ་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་སུ་འདུག་པས་གཞན་གཅེས་

འཛིན་མ་སྐྱེས་པ་གསར་དུ་སྐྱེད། སྐྱེས་ཟིན་རྣམས་གོང་འཕེལ་དུ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་

ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་། 

མདོར་ན་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་རང་ཡལ་བར་དོར་ནས་གཞན་གཅེས་པར་
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བཟུང་སྟེ་གཞན་གི་དོན་འབའ་ཞིག་མཛད་པས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་

པ་ཡིན། བདག་གིས་ཀང་དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཆེས་སྔ་བར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་དེ་ལྟར་མ་བྱས་

པས་ད་ལྟའི་བར་དུ་འཁོར་བར་འཁྱམས། དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་འདི་ཉིད་སྔོན་

ཁྱིམ་བདག་མཛའ་བོའི་བུ་མོར་གྱུར་པའི་ཚེ་རང་གི་མའི་མགོ་རྡོག་པས་བརིས་པའི་

རྣམ་སྨིན་གིས་ཉེ་ཚེ་བའི་དམལ་བར་སེབས་ནས་མགོ་ལ་ལྕགས་ཀི་འཁོར་ལོ་འཁོར་

བ་ན། བདག་ལྟ་བུའི་མའི་མགོ་རྡོག་པས་བརིས་པ་མང་པོ་ཡོད་པས་དེ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ང་ལ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་དགོངས་མ་ཐག་འཁོར་ལོ་ནམ་

མཁའ་ལ་འཕགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ད་ལྟ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་རང་དོན་གཙོ་

བོར་མི་བྱེད་པར་བསྟན་པ་དང་མངའ་འབངས་ཀི་དོན་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀི་

བཀའ་ཚད་མར་བྱེད་ཅིང་། བོ་གཟུ་བོར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྔགས་པ་བརོད་

ཅིང་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་བྱེད། 

རང་དོན་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ལོག་ནས་ཞེ་ཁེལ་འདེབས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

དེ་ནས་རང་གཅེས་འཛིན་ཁོང་ན་གནས་ཕིན་ཆད་གཞན་གཅེས་འཛིན་གསར་དུ་མི་

སྐྱེ་ཞིང་། སྐྱེས་ཀང་རྒྱུན་འཐུད་མི་ཐུབ་པར་འདུག་པས་རང་གཅེས་པར་བཟུང་ནས་

གཞན་ཡལ་བར་འདོར་བའི་བོ་མི་སྐྱེད་པར་རང་ཡལ་བར་དོར་ནས་གཞན་གཅེས་

པར་བཟུང་སྟེ་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་སིག་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གི་རྒྱུད་སྟེང་དུ་

བངས། བདག་གི་བདེ་དགེ་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་བཏང་བས་གཞན་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ཞིང་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

བདག་གིས་བྱའོ། །དེ་ཡང་ད་ལྟ་ནི་བདག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་མི་འདུག །ནུས་པ་སུ་
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ལ་ཡོད་ན། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡོད་པས་བདག་གིས་མ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་

འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་

གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་།

གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཆོ་གས་བཟུང་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ་

ལོ། །

དང་པོ་ནི། ལམ་རིམ་དུ་སྨོན་འཇུག་རིམ་ཅན་དུ་ལེན་པའི་དབང་དུ་མཛད་ཀང་། 

ཞི་བ་ལྷའི་ལུགས་ལྟར་ཅིག་ཅར་དུ་བྱས་ན་འཇུག་པ་བདེ་བས། དེའི་ཚུལ་ནི་སྔོན་

འགོའི་རིམ་པ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀི་བར་གི་དངོས་གཞིའི་དམིགས་པ་རྒྱུད་དང་འདེས་ངེས་པར་བསྐྱངས་པའི་

འོག་ཏུ། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་

མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ། 

དེའི་ཕིར་དུ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་

རྒྱལ་བའི་སས་ཀི་སོམ་པ་བཟུང་ནས་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་རྣམས་ལ་སོབ་ཅིང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱའོ་སམ་པའི་སེམས་འདི་ཡང་

སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་གཟུང་བར་བྱའོ་སམ་དུ་བསམས་ནས། 

བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་རེས་སུ་ཟོས་པར་མོས་ལ། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཀུན། །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཇི་ལྟར་སྔོན་གི་བདེ་
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གཤེགས་ཀིས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་

པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །བདག་ཀང་འགོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགི་ཞིང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ། །རིམ་པ་

བཞིན་དུ་བསབ་པར་བགི། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་པས་གསུམ་པ་རོགས་པ་དང་

མཉམ་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་བྱེད། དེ་ནས། དེང་དུས་

བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡོད། །མི་ཡི་སིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། །དེ་རིང་སངས་རྒྱས་

རིགས་སུ་སྐྱེས། །སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། །ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་

ཀང་། །རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརམས་ཏེ། །སྐྱོན་མེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་

ལ། །རོག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བྱ། །ཞེས་སྤོ་བ་བསྐྱེད་དོ། །

གཉིས་པ་ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་

བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་མྱུར་

དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་

པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཕན་ཡོན་བསམས་ནས་ཉིན་ལན་

གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཟུང་ཞིང་།

སེམས་ཅན་གི་ངོས་ནས་བྱེད་སྤོད་ཅི་འད་ན་ཡང་། བདག་གི་ངོས་ནས་སེམས་

ཅན་གཅིག་ཀང་བོས་མི་སྤོང་། སེམས་བསྐྱེད་འཕེལ་བའི་ཕིར་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་

མཆོད་པ་སོགས་ཚོགས་གཉིས་བསག་པ་ལ་བརོན་པར་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཀི་ཕན་ཡོན་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་འཁོར་ལོས་

སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྲུང་བའི་བསྲུང་མ་ཉིས་འགྱུར་གིས་བསྲུང་བ་དང་། དེ་ལ་མི་
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མ་ཡིན་གདུག་རྩུབ་ཅན་གིས་གགས་བལྟས་ཀང་གགས་རེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། 

གང་ཟག་གཞན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་རིག་སྔགས་རྣམས་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་

ལྡན་པ་དེས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་དང་། གང་ཟག་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཕོགས་སུ་ནད་ཡམས་

དང་མུ་གེ་སོགས་མི་འབྱུང་ཞིང་བྱུང་ཡང་མྱུར་དུ་ཞི་བར་འགྱུར་བ་དང་། གང་ཟག་དེ་

ཉིད་འཇིག་རྟེན་ལྷ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་ཕག་དང་མཆོད་པའི་རྟེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་

ཏེ། སྤོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེས་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས། །ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བ་མ་སོགས་ལ་ཀུ་རེ་དང་བཞད་གད་ཀི་ཕིར་རྫུན་

གིས་དབུ་བསྐོར་བ་དང་། གཞན་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལ་འགོད་པ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཐེག་

ཆེན་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་སེམས་ལ་ཞེ་སང་གིས་མི་སན་པར་སྨ་བ་དང་། ལྷག་བསམ་

མིན་པས་གཡོ་སྒྱུ་བྱེད་པ་སྟེ། ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་བསྟེན་པ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་

བསྐྱེད་ཉམས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་སྤོང་བ་དང་། དཀར་པོའི་ཆོས་བཞི་བསྟེན་པ་ལ་སོགས་

པ་སེམས་བསྐྱེད་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་རྣམས་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །མདོར་ན་ར་ལྟུང་བཅོ་

བརྒྱད་དང་ཉེས་བྱས་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་གི་ཉེས་པས་ནམ་ཡང་མ་གོས་པའི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སོག་དང་བསོས་ཏེ་ཇི་སིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པོ་

ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་བསྲུང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བསྲུང་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་།

གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་བསབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

རྒྱལ་བའི་སས་ཀི་སྤོད་པ་སྤི་ལ་བསབ་ཚུལ་དང་། 



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

154

ཁྱད་པར་ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བསབ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་

བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦོར་བ་ནི། སྐྱབས་གནས་

ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་

པ་ཡན་ཆད་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་

སོབ་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་།

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། རང་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་ཉམས་

ལེན་དང་། གཞན་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད་པ་བསྡུ་བཞིའི་ཉམས་ལེན་གཉིས། དང་པོ་ནི། 

སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་དོན་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་

རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་རེད་བཀུར་དང་གགས་པ་སོགས་ལ་

མི་བལྟ་བར་ཆོས་ཀིས་ཕོངས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཅི་ནུས་སུ་

སྟོན་པ་ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་དང་། དེ་ཡང་རང་ཉིད་ཆོས་འཆད་པ་པོར་བསྐོས་པ་མ་ཡིན་

ཀང་གཞན་གིས་གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དང་དོན་འདི་བའི་ཚེ་བསམ་པ་བཟང་པོས་

ཚིག་སོབ་པ་དང་། དོན་གི་གོ་བ་དཔྱིས་ཕིན་པར་སྟོན་པ་དང་། ཕ་རོལ་པོ་སྣོད་རུང་

དུ་ཤེས་པའི་ཚེ་འབེལ་གཏམ་གེང་མོའི་ཚུལ་གིས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་

གསུམ་གི་ཤེས་རབ་སྐྱེད་ཅིང་གཞན་ལ་ཤེས་རབ་ཇི་ཙམ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གིས། སྐྱེ་
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བ་ཕི་མར་རང་ཉིད་ལ་ཤེས་རབ་དེ་སེད་སྐྱེ། ཤེས་རབ་ནི་ཆོས་སྐུའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་

ཡིན་པས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། འདི་གཉིས་གཙོ་བོ་ཤེས་རབ་སྟེ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ཡིན། དེས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་སྦིན་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་

གཙོ་བོར་ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་བྱ་ཡི། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམས་ཡལ་

བར་དོར་ནས་གཡོ་སྒྱུ་ཟོལ་ཟོག་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ལོངས་སྤོད་བསྒྲུབས་ནས་སྦིན་པ་

བྱ་བར་མ་གནང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོ་ཐར་ལས། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ནི་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་བྱ་བར་མ་གནང་ངོ་། །ཞེས་

དང་། 

ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས། ང་ནི་ཁྱེད་ལ་གཏོང་བའི་ཕན་ཡོན་མི་བརོད་ཀི་འཛིན་པའི་

ཉེས་དམིགས་བརོད་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་

གསུམ་རང་གི་ཚུལ་ཁིམས་སོགས་ལ་མི་གནོད་པར་རོལ་མེད་དུ་བྱུང་ན་དཀོན་

མཆོག་གི་མཆོད་པ། ངན་སོང་ལ་སྦིན་པ། གོགས་ཆོས་ལྡན་རྣམས་ལ་ཟང་ཟིང་གིས་

ཕན་བཏགས་ན། རང་ལ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་རྣམས་སུ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐེན་ཟས་གོས་

གནས་མལ་སོགས་ཚེགས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པར་རོལ་མེད་དུ་འབྱུང་བས་

དགག་དགོས་ཀི་གནད་ཤེས་ནས་སྦིན་པ་ལ་བརོན་པར་བྱའོ།།

མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པའི་མིའི་

འཇིགས་པ་དང་། སྟག་དང་སེང་གེ་དང་དུག་སྦྲུལ་དང་། བྱ་གཅན་གཟན་ལ་སོགས་

པའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པ་དང་། མེ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་ལས་

སྐྱོབ་པ། དེ་ཡང་ཐ་ན་གོག་སྦུར་ལ་སོགས་ཆུས་ཁྱེར་བ་དེ་ལས་འདོན་པ་དང་། འབུ་
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སིན་ལ་སོགས་པ་ཉི་མ་དང་མེས་འཚིག་པར་རོམ་པ་ན་ཐབས་མཁས་ཀིས་འཇིགས་

པ་དེ་དག་ལས་སྐྱོབ་པ་རྣམས་དང་། ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་ནི། དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལན་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་རེ་བ་མེད་པར་སེར་སྣ་སྤངས་ཏེ་

ཇི་ལྟར་འོས་པའི་ཡོ་བྱད་གཏོང་བར་བྱེད་པ་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ལོངས་

སྤོད་བཏང་ན་རང་ཉིད་ཕོངས་པར་འགྱུར་བས་སྦིན་མི་ནུས་སོ་སམ་ན། ད་ལྟ་མ་

སྦིན་ཀང་ལུས་སོག་ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་ཆུའི་ལྦུ་བ་ལྟར་མི་རྟག་པས་ནམ་ཞིག་ན་

ངེས་པར་འདོར་ནི་དགོས། འདོར་བ་མཉམ་པོ་ལ་ད་ལྟ་སྦིན་པར་བཏང་ན་རང་ལ་སྐྱེ་

བ་ཕི་མ་རྣམས་སུ་ཇི་ལྟར་བཏང་བ་ཆུང་ཡང་བརྒྱ་འགྱུར་དུ་ཐོབ་པས་ཕོངས་ཤིང་

དབུལ་བར་མི་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་སྦིན་པར་བྱ་སྟེ། 

སྤོད་འཇུག་ལས། 

ཐམས་ཅད་གཏོང་བ་ཆབས་ཅིག་ལ། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཏང་བ་མཆོག །

ཅེས་དང་། སྐྱེས་རབས་ལས། 

སྦིན་པའི་ནོར་གི་སིང་པོ་ལེན་པར་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཇོ་བོས། འདི་བས་ཕི་མ་རིང་བས་ཕི་མའི་རྒྱགས་ཕིར་ནོར་རྣམས་

གཏེར་དུ་སྦོས། ཞེས་དང་། ཕ་དམ་པས། ཕི་མའི་གནས་སུ་གོགས་པོ་ཕལ་ཆེར་

ཐལ། །ཟ་གོགས་རྒྱགས་ཕེ་ཡོད་དམ་དིང་རི་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རབ་བྱང་
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ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་ཟིན་པ། འབིང་འཁོར་བ་སྤི་ལས་ཡིད་འབྱུང་བའི་ངེས་འབྱུང་། 

ཐ་མ་མངོན་མཐོའི་རྟེན་ལ་ལོངས་སྤོད་ཀིས་མི་ཕོངས་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་

ཟིན་པར་བྱས་ནས་སྦིན་པ་ལ་བརོན་པར་བྱ། མདོར་ན་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་

ཀང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་ལུས་ལོངས་སྤོད་དགེ་ར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་

ཟས་འདོད་པ་ལ་ཟས། གོས་འདོད་པ་ལ་གོས། སྐོམ་འདོད་པ་ལ་བཏུང་བ། གནས་

མལ་དང་བཞོན་པ་དང་། གཟིངས། ཟམ་པ། གསེར། དངུལ། ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་

སོགས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་དེ་དང་དེར་ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་ནས་ཕངས་པ་

མེད་པར་གཏང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གི་བརླབ་ཏུ་

གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་། གཏོང་སེམས་སྤེལ་བ་ནི་སྦིན་པའི་ཉམས་ལེན་ཡིན་ཏེ། 

ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ནི། དངོས་སུ་རས་གཞན་

ལ་གཏོང་བ་མེད་ཀང་གཏོང་བའི་སེམས་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསྐྱེད་ཅིང་ཇེ་འཕེལ་དུ་གཏོང་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཉམས་ལེན་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་

ནས། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་

སོགས་པ་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་པའི་སོམ་པ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་སྤོད་རྣམས་སྤངས་

ནས་དགེ་བ་བཅུ་ལ་གནས་པ་ནི། སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། 

ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས། 
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ངག་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་ཡིད་ཀིས་རབ་བསམས་ཏེ། །

ལུས་ཀིས་མི་དགེ་བ་དག་མི་བྱེད་ཅིང་། །

ལས་ལམ་གསུམ་པོ་འདི་དག་རབ་སྦངས་ན། །

དང་སོང་གསུང་བའི་ལམ་ནི་འཐོབ་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་སྦིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་

པའི་དགེ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་རང་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད། སྐྱེས་པ་རྣམས་གོང་

འཕེལ་དུ་བྱས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་

རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སྦར་ནས་སྨིན་གོལ་གི་ལམ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་

ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་། 

དེ་ནས་བཟོད་པའི་ཉམས་ལེན་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས། 

མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

དགར་ལངས་ཀང་ཁོ་བའི་སེམས་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་བསྐྱེད་པར་གནོད་ལན་དུ་ཕན་པ་

བསྒྲུབས་ཏེ་རང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱའོ། །

གཞན་ཡང་སྤོད་འཇུག་ལས། 

གསོད་པའི་མི་ཞིག་ལག་བཅད་དེ། །

གལ་ཏེ་ཐར་ན་ཅིས་མ་ལེགས། །
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མི་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ཙམ་གིས་ནི། །

དམལ་བ་བལ་ན་ཅིས་མ་ལེགས། །

ཞེས་དང་། 

གཞན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཡོན་ཏན་ནི། །

སྐྱོ་བས་དེགས་པ་སེལ་བར་བྱེད། །

འཁོར་བ་པ་ལ་སིང་རེ་སྐྱེ། །

སིག་ལ་འཛེམ་ཞིང་དགེ་ལ་དགའ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཟས་ནོར་དང་གནས་མལ་སོགས་ཀིས་ཕོངས་པ་དང་ན་

ཚ་སོགས་མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐོག་ཏུ་བབ་པའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟར་མོང་

བ་སྔར་ལས་ངན་པ་བསགས་པའི་འབས་བུ་ཡིན། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་ངན་མང་

པོ་དག་འགོ་བས་མི་འདོད་རྒྱུ་མི་འདུག་ཅིང་། ཁྱད་པར་ཆོས་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་

བ་ལ་བཟོད་སན་བསྐྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་ལ་ཉེ་བར་

འགྱུར་བས་སྡུག་བསྔལ་འདི་དག་བྱུང་བ་དང་དུ་བངས་ཏེ་རང་གཞན་གི་འཁོར་བ་

དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་གཅད་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་བང་དོར་གི་གནས་

དཀར་ནག་གི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་། དད་པའི་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

གི་བྱིན་རླབས་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་

རྣམས་ཀི་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཡུལ་བ་ན་མེད་པའི་

བྱང་ཆུབ་དང་། འགོག་ལམ་གཉིས་དང་། བདག་མེད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། ཐོས་

བསམ་གི་ཡུལ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
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བསབ་པའི་གནས་རྣམས་ལ་མོས་པ་བསྐྱེད་ན་འབས་བུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དེ་ལ་མོས་

པར་བྱས་ནས། བ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཕིར་དུ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་ཀི་དོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་གནས་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་

བསབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་

སོགས་དང་། 

དེ་ནས་བརོན་འགྲུས་ཀི་ཉམས་ལེན་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་

ནས། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་མཚན་དཔེ་ལ་

སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རེ་རེ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་རེ་རེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ། བར་བསྐལ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་བསྐལ་

ཆེན་གཅིག །བསྐལ་ཆེན་སྟོང་ཕག་གཅིག་ལ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་ཞག་སུམ་ཅུ་

ལ་ཟ་བ། དེ་འདའི་ཟ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོར་བྱས་པའི་བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་འབུམ་

ཕག་རེ་རེར་མནར་མེད་དུ་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་དགོས་ནའང་

བརོན་པ་མི་འདོར་ཞིང་སྤོ་བ་བསྐྱེད། འོ་ན་བདག་གིས་ཡུན་དེ་ཙམ་དུ་གནས་པའི་གོ་

ཆའི་བརོན་འགྲུས་རོམ་མི་ནུས་སོ་སམ་ན། རང་རེས་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་

རིམ་པ་ལ་འབད་པ་ཆེན་པོས་བོ་སྦངས་ཤིང་། བདག་གཞན་བརེ་བའི་བོ་ལེགས་

པར་འབྱོངས་པ་ན། རྒྱུ་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤངས་པས་འབས་བུ་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་

འབྱུང་ཞིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ལ་མཁས་པས་སེམས་ལ་

སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་། ལུས་སེམས་དགའ་བདེས་རྒྱས་ན་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་དུ་
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གནས་ཀང་ཞུམ་ཞིང་སྒིད་ལུག་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། 

སྤོད་འཇུག་ལས། 

སིག་པ་སྤངས་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་མེད། །

མཁས་པའི་ཕིར་ན་མི་དགའ་མེད། །

ཅེས་དང་། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀི་རྟ་ཞོན་ནས། །

བདེ་ནས་བདེ་བར་འགོ་བ་ལ། །

སེམས་ཡོད་སུ་ཞིག་སྒིད་ལུག་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ར་བ་ཆེ་ཆུང་གང་བྱས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ལ་གནས་

སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེན་འགྲུབ་པའི་དོན་དུ་བསམ་པ་ཐག་པས་

བསྔོས་ན་སེམས་ཅན་རེ་རེ་ལ་བརྟེན་པའི་བསོད་ནམས་དེ་སེད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང། 

དེའི་སྟེང་དུ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པས་མཐའ་

མེད་དུ་འཕེལ་ནས་ཚོགས་གཉིས་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་འགྱུར་བས་སྒིད་ལུག་

པར་བྱ་མི་དགོས་ཏེ། 

རིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། 

དེ་སྐད་བརོད་པའི་བསོད་ནམས་གང་། །

གལ་ཏེ་དེ་ནི་གཟུགས་ཅན་གྱུར། །
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གང་གཱའི་བྱེ་མ་སེད་ཀི་ནི། །

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་ཤོང་མི་འགྱུར། །

དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས། །

གཏན་ཚིགས་ཀང་ནི་འདི་ལ་སྣང་། །

སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་ཚད་མེད་ལ། །

ཕན་འདོད་དེ་ནི་དེ་འད་འོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དགེ་བའི་ཆོས་རང་རྒྱུད་ལ་སྡུད་པར་བྱེད་ཅིང་། 

གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ལམ་ལ་བཀོད་ནས་བ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་། 

དེ་ནས་བསམ་གཏན་གི་ཉམས་ལེན་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་

ནས་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་འཇིག་རྟེན་དང་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསམ་གཏན། ཕོགས་ཀི་སྒོ་ནས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་

མཐོང་དང་དེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་བསམ་གཏན། བྱེད་ལས་ཀི་སྒོ་ནས་ཚེ་

འདིར་ལུས་སེམས་བདེ་བར་གནས་པའི་བསམ་གཏན། ཡོན་ཏན་གི་རྟེན་བྱེད་པའི་

བསམ་གཏན། སེམས་ཅན་གི་དོན་བྱེད་པའི་བསམ་གཏན་ཏེ་རྒྱལ་བའི་སས་ཀི་

བསམ་གཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་

ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་། 
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དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་ཉམས་ལེན་ནི། སྤི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས། 

མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་གནས་ལུགས་རིག་པ་

དོན་དམ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ། གནས་ལྔ་རིག་པ་ཀུན་རོབ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ། 

སེམས་ཅན་གི་དོན་བྱ་ཚུལ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ་རྒྱལ་བའི་སས་ཀི་ཤེས་རབ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གི་

བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་། 

གཉིས་པ་གཞན་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད་པ་བསྡུ་བཞིའི་ཉམས་ལེན་ནི། སྤི་བོར་བ་

མ་ལྷ་སྒོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་

མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། སྦིན་མཚུངས་དེ་སྟོན་ལེན་འཇུག་དང་། །བདག་ཉིད་རེས་སུ་

འཇུག་རྣམས་ཀིས། །སན་པར་སྨ་དང་དོན་སྤོད་དང་། །དོན་མཐུན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་གང་ལ་གང་དགོས་ཀི་ཡོ་བྱད་

བྱིན་པས་དིན་འོག་ཏུ་བཅུག་ནས་འཁོར་དུ་བསྡུས་ཏེ། ལོག་པར་སྨ་བ་རྣམས་ལུང་

རིགས་ཀིས་ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་གི་སྒོ་ནས་སན་པར་སྨ་བ་དང་། ཆོས་བསྟན་པའི་

དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དོན་སྤོད་པ་དང་། གཞན་ལ་བསྟན་པ་ལྟར་རང་གིས་ཀང་

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དོན་མཐུན་པ་སྟེ་གཞན་དོན་བྱེད་པའི་ཐབས་བཟང་པོ་འདི་

རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྨིན་གོལ་གི་ལམ་ལ་དགོད་པར་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གི་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་དང་། 
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གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ཐུན་མཚམས་སུ་

ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་བའི་སས་

ཀི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་རྣམས་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་

བལྟ་བ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བསབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

བསམ་གཏན་གི་ངོ་བོ་ཞི་གནས་ལ་བསབ་ཚུལ་དང་། 

ཤེས་རབ་ཀི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོང་ལ་བསབ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་

བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦོར་བ་ནི། 

སྔོན་འགོའི་རིམ་པ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་བསམ་པ་སྦོང་བ་དང་། 

གཞན་ཡང་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། 

བོ་ལྡན་གང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཡུལ། །

ལེགས་པར་རེད་དང་གནས་བཟང་དང་། །

ས་བཟང་བ་དང་གོགས་བཟང་དང་། །

རྣལ་འབྱོར་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ལྡན། །

ཞེས་གསུངས་པར་ལྟར། ས་བཟང་ཞིང་གོགས་བཟང་བའི་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་

གནས་སུ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་ནས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དང་འགོགས་

འདིས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་། འདོད་པ་ལ་འདུན་པའི་རྣམ་རྟོག་རགས་པ་རྣམས་སྤངས་ཏེ་
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འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ལ་གནས་ནས་སྟན་བདེ་བ་ལ་ལུས་དང་པོར་བསང་། རྐང་པ་རྡོ་

རེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་། ལག་པ་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་རླུང་ཆམ་ལ་

འབེབས་པ་སོགས་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་བསྟེན་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། 

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་རྟེན་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་

ཀང་། གཙོ་བོར་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། སྔགས་ཀི་

ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པའི་སྣོད་རུང་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་

ལྷའི་སྐུ་ལ་དམིགས་པ་ལེགས་ལ། དེའི་ཚུལ་ནི་སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་

ཟེར་སོམ་གི་བ་ཐག་ལྟ་བུའི་སྣེ་མོར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་གདན་

ལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ། ཞེས་པ་ནས། རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་

གིས་བཞུགས་པ་རྒྱ་སན་གི་ཚད་ཙམ་སྤོས་ནས་རང་གི་ལྟེ་བའི་ཐད་ཀི་མདུན་གི་

ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་སྒོམ་པའམ། ཡང་ན་

སྤི་བོའི་བ་མ་ལྷ་ལས་བ་མ་ལྷ་གཉིས་པ་ཞིག་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་ཆད་ཀི་

ཚུལ་དུ་བྱུང་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སེང་གེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་

ཆེའི་ཁི་མཐོ་ཞིང་ཡངས་པའི་སྟེང་ཁར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་

གདན་ལ་རང་ཉིད་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ། ཞེས་པ་ནས། 

རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་

མེད་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་སྒོམ། 

དེའི་ཚེ་སེར་པོ་སྒོམ་འདོད་པ་ལ་དམར་པོ་སོགས་འཆར་བ་དང་། བཞུགས་

པའི་རྣམ་པ་སྒོམ་འདོད་པ་ལ་བཞེངས་པའི་རྣམ་པ་འཆར་བ་དང་། གཅིག་སྒོམ་འདོད་
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པ་ལ་དུ་མ་འཆར་བ་སོགས་བྱུང་ན། དེ་དག་གི་རེས་སུ་མི་འབང་བར་ར་བའི་

དམིགས་རྟེན་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་སྒོམ། དེ་ཡང་དང་པོ་ནས་དྭངས་

གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་གི་གསལ་པོ་རང་མ་བྱུང་ཡང་། སྐུའི་དོན་སྤི་ཆ་ཕེད་

ཙམ་གསལ་བ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་སྒོམ། དེ་ཡང་ཐུན་འདི་ཙམ་གི་བར་ལ་

བྱིང་རོད་གཏན་ནས་མ་བྱུང་བ་བྱེད་ཅིང་། གལ་ཏེ་བྱུང་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྤོང་སམ་པའི་

འདུན་པ་དག་པོ་བཏང་ནས་སེམས་དམིགས་རྟེན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པ་དེ་ཉིད་

བོའི་ཡུལ་དུ་མ་བརེད་པར་དན་ཙམ་དན་ཙམ་བྱས་ནས་བོ་དེའི་རྒྱུན་སྐྱོང་བ་ནི་ལས་

དང་པོ་བས་སེམས་གནས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དམ་པའོ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་རྒྱ་སན་ཙམ་ལ་སེམས་མ་ཟིན་ན་ཚོན་གང་ཙམ་

དང་། དེ་ལ་སེམས་མ་ཟིན་ན་མཁྱུད་གང་ཙམ་ལ་སེམས་འཛིན། དེ་ཡང་རེ་ཤིག་དབུ་

དང་ཕག་གཉིས་དང་། ཞབས་གཉིས་དང་། སྐུའི་ལྟོ་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་སྤི་ཆ་ཕེད་

ཙམ་ཤར་བ་ལ་ཆོག་ཤེས་བྱས་ནས་སེམས་འཛིན། དེ་ལ་སེམས་ཟིན་པ་ན་རེས་

འགའ་དབུའི་གཙུག་ཏོར་ནས་རིམ་གིས་མར་གསལ་བཏབ། རེས་འགའ་གདན་པད་

ཟ་ནས་རིམ་གིས་ཡར་གསལ་བཏབ་སྟེ། བོ་གིམས་ལྷོད་རན་པར་བྱས་ནས་

དམིགས་རྟེན་གསལ་སིང་ངེ་བར་ངེས་པའི་ངང་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པ་གལ་ཆེ་སྟེ།

དེ་ལྟ་མིན་པ་གོང་མ་འགའ་ཞིག་ས་ར་ཧས། འཇུར་བུས་བཅིངས་པའི་སེམས་

ཉིད་ནི། །གོད་ན་གོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཧ་ཅང་

གོད་དགས་པས་བྱིང་བ་ཕ་མོ་ཞུགས་པ་མི་རིག །ཕི་མ་འགའ་ཞིག་རེ་བདག་ཉིད་

ཆེན་པོས་དན་པ་ངར་ལྡན་དང་འཛིན་སྟངས་ཤུགས་ཅན་བསྐྱེད་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་
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ནས་ཧ་ཅང་བསྒིམས་དགས་པས་གནས་ཆ་མི་རེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས། 

བརོན་པ་བསྟེན་ན་རོད་པ་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། །

དེ་སྤངས་ན་ནི་ཞུམ་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

འདི་ཡི་རིགས་པར་མཉམ་འཇུག་རེད་དཀའ་ན། །

འདི་ཡིས་སེམས་དཀྲུགས་པས་ནི་ཅི་ཞིག་བགི། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་གང་ཟག་གི་རིགས་འགའ་ཞིག་ལྷ་སྐུ་སོགས་ཀི་དམིགས་རྟེན་ལས་

སེམས་ལ་དམིགས་ནས་བསྒོམས་ན་འཆར་ས་བས། དེའི་ཚུལ་ནི་བཟང་པོ་ཡོང་ལ་

རེ་བ་དང་། ངན་པ་བྱུང་གིས་དོགས་པའི་རྟོག་དཔྱོད་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས། སེམས་

ལ་བཅོས་བཟོ་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་དན་པ་གསལ་སིང་ངེ་བ་ཞིག་བསྐྱེད་ལ་དེ་ལ་

སེམས་བཟུང་ནས་སེམས་དམིགས་རྟེན་ལ་གཏད་དོ་སམ་པ་ཞིག་བྱས་ཏེ། དན་པ་

རང་གི་ངོ་བོ་མ་གཏོགས་ཡུལ་གཞན་གང་ལ་ཡང་གསར་དུ་མི་རྟོག་པར་དན་པ་རང་

གི་ངོ་བོ་ལ་གསལ་སིང་ངེ་འཇོག །ཡུལ་གཞན་གི་རྣམ་རྟོག་ཤར་ན་རྦད་རྦད་བཅད་

ནས་སྔར་གི་དམིགས་རྟེན་གི་སྟེང་དུ་དན་པ་གཅིག་ཐོག་ཏུ་གཅིག་བསྣན་ནས་འཇོག་

པ་ནི། 

ཡང་ན་རལ་སྐོར་མཁན་བཞིན་དུ། །

རྣམ་རྟོག་ཅི་སྐྱེས་རྦད་རྦད་གཅོད། །
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བཅད་མཐར་གནས་པ་དེ་ཡི་ཚེ། །

དན་པ་མ་ཤོར་ལྷོད་ཀིས་གོད། །

ཧིམ་གིས་བསྒིམས་ལ་ལྷོད་ཀིས་གོད། །

སེམས་ཀི་འཇོག་ས་དེ་ན་གདའ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། འདི་ལྟ་བུ་ལས་དང་པོ་བས་སེམས་

གནས་སྒྲུབ་ས་བའི་ཐབས་དང་། སེམས་ཀི་ཀུན་རོབ་ཀི་གནས་ལུགས་ངོ་སྤོད་པ་

ཡིན་གི་སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ངོ་སྤོད་ཚུལ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དང་པོའི་ལས་ཅན་སེམས་གནས་པ། །

སྒྲུབ་པའི་རྨད་བྱུང་ཐབས་མཁས་དང་། །

སེམས་ཀི་ཀུན་རོབ་ངོ་སྤོད་ཚུལ། །

ཡིན་ཞེས་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་སྨ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སེམས་ལ་དམིགས་ནས་སྒོམ་ཚུལ་འདི་ཉིད་ལམ་རིམ་ནས་ཀང་

གསུངས་ཤིང་། དན་ཤེས་སྣ་རེ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཇི་

འད་ཞིག་སྒྲུབ་ཀང་གཙོ་བོ་དམ་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་རིམ་ཆུང་བ་ལས། ལྷ་སྐུ་སོགས་ཀི་

དམིགས་རྟེན་གཞན་མི་འཇོག་པར་སེམས་མི་རྟོག་པ་ཙམ་སྐྱོང་བས་ཀང་། སེམས་

ཡུལ་གང་ལ་ཡང་མི་རྟོག་པར་གཞག་པར་བྱའོ་ཞེས་དན་ནས། དེ་ནས་སེམས་མི་

འཕོ་བ་ལ་མ་ཡེངས་པར་བྱ་ལ། མ་ཡེངས་པ་ཡང་དམིགས་པ་མ་བརེད་པའི་དན་པ་

དང་དོན་གཅིག་པས་དན་པའི་སྐྱོང་ཚུལ་ལས་མ་འདས་པས། དེ་ལྟར་སྒོམ་པ་དེས་
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ཀང་ངེས་ཤེས་ཀི་ཤུགས་ཐོན་པའི་དན་པ་བསྟེན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འོ་ན་

དན་པའི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་སམ་ན། དམིགས་རྟེན་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་མ་བརེད་པར་རང་གི་

སེམས་དམིགས་རྟེན་དང་འདིས་པར་བྱེད་པའམ་འབྱོར་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས། དན་པ་གང་ཞེ་ན། འདིས་པའི་དངོས་པོ་ལ་སེམས་

ཀིས་བརེད་པ་མེད་པ་སྟེ། རྣམ་པར་མི་གཡེང་བའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། 

མདོར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་སྒོམ་ན། ཉེས་པ་ལྔ་སྤོང་འདུ་བྱེད་

བརྒྱད། །བསྟེན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་འོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིའི་ཉེས་པ་ལྔ་ནི། 

ལེ་ལོ་དང་། གདམས་ངག་བརེད་པ་དང་། བྱིང་རོད་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། 

འདུ་མི་བྱེད་པ་དང་། འདུ་བྱེད་པ་རྣམས་ཡིན་ཏེ། 

དབུས་མཐའ་ལས། 

ལེ་ལོ་དང་ནི་གདམས་ངག་རྣམས། །

བརེད་དང་བྱིང་དང་རོད་པ་དང་། །

འདུ་མི་བྱེད་དང་འདུ་བྱེད་དེ། །

འདི་དག་ཉེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་ཉེས་པ་ལྔ་སྤོང་བའི་གཉེན་པོ་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་བསྟེན་པའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་

དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྦོར་བའི་ཚེ་ལེ་ལོ་ཉེས་པ་ཡིན་པས་དེའི་གཉེན་

པོ་བཞི་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་དད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དོན་
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གཉེར་གི་འདུན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རོལ་བའི་བརོན་འགྲུས་དང་། རོལ་བའི་

འབས་བུ་ཤིན་སྦངས་སོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརོན་པའི་ཚེ་གདམས་ངག་བརེད་པ་

ཉེས་པ་ཡིན་པས་དེའི་གཉེན་པོ་དན་པ་སྟེ། དན་པ་ཡང་དམིགས་རྟེན་མ་བརེད་པ་

གཅིག་པུས་མི་ཆོག་གི །སེམས་དམིགས་རྟེན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་རིག་པ་

ངར་ལྡན་དུ་བྱས་པའི་ངེས་ཤེས་དམ་སྦྲིང་ངེ་བ་དང་ལྡན་པའོ། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚེ་བྱིང་རོད་གཉིས་ཉེས་པ་ཡིན་པས་

དེའི་གཉེན་པོར་ཤེས་བཞིན་ཏེ། ཤེས་བཞིན་གིས་བྱིང་རོད་འབྱུང་མི་འབྱུང་ལེགས་

པར་བརྟགས་པས། བོ་རབ་ཀིས་བྱིང་རོད་འབྱུང་བར་རོམ་པ་ན་ཤེས་ནས་སྤོང་ནུས། 

འབིང་གིས་བྱུང་མ་ཐག་པ་དང་། ཐ་མས་ཀང་བྱིང་རོད་བྱུང་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་

ཤེས་ནས་སྤོང་དགོས་སོ། །འོ་ན་རྨུགས་པ་དང་བྱིང་རོད་གཉིས་ཀི་ཁྱར་པར་ཇི་ལྟ་

བུ་ཞེ་ན། དམིགས་རྟེན་མི་གསལ་བའི་ལུས་སེམས་ལྕི་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ནི་རྨུགས་པ་

ཡིན་ལ། རྨུགས་པ་ཡིན་ན་གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ། སེམས་ལ་

མུན་པ་བབས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སེམས་དམིགས་རྟེན་ལས་གཞན་དུ་མི་འཕོ་ཡང་། 

དྭངས་ཆ་དང་གསལ་ཆ་མེད་པའི་དན་པའི་ཤུགས་ཞན་དུ་སོང་བ་ནི་བྱིང་བ་རགས་

པ་དང་།

དྭངས་ཆ་དང་གསལ་སྣང་ཡོད་ཀང་དམིགས་རྟེན་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་དམ་སྦྲིང་

ངེ་བ་ལས་ཅུང་ཟད་ཞན་དུ་སོང་བ་ནི་བྱིང་བ་ཕ་མོ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་གཉེན་པོར་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་དན་པ་དང་སྣང་བའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་

དང་། རླུང་སེམས་ནམ་མཁའ་དང་བསེ་བའི་གདམས་ངག་རྣམས་བྱའོ།།
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རླུང་སེམས་ནམ་མཁའ་དང་བསེ་བའི་གདམས་ངག་ནི། རང་གི་ལྟེ་བའི་ཐད་དུ་

ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་ཅོག་སྒོང་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སྤི་བོ་ནས་རྒྱངས་ཀིས་ཐོན་ནས་

ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་

ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀི་དབྱིངས་རིག་བསེ་བ་དང་འད་གསུང་། སེམས་དམིགས་

རྟེན་ལ་གཡོ་མེད་དུ་མི་གནས་པར་ཅུང་ཟད་འཕོ་བ་ནི་རོད་པ་ཕ་མོ་ཡིན། དེའི་གཉེན་

པོར་དན་ཤེས་བསྟེན་ནས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དན་ཤེས་བསྟེན་ཀང་མི་གནས་པར་

ཆགས་ཡུལ་རྣམས་ལ་སེམས་འཕོ་བ་ནི་རོད་པ་རགས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་གཉེན་པོར་

མི་རྟག་པ་དང་། ངན་སོང་གསུམ་དང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྒོམ་པ་དང་རོད་པ་

བཙན་ཐབས་སུ་གཅོད་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་བྱའོ། །རོད་པ་བཙན་ཐབས་སུ་

གཅོད་པའི་གདམས་ངག་ནི། དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ཁུག་པ་རེ་ལ་དབུགས་རེར་

བྱས་པའི་ལྔ་ཙམ་གི་བར་དུ་མ་ཡེངས་པར་སྒོམ། དེ་ནས་བཅུ་ཙམ་དང་། བཅོ་ལྔ་

ཙམ་དང་། ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཙམ་དང་རིམ་གིས་ཇེ་རིང་དུ་བཏང་ནས་མ་ཡེངས་པར་སྒོམ་

པའམ། ཡང་ན་སྟེང་རླུང་དཀར་པོ་སྣ་བུག་གཉིས་ནས་དངས་ཏེ་མར་མནན། ཐུར་

སེལ་སེར་པོ་གེན་དུ་དངས་ཏེ་ལྟེ་བར་ཁ་སྦོར་བུམ་པ་ཅན་གི་ཚུལ་དུ་སྒོམ་པ་ཡིན་

གསུང་། བྱིང་རོད་གཉིས་བྱུང་བའི་ཚེ་འདུ་མི་བྱེད་པ་ཉེས་པ་ཡིན་པས། དེའི་གཉེན་

པོར་བྱིང་རོད་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་རིག་པར་བྱས་ནས་སྤོང་། 

དེ་ཡང་སེམས་དམིགས་རྟེན་ལ་ཆེས་ཆེར་བསྒིམས་པའི་རིག་པ་ངར་ལྡན་དུ་

བྱས་པའི་གསལ་ཆ་ཡོད་ཀང་རོད་ཤས་ཆེ་བས་གནས་ཆ་རེད་དཀའ་ལ། ཆེར་མ་

བསྒིམས་པར་ཅུང་ཟད་གོད་ན་གནས་ཆ་ཡོད་ཀང་བྱིང་ཤས་ཆེ་བས་གསལ་ཆ་རེད་
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དཀའ་བས། དེས་ན་རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ཏེ་རིག་པ་འཕང་འདི་ཙམ་ཞིག་བསྟོད་ན་

རོད་པ་སྐྱེ་བར་འདུག་སམ་པ་ལས་ཅུང་ཟད་གོད། རིག་པ་འཕང་འདི་ཙམ་ཞིག་གོད་

ན་བྱིང་བ་སྐྱེ་བར་འདུག་སམ་པ་ལས་ཅུང་ཟད་འཕང་བསྟོད་དེ་རན་པར་བྱས། དེ་

གཉིས་ཀི་མཚམས་སུ་འཕོ་རོད་ལས་སེམས་བསན་ཏེ་གནས་ཆ་འཚོལ། གནས་ཆ་

ནམ་བྱུང་རེས་ཀིས་བྱིང་ཟོན་བྱས་ནས་རིག་པ་ངར་དང་ལྡན་པའི་གསལ་ཆ་འདོན། 

དེ་གཉིས་རེས་མོས་སུ་བྱས་ནས་བསྐྱངས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱོན་མེད་འགྲུབ་ཀི་

ངེས་ཤེས་ཀི་འཛིན་སྟངས་ངར་ལྡན་དུ་བྱས་པའི་གསལ་ཆ་མེད་པའི་དྭངས་པ་ཙམ་

ལ་ཡིད་བརྟན་མི་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་བྱིང་རོད་ཕ་མོ་ཡང་ཆོད་ནས་སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་

འཇུག་པའི་ཚེ་འདུ་བྱེད་པ་ཉེས་པ་ཡིན་པས། དེའི་གཉེན་པོར་འདུ་མི་བྱེད་པར་བཏང་

སོམས་སུ་གོད་ནས་འཇོག་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པས་

སེམས་གནས་པ་དགུ་རིམ་གིས་ཐོབ་ནས་ལུས་སེམས་ཤིན་སྦངས་དང་བཅས་པའི་

ཞི་གནས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ཐུན་

མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་ཞི་གནས་ཀི་རྣམ་གཞག་

སྟོན་པའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལ་བལྟ་བ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། 

།

གཉིས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོང་ལ་བསབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

ཐུན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། །
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དང་པོ་ལ། སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦོར་བ་ནི། ཞི་གནས་ཀི་

སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་འད་ལ། ཁྱད་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁས་པ་ཚུལ་

བཞིན་དུ་བསྟེན་པ་ལས་ལྷག་མཐོང་གི་གདམས་ངག་ཉན་པ་དང་། བ་མ་དང་ལྷག་

པའི་ལྷ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ནས་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། 

བསག་སྦང་ལ་འབད་པ་སོགས་གསུམ་སྒིལ་དུ་བྱེད་པ་ནི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་སྔོན་འགོ་

མེད་མི་རུང་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། 

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་དང་། 

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལས། བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

རིགས་པའི་རྣམ་གངས་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་ཀང་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཀིས་གནད་

བཞིའི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ན་འཆར་ས་བས། དེའི་ཚུལ་ནི་རང་ཅག་རྣམས་གཉིད་

འཐུག་པོ་ལོག་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་ཚུན་ཆད་དུ་ང་ང་སམ་དུ་སིང་གི་དཀིལ་དུ་

དམ་སྦྲིང་སྦྲིང་བོས་འཛིན་པ་ནི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རང་གིས་ཉེས་

པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་བྱས་པ་ལ་གཞན་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཀིས་ཉེས་པ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་བྱས་

སོ་ཞེས་བསོན་བཙུགས་པ་ན། ངས་ཉེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་བྱས་པ་ལ་བསོན་འདི་འད་

འཛུགས་པ་ཞེས་ང་ང་སམ་དུ་སིང་གི་དཀིལ་དུ་དམ་སྦྲིང་སྦྲིང་འཆར་བའི་ཚེ་ངར་

འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ངའི་འཛིན་ཚུལ་གསལ་བར་ཡོད་ལ། དེའི་དུས་སུ་ཤེས་པའི་ཆ་

ཤས་ཕ་མོ་ཞིག་གིས་བོ་དེས་ང་གང་དུ་བཟུང་། ཚུལ་ཇི་ལྟར་བཟུང་བརྟག་པར་
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བྱའོ། །

དེ་ཡང་བོ་ཕི་མ་དེ་ཤུགས་ཆེས་ན་བོ་སྔ་མ་དེ་ཡལ་ནས་སྟོང་སང་ཞིག་མ་

གཏོགས་གང་ཡང་མི་ཡོང་བས་ཤེས་པ་བྱིངས་ངའོ་སམ་པའི་བོའི་ངོ་བོར་བེང་

ཆགས་སུ་བསྐྱེད་ནས་ཤེས་པའི་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་ཞིག་གིས་བརྟག་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་

བརྟགས་པའི་ཚེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀིས་ང་གང་དུ་བཟུང་བའི་གནས་ནི། རང་གི་

ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ལུས་སེམས་གཉིས་ལས་དོན་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ཞིང་ཕུང་པོ་ལྔ་རེ་རེ་

བ་དང་ལུས་སེམས་གཉིས་རེ་རེ་བའི་སྟེང་དུའང་མ་ཡིན་ཀང་། ཕུང་པོ་ལྔ་ཚོགས་

ཙམ་པ་དང་ལུས་སེམས་གཉིས་ཚོགས་ཙམ་པ་བམ་མེ་བ་དེའི་སྟེང་དུ་རྟོག་པས་

བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དང་པོ་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ང་ཞིག་ཡོད་པར་

འཛིན་པ་ནི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ངའི་འཛིན་ཚུལ་ཡིན་ལ། དེའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་

ཡུལ་གི་ང་དེ་འགོག་རྒྱུའི་དགག་བྱ་ཡིན་པས་གཞན་གིས་བཤད་པའི་གོ་བ་དང་

ཚིག་སྤི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་རྒྱུད་སྟེང་དུ་རེན་ཆེར་གིས་ངེས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་

གནད་དང་པོ་དགག་བྱའི་སྣང་ཚུལ་ངེས་པའི་གནད་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་གནད་ནི། ངའོ་སམ་དུ་སིང་གི་དཀིལ་དུ་དམ་སྦྲིང་

སྦྲིང་འཛིན་པའི་བོ་དེས་བཟུང་བ་ལྟར་གི་ང་དེ་རང་གི་ཕུང་པོ་ལྔའི་སྟེང་ན་ཡོད་ན་

རང་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅིག་ཏུ་ཡོད་དམ་ཐ་དད་དུ་ཡོད། ཡོད་ཚུལ་དེ་གཉིས་ལས་

གཞན་པའི་ཡོད་ཚུལ་ཕུང་སུམ་པ་གཏན་མི་སིད་དེ། ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན་ཀང་

ཡང་ན་གཅིག་གི་རྣམ་པར་ཡོད་དགོས་ཡང་ན་དུ་མའི་རྣམ་པར་ཡོད་དགོས། ཡོད་

ཚུལ་དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་ཚུལ་ཕུང་སུམ་པ་གཏན་མི་སིད་སམ་དུ་ཐག་
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གཅད་པར་བྱའོ།།

གསུམ་པ་བདེན་པའི་གཅིག་བལ་ངེས་པའི་གནད་ནི། དེ་ལྟར་བཟུང་བའི་ང་དེ་

ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅིག་ཏུ་ཡོད་དོ་སམ་ན། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ན་དེ་

ཕིར་དེ། །མང་བས་བདག་དེ་དག་ཀང་མང་པོར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པར་ལྟར། 

གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ང་ཡང་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལྔ་ཡོད་པར་

འགྱུར་ལ། ཡང་ན་ང་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་

བ་སོགས་ཀི་ཉེས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་བཟུང་བའི་ང་དེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅིག་

མ་ཡིན་སམ་དུ་བསམ། གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་བཟུང་བའི་ང་དེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅིག་ཏུ་

གྲུབ་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་བོ་དེས་བཟུང་བ་ལྟར་གི་ཚུགས་ཐུབ་

ཏུ་གྲུབ་བའི་ང་དེ་ཡང་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་

བདག་ཡིན་ན། །སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཕུང་པོ་

ལྔ་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་བོ་དེས་བཟུང་བ་ལྟར་གི་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ང་དེ་

ཡང་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་དོ་སམ་ན། སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པའི་ང་དེའི་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་རྣམས་

གཅིག་ཏུ་གྲུབ་བམ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ། གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན། ཚེ་སྔ་ཕིའི་ང་དང་ཚེ་འདིའི་ང་

ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན། སྤིར་ཐ་དད་ཙམ་ལ་འབེལ་མེད་ཐ་དད་

ཡིན་མི་དགོས་ཀང་། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ན་འབེལ་བ་གཏན་ནས་

མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་དགོས་ཏེ། 

འཇུག་པ་ལས། 

གང་དག་རང་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོ་སོ་བ། །
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དེ་དག་རྒྱུད་གཅིག་གཏོགས་པར་རིགས་མ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཚེ་སྔ་ཕིའི་ང་དང་ཚེ་འདིའི་ང་གསུམ་འབེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་

ནོ་སམ་ན། དེ་ལྟར་ན་ལས་མ་བྱས་པ་དང་ཕད་ཅིང་། ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟ་བ་སོགས་

ཀི་ཉེས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་བཟུང་བའི་ང་དེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་

བོ་སམ་དུ་བསམ། གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གི་ང་དེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅིག་ཏུ་

གྲུབ་ན། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཡིན་པས་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན། ངའམ་བདག་ཕུང་པོ་ལྔ་ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་དང་ཕུང་པོ་

ལྔ་བདག་གི་ཉེ་བར་བང་བྱ་མ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་ཉེས་པ་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། 

ར་ཤེ་ལས། 

ཉེ་བར་ལེན་པ་བདག་ཡིན་ན། །

ཁྱོད་ཀི་བདག་ནི་མེད་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་བདག་ཕུང་གཉིས་ཆ་མེད་ཀི་གཅིག་ཡིན་ན་སྐྱེས་བུའི་ལུས་དེ་ཡང་

ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྐྱེས་བུའི་ལག་པ་གཡས་གཡོ་བའི་ཚེ་གཡོན་གཡོ་

བར་འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར། གལ་ཏེ་གཡོ་ན་སྐྱེས་བུའི་ལག་པ་གཡས་གཡོ་བཞིན་དུ་

ལག་པ་གཡོན་མི་གཡོ་བར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས་གནོད་ལ། མི་གཡོ་ན་སྐྱེས་

བུའི་ལུས་དེ་ལ་གཡོ་མི་གཡོའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པས་ཆ་བཅས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། 

རྣམ་འགེལ་ལས། 
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ལག་སོགས་གཡོ་ན་ཐམས་ཅད་དག །

གཡོ་བར་འགྱུར་ཕིར་འགལ་བ་ཅན། །

ལུས་ནི་གཅིག་ལ་མི་རུང་ཕིར། །

གཞན་དུ་ཐ་དད་གྲུབ་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཆ་མེད་ཡོད་ན་དབུས་རྡུལ་ཕ་མོ་གཅིག་ལ་སྟེང་འོག་ཕོགས་བཞིའི་

རྡུལ་ཕ་རབ་དྲུག་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་བསྐོར་བའི་ཚེ། དབུས་རྡུལ་ཕ་མོའི་ཤར་རྡུལ་ལ་

བལྟས་པའི་ངོས་དེས་ནུབ་རྡུལ་ལ་བལྟས་སམ་མ་བལྟས། མ་བལྟས་ན་དབུས་རྡུལ་

ཕ་མོ་དེ་ལ་ཤར་རྡུལ་ལ་བལྟས་ལ་ནུབ་རྡུལ་ལ་མ་བལྟས་པའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པས་དེ་

ཆ་མེད་ཡིན་པ་ཉམས་ལ། བལྟས་ན་རྡུལ་ཕན་དེ་དག་གོ་ས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བས་

རྡུལ་ཕན་དེ་དག་གཅིག་ཏུ་འདིལ་བའི་གོང་བུའང་རྡུལ་ཕན་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་

ན་རི་ར་བ་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། 

སུམ་ཅུ་པ་ལས། 

དྲུག་གིས་ཅིག་ཅར་བསྐོར་བ་ན། །

ཕ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །

དྲུག་པོ་དག་ཀང་གོ་གཅིག་ན། །

གོང་བུའང་རྡུལ་ཕན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་བདེན་པའི་དུ་བལ་ངེས་པའི་གནད་ནི། དེ་ལྟར་བཟུང་བའི་ང་དེ་ཕུང་པོ་
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ལྔ་དང་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་ཀང་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་བོ་སམ་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་

ཡང་གཟུགས་ཕུང་སོགས་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའི་རེས་སུ་འདི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་

པོའ།ོ །ཞེས་ཟུར་དུ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ། གཟུགས་ཕུང་སོགས་རེ་རེ་

ནས་བསལ་བའི་རེས་སུ་དེ་ལྟར་བཟུང་བའི་ང་དེ་འདིའོ་ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་དགོས་པ་ལ་

བསྟན་རྒྱུ་མི་འདུག་པས་དེ་ལྟར་བཟུང་བའི་ང་དེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་བོ་

སམ་དུ་བསམ། དེ་ལྟར་བཟུང་བའི་ང་དེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན་གཟུགས་ཀི་

ཕུང་པོ་སོགས་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའི་རེས་སུ་དེ་ལྟར་བཟུང་བའི་ང་དེ་བསྟན་རྒྱུ་

དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་རྟ་དང་བོང་བུ་གཉིས་འབེལ་མེད་ཐ་དད་ཡིན་པས། རྟ་གཞན་

ཞིག་ལ་ཕུད་པའི་ཤུལ་དུ་བོང་བུ་དེ་འདིའོ་ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། 

ར་ཤེ་ལས། 

བདག་ནི་ཉེར་བར་ལེན་པ་ལས། །

གཞན་དུ་འཐད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་གཞན་ན་ལེན་མེད་པར། །

བཟུང་ཡོད་རིགས་ན་བཟུང་དུ་མེད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་གནད་བཞིའི་དཔྱད་པ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀིས་

བཟུང་བ་ལྟར་གི་ང་མེད་པར་ངེས་པ་ན། ངེས་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀི་རྒྱུན་བྱིང་རོད་དང་

བལ་བར་རེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱང་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ངེས་ཤེས་དེ་ཉིད་ཤུགས་ཅུང་ཟད་
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ཆུང་དུ་སོང་བ་ན་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཀིས་སྔར་ལྟར་གནད་བཞིའི་དཔྱད་པ་བྱས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེན་མེད་ཀི་ངེས་ཤེས་འདེན་པར་བྱེད། བོ་མཐོ་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་

ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱད་པ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་གནད་བཞིའི་དཔྱད་པ་བྱས་པ་དང་འད་བར་བདེན་མེད་ཀི་ངེས་པ་འདེན། དེ་

ལྟར་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་མཐར་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ལ་ངའམ་བདག་ཕུང་པོའི་སྟེང་

ན་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདུག་པས་ང་རིལ་པོ་མི་འདུག་སམ་པའི་

སྐྲག་དངངས་སྐྱེ་བ་ཞིག་དགོས་ཤིང་། དེ་ལྟར་སྐྲག་དངངས་ཆེན་པོ་བྱུང་ན་དབུ་མའི་

ལྟ་བ་དང་པོར་རེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །

དེའི་ཚེ་ངེས་ངོར་ང་རང་བཞིན་མེད་པར་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་དམ་སྦྲིང་ངེ་བ་

དང་། སྣང་ངོར་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་བཀག་ཙམ་གི་སྟོང་སང་ངེ་བའི་ཁྱད་པར་གཉིས་

ལྡན་དུ་བྱས་ནས་རེ་གཅིག་ཏུ་སྐྱོང་བ་ནི་མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྐྱོང་ཚུལ་

ལོ། །རེས་ཐོབ་ཏུ་ང་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རོལ་དུ་བསྒོམ་

པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་མཉམ་གཞག་ཏུ་བདེན་མེད་ཀི་ངེས་ཤེས་ཤུགས་དག་པོ་དངས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་སྣང་ཡང་བདེན་མེད་བརྫུན་པ་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་བ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ།།

གཉིས་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

འདུས་བྱས་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་དང་། འདུས་མ་

བྱས་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་བེམ་ཤེས་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལུས་ལྟ་བུ་ལ་
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མཚོན་ན། ཤ་རུས་བརྡོས་བཅས་ཀི་ཡན་ལག་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་གི་ལུས་འདིའི་སྟེང་དུ་

རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་ལུས་ཤིག་ཡོད་ན། 

ཤ་རུས་བརྡོས་བཅས་ཀི་ཡན་ལག་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་གི་ལུས་འདི་དང་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་

བམ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཤ་རུས་བརྡོས་བཅས་ཀི་ཡན་ལག་ལྔ་ཚོགས་

ཙམ་གི་ལུས་འདི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་རྣམ་ཤེས་འཇུག་པའི་

གཞིར་གྱུར་པའི་ཁུ་ཁག་གི་ཐིགས་པ་དེ་ཡང་ཡན་ལག་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་གི་ལུས་སུ་

འགྱུར་བ་དང་། ཡན་ལག་ལྔ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ལུས་ཀང་ཡན་ལག་ལྔ་ཚོགས་པའི་

ལུས་ལྔར་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན། མགོ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའི་

རེས་སུ་ལུས་དེ་འདིའོ་ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་དགོས་པ་ལ་བསྟན་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། དེ་ལྟར་

བཟུང་བའི་ལུས་གཏན་ནས་མི་འདུག་སམ་དུ་ངེས་ཤེས་དངས་ནས་སྔར་ལྟར་སྐྱོང་

བར་བྱེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་རིང་གི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དེ་རིང་གི་སྔ་དོའི་ཤེས་པ་

དང་ཕི་དོའི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀི་སྟེང་དུ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་

ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་དེ་རིང་གི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་ན། དེ་རིང་གི་སྔ་དོའི་ཤེས་པ་དང་ཕི་

དོའི་ཤེས་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་བམ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ། གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན། དེ་རིང་གི་

སྔ་དོའི་ཤེས་པའི་སྟེང་དུ་ཕི་དོའི་ཤེས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན། དེ་

རིང་གི་སྔ་དོའི་ཤེས་པ་དང་ཕི་དོའི་ཤེས་པ་གཉིས་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའི་རེས་སུ་དེ་

རིང་གི་ཤེས་པ་དེ་འདིའོ་ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་དགོས་པ་ལ་མི་འདུག་པས། དེ་ལྟར་བཟུང་

བའི་ཤེས་པ་དེ་གཏན་ནས་མི་འདུག་སམ་དུ་སྔར་ལྟར་ངེས་ཤེས་དངས་ནས་སྐྱོང་



ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ།

181

བར་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། དུས་ལོ་གཅིག་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ལོའི་གདགས་གཞི་ཟ་བ་

བཅུ་གཉིས་པོའི་སྟེང་དུ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་

པའི་ལོ་ཞིག་ཡོད་ན། ཟ་བ་བཅུ་གཉིས་པོ་དང་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་བམ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ། 

གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན། ཟ་བ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ལོ་ཡང་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ལོ་དེ་ཟ་བ་བཅུ་གཉིས་པོ་རེ་རེ་དང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། དེ་

ལྟར་ན་ལོ་གཅིག་གི་དུས་སུ་ཟ་བ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ལོ་ཡང་བཅུ་གཉིས་

ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། 

གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ན་དེ་ཕིར་དེ། །

མང་བས་བདག་དེ་དག་ཀང་མང་པོར་འགྱུར། །

ཞེས་པ། 

གལ་ཏེ་ཟ་བ་ལོ་ན་དེ་ཕིར་དེ། །

མང་བས་ལོ་དེ་དག་ཀང་མང་པོར་འགྱུར། །

ཞེས་འདོན་པ་བསྒྱུར་རིགས་པའི་ཕིར། ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན། ཟ་བ་བཅུ་གཉིས་པོ་

རེ་རེ་ནས་བསལ་བའི་རེས་སུ་ལོ་དེ་འདིའོ་ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་དགོས་པ་ལ་བསྟན་རྒྱུ་མི་

འདུག་པས། དེ་ལྟ་བུའི་ལོ་དེ་གཏན་ནས་མི་འདུག་སམ་དུ་སྔར་ལྟར་ངེས་ཤེས་དངས་

ནས་སྐྱོང་བར་བྱེད་དོ། །འོ་ན་ཟ་བ་བཅུ་གཉིས་པོ་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའི་རེས་སུ་ལོ་

དེ་འདིའོ་ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་མེད་ན་ལོ་གཏན་ནས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། 
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བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་མ་རེད་པ་དེ་བདེན་པར་མེད་པའི་དོན་ཡིན་གི། གཏན་ནས་

མེད་པའི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་ལོ་དེ་ཡོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཟ་བ་བཅུ་

གཉིས་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ངམ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡོད་ཅིང་། ཐ་སད་དུ་

ཡོད་པས་ཡོད་གོ་ཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །ལོ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ཡང་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་

མི་རེད་དེ། 

རིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། 

གཟུགས་ཀི་དངོས་པོ་མིང་ཙམ་ཕིར། །

ནམ་མཁའ་ཡང་ནི་མིང་ཙམ་མོ། །

འབྱུང་མེད་གཟུགས་ལྟ་ག་ལ་ཞིག །

དེ་ཕིར་མིང་ཙམ་ཉིད་ཀང་མེད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་འདུས་མ་བྱས་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་ནི། 

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ནམ་མཁའ་ལ་ཕོགས་མཚམས་དབུས་ཀི་ནམ་མཁའ་

དང་བཅས་པའི་ཆ་དུ་མ་ཡོད་པས། དེ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ནམ་མཁའ་ཞིག་ཡོད་ན། དེ་རྣམས་དང་གཅིག་ཏུ་

གྲུབ་བམ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ། གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན། དེ་རྣམས་དང་ཆ་མེད་གཅིག་ཡིན་པས་

ཤར་ཕོགས་ཀི་ནམ་མཁའ་དང་ནུབ་ཕོགས་ཀི་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཀང་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཤར་ཕོགས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལས་ཆར་འབབ་ན་ནུབ་ཕོགས་ཀི་

ནམ་མཁའ་ལས་ཀང་ཆར་འབབ་པ་སོགས་ཀི་ཉེས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་དེ་རྣམས་དང་
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གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ། ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན། ནམ་མཁའི་ཆ་དེ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའི་

རེས་སུ་ནམ་མཁའ་དེ་འདིའོ་ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་དགོས་པ་ལ་བསྟན་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། 

རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་ནམ་མཁའ་གཏན་ནས་མི་འདུག་སམ་དུ་དཔྱད་དེ་བདེན་མེད་

ཀི་ངེས་ཤེས་དངས་ནས་སྐྱོང་བར་བྱེད་དོ། །

མདོར་ན་ང་དང་ཕུང་པོ་དང་རི་ར་བ་ཁང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་རྡུལ་

ཙམ་ཡང་མེད་པར་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་དེ་ཉིད་རེ་གཅིག་ཏུ་སྐྱོང་བ་ནི་མཉམ་གཞག་

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བའི་བདེན་མེད་རྫུན་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མའི་རྣལ་

འབྱོར་གཉིས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་སྟོབས་ཀིས་

དངས་པའི་ལུས་སེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བས་ཟིན་པའི་མཉམ་གཞག་དེ་ཉིད་ལྷག་

མཐོང་མཚན་ཉིད་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ཐུན་

མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣམ་

གཞག་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་བལྟ་བ་སོགས་སྔར་

བཞིན་ནོ། །

ད་ནི་ལམ་སྤིའི་བསྡུ་བ་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། 

དེ་ཡང་ལམ་འོག་མ་འོག་མ་བསྒོམས་ཀིན་གོང་མ་གོང་མ་ལ་ཐོབ་འདོད་ཆེར་
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འགོ་བ། གོང་མ་གོང་མ་མཉན་པ་ན་འོག་མ་འོག་མ་ལ་སྒྲུབ་འདོད་ཆེར་འགོ་བ་ཞིག་

དགོས་སོ། །དེ་རྣམས་སྒོམ་པའི་ཚེ་ཡང་རྟོག་པ་སྦང་བར་བྱས་ནས་བོ་ཆ་མཉམ་

དགོས་ཏེ། འདི་ལྟར་ལམ་ལ་འཁིད་པའི་བཤེས་གཉེན་ལ་གུས་པ་ཆུང་བར་སྣང་ན། 

ལེགས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་འཆད་པས་བསྟེན་ཚུལ་ལ་འབད། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྤོ་

ཤུགས་ཆུང་ན་དལ་འབྱོར་གི་སྐོར་དང་། ཚེ་འདི་ལ་མངོན་ཞེན་ཆེར་སོང་ན་མི་རྟག་

པ་དང་ངན་འགོའི་ཉེས་དམིགས་སྒོམ་པ་ལ་གཙོ་བོར་བྱ། ཁས་བངས་པའི་བཅས་

མཚམས་ལ་གཡེལ་བར་སྣང་ན་ལས་འབས་སྒོམ་པ་ལ་གཙོ་བར་བྱ། 

འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་ཤས་ཆུང་ན་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ཚིག་ཙམ་དུ་འགོ་བས་འཁོར་

བའི་ཉེས་དམིགས་བསམ། ཅི་བྱེད་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་བྱེད་པའི་བོ་ཤུགས་དག་

མི་སྣང་ན། ཐེག་ཆེན་གི་ར་བ་འཆད་པས་སྨོན་སེམས་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལ་སྦང། 

རྒྱལ་སས་ཀི་སོམ་པ་བངས་ནས་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པ་ན་མཚན་འཛིན་གི་འཆིང་བ་

ཤུགས་དག་པར་སྣང་ན་མཚན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་རིགས་ཤེས་ཀིས་བཤིག་

ལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྦངས། སེམས་དམིགས་པ་ལ་

མི་སོད་པར་རྣམ་གཡེང་གི་བན་དུ་གྱུར་པར་སྣང་ན་རེ་གཅིག་པའི་གནས་ཆ་ལ་གཙོ་

བོར་སྦོང་བ་གོང་མ་རྣམས་གསུང་སྟེ། 

དེས་མཚོན་ནས་མ་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བྱས་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་བྱེད་

པ་ལ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བར་འདུག་སམ་ནས་ཐོས་པ་ཙམ་གཙོ་བོར་བྱས་པས་མི་ཤེས་

པའི་རྨོངས་པ་ཐོས་པས་བསལ་ཀང་། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་ང་རྒྱལ་དང་

ཕག་དོག་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་ལ་ཟོན་མ་བྱས་པས། དེ་དག་གིས་
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ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལས་ངན་པའི་དབང་གིས་ངན་འགོར་འགོ་ལ། ཡང་ཆོས་བྱེད་

པ་ལ་རྒྱུད་འདུལ་བ་གལ་ཆེ་བར་འདུག་སམ་སྟེ། མི་ཤེས་པའི་རྨོངས་པ་ལ་ཟོན་མ་

བྱས་པར་སྒོམ་པ་འབའ་ཞིག་གཙོ་བོར་བྱེད་ན་ལམ་གི་གོལ་ས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། 

སོམ་པ་གསུམ་གི་བཅས་མཚམས་རྣམས་མི་ཤེས་པས་རྒྱུད་ལྟུང་བས་གོས་པར་

འགྱུར་བས། མདོར་ན་ཕོགས་རེ་བར་མ་སོང་བར་རྒྱུད་དགེ་བའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་

ལ་བཀོལ་རུང་ཞིག་དགོས་སོ།།

དེ་ལྟར་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦངས་ནས་རང་གི་ངོས་ནས་

སེམས་ཅན་གཅིག་གི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་བསྐལ་པའི་བར་དུ་དམལ་

བར་གནས་ནུས་པའི་གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས་ཡོད་ཀང་། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་

གིས་མནར་ཚུལ་བསམས་ཚེ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ན་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་

ལ་ཡང་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་ནུས་པ་འདུག་པས། ད་

ལྟ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ན་སམ་པའི་བོ་ཤུགས་དག་སྐྱེས་པ་ན་

ངེས་པར་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་དགོས་ཏེ། ལམ་དེ་ལ་བརྟེན་ན་བསྐལ་པ་གངས་མེད་

གསུམ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཚོགས་གཉིས་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པས་སོ། །དེ་ཡང་བཤེས་

གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་གི་བར་རྣམས་མོང་ཁིད་དུ་བྱས་ཏེ་ཉིན་

རེ་བཞིན་དུ་ཐུན་བཞིའམ། མ་མཐའ་ཐུན་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་

ཡིད་འགྱུར་བའི་མོང་བ་འདོན་པ་ནི། དལ་བའི་རྟེན་ལ་སིང་པོ་ལེན་པའི་ཐབས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།།

སྨས་པ། གསུང་རབ་ཀུན་གི་གནད་རྣམས་གཅིག་བསྡུས་པའི། །བྱང་ཆུབ་ལམ་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

186

གི་རིམ་པའི་དམར་ཁིད་འདི། །བོ་ལྡན་འགའ་ཡིས་ནན་གིས་བསྐུལ་བ་དང་། །བདག་

ཉིད་དན་པ་གསོ་ཕིར་བིས་པ་ལ། །མ་བཤད་ལོག་པར་བཤད་དང་ཚིག་སྦོར་

དམན། །སྔ་ཕི་མ་འབེལ་ཧ་ཅང་གསལ་བ་སོགས། །ཉེས་པར་གྱུར་གང་ར་བརྒྱུད་བ་

མ་དང་། །མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །འདི་ཡི་ཆེད་དུ་སྒོ་

གསུམ་འབད་པ་ལས། །བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་ཅི་མཆིས་པས། །ཚང་ལ་མ་

ནོར་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བའི། །བཀའ་གདམས་བསྟན་པ་ཕོགས་མཐར་རྒྱས་པར་

ཤོག །དེ་ཡི་མཐུ་ལས་མཐའ་དག་སྐྱེ་དགུའི་ཚོགས། །ལྟར་སྣང་ལམ་གིས་བཀྲི་བར་

མི་ནུས་ཤིང་། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་རེས་ཞུགས་ཏེ། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་

འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཁྱད་པར་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པའི། །བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་

སྤེལ་དང་བསྲུང་བ་ལ། །བརོན་པའི་ལྷ་མིའི་མཐུ་སྟོབས་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །འཇིག་རྟེན་

བདེ་ལེགས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ཤོག །

ཅེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་དམར་ཁིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགོད་པའི་

མྱུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། རྒྱལ་དགའ་ཚལ་དབུ་མཛད་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་

སོགས་ཀིས་ལམ་རིམ་དམར་ཁིད་སན་ངག་གི་ཚིག་སྦོར་གིས་མ་བཅིངས་པའི་

ཤིན་ཏུ་གསལ་བ། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་དམར་ཁིད་ལས་

རྒྱས་ཙམ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་སྔ་ཕིར་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། 

དམར་ཁིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགོད་པའི་བདེ་ལམ་ལ་ལུང་རིགས་ཀིས་ཁ་

བསྐངས་ཤིང་ཞལ་ནས་བྱུང་བའི་མན་ངག་གིས་ཀང་བརྒྱན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

ཆོས་སྨ་བའི་བཙུན་པ་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཀའ་གདམས་ཕོ་བང་དུ་སྦར་བ་དགེ་



ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ།
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ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །འདི་ལྟར་བགིས་པ་ལ་ཡིག་འཁྲུལ་སོགས་ནོངས་པ་

འགའ་ཞིག་འདུག་ཚུལ་ལྟར་སར་ཡང་དམར་ཁིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགོད་པའི་

བདེ་ལམ་དང་བསྟུན་པའི་ཞུས་དག་དང་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་བཀགས་ཤིང་དག་པར་

བགིས་པའོ།། །།
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པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

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

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

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

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

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

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

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདེན་

ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་

དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །


	ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 
	༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམར་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་
	མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ་ཞེས་
	བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།


	བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁུངས་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་གྱི་གྲངས་དང་གོ་རིམ་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། 
	དང་པོ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། 
	གཉིས་པ་མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས་ནི། 
	གསུམ་པ་བསམ་པས་བསྟེན་པ་ལ་གཉིས་ལས། 
	བཞི་པ་སྦྱོར་བས་བསྟེན་ཚུལ་ནི། 
	དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་བར་བསམ་པ་དང་། 
	གཉིས་པ་རྙེད་དཀའ་བར་བསམ་པ་ནི། 

	གཉིས་པ་སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལེན་ཚུལ་ལ་གསུམ། 
	སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་བློ་སྦྱང་བ་དང་། 
	འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསམ་པ། 
	གཉིས་པ་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། 
	གསུམ་པ་སྐྱབས་འགྲོ་སྦྱང་བ་ནི།
	བཞི་པ་ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། 

	གཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་གཉིས། 
	ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་བསྐྱེད་པ་དང་། 
	འཁོར་བ་སྤྱིའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་དང་། 
	གཉིས་པ་འཁོར་བ་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། 

	གཉིས་པ་ཐར་པར་འགྲོ་བའི་ལམ་གྱི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གཉིས། 

	གསུམ་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱང་བ་ནི། 
	བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་དང་། 
	རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་དང་། 
	གཉིས་པ་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེའི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ནི། 

	གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཆོ་གས་བཟུང་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། 
	གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། 
	རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱི་ལ་བསླབ་ཚུལ་དང་། 

	གཉིས་པ་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། 
	བསམ་གཏན་གྱི་ངོ་བོ་ཞི་གནས་ལ་བསླབ་ཚུལ་དང་། 
	གཉིས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོང་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། 
	གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་དང་། 
	གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་ལ་གཉིས། 




	ད་ནི་ལམ་སྤྱིའི་བསྡུ་བ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། 
	པར་བྱང་སྨོན་ཚིག




