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

འཇོག་གྱིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅྱི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞྱིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའྱི་ཡྱིག་འབྲུ་

གཅྱིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གྱི་མཆན་ཡྱིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། 

འདྱི་ག་རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་ཕྱིར་བཟུང་ནས་དེའྱི་ཡྱིག་

འགོས་སོར་བཞག་གྱིས་རྩོམ་སྒྱིག་བེད་རྒྱུ་རྩ་དོན་དུ་འཛིན་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དེའྱི་པར་གཞྱི་མྱི་འད་
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བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤྱིག་སྡུར་བཞྱིན་ཡོད།

མ་ཕྱིར་ཡྱིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་

ལ། མ་ཕྱི་དང་པར་གཞྱི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡྱི་གེ་མྱི་འད་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་དུས་སུ་ལས་བེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་

བའྱི་དབང་གྱིས་ཞྱིབ་སྡུར་བེད་སྐབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕྱི་དང་དཔེ་གཞྱི་གཞན་གྱི་

ཤོག་གངས་དང་མདུན་རྒྱབ་ཡྱིག་ཕྲེང་སོགས་གསལ་ཁ་འདོན་མ་ཐུབ་པ་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད་ནའང་

ཕྱིས་སུ་དཔེ་བསྡུར་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་འདྱི་ནས་རྩོམ་སྒྱིག་བས་པའྱི་དེབ་ཀོག་སྐབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞྱིག་ངོ་

སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གྱི་དཀྱུས་སུ་རགས་<  >འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནྱི་མ་ཕྱིའྱི་ནང་གྱི་

འོག་མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡྱིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདྱི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནྱི་དོ་

སྣང་བ་དགོས་སའྱི་ཡྱི་གེའམ་ཚིག་ཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའྱི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀྱི་

ཨང་ཡྱིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའྱི་མཐའྱི་མཆན་ཡྱིག་ཏུ་གསལ་བཤད་

ཅྱིག་བས་ཡོད་པ་ཡྱིན། ཡང་བརྡ་སྤོད་ཀྱི་བཞེད་ལུགས་མྱི་འད་བ་སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཐ་སྙད་

དང་ཕྲད་སྦོར་སྟངས་སོགས་མྱི་འད་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅྱིག་

བས་པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདྱི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་

བཞྱིན་མཆན་བྱིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའྱི་མ་ཕྱིར་བཟུང་བའྱི་པར་

གཞྱི་ལ་མ་ཕྱི་ཞེས་དང་། པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། 

སྐུ་འབུམ། བླ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བླ། སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། 

མཐའ་མཆན་གྱི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕྱིའྱི་ཡྱིག་ནོར་ཞྱིག་ཞུ་སྒྱིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའྱི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རགས་ * འདྱིས་ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་

ཚིག་མཚོན་པའྱི་སྐབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་
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དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

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

བླ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི། མ་ཕྱིའྱི་ཤོག་གངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡྱིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞྱིང་།  *བསྒྲུབས  ནྱི་མ་ཕྱིའྱི་

ཡྱིག་ནོར་བསྒབ་དེ་ཉྱིད་ཞུ་སྒྱིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དེའྱི་ཐད་ཀྱི་སྐུ་འབུམ་པར་མའྱི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡྱིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བླ་བང་

པར་མའྱི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡྱིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སྣང་གྱིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟྱིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིར་རྒྱབ་སྐོར་དང་ལམ་སྟོན་གྱི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདྱི་གའྱི་རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གྱི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདྱི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞྱིར་བསྐར་ཞྱིབ་དང་ལེགས་སྒྱིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡྱིན། 

སེར་བེས་རྱིག་མཛོད་ཆེན་མོའྱི་རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་ནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ཟ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་ཊྱིཀྐ་བླ་ན་མེད་པའྱི་འཇུག་ངོགས་ 

ཞེས་བ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ 

མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ལ་ཟབ་མོ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུང་

བའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་སྙྱིང་པོའྱི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་བླ་ན་

མེད་པའྱི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བ་བ། རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་སྙྱིང་པོའྱི་ཞབས་ལ་གུས་

པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཡྱི་བེད་པོས་ལེགས་བསྐྲུན་གསེར་གྱི་པདོ་རྒྱས་པའྱི་

ཞལ། །ཐགས་བཟང་ཚེམས་དཀར་ཟེ་འབྲུ་ལ་ཆགས་རེན་འབེལ་བདུད་རྩྱིའྱི་རོ་

བརྒྱ་བ། །བརྒྱ་བྱིན་རལ་པའྱི་ཁུར་དུ་ཐོགས་པའྱི་ནོར་བུའྱི་ཅོད་པན་བཟང་པོ་

ཡྱིས། །འདྱིས་བས་ཞབས་སེན་དམར་པོའྱི་འོད་འཕྲེང་གཙུག་ཕུད་རྒྱན་དུ་ཅྱིས་

མྱི་འཛིན། །བློ་བཟང་གང་གྱི་གགས་པའྱི་རྔ་སྒས་ཁོར་ཡུག་རྱི་བོའྱི་གནས་ལ་

འགོངས། །དཔལ་ལྡན་མཁས་མང་གཙུག་རྒྱན་ངོས་ལ་ཞབས་རྡུལ་ཐྱིག་ལེ་སྟོང་

ཡང་བཀོད། །མཁྱེན་སྤན་དྱི་མེད་ཀུན་ཏུ་ཡངས་པས་ཤེས་བའྱི་ཁྱོན་ཀུན་གསལ་

ལེར་གཟྱིགས། །རྒྱལ་བའྱི་མཛད་པས་རབ་ཏུ་བསགས་མཛད་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་

པ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །གུར་ཀུམ་གསར་པའྱི་དཔལ་འཛིན་པ། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་
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གཞོན་ནུའྱི་གཟུགས། །སྙྱིང་གྱི་མེ་ལོང་ལ་འཕོས་པས། །བློ་གོས་མྱིག་ཡངས་ཅྱིས་

མྱི་སྦྱིན། །འདྱི་ན་རེན་འབེལ་ལེགས་འདོམས་པའྱི། །སྟོན་དེ་སྨྲ་བ་མཆོག་ཡྱིན་

ཞེས། །བསགས་པའྱི་རོ་ལྡན་ཚིག་གྱི་ཕྲེང་། །ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་སྙྱིང་པོའྱི་

དཔལ། །བླ་མ་མཆོག་གྱིས་མཛད་པའྱི་ཚུལ། །ཚུལ་བཞྱིན་འཆད་ལ་འདྱིར་ཞུགས་

ཀྱི། །དད་ལྡན་བློ་གསལ་གཞོན་ནུའྱི་ཚོགས། །རབ་ཏུ་དང་བ་ལྷུར་བོས་ཤྱིག །

དེ་ལ་འདྱིར་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པའྱི་ངོ་བོ་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཙོང་

ཁ་པ་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་

ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའྱི་ལམ་ནས་གཤེགས་ཤྱིང་། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བ་གཟྱིགས་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཛད་དེ། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

གཟྱིགས་པའྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་བདུད་རྩྱི་ཉོན་མོངས་པའྱི་ནད་ཐམས་

ཅད་དྲུངས་འབྱིན་པ་དེ་ཉྱིད་གཞན་ལ་འདོམས་པར་མཛད་པའྱི་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་

དེ་ཉྱིད་ལ། ཟབ་མོ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པར་

མཛད་པའྱི་བསྟོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་གང་བཤད་པར་

བ་བའྱི་ཆོས་སོ། །

འདྱི་འཆད་པ་ལ་གཉྱིས། ཐུབ་པ་ལ་རེན་འབེལ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་

པ། མཇུག་རྩོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་བསོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་རེན་འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་

བསྟོད་པ་མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་ཞྱིག་

ཅེས་སོགས་ཤོོ་ཀ་གཅྱིག་སྟེ་འདྱི་ལྟར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་བ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བ་གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་འདུད་རྱིགས་ཏེ། རེན་འབེལ་གང་ཞྱིག་
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གཟྱིགས་པའྱི་མཁྱེན་པ་དེ་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་དང་། གཟྱིགས་པ་ལྟར་གསུང་བའྱི་

སྟོན་པ་དེ་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་འདྱི་ལྟར་བཤད་དེ། འདུད་

དོ་ཞེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ན། རྒྱལ་བ་གོའུ་ཏ་མ་དེ་ལའོ། །དེ་ཡོན་ཏན་ཇྱི་ལྟ་བུ་དང་

ལྡན་ཞེ་ན། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གཟྱིགས་ཤྱིང་རང་དབང་དུ་འདོམས་པའྱི་

ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཡྱིན་ཏེ། རེན་

འབེལ་གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་གཟྱིགས་པ་ལྟར་རང་དབང་དུ་གསུང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིས། 

མཁྱེན་པ་དང་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པར་བཞག་ཅྱིང་དེ་ལྟར་གཟྱིགས་ཤྱིང་རང་དབང་དུ་

གསུངས་པའང་སྟོན་པ་ཉྱིད་ལས་གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྟོད་ཡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་

དང་། ཡོན་ཏན་དེའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་ཅྱིང་། ཐ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་

བསྟོད་ཡུལ་ངོས་བཟུང་ནས་ཕག་འཚལ་བ་བསྟན་པས་ཏེ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའྱི་བཞེད་པ་ལྟར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྱི་དར་ཊྱིཀ་དང་

འབེལ་བའྱི་དགོངས་པའོ། །གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་པའྱི་མཁྱེན་པ་དང་། །གསུངས་པའྱི་

སྟོན་པ་བླ་ན་མེད། །རེན་འབེལ་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུང་བ་ཡྱི། །རྒྱལ་བ་དེ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་སྦར་ཏེ། རྐང་པ་དང་པོས་རང་དོན་མཐར་ཐུག་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་། 

གཉྱིས་པས་གཞན་དོན་མཐར་ཐུག་གྱི་ཡོན་ཏན་བསྟན་ནས། རྐང་པ་མཐའ་མ་གཉྱིས་

ཀྱིས་ཡོན་ཏན་དེ་དང་ལྡན་པའྱི་སྟོན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བའོ་ཞེས་ཀང་བཤད་པས་

ཆོག་གོ །མདོར་བསྟན་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་རེན་འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
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དང་། བསྟོད་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་རེན་འབེལ་གྱིས་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་གཅོད་

པས་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་བསྟན་པ་དེས་ན་རེན་འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་མཆོག་ཏུ་

བསགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་གཅོད་

བེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཅོད་པར་བེད་པ་གཞན་མེད་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་

སྙྱིང་པོ་ཡྱིན་ལ། སྟོན་པའྱི་མཛད་པ་རྣམས་ལས་ཀང་དེ་ཉྱིད་བསྟན་པའྱི་གཙོ་བོར་

གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དེའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པར་རྱིགས་སོ་ཞེས་བསྟན་པར་བཞེད་

ནས་འཇྱིག་རེན་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གསུངས་སོ། །

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རེན་ན་ཆགས་སོགས་ཀྱིས་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་པ་དེ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་ནས་བདེན་

པར་འཛིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དེ་དེ་དག་གྱི་རྩ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། ཉོན་

མོངས་སྐོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇྱིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་། ཞེས་དང་། རྱིན་ཆེན་

ཕྲེང་བ་ལས། ཇྱི་སྱིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །ཞེས་སོགས་དང་། རྱིགས་པའྱི་

དབང་ཕྱུག་གྱིས། གཏྱི་མུག་ཉེས་པའྱི་རྩ་བ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་དང་། ཉེས་རྣམས་

ཀྱི། །རྒྱུ་ནྱི་གཏྱི་མུག་ཡྱིན་པར་གསུངས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འོ་ན་མ་རྱིག་པ་དེ་ཐབས་གང་གྱི་སྒོ་ནས་སོང་སྙམ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེ་

སོང་བའྱི་ཐབས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རེན་

ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་གནས་ལུགས་གང་ཞྱིག་མཐོང་བས་མ་རྱིག་པ་དེ་ལྡོག་

པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་རྩ་ཤེ་ལས། མ་རྱིག་འགག་པར་འགྱུར་བ་

ནྱི། །ཤེས་པས་དེ་ཉྱིད་བསྒོམ་པའོ། །ཞེས་དང་། བརྒྱ་པ་ལས། ཡུལ་ལ་བདག་མེད་
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མཐོང་ན་ནྱི། །སྱིད་པའྱི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །རྱིགས་པས་ཀང་གྲུབ་སྟེ། རེན་འབེལ་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དེ་ཉྱིད་མ་རྱིག་པ་

བདེན་འཛིན་དེ་དང་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་འཛིན་སྟངས་དངོས་འགལ་

དུ་ཞུགས་པའྱི་བློ་གང་ཞྱིག །དེ་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་རོགས་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །

དེས་ན་བློ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་གྱིས་རེན་འབེལ་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། 

བདེན་འཛིན་གྱི་ཞེན་ཡུལ་སུན་དབྱུང་བར་བ་ཡྱི། གང་དུའང་མྱི་འཛིན་པ་ཙམ་གྱིས་

བདེན་འཛིན་སོང་ནུས་པ་མྱིན་ཏེ། འདྱི་ཡུལ་སུན་དབྱུང་མེད་པར་ནྱི། །དེ་སོང་བར་

ནྱི་ནུས་མ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

རེན་འབེལ་རོགས་པའྱི་ལམ་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་སྟོན་པ་ནྱི། བློ་གོས་དང་ལྡན་

པའྱི་མཁས་པ་ཡྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ལམ་དེ་ཉྱིད་ཐུབ་

པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གནད་དམ་སྙྱིང་པོ་མཐར་ཐུག་པ་ཉྱིད་དུ་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་བར་ཐལ། རེན་འབེལ་རོགས་པའྱི་ལམ་ཁོ་ན་འཁོར་བའྱི་རྩ་

བ་གཅོད་བེད་དུ་གསུངས་པ་དེའྱི་ཚེ་སྟེ་དེའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནྱི་རྱིགས་པས་བསྒྲུབ་

པ་ཡྱིན་ལ། ལུང་ནྱི་སྟོང་པ་ཞྱི་བ་སྐེ་བ་མེད་པའྱི་ཚུལ། །མྱི་ཤེས་པས་ནྱི་འགོ་བ་

འཁྱམས་གྱུར་པ། །དེ་དག་ཐུགས་རེ་མངའ་བས་ཐབས་ཚུལ་དང་། །རྱིགས་པ་བརྒྱ་

དག་གྱིས་ནྱི་འཛུད་པར་མཛད། །ཅེས་དང་། ཟབ་ཞྱི་སྤོས་བལ་འོད་གསལ་འདུས་

མ་བས། །ཞེས་སོགས་དང་། ཀླུའྱི་ཞབས་ཀྱིས་ཀང་། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་

འདྱི་རྒྱལ་བ་ཡྱི། །གསུང་གྱི་མཛོད་ཀྱི་གཅེས་པ་ཟབ་མོ་སྟེ། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་
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བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུང་ཆེས་མང་སྟེ་འདྱིར་མྱི་སྤོའ།ོ །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེས་ན་རེན་འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་རྱིགས་སོ་ཞེས་བསྡུས་

ཏེ་གསུངས་ལ། མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པའྱི་སྒོར་ནྱི་མཁས་པ་

སུ་ཞྱིག་གྱིས་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གསུངས་པ་ལས་ངོ་མཚར་བར་གྱུར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་

རེད་དེ་མྱི་རེད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟ་ལགས་ན་སྟེ་དེའྱི་ཕྱིར་

རོ། །གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །ཞེས་པའང་འདྱིའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྦར་ཡང་རུང་

བར་སྣང་ངོ་། །རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཉྱིད་ལ་དགོངས་ནས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་

དབུ་མ་རྩ་བ་དང་། རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་མར། ཐུབ་པ་ལ་རེན་འབེལ་

གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ཕག་མཛད་དོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བོས་ཤྱིག །

བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་དོན་འདྱི་ཡྱིན་

ཏེ། འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་གཅོད་བེད་ལམ། །རེན་འབེལ་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་སྟེ། །དེ་ཉྱིད་

བསྟན་པས་ཐུབ་པ་ཡང་། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསགས་པར་འོས། །ཞེས་སྦར་ཏེ་

དེ་ལྟར་རེན་འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་བསྟོད་པ་དངོས་ལ་རེན་འབེལ་གཟྱིགས་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་སྤྱིར་བསྟོད་

པ་དང་། གསུངས་ཚུལ་གྱི་ངོས་ནས་བེ་བག་ཏུ་བསྟོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་རེན་འབེལ་

གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པས། སྟོན་པ་སྨྲ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པར་བསགས་

པ། རེན་འབེལ་ཇྱི་ལྟར་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པའྱི་ཚུལ། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

རེན་འབེལ་གསུང་བ་ལེགས་འདོམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བསྟན། གསུངས་པའྱི་རེན་འབེལ་

སྤོས་པའྱི་ད་བ་གཅོད་བེད་དུ་བསྟན། རེན་འབེལ་སྟོན་པ་མཆོག་ཏུ་བསགས་པའོ། །
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དང་པོ་ནྱི། དང་པོར་བསྟན་པ་བླ་ན་མེད་པར་བསྒྲུབས་ནས། དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོན་

པ་བླ་ན་མེད་པ་ཉྱིད་དུ་བསྟན་པར་བཞེད་ནས། གང་གང་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་སོ། །

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་གང་དང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ་དེ་དང་དེ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ལས་ཡ་མཚན་པའྱི་ལེགས་

འདོམས་ཀྱི་ཚུལ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དེ། མེད་པར་ཐལ། ཚུལ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་

མཚོས་ཞུས་པའྱི་མདོ་ལས་ཀང་། གང་ཞྱིག་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ་མ་སྐེས། །དེ་ལ་

སྐེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །རྐེན་ལ་རག་ལས་གང་དེ་སྟོང་པར་བཤད། །གང་

གྱིས་སྟོང་ཉྱིད་ཤེས་དེ་བག་ཡོད་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བྱིས་པ་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། མཐར་འཛིན་གྱི་འཆྱིང་

བ་བརན་པར་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རེན་འབེལ་གང་དུ་བཟུང་བས་ཏེ། རེན་

འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་

འགེལ་ལས། ས་བོན་སོགས་ནྱི་མྱུག་སོགས་ལ། །ནུས་མཐོང་། ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་

དེ་ཀུན་རོབ། །འདོད་ན་ཅྱི་སྟེ་དེ་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་

བདེན་གྲུབ་གང་དུ་བཟུང་བས་བྱིས་པ་རྣམས། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ལོག་པར་འཆད་པ་

སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བདེན་གྲུབ་དེ་སྤོས་པའྱི་ད་བ་གཅོད་བེད་དུ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན་དེ་ཉྱིད་མཁས་པ་ཞེས་པ་དང་མ་འབེལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

རེན་འབེལ་དེ་ཉྱིད་མཁས་པ་དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་སྤོས་པའྱི་ད་བ་མ་ལུས་པ་
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གཅོད་པའྱི་སྒོ་དམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་རྣམས་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་

བཞྱིན་སྟོང་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། 

དེ་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། །ལྟ་ངན་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་

བེད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

རེན་འབེལ་གྱི་རགས་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བེད་པ་ལས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་

གཉྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་འགོག་ནུས་པས། མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྱིགས་པའྱི་

རྒྱལ་པོ་རེན་འབེལ་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྩ་ཤེ་ལས། རེན་ཅྱིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་བཤད། །དེ་ནྱི་རྒྱུར་བས་གདགས་པ་

སྟེ། །དེ་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པའྱི་ཚུལ་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཉམ་

མེད་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྱི་ལུགས་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་དག་གྱིས་ནྱི་གཞུང་འདྱི་

དག་གྱི་དོན་ལྡོག་སྟེ་སྨྲ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་བསྟན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཉྱིད་དུ་རོགས་ནས། ད་ནྱི་དེ་སྟོན་

པའྱི་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཉྱིད་དུ་བསགས་པ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྟོན་པ་ཞེས་བ་བ་

ནྱི་གོའུ་ཏ་མ་ཁྱོད་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ཏེ། བསྟན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ཁྱོད་ཀྱི་

ལུགས་ལས་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འོ་ན་སེར་སྐ་དང་གཟེགས་ཟན་སོགས་ལའང་སྟོན་པ་ཞེས་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་

ནམ། གོའུ་ཏ་མ་གཅྱིག་པུ་ཇྱི་ལྟར་སྟོན་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མུ་སྟེགས་ཅན་སེར་སྐ་དང་

གཟེགས་ཟན་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་སྟོན་པ་མཚན་ཉྱིད་པ་མྱིན་ཏེ། ཁྱོད་

ལའང་གཅམ་བུའྱི་ཚིག་གྱིས་སྟོན་པ་ཞེས་བཏགས་ནས་བརོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་ཊིཀྐ་བླ་ན་མྟེད་པའི་འཇུག་ངྟོགས།
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ཕྱིར། དཔེར་ན་ཝ་སྐེས་ལ་ནྱི་སེངེ་ཞེས་གཅམ་བུས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །

དེས་ན་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལེགས་པར་གསུང་བའྱི་སྟོན་པ་དེ་ལ་

བདག་ཕག་འཚལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ཉྱིད་སྟོན་པ་དང་སྐབས་དང་མགོན་

དང་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་དམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཨེ་མའོ་ཞེས་པ་བཞྱི་ནྱི་ལྷག་པར་དད་པས་ངོ་མཚར་བའོ། །ཚུལ་འདྱི་ནྱི་རྱིགས་

པ་ཡང་དག་གྱིས་བསྟན་པ་སྐོན་མེད་དུ་བསྒྲུབས་ནས་དེའྱི་རགས་ལས་དེ་སྟོན་པའྱི་

སྟོན་པ་སྨྲ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པར་བསྒྲུབ་པ། ཤྱིང་ར་ཆེན་པོ་དག་གྱི་བཞེད་

པ་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ། རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས་ཀང་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉྱིས་པར་

འདྱི་ཉྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་དོ། །

དེ་དག་གྱི་བསྡུས་དོན་ནྱི་འདྱི་ལྟར། ཆོས་ཀུན་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། །རང་

བཞྱིན་སྟོང་པ་ཉྱིད་དོ་ཞེས། །གསུང་འདྱི་ཚད་མར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། །སྟོན་ཁྱོད་སྨྲ་བ་

བླ་ན་མེད། །ཅེས་གདོན་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་དུ་གཟྱིགས་ཤྱིང་

གསུངས་ཚུལ། དེ་ལྟར་མ་རོགས་ན་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་མྱི་རོགས་པར་བསྟན་པ། 

རོགས་ན་སྟོན་པ་ལ་ཚད་མས་དངས་པའྱི་དད་པ་སྐེ་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། བསྡུས་ཏེ་བསགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྟོང་

པ་དང་རེན་འབེལ་དོན་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འདོད་པས་ཐུབ་པའྱི་བཞེད་པ་མྱི་རོགས་པར་

བསྟན། སྟོང་པ་དང་རེན་འབེལ་དོན་གཅྱིག་པ་ཐུབ་པའྱི་བཞེད་པ་མཆོག་ཏུ་བསྒྲུབ་

པའོ། །
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དང་པོ་ནྱི། ཕན་མཛད། ཅེས་སོགས་ཤོོ་ཀ་གཉྱིས་ཏེ། བསྡུས་ན་སྦོར་འགོད་

གཅྱིག་ཏུ་འདུས་ལ། ཅུང་ཟད་ཕེ་ན་འདྱི་ལྟར། ཕན་པར་མཛད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་གདུལ་

བའྱི་འགོ་བ་ལ། སྨན་པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་སྩལ་པའྱི་སྙྱིང་པོ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཕྲ་མོ་བསྟན་པ་དེ། དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཕྲ་མོ་དེ་རོགས་པའྱི་ཐབས་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ངེས་པར་བེད་པའྱི་

ཐབས་ཡོད་དེ། སྟོང་ཉྱིད་ཕྲ་མོ་དེ་ངེས་པར་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཏེ། ཐབས་འགན་ཟ་

མེད་པ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་

བ་དང་ཕྱི་རོལ་པ་འདྱི་ཡྱིས། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་བླ་ན་མེད་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་

དུ་ཆུད་པར་ནུས་ཏེ། མྱི་ནུས་པར་ཐལ། སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཐབས་རེན་འབེལ་གྱི་

རགས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་འགལ་བ་དང་ནྱི་མུ་སྟེགས་

ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བས་ཏེ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ངག་དོན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་བེད་དང་། རང་སེ་དངོས་སྨྲ་

བ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོང་ཉྱིད་ཕྲ་མོ་མྱི་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། 

བདེན་པར་མེད་དེ། རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པའྱི་རགས་སྦོར་ལ་དངོས་སྨྲ་

བས་ཁྱབ་པ་འགལ་བ་དང་། མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀྱིས་རགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་འདེབས་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་དག་གྱི་དོན་བསྡུས་ན། བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད། །ངེས་

བེད་རེན་འབེལ་རགས་ཀྱི་ཚུལ། །འགལ་དང་མ་གྲུབ་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས། །ཐུབ་པའྱི་

ལུགས་བཟང་ཇྱི་ལྟར་རོགས། །ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་ཅྱིང་ལོག་
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ཕོགས་ལ་མྱི་འཐད་པར་བཞེད། ཆོས་ཐམས་ཅད་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་རང་བཞྱིན་སྟོང་པར་གསུངས་ཚུལ། ཚུལ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་

གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་ཕོགས་ལ་བ་བེད་ཐམས་

ཅད་འཐད་པར་བཞེད། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་རེན་འབེལ་མཐོང་བ་ལེགས་པར་བསགས་

པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་ཕོགས་ལ་བ་བེད་

ཐམས་ཅད་འཐད་པར་ཐུབ་པ་བཞེད་དེ། སྟོན་པ་ཁྱོད་ནྱི། ནམ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་དུ་མཐོང་བ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་

གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དང་། གནས་སྐབས་སུ་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་

མྱི་འགལ་ཞྱིང་ཆོས་མཐུན་པར་བཞེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་ཤེ་ལས། གང་ལ་སྟོང་པ་

ཉྱིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བ་ཡྱིན། །ཞེས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སར་བཤད་པ་དེ་ལས་ལྡོག་པར་མཐོང་བའྱི་དངོས་སྨྲ་བ་དང་

ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། མཐར་ལྟ་ཉམ་ངའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ལྟུང་བར་བཞེད་

དེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་མྱི་རུང་ཞྱིང་། གནས་སྐབས་རྒྱུ་

འབས་སོགས་བ་བ་བེད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་མེད་པར་

འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། རྩ་ཤེ་ལས། གང་ལ་སྟོང་ཉྱིད་མྱི་རུང་བ། །དེ་ལ་

ཐམས་ཅད་རུང་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རེན་འབེལ་གྱི་གནས་ལུགས་མཐོང་

བ་ལེགས་པར་བསགས་ཏེ། རེན་འབེལ་གྱི་གནས་ལུགས་མཐོང་བ་ལ་བ་བེད་
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ཐམས་ཅད་འཐད་ཅྱིང་ལོག་ཕོགས་ལ་མྱི་འཐད་པ་དེའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་ལས་ཀང་། གང་

གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དེས་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐོང་ངོ་ཞེས་

སོགས་དང་། རྩ་ཤེ་ལས། གང་དག་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་། །མཐོང་བ་དེས་ནྱི་

སྡུག་བསལ་དང་། །ཀུན་འབྱུང་དང་ནྱི་འགོག་པ་དང་། །ལམ་གྱི་དེ་དག་ཉྱིད་མཐོང་

ངོ་། །ཞེས་སོ། །

རེན་འབེལ་གྱི་གནས་ལུགས་དེ་ཡང་ཐ་སྙད་དུའང་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་དང་རང་

བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པར་བལྟ་བས་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་

མཐར་ལྟའྱི་ཞགས་པས་བཅྱིངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ལྟར་རོགས་

ཏེ། རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི། །དོན་དུ་མཐོང་རྣམས་ལེགས་གོལ་

ཞྱིང་། །མ་རོགས་མཐར་ལྟས་ལྷུང་གཟྱིགས་ནས། །རེན་འབེལ་མཐོང་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་

བསགས། །ཞེས་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གསུངས་ཚུལ་དངོས་དང་། དེ་ལ་རོལ་བ་གཞན་གྱིས་

གགས་མྱི་རེད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བལྟོས་ནས་གྲུབ་པས་

རེན་འབེལ་དུ་བསྟན། རེན་འབེལ་དུ་གྲུབ་པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་བསྟན། རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་མང་འདས་སོགས་མྱི་རུང་བར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མ་བརེན་པའམ་མ་བལྟོས་པར་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་

ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞྱི་གྲུབ་ན་བལྟོས་གྲུབ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །བལྟོས་མེད་ཀྱི་ཆོས་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན་གཞྱི་མ་གྲུབ་པ་དེས་ན་སྟེ་དེའྱི་
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ཕྱིར་ཏེ། འདུས་བས་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བལྟོས་ནས་གྲུབ། འདུས་མ་བས་

རྣམས་ཀང་རང་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་བལྟོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་འདུས་བས་ལ་མཚོན་ན། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་སྟེ། 

བལྟོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ངོ་བོས་གྲུབ་ན་མྱུ་གུ་དེ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བལྟོས་པར་

འགལ་བའྱི་ཕྱིར། འདུས་མ་བས་ལ་མཚོན་ན། ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དེ་འགྲུབ་བ། །ཆ་ཤས་

དག་ལ་བལྟོས་པར་འགལ། །ཞེས་ཤེས་པར་གྱིས་ཤྱིག །རྩ་ཤེ་ལས། རང་བཞྱིན་

དག་ནྱི་བཅོས་མྱིན་དང་། །གཞན་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་

དགོངས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེས་ན་སྟོན་པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་ལས་མ་གཏོགས་

པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བརེན་ནས་འབྱུང་

བ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རྩ་ཤེ་ལས། 

གང་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟོང་པ་

མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལས་གཞན་དུ་ཆོས་རྣམས་ལ་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་

འགའ་ཡོད་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའང་མྱི་རུང་ཞྱིང་། མཐར་འཛིན་གྱི་སྤོས་

པ་ཀུན་བཟོག་པ་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་རང་

བཞྱིན་གཞན་དུ་བཟོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ནྱི་རྩ་ཤེ་ལས། རང་བཞྱིན་གཞན་

དུ་འགྱུར་བར་ནྱི། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་

ན་ཕྱིན་ཆད་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་དགོས་པར་གསུངས་པའྱི་འཕུལ་མཚམས་



རྒྱལ་བ་དགེ་འདུམ་རྒྱ་མཚོ།
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ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །

འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་རྩ་ཤེ་ལས། གལ་ཏེ་འདྱི་ཀུན་མྱི་སྟོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་

ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མེད། །འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཉེར་ལྔ་པ་ལས། ཚིག་དང་པོ་གཉྱིས་འད་བ་ལ། གང་ཞྱིག་

སོང་དང་འགག་པ་ལས། །མ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར་བར་འདོད། །ཅེས་སོགས་ཀྱིས་

རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ལ་སྤྱིར་ཀུན་བང་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མྱི་

འཐད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཐོབ་བ་མང་འདས་མྱི་འཐད་པ་སོགས་གསུངས་པ་ཡྱིན་

ནོ། །

དེ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་བ་སྟེ། ཆོས་ཀུན་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། །རང་བཞྱིན་

སྟོང་ཞེས་ཆེས་འཐད་ཀྱི། །གཞན་དུ་མ་ངན་འདས་པ་སོགས། །འཐད་པ་མེད་པར་

ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས། །ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གྱི་དོན་བསྡུས་

པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་པར་བལ་ལོ། །ཞེས་བག་ཚ་བ་མེད་པའྱི་སེངེའྱི་སྒ་

ཡྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མཁས་པའྱི་ཚོགས་སུ་གསུངས་པ་འདྱི་ལ་ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་སུ་

ཡྱིས་འགོང་བར་ནུས་ཏེ། མྱི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་གསུང་གྱི་བསྟན་

དོན་ལ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱི་འཐད་པ་དང་བཅས་ཤྱིང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་

ཕོགས་ལ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱི་གནོད་བེད་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དེའྱི་དོན་ནྱི། དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཞལ་པདོ་ལས། །ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་མ་གྲུབ་
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ཅེས། །སེང་གེའྱི་སྒ་ཡྱིས་གང་བསྟན་པ། །འདྱི་ལ་སུ་ཡྱིས་གགས་ཐོད་འགྱུར། །ཞེས་

ཤེས་པར་བོས་ཤྱིག །

གསུམ་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་པ་

ཉྱིད། སྟོན་པ་སྨྲ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པའྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་བོ། །ཞེས་བསྡུས་ཏེ་

གསུངས་པས། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་གང་གྱི་སྟེང་དུའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་

འགའ་ཡང་མེད་པ་དང་། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་རྒྱུ་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་

ངོ་། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་གཉྱིས་མྱི་འགལ་བ་

མ་ཟད། གཅྱིག་གོགས་སུ་གཅྱིག་འགོ་བར་གསུངས་པ་འདྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་བླ་

ན་མེད་པའྱི་རྒྱུར་ཅྱི་དགོས་ཏེ་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། རྐེན་འདྱི་པ་ཙམ་གྱི་བརེན་ནས་

འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དངོས་སྨྲ་བ་མཐའ་བཞྱི་གང་རུང་ལས་སྐེ་བར་འཛིན་པ་

སོགས་ཀྱི་མཐར་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་ནོ། །ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་འདྱི་

ནྱི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་དམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ཡང་རྩ་ཤེ་ལས། བེད་པོ་ལས་ལ་བརེན་བས་ཤྱིང་། །ལས་ཀང་བེད་པོ་

དེ་ཉྱིད་ལ། །བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པར། །འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་མཐོང་

ངོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྐེན་ཉྱིད་འདྱི་པ་ཙམ་གྱི་རེན་འབེལ་བཤད་པ་ནྱི། འདུས་

བས་མཐའ་བཞྱི་གང་རུང་ལས་སྐེ་བར་འཛིན་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པར་སྒོ་

འདོགས་པའྱི་རག་ལྟ་དང་། བ་བེད་མྱི་འཐད་པར་ལྟ་བའྱི་ཆད་པར་ལྟ་བ་དང་། དུས་ས་

མ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་རག་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱི་ས་ཕྱི་སོ་

སོ་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་མྱི་རག་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་སོགས་ངོ་བོ་ཉྱིད་
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ཀྱིས་གྲུབ་པར་རོགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལོག་རོག་གྱི་གནས་མེད་པར་སྟོན་པས་ཏེ། 

འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་དངོས་པོ་བརེན་ནས་རབ་འབྱུང་བས། །རོག་པ་འདྱི་དག་

བརག་པར་མྱི་ནུས་པ། །དེ་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། །ལྟ་ངན་ད་བ་

མཐའ་དག་གཅོད་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེས་ན་འདྱི་ལྟར་རོགས་ཏེ། ངོ་བོས་སྟོང་ཕྱིར་རྣམ་གཞག་ཀུན། །བཟོད་དང་

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། །མཐར་ལྟ་ཀུན་ལས་གོལ་འགྱུར་ཞེས། །གསུང་མཛད་

སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད། །ཅེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་

དུ་གཟྱིགས་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས ་པ ་བསྡུས་ཏེ ་བསགས་པ ་ནྱི །  འདྱི ་ཀུན ་ངོ ་བོས ་སྟོང ་པ ་

དང་། །ཞེས་སོགས་ཤོོ་ཀ་གཉྱིས་ཏེ། འདྱི་ལ་ཚིག་དོན་དང་འཕྲོས་དོན་ཅུང་ཟད་

བཤད་པའོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་འདྱི་ཀུན་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བཏགས་པ་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཏགས་པའྱི་དོན་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དང་། མ་བརགས་མ་

དཔྱད་པར་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་རྒྱུ་འདྱི་ལས་འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་བའྱི་ངེས་པ་གཉྱིས་པོ་

ཕན་ཚུན་གེགས་མེད་པར་ནྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཤོས་ལ་ངེས་པ་འདེན་པའྱི་གོགས་

བེད་པ་འདྱི་ལས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པ་དང་། འདྱི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང་ཞྱིག་ཡོད་

དེ། མེད་པར་ཐལ། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཆོས་རྣམས་སྟོང་པ་འདྱི་ཤེས་

ནས། །ལས་དང་འབས་བུ་བརེན་པ་གང་། །ངོ་མཚར་བས་ཀང་འདྱི་ངོ་མཚར། །རྨད་

བྱུང་བས་ཀང་འདྱི་རྨད་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་ཐུབ་པ་ལ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་ལས། རེན་འབེལ་
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གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རེན་འབེལ་གསུང་བའྱི་ཚུལ་

འདྱིས་བསྟོད་ན་ནྱི་བསྟོད་པར་འགྱུར་གྱི། ཡོན་ཏན་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པས། 

དེ་ཙམ་དུ་བསྟོད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་དུ་ཤར་བ་འདྱི་

ཤྱིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བའྱི་གནས་དང་། ཐུབ་པ་ལའང་དེ་གསུང་བའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་

མཆོག་ཏུ་བཤད་ན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེ་ན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གོང་གྱི་ཚིག་དོན་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཟུར་པ་བཤད་མྱི་དགོས་མོད། འོན་ཀང་

མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་བརོད་ན། དེ་ཡང་སྤྱིར་སྟོང་པས་ཡོད་མཐའ་དང་། སྣང་བས་

མེད་མཐའ་སེལ་བ་ཙམ་རྒྱང་འཕེན་གྱི་བར་གྱི་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་པས་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། སྣང་བས་ཡོད་

མཐའ་དང་སྟོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་ཞྱིང་། འཇུག་པ་ལས། དེ་བཞྱིན་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་སྟོང་ནའང་། །སྟོང་ཉྱིད་དག་ལས་རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་སྟོང་ཉྱིད་རྒྱུ་འབས་སུ་འགོ་ཚུལ་ཤེས་དགོས་ཤྱིང་། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་

རྣམས་ལ་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་མྱི་བསླུ་བར་རང་ལུགས་

ལ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། བདེན་པ་གཉྱིས་སུའང་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཕྱིར། །དེ་དག་

རག་པ་མ་ཡྱིན་ཆད་པའང་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚུལ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རག་ཆད་

ཀྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་སོང་ཚུལ་ཤེས་དགོས་སོ། །

དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་དང་གང་ཟག་གང་གྱི་སྟེང་དུའང་རང་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་བཅད་ཙམ་གྱི་མེད་འགག་དེ་ཉྱིད་ཤེས་དཀའ་བ་མ་
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ཡྱིན་གྱི། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་རྒྱུ་

འབས་འཁོར་འདས་སོགས་གཞན་ངོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རང་ལུགས་ལ་འཇོག་ཤེས་

ཤྱིང་བསྙོན་མེད་དུ་ཁས་བླངས་ཆོག་པ་ཞྱིག་མྱི་ཤེས་ཀ་མེད་དང་། དེ་འདའྱི་གཉྱིས་

ཚོགས་དེ་འཇོག་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡྱིན་ནོ། །

དེའྱི་ཕྱིར་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་

ངེས་ཤེས་འདེན་དགོས་པ་བཞྱིན་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེན་

འབེལ་ལ་ངེས་ཤེས་འདེན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། མྱུ་གུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ས་བོན་ལས་སྐེ་བ་དང་། ས་བོན་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་མྱུ་གུའྱི་རྒྱུ་བེད་པ་ཡྱིན་གྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་དེ་ལྟར་མྱི་རུང་

ངོ་། །ཞེས་དང་། མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་སྐེ་ཡྱི། རྡོ་བ་དང་ནམ་མཁའ་སོགས་ལས་མྱི་སྐེ་

བ་ཡང་མྱུ་གུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་ཤེས་

པ་ཞྱིག་དང་། ངེས་ཤེས་ལྷག་པར་འདོངས་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

དེས་ན་ཚུལ་འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱིས། རེ་

བླ་མ་ལ། སྣང་བ་དང་སྟོང་པ་ལ་ཉེ་རྱིང་བེད་མྱི་ཉན། ཁྱད་པར་སྣང་བ་ལ་གཙིགས་

སུ་བེད་དགོས་གསུངས་པས། སྣང་བ་ལ་ངེས་ཤེས་དངས་པ་ཙམ་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་

ངེས་ཤེས་ཇེ་ཆེར་འདོངས་པ་ཞྱིག་དང་། སྟོང་པ་ངེས་ཤེས་དངས་པ་ཙམ་གྱིས་སྣང་

བ་ལ་ངེས་ཤེས་ཇེ་ཆེར་འགོ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཏེ། དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ན་སྟོང་པ་རེན་

འབེལ་གྱི་གོགས་སམ་དོན་དུ་ཤར་བ་ཞེས་བ་ཞྱིང་། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་

ཀྱི་བཅུད་བླ་ན་མེད་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱིས་བཀྲལ་བའྱི་གནད་མཐར་
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ཐུག་པ་ཡྱིན་མོད། རེ་ཙོང་ཁ་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་པར་སྣང་ངོ་། །

དེའྱི་ཕྱིར་ཚུལ་དེ་ཉྱིད་རང་དབང་དུ་འདོམས་པ་ཁོ་ནའྱི་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཡང་

སྨྲ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པར་གཟྱིགས་པ་དང་། ཐུབ་པའྱི་བཞེད་པ་བླ་ན་མེད་

པ་དེ་ཡང་མཁས་རློམ་གཞན་གྱིས་འབད་ཀང་རོགས་པར་མ་ནུས་ཤྱིང་། གངས་

རྱིའྱི་ཁོད་འདྱིར་རང་ཉྱིད་ཁོ་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ལྷག་པར་ཐུགས་ཕྲོགས་ཏེ། 

སྟོན་པ་ལ་ཡང་དེ་གསུང་བའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །

དེས་ན་ཆོས་དང་གང་ཟག་གང་གྱི་སྟེང་དུ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རྱིགས་

པ་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་ཁེགས་ངེས་པ་ཞྱིག་དང་། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་མྱིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ལ་རྒྱུ་འབས་སོགས་འཇོག་

ཤེས་པ་ཞྱིག་དགོས་པས། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་བཀག་ན་འཇོག་མྱི་ཤེས་

ཤྱིང་། ཐ་སྙད་འཇོག་པ་ན་མྱིང་གྱིས་བཏགས་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཚིམ་པར་རང་ངོས་ནས་

གྲུབ་པ་ཞེ་ཕུགས་སུ་འཚངས་པའྱི་དངོས་སྨྲ་བའྱི་བག་ཆགས་གོམས་པ་ལྷུར་མ་ལེན་

ཞྱིག །བརོད་པར་བ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་འདྱིར་དེ་ཙམ་ལས་མྱི་སྤོའ།ོ །

དེས་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིའྱི་བསྡུས་དོན་ནྱི། ཆོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་

སྟོང་པ་དང་། །གནས་སྐབས་བ་བེད་ཀུན་འཐད་པ། །ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་ངོ་མཚར་

གཏམ། །སྒོག་མཛད་སྟོན་པ་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་བའོ། །

སྨྲས་པ། འདྱི་ན་རྱིགས་ཚུལ་བརྒྱ་ཡྱི་བེད་པོ་ཡྱིས། །སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གོགས་

སུ་སྦར་བ་ན། །རག་ཏུ་སྟོང་ཉྱིད་སྦྲང་རྩྱིའྱི་རོ་ལྡན་པ། །ཐུབ་པའྱི་ཞལ་གྱི་པདོ་བཞད་

པ་སྙམ། །བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །
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གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། རེན་འབེལ་ཁས་བླངས་ནས་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་མྱི་འདོད་

པ་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་བསྟན། དངོས་སྨྲ་བའྱི་སྐེ་བོ་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ལས་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་གྱུར་པར་བསྟན། རེན་འབེལ་ཁས་ལེན་བཞྱིན་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་

ཁས་ལེན་པ་འགལ་བར་བསྟན། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རོལ་བ་གང་ཞྱིག་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པའྱི་མུ་སྟེགས་ཅན་དེ་ཡྱིས་

རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒ་མྱི་བཟོད་པར་གྱུར་པ་ལ་མཚར་དུ་ཅྱི་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། 

ཡྱིད་རྨོངས་པས་ལྷག་པར་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྱིས་སྟོན་པ་ཁྱོད་ལ་མཐོ་འཚམ་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དེ་བས་ཁོ་བོ་ནྱི་དངོས་སྨྲ་བའྱི་སྐེ་བོ་འདྱི་ལ་ཆེས་ངོ་མཚར་བས་ཏེ་ཁེལ་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་གཅེས་པའྱི་མཛོད་མཐར་ཐུག་

པ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཁས་བླངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་

ཉྱིད་དོ། །ཞེས་པའྱི་ང་རོ་མྱི་བཟོད་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་ཐལ་འགྱུར་བ་མ་

གཏོགས་པའྱི་རང་སེ་ཕལ་ཆེར་འདུས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ཀོ་སྟེ་ད་ནྱི་དངོས་པོ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་རབ་རྱིབ་ཀྱིས་

བློ་གོས་ཀྱི་མྱིག་བསླད་པའྱི་དངོས་སྨྲ་བའྱི་སྐེ་བོ་འདྱི་འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་

ལེགས་པར་བགོད་པའྱི་འཇུག་ངོགས་ཟ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་སྟོན་པ་

ཁྱོད་དགེས་པར་གྱུར་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཕྲ་མོ་རོགས་པའྱི་ལམ་བཟང་པོ་དེར་ཐབས་

གང་གྱིས་ནྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བཀྲྱི་བར་བ་སྟེ་བར་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོའྱི་གནས་

ལུགས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་བཀྲྱི་བས་ཏེ། དེ་རོགས་པར་བེད་པའྱི་སྒོ་སྟེ་ཐབས་བླ་

ན་མེད་པ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི་མྱིང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་
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པར་འཛིན་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ནད་གསོ་བ་སྨན་ལ་རག་ལས་པ་ལ་

སྨན་དེ་ཉྱིད་ནད་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་འད་ལ་དགོངས་ནས་འཇུག་པ་ལས་

ཀང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི་ལམ་ལས་ནྱི། །ཕྱི་རོལ་གྱུར་ལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་

མེད་དེ། །དེ་དག་ཀུན་རོབ་དེ་ཉྱིད་བདེན་ལས་ཉམས། །དེ་ལས་ཉམས་པས་ཐར་པ་

འགྲུབ་ཡོད་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། རང་བཞྱིན་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཐབས། །རེན་འབེལ་ཉྱིད་

ཀྱིས་རང་བཞྱིན་དུ། །གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་སྐེ་བོ་འདྱི། །རང་བཞྱིན་མེད་ལ་ཇྱི་ལྟར་

བཀྲྱི། །ཞེས་གདོན་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་འདོད་

བཞྱིན་དུ་རེན་འབེལ་ཁས་ལེན་པ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། རེན་འབེལ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་

གྲུབ་པ་གཉྱིས་ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་མྱི་འགལ་བར་གཞྱི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་ཉྱིད་

དུ་འགྱུར་ཏེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་རྐེན་གྱིས་གསར་དུ་

བཅོས་སུ་མེད་པ་གཞན་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །རེན་འབེལ་

ནྱི་བལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དང་། བཅོས་མ་ཞྱིག་ལ་འཇོག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་

རྩ་ཤེ་ལས་སར་དངས་པ་ལྟར། རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་བཅོས་མྱིན་དང་། །གཞན་ལ་

བལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་འགྱུར་ན་ནྱི། །ནམ་ཡང་

འཐད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྤྱིར་ཆོས་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ལ་ཁྱད་ཆོས་

གཉྱིས་སམ་གསུམ་དང་ལྡན་དགོས་པར་གསུངས་པ་བཞྱིན་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་

ལ་ཆུའྱི་ཚ་བ་ལྟར་གསར་དུ་བཅོས་པ་མ་ཡྱིན་པ། རེ་བོའྱི་བན་ལྟར་གཞན་ལ་བལྟོས་
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པ་མ་ཡྱིན་པ། ཕྱིན་ཆད་ངོ་བོ་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་སྟེ། ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་ཞྱིག་

དགོས་ལ། དེའྱི་ཕྱིར་བུམ་པ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་གསར་དུ་བཅོས་པ་མྱིན་

པར་གདོད་མ་ནས་དེའྱི་གཤྱིས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། དེའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་གཏན་ནས་

མ་བལྟོས་པར་གྲུབ་པ་དང་། གསར་དུ་བཅོས་པ་དང་བལྟོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་རེན་

འབེལ་རྣམས་གཞྱི་མཐུན་དུ་འདུར་མྱི་རུང་བའྱི་དོན་ནོ། །བུམ་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལྟ་བུ་

ནྱི་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་གོང་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་པོ་དེར་ཁས་བླངས་ཀང་འགལ་བ་མེད་

དོ་ཞེས་བདག་གྱི་བླ་མ་ས་མ་དག་གསུང་ངོ་། །

བཞྱི་པ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་

ཆོས་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཀུན་ཆོས་ཅན། སྟོན་པས་སྒྱུ་མ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་སྤྲུལ་པ་ན་རྡེའུ་ཤྱིང་བུ་སོགས་ར་གང་

དུ་མེད་བཞྱིན་དུ་དེར་སྣང་བ་ལྟར་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གདོད་མ་

ནས་རྣམ་པར་དབེན་ཡང་རང་བཞྱིན་དེར་སྣང་བས་སོ། །འོ་ན་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་

ལ་དེ་ལྟར་སྣང་ངམ་ཞེ་ན། སྐེས་འཕགས་གཉྱིས་ལས། སོ་སྐེ་ལ་ནྱི་ཡུལ་སྣང་ཚད་

དེ་ལྟར་སྣང་སྟེ། སོ་སྐེའྱི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འཛིན་གྱིས་མ་བསླད་པའྱི་ཤེས་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པའྱི་ཕྱིར། འཕགས་པ་སློབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པའྱི་ཚེ། ཤེས་ངོར་དེ་ལྟར་མྱི་སྣང་སྟེ། ཡུལ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ལ་གཉྱིས་སྣང་ནུབ་པས། 

བདེན་འཛིན་གྱིས་བསླད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རེས་ཐོབ་ཏུ་དེ་

ལྟར་སྣང་མོད། ཞེན་པ་ཡོད་མེད་གཉྱིས་ཡོད་དོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ནྱི་དེ་ལྟར་མྱི་སྣང་

སྟེ། གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྱི་བག་ཆགས་ཟད་པར་སངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་རང་
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བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་བཞྱིན་དུ་དེར་སྣང་བ་མེད་པ་ཡྱིན་གྱི། སྤྱིར་རེན་འབེལ་སྒྱུ་མ་

བཞྱིན་དུ་མྱི་སྣང་ཞེས་པར་མ་འཛིན་ཞྱིག །སངས་རྒྱས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་

བཞྱིན་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་མྱི་སྣང་ཡང་། གཞན་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་སངས་

རྒྱས་ལ་སྣང་སྟེ་སྣང་བ་དེ་གཞྱི་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འོ་ན་སངས་རྒྱས་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་སྣང་ཚུལ་དེ་གང་སྙམ་ན། དེ་ཡང་སངས་

རྒྱས་ནས་ཤེས་སྒྱིབ་གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྱི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་དྱི་མ་ཟད་

པར་སངས་པས་བློ་གཅྱིག་ཉྱིད་ཀྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་དངོས་སུ་མངོན་སུམ་དུ་བདེན་

པ་གཉྱིས་ཀ་རོགས་ལ། དེའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ལ་མཉམ་བཞག་མྱིན་པའྱི་མཁྱེན་པ་

སྐད་ཅྱིག་ཀང་མེད་པས་མཉམ་བཞག་དེ་གའྱི་ངང་ནས་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པ་ཐམས་

ཅད་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཚེ་མཉམ་

རེས་འདེས་པ་ཞེས་ཀང་བའོ། །

དེའྱི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་གཅྱིག་ཉྱིད་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་ཡུལ་དུ་

བེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཇྱི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པ་དང་། ཆོས་ཉྱིད་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དངོས་ཡུལ་དུ་

བེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཇྱི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་པས། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་

སྐུ་མཇལ་བ་དང་། །ཤེས་བའྱི་ཕེད་ལ་ཚད་མ་མྱིན་པ་འགལ། །ཞེས་པའྱི་ལྟག་ཆོད་

འདྱི་སུ་ལ་འཕེན། མཛུབ་མོ་ནང་དུ་ཁུག་ལ་སོམས་ཤྱིག །འདྱི་དག་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་

བར་མཐོང་ནས་ཟུར་ཙམ་བཤད་པ་ལགས་སོ། །

དེས་ན་ཁོ ་བོས་འདྱི ་ལྟར་རོགས་ཏེ། བལྟོས་པ་མེད་པའྱི ་རང་བཞྱིན་

དང་། །བལྟོས་བཅས་རེན་འབེལ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། །བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་



རྒྱལ་བ་དགེ་འདུམ་རྒྱ་མཚོ།
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རྣམས་ཀུན། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཁྱོད་ཀྱིས་གསུངས། །ཞེས་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་པས་ངེས་ཤེས་སྐེ་བའྱི་

ཚུལ། ཉེས་པའྱི་རྩ་བ་ལྡོག་པས་ངེས་ཤེས་སྐེ་བའྱི་ཚུལ། གསུང་གྱི་དོན་རོགས་པས་

བདེ་བ་སྟེར་བས་ངེས་ཤེས་སྐེ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་

བསྟན་པས་གཞན་གྱི་ཀན་ཀའྱི་སྐབས་མེད། རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་

གཞན་ལའང་ངེས་ཤེས་སྐེ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་གསུང་རབ་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་

འགས་ཀང་གགས་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་། ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་གནས་སུ་རེན་

འབྱུང་གྱི་གསུང་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་དཔགས་ནས་ལེགས་པར་ཁུམས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་

ཅྱིའྱི་སླད་དུ་དེ་ལྟར་ངེས་ཤེ་ན། ངེས་ཏེ། མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དང་། མ་མཐོང་བ་ཤྱིན་

ཏུ་ལོག་གྱུར་གྱི་དངོས་པོ་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་གོ་

སྐབས་རྱིང་དུ་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འདྱི་བཤད་པས་དེ་ལྟར་

འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་འགན་ཟ་མེད་པར་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

མཐར་ཐུག་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་

ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་དཔགས་ནས། སྟོན་པའྱི་གསུང་གཞན་ཡང་ཚད་མར་གྱུར་པར་

ངེས་པ་སྐེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྐེ་ཚུལ་ནྱི། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གནས་གཞན་སྟོན་པའྱི་མདོ་

རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བསྟན་བའྱི་དོན་ལ་མྱི་བསླུ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དཔྱད་གསུམ་

གྱིས་དག་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་ཊིཀྐ་བླ་ན་མྟེད་པའི་འཇུག་ངྟོགས།
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དོན་དུ་གསུངས་པའྱི་གསུང་རབ་བཞྱིན། ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ངེས་པ་སྐེ་བ་ཡྱིན་

ནོ། །བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ལོག་གྱུར་ལ། །གང་ཞྱིག་ཐེ་

ཚོམ་སྐེ་འགྱུར་བ། །དེ་ཡྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་བསྟེན་ཏེ། །འདྱི་ཉྱིད་ཁོ་ནར་ཡྱིད་ཆེས་

བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་གནད་གཅྱིག་སྟེ། དཔྱད་པའྱི་གནད་ཆེ་བ་ཞྱིག་གོ །

དེའྱི་དོན་ནྱི། གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་བཀའ་སྩལ་པའྱི། །ངོ་མཚར་རེན་འབྱུང་

གསུངས་ཉྱིད་ཀྱིས། །གསུང་གཞན་ཚད་མར་གྱུར་པ་དང་། །ཀན་ཀའྱི་གོ་སྐབས་མེད་

པའང་གྲུབ། །ཅེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་

པར་གསུང་བའྱི་སྟོན་པ་གོའུ་ཏ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་ལ་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་

ཐག་རྱིང་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཆགས་སོགས་ཉེས་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་

ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པའྱི་མུ་སྟེགས་བེད་ལ་

སོགས་པས་དཀའ་ཐུབ་དང་མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་སོགས་ཡུན་རྱིང་དུ་ངལ་བ་བསྟེན་པར་

བས་ཀང་། ཕྱི་ཕྱིར་སྐོན་ཆགས་སོགས་རྣམས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཤོག་ཅྱིག །ཅེས་བོས་

པ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་དག་རང་རྒྱུད་ལ་ལྷན་སྐེས་དང་ཀུན་

བཏགས་ཀྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་བེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཨེ་མའོ་ཞེས་པ་ངོ་མཚར་

བའོ། །མཁས་པས་སར་བཤད་པ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་

དེའྱི་ཚེ། ཁ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་ནྱི་ཁྱོད་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གུས་པར་མྱི་

འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་ཕན་བདེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་

དང་། མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་ལུགས་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
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རོ། །

མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ། །ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་བསམས་པ། །དེ་ལྟ་

དེ་ལྟར་མགོན་ཁྱོད་ལ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་དད་པར་གྱུར། །ཅེས་དང་། གང་སླད་

ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནྱི། །བདེ་བས་བདེ་བ་ཐོབ་བགྱིད་པ། །དེ་སླད་སྨྲ་བའྱི་སེང་ཁྱོད་

ཀྱི། །གཞུང་ལུགས་ལ་ནྱི་འགོ་འདྱི་དང་། །ཞེས་དང་། བདག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཕོགས་

མྱི་འཛིན། །སེར་སྐ་སོགས་ལ་མྱི་སང་ཡང་། །གང་ཞྱིག་རྱིགས་པར་ལྡན་པའྱི་

ཚིག །དེ་ཉྱིད་སྟོན་པར་ཡོངས་སུ་འཛིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་ཆ་ཤས་དུ་མའྱི་དོན་རོགས་པས། 

མཆོག་གྱི་བདེ་བ་སྟེར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་སྨོས་ཏེ་སྨོས་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། གསུང་གྱི་ཆ་

ཤས་རེ་རེའྱི་དོན་ཙམ་ལའང་། འོལ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་ངེས་པ་རེད་པ་དེ་ལའང་མཆོག་གྱི་

བདེ་བ་སྟེར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀྱི་ཧུད་ཅེས་པ་ཡྱིད་འབྱུང་བའྱི་ཚིག་གོ །

བདག་གྱི་བློ་གོས་རྨོངས་པས་བཅོམ་སྟེ། གོང་དུ་བཤད་པ་འདྱི་འད་བའྱི་ཡོན་

ཏན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོའྱི་སྟོན་པ་ལ་རྱིང་ནས་སྐབས་སུ་སོང་བར་གྱུར་ཀང་། ཡོན་

ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡྱིད་འབྱུང་མོད། འོན་ཀང་འཆྱི་བདག་

གྱི་ཁར་ཕོགས་པའྱི་སོག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་མ་ནུབ་པར། སྟོན་པ་ཁྱོད་ལ། རྱིགས་པ་ཡང་

དག་ལ་བརེན་ནས་ཅུང་ཟད་ཡྱིད་ཆེས་རེད་པ་དེ་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་སྙམ་དུ་བགྱིད་

དོ། །

དེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི། ཉེས་ཀུན་རྩ་བ་ལྡོག་པ་དང་། །མ་ལུས་ཕན་བདེའྱི་སྐབས་

འབེད་པ། །རེན་འབེལ་ལམ་འདྱི་འདོམས་མཛད་པའྱི། །སྟོན་པ་དེ་ལ་སྙྱིང་ནས་
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འདུད། །ཅེས་བ་བར་ཁུམས་སོ། །

དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སྟོན་པའྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་སྟོན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ནང་ན་

རེན་འབེལ་ཤེས་པའྱི་ཤེས་རབ་གཉྱིས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་ཉྱིད། 

གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བཞྱིན་དུ། ཤྱིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལེགས་པར་

སྟོན་པ་ཁྱོད་ཁོ་ནས་མཁྱེན་ཏེ། སྟོན་པ་གཞན་སེར་སྐ་སོགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་རོགས་པ་

མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

སྤྱིར་ཤེས་རབ་ལ་བདེན་བཞྱི་ཤེས་པའྱི་ཤེས་རབ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་

ཤེས་པའྱི་ཤེས་རབ། རེན་འབེལ་ཤེས་པའྱི་ཤེས་རབ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། རེན་

འབེལ་ཤེས་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཇུག་པ་

ལས་ས་དྲུག་པར་ཤེས་རབ་ལྷག་པའྱི་དོན་ཡང་། རེན་འབེལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐེ་བ་

མེད་པར་རོགས་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་ལྷག་པ་ལ་མཛད་དོ། །

འདྱིར་སྨྲས་པ། རེན་འབེལ་གཟྱིགས་པའྱི་མཁྱེན་པའྱི་སྤན་ཡངས་ཤྱིང་། །རག་ཏུ་

རེན་འབེལ་སྟོན་པའྱི་འཛུམ་དཀར་ཅན། །དེ་ཡྱི་མཛེས་པ་ཡྱིད་ལ་དན་པའྱི་ཚེ། །འདྱི་

ན་དད་པའྱི་སྤུ་ལོང་ཅྱིས་མྱི་གཡོ། །བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་རེན་འབེལ་གསུངས་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བེ་བག་ཏུ་བསྟོད་པ་ལ་གསུམ། 

རེན་འབེལ་གསུངས་ཚུལ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ། ཐུབ་པས་ནན་ཏན་གྱིས་

བསྒྲུབས་པའྱི་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་མོ་རོགས་པར་བཞེད་པ་འཁྲུངས་པའྱི་ཚུལ། དེ་ལ་

བརེན་ནས་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟར་བཙལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐུབ་པས་

གདུལ་བས་མང་འདས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་བསྟན་ཚུལ། དེ་ལྟར་
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གསུངས་པའྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པར་གུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། གཟུང་བ་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་

ཆེའྱི་ཆེ་བ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་རབ་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་བཀའ་སྩལ་པ་ཐམས་ཅད་

བརོད་བ་རེན་འབེལ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག་ལ། དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་དགོས་

པ་ཡང་ཡོད་དེ། གདུལ་བས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏེ། གདུལ་བའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་མྱིན་པའྱི་མཛད་པ་སྟོན་

པ་ཁྱོད་ལ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མཁས་པ་སུ་ཞྱིག་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་

འཛིན་པར་མྱི་གུས་ཏེ་གུས་རྱིགས་པར་ཐལ། ཀེ་མའོ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་གསུང་རབ་

ནྱི་གདུལ་བ་གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་དུ་སོང་བའྱི་གདུལ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད། ཚེགས་

ཆུང་ངུས་ཞྱི་བ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་རེག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། མཉམ་མེད་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ལུགས་འདྱིར་ཁོ་བོ་བློ་བཟང་

གགས་པ་སྤོ་བ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མུ་སྟེགས་བེད་ལ་སོགས་

པའྱི་ཕས་རོལ་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང་། ལྟག་འོག་སྟེ་གོང་འོག་འགལ་འདུས་

སྟོངས་པ་དང་། སྐེ་དགུའྱི་དགོས་པ་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་འདོད་དོན་སྟེར་བར་བེད་པའྱི་

ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐུབ་པས་ནན་ཏན་གྱིས་བསྒྲུབས་ཚུལ་དང་། དེ་རོགས་པ་

བཞེད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་འཁྲུངས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ནྱི་རེན་འབེལ་ཟབ་

མོའྱི་ཚུལ་འདྱི་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབས་པར་མཛད་དེ། ཆོས་ཚུལ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་ཊིཀྐ་བླ་ན་མྟེད་པའི་འཇུག་ངྟོགས།
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ཟབ་མོ་འདྱིའྱི་ཕྱིར་དུ་གནས་སྐབས་ལ་ལར་སྟོན་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་སྟེ་ལུས་དང་། 

གཞན་དག་ཏུ་སོག་དང་། སྡུག་ཅྱིང་ཕངས་པའྱི་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པའྱི་གཉེན་

དང་། ཟས་གོས་དང་བཞོན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་ཚོགས། གངས་མེད་

པའྱི་བསྐལ་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཏང་བའྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་

སྐེས་རབས་རྣམས་སུ། ཆོས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེའྱི་ཕྱིར་ཡང་ལུས་ལ་ལྕགས་

གཟེར་སྟོང་བཏབ་པ་དང་། མར་མེ་སྟོང་བཙུགས་པ་སོགས་དང་། ཐམས་ཅད་སྒོལ་

དང་བམས་པའྱི་སྟོབས་ལ་སོགས་པའྱི་སྐེས་རབས་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་

ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་རོགས་པར་བཞེད་པ་ཇྱི་ལྟར་འཁྲུངས་པའྱི་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དེ། 

ཆོས་གང་གྱི་ཡོན་ཏན་རོགས་པ་ཙམ་གྱིས། སྱིད་པའྱི་རྩ་བ་གཅོད་པ་དེ་མཐོང་བ་

ཡྱིས། ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། སྟོན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐུགས་ལྷག་པར་

དངས་པའྱི་རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཚུལ། ཟབ་མོ་དེ་ནྱི་སྟོན་པ་ཁྱོད་ལས་དངོས་སུ་མ་

ཐོས་པས། བདག་ནྱི་སྐལ་པ་ཞན་པ་ཞྱིག་གོ །སྙམ་དུ་བསམས་པ་དེ་ཡྱི་མ་ངན་གྱི་

ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། སྡུག་ཅྱིང་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་བུ་ཤྱི་བ་ལ། མའྱི་ཡྱིད་རེས་སུ་སོང་

བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ། བསྟོད་པ་མཛད་པ་བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་གཏོང་བར་མྱི་བེད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །ད་ལྟ་པར་དུ་འཁོད་པ་ལ། དེ་ཡྱི་མ་ངན་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། །ཞེས་སྣང་ཞྱིང་། 

བདག་གྱི་བླ་མ་དག །དེ་ཡྱི་མ་ངན་ཞུགས་ཀྱིས་ནྱི། །ཞེས་གདོན་པར་མཛད་ལ། དེ་

ལྟར་ན། ཞུགས་ནྱི་མེའྱི་མྱིང་ཡྱིན་པས། དེ་ལྟ་བུའྱི་མ་ངན་གྱི་ཞུགས་ཏེ་མེ་ཡྱིས་ནྱི། 

ཞེས་འབྲུ་བསྣན་དགོས་སོ། །



རྒྱལ་བ་དགེ་འདུམ་རྒྱ་མཚོ།
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དེ་ལྟར་ཡྱིད་མ་ངན་གྱིས་གདུངས་པ་འདྱི་ལའང་ཁྱེད་ཀྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་

བསམས་པ་ན་མཚན་དཔེའྱི་དཔལ་གྱིས་རབ་ཏུ་འབར་ཞྱིང་། འོད་ཀྱི་ད་བས་ཡོངས་

སུ་བསྐོར་བའྱི་སྟོན་པ་དེ་ཡྱི་གསུང་། ཤེས་ཤྱིང་རྣམ་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

མཉན་པར་འོས་ཤྱིང་མྱི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་། ཟབ་ཅྱིང་རེས་སུ་སྒོག་པ་དང་། བཏང་

མྱི་བ་ཞྱིང་རྣར་མཉན་པ་དང་། མ་འཁྲུགས་ཤྱིང་གསལ་བ་སྟེ། ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་

པའྱི་ཚངས་པའྱི་དབངས་ཀྱིས། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་

ཚུལ་འདྱི་ལྟར་གསུངས་སོ་སྙམ་དུ་ཡྱིད་ལ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་གཟུགས་བརན་ནྱི་

ཤར་བ་ཙམ་ཡང་། ཆེས་མ་ངན་སེལ་བའྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་ཏེ། ཚ་བ་ཡྱི་རེག་པས་

གདུངས་པ་ལ། ཟ་བའྱི་ཟེར་ཤྱིན་ཏུ་བསྱིལ་བ་བཞྱིན་དུ་སྨན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། འཚོལ་བའྱི་རྒྱུ། བཙལ་བའྱི་ཚུལ། ཇྱི་ལྟར་རེད་པའོ། །དང་

པོ་ནྱི། རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་གགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཚུལ་

ཟབ་མོའྱི་དགོངས་པ་འཚོལ་བ་ལ་འབད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སར་བཤད་པ་དེ་

ལྟར། ཆེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་རེན་འབེལ་གྱི་ཚུལ་ལུགས་བཟང་པོ་དེ་ཡང་། མྱི་མཁས་

པའྱི་སྐེ་བོས་བལ་པ་ཛ་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་ཤྱིང་འཁྲུགས་པར་བས་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །བལ་པ་ཛ་ནྱི་གཡའ་དང་སང་གྱི་མཚམས་སུ་སྐེ་བའྱི་རྩྭ་ཟྱིང་དུའོ་(རྩྭ་བྱི་

འཛིན་)ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་རློམ་རྣམས་ཀྱིས། འཛིངས་ཤྱིང་འཁྲུགས་

པར་བས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་མཐོང་ནས། བློ་བཟང་གགས་པ་བདག་གྱིས་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་

དགོངས་པ་བཙལ་བའྱི་ཚུལ་ཡོད་དེ། འབད་པ་དུ་མས་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་འགེལ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་ཊིཀྐ་བླ་ན་མྟེད་པའི་འཇུག་ངྟོགས།
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བ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཡྱིས་བཤད་པའྱི་རེས་སུ་འབངས་

ནས་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ནྱི་དགོངས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་མ་རེད་པའྱི་ཚུལ་བསྟན། དེ་ནས་བླ་མའྱི་དྱིན་

གྱིས་རེད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བཙལ་བའྱི་ཚེ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་རེད་

དམ་སྙམ་ན། མ་རེད་དེ། དེ་ལྟར་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་བཙལ་བ་དེའྱི་ཚེ། རང་དང་

གཞན་གྱི་སེ་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཆེས་མང་པོ་དག་ལ་སྦངས་པ་ན། དེ་དག་གྱི་བཤད་

པ་མྱི་མཐུན་པ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཕྱི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ད་བ་ཡྱིས། ཚོལ་བ་པོ་བདག་

གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་རེད་སྙམ་ན་རེད་ཚུལ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། སྟོན་པ་ཁྱོད་

ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཐེག་པའྱི་ཚུལ། ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་སྒོ་སྐུར་གྱི་མཐའ་སངས་ཏེ། 

དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་འགེལ་པར། སྟོན་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལང་ཀར་གཤེགས་

པ་སོགས་ལས་ལུང་བསྟན་པ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྩ་ཤེ་ལ་

སོགས་པའྱི་ཀུན་དའྱི་ཚལ། དྱི་མ་མེད་པའྱི་མཁྱེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱས་

ཤྱིང་། གསུང་རབ་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་རྒྱུ་བས། གདུལ་བའྱི་སྙྱིང་

གྱི་མཐར་འཛིན་གྱི་མུན་པ་སེལ་བ། ལོག་པར་སྨྲ་བའྱི་རྒྱུ་སྐར་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་

དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པའྱི་ཚིག་གསལ་ལ་སོགས་པའྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་འཕྲེང་

བས་ཆེས་གསལ་བར་བས་པའྱི་དོན། བླ་མ་མགོན་པོ་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་དྱིན་

གྱིས་ཏེ། དྱིན་ལ་བརེན་ནས་བློ་གོས་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ཚེ། བདག་བློ་བཟང་

གགས་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་ངལ་བསོ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །



རྒྱལ་བ་དགེ་འདུམ་རྒྱ་མཚོ།

  32  

དེས་ན་གང་ཞྱིག་ཅེས་སོགས་ཤ་ཀ་གཅྱིག་གྱིས་བསྟོད་པ་མདོར་བསྟན། 

འཇྱིག་རེན་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་ཅྱིང་། དེ་ཡང་འཇྱིག་རེན་ཞེས་

སོགས་གསུམ་གྱིས་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། བསྟོད་པ་དངོས་ལ་རེན་འབེལ་

གཟྱིགས་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་དང་། གསུངས་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བེ་བག་ཏུ་བསྟོད་

པ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གང་གང་ཞེས་པ་ནས་གཞན་གྱིས་མྱིན། ཞེས་པའྱི་བར་

དང་། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱི་ཞེས་པ་ནས་ངལ་གསོ་ཐོབ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱིས་བཤད་

པ་ཡྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། བསྟན་པའྱི་གནད་རྱིག་པའྱི་མཁས་པ་ཡྱིས། བསྟོད་

པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པར་བོས་ཏེ་བ་རྱིགས་པར་ཐལ། ཐུབ་

པའྱི་མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་མཛད་པ་མཆོག་ཡྱིན་ཞྱིང་། གསུང་གྱི་མཛད་པ་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ཡང་ནྱི། རེན་འབེལ་གསུང་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཐུབ་རྣམས་སྱིག་པ་ཆུ་ཡྱིས་མྱི་བཀྲུ་ཞྱིང་། །འགོ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ཕག་གྱིས་མྱི་

སེལ་ལ། །ཉྱིད་ཀྱི་རོགས་པ་གཞན་ལ་འཕོ་མྱིན་ཏེ། །ཆོས་ཉྱིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་

གོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པ་དངོས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

མཇུག་རྩོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་བསོ་བ་གཉྱིས་ལས། རྩོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། 

དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་ལ་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་སྙམ་ན། ཡོད་དེ། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་

དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་སྦངས་པ་མྱི་

དམན་ཞྱིང་། དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་ལ་བརྩོན་པའྱི་དགེ་སློང་

བློ་བཟང་གགས་པ་ཞེས་བ་བ་ཞྱིག །དང་སོང་ཆེན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ། དེ་ལྟར་
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གུས་སོ། །ཞེས་གོ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་རེས་སུ་

འཛིན་པར་སྨོན་པ། སྟོན་པ། བསྟན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་

པར་སྨོན་པ། ཕན་མཛད། ལུས་སོག་ལ་མྱི་བལྟ་བར་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་པར་སྨོན་

པ། བརེན་ནས། རེན་འབེལ་ཟབ་མོའྱི་ལུགས་འཕེལ་བའྱི་ཐབས་ལྷུར་ལེན་པར་སྨོན་

པ། འདེན་པ། དེ་ལྟར་བརྩོན་པ་ལ་བསྟན་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་གོགས་མཛད་པར་སྨོན་པ་

རྣམས། རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཚིགས་བཅད་རེས་འཆད་དེ་གོ་སླའོ། །

དེ་ལྟར་ན། བསྟན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ། །ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་

རག་ཏུ་གང་བར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་གྱི་ཕ་གཅྱིག་འགན་ཟ་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་བར་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས། བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་རེན་འབེལ་གྱི་གནས་ལུགས་

ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ན། ཨེ་མའོ་ཚུལ་འདྱི་འདོམས་པའྱི་སྟོན་པ་

དེ་ནྱི། སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་གྱི་ནོར་བུའོ། །སྙམ་དུ་དགོངས་ནས། བསྟོད་པ་

ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་སྙྱིང་པོ་འདྱི་མཛད་དོ། །ཞེས་བ་བར་ཁུམས་སོ། །

དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ཉྱིད་དབུ་མའྱི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་སྣང་བས། རེས་

འབང་མཁས་པ་དག་གྱི་རྣམ་བཤད་ཀང་ཆེས་མང་བར་ཡོད་འདུག་ནའང་། ཕལ་

ཆེར་བདག་གྱི་མྱིག་ལམ་དུ་མ་ཕབ་ཅྱིང་། གཅྱིག་ཙམ་མཐོང་བ་དེ་ཡང་འབྲུ་བསྣན་པ་

ཙམ་མ་གཏོགས། གཞུང་གྱི་ས་བཅད་པ་མྱི་སྣང་བས། འདྱིར་ནྱི་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཕེ་

བ་ཡྱིན་གྱི། རྣམ་བཤད་མཁན་པོ་གཞན་ལ་བརེན་ནས་བགྱིད་པ་མྱིན་ཞྱིང་། དེ་ཡང་

གཞུང་གྱི་ས་གཅོད་ཚུལ་དང་། འབྲུ་སྣོན་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་སྨྲས་པ་ཡྱིན་པས། རྣམ་
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བཤད་བེད་པ་པོ་གཞན་གྱིས། རང་གྱི་བློའྱི་སྟོབས་ཀྱིས། རྒྱས་བསྡུས་། ས་གཅོད་

ཚུལ་སོགས། ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་སྦར་བར་བ་ཡྱི། གཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་རེས་སུ་ཟོས་པ་

ལྷུར་ལེན་མྱི་དགོས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་དག་གྱིས་རང་གྱི་བློའྱི་

མཐུ་བསྐེད་པར་བའོ། །

སྨྲས་པ། འདྱི་ན་ན་ཚོད་གཞོན་ཡང་གསུང་རབ་ཀྱི། །དགོངས་དོན་ནོར་བུ་ལེན་

པའྱི་མཐུ་ཅན་འགའ། །ལུང་རྱིགས་སྐ་བ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས། །ཟོས་གར་

ལྷུར་ལེན་དགའ་བའྱི་གླུ་དབངས་སྒོག །ཀ་ཡེ་གོགས་དག་རང་བློའྱི་རྒུད་པ་ཀུན། །ཕ་

མཐར་ཕྱིན་པར་འདོད་ན་ཚུར་ཤོག་ལ། །བླ་ན་མེད་པའྱི་འཇུག་ངོགས་འདྱིར་ཞུགས་

ནས། །ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོའྱི་རྱིན་ཆེན་ད་ལོངས་ཤྱིག །གཅོང་རོང་ནགས་ཀྱི་

ཁོད་ན་མེ་ཁྱེར་ཉྱིད། །སྒོན་མེ་ལྟ་བུར་མངོན་པར་རློམ་སྱིད་མོད། །ཉྱི་ཟའྱི་སྒེག་མོ་

ནམ་མཁར་མྱི་རེན་པ། །དེ་སྱིད་ས་སྟེང་མུན་སྟུག་ཇྱི་ལྟར་སེལ། །བློ་བཟང་ཡྱིད་

བཞྱིན་རྒྱ་མཚོའྱི་འཇུག་ངོགས་ན། །གགས་པའྱི་དབའ་རླབས་གཡོ་བའྱི་ཐབས་

ཚུལ་གྱིས། །ཉོན་མོངས་ཚ་གདུང་སེལ་མོད་བ་ཚྭའྱི་མཚོར། །འཇུག་པ་དལ་འབོར་

ཆུད་གཟོན་མ་ཡྱིན་ནམ། །ཕྲག་དོག་འབྱུང་པོའྱི་བ་རྣམས་ལོང་འགྱུར་ཞྱིང་། །ཉེས་

བཤད་ཀུན་དའྱི་ཚལ་ཀུན་སེག་བེད་ཀང་། །སྐལ་བཟང་བུང་བའྱི་ཉེར་འཚོ་ཐུབ་

བསྟན་གྱི། །པདོའྱི་གཉེན་གྱུར་བློ་བཟང་གགས་པ་ཤར། །རག་ཏུ་རེན་འབེལ་བདུད་

རྩྱིའྱི་འཛུམ་དཀར་གྱིས། །ས་སྟེང་འབྱུང་པོའྱི་དབུགས་འབྱིན་འགོ་བའྱི་མ། །ཁྱོད་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་པད་དཀར་གྱིས། །མཁས་ཀུན་སྙྱིང་ལ་དཔྱྱིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་

གྱུར། །ཡབ་རེ་བླ་མའྱི་དགོངས་པ་ཆེས་ཕྲ་བ། །ཉམ་ཆུང་བདག་འདས་རྣམ་པར་ཕེ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་ཊིཀྐ་བླ་ན་མྟེད་པའི་འཇུག་ངྟོགས།
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བའྱི་ཕྱིར། །ངག་གྱི་དྱི་མས་ཅུང་ཟད་སྦགས་སྱིད་ན། །སྙྱིང་ནས་འཆགས་སོ་བརྩེ་

བས་བཟོད་པར་མཛོད། །འདྱིར་འབད་དགེ་དང་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་དངོས། །དུས་

གསུམ་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་བསོམས་བས་ནས། །ཡབ་རེ་ཁྱོད་ཉྱིད་དགེས་པ་ཁོ་

ནའྱི་ཕྱིར། །མ་ལུས་བསམ་པ་ཐག་པས་བསོ་བར་བགྱི། །ཁྱོད་མཚན་བསེར་བུའྱི་

འཇུག་པ་ཕྲ་མོས་ཀང་། །ལུས་སྐེས་གསར་པའྱི་ལོན་ཤྱིང་གཡོ་བ་འདྱིར། །ཐུགས་

རེའྱི་སྤན་རས་སྟོང་གྱིས་བཙལ་ནས་ཀང་། །ཆོས་ཀྱིས་མཐོ་བའྱི་ཁང་བཟང་དེར་

དང་གསོལ། །ག་བུར་ཟེགས་ལྡན་ཨ་མྲའྱི་དཔག་བསམ་གྱིས། །ནགས་ཀྱི་རྱི་དྭགས་

བསྱིལ་བ་སྟེར་བེད་པ། །དེ་བཞྱིན་ཆོས་ཀུན་སྟོང་པར་རོགས་པའྱི་བློས། །དངོས་

ཀུན་ཚ་བའྱི་གདུང་བ་འཕྲོག་གྱུར་ཅྱིག །

ཅེས་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ལ། ཟབ་མོ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུང་བའྱི་

སྒོ་ནས་བསྟོད་པ། ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་སྙྱིང་པོའྱི་ཚིག་དོན་བཤད་པ། བླ་ན་མེད་

པའྱི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི། གནས་བརན་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་ཞེས་

བ་བས་ཤྱིན་ཏུ་ནན་ཆེར་བསྐུལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་བཤེས་གཉེན་དུ་མས་བསྐུལ་

བའྱི་ངོར་བགྱིས་པས། བཙུན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས། དཔལ་ལྡན་

འབས་སྤུངས་སུ་ཉེ་བར་སྦར་བ་ཡྱིན་ནོ། །

མང་ལཾ། 
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༄༅། །ྋསྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ 

སྩལ་བའྱི་རེའྱི་གསུང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་ 

བཀའ་ཁྱིད་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། །

ཆོས་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་ནང་ཆོས་ཀྱི་ངོ་སྤོད།

དེ་རྱིང་གྱི་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བ་གཙོ་བོ་ནྱི་རྒྱ་ཡྱི་ཆོས་གོགས་རྣམས་

ཆགས་ཡོད་ལ། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་བེད་རྒྱུ་དང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་

དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པ་དང་འགོ་གོན་ཡང་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་ཆེད་མངགས་

ཡོང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ང་ཚོས་ཆོས་འབེལ་བ་རྒྱུའྱི་

གཞུང་ནྱི། ཐོག་མར་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་བཤད་པ་མདོར་

བསྡུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་འབེལ་བ་རྒྱུ་དང༌། དེ་རེས་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

མཛད་པའྱི་བཤེས་སྤྱིང་དང༌། ཡང་རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི་རོགས་བརོད་

མདུན་ལེགས་མ་བཅས་འཆད་ན་སྙམ་བྱུང༌། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རེན་འབེལ་བསྟོད་

པའྱི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་ངོ་འཕྲོད་པ་ཞྱིག་དང༌། སངས་

རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཟབ་གནད་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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རྣམས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་ནང་ནས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་སྟོན་པ་འད་འདའྱི་ནང་ནས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེན་འབེལ་

བསྟོད་པའྱི་ནང་ནས་གསལ་པོར་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་

བཤད་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་སྤོད་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་

འདུག །

སྤྱིར་བཏང་བཤེས་སྤྱིང་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སུ་གགས་ལ། དེའྱི་ནང་ཟབ་

གནད་མང་པོ་ཞྱིག་ཞར་དང་ཞོར་ལ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་རྩ་བའྱི་གཞུང་གྱི་

གསུང་ལུགས་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་ལ་གསུངས་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཤྱིག་

ཡྱིན། དེས་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ངོ་འཕྲོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཡ་རབས་

སྤོད་བཟང་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་སྐེལ་དགོས་མྱིན་གྱི་སྐོར་གཙོ་བོར་ཐོན་ཡོང་

གྱི་ཡོད། དེ་ནས་རོགས་བརོད་མདུན་ལེགས་མ་འདྱིས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདྱིའྱི་ཉམས་ལེན་

ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་མྱིན་གཙོ་བོར་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཉམས་ལེན་བེད་སྟངས་

ཞེས་བརོད་སྐབས། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལས་སྒོམ་བྱུང་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་

པའམ་ཉམས་མོང་སྐེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། དེར་ཐོས་བསམ་སོན་དུ་འགོ་

དགོས་ཤྱིང༌། ཐོས་པའྱི་ཡུལ་གཞུང་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ལ་སྦང་དགོས་མྱིན་དང༌། དེ་ཡང་

རྩ་བ་མདོ་སགས་ཡོངས་རོགས་ལ་རེ་རྱིན་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སློབ་གཉེར་སྐོན་སྟངས་

དེ་དག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད། 

འོན་ཀང་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནང་ལུགས་དེ་ཡང༌། ཐེག་པ་གོང་འོག་གམ་

མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཡོངས་རོགས་ལ་སྦངས་ཏེ། དེ་དག་ནས་གསུངས་པའྱི་ལམ་

དེ་དག་སྟན་ཐོག་གཅྱིག་ལ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ལེན་དུ་འཁྱེར་ནས་འདྱི་ལྟར་འགོ་བ་

འདྱི་མཁས་པའྱི་འགོ་སྟངས་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་ཐེག་

པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རེད་ཅེས་བརོད་པ་ལྟར། 

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པ་ཚང་བ་ཡྱིན་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་དང༌། སློབ་

གཉེར་སྐོན་སྟངས་དང༌། སློབ་གཉེར་སྐོན་པའྱི་རེས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་འགོ་སྟངས་

བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྟན་པ་ཡོངས་རོགས་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ་ཅྱིང༌། དེར་བརེན་

རོགས་བརོད་མདུན་ལེགས་མ་འདྱི་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་སྤོད་ལྟ་

བུ་དང༌། ང་རང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། 

བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཉམས་ལེན་བེད་སྟངས་དེ་ཡང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་

དགོས་པ་ཞྱིག་ཤེས་པར་བས་ན་དེ་ཡག་པོ་མེད་དམ་སྙམ།

དེས་ན་ཐོག་མར་བོད་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་རེས་དན་གྱི་མདོ་དང༌། 

ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོ། གང་བློ་མ་བཅས་འདོན་རྒྱུ་དང༌། དེ་རེས་ཁྱེད་རང་ཚོས་རྒྱ་སྐད་

ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོ་དང༌། མཇུག་ཏུ་སྨོན་ལམ་ཚིག་བཞྱི་ཡོད་པ་དེ་འདོན་

རྒྱུ་བཅས་དེ་ལྟར་ཡྱིན། མཇུག་གྱི་སྨོན་ལམ་དེ་བོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་ན་ཡག་པོ་

འདུག །དེ་ཡང༌། 

ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་ཤོག །

ཡང་དག་ཤེས་རབ་འཁྲུངས་པར་ཤོག །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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བར་ཆད་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག །

རྒྱལ་སས་སྤོད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

ཅེས་པ་ལྟར་ཉོན་མོངས་སེལ་བ་ལ། ཡང་དག་ཤེས་རབ་སྟེ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང༌། མདོར་ན་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་སྐེས་པའྱི་

ཐོག་ནས་ཉོན་མོངས་སེལ་དགོས་པ་ལས། ཉོན་མོངས་སེལ་ཐབས་གཞན་མེད་ཅྱིང༌། 

བར་ཆད་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག་ཅེས་པ་ནྱི་དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་དོན་ཆེན་པོ་གསུམ་

གྱི་གསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་སྐབས་ལྟར་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་མྱི་མཐུན་

པའྱི་ཕོགས་ཀྱིས་མྱི་ཚུགས་པ་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་དང༌། རྒྱལ་སས་སྤོད་ལ་འཇུག་

པར་ཤོག་ཅེས་པས་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྤོད་པ་ལ་རག་

ཏུ་འཇུག་པར་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། སྨོན་ལམ་འདྱིའྱི་ཚིག་དོན་ཧ་ཅང་གྱི་ཟབ་

པོ་ཞྱིག་འདུག་ལ། སར་ནས་ངའྱི་རྣ་བར་ཐོས་པའྱི་སྐབས་སྨོན་ལམ་འདྱི་དོན་ཟབ་པ་

དང༌། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་གདངས་དབངས་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་གྱི་སྙན་པོ་ཞྱིག་འདུག

དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་ཆོས་འཆད་མཁན་དང༌། ཆོས་ཉན་མཁན་ཚང་མས་ཀུན་སློང་

ཡག་པོ་ཞྱིག་གསལ་བཏབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཆོས་སུ་འགོ་བ་ཞྱིག་བེད་དགོས་པ་

ཡྱིན། དེ་ཡང་ཆོས་ཆོས་སུ་འགོ་བ་ཞེས་པ་ནྱི་ཕྱིའྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་འགོ་

བར་ནང་གྱི་བསམ་བློའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་ལམ་ལོག་པ་ལས་

ཁྱད་པར་འབེད་ཆོས་སྐབས་འགོ་དང༌། ལམ་དམན་པ་ལས་ཁྱད་པར་འབེད་ཆོས་

སེམས་བསྐེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐབས་འགོ་དང་སེམས་བསྐེད་གསལ་བཏབ་

པའྱི་ཐོག་ནས་གསན་དགོས་པས་སྐབས་སེམས་དན་གསོའྱི་སླད་དུ་སངས་རྒྱས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཆོས་ཚོགས་མ་ལན་གསུམ་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན།

དེ་རྱིང་ཆོས་འབེལ་བེད་རྒྱུ་ནྱི་གཞྱི་རྐང་ཐེ་ཝན་ནས་ཡོང་བའྱི་ཆོས་ཞུ་བ་ཁྱེད་

རང་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ལ། ང་རང་ཚོ་སོན་མ་ནས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཐུག་སྟེ་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་སྤོད་བེད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་བར་ལམ་དུས་

ཡུན་གང་འཚམས་ཕྱིན་པའྱི་རྱིང་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་བློའྱི་ནང་འགྱུར་བ་གང་འད་

ཞྱིག་འགོ་གྱི་འདུག་གམ། འགྱུར་བ་ཡག་ཏུ་འགོ་གྱི་འདུག་གམ། ཡང་ན་སེམས་རྒྱུད་

ཆོས་དང་མ་འདེས་པར་ཆོས་དེད་ཆགས་ནས་སྡུག་ཏུ་འགོ་གྱི་འདུག་གམ། འོན་

ཀང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ལོ་རས་འགོ་གྱི་ཡོད་ལ། དུས་ཚོད་ཀྱིས་རྩ་བ་ནས་སྒུག་གྱི་

མེད། དུས་ནྱི་རག་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པས་གལ་སྱིད་དུས་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་ན། 

དུས་ཚོད་བསྐར་ལོག་བ་རྒྱུ་མེད། དེར་བརེན་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་རག་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡོད་

ལ། དེ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འགོ་བ་ལས་མྱི་འགོ་བར་སོད་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་

མེད། དུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལུས་པོ་འདྱི་ཡང་དེ་བཞྱིན་འགྱུར་བ་འགོ་

གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདེན་བཞྱི་མྱི་རག་སོགས་བཅུ་

དྲུག་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་རག་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་བ། སྟོང་པ། བདག་མེད་པ་

བཅས་བཞྱི་ལས་མྱི་རག་པ་ཐོག་མར་གསུངས་ཡོད། དེར་བརེན་དུས་རག་པ་མེད་པ་

དེ་ལ་ང་རང་ཚོར་རང་དབང་གང་ཡང་མེད་ལ། དེ་ནྱི་སུ་ཀང་བཀག་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། འོ་ན་ང་རང་ཚོས་གང་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་མྱི་

གཏོང་བར་མྱི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བེད་རྒྱུ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཡོད། ཕོགས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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གཅྱིག་ནས་དུས་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་དགེ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ལ་བརེན་ནས་

འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱུ་དང་རྐེན་གྱིས་

བེད་པ་འཇུག་གྱི་ཡོད་ལ། རྒྱུ་རྐེན་གྱིས་བེད་པ་འཇུག་པས་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་

ཚང་ན་འབས་བུ་ཡོང་བ་དང༌། མྱི་མཐུན་པའྱི་འགལ་རྐེན་དང་འཕྲད་ན་འབས་བུ་

འགག་འགོ་བ་བཅས། མདོར་ན། སྐེ་འགག་དང་འཕེལ་འགྱིབ་ཡོང་བ་དེ་དག་མྱི་རག་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད།

ཁྱེད་རང་ཚོ་ཆོས་ཞུ་བ་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སླེབས་ཡོད་སྟབས། ཐོག་མར་

ཆོས་ཞེས་པ་དེ་མྱི་ཚེའྱི་ནང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང༌། ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་ཆེན་

པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྷག་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་འགེལ་

བཤད་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ན་སྙམ་བྱུང༌། འཇྱིག་རེན་ཆགས་འཇྱིག་དང༌། བསྐལ་པ་

སྟོངས་པ་སོགས་ཤེས་བའྱི་གནས་ལུགས་གཏན་ཕབ་སྐབས་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ལྟར་

དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། ང་ཚོར་ད་ལྟ་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཞྱིག་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་ང་

ཚོར་དལ་འབོར་གྱི་མྱི་ལུས་ཤྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་འདྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང༌། མྱི་

ཚེ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་བ་བ་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་རེ་འདོད་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ཆགས་ཡོད། 

ང་རང་ཚོ་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་རང་གྱི་ངང་གྱིས་ང་སྙམ་པའྱི་

བློ་ཞྱིག་དང༌། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་མོང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སྟེང་ནས་ཚོར་བ་བདེ་བ་འདོད་པ་

དང༌། སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དུད་འགོ་ཚུན་ཆད་ལ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་རྩོད་པ་རྩོད་མྱི་

དགོས་ལ། སྒྲུབ་བེད་ཀང་བཀོད་མྱི་དགོས་པར་རང་གྱི་མོང་བས་ཚོར་བ་ཤུགས་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ངས་རག་ཏུ་འདྱི་ལྟར་དན་གྱི་འདུག །དེ་ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་འདོད་པའྱི་སྡུག་

བསལ་དང༌། འདོད་པའྱི་བདེ་སྐྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་སྒོ་ལྔའྱི་དབང་ཤེས་ལ་

བརེན་ནས་ཡོང་བའྱི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་བསལ་མྱི་

འདོད་པའྱི་བློ་དང༌། སྡུག་བསལ་དེ་ལས་ཐར་འདོད་བེད་པ། དེ་བཞྱིན་སྒོ་ལྔའྱི་ཤེས་

པ་ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་སྐྱིད་དོན་དུ་གཉེར་བ་བཅས་ནྱི་དུད་འགོ་ཚུན་ཆད་ལ་ཡོད། མ་

གཞྱི་དུད་འགོའྱི་ནང་དུའང་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་སེམས་དུལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚོད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་

ཕལ་ཆེར་ཅུང་ཟད་སྐྱིད་པ་ཡོད། འོན་ཀང་ང་རང་ཚོ་གཙོ་བོ་སེམས་དུལ་མ་དུལ་

ཞེས་པ་ནྱི་འགོ་བ་མྱི་ལ་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དེ་ཡང་མྱི་ལ་འབེལ་

བ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་དོན་ནྱི། གཙོ་བོ་མྱི་ནྱི་སེམས་ཅན་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་

པའྱི་འཕགས་ཆོས་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

རྣམ་རོག་འད་མྱིན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་མྱི་ལ་རོག་དཔྱོད་བེད་པའྱི་ནུས་པ་

གཞན་དང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་རོག་དཔྱོད་དང་རྣམ་རོག་འད་མྱིན་མང་

པོ་ཡོད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ཡྱིན་པ་ལས། མྱིའྱི་ལུས་པོ་དམྱིགས་བསལ་ཤུགས་ཆེ་བ་

གང་ཡང་མེད། མྱི་ལས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་སེམས་ཅན་མང་དུ་ཡོད། འོན་ཀང་མྱི་ལ་

གཞན་དང་མྱི་འདའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་མྱིས་གཞན་དབང་བསྡུ་ུབ་

དང༌། རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་ཐབས་ཤེས་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་བེད་

ཐུབ་པ་ཡྱིན། མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཅེས་པ་དེར་བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏང་ན། མྱིའྱི་

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྐེན་པས་མྱི་ལ་སྡུག་བསལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚོར་དུད་འགོ་ལས་ལྷག་པའྱི་དན་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཡོད། དེ་ཡང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཙམ་མྱིན་པར་མྱི་རབས་གོང་

མ་དག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ང་ཚོར་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཉམས་མོང་དན་རྒྱུ་

ཡོད་པས་ང་ཚོར་དན་པ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད། གཉྱིས་ནས་མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་

ལ་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསམ་པའྱི་རྣམ་རོག་གྱི་བཀོད་པ་ཡང་ང་ཚོ་མྱི་ལ་མང་

བ་དང༌། མྱིས་བསམ་བློ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འབེལ་བའྱི་

སྐབས་སུའང་ང་རང་ཚོའྱི་འཕྲལ་སེལ་གྱི་བདེ་སྡུག་གྱི་ཚོར་བ་འདྱི་ཙམ་མྱིན་པར་

དེའྱི་རྒྱུ་རྐེན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བློའྱི་ནང་རོག་དཔྱོད་བས་ཏེ་བསམ་བློ་གཏོང་

རྒྱུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེའྱི་རྐེན་གྱིས་ང་རང་ཚོར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྡུག་བསལ་ཧ་ཅང་

མང་པོ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་མཐུན་རྐེན་ཧ་ཅང་འཛོམས་པོ་

ཞྱིག་ཡོད་ཀང༌། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཞྱིག་བསམ་བློར་འཁོར་བ་དག་གྱིས་

རྐེན་བས་ཏེ་སེམས་འཁྲུག་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ལ། མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རྣམ་རོག་

འད་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་འཆར་བའྱི་རྐེན་གྱིས་རེ་དོགས་ལུ་གུ་བརྒྱུད་ཀྱིས་བཅྱིངས་པ་

དེས་ཀང་མ་སྐྱིད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

ད་ལྟ་འབེལ་བའྱི་སྐབས་སུའང་བདེན་མྱི་བདེན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། རང་ཉྱིད་

ཀྱི་རྣམ་རོག་གྱིས་འདྱི་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་མྱིན་ནམ། འདྱིས་ཀང་བྱུང་བ་མྱིན་ནམ་

བསམ་པ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་རོག་རྒྱ་བསྐེད་ནས་དོགས་པ་དང་རྣམ་རོག་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་དག་གྱིས་རྐེན་དང་བསམ་བློ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་

པའྱི་རྐེན་གྱིས་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན། བསམ་བློ་འད་མྱིན་

མང་དུ་འཁོར་བའྱི་རྐེན་གྱིས་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོད་པ་དེ་ཡང༌། ཕྱི་ཡྱི་སྒོ་ལྔའྱི་ཤེས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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པ་ལ་བརེན་པའྱི་ཚོར་བ་བདེ་བས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རོག་གྱི་རྐེན་པས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོད་

པ་དེ་ཉྱིད་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། 

མདོར་ན་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རོག་འད་མྱིན་ཤར་ནས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོད་པ་ནྱི་ཟས་

ནོར་ལོངས་སྤོད་དང༌། གཉེན་ཉེ་དུ། སོད་ཁང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་

ཀང་དེས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོར་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རོག་འད་

མྱིན་ཤར་བའྱི་རྐེན་གྱིས་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོད་

པའྱི་མྱི་ལ་ལར་སྨན་པས་སྐབས་རེ་སྨན་སྤད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་སར་མ་སུ་

རྱིར་ལོ་གཅྱིག་སོད་པའྱི་སྐབས་དེར་ནད་པ་སེམས་ཧ་ཅང་འཁྲུག་ནས་མ་སྐྱིད་བེད་

མཁན་ཞྱིག་སྨན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་བསྟེན་པར་སླེབས་འདུག་ཅྱིང༌། སྨན་པས་ནད་པ་

དེར་སྨན་ཞྱིག་སྤད་སོང་བས་སྨན་དེས་གང་ལ་ཕན་མྱིན་སྐད་ཆ་དྱིས་པར། སྨན་དེས་

སེམས་ཅུང་ཟད་ལྐུག་ཏུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག །དེར་བརེན་རྣམ་

རོག་འད་མྱིན་འཆར་བའྱི་རྐེན་གྱིས་སེམས་འཁྲུག་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཡོང་སྐབས། 

སྡུག་བསལ་དེ་ཉྱིད་སེལ་ཐབས་ལ་རྣམ་རོག་འད་མྱིན་འཆར་བ་དེ་དག་ཅུང་ཟད་ཉུང་

དུ་གཏོང་ཐབས་བེད་ཀྱི་འདུག་པ་དེས་གང་ཞྱིག་བསྟན་པ་རེད་ཅེ་ན། སེམས་ཀྱི་

སྡུག་བསལ་དང་མ་སྐྱིད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་རྐེན་ནྱི། རྣམ་རོག་མང་དགས་པའྱི་

དབང་ལས་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་ནམ་རྒྱུན་སེམས་མ་སྐྱིད་

པ་ཡོད་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ། སེམས་ཀྱི་སྨན་པས་ཁྱེད་རང་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་མང་

དགས་པས་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བརོད་ཀྱི་འདུག །

ཐབས་ཤེས་དེ་ནྱི་གཏྱི་ཐུག་གམ་འུ་ཐུག་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ལྟར་ཡྱིན་ན་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཧ་ཅང་ཡོད་པའྱི་ཀད་པ་བཏོན་ན་མྱི་དེ་རོ་ལྟར་སོད་རྒྱུ་

ལས་རྣམ་རོག་འད་མྱིན་ཡོང་ཉེན་མེད། འོ་ན་གཏྱི་ཐུག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐབས་ཤེས་གང་

ཞྱིག་བེད་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། རྣམ་དཔྱོད་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྐེན་གྱིས་

སྡུག་བསལ་ཡོང་བ་དེ་དག་སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་དེ་ནྱི་མཁས་པ་ཡྱིན། རྣམ་རོག་

འད་མྱིན་ཡོང་བའྱི་ནང་ནས་ཡུལ་གྱིས་དཔྱད་པ་བེད་པ་སྟེ་སོ་སོར་རོག་པའྱི་ཤེས་

རབ་བམ། མདོར་ན་རོག་དཔྱོད་ཀྱིས་དཔྱད་པ་བེད་རྒྱུ་གཅྱིག་པུས་སེམས་འཁྲུག་

པ་ཕལ་ཆེར་མྱིན། རོག་དཔྱོད་ཀྱིས་དཔྱད་པ་རྱིམ་པར་བས་པའྱི་ལག་རེས་སམ། 

དཔྱད་པ་བས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་སེམས་ནང་ཚོར་བ་དག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་

གྱི་ཡོད་ལ། ཚོར་བ་དག་པོ་ཡོང་བའྱི་ནང་གྱི་ཚོར་བ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་སེམས་

འཁྲུག་ནས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། རྣམ་དཔྱོད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྟེང་ནས་མ་སྐྱིད་པ་

ཡོང་བ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་གང་ཞྱིག་བེད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་

དཔྱད་པ་ཆ་ཚང་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ལ་མ་སྐྱིད་པའྱི་ཚོར་བ་དག་པོ་

ཡོང་བའྱི་རྱིགས་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་བརག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་བས་

པའྱི་སྟེང་ནས་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོང་བ་དེ་འགོག་ཐབས་བེད་དགོས་པ་ཡྱིན།

དེས་ན་དེང་སྐབས་འཛམ་གྱིང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་གང་དུ་བལྟས་ཀང༌། དངོས་པོ་

ཡར་རྒྱས་མ་ཕྱིན་པའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་ད་ལྟ་ལྟོ་གོས་དང༌། ནད་ན་ཚ་སོགས་ཀྱི་སྡུག་

བསལ་ཛ་དག་པ་ཡོད་ཅྱིང༌། དེ་དག་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་རྐེན་བས་ཏེ་སྡུག་བསལ་ཡོང་

བ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་མ་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐོན་

པོ་ཕྱིན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་ནད་དང་ན་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག

  46  

ཚ་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དང༌། དེ་བཞྱིན་གང་ཅྱིའྱི་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་པོ་ཡོད་པ། གཙོ་

བོ་སྒོ་ལྔའམ་དབང་པོའྱི་ཤེས་པ་ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་སྡུག་བསལ་གང་འཚམས་ཉུང་

དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གཞྱི་ནས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རོག་གྱི་རྐེན་པས་སྡུག་བསལ་

སྣ་ཚོགས་ཡོང་བ་རྣམས་མངོན་གསལ་དོད་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་འདུག །

དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སམ་མྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

གཞྱི་ནས་ཆོས་དད་ཞེས་པ་དེ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་མྱིས་ཐབས་ཤེས་བེད་པའྱི་

ནུས་པ་ལས་བརལ་ཏེ་མྱིས་ཐབས་ཤེས་མ་ཐུབ་པའྱི་མཚམས་སུ་སླེབས་སྐབས་རེ་

བ་མ་བརླག་པར་དད་པ་བས་ཏེ་རེ་བ་འཛིན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་རང་ལས་ལྷག་

པའྱི་སྐབས་གནས་ནུས་ལྡན་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྐབས་གནས་ལ་བློ་གཏད་

བཅོལ་ནས་དེས་རེ་བ་འཛིན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། སྤྱིར་མྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་མྱི་འདས་གོས་སུ་ཕྱིན་ན། མྱིའྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤྱིང༌། འདས་

གོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་མྱི་དེའྱི་དོན་དུ་ང་རང་ཚོར་བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་ཟྱིན་

པ་ཡྱིན། ཆོས་ལུགས་ཕལ་མོ་ཆེས་འདས་པོ་དེ་ཉྱིད་དག་ཞྱིང་དུ་སྐེ་བའྱི་དོན་དུ་སྨོན་

ལམ་རྒྱག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་ན་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཁྱེད་རང་ཚོར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕ་མེས་ལ་

དུར་མཆོད་བེད་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ། དེ་ཡང་སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་དང༌། 

དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་སྟེང་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་རྩ་བ་མེད་ས་དེར་

སྨོན་ལམ་ཞྱིག་རྒྱབ་ན་དེས་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་བརྒྱབ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་དད་པ་

སླེབས་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་དད་ལ་རྱིགས་འད་མྱིན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད།



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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དེ་ཡང་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་རྒྱུད་གཅྱིག་དང༌། ཡང་ལྟ་བ་དང་

གྲུབ་མཐའ་མེད་པར་གོང་གསེབ་ཁག་ལྟ་བུར་ལྷ་ཀླུ་གདོན་འདེ་སོགས་མྱིང་གང་

ཞྱིག་བཏགས་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་དེ་དང་དེར་གསོལ་མཆོད་བེད་སོལ་ཡོད་ཅྱིང༌། དེ་

ལྟར་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་མང་པོ་ཞྱིག་དུས་ད་ལྟའང་

གསར་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། སར་གྱི་ཆོས་ལུགས་དེ་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་འགགས་ཟྱིན་

ཅྱིང༌། རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་ཡོད། ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་ཡོད་པའྱི་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་པའྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་དང༌། དེ་ལྟར་

མྱི་འདོད་པའྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་བཅས་སེ་ཁག་གཉྱིས་ཡོད། ལྟ་གྲུབ་མེད་པའྱི་ཆོས་

ལུགས་ནྱི་དེ་ཙམ་གནས་ཐུབ་པར་དཀའ་ལ། དེ་ཙམ་གྱི་རླབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཀང་

ཁག་པོ་ཡྱིན། 

ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་རྒྱུད་ལས་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་དང༌། 

འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་མྱི་འདོད་མཁན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་

སྟེང་འདས་པའྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའྱི་རྱིང་མྱི་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་ལ། ད་

ལྟའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བཞྱིན་པ་དང༌། མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་དག་གནས་པའྱི་ཐོག་

ནས་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངས་ནམ་རྒྱུན་རག་པར་འདྱི་ལྟར་ཤོད་

ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་མྱིས་དད་པ་བེད་སའྱི་ཆོས་ལུགས་འད་མྱིན་

གྱི་སྟེང་ནས་འཁྲུག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཆོས་རྒྱུད་ཚང་མར་ཆོས་

རྒྱུད་དེ་དང་དེ་ནས་བཤད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དེར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མོས་

མཐུན་ཡོད་མེད་ཇྱི་ལྟར་ཡང༌། ལྟ་གྲུབ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆོས་རྒྱུད་དེས་མྱི་མང་པོ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཞྱིག་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་མྱི་ལ་ཕན་པ་དེས་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད། 

དེས་ན་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁམས་དང་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་ཡྱིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་

ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གདུལ་བའྱི་ནང་ཁམས་དང་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་

པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྟོན་པ་གཅྱིག་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་གྱི་གདུལ་བའྱི་ནང་ཁམས་དང་

མོས་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་བསྟུན་ནས་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་མྱི་འད་བ་དེ་རྣམས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུངས་ཡོད། འདྱིས་རགས་གང་ཞྱིག་བསྟན་པ་རེད་ཅེ་ན། མྱི་

ལ་ཁམས་དང་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས། དཔེར་ན། ནང་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནང་དུའང་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རང་ལུགས་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་མཐོ་ཤོས་དེ་ཏན་

ཏན་ཡྱིན་དགོས་ཀང༌། གདུལ་བ་ལ་བསྟན་སྐབས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

མཐར་ཐུག་གྱི་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་དེར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྩྱི་བཀུར་དང་མོས་པ་

བེད་དགོས་ཞེས་མྱི་གསུངས་པར། གང་ལ་བསྟན་སའྱི་གདུལ་བའྱི་ཁམས་དང་མོས་

པ་དང་བསྟུན་ནས་ལྟ་བའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་འདྱིས་ཀང་

ང་ཚོར་གོ་བ་སླེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་མྱི་མཐའ་ཡས་པ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཁམས་དང་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས་རང་རང་གྱི་ཁམས་

དང་མོས་པ་དང་བསྟུན་པའྱི་ཆོས་རྒྱུད་མྱི་འད་བ་ཆགས་ཡོད་ལ། ཆགས་དགོས་པ་

ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 

ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་དེ་དག་ལ་ངོས་ལྟ་བུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་དེ་བརོད་

ཐུབ་པ་ཡྱིན། ཆོས་དེ་དང་དེའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་སྐབས་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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གཞག་གྱི་ངོས་གཅྱིག་དང༌། ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྱི་གྲུབ་དོན་

སེམས་དུལ་དགོས་པ་དེ་ཡྱིན་པས་ངོས་ལྟ་བུ་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་

གྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་བཤད་པའྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་དང༌། དེའྱི་གྲུབ་

དོན་སེམས་དུལ་དགོས་པའྱི་ཕོགས་ལྟ་བུ་སེ་ཚན་གཉྱིས་ཡོད། མདོར་ན། འཛམ་

གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་རྒྱུད་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་ལྟ་བའྱི་རྣམ་

གཞག་བཤད་སྐབས་ཧ་ཅང་མྱི་འད་བ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་གྲུབ་དོན་སེམས་

དུལ་དགོས་པའྱི་སྟེང་དུ་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་

པོ་འདོད་མཁན་དང༌། འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་མྱི་འདོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་གང་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཡང༌། མྱི་ལ་བམས་དང་སྙྱིང་རེ་དགོས་པ་དང༌། བཟོད་པ་དང་ཆོག་ཤེས། རང་

ཁྱིམས་བསྲུང་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དགོས་པ་བཅས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་གྱི་

ཡོད། 

དེས་ན་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་རྒྱུད་དེ་དག་གྱི་ལྟ་བའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ནས་

མཐུན་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ན་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་མྱིན། འད་ཆགས་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་

ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལྟ་གྲུབ་གཅྱིག་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ན། དེ་ནྱི་རྫུན་ཡྱིན་པ་ལས་

བདེན་པ་མྱིན། ཡང་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བས་ནས་གྲུབ་དོན་སེམས་འདུལ་ཐབས་བེད་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུའང་མྱི་འད་

ཞེས་བརོད་ན། དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་ཨེ་ཡྱིན་སྙམ། གྲུབ་དོན་སེམས་འདུལ་བ་

བཤད་སྐབས་ཆོས་རྒྱུད་ཚང་མས་བསླབ་བ་གཅྱིག་མཚུངས་རྒྱབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། 

གང་ལགས་ཤེ་ན། བསླབ་བ་བརྒྱབ་ས་གཙོ་བོ་ནྱི་མྱི་ཡྱིན་ཞྱིང༌། མྱི་ལ་རང་བཞྱིན་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ལྷན་སྐེས་ཀྱིས་ཁོང་ཁོ་དང༌། ཕྲག་དོག་སོགས་ཀྱིས་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རོག་ད་བཟོ་

གྱི་ཡོད་ལ། རོག་ད་བཟོ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་རང་ཉྱིད་ཀང་མ་སྐྱིད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། དེ་སེལ་ཐབས་ལ་བམསས་བརྩེ་དང༌། བཟོད་པ་དང་

ཆོག་ཤེས་དགོས་ཞེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟ་

བུ་སླེབས་ཀྱི་འདུག་སྙམ།

གྲུབ་དོན་སེམས་དུལ་ཐབས་ཀྱི་རྱིམ་པ་བཤད་སྐབས། རྱིམ་པ་དེའྱི་ནང་ཆོས་

ལུགས་ཕལ་མོ་ཆེ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་ཅེས་བརོད་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྟ་བ་དང་

གྲུབ་མཐའ་བཤད་སྐབས་རྩ་བ་ནས་མྱི་འད་བ་རེད་ཅེས་དབེ་བ་ཕེ་དགོས་ཤྱིང༌། ལྟ་

བ་དང་གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་གསུང་སྐབས་དེའྱི་ངོས་ལྟ་བུར་ཁྱད་པར་ཡོད་ལ། དེ་

བཞྱིན་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང༌། གཏྱིང་ཟབ་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡོད་ཅེས་བརོད་དགོས་པ་

ཡྱིན། འོན་ཀང་འདྱིར་ཁམས་དང་མོས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ལྟ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཟབ་པ་

ཡོད་པ་དེས་ཚང་མར་ཕན་པའྱི་ངེས་པ་ཕལ་ཆེར་མེད། ཁམས་དང་མོས་པའྱི་དབང་

ལས་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ལ་འགུལ་བསྐོད་ཤུགས་

ཆེ་བ་ཐེབས་སྱིད་པ་ཡྱིན། ལག་ཏུ་བླངས་ནས་སེམས་འདུལ་ཐབས་བེད་པའྱི་རྱིམ་

པའྱི་སྟེང་དུ་སླེབས་སྐབས་ཕལ་ཆེར་ཆོས་འདྱི་ཟབ་དང་འདྱི་མྱི་ཟབ་ཅེས་ཅུང་ཟད་

བཤད་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་ཡྱིན། དཔེར་ན། སྨན་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་སྨན་གྱི་

དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནད་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ལ། ནད་པའྱི་ན་ཚའྱི་བབ་དང༌། འབྱུང་བའྱི་

ཁམས་དང་བསྟུན་ནས་དགོས་པ་ནད་དག་སྐེད་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་སྨན་ཟ་གྱི་ཡོད་པ་

ལས། སྨན་གྱི་རྱིན་ཐང་ཆེ་ཆུང་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་མྱིན། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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དེས་ན་མྱི་རང་རང་གྱི་ཁམས་དང་མོས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ང་ལ་ཆོས་འདྱི་ཟབ་

ཤོས་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལས། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ཆོས་

འདྱི་ཟབ་ཤོས་རེད་ཅེས་བརོད་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་ཡྱིན། ངས་སྐད་ཆ་འདྱི་མགོ་བདེ་པོ་

བས་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག་གམ། ཡང་ན་དང་པོ་བས་ནས་བརོད་

ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག །འདྱི་ནྱི་ཁྱེད་རང་ཚོ་གཅྱིག་པུར་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་

ངས་གང་སར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ངོས་རང་གྱི་སེམས་ལའང་རག་པར་འདྱི་ལྟར་དན་

གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་རང་རང་གྱི་ནང་དུ་བདེན་པ་གཅྱིག་

ཁོ་ན་རེད་ཅེས་དང༌། བདེན་པ་གཅྱིག་པུ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོས་དེ་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་

བཤད་ཀྱི་འདུག །དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ཆོས་ལུགས་

མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། ལྷག་དོན་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་མང་པོ་ཞྱིག་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འོག་ནས་བདེན་པ་གཅྱིག་རེད་ཅེས་

ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། དེར་བརེན་རང་ཉྱིད་སྒེར་དང་འབེལ་

ནས་བདེན་པ་གཅྱིག་སྟེ། ང་ལ་ཆོས་འདྱི་ཟབ་ཤོས་དང༌། ཆོས་འདྱི་ཁོ་ན་བདེན་པ་

རེད་ཅེས་བརོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དུ་མ་དང་འབེལ་ནས་ཡོང་སྐབས་ཁམས་དང་

མོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས་ཆོས་འདྱི་ཁོ་ན་བདེན་པ་དང༌། འདྱི་གཅྱིག་པུ་མཐར་

ཐུག་གྱི་བདེན་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་ཡྱིན། དེས་ན་བདེན་པ་མང་པོ་

ཡོད་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

ཆོས་རྒྱུད་གཅྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་དེ་གཞན་དང་གཞན་དུ་ཁྱབ་སེལ་

རྒྱ་གང་ཆེ་བས་ནས་ཆོས་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན་ལ། 



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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དེས་རོག་ད་སྣོན་མ་བཟོ་ཉེན་ཡོད། དཔེར་ན། ནང་པའྱི་ནང་སར་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་

མེད་ཀྱི་སྐུ་དུས་སུ། ལུང་པ་འད་མྱིན་དུ་ནང་ཆོས་སེལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་

ནས་བརྩྱིས་ན་ནང་པའྱི་འགོ་སྟངས་ནྱི། མ་གསོལ་བར་མྱི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ཆོས་བཤད་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཚུར་མ་བརོད་པར་ཕར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་

བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱིན། དེར་བརེན་དེ་ལྟ་བུའྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་རྩྱིས་ན། དོན་གཉེར་ཅན་

ཞྱིག་གྱིས་ཚུར་རེ་འདུན་བས་པ་ལྟར་འཆད་དགོས་པ་ལས། ཉན་མཁན་ཡོད་མྱིན་ཇྱི་

ལྟར་ཡང་རྣ་མཆོག་ཚ་ཚ་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱིན། སྐབས་རེ་ཆོས་རྒྱུད་འགའ་ཞྱིག་གྱི་

ནང་ཆེད་མངགས་ཆོས་སེལ་བའྱི་འགོ་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག །དེའྱི་རྐེན་

གྱིས་དཀའ་རོག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕ་མེས་ནས་ཆོས་རྒྱུད་གང་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་སྟེང་ནས་ཕྱིན་ན་བབ་བརླྱིང་ཆེ་ཤོས་སམ་བརན་ཤོས་ཡྱིན། 

ང་ནམ་རྒྱུན་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡེ་ཤུ་དང༌། 

འཇྱིའུ་དང༌། དེ་བཞྱིན་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་ལུགས་བེད་མཁན་རྣམས་ལའང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

ཆོས་དེའྱི་ཉམས་ལེན་བས་ན་ལེགས་ཤྱིང༌། ཨ་གསར་ལྟ་བུས་ནང་པའྱི་ཆོས་ལ་

བསྒྱུར་རྒྱུར་བརན་པོ་དང་བསམ་བློ་གཟབ་ནན་གཏོང་དགོས་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

ཡང་ཚུར་ཕོགས་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱི་ཆོས་གོགས་ཚོ་དང༌། དེ་བཞྱིན་བོད་པ་གང་ཞྱིག་

ཡྱིན་ནའང༌། ང་ཚོ་ཕ་མེས་ནས་ནང་པའྱི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་

ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་ཕ་མེས་ནས་ཡོད་པའྱི་ཆོས་དེ་གའྱི་སྟེང་དུ་ཕྱིན་ན་བརན་པ་ཡོད། 

གང་ཟག་བེ་བག་པ་རེ་ཟུང་ལ་ཆོས་རྒྱུད་གཞན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁམས་དང་མོས་པར་

རན་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་སྱིད་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རང་དབང་ཡྱིན། འོན་ཀང་ང་རང་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཚོ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན་རང་གྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་དེའྱི་སྟེང་དུ་ཕྱིན་ན་ལེགས་

པ་ཡོད། 

ང་རང་ཚོ་དེང་སྐབས་ཆོས་རྒྱུད་འད་མྱིན་ཚང་མའྱི་ནང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ང་རང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་པའྱི་ནང་དུའང་ཆོས་ངོ་མ་གང་ལ་འཇོག་

དགོས་མྱིན་མ་ཤེས་པར་ཆོས་བས་ཞེས་བརོད་སྐབས། ཆོས་བེད་སྟངས་ལམ་དང་

ལུགས་སོལ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག་པས་དེ་ནྱི་རེས་ལུས་ཡྱིན། 

གཞན་གྱིས་སྐད་ཆ་དྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ངོས་ནས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། འགའ་ཞྱིག་

གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོས་དེ་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་འབེལ་བ་དེ་ཙམ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་

ཅེས་བརོད་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག་པ་ནྱི་ཆོས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ་པའྱི་

རགས་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རེས་གཟའ་ཉྱི་མར་ལྷ་ཁང་ནང་

སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་རང་ཉྱིད་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་པ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་

བས་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་བོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཆོས་ཞེས་པ་ནྱི་རང་ཤག་ཏུ་

ཁ་བཏོན་བས་པ་དང༌། གཟུངས་སགས་བགང་བ་དེ་ཙམ་ལ་ངོས་འཛིན་ནས་བསད་

ན། ཐུན་གོལ་རེས་ཆགས་སང་སྐེ་བའྱི་རྐེན་དང་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ཙམ་

གྱིས་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མེད། ཡེ་ཤུ་དང་ནང་པའྱི་ཆོས་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཡང༌། ཆོས་ངོ་མ་བམས་དང་སྙྱིང་རེ་སྒོམ་པ་དང༌། བཟོད་པ་སྒོམ་པ། དེ་བཞྱིན་ཆོག་

ཤེས་བསྟེན་པ་སོགས་ཡྱིན་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་ན། ཐུན་འཛིན་པའྱི་གནས་སྐབས་

སུ་དེ་དག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་སེམས་ལ་ངེས་པ་བསྐེད་ཐབས་

ཤྱིག་བེད་པ་དང༌། དེ་རེས་ངེས་པ་རེད་པའྱི་དོན་དེ་ཐུན་གོལ་ནས་ཉྱིན་རེའྱི་མྱི་ཚེ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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སྐེལ་བའྱི་སྐབས། འདོད་པ་སྐེ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆོག་ཤེས་མ་བས་ན་མྱི་འགྱིགས་ལ། 

དགོས་མེད་སྡུག་བསལ་སྣོན་མ་སླེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཁོང་ཁོའྱི་རྐེན་

དང་འཕྲད་ཚེ་ང་ཆོས་པ་ཡྱིན་པས་བཟོད་བསྒོམ་མ་བས་མྱི་འགྱིགས་བསམ་པ་ལྟ་བུ་

དང༌། དེ་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་པ་ཞྱིག་མཐོང་ན་དངོས་སུ་སྡུག་བསལ་ལས་སྐོབ་པ་དང༌། 

གང་ཐུབ་ཀྱིས་བདེ་བར་སྦོར་ཐབས་མ་བས་ན་མྱི་འགྱིགས་བསམ་ནས་ཆོས་ཞེས་

པ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཉམས་ལེན་བེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། 

དེ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ལ། ཉྱིན་ཞག་ཕྲུགས་

གཅྱིག་དང་ཐ་ན་རྨྱི་ལམ་ཚུན་ཆད་ལའངཧཡོང་གྱི་ཡོད། 

མདོར་ན་ཆོས་ཞེས་པ་ནྱི་གདན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཙོག་བུར་བསད་ནས་འདོན་པ་

བཏོན་པ་དེ་ཆོས་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་པ་ལས། དེ་མྱིན་ཉྱིན་རེའྱི་མྱི་ཚེ་བསྐེལ་སྐབས་

ཆགས་སང་སྐེ་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གཉེན་པོ་བསྟེན་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞྱིན་དགེ་བའྱི་

བློ་གོང་དུ་སེལ་བ་ལ་འགལ་རྐེན་འཕྲད་སྐབས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་དགེ་བའྱི་བློ་གོང་

དུ་སེལ་རྒྱུ་དེ་དག་དོ་སྣང་གང་ཡང་མེད་པར་ལུས་ན་ཧ་ཅང་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཏུ་

གྱུར་པ་ཡྱིན། ཉྱིན་ལྟར་རྒྱུན་རྱིང་ཁ་འདོན་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ཐུན་

མཚམས་སྐབས་ཆགས་སང་གཞན་ལས་ཚ་བ་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་སོད་མཁན་ཡོང་གྱི་

ཡོད། དེ་ནྱི་ཆོས་ངོ་མ་ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ་པའྱི་རགས་ཡྱིན། བོད་པའྱི་ནང་དུའང་དེ་

འད་ཡོང་གྱི་འདུག །དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་པྱི་ཏྱིའྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཞུ་བའྱི་

ནང་ནས་བསྙེན་པ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་དང༌། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཕག་འཚལ་གྱི་ཡྱིན། 

ལ་ལས་སོག་བླུ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག །དེ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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བཞྱིན་ཐ་མག་གཅོད་ཀྱི་ཡྱིན། ཤ་སང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག་

པས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དང་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

ཡང་སར་རྡོ་རེ་གདན་གྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་བལ་ཡུལ་ནས་ཡོང་

བའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས། ངས་ཚེ་འདྱིར་ཁོང་ཁོ་སང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་ལེན་བས་སོང་བ་

ནྱི་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ན་ནྱིང་ཡང་བསྐར་རྡོ་རེ་གདན་དུ་ཐུག་བྱུང་བས། ངས་ཀང་

ཁོང་ཁོ་སང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས་མྱི་དེས་ཁོང་ཁོ་སང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་

དངོས་གནས་ལག་ལེན་དུ་འཁྱོལ་གྱི་ཨེ་ཡོད་བསམ་སྟེ། ངོས་ནས་ཁྱེད་རང་ད་ཆ་

ཁོང་ཁོ་རྩ་བ་ནས་ཟ་གྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཞེས་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ཁོང་ཁོ་ཟ་གྱི་མྱི་

འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག །དེ་ནྱི་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ལ། ཆོས་དངོས་གནས་

དེ་ཡྱིན། དེས་ན་ང་རང་ཚོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཆོས་དད་ཡོད་ན་དོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང༌། 

གལ་ཆེ་དོན་ཆེའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་པ་རྣམ་དག་བེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་

ཡྱིན། རང་ཉྱིད་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་ཅེས་ཆོས་བེད་སྟངས་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་

ལྟར་ཕྱིན་ན། ཁ་ཡམ་ཡམ་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་གྱི་འདུག །འགག་ལ་ཐུག་སྐབས་ཆོས་

བརེད་པ་ཧ་ཅང་ལས་སླ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ལྟོ་བགངས་ཉྱི་མ་དོས་ཚེ་ཆོས་པའྱི་གཟུགས། །

རྐེན་ངན་ཐོག་ཏུ་བབས་ཚེ་ཐ་མལ་པ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏག་ཏག་ཆགས་འགོ་བ་ཡྱིན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་

ཆོས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ནྱི། ནམ་རྒྱུན་ངས་རག་ཏུ་ཞུས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་

ལ་ལྟ་བ་དང་སྤོད་པ་གཉྱིས་ལས། ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་གྱི་ལྟ་བ་དང༌། སྤོད་པ་འཚེ་བ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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མྱི་བེད་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ལ། འཚེ་བ་མྱི་བེད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་གཞན་

ལ་ཕན་བཏགས་ཤྱིང༌། མ་མཐར་ཡང་གཞན་ལ་གནོད་པ་མྱི་བེད་པ་ཞྱིག་ལ་བརོད་

པ་དང༌། སྤོད་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་ནྱི། འཚེ་བ་མེད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཕལ་ཆེར་བརོད་ཀྱི་

མེད། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་མདུན་དུ་ཡོད་པའྱི་ཀ་བ་འདྱིས་གནོད་པ་གང་ཡང་བེད་ཀྱི་

མེད། འོན་ཀང་དེ་ལ་འཚེ་བ་མྱི་བེད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཀ་བར་

མགོ་རྡུང་ན་ཕལ་ཆེར་ཀ་བས་འཚེ་བ་བས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ། དེ་ནྱི་ཕར་འཚེ་

བ་བས་པ་ཡྱིན་དང་ཚུར་བས་པ་གང་ཡྱིན་མྱི་ཤེས་ཀང༌། གང་ལྟར་ན་ཚ་གཏོང་གྱི་

ཡོད་པ་ལས་འདྱི་ལྟར་བཞག་ན་འཚེ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་ལ་དེ་

ཙམ་གྱི་གོ་རྒྱུ་ཆེ་བ་གང་ཡང་མེད། དེར་བརེན་འཚེ་བ་མེད་པ་ཞེས་པ་ནྱི་འཚེ་བ་

མེད་ཙམ་ལ་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་པར། འཚེ་བ་བེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་སླེབས་ཀང་

འཚེ་བ་ལ་ཉེས་དམྱིགས་སུ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཚེ་བ་སོམ་པ་ཞྱིག་ལ་འཚེ་བ་

མེད་པ་ཞེས་གོ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དཔེར་ན། མྱི་དགེ་བཅུ་སོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཞེས་པ་ནྱི། སོག་གཅོད་ལྟ་བུ་ཡོང་

བའྱི་རྐེན་དང་འཕྲད་སྐབས་སོག་གཅོད་ལ་ཉེས་དམྱིགས་བལྟས་ནས་སོམ་པའྱི་འདུ་

ཤེས་དེ་ལ་སོག་གཅོད་སངས་པའྱི་དགེ་བ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་སོག་གཅོད་

མེད་ཙམ་ལ་མྱི་བ་ཞྱིང༌། དེ་བཞྱིན་འཚེ་བ་མེད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡང༌། གཞྱི་རྩ་འཚེ་བ་

ལ་ཉེས་དམྱིགས་སུ་བལྟས་ཏེ་འཚེ་བ་སོམ་པའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་

པ་ཡྱིན། དེས་ན་འཚེ་བ་མེད་པ་ཞེས་གོ་ས་གཙོ་བོ་ནྱི་སྙྱིང་རེར་ཐུག་ཡོད། ཇྱི་ཙམ་

གཞན་ཕན་གྱི་བརྩེ་བའྱི་བློ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་འཚེ་བ་མེད་པ་ཞེས་པ་དེ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཡོང་བ་ཡྱིན། དེས་ན་འཚེ་བ་མེད་པ་ཞེས་པ་ནྱི་སྙྱིང་རེའྱི་སྤོད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། འཚེ་

བ་མེད་པ་ཡོང་བའྱི་བསམ་པ་ནྱི་སྙྱིང་རེ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྤོད་པ་ཡང་འཚེ་བ་

མེད་པ་ཡོང་བ་ཡྱིན། སྤོད་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་ཡོང་བ་ཡང་བམས་བརྩེའྱི་བློ་ལ་ལྟོས་

ཤྱིང༌། བམས་བརྩེའྱི་བློ་དང་འབེལ་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། བམས་བརྩེའྱི་བློ་ནྱི་རྩ་

ཆེ་ཞྱིང༌། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། དགོས་མཁོ་ཆེ་བ། ཕན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་བཅས་

མཐོང་བའྱི་ཐོག་ནས་བམས་བརྩེ་དང་དུ་ལེན་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ལས། བམས་བརྩེའྱི་

ཉམས་ལེན་བེད་དགོས་པ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་མྱིན་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་

བལྟས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་རེད་ཅེས་བཀའ་བརྩྱི་བ་ལྟ་བུའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་མྱིན། 

ལར་ནས་བློ་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ནྱི་དང་དུ་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་

དགོས་པ་ལས། བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བཤད་ནས་བློ་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་མེད། དང་

དུ་ལེན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་གང་དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་དོན་དེ་ལ་དགེ་མཚན་དང་ཕན་

ཐོགས་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་མཐོང་ཞྱིང༌། དེའྱི་ལྡོག་ཕོགས་ནྱི་གནོད་པའྱི་རང་

བཞྱིན་དང༌། སྐོན་གྱི་རྱིགས་རྣམས་ཤེས་ཤྱིང༌། རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་

འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་སྐོན་ཡྱིན། དོན་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ལེགས་པའྱི་ཆ་རེད་བསམ་སྟེ་

རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ངེས་ཤེས་སྐེས་ནས་དང་དུ་བླངས་སྐབས་སེམས་ལ་

འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། མདོར་ན། བམས་དང་སྙྱིང་རེའྱི་བློ་དགོས་པ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། 

རེན་འབྱུང་ཞེས་པ་ནྱི་ང་རང་ཚོ་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་

རྒྱུ་མཚན་བཀོད་མྱི་དགོས་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན། སྡུག་བསལ་མྱི་ཡོང་བ་དང༌། བདེ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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བ་ཡོང་བ་ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་གཉྱིས་ཀ་འགྱུར་

བ་འགོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས། དེ་ནྱི་མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་

འགྱུར་བ་འགོ་བའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། བདེ་སྡུག་གྱི་ཚོར་བ་

སྐེ་བ་དེ་ཡང་སྐེ་འགག་བེད་ཀྱི་ཡོད། སྐེ་འགག་བེད་པ་ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་ཤྱིང༌། 

མྱི་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་དང་རྐེན་གྱིས་དབང་

གྱིས་འགྱུར་བ་འགོ་བ་དེ་དག་ཀང་མཐོང་དགོས་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་རྐེན་གྱི་དབང་གྱིས་

འགྱུར་བ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་དང༌། རྐེན་གཅྱིག་ཁོ་ནས་འབས་བུ་

བདེ་སྡུག་ཡོང་བ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་ཡྱིན། རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་

རྐེན་བཤད་པའྱི་སྐབས་དངོས་རྒྱུ་དང་བརྒྱུད་རྒྱུ། ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅྱིག་བེད་རྐེན་

ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དང༌། ཡང་དེའྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་སོགས་ཧ་

ཅང་འབེལ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དང༌། རྒྱུ་མེད་

པ་ལས་བྱུང་བ་མྱིན་ལ། རག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མྱིན། བེད་པ་པོའྱི་རྒྱུ་ལས་ཀང་

བྱུང་བ་མྱིན། རང་རང་གྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་གྱིས་འགྱུར་བའྱི་དབང་གྱིས་

བདེ་སྡུག་གྱི་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ལྟ་བ་དེ་སླེབས་དགོས་ཤྱིང༌། རྒྱུ་

མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བམས་པ་དང་སྙྱིང་རེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་པའྱི་སྟེང་དུ་

སླེབས་སྐབས། རེན་འབྱུང་གྱི་ལྟ་བས་རྒྱབ་སྐོར་དང༌། རེན་འབྱུང་གྱི་ལྟ་བའྱི་འགེལ་

བཤད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་གཟོད་བམས་དང་སྙྱིང་རེ་ཞེས་པ་དེ་རྩ་བ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་

དེ་མཐོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེར་བརེན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ལ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ལ་དཔྱད་པ་བེད་རྒྱུ་གལ་ཞྱིང༌། 

དཔྱད་པ་བེད་སའྱི་ཡུལ་དེ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་སླེབས་

ཀྱི་ཡོད། 

དེས་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་དུ་སྤྱིར་འཇྱིག་རེན་ཆགས་འཇྱིག་

སོགས་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་བཀོད་པ་དང༌། ནང་བཅུད་ཀྱི་

སེམས་ཅན། བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀང་ཕུང་ཁམས་བསྐེད་མཆེད་ཀྱི་ཆོས་

རྣམས་གསུང་སྐབས་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། སྐེད་མཆེད་བཅུ་གཉྱིས། འདུས་བས་

ཀྱི་ཆོས་དེ་དག་དང༌། ཕུང་པོ་ལྔ་སོགས་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་པ་རྣམས་ལ་

དཔྱད་པ་བས་ཏེ་གཏན་ལ་དབབ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་འབེལ་བ་ཡོད་པས་དེ་དག་གྱི་རྣམ་

གཞག་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་སེམས་དུལ་མ་

དུལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་སྟབས་སྡུག་བསལ་ནྱི་མ་དུལ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་ནྱི་དུལ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད། མ་དུལ་བའྱི་སེམས་

འདུལ་ཐབས་བེད་པ་དེ་ཡང་སེམས་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྟེང་ནས་འགོ་དགོས་པ་ལས་ཐབས་

ཤེས་གཞན་མེད། དེས་ན་དུལ་བའྱི་སེམས་གོང་དུ་སེལ་དགོས་ཞེས་པ་དེ་ཡང༌། 

དེའྱི་ལྡོག་ཕོགས་ལ་གཉེན་པོ་བསྟེན་ཅྱིང་ནུས་པ་ཆུང་དུ་གཏོང་བའྱི་སྒོ་ནས་མཐུན་

པའྱི་རྐེན་ལ་གོམས་འདྱིས་བསྟེན་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེར་བརེན་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཧ་ལས་པའྱི་ཞྱིབ་

ཚགས་པོ་དང༌། རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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དེས་ན་དེང་སྐབས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པའྱི་མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས། 

ནང་པའྱི་ཆོས་འདྱི་དབྱིན་སྐད་དུ་ཆོས་ཞེས་པ་དེ་མྱིན། ནང་ཆོས་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ཚན་

རྱིག་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག །དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཚན་རྱིག་

པས་དོ་སྣང་དང་ཞྱིབ་འཇུག་པའྱི་སེ་ཚན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་

དེ་དག་གྱི་ནང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཕོགས་བསོམས་བས་པ་རྣམས་དངོས་གནས་ཧ་

ལས་ཤྱིང་ངོ་མཚར་སྐེ་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག །ང་རང་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་ནས་ཚན་རྱིག་

ལ་དོ་སྣང་ཡོད་ལ། ཚན་རྱིག་པ་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་སོགས་

འབེལ་བ་བས་པ་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་དོ་སྣང་དང་འབེལ་བ་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་ངའྱི་ངོ་

ཤེས་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ལ་ཞེད་སྣང་བསྐུལ་བ་དང༌། 

ཉེན་བརྡ་བཏང་ནས་ཚན་རྱིག་ནྱི་ཆོས་རྩ་མེད་བཟོ་མཁན་ཡྱིན་པས་ཚན་རྱིག་པ་

དང་འབེལ་བ་བས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བརོད་བྱུང༌། ངས་བསམ་བློ་

བཏང་བར་དངོས་གནས་ཚན་རྱིག་པའྱི་འགོ་སྟངས་ནྱི། ཐོག་མར་བརག་དཔྱད་ཞྱིབ་

འཇུག་ལེགས་པར་བས་ཏེ་འགོ་བ་ཞྱིག་དང༌། དེ་ཡང་ལམ་སང་ཡྱིད་ཆེས་མ་བས་

པར་དོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ངང་དུ་བསད་ཅྱིང༌། དོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་ན་དྱི་

བ་ཡོང་བ་དང༌། དྱི་བ་སླེབས་ན་བརག་དཔྱད་བེད་ཅྱིང༌། བརག་དཔྱད་བས་ན་ལན་

རེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་ཚན་རྱིག་པའྱི་འགོ་སྟངས་ནྱི། བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་

ནས་རང་གྱི་རྣམ་རོག་གྱིས་ཡྱིན་མྱིན་ཐག་གཅོད་མྱི་བེད་པར་རང་ཉྱིད་བློ་གཟུ་བོར་

གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་དེར་བརག་དཔྱད་བས་རེས་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་

ཁས་བླངས་ཤྱིང༌། བརག་དཔྱད་བས་ནས་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་ཁས་ལེན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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མྱི་བེད་པ་ནྱི་ཚན་རྱིག་པའྱི་འགོ་སྟངས་ཡྱིན། 

འདྱི་ནྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཚུལ་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའྱི་ཆོས་ཚུལ་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་གཅྱིག་མཐུན་ཆགས་ཡོད། དེས་ན་བློ་གཟུ་བོར་

གནས་པ་བ་རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན། བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་

ནས་བརག་དཔྱད་བེད་པ་དང༌། ལུང་ཙམ་ལ་སྐབས་སུ་མྱི་འཛིན་པར་རྱིགས་པས་

དཔྱད་ནས་དམ་བཅར་རྱིགས་པས་གནོད་ན་ལུང་གྱི་ཁུངས་ཡོད་ཀང༌། དེ་ནྱི་སྒ་ཇྱི་

བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་དགོངས་པ་གཞན་དུ་བཀྲལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་ཏེ་

ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ལ་རྱིགས་པས་དཔྱད་ནས་གནོད་པ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གལ་

སྱིད་ལུང་དང་འགལ་ཡང་ལུང་དེ་ཉྱིད་དགོངས་པ་གཞན་དུ་དང་དགོས་པ་ལས། ང་

རང་ཚོས་དངོས་སུ་བརག་དཔྱད་བས་ཤྱིང་ཉམས་མོང་བསགས་པ་དང༌། ཞྱིབ་

དཔྱད་བས་ཏེ་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་གྱི་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། ཁས་ལེན་ཞྱིང་

དམ་བཅས་པའྱི་དོན་དེ་ཉྱིད་ལུང་དང་འགལ་གྱི་འདུག་ཅེས་འཇོག་ཐབས་མེད། དེར་

བརེན་རྱིགས་པའྱི་དཔྱད་པ་གཙོ་བོར་མཛད་པ་ལས་ལུང་གྱི་རྒྱབ་རེན་ལ་གཙོ་བོར་

མྱི་བརྩྱི་བ་ཡྱིན། དེས་ན་ནང་པ་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་ཐེག་ཆེན་གྱི་དཔྱད་པ་བེད་སྟངས་

དང་ཚན་རྱིག་པའྱི་འགོ་ལུགས་གཉྱིས་ཧ་ཅང་མཐུན་པོ་ཡོད།

གཉྱིས་ནས་བརག་དཔྱད་བེད་ཡུལ་གྱི་བདེན་དོན་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད། ང་

རང་ཚོའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བོར་དཔྱད་ཀྱི་

ཡོད་པ་ལས་ཕྱི་དངོས་པོའྱི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བོར་དཔྱད་ཀྱི་མེད། ཚན་རྱིག་པས་

ཕྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག་ལས། ནང་སེམས་ཀྱི་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུར་ད་ལྟ་བར་ཕྱིན་མེད། མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་

འགོ་བ་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེར་བརེན་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པ་ནྱི། རང་རང་གྱི་

ལས་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་སྟེང་ནས་རྣམ་རོག་འད་མྱིན་མང་དུ་ཡོད་པས་

དཔྱད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན། ཕྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ལས་ཀྱིས་གྲུབ་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དེ་ནྱི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པས་དཔྱོད་སླ་བ་ཡོད། དེ་དག་གྱིས་

ཐོག་ནས་མྱིན་ནམ། ད་ལྟ་བར་ཚན་རྱིག་གྱི་འགོ་སྟངས་ནྱི་ཕྱི་དངོས་པོར་གཙོ་བོར་

དཔྱད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་དཔྱོད་པའྱི་ཡུལ་གཅྱིག་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ནང་

དུའང་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་རྣམ་གཞག་བཤད་ཀྱི་ཡོད། གཏན་

ལ་འབེབས་རྒྱུའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་དཔྱད་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། བདེན་དོན་

འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ། འཚོལ་སྟངས་ཀང་རྣམ་རོག་གྱི་བཅོས་བསླད་མེད་པར་བློ་གཟུ་

བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་བརག་དཔྱད་བས་ཏེ་འགོ་ལུགས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་སྟབས་

དེར་འགལ་བ་མྱི་འདུག་སྙམ་ཞྱིང༌། དེ་ལྟར་ཚན་རྱིག་པ་དང་འབེལ་བ་བས་པ་ལྟར་

ཚན་རྱིག་པ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད། དེས་ན་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་

འབེལ་བ་མང་བ་བྱུང་བའྱི་ཚོད་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཀང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟངས་ཀྱིས་བློ་བསྐེད་སླེབས་པ་ཞྱིག་དང༌། ང་རང་ཚོ་

སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུ་

ཡོད་པ་དེ་དག་གྱིས་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག །དེར་

བརེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་དཔྱད་པ་བས་ཏེ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དཔྱད་པ་བེད་པ་དེ་ཡང་དཔྱད་པ་བེད་རྒྱུའྱི་སྒོའྱི་རྣམ་གངས་ཇྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཙམ་མང་བའྱི་ཚོད་ཀྱིས་དཔྱད་པ་ཟབ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔྱད་པ་ཟབ་པ་བྱུང་བ་དེའྱི་

ཚོད་ཀྱིས་གྲུབ་དོན་སེམས་ལ་ངེས་ཤེས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་དཔྱད་

པ་བེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན།

རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྱི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་བསྟོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། 

སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་བསྟོད་པ་ལ་སྤྱིར་མྱི་འད་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། འདྱི་ནྱི་

གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རེན་འབྱུང་རང་དབང་གྱི་སྒོ་ནས་

འདོམས་པར་མཛད་པའྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ལེགས་བཤད་ཅྱིག་ཡྱིན་པས་སྨྲ་བ་བླ་

ན་མེད་པའྱི་ཆ་ནས་སྟོན་པ་ཟ་མེད་པ་རེད་ཅེས་གཙོ་བོ་གསུང་རེས་བསྟན་གྱི་ཆོ་

འཕྲུལ་ལམ། རེན་འབྱུང་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་འདོམས་པར་མཛད་པའྱི་སྟེང་ནས་

བསགས་པར་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་

སས་དང༌། ཁྱད་པར་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་

པོར་བསྟོད་པ་མཛད་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་རེན་འབྱུང་རང་དབང་དུ་

འདོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྟོད་པ་མཛད་པ་ཤུགས་ཆེ་ལ། བསྟོད་པ་འདྱི་ཡང་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་

བའྱི་སྟེང་ནས་བསགས་པར་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྱི་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པོའྱི་

ཡ་གལ། འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། ཁོང་ནྱི་

མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་དམ་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རེ་

རྱིན་པོ་ཆེས་གཙོ་བོ་དབུ་སེམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་སྐོར་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དང་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ངེས་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་མཛད་ཡོད་ཅྱིང༌། ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ནས་ལོ་ཤས་སོང་བ་དང༌། འདྱི་སྒྱུར་བ་པོ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་ཁོང་ནྱི་

ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་དང༌། ནང་ཆོས་གཉྱིས་ཀར་ཧ་ཅང་མཁས་པའྱི་མཁས་དབང་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་

ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་བསྒྱུར་ཟྱིན་རེས་ངས་ཁོང་ལ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་དཔལ་ནཱ་ལེདནའྱི་

མཁས་པའྱི་གས་སུ་ཚུད་པ་འདུག་གམ་ཞེས་དྱིས་པར། ཁོང་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་

ནཱ་ལེདནའྱི་མཁས་པའྱི་གས་ལ་ཚུད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མཁས་པའྱི་ཡང་རྩེའྱི་གས་

སུ་སླེབས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་བྱུང༌། 

དེས་ན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་དེ་ཉྱིད་སྐབས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་

མཛད་པ་རེད་ཅེ་ན། དཔེར་ན། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ལྟ་བུ་ཕར་ཕྱིན་གྱི་རྣམ་

གཞག་ངོ་མཚར་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤྱིང༌། རྒྱ་འགེལ་ཉེར་གཅྱིག་ཚང་མའྱི་དོན་བསྡུས་

པ་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནྱི་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མར་སློབ་གཉེར་མཛད་པའྱི་སྐབས་

སུ་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྱི་སློབ་གཉེར་གྲུབ་པའམ། བར་དུ་སོན་

འགོ་བསགས་སྦངས་ཏེ་གཙོ་བོ་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་སྐོར་ལ་བསགས་

སྦངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དུ་སྨྱིན་པའྱི་སྒོམ་སྐོན་ནས་བཞུགས་པའྱི་

སྐབས་ཤྱིག་ཏུ་མཚན་ལམ་ལ་རྒྱལ་སས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། 

སློབ་དཔོན་ཨརྱདེ་ཝ། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐངས། དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་

པ། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་དང༌། ལ་ལས་སློབ་དཔོན་ཀླུ་བང་ཡང་

གསུངས་འདུག་མོད། མདོར་ན། རྒྱལ་སས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་གཙོ་འཁོར་ལྔ་མཚན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ལམ་དང་ཉམས་གྱི་ཚུལ་དུ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང༌། ལྷག་པར་དེའྱི་ནང་

ནས་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་རེད་དགོངས་པའྱི་པཌཎྱི་ཏ་སྐུ་གཟུགས་

ཅུང་ཟད་སོ་བསངས་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་

དབུར་བཞག་གནང་མཛད་པའྱི་མཚན་ལམ་ཞྱིག་བྱུང་ཞྱིང༌། དེ་ཉྱིན་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་

གཟྱིགས་པའྱི་སྐབས་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་བེད་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གྱི ། 

གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡྱིན་ན། །སྐེ་དང་འཇྱིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་མེད་པར་འགྱུར། །

ཞེས་པའྱི་ཚིགས་བཅད་འདྱིའྱི ་བཤད་པ་ཐོན་སའྱི་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏའྱི་ཚིག་

མཚམས་སུ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་རེན་འབེལ་ཕྲ་མོའྱི་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གོ་བ་མྱི་བདེ་

བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་ཅྱིང༌། ཕུ་ཐག་ཆོད་པའྱི་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་རོགས་པ་ཞྱིག་

བྱུང་བ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་བྱུང་རེས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་འདྱི་མཛད་པ་

ཡྱིན། 

རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཞོན་ནུའྱི་སྐབས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་སྟོན་པའྱི་རེས་འཇུག་

ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་དད་པ་རྨ་མེད་

པ་ཞྱིག་ཡོད། འོན་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་གསུངས་པ་དེར་

དཔྱད་ཞྱིབ་རྱིམ་པར་གནང་ཞྱིང༌། ཐོས་པ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་སྒོམ་སྐོན་པའྱི་ཐོག་ནས་

དཔྱད་པ་ཞྱིབ་མོ་གནང་བའྱི་ལག་རེས་སུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གམ་མདོར་ན་སྣང་བ་

རེན་འབེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་དང༌། སྟོང་པ་ཁས་ལེན་བལ་བའྱི་གོ་བ་གཉྱིས་མྱི་བདེ་བ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་ནས་སྣང་བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་བ་དང༌། 



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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སྟོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོ་བ་འཁྲུངས་པའྱི་སྐབས་རེ་

རྱིན་པོ་ཆེས་བསྟོད་པ་འདྱི་མཛད་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དད་པ་

ལྷག་པར་དུ་འཁྲུངས་ནས་བསྟོད་པ་འདྱི་མཛད་པ་ཡྱིན་སྟབས་བསྟོད་པ་འདྱི་བྱིན་

རླབས་ཅན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 

ངས་འདྱིའྱི་ཁྱིད་ལུང་ཁུ་ནུ་བ་རན་རྱིག་འཛིན་བསྟན་པའྱི་དྲུང་ནས་ཞུས་ཤྱིང༌། 

རན་རྱིག་འཛིན་བསྟན་པ་ནྱི་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀྱི་དགེ་བཤེས་བསམ་གྱིས་

མྱི་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁོང་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས་ངས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་ཁྱིད་ལུང་

ཞུས་པ་ཡྱིན། རན་དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་བཞུགས་ཤྱིང༌། དགུང་ལོ་ཧ་ཅང་

བགེས་པོ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཕར་ཕྱིན་མངོན་རོགས་རྒྱན་དང༌། དབུ་མ་

འཇུག་པ། མཛོད་རྩ་བ་བཅས་ཉྱིན་ལྟར་ཞལ་འདོན་ལྟ་བུར་གནང་གྱི་འདུག་ཅྱིང༌། 

བར་གསེང་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ྋརྒྱལ་བའྱི་བཀའ་འགྱུར་ལྟ་བུའྱི་གཞུང་གཟྱིགས་ནས་

བཞུགས་ཀྱི་ཡོད། དགུང་ལོ་ཧ་ཅང་བགེས་པོ་ཆགས་སྟབས་ཙོག་པུར་བཞུགས་མ་

ཐུབ་པར་བརེན་གཟྱིམས་ཏེ་ཕག་དཔེ་གཟྱིགས་ནས་བཞུགས་ཀྱི་འདུག །ཁོང་གྱི་སྐུ་

དྲུང་ནས་ངས་བཤད་ལུང་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངོས་གནས་བཀའ་གདམས་པའྱི་

དགེ་བཤེས་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་འགེལ་པ་སེལ་མར་བསྟོད་པའྱི་ཁུངས་ནྱི། སེ་ཁྱི་ཡོངས་

འཛིན་ནམ་ཅོ་ནེ་བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་དང༌། འདྱི་ནྱི་ངས་གྱིང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་

སྐུ་དྲུང་ནས་ཞུས་ཤྱིང༌། གྱིང་རྱིན་པོ་ཆེས་ཅོ་ནེ་བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་མདུན་ནས་

གསན་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། སེ་ཁྱི་ཞེས་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་ཡོངས་འཛིན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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གནང་བས་སེ་ཁྱི་ཡོངས་འཛིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད། ཅོ་ནེ་བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ནམ་རྒྱུན་

ལགས་རྩོམ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་རེད་འདུག་ལ། ལགས་རྩོམ་གྱི་ནང་དུ་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་

སྐོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་གསུངས་ཡོད། དེར་བརེན་ཁོང་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་

ཡྱིན། །

 རེན་འབྱུང་གསུངས་པ་བསྟོད་པའྱི་སྒོ་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་པ།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པ་ཡྱིས། །མཁྱེན་

དང་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད། །རྒྱལ་བ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང༌། །གཟྱིགས་ཤྱིང་

འདོམས་པ་དེ་ལ་འདུད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལྟར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་གཞུང་

འདྱིས་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོར་བསྟོད་ཕག་མཛད་པ་ཡྱིན། བསྟོད་ཕག་མཛད་

ལུགས་དེ་ཡང་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་རེན་འབྱུང་རང་དབང་གྱི་སྒོ་ནས་

འདོམས་པར་མཛད་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་བསགས་མཛད་ཀྱི་ཡོད་པས། རེན་འབྱུང་

གྱི་དོན་མདོར་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཆོད་བརོད་ཀྱི་ནང་དུ་བསྟན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་བེད་པ་པོ་གང་གྱིས་དོན་གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་པས་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། དོན་གང་ཞྱིག་རང་དབང་གྱི་སྒོ་ནས་གསུངས་པས་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་

པར་འགྱུར་བར་བེད་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་

ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་གསུངས་པའྱི་ནང་གྱི་སྙྱིང་པོ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་

འདོམས་པར་མཛད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པའོ། །



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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འདྱིའྱི་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

རྒྱལ་བ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་པའྱི་རྒྱལ་བ་ཞེས་པ་ནྱི་བདུད་བཞྱིའྱི་

གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་དང༌། དེ་ཡང་ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་བདུད་བཞྱི་དང༌། 

ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་བདུད་བཞྱི་བཅས་གཉྱིས་ཡོད་པས་བདུད་བཞྱི་ཕྲ་

རགས་མཐའ་དག་ལས་རྒྱལ་བ་དང༌། དེའྱི་རྩ་བ་ཉོན་མོངས་པ་དང་དེས་བཞག་པའྱི་

བག་ཆགས་ཤེས་སྒྱིབ་དང་བཅས་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་དེ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་སྒོ་

ནས་བདུད་བཞྱི་ཕྲ་རགས་གསུང་གྱི་ཡོད་པས་བདུད་བཞྱི་ཕྲ་རགས་མཐའ་དག་ལས་

རྒྱལ་བ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན།

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རེས་འཇུག་གྱི་གདུལ་བའྱི་ནང་དབང་པོ་རབ་

འབྱིང་ཐ་གསུམ་མང་པོ་ཡོད་པས། དབང་པོ་ཐ་མའམ་ཡོངས་གགས་ཀྱི་གདུལ་

བ་མང་པོས་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་ཉྱིད་སྐུ་ཚེ་སྟོད་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོ་

སྐེ་དང༌། དེ་རེས་ཁྱྱིམ་ནས་ཁྱྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང༌། ལོ་དྲུག་དཀའ་སྤད་

སོགས་མཛད་ནས་མཐར་རྡོ་རེ་གདན་གྱི་སོ་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་

པའྱི་མཛད་པ་མཛད་ནས་བཟུང་སངས་རྒྱས་པའྱི་མཛད་པ་བསྟན་པར་འདོད་ཀྱི་

ཡོད། དེ་ཡང་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རེས་

སུ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འགགས་ཏེ་མེད་ཀང༌། སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་སོན་གྱི་སྨོན་

ལམ་དང་ཐུགས་བསྐེད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོས་སྟོན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་

ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སོགས་བས་ཚེ་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་སུ་

གསུང་གྱི་ཡོད། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་བས་ན། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྐལ་

ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་མང་པོར་བརེན་ནས་ཚོགས་མཐའ་

ཡས་པ་ཞྱིག་བསགས་གནང་མཛད་པ་དང༌། རྒྱུ་དཔག་ཏུ་མེད་ཅྱིང་ཚོགས་མཐའ་

ཡས་པ་བསགས་པའྱི་འབས་བུར་རྡོ་རེ་གདན་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་

རྒྱས་ནས་རྩྭ་མཆོག་གོང་དུ་སྐུ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པའྱི་བར་གྱི་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་

གངས་དེའྱི་རྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་མཛད་པ་དེ་ཙམ་ལས་མེད་ན། རྒྱུ་མཐའ་

ཡས་པ་ཞྱིག་ལ་དེའྱི་འབས་བུ་མཐའ་ཅན་ནམ་ཚད་ཅན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

གཞན་ཡང་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱི་ལམ་ཙམ་ཉམས་བཞེས་གནང་སྟེ་མངོན་

པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཐུབ་པ་ནྱི། བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱི་ལམ་ལ་བརེན་

ནས་དམན་པའྱི་དག་བཅོམ་པའྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཐེག་ཆེན་

དག་བཅོམ་པའྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བེད་པ་ཡང་ཡོང་བར་གསུངས་པ་ནྱི། ལམ་སྤྱི་

ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་མཛད་པའྱི་རྒྱུ་ལ་དེ་ཙམ་

མཆོག་དམན་མེད་པ་ཞྱིག་ལ། འབས་བུར་མཆོག་དམན་ཆེན་པོ་ཡོང་ཐུབ་པ་དེ་ཡང་

ཅུང་ཟད་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་འདུལ་བའྱི་ཉམས་ལེན་དང༌། མངོན་པ་

འོག་མའམ་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་ཡོངས་གགས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ཡོད་པའྱི་ཐོག །ཤེར་

ཕྱིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣོད་མང་པོ་ཞྱིག་བོད་ལ་ཡོད། 

དེ་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་གསང་སགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་

ཡོད། དེ་རྣམས་ཤེས་བའྱི་རྣམ་གངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཞུང་དེ་དག་ལ་གཞྱི་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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བཅོལ་ནས་སེམས་འདུལ་ཐབས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གནང་བའྱི་ལག་རེས་སུ་མོང་བ་

ཁྱད་པར་ཅན་སྐེས་པ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་དང༌། རེ་རྱིན་པོ་ཆེར་ཡང་ཉམས་མོང་

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པ་གསང་བའྱི་རྣམ་ཐར་ནང་དུའང་གསལ་ཡོད།

གཙོ་ཆེ་ཤོས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་གསུང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་

དང༌། ལྷག་པར་སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་མཛད་པའྱི་གསུང་དེ་དག་བལྟས་ན་ཉམས་མོང་གྱི་

ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་

ལོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་

པའྱི་ལམ་ཉམས་ལེན་བེད་དུས་ཉམས་རོགས་སྐེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང༌། ཉམས་མོང་

ཁྱད་པར་ཅན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་བཤད་ཐུབ་པ་དང༌། ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

རེ་བླ་མས་མཚོན་པའྱི་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་སོན་གྱི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་

དག་གྱི་ཉམས་མོང་རྨད་དུ་བྱུང་ཞྱིང་ཡ་མཚན་ཅན་བྱུང་བ་དེ་དག་རྣམ་ཐར་འགའ་

ཤས་ཅུང་ཟད་སྣོན་མ་བརྒྱབ་པ་ཡོད་ཤས་ཆེ། འོན་ཀང་རྣམ་ཐར་ཚང་མ་སྣོན་མ་

བརྒྱབ་པའྱི་སྒོ་བཏགས་ཤ་སྟག་རེད་ཅེས་རྩ་བ་ནས་བརོད་མྱི་ཐུབ། དེ་ལྟར་བརོད་

མྱི་ཐུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་གཅྱིག་ནྱི། དཔེར་ན་ང་རང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་མྱི་ཐོག་གྱི་བར་ཐེག་

པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའྱི་ལམ་གྱི་འགོ་སྟངས་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་ཉམས་

ལེན་བེད་མཁན་མང་པོར་ཉམས་མོང་ཡ་མཚན་ཅན་དེ་འད་བྱུང་འདུག་ལ། ད་ལྟའང་

ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེར་བརེན་ང་རང་ཚོའྱི་ཉམས་མོང་ཕལ་པ་དེར་ཚོད་དཔག་བས་

ན་སོན་གྱི་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང༌། རྣལ་འབོར་གྱི་དབང་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཕྱུག་མྱི་ལ་བཞད་པའྱི་རྡོ་རེས་མཚོན། མདོར་ན་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་མཁས་

གྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་དམ་པ་མང་པོར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉམས་རོག་ཁྱད་

པར་ཅན་འཁྲུངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ཏན་ཏན་ཡོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་

རེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་ཉམས་བཞེས་གནང་བ་དེ་

དག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་གཞྱི་རྩར་འཛིན་ནས་ཉམས་བཞེས་གནང་

གྱི་ཡོད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མའྱི་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་ཡོངས་

གགས་ཡྱིན་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་གསང་སགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ལ་ཐེ་ཚོམ་

བེད་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀང༌། གཟུ་བོའྱི་བློས་དཔྱད་ན་ཨརྱ་དེ་ཝས་

སགས་ཀྱི་གཞུང་མཛད་ཡོད་ལ། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པ་དང༌། ཇོ་བོ་རེ་

ལྷ་གཅྱིག་དྱིའ་པཾ་ཀ་རས་ཀང་སགས་ཀྱི་གཞུང་མཛད་ཡོད། 

ཇོ་བོ་རེ་ལྷ་གཅྱིག་དྱིའ་པཾ་ཀ་ར་བོད་དུ་ཕེབས་པ་དང༌། ཇོ་བོ་རེ་རང་ཉྱིད་བོད་

སྐད་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཀང༌། བོད་དུ་ལོ་བཅུ་བདུན་རྱིང་བཞུགས་ནས་

གསང་སགས་ཀྱི་ཆོས་གསུངས་པ་དང༌། དེ་ཡང་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུ་

བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཇོ་བོ་རེའྱི་གསུང་སྒོས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་མྱི་ཐོག་

གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། བར་

དུ་གསལ་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པར་དེ་ནས་མར་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་མྱིན། དེར་བརེན་

ཇོ་བོ་རེས་ཀང་སགས་ཀྱི་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར་ཚོད་དཔག་བས་ན། སགས་ཀྱི་

གཞུང་མཛད་པ་པོ་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཨརྱ་དེ་ཝ། དཔལ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བཅས་མཚན་མཐུན་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། དབུ་མའྱི་

བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་པོ་བསྟན་པ་འདྱི་ལ་སྟོན་པ་གཉྱིས་པར་གགས་པའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་

རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་པར་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་དང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་

ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་སྒྱུར་བ་པོ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཨུ་པཱ་དེ་ཝ་ཁོང་རང་གྱི་བླ་

མའམ་ཆོས་གོགས་ལྟར་བརྩྱི་གྱི་ཡོད། ཁོང་ལེགས་སྦར་སྐད་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་

མཁས་པ་ཡྱིན། ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་སོ་དྲུག་ཙམ་གྱི་གོང་ལ་ཐོག་མར་ཁོང་དང་མཇལ་

ཞྱིང༌། དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པའྱི་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་ཡོད། 

སྐབས་དེར་སྐད་ཆ་འཕྲོས་ཞོར་དུ་ཁྱེད་རང་གྱིས་ཚིག་གསལ་གྱི་མཆོད་བརོད་དེ་

བསྐོར་དང་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀྱི་གདངས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་བསྐོར་སོང་བས་ང་སེམས་ཧ་ཅང་སྐོ་པོ་བྱུང་སྟེ་མྱིག་ཆུ་ཡང་ཤོར་སོང༌། ཁོང་

ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཡྱིན། 

སྐབས་ཤྱིག་ཁོང་གྱིས་དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་དྱི་མེད་འོད་ཀྱི་སྐོར་ཉམས་ཞྱིབ་

གནང་སྐབས། དེའྱི་མ་དཔེ་གཅྱིག་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་འདུག་པས་དེའྱི་དོན་དུ་བལ་

ཡུལ་ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཕྱིན་ཏེ། ཁོང་གྱིས་ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་དུ་ཡོད་པའྱི་འགེལ་

ཆེན་དྱི་མེད་འོད་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་དུས་ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་ནང་ཡོད་པའྱི་སགས་

གཞུང་ཤོག་རྐང་ཞྱིག་མཇལ་འདུག་པ་དེ་ཁོང་གྱིས་ཀོག་སྐབས། དེའྱི་ལེགས་སྦར་

གྱི་འབྱི་སྟངས་དང་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ལེགས་སྦར་གྱི་འབྱི་སྟངས་གཉྱིས་གཅྱིག་

པ་གཅྱིག་རྐང་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་བྱུང༌།



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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དེས་ན་སགས་གཞུང་དེའྱི་མཛད་པ་པོ་ནྱི། དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་མཛད་པ་

པོ་སློབ་དཔོན་ཨརྱ་དེ་ཝ་ཡྱིན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐག་ཆོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་

གྱི་འདུག །ད་ལྟ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་རྣམ་གཞག་

དང༌། ཐེག་དམན་གྱི་བསྟན་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་དང༌། 

སགས་ཀྱི་ཐེག་པ་བཅས་ཡོད་པ་རྣམས་ཚིག་དུམ་རེ་ཚུར་བླངས་ནས་དེའྱི་ངོ་གདོང་

གྱི་བསྟན་ཚོད་དེ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་ནས་བཤད་ན་འགལ་འདུ་ཧ་ཅང་མཐོང་གྱི་ཡོད། 

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའྱི་གཞུང་གྱི་ཁོག་གམ་གནད་དེ་དག་ལེགས་

པོ་ཞྱིག་བསྒྱིགས་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའྱི་གཞུང་

གོང་འོག་གྱི་བསྟན་དོན་སྙྱིང་པོའྱི་ལམ་གྱི་འགོ་སྟངས་ལེགས་པོ་ཞྱིག་ཤེས་ན། ཐེག་

པ་འོག་མ་ནས་གསུངས་པ་དེ་དག་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་ཞུགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་

ཚང་མ་ཡར་ལྡན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཚང་བ་ལས་འགལ་འདུ་མེད། 

དེ་ལྟར་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་དངོས་སུ་ཉམས་སུ་མོང་རྒྱུ་དང༌། སློབ་སྦོང་བེད་རྒྱུ་

ཡོད་ཅྱིང༌། བསམ་བློ་གཏོང་ས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་བས་ན། བསམ་བློའྱི་

ནང་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང༌། ཉམས་མོང་གང་འཚམས་ཡོང་བའྱི་ལམ་

དེ་རྱིམ་པར་དེད་སྐབས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་

གྱི་སྐེས་བུ་དམ་པ་མང་པོས་ཉམས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་ཁུངས་

གཏུགས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་ནས་ཡར་དེད་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་རྩོད་མེད་ཡོངས་

གགས་དང༌། ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་དེ་དག་ལ་གཏུགས་

པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ནྱི་བསྟན་པའྱི་བདག་པོ་སྟོན་པ་བཀའ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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དྱིན་ཅན་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གཞུང་གཙོ་བོ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབུར། 

གང་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང༌། །འགག་པ་མེད་པ་སྐེ་མེད་པ། །ཆད་

པ་མེད་པ་རག་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་འགོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མྱིན་དོན་གཅྱིག་

མྱིན། །སྤོས་པ་ཉེར་ཞྱི་ཞྱི་བསྟན་པ། །རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །དམ་

པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་བསྟོད་བསགས་ཧ་ཅང་མཛད་ཡོད། དེ་བཞྱིན་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཇུག་

ཏུ་ཡང༌། སྟོན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་དན་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ཕག་མཛད་སྐབས། 

གང་གྱིས་ཐུགས་བརྩེས་ཉེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པའྱི་

ཕྱིར། །དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་སྟོན་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་གསུངས་ནས་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོར་

རེན་འབྱུང་རང་དབང་གྱི་སྒོ་ནས་འདོམས་པར་མཛད་པ་དེར་ཧ་ཅང་བསྟོད་བསགས་

གནང་ཡོད། དེས་ན་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་མཁྱེན་པ་ཞྱིག་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱིས་གསར་བཟོས་བས་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་མྱིན། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་མཁས་པས་

མ་མཁྱེན་པ་ཞྱིག་བོད་གངས་ཅན་གྱི་མཁས་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཀང་མྱིན་

པས་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་ལམ་འདྱི་ཡར་ཁུངས་གཏུགས་སྐབས་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་ལ་

ཐུག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་ན་བསྟན་པའྱི་བདག་པོ་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན། ཐེག་པ་

ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའྱི་ལམ་ཆ་ཚང་བ་དེ་དག་ཐོག་མར་གསུང་མཁན་གྱི་

བསྟན་པའྱི་བདག་པོ་དེ་སྐུ་ཚེ་སྟོད་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོ་སྐེ་ཞྱིག་དང༌། སྐུ་

ཚེ་སྨད་ལ་གཞྱི་ནས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་བདེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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འཁོར་གསུངས་པ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་ན་འགལ་འདུ་ཧ་ཅང་མང་བས་དེ་ལྟར་ཕལ་

ཆེར་མྱིན། དེར་བརེན་དེ་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་གསུངས་པ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོད། 

སྟོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རེས་སུ་དག་བཅོམ་པ་ཚོས་སེ་སྣོད་གསུམ་

བཀའ་བསྡུ་གནང་ཡོད། ཐེག་ཆེན་བཀའ་བསྡུ་གནང་བ་ལས་སགས་ཀྱི་སྐོར་བཀའ་

བསྡུ་གནང་བའྱི་སྐད་ཆ་མེད། དེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། ངས་དུས་རྒྱུན་འདྱི་ལྟར་དན་

གྱི་ཡོད། སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་ཡོངས་གགས་བས་ཏེ་གསུངས་པ་ཞྱིག་དང༌། 

དེ་ལྟར་ཡོངས་གགས་མྱིན་པར་གདུལ་བ་ལས་དག་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོར་

གསུངས་པའྱི་ཆོས་འཁོར་གཅྱིག །དག་པའྱི་སྣང་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་གསུངས་པའྱི་

ཆོས་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སེ་སྟེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣོད་དེ་དག་གསུངས་ཡོད། 

དེ་ནས་རྱིམ་པས་སགས་ལ་ཁྱིད་སྐབས་ཐོག་མར་ཆགས་བལ་གྱི་རྣམ་པའམ་

དགེ་སློང་གྱི་རྣམ་ཅན་དེ་ཉྱིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོའྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པའྱི་

སགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་གསུངས་པ་བ་རྒྱུད་དུ་ཐུབ་པ་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་ལྟ་བུ་

ཡྱིན། དེ་ནས་ཡར་རྱིམ་བཞྱིན་སྟོན་པ་ལྷ་ཡྱི་རྣམ་འགྱུར་ཏེ། ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་

ལ་ཐྱིམ་པའྱི་ལྷ་ཡྱི་རྣམ་འགྱུར་མྱི་འད་བ་ཆགས་ཏེ། དེ་འདའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་

པོའྱི་ཚུལ་དུ་བཞེངས་ནས་གསུངས་པ་དེ་ནྱི་གདུལ་བ་ལས་དག་ནང་གྱི་ལས་དག་

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོར་གནང་བ་ཞྱིག་ལས་ཡོངས་གགས་ལ་གསུངས་མེད། 

དེས་ན་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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འཁོར་དེ་དག་ཡོངས་གགས་བས་ཏེ་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་སྙམ། དཔེར་

ན། དེང་སྐབས་སུའང་མྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཧ་ལས་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གམ། ཡང་ན་དཔོན་

རྱིགས་མཐོན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེས་ཡོངས་གགས་མ་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་དེས་མ་

བཤད་པར་ང་ཚོས་བཤད་མྱི་ཐུབ་ལྟར་ཡྱིན།

དེ་ཉྱིད་སྐབས་དང་དུས་མ་རན་ན་ཡོངས་གགས་མ་བཤད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་

ཡོད། དེར་བརེན་དེ་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱི་དགོངས་པ་དང༌། སྟོན་

པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གསུངས་པ་པོ་སྟོན་པ་བཀའ་

དྱིན་ཅན་ནྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་པ་

ཞྱིག་འཇོག་དགོས་ཚེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་ནས་

གསུངས་པ་ལྟར། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྱི་ས་རོལ་

ནས་སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཤྱིག་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་དུས་སུ་རྩ་བའྱི་སྤྲུལ་པ་

པོ་སྤྲུལ་གཞྱི་ལོངས་སྐུ་དེ་ཉྱིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་གཡོ་བ་མེད་པ་དང༌། མཉམ་གཞག་

དེ་ལས་ལྡང་བ་མེད་པར་མཉམ་རེས་འདེས་ནས་ཡོད་པའྱི་མཉམ་བཞག་དེ་ལས་

གཡོ་བ་མེད་བཞྱིན་དུ། གཟུགས་སྐུའྱི་རོལ་པ་སྣ་ཚོགས་དག་མ་དག་གྱི་འཇྱིག་རེན་

ཁམས་སུ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཤར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འོ་ན་

དེ་ལྟ་བུའྱི་སྐུ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་ཀང་གསུངས་ན། སྐུ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་

དེར་བསམ་བློ་ཞྱིབ་ཏུ་གཏོང་དགོས། 

དེ་ཡང་སྐུ་བཞྱི་ཞེས་པ་ནྱི་རྩ་བ་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་

དགོས། དེ་ཡང་མང་འདས་བཤད་སྐབས་རང་བཞྱིན་མང་འདས་ཀྱི་སྟེང་ནས་མང་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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འདས་ཡོང་ཐུབ་པ་ནྱི་དྱི་མ་གོ་བུར་བ་ཆགས་ཡོད། དེ་འདའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་

གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པས་སྐུ་བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་ནྱི། གཞྱི་ནས་

ང་རང་ཚོས་ད་ལྟ་ཉམས་ལེན་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་དག་དང༌། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་

དང༌། དེ་ཡང་སྐུ་བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་དང༌། དེ་ནས་མར་བརྩྱི་བའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་

ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་ཚུལ་ཚང་མ་གཞྱི་ནས་ལྷུ་བསྒྱིགས་

ཏེ་ཐར་པ་ཞེས་གཙོ་བོ་བདེན་བཞྱིའྱི་སྐབས་ཀྱི་འགོག་བདེན་ཞེས་པ་ཞྱིག་གསུངས་

ཡོད་ཀང༌། འགོག་བདེན་ཞེས་པ་གང་ཡྱིན་རྩད་དཔྱད་ན། དྱི་མ་སངས་པའྱི་བལ་བ་

ཙམ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀང༌། དེ་ཙམ་ཞྱིབ་ཚགས་པོའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་མ་བཏང་

ན་ཅུང་ཁག་པོ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཚུལ་འདྱི་ནྱི། ལམ་འབས་ཀྱི་སྐབས་

ནས་ལུང་ཚད་མ་དང༌། བསྟན་བཅོས་ཚད་མ། བླ་མ་ཚད་མ། མན་ངག་ཚད་མ་

བཅས་གསུངས་ཡོད། འདྱི་རྣམས་བྱུང་བའྱི་རྱིམ་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན། ཐོག་མར་

ལུང་ཚད་མ་བྱུང་ཞྱིང༌། བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་གཉྱིས་པ་དང༌། བླ་མ་ཚད་མ་གསུམ་

པ། ཉམས་མོང་ཚད་མ་བཞྱི་པར་གསུངས་ཡོད། 

ང་རང་ཚོས་ཚད་མའམ་སེམས་ལ་ངེས་པ་སྐེས་རུང་གྱི་རྱིམ་པའྱི་དབང་དུ་

བས་ན། ཐོག་མར་རང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ཚད་མ་དང༌། ཉམས་མོང་ཚད་མ་དེ་ལྟ་བུ་

ཡོང་བར་ལམ་སྟོན་གྱི་བླ་མ་སླེབས་ཤྱིང༌། དེ་ནྱི་སྐེས་བུའྱི་འདོད་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་

བསླུ་བ་མེད་པའྱི་ལམ་སྟོན་མཁན་གྱི་བླ་མ་ཚད་མ་ངེས་པ་རེད་པ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའྱི་

བླ་མ་ཡོང་བ་ནྱི་མདོ་བསྟན་བཅོས་སམ་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་

གསུམ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བས་ན། གཞྱི་ནས་གདམས་ངག་སྟོན་པའྱི་རྒྱ་གར་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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མཁས་པའྱི་གཞུང་དེ་དག་དངོས་གནས་ཚད་ཐུབ་རེད་འདུག་བསམ་པའྱི་བསྟན་

བཅོས་ཚད་མ་དང༌། དེ་ཡང་ཁུངས་གཏུགས་ས་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱི་བཀའ་ལ་

ཐུག་ཡོད་སྟབས་བཀའ་ཚད་མར་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ནས་

བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་གཅྱིག་ཡོད། 

ཡང་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་ནྱི། སོན་འབོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའྱི་འབྱུང་

གནས་ཀྱི་སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་བཀའ་གདམས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལས་བཀའ་གདམས་

གཞུང་པ་བའྱི་བསྟན་པའྱི་བདག་པོ་པོ་ཏོ་བ་རྱིན་ཆེན་གསལ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། པོ་ཏོ་བ་

ཞལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གོང་པའྱི་ཕ་རན་དན་རྒྱུ་རོད་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ཕ་རན་

གྱིས་པོ་ཏོ་བར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོད་པ་སུས་ཤེས་སམ་ཞེས་བརོད་

པར། པོ་ཏོ་བས་མགོ་མཚུངས་ཀྱི་རྱིག་པ་ཞྱིག་བཏང་གནང་སྟེ། ཕ་རན་དེའྱི་མྱི་ཐོག་

མང་པོའྱི་སོན་གྱི་ཕ་དེ་དང་དེ་ཡོད་པ་སུས་ཤེས་སམ་ཞེས་གསུངས་པར། ཕ་རན་

གྱིས་ང་ཚོའྱི་སོན་གྱི་ཕ་མེས་ཡོད་པ་དེ་དག་ངས་ཏན་ཏན་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངའྱི་པ་

ལགས་འདྱི་དང་འདྱི་ཞེས་དང༌། དེའྱི་གོང་གྱི་ཕ་ཡང་འདྱི་དང་འདྱི་རེད་ཅེས་ཕ་རན་

གྱིས་དེ་ལྟར་བཤད་ཅྱིང༌། དེ་རེས་པོ་ཏོ་བས་ཀང་འདྱི་ནས་ཡར་ལྟོས་ཏེ་མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་དང༌། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རེད་ཅེས་ཡར་གཏུགས་གནང་བ་ཡྱིན། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ནས་གཏད་རབས་བདུན་རྱིམ་པར་བྱུང་ཞྱིང༌། དེ་རེས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་

དང༌། དེ་ནས་ཇོ་བོ་རེ་ལྷ་གཅྱིག་དྱིའ་པཾ་ཀ་ར། དེ་ནས་འབོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའྱི་འབྱུང་

གནས། དེའྱི་བུ་མགོ་དམར་བ་ང་ཡྱིན་ཞེས་པོ་ཏོ་བ་རང་ཉྱིད་དབུ་དམར་པོ་ཡྱིན་

འདུག་པས་དེའྱི་བུ་མགོ་དམར་བ་ང་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དེ་དག་དངོས་གནས་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་རེད་འདུག །དགེ་

བཤེས་པོ་ཏོ་བའྱི་སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་ཤ་ར་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བས་

དབུ་མ་འཇུག་པ་ཐོག་མར་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན། ཇོ་བོ་རེ་བོད་དུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་

སུ་དབུ་མ་འཇུག་པ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་མེད་ཀང་སྐབས་དེར་རོག་གེ་འབར་བ་དང༌། 

དབུ་མ་སྙྱིང་པོ། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་བཅས་སར་ནས་བོད་སྐད་དུ་ཡོད་ལ། ཇོ་བོ་

རེས་རོག་གེ་འབར་བའྱི་བཤད་ཁྱིད་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།

དུས་སྐབས་དེར་དབུ་མ་འཇུག་པ་བོད་སྐད་ཐོག་མེད་པས་དབུ་མ་འཇུག་པ་

དང་འཇུག་པ་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བས་བོད་བསྒྱུར་གནང་

བ་ཡྱིན། པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བས་དབུ་མ་འཇུག་པ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པའྱི་བསྒྱུར་གྱི་

ཐོག་མའྱི་ཟྱིན་བྱིས་དེ་ཉྱིད་ཤ་ར་བར་སྤན་འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན། དེ་ས་དབུ་མ་

འཇུག་པ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་མེད་ལ་གཟྱིགས་མོང་མེད་སྟབས། ཤ་ར་བས་བསྒྱུར་

ཟྱིན་ལ་ཐོག་མར་གཟྱིགས་སྐབས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་པ་

དང༌། སྐབས་འདྱིར་ཡང་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་མྱི་དགོས་སམ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བས་བསྐར་དུ་རྒྱ་དཔེར་གཏུགས་ཏེ་གཟྱིགས་སྐབས་ཤ་ར་བས་

གསུངས་པ་རྣམས་ཏག་ཏག་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཞྱིང༌། ཤ་ར་བས་ལེགས་སྦར་སྐད་

སྦངས་མེད་ལ་མཁྱེན་གྱི་མེད་ཀང༌། སོ་སོའྱི་བོད་སྐད་ཙམ་གྱིས་ཐོག་ནས་གཞུང་

གོང་འོག་བསྒྱིགས་ཏེ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་དངོས་གནས་མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་

ཞྱིག་ཡྱིན།

པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བས་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ལེགས་བཤད་གསར་པ་ཞྱིག་བོད་སྐད་དུ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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བསྒྱུར་གནང་མཛད་པར་ཤ་ར་བ་ཐུགས་ཧ་ཅང་དགེས་པོ་བྱུང་སྟེ། ཉྱིན་ཞྱིག་གསུང་

ཆོས་གནང་སར་བུ་རམ་གྱི་སྐུ་འགེད་སྐོན་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་ཞྱིང༌། ཤ་ར་བ་རང་ཉྱིད་

ལ་བུ་རམ་གྱི་སྐུ་འགེད་ཕུལ་བའྱི་སྐལ་བ་དེ་ཉྱིད་ཕག་ཏུ་བཞེས་ནས་ཚོགས་པའྱི་

དབུས་སུ། མཁས་པའྱི་དབང་པོ་པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བ་མཆོད། ཅེས་ཕུལ་གནང་མཛད་

པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་མཁས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་གངས་

ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུའང་བཤད་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀའྱི་རྒྱུན་ཉམས་པ་

མེད་པར་ཡོད་པའྱི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བའྱི་བསྟན་པ་འདྱི། 

བསྟན་པའྱི་བདག་པོ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་ཉེ་བར་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན། དེས་ན། 

གང་ལ་མོས་པ་གཙོ་བེད་པ། །དེ་ཡྱི་མདུན་ན་ཐུབ་པ་བཞུགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁྱེད་རང་ཚོ་མང་པོས་གོ་ཐོས་བྱུང་ཡོད། ཁྱེད་རང་

ཚོ་གསར་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་གོ་ཐོས་བྱུང་མེད་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནང་སྟག་ལུང་

ཞབས་དྲུང་རྱིན་པོ་ཆེ་བོད་ནས་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་རེས་བལ་ཡུལ་དང་འབས་

ལོངས་ཁུལ་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ། དྱིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རྱིན་པོ་ཆེས་

སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་མདུན་ནས། སྟག་ལུང་ཆོས་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ལུང་

མང་པོ་ཞྱིག་གསན་པ་གནང་འདུག་ཅྱིང༌། སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རྱིན་པོ་ཆེས་དྱིལ་

མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རྱིན་པོ་ཆེར་དབང་ལུང་རྣམས་འབུལ་གནང་མཛད་པའྱི་སྐབས། 

ཉྱིན་ཞྱིག་གསུང་ཆོས་གནང་སའྱི་ཚོམས་ཆེན་གྱི་གདུང་མའྱི་ལོགས་སུ་དབང་ལུང་

འབུལ་གནང་རྒྱུའྱི་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཡོངས་རོགས་ཁ་ལྷམ་མེར་འདུག་ཅེས་སྟག་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ལུང་ཞབས་དྲུང་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ནས་ང་ལ་གསུངས་བྱུང༌། ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་ཁོང་

ཀྲོག་ཀྲོག་དང༌། མེད་པར་ཡོད་མདོག་གནང་མཁན་དེ་འད་རྩ་བ་ནས་མྱིན། བླ་མ་

སྐྱིད་སྡུག་འད་མྱིན་མངས་མོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ས་རག་ཤག་གྱི་མྱི་ཚང་དག་གས་

ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་ལ། ཁོང་ཉྱིད་སྟག་ལུང་དགོན་གྱི་ཁུག་ཀོག་རྱི་ཁོད་ལྟ་བུར་ལོ་མང་

བཞུགས་མོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའྱི་རེས་སུ་རྒྱ་མྱིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་བཅུག་གྱིས་ལོ་མང་

བཙོན་ཁང་ནང་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོ་འགོ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་

དུ་ཕེབས་ཐུབ་པས་ཁོང་རང་རེ་དོགས་དང་རྣམ་རོག་རྩ་བ་ནས་མེད་མཁན་ཞྱིག་

ཡྱིན། དེ་ལྟར་བྱུང་ཞེས་གསུངས་སྐབས་ཁོང་རང་ཡ་མཚན་མཚན་དང༌། ཧ་ལས་

ལས་གང་ཡང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག །དེར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་གས་ཧ་ཅང་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་

འདུག་ལ། ཁོང་ཉྱིད་ཐོག་མར་རྒྱ་མྱིས་འཛིན་བཟུང་གྱིས་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་

པའྱི་སྐབས་སུ། སྟག་ལུང་དགོན་པའྱི་སྲུང་མ་དེ་རྱིན་པོ་ཆེ་བཅུག་སའྱི་བཙོན་ཁང་

ནང་དུ་སླེབས་བྱུང་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག །དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་བས་སོང་ཞེས་

བརོད་པ་ཙམ་ལས་རྱིན་པོ་ཆེ་བཙོན་ཁང་ནས་སྐབས་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཀང༌། བཙོན་

ཁང་ནང་དུ་འཚམས་འདྱིར་ཕེབས་འདུག

དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་ཞེས་པ་ནྱི། བདུད་བཞྱི་ལས་རྒྱལ་བས་རྒྱལ་བ་ཞེས་བརོད་

པ་དང༌། གང་གྱིས་རྒྱལ་བ་དང༌། གང་དུ་བདུད་བཞྱི་གང་གྱི་དབྱིངས་སུ་ནུབ་བམ་

ཞེ་ན། འདྱི་དག་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན། དེས་

ན་རྒྱལ་བ་ཞེས་པས་སངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནམ་བལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང༌། གཙོ་བོ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུའྱི་སྟེང་ནས་གོ་བུར་རྣམ་

དག་ཡོང་དགོས་པས་གཙོ་བོ་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་ཡྱིན། གཟྱིགས་ཤྱིང་ཞེས་པས་བདུད་

བཞྱི་ཕྲ་རགས་མཐའ་དག་ལས་རྒྱལ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་སམ་རྱིག་པ་ཡེ་ཤེས་དེ་སང་བ་

མཐའ་དག་སངས་པ་དང༌། སྒྱིབ་བ་མཐའ་དག་བལ་བར་བརེན་ཤེས་བ་མཐའ་དག་

ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་འཇུག་པའྱི་མཁྱེན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། 

གསལ་རྱིག་གྱི་ཤེས་པ་འདྱི་ལ་ཡུལ་རྱིག་པའྱི་ནུས་པ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན། 

རྒྱུ་དང་རྐེན་གྱིས་གོ་བུར་དུ་དཔྱོད་མྱི་དགོས་ཤྱིང༌། ཤེས་པ་དེས་ཡུལ་རྱིག་པ་ལ་

བར་དུ་གཅོད་པའྱི་སྒྱིབ་བེད་ཡོད་པའྱི་རྱིང་ལ་ཤེས་བ་ཉྱི་ཚེ་བ་ཞྱིག་རྱིག་པ་ལས་

ཤེས་བ་མཐའ་དག་ཤེས་པ་མྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། སྒྱིབ་བེད་དང་བལ་སྐབས་གསལ་རྱིག་

གྱི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསལ་ཡོང་སྐབས་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙེད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་ན། 

གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་འདུད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཟྱིགས་ཤྱིང་ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དང༌། འདོམས་

པ་ཞེས་པ་ནྱི་གསུང་གྱི་འཕྲྱིན་ལས་སམ་གསུང་རེས་བསྟན་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་གདུལ་

བར་བླང་དོར་གྱི་གནས་འདོམས་པར་མཛད་པས་འཕྲྱིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཡང་བསྟན་གྱི་ཡོད། གསུང་རེས་བསྟན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་འཕྲྱིན་

ལས་དེ་འཇུག་གྱི་ཡོད་སྟབས། གསུང་གང་དུ་བརེན་སའྱི་ལུས་ཤྱིག་དགོས་པས་

གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བཅས་སླེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྤྲུལ་གཉྱིས་བཅས་སྐུ་བཞྱིའྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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བདག་ཉྱིད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དང༌། སྐུ་བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ངོ་མཚར་ཆེན་

པོ་རེད་ཅེས་བརོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། དེ་དག་གྱི་གསུང་ལ་བརག་དཔྱད་བས་ཏེ་

གཟྱིགས་སྐབས་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་དང༌། སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ། སྨྲ་

བ་ཟ་མེད་པའྱི་སྟོན་པ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་བར་གང་སྟོན་རྒྱུའྱི་དོན་དེ་ཉྱིད་རང་ལ་ལོག་

ཏུ་མ་གྱུར་པའྱི་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་དེ་ཉྱིད་མེད་ན་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡོང་ཐུབ་

ཐབས་མེད། མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་པ་ནྱི། ཤེས་བ་ཤེས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་

པའྱི་དྱི་མ་མཐའ་དག་བསལ་བའྱི་བལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་

དེ་མཁྱེན་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་བ་ཤེས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་

སྒྱིབ་པ་དང་བལ་ཞེས་པ་ནྱི། སྒྱིབ་པའྱི་གཉེན་པོ་སྐེས་པའྱི་སྒོ་ནས་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་

དགོས་པ་ལས། རང་དགར་སྒྱིབ་པ་དག་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་མེད། 

ཤེས་བ་ཤེས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་སྒྱིབ་པ་སོང་བེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཡང་

ཤེས་རབ་རྐང་པས་མྱི་ཆོག་པར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་སྟོང་ཉྱིད་

རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད། ཉོན་སྒྱིབ་སོང་བ་ལ་ཡང་སྟོང་

ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དགོས་པས་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་པ་འད་

མཚུངས་ལ། ཤེས་བའྱི་སྒྱིབ་པའྱི་གཉེན་པོར་འགྱུར་ཐུབ་པ་དེ་གང་གྱིས་བྱུང་ངམ་

ཞེ་ན། ཐབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ལ། ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ་བམས་སྙྱིང་རེ་བང་ཆུབ་

ཀྱི་སེམས་ཡྱིན་པས་མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་ཡོང་བ་ལ་བརྩེ་བའྱི་གོགས་

དང་བཅས་པའྱི་སྒོ་ནས་ཡོང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། མདོར་ན་མགོན་པོ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། 



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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གང་གྱིས་ཐུགས་བརྩེས་ཉེར་བཟུང་ནས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྱི་དབང་དུ་གྱུར་པའྱི་སྒོ་ནས་སམ། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་དབང་ལས་གདུལ་བའྱི་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་ཅྱིང༌། 

བདེ་བ་འདོད་པའྱི་གདུལ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་རྩ་བ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པའྱི་

སླད་དུ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ལྟ་བ་སེལ་ཆེད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ལྟ་བ་སྐེས་དགོས་པས། 

ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ལྟ་བའྱི་ཚུལ་འདོམས་པར་མཛད་པའྱི་གསུང་རེས་བསྟན་གྱི་ཆོ་

འཕྲུལ་མཛད་མཁན་གྱི་སྟོན་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའྱི་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ནྱི་བརྩེ་བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་

ཡོད། ལམ་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་མཁྱེན་བརྩེ་གཉྱིས་ཟུང་དུ་འབེལ་ནས་ཐབས་

ཀྱི་མཆོག་སྙྱིང་རེ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བཟང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང༌། སྟོང་ཉྱིད་

རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ཟུང་དུ་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་དེ་མངོན་དུ་མཛད་དགོས་པ་ཡྱིན། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་དུ་

གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་པར། མདོ་ཡྱི་ལུང་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གནམ་ནས་

བབས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། ས་ནས་འཁྲུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ང་རང་ཚོ་དང་མཚུངས་པར་སྐོན་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་རྱིམ་པས་ཕྱིན་ཅྱི་མ་

ལོག་པའྱི་བློ་གསར་པ་སྐེས་ཤྱིང༌། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་དེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་སེལ་ནས་

སངས་རྒྱས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀང་སློབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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སོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་

རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ཉྱིད་བཏོན་ནས་སྟོན་པའྱི་བཀའ་

དྱིན་དན་པའྱི་སྐབས་སུ། སྟོན་པ་རང་ཉྱིད་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་

མཁྱེན་བརྩེའྱི་གོང་བུ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་མཁྱེན་བརྩེའྱི་བདག་ཉྱིད་

ཀྱི་སྐེས་བུ་དམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་དེ་ཡང༌། བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྱི་རྱིང་མཁྱེན་

པ་དང་བརྩེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་མ་སྐེས་པ་སྐེས། སྐེས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའྱི་

འབད་བརྩོན་རྱིམ་པར་གནང་སྟེ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་བློར་ཤར་བའྱི་ཐོག་ནས། སྟོན་

པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་དེས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ང་རང་ཚོར་བླང་

དོར་གྱི་གནད་སྟོན་སྐབས་ཀང་སྙྱིང་རེ་རྩ་བར་གྱུར་པའྱི་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལམ་དང༌། 

ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་གྱི་ལྟ་བ་འདྱི་གཉྱིས་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོས་འདྱི་

དག་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསམ་བློ་བཏང༌། ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་བས་ཏེ་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱུ་

དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན། སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོར་བསྟོད་པའྱི་གཞུང་

འདྱིའྱི་བརོད་བ་རྩ་བ་རེན་འབྱུང་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། རེན་འབྱུང་ཞེས་པ་གོང་དུ་

ཞུས་པ་ལྟར། 

རྒྱལ་བ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང༌། །གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་འདུད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་དེ་ཉྱིད་རང་གྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་

དུ་གཟྱིགས་ཤྱིང༌། དེའྱི་དོན་གཞན་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་འདོམས་པར་མཛད་པའྱི་རེན་

ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། སྤྱིར་འཕྲད་ལྟོས་བརེན་གསུམ་རྣམ་

གངས་པར་གསུངས་ལ། རེན་འབེལ་ཞེས་པ་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་པྲཏྱིཏསམུཏྤཱད་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེར་འཕྲྱི་བསྣན་བས་ཏེ་ལེགས་སྦར་གྱི་དོན་མང་པོར་འཇུག་པ་ཡོད། 

དེ་ཡང་རྩ་བ་ཚིག་གཅྱིག་ལ་ཚིག་གོགས་བསྣན་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་འད་མྱིན་ལ་འགོ་

བ་ཡོད། 

མདོར་ན་རེན་འབེལ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པས་དཔྱྱིས་ཕྱིན་

པ་ངས་ཀང་མྱི་ཤེས། སྙྱིང་དོན་བརེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་ནྱི། མྱི་རག་

ཅྱིང་མྱི་བརན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་འགྱུར་བ་འགོ་བའྱི་ཆོས་དེ་དག་ཚང་མ་རྒྱུ་

མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན། དཔེར་ན། རྒྱང་འཕེན་པས་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་གོ་བུར་

དུ་བྱུང་བར་འདོད་པ་དང༌། ཡང་གངས་ཅན་པས་སྤྱི་གཙོ་བོ་ཞེས་དོན་དམ་བདེན་

པའམ་རག་པ་ཞྱིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་རྣམ་འགྱུར་

གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་འདོད་པ་ལྟར་ན་རག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་

དབང་ཕྱུག་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་བཤད་པ་ལྟར་བས་ན་དབང་ཕྱུག་རག་པ་ཡྱིན་

པས་དེ་ཡང་རག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་ཡོང་གྱི་ཡོད། བེད་པ་པོ་དཀོན་མཆོག་བཤད་སྐབས་

ཀུན་སློང་གྱི་གཡོ་བ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཐོག་ནས་བེད་པ་པོས་སྤྲུལ་པ་ཞྱིག་མྱིན། དེ་

ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བར་འདོད་པ་དང༌། རག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བར་འདོད་པ་དང༌། 

སྐེད་བེད་བེད་པ་པོའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་ལྟ་བུའྱི་འདོད་ཚུལ་དེ་དག་འདོད་མཁན་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད། མཐར་གཏུགས་ན་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་གྱིས་འགྱུར་བའྱི་སྟེང་ནས་སྐེས་

པ་ཞྱིག་མྱི་འདོད་པས་རེན་འབྱུང་མྱི་འདོད་པ་ཡྱིན། 

སྤྱིར་མྱུ་གུའྱི་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐེས་པ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འདོད་ཀང༌། དེ་ལྟ་

བུའྱི་དོན་མྱིན་པར་རྒྱུ་མཐར་གཏུགས་སྐབས་ཡང་ན་རྒྱུ་མེད་དང༌། ཡང་ན་རག་པའྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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རྒྱུ། ཡང་ན་བེད་པ་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་དོན་མྱིན་པར་རྒྱུ་མཐར་གཏུགས་ཀང་

རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་ཤྱིང༌། འཇྱིག་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ནས་

འགོ་བ་ནྱི་ནང་པས་འདོད་ཚུལ་ཡྱིན་པས། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་རྒྱུ་

རྐེན་ཙམ་གྱི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཡོང་བ་དང༌། རྣམ་འགྱུར་

དེ་དག་རང་གྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་ཤྱིང་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་

ཙམ་ཞྱིག་ལས་ཐོག་མ་བཞག་སྟེ་དེ་ནས་གསར་དུ་བྱུང་བ་ནྱི་བེ་བག་པ་རེ་ཟུང་ཡོང་

གྱི་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྟ་བུར་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

ཡོང་བས་ནང་པའྱི་གཞུང་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་འདོད་ཀྱི་ཡོད། 

རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ཞྱིང༌། འཕོ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་བེད་མཁན་

ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་ནྱི་འདུས་བས་ཀྱི་རེན་འབེལ་

དང༌། སེམས་ཙམ་པ་ལྟ་བུས་བཞེད་པའྱི་རེན་འབེལ་ནྱི་འདུས་བས་རེན་འབེལ་འདྱི་

ཡྱིན། ཡང་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་པའམ་ཆ་ཤས་ལ་

བརེན་ནས་འབྱུང་བ། དཔེར་ན། ཆ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། རང་རང་

གྱི་ཆ་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ལྟར་འདུས་བས་དང༌། འདུས་མ་བས་ཀྱི་ཆོས་

གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། ཆ་ཤས་ལ་བརེན་ནས་ཆ་ཅན་དང༌། ཆ་ཅན་ལ་བརེན་ནས་དེ་

དང་དེའྱི་ཆ་ཤས་འཇོག་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའམ་བརེན་ནས་

འབྱུང་བའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། འདུས་བས་དང༌། འདུས་མ་

བས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རེན་འབེལ་གྱི་རང་བཞྱིན་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་གཅྱིག་

དང༌། ཡང་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་གཅྱིག་ནྱི། རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རེན་འབྱུང་ཁས་བླངས་པའྱི་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཐོག་ལ། འདུས་བས་མ་བས་ཀྱི་ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཆ་ལ་ལྟོས་པའྱི་

རེན་འབྱུང་སྣོན་མ་དེ་དབུ་མ་པ་ཚོས་བཞེད་ཀྱི་ཡོད།

དབུ་མ་པའྱི་ནང་ནས་ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་ཞལ་གྱིས་བཞེད་མཁན་ཞྱིག་དང༌། 

དེ་ལྟར་མྱི་བཞེད་མཁན་གཅྱིག་བཅས་གཉྱིས་ཡོད། ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་མྱི་བཞེད་

མཁན་དེས་ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། ཐ་སྙད་འདོགས་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་ཆོས་དེ་

དང་དེ་རྩ་བ་ནས་གྲུབ་མེད། གདགས་གཞྱིའྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་མེད་པས་འདོགས་བེད་

རོག་པ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའམ་རོག་པའྱི་དབང་གྱིས་འཇོག་གྱི་ཡོད། རོག་པའྱི་

དབང་གྱིས་སམ་རོག་པ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་སྟབས་རོག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་

པའམ་རོག་པ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་རེད་ཅེས་པ་དེས་རེན་འབེལ་ཕྲ་མོ་དེ་བཤད་

ཀྱི་ཡོད། མྱིང་ཙམ་བཏགས་ཙམ་གྱི་རེན་འབེལ་ཕྲ་མོའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་

གྱི་ཡོད། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་གཏྱིང་ཟབ་ཚད་མྱི་

འད་ཁག་གསུམ་ཡོད། 

རེན་འབེལ་གྱི་མདོའྱི་ནང༌། སུས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དེས་

ཆོས་མཐོང་ངོ༌། །སུས་ཆོས་མཐོང་བ་དེས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་མཐོང་ངོ༌། །ཞེས་

གསུངས་ལྟར་འདྱི་ལྟར་བཀྲལ་ཆོག་གྱི་མེད་དམ་སྙམ། སུས་འདུས་བས་རེན་འབེལ་

གྱི་ཚུལ་མཐོང་བ་དེས། ལས་དང་འབས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་འཕོ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་

ཡོང་བ་དང༌། རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་གྱི་དབང་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། བེ་བག་ཏུ་ང་རང་

ཚོར་བདེ་སྡུག་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡང་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མྱི་

འདོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་གྱི་འབས་བུའྱི་ཆོས་ཡོང་བ་དེ་ནྱི་རང་རང་གྱི་
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རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་

ལས་བེད་པ་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀོད་པ་མྱིན། བེད་པ་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀོད་ན། གལ་ཏེ་

བེད་པ་པོ་དེར་གསོལ་བ་བཏབ་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་འགྱིགས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད། དེར་

བརེན་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་སེལ་རྒྱུ་

དང༌། སྡུག་བསལ་འགོག་ཐབས་བ་རྒྱུ། བདེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་བ་རྒྱུ་དེ་དག་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་རྒྱུ་དང་རྐེན་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང༌། རང་ཉྱིད་བདེ་བ་འདོད་པས་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་

ལྷུར་བླངས་ཤྱིང༌། སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པས་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་སོང་དགོས་པ་ཡྱིན། 

སུས་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་གྱི་རེན་འབྱུང་མཐོང་བ་དེས་ལས་འབས་

སང་བླང་འཇུག་ལྡོག་གྱི་ཆོས་དེ་ཤེས་པ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་

པའྱི་གཟུགས་སྐུ་ལ་སྦར་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་གཟུགས་སྐུ། མདོར་ན་ལས་དང་

འབས་བུའྱི་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡྱིན་པས་དེའྱི་སྱིག་པ་སངས་པ་དང༌། དགེ་བ་སྒྲུབ་པ། 

བསོད་ནམས་བསགས་པ་བཅས་རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་དག་གྱི་ཐོག་ནས་

འབས་བུ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། གདུལ་བའྱི་ཁམས་དང་མོས་པ་

དང་མཐུན་པ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན། དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཟུགས་སྐུར་

ཤར་བ་དེ་འདར་སྦར་ཆོག་གྱི་མེད་དམ་སྙམ། དེ་ལྟ་བུའྱི་གཟུགས་སྐུ་དེ་ལ་དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པ་ཞེས་བརོད་དུས་ཆོས་སྐུའྱི་དབྱིངས་ལས་ཤར་བ་ཡྱིན་སྟབས དེ་བཞྱིན་

ཉྱིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཤར་བའམ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཀྱི་ངང་ལས་གཤེགས་པས་དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པ་ཞེས་གོ་རྒྱུ་ཡོད། ཡང་རེན་འབྱུང་ཕྲ་མོའྱི་སྟེང་དུ་བསམ་བློ་བཏང་ན། 

སྣང་བ་རེན་འབེལ་ཞེས་པ་ནྱི་སྣང་ཕོགས་སམ་ཀུན་རོབ་རྣམ་ཅན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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འོན་ཀང་དེའྱི་གོ་བ་ནྱི་ལྟོས་པས་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན། གཞན་ལ་རག་ལས་པ་

ཡྱིན་པས་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ཡྱིན། མདོར་ན་

སྟོང་པའྱི་གོ་བ་དངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

རེན་འབྱུང་ཕྲ་མོའྱི་སྟེང་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ངེས་པ་འདེན་སྐབས་རེན་འབྱུང་

ཕྲ་མོའྱི་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དམ་བདེན་པ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོས་མཐོང་བ་དང༌། དེ་ལ་

བརེན་ནས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཚུར་གཤེགས་

པ་མྱིན་པར་ཕར་གཤེགས་པ་ཞེས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྤོས་པ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞྱི་

ཞྱིང་ཞྱི་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་གྱི་ཆོས་སྐུའྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པས་ན་ཆོས་སྐུ་དེ་

ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་རེན་འབྱུང་མཐོང་བས་དོན་དམ་བདེན་པའྱི་ཆོས་མཐོང༌། དོན་དམ་

བདེན་པས་སྟོང་པ་ཉྱིད་མཐོང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་སྐུའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་

མཐོང་གྱི་རེད་ཅེས་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་སྦར་ཆོག་གྱི་མེད་དམ་སྙམ། དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་

དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་འབྱུང་གཉྱིས་ལས། གཙོ་བོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

རེན་འབྱུང་ངམ་རེན་འབྱུང་ཕྲ་མོ་རང་དབང་གྱིས་འདོམས་པར་མཛད་པའྱི་སྟོན་པ་

བཀའ་དྱིན་ཅན་དེ་ལ་འདུད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང༌། སེལ་མར་བསྟོད་པ་

ལས།

སྱིད་གསུམ་མངའ་སྒྱུར་ཀུན་རྨོངས་མའྱི། །ཡང་བན་གྱུར་ཀང་ཐར་པའྱི་

ལམ། །སྟོན་པར་ཁས་འཆེས་ལྦུ་བ་ཡྱི། །རྐང་སྟེགས་འཆའ་བར་སུ་ཞྱིག་བགོམ། །

ཞེས་རང་ཉྱིད་སྱིད་པ་གསུམ་ལ་མངའ་དབང་སྒྱུར་མཁན་གྱི་ཀུན་རྨོངས་མ་

རྱིག་པའྱི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དང༌། བན་གྱི་ཡང་བན་དུ་གྱུར་ཀང་སྟོན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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པར་ཁས་འཆེས་པ་ཞེས་འཕྲལ་སེལ་གྱི་དོན་སྟོན་པའྱི་སྟོན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ལས། 

མཐར་ཐུག་གྱི་སྐབས་སྟོན་མཁན་གྱི་སྟོན་པ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་མ་རྱིག་

པའྱི་བན་ཁོལ་ལམ་བན་གྱི་ཡང་བན་དུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་གྱིས་གཞན་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་

སྐབས་གནས་སམ་ཐར་པར་བགོད་པའྱི་ལམ་སྟོན་མྱི་ཐུབ་ཅེས་གསུངས། དཔེར་ན། 

ཆུ་ཡྱི་ལྦུ་བ་ལ་རྐང་རེན་འཆའ་བ་ལྟར་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུར་སྐབས་བཅོལ་ན་མྱི་འགྱིགས་

ཞེས་ལྡོག་ཕོགས་ནས་གསུངས་ཤྱིང༌། དེའྱི་ལན་དུ།

གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པ་ཡྱིས། །མཁྱེན་དང་སྟོན་པ་བླ་ན་

མེད། །རྒྱལ་བ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང༌། །གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་འདུད། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚིག་བཅད་འདྱིར་བསམ་བློ་ཡག་པོ་བཏང་ན། འདྱིའྱི་

ཐོག་ནས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆེས་

སླེབས་ཐུབ་པ་དང༌། སྐབས་གནས་བསླུ་བ་མེད་པར་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་

གཙོ་བོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཞེས་པ་ནྱི་དྷརྨ་སྟེ་འཛིན་པའམ། སྐོབ་པའྱི་

དོན་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སྐོབ་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་ལས་

སྐོབ་པར་བེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རང་དགར་སྡུག་བསལ་ལས་སྐོབ་པའྱི་དོན་མྱིན་པར་

སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ལས་ཐར་དགོས་ལ། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་ལས་ཐར་

ན་བསྐབས་ཅྱིང༌། སྡུག་བསལ་གྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་ཐར་བ་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་པའྱི་

ཆོས་ཞེས་པའྱི་ཆོས་དངོས་ནྱི་མང་འདས་ལ་བརྩྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བའྱི་ཆོས་ཞེས་པ་ནྱི། སྱིད་པ་འཁོར་བར་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་པས་བས་

ཀང༌། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་སྐབས། 



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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འདོད་སེད་ཞགས་པས་འཁོར་བའྱི་བཙོན་རར་བཅྱིངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་འདོད་སེད་ཀྱིས་འཁོར་བར་བཅྱིངས་ཀྱི་ཡོད། ཞྱི་བ་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱིའོ། །

ཞེས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་མང་འདས་ལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་

འཇྱིགས་པ་ལས་སྐོབ་མཁན་གྱི་ཆོས་དེ་ལ་བ་དགོས་ལ། མང་འདས་དེ་ཉེར་ཞྱིའྱི་

དབྱིངས་སམ་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན། གོ་བུར་བའྱི་

དྱི་མ་གང་གྱི་དབྱིངས་སུ་དག་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་སྟེང་དུ་དག་

དགོས་ཤྱིང༌། སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡོད་པས་གོ་བུར་རྣམ་དག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། 

རང་བཞྱིན་མང་འདས་ཡོད་པས་ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་མེད་ཀྱི་མང་འདས་ཡོང་གྱི་

ཡོད། 

ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ཇྱི་བཞྱིན་སྟོན་མཁན་གྱི་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་

ཆོས་མང་འདས་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ཐབས་སྟོན་མཁན་གྱི་ཚད་མའྱི་སྐེས་བུ་བསླུ་བ་མེད་

པའྱི་སྐབས་གནས་ཡྱིན་པ་དང༌། སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་

གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་དང༌། རེན་འབྱུང་གྱི་ལྟ་བ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་

ཆགས་དགོས་དོན་གང་ཞེ་ན། གཤམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་གསུངས་སོ། །

འཇྱིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་པ། །དེ་ཡྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་སྟེ། །གང་ཞྱིག་མཐོང་བས་དེ་

ལྡོག་པ། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བར་གསུངས། །

ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་འཇྱིག་རེན་ནྱི། སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་དང་ནང་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་

རེན་གཉྱིས་ཀར་གོ་བ་ཡྱིན། ནང་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ནྱི་ལས་ཉོན་གྱིས་སྐེས་པའྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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སེམས་ཅན་དང༌། དེ་དག་གང་ལ་གནས་ཤྱིང་འཚོ་བའྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་དང༌། དེ་

ལྟ་བུའྱི་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་སྐེ་ར་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་དང༌། སྣོད་

ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་འབྱུང་བ་འཁྲུག་པ་དང༌། ཁོར་ཡུག་ས་གཞྱི་མ་ངམ་ཐང་དུ་གྱུར་པ་

ལྟ་བུའྱི་སྐོན་གྱིས་ང་རང་ཚོར་སྡུག་བསལ་ཡོང་བའྱི་རྐེན་བེད་ཀྱི་ཡོད། མདོར་ན། 

སྣོད་བཅུད་ཀྱི་རྒུད་པ་བཀྲ་མྱི་ཤྱིས་པ་གང་དག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཆགས་སང་གྱིས་

ལས་བསགས་ཤྱིང༌། ལས་དེ་དག་ཀུན་ནས་སློང་བེད་ཀྱི་ཆགས་སང་གྱི་ཉོན་མོངས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་སུ་བརྒྱུད་ནས་རྩ་བ་

མ་རྱིག་པ་ལ་ཐུག་ཡོད། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདེན་བཞྱིའྱི་གནད་རྣམས་གསུངས་ཏེ་

དེ་དག་ཞྱིབ་ཏུ་དཀྲལ་བའྱི་སྐབས་སུ་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་གསུངས་

ཡོད། རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་པོ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན། ང་

ཚོ་ཚང་མ་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་ཅྱིང་བདེ་བ་འདོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན། དཔྱད་པ་བས་ནས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་མྱི་

འདོད་པའྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་དེ་ནྱི་རང་གྱི་ངང་གྱིས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་

ང་རང་ཚོའྱི་འདོད་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ནམ་དུ་ཡང་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་བསྒྲུབ་

དགོས་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་སོང་དགོས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་མྱི་ཡོང་

བ་ནྱི་རྨོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོས་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་སྡུག་

བསལ་འཛད་མཐའ་མེད་པ་ཞྱིག་མང་དགོས་པའྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡོང་

གྱི་ཡོད། གནས་ལུགས་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའམ་མྱི་ཤེས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་ཡྱིན། དེ་ཡང༌། སེལ་མར་བསྟོད་པ་ལས། 

འཁོར་འདས་བརན་གཡོའྱི་དངོས་པོ་ཀུན། །རྒྱུ་མེད་པ་ལས་འགའ་མྱི་

འབྱུང༌། །འབས་གྱུར་ཟུག་རྔུས་སུན་པ་དག །འགྲུབ་བེད་རྒྱུ་ནས་འགོག་པ་གཅེས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་འཁོར་བ་དང་མང་འདས་ཕོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་

བརན་པ་དང་གཡོ་བའྱི་བཀོད་པ་མཐའ་དག་རྒྱུ་དང་རྐེན་གྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་ཤ་

སྟག་ཡྱིན། དེས་ན་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཟུག་རྔུའམ་སྡུག་བསལ་གྱིས་སུན་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ན། སྡུག་བསལ་འགྲུབ་བེད་ཀྱི་རྒྱུ་འགོག་པ་དེ་ནྱི་མཁས་པའྱི་གནང་སྟངས་རེད་

ཅེས་གསུངས་སོ། ། 

དེར་བརེན་མྱི་ཤེས་པ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། མྱི་ཤེས་པ་ཙམ་དེ་ཡང་

སྐོན་ཡྱིན་པས་སེལ་དགོས། འོན་ཀང་མྱི་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་ཆགས་སང་འདེན་པའྱི་

ངེས་པ་ཆེར་མེད་ཅྱིང༌། ད་ལྟ་བུའྱི་མ་རྱིག་པའམ་མྱི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་འདྱི་གང་འད་

ཞྱིག་ལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། 

མ་རྱིག་མྱི་མཛའ་རྩ་རྫུན་སོགས་བཞྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་རྱིག་པ་ནྱི་རྱིག་པའམ་ཤེས་པའྱི་བློའྱི་འགལ་ཟ་ཕྱིན་

ཅྱི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བློ་ཞྱིག་ལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་མ་རྱིག་པ་ཞེས་པ་ནྱི་མྱི་

ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བློ་ཞྱིག་ལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད། འོ་

ན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འཛིན་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་

ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་ཕྲ་རགས་ཡོད་པས། དེའྱི་ལྡོག་ཟ་འཛིན་པའྱི་མ་

རྱིག་པ་དེ་ལའང་ཕྲ་རགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱི་བཞེད་པ་བཞྱིན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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མ་རྱིག་པ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འཇོག་དགོས་སམ་ཞེ་ན། དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། 

སྱིད་པའྱི་ས་བོན་རྣམ་ཤེས་ཏེ། །ཡུལ་རྣམས་དེ་ཡྱི་སྤོད་ཡུལ་ལོ། །ཡུལ་ལ་

བདག་མེད་མཐོང་ནས་ནྱི། །སྱིད་པའྱི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྱིད་པའྱི་ས་བོན་ནྱི ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རེད་ཅེས་

གསུངས་ཤྱིང༌། དེ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྤྱི་ཙམ་ལ་མྱི་བརོད་ཅྱིང༌། རྣམ་པར་ཤེས་

པ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བློ་མ་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་

འདའྱི་མ་རྱིག་པ་དེ་ཡུལ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པས་ན། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་

གྱི་ལོག་འཛིན་དེ་བསལ་བ་ལ་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་གཏན་ལ་

ཕབ་སྟེ་དེ་ཉྱིད་ཤེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། དེ་ལས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བློ་དེ་ལྡོག་

གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་སྱིད་པའྱི་ས་བོན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པའམ་མྱི་ཤེས་པ་དེ་ཡུལ་

ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཡུལ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བློ་དེ་བསལ་བ་

ལ་བློ་དེའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་བདག་ཏུ་གྲུབ་པ་མེད་པ་མཐོང་དགོས་ཤྱིང༌། བདག་

ཏུ་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བ་དེ་བདག་ཏུ་གྲུབ་པ་མེད་པ་རེད་བསམ་པའྱི་སྨོན་ལམ་

བརྒྱབ་པ་དང༌། རང་དགར་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལྡོག་པ་ཙམ་གྱིས་བདག་འཛིན་མྱི་

ལྡོག་པར་བདག་ཏུ་མེད་པ་དེ་མཐོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཡུལ་ལ་བདག་མེད་མཐོང་ནས་ནྱི། །སྱིད་པའྱི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འོ་ན་ཡུལ་ལ་བདག་ཏུ་ཞེན་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྟོང་

ཉྱིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས།



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེས་དངོས་པོ་རྣམས། །ཡང་དག་ཉྱིད་དུ་རོག་པ་གང༌། །དེ་ནྱི་

སྟོན་པས་མ་རྱིག་གསུངས། །དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འབྱུང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རང་

དབང་གྱིས་མ་གྲུབ་ཅྱིང༌། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་འབྱུང་བ་དེ་ལ་བསམ་བློ་ཞྱིབ་ཚགས་

པོའྱི་ཐོག་ནས་བཏང་ན། རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བཅོས་སུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། བཅོས་སུ་ཡོད་ན་བཅོས་མེད་རང་དབང་བ་ཞྱིག་ཡོང་མྱི་ཤེས་ཤྱིང༌། རྒྱུ་དང་

རྐེན་ལས་སྐེས་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས། དོན་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་མེད་

རང་དབང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡོང་མྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་ལྟོས་མེད་རང་དབང་དུ་སྣང་ཞྱིང་སྣང་

བ་ལྟར་ཞེན་པར་འཛིན་པའྱི་བློ་དེ་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འབྱུང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཡང་ན་མ་རྱིག་པ་དེ་ཉྱིད་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ལ་

བཞག་ན། ཕུང་སོགས་ཀྱི་ཆོས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་གྱི་མ་རྱིག་པ་དེ་

ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ལ་བཞག་ནས། དེའྱི་དབང་གྱིས་འཇྱིག་ལྟ་ཡོང་བ་དེ་དམྱིགས་

པ་གང་ལ་བརེན་ནས་ངའོ་སྙམ་པ་སྐེས་སའྱི་ཡུལ་དེ་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་ནས་བདག་ཏུ་

ཞེན་པའྱི་བདེན་ཞེན་འཇྱིག་ལྟ་སྐེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

མདོར་ན་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པར་འཛིན་པའམ། ང་རང་ཚོར་

ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་སྣང་གྱི་ཡོད་ལ། སྣང་བ་ལྟར་དུ་ཞེན་པའྱི་བློ་

དེ་མ་རྱིག་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་བློ་དེ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་པ་ཇྱི་ལྟར་

ཤེས་དགོས་སམ་ཞེ་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་སྣང་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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བ་ལྟར་གྲུབ་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཡང་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་

ལས། 

གང་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ཡོད་པ། །དེ་ནྱི་རང་དབང་མྱི་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ཀུན་

རང་དབང་མེད་པ་སྟེ། །དེས་ན་བདག་ནྱི་ཡོད་མ་ཡྱིན། །

ཞེས་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། རང་ཉྱིད་གྲུབ་པ་རྐེན་གཞན་ལ་ལྟོས་

ནས་གྲུབ་དགོས་ཤྱིང༌། རྐེན་གཞན་ལ་རག་ལས་པའྱི་སྒོ་ནས་འབྱུང་དགོས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ན། 

གང་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ཡོད་པ། །དེ་ནྱི་རང་དབང་མྱི་འགྱུར་རོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་གང་ཞྱིག་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཞན་

ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའྱི་རང་དབང་བ་ཞྱིག་དང༌། རང་དབང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་

མེད་ཅེས་དང༌། དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་དབང་བ་དེར་བདག་ཞེས་མྱིང་བཏགས་ནས་དེ་ལྟ་

བུའྱི་བདག་དེ་མེད་ཅེས་གསུངས་པས་བདག་དང༌། རག་པ་དང༌། བདེན་པ་དེ་དག་

གྱི་དོན་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་འད་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པས་

མཛད་པའྱི་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། 

རྣམ་བདུན་གྱིས་མེད་གང་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་བཙལ་སྐབས་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་ཆོས་

གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། རང་རང་གྱི་གདགས་གཞྱི་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་

དམ། ཡང་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བདག་ཉྱིད་ཐ་དད་དུ་ཡོད། དེ་ཚོགས་ཙམ་སོགས་

རྣམ་པ་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་བཙལ་བའྱི་སྐབས་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རེད་རྒྱུ་མེད་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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པ་དེ་འཚོལ་སའྱི་ཡུལ་དེའྱི་གསེབ་ནས་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ཤེས་སམ། བཙལ་ནས་མ་

རེད་ཅྱིང༌། ཡོད་ན་བཙལ་ནས་རེད་དགོས་པས། 

རྣམ་བདུན་གྱིས་མེད་གང་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུར། །ཡོད་ཅེས་རྣལ་འབོར་པས་འདྱིའྱི་

ཡོད་མྱི་རེད། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྣལ་འབོར་པས་བརག་དཔྱད་བས་ཏེ། རྩེ་གཅྱིག་པའྱི་

བློས་དཔྱོད་པའྱི་རྣལ་འབོར་བའམ། དེ་འདའྱི་ལྟ་བ་སྒོམ་མཁན་གྱི་མྱི་དེས་འཚོལ་

བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡུལ་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད་

པས་ཡུལ་སྟེང་ནས་མ་གྲུབ་པ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཞེས་དང༌། དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་དུ་བ་བ་བེད་

མཁན་གྱི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་གང་འད་ཡོད་མེད་དཔྱད་ནས་མ་རེད་པ་

དེ་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་གནས་ལུགས་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ཐ་སྙད་དུ་བ་བ་

བེད་མཁན་གྱི་བུམ་པ་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་དཔྱད་ནས་མ་རེད་པ་དེ་

མེད་པའྱི་དོན་མྱིན་ཞྱིང༌། ཡོད་ནྱི་ཡོད། ཡོད་ལུགས་དེ་ཡང་ལྟོས་པའྱི་དབང་གྱིས་

ཡོད་པའམ་རྐེན་ཚོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡོད་པ་ལས། དོན་སྟེང་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་

མཐོང་སྐབས། བརག་ཅྱིང་དཔྱད་སའྱི་ཆོས་དེའྱི་གནས་ལུགས་དེ་ཤེས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

རང་གྱི་གནས་ལུགས་དེ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། དགག་

གཞྱི་གཞན་ཞྱིག་དགག་བ་གཞན་ཞྱིག་སྟོང་པའམ། གཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་གཞན་ཞྱིག་

སྟོང་པ་མྱིན། རང་སྟོང་ཞེས་པའྱི་དོན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ལ། རང་གྱིས་སྟོང་པ་དེ་གསུང་

གྱི་ཡོད། 

དེས་དེ་ཉྱིད་ལའང་བདེ་བླག་འཇུག་འགྱུར་པས། །འདྱིར་དེའྱི་གྲུབ་པ་དེ་བཞྱིན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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འདོད་པར་བ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརག་ཅྱིང་དཔྱད་ནས་མ་རེད་པ་དེ་མེད་པ་རེད་དམ་ཞེ་

ན། མེད་པ་མྱིན་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ། ཕན་གནོད་འདེན་གྱི་ཡོད། ཡོད་ལུགས་གང་

ཞྱིག་རེད་ཅེ་ན། མྱིང་གྱི་དབང་གྱིས་ཡོད་པ་དེ་འོས་མེད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། མྱིང་གྱི་

དབང་གྱིས་ཡོད་པ་མྱིན་པར་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་མེད་ཅེས་བརོད་དུས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་

ལ་འགྱུར་འགོ་གྱི་འདུག །མདོར་ན་ང་རང་ཚོས་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་

བློ་དེ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་ཡྱིན་པ་དེ། བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་དཔྱད་པ་བེད་སྐབས་

རེད་པ་དེ་དང་རྩ་བ་ཐ་དད་ཅྱིང་གོ་ལྡོག་ཅྱིག་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། 

དེ་ནྱི་དེ་ཉྱིད་དུའང་འཇྱིག་རེན་དུ། །རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་འགྲུབ་གྱུར་མྱིན་མོད་

ཀྱི། །རྣམ་དཔྱད་མེད་པར་འཇྱིག་རེན་ཉྱིད་ལས་འདྱིར། །རང་གྱི་ཡན་ལག་བརེན་ནས་

འདོགས་པ་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་ཆོས་ཅན་དེ་ཉྱིད་བཙལ་ནས་རེད་རྒྱུ་རྩ་བ་

ནས་མེད་ཅྱིང༌། ཕན་གནོད་འདེན་པའྱི་ཆོས་ཅན་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་དགོས་སམ་ཞེ་

ན། 

རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་འགྲུབ་གྱུར་མྱིན་མོད་ཀྱི། །རྣམ་དཔྱད་མེད་པར་འཇྱིག་རེན་

ཉྱིད་ལས་འདྱིར། །

ཞེས་སྣང་ཙམ་དེས་ཚིམ་ནས་དཔྱད་པ་མྱི་བེད་པའམ་རྣམ་དཔྱད་མེད་པར་

འཇྱིག་རེན་ཉྱིད་ལས་ཏེ་གགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡོད་པ་དང༌། འཇྱིག་རེན་གགས་པའྱི་

དབང་གྱིས་རང་གྱི་ཡན་ལག་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཡྱིན། མདོར་ན་གདགས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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གཞྱི་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བཏགས་དོན་བཙལ་ན་གདགས་གཞྱིའྱི་

གསེབ་ནས་ཆོས་ཅན་དེའྱི་མཚན་གཞྱི་རྩ་བ་ནས་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེས་ན་

ཐ་སྙད་དུའང་རང་མཚན་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོར་གང་ཞྱིག་སྣང་ཡང་

སྣང་བའྱི་ཆ་རྣམས་དོན་སྟེང་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྣང་གྱི་ཡོད་ལ། དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་

ཞྱིག་སྣང་བ་དེ་དག་དགག་བ་སྣང་ཚུལ་ཆགས་ཡོད། ང་རང་ཚོར་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་

པ་ཞྱིག་སྣང་བ་འདྱི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པའྱི་རེན་འབྱུང་ཕྲ་མོའྱི་དོན་མྱིན་ཞྱིང༌། དེ་དགག་

བ་སྣང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། འདྱི་འདའྱི་གསུང་སྟངས་དེས་ཐ་སྙད་དུའང་རང་

མཚན་མྱི་བཞེད་པ་ཡྱིན། 

སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀྱིས་གང་ཟག་སྣང་ཙམ་དེས་མ་ཚིམ་པར་གང་

ཟག་ཅེས་པ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བརོད་མྱིན་དཔྱད་པའྱི་སྐབས། མཚན་གཞྱིའྱི་ཡྱིད་

ཀྱི་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་གྱི་མཚན་གཞྱིར་བཞག་ཅྱིང༌། ཕུང་པོའྱི་གསེབ་ནས་གང་ཟག་

བཞག་ཡོང་གྱི་ཡོད། བུམ་པ་བཙལ་སྐབས་ལྟོ་ལྡྱིར་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐོར་དོན་བེད་

ནུས་པ་ཞེས་པ་ནྱི། བུམ་པ་རྡུལ་རས་བརྒྱད་འདུས་ཀྱི་གོང་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། དེའྱི་

ནང་ནས་གཙོ་བོ་དབྱིབས་གཟུགས་གྱི་ཐོག་ནས་བཞག་གྱི་ཡོད། དེས་ན་བུམ་པའྱི་

མཚན་གཞྱི་ཡུལ་སྟེང་ནས་བཞག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྱིང༌། དེ་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་

གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། ཐ་སྙད་འདོགས་ཡུལ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་གསེབ་ནས་དེའྱི་ཡྱིན་རྒྱུའྱི་ངོ་

བོ་ཞྱིག་བཞག་གྱི་ཡོད་པས་ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་བཞེད་ཀྱི་ཡོད། 

དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་ཞལ་གྱིས་

བཞེད་མཁན་གཅྱིག་དང༌། ཞལ་གྱིས་མྱི་བཞེས་མཁན་གཅྱིག་བཅས་དབུ་མ་པ་ལ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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གཉྱིས་ཡོང་བ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་ཡོད། བཞེད་མྱི་

བཞེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་བྱུང་བས་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐེ་བ་བཀག་པའྱི་སྐབས་གཞན་

སྐེ་ཐ་སྙད་དུ་འདོད་མྱི་འདོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཆོས་ཅན་མཐུན་

སྣང་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བཞེད་པ་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་

གཏན་ཚིགས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའྱི་རང་རྒྱུད་པ་དང༌། རང་རྒྱུད་གྱི་གཏན་ཚིགས་

ཞལ་གྱིས་མྱི་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་གཉྱིས་སླེབས་

ཡོང་གྱི་ཡོད། 

འཇྱིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་པ། །དེ་ཡྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་སྟེ། །

ཞེས་གསུངས་སྐབས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྩ་བ་དུག་གསུམ་དང༌། དུག་གསུམ་གྱི་

ནང་ནས་རྩ་བ་གཏྱི་མུག་མ་རྱིག་པ་ཞེས་པ་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན། གཏྱི་མུག་མ་རྱིག་

པས་རྩ་བ་བེད་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་གཞན་རྣམས་མ་རྱིག་པ་དེ་

ལ་བརེན་ནས་ཡོང་བ་དང༌། མ་རྱིག་པ་དང་འདེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་

ཆགས་སང་རགས་པ་རྣམས་མ་རྱིག་པས་རྒྱུ་བས་ཏེ་ཡོང་བ་དང༌། ཆགས་སང་

ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་མོ་རྣམས་མ་རྱིག་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་ཡོང་བ་ཡང་ཡོད། ཡང་སྙྱིང་ཉོན་

མོངས་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་མ་རྱིག་པ་ལ་བརེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ན། དབུ་མ་

བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས།

ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །གཏྱི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ཕྱིར་

ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །གཏྱི་མུག་བཅོམ་པས་བཅོམ་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་སོགས་ནྱི་རྣ་བའྱི་དབང་པོ་ལ་མ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཁྱབ་པར་རེན་སོ་སོར་ཡོད། འོན་ཀང་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ནྱི་མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་དབང་

པོར་ཁྱབ་ཡོད་ལ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་ཡོད། དེ་བཞྱིན་

འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཞེ་སང་དང༌། གཏྱི་མུག་ལ་ཁྱབ་མེད་ཀང༌། གཏྱི་མུག་གྱིས་

འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ཚང་མར་ཁྱབ་ཡོད། དེས་ན་ཉོན་མོངས་གཞན་རྣམས་

གང་ལ་རེན་སའྱི་གཞྱི་རྩ་མ་རྱིག་པའྱི་གཉེན་པོ་སྐེས་ན། ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་གཉེན་པོར་འགོ་གྱི་ཡོད། དབུ་མ་ཚིག་གསལ་གྱི་སྐབས་སུ། འདོད་ཆགས་ཀྱི་

གཉེན་པོར་མྱི་སྡུག་པ་བསྒོམས་པ་གསུངས་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་གཉེན་པོར་འགོ་

གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་ཉྱིད་གཏྱི་མུག་གྱི་གཉེན་པོར་མྱི་འགོ་བ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་བམས་

པ་བསྒོམས་ན་ཞེ་སང་གྱི་གཉེན་པོར་འགོ་གྱི་ཡོད་ཀང༌། འདོད་ཆགས་ཀྱི་གཉེན་པོར་

མྱི་འགོ་བར་གཉེན་པོ་སོ་སོ་བ་ཆགས་འགོ་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་གཏྱི་མུག་གྱི་གཉེན་

པོར་གསུངས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཉེན་པོར་འགོ་གྱི་ཡོད། སྐབས་འདྱིར་གཏྱི་མུག་

གྱི་གཉེན་པོར་གསུངས་པ་དེ་ནྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན། བདག་མེད་

རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་སོང་བའྱི་གཉེན་པོ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཉོན་མོངས་རྣམས་རྩ་བ་ནས་

སོང་མཁན་དང༌། བག་ལ་ཉལ་སོང་བར་བེད་མཁན་གྱི་གཉེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

སྟབས། སོང་བའྱི་གཉེན་པོ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན།

ཞེ་སང་གྱི་གཉེན་པོར་བམས་པ་སྒོམ་པ་དང༌། འདོད་ཆགས་ཀྱི་གཉེན་པོར་མྱི་

སྡུག་པ་སྒོམ་པ་དེ་དག་ལ་བསུན་འབྱིན་པའྱི་གཉེན་པོ་ཞེས་བ་སྟེ། གནས་སྐབས་

དེར་ཆགས་སང་གྱི་བློ་ཅུང་ཙམ་ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་བའམ། ཆགས་སང་གྱི་བློ་

བསུན་འབྱིན་ནས་ཅུང་ཟད་ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་བའྱི་གཉེན་པོ་ཙམ་བེད་ཀྱི་ཡོད་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།

  103  

པས་བསུན་འབྱིན་པའྱི་གཉེན་པོ་ཞེས་བའོ། ། དེ་ལྟ་བུའྱི་གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་མ་

རྱིག་པ་དེ་གང་གྱིས་ལྡོག་གམ་ཞེ་ན། 

གང་ཞྱིག་མཐོང་བས་དེ་ལྡོག་པ། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བར་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་རྱིག་པ་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་ཞྱིང༌། དེ་དང་དངོས་

སུ་གནོད་བ་གནོད་བེད་དུ་སོང་བའྱི་དགག་བ་བཀག་ཙམ་གྱི་སྟོང་ཉྱིད་མཐོང་བའྱི་

བློ་དེས་བདེན་འཛིན་ལ་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་སྒོ་ནས་ཏག་ཏག་གནོད་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་ན་སྟོང་ཉྱིད་མཐོང་བའྱི་བློ་དེས་མ་རྱིག་པ་ལྡོག་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་

སྟོང་པ་ཉྱིད་གསུངས་ན་དབུ་སེམས་ཚང་མས་སྟོང་ཉྱིད་བསྒོམས་ཏེ་མ་རྱིག་པ་ལྡོག་

དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེ་ལྟར་ནའང་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ཕྲ་ཞྱིང་ཕྲ་བ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་

ལོག་པར་ངེས་པ་ཞྱིག་དང༌། མཐའ་གཉྱིས་སེལ་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་སྟོང་པའྱི་གོ་

བ་མཐར་ཐུག་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་རེན་འབྱུང་གྱི་གོ་བའྱི་སྟེང་ནས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གོ་

བ་ངེས་པ་འདེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་གོ་བ་མཐར་ཐུག་དེ་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་རེན་འབེལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་མཐོང་བ་ཞྱིག་དང༌། རེན་འབྱུང་

སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་མཐོང་བ། སྟོང་ཉྱིད་རེན་འབྱུང་དུ་ཤར་ཐུབ་པའྱི་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་

ཟུང་འཇུག་གྱི་གོ་བ་སྟེ། སྟོང་དང་རེན་འབྱུང་གཉྱིས་ནྱི། སྟོང་པ་ལ་ངེས་པ་དངས་

སྐབས་རེན་འབྱུང་ལ་ཚུར་གོ་བ་སླེབས་ཐུབ་པ་དང༌། རེན་འབྱུང་ལ་ངེས་པ་དངས་

སྐབས་སྟོང་པའྱི་གོ་བ་བདེ་བླག་ཏུ་དངས་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ལ། རེན་འབྱུང་

ཕྲ་མོའྱི་དོན་སྟོང་ཉྱིད་ངེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་སྟོང་ཉྱིད་ཕྲ་མོ་ངེས་པ་ཡྱིན། བདེན་

འཛིན་ཕྲ་མོ་ལ་གནོད་ཐུབ་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་གོ་ཐུབ་པ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད།

དེ་ཚེ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིས། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ལམ། །ཁྱོད་ཀྱི་

བསྟན་པའྱི་གནད་ཉྱིད་དུ། །ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་མྱི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པས་དེ་ཚེའམ་དེའྱི་ཕྱིར་ཞེས་

བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་ལ་བརེན་ནས་རོག་དཔྱོད་བས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་

བསམ་བློ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་སྟོན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་མཐོང་བའྱི་ཐོག་

ནས་སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ལ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ལམ་

འདྱི་རྩ་བར་ཐུག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོ། ། 

དེ་ཚེ་བློ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་

ལམ་མམ་གནད་འདྱི་ནྱི་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གནད་དམ་སྙྱིང་པོ་དམ་པ་ཉྱིད་དུ་ཇྱི་ལྟར་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། བློ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེས་བསྟན་པའྱི་གནད་

དམ་པར་མཐོང་བ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་ལགས་ན་མགོན་ཁྱོད་ལ། །བསྟོད་པའྱི་སྒོར་ནྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས། །བརེན་ནས་

འབྱུང་བ་གསུངས་པ་ལས། །ངོ་མཚར་གྱུར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་རེད། །

ཅེས་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟ་བས་ན། མགོན་པོ་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་

ལྡན་པའྱི་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་ཁྱོད་ལ་སྐུའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་

དང༌། གསུང་གྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ། བརྩེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་

པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་སོགས་བསྟོད་པའྱི་སྒོ་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསྟོད་པའྱི་སྒོ་རེན་འབྱུང་རང་དབང་གྱི་སྒོ་ནས་འདོམས་པར་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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མཛད་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ན། དེ་ལས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དེ་མེད་ཅེས་

གསུངས་སོ། ། རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དེར་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་དུ་གསུངས་པའྱི་དོན་གང་

ཞེ་ན།

གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །དེ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་ཞེས། །གསུངས་པ་

འདྱི་ལས་ཡ་མཚན་པའྱི། །ལེགས་འདོམས་ཚུལ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་མདོ་སེ་

མང་པོའྱི་ནང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་སྨྱིག་རྒྱུ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་དང༌། བདག་

མེད་པ་གསུངས་པ་དེ་དག་ཁ་གསལ་ལ་གོ་བདེ་རུ་བཏང་སྟེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་

བ་མེད་པ་དང༌། འགག་པ་མེད་པ། གནས་པ་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་གསུང་དེ་

དག་གྱི་རྩ་བའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ས་ནྱི། ཆོས་དེ་དང་དེ་རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པ་གཞན་

གྱི་དབང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་ཅྱིང་བདག་མེད་པ་རེད་ཅེས་དང༌། བདག་མེད་གསུངས་

པའྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་འདྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། མདོར་ན། ཕྱི་དང་ནང་

གྱི་ཆོས་གང་དག་རང་རང་གྲུབ་པ་དེ་རང་ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་

ལས་པའྱི་སྒོ་ནས་གྲུབ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་དེ་ཉྱིད་རང་དབང་གྱི་སྒོ་ནས་

སམ། གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའྱི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྱིང༌། གཞན་ལ་ལྟོས་

མེད་དུ་མ་གྲུབ་པར་གཞན་ལ་རག་ལས་པའྱི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། གཞན་ལ་རག་

ལས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་གཞན་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའམ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་རེད་ཅེས་ཡོད་མཐའ་སེལ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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བ་དང༌། 

གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །

ཞེས་བརོད་སྐབས་རག་ལས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པས་རག་ལས་པའྱི་སྒོ་ནས་

གྲུབ་པ་ཡྱིན། མེད་པ་མྱིན། དེས་ན་མེད་མཐའ་སེལ་བ་དང༌། གཞན་ལ་རག་ལས་

པའྱི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་སྟབས་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་མྱིན་ཞེས་བརོད་སྐབས་

རག་མཐའ་སེལ་བ་ཡྱིན། དེ་ཡང་མ་དོས་པས་ཞུས་པའྱི་མདོ་ལས། 

གང་ཞྱིག་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ་མ་སྐེས། །

ཞེས་ཆོས་རྣམས་མ་སྐེས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནྱི་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་ཡྱིན་

པས་མ་སྐེས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཞེས་དང༌། རྱི་བོང་རྭ་བཞྱིན་གཏན་ནས་མེད་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་མྱིན། དེར་བརེན་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ་མ་སྐེས་

ཞེས་དང༌། མ་སྐེས་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི། རྩ་བ་ནས་སྐེ་བ་མེད་པའྱི་དོན་མྱིན་ལ། 

དེ་ལ་སྐེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །

ཞེས་དེ་ལ་སྐེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་སྐེ་བ་ལྟོས་མེད་རང་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་

མེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་སྐེ་བ་བཏགས་དོན་བཙལ་

ནས་རེད་རྒྱུ་ཡོད་ན་མཐའ་བཞྱི་གང་རུང་ནས་ཡོད་དགོས་ཤྱིང༌། བདག་ལས་སྐེ་བ་

དང༌། གཞན་ལས་སྐེ་བ། གཉྱིས་ཀ་ལས་སྐེ་བ། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་བཅས་མཐའ་

བཞྱིའྱི་སྐེ་བ་གསུངས་ཡོད། བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་ལས། སྐེ་བ་བརོད་པ་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་གྲུབ་

པ། 

བདག་ལས་མ་ཡྱིན་གཞན་ལས་མྱིན། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཞེས་སོགས་བཀོད་པའྱི་མཇུག་སོམ་དེར། དེ་ལྟར་ན་སྐེ་བ་ཞེས་པ་ཐ་སྙད་

ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཐ་སྙད་པའྱི་སྐེ་བ་ཙམ་གསུང་གྱི་ཡོད་ལ། བདེན་པའྱི་

སྐེ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་བདེན་པའྱི་གནས་པའང་ཡོང་གྱི་མེད། གཉྱིས་ནས་ངོ་བོ་

ལ་དཔྱོད་པ་གཅྱིག་དུ་བལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་རང་གྱི་

ངོ་བོ་དེ་གདགས་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ནྱི་གཅྱིག་

དང་དུ་མའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དང་བལ་བའྱི་དཔྱད་པ་བས་ན་དེ་ཡང་རེད་རྒྱུ་མེད། དེ་བཞྱིན་

ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དེས་རང་རང་གྱི་འབས་བུ་སྐེས་ཀྱི་ཡོད། འབས་བུ་སྐེས་

ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཡོད་མེད་གང་ཞྱིག་སྐེ་གྱི་ཡོད་མེད་དཔྱད་ན། ཡོད་མེད་སྐེ་འགོག་གྱི་

གཏན་ཚིགས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། མདོར་ན་ཇྱི་འད་ཞྱིག་འཇོག་ཀང་རྩ་བ་ནས་བདེ་

པོ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔྱད་ཅྱིང་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་

ན་རྩ་བ་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ང་རང་ཚོས་དུས་གསུམ་ཞེས་དངོས་པོ་རང་དབང་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བློར་

ཤར་གྱི་ཡོད་ཀང༌། བརག་ཅྱིང་དཔྱད་ན་འདས་པ་ནྱི་དན་པའྱི་ཡུལ་ཙམ་དང༌། མ་

འོངས་པ་ནྱི་འབྱུང་འགྱུར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བའྱི་སྟེང་ནས་ང་ཚོས་རྣམ་གཞག་མང་

པོ་ཞྱིག་བཞག་གྱི་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་གགས་པ་ཙམ་དང༌། མྱིང་ཙམ་དང༌། བརྡ་ཙམ་གྱི་

སྟེང་ནས་བཞག་ན། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཞྱིག་སྐོན་མེད་དུ་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དང་དེ་དོན་

སྟེང་ནས་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ན་རྩ་བ་ནས་བཞག་ཐུབ་ཐབས་

མེད་ལ། གནས་ཚུལ་གང་ཞྱིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཡང་སྐོན་ཅན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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སྙྱིང་དོན་མདོར་བསྡུས་སྐབས།

གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །དེ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་ཞེས། །

ཞེས་གསུངས་ཤྱིང༌། དེ་ཡང༌། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་

པའྱི་དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། 

བདག་ཉྱིད་དང་ནྱི་འཇྱིག་རེན་འདྱིས། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ན། །དེ་ཡྱི་

རྩ་བ་བང་ཆུབ་སེམས། །རྱི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརན་དང༌། །ཕོགས་མཐས་གཏུགས་

པའྱི་སྙྱིང་རེ་དང༌། །གཉྱིས་ལ་མྱི་བརེན་ཡེ་ཤེས་ལེགས། །

ཞེས་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་སུ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཡང༌། གཏན་དུ་བདེ་བ་འདོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་གཏན་ནས་སྦངས་ཤྱིང་སངས་རོགས་མཐར་ཕྱིན་པ་ནྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བེད་པ་ལ་སྙྱིང་

རེས་རྩ་བ་བས་ཤྱིང༌། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་རྒྱུ། ཕྱིན་དྲུག་གྱི་ཉམས་ལེན་སྤྱི་

དང༌། ལྷག་པར་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་གོགས་དང་བཅས་པའྱི་སྒོ་ནས་

རྣམ་མཁྱེན་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ལས་གཞན་དུ་རྣམ་མཁྱེན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་

ཚུལ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

ང་ཚོ་རང་གཞན་ཚང་མ་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་ཅྱིང་བདེ་བ་འདོད་པ་ཤ་སྟག་

ཡྱིན། བདེ་སྡུག་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ལུས་ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་སྡུག་ཅྱིག་དང༌། གཙོ་བོ་

བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདེ་སྡུག་ཡོང་བ་ཅྱིག་བཅས་གཉྱིས་ཡོད་པ་

ལས། གཙོ་བོ་སེམས་ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་སྡུག་དེ་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད། དེ་ཡང་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་སྐབས་རེ་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཅྱིག་ཡོད་ན། 

སེམས་ཀྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཀྱིས་རྐེན་པས་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་དེ་ཟྱིལ་གྱིས་

གནོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་སེམས་མ་སྐྱིད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་ན། ལུས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་འཚོ་བ་སྐེལ་གྱི་ཡོད་ཀང༌། དེས་

སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད༌། 

དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་མཐོང་བའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་གྱི་དམག་འཁྲུག་

དང༌། མུ་གེ གཞན་ཡང་ནད་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་སྡུག་བསལ་ཛ་དག་ཡོད་པ་མང་པོ་

ཞྱིག་ནྱི། ང་རང་ཚོ་མྱིའྱི་བ་སྤོད་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཡག་པོ་མ་ཤེས་པར་འཕྲལ་སེལ་

གྱི་ཁོང་ཁོ་དང༌། ང་རྒྱལ། འདོད་རྔམས། ཆགས་སང་ཕོགས་རྱིས་ཀྱི་རྐེན་པས་ལས་

ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འཐུས་ཤོར་དུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་

ནས་ཤེས་བཞྱིན་དུ་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་བ་སོགས། མདོར་ན་རང་ཅག་ནྱི་ད་ལྟའྱི་

སྡུག་བསལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཧ་ལམ་མྱིས་ཆེད་མངགས་བཟོས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

དེས་ན་འདྱི་དག་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཞྱིབ་དཔྱད་བས་ན་རྩ་བ་ཉོན་མོངས་ཞེས་མྱིང་

གང་ཞྱིག་བཏགས་ཀང༌། སེམས་མ་དུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཆགས་སང་ཕོགས་ལྷུང་

གྱི་གཞན་དབང་དུ་སོང་བ་སྟེ། ཆགས་སང་ཕོགས་ལྷུང་གྱི་དབང་གྱིས་རོག་ད་དེ་དག་

བྱུང་བ་གསལ་པོ་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནས་ཉོན་མོངས་ཞེས་ང་རང་ཚོའྱི་

ཤེས་པའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ལ། ཤེས་པ་དེ་སྐེས་ཙམ་ནས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་

འཕྲལ་དུའང་སེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བ་བེད་མཁན། སེམས་མ་སྐྱིད་པར་བཟོ་མཁན་

དང༌། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཉོན་མོངས་པར་བེད་མཁན། ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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པ་ནྱི་ཉམ་ཆུང་ཞྱིང་སྡུག་བསལ་བ་ཞྱིག་ལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་རང་རྒྱུད་ལྡན་

གྱི་གང་ཟག་ཉོན་མོངས་པར་བེད་པ་དང༌། མ་འོངས་ལྟ་བུའྱི་བློ་ཡྱིས་རྐེན་བས་ཏེ། 

ང་རང་ཚོའྱི་ལུས་ངག་གྱི་སྤོད་པ་རྣམས་ཀང་མ་ཞྱི་བར་གྱུར་པ་དང༌། དེས་རྐེན་པས་

རང་གཞན་ཕུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ལ་ཉོན་མོངས་ཞེས་མྱིང་བཏགས་པ་

ཡྱིན། 

མདོར་ན། ང་རང་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་བཀྲ་མྱི་ཤྱིས་པ་ཡོང་བ་དེ་དག་ཞྱིབ་ཚགས་པོའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་ན། ཕྱིའྱི་བ་སྤོད་

ཀྱིས་ཐད་ཀར་མྱིའྱི་བེད་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ནོར་འཁྲུལ་དེ་དག་བྱུང་བ་ཡྱིན། 

བེད་སྟངས་དེ་ཡོང་དགོས་པ་དེ་གང་ལ་ཐུག་གམ་ཞེ་ན། རྩ་བ་བསམ་བློའྱི་གཏོང་

ཕོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། བསམ་བློའྱི་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སུ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཡང་བདེ་སྐྱིད་དང་ཡག་པོ་འདོད་མཁན་ཤ་སྟག་ཡྱིན། འོན་ཀང་བཀྲ་མྱི་ཤྱིས་པ་

ཡོང་བ་དེ་ཆགས་སང་གྱི་གཞན་དབང་དུ་འགོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་གསལ་པོ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་ཉྱིད་མ་རུང་བར་བེད་མཁན་གྱི་ཤེས་པར་ཉོན་མོངས་ཞེས་མྱིང་

བཏགས་པ་དེར་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་ཏན་

ཏན་ཡོད། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོར་མྱི་ཤེས་པ་ཡོད། ང་རང་ཚོ་སྐེས་པའྱི་སྐབས་ནས་

སློབ་སྦོང་བེད་མྱི་དགོས་པར་ཚང་མ་རང་ཆས་སུ་ཤེས་མཁན་སུ་ཡང་མེད། དེ་ལྟ་

བུའྱི་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཆ་དེ་བུ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་འགོ་སའྱི་སློབ་གྲྭ་ནས་བཟུང༌། རྱིམ་པས་

སློབ་སྦོང་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསར་དུ་ཤེས་པའྱི་ཤེས་པ་རེ་རེ་སླེབས་སྐབས། 

དེས་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཆ་རྣམས་སེལ་གྱིན་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་བ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་བས་ནས་ང་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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རང་ཚོའྱི་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཆ་དེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་འབད་བརྩོན་བས་ནས་སེལ་འགོ་བ་

ལས། མཁས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་སྐེས་པའྱི་ཉྱིན་ནས་མཁས་པ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པར་སྦངས་

ནས་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཆ་སེལ་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་ནང་རྐེན་གྱི་

དབང་གྱིས་ཚེ་སྟོད་ཀྱི་མྱིའྱི་གཤྱིས་ཀ་དེ་ཚེ་སྨད་ལ་སྐབས་རེར་གཤྱིས་ཀ་སྡུག་ཏུ་

དང༌། སྐབས་རེར་ཡག་ཏུ་འགོ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། སྐེས་ཙམ་ཉྱིད་ནས་སོ་སོའྱི་གཤྱིས་

ཀ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞྱིག་མྱིན་པར་འགྱུར་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་སེམས་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་ཇྱི་ལྟར་

བས་ཏེ་རྒྱབ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། དཔེར་ན། མྱི་ཤེས་པ་དེ་དག་ཕར་སེལ་བར་གྱུར་

ཅྱིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་རྒྱབ་པ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ཤེས་པ་སེལ་མྱི་ཐུབ་ལ། དེ་བཞྱིན་

གཤགས་བཅོས་བས་པ་དང༌། ཡང་ན་ལུས་ཀྱི་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ནས་ལུས་ཀྱི་

སྟོབས་ཤུགས་འཕེལ་བའྱི་ཆ་ནས་མྱི་ཤེས་པ་སེལ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། མྱི་ཤེས་པའྱི་

ཆ་སེལ་རྒྱུ་ནྱི་ཤེས་པ་རང་གྱི་སྟེང་ནས་སློབ་སྦོང་བས་ཏེ། ཤེས་པའྱི་ཆ་ཇྱི་ཙམ་

གྱིས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཆ་རྣམས་སེལ་འགོ་གྱི་ཡོད། 

དེ་ལྟར་ཤེས་པ་དང་མྱི་ཤེས་པ་གཉྱིས་འགལ་བ་ཡྱིན་ལ། ཤེས་པའྱི་ཆ་འཕེལ་ཡོང་

སྐབས་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཆ་དེ་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཆ་ཡོད་ན་སྐོན་གང་

ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། མྱི་ཤེས་པ་ཡོད་ན་ང་རང་ཚོས་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་སྡུག་བསལ་

སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ལ་ཡང་རྨོངས་ཤྱིང༌། འཕྲལ་སེལ་གྱི་བདེ་སྡུག་ཡོང་བ་ཙམ་

མྱིན་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའྱི་བདེ་སྡུག་ཡོང་བ་ལ་ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་གྱི་བསམ་བློ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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གཏོང་རྒྱུ་མེད་ན་རྨོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚོར་སྡུག་བསལ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཤེས་བ་

ཤེས་པ་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་མྱིན་ཞྱིང༌། མྱི་ཚེ་འདྱི་སྡུག་བསལ་ཉུང་བ་ཞྱིག་དང༌། 

བདེ་བ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་དེ་ལ་དཔག་པའྱི་བླང་དོར་གྱི་གནས་ཤེས་

པའྱི་དོན་དུ་སློབ་སྦོང་བས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་སྤྱིར་བཏང་མྱི་ཚེ་སྐེལ་བ་

ལའང་མྱི་ཚེ་སྐེལ་སྟངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་དང༌། འཇོན་ཐང་ཡོང་སླད་འགལ་ཟ་

དང༌། དེར་གནོད་པའྱི་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཆ་རྣམས་སེལ་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན།

ང་རང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་དུ་ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་ཞེས་པ་དེ་ཚང་

མས་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་བརྩྱི་གྱི་ཡོད། གལ་ཆེར་བརྩྱི་བ་ལྟར་ཤེས་བ་ཡོན་

ཏན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཡྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་བཏང་བ་དང༌། འབད་

བརྩོན་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱྱིམ་ཚང་རང་ངོས་ནས་ཀང་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་

བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས་སྤྱི་ཡོངས་

ནས་བཤད་ན། ང་རང་ཚོའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་དེ་

ས་ལས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཐེ་ཝན་ལ་ཆ་བཞག་ན། དཔལ་

འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ལ། ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ཀང་ཡག་

ཐག་ཆོད་ཡོད། 

འོན་ཀང་ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུས་མྱིའྱི་སེམས་སྐྱིད་པ་ཡོང་གྱི་

ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་ཡྱིན། མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་ལ་བརེན་ནས་ཡོན་ཏན་

ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང༌། བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཡོད་ཀང་རྣམ་རོག་འད་མྱིན་

མང་པོས་ཧ་ཅང་མ་སྐྱིད་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང༌། ཤེས་ཡོན་ཅན་དང༌། འབོར་ཕྱུག་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཧ་ཅང་མ་སྐྱིད་པ་ཡོང་བ་ལྟ་བུ་ང་ཚོར་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་

དུ་ཡོད། དེ་དག་གང་གྱིས་ལན་པ་དང༌། གང་ཞྱིག་མ་ཚང་བ་རེད་ཅེ་ན། བསམ་བློ་

བཏང་ན་ཏན་ཏན་ང་རང་ཚོར་ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་དང་དཔལ་འབོར་ཡོད་པ་གཅྱིག་

པུས་མྱི་ཆོག་པར། སེམས་དུལ་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། ཇྱི་ཙམ་

གྱི་སེམས་དུལ་བ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་མྱི་དེ་སྐྱིད་པ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན།

དཔེར་ན། དཔལ་འབོར་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབུལ་ཕོངས་སུ་གྱུར་བ་

དང༌། ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་ཡང་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཞྱིག་དང༌། ཡང་ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་ཡོད་

མཁན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་སེམས་དུལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ན་སྐྱིད་པ་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་

ཡྱིན། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ཆོས་ཁས་བླངས་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་སེམས་དུལ་མ་དུལ་

གྱི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་སྐྱིད་མ་སྐྱིད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། མྱི་ཚེ་སྐྱིད་མ་སྐྱིད་

དེ་ཡང་སེམས་དུལ་མ་དུལ་ལ་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང༌། གནད་འགག་ཆེན་པོ་

ཡོད་པ་ཞྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ན་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 

ང་རང་ཚོས་མྱིང་ཚིག་གཞན་ཞྱིག་བརོད་ན། ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་སྟེ། མྱི་ཡ་

རབས་དང་ལྡན་ཞྱིང་སྤོད་པ་བཟང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན། མྱི་དེ་དབུལ་ཕྱུག་དང༌། ཤེས་

ཡོན་ཅན་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐྱིད་པ་ཡོང་བ་དང༌། མྱི་དེ་ཉྱིད་

སྐྱིད་པ་བྱུང་ན་རང་ཉྱིད་གང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་དེའྱི་ནང་དུའང་སྐྱིད་པ། གང་དུ་

ཡོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་གནོད་པ་མྱི་བེད་ཅྱིང༌། རོག་ད་མྱི་བཟོ་བ་ཞྱིག་

ཕལ་ཆེར་ཡོང་བ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་དངོས་སུ་ཉམས་མོང་

ཡོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་བསླབ་བ་གང་ཞྱིག་སླེབས་སམ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཡར་

རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་བས་ན་མྱི་འགྱིགས་ལ། དེས་འདང་གྱི་མེད་པ་

གསལ་པོ་ཡྱིན། ནང་གྱི་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བེད་

དགོས་པ་དང༌། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག །

དེས་ན་སེམས་དུལ་བ་ཞེས་པ་ནྱི། ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྱིགས་དེ་དག་གྱིས་སེམས་

མ་དུལ་བ་དང༌། སེམས་མ་ཞྱི་བར་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཉོན་མོངས་ལ་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་

པའྱི་ནང་ནས་ཐད་ཀར་མྱི་བདེ་ཞྱིང༌། རང་གཞན་གཉྱིས་ཀར་མྱི་བདེ་བ་བཟོ་མཁན་

ནྱི་ཁོང་ཁོ་ཡྱིན། ཁོང་ཁོའྱི་ལྡོག་ཟ་བམས་པ་དང་སྙྱིང་རེའམ་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་

བཟང་པོ་བས་པ་ནྱི། སོང་བའྱི་གཉེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཀང༌། བསུན་

འབྱིན་པའྱི་གཉེན་པོ་ལྟ་བུ་བེད་ཀྱི་ཡོད། 

མྱི་ལ་བམས་བརྩེའྱི་བློ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དེ་གཞན་ལ་

གནོད་པ་བེད་པའྱི་བསམ་བློ་ཉུང་བ་ཡོད་པས་ང་རང་ཚོས་ཆོས་ཁས་བླངས་མྱིན་ཇྱི་

ལྟར་ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་བམས་བརྩེ་ལྡན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་བཟོ་

རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན། བམས་བརྩེ་ནྱི་མྱིའྱི་ལྷན་སྐེས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་

ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང༌། མྱི་ལ་བམས་བརྩེ་ཞེས་པ་དེ་དགོས་མཁོ་

ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག །མྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དུད་འགོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། བམས་བརྩེ་

ཞེས་པ་དེ་རྩ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད། འབེལ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག །

དཔེར་ན། ང་རང་ཚོ་མངལ་དུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུའང༌། ཨ་མའྱི་སྐད་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག །མངལ་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག་

ཏུ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀང༌། ཟ་ཤས་ཕྱིན་པའྱི་མཚམས་སུ་ཨ་མའྱི་སྐད་ཆའྱི་དོན་དག་མྱི་

ཤེས་ཀང་སྐད་ངོ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསམ་བློའྱི་ནང་

རང་ཉྱིད་གང་དུ་གནས་སའྱི་ལུས་པོ་དེར་ཧ་ཅང་བརེན་དགོས་པས་དེ་ལ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་སྙྱིང་ཉེ་བའྱི་བསམ་བློ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། བྱིས་པ་བཙས་རེས་བསླབ་མྱི་དགོས་

པར་མ་ཡྱི་ནུ་ཞོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཐུང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེར་བརེན་ཕྲུ་གུའྱི་ངོས་

ནས་རང་ཉྱིད་འཚོ་བ་མ་ལ་བརེན་དགོས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་བློར་ཤར་བ་

ཞྱིག་དང༌། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལའང་བརེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཨ་མའྱི་ངོས་ནས་

ཀང་བརྩེ་བའྱི་བསམ་པའྱི་སྟེང་ནས་ནུ་ཞོ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་མ་བུ་གང་རུང་

ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་སྙྱིང་ཉེ་བའྱི་བསམ་བློ་མེད་ན། མ་ལ་ནུ་ཞོ་མྱི་ཡོང་ཞྱིང་ཕྲུ་གུས་

ཀང་ནུ་ཞོ་མྱི་འཐུང་བ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་མེད་ན་ཕྲུ་གུ་འཚོ་ཐབས་མེད། 

ང་རང་ཚོ་མྱི་ཚེ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་བས་ཏེ་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། སྙྱིང་ཉེ་བའྱི་

བམས་བརྩེའྱི་འཚོ་བའྱི་སྟེང་ནས་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་འདྱི་འགོ་ཚུགས་པ་ཡྱིན། དེང་

སྐབས་སྨན་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དག་གྱིས་ཀང་བརོད་པ་ལ། ཕྲུ་གུ་མ་ཡྱི་མངལ་ནས་

བཙས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་རྱིང་མའྱི་ལུས་ཀྱི་ཤའྱི་དོད་ལ་སྦར་ནས་བསྟེན་རྒྱུ་ནྱི་

ཕྲུ་གུའྱི་ཀད་པ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་མཐུན་རྐེན་ལེགས་ཤོས་དེ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་

འདུག་པ་ནྱི་བདེན་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཡང་ཕྲུ་གུར་ཤའྱི་དོད་ཀྱིས་སྦར་མཁན་ཞྱིག་

ཡོད་ན། ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བློའྱི་ནང་སྲུང་སྐོབ་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོང་

གྱི་ཡོད། ཕྲུ་གུ་དེ་ཤའྱི་དོད་ལ་མ་སྦར་བར་ཟུར་དུ་བཞག་ན། ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བློའྱི་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ནང་སྐབས་མེད་མགོན་མེད་ལྟ་བུའྱི་འདུ་ཤེས་སམ་ཚོར་བ་ཞྱིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། 

མདོར་ན་བརྩེ་བའྱི་བསམ་བློ་ནྱི་མྱི་ཚེ་ཐོག་མར་འགོ་ཚུགས་པའྱི་སྐབས་ནས་ལུས་

པོ་འདྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་བརྩེའྱི་འཚོ་བ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

ང་རང་ཚོ་མྱིའྱི་ལུས་འདྱི་ཐོག་མ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ངང་ནས་ཆགས་པ་ཡྱིན་སྟབས། 

མྱིའྱི་སེམས་ནང་བམས་བརྩེའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དེའྱི་ལུས་པོ་ཡང་

བདེ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ལ། སེམས་ནང་ང་རྒྱལ་དང༌། ཕྲག་དོག་དང༌། གནོད་འཚེའྱི་

བསམ་པ་ཇྱི་ཙམ་གྱི་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དེའྱི་ལུས་པོ་ཡང་མྱི་བདེ་བ་ཡོད་པ་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཁྱབ་པ་མེད་ཀང༌། སྤྱི་ཡོངས་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་བཞྱིན་ཡྱིན། རང་

བཞྱིན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མྱིའྱི་ལུས་རེན་འདྱིའྱི་ངོས་ནས་བཤད་ཀང༌། བམས་བརྩེའྱི་

འཚོ་བ་ནྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་

ཐོག་མ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུའང་བམས་བརྩེའྱི་ཚོར་བའྱི་ནང་འཚར་ལོངས་

བྱུང་བ་ཞྱིག་དང༌། ལུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དེ་ལྟར་ལྡན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་བམས་

བརྩེའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་སྟེང་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བམས་པ་དང་སྙྱིང་རེའྱི་

བསླབ་བ་སྐོན་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། དེའྱི་ནང་ཚན་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་

ནང་བམས་དང་སྙྱིང་རེ་ཞེས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་དང༌། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་

གསུངས་ཡོད། ང་རང་ཚོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་བེད་མཁན་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

བམས་བརྩེའྱི་ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་ཞྱིག་བས་ཏེ། མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་ཐོགས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང༌། མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བེད་དགོས། 

དེ་ནྱི་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་སེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་

གྱི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང༌། མྱིག་ལྟོས་བེད་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་བ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་འདུག །

ང་རང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་ནས་མྱི་སེམས་པ་ནག་

པོ་དང༌། རླུང་ལངས་པོ་དེ་འད་བེད་རྒྱུ་མེད། གང་ཐུབ་ཀྱིས་བམས་པ་དང་སྙྱིང་རེ་

ཞེས་པ་འདྱི་རང་གྱི་སོག་ལྟར་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་ཡག་

པོ་བེད་དགོས་པ་ཡྱིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་འཁྲུངས་རབས་ནང་ཁོང་ཁོའྱི་གཞན་

དབང་དུ་མྱི་གཏོང་བར་བཟོད་པའྱི་ཉམས་ལེན་གནང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱལ་པོ་བམས་པའྱི་སྟོབས་ཞེས་པར་གནོད་པ་བེད་མཁན་ཞྱིག་

གྱིས་རྒྱལ་པོའྱི་ཞབས་དང༌། ཕག་འབེག་པའྱི་རེས་སུ་ཁྱེད་རང་ཁོང་ཁོ་ཟ་གྱི་འདུག་

གམ་ཞེས་བརོད་སྐབས། ཁོང་ཁོ་ཟ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པས་རེས་སུ་ཕག་

དང་ཞབས་ཚང་མ་འབེག་ཀང་ད་དུང་ཁོང་ཁོ་རྩ་བ་ནས་མ་སྐེས་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཡོད། 

དེ་ཡང་སར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གཅྱིག་པུ་མྱིན་ཞྱིང༌། དཔེར་ན། བར་སྐབས་བོད་ནང་

དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་ཆོས་པ་ཉམས་ལེན་བེད་

མཁན་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་བཙོན་དུ་ཚུད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཉམས་ལེན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

བྱུང་ཞེས་བརོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག །ངས་ངོ་ཤེས་པའྱི་ཆོས་པ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་ཁོང་བཙོན་ཁང་དང་ངལ་རྩོལ་རུ་ཁག་ནང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་བསད་པའྱི་

རྱིང་ཉེན་ཁ་ཐེངས་འགའ་ཞྱིག་བྱུང་ཞེས་ཟེར། ཉེན་ཁ་གང་ཞྱིག་བྱུང་ངམ་ཞེས་དྱིས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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པར། སྙྱིང་རེ་ཉམས་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཅུང་ཙམ་བྱུང་ཞེས་བརོད་བྱུང་བས་ང་ཧ་ལས་བྱུང༌། 

སྙྱིང་རེ་ཉམས་ན་དེ་ནྱི་ཉེན་ཁར་བརྩྱི་བ་དང༌། ཁོང་ཁོ་ལངས་ན་དཔལ་དང་རྒྱན་ལ་

མྱི་གཏོང་བར་སྙྱིང་རེའྱི་ཉམས་ལེན་བེད་དགོས་པར་ངོས་འཛིན་བས་ཏེ། སྙྱིང་རེའྱི་

ཤུགས་ཉམས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་ཉེན་ཁར་བརྩྱི་མཁན་དེ་འད་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཨ་

མདོའྱི་ཁུལ་ནས་དགེ་བཤེས་ཤྱིག་བཙོན་དུ་ཚུད་ནས་ མཐའ་མ་སོག་ཐོག་གྱི་ཉེས་

པ་བཏང་སྟེ་མེ་མདའ་རྒྱབ་ལ་ཉེ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་གྱིས། 

དེས་ན་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཐུགས་རེ་ཅན། །མར་གྱུར་འགོ་བའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་སྡུག་

བསལ་ཀུན། །མ་ལུས་ད་ལྟ་བདག་ལ་སྨྱིན་པ་དང༌། །བདག་གྱི་བདེ་དགེ་གཞན་ལ་

བཏང་བ་ཡྱིས། །འགོ་ཀུན་བདེ་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ཞེས་པའྱི་བླ་མ་མཆོད་པའྱི་ཚིགས་བཅད་དེ་གསུངས་ནས། དེ་རེས་མེ་མདའ་

བརྒྱབ་ནས་དཀྲོངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། འོན་ཀང་བོད་པ་ཚང་མ་དེ་ལྟར་མྱིན། ཡང་

ངས་ངོ་ཤེས་པའྱི་ཨ་མདོ་བ་ཞྱིག་ཡོད། ཉྱིན་ཞྱིག་སྐད་ཆ་བྱུང་བར་ཁྱོད་རང་རྒྱ་མྱི་

གུང་ཁན་ལ་ཚིག་པ་ཟ་གྱི་འདུག་གམ་ཞེས་དྱིས་པར། མྱི་དེས་ཚིག་པ་ཟ་གྱི་འདུག་

ཅེས་ལན་མ་རྒྱབ་པའྱི་སོན་དུ་གདོང་དམར་པོ་ཆགས་ཤྱིང༌། མཁུར་ཚོས་ཀང་ཕྱིག་

ཕྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག་ལ། དེ་རེས་ཚིག་པ་ཧ་ཅང་ཟ་གྱི་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག

མྱིའྱི་བསམ་བློ་ནྱི་ཉམས་ལེན་ནམ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འབད་བརྩོན་དང་ཐབས་ཤེས་

བས་ཏེ་ལམ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་དང༌། ཐབས་ཤེས་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་

འགོ་ཐུབ་ན། མྱིའྱི་བསམ་བློར་སྒྱུར་བཅོས་ཆེན་པོ་ཐེབས་རྒྱུ་འདུག་ཅྱིང༌། དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ལོ་ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའྱི་གོང་དུ་བྱུང་བའྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ལྡན་འདས་ནྱི། དེང་སྐབས་ནང་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བརོད་སྐབས་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་མཚོན་རགས་

ཞྱིག་གམ། སྙྱིང་རེའྱི་རགས་མཚན་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ཡོངས་

གགས་སུ་ཆགས་ཡོད། 

དེ་མྱིན་ཡེ་ཤུའྱི་སྟོན་པ་དང༌། སྟོན་པ་གཞན་མང་པོས་དངོས་གནས་བཟོད་པའྱི་

ཉམས་ལེན་ཤུགས་དག་གནང་བ་དང༌། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་དུ་མ་ཞྱིག་ཁྱད་

དུ་བསད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཡོད་ཀང༌། ཡོངས་གགས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཞེས་བརོད་སྐབས་ཡོངས་གགས་སུ་སྙྱིང་རེའྱི་གོང་བུ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་

ཞུ་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་དེ་ལྟ་བུའྱི་རེས་སུ་འབང་མཁན་ཡྱིན་

པས་ཐོག་མར་རྣམ་གངས་མང་པོ་དང༌། རྒྱ་ཆེན་པོ་ཤེས་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་གཞན་

ལ་གནོད་འཚེ་བེད་མྱི་རུང་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྷ་རབས་བྱུང་ན་གཞན་ལ་ཕན་

བཏགས་ཤྱིང༌། གལ་ཏེ་གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་མ་ཐུབ་ཀང་གནོད་པ་མྱི་བེད་བསམ་

པ་རྨྱི་ལམ་ཚུན་ཆད་དུ་དན་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འགོ་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་

ཡྱིན་ཞེ་ན། ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ལ། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་

བམས་པ་དང་བརྩེ་བ་ཞེས་པ་ནྱི། ཤེས་རབ་ཀྱི་གོགས་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་ནས་

གོང་འཕེལ་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཤྱིང༌། དེས་ན་བམས་བརྩེ་སོགས་ངེས་པར་

སྒྲུབ་དགོས་པའྱི་བློ་དོན་མཐུན་ནམ། བློའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དམྱིགས་རྣམ་བསྐངས་

པ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་དེའྱི་འགལ་ཟར་གྱུར་པའྱི་ཁོང་ཁོ་དང༌། ང་རྒྱལ། གཞན་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ལ་བརས་བཅོས་དང༌། མཐོང་ཆུང༌། ཁྱད་གསོད་བེད་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་བློའྱི་སྐོན་

རྣམས་ལ་ཟུར་དུ་གཉེན་པོ་བསྟེན་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན། དགོས་པའྱི་བློ་གང་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་ཉྱིད་ཐོག་མར་ངོས་འཛིན་ཞྱིང༌། དེ་དང་དེའྱི་འགལ་ཟའྱི་བློ་གང་དག་

ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀང་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྒྲུབ་བའྱི་བློ་དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་

བསྐངས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དེའྱི་འགལ་ཟ་དེར་གཉེན་པོ་བསྟེན་ནས་འགོ་དགོས་པ་

ཡྱིན། 

ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རེད་ཅེས་ཡང་

ཡང་གསུངས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ནྱི་ང་རང་

ཚོའྱི་བློ་མ་དུལ་བ་རྣམས་དུལ་བའྱི་དོན་དུ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད་པས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ལས། ཤེས་བའྱི་གནས་ལུགས་གཏན་

ལ་ཕབ་པའྱི་དོན་གཅྱིག་པུར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ལུགས་མཐར་ཐུག་ངོ་སྤོད་བས་

པ་ཞྱིག་མྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་སེམས་མ་དུལ་བ་དུལ་བའྱི་ཆེད་དུ་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

སླེབས་ཀྱི་ཡོད། 

འབེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་སླེབས་སམ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་བརོད་པའྱི་ཁོང་ཁོ་ལ་སོགས་པའྱི་

བློའྱི་རྱིགས་རྣམས་ཉོན་མོངས་དེ་དང་དེ་སྐེས་པའྱི་སྐབས། ཉོན་མོངས་དེ་སྐེ་སའྱི་

དམྱིགས་པ་ཡུལ་དེར་ཞེན་སྟངས་ནྱི་བཟང་པོ་ཡྱིན་ན་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་བཟང་པོ་

དང༌། བཟང་པོ་བདེན་པ་བ། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ། སྒོ་ཀུན་ནས་བཟང་པོ་འགྱུར་བ་

མེད་པ་ལྟ་བུ་བློ་ལ་ཤར་གྱི་ཡོད། སྒོ་ཀུན་ནས་བཟང་པོ་དང་བདེན་པ་ཞྱིག་སྟེ། བདེན་

པ་ཞེས་པ་ནྱི་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པ་དང༌། བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་པ་ནྱི་འགྱུར་བ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་སྟེང་ནས་བློ་ལ་ཤར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་མྱི་སྡུག་པ་ཁོང་ཁོ་ཟ་སའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང༌། སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་

མྱི་སྡུག་པ་དང༌། ཡུལ་སྟེང་ནས་སམ་རང་གྱི་དོན་གྱི་ངོས་ནས་དང༌། སྒོ་ཀུན་ནས་

མྱི་སྡུག་པ། མྱི་སྡུག་པ་དེ་ཡང་བདེན་པ་ཡྱིན་སྟབས་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་སྣང་ཚུལ་

ཞྱིག་དང༌། སྣང་ཚུལ་དེ་དང་མཉམ་དུ་བདེན་པའྱི་སྣང་ཚུལ་དེ་དང་འབེལ་ནས་དེ་ཁོ་

ན་རེད་བསམ་པའྱི་བློའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཡུལ་དེར་ཡུལ་སྡུག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེར་ཞེན་

ཅྱིང་ཆགས་པ་དང༌། འདོད་ཅྱིང་སེད་པ། ཡུལ་མྱི་སྡུག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེར་མྱི་སྡུག་

པར་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས་པ་དང༌། འདོད་པའྱི་ཡུལ་དང་མྱི་འབལ་བར་འདོད་པ། མྱི་

སྡུག་པ་དང་འབལ་བར་འདོད་པའྱི་བློ་དེར་རྒྱབ་བཤྱིག་རྒྱབ་པའྱི་བློ་དེ་དག་སླེབས་

ཀྱི་ཡོད། 

ཆགས་སང་ལ་སོགས་པའྱི་སེམས་མ་དུལུ་བའྱི་རྱིགས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དེ་

ལ་ཡུལ་བདེན་པ་བར་ཞེན་པའྱི་ཞེན་ཚུལ་ཞྱིག་གྱིས་རོགས་རམ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་

ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ལ། བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན། ཆགས་སང་

སྐེ་སའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཚུགས་ཐུབ་བདེན་པ་བ་ཞྱིག་ལ་ཞེན་ནས་ཆགས་སང་གྱི་

བློ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་ནང་གྱི་རྐེན་ནམ་ཚུར་ངོས་ནས་ང་དེ་འདོད་ལ། ང་འདྱི་མྱི་

འདོད་ཅེས་བརོད་པའྱི་ང་ཞྱིག་ཡོད། ང་དེ་ཡང་ཚུགས་ཐུབ་པ། བདེན་པ་བ་ཞྱིག་

བློར་ཤར་ནས་བདེན་པར་ཡོད་པར་ཞེན་ཅྱིང་འཛིན་པའྱི་བློའྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་དེར་

ཡང་བདེན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ཡུལ་དེའྱི་ཕན་གནོད་འདེན་སའྱི་ང་ཞེས་པ་དེ་ཡང་

བདེན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཤུགས་དག་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་སང་གྱི་བློ་སྐེ་གྱི་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཡོད་པ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་ཡྱིན།

དེས་ན་ང་རང་ཚོར་ཆགས་སང་གྱི་བློ་སྐེ་བ་དེ་དག་ཀང་ཆགས་སང་སྐེ་མཁན་

གྱི་ངའམ་གང་ཟག་བདག་ནྱི། ཆགས་སང་སྐེ་སའྱི་ཡུལ་དེ་དག་གྱི་སྟེང་ནས་སམ། 

དེ་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་མ་དུལུ་བའྱི་བློ་དེ་དག་ཡོང་གྱི་ཡོད་

པས་བདེ་སྡུག་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་དང༌། ལས་གསོག་པ་པོའྱི་བདག་ཅེས་པ་དེའྱི་རང་

བཞྱིན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ། དེ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུ་དང༌། རང་

བཞྱིན་མེད་པར་ངེས་པའྱི་བློ་སྐེ་ཐབས་བེད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་དང་འབེལ་ནས་ལོངས་སྤད་བའྱི་ཕུང་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་

ཀྱི་ཡྱིན་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། དེ་རྣམས་ཀང་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གཏན་ལ་

ཕབ་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ངེས་པའྱི་བློ་གྲུབ་སྐབས། ང་ཞེས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོར་

བརྩྱི་བ་དང༌། བདེན་པ་བར་ཞེན་པའྱི་བློ་དེ་ཤུགས་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པ། ལོངས་སྤད་བའྱི་

ཆོས་ཀྱི་ནང་བཟང་དང་ངན་གྱི་མྱི་འབལ་བར་འདོད་པ་དང༌། འབལ་བར་འདོད་པའྱི་

བློ་སྐེ་བའྱི་ཡུལ་བདེན་པ་བ་དེ་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བློ་ཞྱིག་སླེབས་སྐབས་བདེན་པ་

བར་ཞེན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐེ་བའྱི་བློ་དེ་དག་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

ང་རང་ཚོའྱི་བློས་ཇྱི་ལྟར་ཞེན་ཅྱིང་སྣང་བ་ལྟར་དོན་ལ་གྲུབ་མེད་པ་དེ་འགྲུབ་དགོས་

ཤྱིང༌། དེ་ཇྱི་ལྟར་བས་ཏེ་འགྲུབ་བམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་

ཅན་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེས་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མྱི་

རག་པ་ཞེས་བདེན་བཞྱིའྱི་ཁྱད་ཆོས་བཅུ་དྲུག་གསུང་སྐབས། མྱི་རག་པ་ཐོག་མར་

གསུངས་པ་ཡོད། མྱི་རག་པ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་ང་རང་ཚོས་རགས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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པའྱི་མྱི་རག་པར་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་མྱི་དགོས་པར་མཐོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། མེ་ཏོག་

ལ་ཆ་བཞག་ན། མེ་ཏོག་དེ་ཡར་སྐེས་ཤྱིང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང༌། དེ་ནས་མེ་

ཏོག་གྱི་འབས་བུ་སྨྱིན། དེ་རེས་རྱིམ་པས་མེ་ཏོག་དེ་ཉྱིད་སྐམ་ནས་རང་གྱི་རྒྱུན་ཧ་

ལམ་འགགས་འགོ་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ང་རང་ཚོས་དངོས་སུ་རྒྱུན་གྱི་མྱི་རག་པ་མཐོང་

གྱི་འདུག་ལ། རྒྱུན་གྱི་མྱི་རག་པ་ཁ་ཤས་དུད་འགོས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཤེས་ཀྱི་མེད་དམ་

སྙམ།

རགས་པའྱི་མྱི་རག་པའམ་རྒྱུན་གྱི་མྱི་རག་པ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འགྱུར་

བ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། དེ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྐད་ཅྱིག་

དང་པོ་སྐད་ཅྱིག་དང་པོའྱི་རང་དུས་ཀྱི་དེ་ཉྱིད་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་

འཇགས་སུ་བསད་ཅྱིང༌། སྐད་ཅྱིག་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུའང་དེ་ག་རང་བསད་ན་

རྒྱུན་གྱི་མྱི་རག་པ་ཡོང་མྱི་ཤེས། ང་རང་ཚོའྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པའྱི་འཇྱིག་པ་

ཡོང་བ་ནྱི་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པས་མཐའ་མ་ཞྱིག་འགོ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་

འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཞེས་པ་ནྱི་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་རང་སོར་བསད་ཅྱིང༌། དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་

གཅྱིག་གྱི་རེས་སུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན། ཡང་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་རང་སོར་བསད། དེ་ནས་ཡང་

འགྱུར་བའྱི་དོན་མྱིན། འགྱུར་བ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་ཞྱིག་བཏང་ན། མཐར་

གཏུགས་སྐབས་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འགྱུར་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔེར་ན། རས་

རྡུལ་ཕྲ་མོའྱི་ཐོག་བསམ་བློ་བཏང་ན། དེ་ལ་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འགྱུར་བ་འགོ་

བ་ཕལ་ཆེར་མཐོང་ཞྱིང་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

མདོར་ན། སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོས་ཧོབ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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སྟེ་ངེས་མྱི་ཐུབ་ཀང༌། བསམ་བློ་བཏང་ན་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་

ཡོད་པས་དེ་རགས་པའྱི་མྱི་རག་པ་དེ་ཡོང་ཆོག་ལ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། སྐད་ཅྱིག་སྐད་

ཅྱིག་གྱིས་འགྱུར་བ་དེ་གང་གྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་ཞེ་ན། རྒྱུའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་ཡྱིན། 

ནང་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁ་ཤས་ཀྱི་གཞུང་ནང་དང་པོ་སྐེས། བར་དུ་གནས། དེ་ནས་

འགགས། མཐའ་མར་འཇྱིག་ཅེས་གསུངས་པ་ནྱི། དེ་ཉྱིད་དུས་མྱི་འད་བར་གསུང་

རྒྱུ་ཡོད་པ་མྱིན་ནམ་སྙམ། 

མདོར་ན། ནང་པའྱི་གཞུང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། རྱིགས་པས་དཔྱད་པའྱི་

ནང་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྤྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ལ། སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པ་དེ་ནྱི་

སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་སྐེས། དེ་ནས་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་དང་འཕྲད། དེ་ནས་འཇྱིག་པ་དང༌། དེ་

རེས་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་གྲུབ་པའྱི་དོན་མྱིན་པར་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་གྲུབ་ཙམ་ཉྱིད་ནས་

རང་མྱི་སོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་

པའྱི་དུས་སུ་མྱི་སོད་པ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་རང་གྱི་དུས་སུ་རང་མྱི་སོད་པའྱི་རང་

བཞྱིན་དུ་ཡོད་པས་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པའྱི་དུས་སུ་མྱི་སོད་པ་དེ་བྱུང་བ་ཡྱིན། དེས་

ན་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་དེ་ཉྱིད་སྐད་ཅྱིག་དང་པོའྱི་རང་དུས་སུ་མྱི་སོད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

དེ་གང་དུ་འགྲུབ་བམ་ཞེ་ན། རྒྱུ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་པས། འདུས་ཤྱིང་བེད་

པོ་སྐད་ཅྱིག་མ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐེས་པ་དེ་ཉྱིད་འཇྱིག་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་སྐེ་

གྱི་ཡོད། དེས་ན་རྒྱུའྱི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྱིན། སྤྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན་རྒྱུའྱི་གཞན་

དབང་ཅན་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་གང་དག་གཞན་དབང་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་ལ། དེ་

ཉྱིད་རྒྱུ་རྐེན་གྱི་གཞན་དབང་དུ་གྲུབ་ཅྱིང༌། རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་བཅས་ཐོག་མར་རེན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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འབྱུང་རགས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་བ་དང༌། དེ་ནས་རེན་འབྱུང་ཇེ་ཕྲར་འགོ་

བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་གྱི་ཡོད། 

གང་དུ་བཟུང་བས་བྱིས་པ་རྣམས། །མཐར་འཛིན་འཆྱིང་བ་བརན་བེད་པ། །

ཞེས་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཕལ་ཆེར་རེན་འབྱུང་ཡྱིན། བརེན་ནས་འབྱུང་

བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ། རང་རང་གྱི་རྒྱུ་འབས་མ་འཆོལ་བར་ཡོང་བ་ནྱི། དངོས་པོ་

རང་རང་གྱི་ངོ་བོའམ་བདེན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཛིན་པའྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པས་

རྒྱུ་འབས་མ་འཆོལ་བར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱུ་འབས་མ་འཆོལ་བར་ཡོང་བ་ནྱི་རྒྱུ་

འབས་བདེན་པ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན། དེས་ན་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་བསླུ་བ་

མེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་དངོས་པོ་རང་མཚན་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཚུར་གྲུབ་

ཡོང་གྱི་ཡོད། 

རེན་འབྱུང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བདེན་འཛིན་གྱི་མཐར་འཛིན་པའྱི་ལྟ་

བའམ་མཐར་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ། མདོར་ན། བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའམ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་

གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་ཀང༌། གང་ཟག་བློ་དམན་པ་

འགའ་ཞྱིག་བྱིས་པ་སྟེ་བློ་དམན་ལ་ཆུང་བ། བྱིས་པའྱི་བདེན་འཛིན་བརན་དུ་གཏོང་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བཀོད་རྒྱུའྱི་རེན་འབྱུང་ནྱི་མཁས་པས་བསམ་བློ་ཞྱིབ་ཏུ་བཏང་ན། 

དེ་ནྱི་བདེན་གྲུབ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་མཐར་ཐུག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེ་ཉྱིད་མཁས་ལ་སྤོས་པ་ཡྱི། །ད་བ་མ་ལུས་གཅོད་པའྱི་སྒོ། །བསྟན་འདྱི་གཞན་

དུ་མ་མཐོང་བས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་མཁས་པ་ལ་སྤོས་པའྱི་ད་བ་མ་ལུས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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པ་གཅོད་པ་ཞེས་པ་ནྱི། ཉོན་མོངས་པར་སྦར་ཆོག་གྱི་མེད་དམ་སྙམ། ཚུལ་མྱིན་གྱི་

ཉོན་མོངས་པ་དང་རྩ་བ་ཆགས་སང་དང༌། དེའྱི་རྩ་བ་གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་ཡྱིན་

ཞྱིང༌། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྤོས་པའྱི་ད་བ་མ་ལུས་པ་གཅོད་པའྱི་སྒོ་མཆོག་ཡྱིན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་བསྟན་ཡོད་ཅྱིང༌། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་བསྟན་པ་འདྱི་ནྱི། སྟོན་པ་དང་གཞུང་

ལུགས་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བས། བདེན་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོག་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་སུན་

དབྱུང་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་ཡོངས་སུ་རོགས་ལ་མ་ནོར་བར་སྟོན་མཁན་ནྱི་སྟོན་

པ་ཁྱེད་ཉྱིད་ཁོ་ན་རེད་འདུག་ཅེས་དང༌། 

སྟོན་པ་ཞེས་བ་ཁྱོད་ཉྱིད་དེ། །ཝ་སྐེས་ལ་ནྱི་སེངེ་བཞྱིན། །མུ་སྟེགས་ཅན་

ལའང་གཅམ་བུའྱི་ཚིག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོན་པ་གཞན་དང་གཞན་ལ་སྟོན་པའྱི་ཐ་སྙད་སྦར་ཏེ་

སྟོན་པ་ཞེས་བསགས་པ་ནྱི། དཔེར་ན། ཝ་སྐེས་ལ་སེངེར་འབོད་པ་བཞྱིན་རེད་ཅེས་

གསུངས་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་གཅམ་བུའྱི་ཚིག་སྟེ་དོན་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་ཚིག་རེད་ཅེས་

གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་

དྲུངས་ནས་འབྱིན་པར་བེད་པའྱི་ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རང་དབང་གྱི་སྒོ་

ནས་འདོམས་པར་མཛད་པའྱི་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་ནྱི། ཐར་ལམ་སྟོན་པའྱི་སྟོན་པ་

བླ་ན་མེད་པ་སྟེ། 

ཨ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐབས། །

ཞེས་སྱིད་པ་དང་ཞྱི་བའྱི་འཇྱིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་སྐོབ་པར་བེད་པའྱི་

སྐབས་གནས་བསླུ་བ་མེད་པས་ན། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་ལེགས་གསུངས་

པའྱི། །སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་ཅྱིང༌། འཕྲལ་དུ་བདེ་ཞྱིང་ཕུགས་སུ་ཕན་པ་

སྟེ། མདོར་ན་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་ཕན་བདེ་ལ་སྦོར་བའྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་མཁན་གྱི་མགོན་པོ། 

རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལེགས་པར་གསུངས་པའྱི་སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་

འཚལ་ཞེས་སོ། །

སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་བཞེད་ཅྱིང་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ།

ཕན་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་བ་ལ། །སྨན་པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་བསྩལ་པ། །བསྟན་

པའྱི་སྙྱིང་པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད། །ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཟ་མེད་པ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོང་ཉྱིད་སྒྲུབ་བེད་ལ་གཅྱིག་དུ་བལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་

ལ་སོགས་པ་དབུ་མའྱི་གཞུང་ནང་མང་དུ་གསུངས་ཡོད། མདོར་ན་བདག་མེད་སྒྲུབ་

བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ། དཔེར་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རགས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་

ནང་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཚང་མའྱི་ནང་གསུངས་ཡོད། སེམས་ཙམ་པའྱི་གཞུང་ནས་

ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་སྟེ། ཐེག་བསྡུས་ལས།

མྱིང་གྱི་ས་རོལ་བློ་མེད་ཕྱིར། །མང་བའྱི་ཕྱིར་དང་མ་ངེས་ཕྱིར། །དེ་ཡྱི་བདག་

ཉྱིད་བདག་མང་དང༌། །བདག་འདེས་འགལ་བས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །

ཞེས་སོགས་རྱིགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་བཞྱིན་དབུ་མ་པའྱི་གཞུང་གྱི་

སྐབས་སུ་རྡོ་རེ་གཟེགས་མའྱི་གཏན་ཚིགས་དང༌། གཅྱིག་དུ་བལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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སོགས་མང་དུ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། མཐའ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་སེལ་བ་སྟེ། སྤྱིར་

བཏང་གཅྱིག་དུ་བལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་བཙལ་ནས་གཏན་ནས་མ་རེད་

པ་དེ་ཉྱིད་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད། དེས་རག་མཐའ་སེལ་བའྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྟེང་ནས་སྒྲུབ་སྐབས། རག་

མཐའ་རྐང་པ་སེལ་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

རེན་འབེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་བཀོད་སྐབས། རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལམ་རྱིམ་ཆེན་

མོའྱི་ནང་གསུངས་པ་ལྟར། བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཀྱིས་རག་མཐའ་སེལ་གྱི་ཡོད་ཅྱིང༌། 

གཏན་ཚིགས་ངེས་པས་མེད་མཐའ་འམ་ཆད་མཐའ་སེལ་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་ཡོད་

ལུགས་ནྱི་བརེན་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན། ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའམ་བཏགས་ནས་ཡོད་པ་

རེད་ཅེས་བརོད་སྐབས། དེས་བདེན་མེད་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་

བུའྱི་ནུས་པ་མྱི་འད་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་དབུ་མ་པ་དང༌། ཡང་སྒོས་ཐ་སྙད་དུ་

རང་མཚན་ཞལ་གྱིས་མྱི་བཞེས་པའྱི་དབུ་མ་པས་རེན་འབྱུང་གྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི། 

རྱིགས་པའྱི་རྒྱལ་པོ་རེན་འབེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་དང༌། མཐའ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་

དུ་སེལ་བའྱི་རྱིགས་པའྱི་རྒྱལ་པོ་རེན་འབེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་

པས།

ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཟ་མེད་པ། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ། །འགལ་

བ་དང་ནྱི་མ་གྲུབ་པར། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི། རེན་འབྱུང་ལ་འདུས་བས་རེན་འབེལ་ཏེ། 

དངོས་པོའྱི་རང་མཚན་ཡོད་པས་རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་མ་འཆོལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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དེ་ལྟར་འཛིན་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་རགས་སུ་བཀོད་ན། རང་

བཞྱིན་མེད་པར་སྒྲུབ་ན་འགལ་ཁྱབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བརེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་

ཡྱིན་ན་བདེན་པར་སྒྲུབ་དགོས་ལ། བརེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ངོ་བོས་

གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། དེས་ན་རེན་འབྱུང་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གོ་བ་རྣམ་དག་མ་

ལོན་པ་དང༌། རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་ལ་མ་སོང་བར། རང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་

སྒྲུབ་བེད་ལ་ནམ་རྒྱུན་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པས་འགལ་བའྱི་རགས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན། མ་

གྲུབ་པ་ཞེས་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་པ་ཡྱིན། ཕྱི་རོལ་པས་རྒྱུ་མེད་ལས་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་

རག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། བེད་པ་པོའྱི་བློའྱི་གཡོ་བ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཐོག་ནས་

བྱུང་བར་འདོད་མཁན་གྱིས་རྒྱུ་རྐེན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རེན་འབེལ་མྱི་

འདོད་པས། ཕྱི་རོལ་པ་ལ་རེན་འབྱུང་གྱི་གཏན་ཚིགས་བཀོད་ན། དེ་ནྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་སུ་འགོ་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། དངོས་སྨྲ་བ་ལ་འགལ་བའྱི་

གཏན་ཚིགས་དང༌། ཕྱི་རོལ་པ་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་

སོ། ། 

མཐོང་བ་འདྱི་ཡྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས། །ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས། །

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་མཐོང་བའྱི་སྐེ་བོ་དེ་དང་དེས་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་མཐར་

ཐུག་པ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས་ཏེ་ཆུད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་

ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

ཁྱོད་ནྱི་ནམ་ཞྱིག་སྟོང་པ་ཉྱིད། །རེན་འབྱུང་དོན་དུ་མཐོང་བ་ན། །རང་བཞྱིན་

གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་དང༌། །བ་བེད་འཐད་པའང་མྱི་འགལ་ཞྱིང༌། །



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་དགོངས་པ་ལྟར་བས་ན། 

སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ནྱི་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའམ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དོན་གསུང་གྱི་

ཡོད་པས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཅེས་པ་ནྱི་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཙམ་དང༌། མེད་པའྱི་དོན་མྱིན་པར། 

སྟོང་པ་ཉྱིད་ཅེས་པ་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡོད་པ་དང་ཡོད་

སྟངས་དེ་ཡང་རང་དབང་གྱིས་མ་གྲུབ་པར་གཞན་དབང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་དང༌། 

གཞན་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ། གཞན་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའམ་འབྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་

སྟབས། 

རེན་འབྱུང་དོན་དུ་མཐོང་བ་ན། །

ཞེས་ངོ་བོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་སྟེ། དོན་གྱི་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་མེད་པའམ་

དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཏན་ནས་མེད་པ་མ་ཡྱིན་

པར་གཞན་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་ཅྱིང༌། བཏགས་པའྱི་སྒོ་ནས་ཡོད་པ་དང༌། ལྟོས་པའྱི་

སྒོ་ནས་གྲུབ་པས་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡྱིན། དེས་ན་གཞན་ལ་ལྟོས་

ནས་གྲུབ་པས་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་གྱི་བེད་པ་འཇུག་པ་དང༌། ཐ་སྙད་ཀྱི་དབང་གྱིས་

འཇོག་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་བ་བེད་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡྱིན། ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་སྟོང་པས་རྐེན་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན། རྐེན་གཞན་ལ་རག་ལས་པས་རྒྱུ་

འབས་རེན་འབེལ་གྱི་བ་བེད་ཐམས་ཅད་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན། 

བ་བེད་འཐད་པའང་མྱི་འགལ་ཞྱིང༌། །

ཞེས་གསུངས་ཤྱིང༌། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་

གྱི་དོན་དུ་མཐོང་སྐབས། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་དང་བ་བེད་འཐད་པ་གཉྱིས་གཞྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འགལ་བ་ཙམ་མ་ཟད། སྟོང་པ་ཡྱིན་པས་བ་བེད་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་

ཅྱིང༌། བ་བེད་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པས་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ལས་འོས་མེད་ཡྱིན། དེ་ནྱི་

ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་འགལ་འདུ་མེད་པ་ཙམ་མ་

ཟད། ངེས་པ་འདེན་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར། 

དེ་ལས་ལྡོག་པར་མཐོང་བ་ན། །སྟོང་ལ་བ་བ་མྱི་རུང་ཞྱིང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོང་པ་ཞེས་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་མྱི་རེད་པ་ཙམ་

གྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་འཁོར་ན། ཡང་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་ཞེས་པ་ནྱི། ཆོས་དེ་

དང་དེའྱི་ངོ་བོ་གཏན་ནས་མེད་པའམ་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ངོ་བོ་འཇོག་ས་མེད་པ་

ལྟ་བུའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། ཐམས་ཅད་རོག་པས་གང་བཟོ་དང༌། རོག་པས་

བཏགས་ཙམ་ཞེས་བརོད་སྐབས་རོག་པས་གང་བཟོ་ལྟ་བུའྱི་དམྱིགས་པ་ཡུལ་ཞྱིག་

མེད་པར་རྣམ་རོག་གྱི་བཀོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ན་རོག་པས་གང་བཟོ་ཡྱིན་ལ། རོག་

པས་གང་བཟོ་ཡྱིན་ན་རྨྱི་ལམ་གྱི་མྱི་དང་མྱི་ངོ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འབེད་མྱི་ཐུབ་

པ་དང༌། ཐ་སྙད་དུ་འདྱི་འཐད་དང་འདྱི་མྱི་འཐད་ཅེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཀང་འཆར་མྱི་

རུང་བ་ཡྱིན། མདོར་ན། འཁོར་བ་དང་མང་འདས་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་

མ་དག་པའྱི་རྣམ་གཞག་འཇོག་མྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་བས། དེ་ལྟར་མྱིན་པར་རོག་

པས་མ་བཞག་པའྱི་ཆོས་མེད་ཀང༌། རོག་པས་གང་བཟོ་སྟེ། རོག་པས་གང་བཞག་

ཀང་ཡོད་པ་ཞྱིག་མྱིན། སྙྱིང་དོན་ནྱི། 

དེ་ལས་ལྡོག་པར་མཐོང་བ་ན། །སྟོང་ལ་བ་བ་མྱི་རུང་ཞྱིང༌། །

ཞེས་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་ཀྱི་རེན་དེ་ཉྱིད་མེད་ཅྱིང༌། རྒྱུ་འབས་ཀྱི་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག

  132  

རེན་ལྟ་བུ་མེད་པར་འཛིན་ན། སྟོང་ལ་བ་བ་མྱི་རུང་ཞྱིང༌། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

དེ་ལྟ་བུའྱི་སྟོང་པའྱི་གོ་བ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སོང་བའྱི་སྟོང་པ་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་བ་བེད་མྱི་

རུང་ཞྱིང་ཞེས་དང༌། རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་གྱི་བ་བེད་འཇོག་ཕྱིན་ཆད། ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་འཇོག་མྱི་ཤེས་པས་ན།

བ་དང་བཅས་ལ་སྟོང་མེད་པས། །ཉམ་ངའྱི་གཡང་དུ་ལྷུང་བར་བཞེད། །

ཅེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཉམ་ངའྱི་གཡང་ས་སྟེ། ཡང་ན་བ་བེད་བཞག་སྟེ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་འཇོག་མྱི་ཤེས་པས་རག་མཐར་ལྷུང་བ་དང༌། ཡང་ན་སྟོང་པ་ལ་

མོས་པར་སྐད་བས་ཏེ་ཡོང་སྐབས་རོག་པས་གང་བཟོ་ཡྱིན། བ་བེད་དེ་དག་ཚད་

གྲུབ་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་སྟེང་ནས་ཕྱིན་ན་ཆད་མཐའ་ལ་འགོ་བ་ཡྱིན། མདོར་ན་རག་ཆད་

ཀྱི་གཡང་ས་གང་རུང་དུ་ལྷུང་འགོ་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། དེས་ན་མཐའ་

གཉྱིས་ཀ་སེལ་ཐུབ་པའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི། 

དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ། །རེན་འབྱུང་མཐོང་བ་ལེགས་པར་བསགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ། རེན་འབྱུང་

མཐོང་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་བསགས་པ་རེད་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་དང༌། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པས་མྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་བའམ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་གཏན་ནས་མེད་པའྱི་དོན་

མྱིན་པར་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན། ཡོད་པ་གཉྱིས་དང་མེད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་

པར་གསུངས་པ་ཡྱིན། ཡོད་པ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ། གཏན་ནས་མེད་པ་

དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕེ་སྟེ། སྟོང་པ་ཉྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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མེད་པས་དོན་ལ་གཏན་ནས་མེད་པའྱི་དོན་མྱིན། སྒྲུབ་བེད་རེན་འབྱུང་བཀོད་སྐབས་

བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་ནྱི་རེན་ནས་བཏགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་ལས། རང་བཞྱིན་

གྱིས་ཡོད་པའྱི་དོན་མྱིན་པས།

སྟོང་པ་ཞེས་བ་དོན་བེད་པའྱི། །སྟོང་པའྱི་དོན་མྱིན་བདེན་པས་ཏེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདེན་པས་སྟོང་པ་རེད་ཅེས་དང༌།

རེན་འབྱུང་ཞེས་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས། །འབྱུང་བའྱི་དོན་མྱིན་སྒྱུ་མའྱི་ཚུལ། །

ཞེས་གསུངས་པས་རེན་འབྱུང་ཞེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་རང་

བཞྱིན་གྱིས་འབས་བུ་འབྱུང་བའྱི་དོན་མྱིན་ལ། བདེན་པས་སྐེས་པའྱི་དོན་མྱིན། སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའྱི་སྐེ་བ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་སྐེ་བ་ཞེས་བརོད་ཀྱི་

ཡོད་པས་ན། 

ལྟོས་མེད་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན། །

ཞེས་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་ཤྱིང་ལྟོས་པ་མེད་པའྱི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་ནྱི་ནམ་

མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན་གཏན་ནས་མེད། དེར་བརེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་

རྐེན་གཞན་ལ་བརེན་ནས་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། 

དེས་ན་མ་བརེན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་ཡང༌།

ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དེ་འགྲུབ་པ། །རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་འགལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རང་དབང་གྱིས་

གྲུབ་པ་ཡྱིན། ངོ་བོས་གྲུབ་པའམ་གཞན་ལ་མ་བརེན་པར་རང་རྐ་འཕེར་བའྱི་སྒོ་ནས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གཞན་ལ་ལྟོས་མྱི་དགོས་ལ་གཞན་ལ་རག་ལས་མྱི་དགོས་པ་

ཡྱིན། གཞན་ལ་རག་ལས་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་མྱི་དགོས་པ་

ཡྱིན། ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེ་ཉྱིད་རང་དབང་གྱིས་རང་ཤུགས་སུ་ཡོང་བ་ལས། རྒྱུ་

རྐེན་གྱི་བེད་པ་འཇུག་མྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་རྒྱུ་རྐེན་གྱི་བེད་པ་འཇུག་པ་ཙམ་

མྱིན་པར་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཡང་ཆ་ཤས་དང༌། འདོགས་བེད་ཀྱི་རོག་པ་

དང༌། མྱིང་བཅས་ལ་བརེན་ནས་བཞག་པའམ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་སྟབས། མདོར་ན་འདུས་

བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཐམས་ཅད་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་

ཡྱིན། བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རེན་འབྱུང་དང༌། བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་རེན་འབྱུང་

གཉྱིས་གསུངས་ཡོད། ཡང་སྙྱིང༌། 

དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལས། །མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་ཡོད་མྱིན་

པས། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་ལས། །མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་མེད་པར་

གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརེན་ནས་བཏགས་པ་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་འགའ་ཡང་

ཡོད་པ་མྱིན་པས། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་

མེད་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་རྐེན་

གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་ཅྱིང་རག་མ་ལས་པར་རང་དབང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 

ཡང་ན་གཏན་དུ་ཡོད་དགོས་པ་དང་ཡང་ན་གཏན་དུ་མེད་དགོས་པས། 

རང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་འགའ་ཡོད་ན། །

ཞེས་རང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་པས་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།

  135  

པ་འགའ་ཡོད་ན། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སེམས་རྒྱུད་མ་དུལ་བ་དེ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་

མེད་པའྱི་མ་དུལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདུལ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་མེད་ཅྱིང༌། སེམས་དུལ་

བའྱི་རྐེན་གྱིས་མ་དུལ་བ་དེ་ཉྱིད་བཅོས་སུ་མེད་པ་ཡྱིན། མ་དུལ་བ་རང་དབང་གྱིས་

གྲུབ་ཡོད་ན། ཉོན་མོངས་པའྱི་དག་ལས་རྒྱལ་ཞྱིང་སངས་པའྱི་བལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་

ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། དེར་བརེན། 

མ་ངན་འདས་པ་མྱི་རུང་ཞྱིང༌། །སྤོས་ཀུན་ལྡོག་པ་མེད་པར་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བལ་འབས་སངས་པ་མང་འདས་མྱི་ཡོང་ལ། དེ་སོང་

བེད་ཀྱི་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟྱིགས་ངོར་སྤོས་ཀུན་

ལྡོག་པ་མྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་དེའྱི་གནས་ལུགས་

སུ་གྲུབ་ཡོད་ཅྱིང༌། དེའྱི་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་ཡོད་ན་གནས་ལུགས་ངེས་པའྱི་

བློ་ངོར་སྤོས་པ་སོད་ཀྱི་ཡོད། སྤོས་པ་དེ་མྱི་ལྡོག་པས་སྤོས་ཀུན་ལྡོག་པ་མེད་པར་

གསུངས། །ཞེས་དང༌། རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན། 

དེ་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་རྣམ་བལ་ཞེས། །སེངེའྱི་སྒ་ཡྱིས་ཡང་ཡང་དུ། །མཁས་པའྱི་

ཚོགས་སུ་ལེགས་གསུངས་པ། །འདྱི་ལ་སུ་ཡྱིས་འགོང་བར་ནུས། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། མདོར་ན། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་བེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

བཞྱི་པའྱི་ནང་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་མཁན་གྱིས་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

གཟྱིགས་སྐབས། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དངོས་པོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའམ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་

སྐབས། དེ་ནྱི་ཆད་མཐའ་བར་ལྟ་གྱི་ཡོད་པས། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས།



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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གལ་ཏེ་འདྱི་དག་ཀུན་སྟོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མེད། །འཕགས་

པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཡྱིན་ན་བ་བེད་མྱི་འཐད་ཅྱིང༌། བདེན་བཞྱི་མྱི་འཐད་ལ། 

སྐབས་གསུམ་ཡང་མྱི་འཐད་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ན་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་

ཞྱིག་འགོ་གྱི་རེད་ཅེས་ཚུར་རྩོད་པ་བཀོད་པ་ཡྱིན། རྩོད་པ་དེ་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཕར་

ལན་སྐོན་སྐབས། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས།

གང་ལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར། །གང་ལ་སྟོང་

ཉྱིད་མྱི་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མྱི་རུང་འགྱུར། །

ཞེས་སྤྱིར་གསུངས་ནས། གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་མྱི་

སྟོང་བའམ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་ན་རང་དབང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། རང་དབང་གྱིས་

གྲུབ་ན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྱི་ཤེས་ཤྱིང༌། གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་ན་འགྱུར་བ་མྱི་ཡོང་

བས། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བདེན་བཞྱི་དང་སྐབས་གསུམ་མྱི་ཡོང་

བ་ཡྱིན་ཞེས་ལན་ཏག་ཏག་སློག་གནང་མཛད་ཡོད།

མཇུག་ཏུ་སོམ་སྐོན་སྐབས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཆོས་རྣམས་ངོ་

བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་ཡྱིན། 

རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པས་བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། བརེན་ནས་

བཏགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་མེད་པ་ཡང་མྱིན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་ཡང་མྱིན་

པས་མཐའ་གཉྱིས་སེལ་བའྱི་དབུ་མ་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་མཐོང་བའྱི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ།

རང་བཞྱིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང༌། །འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་འབྱུང་བའྱི། །རྣམ་

གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་གཉྱིས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་མེད་པ་དང༌། བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གཉྱིས་

གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འགལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

མྱི་འགལ་འདུ་བ་སྨོས་ཅྱི་དགོས། །མཐར་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་ཞེས། །

ཞེས་མྱི་འགལ་བ་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་འདུ་བ་ཙམ་མ་ཟད། བརེན་ནས་འབྱུང་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་དང༌། རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྟ་བ་གཉྱིས་

ཀར་མྱི་བདེན་པའམ་མྱི་གནས་པར་བེད་ཀྱི་ཡོད།

ལེགས་གསུངས་འདྱི་ནྱི་མགོན་ཁྱོད་ཀྱི། །སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ། །འདྱི་ཀུན་ངོ་

བོས་སྟོང་པ་དང༌། །འདྱི་ལས་འདྱི་འབས་འབྱུང་བ་ཡྱི། །ངེས་པ་གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་

དུ། །གེགས་མེད་པར་ནྱི་གོགས་བེད་པ། །འདྱི་ལས་ངོ་མཚར་གྱུར་པ་དང༌། །འདྱི་

ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང༌། །ཚུལ་འདྱིས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ན་ནྱི། །བསྟོད་པར་འགྱུར་གྱི་

གཞན་དུ་མྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་

འཁྲུངས་ནས། སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་ཤར་བ་དང༌། རེན་འབྱུང་སྟོང་པའྱི་དོན་དུ་

ཤར་ནས་ཐུགས་ལ་མྱི་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་

བའྱི་མཚམས་སུ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ཐུགས་སྤོ་སྣང་འཕེལ་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང༌། ལམ་རྱིམ་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོའྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས། 



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཟབ་མོ་དབུ་མའྱི་གཞུང་ལ་སྦངས་པའྱི་གོགས། །ཁྱེད་ཀྱི་བློ་ངོར་རང་བཞྱིན་

མེད་པ་ལ། །རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་འཇོག་པ་དཀའ་མོད་ཀང༌། །དེ་འད་དབུ་མའྱི་

ལུགས་ནྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས། །དེ་སྐད་སྨྲ་བའྱི་ཚུལ་ལ་བརེན་ན་མཛེས། །

ཞེས་གསུངས་ཤྱིང༌། རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ལ་ཡང་སར་ཉམས་མོང་དེ་ལྟར་

བྱུང་བ་ཡྱིན། རང་བཞྱིན་བཀག་པའྱི་ཤུལ་དེར་གང་ཡང་མ་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཏེ། 

རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་ཞེས་པ་ནྱི་བློས་རོག་བཟོ་ལྟ་བུ་ལས་དོན་ངོ་མའྱི་ཐོག་ལ་རེན་

འབེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བདེ་པོར་འཇོག་མྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན།

དེར་བརེན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་རང་གྱི་ཉམས་མོང་གྱི་སྟེང་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ཅུང་ཟད་

ཁག་པོ་བྱུང་བས། རེས་འཇུག་གྱི་སློབ་མ་ཚོར་ཡང་ཟབ་མོ་དབུ་མའྱི་གཞུང་ལ་སྦང་

པ་བེད་མཁན་གྱི་གོགས་པོ་ཚོ་ཞེས། ཁྱེད་རང་གྱི་བློ་ངོར་རང་བཞྱིན་ཐ་སྙད་དུའང་

བཀག་པའྱི་ཤུལ་དེར་མྱིང་ཙམ་ལས་ལྷག་མེད་པས་ན། མྱིང་ཙམ་གྱི་སྟེང་ནས་བ་

བེད་འཇོག་རྒྱུ་ནྱི་ཁྱེད་རང་གྱི་བློར་བདེ་པོ་མེད་ཅྱིང༌། ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནྱི་

ཁག་མེད། འོན་ཀང་བློ་ཡྱི་ཕོགས་བཟུང་ཚུལ་ནྱི་ཕན་གནོད་འདེན་མཁན་གྱི་ཆོས་

དེ་རྣམས་ཡོད་ལ། ཡོད་ཕྱིན་ཆད་ལ་ཡོད་ལུགས་གཉྱིས་ལས་མ་འདས་ཤྱིང༌། ཡང་

ན་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་དགོས་པ་དང༌། ཡང་ན་གཞན་དབང་གྱིས་གྲུབ་དགོས་པ་དེ་

གཉྱིས་ལས་འགོ་ས་གཞན་མེད། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་ཡོད་ན་གྲུབ་ས་དེར་བཏགས་

དོན་བཙལ་སྐབས་རེད་དགོས་ཤྱིང༌། གྲུབ་ས་དེར་བཙལ་སྐབས་མ་རེད་པས་རང་

ངོས་ནས་མེད་པ་ཐག་ཆོད་པ་ཡྱིན། ཡོད་ནྱི་ཡོད་པ་ལ། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལ་

རྱིགས་པས་གནོད་སྐབས་གཞན་དབང་ལས་གྲུབ་པ་ལས་འོས་མེད། བློ་དེ་ཡྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཕོགས་སུ་དངས་པར་བའོ། །ཞེས་རྩ་ཤེས་ཊྱིཀ་ཆེན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། 

རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉམས་མོང་གྱི་སྟེང་ནས་སྐུ་མཉེས་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་

པས་རེས་འཇུག་གྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལྟ་བའྱི་

མཐར་ཐུག་པའྱི་དཀའ་ས་ཡང་འདྱི་ཉྱིད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། ཐ་སྙད་དུ་རང་

བཞྱིན་བཀག་པའྱི་ཤུལ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་རེན་འབེལ་ཕྲ་མོ་མྱིང་ཙམ་དང༌། བརྡ་ཙམ་

བཅས་རེན་འབེལ་ཕྲ་མོའྱི་སྟེང་ནས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་བ་བེད་འཇོག་རྒྱུ་ནྱི་ཉམས་མོང་གྱི་

སྟེང་ནས་རྱིམ་པར་བས་ཏེ་ངེས་དགོས་པ་ལས་དེ་མྱིན་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། ། 

སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་མ་མཐོང་བའྱི་ཉེས་དམྱིགས་བསྟན་པ།

རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྱིས། །གང་ཞྱིག་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པ། །དེ་ཡྱིས་

རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒ། །མྱི་བཟོད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅྱི་ཡོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བ་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་རེན་འབྱུང་གྱི་སྒ་ཡང་མྱི་བཟོད་ལ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་

པ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་མྱི་བཟོད་ཅྱིང༌། མྱི་འདོད་པས་དེ་ལ་ཡ་མཚན་སྐེ་རྒྱུ་མེད། དེ་ལྟ་

ན་ཡང༌། 

ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་གཅེས་པའྱི་མཛོད། །བརེན་ནས་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་

ནས། །སྟོང་ཉྱིད་ང་རོ་མྱི་བཟོད་པ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ང་རོ་མྱི་བཟོད་

པ་འདྱི་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཁོ་བོ་ཡ་མཚན་སྐེ་གྱི་འདུག་པ་སྟེ། 



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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འདྱི་ལ་ཁོ་བོ་ངོ་མཚར་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། རང་བཞྱིན་

མེད་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ། །བླ་མེད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི །མྱིང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་རང་

བཞྱིན་དུ། །འཛིན་ན་ད་ཀོ་སྐེ་བོ་འདྱི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་མྱིང་ཙམ་ཉྱིད་ཀྱིས་ངོ་བོ་

ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་བལྟས་ན། ད་ནྱི་སྐེ་བོ་འདྱི་འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་ན་

ད་ཀོ་ཞེས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། 

འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་བགོད་པའྱི། །འཇུག་ངོགས་ཟ་དང་བལ་

གྱུར་པ། །ཁྱོད་དགེས་གྱུར་པའྱི་ལམ་བཟང་དེར། །ཐབས་གང་གྱིས་ནྱི་བཀྲྱི་བར་བ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བགོད་པའྱི་

འཇུག་ངོགས་ཟ་དང་བལ་བར་གྱུར་པའྱི་ཁྱོད་དགེས་གྱུར་པའྱི་ལམ་བཟང་ཞེས་པ་

ནྱི། ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་མཐར་ཐུག་པ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་ངེས་པ་དེ་ཐབས་གང་

གྱིས་བཀྲྱི་བར་བ་ཐུབ་ཅེས་དང༌། རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པར་

བལྟས་ན་མཐའ་གཉྱིས་སེལ་བའྱི་དབུ་མའྱི་དོན་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པར་ཤེས་ཐུབ་པ་ཧ་

ཅང་ཁོག་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་པས་མཐར་ལྟ་སོང་ཞྱིང་བཀའ་ཐམས་

ཅད་ཚད་མར་བསྒྲུབས་པ།

རང་བཞྱིན་བཅོས་མྱིན་ལྟོས་མེད་དང༌། །རེན་འབེལ་ལྟོས་དང་བཅོས་མ་

གཉྱིས། །ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ། །མྱི་འགལ་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་ནམ། བདེན་པ། ཚུགས་ཐུབ་པ། རང་དབང་

བ་དེ་དང༌། གཞན་ལ་ལྟོས་པའམ་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་བཅོས་མ་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བུར་ན། 

གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འགལ་བར་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉྱིས་འགལ་བ་

ཆགས་ཡོད། མདོར་ན། ལྟོས་པ་དང་མ་ལྟོས་པ་གཉྱིས་འགལ་བ་ཡྱིན་ལ། འགལ་

བ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཡྱིན་པས་ལྟོས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་ན། 

མ་ལྟོས་པ་དེ་རྣམ་པར་བཅད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང༌། སེལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་

དངོས་འགལ་ཆགས་ཡོད། ལྟོས་མ་ལྟོས་གཉྱིས་ལས་འགོ་ས་མེད་ཅྱིང༌། ཡང་ན་

ལྟོས་པ་དང་ཡང་ན་མ་ལྟོས་པ་ཡྱིན། ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་རང་གྲུབ་པ་དེ་གཞན་

ལ་རག་ལས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ལྟོས་པ་དེ་གྲུབ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན་ལྟོས་པ་དང་མ་

ལྟོས་པ་གཉྱིས་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འགལ་བར་འདུ་མྱི་

ཤེས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང༌། །

ཞེས་དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན། 

དེས་ན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན། གཞན་ལ་ལྟོས་པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་

པ་ཡྱིན། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ནྱི་རང་གྲུབ་ཙམ་ཉྱིད་ནས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ལ་གྲུབ་ཡོད་པ་ལས། བློས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་གཏན་ལ་

ཕབ་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་གསར་དུ་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱིན། དཔེར་ན། མངོན་

རོགས་རྒྱན་ལས། 

འདྱི་ལ་བསལ་བ་ཅྱི་ཡང་མེད། །བཞག་པར་བ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཡང་དག་ཉྱིད་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ལ་ཡང་དག་ལྟ། །ཡང་དག་མཐོང་ནས་རྣམ་པར་གོལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགག་བ་སར་ཡོད་པ་ཕྱིས་དགག་བས་སྟོང་པ་སྟེ། 

དགག་བ་ཕྱིས་དག་འགོ་བ་ཞྱིག་མྱིན། ཐོག་མ་ནས་དགག་བ་སེལ་བར་བ་བ་དེ་མེད། 

དགག་བས་དབེན་པའམ་དགག་བས་སྟོང་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་དེ་གསར་དུ་བཞག་པ་ཡང་

མྱིན། ཆོས་གྲུབ་ཙམ་ཉྱིད་ནས་རྐེན་གྱི་དབང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་རྐེན་གྱི་

དབང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཡྱིན། གྲུབ་ཙམ་ཉྱིད་

ནས་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཡྱིན། གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དབེན་པ་ཡྱིན། 

རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གདོད་མ་ནས། །རྣམ་པར་དབེན་ཡང་དེར་སྣང་བས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ང་རང་ཚོར་མ་རྱིག་པའྱི་ལྱིང་ཏོག་གྱིས་

གནས་ལུགས་མཐོང་བའྱི་བློ་མྱིག་བསྒྱིབས་ནས་ཡོད་པས་གང་ཞྱིག་སྣང་བ་དོན་

སྟེང་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྣང་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་བློ་འཁྲུལ་པའྱི་དབང་གྱིས་སྣང་བ་ཡྱིན། 

རང་བཞྱིན་གྱིས་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དབེན་ཡང་དེ་ལ་སྣང་བས། འདྱི་ཀུན་ཞེས་

སྣང་ཞྱིང་སྱིད་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ཀུན་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་

པ་ཡྱིན་ཡང༌། སྣང་ཚུལ་ལ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་སྣང་བས། སྣང་གནས་མྱི་

མཐུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རེད་གསུངས་པ་སྟེ། 

འདྱི་ཀུན་སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་གསུངས། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ། །རོལ་བ་

འགས་ཀང་ཆོས་མཐུན་དུ། །གགས་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང༌།།འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་

ལེགས་པར་ཁུམས། །ཅྱི་སླད་ཅེ་ན་འདྱི་བཤད་པས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བདེན་བཞྱིའྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཚུལ་གསུངས་ཤྱིང༌། དེ་ལ་བརེན་པའྱི་བླང་དོར་གྱི་གནད་རྣམས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

འདྱི་ནྱི་རྩ་བ་བདེན་པ་གཉྱིས་ལ་བརེན་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཆོས་ཚུལ་བསྟན་པ་དེ་དག་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པ་དང་པོ་

དང་བཞག་གྱི་ཆོས་མཐུན་གྱི་རོལ་བས་ཇྱི་ལྟར་བསམ་བློ་བཏང་ཡང༌། དེ་ལ་འགལ་

འདུའྱི་ཕུང་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་རྩ་བ་འདྱིར་ཐུག་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོ། །

ཅྱི་སླད་ཅེ་ན་ཞེས་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྟོང་དང་རེན་འབྱུང་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་བརེན་

པའྱི་གཞྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་དང༌། ལམ་བགོད་པའྱི་རྱིམ་པ། འབས་བུ་མངོན་

དུ་བེད་ཚུལ་དེ་དག་བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྟེང་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་སྟབས། མཐོང་བ་

མངོན་གྱུར་དང༌། མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་མཐར་ཤྱིན་ལོག་

ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ལས་བརལ་བའྱི་སྒོ་འདོགས་དང༌། དངོས་

པོའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མེད་པར་ལྟ་བའྱི་སྐུར་འདེབས་གཉྱིས་མྱི་ཡོང་

བ་ཡྱིན། མདོར་ན་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཤེས་པའྱི་

ཐོག་ནས། དེ་དང་བསྟུན་ནས་ལམ་བསྒོམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཅོ་ནེ་བླ་

མ་རྱིན་པོ་ཆེས། 

གོལ་འབས་སྐུ་གཉྱིས་ཟུང་འཇུག་པ། །

ཞེས་བལ་བ་འབས་བུའྱི་ཆོས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་རང་དོན་ཆོས་སྐུ་དང༌། 

གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་ཡོང་བ་ནྱི་ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་

ཡྱིན། བལ་འབས་སྐུ་གཉྱིས་ཡོང་བ་ནྱི་གོལ་བེད་ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་ལ་བརེན་

ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན། གོལ་བེད་ཀྱི་ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་ཡོང་དེ་ཡང༌། གཞྱི་དངོས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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པོར་བདེན་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་པས་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་ཐོག་

ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པ་དང༌། དེའྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་མ་རོ་གཅྱིག་གྱི་ཚུལ་དུ་དབྱིངས་སུ་རོ་མཉམ་པའྱི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་

ཞྱི་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན། དེ་ལྟ་བུའྱི་དོན་དམ་བདེན་པའྱི་སྟེང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

སྐབས། སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྱི་བའྱི་དུ་མ་རོ་གཅྱིག་གྱི་ཚུལ་གྱི་བློའྱི་འཆར་

སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་བསྒོམས་པའྱི་འབས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་

ཡོད། 

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སྦྱིན་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་ལ་སློབ་སྐབས་

སྤོས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན། རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཡང་དུ་མའྱི་

རྣམ་པའམ་རོལ་པར་ཤར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དེར་བསྟུན་གྱིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་

ཚོགས་བསགས་པས་འབས་བུ་གཟུགས་སྐུ་འགྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་ཐམས་

ཅད་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་པ་བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་དང༌། བདེན་པ་གཉྱིས་ཀང་ཡང་སྣང་བས་སྟོང་པ་འགོག་པ་དང༌། སྟོང་

པས་སྣང་བ་འགོག་པ། ཀུན་རོབ་བདེན་པས་དོན་དམ་བདེན་པར་གནོད་པ་དང༌། 

ཀུན་རོབ་བདེན་པ་འཇོག་པར་འགོ་སྐབས་དོན་དམ་བདེན་པ་འཇོག་མྱི་ཤེས་པ། 

དོན་དམ་བདེན་པའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་སྐབས། ཀུན་རོབ་བདེན་པའྱི་རྣམ་གཞག་

ལ་གནོད་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར། བདེན་གཉྱིས་གཅྱིག་གོགས་སུ་གཅྱིག་འགོ་བ། གཞྱི་

དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དངོས་པོ་གཅྱིག་ལ་བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་སོ་སོར་

གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་བློས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་སྒོམ་པའྱི་སྐབས། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལམ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་བདེ་པོའྱི་ཐོག་ནས་འབས་བུ་སྐུ་གཉྱིས་མངོན་

བེད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན། 

མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་པོ་ལ། །སྒོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྱི། །གོ་

སྐབས་རྱིང་དུ་མཛད་ཕྱིར་རོ། །

ཞེས་གསུངས་ཤྱིང༌། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པར། །མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེན་འབྱུང་གྱི །ལམ་འདྱི་ཉྱིད་

ཀྱིས་གསུང་གཞན་ཡང༌། །ཚད་མར་གྱུར་པར་ངེས་པ་སྐེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ཙམ་མ་ཟད། ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཚུལ་གསུངས་

པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་རྱིམ་བཞྱིན་གཏོང་སྐབས། གཞྱི་ནས་ཐར་པ་ཞེས་པ་ཞྱིག་

ཡོད་ཆོག་པ་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དང༌། ཐར་པའམ་ངེས་ལེགས་བགོད་པའྱི་ཚུལ་

ལས་བརྩམས་པའྱི་བླང་དོར་གྱི་གནད་སྟོན་པ་དེ་རྣམས་ལ་དངོས་གནས་རྒྱུ་མཚན་

འདུག་བསམ་པ་བློར་ཤར་སྐབས། ང་རང་ཚོར་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་མངོན་མཐོ་

སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ལས་འབས་ཕྲ་ཞྱིང་ཕྲ་བའྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་སྟོན་པ་མཁྱེན་པ་བླ་ན་

མེད་པ། ང་རང་ཚོས་དཔྱད་པ་བེད་ཐུབ་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་དེ་

དག་ལ་རྱིགས་པས་གནོད་པ་མེད་པ། རྱིགས་པས་དཔྱད་ན་ངེས་པ་ཇེ་ཆེར་འགོ་རྒྱུ་

ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སྐབས། སྟོན་པ་སྙྱིང་རེའྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྱི་

བདག་ཉྱིད་དེས་རྫུན་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་ཅྱིང༌། གཙོ་བོའྱི་དོན་ངེས་ལེགས་

སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་བསླུ་བ་མེད་པའྱི་ངེས་པ་ཐོབ་

པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག །ཤྱིན་ལོག་སྟོན་པའྱི་ལུང་གྱི་ནང་དུའང་ས་ཕྱི་དངོས་ཤུགས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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འགལ་བ་མྱི་འདུག་པས། ང་རང་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མཁྱེན་

བརྩེའྱི་ནུས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། 

ཏན་ཏན་ཡྱིན་དགོས་བསམ་པའྱི་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེར་བརེན། 

ལམ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུང་གཞན་ཡང༌། །ཚད་མར་གྱུར་པར་ངེས་པ་སྐེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །

སྟོན་པ་ཉག་གཅྱིག་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྱི་བསླུ་བར་བསྒྲུབས་པ།

དོན་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ། །ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་

ལ། །རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རྱིང་དུ་གྱུར། །ཉེས་ཀུན་རྩ་བ་ལྡོག་ཕྱིར་རོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སྙེད་པའྱི་དོན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། དོན་

གྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་གཟྱིགས་ནས། རང་

གྱི་ཉམས་མོང་གྱི་སྟེང་ནས་གདུལ་བ་ལ་ལེགས་པར་འདོམས་པའམ་ལེགས་པར་

གསུངས་པའྱི་རེས་སུ་བསླབས་ན་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་གྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་ཤེས་

རབ་ཀྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕོགས་དེས་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་བསམ་བློ་ཞྱིག་བཏང་ན་གང་འཚམས་ནས་བལ་བ་ཞེས་པ་ཞྱིག་

ཡོད་ཆོག་པ་འདུག་བསམ་པ་ལྟ་བུ། དོན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ང་རང་ཚོས་དོན་དེར་

བློ་བསྙེན་ཅྱིང་ཉེ་བ་དང༌། བློ་འདྱིས་ཤྱིང་གོམས་པར་བས་ན། དོན་དེ་སྤྱིར་ཡང་དག་

པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡང་ཡང་གོམས་འདྱིས་བསྟེན་ན་དོན་དེར་གསལ་སྣང་

ཐོན་པ་ཞྱིག་དང༌། དོན་དེའྱི་རྣམ་པ་ཇེ་གསལ་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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དེས་ན་སྐབས་འདྱིར་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ནྱི་རྱིགས་པས་དཔྱད་ན། ཇྱི་

ཙམ་གྱིས་དཔྱད་པའྱི་ཚོད་ཀྱིས་ངེས་པ་ཇེ་བརན་ཇེ་གསལ་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་

རྒྱུ་ཡོད་པ་ནྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚོད་ཡྱིན་པ་དང༌། བློའྱི་འགོ་སྟངས་སམ་བློའྱི་རང་

བཞྱིན་ལ་དོན་དེར་གོམས་འདྱིས་བསྟེན་ན་གསལ་སྣང་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནྱི་བློའྱི་རང་

བཞྱིན་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་འོག་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་མཐོང་བའྱི་བློ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་

ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚོད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་ཡོད་པར་འཛིན་པའྱི་རྣམ་རོག་དང༌། 

རྣམ་རོག་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆགས་སང་གྱི་བློ་དེ་དག་ལ་འཛིན་སྟངས་འགལ་བ་

ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོ་ཚ་བས་གདུང་ཤྱིང༌། གང་བའྱི་རེག་པ་སར་ནས་

གང་རེག་འཕེལ་ན་ཚ་བའྱི་རེག་པ་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་བ་ནྱི་ཚ་གང་གཉྱིས་རྒྱུན་གྱི་

འགལ་བ་ཡྱིན་པས་ཡྱིན། ཚ་གང་གཉྱིས་རྒྱུན་མཐུད་ནས་བསད་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ཡང༌། རྒྱུན་མཐུད་ནས་འགལ་བ་

ཡྱིན་པས་ཕྱི་དངོས་པོའྱི་ཆོས་ཤྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་ལ། འགལ་ཟ་བཙལ་ནས་མྱི་

དགོས་པའྱི་འགལ་བ་བཙལ་ཏེ་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ན། མྱི་དགོས་པ་དེ་ཤུགས་

ཆུང་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན།

བསམ་བློ་གཟུགས་ཅན་མྱིན་པས་བསམ་བློའྱི་འགལ་བ་གང་ཞྱིག་ཡོང་ངམ་ཞེ་

ན། འཛིན་སྟངས་མྱི་འད་བའྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་སྟེང་ནས་བློ་འགལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་བློ་འགལ་བ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་བློ་མེད་དགོས་པའམ་

ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་བློ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་རང་དགར་མེད་པར་གྱུར་

ཅྱིག་ཅེས་བརོད་པས་མེད་པ་མྱི་འགྱུར་བར། བློ་དེ་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་བའྱི་བློ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག

  148  

དེ་སྒྲུབ་ནས་དེའྱི་ནུས་ཤུགས་སར་ན། དེས་འཛིན་སྟངས་འགལ་བའྱི་བློ་ཤུགས་ཆུང་

དུ་འགོ་བ་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས། བདེན་འཛིན་ཟད་རུང་ཡྱིན་པ་

དང༌། གཉྱིས་ནས་སེམས་རང་བཞྱིན་གྱི་འོད་གསལ་བ་དེས་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་

ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས། ཐར་པ་སྒྲུབ་རུང་ཡྱིན་པ་བློ་ལ་ཅུང་

ཙམ་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐར་པ་སྒྲུབ་རུང་ཡྱིན་པ་ཤེས་ན། སྐེ་ར་

ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་མཚོན་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་འདོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཏེ། 

སེལ་དུ་མེད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ལམ་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐེས་སུ་བརྩྱིས་པའྱི་སྡུག་བསལ་

རྣམས་རྒྱུ་དང་རྐེན་གྱི་དབང་ལས་བྱུང་བ་དང༌། དེའྱི་རྒྱུ་ཟད་རུང་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའྱི་སྟེང་

ནས་སྐེ་ར་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསལ་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་པའྱི་བལ་བ་ཞེས་པ་ཞྱིག་

ཐོབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མཐོང་སྐབས། སྐེ་ར་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་

ནས་ཡོད་པའྱི་སེམས་ཅན་ལ་སྡུག་བསལ་ཚད་ཅན་ཡྱིན་པ་དང༌། བལ་རུང་ཡྱིན་

པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་བ་མཐོང་སྐབས། སྙྱིང་རེ་སྐེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

སེལ་དུ་མེད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྙྱིང་རེ་སྐེས་ཀང་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། 

སེལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་རང་དབང་མེད་པར་གནོན་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ན། སྙྱིང་རེ་སྐེ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད། དེས་ན་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་

ཀྱིས་སྙྱིང་རེ་སྐེ་བ་ལ་ཧ་ཅང་རོགས་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་

སྐོང་སྐབས་ཐབས་ཀྱི་མཆོག་དེ་དག་ལའང་དེས་བོག་འདོན་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ལྟར། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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དོན་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ། །

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེར་

ང་རང་ཚོས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱབ་སྟེ་སློབ་དགོས་པ་ཡྱིན། ལས་སླ་པོ་གཏན་ནས་མེད། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ཨུ་ཚུགས་ཆེན་པོ་བསྐོན་གནང་མཛད་པ་ཡྱིན། 

ང་རང་ཚོས་ཀང་ཨུ་ཚུགས་དང་འབད་བརྩོན་གྱི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦོང་བས་ན་ཏན་

ཏན་རྱིམ་པས་རྒྱུད་ཇེ་བཟང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚོད་ཀྱིས་དངོས་གནས་སེམས་ལ་སྤོ་སྣང་

དང༌། སེམས་ལ་བདེ་ནས་བདེ་བར་འགོ་བའྱི་གདེང་ཚོད་དང་སོབས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་

ཕལ་ཆེར་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེས་ན་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་ནང་གསུངས་པ་ལྟར། བསམ་པ་

གཞན་དོན་བསམས་ནས་རང་དོན་ཞར་ལ་སྒྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པས། །ཡུན་རྱིང་ངལ་བ་བསྟེན་བས་

ཀང༌། །ཕྱི་ཕྱིར་སྐོན་རྣམས་བོས་པ་བཞྱིན། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་ཕྱིར་རོ། །ཨེ་མའོ་

མཁས་པས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི། །ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་

ནྱི། །ཁྱོད་ལ་ཅྱི་ཕྱིར་གུས་མྱི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདྱིར་སྐབས་འགོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་སླེབས་ཡོང་

གྱི་འདུག་ཅྱིང༌། སྐབས་འགོ་དངོས་ནྱི་ཤེས་ནས་ཐོབ་པའྱི་དད་པ་དེ་ཡྱིན། 

སྟོན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ། །ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་རག་ཏུ་གང་བར་

ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྒོ་ནས་སྐབས་འགོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་

སྐེ་ལུགས་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་པ་རེད་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཅེས་གསུངས་སོ། །

ཁྱོད་གསུང་དུ་མ་ཅྱི་ཞྱིག་སྨོས། །ཆ་ཤས་རེ་ཡྱི་དོན་ཙམ་ལའང༌། །འོལ་སྤྱི་ཙམ་

གྱི་ངེས་རེད་པ། །དེ་ལའང་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་སྟེར། །

ཞེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཆོས་ཚུལ་ཆ་

ཤས་རེའྱི་དོན་ཙམ་ལ་འོལ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་ངེས་པ་རེད་ནའང༌། ཡྱིད་ལ་མཆོག་གྱི་བདེ་

བ་སྐེས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་ལུགས་ཟབ་མོ་འདྱི་འད་

ཞྱིག་ཡོད་བཞྱིན་དུ། 

ཀྱི་ཧུད་བདག་བློ་རྨོངས་པས་བཅོམ། །འདྱི་འདའྱི་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་ལ། །རྱིང་

ནས་སྐབས་སུ་སོང་གྱུར་ཀང༌། །ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏོ། །འོན་ཀང་འཆྱི་

བདག་ཁར་ཕོགས་པའྱི། །སོག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་མ་ནུབ་པར། །ཁྱོད་ལ་ཅུང་ཟད་ཡྱིད་ཆེས་

པ། །འདྱི་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་སྙམ་བགྱིད། །

ཅེས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་གྱི་རྣམ་ཐར་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

སྟོན་པའྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་སྟོན་པ་དང༌། །ཤེས་རབ་ནང་ན་རེན་འབེལ་ཤེས་པ་

གཉྱིས། །འཇྱིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་བཞྱིན། །ཕུལ་བྱུང་ལེགས་པར་ཁྱོད་

མཁྱེན་གཞན་གྱིས་མྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོན་པའྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་སྟོན་མཁན་དང༌། ཤེས་རབ་

ཀྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་ཤེས་པ་གཉྱིས་ནྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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བསྟན་པ་ཁོ་ན་ཐར་འདོད་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་སུ་བསྟན་པ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་པ། །རེན་འབེལ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཕུང་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་གསུངས་

པ་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་མང་འདས་ལ་དཀྲྱི་བའྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། དེ་

ཡང་མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་ས་ལ་འགོད་པར་བཞེད་ནས་

གསུངས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་པས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་གོ་འཕང་གང་སྒྲུབ་

པ་ལ་ཡང་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དགོས་པ་ཡྱིན།

དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཚུལ་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་གསུངས་པ་ཐམས་

ཅད་རེན་འབེལ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་

ལ་འབབ་པའམ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་བབས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། མྱི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་

བའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་གཞོལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། གང་ཟག་

གྱི་བདག་མེད་དང་གཟུང་འཛིན་གཉྱིས་སྟོང་གྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལྟ་བུ་བདག་མེད་རགས་པ་

གསུངས་པ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་འབབ་པར་བེད་པ་དེ་ཡྱིན། ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་

གྱི་སྟོང་དང་རེན་འབྱུང་གྱི་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཕྲ་མོ་གསུངས་པ་རྣམས་

དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མཐར་ཐུག་དེ་ཡྱིན། དེས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་

ལ་འབབ་པ། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་བབས་པ་སྟེ།

དེ་ཡང་མ་ངན་འདའ་ཕྱིར་ཏེ། །ཞྱི་འགྱུར་མྱིན་མཛད་ཁྱོད་ལ་མེད། །ཀེ་མའོ་

ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནྱི། །གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་སོང་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞྱི་འགྱུར་

ཕྱིར། །ཁྱོད་བསྟན་འཛིན་པར་སུ་མྱི་གུས། །



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཚུལ་རྱིམ་གྱིས་ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་སར་དཀྲྱི་བའྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པས་ན། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པའྱི་སྣེ་གཅྱིག་ཤེས་ཀང་མཐར་དེ་དག་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའྱི་སར་འཁྱིད་

པ་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་པ་གོ་བ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་རེས་སུ་

སློབ་པ་ལ་སུ་ཞྱིག་གུས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་གུས་པར་འོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་

ཡྱིན། གཞན་ཡང༌། 

ཕས་རོལ་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང༌། །ལྟག་འོག་འགལ་འདུས་སྟོང་པ་

དང༌། །སྐེ་རྒུའྱི་དོན་གཉྱིས་སྟེར་བེད་པ། །ལུགས་འདྱིར་ཁོ་བོ་སྤོ་བ་འཕེལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་གོང་དུ་ཞུས་ལྟར་ཡྱིན། ང་རང་

ཚོས་བསྒོམས་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བའྱི་ནང་གསུངས་པ་ལྟར། ཐོག་

མར་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་བསྒོམས། དེ་ཡང་གདགས་ཆོས་གང་ཟག་ཅེས་པ་འདྱི་

བདག་མེད་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། དེ་ནས་གང་ཟག་གང་དུ་གདགས་པའྱི་གཞྱི་ཕུང་

སོགས་ཀྱི་ཆོས་དེ་དག་ཀང་བདག་མེད་པར་བསྒོམ་པ་བཅས་གསུངས་ཡོད། 

གང་ལགས་ཤེ་ན། གདགས་གཞྱིའྱི་གནད་ཀྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བློ་ལ་སྟོང་པའྱི་

ཉམས་མོང་ཕྲན་བུ་འཆར་སླ་བ་ཡོད། དེས་ན་ང་རང་ཚོའྱི་མ་བཅོས་པའྱི་བློ་ལྷན་

སྐེས་ལ་ང་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཤར་སྐབས། དཔེར་ན། ཕུང་པོའྱི་གསེབ་ནས་ལུས་དང་

སེམས་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི། ང་རང་ཚོར་ལུས་དང་སེམས་ཞེས་ངོ་བོ་མྱི་འད་བ་ལྟ་བུ་

རང་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཛིན་པའྱི་ཆོས་གཉྱིས་ལོགས་སུ་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད། ང་རང་

ཚོའྱི་བློར་ཤར་སྐབས་ལུས་དང་སེམས་ལ་དབང་སྒྱུར་མཁན་གྱི་ང་ཞེས་པ་དེ་རང་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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གྱི་ངོ་བོ་ལོགས་སུ་ཡན་འགར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བློར་ཤར་གྱི་ཡོད། ཡན་འགར་བའམ་

ལུས་སེམས་གཉྱིས་ལ་དབང་སྒྱུར་མཁན་གྱི་ང་དེ་ཧ་ལམ་རང་རྐ་བ་ཞྱིག་བློར་ཤར་

ཡོང་གྱི་ཡོད། ལུས་སེམས་གཉྱིས་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་ཙམ་ཞྱིག་བློ་ལ་གཏན་

ནས་ཤར་གྱི་མེད། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་ཕུང་པོ་བློའྱི་ཡུལ་དུ་ཤར་ནས། ང་ཞེས་པ་ཞྱིག་བློ་ལ་ཤར་བའྱི་ང་

ནྱི་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཕུང་པོའྱི་སྟེང་ནས་ཤར་བ་གང་ཞྱིག་ལ། ཕུང་པོའྱི་གསེབ་

ནས་བཙལ་ན་རྩ་བ་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འོན་ཀང་བློ་ལ་དེ་ལྟར་མྱི་འཆར་

བར་ང་ཞེས་ཕུང་པོའྱི་གསེབ་ནས་ཚུགས་ཐུབ་པ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ཡོད་པ་ལྟ་

བུ་ཞྱིག་བློར་ཤར་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཤར་བ་ལྟར་ཡོད་མེད་བསམ་བློ་བཏང་ནས་འཚོལ་

དགོས་པ་ཡྱིན། ང་ཁྱད་གཞྱིར་བཞག་སྟེ་ང་ཡྱི་སྟེང་དུ་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་རེད་རྒྱུ་

མེད་པ་ཞྱིག་དང༌། མ་རེད་པའྱི་སྐབས་སུ་མེད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། མེད་པ་མྱིན། འོ་ན་

ང་ཞེས་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ཕུང་པོའྱི་གསེབ་ནས་ང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་

གཏན་ནས་མེད་པར་རོག་པས་བརེན་ནས་བཏགས་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ཕུང་

པོའྱི་གསེབ་ནས་ཡོད་ན་ཤེས་པའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཤྱིང༌། དེ་ཡང་

རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། སྒོ་ལྔའྱི་དབང་ཤེས་དང་ཡྱིད་བློ་

གཉྱིས་ལས། སྒོ་ལྔའྱི་དབང་ཤེས་ནྱི་གོ་བུར་དུ་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་དང༌། དེ་ཡང་ཧ་ཅང་

རགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དཔེར་ན། རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ལྟ་བུར་དབང་ཤེས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་

འགགས་འགོ་གྱི་ཡོད། སྐབས་དེར་ང་འགགས་མེད་ལ། ཡྱིད་བློའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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བློ་བཏང་ན། ཡྱིད་བློ་ལའང་ཕྲ་རགས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་

ཡོད། ཡང་དཔེར་ན། གཉྱིད་འཐུག་པོ་ཁུག་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བཤད་ཀང༌། སྤྱིར་

བཏང་གྱི་ཡྱིད་བློ་རགས་པ་དེ་དག་འགགས་འགོ་བས་བདེ་པོ་མེད། དེ་བཞྱིན་ཤེས་

པ་ཕྲ་མོའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ཡང༌། ཤེས་པའྱི་རྒྱུན་གྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་

གཏོང་དགོས་ཤྱིང༌། རྒྱུན་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་ཆ་ཕེ་སྟེ་བསམ་བློ་བཏང་ན། ང་ཤེས་

པའྱི་སྟེང་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། གཉྱིས་ནས་གདགས་གཞྱི་ཕུང་པོའྱི་

གསེབ་ནས་བདག་བཞག་ན། བ་བེད་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་སྐོན་ཡོད། དེ་ཡང་ལོངས་

སྤད་བ་དང་ལོངས་སྤོད་བེད་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་སྐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་ཡང་སྙྱིང༌། ཕར་བཙལ་བར་ཕྱིན་ན་རྩ་བ་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེས་ན་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟར་ཕུང་པོའྱི་ཚོགས་པ་དང༌། ཕུང་པོའྱི་ཆ་ཤས། ཆ་ཤས་ཀྱི་

རྒྱུན། ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་སོགས་གང་གྱི་སྟེང་ནས་ང་ཡྱི་མཚན་གཞྱི་འཇོག་རྒྱུ་གཏན་

ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེར་བརེན་ང་ཞེས་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་རོག་པས་

བཏགས་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་འགོ་ས་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་བློར་ཤར་གྱི་ཡོད། 

དཔྱད་པ་བེད་སྐབས་ཡྱིན་ལུགས་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་པ་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་བློར་

ཇྱི་ལྟར་སྣང་གྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཞེས་པ་དེ་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བློར་སྣང་གྱི་ཡོད། ང་

རང་ཚོའྱི་བློར་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་སྣང་བ་ལྟར་ང་གཏན་ནས་མྱི་འདུག་བསམ་པ་

ཞྱིག་བློར་ངེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན། 

ཕུང་པོ་ལ་མྱིན་ངའོ་ཞེས། །དེ་ཡྱི་བདེན་གྲུབ་བཀག་ཙམ་གྱིས། །མེད་གང་

འཛིན་སྟངས་ཡུལ་བས་ནས། །ཤུགས་མ་ཉམས་ཤྱིང་གསལ་སྣང་ལྡན། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྟེང་དུ་བློ་གནས་ཐབས་བེད་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ང་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བློའྱི་ངར་ཤུགས་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་སླར་ཡང་

དཔྱད་པ་བས་ཏེ། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས།

བདག་ཉྱིད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ན། །བདག་གྱི་ཡོད་པ་ག་ལ་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཡྱི་ཞེས་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་མྱིག་སོགས་གང་ལ་སྦར་

ཡང༌། ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་བའྱི་ང་ཡྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི། ང་དེ་ཉྱིད་མེད་ན་ང་

ཡྱི་ཞེས་བརོད་ཐུབ་ཐབས་མེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཡྱིར་འཛིན་པའྱི་ནང་གྱི་ཕུང་སོགས་ཀྱི་

ཆོས་དང༌། ཕྱིའྱི་ཕུང་སོགས་ཀྱི་ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། འདྱི་ལྟར་རྒྱ་བསྐེད་ནས་

རྱིམ་བགོད་ཀྱིས་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་དཔྱད་ན། ཐམས་ཅད་བཙལ་ན་རེད་རྒྱུ་མེད་

ཅྱིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བ་བེད་ཕན་གནོད་འདེན་མཁན་འདྱི་འདོགས་བེད་ཀྱི་རོག་པས་

བཏགས་པའྱི་སྒོ་ནས་ཡོད་པ་ལས་འགོ་ས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སྐབས། ཆོས་ཐམས་

ཅད་བརེན་ནས་བཏགས་པའམ། མྱིང་གྱི་དབང་གྱིས་ཡོད་པ། གཞན་ལ་རག་ལས་

པའྱི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་བློར་ཇེ་གསལ་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ལྟར་བས་ཏེ་ང་

ཚོས་བསྒོམ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་དཔལ་ལྡན་

ཟ་བ་གགས་པས་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་མཆོད་བརོད་ལས།

གང་ཕྱིར་བརྩེ་ཉྱིད་རྒྱལ་བའྱི་ལོ་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་འདྱིའྱི། །ས་བོན་དང་ནྱི་སེལ་

ལ་ཆུ་འད་ཡུན་རྱིང་དུ། །ལོངས་སྤོད་གནས་ལ་སྨྱིན་པ་ལྟ་བུར་འདོད་གྱུར་པ། །དེ་

ཕྱིར་བདག་གྱིས་ཐོག་མར་སྙྱིང་རེ་བསྟོད་པར་བགྱི། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞུང་གཞན་གྱི་མཆོད་བརོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དེ་བཞྱིན་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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གཤེགས་པ་སོགས་ལ་བསྟོད་པ་མཛད་ཡོད་ཅྱིང༌། སྐབས་འདྱིར་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོར་

མཆོད་བརོད་མཛད་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ཐོག་མཐའ་བར་

གསུམ་དུ་གལ་ཆེ་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་

སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སྙྱིང་རེ་

ཉམས་ལེན་གྱི་མཐྱིལ་དུ་བཟུང་དགོས་ལ། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཆོས་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་མྱི་

ཞྱིག་གྱི་དབང་དུ་བས་ཀང༌། སྙྱིང་རེའྱི་བསམ་པ་སྟེ་གཞན་སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་

བ་ལ་མྱི་བཟོད་པའྱི་བློའམ། གཞན་སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་བ་ལས་ཐར་ན་བསམ་

པའྱི་བློ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

ལྷག་པར་ང་རང་ཚོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་

ཆགས་ཡོད་པས་སྒོ་གང་ས་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་སྙྱིང་རེའྱི་ཉམས་ལེན་བེད་དགོས་

པ་ཡྱིན། སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོ་ཆོས་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་མེད་པའྱི་མྱིའྱི་བསམ་བློའྱི་

ནང༌། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བ་དེས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་མ་བེད། བཟོད་

པ་སྒོམས་ཞེས་པ་ནྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཆོས་ལུགས་མང་པོའྱི་ནང་

ནས་གཅྱིག་གྱུར་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་རང་དབང་བརླག་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། 

ཁྱིམས་ལྟ་བུར་ང་ཚོས་སྐབས་རེ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་འདུག །འོན་ཀང་དེ་ནྱི་བསམ་

བློ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཏོང་མྱིན་ལ་རག་ལས་ཡོད། བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏང་ན། 

དཔེར་ན། བྱིས་པ་ཞྱིག་གྱིས་སློབ་སྦོང་བེད་སྐབས། སློབ་སྦོང་བེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པོར་མྱི་བརྩྱི་བར་བྱིས་པས་རྩེད་མོ་རྩེ་རྒྱུར་དགའ་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་བྱིས་པའྱི་

རང་བཞྱིན་རེད་ཅེས་རང་དབང་དུ་བཞག་ནས་སློབ་སྦོང་རྩ་བ་ནས་མྱི་བེད་པར་རྩེད་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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མོ་ཁོ་ན་རྩེ་རུ་འཇུག་ན་རང་གྱི་ཕུགས་འདུན་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པས། དེ་ནྱི་བྱིས་

པའྱི་བློ་ངོར་ལྟོས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཁྱིམས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང༌། བྱིས་པ་དེར་ཕན་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སློབ་སྦོང་བེད་དགོས་པ་དང༌། ལེ་ལོ་དང༌། རྩེད་མོ་རྩེད་རྒྱུ། 

འཁྱམ་ཉུལ་བེད་རྒྱུར་ཚད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལས་རག་ཏུ་དེ་ལྟར་མ་བེད་ཅེས་བརོད་ནས་

ང་ཚོས་སྒྱིག་ཁྱིམས་ལྟ་བུ་བཟོས་པ་དེས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའྱི་ཆ་ནས་ཕན་གྱི་ཡོད། 

སྐབས་དེར་མྱི་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྩེད་མོར་གཡེང་ནས་མྱི་སོད་པར་སློབ་སྦོང་

བེད་དགོས་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་དང༌། ཕན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་

ལས་རང་དགར་ཁྱིམས་བཅས་ཤྱིང་སྦུབ་སུབ་དོག་པོའྱི་སྐད་ཆ་མྱིན། 

དཔེ་དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བ་རྣམས་ཀང༌། མྱི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་

ཡོང་བ་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བ། རང་གྱི་ལུས་ཀང་བདེ་ཐང་ཡོང་བ་

སོགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། འཕྲལ་དུ་རང་གྱི་གཟུགས་པོར་གནོད་

ཅྱིང༌། སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བེད་པ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་བ་སྤོད་ལ་གནོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་

ཅན་ཐོན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གནོད་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་མ་བེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བ་ངོ་མ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སམ་ཁྱིམས་ཞེས་པ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་

པའྱི་ཐོག་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའྱི་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་ཁྱིམས་སུ་བཅའ་བ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས། རང་དགར་ཁྱིམས་བཅས་པ་ཞྱིག་ཆགས་མེད། 

ལྷག་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདོད་པ་ལ་ཉེས་དམྱིགས་

བལྟས་ནས་སོམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ནྱི་རྩ་བ་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

དག་ཞྱིང་ལ་སྐེ་བའྱི་དོན་དུ་མྱིན་པར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་གོ་འཕང་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན། དེས་ན་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་གེགས་བེད་མཁན་ཉོན་མོངས་ཡྱིན་

པས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བསྟེན་རྒྱུ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད། ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་

ནང་དུའང་ཚངས་སྤོད་བསྟེན་རྒྱུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ནང་པའྱི་གཞུང་དུའང་ཚངས་

སྤོད་བསྟེན་རྒྱུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཚངས་སྤོད་བསྟེན་པ་འད་ཡང་དམྱིགས་ཡུལ་ཐ་

དད་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་ཡོད། དེ་དག་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་

ལ་བརེན་ནས་ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་བ་དང༌། བག་ཡོད་བསྟེན་དགོས་པ་ལས། མྱི་ལ་

རང་དབང་འཕྲོག་ནས་སོ་སོའྱི་རང་འདོད་གང་ཡོད་ལྟར་བེད་དུ་མྱི་འཇུག་པར། རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡང་མེད་པར་བཙན་དབང་གྱི་འོག་ནས་སྦུབ་སུབ་དོག་པོ་བཟོས་པའྱི་

སྐད་ཆ་མྱིན། 

དེ་བཞྱིན་བམས་བརྩེ་བསྒོམ་དགོས་ཤྱིང༌། བམས་བརྩེའྱི་ཉམས་ལེན་བས་ན་

ཡག་པོ་རེད་ཅེས་བརོད་སྐབས། རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བློའྱི་ནང་བམས་བརྩེ་

ཞེས་པ་དེ་ཡག་པོ་ཡྱིན་ཡང༌། བམས་བརྩེས་གཞན་ལ་ཕན་པ་ལས་རང་ལ་ཕན་

ཐོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ནོར་བ་

ཡྱིན། བསམ་བློ་ལེགས་པོ་ཞྱིག་བཏང་ན། བམས་བརྩེ་སྒོམ་སྐབས་སྒོམ་མཁན་རང་

ཉྱིད་ལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ལྷོད་ཤྱིག་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཞྱིག་དང༌། སྙྱིང་སྟོབས་སླེབས་

པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད། གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་ལ་རང་གྱི་བམས་བརྩེ་སྒོམ་པས་

འཕྲལ་མར་ཕན་དང་མྱི་ཕན་སྣ་ཚོགས་ཡྱིན། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བམས་བརྩེས་ཀུན་ནས་

བསླངས་ཏེ་ཕ་རོལ་པོར་ཕན་བཏགས་ཀང༌། སྐབས་རེ་ཕར་ཕོགས་ནས་གོ་བ་ལོག་

སྒྲུབ་ཀྱིས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོང་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོང་སྱིད། བམས་བརྩེ་བསྒོམས་པས་གཞན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།

  159  

ལ་ཕན་དང་མྱི་ཕན་ནྱི་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོའྱི་བསམ་བློའྱི་གཏོང་ཕོགས་སོགས་ལ་

རག་ལས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་ངེས་པ་གང་ཡང་

མེད་ཀང༌། འཕྲལ་དུ་རང་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད། 

དཔེར་ན། ང་རང་ཚོ་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཅྱིག་ནྱི་རེ་དོགས་

ལུ་གུ་བརྒྱུད་ཀྱིས་བཅྱིངས་སྐབས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དོགས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་

ངའྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ཤོར་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་དང༌། ང་ཕམ་མྱི་ཡོང་ངམ། ང་ལ་

འདྱིས་གནོད་པ་བས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་བློའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་

པས་རེ་བ་བརྒྱབ་སའྱི་དོན་དེ་འགྲུབ་ཨེ་ཡོང་བསམ་པ་དང༌། དེ་ལ་འགལ་རྐེན་

འཕྲད་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་སྐྱིད་པ་སླེབས་ཀྱི་

ཡོད། སྤྱིར་བཏང་སེམས་ལྡན་དང་སེམས་མེད་ཀྱི་འགལ་རྐེན་ཡོང་ན་ཡང༌། གཙོ་བོ་

སེམས་ལྡན་གྱི་འགལ་རྐེན་ལ་ཞེད་སྣང་ཆེ་བ་ཡོད། སྙྱིང་རེ་དང་བམས་བརྩེའྱི་བློས་

ཞེད་སྣང་སྐེ་ཡུལ་དེ་ལ་བརྩེ་བའྱི་བློ་སྦང་སྐབས། དཔེར་ན། མྱི་ཞྱིག་ལ་དུག་རས་ལྟ་

བུ་ཡོད་ན་དེ་དུག་རེད་ཅེས་བརོད་སྐབས་དོར་ཞྱིང༌། ཞེད་སྣང་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

འོན་ཀང་དུག་བེད་སྤོད་ཡག་པོ་བེད་ཤེས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་བརོད་

ན། དུག་ཡྱིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་འཇྱིགས་སྣང་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ནས། དུག་དེར་སྐོན་

ཡོད་ཀང་རྐེན་གཞན་དང་འཕྲད་ན་སྨན་དུ་འགོ་བ་ཡོད། དེ་ནྱི་རྩ་ཆེན་པོར་བཤད་པ་

ཞྱིག་ང་ཚོར་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་བསམ་བློས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རོགས་མྱིན་གྱི་

ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཐད་ཀར་བལྟས་ན་དེ་དུག་ཡྱིན་ཡང༌། ཕོགས་ཡོངས་ནས་

བལྟས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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དཔེར་ན། ང་རང་ཚོར་གནོད་པའྱི་ཡུལ་དོགས་པ་དང༌། འཇྱིགས་སྣང་སྐེ་སའྱི་

དག་ལ་ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན་རང་ལ་མྱི་དགའ་ཞྱིང་གནོད་པ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང༌། ཕོགས་

གཞན་ཞྱིག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། དེ་ལ་བརེན་ནས་བཟོད་པ་སྒོམ་ཐུབ་པ་དང་

སྙྱིང་སྟོབས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། འགོག་རྐེན་མེད་པར་དག་ཡྱི་ཕོགས་ལའང་སྙྱིང་རེ་

སྒོམ་ཐུབ་ན། གཉེན་དང་བར་མའྱི་ཕོགས་ལ་སྙྱིང་རེ་བདེ་བླག་ཏུ་སྐེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

དེས་ན་བསམ་བློ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་དག་བོ་དེས་རང་ལ་གནོད་

ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང༌། དེར་གཡོལ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང༌། མངོན་ཆུང་གྱི་སྒོ་ནས་རྱི་གསང་པོ་

བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་བསམ་བློ་ཆེ་ས་ནས་བཏང་ན། ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་

ཅེས་བསམ་པའྱི་བསམ་བློ་འཁོར་རྒྱུ་ཡོད། དེས་ན་ང་རང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་དོགས་པ་

དང་འཇྱིགས་སྣང་སྐེ་ས་དང༌། ཅུང་ཙམ་གཡོལ་དགོས་པའྱི་བསམ་བློ་ཡོང་ས་དེ་ཉྱིད་

གཉེན་དུ་བལྟས་ཏེ་གཅེས་ཤྱིང་ཕངས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་སྐབས། དེ་འདའྱི་མྱི་

དེར་སྱིད་པ་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཉེན་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་

དེར་འཇྱིགས་སྣང་སྐེ་རྒྱུ་མེད། དེས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་དབང་དུ་བས་ཀང༌། ཕན་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

གཞན་ལ་རོགས་རམ་ཇྱི་ཙམ་མང་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚོད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཤྱིང༌། སྤྱི་ཚོགས་ལའང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔེར་ན། 

གཟུགས་པོའྱི་བདེ་ཐང་གྱི་ཆ་ནས་བརྩྱིས་ཀང་རང་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད། སྨན་པས་བརག་

དཔྱད་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པར། ནམ་རྒྱུན་མྱི་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་ང་

དང་ངའྱི་ཞེས་ཚིག་རག་ཏུ་བརོད་མཁན་དང༌། ང་ཞེས་ཡང་ཡང་ཐོན་ཡོང་མཁན་
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གྱི་མྱི་དེ་དག་གཟའ་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་དང༌། སྙྱིང་གྱི་ན་ཚ་ཡང་མང་བ་ཡོང་གྱི་

འདུག་ཅེས་ཚན་རྱིག་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སྨན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་ལྟར་འགེལ་བརོད་

བས་པ་ལྟར་ཡྱིན། སྨན་པས་བརག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པར་མྱི་རག་ཏུ་སྐད་ཆ་

བཤད་སྐབས་ཞར་དང་ཞོར་ལ་ང་དང་ངའྱི་ཞེས་བརོད་མཁན་གྱི་མྱི་དེའྱི་བསམ་བློའྱི་

ནང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་བསམ་བློའྱི་ནང་རང་བཞྱིན་

གྱིས་དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་ཡང་ང་ཞེས་པ་དེ་གཞན་དང་མྱི་འད་བར་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་ཞྱིག་

ཏུ་བརྩྱིས་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། མ་གཞྱི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་རང་གཅེས་འཛིན་ཡོད་

ཀང༌། ནང་གསེས་ཀྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཧ་ཅང་རགས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

སྟབས་མྱི་བདེ་བ་དང༌། བཟོད་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

རང་གཞན་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ང་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་ང་ཚོ་

ཚང་མ་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པའྱི་

ཐོག་ནས་ང་གཅྱིག་པུ་ཞེས་མྱི་བརོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རང་ཤུགས་ཀྱིས་བསམ་བློ་

རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོད། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང་ཅུང་ཟད་གུ་ཡངས་པ་ཡོད་ན་རང་ཉྱིད་ལ་བཀྲ་

མྱི་ཤྱིས་པའྱི་འགལ་རྐེན་ཞྱིག་བྱུང་ཡང༌། དེ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ནང་མནན་མྱི་ཐུབ་

པ་དང༌། ཧ་ཅང་བཟོད་མྱི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཉུང་བ་ཡོད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་

སྨན་པས་བརག་དཔྱད་བེད་སྐབས། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཞེས་པ་ཁ་ནས་བརོད་

པ་ཧ་ཅང་མང་བ་ཙམ་གྱིས་བསམ་བློའྱི་ནང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་བསམ་

མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ལ་སྙྱིང་གྱི་ན་ཚ་ཕོག་པ་མང་བ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག །

དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། ལྷག་པར་དུས་རབས་བཅུ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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དགུ་པ་དང༌། དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ནང་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་

ལམ་ལུགས་དང༌། དཔལ་འབོར་གྱི་ལམ་ལུགས། སློབ་སྦོང་གྱི་འགོ་སྟངས་སོགས་

མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་དང༌། འཆར་གཞྱི་བཀོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་

འབེབས་བས། ཚོད་ལྟའང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་བས་མོང་བས་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་དག་གྱིས་ཀུན་སློང་ཁྱེར་སྟངས་ནྱི་ཕྱི་ནས་ལམ་ལུགས་

དང་སྒྱིག་ཁྱིམས་ལྟ་བུ་བཟོས་ནས་མྱི་ཚང་མ་བསྒྱུར་བཅོས་ཐེབས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་

བརྒྱབ་ནས་སྒྱིག་དང་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཏན་འབེབས་

དང་སྒྱིག་ཁྱིམས་གནོན་མཁན་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཀང་བཟོས་པ་དེ་ཁོ་ནའྱི་

ཐོག་ནས་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཆ་ཚང་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བརྒྱབ་ཀང་རེ་བ་

ད་ལྟའང་འགྲུབ་མེད། 

དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཆ་བཞག་ཀང༌། ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་

ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང༌། ཆོས་ལུགས་དེ་དག་གྱིས་

མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་པ་ལས། མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

རོག་ད་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་རྩ་བ་ནས་དམྱིགས་མེད། འོན་ཀང་ཆོས་ལུགས་དེ་དག་

སྒྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དང༌། ལམ་ལུགས་ལྟ་བུའྱི་སྟེང་ནས་ཕྱིའྱི་འགོ་སྟངས་འདྱི་ལྟར་

ཆགས་པ་ལས། ནང་བསམ་བློ་དང་འབེལ་ཏེ་ནང་བསམ་བློའྱི་ནང་ནས་ཆོས་ལུགས་

རང་རང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བ་དང༌། ཉམས་ལེན་བས་ཏེ་

སེམས་རྒྱུད་དུལ་དུ་འགོ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིང་དེར། ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀང་དེ་བཞྱིན་ཆགས་སང་གྱི་ལག་ཆར་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་
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ན་ང་རང་ཚོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དཔལ་འབོར་དང༌། ཆབ་སྱིད། སློབ་སྦོང་གྱི་འགོ་

སྟངས་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་ཀང༌། བེད་སྤོད་བེད་མཁན་དང་ཉམས་སུ་ལེན་

མཁན་ནྱི་མྱི་ཡྱིན་སྟབས། ནང་གྱི་སེམས་རྒྱུད་མ་དུལ་བའྱི་རྱིང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལམ་

ལུགས་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ཡོད་ཀང༌། བར་མཚམས་སུ་ལོག་དང་ངོས་བས་ཏེ་བར་

སེང་ཞྱིག་ནས་ལམ་བཙལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དཔེར་ན། སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ལྟ་བུའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང༌། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་

གནས་སྟངས་མང་པོས་བཀུར་བ་ཞེས་སར་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མང་གཙོ་ཡྱིན་པ་

བཅས་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀང་སེམས་མ་དུལ་བའྱི་

དབང་གྱིས་བར་སེང་ཞྱིག་རྒྱུད་ནས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱིས་མཚོན་པས་གསྱིང་

གསྱིང་ཞྱིག་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་སྟབས་ཧ་ལམ་གཡོ་རྫུན་སློབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་

ཀྱི་འདུག །མང་པོ་ཞྱིག་ཁ་ནས་འད་ཆགས་པོ་བཤད་ཅྱིང༌། དོན་དངོས་ཏག་ཏག་

མེད་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

འདས་པའྱི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པ་དང༌། དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ནང་ང་རང་

ཚོས་ཚོད་ལྟ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བས་པའྱི་ཉམས་མོང་ཕོགས་བསོམས་ཀྱིས་གང་ཞྱིག་

ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། ནང་གྱི་སེམས་རྒྱུད་མ་དུལ་ན་ཕྱི་ནས་སྒྱིག་འཛུགས་དང༌། 

སྒྱིག་ཁྱིམས། ཡྱིག་ཆ་བཟང་པོ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བས་ཀང་ཏག་ཏག་མྱི་

ཡོང་བ་ཡྱིན། དེས་ན་གལ་ཆེ་ཤོས་ང་རང་ཚོ་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་གྱི་མྱི་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་ནང་གྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་དུལ་དགོས་པ་ལས་ཕྱི་ནས་ཁྱིམས་སུ་བཅའ་བ་གཅྱིག་

པུས་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། ནང་གྱི་སེམས་རྒྱུད་དུལ་ནས་རང་ཁྱིམས་རང་གྱིས་སྲུང་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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བའྱི་ཁྱིམས་ཤྱིག་བྱུང་ན། འདྱི་ནྱི་དངོས་གནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཐེབས་

ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག །

ཆོས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཚེ་བློས་བཏང་བས་

དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བར་གནོད་ཚུལ་བརོད་པ་དང༌། འགའ་ཞྱིག་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་

མཐོང་ཚུལ་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེར་ང་ཚོས་བསམ་བློ་ཞྱིབ་ཕྲ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ལ། བསམ་བློ་ཞྱིབ་ཕྲ་བཏང་ན་གང་ཟག་རེ་ཟུང་གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་

འཛིན་ཏེ་ཚེ་བློས་བཏང་སྟེ་མྱི་ཚེ་བཟང་མཐར་འཁྱོལ་བ་དེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེ་མྱིན་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོས་ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞྱི་ཞེས་རྒྱུ་གཉྱིས་དང་

འབས་བུ་གཉྱིས་བཅས་བཞྱི་བཤད་ཀྱི་ཡོད། འབས་བུ་གཉྱིས་གང་ཞེ་ན། ཐར་པ་

དང༌། འདོད་པའྱི་བདེ་སྐྱིད་ཅེས་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་སྐྱིད་

གཉྱིས་ནྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་འབས་བུ་གཉྱིས་ཡྱིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་ཐར་པ་

སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཉོན་མོངས་པའྱི་དག་དང་འཐབ་པའྱི་ཆོས་དེ་ཡྱིན། འབས་བུ་འདོད་ཡོན་

གྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་སྐྱིད་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ནོར་ཡྱིན། 

དེས་ན་ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞྱིའྱི་ལྟ་བས་གང་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། དངོས་

པོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ལ། དངུལ་ཡང་བཟོ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན་དེ་ལྟ་

བུའྱི་སེ་བཞྱིའྱི་ཕུན་ཚོགས་བཤད་དགོས་པ་དེ་ཡང༌། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྐབས་

ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་མངོན་མཐོ་དང༌། མཐར་ཐུག་གྱི་བསྒྲུབ་བ་ངེས་ལེགས་གཉྱིས་ལས། 

རང་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་གནས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་མངོན་མཐོའྱི་ལུང་རེན་བརྒྱུད་

ནས་ངེས་ལེགས་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། སྤྱིར་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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བཞག་ཀང༌། མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་ལ་འགོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང༌། འཕྲལ་དུ་མངོན་མཐོ་

ལ་འགོད་དགོས་པ་ཞྱིག་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པའྱི་ནང་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། མངོན་མཐོའྱི་

ལུས་རེན་ལ་འགོད་དགོས་པ་དེ་ཡང༌། མངོན་མཐོ་ནྱི་ཟ་རྒྱུ་དང་འཐུང་རྒྱུ་མེད་པ་

དང༌། ནད་ན་ཚས་གདུང་པའྱི་མངོན་མཐོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་གང་ཡང་མེད། རྣམ་

སྨྱིན་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མངོན་མཐོ་ནྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན།

དེས་ན་མངོན་མཐོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ། ནང་གྱི་ཆ་རྐེན་ཡོད་

ལ་ཕྱིའྱི་ཆ་རྐེན་ཡང་ཡོད། ཕྱིའྱི་ཆ་རྐེན་ལ་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་དགོས་ཤྱིང༌། སངས་

རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བ་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང༌། བསྒྲུབ་

བ་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་གཉྱིས་དང་འབེལ་ནས་བཤད་སྐབས་ཕུན་ཚོགས་སེ་

བཞྱི་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་འགོ་དགོས་ཤྱིང༌། དངོས་

པོ་ཡར་རྒྱས་དེ་ཡང་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ལོག་འཚོས་མ་བསླད་པའྱི་

དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཤྱིག་དགོས་ལ། དང་བདེན་དང་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་དང་

འབེལ་བའྱི་སྟེང་ནས་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན།

ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་པར་བམས་བརྩེའྱི་ཉམས་ལེན་བས་ན་བཟོད་པ་སྒོམ་

དགོས་པ་ལ། བཟོད་པའྱི་ཉམས་ལེན་བས་ན་དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་ཡང་ཕམ་ཁ་ཁྱེར་ནས་

བསད་དགོས་ཤྱིང༌། དང་བདེན་མེད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རག་ཏུ་ཕམ་ཁ་ཁྱེར་ནས་

སོད་དགོས་བྱུང་ཚེ། དེ་ནྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མ་རན་པ་ཞྱིག་རེད་སྙམ་

པ་དན་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་དེ་ལྟར་མྱིན་ཏེ། གཙོ་བོ་བཟོད་པ་སྒོམ་ཞེས་པ་ནྱི་ཞེ་སང་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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གྱི་བསམ་པ་སྐེ་བ་དང༌། ཞེ་སང་གྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་

གནོད་འཚེ་བེད་པ་སོམ་རྒྱུ་ནྱི་གཙོ་བོ་བཟོད་པ་སྒོམ་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན་པ་ལས། མཐའ་

གཅྱིག་ཏུ་ཕམ་ཁུར་བའྱི་དོན་མྱིན།

དཔེར་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བསླབ་བའྱི་ནང༌། གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་པོས་རང་

དྱིན་རང་ལ་ཆུང་བའྱི་ནོར་འཁྲུལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ལྡོག་དགོས་ཞེས་དང༌། སྐོན་

དང་འཚམས་པར་ཚར་མྱི་གཅོད་པ་ནྱི་ཉེས་པ་ཡྱིན་པས་སྐོན་དང་འཚམས་པ་ཚར་

བཅད་ནས་བ་བ་ངན་པ་ལྡོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བ་བ་ངན་པ་ལྡོག་རྒྱུ་ནྱི་ཕམ་མྱི་ཁུར་

བར་ཕར་ལྡོག་པ་ཡྱིན་སྟབས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བཟོད་པའྱི་

ཉམས་ལེན་མ་བས་པ་རེད་བརོད་ན་དེ་ལྟར་མྱིན། བཟོད་པའྱི་ཉམས་ལེན་བེད་ཀྱི་

ཡོད་ལ། བཟོད་པའྱི་ཉམས་ལེན་བས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཕ་རོལ་པོའྱི་བ་སྤོད་ངན་

པ་རྣམས་ཀང་ལྡོག་གྱི་ཡོད་པས་དེ་དག་དབེ་བ་ཕེ་དགོས་པ་ཡྱིན། བ་སྤོད་ངན་པ་

བེད་མཁན་དང༌། བ་སྤོད་ངན་པ་གཉྱིས་ཁ་འཕྲལ་ནས། བ་སྤོད་ངན་པ་བེད་མཁན་

གྱི་གང་ཟག་དེ་ནྱི་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་ཅྱིང་བདེ་འདོད་པ་རང་དང་མཚུངས་པ་དང༌། 

རང་གྱི་གཉེན་དུ་གྱུར་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་བརྩེ་བ་མ་བོར་བ་བེད་

དགོས་ཤྱིང༌། དཔེར་ན། བུ་ལ་བརྩེ་བ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཨ་མས་བུ་ཡྱིས་ནོར་འཁྲུལ་

ཆེན་པོ་བས་ན་ནན་ཏུར་རམ་ཅུང་ཟད་རྩུབ་པོའྱི་ཐོག་ནས་ལྡོག་དགོས་བྱུང་ཡང་

བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་བརྩེ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཕ་རོལ་པོའྱི་བ་སྤོད་ངན་པ་དེ་དག་ལྡོག་

དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཕ་རོལ་པོའྱི་བ་སྤོད་ངན་པ་བས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་

ཏེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་གནག་སེམས་སྐེ་རྒྱུ་མེད། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།

  167  

ཕ་རོལ་པོ་ལ་བརྩེ་བའྱི་བསམ་པ་མ་དོར་བར་བརྩེ་བའྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་

བསླངས་ཏེ་ཕ་རོལ་པོའྱི་བ་ངན་ལྡོག་སྐབས། ཕ་རོལ་པོའྱི་ཚུར་རོལ་ལ་དེ་ལན་དེ་

འཇལ་གྱི་ལན་སློག་དགོས་ཀང་ལན་སློག་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་

བཟོད་པའྱི་ཉམས་ལེན་ཞེས་པ་ནྱི། ང་ཚོས་སྐབས་རེ་གོ་ལོག་ཐེབས་ནས་ནམ་དུ་

ཡང་ཕམ་ཁ་ཁྱེར་དགོས་པའྱི་དོན་མྱིན། བེད་པ་པོ་དང་བ་བ་གཉྱིས་དབེ་བ་འབེད་

རྒྱུ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ལ་ལྟོས་སྐབས་ང་ཚོས་དབེ་བ་ཕེ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་འགོད་

བཤགས་བེད་སྐབས་དབེ་བ་ཕེ་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ངས་ནོར་སོང༌། ང་རང་མྱི་ཤེས་

རྨོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་ངས་ནོར་སོང་ཞེས་བརོད་སྐབས་རང་ཉྱིད་དཀར་པོ་བཟོ་

གྱི་འདུག་ཅྱིང༌། རང་ཉྱིད་དཀར་པོ་བཟོས་ཏེ་བ་བ་ངན་པ་དེ་ནོར་སོང་ཞེས་བརོད་

པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་ལ་ཁག་དཀྲྱི་ནས། ང་རང་བ་འདོད་མེད་

ཀང་ལས་ཀྱིས་དེད་ནས་ང་གྲྭ་པ་ལོག་སོང་ཞེས་དང༌། ང་རང་གྱི་བསམ་པར་དེ་ལྟར་

མེད་ཀང་ལས་ཀྱི་འདྱི་ལྟར་ཆགས་སོང་ཞེས་ལས་ལ་ཁག་བཞག་གྱི་ཡོད། བསམ་

བློ་གཏྱིང་ཟབ་བཏང་ན་ཉོན་མོངས་ལ་ཁག་བཞག་གྱི་ཡོད་ལ། ཉོན་མོངས་ལ་ཁག་

བཞག་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་རང་རྩ་བ་ནས་བ་འདོད་མེད་ཀང་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་མེད་

པ་བཟོས་སོང་ཞེས་ང་ཚོས་ཉོན་མོངས་ལ་ཁག་བཞག་གྱི་ཡོད།

མདོར་ན་མྱི་ལ་གཡབ་མ་བས་པར་རང་ཉྱིད་དཀར་པོ་བཟོ་བའྱི་གཡབ་བེད་ཀྱི་

ཡོད། མྱི་དེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་དང༌། དེའྱི་ལས་ཀྱིས་བས་པ་རེད་ཅེས་མྱི་བརོད་

པར། ཁོས་བས་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག་པ་ནྱི་དང་པོ་མྱིན། ང་རང་ཚོས་ནམ་

རྒྱུན་དབེ་བ་ཕེ་གྱི་ཡོད་ལ། དབེ་བ་ཕེ་བ་དེ་ཅུང་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། གཞན་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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གྱི་སྟེང་དུའང་དབེ་བ་དེ་ལྟར་ཕེ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། བཟོད་པའྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི་

རླབས་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་གོང་ཁུར་བ་དང༌། དཔའ་ཞུམ་པ། བབ་ཆུང་གྱི་བེད་

སྟངས་བཅས་རྩ་བ་ནས་མྱིན། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཤེས་ན། ཕན་ཡོན་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་ནས་བཟང་དང་ངན་

ཞེས་པ་དེ་ཡང་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་

གྱི་ཐོག་ནས་བཟང་ངན་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡང་དག་པ་དང་ཡང་མ་དག་པ་ཞེས་པ་

ནྱི་ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས། མདོར་ན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

ལ་བསྟུན་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

གཙོ་བོ་ཀུན་སློང་བཟང་ཞྱིང་བསྒྲུབ་བ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ། དེ་ཡང་ཡང་དག་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གཙོ་བོ་དེའྱི་སྟེང་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན། སྤྱིར་ཁེ་ཕན་དང་ཡང་

སྒོས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ཐག་གཅོད་བས་ནས་འགོ་དགོས་

པ་ལས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདྱི་ཁོ་ན་སྟེ། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གང་ལའང་

ཡང་དག་པ་འདྱི་ཁོ་ན་རེད་ཅེས་བརོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་མེད། མདོར་ན་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ནྱི་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡང་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་ཞྱིང༌། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གང་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་དེ་ལ་

གཞྱིགས་པས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད།

དེ་ལྟ་བུའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་ནྱི་ཐོག་མར་ཡུལ་དུས་བེ་བག་པ་ཞྱིག་

ལ་སྟོན་པས་སངས་རྒྱས་པའྱི་མཛད་པ་མཛད་ནས་ཆོས་གསུངས་པ་ལས་ཡོང་གྱི་
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ཡོད། བསྟན་པ་འདྱིའྱི་དབང་དུ་བས་ན་ལོ་ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའྱི་གོང་དུ་སྟོན་པ་བཀའ་

དྱིན་ཅན་གྱིས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ནང་ཆོས་ཐོག་མར་གསུངས་ཤྱིང༌། 

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ནས་བསྟན་པ་དར་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྟོན་པ་ཉྱིད་

ཀྱིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཇྱི་བཞྱིན་མཁྱེན་

པའྱི་སྒོ་ནས་གཞན་ལ་བརྩེ་བའྱི་དབང་གྱིས་འདོམས་པར་མཛད་པའྱི་ཐོག་ནས་

བསྟོད་པ་སྤྱི་བྱིངས་རྣམས་གྲུབ་ནས། རེན་འབྱུང་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་ཚུལ་འདྱིའྱི་

ཆེད་དུ་སྟོན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་སྐུ་ཚེ་མང་པོའྱི་རྱིང་དུ་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བསྐོན་

འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། །

སྟོན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་ཚུལ།

འདྱི་ཡྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི། །ལ་ལར་སྐུ་དང་གཞན་དུ་སོག །སྡུག་པའྱི་གཉེན་

དང་ལོངས་སྤོད་ཚོགས། །གངས་མེད་བསྐལ་པར་ཡང་ཡང་བཏང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདྱི་ཡྱི་ཕྱིར་དུ་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི་སྐབས་འགའ་ཞྱིག་

གྱི་ཚེ་སྐུ་ལུས་བཏང་བ་དང༌། གཞན་གྱི་བན་དུ་ཕེབས་པ། སྐབས་ལ་ལར་སྤན་སྦྱིན་

པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐུ་དང་སྐུའྱི་ཆ་ཤས་བཏང་བ་དང༌། ཡང་ན་སོག་བཏང་བ་དང༌། དེ་

བཞྱིན་སྡུག་པའྱི་གཉེན་དང་རང་གྱི་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་ཚོགས་བཏང་གནང་མཛད་ཡོད་

ཅྱིང༌། དེ་ཡང་ལན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་མྱིན་པར་བསྐལ་པ་གངས་མེད་པའྱི་རྱིང་ལ་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཏང་བར་མཛད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ཆེ་བ་བང་ཆུབ་

སེམས་ཀྱི་ཕོགས་ལ། སྤོད་འཇུག་ལས། 
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བསྐལ་པ་དུ་མར་རབ་བསྒོམས་མཛད་པ་ཡྱིས། །ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་

ཉྱིད་ཕན་པར་གཟྱིགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། འདྱིར་ཟབ་མོའྱི་ཕོགས་ལ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྱི་གཞྱི་སྒོ་གཉྱིས་པ་མེད་པར་ཐབས་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་

ནྱི་ཟབ་མོའྱི་ཕོགས་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཆགས་ཡོད། དེས་ན། 

གང་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཡྱིས། །ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །ཉྱིད་ཀྱི་

ཐུགས་དངས་ཆོས་དེ་ནྱི། །ཁྱོད་ལས་མ་ཐོས་སྐལ་བ་ཞན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གང་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་

ཡྱིས། དཔེར་ན། ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་དངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཉྱིད་

ཀྱི་ཐུགས་དབང་མེད་དུ་དངས་པའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་

རང་གྱིས་ཀང་ཐུགས་གཙིགས་ཆེན་པོ་མཛད་ཅྱིང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་ཀང་ཉམས་བཞེས་གནང་སྟེ་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པར་གཟྱིགས་

པའྱི་ཆོས་ཚུལ་བཟང་པོ་འདྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་གནད་འགག་

འདྱི་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས། གདུལ་བར་རང་དབང་མེད་པར་འདོམས་པར་མཛད་

པ་རེད་ཅེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། 

དཔེར་ན། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྱིན་པོ་ཆེ་བསྐལ་པ་དུ་མར་བསྒོམས་ནས་

མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་ནྱི། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡྱིན་པ་དགོངས་

ནས་བསྟན་པ་རེད་གསུངས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ཚུལ་ཁྱོད་ལས་མ་ཐོས་པ་ནྱི་

སྐལ་བ་ཞན་པོ་རེད་ཅེས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་འདྱི་འདའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་འཁོར་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཚོར་བ་དེ་ཞལ་ནས་ཐོན་ཏེ་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ཡྱི་མ་ངན་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། །སྡུག་པའྱི་བུ་ལ་མ་ཡྱི་ཡྱིད། །རེས་སུ་སོང་བ་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་གཏོང་མྱི་བེད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྡུག་པའྱི་བུ་གཅྱིག་པོ་ལ་མ་ཡྱི་ཡྱིད་རེས་སུ་སོང་བ་

ལྟར་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་འདྱིའྱི་དྲུང་ནས་དེ་འད་བའྱི་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་མོ་ཐོས་པའྱི་

སྐལ་བ་བྱུང་མ་སོང་དགོངས་ནས་ནམ་དུ་ཡང་སེམས་ནས་བརེད་དུ་མེད་པར་ཡྱིད་

ལ་འཁོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན།

འདྱི་ལའང་ཁྱོད་གསུང་བསམ་པ་ན། །མཚན་དཔེའྱི་དཔལ་གྱིས་རབ་ཏུ་

འབར། །འོད་ཀྱི་ད་བས་ཡོངས་བསྐོར་བའྱི། །སྟོན་པ་དེ་ཡྱི་ཚངས་དབངས་

ཀྱིས། །འདྱི་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གསུངས་སྙམ་དུ། །ཡྱིད་ལ་ཐུབ་པའྱི་གཟུགས་བརན་

ནྱི། །ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡྱིས། །གདུངས་ལ་ཟ་ཟེར་བཞྱིན་དུ་སྨན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་ན་ཡང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་དང༌། ང་རང་ཚོས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་གསུང་ཐོས་རྒྱུ་བྱུང་མེད་ཀང༌། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རྣམས་དངོས་སུ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའྱི་དགོངས་འགེལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པས་མཛད་པའྱི་

གསུང་ང་རང་ཚོར་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གསུང་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང་གཏྱིང་ཟབ་པ། དངོས་

གནས་ཚིག་ལ་བསམ་ན་ཚིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང༌། དོན་ལ་བསམ་

ན་དོན་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ། དཔྱད་པ་བས་ན་དཔྱད་པ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ། 

དཔྱད་ནས་དཔྱད་དོན་རྒྱུད་ཐོག་ཏུ་བསྐལ་ན་སེམས་དུལ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཚུལ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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འདྱི་སྟོན་པས་གསུང་ཚུལ་དན་སྐབས་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་དང༌། འཁོར་དག་

བཅོམ་པའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། སུ་ལའང་འཚེ་བ་ནམ་ཡང་མྱི་མཛད་པ་ལྟ་བུའྱི་

སྟོན་པ་ཞྱི་ཞྱིང་དུལ་བ། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སྟོན་པའྱི་སྐུའྱི་རྣམ་

པ་དེ་དག་ཤར་སྐབས། དཔེར་ན། ཚ་བས་གདུང་པ་ལ་ཟ་ཟེར་ཕོག་སྐབས་བསྱིལ་

བའྱི་རེག་བ་སྟེར་བ་ལྟར་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། །

སྟོན་པའྱི་དགོངས་པ་བཙལ་ཏེ་བརེད་ནས་གུས་པ་སྐེས་ཚུལ།

དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱི། །ལུགས་བཟང་དེ་ཡང་མྱི་མཁས་པའྱི། །སྐེ་བོས་

བལ་པ་ཛ་བཞྱིན་དུ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་བས། །ཚུལ་འདྱི་མཐོང་ནས་

བདག་གྱིས་ནྱི། །འབད་པ་དུ་མས་མཁས་པ་ཡྱི། །རེས་སུ་འབངས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་

ནྱི། །དགོངས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ། །དེ་ཚེ་རང་གཞན་སེ་པ་ཡྱི། །གཞུང་

མང་དག་ལ་སྦངས་པ་ན། །ཕྱི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་ད་བ་ཡྱིས། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་

གདུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་སྟོན་པ་

བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་གདུལ་བའྱི་ཁམས་དང་མོས་པའྱི་དབང་ལས་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་

ཡས་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད། དེ་དག་གྱི་རྩ་བ་མཐར་ཐུག་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་འབབ་

པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ཡང༌། གདུལ་བའྱི་ཁམས་དང་མོས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་

པར་ཁས་བླང་དུ་རུང་བ་དང་མྱི་རུང་བའྱི་མདོ་སེ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཅྱིང༌། དགོངས་

འགེལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ས་གསུམ་བརེས་པའྱི་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཅེས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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འཕགས་པའྱི་ས་བརེས་པ་ཡོངས་གགས་ཡྱིན་ཡང༌། གདུལ་བའྱི་དབང་ལས་སྐབས་

རེ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་དགོངས་དོན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་མྱི་གསུངས་

པར། དགོངས་པ་གཞན་དུ་བཀྲལ་ནས་གསུངས་ཡོད། དཔེར་ན། སློབ་དཔོན་དབྱིག་

གཉེན་གྱི་གསུང་སུམ་ཅུ་པ་ལས། 

ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་རྣམ་གསུམ་གྱི། །ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་རྣམ་གསུམ་ལ། །དགོངས་ནས་

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་བསྟན་པ་ཡྱིན། །

ཞེས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་ནང་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བར་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་རེད་གསུངས་པ་རྣམས་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་བླང་ན། 

ཁམས་དང་མོས་པ་ལ་མ་རན་པར་ཆད་མཐའ་ལ་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་དག་གྱི་

ངོར་གཞན་དབང་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་དང༌། ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉྱིད་ངོ་བོ་ཉྱིད་

མེད་པ། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་བཅས་མཚན་ཉྱིད་གསུམ་དུ་ཕེ་

ནས། མཚན་ཉྱིད་རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་ཚུལ་གྱི་སྟེང་ནས་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པར་

བཀྲལ་བ་ལྟ་བུ་གསུངས་ཡོད། དེ་དག་གྱི་ཁུངས་གཏུགས་སའྱི་མདོ་སེ་དགོངས་

འགེལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གསུངས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྒོ་ནས་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་

ཚགས་ཤྱིང༌། གཞུང་གོང་འོག་མང་པོ་བསྒྱིགས་ནས་གཟྱིགས་ན་ལས། གཞུང་ཚན་

གཅྱིག་བླངས་ཏེ་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་འདྱི་རེད་ཅེས་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་

ཡྱིན། 

རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་ནང་དུའང་དེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད། དབུ་མ་པར་ཆ་བཞག་ཀང༌། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྟོང་ཞལ་གྱིས་བཞེད་མཁན་གྱི་དབུ་མ་པའྱི་ནང་ནས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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རྱིགས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་ལྟ་བུ་ངེས་དོན་སྟོང་ཉྱིད་ཕྲ་མོ་སྟོན་

པའྱི་གཞུང་ལ་བརྩྱིས་པ་གནང་སྟེ། མཚན་ཉྱིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་

པའྱི་སྟེང་ནས་དོན་དམ་གྱི་ཁྱད་པར་སྦར་ནས་བཀྲལ་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེས་ན་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཡུན་རྱིང་གནང་ན་ལས། འཕྲལ་

མར་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་གནས་བརན་

ཆོས་སྐོང་གྱིས་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་སུ་བཀྲལ་ཡོད། དེ་དག་གྱིས་མཚོན་རྒྱ་

གར་མཁས་པ་གསུང་པ་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་བསྟན་

བཅོས་མཛད་པའྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་པ་འད་མྱིན་ཡོང་གྱི་ཡོད། བཅོམ་ལྡན་

འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་གདུལ་བའྱི་ཁམས་དང་མོས་པ་ལས་གསུངས་པ་ཡང་

ཡོང་གྱི་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དུས་རབས་

བདུན་པ་ཙམ་ནས་དར་རྒྱས་བྱུང་བ་དང༌། རྱིམ་བཞྱིན་བོད་ལ་གྲུབ་མཐའྱི་དབང་དུ་

སྤྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་གཙོ་ཆེ་བར་བརྩྱི་གྱི་ཡོད་ལ། དེའྱི་ནང་ནས་དབུ་མ་

པའྱི་གྲུབ་མཐའ་གཙོ་ཆེ་བར་བརྩྱི་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་བེ་བག་སྨྲ་བའྱི་གཞུང་བོད་སྐད་

དུ་བསྒྱུར་ཡོད་ལ། མདོ་སེ་པའྱི་གཞུང་རང་མཚན་པ་གང་ཞྱིག་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་

ཀང༌། རྣམ་བདེན་པས་མདོ་སེ་པའྱི་འདོད་པ་ཡང་གསུང་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་བཞྱི་ཆར་གྱི་འདོད་པ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་བསྒྱུར་ཡོད། 

ལྷག་དོན་གྲུབ་མཐའ་གོང་མ་དབུ་སེམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་སྐོར་གྱི་གཞུང་མང་

པོ་ཞྱིག་དང༌། དེ་བཞྱིན་མདོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་བོད་སྐད་དུ་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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ལ་སགས་ཀྱི་རྒྱུད་སེའྱི་གཞུང་མང་པོ་ཞྱིག་སླེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་དག་གྱི་སྐབས་

སུའང་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། སྟོང་པ་ཉྱིད་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ས་སྐབས་རེ་མྱི་

འད་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། རེ་བཙུན་བམས་མགོན་གྱི་དབུས་མཐའ་ལས། 

དོན་དང་ཐོབ་དང་སྒྲུབ་པ་ནྱི། །དོན་དམ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དོན་དམ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཉྱིད་དོན་མྱི་འད་བ་མང་

པོར་འཇུག་གྱི་ཡོད་ལ། གྲུབ་མཐའ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུའང་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་དོན་མྱི་འད་

བར་འཇུག་ས་ཡོད། གྲུབ་མཐའ་མྱི་འད་བའྱི་དབང་གྱིས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་

པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། དོན་ལ་བསམ་བློ་གཏང་ས་མྱི་འད་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེས་ན་སགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་ན། གསང་བ་འདུས་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་སགས་གཞུང་གྱི་སེ་ཚན་ལྟ་བུ་གཅྱིག་དང༌། སེམས་འབེལ་སྐོར་གསུམ་

ལྟ་བུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྟེ། 

མདོ་རྒྱུད་གཞན་དང་བཤད་སོལ་མྱི་འད་བའྱི། །ཤྱིང་རའྱི་སོལ་ཆེན་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོའྱི་རྒྱུད། །

ཅེས་རོགས་བརོད་མདུན་ལེགས་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའྱི་གསུངས་

སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡོད་པས་དེ་རྣམས་ཀུ་ཤའྱི་རྩེ་མོ་ལྟར་མ་འདེས་པར་དཔྱད་ཤེས་པ་

ཞྱིག་དང༌། གཞུང་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་གུང་བསྒྱིགས་ནས། རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་རོགས་

བརོད་མདུན་ལེགས་མ་ལས། 

འཛམ་གྱིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉྱིས་ཞེས་གགས་པའྱི། །གཞུང་ལ་ཕོགས་རེ་བ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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དང་རགས་པ་རེས། །ཚིམ་པར་མ་བས་ཀུན་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་སྦངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་དགོངས་པ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་

ལོན་དགོས་པ་ལས། གོ་བུར་དུ་རགས་ཙམ་གཟྱིགས་ན་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་

པོ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་སྟོང་ཉྱིད་སྙྱིང་རེའྱི་

སྙྱིང་པོ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཚུལ་འདྱི་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་མཁས་པའྱི་སྐེས་བུ་མང་པོ་

དང༌། དེ་བཞྱིན་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་

དམ་པ་མང་པོས་རང་རང་གྱིས་གདུལ་བའྱི་དབང་ལས། སྐབས་རེར་ཉམས་མོང་

བརྡ་ཡྱིས་སྤོད་པའྱི་ལུགས་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡང་གུང་ཐང་ཚང་གྱིས་མཛད་

པའྱི་བསྟོད་པ་དོན་ལྡན་མ་ལས།

ཉམས་མོང་བརྡ་ཡྱི་ཆྱིག་ཐང་དེ། །ཕན་འགའ་སྱིད་ཀང་གོལ་བ་མང༌། །དགག་

སྒྲུབ་སྦོར་བ་ཀུན་ཚང་བ། །ཁྱོད་གསུང་ཐར་འདོད་ཡོངས་ཀྱི་གསོས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉམས་མོང་བརྡ་ཡྱི་ལུགས་སུ་བས་ཏེ། སྟོང་ཉྱིད་གཏན་

ལ་འབེབས་པའྱི་གཞུང་དེ་འད་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཚོས་

མགུར་མའྱི་ཚུལ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་སྙྱིང་རེའྱི་སྙྱིང་པོ་ཅན་གསུང་སྐབས། དེ་དག་དབུ་ཚད་

ཀྱི་གཞུང་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་གུང་བསྒྱིགས་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཆགས་མེད། 

ཉམས་མོང་གྱི་སྟེང་ནས་སྐབས་བབ་ཀྱི་སློབ་མ་རྒྱུད་སྨྱིན་པ་ལ་ཐད་ཀར་གསུངས་

པ་ཞྱིག་དང༌། འདྱི་དག་སྐབས་རེ་གཞུང་ཚིག་གསུང་སྟངས་བརླྱིང་ཞྱིང་གཞྱི་རྒྱ་

ཆེན་པོས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། མདོར་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་དབང་གྱིས་གསལ་པོ་

མེད་པར་འཛིངས་པ་ལྟར་ཏེ། རྩྭ་བལ་པ་ཛ་ཞེས་རྩྭ་རག་ཏུ་འཛིངས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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པ་དེ་བཞྱིན་གསལ་པོ་མེད་པ་དེ་འདར་འགེལ་སྟངས་སམ་གསུང་སྟངས་སྣ་ཚོགས་

ཤྱིག་ཡོང་བས་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་གྱི་སེ་པ་དང་གཞན་གྱི་སེ་པའྱི་གཞུང་མང་དག་ལ་

སྦངས་པ་ན། ཕྱི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ད་བའྱི་ནང་དུ་ཚུད་དེ་ཡྱིད་ལ་གདུང་བ་སྐེས་པ་དེ་

འད་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཞོན་ནུའྱི་སྐབས་ནས་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བར་ཧ་ཅང་

ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོད། འོན་ཀང་སྐུ་གཞོན་ནུའྱི་དུས་སུ་ཆོས་རེ་དོན་གྲུབ་རྱིན་

ཆེན་གྱིས་སྤན་གྱི་འབས་བུ་བཞྱིན་བསྐངས་ཤྱིང༌། དེ་རེས་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས་

ནས་སློབ་གཉེར་གནང་བ་དང༌། བླ་མ་དབུ་མ་པ་དང་ཞལ་མཇལ། བླ་མ་དབུ་མ་པར་

སྐུ་གཞོན་ནུའྱི་སྐབས་ནས་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱིས་ཞལ་གཟྱིགས་བྱུང་

ཡོད་ལ། རྱིམ་བཞྱིན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ལའང་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱིས་

ཞལ་གཟྱིགས་བྱུང་བ་ཡྱིན། རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སས་ཀྱི་ཐུ་བོའྱི་གས་རོགས་ལྡན་འཇམ་

དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལའང་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་ཞལ་གཟྱིགས་བྱུང་ཡོད། 

བླ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་ཐོག་མར་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱིས་ཞལ་

གཟྱིགས་སྐབས། ཁོང་ཉྱིད་ཁམས་ཕོགས་སུ་ལུག་རྱི་གནང་ནས་བཞུགས་པའྱི་

སྐབས་སུ་ཉྱིན་ཞྱིག་ལུག་འཚོས་ནས་བཞུགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཏུ་གོ་བུར་དན་མེད་དུ་

བརྒྱལ་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཞྱིང༌། དན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ་ལས་གསོས་སྐབས་མདུན་དུ་རེ་

བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཞྱིག་ཞལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན། དུས་

དེ་ནས་བཟུང་འབལ་མེད་རེས་སུ་འཛིན་ཅྱིང་ཐུགས་དོགས་ཤྱིག་བྱུང་ཡང་འཇམ་

དབངས་ཞལ་གཟྱིགས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན།



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག

  178  

ཡང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེར་ཕྱིས་སུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཞལ་གཟྱིགས་

སྐབས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེར་ཞལ་གཟྱིགས་པའྱི་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ནྱི་བཀའ་

མོལ་དེ་ཙམ་མྱི་གནང་བར་ཐུགས་སྒམ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན། རོགས་ལྡན་འཇམ་

དཔལ་རྒྱ་མཚོར་ཞལ་གཟྱིགས་པའྱི་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ནྱི་བཀའ་མོལ་

མང་པོ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་དག་གང་ལ་ཞལ་གཟྱིགས་སའྱི་རྣལ་འབོར་བ་དེ་

དང་དེའྱི་རྩ་དང་ཁམས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད། སྐབས་ཤྱིག་རེ་བཙུན་

འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ནྱི་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལྟ་བ་

མྱིན་པར་དབུ་མ་པ་ཡྱིན་ཤག་ཏུ་བརྩྱིས་པ་གནང་སྟེ་ངའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་ཐལ་རང་གྱི་ལྟ་

བ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་

ཀྱིས་གང་ཡང་མྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། འོ་ན་གང་ཞྱིག་བེད་དགོས་སམ་ཞེས་ཞུ་

སྐབས། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱིས་ལྟ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཧ་ཅང་མཁེགས་

པོ་འགའ་ཞྱིག་གསུངས་པས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་དེ་དག་མྱི་གོ་ལགས་ཞེས་ཞུས་པར། 

རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱིས་ད་དུང་གཙོ་བོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སོགས་ཀྱི་

གཞུང་ཆེན་མོར་ལྟ་རོགས་བེད་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་བསགས་སྒྱིབ་སྦང༌། 

ལྷ་དང་བླ་མར་གསོལ་འདེབས་བཅས་གསུམ་མེལ་གྱི་སྟེང་ནས་ཡུན་བསྱིངས་ཏེ་

ཉམས་ལེན་གནང་ན། རྱིང་པོར་མྱི་ཐོགས་པར་ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་

ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་མྱུར་བར་རོགས་ཐུབ། དེ་རོགས་པ་ལ་ངས་ད་ལྟ་བརོད་པའྱི་

ཚིག་དེས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་རེས་རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་

པོ་བ་བལ་ལ་ཕེབས་ཏེ་དཀའ་སྤད་སྙྱིང་རུས་ཆེན་པོས་ཚོགས་བསགས་སྒྱིབ་སྦོང་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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གནང་བས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་ཀང་ལས་སླ་པོའྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་རོགས་པ་ཞྱིག་

བྱུང་མེད།

རེ་རྱིན་པོ་ཆེར་སློབ་གཉེར་གནང་བའྱི་སྐབས་ནས་ཞྱི་གནས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། སྐབས་ཤྱིག་སྐོར་མོ་ལུང་དུ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གསོལ་

ཚོགས་འཚོགས་ཤྱིང༌། སྐབས་དེར་སྐོར་མོ་ལུང་དུ་བཤད་གྲྭ་ཆེ་ལ། སློབ་གཉེར་

ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད། རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐོར་མོ་ལུང་གྱི་ཚོགས་སུ་ཕེབས་ཤྱིང༌། 

ཚོགས་འདོན་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོ་བཏོན་སྐབས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་སྐབས་དེར་ཟབ་མོ་

སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གོ་བ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་རེད་ཡོད་པ་དེའྱི་སྟེང་ནས་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒོམས་

ཏེ་བཞུགས་སྐབས་ཚོགས་གོལ་བ་ཡང་མ་མཁྱེན་པར་རེས་སུ་དགེ་བསྐོས་ཀྱིས་

ཡར་བསླངས་དགོས་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། སྐབས་དེར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་སའྱི་

ཚོགས་ཁང་གྱི་ཀ་བ་དེར་ཏྱིང་འཛིན་ཀ་བ་ཞེས་མྱིང་ཐོགས་པ་ཡྱིན། རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་

སྐབས་དེའྱི་ཏྱིང་འཛིན་དེ་ཡང་དངོས་གནས་རྩེ་གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ངོ་མ་ཡྱིན། 

ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མེད་ཐེག་པའྱི་ཚུལ། །ཡོད་དང་མེད་པའྱི་མཐའ་སངས་ཏེ། །ཇྱི་བཞྱིན་

འགེལ་པར་ལུང་བསྟན་པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ཀུནྡའྱི་ཚལ། །དྱི་མེད་མཁྱེན་པའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །མཐར་འཛིན་སྙྱིང་

གྱི་མུན་པ་སེལ། །ལོག་སྨྲའྱི་རྒྱུ་སྐར་ཟྱིལ་གནོན་པ། །དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་ལེགས་

བཤད་ཀྱི། །འོད་དཀར་འཕྲེང་བས་གསལ་བས་པ། །བླ་མའྱི་དྱིན་གྱིས་མཐོང་བའྱི་

ཚེ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་ངལ་གསོ་ཐོབ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བླ་མ་དབུ་མ་པ་དང༌། རེ་བཙུན་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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རེད་མདའ་བ། ལྷག་པའྱི་ལྷ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་བཅས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་

བརེན་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཡོད། དེ་ཡང་ལམ་

གཙོ་རྣམ་གསུམ་ལས།

ནམ་ཞྱིག་རེས་འཇོག་མེད་པར་ཅྱིག་ཅར་དུ། །རེན་འབེལ་མྱི་བསླུར་མཐོང་

བ་ཙམ་ཉྱིད་ནས། །ངེས་ཤེས་ཡུལ་གྱི་འཛིན་སྟངས་ཀུན་འཇྱིག་ན། །དེ་ཚེ་ལྟ་བའྱི་

དཔྱད་པ་རོགས་པ་ལགས། །

ཞེས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་རང་གྱིས་ཚྭ་ཁོ་དབོན་པོ་ངག་དབང་གགས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་

གདམས་པ་བཞྱིན་ཁོ་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ཡང་དེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཡྱིན། 

མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་ནྱི། །མཛད་པ་མཆོག་ཡྱིན་དེ་ཡང་ནྱི། །དེ་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཕྱིར་མཁས་པ་ཡྱིས། །འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་དན་བོས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་དང༌། 

ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་བརག་

དཔྱད་བེད་དགོས་ཤྱིང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གྱི་ནང་དུ་ས་ལམ་མཐོན་པོའྱི་

ཉམས་ལེན་དང་རོགས་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་ལམ་སེང་ང་ཚོའྱི་རྱིགས་པས་དཔོག་ཐུབ་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། གཞྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ་སྐབས། གཙོ་

བོ་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ཐབས་ལས་བརྩམས་ནས་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐོར་

གསུངས་པ་ནྱི་ང་ཚོས་དཔྱད་པ་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། དེའྱི་སྟེང་ནས་དཔྱད་

པ་བས་ཏེ་བསམ་བློ་བཏང་ན་དངོས་གནས་སེམས་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན།



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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དེས་ན་གཙོ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རེན་འབྱུང་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་གྱི་ཐོག་

ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། སེམས་ལ་དངོས་གནས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་སྨྲ་

བ་བླ་ན་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་ས་ལམ་གྱི་འགོ་སྟངས་དེ་དག་དངོས་གནས་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་པ་

སེམས་ལ་ཤར་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད། དེར་བརེན། 

འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ཕྱིར་མཁས་པ་ཡྱིས། །འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་དན་བོས། །

ཞེས་གསུངས། ད་ནྱི་མཛད་པ་པོ་རང་ཉྱིད་ངོ་སྤོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ། 

སྟོན་དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ཏེ། །རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མྱི་དམན་

ཞྱིང༌། །

ཞེས་གསུངས་པས་དགེ་སློང་ཡྱིན་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རེས་འབང་ཡུལ་

ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་མདོ་སྨད་སའྱི་ཆར་འཁྲུངས་པའྱི་ཨ་མདོ་བ། སྟོན་པ་

བཀའ་དྱིན་ཅན་དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། མདོར་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་

བཅས་པར་ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་གྱི་གསུམ་ལྡན་རྱིག་པ་འཛིན་པ་ཞྱིག་དང༌། 

དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མྱི་དམན་ཞྱིང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པར་ཐོས་

བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་བས་སྦངས་པ་མྱི་དམན་ཞྱིང་ཞེས་ཁེངས་སྐྱུང་གྱི་ཚིག་

གསུངས་པ་ལས། རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཆགས་ཡོད། 

སྦངས་པའྱི་དོན་དེ་དག་ཀང་ཚིག་ཙམ་མཁས་པ་མཁས་རྐང་ལྟ་བུར་བཞག་

པ་མ་ཡྱིན་པར་ཉམས་ལེན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་ནས་དཔྱད་འཇོག་ཟུང་འབེལ་གྱི་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་པའྱི་ལག་རེས་ལ། ཞྱི་གནས་ཀྱི་ཏྱིང་འཛིན་གྱི་རོགས་པ་

འཁྲུངས་པ་དང༌། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་དཔྱད་པ་གནང་

ནས། སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་ཐུགས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས། མདོར་ན། 

ཇྱི་ལྟ་བར་གྱུར་པའྱི་ལྷག་མཐོང་གྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་པའྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གྱི། 

རྣལ་འབོར་སྤོད་ལ་བརྩོན་པའྱི་དགེ་སློང་ཞྱིག །དང་སོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་

གུས། །

ཞེས་དང་སོང་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་ལ་གུས་པ་འདྱི་ལྟར་སྐེ་ཡྱི་འདུག་

ཅེས་གསུངས། །

བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་རྱིང་དུ་གནས་པར་བསོ་སྨོན་མཛད་ཚུལ།

སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་བསྟན་པ་དང༌། །མཇལ་བ་འདྱི་འད་བླ་མའྱི་དྱིན་ཡྱིན་

པས། །དགེ་བ་འདྱི་ཡང་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པས་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་

རུ་བསོ། །ཕན་མཛད་དེ་ཡྱི་བསྟན་པའང་སྱིད་པའྱི་མཐར། །ངན་རོག་རླུང་གྱིས་རྣམ་

པར་མྱི་གཡོ་ཞྱིང༌། །བསྟན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ། །ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་

རག་ཏུ་གང་བར་ཤོག །

ཅེས་མཇུག་མཐར་བསོ་བ་གསུངས་པ་ནྱི་སེམས་སྐོ་པོ་ཞྱིག་འདུག་ལ། མཁས་

མཆོག་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛོད་རྩ་བ་ལས། 

སྟོན་པ་འཇྱིག་རེན་མྱིག་ནྱི་ཟུམ་གྱུར་ཅྱིང༌། །དཔང་གྱུར་སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཟད་

པ་ན། །དེ་ཉྱིད་མ་མཐོང་རང་དགར་གྱུར་པ་ཡྱི། །ངན་རོག་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་འདྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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དཀྲུགས་སོ། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་དེ་ཉྱིད་ལས།

རང་བྱུང་རང་བྱུང་བསྟན་པ་གཅེས་འཛིན་རྣམས། །མཆོག་ཏུ་ཞྱི་གཤེགས་འགོ་

མགོན་མེད་པ་ན། །འདོམས་མེད་ཡོན་ཏན་འཇོམས་པར་བེད་པ་ཡྱི། །དྱི་མས་དགའ་

མགུར་དེང་སང་འདྱི་ན་སྤོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་ལོག་མར་སོག་ཕྱིན་པ་ལྟར་ཉག་ཕྲ་

བའྱི་སྟེང་ལ་སླེབས་ཡོད་པས། 

དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་དག་གྱི་བསྟན་པ་ནྱི། །ལོག་མར་སོག་ཕྱིན་འད་དང་དྱི་མ་

རྣམས། །སྟོབས་དང་ལྡན་པའྱི་དུས་སུ་རྱིག་ནས་ནྱི། །ཐར་པར་འདོད་པ་དག་གྱིས་

བག་ཡོད་གྱིས། །

ཞེས་མཁས་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་འདྱི་ལྟར་གསུངས་འདུག་ལ། རེ་རྱིན་

པོ་ཆེས་ཀང༌། 

ངན་རོག་རླུང་གྱིས་རྣམ་པར་མྱི་གཡོ་ཞྱིང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། དེ་བཞྱིན་གུང་ཐང་འཇམ་དཔལ་དབངས་

ཀྱིས་བསྟོད་པ་དོན་ལྡན་མ་ལས། 

དེང་དུས་ཡབ་རེའྱི་སོལ་བཟང་ཡང༌། །སྙྱིགས་མ་མུན་པའྱི་རྡུལ་གྱིས་

ཁེབས། །ལྟར་སྣང་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ཡྱིས། །སྐེ་བོ་ཉམས་ངའྱི་གཡང་དུ་ཁྱིད། །ཀེ་

ཧུད་དགེ་ལྡན་བསྟན་པ་འདྱི། །དཔལ་དང་འབོར་པས་རབ་རྒྱས་ཀང༌། །བཤད་དང་

སྒྲུབ་པས་ཆེས་ཕྲ་བ། །བསམ་གྱིན་སྙྱིང་ནས་ཤེས་པ་འཕོ། །



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག

  184  

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། 

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དེ་ཉྱིད་གསལ་མཛད་པ། །ཐུབ་པའྱི་ལུགས་བཟང་སྐེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་དང་སོག་ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་

ལྷོད་པ་མ་གྱུར་ཅྱིག །འདེན་པ་མཆོག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །ནན་ཏན་

སྙྱིང་པོར་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་པ་འདྱི། །ཐབས་གང་ཞྱིག་གྱིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་

སྙམ་པའྱི། །རྣམ་པར་དཔྱོད་པས་ཉྱིན་མཚན་འདའ་བར་ཤོག །ལྷག་བསམ་དག་པས་

ཚུལ་དེར་བརྩོན་པ་ན། །ཚངས་དང་དབང་པོ་འཇྱིག་རེན་སྐོང་བ་དང༌། །ལེགས་ལྡན་

ནག་པོ་ལ་སོགས་སྲུང་མས་ཀང༌། །གཡེལ་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་གོགས་བེད་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་འདྱིས་མཇུག་གྱི་དགེ་བ་བསོ་བ་དང༌། འཕྲྱིན་བཅོལ་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་གསུངས་འདུག །མཛད་པ་པོ་གང་གྱིས་མཛད་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་འཇྱིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་འདྱིས་པའྱི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོ། སྟོན་པ་བླ་

ན་མེད་པ་ལ་ཟབ་མོ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་

ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི། མང་དུ་ཐོས་པའྱི་དགེ་སློང་བློ་

བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་གྱིས་གངས་ཅན་ཁོད་ཀྱི་གངས་རྱིའྱི་དབང་པོ་འོ་དེ་གུང་

རྒྱལ་གྱི་ལྷ་ཞོལ་དབེན་གནས་ལྷ་སྱིངས་མྱིང་གཞན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གྱིང་ཞེས་

བ་བར་སྦར་བའྱི་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དཔལ་ལོ། །

དེ་ལྟར་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅྱིང༌། དོན་རྒྱ་ཆེན་ལ་

གཏྱིང་ཟབ་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ངོ་སྤོད་གཙོ་བོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བེད་རྒྱུ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱིས་སྙྱིང་རེ་དང༌། བཟོད་པ་སོགས་ཕལ་ཆེར་ཆོས་ལུགས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་རྒྱས་པ།
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མང་པོའྱི་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན། ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཅེས་གསུངས་པ་འདྱི་

ནྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་

དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། །།
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༄༅། །རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་བཀའ་ཁྱིད་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཁ་སོན་རྡ་རམ་ས་ལར་བེལ་ཚུབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་

སུ་བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་མྱིའྱི་གས་ནས་ཨ་མདོའྱི་བླ་མ་ཞྱིག་གྱིས། དང་ངེས་ལེགས་

བཤད་སྙྱིང་པོའྱི་བཤད་ལུང་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཞེས་བརོད་ཀྱི་འདུག་ཅྱིང༌། དེ་སོན་ལོ་

ཤས་ཀྱི་གོང་དུ་ཐེངས་གཅྱིག་སླེབས་སྐབས་ཀང་རེ་བསྐུལ་དེ་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་

ལ། ད་ལན་ཡང་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོའྱི་བཤད་ལུང་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཞེས་བརོད་ཀྱི་

འདུག །ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོའྱི་བཤད་ལུང་བ་རྒྱུ་དུས་ཚོད་ཀྱིས་རྐེན་པས་ཁག་

པོ་ཡྱིན་པར་བརེན། ཡང་ན་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་ཆུང་བ་ཞེས་སུ་གགས་པའྱི་རེ་

རྱིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའྱི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་བཤད་ལུང་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཞེས་བརོད་

ཀྱི་འདུག །ད་ལན་ཁོང་རང་འདྱི་གར་སླེབས་ཡོད། འོན་ཀང་ཟུར་དུ་བཤད་ལུང་

བེད་དགོས་བྱུང་ན་དུས་ཚོད་དེ་ཙམ་མེད་ལ། ཕྱི་དོ་ཚ་བ་ཆེ་ཞྱིང་ཐང་ཡང་ཆད་ཀྱི་

འདུག །འཇྱིག་རེན་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལྟར་མྱི་རས་འཁོགས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད། རན་

འཁོགས་ཆགས་པའྱི་སྐབས་གཟོབ་པོ་བས་ན་མ་གཏོགས་མྱི་འགྱིགས་པས་ཟུར་དུ་

འཆད་རྒྱུ་ཁག་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག །

ལྷག་པའྱི་སྐོན་མེད་པས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་བཤད་ལུང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་

དུ་ས་བཅད་མ་སྟོང་ཙམ་ཞྱིག་བས་ན་བཟང་པོའྱི་ཞོར་ལ་ཇ་ཆང་གྱི་དཔེ་ལྟར་ཡག་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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པོ་མེད་དམ་བསམ་བྱུང༌། དེར་བརེན་ཐོག་མར་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་བཤད་ལུང་

ཐུང་ཙམ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་བཤད་ལུང་འདྱི་ཉྱིད་བར་སྐབས་ཧ་

ཅང་དཀོན་པོ་ཆགས་འདུག །ངས་བཤད་ལུང་འདྱི་ཉྱིད་རན་རྱིག་འཛིན་བསྟན་པའྱི་

སྐུ་མདུན་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། རན་རྱིག་འཛིན་བསྟན་པས་སྐབས་རེ་ཁང་གསར་

རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས་གསན་གནང་མཛད་འདུག །སེ་ཁྱི་ཡོངས་འཛིན་ཅོ་ནེ་

བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་འགེལ་པ་སེལ་མར་བསྟོད་པ་མཛད་ཡོད། 

དེའྱི་བཤད་ལུང་ཅོ་ནེ་བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ནས་གྱིང་རྱིན་པོ་ཆེས་

གསན་པ་གནང་ཞྱིང༌། ངས་ཡོངས་འཛིན་གྱིང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་མདུན་ནས་ཞུས་པ་

ཡྱིན། སེལ་མར་བསྟོད་པའྱི་ནང་རྩ་ཚིག་ཆ་ཚང་ཡོད་སྟབས། དེའྱི་བཤད་ལུང་གྱི་

རྒྱུན་ཞྱིག་ཀང་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། རྩ་བའྱི་སྟེང་ནས་བཤད་ལུང་ཞུ་ས་ནྱི། ཁུ་ནུ་བ་རན་

རྱིག་འཛིན་བསྟན་པའྱི་སྐུ་མདུན་ནས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

བསྟོད་པ་འདྱི་ཉྱིད་བྱིན་རླབས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བརོད་

བའྱི་ཆ་ནས་བཤད་ཀང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ངོ་སྤོད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། སངས་རྒྱས་

པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་སྤོད་སྟངས་ཀང་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རང་དབང་གྱི་སྒོ་ནས་

འདོམས་པར་མཛད་མཁན་གྱི་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་ཅྱིང༌། སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པའྱི་སྒོ་ནས་

བསྟོད་པས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་སྤོད་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་སྐབས་

ཀྱི་ངོ་སྤོད་ཀང་ཆགས་ཡོད། ཕོགས་མཚུངས་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོར་བསྟོད་པ་

ཡྱིན་པས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག །གཉྱིས་ནས་འདྱི་ཉྱིད་མཛད་པོ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་

རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐུ་ཚེའྱི་སྟོད་དུ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་བ་ཞྱིག་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཡང་རོགས་བརོད་མདུན་ལེགས་མ་ལས།

དང་པོ་རྒྱ་ཆེན་ཐོས་པ་མང་དུ་བཙལ། །བར་དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་

གདམས་པར་ཤར། །མཐའ་མར་ཉྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས། །ཀུན་ཀང་

བསྟན་པ་རྒྱས་པའྱི་ཆེད་དུ་བསོས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དུས་ཕྱིས་བ་བལ་དུ་ཕེབས་ནས་འོལ་དགའ་

ཆོས་ལུང་དང༌། འོལ་དགའ་ཕུའྱི་ལྷ་སྱིང་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་

ཤྱིང༌། ལྷ་དང་བླ་མར་གསོལ་འདེབས་དང༌། གཞུང་ལུགས་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ། བསགས་

སྦང་གནང་རྒྱུ་བཅས་གསུམ་སྒྱིལ་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་གནང་བའྱི་

སྐབས་སུ་མཚན་ལམ་མམ་ཉམས་ཀྱི་ཚུལ་ལྟ་བུར། 

རྒྱལ་སས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་གཙོ་འཁོར་ལྔ། །ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གཏམ་གྱི་

བགོ་བ་མཛད། །དེ་ཡྱི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐངས། །རྒྱ་དཔེས་བྱིན་

བརླབས་འཕགས་པའྱི་དགོངས་པ་འཁྲུངས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །

ཞེས་འཇམ་དབངས་ཆོས་རེ་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་ལྡན་གྱིས་མཛད་པའྱི་རེའྱི་

གསང་བའྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་གསོལ་འདེབས་སུ་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། དེ་ལྟ་

བུའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་བའྱི་ཉྱིན་དེར་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་

ན་ཉྱིད་མྱིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་སྟེ། བ་བེད་ཐམས་ཅད་བདེ་མོར་ཐུགས་ལ་

འཐད་པ་ཞྱིག་དང༌། དེ་ཉྱིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ངེས་པ་བདེ་

བླག་ཏུ་འདེན་པའྱི་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞྱིག་སྐབས་དེར་བྱུང་བ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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ཡྱིན། ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་རོགས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དད་

པ་འཁྲུངས་ཤྱིང༌། དེ་ལྟ་བུའྱི་དད་གུས་རྩེ་གཅྱིག་པ་འཁྲུངས་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་

རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་འདྱི་ཉྱིད་ལགས་རྩོམ་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་

ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་ཁ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་བཤད་ལུང་

མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་འབུལ་བ་ལ། 

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། ཞེས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་ཕག་

འཚལ་བ་ཡྱིན། 

གང་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང༌། །འགག་པ་མེད་པ་སྐེ་མེད་པ། །ཆད་

པ་མེད་པ་རག་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་འགོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མྱིན་དོན་གཅྱིག་

མྱིན། །སྤོས་པ་ཉེར་ཞྱི་ཞྱི་བསྟན་པ། །རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །དམ་

པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པ་གསུངས་པ་ནྱི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཆོད་པར་བརོད་པ་ཡྱིན།

རེན་འབྱུང་གསུངས་པ་བསྟོད་པའྱི་སྒོ་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་པ།

གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པ་ཡྱིས། །མཁྱེན་དང་སྟོན་པ་བླ་ན་

མེད། །རྒྱལ་བ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང༌། །གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་འདུད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ནྱི་ཐོག་མར་གཞུང་གྱི་མཆོད་བརོད་ཡྱིན་ཞྱིང༌། འཆད་པར་

འགྱུར་བའྱི་གཞུང་གྱི་བརོད་བ་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དང༌། དེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་

ཡོད་པའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རང་དབང་གྱི་སྒོ་ནས་འདོམས་པར་མཛད་ཅྱིང༌། 
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དེ་འདོམས་པར་མཛད་པ་དེ་ཡང༌། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བརྩེ་བའྱི་བསམ་པས་གདུལ་བ་

རྣམས་ལ་འདོམས་པར་མཛད་མཁན་གྱི་སྟོན་པ་དེར་མཆོད་བརོད་མཛད་པ་ཡྱིན། 

བེད་པ་པོ་གང་གྱིས་དོན་གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་པས་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར་བ་

དང༌། དོན་གང་ཞྱིག་རང་གྱིས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་འདོམས་པར་

མཛད་སྐབས་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པ་དང༌། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་

དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དེ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

འཇྱིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་པ། །དེ་ཡྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་སྟེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ཉྱིད་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ནྱི། དབུ་

མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་བེད་ཉེར་དྲུག་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་རབ་བེད་བཅོ་བརྒྱད་

པའྱི་ནང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་སྡུག་བསལ་གྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས་

འདྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྱིན།

གང་ཞྱིག་མཐོང་བས་དེ་ལྡོག་པ། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བར་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་རྱིག་པ་ནྱི་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཡྱིན་ལ། མ་རྱིག་པ་

ཞེས་པའྱི་མྱིང་དེ་ཉྱིད་ཀང་བཀྲ་མྱི་ཤྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་

ཚང་མ་འདོད་པ་བདེ་བ་འདོད་ཀང༌། འདོད་པ་ལྟར་གྱི་བདེ་བ་མྱི་ཡོང་བར་བཀྲ་མྱི་

ཤྱིས་པ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་ཡོང་བ་འདྱི་ནྱི། ནོར་འཁྲུལ་དང་ལམ་འཕྱུགས་པ་ཞྱིག་

གྱིས་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། དེས་ན་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་དང༌། 

དེ་ཡང་མཐར་གཏུགས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་སྡུག་

བསལ་དེ་དག་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་བྱུང་བ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། རང་མ་སྐྱིད་པ་དང་གཞན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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ཡང་ཕུང་བ་བཅས་རང་གཞན་ཀུན་ལ་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་མེད་དང༌། ལྟ་ས་འཇོག་ས་མེད་

པ་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་ནས་མྱི་ཚེ་སྐེལ་དགོས་པ་དང༌། ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་སུ་འདྱི་

ལྟར་འགོ་བ་ནྱི་རྩ་བ་བདེན་འཛིན་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་གསལ་པོ་ཡྱིན། 

དེས་ན་གོང་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན།

དེ་ཚེ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིས། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ལམ། །ཁྱོད་ཀྱི་

བསྟན་པའྱི་གནད་ཉྱིད་དུ། །ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་མྱི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ཚེ་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་བའྱི་ལམ་འདྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གནད་དམ། བསྟན་པའྱི་

ཉྱིང་ཁུ་སྟེ་གནད་འགག་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་

ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་ལགས་ན་མགོན་ཁྱོད་ལ། །བསྟོད་པའྱི་སྒོར་ནྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས། །བརེན་ནས་

འབྱུང་བ་གསུངས་པ་ལས། །ངོ་མཚར་གྱུར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་རེད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་ལ་བསྟོད་པའྱི་སྒོ། དཔེར་ན། བརྩེ་

བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ནས་བསྟོད་པ་དང༌། ནུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཐོག་ནས་བསྟོད་པ་

དང༌། གསུང་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའྱི་ཐོག་ནས་བསྟོད་པ། གཞན་ཡང་མཚན་

དང་དཔེ་བད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྟོད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི། རེན་

འབྱུང་རང་དབང་དུ་འདོམས་པའྱི་མཛད་པའྱི་ཆ་ནས་བསྟོད་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་གསུངས་ཤྱིང༌། འོ་ན་རེན་འབྱུང་ཞེས་

པ་དེ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་རེད་ཅེ་ན།



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག

  192  

གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །དེ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་ཞེས། །གསུངས་པ་

འདྱི་ལས་ཡ་མཚན་པའྱི། །ལེགས་འདོམས་ཚུལ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ནྱི་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་དང༌། གཞན་ཡང་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་

ཁོ་ན་ཉྱིད་སྟོན་མཁན་གྱི་གཞུང་ཚང་མའྱི་ནང་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་

ཐུག་གསུངས་སྐབས། རེན་འབེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་འདྱི་ཉྱིད་གསུང་གྱི་ཡོད། རེན་

འབྱུང་གྱི་གཏན་ཚིགས་མཐར་ཐུག་ནྱི་མྱིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་སྟེ། རྐེན་ཉྱིད་

འདྱི་པ་ཙམ་ཞེས་བརོད་པའྱི་གོ་བ་ཕྲ་མོ་ཡོད་པའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་

གཏོང་དགོས་ཤྱིང༌། གཞྱི་རྩ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རྱིགས་པ་འཐད་

ཀྱི་ཡོད། 

མདོར་ན། རང་ཉྱིད་རྒྱུ་རྐེན་གྱི་དབང་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང༌། གཞན་དབང་གྱིས་ཡོད་

པས་ལྟོས་གྲུབ་འཐད་ཅྱིང༌། ལྟོས་གྲུབ་འཐད་པས་ན་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རེན་འབྱུང་འཐད་

ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚོས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རེན་འབེལ་

ལམ་འདུས་བས་ཀྱི་རེན་འབྱུང་དེ་ལ་བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏང་ན་ཐལ་འགྱུར་

བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་རྒྱུ་འབས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་ཡོང་བ་དང༌། འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་

རག་ལས་པ། འབས་བུ་གྲུབ་པ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་

ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏང་ན། རྒྱུ་དེ་འབས་བུ་བེ་བག་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནྱི་འབས་བུར་

ལྟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའྱི་སྒོ་ནས་རྒྱུ་འབས་དང༌། བ་བེད་

དང༌། འཁོར་འདས་བཅས་འཇོག་རྒྱུས་མཚོན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཚང་མ་ལྟོས་ནས་

འཇོག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ལྟོས་པ་དེ་རྣམས་ཕར་རྱིམ་པར་གཏུགས་སྐབས་ཆོས་
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གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་གདགས་གཞྱིའྱི་ངོས་ནས་རང་དབང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་

ན་ལྟོས་མྱི་དགོས་ཤྱིང༌། གདགས་གཞྱིའྱི་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ལྟོས་

པ་དེ་འཐད་པ་ཡྱིན། ལྟོས་པ་དེ་འཐད་ཀྱི་ཡོད་པས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རེན་འབྱུང་འཐད་པ་

བཅས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས། རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རེན་འབྱུང་དེ་ནས་ཕར་རྱིམ་པར་

གཏུགས་སྐབས། རེན་འབྱུང་ཕྲ་མོའྱི་སྟེང་དུ་གོ་བ་སླེབས་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད། དེས་

ན་གོང་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན།

གང་དུ་བཟུང་བས་བྱིས་པ་རྣམས། །མཐར་འཛིན་འཆྱིང་བ་བརན་བེད་པ། །དེ་

ཉྱིད་མཁས་ལ་སྤོས་པ་ཡྱི། །ད་བ་མ་ལུས་གཅོད་པའྱི་སྒོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་གྱིས་རང་རང་གྱི་རྒྱུས་རང་རང་གྱི་

འབས་བུ་མ་འཆོལ་བར་ཡོང་བ་ནྱི། རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་ཆོས་དེ་དང་དེར་བདེན་པའྱི་

རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོད་པས་ན། འབས་བུ་ཞེས་པ་ནྱི་གང་བྱུང་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ཡོང་

བར། རང་ཉྱིད་སྐེད་བེད་ཀྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་གྱིས་སྐེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དངོས་པོར་རང་

མཚན་ནམ་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་སོ་སྙམ་སྟེ། ང་རང་ཚོའྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་

རོག་གྱིས་བཅོས་ནས་རྒྱུ་འབས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་གྱི་མེད་ཅྱིང༌། དེ་དང་དེར་དངོས་

པོའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ལ་དངོས་པོའྱི་རང་མཚན་ཞེས་མྱིང་བཏགས་པ་ཡྱིན། 

དེས་ན་རྒྱུ་འབས་ཕན་གནོད་ཡོང་བ་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བས་ཏེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རེད་བསམ་སྟེ་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དང༌། དངོས་པོར་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོད་པ་སྒྲུབ་བེད་ལ་འགོད་ཀྱི་ཡོད་

པས་ན། གང་དུ་བཟུང་བའྱི་བྱིས་པ་རྣམས་མཐར་འཛིན་འཆྱིང་བ་བརན་པར་བེད་པ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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དེ་ཉྱིད། བསམ་བློ་གཏྱིང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་ཤེས་མཁན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་

འབས་ལྟོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་པས། རང་བཞྱིན་

མེད་པར་མཐོང་བ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། རང་བཞྱིན་མེད་པར་མཐོང་

བ་དེས་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་གཅད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་

གསུངས་སོ། །

བསྟན་འདྱི་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བས། །སྟོན་པ་ཞེས་བ་ཁྱོད་ཉྱིད་དེ། །ཝ་སྐེས་ལ་

ནྱི་སེངེ་བཞྱིན། །མུ་སྟེགས་ཅན་ལའང་གཅམ་བུའྱི་ཚིག །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྟོན་པ་གཞན་དང་གཞན་སུ་ལས་ཀང་ལྷག་པ་རེན་

འབྱུང་རང་དབང་གྱིས་འདོམས་པར་མཛད་པའྱི་སྟོན་པ་ནྱི་སྟོན་པ་གཞན་དང་མྱི་འད་

བ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐབས། །ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །རེན་ཅྱིང་

འབེལ་འབྱུང་ལེགས་གསུངས་པའྱི། །སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཨེ་མ་ཞེས་པ་ནྱི་ངོ་མཚར་བའྱི་ཚིག་སྟེ། ཐར་ལམ་སྟོན་པའྱི་

སྟོན་པ་དང༌། སྱིད་ཞྱིའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སྐོབ་པའྱི་སྐབས་དང༌། ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་

ཅེས་པས་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པའྱི་སྐེས་མཆོག །ཨེ་མའོ་མགོན་ཞེས་པས་གནས་སྐབས་

དང་མཐར་ཐུག་གྱི་ཕན་དང་བདེ་བར་སྦོར་བར་མཛད་མཁན་གྱི་མགོན་སྐབས་

དཔུང་གཉེན་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཉྱིད་རེད་ཅེས་གསུངས་པའོ། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་བཞེད་ཅྱིང་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ།

ཕན་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་བ་ལ། །སྨན་པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་བསྩལ་པ། །བསྟན་

པའྱི་སྙྱིང་པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད། །ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཟ་མེད་པ། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་བའྱི་ཚུལ། །འགལ་བ་དང་ནྱི་མ་གྲུབ་པར། །མཐོང་བ་འདྱི་ཡྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་

ལུགས། །ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཅེས་རེན་

ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱི་

མཁན་གྱི་རང་སེ་སྟེ། སྟོང་བདག་མེད་ཞལ་གྱིས་བཞེད་མཁན་གྱི་ནང་ནས་དངོས་

སྨྲ་བ་ལྟ་བུས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བས་རང་མཚན་ཡོད་ཅྱིང༌། གཞན་དབང་

ངམ་འདུས་བས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་མེད་ན། མཚན་ཉྱིད་གསུམ་ཀར་སྐུར་

འདེབས་སུ་འགོ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་བ་དང༌། མདོར་ན། ཤེར་ཕྱིན་

གྱི་མདོའྱི་སྐབས་ནས་སྟོང་པ་ཉྱིད་རང་ཉྱིད་ཐེ་བའྱི་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་བར་

གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཁས་བླངས་ན་

ཆད་མཐར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ངོ་བོ་ཉྱིད་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ཉྱིད་གསུངས་པ་

ལས། ཆོས་དེ་དང་དེ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ལ་བཀྲལ་ན་མྱི་འགྱིགས་ཞེས་

གསུངས་ཡོད། དེས་ན་རེན་འབྱུང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་བདེན་པར་ཡོད་པའམ། རང་

མཚན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚུར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒྲུབ་

བེད་དུ་རེན་འབྱུང་བཀོད་ན་འགལ་རགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

མ་གྲུབ་པ་ཞེས་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པའྱི་གཞུང་དག་ཏུ། ཡང་ན་རྒྱུ་མེད་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ལས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བྱུང་བ་དང༌། ཡང་ན་རག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། ཡང་ན་འཇྱིག་

རེན་བཀོད་པ་པོའམ་རག་པ་རང་བྱུང་གྱི་སྐེས་བུས་བློའྱི་གཡོ་བ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་

ཐོག་ནས་བྱུང་བ་བཅས་བཤད་པ་རྣམས་ནྱི་དངོས་པོའྱི་ཐོག་མ་ཞྱིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་

ཅྱིང༌། དངོས་པོའྱི་ཐོག་མ་དེ་ཡང་རང་གྱི་རྱིགས་མཐུན་གྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་མ་ཡྱིན་

པར་དེ་དང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་ལས་ཡོང་བར་བཤད་པས་ན། ཐད་ཀ་ཐད་ཀའྱི་

རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་སུས་ཁས་ལེན་ཀང་མཐར་གཏུགས་ན། ཡང་ན་རྒྱུ་མེད་ལས་

བས་པ་དང༌། ཡང་ན་རག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བས་པ། ཡང་ན་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོ་རག་

པ་རང་བྱུང་གྱི་སྐེས་བུས་བས་པ་ཞྱིག་ཏུ་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པས། རེན་འབྱུང་ཞེས་པའྱི་

གོ་བ་དེ་སླེབས་ཀྱི་མེད། བེད་པ་པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཀོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་པ་

ནྱི། རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་ཙམ་གྱིས་བྱུང་བ་མྱི་འདོད་པས་དེ་དག་གྱིས་རེན་འབྱུང་

ཁས་མྱི་ལེན་པས་དེ་དག་ལ་རེན་འབྱུང་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་སྐབས། མ་གྲུབ་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། 

ཁྱོད་ནྱི་ནམ་ཞྱིག་སྟོང་པ་ཉྱིད། །རེན་འབྱུང་དོན་དུ་མཐོང་བ་ན། །རང་བཞྱིན་

གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་དང༌། །བ་བེད་འཐད་པའང་མྱི་འགལ་ཞྱིང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་ནྱི། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་བེད་ཉེར་

བཞྱི་པ་ལས། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་བཤད། །དེ་

ནྱི་བརེན་ནས་གདགས་པ་སྟེ། །དེ་ཉྱིད་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། དེས་ན་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་ཁྱོད་ཀྱི་དགོངས་

པ་མཐར་ཐུག་ནྱི། རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། རེན་ཅྱིང་འབེལ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་དང༌། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོངས་པས་

ན་རང་ཉྱིད་གྲུབ་པ་གཞན་ལ་རག་ལས་ཤྱིང་ལྟོས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་དངོས་པོ་གཅྱིག་

གྱི་ངོས་གཉྱིས་ལྟར། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྣང་བ་རེན་འབེལ་མྱི་བསླུ་བ་དང༌། ཕོགས་

གཞན་ཞྱིག་ནས་རེན་འབེལ་མྱི་བསླུ་བ་ཡྱིན་པས་དེ་ཉྱིད་རང་དབང་གྱིས་གྲུབ་པས་

སྟོངས་པ་ཡྱིན། ལྟོས་གྲུབ་ཡྱིན་སྟབས་རང་དབང་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོངས་པའྱི་སྟོང་

པའྱི་གོ་བ་དེ་སླེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། མདོར་ན། སྣང་དུས་ཉྱིད་ནས་སྟོང་ཞྱིང༌། སྟོང་

དུས་ཉྱིད་ནས་སྣང་བ་ཞེས་བརོད་ཆོག་པ་སྟེ། ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉྱིད་གཉྱིས་པོ་ནྱི་

ཆོས་ཉྱིད་ཡན་གར་དུ་གནས་པ་མེད། ཆོས་ཉྱིད་ཅེས་པ་ནྱི། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཆོས་ཉྱིད་དུ་

འཇོག་པས། རེན་འབྱུང་དང་སྟོང་པ་གཉྱིས་ནམ་དུ་ཡང་བལ་ཐབས་མེད་པར་གནས་

ཀྱི་ཡོད་པས། གོང་གྱི་ཚིགས་བཅད་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན།

དེ་ལས་ལྡོག་པར་མཐོང་བ་ན། །སྟོང་ལ་བ་བ་མྱི་རུང་ཞྱིང༌། །བ་དང་བཅས་ལ་

སྟོང་མེད་པས། །ཉམ་ངའྱི་གཡང་དུ་ལྟུང་བར་བཞེད། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་དུ་ཤར་བ་དང༌། རེན་འབྱུང་སྟོང་པར་

ཤར་བའྱི་གོ་བ་རྣམ་དག་ཁོ་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བར་སྟོང་པར་ངེས་པ་འདེན་

སྐབས་སྣང་བ་རེན་འབེལ་འཇོག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང༌། སྣང་བ་རེན་འབེལ་

མྱི་བསླུ་བ་ཞྱིག་འཇོག་སྐབས་སྟོང་པའྱི་གོ་བར་ཅུང་ཟད་མྱི་བདེ་བ་ཡོད་པ་སྟེ། དོན་

གྱི་ངོས་ནས་ཡོད་པ་ལྟར་བློའྱི་ཟུར་དུ་ལྷགས་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་གོང་གྱི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན།



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ། །རེན་འབྱུང་མཐོང་བ་ལེགས་པར་བསགས། །དེ་

ཡང་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་དང༌། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པས་མྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརེན་ནས་འབྱུང་བས་མེད་པ་མྱིན་ཞྱིང་ཡོད་ལ། ཡོད་

ཚུལ་དེ་ཡང་བརེན་ནས་གྲུབ་དགོས་ཤྱིང༌། བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཞྱིག་ལས་རང་

དབང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་མེད་པ་བློར་ཤར་ཡོང་བས་ན། དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་དང༌། 

རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པས་མྱིན་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ལྟོས་མེད་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན། །དེས་ན་མ་བརེན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ངོ་བོས་

གྲུབ་ན་དེ་འགྲུབ་པ། །རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་འགལ། །དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་

བ་ལས། །མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་ཡོད་མྱིན་པས། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་

ལས། །མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་མེད་པར་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་གལ་ཏེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་

རབ་འབེད་ཉེར་བཞྱི་པ་ལས། གང་ལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་

བར་འགྱུར། །གང་ལ་སྟོང་ཉྱིད་མྱི་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མྱི་རུང་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཞྱིང༌། བརེན་ནས་བཏགས་པ་འཐད་ན་གང་ཡང་

འཐད་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང༌། བརེན་ནས་བཏགས་པ་དེ་ཉྱིད་མ་འཐད་ན་བཅོས་སུ་མེད་

ཅྱིང་དངོས་པོ་འགྱུར་དུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཉྱིད་རང་དབང་ངམ་ལྟོས་

མེད་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེ་ཉྱིད་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་པས་རྐེན་

གཞན་གྱིས་དབང་གྱིས་དེར་འགྱུར་བ་འགོ་བ་མྱི་ཡོང་བ་དང༌། རྒྱུ་ཡྱི་བེད་པ་འཇུག་

ས་མྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། འབས་བུ་ཡྱིན་ན་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་དང༌། ཡང་ན་རག་ཏུ་མེད་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།

  199  

དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ཉྱིད་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་ན་འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་ཡོང་མྱི་

ཤེས་ཤྱིང༌། འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་ན་རྒྱུ་ཡྱིས་འབས་བུ་སྐེས་ཅེས་པ་དེ་ཉྱིད་

ཀང་ཡོང་མྱི་ཤེས་པས་ན། 

རང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་འགའ་ཡོད་ན། །མ་

ངན་འདས་པ་མྱི་རུང་ཞྱིང༌། །སྤོས་ཀུན་ལྡོག་པ་མེད་པར་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཟང་ངན་དང༌། ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་སེམས་སོགས་རང་

དབང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བཅོས་སུ་མེད་པ་ཞྱིག་དང༌། མདོར་ན། དངོས་པོ་

རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་བློ་ངོར་ཆོས་དེ་དང་དེ་དོན་གྱི་ངོས་

ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཤར་གྱི་ཡོད་ཅྱིང༌། ཤར་བ་ལྟར་དུ་དེ་ཉྱིད་དོན་ལ་གནས་ཡོད་ན་

དེ་ནྱི་བཅོས་སུ་མེད་ཅྱིང༌། འགྱུར་དུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ན་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །

དེ་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་རྣམ་བལ་ཞེས། །སེངེའྱི་སྒ་ཡྱིས་ཡང་ཡང་དུ། །མཁས་པའྱི་

ཚོགས་སུ་ལེགས་གསུངས་པ། །འདྱི་ལ་སུ་ཡྱིས་འགོང་བར་ནུས། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །

སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་མཐོང་བའྱི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ།

རང་བཞྱིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང༌། །འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་འབྱུང་བའྱི། །རྣམ་

གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་གཉྱིས། །མྱི་འགལ་འདུ་བ་སྨོས་ཅྱི་དགོས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བརེན་ནས་བཏགས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་ངོ་བོས་

མེད་པ་ཞྱིག་གྲུབ་སྐབས། དེ་གཉྱིས་འགལ་བ་མེད་པ་ལྟ་ཅྱི་སྨོས་ཏེ།



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། །མཐར་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་ཞེས། །ལེགས་

གསུངས་འདྱི་ནྱི་མགོན་ཁྱོད་ཀྱི། །སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་ནྱི། རེན་ཞེས་ཆོས་ཉྱིད་མྱི་

འདོར་ལ། །འབྱུང་ཞེས་འཇྱིག་རེན་ཚུལ་ཡང་མཐུན། །རྱིགས་ཚུལ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་

པོ་བཞྱིན། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་ཚད་མའྱི་བཀའ། །

ཞེས་སེ་ཁྱི་ཡོངས་འཛིན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་ནང་ཡོད་པ་ལྟར་ཡྱིན་པས། བརེན་

ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་ཀར་མྱི་ལྟུང་བ་ཞྱིག་སྟེ། 

རེན་འབེལ་དང༌། རེན་འབྱུང་ཞེས་པའྱི་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་གཉྱིས་ཀ་སེལ་བའྱི་

ནུས་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན།

འདྱི ་ཀུན་ངོ ་བོས ་སྟོང ་པ ་དང ༌ །  །འདྱི ་ལས་འདྱི ་འབས་འབྱུང་བ ་

ཡྱི། །ངེས་པ་གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་དུ། །གེགས་མེད་པར་ནྱི་གོགས་བེད་པ། །འདྱི་ལས་

ངོ་མཚར་གྱུར་པ་དང༌། །འདྱི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང༌། །ཚུལ་འདྱིས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་

ན་ནྱི། །བསྟོད་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་མྱིན། །

སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་མ་མཐོང་བའྱི་ཉེས་དམྱིགས་བསྟན་པ།

རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྱིས། །གང་ཞྱིག་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པ། །དེ་ཡྱིས་

རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒ། །མྱི་བཟོད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅྱི་ཡོད། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་འདྱི་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ཡང་ན་འཇྱིག་

རེན་བཀོད་པ་པོའྱི་དཀོན་མཆོག་འདོད་པ་དང༌། ཡང་ན་གཙོ་བོས་ཤེས་བ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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ལྔ་བཤད་ཅྱིང༌། གཙོ་བོས་འཇྱིག་རེན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་འད་མྱིན་དེ་དག་འབྱུང་ཞེས་

བརོད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་ན་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེས་པ་རེད་ཅེས་འདོད་མཁན་རྣམས་

ཀྱིས་རང་རང་གྱི་ལྟ་བ་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་བདེ་སྡུག་མོང་བ་པོའྱི་གང་

ཟག་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་ཀང༌། ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་བདག་རག་གཅྱིག་

རང་དབང་བ་ཞྱིག་འདོད་པ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའྱི་བདག་མེད་པའྱི་རེན་འབྱུང་མྱི་འདོད་པ་

དེར་ཡ་མཚན་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་དང༌། 

ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་གཅེས་པའྱི་མཛོད། །བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཁས་བླངས་

ནས། །སྟོང་ཉྱིད་ང་རོ་མྱི་བཟོད་པ། །འདྱི་ལ་ཁོ་བོ་ངོ་མཚར་གྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་གྱི་ཉྱིང་ཁུ་དང༌། གདམས་

པའྱི་མཆོག་རེན་འབྱུང་ཁས་བླངས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ནྱི་

ཡ་མཚན་སྐེ་བའྱི་གནས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན།

རང་བཞྱིན་མེད་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ། །བླ་མེད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི །མྱིང་ཉྱིད་

ཀྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་དུ། །འཛིན་ན་ད་ཀོ་སྐེ་བོ་འདྱི། །འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་

ལེགས་བགོད་པའྱི། །འཇུག་ངོགས་ཟ་དང་བལ་གྱུར་པ། །ཁྱོད་དགེས་གྱུར་པའྱི་

ལམ་བཟང་དེར། །ཐབས་གང་གྱིས་ནྱི་བཀྲྱི་བར་བ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་མཐར་ཐུག་རེན་

འབྱུང་དེ་ཉྱིད་རང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དངས་ན། ཁྱོད་དགེས་གྱུར་པའྱི་ལམ་

བཟང་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་ཐབས་གང་གྱིས་བཀྲྱི་བར་བ་ཞེས་གསུངས་

སོ། །



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་པས་མཐར་ལྟ་སོང་ཞྱིང་ 

བཀའ་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་བསྒྲུབས་པ།

རང་བཞྱིན་བཅོས་མྱིན་ལྟོས་མེད་དང༌། །རེན་འབེལ་ལྟོས་དང་བཅོས་མ་

གཉྱིས། །ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ། །མྱི་འགལ་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ལྟོས་པ་དང་མ་ལྟོས་པ་གཉྱིས་འགལ་བ་ཡྱིན་ལ། 

འགལ་བ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཡྱིན་པས་ལྟོས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་

གཅོད་ན། མ་ལྟོས་པ་དེ་རྣམ་པར་བཅད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང༌། སེལ་དགོས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པས་དངོས་འགལ་ཆགས་ཡོད། ལྟོས་མ་ལྟོས་གཉྱིས་ལས་འགོ་ས་མེད་ཅྱིང༌། 

ཡང་ན་ལྟོས་པ་དང་ཡང་ན་མ་ལྟོས་པ་ཡྱིན། ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་རང་གྲུབ་པ་དེ་

གཞན་ལ་རག་ལས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ལྟོས་པ་དེ་གྲུབ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན་ལྟོས་པ་

དང་མ་ལྟོས་པ་གཉྱིས་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འགལ་བར་

འདུ་མྱི་ཤེས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། དེས་ན། 

དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང༌། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གདོད་མ་ནས། །རྣམ་

པར་དབེན་ཡང་དེར་སྣང་བས། །འདྱི་ཀུན་སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་གསུངས། ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་

རང་དབང་བ་བལ་བ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ཡོད་པ། །དེ་ནྱི་

རང་དབང་མྱི་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ཀུན་རང་དབང་མེད་པ་སྟེ། །དེས་ན་བདག་ནྱི་ཡོད་མ་

ཡྱིན། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་དམ་ཕྲུག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཀང་རེད་འདུག་

པས། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་གཏན་ནས་མེད་པར་མྱིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་

ཡྱིན་ཀང༌། ང་རང་ཚོའྱི་བློ་ངོར་མྱིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་མྱི་འཆར་བར། དོན་

གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་དང་འདྱི་ཞེས་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཤར་བ་

འདྱི་དོན་གྱི་ངོས་ནས་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་མེད་ཅྱིང༌། འོན་ཀང་བློ་མ་རྱིག་པས་བསླད་

པའྱི་དབང་གྱིས་དོན་གྱི་ངོས་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྣང་གྱི་ཡོད། དེར་བརེན་སྣང་ཡང་མྱི་

བདེན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ། །རོལ་བ་འགས་ཀང་ཆོས་མཐུན་དུ། །གགས་

མྱི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། །འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ལེགས་པར་འཁུམས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤྱིར་བེ་བག་སྨྲ་བ་ནས་བཟུང་ཐར་པ་འདོད་ལ། མུ་

སྟེགས་པའྱི་ནང་དུ་ཐར་པ་འདོད་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་བདག་རག་པར་ཁས་

བླངས་ནས་ཐར་པ་བཤད་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརེན་

ནས་བཏགས་པའྱི་བདག་འདོད་ཀང༌། བདག་དང་ཕུང་པོས་མཚོན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་

ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་འདོད་ན། ཐར་པའྱི་རྣམ་གཞག་འཇོག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་

པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེར་འགལ་འདུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ། རང་

བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་གསུངས་པ་འདྱི་ལ་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིགས་པས་

ཇྱི་ཙམ་དཔྱད་ཀང་དེར་འགལ་འདུ་མེད་ཅྱིང༌། ཇྱི་ཙམ་དཔྱད་པའྱི་ཚོད་ཀྱིས་སེམས་

ལ་ཇེ་བདེར་འགོ་བ་དང༌། ཁོ་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དེས་ན་གོང་གྱི་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན།

ཅྱི་སླད་ཅེ་ན་འདྱི་བཤད་པས། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་པོ་ལ། །སྒོ་འདོགས་

པ་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྱི། །གོ་སྐབས་རྱིང་དུ་མཛད་ཕྱིར་རོ། །

ཞེས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཞུས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་སྒོ་སྐུར་གཉྱིས་

སེལ་དགོས་པ་དང༌། དེ་ཡང་སྒོ་འདོགས་སེལ་དགོས་ལ། སྐུར་འདེབས་ཀང་སེལ་

དགོས་པ་ཡྱིན། རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་སྟེང་ནས་སྒོ་སྐུར་གཉྱིས་ཀ་སེལ་བ་

ཞྱིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་གོང་གྱི་ཚིགས་བཅད་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན།

ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པར། །མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེན་འབྱུང་གྱི །ལམ་འདྱི་ཉྱིད་

ཀྱིས་གསུང་གཞན་ཡང༌། །ཚད་མར་གྱུར་པར་ངེས་པ་སྐེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས། གཙོ་བོའྱི་དོན་ལ་མྱི་སླུའྱི་

ཕྱིར། །གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན། །ཞེས་དང༌། གཞན་ཡང་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་

པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ལོག་འགྱུར་ལ། །གང་ཞྱིག་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་འགྱུར་

བ། །དེ་ཡྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་བསྟན་ཏེ། །འདྱི་ཉྱིད་ཁོ་ནར་ཡྱིད་ཆེས་བ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་

འགྱུར་བའྱི་དོན་གནད་དེ་དག་ང་རང་ཚོས་གོ་བུར་དུ་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་དེ་ངེས་པ་

རེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལ། དེ་དག་ལས་མངོན་མཐོ་དང༌། ངེས་ལེགས་གཉྱིས་ཀྱི་

ནང་ནས་གཙོ་བོ་ངེས་ལེགས་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད་པས། ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པའྱི་

ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ལམ་དང་བདེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པའྱི་གནད་འགག་

མཐར་ཐུག་ནྱི་བདེན་གཉྱིས་ལ་ཐུག་པ་དང༌། བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།

  205  

གཏོང་དགོས་པས། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་ལ་དཔྱད་སྐབས་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་ངེས་

པ་འདེན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། རང་ལ་ཤྱིན་ལོག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་གནད་དོན་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དང༌། གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་གསུངས་སྟངས་དེ་ཡང༌། ནམ་དུ་ཡང་མྱི་འད་བ་མེད་པ་སྟེ། ས་ཕྱི་དང་དངོས་

ཤུགས་འགལ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ལ་ཤྱིན་ལོག་ཏུ་

གྱུར་ནས་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་ཀང༌། གང་ཟག་གསུམ་པ་ཚད་མའྱི་སྐེས་

བུ་གཙོ་བོའྱི་དོན་ལ་བསླུ་བ་མེད་པ་དེས་དོན་བེ་བག་པ་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་

འཕེར་བ་ཞྱིག་དང༌། ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བསམ་བློ་འཁོར་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། །

སྟོན་པ་ཉག་ཅྱིག་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྱི་བསླུ་བར་བསྒྲུབས་པ། 

དོན་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ། །ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་

ལ། །རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རྱིང་དུ་གྱུར། །ཉེས་ཀུན་རྩ་བ་ལྡོག་ཕྱིར་རོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོར་མ་རྱིག་པ་ཞེས་བཀྲ་མྱི་ཤྱིས་པའྱི་རྩ་བ་ནྱི། 

གནས་ལུགས་ལ་རྨོངས་ཤྱིང་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པའྱི་མ་རྱིག་པ་འདྱི་ཆགས་ཡོད་ཅྱིང༌། 

དེ་སེལ་ཐབས་ལ་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གཅྱིག་པུས་མ་གཏོགས་སེལ་ཐབས་

མེད་པ་ཞྱིག་བློར་ཤར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། དེས་ན་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ནྱི་དངོས་

པོའྱི་ཡྱིན་ལུགས་མཐར་ཐུག་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་དངོས་པོའྱི་

ཡྱིན་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་གཟྱིགས་ནས། བརྩེ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཚུལ་དེ་ལེགས་པར་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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འདོམས་མཁན་གྱི་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་མཁན་རྣམས་ལ་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་

རྱིམ་པས་ཞྱི་ཞྱིང་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་མ་

རྱིག་པ་ལྡོག་གྱི་ཡོད་ཅྱིང༌། དེའྱི་གཉེན་པོ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོ། ། 

ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པས། །ཡུན་རྱིང་ངལ་བ་བསྟེན་བས་ཀང༌། །ཕྱི་

ཕྱིར་སྐོན་རྣམས་བོས་པ་བཞྱིན། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་ཕྱིར་རོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་སྱིག་སོང་དགེ་སྒྲུབ་བ་རྒྱུ་དང༌། མྱི་དགེ་

བཅུ་སོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྟ་བུས་མཚོན། དེ་མྱིན་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པའྱི་ཆོས་པའྱི་

ནང་དུའང༌། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་བསམ་གཟུགས་དང་གཏུ་མོ་སྒོམ་མཁན། རླུང་

བུམ་ཅན་བཟུང་མཁན་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ཡང་མུ་སྟེགས་པའྱི་སགས་གཞུང་ནང་

གོངས་འཇུག་ཡོད་ཚུལ་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་ལ། ཧ་ལམ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གྱི་འོད་

གསལ་ལྟ་བུ་མེད་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་འདུག་ལ། དེ་དག་མང་པོ་ཞྱིག་བསྒོམ་རྒྱུ་

ཡོད་ཀང༌། དེས་སྱིད་པའྱི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་གྱི་གཉེན་པོ་སྐེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མེད་

ཅེས་གསུངས་སོ། །

ཨེ་མའོ་མཁས་པས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི། །ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་རྐང་

གྱི་ཁོང་ནས་ནྱི། །ཁྱོད་ལ་ཅྱི་ཕྱིར་གུས་མྱི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གྱི་སྟོན་པའྱི་ཁྱད་པར་དང༌། གཙོ་བོ་བསྟན་པའྱི་

ཁྱད་པར་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྟོན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་དགོས་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་རྩ་བ་

ནྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་བསྟན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་དགོས་པ་དང༌། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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དེ་ལ་བརེན་ནས་སྟོན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

ཁྱོད་གསུང་དུ་མ་ཅྱི་ཞྱིག་སྨོས། །ཆ་ཤས་རེ་ཡྱི་དོན་ཙམ་ལའང༌། །འོལ་སྤྱི་ཙམ་

གྱི་ངེས་རེད་པ། །དེ་ལའང་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་སྟེར། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཟབ་མོ་རེན་

འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ཉྱིད་དང༌། དེ་དང་འབེལ་ནས་སྙྱིང་རེའྱི་བསླབ་བ་སྟེ། བདག་པས་

གཞན་གཅེས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བ་དང༌། དེ་བཞྱིན་ཕྲ་བའྱི་མྱི་རག་པ་

སྟེ། སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་

པ་དང༌། རེ་བཙུན་བམས་མགོན་མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས།

མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །མྱི་གཡོ་བ་ཡྱི་རྣམ་པའྱི་བར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མྱི་རག་པ་ལ་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

མདོར་ན། ང་རང་ཚོར་རག་འཛིན་གྱི་བློ་སྐེ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། སྡུག་བསལ་བ་ལ་བདེ་བར་

འཛིན་པ་དང༌། མྱི་རག་པ་ལ་རག་པར་འཛིན་པ། བདག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་

པ། མྱི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་དེ་དག་གྱི་རྩ་བ་ཐུག་ས་

ནྱི། བློ་དེ་འཇུག་སའྱི་ཡུལ་དེ་དང་དེ་ལ་བདེན་པ་དང༌། རང་དབང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་

བསམ་བློ་བཏང་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གཙང་བ་ཡྱིན་པ་དང༌། རང་ངོས་ནས་གཙང་

བ་ཡྱིན་པ། རང་ངོས་ནས་བདེ་བ་ཡྱིན་པ། རང་ངོས་ནས་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞྱིག་ང་

རང་ཚོའྱི་བློར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཟབ་མོ་

རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙེད་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགེལ་བཤད་སྐོན་པ་རྣམས་ལ་གཞྱི་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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སྐབས་ངོ་མཚར་སྐེ་བ་དང༌། སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ལ་སྤོ་བ་སླེབས་ཐུབ་པ་དེ་འད་རེད་

ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན།

ནམ་རྒྱུན་ངས་བོད་པ་ཚོར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཁ་རྒྱུན་དུ་མར་

རན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་པའྱི་ཚིག་དེ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ངོ་མཚར་སྐེ་བ་

ཡྱིན། དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསླབ་བ་ནས་བྱུང་བ་ལས། ང་རང་

ཚོ་བོད་པ་འཇོན་ཐང་ཆེ་དགས་ནས་བྱུང་བ་མྱིན། དེང་སྐབས་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གྱི་

ནང་དུའང༌། མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ཞྱིག་ཤོད་སོལ་ཞྱིག་སླེབས་ཀྱི་

འདུག་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། མདོར་ན། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཚེ་འདྱིའྱི་མ་ལ་

བརྩེ་བ་ལྟར་གྱི་བློ་ཞྱིག་སླེབས་པའྱི་དོན་དུ་མྱིང་ཚིག་འབོད་སྟངས་ཀང༌། མ་རན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་བརོད་པ་ནྱི་ཧ་ལས་པའྱི་རྩ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དེས་ན་གོང་

གསལ་ཚིགས་བཅད་འདྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན།

ཀྱི་ཧུད་བདག་བློ་རྨོངས་པས་བཅོམ། །འདྱི་འདའྱི་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་ལ། །རྱིང་

ནས་སྐབས་སུ་སོང་གྱུར་ཀང༌། །ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསུང་གྱི་ཡོད་ལ། 

རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་ངེས་པ་མཐར་ཐོན་ཞྱིང༌། ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་ངེས་ཤེས་

འཁྲུངས་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་སྟོན་པ་ལའང་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་དད་གུས་སྐེས་པ་

ཞྱིག་བྱུང་བས་ན། དེ་ལ་ལྟོས་ན་གོང་དུ། ཀྱི་ཧུད་བདག་བློ་རྨོངས་པས་བཅོམ། །ཞེས་

དང༌། འདྱི་འདའྱི་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་ལ། །རྱིང་ནས་སྐབས་སུ་སོང་གྱུར་ཀང༌། །ཞེས་སྐུ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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གཞོན་ནུའྱི་སྐབས་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་

སུ་མཆྱིའོ། །ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱིའོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱིའོ་ཞེས་

གསུང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཀང༌། འདྱི་འདའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་གནད་འགག་

ཆེན་པོ་མ་མཐོང་ཞེས་དང༌། 

འོན་ཀང་འཆྱི་བདག་ཁར་ཕོགས་པའྱི། །སོག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་མ་ནུབ་བར། །ཁྱོད་ལ་

ཅུང་ཟད་ཡྱིད་ཆེས་པ། །འདྱི་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་སྙམ་བགྱིད། །སྟོན་པའྱི་ནང་ན་རེན་

འབེལ་སྟོན་པ་དང༌། །ཤེས་རབ་ནང་ན་རེན་འབེལ་ཤེས་པ་གཉྱིས། །འཇྱིག་རེན་དག་

ན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་བཞྱིན། །ཕུལ་བྱུང་ལེགས་པར་ཁྱོད་མཁྱེན་གཞན་གྱིས་མྱིན། །

བསྟན་པ་ཁོ་ན་ཐར་འདོད་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་སུ་བསྟན་པ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་པ། །རེན་འབེལ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག །དེ་

ཡང་མ་ངན་འདའ་ཕྱིར་ཏེ། །ཞྱི་འགྱུར་མྱིན་མཛད་ཁྱོད་ལ་མེད། །ཀེ་མའོ་ཁྱོད་ཀྱི་

བསྟན་པ་ནྱི། །གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་སོང་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞྱི་འགྱུར་ཕྱིར། །ཁྱོད་

བསྟན་འཛིན་པར་སུ་མྱི་གུས། །ཕས་རོལ་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང༌། །ལྟག་འོག་

འགལ་འདུས་སྟོང་པ་དང༌། །སྐེ་རྒུའྱི་དོན་གཉྱིས་སྟེར་བེད་པ། །ལུགས་འདྱིར་ཁོ་བོ་

སྤོ་བ་འཕེལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་སོན་སློབ་པ་ལམ་གྱི་

གནས་སྐབས་སུ་ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་འཚོལ་བའྱི་

གནས་སྐབས་སུ། །
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སྟོན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་ཚུལ།

འདྱི་ཡྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི། །ལ་ལར་སྐུ་དང་གཞན་དུ་སོག །སྡུག་པའྱི་གཉེན་

དང་ལོངས་སྤོད་ཚོགས། །གངས་མེད་བསྐལ་པར་ཡང་ཡང་བཏང༌། །གང་གྱི་ཡོན་

ཏན་མཐོང་བ་ཡྱིས། །ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་དངས་ཆོས་དེ་

ནྱི། །ཁྱོད་ལས་མ་ཐོས་སྐལ་པ་ཞན། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐོན་

ནས་མཐར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཐུགས་སུ་ཆུད་

ཅྱིང༌། སང་བའྱི་སྒྱིབ་པ་མཐའ་དག་སངས་ཤྱིང་ཟད་ནས་སངས་རོགས་མཐར་ཕྱིན་

པའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱི་དྲུང་ནས། གནས་བ་རོད་ཕུང་རྱི་ལྟ་བུར་གདུལ་བ་

ལས་དག་རྣམས་ཀྱི་ངོར་ཤེར་ཕྱིན་གསུང་སྐབས་ཁྱོད་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཐོས་པའྱི་སྐལ་བ་

མ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ཡྱི་མ་ངན་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། །སྡུག་པའྱི་བུ་ལ་མ་ཡྱི་ཡྱིད། །རེས་སུ་སོང་བ་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་གཏོང་མྱི་བེད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོ་ལྟ་བུ་ནྱི། བླ་མ་མཆོད་པ་ལས།

སངས་རྒྱས་གངས་མེད་བོན་པས་མ་ཐུལ་བའྱི། །མ་རུངས་གདུལ་དཀའྱི་

སྙྱིགས་དུས་འགོ་བ་ལ། །བདེ་གཤེགས་ལམ་བཟང་ཇྱི་བཞྱིན་སྟོན་པ་ཡྱི། །སྐབས་

མགོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་པའྱི་ཉྱི་མ་དུས་ཀྱིས་ནུབ་གྱུར་

ཏེ། །མགོན་སྐབས་མེད་པའྱི་འགོ་བ་མང་པོ་ལ། །རྒྱལ་བའྱི་མཛད་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་

མཛད་པའྱི། །སྐབས་མགོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་

རྣམ་ཅན་དུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཞབས་ཟྱིན་པ་བྱུང་མེད་ལ། དེ་ནས་

སྟོན་པའྱི་གཏད་རབས་བདུན་དང༌། ལྷག་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀང་གནས་འདྱིར་དངོས་སུ་བཞུགས་ནས་གསུང་གྱི་འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་

པའྱི་སྐབས་སུའང་ང་ཚོ་མེད་ལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ཨརྱཱ་དེ་ཝ་དང༌། སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ལ་སོགས་པ་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དེ་དག་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱུང་ཡོད་ཀང༌། 

ང་ཚོས་དེ་དག་གྱི་ཞབས་ཟྱིན་ཐུབ་པ་མེད། 

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུའང་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང༌། ལྷག་

པར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གདན་

འཛོམས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉྱི་མ་ཤར་བ་ལྟར་བོད་དུ་དར་རྒྱས་བྱུང་

ཞྱིང༌། དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྟན་པར་འཕེལ་གྱིབ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡོད་ཀང༌། སྤྱིའྱི་ཆ་

ནས་བསྟན་པ་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་པའྱི་རྱིང༌། ས་དགེ་བཀའ་རྱིང་ཇོ་ནང་དང་

བཅས་པ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐེས་བུ་དམ་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་

པ་བོན་ཡོད་ཀང༌། ང་རང་ཚོ་བསྟན་པ་སྒོས་ནུབ་ཅེས་པ་ལྟར་འབེལ་བ་གང་ཡང་

བྱུང་མེད། འོན་ཀང་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཀའ་དྱིན་ཅན་དེ་ཉྱིད་བྱུང་ནས་ལོ་ 

༢༥༥༠ ལྷག་ཕྱིན་པའྱི་དུས་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོ་གཞྱི་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ཆོས་དང་མཇལ་ཞྱིང༌། རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བའྱི་སྒོ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དན་རྒྱུ་བྱུང་བ་འདྱི་ཉྱིད་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཡྱིན།

འདྱི་ལའང་ཁྱོད་གསུང་བསམས་པ་ན། །མཚན་དཔེའྱི་དཔལ་གྱིས་རབ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཏུ་འབར། །འོད་ཀྱི་ད་བས་ཡོངས་བསྐོར་བའྱི། །སྟོན་པ་དེ་ཡྱི་ཚངས་དབངས་

ཀྱིས། །འདྱི་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གསུངས་སྙམ་དུ། །ཡྱིད་ལ་ཐུབ་པའྱི་གཟུགས་བརན་

ནྱི། །ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡྱིས། །གདུང་ལ་ཟ་ཟེར་བཞྱིན་དུ་སྨན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོན་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དན་པ་དང༌། 

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དན་སྐབས་

སེམས་ནང་དགའ་སྐོ་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོར་ཡོང་གྱི་འདུག་པ་དེ་

ལྟར་གསུང་གྱི་ཡོད། །

སྟོན་པའྱི་དགོངས་པ་བཙལ་ཏེ་བརེད་ནས་གུས་པ་སྐེས་ཚུལ།

དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱི། །ལུགས་བཟང་དེ་ཡང་མྱི་མཁས་པའྱི། །སྐེ་བོས་བལ་

པ་ཛ་བཞྱིན་དུ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་བས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། གདུལ་བའྱི་བསོད་ནམས་དང༌། རྣམ་

དཔྱོད་ཆེ་ཆུང་འད་མྱིན་མང་དུ་ཡོད་སྟབས། སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་གསུངས་

པའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཕྲ་མོ་དེ་ཉྱིད་བློར་མ་ཆུད་ཅྱིང༌། དེའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་

བའྱི་དགོངས་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་བཀྲལ་བའྱི་མཁས་པའྱི་ལེགས་བཤད་མང་དུ་

ཡོད་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། བལ་པ་ཛ་ཞེས་པ་ནྱི། རྩྭ་བལ་པ་ཛ་ཞེས་རྩྭ་

འཛིངས་ཏེ་སོད་མཁན་དེ་ཡྱིན། དེ་ནས་རེ་རྱིན་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསུངས་པ་

ནྱི།

ཚུལ་འདྱི་མཐོང་ནས་བདག་གྱིས་ནྱི། །འབད་པ་དུ་མས་མཁས་པ་ཡྱི། །རེས་སུ་
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འབངས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ནྱི། །དགོངས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་མཐར་ཐུག་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་

འབད་པ་ཆེན་པོས་ཚིམ་སླ་མྱིན་པར་བཙལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་དང༌། རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ཚིམ་སླ་མྱི་ཉན་པར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཞེས་རེས་འཇུག་གྱི་

གདུལ་བ་དག་ལའང་བསླབ་བ་སྐོན་གྱི་ཡོད་ལ། རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ལོ་

མང་རྱིང་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཉྱིད་འཚོལ་བ་ལྷུར་བཞེས་ནས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་སྐོན་གནང་

མཛད་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཚེ་རང་གཞན་སེ་པ་ཡྱི། །གཞུང་མང་དག་ལ་སྦངས་པ་ན། །ཕྱི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་

ད་བ་ཡྱིས། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་གདུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མཁས་པ་རང་རང་གྱི་ལེགས་བཤད་གསུངས་པ་དེ་

དག་མཇལ་སྐབས། རང་རང་གྱིས་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་འགེལ་བཤད་མྱི་འད་བ་

ངོ་མཚར་ཅན་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་པས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་རེན་

འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་མཁྱེན་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བོ་གང་གྱིས་

བྱུང་ངམ་ཞེ་ན། 

ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མེད་ཐེག་པའྱི་ཚུལ། །ཡོད་དང་མེད་པའྱི་མཐའ་སངས་ཏེ། །ཇྱི་བཞྱིན་

འགེལ་བར་ལུང་བསྟན་པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ཀུནྡའྱི་ཚལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལུང་གྱིས་ཟྱིན་ཅྱིང༌། 

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་གཞུང་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་དབུ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང༌། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་དབུ་མ་རྱིགས་ཚོགས་ལྷག་མ་དེ་དག་

དང༌། མདོར་ན། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནང་ནས་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་

དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཀྲལ་གནང་མཛད་པ་

དེ་གསུང་གྱི་ཡོད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ཀུནྡའྱི་ཚལ་ཞེས། མེ་ཏོག་ཀུ་མུད་དའྱི་ཚལ་

ལ་དཔེ་སྦར་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་དེ་དག་ལ་བརེན་པ་

ཡྱིན་ཞེས་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་དེ་དག་ཀང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རེས་འབང་ཆེན་པོ་རྣམས་

ཀྱིས་དགོངས་པ་བཀྲལ་ལུགས་མྱི་འད་བ་ཡོད་པས་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་

དགོངས་པ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ། མདོར་ན་འགལ་བའྱི་དྱི་མ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པར་

ཁ་གསལ་ལ་མཐའ་དཔྱོད་དང་འབེལ་ནས་གསུངས་པ་ནྱི། ཟ་བ་གགས་པའྱི་དབུ་མ་

ཚིག་གསལ་དང༌། དེ་བཞྱིན་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགེལ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་དབུ་

མ་འཇུག་པ་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་ཞྱིང༌། ཞྱིབ་ཚགས་

པོ། མཐའ་ཆོད་པ་བཅས་ཡོད་པ་དེ་དག་གསུང་གྱི་ཡོད། 

དྱི་མེད་མཁྱེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་

རྒྱུ། །མཐར་འཛིན་སྙྱིང་གྱི་མུན་པ་སེལ། །ལོག་སྨྲའྱི་རྒྱུ་སྐར་ཟྱིལ་གནོན་པ། །དཔལ་

ལྡན་ཟ་བའྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱི། །འོད་དཀར་འཕྲེང་བས་གསལ་བས་པ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཀུ་མུད་དའྱི་ཚལ་དེ་ཉྱིད་དྱི་མ་

མེད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཁྱེན་པའྱི་

དཔལ་དང་ལྡན་པས་མ་རོགས་པ་དང༌། ལོག་པར་རོག་པ། ཐེ་ཚོམ་སོགས་ཀྱི་དྱི་མ་

ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅྱིང༌། བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་མཁའ་ལ་ཐོགས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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པ་མེད་པར་རྒྱུ་ཐུབ་པ་དང༌། མཐར་འཛིན་སྙྱིང་གྱི་མུན་པ་སེལ་བ། ལོག་སྨྲའྱི་རྒྱུ་

སྐར་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པར་བེད་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པའྱི་ལེགས་བཤད་

ཀྱི་འོད་དཀར་ཕྲེང་བས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཀུནྡའྱི་ཚལ་དེ་ཟ་བ་གགས་པའྱི་

ལེགས་བཤད་འོད་དཀར་གྱིས་གསལ་བར་བས་པ་དེ། རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

སྐུ་ཚེ་སྟོད་དུ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་སའྱི་བླ་མ་གཙོ་བོ་ནྱི། བླ་མ་དབུ་མ་

པ་དཔའ་བོ་རྡོ་རེ་ཡྱིན་ལ། ཁོང་སྐུ་གཞོན་ནུའྱི་དུས་སུ་ལུག་རྱི་གནང་སྟེ་བཞུགས་

སྐབས་ནས་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཞལ་གཟྱིགས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ཕྱིས་སུ་ས་སྐ་པའྱི་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ཡང་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་

ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅྱིང༌། རེད་མདའ་བའྱི་སྐུ་དུས་སུ་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་བཤད་པ་ཡང་

ཡང་གནང་སྟེ། སྐབས་དེའྱི་ཤོད་རྒྱུན་ལ་ཐོས་ན་སྟོང་ཉྱིད་དང༌། སྒོམ་པ་སྟོང་ཉྱིད། 

བསམ་ན་སྟོང་ཉྱིད་ཅེས་དང༌། འགོ་ན་སྟོང་ཉྱིད། འདུག་ན་སྟོང་ཉྱིད་ཅེས་ཐ་སྙད་བེད་

པའྱི་དུས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཁམས་ཀྱི་བླ་མ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ངས་མཐོང་

བྱུང༌། མདོར་ན། རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བས་དབུ་མའྱི་ལྟ་བར་ཐུགས་སྣང་དང་འཆད་

ཉན་ཤུགས་ཆེར་གནང་བ་དང༌། རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ནྱི་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བའྱི་སློབ་མ་

ཡྱིན། དེ་ནས་ལྷག་པའྱི་ལྷ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་གནས་མཆོག་དགའ་བ་

གདོང་ནས་ཐོག་མར་ཞལ་གཟྱིགས་བྱུང་ཞྱིང༌། དེ་རེས་བ་བལ་དུ་ཕེབས་པ་བཅས་

ནྱི་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

འདུག །མདོར་ན། བ་བལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་འཁོར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་ཅེས་འཁོར་

ཟུར་དུ་འཁྱིད་པ་དེ་དག་ནྱི། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་བཀའ་སློབ་ཞུས་པ་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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གནང་སྟེ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞྱིན་ཕེབས་

པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དེས་ན་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་དང༌། རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་

གཉྱིས་ནྱི་མྱི་ཕན་ཚུན་འཕྲད་པ་ལྟར་གྱི་འབེལ་བ་ཆགས་པ་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན། དེ་

ལྟ་བུའྱི་མྱིའྱི་རེན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང༌། དེ་བཞྱིན་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་

བཀའ་དྱིན་བཅས་ལ་བརེན་པས་ན། 

བླ་མའྱི་དྱིན་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ཚེ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་ངལ་གསོ་ཐོབ། །

ཅེས་གསུངས་ཤྱིང༌། སྤྱིར་སགས་ཀྱི་གཞུང་དང༌། བདེ་མཆོག་གྱི་རྒྱུད་

ལས་ཀང༌། རྣལ་འབོར་ཆེན་པོར་ངལ་གསོ་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་འདྱི་དང་འད་

མཚུངས་ཡྱིན། དེས་ན་མ་རྱིག་པའྱི་གཞན་དབང་ངམ་མ་རྱིག་པའྱི་ཁོལ་པོར་སོང་

སྟེ་དུས་ད་ལྟ་བར་འདོད་པ་སྐྱིད་པ་ཞྱིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་ཀང༌། སྐྱིད་པ་མྱི་ཡོང་བ་

དང༌། མྱི་འདོད་པ་སྡུག་བསལ་ཡྱིན་ཀང༌། སྡུག་བསལ་ཟམ་མྱི་ཆད་པར་ཡོང་བའྱི་

ནང་ནས་སྡུག་བསལ་གྱི་རྩ་བ་རང་གྱི་སོག་སྙྱིང་ལྟར་བས་ཏེ་བསད་ཡོད་པས་ཡོང་

རྒྱུ་མེད་ཅྱིང༌། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་ལ་གཅོང་ནད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཟྱིན་ཡོད་ཚེ་བདེ་

བ་ནམ་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མེད། ནད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་རང་གྱི་ལུས་ལ་སླེབས་ཡོད་ན་བ་

རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེ་བཞྱིན་སྡུག་བསལ་གྱི་རྩ་བ་སེམས་མ་དུལ་བ་དང༌། སེམས་

མ་དུལ་བའྱི་རྩ་བ་ཉོན་མོངས། ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྩ་བ་གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་ནྱི་རང་གྱི་

སྙྱིང་དབུས་སུ་དུས་ནམ་དུ་ཡང་བལ་བ་མེད་པར་གནས་ཡོད་པས་དེའྱི་ཐོག་ཏུ་རང་

གཅེས་འཛིན་གྱི་དཔུང་རོགས་བས་ཏེ་དེ་གཉྱིས་དཔུང་གདང་སྒྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྙྱིང་

དབུས་སུ་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཡོད་པས་ཁ་སྟབས་འདྱི་ལས་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན། ད་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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ཆ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་ནྱི། མ་འོངས་པར་མ་རྱིག་པའྱི་དངོས་ཀྱི་གཉེན་པོ་

བེད་མཁན་གྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་

ནས་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་རོགས་པའྱི་སྐབས་ཐུགས་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་སོང་ཞེས་དང༌། 

ས་ཕྱི་ཙམ་ལས་གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་དྲུངས་འབྱིན་ཐུབ་པ་ཐག་ཆོད་པར་ངེས་པ་

ཡྱིན། དེས་ན་བདག་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ངལ་གསོ་ཐོབ་ཅེས་གསུངས་སོ། །

མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་ནྱི། །མཛད་པ་མཆོག་ཡྱིན་དེ་ཡང་ནྱི། །དེ་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཕྱིར་མཁས་པ་ཡྱིས། །འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་དན་བོས། །སྟོན་དེའྱི་རེས་

སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ཏེ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་རེ་རྱིན་པོ་རང་ཉྱིད་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ཅྱིང༌། བསྟོད་པ་འདྱི་

མཛད་པ་པོ་རང་ཉྱིད་སྟོན་པའྱི་རེས་སུ་ཞུགས་ནས་ཁྱྱིམ་ནས་ཁྱྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་

བྱུང་ལ། དགེ་སློང་གྱི་སོམ་ལྡན་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པས་བཙུན་པའྱི་ཡོན་ཏན་

དང༌། སྐུ་གཞོན་ནུའྱི་དུས་ནས་སྙྱིང་རེ་ལ་སོགས་པའྱི་བག་ཆགས་སད་ནས་བདག་

པས་གཞན་གཅེས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བ་དང༌། ཟབ་

མོ་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་གཞོན་ནུའྱི་སྐབས་ནས་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ། དེ་དང་

འབེལ་བའྱི་གསང་སགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཆོས་ལ་ཐུགས་མོས་ཡོད་པ་དེ་འད་ཡྱིན། 

རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མྱི་དམན་ཞེས་པས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀྱི་

ཤེས་རབ་ཀྱི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང༌། ཚད་ལྡན་གྱི་བླ་མ་མང་པོའྱི་ཞབས་ཟྱིན་

སྟབས། དགུང་ན་ཕྲ་ཞྱིང་སྐུ་འབུམ་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་རེ་དོན་གྲུབ་རྱིན་

ཆེན་གྱིས། ཁྱོད་དབུས་གཙང་དུ་སོང་སྟེ་སློབ་གཉེར་རྒྱོབས་ཤོག་ཅེས་གསུངས་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཤྱིང༌། སྐབས་དེར་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་བདུན་ཙམ་ཡྱིན། སློབ་

གཉེར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཕར་ཕྱིན་དང༌། དབུ་མ། ཚད་མ། མཛོད། འདུལ་བ་བཅས་

བལྟ་དགོས་ཞེས་ཆོས་རེ་དོན་གྲུབ་རྱིན་ཆེན་གྱིས་བཀའ་སློབ་ཚིགས་བཅད་ཅྱིག་

གནང་ཡོད། མདོར་ན། ཚད་ལྡན་གྱི་བླ་མས་ལམ་སྟོན་གནང་ནས་བསླབ་པ་སློབ་

གཉེར་མཛད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ཀང་སྐུ་གཞོན་

ནུའྱི་སྐབས་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། 

རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མྱི་དམན་ཞྱིང༌། །རྣལ་འབོར་སྤོད་ལ་བརྩོན་པའྱི་

དགེ་སློང་ཞྱིག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐོས་པ་དེ་ཡང་ཁ་ཕྱིར་ལྟའྱི་ཐོས་པ་དང༌། གཞུང་ཆེན་

བསླབ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཤགས་འགེད་པ་ཙམ་གྱི་འཆད་ཉན་མྱིན་པར། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་

པས་མཛད་པའྱི་ཤར་གངས་རྱི་མ་ལས། 

ཤགས་འགེད་པ་ཙམ་གྱི་འཆད་ཉན་ཡང༌། །འདེ་ཤར་སྒོའྱི་ཤར་ཕོགས་སུ་

གནས་པ་ལ། །གླུད་ནུབ་སྒོར་གཏོང་བ་དོན་རེ་ཆུང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དོན་ཆེན་པོ་མྱི་ཡོང་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། འོ་ན་

ཇྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་སམ་ཞེ་ན། 

སྤྱིར་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བཀའ་དྱིན་བསམ། །སྒོས་ཆོས་མཛད་ཡོངས་ལ་དག་

སྣང་སྦོངས། །དག་ནང་ན་འདུག་པས་ཉོན་མོངས་འདུལ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། དཔེ་ཆ་བ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཤྱིང༌། དཔེ་ཆ་

བལྟས་པའྱི་དགོས་དོན་ཡང་མདུང་རྩེ་ནང་དུ་གཏད་དེ་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་བའྱི་དོན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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དུ་ཡྱིན་པ་ལས། དེ་མྱིན་མྱི་གཞན་གྱི་ཁ་འགོག་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དཔེ་ཆ་ལྟ་གྱི་མེད། དེར་

བརེན་མཚན་ཉྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱུད་དུལ་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་

ཆེན་པོ་ཡྱིན། མཚན་ཉྱིད་པ་གཞུང་ཆེན་ལྟ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་

ཐབས་རྣམ་གངས་མང་པོའྱི་ཐོག་ནས་བེད་རྒྱུ་ཡོད་ཅྱིང༌། དཔེ་ཆ་མྱི་ཤེས་མཁན་

གྱིས་སྣ་ཁ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་མ་བས་ན་བ་ཐབས་གཞན་གང་

ཡང་མེད། དཔེ་ཆ་ཤེས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་རྣམ་གངས་མང་པོ་

ཞྱིག་བཀའ་བསྟན་གྱི་ནང་ནས་བསྟན་པ་རྣམས་བསླབས་པ་ཡྱིན་སྟབས། བསམ་བློ་

གཏོང་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། མ་བས་ན་རང་ཉྱིད་སྡུག་གོང་ཡྱིན། དངོས་

གནས་ལྷ་བདུད་དུ་བབས་པ་ལྟར་ཆགས་ནས་ད་དུང་ང་རྒྱལ་དང་ཆགས་སང་སྐེས། 

ང་དང་ཁྱོད་ཅེས་སྤང་པོའྱི་སྤང་རགས་བསྟན་ནས་སྤང་འཛིངས་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུ་

ཆགས་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་དང་ངོ་ཚ་བའྱི་གནས་ཡྱིན། དེས་ན་ང་རང་ཚོའྱི་སེམས་

རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་བེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན། མདོར་ན། མདུང་རྩེ་

ནང་དུ་གཏད་ནས་ཉམས་ལེན་མཛད་པའྱི་གྲུབ་འབས་སུ་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གྱི་རྣལ་

འབོར་ལ་བརྩོན་པས་ན། 

རྣལ་འབོར་སྤོད་ལ་བརྩོན་པའྱི་དགེ་སློང་ཞྱིག །དང་སོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་

གུས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དང་སོང་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་དེར་རྒྱུ་

མཚན་འདྱི་ལྟར་བསམ་པའྱི་སྒོ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་

བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན། །



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་བསོ་སྨོན་མཛད་ཚུལ།

བསྟན་པ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་བསོ་བ་མཛད་པ་ནྱི། 

སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་བསྟན་པ་དང༌། །མཇལ་བ་འདྱི་འད་བླ་མའྱི་དྱིན་ཡྱིན་

པས། །དགེ་བ་འདྱི་ཡང་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པས་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་

རུ་བསོ། །ཕན་མཛད་དེ་ཡྱི་བསྟན་པའང་སྱིད་པའྱི་མཐར། །ངན་རོག་རླུང་གྱིས་རྣམ་

པར་མྱི་གཡོ་ཞྱིང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཛོད་རྩ་བའྱི་མཇུག་ཏུ། 

དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་དག་གྱི་བསྟན་པ་ནྱི། །ལོག་པར་སོག་ཕྱིན་འད་དང་དྱི་མ་

རྣམས། །སྟོབས་དང་ལྡན་པའྱི་དུས་སུ་རྱིག་ནས་ནྱི། །ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གྱིས་བག་

ཡོད་གྱིས། །ཞེས་དང༌།

སྟོན་པ་འཇྱིག་རེན་མྱིག་ནྱི་ཟུམ་གྱུར་ཅྱིང༌། །དཔང་གྱུར་སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཟད་

པ་ན། །དེ་ཉྱིད་མ་མཐོང་རང་དགར་གྱུར་པ་ཡྱི། །ངན་རོག་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་འདྱི་

དཀྲུགས་སོ། །རང་བྱུང་རང་བྱུང་བསྟན་པ་གཅེས་འཛིན་རྣམས། །མཆོག་ཏུ་ཞྱིར་

གཤེགས་འགོ་མགོན་མེད་པ་ན། །འདོམས་མེད་ཡོན་ཏན་འཇོམས་པར་བེད་པ་

ཡྱི། །དྱི་མས་དགའ་མགུར་དེང་སང་འདྱི་ན་སྤོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན་ལ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་

གཉེན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་སྨད་དུ་བསྟན་པ་ཧ་ཅང་ཉག་ཕྲ་པོར་གྱུར་པ་གཟྱིགས་ནས་

ཚིགས་བཅད་འདྱི་དག་མཛད་པ་ཡྱིན། དེང་གྱི་དུས་སུ་ནྱི་དེ་བས་ཀང་ངོ༌། །གཞུང་

འདྱི་དག་བསླབ་བའྱི་ཉམས་ལེན་ལ་འཁྱེར་ཤེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད་བསྡུས་པ།
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ཕན་ཐོགས་ཡོད། དེ་དག་ལ་རགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཕར་གཡུག་

བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་སྡུག་གོང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་ནང་

བཟོད་པ་གསུངས་སྐབས་སྤོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱིགས་པ་ཧ་ལས་པ་

ཞྱིག་འདུག །དེ་དག་ལའང་རགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད་སྟབས་ཕར་གཡུག་

བཞག །རགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ན་གང་འཚམས་

ནས་རོག་གེ་མགོ་བདེ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཏན་ཏན་ཡོད། 

བསྟན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ། །ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་རག་ཏུ་གང་

བར་ཤོག །བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དེ་ཉྱིད་གསལ་མཛད་པ། །ཐུབ་པའྱི་ལུགས་བཟང་

སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་དང་སོག་ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །སྐད་ཅྱིག་ཙམ་

ཡང་ལྷོད་པ་མ་གྱུར་ཅྱིག །འདེན་པ་མཆོག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །ནན་ཏན་

སྙྱིང་པོར་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་པ་འདྱི། །ཐབས་གང་ཞྱིག་གྱིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་

སྙམ་པའྱི། །རྣམ་པར་དཔྱོད་པས་ཉྱིན་མཚན་འདའ་བར་ཤོག །ལྷག་བསམ་དག་པས་

ཚུལ་དེར་བརྩོན་པ་ན། །ཚངས་དང་དབང་པོ་འཇྱིག་རེན་སྐོང་བ་དང༌། །ལེགས་ལྡན་

ནག་པོ་ལ་སོགས་སྲུང་མས་ཀང༌། །གཡེལ་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་གོགས་བེད་ཤོག །

ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པས་མཛད་པའོ། །

ཨ་མདོའྱི་བླ་མ་ཁོང་འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ཏུ་ཡོད། ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་

བེད་དགོས་པས་མྱིང་བརོད་ན་དེ་ཙམ་བདེ་པོ་མྱི་འདུག །ཨ་མདོའྱི་བླ་མ་ཞྱིག་གྱིས་

ཞུས་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ན་འགྱིགས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཨ་མདོ་ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པའྱི་ཞེན་

ཁོག་བས་ནས་ཨ་མདོ་གཅྱིག་གྱིས་ངོས་ལ་བརོད་པ་དང༌། ཡང་ཨ་མདོ་བ་གཞན་



༧ གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག
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ཞྱིག་གྱིས་མཛད་པའྱི་དཔེ་ཆ་ཞྱིག་བསྐོར་བ་ཡྱིན། རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཨ་མདོ་བ་

ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་བཤད་ལུང་བེད་རོགས་ཞེས་ཞུ་མཁན་དེ་

ཡང་ཨ་མདོ་བ་ཡྱིན། རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་བཤད་ལུང་བེད་མཁན་དེ་ཡང་ཨ་མདོ་

ཡྱིན་པ་བཅས་ཨ་མདོ་བ་གསུམ་འཛོམས་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན། 

འདྱི་དག་ནྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡྱིན་པས་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་ཀང་གནད་

འགག་ཆེ་བ་གང་ཡང་མེད། དབང་གྱི་ཆོ་ག་རྣམས་ནྱི་ཡྱིན་པ་རེད་བསམ་ནས་སྨོན་

ལམ་ལྟ་བུ་བརྒྱབ་ནས་སོད་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ད་ལྟ་སྐབས་འཕྲལ་གྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ལྟ་

བུ་མེད་པས་བཤད་པ་དེ་ཙམ་མྱི་དགོས་པར་ཕྱིན་ན་བསམ་པ་དན་བྱུང་ཞེས་བཀའ་

སྩལ་ཏོ།། །།
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༄༅། །རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་རྣམ་བཤད་རག་ཆད་ཀྱི་ཚ་གདུང་ 

རྣམ་པར་སེལ་བར་བེད་པ་བླ་མའྱི་དགོངས་དོན་གསལ་ 

བའྱི་ཟ་བ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། ཚོགས་གཉྱིས་ས་འཛིན་མཐོན་པོའྱི་

རྩེར་གནས་མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའྱི་ལུས་སྟོབས་རྒྱས། །ཕུང་བྱུང་སྟོབས་བཅུ་མྱི་

འཇྱིགས་རྣམ་བཞྱིའྱི་མཆེ་སེར་མྱི་བཟད་རབ་ཏུ་འབར། །ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་རང་

བཞྱིན་སྟོང་པའྱི་རེན་འབེལ་ང་རོ་ཆེར་སྒོགས་པ། །ཟ་མེད་སྟོན་པ་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེའྱི་

ཞབས་པད་བང་ཆུབ་བར་དུ་མཆོད། །ཆོས་དབྱིངས་ཆུ་གཏེར་འཇྱིང་ལ་རག་རོལ་

ཞྱིང༌། །རེན་འབྱུང་ཕུད་སྒ་དག་པོ་ཀུན་ནས་འབྱིན། །བླ་མེད་གདེངས་ཀ་མཆོག་གྱིས་

ཉེར་མཛེས་པ། །ནཱ་གཱརྫུ་ན་ཀླུ་ཡྱི་དབང་པོར་འདུད། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབེལ་

བའྱི་རླུང་ཤུགས་ཀྱིས། །བང་ཆུབ་སྤོད་པའྱི་མཁའ་ལ་རྣམ་པར་རྩེན། །ཐུབ་བསྟན་

གྱིང་བཞྱི་གསལ་མཛད་པདོའྱི་གཉེན། །ཀུན་མཁྱེན་ཙོང་ཁ་པ་ཡྱིས་དགེ་ལེགས་

སྩོལ། །མགོན་དེའྱི་ཐུགས་གསང་ཤར་རྱིའྱི་རྩེ་མོ་ནས། །ལེགས་འཐོན་རེན་འབེལ་

བསྟོད་ཚིག་འོད་དཀར་ཅན། །རག་ཆད་ལྟ་བའྱི་ཚ་གདུང་སེལ་བེད་འདྱིའྱི། །དགོངས་

དོན་སྣང་བརན་རྣམ་བཤད་རྱིང་འདྱིར་གསལ། །



ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ།
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དེ་ལ་འདྱིར་རེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་པ་རེན་འབེལ་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་སྙྱིང་པོའྱི་

ཚིག་དོན་ནྱི་གང་བཤད་པར་བ་བའྱི་ཆོས་སོ། །འདྱི་འཆད་པ་ལ་གཉྱིས། ཐུབ་པའྱི་

དབང་པོ་ལ་རེན་འབེལ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ། རྩོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་

བསོ་བའོ། །དང་པོ་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མདོར་བསྟན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པ་ཡྱི། །

མཁྱེན་དང་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད། །

རྒྱལ་བ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང༌། །

གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་འདུད། །

གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ཏེ། དོན་ནྱི་

རེན་འབེལ་གང་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་ཤྱིང༌། རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་

གཟྱིགས་པ་བཞྱིན་གསུངས་པ་ཡྱི་སྒོ་ནས། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་

དང༌། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པར་བཞག་ཅྱིང༌། དེ་ལྟར་བཞག་པའྱི་རྒྱལ་བ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་

བར་འབྱུང་བ། གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་གུས་པས་འདུད་དོ། །ཞེས་པ་སྟེ། 

རྐང་པ་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་དེ་དང་ལྡན་པའྱི་བསྟོད་ཡུལ་ངོས་བཟུང་ནས། 

ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་དེ་ལྡན་གྱི་སྟོན་པ་ལ་བསྟོད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། བསྟོད་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

རེན་འབེལ་ཤེས་པ་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོར་བསྟན་པ། རེན་འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་

པར་བསགས་པའོ། །
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དང་པོ་ནྱི།

འཇྱིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་པ། །

དེ་ཡྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་སྟེ། །

གང་ཞྱིག་མཐོང་བས་དེ་ལྡོག་པ། །

རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བར་གསུངས། །

དེ་ཚེ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིས། །

རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ལམ། །

ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གནད་ཉྱིད་དུ། །

ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་མྱི་འགྱུར། །

འཇྱིག་རེན་རྒུད་པ་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྱིས་གསུངས་ཏེ། དོན་ནྱི། 

འཇྱིག་རེན་ན་སྐེ་ར་ན་འཆྱི་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆགས་སོགས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་ཡོད་པ། 

དེ་ཡྱི་རྩ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ནྱི། ཆོས་དང་གང་ཟག་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་

པའྱི་བདེན་འཛིན་གྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པར་བཞག་སྟེ། རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཟབ་

མོ་གང་ཞྱིག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་སྟེ་རོགས་པས་མ་རྱིག་པ་དེ་ལྡོག་པར་འགྱུར་

བས་ན། མ་རྱིགས་པ་དེ་སོང་བའྱི་ཐབས་སུ་རྒྱལ་བས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་

གསུངས་པའོ། ། 

འདྱིར་མ་རྱིག་པ་ནྱི། ང་དང་ང་ཡྱིའོ་སྙམ་པ་སོགས་གང་ཟག་དང་ཆོས་རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་བདག་འཛིན་ཞྱིག་ལ་འཇོག་ཅྱིང་དེ་འད་བའྱི་མ་

རྱིག་པ་དེ་ཉོན་མོངས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། ཉོན་
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མོངས་སྐོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇྱིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་ཞེས་དང༌། རྣམ་འགེལ་

ལས། གཏྱི་མུག་ཉེས་པའྱི་རྩ་བ་སྟེ། ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྤྱིར་མ་རྱིག་

པ་ལ་ནྱི། ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པའྱི་

མ་རྱིག་པ་གཉྱིས་གསུངས་པའྱི་འདྱིར་ནྱི་ཕྱི་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལའང་ཕྲ་རགས་གཉྱིས་

ལས་ཕྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་ཤེས་པ་ཁ་ཅྱིག་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པའྱི་སེར་སྣ་

ལ་བདག་འཛིན་དུ་འདོད་པ་ནྱི་ཆེར་འཁྲུལ་ཏེ། དེ་ལ་བདག་འཛིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

གྱི་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། རྐང་པ་ཕྱི་མར་འབྱུང་

བར་གསུངས་ཞེས་པའང་ཡོད་དེ། རེན་འབེལ་ལ་ཐུན་མོང་བ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་

ཡྱིན་པ་གཉྱིས་ལས། རང་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ནྱི། ཐུན་མོང་བའྱི་རེན་

འབེལ་གྱི་དོན་དང༌། མྱིང་བརྡ་འམ་རོག་པ་ཙམ་གྱིས་བཞག་པའྱི་ལྟོས་གྲུབ་ནྱི། ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་ཏེ་འདྱི་ལ་གྲུབ་མཐའྱི་འདོད་ཚུལ་གྱིས་ཕེ་ན་

མང་ངོ༌། །རེན་འབེལ་གྱི་དོན་མཐོང་བས་ཆགས་སོགས་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་

ཏེ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས། མ་རྱིག་འགག་པར་འགྱུར་བ་

ནྱི། །ཤེས་པས་དེ་ཉྱིད་བསྒོམ་པའོ། །ཞེས་དང༌། ཟ་བས་དབུ་མ་འཇུག་པར་ཡང༌། 

དེ་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། །ལྟ་ངན་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་

བེད། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཚེ་ན། བློ་གོས་དང་

ལྡན་པའྱི་མཁས་པ་ཡྱིས། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་དོན་རོགས་པའྱི་ལམ་དེ་

ཉྱིད། མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གནད་དམ་སྙྱིང་པོ་མཐར་ཐུག་པ་ཉྱིད་དུ་ཚུལ་ཇྱི་

ལྟ་བུར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་
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རོ། །དེ་ཡང་གོ་བདེ་བར་བས་ན། ཁ་ཅྱིག་ཤེས་སླ་བ་ཞྱིག་ལ་དེ་ཅྱིའྱི་ཆེད་ལ་མྱི་ཤེས་

ཞེས་མ་ཡྱིན་དགག་བརོད་ནས་ཟོག་དོན་ལ་ཤེས་པར་འཕངས་པ་བཞྱིན་ཏེ། དེ་འད་

གཞན་ལའང་སྦར་བར་བའོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་འབེལ་རོགས་

པའྱི་ལམ་དེ་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཡྱིན་ཏེ། བཤེས་སྤྱིང་ལས། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་འདྱི་རྒྱལ་བ་ཡྱི། །གསུང་གྱི་མཛོད་ཀྱི་གཅེས་པ་ཟབ་མོ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི།

དེ་ལྟ་ལགས་ན་མགོན་ཁྱོད་ལ། །

བསྟོད་པའྱི་སྒོར་ནྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས། །

བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གསུང་པ་ལས། །

ངོ་མཚར་གྱུར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་རེད། །

མགོན་པོ་ཁྱེད་ལ་རེན་འབེལ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་རྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གོང་དུ་བརོད་པ་དེ་ལྟ་ལགས་པ་སྟེ་ཡྱིན་ན། མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པའྱི་

སྒོར་ཏེ་བསྟོད་པའྱི་གནས་སམ་ཐབས་ནྱི་མཁས་པ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་བརེན་ནས་འབྱུང་

བ་གསུང་བ་ལས་གཞན་དུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་རེད་དེ་རེད་པར་མྱི་

ནུས་སོ། །དེ་ཡང་རེན་འབེལ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ནྱི་བསྟོད་པ་གཞན་

ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་དོན་ཏེ། དེ་ལ་དགོངས་ནས། འཕགས་པས་རྩ་ཤེའྱི་

མཆོད་བརོད་དུ། གང་གྱིས་རེན་ཅྱིང་ཞེས་སོགས་དང༌། རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། གང་

གྱིས་སྐེ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན་པ་ལ་རེན་འབེལ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་
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པ་ཡྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིར་བསྟོད་པ་དང༌། བེ་བག་ཏུ་བསྟོད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། 

གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །

དེ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་ཞེས། །

གསུང་བ་འདྱི་ལས་ཡ་མཚན་པའྱི། །

ལེགས་འདོམས་ཚུལ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །

སྟོན་པ་ཉྱིད་སྨྲ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་ཞུགས་པར་བསགས་པ། རེན་འབེལ་

གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་ཚུལ། དོན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རེན་

འབེལ་གསུང་བ་ལེགས་འདོམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བསྟན་པ། དེ་ཉྱིད་སྤོས་པ་གཅོད་བེད་

དུ་བསྟན་པ། རེན་འབེལ་སྟོན་པ་ཉྱིད་མཆོག་ཏུ་བསགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་གང་

རྐེན་ལ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྱིས་སྟོན་ཏེ། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཆོས་གང་

དང་གང་རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ་སྟེ་ལྟོས་ནས་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དང་

དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་ངོ་ཞེས་འཁོར་དབུས་གསུངས་པ་འདྱི་ལས་ལྷག་

པར་ཡ་མཚན་པ་སྟེ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་པའྱི་ལེགས་འདོམས་ཀྱི་ཚུལ་ནྱི་གཞན་

ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དེ་མེད་དོ། །དེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་སྟོན་པའྱི་གསུང་

རབ་རྣམས་གསུང་རབ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་སྟོན་པའོ། །ངོ་མཚར་

དང་ཡ་མཚན་གྱི་སྒ། སྤྱིར་བསགས་པ་དང་སྨད་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ཡོད་ཀང་

འདྱི་ནྱི་དང་པོའྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །བསྟོད་པ་འདྱི་ནྱི། མ་དོས་པས་ཞུས་པའྱི་མདོ་

ལས། གང་ཞྱིག་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ་མ་སྐེས། །དེ་ལ་སྐེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་མ་
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ཡྱིན། །རྐེན་ལས་རག་ལས་གང་དེ་སྟོང་པར་བཤད། །གང་ཞྱིག་སྟོང་ཉྱིད་ཤེས་དེ་

བག་ཡོད་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པའོ། །

གང་དུ་བཟུང་བས་བྱིས་པ་རྣམས། །

མཐར་འཛིན་འཆྱིང་བ་བརན་བེད་པ། །

དེ་ཉྱིད་མཁས་ལ་སྤོས་པ་ཡྱི། །

ད་བ་མ་ལུས་གཅོད་པའྱི་སྒོ། །

བསྟན་འདྱི་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བས། །

སྟོན་པ་ཞེས་བ་ཁྱོད་ཉྱིད་དེ། །

ཝ་སྐེས་ལ་ནྱི་སེང་གེ་བཞྱིན། །

མུ་སྟེགས་ཅན་ལའང་གཅམ་བུའྱི་ཚིག །

 གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་དུ་བཟུང་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ཏེ། དོན་

ནྱི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བར་མཐོང་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རེན་འབེལ་གང་དུ་བཟུང་བས་

རྒྱུ་འབས་ལ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཞེན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་དང་ཞུགས་པའྱི་

བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་སོགས་བྱིས་པ་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི། རག་པའྱི་མཐར་འཛིན་གྱི་

འཆྱིང་བ་རང་རྒྱུད་ལ་གོམས་པ་ཤྱིན་ཏུ་བརན་པར་བེད་པའྱི་གནས་རེན་འབེལ་དེ་

ནྱི་མཁས་པ་དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་མཐར་འཛིན་གྱི་སྤོས་པ་ཡྱི་ད་བ་མ་ལུས་པ་གཅོད་

པའྱི་སྒོ་སྟེ་ཐབས་དམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྤོས་པའྱི་ཐ་སྙད་ནྱི། སྤྱིར་ཀུན་རོབ་ཀྱི་སྤོས་པ། 

བདེན་གྲུབ་ཀྱི་སྤོས་པ། ཀུན་རོག་གྱི་སྤོས་པ་ཞེས་སོགས་ཡོད་ཀང༌། འདྱིར་ཀུན་

རོག་གྱི་སྤོས་པའོ། །ད་བ་ལ་དཔེའྱི་ད་བ་ནྱི་རྩ་སོགས་སར་སྤུར་འཆྱིང་བེད་ཀྱི་ད་བ་
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ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། སྐབས་འདྱིར་བསྟན་པའྱི་བདེན་འཛིན་དེ་ད་བ་དང་འད་ཆོས་སུ་དོན་

གྱིས་བསྟན་ཏོ། །འོ་ན་དངོས་སྨྲ་བའྱི་མཁས་པ་དེ་དག་ཀང་བྱིས་པ་ཡྱིན་ནམ། མྱིན་

ན་འདྱིར་བྱིས་པ་རྣམས་ཞེས་པ་ནྱི་མ་འབེལ་བར་འགྱུར་ལ། ཡྱིན་ན་སློབ་དཔོན་

དབྱིག་གཉེན། ཕོགས་གང༌། ཆོས་གགས་སོགས་ཀང་བྱིས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ། དེ་དག་ནྱི་འདྱིའྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་བྱིས་པར་འདོད་དམ་མྱི་

འདོད་ཇྱི་ལྟར་ཡང༌། སྤྱིར་བྱིས་པ་ག་ལ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མཁས་པ་དབུ་མ་པ་རྣམས་

ལ་ལྟོས་ནས་རང་བཞྱིན་ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་དོན་ཤེས་མྱི་ནུས་པའྱི་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་

བྱིས་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་སུ་འཇོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །

བསྡུ་ན་དངོས་སྨྲ་བས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བར་བསམས་ནས་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་འཛིན་ལ། དབུ་མ་པས་ནྱི་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་ཅྱིང་འབྱུང་གྱི་མ་ལྟོས་

པར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པར་བཞེད་པ་

སྟེ། དེའྱི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ནྱི་སྟོང་པ་

ཉྱིད་དུ་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ཆ་ཤས་ཕན་ཚུན་བལྟོས་ནས་

གྲུབ་པའྱི་རེན་འབེལ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་གྲུབ་པར་ཡྱིན་གྱི་རང་

དབང་གྱིས་མ་གྲུབ་སྟེ་དེའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏེ། བཞྱི་

བརྒྱ་བ་ལས། འདྱི་ཀུན་རང་དབང་མེད་པ་སྟེ། །དེས་ན་བདག་ནྱི་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་བསྟན་འདྱི་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་

རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་གསུངས་པའྱི་བསྟན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ནྱི། ཐུབ་པ་
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ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ཡྱིན་གྱི། དེ་ལས་གཞན་དུ་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་ལུགས་ལས་མ་མཐོང་

བས་ན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་ཞེས་བ་བའྱི་སྒ་ནྱི་ཁྱོད་ཉྱིད་ལ་དངོས་

མྱིང་དུ་འཇུག་པར་བེད་དེ། གཞན་ཝ་སྐེས་ཏེ་ཝ་ལ་ནྱི་སེང་གེ་ཞེས་པའྱི་སྒ་བཏགས་

ནས་བརོད་པ་བཞྱིན་དུ། མུ་སྟེགས་ཅན་སེར་སྐ་དང༌། རྐང་མྱིག་དང༌། གཟེག་ཟན་

སོགས་ཕྱི་རོལ་པའྱི་སྟོན་པ་དེ་དག་ལའང་རང་གྱི་རེས་འབང་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པ་

ཞེས་བརོད་པར་བེད་ཀང་དེ་ནྱི་གཅམ་བུའྱི་ཚིག་སྟེ་དོན་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ངོ་བསྟོད་

ཀྱིས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འང་ཞེས་པ་ནྱི་ཁྱོད་ལ་སྟོན་པ་ཟེར་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཅྱིག་

ཤོས་ལ་ཡང་སྟོན་པའྱི་སྒས་བརོད་པ་ཡོད་ཅེས་པའོ། །

ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐབས། །

ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །

རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་ལེགས་གསུང་བའྱི། །

སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །

རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་གོའུ་ཏ་མ་ཁྱོད་ཉྱིད་སྟོན་པ་དང༌། སྐབས་དང༌། སྨྲ་མཆོག་

དང༌། མགོན་བླ་ན་མེད་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་ནྱི་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན། རེན་

ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལེགས་པར་གསུང་པའྱི་སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་པའོ། །ཨེ་མའོ་ཞེས་པ་བཞྱི་ནྱི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་བསགས་ཚིག་

གོ །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་

ཚུལ། དེ་མ་རོགས་ན་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་མྱི་རོགས་པར་བསྟན་པ། རོགས་ན་སྟོན་པ་



ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ།

  232  

ལ་ཚད་མས་དངས་པའྱི་དད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེ་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། བསྡུས་ཏེ་བསགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རང་བཞྱིན་

གྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་མྱི་འདོད་པ་ཐུབ་པའྱི་བཞེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་

པ། སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་དུ་འདོད་པ་ཐུབ་པའྱི་བཞེད་པར་བསྒྲུབས་པའོ། །ཚིག་

ཚོགས་སོང་བའྱི་ཆེད་རྩ་བ་མ་དངས་པར་བཤད་ན། 

དང་པོའྱི་དོན་ནྱི།

ཕན་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་བ་ལ། །

སྨན་པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་སྩལ་པ། །

བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད། །

ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཟ་མེད་པ། །

རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ། །

འགལ་བ་དང་ནྱི་མ་གྲུབ་པར། །

མཐོང་བ་འདྱི་ཡྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས། །

ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས། །

གཞན་ལ་ཕན་པར་མཛད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་གདུལ་བའྱི་འགོ་བ་ལ། སྨན་པ་སྟེ་ཕན་

པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་སྩལ་པའྱི་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ནྱི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་

པས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་བསྟན་པ་དེ་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ། སྟོང་ཉྱིད་དེ་ངེས་པར་བེད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ཏེ་ཐབས་འགན་པའྱི་ཟ་མེད་པ་ནྱི། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་རགས་

ཀྱི་ཚུལ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། རེན་འབེལ་
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ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་རགས་སྦོར་ལ། ཁྱབ་པ་མེད་ཅེས་ཁྱབ་པ་འགལ་བའྱི་ལན་

འདེབས་པའྱི་དངོས་སྨྲ་བ་དང་ནྱི་རགས་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བ་སྟེ་འདོད་པའྱི་ལན་

འདེབས་པའྱི་མུ་སྟེགས་བེད་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་བླ་ན་མེད་པ་རེན་

འབྱུང་གྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས་ཏེ་ཁོང་དུ་ཆུད་མྱི་ནུས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་ཅྱིང་

གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པ། རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་

པར་གྲུབ་པ། དེའྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་ཉྱིད་སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པར་བསྒྲུབས་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་འཐད་ཚུལ་དང་ཟོག་ཕོགས་ལ་མྱི་འཐད་

པ་རེན་འབེལ་མཐོང་བ་ལ་བསགས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི།

ཁྱོད་ནྱི་ནམ་ཞྱིག་སྟོང་པ་ཉྱིད། །

རེན་འབྱུང་དོན་དུ་མཐོང་བ་ན། །

རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་དང༌། །

བ་བེད་འཐད་པའང་མྱི་འགལ་ཞྱིང༌། །

སྟོན་པ་ཁྱོད་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ནམ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་གྲུབ་པ། 

དེའྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་ཉྱིད་སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པར་བསྒྲུབས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རང་

བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཡྱིན་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་དེ་ལ་ནྱི་གནས་སྐབས་སུ་

སོང་ཞྱིག་འདུག་ཅྱིག་སོགས། བླང་དོར་གྱི་ཚུལ་རྣམས་འཇོག་པར་བ་བེད་ཐམས་

ཅད་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་འཐད་པའང་མྱི་འགལ་ཞྱིང༌། ཆོས་མཐུན་པར་བཞེད་དོ། །དེ་
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ལྟར་ཡང་རྩ་ཤེས་ལས། གང་ལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་རུང་པ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱིས་ནྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་

རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་ཀང༌། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱི་དང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་སང་བླང་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཤྱིན་ཏུ་རུང་

བར་ཤེས་དགོས་པར་སྟོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི།

དེ་ལས་བཟོག་པར་མཐོང་བ་ན། །

སྟོང་ལ་བ་བ་མྱི་རུང་ཞྱིང༌། །

བ་དང་བཅས་ལ་སྟོང་མེད་པས། །

ཉམ་ངའྱི་གཡང་དུ་ལྟུང་བར་བཞེད། །

གལ་ཏེ་སར་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་དེ་ལས་ལྡོག་

པ་གལ་ཏེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཐོང་བ་སྟེ་ཁས་ལེན་པར་བེད་ན། དེ་ནྱི་མྱི་

འཐད་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་བ་བ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་འཐད་པར་བཞག་ཏུ་མྱི་

རུང་ཞྱིང་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུ་འབས་སོགས་ཀྱི་བ་བེད་འཐད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ནྱི་

རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་མེད་པར་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་

ལྟར་འདོད་དུའང་མྱི་རུང་སྟེ་དེ་འདའྱི་གང་ཟག་དེ་རག་ཆད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་གནས་ཉམ་ང་

བའྱི་གཡང་དུ་ལྷུང་བ་ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཞེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་མཐོང་

བ་ན་ཞེས་ནའྱི་སྒ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི། ལ་ལར་ཅུང་ཟད་འདྱི་དང་མྱི་འད་

བའང་ཡོད་དོ། །རེའྱི་གསུང་འབུམ་དུ་བཅས་ལ་ཞེས་གནས་གཞྱིའྱི་སྒ་ཡོད་ལ། ཆོས་
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སྤོད་དུ་བཅས་པ་ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཡང་རྩ་ཤེ་ལས། གང་ལ་སྟོང་ཉྱིད་མྱི་རུང་

བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི།

དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ། །

རེན་འབྱུང་མཐོང་བ་ལེགས་པར་བསགས། །

གོང་དུ་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་ན། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་འདྱི་ལ་རེན་

འབྱུང་གྱི་གནས་ལུགས་སམ་ཆོས་ཉྱིད་མཐོང་བ་ནྱི་ལེགས་པར་བསགས་སོ། །རང་

བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་དང་དེའང་བ་བེད་འཐད་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ལ་བསགས་

ཚུལ་ནྱི། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ཆོས་རྣམས་སྟོང་པ་འདྱི་ཤེས་ནས། །ལས་དང་

འབས་བུ་བསྟེན་པ་གང༌། །ངོ་མཚར་བས་ཀང་འདྱི་ངོ་མཚར། །རྨད་བྱུང་བས་ཀང་

འདྱི་རྨད་བྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང༌། མདོ་ལས་ཀང༌། གང་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་

བར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དེས་ནྱི་ཆོས་མཐོང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །

དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་དང༌། །

རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པས་མྱིན། །

རེན་འབེལ་གྱི་གནས་ལུགས་དེ་ཡང་རེན་འབེལ་དེ་ཉྱིད་ཀུན་དུ་སྟེ་ཐ་སྙད་དུ་

གཏན་མེད་པར་ལྟ་བ་དང༌། རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པར་ལྟ་བས་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་

ཏེ། རེན་འབྱུང་གྱི་རྱིགས་པ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཐོང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གསུངས་ཚུལ་དང༌། རོལ་བས་གགས་མྱི་རེད་པར་བསྟན་
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པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་དུ་བསྟན་པ། རེན་

འབེལ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་བསྟན་པ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་

ན་ཐོབ་བ་མང་འདས་སོགས་མྱི་རུང་བར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི།

ལྟོས་མེད་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན། །

དེས་ན་མ་བརེན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །

ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དེ་འགྲུབ་པ། །

རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་འགལ། །

རང་གྱི་གདགས་གཞྱི་ཆ་ཤས་ཚོགས་པ་ལ་བལྟོས་མེད་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་དཔེར་ན་

ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན་དུ་གཞྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། རང་གྱི་ཆ་ཤས་

སོགས་ལ་མ་བརེན་པར་རང་དབང་ངམ་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་ཡོད་པ་མ་

ཡྱིན་ལ། གལ་ཏེ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ནྱི། རང་གྱི་ངོ་བོས་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 

མྱུ་གུ་དེ་འགྲུབ་པར་བེད་པ། རང་གྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

རང་དབང་ངམ་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་བདེན་པར་གྲུབ་དགོས་ལ་བདེན་གྲུབ་ཡྱིན་ན། ལྟོས་

མེད་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་ལས་ལྟོས་མེད་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིས་མྱུ་གུ་

སོགས་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་སྟེ། གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་བསྟན་

ཏོ། །འདྱིར་བལྟོས་པ་ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། གསུང་འབུམ་ལ་ལར་བལྟོས་པར་ཞེས་

འབྱུང་བ་ནྱི་བདེ་བར་མངོན་ཏེ། དེ་ལ་བལྟོས་པ་ཡྱིན་པར་འགལ་ཞེས་ཐོབ་བོ། །འདྱི་

ནྱི་རྩ་ཤེ་ལས། རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་བཅོས་མྱིན་དང༌། །གཞན་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པ་
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ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི།

དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལས། །

མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་ཡོད་མྱིན་པས། །

རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་ལས། །

མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་མེད་པར་གསུངས། །

རྒྱུ་མཚན་སར་བཤད་པ་དེའྱི་ཕྱིར་ན། བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལས་མ་གཏོགས་

པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་མེད་པས་ན་སྟོན་པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་

ནྱི་སྟོང་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་འགའ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་སོ། །གསུང་

འབུམ་ལས་འདས་ཚིག་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་ཞེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་བས་ཀྱི། ཆོས་

སྤོད་འདྱིར་གསུང་ཞེས་པ་ལྟར་ན་གསུང་ངོ་ཞེས་ཐོབ་པས་འད་ཡང་ཅུང་ཟད་ཙམ་

གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །མ་གཏོགས་ཞེས་པ་ནྱི། དེར་མ་གཏོགས་ཞེས་པའྱི་དོན་

ཡྱིན་ཀང༌། ལས་ཞེས་དགར་ཚིག་འབྱུང་བ་ནྱི། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་མེད་པའྱི་

དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྩ་ཤེ་ལས། གང་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་

པ་མ་ཡྱིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟོང་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི།

རང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། །

ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་འགའ་ཡོད་ན། །
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མ་ངན་འདས་པ་མྱི་རུང་ཞྱིང༌། །

སྤོས་ཀུན་ལྡོག་པ་མེད་པར་གསུངས། །

བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་དེ་ནྱི་ནམ་ཡང་ལྡོག་པ་མེད་པ་སྟེ་

བསྒྱུར་མྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་ལས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་བ་བེད་མྱི་འཐད་པར་མ་ཟད་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་སྟེ་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡོད་ཅེས་ཁས་ལེན་དུའང་མྱི་རུང་ཞྱིང༌། མཐར་

འཛིན་ཀུན་རོག་གྱི་སྤོས་པ་ཀུན་ཀང་ལྡོག་པ་མེད་པར་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་གསུངས་

སོ། །འདྱི་ཡང་བདེན་འཛིན་ནྱི་བདེན་པར་གྲུབ་ན་ནྱི་བསྒྱུར་མྱི་ནུས་པས་སོང་བར་

ཡང་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། མང་འདས་ཀང་ཐོབ་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་པའོ། །ལྡོག་པ་མེད་

ཅེས་པའྱི་དོན་ལ། བཟོག་པ་མེད་པའྱི་ཚིག་འབྱུང་བ་ནྱི་དོན་འདའོ། །འདྱི་ནྱི་རྩ་ཤེ་

ལས། རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་ནྱི། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་པའྱི་དགོངས་པའོ། །བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་གོང་དུ་དངས་

པ་ལྟར་བཅོས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང༌། གཞན་ལ་བལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང༌། གཞན་དུ་མྱི་

འགྱུར་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ཚང་དགོས་ཏེ། ཞྱིབ་པར་ནྱི་རྩ་ཤེའྱི་འགེལ་པ་སོགས་

དབུ་མའྱི་གཞུང་ཆེ་བ་ནས་ཤེས་དགོས་སོ། །ཚིགས་བཅད་འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི། གོ་རྱིམ་

བཟོག་སྟེ་བཤད་ན་འཆད་བདེ་ཡང༌། གཞན་ལ་གོ་སླ་བའྱི་ཆེད་དུ་མཐར་ཆགས་སུ་

བཤད་ཅྱིང་འཆད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི།

དེ་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་རྣམ་བལ་ཞེས། །
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སེང་གེའྱི་སྒ་ཡྱིས་ཡང་ཡང་དུ། །

མཁས་པའྱི་ཚོགས་སུ་ལེགས་གསུངས་པ། །

འདྱི་ལ་སུ་ཡྱིས་འགོང་བར་ནུས། །

རྒྱུ་མཚན་བཤད་མ་ཐག་པ་དེའྱི་ཕྱིར་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་བདེན་པར་

གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་པར་བལ་ལོ་ཞེས་འཇྱིགས་པ་མེད་པའྱི་སེང་གེའྱི་སྒ་ཡྱིས་

ཡང་དང་ཡང་དུ་མཁས་པའྱི་འཁོར་གྱི་ཚོགས་སུ་ལེགས་པར་གསུངས་པ་འདྱི་ལ་

རོལ་བ་སུ་ཡྱིས་འགོང་བར་ནུས་ཏེ་འགོང་བར་མྱི་ནུས་སོ། །འགོང་མྱི་ནུས་པ་ནྱི། 

ཕས་རོལ་གྱིས་ཆོས་འཐུན་དུ་ཀན་ཀ་མྱི་ནུས་པའྱི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་གསུངས་པ་དེའྱི་

དོན་ལས་བརལ་བར་བས་ནས་གཞན་ལེགས་པར་འཆད་མྱི་ནུས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི།

རང་བཞྱིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང༌། །

འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་འབྱུང་བའྱི། །

རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་གཉྱིས། །

མྱི་འགལ་འདུ་བ་སྨོས་ཅྱི་དགོས། །

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། །

མཐར་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་ཞེས། །

ལེགས་གསུངས་འདྱི་ནྱི་མགོན་ཁྱོད་ཀྱི། །

སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ། །

ཆོས་གང་གྱི་སྟེང་དུ་འང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང༌། ཐ་
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སྙད་དུ་རྒྱུ་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པའྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་ལྡན་དུ་འཇོག་པ་གཉྱིས་ནྱི་མྱི་འགལ་བར་མ་ཟད། 

གཅྱིག་གོགས་སུ་གཅྱིག་འགོ་བར་གསུངས་པས་ནྱི། ལྷན་ཅྱིག་འདུ་བ་ལྟ་སྨོས་ཀང་

ཅྱི་དགོས་ཏེ་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འདུ་རུང་བར་ངེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། མདོ་ལས། སྟོང་

པ་ཉྱིད་གཟུགས་སོ། གཟུགས་ལས་སྟོང་པ་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན། ཞེས་སོགས་དང༌། 

རྩ་ཤེ་ལས། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་བཤད། །དེ་

ཉྱིད་རྒྱུར་བས་གདགས་པ་སྟེ། །དེ་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། འཇུག་པ་

ལས། དངོས་རེད་ངོ་བོ་གཉྱིས་ནྱི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་དེ་བཞྱིན་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་སྟོང་ན་ཡང༌། །སྟོང་ཉྱིད་དག་ལས་རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས། ཆོས་རྣམས་རེན་འབེལ་དང་ཁྱད་པར་འདུས་བས་

ཐམས་ཅད་ནྱི། རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། བདག་དང་

གཞན་དང་གཉྱིས་ཀ་དང་རྒྱུ་མེད་བཞྱི་པོ་གང་རུང་ལས་སྐེ་བར་འཛིན་པའྱི་མཐའ་

འཛིན་ཀྱི་ལྟ་བ་མྱི་བརེན་ནོ། །ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་

སྨྲ་བ་ཉྱིད་བླ་ན་མེད་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་དམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །

དེ་ཡང་རྩ་ཤེ་ལས། བེད་པོ་ལས་ལ་བརེན་བས་ཤྱིང༌། །ལས་ཀང་བེད་པོ་

དེ་ཉྱིད་ལ། །བརེན་ནས་འབྱུང་བར་མ་གཏོགས་པར། །འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་མཐོང་

ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། མཐར་འཛིན་ལ་རག་པའྱི་མཐར་འཛིན་དང༌། ཆད་

པའྱི་མཐར་འཛིན་གཉྱིས་ཡོད་ལ། མཐའ་བཞྱི་གང་རུང་ལས་སྐེ་བར་འཛིན་པ་དང་

དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པར་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ནྱི། རག་པའྱི་མཐར་
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འཛིན་དང༌། ཐ་སྙད་དུ་རྒྱུ་འབས་སོགས་བ་བེད་མྱི་འཐད་པར་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ནྱི་

ཆད་པའྱི་མཐར་འཛིན་ཡྱིན་ལ། མཐའ་ཞེས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ན་གང་དུ་ལྷུང་ན་ཕུང་

བར་འགྱུར་བའྱི་གཡང་ལ་མཐའ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར། འདྱིར་གང་དུ་བཟུང་ན་འཛིན་

པ་པོ་ཕུང་བར་འགྱུར་བའྱི་གནས་ལ་མཐའ་དང༌། དེར་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ནྱི་མཐར་

འཛིན་ཅེས་བའོ། །

འདྱི་ཀུན་ངོ་བོས་སྟོང་བ་དང༌། །

འདྱི་ལས་འདྱི་འབས་འབྱུང་བ་ཡྱི། །

ངེས་པ་གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་དུ། །

གེགས་མེད་པར་ནྱི་གོགས་བེད་པ། །

འདྱི་ལས་ངོ་མཚར་གྱུར་བ་དང༌། །

འདྱི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང༌། །

ཚུལ་འདྱིས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ན་ནྱི། །

བསྟོད་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་མྱིན།

གཉྱིས་པ་བསྡུས་ཏེ་བསགས་པ་ནྱི། ཕྱི་ནང་གྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་དངོས་པོ་འདྱི་ཀུན་

ནྱི་དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་ཐ་སྙད་བཏགས་པའྱི་བཏགས་

དོན་བཙལ་བའྱི་ཚེ་བཏགས་དོན་རེད་རྒྱུ་མེད་པས་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་སྟོང་བར་ངེས་

པ་དང༌། རྱིགས་པ་དེས་མ་བརག་མ་དཔྱད་པར་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་རྒྱུ་འདྱི་

ལས་འདྱིའྱི་འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་བ་ཡྱི་ངེས་པ་གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་དུ་འཇོག་མྱི་ཐུབ་

པའྱི་གེགས་མེད་པར་ནྱི། གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཤོས་ལ་ངེས་པ་ལྷག་པར་འདེན་ཐུབ་



ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ།

  242  

པའྱི་གོགས་བེད་པ་འདྱི་ལས་ལྷག་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པ་དང༌། འདྱི་ལས་ཆེས་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་གང་ཞྱིག་ཡོད་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

འདྱི་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཆོས་རྣམས་སྟོང་པ་འདྱི་ཤེས་ན། །ཞེས་

སོགས་སར་དངས་པའྱི་དགོངས་པའོ། །རེ་བླ་མས། དབུ་མའྱི་ལྟ་བའྱི་དཀའ་སའྱི་

མཐར་ཐུག་པ་འདྱི་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། ལམ་རྱིམ་ཆུང་བ་ལས། དཀའ་ས་ནྱི་

རང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ལུས་པར་ཁེགས་པ་དང༌། རང་བཞྱིན་མེད་

པའྱི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་དེ་ཉྱིད་ལས་སོག་པ་པོ་དང་འབས་བུ་མོང་བ་པོ་ལ་

སོགས་པར་འཇོག་པ་ལ་ངེས་པ་གཏྱིང་ནས་འདོངས་ཏེ། དེ་རྣམས་སུ་འཇོག་ཐུབ་

པའྱི་གཉྱིས་ཚོགས་དེ་སྱིད་མཐའ་ཙམ་དུ་སོང་བས་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ཤྱིན་ཏུ་རེད་པར་

དཀའ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་དཔྱོད་པའྱི་རྱིགས་པས་བཙལ་བ་ན། 

སྐེ་བ་དང་འཆྱི་འཕོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་དཔྱད་བཟོད་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྱི་

རེད་ཀང༌། ཆོས་རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་དཀར་ནག་གྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བར་གསུངས་

པ་ལྟ་བུའྱི་གོ་བ་ཆགས་པར་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན། ཐུབ་པ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་འོས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་ཀང༌། 

ཁྱད་པར་རེན་འབེལ་གསུང་པའྱི་ཚུལ་འདྱིའྱི་སྒོ་ནས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ན་ནྱི། ཆོས་དོན་

དང་མཐུན་པར་བསྟོད་པར་འགྱུར་པ་ཡྱིན་གྱི། བསྟོད་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་ཡོན་ཏན་

གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པས་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་ལེགས་པར་བསྟོད་པར་འགྱུར་བ་མ་

ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། རེན་འབེལ་ཁས་བླངས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཁས་
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མྱི་ལེན་པ་མྱི་འཐད་པར་བསྟན་པ། རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་སོགས་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་

ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པར་བསྟན་པ། རེན་འབེལ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཅྱིག་

ཅར་ཁས་ལེན་པ་འགལ་བར་བསྟན་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་ཀང་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི།

རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྱིས། །

གང་ཞྱིག་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པ། །

དེ་ཡྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒ། །

མྱི་བཟོད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅྱི་ཡོད། །

ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་གཅེས་པའྱི་མཛོད། །

བརེན་ནས་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་ནས། །

སྟོང་ཉྱིད་ང་རོ་མྱི་བཟོད་པ། །

འདྱི་ལ་ཁོ་བོ་ངོ་མཚར་གྱུར། །

ཡྱིད་ནྱི་མྱི་ཤེས་པའྱི་རྨོངས་པའྱི་དབང་དུ་སོང་བས་དེའྱི་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྱི་

སྟོབས་སམ་མཐུས། མུ་སྟེགས་ཀྱི་རོལ་བ་གང་ཞྱིག་སྟོན་པ་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པ་

དེ་ཡྱིས་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་དོ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་སྒ་ཐོས་

ནས་ཡྱིད་ལ་མྱི་བཟོད་པ་སྐེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ངོ་མཚར་དུ་བརྩྱི་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་དེ། དེ་

ཉྱིད་རྨོངས་པའྱི་དབང་དུ་སོང་བ་དང༌། དེའྱི་སྟོན་པའྱི་ལུགས་ཀང་ཡྱིན་པས་སོ། །འོ་

ན་གང་ལ་བརྩྱི་ཞེ་ན། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་གཅེས་པའྱི་མཛོད་མཐར་ཐུག་པ་
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བརེན་ནས་འབྱུང་བ་སྟེ་རེན་འབེལ་ཁས་བླངས་ནས། ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་དོ་ཞེས་བསྟན་པས། སྒའྱི་ང་རོ་མྱི་བཟོད་པའྱི་རང་སེ་དངོས་

སྨྲ་བའྱི་སྐེ་བོ་འདྱི་ལ་ཁོ་བོ་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ། ར་ལ་

ཞོན་བཞྱིན་དུ་ར་དེ་ཉྱིད་འཚོལ་བ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་

རེན་འབེལ་གྱི་དོན་ཡྱིན་པར་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུང་འབུམ་ལ་ལར། བརེན་

ནས་འབྱུང་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་ཀྱི། ཆོས་སྤོད་ཁ་ཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བར་

ཞེས་ཡོད་དོ། །མཚར་བ་ནྱི། སྤྱིར་སྨད་པ། སྨོན་པ། བསགས་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་

ཀང༌། འདྱིར་སྨད་པ་ལ་འཇུག་སྟེ་ཁེལ་བའྱི་དོན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། 

གཞན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཡོད་ལ། །ཤེས་བ་ལ་ཡང་སྟོན་པ་ཡྱིས། །སྒྱིབ་པ་ཟད་

པར་བརོད་པ་གང༌། །དེ་ལ་ཁོ་བོས་མཚར་དུ་བརྩྱིས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཕོགས་

འདའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི།

རང་བཞྱིན་མེད་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ། །

བླ་མེད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི །

མྱིང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་དུ། །

འཛིན་ན་ད་ཀོ་སྐེ་བོ་འདྱི། །

འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་བགོད་པའྱི། །

འཇུག་ངོགས་ཟ་དང་བལ་གྱུར་པ། །

ཁྱོད་དགེས་གྱུར་པའྱི་ལམ་བཟང་དེར། །
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ཐབས་གང་གྱིས་ནྱི་བཀྲྱི་བར་བ། །

དངོས་པོ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་གནས་ལུགས་རོགས་པ་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ་སྟེ་

ཐབས་བླ་ན་མེད་པ་རེན་འབེལ་ཡྱིན་ཀང་དངོས་སྨྲ་བས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི་

མྱིང་ཙམ་ལ་ཞེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི། དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཉྱིད་དུ་

འཛིན་པ་སྟེ་ཁས་ལེན་པར་བེད་ན། ད་ཀོ་སྟེ་ད་ནྱི་དངོས་སྨྲ་བའྱི་སྐེ་བོ་འདྱི་རྣམས་

ནྱི། འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བགོད་པའྱི་འཇུག་ངོགས་འགན་ཟ་

དང་བལ་བར་གྱུར་པ། སྟོན་པ་ཁྱོད་དགེས་པར་གྱུར་པའྱི་དངོས་པོ་རང་བཞྱིན་མེད་

པར་རོགས་པའྱི་ལམ་བཟང་པོ་དེར་ཐབས་གཞན་གང་གྱིས་ནྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུར་བཀྲྱི་

བའམ་འཁྱིད་པར་བ་སྟེ་བཀྲྱི་བའྱི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་མེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་སྨན་

ནད་གསོ་བའྱི་ཐབས་ཡྱིན་པ་ལ། མ་ཞུ་བར་ནད་བསྐེས་པ་ལྟ་བུར་སོང་པ་སྟེ། རེན་

འབེལ་གྱི་དོན་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་ལ། རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

སྤྱིར་དངོས་སྨྲ་བ་ནྱི། དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་

པར་སྐབས་འདྱིར་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ། མདོ་སེ་པ། སེམས་ཙམ་པ་སྟེ་རང་སེ་

དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་དང༌། རང་རྒྱུད་པ་ཡང་དེའྱི་ཕོགས་སུ་ནྱི་བསྡུ་རུང་ངོ༌། །དེས་ན་

མྱིང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ཞེས་པའང་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་

གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་རང་སེ་གཙོ་ཆེའོ། །འཇུག་ངོགས་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ལམ་མམ་

གཞྱིའོ། །ཐབས་གང་གྱིས་ནྱི་བཀྲྱི་བར་བ། ཞེས་པས་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
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ལས་གཞན་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཐབས་སམ་རགས་ནྱི་དེ་དང་

མཚུངས་པ་འམ་ལྷག་མེད་པར་སྟོན་པ་སྟེ་བསགས་པའོ། །

རང་བཞྱིན་བཅོས་མྱིན་ལྟོས་མེད་དང༌། །

རེན་འབེལ་ལྟོས་དང་བཅོས་མ་གཉྱིས། །

ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ། །

མྱི་འགལ་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། །

གསུམ་པ་ནྱི། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་

འདུག་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་རྐེན་གྱིས་གསར་དུ་བཅོས་པ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་

ཡྱིན་པ་དང༌། རྐེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་དང༌། རེན་འབེལ་ནྱི་

གཞན་ལ་བལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དང་བཅོས་མ་ཞྱིག་ལ་འཇོག་པ་ཡྱིན་པས་གཉྱིས་ཀ་

ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་མྱི་འགལ་བར་གཞྱི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་

ཏེ་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འགལ་བར་འཇོག་མྱི་རུང་ཞེས་པའོ། འདྱི་ནྱི་རྩ་ཤེ་ལས། 

རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་བཅོས་མྱིན་དང༌། །ཞེས་སོགས་དང༌། རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་འགྱུར་

བ་ནྱི། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནོ། །འདུས་མ་

བས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་གྱིས་བསྐེད་པའྱི་བཅོས་པ་མྱིན་ཀང༌། རང་འདོགས་

བེད་ཀྱི་རོག་པའྱི་དབང་གྱིས་བཅོས་པའམ་བཞག་པ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས། དེ་དག་

རོག་པའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན། ཞེས་སོགས་དང༌། བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགེལ་བ་

ལས་ཀང༌། རོག་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་ཡོད་པ་ཉྱིད་དང་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི།
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དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང༌། །

རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གདོད་མ་ནས། །

རྣམ་པར་དབེན་ཡང་དེར་སྣང་བས། །

འདྱི་ཀུན་སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་གསུངས། །

རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན། སྒྱུ་མའྱི་ར་གང་

ནྱི་ར་གང་དངོས་གནས་སུ་མ་གྲུབ་བཞྱིན་དུ་དེར་སྣང་བ་ལྟར། རྒྱུ་རྐེན་དང་ཆ་ཤས་

དང་རོག་པ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་རྣམས་ནྱི། རང་བཞྱིན་

གྱིས་ནྱི་གདོད་མ་ནས་གྲུབ་པས་རྣམ་པར་དབེན་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དེར་

སྣང་བས་ན་རེན་འབྱུང་གྱི་ཆོས་འདྱི་ཀུན་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྱུ་མ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་

དུ་རྫུན་པར་གསུངས་པ་ལགས་སོ། །དེ་ལ་གདོད་མ་ནས་ཞེས་པ་ནྱི་ཐོག་མ་ནས་

དང་། དབེན་པ་ནྱི་མེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པའྱི་དོན་ནོ། །དེར་སྣང་

བ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡང༌། སོ་སྐེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོག་པ་རྣམས་ལ་རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཀུན་

རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་ཀང་གྲུབ་པར་སྣང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། སངས་རྒྱས་འཕགས་

པ་ལ་ནྱི་དེ་ལྟར་མྱི་སྣང་ངོ༌། །འོན་ཀང་གཞན་ལ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྣང་བ་དེ། སངས་

རྒྱས་ལ་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ལ་མྱི་སྣང་ན་མེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོ་

སྐེའྱི་རོག་པ་དང་རོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ལ་གང་སྣང་ཐམས་ཅད་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་

པར་སྣང་བས། སོ་སྐེའྱི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་སྐབས་འདྱིར་ཁས་ལེན་

ཡང༌། གཟུགས་སྒ་སོགས་ཡུལ་ལྔའྱི་ཐ་སྙད་པའྱི་ངོ་བོ་ལ་ཚད་མར་སོང་བའྱི་ཤེས་

པ་ནྱི་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་སོ། །



ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ།

  248  

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གནས་ལུགས་བསྟན་པས་ངེས་ཤེས་སྐེ་ཚུལ། ཉེས་པའྱི་

རྩ་བ་ལྡོག་པས་ངེས་ཤེས་སྐེ་ཚུལ། དོན་རོགས་ནས་ངེས་ཤེལ་སྐེ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྱིས། དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་པས་ཀན་ཀ་མེད་པ། བརེན་འབྱུང་གྱི་

ལམ་ལ་བརེན་ནས་གཞན་ལའང་ངེས་པ་སྟེར་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། 

ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ། །

རོལ་བ་འགས་ཀང་ཆོས་མཐུན་དུ། །

གགས་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། །

འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ལེགས་པར་ཁུམས། །

ཅྱི་སླད་ཅེ་ན་འདྱི་བཤད་པས། །

མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་པོ་ལ། །

སྒོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྱི། །

གོ་སྐབས་རྱིང་དུ་མཛད་ཕྱིར་རོ། །

སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་གསུང་རབ་གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་ཕས་

ཀྱིས་རོལ་བ་འགས་ཀང་ཆོས་མཐུན་དུ་གགས་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། ཡྱིད་

ཆེས་སུ་རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་གསུང་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་དཔགས་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་

ཀང་འཐད་པའྱི་གནས་སུ་ལེགས་པར་འཁུམས་པ་སྟེ་བསམས་སོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཅྱིའྱི་སླད་དུ་ཅེ་ན། ཡོད་དེ་རེན་འབེལ་འདྱི་བཤད་པས་མཐོང་བ་སྟེ་སོ་སྐེའྱི་མངོན་

སུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་མངོན་གྱུར་དང༌། མ་མཐོང་བ་སྟེ་ལོག་གྱུར་གྱི་དངོས་
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པོ་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པར་སྒོ་འདོགས་པ་

དང༌། ཐ་སྙད་དུ་མེད་པར་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་གོ་སྐབས་རྒྱང་རྱིང་དུ་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཆོས་མཐུན་དུ་གགས་མྱི་རེད་པ་ནྱི། ཀན་ཀ་ལྟར་སྣང་ཡོད་ཀང་ཚུལ་དང་

མཐུན་པའྱི་ཀན་ཀ་མེད་པའོ། །མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་ནྱི། སོ་སྐེའྱི་མྱིག་ཤེས་ཚད་མ་

སོགས་ཀྱི་ཡུལ་མངོན་སུམ་པ་ཀ་བུམ་ལྟ་བུ་དང༌། མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་ལ་ཅུང་ཟད་

ལོག་གྱུར་དང༌། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྒ་མྱི་རག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། 

འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ།

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྦྱིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བ་དང༌། བཟོད་པ་ལས་རྣམ་

སྨྱིན་གཟུགས་མཛེས་པ་སོགས་དང༌། ལས་འབས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཕྲ་ཞྱིང་ཕྲ་བ་རྣམས་

སོ། །མངོན་གྱུར་ནྱི། ཚུར་མཐོང་གྱིས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ངེས་ནུས་ལ། ཅུང་ཟད་

ལོག་གྱུར་ནྱི་རགས་ཡང་དག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚད་མས་ངེས་མྱི་ནུས་པ་དང༌། ཤྱིན་

ཏུ་ལོག་གྱུར་ནྱི། དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་ངེས་དགོས་ཀྱི། ས་

མ་གཉྱིས་ལྟར་ངེས་མྱི་ནུས་སོ། །སྒོ་འདོགས་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པ་ལ་དེར་

ཡོད་པར་བཟུང་ནས་སྒོ་འདོགས་པ་དང༌། སྐུར་འདེབས་ནྱི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ལ་དེར་

མེད་པར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་སོ། །དེ་ཡང་ཚིག་གྱིས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བརོད་

དགོས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་དེ། སེམས་ཀྱི་འཛིན་ཚུལ་ལ་དེ་ལྟར་ཡོད་ན་དེས་འགྲུབ་

པས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི།

ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པར། །
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མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེན་འབྱུང་གྱི །

ལམ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུང་གཞན་ཡང༌། །

ཚད་མར་གྱུར་པ་ངེས་པ་སྐེ། །

སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་འགན་ཟ་མེད་པར་མཐོང་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་

པ་རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ཏེ། འདྱི་ཉྱིད་ལ་དཔགས་ནས་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་

གསུང་གཞན་ཡང་ལུང་ཚད་མར་གྱུར་པར་ངེས་པ་སྐེ་བ་ལགས་སོ། །དེ་ནྱི་བཞྱི་

བརྒྱ་བ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ལོག་གྱུར་ལ། །གང་ཞྱིག་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་

འགྱུར་པ། །དེ་ཡྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཤེས་ནས། །འདྱི་ཉྱིད་ཁོ་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བ། །ཞེས་

གསུངས་པའྱི་དོན་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་པའྱི་

ཐུབ་པའྱི་གསུང་རབ་རང་གྱི་བསྟན་དོན་ལ་མྱི་བསླུ་བར་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཟང་

ཟྱིང་གྱི་སྦྱིན་པ་བཏང་བས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བ་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུངས་པས་

མངོན་མཐོ་འགྲུབ་པར་སྟོན་པའྱི་གསུངས་གཞན་རྣམས་ཀང་ལུང་ཚད་མར་གོ་ནུས་

པའྱི་དོན་ནོ། །ལུང་ཚད་མ་ཞེས་པ་ནྱི་ལུང་ཡང་དག་ཅེས་པ་སྟེ། བསྟན་བའྱི་དོན་ལ་

མྱི་བསླུ་བའྱི་ལུང་ངོ༌། འདྱིར་ལམ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྱིན་

གྱི། གསུང་འབུམ་དུ་ལམ་འདྱིས་ཉྱིད་ཀྱི་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། ཉྱིད་ཀྱི་ཞེས་པ་ནྱི་

སྟོན་པ་ལ་བེད་དགོས།

གཉྱིས་པ་ནྱི།

དོན་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ། །

ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་ལ། །
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རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རྱིང་དུ་གྱུར། །

ཉེས་ཀུན་རྩ་བ་ལྡོག་ཕྱིར་རོ། །

ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པས། །

ཡུན་རྱིང་ངལ་བ་བསྟེན་བ་ཀང༌། །

ཕྱི་ཕྱིར་སྐོན་རྣམས་བོས་པ་བཞྱིན། །

བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་ཕྱིར་རོ། །

ཨེ་མ་འོ་མཁས་པས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི། །

ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་གྱུར་པ། །

དེ་ཚེ་རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་ནྱི། །

ཁྱོད་ལ་ཅྱི་ཕྱིར་གུས་མྱི་འགྱུར། །

གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་པར་གསུང་པའྱི་

སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པར་བེད་པའྱི་སློབ་པ་དག་བཅོམ་ལ་ཆགས་སོགས་ཀྱི་

ཀུན་འབྱུང་དང་དེས་དངས་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱང་རྱིང་དུ་གྱུར་

པ་སྟེ་སངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་དག་གྱི་ཉེས་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་དངོས་པོ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ལྡོག་པ་སྟེ་སངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ཡང་རྱིང་དུ་གྱུར་ཞེས་པ་ལྟར་བརོད་ལ། རྒྱལ་དབང་གྱི་དེར་འགྱུར་ཞེས་

འབྱུང་བ་བཞྱིན་འགྱུར་ཚིག་ཐོབ་པར་བས་ན་དག་བཅོམ་ཁོ་ན་ལ་བཤད་མྱི་དགོས་

སོ། །

ཡང་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པའྱི་མུ་སྟེགས་བེད་རྣམས་
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ཀྱིས། བདག་ཉྱིད་གོལ་བའྱི་ཆེད་ཡུན་རྱིང་པོའྱི་བར་དུ་དཀའ་ཐུབ་དག་པོས་ངལ་

བ་བསྟེན་པར་བས་ཀང༌། ཕྱི་ཕྱིར་སྟེ་སླར་ཡང་རྱིམ་གྱིས་ཆགས་སོགས་ཀྱི་སྐོན་

རྣམས་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་རྒྱུད་སྟེང་དུ་ཤོག་ཅྱིག་ཅེས་བོས་པ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ནས་མྱི་གོལ་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐོན་གྱི་རྩ་བ་ལྷན་སྐེས་དང་ཀུན་བརགས་

ཀྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཤྱིན་ཏུ་བརན་པོར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཨེ་མའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངོ་མཚར་

ཆེ་བའོ། བླང་དོར་འབེད་ནུས་པའྱི་མཁས་པས་སར་བཤད་པ་ལྟར་ཉེས་པ་ལྡོག་མྱི་

ལྡོག་གྱི་དབེ་བ་ཡོད་པ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་

པ་དེའྱི་ཚེ། ཚིག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་ཏེ་སྙྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་

ནས་ནྱི་སྟོན་པ་ཁྱོད་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དུ་གུས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་གུས་དགོས་ཤྱིང༌། མྱི་

གུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའོ། །

དེ་ཡང་ཕོགས་ལྷུང་གྱིས་རང་གྱི་སྟོན་པ་མཆོག་དང༌། གཞན་གྱི་སྟོན་པ་རེས་

འབང་དང་བཅས་པ་ནྱི་དམན་པའོ་སྙམ་དུ་བཟུང་ནས་དད་པ་དང་མ་དད་པ་མྱི་

བེད་པར། དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཤད་པའྱི་གཞུང་གྱི་དོན་ལ། གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་

བློས་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་དཔྱད་པ་ན། རང་གྱི་སྟོན་པའྱི་གསུང་ནྱི་ལེགས་

པར་བཤད་པ་དང༌། ཅྱིག་ཤོས་དེ་ལས་ལྡོག་པར་ངེས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་གུས་མྱི་

གུས་སྐེ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་བསྟོད་པ་ལས། བདག་ནྱི་སངས་

རྒྱས་ཕོགས་མྱི་འཛིན། །སེར་སྐ་སོགས་ལ་མྱི་སང་ཡང༌། །གང་ཞྱིག་རྱིགས་པར་

ལྡན་པའྱི་ཚིག །དེ་ཉྱིད་སྟོན་པར་ཡོངས་སུ་འཛིན། །ཞེས་དང༌། མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་

གཞུང་ལུགས་ལ། །ཇྱི་ལྟར་ཇྱི་ལྟར་རྣམས་བསམས་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་མགོན་ཁྱོད་
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ལ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་དད་པར་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཏེ། ཚུལ་དེ་ལྟར་བ་

དགོས་པར་སགས་རྱིམ་ཆེ་མོ་དང༌། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས་ཀང་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི།

ཁྱོད་གསུང་དུ་མ་ཅྱི་ཞྱིག་སྨོས། །

ཆ་ཤས་རེ་ཡྱི་དོན་ཙམ་ལའང༌། །

འོལ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་ངེས་རེད་པ། །

དེ་ལའང་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་སྟེར། །

ཀྱི་ཧུད་བདག་བློ་རྨོངས་པས་བཅོམ། །

འདྱི་འདའྱི་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་ལ། །

རྱིང་ནས་སྐབས་སུ་སོང་གྱུར་ཀང༌། །

ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏོ། །

འོན་ཀང་འཆྱི་བདག་ཁར་ཕོགས་པའྱི། །

སོག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་མ་ནུབ་པར། །

ཁྱོད་ལ་ཅུང་ཟད་ཡྱིད་ཆེས་པ། །

འདྱི་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་སྙམ་བགྱིད། །

སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་རབ་དུ་མའྱི་དོན་རོགས་པས་བདེ་བ་མཆོག་སྟེར་པ་ལྟ་

ཅྱི་ཞྱིག་སྨོས། གསུང་གྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཡྱི་དོན་ཙམ་ལའང་འོལ་སྤྱི་སྟེ་རགས་རྱིམ་

ཙམ་གྱི་ངེས་པ་རེད་པ་དེ་ལའང་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་སྟེར་བར་བེད་དོ། །མཆོག་གྱི་

བདེ་བ་ནྱི་ངེས་ལེགས་ཀྱི་བདེ་བར་བས་ཀང་རུང་བར་སེམས་ལ། གནས་སྐབས་



ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ།
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ཀྱི་དབང་དུ་བས་ཚེ་ཡྱིད་བདེ་བ་ལའང་གོ་བ་ལྟར་སྣང་ངོ༌། །ཀེ་ཧུད་ཅེས་པ་ནྱི་ཞུམ་

ཞྱིང་ཡྱིད་འབྱུང་བའྱི་ཚིག་གོ །བདག་གྱི་བློ་གོས་ནྱི་མྱི་ཤེས་པའྱི་རྨོངས་པས་བཅོམ་

སྟེ། ཇྱི་སྐད་སྨྲས་པ་འདྱི་འད་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོའྱི་སྟོན་པ་ཁྱོད་ལ་སར་

གྱི་དུས་རྱིང་པོ་ནས་སྐབས་སུ་སོང་བར་གྱུར་ཀང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ལྟ་

ཞོག །ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་བདག་གྱིས་མ་འཚལ་ཏེ་ཤེས་པར་མ་

གྱུར་ཏེ། མ་ཤེས་མོད། འོན་ཀང་སྟེ་དེ་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འཆྱི་བདག་གྱི་ཁར་ཕོགས་པའྱི་

སོག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་མ་ནུབ་པར་གནས་པའྱི་དུས་འདྱི་ཉྱིད་ལ་སྟོན་པ་ཁྱོད་ལ་རྱིགས་པ་

ཡང་དག་གྱི་སྒོ་ནས་ཅུང་ཟད་ཡྱིད་ཆེས་བརེད་པ་འདྱི་ཙམ་ཡང་བདག་ཉྱིད་སྐལ་བ་

བཟང་པོ་ཞྱིག་གོ་སྙམ་བགྱིས་པ་སྟེ་བསམ་མོ། །འདྱི་རེ་ཉྱིད་ཁེངས་པ་སྐྱུངས་པའྱི་

ཚུལ་གྱིས་གསུངས་པའོ། །མ་ནུབ་པར་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་བསྟུན་པ་ཡྱིན་ལ། རྒྱལ་

དབང་གྱི་དེར་བར་ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།

སྟོན་པའྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་སྟོན་པ་དང༌། །

ཤེས་རབ་ནང་ན་རེན་འབེལ་ཤེས་པ་གཉྱིས། །

འཇྱིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་བཞྱིན། །

ཕུལ་བྱུང་ལེགས་པར་ཁྱོད་མཁྱེན་གཞན་གྱིས་མྱིན། །

འཆད་པའང་སྟོན་པའྱི་ནང་ནས་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་ལེགས་པར་སྟོན་པ་དང༌། 

ཤེས་རབ་ཀྱི་ནང་ནས་རེན་འབེལ་ཤེས་པའྱི་ཤེས་རབ་གཉྱིས་པོ་དེ་ཉྱིད། དཔེར་ན། 

འཇྱིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་གཞན་ཀུན་ནས་ཁྱད་པར་དུ་
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འཕགས་པ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། དེ་གཉྱིས་ཀའང་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལགས་

པ་སྟེ་ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཁོ་ནས་མཁྱེན་གྱི། ཕལ་པའམ་སྟོན་པ་གཞན་གྱིས་ཏེ་

སེར་སྐ་སོགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། ཆོས་སྤོད་འདྱི་དང་རྒྱལ་དབང་གྱི་

དེར། ཕུལ་བྱུང་ལེགས་པར་ཞེས་འབྱུང་ཡང་གསུང་འབུམ་ཐོར་བུ་ལ་ལར་ལགས་

པར་ཁྱོད་མཁྱེན་ཞེས་པ་ནྱི་བདེ་ཞྱིང་འཐད་པར་སེམས་ཏེ། ལགས་པ་ནྱི་ཡྱིན་ཞེས་

པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་རེན་འབེལ་གསུང་བའྱི་སྒོ་ནས་བེ་བག་ཏུ་བསྟོད་པ་ལ་གསུམ། རེན་

འབེལ་གསུངས་པའྱི་དགོས་པ། ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་རོགས་པར་བཞེད་པའྱི་ཐུགས་

བསྐེད་ཚུལ། ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་བཙལ་ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐར་

པའྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་བསྟན་ཚུལ། བསྟན་པའྱི་ཆོས་འཛིན་པར་གུས་ཚུལ། བསྟན་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་ཆེ་བ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཇྱི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་པ། །

རེན་འབེལ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག །

དེ་ཡང་མ་ངན་འདའ་ཕྱིར་ཏེ། །

ཞྱི་འགྱུར་མྱིན་མཛད་ཁྱོད་ལ་མེད། །

སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་གསུང་རབ་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་བཀའ་སྩལ་པ་ཐམས་ཅད་བརོད་

བ་རེན་འབེལ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག་ལ། དེ་ལྟར་འཇུག་པ་དེ་ཡང་གདུལ་བ་

དེ་དག་གྱིས་ཐར་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ་ཆེད་དུ་ཡྱིན་



ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ།

  256  

གྱི། གདུལ་བའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཞྱི་བར་འགྱུར་བའྱི་ཐབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཛད་པ་སྟོན་

པ་ཁྱོད་ལ་མེད་དོ། །འདྱི་ནྱི། སྤོད་འཇུག་ལས། ཡན་ལག་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཅན་

ནྱི། །ཐུབ་པས་ཤེས་རབ་དོན་དུ་གསུངས། །དེ་ཡྱི་ཕྱིར་ན་སྡུག་བསལ་དག །ཞྱི་བར་

འདོད་པས་ཤེས་རབ་བསྐེད། །ཅེས་དང༌། ཇོ་བོས་ཀང༌། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་

ཁྱི་དང༌། །བཞྱི་སྟོང་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །ཆོས་ཉྱིད་ལ་ནྱི་གཞོལ་ཅྱིང་

འབབ། །གསུངས་པའྱི་དགོངས་པའོ། །གསུང་འབུམ་ལ་ལར་ཞྱི་གྱུར་ཅེས་འདས་

ཚིག་འབྱུང་ཡང་མྱི་འགལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི།

ཀེ་མའོ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནྱི། །

གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་སོང་བ། །

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞྱི་འགྱུར་ཕྱིར། །

ཁྱོད་བསྟན་འཛིན་པར་སུ་མྱི་གུས། །

ཀེ་མའོ་ཞེས་པ་ནྱི། སྤྱིར་སྨད་པ། སྨོན་པ། ཞུམ་པ། ངོ་མཚར་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་

འཇུག་པ་ལས་འདྱིར་ནྱི་ཕྱི་མའོ། །སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུང་གྱི་བསྟན་པ་ནྱི་གདུལ་བ་གང་

གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་དུ་སོང་བའྱི་གདུལ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞྱི་བ་མང་འདས་ཐོབ་པར་

འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར་ན། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པར་ནྱི་སུ་ཞྱིག་མྱི་གུས་ཏེ་གུས་

རྱིགས་སོ། །འདྱིར་རྒྱལ་དབང་གྱི་དེར། ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པ་ཞེས་བེད་པའྱི་སྒ་འབྱུང་

བ་ལྟར་ན། ལུང་གྱི་བསྟན་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པར། ཆོས་བསྟན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱི་

དོན་ནོ། །
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གསུམ་པ་ནྱི།

ཕས་རོལ་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང༌། །

ལྟག་འོག་འགལ་འདུས་སྟོང་བ་དང༌། །

སྐེ་རྒུའྱི་དོན་གཉྱིས་སྟེར་བེད་པ། །

ལུགས་འདྱིར་ཁོ་བོ་སྤོ་བ་འཕེལ། །

མུ་སྟེགས་ལ་སོགས་པ་ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང་ལྟག་འོག་

སྟེ་གོང་འོག་འགལ་འདུས་སྟོང་པ་སྟེ་འགལ་འདུ་མེད་པ་དང༌། སྐེ་རྒུའྱི་དགོས་པ་

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གྱི་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་འདོད་དོན་སྟེར་པར་བེད་པའྱི་ཁྱོད་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྱི་ལུགས་འདྱིར་ཁོ་བོ་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་སྤོ་བ་

ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ལོ། །ལྟག་འོག་ཅེས་པ་ལ་གཉྱིས་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་དང༌། 

རང་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་འོག་མཇུག་ནས་བཤད་པ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གྲུབ་

མཐའ་བཞྱི་པོ་སོ་སོའྱི་གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཡོད་ཀང༌། དེ་ཐམས་ཅད་

ཇྱི་སྐད་དུ། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་རོགས་པ་དང༌། ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་

མྱི་འགལ་བར་ཤེས་དགོས་པ་དང༌། ཕྱི་མ་ནྱི་ཁས་བླངས་ས་ཕྱི་མྱི་འགལ་བ་དང༌། 

སྐབས་ཀྱི་དབེ་བས་ཀང་མྱི་འགལ་བ་སོགས་སུ་ཤེས་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། 

ཐུབ་པས་ནན་ཏན་གྱིས་བསྒྲུབས་ཚུལ། དེ་རོགས་པར་བཞེད་པ་ཇྱི་ལྟར་འཁྲུངས་

ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི།

འདྱི་ཡྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི། །
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ལ་ལར་སྐུ་དང་གཞན་དུ་སོག །

སྡུག་པའྱི་གཉེན་དང་ལོངས་སྤོད་ཚོགས། །

གངས་མེད་བསྐལ་བར་ཡང་ཡང་བཏང༌། །

རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཟབ་མོ་འདྱི་བཙལ་བ་ཡྱི་ཕྱིར་ཏེ་ཆེད་དུ་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་

ནྱི་དུས་དང་གནས་སྐབས་ལ་ལར་རང་གྱི་སྐུ་སྟེ་ལུས་དང༌། དུས་གཞན་དུ་སོག་དང་

སྙྱིང་དུ་སྡུག་པའྱི་བུ་དང་ཆུང་མ་སོགས་གཉེན་དང༌། ཟས་གོས་གནས་མལ་བཞོན་

པ་སོགས་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས། གངས་མེད་པའྱི་བསྐལ་པར་ལན་གཅྱིག་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཏང་ངོ༌། །དེ་ནྱི་འཛངས་བླུན་སོགས་ནས་བཤད་

པ་ལྟར། ཆོས་ཚིགས་བཅད་རེ་རེའྱི་ཕྱིར་དུ་ལུས་ལ་ལྕགས་གཟེར་སྟོང་བཏབ་པ་

དང༌། མར་མེ་སྟོང་བཙུགས་པ་དང༌། མེར་མཆོངས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་གང་གྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི།

གང་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཡྱིས། །

ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །

ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་དངས་ཆོས་དེ་ནྱི། །

ཁྱོད་ལས་མ་ཐོས་སྐལ་བ་ཞན། །

དེ་ཡྱིད་མ་ངན་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། །

སྡུག་པའྱི་བུ་ལ་མ་ཡྱི་ཡྱིད། །

རེས་སུ་སོང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །

བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་གཏོང་མྱི་བེད། །
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འདྱི་ལའང་ཁྱོད་གསུང་བསམས་པ་ན། །

མཚན་དཔེའྱི་དཔལ་གྱིས་རབ་ཏུ་འབར། །

འོད་ཀྱི་ད་བས་ཡོངས་བསྐོར་བའྱི། །

སྟོན་པ་དེ་ཡྱི་ཚངས་དབངས་ཀྱིས། །

འདྱི་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གསུངས་སྙམ་དུ། །

ཡྱིད་ལ་ཐུབ་པའྱི་གཟུགས་བརན་ནྱི། །

ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡྱིས། །

གདུངས་ལ་ཟ་ཟེར་བཞྱིན་དུ་སྨན། །

དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིས། །

རོགས་པ་ཙམ་གྱིས་སྱིད་པའྱི་རྩ་བ་གཅོད་པ་དེ་མཐོང་བ་ཡྱི་སྟོབས་ཀྱིས། 

དཔེར་ན། ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་སྟེ་དེས་ཉ་འདེན་པའམ། འགུགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་

དུ། སྟོན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་དངས་པ་སྟེ། འཕྲོག་པའྱི་རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཟབ་མོ་དེ་ནྱི་

སྟོན་པ་ཁྱོད་ཉྱིད་ལས་དངོས་སུ་མ་ཐོས་པས་བདག་ནྱི་སྐལ་པ་ཞན་པ་སྟེ་དམན་པ་

ཞྱིག་གོ་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །དེ་ལྟར་བསམས་པ་དེ་ཡྱི་མ་ངན་གྱི་ཤུགས་ཏེ་སྟོབས་

ཀྱིས་ནྱི། དཔེར་ན། སྙྱིང་དུ་གཅེས་ཤྱིང་སྡུག་པའྱི་བུ་ཤྱི་བ་ལ། དེ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་ཡྱི་ཡྱིད་

རེས་སུ་སོང་བ་སྟེ་ཕོགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། སྟོན་པ་ཁྱོད་དན་ནས་གུས་ཤྱིང་

བསྟོད་པར་འདུན་པ་ལས་བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་གཏོང་བར་མྱི་བེད་ལགས་སོ། །ཉྱིད་ཀྱི་

ཐུགས་དངས་ཞེས་པ་ནྱི་གོ་བདེ་བར་བེད་ན། ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་འདེན་པ་དང་དངས་

ནས་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། རེན་འབེལ་རོགས་པའྱི་ཕན་ཡོན་མཐོང་ནས་
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སྟོན་པའྱི་ཐུགས་དངས་ཏེ། རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་འཚོལ་བ་ལ་སོན་འབད་པར་མཛད་

ཅེས་པའོ། །སྐལ་པ་གཞན་ཞེས་པ་ནྱི་མ་དག་གོ །ཡྱིད་གཏོང་པར་མྱི་བེད་པ་ནྱི། སྟོན་

པ་ལ་གུས་ཤྱིང་བསྟོད་པའྱི་འདུན་པ་མྱི་འཇོག་པའོ། །སྐབས་འདྱིར་ཤུགས་ཞེས་པ་

ནྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། དངོས་དང་ཤུགས་ཀྱི་ཟས་ཕེ་བའྱི་ཤུགས་

བསྟན་གྱི་དོན་མྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་ཞུགས་ཞེས་གསུངས་སྒོས་ཡོད་པ་ལྟར་ན། མ་

ངན་གྱི་མེ་ཡྱིས་ཞེས་པ་སྟེ། ཞུགས་ཀྱི་སྒ་ནྱི་མེ་ལ་འཇུག་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡྱིད་མ་

ངན་གྱིས་གདུང་བའྱི་སྐབས་འདྱི་ལའང་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཚིག་དོན་ལ་

བསམས་པ་ན། མཚན་སོ་གཉྱིས་དང་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའྱི་དཔལ་གྱི་རབ་ཏུ་འབར་

ཞྱིང༌། འོད་ཀྱི་ད་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའྱི་སྟོན་པ་དེའྱི་གསུང་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་

ལྡན་པའྱི་ཚངས་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་ཆོས་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་གསུངས་སོ་

སྙམ་དུ་བསམས་ཏེ། ཡྱིད་ལ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུའྱི་གཟུགས་བརན་ཏེ་དོན་

སྤྱི་ནྱི་ཤར་བ་ཙམ་ཡང༌། ཚ་བ་ཡྱི་དོད་ཀྱིས་གདུངས་པ་ལ། ཤྱིན་ཏུ་བསྱིལ་བའྱི་ཟ་

ཟེར་ཕན་པའྱི་རྐེན་དུ་གྱུར་བ་བཞྱིན་དུ་བདག་གྱི་ཡྱིད་ལ་སྨན་པ་སྟེ་ཕན་པར་གྱུར་ཏེ། 

འདྱི་ལའང་ཞེས་པའྱི་འདྱི་ནྱི། རེན་འབེལ་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ལའང་ཞེས་པ་ཞྱིག་

ཀང་ཐོབ་པར་སེམས་ལ། འང་ནྱི་སྐབས་གཞན་དུ་མ་ཟད་ཅེས་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་ན་འདྱི་

ནྱི་ཞེས་པ་ནྱི་རེན་འབེལ་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་གཙོ་ཆེའོ། །ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཞེས་པ་

ནྱི། དངོས་སུ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་ན་སྨན་པར་འགྱུར་པ་ལྟ་ཅྱི་སྨོས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་

གསུམ། འཚོལ་བའྱི་རྒྱུ། བཙལ་བའྱི་ཚུལ། ཇྱི་ལྟར་རེད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི།
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ལུགས་བཟང་དེ་ཡང་མྱི་མཁས་པའྱི། །

སྐེ་བོས་ཕལ་པ་ཛ་བཞྱིན་དུ། །

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་བས། །

ཚུལ་འདྱི་མཐོང་ནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

སར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱི་རེན་འབེལ་གྱི་རྣམ་པར་

བཞག་པའྱི་ལུགས་བཟང་པོ་དེ་ཡང་མྱི་མཁས་ཤྱིང་མཁས་པར་རློམ་པའྱི་སྐེ་བོ་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དཔེར་ན་བལ་པ་ཛ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པ་

སྟེ་འཁྲུགས་པར་བས་སོ། །འདྱིར་ཕལ་པ་ཛ་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྱི་མ་དག་པར་སེམས་ཏེ། 

གཞུང་འགའ་ཞྱིག་ལས་བལ་བ་ཛ་ཞེས་འབྱུང་ཞྱིང༌། དེ་ཡང་གཡའ་སང་མཚམས་སུ་

སྐེ་བའྱི་རྩྭ་ཟྱི་དུ་ཞེས་གགས་པ་ཞྱིག་ལ་བཤད་དོ། །གང་ལྟར་ཡང་ཕར་འཛིངས་ཚུར་

འཛིངས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྩྭའྱི་རྱིགས་ཞྱིག་སྟེ། རྩྭ་དེ་འཁྲུགས་ནས་ཡོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་

རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་རློམ་དུ་མས་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའྱི་ཁྱད་པར་དང༌། མདོ་སགས་ཀྱི་

དགོངས་པ་དང་ངེས་དོན་གྱི་དབེ་བ་ལེགས་པར་མ་ཕེད་པར་མ་བཤད་ལོག་བཤད་

ཀྱིས་འཁྲུགས་པར་བས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་འཁྲུགས་པར་བས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བདག་གྱིས་ནྱི། །

འབད་པ་དུ་མས་མཁས་པ་ཡྱི། །

རེས་སུ་འབང་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ནྱི། །

དགོངས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ། །
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ཁོ་བོ་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་གྱིས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་ལེགས་པར་མཐོང་

བས་རྐེན་བས་ནས་བདག་གྱིས་ནྱི་འབད་པ་དུ་མས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་སོགས་

རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་པ་འགེལ་པ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་མཁས་པ་

ཡྱི་གསུང་རབ་ནས་བཤད་པའྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ནྱི་དགོངས་

པ་ལན་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་དང་དུ་བཙལ་ལོ། །མཁས་པའྱི་རེས་སུ་འབང་བ་དང་

གསུང་རབ་ནས་བཤད་པའྱི་རེས་སུ་འབང་བ་གང་བས་ཀང་མྱི་འགལ་ལོ། །གསུམ་

པ་ལ་གཉྱིས། ཚེགས་ཆུང་ངུས་མ་རེད་པ་དང༌། བླ་མའྱི་དྱིན་གྱིས་རེད་པའོ། །དང་པོ་

ནྱི།

དེ་ཚེ་རང་གཞན་སེ་པ་ཡྱི། །

གཞུང་མང་དག་ལ་སྦངས་པ་ན། །

ཕྱི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་ད་བ་ཡྱིས། །

བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་གདུངས། །

དེ་ལྟར་བཙལ་བ་དེའྱི་ཚེ་རང་དང་གཞན་གྱི་སེ་པ་ཡྱི་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་

དག་ལ་སྦངས་པ་ན། དེ་དག་གྱི་བཤད་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕྱི་ཕྱིར་སླར་

གང་མྱི་འཐད་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་དྱི་བ་ཡྱིས་འཚོལ་བ་པོ་བདག་གྱི་

ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་སྟེ་རབ་ཏུ་གདུངས་སོ། །འདྱིར་རང་གྱི་སེ་བ་ནྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་

དང༌། གཞན་གྱི་སེ་བ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་པའྱི་གྲུབ་མཐར་ཞུགས་པ་སྟེ། གཞུང་ཡང་དེ་གཉྱིས་

ཀྱིས་བཤད་པའྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་བེད་དགོས་པར་སེམས་སོ། །འོན་ཀང༌། རང་ངམ་

གཞན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་སགས་དང་གཞན་ཕ་རོལ་ཏུ་
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ཕྱིན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བཤད་པའང་ཡོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི།

ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མེད་ཐེག་པའྱི་ཚུལ། །

ཡོད་དང་མེད་པའྱི་མཐའ་སངས་ཏེ། །

ཇྱི་བཞྱིན་འགེལ་པར་ལུང་བསྟན་པ། །

ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ཀུནྡའྱི་ཚལ། །

དྱི་མེད་མཁྱེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །

གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །

མཐར་འཛིན་སྙྱིང་གྱི་མུན་པ་སེལ། །

ལོག་སྨྲ་རྒྱུ་སྐར་ཟྱིལ་གནོན་པ། །

དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱི། །

འོད་དཀར་ཕྲེང་བས་གསལ་བས་པ། །

བླ་མའྱི་དྱིན་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ཚེ། །

བདག་གྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་ངལ་སོ་ཐོབ། །

སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཐེག་པའྱི་ཚུལ་ཏེ་ལུགས་སམ་རྣམ་གཞག་ལ་

རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་དང༌། ཐ་སྙད་དུ་མེད་པའྱི་སྒོ་སྐུར་གྱི་མཐའ་སངས་ཏེ་རྒྱལ་

བའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འགེལ་བར་སྟོན་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་རྩ་

རྒྱུད་དང་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་རྔ་བོ་ཆེའྱི་མདོ་སོགས་ལས་ལུང་བསྟན་པ་མགོན་པོ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའྱི་ཀུན་དའྱི་ཚལ་རྣམས་ཀྱིས་
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ཚིག་དོན། འཁྲུལ་བའྱི་དྱི་མ་མེད་པའྱི་མཁྱེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤྱིང༌། 

རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་རྒྱུ་བས་གདུལ་བའྱི་རྒྱུད་

ཀྱི་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་གྱི་འཆྱིང་བ་འགོལ་བའྱི་སྙྱིང་གྱི་སྟེ་ཡྱིད་སྒྱིབ་བེད་ཀྱི་

མུན་པ་སེལ་བར་བེད་ཅྱིང༌། གཞུང་དོན་ལོག་པར་སྨྲ་པའྱི་མཁས་རློམ་རྒྱུ་སྐར་གྱི་

ཚོགས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པར་མཛད་པ་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པའྱི་ལེགས་བཤད་

དབུ་མ་འཇུག་པ་དང༌། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་འགེལ་པ་ཚིགས་གསལ་དང༌། རྱིགས་

པ་དྲུག་ཅུ་པའྱི་འགེལ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་འོད་དཀར་གྱི་འཕྲེང་བས། ཆེས་

ཆེར་གསལ་བར་བས་པའྱི་དོན་བླ་མ་འཇམ་པའྱི་དབངས་ལ་སོགས་པའྱི་དྱིན་གྱི་

མཐུ་ལས་བློ་གོས་ཀྱིས་མཐོང་པའྱི་ཚེ། བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་བདག་གྱི་ཡྱིད་

ཀྱིས་བདེ་བའྱི་ངལ་གསོ་ཐོབ་བོ། །འདྱི་དག་གོ་བདེ་བར་བས་ཚེ། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་

སོ་སོར་བཤད་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་དང་མེ་ཏོག་ཀུན་ད་སྦར། དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་

གསུང་དང༌། ཟ་བའྱི་འོད་ཟེར། གསུང་རབ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྟོན་པའྱི་གསུང་དང་

ནམ་མཁའ། མཐར་འཛིན་དང་མུན་པ། ལོག་པར་སྨྲ་བ་དང་རྒྱུ་སྐར་སྦར་བ་སྟེ། དེ་

དག་གྱི་བེད་ལས་ཀང་དེས་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །

འདྱིར་བསྟན་པའྱི་བླ་མའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཡྱིན་པར་སྐབས་

སྟོབས་ཀྱིས་ཤེས་ལ། ཆོས་སྤོད་འདྱིར་ཡྱིད་ཀྱིས་ཞེས་བེད་སྒ་འབྱུང་ལ། གསུང་

འབུམ་དང་རྒྱལ་དབང་གྱི་དེར་ཡྱིད་ཀྱི་ཞེས་དྲུག་པའྱི་སྒ་ཡོད་དོ། །དེའྱི་དང་པོ་ལྟར་

ན་ཡྱིད་ཐོབ་པ་པོ་དང༌། ངལ་གསོ་ནྱི་ཐོབ་བའོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན། ཡྱིད་ཀྱི་ངལ་གསོ་

ཐོབ་བ་དང༌། རེ་ཉྱིད་ཐོབ་པ་པོར་འཇོག་དགོས་ལ། དང་པོ་ལའང་རེ་བླ་མ་ཐོབ་པ་
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པོར་དོན་གྱིས་གོའ།ོ །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།

མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་ནྱི། །

མཛད་པ་མཆོག་ཡྱིན་དེ་ཡང་ནྱི། །

འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ཕྱིར་མཁས་པ་ཡྱིས། །

འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་དན་བོས། །

ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་ནྱི་

མཛད་པ་མཆོག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། གསུང་གྱི་མཛད་པ་མཆོག་དེ་ཡང་ནྱི། རེན་འབེལ་

གསུངས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན། བསྟན་པའྱི་གནད་མཐོང་བའྱི་མཁས་

པ་ཡྱིས་རེན་འབྱུང་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པར་བོས་

ཤྱིག་ཅེས་པའོ། །རྒྱལ་དབང་གྱི་དེར་ནྱི། བསྟོད་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ལས་ཞེས་འབྱུང་

ངོ༌། །རེས་སུ་དན་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་དན་པ་དང་སངས་རྒྱས་དན་པ་

གང་ལ་སྦར་ཡང་རུང་བར་སྣང་ངོ༌། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྩོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། 

བསོ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། 

སྟོན་དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ཏེ། །

རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མྱི་དམན་ཞྱིང༌། །

རྣལ་འབོར་སྤོད་ལ་བརྩོན་པའྱི་དགེ་སློང་ཞྱིག །

དང་སོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་གུས། །
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ཐུབ་པ་ལ་དེ་ལྟར་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་

པ་དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏེ་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་སྦངས་པ་

མྱི་དམན་ཞྱིང༌། དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་སྤོད་པ་ལ་བརྩོན་པའྱི་དགེ་

སློང་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་ཞེས་བ་བ་ཞྱིག །དང་སོང་ཆེན་པོ་ཐུབ་དབང་དེ་

ལ་དེ་ལྟར་གུས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྦངས་པ་ཇྱི་

ལྟར་མཛད་པ་ནྱི། རྣམ་ཐར་རྣམས་དང༌། རེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་རོགས་བརོད་ལས་

ཤེས་པར་བའོ། །སྤྱིར་དང་སོང་གྱི་སྒ་དོན་ནྱི། ཡྱིད་དང་པོར་སོང་པ་ལ་བཤད་ཅྱིང༌། 

དེ་ལའང་འཇྱིག་རེན་པ་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་དང་སོང་གཉྱིས་ཡོད་ལ། 

འདྱིར་ནྱི་སྟོན་དེའྱི་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དང་འབེལ་བས་སྟོན་པ་ཉྱིད་ལ་གོའ།ོ །གཉྱིས་པ་

ལ་གཉྱིས། བསོ་བ་དང༌། སྨོན་ལམ་མོ། །

དང་པོ་ནྱི།

སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་བསྟན་པ་དང༌། །

མཇལ་བ་འདྱི་འད་བླ་མའྱི་དྱིན་ཡྱིན་པས། །

དགེ་བ་འདྱི་ཡང་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

བཤེས་གཉེན་དམ་པས་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་རུ་བསོ། །

སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྱིས་སྟོན་ཏེ། དོན་ནྱི། སྟོན་པ་

བླ་ན་མེད་པའྱི་ལུང་རོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང༌། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་

མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་འདྱི་འད་བ་ནྱི། བླ་མའྱི་དྱིན་ཡྱིན་པས་ན། དགེ་བ་གཞན་དུ་མ་ཟད་

བསྟོད་པ་འདྱི་བརྩམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགེ་བ་འདྱི་ཡང་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ཐམས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་རྣམ་བཤད་བླ་མའི་དགྟོངས་དྟོན་གསལ་བའི་ཟླ་བ།

  267  

ཅད། དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དམ་པས་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་རུ་བསོའ།ོ །སྐབས་

འདྱིའྱི་བླ་མ་ནྱི་བཤེས་གཉེན་སྤྱིའྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་ནྱི། 

མཛོད་ལས། སྟོན་པའྱི་དམ་ཆོས་རྣམ་གཉྱིས་ཏེ། །ལུང་དང་རོགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུང་གྱི་བསྟན་པ་དང༌། རོགས་པའྱི་བསྟན་པ་གཉྱིས་སུ་

ངེས་ཤྱིང༌། ལུང་གྱི་བསྟན་པ་ལ་ཐོས་བསམ་དང༌། རོགས་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་ཉམས་

ལེན་བས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། དེ་འཛིན་པ་ཞེས་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི།

ཕན་མཛད་དེ་ཡྱི་བསྟན་པའང་སྱིད་པའྱི་མཐར། །

ངན་རོག་རླུང་གྱིས་རྣམ་པར་མྱི་གཡོ་ཞྱིང༌། །

བསྟན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ། །

ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་རག་ཏུ་གང་བར་ཤོག །

ཕན་མཛད་དེའྱི་བསྟན་པའང༌། ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྱིས་སྟོན་ཏེ། 

འདྱི་ལ་བཞྱིའྱི་དང་པོ་ནྱི། འགོ་བ་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་ཕན་པ་སྒྲུབ་

པར་མཛད་པ་སྟོན་པ་དེ་ཡྱི་བསྟན་པའང་སྱིད་པའྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་བར་དུ་སྟེ་འཁོར་

བའྱི་མཐའ་བར་དུ། བསྟན་པ་འདྱི་ལ་མ་གུས་པ་དང༌། མ་རོགས་པ་དང༌། ལོག་པར་

རོག་པའྱི་སྐེ་བོའྱི་ངན་རོག་གྱི་རླུང་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རྣམ་པར་མྱི་གཡོ་ཞྱིང༌། བསྟན་

པའྱི་ངང་ཚུལ་རེན་འབེལ་སྟོན་པ་ཉྱིད་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོར་ཤེས་པར་བས་ནས་དེས་

དངས་པའྱི་དད་པས་སྟོན་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་རག་ཏུ་རང་རྒྱུད་གང་བར་ཤོག་

ཅྱིག་ཅེས་པ་སྟེ། སྱིད་པའྱི་མཐར་ཞེས་པས་འཁོར་བའྱི་ཕྱི་མཐའ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་
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བསྟན་པ་གནས་པར་སྨོན་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་ཙམ་སྟེ། དཔེར་

ན། ནམ་མཁའྱི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཅྱི་ཙམ་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ངན་

རོག་རླུང་དང་སྦར་བའྱི་ཤུགས་ཀྱིས། བསྟན་པ་ནྱི་མར་མེ་དང་སྦོར་བ་འཐོབ་སྟེ། དེ་

ཡང་མཛོད་ལས། དེ་ཉྱིད་མ་མཐོང་རང་དགར་སྤོད་གྱུར་པའྱི། །ངན་རོག་རྣམས་ཀྱིས་

བསྟན་པ་འདྱི་དཀྲུགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འདའོ། །ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་གང་

བ་ནྱི། སྟོན་པ་ལ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་ཐོབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དེ་དུས་

རྒྱུན་དུ་གནས་ཤྱིང་འཕེལ་བར་སྨོན་པའོ། །འང་ནྱི་བསོ་བར་དེར་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི།

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དེ་ཉྱིད་གསལ་མཛད་པ། །

ཐུབ་པའྱི་ལུགས་བཟང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

ལུས་དང་སོག་ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །

སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་ལྷོད་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག །

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དེ་ཉྱིད་དེ་རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་

པའྱི་དོན་གསལ་བ་སྟེ་བསྟན་ནས་རྒྱས་པར་མཛད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཐུབ་པའྱི་ལུགས་

བཟང་ལུང་རོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྣམ་གཉྱིས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་དང་སོག་ཀང་

བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། དུས་རྱིང་པོར་ལྟ་ཅྱི། དུས་སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་ལྷོད་པར་མ་

གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་པའོ། །གསུང་འབུམ་ལས་གསལ་མཛད་པས། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

བཤད་ཀྱི་འདྱིར་ས་སྒ་མེད་པ་ལྟར་ན། ལུགས་བཟང་ནྱི་རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཚུལ་

གསལ་བ་ལ་གོ་བར་བའོ། །ཀང་ནྱི་རྐེན་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱིས་གཏོང་བ་ལྟ་ཅྱི། ལུས་སོག་
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ལ་བབ་ཀང་དེ་བོར་ནས་བསྟན་པ་འཛིན་པའོ། །མྱི་ལྷོད་པ་ནྱི་བརྩོན་པ་མྱི་འདོར་པ་

སྟེ། ལྷོད་པ་ཡང་དེའྱི་ཟོག་ཕོགས་སོ། །

འདེན་པ་མཆོག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །

ནན་ཏན་སྙྱིང་པོར་མཛད་ནས་སྒྲུབ་པ་འདྱི། །

ཐབས་གང་ཞྱིག་གྱིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའྱི། །

རྣམ་པར་དཔྱོད་པས་ཉྱིན་མཚན་འདའ་བར་ཤོག །

གསུམ་པ་ནྱི། འདེན་པ་མཆོག་སྟོན་པ་དེས་སར་བཤད་པ་ལྟར་ལུས་གཏོང་བ་

སོགས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ནན་ཏན་སྙྱིང་པོར་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་པའྱི་

བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཚུལ་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདྱི། ཐབས་གང་འད་

བ་ཞྱིག་གྱིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའྱི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པས་ཉྱིན་དང་མཚན་གྱི་

དུས་འདའ་བར་ཤོག་ཅྱིག་ཅེས་པའོ། །ནན་ཏན་སྙྱིང་པོར་མཛད་པ་ནྱི་བརྩོན་འགྲུས་

དྲུག་པོའྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབས་པའྱི་དོན་ནོ། །

ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་འདྱིར་བརྩོན་པ་ན། །

ཚངས་དང་དབང་པོ་འཇྱིག་རེན་སྐོང་བ་དང༌། །

ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ལ་སོགས་སྲུང་མས་ཀང༌། །

གཡེལ་བ་མེད་པ་རགས་ཏུ་གོགས་བེད་ཤོག །

བཞྱི་པ་ནྱི་རང་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས། 

ཐུབ་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་དེར་བརྩོན་པར་བེད་

པའྱི་ཚེ་ན། ཚངས་པ་དང༌། དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་འཇྱིག་རེན་སྐོང་བ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་



ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ།
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པོ་བཞྱི་དང༌། དེར་མ་ཟད་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སས་སོགས་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མས་ཀང་གཡེལ་བ་མེད་པར་དུས་

ཐུང་ངུ་ཙམ་མྱིན་པར་དུས་རག་ཏུ་གོགས་བེད་པར་ཤོག་ཅྱིག་ཅེས་པའོ། །ལེགས་

ལྡན་ནག་པོ་ནྱི་སྐབས་འདྱིར་ཕག་དྲུག་པ་ལ་བེད་དགོས་པར་སེམས་ལ། གདུགས་

དཀར་ལས། ལེགས་ལྡན་གསུམ་བཤད་པའྱི་ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ནྱི། མགོན་པོ་བེང་

ཡྱིན་ཞེས་མཁས་གྲུབ་རྱིན་པོ་ཆེས་བཤད་དོ། །

སྤྱིར་བསོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གཉྱིས་མྱི་འགལ་ཏེ། བསོ་རྒྱུའྱི་དགེ་བ་རྒྱུར་བས་

ནས་རོགས་བང་ཐོབ་པར་སྨོན་པ་ནྱི་བསོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གཉྱིས་གར་འགྱུར་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །མཛད་བང་ལ། ཅེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་

ནྱི་སླའོ། །

སྨྲས་པ། རྒྱལ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་གཅྱིག་ཏུ་ཡོངས་བསྡུས་ཏེ། །མཁྱེན་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་

མཆོག་མར་རབ་གགས་པ། །བརན་པའྱི་འཁོར་ལོ་མྱི་ཡྱི་རྣམ་རོལ་དེས། །ཞབས་

སེན་སླར་ཡང་བདག་གྱི་སྤྱི་བོར་ཞོག །ཁྱོད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་གསལ་པའྱི་ཉྱིན་མོར་

བེད། །ཐུབ་བསྟན་བ་ལམ་ཡངས་པར་ཤར་པ་ན། །མཐའ་ཡས་གཞུང་ལུགས་པད་

ཚལ་རོད་པ་དང༌། །ལྷན་ཅྱིག་ཉེས་བཤད་ཀུན་ད་ཟུམ་སྙམ་གྱུར། ཁྱད་པར་རེན་

ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ལམ། །ཇྱི་བཞྱིན་སྣང་བར་བས་ཚེ་རག་ཆད་ཀྱི། །གཅོང་

རོང་ཁོད་ན་རྩེ་བའྱི་མེ་འཁྱེར་ཀུན། །ཟྱིལ་མནན་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་མ་ཅྱི་ཡང་

གསལ། །ཚུལ་དེས་ཐུགས་དངས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉྱིད། །མཉེས་བེད་རེན་འབེལ་

རྔ་གསང་ཆེར་བསྒགས་པས། །མཁས་མང་མདོངས་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་སྙྱིང་དབུས་
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སུ། །སྱིམ་པའྱི་དགའ་སྟོན་མཆོག་ཏུ་སྟེར་བར་མཛད། །རེ་བཙུན་བླ་མའྱི་དགོངས་པ་

འཆད་པ་ལ། །ཞུགས་འདྱིར་གལ་ཏེ་ཉེས་པར་གྱུར་གང་འཆགས། །ཇྱི་བཞྱིན་བཤད་

ལས་ཐོབ་པའྱི་དགེ་བ་ཡང༌། །རྒྱལ་བའྱི་དམ་ཆོས་མ་ལུས་འཛིན་ཕྱིར་བསོ། །

ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ནོར་བུས་བསྐུལ་བའྱི་ངོར་ཅོ་

ནེའྱི་སགས་མཚན་ཉྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་བླ་མའྱི་གོ་སར་གནས་པ་ཤཱཀའྱི་དགེ་སློང་བཤད་

སྒྲུབ་མྱིང་ཅན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་རྒྱས་པ་ནས་དངོས་གཞྱི་ཙམ་ཟུར་དུ་ཕྱུང་སྟེ་པར་དུ་

བཀོད་པའྱི་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི་བཙུན་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བྱིས་པའོ། །

སརྦ་མང་ལཾ། ། ཤུ་བཾ། །
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༄༅། །རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའྱི་ 

བང་མཛོད་ཅེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་སུ་མ་ཏྱི་ཀྱིརྱི་ཡ། །འགོ་བ་མ་ལུས་སྱིད་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་

ལས། །སྒོལ་སླད་རེན་འབྱུང་ཟབ་མོའྱི་རྱིགས་ཚུལ་མཆོག །འཕགས་ཚོགས་འཁོར་

གྱི་དབུས་སུ་སྒོགས་མཛད་པ། །ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའྱི་སེངེར་བདག་ཕག་འཚལ། །དན་

ཙམ་གྱིས་ཀང་ཤེས་རབ་མཆོག་སྩོལ་བའྱི། །རྒྱལ་སས་ཐུ་བོ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྱི་

དབངས། །འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐངས། །ཟ་གགས་ཞྱི་

བ་ལྷ་དང་བཅས་ལ་འདུད། །མདོ་རྒྱུད་མ་ལུས་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞྱིན། །འཆད་

རྩོད་རྩོམ་ལ་འཕགས་དང་བོད་ཡུལ་ན། །འགན་ཟ་མ་མཆྱིས་རྒྱལ་སས་སྙྱིང་སྟོབས་

ཆེ། །རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་སས་དང་བཅས་ལ་འདུད། །བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་འགོ་ཀུན་

རེས་སུ་འཛིན། །བསླབ་གསུམ་དུལ་ཞྱིའྱི་དཔལ་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ། །རྩ་བའྱི་བླ་

མ་མཁས་དང་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས། །སྙྱིང་དབུས་བཞུགས་ལ་བློ་གོས་མཆོག་སྩོལ་

ཅྱིག །གང་ཞྱིག་སྙྱིང་ནས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་རྣམས། །འཇུག་བའྱི་གནས་སུ་དཔེ་

ཟ་མ་མཆྱིས་པའྱི། །གཞུང་མཆོག་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་གང་དེ་ནྱི། །དྱི་མེད་རྱིགས་

པས་འདྱིར་ནྱི་འགེལ་ལ་སྤོ། །
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དེ་ལ་འདྱིར་ཕོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་སྙྱིང་སྟོབས་ཆེན་པོར་བསགས་པ་བདག་ཅག་གྱི་འདེན་མཆོག་

ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་ཞེས་ས་གསུམ་ན་འགན་ཟ་དང་བལ་

བ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡང་དག་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་

ལམ་ནས་དངས་པའྱི་དད་པ་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པས་མཚམས་སྦར་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦར་

བ་དབུར་བཞག་ནས་དོན་ཟབ་མོ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་གཏམ་ལས་

བརྩམས་ཏེ་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་སྒོ་

ནས་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་ཏེ་བསྟོད་པར་མཛད་དོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་གེང་བར་བ་བའྱི་

གཞྱིའོ། །

ཚུལ་དེ་ཡང་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་འདྱི་ལ་གསུམ། བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒོ་

མཆོད་པར་བརོད་པ། འཇུག་བ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རང་བཞྱིན། བསྟན་བཅོས་མཐར་

ཕྱིན་པའྱི་བ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། འགྱུར་ཕག་དང་མཐུན་པའྱི་མཆོད་བརོད་དང་། ལུས་རྣམ་

གཞག་གྱི་ཚུལ་གྱིས་མཆོད་པར་བརོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། བླ་མ་དང་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་སྟེ་བསྟན་བཅོས་འདྱི་ཉྱིད་མངོན་པའྱི་སེ་སྣོད་དུ་གཏོགས་

པས་འཇམ་དཔལ་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པ་སྟེ། སོན་གྱི་སོལ་དང་མཐུན་པར་མཛད་

པའོ། །ཚིག་དོན་གོ་སླ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྱིས་སྟོན། དོན་



ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རོ་རྗེ།

  274  

ནྱི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་འདུད་ཅྱིང་

ཕག་འཚལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་དོན་གཉྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྟོན་པ་

པོ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་སྐབས་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་དོན་གཉྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ཏེ། རེན་ཅྱིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་གཟྱིགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་

མངའ་བརེས་ཤྱིང་། དག་པ་དང་མ་དག་པའྱི་གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་གཟུགས་

སྐུ་རྣམ་པ་གཉྱིས་སྣང་བར་བེད་པའྱི་སྒོ་ནས་དོན་དེ་ཉྱིད་འདོམས་པས་འཁོར་བའྱི་

འཇྱིགས་པ་ལས་སྐོབ་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་སྟོན་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་

ཞུགས་པར་གྲུབ་སྟེ། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ལ་ནྱི་རང་ཉྱིད་སྱིད་པའྱི་

འཇྱིགས་པ་ལས་གོལ་ཞྱིང་གཞན་སྒོལ་བར་ནུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དེ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། 

དེས་ན་གོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་ནྱི་འཁོར་

བའྱི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བའྱི་གོ་འཕང་ཡྱིན་པས་གང་གྱིས་དོན་དེ་ཉྱིད་སྒྲུབ་བེད་

ཀྱི་ཐབས་ཡང་དག་པ་གཟྱིགས་པ་དང་གསུང་བ་སྟེ་སྟོན་པར་བེད་པ་དེ་ལ་ནྱི་མཁྱེན་

པ་བླ་ན་མེད་པ་དང་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་བསགས་པར་འོས་པ་ཡྱིན་ལ། བདུད་

བཞྱིའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནྱི་གང་གྱིས་སེམས་ཅན་

རྣམས་སྡུག་བསལ་གྱིས་ཉེན་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་མ་རྱིག་པ་ལྡོག་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་

རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཟབ་མོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གཟྱིགས་ཤྱིང་དོན་དེ་

ཉྱིད་གཞན་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་འདོམས་པར་མཛད་པས་ན་མཁྱེན་པ་དང་

སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །
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བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བའྱི་གཙོ་བོ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་འབའ་ཞྱིག་གོལ་

བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་མྱི་བསླུ་བའྱི་སྐབས་གནས་སུ་བསྒྲུབ་སྟེ་དོན་དེ་ལས་བཀའ་

དྱིན་རེས་སུ་དན་པ་སྒོམ་ཚུལ་སྟོན་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིས་ཀང་

དོན་དེ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་སྟོན་པས་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །བརོད་

པར་བ་བ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དགོས་པ་ནྱི་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བས་བསྟན་བཅོས་

འདྱི་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་ཞུགས་

ཏེ་རེན་འབེལ་ཟབ་མོའྱི་དོན་རོགས་པའོ། །ཉྱིང་དགོས་ནྱི། གདུལ་བས་སྟོང་པ་ཉྱིད་

རོགས་པའྱི་དོན་དེ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་འབེལ་བར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་

སྒྱིབ་གཉྱིས་སངས་ཏེ་སྐུ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའོ། །འབེལ་བ་ནྱི། ཉྱིང་དགོས་

དགོས་པ་ལ་རག་ལས་ཤྱིང་དགོས་པ་བརོད་བ་ལ་རག་ལས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ། རེན་འབེལ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 

སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྱི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པ། དེ་ལས་རྒྱལ་བའྱི་

བསྟན་པ་ཁོ་ན་ཐར་འདོད་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་སུ་བསྟན་པ། དེ་ལ་བརེན་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་ཚུལ། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། རེན་འབེལ་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་གཅོད་བེད་དུ་སྟོན་པ་ནྱི། 

འཇྱིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་པ། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་བཞྱིས་སྟོན། དོན་ནྱི། ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རོགས་པའྱི་བློ་དེ་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་གཅོད་

བེད་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་རེན་གྱི་སྐེ་ར་ན་འཆྱིའྱི་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་སྟེ་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །གང་ཞྱིག་མཐོང་
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བའམ་རོགས་པ་ལས་མ་རྱིག་པ་དེ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའྱི་གཉེན་པོ་གཙོ་བོ་ནྱི་ཟབ་མོ་

སྟོང་པ་ཉྱིད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། 

རང་ཅག་གོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་བསམ་པར་བ་སྟེ། འཁོར་བ་

འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་སྐེ་བ་དང་ར་བ་དང་ན་བ་དང་འཆྱི་བའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་མ་

འདས་ཤྱིང་རག་ཏུ་སྡུག་བསལ་ན་འདྱི་ལས་ཐར་ནུས་སམ་མྱི་ནུས། འདྱི་ལ་རྒྱུ་ཡོད་

དམ་མེད། ཡོད་ན་སོང་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེས་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་བ་སྟེ། སྡུག་བསལ་

རང་གྱི་ངོ་བོ་ཚེར་མ་གདོན་པ་ལྟར་སོང་མྱི་ནུས་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལྟར་བརགས་པ་ན་རྒྱུ་མེད་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བ་ནྱི་མྱི་

རྱིགས་ཏེ། རྱིག་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་རྣམ་འགེལ་ལས། རེས་འགའ་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་

ན། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་པས་རྒྱུ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྲུབ། འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་

འགྱུར་སོགས་ནྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འབེལ་པ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་། དབང་ཕྱུག་སོགས་ནྱི་རག་པ་

ཡྱིན་པས་དོན་བེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་

བ་ཁེགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་དག་གྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་གགས་པའྱི་

གཞུང་ལས་ཤེས་པར་བོས་ཤྱིག །

འོ་ན་རྒྱུ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྟེ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའོ། །རྒྱུ་དེས་རང་ཅག་

འཁོར་བར་འཁོར་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན་བཤད་པར་བ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

མདོ་ལས་འདྱི་ཡོད་པས་འདྱི་འབྱུང་འདྱི་སྐེས་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་སྐེ་སྟེ། འདྱི་ལྟ་སྟེ། མ་

རྱིག་པའྱི་རྐེན་གྱིས་འདུ་བེད། འདུ་བེད་ཀྱི་རྐེན་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ། རྣམ་པར་

ཤེས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་མྱིང་དང་གཟུགས། ཞེས་པ་ནས། སྡུག་བསལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་
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པོ་འབའ་ཞྱིག་པ་འདྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། 

དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་སྒོ་

འདོགས་པའྱི་བློ་ནྱི་འདྱིར་རྱིག་པ་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པའྱི་འགལ་ཟ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

ཡྱིན་པས་ན་མ་རྱིག་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་རྨོངས་

པའྱི་མ་རྱིག་པ་གཉྱིས་སོ། །དེས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དང་ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པའྱི་དབང་

གྱིས་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པ་དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་གསོག་

གོ །དེས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བག་ཆགས་བསྒོས་ཏེ་བག་ཆགས་དེ་ཉྱིད་སེད་ལེན་

གྱིས་གསོས་བཏབ་སྟེ་ཡང་སྱིད་ཕྱི་མ་ལེན་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལ་

སྱིད་པ་ཞེས་བ་ཞྱིང་། དེས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་ཏེ་མྱིང་གཟུགས་

སྐེ་མཆེད་རེག་པ་ཚོར་བ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་གྲུབ་བོ། །ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་བ་ནྱི་སྐེ་

བ་དང་། སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མར་གནས་འགྱུར་བ་ནྱི་ར་བ་དང་། ཕུང་པོ་རྱིགས་མཐུན་དོར་

བ་ནྱི་ཤྱི་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིམ་པས་འཁོར་བར་བརྒྱུད་

མར་སྐེ་བ་བླངས་ཏེ་སྡུག་བསལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མནར་བའྱི་ཚུལ་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་

བསམ་པར་བའོ། །དབེ་བསྡུ་དང་ཚེ་དུ་ལ་རོགས་པ་སོགས་རྒྱས་པར་ནྱི་རེ་ཡབ་

སས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

འོ་ན་མ་རྱིག་པས་འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་དེ་ལྟར་གསོག་པ་ཅྱིས་འགྲུབ་ཅེ་ན། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་དང་པོ་ངར་འཛིན་པའྱི་འཇྱིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀྱིས་བདག་ཏུ་

འཛིན་པས་བདག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ཅྱིང་ཆགས་པར་བེད་ལ། དེ་ནས་མྱིག་རྣ་

སོགས་ལ་ང་ཡྱིའོ་སྙམ་དུ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་འཇྱིག་ལྟ་བསྐེད་ཅྱིང་དེའྱི་མཐུས་
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བདག་གྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཆགས་པར་བེད། དེ་ནས་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལ་གཞན་དུ་

རྱིས་སུ་བཅད་དེ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པས་རང་ཕོགས་ལ་

ཆགས་པ་དང་གཞན་ཕོགས་ལ་ཞེ་སང་བས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟེ་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་བདེ་

བ་བསྲུང་བར་རློམ་པས་སོག་གཅོད་པ་དང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་ལ་

འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་སྐད་དུ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱིས། དང་པོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་

གྱུར་ཅྱིང་། །བདག་གྱི་འདྱི་ཞེས་དངོས་ལ་ཆགས་བསྐེད་པ། །ཟོ་ཆུན་འཕན་ལྟར་རང་

དབང་མེད་པ་ཡྱི། །འགོ་ལ་ཞེས་དང་། རྱིག་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས། གང་ཞྱིག་བདག་

མཐོང་དེ་ལ་ནྱི། །ང་ཞེས་རག་ཏུ་ཞེན་གྱུར་ཅྱིང་། །ཞེས་སོགས་དང་། བདག་གཞན་

ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང་། །འདྱི་དག་དང་ནྱི་ཡོངས་འབེལ་ལས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

བདེན་འཛིན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་དང་པོ་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི། ས་ལུ་

ལང་པའྱི་མདོ་ལས། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་མྱི་རོགས་ཤྱིང་ལོག་པར་ཤེས་ཏེ་མྱི་ཤེས་པ་

ནྱི་མ་རྱིག་པའོ། །ཞེས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེ་དངོས་

རྣམས། །ཡང་དག་པར་ནྱི་རོག་པ་གང་། །དེ་ནྱི་སྟོན་པས་མ་རྱིག་གསུངས། །དེ་ལས་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འབྱུང་། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

གལ་ཏེ་འཁོར་བ་ནྱི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པ་ལེགས་པར་

བསྒྲུབས་མོད། འཁོར་བ་དེ་ཉྱིད་རྒྱུན་ཆད་པར་བེད་དུ་རུང་བར་གང་གྱིས་འགྲུབ་ཅེ་

ན། དེ་ཉྱིད་ཤྱིན་ཏུ་འགྲུབ་སྟེ། གང་ཞྱིག་རང་གྱི་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ལ་གནོད་བེད་སྟོབས་
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ལྡན་དམྱིགས་པ་དེ་ནྱི་རྒྱུན་ཆད་དུ་རུང་བས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་གང་རེག་ལ་གནོད་

བེད་སྟོབས་ལྡན་མཐོང་བས་གང་འབས་སྤུ་ལོང་བེད་ཀྱི་རྒྱུན་ཆད་པ་མཐོང་བ་བཞྱིན། 

འཁོར་བའྱི་ཡང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ལ་གནོད་བེད་སྟོབས་ལྡན་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་སོ། །འདྱིའྱི་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་འགྲུབ་ལ། ཁོ་ན་རེ། 

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་དེ། གང་དངོས་པོའྱི་

གནས་ལུགས་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་དེ་ལ་དེའྱི་རྱིགས་ལ་གནོད་བེད་སྟོབས་ལྡན་

ཡོད་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་མེད་པར་འཛིན་པའྱི་སྒོ་འདོགས་བཞྱིན། 

ཆོས་བདེན་པར་འཛིན་པ་འདྱི་ཡང་དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་

པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །བདེན་འཛིན་མ་རྱིག་པ་ལ་གནོད་བེད་མཐོང་བས་སྡུག་

བསལ་གྱི་རྒྱུ་ལ་གནོད་པར་ཅྱིས་འགྲུབ་ཅེ་ན། དེ་ནྱི་དེ་གཉྱིས་རྒྱུ་འབས་སུ་ངེས་བེད་

ཀྱི་ཚད་མ་ལས་འགྲུབ་སྟེ། གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

འོ་ན་བདེན་འཛིན་མ་རྱིག་པའྱི་དངོས་ཀྱི་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་

ན། དེ་ནྱི་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཏེ། མ་རྱིག་པ་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་འགལ་དུ་ཞུགས་པའྱི་སྒོ་ནས་དངོས་

པོའྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འདྱི་ལ་བརེན་ནས་མ་རྱིག་པ་ལྡོག་པར་བེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཐོག་མར་རེན་

འབེལ་གྱི་རགས་ལས་གཟུགས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་རེས་དཔག་སྐེས་

པ་ན་དེའྱི་ཟོག་ཕོགས་ཀྱི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པར་བེད་ཅྱིང་། རེས་དཔག་དེའྱི་རྒྱུན་

གོམས་པར་བས་པ་ལས་རྱིམ་གྱིས་བདེན་འཛིན་མངོན་གྱུར་གྱི་དཔལ་གཞོམ་པ་
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དང་། རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་

སྐབས་སུ་གཉྱིས་སྣང་གྱི་སྤོས་པ་བཅད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བདེན་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་

ཉམས་པར་བེད་པ་དང་། མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་བས་པ་ལས་བདེན་འཛིན་ས་བོན་

དང་བཅས་པ་སངས་ཏེ་ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་སོང་བར་བེད་པ་དང་། 

ཐེག་ཆེན་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ནྱི་དང་པོ་ནས་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པའྱི་གོགས་ཀྱིས་

ཟྱིན་པར་བས་ཏེ་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་དུས་

ཡུན་རྱིང་པོར་གོམས་པར་བས་པས་མཐར་ཤེས་བའྱི་སྒྱིབ་པ་ཡང་སོང་བར་བེད་

དོ། །འདྱི་ནྱི་འཕགས་པ་ལྷས། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ནྱི། །མཐོང་ན་གཏྱི་མུག་

འབྱུང་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཀླུའྱི་ཞལ་ས་ནས་ཀྱིས། མ་རྱིག་འགག་པར་འགྱུར་བ་

ནྱི། ཤེས་པས་དེ་ཉྱིད་སྒོམ་པས་སོ། །ཞེས་སོགས་ལུགས་ལྡོག་གྱི་ཚུལ་གྱིས་རྣམ་

བང་གྱི་རེན་འབེལ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དང་། འཕགས་པ་ལྷས། ཞྱི་སྒོ་གཉྱིས་པ་མེད་

པ་དང་། །ཞེས་དང་། ཡུལ་ལ་བདག་མེད་མཐོང་ན་ནྱི། །སྱིད་པའྱི་ས་བོན་འགག་པར་

འགྱུར། །ཞེས་དང་། མགོན་པོ་ཞྱི་བ་ལྷས། ཡན་ལག་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ཐུབ་

པས་ཤེས་རབ་དོན་དུ་གསུངས། །ཞེས་དང་། ཀླུའྱི་ཞབས་ཀྱིས། མཚན་མ་མེད་པ་

མ་རོགས་པར། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཐར་པ་མེད་པར་གསུངས། །དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་

ལས། །དེ་ནྱི་མཚན་མ་བསྟན་པ་ལགས། །ཞེས་སོགས་རང་བཞྱིན་མེད་རོགས་ཀྱི་

ལྟ་བ་ཐེག་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ལམ་གྱི་སྙྱིང་པོར་བསྒྲུབས་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །སྤོས་

པས་ཆོག་གོ །

གཉྱིས་པ་རེན་འབྱུང་ཟབ་མོ་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོར་བསྟན་པ་ནྱི། དེ་ཚེ་བློ་དང་
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ལྡན་པ་ཡྱིས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྱིས་སྟོན། དོན་ནྱི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བློ་

གོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ལམ་ཟབ་མོ་འདྱི་ཉྱིད་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོའྱི་གནད་ཉྱིད་དུ་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་བར་ཐལ། གང་གྱི་ཚེ་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་

དེ་ཉྱིད་ལྡོག་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་གཙོ་བོ་རེན་འབྱུང་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་བརེན་ནས་

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་བརེས་པར་འགྱུར་བ་དེའྱི་ཚེ་སྟེ་དེའྱི་

ཕྱིར། 

དེ་ཡང་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་

མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་བཀའ་སྩལ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པའྱི་སྒོ་

ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཟབ་མོ་ཉྱིད་གདུལ་བས་རོགས་པར་

བེད་པའྱི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དེ་དག་གྱི་ཆེད་དུ་བ་བ་ནྱི་

འགོ་བ་རྣམས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ། 

དོན་དེ་ཉྱིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་འགན་ཟ་

དང་བལ་བའྱི་ལམ་མཆོག་ཏུ་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཡྱིན་པས་སོ། །

དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཤྱིང་ར་ཆེན་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་

ཐམས་ཅད་ནྱི་ལེགས་པར་གསུང་བ་སྟེ། མངོན་སུམ་དུའམ་བརྒྱུད་པས་དེ་ཁོ་ན་

མངོན་དུ་གསལ་བར་བེད་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ལ་གཞོལ་བ་ཉྱིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་

པའོ། །

དེའྱི་ཚུལ་ཡང་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཞྱིག་མྱི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བ་དང་
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བདག་མེད་པ་དང་མྱི་གཙང་བ་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚུལ་བཀའ་སྩལ་པ་དེ་དག་

ཀང་ལམ་འདྱི་ལ་བཀྲྱི་བར་བ་བའྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཉྱིད་ཀྱིས་གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ་ལས། ནོར་བུ་མཁན་

གྱིས་བཀྲུ་བ་གསུམ་དང་ཕྱི་བ་གསུམ་གྱིས་ནོར་བུ་སྦོང་བའྱི་དཔེས་དོན་འདྱི་ཉྱིད་

གསལ་བར་བཀའ་སྩལ་ཞྱིང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་། མྱི་རག་སྟོང་པ་སྡུག་

བསལ་ཞེས། །བ་བ་གསུམ་པོས་སེམས་སྦོང་བེད། །མཆོག་ཏུ་སེམས་ནྱི་སྦོང་བེད་

པའྱི། །ཆོས་ནྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་དོན་སྨྲ་སེ་གཉྱིས་ཀྱིས་འདོད་པ་ལྟར་གྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་ནྱི་མེད་

ལ། གཟུང་འཛིན་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ལྟར་གཉྱིས་སྟོང་

གྱི་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ལས་བརྩམས་པ་རྣམས་ཀང་མཐར་འདྱི་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་ཆེད་དུ་

གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་ལས། བརྡ་སྤོད་པ་དག་ཇྱི་ལྟ་བུར། །ཡྱི་གེའྱི་

ཕྱི་མོ་ཀོག་འཇུག་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་ལ། །ཇྱི་ཙམ་བཟོད་པའྱི་

ཆོས་སྟོན་ཏོ། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་

བཀྲལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། རེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ཀང་། གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་འོག་མའྱི་

ལྟ་བ་གོ་བ་གོང་མ་གོང་མའྱི་ལྟ་བ་གོ་བའྱི་ལམ་སྟེགས་སུ་གསུངས་པ་དེ་ལེགས་པར་

བཤད་པ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཡང་གལ་ཏེ་དེ་དག་བདེན་ཏུ་ཆུག་མོད། མདོ་ལས། གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པ་

དང་ཕུང་པོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་གསུངས་པ་ཆོས་འདྱིའྱི་འགལ་ཟ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཇྱི་ལྟར་

དང་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། དེ་དག་གདུལ་བ་ཡུན་རྱིང་པོར་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ལྟ་བ་གོམས་
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པས་ཟབ་མོ་རེ་ཞྱིག་བསྟན་པའྱི་སྣོད་དུ་མྱི་རུང་བ་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་ཚུལ་དེ་ལྟར་

བསྟན་པས་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ལུགས་བསལ་ནས་དེ་དག་གྱི་དོན་ཆེན་པོ་འདེན་པར་

འགྱུར་ཞྱིང་། ཕྱི་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལེགས་པར་རྱིག་ནས་གང་ཟག་རས་སུ་

ཡོད་པ་སོགས་ཀང་སོང་བར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཁོ་ན་འབྱུང་

གྱི་སྐོན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚུལ་འདྱི་ཡང་རྒྱས་པ་ནྱི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་

ལེགས་པར་བཤད་པ་འཇུག་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོར་གསལ་བས་དེར་བལྟའོ། །

རྱིམ་པ་འདྱི་ལྟར་དུ་འཁྱིད་པའྱི་ཚུལ་ལ་དགོངས་ནས། འཕགས་པ་ལྷས། གང་

ཞྱིག་གང་གང་ལ་དགའ་བ། །དེ་ཡྱིས་དེ་དེ་སར་སྤད་བ། །ཉམས་པ་གྱུར་པ་དམ་ཆོས་

ཀྱི། །སྣོད་ནྱི་ཅྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་རེན་འབེལ་སྟོན་

པའྱི་མདོ་རྣམས་ལུང་གྱི་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་དང་རེན་འབེལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་སྒོམ་པར་

བེད་པ་རོགས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ལེགས་པར་འགྲུབ་

བོ། །

གསུམ་པ་རེན་འབེལ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ཉྱིད་བསྟོད་པའྱི་སྒོ་

མཆོག་ཏུ་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ལགས་ན་མགོན་ཁྱོད་ལ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྱིས་

སྟོན། །དོན་ནྱི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པའྱི་སྒོ་མང་དུ་ཡོད་

པ་ལས་བསྟོད་པ་པོ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གཟྱིགས་ཤྱིང་

གསུངས་པ་ལས་བརྩམས་ཏེ་བསྟོད་པར་བེད་པ་འདྱི་ལས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པ་དང་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཅྱི་ཞྱིག་རེད་དེ་མྱི་རེད་པར་ཐལ། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་

ཚུལ་འདྱི་ལུང་དང་རོགས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཡྱིན་པར་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པ་དེ་ལྟར་
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ལགས་ན་སྟེ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་བ་སྟེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། རྫུ་

འཕྲུལ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་མངའ་བ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ནྱི་བསྟོད་པ་

དམ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དེ་དག་ནྱི་ཕྱི་རོལ་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །སྐུ་མཚན་དཔེ་དང་ལྡན་པ་དང་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་སོགས་མངའ་བས་བསྟོད་

པ་ཡང་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཙམ་གྱིས་བསྟོད་ཡུལ་གྱི་སངས་རྒྱས་

དེ་ཉྱིད་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྱི་སྐབས་ཡང་དག་ཏུ་ངེས་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ཁོ་ན་

ཉྱིད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་ཉྱིད་མཁྱེན་པ་དང་གསུང་བ་སོགས་

ཀྱིས་བསྟོད་པ་ནྱི་བསྟོད་པའྱི་སྒོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཚུལ་འདྱི་ནྱི་རང་གྱི་སྟོན་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་སྟོན་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་འཕགས་

མཆོག་བླ་ན་མེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རེན་འབྱུང་སྟོང་པ་ཉྱིད་རོགས་པས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་གོ་བར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐུབ་པའྱི་དབང་

པོ་འཇྱིག་རེན་དུ་བོན་པའྱི་དགོས་པའྱི་གཙོ་བོ་ཡང་ཚུལ་འདྱི་གསལ་བར་བ་བའྱི་

ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་ལས། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་དོན་

རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་པ་འདྱི་ཉྱིད་རང་གྱི་སྟོན་པ་སྨྲ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་

དུ་འཕགས་པའྱི་འཕགས་མཆོག་བླ་ན་མེད་པར་གཟྱིགས་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་

གཞུང་མང་པོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རེན་འབྱུང་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་དེ་

ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །
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གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྟེ་མདོ་ལས། དངོས་པོ་གཅྱིག་གྱི་བསམས་བས་ན། །དེ་དག་

ཐམས་ཅད་སྒོམ་འགྱུར་ཏེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ཆོས་མང་པོ། །ཇྱི་སྙེད་རབ་ཏུ་

བསྟན་པ་རྣམས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག་མེད་ཡྱིན། །མྱི་གང་དོན་ལ་མཁས་

རྣམས་ཀྱིས། །གནས་འདྱི་ལ་ནྱི་བསླབ་བས་ན། །སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་རེད་མྱི་

དཀའ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་གསུངས་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་དོན་རེན་འབེལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་རོགས་པས་རོགས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་

ཤྱིང་། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་གསུངས་པ་དེ་དག་གྱི་དགོས་

པའྱི་གཙོ་བོ་གདུལ་བས་རེན་འབེལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་རོགས་པར་བ་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་ལ་

ཐུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ཡང་གྲུབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་དུ་བོན་པའྱི་དགོས་པའྱི་གཙོ་

བོ་སེམས་ཅན་གོལ་བར་བ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཞྱིང་དེ་། ལ་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཚུལ་

འདྱི་ཉྱིད་འབའ་ཞྱིག་ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་དང་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པས་

གདུལ་བ་རྣམས་ལ་གསལ་བར་མཛད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་མདོ་ལས། 

སྟོང་པ་ཞྱི་བ་སྐེ་བ་མེད་པའྱི་ཚུལ། །མྱི་ཤེས་པས་ནྱི་འགོ་བ་འཁྱམས་གྱུར་པ། །དེ་

དག་ཐུགས་རེ་མངའ་བས་ཐབས་ཚུལ་དང་། །རྱིགས་པ་བརྒྱ་དག་གྱིས་ནྱི་འཛུད་

པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་འདྱི་དག་ལ་དགོངས་ནས་མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་རྱིགས་པའྱི་ཚོགས་རྣམས་དང་བསྟོད་ཚོགས་སོགས་སུ་རེན་འབེལ་

གསུངས་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པར་མཛད་ཅྱིང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་

ཀང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་མཛད་དོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །
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གཉྱིས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉག་ཅྱིག་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྱི་བསླུ་བའྱི་སྐེས་

བུར་བསྟན་པ་ལ་གཉྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལུང་གྱི་བསྟན་པ་སྐོན་མེད་དུ་སྒྲུབ་

པ། དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྱི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྱིས། སྟོང་པ་ཉྱིད་སྟོན་པའྱི་བཀའ་རྣམས་སྐོན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ། དཔེ་དེས་བཀའ་

གཞན་རྣམས་ཀང་སྐོན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་

ཚུལ། དེ་ལྟར་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ལ་གནོད་བེད་བསྟན་པ་དང་། སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་

དོན་དུ་གསུངས་པས་སྒོ་སྐུར་གྱི་ལྟ་བ་སོང་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉྱིས། 

དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་ཚུལ་

དངོས་ནྱི། གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྱིས་སྟོན། དོན་

ནྱི། ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་དང་གང་རྒྱུ་རྐེན་ལ་

རག་ལས་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་དེ་དང་དེ་དག་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་

ངོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ལས་ཆེས་ཡ་མཚན་པའྱི་ལེགས་འདོམས་ཚུལ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་

ཡོད་དེ་མེད་པར་ངེས་ཏེ། གསུང་དེ་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་པར་

འཛིན་པའྱི་བློ་ནྱི་ཡུལ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའོ་ཞེས་ངེས་ནས་མཐའ་གཉྱིས་

དང་བལ་བའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་ཐར་པའྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་ནུས་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚུལ་འདྱི་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟར་བཀའ་

སྩལ་ཅེ་ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། མ་དོས་པས་ཞུས་པ་ལས། གང་ཞྱིག་རྐེན་ལས་སྐེས་
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པ་དེ་མ་སྐེས། །དེ་ལས་སྐེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །རྐེན་ལ་རག་ལས་གང་

དེ་སྟོང་པར་བཤད། །གང་ཞྱིག་སྟོང་ཉྱིད་ཤེས་དེ་བག་ཡོད་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་ཚུལ་

གྱིས་སོ། །དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་སྐེས་ཏེ་ཞེས་བ་བ་

ནྱི་སྒྲུབ་པར་བ་བའོ། །རྐེན་ལས་སྐེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །སྒྲུབ་པར་བ་བ་ངེས་

པས་ནྱི་རག་ལྟ་སེལ་ཞྱིང་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་རེད་པར་འགྱུར་ལ། གཏན་

ཚིགས་ངེས་པས་ཆད་ལྟ་སེལ་ཞྱིང་ལས་འབས་སོགས་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་

ངེས་པ་རེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟ་བས། གང་ཕྱིར་དངོས་པོ་

བརེན་ནས་རབ་འབྱུང་བས། །རོག་པ་འདྱི་དག་བརགས་པར་མྱི་ནུས་པ། །དེ་ཕྱིར་

རེན་འབྱུང་རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། །ལྟ་ངན་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བེད། །ཅེས་

སོ། །དེ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། རག་པ་དང་ཆད་པའྱི་མཐར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྟ་བ་

ངན་པ་དག་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཉྱིད་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་

པས་ན་བདེན་འཛིན་འདྱི་ཉྱིད་བཀག་པས་མཐར་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་དེ་དག་ཀང་སྐེ་

བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བུད་ཤྱིང་མེད་པར་མེ་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན། ཞེས་

བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ཉྱིད་ཀྱིས། རོག་རྣམས་དངོས་པོ་ཡོད་ན་འབྱུང་བ་སྟེ། །དངོས་

པོ་ཇྱི་ལྟར་མེད་པར་ཡོངས་དཔྱད་ཟྱིན། །དངོས་པོ་མེད་པར་འདྱི་རྣམས་མྱི་འབྱུང་

སྟེ། །བུད་ཤྱིང་མེད་པར་མེ་ཡོད་མྱིན་དེ་བཞྱིན། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །འདྱི་དག་

ལས་བརྩམས་ཏེ་བཤད་པ་བ་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་ཡྱི་གེ་མང་བས་འཇྱིགས་ནས་མ་

བྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཏུ་ལྟ་བ་
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འཆྱིང་གོལ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ་ནྱི། གང་དུ་བཟུང་བས་བྱིས་པ་རྣམས། །ཞེས་སོགས་

རྐང་པ་བཞྱི་གསུངས། དོན་ནྱི། ཆོས་ཅན། གང་དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བཟུང་བས་དངོས་སྨྲ་བ་སོགས་བྱིས་པ་རྣམས་མཐར་འཛིན་གྱི་འཆྱིང་

བ་བརན་པར་བེད་པའྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དེ་ཉྱིད་མཁས་པ་དབུ་མ་པ་

རྣམས་ལ་ཉོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་རོག་གྱི་ད་བ་མ་ལུས་པ་གཅོད་པའྱི་སྒོར་འགྱུར་བ་

ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དག་གྱིས་ནྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་འདྱི་དག་རང་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཀྱིས་མེད་ན་མེད་པར་འགྱུར་བས་བ་བེད་གང་ཡང་བཞག་ཏུ་མེད་པར་བཟུང་

ནས་རེན་འབེལ་གྱི་བ་བེད་ཁས་བླངས་ཕྱིན་ཆད་དེ་རྣམས་ཡོད་དགོས། ཡོད་ན་རང་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡོད་དགོས་པས་སོ་ཞེས་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་པའྱི་བློ་དེ་ཉྱིད་ཕྱིར་ཞྱིང་སྒྲུབ་

བེད་དང་བཅས་པས་བརན་པར་བེད་ལ། དབུ་མ་པས་ནྱི་རེན་འབེལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་དམ་འཆའ་བས་རྱིམ་གྱིས་ཀུན་བཏགས་པ་དང་ལྷན་སྐེས་

ཀྱི་བདེན་འཛིན་རྣམ་པར་གཞོམ་པར་བེད་ཅྱིང་དེས་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་དག་ཀང་

རྩ་བ་མེད་པའྱི་ཡལ་ག་བཞྱིན་སྐེ་བ་རྒྱུན་ཆད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པས། 

སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ནྱི། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བར་བཟུང་བ་ན། དེ་ལ་

བརེན་ནས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་པར་འཛིན་པས་འཆྱིང་

བར་འགྱུར་ལ། མཁས་པ་དག་ལ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་ཡོད་པ་

འགོག་ཅྱིང་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་ངེས་ཤེས་དངས་ཏེ། མཐར་འཛིན་གྱི་ད་བའྱི་འཆྱིང་

བ་གཅོད་པས་ན། རེན་འབེལ་གྱི་རགས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་འགྲུབ་པ་འདྱི་ནྱི་
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རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་རྒྱུ་མཚན་དེས་སྟོན་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པར་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། 

བསྟན་འདྱི་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་བྱུང་། སྟོན་

པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་གོའུ་ཏ་མ་ཁྱོད་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པར་བསྒྲུབ་སྟེ། རེན་འབྱུང་དེ་

ཁོ་ན་ཉྱིད་མཐར་འཛིན་གྱི་སྤོས་པ་གཅོད་པར་བེད་པའྱི་ཚུལ་བསྟན་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་

ཁྱོད་འབའ་ཞྱིག་ལས་གཞན་མུ་སྟེགས་ཅན་དག་གྱིས་བཤད་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཅྱི་དང་སོང་སེར་སྐ་དང་གཟེགས་ཟན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་སྟོན་པ་

ཞེས་གགས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གོའུ་ཏ་མ་འབའ་ཞྱིག་ལ་སྟོན་པ་ཞེས་བརོད་

ཅེ་ན། དོན་འདྱི་དཔེས་བསྟན་པར་བ་སྟེ། འདྱི་ལྟར་སེང་གེ་ཞེས་བ་བའྱི་སྒ་ནྱི་གཡུ་

རལ་དང་སྦར་མོ་དང་མཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྩལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་སོག་ཆགས་

ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། དེ་ལྟར་ན་ཡང་སྐེ་བོ་ལ་ལ་དག་ཝ་སྐེས་ལ་ནྱི་སེང་གེའྱི་

སྒས་འདོགས་པར་བེད་པ་ཡང་སྱིད་པ་ཉྱིད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྟོན་པ་ཞེས་བ་བའྱི་

སྒ་ནྱི་རང་གྱི་གདུལ་བ་ལ་ཐར་ལམ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པར་བེད་པ་ཉྱིད་ལ་

འཇུག་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་སྐེས་བུ་བླུན་པོ་ལ་ལ་དག །བྱིས་པ་བརྡོལ་ཐབས་

སྨྲ་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་མུ་སྟེགས་པ་དག་ལའང་སྟོན་པ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་ཡང་

དག་པའྱི་ངག་མ་ཡྱིན་པས་གཅམ་བུའྱི་ཚིག་ཁོ་ནའོ། །དེ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དངོས་པོའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གཟྱིགས་

ནས་གཞན་དག་ཀང་ལམ་དེ་ཉྱིད་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་སྟོན་པས་ན་སྟོན་པ་

དང་། རྒྱུ་དེས་གདུལ་བ་རྣམས་འཁོར་བའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སྐོབ་པར་བེད་པས་ན་



ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རོ་རྗེ།
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སྐབས་དང་། འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དུ་བཞུགས་པས་ན་མགོན་

དང་། མཐའ་བལ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་རྱིགས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་འདོམས་པས་ན་སྨྲ་

མཆོག་སྟེ། མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་རྣམས་སྟོན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནས་སྨྲ་བ་ངན་པ་ཞེས་བ་

བའྱི་བར་དུའོ། །ཨེ་མའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངོ་མཚར་བའྱི་ཚིག་གོ །

རེན་འབྱུང་གསུང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འབའ་ཞྱིག་སྨྲ་བ་གཞན་ལས་

ཁྱད་ཞུགས་པར་གྲུབ་སྟེ། མུ་སྟེགས་པ་དག་གྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། 

མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་དང་། རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་སོགས་སུ་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་

འདྱི་གསལ་བར་མཛད་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁེགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། རེན་འབྱུང་

གསུངས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་དངོས་པོའྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གསལ་བར་བེད་ནུས་

པའྱི་ཕྱིར་དང་། རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་འདྱི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཡང་

དག་གང་གྱིས་ཀང་འགེགས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་དེས་

ན་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རྐེན་ཉྱིད་འདྱི་པ་ཙམ་གྱི་ཚུལ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་

བཞྱིན་གསུངས་པ་སྟེ་འདོམས་པར་མཛད་པ་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་སྟེ་སྟོན་པ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གྱི་ཁྱད་པར་དྱི་མ་མེད་

པའྱི་རྱིགས་པས་བརགས་ཏེ་བླང་དོར་བེད་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོའྱི་ལུགས་

སོལ་བླ་ན་མེད་པའོ། །

དོན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པས་ཀང་། དེའྱི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་

ན་འདྱིར་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་བ་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་

ལྟོས་པ་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་མཛད་པ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་པ་ཉྱིད་དང་རྒྱུ་
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གཅྱིག་པུ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཉྱིད་དང་། རང་དང་གཞན་དང་གཉྱིས་

ཀས་བས་པ་ཉྱིད་བཀག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་བཀག་པས་ནྱི་དངོས་པོ་ཀུན་རོབ་

པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཀུན་རོབ་པ་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་བཞྱིན་གསུངས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་དང་། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཇྱི་སྐད་བསྟན་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྱི་

ཕྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཉག་གཅྱིག་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་གསུངས་པ་ཉྱིད་

དུ་གཟྱིགས་ཤྱིང་ཕ་རོལ་པོའྱི་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་བྱིས་པ་བརྡོལ་ཐབས་སྨྲ་བ་དང་འད་

བར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་སློབ་དཔོན་ཤྱིན་ཏུ་དད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པས་སླར་

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་མཛད་པ་ནྱི་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པ་ཞེས་

བའོ། །ཞེས་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་ཏེ་བརོད་བ་ཕོགས་མཐུན་པའོ། །

གཉྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་

གྱི་དོན་དུ་ཤར་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རང་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསྟན་པ་དང་། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་གསུངས་ཚུལ་

དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་ཀང་རེན་འབྱུང་གྱི་བ་བེད་འཐད་པར་གསུངས་ཚུལ། 

རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པར་མ་ཟད་བརེན་ནས་

འབྱུང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཐར་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་པར་གསུངས་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་བསགས་

པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། རེན་འབྱུང་མ་མཐོང་བ་དང་མཐོང་བ་ཡང་དེའྱི་དོན་རང་

བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་མ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རང་ལུགས་མ་

རོགས་པར་བསྟན་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་ཤར་བ་
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བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རང་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསྟན་པ་དངོས། རང་བཞྱིན་གྱིས་

སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་ཤར་བའྱི་ཚད་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཕན་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་བྱུང་། དོན་

ནྱི། ཆོས་ཅན། གཅྱིག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་པར་མཛད་པའྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྱིད་པའྱི་འབོག་དགོན་པར་ཉམ་ཐག་པའྱི་འགོ་བ་རྣམས་ལ་སྨན་པ་

མཆོག་ཐར་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་སྩལ་པའྱི་ལུང་

རོགས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ངེས་པར་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་

གཏན་ཚིགས་ཟ་མེད་པ་ནྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་

འདྱི་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། རྡོ་རེ་གཟེགས་མ་དང་རྣམ་བདུན་གྱི་རྱིགས་པ་སོགས་དབུ་

མའྱི་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའྱི་རྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་མཐར་གཏུགས་ས་འདྱི་

ཁོ་ནར་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་རྣམས་རང་རང་གྱི་གདགས་གཞྱི་ལ་བརེན་ནས་

བཏགས་པར་ངེས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་དེའྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པ་བདེ་བླག་ཏུ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར། 

གང་དག་གཏན་ཚིགས་བཟང་པོ་འདྱི་ལ་འགལ་བར་འདོད་པ་རང་གྱི་སེ་པ་གཞན་

དག་དང་། མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་གཞན་སེ་འདྱི་ཡྱིས་ཇྱི་ལྟར་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ཟབ་

མོའྱི་དོན་འདྱི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས་ཏེ་མྱི་ནུས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ཟབ་མོ་ཁོང་དུ་ཆུད་

པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་གཏན་ཚིགས་འདྱི་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འགལ་རགས་སུ་འདོད་པ་ནྱི་སེམས་ཙམ་མན་ཆད་ཀྱི་རང་སེ་ཡྱིན་མོད་ཀང་། 

རེན་འབེལ་དེ་འདུས་བས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་

ཀང་འགལ་རགས་སུ་བཞེད་དོ། །
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ཡན་ལག་གྱི་དོན་དབེ་བར་བ་སྟེ། གཞན་དག་ན་རེ། ཇྱི་ལྟར་ན་ཀླུའྱི་ཞལ་ས་

ནས་སོགས་ཀྱིས་མཐའ་བཞྱི་ལས་སྐེ་བ་འགོག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

རབ་ཏུ་མང་པོ་བཤད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་རེན་འབྱུང་གྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་

འབའ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པར་འགྱུར་ཞེས་དོགས་ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། འདྱི་ལ་གཉྱིས། 

རེན་འབེལ་གྱི་དོན་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ཉྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གཞན་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་གནད་གཏན་ཚིགས་འདྱི་ལ་ཐུག་ཚུལ་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི། མུ་སྟེགས་བེད་དག་གྱིས་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་

ཁས་མྱི་ལེན་ཏེ། ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་ལས། གང་ཟག་དང་ཆོས་བརེན་ནས་འབྱུང་

བའྱི་རེན་འབེལ་མྱི་འདོད་པར་དེ་གཉྱིས་བདེན་པར་འདོད་པའྱི་གཞན་སེ་ནྱི་རག་ཆད་

ཀྱི་ལྟ་བའྱི་གཡང་དུ་ལྟུང་ལ་ཞེས་དང་། ཟ་བས་ཀང་རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྱི་འགེལ་

པར། མུ་སྟེགས་ཅན་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་གསུངས་

ཤྱིང་། རྱིགས་པས་ཀང་འགྲུབ་པས་སོ། །རང་གྱི་སེ་པ་རྣམས་ནྱི་ཐམས་ཅད་རེན་

འབེལ་ཁས་ལེན་པར་མཚུངས་ཀང་འདོད་པའྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི་དབེ་བར་བ་བ་ཡོད་དེ། 

འདྱི་ལྟར། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདོ་སེ་པ་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་

ཀྱིས་ནྱི། འདུས་བས་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་འདོད་

ཀྱི་འདུས་མ་བས་པ་རྣམས་བརེན་ནས་འབྱུང་བར་མྱི་འདོད་དོ། །སློབ་དཔོན་ལེགས་

ལྡན་དང་ཞྱི་བ་འཚོ་ལ་སོགས་པས་སོལ་ཕེ་བའྱི་རེས་སུ་ཞུགས་པའྱི་རང་རྒྱུད་པ་

དག་གྱིས་ནྱི། རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་དང་། རང་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་

པ་ཡང་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་འདོད་པས། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་གཉྱིས་
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ཆར་རེན་འབྱུང་དུ་ཁས་ལེན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱི་ཤེས་བེད་རྒྱས་པར་ནྱི་གཞན་ལས་

བཙལ་བར་བའོ། །དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ནྱི། རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་དང་རང་

གྱི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་རེན་འབེལ་ནྱི་འདོད་མོད་ཀྱི། རང་གྱི་ལུགས་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི། བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཞྱིག་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་འདོད་

པའོ། །དེ་ཡང་ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱིས། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་དེ་

ཉྱིད་དང་གཞན་དུ་རྣམ་པ་ལྔར་དཔྱད་པ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་མོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བརེན་

ནས་བཏགས་པས་སྦྲང་རྩྱི་དང་ཆུ་དང་འོ་མ་འཛིན་པ་དང་འཆུ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བ་

བ་ལ་རུང་བར་འགྱུར་བ་འདྱི་ཅྱི་ངོ་མྱི་མཚར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་གམ་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས། ཀུན་ཀང་ཡན་

ལག་ཏུ་གྱུར་ནས། །སླར་ཡང་ཡན་ལག་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའྱི་འགེལ་པར་དཔལ་

ལྡན་ཟ་བས་བུམ་པ་དེ། གོ་མོ་སོགས་རང་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་བརེན་ནས་ཡན་ལག་ཅན་

དང་། བུམ་པ་ཞེས་བློས་བཏགས་པ་ཙམ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གོ་མོ་ནས་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་སྦར་བ་དང་། གཞན་ཡང་དབང་པོ་དང་། ཡུལ་དང་། སེམས་

དང་། སེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་ལ་སོགས་རྣམས་དེ་དང་

དེའྱི་གདགས་གཞྱི་ལ་བརེན་ནས་རང་འདོགས་བེད་ཀྱི་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་

རྱིགས་པ་དུ་མས་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་པ་དང་། རྩ་ཤེའྱི་འགེལ་པ་རྣམས་དང་། འཇུག་

པ་རྩ་འགེལ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བོས་ཤྱིག །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་བདག་མེད་པ་གཉྱིས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྱི་འབེལ་ཟ་མ་

དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་ནྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་རྱིགས་
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པ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྩ་ཤེ་ལས། གང་ལ་བརེན་ཏེ་གང་འབྱུང་བ། །དེ་ནྱི་

རེ་ཞྱིག་དེ་ཉྱིད་མྱིན། །དེ་ལས་གཞན་པའང་མ་ཡྱིན་པ། །དེ་ཕྱིར་ཆད་མྱིན་རག་མ་

ཡྱིན། །ཞེས་དང་། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་ལས་ཀང་། སྡུག་བསལ་

རང་གྱིས་བས་པ་དང་། །གཞན་གྱིས་བས་དང་གཉྱིས་ཀས་བས། །རྒྱུ་མེད་པར་

ནྱི་རོག་གེ་འདོད། །ཁྱོད་ཀྱིས་བརེན་ནས་འབྱུང་བར་གསུངས། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་

པར་གང་འབྱུང་བ། །དེ་ཉྱིད་ཁྱོད་ཀྱིས་སྟོང་པར་བཞེད། །དངོས་པོ་རང་དབང་ཡོད་

མྱིན་ཞེས། །མཉམ་མེད་ཁྱོད་ཀྱི་སེང་གེའྱི་སྒ། །ཞེས་རེན་འབེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་

ཀྱིས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དང་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་དང་། སྐེ་བའྱི་མཐའ་བཞྱིར་འཛིན་པ་

འགོག་པར་གསུངས་པ་དང་། ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱིས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་པ་སྒྲུབ་

པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་བདུན་གྱི་རྱིགས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་

པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གཙོ་བོ་མཐའ་བཞྱི་ལས་སྐེ་བ་འགོག་པ་ལ་མཛད་ཅྱིང་། དེ་གཉྱིས་

ཆར་གྱི་གནད་རེན་འབྱུང་གྱི་རྱིགས་པ་ལ་ཐུག་པར་ཡང་སློབ་དཔོན་ཉྱིད་ཀྱིས། དབུ་

མ་ལ་འཇུག་པ་རྩ་འགེལ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་འཇུག་

པ་ལས། གང་ཕྱིར་རྒྱུ་མེད་པ་དང་དབང་ཕྱུག་གྱི །རྒྱུ་ལ་སོགས་དང་བདག་གཞན་

གཉྱིས་ཀ་ལས། །དངོས་རྣམས་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པ། །དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་

རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དེ་ནྱི་དེ་ཉྱིད་དུའམ་འཇྱིག་རེན་དུ། །རྣམ་པ་

བདུན་གྱིས་འགྲུབ་འགྱུར་མྱིན་མོད་ཀྱི། །རྣམ་དཔྱད་མེད་པར་འཇྱིག་རེན་ཉྱིད་ལས་

འདྱིར། །རང་གྱི་ཡན་ལག་བརེན་ནས་འདོགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་

གྱིས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་མྱུ་གུ་སོགས་ཀྱི་སྐེ་བའྱི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའྱི་དོན་བཙལ་བ་
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ན། མཐའ་བཞྱི་ལས་མྱི་སྐེ་བར་ངེས་པ་རེད་པ་དེའྱི་ཚེ། དེ་དག་གྱི་སྐེ་བ་བཏགས་པ་

ཙམ་ལ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་ཞྱིང་། སྐེ་བ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ངེས་

པ་རེད་ན། གོར་མ་ཆག་པར་སྐེ་བའྱི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའྱི་དོན་བཙལ་ན་མྱི་རེད་པ་

ལ་ཡང་ངེས་པ་འདེན་པས་ན་མཐའ་བཞྱི་ལས་སྐེ་བ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནད་

རེན་འབྱུང་གྱི་རྱིགས་པ་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་བདུན་གྱི་རྱིགས་པའྱི་

གནད་འདྱི་ལ་ཐུག་ཚུལ་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །

འདྱི་དག་ལེགས་པར་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པས། དེ་ལྟར་ན་

བརེན་ནས་སྐེ་བ་དང་བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་རང་ལས་སྐེ་བ་

ལ་སོགས་པ་བཞྱི་དང་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཐ་དད་ལ་སོགས་པ་བདུན་ཆོས་དང་གང་

ཟག་ལ་འགོག་པ་འདྱི་ཉྱིད་རྱིགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་པོར་ཟུངས་ཤྱིག །ཅེས་གསུངས་

པས་སོ། །

རེན་འབེལ་གྱི་རགས་ཀྱིས་མཐའ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་སོང་ཞྱིང་། གཞན་འབེལ་ཟ་

མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀྱིས་སྒོ་འདོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་སེལ་ཀང་། ཆད་

ལྟ་མྱི་ཁེགས་པས་རང་བཞྱིན་མེད་རོགས་ཀྱི་རེས་དཔག་སྐེ་བ་ལ་ནྱི་ངེས་པར་བརེན་

ནས་བཏགས་པའྱི་ཚུལ་ངེས་དགོས་སོ། །སྤོ་བར་བ་བ་མང་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་

གོ །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཐུབ་པས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་གོ་ན་རང་བཞྱིན་

མེད་པ་ལ་བ་བེད་འཐད་པར་བཞེད་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་གོ་ན་མཐར་ལྟུང་བར་བཞེད་

པ་དང་། དེས་ན་རེན་འབེལ་དང་སྟོང་པ་མྱི་འགལ་བ་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་མཐར་
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ཐུག་ཏུ་བསྟན་པ་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་ནྱི་ནམ་ཞྱིག་ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་

ནྱི། ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི། གང་དག་ཆོས་

རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ལུགས་འཚོལ་བ་དེ་དག་གྱིས་དུས་ནམ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ། སྐེ་བ་སོགས་

ལ་རང་བཞྱིན་བཀག་པའྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་དེ། དེ་དག་གྱི་བརེན་ནས་སྐེས་པའམ་བརེན་

ནས་བཏགས་པའྱི་རེན་འབྱུང་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་མཐོང་བ་དེའྱི་ཚེ་ན། རྣལ་འབོར་པ་

དེའྱི་བློ་ངོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའྱི་སྟོང་

པ་དང་། རྒྱུ་འབས་དང་སང་བླང་ལ་སོགས་པའྱི་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པའང་མྱི་

འགལ་ཞྱིང་སྟེ་འགལ་འདུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་འཇོག་ནུས་སོ། །ཞེས་བཞེད་པ་

ཡྱིན་ཏེ། སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་མཐོང་བའྱི་རྣལ་འབོར་པ་དེ་དག་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་

བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་དང་བལ་

བ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་ཡྱིན་པར་ནྱི། སློབ་དཔོན་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་བཤད། །དེ་

ནྱི་བརེན་ནས་བཏགས་པ་སྟེ། །དེ་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དཔྱོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དག་ན་རེ། རེན་འབེལ་དང་སྟོང་པ་དོན་གཅྱིག་པར་

གསུངས་ན། དེ་ནྱི་དེ་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྟོ་ལྡྱིར་བ་བུམ་པའྱི་དོན་དུ་འཇོག་པ་

ལྟར་ན། མྱུ་གུ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བར་ངེས་པའྱི་བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱུ་གུའྱི་རང་

བཞྱིན་མེད་པ་ཡང་ངེས་པར་འགྱུར་ལ། རེན་འབེལ་རོད་བེད་ཀྱི་སྒའྱི་དངོས་ཀྱི་དོན་

དེ་ཉྱིད་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་འདོད་ན་ཡང་ཉེས་པ་དེ་ཉྱིད་ཡོད་པ་དང་། ཅྱི་སྟེ་རེན་འབེལ་
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དངོས་སུ་ངེས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱི་དོན་ལ་འདོད་ནའང་མྱི་འཐད་པས་སོ་ཟེར་ན། རོགས་

པར་དཀའ་བའྱི་གནས་འདྱི་བརོད་པར་བ་སྟེ། སྟོང་པ་དང་རེན་འབྱུང་དོན་གཅྱིག་

པ་ནྱི་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་རོགས་པའྱི་གང་ཟག་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྱི་བློ་ངོར་འགྲུབ་པ་

ཡྱིན་གྱི། གཞན་རྣམས་ལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དབུ་མ་པ་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་

པོ་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་པའམ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་རེན་འབྱུང་དུ་དངོས་

སུ་ངེས་པ་ན། བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་མྱུ་གུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་

སྟོང་པར་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་ལ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱི་

འཐད་ཅྱིང་། དེ་དང་རེན་འབྱུང་གཉྱིས་འགལ་བར་ཡང་ཚད་མས་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེས་ན་ལྟ་བ་ལ་མོང་བ་གདོན་པར་འདོད་པ་དག་གྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་

ལ་རག་ལས་པར་མཐོང་བའམ། ཐོས་པའམ། དན་པའྱི་མོད་ལ་དེ་ཉྱིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བས་ཏེ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་སེམས་པ་ལ་འབད་པར་བ་སྟེ། དེས་ན་

སྐེ་བ་གཞན་དུ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྟོང་པ་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་། རེན་འབྱུང་གྱི་

ཆོས་བཤད་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་བག་ཆགས་སད་པར་འགྱུར་ཏེ། ར་

ཐུལ་དང་ཉེ་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བཞྱིན་ནོ། །

ཚུལ་འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པས་དབུ་མ་པ་ལ་གདམས་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། རྒྱུ་

ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མྱི་བསླུ་བར་མཐོང་བའྱི་བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བློ་གཞན་

ལ་ལྟོས་མེད་དུ་དམྱིགས་གཏད་ཞྱིག་པའྱི་སྟོང་པ་ཡང་འོང་བའྱི་ཚུལ་དང་། རྒྱུ་འབས་

མྱི་བསླུ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རགས་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་ཡོད་མཐའ་

སོགས་དང་བལ་བའྱི་སྟོང་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལས་རྒྱུ་འབས་མྱི་བསླུ་བ་ལ་གཏྱིང་
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ནས་ངེས་ཤེས་འདོངས་ཤྱིང་། དེ་ནས་དམྱིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་ཞྱིག་པའྱི་ཞེན་

མེད་ཀང་འོང་བ་ཡྱིན། ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། གཞན་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སོགས་

ཀྱི་གསུང་མང་དུ་ཡོད་ཀང་གཞན་དུ་ཞྱིབ་པར་འཆད་དོ། །

དེ་ལྟར་སྟོང་དང་རེན་འབྱུང་དོན་གཅྱིག་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་ནྱི། རྩ་

ཤེ་ལས། གང་ལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 

དེའྱི་འགེལ་བེད་དམ་པ་ཟ་བས། གང་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་

པ་ཉྱིད་འདྱི་རུང་བ་དེ་ལ། ཇྱི་སྐད་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

སོགས་ཀྱིས་བདེན་བཞྱི་དང་མཆོག་གསུམ་སོགས་རུང་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

ལྟར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལས་བཟོག་པར་མཐོང་བ་ན། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་དག་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་

མཐོང་བ་དེ་ལས་བཟོག་སྟེ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་ན་རེན་

འབྱུང་མྱི་འཐད་པར་མཐོང་ན་སྟེ་མཐོང་བ་དེ་དག་གྱི་ལུགས་ལ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་

སྟོང་པ་ལ་བཅྱིང་བ་དང་གོལ་བ་སོགས་བ་བེད་ཐམས་ཅད་མྱི་རུང་ཞྱིང་བ་བེད་དང་

བཅས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་མེད་པར་འདོད་པ་ཉྱིད་དུ་ངེས་པས། འབས་བུ་

མ་རུངས་པ་འབྱིན་པས་ན་ཉམ་ང་བའྱི་རག་པ་དང་ཆད་པའྱི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་ལྷུང་

བར་བཞེད་དེ། དེ་དག་མཐའ་གཉྱིས་འགོག་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་

པ་དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་ཉྱིད་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ལུགས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདྱི་ལ་ནྱི་ཐ་སྙད་དུ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའྱི་
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དབུ་མ་པ་དག་ཀང་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་མཐར་ལྷུང་བའྱི་ཕོགས་སུ་ཁས་བླང་བར་བ་

སྟེ། དེ་དག་གྱིས་ཀང་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་

ཅད་འགལ་བར་བཞེད་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོས། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དག་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མྱི་བཞེད་ཀང་། 

ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དང་བ་བེད་འཐད་པ་འགལ་

མེད་དུ་འཇོག་མ་ཤེས་པས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་ལེན་པར་

བེད་དེ། ལྟ་བ་དེ་མ་བོར་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་གསུམ་གང་གྱིའང་འཕགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་

སྐེ་བའྱི་ཐབས་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རང་མཚན་གྱིས་སྟོང་པ་དང་རེན་འབེལ་

མྱི་འགལ་ཚུལ་འདྱི་མ་ཤེས་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་མྱི་རུང་བ་ནྱི། འཕགས་པ་ཀླུས། 

གང་ལ་སྟོང་ཉྱིད་མྱི་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། བུདྡྷ་པཱ་

ལྱི་ཏ་ལས། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉྱིད་ལས་ཡོད་པར་རེས་སུ་ལྟ་བར་བེད་ན། 

དེ་ལྟར་ན་ཁྱོད་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་དང་རྐེན་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་འབས་

བུ་དང་རྒྱུ་ཉྱིད་དང་བེད་པ་པོ་དང་། བེད་པ་དང་། བ་བ་དང་། སྐེ་བ་དང་། འགག་པ་

དང་། འབས་བུ་ལ་ཡང་གནོད་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྐེ་འགག་

དང་བཅྱིངས་གོལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མྱི་འཐད་པར་གསུངས་ཤྱིང་། དེ་ལྟར་

དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱིས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །

རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྟུང་ཚུལ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་པ་དག་གྱིས་བདག་རག་པར་འཛིན་

པ་དང་། སྤྱི་གཙོ་བོ་དང་། དབང་ཕྱུག་སོགས་རག་དངོས་སུ་འཛིན་པ་དང་། བེ་

བག་སྨྲ་བས་ནམ་མཁའ་རག་རས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀང་རག་པའྱི་མཐའ་དང་། མུ་
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སྟེགས་པ་དག་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་ལས་འབས་སོགས་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པ་སོགས་ནྱི་ཆད་པའྱི་མཐར་ལྷུང་བ་ཡྱིན་མོད་ཀང་དེ་ནྱི་གོ་སླ་ལ། རང་སེ་

རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཁས་ལེན་པ་དག་ཀང་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྷུང་བ་ནྱི། མགོན་པོ་

ཀླུས། གང་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ། །དེ་ནྱི་མེད་པ་མྱིན་པས་རག། །སོན་བྱུང་

ད་ལྟ་མེད་ཅེས་པ། །དེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དེའྱི་འགེལ་པ་

བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་ལས། འདྱི་ལྟར་གང་ཞྱིག་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་ཕྱིས་མེད་པ་ཉྱིད་

དུ་མྱི་འཐད་དེ། རང་བཞྱིན་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བས། དེའྱི་ཕྱིར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ལྟ་བ་ལས་

རག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་དེ་སོན་བྱུང་བ་ལ་ད་ལྟར་མེད་དོ་ཞེས་དངོས་

པོ་ཡོད་པ་ལ་འཇྱིག་པར་ལྟ་བ་དེས་ན་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དངོས་པོ་

རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་ན་དེ་ཉྱིད་དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་ཡྱིན་ཞྱིང་། རང་བཞྱིན་

སངས་པའྱི་ཆོས་མྱི་སྱིད་པས། དངོས་པོ་དུས་རག་ཏུ་ཡོད་དགོས་ཤྱིང་། དེས་ན་

དངོས་པོ་རག་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་དེ་དངོས་

པོའྱི་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་དགོས་ཤྱིང་། དེ་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་འཇྱིག་ན་གནས་

ལུགས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ཡྱིན་པས་རག་པ་དང་ཆད་པའྱི་མཐར་ལྷུང་བར་བཤད་པ་

ལྟར་རོ། །དོན་འདྱི་ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་བཤད་དེ་དེར་བལྟ་བར་བའོ། །ཆད་པར་

ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་གང་ཆད་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་སར་ཁས་བླངས་པ་ཞྱིག་དགོས་པས་

ཁྱབ་པ་མྱིན་ཀང་འདྱིར་ནྱི་རང་སེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དག་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྷུང་བའྱི་

ཚུལ་དམྱིགས་ཀྱིས་གསལ་བའོ། །མདོ་ལས་ཀང་། མྱི་སྟོང་ཅུང་ཞྱིག་ཡོད་ན་རྒྱལ་

བ་ཡྱིས། །འགའ་ཡང་ལུང་སྟོན་མྱི་གསུང་འགྱུར་མེད་པར། །རང་རང་དངོས་ལ་ཐེར་



ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རོ་རྗེ།

  302  

ཟུག་གནས་དེ་ལ། །འཕེལ་བ་མེད་ཅྱིང་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མེད། །ཅེས་སོགས་

གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ། །རེན་འབྱུང་མཐོང་བ་ལེགས་པར་

བསགས། །ཞེས་པའྱི་ཚིག་རྐང་གཉྱིས་བྱུང་། དོན་ནྱི། སྟོང་པ་དང་རེན་འབེལ་འགལ་

བར་མཐོང་བའྱི་ཉེས་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེའྱི་ཕྱིར་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་

པ་འདྱི་ལ། རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མཐོང་བ་ནྱི་མཁས་

པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བསགས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ཚུལ་འདྱི་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་

མཐའ་གཉྱིས་སེལ་ཞྱིང་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོར་གྱུར་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་ཟབ་མོ་རོགས་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་འོག་མ་ལ་གགས་པའྱི་རེན་འབྱུང་ཐུན་མོང་བ་མ་

ཡྱིན་གྱི། ལུགས་འདྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་

ཚུལ་ལོ། །བསགས་ཚུལ་ནྱི། མདོ་ལས་སུས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་

དེས་ཆོས་མཐོང་ངོ་། །ཆོས་མཐོང་བ་དེས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་

དང་། རེན་འབེལ་གྱི་མདོ་དང་། ས་ལུ་ལང་པའྱི་མདོ་དང་། འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་

ཅད་འཇུག་པ་མེད་པར་བསྟན་པའྱི་མདོ་དང་། བསམ་གཏན་དཔེ་མཁྱུད་ཀྱི་མདོ་དང་། 

ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་མང་པོ་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསགས་ཤྱིང་། འཕགས་པ་ཀླུས། གང་གྱིས་

རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་། །མཐོང་བ་དེས་ནྱི་སྡུག་བསལ་དང་། །ཀུན་འབྱུང་དང་

ནྱི་འགོག་པ་དང་། །ལམ་ཉྱིད་དེ་དག་མཐོང་བ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་

འགེལ་ལས། ཆོས་རྣམས་སྟོང་པ་འདྱི་ཤེས་ནས། །ལས་དང་འབས་བུ་བསྟེན་པ་

གང་། །ངོ་མཚར་བས་ཀང་འདྱི་ངོ་མཚར། །རྨད་བྱུང་བས་ཀང་འདྱི་རྨད་བྱུང་། །ཞེས་
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སོགས་དང་། གཞན་ཡང་ཤྱིང་ར་ཆེན་པོ་དག་གྱིས་ལུང་དང་རྱིགས་པ་རབ་ཏུ་མང་

པོས་བསགས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པས་ཀང་། འཁོར་འདས་རེན་འབྱུང་མྱི་བསླུའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཀྱིས། །མཐར་འཛིན་དམྱིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་བེད་པ། །ཟ་

བ་ལས་འོངས་ལེགས་བཤད་འོད་དཀར་གྱིས། །བློ་མྱིག་ཀུན་དའྱི་ཚལ་རབ་ཕེ་བའྱི་

ཚེ། །སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་ལམ་མཐོང་ནས། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་

གཙོ་བོར་མྱི་འཛིན་སུ། །ཞེས་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལས་འདྱི་ཉྱིད་མཆོག་ཏུ་

བསགས་པ་སོགས་མཐའ་ཡས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་དྲུག་བྱུང་། 

གཞན་དག་ན་རེ། འོ་ན་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་ཤར་བའྱི་ཚད་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སྨྲ་

བར་རྱིགས་སོ་ཞེ་ན། ཚུལ་དེ་ཡང་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྟེ་གཏན་

ནས་མེད་པར་མཐོང་བས་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་

དུ་ན་འདྱི་དག་རྒྱུ་རྐེན་ནམ་གདགས་གཞྱི་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་

བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། དངོས་པོ་འདྱི་དག་རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ནམ་གདགས་གཞྱི་ལ་

མ་བརེན་པར་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཡང་གང་དག་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་ཡོད་པར་མཐོང་བ་དག་གྱིས་ཀང་ཚུལ་འདྱི་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དུ་

ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་དེ་རྣམས་གྲུབ་པ་རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་སོགས་ལ་ལྟོས་པར་

འགལ་བར་སྟེ་མྱི་རྱིགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་རྣམས་གཏན་ནས་མེད་པ་

མ་ཡྱིན་ཏེ། ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱི་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགེལ་པ་ལས། དེའྱི་ཕྱིར་འདྱིར་རེན་

ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རང་དབང་བའྱི་ངོ་བོ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར། རང་དབང་བའྱི་
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ངོ་བོ་དང་བལ་བའྱི་དོན་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། ཐམས་ཅད་

དངོས་པོ་མེད་པའྱི་དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། མདོ་ལས་ཀང་། མཁས་

པས་རེན་འབྱུང་ཆོས་རྣམས་རོགས་གྱུར་ཏེ། །མཐར་ལྟ་བ་ལ་བརེན་པར་ཡོངས་

མྱི་བེད། །རྒྱུ་དང་བཅས་ཤྱིང་རྐེན་བཅས་ཆོས་ཤེས་ཀྱི། །རྒྱུ་མེད་རྐེན་མེད་ཆོས་

ཉྱིད་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པར་མཐོང་བ་

ཡང་ཆོས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་

པར་འགལ་བར་གོང་དུ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ཀླུས། རང་

བཞྱིན་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་ནྱི། །འབྱུང་བར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་དང་། 

ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏེ་བུམ་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་ཅེས་རོགས་ན་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་

རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ནྱི་འཇྱིམ་པ་སོགས་རྒྱུ་དང་རྐེན་དག་གྱིས་ཅྱི་དགོས་

ཏེ་ཞེས་སོགས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་དངོས་པོར་སྨྲ་བའྱི་ཕོགས་

ལ་བཞག་ཏུ་མྱི་རུང་བར་རྱིགས་པ་དུ་མས་བསྒྲུབས་པས་སོ། །དེས་ན་འདྱིར་རེན་

འབེལ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མཐོང་བའྱི་གོལ་ས་རྣམ་པ་གཉྱིས་བཤད་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་

ཆོས་རྣམས་གཏན་ནས་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐ་སྙད་དུ་སྒྱུ་མ་བཞྱིན་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་ཐམས་ཅད་མ་དཔྱད་པའྱི་ཤེས་པའྱི་ངོར་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་ཚུལ་

དུ་ལེགས་པར་འཇོག་ཤེས་པ་དང་། དེ་དག་ཉྱིད་ལ་རང་བཞྱིན་འཚོལ་བའྱི་རྱིགས་

པས་དཔྱད་པའྱི་མཐུས། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་དམྱིགས་

པར་མཐོང་བ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གོགས་སུ་གཅྱིག་སོང་སྟེ་བདེན་པ་གཉྱིས་

ཆར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ངེས་པ་ཡང་དག་པ་འདེན་ནུས་པ་ནྱི་རེན་འབེལ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་
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ཉྱིད་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པའྱི་ཚད་དོ་ཞེས་བ་བར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱི་

བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགེལ་པ་ལས། བདག་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པར་སྨྲ་བ་མྱིན་ཏེ། རེན་ཅྱིང་

འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱི་ཁྱོད་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ཞྱིག་

གམ་ཞེ་ན། མྱིན་ཏེ། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱོད་ཅྱི་

སྨྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བའོ། །ཡང་རེན་ཅྱིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བའྱི་དོན་གང་ཞྱིག་ཅེ་ན། རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་

གྱིས་མ་སྐེས་པའྱི་དོན་དང་། སྒྱུ་མ་དང་། སྨྱིག་རྒྱུ་དང་། གཟུགས་བརན་དང་། དྱི་

ཟའྱི་གོང་ཁྱེར་དང་། སྤྲུལ་པ་དང་། རྨྱི་ལམ་དང་མཚུངས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་

འབས་བུ་འབྱུང་བའྱི་དོན་དང་། སྟོང་པ་ཉྱིད་དང་། བདག་མེད་པའྱི་དོན་ནོ། །ཞེས་

མཐའ་གཉྱིས་དང་བལ་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་དོན་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་འགྲུབ་

ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །འདྱིར་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་དཔྱད་པ་

རོགས་པའྱི་ཚེ། རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས། ནམ་ཞྱིག་རེས་འཇོག་མེད་པར་ཅྱིག་ཅར་

དུ། །རེན་འབེལ་མྱི་བསླུ་མཐོང་བར་ཙམ་ཉྱིད་ནས། །ངེས་ཤེས་ཡུལ་གྱི་འཛིན་སྟངས་

ཀུན་འཇྱིག་ན། །དེ་ཚེ་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་རོགས་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གསུངས་ཚུལ་

དངོས་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་ན་མང་འདས་མྱི་འཐད་པར་གསུངས་ཚུལ་དང་། 

དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་ཆོས་མཐུན་གྱི་རོལ་བ་མེད་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་
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གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐའ་གཉྱིས་སངས་པའྱི་

ཚུལ་དེའྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས། གང་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་

བ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་འགའ་ཡང་ཡོད་མྱིན་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་གྱི། ཚུལ་དེ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་

གྲུབ་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུངས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་

ཞེ་ན། འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། བློ་གོས་ཆེན་པོ་ངས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་མ་སྐེས་པ་ལ་དགོངས་ནས་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པར་གསུངས་

སོ། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་སྟོང་

པ་སྟེ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། གོང་དུ་དངས་པའྱི། 

གང་ཞྱིག་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ་མ་སྐེས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །

གཞུང་འདྱིའྱི་འགེལ་བེད་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་

ལས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་འདྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་

པར་གསུངས་པའྱི་མདོ་རྣམས་ངེས་དོན་གྱི་བཀར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་

ལུང་རྱིགས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་འཆད་པར་མཛད་དེ། དེ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་

སོ། །འཕགས་པ་ཀླུའྱི་ཞབས་ཀྱིས། གང་ཕྱིར་བརེན་འབྱུང་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཆོས་

འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟོང་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་འདྱི་དང་དགོངས་པ་གཅྱིག་ལ། འདྱི་ལྟར་གསུངས་པའང་

བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་རེན་འབྱུང་ལ་བ་ཡྱི། རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་ཙམ་ཁོ་ན་ལ་

བས་ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་རེན་འབྱུང་ལ་མྱི་འགྱིག་གོ །
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གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་གལ་ཏེ་གང་གྱི་ཚེ་ཆོས་རྣམས་

ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་འགའ་འམ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཡོད་ན་དེའྱི་ཚེ། སྐེ་བོ་འགའ་

ཡང་ལས་ཉོན་གྱི་འཆྱིང་བ་ལས་གོལ་བའྱི་མ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་པ་མྱི་རུང་བར་

འགྱུར་ཞྱིང་། བདེན་འཛིན་སོགས་ཀྱི་སྤོས་པ་ཀུན་ནམ་དུ་ཡང་ལྡོག་པ་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། འཆྱིང་བ་ཀུན་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་འདྱི་དག་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་དེ་ཉྱིད་

སྡུག་བསལ་གྱིས་བཅྱིངས་པ་དང་བདེན་འཛིན་སོགས་ཀྱི་སྤོས་པ་དང་བཅས་པ་

ཡང་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་དགོས་ལ། རང་བཞྱིན་ནྱི་ལམ་སྒོམ་པ་སོགས་རྐེན་གྱིས་

ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུངས་ཚུལ་ནྱི། གང་པོ་རྩལ་གྱི་

མདོ་ལས། གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་ཡོད་གྱུར་ན། །རྒྱལ་བ་ཉན་ཐོས་བཅས་

པས་དེ་མཁྱེན་འགྱུར། །ཐེར་ཟུག་ཆོས་ནྱི་མ་ངན་འདའ་མྱི་འགྱུར། །མཁས་རྣམས་

ནམ་ཡང་སྤོས་དང་བལ་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དོན་འདྱི་ནྱི། འཕགས་པ་ཀླུའྱི་ཞབས་

ཀྱིས། གལ་ཏེ་ལ་ལས་ཉོན་མོངས་པ། །གང་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་ན། །ཇྱི་ལྟ་

བུར་ན་སོང་བར་འགྱུར། །ཡོད་པ་སུ་ཞྱིག་སོང་བར་བེད། །ཅེས་པ་དང་། དཔལ་

ལྡན་ཟ་བས་ཀང་ཚིག་གསལ་ལས། གང་ལས་དེ་དག་ལོག་པས་མ་ངན་ལས་འདའ་

བར་འགྱུར་བ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། ཕུང་པོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་གནས་

པ་རྣམས་ལྡོག་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞྱིན་ལ་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་

རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་ན་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་ཉོན་མོངས་སོགས་གཉེན་པོ་

སྒོམ་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ལྡོག་མྱི་ནུས་པར་གསུངས་པ་དང་བརོད་བ་མཐུན་ནོ། །



ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རོ་རྗེ།
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གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་རྣམ་བལ་ཞེས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས། ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་དང་རྣམ་པར་བལ་ལོ། །ཞེས་འཇྱིགས་པ་མེད་

པ་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་སེང་གེའྱི་སྒ་ཡྱིས་ལན་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ། 

གནས་ལུགས་རོགས་པའྱི་མཁས་པ་འཕགས་པའྱི་འཁོར་གྱི་ཚོགས་ལ་ལེགས་པར་

གསུངས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ལ། རོལ་བ་སུ་ཡྱིས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་འགོང་བའམ་རོལ་

བར་ནུས་ཏེ་མྱི་ནུས་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་འཐད་

པ་དེའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ན། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས། དཔེར་ན་སེང་གེ་རྱི་

སུལ་བརེན་ནས་འཇྱིགས་མེད་པར། །རྱི་དྭགས་ཕྲ་མོ་མང་སྐྲག་བེད་ཅྱིང་སྒ་སྒོགས་

ལྟར། །མྱི་ཡྱི་སེང་གེ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བརེན་ནས། །མུ་སྟེགས་ཅན་མང་སྐྲག་

བེད་འཇྱིག་རེན་སྒ་ཡང་སྒོགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཚུལ་འདྱི་ལ་སུས་ཀང་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་རོལ་མྱི་ནུས་ཏེ། དངོས་པོ་རང་

བཞྱིན་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་མཐུན་པའྱི་དཔེ་ཡང་དག་པའྱི་

སྒོ་ནས་གཞན་ལ་ངེས་པ་སྐེད་པར་ཆེས་སླ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་དངོས་པོ་རང་བཞྱིན་དང་

བཅས་པའྱི་ཕོགས་ནྱི་གཞན་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ཡང་དག་

པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟ་བས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། 

དངོས་པོ་མཐའ་དག་དངོས་པོ་མེད་པར་རོགས་སུ་གཞུག་པར་ནྱི། །ནུས་པར་ཆེས་

སླ་ཇྱི་ལྟ་དེ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གཞན་དག་ལ། །ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་ནྱི་ནུས་པ་

མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འཕགས་པ་ཀླུའྱི་ཞབས་ཀྱིས་ཀང་། སྟོང་པ་ཉྱིད་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་ལྟེགས་བཤད་ནྟོར་བུའི་བང་མཛོད།
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ཀྱིས་བརྩད་བས་ཚེ། །གང་ཞྱིག་ལན་འདེབས་སྨྲ་བེད་པ། །དེ་ཡྱི་ཐམས་ཅད་ལན་

བཏབ་མྱིན། །བསྒྲུབ་པར་བ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་

བཅད་གཉྱིས་བྱུང་། དོན་ནྱི། མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ལ་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་

རང་བཞྱིན་འགའ་སྟེ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང་། རྒྱུ་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འབས་

བུ་འདྱི་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ལ་སོགས་པའྱི་བ་བེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པའྱི་

བདེན་པ་གཉྱིས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འགལ་བར་འདུ་བ་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྱི་གདགས་གཞྱི་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་

གཏན་ཚིགས་ཉྱིད་ཀྱིས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་ནོ་ཞེས་ལེགས་པར་

གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི། མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་

ཡྱིན་ཏེ། སྐེ་བོ་རྣམས་མཐར་འཛིན་པའྱི་ལྟ་བའྱི་བཅྱིང་བ་གཅོད་པར་བེད་པའྱི་ངག་

འདྱི་ལྟ་བུ་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་ནྱི། མདོ་ལས། མཁས་པས་རེན་འབྱུང་ཆོས་རྣམས་

རོགས་འགྱུར་ཏེ། །མཐར་ལྟ་བ་ལ་བརེན་པར་ཡོངས་མྱི་བེད། །ཅེས་དང་། ས་ལུ་

ལང་པའྱི་མདོ་ལས་ཀང་། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སོན་

གྱི་མཐའ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་མཐའ་དང་། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ལ་ཡང་མྱི་བརེན་པར་

གསུངས་པ་ཚིག་གསལ་གྱི་རབ་བེད་ཉེར་བདུན་པའྱི་འགེལ་པར་དངས་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་ཏྱིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལས་ཀང་བཀའ་སྩལ་པ་སོགས་མཐའ་ཡས་

སོ། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དངོས་པོའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བསྟན་པ་འདྱིས་ཐུགས་
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ཕྲོགས་ནས་འཕགས་པ་ཀླུའྱི་ཞབས་ཀྱིས་ཀང་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ལ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་

དམ་པ་ཞེས་བསྟོད་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་པ་ཕས་ཀྱི་རོལ་པ་ཐམས་ཅད་བྱིས་པ་བསླུ་བ་འད་བར་ཐུགས་སུ་ཆུད་

ནས་འགོ་བ་ལོང་བ་ལག་ནོམ་བེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་བསྟན་

པར་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡང་དག་པར་གཟྱིགས་པས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཞེས་བཤད་ཅྱིང་ཟ་བས་བཤད་པ་གོང་དུ་དངས་ཟྱིན་པས་སོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། འདྱི་ཀུན་ངོ་བོས་སྟོང་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་

བྱུང་། དོན་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་རྣལ་འབོར་

པ་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་དོན་འདྱི་ཉམས་སུ་བླངས་པའྱི་ཚེ། ཕྱི་དང་ནང་གྱི་དངོས་པོ་

འདྱི་ཀུན་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་སྟོང་པར་ངེས་པའྱི་ངེས་ཤེས་དང་། རྒྱུ་འདྱི་ལས་འབས་

བུ་འདྱི་འབྱུང་བའྱི་རེན་འབེལ་གྱི་ཚུལ་ངེས་པའྱི་ངེས་ཤེས་གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་དུ་

གེགས་མེད་པར་ནྱི་མ་ཟད་གོགས་བེད་པ་འདྱི་ལས་ངོ་མཚར་གྱུར་པ་དང་། འདྱི་

ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང་ཞྱིག་ཡོད་དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་མུ་སྟེགས་

བེད་སོགས་གང་གྱིའང་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་ལམ་བཟང་པོ་ཡྱིན་པར་བསྒྲུབས་

ཟྱིན་པས་སོ། །དེས་ན་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་

ན་བསྟོད་པ་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་

པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་མངའ་བ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་ནྱི་བསྟོད་པ་བླ་ན་མེད་པ་

མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་གོང་དུ་ཡང་བསྟོད་པའྱི་སྒོར་ནྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་

སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །
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འདྱིར་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་ཆོས་སྣང་བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་ཞྱིང་། སྟོང་པས་

མེད་མཐའ་སེལ་ཚུལ་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ལ་དཔྱད་པ་རྣམ་

པ་ལྔ་སོགས་ཀྱིས་བཙལ་ན་མྱི་དམྱིགས་པར་ཡུལ་སྟེང་ན་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་

མེད་པར། རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ནམ་གདགས་གཞྱི་ལ་བརེན་ནས་རོག་པས་བཏགས་པ་

ཙམ་དེ་ལུགས་འདྱིའྱི་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། ལུགས་འདྱིའྱི་ལྟ་བ་ལ་གོ་བ་རྣམ་

དག་སྐེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ནྱི། ཆོས་གང་དང་གང་དེ་ལྟ་བུའྱི་རེན་འབྱུང་དུ་བློ་ལ་ནམ་

ཤར་བའྱི་ཚེ། ཆོས་དེ་དང་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་ངེས་ཤེས་འདེན་པ་ནྱི་སྣང་

བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་ཚུལ་དང་། གཅྱིག་དུ་བལ་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་པས་དཔྱད་དེ་ཆོས་

གང་དང་གང་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཚུལ་བློ་ལ་ནམ་ཤར་བའྱི་ཚེ། ཆོས་དེ་དང་དེ་རོག་

པས་བཏགས་ཙམ་གྱི་རེན་འབྱུང་ཡྱིན་པར་འབད་མེད་དུ་འཆར་བ་ནྱི་སྟོང་པས་མེད་

མཐའ་སེལ་ཚུལ་ཏེ་ཚུལ་གཅྱིག་གོ །ལྟ་བ་ལ་མོང་བ་ལེགས་པར་ཐོན་པའྱི་གནས་

སྐབས་སུ་ནྱི། མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་པའྱི་དུས་སུ་རྱི་ར་བ་ཁང་ཁྱྱིམ་ལ་སོགས་

པ་སྣང་བའྱི་ཚེ། གང་སྣང་བ་དེ་དག་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ལྷང་ལྷང་འཆར་བ་ནྱི་སྣང་

བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་ཚུལ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་ཤར་བ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་གང་

སྣང་ཐམས་ཅད་རོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་ལམ་མེ་འཆར་བ་ནྱི་སྟོང་པས་མེད་མཐའ་

སེལ་ཚུལ་ཏེ་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་དོ། །ཞེས་རང་རེའྱི་མཁས་པ་དག་འཆད་དོ། །ཚུལ་

འདྱི་གོང་དུ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་མོད། འོན་ཀང་ལུགས་འདྱིའྱི་ལྟ་བའྱི་གནད་མཐར་

ཐུག་པ་ཡྱིན་པས་གང་དག་གཞན་དང་རྩོད་པ་རྒྱལ་བ་ཙམ་དང་གགས་འབོར་འཁོར་

སློབ་སོགས་ཀྱི་ཕྱིར་མ་ཡྱིན་པར་སྙྱིང་ནས་གོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་
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ལེགས་པར་རྩད་གཅོད་དགོས་པའྱི་རྱིགས་སུ་འདུག་པས་འདྱིར་ཡང་མཁས་པ་དག་

གྱི་བཞེད་པ་བསྐར་བ་སྟེ། ཞྱིབ་པར་མཐའ་བཅད་པ་ནྱི་གཞན་དུ་འཆད་དོ། །

གཉྱིས་པ་དེ་ལྟར་མྱི་འདོད་པ་ལ་གནོད་བེད་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། རེན་འབེལ་

རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཤྱིན་ཏུ་སྨད་པའྱི་གནས་སུ་བསྟན་པ་དང་། དེ་

ལྟར་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་རྒྱལ་བ་དགེས་པའྱི་ལམ་ལ་རེ་ཞྱིག་བཀྲྱི་ཐབས་མེད་པར་

བསྟན་པ་དང་། ཁས་བླང་ནང་འགལ་གྱི་གནོད་བེད་བསྟན་པ་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྱིས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཉྱིས་བྱུང་། དོན་ནྱི། སྐེ་བོ་གང་ཞྱིག་ཡྱིད་ནྱི་སྐབས་དང་སྐབས་མ་ཡྱིན་པ་ལེགས་

ཉེས་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་རྨོངས་པའྱི་དབང་དུ་སོང་སྟེ། རྨོངས་པ་དེས་བན་དུ་

བཟུང་བ་ལྟར་གྱུར་པ་ཡྱིས། སྟོན་པ་ཚད་མ་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པ། གངས་ཅན་པ་

དང་། བེ་བག་པ་སོགས་མུ་སྟེགས་ཅན་དེ་དག་གྱིས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་

མེད་པར་སྟོན་པའྱི་སྒ་མྱི་བཟོད་པར་གྱུར་པ་ལ་ངོ་མཚར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དེ་མེད་པ་

ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཁས་མ་བླངས་པས་རང་བཞྱིན་

མེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲས་ཀང་ཁས་བླངས་ས་ཕྱི་འགལ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དེ་

དག་གྱི་སྟོན་པའྱི་ལུགས་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་འབྱུང་བས་རང་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་དང་

མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན་མྱིག་ལོང་བ་དག་གྱིས་ལམ་མ་མཐོང་བར་བགོམས་

པས་གཡང་ལ་ཟགས་ཏེ་ཤྱི་བ་ལ་འཇྱིག་རེན་རན་པོ་དག་གྱིས་མཚར་བའྱི་གནས་

སུ་མྱི་འཛིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གང་དག་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གྱི་

གཅེས་པའྱི་མཛོད་ཟབ་མོར་གྱུར་པ། བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་ཁས་བླང་
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ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་དོ་ཞེས་པའྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་སྟོན་པའྱི་སེང་

གེའྱི་ང་རོ་མྱི་བཟོད་པའྱི་རང་སེ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་

པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་འདྱི་དག་ལ། མཛད་པ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་བོ་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་

ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བར་སྨྲ་ཞྱིང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་

པར་ཡང་སྨྲ་བས་ངའྱི་མ་མོ་གཤམ་མོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 

རང་གྱི་སྟོན་པས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མཆོག་ཏུ་གསུངས་

པའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་དེ། རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་གནོད་བེད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་འཛིན་

པའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན་མྱི་ལ་ལ་དག་བ་ལས་འོ་མ་འཇོ་བར་འདོད་ནས། གང་གྱི་རྭ་ཅོ་

ལ་འབད་པས་འཐེན་པ་ན་གཞན་དག་གད་མོའྱི་གནས་སུ་འཛིན་རྱིགས་པ་བཞྱིན་

ནོ། །འདྱིའྱི་འགེལ་བེད་ལ་ལ་དག་ཚིགས་བཅད་ས་མའྱི་རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་

ཞེས་པ་ལ། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཏུ་རྨོངས་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པ་སོགས་

ཀྱི་འབྲུ་གནོན་བེད་མོད་ཀང་། དེ་དག་ནྱི་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྱི་རྨོངས་

པ་ཡྱིན་པས་ན། མུ་སྟེགས་ཅན་སྨོད་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཚིག་ཏུ་མ་འབེལ་བས་སྐབས་

ཀྱི་དོན་ལས་ཉམས་པའོ། །

འཕགས་པ་ཀླུས་རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། གལ་ཏེ ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་

རྣམས། །དངོས་མཆོག་བཟུང་ནས་གནས་པ་ནྱི། །ལམ་དེ་ཉྱིད་ལ་གནས་པ་སྟེ། །དེ་

ལ་ཡ་མཚན་ཆུང་ངུའང་མེད། །སངས་རྒྱས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ནྱི། །ཀུན་ལ་མྱི་རག་

སྨྲ་བ་རྣམས། །རྩོད་པའྱི་དངོས་རྣམས་མཆོག་བཟུང་ནས། །གནས་པ་གང་ཡྱིན་དེ་

རྨད་དོ། །ཞེས་པ་དང་གསུང་འདྱི་དག་བརོད་བ་མཐུན་ཞྱིང་། དེའྱི་འགེལ་པར་ཟ་
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བའྱི་ཞབས་ཀྱིས་ཀང་། གངས་ཅན་པ་རྣམས་རང་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལས་ཡོན་ཏན་

གསུམ་པོ་རྣམས་རག་པ་ཉྱིད་དུ་བཏོན་ཞྱིང་། བེ་བག་པ་རྣམས་ཀང་རང་གྱི་གྲུབ་པའྱི་

མཐའ་ལས་འབྱུང་བ་དངོས་པོ་རག་པར་སྨྲ་བ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ལ་

མཆོག་ཏུ་བཟུང་ནས་གནས་ཤྱིང་གལ་ཏེ་དངོས་པོར་བཟུང་ནས་གནས་པ་དེ་ལ་བློ་

མཆོག་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཡ་མཚན་ཆུང་ངུའང་མེད་ཅྱིང་ངོ་མཚར་ཅུང་ཟད་དུ་ཡང་

མྱི་འགྱུར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་གྱི་ཕྱིར་མྱི་སྱིད་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པ་ནྱི་

འཇྱིག་རེན་ན་ཡ་མཚན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི། སྱིད་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་

ཏེ། འདྱི་ནྱི་འཚམས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། ཚིགས་བཅད་ཕྱི་མའྱི་འགེལ་

པར། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་

ནས་འདུ་བེད་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་མྱི་

རག་པའོ། །ཞེས་དེ་སྐད་ཁས་ལེན་པ་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་པར་འདོད་

ཅྱིང་། སྟོང་པ་ཉྱིད་སྨྲ་བ་ལ་རྩོད་པ་འགོད་པར་བེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། འདྱི་དག་

གྱིས་མྱི་སྱིད་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པ་སྟེ་ཡ་མཚན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན་རྨད་

དོ། །ཞེས་རེན་འབེལ་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་གཞན་སེ་དག་གྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་མྱི་

འདོད་པ་ལ་ངོ་མཚར་རྒྱུ་མེད་ཅྱིང་། རང་སེ་རེན་འབེལ་ཁས་ལེན་ཅྱིང་དངོས་པོ་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་དག་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་ཆེ་བར་རྒྱུ་མཚན་དཔེ་དང་

བཅས་པས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་མེད་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་གཉྱིས་བྱུང་། དོན་ནྱི། རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཚུལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བཀྲྱི་
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བའྱི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་

ན། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་མྱིང་ཙམ་ཉྱིད་ཐོས་པས་

དངོས་པོ་རྣམས་རེན་འབྱུང་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་

འཛིན་པར་བེད་ན། ད་ཀོ་སྟེ་ད་ནྱི་སྐེ་བོ་འདྱི་རྣམས་དུས་གསུམ་གྱི་འཕགས་མཆོག་

སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་པར་བགོད་པའྱི་ལམ་པོ་ཆེ། ཐར་

འདོད་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་ཟ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཉྱིད་

དགེས་པར་གྱུར་པའྱི་ལམ་བཟང་པོ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འབེལ་བ། དེར་

ཐབས་གང་ཞྱིག་གྱིས་ནྱི་བཀྲྱི་བར་བ་སྟེ། རེ་ཞྱིག་བཀྲྱི་བའྱི་ཐབས་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། 

ཐར་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་པོ་འདྱི་ཡོངས་སུ་སང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། དེས་

བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྤོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི་མྱིང་ཉྱིད་ཀྱིས། ཞེས་པ་ནྱི། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་

ཀྱིས་རྐེན་ཉྱིད་འདྱི་པ་ཙམ་གྱི་བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་རེན་འབྱུང་ཕྲ་མོ་མ་རོགས་

པས་རེན་འབྱུང་གྱི་མྱིང་ཙམ་ལས་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེ་བའྱི་རེན་འབེལ་རགས་པ་ཙམ་

འདོད་པ་བསྟན་པར་བཞེད་པ་ཡྱིན་ལ། དེས་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་ཚུལ་ནྱི། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དག་གྱིས་གཞན་དབང་སེམས་སེམས་བྱུང་རྒྱུ་

རྐེན་ལས་རང་མཚན་གྱིས་སྐེ་ན་དོན་དམ་པའྱི་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། གཞན་དབང་གྱི་

སྐེ་འགག་བློ་འཁྲུལ་བས་སྐེ་འགག་ཏུ་ཞེན་པ་ཙམ་གྱི་ངོར་ཡྱིན་ན། གཞན་དབང་ཁོ་

རང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱུ་འབས་སུ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་ལས་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་

བ་སོགས་རྒྱུ་འབས་ཐམས་ཅད་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། 
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གདགས་གཞྱི་མེད་ན་བཏགས་པ་ཡང་མེད་པས་ཆོས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པ་དང་། 

དེ་ཉྱིད་དེ་ཁོ་ནའྱི་དོན་དུ་བེད་པ་གཉྱིས་ཀ་མྱི་སྱིད་པས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ལྟ་བ་ནྱི། 

ཆད་ལྟའྱི་གཙོ་བོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་འགོག་པའྱི་ཚུལ་

བང་སར་བཤད་པ་དང་། བསྡུ་བ་ལས་ཀང་རང་བཞྱིན་མེད་པར་སྨྲ་བས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་དོན་དམ་དུ་མེད་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཅེས་པའྱི་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་ལ་དྱི་བ་

བས་ནས། ལན་བཏབ་པ་རྣམས་ལ་འགལ་བ་བསྟན་པ་སོགས་ཀྱིས་དབུ་མ་པས་

མཚན་ཉྱིད་གསུམ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་དབུས་མཐའ་

རྩ་འགེལ་དང་ཚད་མ་སེ་བདུན་སོགས་སེམས་ཙམ་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དག་ལས་

རང་བཞྱིན་མེད་པ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་མང་དུ་གསུང་བ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་དངོས་

པོ་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་བཞྱིན་ཡོད་

པར་བསྒྲུབས་པ་ལས་ཤེས་དགོས་པས་བློ་གོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས། དེ་དག་

ལ་ཞྱིབ་ཏུ་བལྟ་བར་བ་སྟེ་གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་ཚུལ་ལེགས་

པར་མ་ཤེས་ན། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་འདྱི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་

སྨྲས་ཀང་དམ་བཅའ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་

དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་འདྱི་དག་རྒྱལ་བ་དགེས་པའྱི་ལམ་ལ་རེ་ཞྱིག་བཀྲྱི་བའྱི་ཐབས་

མེད་པ་ནྱི། རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མ་རོགས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྟ་ཞོག་

ཐར་པ་ཙམ་ཡང་འཐོབ་པའྱི་ཐབས་མེད་དེ་འཕགས་པ་ལྷས། ཞྱི་སྒོ་གཉྱིས་པ་མེད་

པ་དང་། །ཞེས་དང་། ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱིས། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི་ལམ་ལས་

ནྱི། ཕྱི་རོལ་གྱུར་ལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་མེད་དོ། །དེ་དག་ཀུན་རོབ་དེ་ཉྱིད་བདེན་ལས་
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ཉམས། །དེ་ལས་ཉམས་པས་ཐར་པ་འགྲུབ་ཡོད་མྱིན། །ཞེས་སོགས་ལུང་རྱིགས་

མཐའ་ཡས་སོ། །རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ་བླ་ན་མེད་པ་

ཡྱིན་པ་དང་། རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་འདྱི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྱི་བགོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་

ལམ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པ་དང་མདོ་ལས་ཀང་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་བཅོས་མྱིན་ལྟོས་མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་

བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི་དངོས་སྨྲ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་པ་ལྟར་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་རྒྱུ་རྐེན་གྱིས་བཅོས་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ལྟོས་པ་མེད་པ་དེ་དང་། རེན་ཅྱིང་

འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅོས་མའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་འདྱི་གཉྱིས། 

ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འགལ་བར་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་

ཏེ་མྱི་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། བཅོས་མ་དང་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་དང་། ལྟོས་པ་

དང་ལྟོས་པ་མེད་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་སང་བའྱི་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པས་སོ། །འདྱི་ནྱི་

འཕགས་པ་ཀླུས། རང་བཞྱིན་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་ནྱི། །འབྱུང་བར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་པ་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་ཤྱིང་། བཅོས་མྱིན་

དང་ལྟོས་མྱིན་གྱི་དོན་ནྱི། རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་བཅོས་མྱིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་

མེད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་དོན་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར། ཚིག་

འདྱི་གཉྱིས་རང་ལུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སྤྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་སྟོན་བེད་ཡྱིན་པས། དགག་

བ་བདེན་པ་འགོག་པ་དང་། ཆོས་ཉྱིད་བདེན་མེད་དེ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་

སྟོན་པ་གཉྱིས་ཀ་ལ་སྦར་དུ་རུང་ཞྱིང་། མ་བཅོས་པ་ནྱི། རྒྱུ་རྐེན་གྱིས་གསར་དུ་

བཅོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཆོས་དེ་ལ་དུས་ནམ་ཡང་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་
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པའོ། །ལྟོས་པ་མེད་པ་ནྱི། ཆོས་དེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འཇོག་པ་ཆོས་གཞན་ལ་ལྟོས་

ནས་འཇོག་མྱི་དགོས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དག་གྱིས་རང་བཞྱིན་དུ་

འདོད་པའྱི་མེའྱི་ཚ་བ་ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་གྱིས་གསར་དུ་བཅོས་པའྱི་འདུས་བས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་དང་། ཆུའྱི་ཚ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་མེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བཞག་པ་དང་། བདེན་མེད་

མེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཚད་མས་རེད་པ་ན་ཚ་བ་དེ་ཉྱིད་མེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འཛིན་པ་

འདོར་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་འཐད་དོ། །བདེན་མེད་མེའྱི་རང་བཞྱིན་

དུ་འཇོག་པ་མྱི་འཐད་དེ། རྒྱུ་རྐེན་གྱིས་གསར་དུ་བཅོས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཆོས་

གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འཇོག་ནུས་པའྱི་

ཕྱིར། ལྟོས་མེད་ཀྱི་དོན་ནྱི་དེ་ལྟར་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དུ་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་མ་ལྟོས་པ་ལ་

བཤད་ན་བཅོས་མྱིན་དང་ཟོས་པའྱི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ལ། ཆོས་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་

བཞག་མྱི་དགོས་པ་ཙམ་ལ་བས་ན། ཆོས་ཉྱིད་རེན་འབེལ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །

འོ་ན། ཆོས་ཉྱིད་དང་རེན་འབེལ་ཡང་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་འདུ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་

ཏེ། བཅོས་མ་ཡྱིན་མྱིན་དང་ལྟོས་མྱི་ལྟོས་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། 

ཆོས་ཉྱིད་དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀྱི་ཚད་མས་འཇོག་ནུས་ནའང་། ཆོས་ཉྱིད་དེ་ཆོས་

རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་ནྱི་ཐ་སྙད་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་འཇོག་དགོས་

ཤྱིང་། ཆོས་ཉྱིད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་བཞེད་ཀྱི་ངོ་བོས་ཡོད་

པར་ལུགས་འདྱི་པ་གཏན་མྱི་བཞེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ངོ་བོས་ཡོད་ན་ཐ་སྙད་པ་ཙམ་མ་

ཡྱིན་པར་དོན་དམ་དཔྱོད་པའྱི་ཚད་མས་རེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཚུངས་སོ། །འོན་

ཀང་འདྱི་དག་ཤེས་པ་ལ་ལུགས་འདྱིའྱི་དོན་དམ་ལ་དཔྱོད་པའྱི་ས་མཚམས་དང་། ཐ་
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སྙད་འཇོག་ཚུལ་སོགས་བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ཞྱིབ་པར་སྦང་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་རེན་འབྱུང་གསུངས་པས་སྒོ་སྐུར་གྱི་ལྟ་བ་སོང་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། ཐུབ་

པའྱི་དབང་པོས་རེན་འབྱུང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཚུལ་དང་། རེན་འབྱུང་གསུངས་

པས་སྒོ་སྐུར་གྱི་ལྟ་བ་སོང་ཚུལ་ལས་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་ལ་སུས་ཀང་གགས་མྱི་རེད་

པར་ངེས་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱིས་བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་

འགའ་ཡང་མེད་པ་ཉྱིད་འཐད་པའྱི་ཚུལ་ལེགས་པར་གཟྱིགས་པ་དེའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་དང་

ནང་གྱི་ཆོས་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པ། འདྱི་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་

ནྱི་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དབེན་པ་ཉྱིད་དུ་གནས་ཀང་བྱིས་པ་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྨོངས་

པའྱི་ལྱིང་ཏོག་གྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་ཉམས་པར་བས་པ་དག་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞྱིན་དེར་གྲུབ་པར་སྣང་བས་ན་ཆོས་འདྱི་ཀུན་སྣང་སྟོང་གཉྱིས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྱུ་

མ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་སོ། །གསུངས་ཚུལ་ནྱི་མདོ་ཏྱིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། སྒྱུ་མ་

ཆུ་བུར་སྨྱིག་སྒྱུ་གོག་འད་ཞྱིང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཆུ་ཡྱི་ཟ་བ་བཞྱིན། །ཤྱི་

ནས་འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་འགོ་བ་ཡྱི། །སེམས་ཅན་ཤེད་ལས་སྐེས་པ་མྱི་དམྱིགས་

ཀང་། །ལས་རྣམས་བས་པ་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། །དཀར་ནག་ཇྱི་བཞྱིན་འབས་

བུ་སྨྱིན་པར་བེད། །རྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱི་སྒོ་འདྱི་བཟང་པོ་སྟེ། །ཕྲ་ཞྱིང་མཐོང་དཀའ་

རྒྱལ་བའྱི་སྤོད་ཡུལ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། ཆོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་སྐུ་འད་

སྟོང་པ་སྟེ། །མུ་སྟེགས་ཅན་གྱིས་ཤེས་པར་ནུས་མ་ཡྱིན། །ཞེས་སོགས་མཐའ་ཡས་
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སོ། །འདྱིར་རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་ཞལ་གྱིས་

བཞེད་པའྱི་དབུ་མ་པ་དང་། ལུགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདྱི་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒྱུ་མ་དཔེར་

མཛད་པར་འད་ཡང་། དཔེར་བེད་ལུགས་ལ་ཕྲ་རགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་

རྣམས་ཤེས་དགོས་ཀང་འདྱིར་ནྱི་ཚིག་མང་གྱིས་དོགས་པས་མ་བྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཉྱིས་བྱུང་། དོན་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱིས་མདོ་གཞན་དུ་སངས་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་། རོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ལམ་

དང་། བར་དུ་གཅོད་པའྱི་ཆོས་ཏེ་བཞྱི་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ། ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་འགའ་སྟེ་

སུས་ཀང་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཀན་ཀའྱི་གགས་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་། རེན་

འབྱུང་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ལེགས་པར་འཁུམས་པ་སྟེ་ཁོང་དུ་ཆུད་

པ་ཡྱིན་ཏེ། ཅྱིའྱི་སླད་དུ་ཞེ་ན། མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་འདྱི་བཤད་

པས་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་གྱི་གནས་དང་། མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་གྱི་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གསལ་བར་མཛད་པས། དངོས་པོ་ལ་སྒོ་

འདོགས་པ་དང་། སྐུར་བ་འདེབས་པའྱི་སྟོན་པ་གཞན་དག་གྱི་སྨྲ་བ་ནྱི། འཐད་པའྱི་གོ་

སྐབས་རྱིང་དུ་མཛད་དེ་བཅོམ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་གྱི་སྒོ་སྐུར་གྱི་ལྟ་བ་ངན་པ་སྒྲུབ་

པའྱི་རྱིགས་པ་མཐའ་དག་བཅོམ་པས་ན། སྒོ་སྐུར་གྱི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྱི་གོ་སྐབས་

ཀང་མེད་པར་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲུབ་བོ། །མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་དམ་བཅའ་བཞྱི་ལ་གགས་

མྱི་རེད་པར་གསུང་ཚུལ་ནྱི། མདོ་ལས། ཀེ་མ་བདག་གྱིས་ཆོས་འདྱི་དག་མངོན་པར་

རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་དམ་བཅས་ན། འདྱིར་ང་ལ་ཞེས་སོགས་གསུངས་
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པ་སྟེ་གགས་ཆེའོ། །རེན་འབྱུང་གསུངས་པས་དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་སྒོ་སྐུར་

གྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་བདག་མེད་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གསལ་བར་མཛད་

པ་ཉྱིད་ཀྱིས་བདེན་འཛིན་མ་རྱིག་པས་དངས་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་ལ་བརེན་

པར་མྱི་བ་ཞེས་བར་ཆད་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པ་དང་། ཐར་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་

ངེས་པར་འབྱིན་པའྱི་ཐབས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་ལམ་བསྟན་པ་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱིས་ལམ་དེ་ཉྱིད་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་བརེས་པས་སངས་པ་

ཕུན་ཚོགས་དང་། ཚུལ་དེ་གཞན་ལ་སྟོན་པར་བེད་པས་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་

པའྱི་ཐབས་ལ་མངའ་བརེས་པས་རོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ་དམ་བཅའ་བཞྱི་

ལ་གགས་མྱི་རེད་པར་འགྲུབ་སྟེ། དེ་བཞྱི་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་

འགྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གོང་དུ་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རྱིགས་པས་བསྒྲུབས་པ་ལས་

འབད་པ་མེད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་འཆད་ཚུལ་སྐབས་

འདྱིར་གཙོ་བོའྱི་དབང་དུ་བས་ཀྱི་དེས་མ་ཁྱབ་བོ། །

གཉྱིས་པ་སྟོང་ཉྱིད་སྟོན་པའྱི་བཀའ་རྣམས་སྐོན་མེད་དུ་བསྒྲུབས་པའྱི་དཔེ་དེས་

བཀའ་གཞན་རྣམས་ཀང་སྐོན་མེད་དུ་བསྒྲུབས་པ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པ། །ཞེས་

སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་འགན་

ཟ་མེད་པར་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་གསུངས་པ་འདྱི་

ཉྱིད་མྱི་བསླུ་བར་མཐོང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་དེ་དཔེར་བས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའྱི་

གསུང་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་བསྟན་དོན་ལ་མྱི་བསླུ་བའྱི་ཚད་མར་གྱུར་པར་ངེས་

ཤེས་སྐེས་སོ། །སྐེ་ཚུལ་ནྱི། སྦྱིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་
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གྱུར་སྟོན་པའྱི་མདོ་གཞན་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བསྟན་བའྱི་དོན་ལ་བསླུ་བ་མེད་

དེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སྟོང་ཉྱིད་སྟོན་པའྱི་

མདོ་བཞྱིན་ནོ། །ཞེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་སོ། །

དཔྱད་པ་གསུམ་ནྱི། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། རེས་དཔག་ཚད་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་

གནོད་པ་མེད་པ་དང་། ལུང་གྱི་ཚིག་གོང་འོག་དང་དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་སོགས་

ཀྱིས་གནོད་པ་མེད་པ་གསུམ་ལ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་བཤད་

དོ། །ལ་ལ་དག །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཞེས་སོགས་

འགོད་པ་ནྱི་རྱིགས་པའྱི་ཚུལ་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕོགས་པའྱི་གཏམ་མོ། །གསུང་འདྱི་ནྱི་བཞྱི་

བརྒྱ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུང་ལོག་གྱུར་ལ། །གང་ཞྱིག་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་འགྱུར་

བ། །དེ་ཡྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་བརེན་ཏེ། །འདྱི་ཉྱིད་ཁོ་ནར་ཡྱིད་ཆེས་བ། །ཞེས་གསུངས་

པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་ཤྱིང་། དེའྱི་འགེལ་པར་ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱིས་ཀང་རྒྱས་པར་

གསུངས་སོ། །འདྱི་ལྟར་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་ལ་ཡང་དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་སྒོ་

ནས་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་གོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་ཚུལ་

ལ་ངེས་ཤེས་རེད་པ་དང་། དེས་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཡང་སྟོན་པ་ཚད་མར་ངེས་པ་

ལས་གཏྱིང་ཚུགས་པའྱི་དད་པ་བརན་པོ་ཐོབ་པ་ནྱི་བློ་གོས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དག་

གྱི་ལུགས་ཡྱིན་གྱི། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཤེས་བ་ལ་སྱིད་པ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་མ་ངེས་བཞྱིན་དུ་སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཚིག་འདོན་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དག་

ལ་ནྱི། མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རེས་སྐབས་འགོའྱི་ཚིག་བརོད་པའྱི་ཕན་ཡོན་ཚད་

མེད་པ་ནྱི་འབྱུང་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་སྟོན་པ་དང་རང་རེའྱི་
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སྟོན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོན་ཡོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་མེད་པ་སོགས་ཀྱིས་སྐབས་འགོའྱི་

དོན་གང་ཡང་འོང་ས་མེད་དོ། །ཞེས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དག་གསུང་བ་ལྟར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལུང་གྱི་བསྟན་པ་སྐོན་མེད་དུ་བསྒྲུབས་པ་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་

གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྱི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞྱི། ཕྱི་ནང་གྱི་སྟོན་པའྱི་ཁྱད་པར་

བཤད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དེ་ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་གུས་པར་རྱིགས་པ་

དང་། རེ་བཙུན་བླ་མ་རང་ཉྱིད་ཀང་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་ནས་ཐུབ་པ་ལ་གུས་པར་བསྟན་

པ་དང་། བསྟན་པ་དང་སྟོན་པ་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དོན་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ། །ཞེས་སོགས་

ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་བྱུང་། གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གཟྱིགས་ནས་

རྱིགས་པ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ནས་དངས་ཏེ་གདུལ་བའྱི་བློ་དང་འཚམས་པར་སྟོན་

པས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་པོ་མགོན་པོ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས། ཇྱི་ལྟར་

གསུངས་པའྱི་རེས་སུ་ཞུགས་ཏེ་བླང་བ་དང་དོར་བའྱི་གནས་ལ་བཀའ་བཞྱིན་སློབ་

པ་རྣམས་ལ། རྱིམ་གྱིས་སྱིད་ཞྱིའྱི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རྱིང་དུ་སོང་སྟེ་མཐར་མྱི་སྐེ་

བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཉེས་པ་ཀུན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་

འཛིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡྱིད་རྨོངས་པའྱི་གཞན་དབང་

དུ་གྱུར་པ་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པ་མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་

ཀྱིས་ནྱི། ཤྱིན་ཏུ་ཡུན་རྱིང་པོར་སྐྲ་འབལ་བ་དང་། མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་དང་། ཁྲུས་བེད་

པ་སོགས་དཀའ་སྤད་ཀྱི་ངལ་བ་མང་པོ་བསྟེན་པར་བས་ཀང་། ཕྱི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་

པ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་སྐོན་རྣམས་བོས་པ་བཞྱིན་དུ་རང་རྒྱུད་ལ་འཕེལ་བར་འགྱུར་
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ཏེ། ཉེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དེ་ཉྱིད་སྒྲུབ་བེད་དང་བཅས་པས་

བརན་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་གོང་དུ་བདག་འཛིན་འཁོར་བའྱི་རྩ་བར་བསྟན་

པ་དང་། བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་བདག་འཛིན་གྱི་གཉེན་པོར་བསྟན་

པ་དང་། རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བསྟན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་

བསྒྲུབས་པ་རྣམས་ལས་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་སོགས་ལེགས་པར་གྲུབ་པས་

རྱིགས་པ་ཡང་དག་པའོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་བ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་བསྟན་པ་ནྱི་ལམ་བདེ་བས་འབས་བུ་

བདེ་བ་ཐོབ་པ་དང་། འཁོར་བའྱི་རྒྱུན་ལས་ལྡོག་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་བང་

བར་བེད་པ་དང་ཐར་འདོད་མྱི་བསླུ་བ་དང་། གཅྱིག་ཏུ་དགེ་བ་དང་། ཉེས་པ་དག་

པར་བེད་ལ། ཕྱི་རོལ་པའྱི་བསྟན་པ་ནྱི་དེ་དག་ལས་བཟོག་པ་སྟེ། ཁྱད་པར་འཕགས་

བསྟོད་ལས། གང་སླད་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནྱི། །བདེ་བས་བདེ་བ་འཐོབ་བགྱིད་པ། །དེ་

སླད་སྨྲ་བའྱི་སེང་ཁྱོད་ཀྱི། །གཞུང་ལུགས་ལ་ནྱི་འགོ་འདྱི་དང་། །ཞེས་དང་། བསགས་

འོས་བསགས་བསྟོད་ལས། འཇུག་དང་ལྡོག་པ་གང་ལགས་དང་། །ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་རྣམ་བང་གང་། །དེ་ཉྱིད་དཔའ་བོ་ཁྱོད་བཀའ་དང་། །གཞན་གྱི་ཚིག་གྱི་ཁྱད་

པར་ལགས། །འདྱི་ནྱི་གཅྱིག་པུ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད། །དེ་ནྱི་བསླུ་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་ན། །ཁྱོད་

ཀྱི་བཀའ་དང་གཞན་གྱི་ཚིག །དེ་ལས་ཁྱད་ཞུགས་གཞན་ཅྱི་འཚལ། །འདྱི་ནྱི་གཅྱིག་

ཏུ་དགེ་ལ་དེ། །གཅྱིག་ཏུ་བར་ཆད་བགྱིད་ལགས་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དང་གཞན་གྱི་

ཚིག །དེ་ལས་མྱི་འད་ཅྱི་ཞྱིག་མཆྱིས། །དེ་ཡྱིས་བསྒོས་ཤྱིང་ཉེར་བསྒོས་པ། །འདྱི་

ཡྱིས་དག་པར་བགྱིད་འགྱུར་བ། །དེ་ཉྱིད་མགོན་པོ་ཁྱོད་བཀའ་དང་། །གཞན་གྱི་
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ཚིག་གྱི་ཁྱད་པར་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཨེ་མའོ་མཁས་པས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཉྱིས་བྱུང་། དོན་ནྱི། ཨེ་མའོ་སྟེ་ཤྱིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བའྱི་གནས་ཆེན་པོ་ཐུབ་པའྱི་ཡོན་

ཏན་མཐོང་བའྱི་མཁས་པ་ལེགས་ཉེས་འབེད་པའྱི་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། 

གང་གྱི་ཚེ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་དང་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་སྐོན་

ཡོན་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ་

རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་ཏེ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་མཁས་པ་དེ་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ལ་ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་གུས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་གུས་པར་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་

རབ་དུ་མ་རོགས་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སྨོས། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རེན་འབེལ་སྟོན་པའྱི་ཆ་

ཤས་རེའྱི་དོན་ཙམ་ལའང་། འོལ་སྤྱི་ཙམ་སྟེ་གོ་བ་རགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐོས་བྱུང་གྱི་

ངེས་པ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རེད་པ་དེ་ལའང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་གྱི་

བདེ་བ་སྟེར་བར་བེད་པས་སོ། །འདྱི་ནྱི་འཕགས་པ་ལྷའྱི་ཞབས་ཀྱིས། བསོད་ནམས་

ཆུང་ངུས་ཆོས་འདྱི་ལ། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར། །ཐེ་ཚོམ་ཟོས་པ་ཙམ་གྱིས་

ཀང་། །སྱིད་པ་ཧྲུལ་པོར་བེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དགོངས་པ་གཅྱིག་

གོ །

སྱིད་པ་ཧྲུལ་པོར་བེད་པ་ནྱི་དོན་འགྱུར་གྱི་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་སྱིད་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་

བོ་བདེན་འཛིན་རྒྱུན་གཅོད་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྱི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དེའྱི་

འགེལ་པར་ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱིས། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་ཀང་ངེས་པར་འདྱིའྱི་

སྱིད་པ་དེངས་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྱི་གལ་ཏེ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་དུ་དམྱིགས་
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པ་ན་དེའྱི་ཚེ་རྱིམ་གྱིས་ཉོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུན་གཅོད་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཞན་ཡང་སྟོང་པ་ཉྱིད་སྟོན་པའྱི་ཆོས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་ཙམ་བཟུང་བ་དང་

གཞན་ལ་བསྟན་པས། གངྒཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བེ་མ་སྙེད་ཀྱི་གངས་དང་མཉམ་པའྱི་འཇྱིག་

རེན་གྱི་ཁམས་རྱིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་བཀང་སྟེ་སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་བ་ལས་ཀང་

བསོད་ནམས་མང་དུ་འཐོབ་པ་དང་། ཆོས་འདྱི་ལ་མོས་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་དགེ་བཅུ་

དང་། མཚམས་མེད་ལྔ་སོགས་ཆོ་ག་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལོག་པར་ཞུགས་པའྱི་ཉེས་

པ་ཐམས་ཅད་འདག་པ་སོགས་མདོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

རྣམས་དན་པར་བས་ཏེ་ཆོས་འདྱིའྱི་བག་ཆགས་བརས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཀེ་ཧུད་བདག་བློ་རྨོངས་པས་བཅོམ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་

བཅད་གཉྱིས་བྱུང་། དོན་ནྱི། ཀེ་ཧུད་ནྱི་སྨྲེ་སགས་ཀྱི་ཚིག་སྟེ་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་

པོ་བདག་གྱི་བློ་གོས་ནྱི། རྨོངས་པ་མ་རྱིག་པས་བཅོམ་པ་སྟེ་བསྒྱིབ་པས། བཤད་

ཟྱིན་པ་འདྱི་འདའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕུང་པོ་སངས་རྒྱས་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ལ་ཡུན་རྱིང་

མོ་ཞྱིག་ནས་སྐབས་སུ་སོང་ཀང་། ཁྱོད་ཁོ་ནའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའྱི་རེན་ཅྱིང་

འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དངོས་པོའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གསུངས་པ་འདྱིའྱི་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་

ཡང་མ་འཚལ་ཏེ་ཤེས་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །འོན་ཀང་རག་ཏུ་འཆྱི་བདག་གྱི་ཁར་ཕོགས་

ཤྱིང་འགོ་བའྱི་སོག་གྱི་དབང་པོ་འདྱིའྱི་རྒྱུན་ནྱི་མ་ནུབ་པ་སྟེ་སྐུ་ཚེ་འདུ་བེད་མ་དོར་

བའྱི་སོན་དུ་ཡང་དག་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་དམྱིགས་

གཏད་ཐམས་ཅད་བཤྱིག་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་པའྱི་སྒོ་
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འདོགས་ལྷག་མ་མེད་པར་བཅད་པས་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ལ་ཅུང་ཟད་ཡྱིད་ཆེས་

པ་སྟེ་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་དངས་པའྱི་དད་པ་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པ་རེད་པ་འདྱི་ཡང་། 

སྐལ་པ་བཟང་ངོ་སྙམ་དུ་ཡྱིད་ལ་བགྱིད་དོ། །འདྱི་ནྱི་སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་མཁས་གྲུབ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པར་

བཤད་པ་ལྟར། སྐུ་ཚེ་སྨད་ཀྱི་སྐབས་ཤྱིག་རྩ་ཤེའྱི་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་གཟྱིགས་

པས་རྐེན་བས་ཏེ་ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སྤོས་པའྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་

བལ་བ་ཀླུའྱི་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ལ་འཆད་པར་

བ་སྟེ། འོན་ཀང་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་འདྱི་ནྱི་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ནས་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤོད་པ་

རླབས་ཆེན་པོའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ཡྱིན་པས། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གསར་དུ་རོགས་པ་ལྟར་

མཛད་པ་ནྱི་སྙྱིགས་མའྱི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བ་བློ་གོས་དམན་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་འགྱུར་

བར་གཟྱིགས་ནས་ཚུལ་བསྟན་པ་ཙམ་མོ། །ཡང་ན། རེ་ཉྱིད་ཀྱི་གསུང་ལས། ཡང་

དག་མཐའ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་སགས་ལ་རག་ལས་པར་འདུག་གསུངས་པའྱི་རེས་

སུ་འབངས་ཏེ་ཆེས་དཔག་པར་དཀའ་བའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞྱིག་འཆད་ཚུལ་ཡོད་

མོད་ཀང་ཐུན་མོང་དུ་བསྙད་པར་བགྱི་བ་མ་ཡྱིན་པས་རེ་ཞྱིག་བཞག་གོ །

ལ་ལ་དག །ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཆ་

ཙམ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་མ་ཐོབ་པ་ལ་འཆད་དགོས་ཀྱི། མ་ཤེས་པ་ལ་བས་ན་ཡོན་ཏན་

གྱི་ཕུང་པོར་རོགས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་མོད་ཀང་། དཔྱད་པ་དེ་ནྱི་

འགངས་ཆེ་བར་མ་མཐོང་ངོ་། །

བཞྱི་པ་ནྱི། སྟོན་པའྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་སྟོན་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་
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བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། གང་ཞྱིག་གོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་མྱི་བསླུ་

བའྱི་སྟོན་པར་གྱུར་པ་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཉྱིད་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། བླང་དོར་སྟོན་

པའྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སྟོན་པ་དང་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་རེན་

འབེལ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཤེས་པ་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་

བཞྱིན་དུ་མཚུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཉྱིད་དུ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་

ན་རེན་འབེལ་ཟབ་མོའྱི་ཚུལ་དེ་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་མཁྱེན་

ཅྱིང་གཞན་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་སྟོན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་མུ་སྟེགས་བེད་

ཀྱི་སྟོན་པ་སེར་སྐ་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་ཚུལ་དེ་ཤེས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱལ་བའྱི་

དབང་པོ་ནྱི་ལ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཆད། འགའ་ཞྱིག་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུར་

འཆད་དོ། །

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་དེའྱི་བསྟན་པ་ཡང་ཚད་

མར་གྱུར་པར་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲུབ་པས་ཚིགས་བཅད་འདྱིས་དོན་བསྡུ་བ་འཆད་

ཚུལ་ནྱི། གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་དང་དེའྱི་བསྟན་པ་ཁོ་ན་

གོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་

དང་དེའྱི་བསྟན་པ་རྣམས་ནྱི་སླུ་བ་ཉྱིད་དུ་གནས་སོ། །ཞེས་པ་འདྱི་ལེགས་པར་གྲུབ་

བོ། །ཞེས་པའོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ལ། །ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་

བསམས་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་མགོན་ཁྱོད་ལ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་དང་བར་གྱུར། །ཅེས་

པ་ལྟར་རང་དང་གཞན་གྱི་སེ་པ་དག་གྱི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་པའྱི་སྒོ་

ནས། བདེན་བཞྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་རེན་འབེལ་བསྟན་པའྱི་ཚུལ་འདྱིས། སྨྲ་བའྱི་ཉྱི་མ་
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དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་གསུང་གྱི་འོད་ཟེར་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བས། གང་གཟེགས་ཟན་

དང་། རྐང་མྱིག་པ་དང་། ཕོགས་ཀྱི་གོས་ཅན་དང་། རྒྱལ་དཔོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་

རང་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པས་བཏགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ངན་པའྱི་མུན་པ་སྟུག་པོ་དེ་

དག་སེལ་བར་མཛད་པ་ལ། དྱི་མ་མེད་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་དངས་པའྱི་ངེས་པ་

བརན་པོ་སྐེ་དགོས་ཀྱི། གཞན་དུ་ན་རང་གྱི་སྟོན་པ་སྐོན་ཀུན་ཟད་དུ་སྨྲས་ཀང་སྨྲས་

པ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། བདག་ནྱི་སྟོན་པ་གཞན་སངས་ནས་ཁྱོད་

ཁོ་ན་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བ་འདྱི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་རང་གྱི་སྐབས་

འགོའྱི་མཚང་སྒོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་བས་ན་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་གཞུང་འདྱི་དག་ལ་གོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དག་

གྱིས་ཞྱིབ་ཏུ་སྦང་དགོས་ཏེ། ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་ཟབ་མོ་བདེན་བཞྱིའྱི་བླང་དོར་

ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་བསྟན་པ་དང་

བཅས་པ་ཐར་འདོད་ལ་ཚད་མར་བསྒྲུབས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་། འཇྱིག་རེན་རྒུད་

པ་ཇྱི་སྙེད་པ། །དེ་ཡྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་སྟེ། །ཞེས་སོགས་སྐབས་ལ་ལར་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་

བདེན་པ་ཕྲ་མོ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། 

དེས་དངས་པའྱི་ལས་ཉོན་དང་། དེ་དག་གྱིས་བསྐེད་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་

ཕྲ་མོ་བསྟན་ཅྱིང་། རང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ལ་

ལར་རང་བཞྱིན་དང་བཅས་པའྱི་ཕོགས་ལ་མང་འདས་སོགས་མྱི་རུང་བར་བསྟན་

པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རང་ལུགས་ལ་འགོག་པའྱི་བདེན་པ་ཕྲ་མོ་རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྱི་

འགེལ་པར་བཤད་པ་ལྟར་འཐད་ཚུལ་དང་། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་གྱི་བདེན་པ་
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ཕྲ་མོ་རང་བཞྱིན་མེད་རོགས་ཀྱི་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་སོགས་རྒྱས་པར་ན་ཐེག་

པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་བཤད་དུ་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་དེང་

དུས་ནྱི་མཁས་པར་རློམ་པ་དག་ལ་ཡང་འདྱི་ལྟར་འཆད་ཤེས་པ་ལྟ་ཞོག་གཞུང་འདྱི་

དག་ན་ལམ་ཉམས་ལེན་གྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་བསྟན་ཡོད་སྙམ་པ་ཡང་ཉྱིན་མོའྱི་སྐར་མ་

ལྟར་གྱུར་འདུག་གོ །ཞྱིབ་པར་ཡྱི་གེ་མང་བས་འཇྱིགས་ནས་མ་བྱིས་སོ། །

གསུམ་པ་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་ཁོ་ན་ཐར་འདོད་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་སུ་བསྟན་པ་ལ་

གསུམ། ཐུབ་པའྱི་བཀའ་ཐམས་ཅད་མང་འདས་འཐོབ་པའྱི་ཐབས་སུ་བསྟན་པ་དང་། 

དེས་ན་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་རྱིགས་པར་བསྟན་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉྱིད་

ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྱི་བསྟན་པ་འདྱི་འཛིན་པ་ལ་སྤོ་བར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་པ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་

པོ་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་དངོས་བརྒྱུད་ཅྱི་རྱིགས་པར་རེན་

འབེལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག་ལ། དེ་ཡང་སྐེ་རྒུ་རྣམས་ཀྱིས་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་ཞྱི་

བར་བེད་པའྱི་ཆེད་མ་ཡྱིན་པར་རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་པ་སོགས་ཀྱི་མཛད་པ་ནྱི་ཁྱོད་ལ་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འདྱིར་ཐུབ་པའྱི་གསུང་ཐམས་ཅད་རེན་འབེལ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག་

ཚུལ་ནྱི། གོང་དུ། དེ་ཚེ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཞྱི་བ་མང་འདས་འཐོབ་བེད་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ནྱི། རེ་བཙུན་བམས་
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པས། གང་ཞྱིག་དོན་ལྡན་ཆོས་དང་ཉེར་འབེལ་ཞྱིང་། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་སོང་ཕྱིར་གསུངས། །ཞྱི་བའྱི་ཕན་ཡོན་སྟོན་པར་མཛད་པ་སྟེ། །དེ་ནྱི་དང་སོང་

གསུང་ཡྱིན་སྤྱི་བོར་བླངས། །ཞེས་བཀའ་ཐམས་ཅད་སོབས་པ་བཞྱི་ལྡན་དུ་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཀེ་མའོ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་

བྱུང་། དོན་ནྱི། ཀེ་མའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངོ་མཚར་བའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་

པ་འདྱི་ནྱི། སྐེ་བོ་གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་དུ་སོང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཞྱི་བ་མང་

འདས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པར་ཐར་འདོད་སུ་ཞྱིག་

མྱི་གུས་པར་འགྱུར་ཏེ་མྱི་འགྱུར་རོ། །བསྟན་པ་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཞྱི་བ་

འཐོབ་པ་ནྱི། བསྟོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། རེ་ཞྱིག་དང་པོར་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་། །ཉན་

པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིད་འཕྲོག་མཛད། །དེ་ནས་ཡྱིད་ལ་བསམས་བགྱིས་ན། །འདོད་ཆགས་

གཏྱི་མུག་རྣམས་ཀང་སེལ། །ཞེས་དང་། སྐེས་རབས་ལས། ཐོས་པའྱི་རེས་འཇུག་

སྒྲུབ་པ་སྙྱིང་པོར་བེད། །སྐེ་བའྱི་རོངས་ལས་ཚེགས་ཆུང་ཐར་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་

ལྟར། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ས་མ་ས་མ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བས་རྱིམ་གྱིས་ཞྱི་

བ་འཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པས་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལེགས་པར་ཤེས་པས་ཚུལ་ཁྱིམས་

ཀྱི་བསླབ་པ་རྣམ་པར་དག་ཅྱིང་། དེས་བསླབ་པ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་རྱིམ་གྱིས་བསྐེད་དེ་

མང་འདས་འཐོབ་པར་ཐོས་པའྱི་ཚོམས་ལས། ཐོས་པས་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། གནག་རྱི་དགའ་བོ་དང་། སྦལ་

བའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ཡང་སྦར་ན་འགྱིག་གོ །



ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རོ་རྗེ།
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གསུམ་པ་ནྱི། ཕས་རོལ་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་

བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨྲ་བ་དམ་པ་ཡྱིན་པར་དངོས་སྟོབས་

ཀྱི་རྱིགས་པས་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་གྱིས་ཕས་རོལ་མུ་

སྟེགས་བེད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ངན་པ་མཐའ་དག་བེ་མའྱི་འཆྱིང་བུ་ལྟར་འཇྱིག་པས་དེ་དག་

འཇོམས་པར་བེད་པ་དང་། ལུང་གྱི་ཚིག་ཉྱིད་ལ་ལྟག་འོག་འགལ་བ་འདུ་བའྱི་སྐོན་

གྱིས་སྟོངས་པ་དང་། སྐེ་དགུའྱི་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་

ལེགས་གཉྱིས་སྟེར་བར་བེད་པས་ན། ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་ལུགས་འདྱིས་

རྩོམ་པ་པོ་རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་བློ་བཟང་

གགས་པ་ཁོ་བོ་སྤོ་བ་འཕེལ་ནས། ལུགས་འདྱི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་རྒྱས་སུ་

བས་ཤྱིང་། ད་དུང་ཡང་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་ལུགས་བཟང་འདྱི་འཛིན་པར་

དམ་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་སྟེ། ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ནྱི་གོང་དུ་ཕལ་ཆེར་བཤད་

ཟྱིན་ལ། རྱིག་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས། འབེལ་བ་དང་ནྱི་རེས་མཐུན་ཐབས། །སྐེས་བུའྱི་

དོན་ནྱི་རོད་བེད་དག། །ཅེས་སོགས་ཀྱིས་ཀང་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

བཞྱི་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་ཚུལ་ལ་རྩོམ་པ་པོས་སངས་

རྒྱས་རེས་སུ་དན་ཚུལ་དང་། གདུལ་བ་གཞན་ལ་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་ཚུལ་

འདོམས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོས་སློབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་

འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་བ་སྤད་པ་རེས་སུ་དན་ཚུལ་དང་། ཆོས་འདྱི་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་

ལས་དངོས་སུ་ཐོས་ན་ཅྱི་མ་རུང་སྙམ་དུ་རེས་སུ་དན་ཚུལ། རེན་འབྱུང་ཟབ་མོའྱི་དོན་
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གསུང་ཚུལ་རེས་སུ་དན་པས་ཐུགས་སྤོ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱི་ཡྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་

བྱུང་། དོན་ནྱི། རེན་འབྱུང་ཟབ་མོའྱི་ལམ་འདྱི་ཡྱི་ཕྱིར་དུ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་

ནྱི། སློབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྐུ་ཚེ་ལ་ལར་སྐུ་སྟེ་ལུས་དང་། སྐབས་གཞན་

དུ་ཆེས་ཕངས་པའྱི་སོག་དང་། སྙྱིང་དུ་སྡུག་པའྱི་གཉེན་དང་། གསེར་གོས་སོགས་

ལོངས་སྤོད་ཚོགས། གངས་མེད་གསུམ་མམ་བདུན་སོགས་ཀྱི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོར་

ལན་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཏང་སྟེ་དཀའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤད་

པས་ན། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ནྱི་ཐར་འདོད་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་གཅྱིག་ཏུ་བཀའ་

དྱིན་ཆེ་བའྱི་སྐབས་མཚུངས་པ་མེད་པའོ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པའོ། །

དེ་ཡང་དཀའ་བ་སྤད་ཚུལ་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོས་སོན་སློབ་པ་ལམ་གྱི་

གནས་སྐབས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཤྱི་བྱིར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། ཆོས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་

གྱི་ཆེད་དུ་ལུས་ཀྱི་ཤ་ཁག་སྦྱིན་པར་བཏང་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་ག་ན་ཤ་ནེ་པ་ལྱི་ཞེས་

བ་བར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་སྐུ་ལ་མར་མེ་སྟོང་བཙུགས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་བྱིར་ལྱིང་ཀ་ལྱིར་

གྱུར་པའྱི་ཚེ་སྐུ་ལ་ལྕགས་གཟེར་སྟོང་བཏབ་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་དམ་ཀ་མར་གྱུར་པའྱི་

ཚེ་དོང་ཟབས་སུ་ཁྲུ་བཅུ་གཉྱིས་པ་མེ་མུར་གྱིས་བཀང་བར་མཆོངས་པ་དང་། དང་

སོང་ཨུད་ཏ་ལར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་རང་གྱི་པགས་པ་ཤོག་བུ། ཁག་སྣག་ཚ་རུས་པ་སྨྱུ་

གུར་བས་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བྱིས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་

ཚེ་རང་གྱི་བུ་དང་ཆུང་མ་སོགས་ཆོས་འཆད་པ་པོ་ལ་ཕུལ་བ་དང་། རྒྱལ་བུ་ཆོས་

འཚོལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ་གོས་རྱིན་ཐང་མེད་པ་དང་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆེ་སློབ་དཔོན་
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ལ་ཕུལ་ནས་རང་ཉྱིད་གཡང་སར་མཆོངས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་ཟ་བར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་

གསེར་སང་སྟོང་ཕུལ་བ་ལ་སོགས་ཚིགས་བཅད་རེ་རེའྱི་ཆེད་དུ་ཡང་དཀའ་བ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤད་པར་མདོ་སེ་ལས་མང་དུ་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་

རེས་སུ་འཇུག་པ་རང་རེས་ཀང་རང་གྱི་སྟོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཟབ་མོ་

འདྱི་དག་གྱི་ཆེད་དུ་སྒོ་དུ་མ་ནས་ཚོགས་བསག་པ་དང་། སྒྱིབ་པ་སྦོང་བ་ལ་འབད་

པར་བ་དགོས་སོ། །ཞེས་ལྟ་བ་རོགས་པའྱི་ཚོགས་བསྟེན་པར་བསྐུལ་བ་ལ་ཡང་

སྦར་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཡྱིས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཉྱིས་བྱུང་། དོན་ནྱི། གང་ཟབ་མོའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི་ཡོན་ཏན་

ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དྲུང་ནས་འབྱིན་པ་སོགས་

མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་རྱིགས་པ་དྱི་མ་མེད་པས་མཐོང་བ་ཡྱིས་ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་

བཏབ་པས་ཆུའྱི་ནང་ནས་དབང་མེད་དུ་འདེན་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། མགོན་པོ་ཐུབ་པའྱི་

དབང་པོ་ཁྱོད་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་དངས་པ་སྟེ་ཐུགས་ལེགས་པར་ཕྲོགས་ཏེ་བཤད་མ་

ཐག་པའྱི་དཀའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་དུ་བླངས་ནས་བཙལ་བའྱི་ཆོས་ཟབ་མོ་དེ་

ནྱི། ཐུབ་པ་ཁྱོད་ལས་དངོས་སུ་མ་ཐོས་པ་འདྱིས་རྩོམ་པ་པོ་བདག་ནྱི་སྐལ་བ་ཞན་ནོ་

སྙམ་དུ་ཡྱིད་དག་ཏུ་འགོད་པ་དེ་ཡྱི་མ་ངན་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། སྡུག་པའྱི་བུ་གཅྱིག་པུ་

ཤྱི་བ་ལ་མ་ཡྱི་ཡྱིད་སྡུག་བསལ་དག་པོས་མནར་ཏེ་ཉྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བུ་ཡྱི་རེས་སུ་

སོང་བ་ཇྱི་འད་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། རྩོམ་པ་པོ་བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཏོང་བར་

མྱི་བེད་དོ། །འདྱིས་ནྱི་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉྱིད་ཟབ་མོའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་འཚོལ་བའྱི་ཆེད་དུ་
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རྒྱལ་སས་རག་ཏུ་ངུ་ལྟར་ཉྱིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བརྩོན་པའྱི་གོ་ཆ་དང་དཀའ་སྤད་

དང་དུ་བླངས་པ་བསྟན་ཏོ། །འདྱི་ཡང་མདོ་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་གང་དང་ཡང་མྱི་

མཐུན་པའྱི་གཞུང་ཆུང་ལུང་རྱིགས་དང་བལ་བཞྱིན་དུ་ཚེ་གཅྱིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་

པའྱི་ཐབས་སུ་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་སྒོགས་པ་དག་དང་། བདེ་གསལ་མྱི་རོག་པའྱི་

ཉམས་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་ཞྱིག་ལ་རོགས་རྱིམ་གྱི་ལམ་མཐོན་

པོར་རློམ་པའྱི་མཁས་གྲུབ་དག་གྱིས་ཆ་ཙམ་ཡང་བསྒྲུན་དུ་མེད་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་

པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེ་ལ་ལར་དེ་ཡྱི་མ་ངན་ཞུགས་ཀྱིས་ནྱི། ཟེར་བ་ལྟར་ན། མ་ངན་དེ་ལྟ་

བུའྱི་ཞུགས་ཏེ་མེ་ཡྱིས་ནྱི། ཞེས་འབྲུ་བསྣན་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། འདྱི་ལ་ཁྱོད་གསུང་བསམ་པ་ན། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཉྱིས་བྱུང་། དོན་ནྱི། དེ་ལྟར་མ་ངན་གྱིས་ཡྱིད་རག་ཏུ་གདུངས་པ་འདྱི་ལའང་སེལ་

བེད་ཀྱི་ཐབས་ཡོད་དེ། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་རབ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་

ལ་སོགས་པ་བསམ་པ་ན། མཚན་དཔེའྱི་དཔལ་གྱིས་རབ་ཏུ་འབར་ཞྱིང་། འོད་ཀྱི་

ད་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་སོགས་སྐུ་ཡྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་པའྱི་སྟོན་པ་ཞེས་

པས་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བ་སོགས་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསྟན་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐུབ་པའྱི་

དབང་པོ་བདག་ཅག་གྱི་སྐབས་ཚད་མར་གྱུར་པ་དེ་ཡྱིས། གསུང་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡན་

ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པའྱི་ཚངས་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་རེན་འབྱུང་ཟབ་མོའྱི་དོན་འདྱི་

ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱ་པ་སོགས་ལས་རྱིགས་པའྱི་སྒོ་

བཟང་པོས་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་གསུངས་སོ་སྙམ་དུ་རྩོམ་པ་པོ་བདག་གྱི་ཡྱིད་ལ་ཐུབ་པའྱི་

དབང་པོའྱི་གཟུགས་བརན་ནམ། ཆོས་གསུངས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ལན་རེར་ཤར་
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བ་ཙམ་གྱིས་ཀང་། ཤྱིན་ཏུ་ཚ་བའྱི་རེག་བས་གདུང་བའྱི་ལུས་ལ། ཟ་ཟེར་ཕོག་པས་

བདེ་བ་བཞྱིན་དུ་མ་ངན་དེ་སེལ་བས་ན་ཕན་པའམ་སྨན་པར་འགྱུར་བས་སོ། །

འདྱི་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ལེགས་

པར་དན་པའྱི་སྒོ་ནས། དེས་རང་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཞྱི་བ་མང་འདས་

འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་འདྱི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་ཏོ་

སྙམ་དུ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ་

སྒོམ་དགོས་སོ། །ཞེས་རེས་འཇུག་གདུལ་བའྱི་ཉམས་ལེན་སྟོན་པ་ལ་ཡང་སྦར་བར་

བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་འདྱི་འཚོལ་བའྱི་ཚུལ་དང་། རེད་

ནས་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པར་གྱིས་ཞེས་གདམས་པ་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ལ་བཞྱི། བོད་དུ་གགས་པའྱི་གཞུང་ཐོར་བུ་རྣམས་ལ་ཡྱིད་མྱི་རོན་པར་

འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའྱི་རེས་སུ་འབང་དགོས་པར་གདམས་པ་དང་། པཎ་གྲུབ་

ཀྱི་བཤད་སོལ་ལ་ཡང་མྱི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་དོན་འགེལ་བ་ལ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཚད་མར་བསྟན་པ་དང་། ལུགས་འདྱི་སྟོན་པའྱི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་

དགོས་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བོད་ས་མའྱི་བཤད་སོལ་ལ་ཡྱིད་བརན་མྱི་རུང་བར་བསྟན་

པ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་བྱུང་། དོན་ནྱི། 

སྐེ་བོ་གང་དག་གོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བས་ལུགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདྱི་ལ་འཇུག་

པར་འདོད་པ་དེ་དག་གྱིས་བོད་ས་མ་དག་གྱི་བཤད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་ལ་ཡྱིད་
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བརན་པར་མྱི་བ་སྟེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན། རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་སོགས་རྣམ་

གཞག་ཐམས་ཅད་སྐོན་མེད་དུ་བཞག་ཆོག་པ་སར་བཤད་པའྱི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་

པས་ན། ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བར་གྲུབ་པ་ཡྱི་ལུགས་བཟང་པོ་འདྱི་ཡང་། སྟོང་ཉྱིད་

འཆད་པ་ལ་མྱི་མཁས་པའྱི་སྐེ་བོ་བོད་ས་མ་དག་གྱིས། ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་

ལོག་ཏུ་རྱིགས་པ་ལྟར་སྣང་སྣ་ཚོགས་པས་རྣམ་གངས་མྱི་མཐུན་པ་མང་པོར་བཀྲལ་

བས་རྩ་བལ་པ་ཛ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་བས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་

ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ལ་ལ་དག་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ལ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཁས་ལེན་

ཅྱི་ཡང་མེད་པར་བཤད་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་བ་མྱིན་

ཟེར་བ་དང་། ཁ་ཅྱིག་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ཟག་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་གཞན་གྱིས་སྟོང་

པའྱི་ཁམས་བདེར་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་རག་བརན་ཐེར་ཟུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

རྒྱུད་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་ལ་འདོད་པ་དང་། གཞན་དག་ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་

པར་རོག་པའྱི་འཕྲོ་འདུ་བཀག་པ་ཙམ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པར་ངོ་སྤོད་པ་སོགས་སྣ་

ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། རྒྱས་པར་ནྱི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་ལེགས་བཤད་ལམ་

རྱིམ་དང་། རྩ་འཇུག་གྱི་རྣམ་བཤད། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བའྱི་སྟོང་ཐུན་

སྐལ་བཟང་མྱིག་འབེད་དང་། ལྟ་ངན་མུན་སེལ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །འདྱི་

ལ་དགོངས་ནས། རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། གཞུང་ལུགས་མང་ཐོས་རྱིགས་

པའྱི་ལམ་དུའང་། །ངལ་བ་མང་བསྟེན་མངོན་པར་རོགས་པ་ཡྱི། །ཡོན་ཏན་ཚོགས་

ཀྱིས་མྱི་དམན་དུ་མས་ཀང་། །འབད་ཀང་རོགས་པར་མ་གྱུར་གནས་དེ་ནྱི། །འཇམ་

མགོན་བླ་མའྱི་དྱིན་གྱིས་ལེགས་མཐོང་ནས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །
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བོད་ས་མ་དག་གྱིས་ལུགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདྱི་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་འཆད་པ་

ལྟ་ཞོག །རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་གཟུགས་སོགས་ལ་ངོ་བོ་དང་

ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བཏགས་པའྱི་ཀུན་བཏགས་དང་། དེ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་

པ་བཀག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ཡང་སུས་ཀང་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་

འཆད་མ་ནུས་ཏེ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བའྱི་ཞལ་ས་ནས་ཀྱིས། སུ་ཞྱིག་

གྱིས་ཀང་གང་དུ་ཡང་། །ལུང་བསྟན་མ་ནུས་ཟབ་པའྱི་གནས། །དགོངས་དོན་རྱིན་

ཆེན་གཏེར་ཕེ་ནས། །འདྱི་ལྟས་དགེས་པ་བསྐེད་པར་བས། །ཞེས་སེམས་ཙམ་པའྱི་

གྲུབ་མཐའ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འོན་ཀང་མར་པ་ལོ་ཙཱ་དང་། མྱི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རེ་ཡབ་སས། ས་ཆེན་ཡབ་

སས་སོགས་དང་། བཀའ་གདམས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་འབོམ་སྟོན་ཡབ་སས་བུ་སྟོན་དང་རེད་

མདའ་པ་སོགས་སོན་བོན་གྱི་དམ་པ་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་ཟབ་མོའྱི་དོན་མ་རོགས་སོ་

ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མྱི་བཞེད་ཅྱིང་། ལྷོ་བག་མར་པ་ཡབ་སས་ཀྱིས་འདུས་

པའྱི་རྒྱུད་དོན་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་ཡང་གསུངས་ལ། ས་ཆེན་ཡབ་སས་ཀྱིས་

དགེས་པ་རྡོ་རེའྱི་དབང་རྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་མ་དག་པའྱི་ནོར་

འཁྲུལ་མེད་པར་གསུངས་པས། ལྟ་བ་མ་རོགས་པར་རྒྱུད་དེ་དག་གྱི་དོན་ཚུལ་བཞྱིན་

མངོན་དུ་འགྱུར་བ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བཀའ་གདམས་པའྱི་བེའུ་བུམ་ལས་

ལྟ་བའྱི་སྐོར་གྱི་ལུང་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོར་དངས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀང་ཤེས་ནུས་

སོ། །དེ་དག་གྱི་རེས་འབང་དག་ལ་ནྱི་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་དེ་

དག་གང་གྱིས་ཀང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བཞྱིན་དུ་དབུ་མའྱི་ལུགས་ཟབ་མོ་འདྱི་
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ཉྱིད་ལུང་རྱིགས་དྱི་མ་མེད་པར་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱི་

དགོངས་པ་བཞྱིན་དུ་འཁྲུལ་པའྱི་གནས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་གཞུང་ཆེན་མོ་དག་

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གསལ་བར་མཛད་པ་ནྱི་མྱི་སྣང་ངོ་། །ཚུལ་འདྱི་ནྱི་གསང་སགས་

རྡོ་རེའྱི་ཐེག་པ་སོགས་མཐའ་དག་ལ་ཤེས་པར་བའོ། །

དེས་ན་རེ་བླ་མ་ཉག་གཅྱིག་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་བསགས་པ་

དོན་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པས་རྱིང་ལུགས་འདྱི་ལ་མདོ་སགས་གང་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་

འཁྲུལ་པའྱི་དྱི་མ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་བ་བར་ཚད་མས་གྲུབ་བོ། །

རྩྭ་བལ་པ་ཛ་ནྱི་རྩྭ་ཕྲ་མོ་རེ་རེ་ལའང་སོག་ཆགས་ཕྲ་མོ་འཆྱིང་བའྱི་ནུས་པ་

ཡོད་ཅྱིང་། མང་པོ་ཚོགས་པས་གང་པོ་ཆེ་ཡང་འཆྱིང་བར་ནུས་པ་ཟང་ཟྱིང་དུ་

འཛིངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར། ཞྱིབ་མོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ལས། དེ་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོ་འགའ་

ཞྱིག་འཆྱིང་བར་འགྱུར་བ་བལ་པ་ཛ་གཅྱིག་ལ་ཡང་བལ་པ་ཛའྱི་ངོ་བོ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་མང་པོ་འདུས་པས་ནྱི་གང་པོ་ཆེའང་འཆྱིང་བར་

ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་འདྱིའྱི་འགེལ་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས་

བཤད་ཀང་ལུང་དེ། ཞྱིབ་མོ་རྣམ་འཐག་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་པར་གསར་རྱིང་དང་

བྱིས་མ་སོགས་གང་ནའང་མྱི་འདུག་པས་ཡྱི་གེ་མ་དག་པའམ་ལུང་ཁུངས་ནོར་བ་

གང་ཡྱིན་བརག་པར་བའོ། །ཞྱིབ་མོ་རྣམ་འཐག་ལས་ནྱི། འོན་ཏེ་རྩ་བལ་པ་ཛ་བཞྱིན་

དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་འབྱུང་ལ་དེའྱི་རང་འགེལ་ཁ་ཆེའྱི་པཎྱི་ཏ་ཛ་ཡ་

ཨ་ནནྟ་དང་ཁུ་མདོ་སེ་འབར་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ལས། ཇྱི་ལྟར་རྩྭ་བལ་པ་ཛ་གཅྱིག་གྱིས་

གང་པོ་ཆེ་འཆྱིང་བར་མྱི་ནུས་ཀང་ཚོགས་པས་ནྱི་ནུས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་དམ་བཅའ་བ་
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ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་ཡོད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བས་འདྱིའྱི་

འགེལ་པ་ཁ་ཅྱིག་ལས། བལ་པ་ཛ་ནྱི་གཡའ་དང་སང་གྱི་མཚམས་སུ་སྐེ་བའྱི་རྩ་

ཟྱིང་དུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའང་མྱི་འཐད་པ་གོ་སླ་ཞྱིང་གང་ལྟར་ཕོགས་

ཕོགས་ནས་བསྣོལ་མར་སྐེས་པས་ཕན་ཚུན་ཟང་ཟྱིང་དུ་དམ་པོར་འཁྱུད་པའྱི་རྩ་

ཞྱིག་སྟེ་བལ་པ་ཛ་ཞེས་པའང་བོད་སྐད་ངོ་མ་མྱིན་པ་འདའོ། །

གཉྱིས་པ་འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའྱི་རེས་སུ་འབང་དགོས་པ་ནྱི། ཚུལ་དེ་

མཐོང་ནས་བདག་གྱིས་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། བོད་

ས་མ་དག་གྱི་བཤད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཕལ་མོ་ཆེར་ཡྱིད་བརན་མྱི་རུང་བའྱི་ཚུལ་

འདྱི་མཐོང་ནས། རྩོམ་པ་པོ་བདག་གྱིས་ནྱི་ཉྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་

གསུམ་གྱི་འབད་པ་དུ་མས། འཕགས་ཡུལ་གྱི་མཁས་པ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉྱིས་

རེས་འབང་དང་བཅས་པའྱི་གཞུང་གྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས། མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ནྱི་

དགོངས་པ་རེན་འབེལ་ཟབ་མོའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ་བར་བས་

སོ། །འདྱི་ནྱི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་། འཛམ་གྱིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་

གཉྱིས་ཞེས་གགས་པའྱི། །གཞུང་ལ་ཕོགས་རེ་བ་དང་རགས་པ་རེས། །ཚིམ་པར་མ་

བས་ཀུན་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་སྦངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཁས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

གཞུང་ལ། རང་ཉྱིད་གང་ལ་ཞེན་ཆེ་བ་དེའྱི་ཕོགས་འབད་པས་བསྒྲུབ་ཅྱིང་། གཞན་

རྣམས་འགོག་ཡུལ་མྱིན་ཀང་ནན་ཏུར་འགོག་པ་སོགས་ཕོགས་ལྷུང་དང་། གོ་བ་

རགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚིམ་པར་བཟུང་ནས་ཞྱིབ་ཏུ་མྱི་དཔྱོད་པར་དཀའ་བའྱི་གནས་

རྣམས་ལ་ཁ་ཚོན་གཅོད་གང་ས་བེད་པ་བོད་དག་གྱི་ཚུལ་ལུགས་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར་
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གཟུ་བོའྱི་བློས་གོ་བ་གཏྱིང་ཕྱིན་གྱི་བར་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་དེ། བསྟན་པ་རྱིན་པོ་

ཆེ་བྱི་དོར་མཛད་ནས་རང་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སེལ་བ་སྟེ་རྒྱས་པར་རྣམ་ཐར་གྱི་

ཡྱི་གེ་དག་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །འདྱིས་ནྱི་རེས་འབང་རྣམས་ལ་མཁས་པ་འདྱི་དག་

གྱི་གཞུང་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་སྦང་དགོས་པར་གདམས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ཚེ་རང་གཞན་སེ་པ་ཡྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་

བྱུང་། དོན་ནྱི། དེ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཙལ་བ་དེའྱི་ཚེ་རང་སེ་དབུ་མ་

པ་དང་། གཞན་སེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་མན་ཆད་ཀྱི་གཞུང་རབ་ཏུ་མང་པོ་དག་ལ་ཞྱིབ་

ཏུ་སྦངས་པ་ན། མཁས་པ་དེ་དག་གྱི་འཆད་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་མང་ཞྱིང་། འཕགས་

ཡུལ་གྱི་པཎྱི་ཏ་དེ་དག་ནྱི་རྱིགས་པ་མཆོག་ཏུ་ཟབ་ཅྱིང་བརླྱིང་བས། འདྱི་དག་ལས་

གང་ཞྱིག་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་སྙམ་དུ་ཕྱི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་

ད་བ་ཡྱིས་རྩོམ་པ་པོ་བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པར་གྱུར་ཏོ། །འདྱི་ནྱི་སྤྱིར་

གྲུབ་པའྱི་མཐའ་གོང་འོག་རྣམས་ཀྱི་གཞྱི་ལམ་འབས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་མྱི་མཐུན་

པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་དགོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ལ་མྱི་

མཐུན་པ་མང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཡྱིན་ལ། ཚུལ་དེ་ནྱི་རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་ཡབ་སས་

ཀྱི་ལེགས་བཤད་དང་། གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བ་ཡྱི། འདྱིར་

ཡྱི་གེ་ཉུང་ངུས་བཤད་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། མང་ན་སྐབས་དོན་སྟོར་བར་འགྱུར་བས་

མ་བྱིས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱིས་བླ་མེད་ཐེག་པའྱི་ཚུལ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

ཕེད་དང་གསུམ་བྱུང་། དོན་ནྱི། འོ་ན་དེ་དག་ལས་གང་ཞྱིག་ཟབ་མོའྱི་དོན་འགེལ་



ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རོ་རྗེ།
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བ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ཡོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱིས་བླ་ན་

མེད་པའྱི་ཐེག་པ་མཆོག་གྱི་ཚུལ་འདྱི་ཉྱིད། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་སྟེ་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་

གཉྱིས་སངས་ཏེ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འགེལ་བར་ལུང་བསྟན་པ་ནྱི་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡྱིན་པས་སོ། །དེས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཞེས་བེད་ཚིག་ཏུ་དཔེ་ལ་ལར་འབྱུང་བ་ལྟར་

དག་གོ །

དེ་ལྟར་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རེས་སུ་འབངས་པའྱི་མཁས་པ་དག་ལ་ཡང་མྱི་མཐུན་པ་

དུ་མ་སྣང་བས་གང་ཞྱིག་གྱི་རེས་སུ་འབང་བར་བ་སྙམ་ན། དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར། དཔལ་

ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྩ་བ་ཤེས་རབ་སོགས་རྱིགས་ཚོགས་ལྔའམ་དྲུག་

དང་། མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སོགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཀུན་དའྱི་ཚལ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྱིད་ཟབ་མོ་

རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་ལ་མངའ་བརེས་པས་ཟབ་དོན་འགེལ་བ་ལ་མ་རོགས་ལོག་རོག་

གྱི་དྱི་མ་མེད་པའྱི་མཁྱེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤྱིང་། ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་

གསུང་རབ་ཀྱི་མཁའ་ལ་འདོད་རྒུར་ཐོགས་པ་མེད་པར་རྒྱུ་བ་སྟེ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་

ལ་འཇྱིགས་པ་མེད་པའྱི་ཁྱུ་མཆོག་རླབས་པོ་ཆེའྱི་གནས་ཐོབ་པ་དང་། བརེན་ནས་

བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་ཚུལ་འཆད་པས་སྐེ་དགུ་མ་ལུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རག་པ་དང་ཆད་

པའྱི་མཐར་འཛིན་པའྱི་སྙྱིང་གྱི་མུན་པ་སེལ་བར་མཛད་པས། རང་གཞན་གྱི་སེ་པ་

རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་མྱི་འཐད་པར་སྨྲ་བ་སོགས་

ལོག་པར་སྨྲ་བའྱི་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ཚོགས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་སྟེ་ཁྱད་ཆོས་བཞྱི་དང་ལྡན་

པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཚིག་གསལ་

དང་། རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྱི་འགེལ་པ། བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགེལ་པ། འཇུག་པ་རྩ་འགེལ་
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སོགས་ཀྱི་འོད་དཀར་པོའྱི་འཕྲེང་བས་གསལ་བར་བས་པའྱི་ཕྱིར་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་རེས་སུ་

འབང་བར་རྱིགས་སོ། །

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཟབ་དོན་འགེལ་བའྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་ནྱི། མདོ་ལང་

ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ལྷོ་ཕོགས་བེ་ཏའྱི་ཡུལ་དུ་ནྱི། །དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་ཞེས་

གགས་པ། །དེ་མྱིང་ཀླུ་ཞེས་འབོད་པ་སྟེ། །ཡོད་དང་མེད་པའྱི་ཕོགས་འཇྱིག་པ། །ང་

ཡྱི་ཐེག་པ་འཇྱིག་རེན་དུ། །བླ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་བཤད་ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་

ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགོའ།ོ །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་སྤྱིན་ཆེན་པོ་

སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་པ་དང་། རྔ་བོ་ཆེའྱི་མདོ། འཇམ་དཔལ་རྩ་བའྱི་རོག་པ། དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པ་

ཡྱིན་ནོ། །ལང་གཤེགས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་དེས་སྟོང་ཉྱིད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སགས་ཀྱི་

རྒྱུད་དོན་ཟབ་མོ་རྣམས་ཀང་འགེལ་བའྱི་ཚུལ་ལུང་བསྟན་པར་སྒོན་གསལ་ལས་

བཤད་དོ། །འཕགས་པ་ལྷ་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འད་བར་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་སུ་བཟུང་

ལ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ཞྱི་བ་ལྷ་ཡང་ཟ་བའྱི་ཞབས་དང་འད་བར་ཚད་མར་

གཟུང་དགོས་པར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་སྐབས་གཞན་དུ་གསུངས་སོ། །དེས་

ན་འདྱིར་ཟ་བའྱི་ཞབས་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་ནྱི། འཕགས་པ་ཀླུའྱི་ཞབས་ཀྱིས་

གཞུང་ལུགས་རྣམས་སོ་སོར་དགག་བཞག་དུ་མའྱི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་ནྱི་སློབ་དཔོན་འདྱིའྱི་གཞུང་ལྟར་གཞན་ལ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །

ཚིགས་བཅད་འདྱིས་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདྱི་ཤེས་པར་འདོད་

པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང་། ཁྱད་པར་ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་
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ཞྱིབ་ཏུ་སྦང་དགོས་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོས། སྟོང་ཉྱིད་

གང་གྱིས་རོགས་ཤེ་ན། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་ལུང་བསྟན་ཅྱིང་། །ཆོས་ཉྱིད་བདེན་

པ་གཟྱིགས་པ་ཡྱི། །ཀླུ་སྒྲུབ་སློབ་མ་ཟ་གགས་ཡྱིན། །དེ་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་མན་ངག་

གྱིས། །ཆོས་ཉྱིད་བདེན་པ་རོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དགོངས་པ་

གཅྱིག་གོ །

བཞྱི་པ་ནྱི། བླ་མའྱི་དྱིན་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ཚེ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ངལ་གསོ་

ཐོབ། །ཅེས་པའྱི་ཚིག་རྐང་གཉྱིས་ཏེ། དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་

གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་སྙྱིང་པོ་རྒྱལ་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་དགོངས་

དོན་མཐར་ཐུག་ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་ལུང་བསྟན་བརེས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

ལེགས་པར་བཀྲལ་བའྱི་སོལ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་དཔལ་ལྡན་ཟ་བས་རྱིགས་

པ་དྱི་མ་མེད་པས་ཆེས་གསལ་བར་མཛད་པ་དེ་ཉྱིད། བླ་མ་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་

དབངས་ཀྱི་དྱིན་གྱིས། བློ་གོས་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ཚེ། རྩོམ་པ་པོ་བློ་བཟང་

གགས་པ་བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ངལ་གསོ་ཐོབ་བོ། །

འདྱིར་བླ་མ་ནྱི་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་བ་དགོས་ཏེ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་ཉྱིད་ཀྱིས། རབ་འབམས་རྒྱལ་བ་སྤོ་བར་མཛད་པ་པོ། །མ་ལུས་ཡེ་ཤེས་སྡུད་པ་

འཇམ་པའྱི་དབངས། །ཤུགས་དག་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པའྱི་དད་པ་ཡྱིས། །སྙྱིང་གའྱི་པད་

མའྱི་ལྟེ་བར་གུས་བསྟེན་པས། །གསུང་རབ་དེ་ཉྱིད་མཐོང་བའྱི་རྱིག་སྨྲ་དེས། །རྨད་

བྱུང་གཏམ་གྱི་སྦོར་བ་འདྱི་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། དེར་མ་ཟད་བདག་ཉྱིད་

ཆེན་པོ་འདྱིས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་ཇྱི་མཛད་མཐའ་དག་འཇམ་དབངས་
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ཉྱིད་ལ་བརེན་པར་རོགས་བརོད་ལས། ཚུལ་འདྱི་བསམས་ཤྱིང་མདུན་མ་ལེགས་

ནས་གདའ། །བཀའ་དྱིན་ཆེའོ་རེ་བཙུན་མཁྱེན་པའྱི་གཏེར། །ཞེས་སྐབས་ཐམས་ཅད་

དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིས་ནྱི་ཟབ་མོའྱི་དེ་ཉྱིད་ཤེས་པར་འདོད་པས་དགེ་བའྱི་

བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསྟེན་དགོས་པར་གདམས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་ལས་གསུང་གྱི་ནྱི། ཆོས་སྟོན་པའྱི་མཛད་པ་ཉྱིད་མཆོག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ལ་

ཡང་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། གཙོ་བོ་ནྱི། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཟབ་མོའྱི་དེ་ཁོ་

ན་ཉྱིད་བསྟན་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན། བླང་དོར་ལ་མཁས་པའྱི་སྐེ་བོ་ཡྱི་ཚུལ་

འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་པར་བོས་ཤྱིག་ཅེས་སོ། །

མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་མཛད་པ་མཆོག་ཡྱིན་ཏེ། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་

མཛད་པའྱི་གཙོ་བོ་གདུལ་བ་རྣམས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་གོ་འཕང་

ལ་འགོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ནྱི་ཆོས་བསྟན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ནུས་ཀྱི། སྱིག་པ་ཆུས་འཁྲུ་

བ་སོགས་བར་མྱི་རུང་བར་མདོ་ལས་འབྱུང་བས་སོ། །གསུང་གྱི་མཛད་པ་གཞན་

ཐམས་ཅད་ལས་ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་སྟོན་པ་མཆོག་ཡྱིན་པ་ནྱི། ཐར་པ་འཐོབ་བེད་ཀྱི་

གཙོ་བོ་ཚུལ་འདྱི་རོགས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་དང་། ཆོས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་འདྱི་

ལ་གཞོལ་བ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་པར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

ལྔ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། སྟོན་དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ཏེ། །ཞེས་སོགས་

ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་
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དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ནས་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་གནས་

ཏེ། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་སྦང་པ་མྱི་དམན་པ་སྟེ། 

ལེགས་པར་སྦངས་པས་གཞུང་ཀུན་གདམས་པར་ཤར་ཞྱིང་། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྷག་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་གནས་པས་

བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་རྣལ་འབོར་སྤོད་ལ་བརྩོན་པའྱི་དགེ་སློང་ཤར་ཙོང་

ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་ཞེས་བ་བ་ཞྱིག །དང་སོང་ཆེན་པོ་མཉམ་མེད་ཐུབ་

པའྱི་དབང་པོ་དེ་ལ་བཤད་ཟྱིན་པ་དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་མཆོག་ཏུ་ངོ་མཚར་བ་མཐོང་བས་

སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་གུས་སོ། །འདྱིས་ནྱི། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སྒོམ་

པ་ལ་ནྱི་རབ་ཏུ་སྦོར། །ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཕྱིན་

ཅྱི་མ་ལོག་པ་བསྟན་པ་སྟེ། རང་ཉྱིད་གང་ནས་གཤེགས་པའྱི་ལམ་བཟང་པོ་དེར་

བདག་ཅག་རྣམས་ཀང་འཁྱིད་པར་བཞེད་པས་སོ། །

གསུམ་པ་བསྟན་བཅོས་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་བ་བ་ལ་གཉྱིས། བསྟན་བཅོས་འདྱི་

བརྩམས་པའྱི་དགེ་བ་བསོ་བ་དང་། ལེགས་བཤད་འདྱི་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་དུ་

བརྩམས་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་འགོ་བ་རྣམས་བཤེས་གཉེན་དམ་པས་འཛིན་

པའྱི་རྒྱུར་བསོ་བ་ནྱི། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་བསྟན་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་

བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་

དང་། ཁྱད་པར་རེན་འབྱུང་ཟབ་མོ་བསྟན་པ་འདྱི་དང་མཇལ་བ་འདྱི་འད་བ་བླ་མའྱི་

བཀའ་དྱིན་ཉྱིད་ལས་ཡྱིན་པས། དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། བསྟན་
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བཅོས་བརྩམས་པའྱི་དགེ་བ་འདྱི་ཡང་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཤེས་གཉེན་

དམ་པས་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་རུ་བསོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་ས་སྟེང་

གང་བར་སྨོན་པ་ནྱི། ཕན་མཛད་དེ་ཡྱི་བསྟན་པའང་སྱིད་པའྱི་མཐར། །ཞེས་སོགས་

ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། འགོ་ལ་ཕན་པར་མཛད་པ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་དེ་

ཡྱི་བསྟན་པའང་། སྱིད་པའྱི་མཐར་ཐུག་པར་ལོག་པར་སྨྲ་བའྱི་ངན་རོག་གྱི་རླུང་གྱིས་

རྣམ་པར་མྱི་གཡོ་ཞྱིང་། རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཇྱིག་རེན་གྱི་རྒུད་པ་ཐམས་

ཅད་སེལ་བའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྱིན་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་རྱིགས་པས་ལེགས་པར་ཤེས་

ནས། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་གནས་ཚད་མར་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་རེད་པའྱི་

མཁས་པས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་རག་ཏུ་གང་བར་ཤོག་ཅྱིག་ཅེས་པའོ། །

གསུམ་པ་རེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལུས་

སོག་བཏང་ནས་ཀང་འཛིན་པ་ལ་ལེ་ལོ་འགོག་པའྱི་རྒྱུར་བསོ་བ་ནྱི། བརེན་ནས་

འབྱུང་བའྱི་དེ་ཉྱིད་གསལ་མཛད་པ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་

ནྱི། བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གསལ་བར་མཛད་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་

ལུགས་བཟང་པོ་འདྱི་ཉྱིད། རྩོམ་པ་པོ་བདག་གྱིས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་དང་

སོག་ཀང་ཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་ནས། འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་སོགས་གང་ལ་གང་

འཚམ་གྱིས་འཛིན་པ་ལ། སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་ལེ་ལོའྱི་དབང་གྱིས་ལྷོད་པར་མ་གྱུར་

ཅྱིག །ཅེས་པ་སྟེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྨོན་ལམ་རླབས་པོ་ཆེ་མཐའ་ཡས་པ་

མཐའ་དག་དམ་ཆོས་འཛིན་པའྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པས་འདྱིར་ཡང་ཚུལ་
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འདྱི་ལྟར་སྨོན་པ་མཛད་པ་སྟེ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། རྒྱལ་སས་སྨོན་ལམ་

གངྒཱའྱི་ཀླུང་རྣམས་ནྱི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའྱི་སྨོན་ལམ་ནང་འདུས་པར། །གསུངས་

ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇྱི་སྙེད་བསགས་པ་དེ། །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའྱི་ཆེད་དུ་

བསོས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

བཞྱི་པ་བསྟན་པ་སེལ་བའྱི་རྒྱུར་བསོ་བ་ནྱི། འདེན་པ་མཆོག་དེས་དཀའ་བ་

དཔག་མེད་ཀྱིས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། འདེན་པ་

མཆོག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས། སློབ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དབུ་གཏོང་

བ་སོགས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀྱིས་བཙལ་ནས། རེད་པ་ནན་ཏན་སྙྱིང་པོར་མཛད་

ནས་བསྒྲུབས་པའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་འདྱི་ཐབས་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཕོགས་དུས་ཀུན་

ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའྱི་རྣམ་པར་དཔྱོད་འདྱིས། ཉྱིན་མཚན་དུས་ཀུན་འདའ་

བར་ཤོག་ཅྱིག་ཅེས་པའོ། །

ལྔ་པ་བསྟན་པ་འཛིན་ཅྱིང་སེལ་བ་ལ་སྲུང་མ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་གོགས་བེད་

པར་སྨོན་པ་ནྱི། ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་དེར་བརྩོན་པ་ན། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་

བཅད་གཅྱིག་བྱུང་། དོན་ནྱི། རང་དོན་གྱི་དྱི་མས་མ་གོས་པའྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་

དག་པས། རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་དང་སེལ་བའྱི་ཚུལ་དེར་བརྩོན་པ་ན། རྒྱལ་

བའྱི་སྤན་སར་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའྱི་ཚངས་པ་དང་། ལྷའྱི་

དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། འཇྱིག་རེན་སྐོང་བ་བཅུ་དང་། མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ནག་

པོ། ལ་སོགས་པས་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། དཔལ་ལྡན་དམར་ཟོར་རྒྱལ་མོ་

སོགས་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་གཡེལ་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་
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གོགས་བེད་པར་ཤོག་ཅྱིག་ཅེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལེགས་བཤད་འདྱི་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་དུ་བརྩམས་ཚུལ་ནྱི། ཅེས་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་བྱུང་། དོན་ནྱི། ཅེས་ཞེས་པ་ནྱི་བསྟན་

བཅོས་བརྩམས་ཚུལ་གྱི་སྒོར་འདྱི་དག་འདེན་པའྱི་ཚིག་གོ །བསྟོད་ཡུལ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇྱིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་འདྱིས་པའྱི་

མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ལ། བསྟོད་ཚུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཟབ་

མོ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་

པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི། རྩོམ་པ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མང་དུ་ཐོས་པའྱི་དགེ་

སློང་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་གྱིས། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གངས་ཅན་ཁོད་

ཀྱི་གངས་རྱིའྱི་དབང་པོ་འོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་ལྷ་ཞོལ་དབེན་གནས་ལྷའྱི་སྱིངས། མྱིང་

གཞན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གྱིང་ཞེས་བ་བར་སྦར་བའྱི། ཡྱི་གེ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ལ་སྟོད་བང་བའྱི་བདག་པོ་འཇམ་དབངས་པའྱི་སས་དགེ་ཚུལ་བློ་དང་ལྡན་པ་མ་

གཅྱིག་དཔོན་པོ་ནམ་མཁའ་དཔལ་ཞེས་བ་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་གང་འཆད་པར་དམ་

བཅས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་ལེགས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

སྨྲས་པ། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་སྙྱིང་པོའྱི་བཅུད། །རེན་འབྱུང་དངོས་

པོའྱི་དེ་ཉྱིད་ཟབ་མོའྱི་དོན། །ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འགེལ་མཛད་པ། །སར་

གནས་དཔའ་བོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཏེ། །དེ་ཡྱི་སོལ་འཛིན་ཆེས་ཆེར་ཁྱད་འཕགས་

པ། །སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ཟ་གགས་ཞྱི་བ་ལྷས། །ལེགས་བཀྲལ་ལུགས་

འདྱིའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་གནས། །རོགས་པར་གསལ་མཛད་བློ་བཟང་གགས་
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པའྱི་དཔལ། །མགོན་དེས་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་ལ། །བཅྱིངས་གོལ་བ་

བེད་བཏགས་ཙམ་ལེགས་འཐད་པའྱི། །མཐའ་བལ་ཟུང་འཇུག་ལམ་འདྱིས་ཐུགས་

ཕྲོགས་ཏེ། །ཕྲ་ལ་རོགས་དཀའ་ཆེས་ཟབ་གཞུང་འདྱི་བརྩམས། །གཞུང་ལུགས་

ཆེ་ལ་ལོ་མང་སྦངས་གྱུར་ཀང་། །དབུལ་པོས་ཕྱུག་པོའྱི་ནོར་བགངས་ངང་ཚུལ་

ལྟར། །ཉམས་ལེན་བལ་བས་ཚིག་སྐམ་ཟོས་པ་ལ། །ངལ་མེད་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་ཨེ་

མ་མཚར། །གཞུང་དང་བསྟུན་ཚེ་དེ་དང་མྱི་མཐུན་ཞྱིང་། །དྱི་མེད་རྱིགས་པས་དཔྱད་

ན་འདོར་དགོས་ཀང་། །ཡུལ་གྱི་བདག་པོས་བཀའ་ཆད་ཕབ་པ་བཞྱིན། །ཡྱི་གེའྱི་འདུ་

བེད་ལྷུར་ལེན་དེ་བས་མཚར། །ཐུབ་དབང་ཞལ་སྐྱིན་རེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས། །གཙུག་

ཏུ་བསྟེན་ཅྱིང་བརྒྱ་ཕྲག་གཞུང་ལུགས་ལ། །ངལ་བ་བསྟེན་པས་རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་

དག །ཚུལ་འདྱི་འཆད་ལ་སོབས་པ་གཟེངས་སུ་མཐོ། །དེར་འབད་པ་ལས་དགེ་

ཚོགས་སྟོན་ཟ་ལྟར། །རབ་དཀར་ཇྱི་སྙེད་བསགས་པས་འགོ་བ་ཀུན། །ཟབ་མོའྱི་

དེ་ཉྱིད་རོགས་ནས་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིས། །རག་ཏུ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དགེས་བེད་

ཤོག །དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་ཐུབ་བསྟན་དྱི་མེད་འདྱི། །ངན་རོག་དྱི་མས་ནམ་ཡང་མ་

སྦགས་པར། །དམ་པའྱི་ཐུགས་སྨོན་ཇྱི་བཞྱིན་འཕེལ་བ་ཡྱིས། །སྐེ་དགུའྱི་རྒུད་པ་

དྲུང་ནས་འབྱིན་པར་ཤོག །བེད་པོའང་དེང་ནས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཟབ་མོ་ལྟ་དང་

ཉེར་འབེལ་སགས་ཀྱི་ལམ། །ལུས་དང་སོག་ལ་མྱི་ལྟ་འཛིན་པ་ལ། །སྐད་ཅྱིག་ཙམ་

ཡང་ལྷོད་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག །ཇྱི་སྱིད་རྱི་ཡྱི་དབང་པོ་ཆུ་གཏེར་བཞྱིའྱི། །སྐ་རགས་

གཡོ་ཞྱིང་ཀུན་གསལ་མཛེས་མ་ནྱི། ཉྱི་ཟའྱི་རྣ་རྒྱན་འཆྱིང་བ་དེ་སྱིད་དུ། །ལེགས་

བཤད་འདྱི་ཡང་ཀུན་ཏུ་འཕེལ་གྱུར་ཅྱིག །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་
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རྒྱལ། །དམར་ཟོར་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་སྲུང་མ་ཡྱིས། །བསྟན་པ་རྱིན་ཆེན་འཛིན་ཅྱིང་

སེལ་བ་ལ། །གཡེལ་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་གོགས་མཛོད་ཅྱིག །

ཅེས་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་ཞེས་སྙན་པའྱི་བ་དན་

དཀར་པོ་ས་གསུམ་ན་རྣམ་པར་གཡོ་བ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས། སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའྱི་

དབང་པོ་ལ་ཟབ་མོ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་

ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཞེས་བ་བའྱི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའྱི་བང་

མཛོད་འདྱི་ཉྱིད། ཁོ་བོ་ཅག་གངས་ལོངས་སུ་བྱིན་སྐབས་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤྱིས་སྒོ་

མང་གྱི་ཆོས་གྲྭར། དགེ་འདུན་འདུས་པའྱི་ཚོགས་ལ་གཞུང་འདྱིའྱི་ཞྱིབ་བཤད་ལུང་

རྱིགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཕུལ་བར་བརེན། གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་སྨྲ་བ་ལ་སོབས་

པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྒོ་མང་དཔོན་སློབ་ཆོས་གགས་མཚན་ཅན་དང་། དགེ་ལྡན་

མདོ་སགས་བསྟན་པའྱི་མངའ་བདག་ཁྱི་ཆེན་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་

གཉྱིས་ཀྱིས་སོ་སོ་ནས་དངུལ་གྱི་མཎལ་ཁ་བཏགས་བཅས་བསྐུལ་བ་དང་། གཞན་

ཡང་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དུ་མས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་བ་དེ་སྐབས་ཁས་བླངས་ནས་

འགོ་བརྩམས་ནའང་ཆོས་བརྒྱད་གཡེང་བའྱི་ད་བར་ཚུད་པས་རྩོམ་འཕྲོར་ལུས་

པ། སླར་མཇུག་གྲུབ་པར་བས་ཏེ་ཕུལ་ཆོག་ཅེས་སྨྲས་པ་བཞྱིན་མ་ཧཱ་ཙི་ནའྱི་ཡུལ་

གྲུ་༧འཇམ་དཔལ་དབངས་མྱི་རེའྱི་ཚུལ་དུ་རོལ་པ་གོང་མ་ཆེན་པོའྱི་ཕོ་བང་དུ་ལྷར་

བཅས་འགོ་བའྱི་སྐབས་གནས་ཞྭ་སེར་བསྟན་པའྱི་བདག་པོ་རྱིགས་དང་དཀྱིལ་

འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའྱི་ཞལ་ས་ནས་སོགས་

བཀའ་དྱིན་མཚུངས་པ་མེད་པའྱི་དམ་པ་དུ་མའྱི་དྱིན་ལས། མདོ་སགས་གཞུང་
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ལུགས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་བློ་གོས་ཀྱི་འཇུག་

པ་མྱི་དམན་པ། ཤཱཀའྱི་དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའྱི་སྒོན་མེ་མྱིང་གཞན་ལྕང་སྐ་

རོལ་པའྱི་རྡོ་རེ་ཞེས་བ་བས་རོགས་པས་སྦར་བའྱི་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི་དཔྱོད་ལྡན་དགེ་སློང་

བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་སོ། །འདྱིས་ཀང་ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྒྱལ་བ་

གཉྱིས་པ་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་

རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག །   ། །
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༄༅། །རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་དཀའ་གནས་ལས་བརྩམས་པའྱི་དོན་

འགེལ་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རེན་འབྱུང་གསུངས་པའྱི་ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཅྱིང་། །དེ་ཉྱིད་མཁྱེན་

པའྱི་བློ་གོས་བཟང་པོ་ཅན། །གཉྱིས་མེད་བཤེས་གཉེན་སྙྱིང་ལ་དན་ནོ་ཀེ། །གཏྱི་

མུག་བསལ་ལ་གསལ་རྱིག་མཆོག་སྩོལ་ཅྱིག ། ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་གཏམ་གྱིས་

འགོ་བ་ཀུན། །སྡུག་བསལ་རྩ་བ་མ་རྱིག་ལས་སྐོབ་ནས། །ཕན་བདེའྱི་སྟེགས་ལ་

ངལ་གསོ་སྟེར་བའྱི་དཔལ། །ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡྱི་ལྷ་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །བློ་བཟང་

མཁྱེན་པས་བསྟན་པའྱི་གནད་དོན་གཟྱིགས། །གཟྱིགས་པ་དེ་ཡྱིས་སྟོན་པ་མཆོག་

ལ་ཡང་། །ཡང་དག་རྱིགས་པས་སྐབས་སུ་བསྒྲུབས་པའྱི་རེ། །རེ་བཙུན་གངས་ཅན་

མགོན་པོར་གགས་པ་རྒྱལ། །གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་དན་དབང་སྙན་ཤལ་ལ། །འཁྱུད་

པར་འོས་པའྱི་རྣམ་བཤད་མེ་ཏོག་ཕྲེང་། །མང་ཐོས་སོར་མོའྱི་འདུ་བེད་ཀྱིས་བསྐྲུན་

ཏེ། །བློ་གསལ་རྣམས་ཀྱི་རྣ་ལུང་བརྒྱན་ཕྱིར་དགོད། །སྟོང་ཡང་སྣང་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་

མ་ཤེས་པས། །ཤ་ཐང་ངན་སོང་སོ་ནམ་བསྒྲུབས་པའྱི་མཐུས། །འཁོར་བའྱི་གཏྱིང་

རྡོར་ཆས་པའྱི་མ་རན་འགོར། །ལྷག་བསམ་འཆད་འདོད་གཏམ་འདྱི་མཉན་པར་

རྱིགས། །འདྱིར་བསྟོད་པ་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོའྱི་དོན་ལ། བསྟོད་པའྱི་སོན་འགོ། 



ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར།
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དངོས་གཞྱི། མཇུག་གྱི་དོན་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། ན་མོ་གུ་རུ་མཉྩ་གོ་ཥཱ་ཡ། ཞེས་པའོ། །གཉྱིས་པ་བསྟན་བཅོས་

འདྱིའྱི་དོན་བསྡུ་ན། བསྟན་པ་སྐོན་མེད་དུ་བསྒྲུབས་ནས་དེ་སྟོན་པ་པོ་ཚད་མའྱི་སྐེས་

བུ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པས་སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་ས་

བཅད་ཉུང་ངུ་བས་ན་འཇུག་པ་བདེ་བས། དེས་ན་དེ་འཆད་པར་བེད་པ་ལ། གཞན་

དུ་མྱི་སྨྲ་བས་སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཚུལ་དང་། སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཤེས་པས་སྐབས་

སུ་འགོ་བའྱི་ཚུལ་དང་། སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པས་སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཚུལ་

དང་། ཁས་བླངས་པས་སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཚུལ་དང་། གཞན་དག་དེ་ལྟར་སྐབས་སུ་

འགོ་དགོས་པར་གདམས་པའྱི་ཚུལ་དང་། བསྟོད་པའྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་། དགེ་བ་

བསོ་བ་དང་བཅས་ས་བཅད་བདུན་གྱིས་བཤད་པར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པ་ཡྱིས། །མཁྱེན་དང་སྟོན་པ་

བླ་ན་མེད། །རྒྱལ་བ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་། །གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་

འདུད། །འཇྱིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་པ། །དེ་ཡྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་སྟེ། །གང་ཞྱིག་མཐོང་

བས་དེ་ལྡོག་པ། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས། །དེ་ཚེ་བློ་དང་ལྡན་པ་

ཡྱིས། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ལམ། །ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གནད་ཉྱིད་དུ། །ཇྱི་

ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་མྱི་འགྱུར། །དེ་ལྟ་ལགས་ན་མགོན་ཁྱོད་ལ། །བསྟོད་པའྱི་སྒོར་ནྱི་

སུ་ཞྱིག་གྱིས། །བརེན་ནས་འབྱུང་བར་གསུང་བ་ལས། །ངོ་མཚར་གྱུར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་

རེད། །གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །དེ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་ཞེས། །གསུང་

བ་འདྱི་ལས་ཡ་མཚན་པའྱི། །ལེགས་འདོམས་ཚུལ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །གང་དུ་བཟུང་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་དྟོན་འགྟེལ་རིན་ཆྟེན་ཕྟེང་བ།
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བས་བྱིས་པ་རྣམས། །མཐར་འཛིན་འཆྱིང་བ་བརན་བེད་པ། །དེ་ཉྱིད་མཁས་ལ་སྤོས་

པ་ཡྱི། །ད་བ་མ་ལུས་གཅོད་པའྱི་སྒོ། །བསྟན་འདྱི་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བས། །སྟོན་པ་

ཞེས་བ་ཁྱོད་ཉྱིད་དེ། །ཝ་སྐེས་ལ་ནྱི་སེངེ་བཞྱིན། །མུ་སྟེགས་ཅན་ལའང་གཅམ་བུའྱི་

ཚིག ། ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐབས། །ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །རེན་

ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་ལེགས་གསུངས་པའྱི། །སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །

ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་ཚིགས་བཅད་དང་པོའྱི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅྱིག་

སྐབས་སུ་འོས་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་སུ་མྱི་འོས་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་སེམས་

ཅན་སྡུག་བསལ་ལས་སྐོབ་པའྱི་ཐབས་རང་གྱིས་མྱི་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་ཀང་སྙྱིང་རེ་

མེད་པས་ཐབས་དེ་གཞན་ལ་མྱི་སྟོན་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་པས། དང་པོ་འགོག་པའྱི་ཆེད་དུ་

གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་ཞེས་གསུངས་ལ། 

གཉྱིས་པ་འགོག་པའྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིས་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་

སེམས་ཅན་གཞན་སྡུག་བསལ་ལས་སྐོབ་པའྱི་ཐབས་རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གཟྱིགས་པ་

ལྟར་གཞན་ལ་དཔེ་མཁྱུད་མེད་པར་སྟོན་པ་ནྱི་བརྩེ་བ་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་རག་ལས་

པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་སངས་རྒྱས་གཞན་ལ་ཆོས་མྱི་སྟོན་པ་སྙྱིང་རེ་ཞན་པས་བས་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རེ་རང་གྱི་ཞལ་ནས། ཉྱིད་ཀྱིས་གཟྱིགས་གང་འགོ་ལ་བསྐྲུན་

ཕྱིར་གཞན་ཕན་ཁུར་ཆེན་སྐོ་མེད་ཐུགས་ཀྱིས་ཁྱེར། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །ཚུལ་

འདྱི་ནྱི། ཚད་མ་མདོ་ལས། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །སྟོན་པ་བདེ་

གཤེགས་སྐོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་གནད་གཅྱིག་གོ ། ཚིགས་

བཅད་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ལྟར་དཔྱད་པར་བ་སྟེ། འཇྱིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་
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པ། །དེ་ཡྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་སྟེ། །ཞེས་པ་ལ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གྱིས་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་

འདྱི་འབེལ་མྱི་ཆགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་སེམས་བྱུང་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་

སྐོན་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་དེ་ཡྱི་རྩ་བ་བདེན་འཛིན་ཏེ། ཞེས་བཤད་རྱིགས་སོ་ཞེ་

ན། འདྱིར་མ་ཟད་སྐབས་གཞན་དུའང་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་

འཛིན་སྤྱི་ལྡོག་ནས་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཞེས་རེའྱི་གསུང་ལས་མང་དུ་བྱུང་སྟེ། ལམ་རྱིམ་

ཆུང་བ་ལས། ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱིས་འཇྱིག་ལྟ་ལ་སྒོས་སུ་མ་རྱིག་པར་བཤད་པ་མ་བྱུང་

ཡང་། གང་ཟག་དང་ཆོས་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་སྤྱིར་དངོས་པོ་བདེན་འཛིན་མ་རྱིག་

པར་གསུངས་ཤྱིང་། ཞེས་དང་། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། འདྱིར་སློབ་དཔོན་ཟ་བ་

གགས་པས་བཞེད་པ་ནྱི། དབུ་མ་པ་ལ་གཞན་རྣམས་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་བཞེད་པའྱི་དངོས་

པོ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པར་བཞེད་ལ། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉྱིད་ལས། དེ་

ནྱི་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་ཡྱིན་ལ་དེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་དང་གང་

ཟག་གྱི་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་པས། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་དང་གང་

ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་གཉྱིས་ཀ་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཀོང་

རྡོལ་བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེས་ལམ་རྱིམ་གསུང་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་། བདེན་འཛིན་

ཆོས་ཅན། སེམས་བྱུང་ཡྱིན་པར་ཐལ། མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་རྱིགས་

པ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་མྱི་ཤེས་པ་མྱིན་དེ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ཅེས་གསུངས། འོ་ན་དེ་

ལྟར་བཤད་པའྱི་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྤྱིར་དགོས་པ་ཙམ་ནྱི། རྩ་ཤེ་རྣམ་བཤད་

རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་རྱིག་མ་རྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་དབང་གྱིས་

འཁོར་འདས་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་རྱིག་
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ན་འཁོར་བ་ལས་གོལ་ཞྱིང་མ་རྱིག་ན་འཁོར་བར་འཇུག་པ་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་འཁོར་

བའྱི་རྩ་བ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་འགེལ་ལས། མྱི་ཤེས་སྱིད་པའྱི་རྒྱུ་

ཡྱིན་ཡང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་འཛིན་དང་བདེན་འཛིན་སོགས་ཀྱི་མྱིང་

གྱིས་མ་སྨོས་པར་མྱི་ཤེས་པ་དང་མ་རྱིག་པའྱི་མྱིང་གྱིས་སྨོས་པ་ཡྱིན་པས། དེས་ན་

གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་བེད་ཀང་། དེ་

དག་ཡུལ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནྱི་རང་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མ་ཡྱིན་

པར་གོགས་མ་རྱིག་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྨོངས་ཚུལ་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ། སྟོན་པ་སངས་

རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་གང་ཟག་དང་ཆོས་སུ་སྒོ་འདོགས་པའྱི་བདེན་འཛིན་རྣམས་མ་

རྱིག་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བསྟན་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་སྟོང་ཉྱིད་བདུན་ཅུ་པ་

ལས། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེ་དངོས་རྣམས། །ཡང་དག་པར་ནྱི་རོག་པ་གང་། །དེ་ནྱི་

སྟོན་པས་མ་རྱིག་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་དགོས་

པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་དུ་བོན་པའྱི་དགོས་པ་འཇྱིག་རེན་གྱི་རྒུད་པ་སེལ་བའྱི་

ཆེད་ཡྱིན་ལ། རྒུད་པ་དེའྱི་རྩ་བ་ཉོན་མོངས་ཡྱིན་ཞྱིང་ཉོན་མོངས་པའྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་

པ་སྟེ་གཏྱི་མུག་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། གཏྱི་མུག་ཟད་པར་བ་ཕྱིར་

གསུང་བ་གང་ཡྱིན་དེས་ནྱི་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་འཇོམས། །ཉོན་མོངས་མཐའ་དག་

གཏྱི་མུག་ལ་ནྱི་ཡང་དག་བརེན་པར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། གཏྱི་མུག་དེ་ཅྱི་ལྟར་ངོས་གཟུང་ཞེ་ན། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། གཏྱི་

མུག་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྙམ་ན། ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་རྣམས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་

གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་སྒོ་འདོགས་པའྱི་བློ་ནྱི་འདྱིར་མ་རྱིག་པ་སྟེ། ཞེས་
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གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

མ་རྱིག་པ་དེ་ཡང་གང་ལ་བ་ཞེ་ན། རྩ་ཤེ་རྣམ་བཤད་རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། 

དེའྱི་ཕྱིར་མ་རྱིག་པ་ངོས་གཟུང་བར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རྱིག་པ་མེད་ཙམ་

དང་དེ་ལས་གཞན་པ་ཙམ་མྱིན་གྱི་འདྱིའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ལྡོག་ཕོགས་འཛིན་པའྱི་

འགལ་བ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་པས་ཡུལ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཞྱིག་

སྟེ། ཞེས་དང་། དབུ་མའྱི་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། བདེན་འཛིན་

དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དཔྱོད་པའྱི་རྱིག་པའྱི་འགལ་ཟ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་པས་མ་རྱིག་

པར་འགྲུབ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉེས་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བདེན་འཛིན་ཡྱིན་ཡང་དེ་

མ་རྱིག་པའྱི་མྱིང་གྱིས་སྨོས་ན་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བས། 

མདོར་ན་ཉོན་མོངས་སྣ་མང་ཞྱིང་དེ་རེ་རེའྱི་གཉེན་པོ་ཡང་གངས་ཀྱིས་མྱི་ལང་བས་

དེའྱི་ཕྱིར་གནད་འགག་ཆེས་གཅྱིག་ནས་དགག་སླ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་

རྱིམ་ཆེན་མོ་ལས། སར་བཤད་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཞེན་ཡུལ་དེ་ཉྱིད་

གཞྱིར་བཞག་ནས་རང་གཞན་གྱི་སེ་པ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་

མ་ཞྱིག་སྒོ་བཏགས་པ་གྲུབ་མཐའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། མ་རྱིག་

པའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ཉྱིད་སུན་ཕྱུང་བ་ན་རྩ་བ་བཅད་པའྱི་ལོན་པ་ལྟར་མཐའ་

དག་ལྡོག་པར་འགྱུར་བས། ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་མ་རྱིག་པའྱི་ཞེན་ཡུལ་དགག་བའྱི་

རྩ་བར་ཤེས་པར་བ་ཡྱི། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་འདྱི་ཙམ་

གྱིས་ཀང་ཆོག་པར་སྣང་བས་འདྱིས་མཚོན། རེའྱི་གསུང་གང་དང་གང་ལའང་མ་

འབེལ་བ་དང་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པའྱི་ཚུལ་གོ་དགོས་ཀྱི། རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡང་མེད་པར་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་དྟོན་འགྟེལ་རིན་ཆྟེན་ཕྟེང་བ།
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ངེད་ཅག་གྱི་བླ་མ་སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲས་ཀང་ཁ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

འོ་ན་འདྱི་ལྟ་བུ་མ་རྱིག་པ་ལྡོག་པའྱི་ཐབས་དེ་གང་ཞེ་ན། རྩ་བར། གང་ཞྱིག་

མཐོང་བས་དེ་ལྡོག་པ། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བར་གསུངས། །ཞེས་རེན་འབེལ་

རོགས་པའྱི་བློ་ལ་བཞེད་ཅྱིང་། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའྱི་འགེལ་པར། རེན་ཅྱིང་

འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་གནས་ལུགས་གང་ཞྱིག་མཐོང་བས་མ་རྱིག་པ་ལྡོག་པར་

འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཞེས་འབྲུ་སྣོན་མཛད་ནས། འོག་ཏུ། རེན་འབེལ་རོགས་པའྱི་ཤེས་

རབ་དེ་ཉྱིད་མ་རྱིག་པ་བདེན་འཛིན་དེ་དང་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་

འཛིན་སྟངས་དངོས་འགལ་དུ་ཞུགས་པའྱི་བློ་གང་ཞྱིག །ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་

རོགས་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་རེན་འབེལ་རོགས་པའྱི་བློ་ཡང་བདེན་འཛིན་

དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཤྱིང་། ལྕང་སྐ་རྱིན་པོ་

ཆེའྱི་འགེལ་པར། འོ་ན་བདེན་འཛིན་མ་རྱིག་པའྱི་དངོས་ཀྱི་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་

གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རོགས་པའྱི་

ཤེས་རབ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ། མ་རྱིག་པ་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་འགལ་དུ་ཞུགས་པའྱི་

སྒོ་ནས་དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞེས་སྟོང་ཉྱིད་རེན་འབེལ་དུ་རོགས་པའྱི་བློ་བདེན་འཛིན་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་

འགལ་བར་ཡང་ཡང་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ལ་དཔྱད་པའྱི་ཚེ་ཁོ་བོའྱི་རྣམ་རོག་ལ། 

རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རོགས་པའྱི་བློ་ཀུན་རོབ་རྣམ་ཅན་མྱིན་ནམ། དེ་སྐབས་

འདྱིའྱི་བདེན་འཛིན་མ་རྱིག་པ་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་ཚུལ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་

སྙམ་དུ་དོགས་སོ། །འོན་ཀང་དེ་ལྟ་བུ་དོགས་པ་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་མྱི་འཆར་བའྱི་ཚོད་



ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར།
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མྱི་སྣང་བས་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་ན་འོག་ཏུ་དཔྱད་པར་བའོ། །ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་

གནད་ཉྱིད་དུ། །ཞེས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་གནད་དེ་རེན་འབེལ་ལ་བ་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་

མཛོད་ཀྱི་སྒོ་ལྕགས་འབེད་པའྱི་གནད་ལྡེ་མྱིག་ལ་ཐུག་པ་བཞྱིན་དུ། བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་

པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་རྣམ་པར་འབེད་པའྱི་ཐབས་སམ་གནད་རེན་འབེལ་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཡང་བསྟོད་པའྱི་སྒོར་ནྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས། །ཞེས་པའྱི་ར་སྒ་དེ་ལྷག་པའྱི་སྐོན་

མེད་དོ། །སློབ་དཔོན་ཨཱ་ནུས་སུ་རུ་ཏུ་ན་ལ་རྣམས་གནས་གཞྱིའྱི་སྒ་ལ་འཇུག་པར་

བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་བསྟོད་པའྱི་སྒོ་ལ་ནྱི་ཟེར་རྒྱུའྱི་ལ་སྒ་དེ་ཚིག་སེབ་པའྱི་

དབང་གྱིས་ར་སྒར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་གཞན་དུ་མྱི་སྨྲ་བས་སྐབས་

སུ་འགོ་ཚུལ་གྱི་ཚིག་གང་གྱིས་སྟོན་ཞེ་ན། སྟོན་པ་ཞེས་བ་ཁྱོད་ཉྱིད་དེ། །ཞེས་པའྱི་

ཉྱིད་ཀྱི་སྒས་ཐོན་ནོ། །ཚིག་གཞན་རྣམས་འགེལ་པ་དག་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འཆད་པའྱི་སྒོ་ནས་སྐབས་སུ་འགོ་ཚུལ་འཆད་

པ་ལ། ཕན་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་བ་ལ། །སྨན་པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་སྩལ་པ། །བསྟན་

པའྱི་སྙྱིང་པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད། །ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཟ་མེད་པ། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བའྱི་ཚུལ། །འགལ་བ་དང་ནྱི་མ་གྲུབ་པ། །མཐོང་བ་འདྱི་ཡྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་

ལུགས། །ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས། །ཁྱོད་ནྱི་ནམ་ཞྱིག་སྟོང་པ་ཉྱིད། །རེན་

འབྱུང་དོན་དུ་མཐོང་བ་ན། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་ལ། །བ་བེད་འཐད་པའང་

མྱི་འགལ་ཞྱིང་། །དེ་ལས་ལྡོག་པར་མཐོང་བ་ན། །སྟོང་ལ་བ་བ་མྱི་རུང་ཞྱིང་། །བ་

དང་བཅས་ལ་སྟོང་མེད་པས། །ཉམ་ངའྱི་གཡང་དུ་ལྷུང་བར་བཞེད། །དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་

ཀྱི་བསྟན་པ་ལ། །རེན་འབྱུང་མཐོང་བ་ལེགས་པར་བསགས། །དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་དྟོན་འགྟེལ་རིན་ཆྟེན་ཕྟེང་བ།

  361  

མེད་པ་དང་། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པས་མྱིན། །ལྟོས་མེད་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་

བཞྱིན། །དེས་ན་མ་བརེན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དེ་འགྲུབ་པ། །རྒྱུ་དང་རྐེན་

ལ་ལྟོས་པར་འགལ། །དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལས། །མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་

ཡོད་མྱིན་པས། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་ལས། །མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་མེད་

པར་གསུངས། །རང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་འགའ་

ཡོད་ན། །མ་ངན་འདས་པ་མྱི་རུང་ཞྱིང་། །སྤོས་ཀུན་ལྡོག་པ་མེད་པར་གསུངས། །དེ་

ཕྱིར་རང་བཞྱིན་རྣམ་བལ་ཞེས། །སེངེའྱི་སྒ་ཡྱིས་ཡང་ཡང་དུ། །མཁས་པའྱི་ཚོགས་

སུ་ལེགས་གསུངས་པ། །འདྱི་ལ་སུ་ཡྱིས་འགོང་བར་ནུས། །རང་བཞྱིན་འགའ་ཡང་

མེད་པ་དང་། །འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་འབྱུང་བའྱི། །རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་

པ་གཉྱིས། །མྱི་འགལ་འདུ་བ་སྨོས་ཅྱི་དགོས། །བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས། །མཐར་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་ཞེས། །ལེགས་གསུངས་འདྱི་ནྱི་མགོན་ཁྱོད་ཀྱི། །སྨྲ་

བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ། །འདྱི་ཀུན་ངོ་བོས་སྟོང་པ་དང་། །འདྱི་ལས་འདྱི་འབས་འབྱུང་

བ་ཡྱི། །ངེས་པ་གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་དུ། །གེགས་མེད་པར་ནྱི་གོགས་བེད་པ། །འདྱི་

ལས་ངོ་མཚར་གྱུར་པ་དང་། །འདྱི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང་། །ཚུལ་འདྱིས་ཁྱོད་

ལ་བསྟོད་ན་ནྱི། །བསྟོད་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་མྱིན། །རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་

བ་ཡྱི། །གང་ཞྱིག་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པ། །དེ་ཡྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒ། །མྱི་

བཟོད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅྱི་ཡོད། །ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་གཅེས་པའྱི་མཛོད། །བརེན་ནས་

འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་ནས། །སྟོང་ཉྱིད་ང་རོ་མྱི་བཟོད་པ། །འདྱི་ལ་ཁོ་བོ་ངོ་མཚར་

གྱུར། །རང་བཞྱིན་མེད་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ། །བླ་མེད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི །མྱིང་
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ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་དུ། །འཛིན་ན་ད་ཀོ་སྐེ་བོ་འདྱི། །འཕགས་མཆོག་རྣམས་

ཀྱིས་ལེགས་བགོད་པའྱི། །འཇུག་ངོགས་ཟ་དང་བལ་གྱུར་པ། །ཁྱོད་དགེས་གྱུར་

པའྱི་ལམ་བཟང་དེར། །ཐབས་གང་གྱིས་ནྱི་དཀྲྱི་བར་བ། །རང་བཞྱིན་བཅོས་མྱིན་

ལྟོས་མེད་དང་། །རེན་འབེལ་ལྟོས་དང་བཅོས་མ་གཉྱིས། །ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་

ལ། །མྱི་འགལ་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་། །རང་

བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གདོད་མ་ནས། །རྣམ་པར་དབེན་ཡང་དེར་སྣང་བས། །འདྱི་ཀུན་སྒྱུ་

མ་བཞྱིན་དུ་གསུངས། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ། །རོལ་བ་འགས་ཀང་ཆོས་

མཐུན་དུ། །གགས་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་། །འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ལེགས་པར་

ཁུམས། །ཅྱི་སླད་ཅེ་ན་འདྱི་བཤད་པས། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་པོ་ལ། །སྒོ་

འདོགས་པ་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྱི། །གོ་སྐབས་རྱིང་དུ་མཛད་ཕྱིར་རོ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་

ཟ་མེད་པར། །མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེན་འབྱུང་གྱི །ལམ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུང་གཞན་

ཡང་། །ཚད་མར་གྱུར་པར་ངེས་པ་སྐེ། །ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་ཕན་མཛད་ཁྱོད་ཀྱི་འགོ་བ་ལ། །ཞེས་པས་སྐབས་སྟོན་པ་པོ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསྟན་ཅྱིང་། སྨན་པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་སྩལ་པ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་

སྐབས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསྟན་ཏོ། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་དང་། །ཞེས་

པའྱི་དང་སྒ་མ་དག་པ་ཡྱིན་པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་ལ་ཞེས་ལ་སྒར་བསྒྱུར་

དགོས་ཏེ། དེ་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན། སྟོང་ལ་བ་བ་མྱི་རུང་ཞྱིང་། །བ་དང་བཅས་ལ་

སྟོང་མེད་པས། །ཞེས་ལ་སྒ་བྱུང་བ་འདྱིས་ཤེས་སོ། །རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་

འདོད་པའྱི་ཕོགས་ལ་བ་བེད་མྱི་རུང་ཞྱིང་། དེ་ལས་ལྡོག་པའྱི་ཕོགས་ལ་དེ་དག་
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རུང་བའྱི་ཚུལ་ཤེས་པར་བེད་པ་ལ་རྱིགས་པའྱི་གནད་ཕྲ་མོ་འདྱི་ཤེས་དགོས་ཏེ། 

རྩ་ཤེ་རྣམ་བཤད་རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། དེ་ཡང་འབས་བུ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་

ཕོགས་པའྱི་དུས་ནྱི་སྐེ་བའྱི་དུས་ཡྱིན་ལ། སྐེས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་ནྱི་སྐེས་པའྱི་དུས་

ཡྱིན་པས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐེ་བའྱི་དུས་རྒྱུ་དུས་དང་སྐེས་པའྱི་དུས་རང་

དུས་ལ་བེད་པས་དུས་དེ་གཉྱིས་ཐ་དད་དུ་གོ་དགོས་མོད། འོན་ཀང་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་མྱུ་

གུ་འདུས་བས་སུ་མཚོན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་མྱུ་གུའྱི་དུས་སུ་

ཡོད་པར་འདོད་དགོས་ཏེ། སྐེ་སོགས་མཚན་ཉྱིད་བཞྱི་མཚན་གཞྱི་དང་དུས་མཉམ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དེ་ཡང་མྱུ་གུ་སྐེའོ་ཞེས་ཐ་སྙད་བེད་པ་ལ་སྐེ་རྒྱུའྱི་མྱུ་གུ་བེད་པ་པོ་

དང་རེན་ཡྱིན། དེའྱི་ཚེ་མྱུ་གུ་སྐེ་བའྱི་བ་བ་དང་མྱུ་གུ་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་པར་མདོ་སེ་

པ་ཡན་ཆད་ཀུན་གྱིས་འདོད་དོ། །སྤྱིར་སྐེ་རྒྱུ་མྱུ་གུ་བེད་པ་པོ་རེན་ཡྱིན་པ་དང་མྱུ་

གུའྱི་སྐེ་བ་དེ་ལ་བརེན་པའྱི་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་དང་བརེན་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་སྐེ་བ་ཐ་

སྙད་དུ་འདོད་པའྱི་ལུགས་ལ་མྱི་རྱིགས་པ་མེད་ཀང་སྐེ་བ་དོན་དམ་པར་འདོད་པའྱི་

ལུགས་ལ་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། རེན་དང་བརེན་པའྱི་ཚུལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་

ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་དུས་ནམ་ཡང་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་གནད་ཀྱིས་དུས་རག་ཏུ་རེན་དང་བརེན་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་ལ་

མངོན་དུ་ཕོགས་པའྱི་དུས་སུ་ཡང་མྱུ་གུ་སྐེ་བའྱི་རེན་དུ་མྱུ་གུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེས་

ཕ་རོལ་པོ་ལ་འགལ་བ་སྟོན་ཏོ། །དབུ་མ་པས་རེན་དང་བརེན་པ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་

ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ། ལན་ཅྱིག་རེན་དང་བརེན་པར་སོང་ཡང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

དེ་ལྟ་མྱི་དགོས་ཞེས་བཞེད་དོ། །འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་ས་ཡྱིན་ཏེ། རྩ་ཤེ་རྣམ་བཤད་
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ལས། དེ་ལ་སྐེ་བས་འབས་བུ་སྐེད་པ་དང་དེ་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གྱིས་སྐེད་པ་གཉྱིས་

གང་འགོག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་། དཀའ་ས་ནྱི་སྐེ་བཞྱིན་པའྱི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་སྐེ་

བ་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་རང་གྱིས་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་ལེན་པས་ཕ་རོལ་པོའྱི་འདོད་པ་ཇྱི་

ལྟར་འགག་པའྱི་སྤུ་རྱིས་ཕྲ་མོ་རྣམས་མ་ཕེད་ན། ཕར་ལ་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་

མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དེ་ཡང་མདོར་བསྡུ་ན་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྱི་དུས་སུ་བེད་པ་པོ་

རེན་མྱུ་གུ་མེད་ཀང་དེ་ལ་བརེན་པའྱི་མྱུ་གུ་སྐེ་བའྱི་བ་བ་ཡོད་པར་འདོད་ལ། དེའྱི་

དུས་སུ་མྱུ་གུ་མེད་བཞྱིན་དུ་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་དེའྱི་ཆོས་སུ་འཇོག་པ་ནྱི། ད་གཟོད་མྱུ་

གུ་འབྱུང་འགྱུར་ལ་བསམ་ནས་འཇོག་པ་སྐེ་བ་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཁས་

ལེན་ན་རུང་ཡང་། སྐེ་བ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་འདོད་ན་དུས་དེར་མྱུ་གུ་ཡང་ཡོད་

དགོས་ཏེ། རེན་དང་བརེན་པ་དུས་ནམ་ཡང་མྱི་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱིར། ཚུལ་འདྱི་འགོག་

པ་ལ་བེ་བག་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའྱི་ལུགས་འགོག་མྱི་དཀའ་ཡང་། མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པས་

རྒྱུ་དུས་ན་འབས་བུ་མེད་པར་འདོད་པའྱི་ལུགས་ཤྱིན་ཏུ་འགོག་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་

ཉྱིད་ལས། དུས་གཉྱིས་རྱིམ་ཅན་དུ་ཁས་ལེན་ན་དགག་སླ་བས། རྒྱུ་དུས་ན་འབས་

བུ་མེད་པར་སྨྲ་བའྱི་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་དུས་གཉྱིས་ས་ཕྱི་བར་འདོད་དགོས་ལུགས་སྟོན་

དཀའ་འོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པ་རྣམས་ལ་

གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད་པར་སྐེ་བ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་མྱི་འཐད་ཅེས་མང་དུ་སྨྲས་ཀང་

ཚིག་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ལྟོས་མེད་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན། །ཞེས་པ་ལ་གཞྱི་གྲུབ་

ན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དགོས་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་གཉྱིས་གཅྱིག་
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གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ལ། འོན་ཀང་བུམ་པ་སྣམ་བུ་མ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་

ཐ་སྙད་ནྱི་བུམ་པ་སྣམ་བུ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་པར་འདུ་ཤེས་དགོས་

སོ། །ཉན་ཐོས་སེ་པ་གནས་མ་བུ་བ་སོགས་འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ཀང་རྒྱུ་

འབས་བུ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འདོད་དེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་གཏུགས་པ་ནྱི། ནོར་

གསོག་པའྱི་ས་རོལ་ན་ནོར་གསོག་མཁན་ཡོད་ནས་ནོར་གསོག་དགོས་ཀྱི། དེ་ལྟ་

མྱིན་ན་མོ་གཤམ་གྱི་བུས་ཀང་ནོར་གསོག་པར་འགྱུར་བས། དེའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་རྣམས་

འབས་བུའྱི་ས་རོལ་ན་རང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །ལུགས་དམ་པ་འདྱིས་

ནོར་གསོག་མཁན་ཞེས་པ་གསོག་རྒྱུའྱི་ནོར་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པ་མ་གཏོགས། དེ་

དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཞག་ན་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་ཡང་ནོར་གསོག་མཁན་ཡྱིན་ཞེ་ན་སྐོན་

ཅྱི་ཡོད་ཅེས་སྨྲའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ནས་ལ་ས་བོན་ཟེར་ཡང་རྡོ་ལ་མྱི་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

མྱུ་གུ་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པར་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བས་ས་སྨྱུག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་

དང་ས་སྨྱུག་ཅེས་པ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་ལུགས་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཐ་སྙད་

འདོགས་པའྱི་གཞྱི་དེ་གདོད་མ་ནས་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་དངོས་སྨྲ་བས་འདོད་ལ་ཐལ་

འགྱུར་བས་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བར་འདོད་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །

ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དེ་འགྲུབ་པ། །རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་འགལ། །ཞེས་པ་ལ་

འདྱི་ལྟར་དཔྱད་དེ། རྩ་ཤེ་ཊྱིཀ་ཆེན་ལས། དེ་ཡང་རང་རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་

བྱུང་ན་བལ་འབས་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་དངོས་པོ་ལ་བ་དགོས་ལ། དེ་མྱིན་པའྱི་རེན་

འབྱུང་རྣམས་ནྱི། ཆོས་གཞན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཡང་ལྟོས་ས་དེ་དེའྱི་རྒྱུ་

རྐེན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་བ་འདྱི་གལ་ཏེ་ཡྱི་གེ་དག་ན། བལ་འབས་མ་གཏོགས་
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པ་རྣམས་ཆོས་གཞན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཡང་། བལ་འབས་ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མྱི་འཆད་པར་གཞུང་གྱི་

ཚིག་ཟྱིན་གཞན་དུ་དངས་ནས་འཆད་ན། མཁས་གྲུབ་རེའྱི་ཞལ་ནས། བློས་ཅྱི་ཙམ་

བརགས་ཀང་རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའྱི་གཞུང་ལུགས་དེ་

དག་ལ་རྱིགས་པ་འདྱིས་གནོད་ཅེས་བ་བ་དང་། རང་ཚིག་འགལ་བའྱི་ཉེས་པ་འདྱི་

ཡོད་ཅེས་བ་བའྱི་དྱི་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་འདྱི་ཉྱིད་རྱིགས་པ་

ཡང་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་གྱི་ཚིག་ཟྱིན་ལ་རྱིགས་པའྱི་གནོད་

པ་གཏན་ནས་མེད་པར་གསུངས་པ་ཅྱི་ལྟར་དངས། ཁྱེད་ཅག་ལྟར་ན་བལ་འབས་མ་

གཏོགས་པ་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་གསུང་བ་ལ་རྱིགས་པས་

གནོད་དེ། བལ་འབས་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། བལ་འབས་ལ་རྒྱུ་རྐེན་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་རྱིགས་པས་གནོད་དོ། །དེས་ན་བལ་འབས་སོན་མེད་པའྱི་ཆོས་ཞྱིག་

ལམ་བདེན་སྒོམ་སྟོབས་ཀྱིས་གསར་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་

པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འོན་ཀང་རྒྱུ་རྐེན་གྱིས་རྒྱུ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་ཟེར་

དགོས་ཏེ། རག་པ་ལ་རྒྱུས་བས་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཁོ་བོ་ལ་རྣམ་

རོག་གཞན་ཞྱིག་ཀང་འཆར་ཏེ། འདྱི་པའྱི་ལུགས་ལ་ཉོན་མོངས་ཞྱིག་པ་འདུ་བས་

སུ་བཞེད་པ་ལྟར་ཉོན་མོངས་ཟད་པ་དང་ཉོན་མོངས་བལ་བ་འདུ་བས་སུ་བཞེད་

པའྱི་ཕྱིར་སྙམ་མོ། །འདྱི་ལྟར་བཞེད་ན་ཉོན་མོངས་ཞྱིག་པ་དང་ཉོན་མོངས་བལ་བ་

རྣམས་བལ་འབས་སུ་མྱི་བཞེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མེད་པས། དེས་ན་མཐོང་སང་

ཉོན་མོངས་དེའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གྱི་རྒྱུན་ཆད་པ་ལས་དེའྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་མ་སྐེས་པ་ཡང་
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བལ་འབས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐེན་ཆད་

པ་ལས་དེའྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་མ་སྐེས་པ་ཡང་བལ་འབས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་འདའྱི་བལ་འབས་ཆོས་ཅན། རག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདུ་བས་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། འདུ་བས་ཡྱིན་པར་ཐལ། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མང་འདས་བརག་པའྱི་རྩ་ཤེ་ཊྱིཀ་ཆེན་ལས། འདྱིར་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ས་

བོན་སངས་པ་དང་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་སྣང་བ་ནུབ་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་སེམས་

ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་མང་འདས་སུ་བ་ཡྱི། ཉོན་མོངས་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ཆད་པ་ལས་

ཕྱི་མའྱི་རྱིགས་འད་མ་སྐེས་པ་ནྱི་མང་འདས་སུ་མྱི་བ་སྟེ། དེ་ནྱི་རྒྱུ་ས་མ་ཟད་པས་

སྐེད་པའྱི་མ་འོངས་པ་ཡྱིན་པར་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་

ཁོ་བོའྱི་རྣམ་རོག་ལ་ཤར་ཚོད་ཡྱིན་པས་མཁས་པ་རྣམས་བརག་པར་བ། 

ཐལ་འགྱུར་བས་རྐེན་བཞྱི་ཁས་ལེན་པར་མ་ཟད་གཟུགས་ལ་ཡང་མཚུངས་

པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བཞེད་དེ། ས་བོན་འགགས་མ་ཐག་པ་མྱུ་གུའྱི་མཚུངས་པ་དེ་

མ་ཐག་རྐེན་དུ་འཇུག་འགེལ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བཞེད་དོ། །འོན་ཀང་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་ལ་འགགས་མ་ཐག་པ་དང་འདས་མ་ཐག་པ་ཡྱིན་མྱི་དགོས་སོ། །འོ་ན་མཛོད་

ལས། དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡྱི། །རྣམ་ཤེས་གང་ཡྱིན་དེ་ཡྱིད་དོ། །ཞེས་པ་ཅྱི་

ལྟར་དངས་ཤེ་ན། རྣམ་ཤེས་རྱིགས་མཐུན་དུ་མ་ཅྱིག་ཅར་སྐེ་མྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་པས། 

དེས་ན་ཤེས་པ་ས་མ་འགགས་ནས་ཤེས་པ་ཕྱི་མ་སྐེ་བའྱི་གོ་སྐབས་མ་བྱིན་ན་ཤེས་

པ་ཕྱི་མ་སྐེ་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ཤེས་པ་དེའྱི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡྱིན་ན་

རང་ཉྱིད་འགགས་ནས་ཤེས་པ་ཕྱི་མ་སྐེད་དགོས་པ་ལ་དགོངས་ཀྱི། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་
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རྣམ་ཤེས་དྲུག་གང་རུང་འདས་མ་ཐག་པའྱི་རྣམ་ཤེས་ཡྱིད་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་མྱི་

རྱིགས་ཏེ། མཛོད་ལུགས་རྣམ་ཤེས་ཞྱིག་པ་ཡྱིད་དུ་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་

པས་སོ། །

སྤོས་ཀུན་ལྡོག་པ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་པའྱི་སྤོས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་སྤོས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྡོག་པ་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་ལ་གཉྱིས་སྣང་

ནུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཚེ་ན་ལྡོག་གོ །ལྡོག་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་གསང་

སགས་ལམ་ལ་ལྟོས་ན་རགས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཀུན་རོག་བརྒྱད་

ཅུའྱི་བཞོན་བར་གྱུར་པའྱི་རླུང་ཐམས་ཅད་རྡོ་རེ་བཟས་པའྱི་སོག་རྩོལ་གྱིས་རྩ་དབུ་

མའྱི་ནང་དུ་ཐྱིམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་

རོ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུགས་པའྱི་ཚེ་གཏན་དུ་ལྡོག་གོ །འདྱི་ལ་སུ་ཡྱི་འགོང་བར་ནུས། །ཞེས་

པའྱི་འགོང་འདྱི་ལ་ས་ཡྱི་ཡང་འཇུག་ཆད་དམ་སྙམ་སྟེ། འགོངས་ཞེས་པ་འདས་པའྱི་

དོན་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་པས་དེས་ན་བཀའ་འདྱི་ལས་སུ་ཡྱིས་འགོངས་པ་སྟེ་འདའ་

བར་ནུས་ཞེས་འབྲུ་ནོན་ན་ལེགས་སམ་ཡང་ན། འགེལ་པ་དག་ལས་འགོང་བ་ནྱི་

སྨད་པ་དང་རོལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་འཁུ་བའྱི་དོན་དུ་བཤད་ཀང་འགལ་བ་

མེད་དོ། །

འགེལ་པ་རྣམས་སུ། རང་བཞྱིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང་། །འདྱི་ལ་བརེན་ནས་

འདྱི་འབྱུང་བའྱི། །ཞེས་པ་ལ། རང་བཞྱིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང་རྒྱུ་འདྱི་ལ་བརེན་

ནས་འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་ཞེས་བཀྲལ་བ་ཡོད་ཀང་འདྱི་ཞེས་པའྱི་ཉེ་ཚིག་སྟོང་པ་ཉྱིད་

རང་ལ་སྙེག་དགོས་པས། དེས་ན་འདྱི་ལྟར་བཤད་དེ། ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོ་ལས། སྟོང་
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པ་ཉྱིད་གཟུགས་སོ། །ཞེས་སྟོང་པ་ཉྱིད་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་རྒྱུར་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་། རང་ཚོ་ལ་སྣང་བའྱི་རྱི་ར་བ་ཁང་ཁྱྱིམ་

སོགས་སྟོང་པ་སྟེ་མེད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། མེད་པ་འདྱིས་རྱི་ར་བ་སོགས་སུ་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་

པས། དཔེར་ན་བུམ་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཡང་དེ་ཉྱིད་བུམ་པར་བརྫུ་ནས་

རང་ཚོ་ལ་ཤར་བ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཀུན་རོབ་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། དེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་སྟོང་ན་ཡང་། །སྟོང་ཉྱིད་དག་ལས་རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་འབས་བུ་ཐམས་

ཅད་སྟོང་ཉྱིད་ལས་སྐེ་བར་གསུངས་ཤྱིང་། ལྟ་བའྱི་གསུང་མགུར་གྱི་འགེལ་པ་ཚིག་

གྱི་སྒོན་མེར་རྱིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་དངས་པ་ལས་ཀང་། དེས་ན་དབེན་གཞྱིའྱི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྱི་རང་བཞྱིན་

རྣམ་དག་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ན་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་དེ་

ཉྱིད་ཆོས་ཅན་དེ་རྣམས་སུ་ཤར་བར་ངེས་ཏེ། དེ་ནྱི་ཆོས་རྣམས་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་

འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རང་ཅག་རྣམས་ལ་

ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་ཀ་བ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་ག་རང་དགག་བར་བེད་

དགོས་ཏེ། སོ་སྐེའྱི་དབང་ཤེས་ཚད་མ་ལ་ཀ་བ་དང་བུམ་པ་སྣང་བའྱི་ཚེ་སྣང་གཞྱི་དེ་

ཉྱིད་ལ་རོག་པས་བདེན་པར་ཞེན་པའྱི་ཞེན་སྟངས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པའྱི་རྣམ་

བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། སེམས་ཅན་གྱིས་ཞེན་པ་ན་གཞྱི་དེ་ལ་དགག་

བ་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་གཞྱི་དེ་དགག་བ་དེའྱི་ངོ་བོར་ཞེན་

པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། དབང་ཤེས་ལ་
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  370  

སོགས་པ་རོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པའྱི་འཛིན་སྟངས་ཐམས་ཅད་ནྱི་ནམ་ཡང་རྱིགས་པས་

སུན་འབྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དབང་ཤེས་ཚད་མའྱི་སྣང་ཡུལ་འགོག་མྱི་རྱིགས་

པར་གསུངས་པ་ཅྱི་ལྟར་དངས་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། དཔེར་ན་རན་པོ་ཞྱིག་ལ་རབ་

རྱིབ་ཞུགས་པས་ཟས་ལ་སྐྲ་ཡོད་པར་མཐོང་ནས་དེའྱི་དབང་གྱིས་སྐྲན་ནད་ཞུགས་

པར་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། རན་པོ་དེ་ལ་སྐྲ་དེ་བློས་ཕར་བཏགས་པ་

ཙམ་གྱིས་སྣང་བ་གཏན་ནས་མེད་པར་སྐྲ་དེ་ཟས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་སྣང་

བ་འཆར་ལ། རེས་སུ་རབ་རྱིབ་ཀྱི་ནད་སངས་པ་ན་སར་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བློས་

ཕར་བཏགས་ཙམ་གྱི་སྣང་བ་འཆར་བ་བཞྱིན་དུ། ལྟ་བ་མ་རེད་པའྱི་སོ་སྐེ་གཞྱིར་

བཞག་ན་དེ་ལ་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཀ་བ་དང་བུམ་པའྱི་སྣང་བ་འཆར་བ་

མ་གཏོགས་བློས་ཕར་བཏགས་ཙམ་གྱི་ཀ་བ་དང་བུམ་པའྱི་སྣང་བ་མྱི་འཆར་ཞྱིང་། 

སླར་ལྟ་བ་རེད་པ་ནྱི་ཀ་བུམ་སོགས་རང་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་ཀང་མྱིང་གྱིས་བཏགས་

ཙམ་གྱི་ཀ་བུམ་ལ་སོགས་པའྱི་སྣང་བ་འཆར་ཞྱིང་སྣང་བ་དེ་ཉྱིད་ཀ་བུམ་སོགས་ཀྱི་

ཡོད་ཚད་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཀོང་རྡོལ་བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་ཀང་། མཚན་ཉྱིད་

པ་དག་གྱིས་བུམ་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འགོག་དགོས། 

དེ་ལྟ་མྱིན་ན་ཆད་མཐར་འགྱུར་ཞེས་སྨྲ་བ་དག་ནྱི་དགག་བ་ངོས་འཛིན་དཀའ། ཆད་

མཐར་ལྷུང་མཁན་དེ་ཚོ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རགས་ཡྱིན་གྱི་ཁྱེད་ཚོ་འད་བ་

མྱིན་གསུངས་ཀྱིན་ཡོད། །དེ་བཞྱིན་དུ་དཀོན་མཆོག་འཇྱིགས་མེད་དབང་པོས་ཀང་

གསུངས་པར་སྣང་སྟེ། དཀོན་མཆོག་འཇྱིགས་མེད་དབང་པོའྱི་ཕག་ཆེན་ཁྱིད་ཀྱི་

གསུང་ཟྱིན་བྱིས་བདུད་རྩྱི་ཐྱིག་ཕྲེང་ལས། འཇུག་ཤེས་དྲུག་ལ་ཡུལ་གང་སྣང་བ་
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ནའང་དགག་བའྱི་སྣང་ཡུལ་དང་མ་འདེས་པ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མེད་པས། རྩོད་པའྱི་

ཚེ་འདྱི་ལ་སྣང་བའྱི་བུམ་པ་ཡོད་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་བུམ་པ་མེད་ཅེས་ཞྱིབ་ཆ་འབེད་

ཀང་། ཞེ་ཕུག་ཏུ་བུམ་པ་ཁོ་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཚུར་གྲུབ་གྲུབ་འད་བའྱི་སྣང་བ་ལྱིང་ངེ་

བ་དེ་གཞྱིར་བཞག་ནས། དེའྱི་སྟེང་དུ་བུམ་པ་ཡོད་ལ་བདེན་གྲུབ་བམ་རང་མཚན་

ཟེར་བའྱི་ཟུར་དུ་འགོག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བཟུང་ན་དགག་བ་གཏན་ནས་མྱི་ཁེགས་

པས་ད་ལྟའྱི་སྣང་བ་འདྱི་ག་རང་དགག་བའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་གསུང་ལ། ཞེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། ཐབས་གང་གྱིས་ནྱི་དཀྲྱི་བར་བ། །ཞེས་པ་ལ་ད་འཕུལ་ཐོབ་དགོས་པས་

བ་ཡྱིས་ཕུལ་བ་ནྱི་མ་དག་གོ །

འོ་ན་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་འགོ་ཚུལ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྒྱལ་ཚབ་རེའྱི་

དཀའ་གནས་བརྒྱད་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས་དང་། དཀོན་མཆོག་འཇྱིགས་མེད་དབང་པོའྱི་ལྟ་

བའྱི་གསུང་མགུར་གྱི་འགེལ་པ་དང་། གུང་ཐང་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའྱི་སྒོན་

མེའྱི་བསྟོད་པ་དོན་ལྡན་གྱི་རང་འགེལ་དང་། ལྕང་སྐ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་། 

དཔོན་སློབ་དམ་ཆོས་ཀྱི་རེན་འབེལ་བསྟོད་ཊྱིཀ་རྣམས་སུ་གསུངས་པའྱི་དོན་བསྒྱིལ་

ན། རེན་འབྱུང་ངེས་པའྱི་བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བློ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་སྟོང་པ་ལ་ངེས་པ་

འདེན་ཞེས་པ་དང་། ཡང་སྟོང་པ་ངེས་པའྱི་བློ་དེའྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་རེན་འབྱུང་

དུ་ངེས་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་དང་། ཡང་རང་བཞྱིན་མེད་ཅེས་པས་གཏན་མེད་དུ་མྱི་

གོ་བར་རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་གོ་བ་དང་། རེན་འབྱུང་ཞེས་པས་བྱུང་བ་ཙམ་མྱི་གོ་བར་

གཞན་ལ་རག་ལས་པའྱི་དོན་དུ་གོ་བ་རྣམས་དེའྱི་དོན་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྱི་

དོན་མདོར་བསྡུ་ན་སྟོང་པ་ངེས་པའྱི་བློ་དང་རེན་འབྱུང་ངེས་པའྱི་བློ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་



ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར།
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གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཤོས་ལ་ངེས་པ་འདེན་པ་དང་། ངེས་པ་དེ་ཡང་བློ་གཞན་ལ་ལྟོས་

མེད་དུ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་པ་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་དང་རེན་འབྱུང་སྟོང་པའྱི་དོན་དུ་

ངེས་ཚུལ་དུ་གསུངས་པར་སྣང་ལ། ཁོ་བོའྱི་རྣམ་རོག་ལ་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐེ་བ་བཀག་

པ་སོགས་སྟོང་ཉྱིད་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་འབེལ་ཟ་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་

ཅད་ལ་གཏན་ཚིགས་ངེས་པའྱི་བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བློ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་བ་

ལ་ངེས་པ་འདེན་ནུས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རེན་འབེལ་གྱི་གཏན་

ཚིགས་གཅྱིག་པུ་ལ་མཐའ་གཉྱིས་སེལ་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ལ་གཞན་ལ་མེད་པའྱི་

བསགས་པ་མཛད་ཅེས་དོགས་སོ། །

སྤྱིར་རེན་འབེལ་གྱིས་མཐའ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་སེལ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་རྩ་འཇུག་

རྣམ་བཤད་ལམ་རྱིམ་སོགས་སུ་མ་བྱུང་ཡང་། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ལས། 

ནམ་ཞྱིག་རེས་འཇོག་མེད་པར་ཅྱིག་ཅར་དུ། །རེན་འབེལ་མྱི་བསླུ་མཐོང་བ་ཙམ་

ཉྱིད་ནས། །ངེས་ཤེས་ཡུལ་གྱི་འཛིན་སྟངས་ཀུན་འཇྱིག་ན། །དེ་ཚེ་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་

རོགས་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མཁས་པ་རྣམས་རེན་འབེལ་གྱི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱིས་མཐའ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་སེལ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཅྱིག་ཅར་སེལ་

བའྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་རྣམས་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐེ་བ་མེད་དེ། བརེན་

ནས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་བློ་ཡུལ་དུ་སོང་བས་ཆད་

མཐའ་སེལ་ཞྱིང་། བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་བློ་ཡུལ་དུ་སོང་བས་རག་མཐའ་སེལ་

ཞེས་བཞེད་པ་ནྱི་ལམ་རྱིམ་ཆུང་ངུའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས། 

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གཅྱིག་པུས་ཀང་མཐའ་གཉྱིས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་དྟོན་འགྟེལ་རིན་ཆྟེན་ཕྟེང་བ།
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སེལ་ནུས་ཏེ། གཏན་ཚིགས་དེའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་བརེན་པའྱི་སྒས་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་

འཕངས་པས་རག་མཐའ་སེལ། འབྱུང་བའྱི་སྒས་ཆད་མཐའ་སེལ་ཞེས་བཞེད་ཀང་

དེ་དག་ལ་ཅྱིག་ཅར་གྱི་དོན་གསལ་པོ་མ་བྱུང་ལ། མདོ་སྨད་བཀྲྱིས་འཁྱྱིལ་བའྱི་ཁྱི་

རན་ངག་དབང་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་རེན་འབེལ་བསྟོད་ཊྱིཀ་ཏུ། འདྱི་ནྱི་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་

བུའྱི་སྟེང་དུ་བུར་རོ་ད་ལྟར་བ་ལས་བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ངེས་པའྱི་བློ་སྐེ་བ་ཕྱི་

ནང་གཉྱིས་ཆར་གྱིས་འདོད་ཀང་། ཕྱི་རོལ་པས་དེ་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་བུར་རོ་ད་ལྟར་

བ་དེ་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའྱི་སྟེང་དུ་བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་

ཀྱི་རགས་ཡང་དག་སོང་བར་འདོད་ལ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་

རྒྱུ་ཆོས་རེས་དཔག་གྱིས་བས་པར་འདོད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ་གོ་མཁན་དཀའོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །འདྱི་ནྱི་སོན་ཆད་མ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་སྙན་ཞྱིག་ཏུ་སྣང་ངོ་། །འདྱི་ལ་

དཔྱད་ན། ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའྱི་སྟེང་དུ་ཆོས་ཅན། བུར་རོ་ས་མས་བུར་གཟུགས་

ཕྱི་མ་སྐེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་དེ། བུར་རོ་ད་ལྟ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པའྱི་རགས་

གཅྱིག་པུས་རང་དུས་ན་འདས་པའྱི་བུར་རོ་ས་མས་བུར་གཟུགས་ཕྱི་མ་སྐེད་པའྱི་

ནུས་པ་རོགས་པའྱི་རེས་དཔག་གཅྱིག་དང་། བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་རོགས་པའྱི་

རེས་དཔག་གཉྱིས་དུས་གཅྱིག་ལ་སྐེད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། རེན་འབེལ་གྱི་རགས་གཅྱིག་

པུས་མྱུ་གུ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་དང་མྱུ་གུ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གཉྱིས་ཀ་རོགས་པའྱི་

རེས་དཔག་ཐ་དད་པ་གཉྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་འདེན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། རེས་

དཔག་གཅྱིག་གྱིས་དེ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་རོགས་པར་མཁས་པ་དེས་མྱི་བཞེད་པར་

གསལ་བས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་སྒ་བས་པར་རོགས་པའྱི་རེས་དཔག་དེ་བསྒྲུབ་བ་
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རོགས་པའྱི་རེས་དཔག་ཏུ་འགྱུར་དུས་ཡོད་མེད་དང་དེ་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་བཅད་

ཤེས་སུ་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པ་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་དཔྱད་རྒྱུ་ཡོད་པར་སེམས་

སོ། །འོན་ཀང་ཁོ་བོས་གཅྱིག་དུ་བལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཁས་པ་དེའྱི་གསུང་ཇྱི་

བཞྱིན་བཀོད་ཡོད་པས་དེ་ཡང་ཅྱི་ལྟར་འདུག་དཔྱད་པར་བའོ། །འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་

ཅྱི་ལྟར་འདོད་ཅེ་ན། ཁོ་བོ་ལ་ཡང་མཐའ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་སེལ་ཚུལ་འདྱི་ལ་གཏྱིང་

ཚུགས་པ་ཞྱིག་ལབ་རྒྱུ་མེད་ཀང་། བློ་གསལ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ས་བོན་ཙམ་

དུ་ཅལ་ཅོལ་གྱི་ཚིག་འགའ་སྨྲ་ན། དེ་ཡང་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དེ་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་

རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། །ལྟ་ངན་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བེད། །ཅེས་རྱིགས་པའྱི་

རྒྱལ་པོར་བསགས་པ་མཛད་པའྱི་རེན་འབེལ་དེ་ནྱི་རང་རྒྱུད་པ་དག་གྱིས་རོགས་མྱི་

ནུས་པའྱི་རེན་འབེལ་ཞྱིག་ཏུ་མངོན་ཏེ། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། དེ་འད་བའྱི་རེན་

འབེལ་དེ་ཉྱིད་རང་བཞྱིན་མེད་པ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བླ་ན་མེད་པར་འགོ་བ་འདྱི་

ནྱི། མཁས་པ་དབུ་མ་པ་ཁོ་ནའྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་ཤེས་པར་བ་ཡྱི། ཞེས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར། དེས་ན་རེན་འབེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་རྱིགས་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་

དེ་ནྱི་རང་རྒྱུད་པའྱི་སྐབས་སུ་གཏན་ནས་སྦོར་མྱི་རུང་བར་འཁུམས་སོ། །

དེ་འད་བའྱི་རེན་འབེལ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལ་བལྟས་

ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་རོག་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་

པར་སྣང་ཞྱིང་། དེ་ལྟ་བུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་འབེལ་དེ་ཉྱིད་དངོས་སུ་རོགས་

པའྱི་རེས་དཔག་གྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་དང་རོག་པས་བཏགས་ཙམ་གཉྱིས་ཀ་དངོས་སུ་

རོགས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྨྲ་བ་པོ་མཚན་ཉྱིད་པའྱི་གས་ནས་འབུད་ཀྱིས་དོགས་ལ། 
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རང་བཞྱིན་མེད་པར་དངོས་སུ་རོགས་པའྱི་རེས་དཔག་གྱིས་དེ་ལྟ་བུ་རེན་འབེལ་

ཤུགས་ལ་རོགས་ཟེར་ན་སྟོང་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་དགག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་བུ་རེན་འབེལ་

དངོས་སུ་རོགས་པའྱི་ཤུགས་ལ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་ཟེར་ན་རྩ་ཤེ་ཊྱིཀ་ཆེན་དང་འགལ་

ལ། དེ་འད་བའྱི་རེས་དཔག་དེས་སྟོང་ཉྱིད་གཏན་ནས་མ་རོགས་ཟེར་ན། རྒྱལ་བ་

རྱིན་པོ་ཆེ་དང་ལྕང་སྐ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཊྱིཀྐའྱི་ལུང་གོང་དུ་སྨོས་ཟྱིན་ལྟར། སྐབས་འདྱིའྱི་

རེན་འབེལ་རོགས་པའྱི་བློ་བདེན་འཛིན་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་འགལ་དུ་ཞུགས་

པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་དོགས་སོ། །ད་ནྱི་གཡར་ཁལ་ཙམ་དུ་སྨྲ་ན། མྱུ་

གུ་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐེ་བ་མེད་དེ། བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞེས་པའྱི་རགས་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་རེན་འབེལ་དེ་ནྱི་སྤྱིར་རེན་འབེལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་

རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་རོག་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ལ་བ་ཞྱིང་། ཕྱི་རོལ་དེ་

ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའྱི་ཚེ་ན་མྱུ་གུ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་དངོས་སུ་རོགས་

པའྱི་རེས་དཔག་དེས། དེ་ལྟ་བུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་འབེལ་དངོས་ཤུགས་གང་

རུང་ལ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་པར། རེས་དཔག་དེ་ལ་དེ་ལྟ་བུ་རེན་འབེལ་དངོས་སུ་སྣང་

ཟེར་དགོས་པ་འད་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འོག་ཏུ་འཆད་འགྱུར་ལས་དཔག་པར་བའོ། །དེ་

ཡང་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་རང་དབང་ཅན་གཉྱིས་

རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་རང་དབང་ཅན་ཡྱིན་དགོས། 

རང་དབང་ཅན་ཡྱིན་ན་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཡྱིན་དགོས། གཞན་ལ་རག་ལས་

མ་ལས་གཉྱིས་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པས་གཅྱིག་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་ན་ཅྱིག་ཤོས་

ཡོངས་གཅོད་ལ་སྣང་དགོས། དེའྱི་ཕྱིར་ལུགས་འདྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་
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འབེལ་ངེས་ན་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་སྣང་ངོར་ལེགས་པའྱི་དབུ་མ་པ་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་གནད་ཀྱིས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་དུ་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་དགོས་ཞེས་

འཆད་པ་ལ། རབ་བེད་ཉེར་བཞྱི་པའྱི་རྩ་ཤེས་རྣམ་བཤད་ལས། སྟོང་པའྱི་དོན་རེན་

འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་འགོ་བ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཚད་མས་ཁེགས་པའྱི་དབུ་མ་

པ་ལ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་

རྣམས་རྒྱུ་ལ་རག་ལས་པའྱི་རེན་འབྱུང་དུ་དངོས་སུ་ངེས་པ་ན་དངོས་པོ་དེ་རྣམས་

གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཁེགས་ཤྱིང་། དེ་ཁེགས་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་

ཆོས་ངེས་པའྱི་བློ་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་རང་སྟོབས་ཀྱི་ངེས་པ་འདོངས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉྱིད་ལས། དེ་འད་བའྱི་དབུ་མ་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གྱི་

དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་ལ་རག་ལས་པའྱི་རེན་འབྱུང་དུ་དངོས་སུ་ངེས་པ་ན་བློ་དེ་ཉྱིད་

ཀྱི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པས་སྟོང་པའྱི་དོན་དུ་ངེས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱིའྱི་བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཞེས་པའྱི་ཉྱིད་ཀྱི་སྒས་རང་རྒྱུད་པ་

དག་གྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་པོར་གྲུབ། དེའྱི་རེས་སུ་ཁྱབ་པ་གྲུབ། ཁྱབ་

པ་གྲུབ་པ་འདྱི་ལ་ཡང་རགས་དང་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་འགོག་པ་སོགས་

ཚད་མ་དུ་མ་བརྒྱུད་དགོས་པར་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར། ལུགས་འདྱི་ལ་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ངེས་པའྱི་བློ་གཅྱིག་པུས་ཆོག་ཅེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཡང་ལུགས་

འདྱི་ལ་ཕོགས་ཆོས་ངེས་པའྱི་བློ་གཅྱིག་པས་དེ་ལྟར་ངེས་པ་འདེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། རོལ་བ་དེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པས་ཁྱབ་པ། 

མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། གཞན་གང་ལ་ཡང་མྱི་ལྟོས་པར་ཐལ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་
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ཕྱིར། ཞེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་བེད་པས་རོགས་ཟྱིན་ཅྱིང་། དེའྱི་ཚེ་ན་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པ་དང་གཞན་ལ་རག་ལས་པའྱི་རེན་འབྱུང་གཉྱིས་འགལ་བར་ཡང་རོགས་

ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉྱིད་ལས། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་གཞན་ལ་

ལྟོས་པ་མེད་པར་རོགས་ཤྱིང་དེ་དང་རེན་འབྱུང་གཉྱིས་འགལ་བར་ཚད་མས་རོགས་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་། ལུགས་འདྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་

འབྱུང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མྱུ་གུའྱི་སྟེང་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་ཁེགས་པའྱི་

སྟོང་པ་ཉྱིད་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་ལ་ངེས་པ་རེད་པར་འགྱུར་བས། དེས་ན་དེ་འད་བའྱི་

རེས་དཔག་དེ་ལ་སྟོང་པ་དང་རེན་འབྱུང་གཉྱིས་ཚོགས་སྣང་སྟེ། རེས་དཔག་དེས་

རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་སྣང་བ་ནྱི་རེན་འབྱུང་དུ་ངེས་པའྱི་ལག་རེས་ཡྱིན་པས་སྣང་

བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་ཚུལ་ཡང་དེ་ཡྱིན། རེས་དཔག་དེ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བར་

སྣང་བ་ནྱི་སྟོང་པ་ངེས་པའྱི་ལག་རེས་ཡྱིན་པས་སྟོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་ཚུལ་ཡང་

དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་དེ་འད་བའྱི་དབུ་མ་པས་ནམ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་རྐེན་

ལ་ལྟོས་པར་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དན་པའྱི་མོད་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་

མཚན་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཚུལ་སེམས་ཤྱིང་ཡྱིད་ལ་གོམས་པར་བའོ་

ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉྱིད་ལས། དེས་ན་རེན་འབྱུང་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་

པ་ཁེགས་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལ་ངེས་པ་རེད་པས་ནྱི། ནམ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་

ལྟོས་པར་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དན་པའྱི་མོད་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་

བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཚུལ་སེམས་པ་ལ་གོམས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མྱུ་གུ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་རེས་དཔག་ལ་རེན་
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འབྱུང་སྣང་བ་མྱི་འཐད་དེ། མེད་དགག་དངོས་སུ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ལ་མ་ཡྱིན་

དགག་དང་སྒྲུབ་པ་སྣང་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་མོད་འོ་ན་ཁྱོད་ལྟར་ན། མྱུ་

གུ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་རེས་དཔག་ལ་མྱུ་གུ་ཡང་མྱི་སྣང་བར་ཐལ། དེ་

ལ་མ་ཡྱིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་ཡང་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། 

བམ་ཟེ་ཆང་མྱི་འཐུང་བར་དངོས་སུ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ལ་བམ་ཟེ་མྱི་སྣང་བར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་ལ་བམ་ཟེ་སྣང་བ་མཁས་པའྱི་དགོངས་པ་རྨ་

མེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའྱི་རྣམ་འགེལ་མཐའ་

དཔྱོད་ལས། བམ་ཟེ་ཆང་མྱི་འཐུང་བར་དངོས་སུ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ལ་བམ་ཟེ་ཁྱད་

གཞྱི་དང་ཆང་མྱི་འཐུང་བ་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྣང་དགོས་པས་བམ་ཟེ་སྣང་མོད། རོག་པ་

དེས་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་འཕངས་པའམ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལ་སུས་ཀང་བསྙོན་དུ་མེད་དེ། མཁས་པ་དུ་མས་དེ་

ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ཁྱད་གཞྱི་གཟུགས་དང་ཁྱད་ཆོས་དེའྱི་སྟོང་ཉྱིད་

གཉྱིས་རོག་པ་གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་འགལ་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞེ་འདོད་འཐད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏེ། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་

གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་

པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ནྱི། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་དེ་དག་ཁྱད་གཞྱིར་བས་པའྱི་སྟེང་དུ་

ཁྱད་ཆོས་སུ་ཡོད་པས་བློ་གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་ན་དེ་གཉྱིས་ཡོད་པ་མྱི་འགལ་ཞྱིང་། ཞེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཊྱིཀ་ཆེན་གྱི་ལུང་དེ་རྣམས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཡོད་པ་འདྱིར་རྱིམ་

པས་བར་བཅད་ནས་འབྲུ་ནོན་ཁུལ་གྱིས་གསར་བཤད་འགའ་བས་པ་ནྱི་བློ་གསལ་
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རྣམས་ལ་བློ་རྒྱ་སྐེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་འདྱི་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྱིན་

སྙམ་པ་ནྱི་མེད་དོ། །

སྤྱིར་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་བརྒྱད་སོགས་རོགས་

དཀའ་བའྱི་གནས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། རང་ཅག་རྣམས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་འཆར་དཀའ་ཤོས་

ནྱི། སྟོང་བཞྱིན་དུ་སྣང་བའྱི་སྣང་སྟོང་གཉྱིས་ཚོགས་འདྱི་རོགས་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཏེ། 

ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། དེ་འད་བའྱི་སྣང་སྟོང་ལ་ངེས་པ་འདེན་པ་གཉྱིས་ཚོགས་

དེ་སྱིད་མཐའ་ཙམ་དུ་སོང་བས་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ཤྱིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་བ་ལ་དགོངས་

ནས། ཞེས་དང་། དཀའ་ས་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོས་རང་བཞྱིན་མ་ལུས་པར་ཁེགས་པ་དང་

རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་དེ་ཉྱིད། ལས་གསོག་པ་པོ་དང་འབས་

བུ་མོང་བ་པོ་ལ་སོགས་པར་འཇོག་པ་ལ་ངེས་པ་གཏྱིང་ནས་འདོངས་ཏེ་དེ་རྣམས་

སུ་འཇོག་ཐུབ་པའྱི་གཉྱིས་ཚོགས་དེ་ཉྱིད་སྱིད་མཐའ་རུ་སོང་བས་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་

ཤྱིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རེན་འབེལ་

བསྟོད་པའྱི་དོན་དཀའ་ཞེས་གགས་པ་དོན་རོགས་དཀའ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་ཚིག་

འགེལ་དཀའ་ཞེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་གྱིས་ཤྱིག །

དེས་ན་བསྟོད་པ་འདྱིའྱི་བརོད་བའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི། མདོ་ལས། གང་ཞྱིག་རྐེན་ལས་

སྐེས་པ་དེ་མ་སྐེས། །དེ་ལ་སྐེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །རྐེན་ལ་རག་ལས་གང་

དེ་སྟོང་པར་བཤད། །གང་ཞྱིག་སྟོང་ཉྱིད་ཤེས་དེ་བག་ཡོད་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་ཚིགས་

བཅད་གཅྱིག་གྱི་དོན་དེ་ཉྱིད་བཀྲལ་བ་ཡྱིན་པས། དེ་ཡང་གང་ཞྱིག་རྐེན་ལས་སྐེས་

ཞེས་གསུངས་ནས་དེ་མ་ཐག་དེ་མ་སྐེས་ཞེས་རང་ཚིག་འགལ་བ་ལྟར་གསུངས་པ་
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འདྱིས་སྣང་སྟོང་གཉྱིས་ཚོགས་བསྟན་ནས། རྐང་པ་གཉྱིས་པས་དེ་ལ་དགག་བའྱི་

ཁྱད་པར་སྦོར་དགོས་ཞེས་སངས་རྒྱས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་གྱི་དགོངས་པ་བླངས་

པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ཆད་མཐར་ལྷུང་བ་འགོག་བཞེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་དགག་བ་

ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བར་འདོད་པ་ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་དབང་པོ་རྣོན་པོ་དག་ལ་

དགོངས་པ་ཡྱིན་གྱི་རང་ཅག་ལྟ་བུ་ལ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ཚོ་ལ་རོག་པས་བཏགས་ཙམ་

དང་མྱིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཅེས་པའྱི་ཡྱི་གེ་མཐོང་བའམ་དེའྱི་སྒ་ཐོས་པ་ན་དེ་དག་

གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ཙམ་ལས་སྟོང་པ་དང་རེན་འབྱུང་གྱི་སྒ་དོན་གང་ཡང་མྱི་འཆར་

བའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུ་སྣང་སྟོང་གཉྱིས་ཚོགས་ལ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

རེན་འབེལ་ཞེས་བ་ཞྱིང་། དེ་གཉྱིས་འགལ་མེད་དུ་ཤར་བ་ལ་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་དང་

རེན་འབྱུང་སྟོང་པའྱི་དོན་དུ་ཤར་བ་ཞེས་བའོ། །དེ་འད་མ་བྱུང་བར་དུ་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་

པ་མ་རོགས་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་རེན་འབེལ་རོགས་པ་ལ་

སྟོང་ཉྱིད་རོགས་དགོས་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རེན་འབེལ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དངོས་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན། སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པར་ཐལ། མྱུ་

གུ་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམ་བཅའ་

ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། མྱུ་

གུ་རེན་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱུ་གུ་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པར་རོགས་པའྱི་ཚད་མས་སེལ་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཟེར་ན། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་རེན་འབེལ་ཙམ་རོགས་པ་ཡོད་

ཀང་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་འབེལ་རོགས་པ་མེད་ཟེར་དགོས་
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སམ་སྙམ་སྟེ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། ཁྱེད་ཀྱིས་རེན་འབེལ་རྒྱུ་

འབས་ཁས་བླངས་ཀང་བྱིས་པ་ཆུང་ངུས་བད་བཞྱིན་གྱི་གཟུགས་བརན་ལ་བད་

བཞྱིན་དུ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ལྟར། རེན་འབེལ་དེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་སྒོ་

བཏགས་ནས་དངོས་པོའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དུ་བརོད་པས་ན། རེན་འབེལ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་རོགས་

པ་དང་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་ལ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། །

དེ་ལྟ་བུ་རེན་འབེལ་མདོ་ལས་བསྟན་ཚུལ་ནྱི། འདྱི་ཡོད་ན་འདྱི་འབྱུང་། འདྱི་

སྐེས་པས་འདྱི་སྐེ་སྟེ། གང་འདྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རྐེན་གྱིས་འདུ་བེད། ཅེས་སོགས་

གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ཡང་འདྱི་ཡོད་ན་ཞེས་པའྱི་ན་སྒ་དེ་སྤྱིར་རྣམ་དབེ་

བདུན་པ་གནས་གཞྱིའྱི་སྒ་ཡྱིན་མོད། དེ་ལ་ཡང་འཇུག་ཚུལ་དུ་མ་ཞྱིག་གསུང་སྟེ། 

འདྱི་ཡོད་པའྱི་ཚེ་ན་འདྱི་འབྱུང་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱི་དུས་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནྱི། རྩ་ཤེ་ཊྱིཀ་

ཆེན་ལས། སྐབས་འདྱིར་ལ་ཞེས་པ་རྣམ་དབེ་བདུན་པའྱི་སྒ་ནྱི་འདྱི་ཡོད་པ་ན་འདྱི་

ཡོད་ཅེས་དུས་ཀྱི་བདུན་པ་ཡྱིན་ཏེ་འཇུག་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ཡོད་ན་འདྱི་འབྱུང་ཞེས་པ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་བདུན་པ་དང་། 

འདྱི་སྐེས་པས་འདྱི་སྐེ་ཞེས་པ་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནྱི། སློབ་

དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་རེན་འབེལ་མདོ་འགེལ་ལས། འདྱི་ཡོད་ན་ཞེས་བ་བ་ནྱི་འདྱི་

ཡོད་པར་འགྱུར་ནའོ། །འདྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་སྐེ་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་བདུན་པ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་

རྱིག་པར་བའོ། །དཔེར་ན་ཆར་བབ་ན་ལོ་ཏོག་སྐེ་བའོ། །ཞེས་དང་། འདྱི་སྐེ་བས་

ཞེས་བ་བ་ནྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་སྐེ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་འབྱུང་བ་

སྟེ་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྔ་པ་རྒྱུའྱི་དོན་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བའོ། །དཔེར་



ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར།
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ན་མེ་དང་འབེལ་བ་ལས་འཚོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། རྣམ་འགེལ་ལས་ཀང་། དེ་རྒྱུ་དེ་ཕྱིར་བདུན་པ་དང་། །སྐེ་ཕྱིར་ཞེས་ནྱི་བཤད་

པ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། རྣམ་འགེལ་ཊྱིཀ་ཆེན་རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། དེས་ན་མདོ་

ལས། འདྱི་ཡོད་ན་འདྱི་འབྱུང་ཞེས་པ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་བདུན་པ་དང་། འདྱི་སྐེ་བའྱི་ཕྱིར་

འདྱི་སྐེ་ཞེས་པ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྒ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལྡོག་བེད་

ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་དགོས་སོ་ཞེས་བཤད་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་བཤད་

པ་དེའྱི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱལ་ཚབ་རེས་ཀང་རྣམ་བཤད་

ཐར་ལམ་གསལ་བེད་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། འདྱི་ཡོད་

ན་འདྱི་འབྱུང་། འདྱི་སྐེ་བས་འདྱི་སྐེ་ཞེས་ཉེ་ཚིག་ལན་གཉྱིས་བྱུང་བའྱི་དོན་ནྱི། དབུ་

མའྱི་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། འདྱི་ཡོད་པས་ན་འདྱི་འབྱུང་དཔེར། །རྱིང་པོ་ཡོད་ན་

ཐུང་ངུ་བཞྱིན། །ཞེས་དང་། འདྱི་སྐེ་བས་ན་འདྱི་སྐེ་དཔེར། །མར་མེ་འབྱུང་བས་འོད་

བཞྱིན་ནོ། །ཞེས་གཉྱིས་ཀ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒས་བཤད་པ་དང་། འཇུག་པའྱི་རྣམ་བཤད་

དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། རྐེན་ཉྱིད་འདྱི་པ་ཙམ་གྱི་སྐེ་བ་ཞེས་དང་། རྐེན་ཉྱིད་

འདྱི་པ་ཙམ་གྱི་རེན་འབེལ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཤྱིང་། འདྱིའྱི་རྐེན་ཉྱིད་ཅེས་པའྱི་

ཉྱིད་ཀྱི་སྒ་དང་འདྱི་པ་ཙམ་ཞེས་པའྱི་ཙམ་གྱི་སྒ་ནྱི་ཁོ་ནའྱི་སྒ་དང་འད་བར་མྱི་ལྡན་

རྣམ་གཅོད་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་མྱི་སྱིད་རྣམ་གཅོད་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ལས་

འདྱིར་ནྱི་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ལ་བ་སྟེ། ལུགས་འདྱིར་སྐེ་བ་བཞག་ཕྱིན་མཐའ་

བཞྱི་ལ་སོགས་པ་གང་ལས་སྐེ་ཞེས་རྱིགས་པས་དཔྱད་པ་བཅུག་པ་དེ་བཅད་ནས། 

སྣང་ཚོད་འདྱི་པ་ཙམ་གྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་སྐེ་བ་ཁས་ལེན་ཞེས་པ་ཡྱིན་པས། མདོར་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་དྟོན་འགྟེལ་རིན་ཆྟེན་ཕྟེང་བ།
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ན་རྒྱུ་འབས་སོགས་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་རེད་པས་འཇོག་པ་མ་ཡྱིན་པར་མྱིང་

རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་གྱིས་ཚིམ་དགོས་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། རང་བཞྱིན་བཅོས་མྱིན་ལྟོས་མེད་དང་། །རེན་འབེལ་ལྟོས་དང་

བཅོས་མ་གཉྱིས། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། རྩ་ཤེ་ཊྱིཀ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་མེའྱི་ཚ་བ་

མེའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་གཤྱིས་སུ་འཇྱིག་རེན་ན་གགས་མོད་ཀང་དེ་ཡང་མེའྱི་གཤྱིས་

མ་ཡྱིན་ཏེ། གཤྱིས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་ནྱི་

མེ་ཤེལ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་དམྱིགས་ལ་དེའྱི་ཚ་བ་ཡང་དེ་དང་

འད་བས། བས་པའྱི་ཕྱིར་ཆུའྱི་ཚ་བ་བཞྱིན་དུ་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཚ་བ་མེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་ན་ཊྱིཀ་ཆེན་གྱི་དོན་

མ་དགོངས་པར་ཟད་དེ། ཊྱིཀ་ཆེན་དེ་ཉྱིད་ལས། མེའྱི་ཚ་བ་མེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་

གསལ་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཉྱིད་ལས། ཆོས་གང་ཞྱིག་དངོས་པོ་གང་ལ་མྱི་

འཁྲུལ་བ་དེ་ནྱི་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དེ་གཞན་གྱིས་གེགས་བར་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་མེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་མེའྱི་ཚ་བ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་དགོས་སོ། །ཞེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གོང་གྱི་ལུང་དོན་ནྱི་མེའྱི་ཚ་བ་མེའྱི་གཤྱིས་ལུགས་མ་ཡྱིན་

པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་མེའྱི་ཚ་བ་མེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་

ན། ཚ་ཞྱིང་སེག་པ་ཡང་མེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་གྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཚང་མང་

ནང་གྱི་དམར་འབར་བ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡྱིན་ཏེ། ཚ་ཞྱིང་སེག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་

པའྱི་སྦོར་བ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཡང་དག་གྱི་སྦོར་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་

རོ། །འདྱི་ལ་ཡང་འདོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་
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པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པའྱི་སྦོར་བ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཡང་དག་གྱི་སྦོར་བ་མ་ཡྱིན་

པར་འགྱུར་བས། དེས་ན་ལུགས་འདྱི་ལ་ཀུན་རོབ་པའྱི་ཆོས་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་

གྱི་རགས་ཡང་དག་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་དེ་ཉྱིད་ལས། མྱུ་གུའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ནྱི་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ངོ་

བོ་ཞེས་བ་ལ། མྱུ་གུའྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་སོགས་པ་ཡང་མྱུ་གུའྱི་བདག་ཉྱིད་

ཡྱིན་པས་དེའྱི་ངོ་བོའ།ོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མྱུ་གུའྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་མྱུ་

གུའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་མེའྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཀང་མེའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་

དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་དགོས་ཏེ། ཆོས་དེའྱི་ངོ་བོ་དང་རང་བཞྱིན་ཞེས་པ་ལ་ཁྱད་པར་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱིར་མེའྱི་ཚ་བ་མེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་

བོ། །

ཡང་། དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གདོད་མ་

ནས། །རྣམ་པར་དབེན་ཡང་དེར་སྣང་བས། །འདྱི་ཀུན་སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་གསུངས། །ཞེས་

པའྱི་སྒྱུ་མ་ལ་སགས་རས་ཀྱི་མཐུས་ར་དང་གང་པོ་སོགས་སུ་མྱིག་ལ་སྣང་བ་ནྱི་

དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་དེ་ཉྱིད་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་དཔེ་ལ་མྱི་རུང་

བ་མེད་མོད། འོན་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་གོ་བ་སྟེར་ཕུལ་ཆེ་བ་ནྱི་ཡྱིད་ཤེས་ཁོ་ན་འཁྲུལ་པའྱི་

དབང་གྱིས་སྣང་བ་དེ་ཡྱིད་ལ་བ་དགོས་ཏེ། དེ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། 

བཀའ་གདམས་གསུང་བགོས་ཕ་ཆོས་ཞུས་ལན་ནོར་བུའྱི་ཕྲེང་བའྱི་ལེའུ་བཅོ་

ལྔ་པ་ལས། ཇོ་བོ། སྒྱུ་མའྱི་དཔེ་གཅྱིག་གསུང་མཛོད་དང་། འབོམ། མཉན་ཡོད་

བ་བའྱི་གོང་ཁྱེར་ན། །སྒྱུ་མ་མཁས་པ་ཤེས་པ་ཡྱི། །ཟ་བཟང་བ་བའྱི་མྱི་གཅྱིག་
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ཡོད། །དེ་ལ་གོགས་པོ་དཔལ་ཞེས་པ། །བཟའ་མྱི་གསུམ་ཙམ་བས་པ་ཡོད། །དེ་

ནས་ཟ་བ་བཟང་པོ་ཡྱིས། །ཁྱྱིམ་བདག་དཔལ་ལ་སྒྱུ་མ་སློབས། །ཕྱིན་ཆད་དགོས་པ་

ཡོད་པ་ཡྱིན། །ཟ་བ་བཟང་པོ་དེས་ཅྱི་བེད། །དེ་བས་ར་གཅྱིག་དགའ་བ་ཡྱིན། །ཟ་བ་

བཟང་པོས་མ་རྱིགས་ནས། །ལན་ཅྱིག་བསླུས་ལ་བཞག་གྱིས་སྙམ། །རེ་ཞྱིག་དཔལ་

བ་བཟང་མྱི་གསུམ། །ནང་པར་ས་མོར་ལྟོ་ཟོས་ནས། །དཔལ་གྱིས་སྒོ་རྩར་སྐུད་པ་

བསྒྱིམས། །ཆུང་མས་ནང་དུ་བཀྲུ་བཤའ་བས། །དེ་ནས་སྒྱུ་མ་མཁན་པོ་ཡྱིས། །སྒྱུ་

མའྱི་ར་གཅྱིག་ཞོན་ནས་འོངས། །དཔལ་ལ་ར་འདྱི་ཉོས་བས་པས། །ང་ལ་རྱིན་མེད་མྱི་

ཉོས་ཟེར། །སླ་ཡྱིས་སྐུད་པ་བཅོལ་བས་པས། །ར་རྱིན་སྐུད་པ་འདོད་པས་ཆོག །འདྱི་

ནྱི་མགོ་སྐོར་ཐུབ་པར་འདུག །སྙམ་ནས་ཉོ་བར་ཁས་བླངས་པས། །འོ་ན་ཁྱོད་རང་

འགོས་ལྟོས་ཟེར། །དེ་ནས་དཔལ་གྱིས་ཞོན་པ་དང་། །ར་དེས་དབང་མེད་ཉྱིད་དུ་

ཁྱེར། །དེ་ནས་ཉྱི་མ་ནུབ་པ་དང་། །རྒྱུས་མེད་ལུང་སྟོང་གཅྱིག་ཏུ་སླེབ། །སྡུག་ར་འདྱི་

ཡྱིས་བསླུས་སོ་སྙམ། །ཕར་ཆེར་ཚུར་ཆེར་བལྟས་ཙ་ན། །དུ་བ་འཕྱུར་བའྱི་ཁང་པ་

མཐོང་། །དེ་ཡྱི་སྒོ་རྩར་མགོགས་པར་ཕྱིན། །སྒོ་ལ་བརྡུངས་ཤྱིང་བོས་ཙ་ན། །ནང་

ནས་བུད་མེད་རན་མོ་བྱུང་། །ལེགས་སོ་མྱི་གཅྱིག་འདུག་གོ་སྙམ། །མ་ལེགས་མྱི་

མ་ཡྱིན་པར་འདུག །དོ་ནུབ་འདྱི་ཡྱིས་ཨེ་བསླུས་ཡྱིན། །བསླུས་ཀང་བ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་

མེད། །གཞན་ན་འགོ་ས་ཡེ་མྱི་འདུག །སྟག་དང་སྤང་ཁྱྱིས་ཟོས་པ་སྱིད། །དེ་བས་

འདྱི་ལ་བརེན་པ་དག །སྙམ་སྟེ་གནས་མལ་ཐོབ་བས་པས། །ཅྱིས་ཀང་ནང་དུ་བོན་

ཟེར་སྐད། །ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་བལྟས་ཙ་ན། །མོ་ལ་བུ་མོ་གསུམ་ཙམ་འདུག །ཁོ་ལ་

བཟའ་བཏུང་ཞྱིམ་པ་བྱིན། །མྱི་ཁྱོད་འདྱི་རུ་སུས་བསྐལ་ཟེར། །སར་གྱི་བྱུང་ཚུལ་
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བཤད་ཙ་ན། །ད་མྱི་ཁྱོད་ལ་འགོ་ས་མེད། །འདྱི་ནྱི་གྱིང་ཕྲན་བདག་མེད་ཡྱིན། །ངེད་

ཀྱི་སྐེས་པའང་གུམ་ནས་མེད། །བུ་མོ་གཅྱིག་དང་ཁྱྱིམ་བས་ལ། །ཁྱྱིམ་འདྱིའྱི་བདག་

ཀང་ཁྱོད་ཀྱིས་གྱིས། །ཕྱིན་ཆད་གང་ཡང་མྱི་སླེབ་ཟེར། ཁོ་སྙམ་དེ་ལས་འོས་མེད་

སྙམ། །བུ་མོ་གཅྱིག་དང་ཁྱྱིམ་བས་ནས། །བསད་པ་ལོ་ཡང་མང་པོ་སོང་། །བུ་ཚའང་

མྱིང་སྱིང་གཉྱིས་གསུམ་བྱུང་། །ཉྱིན་གཅྱིག་མ་དེ་ཤྱི་ལ་སོང་། །ཕ་སྤད་བཞྱི་པོ་ཆུ་

འགམ་དུ། །རྩེད་མོ་རྩེ་ཞྱིང་བསད་པ་ན། །ཆུ་ཡྱི་ནང་དུ་ཟ་བ་ཤར། །བུ་ཚ་གཅྱིག་གྱིས་

ལེན་དུ་ཕྱིན། །དེ་ནས་བྱིས་པ་ཆུ་ཡྱིས་ཁྱེར། །ཕས་ཀང་ར་མདའ་བརྒྱུགས་ཙ་ན། །ཕྱི་

ལོའང་བུ་གཅྱིག་ཁྱེར་ནས་བྱུང་། །དེ་ནས་ཐེ་ཚོམ་དུ་མ་ལངས། །ཕྱི་མ་བཟུང་བས་

ས་མ་ཤོར། །བར་དུ་གཉྱིས་ཀ་མ་ཟྱིན་པར། །འགམ་ན་བུ་མོ་སྟག་གྱིས་ཁྱེར། །རེས་

འགའ་སྟག་ལ་ཀུ་ཅོས་འདེབས། །གསུམ་ག་མ་ཟྱིན་ཁོ་རང་འགེལ། །ཤྱི་ལ་ཁད་

པས་སྐམ་ལ་ཐོན། །སྡུག་ནས་འགེལ་ཏེ་བསད་ཙ་ན། །ཆུང་མས་དེ་རུ་སླེབ་ནས་

བྱུང་། །ཅྱི་བྱུང་ཟེར་ནས་བྱུང་ལུགས་བཤད། །ཆུང་མའང་སྐྲག་ནས་ཆུ་ལ་ལྕེབས། །མ་

བུ་ཐམས་ཅད་ཤྱི་བ་མཐོང་། །ཁོ་བོ་འད་བའྱི་ཚོགས་མ་བསགས། །ལ་ལ་དག་དང་

གསོན་བལ་བས། །ཕྱི་མ་བཞྱི་དང་ཤྱི་བལ་བས། །ང་ཡང་འདྱི་རུ་ཤྱི་ན་བདེ། །སྙམ་

ནས་སྐྲ་སྤུ་འབལ་ཙ་ན། །མགོ་ཡང་དཀར་པོར་སོང་ནས་འདུག །སྙྱིང་རླུང་ལངས་

ཏེ་བོས་ཙ་ན། །ཇྱི་ཞྱིག་ཙམ་ནས་ཡུལ་དུ་སླེབ། །ཁྱྱིམ་དུ་ཕྱིན་ནས་བལྟོས་ཙ་

ན། །སར་གྱི་ཆུང་མ་གླུ་ལེན་ཞྱིང་། །ཅྱི་བེད་ད་དུང་ཉྱི་མ་འདྱི། །ཁོ་མོས་འཁྲུད་པ་མ་

ཟྱིན་ཟེར། །ཁོ་ནྱི་དད་པ་གཏྱིང་ནས་ལོག །ཁོ་བོས་ཅྱི་འདའྱི་སྡུག་བསལ་མོང་། །དེ་

ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་སྟོར་བ་ལ། །ཅྱིག་ཙམ་ཚོལ་དུ་མྱི་འོང་བའམ། །ཐ་མའང་མ་ངན་མྱི་བེད་
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པར། །ཁྱོད་ཀྱི་གླུ་རྒྱང་རེ་སྙན་ཨ། །བྱུང་བས་དགའ་སེམས་མྱི་བེད་པར། །ཉྱི་མ་

བདེ་བའྱི་བསླབ་བ་དང་། །ཟེར་ནས་སངས་པ་ཆུང་མས་ཐོས། །ཆུང་མས་བསམས་

པ་སྐེས་པ་འདྱི། །འཁྲུལ་ལམ་སྨོ་འམ་སྒྱུ་མས་བསླུས། །འདྱི་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་ནས་

འདུག །ཁོ་དེ་ཁྱོད་ལ་ཅྱི་བྱུང་བ། །མོ་དེ་ཡུན་རྱིང་དེ་ཙམ་བལ། །ཁྱོད་ལ་ད་དུང་རྒྱུས་

མེད་ཨ། །ཁོ་དེ་དེ་འད་ཅྱི་ལ་ཟེར། །ད་ལྟ་རང་དུ་ལྟོ་ཟོས་ནས། །ད་དུང་འཁྲུད་མའང་

མ་ཟྱིན་པ། །འདྱི་ལ་ལྟོས་དང་ཟེར་ནས་བསྟན། །ཅྱི་ཁྱོད་གོགས་པོས་བསླུས་པར་

འོང་། །ད་དུང་སྐུད་པའྱི་འཁལ་འཕྲོ་ལྟོས། ཕྱི་ན་ཉྱིག་གེ་ཡོད་ངོས་ཤེས། །དེ་ནས་

དཔལ་གྱི་བསམ་པ་ལ། །མོ་ཡྱི་ཟེར་ལུགས་འད་ན་རང་། །དེ་ཀུན་ང་རང་འཁྲུལ་

འཁྲུལ་འད། །འོན་ཀང་ལོ་མང་འཁྲུལ་མྱི་སྱིད། །བུ་ཚ་མྱིང་སྱིང་གསུམ་ཙམ་

སྐེས། །ཤྱི་ཚད་རྱིམ་པ་དེ་ཙམ་མཐོང་། །ལོ་གཅྱིག་ཟ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ཡྱིན། ཞག་པོ་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་མཆྱིས། །ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱི་སྡུག་བསལ་ལ། །དེ་ཙམ་འཁྱམས་ན་

ཆུང་མ་འདྱིས། །ང་ལ་སླུ་བྱིད་གཏོང་བར་འདུག །སྐུད་པ་བལྟ་རུ་ཕྱིན་ཙ་ན། །ད་དུང་

སྒོ་དྲུང་དེ་ན་འདུག །ད་གཟོད་བསམས་པས་སྒོ་འདོགས་ཆོད། །དེ་ནས་ཞག་ཤས་

ལོན་པ་ན། །གོགས་པོ་སྒྱུ་མ་མཁན་པོ་བྱུང་། །ཁྱོད་དང་ལོ་མང་མ་འཕྲད་པས། །སྐོ་

བས་དེ་རྱིང་ཕྲད་དུ་འོངས། །ཁྱོད་ཀྱིས་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ལགས། །དཔལ་གྱིས་སར་

གྱི་བྱུང་ཚུལ་བཤད། །སྒྱུ་མ་མཁན་པོ་ན་རེ་ཡའྱི། །ཆོས་རྣམས་སྒྱུ་མའྱི་སླུ་བྱིད་

ལགས། །བདེན་པར་གྱུར་པ་ཅྱི་ཡང་མེད། །བུ་གསུམ་མ་ནྱི་མཐོང་བའང་མེད། ལུས་

ཀྱི་སྦོར་བ་ག་ལ་སྱིད། །གོམ་གང་ཙམ་ཡང་ཕྱིན་པ་མེད། །ཐག་རྱིང་སླེབ་པ་གང་ནས་

འོངས། །ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་ཀང་སོང་བ་མེད། །ལོ་མང་སྡུག་པ་ག་ན་མཆྱིས། །ཇྱི་ལྟར་
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འཁོར་བར་སྡུག་བསལ་ཡང་། །བདེན་བདེན་འད་སྟེ་ཁྱོད་དང་མཚུངས། །ཡུན་རྱིང་

བསྐལ་པར་འཁྱམས་གྱུར་ཀང་། །ཁྱོད་ནྱི་ལོ་སྟར་འཁྱམས་པ་ཡྱིན། །རས་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་

མགོ་དང་འད། །གཞོན་པ་ཤྱི་བའྱི་བུ་ཚ་བཞྱིན། །དག་བོ་ཆུང་ན་དེ་དང་འད། །གཉེན་

ཚན་རན་མོ་མ་སྨད་བཞྱིན། །ཕ་ཡུལ་གྱིང་ཕྲན་དེ་དང་འད། །ཉྱི་མའྱི་འཆར་ནུབ་

སླེབས་དུས་བཞྱིན། །བདེན་མེད་བདེན་འཛིན་དེ་འད་མྱིན། །བརག་དཔྱད་མྱི་གཏོང་

ཁྱྱིམ་བདག་དཔལ། །ཡེ་ནས་སྟོང་པའྱི་གནས་ལུགས་ཏེ། །ཆུང་མའྱི་ཚིག་ལས་ཐོས་

པས་གོ །སྐུད་པ་མཐོང་བས་བསམས་པས་གོ །ད་གཟོད་གཏྱིང་ཚུགས་གོམས་པས་

གོ །ད་ནྱི་གཉན་ཡོད་ལ་སོགས་པའྱི། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་མ་ལུས་པ། །འདྱི་དང་

འདའོ་དེ་ལ་དཔྱོད། །ཡང་ཡང་སོམས་དང་ཤེས་པར་འགྱུར། །གོམས་པའྱི་དབང་

གྱིས་དོན་མཐོང་འགྱུར། །སོན་ཆད་འཁོར་ལ་ཡྱིད་མྱི་ཆེས། །བཙལ་ན་མཚན་དངོས་

ག་ལ་རེད། །ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཙམ་འཁོར་གྱུར་ཀང་། །ད་གཟོད་གཏད་མེད་ཤེས་པ་

བཞྱིན། །སྒྱུ་མ་མཁན་པོས་དེ་སྨྲས་པས། །དཔལ་གྱིས་སྒྱུ་མས་བསླུས་པར་གོ །ཆོས་

རྣམས་དེ་བཞྱིན་ཤེས་པར་འགྱུར། །

ཅེས་བྱུང་བ་ལྟར་གྱི་དོན་ཡང་ཡང་བསམ་དགོས། དེ་ལྟར་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་

ར་གཅྱིག་བསྟན་ནས་འདྱི་ཉོས་བས་པ་ན། རད་པོ་དཔལ་གྱིས་སྒྱུ་མའྱི་ར་མྱིག་གྱིས་

ཀང་མ་མཐོང་ར་ཉོས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་རྣ་བས་ཀང་མ་ཐོས་མོད་སེམས་ཁོ་ན་འཁྲུལ་

པའྱི་དབང་གྱིས་དེ་དང་དེ་སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་རང་ཚོ་ལ་སྣང་བའྱི་རང་

དང་གཞན་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་སྤོད་པ་མཐའ་དག་དང་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་

ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དེ་དང་འད་བས་ཡེ་ནས་དག་ཀང་བསྙོན་མེད་དུ་སྣང་
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བ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་གྱིས་ཤྱིག །བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གོས་ཀྱི་

ཚིག་བྱིན་ཅན་དུ་གགས་པ་ལྟར་འདྱི་གཅྱིག་པུ་རང་ཞྱིབ་ཏུ་བལྟ་དགོས་སོ། །བསྟོད་

པ་འདྱི་ཡྱི་བསྟན་བའྱི་གཙོ་བོའྱི་དོན་འདྱི་ཡན་དུ་རོགས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ཡྱིན་པའྱི་

རགས་ནྱི་འདྱི་མན་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་མེད་དང་སྟོང་པ་དང་རེན་འབྱུང་ཞེས་

པའྱི་ཚིག་ཆེར་མྱི་འབྱུང་བས་ཤེས་སོ། །

གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པའྱི་སྒོ་ནས་སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཚུལ་

འཆད་པ་ལ། དོན་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ། །ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་

པ་ལ། །རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རྱིང་དུ་གྱུར། །ཉེས་ཀུན་རྩ་བ་ལྡོག་ཕྱིར་རོ། །ཁྱོད་ཀྱི་

བསྟན་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པས། །ཡུན་རྱིང་ངལ་བ་བསྟེན་བས་ཀང་། །ཕྱི་ཕྱིར་སྐོན་

རྣམས་བོས་པ་བཞྱིན། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་ཕྱིར་རོ། །ཨེ་མའོ་མཁས་པས་འདྱི་

གཉྱིས་ཀྱི། །ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་ནྱི། །ཁྱོད་ལ་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གུས་མྱི་འགྱུར། །ཁྱོད་གསུང་དུ་མ་ཅྱི་ཞྱིག་སྨོས། །ཆ་ཤས་རེ་ཡྱི་དོན་ཙམ་

ལའང་། །འོལ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་ངེས་རེད་པ། །དེ་ལའང་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་སྟེར། །ཀྱི་ཧུད་

བདག་བློ་རྨོངས་པས་བཅོམ། །འདྱི་འདའྱི་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་ལ། །རྱིང་ནས་སྐབས་

སུ་སོང་གྱུར་ཀང་། །ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏོ། །འོན་ཀང་འཆྱི་བདག་ཁར་

ཕོགས་པའྱི། །སོག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་མ་ནུབ་པར། །ཁྱོད་ལ་ཅུང་ཟད་ཡྱིད་ཆེས་པ། །འདྱི་

ཡང་བསྐལ་བ་བཟང་ངམ་བགྱིད། །སྟོན་པའྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་སྟོན་པ་དང་། ཤེས་

རབ་ནང་ན་རེན་འབེལ་ཤེས་པ་གཉྱིས། །འཇྱིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་

བཞྱིན། །ཕུལ་བྱུང་ལགས་པར་ཁྱོད་མཁྱེན་གཞན་གྱིས་མྱིན། །ཞེས་སོ། །
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ཚིགས་བཅད་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྐབས་དང་སྐབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་

བསྟན་ཅྱིང་། རྱིང་ནས་སྐབས་སུ་སོང་གྱུར་ཀང་། །ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་

ཏོ། །ཞེས་པ་རེ་རང་གྱིས་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་འབྱུང་ཟབ་མོ་

མ་དགོངས་པའྱི་ཚུལ་བསྟན་ཅྱིང་། འོན་ཀང་འཆྱི་བདག་ཁར་ཕོགས་པའྱི། །ཞེས་

སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས། རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་འོལ་ཁ་ཆོས་ལུང་དུ་ལྟ་བ་རེད་

པའྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་བ་སྤད་པའྱི་ཚེ། མནལ་ལམ་དུ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཟེར་བའྱི་

བཙུན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གེགས་བམ་གནང་བ་རྨྱིས་ཏེ། ཕྱིས་ཉྱིན་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏའྱི་རབ་

བེད་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་དུས་བརག་པའྱི་ཐད་དུ་ཞྱིབ་གཟྱིགས་གནང་བ་ན་བཏགས་

ཡོད་མྱིང་རྐང་ཙམ་ལ་རྒྱུ་འབས་དང་རེན་འབྱུང་གྱི་རྣམ་གཞག་འཇོག་ཚུལ་ཐུགས་

སུ་ཆུད་པའྱི་ཚུལ་བསྟན་ཅྱིང་། ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་གོ་བ་ཟད་དོ། །

བཞྱི་པ་ཁས་བླངས་པའྱི་སྒོ་ནས་སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། ཁྱོད་

ཀྱིས་ཇྱི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་པ། །རེན་འབེལ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག ། དེ་ཡང་མ་

ངན་འདའ་ཕྱིར་ཏེ། །ཞྱི་འགྱུར་མྱིན་མཛད་ཁྱོད་ལ་མེད། །ཀེ་མའོ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་

ནྱི། །གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་སོང་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞྱི་འགྱུར་ཕྱིར། །ཁྱོད་བསྟན་

འཛིན་པར་སུ་མྱི་གུས། །ཕས་རོལ་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང་། །ལྟག་འོག་འགལ་

འདུས་སྟོང་པ་དང་། །སྐེ་རྒུའྱི་དོན་གཉྱིས་སྟེར་བེད་པ། །ལུགས་འདྱིར་ཁོ་བོ་སྤོ་བ་

འཕེལ། །འདྱི་ཡྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི། །ལ་ལར་སྐུ་དང་གཞན་དུ་སོག །སྡུག་པའྱི་

གཉེན་དང་ལོངས་སྤོད་ཚོགས། །གངས་མེད་བསྐལ་བར་ཡང་ཡང་བཏང་། །གང་

གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཡྱིས། །ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །ཉྱིད་ཀྱིས་ཐུགས་
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དངས་ཆོས་དེ་ནྱི། །ཁྱོད་ལས་མ་ཐོས་སྐལ་པ་ཞན། །དེ་ཡྱི་མ་ངན་ཤུགས་ཀྱིས་

ནྱི། །སྡུག་པའྱི་བུ་ལ་མ་ཡྱི་ཡྱིད། །རེས་སུ་སོང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་

ནྱི་གཏོང་མྱི་བེད། །འདྱི་ལའང་ཁྱོད་གསུང་བསམས་པ་ན། །མཚན་དཔེའྱི་དཔལ་

གྱིས་རབ་ཏུ་འབར། །འོད་ཀྱི་ད་བས་ཡོངས་བསྐོར་བའྱི། །སྟོན་པ་དེ་ཡྱིས་ཚངས་

དབངས་ཀྱིས། །འདྱི་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གསུངས་སྙམ་དུ། །ཡྱིད་ལ་ཐུབ་པའྱི་གཟུགས་

བརན་ནྱི། །ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡྱིས། །གདུངས་ལ་ཟ་ཟེར་བཞྱིན་དུ་སྨན། །དེ་

ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱི། །ལུགས་བཟང་དེ་ཡང་མྱི་མཁས་པའྱི། །སྐེ་བོས་བལ་པ་ཛ་

བཞྱིན་དུ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་བས། །ཚུལ་འདྱི་མཐོང་ནས་བདག་གྱིས་

ནྱི། །འབད་པ་དུ་མས་མཁས་པ་ཡྱི། །རེས་སུ་འབངས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ནྱི། །དགོངས་

པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ། །དེ་ཚེ་རང་གཞན་སེ་པ་ཡྱི། །གཞུང་མང་དག་ལ་སྦངས་

པ་ན། །ཕྱི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་ད་བ་ཡྱིས། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་གདུངས། །ཁྱོད་ཀྱི་

བླ་མེད་ཐེག་པའྱི་ཚུལ། །ཡོད་དང་མེད་པའྱི་མཐའ་སངས་ཏེ། །ཇྱི་བཞྱིན་འགེལ་

བར་ལུང་བསྟན་པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དའྱི་ཚལ། །དྱི་མེད་མཁྱེན་པའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །མཐར་འཛིན་སྙྱིང་

གྱི་མུན་པ་སེལ། །ལོག་སྨྲའྱི་རྒྱུ་སྐར་ཟྱིལ་གནོན་པ། །དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་ལེགས་

བཤད་ཀྱི། །འོད་དཀར་འཕྲེང་བས་གསལ་བས་པ། །བླ་མའྱི་དྱིན་གྱིས་མཐོང་བའྱི་

ཚེ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ངལ་གསོ་ཐོབ། །ཅེས་སོ། །

སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལས་གཞན་པའྱི་ལྷ་གཞན་ལ་སྐབས་སུ་མྱི་འགོ་བའྱི་

ཚིག་གང་གྱིས་ཐོན་ཞེ་ན། དེ་ཡྱི་མ་ངན་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། །སྡུག་པའྱི་བུ་ལ་མ་ཡྱི་
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ཡྱིད། །རེས་སུ་སོང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་གཏོང་མྱི་བེད། །ཅེས་པའྱི་

ཚིག་ཐ་མས་ཐོན་ནོ། །འདྱིའྱི་ཤུགས་ཞེས་པ་མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཞུགས་ཀྱི་དོན་

དུ་བཀྲལ་བ་ནྱི་འོག་གྱི་གདུངས་ལ་ཟ་ཟེར་བཞྱིན་དུ་སྨན་ཞེས་པ་དང་འབེལ་བར་

དགོངས་མོད། ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དོན་རོགས་འདུག་པས་འོག་གྱི་

དེ་དང་འབེལ་བ་མྱིན་ནམ་སྙམ་མོ། །དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱི། །ལུགས་བཟང་དེ་

ཡང་མྱི་མཁས་པའྱི། །སྐེ་བོས་བལ་པ་ཛ་བཞྱིན་དུ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་

བས། །ཞེས་པའྱི་མྱི་མཁས་པའྱི་སྐེ་བོ་གང་ལ་བ་ཞེ་ན། རང་རེའྱི་མཁས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་བོད་ས་མ་དག་ལ་ངོས་བཟུང་བ་ལྟར་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་དེ་ཡྱིན་ན་སྟོང་ཉྱིད་

མ་རོགས་པས་ཁྱབ་ཅེ་ན་མྱི་རུང་སྟེ། ལྕང་སྐ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མར་མྱི་ཡབ་

སས། ས་ཆེན་ཡབ་སས། འབོམ་སྟོན་ཡབ་སས་ཀྱིས་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཚུལ་

རྱིགས་པས་བསྒྲུབས་པ་ལྟར་མཁས་པ་དུ་མས་བཞེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་

བོད་ས་མ་དག་གྱིས་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ལྟར་གྱི་ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་པར་རྣམ་

རོག་གྱི་འཕྲོ་འདུ་བཀག་པའྱི་སྒོམ་དེ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བློ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པར་

ཁས་ལེན་དགོས་པ་འད་སྟེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལམ་རྱིམ་ཆུང་བ་ལས། 

གཞན་ཡང་ཉན་ས་ལས། མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་ཕོགས་ཤྱིང་རྣམ་པར་གཡེང་

བ་མེད་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དང་པོ་ནས་ཉེ་བར་གཏོད་པས་ནྱི་དན་པ་མེད་ཅྱིང་ཡྱིད་ལ་

བེད་པ་མེད་པར་བེད་དོ། །ཞེས་པ་ནས། མཐར་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་གཟུགས་སྒ་

སོགས་ཀྱི་མཚན་མ་མྱི་འཆར་བར་སེམས་རྱིག་ཅྱིང་། གསལ་བ་དང་བདེ་སྱིང་ངེ་

བ་ཙམ་གྱི་རྣམ་པ་འབའ་ཞྱིག་འཆར་རོ། །དེ་ནས་རྣམ་རོག་མེད་པར་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། 
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ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཡང་དེ་ཉྱིད་ལས། དེས་ན་དན་པ་མེད་པ་

དང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་པའྱི་སྒོམ་ལ། བློས་མ་བཅོས་པ་དང་འཛིན་མེད་དུ་མྱིང་བཏགས་

པའྱི་བདེ་གསལ་མྱི་རོག་པ་ལ་ནྱི། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་

སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་སྒོམ་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་ཡོད་པས་ལེགས་པར་ཕེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། 

ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདྱིའྱི་འཛིན་མེད་དུ་མྱིང་བཏགས་ཞེས་པས་བོད་

དག་གྱིས་ཐ་སྙད་འདོགས་ཚུལ་བསྟན་ཅྱིང་དེ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པ་ཡོད་པར་ཤྱིན་

ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པས། དེས་ན་མོང་རྱིག་སེམས་རྱིག་ཅེས་པ་དང་། གསལ་བ་

དང་བདེ་སྱིང་ངེ་བ་ཞེས་པ་དང་། རྣམ་རོག་ཤར་མ་ཐག་པ་ནས་ཐུན་པ་བུད་པ་བཞྱིན་

དུ་རང་ཞྱི་རང་དག་ཏུ་འགོ་ཞེས་པ་དང་། རྣམ་རོག་གང་སྐེ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་བྱུང་བ་

བཞྱིན་དུ་འཕྲོ་མཐུད་མྱི་ཐུབ་པར་རང་ཞྱིར་འགོ་བ་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་རང་ལུགས་སུ་

མཛད་འདུག་པ་ལམ་རྱིམ་འདྱིར་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བས། དེའྱི་ཕྱིར་ས་རབས་པས་ཞྱི་

ལྷག་སྒོམ་ཚུལ་གྱི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་བོན་དང་ཕྱི་རོལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་མཚུངས་

པར་གོ་ན་ཆོས་སོང་གྱི་ལས་མྱི་བཟད་པ་གསོག་པར་འགྱུར་བས། ཕྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་

འཇོག་བེད་པ་རྣམས་ནས་ལེགས་པར་ཕེད་པ་གལ་ཆེའོ། །བལ་པ་ཛ་ནྱི་ལྕང་སྐ་རྱིན་

པོ་ཆེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕོགས་ཕོགས་ནས་བསྣོལ་མར་སྐེས་པས་ཕན་ཚུན་དམ་

པོར་འཁྱུད་པའྱི་རྩྭ་ཞྱིག་གོ །ཚིག་གཞན་རྣམས་ནྱི་བརྡའ་ཕྲད་པར་ཟད་དོ། །

ལྔ་པ་གཞན་དག་གྱིས་དེ་ལྟར་སྐབས་སུ་འགོ་དགོས་པར་གདམས་ཚུལ་འཆད་

པ་ལ། མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་ནྱི། །མཛད་པ་མཆོག་ཡྱིན་དེ་ཡང་ནྱི། །འདྱི་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཕྱིར་མཁས་པ་ཡྱིས། །འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་དན་བོས། །ཞེས་སོ། །
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བསྟོད་པ་འདྱིའྱི་བརོད་བ་ནྱི་ཐལ་འགྱུར་བས་འདོད་པ་ལྟར་གྱི་རེན་འབྱུང་ཡྱིན་

དགོས་པ་ནྱི་རེས་འཇུག་གྱི་གདུལ་བ་གཞན་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅྱིག་

སྐབས་སུ་བསྟེན་པའྱི་ཆེད་དང་། ཉྱིང་དགོས་ནྱི་སྐབས་འགོ་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་

རྣམ་མཁྱེན་སྐེ་བ་དེ་ཡྱིན་ནོ། །བརོད་བ་དེ་ཉྱིད་ངེས་པའྱི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་

ནྱི་སྒྱུ་མའྱི་དཔེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ལ་ཡང་མྱིག་བསླད་པའྱི་དབང་གྱིས་སྤྲུལ་གཞྱི་ར་གང་

སོགས་སུ་འཁྲུལ་པ་གཅྱིག་དང་། ཡང་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། དེ་ཕྱིར་མཁས་པ་

རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་གྱིང་དུ་ཆས་པའྱི་སྐེ་ཚོགས་ཀྱི། །ངལ་བ་ཉེར་སེལ་གོང་ཁྱེར་ཡྱིད་འོང་

བར་དུ་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ལྟར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིད་འཁྲུལ་པའྱི་དབང་གྱིས་

སྤྲུལ་གཞྱི་ཙམ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར། ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་ཚོང་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་རྨྱི་

ལམ་རྨྱིས་པ་བཞྱིན་དུ་འཁྲུལ་ནས། གོང་ཁྱེར་དེ་ཉྱིད་དུ་ཉྱིན་ཞག་མང་པོ་བསད་ནས་

ཟ་འཐུང་གང་ཞྱིམ་དང་འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་དངོས་གནས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ལྟ་བུའྱི་

སྣང་བ་འཆར་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་སྣང་བའྱི་བློ་དེ་ཡང་རང་གྱི་སྣང་བ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཚོང་པ་རྣམས་ངལ་གསོ་བའྱི་བདེ་བ་ཐོབ་ཀང་། དོན་དངོས་པོའྱི་

གནས་ཚོད་ལ་དུས་ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་ལས་མ་འགོར་བ་དང་། ཟ་འཐུང་ཁམ་གཅྱིག་

ཙམ་ལོངས་མ་སྤོད་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ཚིམ་པ་ལྟར། རང་ཚོ་ལ་བདེ་སྡུག་ཡུན་རྱིང་ཐུང་

ཅྱི་རྱིགས་མོང་བ་ཐམས་ཅད་དེ་དང་འད་བར་དོན་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་སྣང་ཚོད་འདྱི་པ་

ཙམ་བསྙོན་མེད་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

དྲུག་པ་བསྟོད་པའྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། སྟོན་དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་འགྱུར་

ཏེ། །རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མྱི་དམན་ཞྱིང་། །རྣལ་འབོར་སྤོད་ལ་བརྩོན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་དྟོན་འགྟེལ་རིན་ཆྟེན་ཕྟེང་བ།
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པའྱི་དགེ་སློང་ཞྱིག །དང་སོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་གུས། །ཞེས་པའྱི་ཚིགས་བཅད་

གཅྱིག་གོ །

བདུན་པ་དགེ་བ་བསོ་བ་ནྱི། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་བསྟན་པ་དང་། །མཇལ་

བ་འདྱི་འད་བླ་མའྱི་དྱིན་ཡྱིན་པས། །དགེ་བ་འདྱི་ཡང་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །བཤེས་

གཉེན་དམ་པས་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་རུ་བསོ། །ཕན་མཛད་དེ་ཡྱི་བསྟན་པའང་སྱིད་པའྱི་

མཐར། །ངན་རོག་རླུང་གྱི་རྣམ་པར་མྱི་གཡོ་ཞྱིང་། །བསྟན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་

སྟོན་པ་ལ། །ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་རག་ཏུ་གང་བར་ཤོག །བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དེ་

ཉྱིད་གསལ་མཛད་པ། །ཐུབ་པའྱི་ལུགས་བཟང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་དང་སོག་

ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་ལྷོད་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག །འདེན་པ་

མཆོག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །ནན་ཏན་སྙྱིང་པོར་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་

པ་འདྱི། །ཐབས་གང་ཞྱིག་གྱིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའྱི། །རྣམ་པར་དཔྱོད་པས་

ཉྱིན་མཚན་འདའ་བར་ཤོག །ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་དེར་བརྩོན་པ་ན། །ཚངས་

དང་དབང་པོ་འཇྱིག་རེན་སྐོང་བ་དང་། །ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ལ་སོགས་སྲུང་མས་

ཀང་། །གཡེལ་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་གོགས་བེད་ཤོག །ཅེས་སོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་གྱི་དོན་ནྱི་མཛད་བང་ངོ་། །བསྟན་བཅོས་འདྱི་ཡྱི་ཚིག་ཙམ་ནྱི་

གོ་དཀའ་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཚིག་ལ་འབྲུ་ནོན་པའྱི་ངལ་བ་མ་བས་ཀང་ཤེས་པར་འདོད་

ན། དེང་སང་མཁས་པ་རེས་འགེལ་པ་རེ་བརྩམས་འདུག་པས་དེ་དག་ལས་ཤེས་

པར་བའོ། །དེ་ལྟར་འགེལ་པ་མང་པོ་ཡོད་ནའང་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི། ལྕང་སྐ་

རྱིན་པོ་ཆེ་དང་སློབ་དཔོན་དམ་ཆོས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་འགེལ་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ཞྱིང་འགེལ་



ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར།
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པ་དེ་གཉྱིས་ཡོད་བཞྱིན་དུ་བདག་འདའྱི་བགྱིས་པ་འདྱི་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ་ས་པཎ་གྱིས། 

འགོ་མགོན་སངས་རྒྱས་བཞུགས་བཞྱིན་དུ། །སྟོན་པ་གཞན་ལ་གུས་བེད་པ། །ཡན་

ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་འགམ་དུ། །བ་ཚཱའྱི་ཁོན་པ་བརྐོ་བ་བཞྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་གྱུར་

ཀང་། ཡང་དེ་ཉྱིད་ལས། སྐེ་བ་ས་མར་མ་བསླབས་པས། །ཚེ་འདྱིར་བླུན་པོར་གྱུར་

མཐོང་ནས། །ཕྱི་མར་བླུན་པོར་སྐེ་དོགས་པས། །ཚེ་འདྱིར་དཀའ་ཡང་འབད་དེ་

མཉན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེ་ཕྱི་མར་རེན་འབྱུང་ཟབ་མོ་རོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་

བགྱིས་ཤྱིང་། ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་དེ་ཡྱི་ཕན་ཡོན་ནམ་ཆེ་བ་ནྱི། བཤེས་སྤྱིངས་ལས། 

རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་འདྱི་རྒྱལ་བ་ཡྱི། །གསུང་གྱི་མཛོད་ཀྱི་གཅེས་པ་ཟབ་མོ་

སྟེ། །གང་གྱིས་འདྱི་ནྱི་ཡང་དག་མཐོང་བ་དེས། །སངས་རྒྱས་དེ་ཉྱིད་རྱིག་པ་རྣམ་

མཆོག་མཐོང་། །ཞེས་དང་། མདོ་ལས་ཀང་། གང་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་

བ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཤེས་སོ། །གང་གྱིས་ཆོས་ཤེས་པ་དེས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་

ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

འདྱིར་སྨྲས་པ། གངས་ཅན་མཁས་མང་རྒྱུ་སྐར་བརྒྱ་ཕྲེང་དབུས། །འཇམ་

མགོན་བླ་མ་སྨྲ་བའྱི་ཟ་བ་སྟེ། །རེན་འབྱུང་བདུད་རྩྱིའྱི་འོད་དཀར་སྤོ་བ་འདྱིས། །ཧོར་

བོད་དན་དབང་དུ་མའྱི་བློ་མཚོ་འཕེལ། །ཤྱིན་ཏུ་མགུ་དཀའ་ཤེར་ཕྱིན་ཟུར་མྱིག་

མ། །བློ་བཟང་གགས་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ལྟ་སྟངས་ལ། །རངས་པར་གྱུར་ནས་སྟོང་

པ་རེན་འབྱུང་གྱི །བཀྲ་བའྱི་མཁུར་ཚོས་བསྟན་ནས་ཡྱིད་གཅུགས་འཛིན། །ཆོས་

རྣམས་རང་གྱི་གནས་ལུགས་སྦེད་པའྱི་ཆེད། །རེན་འབྱུང་གྱིབ་མའྱི་ཕག་ཏུ་ཡྱིབ་གྱུར་

ཀང་། །འཇམ་མགོན་བླ་མས་གཅེར་བུར་མཐོང་བའྱི་ཚེ། །སྐེངས་ཏེ་ཀུན་གསལ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་དྟོན་འགྟེལ་རིན་ཆྟེན་ཕྟེང་བ།
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དབྱིངས་སུ་བོས་ཀྱིས་དོགས། །གསུང་ལ་བསྟོད་པའྱི་ཕུལ་བྱུང་ལེགས་བཤད་

འདྱིར། །སྐར་མའྱི་ཚོགས་ཀང་རང་གནས་ཡོངས་བཏང་ནས། །ས་ལ་རྒྱུ་བའྱི་

ཟོལ་གྱིས་ཉྱི་ཟ་ཡང་། །ལྟད་མོའྱི་གོགས་སུ་འབོད་ལ་བེལ་ལམ་སྙམ། །དེ་ལྟར་

བསྟོད་པའྱི་བསོད་ནམས་ཕུང་པོའྱི་ལྱིད། །ནོར་འཛིན་བུ་མོའྱི་ཁུང་བུ་རབ་ལྕྱི་

སྟེ། །རྡུལ་ནག་འཛག་པ་མཐོང་ཚེ་འཇྱིག་རེན་ན། །གངྒཱ་འབོ་བའྱི་གཏམ་རྒྱུད་བྱུང་

བར་སེམས། །ཚུལ་འདྱི་མཁས་པ་ས་མའྱི་གསུང་བགོས་དག །སླར་ཡང་ལྡབ་སྐོར་

ཙམ་གྱི་འགེལ་པ་མང་། །འགའ་ཞྱིག་ག་ཚོམ་འོལ་ཚོད་མུན་མདའ་འཕེན། །མང་

དག་སོམ་ཉྱི་རྒྱ་ཡྱིས་འཐུམ་པར་འགྱུར། །བདག་འདས་བས་ཕྱིར་ཀུན་ལ་མྱི་མཁོ་

མོད། །འོན་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་བག་ཆགས་རྒྱུད་སྟེང་དུ། །རྱིང་ནས་འགོས་པར་གྱུར་པ་

འགའ་མཆྱིས་ན། །དེ་ཡྱིས་བདག་གྱིར་བེད་དོ་སྙམ་ནས་བཀོད། །བསམ་པ་མྱི་དམན་

ལྷ་ལམ་མཐོན་པོ་རུ། །རེན་འབྱུང་ཟབ་མོའྱི་སྤྱིན་སྒ་འདྱི་བསྒགས་པས། །མོས་གུས་

ནགས་གནས་སྐལ་བཟང་གཙུག་ཕུད་ཚོགས། །ཕན་བདེའྱི་མངལ་གྱི་དོག་པ་འཛིན་

གྱུར་ཅྱིག །ཇྱི་བཞྱིན་གཟྱིགས་པ་དེ་བཞྱིན་ལེགས་གསུངས་པའྱི། །སྟོན་པ་མཆོག་གྱི་

བསྟན་པའྱི་འཇུག་སྒོ་དང་། །ཞུགས་པའྱི་གོམ་སྟབས་ཕྱིར་སྒྱུར་མྱི་བ་བར། །རག་དང་

གུས་སྦོར་བརྩོན་པས་འཇུག་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྟོད་པ་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོའྱི་དཀའ་གནས་ལས་བརྩམས་པའྱི་དོན་

འགེལ་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི་ཨ་ལག་ཤ་སྨོན་ལམ་རབ་འབམས་པ་

ངག་དབང་བསྟན་དར་ཞེས་པས་རང་ལོ་དོན་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་

ལྕགས་མོ་ཡོས་ལོའྱི་ཧོར་ཟ་གཉྱིས་པའྱི་ཡར་ངོའྱི་ཚེས་གསུམ་ལ་སྦར་བའྱི་ཡྱི་གེ་



ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར།
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པ་ནྱི་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྱིམས་རབ་ཡངས་སོ། །འདྱིས་ཀང་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡུན་

རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག །ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གྱིང་དུ་པར་

དུ་བསྒྲུབས་པའོ། །



  399  

༄༅། །རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་ཚིག་དོན་ཉུང་ངུར་ 

བཀྲོལ་བ་ཟབ་དོན་ལྟ་བའྱི་འདེན་བེད་ 

ཅེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། 

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཝཱ་གཱྱི་ཤྭ་ར་སྭ་ར་སྭསྟྱི། །རེན་འབྱུང་བསྟོད་པའྱི་ང་རོས་

རག་ཆད་ཀྱི། །སྐད་ངན་སྒོག་པའྱི་ཝ་སྐེས་སྐྲག་མཛད་ནས། །སྣང་སྟོང་ཁ་བའྱི་རྱི་ལ་

རང་ཕོགས་ཀུན། །སྡུད་མཛད་ཤཱཀ་སེང་གེར་མགོས་ཕག་འཚལ། །ཆེར་སྙྱིགས་

ལྔ་བདོའྱི་སྨག་གྱིས་བང་ཕོགས་འགོའྱི། །ཟབ་དོན་ལྟ་བའྱི་གོ་སྐབས་བཀག་གྱུར་

ཚེ། །ཐུགས་བསྐེད་མགོགས་འགོས་དངས་པའྱི་ཚ་ཟེར་ཅན། །བློ་བཟང་ཉྱིན་བེད་

གངས་ཅན་དགུང་དུ་ཤར། །མགོན་དེས་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སས། །ལྷ་

ཡྱི་ལྷ་ལ་རེན་འབྱུང་གསུངས་ཚུལ་ལས། །བསྟོད་པའྱི་བསྟོད་ཚིག་ལེགས་བཤད་

སྙྱིང་པོ་ཡྱི། །ཚིག་དོན་ཚིག་ཉུང་བཀྲོལ་ལ་རྣ་བ་བློགས། །

འདྱིར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཟབ་མོ་རེན་འབེལ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ལེགས་པར་

བཤད་པའྱི་སྙྱིང་པོའྱི་ཚིག་དོན་ཉུང་ངུར་དགོལ་བ་ལ་གསུམ། ཀད་ཀྱི་དོན་། གཞུང་

གྱི་དོན། མཇུག་གྱི་དོན་ནོ། །



དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།
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དང་པོ་ནྱི། ན་མོ་གུ་རུ་མཉྩ་གོ་ཥཱ་ཡ། །ཞེས་པས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། རེ་བླ་མས་

བསྟོད་ཚིག་རྩོམ་པའྱི་མགོར། འདོད་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། བླ་མ་འཇམ་

པའྱི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སྒོ་གསུམ་དྭང་བས་འདུད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བསྟོད་པ་དངོས་དང་། རྩོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསོ་བ་དང་

བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་

སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། རེན་འབེལ་གང་ཞྱིག་རང་གྱིས་གཟྱིགས་ཤྱིང་གཞན་ལ་གསུངས་

པ་ཁོ་ན་ཡྱིས་མཁྱེན་པ་དང་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡྱིན་ལ། དེས་ན་རྒྱལ་བ་གོའུ་ཏ་མ་

རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་བདག་འདུད་དོ་ཞེས་

པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རེན་འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རེན་

འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རེན་འབེལ་འཁོར་བའྱི་རྩ་

བ་གཅོད་བེད་དུ་བསྟན་པ། རེན་འབེལ་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོར་བསྟན་པ། དེས་ན་རེན་

འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་མཆོག་ཏུ་བསགས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འཇྱིག་རེན་རྒུད་པ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། འཇྱིག་རེན་ན་ཆགས་སོགས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་ཡྱི་རྩ་བ་གང་

ཟག་དང་ཆོས་ལ་དམྱིགས་ནས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་སྟེ། རེན་འབེལ་

རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གནས་ལུགས་གང་ཞྱིག་མཐོང་བས་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་མ་

རྱིག་པ་དེ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་ལྡོག་བེད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བར་རྒྱལ་བས་
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གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ཚེ་བློ་དང་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། 

དོན་ནྱི། རེན་འབེལ་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་གཅོད་བེད་དུ་གསུངས་པར་གོ་བ་དེའྱི་ཚེ་བློ་

གོས་དང་ལྡན་པའྱི་མཁས་པ་ཡྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ལམ་དེ་ཉྱིད་ཐུབ་

པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གནད་དམ་སྙྱིང་པོ་མཐར་ཐུག་ཉྱིད་དུ་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

མྱི་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་ལགས་ན་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། རེན་འབེལ་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་གཅོད་བེད་དང་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་དེ་ལྟ་

བུ་ལགས་ན། མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པའྱི་སྒོར་ནྱི་མཁས་པ་སུ་

འད་ཞྱིག་གྱིས་བཙལ་ཞྱིང་བརགས་ཀང་། བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་

བསྟོད་པ་ལས་ངོ་མཚར་བར་གྱུར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་རེད་དེ་མྱི་རེད་དོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་རེན་འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་དངོས་ལ་གཉྱིས། རེན་འབེལ་

གཟྱིགས་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་སྤྱིར་བསྟོད་པ་དང་། གསུངས་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བེ་བག་ཏུ་

བསྟོད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། རེན་འབེལ་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པས་སྟོན་པ་སྨྲ་བ་གཞན་

ལས་ཁྱད་ཞུགས་པར་བསགས་པ། རེན་འབེལ་ཇྱི་ལྟར་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པའྱི་

ཚུལ། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བསྟན་པ་བླ་ན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། སྟོན་

པ་བླ་ན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རེན་འབེལ་གསུངས་པ་ལེགས་

འདོམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བསྟན་པ་དང་། གསུངས་པའྱི་རེན་འབེལ་སྤོས་པའྱི་ད་བ་
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གཅོད་བེད་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གང་གང་རྐེན་ལ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། 

དོན་ནྱི། ཆོས་གང་དང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ་དེ་དང་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་

པས་སྟོང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ལས་ཡ་མཚན་པའྱི་ལེགས་འདོམས་ཀྱི་ཚུལ་ནྱི་

ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དེ་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་དུ་བཟུང་བས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བདེན་གྲུབ་གང་དུ་བཟུང་བས་

ན་བྱིས་པ་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་པའྱི་འཆྱིང་བ་མྱི་ཞྱིག་པར་

བརན་པར་བེད་པ་དེ་ཉྱིད་མཁས་པ་དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་མཐར་འཛིན་གྱི་སྤོས་པ་

ཡྱི་ད་བ་མ་ལུས་པར་གཅོད་པའྱི་སྒོ་དམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་བདེན་མེད་དུ་འདོད་པས་སོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས། རེན་འབེལ་སྟོན་པ་སྨྲ་བ་

གཞན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ལ་ཕག་འཚལ་

བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། བསྟན་འདྱི་གཞན་དུ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། ཟབ་མོ་རེན་འབེལ་གྱི་བསྟན་པ་བླ་ན་མེད་པ་འདྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལས་

གཞན་དུ་ཡོད་པ་མ་མཐོང་བས་ན་སྟོན་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་གོའུ་ཏ་མ་ཁྱོད་གཅྱིག་པུ་

ཉྱིད་དེ། དཔེར་ན། ཝ་སྐེས་ལ་ནྱི་སེང་གེའོ་ཟེར་བ་བཞྱིན་དུ་མུ་སྟེགས་ཅན་སེར་སྐུ་

དང་གཟེགས་ཟན་སོགས་ལའང་གཅམ་བུའྱི་སྟེ་བཅོས་མའྱི་ཚིག་གྱིས་སྟོན་པ་དྲུག་
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སོགས་སུ་འབོད་མོད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བའྱི་སྟོན་པ་ནྱི་མྱིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། 

དོན་ནྱི། ཨེ་མའོ་སྟེ་ངོ་མཚར་བས་ཁྱོད་ནྱི་རེན་འབེལ་ཟབ་མོ་འདོམས་པའྱི་སྟོན་པ་བླ་

ན་མེད་པ་དང་། ཨེ་མའོ་ཁྱོད་ནྱི་འཇྱིགས་པའྱི་སྐབས་གནས་བསླུ་བ་མེད་པ་དང་། ཨེ་

མའོ་ཁྱོད་ནྱི་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ཨེ་མའོ་ཁྱོད་ནྱི་ཕོངས་

པ་རྣམས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཟ་དང་བལ་བ་ཡྱིན་ལ། དེས་ན་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་

ལེགས་པར་གསུང་བའྱི་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་རེན་འབེལ་ཇྱི་ལྟར་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ། རང་

བཞྱིན་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་ཚུལ། དེ་ལྟར་མ་རོགས་ན་བསྟན་པའྱི་

སྙྱིང་པོ་མྱི་རོགས་པར་བསྟན་པ། རོགས་ན་སྟོན་པ་ལ་ཚད་མའྱི་དད་པ་སྐེ་བར་བསྟན་

པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དང་། བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། སྟོང་པ་དང་རེན་འབེལ་དོན་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འདོད་པར་ཐུབ་པའྱི་བཞེད་པ་མྱི་

རོགས་པར་བསྟན་པ་དང་། སྟོང་པ་དང་རེན་འབེལ་དོན་གཅྱིག་པ་ཐུབ་པའྱི་བཞེད་

པ་མཆོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཕན་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་

བཅད་གཉྱིས་ཀྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། ཕན་པར་མཛད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་གདུལ་བའྱི་འགོ་

བ་ལ་སྨན་པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་སྩལ་པའྱི་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་

ཉྱིད་ངེས་པར་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་ཐབས་འགན་ཟ་མེད་པ་ནྱི། རེན་ཅྱིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ཏེ་རགས་ཡྱིན་པ་ལ་དངོས་སྨྲ་བས་ཁྱབ་པར་འགལ་བ་དང་ནྱི། 
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མུ་སྟེགས་པས་རགས་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་ཞྱིང་འདོད་པ་འདྱི་ཡྱིས་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་

ལུགས་བླ་ན་མེད་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཏེ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་འཐད་ཅྱིང་ལྡོག་

ཕོགས་ལ་མྱི་འཐད་པར་བཞེད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་གསུངས་ཚུལ། ཚུལ་དེས་སྟོན་པ་སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་

པར་གྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་འཐད་པར་བཞེད་པ། 

ལྡོག་ཕོགས་ལ་མྱི་འཐད་པས་རག་ཆད་དུ་ལྟུང་བར་བཞེད་པ། དེས་ན་རེན་འབེལ་

མཐོང་བ་ལེགས་པར་བསགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་ནྱི་ནམ་ཞྱིག་ཅེས་སོགས་

ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ནྱི་ནམ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་མཐོང་བ་ན། ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གདོད་མ་ནས་སྟོང་པ་དང་། གནས་སྐབས་སུ་ཐ་སྙད་

ཙམ་དུ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་ལྡན་སླུ་མེད་དུ་འཇོག་པ་འདྱི་མྱི་འགལ་ཞྱིང་མཐུན་

པར་བཞེད་དོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལས་ལྡོག་པར་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། སར་བཤད་པ་དེ་ལས་ལྡོག་པར་མཐོང་བ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་

བ་བ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་རུང་ཞྱིང་། གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུ་འབས་སོགས་བ་བ་བེད་

པ་དང་བཅས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་མེད་པས་ན། མཐར་ལྟ་ཉམ་ང་བའྱི་

གཡང་དུ་ལྟུང་བར་བཞེད་དོ་ཞེས་པའོ། །
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གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། གོང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བའྱི་གནས་ལུགས་མཐོང་བ་ལེགས་པར་བསགས་ཤྱིང་། རེན་འབེལ་གྱི་

གནས་ལུགས་དེ་ཡང་ཐ་སྙད་དུའང་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པར་

ལྟ་བས་མཐོང་བ་མྱིན་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་སྟོང་པར་གསུངས་ཚུལ་ལ་བཞྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པས་རེན་

འབེལ་དུ་བསྟན་པ། རེན་འབེལ་དུ་གྲུབ་པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་བསྟན་པ། 

རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་མང་འདས་སོགས་མྱི་རུང་བར་བསྟན་པ། གསུང་དེ་རྣམས་

ལ་རོལ་བ་གཞན་གྱིས་གགས་མྱི་རེད་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། བལྟོས་མེད་ནམ་མཁའྱི་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་

སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། བལྟོས་མེད་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན་གཞྱི་མ་གྲུབ་པ་

ཡྱིན་ལ་དེས་ན་མ་བརེན་པའམ་མ་བལྟོས་པར་གྲུབ་པའྱི་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་

བས་ཀྱི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་ཆོས་

དེ་འགྲུབ་པ་འདུས་བས་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་དང་། འདུས་མ་བས་ཆ་ཤས་ཚོགས་

པ་ལ་བལྟོས་ནས་གྲུབ་དགོས་པ་འགལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། གོང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་

ཆོས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་པས་ན། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་
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ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་སོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་

སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་

རྣམས་ལ་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་འགའ་ཡོད་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་

མྱི་རུང་ཞྱིང་མཐར་འཛིན་གྱི་སྤོས་པ་ཀུན་ཀང་ལྡོག་པ་མེད་པར་གསུངས་སོ་ཞེས་

པའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། 

དོན་ནྱི། གོང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ངོ་བོས་

གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་པར་བལ་ལོ་ཞེས་བག་ཚ་བ་མེད་པའྱི་སེང་གེའྱི་སྒ་ཡྱིས་

ཡང་དང་ཡང་དུ་མཁས་པའྱི་ཚོགས་སུ་ལེགས་པར་གསུངས་པ་འདྱི་ལ་ཕས་རོལ་

སུ་ཡྱིས་འགོང་བར་ནུས་ཏེ་ཀན་ཀ་བ་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ཚུལ་དེས་སྟོན་པ་སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པར་གྲུབ་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་འགའ་

ཡང་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་ཀྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། ཆོས་གང་གྱི་སྟེང་

དུའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང་། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་རྒྱུ་འདྱི་ལ་

བརེན་ནས་འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་

འཐད་པ་གཉྱིས་པོ་མྱི་འགལ་བར་མ་ཟད་གཅྱིག་གོགས་སུ་གཅྱིག་འདུ་བར་གསུངས་

པ་འདྱི་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུར་འགོ་བ་སྨོས་ཅྱི་དགོས། རྐེན་འདྱི་པ་ཙམ་གྱི་

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དངོས་སྨྲ་བ་སོགས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་

པའྱི་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་ནོ་ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་ཟབ་དྟོན་ལྟ་བའི་འདྟེན་བྟེད།
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བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་དམ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནྱི། འདྱི་ཀུན་ངོ་བོས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཉྱིས་ཀྱིས་སྟོན་ལ་དོན་ནྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་འདྱི་དག་ཀུན་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བཏགས་

པ་ཙམ་མ་གཏོགས་བཏགས་དོན་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དང་། མ་བརགས་མ་

དཔྱད་པར་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་རྒྱུ་འདྱི་ལས་འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་བ་ཡྱི་ངེས་པ་གཉྱིས་པོ་

ཕན་ཚུན་དུ་གེགས་མེད་པར་ནྱི་མ་ཟད་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ཤོས་ལ་ངེས་པ་འདེན་

པའྱི་གོགས་བེད་པ་འདྱི་ལས་ངོ་མཚར་བར་གྱུར་པ་དང་། འདྱི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་

གང་ཞྱིག་ཡོད་དེ་མེད་ལ། དེས་ན་ཟབ་མོ་རེན་འབེལ་གསུང་བའྱི་ཚུལ་འདྱིས་ཐུབ་

པ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ན་ནྱི་བསྟོད་པ་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར་གྱི་ཡོན་ཏན་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་

བསྟོད་ན་དེ་ཙམ་དུ་བསྟོད་པར་འགྱུར་བ་མྱིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་དེ་ལྟར་མ་རོགས་ན་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་མ་རོགས་པར་བསྟན་པ་

ལ་བཞྱི། རེན་འབེལ་ཁས་བླངས་ནས་སྟོང་པ་མྱི་འདོད་པ་བཞད་གད་དུ་བསྟན་པ། 

དངོས་སྨྲ་བས་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་མ་རོགས་པར་བསྟན་པ་རང་བཞྱིན་དང་རེན་འབེལ་

འགལ་བར་བསྟན་པ། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུང་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྨོངས་པས་བན་དུ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་ཀྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། ཡྱིད་རྨོངས་པས་ལྷག་པར་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྱིས་རོལ་བ་གང་ཞྱིག་སྟོན་

པ་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པའྱི་མུ་སྟེགས་ཅན་དེ་ཡྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒ་མྱི་བཟོད་

པར་གྱུར་པ་ལ་མཚར་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དེ་མེད་ལ། དེ་བས་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་

གྱི་གཅེས་པའྱི་མཛོད་མཐར་ཐུག་པ་བརེན་ནས་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་ནས་ཆོས་



དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།
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ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་དོ་ཞེས་པའྱི་སེང་གེའྱི་ང་རོ་མྱི་བཟོད་པའྱི་

དངོས་སྨྲ་བའྱི་སྐེ་བོ་འདྱི་རྣམས་ལ་ཁོ་བོ་བློ་བཟང་གགས་པ་ཆེས་ངོ་མཚར་ཞྱིང་

ཁེལ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་མེད་ལ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་ཀྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྟེ་འཁྱིད་པའྱི་

སྒོའམ་ཐབས་བླ་ན་མེད་པ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་གྱི་མྱིང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་

རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཉྱིད་དུ་འཛིན་པར་བེད་ན་ད་ཀོ་སྟེ་ད་ནྱི་དངོས་སྨྲ་

བའྱི་སྐེ་བོ་འདྱི་རྣམས་འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བགོད་པའྱི་འཇུག་

ངོགས་ཟ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་སྟོན་པ་ཁྱོད་དགེས་པར་གྱུར་པའྱི་སྟོང་

ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ལམ་བཟང་པོ་དེར། ཐབས་གང་ཞྱིག་གྱིས་ནྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བཀྲྱི་བར་

བ་སྟེ་འཁྱིད་པར་བར་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་བཅོས་མྱིན་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་

གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཆུའྱི་ཚ་བ་ལྟར་གསར་དུ་བཅོས་པ་

མྱིན་པ། བན་ལྟར་གཞན་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པ་དང་། རེན་འབེལ་བལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་

དང་གསར་དུ་བཅོས་མ་གཉྱིས་པོ་ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་མྱི་འགལ་བར་གཞྱི་

མཐུན་དུ་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། 

དོན་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་གོང་གྱི་དེའྱི་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པ་ཐམས་

ཅད་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཡེ་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དབེན་ནས་
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མེད་ཀང་རང་བཞྱིན་དེར་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བས་ན། རེན་འབྱུང་གྱི་ཆོས་འདྱི་དག་ཀུན་

སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྱུ་མ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་སོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་རོགས་ན་སྟོན་པ་ལ་ཚད་མའྱི་ངེས་ཤེས་སྐེ་བར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། 

དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་པས་ངེས་ཤེས་སྐེ་ཚུལ། ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

དང་སྐོན་མཐོང་བས་ངེས་ཤེས་སྐེ་ཚུལ། གསུང་གྱི་དོན་རོགས་པས་བདེ་བ་སྟེར་

ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་པས་གཞན་གྱི་ཀན་ཀ་

མེད་པ་དང་། རེན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་དཔགས་ནས་གསུང་གཞན་ལའང་ངེས་ཤེས་

སྐེ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་ཀྱིས་

སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་གསུང་རབ་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་

འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ཆོས་མཐུན་དུ་གགས་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་ཡྱིད་ཆེས་

པའྱི་གནས་སུ་རེན་འབྱུང་གྱི་གསུང་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་རེས་སུ་དཔགས་ནས་ནྱི་ལེགས་

པར་ཁུམས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་སླད་དུ་ཁུམས་པར་གྱུར་ཅེ་ན་རེན་འབེལ་གྱི་རྱིགས་

པ་འདྱི་ཉྱིད་བཤད་པས་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དང་། མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་གྱི་དངོས་

པོ་རྣམས་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་གོ་སྐབས་རྒྱང་རྱིང་དུ་མཛད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། 

དོན་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་འགན་ཟ་མེད་པར་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་པ་

རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་རབ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཚད་



དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།
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མར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པར་ངེས་པ་སྐེའོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་སྐོན་མཐོང་བས་ངེས་ཤེས་སྐེ་ཚུལ་ལ་

གསུམ། སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་བར་བསྟན་པ། ཕྱི་རོལ་པའྱི་ལུགས་

ཉེས་བརྒྱའྱི་འབྱུང་གནས་སུ་བསྟན་པ། ལེགས་ཉེས་དེ་ལྟར་རོགས་ནས་སྟོན་པ་ལ་

ངེས་ཤེས་ཀྱིས་གུས་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི་དོན་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་

སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་

པར་གསུངས་པའྱི་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་ལ་ཆགས་སོགས་རྒྱུད་པ་ཐམས་

ཅད་རྒྱང་རྱིང་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཉེས་ཚོགས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལྡོག་པའྱི་

ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་ལས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་

སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པའྱི་མུ་སྟེགས་པས་

ནྱི་དཀའ་ཐུབ་དང་མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་སོགས་ཡུན་རྱིང་པོའྱི་བར་དུ་ངལ་བ་བསྟེན་པར་

བས་ཀང་། ཕྱི་ཕྱིར་ཏེ་སླར་ཡང་སྐོན་ཆགས་སོགས་རྣམས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཤོག་ཅྱིག་

ཅེས་བོས་པ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་ལྷན་སྐེས་དང་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་བདག་

ཏུ་ལྟ་བའྱི་ལྟ་བ་བརན་བེད་དུ་སོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཨེ་མའོ་མཁས་པས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་

སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། ངོ་མཚར་བས་ཨེ་མའོ་མཁས་པས་ལེགས་ཉེས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ་ཁ་ཙམ་མྱིན་པར་རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་ནྱི། 
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སྟོན་པ་ཁྱོད་ཁོ་ན་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གུས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་གསུང་གྱི་དོན་རོགས་པས་བདེ་བ་སྟེར་ཚུལ་ལ་གསུམ། བདེ་བ་སྟེར་

ཚུལ་དངོས་བསྟན་པ། རང་ཉྱིད་དམའ་དབབ་པ། གཟེངས་བསྟོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

ཁྱོད་གསུང་དུ་མ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། སྟོན་

པ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་དོན་དུ་མ་ལེགས་པར་རོགས་པས་ཅྱི་ཞྱིག་སྨོས་ཏེ་ཟེར་གང་

དགོས། གསུང་གྱི་ཆ་ཤས་ཕྲ་མོ་རེ་ཡྱི་དོན་ཙམ་ལའང་འོལ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་ངེས་པ་རེད་

པ་དེ་ལའང་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་སྟེར་རོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཀེ་ཧུད་བདག་བློ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། ཡྱིད་བྱུང་བས་ཀྱི་ཧུད་བདག་གྱི་བློ་གོས་རྨོངས་པས་བཅོམ་སྟེ་གོང་

དུ་བཤད་པ་འདྱི་འད་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོའྱི་སྟོན་པ་ཁྱོད་ལ་དུས་ཡུན་

རྱིང་པོ་ནས་སྐབས་སུ་སོང་བར་གྱུར་ཀང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་

བདག་ལ་མ་འཚལ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། འོན་ཀང་འཆྱི་བདག་ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་

སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། དེ་ལྟར་ཡྱིད་བྱུང་མོད་འོན་ཀང་འཆྱི་བདག་གྱི་ཁར་ཕོགས་པའྱི་

སོག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་མ་ནུབ་ཀྱི་བར་དུ། སྟོན་པ་ཁྱོད་ལ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་

ཅུང་ཟད་ཡྱིད་ཆེས་པ་འདྱི་ཡང་སྐལ་པ་བཟང་ངོ་སྙམ་པ་བགྱིད་དོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སྟོན་པའྱི་ནང་ན་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་

གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། སྟོན་པའྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་སྟོན་པའྱི་སྟོན་པ་དང་། ཤེས་རབ་

ཀྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་ཤེས་པའྱི་ཤེས་པ་གཉྱིས་པོ་དཔེར་ན་འཇྱིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་
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བའྱི་དབང་པོ་ཉྱིད་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བཞྱིན་དུ་ཤྱིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་ལགས་པར་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཁོ་ནས་མཁྱེན་གྱི་སེར་སྐ་སོགས་གཞན་གྱིས་དེ་ལྟར་

རོགས་པ་མྱིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་རེན་འབེལ་གསུང་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བེ་བག་ཏུ་བསྟོད་པ་ལ་གསུམ། 

རེན་འབེལ་གསུང་ཚུལ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ། ཐུབ་པས་ནན་ཏན་གྱིས་བསྒྲུབས་

པའྱི་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་མོ་རོགས་པར་བཞེད་པ་འཁྲུངས་ཚུལ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐུབ་

པའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟར་བཙལ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐུབ་པས་གདུལ་བས་མང་འདས་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་རེན་འབེལ་

བསྟན་ཚུལ། དེ་ལྟར་བསྟན་པའྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པར་གུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། གཟུང་བ་

བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆེ་བ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་སྙེད་ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། 

དོན་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་གསུང་རབ་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་བཀའ་སྩལ་པ་ཐམས་ཅད་བརོད་

བ་རེན་འབེལ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག་ལ། དེ་ཡང་གདུལ་བས་མ་ངན་ལས་

འདས་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ཏེ། གདུལ་བའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཞྱི་ཐབས་སུ་

འགྱུར་བ་མྱི་མཛད་པའྱི་གསུང་རབ་སྟོན་པ་ཁྱོད་ལ་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཀེ་མའོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་

ལ། །དོན་ནྱི། ཀེ་མའོ་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ནྱི། གདུལ་བ་གང་གྱི་རྣ་

བའྱི་ལམ་དུ་སོང་བའྱི་གདུལ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཞྱི་བ་མང་

འདས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པར་མཁས་པ་སུ་
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ཞྱིག་མྱི་གུས་ཏེ་གུས་སོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཕས་རོལ་མཐའ་དག་ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་

སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། མུ་སྟེགས་བེད་སོགས་ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་

དང་། ལྟག་དང་འོག་མྱི་མཐུན་པའྱི་འགལ་འདུས་སྟོང་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་སྐེ་

དགུའྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་འདོད་དོན་གཉྱིས་བདེ་བླག་ཏུ་སྟེར་བར་

བེད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་བཟང་པོ་འདྱིར། །ཁོ་

བོ་བློ་བཟང་གགས་པ་སྤོ་བ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ཐུབ་པས་ནན་ཏན་གྱིས་བསྒྲུབས་པའྱི་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་མོ་རོགས་པར་

བཞེད་པ་འཁྲུངས་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། ཐུབ་པས་ནན་ཏན་གྱིས་བསྒྲུབས་ཚུལ་དང་། དེ་

རོགས་པར་བཞེད་པ་འཁྲུངས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྱི་ཡྱི་ཕྱིར་དུ་ཞེས་སོགས་

ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། ཆོས་ཚུལ་ཟབ་མོ་འདྱི་ཉྱིད་རོགས་པ་

ཡྱི་ཕྱིར་དུ་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི་གནས་སྐབས་ལ་ལར་སྐུ་ལུས་དང་གཞན་དག་ཏུ་

སོག་དང་། བུ་དང་ཆུང་མ་སོགས་སྙྱིང་དུ་སྡུག་པའྱི་གཉེན་དང་། ཟས་གོས་བཞོན་པ་

སོགས་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་གངས་མེད་པའྱི་བསྐལ་པ་མང་པོར་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་བཏང་ནས་བསྒྲུབས་སོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རེན་འབྱུང་གྱི་ཆོས་སྟོན་པ་ལས་མ་ཐོས་པས་སྐལ་བ་ཞན་

ཚུལ། དེས་ཐུགས་ལ་མ་ངན་འཁྲུངས་ཚུལ། སླར་སྟོན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གསུང་ལ་བསམས་

པས་ཞྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་གྱི་ཡོན་ཏན་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་

གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོས་གང་གྱི་ཡོན་ཏན་རོགས་པ་ཙམ་གྱིས་སྱིད་
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པའྱི་རྩ་བ་གཅོད་པར་མཐོང་བ་ཡྱིས་དཔེར་ན། ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་

དུ་སྟོན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་ལྷག་པར་དངས་པའྱི་རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་མོ་དེ་

ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་རང་ལས་དངོས་སུ་མ་ཐོས་པས་ན་བདག་ཅག་སྐལ་བ་ཞན་ནོ་ཞེས་

པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ཡྱི་མ་ངན་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། 

དོན་ནྱི། གོང་གྱི་སྐལ་བ་ཞན་ནོ་སྙམ་པ་དེ་ཡྱི་མ་ངན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། དཔེར་ན། 

སྡུག་ཅྱིང་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་བུ་ཤྱི་བ་ལ་མ་ཡྱི་ཡྱིད་རེས་སུ་སོང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་

བསྟོད་པ་པོ་བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་གཏོང་བར་མྱི་བེད་དོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། འདྱི་ལའང་ཁྱོད་གསུང་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་

སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། གོང་གྱི་ཚུལ་འདྱི་ལའང་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་

བསམ་པ་ན། སྐུ་མཚན་དཔེའྱི་དཔལ་གྱིས་གཟྱི་བརྱིད་རབ་ཏུ་འབར་ཞྱིང་འོད་ཀྱི་ད་

བ་འདོམ་གང་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའྱི་མཉམ་མེད་སྟོན་པ་དེ་ཡྱིས། གསུང་ཡན་

ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་ཚངས་པའྱི་དབངས་ཀྱི་གསུང་རབ་འདྱི་ནྱི་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་དུ་

གསུངས་སོ་སྙམ་དུ་ཡྱིད་ཀྱི་མེ་ལོང་ལ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་བརན་

གྱི་ནྱི། རྣམ་པ་ཤར་བ་ཙམ་ཡང་དཔེར་ན། ཚ་བ་ཡྱི་རེག་བས་གདུངས་པ་ལ་ཟ་བའྱི་

འོད་ཟེར་ཤྱིན་ཏུ་བསྱིལ་བ་བཞྱིན་དུ་སྨན་ཏེ་ཕན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟར་བཙལ་བ་ལ་གསུམ། 

འཚོལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། བཙལ་བའྱི་ཚུལ། རེད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་

རྨད་དུ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་དགོངས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་ཟབ་དྟོན་ལྟ་བའི་འདྟེན་བྟེད།
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པ་འཚོལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་སར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཆོས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱི་རེན་འབེལ་གྱི་

ལུགས་བཟང་པོ་དེ་ཡང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མྱི་མཁས་པའྱི་སྐེ་བོ་མཁས་པར་རློམ་པ་རྣམས་

ཀྱིས། དཔེར་ན། གཡའ་སང་དུ་སྐེས་པའྱི་རྩྭ་བལ་པ་ཛ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

འཁྲུགས་ཤྱིང་འཛིངས་པར་བས་པས་སོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཚུལ་འདྱི་མཐོང་ནས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱི་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། གོང་གྱི་སྣང་ཚུལ་འདྱི་མཐོང་ནས་བསྟོད་པ་པོ་བདག་གྱིས་ནྱི་འབད་པ་

དུ་མས་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་འགེལ་བ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་

ཡྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ནྱི་དགོངས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ་ལོ་

ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། རེ་ཞྱིག་མ་རེད་པའྱི་ཚུལ་དང་། མཐར་རེད་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ནྱི། དེ་ཚེ་རང་གཞན་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། 

ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་བཙལ་བ་དེའྱི་ཚེ་རང་དང་གཞན་གྱི་སེ་པ་ཡྱི་གཞུང་ལུགས་

ཆེས་མང་པོ་དག་ལ་སྦངས་པ་ན་ཕྱི་ཕྱིར་ཏེ་སླར་ཡང་དེ་དག་བཤད་སོལ་མ་མཐུན་

པ་ལ་བརེན་ནས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ད་བ་ཡྱིས་ཚོལ་བ་པོ་བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་གདུངས་

ཤྱིང་རྨོངས་སོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མེད་ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཐེག་པའྱི་ཚུལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་

སྒོ་སྐུར་གྱི་མཐའ་སངས་ཏེ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དགོངས་པ་འགེལ་བར་

ལང་གཤེགས་སུ་ལུང་བསྟན་པའྱི་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྩ་ཤེ་



དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།
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ལ་སོགས་པའྱི་ཀུན་དའྱི་ཚལ་ལྟ་བུ་དེ། དྱི་མ་མེད་པའྱི་མཁྱེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་

རྒྱས། གསུང་རབ་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་རྒྱུ། གདུལ་བའྱི་རག་ཆད་

ཀྱི་མཐར་འཛིན་པའྱི་སྙྱིང་གྱི་མུན་པ་ནྱི་སེལ། ཟབ་དོན་ལོག་པར་སྨྲ་བའྱི་རྒྱུ་སྐར་མ་

ལུས་པ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པའྱི་ཚིག་གསལ་ལ་སོགས་

པའྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་འོད་ཟེར་དཀར་པོའྱི་འཕྲེང་བས་གསལ་བར་བས་པའྱི་རྩ་ཤེ་

ཡྱི་དོན། བླ་མ་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་བློ་གོས་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་མཐོང་

བའྱི་ཚེ་བློ་བཟང་གགས་པ་བདག་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་གདུང་བ་ཞྱི་བའྱི་ངལ་གསོ་ཐོབ་པར་

གྱུར་ཏོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི་མཛད་པ་ཀུན་ལས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་མཛད་པ་ནྱི་

མཛད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཡྱིན་ཅྱིང་། གསུང་གྱི་མཛད་པ་དེ་ཡང་ནྱི་རེན་འབེལ་

གསུངས་པ་འདྱི་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བསྟན་པའྱི་གནད་རྱིགས་པའྱི་མཁས་པ་

ཡྱིས། བསྟོད་པ་འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པར་བོས་ཤྱིག་ཅེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་རྩོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསོ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་གཉྱིས། རྩོམ་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་དང་། བསོ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྟོན་དེའྱི་རེས་སུ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། རེན་འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ་བླ་

ན་མེད་པ་དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་པ་

ལ་སྦངས་པ་མྱི་དམན་པར་ཆེ་ཞྱིང་། ཐོས་དོན་ཉམས་ལེན་གྱི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་ལ་

བརྩོན་པའྱི་བློ་བཟང་གགས་པ་ཞེས་བ་བའྱི་དགེ་སློང་མདོ་རྒྱུད་འཛིན་པ་ཞྱིག །དང་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་ཟབ་དྟོན་ལྟ་བའི་འདྟེན་བྟེད།
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སོང་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་གུས་པས་སོ་ཞེས་

པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་རེས་སུ་

འཛིན་པར་སྨོན་པ། བསྟན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པར་སྨོན་

པ། ལུས་སོག་ལ་མྱི་ལྟ་བར་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་པར་སྨོན་པ། རེན་འབེལ་ཟབ་མོའྱི་

ལུགས་འཕེལ་ཐབས་ལྷུར་ལེན་པར་སྨོན་པ། དེ་ལྟར་བརྩོན་པ་ལ་བསྟན་སྲུང་རྣམས་

ཀྱིས་གོགས་མཛད་པར་སྨོན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྟོན་པ་བླ་ན་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་

ནྱི། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་བའྱི་སྐལ་བཟང་འདྱི་འད་

ནྱི་བླ་མའྱི་བཀའ་དྱིན་ཡྱིན་པས། བསྟོད་པ་བགྱིས་པའྱི་དགེ་བ་འདྱི་ཡང་འགོ་བ་མ་

ལུས་པ་ཐམས་ཅད་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ལྟ་བུའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དམ་

པ་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པས་མཉེས་བཞྱིན་དུ་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་རུ་བསོའ་ོཞེས་

པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཕན་མཛད་དེ་ཡྱི་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། 

དོན་ནྱི། འགོ་ལ་ཕན་པར་མཛད་པའྱི་སྟོན་པ་དེ་ཡྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེའང་སྱིད་པའྱི་

མཐར་ཐུག་གྱི་བར་དུ་བདུད་རྱིགས་ངན་པར་རོག་པའྱི་རླུང་གྱིས་དུས་ནམ་ཡང་མྱི་

གཡོ་ཞྱིང་། བསྟན་པའྱི་ལེགས་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་དེ་གསུངས་པའྱི་སྟོན་པ་ལ་

ཡྱིད་ལྷག་པར་ཆེས་པའྱི་དད་པ་རེད་པའྱི་འགོ་བས་དུས་རག་ཏུ་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་

གང་བར་ཤོག་ཅྱིག་ཅེས་པའོ། །



དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།
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གསུམ་པ་ནྱི། བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་

སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། བརེན་ནས་འབྱུང་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་གསལ་བར་མཛད་པའྱི་

ཐུབ་པའྱི་ལུགས་བཟང་པོ་འདྱི་ཉྱིད་སྐེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་དང་

སོག་ཀང་ཡལ་བར་བཏང་ནས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཛིན་པ་ལ་དུས་

སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་ལྷོད་ཅྱིང་གཡེལ་བར་མ་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་པའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། འདེན་པ་མཆོག་དེས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་

ལ། དོན་ནྱི། འདེན་པ་མཆོག་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོ་དེས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དཔག་མེད་ཀྱི་

སྒོ་ནས་ནན་ཏན་སྙྱིང་པོར་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་པའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱི། ཐབས་

མཁས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་སྒོ་ནས་འཕེལ་བར་འགྱུར་རམ་སྙམ་པའྱི་རྣམ་པར་དཔྱོད་

ཅྱིང་རོག་པས་ཉྱིན་མཚན་གྱི་དུས་འདའ་བར་ཤོག་ཅྱིག་ཅེས་པའོ། །

ལྔ་པ་ནྱི། ལྷག་བསམ་དག་པས་ཞེས་སོགས་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི། ལྷག་

པའྱི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་བསྟན་པ་རྒྱས་བེད་ཀྱི་ཚུལ་དེར་བརྩོན་པའྱི་ཚེ་ན་

ཚངས་པ་དང་། དབང་པོ་དང་། འཇྱིག་རེན་སྐོང་བ་བཞྱི་དང་། ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་

ཕག་དྲུག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་སྐོང་བའྱི་སྲུང་མ་མཐུ་རྩལ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་

དུས་སྐད་ཅྱིག་ཀང་གཡེལ་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་གོགས་བེད་པར་ཤོག་ཅེས་པའོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་གྱི་དོན་ནྱི། ཅེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇྱིག་རེན་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་འདྱིས་པའྱི་མཛད་བཤེས་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ལ། ཟབ་

མོ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་

པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི། མང་དུ་ཐོས་པའྱི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་ཟབ་དྟོན་ལྟ་བའི་འདྟེན་བྟེད།
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དཔལ་གྱིས། གངས་ཁོད་ཀྱི་གངས་རྱིའྱི་དབང་པོ་འོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་ལྷ་ཞོལ་དབེན་

གནས་ལྷའྱི་སྱིངས་མྱིང་གཞན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གྱིང་ཞེས་བ་བར་སྦར་བའྱི་ཡྱི་གེ་

པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དཔལ་ལོ། །ཞེས་པས་སྟོན་ལ། དོན་ནྱི་གོ་སླ་བའྱི་ཕྱིར་མ་བྱིས་སོ། །

སྨྲས་པ། རབ་འབམས་ཆོས་ཕུང་ཆུ་ཕྲན་ཇྱི་སྙེད་པ། །ཆོས་ཉྱིད་སྟོང་པའྱི་རྒྱ་

མཚོར་འབབ་གསུང་ན། །རབ་ཏུ་བརོད་དཀའ་ཐུབ་མཆོག་ཡོན་ཏན་གྱི། །ཆོས་

ཀུན་རེན་འབྱུང་བསྟོད་པར་ཅྱིས་མྱི་འདུས། །དེ་ཕྱིར་བློ་བཟང་ལྷ་ཆེན་གཙུག་སྐེས་

མཁར། །གགས་པའྱི་ཟ་གཞོན་དཀར་བའྱི་གཟུགས་འཛིན་མེས། །གདུལ་བའྱི་

བློ་མུན་བསལ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པར། །ཕྱིར་རོལ་རྩེ་དགའྱི་བླ་མའྱི་རགས་ལུས་

བསེགས། །མགོན་དེའྱི་གསུང་པར་འདབ་རྒྱ་དགོལ་དཀའ་བ། །དགེ་ལ་འདུན་པ་རྒྱ་

མཚོའྱི་ཕུང་པོ་ཡྱི། །རྣམ་དཔྱོད་ཟེར་གྱིས་བཀྲོལ་ཏེ་ཚིག་དོན་བཅུད། །མོང་བཞེད་

བྷ་མ་ར་ལ་སྐལ་བཟང་བྱིན། །དེ་ཕྱིར་ཡན་ལག་ཀླུ་ཡྱི་གངས་ལྡན་པའྱི། །ཆུ་བསེལ་

དྲུང་དུ་ཉེས་མང་ཚྭ་སྒོ་ཅན། །འཐུང་ལྟར་མཁས་པའྱི་ལེགས་བཤད་ཡོད་བཞྱིན་

དུ། །བླུན་རྨོངས་བདག་འདས་ཚིག་རྩོམ་ག་ལ་འོས། །འོན་ཏང་གསོར་རྩེས་ཕུག་པའྱི་

བུ་ག་རུ། །ལུག་བལ་སེད་བུའང་ཐོགས་མེད་འགོ་བ་ལྟར། །མཁས་པའྱི་གསུང་རེས་

འབངས་ནས་བདག་གྱིས་འདྱིར། །བརོད་ལ་བློ་གོས་ལྡན་པ་སུ་ཞྱིག་བཤད། །མཁས་

གཞུང་ཆུ་གཏེར་གང་བློའྱི་སྲུབ་ཤྱིང་གྱིས། །བསྲུབས་ལས་བྱུང་བའྱི་ལེགས་བཤད་

ག་བུར་དབང་། །བློ་ལྡན་བདེ་འབྱུང་གཙུག་ཏུ་ཕུལ་བ་ན། །གསེར་མངལ་བུ་མོའྱི་

རེས་སུ་རྐང་པ་འཇོག །འདྱིར་འབད་དགེ་ལེགས་ཁ་བའྱི་ས་འཛིན་ལ། །ཉྱི་འོད་འཁྱུད་

པའྱི་མཛེས་པ་འཕྲོག་བེད་དེས། །སྐེ་འཕྲེང་ཀུན་ཏུ་མ་རྱིག་སྟུག་པོའྱི་མུན། །བསལ་



དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།
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ནས་བང་ཆེན་བཤུལ་བཟང་དཀར་ཕྱིར་བསོའ།ོ །

ཞེས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་ཆོ་ག་དོན་ཉུང་ངུར་བཀྲོལ་བ་ཟབ་དོན་ལྟ་བའྱི་

འདེན་བེད་ཅེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི། མང་དུ་ཐོས་པའྱི་དགེ་སློང་མཆོག་ལྷ་འོད་ཟེར་དང་། 

དབངས་ཅན་བཞད་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའྱི་གསུང་ལ་བརེན་ནས་སྙོམ་ལས་མཁན་

གྱི་དགེ་སློང་སུ་དྷརྨེ་ཤྭ་རས་རང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པ་ཀུན་དགའྱི་ལོའྱི་ཐ་སྐར་ཟ་བའྱི་

དཀར་ཚེས་རོགས་པ་གསུམ་པའྱི་ཉྱིན། དབེན་གནས་དངུལ་ཆུ་རྱི་ཁོད་དུ་སུག་

བྱིས་སུ་རོགས་པར་བྱིས་པ་ཛ་ཡསྟུ། །
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༄༅། །རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་ཊྱིཀྐ་འོད་དཀར་འཕྲེང་བ་ 

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། སྣང་སྟོང་རེན་འབེལ་ཇྱི་བཞྱིན་ལེགས་

གཟྱིགས་ནས། །རག་ཆད་གཡང་ལས་འགོ་བ་དངས་མཛད་པ། །སྟོན་པ་ཉྱིད་

དང་དབེར་མེད་བློ་བཟང་གགས། །སྨྲ་བའྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །གང་ཞྱིག་འོལ་སྤྱི་ཙམ་ཞྱིག་རོགས་པས་ཀང་། །སྱིད་པའྱི་རྩ་བ་ཧྲུལ་པོར་བེད་

པ་དང་། །བསྟན་དང་སྟོན་པ་གཞན་ལས་ཕུལ་བྱུང་དུ། །ཡྱིད་ཆེས་འདེན་བེད་རེན་

འབྱུང་ཅུང་ཟད་འཆད། །

འདྱིར་ཆོས་ཀྱི་རེ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས། རེན་འབྱུང་གྱི་གནད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གཟྱིགས་

ཤྱིང་གསུངས་པས། རང་གྱི་སྟོན་པ་སྨྲ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་

གཟྱིགས་ནས་བསྟོད་པ་མཛད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་སྙྱིང་པོ་འཆད་པ་ལ། 

མཆོད་པར་བརོད་པ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་དངོས། མཇུག་གྱི་བ་བ་དང་གསུམ་

ལས། །

དང་པོ་ནྱི། སྤྱིར་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁྱད་པར་རེན་

འབྱུང་གྱི་གནད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རེ་བཙུན་གྱི་དྱིན་ལས་རེད་པས། ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུགོ་



ཕུར་ལྕོག་ངག་དབང་བྱམས་པ།
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ཥཱ་ཡ། ཞེས་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་བསྟོད་ཕག་མཛད་ཅྱིང་། གཞན་གྱི་

སྟོན་པ་རྣམས་ནྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་གནད་རང་གྱིས་མྱི་ཤེས་བཞྱིན་དུ་གཞན་གྱི་སྟོན་

པར་ཁས་འཆེ་བས་ལོང་བས་ལོང་བ་ཁྱིད་པ་ལྟར་རང་གཞན་གཉྱིས་ཀ་དོན་ཆེན་པོ་

ལས་ཉམས་པར་བེད་ལ། རང་གྱི་སྟོན་པ་ནྱི་དེ་ལས་བཟོག་པར་གཟྱིགས་ནས་བསྟན་

བཅོས་ཀྱི་བརོད་བ་མདོར་བསྡུས་པའྱི་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ་བ་སྟོན་པ་ལ། 

གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུང་པ་ཡྱིས། །མཁྱེན་དང་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད། །རྒྱལ་

བ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་། །གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་

གསུངས། 

སྣང་བ་དང་སྟོང་པའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་

གཟྱིགས་པས་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་དང་། དོན་དེ་ཐུགས་རེས་གཞན་ལ་དངོས་དང་

བརྒྱུད་པས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིས་མཁྱེན་པ་དང་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་

སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་སམ་བདུད་བཞྱིའྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་རྒྱུ་འདྱི་ལ་རེན་ཅྱིང་

འབེལ་ནས་འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་དང་། དེ་ཉྱིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་སྟོང་པ་རེན་

འབྱུང་གྱི་དོན་རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གཟྱིགས་ཤྱིང་། གཟྱིགས་པ་ལྟར་གཞན་

ལ་འདོམས་པ་དེ་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་དུས་བང་ཆུབ་སྙྱིང་པོའྱི་བར་དུ་

འདུད་ཅེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་། གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་པས་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད། ཅེས་སྦྲེལ་

བས་རང་དོན་རོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་། གང་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིས་སྟོན་པ་བླ་ན་

མེད། ཅེས་སྦྲེལ་བས་གཞན་དོན་བརྩེ་བ་ཕུན་ཚོགས་དང་། རྒྱལ་བ་ཞེས་པས་སངས་

པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་རང་གོལ་ནས་གཞན་སྒོལ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་ཊིཀྐ་འྟོད་དཀར་འཕྟེང་བ།
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དགོས་པས། སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་རང་གྱིས་ཐོབ་དགོས། དེ་ལ་རྒྱུ་མཁྱེན་པ་ཕུན་

ཚོགས་ངེས་པར་ཐོབ་དགོས། སངས་རོགས་ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་ནས་ཞྱི་བར་མྱི་གནས་

པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བེད་པ་ལ་བརྩེ་བ་ཕུན་ཚོགས་དགོས། ཕུན་ཚོགས་གསུམ་

ལྡན་ཐོབ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བེད་པ་ལ། ཆོས་སྟོན་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་

ཅྱིང་། ཆོས་སྟོན་ཚུལ་ལ་དང་པོར་སྣང་བ་རེན་འབྱུང་བསྟན་ནས་ལས་འབས་ལ་ངེས་

པ་བསྐེད། དེ་ནས་དབང་པོ་དང་འཚམས་པར་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་ཕྲ་རགས་རྱིམ་

གྱིས་སྟོན་པས་འཕྲྱིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་ཀང་གསུང་བ་ཞེས་དང་། འདོམས་པ་ཞེས་

པས་བསྟན་ཏོ། །

རེན་འབྱུང་ཇྱི་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་གསུངས་ཚུལ་ནྱི་བརོད་བ་ཡྱིན་ལ། བསྟན་

བཅོས་འདྱི་ལ་ཐོས་བསམ་བས་པས་རེན་འབྱུང་ཇྱི་བཞྱིན་རོགས་པ་ནྱི་དགོས་པ་

དང་། རོགས་ཟྱིན་གོམས་པར་བས་པས་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་ནྱི་

ཉྱིང་དགོས་མཐར་ཐུག་སྟེ། དེ་དག་ཀང་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ས་མ་ས་མ་ལ་འབེལ་བ་ནྱི་འབེལ་

པ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལུས་དངོས་ལ། རེན་འབྱུང་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དེ་

ཡྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་དངོས། བསྟོད་པ་མཛད་པ་པོའྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་དང་གསུམ་

མོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཅྱི་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པའྱི་སྒོ། སེམས་བསྐེད་པ། ཚོགས་

བསགས་པ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཞན་བརོད་པའྱི་བེ་བག་མང་

དུ་ཡོད་ན། འདྱིར་རེན་འབྱུང་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པ་ཁོ་ནའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ལ་
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རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་བརོད་པར་བ་སྟེ། 

འཇྱིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་པ། །དེ་ཡྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་སྟེ། །གང་ཞྱིག་མཐོང་

བས་དེ་ལྡོག་པ། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བར་གསུངས། །དེ་ཚེ་བློ་དང་ལྡན་

པ་ཡྱིས། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ལམ། །ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གནད་ཉྱིད་

དུ། །ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་མྱི་འགྱུར། །དེ་ལྟ་ལགས་ན་མགོན་ཁྱོད་ལ། །བསྟོད་པའྱི་

སྒོར་ནྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས། །རེན་ནས་འབྱུང་བ་གསུང་བ་ལས། །ངོ་མཚར་གྱུར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་

རེད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཇྱི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། འཇྱིག་རེན་གྱི་རྒུད་པ་སེལ་བའྱི་ཐབས་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ལ། ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ཞེས་བ་སྟེ། བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགེལ་པ་ལས། 

ཕུང་པོ་ལྔ་རྒྱུར་བས་ནས་གདགས་པའྱི་བདག་ནྱི་སྐེ་བའྱི་གནས་དེ་དང་དེར་འཇྱིག་

ཅྱིང་རབ་ཏུ་འཇྱིག་པས་འཇྱིག་རེན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་འཁོར་བའྱི་འགོ་བ་རྱིགས་དྲུག་ལ་ཡང་འཇྱིག་རེན་ཞེས་བའོ། །འཇྱིག་རེན་དེ་

དག་གྱི་རྒུད་པ་སྐེ་ར་ན་འཆྱི་སོགས་སྤྱི་དང་བེ་བག་གྱི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ནྱི་

ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་བླངས་པ་ལས་འབྱུང་ཞྱིང་། ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་ལས་ལས་

འབྱུང་། ལས་སར་ཡོད་ལ་གསོས་འདེབས་པ་སེད་ལེན་དང་། སར་མེད་གསར་དུ་

གསོག་པར་བེད་པའྱི་རྩ་བ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་སྟེ། ཆོས་དང་གང་ཟག་རང་བཞྱིན་གྱིས་

གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ལྷན་སྐེས་སོ། །བདག་འཛིན་དེ་དག་ལྡོག་པར་བེད་པ་ནྱི། དེ་དག་

དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་འགལ་དུ་སོང་བའྱི་བདག་མེད་པར་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་
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རོགས་ཟྱིན་གོམས་པར་བེད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་ལ། ཤེས་རབ་དེས་གང་

ཞྱིག་སྟེ། རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཆོས་དང་གང་ཟག་རང་

ངོས་ནས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའྱི་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་མཐའ་གཉྱིས་དང་བལ་

བ་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པས་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་དེ་ལྡོག །དེ་ཡང་རྱིགས་པ་རྒྱས་

བསྡུས་དང་། གོམས་པ་ཡུན་རྱིང་ཐུང་དང་། ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོས་བརྒྱན་མ་བརྒྱན་

གྱིས་མ་རྱིག་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཙམ་དང་། བག་ཆགས་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་

ལོག་པའྱི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས། རེན་ཅྱིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཐབས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟར་ཡྱིན་

པ་དེའྱི་ཚེ། བསྟན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའྱི་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

དོན། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་རོགས་པའྱི་ལམ་སྒོམ་པ་ཉྱིད། ཐུབ་

པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཇྱི་སྙེད་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་འགག་མཐར་

ཐུག་ཉྱིད་དུ་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་ངེས་པར་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

མདོ་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ངར་འཛིན་པ་དང་། ང་ཡྱིར་འཛིན་པས་འཁོར་

བར་འཁོར་རོ་ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། དང་པོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་

ཅྱིང་། །བདག་གྱི་འདྱི་ཞེས་དངོས་ལ་ཆགས་བསྐེད་པ། །ཟོ་ཆུན་འཕན་ལྟར་རང་

དབང་མེད་པ་ཡྱི། །འགོ་ལ་ཞེས་དང་། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། མ་རྱིག་འགག་པར་འགྱུར་

བ་ནྱི། །ཤེས་པས་དེ་ཉྱིད་བསྒོམ་པས་སོ། །ཞེས་དང་། བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། རེན་ཅྱིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ནྱི། །མཐོང་ན་གཏྱི་མུག་འབྱུང་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། བུདྡྷ་པཱ་

ལྱི་ཏ་ལས། མྱི་མཁས་པ་གཏྱི་མུག་གྱི་མུན་པས་བློ་གོས་ཀྱི་མྱིག་སྒྱིབ་པ་ནྱི། དངོས་
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པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ན་དེ་དག་ལ་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་

དག་སྐེད་པར་བེད་དོ། །གང་གྱི་ཚེ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཤེས་པའྱི་སྣང་

བས་གཏྱི་མུག་གྱི་མུན་པ་བསལ་ཅྱིང་ཤེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་

ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ཉྱིད་མཐོང་བ་དེའྱི་ཚེ་ན། གནས་མེད་པ་ལ་དེའྱི་འདོད་ཆགས་དང་

ཞེ་སང་དག་མྱི་སྐེའོ། །ཞེས་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མདོ་ཡྱི་

སེ་སོགས་བདེན་པ་གཉྱིས་བརེན་བསྟན་པ་རྣམ་པ་དགུ། །འཇྱིག་རེན་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་

ངོར་རྒྱ་ཆེ་གང་ཞྱིག་འདྱིར་ནྱི་ཡང་དག་བསྒགས་གྱུར་པ། །དེར་ནྱི་འདོད་ཆགས་

བསལ་ཕྱིར་གསུངས་པས་ཞེ་སང་ཟད་པར་བེད་མྱི་འགྱུར། །ཞེ་སང་བསལ་བར་བ་

ཕྱིར་གསུངས་པས་ཀང་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཟད་པར་བེད་འགྱུར་མྱིན། །གང་ཞྱིག་ང་

རྒྱལ་སོགས་ཟད་བ་ཕྱིར་གསུངས་པ་དེས་ཀང་དྱི་མ་གཞན་མྱི་འཇོམས། །དེ་ཕྱིར་

དེ་ནྱི་ཆེར་ཁྱབ་མ་ཡྱིན་གསུངས་དེ་དག་དང་དེ་དག་དོན་ཆེན་མྱིན། །གཏྱི་མུག་ཟད་

པར་གསུངས་པ་གང་ཡྱིན་དེས་ནྱི་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་འཇོམས། །ཉོན་མོངས་མཐའ་

དག་གཏྱི་མུག་ལ་ནྱི་ཡང་དག་བརེན་པར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །

རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་པ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པའྱི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པ་རེན་འབྱུང་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར་རོགས་པ་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟར་

ལགས་ན། མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པའྱི་སྒོར་ནྱི་མཁས་པ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་བརེན་ནས་

འབྱུང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་གསུངས་པ་ལས། ཆེས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པ་

ཅྱི་ཞྱིག་རེད་དེ་མྱི་རེད་དོ། །
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གཉྱིས་པ་བསྟོད་པ་དངོས་ལ། མདོར་བསྟན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། དོན་

བསྡུས་ཏེ་ཚུལ་དེས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པར་གཞན་ཡང་བསྐུལ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འོ་ན་རེན་འབྱུང་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཅེ་ན། རྒྱུ་རྐེན་

ལ་རག་ལས་པས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གསུངས་པ་ངོ་མཚར་བ། དེའྱི་ཚེ་མྱི་མཁས་

པ་རྣམས་ལ་རང་བཞྱིན་ཡོད་པར་འཁྲུལ་པ་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་མཁས་པ་ལ་

རང་བཞྱིན་མེད་པར་ངེས་པ་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བས་ངོ་མཚར་བ། 

སྟོན་ཚུལ་དེ་སྟོན་པ་གཞན་ལ་མེད་པས་ངོ་མཚར་བ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཡྱིད་ཆེས་

ཤྱིང་གུས་པས་བསྟོད་ཅྱིང་ཕག་འཚལ་བ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །དེ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་

ཞེས། །གསུངས་པ་འདྱི་ལས་ཡ་མཚན་པའྱི། །ལེགས་འདོམས་ཚུལ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་

ཡོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 

སྡུག་བསལ་བདེན་པ་འབས་བུ་དང་། ཀུན་འབྱུང་ལས་ཉོན་གཉྱིས་རྒྱུ་དང་། 

འགོག་པའྱི་བདེན་པ་འབས་བུ་དང་། ལམ་གྱི་བདེན་པ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ཡང་ན་ངན་སོང་

གྱི་སྣོད་བཅུད་གཉྱིས་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་དང་འདོད་ཁམས་

ཀྱི་ལྷ་མྱི་གཉྱིས་སྣོད་དང་བཅས་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ། ཁམས་གོང་

མའྱི་སྣོད་བཅུད་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་སྟེ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་

རྒྱུ་འབས་དང། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་རྣམ་བང་ཕོགས་ཀྱི་

རྒྱུ་འབས་ཏེ། མདོར་ན། དངོས་པོ་གང་དང་གང་རང་རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ཡོད་ན་ཡོད་ལ། 

མེད་ན་མེད་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་གྱིས་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་
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སྟེ། རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་ལས་པའྱི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་རྒྱུ་

རྐེན་ལ་རག་ལས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གསུངས་པ་འདྱི་ལས་ཡ་

མཚན་པའྱི་སློབ་མ་ལ་གདམས་ངག་ལེགས་པར་འདོམས་ཚུལ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡོད་དེ། 

རགས་འདྱི་ཡྱི་བསྒྲུབ་བ་བློ་ཡུལ་དུ་ངེས་པས་རག་མཐའ་སེལ་ཞྱིང་། ཕོགས་ཆོས་

བློ་ཡུལ་དུ་ངེས་པས་ཆད་མཐའ་སེལ་ལ། རང་བཞྱིན་མེད་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་

རགས་ཆོས་གཞན་ལ་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་སེལ་བའྱི་ནུས་པ་དེ་ཙམ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །

ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་མ་དོས་པས་ཞུས་པ་ལས། གང་ཞྱིག་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ་མ་

སྐེས། །དེ་ལ་སྐེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །རྐེན་ལ་རག་ལས་གང་དེ་སྟོང་པར་

བཤད་། །གང་ཞྱིག་སྟོང་ཉྱིད་ཤེས་དེ་བག་ཡོད་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་དུ་

མ་ནས། རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་ལས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གསུངས་

ཤྱིང་། ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོ་ལས། འདྱི་ནྱི་དབུ་མ་པ་མ་གཏོགས་གང་ཟག་གཞན་སུའྱི་

ངོར་ཡང་འགལ་བ་འདུ་བར་མཐོང་ནས་མྱི་འགལ་བར་འཆད་མྱི་ཤེས་པ་ལ་ཕྲ་ཞྱིང་

མཛངས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པའྱི་མཁས་པ་དབུ་མ་པ་ཞེས་

པ་དེས། བདེན་པ་གཉྱིས་རོགས་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་འགལ་བའྱི་དྱི་ཙམ་ཡང་

མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་པའྱི་མཐར་ཐུག་པ་རེད་དེ། དེ་ལ་

བརེན་ནས་རང་གྱི་སྟོན་པ་དང་བསྟན་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གུས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྐེས་པས་

དངས་པའྱི་ངག་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པས་ཤེས་ལྡན་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་

སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། དོན་བེད་པའྱི་
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ནུས་པས་སྟོང་པའྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སྐད་གསང་མཐོན་

པོས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྒོག་པར་མཛད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་དུ་བཟུང་བས་བྱིས་པ་རྣམས། །མཐར་འཛིན་འཆྱིང་བ་བརན་

བེད་པ། །དེ་ཉྱིད་མཁས་ལ་སྤོས་པ་ཡྱིས། །ད་བ་མ་ལུས་གཅོད་པའྱི་སྒོ། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། 

ཕྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དངོས་པོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་བྱིས་པ་

ཤེད་མ་ཕེ་བ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནྱི། ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལས་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་སྐེ་ཡྱི་གཞན་གྱི་མྱུ་

གུ་མྱི་སྐེ་བ་སོགས་རྒྱུ་འབས་སོ་སོར་ངེས་པ་གང་དུ་མངོན་སུམ་གྱིས་བཟུང་བས། 

རྱིགས་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས། དེ་དང་འད་བའྱི་འབས་བུ་སྐེ་བས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་

གནས་ཚུལ་གྱི་ངོས་ནས་ཚུར་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་སྙམ་ནས་རག་

པའྱི་མཐར་འཛིན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞུགས་པའྱི་ལྷན་སྐེས། འཐད་པ་དང་བཅས་

ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་ཀུན་བརགས་ཀྱིས་བརན་པོར་བེད་པ་

ཡྱིན་ལ། མཁས་པ་དབུ་མ་པ་ལ་ནྱི། རང་རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ཡོད་ན་ཡོད་ལ། མེད་ན་

མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ངེས་ནས། བདེན་འཛིན་གྱི་

སྤོས་པའྱི་ད་བ་མ་ལུས་པ་གཅོད་པའྱི་སྒོའྱི་ཐབས་དམ་པར་འགྱུར་རོ། །

ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོ་ལས། སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ནྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་

ནས་སྐེ་བར་བཟུང་བ་ན། དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་རང་

བཞྱིན་ཡོད་པར་འཛིན་པས་འཆྱིང་བར་འགྱུར་བ་ལ། མཁས་པ་དག་ལ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་ཡོད་པ་འགོག་ཅྱིང་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་དངས་
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ཏེ། མཐར་འཛིན་གྱི་ལྟ་བའྱི་འཆྱིང་བ་གཅོད་པས་ན། རེན་འབེལ་གྱི་རགས་ཀྱིས་རང་

བཞྱིན་མེད་པ་འགྲུབ་པ་འདྱི་ནྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོའ་ོཞེས་

གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། བསྟན་འདྱི་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བས། །སྟོན་པ་ཞེས་བ་ཁྱོད་ཉྱིད་

དེ། །ཝ་སྐེས་ལ་ནྱི་སེང་གེ་བཞྱིན། །མུ་སྟེགས་ཅན་ལའང་གཅམ་བུའྱི་ཚིག །ཨེ་མའོ་

སྟོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐབས། །ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་

ལེགས་གསུངས་པའྱི། །སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒུད་པའྱི་རྩ་བ་གཅོད་བེད་དུ། མཐའ་གཉྱིས་

གཅྱིག་ཅར་དུ་སེལ་བའྱི་ཆོས་བསྟན་པ་འདྱིའྱི་ཕོགས་མཐུན་ཙམ་ཡང་། དང་སོང་

སེར་སྐ་དང་རྐང་མྱིག་སོགས་སྟོན་པའྱི་མྱིང་བཏགས་པ་གཞན་གྱི་ལུགས་ལ་ཅྱི་

ཙམ་དཔྱད་ཀང་མ་མཐོང་བས། སྟོན་པ་ཞེས་བ་བའྱི་མཚན་འདྱི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཉྱིད་

ཁོ་ན་ལ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་གྱི་སྟོན་པ་ལ་སྟོན་པའྱི་མྱིང་བཏགས་པ་ནྱི། 

དཔེར་ན་ཝ་སྐེས་ལ་སེང་གེ་ཞེས་བརོད་པ་བཞྱིན་དུ་འཁོར་བའྱི་མུ་ལ་དེ་ལས་འདའ་

བའྱི་སྟེགས་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཙུགས་པའྱི་ཆོས་ཅན་དེ་དག་ལ་ནྱི། རང་རང་

གྱི་སློབ་མས་སྟོན་པ་སྟོན་པ་ཞེས་བརོད་ཀང་གཅམ་བུའྱི་ཚིག་ངོ་བསྟོད་ཁོ་ན་ཡྱིན་

གྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱི་ལམ་ནས་དངས་པའྱི་

སྟོན་པ་ལ་ངེས་ཤེས་སྐེས་ནས་ངོ་མཚར་བའྱི་ཚིག །ཨེ་མའོ་ཞེས་པ་བཞྱིའོ། །དེ་

ཡང་རང་ཉྱིད་ལམ་མ་ནོར་བ་ལ་ཞུགས་པའྱི་བགོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། ལམ་དེ་ཉྱིད་

གཞན་ལ་སྟོན་པས་སྟོན་པ་དང་། རང་ཉྱིད་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་པ་སོགས་
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ཉེས་པ་མཐའ་དག་ལས་གོལ་ཞྱིང་གཞན་སྒོལ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས། ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་ཉེ་རྱིང་མེད་པར་ཀུན་ལ་སྙོམས། ཕན་བཏགས་མ་བཏགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

དོན་མཛད་པས་སྐབས་དང་། འཐད་པ་དང་བཅས་པའྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་

ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་གསུངས་པ་ལ་རོལ་བ་གཞན་གྱི་ཀན་ཀའྱི་གགས་

མེད་པས་སྨྲ་མཆོག་དང་། ཕ་བཟང་པོས་བུ་གཅེས་པ་ལ་སྐོན་སེལ་ཞྱིང་ཡོན་ཏན་

ཞྱི་དག་སྣ་ཚོགས་པས་སྒྲུབ་པ་ལྟར། སློབ་མའྱི་སྐོན་ཞྱི་དག་སྣ་ཚོགས་པས་སེལ་

བས་ཨེ་མའོ་མགོན་ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་བཞྱི་པོ་འདྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཁོ་ན་ལ་

དངོས་པོ་ལ་གནས་པའྱི་བསྟོད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར། གང་གྱིས་སྟོང་དང་རེན་

འབྱུང་དག །དབུ་མའྱི་ལམ་དུ་དོན་གཅྱིག་པར། །གསུང་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ་

ཡྱི། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་པར། རེན་

ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་ལེགས་གསུངས་པའྱི། །སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང། བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་གུས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་དང་། དད་གུས་དེ་གཉྱིས་རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཙལ་ཞྱིང་རེད་པའྱི་ཚུལ་

དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་བསྟན་པ་སྐོན་མེད་དུ་ཡྱིད་ཆེས་རེད་ཚུལ་དང་། དེ་ལ་

བརེན་ནས་སྟོན་པ་སྐོན་མེད་དུ་ཡྱིད་ཆེས་རེད་ཚུལ། ཡྱིད་ཆེས་རེད་པའྱི་སྟོན་པའྱི་

བསྟན་པ་འཛིན་པར་སྤོ་བ་སྐེས་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། མདོར་བསྟན་དང་པོ་

གཉྱིས་ཀྱི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དེ་གཉྱིས་ལ་ངེས་པ་རེད་ན་མྱི་འཇྱིགས་པ་
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བཞྱི་དམ་བཅས་པ་སོགས་གསུང་རབ་ཀྱི་གནད་གཞན་ལ་ཡང་ངེས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་

རེད་ཚུལ་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་ཡང་། རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་ལས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

རང་བཞྱིན་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དེ་

ཉྱིད་མྱི་མཁས་པ་ལ་མཐར་འཛིན་བརན་བེད་མཁས་པ་ལ་སྤོས་པའྱི་ད་བ་མ་ལུས་པ་

གཅོད་པའྱི་སྒོར་གྱུར་པའྱི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་གཉྱིས་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱིས་གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །དེ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་

སྟོང་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ་རྱིགས་པ་མེད་ན་དམ་བཅས་པ་ཙམ་གྱིས་སུ་ཞྱིག་ཡྱིད་ཆེས་

པར་བེད། སྨྲས་པ། དེ་ཡྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བ་སྟེ། འདྱི་ལ་སྟོན་པའྱི་བཞེད་པ་མཐར་

ཐུག་གྱི་ལྟ་བ་ངོས་བཟུང་བ། དེ་ངེས་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཡང་དག་འགོད། རྱིགས་

པས་གྲུབ་པའྱི་དོན་དེའྱི་ལྡོག་ཕོགས་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པ། མཐུན་ཕོགས་ལ་བ་

བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པའྱི་གྲུབ་དོན་དེ་ལ་བསགས་པའྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་ལ་བསྟོད་པ་

དང་བཞྱི་ལས། །

དང་པོ་ནྱི། ཕན་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་བ་ལ། །སྨན་པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་བསྩལ་

པ། །བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད། །ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཟ་མེད་པ། །རེན་ཅྱིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ། །འགལ་བ་དང་ནྱི་མ་གྲུབ་པར། །མཐོང་བ་འདྱི་ཡྱིས་

ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས། །ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས། །ཁྱོད་ནྱི་ནམ་ཞྱིག་སྟོང་པ་ཉྱིད། །རེན་

འབྱུང་དོན་དུ་མཐོང་བ་ན། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་དང་། །བ་བེད་འཐད་པའང་

མྱི་འགལ་ཞྱིང་། །དེ་ལས་བཟོག་པར་མཐོང་བ་ན། །སྟོང་ལ་བ་བ་མྱི་རུང་ཞྱིང་། །བ་

དང་བཅས་ལ་སྟོང་མེད་པས། །ཉམ་ངའྱི་གཡང་དུ་ལྷུང་བར་བཞེད། །དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་
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བསྟན་པ་ལ། །རེན་འབྱུང་མཐོང་བ་ལེགས་པར་བསགས། །ཞེས་པ་སྟེ། 

འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་མཛད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས། འགོ་བ་རྣམས་ལ་སྨན་པའྱི་སླད་དུ་

བཀའ་སྩལ་པ་སྟེ་ཆོས་ཇྱི་སྙེད་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙྱིང་པོ་སྟོང་པས་མེད་མཐའ་

དང་། སྣང་བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་བའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་ཉྱིད་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་

ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཟ་མེད་པ། ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་

གྱིས་མེད་དེ། རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་ལས་ནས་འབྱུང་བའྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པའྱི་སྦོར་ངག་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་འདྱི་ཡྱིས། ཁྱབ་

པ་འགལ་བར་འདོད་པ་ནང་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དང་། རགས་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་

བ་སྟེ་འདོད་པ་ཕྱི་རོལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐོས་པ་མང་ཞྱིང་རྱིག་པ་རྣོ་ལ་བཟང་དུ་

ཟྱིན་ཡང་། འདྱི་ཡྱིས་ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་སྟོང་པ་ཆད་སྟོང་མྱིན་པར་རེན་འབྱུང་

གྱི་དོན་དུ་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཏེ་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན། ཁྱོད་ནྱི་

སྟོང་ཉྱིད་མ་རོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བློ་ལ་འགལ་བའྱི་དོན་ནམ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་

གྲུབ་པ་ཕྲ་མོ་ཡང་མེད་པའྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་དེ་ཉྱིད་ལ་འདྱི་ལས་འདྱི་འབྱུང་གྱི་འབེལ་བ་

ཐམས་ཅད་འཐད་པའྱི་སྟོང་པའྱི་དོན་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་མཐོང་བ་ན། རང་བཞྱིན་

གྱིས་སྟོང་པ་ཞེས་པ་སྤྱིར་སྟོང་པའམ་མེད་པའྱི་དོན་མྱིན་པས། རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་

སྟོང་པ་དང་། དེ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་མྱི་འགལ་ཞྱིང་། དེ་ལས་གོ་བཟོག་

ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་དོན་གཏན་མེད་དང་། རེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དོན་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པར་བཟུང་བ་ན། སྟོང་པ་ཁས་བླངས་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་མྱི་རུང་

བའྱི་ཆད་མཐར་ལྷུང་ཞྱིང་། རེན་འབྱུང་གྱི་བ་བེད་འཐད་ལྡན་དུ་ཁས་བླངས་པ་མ་དོར་
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བར་དེ་དང་བཅས་བཞྱིན་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་མེད་པ་སྟེ་མྱི་རུང་

བས་རག་མཐར་ལྷུང་བས། མདོར་ན་སྟོང་པ་དང་རེན་འབྱུང་གཅྱིག་གོགས་སུ་གཅྱིག་

མྱི་འགོ་བར་ཚ་གང་ལྟར་བློ་ངོར་འགལ་བ་དེ་སྱིད་ཀྱི་བར་དུ་ཉམ་ང་བའྱི་གནས་རག་

ཆད་ཀྱི་མཐའྱི་གཡང་དུ་ལྷུང་བར་བཞེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་སྟོང་པ་ངེས་པ་ཙམ་

གྱིས་སྣང་བ་ལ་ངེས་ཤེས་རེད་དུ་འགོ་ལ། སྣང་བ་ལ་ངེས་ཤེས་རེད་པ་ཙམ་དུ་སྟོང་

པ་ལ་ངེས་ཤེས་རེད་པ་ལ་ཚེ་ས་མ་ནས་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བག་ཆགས་ཡོད་པ། 

བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེར་བསགས་པ་ཞྱིག་དགོས་པས། ངེས་ཤེས་དེ་གཉྱིས་རེད་པ་

སྱིད་མཐའ་ཙམ་དུ་སོང་བ་དེའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་

ནས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་མཐོང་བ་ལ། གསུང་རབ་རྣམས་ལས་བསགས་པ་

རྒྱ་ཆེར་བརོད་ཀྱི། བོད་ཀྱི་དབུ་མ་པར་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ལྟར། རང་ལུགས་ལ་རང་

བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ཁས་བླངས་ནས་བ་བེད་ཐམས་ཅད་རང་ལུགས་ལ་གཞྱི་

མ་གྲུབ་པར་གཞན་ངོར་སྐེལ་བ་ལ་ལྟ་བའྱི་ཡང་རྩེར་རེ་ན་ཅྱི་ཞྱིག་བསགས་པར་འོས་

ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ཁས་བླངས་པས། རྒྱུ་འབས་ཀྱི་

བ་བེད་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ལ་མྱི་རུང་བར་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ན། ང་ཆད་མཐར་མྱི་ལྟུང་

སྟེ། འཇྱིག་རེན་རང་འགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་འབས་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་

པའྱི་འབེལ་མེད་སྨྲ་བ་ལ་དབུ་མ་པར་རློམ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གོང་གྱི་སྦོར་ངག་ལ་ཕྱི་རོལ་པས་རགས་མ་གྲུབ་དང་། ནང་པའྱི་དངོས་སྨྲ་བ་

སོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་འགལ་བར་འདོད་ཅྱིང་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ངེས་པར་ལྟུང་སྟེ། 

ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་ལས། གང་ཟག་དང་ཆོས་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རེན་འབེལ་མྱི་
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འདོད་པར་དེ་གཉྱིས་བདེན་པར་འདོད་པའྱི་གཞན་སེ་ནྱི་རག་ཆད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་གཡང་

དུ་ལྟུང་ལ། དེ་གཉྱིས་རེན་འབེལ་དུ་འདོད་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པ་དང་རང་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་རང་སེ་དེ་དག་ཀང་རག་ཆད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་དབང་

དུ་འགྱུར་བས། རག་ཆད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་བལ་བར་འདོད་ན་གང་ཟག་དང་ཆོས་རྣམས་

བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཆུ་ཟ་བཞྱིན་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་ཁས་བླང་ངོ་། །ཞེས་

དང་། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ལས། གང་ཞྱིག་འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཀྱི། །རྒྱུ་འབས་ནམ་ཡང་བསླུ་བ་མེད་མཐོང་ཞྱིང་། །དམྱིགས་པའྱི་གཏད་སོ་

གང་ཡྱིན་ཀུན་ཞྱིག་པ། །དེ་ནྱི་རྒྱལ་བ་དགེས་པའྱི་ལམ་ལ་ཞུགས། །ཞེས་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཆོས་རྣམས་སྟོང་པ་འདྱི་ཤེས་ནས། །ལས་དང་འབས་བུ་

བསྟེན་པ་གང་། །ངོ་མཚར་བས་ཀང་འདྱི་ངོ་མཚར། །རྨད་བྱུང་བས་ཀང་འདྱི་རྨད་

བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

བསགས་པའྱི་འོས་སུ་གྱུར་པའྱི་ལྟ་བ་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མེད་

པ་དང་། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པས་མྱིན། །

རེན་འབེལ་གྱི་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཡང་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་གྱི། 

ཀུན་ཏུ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ལ། སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་

འབྱུང་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པས་མ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གོང་གྱི་སྦོར་ངག་དེ་ཡྱི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ། ལྟོས་མེད་ནམ་

མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན། །དེས་ན་མ་བརེན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

དངོས་པོ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་



ཕུར་ལྕོག་ངག་དབང་བྱམས་པ།

  436  

ནམ། ཆ་ཤས་ལ་མ་བརེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་རྐེན་ཚང་བ་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་

ཡོད་ན། རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་བའྱི་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ལ་མེ་ཏོག་གྱི་ཚལ་ཆེན་པོ་ཡོད་

པར་འགྱུར་ལ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་རྐེན་གང་ཡང་མ་ཚང་བའྱི་སར་ལོ་ཏོག་སོགས་དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་འགྱུར་པའམ། ཡང་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་རྐེན་

ཚང་ཡང་གཏན་དུ་མེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་མ་བརེན་པའྱི་

དངོས་པོ་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན་དུ་མྱི་སྱིད་དོ། །

ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་ལ། ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དེ་འགྲུབ་པ། །རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་

འགལ། །གསུངས། 

དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འགྲུབ་པའམ་ཡོད་པ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་

འགལ་ཏེ། ཁྱོད་ཡོད་པ་རང་དབང་དུའམ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དེ་

ལྟར་རེས་འགོ་དང་ལྡོག་པ་བསྟན་ནས་སྦོར་བ་དངོས་འགོད་པ་ནྱི། དེ་ཕྱིར་བརེན་

ནས་འབྱུང་བ་ལས། །མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་ཡོད་མྱིན་པས། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་

སྟོང་པ་ལས། །མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ལྟར་རེས་འགོ་དང་ལྡོག་པ་ངེས་པ་དེའྱི་ཕྱིར། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོས་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བང་གྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་སྟེ། སྱིད་ཚད་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་

གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི། དེ་ལྟར་མ་གཏོགས་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་

ཏེ། རང་རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའམ། ལྟོས་ནས་འགྲུབ་པ་ལས་མ་

གཏོགས་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། གང་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་
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ཡྱིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟོང་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། 

རྩོད་བཟོག་གྱི་རང་འགེལ་ལས་ཀང་། འདྱིར་ནྱི་དངོས་པོ་རྣམས་བརེན་ནས་འབྱུང་

བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཉྱིད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་གང་དག་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་དེ་དག་ནྱི་རང་

བཞྱིན་དང་བཅས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྒྱུ་

དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་ཡོད་ན་ནྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་མེད་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། དེ་ལྟ་ཡང་མ་ཡྱིན་

པ་དེའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་སྟོང་པའོ་ཞེས་བ་བར་འཆད་དོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

འདྱིར་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་ལྟོས་ནས་འབྱུང་བ་དང་། ལྟོས་ནས་འགྲུབ་པ་གཉྱིས་

ཀྱི་འབྱུང་བའྱི་དོན་སྐེ་བ་ཁོ་ན་ལ་མྱི་བཟུང་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་འདུས་མ་བས་ལ་མ་ཁྱབ་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

རྩ་ཤེའྱི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་ལས། དེ་ལ་ཕྲད་ལྟོས་རེན་གསུམ་རྣམ་གངས་

པར་གསུངས་པས། རེན་པའྱི་སྒ་དོན་ནྱི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་ལ། འབྱུང་བ་

ལ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་སྐེ་བ་ནྱི་འདུས་བས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མེད་ཀང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་

འགྲུབ་པ་ཡང་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡོད་དེ། བེད་པོ་ལས་ལ་བརེན་བས་

ཤྱིང་། །ལས་ཀང་བེད་པོ་དེ་ཉྱིད་ལ། །བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ། །འགྲུབ་

པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་ལས་ལ་བརེན་ནས་བེད་པ་པོ་འབྱུང་བར་གསུངས་

ཀང་ལས་བེད་པ་པོའྱི་སྐེད་བེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་། རྱིགས་པ་དེ་ཆོས་གཞན་ལ་ཡང་



ཕུར་ལྕོག་ངག་དབང་བྱམས་པ།
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སྦར་བར་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་དང་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་

བེད་ཕན་ཚུན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བར་གསུངས་ཀང་ཕན་ཚུན་སྐེད་བེད་དུ་མྱི་རུང་

ངོ་། །རྱིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་ལས་ཀང་། འདྱི་ཡོད་ན་ནྱི་འདྱི་འབྱུང་སྟེ། །ཐུང་ངུ་ཡོད་ན་

རྱིང་པོ་བཞྱིན། །ཞེས་གསུངས་ཀང་ཐུང་ངུ་རྱིང་པོའྱི་སྐེད་བེད་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་རེན་འབེལ་གྱི་རགས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་

གྱི་མེད་པར་སྒྲུབ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེད་ན་འཁོར་འདས་

ཀྱི་རྒྱུ་འབས་ཐམས་ཅད་མྱི་རུང་བས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་ནྱི་ཐ་ཆད་ཅྱིག་

གོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ལྟ་བུ་བློ་རྨོངས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཕྲ་མོ་ཡང་བཀག་ན། དེ་

ལ་བ་བེད་རྒྱུ་འབས་ཐམས་ཅད་མྱི་རུང་སྙམ་པ་འབྱུང་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་བདེན་མོད་ཀྱི་དེ་

ནྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་སྐྲའྱི་རྩེ་མོ་ཙམ་ཞྱིག་

ཡོད་ན་ཡང་རང་བཞྱིན་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་སོང་མྱི་ནུས་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པའྱི་

དོན་ནྱི་གཞན་དུ་བསྒྱུར་དུ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་པས། དེ་ལ་ལམ་བསྒོམས་པས་གོམས་པ་

ཆེར་འགོ་བ་དང་། ཉོན་མོངས་ཆུང་དུ་འགོ་བ་གང་ཡང་མྱི་རུང་ངོ་། །

འདྱི་ལྟར། རང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཆོས་རྣམ་རང་བཞྱིན་འགའ་ཡོད་

ན། །མ་ངན་འདས་པ་མྱི་རུང་ཞྱིང་། །སྤོས་ཀུན་ལྡོག་པ་མེད་པར་གསུངས། །

གང་ལས་གསུངས་ན། ཡུམ་གྱི་མདོ་དང་གང་པོ་རྩལ་གྱི་མདོ་སོགས་དང་དབུ་

མ་རྩ་བ་སོགས་ལས་གསུངས་སོ། །ཡུམ་གྱི་མདོ་ལས། ཐ་ན་དངོས་པོ་སྐྲའྱི་རྩེ་མོ་

ཙམ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་ཡང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
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བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་

རྒྱ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་དང་། གང་པོ་རྩལ་གྱི་མདོ་ལས། གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་

རང་བཞྱིན་ཡོད་གྱུར་ན། །རྒྱལ་བ་ཉན་ཐོས་བཅས་པས་དེ་མཁྱེན་འགྱུར། །ཐེར་

ཟུག་ཆོས་ནྱི་མ་ངན་འདའ་མྱི་འགྱུར། །མཁས་རྣམས་ནམ་ཡང་སྤོས་དང་བལ་མྱི་

འགྱུར། །ཞེས་དང་། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། གལ་ཏེ་འདྱི་ཀུན་མྱི་སྟོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་

ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མེད། །འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྱིས་ལམ་བསྒོམས་པས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་མྱི་

རུང་བ་དང་། བདག་འཛིན་གྱི་སྤོས་པ་ཀུན་ལྡོག་པ་མེད་པར་མྱི་འདོད་ལ། དེ་མྱི་

འདོད་ན་རང་བཞྱིན་སྒོ་འདོགས་པའྱི་བློ་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་འགྱུར་

ལྡོག་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོ་འགའ་ཡང་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་མྱི་རུང་

བར་གསུངས་པ་དེ་ཡྱི་ཕྱིར། ཀུན་བང་གྱི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་

དང་པོ་ནས་རྣམ་པར་བལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས། རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་

དེ་ཉྱིད་རོལ་བ་ངན་པའྱི་ཀན་ཀས་བག་ཚ་བ་མེད་པར་རྒྱལ་སས་འཕགས་པ་སོགས་

མཁས་པ་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་མྱི་ཡྱི་

སེང་གེས་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་སྒས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལེགས་པར་བསགས་

པ་འདྱི་ལས། དགེ་སྦོང་བམ་ཟེ་རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་འགོང་པར་ནུས། དེའྱི་

ཕྱིར། དེ་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་རྣམ་བལ་ཞེས། །སེང་གེའྱི་སྒ་ཡྱིས་ཡང་ཡང་དུ། །མཁས་

པའྱི་ཚོགས་སུ་ལེགས་གསུངས་པ། །འདྱི་ལ་སུ་ཡྱིས་འགོང་བར་ནུས། །ཞེས་
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གསུངས་སོ། །

རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཕོགས་ལ་ནྱི་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་བ་བེད་ཐམས་

ཅད་ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར། རང་བཞྱིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་

དང་། །འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་འབྱུང་བའྱི། །རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་

གཉྱིས། །མྱི་འགལ་འདུ་བ་སྨོས་ཅྱི་དགོས། །བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས། །མཐར་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་ཞེས། །ལེགས་གསུངས་འདྱི་ནྱི་མགོན་ཁྱོད་ཀྱི། །སྨྲ་

བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ། །

རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང་། འཁོར་འདས་དང་ཕྱི་ནང་

གྱི་རྒྱུ་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འདྱི་བྱུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་

མེད་པར་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ལ་འཐད་པ་གཉྱིས་མྱི་འགལ་བར་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་

འདུ་བ་སྱིད་པ་སྨོས་ཅྱི་དགོས། བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་

བཞྱིན་གྲུབ་པ་མེད་པར་མཉམ་གཞག་དུ་ངེས་པ་བརན་པོ་བསྐངས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་

རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་རྣམས་ལ་བལྟས་པ་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་རྣལ་འབོར་པ་དེ་ལ། བརེན་

ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེར་འགོ། རང་

བཞྱིན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རྒྱུ་རྐེན་བཟང་ངན་གྱི་འབས་བུ་བཟང་ངན་

མ་འཆོལ་བར་འབྱིན་ནུས་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེར་འགོ་བས། རག་ཆད་གཉྱིས་ཀའྱི་མཐར་

འཛིན་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་ཡྱིད་མྱི་བརེན་པ་ཞྱིག་འབྱུང་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་

ལ། དེ་ལྟར་ལེགས་པར་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་འགོ་བ་ལྟ་ངན་གྱི་བན་དུ་བས་ཏེ་མགོན་

མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཕུལ་དུ་བྱུང་
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བའོ། །མདོ་ལས། མཁས་པས་རེན་འབྱུང་ཆོས་རྣམས་རོགས་གྱུར་ཏེ། །མཐར་ལྟ་བ་

ལ་བརེན་པར་ཡོངས་མྱི་བེད། །ཅེས་དང་། ལམ་གཙོ་ལས་ཀང་། གཞན་ཡང་སྣང་

བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་བ་དང་། །སྟོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་ཞྱིང་སྟོང་པ་ཉྱིད། །རྒྱུ་དང་

འབས་བུར་འཆར་བའྱི་ཚུལ་ཤེས་ན། །མཐར་འཛིན་ལྟ་བས་འཕྲོག་པར་མྱི་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་གཉྱིས་ཀ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་འགོག་

ནུས་པའྱི་རྱིགས་པ། བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་

གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་གྱི་དོན་དེ་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན་ཆོས་བསྟན་པ་དེ་

ལ་ཡ་མཚན་སྐེས། དེ་ལ་བརེན་ནས་གསུང་བ་པོ་ལ་ཡ་མཚན་སྐེས་ཏེ་བསགས་པ། 

འདྱི ་ཀུན་ངོ ་བོས ་སྟོང ་པ ་དང ་ །  །འདྱི ་ལས་འདྱི ་འབས་འབྱུང་བ ་

ཡྱི། །ངེས་པ་གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་དུ། །གེགས་མེད་པར་ནྱི་གོགས་བེད་པ། །འདྱི་ལས་

ངོ་མཚར་གྱུར་པ་དང་། །འདྱི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང་། །ཚུལ་འདྱིས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་

ན་ནྱི། །བསྟོད་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་མྱིན། །

ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་འདྱི་ཀུན་རང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་གཏན་དུ་སྟོང་པ་དང་། སྟོང་

བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་འདྱི་ལས་འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་གྱི་གཞན་མྱི་འབྱུང་ཞེས་དཀར་ནག་གྱི་

ལས་འབས་སོ་སོར་ངེས་པ་དང་། མ་བས་པ་དང་མྱི་འཕྲད་ཅྱིང་། བས་པ་ཆུད་མྱི་ཟ་

བ་རྒྱུ་འབས་འཕེལ་ཆེ་བའྱི་ངེས་པ་སྟེ། སྣང་སྟོང་གྱི་ངེས་པ་གཉྱིས་པོ་ཚ་གང་ལྟར་མྱི་

འགལ་བར་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་ངེས་པ་དངས་ན། རྱིགས་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་

ངེས་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཅྱིག་ཤོས་ལ་ངེས་པ་མེ་ལ་ཤྱིང་བསྣན་པ་ལྟར་ཆེར་འགོ་བས། 
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ཕན་ཚུན་གེགས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གོགས་བེད་པ་འདྱི་ལས་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་པ་

དང་། འདྱི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག་པ་གང་ཞྱིག་ཡོད་དེ། 

སྣང་བ་ལ་ངེས་པ་དངས་པས། ལས་འབས། ངེས་འབྱུང་རྣམ་དག །སྙྱིང་རེ། བང་

སེམས་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་ལ་བསླབས་པས་འབས་བུ་གཟུགས་སྐུ་རྣམ་གཉྱིས་

ཐོབ་ནས་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་བར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བེད་པས། གནས་སྐབས་སུ་ངན་

འགོར་མྱི་ལྟུང་ཞྱིང་ཕུགས་ཞྱི་མཐར་མྱི་གནས། སྟོང་པ་ལ་ངེས་པ་དངས་པས་ཟབ་མོ་

ལྟ་བའྱི་ལམ་གྱིས་སྱིད་མཐའ་འགོག་ཅྱིང་། མཐར་ཐུག་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་

ཕྱིར། 

ཚིག་ཚོགས་ཆུང་ལ་འཕྲུལ་ཆེ་བའྱི་ཆོས་གསུང་ཚུལ་འདྱིའྱི་སྒོ་ནས་ཁྱོད་ལ་

བསྟོད་ན་བསྟོད་པ་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་མཚན་དཔེ་དང་། གསུངས་

དབངས་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ནྱི། ནོར་བུ་ལ་མྱི་བསྟོད་པར་ནོར་བུ་འཇོག་

སའྱི་ཟ་མ་ཏོག་ལ་བསྟོད་པ་ལྟར་བསྟོད་པ་ཆེན་པོར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་ཕྱིར། ལམ་

རྱིམ་ཆེན་མོ་ལས། ཨེ་མའོ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་བས་པའྱི་

ཤྱིང་ར་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྱུ་མ་འདྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་རང་རང་གྱི་རྒྱུ་

དང་རྐེན་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འཆོལ་བར་འབྱུང་ལ། རང་རང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་

རང་བཞྱིན་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སྙམ་དུ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་

བའྱི་དོན་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་སྐེས་པ་ལ་ངེས་པ་རེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་

དང་། ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་ལས་ཀང་། དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་

བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་རང་
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བཞྱིན་མེད་དོ་ཞེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་དོན་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་པ་

འདྱི་ཉྱིད་རང་གྱི་སྟོན་པ་སྨྲ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་འཕགས་ཆོས་བླ་

ན་མེད་པར་གཟྱིགས་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་གཞུང་མང་པོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རེན་

འབྱུང་གསུང་བའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་དེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་གང་གང་རྐེན་ལ་ཞེས་པ་ཤོ་ཀ་གཅྱིག་གྱི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པས། 

སྟོན་པ་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །

མདོར་བསྟན་གཉྱིས་པ་ནྱི། གོང་དུ། གང་དུ་བཟུང་བས་ཞེས་སོགས་རྒྱུ་རྐེན་

ལ་རག་ལས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བྱིས་པ་རྣམས་མཐར་འཛིན་བརན་པར་བེད་ལ། 

དེ་ཉྱིད་ལ་བརེན་ནས་མཁས་པ་རྣམས་ནྱི་བདག་འཛིན་གྱི་སྤོས་པ་གཅོད་པའྱི་སྒོར་

འགྱུར་བར་བཤད་པ། འདྱིའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་སྨྲ་དགོས་སོ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་གཉྱིས་

ལས། དང་པོ་བྱིས་པ་རྣམས་འཆྱིང་བའྱི་སྒོར་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། 

རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྱི། །གང་ཞྱིག་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པ། །དེ་ཡྱིས་

རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒ། །མྱི་བཟོད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅྱི་ཡོད། །ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་

གཅེས་པའྱི་མཛོད། །བརེན་ནས་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་ནས། །སྟོང་ཉྱིད་ང་རོ་མྱི་

བཟོད་པ། །འདྱི་ལ་ཁོ་བོ་ངོ་མཚར་གྱུར། །རང་བཞྱིན་མེད་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ། །བླ་མེད་

རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི། །མྱིང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་དུ། །འཛིན་ན་ད་ཀོ་སྐེ་བོ་

འདྱི། །འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་བགོད་པའྱི། །འཇུག་ངོགས་ཟ་དང་བལ་

གྱུར་པ། །ཁྱོད་དགེས་གྱུར་པའྱི་ལམ་བཟང་དེར། །ཐབས་གང་གྱིས་ནྱི་བཀྲྱི་བར་

བ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
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འདྱི་ལྟར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བའྱི་མཐར་འཛིན་གྱི་

བག་ཆགས་བརན་པོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། འདྱིར་ཡང་སློབ་དཔོན་ངན་པའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་

གྱི་བཤད་པས་རབ་ཏུ་བརན་པར་བས་ཏེ། རང་གསོད་པའྱི་གཤེད་མ་གཡོ་ཅན་ལྟ་

བུའྱི་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་ཞེན་ཅྱིང་། རྐེན་འདྱི་པ་ཙམ་གྱི་རེན་འབེལ་ཙམ་ཞྱིག་བསྟན་པ་

ཡང་མྱི་བཟོད་པར། ལས་འབས་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་ཞྱིང་

བཀོལ་བའྱི་མུ་སྟེགས་ཅན་གང་ཞྱིག་ཐུབ་པ་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པ་སྟེ། ཁྱོད་ལ་དག་

ལྟ་བུར་འཛིན་པ་དེ་ཡྱིས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་དོ་ཞེས་པའྱི་སྒ་

ཐོས་པ་ན་བློར་མ་ཆུད་པས་མྱི་བཟོད་པར་འགྱུར་བ་ལ་དེ་ཙམ་དུ་ཁེལ་ནས་ངོ་མཚར་

བ་ཅྱི་ཡོད། ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་ཞུགས་ཏེ་སེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་ངལ་བ་མང་

དུ་བསྟེན་པའྱི་མཁས་པ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་དང་། 

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་གཅེས་མཛོད་ཀྱི་ནང་གྱི་

སྙྱིང་པོ་ནོར་ལྟ་བུ། རང་བཞྱིན་མེད་པ་ངེས་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་བླ་ན་མེད་པ་ཕྱི་

ནང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་ལས་ནས་འབྱུང་བའྱི་རེན་འབེལ་འདྱི་ཁས་

བླངས་ནས་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་ཡོད་པར་བཟུང་ནས། དངོས་པོ་

འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་གདོད་མ་ནས་སྟོང་པ་ཉྱིད་དོ་ཞེས་

པའྱི་སེང་གེའྱི་ང་རོ་ལྟ་བུ་འདྱི་མྱི་བཟོད་པ་འདྱི་ལ་ཁོ་བོ་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་

ངོ་མཚར་བ་སྟེ་ཁེལ་རོད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཏོ། །ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་ལས། དངོས་

པོ་རྣམས་རག་པར་སྨྲ་བའྱི་ཕྱི་རོལ་པ་རེན་འབེལ་ཁས་མྱི་ལེན་པས་ཆོས་བདེན་པར་

གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནྱི་རང་གྱི་སྟོན་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་མཚར་བའྱི་གནས་མྱིན་ལ། 
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རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་ཞྱིང་འབྱུང་བའྱི་རེན་འབེལ་ཁས་བླངས་ནས་བདེན་པར་

གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནྱི་ཆེས་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་དག་རང་རང་གྱི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་པར་ཡོད་མེད་དང་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྨྲ་མོད་ཀྱི། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་

བཏགས་པའྱི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའྱི་ཚེ་རེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དེ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟེང་དུ་མེད་ན་ཆོས་དེ་གཏན་མེད་དུ་སོང་སྙམ་ནས་དེ་མྱི་བཟོད་པ་

ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལྟ་བ་རོགས་མ་ཟྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བློ་ལ། དེ་ལྟ་

བུའྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པ་དང་། རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འབེལ་བ་ངེས་པ་ཅན་གཉྱིས་གཞྱི་གཅྱིག་

གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འགལ་བར་འཇོག་མྱི་ཤེས་པར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་གདུལ་བ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ་བླ་ན་མེད་པ་རེན་

ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མ་རོགས་པར་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་བའྱི་མྱིང་ཙམ་ལ་ཞེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས། སླར་ཡང་དངོས་པོ་འདྱི་ཐམས་ཅད་རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་དམ་དུ་འཛིན་ན། ད་ཀོ་སྟེ་ད་ནྱི་འདྱི་འད་བའྱི་སྐེ་བོ་དངོས་སྨྲ་

བ་སོགས་འདྱི་རྣམས། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་དུས་གསུམ་

དུ་ལེགས་པར་བགོད་པའྱི་ལམ་མཐའ་དང་བལ་བའྱི་ལྟ་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའྱི་

ངོགས་ཏེ་ཐབས་ཟ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ། རྒྱལ་བ་དགེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ལམ་

བཟང་པོ་དེར། རེན་འབེལ་ལས་གཞན་པའྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་

སམ། གཏན་ཚིགས་གང་གྱིས་བཀྲྱི་བར་བ་སྟེ། དེ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མྱི་སྱིད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །



ཕུར་ལྕོག་ངག་དབང་བྱམས་པ།
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གཉྱིས་པ་མཁས་པ་ལ་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་གཅོད་བེད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། རང་

བཞྱིན་བཅོས་མྱིན་ལྟོས་མེད་དང་། །རེན་འབེལ་ལྟོས་དང་བཅོས་མ་གཉྱིས། །ཇྱི་

ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ། །མྱི་འགལ་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་

འབྱུང་བ་གང་། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གདོད་མ་ནས། །རྣམ་པར་དབེན་ཡང་དེར་སྣང་

བས། །འདྱི་ཀུན་སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་རེད་ཟྱིན་པའྱི་མཁས་པ་ལ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་

ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་གྱིས་བཅོས་པ་མྱིན་པ་དང་། རྒྱུ་རྐེན་དེ་དང་གདགས་གཞྱི་ལ་ལྟོས་པ་

མེད་པ་ཡྱིན་དགོས། དེ་དང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའམ། ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་རེན་འབེལ་

ལམ། རང་གྱི་ཆ་ཤས་སམ། རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་། དེ་དག་གྱིས་བཅོས་མ་གཉྱིས་

ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་མྱི་འགལ་བར་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ལྟོས་མ་ལྟོས་

དང་། བཅོས་མ་བཅོས་གཉྱིས་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་ལས། ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་བཅོས་མྱིན་དང་། །གཞན་ལ་བལྟོས་པ་མེད་

པ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ཡང་ལྟོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནྱི། གཞན་ལ་རག་

ལས་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་ངོ་བོ་

ཉྱིད་ཅེས་བ་བར་ཇྱི་ལྟར་འཐད་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་སོ། །

བཅོས་མ་བཅོས་དང་། ལྟོས་མ་ལྟོས་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱིར། དངོས་པོ་

རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་དག་ཀུན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒྱལ་བས་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་ནྱི་གདོད་

མ་ནས་དབེན་ཡང་། ཚུར་མཐོང་གྱི་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་ལ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་ཊིཀྐ་འྟོད་དཀར་འཕྟེང་བ།
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པ་དེར་སྣང་བ་བསྙོན་དུ་མེད་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་མཁས་པ་དབུ་

མ་པ་ལ་ནྱི། དངོས་སྨྲ་བ་སོགས་གཞྱི་གང་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་ཡོད་པར་འཛིན་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་ངེས་ཤེས་རེད་པའྱི་ཐབས་དང་། བདེན་

སྣང་གྱི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་གཅོད་པའྱི་སྒོ་དམ་པར་འགྱུར་པས། དུག་སྨན་དུ་བསྒྱུར་

བ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་འདྱི་ལྟ་བུ་གསུང་ཞྱིང་མཁྱེན་པས་རང་གྱི་སྟོན་པ་སྨྲ་བའྱི་ཁྱུ་མཆོག་

གོ་སྙམ་དུ་ངེས་པ་སྐེའོ། །

འདྱིར་རྣམ་བཤད་རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། གལ་ཏེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་

པས་སྟོང་པའྱི་དོན་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་མང་དུ་གསུང་ན་འདྱིའྱི་དོན་གང་

ཡྱིན། ཇྱི་ལྟར་ལྟོ་ལྡྱིར་བ་བུམ་པའྱི་དོན་དུ་འཇོག་པ་ལྟ་བུའྱི་དོན་ཡྱིན་ན་ནྱི། འབས་བུ་

རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བར་ངེས་པའྱི་བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་དོན་ཡང་

ངེས་པར་འགྱུར་བས་མྱི་རྱིགས་སོ། །འོན་ཏེ་རེན་འབེལ་རོད་བེད་ཀྱི་སྒའྱི་དོན་ཉྱིད་

སྟོང་པའྱི་དོན་དུ་འདོད་ནའང་གནོད་པ་དེ་ཉྱིད་དོ། །ཅྱི་སྟེ་རེན་འབེལ་དངོས་སུ་ངེས་

པའྱི་ཤུགས་ཀྱི་དོན་ལ་འདོད་ནའང་། སར་ལྟར་མྱི་འཐད་པས་འདྱིའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་

སྙམ་ན་དེ་ལྟར་ནྱི་མྱི་འདོད་དོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་སྙམ་ན། སྟོང་པའྱི་དོན་རེན་འབྱུང་

གྱི་དོན་དུ་འགོ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཚད་མས་ཁེགས་པའྱི་དབུ་མ་པ་རྣམས་

ལ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་འད་བའྱི་དབུ་མ་པ་ལ་ནྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་

རྣམས་རྒྱུ་ལ་རག་ལས་པའྱི་རེན་འབྱུང་དུ་དངོས་སུ་ངེས་པ་ན། བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་མཐུ་

ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པས་སྟོང་པའྱི་དོན་དུ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རོགས་ཤྱིང་དེ་དང་རེན་འབྱུང་གཉྱིས་
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འགལ་བར་ཚད་མས་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རེན་འབྱུང་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་ཡོད་པ་ཁེགས་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལ་ངེས་པ་རེད་པས་ནྱི། ནམ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་

རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དན་པའྱི་མོད་ལ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་

ཀྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་སེམས་པ་ལ་གོམས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་

བས་ན་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྟོང་པ་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་། 

རེན་འབྱུང་གྱི་ཆོས་བཤད་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་བག་ཆགས་སད་པར་

འགྱུར་ཏེ། ར་ཐུལ་གྱིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཉེ་རྒྱལ་ལ་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་རེན་འབེལ་ཙམ་ཞྱིག་

བཤད་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་གོང་འོག་ཀུན་

ཏུ་གལ་ཆེ་བས་རེན་འབྱུང་དང་སྟོང་པ་དོན་གཅྱིག་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ལྟར་མདོར་བསྟན་གྱི་དོན་རེན་འབྱུང་གྱི་རགས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་

རྒྱས་པར་སྒྲུབ་པ་དང། ཚུལ་དེ་བྱིས་པ་ལ་འཆྱིང་བ་དང་། མཁས་པ་ལ་གོལ་བའྱི་

སྒོར་འགྱུར་ཚུལ་འདྱི་གཉྱིས་ལ་ངེས་པ་གཏྱིང་ཚུགས་པ་ཞྱིག་རེད་ན། དེ་ལ་བརེན་

ནས་མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དམ་བཅས་པ་ལ་སྨྲ་བ་གཞན་གྱིས་མྱི་ཚུགས་པ་ལ་ངེས་

པ་རེད་ཅྱིང་། དེ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་ནས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་

པ་ལ་ཡང་ངེས་ཤེས་རེད་པར་འགྱུར་བས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ། །རོལ་

བ་འགས་ཀང་ཆོས་མཐུན་དུ། །གགས་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་། །འདྱི་ཉྱིད་

ཀྱིས་ནྱི་ལེགས་པར་འཁུམས། །ཅྱི་སླད་ཅེ་ན་འདྱི་བཤད་པས། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་

དངོས་པོ་ལ། །སྒོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྱི། །གོ་སྐབས་རྱིང་དུ་མཛད་ཕྱིར་

རོ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པར། །མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེན་འབྱུང་གྱི །ལམ་འདྱི་ཉྱིད་
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ཀྱིས་གསུང་གཞན་ཡང་། །ཚད་མར་གྱུར་པར་ངེས་པ་སྐེ། །

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱིས། ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅེས་དང་། ང་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གོལ་

ཞེས་དང་། བདེན་འཛིན་ལ་སོགས་པའྱི་ཉོན་མོངས་པས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་

གཅོད་ཅེས་དང་། བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་འདྱིས་ངེས་པར་

གོལ་བ་འཐོབ་ཅེས་དམ་བཅས་པ་ལ་ཕྱིར་རོལ་བ་དགེ་སྦོང་ངམ་བམ་ཟེ་འགས་ཀང་

ཆོས་དང་མཐུན་པར་རོལ་བས་གགས་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་། རེན་འབྱུང་

གྱི་རགས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གསུངས་པ་འདྱི་ཡྱི་དོན་ལ་རྱིགས་པས་གནོད་

པ་མེད་ཅྱིང་། ཚད་མས་གྲུབ་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ལེགས་པར་འཁུམས་པ་སྟེ་ལེགས་

པར་ཤེས་ནུས་སོ། །ཅྱིའྱི་སླད་དུ་དེ་ལྟར་ཤེས་ནུས་ཤེ་ན། རེན་འབྱུང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་འདྱི་ཡྱི་དོན་རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱིས་

མདོ་སེ་དུ་མ་ལས་བཤད་པས། མཐོང་བ་མངོན་འགྱུར་རང་གྱི་དབང་པོའྱི་མངོན་

སུམ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་གཙང་བདེ་རག་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་

པ་དང་། མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར། མྱི་རག་པ་དང་། བདག་མེད་ཕྲ་རགས། ཐར་པ་དང་། 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་འཇྱིག་རེན་ཕྱི་མ་དང་། དགེ་སྱིག་

གྱི་འབས་བུ་སོགས་ལ་དེ་དག་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པའྱི་གོ་སྐབས་རྱིང་དུ་

མཛད་ཕྱིར་རོ། །

ཇྱི་ལྟར་གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་ལ་སྒོ་འདོགས་པའྱི་གོ་སྐབས་རྱིང་དུ་མཛད་ན། 

ར་མཁན་གྱིས་བས་པའྱི་ར་མ་དང་ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་ཀྱིས་བས་པའྱི་མྱུ་གུ་སོགས་



ཕུར་ལྕོག་ངག་དབང་བྱམས་པ།

  450  

མཐར་འཇྱིག་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ན་བས་ན་མྱི་རག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། 

བུམ་པ་བཞྱིན། ཞེས་བརོད་པས་འདུས་བས་རྣམས་མཐར་འཇྱིག་པའྱི་མྱི་རག་པ་

རགས་པ་བློ་ལ་གྲུབ། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐད་ཅྱིག་རེ་རེར་ཡང་འཇྱིག་པའྱི་ཕྲ་བའྱི་མྱི་

རག་པ་བློ་ངོར་གྲུབ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཕུང་པོ་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་པོའྱི་བདག་རག་པ་

གཅྱིག་པུ་རང་དབང་ཅན་ཕུང་པོའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་

པ་གང་ཡང་མེད་པར་གྲུབ། དེ་ནས་ཁམས་གསུམ་པོ་འདྱི་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་

ཞྱིག་གྱིས་བས་པ་འགྲུབ། དེ་ནས་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་གང་ལ་ཡང་བློ་ལ་སྣང་བ་དང་། 

མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་

པ་ན། གཙང་བདེ་རག་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་

གྲུབ་པ་ཆོས་གང་ལ་ཡང་མེད་པར་ངེས་པས། བདེན་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ལྷག་མ་

མ་ལུས་པར་སེལ་ལོ། །

ལོག་གྱུར་ལ་སྐུར་འདེབས་ཇྱི་ལྟར་སེལ་ན། རང་བཞྱིན་མེད་པར་ལེགས་པར་

ངེས་པའྱི་ངེས་ཤེས་ཇྱི་སྱིད་མངོན་གྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚེ་རང་བཞྱིན་སྒོ་

འདོགས་པའྱི་བདེན་འཛིན་མངོན་གྱུར་དུ་མྱི་འབྱུང་བ་མོང་བས་གྲུབ། དེ་ཡྱི་ཚེ་གང་

གཉེན་པོའྱི་ཕོགས་ཉེ་བ་ན་འགྱིབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་ལྷག་མ་མ་ལུས་

པར་གཏན་ཟད་པར་སྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན། གསེར་གྱི་གཡའ་བཞྱིན་ནོ། །བདག་

འཛིན་འདྱི་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །ཞེས་པས་ཐར་པ་བློ་ལ་འགྲུབ། བདག་མེད་རོགས་པའྱི་

རྱིགས་ཤེས་དང་། མྱི་རག་པ་རོགས་པའྱི་བློ་རྣམས་ཆོས་ཅན། གོམས་བེད་ཀྱི་ཡན་

ལག་དང་མ་བལ་ན། རང་གྱི་གོམས་བའྱི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་དང་གོམས་པ་མཐར་
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ཐུག་ཏུ་འགོ་སྟེ། རེན་བརན་པ་གོམས་ཟྱིན་བསྐར་མ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཡོན་

ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པས། ལམ་བདེན་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རང་

རྒྱུད་ལ་འབྱུང་སྱིད་པ་གྲུབ་པས་མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དམ་བཅས་པ་ལ་ཆོས་མཐུན་

གྱི་གགས་མྱི་རེད་པར་ངེས་ཤེས་སྐེའོ། །

ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་སྐུར་འདེབས་ཇྱི་ལྟར་སེལ་ན། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱེད་

ཀྱི་སྨྲ་བ་འགན་ཟ་མེད་པ་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག །རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་བདག་

མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་འདྱི་ཉྱིད་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ན། རང་བཞྱིན་མེད་པར་སྟོན་པའྱི་

ཐུབ་པའྱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་བསྟན་བའྱི་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བ་ལ་ངེས་པ་བརན་

པོ་རེད་ལ། དེ་ཡྱི་ཚེ། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལོངས་སྤོད་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་བདེ་

འགོ་འབྱུང་བ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་

གྱི་བསྟན་བའྱི་དོན་ལ་མྱི་བསླུ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའྱི་

བཀའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན། རང་བཞྱིན་མེད་པར་སྟོན་པའྱི་གསུང་འདྱི་ཉྱིད་

བཞྱིན་ཞེས་བརོད་པས། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའྱི་གསུང་གཞན་ཡང་རང་གྱི་

བརོད་བའྱི་དོན་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པར་ངེས་པ་སྐེའོ། །

སགས་རྱིམ་ཆེན་མོ་ལས། ལུང་གང་སྐེས་བུའྱི་དོན་གཉྱིས་སྟོན་པ་རྣམས་དེ་

ལ་བསླུ་མྱི་སླུ་དཔྱོད་པའྱི་ཚེ་ནྱི། གཙོ་བོའྱི་དོན་ངེས་ལེགས་ལ་མྱི་སླུ་བར་རྱིགས་

པས་གྲུབ་པ་སོན་དུ་བཏང་ནས་འཐོབ་བ་ཕལ་པ་མངོན་མཐོ་ལ་མྱི་སླུ་བར་དཔོག་

པ་ནྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། གཙོ་བོ་

དོན་ལ་མྱི་སླུའྱི་ཕྱིར། །གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། བཞྱི་བརྒྱ་པ་
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ལས་ཀང། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུང་ལོག་གྱུར་ལ། །གང་ཞྱིག་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་འགྱུར་

བ། །དེ་ཡྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་བརེན་ཏེ། །འདྱི་ཉྱིད་ཁོ་ནར་ཡྱིད་ཆེས་བ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ཀུན་འབྱུང་ལས་སྡུག་བསལ་གྱི་ཕུང་པོ་

ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་བའྱི་འཁོར་བ་དང་། བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་

པར་གོལ་བའྱི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པའྱི་ཐར་པར་བགོད་པའྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་རྱིགས་པའྱི་

གཞུང་ལུགས་རྣམས་སུ་རྱིགས་པས་བསྒྲུབས་པ་ལྟར་རྱིགས་པས་གྲུབ་པ་དགོས་

ཀྱི། ཞེས་གསུངས་སོ། །བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགེལ་པ་ལས། ཇྱི་ལྟར་ནམ་མཁའྱི་ཉྱི་མའྱི་

འོད་ཟེར་གྱིས་ཚོགས་ཀྱིས་བསལ་ཞྱིང་། ཞྱིག་པར་གྱུར་པའྱི་མུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

དུས་ཡུན་རྱིང་པོས་ཀང་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་བསལ་བ་མོག་མོག་པོར་བ་

བར་མྱི་ནུས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་རེན་ཅྱིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་བསྒོམས་པས་རོགས་པའྱི་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་རོལ་བ་མཐའ་

དག་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མུན་པ་རྣམས་བསལ་བ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ད་ནྱི། བསྟན་འདྱི་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བས། །སྟོན་པ་ཞེས་བ་ཁྱོད་ཉྱིད་དེ། །ཞེས་

བསྟན་པ་སྐོན་མེད་དུ་རོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྟོན་པ་སྐོན་མེད་དུ་ངེས་ཤེས་རེད་

ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། དོན་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ། །ཁྱོད་

ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་ལ། །རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རྱིང་དུ་གྱུར། །ཉེས་ཀུན་རྩ་བ་ལྡོག་

ཕྱིར་རོ། །ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པས། །ཡུན་རྱིང་ངལ་བ་བསྟེན་བས་

ཀང་། །ཕྱི་ཕྱིར་སྐོན་རྣམས་བོས་པ་བཞྱིན། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་ཕྱིར་རོ། །ཨེ་མའོ་
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མཁས་པས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི། །ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་

ནྱི། །ཁྱོད་ལ་ཅྱི་ཕྱིར་གུས་མྱི་འགྱུར། །ཁྱོད་གསུང་དུ་མ་ཅྱི་ཞྱིག་སྨོས། །ཆ་ཤས་རེ་

ཡྱི་དོན་ཙམ་ལའང་། །འོལ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་ངེས་རེད་པ། །དེ་ལའང་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་

སྟེར། །ཀྱི་ཧུད་བདག་བློ་རྨོངས་པས་བཅོམ། །འདྱི་འདའྱི་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་ལ། །རྱིང་

ནས་སྐབས་སུ་སོང་གྱུར་ཀང་། །ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏོ། །འོན་ཀང་འཆྱི་

བདག་ཁར་ཕོགས་པའྱི། །སོག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་མ་ནུབ་བར། །ཁྱོད་ལ་ཅུང་ཟད་ཡྱིད་ཆེས་

པ། །འདྱི་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་སྙམ་བགྱིད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་དང་། རྣམ་བང་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་རྣམས་ཅུང་

ཟད་ཀང་མ་ནོར་བར་དོན་ལ་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གཟྱིགས་ནས་བླང་

དོར་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། ཉྱིད་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཤྱིང་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ལྟར་ལེགས་པར་

གསུངས་པས་ཚད་མའྱི་སྐེས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པའྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་ལ་ནྱི། 

སྐེ་ར་ན་འཆྱི་སོགས་སྱིད་ཞྱིའྱི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྲད་པ་བཞྱིན་དུ་ཇེ་རྱིང་ཇེ་རྱིང་

དུ་འགྱུར་ཏེ། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདེན་འཛིན་རང་

བཞྱིན་མེད་རོགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྩ་བ་ནས་ལྡོག་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱོད་

ཀྱི་བསྟན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པར་དེ་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པ་བདག་རག་པ་དང་། གཙོ་

བོ་དབང་ཕྱུག་སོགས་འགོ་བའྱི་བེད་པ་པོར་སྨྲ་བའྱི་ཕྱི་རོལ་པའྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་

རྣམས། ཡུན་རྱིང་པོར་མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་སོགས་དཀའ་ཐུབ་དག་པོའྱི་ངལ་བ་བསྟེན་པ་

དང་། སྱིད་རྩེའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་ནས། བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་

བར་དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གཅྱིག་ལ་གནས་ནུས་ཀང་ཏྱིང་འཛིན་དེའྱི་འཕེན་པ་ཟད་ནས། 



ཕུར་ལྕོག་ངག་དབང་བྱམས་པ།
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སླར་ཡང་འདོད་ཁམས་སུ་སྐེས་ནས་སོན་བཞྱིན་སྐེ་ར་སོགས་ཀྱི་སྐོན་ང་ཡྱི་རེས་

སུ་ཤོག་ཅེས་བོས་པ་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་སྟེ། རྒུད་པའྱི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་རང་རྒྱུད་ལ་

འཛིན་པ་དམ་པོས་བརན་པར་བས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལྟ་བུའྱི་བསྟན་པ་དང་སྟོན་པའྱི་མཆོག་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་གཉྱིས་པོ། 

མཁས་པ་གང་གྱི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ། སྙྱིང་དང་རྐང་གྱི་ཁོངས་ནས་ནྱི། 

བསྟན་པ་དང་སྟོན་པ་གཞན་སྣོད་སྟོང་པ་བཞྱིན་བོར་ནས། ནང་པའྱི་བསྟན་པ་དང་

སྟོན་པ་ཁྱོད་ཁོ་ན་ལ་དད་ཅྱིང་གུས་པས་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་གཡོ་བ་དང་མྱིག་མཆྱི་མས་

གང་སྟེ། ལག་པ་སྤྱི་བོར་ཐལ་མོ་སྦར་ནས། ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐབས། །ཨེ་མའོ་

སྨྲ་མཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །ཞེས་བསགས་པ་ལན་བརྒྱར་བརོད་པར་མྱི་བེད། 

བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་ལས། འདྱི་ལྟར་སློབ་དཔོན་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རེས་སུ་

སྟོན་པར་བཞེད་པ། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཟབ་མོ་ཉྱིད་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་

བ་བཞྱིན་དུ་གཟྱིགས་པས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པའྱི་ཐུགས་དང་ལྡན་པ། དད་པ་ལས་

བྱུང་བའྱི་མཆྱི་མ་འཁྲུགས་ཆེས་མཛད་པའྱི་སྤན་མངའ་བ། སྐུའྱི་སྤུ་ཟྱིང་ཞེས་མཛད་

པ་དང་ལྡན་པས་ཐལ་མོ་སྦར་བ་དབུར་བཞག་སྟེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་རྣམས་ནྱི་

ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ་ཞེས་དོན་དམ་པ་སྟོན་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་བརོད་པས་མདུན་

ན་འདུག་པ་དང་འད་བར་བཞག་ནས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བླ་མ་དམ་པ་ལ། གང་

གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་། །འགག་པ་མེད་པ་སྐེ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་

རག་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་འགོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མྱིན་དོན་གཅྱིག་མྱིན། །སྤོས་

པ་ཉེར་ཞྱི་ཞྱི་བསྟན་པ། །རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །དམ་པ་དེ་ལ་ཕག་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་ཊིཀྐ་འྟོད་དཀར་འཕྟེང་བ།
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འཚལ་ལོ། །ཞེས་རྒྱུ་ས་ན་ཡོད་པའྱི་ཕག་བཞེས་པ་མཛད་དེ། ཞེས་གང་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

རེན་འབྱུང་ཇྱི་བཞྱིན་གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་གསུང་རབ་ལུས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དུ་མའྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སྨོས། གསུང་

རབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་རེའྱི་དོན། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་མ་དོས་པས་ཞུས་པའྱི་མདོ་ཚིག །གང་ཞྱིག་

རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ་མ་སྐེས། །དེ་ལ་སྐེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་ཕེད་ཀྱི་དོན་ཙམ་དང་། དེ་ཡང་འོལ་སྤྱི་ཙམ་སྟེ། དོན་སྤྱིའྱི་སྒོ་ནས་ངེས་

པ་རེད་པ་དེ་ལའང་། འཁོར་བའྱི་བདེ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སོན་ལན་བརྒྱར་ཉམས་སུ་

མོང་བ་དེ་དག་གྱིས་འགན་དུ་མེད་པའྱི་མཆོག་གྱི་བདེ་བ།  སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་མངོན་

པའྱི་སྱིད་པར་ཉོན་མོངས་པའྱི་རྱིམས་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ་ལས། ད་ནྱི་རྱིང་པོར་མྱི་

ཐོགས་པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་པའྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་སྟེར་བར་ནུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་

འདྱི་འད་བའྱི་ཕུང་པོ་སྟེ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་བ་ལ། བདག་ཡུན་རྱིང་པོ་དང་

པོ་དགེ་བསྙེན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་དུས་ནས་མོས་པ་ཡྱིད་བེད་ཀྱིས་སྐབས་སུ་སོང་བར་

གྱུར་ཀང་། བསྟན་པ་དང་སྟོན་པ་སྐོན་མེད་དུ་མཐོང་བའྱི་སྒོ་ནས་སྐབས་གནས་བླ་ན་

མེད་པ་འདྱི་ཡྱི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་ཚད་མས་དངས་པའྱི་ལམ་ནས་མ་འཚལ་

ཏོ། །དེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། བསྟོད་པ་མཛད་པ་པོ་བདག་གྱི་བློ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

འདྱིས་པའྱི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞྱིན་སྒོ་འདོགས་པའྱི་རྨོངས་པས་བསླུས་

ཏེ། བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་སྐེ་བའྱི་གོ་སྐབས་བཅོམ་པས་སོ། །ཀྱི་ཧུད་

ཅེས་པ་ནྱི། ཡོན་ཏན་ཆ་ཕྲ་བ་མྱི་མཐོང་བ་བདེན་ཀང་། ཡོན་ཏན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་
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མ་མཐོང་བ་དང་། དེ་ཡང་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་ཡོན་ཏན་ཡང་ཡང་བསམས་ཀང་ངེས་

ཤེས་མ་སྐེས་པ་ལ་སྐོ་བའོ། །ཡུན་རྱིང་པོར་ཡོན་ཏན་མ་མཐོང་བ་འོན་ཀང་སངས་

རྒྱས་འཇྱིག་རེན་དུ་འབོན་དཀའ་བ་དང་། རང་གྱིས་དལ་འབོར་ཐོབ་པར་དཀའ་བ་

ལས། དལ་འབོར་མྱི་ལུས་ལན་གཅྱིག་ཙམ་ཐོབ་པའྱི་སོག་གྱི་རྒྱུན་སྐད་ཅྱིག་རེ་རེ་

བཞྱིན་འཆྱི་བདག་གྱི་ཁར་ནུབ་པས། ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་ནུབ་པ་ལ་ཕོགས་པའྱི་

སོག་གྱི་རྒྱུན་ཅུང་ཟད་མ་ནུབ་པའྱི་ལྷག་མ་འདྱིར། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཁྱོད་ལ་ཚད་

མས་དངས་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཅུང་ཟད་རེད་པ་འདྱི་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་སྐལ་བ་བཟང་པོའོ་སྙམ་

དུ་ཡྱིད་ལ་བགྱིད་དོ། །

ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་ལས། རླབས་ཆེན་སྤོད་ལ་རྱིང་ནས་ཞུགས་པ་

ཡྱི། །རྒྱལ་སས་རྱིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་པས་ཀང་། །ཤྱིན་ཏུ་དཔག་དཀའ་ཟབ་

དང་རྒྱ་ཆེའྱི་གནས། །ཇྱི་བཞྱིན་རེད་ནས་ཚུལ་བཞྱིན་འདྱིས་བས་པས། །ཏྱིང་འཛིན་

ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡོངས་དག་པའྱི། །དགའ་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡྱིད་རབ་ཚིམ་

གྱུར་ནས། །རེས་འགའ་རྒྱལ་ལ་དད་པའྱི་དགའ་བ་རྒྱས། །སྐབས་འགར་ཤྱིང་ར་

ཆེན་པོའྱི་སྐུ་དྱིན་དན། །གཞན་ཚེ་མཁས་པའྱི་བཤེས་ལ་གུས་པ་དང། །ཉམ་ཆུང་

འགོ་ལ་སྙྱིང་ནས་བརྩེ་བ་དང་། །བསྟན་པ་རྱིན་ཆེན་རྱིང་དུ་གནས་འདོད་པ། །འདྱི་

དག་ཕན་ཚུན་འགན་བཞྱིན་འཕེལ་བར་གྱུར། །དེ་ཚེ་རྱིང་ནས་ཉམས་པའྱི་རོགས་

དཀའྱི་གནས། །གང་གྱིས་བཙལ་བས་རེད་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་ལམ། །དེ་ཡྱི་རྣམ་འཕྲུལ་

ཀེ་མའོ་ངོ་མཚར་ཞེས། །གཅྱིག་པུར་གནས་ཀང་དགའ་བའྱི་ཅ་ཅོ་འཆོར། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །
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ཡྱིད་ཆེས་རེད་པའྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པར་སྤོ་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་བཞྱི་ཡོད་པ་ལས། 

དང་པོ་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་མཆོག་ཏུ་རོགས་དཀའ་བ་ནྱི། སྟོན་པའྱི་ནང་ན་

རེན་འབེལ་སྟོན་པ་དང་། །ཤེས་རབ་ནང་ན་རེན་འབེལ་ཤེས་པ་གཉྱིས། །འཇྱིག་རེན་

དག་ན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་བཞྱིན། །ཕུལ་བྱུང་ལེགས་པར་ཁྱོད་མཁྱེན་གཞན་གྱིས་

མྱིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

དཔེར་ན་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གང་དག་ན་སངས་རྒྱས་བོན་པ་དེའྱི་ཚེ། ལྷ་

དང་བམ་ཟེ་དགེ་སྦོང་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་ཆེ་བས་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བཞྱིན་དུ། སློབ་མ་ལ་ཐར་ལམ་སྟོན་པར་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་

ན། སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་མཐའ་དང་བལ་བ་སྟོན་པ་དང་། རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་དང་ཁྱད་

པར་དུ་ནང་རྱིག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན། རེན་འབྱུང་མཐའ་དང་བལ་བ་

ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལེགས་པར་སློབ་དཔོན་

གཞན་གྱིས་བསྟན་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དང་པོར་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཁོ་ནས་

མཁྱེན་ཅྱིང་རེས་སུ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཁོ་ནས་ཤེས་

ཀྱི་དེ་ལས་གཞན་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་རྱིག་གནས་ལ་མཁས་ཤྱིང་སྱིད་རྩེའྱི་སེམས་

ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རེན་འབྱུང་དང་། དེ་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་

པར་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

མདོ་ལས། ཟབ་ཞྱི་སྤོས་བལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བས། །བདུད་རྩྱི་ལྟ་བུའྱི་

ཆོས་ཤྱིག་ཁོ་བོས་རེད། །སུ་ལ་བསྟན་ཀང་གོ་བར་མྱི་ནུས་པས། །མྱི་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་

ནང་དུ་གནས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
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དེའྱི་ཕྱིར་ཤྱིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་ཞྱིང་གཞན་ལ་མེད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་འདྱི་ལ་སྙྱིང་

ནས་ངེས་ཤེས་རེད་པས་ལུས་དང་སོག་ཀང་ཡལ་བར་དོར་ནས་ལུགས་བཟང་པོ་

འདྱི་འཛིན་པར་སྤོའ།ོ །

སྟོན་པའྱི་མཛད་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཡྱིན་པས་འཛིན་པར་སྤོ་བ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་

སྙེད་བཀའ་སྩལ་པ། །རེན་འབེལ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག །དེ་ཡང་མ་ངན་འདས་

ཕྱིར་ཏེ། །ཞྱི་འགྱུར་མྱིན་མཛད་ཁྱོད་ལ་མེད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 

ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་གསུང་རབ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་དང་། སེ་སྣོད་གསུམ་དང་། སེ་སྣོད་གཉྱིས་ཞེས་པའྱི་དབེ་

བསྡུ་ཇྱི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་པ་དེ་ཐམས་ཅད། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་

པ། །བདེན་པ་གཉྱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྣང་བ་རེན་

འབེལ་དང་། སྟོང་པ་རེན་འབེལ་གཉྱིས་གང་རུང་ལས་བརྩམས་ཏེ་སྟོན་ཞྱིང་། དེ་ལ་

འཇུག་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་འགོ་བ་རྣམས་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་གང་

རུང་གྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། འགོ་

བ་རྣམས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་སུ་མ་གྱུར་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་

གང་ཡང་ཁྱོད་ལ་མྱི་མངའ་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་

གཡོ་བ་ནྱི། །རྒྱུ་མེད་འགའ་ཡང་ཡོད་མྱིན་ཏེ། །དབུགས་ཀང་འཇྱིག་རེན་རྣམས་ལ་

ནྱི། །སྨན་སླད་ཁོ་ནར་ཡང་དག་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་བ་ལ་དད་ཅྱིང་སེམས་ཅན་ལ་བརྩེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཀང་

ལུགས་བཟང་པོ་འདྱི་འཛིན་པར་སྤོའ།ོ །
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སེམས་ཅན་ཤྱིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་བ་ཡང་འདུལ་བར་མཛད་པས་འཛིན་པར་

སྤོ་བ་ནྱི། ཀེ་མའོ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནྱི། །གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་སོང་བ། །དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཞྱི་འགྱུར་ཕྱིར། །ཁྱོད་བསྟན་འཛིན་པར་སུ་མྱི་གུས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

ཀེ་མའོ་ཞེས་ངོ་མཚར་བའྱི་ཚིག་བརོད་པ་སོན་དུ་འགོ་བས། སྟོན་པ་ཐུགས་

རེ་ཅན་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ངོ་མཚར་ཅན་འཛིན་པར་མཁས་པ་སུ་ཞྱིག་མྱི་གུས་པར་

བེད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་བདུད་རྩྱི་གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་དུ་སོང་

བ་ན། ཞེ་སང་ཅན་སོར་ཕྲེང་དང་། འདོད་ཆགས་ཅན་དགའ་བོ། གཏྱི་མུག་ཅན་ལམ་

ཆུང་། ང་རྒྱལ་ཅན་སྟེང་རྒྱས་འོད་སྲུངས། བསོད་ནམས་དམན་པ་ལེགས་འོངས་ལྟ་

བུ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཞྱི་བ་མང་འདས་ཐོབ་པར་གྱུར་

ཅྱིང་། སོན་གོམས་པའྱི་བག་ཆགས་མེད་པ་གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་དུ་སོང་བ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀང་རྱིམ་གྱིས་ཞྱི་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

ལུང་གྱི་བསྟན་པ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པས་འཛིན་པར་སྤོ་བ་ནྱི། ཕས་

རོལ་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང་། །ལྟག་འོག་འགལ་འདུས་སྟོང་པ་དང་། །སྐེ་རྒུའྱི་

དོན་གཉྱིས་སྟེར་བེད་པ། །ལུགས་འདྱིར་ཁོ་བོ་སྤོ་བ་འཕེལ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

མཉམ་མེད་བུ་རམ་ཤྱིང་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་བཟང་པོ་འདྱི་འཛིན་པར་ཁོ་བོ་བློ་

བཟང་གགས་པ་ཚིག་ཙམ་མྱིན་པར་སྤོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡོད་དེ། བདག་རག་

པ་དང་། གཙོ་བོ་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། ཁྱབ་འཇུག་དང་། སྒའྱི་ཚངས་པ་འཇྱིག་

རེན་གྱི་བེད་པ་པོར་སྨྲ་བ། ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་ཤེས་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་དྲུག་ཤེས་

པ། མཆོད་སྦྱིན་དང་མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་སོགས་ཐར་ལམ་དུ་སྨྲ་བའྱི་ཕས་རོལ་མཐའ་
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དག །ཁམས་གསུམ་གྱི་བེད་པོ་སེམས་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་གང་ཟག་དང་ཕུང་སོགས་

ཀྱི་ཆོས་ལ་རང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་པའྱི་

སེང་གེའྱི་སྒས་འཇོམས་པར་མཛད་ཅྱིང་། ཕས་རོལ་རྣམས་བདག་དང་རང་བཞྱིན་

སོགས་རག་པ་འཁོར་བའྱི་བེད་པ་པོར་སྨྲ་ཞྱིང་། རྒྱུ་མ་ལོག་པར་འབས་བུ་ལྡོག་

པར་འདོད་པ་ལྟ་བུ་རང་ཚིག་ས་ཕྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་ཚིག་ལྟག་འོག་

གང་དུའང་དངོས་ཤུགས་གང་གྱི་སྒོ་ནས་ཀང་འགལ་འདུས་སྟོང་པ་དང་། དང་པོར་

གདུལ་བ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་བདེ་བ་སྟེར་ཞྱིང་མཐར་ངེས་ལེགས་ཀྱི་བདེ་བ་སྟེ་དོན་

གཉྱིས་སྟེར་བར་བེད་པའྱི་ལུགས་འདྱི་གཞན་གྱི་ལུགས་ལ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་པའྱི་གུས་པ་བསྒོམ་ཚུལ་ལ། བཀའ་དྱིན་དན་

པ། དངོས་སུ་མ་ཐོས་པས་སྐོ་བ། གསུང་ཚུལ་དན་ནས་སྤོ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་

ནྱི། འདྱི་ཡྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི། །ལ་ལར་སྐུ་དང་གཞན་དུ་སོག །སྡུག་པའྱི་གཉེན་

དང་ལོངས་སྤོད་ཚོགས། །གངས་མེད་བསྐལ་པར་ཡང་ཡང་བཏང་། །ཞེས་གསུངས་

ཏེ། བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་དང་ལྡན་པའྱི་བསྟན་པ། རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྱིད་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་རྒྱལ་བ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མངོན་དུ་མཛད་དེ། སྒོ་དུ་

མ་ནས་འགོ་བ་རྣམས་ལ་གསལ་བར་མཛད་པ་འདྱི་ཡྱི་ཕྱིར་དུ། རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི་

མདོ་སེ་དུ་མ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། སྐབས་ལ་ལར་མཛེས་ཤྱིང་ཡྱིད་དུ་འོང་ལ་གཅེས་

པའྱི་སྤན་ལ་སོགས་པ་སྐུ་ལུས་དང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་གཅེས་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་

སོག་དང་། གཞན་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་མཛའ་ཞྱིང་སྙྱིང་དུ་སྡུག་པའྱི་ཕ་མ་དང་བུ་དང་ཆུང་མ་

སོགས་གཉེན་དང་། གྱིང་བཞྱི་རྱིན་ཆེན་གྱིས་བཀང་བ་སོགས་ལོངས་སྤོད་རྣམས། 
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དུས་ཐུང་ངུ་ཙམ་མྱིན་པར་གངས་མེད་པའྱི་བསྐལ་པ་གསུམ་དུ། གངས་ལན་རེ་

ཙམ་མྱིན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཏང་སྟེ་ཤྱིན་ཏུ་བ་དཀའ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཉམས་སུ་

བཞེས་པ་ལ་རང་འདོད་ཀྱི་འཁྱི་བ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བདག་སོགས་ཁོ་ནའྱི་

དོན་དུ་མཛད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་འདྱི་ནྱི་སྟོང་གསུམ་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་ཡང་

གཞལ་དུ་མེད་པས། བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སེལ་བ་ལ་ལུས་སོག་

ཡལ་བར་དོར་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བགྱིད་དོ་སྙམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཡྱིས། །ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇྱི་བཞྱིན་

དུ། །ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་དངས་ཆོས་དེ་ནྱི། །ཁྱོད་ལས་མ་ཐོས་སྐལ་བ་ཞན། །དེ་ཡྱི་མ་ངན་

ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། །སྡུག་པའྱི་བུ་ལ་མ་ཡྱི་ཡྱིད། །རེས་སུ་སོང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །བདག་

གྱི་ཡྱིད་ནྱི་གཏོང་མྱི་བེད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་སྙྱིང་དུ་སྡུག་པའྱི་བུ་གཅེས་

པ་ཤྱི་བའྱི་མ་ཡྱི་ཡྱིད་བུ་དེ་ལ་རེས་སུ་སོང་བ་སྟེ། སྤོད་ལམ་རྣམ་བཞྱི་གང་བེད་ཀང་

བུའྱི་མ་ངན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཟྱིན་བཞྱིན་དུ་འཇུག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། རེན་འབྱུང་

གྱི་ལམ་གང་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒུད་པ་མ་ལུས་པ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་ཅྱིང་། རང་གཞན་གྱི་

དོན་གཉྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་མཐོང་བའྱི་དད་པ་ཡྱིས། ལྕགས་

ཀྱུས་ཉའྱི་ཁ་ལ་ཐེབས་པ་རང་དབང་མེད་པར་སྐམ་ས་ལ་འདེན་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཐུབ་

པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀང་རང་དབང་མེད་པར་དངས་པས་ཆོས་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཉྱིད་

ཡུམ་གྱི་མདོ་ལས་རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་པ་དེ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཁྱོད་ལས་དངོས་སུ་

མ་ཐོས་པ་བདག་སྐལ་བ་ཤྱིན་ཏུ་ཞན་ནོ་སྙམ་པ་འདྱི་ཡྱི་མ་ངན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི་

བདག་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་ཡྱིད་ཀང་སྤོད་ལམ་རྣམ་བཞྱི་གང་ལ་འཇུག་ཀང་གཏོང་



ཕུར་ལྕོག་ངག་དབང་བྱམས་པ།
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བར་མྱི་བེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། འདྱི་ལའང་ཁྱོད་གསུང་བསམས་པ་ན། །མཚན་དཔེའྱི་དཔལ་

གྱིས་རབ་ཏུ་འབར། །འོད་ཀྱི་ད་བས་ཡོངས་བསྐོར་བའྱི། །སྟོན་པ་དེ་ཡྱི་ཚངས་

དབངས་ཀྱིས། །འདྱི་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གསུང་སྙམ་དུ། །ཡྱིད་ལ་ཐུབ་པའྱི་གཟུགས་

བརན་ནྱི། །ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡྱིས། །གདུངས་ལ་ཟ་ཟེར་བཞྱིན་དུ་སྨན། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཚ་བ་ཡྱི་རེག་བས་གདུངས་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བསྱིལ་བའྱི་

ཟ་ཟེར་ཕོག་པ་བཞྱིན་དུ། རེན་འབྱུང་སངས་རྒྱས་ལས་དངོས་སུ་མ་ཐོས་པའྱི་མ་ངན་

གྱིས་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པ་འདྱི་ལའང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སེ་གསུངས་ཚུལ་

བསམས་པ་ན། བ་རོད་ཕུང་པོའྱི་རྱིར་ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་དབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཉྱིད་ཀྱི་གདན་

སེང་གེས་བརྒྱན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་བཤམས་པ་ལ་སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོའྱི་

དཔལ་གྱིས་རབ་ཏུ་འབར་ཞྱིང་། མཚན་དཔེ་རེ་རེ་ལས་ཀང་འོད་ཟེར་བེ་བ་ཕྲག་དུ་

མ་འཕྲོ་ཞྱིང་སྡུད་པའྱི་ད་བས་ཕོགས་ཀུན་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བས་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་

འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཞྱིང་། ཕོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་སས་འཕགས་པས་བསྐོར་

བའྱི་དབུས་ན་ལྷམ་མེ་ལྷན་ནེ་ལྷང་ངེར་བཞུགས་པའྱི་སྟོན་པ་མཉམ་པ་མེད་པ་དེ་

ཡྱིས་གསུང་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཚངས་པའྱི་དབངས་ཀྱིས། སྣང་

བ་དང་སྟོང་པའྱི་རེན་འབྱུང་འདྱི་ནྱི་དྱི་བ་དང་དྱིས་ལན་ལ་སོགས་པས་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་

གསུངས་སོ་སྙམ་དུ། ཡྱིད་ཀྱི་མེ་ལོང་བྱིང་རོད་ཀྱི་གཡའ་དག་པའྱི་ངོས་ལ། ཐུབ་

པའྱི་དབང་པོས་ཤེར་ཕྱིན་ཟབ་མོ་གསུང་ཚུལ་གེང་གཞྱིའྱི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་

ལྟར་གྱི་གཟུགས་བརན་ནམ་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཙམ་གྱིས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་སྨན་པའྱི་ཕན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་ཊིཀྐ་འྟོད་དཀར་འཕྟེང་བ།

  463  

པར་གྱུར་ཏོ། །

ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། རྱི་དབང་བ་རོད་ཕུང་པོ་ཞེས་གགས་པའྱི། །རྨད་བྱུང་

ས་འཛིན་མཆོག་དེར་མངོན་གཤེགས་ནས། །ས་ཆེན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོ་མཛད་

ཅྱིང་། །ཞྱིང་བརྒྱ་འོད་ཀྱིས་འགེངས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཐུབ་པས་དཔལ་གྱི་

མགུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། །མདོ་སགས་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་གྱི་སོག་ལྟ་བུ། །འཕགས་

པའྱི་སས་ཀུན་བསྐྲུན་པའྱི་ཡུམ་ཆེན་མོ། །ལེགས་བཤད་ཟ་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་

ཕྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་དང་། གུས་པ་རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཙལ་ཞྱིང་རེད་

ཚུལ་ལ། རྐེན་གང་གྱིས་བཙལ་བ། བརྩོན་པ་ཇྱི་ལྟ་བུས་བཙལ་བ། འགེལ་བེད་གང་

གྱི་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་རེད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་

ཡྱི། །ལུགས་བཟང་དེ་ཡང་མྱི་མཁས་པའྱི། །སྐེ་བོས་བལ་པ་ཛ་བཞྱིན་དུ། །རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་བས། །ཚུལ་འདྱི་མཐོང་ནས་ཞེས་གསུངས། 

གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་དེ་ལྟར་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་གཏན་དུ་འཇོམས་བེད། སྟོང་

པ་རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་མཐའ་དང་བལ་བ། མཁས་པ་བློ་གོས་ཅན་རྣམས་ལ་ངོ་མཚར་

བ་སྒོ་དུ་མ་ནས་སྐེད་པ་ཆེས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱི་ཆོས། ངེས་དོན་གྱི་གཞུང་ལུགས་

ཟབ་མོའྱི་དོན་གསལ་བར་སྟོན་པའྱི་མཁས་པའྱི་ལུགས་བཟང་པོ་དེ་ཡང་། རྒྱ་བོད་

གཉྱིས་ཀར་བྱུང་བའྱི་སྐེ་བོ། ངེས་དོན་གྱི་མདོ་ཡྱི་དགོངས་པ་འགེལ་བ་ལ་མྱི་མཁས་

པ་མང་པོས་རེས་འགའ་དགག་བ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེས་ནས། དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀྱི་

རྱིགས་པས་བ་བེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་བཀག་པར་བཟུང་ནས་ཆད་ལྟ་དབུ་མའྱི་
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ལྟ་བར་ནན་གྱིས་སྒྲུབ། རེས་འགའ་དགག་བ་ཁྱབ་ཆུང་ནས་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་

གསུམ་ལྡན་སོགས་བཀག་ཙམ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བར་བསྒྲུབས་པས་རག་ལྟའྱི་དབང་དུ་

སོང་སྟེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒོ་སྐུར་གྱིས་ཚིག་མང་པོ་དང་སྣ་ཚོགས་པས། 

དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་སྟོན་པའྱི་ཚིག་དོན་རྣམས་ཕན་ཚུན་

འཛིངས་པ། དཔེར་ན་གཡའ་གངས་མཚམས་ལ་སྐེ་བའྱི་རྩྭ་བལ་པ་ཛ་རྩེ་མོ་ཕན་

ཚུན་འཛིངས་ནས་རྩ་བ་གང་ཡྱིན་མྱི་ཤེས་པའམ་ཡང་ན་བལ་པ་ཛ་སྟེ་རྩྭ་གེས་མ་

ཐག་པའྱི་རྒྱུར་བསེད་པ་ཕན་ཚུན་འཛིངས་པ་སོ་སོར་དབེ་དཀའ་བ་ལྟར་བས་པས། 

ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བ་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་བལ་གྱི་ལྟ་བ་མ་ནོར་བར་

རེད་དཀའ་བར་བས་པའྱི་ཚུལ་དེ་མཐོང་ནས། བོད་ཀྱི་ལྟ་བ་མཐོ་བར་འདོད་པའྱི་

གདམས་ངག་སོགས་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་དོན་ཟབ་མོ་འཚོལ་

བ་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པར་རག་ཏུ་ངུ་ལྟར་བརྩོན་པར་བས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བདག་གྱིས་ནྱི། །འབད་པ་དུ་མས་མཁས་པ་ཡྱི། །རེས་སུ་

འབངས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ནྱི། །དགོངས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ། །དེ་ཚེ་རང་གཞན་

སེ་པ་ཡྱི། །གཞུང་མང་དག་ལ་སྦངས་པ་ན། །ཕྱི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་ད་བ་ཡྱིས། །བདག་གྱི་

ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་གདུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

འདྱི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་མྱིག་འབས་ལྟར་བསྲུངས། འདུ་འཛི་

སངས་ཏེ་དབེན་པ་བསྟེན། བླ་མ་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབངས་དང་། རེད་མདའ་

བ་སོགས་ལས་ལྟ་བའྱི་གདམས་ངག་ཉན། ཉན་པའྱི་དོན་བསམས་ཤྱིང་གཞུང་ཆེན་

མོ་རྣམས་གཟྱིགས། བསགས་སྦངས་ལ་འབད་ཅྱིང་། བླ་མ་དང་ལྷག་པའྱི་ལྷ་དབེར་
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མེད་དུ་བས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སོགས་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་བ་ལ་གནས་ནས། 

འབད་པ་དུ་མས་ཟབ་དོན་འགེལ་བ་ལ་མཁས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སོགས་ཀྱི་རེས་

སུ་འབངས་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱི་དགོངས་པ་འཁྲུལ་མེད་ནམ་

ཞྱིག་ན་རེད་སྙམ་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ་ལོ། །དེ་ལྟར་འབད་པའྱི་ཚེ་རང་སེ་བེ་

བག་སྨྲ་བ་ནས་དབུ་མ་པའྱི་བར་དང་། གཞན་སེ་གངས་ཅན་ནས་རྒྱང་འཕེན་གྱི་བར་

གྱི་སེ་པ་སོ་སོ་ཡྱི་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་དག་ལ་དཔྱད་པ་ཞྱིབ་མོས་སྦངས་པ་ན་

སར་ལས་ཀང་ཕྱི་ཕྱིར་ཞྱིང་རྱིག་ལམ་ཕྲ་མོ་རྣམས་ལ་འདྱི་ཡང་བདེན་ནམ་སྙམ་པའྱི་

ཐེ་ཚོམ་གྱི་ད་བའྱི་སྦུབས་སུ་ཆུད་པས་བདག་གྱི་ཡྱིད་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པར་གྱུར་ཀང་

ཡྱིད་ཞུམ་པ་མེད་པར་སླར་ཡང་འབད་པ་ཆེས་ཆེར་བས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མེད་ཐེག་པའྱི་ཚུལ། །ཡོད་དང་མེད་པའྱི་མཐའ་སངས་

ཏེ། །ཇྱི་བཞྱིན་འགེལ་པར་ལུང་བསྟན་པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དའྱི་ཚལ། །དྱི་

མེད་མཁྱེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །མཐར་

འཛིན་སྙྱིང་གྱི་མུན་པ་སེལ། །ལོག་སྨྲ་རྒྱུ་སྐར་ཟྱིལ་གནོན་པ། །དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་

ལེགས་བཤད་ཀྱི། །འོད་དཀར་འཕྲེང་བས་གསལ་བས་པ། །བླ་མའྱི་དྱིན་གྱིས་མཐོང་

བའྱི་ཚེ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་ངལ་གསོ་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 

ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ལྷོ་ཕོགས་བེ་ཏའྱི་ཡུལ་དུ་ནྱི། །དགེ་སློང་དཔལ་

ལྡན་ཆེར་གགས་པ། །དེ་མྱིང་ཀླུ་ཞེས་བོད་པ་སྟེ། །ཡོད་དང་མེད་པའྱི་ཕོགས་འཇྱིག་

པ། །ང་ཡྱི་བསྟན་པ་འཇྱིག་རེན་དུ། །བླ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་བཤད་ནས། །རབ་ཏུ་

དགའ་བའྱི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགོའ།ོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྟ་
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བ་མ་ནོར་བ་ཡོད་པ་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སེ་ཟབ་མོ་རྣམས་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་དགོངས་པ་

འགེལ་བ་ལ་རྒྱལ་བ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པའྱི་ཚད་མའྱི་སྐེས་བུ་ནྱི་མགོན་པོ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེས་མདོ་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བཀྲལ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་རྩ་བ་

ཤེས་རབ་སོགས་ཀྱི་ཚིག་མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་ཏའྱི་ཚལ་ཁ་འབུས་པ་ཉྱི་མས་ཁ་འབེད་མྱི་

ནུས་པར་ཟ་བའྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁ་འབེད་པར་བེད་པ་བཞྱིན་དུ། མ་རོགས་པ་དང་

ལོག་པར་རོག་པའྱི་དྱི་མ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པའྱི་མཁྱེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་

གང་བའམ་རྒྱས་པ། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་མདོ་སགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་

ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་རྒྱུ་ཞྱིང། རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་པའྱི་སྙྱིང་ནང་གྱི་མུན་པ་

སྟུག་པོ་བདེ་བླག་ཏུ་སེལ་བ། ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སེ་ཟབ་མོའྱི་དགོངས་པ་མགོན་པོ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཀྲལ་བ་ལས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་མཁས་རློམ་གྱི་རྒྱུ་སྐར་རྣམས་

སོབས་པའྱི་འོད་འབྱིན་མྱི་ནུས་པར་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་སྟེ་ཟ་བ་དང་ཆོས་བཞྱིས་

འད་བ་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པའྱི་ལེགས་བཤད་འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་དང་། བཞྱི་

བརྒྱ་པའྱི་འགེལ་པ་སོགས་གསུང་གྱི་འོད་དཀར་གྱི་ཕྲེང་བས་ཚིག་གྱི་འདབ་མ་རྣམ་

པར་བཞད་ཅྱིང་། ངེས་དོན་ཟབ་མོའྱི་གེ་སར་ངོམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་

བར་བས་པ། བླ་མ་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤྱིང་

མན་ངག་བྱིན་པ་དང་། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལྔ་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་སློབ་དཔོན་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱིས་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་དབུ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ཅྱིང་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་པའྱི་མཚན་མ་མཐོང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ཚེ། བདག་བློ་

བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་གྱིས་ཡྱིད་ལྟ་བ་འཁྲུལ་མེད་ཚོལ་ཚོལ་བས་ངལ་ཞྱིང་དུབ་
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པ། ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་འབད་པའྱི་དོན་ཆེན་པོ་གྲུབ་པས་ངལ་སོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་ལས། འཛམ་གྱིང་མཁས་པའྱི་རྒྱན་གྱུར་འདྱི་རྣམས་

ཀྱི། །ལེགས་བཤད་ཀུན་ལ་སྙྱིང་ནས་གུས་མོད་ཀང་། །འཁོར་འདས་རེན་འབྱུང་མྱི་

སླུའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས། །མཚན་འཛིན་དམྱིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་བེད་

པ། །ཟ་བ་ལས་འོངས་ལེགས་བཤད་འོད་དཀར་གྱིས། །བློ་མྱིག་ཀུན་དའྱི་ཚལ་

རབ་ཕེ་བའྱི་ཚེ། །སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་ལམ་མཐོང་ནས། །ཀླུ་སྒྲུབ་

ལུགས་བཟང་གཙོ་བོར་མྱི་འཛིན་སུ། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་ཟབ་ཟབ་མོའྱི་

མདོ་ཡྱིས་རབ་བསྟན་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་འཛིན། །ཐུབ་པའྱི་རྱིང་ལུགས་ལུགས་

མཆོག་གཉྱིས་ཀྱི་གཞུང་མང་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་། །དེ་དོན་རྣམ་དཔྱོད་དཔྱོད་ལྡན་

ཡྱིད་འཕྲོག་རྱིགས་ཚུལ་ཚུལ་བཞྱིན་བསམས་པ་དང་། །འཇམ་དབངས་ཞེས་

གགས་གགས་པའྱི་ཕྲེང་བས་ཀུན་ཁྱབ་ཁྱབ་བདག་དེ་ཡྱི་ཞབས། །ཤུགས་དག་རྒྱུན་

མྱི་ཆད་པའྱི་དད་པ་ཡྱིས། །སྙྱིང་གྱི་པདའྱི་ལྟེ་བར་གུས་བསྟེན་པས། །གསུང་རབ་དེ་

ཉྱིད་མཐོང་བའྱི་རྱིགས་སྨྲ་དེས། །རྨད་བྱུང་གཏམ་གྱི་སྦོར་བ་འདྱི་བས་སོ། །ཞེས་

གསུངས། 

མདུན་ལེགས་མ་ལས་ཀང་། མདོ་སགས་གཞུང་ལ་ངལ་བ་མང་བས་

ཀང་། །ཟབ་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་དང་སྨྲ་བ་ན། །གང་ཡང་མ་བསླབ་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཤེས་

པའྱི། །ལྟ་བའྱི་ཚུལ་ལས་རྱིང་དུ་མ་སོང་བར། །མཐོང་ནས་ལྷག་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་

ལུགས་ཀྱི། །ཟབ་མོ་འབེད་པའྱི་ཕྲ་བའྱི་རྱིགས་ལམ་ནས། །ཡང་དག་ལྟ་བ་འདེན་

པའྱི་གནད་ཀུན་ལ། །ལེགས་པར་སྦངས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པར་བས། །ཚུལ་འདྱི་
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བསམས་ཤྱིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྱིན་ཆེའོ་རེ་བཙུན་མཁྱེན་པའྱི་

གཏེར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་ནྱི། །མཛད་པ་མཆོག་

ཡྱིན་དེ་ཡང་ནྱི། །འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ཕྱིར་མཁས་པ་ཡྱིས། །འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་

དན་བོས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དང་པོར་ཐུགས་བསྐེད། བར་དུ་ཚོགས་བསགས། མཐར་

སངས་རྒྱས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་གང་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་

སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའྱི་ཚེ། ཐུབ་

རྣམས་སྱིག་པ་ཆུ་ཡྱིས་མྱི་འཁྲུ་ཞྱིང་། །འགོ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ཕག་གྱིས་མྱི་སེལ་

ལ། །ཉྱིད་ཀྱི་རོགས་པ་གཞན་ལ་སོ་མྱིན་ཏེ། །ཆོས་ཉྱིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གོལ་

བར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་བསྟན་ནས་གནས་སྐབས་མངོན་མཐོ་དང་

མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་ལ་འགོད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་པས་མཛད་པ་ཀུན་

ལས་གསུང་གྱི་མཛད་པ་ནྱི་མཆོག་ཡྱིན་ལ། གསུང་གྱི་མཛད་པའྱི་ནང་ནས་ཀང་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ཡང་ནྱི་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་ཉྱིད་ཀྱིས་གཟྱིགས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འགོ་

བ་ལ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འགོ་བ་གཞན་

སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་དག་གྱིས་ཀང་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་རེན་

འབྱུང་གྱི་དོན་ལ་ཚད་མས་དངས་པའྱི་ངེས་པ་རེད་པར་བས་ལ། བསྟན་པ་སྐོན་མེད་

དུ་རོགས་པའྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་སྐོན་མེད་དུ་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་དང་། བཀའ་དྱིན་

རེས་དན་གྱི་གུས་པ་ཆེན་པོས་སར་བཤད་ཟྱིན་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་
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སུ་དན་པར་བོས་ཤྱིག །

གསུམ་པ་མཛད་པ་པོའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། སྟོན་དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་

ཏེ། །རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མྱི་དམན་ཞྱིང་། །རྣལ་འབོར་སྤོད་ལ་བརྩོན་པའྱི་

དགེ་སློང་ཞྱིག །དང་སོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་གུས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

རེན་གྱི་གང་ཟག་སུ་འད་བ་ཞྱིག་གྱིས་གུས་པས་བསྟོད་ན། སོན་ནས་དམ་

ཆོས་འཛིན་པའྱི་སྨོན་ལམ་དུ་མ་བཏབ་པ་དུས་སུ་སྨྱིན་ནས་ཤར་ཕོགས་ཙོང་ཁའྱི་

ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ལོ་གསུམ་ལོན་ཚེ་ཀརྨ་པ་རོལ་པའྱི་རྡོ་རེ་ལས་ཡོངས་རོགས་

དགེ་བསྙེན་མཛད། བདུན་པའྱི་དུས་སུ་ཆོས་ཀྱི་རེ་དོན་གྲུབ་རྱིན་ཆེན་ལས། སྟོན་

པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཁྱྱིམ་ནས་ཁྱྱིམ་མེད་པར་རབ་བྱུང་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་

དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་དགེ་ཚུལ་གྱི་སོམ་པ་བཞེས་པའྱི་མཚན་བློ་བཟང་

གགས་པ་ཞེས་པ་ཕྱིས་སུ་ཚོགས་སེ་བཞྱིའྱི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྱིན་ཆེན་དང་

ཤེས་རབ་རྡོ་རེ་ཞེས་པའྱི་མཁན་སློབ་ལས་བསླབ་གཞྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དགེ་

སློང་གྱི་སོམ་པ་བཞེས་ཤྱིང་། གདན་ས་ཐེལ་པའྱི་སྤན་ས་གགས་པ་བང་ཆུབ་ལས་

འཇུག་སོམ་དང་། རེ་དོན་གྲུབ་རྱིན་ཆེན་དང་ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ་སོགས་ལས་རྱིག་པ་

འཛིན་པའྱི་སོམ་པ་བཞེས་ནས། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་མྱིག་འབས་ལྟར་བསྲུང་བ་

གཞྱིར་བས་ཏེ། རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ནང་རྱིག་པའྱི་ཐེག་པ་

གོང་འོག་གྱི་གཞུང་གདམས་ངག་བཅས་པའྱི་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ། རང་

རང་གྱི་ལུགས་ལ་མཁས་པའྱི་བླ་མ་མང་པོ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མཁྱེན་པའྱི་གཏེར་གྱི་

ཞབས་སེན་སྤྱི་བོར་བསྟེན་ནས། མདུན་ལེགས་མ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཐོས་བསམ་
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གྱི་སྦངས་པ་མྱི་དམན་པ་བགྱིས་ཤྱིང་། དོན་གྱི་གནས་ཆེ་ལོང་ཙམ་དུ་མ་མཐོང་

ཡང་ཐུགས་མ་ཚིམ་པར། འདུ་འཛི་དང་ཆེན་པོའྱི་གོ་ས་སངས་ཏེ་དབེན་པའྱི་གནས་

དུ་མར་སེམས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གཡེང་བ་ཞྱི་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཡང་དག་པའྱི་དོན་

ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སོ་སོར་རོག་པའྱི་ལྷག་མཐོང་གྱི་རྣལ་འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་

སྤོད་པ་ལ་ཉྱིན་མཚན་བར་མ་ཆད་པའྱི་རྒྱུན་སྦོར་དང་། དེ་ཡང་རྩོལ་བ་ཤུགས་དག་

པོའྱི་གུས་སྦོར་གཉྱིས་ཀྱི་བརྩོན་པ་ལྷོད་པ་མེད་པའྱི་དགེ་སློང་། སོམ་པ་གསུམ་དང་

ལྡན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གུས་པར་མཛད་ལ། ཡུལ་ཇྱི་འད་བ་ཞྱིག་ལ་གུས་ན། སྤྱིར་རང་

གྱི་སེམས་ཕ་རོལ་བསླུ་བའྱི་གཡོ་སྒྱུའྱི་ཕོགས་སུ་མ་ཡོ་བར་དང་པོར་སོང་བས་དང་

སོང་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་རང་གྱི་སེམས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་པའྱི་ཕོགས་སུ་མ་

ཡོ་བར། མཐའ་གཉྱིས་དང་བལ་བའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་པོར་སོང་བར་མཛད་པའྱི་

གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། གདུལ་བ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀང་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་

པོར་སོང་བར་མཛད་པའྱི་དང་སོང་ཆེན་པོ་གདུང་གྱི་མཚན་ནས་སྨོས་ན་གོའུ་ཏ་མ་

དེ་ལའོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་གུས་ན། གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་དེ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་མང་པོའྱི་

དད་གུས་ཤུགས་དག་པོས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་ཉྱིད་ཀྱིས་གཟྱིགས་པ་བཞྱིན་

གསུངས་པ་ལ་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་སྐེས་ནས་བསྟོད་པ་འདྱི་དག་གྱི་ལམ་དུ་མཚོན་

པར་བས་སོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་གྱི་བ་བ་ལ། བསོ་བ་དང་མཛད་བང་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་

དོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་བསྟན་

པའྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མཐོང་བའྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་དང་སྟོན་པ་ལ་ཡྱིད་
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ཆེས་ཀྱིས་མཇལ་བ་འདྱི་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་བླ་མ་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པས་རེས་

སུ་བཟུང་ཞྱིང་བསམ་སྦོར་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསྟེན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཡྱིན་

པས་འདྱིར་རེན་འབྱུང་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུང་བའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་བརྩམས་པའྱི་

དགེ་བ་འདྱི་ཡང་མ་འོངས་པའྱི་ཚེ་རབས་རྣམས་སུ་ཡང་། བདག་དང་འགོ་བ་མ་

ལུས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དམ་པས་ཐུགས་དགེས་བཞྱིན་དུ་

རེས་སུ་འཛིན་ཅྱིང་། བསམ་སྦོར་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསྟེན་ནུས་པའྱི་རྒྱུར་

རང་བཞྱིན་མེད་རོགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་བཞྱིན་དུ་བསོའོ་ཞེས་པ་ནྱི། 

སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་བསྟན་པ་དང་། །མཇལ་བ་འདྱི་འད་བླ་མའྱི་དྱིན་ཡྱིན་

པས། །དགེ་བ་འདྱི་ཡང་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པས་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་

རུ་བསོ། །ཞེས་པའོ། །

དེར་མ་ཟད་དགེ་བའྱི་རྩ་བ་འདྱི། ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་སོག་ལའང་ལྟོས་པ་མེད་པར་

སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའྱི་ཐབས་ཁོ་ན་མཛད་པ་དེ་ཡྱིས་འགོ་བ་རྣམས་ལ་བླང་དོར་

གྱི་གནས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བསྟན་པའྱི་ལུང་དང་རོགས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་ཉྱི་མའང་སྱིད་

པའྱི་ཕྱི་མཐའ་ཇྱི་སྱིད་བར་དུ་བོན་དང་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ངན་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་མྱིང་

སྙན་པོ་བཏགས་པ་ལ་ཞེན་པ་སོགས་ངན་རོག་གྱི་རླུང་དམར་ཤུགས་དག་པོས་ནུབ་

རྱིའྱི་ཕག་ཏུ་མྱི་གཡོ་ཞྱིང་ཕན་བདེའྱི་ལོ་ཏོག་གྱི་གསོས་སུ་གནས་པ་དང་། བདག་

དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་མདོ་སགས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་ངོ་བོ་གོ་རྱིམ། ཁྱད་པར། 

བེད་ལས་སོགས་དང་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཤེས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་སྟོན་པ་

དང་ལྷ་གཞན་ལ་སྐབས་སུ་མྱི་འཛིན་པར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོ་ན་ལ་
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ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་བརན་པོ་རེད་པས། མཐོ་དམན། འབོར་རྒུད། སྐྱིད་སྡུག །སྐེ་

འཆྱིའྱི་གནས་སྐབས་རག་ཏུ་སེམས་རྒྱུད་གང་བར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་པ་ནྱི། 

ཕན་མཛད་དེ་ཡྱི་བསྟན་པའང་སྱིད་པའྱི་མཐར། །ངན་རོག་རླུང་གྱིས་རྣམ་པར་

མྱི་གཡོ་ཞྱིང་། །བསྟན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ། །ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་རག་

ཏུ་གང་བར་ཤོག །ཅེས་པའོ། །

ཡྱིད་ཆེས་རེད་པར་མ་ཟད་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྱིད། འགོ་བ་རྣམས་ལ་གསལ་བར་མཛད་པ། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་རྱིང་ལུགས་

བཟང་པོ་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལོངས་སྤོད་ལྟ་ཅྱི་སྨོས་ཤྱིན་ཏུ་ཕངས་པའྱི་ལུས་དང་

སོག་ཀང་བཏང་ནས་རེད་བཀུར་དང་གགས་པ་ལ་མྱི་ལྟ་བར་གཞན་ལ་འཆད་པ་དང་

དོན་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་བཤད་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཛིན་པ་ལ་

བརྩོན་པ་སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་ལྷོད་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག་སྙམ་དུ་སྨོན་པ་ནྱི། 

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དེ་ཉྱིད་གསལ་མཛད་པ། །ཐུབ་པའྱི་ལུགས་བཟང་སྐེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་དང་སོག་ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་

ལྷོད་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་པའོ། །

འཛིན་པར་མ་ཟད། འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་འདེན་པ་མཆོག་དེས། སོན་སློབ་པ་ལམ་

གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལས་བརྩམས་པའྱི་

བ་དཀའ་བའྱི་མཛད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉམས་སུ་བཞེས་པས། སྒྲུབ་པ་ནན་ཏན་

སྙྱིང་པོར་མཛད་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་བུས་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྱི་རེན་

འབྱུང་གྱི་དེ་ཉྱིད་རང་གྱིས་གཟྱིགས་པ་བཞྱིན་དུ་སྟོན་པར་མཛད་པ་འདྱི་འཇྱིག་རེན་
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ན་ཐབས་གང་འད་བ་ཞྱིག་གྱི་སྒོ་ནས་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་ཤྱིང་གོང་འཕེལ་དུ་འགྱུར་

བར་བ་སྙམ་པའྱི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པས་ཟས་དང་གཉྱིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀང་སངས་ཏེ་

ཉྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་གནས་པས་དུས་འདའ་བར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་པ་ནྱི། 

འདེན་པ་མཆོག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །ནན་ཏན་སྙྱིང་པོར་མཛད་

ནས་བསྒྲུབས་པ་འདྱི། །ཐབས་གང་ཞྱིག་གྱིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའྱི། །རྣམ་

པར་དཔྱོད་པས་ཉྱིན་མཚན་འདའ་བར་ཤོག །ཅེས་པའོ། །

དེ་ལྟར་བཤེས་གཉེན་དམ་པས་རེས་སུ་བཟུང་། སྟོན་པ་དང་བསྟན་པ་ལ་ཡྱིད་

ཆེས་རེད་ནས་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་ཅྱིང་ཕན་པའྱི་ཐབས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་

ཁུར་ཁྱེར་བའྱི་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས། ཐུབ་བསྟན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྱིད་

མཐའྱི་བར་དུ་འཛིན་སྐོང་སེལ་བའྱི་ཚུལ་དེར་བརྩོན་པ་ན། སོན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་སར་བསྟན་པ་དང་བསྟན་འཛིན་བུ་བཞྱིན་སྐོང་བར་ཞལ་གྱིས་

བཞེས་པའྱི་སྐེ་རྒུའྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་དང་། ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། ཡུལ་

འཁོར་སྐོང་། འཕགས་སྐེས་པོ། སྤན་མྱི་བཟང་། རྣམ་ཐོས་སས་ཏེ་འཇྱིག་རེན་ན་

ཆོས་ཚུལ་བཞྱིན་བེད་པ་སྐོང་བ་བཞྱི་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་

གྱི་བཀའ་སྲུང་། ལྷག་པར་ཟབ་མོ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་འཛིན་པ་སྲུང་བའྱི་སྲུང་མ་ཁྱད་པར་

ཅན་ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ཞལ་བཞྱི་པ། གུར་ཕག་བཞྱི་པ། ཕག་དྲུག་པ། རྣམ་ཐོས་

སས། ལས་ཀྱི་གཤྱིན་རེ་ཡབ་ཡུམ། ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏྱི་ལ་སོགས་པ་དཀར་ཕོགས་ལ་

དགའ་བའྱི་སྲུང་མ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། ཞྱི་རྒྱས་དབང་དག་གྱི་ལས་གང་

སྐབས་སུ་བབས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནམ་ཡང་གཡེལ་བ་མེད་པར་དུས་རག་ཏུ་མ་བཅོལ་
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ཡང་གོགས་བེད་པར་ཤོག །ཅེས་པ་ནྱི། 

ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་དེར་བརྩོན་པ་ན། །ཚངས་དང་དབང་པོ་འཇྱིག་རེན་

སྐོང་བ་དང་། །ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ལ་སོགས་སྲུང་མས་ཀང་། །གཡེལ་བ་མེད་པར་

རག་ཏུ་གོགས་བེད་ཤོག །ཅེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་མཛད་བང་ནྱི།  སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇྱིག་རེན་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་མ་འདྱིས་པའྱི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ལ་ཟབ་མོ་རེན་ཅྱིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་སྙྱིང་

པོ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི་མང་དུ་ཐོས་པའྱི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་གྱིས་

གངས་ཅན་ཁོད་ཀྱི་གངས་རྱིའྱི་དབང་པོ་འོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་ལྷ་ཞོལ་དབེན་གནས་

ལྷའྱི་སྱིངས་མྱིང་གཞན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གྱིང་ཞེས་བ་བར་སྦར་བའོ། །ཞེས་པའོ། །

སྨྲས་པ། ངེས་དོན་གསུང་རབ་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང་བའྱི། །བསྟོད་ཚིག་ལེགས་

བཤད་སྙྱིང་པོ་དབང་གྱི་རྒྱལ། །ལུང་རྱིགས་བརྩོན་པས་བྱི་དོར་ལེགས་བས་

ཏེ། །ཤེས་ནས་དད་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་མཆོད། །དོན་གཉྱིས་མ་ལུས་འགྲུབ་

པའྱི་རེན་འབེལ་སྒོ། །ཅྱི་ཡང་འབད་མེད་འགྲུབ་འདྱི་ངོ་མཚར་རྨད། །མཆྱིང་བུའྱི་

ནོར་གྱིས་དེགས་པའྱི་མཁས་རློམ་པས། །མ་ནོར་རྱིན་ཆེན་མ་རེད་གོང་རེ་ཆེ། །ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀླུ་དབང་གཙུག་ན་གནས་པ་ཡྱི། །སྟོང་དང་རེན་འབྱུང་དོན་གཅྱིག་དབུ་མའྱི་

ལམ། །ཡབ་རེ་དེད་དཔོན་གང་གྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས། །སྐལ་ལྡན་སྤྱི་ལ་གནང་འདྱི་

བདག་ཏུ་མཛོད། །སྱིད་ཞྱིའྱི་རྒུད་པ་ཀུན་སེལ་ངེས་ལེགས་ཀྱི། །འདོད་དགུའྱི་འབོར་

བ་སྩོལ་བ་འདྱི་སངས་ནས། །བར་མེད་རྩྱིང་སྤོད་བ་ཚྭའྱི་ཁོན་པ་ལས། །ནོར་བུ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་ཊིཀྐ་འྟོད་དཀར་འཕྟེང་བ།
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རྱིན་ཆེན་འཚོལ་རྣམས་ངལ་བའྱི་རྒྱུ། །དེ་ཕྱིར་འདྱིར་འབད་རྣམ་དཀར་ཅྱི་མཆྱིས་

པས། །རྨོངས་པས་བན་དུ་བས་པའྱི་ལུས་ཅན་ཀུན། །རེན་འབྱུང་ལམ་བཟང་གཤོག་

རྩལ་ལ་བརེན་ནས། །ས་ལམ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཐར་བགོད་ཤོག །

རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་ཊྱིཀྐ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པ་ཚིག་ཉུང་ཞྱིང་དོན་གསལ་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བཞུགས་ནའང་། དེ་དང་བསྡུས་

དོན་མྱི་གཅྱིག་པ་རེ་ཡྱི་གསུང་རབས་ཀྱི་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པ་འདྱི་ནྱི་རང་

གྱི་བློ་གོས་འཕེལ་བ་ཁོ་ནའྱི་ཕྱིར་བས་པས་ཚིག་དོན་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་མཁས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་བཟོད་བར་མཛད་ཅྱིང་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་ཆ་ཅུང་ཟད་མཆྱིས་ན་

རེས་སུ་ཡྱི་རང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། 

ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་སྨྲ་བ་ལ་དགའ་བ་བམས་པའྱི་མྱིང་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་ཕུར་བུ་ལྕོག་

བང་ཆུབ་གྱིང་གྱི་རྱི་ཁོད་དུ་བྱིས་སོ། །འདྱིས་ཀང་འཇམ་མགོན་བླ་མའྱི་བསྟན་པ་

ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་བེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅྱིག །མང་ལཾ། །
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༄༅། །རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་འགེལ་པ་མཐར་འཛིན་ 

མུན་སེལ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ། མཁྱེན་པས་ཤེས་བའྱི་མཐའ་ལ་འཁྱུད། །བརྩེ་བས་འགོ་འདྱི་

དམ་པོར་བཅྱིངས། །ནུས་པས་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ། །བླ་མ་ཐུབ་པའྱི་

དབང་པོར་འདུད། །རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་ལ་རྒྱལ་བ་དང༌། །མཚུངས་པའྱི་ལུང་བསྟན་

བརེས་པ་ལྟར། །རྒྱལ་བའྱི་རྱིང་ལུགས་སེལ་བ་ལ། །ཟ་བལ་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པར་

འདུད། །སྟོན་ལ་རེན་འབྱུང་གསུངས་པའྱི་སྒོས། །བསྟོད་པའྱི་ཕུལ་བྱུང་ལེགས་བཤད་

འདྱིའྱི། །དགོངས་འགེལ་གནད་ལ་རེག་པ་ཞྱིག །མདོར་བསྡུས་ཚུལ་དུ་བྱི་བར་བ། །

དེ་ལ་འདྱིར་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་གཞུང་གྱི་དོན་རགས་རྱིམ་ཙམ་འཆད་པ་ལ་

གསུམ་སྟེ། ཀད་ཀྱི་དོན། གཞུང་གྱི་དོན། མཇུག་གྱི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ལ། ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་དུ་བླ་མ་ལྷར་ཕག་འཚལ་བ་ནྱི། ན་མོ་སོགས་

སོ། །དེ་ཡང་ན་མོ་ཕག །གུ་རུ་བླ་མ། མཉྫུ་གོ་ཥ་འཇམ་དབངས། ཡཱ་ཆེད་དམ་པའྱི་

དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའོ། །རེན་འབེལ་

གསུང་བ་པོའྱི་སྟོན་པ་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པ་ནྱི། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་

ཆོས་གང་ཞྱིག་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་ཤྱིང༌། རང་དབང་དུ་གསུང་བ་གཅྱིག་པུ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་མཐར་འཛིན་མུན་སྟེལ།
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ཡྱིས་མཁྱེན་པ་དང་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པར་བསགས་འོས་པས། རྒྱལ་བ་རེན་ཅྱིང་

འབེལ་པར་འབྱུང་བ་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་ཤྱིང༌། རང་དབང་དུ་འདོམས་པ་དེ་ལ་

རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་སྒོ་ནས་འདུད། ཅེས་པ་སྟེ། འདྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་

ཀང་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རྩ་བའྱི་དཔེ་ལ་ལར། གསུང་བ་ཡྱི། ཞེས་འབེལ་སྒ་བྱུང་བ་ནྱི་

ཤྱིན་ཏུ་མ་དག་གོ །འོན་ཏེ་ཊྱིཀ་བེད་ལ་ལས་དེ་དག་པར་བཟུང་ནས་ནོར་བའྱི་བཤད་

པ་སྦར་སྣང་ངོ༌། །

གཉྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ནྱི། རབ་བེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔར་བསྡུས་ནས་འཆད་པར་

བ་སྟེ། དེ་ཡང་དང་པོ་རེན་འབྱུང་གསུང་བའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ་

ནྱི། གང་ཡང་སྐེ་ར་ན་འཆྱི་སོགས་འཇྱིག་རེན་གྱི་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་མཆྱིས་པ་དེ་ཡྱི་རྩ་

བ་ནྱི་བདག་འཛིན་མ་རྱིག་པ་གཅྱིག་པུ་སྟེ། དེས་ཆགས་སང་འདེན་ཅྱིང༌། ཆགས་

སང་གྱིས་ལས་བསགས་ནས་ཉེས་པ་དེ་རྣམས་འབྱུང་གྱི་རྒྱུ་མེད་དང་མྱི་མཐུན་

པའྱི་རྒྱུས་བས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་དགོངས་ནས་ཡུལ་གང་ཞྱིག་མཐོང་

བས་མ་རྱིག་དེ་ལྡོག་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་སྟོན་

པས་ལན་དུ་མར་གསུངས་སོ། །དེའྱི་ཚེ་སྟེ་དེའྱི་ཕྱིར་བློ་དང་ལྡན་པའྱི་མཁས་པ་

ཡྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ལམ་ཉྱིད་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གནད་ཀྱི་དོན་

པོ་ཉྱིད་དུ་ཇྱི་ལྟར་ན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མྱི་འགྱུར། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟ་ལགས་ན་མགོན་

པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པའྱི་སྒོར་ནྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གསུང་བ་

ལས་ལྷག་པའྱི་བསྟོད་ཆོས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་རེད་དེ། གང་དང་གང་ཞྱིག་

རྐེན་ལ་རག་ལས་པ་དེ་དང་དེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་ཞེས་གསུང་བ་འདྱི་ལས་



རྗེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།
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ཡ་མཚན་པའྱི་ལེགས་འདོམས་ཀྱི་ཚུལ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དེ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་གནད་

ཀྱིས་སོ། །གལ་ཏེ་མ་རྱིག་ལྡོག་པ་ལ་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་མཐོང་དགོས་ཀྱི་རེན་འབྱུང་

མཐོང་བས་མྱི་ཆོག་པས། གང་ཞྱིག་མཐོང་བས་དེ་ལྡོག་པ། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་

པར་གསུངས། །ཞེས་འོང་རྱིགས་སོ་སྙམ་ན། བདེན་མོད། འོན་ཏེ་འདྱིའྱི་གཞུང་གྱི་

སྐབས་མང་པོར་སྟོང་པ་ཞེས་འོང་རྒྱུའྱི་དོད་དུ་རེན་འབྱུང་ཞེས་ཆེད་ཀྱིས་གསུང་བར་

མཛད་པ་ནྱི། གཅྱིག་ཏུ་ན་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་གཟྱིགས་པའྱི་རང་

ཉམས་དང༌། གཉྱིས་སུ་ན་ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བ་དགོས་སོ་ཞེས་འདོམས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པས། གོ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་

དམ་པ་རྣམས་ཞལ་མཐུན་པར་གསུང་ངོ༌། །འོན་ཏེ་ཤཱཀ་མཆོག་པས་འདྱི་འགོག་ལོ་

བས་པར་འདུག་སྟེ། རང་གྱི་དེ་ཉྱིད་སྟོན་པ་ལས་གཞན་མྱི་སྣང་ངོ༌། །

གཉྱིས་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ཉྱིད་གང་ཟག་སོ་སོའྱི་དབང་གྱིས་

འཆྱིང་གོལ་གཉྱིས་ཀའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་གང་དུ་བཟུང་བས་བྱིས་པ་

བླུན་པོ་རྣམས་ལ་མཐར་འཛིན་གྱི་འཆྱིང་བ་བརན་པར་བེད་པའྱི་རེན་འབེལ་གྱི་རྒྱུ་

མཚན་དེ་ཉྱིད་མཁས་པ་དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་མཐར་ལྟ་བའྱི་རྣམ་རོག་

གྱི་སྤོས་པའྱི་ད་བ་མ་ལུས་པ་གཅོད་པའྱི་སྒོར་གྱུར་པ་འདྱི་ནྱི་ངོ་མཚར་བའྱི་གནས་

ཏེ། ལྷག་མཐོང་ཆེ་བ་ལས། སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ནྱི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་

སྐེ་བར་བཟུང་བ་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་

ཡོད་པར་འཛིན་པས་འཆྱིང་བར་འགྱུར་ལ། མཁས་པ་དག་ལ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་

བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་ཡོད་པ་འགོག་ཅྱིང༌། རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་ངེས་ཤེས་དངས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་མཐར་འཛིན་མུན་སྟེལ།
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ཏེ་མཐར་འཛིན་གྱི་ད་བའྱི་འཆྱིང་བ་གཅོད་པས་ན། རེན་འབེལ་གྱི་རགས་ཀྱིས་རང་

བཞྱིན་མེད་པ་འགྲུབ་པ་འདྱི་ནྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོའ།ོ །ཞེས་

སོ། །

གསུམ་པ་བསྟན་པ་རྣམ་དག་གཞན་དུ་མ་དམྱིགས་པས་སྟོན་པ་རྣམ་དག་ཁྱོད་

དུ་ངེས་སོ། །ཞེས་བསྟོད་པ་ནྱི། རེན་འབྱུང་གྱི་བསྟན་པ་འདྱི་ནྱི་གཞན་ཏེ་ཆོས་འདྱི་

ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་གང་དུའང་མ་མཐོང་

བས། ཡང་དག་པའྱི་སྟོན་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཁྱོད་གཅྱིག་པུ་ཉྱིད་དུ་ཟད་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་

ཝ་སྐེས་ལ་ནྱི་སེང་གེ་ཟེར་བ་བཞྱིན་དུ་མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་རོགས་བེད་སོགས་ལའང་

སྟོན་པ་ཞེས་སུ་འབོད་པ་སྐད་བས་པ་ནྱི་གཅམ་བུའྱི་ཚིག་འབའ་ཞྱིག་སྟེ། དེ་དག་ལ་

སྟོན་པའྱི་འོས་ཆོས་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཨེ་མ་ཧོའྱི་སྟོན་

པ་དང༌། ཨེ་མ་ཧོའྱི་སྐབས་དང༌། ཨེ་མ་ཧོའྱི་སྨྲ་མཆོག་དང༌། ཨེ་མ་ཧོའྱི་མགོན་ཏེ། 

རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལེགས་པར་གསུངས་པའྱི་སྟོན་པ་ཡང་དག་པ་དེ་ལ་

རྩོམ་པ་པོ་བདག་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཏེ། སྟོན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཐུགས་ཤྱིན་ཏུ་

འཕྲོགས་པའྱི་ཉམས་སོ། །ཨེ་མ་ཧོ་ནྱི་ངོ་མཚར་བའྱི་ཚིག་ཡྱིན་ལ། སྟོན་པ་སོགས་

བཞྱི་ནྱི། རྱིམ་བཞྱིན་ཐར་ལམ་སྟོན་པས་དང༌། འཇྱིགས་པ་ལས་སྐོབ་པས་དང༌། རེན་

འབྱུང་སྨྲ་བས་དང༌། གོགས་བེད་པས་ན་དེ་སྐད་དོ། །

བཞྱི་པ་སྟོང་རེན་འབྱུང་འགལ་འདུར་མཐོང་བའྱི་སྐོན་བརོད་པ་ནྱི། མཐའ་

གཅྱིག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་པར་མཛད་པའྱི་སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་

པའྱི་འགོ་བ་ཡོངས་ལ་སྨན་པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་སྩལ་པའྱི་བསྟན་པའྱི་ནང་ནས་སྙྱིང་



རྗེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།

  480  

པོའམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ལམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། སྟོང་ཉྱིད་ངེས་

པ་སྟེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཟ་མེད་གཅྱིག་པུར་གྱུར་པ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་

བར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། དེར་འགལ་བར་མཐོང་བའྱི་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་

དང་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བའྱི་གཞན་སེ་མུ་སྟེགས་ཅན་འདྱི་ཡྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་

ལུགས་ཟབ་མོ་རེན་འབྱུང་མཐའ་བལ་གྱི་ལམ་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས་ཏེ་མྱི་

ནུས་སོ། །

ལྔ་པ་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་དུ་གསུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ནྱི། རང་

གཞན་གྱི་སེ་པ་རྣམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ནྱི་དེ་ལྟ་ལགས་མོད། ཁྱོད་ནྱི་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་

ཡྱིན་ལུགས་དཔྱད་པས་ནམ་ཞྱིག་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པར་མཐོང་

ཞྱིང་དེ་ལ་གོམས་པས་དེ་ཉྱིད་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཉྱིད་དུ་མཐོང་ལ་དེ་མཐོང་

བ་ན་ཆོས་གང་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དང་ཆོས་དེ་ལ་རྒྱུ་འབས་

ཀྱི་བ་བེད་འཐད་པའང་མྱི་འགལ་བར་གོ་ཞྱིང༌། ཚུལ་དེ་ལས་ཟོག་པར་ཏེ་སྟོང་རེན་

འབྱུང་འགལ་བར་མཐོང་བ་ན་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་བ་བ་མྱི་རུང་བར་

མཐོང་ཞྱིང༌། དེའྱི་བ་བེད་དང་བཅས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་མེད་པ་སྟེ་མྱི་རུང་བར་

མཐོང་བས། མཐར་ལྟ་ཉམ་ང་བའྱི་གཡང་དུ་ལྷུང་བར་བཞེད་དོ། །དེ་ཡང་སྟོང་པ་ལ་

རེན་འབེལ་འཇོག་མྱི་ཤེས་ན་མེད་མཐའ་དང༌། རེན་འབྱུང་ལ་སྟོང་པ་འཇོག་མྱི་ཤེས་

ན་ཡོད་མཐར་ལྷུང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །

དྲུག་པ་གང་ལས་ཀང་རེན་འབྱུང་མཐོང་བར་བསགས་པ་ནྱི། སྟོང་རེན་འབྱུང་

འགལ་མེད་དུ་མ་རོགས་ན་ལམ་ལོག་པར་གོལ་པ་དེའྱི་ཕྱིར་ཐུབ་དབང་ཁྱོད་ཀྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་མཐར་འཛིན་མུན་སྟེལ།
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བསྟན་པ་ལ་མངོན་ཤེས་སོགས་ཡོན་ཏན་གཞན་གང་ལས་ཀང་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་

མཐོང་བ་ཉྱིད་ལེགས་པར་བསགས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཀུན་ཏུ་སྟེ་གཏན་ནས་མེད་པ་

དང༌། རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པས་འཆྱིང་བ་དག་གྱིས་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་མཐོང་བ་

མྱིན་ཏེ། ཡོད་མེད་ཀྱི་མཐས་རྨོངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

བདུན་པ་རེན་འབེལ་གྱི་རགས་ཀྱིས་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། གང་འདོགས་བེད་ཀྱི་

རོག་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན་གཏན་མེད་པས་དེས་

ན་མ་བརེན་པར་གྲུབ་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་མེད་པས་སྦོར་བ་དེའྱི་

ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་འགྲུབ་བོ། །ཡང་གང་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དེ་གྲུབ་པ་འདོགས་བེད་ཀྱི་རྒྱུ་

དང་རྐེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་འགལ་བས་ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་དང༌། དེའྱི་ཕྱིར་བརེན་

ནས་འབྱུང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་པས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པས་རེས་

འགོའྱི་ཁྱབ་པ་ཡང་གྲུབ་བོ། །དེ་གང་དུ་གསུངས་ན། རྐེན་ལ་རག་ལས་གང་དེ་སྟོང་

པར་བཤད། །ཅེས་བ་བ་དང༌། གང་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཞེས་བ་བ་སོགས་

སུའོ། །

བརྒྱད་པ་རེན་འབྱུང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་བེད་བསྟན་པ་ནྱི། རང་

བཞྱིན་སར་ཡོད་ཕྱིས་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་འགའ་ཡོད་ན་སར་མེད་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གསར་དུ་ཐོབ་པ་

མྱི་རུང་ཞྱིང༌། སར་ཡོད་འཁོར་བས་བསྡུས་པའྱི་སྤོས་མཚན་ཀུན་ཀང་ཕྱིས་ལྡོག་

པ་མེད་པ་སྟེ་མྱི་རུང་བར་གང་པོ་རྩལ་གྱི་མདོར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉྱིད་ལས། གལ་



རྗེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།
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ཏེ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་ཡོད་གྱུར་ན། །རྒྱལ་བ་ཉན་ཐོས་བཅས་པས་དེ་མཁྱེན་

འགྱུར། །ཐེར་ཟུག་ཆོས་ཀྱི་མ་ངན་འདའ་མྱི་འགྱུར། །མཁས་རྣམས་ནམ་ཡང་སྤོས་

དང་བལ་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

དགུ་པ་སྟོན་པའྱི་གསུང་ལ་སུས་ཀང་གགས་མྱི་རེད་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་རང་བཞྱིན་

ལ་རྱིགས་པའྱི་གནོད་བེད་དང་བཅས་པ་དེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་

གྲུབ་པ་དང་རྣམ་པར་བལ་ལོ་ཞེས་མྱི་འཇྱིགས་སེང་གེའྱི་སྒ་ལྟ་བུ་ཡྱིས་ལན་གཅྱིག་

མྱིན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་ལེགས་པར་གསུངས་པ་

འདྱི་ལ་སུ་ཡྱིས་བརྱི་བའམ་འགོང་བར་ནུས་ཏེ། སུས་ཀང་མྱི་ནུས་སོ། །

བཅུ་པ་སྟོང་རེན་འབྱུང་མྱི་འགལ་བར་མ་ཟད། གཅྱིག་གོགས་སུ་གཅྱིག་འགོ་

བར་གསུངས་པ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་བསྟོད་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་

ཆོས་ནྱི་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང༌། རྒྱུ་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་བའྱི་

རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ག་མ་ཉམས་པར་ལེགས་པར་འཐད་པ་གཉྱིས་ཅུང་ཟད་ཀང་

མྱི་འགལ་བར་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འདུ་བར་སྨོས་ཅྱི་དགོས་ཏེ། དེ་ལས་ཀང་ངོ་མཚར་ཆེ་

བ་ཞྱིག་ནྱི་འདྱི་སྐད་དུ། མཁས་པས་རེན་འབྱུང་ཆོས་རྣམས་རོགས་གྱུར་ཏེ། །མཐར་

ལྟ་བ་ལ་བརེན་པར་ཡོང་མྱི་བེད། །ཅེས་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་མཐར་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་པ་སྟེ་དེའྱི་རེས་སུ་མྱི་འབང་ངོ་ཞེས་ལེགས་པར་

གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ཉྱིད་བླ་ན་མེད་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ལགས་

སོ། །དེའང་རེན་འབྱུང་གྱི་སྒོན་མེ་གཅྱིག་ཉྱིད་ཀྱིས་མཐར་ལྟའྱི་མུན་པའྱི་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་སེལ་བའྱི་འཕྲུལ་ནྱི་ཁྱོད་ཁོ་ནས་མཁྱེན་གྱི། གཞན་གྱིས་མྱིན་ཞེས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་མཐར་འཛིན་མུན་སྟེལ།
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པའོ། །དེ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་འདྱི་ཀུན་རང་གྱི་ངོ་བོས་ནྱི་སྟོང་པར་ངེས་

པ་དང༌། འདྱི་ལས་འདྱི་འད་བའྱི་འབས་བུ་མྱི་བསླུ་བར་འབྱུང་བའྱི་ངེས་པ་གཉྱིས་པོ་

ཕན་ཚུན་དུ་གེགས་མེད་པར་ནྱི་མ་ཟད། ད་དུང་གཅྱིག་གོགས་གཅྱིག་གྱིས་བེད་པར་

གསུངས་པ་འདྱི་ལས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པ་དང༌། འདྱི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང་ཞྱིག་

ཡོད་དེ་མེད་པས་སོ། །དེ་བས་ན་ཚུལ་འདྱིས་ཏེ་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཁྱོད་ལ་

བསྟོད་ན་ནྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་བསྟོད་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་བསྟོད་པས་དེར་འགྱུར་

བ་མྱིན་ནོ། །

བཅུ་གཅྱིག་པ་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བར་ཐུགས་མ་རངས་པའྱི་ཚུལ་མཛད་པ་ནྱི། 

ཡུན་རྱིང་པོར་རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྱིས་ཏེ་བཟུང་བའྱི་མཐུས་གང་དང་གང་

ཞྱིག་སྟོན་པ་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་ཅན་དེ་དང་དེ་ཡྱིས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་ཅེས་བ་བའྱི་སྒ་མྱི་བཟོད་པར་གྱུར་པ་ལ་མཚར་དུ་བ་བ་

ཅྱི་ཡོད་དེ། དེ་དག་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མེད་པའམ་ཡང་ན་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་

ལས་སྐེས་པར་ཁས་བླང་གྱི་བརེན་ནས་འབྱུང་བར་ཁས་མ་བླངས་པས་མྱི་འཚམ་

པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་ནང་ནས་ཤྱིན་ཏུ་གཅེས་པའྱི་མཛོད་

ཟབ་མོ་ཆོས་རྣམས་བརེན་ནས་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ཁས་བླངས་ནས་དེ་དག་རང་

བཞྱིན་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཅེས་བ་བའྱི་སེང་གེའྱི་ང་རོ་མྱི་བཟོད་པའྱི་རང་སེ་ཝ་སྐེས་འད་བ་

འདྱི་རྣམས་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྒ་བས་པར་ཁས་བླངས་

ནས་དེ་རག་སྟོང་མྱིན་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འད་བར་ཆེས་མྱི་འཚམ་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཀེ་མ་ཀྱི་ཧུད་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ་གཅྱིག་པུ་བླ་ན་མེད་པ་ནྱི་རེན་



རྗེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།
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ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་དེའྱི་མྱིང་གྱི་སྟེ་མྱིང་ཙམ་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་དེ་ལ་

རང་བཞྱིན་དུ་འཛིན་ན་ད་ཀོ་སྟེ་ད་ནྱི་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བའྱི་སྐེ་བོ་འདྱི་རྣམས་འཕགས་

མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བགོད་པའྱི་འཇུག་ངོགས་ཟ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་

སྟེ། མགོན་པོ་ཁྱོད་ཐུགས་དགེས་པར་གྱུར་པའྱི་མཐའ་བལ་གྱི་ལམ་བཟང་པོ་དེར་

ཐབས་གང་ཞྱིག་གྱིས་ནྱི་བཀྲྱི་བར་བ་སྟེ། ཐབས་ཉྱིད་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །མྱིང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཞེས་པས་ནྱི་དོན་མ་རོགས་པར་བསྟན་ནོ། །

བཅུ་གཉྱིས་པ་དགག་བའྱི་ཆོས་དང་རགས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་འགོག་པ་ནྱི། གང་

རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་བཅོས་མྱིན་དང་ལྟོས་མེད་ཡྱིན་དགོས་པ་དང༌། གང་རེན་འབེལ་

ཡྱིན་ན་ལྟོས་པ་དང་བཅོས་མ་ཡྱིན་དགོས་པས། དེ་གཉྱིས་ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་

ལ་མྱི་འགལ་བ་མཐུན་པར་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཞེས་པ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། འགལ་བ་ཁོ་

ན་ཡྱིན་པས་སོ། །འདྱི་ལ་དོགས་པའྱི་གནས་ནྱི། དངོས་པོ་བདེན་སྟོང་འདྱིར་བསྟན་

བཅོས་མྱིན་དང་ལྟོས་མེད་དུ་གསལ་བར་གསུངས་ཤྱིང༌། རྱིགས་པས་ཀང་གྲུབ་ལ། 

དེ་ལྟར་ན་རེན་འབེལ་མྱིན་པར་ཐལ་ལོ་སྙམ་ན། བདེན་མོད། འོན་ཀང་འདྱི་ལ་སོན་

ཆད་སུས་ཀང་ཐུགས་རོག་མ་ཆུག་པར་འདུག་པས་ཞྱིབ་ཏུ་དཔྱད་དགོས་སོ། །

བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་དགོངས་ནས་རེན་འབེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་

གསུངས་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་རང་བཞྱིན་གྱིས་

ནྱི་གདོད་མ་ནས་སམ་དང་པོ་ནས་གྲུབ་པས་རྣམ་པར་དབེན་ཡང་སྟེ་མ་གྲུབ་ཀང་

གཟུགས་སོགས་དེ་དང་དེར་བསྙོན་མེད་དུ་སྣང་བས། རེན་འབེལ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་

ཆོས་འདྱི་རྣམས་ཀུན་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་སྟེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་མཐར་འཛིན་མུན་སྟེལ།
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གསུངས་སོ། །སྤྱིར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་གཉྱིས་གསུངས་ཏེ། སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་

སྒྱུ་མ་དང༌། ཡོད་ཀང་བདེན་པར་མེད་པའྱི་སྒྱུ་མའོ། །འདྱིའྱི་ས་མ་ནྱི་ཀུན་རོབ་པའྱི་

ཆོས་མ་གཏོགས་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལ་མ་གྲུབ་ཀང༌། ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀར་ཁྱད་

མེད་དུ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་ལ། འོན་ཏེ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་མ་ཕེད་ནས་

བདེན་པ་གཉྱིས་ཀ་ས་མའྱི་སྒྱུ་མར་འདོད་པ་བྱུང་སྟེ། རེའྱི་དགོངས་པ་གཏན་མྱིན་

ནོ། །

བཅུ་བཞྱི་པ་སྟོན་པའྱི་གསུང་ལ་གཞན་གྱིས་གགས་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པའྱི་

དགོངས་པའང་འདྱིས་འཚལ་ལོ་ཞེས་བསྟོད་པ་ནྱི། ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་

པ་ལ་དེ་མྱི་འཐད་དོ་ཞེས་ཕྱི་ནང་གྱི་རོལ་བ་འགས་ཀང་ཆོས་མཐུནདུ་གགས་མྱི་

རེད་པར་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པའང་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཉྱིད་

ཀྱིས་ནྱི་ལེགས་པར་འཁུམས་པའམ་དཔོག་ནུས་ཏེ། ཅྱི་སླད་ཅེ་ན། རེན་འབྱུང་འདྱི་

བཤད་པས་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དང་མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་གྱི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་

རང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྒོ་འདོགས་པ་དང་གཏན་མེད་པའྱི་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་གོ་སྐབས་

རྒྱང་རྱིང་དུ་འདོར་བར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་གཅྱིག་ཉྱིད་

ཡོད་མེད་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་ཀ་དང་འགལ་བར་ཞུགས་པས་ནྱི། འཇུག་པ་ལས། གང་

ཕྱིར་དངོས་པོ་བརེན་ནས་རབ་བྱུང་བས། །རོག་པ་འདྱི་དག་བརག་པར་མྱི་ནུས་

པ། །དེ་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། །ལྟ་ངན་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་

བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཡོད་མེད་ཀྱི་མཐའ་

གཉྱིས་ཀ་དངོས་སུ་སེལ་བར་བེད་ལ། གཅྱིག་དུ་བལ་སོགས་ཀྱིས་ཡོད་མཐའ་



རྗེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།
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དངོས་སུ་སེལ་ཀང་མེད་མཐའ་མྱི་སེལ་བས། དེ་དག་ལ་དམན་མཆོག་གྱི་ཁྱད་པར་

ཡོད་དོ། །འོན་ཏེ་རེན་འབྱུང་གྱིས་མཐའ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་སེལ་བ་ནྱི་མྱིན་ཏེ། མེད་

མཐའ་ནྱི་གཞྱི་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཙམ་ནས་སེལ་ཞྱིང༌། ཡོད་མཐའ་ནྱི་བསྒྲུབ་

བ་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་མྱི་སེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རེ་ཡབ་སས་ཀྱི་གསུང་ན་ཅྱིག་ཅར་དུ་

སེལ་བར་བཤད་པ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་མེད་ལ། ལམ་གཙོར། ནམ་ཞྱིག་རེས་འཇོག་

མེད་པར་ཅྱིག་ཅར་དུ། །ཞེས་སོགས་ཀང་འདྱིའྱི་ཁུངས་མྱིན་ཏེ། དེས་ནྱི་གང་རེན་

འབེལ་དུ་མཐོང་ཙམ་ནས་དེ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་ངེས་ཤེས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་

ནུས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་དེའྱི་ཚེ་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་རོགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བསྟན་པ་ཙམ་ཡྱིན་

པས་སོ། །

བཅོ་ལྔ་པ་གསུང་འདྱི་ཚད་མར་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས་གསུང་གཞན་ཡང་མྱི་

སླུ་བར་ངེས་ནུས་སོ་ཞེས་བསྟོད་པ་ནྱི། མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པར་མཐོང་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་བསྟན་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་

གསུང་གཞན་ཡང་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པར་ངེས་པ་སྐེད་ནུས་ཏེ། འཕགས་པ་

ལྷས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ལོག་གྱུར་ལ། །གང་ཞྱིག་ཐེ་ཚོམ་སྐེས་འགྱུར་

བ། །དེ་ཡྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་བརེན་ཏེ། །འདྱི་ཉྱིད་ཁོ་ནར་ཡྱིད་ཆེས་བ། །ཞེས་དང༌། 

ཆོས་ཀྱི་གགས་པས། གཙོ་བོའྱི་དོན་ལ་མྱི་སླུའྱི་ཕྱིར། །གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་

ཡྱིན། །ཞེས་སོ། །

བཅུ་དྲུག་པ་རང་རེའྱི་སྟོན་པ་དང་བསྟན་པར་གུས་རྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

བསྟན་པ་ནྱི། དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་པར་གསུངས་
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པའྱི་ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་ལ་སྱིད་ཞྱིའྱི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱང་རྱིང་དུ་འགྱུར་

ཏེ། འདྱི་ལྟར་ཉེས་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་ལགས་ཤྱིང༌། དེ་བདག་མེད་བསྟེན་

པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ལྡོག་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པས་

ནྱི་ཉེས་པ་ཟད་པའྱི་དོན་དུ་ཡུན་རྱིང་པོར་ངལ་བ་བསྟེན་ལོ་བས་ཀང་ཟད་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག་

གྱི་ཕྱི་ཕྱིར་ཞྱིང་ཉེས་སྐོན་རྣམས་བོས་པའམ་གཡབ་པ་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

ཏེ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཇེ་བརན་དུ་གཏོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཨེ་མ་ཧོ། གང་གྱི་ཚེ་རྣམ་དཔྱོད་

དང་ལྡན་པའྱི་མཁས་པས་ཕྱི་ནང་གྱི་བསྟན་པ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ཁོང་

དུ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ་སྙྱིང་དང་རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་ནྱི་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་

ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གུས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། མྱི་གུས་པའྱི་དབང་མེད་དོ། །

བཅུ་བདུན་པ་གསུང་ཆ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་བརོད་དོན་འོལ་སྤྱི་ཙམ་གོ་བས་ཀང་

ཡྱིད་ལ་དགའ་བདེ་སྟེར་ནུས་སོ་ཞེས་བསྟོད་པ་ནྱི། ཁྱོད་གསུང་དུ་མ་གོ་ན་ཅྱི་ཞྱིག་

སྨོས་ཏེ་ཆ་ཤས་རེའྱི་དོན་ཙམ་ལའང་འོལ་སྤྱི་ཙམ་གྱིས་ངེས་ཤེས་རེད་པ་དེ་ལའང་

མཆོག་གྱི་སྟེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བདེ་བ་སྟེར་ཏེ། མདོ་རྒྱན་ལས། དད་དང་དགའ་

དང་བློ་རྣམས་ཀྱི། །རྒྱུ་ཕྱིར་ཆོས་འདྱི་དགེ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཁ་

ཅྱིག་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་མང་འདས་ལ་བེད་པ་ནྱི། ཅུང་མ་འབེལ་ལོ། །

བཅོ་བརྒྱད་པ་བདག་གྱིས་ནྱི་ཕོགས་ཙམ་ཡང་མ་རོགས་སོ་ཞེས་ཁེངས་

སྐྱུངས་པའྱི་ཚུལ་མཛད་པ་ནྱི། ཀེ་མ་ཀྱི་ཧུད་བདག་གྱི་བློ་ནྱི་མྱི་ཤེས་རྨོངས་པས་

བཅོམ་པའྱི་མཐུས་འདྱི་འད་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕུང་པོ་སྟེ་ཐུབ་པའྱི་གསུང་རབ་ལ་

ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ནས་དགོངས་པ་རོགས་པར་རོགས་ན་ཅྱི་མ་རུང་སྙམ་དུ་སྐོམ་



རྗེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།
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པས་ཆུ་འདོད་ལྟར་སྐབས་སུ་སོང་བར་གྱུར་ཀང་ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་ཡང་མ་འཚལ་

བ་སྟེ་ཕོགས་རེ་ཡང་རོགས་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །འོན་ཀང་འཆྱི་བདག་གྱི་ཁར་མངོན་དུ་

ཕོགས་པའྱི་སོག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་ད་དུང་མ་ནུབ་པར་གནས་ཤྱིང༌། ཁྱོད་ལའང་ཅུང་ཟད་

ཡྱིད་ཆེས་པ་འདྱི་ཡང་བདག་སྐལ་བ་རེ་བཟང་སྙམ་པ་བགྱིད་ལགས་སོ། །དེ་ཙམ་

གྱི་ཁེངས་སྐྱུངས་པའྱི་ཚུལ་མཛད་པ་ནྱི། རེས་འཇུག་ལ་གདམས་པ་སྟེ། ང་རྒྱལ་དང་

གཏན་མ་འདེས་པར་བ་དགོས་པའྱི་དོན་ནོ། །

བཅུ་དགུ་པ་རེན་འབྱུང་མཐའ་བལ་གྱི་ལྟ་བ་ཉག་གཅྱིག་སྙྱིང་པོར་གཟྱིགས་པ་

ཐུབ་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་བསྟན་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ནྱི། ཆོས་སྟོན་པའྱི་ནང་ན་རེན་

འབེལ་སྟོན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་སྟེ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་ཤེས་པ་གཉྱིས་

ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འཇྱིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་ཉྱིད་མཆོག་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པར་ལེགས་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་གཞན་གྱིས་མྱིན་ཏེ། ནོར་

བུའྱི་ལེགས་ཉེས་དེད་དཔོན་མཁས་པས་ཤེས་ཀྱི་སྐེ་བོ་གཞན་གྱིས་མྱིན་པ་བཞྱིན་

ནོ། །གོ་བདེ་བར་བས་ན་རྐང་གཉྱིས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་

དུ་ཆོས་སྟོན་པ་དང་ཤེས་པའྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་སྟོན་པ་དང་ཤེས་པ་གཉྱིས་མཆོག་

ཡྱིན་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་གཞན་གྱིས་མྱིན་ཞེས་པ་སྟེ། སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས། 

ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། །རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ས་བོན་དེ། །དཔའ་ཁྱོད་ཁོ་

ནས་སྙྱིང་པོར་མཁྱེན། །དེ་གཞན་སྐེ་བོས་འོལ་མྱི་དབྱི། །ཞེས་བསྟོད་པ་དང་ཕོགས་

འདའོ། །

ཉྱི་ཤུ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རེན་འབྱུང་ལ་གཞོལ་ཞྱིང་འབབ་བོ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་མཐར་འཛིན་མུན་སྟེལ།
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ཞེས་བསྟོད་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ཆུ་ཀླུང་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོར་གཞོལ་ཞྱིང་འབབ་པ་ལྟར་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པས་

རེན་འབེལ་མཐའ་བལ་གྱི་གནད་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག་ལ། དེའྱི་དགོས་པ་

ཡང་གདུལ་བ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སྟེ། སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསལ་ཉེ་

བར་ཞྱི་བར་འགྱུར་བའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན་པའྱི་མཛད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁྱོད་ལ་མྱི་མངའ་

ཞྱིང་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཉེར་གཅྱིག་པ་བདག་གམ་གཞན་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་བས་པ་ཤེས་ཤྱིང་དྱིན་དུ་

གཟོ་བའྱི་སྒོ་ནས་ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་གུས་ཤྱིང་གཅེས་པར་བཟུང་འོས་པར་

བསྟན་པ་ནྱི། ཀེ་མའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངོ་མཚར་བའྱི་ཚིག་སྟེ། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་

ནྱི་གདུལ་བ་གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་དུ་སོང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྱིང་མྱིན་ཞྱི་བ་མང་

འདས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ན་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ལ་སྤྱིར་སུ་མྱི་གུས་

ཏེ། གུས་རྱིགས་ལ། བེ་བག་ལོག་པར་རོག་པའྱི་ལས་ཀྱི་རོལ་བ་མཐའ་དག་ཆོས་

དང་མཐུན་པར་ཚར་བཅད་དེ་འཇོམས་པ་དང་། རང་གྱི་ལུགས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་

ལ་ཁས་བླངས་ས་ཕྱིའམ་ལྟག་འོག་མྱི་མཐུན་པའྱི་འགལ་འདུས་སྟོང་ཞྱིང་དབེན་པ་

དང༌། སྐེ་རྒུའྱི་དོན་གཉྱིས་ཏེ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་བདེ་བླག་ཏུ་སྟེར་བར་བེད་

པའྱི་ཁྱོད་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདྱི་ལ་རྩོམ་པ་པོ་ཁོ་བོའྱི་སྤོ་བ་ཡང་ལྷག་

པར་འཕེལ་ལོ་ཞེས་ཏེ། ལུས་སོག་ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པར་སྤོ་ཞེས་པའྱི་ཐ་ཚིག་

གོ །

ཉེར་གཉྱིས་པ་ཆོས་འདྱི་ཐུབ་དབང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཚེགས་ཆེན་པོས་འདྱི་ལྟར་



རྗེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།
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བསྒྲུབས་པ་ལགས་སོ་ཞེས་བསྟོད་པ་ནྱི། རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་འདྱིའྱི་ཕྱིར་དུ་སྟོན་

པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི་དུས་ལ་ལར་སྐུ་དང༌། གཞན་དུ་སོག་དང༌། སྡུག་པའྱི་གཉེན་དང༌། 

ལོངས་སྤོད་ཀྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་ཏེ་ཕྱི་ནང་གྱི་བདོག་པའྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

གངས་མེད་པའྱི་བསྐལ་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཏང་བ་ལགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཕུགས་

བདག་ཅག་ཁོ་ནའྱི་དོན་དུ་ལགས་པས་སྐུ་དྱིན་རེ་ཆེ་ཞེས་པའོ། །

ཉེར་གསུམ་པ་ཆོས་འདྱི་སྟོན་པའྱི་ཞལ་ལས་དངོས་སུ་མ་ཐོས་པ་ལ་ཐུགས་

འགོད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྟོད་པ་ནྱི། ཆོས་གང་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་

དཔེར་ན་ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་བཏབ་ནས་དངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་དངས་

པའྱི་ཆོས་དེ་ནྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ལས་དངོས་སུ་མ་ཐོས་པ་བདག་སྐལ་པ་རེ་ཞན་སྙམ་

དུ་ཡྱིད་ལ་གཅགས་ཤྱིང༌། དེའྱི་མ་ངན་དང་སྡུག་བསལ་བའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི་དཔེར་

བགྱིད་ན་སྙྱིང་དུ་སྡུག་པའྱི་བུ་གཅྱིག་པུ་ལ་མའྱི་ཡྱིད་ནྱི་རེས་སུ་སོང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་

དུ་བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་གཏོང་བར་མྱི་བེད་པ་སྟེ་མྱི་སྤོད་ལ། འོན་ཏེ་ཡྱིད་

གདུངས་པ་འདྱི་ལའང་ཁྱོད་གསུང་རྣམས་མཇལ་ཞྱིང་དོན་བསམས་པ་ན་འདྱི་སྙམ་

དུ་མཚན་དཔེའྱི་དཔལ་གྱིས་སྤས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འབར་ཞྱིང༌། འོད་ཀྱི་ད་

བས་ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའྱི་སྟོན་པ་ཉྱིན་མོར་བེད་པ་དེ་ཡྱིས་གསུང་ཚངས་

པའྱི་དབངས་ཀྱིས་དོན་འདྱི་དང་འདྱི་ནྱི་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་དུ་གསུངས་སྙམ་དུ་དྭངས་

པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྱིང་བུ་ལ་ཐུབ་པའྱི་སྐུའྱི་གཟུགས་བརན་ནྱི་ཤར་བ་ཙམ་ཡང་སྟེ་ཙམ་

གྱིས་ཀང་ཚ་བ་ཡྱིས་གདུངས་པ་ལ་ཟ་ཟེར་གྱིས་རེག་པ་བཞྱིན་དུ་སྨན་པར་གྱུར་

ཏོ། །ཞེས་སོ། །གང་ལ་སྨན་ན་འདྱི་ལའང་ཞེས་ས་མ་དང་སྦྲེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་མཐར་འཛིན་མུན་སྟེལ།
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ཉེར་བཞྱི་པ་རེས་འཇུག་ཏུ་རློམ་པའྱི་སྐེ་བོ་མྱི་མཁས་པ་དུ་མས་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་

པ་དཀྲུགས་ནས་གདའོ་ཞེས་སྨྲེ་ངག་གསོལ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ལུགས་

བཟང་པོ་དེ་ཡང་ལུང་རྱིགས་ལ་མྱི་མཁས་པའྱི་སྐེ་བོ་རྒྱ་གར་བ་དང་བོད་ས་རབས་

པ་མང་པོས་དཀྲུགས་ནས་གདའ་སྟེ། དཔེར་ན་རྩྭ་བལ་པ་ཛ་ཞེས་བ་བ་གཅྱིག་ལ་

གཅྱིག་འཁྱིལ་ནས་དབེ་དཀའ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ནས་

ཐམས་ཅད་དུ་འཛིངས་པར་བས་སྣང་ངོ༌། །ཞེས་སོ། །

ཉེར་ལྔ་པ་རེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་ཚེགས་ཆེན་པོས་ཡུན་རྱིང་པོར་

ཞྱིབ་ཏུ་བཙལ་བ་ལས་ནམ་ཞྱིག་ན་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རེད་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་གྲུབ་

དོན་གསོལ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་མྱི་ལེགས་པའྱི་ངང་ཚུལ་དེ་མཐོང་ནས་ཙོང་ཁ་པ་བདག་

གྱིས་ནྱི་སུ་རུང་ལ་ཡྱིད་མྱི་རོན་པར་འབད་པ་དུ་མས་ཚད་ལྡན་མཁས་པ་ཡྱི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ནྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་བཟང་

པོ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ་མོད་ཀྱི། འོན་ཏེ་དེའྱི་ཚེ་ཡང་རང་གཞན་སེ་པ་ཡྱི་གཞུང་

ལུགས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་དག་ལ་སྦངས་པ་ན་གྲུབ་མཐའྱི་བཞེད་སོལ་མྱི་མཐུན་པའྱི་

དབང་གྱིས་བཤད་སོལ་སྣ་ཚོགས་སུ་བྱུང་བས། ཁྱོད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལོན་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག་

གྱི་ཕྱི་ཕྱིར་ཞྱིང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ད་བ་ཡྱིས་བཅྱིངས་ནས་རྩོམ་པ་པོ་བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་དུས་

ཀུན་ཏུ་གདུངས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལྟ་ནའང་ད་དུང་སྒྱིད་མ་ལུག་པར་ལྷ་བླ་མའྱི་མན་

ངག་བཞྱིན་སྦོར་བ་སུམ་སྦྲེལ་དུ་བས་ནས་བསྙུགས་བསྱིངས་ཏེ་འབད་པས་ནམ་

ཞྱིག་ན་ཁྱོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཐེག་པའྱི་ཚུལ་མཐའ་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་

དང༌། ཐ་སྙད་དུ་མེད་པའྱི་མཐའ་གཉྱིས་སངས་ཏེ་དབུ་མའྱི་ལམ་དུ་ཇྱི་བཞྱིན་འགེལ་



རྗེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།
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པར་ལུང་བསྟན་པའྱི་དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དའྱི་ཚལ་

བཟང་པོ་དེ་ཉྱིད་དྱི་མ་མེད་པའྱི་མཁྱེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱསཤྱིང༌། གསུང་

རབ་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་རྒྱུ་བ། ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་མཐར་འཛིན་པའྱི་

སྙྱིང་གྱི་མུན་པ་སེལ་ཞྱིང༌། ལོག་པར་སྨྲ་བའྱི་སྒྱུ་སྐར་གྱི་ཚོགས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་

པ་སྟེ། ཁྱད་པར་བཞྱིས་ཟ་བ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པའྱི་

ལེགས་བཤད་ཀྱི་འོད་དཀར་པོའྱི་ཕྲེང་བས་ཇྱི་ལྟར་གསལ་བར་བས་པ་དེ་ལྟར་བླ་

མའྱི་དྱིན་གྱིས་ཏེ་སྐུ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་བློ་གོས་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མཐོང་

བའྱི་ཚེ་ཡུན་རྱིང་པོར་ཡྱིད་ལ་བརྣགས་པའྱི་དོན་གྲུབ་པས་རྩོམ་པ་པོ་བདག་གྱི་ཡྱིད་

ཀྱི་ངལ་གསོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་ཏེ། མདོར་ན་ཟ་བའྱི་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་པའོ། །འདྱི་

སྐོར་ཤེས་པར་འདོད་ན་རེའྱི་གསང་བའྱི་རྣམ་ཐར་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྙེ་མ་སོགས་སུ་བལྟ་

བར་བའོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་གྱི་དོན་ལ་བཞྱི་སྟེ། དང་པོ་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་

འདྱིའྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་རེས་སུ་དན་པར་བོས་ཤྱིག་ཅེས་གདམས་པ་ནྱི། ཆོས་བསྟན་

པས་གདུལ་བ་རྣམས་གོལ་བར་བེད་ནུས་ཀྱི་ཐབས་གཞན་གྱིས་མྱིན་པས། སྟོན་

པའྱི་མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་ནྱི་མཛད་པ་ཉྱིད་མཆོག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དེ་ལ་ཡང་ནྱི་

རྱིམ་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས་རེན་འབྱུང་གྱི་ལམ་གསུང་བ་འདྱི་ཁོ་ན་ཉྱིད་མཆོག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ན་ཕྱི་རབས་ཀྱི་མཁས་པ་ཡྱིས་ཀང་རྒྱུ་འདྱི་ལས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་དང་ཐུགས་རེ་རེས་སུ་དན་པར་བོས་ཤྱིག །ཅེས་གདམས་སོ། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་མཐར་འཛིན་མུན་སྟེལ།

  493  

གཉྱིས་པ་རང་ཉྱིད་སྟོན་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གུས་པ་ནྱི། ཐོག་མར་ཁྱྱིམ་ནས་ཁྱྱིམ་

མེད་པར་སྟོན་པ་དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཅྱིང༌། བར་དུ་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་

རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལ་སྦངས་པ་མྱི་དམན་ཞྱིང༌། ཐ་མར་ཉྱིན་མཚན་

ཀུན་ཏུ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་ལ་བརྩོན་པའྱི་དགེ་སློང་ཞྱིག་དང་སོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སར་

གཞུང་ནས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་དུ་གུས་སོ། །

གསུམ་པ་བརྩམས་པའྱི་དགེ་བ་བསོ་བ་ལ་ལྔ་སྟེ། དང་པོ་བཤེས་གཉེན་དམ་

པས་རེས་སུ་འཛིན་པར་བསོ་བ་ནྱི། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་བསྟན་པ་དང་མཇལ་བ་

འདྱི་འད་ཡང་བླ་མའྱི་དྱིན་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས། བརྩམས་པའྱི་དགེ་བ་འདྱི་ཡང་འགོ་བ་

མ་ལུས་པ་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པས་མཉེས་བཞྱིན་དུ་རེས་སུ་

འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་རུ་བསོའ།ོ །

གཉྱིས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐེས་བུས་ས་སྟེང་ཁྱབ་པར་སྨོན་པ་ནྱི། གཞན་

ཕན་འབའ་ཞྱིག་མཛད་པའྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དེའྱི་བསྟན་པའང་ཇྱི་སྱིད་སྱིད་པའྱི་

མཐར་ཡང་ངན་རོག་རླུང་གྱིས་གཞར་ཡང་རྣམ་པར་མྱི་གཡོ་ཞྱིང༌། བསྟན་པའྱི་ངང་

ཚུལ་ཇྱི་བཞྱིན་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་དུས་རག་ཏུ་དང་ཕོགས་

ཐམས་ཅད་དུ་གང་བར་ཤོག །

གསུམ་པ་རང་གྱིས་ཀང་ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་ཚུལ་བཞྱིན་འཛིན་པའྱི་རྒྱུར་བསོ་

བ་ནྱི། སྒྲུབ་བེད་བརེན་ནས་འབྱུང་བས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གསལ་བར་མཛད་

པའྱི་ཐུབ་པའྱི་ལུགས་བཟང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདྱི་ཉྱིད་མ་འོངས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་

ལུས་དང་སོག་ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་ཅྱིང་སེལ་པ་ལ་བདག་སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་རྩོལ་



རྗེ་ལམ་རིམ་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།
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བ་དང་སྙྱིང་སྟོབས་ཀྱི་གོ་ཆ་ལྷོད་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག །

བཞྱི་པ་བསྟན་པ་འཕེལ་བའྱི་ཐབས་ལ་རོག་པས་དུས་འདའ་བར་སྨོན་པ་ནྱི། 

འགོ་བའྱི་འདེན་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀྱིས་ཏེ་དཔག་ཏུ་མེད་

པའྱི་དཀའ་བས་ནན་ཏན་དུ་ཐུགས་དམ་སྙྱིང་པོར་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་པའྱི་ཆོས་

འདྱི་ཉྱིད་ཐབས་གང་འད་ཞྱིག་གྱིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའྱི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པས་

ཉྱིན་མཚན་གྱི་དུས་འདའ་བར་ཤོག །

ལྔ་པ་དཀར་ཕོགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྱི་སྲུང་མ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་

ཀྱིས་ཀང་ཉྱིན་མཚན་གཡེལ་མེད་དུ་སྲུང་ཞྱིང་སྐོང་བར་སྨོན་པ་ནྱི། ལྷག་བསམ་

རྣམ་པར་དག་པས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་འདྱིར་རག་པ་དང་གུས་པའྱི་སྒོ་ནས་བརྩོན་པ་ན་

ཚངས་པ་དང༌། ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང༌། འཇྱིག་རེན་སྐོང་བ་བཞྱི་དང༌། ལེགས་

ལྡན་ནག་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་སྐོང་བའྱི་སྲུང་མས་ཀང་གཡེལ་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་

གོགས་བེད་པར་ཤོག །ཅེས་སོ། །

བཞྱི་པ་མཛད་པ་པོ་གང་གྱིས་མཛད་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

ཞེས་སོགས་ཏེ། གོ་སླ་བས་ན་མ་སྤོས་སོ།།  །།

འདྱིར་སྨྲས་པ། ཆོས་ཉྱིད་མཛེས་དགའ་མ་ཡྱི་ངོ་མཚར་དཔལ། །ཆོས་ཅན་

རེན་འབེལ་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་ངོས། །ཆོས་མྱིག་དག་པས་གསལ་བར་གཟྱིགས་པའྱི་

ཚེ། །ཆོས་དེར་མགུ་བའྱི་བསྟོད་དབངས་འདྱི་བསྒགས་སོ། །སྟོན་པ་རེན་འབེལ་

གསུང་བས་བསྟོད་པ་འདྱིས། །སྟོན་པའྱི་དགོངས་པ་དབུ་མར་འགེལ་དང་ལྷན། །སྟོན་

པ་གཞན་གྱི་རྱིང་ལུགས་ཟྱིལ་མནན་ཏེ། །སྟོན་པའྱི་ལུགས་བཟང་སྱིད་པའྱི་རྩེ་མོར་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་འགྟེལ་པ་མཐར་འཛིན་མུན་སྟེལ།
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འདེག །དེ་ལྟའྱི་ལེགས་གསུངས་ཅུང་ཟད་བཀྲོལ་བའྱི་དགེས། །དེ་ཉྱིད་མ་རོགས་

བདག་དང་བདག་འདའྱི་འགོས། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བར། །དེ་

ཁོ་ན་ཉྱིད་མངོན་དུ་བེད་ནུས་ཤོག །

ཅེས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་འགེལ་པ་མཐར་འཛིན་མུན་སེལ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་

ཡང་གཞན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བའྱི་ངོར་འགེལ་པ་གཞན་

དང་གཞན་ལ་མ་བརེན་པར་རང་གྱིས་གོ་ཚོད་ཙམ་དུ་བཙུན་པ་ངག་དབང་ཕུན་

ཚོགས་པས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པ་ལྕགས་ལུག་ལོར་བྱིས་པའོ། །

འདྱིས་ཀང་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་

ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག་གུ། །།

འགོ་དོན་འཕེལ། དགེའོ། །



  496  

༄༅། །རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་བཀའ་ཁྱིད་བཞུགས་སོ། །

སྤྱིར་བཏང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་ཐོག་མར་ང་རང་ཚོ་གདུལ་བ་ཐུན་མོང་བའྱི་

སྣང་ངོ་ལ་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་ནའང་། ལྟ་བ་རང་བཞྱིན་གྱི་

གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དང་། དེའྱི་སྟེང་ནས་བ་བེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པའྱི་གནས་ཚུལ་

ལ་ཐུགས་བློ་མ་བདེ་བ་ཡོང་གྱིན་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ཁོ་རང་གྱི་བླ་མའྱི་གཙོ་བོ་

རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀང་། ཁོང་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལྟ་བའྱི་ཐོག་ལ་ངོ་

ཐོག་གྱི་དགོངས་དོན་ཆ་ཚང་གསུངས་ཨེ་ཡོད་སྙམ། གཙོ་བོ་གསུང་མཁན་ནྱི་རེ་

བཙུན་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་མྱི་དང་མྱི་འཕྲད་པ་ལྟར་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དབུ་མའྱི་

ལྟ་བའྱི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསུང་གྱིན་ཡོད་ཀང་། ཐུན་མོང་གདུལ་བའྱི་སྣང་ངོར་

ཐུགས་ལ་མ་མཁྱེན་པའྱི་ཚུལ་དང་། གོ་བདེ་བོ་ཡོང་གྱིན་མེད། རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་གོ་

ཡྱི་མྱི་འདུག་གསུངས། མཐའ་མར་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱིས། ཁྱེད་རང་གྱིས་ཟྱིན་

བྱིས་རྒྱོབ་ཞོག་གསུངས། ཁོ་རང་གྱི་དགོངས་པ་ལ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་དེའྱི་སྟེང་དུ་བ་

བེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པར་རོགས་མ་

ཐུབ་ན་མཐར་ཡག་པོ་མེད་པར་མཁྱེན་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་

ཡོད་ཙང་། འཁོར་རྣམ་བརྒྱད་དང་མཉམ་དུ་ལྷོ་ཁ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཐོན་པ་

རེད། དེའྱི་ནང་དུ་དབུས་པ་དང་། གཙང་པ། ཁམས་པ་བཅས་ཀང་ཡོད། ལྷོ་བག་ནམ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལ་མཇལ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་བས་པ་རེད། 

ལྷོ་བག་ཁོང་ནྱི་ཕག་ན་རྡོ་རེའྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དང་། མངོན་ཤེས་ཅན་གྱི་རྱིང་མའྱི་བླ་མ་

གཙོ་བོའྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རྒྱང་གགས་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་སར་ཕེབས་པ་

ན་ཁོང་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་དྱི་མ་ཚོར་ནས་འཁོར་རྣམས་ལ་བློ་བཟང་གགས་པ་ཡོང་

གྱིན་ཡོད་ས་རེད་གསུངས། ཁོང་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གསུངས་

ནས་འབེལ་བ་བྱུང་། མཐའ་མར་ཁོང་ལ་རྒྱ་གར་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་སྐོར་

ཞུས་པ་ན། ལྷོ་བག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཁྱེད་རང་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ན་རྡོ་

རེ་གདན་གྱི་མཁན་པོར་གྱུར་ནས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ཡོང་རྒྱུ་རེད་འདུག །འོན་

ཀང་ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་ནྱི་བང་སེམས་སྦོར་ལམ་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ན་ཡང་རྒྱ་

གར་དུ་ཚ་བའྱི་རྐེན་གྱིས་སྐུ་ཚེ་ཟྱིན་པ་མྱི་འདུག་གསུངས། མཐའ་མར་རྒྱ་གར་ལ་

ཕེབས་རྒྱུའྱི་བསམ་བློ་དེ་དོར་ནས་འོལ་ཁ་ཆོས་གྱིང་དུ་ཐོག་མར་བསགས་སྦངས་

གནང་། རྡོ་གཡའ་ལེབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་མཎལ་བསགས་པས་ཕག་ལ་རྨ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་

སོགས་ཚོགས་བསགས་སྒྱིབ་སྦང་གནང་། དེ་ནས་དགོང་མོ་གཅྱིག་གྱི་མཚན་

མནལ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་འགའ་ཤས་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་སྐུ་གཟུགས་སྟོབས་

ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་རེད་འདུག་སྙམ་པ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་དཔེ་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་

གཟྱིགས་སྣང་བྱུང་། མཇུག་ཏུ་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་དང་། གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཟ་

བ་གགས་པའྱི་གཞུང་གཟྱིགས་པའྱི་རྐེན་བས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟེང་

ནས་བ་བེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པའྱི་ལྟ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ངེས་པ་

བྱུང་ནས་མཚན་སྙན་གྱིས་ཁྱབ་པ་བྱུང་བ་རེད། །



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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སྤྱིར་བཏང་རང་ཉྱིད་ལ་གཞུང་འདྱི་འཆད་པའྱི་སོབས་པ་གང་ཡང་མེད། གང་

ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་ཚོའྱི་ཐད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་མུས་ཡྱིན་ཀང་ནོར་བ་དང་། སྣ་

ཁུག་བརྡབ་པས་ཤ་སྟག་མ་གཏོགས་ངེས་པ་རེད་པ་ནྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་

འདུག །འོན་ཀང་དགེ་ཕྲུག་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ལེགས་པའྱི་སྐུལ་མ་ཐེངས་འགའ་

བས་པ་དང་། ང་རང་ཡང་ལོ་ཡར་ལ་སླེབས་པ་དང་། ང་དང་ང་འད་བ་ལ་ཕྲན་བུ་ཕན་

ན་སྙམ་པས་དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་གང་གསུངས་པའྱི་དོན་དེ་རང་གྱི་

བློ་ལ་འཁོར་ཚོད་ཅྱིག་གྱི་སྟེང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགེལ་པ་གཞན་ལ་ལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་

ཞྱིང་། ཉེ་ཆར་རན་ལམ་རྱིམ་པའྱི་འགེལ་པ་ས་བཅད་ཅན་ཞྱིག་འདུག་པ་འཁྱུག་ཙམ་

བཀགས་པ་ཡྱིན། སྤྱིར་བཏང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟེང་དུ་བ་བེད་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་འཐད་ཚུལ་དང་། རེན་འབྱུང་དང་སྟོང་པ་གཉྱིས་གཅྱིག་གོགས་གཅྱིག་ལ་

སོང་བའྱི་ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་པ་ནྱི། སོན་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་

མཁས་པ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལེགས་ལྡན་འབེད་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀང་དེའྱི་

ཐད་ལ་ནོངས་ནས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་འདོད་ཚུལ་ཁག་ཁག་ལ་

སོང་ཡོད་དེ་ཡོང་བ་ནྱི་ལྟ་བ་འདྱི་གཏྱིང་ཟབ་པོ་དང་འཁེགས་པོ་ཡོད་པས་ཡྱིན། དེ་

འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་བོས་བཤད་པ་བས་ནའང་ཕལ་ཆེ་བ་མྱི་འགྱིག་པ་ཡོང་རྒྱུ་

རེད་མོད་ལྷན་རྒྱས་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ། 

གཞུང་དངོས་གཞྱི་ནྱི་རྩ་བ་ལས། 

གང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པ་ཡྱི། །

མཁྱེན་དང་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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རྒྱལ་བ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་། །

གཟྱིགས་ཤྱིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་འདུད། །

ཅེས་གསུངས་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐར་

ཕྱིན་པ་དེས་མཁས་པའྱི་དབུས་སུ་རང་དབང་དུ་སེངེའྱི་སྒ་ལྟ་བུས་ཞུམ་པ་མེད་པར་

ལན་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་

པ་དེ་རང་དབང་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་བསྟན་པ་ཡྱིན། གང་

ཞྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིང་གསུངས་པ་ཡྱིས། ཞེས་པ་འདྱི་དང་། འོག་ནས་དེ་ཕྱིར་རང་

བཞྱིན་རྣམ་བལ་ཞེས། །སེངེ་སྒ་ཡྱིས་ཡང་ཡང་དུ། །མཁས་པའྱི་ཚོགས་སུ་ལེགས་

གསུངས་པ། །ཞེས་པ་གཉྱིས་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན། 

སྟོང་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེན་འབྱུང་ཟ་མེད་པ་དེའྱི་སྟེང་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞྱིན་མེད་པར་མཁྱེན་པས་ན་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་དང་། སྤྱིར་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ན་མཁས་པ་སོ་སོའྱི་རྩལ་མྱི་འད་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་

ཀང་རེན་འབྱུང་གྱི་སྟེང་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་སྟོང་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་འགན་ཟ་

མེད་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྒྲུབ་པ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་

གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བླ་ན་མེད་པ་རུ་གཟྱིགས་ཤྱིང་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་འདོམས་པར་

མཛད་པ་དེ་ལ་འདུད་པ་ཡྱིན། ཞེས་པ་ཡྱིན། ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྱིག་པོ་འདྱི་ནྱི་རེན་འབེལ་

བསྟོད་པའྱི་སྟོན་པ་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པའྱི་མཆོད་བརོད་ལ་བཞག་ནའང་འགྱིག་

ཡང་ན་ལུས་མདོར་བསྟན་དང་ལུས་རྣམ་གཞག་ལ་བཞག་ནའང་མྱི་འགྱིག་པ་མེད། །

འཇྱིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྱི་སྙེད་པ། །



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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དེ་ཡྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་སྟེ། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ་འཇྱིག་རེན་ནྱི་འཁོར་བ་ལ་གོ་དགོས། སྤྱིར་བཏང་འཁོར་བའྱི་

གནས་ནྱི་མཐོ་སྱིད་རྩེ་ནས་མར་མནར་མེད་ཀྱི་བར་ལ་སོད་སའྱི་གནས་དང་འད་བ་

དེ་ཡྱིན། དེར་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་དབང་གྱིས་འཁོར་བའྱི་གནས་དེ་ལ་འཁོར་

བའྱི་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ལ་དུས་རག་ཏུ་ན་ར་འཆྱི་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། འཁོར་འདས་

ཀྱི་རྒུད་པ་གང་དང་གང་གྱིས་མནར་བ་དེ་གཙོ་བོ་མ་རྱིག་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་

ཡྱིན། །

སྤྱིར་མ་རྱིག་པ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་བློ་ཞྱིག་

ལ་འཇོག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལའང་ཡོད། སྐབས་འདྱིའྱི་མ་རྱིག་པ་

ནྱི་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་འཁོར་བ་འཁོར་བེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་

བོ་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པས་ཐོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་ལ་གོ་དགོས། དེ་འད་བའྱི་མ་རྱིག་པ་

དེ་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཡྱིན་པ་དེ་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པ་ཡོངས་ཀྱིས་

བརོད་ཀྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ན་ཡང་རང་སེ་འོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་པའྱི་ཐོག་མའྱི་

མ་རྱིག་པ་དེ་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་དང་ངར་

འཛིན་གྱི་འཇྱིག་ལྟ་ལ་བཤད་པ་མ་གཏོགས། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་

པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་འཇོག་ཤེས་ཀྱིན་མེད། 

དེ་འཇོག་མྱི་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། གཙོ་བོ་བདེན་འཛིན་ཉོན་སྒྱིབ་ཏུ་འདོད་མྱི་ཤེས་

པ་དེར་ཐུག་པ་ཡྱིན། དེ་དག་གྱིས་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་མ་

རྱིག་པ་དེ་ངར་འཛིན་གྱི་འཇྱིག་ལྟ་ཞྱིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ཙང་དེས་དངས་པའྱི་འཕེན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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བེད་ཀྱི་ལས་དང་དེའྱི་བག་ཆགས་དེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་རགས་

པ་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་བ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་བག་ཆགས་དེ་ཡྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་སེད་

ལེན་གཉྱིས་པོ་དེ་ཡང་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་

སེད་ལེན་གཉྱིས་ཡྱིན་པ་དང་། དེས་གསོས་བཏབ་པའྱི་སར་གྱི་འགྲུབ་བེད་ཀྱི་ལས་

ཀྱི་བག་ཆགས་ལས་ཀྱི་ངོ་བོར་སོང་བ་དེ་ཡང་འགྲུབ་བེད་ཀྱི་ལས་རགས་པ་དང་། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་འཕེན་བེད་དང་འགྲུབ་བེད་གཉྱིས་པོ་དེས་འཕངས་པའྱི་ལས་ཉོན་གྱི་ཕུང་

པོ་དེ་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་གྱི་སྡུག་བདེན་རགས་པ་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་

བ་ཡྱིན། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་བདེན་བཞྱི་ལ་ཕྲ་རགས་གཉྱིས་སུ་འབེད་པའྱི་

ཐུག་ས་ནྱི་འདྱིའྱི་སྟེང་ནས་ཡྱིན། འོན་ཀང་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ལ་ཕྲ་

རགས་འབེད་པ་ན་རང་སེ་འོག་མའྱི་ལུགས་ཀྱི་དེ་རགས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན་མྱི་འགྱིག་དེ་

ལྟར་ཟེར་བ་ལས་སླ་བོ་མེད་པ་དགོངས་པ་བཞེས་ན་མཁྱེན་གྱིན་རེད། ཇྱི་ལྟར་བརོད་

དགོས་ཤེ་ན་རང་སེ་འོག་མས་འདོད་པའྱི་ཐོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། དེའྱི་འཕངས་

འབས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡན་ལག་རྣམས་རགས་པ་ཡྱིན་ཟེར་དགོས། གང་ཡྱིན་ཟེར་

ན་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་མ་རྱིག་པས་མ་འཕངས་པར་རང་སེ་འོག་མའྱི་ལུགས་

ཀྱིས་དེས་འཕངས་པ་ཞྱིག་འཇོག་རྒྱུ་མེད། རང་སེ་འོག་མས་འདོད་པའྱི་དེ་ཟེར་བ་ན་

གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བློའྱི་འཛིན་ཚུལ་གྱི་སྟེང་ནས་འཆད་ཀྱིན་ཡོད་པས་དེ་ནྱི་ཐལ་

འགྱུར་བ་ལ་ལྟོས་ནས་རགས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕྲ་མོར་སླེབས་མེད། 

དེ་བཞྱིན་དུ་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་ཕྲ་རགས་ཡོང་ཆོག་པ་ཡྱིན་ཇྱི་ལྟར་ན་རང་སེ་

འོག་མའྱི་ལུགས་ཀྱི་སྡུག་བདེན་མྱི་ཟེར་བར་ཁོ་རང་ཚོས་འཛིན་པའྱི་སྡུག་བདེན་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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དེ་སྡུག་བདེན་རགས་པ་ཡྱིན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེའྱི་རྒྱུ་ཐོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་དེ་ཆོས་

ཀྱི་བདག་འཛིན་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ་པར་

རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་དེས་འཕངས་པའྱི་སྡུག་

བསལ་བདེན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་དེ་སྡུག་བདེན་རགས་པ་ཡྱིན། མྱི་རག་པ་མ་

གཏོགས་པའྱི་བདེན་བཞྱི་སོགས་བཅུ་དྲུག་པོ་དེས་རྱིགས་འགེ་སྟེ་ཕྲ་རགས་འཇོག་

ཐུབ་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོས་འདོད་པའྱི་ཀུན་འབྱུང་མ་རྱིག་པ་དེ་ཡང་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་

རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཀུན་འབྱུང་རགས་པ་དང་། 

དེ་འད་བའྱི་ཀུན་འབྱུང་དེའྱི་སོང་བེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་སྟོང་པ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་

དུ་རོགས་པའྱི་བློ་མྱི་དགོས་པར་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པར་རོགས་

པའྱི་མངོན་སུམ་འདྱི་ཉྱིད་གོམས་པར་བས་ནས་ཐར་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བེད་

པ་དེ་སེམས་ཙམ་པ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་གཉྱིས་ཀས་ཁས་ལེན་པ་ཡྱིན། ཐལ་འགྱུར་

བའྱི་ལུགས་ལ་དེ་འདའྱི་གཉེན་པོ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་སོང་མྱི་ཐུབ་

པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་འདའྱི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་བློ་དེ་རོགས་ཟྱིན་གོམས་

པར་བས་པ་དང་གསལ་སྣང་ཐོན་པ་ནྱི་སོ་སྐེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་འོན་ཀང་དེ་འདའྱི་བློ་

མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་བས་ནས་མཐོང་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་འགོ་བ་མེད། བློ་གཅྱིག་པུ་

དེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འདོད་པའྱི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་དང་། 

ལྷན་སྐེས་གང་ཡང་སོང་མྱི་ཐུབ། འོ་ན་དེས་གང་བེད་ཅེ་ན། དེས་ཁོ་རང་ཚོས་འདོད་

པའྱི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་མངོན་གྱུར་བ་རེ་

ཞྱིག་མགོ་ནོན་བེད་པ་མ་གཏོགས་ཀུན་བཏགས་སོང་མྱི་ནུས་ན་ལྷན་སྐེས་སང་ག་
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ལ་ཐུབ། དེ་འདའྱི་ལམ་བདེན་དེ་ཡང་ལམ་བདེན་རགས་པ་ཞྱིག་ལ་སླེབས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་བདེན་དེས་སངས་པའྱི་སངས་པ་དེ་ཡང་སངས་པ་རགས་པ་ལ་འོང་

བ་ནྱི། དེས་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་པ་ངོ་ཐོག་དེ་སངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་

འཛིན་པ་མངོན་གྱུར་བ་མགོ་ནོན་བེད་པའྱི་བརྡའྱི་འགོག་པ་ཞྱིག་འོང་བ་དེ་ནྱི་འགོག་

བདེན་རགས་པ་ཡྱིན། 

རྒྱས་པར་འཆད་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་གྱི་ལུགས་ལ་ཞུགས་འབས་བརྒྱད་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པའྱི་དབུ་མ་འཇུག་པ་

ལས་ཤེས་ནུས། ཞུགས་འབས་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་སང་བ་སོང་སྟངས་ཀྱི་

རྱིམ་པའྱི་སྟེང་ལ་དོགས་པ་གཅོད་སྟངས་ནྱི་འོག་ནས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ནྱི་དབུ་མ་

གཟྱིགས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་སྦང་བའྱི་གཙོ་བོའྱི་གས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཞུགས་འབས་

བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པ་རང་གྱིས་ས་དང་

པོ་འདྱི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་དང་འད་བར་གསུངས་པ་དང་། རེ་བཙུན་པའྱི་དབུ་

མའྱི་སྤྱི་དོན་ལས། ཆགས་བལ་སོན་སོང་གྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་

ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་ཡང་འཇུག་པ་ལས་འདྱི་ནྱི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཇྱི་ལྟར་དེ་

ལྟར་ཉེ་བར་བསྟན། །ཞེས་གསུངས། འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་འཆད་པ་ན་དག་བཅོམ་

འབས་གནས་ནས་མར་བགངས་པའྱི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་

ཡྱིན་པས་ཞུགས་འབས་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་པ་ཡྱིན། དེ་ཁས་བླངས་

པ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་དག་གྱི་སང་བ་སོང་སྟངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ནང་གྱི་སང་བ་ནྱི་མངོན་

པ་ནས་བཤད་པའྱི་ཉོན་མོངས་དེ་འཇོག་དགོས་པ་མ་གཏོགས་ལུགས་འདྱི་ནས་
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བཤད་པའྱི་ཉོན་མོངས་འོང་ས་མེད། རེ་བཙུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་

གསུངས་ཡོད། མངོན་པ་ནས་བཤད་པའྱི་སང་བ་འཆད་པ་ན་བློ་ལྷན་སྐེས་ཤྱིག་མ་

བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཞུགས་འབས་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འོང་ས་མེད་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་

བཤད་ན་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་ལས། རྱིགས་པ་དེ་དག་གྱི་གནད་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་

པས་བཤད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སུ་འདོད་པ་ཡང་ཀུན་བརགས་སུ་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་འདོད་པའྱི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་

ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་དེ་འཛིན་པ་ཀུན་བཏགས་ཡྱིན་པ་གསལ་པོར་

གསུངས་ཡོད། འཛིན་པ་ཀུན་བཏགས་ཡྱིན་པར་གསུངས་ན་ཞུགས་འབས་བརྒྱད་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནང་གྱི་མངོན་པ་ནས་བཤད་པའྱི་སང་བ་དེ་བློ་ལྷན་སྐེས་ཤྱིག་ཡྱིན་

ཙང་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚམས་འཇོག་སྟངས་ཐད་ལ་དོགས་པ་གཅོད་དགོས་པ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། །

དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་

པ་ཟེར་བ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་གྱི་ལུགས་ལ་འཛིན་པ་ལྷན་སྐེས་ཤྱིག་ཏུ་འཇོག་

ཀང་། རང་རྒྱུད་པས་འདོད་པའྱི་འཛིན་པ་དེ་འཛིན་པ་ཀུན་བཏགས་ཡྱིན། །དེ་ལྟ་ན་

ཐལ་འགྱུར་བ་དང་རང་རྒྱུད་པས་འདོད་པའྱི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་

པའྱི་འཛིན་པ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཐལ་འགྱུར་བས་འདོད་པའྱི་འཛིན་པ་

དེ་འཛིན་པ་ལྷན་སྐེས་ཡྱིན་པ་ནྱི་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་གསལ་པོར་གསུངས་

ཡོད། དེ་ཡང་ས་གཉྱིས་པ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་གྱིས་སོང་བས་ས་འདྱིའྱི་སང་བ་ལ་

དགོངས་སོ། །ཞེས་པ་འདྱིས་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་
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འཛིན་པ་ལ་གསུང་གྱིན་ཡོད། 

དེ་འད་བའྱི་འཛིན་པ་དེ་ས་གཉྱིས་པ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་གྱིས་སོང་ཞེས་

གསུངས་པ་དེ་ག་རང་གྱིས་འཛིན་པ་ལྷན་སྐེས་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་

དུས་ཐལ་འགྱུར་བས་འདོད་པའྱི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་པའྱི་ཞེན་ཡུལ་

མེད་པ་དེ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་རོགས་ཐུབ་མེད། འདྱི་ནྱི་གནད་ཆེ་བའྱི་

འགག་རྩ་གཅྱིག་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཐལ་འགྱུར་བས་འདོད་པའྱི་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་དེའྱི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་གཞྱི་གང་

ཟག་གྱི་སྟེང་དུ་གདགས་གཞྱི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་བཏགས་ཆོས་ཀྱི་

རེན་འབེལ་དེ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་རོགས་དགོས་ཤྱིང་། དེ་འད་བའྱི་

རེན་འབེལ་དེ་རོགས་པ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་དགོས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་ཟེར་ན་མྱི་དགོས། 

སྟོང་ཉྱིད་རོགས་མྱི་དགོས་ན་དེ་འད་བའྱི་རེན་འབེལ་དེ་ལེགས་ལྡན་ལ་སོགས་པས་

མ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་ཟེར་ན། ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོའྱི་ནང་ལ་

གཟྱིགས་ན་མཁྱེན་ཐུབ་པར་མ་ཟད། དེའྱི་སྐོར་ལ་འོག་ཏུ་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། 

གང་ཞྱིག་མཐོང་བས་དེ་ལྡོག་པ། །

རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། འོ་ན་གང་ཞྱིག་མཐོང་ནས་དེ་འད་བའྱི་མ་རྱིག་པ་

དེ་ལྡོག་རྒྱུ་རེད་ཟེར་ན། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས། ཞེས་པ་གྲུབ། སྤྱིར་

དེ་འད་བའྱི་རྩ་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ལྡོག་པ་དེ་ཁོ་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་འགལ་དུ་ཞུགས་

པའྱི་བློ་གཅྱིག་རོགས་ཟྱིན་གོམས་པར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་སང་དགོས་པ་རེད་མ་
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གཏོགས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རོགས་པའྱི་བློ་ནྱི་ཁོ་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་

འགལ་དུ་ཞུགས་པའྱི་བློ་མྱིན་ཀང་། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད། གསུང་འདྱི་ལ་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་པ་དང་། གོ་རམས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་མྱི་འཐད་པར་གསུངས་ཡོད། མདོར་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་དང་རེན་འབྱུང་

གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་དབེ་འཁྲུན་གཅོད་དགོས་པ་ནྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

དེ་ཚེ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིས། །

རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ལམ། །

ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གནད་ཉྱིད་དུ། །

ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་མྱི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱོད་

ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་རྩ་བ་མ་རྱིག་པ་ལྡོག་པའྱི་ཐབས་ལ་སྟོང་པ་མ་གསུངས་པར་རེན་

འབྱུང་གསུངས་པའྱི་གནད་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་ཆུད་པར་

འགྱུར་རོ། །སྤྱིར་རེན་འབེལ་རོགས་པ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པས་མ་ཁྱབ་ཀང་། དེ་

རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགན་ཟ་མེད་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ནྱི་ལམ་གཙོ་ལས། 

གང་ཞྱིག་འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རྒྱུ་འབས་ནམ་ཡང་བསླུ་བ་

མེད་མཐོང་ཞྱིང་། །དམྱིགས་པའྱི་གཏད་སོ་གང་ཡྱིན་ཀུན་ཞྱིག་པ། །དེ་ནྱི་སངས་

རྒྱས་དགེས་པའྱི་ལམ་ལ་ཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་

གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང་རེན་འབེལ་མྱི་བསླུ་བ་མཐོང་བ་ཙམ་ཉྱིད་ནས་ངེས་ཤེས་

མཚན་ཉྱིད་པ་མྱིན་ཀང་ངེས་ཤེས་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པའྱི་བདེན་འཛིན་གྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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དམྱིགས་པའྱི་གཏད་སོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཀུན་འཇྱིག་ན་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་དེས་

རོགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དགེས་པའྱི་ལམ་ལ་ཡང་ཞུགས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་

རེན་འབེལ་རོགས་པའྱི་བློ་དེས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ལ་

མ་ལྟོས་པར་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་གྱིན་ཡོད། དེ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ཡོད། 

དཔེར་ན་གཅྱིག་དུ་བལ་གྱི་རགས་ལྟ་བུ། རང་བཞྱིན་གྱི་མེད་དེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་

གྲུབ་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་རགས་བཀོད་པ་ན་

དེ་ལ་ཡང་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་བཀོད་དགོས་པས་དེ་

ཙམ་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་འདེན་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན། །

རེན་འབྱུང་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་

ཡོད་པ་ནྱི། དཔེར་ན་ཤར་རྱི་དང་ནུབ་རྱི་ལ་སྦར་ནའང་ཆོག །ཡང་ན་རྱིང་ཐུང་ལ་

སྦར་ནའང་ཆོག །ཤྱིང་སོར་གང་ལ་ལྟོས་ན་ཁྲུ་གང་པོ་དེ་རྱིང་བ་ཡྱིན། རྱིང་པོ་དེ་

ལྟར་འཇོག་པ་ནྱི་སོར་གང་ལ་ལྟོས་ཏེ་འཇོག་པ་མ་གཏོགས་རང་ངོས་ནས་འཇོག་རྒྱུ་

མེད་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་མེད་པ་ནྱི་འདོམ་གང་ལ་བལྟོས་ན་ཐུང་ངུར་འགྱུར་བས་སར་

རྱིང་པོར་འཛིན་པའྱི་བློ་དེ་དོར་བ་ཡྱིན། ཤྱིང་ཁྲུ་གང་དེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྱིང་པོར་མྱི་

གནས་པ་ནྱི་ཁོ་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཡྱིན། 

ཁོ་རང་གྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་ཡོད་ན་ལྟོས་བ་ལྟོས་བེད་ཀྱི་དགོས་པ་མེད། དཔེ་དེ་བཞྱིན་

དུ་ཆོས་གང་དང་གང་ཡྱིན་ཡང་ཆ་ཤས་གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་པས་ཁོ་རང་གྱི་ངོས་

ནས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རེན་འབྱུང་གྱི་སྟེང་ནས་ཡུལ་རང་ངོས་

ནས་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་འདེན་ཡོང་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་གཞན་དང་མྱི་འད་བ་ཡྱིན། 
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རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་ནས་ལམ་གཙོའྱི་སྐབས་སུ་སྣང་བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་བ་དང་། 

སྟོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་བ་ཡོང་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྱིན། །

རེན་འབེལ་དེ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགན་ཟ་མེད་པ་རེད་

གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེར་ཐུག་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་དེར་བསམ་བློ་ཡག་

པོ་བཏང་ན་རང་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ངེས་པ་འདེན་པ་ལ་ཞེ་དག་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་

ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་བློ་ངོར་ལ་ཏོག་ཙམ་འཁོར་རྒྱུ་ཡོད། །

འོ་ན་ལེགས་ལྡན་ལ་སོགས་པས་སྟོང་ཉྱིད་མ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་

ཞེ་ན། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་གནད་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་

རྱིགས་པ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་སོ་སོས་རྱིགས་པའྱི་རྩལ་འདོན་སྟངས་མྱི་འད་

བ་མང་པོ་ཡོད། གཙོ་བོ་ནྱི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལ་གཏུག་གྱིན་ཡོད། སློབ་

དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀྱིས་སྟོང་ཉྱིད་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ལ་མགོ་སྙོམས་ཀྱི་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་སྒྲུབ་གྱིན་ཡོད། མགོ་སྙོམས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་པ་

ནྱི། དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཉན་ཤེས་ལྟ་བུས་བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་སྒ་ཐོས་པ་ན་

མྱིག་ཤེས་ཀྱིས་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་སྒ་མཐོང་དགོས་ཏེ། དབང་པོ་ཡྱིན་པར་

མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཉན་ཤེས་ཀྱིས་བདེན་པ་གྲུབ་

པའྱི་སྒ་མཐོང་བ་ན། ཡུལ་སྒ་མཐོང་བ་དེ་རང་གྱི་བདག་རྐེན་དང་དམྱིགས་རྐེན་ལ་

ལྟོས་པ་མེད་པར་མཐོང་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་ན་མྱིག་

ཤེས་ཀྱིས་སྒ་ཐོས་པར་ཐལ་བའྱི་མགོ་སྙོམས་ཀྱི་རྱིགས་པ་སྦོར་བ་ཡྱིན། དེ་དང་འད་

བར་ཞྱི་བ་འཚོ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྱིས་གཅྱིག་དུ་བལ་གྱི་རྱིགས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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པ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པར་གནང་གྱིན་ཡོད། སྤྱིར་རྱིགས་པ་དེས་སྟོང་པ་ཉྱིད་གཏན་

ལ་འབེབ་ཀྱིན་ཡོད་ཀང་། དེས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་ཀ་སེལ་བ་མེད། གཞུང་

འགའ་ཞྱིག་གྱི་ནང་རྱིགས་པ་དེས་ཡོད་མཐའ་དངོས་སུ་སེལ་བ་དང་། མེད་མཐའ་མྱི་

སེལ་བར་གསུངས་པ་ཡོད་ཀང་། རག་མཐའ་དངོས་སུ་སེལ་གྱི་ཨེ་ཡོད་སྙམ་རགས་

དེ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་དེ་རོགས་པ་ན་རག་མཐའ་སེལ་བ་བདེན་ན་ཡང་། དངོས་

སུ་སེལ་གྱིན་ཡོད་མེད་ལ་དཔྱད་དགོས། རེན་འབེལ་གྱི་རགས་དེས་རག་མཐའ་དང་

ཆད་མཐའ་གཉྱིས་ཀ་དངོས་སུ་སེལ་བ་ཡོད་པས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འད་བ་

ཡོད། རེན་འབེལ་རོགས་པ་ན་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པས་མ་ཁྱབ་ཀང་། དེ་སྟོང་པ་ཉྱིད་

རོགས་པར་བེད་པའྱི་སྒོ་དམ་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ནྱི་འོག་ནས། གང་དུ་བཟུང་

བས་བྱིས་པ་རྣམས། །ཞེས་སོགས་ཤ་ཀ་གཅྱིག་གྱིས་གང་བསྟན་ཅེ་ན། བྱིས་པ་

བླུན་པོ་དང་འད་བ་རྣམས་ཀྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དེའྱི་དོན་མ་རོགས་

ཀང་། མྱིང་ཙམ་དང་ཚིག་ཙམ་བཟུང་ནས་འཆད་པ་དེས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་

ནམ་སྒོ་སྐུར་གྱི་མཐར་འཛིན་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་བརན་པར་བེད་པ་ཡྱིན། དེ་རྣམས་

ཀྱིས་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

ཡྱིན། སྒོ་གདོགས་ཀྱི་མཐར་འཛིན་ནྱི་ཆོས་དེ་དང་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོད་པར་འཛིན་

པ་དང་། སྐུར་འདེབས་ཀྱི་མཐར་འཛིན་ནྱི་ཆོས་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་ན་གཏན་

ནས་མེད་པར་འཛིན་པ་དེ་ཡྱིན། གང་ཟག་སོ་སོའྱི་བློས་ངོས་གཟུང་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་

པར་གྱིས་བཅྱིངས་པ་དང་གོལ་བའྱི་རྒྱུ་རུ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། 

གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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པར་འབྱུང་བ་ཟེར་བ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་གྱི་ལུགས་ཀྱི་རེན་འབེལ་གྱི་གོ་དོན་ལ་

སླེབས་མེད། དེ་མ་སླེབས་པ་ནྱི་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཉྱིད་ཀྱིས། རང་བཞྱིན་མེད་ལ་བཀྲྱི་

བའྱི་སྒོ། །ཞེས་སོགས་ཤ་ཀ་གཉྱིས་གསུངས། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དེ་རང་

བཞྱིན་མེད་པ་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ་དམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་མེད་པ་རོགས་པའྱི་ཐབས་

དམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ཁྱྱིམ་གྱི་ནང་ཞྱིག་ལ་འགོ་དགོས་ན་སྒོ་རུ་སླེབས་

པ་ན་ནང་ལ་སླེབས་མེད་པ་ཡྱིན་ནང་དུ་སླེབས་ཚུལ་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་རོགས་དགོས་པ་

ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་ལགས་ན་མགོན་ཁྱོད་ལ། །

བསྟོད་པའྱི་སྒོ་ནྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས། །

བརེན་ནས་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ལས། །

ངོ་མཚར་གྱུར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་རེད། །

ཅེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། བློ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་གྱིས་ཀང་སྟོན་པ་རང་གྱིས་

རེན་འབེལ་དེ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ངེས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་གསུངས་པའྱི་གནད་འགག་

ཤེས་པ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ལགས་ན་མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་

རེན་འབེལ་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་བླ་ན་མེད་པ་

དེའྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ན་བསྟོད་པ་ཡང་དག་པར་འགྱུར་གྱི། དེ་ལས་གཞན་དུ་སྟོན་པ་

ལ་བསྟོད་པའྱི་བསྟོད་ཆོས་ངོ་མཚར་བ་གང་རེད་རྒྱུ་མེད། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དེ་

ལྟར་ཡྱིན་པ་ནྱི། 

གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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དེ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་ཞེས། །

གསུངས་པ་འདྱི་ལས་ཡ་མཚན་པའྱི། །

ལེགས་འདོམས་ཚུལ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །

ཅེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། ཆོས་དེ་དང་དེ་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་

པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་དེ་ལས་ལེགས་པར་འདོམས་པའྱི་

གསུངས་ཤྱིག་སུ་ལའང་མེད་པར་གསུངས། གསུངས་འདྱིའྱི་སྟེང་ནས་ཁོ་རང་ལ་

རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ངེས་པའྱི་ངེས་ཤེས་རེད་པ་ཡྱིན་ཙང་མོང་སྟོབས་ཀྱིས་

གསུངས་པར་ཤེས་ནུས། 

རེན་འབེལ་དེ་སྟོང་པ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཟ་མེད་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི། 

གང་དུ་བཟུང་བས་བྱིས་པ་རྣམས། །

མཐར་འཛིན་འཆྱིང་བ་བརན་བེད་པ། །

དེ་ཉྱིད་མཁས་ལ་སྤོས་པ་ཡྱི། །

ད་བ་མ་ལུས་གཅོད་པའྱི་སྒོ། །

ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། གང་ཟག་སོ་སོའྱི་བསམ་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་དབང་

གྱིས་རེན་འབེལ་ཟེར་བ་དེ་འགའ་ཞྱིག་ལ་འཆྱིང་བའྱི་རྒྱུ་རུ་འགོ་བ་དང་། མཁས་པ་

ལ་རེན་འབེལ་དེ་མཐར་འཛིན་གཅོད་པའྱི་སྒོ་ཡྱིན། འཆྱིང་བ་ནྱི་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་

འཛིན་རང་རྒྱུད་ལ་བརན་པར་བེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན། 

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་

སྒྲུབ་བེད་ལ་རེན་འབེལ་དང་གཞན་དབང་ཡྱིན་པའྱི་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན། 
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རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ལེགས་ལྡན་ལ་སོགས་པའྱི་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་

རེན་འབེལ་མ་རོགས་པ་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་ཆོག །ཡང་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

བ་ལྟ་བུའྱི་མཁས་པ་ལ་རེན་འབེལ་དེ་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་གྱི་སྤོས་པ་ཡྱི་ད་

བ་མ་ལུས་པ་གཅོད་པའྱི་སྒོར་གྱུར་པ་ཡྱིན། རེན་འབེལ་དེས་སྤོས་པ་གཅོད་པར་

མ་གསུངས་པར་དེ་ལྟར་གཅོད་པའྱི་སྒོ་ཡྱིན་གསུངས་པའྱི་གནད་ཤེས་དགོས། དེ་

ལྟར་གཅོད་པའྱི་སྒོ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གོང་དུ་ཤྱིང་རྱིང་ཐུང་གྱི་དཔེ་ལ་བརེན་ནས་གོ་ནུས་

པར་མ་ཟད། འོག་ནས་ཀང་གོ་ནུས་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཡང་། ཅྱི་སླད་ཅེ་ན་འདྱི་བཤད་

པས། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་བཞྱི་ཡྱིས། རེན་འབེལ་འདྱི་ཤེས་པས་མཐོང་བ་

མངོན་གྱུར་དང་། མ་མཐོང་བ་ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་བཅས་

གཞལ་བའྱི་གནས་གསུམ་ལ་རག་འཛིན་གྱི་སྒོ་གདོགས་དང་ཆད་འཛིན་གྱི་སྐུར་

འདེབས་གཉྱིས་པོ་དེ་རྒྱང་རྱིང་དུ་དོར་བར་མཛད་པ་བེད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ལྟ་ན་གསུང་གོང་འོག་དེ་རྣམས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྒྱབ་གནོན་མཛད་

ནས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞེས་དགོས་པ་ཡྱིན། 

བསྟན་འདྱི་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བས། །

སྟོན་པ་ཞེས་བ་ཁྱོད་ཉྱིད་དེ། །

ཝ་སྐེས་ལ་ནྱི་སེངེ་བཞྱིན། །

མུ་སྟེགས་ཅན་ལའང་གཅམ་བུའྱི་ཚིག །

ཅེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། དེ་འད་བའྱི་བསྟན་པ་ཡང་དག་པ་འདྱི་ཆོས་འདྱི་པ་

ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རོལ་པའྱི་ལུགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ཕྱི་རོལ་
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པའྱི་བསྟན་པ་དེ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཀང་། ཕྱི་རོལ་པའྱི་སྟོན་པ་དེ་སྟོན་པ་མ་ཡྱིན་ཟེར་

བཞྱིན་ཡོད། རང་རང་གྱི་གདུལ་བ་ལ་འཕྲལ་སེལ་གྱི་ཕན་པ་ཡོང་བ་ལ་བརེན་ནས་

ཕྱི་རོལ་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་བསྟན་པ་ཞེས་བཤད་པ་མ་གཏོགས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད། 

འོན་ཀང་སྟོན་པ་ཞེས་པ་ནྱི་ཁྱེད་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་ཕྱི་རོལ་པའྱི་སྟོན་པ་དེ་རྣམས་མ་ཡྱིན་

པ་ནྱི་ཐར་ལམ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་མ་བསྟན་པས་ཡྱིན། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཚིག་

རྐང་འོག་མ་གཉྱིས་ལས་ཤེས་ནུས། དཔེར་ན་ཝ་སྐེས་ལ་སེངེའྱི་སྒ་གགས་པ་ལྟར་

ཕྱི་རོལ་པ་མུ་སྟེགས་རོགས་བེད་ལ་སོགས་པ་ལ་སྟོན་པ་ཞེས་གཅམ་བུའྱི་ཚིག་སྟེ་

མྱིང་སྙན་པའམ་རྱིག་པོ་སྨྲས་པ་ཡྱིན། 

རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན། 

ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐབས། །

ཨེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །

རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་ལེགས་གསུངས་པའྱི། །

སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས། དོན་ནྱི། ཨེ་མའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཧ་ལས་པ་དང་ཧང་སང་བའྱི་ཚིག་

ཡྱིན། བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་ཁྱེད་ནྱི་ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཐར་ལམ་ཕྱིན་

ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པས་སྟོན་པ་དང་། སྱིད་ཞྱིའྱི་འཇྱིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་སྐོབ་

པར་བེད་པས་ན་སྐབས་དང་། རེན་འབེལ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་སྟོང་པར་ངེས་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་འགན་ཟ་མེད་པར་གསུངས་པས་ན་སྨྲ་བ་མཆོག་དང་། སྱིད་ཞྱིའྱི་འཇྱིགས་

པ་མཐའ་དག་གྱི་མགོན་བླ་ན་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་འད་བའྱི་སྟོང་པ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་
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མཚན་ཟ་མེད་པ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལེགས་པར་གསུངས་པའྱི་སྟོན་པ་དེ་

ལ་བློ་བཟང་གགས་པ་བདག་གྱིས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཕན་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་བ་ལ། །

སྨན་པའྱི་སླད་དུ་བཀའ་སྩལ་པ། །

བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད། །

ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཟ་མེད་པ། །

རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ། །

འགལ་བ་དང་ནྱི་མ་གྲུབ་པ། །

མཐོང་བ་འདྱི་ཡྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས། །

ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས། །

ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། འགོ་བ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཕན་པར་མཛད་པ་ཁྱོད་

ཀྱིས་འགོ་བ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཕན་པའྱི་སླད་དུ་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་སྟོང་པ་ཉྱིད་

བཀའ་སྩལ་པ་ཡྱིན། སྐབས་འདྱིར་སྟོང་པ་ཉྱིད་དེ་ཡུལ་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་

ཀང་། སྤྱིར་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བློ་དེ་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་སྙྱིང་

པོའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་དེ་ལམ་གཙོའྱི་དབུ་རུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། 

སྟོང་པ་ཉྱིད་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཡྱིན་པ་ནྱི། དེ་རོགས་ཀྱི་བློ་དེ་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་

རབ་ཀུན་གྱི་སྙྱིང་པོ་ཡྱིན་པས་གྲུབ། འདྱི་ནྱི་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ནང་གྱི་

གཅྱིག་ཡྱིན། འོ་ན་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་རྐང་པ་དེ་དེའྱི་སྙྱིང་པོ་ཡྱིན་ནམ་

ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ་ལས་འབས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་དེ་ཡང་དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མདོར་
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ན་ལས་འབས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དེ་ཡོད་ན་སྐེ་བ་ཕྱི་མ་ངན་སོང་

གྱི་སྐེ་སྒོ་འགག་པར་འགྱུར་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་

མེད་ན་བློ་གང་གོམས་པར་བས་པའྱི་རེས་སུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཙང་། རང་རང་གྱི་ལས་

གསོག་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་གང་གྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་བའྱི་ངེས་གཏན་མེད་པ་ཡྱིན། དེ་

ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉྱིད་དེ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགན་ཟ་མེད་པ་ནྱི། རེན་

ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། སྤྱིར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་སྒྲུབ་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་གཞན་ཡོད་མོད། རེན་འབེལ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ནྱི་ཐུན་མོང་

མ་ཡྱིན་པ་འདྱིས་སྟོན། 

རེན་འབྱུང་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་གཉྱིས་པོ་འགལ་བར་མཐོང་མཁན་ནྱི་

རང་སྟེ་དངོས་སྨྲ་བ་གཙོས་པའྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དེ་རྣམས་ཡྱིན། དེ་དག་གྱིས་རེན་

འབྱུང་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡྱིན། ཡང་མ་གྲུབ་པ་འདོད་

མཁན་ནྱི་ཕྱི་རོལ་པ་ཡྱིན། དེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་ངེས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་རེན་

འབྱུང་དེ་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བའམ་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་

སྐེ་བར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་འགལ་བ་དང་མ་གྲུབ་པར་

མཐོང་བ་འདྱི་ཡྱིས་ཁྱེད་རང་གྱི་དགོངས་པའྱི་དོན་ཏེ་རེན་འབྱུང་གྱི་རགས་ཀྱིས་རང་

བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ལུགས་རྣམ་དག་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས་ཏེ་མྱི་

ནུས་སོ། །

དེས་ན་རང་སེ་འོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོང་ཉྱིད་མ་རོགས་པ་ནྱི་གཞུང་འདྱི་ལ་

བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དུ་
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གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་དེ་འཛིན་པ་ལྷན་སྐེས་ཡྱིན་པ་དང་། རང་རྒྱུད་པས་

འདོད་པའྱི་འཛིན་པ་དེ་འཛིན་པ་ཀུན་བཏགས་ཡྱིན་པར་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་

རང་རྒྱུད་པས་ཐལ་འགྱུར་བས་འདོད་པའྱི་གཞྱི་གང་ཟག་གྱི་སྟེང་གྱི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་

རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་རོགས་ན། སྣང་ཕོགས་ནས་གང་ཟག་དེ་གདགས་གཞྱི་

ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྱི་རེན་འབྱུང་ལ་ངེས་པ་རེད་དགོས་པ་ཡྱིན། ངེས་

པ་དེ་ལྟར་རེད་པ་ཡོད་ན་མཐར་འཛིན་གྱི་འཆྱིང་བ་བརན་པའྱི་ཚབ་ཏུ་རྒྱང་རྱིང་དུ་

དོར་བར་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡུལ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བློ་དེས་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་སྙྱིང་པོ་ཡྱིན་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཐར་འདོད་ཀྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་འཐོབ་བ་དེ་ལ་

གསུམ་ཡོད་། འཐོབ་བ་ཉན་རང་དང་བང་སེམས་ཀྱི་བང་ཆུབ་གསུམ་པོ་གང་འཐོབ་

པ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བློ་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཕྱིར་རྒྱལ་སས་

ཞྱི་བ་ལྷའྱི་སྤོད་འཇུག་ལས། གང་ཕྱིར་ལུང་ལས་ལམ་འདྱི་ནྱི། །མེད་པར་བང་ཆུབ་

མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་པ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་

རོགས་པའྱི་ལམ་འདྱི་མེད་པ་ལ་བང་ཆུབ་གསུམ་པོ་གང་ཡང་འཐོབ་རྒྱུ་མེད་པར་

གསུངས་ཞེས་ལུང་གྱིས་བསྒྲུབས། །

རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་དེ་སྒྱིབ་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཉོན་སྒྱིབ་ཏུ་ཤེས་པ་དགོས། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་

ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་མ་ཤེས་པས་དག་བཅོམ་པའྱི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་

དམ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་མྱི་དགོས་པར་གསུང་གྱིན་ཡོད། དེ་དག་གྱིས་སྤྱིར་
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དག་བཅོམ་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་

ཀང་། ཐོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་དེ་སངས་ཟེར། རང་རྒྱུད་པས་བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་

ཁས་ལེན་པ་ཡྱིན། དག་བཅོམ་པ་ཡྱིན་ན་ཐོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་སངས་པས་ཁྱབ་པ་

དང་། འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་

པ་མེད་པ་དེ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མའྱི་འདོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་རེ་རྱིན་པོ་

ཆེའྱི་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་པ་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་། འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་

ལ་འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་འདོད་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་སླེབས་ཀྱིན་ཡོད། རེ་

བཙུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་མེད་པར་

གསུངས་ཀང་། ཡྱིག་ཆ་གཞན་གྱི་ནང་ལ་དེ་ཡོད་པར་གསུངས། དེའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིག་ཆ་

གཞན་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ས་གང་ཡྱིན་རྩད་ཆོད་པ་དགོས། དེ་ལྟར་རྩད་ཆོད་པ་

ན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་པ་དང་གང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆ་སོ་སོའྱི་དགོངས་

དོན་དང་རྱིགས་པ་འགོ་སྟངས་གང་ཟབ་མྱིན་བལྟ་དགོས་པ་ལས་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་

ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཕན་ཐོགས་མེད། ཁོ་རང་ཚོས་འཕགས་རྒྱུད་ལ་འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་

ཡོད་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་གནས་གཙང་དུ་སྐེ་དགོས་

པ་དང་། དེ་སྐེ་བ་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སེལ་སྒོམ་བ་དགོས་པ་ཡྱིན། བསམ་གཏན་

གྱི་སེལ་སྒོམ་ལ་ཆུང་འབྱིང་ཆེ་གསུམ་སོགས་ལྔ་བཤད་པ་དེས་གནས་གཙང་ལྔ་

པོ་གང་དུ་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་རུ་འགོ་བ་ཡྱིན། དེ་རྒྱུ་རུ་འགོ་སྟངས་ནྱི་གནས་གཙང་དུ་སྐེ་བ་

འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་མ་གསོག་པར་སེལ་སྒོམ་རྐང་པས་མྱི་ཕན་པ་ཡྱིན། ལས་དེ་སོ་

སྐེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསགས་དགོས་པ་ནྱི་ཡྱིག་ཆ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་མཚུངས་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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ཡྱིན། འོན་ཀང་སོ་སྐེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསགས་པའྱི་འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་དེ་

འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་དེ་མེད་ན་འཕེན་

བེད་ཀྱི་རྒྱུ་དེ་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སེལ་སྒོམ་གྱིས་གསོས་བཏབ་ནས་གནས་གཙང་

དུ་སྐེ་དགོས་པ་ཡྱིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་ས་མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུང་གྱིན་ཡོད། 

ང་རང་ཚོས་འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་དེ་ལ་གསོས་བཏབ་པ་ལ་ལས་དེ་ཡོད་མྱི་

དགོས། ཁུངས་གཏུགས་ས་ནྱི་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། བདེན་པ་མཐོང་ལ་

འཕེན་པ་མེད། །ཅེས་པ་འདྱི་ཡྱིན། བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་འཕེན་བེད་

ཀྱི་ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་མེད་ཀང་འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་ཡོད་པ་ནྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་

བཞེད་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་དང་དེ་གསར་

དུ་གསོག་པ་གཉྱིས་ཀ་མེད་པ་དང་གནས་གཙང་དུ་སྐེ་བ་ནྱི་སོན་སོ་སྐེའྱི་རེན་ལ་

འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་བསགས་པའྱི་བག་ཆགས་སེམས་སྟེང་དུ་བཞག་པ་དེ་ལ་སེད་

ལེན་གྱིས་གསོས་བཏབ་པས་མཐར་སེལ་སྒོམ་བས་ཏེ་སྐེ་བ་ཡྱིན་གྱི་ཁོའྱི་རྒྱུད་ལ་

འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་ཡོད་དགོས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པར་བརོད་ཀྱིན་ཡོད། །

དག་བཅོམ་པས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་

སངས་པ་དེ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཚང་མ་མཐུན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ན་ཡང་དག་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་

ལ་འཁོར་བ་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་མྱི་མཐུན་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོས་དག་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་

ལ་འཁོར་བ་མེད། དེས་འཁོར་བ་སངས་པར་བཤད་ཀྱིན་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོས་དེས་

འཁོར་བ་མ་སངས་དེའྱི་རྒྱུད་ལ་འཁོར་བ་ཡོད་པར་བཤད། དགོངས་པ་བཞེས་ས་

ནྱི་དག་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་འཁོར་བ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སར་གྱི་ལས་ཉོན་གྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་སྡུག་བདེན་ཡོད་ཀང་། སྡུག་བདེན་དེ་ལས་ཉོན་གྱིས་འཕངས་

པ་མ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དེས་འཕངས་ན་སྡུག་བདེན་དེ་འཕངས་འབས་ཡྱིན་དགོས། 

དེ་ལྟ་ན་འཁོར་བ་ཡྱིན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་ལས་ཉོན་གྱི་དབང་གྱིས་

བྱུང་ན་ལས་ཉོན་གྱིས་འཕངས་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེས་འཕངས་ན་ཁོ་འཕངས་འབས་

ཡྱིན་དགོས་པས་འཁོར་བ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཁོ་རང་ཚོས་དེ་འཁོར་བ་ཡྱིན་པ་

ནྱི་ལས་ཉོན་གྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བས་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཀྱིན་ཡོད། སྤྱིར་སྡུག་བདེན་

དང་འཁོར་བའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་སྡུག་བདེན་ཞེས་པ་ནྱི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྱི་དབང་

གྱིས་བྱུང་བའྱི་སྟེང་ནས་བཤད་པས་རྒྱུའྱི་ཆ་ནས་འཇོག་པ་ཡྱིན། འཁོར་བ་ཞེས་པ་

ནྱི་སྐེ་བ་ཕྱི་མར་ལས་ཉོན་གྱི་དབང་གྱིས་ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་བའྱི་ཆ་ཞྱིག་ལ་འཇོག་

པ་ཡྱིན་པས་དག་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་འཁོར་བར་སྐེ་བའྱི་ཆ་དེ་མེད། 

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ལ་སྤྱིར་རང་གྱི་འདོད་བ་དེ་ཐར་པ་ཡྱིན་པ་དང་

དེ་ཐོབ་པ་ལ་དེ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་སྐེ་དགོས་པ་དང་། ངེས་

པར་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་བློ་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་

བས་ནས་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་སང་ནུས་པར་འདོད་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་

ཕྱིར། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པ་དེ་

བསྒོམ་བའྱི་གཙོ་བོ་བེད་པ་མ་གཏོགས་སྟོང་ཉྱིད་བསྒོམ་བའྱི་གཙོ་བོ་མྱི་བེད་པ་

ཡྱིན། འོ་ན་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པ་གཉྱིས་འོང་བ་ནྱི། གང་ཟག་སོ་སོ་

རང་ཉྱིད་ལམ་མ་ཞུགས་སམ། སློབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་གོམས་པ་ཁྱད་

པར་ཆེ་ཆུང་གྱི་སྟེང་ནས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དགག་བ་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་
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དེའྱི་སྟེང་དུ་གོམས་པ་དང་འདྱིས་པར་བེད་པས་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན། ཡང་

འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དགག་བ་དེའྱི་སྟེང་དུ་བསམ་བློ་གཏན་ནས་མ་བཏང་བར་རང་རྐ་

ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པ་དེ་ཙམ་བསྒོམ་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཤེས་

པས་དེ་ཙམ་སྒོམ་པར་བེད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ང་རང་ཚོ་དཔེ་ཆ་བ་ཞྱིག་ལ་དཔེ་མཚོན་

ན་ཤེས་ཐུབ། བློ་རྱིག་ལ་སློབ་མཁན་གྱི་གྲྭ་པ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཙོ་བོ་

བློ་རྱིག་ལ་སློབ་པའྱི་སྟེང་དུ་ཚུལ་གསུམ་འགོ་སྟངས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་གྱིན་ཡོད། 

དེའྱི་ཕྱིར་རེས་སུ་ཁོང་བློ་རྱིག་ཤེས་པའྱི་སྟེང་དུ་ཚུལ་གསུམ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཡག་

པོ་ཤེས་པར་གྱུར། ཡང་གཞན་དེས་བློ་རྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་ཁོ་ན་ལ་སློབ་པ་ལས་

ཚུལ་གསུམ་གྱི་འགོ་སྟངས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་གྱིན་མེད། བས་ཙང་ཚུལ་གསུམ་

གྱི་འགོས་ཤེས་ཀྱིན་མེད། དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་འདྱི་གཉྱིས་འོང་བ་ནྱི། གཙོ་བོ་སོ་སོས་

གོམས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཡྱིན། 

དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉྱིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་བདེན་འཛིན་ཉོན་སྒྱིབ་ཏུ་འདོད་མྱི་འདོད་

ཀྱི་ཁྱད་པར་འོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་ཡོད་

ཟེར་བས་མྱི་ཕན། འོ་ན་གང་ཞེ་ན། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་བདེན་འཛིན་ཉོན་སྒྱིབ་

ཡྱིན་པ་ནྱི་བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེད་པ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་

དགོས་པ་ཡྱིན། འདོད་ཆགས་ཡྱིན་ན་ཉོན་སྒྱིབ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་ལ། ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་

ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་འདོད་ཆགས་ནྱི་གང་ཟག་སུས་ཀང་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ཡྱིན། བདེན་

འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེད་པ་ཡོད་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་ཅེ་ན། འདྱི་ནྱི་དགོངས་པ་

རབ་གསལ་གྱི་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོར་གཟྱིགས་ན་ཏན་ཏན་ཤེས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

  521  

ཐུབ། དེར་མ་ཟད་རྒྱལ་སས་ཞྱི་བ་ལྷའྱི་སྤོད་འཇུག་ཆེན་མོ་ལས་དེ་བས་ཀང་གསལ་

བ་ཡོད། དེ་ཡང་། སྱིད་འདྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་མྱིན་ཡང་། །ཀུན་རྨོངས་བཞྱིན་དུ་ཅྱི་སྟེ་

མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་འདྱིས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་རགས་གསལ་གཏོང་བ་ཡྱིན། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཀུན་རྨོངས་མ་རྱིག་པ་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་

པའྱི་མ་རྱིག་པ་གཉྱིས་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ། བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེད་

པ་དེ་ཁྱེད་རང་གྱིས་འདོད་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་དེ་མྱིན་ཀང་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། སེད་པ་དེ་ལ་ཁྱེད་རང་གྱིས་འདོད་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་

མ་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མ་རྱིག་པ་དེ་ལ་ཁྱེད་རང་གྱིས་འདོད་པའྱི་ཉོན་

མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །རྒྱུ་

མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་རང་ཚོས་བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེད་པ་

ཞྱིག་ཁས་ལེན་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དེ་ཁས་མ་བླངས་ན་དབུ་མ་པ་འོག་མས་འདོད་

པའྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་རྒྱལ་སས་ཞྱི་བ་ལྷས་

གསུངས་ཡོད་པས། དེ་འདའྱི་སེད་པ་དེ་གང་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་ལ་རྩད་

གཅོད་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡྱིན་པར་རང་

རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་ལྟ་ན་ཁོ་རང་ཚོས་འདོད་

པའྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་གྱུར་པས། སེད་འདྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་མྱིན་ཡང་། ཞེས་སྨྲས་

པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར། དེས་ན་མཐའ་གཞན་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་

བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེད་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །

ཁྱོད་ནྱི་ནམ་ཞྱིག་སྟོང་པ་ཉྱིད། །



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

  522  

རེན་འབྱུང་དོན་དུ་མཐོང་བ་ན། །

རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་དང་། །

བ་བེད་འཐད་པའང་མྱི་འགལ་ཞྱིང་། །

ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལ་དཔྱད་དེ་ནམ་

ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་པ་དེ་ངེས་པ་ན། སྟོང་པ་དེ་རེན་འབྱུང་

གྱི་དོན་དུ་མཐོང་བ་ཡྱིན། སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་མཐོང་བ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་

སྟོང་པ་དང་བ་བེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་དེ་མྱི་འགལ་བར་གྱུར་པ་ཡྱིན།

སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་སོང་ཚུལ་ནྱི། གོང་དུ་བརོད་ཟྱིན་པ་ལྟར་རེན་

འབེལ་མྱི་བསླུ་བར་མཐོང་བ་ཙམ་ཉྱིད་ནས་ངེས་ཤེས་བདེན་འཛིན་དེ་ངེས་ཤེས་

མཚན་ཉྱིད་པ་མྱིན་ཀང་ངེས་ཤེས་དེའྱི་འཛིན་སྟངས་འཇྱིག་པ་ན་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་

རོགས་པ་ཡྱིན། རེན་འབེལ་ལ་བརེན་ནས་སྟོང་པ་དེ་ངེས་པ་ན་སྟོང་པ་ཉྱིད་རོགས་

པའྱི་བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མེད་པའྱི་མཐའ་སེལ་བ་ཡྱིན། བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་

མེད་ན་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་བ་བེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ལ་ལྟོས་མྱི་

དགོས་པར་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་ནུས་པ་ཡྱིན། སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་

དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ཙང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་ན་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་བ་བེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

འཐད་པ་ནྱི་ཤྱིང་དེ་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་རྱིང་ཐུང་སོགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་

གོང་དུ་བརོད་ཟྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་ནུས། དེ་ལྟར་ཡང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལམ་

གཙོ་ལས། སྣང་བ་རེན་འབེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་དང་། །སྟོང་པ་ཁས་ལེན་བལ་བའྱི་གོ་

བ་གཉྱིས། །ཇྱི་སྱིད་སོ་སོར་སྣང་བ་དེ་སྱིད་དུ། །ད་དུང་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་རོགས་
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པ་མེད། །ཅེས་པས་སྣང་བ་རེན་འབེལ་དང་དེའྱི་སྟེང་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་

འཇོག་ཚུལ་མྱི་ཤེས་པར་གོ་བ་སོ་སོར་སླེབས་ན་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་རོགས་པ་

མྱིན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས། ནམ་ཞྱིག་རེས་འཇོག་མེད་པར་ཅྱིག་ཅར་དུ། །རེན་

འབེལ་མྱི་བསླུ་མཐོང་བ་ཙམ་ཉྱིད་ནས། །ངེས་ཤེས་ཡུལ་གྱི་འཛིན་སྟངས་ཀུན་འཇྱིག་

ན། །དེ་ཚེ་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་རོགས་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས། 

ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་རོགས་མྱི་རོགས་སྐོར་ལ་ལྟ་ཁྱིད་སོ་སོའྱི་ནང་ལ་མྱི་འད་བ་

གསུངས་ཡོད། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་རོབ་ཕྲ་མོ་ངེས་དགོས་

པ་དང་། ཡང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྟོང་པ་རོགས་པ་ཙམ་གྱིས་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་རོགས་

པར་གསུངས་ཡོད། འོ་ན་ལམ་གཙོའྱི་གཞུང་དེས་བསྟན་ཚུལ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་

མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་རོགས་པའྱི་རོགས་ཚུལ་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རེན་

འབེལ་རོགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ལ་ལྟོས་

མྱི་དགོས་པར་ངེས་ཤེས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་པ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་འདེན་པ་ན་ལྟ་བའྱི་

དཔྱད་པ་རོགས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་ལྟ་ཁྱིད་སོ་སོ་ལ་འགེལ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་ཡོད་

ཀང་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པ་ཙམ་གྱིས་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་རོགས་པ་ཡྱིན་གྱི། ཀུན་རོབ་ཕྲ་

མོ་ངེས་པར་དུ་རོགས་དགོས་པ་མེད། 

དེ་ལས་ལྡོག་པར་མཐོང་བ་ན། །

སྟོང་ལ་བ་བ་མྱི་རུང་ཞྱིང་། །

བ་དང་བཅས་ལ་སྟོང་མེད་པས། །

ཉམ་ངའྱི་གཡང་དུ་ལྷུང་བར་བཞེད། །
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དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ། །

རེན་འབྱུང་མཐོང་བ་ལེགས་པར་བསགས། །

ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དངོས་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་

པ་སོགས་ཀྱིས་རེན་འབེལ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་གཉྱིས་འགལ་བར་མཐོང་བ་

ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་འཇོག་མྱི་ཤེས་པས་ཆད་མཐར་ལྷུང་བ་དང་། 

བ་བེད་བཞག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་འཇོག་མྱི་ཤེས་པས་རག་མཐར་ལྷུང་བ་

ཡྱིན། མདོར་ན་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་འཇོག་མྱི་ཤེས་པ་དང་བ་བེད་ལ་སྟོང་པ་འཇོག་མྱི་

ཤེས་པ་དེས་སྒོ་སྐུར་རམ། རག་ཆད་ཀྱི་མཐའྱི་ཉམ་ངའྱི་གཡང་དུ་ལྷུང་བར་བེད་པ་

ཡྱིན། 

རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་ཁྱེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་སྤྱིར་མངོན་

ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་དེ་དག་མངའ་བ་ལ་བསྟོད་པ་མ་

མཛད་པར་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་མཐོང་བ་དེ་རྣམས་ལ་བསགས་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། 

རེན་འབྱུང་འདྱི་ནྱི་ལྟ་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བླ་ན་མེད་པ་

ཡྱིན་པས་སོ། །སྤྱིར་བཏང་གཅྱིག་དུ་བལ་གྱི་རགས་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་

པ་ལ་ངེས་ཤེས་འདེན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ཡོད་མོད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། 

དེ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་གཞྱི་ནས་དགོད་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། སྒྲུབ་བེད་ལ་ངེས་པ་སྐེ་ཚུལ་ཡང་མྱི་མཚུངས་ཏེ། རེན་འབྱུང་ཞེས་པ་ནྱི་

གཞྱི་གཅྱིག་ལ་བརེན་པ་དང་། གཞྱི་གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས། དེ་ལ་

བརེན་ནས་རང་ངོས་ནས་སམ་ཚུགས་ཐུབ་ཀྱི་ངོས་ནས་མེད་པ་ལ་གོ་བ་རྒྱག་རྒྱུ་
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ཡོད་པས། དེའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་པ་མྱི་མཚུངས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་དང་། །

རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པས་མྱིན། །

ལྟོས་མེད་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན། །

དེས་ན་མ་བརེན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། དེ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་ན་གཏན་ནས་མེད་

པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་ལྟ་བའྱི་ཆད་ལྟ་དང་སྒོ་གདོགས་

ཀྱི་ལྟ་བ་ལྡན་མཁན་དེ་རྣམས་ལ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་མཐོང་བ་མེད་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་

ནྱི་མཐར་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱིས་རྨོངས་པར་བས་པ་ཡྱིན་པ་དེ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ཡྱིན་

འདྱི་ལ་བརེན་ནས་རང་སེ་འོག་མ་རྣམས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་ན་གཏན་ནས་

མེད་པ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་ལྟ་བའྱི་ལྟ་བ་ཡོད་པས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་རེན་

འབྱུང་གྱི་དོན་མ་རོགས་པར་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ཡྱིན། 

རེན་འབྱུང་ཞེས་པའྱི་རེན་ནྱི། གཞྱི་གཅྱིག་ལ་བརེན་པ་དང་། འབྱུང་ནྱི་གཞྱི་

གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པ་དེས་ཡུལ་ཁོ་རང་རང་ངོས་ནས་

ཚུགས་ཐུབ་ཀྱིས་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་འདོང་སླ་བ་ཡོད་པ་ནྱི་ང་ཚོས་རོབ་ཅྱིག་ཤེས་

ནུས་པ་ཡྱིན། དེར་མ་ཟད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རེན་འབེལ་དེ་བདག་མེད་སྒྲུབ་

བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་ཤེས་ནུས་པ་

ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལམ་གཙོ་ལས། གནས་ལུགས་རོགས་པའྱི་ཤེས་

རབ་མྱི་ལྡན་ན། །ངེས་འབྱུང་བང་ཆུབ་སེམས་ལ་གོམས་བས་ཀང་། །སྱིད་པའྱི་རྩ་
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བ་གཅོད་པར་མྱི་ནུས་པས། །དེ་ཕྱིར་རེན་འབེལ་རོགས་པའྱི་ཐབས་ལ་འབད། །ཅེས་

གསུངས་སོ། །སྤྱིར་ངེས་འབྱུང་དང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉྱིས་ནྱི། ལམ་གྱི་གཙོ་

བོ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ནང་གྱི་གཉྱིས་ཡྱིན་པས་ངོ་མཚར་སྐེས་འོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མོད། 

གནས་ལུགས་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་མྱི་ལྡན་ན་སྱིད་པའྱི་རྩ་བ་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྱི་

བདག་འཛིན་གཅོད་པར་བེད་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན། 

སྱིད་པའྱི་རྩ་བ་འདྱི་ལ་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་འཇོག་པའྱི་གང་ཟག་

གྱི་བདག་འཛིན་ནྱི། གང་ཟག་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་

ལ་འཇོག་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་འཇྱིག་ལྟ་ཞྱིག་ལ་འཆད་དགོས་པ་ནྱི་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་

མཆོད་བརོད་ཀྱི་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་གོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། སྤྱིར་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་ལ་

བདག་འཛིན་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་ཀང་། གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་

འཛིན་འཇོག་མྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པས་དབུ་མ་འཇུག་

པ་ལས། དང་པོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅྱིང་། །བདག་གྱི་འདྱི་ཞེས་དངོས་ལ་

ཆགས་སྐེས་པས། །ཟོ་ཆུན་འཕན་ལྟར་རང་དབང་མེད་པ་ཡྱི། །འགོ་ལ་སྙྱིང་རེར་

གྱུར་གང་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གྱི་སྟེང་ནས་

འཁོར་བར་འཁོར་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ་མ་གསུངས་པ་ནྱི་དོགས་པ་གཅོད་དགོས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། དོགས་པ་གཅོད་སྟངས་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འཇུག་པ་ལས་སེམས་ཅན་ཁྱད་ཆོས་རྣམ་

པ་དྲུག་གྱི་སྒོ་ནས་འཁོར་བར་འཁོར་ཚུལ་གྱི་རྩ་བ་ནྱི་ངར་འཛིན་གྱི་འཇྱིག་ལྟ་ཡྱིན་

པར་གསུངས་ཡོད། སྤྱིར་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་ཡྱིན་པ་ནྱི། བདག་

འཛིན་གཉྱིས་སྐེ་རྱིམ་གྱི་དབང་དུ་བས་ན་གང་ཟག་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་
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པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་སྐེད་བེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་རུ་དེ་ཡོང་བ་ཡྱིན། འོན་ཀང་

འཁོར་བ་འཁོར་བེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་མ་རྱིག་པ་ནྱི། ངར་འཛིན་གྱི་འཇྱིག་ལྟ་ཡྱིན་ཏེ་

འཇྱིག་ལྟ་དེའྱི་དབང་གྱིས་ལས་འད་མྱིན་བསགས་ནས་འཁོར་བར་འཁོར་སྟངས་ཀྱི་

རྱིམ་པ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

སྱིད་པའྱི་རྩ་བ་གཅོད་བེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི། རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་

པའྱི་བློ་ཡྱིན་མོད། སྟོན་པ་ཙམ་མ་ཟད་རེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་དེ་གཅོད་ཕྱིར་དུ་བློ་དེ་

རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་ལ་འབད་དགོས་པ་མ་གསུངས་པར་རེན་འབེལ་མྱི་བསླུ་བར་རོགས་

པའྱི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་པར་གསུངས་པ་ནྱི་རེན་འབེལ་དེ་གནས་ལུགས་རོགས་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བླ་ན་མེད་པ་ལ་འགོ་བས་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ནྱི་གོང་དུ་བསྒྲུབས་

ཟྱིན། 

སྤྱིར་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་མཐའ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་སེལ་བ་མེད་དེ། ཡོད་

པའྱི་མཐར་འཛིན་དང་མེད་པའྱི་མཐར་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པ་ཅྱིག་ཅར་

དུ་རོགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡོད་མཐའ་སོན་ལ་སེལ་ནས་མེད་མཐའ་མཇུག་ཏུ་

བསལ་དགོས་པ་ཡྱིན། ཅྱིག་ཅར་དུ་སེལ་བ་མེད་ན། འོ་ན། ནམ་ཞྱིག་རེས་འཇོག་

མེད་པར་ཅྱིག་ཅར་དུ། །གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། རེན་འབེལ་མྱི་བསླུ་

བ་མཐོང་བའྱི་སྟེང་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་མཐོང་བའྱི་བློ་ལ་ངེས་

པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་གྱིན་ཡོད། རང་བཞྱིན་མེད་པ་དེ་ཐོག་མར་རེན་འབེལ་

གྱི་རགས་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པ་ན། བར་དུ་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་པ་ལ་ལྟོས་མྱི་

དགོས་པར་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་དངས་པ་ཡྱིན། རང་བཞྱིན་མེད་རོགས་ཀྱི་བློ་དེ་
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ཉྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་རོགས་མྱི་ཐུབ་ཀང་། བློ་དེས་ཚད་

མ་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངེས་ཤེས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་པ་ཡྱིན། དེས་ན། སྣང་

བ་རེན་འབེལ་དེས་ཡོད་པའྱི་མཐའ་སེལ་བ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པར་རོགས་

པའྱི་བློ་དེས་མེད་པའྱི་མཐར་འཛིན་སེལ་སྟངས་ནྱི་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་པ་འདེན་

སྟངས་ཀྱིས་ཡྱིན་གྱི། བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མེད་པའྱི་མཐར་འཛིན་སེལ་བ་མ་ཡྱིན། འོན་

ཀང་དེ་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་དང་བལ་བའྱི་དབུས་ན་གནས་པ་ཡྱིན། སྟོང་པ་

ཉྱིད་གསར་དུ་རོགས་པ་ན་རྣལ་འབོར་པ་དེ་མཐའ་གཉྱིས་དང་བལ་བ་ཡྱིན། དེ་བལ་

ཚུལ་ནྱི། སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་དོན་དུ་སོང་བའྱི་ཕྱིར། རག་པའྱི་མཐའ་དང་བལ་བ་

དང་སེལ་བ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་ཀང་། མེད་པའྱི་མཐར་འཛིན་དང་བལ་བ་ཡྱིན་ཀང་སེལ་

བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ལ་ངེས་པ་མྱི་འདེན་པའྱི་

ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་ནྱི། རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་བློ་དེས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་

ཡོད་པར་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་། རྩ་ཤེའྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་ལས། འདྱི་ལ་རྱིགས་

ཤེས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་བཟུང་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་རང་

བཞྱིན་མེད་པ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་ཡང་མྱི་འཛིན་པ་སོགས་སུ་འཛིན་ན་

ཆོས་གཞན་རྱིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འཕངས་པས་མ་ཡྱིན་དགག་བསྒྲུབ་བ་དང་

གཞལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རྱིགས་ཤེས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བེད་པས་ནྱི་རང་བཞྱིན་

མེད་པ་ཡོད་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་མ་རོགས་ཀང་རང་བཞྱིན་མེད་པ་

ཡོད་པར་རོགས་པའྱི་བློ་དེ་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་བཞྱིན་མེད་

པར་རོགས་པའྱི་བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་གསར་དུ་དངས་པ་ཡྱིན། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ། དེ་ལྟ་བུ་གསར་དུ་སྐེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡོད་

པར་རོགས་པའྱི་བློ་དེ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡོད་པར་དན་པའྱི་དན་ཤེས་དང་། དཔྱད་

ཤེས་དང་། རོགས་ཟྱིན་རོགས་པའྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ནྱི་སར་གྱི་རང་བཞྱིན་མེད་

པར་རོགས་པའྱི་བློ་དེས་དངས་པ་ཡྱིན། དན་པ་ཡྱིན་ན་དཔྱད་ཤེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་

པ་དེ་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་པ་ཡྱིན། སྐབས་འདྱིར་

རོགས་ཟྱིན་རོགས་པའྱི་རྱིག་པ་དེ་ལ། དན་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་མཚུངས་པའྱི་

ཡུལ་དེ་ལ་རོགས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་མྱི་དགོས་ཏེ། རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡོད་པ་དན་པའྱི་དན་

པ་དེ་རོགས་ཟྱིན་རོགས་པའྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཀང་། དེ་འདེན་བེད་ཀྱི་ཚད་མ་ས་མ་དེས་

རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡོད་པར་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན་རོགས་ཟྱིན་རོགས་པ་ཞེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན་སྤྱིར་ཚད་མ་དེ་

ཡུལ་ལ་རང་དབང་དུ་གཅོད་པའྱི་མཐུ་མེད་པ་ཡྱིན་པས། ཁོ་རང་གྱི་ཚད་མ་ས་མ་

ཞྱིག་གྱིས་རོགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རོགས་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། ས་མས་རོགས་

ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཕྱི་མས་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མ་ཡྱིན། སྤྱིར་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་

བློ་དེས་སྟོང་ཉྱིད་ཡོད་པར་མ་རོགས་ཀང་། སྟོང་ཉྱིད་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་

དག་མེད་པ་ནྱི་གཞུང་ཡོངས་རོགས་དགོངས་པ་མཐུན་པ་ཡྱིན། ཐོག་མར་སྟོང་ཉྱིད་

རང་བཞྱིན་མེད་པར་གསར་དུ་རོགས་པའྱི་རོལ་བ་དེ་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་

དག་ཡོད་ན། དེ་ཡོད་པར་རོགས་པའྱི་རེས་དཔག་ཞྱིག་གསར་དུ་སྐེ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དེ་འདའྱི་རེས་དཔག་གསར་དུ་མྱི་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ས་མ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

  530  

རོགས་པའྱི་བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་མ་དགོས་པར་ངེས་པ་རང་སྟོབས་

ཀྱིས་དངས་པ་ཡྱིན། རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡོད་པར་དན་པའྱི་དན་པ་དེ་མངོན་སུམ་

གྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ཀང་། རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡོད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པ་ནྱི་

གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན། གྲུབ་མཐའ་འོག་མའྱི་ལུགས་ལ། 

མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

དགོས་ཀང་། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་ཡུལ་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་ཡུལ་

དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་མྱི་དགོས། དན་པ་དེས་ཡུལ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཁོ་རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རོག་པ་ཡྱིན་ན་ཡུལ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་

རོགས་པ་མེད་པས་ཁྱབ། གལ་སྱིད་དེས་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ན་ཡུལ་དེ་རེན་

འཆར་དུ་རོགས་དགོས། དེ་རོགས་ན་སྣང་བ་མ་འཁྱུད་པར་རོག་པར་འཛིན་སྟངས་

ཀྱི་ཡུལ་རོགས་ཚུལ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་པས་དེ་ལྟར་འཇོག་མྱི་རུང་བ་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་ཀུན་གྱིས་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དན་པ་དེ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ནྱི། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གགས་པས་ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉྱིས་སུ་གངས་ངེས་པར་

གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པས་ཀང་དེ་ལྟར་བཞེད་པ་ཡྱིན། དན་

པ་དེ་ཡུལ་རོགས་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །གལ་སྱིད་དེ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་

ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྱིན་དགོས། དེ་མ་ཡྱིན་ཏེ་རགས་ལ་བརེན་ནས་དངོས་སུ་མ་

སྐེས་ཤྱིང་། སར་གྱི་རང་བཞྱིན་མེད་རོགས་ཀྱི་བློ་དེས་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་

དངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་རགས་ལ་བརེན་ནས་དངོས་སུ་

སྐེ་དགོས་པ་ནྱི་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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སྐབས་འདྱིར་དན་པ་འདེན་སྟངས་དང་། དན་པའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན་

དེར་དཀའ་གནད་ཅྱིག་ཡོད། དཔེར་ན། དན་པ་དེ་དཔྱད་ཤེས་ཡྱིན་པ་དང་། དཔྱད་

ཤེས་ཡྱིན་ན་རོགས་ཟྱིན་རོགས་པའྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་དགོས་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཁས་

ལེན་ཀང་། རོགས་ཟྱིན་རོགས་པ་དེ་ལ་ཚད་མ་ས་མས་རོགས་ཟྱིན་པའྱི་དོན་ཞྱིག་

མྱི་དགོས་ཏེ། རང་བཞྱིན་མེད་པར་ཡོད་པར་དན་པའྱི་དན་ཤེས་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་

ཀྱི་ཡུལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡོད་པ་དེ་ས་མའྱི་བློ་དེས་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་

རོགས་ཟྱིན་རོགས་པའྱི་གོ་དོན་འདྱིའྱི་སྟེང་ནས་བསམས་ན། སྤོད་འཇུག་ཆེན་མོ་

ལས། དན་འགྱུར་བྱི་བའྱི་དུག་བཞྱིན་ནོ། །ཞེས་པའྱི་དགོངས་པ་ཡང་རོགས་ཐུབ། 

དེ་ཡང་། སར་རྨུགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དུག་ཞུགས་པ་རོགས་པའྱི་བློ་མེད་

ཀང་། རྨུགས་པ་རོགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བློ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཕྱིས་དངོས་རྒྱུ་འབྲུག་གྱི་

སྒ་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་དུག་ལངས་པ་ན་སར་གྱི་རྨུགས་པ་དན་པའྱི་

སྟོབས་ཀྱིས་དུག་ཞུགས་པ་དན་པ་ཡྱིན། སར་དུག་ཞུགས་པ་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་

ས་མ་སོན་དུ་སོང་མེད། འགའ་ཞྱིག་གྱིས། དེའྱི་ཚེ་དུག་ཞུགས་པ་དན་ཀང་། དུག་

ཞུགས་པ་དན་པའྱི་དན་པ་མ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞྱིབ་ཆ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། དེ་ལྟར་

བརོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་དེ་གོང་གྱི་རྱིགས་པའྱི་སྟེང་དུ་སོང་ན་གནོད་བེད་

མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོན་ཀང་། རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་སྟངས་དང་། མཁས་གྲུབ་རྱིན་པོ་ཆེས་གཞུང་

གྱི་དགོངས་པ་གསུང་སྟངས་གཉྱིས་ཁག་ཁག་ཡྱིན། ཁོ་བོས་གོང་དུ་བརོད་པ་ནྱི་རེ་

རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་གྱི་སྟེང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། རེའྱི་གཞུང་ནང་ལ་སོན་འཛིན་ཚད་
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མས་སོན་འཛིན་ཚད་མ་རོགས་པར་གསུངས་ཀང་། མཁས་གྲུབ་རེས་དེ་མ་རོགས་

པར་གསུང་གྱིན་ཡོད། དེ་ཡང་འཇུག་པའྱི་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་

ལས། དེ་ལྟར་ན་སོན་འཛིན་ནྱི་གཞན་ལུགས་ལྟར་རང་རྱིག་གྱིས་མྱི་འགྲུབ་ཀྱི་དབང་

པོའྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་བསྟན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རེ་རྱིན་པོ་

ཆེས་སོན་འཛིན་དེ་དབང་པོ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའྱི་དོན་

ནྱི། སོན་པོ་དེ་རོགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་དན་པ་འདེན་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན། འོན་

ཀང་མཁས་གྲུབ་རེས་སྐལ་བཟང་མྱིག་འབེད་ནང་། དེས་ན་སོ་འཛིན་མྱིག་ཤེས་

ཀྱིས་སོན་པོ་གཞལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་སོ་འཛིན་མྱིག་ཤེས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཀང་སོ་འཛིན་

མྱིག་ཤེས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་མྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། ཁོང་གྱིས་དེ་ལྟར་མ་རོགས་པ་

དེ་རེའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི། དེ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་རང་གཟོར་

སྨྲས་པ་མྱིན་པར་གསུངས། སོན་འཛིན་ཚད་མས་སོན་འཛིན་ཚད་མ་དེ་མ་རོགས་

ཀང་། སོན་པོ་རོགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱིས་སོན་འཛིན་དན་པའྱི་དན་པ་འདེན་པ་

ཡྱིན་ཞྱིང་། དན་པ་དེས་སོན་འཛིན་ཚད་མ་རོགས་པར་འདོད། མཁས་གྲུབ་རེའྱི་ཚིག་

ཟྱིན་ལ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་སླེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་ཡྱིག་ཆ་སོ་སོའྱི་ནང་

འགེལ་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་སླེབས་པ་ཡྱིན། 

རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་པ་དེ་གཙོ་བོ་གཏུགས་ས་ནྱི། དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་

གཞུང་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་ཚིག་གསལ་

ནང་། ཚད་མ་དེ་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ཡུལ་དེ་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་

ནས་འཇོག་དགོས་པར་གསུངས་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡང་དེ་ཉྱིད་ལས། ཚད་མའྱི་གངས་
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འཇུག་པ་གཞལ་བའྱི་གཞན་གྱི་དབང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞལ་བའྱི་རྣམ་པའྱི་

རེས་སུ་བེད་པ་ཙམ་གྱིས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡོད་པར་རེད་པའྱི་ཚད་མ་དག་གྱི་རང་གྱི་ངོ་

བོ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས། བས་ཙང་། སོན་འཛིན་ཚད་མ་དེ་སོན་

པོ་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་ཡྱིན་ཙང་། སོན་པོ་དེ་དངོས་སུ་རོགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རང་

ཉྱིད་ཤུགས་རོགས་སུ་འོང་བ་ཡྱིན། དེས་ན་རེའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་

གཞུང་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན། 

ལྟོས་མེད་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན། །

དེས་ན་མ་བརེན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་འདྱིས། གཞྱི་དེ་དང་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་

ལ། རེན་འབེལ་རགས་སུ་བཀོད་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་བསྟན་པ་ཡྱིན། བསྟན་ཚུལ་ནྱི། 

ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་དེ་གདགས་གཞྱི་མཐར་ཐུག་གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་

མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཆོས་གང་དང་གང་ཡྱིན་ཡང་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་བརེན་པའམ། བལྟོས་

ནས་འཇོག་དགོས་པས་མ་བརེན་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚིག་རྐང་

གཉྱིས་པོ་འདྱིས་རེན་འབེལ་གྱི་རགས་ཀྱིས་གཞྱི་དེ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན། 

དོགས་དཔྱོད་ནྱི། བློ་གྱིང་རན་ལམ་རྱིམ་པའྱི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་འགེལ་

པའྱི་ཚིག་རྐང་གཉྱིས་པོ་དེའྱི་ཚིག་འགེལ་ལ། གང་འདོགས་བེད་ཀྱི་རོག་པ་གཞན་

ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ནྱི། ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན་གཏན་ནས་མེད་པས་དེས་ན་མ་

བརེན་པར་གྲུབ་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ལ། ཞེས་འགེལ་འདུག་པས། འགེལ་
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སྟངས་དེ་འད་རང་ཨེ་ཡྱིན་སྙམ། ཡྱིན་ན་ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་དགོས་པ་

ཡྱིན། འགེལ་པ་འདྱིས་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་དེ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རོག་པས་

བཞག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས། འདྱི་ནྱི་མྱི་འགྱིག་སྟེ་སྤྱིར་

ཆོས་གང་དང་གང་ཡྱིན་ཡང་བློས་བཞག་པས་ཁྱབ་པ་དང་། བློས་མ་བཞག་པའྱི་

ཆོས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་བློས་བཞག་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་མྱི་དགོས་པ་ནྱི། རེའྱི་

དང་ངེས་དང་། དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་འཛིན་གཉྱིས་

ཀྱིས་རང་རང་གྱི་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་དེ་བཞག་ཀང་། དེ་དག་ཡོད་པ་མ་

ཡྱིན། དེས་ན་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་དེ་རང་འཛིན་པའྱི་རོག་པས་བཞག་པར་འདོད་ན་

སྐོན་མེད་སྙམ། 

ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དེ་གྲུབ་པ། །

རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་འགལ། །

ཞེས་པ་འདྱིས་རགས་དེའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་

ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་འགལ་བ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན། བས་པའྱི་

རགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ལ། མྱི་རག་

པའྱི་ལོག་ཕོགས་རག་པ་དེ་བས་སྟོང་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལས། །

མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་ཡོད་མྱིན་པས། །

རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་ལས། །

མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་མེད་པར་གསུངས། །
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ཞེས་པ་འདྱིས་རེས་ཁྱབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་

ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་ཞྱིག་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པའྱི་སྟོང་པ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་པར་བསྟན་པ་

ཡྱིན། དེས་ན་གཞུང་ས་ཕྱི་འདྱི་དག་ནྱི་གཅྱིག་རྒྱབ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱབ་རེན་དུ་གསུངས་

པ་ཡྱིན། རེན་འབེལ་གྱི་རགས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་འདྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་ནྱི་གོང་གྱི་ཚུལ་གསུམ་རྱིམ་པས་གྲུབ་

པ་དེས་བསྟན་ཏོ། །

རང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། །

ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་འགའ་ཡོད་ན། །

མ་ངན་འདས་པ་མྱི་རུང་ཞྱིང་། །

སྤོས་ཀུན་ལྡོག་པ་མེད་པར་གསུངས། །

རང་བཞྱིན་ཞེས་པ་དེ་དགག་བའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་སྦར་ནས་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་

པའྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡོད་ན་སར་ཡོད་

ཕྱིས་མེད་པར་འགྱུར་བ་མེད་དགོས། འདྱི་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་ཀུན་མཐུན་པ་

ཡྱིན། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་བདེན་པར་གྲུབ་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོད་ལུགས་

ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་དགོས་པས་ཡང་ན་གཏན་དུ་ལངས་པ་དང་། ཡང་ན་གཏན་དུ་སོད་

དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་ཉོན་སྒྱིབ་སངས་པའྱི་སངས་པ་མང་འདས་སར་མེད་

གསར་དུ་འཐོབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་གྱི་སྤོས་པ་

དེ་གཉེན་པོའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ལྡོག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གོང་དུ་ཚུལ་གསུམ་
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  536  

བསྒྲུབས་ནས་སྐབས་འདྱིར་ཚུལ་གསུམ་གྱི་དགག་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་

གནོད་པ་བསྟན་པ་ཡྱིན། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་ཉོན་སྒྱིབ་སངས་པའྱི་མང་འདས་

དང་། ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སོགས་འཐོབ་པ་མེད་པས་དཀའ་སྤད་སྙྱིང་

རུས་རྒྱག་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་རྣམ་བལ་ཞེས། །

སེང་གེའྱི་སྒ་ཡྱིས་ཡང་ཡང་དུ། །

མཁས་པའྱི་ཚོགས་སུ་ལེགས་གསུངས་པ། །

འདྱི་ལ་སུ་ཡྱིས་འགོང་བར་ནུས། །

རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་སྟོན་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་ཞེས་

མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་སེང་གེའྱི་སྒ་ལྟ་བུས་ཞུམ་པ་མེད་པར་མཁས་པའྱི་དབུས་སུ་ལན་

གཅྱིག་མྱིན་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྒོག་པ་འདྱི་ལ་མཁས་པ་སུས་ཀང་བརྱི་བའམ་

རྩོད་པ་རྩོད་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས། 

རང་བཞྱིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང་། །

འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་འབྱུང་བའྱི། །

རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་གཉྱིས། །

མྱི་འགལ་འདུ་བར་སྨོས་ཅྱི་དགོས། །

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། །

མཐར་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་ཞེས། །

ལེགས་གསུངས་འདྱི་ནྱི་མགོན་ཁྱོད་ཀྱི། །
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སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ། །

ཞེས་པ་འདྱིས། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་དང་། བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གཉྱིས་པོ་

དེ་ཕན་ཚུན་གེགས་མྱི་བེད་པར་གོགས་བེད་པ་ཡྱིན་པས། གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་

འདུ་བ་ལ་མྱི་འགལ་བ་ནྱི་སྨོས་ཅྱི་དགོས་ཏེ། རེན་འབེལ་རོགས་པའྱི་བློ་དེ་རང་རྒྱུད་

ལ་ཡོད་ཕྱིན་སྒོ་སྐུར་གྱི་མཐར་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་ལ་མྱི་བརེན་པ་སྟེ་རང་རྒྱུད་ལ་མྱི་སྐེ་

བར་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལྟ་བ་དེ་རྒྱང་རྱིང་དུ་བེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུ་ལེགས་

པར་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་སྟོན་པ་ཁྱོད་སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འདྱི་ཀུན་ངོ་བོས་སྟོང་པ་དང་། །

འདྱི་ལས་འདྱི་འབས་འབྱུང་བ་ཡྱི། །

ངེས་པ་གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་དུ། །

གེགས་མེད་པར་ནྱི་གོགས་བེད་པ། །

འདྱི་ལས་ངོ་མཚར་གྱུར་པ་དང་། །

འདྱི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང་། །

ཚུལ་འདྱིས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ན་ནྱི། །

བསྟོད་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་མྱིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཡྱིན་པས། 

འདྱི་ལས་འདྱི་འབས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་འད་བའྱི་སྟོང་པ་དང་རེན་འབྱུང་གཉྱིས་

པོ་ངེས་པ་དེ་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པ་ཕར་ཟད། ཕན་ཚུན་གོགས་བེད་པ་ཡྱིན། རེན་

འབེལ་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེས་ཆེར་སྐེ་བ་དང་། རང་
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བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟེང་ནས་གཞྱི་དེ་ཉྱིད་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ལ་ངེས་པ་འདེན་པར་

བེད་པ་ཡྱིན། དེ་འད་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁྱོད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནྱི་ངོ་མཚར་བ་དང་། 

ཧ་ལས་པ་དང་། རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན། ཚུལ་ལུགས་འདྱིའྱི་སྒོ་ནས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ན་

བསྟོད་པ་ཡང་དག་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་ན་བསྟོད་པ་ཡང་དག་པར་མྱི་འགྱུར་

རོ། །

རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྱིས། །

གང་ཞྱིག་ཁྱོད་དང་ཞེ་འགས་པ། །

དེ་ཡྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒ། །

མྱི་བཟོད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅྱི་ཡོད། །

ཅེས་པ་འདྱིས། ཕྱི་རོལ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པ་ལ་བན་ལྟ་བུར་

བཟུང་ནས་སྟོན་པ་དང་ཞེ་འགས་པ་སྟེ་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་སྒ་ལ་མྱི་བཟོད་པར་བས་པ་ལ་ཧ་ལས་པ་དང་

ཁྱད་མཚར་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་རེན་འབེལ་ཁས་མྱི་ལེན་

ཞྱིང་། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་དང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་སོགས་ཁས་ལེན་པའྱི་

ཕྱིར། 

ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གྱི་གཅེས་པའྱི་མཛོད། །

བརེན་ནས་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་ནས། །

སྟོང་ཉྱིད་ང་རོ་མྱི་བཟོད་པ། །

འདྱི་ལ་ཁོ་བོ་ངོ་མཚར་གྱུར། །
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ཅེས་པ་སྟེ། ཡང་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་དང་། ལེགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་

ཀྱིས། བདག་ཅག་སྟོན་པའྱི་གསུང་གྱི་གཅེས་པའྱི་མཛོད་དེ་གཉེར་ཚང་ནང་གྱི་མཁོ་

སྤད་དག་ཤོས་རེན་འབེལ་ཁས་བླངས་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒ་ལ་མྱི་བཟོད་པར་

བས་ནས་མྱི་འགྱིག་པའྱི་ཚུལ་མཛད་པ་ནྱི་ཁོ་བོས་ཁྱད་མཚར་པོ་མཐོང་བ་ཡྱིན། 

དེས་ན་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་ཚིག་ལ་ཚིག་འགེལ་རྒྱག་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་

འགྱིག་པར། གཙོ་བོ་ནྱི་སྟོན་པའྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་གྱི་འབབ་ས་སྟེ། རེན་འབྱུང་

གྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྟོང་པ་གསུངས་པའྱི་དོན་ལ་གོ་བ་རོབ་རོབ་སླེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་

ན། སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཡྱིན། ཡྱིན་ན་ཡང་སྟོང་པའྱི་དོན་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ནྱི་ང་དང་ང་

འད་བ་ལ་བལ་བ་ཡྱིན། 

རང་བཞྱིན་མེད་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་སྒོ། །

བླ་མེད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི །

མྱིང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་དུ། །

འཛིན་ན་ད་ཀོ་སྐེ་བོ་འདྱི། །

འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་བགོད་པའྱི། །

འཇུག་ངོགས་ཟ་དང་བལ་གྱུར་པ། །

ཁྱོད་དགེས་གྱུར་པའྱི་ལམ་བཟང་དེར། །

ཐབས་གང་གྱིས་ནྱི་བཀྲྱི་བར་བ། །

ཞེས་པ་སྟེ། རང་བཞྱིན་མེད་པ་སྟོང་ཉྱིད་ལ་བཀྲྱི་བ་སྟེ། དེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མཐོང་

བར་བེད་པའྱི་སྒོ་དམ་པའམ། རྒྱུ་མཚན་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་བླ་ན་མེད་པ་ནྱི། རེན་
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ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་ཡྱིན། རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བས་གཙོས་པའྱི་དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་མ་རོགས་པར་མྱིང་ཙམ་གྱི་སྟེང་ནས་

རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པས། འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་

བགོད་པ་སྟེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་སྒོའམ་འཇུག་ངོགས་

ཟ་དང་བལ་བར་གྱུར་པའྱི་རེན་འབྱུང་ལ་ངེས་པ་མ་རེད་པའྱི་ཕྱིར། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་

ཐུགས་མཉེས་པར་བེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་ལམ་དེར་བཀྲྱི་བའྱི་

ཐབས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞུང་འདྱིའྱི་རྒྱབ་སྣོན་དུ། 

རང་བཞྱིན་བཅོས་མྱིན་ལྟོས་མེད་དང་། །

རེན་འབེལ་ལྟོས་དང་བཅོས་མ་གཉྱིས། །

ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ། །

མྱི་འགལ་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། །

རྩ་ཚིག་ཤཽ་ཀ་འདྱི་ནྱི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་གཞུང་གྱི་དཀའ་གནད་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ལ་སླེབས་ཡོད། དེ་ཡང་རེན་འབེལ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་མྱིང་ཙམ་ལས་དོན་མ་རོགས་

པའྱི་དངོས་སྨྲ་བ་དང་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རེན་འབེལ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་

པ་གཉྱིས་འགལ་བར་འཛིན་པ་ཡྱིན་པས། དེ་མྱི་འཐད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་སྟོང་པ་བཅོས་མྱིན་དང་ལྟོས་མེད་དང་། རེན་འབེལ་བཅོས་མ་དང་ལྟོས་པ་

གཉྱིས་པོ་དེ་མྱི་འགལ་བར་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་འདུ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན། 

རྩ་ཚིག་འདྱིའྱི་ཚིག་འགེལ་དུ། བློ་གྱིང་རན་ལམ་རྱིམ་པས། རང་བཞྱིན་བཅོས་

མྱིན་ལྟོས་མེད་དང་། །ཞེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དེ་དགག་བ་ལ་སྦར་ནས་གསུངས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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འདུག་པས། འདྱི་མྱི་འཐད་པ་ནྱི་རྱིགས་པས་ཀང་ཐག་ཆོད་ནུས་པ་ཡྱིན། སྤྱིར་གོང་

དུ། རང་བཞྱིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང་། །ཞེས་པ་དང་། རང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་

ཕྱིར། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་འགའ་ཡོད་ན། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་

རྣམ་བལ་ཞེས། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དགག་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་

ལ་སྦར་བ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གཞུང་གྱི་ཐད་ཀའྱི་འབེལ་ལ་བརེན་ནས་གོ་ནུས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་རན་ལམ་རྱིམ་པའྱི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་འགེལ་པ་ལས། གང་རང་

བཞྱིན་ཡྱིན་ན་བཅོས་མྱིན་དང་། ལྟོས་མེད་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་། གང་རེན་འབེལ་

ཡྱིན་ན་ལྟོས་པ་དང་བཅོས་པ་ཡྱིན་དགོས་པས། དེ་གཉྱིས་ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཞྱི་གཅྱིག་

ལ་མྱི་འགལ་བ་མཐུན་པར་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཞེས་པ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། འགལ་བ་ཁོ་

ན་ཡྱིན་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་བཞྱིན་དེ་དགག་བ་ལ་སྦར་བ་ཡྱིན། 

རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་བཅོས་མྱིན་དང་ལྟོས་མེད་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་། དེ་

དང་རེན་འབེལ་གཉྱིས་མྱི་འགལ་བ་ག་ལ་ཡོད། འགལ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཞེས་པའྱི་

ཚིག་དེ་འད་ནྱི་སྤོད་འཇུག་ཆེན་མོ་ནང་ལ་ཡང་མང་པོ་ཡོད། རང་བཞྱིན་དེ་དག་

དགག་བ་ལ་སྦར་བ་ཡྱིན་ན། དེ་དང་རེན་འབེལ་གཉྱིས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་འདུ་

བ་མེད་པ་ནྱི་བདེན་ཏེ། དགག་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དེ་བཅོས་མྱིན་དང་ལྟོས་

མེད་ཡྱིན་པ་དང་། རེན་འབེལ་དེ་བཅོས་མ་དང་ལྟོས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །

འགེལ་པའྱི་ཚིག་འོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འདྱི་ལྟར། དངོས་པོ་བདེན་སྟོང་འདྱིར་

བསྟན་བཅོས་མྱིན་དང་ལྟོས་མེད་དུ་གསལ་བར་གསུངས་ཤྱིང་། རྱིགས་པས་ཀང་

གྲུབ་ལ། ཞེས་པ་གསལ་བར་གསུང་མཁན་ནྱི་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིན་པ་དང་། རྱིགས་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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པས་ཀང་གྲུབ་ཅེས་པའྱི་རྱིགས་པ་དེ་སར་བཏོན་ཡོད་ཚེ་གཞན་གྱིས་ཀང་བདེ་བླག་

ཏུ་གོ་ནུས། འོན་ཀང་། རྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་གང་ཡང་གསུངས་མེད། དཀའ་གནད་

ཀྱི་མཚམས་ལ་རྱིགས་པ་རྩལ་དུ་བཏོན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། འདྱི་འད་བ་ནྱི་

གཞུང་གཞན་ལ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པས་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེར་མེད་པ་ཡྱིན། ཕོགས་

གཅྱིག་ནས་དེ་རྱིགས་པས་ཀང་གྲུབ་གསུངས་པ་དང་། ས་མར་རང་བཞྱིན་དེ་དགག་

བ་ལ་སྦར་བ་ནྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་དངོས་པོ་བདེན་པར་མེད་པ་དེ་འདྱིར་

བསྟན་བཅོས་མྱིན་དུ་གསལ་བར་གསུངས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ནྱི་མཁས་

པ་སོ་སོའྱི་ནང་ནས་རྩོད་པའྱི་སྟེང་ནས་དབེ་འབེད་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན། གཞུང་འདྱི་

ནྱི་དཀའ་གནད་མཚམས་ལ་སླེབས་པས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་གྱི་དགོངས་དོན་ལ་

དཔྱྱིས་ཕྱིན་པར་མ་སླེབས་ན་དགོངས་འགེལ་གྱི་ནང་ལ་མྱི་འགྱིག་པ་ལ་ཐད་ཀར་

ཡོ་བསང་བེད་ཐུབ་ན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་ལ་ནུས་པ་ཆེ་རུ་ཐོན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་

གྱི། ཕ་རོལ་པོའྱི་འདོད་པ་འགོག་པ་དང་། གཞན་ལ་སྐོན་བརོད་བེད་པ་མྱིན་ཞྱིང་། 

དེ་ལྟར་བེད་པའྱི་སོབས་པ་ཡང་ག་ལ་ཡོད། གཞུང་གྱི་དགོངས་དོན་ལ་ལྷུ་སྒྱིག་པ་ན་

སོ་སོའྱི་བློ་ལ་འཆར་ཚོད་ཀྱི་སྟེང་ནས་གཞུང་དེ་དང་བསྟུན་ནས་མ་ཞུས་ན། རེ་རྱིན་

པོ་ཆེའྱི་གཞུང་ལ་སྐོན་ཆ་སླེབས་ཀྱིན་ཡོད། སྤྱིར་རན་ལམ་རྱིམ་པ་ཆེན་པོ་ཁོང་

མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཀང་། གནད་འགག་གྱི་མཚམས་ལ་འཁྲུལ་པ་གང་ཡང་

སླེབས་སྱིད་པ་ཡྱིན། ཁོ་བོས་ནྱི་མཁས་གྲུབ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་ལ་གཏུགས་ནས་

ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གཞན་ཡང་རང་བཞྱིན་དེ་དགག་བ་ལ་སྦར་ན་རེན་འབེལ་བསྟོད་

པའྱི་རྩ་ཚིག །མྱི་འགལ་འདུ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའྱི་ཚབ་ཏུ། མྱི་འགལ་འདུ་བ་
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ག་ལ་འགྱུར། །ཅེས་བསྒྱུར་ནས་སྨྲ་དགོས་པའྱི་སྐོན་ཡང་ཡོད་དོ། །

དགག་བ་ལ་སྦར་ན་མྱི་འགྱིག་པའྱི་ཁུངས་ནྱི། དགག་བ་ལ་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་གཉྱིས་

ཡོད་པའྱི་ཁྱབ་ཆུང་བའྱི་ཐད་ལ་བོད་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་ཤེའྱི་ཚིག་རང་བཞྱིན་དག་

ནྱི་བཅོས་མྱིན་དང་། གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན། ཞེས་པ་ལ་གཏུགས་ནས། རྒྱུ་

ལ་ལྟོས་པ་དང་། ངོ་བོ་འགྱུར་བ་མེད་པ། རྣམ་འཇོག་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའྱི་རང་

བཞྱིན་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་དེ་དགག་བའྱི་ཚད་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན། དེ་འགོག་བེད་ཀྱི་

རྱིགས་པ་ནྱི། གལ་སྱིད་དེ་དགག་བའྱི་ཚད་ལ་འཇོག་ན། དེའྱི་སྟོང་པར་རོགས་པའྱི་

བློ་དེ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་བློ་ལ་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་། སེམས་

ཙམ་པས་གཞྱི་འདུས་བས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱིས་སྟོང་

པར་རོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་། དེ་ལྟ་ན་དགག་བའྱི་ཚད་དེ་འཛིན་པའྱི་འཛིན་

པ་དེ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སུ་འགྱུར་དགོས་ཀང་། ལྷན་སྐེས་ཡྱིན་ན་འབུ་གོག་མ་

སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་དགོས་ཀང་། དེ་མེད་པའྱི་རྱིགས་པས་འགོག་པར་མཛད་

པས་འགོག་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་དག་ཟབ་མོ་ཞེ་དག་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ཡ་གལ་གྱི་

རྱིགས་པའྱི་སྟེང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་གྱི། གོང་གྱི་རྱིགས་པ་དེ་མྱིན། 

རྩ་ཤེའྱི་གཞུང་ཚིག །རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་བཅོས་མྱིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་

མེད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་ཚིག་འགེལ་ལ། མཁས་གྲུབ་རེས་རང་བཞྱིན་དེ་ཆོས་ཉྱིད་

རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་སྦར་དགོས་པ་དེ་རྩ་ཤེའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཡོད། 

དགག་བ་ལ་སྦར་ན་མྱི་འགྱིག་པ་ནྱི་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོའྱི་དགག་བ་ཁྱབ་ཆུང་བའྱི་དབུ་

རུ་གསལ་བར་གསུངས་ཡོད་པས། རྩ་ཤེའྱི་དགོངས་པ་དེ་དགག་བ་ལ་སྦར་ཡོད་
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མེད་ཤེས་ནུས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། སྟོང་ཐུན་ལས། འོ་ན་སར་དངས་པའྱི་རྩ་ཤེ་ཡྱི་

གཞུང་དེ་དག་གྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་དགག་བར་གྱུར་པའྱི་རང་བཞྱིན་ངོས་

བཟུང་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། 

རང་ལུགས་ལ་ངེས་པར་ཁས་བླངས་དགོས་པ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལ་

རང་བཞྱིན་ཞེས་བཤད་པ་དེ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། ཞེས་གསུངས། དེ་བཞྱིན་དུ་དབུ་

མ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ནང་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་ཤྱིང་། མཁས་གྲུབ་རྱིན་

པོ་ཆེའྱི་གསུང་དང་ཅུང་མྱི་མཐུན་མོད་གཞུང་གྱི་འབབ་ས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། དེ་

ལྟར་ཡང་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དེ་བཞྱིན་དུ་རང་བཞྱིན་གཤྱིས་ལུགས་

ཀང་གཞན་དབང་འདུས་བས་ལ་ནྱི་དེར་མེད་བཞྱིན་དུ་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་ཡྱིན་

ཏེ། རྩ་ཤེ་ལས། རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་བཅོས་མྱིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་

ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པས་གཤྱིས་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་བས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས། དེས་ན་རང་བཞྱིན་དེ་དགག་བ་ལ་སྦར་ན་མྱི་འགྱིག་པ་ནྱི་

དེ་ལྟར་ཡྱིན། 

ཆོས་ཉྱིད་དེ་བཅོས་མྱིན་དང་ལྟོས་མེད་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་དཀའ་གནས་ལ་སླེབས་པ་

ཡྱིན། འདྱིར་ལྟོས་མེད་ལ་གོ་རྒྱུ་ལྷག་པོ་འདོན་དགོས་པ་ཡྱིན། གཞན་དུ་ན་ཆོས་ཉྱིད་

དེ་རེན་འབེལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལྟོས་པ་དང་བཅོས་མ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་

པས་འགལ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། དེའྱི་ཕྱིར་རན་ལམ་རྱིམ་པས། རང་བཞྱིན་དེ་

ཆོས་ཉྱིད་ལ་སྦར་ན་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་ནས་དགག་བ་ལ་སྦར་དགོས་པར་

ཐུག་པ་ཡྱིན། 
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དེས་ན་རང་བཞྱིན་མེད་པ་དེ་བཅོས་མྱིན་དང་ལྟོས་མེད་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་བཅོས་

མེད་དུ་སྒྲུབ་ལུགས་ནྱི། ཆོས་གང་དང་གང་ཡྱིན་ཡང་ཁོ་རང་གྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཙམ་

ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གྱིན་

ཡོད། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན། དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དབྱིངས་མཐར་ཐུག་དེ་ངོ་བོ་ཉྱིད་

སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་འཇོག་པ་ཡྱིན། དག་བ་ལ་གཉྱིས་ཡོད་དེ། རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་མ་

གཅྱིག་དང་། གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་གཅྱིག་བཅས་གཉྱིས་ཡོད། སེམས་སྟེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་

དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སླེབས་པ་ན་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དབྱིངས་མཐར་ཐུག་ཏུ་

སླེབས་པ་ཡྱིན། སེམས་གསལ་རྱིག་སྟེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་དེ་གྲུབ་མཐའ་འོག་མས་རང་

བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སུ་བཤད་ཅྱིང་། དེའྱི་རེན་སྟོང་གཞྱི་ཆོས་ཅན་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་

སྐུའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ན། ཆོས་ཉྱིད་དེ་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུར་འགྱུར་བས་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་

དུ་སླེབས་པ་ཡྱིན། སྐབས་འདྱིར་རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་མ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་

དང་། གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པའམ། དེས་

བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ལ་འཇོག་པ་ཡྱིན། སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱི་

དྱི་མ་དག་པའྱི་དག་ཆ་དེ་ཡྱིན། དེས་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་མ་དེ་དག་པར་བེད་པ་ལ་

གཉེན་པོ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཞྱི་གང་དང་གང་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་

དྱི་མ་དག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་དེ་

རྒྱུ་དང་རྐེན་གང་ལ་ཡང་ལྟོས་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོ་ལས། 

གཟུགས་སྟོང་པའོ། །སྟོང་པ་ཉྱིད་གཟུགས་སོ། །ཞེས་དེ་གཉྱིས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་

གསུངས་པ་ཡྱིན། འདྱིས་སྟོང་ཉྱིད་དེ་གཟུགས་ཡྱིན་ཞེས་མྱི་བརོད་ཅྱིང་། འོ་ན་གང་
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བསྟན་ཅེ་ན་གཟུགས་དེ་དགག་བས་སྟོང་པ་ཡྱིན་པ་དང་། དེས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་པ་དེ་

གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། གཟུགས་དེ་སྟོང་པ་དེའྱི་ངོ་བོར་སླེབས་

པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས། སྟོང་པ་དེ་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་སླེབས་པ་ཡྱིན་བས་ཙང་ཆོས་

དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་དེ་རྒྱུ་རྐེན་གང་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་མེད་པས་ཁོ་རང་གྱི་ངོ་

བོ་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཁྲུལ་པ་ནམ་ཡང་མེད་པ་དང་། གསར་དུ་བཟོ་དགོས་

པ་མེད་པར་དེ་ག་རང་དུ་གནས་པས་བཅོས་མྱིན་ཡྱིན་པར་གྲུབ། །

དྱི་མ་གཉྱིས་པོ་དག་པའྱི་དག་ཆའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། སྤྱིར་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དེ་དག་

པར་བེད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་དུ་བོན་ནས་བསྐལ་པ་སྒོན་བསྐལ་ཤར་

ནས་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དག་པར་བེད་དགོས་པ་མ་གཏོགས། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་

དུ་མ་བོན་པར་བསྐལ་པ་མུན་བསྐལ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གྱི་

སྒ་གགས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། མྱི་ཡྱིན་རུང་དུད་འགོ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པས་དྱི་མ་

དེ་དག་པར་བེད་པ་མེད་པ་ཡྱིན། གཉེན་པོའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དེ་དག་

པར་བེད་པ་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་པོ་དགོས་པ་ཡྱིན། རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་མ་དག་པའྱི་དག་ཆ་

ནྱི་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་དུ་བོན་མ་བོན་གང་ཡང་རུང་། ཆོས་དེ་དང་དེ་གྲུབ་ཙམ་

ཉྱིད་ནས་དེའྱི་སྟེང་གྱི་དག་ཆ་དེ་ཉྱིད་གདོད་མ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན། བས་ཙང་དེ་

དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཁོ་རང་གྱི་སྟེང་དུ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་

ཡྱིན། དེས་ན་དག་ཆ་དེ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། 

རང་བཞྱིན་ལྟོས་མེད་ཀྱི་དོན་འགེལ་ལུགས་ནྱི། མཁས་གྲུབ་རྱིན་པོ་ཆེས། 

ཆུའྱི་ཚ་བ་དེ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཀང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་
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ཁོ་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་དེ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡྱིན་པས་བཅོས་

མྱིན་ཡྱིན་ཞེས། རྒྱུ་རྐེན་ལ་མ་ལྟོས་པ་དེ་བཅོས་མྱིན་གྱི་དོན་དུ་གསུངས་ཡོད། དེའྱི་

འོག་ཏུ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས། རྒྱུ་རྐེན་ལ་མ་ལྟོས་པ་དེ་ལྟོས་མེད་ཀྱི་དོན་དུ་འཇོག་པ་ལ། དེ་

ལྟར་ན་ས་མ་བཅོས་མྱིན་དང་ཟོས་སྐོན་དུ་ཐལ་བའྱི་ཐལ་བ་འཕེན་པར་བེད། དེ་ལྟར་

ཡང་། སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོའྱི་དགག་བ་ངོས་འཛིན་ཁྱབ་ཆུང་བ་འགོག་ཚུལ་ལས། ཆོས་

ཉྱིད་ལ་རང་བཞྱིན་དུ་འཇོག་པ་ཡང་། རྩ་ཤེ་ལས། རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་བཅོས་མྱིན་

དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་ཁྱད་པར་གཉྱིས་དང་ལྡན་པར་གསུངས་

པའྱི་མ་བཅོས་པ་ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་གྱིས་གསར་དུ་བཅོས་པ་ཆུའྱི་ཚ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་

ཆོས་དེ་ལ་དུས་ནམ་ཡང་མྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པའོ། །ཁྱད་པར་གཉྱིས་

པ་ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཞེས་པ་རྒྱུས་མ་བསྐེད་པ་ལ་བེད་པ་མྱིན་ཏེ། ས་མ་

དང་ཟོས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས། །

རག་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་རང་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་བརེན་པའམ་ལྟོས་ནས་འཇོག་དགོས་

པས། རང་བཞྱིན་མེད་པ་དེ་རང་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་བརེན་པའམ་ལྟོས་ནས་འཇོག་པས། 

དེ་ཉྱིད་རེན་འབེལ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བདེན་ཏེ། གོང་དུ་སྟོང་པ་དང་རེན་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཆོས་འགའ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པ་དེའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ལྟོས་མེད་དུ་འགོ་སྟངས་གང་

འད་ཡྱིན་ཞེ་ན་ལྟོས་ནས་འདོར་སྟངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལ་བརེན་ནས་འཇོག་པ་ཡྱིན། དེ་

ཡང་རྱིང་ཐུང་གྱི་དཔེའྱི་སྟེང་ནས་འཆད་ན། ཤྱིང་ཁྲུ་གང་པོ་དེ་མཐོ་གང་པོ་ལ་ལྟོས་

ཏེ་རྱིང་བ་ཡྱིན་ཀང་། འདོམ་གང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཐུང་ངུར་འགྱུར་བས་རྱིང་བར་འཛིན་

པའྱི་བློ་དེ་དོར་བ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་ཆུའྱི་ཚ་བ་དེ་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་བྱུང་བ་
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ཡྱིན་ཞྱིང་། མེའྱི་ཚ་བ་ལ་ལྟོས་ན་དེ་འཛིན་གྱི་བློ་དོར་ཞྱིང་། མེ་ཚ་བ་དེ་མེའྱི་རང་

བཞྱིན་ནམ་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཀང་། མེ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་ལྟོས་ན་མེའྱི་རང་བཞྱིན་མཐར་

ཐུག་ཡྱིན་པ་དེ་དོར་བ་ཡྱིན། མེའྱི་ཚ་བ་དེ་མེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ན་འཇུག་པའྱི་

གཞུང་དང་འགལ་ལོ། །དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པའྱི་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། 

དངོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པར་མཐོང་བ་ཡྱི། །དངོས་རེད་ངོ་བོ་གཉྱིས་ནྱི་འཛིན་པར་

གྱུར། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་སྟེང་དུ་ཀུན་རོབ་པའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་

དང་། དོན་དམ་པའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་བཅས་ངོ་བོ་གཉྱིས་རེ་ཡོད་པར་གསུངས། མེ་ཁོ་

རང་གྱི་སྟེང་དུ་ཀུན་རོབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་དང་། གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

པའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་བཅས་གཉྱིས་ཀ་ཡོད། མེའྱི་ཚ་བ་དེ་མེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པ་ལ་

ལྟོས་ན་མེའྱི་རང་བཞྱིན་མཐར་ཐུག་འཛིན་པ་འདོར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། མེའྱི་

ཚ་བ་བསྟན་པའྱི་མདོའམ་བསྟན་བཅོས་དེ་དང་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་དེ་སྒས་ཟྱིན་

སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཀང་། དང་དོན་གྱི་མདོ་ལ་འགེལ་སྟངས་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། དེ་དང་དོན་དུ་འོང་བ་ནྱི། མེའྱི་ཚ་བ་དེ་མེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་ཡང་རང་

བཞྱིན་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་རང་བཞྱིན་མཐར་ཐུག་པ་ཞྱིག་འཚོལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། མེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་བསྟན་པའྱི་མདོ་དེ་ངེས་དོན་དུ་འགོ་བའྱི་

ཚུལ་ནྱི། ཁོ་རང་མདོ་དེས་བསྟན་པ་ལྟར་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་རང་བཞྱིན་མཐར་

ཐུག་པ་གཞན་འཚོལ་རྒྱུ་མེད་པར། བསྟན་དོན་དེ་ག་རང་དུ་གནས་པས། སྒ་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ་ཁས་བླངས་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་དང་ངེས་ཀྱི་མདོའྱི་སྟེང་ནས་

ཀང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ནྱི་ཤེས་ནུས་པ་ཡྱིན། 



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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དེ་ཡང་དངོས་བསྟན་སྟོང་པ་ཉྱིད་བསྟན་པའྱི་མདོ་དེ་ངེས་དོན་དང་། ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་མདོ་དེ་དང་དོན་གྱི་མདོ་ཡྱིན་

པ་ནྱི། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་སོང་བ་ཡྱིན། དབུ་མ་

ཐལ་རང་གཉྱིས་ཀས། ངེས་དོན་གྱི་མདོ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་དངོས་སུ་བསྟན་པར་ཁས་ལེན་

ཀང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས། དེ་ཙམ་གྱིས་མྱི་འགྱིག་པར་དེའྱི་སྟེང་དུ་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་

པར་དགོས་པ་བསྣན་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་མ་བསྣན་ན་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོ་དེ་ངེས་དོན་

དུ་ཐལ་ལོ། །ཐལ་འགྱུར་བས་སྟོང་ཉྱིད་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་མདོ་དེ་ངེས་དོན་གྱི་

མདོ་རུ་བཤད་པ་ནྱི། མདོ་དེས་གང་བསྟན་པ་དེ་སྒས་ཟྱིན་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། དང་དོན་དུ་འགྱུར་བེད་གཞན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱིར། གྲུབ་མཐའ་གཞན་གྱི་

ནང་ལ། སྒས་ཟྱིན་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དང་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་

ནྱི། ཕ་དང་མ་ནྱི་བསད་བ་ཞྱིང་། །ཞེས་པའྱི་མདོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཡང་མྱི་རག་པ་སྟོན་པའྱི་

མདོ་ལྟ་བུ་དེ། མྱི་རག་པ་སྟོན་པའྱི་ཆ་ནས་སྒས་ཟྱིན་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཀང་། དང་

དོན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་བུམ་པ་མྱི་རག་པ་དེ་བུམ་པའྱི་སྟེང་གྱི་བུམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་

ཀང་། རང་བཞྱིན་དེ་ལས་གཞན་དུ་རང་བཞྱིན་མཐར་ཐུག་པ་གཞན་བཙལ་དུ་ཡོད་

པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན། 

སྤྱིར་སེམས་ཀྱི་སྟེང་ལ་གོ་བུར་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་མ་དག་པའྱི་དག་ཆ་

གཉྱིས་ཡོད་པ་ནྱི་བདེན་པ་ཡྱིན། དག་ཆ་གཉྱིས་པོ་ནྱི། སློབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་

སྐབས་སུ་སེམས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྟེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་དེ་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་མ་ཡྱིན་ཏེ། 

དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་མ་དག་ཀང་། གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དེ་མ་དག་པའྱི་ཕྱིར། གཉེན་པོའྱི་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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སྟོབས་ཀྱིས་ཁོ་རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྒྱིབ་པ་དེ་རེ་རེ་ནས་བསལ་བ་ན་མཐར་རེན་སྟོང་

གཞྱི་ཆོས་ཅན་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའྱི་ངོ་བོར་འགོ་བ་ན་ཆོས་ཉྱིད་དེ་དག་པ་གཉྱིས་

ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། 

དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ། སེམས་ཀྱི་དག་ཆ་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་པོ་

དེ་ལྡོག་ཆ་སོ་སོ་ནས་ཡོད། འདྱིའྱི་ལུགས་ལ་འགོག་བདེན་སྟོང་ཉྱིད་ཡྱིན་ཞེས་

བརོད་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཕན་པར་བསམ་བློ་གཏོང་སའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། 

འགོག་བདེན་སྟོང་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སློབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་

སེམས་སྟེང་གྱི་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དེ་མ་དག་ཀང་། རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་མ་དེ་དག་པ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། དེ་དག་པའྱི་དག་ཆ་ནྱི་སེམས་སྟེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དག་

པའྱི་དག་ཆ་ནྱི་འགོག་བདེན་ཡྱིན། སེམས་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྟེང་གྱི་རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་དྱི་

མ་གཅྱིག་བལ་བ་ན་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དག་པའྱི་དག་ཆ་གཅྱིག་སེམས་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ་

ཡྱིན། རང་བཞྱིན་དང་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དག་པའྱི་དག་ཆ་གཉྱིས་པོ་དེ་སློབ་པ་ལམ་གྱི་

གནས་སྐབས་སུ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་ཚུལ་ལ་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། ཆོས་ཉྱིད་མཐོང་ཚུལ་ལ་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་། 

ཆོས་སྐུ་མཐོང་ཚུལ་ལ་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཆོས་

ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཚུལ་ལ་མཚོན་ན། ཐོག་མར་ཡུལ་དེ་དང་དེ་འཛིན་པའྱི་

རོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དེར་སྣང་བ་འཁྱུད་པའྱི་སྒོ་ནས་རོགས་

ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཕྱིར་དེ་སེལ་འཇུག་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་གྱིན་ཡོད། ཐོག་

མར་ཡུལ་དེ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་གོམས་བེད་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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ཀྱི་ཡན་ལག་དང་མ་བལ་བར་གོམས་པར་བས་ནས་གོམས་བའྱི་དོན་ལ་སྣང་བ་མ་

འཁྱུད་པར་གསལ་སྣང་ནམ་ཐོན་པ་ན། ཆོས་གང་དང་གང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་དེ་མཐོང་

ནུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཕྱིར་སློབ་ལམ་ན་རྣམ་མཁྱེན་སྟེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡྱིན། 

སེལ་འཇུག་གྱི་དོན་ནྱི། དེ་མ་ཡྱིན་རྣམ་པར་བཅད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་

པ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རང་མ་ཡྱིན་བཅད་པའྱི་བཅད་ཚུལ་གྱི་སྟེང་ནས་བཤད་ན་མྱི་འགྱིག་

པ་ནྱི་རྣམ་འགེལ་གྱི་སྐབས་སུ་སེལ་འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག་ལས་ཤེས་ནུས་པ་ཡྱིན། 

རང་མ་ཡྱིན་བཀག་པའྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་

ཡྱིན། དེས་ན་དེ་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའྱི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དེ་རང་

མ་ཡྱིན་བཅད་པའྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་ཚུལ་དེ་ཡྱིན། དེའྱི་ཕྱིར་རོག་པ་ལ་དོན་སྤྱིའམ་

སྣང་བ་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་མྱི་སྣང་ཟེར་བའྱི་དོན་དེ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དེ་སྣང་བའྱི་དབང་

དུ་བཏང་ན་རོག་པ་དེ་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །མྱི་རག་པ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་དེ་ལ་

བས་པའྱི་སྣང་བ་དེ་མྱི་སྣང་བ་ཡྱིན། སྣང་ན་བས་པ་ལ་འཇུག་དགོས། དེ་ལྟ་ན་རོག་

པ་དེ་ངེས་ཤེས་རེད་པའྱི་རོག་པ་ཡྱིན་ན་ཡུལ་གཉྱིས་ཀ་ངེས་པར་ཐལ་ལོ། །ངེས་

པས་མ་ཁྱབ་པ་ནྱི་ལྡོག་པ་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་དང་རོགས་དཀའ་ལོས་ཡོད་པའྱི་གནད་ཀྱིས་

དངོས་པོ་དེའྱི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་གཞན་སེལ་འབད་མེད་དུ་སྒྲུབ་

པར་གསུངས་པའྱི་གནད་ཀྱིས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་

ལས། དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀུན་རོབ་དང་གཞན་སེལ་གྱི་

རྣམ་དབེ་འབད་པ་མེད་པར་གྲུབ་བོ། །ཞེས་དང་། སྒའྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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རོགས་ཀྱི་དུས་གཅྱིག་ཁོ་ནར་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་ཆོས་གོ་དཀའ་སླ་དུ་མ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཆོས་སྐུ་མཐོང་ཞེས་པའྱི་ཆོས་སྐུ་ནྱི། གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དག་པའྱི་དག་ཆ་ལ་མྱིང་

བཏགས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན། གོང་མའྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་དྱི་མ་དག་པའྱི་དག་ཆ་གཅྱིག་

སེམས་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ་ན། འོག་མས་གོང་གྱི་དག་ཆ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མ་མཐོང་བ་

ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ནྱི། འོག་མའྱི་སེམས་སྟེང་ལ་གོང་མའྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་དྱི་མ་དག་ཆ་དེ་

མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འགོག་བདེན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཚུལ་ནྱི། འགོག་བདེན་མངོན་

དུ་བེད་ཚུལ་ལམ། འགོག་བདེན་ཐོབ་ཚུལ་དེ་ཡྱིན། དེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་སྐུ་མཐོང་ཚུལ་ལ་

མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོང་བ་ཡྱིན། 

འོ་ན་འགོག་བདེན་ཆོས་ཉྱིད་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞེ་ན་བཤད་པར་བ་

སྟེ། སེམས་སྟེང་གྱི་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དེ། གཉེན་པོའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་སོང་བ་

ན། སེམས་སྟེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་དེ་ཡང་ཇེ་དྭངས་སུ་སོང་ནས་ནམ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ན་དག་

པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དབྱིངས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། སྤྱིར་ཆོས་ཉྱིད་དེ་ལ་ངོ་བོའྱི་ཆ་ནས་

འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་མེད་དེ། དེ་རག་པ་དང་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འོན་ཀང་། རེན་སྟོང་གཞྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དེ་གཉེན་པོའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་

དག་ནས་འགྱུར་བ་ཐེབས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས། སྟོང་པ་ཆོས་ཉྱིད་དེ་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་

འོང་བ་ཡྱིན་པ་ནྱི། ཙོང་གྱི་པགས་པ་བཤུས་པ་ལྟར་ཡྱིན། པགས་པ་དེ་རྱིམ་གྱིས་

བཤུ་བ་ན་མཐར་ནང་གྱི་ཏྱིག་ཏྱིག་དེར་སླེབས་པ་ཡྱིན། ཡང་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱིན་

གྱི་གཡའ་དག་ནས་དྭངས་པར་གྱུར་པ་བཞྱིན་ཡྱིན། འགྱུར་བ་འོངས་པ་ནྱི། སློབ་པ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་སྟེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་དེ་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་མྱིན་པ་

ཞྱིག །ཕྱིས་སངས་རྒྱས་པ་ན་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དབྱིངས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འགོ་བ་

ཡྱིན། 

དེས་ན་ཆོས་ཉྱིད་དང་ཆོས་སྐུ་མཐོང་ཚུལ་ལ་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་འབྱུང་བ་ནྱི། 

གཅྱིག་ནྱི་གཉེན་པོའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཡོང་བ་དང་། གཅྱིག་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་མ་དག་

པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན། འདྱིར་གཉེན་པོ་བཤད་པ་ན། སྤྱིར་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་བང་ཆུབ་

ཐོབ་པའྱི་ཐབས་བླ་ན་མེད་པ་ནྱི། སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན། ཡྱིན་ན་ཡང་། 

དེ་དག་ལ་སང་བ་སོང་སྟངས་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོང་བ་ནྱི། སྒྱིབ་པ་ལ་མྱི་འད་བའྱི་

ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ཡྱིན། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་སྒྱིབ་པའྱི་གནས་

ཚུལ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པས་ཏན་ཏན་ཏྱིག་ཏྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། སྒྱིབ་

པ་ལ་བདེན་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་དང་། བག་ཆགས་དེའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྐེད་པའྱི་

གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྱི་ཆའམ་བདེན་སྣང་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་སོ་སོའྱི་ནང་

དེའྱི་སྐོར་ལ་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད། དཔེར་ན་བློ་གྱིང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ཤེས་

སྒྱིབ་མངོན་གྱུར་བའྱི་ཆ་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་བསྡུས་ཀང་། དེ་ཤེས་སྒྱིབ་མ་ཡྱིན་པར་

གསུངས། འོན་ཀང་རེ་བཙུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་ཡྱིན་པར་གསུངས། 

ཁོང་གཉྱིས་ཀས་གཏུགས་ས་ནྱི་འཇུག་པ་རང་འགེལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་རང་འགེལ་

ལས། དེ་ལ་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ནྱི་ཤེས་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་གེགས་སུ་

གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་བག་ཆགས་ཡོད་པ་ནྱི་ལུས་དང་ངག་

གྱི་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། མ་རྱིག་པ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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བག་ཆགས་དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ལྡོག་པར་

འགྱུར་གྱི་གཞན་དག་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་ས་བོན་དང་། ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་ས་བོན་ཞེས་བཤད་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་ཁོ་རང་གྱི་སྟེང་ན་ནུས་པ་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་

ཡོད་པ་ཡྱིན། དེ་དག་གང་ཞེ་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་

ཕྱི་མ་སྐེད་བེད་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་ནྱི་ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་ས་བོན་དང་། ཡང་བདེན་འཛིན་ཕྱི་

མ་སྐེད་བེད་མ་ཡྱིན་ཀང་། བདེན་སྣང་ཕྱི་མ་འབྱུང་བེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་

ལ་ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་ས་བོན་ཟེར། སྤྱིར་བཏང་ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་ཐ་སྙད་དེ་གོ་མ་

བདེ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོང་བ་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་འོག་མའྱི་ཤན་གྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན། འོག་མས་

བདེན་འཛིན་གྱི་ས་བོན་དེ་ཉོན་སྒྱིབ་དང་། དེའྱི་བག་ཆགས་དེ་ལ་ཤེས་སྒྱིབ་ཟེར་བ་

ཡྱིན། མཁས་པའྱི་བཞེད་ཚུལ་ལ་བདེན་སྣང་ཤེས་སྒྱིབ་ཡྱིན་པ་དང་། མ་ཡྱིན་པར་

གསུངས་པའྱི་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི། བདེན་སྣང་ཤེས་སྒྱིབ་མ་ཡྱིན་གསུངས་པའྱི་

དགོངས་པ་བཞེས་ས་ནྱི། བདེན་སྣང་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་བཞག་ན་འཇུག་ཤེས་དྲུག་ལ་

སྣང་བའྱི་བདེན་སྣང་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟ་ན་རོག་པ་ལ་སྣང་

བའྱི་བདེན་སྣང་ཡང་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་འགྱུར་དགོས། དེ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། སྣང་བ་དེ་རག་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟེར། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ལ་དབང་ཤེས་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་

པར་སྣང་བ་མེད་ཀང་། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་དེ་འད་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་རོག་པ་

ལ་སྣང་བའྱི་བདེན་སྣང་དང་། རོག་པ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སྣང་བའྱི་སྣང་བ་ལ་ཁྱད་

པར་ཕེ་ན། རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་བདེན་སྣང་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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མེད་པ་ཡྱིན། རོག་པ་ལ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བ་དེ་རག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རོག་པ་ལ་བུམ་པ་

སྣང་བ་དང་། དངོས་པོ་སྣང་བ་སོགས་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་བདེན་སྣང་དང་

བདེན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །

སྤྱིར་མཁས་པའྱི་བཞེད་ཚུལ་ལ་གཉྱིས་ཡོད་ཀང་། བདེན་སྣང་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་

ཁས་བླངས་ན་རེ་བཙུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་བ་ཡོད། རོག་པ་ལ་སྣང་

བའྱི་བདེན་སྣང་ཞེས་པ་ནྱི། སར་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་

ཁོ་རང་གྱིས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་སམ་ས་བོན་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཤེས་སྒྱིབ་

དེས་ཉེར་ལེན་བས་ནས་གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྱི་ཆ་ལ་འཇོག་པ་ཡྱིན་ན། བདེན་སྣང་

དང་གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྱི་ཆ་གཉྱིས་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་འད་བའྱི་གཉྱིས་སྣང་

འཁྲུལ་པའྱི་ཆ་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་མངོན་གྱུར་པ་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་དུ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་། རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་

དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་རང་ལྡོག་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་

ཡྱིན། སྤྱིར་ས་བོན་དེ་བག་ཆགས་ཡྱིན་ཡང་། ཁྱད་པར་ནྱི། རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་

ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་ཕྱི་མ་སྐེད་བེད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ས་བོན་དང་། 

འཛིན་པ་ཕྱི་མ་མྱི་སྐེད་ཀང་། རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་སྣང་བའྱི་སྣང་

བ་ཙམ་འབྱུང་བེད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བག་ཆགས་སུ་འཇོག །དེ་འདའྱི་བག་ཆགས་

དེ་ཤེས་སྒྱིབ་ཡྱིན། སྣང་བ་སྐེད་བེད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འཇོག་ཟེར་ན་མྱི་འཐད་དེ། 

སྣང་བ་ལ་སྐེད་བེད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། སྣང་བ་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འགོག་བདེན་

དེ་ལམ་བདེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ཀང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་ཞེས་མྱི་བརོད་པ་
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བཞྱིན་ནོ། །

རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ལ་དེ་འདའྱི་བག་ཆགས་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་ཡྱིན་ཀང་། ཐལ་

འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་རེ་བཙུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གསལ་

ཁ་མེད་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་གཞན་གྱི་ནང་ལ་ཡང་གསལ་ཁ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། 

རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་ལས། ཡང་ཞེས་པས་ཆགས་སོགས་ཀྱི་བག་

ཆགས་ཤེས་བ་གཅོད་པའྱི་གེགས་སུ་ཡང་བསྟན་པས་ཉོན་མོངས་པའྱི་བག་ཆགས་

ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒྱིབ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་འབས་བུ་གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་

ཀང་དེར་བསྡུའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ན། འདྱི་པའྱི་ལུགས་ལ་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་

ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་དེ་ཉོན་སྒྱིབ་ཡྱིན་པས། དེས་བཞག་པའྱི་བག་

ཆགས་དེ་ཡང་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོའྱི་ནང་དེ་ལྟར་གསུངས་ཡོད་ཀང་། དེར་དགོངས་པ་

ཡག་པོ་བཞེས་དགོས་པ་ཡྱིན། གཞུང་ཚིག་འདྱི་སྤྱིར་བཤད་ཀྱི་སྟེང་ནས་གསུངས་

པ་ཞྱིག་མྱིན་པར། ཤེས་སྒྱིབ་ལ་དཔྱོད་པའྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡོད། དེ་ཡང་བདེན་

འཛིན་མ་རྱིག་པས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་དེས་ཤེས་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་

གེགས་བེད་ཚུལ་ནྱི། དེའྱི་དབང་གྱིས་བདེན་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་

མཐོང་བར་བེད་པ་ཡྱིན། དེས་སྣང་བ་ཕྱི་མ་བདེན་སྣང་འབྱུང་བར་བེད་པ་མ་ཟད། 

དག་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་གནས་ངན་ལེན་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་བེད་

པར་གསུངས་ནས། དེའྱི་མཚམས་ན་ཉོན་མོངས་པའྱི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་

སྒྱིབ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཡོད།  དེའྱི་ཕྱིར་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་
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འཛིན་པའྱི་འཛིན་པས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་འོང་ས་མེད་པ་ཡྱིན། 

གཞན་ཡང་བག་ཆགས་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤེས་སྒྱིབ་ལ་མངོན་

གྱུར་པ་དང་ས་བོན་གྱི་ཆ་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པས་ཤེས་སྒྱིབ་མངོན་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 

དེ་ཡྱིན་ན་ཤེས་སྒྱིབ་མ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཡྱིག་ཆ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དེས་

ན་ཤེས་སྒྱིབ་ས་བོན་གྱི་ཆ་ལས་འོས་མེད། དེ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་སྒྱིབ་ས་བོན་གྱི་ཆ་

ཡྱིན་ན། རང་རྒྱུ་བདེན་འཛིན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལག་རེས་བཞག་པ་ལས་

བྱུང་ཞྱིང་། གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྱི་ཆའྱི་ཉེར་ལེན་བེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་ཏེ། དེ་

དེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཚན་ཉྱིད་དེའྱི་རགས་ཟུར་དང་པོ་མ་གྲུབ་སྟེ། བག་

ཆགས་དེ་རང་རྒྱུ་བདེན་འཛིན་གྱིས་བསྐེད་པ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཀང་། དེ་

ཙམ་གྱིས་དེའྱི་ལག་རེས་བཞག་པ་ལས་བྱུང་མྱི་ཟེར་བའྱི་ཕྱིར། བདེན་འཛིན་གྱི་

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལག་རེས་བཞག་པ་ལས་བྱུང་ན། འཇོག་བེད་ཀྱི་བློ་དེ་བདེན་

འཛིན་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། བག་ཆགས་དེའྱི་འཇོག་བེད་ནྱི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་

ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་རགས་ཟུར་གཉྱིས་པ་མ་

གྲུབ་སྟེ་གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྱི་ཆ་ནྱི་ཤེས་སྒྱིབ་མངོན་གྱུར་པ་ལ་འཇོག་དགོས་ཤྱིང་། 

རགས་ཟུར་གཉྱིས་པ་དེ་ཡྱིན་ན་རང་རྐ་བར་འཛིན་པའྱི་བག་ཆགས་དེས་ཤེས་སྒྱིབ་

མངོན་གྱུར་པའྱི་ཆ་དེའྱི་ཉེར་ལེན་བས་ནས་བག་ཆགས་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་མངོན་གྱུར་པ་

དེའྱི་རྱིགས་འདའྱི་ངོ་བོར་གནས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀང་། བག་ཆགས་དེ་དེའྱི་ངོ་བོར་

འགོ་སྟངས་ཤྱིག་མེད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་བག་ཆགས་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་མ་

ཡྱིན་ཏེ། གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྱི་ཆ་སྐེད་བེད་དང་། གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་པ་གང་ཡང་
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མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དེས་ན། རང་བཞྱིན་བཅོས་མྱིན་ལྟོས་མེད་དང་། །ཞེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དེ་ཆོས་

ཉྱིད་ལ་སྦར་དགོས་པ་ནྱི། རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཞུང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་རང་ལས་

རོགས་ནུས་པ་དང་། ཆོས་ཉྱིད་ལ་སྦར་ལུགས་ནྱི། མཁས་གྲུབ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྟོང་

ཐུན་གྱི་དགག་བ་ཁྱབ་ཆུང་བའྱི་ཐད་ལས་ཤེས་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་། །

རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གདོད་མ་ནས། །

རྣམ་པར་དབེན་ཡང་དེར་སྣང་བས། །

འདྱི་ཀུན་སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་གསུངས། །

ཞེས་པ་སྟེ་གོང་དུ་རང་བཞྱིན་བཅོས་མྱིན་ལྟོས་མེད་དང་། རེན་འབེལ་ལྟོས་དང་

བཅོས་མ་གཉྱིས་པོ་དེ་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འགལ་བ་འདུ་བར་གསུངས་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གདོད་མ་ནས་

རང་བཞྱིན་གྱིས་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ངོ་བོར་མ་

གྲུབ་པ་ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་གང་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་མེད་པར་རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཆུ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་དང་མེ་གེན་དུ་འབར་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཆོས་གང་དང་གང་

ཡྱིན་ཡང་རེན་འབེལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ཡྱིན་པས་གདོད་མ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་

ན་ཡང་། སློབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་བློ་

ལས་གཞན་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བློ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ཡང་དེ་ལ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པ་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒྱུ་མ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྒོ་ལྔའྱི་དབང་ཤེས་
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ལྔ་པོ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་སྣང་བ་ནྱི་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་

ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན། 

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྒོ་ལྔའྱི་དབང་ཤེས་ལྔ་ལ་

དགག་བ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མྱི་སྣང་བ་ནྱི། སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སེས་བཞེད་པ་ལྟར་

དུ། ལེགས་ལྡན་གྱིས་ཀང་འདྱིར་ཡང་འད་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དགོངས་པ་

རབ་གསལ་ལས། བདེན་འཛིན་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་བདེན་འཛིན་དེས་བདེན་པར་

ཡོད་པ་ལྟར་ཉེ་བར་བསྟན་པ་མཐོང་བ་ནྱི་རོག་པ་ཡྱིན་གྱི་དབང་ཤེས་མྱིན་ཏེ། བདེན་

གཉྱིས་ཀྱི་འགེལ་པར་དགག་བ་བདེན་པ་དབང་ཤེས་ལ་མྱི་སྣང་བར་བཤད་པ་འདྱིར་

ཡང་འད་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས། དེའྱི་དོན་ནྱི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པ་མ་ཟད། མདོ་སེ་སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་

མྱི་སྣང་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན། 

སྒྱུ་མ་དང་འད་བའྱི་དཔེ་འདྱིའྱི་དོན་ལ། རན་ལམ་རྱིམ་པའྱི་འགེལ་པའྱི་ནང་སྒྱུ་

མ་ལ་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒྱུ་མ་དང་། ཡོད་ཀང་བདེན་པར་མེད་པའྱི་སྒྱུ་མ་

གཉྱིས་གསུངས་པ་དང་། དེ་གཉྱིས་ལ་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ནྱི། ཕྱི་མ་

ནྱི་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་གཉྱིས་ཀ་ལ་སྦར་ཆོག་པ་ཡྱིན་ཀང་། ས་མ་ནྱི་ཀུན་རོབ་

པའྱི་ཆོས་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་སྦར་བ་ནྱི་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཞུང་

གྱི་དགོངས་པ་གཏན་ནས་མྱིན་པར་གསུངས། འོན་ཀང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཞུང་གང་

དང་འགལ་བ་དང་ཇྱི་ལྟར་འགལ་བ་ངོས་འཛིན་མེད། དེ་ལྟར་ཡང་། ཁོང་གྱི་འགེལ་པ་

ལས། སྤྱིར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་གཉྱིས་གསུངས་ཏེ། སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒྱུ་མ་ལྟ་
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བུ་དང་། ཡོད་ཀང་བདེན་པར་མེད་པའྱི་སྒྱུ་མའོ། །འདྱིའྱི་ས་མ་ནྱི་ཀུན་རོབ་པའྱི་ཆོས་

མ་གཏོགས་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་། ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀར་ཁྱད་མེད་དུ་

གྲུབ་པས་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་ལ། འོན་ཏེ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་མྱི་ཕེད་ནས་བདེན་པ་

གཉྱིས་ཀ་ས་མའྱི་སྒྱུ་མར་འདོད་པ་བྱུང་སྟེ་རེའྱི་དགོངས་པ་གཏན་མྱིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས། 

གཅྱིག་བས་ན་དེ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཡང་གཅྱིག་བས་ན་དེ་ནྱི་དོགས་

པའྱི་གནས་ཡྱིན། ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ན། གོང་གྱི་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྩ་ཚིག་ལྟར་ན་བརེན་

ནས་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་གང་དང་གང་ཡྱིན་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཡོད། གཞན་

ཡང་། དོན་བདུན་ཅུའྱི་ནང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་འཆད་པ་ན། དགག་བ་དང་བལ་

བའྱི་ཁྱད་པར་བདེན་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གསུངས་པ་དེ་དགག་བ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་

བཞག་ནས་དེར་སྣང་ཡང་དེའྱི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པ་དེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་དེ་རྣམ་མཁྱེན་

ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྦར་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

གཞན་ཡང་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྣང་བེད་ཀྱི་བློ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་

ཡྱིན། གལ་སྱིད་རང་རྒྱུད་པས་བཤད་པ་ལྟར་རོག་པ་ལ་སྦར་ན། སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་

མེད་པ་དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྦར་ཆོག་པ་ཡྱིན། རོག་པ་ལ་ཆོས་གང་དང་

གང་སྣང་ནའང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སྣང་བ་ཡྱིན། དེར་མ་ཟད་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་

ལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་བློ་ལས་གཞན་པའྱི་བློ་གང་དང་གང་ཡྱིན་

ཡང་འཁྲུལ་ཤེས་ཡྱིན་ཞྱིང་ཁོ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའམ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

སྣང་བས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཁྱད་
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མེད་དུ་སྦར་ཆོག་པ་ཡྱིན། སྟོང་ཉྱིད་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ཡོད་པ་

ནྱི། སེམས་ཙམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་འཛིན་པ་

དེ་གྲུབ་མཐའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་པས་འཛིན་པ་ཀུན་བཏགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

གལ་སྱིད་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་དོན་དམ་ལ་མྱི་འཇོག་པ་ནྱི། 

རང་ཉྱིད་བློ་གང་གྱི་ངོར་བདེན་པར་འཇོག་རྒྱུའྱི་སྟེང་ནས་བརྩྱི་དགོས་པའྱི་རྱིགས་

པའྱི་སྟེང་ནས་བསམ་ན་གོ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་སླེབས་པ་ཡྱིན། སྟོང་པ་ཉྱིད་དེ་རང་ཉྱིད་བློ་

གང་གྱི་ངོར་བདེན་པར་འཇོག་རྒྱུའྱི་བློ་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་བློ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་བློ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་སྣང་ཀང་དོན་དམ་པར་འཇོག་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཀུན་རོབ་པའྱི་ཆོས་རྣམས་རང་ཉྱིད་བློ་གང་གྱི་ངོར་བདེན་པར་འཇོག་པའྱི་བློ་ནྱི་རང་

ཉྱིད་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་ངོར་དེ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་

མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པས། སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་དེ་ཀུན་རོབ་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པ་མྱི་

འཐད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་བོའྱི་བསམ་ཚོད་ནྱི། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་རོག་པ་ཙམ་དུ་

མ་ཟད། སྟོང་པ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་བློ་ལས་གཞན་པའྱི་བློ་ཡོངས་རོགས་

ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སྣང་བ་ཡྱིན་པས། སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་

གཉྱིས་ཀར་སྦར་ཆོག་སྙམ་མོ། །

སྟོང་པ་ཉྱིད་དེ་བློ་གང་གྱི་ངོར་བདེན་པར་འཇོག་པའྱི་བློ་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་

དུ་རོགས་པའྱི་བློ་དེའྱི་ངོར་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་ཡྱིན་ཀང་། དོན་དམ་ལ་མེད་པ་

ཡྱིན། བློ་དེའྱི་གཟྱིགས་ངོར་དོན་དམ་ལ་མེད་པ་དང་དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་

ལྟར་ཡང་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། འདྱི་ལེགས་པར་ཤེས་ན་གཤྱིས་ལུགས་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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ལ་དང་། དོན་དམ་དུ་མེད་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ཆོས་ཉྱིད་ཡོད་པར་འདོད་ཅྱིང་དེ་ཉྱིད་

གཤྱིས་ལུགས་དང་དོན་དམ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བའྱི་མྱི་འགལ་བའྱི་གནད་རྣམས་ཤེས་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་དགག་བའྱི་ཐད་དུ་གསུངས། འདྱིར་

གང་ཤེས་རྒྱུའྱི་གནད་ནྱི། ཕ་རོལ་པོའྱི་རྩོད་པ་ལ་ཀུན་རོབ་པའྱི་ཆོས་རྣམས་མཉམ་

བཞག་གྱི་གཟྱིགས་ངོར་མེད་པ་དེ་དོན་དམ་པར་མེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏེ། ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་

ལའྱི་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི། དེ་དག་ཡང་

དག་པའྱི་ཤེས་པས་སྐེ་བ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བཤད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར། གཞུང་འདྱིས་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པ་དེ་དོན་དམ་པར་མེད་པའྱི་དོན་དུ་

བཤད་པས། དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་དོན་དམ་པའྱི་དོན་དུ་འདོད་དགོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་

རྩོད། རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལན་ནྱི། ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལའྱི་གཞུང་དེས། ཀུན་རོབ་པའྱི་ཆོས་

རྣམས་མཉམ་བཞག་གྱི་གཟྱིགས་ངོར་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་པར་མེད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་

དུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་གྱི། དོན་དམ་པར་མེད་པའྱི་དོན་དུ་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་

ལྟར་བསྟན་ན། མཉམ་བཞག་གྱི་གཟྱིགས་ངོར་ཡོད་པ་དེ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའྱི་

དོན་དུ་འགྱུར་བས། དེ་ལྟ་ན་སྟོང་ཉྱིད་དེ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་

དམ་པར་ཡོད་པ་དང་། བདེན་པར་གྲུབ་པ་གཉྱིས་གནད་གཅྱིག་པས་སྟོང་ཉྱིད་བདེན་

པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར། སྟོང་ཉྱིད་དེ་གཤྱིས་ལུགས་ལ་མེད་

པ་དང་། གནས་ལུགས་ལ་མེད་པ་དང་། དོན་དམ་དུ་མེད་ཀང་། དོན་དམ་ཡྱིན་པའྱི་

ཚུལ་ཤེས་པར་བའོ། །

དོགས་པ་ནྱི། སྤྱིར་བཏང་སྟོང་ཉྱིད་དེ་གནས་ལུགས་སུ་མེད་ཀང་། བུམ་པ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་གྱི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པ་དེ་བུམ་པའྱི་གནས་ལུགས་

སུ་ཡོད་པ་ནྱི་བདེན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་བུམ་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལས་མ་འདས་པས་བུམ་པའྱི་

ཆོས་ཉྱིད་དེ་བུམ་པའྱི་གནས་ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པའྱི་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་

པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ནྱི་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཞུང་དང་། མཁས་གྲུབ་

རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་ནང་གསལ་ཡོད། །

སྟོང་ཉྱིད་དེ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་མེད་ལ་འཁྲུལ་པ་སྐེ་སྱིད་པ་ཡྱིན། ཐལ་རང་སུའྱི་

ལུགས་ལ་ཡང་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་མེད་ཅྱིང་། གཞྱི་གྲུབ་ན་ཀུན་རོབ་

ཏུ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་རོབ་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་ཁས་

བླངས་པ་ནྱི་བློ་བདེ་པོ་ཡྱིན། འོན་ཀང་། སྟོང་ཉྱིད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་འདྱི་ཁྱད་

མཚར་ཞྱིག་ཏུ་བསམ་སྱིད། དེ་ཡོད་པ་ནྱི་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། དངོས་རྣམས་

སྐེ་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ། །དམ་པའྱི་དོན་དུ་རང་བཞྱིན་མེད། །རང་བཞྱིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་པ་

གང་། །དེ་ནྱི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་པའྱི་ཚིག་རྐང་དང་པོ་དེས་གཞྱི་གྲུབ་

ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཕྱིར་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལའྱི་དབུ་མ་སྣང་བའྱི་

སྐབས་སུ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཡོད་ཚུལ་དེ་དངོས་སུ་བཤད་ནས་བློ་གནོད་མེད་

ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་

ངོས་ནས་གྲུབ་པ་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་གྲུབ་ཚད་ཡྱིན་པ་དེ་ཤུགས་ཀྱིས་གོ་ནུས་

པ་ཡྱིན། རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་གྲུབ་

ཚད་དེ་སྒྱུ་མའྱི་དཔེའྱི་སྟེང་ནས་བཤད་ན་གོ་སླ་བ་ཡྱིན་པར་གསུངས། སྒྱུ་མའྱི་དཔེའྱི་

སྟེང་ནས་འཆད་ཚུལ་ལ་རོག་ད་ཏོག་ཙག་ཡོད། དཔེ་དོན་སྦོར་སྟངས་དང་། སྒྱུ་མ་
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མཁན་དང་སགས་རས་ཀྱིས་མྱིག་བསླད་པའྱི་ལྟད་མོ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་དབང་ཤེས་དང་

རོག་པ་ལ་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་ཀང་ཞེན་སྟངས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། རོག་པ་ལ་

འཆར་ཚུལ་ལ་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་སོ་སོའྱི་བློ་ངོར་ལ་འཆར་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ཐོག་མར་དཔེའྱི་སྟེང་ནས་སོ་སོའྱི་བློ་ངོ་ལ་ཤར་བ་ན་ད་གཟོད་དོན་གྱི་སྟེང་ལ་སྦར་

ན་སོ་སོ་ལ་ཕྲན་བུ་གོ་བ་འཕེལ་རྒྱུ་ཡོད། གཞན་དུ་ན་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་

ཀྱི་དགག་བའྱི་སྐོར་དེ་ང་ཚོའྱི་ཁ་ནས་དེ་འད་རེད་ཅེས་བརོད་ཐུབ་བློ་ངོ་ལ་འཆར་མྱི་

ཐུབ་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་རྒྱས་པར་མ་སྤོས་སོ། །

བློ་གང་གྱི་ངོར་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་འཆད་པ་ན། རེའྱི་དགོངས་

པ་རབ་གསལ་ལས། གཞྱི་དེར་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པར་རོགས་པ་ལ་དབུ་མའྱི་ལྟ་

བ་རོགས་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཏན་ཏན་གོ་བ་ཆགས་པ་

ཞྱིག་དགོས། ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པར་རོགས་པ་དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་རོགས་པ་

གཉྱིས་དོན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་རོགས་པ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་

པས་ཁྱབ་པ་མེད་པ་ནྱི་ཡོངས་གགས་ཡྱིན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རོགས་པ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་

རོགས་མྱི་དགོས་ཏེ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་

དང་། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་རོགས་པའྱི་བློ་དེ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བློའྱི་ཐབས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནོ། །

བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་ངོ་བོའྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ན། ཐལ་འགྱུར་བས་གང་བཤད་

པ་དེ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་བཤད་ཆོག་པ་དང་། རང་རྒྱུད་པས་གང་བཤད་

པ་དེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་བཤད་ཆོག་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་མེད་
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པ་ཡྱིན། དཔེར་ན་རང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཉྱིས་སྣང་

དང་བཅས་མ་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་བདེན་གཉྱིས་བཞག་པ་དེ་རང་རྒྱུད་པས་བཤད་

པ་བཞྱིན་དུ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་བཞག་ཆོག །དེ་བཞྱིན་དུ། ཐལ་འགྱུར་

བའྱི་ལུགས་ལ་རང་ཉྱིད་ཐ་སྙད་དཔྱོད་བེད་ཀྱི་ཚད་མས་རེད་དོན་གང་ཞྱིག །དེ་ལ་

ལྟོས་ཏེ་ཐ་སྙད་དཔྱོད་བེད་ཀྱི་ཚད་མར་སོང་བ་དེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་

དང་། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་བེད་ཀྱི་ཚད་མའྱི་རེད་དོན་གང་ཞྱིག་ཁྱོད་ལ་མཐར་ཐུག་

དཔྱོད་བེད་ཀྱི་ཚད་མར་སོང་བ་དེ་དོན་དམ་བདེན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་འཇོག་པ་ལྟར་

དུ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་སྦར་ཆོག །སྤྱིར་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དེ་མཐར་ཐུག་

དཔྱོད་བེད་ཀྱི་ཚད་མའྱི་རེད་དོན་ཡྱིན་ཀང་། ཁོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་བེད་

ཀྱི་ཚད་མར་མ་སོང་བར་ཐ་སྙད་དཔྱོད་བེད་ཀྱི་ཚད་མར་སོང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཀུན་

རོབ་བདེན་པར་འོང་བ་ཡྱིན། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་བེད་དང་ཐ་སྙད་དཔྱོད་བེད་ཀྱི་

ཚད་མའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དང་ཀུན་རོབ་པའྱི་ཆོས་འཛིན་སྟངས་ཡུལ་

དུ་བས་པའྱི་ཆ་ནས་འཇོག་པ་ཡྱིན། ཐལ་རང་གཉྱིས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད་མྱི་འད་བ་དེ་འབབ་ས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཀང་། འཇོག་སྟངས་མྱི་འད་བ་འོང་བ་

ནྱི་གང་ཟག་སོ་སོའྱི་གོ་བ་ལེན་བདེ་ལོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཡྱིན། 

གཞྱི་དེ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པར་རོགས་ཚུལ་ནྱི་ཁོ་རང་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་

བདེན་འཛིན་ཀྱི་ངོར་བདེན་པར་རོགས་ཚུལ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་རོགས་པ་ལ་

གཞྱི་དེ་རྫུན་པར་རོགས་དགོས་པས། དེ་ལྟར་རོགས་ན་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པས་ཁྱབ་

བོ། །གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་དེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཅེས་བ་སྟེ། གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་
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མཐོང་བ་ལ་སྒྱིབ་བེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་མེ་ལོང་ནང་གྱི་བད་བཞྱིན་

གྱི་གཟུགས་བརན་དང་སྤྲུལ་གཞྱི་རྡེའུ་ཤྱིང་སོགས་འཇྱིག་རེན་ན་རྫུན་པར་གགས་

པའྱི་རྫུན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་རོགས་ཚུལ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་རྫུན་པར་རོགས་ཚུལ་

ཡྱིན་གྱི་རྫུན་པར་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་རེན་པའྱི་རྫུན་པར་རོགས་

ཚུལ་ནྱི། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་པ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་རོགས་

པ་དེ་ཡྱིན་། སྟོང་ཉྱིད་མ་རོགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་ན་རྫུན་པར་

གགས་པའྱི་རྫུན་པ་དེ་དག་རྫུན་པར་རོགས་ཚུལ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། རྫུན་པར་རོགས་

ཚུལ་ནྱི། བློ་ཀུན་རོབ་པ་གཏྱི་མུག་བདེན་འཛིན་གྱི་ངོར་རྫུན་པར་རོགས་དགོས་

ཤྱིང་། དེ་རོགས་པ་ལ་ས་རོལ་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཁེགས་དགོས་པ་ཡྱིན། བདེན་

པར་ཁེགས་པའྱི་བློ་དེས་རྫུན་པར་མ་རོགས་ན་ཡང་། དེས་རྫུན་པར་རོགས་པའྱི་བློ་

དེ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་དངས་པ་ཡྱིན། དེས་རྫུན་པར་མ་རོགས་ཏེ་ཁོ་བདེན་པར་

ཁེགས་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པས། མེད་དགག་འཇལ་བའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། 

འོན་ཀང་བདེན་རྫུན་དངོས་འགལ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་བདེན་པ་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་ལ་སྦོར་མྱི་རུང་། འོ་ན་དངོས་འགལ་ཡྱིན་ལུགས་ནྱི། རང་ཉྱིད་བློ་གང་གྱི་ངོར་

བདེན་པར་འཇོག་པའྱི་བློ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བཤད་དགོས་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན་ཀུན་རོབ་

པའྱི་ཆོས་དེ་རྣམས་རང་ཉྱིད་བློ་གང་གྱི་ངོར་བདེན་པར་འཇོག་པའྱི་བློ་ནྱི་བདེན་

འཛིན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་ངོར་རྫུན་པར་རོགས་པས་སྣང་གནས་མྱི་མཐུན་པར་རོགས་

པ་ཡྱིན། དེ་རོགས་པ་ན་གང་སྟོང་ཉྱིད་བདེན་པར་འཇོག་པའྱི་བློ་དེའྱི་ངོར་སྣང་གནས་
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མཐུན་པ་དེ་ཁེགས་པ་ཡྱིན། སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་བློ་ནྱི་སྟོང་ཉྱིད་

བདེན་པར་འཇོག་པའྱི་བློ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེས་སྟོང་ཉྱིད་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་བདེན་

པར་རོགས་པ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ངོར་སྣང་གནས་མྱི་མཐུན་པ་དེ་ཁེགས་པ་ཡྱིན།དེ་ལ་

བརེན་ནས་གཞྱི་དེ་རྫུན་པར་རོགས་པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཕྲ་མོ་རོགས་དགོས་པ་ཡང་གོ་

ཐུབ། ཀུན་རོབ་ཕྲ་མོའྱི་དོན་ནྱི། བདེན་པར་མེད་ཀང་བ་བེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་

དེ་ཡྱིན། གཞྱི་དེ་རྫུན་པར་རོགས་པའྱི་ས་རོལ་དུ་གཞྱི་དེ་བདེན་པར་ཁེགས་པ་དང་། 

བདེན་པར་མེད་ཀང་སྣང་གནས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་རོགས་པ་ཡྱིན། དེས་ན་

བདེན་རྫུན་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་རྫུན་པ་དངོས་འགལ་

ཡྱིན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་བདེན་མེད་དང་རྫུན་པ་དངོས་འགལ་ག་ལ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ། 

སྟོང་ཉྱིད་དེ་རྫུན་པ་མ་ཡྱིན་ཀང་། རྫུན་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་མ་ཡྱིན་

ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། །

འོན་ཀང་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་འཇོག་དཀའ་བ་

ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འདྱིའྱི་ལུགས་ལ་དོན་དམ་དུ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་

པ་ཡྱིན། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཚུལ་ནྱི། ཀུན་བཏགས་ཡྱིན་ཚུལ་དང་། དོན་དམ་དུ་ཡོད་

ཚུལ་ནྱི་བདེན་པར་གྲུབ་ཚུལ་ཡྱིན། 

རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ལ་ཤེས་པ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ཡང་། ཁོ་ལ་ཆོས་དེ་སྣང་

ན་ཕལ་ཆེར་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་སྣང་བས་ཁྱབ་པ་འད་པོ་ཡྱིན། ཁོ་ལ་

ཡུལ་དེ་སྣང་བ་ལ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་མེད་ན། ལམ་

རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་ནང་ལ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ལོག་གཉྱིས་སུ་མྱི་འབེད་པར་གསུངས་པའྱི་
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ཁུངས་ལ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་དགོས་པས་ཞེས་རྒྱབ་རེན་

དུ་སོང་ཚུལ་སྤུས་དག་ཅྱིག་བཤད་ཐུབ་པ་དགོས། ཤེས་པ་དེ་ལ་ཆོས་དེ་སྣང་ཕྱིན་

ཆད་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྣང་ཚུལ་ལས་ལོགས་སུ་ཨེ་ཡོད་སྙམ། 

རང་རྒྱུད་པའྱི་དགག་བའྱི་ཐད་ལ་གནོད་མེད་ཀྱི་བློ་འཇོག་ཚུལ་ནྱི། དེ་ས་

ཡོངས་གགས་གསུང་སྟངས་ནྱི། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྣང་བའྱི་ཆ་ལ་

གནོད་པ་མེད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན། གནོད་མེད་ཀྱི་བློ་འཇོག་ཚུལ་འདྱི་དང་། ལམ་

རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ལོག་གཉྱིས་སུ་མྱི་འབེད་པའྱི་ཁུངས་གཉྱིས་པོའྱི་བར་

དཔྱད་པ་ན་གང་དུ་འབབ་ཀྱིན་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་དགོས། གནོད་མེད་ཀྱི་བློ་ཞེས་

པའྱི་བློ་ཞེས་པ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འཇོག་པ་དང་། ཡུལ་གང་འད་ཞྱིག་སྣང་གྱིན་

ཡོད་མེད་རྩད་གཅོད་གཏང་དགོས། ལོག་ཤེས་ལ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་

སྣང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་སྣང་ན་གནོད་པ་ཡོད་པས་ཁོ་གནོད་མེད་ཀྱི་བློ་མ་ཡྱིན་དེས་

ན་འཛིན་སྟངས་ཡུལ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྣང་བའྱི་ཆ་ནས་གནོད་མེད་

ཀྱི་བློར་འཇོག་པས། བློ་དོན་མཐུན་ཡྱིན་དགོས། འོ་ན་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་རང་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྣང་བའྱི་ཆ་ལ་གནོད་པ་མེད་ན་དེ་སྣང་མྱི་དགོས་ཏེ། བར་

ཆད་མེད་ལམ་ལ་དེའྱི་ཕྱིར། དེ་གནོད་མེད་ཀྱི་བློ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྩ་ཤེའྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་ལས་

གསུངས་པ་དང་། དེ་སྣང་བའྱི་ཆ་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི། དཔྱད་གསུམ་དག་

ཚུལ་གྱི་སྟེང་ནས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

དཔྱད་གསུམ་དག་ཚུལ་ལ། རྒྱལ་ཚབ་རེ་དང་མཁས་གྲུབ་རེ་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་

པ་ཡྱིན། གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་སྟོན་པའྱི་ཆ་ལ་གནོད་པ་ཟེར་བ་དེ་མྱི་འཐད་པ་ནྱི། 
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དཔེར་ན་ལོག་གྱུར་ཁོ་ན་སྟོན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དེས་གཞལ་བ་མངོན་

གྱུར་སྟོན་པར་ཐལ་བའྱི་སྐོན་ཡོད་ཅེས་མཁས་གྲུབ་རེས་གསུངས། ཡང་རྒྱལ་ཚབ་

རེ་ལྟར་ན། གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་སྟོན་པའྱི་ཆ་ལ་ཞེས་སོགས་སྦར་ནས་གསུངས་

ཤྱིང་། དེ་སྟོན་པའྱི་ཆ་ལ་གནོད་པ་མེད་ན་སྟོན་མྱི་དགོས་པར་གསུངས། 

ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ། །

རོལ་བ་འགས་ཀང་ཆོས་མཐུན་དུ། །

གགས་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་། །

འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ལེགས་པར་འཁུམས། །

ཞེས་པ་སྟེ། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་རོལ་

བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀན་ཀ་བརོད་ནས་མྱི་འགྱིག་པའྱི་གནོད་པ་སྟོན་མྱི་ནུས་པ་ནྱི། ཆོས་

གང་དང་གང་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དང་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་གསུངས་པ་

འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ཆོས་མཐུན་རོལ་བ་དག་འཇོམས་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ན། 

ཅྱི་སླད་ཅེ་ན་འདྱི་བཤད་པས། །

མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་པོ་ལ། །

སྒོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྱིས། །

གོ་སྐབས་རྱིང་དུ་མཛད་ཕྱིར་རོ། །

ཞེས་བྱུང་། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་འདྱི་རོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་མཐོང་

བ་མངོན་གྱུར་དང་། མ་མཐོང་བ་ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གཉྱིས་

སྟེ་གཞལ་བའྱི་གནས་གསུམ་པོ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་ལྟ་བའྱི་སྒོ་འདོགས་
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དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་ན་གཏན་ནས་མེད་པའྱི་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་མཐར་འཛིན་

གཉྱིས་པོའྱི་གོ་སྐབས་རྒྱང་རྱིང་དུ་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིས་རེན་འབེལ་དེ་སྟོང་

ཉྱིད་རོགས་པའྱི་སྒོ་དམ་པའམ་འཇུག་ངོགས་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ། འདྱི་ནྱི་ལམ་གཙོ་ལས། 

རེན་འབེལ་མྱི་བསླུ་མཐོང་བ་ཙམ་ཉྱིད་ནས། །ངེས་ཤེས་ཡུལ་གྱི་འཛིན་སྟངས་ཀུན་

འཇྱིག་ན། །དེ་ཚེ་ལྟ་བའྱི་དཔྱད་པ་རོགས་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། 

ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པ། །

མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེན་འབྱུང་གྱིས། །

ལམ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་གསུང་གཞན་ཡང་། །

ཚད་མར་གྱུར་པར་ངེས་པ་སྐེ། །

ཞེས་པ་སྟེ། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ཟ་མེད་པ་རེན་འབྱུང་སྟོང་པ་ངེས་པའྱི་ཐབས་

བླ་ན་མེད་པ་རུ་གསུངས་པ་དེ་མཐོང་བའྱི་ལམ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་

གསུང་གཞན་ལ་ཡང་བསླུ་བ་མེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་རེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དཔལ་

ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ལས། གཙོ་བོའྱི་དོན་ལ་མྱི་བསླུའྱི་ཕྱིར། །གཞན་ལ་

རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དོན་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ། །

ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་ལ། །

རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རྱིང་དུ་གྱུར། །

ཉེས་ཀུན་རྩ་བ་ལྡོག་ཕྱིར་རོ། །

ཞེས་པ་སྟེ། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་རེན་འབྱུང་སྟོང་
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པའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས། ཁྱོད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པ་ན་ན་

ར་འཆྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཐོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་

དེ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཐོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་ནྱི། ཁོ་དང་འཛིན་སྟངས་

དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་བློ་ཞྱིག་གྱིས་ལྡོག་པར་བེད་དགོས་ཀང་། བློ་དེ་འབྱུང་བེད་ཀྱི་

གཙོ་བོའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རེན་འབྱུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པའྱི། །

ཡུན་རྱིང་ངལ་བ་བསྟེན་བས་ཀང་། །

ཕྱི་ཕྱིར་སྐོན་རྣམས་བོས་པ་བཞྱིན། །

བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་ཕྱིར་རོ། །

ཞེས་པ་སྟེ། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པའྱི་མུ་སྟེགས་པ་ལ་

སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཉེས་པ་དེ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་འབད་པ་བས་ཀང་

དགོས་དོན་འགྲུབ་པ་མེད་པར་སྐོན་རྣམས་ཚུར་འབོད་པ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཅྱིང་། ཉེས་

ཀུན་རྩ་བ་བདག་འཛིན་ལྡོག་པའྱི་ཚབ་ཏུ་དེ་བརན་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། དེ་མ་གྲུབ་ན་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཨེ་མའོ་མཁས་པས་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི། །

ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་གྱུར་པ། །

དེ་ཚེ་རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་ནྱི། །

ཁྱོད་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གུས་མྱི་འགྱུར། །

ཞེས་པ་སྟེ། ཨེ་མའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན། ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་
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ངལ་བ་བསྟེན་ལུགས་དེས་བདག་ཏུ་ལྟ་བའྱི་ལྟ་བ་བརན་པར་བས་པ་དང་། ཁྱེད་རང་

གྱིས་དོན་བཞྱིན་གཟྱིགས་ནས་གསུངས་པའྱི་ལམ་དེ་ལ་བསླབས་པས་ཉེས་ཀུན་རྩ་

བ་ལྡོག་པ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ་རྐང་ངམ་སྙྱིང་གྱི་

ཁོང་ནས་ཁྱོད་ལ་མྱི་གུས་པ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་གུས་པར་འགྱུར་རོ། །

ཁྱོད་གསུང་དུ་མ་ཅྱི་ཞྱིག་སྨོས། །

ཆ་ཤས་རེ་ཡྱི་དོན་ཙམ་ལའང་། །

འོལ་སྤྱི་ཙམ་གྱིས་ངེས་རེད་པ། །

དེ་ལའང་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་སྟེར། །

ཞེས་པ་སྟེ། སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་མང་པོ་ངེས་པ་ལ་སྨོས་ཅྱི་དགོས་ཀང་། 

གསུང་གྱི་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་དོན་ལ་བསམས་པའྱི་སྒོ་ནས་ངེས་པ་མ་རེད་ཀང་

དོན་སྤྱི་ཙམ་གྱིས་ངེས་པ་རེད་ནའང་དགའ་བའྱི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེས་འོང་བ་

ཡྱིན།

ཀེ་ཧུད་བདག་བློ་རྨོངས་པས་བཅོམ། །

འདྱི་འདའྱི་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་ལ། །

རྱིང་ནས་སྐབས་སུ་སོང་གྱུར་ཀང་། །

ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏོ། །

ཞེས་པ་སྟེ། འདྱི་ནྱི་ཁེངས་སྐྱུངས་གནང་བའྱི་ཚིག་ཡྱིན། རེ་བློ་བཟང་གགས་པ་

བདག་ནྱི་བློ་རྨོངས་པས་བཅོམ་ཞྱིང་། རྱིང་ནས་ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་རབ་ལ་སྐོམ་

པ་ཆུ་འདོད་ལྟ་བུས་སྐབས་སུ་སོང་ཀང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་ཡང་སྐེ་མ་འཚལ་
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ཏོ། །

འོན་ཀང་འཆྱི་བདག་ཁར་ཕོགས་པའྱི། །

སོག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་མ་ནུབ་པར། །

ཁྱོད་ལ་ཅུང་ཟད་ཡྱིད་ཆེས་པ། །

འདྱི་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་སྙམ་བགྱིད། །

ཅེས་པ་སྟེ། འོན་ཀང་ཆྱི་བདག་གྱི་ཁ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་ནས་སོག་གྱི་རྒྱུན་མ་

ནུབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྐབས་ན། ཁྱོད་རང་ལ་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཡྱིད་ཆེས་

པ་ཙམ་གྱིས་སྐལ་བ་བཟང་ངོ་སྙམ་མོ། །

སྟོན་པའྱི་ནང་ན་རེན་འབེལ་སྟོན་པ་དང་། །

ཤེས་རབ་ནང་ན་རེན་འབེལ་ཤེས་པ་གཉྱིས། །

འཇྱིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་བཞྱིན། །

ཕུལ་བྱུང་ལགས་པར་ཁྱོད་མཁྱེན་གཞན་གྱིས་མྱིན། །

ཞེད་པ་སྟེ། ཆོས་སྟོན་པའྱི་ནང་ནས་རེན་འབེལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་སྟོན་པ་

དང་། གང་ཤེས་པའྱི་ནང་ནས་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་ཤེས་པ་འདྱི་གཉྱིས་པོ་ནྱི། འཇྱིག་

རེན་འདྱིའྱི་ནང་ན་ཁྱོད་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་སུས་ཀང་མཁྱེན་གྱིན་མེད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་པ། །

རེན་འབེལ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག །

དེ་ཡང་མང་ངན་འདའ་ཕྱིར་ཏེ། །

ཞྱི་གྱུར་མྱིན་མཛད་ཁྱོད་ལ་མེད། ། 
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ཅེས་པ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙེད་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་སྩལ་པ་ཡོངས་རོགས་

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གསུངས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུར་

གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མྱི་གནས་པའྱི་མང་འདས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་

དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི། ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཉེ་བར་ཞྱི་བའྱི་ཐེག་དམན་

མང་འདས་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་སྙམ་པའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་གཏན་

ནས་མེད་དོ། །

ཀེ་མའོ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནྱི། །

གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་སོང་བ། །

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞྱི་འགྱུར་ཕྱིར། །

ཁྱོད་བསྟན་འཛིན་པར་སུ་མྱི་གུས། །

ཞེས་པ་སྟེ། ཀེ་མའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན། ཁྱེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནྱི་

གང་ཟག་སུ་གང་གྱི་རྣ་བའྱི་ལམ་དུ་སོང་བ་ན། ན་ར་འཆྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སྡུག་

བསལ་ཐམས་ཅད་ཞྱི་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ལ་མྱི་གུས་

པ་སུ་ཞྱིག་ཡོད་དེ། མེད་དོ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི། 

ཕས་རོལ་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང་། །

ལྟག་འོག་འགལ་འདུས་སྟོང་པ་དང་། །

སྐེ་རྒུའྱི་དོན་གཉྱིས་སྟེར་བེད་པ། །

ལུགས་འདྱིར་ཁོ་བོ་སྤོ་བ་འཕེལ། །

ཞེས་པས་གྲུབ། ཁྱོད་ཀྱིས་གང་བསྟན་པ་དེ་ལོག་པར་སྨྲ་བའྱི་ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་
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མཐའ་དག་འཇོམས་པར་བེད་པ་དང་། ཚིག་ས་ཕྱིའྱི་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་ལྟག་འོག་གྱི་

འགལ་འདུས་སྟོང་པ་དང་། སྐེ་རྒུའྱི་འདོད་པའྱི་དོན་གཉྱིས་ཏེ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་

ལེགས་གཉྱིས་སྟེར་བར་བེད་པའྱི་གསུང་ལུགས་འདྱི་ལ་ཁོ་བོ་དགའ་སྤོ་ལྷག་པར་དུ་

འཕེལ་བའོ། །

འདྱི་ཡྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི། །

ལ་ལར་སྐུ་དང་གཞན་དུ་སོག །

སྡུག་པའྱི་གཉེན་དང་ལོངས་སྤོད་ཚོགས། །

གངས་མེད་བསྐལ་པར་ཡང་ཡང་བཏང་། །

ཞེས་པ་ནྱི། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལ་ལར་སྐུ་

ལུས་དང་། གཞན་དུ་སོག་དང་སྡུག་པའྱི་གཉེན་དང་ལོངས་སྤོད་སོགས་ཕངས་པ་

མེད་པར་བསྐལ་པ་གངས་མེད་པར་ཡང་ཡང་བཏང་བར་མཛད་པ་ཡྱིན། 

གང་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཡྱིས། །

ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །

ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་དངས་ཆོས་དེ་ནྱི། །

ཁྱོད་ལས་མ་ཐོས་སྐལ་བ་ཞན། །

ཞེས་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྟོན་པ་གང་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཡྱིས་ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་

འཛིན་པར་བེད་པ་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱིས་གདུལ་བ་རྣམས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ལ་

འགོད་པ་ཁོ་ནའྱི་ཕྱིར་དུ་ཐུགས་དངས་པར་མཛད་པ་དེ་ཁོ་བོས་དངོས་སུ་མ་ཐོས་པ་

ནྱི་སྐལ་བ་ཞན་ནོ། །
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དེ་ཡྱིས་མ་ངན་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། །

སྡུག་པའྱི་བུ་ལ་མ་ཡྱི་ཡྱིད། །

རེས་སུ་སོང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །

བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་གཏོང་མྱི་བེད། །

ཅེས་པ་སྟེ། རང་གྱི་སྡུག་པའྱི་བུ་གཅེས་པ་ལ་མ་ཡྱི་ཡྱིད་རེས་སུ་སོང་བ་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ་དངོས་སུ་མ་ཐོས་པའྱི་མ་ངན་དེ་ཡྱིས་བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་གཏོང་བར་མྱི་བེད་

དོ། །

འདྱི་ལའང་ཁྱོད་གསུང་བསམས་པ་ན། །

མཚན་དཔེའྱི་དཔལ་གྱིས་རབ་ཏུ་འབར། །

འོད་ཀྱི་ད་བས་ཡོངས་བསྐོར་བའྱི། །

སྟོན་པ་དེ་ཡྱི་ཚངས་དབངས་ཀྱིས། །

འདྱི་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གསུངས་སྙམ་དུ། །

ཡྱིད་ལ་ཐུབ་པའྱི་གཟུགས་བརན་ནྱི། །

ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡྱིས། །

གདུངས་ལ་ཟ་ཟེར་བཞྱིན་དུ་སྨན། །

ཞེས་པ་ནྱི། སྟོན་པ་ཁྱོད་ལས་དངོས་སུ་མ་ཐོས་ནའང་ཚེ་འདྱིའྱི་སྟེང་ནས་ཁྱེད་

རང་གྱི་གསུང་ལ་བསམས་པ་ན། མཚན་དཔེ་ཡྱིས་རབ་ཏུ་འབར་བའྱི་འོད་ཀྱི་ད་

བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའྱི་སྟོན་པ་དེ་ཡྱི་ཚངས་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་

གསུངས་སྙམ་དུ་ཆུ་ནང་གྱི་ཟ་བའྱི་གཟུགས་བརན་བཞྱིན་དུ་དེའྱི་གཟུགས་བརན་
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བདག་གྱི་ཡྱིད་ལ་ཤར་བ་ཙམ་ཡང་། ཟ་བས་ཚ་བས་གདུང་བ་སེལ་བ་བཞྱིན་དུ་

བདག་གྱི་སྡུག་བསལ་ཡང་སེལ་བར་བེད་དོ། །

དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱི། །

ལུགས་བཟང་དེ་ཡང་མྱི་མཁས་པའྱི། །

སྐེ་བོས་བལ་པ་ཛ་བཞྱིན་དུ། །

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་བས། །

ཞེས་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྟོན་པའྱི་ལུགས་བཟང་པོ་དེ་ཡང་མྱི་མཁས་པའྱི་སྐེ་བོ་

རྣམས་ཀྱིས་རྩ་བལ་པ་ཛའྱི་རྩེ་མོ་འཛིངས་པ་བཞྱིན་དུ་འཛིངས་ནས་འཁྲུགས་པར་

བེད་པ་ཡྱིན། 

ཚུལ་འདྱི་མཐོང་ནས་བདག་གྱིས་ནྱི། །

འབད་པ་དུ་མས་མཁས་པ་ཡྱི། །

རེས་སུ་འབངས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ནྱི། །

དགོངས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ། །

ཞེས་པ་ནྱི། གནས་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་མཐོང་ནས་བདག་གྱིས་ནྱི་འབད་བརྩོན་

དུ་མས་གཙོ་བོ་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་མཁས་པ་མང་པོའྱི་

ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་དགོངས་པ་རེན་འབྱུང་གྱི་སྟེང་ནས་སྟོང་པ་གསུངས་

པ་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ་བར་བས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཚེ་རང་གཞན་སེ་པ་ཡྱི། །

གཞུང་མང་དག་ལ་སྦངས་པ་ན། །



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

  578  

ཕྱི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་ད་བ་ཡྱིས། །

བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་གདུངས། །

ཞེས་པ་སྟེ། དངོས་སྨྲ་བའྱི་མཛོད་སོགས་རང་གཞན་གྱི་སེ་པའྱི་གཞུང་མང་

དག་ལ་སྦངས་པ་ན་རེན་འབྱུང་གྱི་རགས་ལ་བརེན་ནས་སྟོང་པ་ངེས་པའྱི་ངེས་ཤེས་

འགོ་བ་མེད་པར་དོགས་པ་སྐེ་བའྱི་གཞྱི་མང་དུ་བྱུང་ནས་ད་དུང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ད་བའྱི་

ནང་དུ་ཚུད་ནས་བདག་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པར་བེད་གསུངས། སྤྱིར་མངོན་

པ་མཛོད་སོགས་བེ་མདོའྱི་གཞུང་དེ་རྣམས་ཤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་རྒྱུན་རྱིང་

པོར་བསམས་པ་ན་རྒྱ་ཆེར་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན་མཛོད་ཀྱི་ནང་ན་ཕྲ་རྒྱས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་རྣམས་བློ་ཡུལ་ལ་འཁོར་བ་ཞྱིག་འདུག་མ་གཏོགས་གཞན་

ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ན་དོན་མེད་དཀའ་ལས་ཁག་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་

གཏོགས་བློ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ནྱི་དགེ་བཤེས་བཏང་ནས་ལོ་

བཞྱིའམ་ལྔའྱི་རེས་སུ་འདུལ་མཛོད་ཀྱི་གངས་འདེན་དེ་རྣམས་བརླག་ཚར་རྒྱུ་རེད། 

འོན་ཀང་དེ་དག་སྦང་མྱི་དགོས་པ་མྱིན། སྤྱིར་ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་

དུ་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་གཉྱིས་ཀྱིས་འདུལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་ཕྲར་དཔྱད་ནས་

གཞུང་བརྩམས་པ་དེ་ལས་སྤོས་པའྱི་དཔྱད་པ་རྒྱ་ཆེར་བེད་རྒྱུ་མེད། མཐའ་མར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཅས་པ་ལ་གཏུགས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། 

ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མེད་ཐེག་པའྱི་ཚུལ། །

ཡོད་དང་མེད་པའྱི་མཐའ་སངས་ཏེ། །

ཇྱི་བཞྱིན་འགེལ་པར་ལུང་བསྟན་པ། །
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ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དའྱི་ཚལ། །

དྱི་མེད་མཁྱེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །

གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །

མཐར་འཛིན་སྙྱིང་གྱི་མུན་པ་སེལ། །

ཞེས་པ་ནྱི། ཡོད་མཐའ་དང་རག་མཐའ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་དང་། མེད་མཐའ་དང་

ཆད་མཐའ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། ཆོས་དེ་དང་དེ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ནྱི་

རག་པའྱི་མཐའ་དང་། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་ན་གཏན་ནས་མེད་པ་ནྱི་ཆད་

པའྱི་མཐའ་ཡྱིན། མཐའ་བཞྱི་དང་བལ་བ་ཞེས་པའྱི་མཐའ་བཞྱི་ནྱི། ཡོད་མཐའ་དང་

མེད་མཐའ་གཉྱིས། རག་མཐའ་དང་ཆད་མཐའ་གཉྱིས་བཅས་ཡྱིན། མཐའ་བཞྱི་པོ་

དེ་མེད་ཀང་མཐར་འཛིན་བཞྱི་པོ་དེ་ཡོད་པ་ཡྱིན། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་བསྟན་

ལས། ལྷོ་ཕོགས་བེ་ཏའྱི་ཡུལ་དུ་ནྱི། །དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་ཞེས་གགས་པ། །དེ་མྱིང་

ཀླུ་ཞེས་འབོད་པ་དེས། །ཡོད་དང་མེད་མཐའ་ཕོགས་འཇྱིག་པ། །ཞེས་རྒྱལ་བ་རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། ལྷོ་ཕོགས་བེ་ཏའྱི་ཡུལ་དུ་ནྱི། སྒོ་འདོགས་དང་སྐུར་

འདེབས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སངས་པའྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་དེ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འགེལ་བར་

ལུང་བསྟན་པའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དའྱི་ཚལ་དེ། བསྟན་པའྱི་དྱི་མ་དང་

བལ་བའྱི་མཁྱེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་དང་། གསུང་རབ་དེ་མཁའ་ལ་ཐོགས་པ་

མེད་པར་རྒྱུ་བ་ལ་བརེན་ནས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་སྙྱིང་གྱི་མུན་པ་

སེལ་བར་བེད་ཅེས་གསུངས། 

གོང་གྱི་ལུང་བསྟན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དབུ་མ་པའྱི་
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ཤྱིང་རའྱི་སོལ་ཕེ་བ་ཡྱིན། སྤྱིར་སྟོང་པ་ཉྱིད་སྟོན་པའྱི་དབུ་མ་པའྱི་གཞུང་མང་པོ་

ཡོད་ཀང་། ཁོང་གྱི་རྱིགས་ཚོགས་དྲུག་པོ་དེ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་རྩ་

བ་ཤེས་རབ་དེ་སྟོང་པ་ཉྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་ལུས་ལྟ་བུའྱི་བསྟན་བཅོས་ཡྱིན། 

སྤྱིར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་ཆོས་དབྱིངས་

བསྟོད་པ་ལས་སྟོང་ཉྱིད་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ཡོད་ཀང་། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་དགོངས་

འགེལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབེད་ལ་རྱིགས་ཚོགས་དྲུག་པོ་དེ་འཇོག་པ་

ལས་གཞན་མྱི་འཇོག་པས་འདྱི་ལ་དོགས་པ་གཅོད་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གོང་

གྱི་གཞུང་གཉྱིས་པོ་དེས་སྟོང་ཉྱིད་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ཟེར་ན་མ་བསྟན་པའྱི་སྒྲུབ་

བེད་སྤུས་དག་དགོས་པ་ཡྱིན། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པའྱི་

ཆོས་དེ་རྣམས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་དེ་རྱིགས་ཚོགས་དྲུག་པོ་ལས་རྱིགས་པའྱི་སྒོ་

ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ལ་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་

རང་བཟོ་ཡྱིན་གྱི་སྟོན་པའྱི་དགོངས་པ་མྱིན་པའྱི་རྩོད་པ་བཀོད་པ་ལ་ཁོང་གྱིས་གང་

གསུངས་པ་དེ་རང་བཟོ་མ་ཡྱིན་པར་བདག་ཅག་སྟོན་པའྱི་ལུང་དང་སྦར་ནས་སྟོང་

པ་ཉྱིད་སྟོན་པའྱི་མདོ་ཀུན་བཏུས་མཛད་པ་ཡྱིན། དེས་ན་འདྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་དངོས་སུ་

བསྟན་པའྱི་མདོ་ཡྱིན་ཞྱིང་རྩོམ་པ་པོ་གཅྱིག་གྱིས་བརྩམས་པ་ཡྱིན།

ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་སོལ་ལ། རྩ་བ་ཤེས་རབ་དེ་ཐོག་མར་གསུངས་ནས་

རྱིགས་ཚོགས་ལྷག་མ་ལྔ་པོ་དེ་ཡན་ལག་རབ་བེད་སོ་སོ་ནས་འཕྲོས་པ་ཡྱིན་ཀང་། 

དྲུག་པོ་དེ་རྩོམ་པ་པོ་གཅྱིག་གྱིས་བརྩམས་པ་དང་། ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་

ལ་དངོས་བསྟན་དང་སྦས་དོན་གྱི་བསྟན་བ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་དངོས་བསྟན་སྟོང་
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ཉྱིད་ཀྱི་རྱིམ་པ་དེ་ཐོག་མར་འགེལ་བའྱི་མྱིའྱི་རེན་ཅན་གྱི་འགེལ་བེད་གཞན་ལ་མ་

ལྟོས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་དགོངས་འགེལ་དུ་གྱུར་པའྱི་

ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབེད་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན། དྲུག་པོ་དེ་ཐོག་མར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཀང་དེ་

དག་ལ་ས་ཕྱི་ཡོད་པས་ཅྱིག་ཅར་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན། དེས་ན་མདོ་ཀུན་བཏུས་

ལས་སྟོང་ཉྱིད་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཀང་། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་དགོངས་འགེལ་དུ་གྱུར་པའྱི་

ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབེད་ལ་རྱིགས་ཚོགས་དྲུག་པོ་ལས་གཞན་པ་བཤད་མེད་པ་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་དུ་རེ་བཙུན་བམས་མགོན་གྱིས་མཛད་པའྱི་བམས་ཆོས་སེ་ལྔ་ལས་

མངོན་རོགས་རྒྱན་ཁོ་ན་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབེད་ལ་བཞག་པ་ནྱི། ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་

བསྡུས་གསུམ་གྱི་སྦས་དོན་གྱི་ཆ་དེ་ཐོག་མར་གཙོ་བོར་འགེལ་བའྱི་འགེལ་བེད་

ཡྱིན་པས་རེད། སྤྱིར་མངོན་རོགས་རྒྱན་མ་བརྩམས་པའྱི་ས་རོལ་དུ་མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱིས་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྱིམ་པ་སྦས་དོན་གྱི་ཆ་དཔྱྱིས་

ཕྱིན་པ་དངོས་སུ་གསུངས་ཀང་། གཙོ་བོར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཏེ། གཙོ་བོར་ནྱི་

དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དེའྱི་ཕྱིར་མངོན་རོགས་རྒྱན་དེ་

སྦས་དོན་གྱི་ཆ་ཐོག་མར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབེད་དུ་

སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་གསུངས་པའྱི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །

དོགས་པ་ནྱི། རེ་བཙུན་གྱི་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་ལས། རྱིགས་ཚོགས་དྲུག་

པོ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་ཡུལ་རེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་

གཞུང་བཞྱི། ཡུལ་ཅན་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ལྟ་བ་ཐར་པ་ཐོབ་པའྱི་ལམ་གྱི་རྩ་བར་

སྟོན་པའྱི་གཞུང་གཉྱིས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་
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པའྱི་གཞུང་བཞྱི་ལས་མ་བཤད་པ་ནྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན། གོང་དུ་རྱིགས་

ཚོགས་དྲུག་པོ་དེ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་དགོངས་འགེལ་དུ་གྱུར་པའྱི་དངོས་བསྟན་

སྟོང་ཉྱིད་ཐོག་མར་གཙོ་བོར་འགེལ་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དང་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་

པ་མྱི་འགལ་བར་གསུང་ཐུབ་པ་དགོས། གལ་སྱིད་སྐོན་སོང་རྒྱག་དགོས་ན། གཞུང་

དེ་གཉྱིས་ཀས་སྟོང་ཉྱིད་དངོས་སུ་བསྟན་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཟེར་རྒྱུ་རེད། 

སྤྱི་དོན་གྱི་གཞུང་འདྱི་ནྱི་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་གཞྱིར་བས་ནས་གསུངས་

པ་འད་པོ་ཡོད། ཇྱི་ལྟར་ན། ཡུལ་ཅན་དེ་རོགས་ཀྱི་ལམ་དེ་ཐར་པ་ཐོབ་པའྱི་ལམ་གྱི་

རྩ་བར་སྟོན་པ་ལ་རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པའྱི་ལམ་གྱི་

རྩ་བར་སྟོན་པ་ལ་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་གསུངས་པ་བཤད་པས། ཐར་པ་ཐོབ་པའྱི་ལམ་

གྱི་རྩ་བ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དགོས་པར་འཆད་མཁན་ལ་རང་རྒྱུད་པ་

འོང་ས་མེད་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་སྤྱིར་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་ཁོས་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་

པའྱི་ཤེས་རབ་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། སྟོང་ཉྱིད་དངོས་སུ་མ་བསྟན་

པར་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཏེ་བརྒྱད་སྟོང་པ་དེ་འཁོར་ལོ་བར་པ་ཡྱིན་པར་ཁས་ལེན་པས་

དེས་སྟོང་ཉྱིད་དངོས་སུ་བསྟན་པ་མ་ཟད་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀང་དངོས་

སུ་བསྟན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། དེས་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་དངོས་སུ་

བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ལ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་དངོས་སུ་

བསྟན་པ་དང་སྟོང་ཉྱིད་བསྟན་པ་གཉྱིས་འགལ་བར་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ན་ཐལ་འགྱུར་པའྱི་

ལུགས་ལ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་ནུས། 

སྤྱིར་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་དེ་མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱིས་གཙོ་བོར་བཤད་པ་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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མ་གཏོགས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བའྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཀང་གཙོ་བོར་

མ་བསྟན་ཞེས་འགེལ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་མངོན་རོགས་རྒྱན་དེ་ཤེར་ཕྱིན་

གྱི་མདོའྱི་དགོངས་འགེལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབེད་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བམས་ཆོས་སེ་ལྔའྱི་ནང་ནས་དབུས་མཐའ་དང་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་

འབེད་གཉྱིས་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་གསུམ་པོ་དེ་མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་གྱི་དགོངས་

པ་བླངས་ནས་གཙོ་བོ་སེམས་ཙམ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལུགས་སུ་བས་ནས་

གསུངས་ཡོད། རྒྱུད་བླ་མའྱི་སྐབས་སུ་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་དེ་

བསྒྱིབ་བ་སྒྱིབ་བེད་ཀྱི་དཔེ་དགུ་དོན་དགུའྱི་སྒོ་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སྐབས་སུ་གསུངས་ཡོད། ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཟེར་རུང་མ་ཟེར་

རུང་སེམས་སྟེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་རྒྱུད་བླ་མས་སྟོང་པ་ཉྱིད་དངོས་

སུ་བསྟན་ཀང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་དགོངས་འགེལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབེད་

དུ་མ་བཞག་པ་ནྱི། ཐོག་མར་གཙོ་བོར་འགེལ་བའྱི་བསྟན་བཅོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། 

དེའྱི་ས་རོལ་དུ་བཀྲལ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འོན་ཀང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་བསྟན་མ་བསྟན་གྱི་

སྐོར་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་སོ་སོ་མྱི་མཐུན་པ་ཡྱིན། རྒྱལ་ཚབ་རེའྱི་སྤོད་འཇུག་དར་ཊྱིཀ་

གྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་བའྱི་གཙོ་བོར་མྱི་བེད་ཀང་བསྟན་པར་གསུངས་པའྱི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་གསུང་མཁན་ཞྱིག་ཡོད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱིས་དེས་

རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་གང་ཡང་མ་བསྟན་ན་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་གཙོ་བོར་མྱི་

འགྱུར་བར་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་སྱིད། འོན་ཀང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་དེས་རྒྱ་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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ཆེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་མ་བསྟན་པར་གསུངས་ཡོད། གང་དུ་ན་དགོངས་པ་རབ་

གསལ་ལས་སོ། །དེར་ཕ་རོལ་པོའྱི་རྩོད་པ་ལ་རྩ་ཤེས་དེ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་བསྟན་བཅོས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་མ་བསྟན་པ་གང་

ཞྱིག །སྟོང་ཉྱིད་ནྱི་ཐེག་དམན་གྱི་མདོ་ལས་ཀང་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་རྩོད་པ་ན། འོ་

ན་དེ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེས་རྒྱ་ཆེ་

བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་མ་བསྟན་ཀང་སྟོང་ཉྱིད་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའྱི་

སྒོ་ནས་སྟོན་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནྱི། དབུ་

མ་འཇུག་པ་དེ་རྩ་ཤེས་ལ་ཟབ་རྒྱས་གཉྱིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་དང་། རྩ་ཤེ་ཡྱིས་

རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་མ་བསྟན་ཀང་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ནས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་སྟོན་

ཞྱིང་། རྩ་ཤེའྱི་དོན་ཡྱིད་ལ་བས་ནས་བསམས་པ་དེའྱི་ཚེ་ཟབ་རྒྱས་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིད་

ལ་བེད་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མྱི་བེད་པར་རྩ་ཤེས་ལས་ཟབ་མོའྱི་ཕོགས་ཁོ་ན་བསྟན་

པར་བསམས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཡྱིད་ལ་བེད་ན་གང་ཟག་དེ་ལ་དབུ་མ་འཇུག་པ་བརྩམས་

པའྱི་དགོས་པ་སྟོར་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དེའྱི་

ཕྱིར་རྩ་ཤེའྱི་དོན་ཡྱིད་ལ་བེད་པའྱི་ཚེ། འཇུག་པ་ལས་གསུངས་པ་འདྱི་རྣམས་དན་

ནས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉྱིས་ཀ་ཚོགས་པའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་མ་

བྱུང་ན། གང་ཟག་དེ་ལ་དབུ་མ་འཇུག་པ་བརྩམས་པའྱི་དགོས་པ་གཉྱིས་སྟོར་བ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

སྤྱིར་རྩ་ཤེ་ཡྱིས་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྟན་ཀང་། དེ་

བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་བསྟན་པར་མྱི་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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ཇྱི་ལྟར་འཇོག་ཅེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་རྱིགས་ཅན་དེ་རྒྱུ་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་སྐེ་བ་ན་ཐེག་

ཆེན་གྱི་རྱིགས་སད་པ་དང་། དེ་ནས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་གྱི་ལམ་

ཉམས་ལེན་གྱི་རྱིམ་པ་ཆ་ཚང་བ་བསྟན་པ་ཞྱིག་ལ་འཇོག །རྩ་ཤེ་ཡྱིས་དེའྱི་རྱིམ་

པ་གཙོ་བོར་མ་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཁོང་འཛམ་གྱིང་འདྱིར་

ཕེབས་པའྱི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་བསྟན་པ་

དེ་ཇེ་ཞན་དུ་སོང་ནས་མེ་རོ་ལྟར་གྱུར་པ་དང་ཐེག་དམན་གྱི་བསྟན་པ་དེ་ཇེ་ཆེར་

དར་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས། གཙོ་བོ་འགོག་ཡུལ་ནྱི་དངོས་སྨྲ་བས་འདོད་པའྱི་གཞན་

དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཡྱིན། དངོས་སྨྲ་བ་ལ་རྒྱུ་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་

ནས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་གྱི་ལམ་ཉམས་ལེན་གྱི་རྱིམ་པ་བསྟན་པ་ལ་

དགོས་པ་མེད་པར་མ་ཟད། དེ་འདའྱི་ལམ་ཉམས་ལེན་གྱི་རྱིམ་པ་དེ་ཁོང་ཚོས་ཁས་

ཀང་མྱི་ལེན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཕྱིར་གཙོ་བོ་གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པའྱི་

སྟེང་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྟན་པ་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བས། ཕོགས་གཅྱིག་

ནས་རྩ་ཤེའྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་ནང་། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་ཕོགས་ས་ལ་ཉན་ཐོས་སེ་

པ་མ་གཏོགས་སེམས་ཙམ་པ་བཞག་མེད། སྤྱིར་དངོས་སྨྲ་བ་ཙམ་མ་ཟད། ཕོགས་

གང་ཡབ་སས་ཀྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཡྱིན་ཀང་རྱིགས་

པ་ཕྲ་བའྱི་ཁས་ལེན་དེ་དངོས་སུ་འགོག་པའྱི་ཕོགས་སར་མྱི་སླེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ནྱི། གཙོ་བོར་ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཆེས་ཆེར་དར་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན། དེའྱི་ཚེ་

དབུ་མ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་མ་ཟད་སེམས་ཙམ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཡང་ཉམས་པ་ཡྱིན། 

རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་དེ་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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སློབ་གཉེར་བའམ་དགེ་རན་སུ་ཡྱིན་རུང་འདུམ་བདེ་པོའྱི་སྒོ་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་

ས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རེའྱི་དགོངས་དོན་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་པོ་ལོན་ནས་རྱིགས་པས་མྱི་

གནོད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ལས་གཞན་དུ་ན་དགེ་རན་དེས་གསུངས་པ་རེད་སྙམ་ནས་

གཞན་གྱིས་ཀང་དཔྱད་པ་མེད་པར་གཡམ་རྒྱུག་གྱིས་ཕྱིན་ན་རེའྱི་བསྟན་པ་ལ་སྐོན་

ཤོར་གྱིན་ཡོད། དཔེར་ན་མདོའམ་བསྟན་བཅོས་དེས་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་

ཡས་པའྱི་སྒོ་ནས་སྟོང་ཉྱིད་བསྟན་མ་བསྟན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། སྨྲ་བ་པོ་དེས་སྟོང་ཉྱིད་

རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཚད་དང་། གང་ཟག་རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་སྟོང་ཉྱིད་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྒོ་ནས་རོགས་མྱི་རོགས་

ཀྱི་ཁྱད་པར་འཇོག་ཤེས་པ་དགོས། འདྱི་དག་གྱི་འཛིན་མཚམས་ནྱི་གཞུང་ནང་ལ་

གསལ་ཁ་མེད་པས་དཀའ་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཐེག་དམན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

མདོ་ལས་སྟོང་ཉྱིད་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་མེད་

པ་ནྱི་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའྱི་མདོ་

ལས་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ཡོད་པར་མངོན་ཞྱིང་། དེའྱི་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་

གྱི་རྱིགས་ཅན་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་དེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་བློ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། སྤྱིར་ཐེག་ཆེན་རྱིགས་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ལ་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་མྱི་

དགོས་ཏེ། སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་མ་ཐག་པ་དེའྱི་ཕྱིར། 

རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྒོ་ནས་རོགས་ཚུལ་ལ་འགའ་ཞྱིག་

གྱིས་ཐེག་དམན་གྱི་གང་ཟག་ལ་སྟོང་པ་ཉྱིད་རྱིགས་པ་མདོར་བསྡུས་པའྱི་སྒོ་ནས་

རོགས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་གང་ཟག་ལ་སྟོང་ཉྱིད་དེ་རྱིགས་པ་མང་པོ་བསམས་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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པའྱི་སྒོ་ནས་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཏེ། 

ཐེག་དམན་གྱི་གང་ཟག་ལ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཅན་ཡོད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་གང་ཟག་

དབང་རྣོན་ལ་ཡང་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་མ་སྐེས་པའྱི་ས་རོལ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་རྱིགས་པ་མང་

པོའྱི་སྒོ་ནས་རོགས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པའྱི་ཐེག་ཆེན་

རྱིགས་ཅན་དེ་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བློ་ཡོད་པ་ནྱི། རྒྱུད་བླ་མའྱི་དར་

ཊྱིཀ་ལས། དོན་འདྱི་ལ་དཔག་ན་དབང་པོ་རྣོན་པོས་ཐར་པ་ཙམ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་སྐེ་

བ་ལ་ཡང་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པ་སོན་དུ་སོང་བ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་

གྲུབ་བོ། །ཐེག་ཆེན་གྱི་རྱིགས་ཅན་དེས་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་ལ་སློབ་པ་ལ་སྐེས་

བུ་འབྱིང་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་ལམ་ལ་སློབ་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་བདེན་

བཞྱི་མྱི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་འགོ་དགོས་

པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་དེས་སྟོང་ཉྱིད་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་

ཡས་པའྱི་སྒོ་ནས་རོགས་པ་མེད། སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ནྱི་ཉན་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་མེད་པའྱི་

ཐབས་སྙྱིང་རེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞྱིག་མྱིན། སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་

ལ་སྐེས་མ་ཐག་པ་དེས་ཀང་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་རྒྱུད་

ཀྱི་སྙྱིང་རེ་དེ་སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་བའྱི་སེམས་ཅན་སྐོབ་པར་འདོད་པའྱི་སྙྱིང་

རེ་ཡྱིན་པས། སྐོབ་འདོད་ཀྱི་སྙྱིང་རེ་ཐེག་དམན་གྱི་རྒྱུད་ལ་མེད་པ་ནྱི་དགོངས་པ་

རབ་གསལ་ལས། འདྱིའྱི་སྙྱིང་རེ་གསུམ་ནྱི་དམྱིགས་པ་གསུམ་པོ་གང་ལ་དམྱིགས་

ཀང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་ལས་བསྐབ་པར་འདོད་པའྱི་

རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་ཉན་རང་གྱི་སྙྱིང་རེ་དང་ཁྱད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེའོ། །ཞེས་གསུངས་
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པ་ལྟར། ཐེག་དམན་གྱི་གང་ཟག་ལ་སྙྱིང་རེ་ཡོད་ཀང་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། 

འབལ་འདོད་ཀྱི་དེ་མེད་པས་སྐོབ་འདོད་ཙམ་ཡོད་པའོ། །འདྱི་ནྱི་གོ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་

པོ་ཡྱིན། སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་བ་ལ་མྱི་བཟོད་པར་གང་དག་སྙམ་པའྱི་སྙྱིང་རེ་

ཚད་མེད་སྐེ་བ་ཡོད་ཀང་། སྡུག་བསལ་དེ་ལས་སྐོབ་པར་འདོད་པའྱི་སྐོབ་འདོད་ཀྱི་

བསམ་པ་སྟོབས་ཆེན་པོ་དེ་མེད་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། རང་གཞན་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་རང་གཙོ་ཆེ་བར་འཛིན་པའྱི་བློ་དེས་བར་དུ་གཅོད་པར་བེད་པ་

ཡྱིན། སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ན་གཅེས་འཛིན་གྱི་བློ་དེ་དོར་བས་ཐེག་

དམན་གྱི་རང་ལམ་དེ་དོར་བ་ཡྱིན། 

དེས་ན་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་མ་ཐག་པའྱི་རྱིགས་ངེས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྟོང་

ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བློ་ཡོད་ཀང་དེ་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་

རོགས་པའྱི་བློ་མ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ནྱི། རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། 

འདྱི་ལ་གཉྱིས། སྙྱིང་རེ་བང་སེམས་ཀྱི་གཙོ་བོའྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ་དང་། བང་སེམས་

གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་ཡང་རྩ་བར་བསྟན་པའོ། །ཞེས་རྒྱུ་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་ཡང་རྩ་བར་

གསུངས་པས། འདྱིར་བསྟན་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་འདྱིར་བསྟན་གཉྱིས་མེད་རོགས་པའྱི་

བློའྱི་རྒྱུར་སོང་བ་ཡྱིན། སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བློ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་རྱིགས་ངེས་རྒྱུད་ལ་

སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀང་དེ་འདའྱི་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་བློ་དེ་གཉྱིས་མེད་རོགས་པའྱི་

བློ་ནྱི་མ་ཡྱིན་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་དེ་སོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་ཕྱིར། 

འདྱིར་བསྟན་ཆོས་གསུམ་ནྱི། འདྱིར་བསྟན་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་། འདྱིར་བསྟན་

གཉྱིས་མེད་རོགས་པའྱི་བློ་སྟེ་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་
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རོགས་པའྱི་བློ་དང་། འདྱིར་བསྟན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཏེ་བུ་རམ་ཤྱིང་ཤུན་ལྟ་བུའྱི་

སེམས་བསྐེད་བཅོས་མའྱི་གནས་སྐབས་དེ་ཡྱིན་གྱི། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དངོས་

གནས་པ་དེ་མྱིན་ནོ། །འདྱིར་བསྟན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

གཉྱིས་པོ་དེ་ལ་དམྱིགས་རྣམ་ལ་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་། བཅོས་མྱིན་གྱི་

མོང་བ་ཐོན་མྱི་ཐོན་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད། དམྱིགས་རྣམ་ལ་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་མེད་པ་

ནྱི། དགོངས་པ་རབ་གསལ་ནང་མདོ་གཉྱིས་དངས་ནས་དེ་དག་སོ་སོར་བསྟན་པའྱི་

བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་དམྱིགས་རྣམ་གྱི་བསྟན་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་མངོན་རོགས་རྒྱན་

ལས་གསུངས་པ་དང་མྱི་འད་ཡང་། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས་བཤད་པ་དང་། མངོན་

རོགས་རྒྱན་ལས་བཤད་པ་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་རྣམ་ལ་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པར་གསུངས་ཡོད། 

འདྱིར་བསྟན་ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་བང་སེམས་ལས་དང་པོ་བའྱི་རྒྱུ་རུ་བཤད་པ་

ནྱི། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གཉྱིས་ཀའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་རྟུལ་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་

མེད། འགའ་ཞྱིག་གྱིས། འདྱིར་བསྟན་ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གཉྱིས་ཀའྱི་

རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དབང་པོ་རྟུལ་པོའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུ་དེ་སོན་དུ་

མ་སོང་བར་ཁྱོད་འབྱུང་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་རྩའྱི་མེ་དང་སོག་མའྱི་མེ་དང་སྦར་

ནས་རྩོད་ཀང་འདྱི་ནྱི་སྐབས་འདྱིར་གོ་བ་མ་ལོན་པའྱི་རྩོད་པ་ཡྱིན་པས་འདྱི་གཉྱིས་

ནྱི་གོ་རྒྱུ་མྱི་འད་བ་ཡྱིན། 

ལོག་སྨྲའྱི་སྒྱུ་སྐར་ཟྱིལ་གནོན་པའྱི། །

དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱི། །
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འོད་དཀར་ཕྲེང་བས་གསལ་བས་པ། །

བླ་མའྱི་དྱིན་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ཚེ། །

བདག་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ངལ་གསོ་ཐོབ། ། 

ཅེས་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་དོན་ལ་ལོག་པར་སྨྲ་བ་སྐར་མ་ལྟ་བུ་མང་

བ་དག་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པའྱི་ལེགས་བཤད་ཟ་བའྱི་འོད་དཀར་པོའྱི་ཕྲེང་བ་

དེས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་གསལ་བར་བས་པ་དེ་ཉྱིད། བླ་མ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྱི་

དབངས་ཀྱིས་མྱི་དང་མྱི་འཕྲད་པའྱི་ཚུལ་དུ་ཐོག་མར་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཡང་ཡང་གསུངས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པར་མཐོང་བས་ན་ངལ་གསོ་ཐོབ་པ་

བྱུང་། དེ་ཚེ་རང་གཞན་སེ་པ་ཡྱི། །ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀས་གསུངས་པ་ལྟར། སོན་མར་

རང་གཞན་གྱི་སེ་པའྱི་གཞུང་མང་དག་ལ་སྦངས་པ་ན་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ད་བར་ཚུད་ནས་

གདུང་བ་སྐེས་པ་དེ་ལས་གོལ་བ་བྱུང་གསུངས། སྤྱིར་རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་སར་སློབ་

གཉེར་གནང་ས་གཙོ་བོ་ནྱི་གཙང་ཕོགས་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་སུ་གཙང་ཕོགས་དེ་

སློབ་གཉེར་གྱི་སེ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཀང་དུས་དེང་སང་ནྱི་སྨད་ཀྱི་ཕོགས་དེ་ཡྱིན། སྐབས་

འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་ལེགས་བཤད་དངོས་སུ་གསུངས་ཀང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

དང་། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ཀང་བཞག་ཆོག །སྐབས་འདྱིར་ལོག་

པར་སྨྲ་མཁན་གཙོ་བོ་ནྱི་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གཉྱིས་ཡྱིན།

ཡྱིག་ཆ་གཞན་གྱི་ནང་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དེ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཤྱིང་རའྱི་

སོལ་འབེད་དུ་འཇོག་ཀང་། རེ་བཙུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་

པ་བཞག་ཡོད། གཞན་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ས་གཙོ་བོ་ནྱི། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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གཞུང་རྩ་ཤེ་ཡྱི་དགོངས་པ་འགེལ་བ་ལ་འཕགས་པ་ལྷས་ཤཽ་ཀ་བཞྱི་བརྒྱ་ཅན་གྱི་

དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་གསུངས་པའྱི་ནང་དུ་ཐལ་རང་གྱི་ཁྱད་པར་གསལ་པོར་མ་ཕེ་

བར་དབུ་མ་པའྱི་གཞུང་སྤྱི་ཙམ་པའྱི་དགོངས་པ་བཀྲལ་བས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ས་

མ་རྣམས་ཀྱིས་གཉྱིས་ཀ་ལ་གཞུང་ཕྱི་མོའྱི་དབུ་མ་པ་ཞེས་གསུང་གྱིན་ཡོད། དེ་

བཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་བའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། འཕགས་པ་ལྷ་དེ་མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་དང་ཁྱད་མེད་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་གནང་གྱིན་ཡོད། ཐལ་རང་སོ་སོར་གེས་ས་

ནྱི། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱི་སྐབས་ནས་ཡྱིན་ཏེ། ཁོང་གྱིས་རྩ་ཤེའྱི་དགོངས་པ་དེ་

ཐལ་འགྱུར་དུ་ཐོག་མར་བཀྲལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཐོག་མར་བཀྲལ་བའྱི་འགེལ་བེད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེའྱི་ཕྱིར་ཡྱིག་ཆ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ནང་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དེ་

ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབེད་ཡྱིན་པར་གསུངས། འོན་ཀང་རེ་བཙུན་པས། 

སངས་རྒྱས་བསྐངས་དེ་ཐོག་མའྱི་འགེལ་བེད་ཡྱིན་ཀང་། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཤྱིང་རའྱི་

སོལ་འབེད་དུ་མྱི་འཇོག་པར་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། 

རང་ལ་ཉེ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་ཕོགས་ས་གཙོ་

བོར་བཟུང་ནས་དེ་ལ་དམྱིགས་ཕུག་པའྱི་དགག་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། ཐལ་

འགྱུར་བས་རང་རྱིག་གཏན་ནས་མྱི་འདོད་པས་རང་རྱིག་འགོག་པའྱི་ཕོགས་ས་གཙོ་

བོ་ལ་སེམས་ཙམ་པ་བཟུང་བ་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྱིས་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་

ཏའྱི་སྐབས་སུ་རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་ཕུག་པའྱི་དགག་

པ་རྒྱས་པར་མ་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། གལ་སྱིད་རང་རྒྱུད་པ་ལ་དགག་པ་དེ་ལྟར་

མཛད་ཡོད་ན་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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འཁྲུལ་པ་འོང་མྱི་སྱིད་པས་ཐལ་བཟོག་གྱི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་རང་རྒྱུད་

པ་ཡྱིན་པ་འོས་མེད་དུ་བས་ནས་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་ལ་སྐོན་བརོད་དོན་མེད་པ་

ཡྱིན། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ཁོང་གཉྱིས་

ལ་ལྟ་བ་བདག་མེད་འདོད་ཚུལ་དང་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་

སྙམ་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ནྱི་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ་ལས། ལེགས་ལྡན་ལ་ཡང་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་རང་ཉྱིད་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་མྱི་ལེན་མྱི་མཐུན་སྙམ་པ་མྱི་

འདུག་གྱི །རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་པ་འོས་མེད་དུ་བས་པའྱི་ལུགས་སུ་སྣང་ངོ་། །དེའྱི་

གནད་ཀྱིས་ཀང་རང་ཉྱིད་དང་སངས་རྒྱས་བསྐངས་གཉྱིས་ལ་ཚོས་དང་གང་ཟག་ལ་

རང་བཞྱིན་འགོག་པའྱི་དགག་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་མྱི་བཞེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། །

དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པས་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་སྐབས་སུ་སེམས་ཙམ་པ་

ཕོགས་ས་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་རང་རྱིག་འགོག་པ་ཡྱིན་གྱི། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱིས་རྩ་ཤེའྱི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་བཀག་མེད། སྤྱིར་རང་རྱིག་འདོད་མཁན་ནྱི་སེམས་

ཙམ་པ་དང་། མདོ་སེ་པ་དང་། རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་བཅས་ཡོད་

ཀང་། རྱིགས་པ་ཕྲ་ཤོས་ནྱི་ཕོགས་གང་ཡབ་སས་ཀྱི་ཚད་མའྱི་གཞུང་ནས་བཤད་

པ་དེ་ཡྱིན། སྤྱིར་སེམས་ཙམ་པའྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་འདོར་

མྱི་རུང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱི་ཚད་མ་

ཀུན་བཏུས་ཀྱི་མཆོད་བརོད་ནང་། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །སྟོན་པ་

བདེ་གཤེགས་སྐོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའྱི་ཚིག་རྐང་གཉྱིས་པོ་དེས་བརོད་
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བ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ཆ་ཚང་བ་བསྟན་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱི་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གྱི་སྐབས་སུ་

ལུགས་ལྡོག་གྱི་རྱིམ་པ་བཤད་པ་ན་ཐེག་པ་དམན་པའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ཆ་ཚང་བ་

དང་། ལུགས་འབྱུང་སྐབས་ཀྱི་རྱིགས་པ་བཞྱི་པོ་དེས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་

རྱིམ་པ་བསྟན། དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པས་ཀང་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉྱིས་པ་ལས་

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་སྤྱི་བཤད་ཀྱི་ལམ་ཉམས་ལེན་གྱི་རྱིམ་པ་བསྟན་པ་ལས་ལྷག་པ་

ཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་བའྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་མྱི་འད་བ་

ཡོད། སེམས་ཙམ་པས་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་རང་རྱིག་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྒྲུབ་ལུགས་

ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་བརན་པོ་དགོས་པ་ཡྱིན། རེ་རྱིན་པོ་ཆེས་རང་རྱིག་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་

སུ་གཟུང་ན་ཕྱི་རོལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། མོང་བེད་ཡོད་དེ་ཞེས་བཟུང་

ན་རང་རྱིག་ཡོད་དེ་ཞེས་པ་དང་ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་བས་རགས་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་

སུ་འགོ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀང་ཁྱབ་པ་དེ་རྩོད་གཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པར་གསུངས་

པ་ཡྱིན། དེས་ན་སེམས་ཙམ་པས་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་རང་རྱིག་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་རྱིགས་

པ་གང་བཀོད་པ་དེ་གསལ་པོ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ན་ཐལ་འགྱུར་

བས་དེ་འགོག་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་གསལ་པོར་ཤེས་དགོས་པ་ཡྱིན། རེ་རྱིན་པོ་

ཆེས་སེམས་ཙམ་པའྱི་རྱིགས་པ་གང་འད་ཡྱིན་པ་གསལ་པོར་བཤད་པ་མེད་ཀང་། 

སེམས་ཙམ་པ་ལ། མོང་བ་སྤྱི་ཙམ་པ་སྒྲུབ་ན་ས་རོལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་

དང་། མོང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་ན་ས་མ་དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས། ཐལ་

འགྱུར་བ་ལ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཐད་ལ་དེང་སང་ཕལ་ཆེ་བས་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་མོང་བ་ཡྱིན་
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པས་ཁྱབ་གསུང་གྱིན་འདུག་ཀང་འདྱི་ནྱི་ཧ་ལས་དགོས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་མོང་

བའྱི་དོན་མ་རོགས་པའྱི་སྐོན་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དེ་ལྟ་ན་དེས་མོང་བ་ཙམ་སྒྲུབ་ན་ས་

རོལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་པས་ཞེས་པའྱི་རྱིགས་པ་སྟོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །

མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྱི་ནྱི། །

མཛད་པ་མཆོག་ཡྱིན་དེ་ཡང་ནྱི། །

འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ཕྱིར་མཁས་པ་ཡྱིས། །

འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་དན་བོས། །

ཞེས་པ་སྟེ། རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གྱི་མཛད་པའྱི་ནང་ནས་གསུང་

གྱི་མཛད་པ་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དུས་དེང་སང་ང་ཚོས་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་

བྱུང་བ་ནྱི་གསུང་གྱི་མཛད་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན། དེ་ཡང་རེན་འབྱུང་གྱི་སྟེང་

ནས་སྟོང་པ་ངེས་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་རེས་སུ་དན་པར་བ་དགོས་པ་

ཡྱིན། 

སྟོན་དེའྱི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ཏེ། །

རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མྱི་དམན་ཞྱིང་། །

རྣལ་འབོར་སྤོད་ལ་བརྩོན་པའྱི་དགེ་སློང་ཞྱིག །

དང་སོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་གུས། །

ཞེས་པ་འདྱིས། དང་སོང་ཆེན་པོ་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་ལ་གུས་པ་སྐེས་

ལུགས་བསྟན། 

མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་བསོ་བ་ནྱི། 
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སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་བསྟན་པ་དང་། །

མཇལ་བ་འདྱི་འད་བླ་མའྱི་དྱིན་ཡྱིན་པས། །

དགེ་བ་འདྱི་ཡང་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

བཤེས་གཉེན་དམ་པས་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་རུ་བསོ། །

ཞེས་པ་འདྱིས་རང་གྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་

སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་དང་མཇལ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་

ཚུལ་དེ་གཞུང་གྱི་དབུ་རུ་གསུངས་པས་སོ་སོས་ངོས་ནས་དད་པ་དག་སྣང་གང་

ཡོང་སྦང་དགོས་པ་ནྱི་རྩ་བ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། ཕོགས་གཞན་ལ་ཡང་ལེགས་ཆ་ཡོད་

མེད་གང་ཡང་རུང་སོ་སོས་གང་ཡང་མཐོང་སྱིད་སྐོན་རང་གྱི་སྟེང་ལ་ཡོད་པ་དང་ལེ་

ལན་རང་ལ་འདེད་དགོས་པ་ལས་གཞན་ལ་འདེད་ཡ་མེད་པ་ཡྱིན། དད་པ་དག་སྣང་

སྦངས་ན་རང་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ལས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཁྱད་པར་འབྱུང་རྒྱུ་མེད། མཐའ་

མར་སོ་སོའྱི་ལམ་ཁ་སོ་སོས་བཙལ་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་དགེ་ཕྲུག་སོ་

སོས་དང་བ་སྦང་རོགས་བས་ན་བསམ་པ་མེད། ཐོག་མར་དགེ་རན་བསྟེན་པ་ན་ཁྱྱི་

དང་གོ་བ་འཕྲད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་དཔྱད་པ་ཕྲན་བུ་བས། དེ་ནས་ཤོག་ལྷེ་གཅྱིག་

གྱི་འབེལ་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ན་ད་གས་འཐུས་པ་ཡྱིན་གྱི་ངེས་པར་དུ་མང་པོ་དགོས་པ་

མེད། 

ཕན་མཛད་དེ་ཡྱི་བསྟན་པའང་སྱིད་པའྱི་མཐར། །

ངན་རོག་རླུང་གྱིས་རྣམ་པར་མྱི་གཡོ་ཞྱིང་། །

བསྟན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ། །



སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
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ཡྱིད་ཆེས་རེད་པས་རག་ཏུ་གང་བར་ཤོག །

ཅེས་པ་འདྱིས། འགོ་བ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཕན་པར་མཛད་པའྱི་བདག་ཅག་གྱི་

སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་དེ་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོང་བའྱི་གཞན་གྱི་ངན་རོག་གྱིས་མྱི་གཡོ་བར་

སྱིད་མཐའྱི་བར་དུ་གནས་པར་ཤོག །

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་དེ་ཉྱིད་གསལ་མཛད་པ། །

ཐུབ་པའྱི་ལུགས་བཟང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

ལུས་དང་སོག་ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །

སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་ལྷོད་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག །

འདེན་པ་མཆོག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །

ནན་ཏན་སྙྱིང་པོར་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་པ་འདྱི། །

ཐབས་གང་ཞྱིག་གྱིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའྱི། །

རྣམ་པར་དཔྱོད་པས་ཉྱིན་མཚན་འདའ་བར་ཤོག །

ཅེས་པ་འདྱིས། བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པས་བསྐལ་པ་ནས་བསྐལ་པའྱི་བར་དུ་

དཀའ་ངལ་བསྐོན་པའྱི་བསྟན་པ་དེ་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱིར་དུ་ཉྱིན་མཚན་གང་

དུའང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་འདའ་བར་ཤོག་ཅེས་པའོ། །

ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་དེར་བརྩོན་པ་ན། །

ཚངས་དང་དབང་པོ་འཇྱིག་རེན་སྐོང་བ་དང་། །

ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ལ་སོགས་སྲུང་མས་ཀང་། །

གཡེལ་བ་མེད་པ་རག་ཏུ་གོགས་བེད་ཤོག །



རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།
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ཅེས་པས་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་ཉེས་སྐོན་མེད་པའྱི་

གོགས་བེད་པའྱི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པར་མཛད་པ་ཡྱིན། 

མཐའ་དོན། ད་ལན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྱི་བཤད་པ་

འདྱི་ནྱི་དང་ཐོག་གཙང་པ་ཁང་ཚན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་དུ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཞུ་ན་

བསམས་པ་ཡོད་ཀང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་དགེ་ཕྲུག་དང་གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཕེབས་

རྒྱུ་གནང་འཆར་འདུག་པས་དེའྱི་ནང་མྱི་ཆུད་པར་བསམས་ནས་ཚྭ་བ་ཁང་ཚན་གྱི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཚོགས་དགོས་བྱུང་བ་རེད། མདོར་ན་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་རེན་འབེལ་

བསྟོད་པའྱི་འཆད་ཉན་བས་པའྱི་དགེ་རྩ་གང་བསགས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་བསྟན་པ་རྒྱས་

པ་དང་འགོ་བ་བདེ་བ་དང་། ༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརན་

པ་དང་། ཁོང་གྱི་དགོངས་གཞྱི་མཐར་ཐུག་པ་དེ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་

ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་སྨོན་འདུན་གནང་རྒྱུ་དང་། རང་རང་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་

བ་བ་གང་ཁོང་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་སྐབས་འཇུག་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལུགས་ཐུགས་ལ་འཇགས་པ་གནང་སྐོང་ཅྱི་ནས་ཀང་ཡོང་བ་མཁྱེན།། 

ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི་སེར་བེས་གཙང་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་སེར་བེས་ཚྭ་

བ་ཁང་ཚན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བླ་གྲྭ་གངས་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལ་༧རེའྱི་རེན་འབེལ་བསྟོད་

པའྱི་བཀའ་ཁྱིད་མཛད་པའྱི་སྒ་སེར་ལས་ཕབ་བཤུས་བགྱིས་པ་འདྱིས་ཀང་། རྒྱལ་བསྟན་རྱིན་པོ་

ཆེ་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་གྱི་སྐེ་འགོ་རྣམས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བདེའྱི་དཔལ་ལ་

དུས་རག་ཏུ་རོལ་ཐུབ་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་བསོ་སྨོན་དང་བཅས། ཟྱིན་བྱིས་པ་སེར་བེས་ལྡན་མ་གྲྭ་

བམས་པ་ཆོས་དབང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟ་༠༩ ཚེས་༠༣ སྟེ་དམངས་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་ཉྱིན་མཇུག་

ལེགས་པར་གྲུབ་པའོ། ། 
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པར་བང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྱིག་ཏུ། །

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

ཚིག་གྱི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྱི། །

དྱི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྱི་འདྱི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་སེངེའྱི་རྱིང་

ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས། ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆོག་པའྱི་དགེ་བསོའྱི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྱི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །

ནམཿསམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱྱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ།
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