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དུས་ཀི་མཚན་ལ་པདྨ་རོ་རེར་གསོལ། དགུང་ལོ་ལྔ་བཞེས་སྐབས་གོང་པ་གཞན་གི་ར་རི་མཛད་

སྐབས་རོ་ལ་མ་ཎ�་མང་པོ་བིས་གནང་བ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པར་གགས། 

དགུང་ལོ་བདུན་ལ་ཕེབས་པའི་ཚེ་ཡབ་འདས་པ་དང་དེ་མུར་སྣར་ཐང་དུ་ཕེབས། དཔལ་

སྣར་ཐང་གི་མཁན་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རེ་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ལས་དགེ་བསེན་གི་སོམ་པ་

བཞེས། 

བརྒྱ་སོན་ཙནྡྲ་དང་ཤཱཀ་དཔལ་ལས་བོད་ཡིག་དང༌། ལཉྫ་ཝརྟུལ། ཧོར་ཡིག་སོགས་

གསན་སྦོང་མཛད། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་ ༡༤༠༥ ལོར་དཔལ་སྣར་ཐང་གི་མཁན་ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་

རབ་དང་ཆེན་པོ་བོ་ལྡན་གཉིས་ཀི་དྲུང་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་མནོས་ཏེ་

མཚན་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་ཞེས་གསོལ། དེ་རེས་སྣར་ཐང་གི་པཎི་ཏ་སངྒྷ་ཤྲི་ལ་སན་ངག་མེ་

ལོང་དང༌། མངོན་བརོད་འཆི་མེད་མཛོད། སྒ་མཚམས་སྦོར་ལྔ་པ་སོགས་དང༌། གཏུམ་པོ་དཀར་

པོའི་རེས་གནང་སོགས་ཆོས་བཀའ་དུ་མ་གསན། 

དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པ་ ༡༤༡༠ ལོར་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ཀིས་མཁན་པོ་མཛད་དེ་བསེན་པར་

རོགས། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཀྱཻ་རོར་དང༌། དོན་ཞགས་སོགས་མང་དུ་ཞུས། རྣམ་འགེལ་དང་

ཊིཀྐ་ཐུགས་འཛིན་མཛད། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཨ་བྷ་ཡ་ཀིརི་ཞེས་པས་སོབ་དཔོན་མཛད་དེ་ཉ་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

དཔོན་པའི་ཚད་མའི་འགེལ་པའི་སེང་ནས་སྣར་ཐང་དུ་གྲྭ་སྐོར་མཛད། 

དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པ་ ༡༤༡༥ ལོར་དབུས་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཁྲ་འབྲུག་ཏུ་སེམས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་

བཟང་དང༌། ཐང་པོ་ཆེར་རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་དབུ་མ་དང་ཕར་

ཕིན་གསན། འོན་བཀྲ་ཤིས་དོ་ཁར་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་མཇལ་ཏེ་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་སོགས་མང་དུ་

ཞུས། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བཀའ་ལ་བརེན་ནས་ཐང་པོ་ཆེར་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དང་། གསང་ཕུ་པ་རེ་

ཤེས་རབ་སེང་གེ་གཉིས་ལས་གསང་འདུས་མི་བསྐྱོད་པ་སོགས་གསན། གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོག་དང་

རི་བོ་དགའ་ལྡན་དུ་ཕར་བོན་ཚུར་བོན་མཛད་ནས་ལོ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས། 

དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་བཞེས་པ་ནས་འབས་སྤུངས་དགོན་དང་སེ་ར་ཆོས་སིངས། ཕན་

ཡུལ་གོ་པ་སོགས་སུ་བོན། དམར་སོན་དཔལ་ལྡན་རིན་ཆེན་དང༌། རྒྱ་མཚོ་རིན་ཆེན་གཉིས་ལས་

ལོ་གཉིས་རིང་མདོ་ར་བ་དང་མངོན་པ་ལེགས་པར་གསན། 

དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་པ་ ༡༤༢༥ ལོར་གསང་ཕུའི་འཆད་ཉན་མཛད། དེ་ལྟར་དབུས་ལ་ལོ་བཅུ་

གཉིས་བཞུགས། སོ་དྲུག་པ་ ༡༤༢༦ ལོར་རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་ལྷན་དུ་གཙང་ལ་ཕེབས། བང་

ཆེན། རི་ཁུད། བག་དམར་སོགས་སུ་བཞུགས། འཆད་ཉན་སྨར་ཞིང་གྲྭ་ཚོགས་འཕེལ་བར་མཛད། 

རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེ་ལས་སྤིར་ཆོས་མང་པོ་དང་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ཀི་ཊིཀྐ་དེ་གསན། མཁས་

གྲུབ་རེ་ལས་ཀང་ཆོས་འབེལ་ཙམ་གསན། དགུང་ལོ་བཞི་བཅུར་འཇུག་ཊིཀྐ་བརམས། ལ་སོད་ལྷོ་

བང་རྣམས་སུ་བ་བལ་འཆད་ཉན་མཛད། 

དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པ་ ༡༤༣༡ ལོར་ཆོས་སིངས་སུ་གཡུལ་རྒྱལ་བ་ཡོན་འབྱུང་ཞེས་པ་

གདན་དྲངས་ཏེ་ཁོང་ལ་དབངས་འཆར་གི་རྒྱུད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའི་བཤད་པ། ལག་ལེན་གི་

ས་རིས་སོགས་ཞུས་ཏེ་ལེགས་པར་སྦངས། 

དགུང་ལོ་ཞེ་གཉིས་པར་བོ་དོང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་མཇལ་ཏེ་སྒོལ་མ་ཉེར་གཅིག་

པ་དང༌། བཅུ་བདུན་མ། དཀར་སོ་སོགས་ཆོས་གང་མང་གསན། དྲི་བ་དུ་མ་མཛད་པར་ལན་བདེ་

བག་ཏུ་ཕུལ་བས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ཏེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་པ་ ༡༤༣༦ ལོར་བང་ཆེན་དུ་ཐེག་ཆེན་ཕོ་བང་བཏབ། དེ་ནས་སར་བཀྲ་

ཤིས་དོ་ཁར། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀི་དོགས་གཅོད་གསན་པའི་ཟིན་

བིས་རྣམས་དང་། དགེ་ལྡན་དུ་རྒྱལ་ཚབ་རེ་ལ་རྣམ་འགེལ་གསན་པའི་གསུང་རྒྱུན་རྣམས་ལ་གཞི་

བས་ཏེ། ཚད་མའི་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་རིགས་པའི་རྒྱན་བཀའ་རོམ་གནང་། 

དགུང་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་པ་ ༡༤༣༨ ལོར་དབུས་སུ་ཕེབས། བང་རེ་ཆོས་རེ་ནམ་མཁའ་དཔལ་

བ་དང༌། ཟུར་ཁང་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། སྤན་ས་རིན་ཆེན་འཕེལ་སོགས་ལས་ཆོས་མང་དུ་

ཞུས། དེ་ནས་འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་རོགས་པ་དང་

། སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁྲིད་སོགས་དང་། ལྔ་བསྡུས་ཀི་རི་མོ་ས་བིས་བཀའ་རེས་གནང་

སོགས་མང་པོ་ཞུས། 

དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་པ་ ༡༤༤༠ ལོར་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་ལྷན་དུ་གཙང་ལ་ཕེབས་ཏེ་སྣར་

ཐང་དང་བང་ཆེན་སོགས་སུ་འདུལ་བའི་འཆད་ཉན་གཙོ་བོར་མཛད། དེ་ནས་རེ་ཤེས་རབ་སེང་

གེའི་དགོངས་རོགས་སུ་ནང་རེན་ཐུབ་ཆེན་བཞེངས། དགུང་ལོ་ང་བདུན་པ་ ༡༤༤༧ ལོར་འཕོངས་

རྒྱས་པ་དཔལ་འབོར་བཟང་པོས་རོགས་སྐྱོར་བས་པར་བརེན་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ཕག་བཏབ་

ཅིང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བཞེངས། 

དགུང་ལོ་ང་དགུ་པ་ ༡༤༤༩ ལོའི་དགུན་ཆོས་ནས་བརམས་ཏེ་དཔོན་སོབ་ཐམས་ཅད་

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་གཞིས་ཆགས་ཏེ་བཞུགས་ཤིང་དགོན་པ་བཞེངས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་

བར་འཆད་ཉན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མཛད། པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ཞེས་མཚན་སན་བྱུང་ཞིང་། 

དེ་ནས་བཟུང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གདན་ས་པ་སུས་མཛད་ལ་མཚན་དབུར་པཎ་ཆེན་ཞེས་པ་

མཉམ་སྦོར་བེད། 

དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་པ་ ༡༤༥༠ ལོའི་དགུན་ཆོས་གོལ་མཚམས་ཤིག་ཏུ། རེ་འདི་རི་བོ་དགེ་

ལྡན་གི་གསེར་ཁྲིར་བཞུགས་རྒྱུའི་གདན་འདྲེན་དུ། བ་མ་དཀའ་བཅུ་བ་སྦིན་པ་དཔལ་བ་དང་དགེ་

བསེན་དཔལ་ལྡན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་སོགས་སེབས་ནས། དགའ་ལྡན་གི་གདན་ས་ལ་འབོན་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

དགོས་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཀང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་སོང་བར་བརེན་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལ་

ཕེབས་པ་མ་མཛད། 

དགུང་ལོ་དོན་དྲུག་པ་ ༡༤༦༦ ལོར་རེ་བཙུན་སྒོལ་མས་ལུང་བསན་པ་ལྟར། སྒོལ་མ་ལྷ་

ཁང་གསར་དུ་བཞེངས། དགུང་ལོ་དོན་བརྒྱད་པ་ ༡༤༦༨ ལོར་གོས་སྐུ་ཆེན་མོ་བཞེངས་པ་ལེགས་

པར་གྲུབ་པ་དང་། གོས་སྐུའི་ཐུགས་ཀར་རེ་རང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་བསན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་

ལམ་གི་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་བིས་གནང་མཛད། དེ་ནས་རེ་ཙོང་ཁ་པས་ལྷ་སར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་

བཙུགས་པ་དང་མཐུན་པར། ཤིང་ཕོ་ར་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་ཟླ་བ་ལ། བུ་སོབ་བསན་འཛིན་

ཆེན་པོ་རྣམས་ཀང་སྤན་དྲངས་ནས་ཚོགས་པ་སོང་གཅིག་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་གིས་སྨོན་ལམ་

བཙུགས། སྐུ་ཚེའི་གང་པོར་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་བ་མ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་བསེན་པ་

དང་། ཁད་པར་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཀི་བ་མ་གསུམ་སེ། བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་མཁན་ཆེན་

གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་དང་། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་གཉིས། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་རེ་

བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཞེས་གསུངས། 

སོབ་མ་གགས་ཆེ་བ་ནི་འདུལ་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་དང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བཟང་

པོ་བཀྲ་ཤིས། འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། རབ་

འབམས་པ་བསན་པའི་ཉི་མ། སྨོན་ལམ་དཔལ་ལེགས་བོ་གོས། མཁན་ཆེན་བཟོད་པ་དཔལ་གྲུབ། 

མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མང་དུ་བྱུང་། 

དགུང་ལོ་ག་བཞི་པ་ ༡༤༧༤  ལོའི་དགུན་ཟླ་འབིང་པོ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་སྐུ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་སོ། །རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་རེས་ནས་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་

དང་པོར་ངོས་འཛིན་བས་པ་རེད། ཁོང་གི་གསུང་རོམ་ལ། འདུལ་བའི་གེང་འབུམ། མདོ་ཊིཀ །ཚད་

མའི་ཊིཀྐ །ར་འཇུག་གི་ཊིཀྐ །སོགས་པོ་ཏི་བདུན་ཙམ་བཞུགས།

༢༠༡༦.༠༨.༡༡.ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས 



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བོད་

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

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

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

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

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

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

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

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

མཆན་བིས་མེད།

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

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

འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། མཐའ་

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

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

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

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

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

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

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

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

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །ལེགས་པར་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་མཐའ་

དག་གི་སིང་པོའི་དོན་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་

ཆེའི་ཕེང་བ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ལེགས་པར་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བའི་མདོའི་དགོངས་པ་

གསལ་བར་བེད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་”ཕེང1་བ་ཞེས་བ་བ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །

རབ་བརིད་གསེར་གི་རི་དབང་ལྟ་བུའི་སྐུ་ནི་མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་བལྟ་

བས་མི་ངོམས་མིག་གི་བདུད་རིའོ། །རབ་གསལ་ལྷ་ཡི་རྔ་བཞིན་ལེགས་པར་

འདོམས་པའི་གསུང་ནི་དྲུག་ཅུའི་དབངས་ལྡན་འགོ་ཀུན་མ་རིག་གཉིད་ལས་

སོང་། །རབ་ཡངས་ནམ་མཁའི་ཁོན་བཞིན་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་ཐུགས་ནི་མཁེན་བརེ་

མཛད་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པའི་དཔལ་མངའ་བ། །རབ་འབམས་ཕོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་

དུས་གསུམ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་རང་རྒྱལ་སོབ་མར་བཅས་པའི་ཞབས་

ལ་འདུད། །ཁད་པར་འཕགས་མཆོག་ཉེ་བར་འཁོར་ནས་དམར་སོན་དཔལ་ལྡན་རིན་

1  མ་ཕི།    བ། ༡བ༡ན།   ཕེང    སྒང་། ༡བ༡ན།   འཕེང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཆེན་མཁས་བཙུན་རྒྱ་མཚོ་རིན་ཆེན་ཞབས་ཀི་བར། །འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་ལེགས་

པར་སྡུད་དང་མདོ་དང་འགེལ་པ་འགེལ་བཤད་མཛད་དང་དེ་དོན་འཆད་ལ་དབང་

འབོར་བ། །ལུང་རོགས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པར་

བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །ལེགས་གསུངས་དམ་

ཆོས་འདུལ་བའི ་མདོ ་ཡི ་དགོངས་པ་གསལ་བེད་ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་

འཕེང”ཕེང2་བ་བདག་གིས་བརམ་པར་བ། །

༼མཚན་དོན་དང་དགོས་འབེལ་ངག༽

འདིར་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀིས་དང་

པོར་བང་ཆུབ་ཀི་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་

ཚོགས་བསགས། མཐར་རོ་རེ་གདན་གི་སོ་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་

ཏེ། དམ་པའི་ཆོས་ཇི་སེད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་གདུལ་བས་ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་སོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། ཐར་བ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ་ལ་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སོབ་དགོས་

ཤིང་། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཐོག་མར་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་སོབ་དགོས་

པར་གསུངས་པས། རེ་ཞིག་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་བསབ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་

བེད་པའི་ཐབས་དང་། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཐབས་དང་། ཉམས་ན་ཕིར་

བཅོས་པའི་ཐབས་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སོན་པ་འདུལ་བའི་མདོའི་དགོངས་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཤད་པར་བ་བ་ལ་བཞི། 

2  མ་ཕི།    བ། ༢ན༣ན།   ཕེང    སྒང་། ༢ན༢ན།   འཕེང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མཚན་གི་དོན། འགྱུར་གི་ཕག །གཞུང་གི་དོན། མཇུག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་

ནི། བསན་བཅོས་འདིའི་མཚན། རྒྱ་གར་ན་སྐད་རིགས་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས། 

ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ། བི་ན་ཡ་”སུ3་ཏྲ་དང་། དེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། འདུལ་བའི་

མདོ་ཞེས་བའོ། །མཚན་དོན་ལ་འདུལ་བ་དང་། མདོའི་དོན་གཉིས། དང་པོ་ལ། བརོད་

བ་དོན་གི་འདུལ་བ་དང་། “རོད4་བེད་ཚིག་གི་འདུལ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། སོང་

བདུན་འཁོར་བཅས་ཀི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ་འདིས་ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་ཞིང་དབང་པོ་

དུལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །རོད་བེད་ཚིག་གི་འདུལ་བ་ནི་དོན་གི་འདུལ་བ་དེ་

བརོད་བའི་གཙོ་བོར་སོན་པའི་ལུང་སེ་བཞི་ཡིན་ཏེ། འདིས་བ་བ་དང་བ་བ་མིན་པ་

སོན་པས་སོབ་མ་རྣམས་འདུལ་བར་བེད་པས་འདུལ་བ་ཞེས་བའོ། །མདོའི་དོན་ནི་

ལུང་སེ་བཞི་པོ་དེ་དོན་གི་འདུལ་བ་“པ5་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ་དང་། ཐོབ་པ་མི་

ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་། ཉམས་ན་ཕིར་བཅོས་པའི་ཐབས་གསུམ་དུ་མདོར་

བསྡུས་ནས་སོན་པས་ན་འདུལ་བའི་མདོ་ཞེས་བའོ། །

འགྱུར་གི་ཕག་ལ་ཞར་བྱུང་དང་། དངོས་གཉིས། དང་པོ་ནི། བསན་བཅོས་

འདི་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་ལ་བམ་པོ་”རེར6་བས་པའི་བམ་པོ་དགུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་

འདི་ནས་འཆད་པའོ། །

བསན་བཅོས་ལ་བམ་གངས་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཞུང་ལ་

མང་ཉུང་གི་སྒོ་སྐུར་སང་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕག་འཚལ་ལོ་

3  མ་ཕི།    བ། ༢བ༤ན།   སུ    སྒང་། ༢བ༢ན།   སཱུ

4  མ་ཕི།    བ། ༢བ༥ན།   བརོད    སྒང་། ༢བ༣ན།   རོད    * རོད

5  མ་ཕི།    བ། ༣ན༡ན།   པ    སྒང་། ༢བ༥ན།   -པ

6  མ་ཕི།    བ། ༣ན༢ན།   རེར    སྒང་། ༢བ༦ན།   རེ་རེ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཞེས་པ་གཞིར་བཞག་ནས། གང་ལ་ན་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལའོ། །གང་གིས་ན། ལོ་པཎ་རྣམས་ཀིས་

སོ། །དུས་ནི་བསན་བཅོས་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་མར་རོ། །ཚུལ་ནི་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་

སོ། །དགོས་པ་ནི། བར་ཆད་ཞི་ནས་འགྱུར་མཐར་ཕིན་པ་སོགས་གནས་སྐབས་དང་

མཐར་ཐུག་གི་དོན་དུ་མ་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུའོ། །

གསུམ་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གཉིས། བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་

དགོས་འབེལ་དང་། གཞུང་དོན་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ། སྤི་དོན་དང་། ཚིག་དོན་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ། ཞེས་བ་བ་འདིས་

འདུལ་བའི་མདོའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་བསན་ལ། བསན་བཅོས་ཀི་ཐོག་མར་དེ་

བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གདུལ་བ་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། རོག་པ་དང་ལྡན་པ་དག་ནི་འབེལ་པ་དང་། བརོད་བ་དང་། དགོས་པ་མེད་

པའི་ཚིག་ཀང་ཁས་མི་ལེན་ན་བསན་བཅོས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེས་ན་ངག་འདི་

ལ་བརེན་ནས་འདུལ་བའི་མདོ་ལ་བརོད་བ་དང་། དགོས་པ་དང་། ཉིང་དགོས་དང་། 

འབེལ་བ་མེད་པའི་ལོག་རོག་དང་། དོན་མི་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་ནས་དགོས་སོགས་

ཆོས་བཞི་ཡོད་དམ་སམ་པའི་དོན་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་དང་། ཡོད་པར་ངེས་པ་བསྐྱེད་ནས་

བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་པོ་གང་ཞེ་ན། སྤིར་བསན་བཅོས་ལུས་ལ་ཡོད་

པའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི། དགོས་འབེལ་ངག་གི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི། ངག་

ཙམ་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བསབ་པ་ནི་བརོད་བ་དང་། འདི་ལ་བརེན་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་རོགས་པ་དགོས་པ་

དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ལྷག་མེད་ཀི་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་ཉིང་དགོས་དང་། ཉིང་དགོས་

དགོས་པ་ལ་རག་ལས་དགོས་པ་བསན་བཅོས་འདི་ལ་རག་ལས་པ་ནི་འབེལ་བའོ། །འོ་

ན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་པོ་ཚིག་གང་གིས་ཇི་ལྟར་བསན་”ཅེ7་ན། ངེས་པར་འབྱུང་

བ་ཞེས་པས་ཉིང་དགོས་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཞེས་པས་བརོད་བ་དངོས་སུ་བསན་ལ་

དགོས་པ་དང་འབེལ་བ་ནི་ཤུགས་ལ་བསན་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པའི་

ཐབས་ཚུལ་ཁྲིམས་རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་མདོ་འདི་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་བདག་གཅིག་དང་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་བ་གང་གྲུབ་ཅེ་ན། དེ་བྱུང་གི་འབེལ་

བ་གྲུབ་སེ། བསན་བཅོས་འདི་ལ་བརེན་ནས་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་བསབ་པ་རོགས་

པ་འབྱུང་། དེ་རོགས་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་མི་འཐད་དེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདུས་མ་བས་ཡིན་ཀང་དེ་འཐོབ་པ་

འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་འགེལ་པར། འདུལ་བའི་མདོ་དང་

དགོས་པ་གཉིས་ནི་ཐབས་དང་ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་འབེལ་བ་ཡིན་ཏེ། 

རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་

འདིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསན་ན། ལུང་སེ་བཞི་ནས་འབྱུང་བ་སོན་ནམ་མི་འབྱུང་བ་སོན། 

དང་པོ་ལྟར་ན་ལུང་དང་”བཟློས8་པའི་སྐྱོན་ཡོད་ལ། ལུང་སེ་བཞི་ནས་མི་འབྱུང་བ་

སོན་ན། བསན་བཅོས་རྣམ་དག་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལུང་ནས་འབྱུང་བ་སོན་

7  མ་ཕི།   བ། ༣བ༦ན།   ཅེ   སྒང་། ༣བ༢ན།   ཞེ

8  མ་ཕི།  བ། ༤ན༤ན།   བཟློས    སྒང་། ༣བ༦ན།   ཟློས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཀང་”བཟློས9་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། འདི་ལ་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མ་རོགས་པ་རོགས་པའི་དགོས་པ་དང་། ལོག་རོག་བསལ་བའི་དགོས་པ་དང་། 

མདོར་བསྡུས་ལ་དགའ་བའི་བསམ་པ་བསྐང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། རགས་

དང་པོ་གྲུབ་སེ། ར་འགེལ་དུ་མ་རོགས་པ་རོགས་པའི་དགོས་པ་དང་། བཅས་རེས་

བཅས་སུ་མ་རོགས་པ་རོགས་པའི་དགོས་པ་དང་། རུང་མཐུན་དུ་མ་རོགས་པ་རོགས་

པའི་དགོས་པ་དང་། ཚིག་གཞན་གིས་དོན་གཞན་བསན་པ་མ་རོགས་པ་རོགས་པའི་

དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སེ། ལུང་དུ་གཞི་དང་ཕན་ཚེགས་དང་ཞུ་བ་སོགས་གོ་”རིམ10་

འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ལ། འདིར་གཞིའི་སྐབས་སུ། དང་པོར་གཞི། དེའི་རེས་སུ་

ཕན་ཚེགས། དེའི་རེས་སུ་ཞུ་བ་སོགས་བསན་པས། གཞི་ར་བ་དང་། ཕན་ཚེགས་

འགེལ་པ་དང་། ཞུ་བ་སོགས་འགེལ་བཤད་ལྟ་བུར་གོ་བའི་ཕིར་དང་། རྣམ་འབེད་ཀི་

སྐབས་སུ། དང་པོར་རྣམ་འབེད་དང་། དེའི་རེས་སུ་ཕན་ཚེགས། དེའི་རེས་སུ་ཞུ་བ་

སོགས་བསན་པས། རྣམ་འབེད་ར་བ་དང་། ཕན་ཚེགས་འགེལ་པ་དང་། ཞུ་བ་

སོགས་འགེལ་བཤད་དུ་གོ་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ཡང་གྲུབ་སེ། ལུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་

རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། གནང་བའི་རེས་སུ་གནང་བ་དང་། དགག་པའི་རེས་སུ་དགག་

པ་བསན་པ་སོགས་”བཟློས11་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྒྲུབ་པ་དང་གནང་བའི་རེས་སུ་དགག་

པ་དང་། དགག་པའི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་གནང་བ་བསན་པ་སོགས་འགལ་བ་ལྟ་བུར་

9  མ་ཕི།  བ། ༤ན༥ན།   བཟློས    སྒང་། ༣བ༦ན།   ཟློས

10  མ་ཕི།  བ། ༤བ༢ན།   རིམས   སྒང་། ༤ན༣ན།   རིམ    * རིམ

11  མ་ཕི།  བ། ༤བ༥ན།   བཟློས    སྒང་། ༤ན༥ན།   ཟློས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

སྣང་བ་ལ། འདིར་གང་གཙོ་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་བསན་པས་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་ལུང་དུ་དང་པོར་བན་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གནང་། དེ་ལ་ཉེས་དམིགས་འགའ་

ཞིག་བྱུང་བས་ཕིས་བན་རབ་དུ་བྱུང་བ་བཀག་པ་གཉིས་ཕི་མ་གཙོ་ཆེ་བས་འདིར་

བཀོལ་བ་བན་དང་སྦར་བ་བཞིན་ནོ། །རུང་མཐུན་དུ་མ་རོགས་པ་རོགས་པའི་དགོས་

པ་ཡོད་དེ། ལུང་དུ་ཆོས་ལ་ལ་གཞི་གཅིག་ཁོ་ན་དང་སྦར་ནས་གསུངས་ཀང་། 

འདིར་སྤིར་བསན་པས། གཞི་གཞན་དང་སྦོར་བ་ཡང་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་ལུང་དུ་བསབ་པ་མ་ཕུལ་བསབ་པ་ཉམས་པར་མ་བས་པར་མི་ཚངས་པར་

སྤོད་པ་འཁྲིག་པའི་ཆོས་བསེན་ན་ཞེས། བསབ་པ་མ་ཕུལ་བ་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་

དང་སྦར་ཡང་། འདིར་སྤིར་བསན་པས། མ་བིན་པར་ལེན་པ་སོགས་དང་སྦོར་བ་

ཡང་རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཚིག་གཞན་གིས་དོན་གཞན་བསན་པ་མ་རོགས་པ་རོགས་པའི་དགོས་པ་ནི། 

ལུང་དུ་ཁམས་སུ་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པར་མི་བའོ། །གནས་ཁང་དང་སྒོ་ཁང་དང་། དགོན་

པར་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། དེ་དག་ཏུ་རྣལ་འབོར་མི་

སྒོམ་ན་”བསྒོམ12་པའི་གནས་གཞན་ཡང་མི་རེད་པས། ལུང་དེའི་དོན། འདིར། མངོན་

པར་འདུ་བར་ཡང་མི་བའོ། །རྣམ་པར་གཡེང་བར་བེད་པ་དང་། གཏུམ་པོ་དང་ག་ཚོམ་པ་

དག་སང་བར་རིགས་སོ་ཞེས། མི་མང་པོ་འདུ་བ་”དང་།13ཅ་ཅོ་ལ་སོགས་པས་སེམས་

གཡེང་བ་དང་། ཀལ་ཀ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ག་ཚོམ་བེད་པ་ཡོད་པའི་ཁམས་སོགས་དང་། 

ཆོམ་རྐུན་པ་དང་། སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་སྲོག་ཆགས་གཏུམ་པོ་ཡོད་པའི་དགོན་པར་

12  མ་ཕི།  བ། ༥ན༤ན།   སྒོམ    སྒང་། ༤བ༣ན།   བསྒོམ    * བསྒོམ

13  མ་ཕི།  བ། ༥ན༥ན།   དང་།     སྒང་། ༤བ༣ན།   དག་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རྣལ་འབོར་མི་སྒོམ་པའི་དོན་ཡིན་པར་བསན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལོག་རོག་བསལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྤིར་མདོ་ཀུན་གིས་ལོག་རོག་

སེལ་ལ། ཁད་པར་དུ། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་བེད་པའི་སྐབས་སུ། གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་

ཡང་རུང་ངོ་། །ཞེས་དང་། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་སྐབས་སུ། དེར་ཕིས་

དབྱུང་ངོ་སམ་པའི་བོ་གོས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསྐུར་བའི་འོ་ཞེས་སོགས་དང་། 

ཉམས་ན་ཕིར་འཆོས་པའི་སྐབས་སུ། ཁ་ཅིག་གིས་འདི་ནན་ཏུར་གི་ཚུལ་དུ་བསན་

ཏོ། །དེ་ནི་མི་བཟང་སེ། མདོ་སེ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོགས་ཀིས་ལོག་རོག་

སེལ་བའི་ཕིར་རོ། །མདོར་བསྡུས་ལ་དགའ་བའི་བསམ་པ་བསྐང་བའི་དགོས་པ་

ཡོད་དེ། དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཚིག་ཉུང་ངུས་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གོ་བ་དང་། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་

ལུང་གི་ཚིག་རྒྱས་པ་འཛིན་མི་ནུས་པ་རྣམས་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་ཚིག་

བསྡུས་ནས་དོན་ཚང་བར་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

དགོས་འབེལ་ངག་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ནི། བསན་བཅོས་

ཀི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ནི་ངག་འདིའི་བརོད་བ་ཡིན་ཏེ། འདིས་དེ་སོན་པར་བེད་

པའི་ཕིར། ངག་འདི་ལ་བརེན་ནས་བསན་བཅོས་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཡོད་

པར་རོགས་པ་དགོས་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བ་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པ་

སོགས་ཉིང་དགོས་དང་། ཉིང་དགོས་དགོས་པ་ལ་རག་ལས”། 14དགོས་པ་ངག་འདི་

ལ་རག་ལས་པ་ནི་འབེལ་བའོ། །ངག་ཙམ་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ནི། 

དཔེར་ན། ཇ་སྐོལ་ཅིག་ཅེས་པ་ལ། ཇ་སྐོལ་བ་བརོད་བ་དང་། ཉན་པ་པོས་དེ་རོགས་

14  མ་ཕི།  བ། ༦ན༡ན།   །     སྒང་། ༥ན༣ན།   ་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པ་དགོས་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་དོན་གྲུབ་པ་ཉིང་དགོས་དང་། ཉིང་དགོས་དགོས་

པ་ལ་རག་ལས། དགོས་པ་ངག་དེ་ལ་རག་ལས་པ་འབེལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ཚིག་དོན་ནི། ངེས་པ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བ་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་དོན་བཞི་

ལ་འཇུག་སེ། རྐང་གིས་འགོ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི་གོང་ནས་འབྱུང་བ་དང་། གོང་ཁེར་

ནས་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ། བཞོན་པས་འགོ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི་གང་པོ་ཆེ་ལ་ཞོན་

ནས་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ། ལམ་ལ་ཡང་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་སེ། ལམ་ནས་འབྱུང་

བའི་ཕིར་རོ། །ཐོབ་པར་བ་བ་ལ་ཡང་འཇུག་སེ། འབྱུང་བ་ནི་ཐོབ་པར་བ་བའོ་ཞེས་

ཟེར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་ལས་འདིར་ནི་ཐོབ་པར་བ་བ་ཁོ་ན་བཟུང་སེ། ངེས་པར་

ཞེས་བ་བའི་ཁད་པར་གི་ཚིག་དང་འབེལ་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་མཐར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐོབ་པར་བ་བས་ན། ངེས་པར་འབྱུང་བ་སེ་ལྷག་

མེད་ཀི་མྱང་འདས་སོ། །འདིས་ལམ་དང་ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་མཐར་ཐུག་གི་ཉིང་

དགོས་ཡིན་པ་བཅད་དེ། དེ་གཉིས་ནི་མཐར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐོབ་བ་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་གཉིས་ནི་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པའི་ཐབས་སུ་བསན་པར་བ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་གཉིས་མཐར་ཐུག་གི་ཉིང་དགོས་མིན་ཀང་ཉིང་དགོས་ནི་ཡིན་ཏེ། འགེལ་

བར། དོན་གང་གི་ཕིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་ཞེས་

དང་། སུམ་བརྒྱ་པར། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྡུག་བསལ་སོང་། །འཇིག་

ཚོགས་ལྟ་བ་གདོན་གི་ར་བ་འཇོམས། །དཔལ་འབོར་ས་དང་མེ་ཏོག་མདའ་ཅན་

འཇོམས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ན་ངེས་པའི་དོན་རག་པའམ་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ལ་བས་

ནས། རག་པར་རམ་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་ཐོབ་པར་བ་བས་ན་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལྷག་མེད་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

མྱང་འདས་སོ། །འདིས་ཕི་རོལ་པའི་སངས་པ་བཅད་དེ། ཕི་རོལ་པའི་སངས་པ་ནི་སར་

ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །ལྷག་མེད་མྱང་འདས་དེ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡིན་པས་ན་

ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ་སོང་བདུན་འཁོར་བཅས་སོ། །

དེ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་མྱང་འདས་ཐོབ་བེད་ཡིན་གི་སྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། 

མྱང་འདས་འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་མྱང་འདས་ཐོབ་བེད་

མ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཉོན་མོངས་པ་སངས་ནས་མྱང་འདས་ཐོབ་དགོས་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་མྱང་འདས་དངོས་སུ་ཐོབ་བེད་མིན་ཡང་

རྒྱུད་ནས་ཐོབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བརེན་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་ལ་དེས་ཉོན་མོངས་སོང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་

སྐད་དུ་ཡང་མདོ་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བརེན་ནས་འཕགས་

པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དག་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

དང་། སོ་སོར་ཐར་པར། འདི་ནི་ཉོན་མོངས་ཕམ་བེད་ལམ། །རྒྱལ་པོ་ཡི་ནི་འདྲེན་པ་

མཆོག །འདི་ནི་ཐར་པའི་གོང་འཇུག་པའི། །ཐེམ་སྐས་གཞི་དང་འདྲ་བར་

གནས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

སོང་བ་བདུན་ནི། མི་ཚངས་སྤོད་དང་མ་བིན་ལེན་དང་སྲོག་གཅོད་སོང་བ་

སེ་ལུས་ཀི་གསུམ་དང་“རྫུན15་ཕ་མ་ཚིག་རྩུབ་ངག་འཁལ་སོང་བ་སེ་ངག་གི་བཞི་

དང་བདུན་ཡིན་ལ་ཆང་འཐུང་བ་སོང་བ་སོགས་འཁོར་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དགེ་སོང་

གི་སོམ་པ་སོང་བདུན་འཁོར་བཅས་དང་། དགེ་ཚུལ་སོགས་ཀི་སོམ་པ་”ནི16་སོང་

15  མ་ཕི།  བ། ༧ན༡ན།   བརྫུན    སྒང་། ༦ན༡ན།   རྫུན    *རྫུན

16  མ་ཕི།  བ། ༧ན༢ན།   ན    སྒང་། ༦ན༢ན།   ནི    * ནི
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བ་བཞི་འཁོར་བཅས་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀི་ལུགས་ལ་སོམ་

པའི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མཛོད་ལས། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་དགེའི་

”གཟུགས17། །དེ་སོང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་གཉིས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་པར་

རིག་བེད་དང་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་ལ། མདོ་སེ་པ་ནི་སོང་བའི་

སེམས་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པར་འདོད་དོ་ཟེར། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ས་

གསུམ་པ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་སུ་འདོད་པ་ལྟར་ན། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་རང་ལུགས་སུ་མི་བཞེད་པས། སོང་བའི་སེམས་པ་ས་བོན་

དང་བཅས་པར་བཞེད་དམ་སམ་སེ་གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་དཔྱད་པར་བའོ། །

ཅིའི་ཕིར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་གདུང་བ་

བསིལ་བར་བེད་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞེས་བའོ། །དབེ་ན་དགེ་སོང་ཕ་མ། དགེ་སོབ་མ། 

དགེ་ཚུལ་ཕ་མ། དགེ་བསེན་ཕ་མ། བསེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་སེ་བརྒྱད་ཡོད་ལ། 

བསེན་གནས་ལ་ཕ་མ་གཉིས་སུ་མ་ཕེ་བ་ནི་དུས་ཐུང་བས་སོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ་མ་ནིང་ལའང་བསེན་གནས་ཡོད་པས་ཕ་མ་གཉིས་སུ་མ་ཕེའོ་

ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་མིང་གི་སྒོ་ནས་བརྒྱད་ཡོད་ཀང་། རས་སུ་བཞི་ཡིན་ཏེ། དགེ་སོང་

ཕ་མའི་སོམ་པ་རས་གཅིག །དགེ་སོབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་ཕ་མའི་སོམ་པ་རས་

གཅིག །དགེ་བསེན་ཕ་མའི་སོམ་པ་རས་གཅིག་པའི་ཕིར་ཏེ། མཚན་གྱུར་པ་ན་སོམ་

པ་མི་གཏོང་བར་མིང་འཕོ་བའི་ཕིར། འོ་ན་སོམ་པ་གསུམ་རིམ་ཅན་དུ་བངས་པའི་

ཚེ། སྲོག་གཅོད་སོང་བ་སོགས་སོར་གནས་ནས། སོང་བ་གཞན་འཕེལ་བ་ཡིན་ནམ། 

17  མ་ཕི།  བ། ༧ན༣།   གཟུགས    སྒང་། ༦ན༢ན།   འཁྲུངས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སྲོག་གཅོད་སོང་བ་སོགས་རས་ཐ་དད་པར་སྐྱེ་ཞེ་ན། རས་ཐ་དད་པར་སྐྱེ་སེ། རས་

གཅིག་ཡིན་ན་དགེ་སོང་གི་བསབ་པ་ཕུལ་ནས་དགེ་ཚུལ་ལ་གནས་སུ་མི་རུང་བར་

འགྱུར་རོ། །

རྒྱུད་གཅིག་ལ་སྲོག་གཅོད་སོང་བ་སོགས་རས་ཐ་དད་པ་གསུམ་ཅིག་ཅར་

ཡོད་པར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། ཕི་མ་བངས་པས་ས་མ་མི་གཏོང་བའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཟེར་རོ། །སོམ་པའི་ངོ་བོ་སོང་བའི་སེམས་པར་འདོད་པ་ལྟར་

ན། གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་སྲོག་གཅོད་སོང་བའི་སེམས་པ་རིས་མཐུན་རས་ཐ་

དད་པ་གསུམ་ཅིག་ཅར་མེད་དེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུད་རེ་

རེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རས་གཅིག་ཡིན་ཀང་གཅིག་ལོག་པས་ཅིག་ཤོས་ལྡོག་མི་

དགོས་ཏེ། གསེར་བུམ་ལོག་ན་བུམ་པ་ལྡོག་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དབང་དུ་བས་

ཞེས་པའི་སྐད་དོད། ཨ་ཐ་ཞེས་པ་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་སེ། བཀྲ་ཤིས་པ་འདི་ལས་

ཡུན་རིང་དུ་འཚོ་བ་དང་མཐུན་པར་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཨ་ཐ་བཀྲ་ཤིས་

པ་ལ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཨ་ཐ་དེ་ནས་ཞེས་

པའི་ཚིག་ཕད་ལ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་མ་ཐག་ཏུ་སོམ་ཉི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་

བཅད་ནས་ཞེས་ཨ་ཐ་དེ་མ་ཐག་པ་ལ་བརོད་པ་དང་། སྒའི་རེས་སུ་བསན་པའི་དབང་

དུ་བའོ་ཞེས་ཨ་ཐ་དབང་དུ་བ་བ་ལ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ལས་འདི་ནི་དབང་དུ་བ་

བ་ཁོ་ན་དང་སྦར་ཏེ། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་ཞེས་པའི་ཁད་པར་གི་

ཚིག་དང་འབེལ་བའི་ཕིར་དང་། རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཀང་བཤད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ན་ཞེས་པ་ནས། ཕི་མ་དང་མཐུན་ལ་ས་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མ་དང་འགལ་བར་ནི་རུང་བར་རོ་ཞེས་པའི་བར་གི་མདོ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་འབྱུང་

བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ་བཤད་པར་བའོ་ཞེས་དམ་བཅས་པའོ། །དེ་

ལྟར་ན་མདོའི་ཚོགས་འདི་ལུང་སེ་བཞིའི་དོན་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་

དབང་དུ་བས་ཏེ་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ་དང་། 

ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པ་བསྲུང་བ་དང་། ཉམས་ན་ཕིར་འཆོས་པ་གང་རུང་གི་དབང་དུ་

བས་ནས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕིར་རོ། །

ངག་དོན་ནི། འདུལ་བའི་མདོ་ཆོས་ཅན”།18 བརོད་བ་ཡོད་དེ། ལྷག་པ་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀི་བསབ་པ་དེ་ཁོད་ཀི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོད་ཀི་བརོདབ་དེ་ལྷག་པ་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་བསབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བརོད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཅིའི་ཕིར་ན། 

འདུལ་བའི་མདོའི་བརོད་བ་ཆོས་ཅན། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་བསབ་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་དེ་ཁོད་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། རྣམ་འབེད་ཀིས་ལྟུང་བ་

སེ་ལྔ་བརོད་བར་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་བསབ་པ་གཙོ་བོར་

སོན་ལ། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་སོགས་ཀང་སོན་པར་བེད་དོ། །འདུལ་བའི་

མདོ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཁོད་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བས་ལྷག་པ་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀི་བསབ་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཆོས་ཅན”།19 ཉིང་དགོས་

ཡོད་དེ། ཁོད་ཀི་དགོས་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བས་ལྷག་མེད་ཀི་མྱང་འདས་

ཐོབ་པ་དེ་ཁོད་ཀི་ཉིང་དགོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོད་ཀི་ཉིང་དགོས་དེ་ལྷག་མེད་མྱང་

18  མ་ཕི།  བ། ༨ན༦ན   ་    སྒང་། ༧ན༢ན།   །    * །

19  མ་ཕི།  བ། ༨བ༣ན   ་    སྒང་། ༧ན༤ན།   །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འདས་”ཡིན20་པའི་ཕིར་ཞེས་བརོད་དུ་མི་རུང་སེ། ལམ་དང་ལྷག་བཅས་མྱང་

འདས་སོགས་ཀང་ཉིང་དགོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཆོས་ཅན”།21 འབེལ་བ་ཡོད་དེ། ཁོད་ཀི་ཉིང་དགོས་དེ་ཁོད་ཀི་དགོས་པ་

ལ་རག་ལས། ཁོད་ཀི་དགོས་པ་དེ་བསན་བཅོས་ཁོད་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་

ཅིག་ན་རེ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་བསབ་པ་དེ་འདིའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འདིས་

བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་དང་གསང་སགས་ཀི་སོམ་པ་མ་བསན་པའི་ཕིར། དེས་ན་

རབ་བྱུང་ཕོགས་ཀི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་དེ་འདིའི་བརོད་བ་ཡིན་ནོ། །སོ་ཐར་གི་སོམ་

པ་རོགས་པ་དེ་འདིའི་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་རོགས་པ་འདི་ལ་རག་

མ་ལས་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་མ་བརམས་པའི་ས་རོལ་དུ། སོན་པས་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་

རོགས་པའི་ཕིར། ལྷག་མེད་ཀི་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་ཡང་འདིའི་ཉིང་དགོས་མིན་ཏེ། 

འདི་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོན་པས་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། 

ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་པས་འདིའི་ཉིང་དགོས་དངོས་སུ་བསན། ཚུལ་ཁྲིམས་ཞེས་

པས་བརོད་བ་དངོས་སུ་བསན་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་འགལ་བར་”དོགས22་སོ། །

བསན་བཅོས་”རོམ23་པའི་ཐོག་མར་བརམ་པར་དམ་བཅའ་བས་པ་ལ་དགོས་

པ་ཡོད་དེ། ཤེས་རབ་སོང་བུ་ལས། དམ་པ་མང་པོ་ཁས་འཆེ་མི་བེད་ལ། །གལ་ཏེ་

དཀའ་བས་ཁས་ནི་བངས་གྱུར་ན། །རོ་ལ་རི་མོ་བིས་པ་ལྟ་བུར་ནི། །ཤི་ཡང་གཞན་དུ་

བེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དམ་པ་རྣམས་དམ་བཅའི་ཁུར་མི་

20  མ་ཕི།  བ། ༨བ༤ན།   ཡིན    སྒང་། ༧ན༥ན།   མིན

21  མ་ཕི།  བ། ༨བ༥ན   ་    སྒང་། ༧ན༦ན།   །    * །

22  མ་ཕི།  བ། ༩ན༢ན།   དོགས    སྒང་། ༧བ༣ན།   དོགས

23  མ་ཕི།  བ། ༩ན༣ན།   བརམ    སྒང་། ༧བ༣ན།   རོམ    * རོམ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

འདོར་བས་བསན་བཅོས་རོམ་པ་མཐར་ཕིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

༼སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་བསན་པ།༽

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་དངོས་ལ་གཉིས། སོབ་པ་པོ་རེན་གི་གང་ཟག་དང་། དེས་

བསབ་པར་བ་བ་བསན་པའོ། །ཞེས་པའམ། སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ། ཐོབ་པ་

མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ། ཉམས་ན་ཕིར་འཆོས་པའི་ཐབས་སོན་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཀང་

རུང་བས། དང་པོ་ལ་གསུམ། ལུང་གཞི་དང་། ཕན་ཚེགས་དང་། ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་

འབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སོན་ཆོག་དང་། ད་ལྟར་གི་ཆོ་གའོ། །

༼སོན་གི་ཆོ་ག་བསན་པ།༽

དང་པོ་ལ་ཚིག་དོན་དང་མཐའ་བཅད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསན་བཅོས་འདི་

ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ་རོམ་ན། རིམ་པ་ཇི་ལྟར་རོམ་

ཞེ་ན། དང་པོ་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་རབ་བྱུང་གི་གཞི་བརོད་

པར་བ་སེ། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་བསབ་པའི་གཞི་མཐའ་དག་ནི་རབ་བྱུང་གི་ཡིན་གི་

ཁིམ་པའི་མིན་པའི་ཕིར་དང་། སོང་བདུན་གི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ཡང་རབ་བྱུང་ཁོ་

ནའི་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ལུང་གཞི་ལས་ཀང་དང་པོར་རབ་བྱུང་གི་གཞི་བསན་པའི་

ཕིར་རོ། །འདི་ལ་ཡང་སོན་ཆོག་དང་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་གཉིས་ལས། དང་པོར་སོན་

ཆོག་བསན་པར་བ་སེ། དེ་ལུང་དུ་དང་པོར་བསན་པའི་ཕིར་དང་། བརོད་པར་བ་བ་

ཉུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་སོན་གི་ཆོ་ག་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལས་སར་

བྱུང་བ་དང་། མཁན་སོབ་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་ལས་སར་བྱུང་བའི་ཆོ་ག་ཡིན་པས་

སོན་གི་ཆོ་ག་ཞེས་བའོ། །སོན་དུ་ཇི་ལྟར་བསན་ན། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་སངས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རྒྱས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་ན་ཕལ་ཆེར་ཚུར་ཤོག་གིས་བསེན་རོགས་མཛད་ལ། 

དེའི་ཚེ་དགེ་སོང་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་ལ་འོངས་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀི་དྲུང་དུ་བཏང་བས་བར་སྐབས་སུ་སྲོག་གི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པ་ལ་བརེན་

ནས། ང་ཡི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཐག་རིང་པོ་ནས་འོང་བས་སྡུག་བསལ་བར་གྱུར་ཏོ་སམ་

དུ་དགོངས་ནས། དེང་ཕིན་ཆད་དགེ་འདུན་འདུས་པས་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་བའོ་

ཞེས་སོན་ཆོག་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་སོན་ཆོག་དང་ད་ལྟར་གི་ཆོ་གའི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། གསུམ་སེ། སྐྱེ་བ་རྒྱུའི་

ཁད་པར། འབས་བུ་སྐྱེ་ཚུལ་གི་ཁད་པར། དེས་ན་ཆོ་ག་གཞན་ཡིན་པར་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་གང་ལ་སྐྱེ་བ་རྒྱུའི་ཁད་པར་ནི། ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལ། བཅུ་

ཚོགས་ལྔ་ཚོགས་དང་། དངོས་སུ་མ་འདུས་པར་འདུན་པ་ཕུལ་ནས་ལས་བེད་པ་དང་། 

དཀིལ་འཁོར་བའི་ལས་བེད་པ་ཡོད་ལ། འདིར་ནི་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གི་དགེ་འདུན་

མཚམས་ནང་དེ་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ན་བའོ། །སོམ་པ་ནོད་པ་པོའི་ཆ་

ལུགས་ཀི་ཁད་པར་ནི། ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་མཁན་པོས་བིན་གིས་

བརླབས་ནས་བསྐོན་པ་དགོས་ལ། འདིར་ནི་ནོད་པ་པོ་རང་གིས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས་

ཆོས་གོས་གསུམ་བགོས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆ་ལུགས་འདི་བཞིན་དུ་རོགས་པར་

བས། ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལ་ཕག་ཚན་མང་པོ་དགོས་ཀང་འདིར་ནི་མང་པོ་མི་དགོས་

པར་དགེ་འདུན་གི་རྒན་རིམ་ལ་ཡན་ལག་ལྔས་ལན་གསུམ་གསུམ་ཕག་འཚལ་ཏེ། 

སྤོད་ལམ་ཐལ་མོ་སྦར་སན་མེད་པ་ཙོག་ཙོག་པོར་འདུག་ཅིང་། འདི་ལའང་ཐལ་མོ་

སྦར་བ་ཡུན་རིང་པོ་དགོས་མི་དགོས་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །འདི་སྦིན་པའི་ལས་ཡིན་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པས། ཡུལ་དགེ་འདུན་ལ་བདག་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པར་མཛད་དུ་

གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པར་གྱུར་པ་ལན་གསུམ་དང་། ཁད་པ་ནི། ད་ལྟར་གི་ཆོ་

ག་ལ་མཁན་པོས་ངོ་ཆེན་བས། ལས་བེད་པས་”བར24་སྦར་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་

ལ། སོན་ཆོག་ལ་རང་ཉིད་ཀིས་གསོལ་བ་འདེབས་པའོ། །

ཇི་ལྟར་ནོད་པ་ཆོ་གའི་ཁད་པར་ནི། གསོལ་བ་གཅིག་དང་། བརོད་པ་གསུམ་སེ་

གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སོ། །ཁད་པར་ནི། ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལ་མཐུན་རྐེན་ཚང་བ་དང་། 

འགལ་རྐེན་དང་བལ་བ་སོགས་བརོད་དགོས་ལ་སོན་ཆོག་ལ་མི་དགོས་སོ། །འབས་བུ་

སྐྱེ་བའི་ཁད་པར་ནི། ད་ལྟར་ཆོ་ག་ལ། དང་པོར་རབ་བྱུང་དང་དེའི་རེས་སུ་བསེན་རོགས་

བསྒྲུབ་ལ། སོན་ཆོག་ལ་དུས་ཅིག་ཅར་ཁིམ་པའི་རགས་སོང་བ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

རགས་ཡང་དག་པར་ལེན་པའི་བར་མ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པ་ཉེ་བར་

བསྒྲུབས་པའོ། །བསེན་རོགས་ནི་རོགས་པར་བསེན་པ་སེ་རོགས་པ་ནི་གནོད་འཚེ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་མྱང་འདས་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ཉེ་བས་ན་བསེན་རོགས་ཏེ་དགེ་སོང་

གི་སོམ་པའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་པས་དགེ་ཚུལ་བསན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་ཚུལ་ལེན་པ་

ནི་བསན་པ་ལ་རིམ་གིས་བསབ་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། འདིར་རིམ་གིས་བསབ་པ་ལ་དགོས་

པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཆོ་ག་གཞན་ཡིན་པར་བསན་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟ་

བུ་ནི་སོན་གི་ཆོ་ག་ཡིན་གི་ད་ལྟར་ནི་བར་མི་རུང་ཞེས་པའོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལྟ་བུ་ཞེས་

པ་མཚོན་པའི་ཚིག་ཡིན་པས་སོན་ཆོག་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་བསན་ཞེས་ཟེར་རོ། །གལ་

ཏེ་སོན་ཆོག་དང་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་གཉིས་བསན་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་གང་

24  མ་ཕི།  བ། ༡༠བ༡ན།   བརའ    སྒང་། ༨བ༣ན།   བར    * བར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རུང་ཞིག་བསན་པས་ཆོག་པའི་ཕིར་ཏེ། སོན་ཆོག་གིས་ཀང་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་

བསྒྲུབ་ནུས་ལ་ད་ལྟར་ཆོ་གས་ཀང་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

སྐྱོན་མེད་”དེ།25 དེ་གཉིས་ཀས་བསྒྲུབ་ནུས་ཀང་གདུལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་གཉིས་བསན་

པའི་ཕིར་ཏེ། སོན་གི་གང་ཟག་རྣམས་རྒྱུད་དག་པས་བསན་པ་ལ་རིམ་གིས་བསབ་མི་

དགོས་ཤིང་མཁན་སོབ་མེད་པར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་རོགས་པ་དང་། དེ་དག་

བསོད་ནམས་བསགས་པ་ཡིན་པས་ནད་དཀོན་པ་དང་། ནད་བྱུང་དུ་ཟིན་ཀང་སྨན་དང་

ནད་གཡོག་སོགས་རེད་པ་ལ་སོན་ཆོག་གསུངས་ལ། ད་ལྟ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་དག་པ་

མེད་པས་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་ད་ལྟ་སོན་ཆོག་བསན་པ་དོན་མེད་དོ་

ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སོན་གི་དུས་ན་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡང་ད་ལྟར་ནི་བར་མི་རུང་ངོ་ཞེས་གོ་

བའི་ཕིར་རོ། །ད་ལྟ་སོན་ཆོག་གིས་བསེན་རོགས་བར་མི་རུང་ཡང་བས་ན་སྐྱེ་བར་

མངོན་ཏེ། ད་ལྟ་བར་ཆད་མ་དྲིས་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་སོན་དུ་མ་སོང་བ་དང་། མཁན་པོ་

མེད་པར་བསེན་པར་རོགས་པའི་སོམ་པ་སྐྱེ་བར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་མཐའ་བཅད་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སོན་གི་ཆོ་ག་བཅུ་ཡོད་ལ། དེའི་

ནང་ནས་”རང26་བྱུང་སོབ་དཔོན་མེད་པས་བསེན་པར་རོགས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་མ་

བོན་པའི་དུས་སུ་བྱུང་ཞིང་། ཚུར་ཤོག་སངས་རྒྱས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་

བར་དུ་བྱུང་ལ། དེ་ལ་ཉེས་དམིགས་འགའ་ཞིག་བྱུང་ནས་གསོལ་བཞིའི་ཆོ་ག་འདི་

བྱུང་ངོ་། །གཞན་རྣམས་སངས་རྒྱས་ནས་”རིང27་པོ་མ་ལོན་པ་ན་བྱུང་སེ། དེ་དག་

25  མ་ཕི།  བ། ༡༡ན༢ན།   དོ།   སྒང་། ༩ན༢ན།   དེ།    * དེ།

26  མ་ཕི།  བ། ༡༡ན༦ན།   རབ    སྒང་། ༩ན༦ན།   རང    * རང་

27  མ་ཕི། ༡༡བ༡ན།   རེང    བ། ༡༡བ༡ན།   རིང    སྒང་། ༩བ༡ན།   རིང    * རིང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཀང་ད་ལྟར་ཆོ་ག་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བྱུང་བས་སོན་གི་ཆོ་ག་ཞེས་བ་ཞིང་། ད་ལྟར་ཆོ་

ག་ནི་སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་དྲུག་གམ་བཅུ་གཉིས་ན་བྱུང་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། 

ལུང་གཞི་དང་མདོ་འགེལ་རྣམས་ཀིས་གསོལ་བཞིའི་ཆོ་ག་འདི་ཉིད་སོན་ཆོག་ཏུ་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། མ་མོར། བསེན་པར་རོགས་པར་འོས་པ་རྣམ་པ་བཅུའོ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རང་བྱུང་དང་རང་སངས་རྒྱས་ནི་སོབ་དཔོན་མེད་

པར་བསེན་པར་རོགས་པ་དང་། ལྔ་པོ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་”དང28་། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་སོན་པར་ཁས་བངས་པས་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

འཆར་ལྡན་དྲིས་ནས་ལུང་བསན་པས་དང་། དགེ་སོང་ཚུར་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པས་

དང་། སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་ཚིག་གསུམ་གིས་དང་། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ན་འདུལ་བ་

འཛིན་པ་དང་ལྔའི་དགེ་འདུན་ལས་དང་། ཡུལ་དབུས་སུ་བཅུ་འདུས་པའམ་དེ་ལས་

ལྷག་པ་ལས་དང་། བ་མའི་ཆོས་ཁས་བངས་པས་དང་། ཕོ་ཉས་དང་། དགེ་འདུན་སེ་

གཉིས་ལས་བསེན་པར་རོགས་པའོ་ཞེས་དང་། མཛོད་འགེལ་དུ། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་

འདུལ་བ་པ་རྣམས་ན་རེ། རྣམ་པ་བཅུས་བསེན་པར་རོགས་སོ་ཟེར་བ་བསྡུ་བའི་ཕིར་

སོགས་པའི་སྒ་སྨོས་ཏེ། རང་བྱུང་གིས་ནི་སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་གཉིས་

སོ། །ངེས་པར་འཇུག་པས་”ནི29་རེན་ལྔ་པོ་རྣམས་སོ། །

དགེ་སོང་ཚུར་ཤོག་ཅེས་བ་བས་ནི་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །སོན་

པར་ཁས་བངས་པས་ནི་འོད་སྲུངས་ཆེན་པའོ། །དྲི་བས་མཉེས་པས་ནི་ལེགས་སྦིན་

ནོ། །བ་མའི་ཆོས་ཁས་བངས་པས་ནི་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་འོ། །ཕོ་ཉས་ནི་

28  མ་ཕི།  བ། ༡༡བ༣ན།   དང    སྒང་། ༩བ༢ན།   དེང

29  མ་ཕི།  བ། ༡༡བ༦ན།   ནི    སྒང་། ༩བ༥ན།   མི
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཆོས་སྦིན་ནོ། །འདུལ་བ་འཛིན་པ་གཏོགས་པ་ལྔས་ནི་མཐའ་འཁོབ་ཀི་མི་རྣམས་

སོ། །བཅུའི་ཚོགས་ཀིས་ནི་དབུས་ཀི་མི་རྣམས་སོ། །

སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ལན་གསུམ་”ཟློས30་པས་ནི་སེ་བཟང་དྲུག་ཅུའི་ཚོགས་

ཀིས་བསེན་པར་རོགས་པར་བས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་གི་སོ་སོ་ཐར་བའི་སོམ་པ་ནི་

གདོན་མི་ཟ་བར་རྣམ་པར་རིག་བེད་ལ་རག་ལུས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་

དག་ཏུ་བསེན་པར་རོགས་པ་བཅུར་སོན་དང་ད་ལྟར་མ་ཕེ་བའི་ཕིར་དང་། ”ཕིན31་

ཆོག་ཡིན་ན་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་མིན་པར་འགལ་ཏེ། ཆོས་སྦིན་མ་ད་ལྟར་ཆོ་གས་རབ་

བྱུང་དགེ་ཚུལ་མ་སོགས་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་དང་། ད་ལྟར་ཆོ་ག་གནང་བའི་རེས་ལ་

ལི་ཆོས་དང་ལྔ་ཚོགས་སོགས་བྱུང་བས་སོན་ཡིན་པའང་མི་འཐད་ལ། རང་བྱུང་དང་

ཡེ་ཤེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་རིག་བེད་ཀང་མི་དགོས་པའི་ཕིར། ཆོ་ག་ཡིན་པའང་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྱབས་འགོ་ལས་མ་བྱུང་བར་དུ་ཡིན་པར་མ་མོར་གསུངས་

ཤིང་། ངེས་ཞུགས་དང་ཁས་བངས་དེ་དག་ཉིད་ལ་ཡིན་པས་ད་ལྟར་ཆོ་གའི་བར་དུ་

བྱུང་གསུངས་པ་ཡང་རིང་བ་ཡིན་སམ་མོ། །ངེས་པ་ལ་ཞུགས་ཞེས་པ་མཐོང་ལམ་

སྐྱེས་པ་སེ། རྣམ་འབེད་འགེལ་པར། མཐོང་བའི་ལམ་སྐྱེས་པས་དགེ་སོང་ཉིད་ལ་

བཀོད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་སྐྱེས་པས་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་ཉིད་ཐོབ་པ་

སེ། སྨོན་ལམ་གི་དབང་གིས་དགེ་སྦོང་གི་ལམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐོབ་པས་དགེ་

སོང་གི་དངོས་པོ་རོགས་པར་བསེན་པ་ཉིད་ལ་བཀོད་”དོ32་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་

30  མ་ཕི།  བ། ༡༢ན༢ན།   ཟློས    སྒང་། ༩བ༦ན།   བཟླས

31  མ་ཕི།  བ། ༡༢ན༤ན།   ཕིན    སྒང་། ༡༠ན༡ན།   འཕིན

32  མ་ཕི།  བ། ༡༢བ༢ན།   དོ    སྒང་། ༡༠ན༥ན།   དེ
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ཞེས་དང་། རྒྱལ་སྲས་སུ། ངེས་པར་འཇུག་པས་ཞེས་བ་བ་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་

འཇུག་པས་སོ་ཞེས་སོ། །འདིའི་དྲི་བ་དང་ལན་ནི། སོན་པས་ལེགས་སྦིན་གཅིག་ཏུ་

གཅེས་པ་གང་ཡིན། ཐར་པའོ། །དེ་ལ་དགོས་པ་གང་ཡིན། དད་པའོ་ཞེས་པར་པཎ་

ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི་”གསུངས33་ལ། དེ་སིགས་མ་ལྔའི་མདོ་ནས་འབྱུང་ཟེར་རོ། །དེ་དག་

ཏུ་སོན་ཆོག་འདི་ལོགས་སུ་མ་གསུངས་པ་ནི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཡིན་པས་ལྔ་

ཚོགས་དང་བཅུ་ཚོགས་བཤད་པར་འདུས་པར་དགོངས་པའོ། །

དེ་དག་ཆོས་རེ་དམར་སོན་པའི་གསུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྲིས་པ་ཡིན་ལ། 

གཞན་དག་ན་རེ། རང་བྱུང་དང་ཡེ་ཤེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བེད་པ་སོགས་ཀང་ཆོ་ག་

ཡིན་ཏེ། སོམ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་

གི་དངོས་གཞིའི་དུས་ན་རྣམ་པར་རིག་བེད་མེད་ཀང་སྦོར་བའི་དུས་ན་རྣམ་པར་

རིག་བེད་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་གིས་བསེན་པར་རོགས་པ་ནི་སོན་”འགོ34་

རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་དང་། ཡེ་ཤེས་

ཁོང་དུ་ཆུད་པས་བསེན་པར་རོགས་པ་ནི་ཉེ་བའི་སྦོར་བ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་བསན་

པ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་མིན་པར་སོན་ཆོག་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ན། སོན་ཆོག་

ཆོས་ཅན། དབེ་བ་མེད་པར་ཐལ། གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། རང་གི་

རྣམ་བཤད་ལས། སོན་གི་ཆོ་ག་ཞེས་བ་བ་ནི་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལས་ས་རོལ་ཏུ་འདི་

ལྟ་བུའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཅན་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །སོན་ཆོག་དུ་མ་ཡོད་

33  མ་ཕི།  བ། ༡༢བ༣ན།   གསུངས    སྒང་། ༡༠ན༦ན།   གསུང

34  མ་ཕི།  བ། ༡༢བ༦ན།   འགོ    སྒང་། ༡༠བ༢ན།   འགོ
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དེ”།35 སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བ་འདུལ་བའི་ཐབས་ཀི་བེ་བག་མང་དུ་མཁེན་པའི་

ཕིར་རོ། །འོ་ན་གསོལ་བཞིའི་སོན་ཆོག་འདིར་སྨོས་ལ་སོན་ཆོག་གཞན་འདིར་མ་

སྨོས་པ་ཅི་ཡིན་ན། གསོལ་བ་བཞིའི་སོན་ཆོག་འདི་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་དང་རྣམ་པ་འདྲ་

བས་ད་ལྟར་ཡང་བར་རུང་ངམ་སམ་པའི་དོགས་པ་བསལ་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། 

ཚུར་ཤོག་ལ་སོགས་པ་ནི་”དེང36་སང་བར་རུང་ངམ་སམ་པའི་”དོགས37་པ་

བསལ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

༼ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་དང་། 

མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཐབས་དང་། འགལ་རྐེན་བར་ཆད་ཀི་མཚན་ཉིད་དོ། །

༼མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཚིགས་ས་མ་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་

ཐབས་དང་། ཚིགས་ཕི་མ་བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་སོ། །

༼ཚིགས་ས་མ་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྦོར་བ་དང་དངོས་གཞིའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། རྒྱུ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་མཁན་པོ་ལ་བརེན་དགོས་པར་བསན་པ་དང་། 

རྒྱུད་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་བར་ཆད་དྲི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་”བཟུང38་བའི་ཚུལ་

35  མ་ཕི།  བ། ༡༣ན༢ན།   ་    སྒང་། ༡༠བ༤ན།   །   * །

36  མ་ཕི།  བ། ༡༣ན༤ན།   དིང    སྒང་། ༡༠བ༥ན།   དེང    * དེང

37  མ་ཕི།  བ། ༡༣ན༤ན།   དོགས    སྒང་། ༡༠བ༥ན།   དོགས

38  མ་ཕི།  བ། ༡༣བ༡ན།   བཟུང    སྒང་། ༡༡ན༡ན།   གཟུང
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དང་། བསན་པ་ལ་རིམ་གིས་བསབ་པའི་ཕིར་སོམ་པ་སྦིན་པའི་རིམ་པ་དང་། རྒྱུད་

སྣོད་རུང་དུ་བ་བའི་ཕིར་རབ་ཏུ་”དབྱུང39་བའོ། །དང་པོ་ནི། སོན་ཆོག་གི་རེས་སུ་ད་

ལྟར་གི་ཆོ་ག་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སོན་ཆོག་ལ་མཁན་སོབ་མེད་པར་རབ་

བྱུང་བསེན་རོགས་བས་པ་རྣམས་ཆོས་གོས་ལེགས་པར་མ་བགོས་ལེགས་པར་མ་

སྦངས། སྤོད་ལམ་རྒོད་བག་ཅན་དུ་གྱུར་པས་ཁིམ་པ་རྣམས་མ་དད་པ་དང་། ནད་པ་

ཞིག་ལ་ནད་གཡོག་མེད་པ་གཟིགས་ནས་དེང་ཕིན་ཆད་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅིག་བསྡུ་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་། ནད་པ་རྣམས་ལ་རིམ་གོ་བ་བའི་

ཕིར་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་

རོགས་པར་བ་བར་གནང་ངོ་ཞེས་ད་ལྟར་ཆོ་ག་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ད་ལྟར་ཆོ་ག་འདི་དུས་ནམ་གི་”ཚེ40་བྱུང་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ”།41 སངས་

རྒྱས་ནས་ལོ་བཅུ་གསུམ་ནས་བྱུང་སེ། ལོ་བཅུ་གཉིས་ཡན་ཆད་དུ་བསན་པ་སྐྱོན་

མེད་པས་མི་ཚངས་སྤོད་ལ་སོགས་པའི་བསབ་བ་བརོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཟེར་

ཡང་། སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་དྲུག་ནས་བྱུང་སེ། སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་དྲུག་སོང་བའི་

ཚེ། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་”ཕིན42་པ་འཆར་”ཀས43་བས། དེའི་ཚེ་ཤཱ་རིའི་བུས་

འཆར་”ཀ44་ད་ལྟར་གི་ཆོ་གས་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་བས་པར་གསུངས་པའི་

39  མ་ཕི།  བ། ༡༣བ༡ན།   དབྱུང    སྒང་། ༡༡ན༢ན།   འབྱུང

40  མ་ཕི།  བ། ༡༣བ༤ན།   ཚེ    སྒང་། ༡༡ན༤ན།   ཆ

41  མ་ཕི།  བ། ༡༣བ༤ན།   །    སྒང་། ༡༡ན༤ན།   ་

42  མ་ཕི།  བ། ༡༣བ༥ན།   ཕིན    སྒང་། ༡༡ན༥ན།   འཕིན

43  མ་ཕི།  བ། ༡༣བ༥ན།   ཀས    སྒང་། ༡༡ན༥ན།   ཁས

44  མ་ཕི།  བ། ༡༣བ༥ན།   ཀ    སྒང་། ༡༡ན༥ན།   ཁ
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ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་དེ་གང་ལ་བརེན་དགོས་”ཤེ45་ན། ད་ལྟར་ཆོ་གས་རབ་

བྱུང་བསེན་རོགས་འདོད་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པར་བ་

བ་དེའི་ཕིར་དུ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སོང་འགའ་ཞིག་ལ་མཁན་པོ་ཉིད་དུ་

གནས་པ་སེ་བརེན་པ་ལ་ད་ལྟར་ཆོ་གས་ཉེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་སོམ་པ་”སྐྱེ་ཡི46་

མི་གནས་པ་ལ་མི་སྐྱེའོ། །མཁན་པོ་ལ་མ་བརེན་པར་སོམ་པ་གཏན་ནས་མི་སྐྱེ་བ་

མིན་ཏེ། དེ་དང་ལྡན་པའི་ལྟར་མཁན་པོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་ཡང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པས་

སོ། །རབ་བྱུང་མཁན་པོ་ལ་བརེན་པར་བསན་པས་དགེ་ཚུལ་ཡང་མཁན་པོ་ལ་བརེན་

པར་གྲུབ་སེ་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཡང་རབ་བྱུང་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བར་དགེ་ཚུལ་ཞེས་དངོས་སུ་མ་སྨོས་པ་ནི་རབ་བྱུང་མཁན་པོ་ཁོ་ནས་འཐོབ་

ལ། དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ནི་སོབ་དཔོན་ལས་དངོས་སུ་འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །འགའ་ཞིག་

ལ་ཞེས་མིང་དངོས་སུ་མ་སྨོས་པ་ནི་རབ་བྱུང་གི་མཁན་པོ་ཁོ་ནས་བསེན་རོགས་ཀི་

མཁན་པོ་བེད་མི་དགོས་པར་རང་གང་ལ་མོས་པ་དེ་ལ་བསེན་རོགས་ཀི་མཁན་པོ་ཞུས་

པས་ཆོག་པའི་དོན་ནོ། །དེ་ཡང་མཁན་བུའི་ངོས་ནས་ཡིན་གི། མཁན་པོའི་ངོས་ནས་

”ནི47་དང་པོའི་མཁན་པོ་དེ་ཉིད་ཀིས་བསེན་རོགས་ཀི་མཁན་པོ་བེད་དགོས་པར་

བསན་”ནོ48། །གཉིས་པ་ནི། མཁན་པོར་འགྱུར་བ་དེས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཆོ་ག་གང་གིས་

45  མ་ཕི།  བ། ༡༣བ༦ན།   ཞེ    སྒང་། ༡༡ན༦ན།   ཤེ   * ཤེ

46  མ་ཕི།  བ། ༡༤ན༡ན།   སྐྱེ་ཡི    སྒང་། ༡༡བ༡ན།   སྐྱེའི

47  མ་ཕི།  བ། ༡༤ན༤ན།   ནི    སྒང་། ༡༡བ༣ན།   ན

48  མ་ཕི།  བ། ༡༤ན༥ན།   ཏོ    སྒང་། ༡༡བ༣ན།   ནོ
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”བཟུང49་བར་བ་ཞེ་ན། དང་པོ་དགེ་ཚུལ་གི་མཁན་པོའི་ས་གོན་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀིས་

རབ་བྱུང་བེད་པར་འདོད་པ་འོངས་ན། མ་བསད་པ་སོགས་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་

དང་། ཕ་མས་མ་གནང་བ་སོགས་སོམ་པ་གནས་པའི་བར་ཆད་དང་། ནད་པ་སོགས་

སོམ་པ་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་བར་ཆད་དང་། ལག་རྡུམ་སོགས་མཛེས་པའི་བར་ཆད་

དང་མི་ལྡན་ནམ་ཞེས་དྲིས་ནས་མི་ལྡན་པར་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་ཁོ་བོས་ཁོད་རབ་ཏུ་

དབྱུང་ངོ་ཞེས་སྐབས་དབེ་བར་བའི་མ་དག་པ་ལ་སྐབས་མི་དབེ་སེ། ཁོ་ཉིད་ལ་མི་ཕན་

ཞིང་བསན་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་གོ་རིམ་ཇི་ལྟར་སོམ་པ་སྦིན་ཞེ་ན། 

སང་བ་ལྔ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་སོང་བ་མནོས་པའི་དགེ་བསེན་ཏེ། དགེ་བ་མྱང་

འདས་ལ་ཉེ་བས་ན་དགེ་བསེན་ཉིད་དང་། སང་བ་བཅུ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་སོང་བ་

མནོས་པའི་དགེ་ཚུལ་ཏེ། དགེ་ཚུལ་གི་སྐད་དོད་ཤྲ་མ་ཎེར་ངལ་བར་བེད་པ་ལ་

འཇུག་པས་ཀོག་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་བ་མའི་བ་བས་ངལ་བ་བེད་པས་ན་དགེ་

ཚུལ་ཉིད་དང་། ལུས་ངག་གི་སང་བ་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་སོང་

བ་མནོས་པའི་དགེ་སོང་སེ་དགེ་བ་སོང་བས་ན་དགེ་སོང་ཉིད་དག་གི་ས་མ་ས་མ་

བསེན་པར་མ་རོགས་པ་སེ་མ་ཐོབ་པར་ཕི་མ་ཕི་མ་མི་བ་སེ། བསན་པ་ལ་རིམ་གིས་

མ་བསབས་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ས་མ་མེད་པར་ཕི་མ་གཏན་ནས་མི་སྐྱེ་

བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཚིགས་ས་མ་མེད་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞེས་དང་། 

འགེལ་པར་དགེ་བསེན་གི་སོམ་པ་མེད་པར་ཡང་། དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཡང་དག་

49  མ་ཕི།  བ། ༡༤ན༥ན།   བཟུང    སྒང་། ༡༡བ༤ན།   གཟུང



  26  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པར་ལེན་ན་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་བཞིན་དུ་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་མེད་པར་ཡང་དགེ་

སོང་གི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་ན་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་ཤེས་བེད་དུ་ཁིམ་པ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བ་ཞིག་བསེན་པར་རོགས་པར་

བགིད་ན། བསེན་པར་རོགས་ཞེས་བགིའམ་བསེན་པར་མ་རོགས་ཞེས་བགི། ཉེ་

བར་འཁོར་བསེན་པར་རོགས་ཞེས་བའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་བསེན་

གི་སོམ་པ་མེད་པར་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཁུངས་ཀང་དེ་ཉིད་དོ། །འོ་ན་དགེ་

བསེན་དང་དགེ་ཚུལ་ལ་བསེན་པར་རོགས་པའི་སྒ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཅེ་ན། སྒ་དོག་པའི་

དབང་དུ་བས་ན། བསེན་པར་རོགས་པའི་སྒ་དགེ་སོང་ཕ་མ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་ཀང་། སྒ་

ཡངས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་རོགས་པ་མྱང་འདས་དང་། བསེན་པ་ཉེ་བའི་དོན་ཡིན་

པས་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱང་འདས་དང་ཉེ་བ་ཡིན་པས་བསེན་པར་རོགས་པ་

ཞེས་བའོ། །

འོ་ན་ཁིམ་པ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ཞིག་དགེ་བསེན་གི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་ཚུལ་

དང་། དགེ་ཚུལ་གི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བསེན་རོགས་བང་དུ་རུང་ངམ་མི་རུང་ཞེ་ན། རུང་

སེ་ཕན་ཚེགས་ལས། ཡོ་བད་དྲུག་ཚང་ནས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བ་ཞིང་བསེན་པར་

རོགས་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །བུད་མེད་ཀིས་དགེ་ཚུལ་མའི་དེ་མ་ཐག་

ཏུ་བསེན་རོགས་བར་མི་རུང་སེ། བར་སྐབས་སུ་དགེ་སོབ་མའི་སོམ་པ་བངས་ནས་

”སྦངས50་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །བསེན་རོགས་ལ་དགེ་བསེན་དང་དགེ་ཚུལ་སོན་

དུ་འགོ་དགོས་ན། དེ་གཉིས་ཇི་ལྟར་”སྦིན51་ཞེ་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་

50  མ་ཕི།  བ། ༡༥ན༥ན།   སྦངས    སྒང་། ༡༢བ༡ན།   སྤད

51  མ་ཕི།  བ། ༡༥ན༦ན།   སྦིན    སྒང་། ༡༢བ༡ན།   བིན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

སུ་འགོ་བར་ཁས་བངས་པའི་ཚིག་རོམ་པ་སེ་སྦོར་བ་དང་། དགེ་བསེན་ཉིད་དུ་ཁས་

བང་བ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཁས་བང་བའི་ཚིག་བའོ། །

དོན་ནི”།52 བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་

དུས་འདི་ནས་བཟུང་སེ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀི་མཆོག་སངས་

རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཆོས་ལ་

སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཚོགས་རྣམས་ཀི་མཆོག་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆིའོ། །བདག་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་དགེ་བསེན་དུ་བཙུན་པས་”བཟུང53་དུ་

གསོལ་ཞེས་ལན་གསུམ་དང་། རྣམ་གངས་ཐ་མ་ལ་སོབ་དཔོན་གིས་”བཟུང54་དུ་

གསོལ་ཞེས་བརོད་པར་བ་ལ། དགེ་ཚུལ་ལའང་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་གང་

ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་བེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ནི་སྐྱབས་ཡིན་ལ། རང་ཉིད་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསལ་གིས་འཇིགས་པ་

དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འཇིགས་པ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་ཤེས་

ནས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་འཇུག་པར་ཁས་

ལེན་པ་ནི་”སྐྱབས55་སུ་འགོ་བའི་དོན་ཏེ་ངོ་བོ་ངག་གི་རང་བཞིན་འཁོར་དང་བཅས་

ན་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། མཛོད་ལས། གང་ཞིག་གསུམ་ལ་

སྐྱབས་འགོ་དེ། །སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་བེད་པའི་ཆོས། །མི་སོབ་པ་དང་གཉིས་ཀ་

52  མ་ཕི།  བ། ༡༥བ༡ན།   ་    སྒང་། ༡༢བ༢ན།   །   * །

53  མ་ཕི།  བ། ༡༥བ༢ན།   བཟུང    སྒང་། ༡༢བ༣ན།   གཟུང

54  མ་ཕི།  བ། ༡༥བ༣ན།   བཟུང    སྒང་། ༡༢བ༤ན།   གཟུང

55  མ་ཕི།  བ། ༡༥བ༤ན།   སྐྱབ    སྒང་། ༡༢བ༥ན།   སྐྱབས    * སྐྱབས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དང་། །མྱ་ངན་འདས་”ལ56་སྐྱབས་སུ་འགོ། །ཞེས་དང་། གཞི་འགེལ་ལས། སངས་རྒྱས་

ལ་ཞེས་བ་བ་ནི་མི་སོབ་པ་ལ་སེ། སངས་རྒྱས་སུ་བེད་པ་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་

ལའོ། །ཆོས་ལ་ཞེས་བ་བ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལའོ། །དགེ་འདུན་ལ་ཞེས་བ་བ་ནི་

སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པ་ལ་སེ་དགེ་འདུན་དུ་བེད་པ་ལའོ”་ཞེས།57 སངས་རྒྱས་ནི་སངས་

རྒྱས་སུ་བེད་པའི་ཆོས་མི་སོབ་པ་ཟད་པ་དང་”།58 མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ཡིན་གི་གཟུགས་

སྐུ་སངས་རྒྱས་མིན་ཏེ། སོ་སྐྱེའི་གནས་སྐབས་དང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། དགེ་འདུན་

ནི་དགེ་འདུན་དུ་བེད་པའི་ཆོས་ཉན་ཐོས་ཀི་སོབ་མི་སོབ་གཉིས་ཀ་ཡིན་གི་གང་ཟག་

མིན་ལ་ཆོས་ནི་མྱང་འདས་འགོག་བདེན་ཡིན་གི་ལུང་གི་ཆོས་ནི་སྐྱབས་མིན་ལ། 

རོགས་པའི་ཆོས་ནི་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འདུས་པས་ལོགས་སུ་མ་

བསན་ནོ། །གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མིན་ན་སངས་རྒྱས་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་”ཁྲག59་

ཕྱུང་བའི་མཚམས་མེད་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ནི་སངས་

རྒྱས་མིན། ཡེ་ཤེས་ལ་སུས་ཀང་ཁྲག་འབིན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ”།60 

སངས་རྒྱས་ཀི་རེན་ལ་གནོད་པ་བས་པས་བརེན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་གནོད་པ་བས་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཟེར་རོ། །

སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་དེ་སོ་སྐྱེའི་གནས་སྐབས་དང་ཁད་པར་མེད་པ་མི་

འཐད་དེ། མངོན་རོགས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐོབ་པས་རེན་གང་ཟག་

56  མ་ཕི།  བ། ༡༥བ༦ན།   ལ    སྒང་། ༡༢བ༦ན།   པ 

57  མ་ཕི།  བ། ༡༦ན༡ན།   ལའོ་ཞེས།    སྒང་། ༡༣ན༡ན།   ལའོ། ཞེས

58  མ་ཕི།  བ། ༡༦ན༡ན།   །    སྒང་། ༡༣ན༢ན།   ་

59  མ་ཕི།  བ། ༡༦ན༤ན།   བག    སྒང་། ༡༣ན༤ན།   ཁྲག

60  མ་ཕི།  བ། ༡༦ན༤ན།   ་    སྒང་། ༡༣ན༤ན།   ། * །
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ཀང་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །མདོ་སེ་བ་ན་རེ”།61 

མི་སོབ་པའི་ཆོས་ཁོ་ན་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཞེས་མི་འབྱུང་གི་སངས་རྒྱས་སུ་བེད་པའི་

ཆོས་ཞེས་འབྱུང་བས་རེན་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཁྲག་འབིན་པའི་ཕིར་ཞེས་སྐྱོན་

སོང་བེད་རིགས་ལ། དེ་ལྟ་མིན་ན་འཇིག་རེན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ན་སངས་རྒྱས་དག་

བཅོམ་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་འདི་གཉིས་ཀི་”སྦོར་བ62་ལ་སྐྱབས་འགོ་

བེད་པ་ཅི་ཞེ་ན། མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་བརན་པོ་མེད་པར་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་

བས་སྐྱབས་འགོས་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་བརན་པོ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། རྐང་གཉིས་

རྣམས་ཀི་མཆོག་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་བ་བ་འདིས་ནི་ལམ་ཉེ་བར་

སོན་པར་མཛད་པ་ལ་ཡང་དག་པ་བརེན་པར་བེད། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀི་

མཆོག་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་བ་བ་འདིས་ནི་ཆོས་ཀི་མཆོག་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་རེན་པར་བེད། ཚོགས་རྣམས་ཀི་མཆོག་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་

སུ་མཆིའོ”། །63

ཞེས་བ་བ་འདིས་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་དུ་འགོ་བའི་ཟླ་གོགས་ལ་

ཡང་དག་པར་རེན་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་བརན་པོ་

མེད་པར་ནི་སུ་ཡང་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་སྒྲུབ་པར་མི་བེད་ཅེས་གསུངས། འོ་ན་བསེན་

རོགས་ཀི་ཚེ་སྐྱབས་འགོ་མི་བེད་པས་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་གང་གིས་འགྲུབ་”ཅེ་

61  མ་ཕི།  བ། ༡༦ན༦ན།   །    སྒང་། ༡༣ན༥ན།   ་

62  མ་ཕི།  བ། ༡༦བ༡ན།   སྦོར་བ    སྒང་། ༡༣ན༦ན།   སྤོད་པ

63  མ་ཕི།  བ། ༡༦བ༤ན།   ་    སྒང་། ༡༣བ༢ན།   ། །    * ། །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ན64། བདག་བསེན་པར་རོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་པས་འགྲུབ་སེ”།65 དེའི་དོན་

རོགས་པ་ནི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་མྱང་འདས་ཡིན་ལ། བསེན་པ་ནི་ཉེ་བ་

ཡིན་པས་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཉེ་བར་མཛད་དུ་

གསོལ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སོམ་པ་ནི་གཞན་གི་རེས་ཟློས་བས་པས་འཐོབ་པ་

ཡིན་གི་ནོར་བིན་པ་ལེན་པའི་ཚུལ་གིས་འཐོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོམ་པ་སྐྱེ་བ་རང་གི་

སེམས་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ལྟ་མིན་ན་སོབ་མས་སོམ་པ་ཐོབ་པ་ན་འབོགས་

པ་པོ་ལ་སོམ་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་དགེ་བསེན་དང་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་

དག་ནི་རེ་རེར་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་མེད་པར་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་མི་སྐྱེའམ་ཞེ་ན་མི་

སྐྱེ་སེ། སོ་སོ་ཐར་པའི་དོན་སིག་པ་ལས་ཐར་པ་ཡིན་ལ། སྲིད་པ་ལ་བརེན་པས་དེ་

ལས་ཐར་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཊིཀྐར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་བརན་

པོ་མེད་པར་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་ཞེས་སོགས་དང་། མཛོད་འགེལ་ལས། ཕི་རོལ་པ་རྣམས་

ལ་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་མེད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་མོད་ཀི་སོ་སོ་ཐར་

པའི་སོམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ན་དེ་ནི་སྲིད་པ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་གཏན་ཏུ་

སིག་པ་ལས་སོ་སོ་ཐར་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ”།66 མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་བརན་པོ་མེད་པར་སོམ་པ་མི་

”སྐྱེ67་བར་གསུངས་པ་ནི་ངེས་འབྱུང་གི་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

64  མ་ཕི།  བ། ༡༦བ༥ན།   ཅེས་    སྒང་། ༡༣བ༣ན།   ཅེ་ན།   * ཅེ་ན།

65  མ་ཕི།  བ། ༡༦བ༥ན།   །    སྒང་། ༡༣བ༤ན།   ་

66  མ་ཕི།  བ། ༡༧ན༥ན།   ་    སྒང་། ༡༤ན༢ན།   །    * །

67  མ་ཕི།  བ། ༡༧ན༥ན།   སྐྱ    སྒང་། ༡༤ན༢ན།   སྐྱེ    * སྐྱེ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མདོ་ར་འགེལ་དུ་སོམ་པ་སྐྱེ་མི་སྐྱེའི་བཤད་པ་རྣམས་ནི་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་བརན་

པོ་མེད་པར་ཡང་སོམ་པ་ཙམ་སྐྱེ་བ་ཡོད་དེ། གཞི་ལས། ཀུན་དགའ་བོའི་ཚ་བོ་

གཉིས་དང་། ཕན་ཚེགས་ལས། མཛེས་དགའ་བོ་དང་། རྣམ་འབེད་ལས། འཆར་

”ཀ68་དང་། ཉེ་སེ་ལ་སོམ་པ་ལེན་དུས་ན་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་མེད་ལ་སོམ་པ་

སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེ་དག་ལ་དེའི་ཚེ་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་མེད་དེ། ཀུན་དགའ་བོའི་ཚ་

བོ་གཉིས་ལྟོ་ཕིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། མཛེས་དགའ་བོ་དང་འཆར་ཀ་གཉིས་སོན་

པའི་ངོ་མ་ཟློག་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ཉེ་སེ་སྲོག་ཚོལ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་

གསུངས་པས་སོ། །

དེ་དག་ལ་སོམ་པ་མ་སྐྱེས་ན་རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་ཅན་རྣམས་སོམ་པ་མེད་

པས་ཀང་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་བརན་

པོ་མེད་པར་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་ན་”དིང69་སང་གི་རབ་བྱུང་ཕལ་ཆེར་ལ་སོམ་པ་མ་སྐྱེས་

པར་ཐལ། ཕལ་ཆེར་ལ་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་བརན་པོ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན་

”དིང70་སང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་ལ་

ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་ཡོད་”དེ71་དེ་དག་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། 

གཞིར། འཆར་ཀ་རང་ཉིད་དད་པས་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞེས་དང་། ཕན་ཚེགས་འགེལ་

68  མ་ཕི།  བ། ༡༧བ༡ན།   ག    སྒང་། ༡༤ན༣ན།   ཀ    * ཀ

69  མ་ཕི།  བ། ༡༧བ༣ན།   དིང    སྒང་། ༡༤ན༥ན།   དེང

70  མ་ཕི།  བ། ༡༧བ༤ན།   དིང    སྒང་། ༡༤ན༥ན།   དེང

71  མ་ཕི།  བ། ༡༧བ༣ན།   དེ་    སྒང་། ༡༤ན༦ན།   ཏེ།    * དེ།
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པར”།72 གལ་ཏེ་དགའ་བོ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འབོས་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སོམ་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། སོམ་པ་སྐྱེ་བ་བསན་པ་དང་

དགེ་བའི་སེམས་ལ་རག་ལུས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཞེས་རོད་པར་བེད་དེ། ཞེས་

”དོགས73་པ་བསུ་ནས་འདིར་བ་མའི་ལུང་ལས། དགའ་བོ་ནི་ཤིན་ཏུ་འདོད་ཆགས་

དྲག་པས་སེམས་བརན་པ་དང་། སེམས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀི་ཞབས་དྲུང་དང་ཉེ་བར་འདུག་པ་ན་དེའི་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་ཀུན་

ནས་ལྡང་བ་ལྡོག་པ་དང་། དགེ་བའི་སེམས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་དགེ་བའི་

སེམས་དང་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་འགལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ”དིང74་སང་གི་རབ་བྱུང་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་

མེད་པས་ངེས་འབྱུང་གི་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་འདོད་པའང་མི་འཐད་དེ། མྱང་འདས་

ཀི་བསམ་པ་བརན་པོ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མེད་ཀང་སོམ་པ་ལེན་པའི་ཚེ་མཁན་སོབ་

ཀིས་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་བརན་པོ་དགོས་སོ་ཞེས་ལེགས་པར་བར་སྤད་པ་ལས་

ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་མཁན་སོབ་ཀིས་ལེགས་པར་བར་

སྤད་པ་ལས་སོམ་པ་ཐོབ་དུས་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ། །

ཁོ་བོ་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ལ་དཔགས་ནས་”དིང75་སང་གི་རབ་བྱུང་ཕལ་ཆེར་

ལ་ངེས་འབྱུང་གི་སོམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་པ་མི་འདེབས་སོ། །འོ་ན་འཇིགས་སྐྱོབ་

72  མ་ཕི།  བ། ༡༧བ༤ན།   ་    སྒང་། ༡༤ན༦ན།   །    * །

73  མ་ཕི།  བ། ༡༧བ༦ན།   དོགས    སྒང་། ༡༤བ༡ན།   དོགས    <འདིའི་འོག་མ་རྣམས་སུའང་སྒང་ཏོག་པར་མར་འདི་

ལྟར་བིས་འདུག་ནའང་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

74  མ་ཕི།  བ། ༡༨ན༢ན།   དིང    སྒང་། ༡༤བ༣ན།   དེང

75  མ་ཕི།  བ། ༡༨ན༤ན།   དིང    སྒང་། ༡༤བ༤ན།   དེང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དང་ལེགས་སྨོན་གཉིས་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ཡིན་ནམ་མིན། ཕིས་མྱང་འདས་ཀི་

བསམ་པ་སྐྱེས་པ་ན་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་

གཉིས་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས། ཕི་རོལ་པ་ལ་སོ་ཐར་གི་

སོམ་པ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དེ་ནི་སྲིད་པ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་གཏན་དུ་སིག་པ་ལས་

སོ་སོར་ཐར་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀོད་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་

ཕིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ཡིན་ལ། འཇིགས་སྐྱོབ་དང་ལེགས་སྨོན་ཞེས་

པ་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་མྱང་འདས་ཀི་

བསམ་པ་དགོས་ཏེ། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་དགོས་ལ། སྐྱབས་འགོའི་ཡུལ་ཆོས་ནི་

མྱང་འདས་ཡིན། དེ་རེན་དུ་ཁས་མི་ལེན་ན་སྐྱབས་སུ་མི་འགོ་བས་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་ལ། 

དེ་རེན་དུ་ཁས་ལེན་ན་དེ་ཉིད་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དེ་

གཉིས་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་འགྱུར་བ་ཕིས་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་སྐྱེ་བ་

ལ་ལྟོས་མི་དགོས་ཟེར་རོ། །དགེ་བསེན་དང་དགེ་ཚུལ་དུ་ཁས་བངས་པའི་འོག་ཏུ་ཅི་

བ་ཞེ་ན། དེའི་འོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་བསེན་གི་སང་བ་ལྔ། དགེ་ཚུལ་གི་སང་བ་བཅུ་

ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་སང་ངོ་ཞེས་བསབ་པ་བརོད་པ་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་གིས་

བའོ། །དགེ་ཚུལ་ལ་རེ་ཞིག་གནས་ན་སོམ་པ་ཐོབ་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སོམ་པ་ཐོབ་

དུས་བརོད་ནས་དེའི་རེས་སུ་བསབ་པ་བརོད་དགོས་སོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། སྦོར་བའི་ཆོ་ག ”།76དངོས་གཞིའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཁྲེལ་ཡོད་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་གནས་ལ་ཞུ་ཞིང་གསོལ་བ། ཆོས་འདི་པའི་

76  མ་ཕི།  བ། ༡༨བ༤ན།   -།    སྒང་། ༡༥ན༣ན།   །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བསམ་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རགས་སྦིན་པ། བར་ཆད་སང་བའི་ཕིར་མཚན་བརག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་བ་དེ་གང་གིས་དགེ་བསེན་དུ་བསྒྲུབ་ཅིང་། དེའི་འོག་ཏུ་གང་

གིས་དགེ་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་ཅེ་ན། མཁན་པོ་རང་གིས་བསྒྲུབ་བ་དེ་དགེ་བསེན་ཉིད་དུ་

བསྒྲུབས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་དེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་བའི་དགེ་

སོང་ལ་དགེ་འདུན་ལ་ཞུས་ཤིག་ཅེས་གཏད་པར་བའོ། །གཏད་པའི་དགེ་སོང་གིས་

ཅི་འདི་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་ཀིས་ཡོངས་སུ་དག་གམ”།77 ཞེས་དྲིས་ལ་དག་གོ་ཞེས་

ཟེར་ན་ཞུ་བར་བ་མ་དག་ན་ཞུ་བར་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལ་ཚུལ་

ཇི་ལྟར་ཞུ་ཞེ་ན། གནས་མལ་”བཤམ78་པ་སོགས་བས་ནས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་

འདུས་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཕག་འཚལ་བ་དང་སྤོད་ལམ་བསེན་དུ་བཅུག་ནས་ཞུར་

ཡང་རུང་ལ་དགེ་འདུན་གནས་ཁང་སོ་སོ་ན་འཁོད་པ་ལ་ཡང་རུང་ངོ་། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། གནས་ཁང་སོ་སོ་ན་འཁོད་པ་ལ་ཞུ་བ་ལ་ཡང་དགེ་སོང་

བཞིར་ལོངས་པ་དགོས་ཏེ། ”ཊིཀྐར79། དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སོང་ཞེས་དང་། 

འདིས་རྐུ་ཐབས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར། གཞན་དག་ན་རེ”།80 གང་

ཟག་ལའང་ཞུ་”སེ་རེ81་རེ་ནས་ཞུས་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

དང་། ཊིཀ་ཆུང་དུ། གང་ཟག་ལ་ཞུ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པ་

ཞེས་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། ཡ་གལ་ལ་ཚོགས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་

77  མ་ཕི།  བ། ༡༩ན༡ན།   །    སྒང་། ༡༥ན༥ན།   ་

78  མ་ཕི།  བ། ༡༩ན༢ན།   བཤམ    སྒང་། ༡༥ན༦ན།   བཤམས

79  མ་ཕི།  བ། ༡༩ན༣ན།   ཊིཀྐར    སྒང་། ༡༥བ༡ན།   -ཊིཀར

80  མ་ཕི།  བ། ༡༩ན༣ན།   ་    སྒང་། ༡༥བ༡ན།   །    * །

81  མ་ཕི།  བ། ༡༩ན༣ན།   སེ་རེ    སྒང་། ༡༥བ༢ན།   སེར



  35  

འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཕིར། དཔེར་ན་འཆར་ཀ་ལ་དེའི་ཕིར་ཁོད་དྲུག་སེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན། 

ཡང་ན་དེའི་དོན་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་བའི་དགེ་སོང་རྣམས་རང་རང་གི་གནས་ཁང་སོ་

སོ་ན་འཁོད་པ་ལའང་ཞུར་རུང་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིའི་ལྟར་ན་ཡུལ་དེའི་དྲུང་

དུ་ཙོག་པུར་འདུག་སེ་ལན་གསུམ་བརོད་དགོས་སོ། །

ཞུས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ཅི་བ་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀིས་གལ་ཏེ་

ཡོངས་སུ་དག་ནའོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །བར་ཆད་ཀིས་དག་ན་གནང་མ་དག་ན་

མི་གནང་ཞེས་བ་བའི་དོན་ནོ། །བར་ཆད་དྲིས་པའི་འོག་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་དེས་མཁན་

པོར་འགྱུར་བར་འོས་པ་ལ་མཁན་པོར་གསོལ་བ་གདབ་པར་བ་སེ། སོབ་དཔོན་

དགོངས་སུ་གསོལ”།82 བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་སོབ་དཔོན་ལ་མཁན་པོར་

གསོལ་གི་སོབ་དཔོན་བདག་གི་མཁན་པོ་མཛད་དུ་གསོལ། སོབ་དཔོན་མཁན་པོས་

རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བགིའོ་ཞེས་ལན་གསུམ་དང་། ཐ་མ་ལ་མཁན་པོ་མཁན་པོས་རབ་

ཏུ་དབྱུང་བར་བགིའོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །མཁན་པོའི་དོན་ནི་མཁན་པོའི་སྐད་དོད་

ཨུ་པ་ཞེས་པ་ཉེ་བ་ལ་འཇུག་ལ་དེ་ལ་རྐེན་བིན་པས་ཉེ་བར་འཛིན་པ་དང་། ཉེ་བར་

”སྦོར83་བ་དང་ཉེ་བར་ལུང་འབོགས་པས་མཁན་པོ་ཞེས་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་ཅི་བ་ན། མཁན་པོ་རང་ངམ་དེས་བསྐོས་པས་གཙུག་

ཕུད་མ་གཏོགས་པ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བེག་པར་བ་སེ། དོན་དང་བ་བ་མང་བ་

དང་། མཛེས་པའི་ང་རྒྱལ་དང་སྲོག་ཆགས་ལ་གནོད་པ་སང་བ་དང་ཆོས་འདི་པའི་

བསམ་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཙུག་ཕུད་ནི་རེ་ཞིག་བཞག་སེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ངེས་

82  མ་ཕི།  བ། ༡༩བ༡ན།   ་    སྒང་། ༡༥བ༥ན།   །    * །

83  མ་ཕི།  བ། ༡༩བ༣ན།   སྦོར    སྒང་། ༡༥བ༦ན།   སྦར
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མ་ངེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །གཙུག་ཕུད་གང་གི་ཚེ་”འབེག84་ཅེ་ན”།85 གཙུག་

ཕུད་”འབེག86་པར་སྤོའམ་ཞེས་དྲིས་ལ་བེག་ཏུ་སེར་ན་གཙུག་ཕུད་དེ་བེག་པར་

བའོ། །སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས་ནས་དུས་དང་མཐུན་པའི་ཆུས་ཁྲུས་བའོ། །ཁྲུས་བས་ནས་

མཁན་པོས་བ་གོས་དང་”མཐང87་གོས་ངུར་སྨྲིག་སེར་པོས་མཚོན་པ་རབ་བྱུང་གི་

ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་སྦིན་པར་བའོ། །

ལྷུང་བཟེད་ཀང་སྦིན་ལ་ཁ་ཅིག་”དིང88་སང་དགེ་ཚུལ་གི་ཚེ་གདིང་བ་དང་ཆུ་

ཚགས་ཀང་སྦིན་པ་ནི་མ་དག་སེ། གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་ཡང་འདི་

ལ་བསེན་རོགས་ཀི་ཚེ་སྦིན་པའི་རུང་མཐུན་སྦར་དུ་རུང་སེ། མདོ་ར་འགེལ་ལས་དེའི་

ཚེ་ལྷུང་བཟེད་སྦིན་པ་མ་བཤད་ཀང་སྦིན་དུ་རུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ནས་བསྒྲུབ་བས་

མཁན་པོའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་གཏུགས་པའི་ཕག་བས་ཏེ་གོས་དེ་དག་བང་བར་

བའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་མཁན་པོས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་གོས་དེ་དག་བསྐོན་པར་བའོ། །ད་ལྟ་བ་

གོས་དང་”མཐང89་གོས་སྦྲགས་ནས་བསྐོན་པའི་ལག་ལེན་ནི་མ་དག་སེ”།90 སྨད་ཀི་

ཆོས་གོས་སོད་དུ་གོན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསྐོན་པ་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་སོགས་ཀི་སྐྱོན་ཡོད་

མེད་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་དེས་མ་ཚོར་མི་ཤེས་པར་བརག་པར་

84  མ་ཕི།  བ། ༡༩བ༥ན།   འབེག    སྒང་། ༡༦ན༢ན།   འདྲེག

85  མ་ཕི།  བ། ༡༩བ༥ན།   ་    སྒང་། ༡༦ན༢ན།   །    * །

86  མ་ཕི།  བ། ༡༩བ༥ན།   འབེག    སྒང་། ༡༦ན༢ན།   འདྲེག

87  མ་ཕི།  བ། ༡༩བ༦ན།   མཐང    སྒང་། ༡༦ན༢ན།   མཐར

88  མ་ཕི།  བ། ༡༩བ༦ན།   དིང    སྒང་། ༡༦ན༣ན།   དེང

89  མ་ཕི།  བ། ༢༠ན༣ན།   མཐང    སྒང་། ༡༦ན༤ན།   མཐར

90  མ་ཕི།  བ། ༢༠ན༣ན།   ་    སྒང་། ༡༦ན༥ན།   །    * །
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བའོ། །མཚན་བརག་པ་ནི་མཁན་པོར་ཁས་བངས་པ་ནས་འདིའི་བར་གང་དུ་བས་

ཀང་རུང་ངོ་། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། རང་ལུགས”།91 གཞན་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནི་

བསྒྲུབ་བ་དེ་ཟ་མ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་དང་བལ་བར་ཤེས་ནས་ཅི་བ་ཞེ་ན། སྐྱབས་སུ་

འགོ་བ་རོམ་པའི་སྦོར་བ་བས་ནས་བར་མ་རབ་”བྱུང་དུ92ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །འདིའི་སྦོར་བ་ལ་སྐྱབས་འགོ་བེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཚན་ཅི་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པ་ཡིན་ལ་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་མེད་

པར་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པར་མི་ནུས། སྐྱབས་འགོས་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་

པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ”།93 འདིར་མཁན་པོར་གསོལ་བ་དང་། ཁིམ་པའི་

རགས་སོང་བ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རགས་ལེན་པའི་བར་མ་གསུམ་གསར་དུ་འཐོབ་

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མཁན་པོར་གསོལ་བའི་བར་མ་ནི་མཁན་པོར་ཁས་བངས་པའི་ཚེ་ན་

ཐོབ་ཟིན་པའི་ཕིར། སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་བར་མ་དང་གསུམ་ཟེར་ཡང་གཙོ་བོ་དེར་རབ་ཏུ་

བྱུང་བའི་རེས་སུ་བདག་རབ་ཏུ་འབྱུང་སེ་ཞེས་འབྱུང་བས། སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་རེས་

སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ཁིམ་པའི་རགས་སོང་བ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རགས་ལེན་པའི་

བར་མ་དང་གསུམ་ཡིན་ནམ་སམ་མོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཅིག་མཁན་པོར་གསོལ་བའི་འོག་སྐྲ་དང་

ཁ་སྤུ་བེག་པ་སོགས་མ་བས་པར་རབ་བྱུང་བ་སེ། དགེ་ཚུལ་ཉིད་རབ་བྱུང་ཁོ་ན་ལ་

91  མ་ཕི།  བ། ༢༠ན༤ན།   ་    སྒང་། ༡༦ན༦ན།   །    * །

92  མ་ཕི།  བ། ༢༠ན༥ན།   བྱུང་དུ    སྒང་། ༡༦ན༦ན།   ཏུ་བྱུང་བ

93  མ་ཕི།  བ། ༢༠ན༦ན།   ་    སྒང་། ༡༦བ༢ན།   །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བེད་པ་བཞིན་དུ། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེག་པ་དང་ངུར་སྨྲིག་སྦིན་པ་དང་བསྐོན་པ་ཡང་རབ་

བྱུང་ཁོ་ནའི་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། ལུང་གཞི་ལས། སྐྲ་

བེགས་ཤིང་ཆོས་གོས་བསྐོན་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་

འགལ་བའི་ཕིར་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་འོག་ཏུ་གཙུག་ཕུད་བཞག་པ་དང་མཚན་

བརག་པ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་དུ་རུང་མི་རུང་བརག་

པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕ་རོལ་པོའི་སྒྲུབ་བེད་ཀང་མ་ངེས་ཏེ་བསེན་རོགས་ཀི་

ཚེ་ན་བསེན་པར་རོགས་ཟིན་ནས་ཆོས་གོས་གསུམ་བིན་གིས་རློབ་པ་དང་བསྐོན་

པ་སོགས་བེད་རིགས་པར་ཐལ། དེ་དག་ཀང་བསེན་པར་རོགས་པ་ཁོ་ནའི་ཚུལ་

ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁབ་ཁས་བངས། གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཆོས་གོས་བསྐོན་

པར་རིགས་ཏེ། ཁིམ་པ་ལ་ཆོས་གོས་བསྐོན་ན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལ་མ་གུས་པའི་

ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྤིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བསེན་རོགས་ཀི་ཚེ་བསྒྲུབ་བས་ཐོས་པར་གསོལ་བཞིའི་ལས་

བར་མི་རུང་བར་ཐལ། ཐོས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པས་ཐོས་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། ཞེས་མཚུངས་སོ། །བོད་ཁ་ཅིག་དེ་ཁོ་ནར་བ་བ་བཀག་ནས་མཁན་པོར་

གསོལ་བའི་འོག་དང་འདི་གཉིས་གང་དུ་བས་ཀང་རུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། དངོས་དང་”།94 ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ནི་

རབ་བྱུང་བསྒྲུབས་ནས་མཁན་པོས་ཅི་བ་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་བ་དེ་དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་

བར་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་དགེ་སོང་ལ་འདི་ལ་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་བིན་ཅིག་ཅེས་གཏད་

94  མ་ཕི།  བ། ༢༡ན༣ན།   ་    སྒང་། ༡༧ན༣ན།   །    * །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པར་བའོ། །མཁན་པོ་རང་གིས་སོམ་པ་བིན་ནའང་སྐྱེ་མོད། དགེ་ཚུལ་ནི་གཞོན་ནུ་

ལ་བེད་པ་ཤས་ཆེ་བས་ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་བུ་ཚ་སྐྱོང་བ་བཞིན་དུ་མཁན་སོབ་གཉིས་

ཀས་”སྐྱོང95་བའི་ཕིར་དང་། ཕ་མ་དང་བལ་ལོ་སམ་པའི་ཡིད་བསྲིང་བའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །གཏད་པའི་དགེ་སོང་དེས་ཅི་བ་ཞེ་ན། ཅི་འདིའི་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་

རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་དྲིས་ནས་དག་ན་དགེ་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་ཀི་མ་དག་ན་

མི་སྒྲུབ་བོ། །

ཁ་ཅིག་དགེ་ཚུལ་ཟིན་མ་ཐག་བ་གོས་མཐང་གོས་གདིང་བ་ལྷུང་བཟེད་བཞི་བིན་

གིས་རློབ་པར་བེད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། ལུང་དུ་དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་

སྐབས་གང་ནས་ཀང་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། ཀརྨ་”ཤ་ཏམ96་སོགས་ཡོན་ཏན་འོད་

ཀི་གཞུང་དང་དེའི་རེས་འབང་གི་འགེལ་པ་རྣམས་ནས་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

ཞུ་བ་མང་ཤོས་སུ་བཙུན་པ་དགེ་སོང་གིས་སུའི་མདུན་དུ་ཆོས་གོས་བིན་

གིས་བརླབ་པར་བགི། ཨུ་པ་ལི་དགེ་སོང་གིས་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་ཕའི་མདུན་

དུ་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །དགེ་ཚུལ་ཕས་ནི་དགེ་སོང་དང་དགེ་

ཚུལ་ཕའི་མདུན་དུ་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །དགེ་སོང་མས་ནི་དགེ་

སོང་མ་དང་། དགེ་སོབ་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་མའི་མདུན་དུ་ཆོས་གོས་བིན་གིས་

བརླབ་པར་བའོ། །དགེ་སོབ་མས་ནི་དགེ་སོང་མ་དང་། དགེ་སོབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་

མ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །དགེ་ཚུལ་མས་ནི་

དགེ་སོང་མ་དང་དགེ་སོབ་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་ཆོས་གོས་བིན་

95  མ་ཕི།  བ། ༢༡ན༥ན།   སྐྱོང    སྒང་། ༡༧ན༤ན།  བསྐྱང 

96  མ་ཕི།  བ། ༢༡བ༡ན།   ཤ་ཏམ    སྒང་། ༡༧ན༦ན།  ཤ་ཏི
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གིས་བརླབ་པར་བ་སེ། སར་དབྱུང་བ་དང་བསོ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བའོ་ཞེས་བཤད་

པ་ནི་ལུང་མ་དག་པ་སེ་དེའི་སྐབས་ནས་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་ལ་ཆོས་གོས་

དང་འབལ་བའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །

དེས་ན་དགེ་ལེགས་བཤེས་གཉེན་གི་འགེལ་”པས97་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཞུ་

བ་ཁ་ཆེ་བ་ལས། བཙུན་པ་དགེ་སོང་གིས་གང་གི་མདུན་དུ་ཆོས་གོས་བིན་གིས་

བརླབ་པར་བགི། ཉེ་བར་འཁོར་དགེ་སོང་གིས་ནི་དགེ་སོང་ཕའི་མདུན་དུ་ཆོས་གོས་

བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །བཙུན་པ་དགེ་སོང་མས་གང་གི་མདུན་དུ་ཆོས་གོས་

བིན་གིས་བརླབ་པར་བགི། ཉེ་བར་འཁོར་དགེ་སོང་མས་ནི་དགེ་སོང་མའི་མདུན་དུ་

ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །དབྱུང་བ་དང་རུང་བར་བ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་

དུ་བའོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་ལ་གསུམ། བ་མ་རྣམས་ཀི་དབེ་བ། བ་མར་འགྱུར་བའི་

དུས། གྱུར་པ་ལ་མཚན་ནས་སྨོས་པའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་

བར་བསྒྲུབ་པའི་དགེ་སོང་དེ་དགེ་ཚུལ་དེའི་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་

བསྒྲུབ་པའི་དགེ་སོང་དེ་ནི་དགེ་ཚུལ་དེའི་སོབ་དཔོན་ཡིན་ཏེ། རབ་བྱུང་ཉེ་བར་སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་དེ་རབ་བྱུང་དེའི་མཁན་པོ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་དེ་ཁོ་ནར་མ་

ཟད་དེ། ལོག་ཏུ་བར་ཆད་འདྲི་བའི་གསང་སེ་སོན་པ་དང་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་

གསོལ་བཞིའི་ལས་བེད་པ་དང་། མཁན་པོ་མེད་པའི་ཚེ་གནས་སྦིན་པ་དང་། ཀོག་

ཏུ་འཇུག་པ་ཡང་སོབ་དཔོན་ཡིན་ཏེ། ལུང་དུ་སོབ་དཔོན་ནི་ལྔ། མཁན་པོ་ནི་གཉིས་

97  མ་ཕི།  བ། ༢༡བ༥ན།   པས    སྒང་། ༡༧བ༣ན།  བས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

སོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དགེ་བསེན་གི་སོམ་པ་སྦིན་པ་སོབ་དཔོན་ཡིན་ཡང་དེ་

མ་ཐག་ཏུ་མཁན་པོར་འགྱུར་བས་ལོགས་སུ་མ་བགངས་སོ། །

སོབ་དཔོན་ལྔར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། ངེས་ཏེ”།98 སོབ་དཔོན་ལ་

སོམ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ་དང་། ཐོབ་པ་སྲུང་བར་བེད་པ་དང་། ཆོས་ཤེས་པར་བེད་པ་

གསུམ་དུ་ངེས་ལ། དང་པོ་ལ་ཚིགས་ས་མ་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ་

དང་། ཚིགས་ཕི་མ་བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ་གཉིས། ཕི་མ་ལ་ཡང་

རྒྱུད་ལ་བར་ཆད་ཡོད་མེད་བརག་པ་དང་། རྒྱུད་དག་པ་ལ་སོམ་པ་སེར་བ་གཉིས་སུ་

ངེས་པའི་ཕིར་གོ་རིམ་ཡང་དེ་ལྟར་ངེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་བཤད་གཉིས། དང་པོ་ལ་གཉིས། སོབ་

དཔོན་དུ་འགྱུར་བའི་དུས་དང་། མཁན་པོར་འགྱུར་བའི་དུས་སོ། །དང་པོ་ནི། གང་གི་

ཚེ་དེ་དག་སོབ་དཔོན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སོབ་མའི་དགོས་པ་གང་གིས་སོབ་དཔོན་དུ་

འགྱུར་བའི་དགོས་པའི་དོན་གྲུབ་ན་དེའི་སོབ་དཔོན་དུ་གྱུར་བ་ཉིད་དེ”།99 དེའི་ཚེ་

དེའི་སོབ་དཔོན་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཐར་ཐུག་པའི་ཕིར”།100 དཔེར་ན་དགེ་ཚུལ་གི་

སོམ་པ་སྦིན་པར་བེད་པ་དེ་བསྒྲུབ་བ་ལ་སོམ་པ་སྐྱེས་པ་ན་དེའི་སོབ་དཔོན་དུ་གྱུར་

པ་བཞིན་ནོ། །

གསང་སེ་སོན་པ་ནི་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་དྲིས་ནས་ནང་དུ་འོང་བ་ཞུས་པ་ན་སོབ་

དཔོན་དུ་གྱུར་ཏེ། ”ཊིཀྐ་ལས101་གསང་སེ་སོན་པའི་དགོས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་ན་

98  མ་ཕི།  བ། ༢༢ན༥ན།   ་    སྒང་། ༡༨ན༢ན།  །    * །

99  མ་ཕི།  བ། ༢༢བ༢ན།   ་    སྒང་། ༡༨ན༤ན།  །    * །

100  མ་ཕི།  བ། ༢༢བ༣ན།   ་    སྒང་། ༡༨ན༥ན།  །    * །

101  མ་ཕི།  བ། ༢༢བ༤ན།   ཊིཀྐ་ལས    སྒང་། ༡༨ན༥ན།  ཊིཀྐར།
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གསང་སེ་སོན་པའི་སོབ་དཔོན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་བེད་

པར། གསང་སེ་སོན་པའི་སོབ་དཔོན་ནི་བར་ཆད་དྲི་བའི་ལས་བས་ཟིན་ནས་གསང་

སེ་སོན་པའི་སོབ་དཔོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། གསང་སེ་སོན་པའང་སོམ་པ་སྐྱེས་པ་ན་སོབ་དཔོན་དུ་འགྱུར་

ཏེ། སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་སོབ་དཔོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་

མཁན་པོ་ཡང་ཆོས་ཅན”།102 སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་མཁན་པོ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ལེན་པ་པོས་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པར་མཁན་པོར་གྱུར་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་

རེ། དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་ཏེ”།103 མཁན་པོ་ལ་”དོགས་གཅོད་ཟུར་”པ104་བྱུང་ལ་

གསང་སོན་ལ་དོགས་གཅོད་ཟུར་”པ105་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཁན་པོ་ཉིད་ཀང་དོན་གྲུབ་ན་གྱུར་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

ཏེ། མཁན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚེ་མཁན་པོར་ཁས་བངས་པ་ན་མཁན་པོ་དེར་

གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཁན་པོ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་

གཉེར་ཆེ་བས་འགྱུར་གིས་”དོགས་པའམ། རབ་བྱུང་གི་ཚེ་རགས་དང་བར་མ་སེར་

བ་དང་། བསེན་རོགས་ཀི་ཚེ་རགས་བིན་གིས་”བརླབས106་པ་སོགས་མཁན་པོར་

གྱུར་པས་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

102  མ་ཕི།  བ། ༢༢བ༦ན།   ་    སྒང་། ༡༨བ༡ན།  །    * །

103  མ་ཕི།  བ། ༢༢བ༦ན།   ་    སྒང་། ༡༨བ༢ན།  །    * །

104  མ་ཕི།  བ། ༢༢བ༦ན།   པ    སྒང་། ༡༨བ༢ན།  བ

105  མ་ཕི།  བ། ༢༣ན༡ན།   པ    སྒང་། ༡༨བ༢ན།  བ

106  མ་ཕི།  བ། ༢༣ན༣ན།   བརླབས    སྒང་། ༡༨བ༣ན།  རློབ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཉིས་པ”་107རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། ཐོབ་པར་བེད་པའི་བ་མར་འགྱུར་

བའི་དུས། །མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་བ་མར་འགྱུར་བའི་དུས། ཆོས་ཤེས་པར་བེད་

པའི་བ་མར་འགྱུར་བའི་དུས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སོབ་དཔོན་དུ་འགྱུར་བའི་དུས། 

མཁན་པོར་འགྱུར་བའི་དུས་སོ། །དང་པོ་ནི”།108 དོན་གྲུབ་ན་གྱུར་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་

བཤད་ན་གང་གི་ཚེ་དོན་གྲུབ་ཅེ་ན། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སོང་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་ལ་

བརོད་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཐ་མ་གང་ཡིན་པ་ལ་འགྲུབ་ལ་ཐ་མ་ལའང་ཆ་གསུམ་ཡོད་

པའི་ཆ་གསུམ་པ་ལ་དོན་གྲུབ་པས་དེའི་ཚེ་སོབ་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་དོ། །དཔེར་ན་

དགེ་ཚུལ་གི་ཆོ་ག་ལ་སྐྱབས་བརོད། བདག་བརོད། གཞན་བརོད་གསུམ་ལས་

བདག་བརོད་དགེ་ཚུལ་དུ་ཞེས་པའི་མཇུག་གཞན་བརོད་པ་སོབ་དཔོན་”གིས109་

ཞེས་པའི་གོང་གི་དུས་སུ་དགེ་ཚུལ་ཉིད་ཀི་སོམ་པ་སྐྱེས་པས་དོན་གྲུབ་པ་བཞིན་

ནོ། །དེ་ཡང་གཞན་དགེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་བརོད་པའི་ཚེ་སྐྱེས་པ་ཡིན་གི་

བསྒྲུབ་བས་བརོད་པ་ལ་མི་ལྟོས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཁན་པོར་གྲུབ་པའི་དོན་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

མཁན་པོར་གསོལ་བ་ན་གཞན་བརོད་པའི་དུས་འདིར་རྣམ་གངས་ཐ་མ་ལ་ཁས་

བངས་པ་ཉིད་ཀིས་མཁན་པོའི་དོན་གྲུབ་པས་དེའི་ཚེ་མཁན་པོ་མཁན་པོས་རབ་ཏུ་

དབྱུང་བ་དང་། བསེན་པར་རོགས་པར་བགིའོ་ཞེས་བརོད་ཀི། བཙུན་པ་མཁན་པོས་

ཞེས་སམ་སོབ་དཔོན་མཁན་པོས་ཞེས་མི་བརོད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་ཐ་མ་

107  མ་ཕི།  བ། ༢༣ན༣ན།   །    སྒང་། ༡༨བ༤ན།  ་    * ་

108  མ་ཕི།  བ། ༢༣ན༤ན།   །    སྒང་། ༡༨བ༤ན།  ་

109  མ་ཕི།  བ། ༢༣ན༦ན།   གི    སྒང་། ༡༨བ༦ན།  གིས    * གིས



  44  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་དོན་ནམ་གི་ཚེ་འགྲུབ་ཅེ་ན། གནས་སྦིན་པ་ནི་འོས་པ་ལ་

གནས་ཀི་སོབ་དཔོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དུས་ཞག་གཅིག་དགོས་པ་གནས་སུ་

འཛིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་ཉེ་བར་གནས་པ་མཐར་ཐུག་ནས་སྐྱ་

རེངས་ཤར་བ་ན་གནས་ཀི་སོབ་དཔོན་དུ་གྲུབ་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཀོག་པའི་སོབ་དཔོན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་འམ་དེའི་

དགོངས་འགེལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གམ་དེའི་ཚད་དུ་ལོངས་པའི་ལྷུག་པའམ་

དེ་ལས་ཀང་མང་བ་གཉིས་ཀས་དཔོན་སོབ་ཀི་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་ལན་གསུམ་

བཟླས་ན་ཀོག་པ་མཐར་ཐུག་པས་སོབ་དཔོན་དུ་གྱུར་པའོ། །འོ་ན་གི་ནར་ལན་

གསུམ་བཟླས་པས་ཀང་ཀོག་པའི་སོབ་དཔོན་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ་ཀོག་

པ་སེ་སོབ་དཔོན་དུ་འཛིན་པའི་བསམ་པ་མེད་པས་ལན་སོང་བརོད་ཀང་ཀོག་པའི་

སོབ་དཔོན་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཏོན་གོམས་པར་བེད་པ་བཞིན་ཁ་ཏོན་ལ་སོགས་པ་ནི་

བཟུང་ཟིན་གོམས་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། ཀོག་པ་ནི་སར་མ་བཟུང་བ་འཛིན་པར་བེད་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་གྱུར་པ་ལ་མཚན་ནས་སྨོས་པའི་རིམ་པ་ནི། མཁན་སོབ་ཏུ་གྱུར་པ་

ལ་མཚན་ནས་ཇི་ལྟར་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། མཁན་སོབ་དེ་གཉིས་ལ་སོབ་དཔོན་དང་

མཁན་པོ་ཞེས་པ་ལས་གཞན་དུ་བཙུན་པ་ཞེས་སོགས་ཉེ་བར་ཡང་མི་བརོད་ན་རིང་

བ་ནས་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེས་ན་སོབ་དཔོན་ལའང་སོབ་དཔོན་ཞེས་དང་། མཁན་པོ་ལ་

ཡང་མཁན་པོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །འགེལ་པར། རྒན་པ་ལ་ཡང་ཉེ་བའི་ཚིག་དང་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བལ་བར་མི་བཟུང་ཞེས་འབྱུང་བས་ཉེ་བའི་ཚིག་”གི110་བརོད་ཚུལ་ནི། རྒན་པ་ལ་

བཙུན་པའམ་གནས་བརན་ནམ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བརོད་པར་བ་སེ། འདི་ལ་གནས་

བརན་དང་ཞེས་སོགས་དང་། ཕན་ཚེགས་ལས། འོན་ཀང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བོད་

པའམ་བཙུན་པ་ཞེས་བོད་པ་གཉིས་ཀུན་ཏུ་སྤད་པར་བའོ་ཞེས་དང་། ”ཕན་

ཚེགས111་འགེལ་”བར112། གཞོན་པས་དགེ་སོང་ཤིན་ཏུ་རྒན་པ་ལ་ཡང་ཚེ་དང་

ལྡན་པའི་ཚིག་གིས་”བརོད113་པར་བེད་ན་ཉེས་པ་མེད་པར་སྣང་སེ། གང་གི་ཕིར་

འདི་སྐད་དུ་ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གིས་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་དང་། སུམ་བརྒྱ་”པར114། རྒན་ལ་བཙུན་པའི་ཉེ་བའི་ཚིག་གིས་

བརོད། །གཞོན་ལའང་ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཉེ་ཚིག་གིས། །དེ་བཞིན་གནས་བརན་ཞེས་

པའི་ཉེ་ཚིག་བརོད། །དེ་ལྟར་འདིར་ནི་མིང་སྨོས་རིམ་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། 

འོད་ལྡན་དུ། འང་གི་སྒས་ནི་རྒན་པ་ལ་ཡང་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྒན་པ་ལ་

ཡང་རུང་གཞོན་པ་ལ་ཡང་རུང་གནས་བརན་ཞེས་བ་བའི་ཉེ་བའི་ཚིག་གིས་བརོད་

པར་བའོ་ཞེས་གཞོན་པ་ལ་གནས་བརན་ནམ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བརོད་ཀི་བཙུན་པ་

ཞེས་མི་བརོད་དེ། བཙུན་པའི་སྐད་དོད་བནེ་ཞེས་པ་ཕག་འོས་ཡིན་ལ་གཞོན་པ་ཕག་

འོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་བཙུན་པ་དང་གནས་བརན་དང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཕག་འོས་ཡིན་པས་ན་བཙུན་པ་ཞེས་བ་སེ། གཞི་འགེལ་ལས། བཙུན་

110  མ་ཕི།  བ། ༢༤ན༣ན།   གིས    སྒང་། ༡༩བ༡ན།  གི    * གི

111  མ་ཕི།  བ། ༢༤ན༤ན།   ཕན་ཚེགས    སྒང་། ༡༩བ༢ན།  ཕུན་ཚོགས

112  མ་ཕི།  བ། ༢༤ན༤ན།   བར    སྒང་། ༡༩བ༢ན།  པར

113  མ་ཕི།  བ། ༢༤ན༥ན།   བརོད    སྒང་། ༡༩བ༣ན།  རོད

114  མ་ཕི།  བ། ༢༤ན༥ན།   པར    སྒང་། ༡༩བ༣ན།  བར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་ཞེས་བ་བ་ནི་མཆོད་པའི་ཚིག་སེ་ཤིན་ཏུ་”དགེ་བ115་དང་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་

ཕིར་ཞེས་གསུངས།

འདིའི་གནས་པ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པས་གནས་བརན་ཏེ། རྣམ་འབེད་

འགེལ་པར། གཞན་ལ་མི་རེན་པས་ཞེས་གསུངས། སེང་བཟང་གིས། ལྷ་དང་བཅས་

པའི་འཇིག་རེན་ན་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཕིར་གནས་བརན་

ནོ། །ཞེས་སོ། །ཚེ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་སེ། སེང་བཟང་གིས། 

ཚེ་འདོད་པར་གྱུར་པས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་སེ། ཞེས་དང་། ཕན་ཚེགས་འགེལ་བར། 

མངོན་པར་འདོད་པའི་ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོ། །འོན་ཀང་ཁིམ་པ་ལ་ཡང་

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བརོད་དུ་རུང་ངོ་། །གནས་བརན་ལ་ལོ་བཅུ་ལོན་དགོས་ལ་ལོ་

བཅུ་ལོན་ཡང་ལྔ་ཕྲུགས་དང་མི་ལྡན་ན་གནས་བརན་བིས་པའོ། །གཞན་ལ་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་པའི་ཉེ་ཚིག་ཀང་རུང་ངོ་། །མཁན་སོབ་ལས་གཞན་ལ་

མཁན་སོབ་ཅེས་བརོད་དུ་རུང་ངམ་ཞེ་ན། མཁན་སོབ་ལས་གཞན་ལ་མཁན་སོབ་

ཅེས་བརོད་པར་མི་བ་སེ། བརོད་ན་གཞན་དང་མཁན་སོབ་མཉམ་པར་སོང་བས་

”མཁན116་སོབ་ལ་མ་གུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ལ་སོབ་དཔོན་ཆེ་

གེ་མོ་ཞེས་པ་ལྟར་མཁན་པོ་ལའང་མཁན་པོའི་སྒ་འབའ་ཞིག་གིས་བརོད་དམ་ཞེ་ན། 

དོན་གི་སད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ཏེ་ཞེས་བ་བ་དང་”།117 བཅས་པར་མ་སྨྲས་པར་

མཁན་པོའི་མིང་མི་བཟུང་ངོ་། །བཅས་”པར་ཞེས118་པ་ནི་དོན་གི་སད་དུ་མཚན་

115  མ་ཕི།  བ། ༢༤བ༣ན།   དགེ་བ    སྒང་། ༡༩བ༦ན།  དག་པ

116  མ་ཕི། ༢༥ན༡ན།   མཁན    བ། ༢༥ན༡ན།   མཁན    སྒང་། ༢༠ན༣ན།  མཁན    * མཁན

117  མ་ཕི།  བ། ༢༥ན༢ན།    །    སྒང་། ༢༠ན༣ན།  -།

118  མ་ཕི།  བ། ༢༥ན༢ན།    པར་ཞེས    སྒང་། ༢༠ན༤ན།  པ་བཞེས
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ནས་སྨོས་ཏེ་ཞེས་པ་དང་། མཁན་པོ་ཞེས་པའི་བར་དུ་ཚིག་གཞན་གིས་མ་ཆོད་པར་

བརོད་དགོས་པའི་དོན་ནོ། །འོན་ཀང་དོན་གི་སད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ཏེ་བདག་གི་

མཁན་པོ་ཞེས་བརོད་དུ་རུང་ངོ་། །

ཁ་ཅིག་མཁན་པོ་འདས་སམ་ཐག་རིང་པོར་སོང་ན་དེ་སྐད་མ་བརོད་ཀང་

ཉེས་པ་མེད་ཟེར་རོ། །དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའོ། །

༼ཚིགས་ཕི་མ་བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས།༽

གཉིས་པ་ཚིགས་ཕི་མ་བསེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། སྦོར་

དངོས་མཇུག་གི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་”ལ119་གསུམ། ཁྲེལ་ཡོད་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་

གནས་ལ་ཞུ་ཞིང་གསོལ་བ”་120ཆོས་འདི་”པ121འི་བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན་བསྐྱེད་

པའི་ཕིར་རགས་སྦིན་པ། རྒྱུད་སྣོད་དུ་རུང་བར་བ་བའི་ཕིར་བར་ཆད་དྲི་ཞིང་བསེན་

པར་རོགས་པར་གསོལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དགེ་བསེན་ཉིད་དང་དགེ་ཚུལ་ཉིད་དང་། 

དགེ་སོང་ཉིད་དག་གི་ས་མ་བསེན་པར་མ་རོགས་པར་ཕི་མ་མི་བའོ་ཞེས་བཤད་ན། 

དགེ་ཚུལ་གི་འོག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བསེན་པ་རོགས་པར་བ་ཞེ་ན། བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་

པ་ནི་བསན་པ་ལ་ཞུགས་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཡིན་

པས་དགེ་འདུན་ཁོ་ན་ལས་བསེན་པར་རོགས་པ་བང་བར་བའི། རབ་བྱུང་དང་དགེ་

ཚུལ་ལྟར་གང་ཟག་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ཐབས་གང་གིས་བ་ཞེ་ན། བསེན་རོགས་ཀི་མཁན་པོ་ཉིད་དུ་ཕོགས་པར་

119  མ་ཕི།  བ། ༢༥ན༤ན།   ལ    སྒང་། ༢༠ན༦ན།  ལོ

120  མ་ཕི།  བ། ༢༥ན༥ན།   ་    སྒང་། ༢༠ན༦ན།  +།

121  མ་ཕི། ༢༥ན༥ན།   ང    བ། ༢༥ན༥ན།   པ    སྒང་། ༢༠ན༦ན།  བ    * པ
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གྱུར་པས་ལས་གལ་ལ་མ་འདུས་པ་ནས། དགེ་འདུན་དང་ལས་བེད་པ་དང་གསང་སེ་

སོན་པ་ལ་ཡང་འདི་དང་འདི་བརོད་ཅེས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བ་སེ། གཞི་དང་ཀར་

ཤར། ལས་ཀི་གནས་སུ་འདུ་བར་འགྱུར་བའི་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་གསོལ་བ་གདབ་

པར་བ་ཞེས་དང་། དེ་དག་གིས་ཀང་དེར་འདུ་བར་འགྱུར་བའི་ཚེ་ཟླ་བ་ཕེད་འདས་

པའི་ཉེས་པར་བསམ་པར་བ་བ་དང་། བཤགས་པར་བ་བ་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་

སོ། །ར་བར་དགེ་སོང་ལ་ཞེས་པ་གསང་སེ་སོན་པ་དང་སྦར་གི་ལས་བེད་པ་དང་

སྦར་མི་དགོས་ཏེ། གསང་སེ་སོན་པ་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་འདྲི་བ་ཡིན་པས་དགེ་སོང་མ་

ཡིན་པས་ཀང་རུང་ངམ་སམ་པའི་”དོགས་པ་བསལ་དགོས་ལ། ལས་བེད་པ་ནི་

དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ལས་བེད་པས་དགེ་སོང་ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

ནས་དགེ་འདུན་རྣམས་འདུས་ནས་མཐུན་པར་འགྱུར་བ་ན། བསྒྲུབ་བ་དེ་སོན་པ་དང་

དགེ་སོང་རེ་རེ་ལ་ཕག་འཚལ་”དུ122་བཅུག་མཁན་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་”ཕ་གུ123འི་

སེང་དུ་རྩྭ་བཏིང་པ་ལ་རིང་པས་མནན་ཙོག་པུར་འདུག་ཐར་ལོ་སྦར་ནས། མཁན་

པོའམ་སོབ་དཔོན་ནམ་བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་ཀིས་མཁན་པོར་

གསོལ་བར་བའོ། །ཚིགས་ས་མའི་མཁན་པོ་ཡིན་ཡང་འདིར་མཁན་པོར་གསོལ་

དགོས་ཏེ་ཚིགས་ས་ཕིའི་ཆོ་ག་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཁན་པོར་གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་ཅི་བ་ཞེ་ན། གཞན་ལ་བཅོལ་

བས་མི་འགྲུབ་པས་མཁན་པོ་དེ་རང་གིས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་

གི་གོས་ཡིན་པས་ན་ཆོས་གོས་སྣམ་སྦར་བ་གོས་མཐང་གོས་གསུམ་དྲས་ཤིང་

122  མ་ཕི།  བ། ༢༥བ༥ན།   དུ    སྒང་། ༢༠བ༦ན།   ཏུ

123  མ་ཕི།  བ། ༢༥བ༦ན།   ཕ་གུ    སྒང་། ༢༠བ༦ན།   བ་བུའི
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དྲུབས་པ་ཡོད་ན་དངོས་ཀི་བིན་རླབས་དང་མེད་ན་རྒྱུ་རས་ཡུག་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་རྒྱུའི་

བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །གསུམ་ཞེས་པས་དེའི་ཚེ་གདིང་བ་བིན་གིས་མ་

རླབས་ཀང་རུང་ངོ་། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་བིན་གིས་རློབ་ན་ཆོས་གོས་སོ་སོར་བལྟ་བས་

སོབ་མའི་ཕག་པ་གཡོན་ལ་བཀལ་གཉིས་ཀ་འགེང་ལག་པས་བཟུང་སེ་རིམ་པ་

བཞིན་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདིར་མཁན་པོས་བིན་གིས་མ་བརླབས་སམ་གཉིས་ཀས་

འགེང་སེ་མ་བས་ན་བིན་རླབས་མི་འཆགས་ལ། སྐབས་གཞན་དུ་མཁན་པོས་བིན་

རླབས་མི་དགོས་ཟེར་རོ། །བིན་གིས་བརླབས་པའི་འོག་ཏུ་བསྐོན་པར་བ་སེ་ཆ་

ལུགས་ཀི་དོན་དུ་ཆོས་གོས་བིན་གིས་རློབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ཡང་དངོས་ཀི་

བིན་རླབས་ཅན་གི་དབང་དུ་བས་ཀི་རས་ཡུག་དཀར་པོ་ལྟ་བུ་རྒྱུའི་བིན་རླབས་

བས་པ་ནི་མི་བསྐོན་ནོ། །སྣམ་སྦར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་དགེ་འདུན་སྤི་ལ་ཕག་

བའོ། །བིན་གིས་རློབ་པའི་སོན་དུ་ཡང་ཕག་འཚལ་དུ་གཞུག་གོ །ཆོས་གོས་སུ་མ་

ཟད་ལྷུང་བཟེད་ཀང་མཁན་པོ་རང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །

ཇི་ལྟར་བིན་གིས་བརླབ་ན་དགེ་སོང་གཅིག་གིས་ལྷུང་བཟེད་དེ་ལག་པ་

གཡོན་པར་བཞག་གཡས་པས་བཀབ་སེ་”རྒན་རིམ124་བཞིན་དགེ་སོང་རེ་རེའི་

མདུན་དུ་འགེང་སེ་འདུད་པ་དང་བཅས་པས། མིང་འདི་ཞེས་བགི་བའི་ལྷུང་བཟེད་

འདི་ཚད་གསུམ་ལས་མི་ཆུང་”ངམ125་མི་ཆེའམ་ཁ་དོག་མི་སྐྱའམ་ཞེས་དགེ་འདུན་

ལ་བསན་ནས་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །ལན་ནི་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ་

124  མ་ཕི།  བ། ༢༦བ༡ན།   རྒན་རིམས    སྒང་། ༢༡ན༦ན།   ན་རིམ    * རྒན་རིམ

125  མ་ཕི།  བ། ༢༦བ༢ན།   ངམ    སྒང་། ༢༡ན༦ན།   འམ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རུང་ཚད་ལྡན་ལེགས་པར་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ལྷུང་བཟེད་བཟང་པོ་ཞེས་བརོད་པར་

བའོ། །ཆོས་གོས་དགེ་འདུན་ལ་བསན་མི་དགོས་ལ་ལྷུང་བཟེད་དགེ་འདུན་ལ་བསན་

དགོས་པ་ཅི་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ་ཆོས་གོས་ལ་རྒྱུའི་བིན་རླབས་འཆགས་ལ། 

ལྷུང་བཟེད་ལ་རྒྱུའི་བིན་རླབས་མི་འཆགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་རས་

ཡུག་ལྟ་བུ་ལ་གོས་ཀི་བོ་སྐྱེ་ལ། ལྷུང་བཟེད་ཀི་རྒྱུ་འཇིམ་པ་དང་ལགས་གོང་ལྟ་བུ་ལ་

སྣོད་སྤད་ཀི་བོ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཁ་ཅིག་ཟེར་རོ། །

འོ་ན་ལྷུང་བཟེད་ཆེ་ཆུང་དང་སྐྱ་བོ་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་བིན་རླབས་འཆགས་

པར་ཐལ། དེ་དག་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་བོ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། རགས་ཁབ་ཁས་བངས”།126 

འདོད་ན་ལྷུང་བཟེད་ལ་རྒྱུའི་བིན་རླབས་མི་འཆགས་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ལ”།127 

འགེལ་པར་བིན་རླབས་མི་འཆགས་པར་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ་ཞེས་བརོད་ན་

ལན་ཇི་ལྟར་འདེབས་བསམ་དགོས་སོ། །ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་མེད་ན་སོམ་པ་

མི་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞུ་བར་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་མེད་པར་བསེན་པར་རོགས་

ན་རོགས་ཞེས་བ་ལ་འདས་པ་དང་བཅས་པའོ”་128ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབས་པའི་འོག་ཏུ་ཅི་བ་ཞེ་ན། བར་

ཆད་དང་ལྡན་པ་ལ་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བའམ་སྐྱེ་ཡང་སྦིན་པར་མི་འོས་པ་ཡོད་པས་བར་

ཆད་དྲི་དགོས་དྲི་བ་པོ་ཡང་བསྐོ་དགོས་ལ། ཐོས་པར་བ་བ་མིན་པས་ཐོས་པའི་ཉེས་

པ་སང་བའི་ཕིར་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཚིག་ཐོས་པའི་ཉེ་འཁོར་ལས་བཀར་མཐོང་བའི་ཉེ་

126  མ་ཕི།  བ། ༢༦བ༥ན།   ་    སྒང་། ༢༡བ༣ན།   །    * །

127  མ་ཕི།  བ། ༢༦བ༥ན།   །    སྒང་། ༢༡བ༣ན།   ་

128  མ་ཕི།  བ། ༢༧ན༡ན།   ་    སྒང་། ༢༡བ༤ན།   +། །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

འཁོར་དུ་ཚོགས་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་ཐལ་མོ་སྦར་དུ་བཅུག་ནས་ལས་བེད་

པས་མཁན་པོ་མིང་འདི་ཞེས་བ་བས་མིང་འདི་བ་བའི་གསང་སེ་སོན་པར་གསོལ་བ་

བཏབ་པའི་དགེ་སོང་དེ་གང་ཡིན་ཞེས་བ་བས་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ་བའོ་ཞེས་

སྨྲར་བཅུག་སེ། འགེལ་པར། གང་ཡིན་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་སགས་ཀི་ཚིག་གི་ཡི་གེ་དང་

པོར་བངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བཤད་པ་ནི་རྒྱ་སྐད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའོ། །

མི་སྤོ་བཞིན་དུ་”བསྐོས129་ན་དགེ་འདུན་གི་ལས་ཆོས་དང་མི་ལྡན་པར་

འགྱུར་ཞིང་། དེས་ཀང་ལས་དགའ་ཞིང་གུས་པས་མི་སྒྲུབ་པས། གསང་སེ་སོན་པར་

སྤོའམ་ཞེས་དྲིས་ནས། དེས་ཀང་སྤོ་ཞེས་བརོད་པར་བས་ནས་གསང་སོན་དགེ་

འདུན་ལ་བསྐོ་བར་གསོལ་བའི་ཕིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་བའོ། །

འོ་ན་གསང་སེ་སོན་པ་བསྐོ་བའི་ལས་འདི་དང་། དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་བར་

ཆད་འདྲི་བའི་ཕིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་གཉིས། གནས་སྐབས་དང་

དགོས་པ་དང་། ལས་ཀི་ངོ་བོ་འདྲ་བ་ལ”།130 སོམ་པ་ལེན་པ་པོས་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་

སུ་མི་རུང་ལ། འོག་མ་ཐོས་སུ་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། འདི་ནི་བར་ཆད་མེད་

པར་ངེས་པར་བས་མ་ཟིན་པ་ལ་བལྟོས་ནས་ལས་ཐོས་པ་གནང་”བ་མ131་མཛད་

པའི་ཕིར་དང་། འོག་མ་ནི་གསང་སེ་སོན་པས་བར་ཆད་མེད་པར་ངེས་པར་བས་ཟིན་

པ་ལ་བལྟོས་ནས་ལས་ཐོས་པ་གནང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་ཟེར་རོ། །

དེ་ནས་བསྐོས་པའི་དགེ་སོང་དེས་བསྒྲུབ་བའི་གན་དུ་ཕིན་ཏེ་རང་ལ་ཕག་

129  མ་ཕི།  བ། ༢༧ན༤ན།   བསྐོས    སྒང་། ༢༢ན༡ན།   བསྐོར

130  མ་ཕི།  བ། ༢༧ན༦ན།   །    སྒང་། ༢༢ན༣ན།   -།

131  མ་ཕི།  བ། ༢༧བ༡ན།   བ་མ    སྒང་། ༢༢ན༤ན།   ངམ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གསུམ་འཚལ་དུ་བཅུག་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉོན་ཅིག །འདི་ནི་ཁོད་ཀི་བདེན་

པའི་དུས་ཞེས་བ་བ་སོགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་

རེས་སུ་བསན་པར་བའོ། །བར་ཆད་དྲིས་ཟིན་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཁོ་བོས་མ་བོས་ཀི་

བར་དུ་མ་འོང་བར་སོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས་རྒན་པའི་མཐར་འགེང་སེ་འདུད་པ་དང་

བཅས་པས། བདག་གིས་མཁན་པོ་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་

ལ་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་གསང་སེ་རེས་སུ་བསན་ན་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་དགེ་འདུན་

ལ་བསྒྲུབ་”བ་དེ132་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་ཀིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་གོ་བར་བས་ཏེ་ཅི་

མཆི་ཞིག་གམ་ཞེས་བ་བས་དེ་ནང་དུ་འོང་བ་དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་བར་བའོ། །ཞུས་པ་ན་

དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་དག་ནའོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །དག་

ན་གནང་མ་དག་ན་མི་གནང་བའི་དོན་ནོ། །དགེ་འདུན་གིས་གནང་ནས་ནང་དུ་

འོངས་པ་ན་དགེ་འདུན་ལ་ཕག་བའོ། །

དེ་ནས་ལས་བེད་པས་དེ་སོན་པ་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་བཅུག་

ནས་བསེན་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་འདུན་ལ་ལན་གསུམ་དུ་གསོལ་བ་

འདེབས་སུ་གཞུག་གོ །དེ་ཡང་རང་གིས་བརོད་ནུས་ན་རང་ཉིད་ཀིས་བ”།133 མི་

ནུས་ན་ལས་བེད་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་མདུན་དུ་འདུག་སེ་དེའི ་རེས་ཟློས་

བའོ། །གསོལ་བ་བཏབ་པའི་འོག་ཏུ་བར་ཆད་དྲི་བའི་ཕིར་དགེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་

འབའ་ཞིག་གི་ལས་བས་ནས། ལས་བེད་པ་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་བཅུག་སེ་ལས་བེད་

པས་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉོན་ཅིག་ཅེས་སོགས་ཀིས་བར་

132  མ་ཕི།  བ། ༢༧བ༤ན།   བ་དེ    སྒང་། ༢༢ན༦ན།   བེད

133  མ་ཕི།  བ། ༢༨ན༡ན།   ་    སྒང་། ༢༢བ༢ན།   །    * །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཆད་དྲི་བར་བའོ། །གསང་སེ་སོན་པས་བར་ཆད་དྲིས་ནས་བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་པར་

བར་སྤད་ཟིན་པས་འདིར་དྲི་ཅི་དགོས་སམ་ན་བར་ཆད་སར་མ་དྲན་པ་ཕིས་དྲན་པ་

ཡང་སྲིད། གསར་དུ་སྐྱེས་པ་ཡང་སྲིད་གཙོ་ཆེར་དགེ་འདུན་ཐུགས་ཆེས་པའི་ཕིར་

འདིར་ཡང་འདྲི་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ནི་ལས་བེད་པས་བར་ཆད་དྲིས་པའི་འོག་ཏུ་

མངོན་དུ་གྱུར་པ་བཅུ་ཚང་བ་ལས་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་སོགས་བརོད་ནས་གསོལ་བ་དང་

བཞིའི་ལས་ཀིས་བསེན་པར་རོགས་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་གི་ཆོ་ག་ལ་གཉིས། བསེན་”བཀུར134་གི་གནས་དང་

གནས་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་རོགས་དུས་གོ་བར་བ་བ་དང་། བསབ་བ་ཤེས་

ནས་བསྲུང་བའི་ཕིར་དུ་གདམས་ངག་དག་བརོད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བསེན་པར་རོགས་པའི་འོག་ཏུ་ཅི་བ་ཞེ་ན”།135 བསེན་པར་

རོགས་ཟིན་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གིབ་ཚོད་རིག་པར་བའོ། །ལས་བེད་པ་ནི་ཆོ་ག་ལྷག་

མ་མ་རོགས་ཀི་བར་དུ་སན་ལས་ལྡང་བ་མི་རིགས་པས་དགེ་སོང་གཞན་གང་ཡང་

རུང་བས་བའོ། །གིབ་ཚོད་གང་གིས་གཞལ་ན་གིབ་ཚོད་གཞལ་བ་དེ་ནི་ཐུར་མ་

སོར་བཞི་པས་གཞལ་ན་བཟང་སེ་རོགས་ས་བའི་ཕིར་རོ། །དབྱུག་པ་རིང་པོ་དང་

གོམ་པས་མི་འཇལ་ཏེ་རོགས་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །མིང་མ་གགས་པ་གཞན་གི་ཐ་

སད་བསན་པའི་ཕིར་ཐུར་མ་སོར་བཞི་པ་དང་དེ་དང་ཚད་མཉམ་པའི་གིབ་མ་དེ་ནི་

སྐྱེས་བུ་ཉིད་ཅེས་ཐ་སད་དུ་བ་སེ། སྐྱེས་བུའི་སྐད་དོད་པུ་རུ་ཥ་ནི་ནུས་པ་དང་ལྡན་

134  མ་ཕི།  བ། ༢༨ན༥ན།   བསྐུར    སྒང་། ༢༢བ༥ན།   བཀུར    * བཀུར

135  མ་ཕི།  བ། ༢༨ན༦ན།   ་    སྒང་། ༢༢བ༦ན།   །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་ཡིན་ལ་ཐུར་མ་སོར་བཞི་པ་དེ་ཡང་གིབ་མ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་

ཕིར་རོ། །གིབ་མ་སོར་རེ་ལ་རྐང་པ་ཞེས་བའོ། །ཐ་སད་དེ་ལྟར་བཏགས་པའི་དགོས་

པ་ནི་རྐུ་ཐབས་སུ་ཞུགས་པ་སོགས་ཀིས་ཐ་སད་དེ་མི་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

གིབ་མ་འབའ་ཞིག་རིག་པར་བའམ་ཞེ་ན”།136 ཉིན་མཚན་གི་ཆ་ས་དྲོ་ལ་

སོགས་པ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཀང་རིག་པར་བའོ། །ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ནི་ས་དྲོ་དང་། གུང་

དང་། ཕི་དྲོ་དང་། མཚན་མོའི་ཐུན་དང་པོ་དང་། ཐུན་དང་པོའི་ཕེད་དང་། གུང་ཐུན་

དང་། གུང་ཐུན་གི་ཕེད་དང་། ཐུན་ཐ་མ་དང་། ཐུན་ཐ་མའི་ཕེད་དང་། སྐྱ་རེངས་མ་

ཤར་བ་དང་། སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་དང་། ཉི་མ་མ་ཤར་བ་དང་། ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། ཉི་མ་

བརྒྱད་ཆ་ཤར་བ་དང་། ཉི་མ་བཞི་ཆ་ཤར་བ་དང་། གུང་ཚིགས་མ་ཡོལ་བ་དང་། ཉི་

མ་བཞི་ཆ་ལུས་པ་དང་། ཉི་མ་བརྒྱད་ཆ་ལུས་པ་དང་། ཉི་མ་མ་ནུབ་པ་དང་། ཉི་མ་

ནུབ་པ་དང་། རྒྱུ་སྐར་རྣམས་མ་ཤར་བ་དང་། རྒྱུ་སྐར་རྣམས་ཤར་བའོ། །ཉི་མ་བརྒྱད་

ཆ་ཤར་བ་དང་། ཉི་མ་བཞི་ཆ་ཤར་བའི་དོན་གང་ཞེ་ན། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་

བརྒྱད་ཆ་ཤར་བ་དང་བཞི་ཆ་ཤར་བ་ལ་བེད་ལ་འདི་ཉིད་ལེགས་ཏེ་ས་དྲོ་སོགས་

དང་མི་ཟློས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཉི་མ་སྤིན་ལ་སོགས་པས་བསྒིབས་

པའི་ཚེ་དུས་ཀི་ཁད་པར་མི་ཤེས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཉི་མ་ཤར་ནས་ནུབ་ཀི་བར་གི་ལམ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པའི་བརྒྱད་ཆ་དང་

བཞི་ཆ་ཡིན་ཏེ། གཞི་ལས། ཉི་མ་ཤར་བ་བརོད་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་ཉི་མ་བརྒྱད་ཆ་

ཤར་བ་དང་། ཉི་མ་བཞི་ཆ་ཤར་བ་སོགས་བརོད་པ་དང་། ཉི་མ་བཞི་ཆ་ལུས་པ་དང་

136  མ་ཕི།  བ། ༢༨བ༤ན།   ་    སྒང་། ༢༣ན༣ན།   །    * །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བརྒྱད་ཆ་ལུས་པ་ལ་ཕན་ཚེགས་ལས། ཕི་དྲོའི་བཞི་ཆ་དང་ཕི་དྲོའི་བརྒྱད་ཆ་ཞེས་

དང་། མའི་རྣམ་འབེད་ལས། ཉི་མ་རེ་དང་། དྲོས་བུ་ཆུང་དང་། དྲོས་ཆེན་དང་”།137 

ཞེས་དང་། ཉི་མ་བརྒྱད་ཆ་ཤར་བ་དང་། བཞི་ཆ་ཤར་བ་ལ་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས། ཉི་མ་

དྲོས་བུ་ཆུང་དང་། ཉི་མ་དྲོས་པོ་ཆེ་ཞེས་དང་། རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། ཉི་མའི་

བརྒྱད་ཆ་ཤར་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ནམ་མཁའི་ཕོགས་ལ་འགོ་བའི་ལམ་གི་བརྒྱད་ཆ་

ཆོད་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེར་མ་ཟད་དུས་ཚིགས་ཀང་རིག་པར་བའོ། །དུས་

ཚོད་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། དུས་ཚོད་དེ་དག་ནི་ལྔའོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། གང་བ་དགུན་གི་དུས་

དང་། ཚ་བ་དཔྱིད་ཀི་དུས་དང་། ཆར་འབབ་པ་དབར་གི་དུས་དང་། དུས་ཐུང་ངུར་

གནས་པས་ཤི་བ་དང་འདྲ་བས་དབར་ཐུང་ངུའི་དུས་དང་། དབར་ཡང་ཡིན་དུས་

རིང་པོ་ཡང་ཡིན་པས་དབར་རིང་པོའི་དུས་རྣམས་སོ། །

དེ་དག་ལ་དུས་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཅེ་ན། ཡར་ངོའི་ཚེས་གཅིག་ལ་སྐར་མ་ལྷ་

མཚམས”། བཅོ138ལྔ་ལ་སྨིན་དྲུག །གནམ་སོང་ལ་གདུ་བུ་ཡོད་པའི་ཟླ་བ་དེ་སོན་

ཟླ་ཐ་ཆུང་ཡིན་པར་མདོ་སེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པ་ནས་བཤད་ལ། སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་

ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས། དུས་དང་། དགུན་གི་ཐོག་མ་དང་། “139མགོའི་ཟླ་བ་འཛིན་པ་

ཡིན་པས་དང་པོ་དགུན་དཔྱིད་གཉིས་ནི་ཟླ་བ་བཞི་བཞིའོ། །དེ་ཡང་མགོ་དང་། རྒྱལ་

དང་། མཆུ་དང་། དབོའི་ཟླ་བ་བཞི་ནི་དགུན་གི་དུས་དང་། ནག་པ་དང་། ས་ག་དང་། 

སྣོན་དང་། ཆུ་སོད་ཀི་ཟླ་བ་བཞི་ནི་དཔྱིད་ཀི་དུས་སོ། །དེ་གཉིས་ཀི་འོག་མ་དབར་

137  མ་ཕི།  བ། ༢༩ན༤ན།   །    སྒང་། ༢༣བ༢ན།   ་

138  མ་ཕི།  བ། ༢༩བ༡ན།   ་བཅྭ    སྒང་། ༢༣བ༤ན།   ། བཅོ    * ། བཅོ

139  མ་ཕི།  བ། ༢༩བ༢ན།   ། །    སྒང་། ༢༣བ༥ན།   ། བཅོ    * ། 
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གི་དུས་ནི་གོ་བཞིན་གི་ཟླ་བ་གཅིག་གོ །དེའི་འོག་མ་དབར་ཐུང་ངུའི་དུས་ནི་དབར་

ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཁྲུམས་སོད་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་གི་ཉིན་ཞག་གཅིག་

གོ། །དུས་ཐ་མ་དབར་རིང་པོ་ནི་དབར་ཐུང་ངུའི་ཉིན་ཞག་གཅིག་པོ་དེས་ཟླ་བ་

གསུམ་དུ་མ་ཆོག་པའི་ཁྲུམས་སོད། ཐ་སྐར་དང་། སྨིན་དྲུག་གི་ཟླ་བ་སེ་གསུམ་མོ། །

དུས་ལ་ལྔར་ཕེ་བ་ནི། དབར་ཐུང་བའི་དུས་དེ་ངོས་བཟུང་བའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལ་དབར་ཕི་མའི་ཁས་ལེན་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །དུས་གསུམ་དུ་ཡང་ཡོད་དེ། 

དགུན་དང་དཔྱིད་དང་དབར་ཏེ་དེ་རེ་རེ་ལ་ཟླ་བ་བཞི་བཞི་ཡོད་ལ། དེ་ནི་དམན་པ་

ཕག་དར་ཁྲོད་ཀི་ཚད་རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །དུས་བཞིར་ཡང་ཡོད་དེ། དགུན་

དཔྱིད་དབར་སོན་ཏེ་དེ་རེ་རེ་ལ་ར་བ་འབིང་པོ་ཐ་ཆུང་གི་ཟླ་བ་གསུམ་རེ་ཡོད་ལ་དེ་

ནི་འཇིག་རེན་པའི་ཐ་སད་དང་མཐུན་པར་བསན་པའོ། །

དུས་དྲུག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དེ་དགུན་དང་། དགུན་སྨད་དང་། དཔྱིད་དང་། སོ་ག་དང་། 

དབར་དང་སོན་ཏེ་དེ་རེ་རེ་ལ་ཟླ་བ་གཉིས་རེ་ཡོད་“ལ140་དེ་ནི་གསོ་སྦོང་བཅུ་བཞི་པའི་

དུས་རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །ར་བར་ཕ་རིམ་ནས་བཤད་ཀང་གོ་བར་བེད་པའི་ཚེ་

བརོད་པ་པོས་བརོད་བདེ་ཞིང་ཉན་པ་པོས་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་

རགས་རིམ་ནས་བརོད་པར་བ་སེ། ལོ་འདིའི་དུས་ཚིགས་ལྔའི་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་གངས་

འདི་ལ་ཉིན་མོ་ཡིན་ན་གིབ་ཚོད་སྐྱེས་བུ་དང་རྐང་པ་འདི་ཙམ་ལ་ཁོད་བསེན་པར་རོགས་

སོ་ཞེས་སམ། མཚན་མོ་ཡིན་ན་མཚན་མོའི་ཆ་འདི་ཙམ་ལ་བསེན་པར་རོགས་སོ་ཞེས་

བརོད་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་ཕ་རིམ་ནས་བརོད་དགོས་ཏེ“།141 རགས་རིམ་ནས་བརོད་ན་

140  མ་ཕི།  བ། ༣༠ན༡ན།   ལ    སྒང་། ༢༤ན༡ན།   པ

141  མ་ཕི།  བ། ༣༠ན༣ན།   ་    སྒང་། ༢༤ན༥ན།   །    * །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དགུན་ཉི་མ་ཐུང་དུས་གིབ་ཚོད་འཕལ་ལ་རིང་ཐུང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། 

དེ་མ་ཐག་ཏུ་གིབ་ཚོད་བཅལ་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་རགས་རིམ་ནས་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ཤེས་ནས་བསྲུང་བའི་ཕིར་གདམས་དག་བརོད་པ་ནི། 

རོགས་དུས་བརོད་པའི་འོག་ཏུ་ལས་བེད་པས། གོས་ཕག་དར་ཁྲོད་པ། ཟས་བསོད་

སོམས། གནས་མལ་ཤིང་དྲུང་། སྨན་བཀུས་ཏེ་བོར་བ་རྣམས་ལ་གནས་ནས་ཚངས་

པར་སྤད་པར་བའོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །དགོས་པ་ནི་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ་འདོད་

པ་བསོད་སོམས་ཀི་མཐའ་དང་། ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་མཐའ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །སྦངས་

པའི་ཡོན་ཏན་གཞན་དགུ་མ་བརོད་དེ། ཞེ་སང་ཅན་ལ་མ་གནང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་

ནས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའི་ཆོས་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་རྣམས་

བརོད་པར་བའོ། །ཕམ་པ་བཞིའི་བསབ་པ་མ་བཅས་པའི་ཚེ་བསེན་པར་རོགས་མ་

ཐག་པ་ལ་ཕམ་པ་བཞི་བརོད་མི་དགོས་སོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདུལ་བའི་ཚིག་དོན་ལ་མཁས་པའི་དགེ་ཚུལ་བསེན་པར་

རོགས་པ་ལ་བསབ་བ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་བརོད་མི་དགོས་ཀི་བསབ་པ་བསྲུང་བའི་

ཕིར་བརོད་དགོས་ཟེར་རོ། །དུལ་ཞིང་ཞི་བའི་དགེ་སྦོང་དུ་བེད་པའི་ཆོས་གཤེ་ཡང་

སར་མི་གཤེ། ཁྲོས་ཀང་སར་མི་ཁྲོ། “བརེགས142་ཀང་སར་མི་“རེག143 །མཚང་

བྲུས་ཀང་སར་མཚང་མི་འབྲུ་བ་རྣམས་ཀང་བརོད་པར་བའོ། །སང་བང་དེ་དག་ལ་

སོབ་མི་ནུས་སོ་སམ་པ་དགག་པའི་ཕིར་དུ། ཁོད་སོན་བདག་ལེགས་པར་གསུངས་

པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། བསེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སོང་གི་དངོས་

142  མ་ཕི།  བ། ༣༠བ༣ན།   རེག    སྒང་། ༢༤བ༣ན།   བརེག    * བརེགས

143  མ་ཕི།  བ། ༣༠བ༣ན།   རེག    སྒང་། ༢༤བ༣ན།   བརེག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པོ་ཐོབ་ནའང་ཅི་མ་རུང་སམ་དུ་མཆོག་ཏུ་འདོད་པར་བ་བ་དེང་ཁོད་མཁན་པོར་འོས་

པ་དང་། སོབ་དཔོན་དུ་འོས་པ་གཉིས་དང་། དགེ་འདུན་མཐུན་པ་དང་། གསོལ་བ་

དང་། བཞིའི་ལས་མི་གཡོ་བ་བཞག་པར་མི་འོས་པ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀིས་རོགས་

པར་ཐོབ་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་བསབ་དགོས་སོ་ཞེས་བརོད་ནས་སོབ་དགོས་

ཀང་བདག་གསར་བུ་ཡིན་པས་མི་ཤེས་སོ་སམ་ན། དེ་རིང་བསེན་པར་རོགས་པ་

དང་། བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་གཉིས་རང་བཞིན་སོང་བ་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀིས་མཉམ་པ་དང“་144བཅས་པ་སོང་བ་བསབ་པས་མཉམ་པ་དང་། ཆོས་

ཀི་ལོངས་སྤོད་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ་འདོན་པས་མཉམ་པར་གྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་པས། 

དེ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོབས་ཤིག་ཅེས་ངེས་པར་སྦར་བར་བའོ། །

དེ་ལྟར་བསབ་དགོས་མོད་བདག་ན་བ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་ན་གཡོག་བེད་པ་

མེད་དོ་སམ་པའི་“དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་འཇིག་རེན་པའི་ཕ་དང་བུའི་ཚུལ་དང་

འབེལ་བའི་གཟུགས་བརན་དེང་ཕིན་ཆད་ཁོད་ཀིས་མཁན་པོ་ལ་ཕའི་འདུ་ཤེས་རབ་

ཏུ་གཞག་པར་བའོ“། །145མཁན་པོས་ཀང་ཁོད་ལ་བུའི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་གཞག་

པར་བའོ། །ཁོད་ཀིས་མཁན་པོ་ལ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་བསེན་བཀུར་བའོ། །མཁན་

པོས་ཀང་ཁོད་ཤིའམ་གསོན་གི ་བར་དུ་ནད་གཡོག་བའོ ་ཞེས་བརོད་པར་

བའོ། །མཁན་པོ་ལ་གུས་པར་བ་དགོས་མོད་གཞན་ལ་བ་མི་དགོས་སམ་སམ་ན་

དེང་ཕིན་ཆད་ཁོད་ཀིས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་དང་། གནས་བརན་

རྣམས་དང་། བར་མ་རྣམས་དང་། གསར་བུ་རྣམས་ལ་གུས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། 

144  མ་ཕི།  བ། ༣༠བ༦ན།   ་    སྒང་། ༢༤བ༦ན།   +།

145  མ་ཕི།  བ། ༣༡ན༢ན།   ་    སྒང་། ༢༥ན༢ན།   ། །    *། །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཞེ་ས་དང་བཅས་པ་དང་། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་དབང་དུ་འགྱུར་བར་གནས་

པར་བའོ་ཞེས་དུལ་བར་གནས་པ་ཉིད་ལ་སྦར་བར་བའོ། །དེ་ཙམ་བས་པས་ཆོག་

གམ་སམ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགོས་པ་ལུང་ནོད་པ་དང་། ཁ་ཏོན་དང་ཚུལ་བཞིན་

ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། མཁས་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་ལ་མཁས་པ་དང་། བསབ་པ་

གསུམ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་

ཡང་སྦར་བར་བའོ། །

སང་བ་ཕམ་པ་བཞི་སོང་བ་ཙམ་གིས་ཆོག་གམ་སམ་ན། སང་བ་མ་ལུས་པ་

སྐབས་འདིར་རེ་རེ་ནས་དངོས་སུ་མ་བརོད་པ་གཉེན་པོ་བངས་པ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་

འདོན་པ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་བསྒྲུབ་དགོས་པར་འགྱུར་བ་དགེ་

འདུན་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཀང་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཁོད་ཀིས་རེད་པར་དཀའ་

བའི་དལ་འབོར་ཐོབ། མཇལ་བར་དཀའ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་མཇལ་ནས་

བསེན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་གོང་གི་བསབ་བ་དེ་རྣམས་ནན་ཏན་གིས་བསྒྲུབ་

དགོས་སོ། །ཞེས་གུས་པ་ལ་ཡང་ངེས་པར་སྦར་བར་བའོ། །

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་བསེན་པར་རོགས་ཟིན་གིས་བག་ཡོད་པར་“སྒྲུབས146་

ཤིག་ཅེས་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་ཀི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་དེ་བསྒྲུབ་པའི་

ཐབས་བག་ཡོད་བརོད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་སྦར་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བསྲུང་ཐབས་

བཅུ་གཅིག་བརོད་ཀང་ལྔར་འདུས་ཏེ། གང་ཟག་གཞན་ལ་བརེན་ནས་བསྲུང་བ། རང་གི་

བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ། མི་མཐུན་ཕོགས་ངོ་ཤེས་པའི་སྒོ་

146  མ་ཕི།  བ། ༣༡བ༣ན།   བསྒྲུབས    སྒང་། ༢༥བ༡ན།   སྒྲུབས    * སྒྲུབས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ནས་བསྲུང་བ། བདེ་བར་གནས་པའི་རྐེན་བསན་པའི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ། བསབ་པ་ཡོངས་

སུ་སྦོང་བའི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལ་དང་འབེལ་བའི་གཟུགས་བརན་ཞེས་

དང་། དུལ་བར་གནས་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། གཉིས་པ་ནི། དགེ་སྦོང་བེད་པ་ཞེས་

སོགས་དང་། དགོས་པ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་སོགས་དང་། གུས་པ་ལ་ཞེས་སོགས་

དང་། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། གསུམ་པ་ནི། ལྟུང་བར་འགྱུར་བའི་

ཞེས་སོགས་དང་། མ་བརོད་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན་

ནོ། །བཞི་པ་ནི“།147 གནས་རྣམས་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་པས་བསན། ལྔ་པ་ནི། ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀིས་མཉམ་པ་ཞེས་པས་བསན། དེ་ལྟར་བསྲུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མཆོག་

ཏུ་འདོད་པར་ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན་ནོ། །འདི་རྣམས་རྒྱས་པར་ནི་འོག་ནས་འཆད་

དོ། །བསེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་གའོ། །

༼ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཐབས་བསན་པ།༽

གཉིས་པ“།148 མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཐབས་ལ་གཉིས། གནས་དང་

གནས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། གནས་དང་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། གནས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས། གནས་ཀི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བ་

བ་ཞུ་བའི་མཚན་ཉིད་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པ། རང་བཞིན་གིས་བསེན་བཀུར་

ཇི་ལྟར་བ་བ། དམན་པའི་གནས་སུ་མི་གཞུག་ཅིང་དམན་པའི་གནས་ནས་བསང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་སོམ་པ་ཐོབ་ནས་བསྲུང་དགོས་ལ། བསེན་པར་རོགས་མ་

ཐག་ཏུ་རང་ཉིད་བང་དོར་ལ་མ་བང་བས་དང་པོར་གནས་ལ་བརེན་ནས་བསྲུང་ཚུལ་

147  མ་ཕི།  བ། ༣༢ན༡ན།    ་    སྒང་། ༢༥བ༤ན།    །    * །

148  མ་ཕི།  བ། ༣༢ན༣ན།    །    སྒང་། ༢༥བ༥ན།    ་
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སོན་པ་ནི། གནས་པར་བེད་པས་ན་གནས་པ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་ཀིས་

དེ་ལ་གནས་པར་བ་བས་ན་གནས་མཁན་སོབ་ལ་མ་ཞུས་ཤིང་མ་དྲིས་པར་ལྷུང་

བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཀི་བ་བ་མི་བ་སེ། དེ་དག་རང་གིས་མི་

ཤེས་པས་ངེས་པར་ཞུ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །བ་བ་མི་རུང་བར་ངེས་པ་དང་། སྦོར་

བ་ཆུང་ངུས་དེའི་”མོད149་ལ་བ་བའི་ཕན་ཚེགས་རྣམས་མི་ཞུ་ལ་བ་བ་རུང་མི་རུང་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། རུང་བར་”ངེས150་ཀང་འབད་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་རྣམས་ཞུ་

ལ། འོན་ཀང་ཡུལ་དུས་ཀི་དབང་གིས་གནས་ལ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་

དུ་མ་འོག་ནས་འཆད་དོ། །བ་བ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞུ་ཞེ་ན། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། བ་བ་ཞུ་བ་ན་བ་བར་རང་རང་གི་མིང་ནས་སྨོས་མི་དགོས་ཏེ། 

ཀུན་ཏུ་སྤད་པར་རུང་བ་དག་བགིད་པར་ཞུ་འཚལ་ཞེས་ཞུ་སེ། འོད་ལྡན་ལས། ཀུན་ཏུ་

སྤད་པར་རུང་བ་དག་བགིའོ། །ཞེས་ཞུ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། འོད་

ལྡན་ལས་བཤད་པ་དེ་བ་བ་ཞུ་བའི་གཞི་རུང་བ་དག་ཞུ་བར་བསན་པ་ཡིན་གི་བ་བ་ཞུ་

ཚུལ་བསན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་འབེད་ནས”།151 སྣམ་སྦར་”འཚེམ152་

པར་ཞུ་ཉིན་མོ་སྤོད་པ་ལ་མཆི་བར་ཞུ། བསོད་སོམས་ལ་མཆི་བར་ཞུ་ཞེས་དང་། ལོ་

དྲི་བ་ལས་ཆག་ཆག་དང་། ཕག་དང་ཀོག་པ་དང་། ཁ་ཏོན་དང་དགེ་བའི་ཕོགས་ཀི་

ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་རྣམས་བགིད་ཅེས་རང་རང་གི་མིང་ནས་སྨོས་ཏེ་ཞུ་བར་གསུངས་པའི་

ཕིར་དང་། རང་རང་གི་མིང་ནས་མ་སྨོས་ན་བ་བ་རུང་མི་རུང་ཐེ་ཚོམ་མི་ཆོད་པའི་

149  མ་ཕི།  བ། ༣༢བ༡ན།    མོད    སྒང་། ༢༦ན༢ན།    མདོ

150  མ་ཕི།  བ། ༣༢བ༡ན།    ངས    སྒང་། ༢༦ན༣ན།    ངེས    * ངེས

151  མ་ཕི།  བ། ༣༢བ༤ན།    ངས    སྒང་། ༢༦ན༤ན།    ་

152  མ་ཕི།  བ། ༣༢བ༤ན།    འཚེམ    སྒང་། ༢༦ན༥ན།    འཚམ
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ཕིར་རོ། །དེས་ན་བ་བ་རང་རང་གི་མིང་ནས་སྨོས་ཏེ་ཞུ་དགོས་སོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། བཤང་པ་གཅི་བ་དང་སོ་ཤིང་དོར་བ་དང་ཉེ་འཁོར་དང་

བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཆོད་རེན་ལ་ཞར་བྱུང་གི་ཕག་བ་བ་ནི་ཞུ་དགོས་པ་

ལ་མ་གཏོགས་སོ། །ཉེ་འཁོར་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་འདྲུ་བ་དང་”འཚེད153་པ་ལ་

སོགས་པས་ཁབ་པའི་གནས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ར་བས་བསྐོར་ན་ར་བའི་ཕི་

རོལ་དང་། ར་བས་མ་བསྐོར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རིག་དྲུང་ནས་འདོམ་བཞི་བཅུ་

ར་དགུའི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་འཆག་ཏུ་འགོ་བ་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་ལ་མ་གཏོགས་

སོ། །དེར་ཡང་མཆོད་རེན་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་འགོ་བ་ནི་ཞུ་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གནས་པས་གནས་ལ་བསེན་བཀུར་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན”།154 

གནས་དེ་ལྷུང་བཟེད་”བསྲེག155་པ་སོགས་དང་། ཆོས་གོས་དྲུབ་པ་དང་ཁ་བསྒྱུར་

བ་སོགས་ཀི་ལས་བེད་པ་ན་ཨེ་མའོ་བདག་གིས་བའོ་ཞེའམ། གཞན་བེད་དུ་གཞུག་

གོ་ཞེས་བརོན་པ་ཤས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །གནས་དེ་ཉིད་ལ་ནད་གཡོག་

དགོས་པའམ་དེས་གཞན་གི་ནད་གཡོག་བེད་པ་ན་ཨེ་མའོ་ནད་གཡོག་འདི་བདག་

གིས་བའོ་ཞེའམ་བེད་དུ་གཞུག་གོ་ཞེས་བརོན་པ་ཤས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །གནས་དེ་ཉིད་ཀི་འགོད་པ་སེལ་དགོས་པའམ་དེས་གཞན་གི་འགོད་པ་

བསལ་བ་བེད་པ་ན་ཨེ་མའོ་འགོད་པ་བསལ་བ་འདི་བདག་གིས་བའོ་ཞེའམ་གཞན་

བེད་དུ་གཞུག་གོ་ཞེས་བརོན་པ་ཤས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །གནས་དེ་ཉིད་ཀི་

153  མ་ཕི།  བ། ༣༣ན༡ན།    འཚེད    སྒང་། ༢༦བ༡ན།    འཚོད

154  མ་ཕི།  བ། ༣༣ན༢ན།    ་    སྒང་། ༢༦བ༢ན།    །    * །

155  མ་ཕི།  བ། ༣༣ན༢ན།    བསྲག    སྒང་། ༢༦བ༢ན།    བསྲེག    * བསྲེག
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སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་སང་བའམ་དེས་གཞན་གི་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་སང་བ་བེད་པ་

ན། ཨེ་མའོ་སིག་པ་སང་པ་འདི་བདག་གིས་བའོ་ཞེའམ་གཞན་བེད་དུ་གཞུག་གོ་

ཞེས་བརོན་པ་ཤས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །གནས་ཀི་བ་མ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་

ཡིན་པས་དེའི་འགོད་པ་བསལ་མི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དྲན་པ་ཉམས་པ་

དང་མངོན་པར་མི་ཤེས་པ་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ན་དེ་ཉིད་ཀི་འགོད་པ་དང་སིག་ལྟ་སང་མི་དགོས་ཀང་དེས་གཞན་གི་

འགོད་པ་སེལ་བ་དང་སིག་ལྟ་སོང་བ་ན་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་

པ་ནི། དེ་འབའ་ཞིག་བའམ་ཞེ་ན། གནས་ལ་ནན་ཏུར་བེད་པར་འདོད་པའི་དགེ་

འདུན་ལ་ཨེ་མའོ་དགེ་འདུན་གིས་བདག་གི་གནས་འདི་ལ་ནན་ཏུར་གི་ལས་འདི་ལྟ་

བུ་མི་བའོ་ཞེས་ཀང་བརོན་པ་ཤས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ནན་ཏུར་སྦོར་བ་

གནག་ཀང་ཉེས་པ་ལས་བཟློག་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་དེ་མི་བ་བར་གསོལ་བ་མི་

རིགས་སོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ”།156 ནན་ཏུར་མ་བས་ཀང་ཉེས་པ་ལས་ལྡོག་པར་

འགྱུར་བའི་ཚེ་ནན་ཏུར་བེད་པ་དགག་པའམ། ཡང་ན་རང་གི་བསམ་པ་དཀར་བའི་

ངོས་ནས་དེ་མི་བའོ་ཞེས་གསོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ནན་ཏུར་མི་བ་བར་འབད་ཀང་

ནན་ཏུར་བས་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ནན་ཏུར་བས་ན་ཨེ་མའོ་དགེ་འདུན་གིས་གནས་

འདི་ལ་བཟོད་པར་བའོ་ཞེས་བརོན་པ་ཤས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །

འོ་ན་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་སོགས་ལ་ནན་ཏུར་མི་བ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ནི་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་སོགས་ལ་ནན་ཏུར་བས་ན་དགེ་འདུན་བེ་

156  མ་ཕི།  བ། ༣༣བ༡ན།    ་    སྒང་། ༢༧ན༡ན།    །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བའི་དགག་བ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རམ། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ནན་ཏུར་

བས་ན་ཞེས་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གནས་སོ་བ་དང”་157གཞི་

ནས་སོ་བ་དང་། མགུ་བར་བ་བ་དང་། གཞི་ནས་མགུ་བར་བ་བ་འདོད་པ་ལ་དགེ་

འདུན་གིས་སོ་བ་ལ་སོགས་པ་སྦིན་དུ་གཞུག་པར་བ་ཞིང་མགུ་བ་སྤད་ནས་དབྱུང་

བར་འདོད་པ་ལ་”འདི་དབྱུང158་བར་བའོ་ཞེས་བརོན་པ་ཤས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །སོ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་འོག་ནས་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་གནས་ཀིས་གནས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། གནས་དེས་

ཀང་གནས་པ་དེ་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ལས་ལ་སོགས་པ་དེ་བ་སེ་བ་བ་ཞུ་བ་ནི་མ་

གཏོགས་ཏེ། བ་བ་ཡིན་མིན་ལ་རང་ཉིད་མཁས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ཆོས་གོས་ཀི་

ལས་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་གནས་དང་གནས་པ་གཉིས་ལག་སོད་བེད་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་

ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། གནས་པས་གནས་ཀི་བ་བ་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་ནི་གནས་

རང་གིས་བ་བ་དེ་བསྒྲུབ་ནུས་ཀང་གནས་པས་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། གནས་ཀིས་

གནས་པའི་བ་བ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་ནི། གནས་པ་རང་གིས་བ་བ་དེ་བསྒྲུབ་མི་

ནུས་ན་གནས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དོན་ནོ། །

གཉིས་པ་གནས་དང་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས། བཅས་པའི་སྐབས། 

རེས་བཅས་ཀི་སྐབས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བཙུན་པ་བརན་པའི་ཡན་ལག །མཁས་

ཤིང་ཕན་འདོགས་ཀི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ནི། གནས་པས་གནས་ལ་མ་ཞུས་པར་

བ་བ་མི་བའོ་ཞེས་བཤད་ན། གནས་དང་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

157  མ་ཕི།  བ། ༣༣བ༦ན།    ་    སྒང་། ༢༧ན༤ན།    །

158  མ་ཕི།  བ། ༣༤ན༡ན།    འདིར་བྱུང    སྒང་། ༢༧ན༤ན།    འདི་དབྱུང    * འདི་དབྱུང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བསེན་པར་རོགས་ནས་བར་མ་ཆད་དུ་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པར་གཞན་གི་རབ་བྱུང་དང་

བསེན་རོགས་ཀི་མཁན་པོ་ཉིད་དང་གནས་ཀི་སོབ་དཔོན་ཉིད་དང་རང་ཉིད་ཀང་མི་

གནས་པ་སེ་གནས་ལ་མ་བརེན་པར་འདུག་པར་མི་བ་སེ། དེ་གསུམ་རུང་བའི་བཙུན་

པ་བརན་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་གསུམ་རུང་བ་ལ་བརན་པའི་

ཡན་ལག་ཏུ་བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་དགོས་ལ་མ་ལོན་པ་ནི་གནས་

པའི་རིགས་ཡིན་ནོ། །མི་གནས་པར་འདུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་པས་རང་ཉིད་ཀང་

གནས་ལ་ངེས་པར་བརེན་དགོས་པར་བསན་”ཏོ159། །མདོ་འདི་ལ་བརེན་ནས་

འདུལ་བ་མི་ཤེས་པར་མཁན་པོ་ཉིད་དང་། གནས་ཉིད་དང་མི་གནས་པར་འདུག་

པར་མི་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ཡང་དོན་གིས་གྲུབ་སེ་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་དང་འདུལ་བ་ཤེས་

པ་གཉིས་གཞན་གི་མཁན་སོགས་གསུམ་རུང་བའི་གཙོ་བོའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཚུངས་

པའི་ཕིར། དེས་ན་མདོ་འདི་དང་པོར་བསན་ལ་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ནི། ལྔ་པ་དང་པོའི་

ཡན་ལག་ལྔ་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་དང་འདུལ་བ་ཤེས་ན་མཁན་

པོ་སོགས་བར་རུང་བས་ལྔ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་གཞི་ཡིན་གི་སོབ་པ་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་ནི་ཁད་པར་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་ཀང་མཁན་སོགས་བར་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ”།160 མཁས་ཤིང་ཕན་འདོགས་ཀི་ཡན་ལག་ལ་གཉིས། མདོར་

བསན། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པར་ཞེས་བཤད་ན་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་མཁན་སོགས་བར་རུང་བས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། ལོ་བཅུ་ལོན་ཀང་འོག་

ནས་འབྱུང་བའི་ལྔ་ཚན་ཉེར་གཅིག་དག་ལས་ལྔ་ཚན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦར་བ་གང་རུང་

159  མ་ཕི།  བ། ༣༤བ༢ན།    ཏོ    སྒང་། ༢༧བ༤ན།    ནོ

160  མ་ཕི།  བ། ༣༤བ༥ན།    །    སྒང་། ༢༧བ༦ན།    ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཅིག་དང་ཡང་མི་ལྡན་པས་མཁན་སོགས་གསུམ་བར་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གསུམ་

རུང་བའི་མཁས་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར། དེས་ན་གསུམ་པོ་རུང་བ་ལ་མཁས་

པའི་ཡན་ལག་ལྔ་པ་ཉེར་གཅིག་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་དགོས་ལ་མི་ལྡན་པ་ནི་གནས་པའི་

རིགས་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ལྔ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཀི་ཐམས་ཅད་

དང་ལྡན་པ་མི་དགོས་ཏེ། དུས་གཅིག་ཏུ་གང་ཟག་གཅིག་ལྔ་ཚན་ཉེར་གཅིག་དང་ལྡན་པ་

མི་སྲིད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདུལ་བ་འབའ་ཞིག་ཤེས་པ་དང་སེ་སྣོད་གསུམ་ག་ཤེས་པ་འགལ་

བའི་ཕིར་དང་། སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། སེ་སྣོད་གཉིས་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན། སེ་སྣོད་གསུམ་ཤེས་

པའི། དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་གི། འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

འོག་ནས་འབྱུང་བ་དག་ལས་ལྷན་ཅིག་སྦར་བ་ཞེས་བཤད་ན། ལྷན་ཅིག་སྦར་བ་དེ་

གང་ཞེ་ན། དེའི་”སོམ161་ནི། ལོ་བཅུ་ལོན་དང་འཛིན་དང་མཁས། །རིག་དང་གསལ་

དང་འཛིན་འཇུག་དང་། །སོབ་དང་སོབ་འཇུག་རྣམ་པ་གཉིས། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་

གཉིས་རྣམ་པ་གསུམ། །སོབ་དང་མི་སོབ་བྱུང་ཤེས་དང་། །གནས་འཆའ་འཆར་

འཇུག་ལྟུང་བ་ཤེས། །ལྷོ་ཡི་རི་ལ་རྒྱུ་བ་ཡི། །སེ་ཚན་ཡང་དག་བསྡུས་པ་ཡིན། །ཞེས་

པའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོན་པ་ནི། གནས་”པ162་ན་བའི་ནད་གཡོག་རང་གིས་བེད་

དམ། གཞན་བེད་དུ་འཇུག་ནུས་པ་དང་འདིས་སིང་རེ་དང་ལྡན་ཞིང་སྡུག་བསལ་ལ་

ཇི་མི་སམ་པའི་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པར་བསན་ཏེ། གཉིས་པོ་དེ་དང་ལྡན་ན་ནད་

གཡོག་བེད་ནུས་པས་སོ། །བ་བ་འདིས་བདག་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར་རམ་མ་

161  མ་ཕི།  བ། ༣༥ན༤ན།    སོམ    སྒང་། ༢༨ན༤ན།   སོམས 

162  མ་ཕི།  བ། ༣༥ན༥ན།    པ    སྒང་། ༢༨ན༦ན།   ང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གྱུར་སམ་པའི་འགོད་པ་བསལ་བ་རང་གིས་བེད་དམ་གཞན་བེད་དུ་འཇུག་ནུས་པ་

དང་འདིས་འདུལ་བ་ལ་གནས་པར་བསན་ཏེ། ལྟུང་བ་ཡིན་མིན་དང་ལི་ཡང་ཤེས་

པས་འགོད་པ་སེལ་བར་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དྲུག་ཅུ་

ར་བཞི་སང་པ་རང་གིས་བེད་དམ་གཞན་བེད་དུ་འཇུག་ནུས་པ་དང་འདིས་ཆོས་

མངོན་པ་ཤེས་པ་བསན་ཏེ། མངོན་པ་ཤེས་པས་ལྟ་ངན་དེ་དག་སང་བར་ནུས་པའི་

ཕིར། སོབ་མ་གནས་སམ་ཡུལ་གང་ལ་མི་དགའ་བ་དོར་ནས་དགའ་བའི་གནས་སུ་

འཇོག་པར་རང་གིས་བེད་དམ་གཞན་བེད་དུ་འཇུག་ནུས་པ་དང་། དེ་དག་གི་སེང་དུ་

ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ནི་ལྔ་པ་དང་པོ་163འོ། །བེད་དུ་འཇུག་ནུས་པའི་དོན་རང་གིས་ནུས་

པའི་སེང་དུ་གཞན་བེད་དུ་འཇུག་ནུས་པ་ཡིན་གི་རང་གིས་མི་ནུས་པར་གཞན་ལ་

བཅོལ་བ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་སེ། དེ་ལྟ་མིན་ན་འདུལ་བ་ལ་གནས་པའི་དོན་ཡང་

གཞན་ལ་བཅོལ་བ་ཙམ་གིས་འགྲུབ་པར་ཐལ་བའི་ཕིར། 

རང་གིས་ནུས་ན་གཞན་ལ་བཅོལ་བས་ཅི་བ་ཞེ་ན། གདུལ་བ་འདུལ་བ་ལ་

ལྟོས་པ་ཡིན་ཏེ། ལ་ལ་འདུལ་བ་ནི་ལ་ལས་ནུས་ཀི་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་དུ་

ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གདུལ་བ་ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་ཀིས་འདུལ། ཁ་

ཅིག་ཉན་ཐོས་ཀིས་འདུལ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་ཐུན་མོང་བ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་

ནི། སེ་སྣོད་མངོན་པར་ཤེས་པ་ནས་བཟུང་སེ་སོབ་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ར་

བར་དངོས་སུ་བསན་པའི་ལྔ་པ་གངས་ཚང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གཉིས་ཡིན་ལ། དེ་

163   <འདི་ལྟ་བུའི་རོགས་ཚིག་ན་རོ་གཉིས་ཅན་དག་འཕྲུལ་དེབ་ཐོག་ཏུ་རིག་ཐེབས་ནས་ཀོག་མི་བདེ་བར་འདུག་པས་བར་

དུ་ཚག་རེ་སྣོན་ཡོད་ནའང་འོག་མ་རྣམས་སུ་མཆན་བཀོད་མེད།>
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

མིན་པ་གཞན་བཅུ་གཉིས་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དེ། 

འགེལ་པར། འདི་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བའི་སྐབས་མེད་པའི་ཕིར་དེས་ན་འདི་ནི་

དགེ་བའོ་ཞེས་བ་བར་ཤེས་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའོ་ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་བེད་པར། ཕམ་ལྷག་རྣམས་ཀིས་མ་ཉམས་པ་སེ་དགེ་སོང་

དུ་ཚུད་པ་ལ་བའོ་ཞེའོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་མི་འཐད་དེ། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཁང་ཆེན་གི་ལྷག་མ་

ལྟ་བུས་གོས་ཀང་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་མི་འགྱུར་ལ། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བ་དུད་འགོ་གསོད་པའི་ལྟུང་བེད་ལྟ་བུས་གོས་ན་ཡང་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པའི་ཚད་དགེ་སོང་ཕམ་པས་མ་གོས་

ཤིང་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལ་འཛེམ་པ་སེ། འོད་ལྡན་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་

ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཕམ་པའི་ལྟུང་བ་བཞི་པོ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་མ་བྱུང་

བའོ་ཞེས་གསུངས་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་དེ་དང་། བསན་བཅོས་

མང་དུ་ཐོས་པ་ཉིད་སྦར་ཏེ་ལྔ་པ་གངས་ཚང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལུང་དུ”།164 ལྔ་པ་

བཅུ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་བཤད་པ་འདིར་ཐུན་མོང་དུ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པས་

ཚིག་”ཚོགས165་བསྐྱུང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །འོ་ན་བསན་བཅོས་གང་མང་དུ་

ཐོས་པ་སྦར་ཞེ་ན། སྤོད་སོགས་གཉིས་ལ་མདོ་སེ་དང་མངོན་པ་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་། 

དྲན་ལྡན་སོགས་གསུམ་ལ་འདུལ་བ་དང་། གཞན་བདུན་ལ་ཐུན་མོང་བའི་བསན་

བཅོས་གཞན་མང་དུ་ཐོས་པ་སྦར་རོ། །

164  མ་ཕི།  བ། ༣༦ན༥ན།    ་    སྒང་། ༢༩ན༣ན།   །    * །

165  མ་ཕི།  བ། ༣༦ན༦ན།    ཚེགས    སྒང་། ༢༩ན༣ན།   ཚོགས    * ཚོགས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན། དོན་ཤེས་པའི་

ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་འཛིན་པའི་ཡོན་ཏན། གཞན་འཛིན་དུ་འཇུག་

པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལ་ལྡན་མང་ཐོས་དེ་གཉིས་གང་ལ་སྦར་ཞེ་ན། 

བསབ་པ་གསུམ་གི་སེ་ཚན་གི་སྣོད་དམ་གནས་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་དང་མངོན་

པའི་གཞུང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་སྦར། འདིས་འཛིན་མཁས་རིག་གསལ་བཞི་

སོན་ཏེ། སེ་སྣོད་གསུམ་གི་ཚིག་དོན་བཟུང་བ་མི་བརེད་པར་འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་

ལྡན་མང་ཐོས་སྦར་བས་ལྔ་པ་གཅིག །མཁས་པ་ནི་སེ་སྣོད་གསུམ་ཕན་ཚུན་འབེལ་

བས་འདྲེས་པར་གནས་པ་སོ་སོར་འབེད་ནུས་པ་དང་ཚུལ་ལྡན་མང་ཐོས་སྦར་བས་

ལྔ་པ་གཅིག །རིག་པ་ནི། མངོན་རེས་དང་ལུང་ལ་བརེན་ནས་སེ་སྣོད་གསུམ་རོམ་

པར་ནུས་པ་དང་ཚུལ་ལྡན་མང་ཐོས་སྦར་བས་ལྔ་པ་གཅིག །གསལ་བ་ནི། རང་

གིས་སེ་སྣོད་གསུམ་བརམས་པ་དེ་གཞན་ལ་གསལ་བར་སོན་ནུས་པ་དང་། ཚུལ་

ལྡན་མང་ཐོས་སྦར་བས་ལྔ་པ་གཅིག་གོ །གཉིས་པ་ནི། སེ་སྣོད་གསུམ་པོ་དེ་དག་

རང་གིས་བཟུང་ནས་གཞན་འཛིན་དུ་འཇུག་ནུས་པ་ཉིད་དང་། ཚུལ་ལྡན་མང་ཐོས་

སྦར་བས་ལྔ་པ་གཅིག་གོ །

གཉིས་པ་དོན་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་བཞི། བསབ་པ་གསུམ་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན། 

ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན། ཕུན་སུམ་ཚོགས་གཉིས་ཀི་ཡོན་ཏན། ཚོགས་སྦོར་

གཉིས་ཀི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་སོབ་པའི་ཡོན་ཏན། གཞན་སོབ་ཏུ་འཇུག་

པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ་སོར་ཐར་པར་གཏོགས་པའི་

བསབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་དང་ལྷག་པའི་སེམས་བསམ་གཏན་བཞི་དང་ལྷག་པའི་ཤེས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རབ་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་དེ་དག་གི་བང་དོར་ཤེས་ནས་སོབ་པ་དང་ཚུལ་ལྡན་མང་ཐོས་

སྦར་བས་ལྔ་པ་གཅིག་གོ །གསུམ་པོ་དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ལྷག་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མྱང་འདས་

ནི་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་བཅས་ཟད་པར་སངས་པས་མཆོག་ཏུ་བདེ་ཞིང་མི་འགྱུར་བས་ལྷག་པ་

ཡིན་ལ་དེ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་སོབ་པ་དང་དེ་དག་བསན་པ་འདི་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀི་ཕི་རོལ་པ་

དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས་ལྷག་པ་ཞེས་བའོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སོ་ཐར་གི་སང་བ་མཐའ་དག་སོང་ཞིང་བང་བ་མཐའ་དག་ལ་

སོབ་པའི་བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་ནི། དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་སོགས་སོང་བཞིའི་

ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་ལྷག་པས་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་པོ་

རྣམས་འདོད་སེམས་དམིགས་ཡུལ་ལ་རྒྱུན་མི་བརན་པར་འཕོ་བ་རྣམས་ལས་ལྷག་

པས་ལྷག་པའི་སེམས་དང་། མཐོང་ལམ་སོགས་ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་རབ་རྣམས་ཟག་

བཅས་ཀི་ཤེས་རབ་རྣམས་ལས་ལྷག་པས་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་

པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་ལྷག་པས་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་

དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཡང་དེར་འགྱུར་ཟེར། དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ལྷག་པའི་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀི་བསབ་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཉན་སར”།166 སོ་སོར་ཐར་

པའི་སོམ་པས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་

བསབ་པ་ཞེས་བ་ཞེས་གསུངས། བསབ་པ་གསུམ་ལ་སོབ་པའི་དོན་”ད167་གཟོད་

སོབ་པ་དང་གོམས་ཟིན་མིན་གི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་བསྒོམ་པ་ཡིན་པས་ངེས་པར་

འཕགས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་མི་དགོས་སོ། །

166  མ་ཕི།  བ། ༣༧བ༡ན།    ་    སྒང་། ༣༠ན༢ན།   །    * །

167  མ་ཕི།  བ། ༣༧བ༢ན།    ད    སྒང་། ༣༠ན༢ན།   དེ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཉིས་པ་ནི། བསབ་པ་གསུམ་ལ་རང་གིས་སོབ་པའི་སེང་དུ་གཞན་སོབ་ཏུ་

འཇུག་ཀང་ནུས་པ་ཉིད་དང་ཚུལ་ལྡན་མང་ཐོས་སྦར་བས་ལྔ་པ་གཅིག་གོ །གཉིས་

པ་ནི། ལྷག་པ་མྱང་འདས་ཀི་ཆེད་དུ་སྤོད་པ་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་འགོ་འོང་ལ་

སོགས་པའི་སྤོད་ལམ་དང་ལྷག་པའི་འདུལ་བ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡིན་ལ་འདིར་ནི་དེ་

སོན་པར་བེད་པའི་རྣམ་འབེད་གཞི་ཕན་ཚེགས་གཞུང་བ་མ་རྣམས་ཡིན་ཏེ། སོབ་མ་

རྣམས་འདུལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །”ལྷག168་པའི་སོ་སོར་ཐར་པ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཏེ། སོ་སོར་ཐར་པའི་སྐད་དོད། པྲ་ཏི་མོཀྵ་ཞེས་པ”འི169་པྲ་ཏི་དང་པོ་དང་། སོ་སོ་

དང་ཐབས་གསུམ་ལ་འཇུག་པས་དང་པོར་སོམ་མིན་ལས་ཐར་པས་དང་པོར་ཐར་པ་

དང་། གང་བསྲུངས་པ་དེ་ཐར་གི་མ་”བསྲུང170་པ་”མི171་ཐར་བས་སོ་སོར་ཐར་པ་

དང་། ཐར་པ་མྱང་འདས་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་ཐར་པའི་ཐབས་ཡིན་ལ། འདིར་

ནི་དེ་སོན་པར་བེད་པའི་སོ་ཐར་གི་མདོ་འོ། །གསུམ་པོ་དེ་ལ་ཡང་ས་མ་དེ་བཞིན་དུ་

སོབ་པ་དང་སོབ་འཇུག་གི་ལྔ་པ་གཉིས་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གཉིས་ཀི་ཡོན་ཏན་ལ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་དང་བའི་དད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་དང་། རང་བཞིན་དང་

བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སོང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་དང་། འདུལ་

བ་ཤེས་པའི་ཐོས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་དང་། སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀི་གཏོང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་

168  མ་ཕི།  བ། ༣༧བ༤ན།    ལྷག    སྒང་། ༣༠ན༤ན།   རག

169  མ་ཕི།  བ། ༣༧བ༥ན།    འི    སྒང་། ༣༠ན༥ན།   འོ

170  མ་ཕི།  བ། ༣༧བ༦ན།    བསྲུང    སྒང་། ༣༠ན༥ན།   བསྲུངས

171  མ་ཕི།  བ། ༣༧བ༦ན།    མི    སྒང་། ༣༠ན༥ན།   མ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་དོ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་ལྡན་པ་ཡིན་ལ་ལྡན་པ་ལ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་སྒས་སོན་པ་ནི་དེ་དག་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པར་སོན་པ་ཡིན་ཏེ། 

ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་པ་ནི། འདུལ་བ་

ཤེས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་དང་། སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སེམས་ཀི་ས་མང་པོ་པ་

ཡིན་པས་དེ་ཙམ་བཅད་པའི་ཕིར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞེས་སྨོས་སོ། །ཉོན་མོངས་

པའི་འཆིང་བ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་མི་སོབ་པའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཉིད་དང་། དེ་ལ་ཡང་འདུས་བས་རྣམ་གོལ་དང་། འདུ་ས་མ་བས་རྣམ་གོལ་གཉིས་

ལས་འདིར་འདུས་བས་མོས་པ་རྣམ་གོལ་བཟུང་སེ། ལྔ་ཕྲུགས་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །རྣམ་གོལ་དེ་ཤེས་པས་སྡུག་བསལ་ཤེས་སོ་ཀུན་འབྱུང་སངས་སོ་ཞེས་ཟད་

པ་ཤེས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ཤེས་ཏེ་ཡང་ཤེས་པར་བར་མེད་ཅེས་སོགས་མི་སྐྱེ་བ་

ཤེས་པ་དང་། དེ་མཐོང་བ་ནི་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་ལས་གཞན་པའི་མི་སོབ་པའི་ཤེས་རབ་

ཟག་མེད་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་དོ། །

འོ་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་པའི་ལྔ་པ་འདི་མི་སོབ་པའི་ལྔ་པ་དང་ཟློས་

པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཡན་ལག་དང་པོ་སོགས་ལ་ཁད་ཡོད་པའི་

ཕིར་དང་། མི་སོབ་པའི་ལྔ་པ་དང་ལྡན་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་པའི་ལྔ་པ་ལྡན་

པས་མ་ཁབ་པའི་ཕིར་ཏེ། མི་སོབ་པའི་རྣམ་གོལ་དང་ལྡན་ན། མི་སོབ་པའི་རྣམ་གོལ་

ཕུན་ཚོགས་མི་དགོས་པའི་ཕིར། དག་བཅོམ་པ་དབང་རྟུལ་བཞིན་ནོ། །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་པའི་ལྔ་པ་ནི་སོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

དེ། དེ་ཤེས་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན། མི་སོབ་པའི་རྣམ་གོལ་སོགས་ཐོས་བསམ་གི་

ཤེས་པ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་རབ་བེད་པར། དེའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཡང་

ངོ་ཞེས་པ་ནི་མཉན་པ་དང་བསམ་པས་དག་བཅོམ་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རང་

བཞིན་ཞི་བ་མཐོང་བའོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཉོན་མོངས་པའི་

འཆིང་བས་བཅིངས་པ་རྣམས་མི་སོབ་པའི་རྣམ་གོལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགལ་

བའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་གཉིས། ཡན་ལག་ཐུན་མོང་བ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་

མན་ཆད་སོབ་པ་ཉིད་ཡན་ཆད་ལྔ་པ་མ་ཚང་བ་ལ་ཚུལ་ལྡན་མང་ཐོས་སྦར་བར་མ་ཟད་

དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་”སྐྱེད།172 སྐྱེས་པ་འཕེལ། མི་དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་མི་”སྐྱེད།173 སྐྱེས་

པ་སོང་བའི་བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་ཉིད་དང་། མང་དུ་ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་

ཉིད་དང་ཡང་སྦར་ཏེ། ལྔ་པ་ཚང་བ་དང་ཚིག་”ཚོགས་བསྐྱུང174་བའི་དགོས་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་གསུམ། ཚོགས་ལམ་པའི་ཡོན་ཏན”།175 བསྲིངས་པ་གཉིས་

ལྡན་གི་ཡོན་ཏན། སྐྱོན་དང་བལ་བའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བཞི་པོ་དེ་གང་དང་སྦར་

ཞེ་ན། བཞི་པོ་དེ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་དང་ལྡན་པ་དང་སྦར་བས་ལྔ་པ་གཅིག་གོ”176 

172  མ་ཕི།  བ། ༣༩ན༡ན།    སྐྱེད་   སྒང་། ༣༡ན༤ན།   བསྐྱེད།    * སྐྱེད།

173  མ་ཕི།  བ། ༣༩ན༡ན།    སྐྱེད་    སྒང་། ༣༡ན༤ན།   སྐྱེད།    * སྐྱེད།

174  མ་ཕི།  བ། ༣༩ན༢ན།    ཚེགས་སྐྱུང    སྒང་། ༣༡ན༤ན།   ཚོགས་བསྐྱུར    * ཚོགས་བསྐྱུང

175  མ་ཕི།  བ། ༣༩ན༢ན།    ་    སྒང་། ༣༡ན༥ན།   །    * །

176  མ་ཕི།  བ། ༣༩ན༣ན།    +།    * <བཀྲས་ལྷུན་དང་བ་བང་དཔར་མ་གཉིས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་རོགས་ཚིག་ག་མཐའ་ཅན་

ཉིས་ཤས་བིས་པ་མང་དག་ཤིག་འདུག་པར་ག་མཐར་ཆིག་ཤད་ཅན་གཅིག་མཚུངས་སུ་བཟོས་ཡོད་ནའང་འོག་མ་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་རེ་

ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

།གཉིས་པ་ནི། ལུས་འདུ་འཛི་དང་སེམས་རྣམ་རོག་ལས་དབེན་ཞིང་ནང་དུ་ཡང་དག་

བཞག་པ་ཉིད་དང་གོང་གི་བཞི་པོ་སྦར་བས་ལྔ་པ་གཅིག་གོ །

གསུམ་པ་ནི། བིང་རྒོད་དང་བལ་ནས་སེམས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཉིད་དང་”།177 

གོང་གི་བཞི་པོ་སྦར་བས་ལྔ་པ་གཅིག་གོ །གསུམ་པ་དགེ་སྦོང་ཚུལ་གི་ཡོན་ཏན་ལ་

གཉིས། སོབ་པའི་ཡོན་ཏན། མི་སོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་

གིས་ཉོན་མོངས་བ་སོང་བའི་ཕིར་དུ་སོབ་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པས་སོབ་པ་ཉིད་དེ་

འབས་བུ་དང་པོ་གསུམ་གི་ཞུགས་གནས་གཉིས་གཉིས། དག་བཅོམ་ཞུགས་པ་དང་

བདུན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་”།178 ཟག་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་། ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་རབ་དང་། སོབ་པའི་མོས་པ་རྣམ་གོལ་དང་དེ་ཤེས་པ་ནི་

ཆོས་ཤེས་ལ་སོགས་པ་དང་། མཐོང་བ་ནི་ཆོས་བཟོད་ལ་སོགས་པའོ། །སྒོམ་ལམ་པ་ལ་

བཟོད་པ་མེད་པས་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་མཐོང་བ་ཞེས་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་སང་བའི་ཕིར་རམ་འབས་བུ་གཞན་ཐོབ་པའི་

ཕིར་དུ་སོབ་མི་དགོས་པས་ན་མི་སོབ་པ་ཉིད་དེ་དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ལ། རང་དོན་

གྲུབ་ནས་གཞན་དོན་བེད་པར་འོས་པ་དང་། ཆགས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཆོད་

པར་འོས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་དག་བཅོམ་པས་ན་དག་བཅོམ་པ་ཞེས་བའོ། །དག་

བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། འདུས་

བས་རྣམ་གོལ་དང་། རྣམ་གོལ་དེ་ཤེས་པ་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བ་དེ་གཉིས་

ལས་གཞན་པའི་མི་སོབ་པའི་ལྟ་བའོ། །

177  མ་ཕི།  བ། ༣༩ན༣ན།    །    སྒང་། ༣༡ན༦ན།   ་

178  མ་ཕི།  བ། ༣༩ན༦ན།    ་    སྒང་། ༣༡བ༢ན།   །    * །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

འདིར་བསན་གི་རྣམ་གོལ་སང་པ་ལ་བེད་པ་མི་འཐད་དེ། ལྔ་ཕྲུགས་ཀི་ཡན་

ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཕུང་པོར་བཤད་ལ་འདུས་མ་བས་ཕུང་པོར་མི་རུང་བའི་

ཕིར། འདུལ་བ་ཤེས་པ་མེད་མི་རུང་ཡིན་པས། གཉིས་པོ་འདིའི་སྐབས་སུ་འདུལ་བ་

ཤེས་པ་གང་གིས་བསན། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པས་བསན་པ་མི་འཐད་དེ། 

འདིར་བསན་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་ཟག་མེད་ཀི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡིན་ལ། ཟག་མེད་ཀི་ཚུལ་

ཁྲིམས་དང་ལྡན་ན་འདུལ་བ་ཤེས་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ལོ་བཅུ་ལོན་པ་མེད་

མི་རུང་དུ་བསན་པས་འགྲུབ་སེ། འདི་དག་འཕགས་པ་ཡིན་པས་བསབ་པ་ལ་གུས་

པའི་ཕིར་འདུལ་བ་སོབ་ལ། བོ་མིག་དང་ལྡན་པས་ལོ་བཅུའི་ནང་དུ་ཤེས་པར་ཡང་

ནུས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གསུམ། དོན་ཤེས་པའི་ཡོན་

ཏན། འཁོར་ལ་མ་ཆགས་པའི་ཡོན་ཏན། ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། བསབ་པའི་གཞི་རྣམས་གང་ལས་བྱུང་བའི་གེང་གཞི་དང་རྒྱུ་མཚན་དང་

བེད་རྒྱུ་ནི་བྱུང་བ་ཡིན་པས་དེ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། དེ་ལ་བསབ་པའི་གཞི་ནི་

གསུམ་སེ། བསབ་པར་བ་བ་ཡང་ཡིན་གཞི་ཡང་ཡིན་པ་སྲོག་གཅོད་སང་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

དེ་བརོད་བར་བེད་པའི་ཚིག་དང་། དེ་མི་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་བསབ་པའི་གཞི་ལྟུང་

བ་རྣམས་ལས་འདིར་ནི་ཕི་མ་གཉིས་གང་རུང་ངོ་། །གེང་གཞི་ནི། བམ་ལྔར། གེང་གཞི་

ནི་ཡུལ་དང་གང་ཟག་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེས་པའི་གཞིའི་བེ་བག་གིས་རྣམ་པ་

བཞིའོ། །ཞེས་བཤད་ལ”་179དཔེར་ན་ཡུལ་སོང་བེད་དུ་གང་ཟག་བཟང་སྦིན་གིས་ཉོན་

179  མ་ཕི།  བ། ༤༠ན༤ན།    ་    སྒང་། ༣༢ན༣ན།   །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀིས་ཉེས་པ་མི་ཚངས་པར་སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་མི་ཚངས་

སྤོད་སོང་བའི་བསབ་པ་བཅས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། བསབ་པ་འཆའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

དགག་བ་ཉེས་དམིགས་སོ། །བེད་རྒྱུ་ནི་རྒྱུ་ཚོགས་ཏེ་གཞི་བསམ་པ་སྦོར་བ་མཐར་

ཐུག་བཞིའོ། །བྱུང་བ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། བྱུང་ལ་མ་བཅས་པའི་བྱུང་བ་

ཤེས་པ་དང་། བྱུང་ལ་བཅས་པའི་བྱུང་བ་ཤེས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གེང་གཞི་ལས་བྱུང་ཡང་བཅས་པ་མ་མཛད་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་

ལ། བཅས་པའི་བྱུང་བ་ཤེས་པ་དང་། །རེས་སུ་བཅས་པའི་བྱུང་བ་ཤེས་པ་གཉིས་

སོ། །བཅས་པ་ནི་དགག་སྒྲུབ་གནང་གསུམ་གི་བསབ་པའི་རྣམ་པར་བཞག་པའི་

བཀའ་ཡིན་ཏེ། དེས་བསབ་པའི་མཚམས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར”།180 རྣམ་

འབེད་དུ། སར་བསབ་པའི་གཞི་མ་བཅས་ཞེས་པའི་འགེལ་པར། སར་ཁྲིམས་སུ་བ་

བ་མ་གསུངས་ཞེས་དང་། ཐུབ་པའི་བཀའ་ལུང་ཚུལ་མིན་འདའ་བེད་ན། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རེས་སུ་བཅས་པ་ནི་བ་བའི་རིགས་གཅིག་ལ་ཕིས་བཅས་པ་

གཉིས་པ་མཛད་པ་སེ་དངོས་བཅས་ཀི་”དོགས་གཅོད་ཡིན་ལ་དེ་མངོན་པར་ཤེས་

པ་ཉིད་དང་། རེས་བཅས་ལ་དགུ་སེ་སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་གནང་བ་དང་

དགག་པ་བཅས་པ་དང་། གནང་བའི་རེས་སུ་གནང་བ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་

བཅས་པ་དང་། དགག་པའི་རེས་སུ་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་གནང་བ་བཅས་པའོ། །

སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་བཅས་པ་ནི། དབར་ས་མ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

བསན་ནས་དེ་མ་གྲུབ་ན་དབར་ཕི་མ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་བསན་པ་ལྟ་

180  མ་ཕི།  བ། ༤༠བ༢ན།    ་    སྒང་། ༣༢ན༦ན།   །    * །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བུའོ། །བསྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་གནང་བ་བཅས་པ་ནི། སར་ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་

དང་”བཅོ་181ལྔའི་མཚན་མོ་ཆོས་བཤད་ཉན་བ་དགོས་པར་བསན་ནས་ནད་པས་དེ་

མ་བས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པར་བསན་པ་ལྟ་བུའོ། །སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་དགག་པ་བཅས་

པ་ནི། སར་གསོ་སྦོང་དང་དབར་ཁས་བང་པ་བསྒྲུབ་དགོས་པར་བསན་ནས་གནས་

ལ་”བསེན182་པ་དང་འདོམས་པའི་ཚེ་གང་ན་གནས་མེད་པ་དེར་གསོ་སྦོང་ལ་

བསད་པ་དང་གནས་པར་ཁས་བང་བར་མི་བའོ་ཞེས་བཀག་པ་ལྟ་བུའོ། །

གནང་བའི་རེས་སུ་གནང་བ་བཅས་པ་ནི། སར་ལྷམ་སྣའི་སྦུབས་ཅན་གནང་

ནས་ཕིས་ཡུ་ཐུང་དང་ཡུ་རིང་སོགས་གནང་བ་ལྟ་བུའོ། །གནང་བའི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་

བཅས་པ་ནི། ལམ་གོགས་དང་བཅས་ཏེ་འགོར་རུང་བ་གནང་ནས་ལམ་གོགས་ན་ན་

ངེས་པར་ནད་གཡོག་བེད་དགོས་པར་བསན་པ་ལྟ་བུའོ། །གནང་བའི་རེས་སུ་དགག་

པ་བཅས་པ་ནི། མཆིལ་ལྷམ་གནང་ནས་དེ་སྒ་ཀྲོག་ཀྲོག་ཟེར་བ་བཀག་པ་ལྟ་བུའོ། །

དགག་པའི་རེས་སུ་དགག་པ་བཅས་པ་ནི། དང་པོར་མི་ཚངས་སྤོད་བཀག་

ནས་ཕིས་སྤ་མོ་ལ་མི་ཚངས་སྤོད་བཀག་པ་ལྟ་བུའོ། །དགག་པའི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་

བཅས་པ་ནི་སར་ཕི་བཞིན་འབང་བའི་དགེ་སྦོང་མདུན་དུ་འགོ་བ་བཀག་ནས་ཉམ་ང་

བ་ལ་སོགས་པའི་ཚེ་མདུན་དུ་འགོ་དགོས་པར་བསན་པ་ལྟ་བུའོ། །དགག་པའི་རེས་

སུ་གནང་བ་བཅས་པ་ནི། དུས་མིན་གི་ཁ་ཟས་ཟ་བ་བཀག་ནས་ནད་པ་ལ་དུས་མིན་

པར་དུས་རུང་གི་ཁ་ཟས་གནང་བ་ལྟ་བུའོ། །

181  མ་ཕི།  བ། ༤༠བ༦ན།    བཅྭ    སྒང་། ༣༢བ༣ན།   བཅོ    * བཅོ

182  མ་ཕི།  བ། ༤༡ན༡ན།    བསེན    སྒང་། ༣༢བ༤ན།   བརེན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རེས་བཅས་རྣམས་”ཀིས183་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་དོར་རམ་མི་དོར་ཞེ་ན། 

སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། གནང་བའི་རེས་སུ་གནང་བ་དང་། དགག་པའི་རེས་སུ་

དགག་པ་བཅས་པ་གསུམ་ནི་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་མི་འདོར་ཏེ། སར་བཅས་ཀི་རིགས་

མ་དོར་བར་སོ་ན་ཡོད་ཅིང་རེས་སུ་བཅས་པའི་དགོས་པ་ནི་གང་ཟག་གི་ལོག་རོག་

བསལ་བའི་ཕིར་རོ། །

ལྷག་མ་དྲུག་ནི་སར་བཅས་ཀི་མཚན་ཉིད་དོར་ཏེ་སར་གི་”བསྒྲུབ184་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དོར་ནས་དགག་དགོས་པར་བཅས་པ་སོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བཀག་པ་ཙམ་

བཅས་པ་ཞེས་པས་བསན་ཟིན་པས། སྲོག་ལ་བབ་ཀང་མི་བའོ་ཞེས་བཀག་པ་སེ། དཔེར་

ན་ང་ལ་སོན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཐ་ན་རྩྭའི་མཆོག་མས་ཀང་ཆང་མི་བླུད་མི་འཐུང་ངོ་

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་

བཅས་པ་མི་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། གནང་བ་ཙམ་

བཅས་པ་ཞེས་པས་བསན་ཟིན་པས། གཞི་དེ་བས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་མ་བས་ཀང་ལྟུང་བ་

མེད་པའི་གནང་བ་སེ། དཔེར་ན་ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་ཚར་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་ཉིན་མོའི་གསུམ་

ཆ་བདེ་བ་མིན་པ་ལ་ཕི་རོལ་པའི་བསན་བཅོས་བཀག་པ་གནང་བ་ལྟ་བུ་མངོན་པར་ཏེ་

གསལ་བར་ཤེས་པ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་ཐུན་མོང་བ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་

ནི། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་འཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་

མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། དེ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་མིན་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་གནང་

183  མ་ཕི།  བ། ༤༡ན༥ན།    ཀིས    སྒང་། ༣༣ན༢ན།   ཀི

184  མ་ཕི།  བ། ༤༡བ༡ན།    བསྒྲུབ    སྒང་། ༣༣ན༣ན།   སྒྲུབ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བའི་བ་བ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། འདི་གཉིས་ཀིས་འདུལ་བ་ལ་གནས་པའི་

དོན་བསན་ནོ། །ཡན་ལག་གཉིས་པོ་དེ་གཞན་ལ་གསལ་བར་སོན་ནུས་པའི་སྨྲ་བ་པོ་

ཉིད་དང་། སོབ་མ་ལ་སོགས་པ་བ་བ་མིན་པ་ལས་”བཟློག185་ཅིང་བ་བ་ལ་འཇུག་

པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་སོན་པ་ཉིད་”དོ186། །

གཉིས་པ་ནི། བཞི་པོ་དེ་ཇི་ལྟར་ལྔ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། བདག་ཉིད་ཡུལ་གཞན་དུ་

འགོ་བ་ལྟ་བུའི་ཚེ་སོབ་མ་གནས་གཞན་ལ་གཏན་དུ་གནས་འཆར་གཞུག་ནུས་པ་

ཉིད་དང་། བཞི་པོ་དེ་སྦར་བས་ལྔ་པ་གཅིག་གོ །བདག་ཉིད་ཡུལ་དེ་ཉིད་དུ་སོ་བ་

སོགས་སྤོད་པ་ལྟ་བུའི་ཚེ་སོབ་མ་གནས་གཞན་ལ་རེ་”ཞིག187་གནས་འཆར་

གཞུག་ནུས་པ་ཉིད་དང་། བཞི་པོ་དེ་སྦར་བས་ལྔ་པ་གཅིག་གོ །གསུམ་པ་ཚིག་དོན་

གཉིས་ཀ་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། དེས་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བར་བེད་པས་ན་ལྟུང་བ་སེ་

ལྔ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། དེ་ལས་བཟློག་པ་བ་བའི་ཆ་རྣམས་ལྟུང་བ་མིན་པ་

མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། དེ་གཉིས་ནི་སོབ་མ་བ་བ་ལ་སྦོར་བ་དང་། བ་བ་མིན་

པ་ལས་བཟློག་པ་དགོས་སོ། །ཡང་བ་དང་ལི་བ་ཉིད་ནི་བསྡུ་བར”།188 ངོ་བོ་ཉིད་

དང་བེད་པ་དང་། །གཞི་དང་བསམ་དང་ཚོགས་པའོ། །ཞེས་བཤད་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་ལི་ཡང་ནི་གོང་མ་ལི་ལ་འོག་མ་ཡང་བའམ། ཕམ་པ་ལྷག་མ། དེ་མན་ཆད་

རྣམས་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུའོ། །བེད་པའི་སྒོ་ནས་ལི་ཡང་ནི་སྦོར་བ་དྲག་ཞན་ཏེ་མི་ཤེས་

185  མ་ཕི།  བ། ༤༢ན༡ན།    བཟློག    སྒང་། ༣༣བ༡ན།   ལྡོག

186  མ་ཕི།  བ། ༤༢ན༡ན།    དོ    སྒང་། ༣༣བ༢ན།   དེ

187  མ་ཕི།  བ། ༤༢ན༣ན།    ཤིག    སྒང་། ༣༣བ༣ན།   ཞིག    * ཞིག

188  མ་ཕི།  བ། ༤༢ན༤ན།    ་    སྒང་། ༣༣བ༤ན།   །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་དང་བག་མེད་པས་བས་པ་ཡང་ཉོན་མོངས་མང་བས་བས་པ་འབིང་”།189 མ་

གུས་པས་བས་པ་ལི་བའོ། །གཞིའི་སྒོ་ནས་ལི་ཡང་ནི་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་བརེན་

པ་ལི། ཕལ་པ་ལ་བརེན་པ་ཡང་སེ་མི་བསད་ན་ཕམ་པ། དུད་འགོ་བསད་ན་ལྟུང་བེད་

ལྟ་བུའོ། །བསམ་པའི་སྒོ་ནས་ལི་ཡང་ནི་ཀུན་སོང་དྲག་ཞན་”ནོ190། །ཚོགས་པའི་སྒོ་

ནས་ལི་ཡང་ནི་ལྔ་ཚུན་ཆད་ཡང་”།191 དེ་ནས་གངས་ཤེས་པ་ཚུན་ཆད་འབིང་། 

གངས་མི་ཤེས་པ་ལིའོ། །རེན་གི་སྒོ་ནས་ལི་ཡང་ནི། མཁས་པས་བས་པ་ཡང་། མི་

ཤེས་པས་བས་པ་ལི་སེ། མི་མཁས་པས་ནི་སིག་པ་ཆུང་ངུ་བས་ཀང་འོག་ཏུ་

འགོ། །མཁས་པས་ཆེན་པོ་བས་ཀང་གནོད་པ་རབ་ཏུ་སོང་བར་འགྱུར། །ལགས་ཀི་

གོང་བུ་ཆུང་ཡང་ཆུའི་གཏིང་དུ་འབིང་འགྱུར་ལ། །དེ་ཉིད་སྣོད་དུ་བས་ན་ཆེ་ཡང་སེང་

དུ་འཕོ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་དག་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་

དང་། དེས་འདུལ་བའི་དོན་ཤེས་པ་བསན་ནོ། །ཚིག་ཤེས་པ་ནི་སོ་སོར་ཐར་པའི་

མདོ་དང་། འདུལ་བ་རྒྱས་པ་མཐའ་དག་ཁ་ཏོན་དུ་ཐོན་པ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་རེས་བཅས་”ཀི་སྐབས་192ནི། ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ལྔ་པ་དང་མི་ལྡན་

པ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། རྒན་པ་ཆོས་ལྔ་ལྡན་མཚམས་ནང་དེ་ན་མེད་ན་གཞོན་

པ་ལྔ་ཕྲུགས་དང་ལྡན་པ་ལ་གནས་བཅའ་འོ། །གཞིར། བཙུན་པ་དགེ་སོང་བསེན་པར་

རོགས་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལགས་ལ་དེ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་རྒྱས་པར་

བཀགས་པ་དང་ཐོན་པ་མ་ལགས་ན་དེས་ཀང་གཞན་ལ་གནས་པས་མཆིས་པར་

189  མ་ཕི།  བ། ༤༢ན༦ན།    ་    སྒང་། ༣༣བ༥ན།   །    * །

190  མ་ཕི།  བ། ༤༢བ༡ན།    ནོ    སྒང་། ༣༣བ༦ན།   ནི

191  མ་ཕི།  བ། ༤༢བ༡ན།    ་    སྒང་། ༣༣བ༦ན།   །    * །

192  མ་ཕི།  བ། ༤༢བ༤ན།    -ཀི་སྐབས་    སྒང་། ༣༤ན༣ན།   ཀི་སྐབས་    * ཀི་སྐབས་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བགི་བའམ། ཉེ་བར་འཁོར་དེས་ཀང་གཞན་ལ་གནས་པས་འདུག་པར་བའོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

འོ་ན་དེས་ཉེ་གནས་ཀི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐམས་ཅད་བ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། རྒན་པས་

གནས་གཞོན་པ་ལ་ལུས་འདུད་དེ་ཕག་བ་བ་འབའ་ཞིག་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ཐམས་

ཅད་བའོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལམ་དུ་ཞུགས་པས་ཀང་ངེས་པར་བ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། 

ལོ་ལྔ་ལོན་ཞིང་ལྷན་ཅིག་སྦར་བ་”ཐ193་མ་དང་ལྡན་ན་གནས་མ་བཅས་པར་ཡུལ་

གཞན་དུ་ལོངས་རྒྱུར་འགོ་བར་བའོ། །འདིར་ལོ་ལྔ་ལོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྦར་བ་ཐ་མ་

དང་ལྡན་པ་གང་གཙོ་ཞེ་ན། གཉིས་ཀ་གཙོ་སེ། དེས་ན་དེ་གཉིས་ལྡན་པ་ལས་གཞན་དུ་

གང་རུང་མི་ལྡན་ན་དག་བཅོམ་པ་སོན་གི་གནས་དྲན་པས་འདས་པ་དང་། འཆི་འཕོ་བ་

དང་སྐྱེ་བ་ཤེས་པས་མ་འོངས་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པས་ད་ལྟར་བ་སེ་གསུམ་

རིག་པ་ཡིན་ཡང་གནས་མ་བཅས་པར་ལོངས་རྒྱུ་བར་མི་བའོ། །

གེང་གཞིར། བཙུན་པ་གསུམ་རིག་པ་དྲི་མ་གསུམ་སངས་ལ་དེ་ལོ་ལྔ་མ་

ལགས་ཤིང་ཆོས་ལྔ་དང་མི་ལྡན་ན་དེས་ཀང་མི་གནས་པར་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་མཆི་

བར་མི་བགིའམ། ཉེ་བར་འཁོར་མི་བའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདིས་དག་བཅོམ་པ་ལ་

ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་བསན་ལ། ཉན་ས་ལས། དག་བཅོམ་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ”།194 

ཉོན་མོངས་ཅན་གི་ལྟུང་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་རང་བཞིན་གི་ཉེས་པ་མེད་

པ་ལ་དགོངས་ཏེ། གཏམ་གཞིར། དག་བཅོམ་པ་ཉེས་པ་བེད་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་ལུང་

མ་བསན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ལོ་ལྔ་ལོན་པ་

193  མ་ཕི།  བ། ༤༣ན༢ན།    ཟ    སྒང་། ༣༤ན༥ན།   ཐ    * ཐ

194  མ་ཕི།  བ། ༤༣ན༥ན།    ་    སྒང་། ༣༤བ༢ན།    །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལོངས་རྒྱུར་འགོར་རུང་བ་ལ་ལྔ་པ་མཚོན་དོན་ཡིན་ནམ་ངེས་བཟུང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་

ཅིག་ངེས་བཟུང་ཡིན་ཏེ། འགེལ་བར། ཅི་སེ་ལོ་ལྔ་ལོན་ན་ཡང་ལྷན་ཅིག་སྦར་བ་ཐ་

མ་དང་མི་ལྡན་ན་ཡང་འགོ་བར་མི་བ་སེ་ཞེས་དང་། གཞི་ལས། བཙུན་པ་དགེ་སོང་

བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལགས་ལ། དེས་སོ་སོར་ཐར་པ་དང་རྒྱས་པ་

”བཀག195་པ་ཐོན་པ་མ་ལགས་ན། དེས་མི་གནས་པར་ལོངས་རྒྱུར་མཆི་བར་མི་

བགིའམ། ཉེ་བར་འཁོར་མི་བ་སེ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ་ཟེར་ཡང་མཚོན་དོན་ཡིན་

ཏེ། འདི་བག་ཡངས་སུ་གནང་བ་ཡིན་ལ་གཞན་དུ་ན་དེ་ཉིད་ཆེས་དཀོན་པས་བག་

ཡངས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་མངོན་པར་རོགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བའི་ལྔ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ལོ་ལྔ་ལོན་པ་མཚན་དོན་ཡིན་པ་ལྟར་ལྔ་པ་ཐ་

མས་ཀང་ལྔ་པ་གཞན་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། གོང་གི་ལུང་དེ་དག་གིས་མི་གནོད་དེ། དེ་

དག་མཚོན་དོན་ཡིན་པར་ལན་འདེབས་པའི་ཕིར། ཐ་མ་དེས་མཚོན་པ་ནི་བཤད་མ་

ཐག་པའི་ཉེ་བ་ཡིན་པས་སོ། །གནས་ཀི་སྐབས་སོ། །

༼འགལ་རྐེན་བར་ཆད་ཀི་མཚན་ཉིད།༽

གསུམ་པ་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང་། ཚིག་

དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བར་ཆད་ཀི་ངོ་བོ་ནི་ཆོས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་སོགས་བར་རུང་

བའི་གེགས་ཡིན་ལ། བར་ཆད་ལ་དབེ་ན་བཞི་སེ། སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་

དང་། སོམ་པ་གནས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཕ་མས་མ་གནང་བ་ལྟ་བུ་དང་། སོམ་པ་

ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ནད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སོམ་ལྡན་མཛེས་པ་ལ་

195  མ་ཕི།  བ། ༤༣བ༢ན།    བཀག    སྒང་། ༣༤བ༤ན།   བཀགས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བར་དུ་གཅོད་པ་ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། ལུས་ཀི་རེན་མིན་པས་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བ་དུད་འགོ་དང་སྒ་

མི་སན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལས་སྒིབ་ཀི་དབང་གིས་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བ་

མཚམས་མེད་བས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གནས་སྐབས་ཀི་དབང་གིས་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བ་

ཁིམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་ལྟ་བུ་དང་། བསམ་པའི་དབང་གིས་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བ་ལེན་

སེམས་ལོག་པ་ལྟ་བུའོ། །བར་ཆད་དེ་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་བསྡུ་ན། སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་བར་

དུ་གཅོད་པ་གཙོ་བོའི་བར་ཆད་དང་། སྐྱེ་ཡང་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མི་འོས་པ་གཙོ་བོ་

མིན་པའི་བར་ཆད་གཉིས་སུ་འདུས་ལ། དུས་ཀི་ཆ་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པ་དང་། ཕ་

མས་མ་གནང་བ་ལྟ་བུ་རེ་ཞིག་པའི་བར་ཆད་དང་། ཕ་མ་བསད་པ་ལྟ་བུ་གཏན་དུ་

བའི་བར་ཆད་གཉིས་སུ་འདུའོ། །

བར་ཆད་ཀི་བེད་ལས་ནི། འབོགས་པ་པོ་ལ་ལྷག་མ་དང་ལྟུང་བེད་ཉེས་བས་

ཅི་རིགས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་། ལེན་པ་པོ་ལ་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་སོགས་

བཞི་བེད་དོ། །བར་ཆད་རྣམས་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀི་”རེན196་གང་ལ་བཞག་ཅེ་

ན། བུད་མེད་འདྲ་བའི་སྐྱེས་པ་དང་། བུད་མེད་ཀིས་དུབ་པ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པ་ཁོ་ན་ལ་

བཞག །སོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། དགེ་སོང་མའི་ཕམ་པ་ཐུན་མོང་མིན་པ་བཞི་ལྟ་བུ་

ནི་བུད་མེད་ཁོ་ན་ལ་བཞག །ཕ་མ་བསད་པ་སོགས་ཕལ་ཆེ་བ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་

གཉིས་ཀ་ལ་བཞག་གོ །ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་དངོས་པོ་དང་འདུ་ཤེས་གང་གཙོ་ཆེ་ཞེ་

ན། བར་ཆད་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེ་ལ། བར་

196  མ་ཕི།  བ། ༤༤ན༥ན།    ཏེན    སྒང་། ༣༥ན༥ན།   རེན    * རེན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ལྡོག་པ་ནས་སྤིར་བཏང་ལ་དངོས་པོ་གཙོ་ཆེའོ། །

ཅིའི་ཕིར་བར་ཆད་ཅེས་བ་ཞེ་ན། རང་རང་གི་སྐབས་ཀི་སོམ་པ་སྦིན་དུ་རུང་

བའི་གེགས་བེད་པས་བར་ཆད་བེད་ཅེས་བའོ། །བར་ཆད་དྲིས་པའི་དགོས་པ་གང་

ཞེ་ན”།197 དགོས་པ་ཡོད་དེ། བར་ཆད་མ་དྲིས་པའི་ཉེས་པ་ཁེགས་པ་དང་། བར་

ཆད་ཡོད་མེད་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡུལ་གང་ལ་འདྲི་ན། རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་ཀི་

ཕིར་འོངས་པ་ལ་དངོས་སུ་དྲིའོ། །གང་གིས་འདྲི་ན་རབ་བྱུང་གི་ཚེ་དང་པོའི་མཁན་

པོས་དྲི། བསེན་རོགས་ཀི་ཚེ་གསང་སེ་སོན་པ་དང་ལས་བེད་པས་དྲིའོ། །ཚུལ་ཇི་

ལྟར་དྲི་ཞེ་ན། འགལ་རྐེན་རྣམས་ནི་མ་བསད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དགག་ཚིག་གིས་

དྲི་ལ། མཐུན་རྐེན་རྣམས་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟེད་ཚང་ངམ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

སྒྲུབ་པའི་ཚིག་གིས་དྲིའོ། །དྲིས་ནས་བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་ན་ཁོ་བོས་ཁོད་རབ་ཏུ་

དབྱུང་བར་བགིའོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྐབས་དབེ་ལ། བར་ཆད་དང་ལྡན་ན་སོང་ཞིག་ཅེས་

བརོད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཚིག་དོན་ལ་བཞི། བསམ་པ་དང་ལུས་རེན་རུང་མ་ཐོབ་”པས198་

སྐྱེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་། ལུས་ཐོབ་པ་ལས་

ཉམས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་ལས་ཀི་སྒིབ་པས་མི་སྐྱེ་བར་བསན་པ་དང་། སྐྱེ་

ཡང་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མི་འོས་པའི་བར་ཆད་དོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བསམ་པ་རེན་

རུང་མ་ཐོབ་པ། ལུས་རེན་རུང་མ་ཐོབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། བར་ཆད་དྲི་

ཚུལ་མུ་སེགས་ཅན་ལ་མཚོན་པ་ནི། དང་པོའི་མཁན་པོ་ཉིད་ཀིས་བར་ཆད་དྲིས་

197  མ་ཕི།  བ། ༤༤བ༢ན།    ་    སྒང་། ༣༥བ༡ན།   །    * །

198  མ་ཕི།  བ། ༤༤བ༦ན།    པས    སྒང་། ༣༥བ༤ན།   པ



  85  

འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ནས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་སྐབས་དབེའོ་ཞེས་བཤད་ན། 

བར་ཆད་གང་དྲི་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་མཁན་པོས་

ཁོད་རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་ཅན་གི་མུ་སེགས་ཅན་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བ་ཞིང་བསེན་

པར་རོགས་པར་བེད་པ་དག་གིས་ཀང་དྲི་བར་བའོ། །དག་”གིས199་ཞེས་མང་ཚིག་

སྨོས་པ་ནི་བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དག་གིས་གསང་སེ་སོན་པ་བསྐོས་ནས་

དེས་དྲིས་པ་ལ་དེ་དག་གིས་དྲི་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །དྲིས་པའི་ཚེ་མུ་སེགས་ཅན་

ཡིན་ཟེར་ན་ཤཱཀ་དང་མེ་ལ་ལྷར་བཟུང་ནས་སྦིན་སྲེག་བེད་པ་དང་རལ་པ་རིང་པོར་

འཇོག་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གཉིས་ནི་རབ་ཏུ་དབྱུང་སེ། དེ་གཉིས་ཀི་རབ་བྱུང་བསེན་

རོགས་བདེན་གི་”སྐྱུས200་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དགེ་སོང་དག་ང་ནི་ཉེ་དུ་རྣམས་ལ་ཉེ་

དུའི་ཡོངས་སུ་སང་བ་སྦིན་ནོ་ཞེས་དང་། མེ་པ་རལ་བ་ཅན་ནི་ལས་རྒྱུ་འབས་ཁས་

ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་སེམས་མགུ་བར་མ་གྱུར་པའི་མུ་

སེགས་ཅན་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ཚིག་ཚོགས་ཆུང་བའི་ཕིར་མིང་དང་མིང་ཅན་སྦར་བ་ནི། བཀོལ་

བ་མིང་ངོ་། །དེའི་མིང་ཅན་དེ་ནི་མདོ་ས་མའི་མུ་སེགས་ཅན་དང་ཕི་མའི་ཤཱཀ་ལ་

སོགས་པའི་མཇུག་གི་མུ་སེགས་ཅན་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ་སེ་བོར་བའོ། །དེས་ན་འོག་

ནས་བཀོལ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་ཡོད་པ་དེར། རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་

ཆེ་གེ་མོ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བ་ཞིང་བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དག་གིས་

199  མ་ཕི།  བ། ༤༥ན༣ན།    གིས    སྒང་། ༣༦ན༡ན།   དེས

200  མ་ཕི།  བ། ༤༥ན༥ན།    སྐྱུས    སྒང་། ༣༦ན༢ན།   རྒྱུས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཀང་ངོ་། །དེ་དྲིས་པ་ན་ཡིན་ཟེར་ན་རབ་ཏུ་”དབྱུང201་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་

པར་མི་བའོ་ཞེས་སྦར་བའི་དོན་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་སྦོར་”ནི202་འོག་ནས་སོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཞར་ལ་མགུ་བ་བརག་པ་ནི། འོ་ན་སེམས་མགུ་བར་མ་གྱུར་པའི་

མུ་སེགས་ཅན་རབ་བྱུང་སོགས་མི་བ་ན། ཇི་ཙམ་གིས་སེམས་མགུ་བར་རིག་པར་

བ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། ཆོས་ནི་ལེགས་པར་གསུངས་པ། 

དགེ་འདུན་ནི་ལེགས་པར་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་པོ་རྣམས་ཀི་བསགས་པ་དང་ལམ་ལོག་པར་སོན་པ་དང་སྐྲ་འབལ་བ་དང་ཆུ་

དང་མཚན་གིས་འཆི་བ་དང་། གཅེར་བུར་འགེང་ཞིང་ཟ་བ་སོགས་མུ་སེགས་ཅན་

རྣམས་ཀི་བསགས་པ་མ་ཡིན་པ་སྒོ་མ་བཏགས་པར་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ན་

སེམས་མི ་གཡོ ་ཞིང་མི ་འཁྲུགས་པ་ཉིད་ནི ་སེམས་མགུ་བར་གྱུར་པ་ཉིད་

དོ། །སེམས་མགུ་བར་གཡོ་སྒྱུས་ཁས་ལེན་པ་ཡང་སྲིད་པས་ལེགས་པར་བརག་

དགོས་པས་སེམས་མི་མགུ་བ་དེ་དང་མི་ལྡན་པར་ཁས་ལེན་པའི་མུ་སེགས་ཅན་དེ་

ལེགས་པར་མགུ་བར་གྱུར་པ་དེའི་དོན་དུ་དགེ་བསེན་ཉིད་དུ་བས་པའི་མཐའ་ཅན་དེ་

ལ་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གི་དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་མཁན་པོས་སྦར་

བའི་གོས་ཀིས་གནས་པ་བིན་ལ་ཟླ་བ་བཞིར་གནས་པར་བའོ། །ཟླ་བ་བཞིའི་བར་དུ་

དེའི་ཟས་སུས་སྦིན་ཞེ་ན། དེའི་ཟན་ནི་དགེ་འདུན་ལས་སྦིན་ནོ། །དེའི་གོས་ནི་མཁན་

པོ་ལས་སྦིན་ནོ། །དེ་ལས་སུ་བསྐོ་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་དགེ་ཚུལ་ལས་ཀང་

གཞོན་པའི་ཕིར་རོ། །

201  མ་ཕི།  བ། ༤༥བ༢ན།    སྐྱུས    སྒང་། ༣༦ན༤ན།   འབྱུང

202  མ་ཕི།  བ། ༤༥བ༣ན།    ན    སྒང་། ༣༦ན༥ན།   ནི    * ནི
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཉིས་པ་ལུས་རེན་རུང་མ་ཐོབ་པའི་བར་ཆད་ནི། རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཉེ་

བར་འོངས་པ་ལ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལོན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བའོ། །ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་ལོན་པར་བ་

རོག་སྐྲོད་མི་ནུས་པ་དང་། བ་རོག་སྐྲོད་ནུས་པ་ལོ་བདུན་མ་ལོན་པ་རབ་ཏུ་དབྱུང་

བར་མི་བའོ། །གནས་གཅིག་གི་དྲུང་དུ་དགེ་ཚུལ་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་གཉིས་སོགས་

ཉེ་བར་བཞག་པར་མི་བ་སེ་དེ་གཉིས་ཡན་ཆད་གནས་གཅིག་ཏུ་བཞག་ན་རེ་ཞིང་

གཡེང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཉིས་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་སོ་སོར་

རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མི་འདོད་ན་ཅིག་ཅར་རབ་ཏུ་”བྱུང203་ལ་རྒན་པ་བསེན་པར་

རོགས་པར་བའོ། །དེ་ལྟ་ན་དགེ་ཚུལ་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་བཞག་པའི་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །གལ་ཏེ་རྒན་པས་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་ན་གནས་གཞན་”ལ204་རེ་ཞིག་གནས་པའི་

དོན་དུ་གཏད་པར་བའོ། །གང་ལ་གཏད་པ་དེས་དགེ་ཚུལ་དེ་མཁན་པོ་ལས་དབོག་

པར་མི་བ་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞིག་གཏད་པ་ཡིན་གི་གཏན་དུ་བིན་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དགེ་ཚུལ་དེས་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པའི་ཚེ་སུས་བསེན་རོགས་བ་ཞེ་ན། མཁན་

པོས་བསེན་པར་རོགས་པར་བའོ། །གང་ལ་གཏད་པ་དེས་དེ་མི་སེར་བ་ལས་མཐུས་

བཀུག་སེ་བསེན་པར་རོགས་པར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། བཀོལ་བ་ཞེས་པ་བན་དང་

སྦར་བར་བའོ། །འདི་སྐྱེ་”བ205་ཉེས་བས་ཡིན་ལ་དགག་བ་རིགས་ཆེན་པོ་བསན་

པ་ལ་འཇུག་པའི་གེགས་དང་། མཁན་སོབ་སོགས་ལ་གནོད་པ་འོང་བ་དང་། ཁོ་ཉིད་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལས་འབེབས་པའོ། །ཁོད་བུ་ལོན་ཅན་ཡིན་ནམ་བཏང་སེ་བོར་ལ་དེའི་

203  མ་ཕི།  བ། ༤༦ན༥ན།    འབྱུང    སྒང་། ༣༦བ༥ན།   བྱུང    * བྱུང

204  མ་ཕི།  བ། ༤༦ན༦ན།    ལ    སྒང་། ༣༦བ༦ན།   པ

205  མ་ཕི།  བ། ༤༦བ༢ན།    ལ    སྒང་། ༣༧ན༡ན།   བ    * བ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གནས་སུ་ཁེད་ལ་ལ་ལའི་བུ་ལོན་མང་ཡང་རུང་ཉུང་ཡང་རུང་ཅུང་ཟད་ཆགས་པ་

མེད་དམ་ཞེས་སོགས”།206 བཀོལ་བ་དང་སྦར་རོ། །གང་ཡང་རུང་ཞེས་པས་ཉུང་

ངུས་ཀང་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བར་བསན། རབ་བྱུང་གི་ཚེ་བུ་ལོན་ཆགས་པ་མིན་

ནམ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འདི་གཉིས་གང་བས་ཀང་རུང་ངོ་། །

བུ་ལོན་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མི་བ་བས་མ་ཁབ་སེ། བུ་ལོན་

འཇལ་བར་ནུས་སོ་ཟེར་ན་རབ་ཏུ་དབྱུང་ངོ་། །ཕ་མས་མ་གནང་བ་སར་རབ་ཏུ་བྱུང་

བའམ་གནང་ཡང་ཕིས་བཀག་པ་ནི་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་འདོད་པ་ཕ་མ་མིའི་འགོ་བ་པ་

གཉིས་ཀའམ། གང་རུང་གསོན་ཅིང་ཕ་མ་དེ་གཉིས་ཀིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མ་

གནང་བ་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པས་རྒྱལ་པོའམ་ཕ་མའི་བཀའ་ལས་འདའ་མི་ནུས་པའི་

ཡུལ་ཐག་མི་རིང་བ་ནི་ཞག་བདུན་རབ་ཏུ་མི་དབྱུང་བར་ཞག་བདུན་བསྲེལ་བར་

བའོ། །བརྐུས་སོའི་སྐུར་བ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཡུལ་ཐག་རིང་ན་ཡང་ཞག་

བདུན་བསྲེལ་བའི་འོག་ཏུ་དགེ་འདུན་ལ་མ་ཞུས་པར་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མི་

བའོ། །རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་འདོད་པ་ཞག་བདུན་བསྲེལ་བ་དེའི་ཟན་ནི་དགེ་འདུན་གིས་

གནང་བ་བིན་ན་དགེ་འདུན་གི་ལས་བིན་ན་རུང་ངོ་། །

གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་མ་ཞུས་ནའང་མི་སྦིན་ནོ། །བཀོལ་བ་ཕ་མས་གནང་ངམ། 

ཞེས་བརོད་ལ་མཇུག་ཏུ་ཡུལ་ཐག་རིང་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་

ཕིར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་ནད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བའོ། །ཡང་ན་ཁོད་ལ་ནད་

གང་ཡང་རུང་བ་མེད་དམ་ཞེས་བ་བར་ཡང་དྲིར་རུང་ངོ་། །རུང་ངོ་ཞེས་པ་ནི་དེ་

206  མ་ཕི།  བ། ༤༦བ༣ན།    །    སྒང་། ༣༧ན༢ན།   ་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཉིས་གང་རུང་བརོད་པས་ཆོག་པའི་དོན་ནོ། །བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དག་

གིས་ནི། བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་མི་རྣམས་ཀི་ལུས་ལ་ནད་ཀི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་དག་

འབྱུང་བ་འདི་ལྟ་སེ། མཛེ་དང་འབས་དང་ཞེས་སོགས་བེ་བག་ཏུ་བས་ནས་

དྲིའོ”། །207ནད་པ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པར་མི་བའོ། །བཀོལ་བ་

དངོས་སུ་མ་སྦར་བ་ནི། སྤིར་འདྲི་བ་དང་བེ་བག་ཏུ་འདྲི་བ་གཉིས་ཡོད་པས་

སོ། །བར་ཆད་ཀི་ནད་ནི་ནད་གང་རུང་མངོན་གྱུར་དང་ལྡན་པའོ། །

དགག་བ་ནི་སོམ་པ་ཁད་པར་དུ་འགོ་བའི་བར་ཆད་དང་། འབོགས་པ་པོ་ལ་

ཉེས་བས་བསྐྱེད་པའོ། །རབ་བྱུང་གི་ཚེ་ནད་སྤི་ཙམ་དྲིས་པས་ཆོག་ལ་བསེན་

རོགས་ཀི་ཚེ་ནད་བེ་བག་ཏུ་ཕེ་ནས་འདྲི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། རབ་བྱུང་ནི་ལོ་བདུན་ལོན་པ་ལ་རུང་བས་དེའི་ཚེ་ནད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་

ཡང་ནད་དུ་འཛིན་པས་རོགས་ས་ལ། བསེན་རོགས་ནི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ཡན་ཆད་ལ་

བེད་པས་དེའི་ཚེ་ནད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་ནད་དུ་མི་འཛིན་པས་བེ་བག་ཏུ་ཕེ་ནས་མ་

དྲིས་ན་རོགས་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། བཀོལ་བ་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་པའི་ཆད་

པ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡན་ཆད་ལ་སྦར་ལ། སྤྲུལ་པ་སོགས་འདི་ལ་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་

ཉིད་མེད་པར་ཡང་མ་ནིང་སོགས་དང་འདྲའོ། །སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པ་དེ་

ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པའི་རགས་ཅན་ནི་དགེ་འདུན་གིས་

བསིལ་བར་བའོ། །མི་མ་ཡིན་པ་མིར་སྤྲུལ་བའོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་

འོངས་པ་ལ་སྤྲུལ་པ་མིན་ནམ་ཞེས་འདྲི་བར་བ་ཞིང་བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་

207  མ་ཕི།  བ། ༤༧ན༤ན།   ་    སྒང་། ༣༧བ༢ན།   ། །    * ། །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དག་གིས་ཀང་དྲི་བར་བའོ། །སྤྲུལ་པ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པར་མི་

བའོ། །འདི་ལ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པར་ཡང་འདྲའོ། །

དེ་ལྟ་བུ་རགས་ཅན་ནི་བསིལ་བར་བའོ་ཞེས་སྦར། མ་ནིང་སོགས་ལའང་དེ་

བཞིན་ནོ། །མི་མ་ཡིན་པ་ལ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ལྷ་འདོད་

ཡོན་ལ་ཡིད་གཡེངས། ངན་སོང་གསུམ་རང་རང་གི་སྡུག་བསལ་གིས་གཡེངས་

པའི་ཕིར་རམ། ལྷ་ལ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་མེད། ངན་སོང་པ་རྣམས་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་

དང་ཁྲེལ་ཡོད་ཤས་ཆེན་པོ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྤྲུལ་ནུས་པའི་མི་ལ་སོམ་པ་སྐྱེར་

རུང་ལ། འགེལ་ཆུང་ལས། སྤྲུལ་ནུས་པའི་མི་སྤྲུལ་པས་བསེམས་ནས་ང་རྒྱལ་ཆེ་

བས་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བར་བཤད་དོ། །རེན་གཅིག་ལ་ཉོན་མོངས་པ་གཉིས་ཀིས་གནོད་

པའམ། གནོད་པས་དབང་པོ་ཉམས་པའི་མ་ནིང་བཀོལ་བ་དང་སྦར་རོ། །

དེ་ལ་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རེན་གཉིས་ཀའི་ཉོན་མོངས་ཤས་ཆེ་

བའི་ཕིར་རམ། སོ་སོར་རོག་མི་བཟོད་པ་དང་། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁྲེལ་ཡོད་ཤས་

ཆེར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མ་ནིང་དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔའོ། །གང་ཞེ་ན། སྐྱེས་ཙམ་ནས་ཕོ་མོ་

གཉིས་ཀའི་མཚན་ཡོད་པའམ། མཚན་གཏན་ནས་མེད་པ་དབིབས་སྐྱེས་པ་འདྲ་བ་

སྐྱེས་ནས་མ་ནིང་སེ། ཚིག་ལེར། གང་སྐྱེས་ཉིད་ནས་མཚན་མ་ནི། །གཉིས་ཀའམ་

མེད་པ་སྐྱེས་ནས་ཡིན། །ཞེས་སོ། །ཟླ་ཕེད་ཕོའི་འདོད་པ་བསེན། ཟླ་ཕེད་མོའི་འདོད་

པ་བསེན་པའི་ཟླ་བ་ཕེད་པའི་མ་ནིང་དང་། དེས་ཟླ་བ་གཅིག་པའི་མ་ནིང་སོགས་ཀང་

མཚོན་ཏེ། ཚིག་ལེར། འདིར་ནི་སོགས་སྒ་མི་མངོན་དང་། །ཟླ་སོགས་མ་ནིང་གྲུབ་པ་

ཡིན། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་ཕོ་མོའི་མཚན་མེད་ཀང་མ་ནིང་མིན་



  91  

འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ནོ། །སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད་གཞན་གིས་བརལ་བ་ན་དབང་པོ་ལས་སུ་རུང་བ་ལྡང་

གཞན་གི་”ཚེ208་མི་ལྡང་བ་འཁྱུད་ནས་ལྡང་བའི་མ་ནིང་དང་། གཞན་གིས་བརལ་

བའི་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའི་ཚེ་ཕག་དོག་གིས་དབང་པོ་ལས་སུ་རུང་

གིས་གཞན་གི་ཚེ་མིན་པ་ཕག་དོག་ཅན་གི་མ་ནིང་དང་། ཕོའི་དབང་པོ་བཅད་པ་ལ་

སོགས་པས་ཉམས་པའི་མ་ནིང་ངོ་། །

ལྔ་པོ་འདི་ཐམས་ཅད་བསིལ་བར་བའམ་ཞེ་ན། མ་ནིང་ལྔ་པོ་འདི་ལས་ཐ་མ་

ཉམས་པ་མ་ནིང་ནི་མ་ནིང་གི་ཉེས་པ་གཞན་གིས་བརལ་བར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་

བསེན་ན་བསིལ་ལ་ཉེས་པ་མི་བསེན་བར་དུ་མི་བསིལ་ལོ། །འདིས་ཉམས་པ་མ་ནིང་

གི་རྒྱུད་ལ་སོམ་པ་ཡོད་པར་བསན་ཟེར་རོ། །ཤེས་རབ་བེད་པར། ཕོ་མཚན་ཆད་

ནས་མོའི་འདོད་ཆགས་བྱུང་ན་ཁྲིམས་མི་འཆགས། སོན་ཁྲིམས་ཆགས་པ་ཡང་མེད་

པར་གྱུར་ཏེ་ཞེའོ། །རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་བཀོལ་བ་དང་སྦར་རོ། །གང་བརྐུ་བར་བ་

བ་ནི་དགེ་འདུན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ལས་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དང་། རང་ལ་གནང་

བའི་ལས་མིན་པ་དང་། ལས་ཚན་གཉིས་ཡན་ཆད་ཡིན་པའོ། །རང་ཉིད་རོགས་པའི་

སོམ་པ་མི་ལྡན་པ་ཆོས་འདི་པའི་རགས་ཅན་ཏེ་ཁིམ་པས་སོ་སོར་ཐར་པ་ཉན་དུ་རུང་

བའི་ཕིར་རོ། །གནས་མཚམས་ནང་ཡིན་པའོ། །འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཀུན་

སོང་ལས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ཉན་པར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་

ལས་ཚན་གཉིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའོ། །ཚིག་དོན་ནི། བསེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་

དང་པོ་ནས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའམ། ཆོ་ག་བས་ཀང་མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་

208  མ་ཕི།  བ། ༤༨ན༥ན།   ཚེ    སྒང་། ༣༨ན༥ན།   ཆ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བའམ་འགལ་རྐེན་མ་སངས་པས་བསེན་པར་རོགས་པ་མ་ཆགས་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ལ་

ལས་ཚན་ལན་གཉིས་སུ་གོགས་དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་

གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར་བ་ཉིད་ན་རྐུ་ཐབས་སུ་

གནས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་གཞིར། ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་གསུངས་ལ་འདིར་ཅིའི་ཕིར་གསུམ་

མ་སྨོས་”ཤེ་ན།209 སྐྱོན་མེད་དེ། གཞིར་གསུམ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་རྒྱུན་བསན་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་པར”་210རབ་ཏུ་འབིན་པའི་ཞུ་བ་ཐོས་པས་ཀང་རྐུ་

ཐབས་སུ་གནས་པར་བཤད་དོ། །ཁ་ཅིག་ལས་ཉམས་སུ་མྱོང་བས་རྐུ་ཐབས་ཡིན་

གི་འཕལ་གི་བ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བས་མ་ཡིན་ནོ་ཟེར་ཡང་འགེལ་པ་སོགས་ཀི་

དགོངས་པ་དབང་བཙན་པར་བའོ། །མུ་སེགས་ཅན་ཞུགས་པ་དང་བཀོལ་བ་སྦར་

རོ། །མུ་སེགས་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཡིན་པ་འདིས་བར་

མ་རབ་བྱུང་མན་ཆད་དང་ལྡན་པར་བསན་ནོ། །མུ་སེགས་ཅན་གི་ལྟ་བ་དེ་དང་ལྡན་པ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དགེ་སོང་གི་ཆ་ལུགས་ཆོས་གོས་འདི་བོར་ཏེ་མུ་སེགས་

ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་དེས་འདུག་ནས་དེར་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་མུ་སེགས་ཅན་ཞུགས་པ་

དེ་ཉིད་དོ། །

ཁ་ཅིག་ཆོས་གོས་འདི་བོར་ཏེ་ཞེས་སྨོས་ཀི་ལྟ་བ་འདི་བོར་ཏེ་ཞེས་མ་སྨོས་

པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན”།211 དང་པོ་ནས་མུ་སེགས་ཀི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

209  མ་ཕི།  བ། ༤༩ན༡ན།   ཞེ་ན་    སྒང་། ༣༨བ༥ན།   ཤེ་ན།    * ཤེ་ན།

210  མ་ཕི།  བ། ༤༩ན༢ན།   ་    སྒང་། ༣༨བ༦ན།   །

211  མ་ཕི།  བ། ༤༩ན༥ན།   །    སྒང་། ༣༩ན༢ན།   ་
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པའི་ལྟ་བ་དང་པོ་ནས་མེད་པའི་ཕིར་དང་། གོས་ལ་ནང་པ་དང་ཕི་པ་གཉིས་ཀའི་

གོས་དུས་གཅིག་ཏུ་གོན་དུ་བཏུབ་ཀང་། ལྟ་བ་ལ་མུ་སེགས་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་ན་

ཆོས་འདི་པའི་ལྟ་བ་མེད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཟེར་རོ། །ཆོས་གོས་བོར་བ་སོགས་དེ་

མ་བས་པ་ཡང་མུ་སེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ཡོད་དེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་ཡང་དག་པར་

བངས་པ་མུ་སེགས་ཅན་གི་ལྟ་བ་དེ་དང་ལྡན་པ་ལན་གཉིས་སུ་དགེ་འདུན་དང་ལྷན་

ཅིག་ལས་ལན་གཉིས་ཉམས་སུ་མྱོང་ན་མུ་སེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྐུ་ཐབས་

དང་འདྲའོ། །མ་བསད་པ་དང་། ཕ་བསད་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་བསད་པ་དང་། དགེ་

འདུན་གི་དབེན་བས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁྲག་ཕྱུང་

བའི་མཚམས་མེད་བས་པ་དང་། ལྔ་པོ་དེའི་ངོ་བོ་དང་གང་གིས་”འགྲུབ་པ212་དང་

འབྱུང་བའི་དུས་ནི་མཛོད་ལས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དགེ་སོང་མ་འདོད་ལོག་གིས་

སུན་ཕྱུང་བ་དང་། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བཞི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་འཆབ་བཅས་ཤིག་

”བྱུང213་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིའོ། །གང་ཡང་རུང་བ་ཞེས་པས་གང་རུང་གཅིག་

གིས་ཀང་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཕམ་པ་བྱུང་བས་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བ་ལ་འཆབ་བཅས་དགོས་སམ་མི་དགོས་ཤེ་

ན། དགོས་ཏེ”་214ཞུ་བར། བསབ་པ་བསྩལ་བས་བསབ་པ་ཕུལ་ཏེ་བསེན་པར་

རོགས་པར་བགིས་ན་བསེན་པར་རོགས་ཞེས་བགིའམ། ཨུ་པ་ལི་བསེན་པར་

རོགས་པ་ཞེས་བ་སེ། བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་ནི་འདས་པ་དང་བཅས་པའོ་

212  མ་ཕི།  བ། ༤༩བ༣ན།   འགྲུབ་པ    སྒང་། ༣༩ན༥ན།   འགྱུར་བ

213  མ་ཕི།  བ། ༤༩བ༤ན།   ཕྱུང    སྒང་། ༣༩ན༦ན།   བྱུང    * བྱུང

214  མ་ཕི།  བ། ༤༩བ༥ན།   ་    སྒང་། ༣༩ན༦ན།   །
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ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་སྐྱེ་ཡང་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མི་འོས་པའི་བར་

ཆད་ནི། ད་ནི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མི་འོས་པར་སོན་པ་ནི། དགེ་སོང་

དགེ་ཚུལ་ལམ་ཁིམ་པར་བབས་པའམ། དགེ་ཚུལ་ཁིམ་པར་བབས་པ་ནན་ཏུར་གི་

རྒྱུ་ལས་”ཟློག215་པ་ཡིན་ཀང་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་ལས་”ཟློག216་པའི་ཆད་པ་འཐབ་

ཀྲོལ་མི་བེད་པ་ལྟ་བུ་ཁས་མི་ལེན་པ་དག་རབ་ཏུ”་དབྱུང217་བ་དང་བསེན་པར་

རོགས་པར་མི་བ་སེ། རྒྱུ་ཞེ་བས་བཏང་བས་སོམ་པ་སྐྱེ་ཡང་ངག་ཏུ་མི་གཏོང་བས་

དགེ་འདུན་ལ་མ་གུས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཞུ་བར་མི་སྐྱེ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་རྒྱུ་ཞེ་བས་

མི་གཏོང་བ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་དེའི་སྐྱོན་སོང་འདི་རྒྱུ་གཏོང་བར་

ཁས་ལེན་ཆད་པ་བཟོད་གསོལ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡིན་ལ། འོག་མ་རྒྱུ་གཏོང་བར་ཁས་

མི་ལེན་པ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འགེལ་པར། རྒྱུ་དེ་ལས་”ཟློག218་པ་འཐབ་ཀྲོལ་

མི་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཁ་ཅིག་

འདི་བསིགས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡིན་ལ། འོག་མ་གནས་ཕྱུང་བདུན་ལ་དགོངས་

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འོག་མའི་འགེལ་པར། འདིར་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་སྨོས་པ་འདི་ནི་

དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། ཆད་པའི་ལས་བེད་དུ་བཅུག་པ་རྒྱུ་ལས་”ཟློག219་པ་ཁས་མི་

ལེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་

215  མ་ཕི།  བ། ༥༠ན༡ན།   ཟློག    སྒང་། ༣༩བ༢ན།   བཟློག

216  མ་ཕི།  བ། ༥༠ན༡ན།   ཟློག    སྒང་། ༣༩བ༢ན།   བཟློག

217  མ་ཕི།  བ། ༥༠ན༢ན།   ་།བྱུང    སྒང་། ༣༩བ༢ན།   དབྱུང    * དབྱུང

218  མ་ཕི།  བ། ༥༠ན༤ན།   ཟློག    སྒང་། ༣༩བ༤ན།   བཟློག

219  མ་ཕི།  བ། ༥༠ན༥ན།   ཟློག    སྒང་། ༣༩བ༥ན།   བཟློག
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བའི་ཕིར་རོ། །བདག་རྒྱུ་གཏོང་གིས་རོགས་པར་གིས་ཤིག་ཟེར་ན་རོགས་པར་

བའོ། །བསེན་པར་རོགས་ནས་བཟོད་པ་གསོལ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། མི་དགོས་ཏེ”།220 

བསེན་པར་རོགས་ན་བཟོད་པ་གསོལ་ཟིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བསེན་པར་

རོགས་ནས་འཐབ་ཀྲོལ་མི་བེད་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་ཡོད་ན་

ཡང་ཆད་པས་བཅད་”དོ། 221།

གལ་ཏེ་ཆད་པས་བཅད་པའི་ཚེ་ལྟུང་བ་མ་མཐོང་ངོ་ཟེར་ན་རྫུན་སྨྲ་བའི་ལྟུང་

བེད་དོ། །ད་ནི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལྷག་མ་བཀག་པ་རྣམས་ཀང་བསན་པའི་ཕིར་ལག་རྡུམ་

དག་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། ལག་པའི་མཁྲིག་མ་མན་ཆད་ཆད་པའི་ལག་

རྡུམ་དག་དང་ལོང་བུ་མན་མེད་པའི་རྐང་རྡུམ་དང་། ལག་སོར་སྤྲུལ་མགོའི་གདེངས་

ཀ་ལྟ་བུར་ཟླུམ་པོར་འཇས་པ་དང་། མཆུ་གཉིས་མེད་པ་དང་། ལུས་ལ་ཁབ་ལ་

སོགས་པས་བཙགས་ཏེ་སྣག་ཚ་ལ་སོགས་པས་ཁི་རེས་ལ་སོགས་པའི་མངོན་

མཚན་བཏབ་པའི་རྨ་མཚན་ཅན་དང་། རྒན་ཆེས་པས་སྦོར་མི་བཟོད་པ་དང་། ལོ་

བཅོ་ལྔ་མ་ལོན་པ་བ་རོག་སྐྲོད་མི་ནུས་པ་དང་ནུས་པ་ལོ་བདུན་མ་ལོན་པ་གཞོན་

ཆེས་པ་དང་། ལེག་ལེག་པོར་འགོ་བ་འཐེང་པོ་དང་། བརླའི་ཕོགས་རླུང་གིས་ཉམས་

པ་སྨད་འཆལ་དང་། མིག་ཡ་གཅིག་ཞར་བ་དང་། མཁྲིག་མའི་ཕོགས་ནས་མཚན་མ་

ཙམ་གི་ལག་པ་ཡོད་ཅིང་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་ནུས་པ་ལག་སོར་རྡུམ་པོ་དང་། བང་

དང་སྒལ་ཚིགས་ཞུམ་པའི་སྒུར་པོ་དང་ལུས་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་མིའུ་ཐུང་དང་། ལོག་མ་

ན་ལྦ་བ་ཡོད་པ་དང་། སྨྲ་མི་ནུས་པ་ལྐུགས་པ་དང་། དོན་དང་བཅས་པའི་སྒ་མི་ཐོས་

220  མ་ཕི།  བ། ༥༠ན༦ན།   ་    སྒང་། ༣༩བ༦ན།   །    * །

221  མ་ཕི།  བ། ༥༠བ༡ན།   དོ།     སྒང་། ༤༠ན༡ན།   དེ། 
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པའི་འོན་པ་དང་། ལག་པ་གཉིས་ལག་”རེན222་ལ་བརེན་ནས་གཟུག་བཞིས་འཕེ་བ་

རེན་འཕེ་དང་། ནད་ཀི་རིགས་རྐང་བམ་ཡོད་པ་དང་། བུད་མེད་ཤས་ཆེར་བསེན་

པས་དུབ་པ་དང་། མི་བཟོད་པའི་ཁུར་ཐོགས་པ་ཉིད་ཀིས་དུབ་པ་དང་། མི་གང་ལམ་

དུ་འགོ་དྲགས་པ་ཉིད་ཀིས་དུབ་པ་རྣམས་དང་”ཟོས223་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཞུ་བར་

ཐུར་དུ་འབྱུང་བ་ཡ་ཟ་མ་ལུག་དང་། ལང་ཚོ་ལ་མ་བབ་པར་རྒས་པས་ཉམས་པ་

བཞིན་དུ་གྱུར་པ་གཏའ་གམ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་མི་རྣམས་ནི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པ་དགག་པ་

མཛད་དེ་རིགས་དང་ལུས་ལ་སྐྱོན་མ་ཆགས་པའི་མཛེས་པ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་། 

མ་བསད་པ་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ཀིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་བསེན་པར་རོགས་

པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་རབ་ཏུ་མཁེན་ཏེ། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞེས་

པ་བདེན་པའི་མཚན་མངའ་བ་ཉིད་ཀིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

ཡང་ན་རྫུན་མི་གསུང་བས་བདེན་པའི་མཚན་ཏེ། ཕན་ཚེགས་ལས། ཟླ་བ་

སྐར་མའི་ཚོགས་བཅས་ས་ལ་ལྟུང་ཡང་སྲིད། །ས་འདི་རི་དང་ནགས་བཅས་མཁའ་

ལ་འགོ་ཡང་སྲིད། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཆུ་ནི་སྐམ་པར་འགྱུར་སྲིད་ཀི། །དྲང་སྲོང་ཆེན་

པོ་རྫུན་གསུང་འགྱུར་བ་སྲིད་མ་ཡིན། །”ཞེས224་གསུངས་སོ། །

རིགས་དང་ལུས་ལ་སྐྱོན་མ་ཆགས་པ་བསྡུ་བར་བ་བའི་སྐབས་རོགས་ཏེ་

རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། །

222  མ་ཕི།  བ། ༥༠བ༦ན།   བརེན     སྒང་། ༤༠ན༤ན།   རེན    * རེན

223  མ་ཕི།  བ། ༥༡ན༡ན།   མོས     སྒང་། ༤༠ན༥ན།   ཟོས    * ཟོས

224  མ་ཕི།  བ། ༥༡ན༥ན།   ཅེས     སྒང་། ༤༠བ༢ན།   ཞེས    * ཞེས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའི་སོམ་པ་ཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས།༽

གཉིས་པ་ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་བའི་

སྤོས་པ། བུད་མེད་ཀི་ཆོ་གའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐོབ་པར་བེད་པའི་

སྤོས་པ། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་སྤོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འགལ་

རྐེན་བར་ཆད་ཀི་སྤོས་པ། དངོས་གཞི་མཇུག་དང་བཅས་པའི་སྤོས་པ། སྦོར་བའི་ཆོ་

གའི་སྤོས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བར་ཆད་ཅན། དགག་པ་བྱུང་བ་འཁོར་དུ་མི་བཞག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ཕ་མས་མ་གནང་བས་མཚོན་པ། བུ་ལོན་ཅན་གིས་མཚོན་པ། 

བན་གིས་མཚོན་པ། ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞི་ར་

བའི་སྐབས་སུ་བར་ཆད་རྣམས་མཇུག་ཏུ་བསན། འགེལ་པ་ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་

སུ་བར་ཆད་རྣམས་སོན་དུ་བསན་པས་ར་འགེལ་གོ་”རིམ225་མི་མཐུན་པའི་སྐྱོན་

ཡོད་དོ་ཞེ་ན”་226སྐྱོད་མེད་དེ། བར་ཆད་སོན་པའི་གཞུང་རྣམས་ཀི་བར་དུ་གཞུང་

གཞན་མ་ཞུགས་པར་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསན་པས་རོགས་ས་བའི་ཕིར་རོ། །བཀོལ་

བ་རྒྱལ་པོས་བཀྲབས་པ་དང་སྦར་རོ། །མིའི་རྒྱལ་པོ་གསོན་པར་གནས་པས་གཅེས་

པར་བཀྲབས་པའི་བོན་པོའམ་རུ་པའོ། །རྒྱལ་པོས་བཀྲབས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་མི་

དབྱུང་ངམ་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོའམ་དེ་བས་དབང་ཆེ་བས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མ་གནང་བ་

རྒྱལ་པོ་དེའི་ཚིག་དངོས་སམ་”བརྒྱུད227་པས་འདའ་མི་ནུས་པའི་ཡུལ་ཐག་མི་

225  མ་ཕི།  བ། ༥༡བ༣ན།   རིམས     སྒང་། ༤༠བ༥ན།   རིམ    * རིམ

226  མ་ཕི།  བ། ༥༡བ༤ན།   ་     སྒང་། ༤༠བ༥ན།   །

227  མ་ཕི།  བ། ༥༡བ༦ན།   རྒྱུད     སྒང་། ༤༡ན༡ན།   བརྒྱུད     * བརྒྱུད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རིང་བ་ན་གནས་པ་རབ་ཏུ་མི་དབྱུང་ངོ་། །འདི་ཕ་མས་མ་གནང་བས་མཚོན་པ་ནི་

སྡུག་ཅིང་ཕངས་པར་འདྲ་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཀོལ་བ་ཆོམ་རྐུན་”པར228་གགས་ཤིང་ཤེས་པ་དང་སྦར་

ལ། འདི་ནི་ཡུལ་ཐག་རིང་ཡང་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་ལ་ཆོམ་རྐུན་པར་མི་ཤེས་ན་སྐྱོན་

མེད་དོ། །དགག་བ་ནི་དགེ་སྦོང་ཆོམ་རྐུན་པ་ཞེས་གཞན་མ་དད་པའོ། །འདིས་ཕུང་

ཀྲོལ་བ་མཚོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ལྷམ་མཁན་ཀོ་ལྤགས་མཁན་དང་”།229 གདོལ་བ་

རིགས་ངན་དང་། གཡུང་པོ་ཀ་ཀོ་དང་། གང་གི་ལག་ནས་ཟན་བཟའ་བར་མི་བ་བ་དེ་

ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མི་བའོ། །

བཞི་པ་ནི། ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཡིན་གི་དེར་གངས་ངེས་པ་མིན་

པས་སྐྲ་སེར་ལ་སོགས་པའང་རབ་ཏུ་མི་དབྱུང་བའོ། །འདི་ལྟར་སྐྲ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སེར་

བ། ཡུང་བས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། སྐྲ་སེང་གེའི་སྐྲ་ལྟར་སེར་སྐྱར་གྱུར་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་སྐྲ་ནི་”རིམས230་ཀིས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ལང་ཁུ་ཁ་དང་། མི་རྣམས་སྐྲ་ནི་དང་

”པོ231་ནས་དཀར་བ་བཀག་གི །ཕིས་མགོ་སྐྱར་གྱུར་བ་མ་བཀག་གོ” །སྐྲ་གང་པོ་

ཆེའི་སྤུ་འདྲ་བ་དང་། མགོ་ཟངས་མའི་བུམ་པ་ལྟར་དང་པོ་ནས་སྐྲ་མེད་པ་དང་། མགོ་ལ་

སུལ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་འབར་འབུར་ཅན་དང་། ལུས་ལ་ལྟོས་

ཏེ་མགོ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་གང་པོ་ཆེ་དང་། ལུས་ཧ་ཅང་”སོམ232་པས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་

228  མ་ཕི།  བ། ༥༢ན༡ན།   པར     སྒང་། ༤༡ན༢ན།   པ་ལ

229  མ་ཕི།  བ། ༥༢ན༢ན།   ་     སྒང་། ༤༡ན༣ན།   །     * །

230  མ་ཕི།  བ། ༥༢ན༤ན།   རིམས     སྒང་། ༤༡ན༤ན།   རམས

231  མ་ཕི།  བ། ༥༢ན༤ན།   པོ     སྒང་། ༤༡ན༤ན།   བ

232  མ་ཕི།  བ། ༥༢ན༦ན།   སྒོམ     སྒང་། ༤༡ན༥ན།   སོམ    * སོམ
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དང་། ལུས་འབས་ཀི་སྲུབས་སེབས་པ་འདྲ་བ་ལེབ་ལེབ་པོ་དང་། བོང་བུའི་མགོ་ལྟ་བུ་

དང་། ཕག་གི་མགོ་ལྟ་བུ་དང་། མགོ་གཉིས་པ་དང་། དཔྲལ་བ་ཡན་ཆད་མཆོག་མ་མེད་

པའི་མགོ་ཆུང་དང་། རྣ་བ་གང་པོ་ཆེའི་འདྲ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རའི་རྣ་བ་འདྲ་བ་དང་

”།233 བ་ལང་གི་རྣ་བ་འདྲ་བ་དང་། སྤེའུའི་རྣ་བ་འདྲ་བ་དང་། བོང་བུའི་རྣ་བ་འདྲ་བ་

དང་། ཕག་གི་རྣ་བ་འདྲ་བ་དང་། དང་པོ་ནས་རྣ་བ་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། རྣ་བ་དང་པོ་

ནས་མེད་པ་དང་། མིག་”ཙནན234་དམར་པོ་ལྟར་ཁ་དོག་དམར་བ་དང་། མིག་ཚད་

ལས་འདས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་། མིག་ཧ་ཅང་ཆུང་ཞིང་ཟླུམ་པ་དང་། མིག་ཁ་དོག་

དམར་སེར་འདྲེས་མར་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་སེར་བ་དང་། མིག་མཆིང་བུ་ལྟར་འཚེར་བ་

ཤེལ་མིག་དང་། ཆུའི་ཆུ་བུར་ལྟར་ཕི་རོལ་དུ་རློ་བ་མིག་ཆུ་བུར་ལྟ་བུ་དང་། དང་པོ་

ནས་མིག་གཅིག་ལས་མེད་པ་དང་། མིག་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་། སྣ་གང་པོ་ཆེའི་སྣ་

འདྲ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རའི་སྣ་འདྲ་བ་དང་། བ་ལང་གི་སྣ་འདྲ་བ་དང་། སྤེའུའི་སྣ་འདྲ་

བ་དང་། བོང་བུའི་སྣ་འདྲ་བ་དང་། ཕག་གི་སྣ་འདྲ་བ་དང་། སྣའི་སྦུབས་གཅིག་པ་དང་། 

སྣ་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་། ཀོས་ཀོ་གང་ཆེན་གི་ཀོས་འདྲ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རའི་

ཀོས་འདྲ་བ་དང་། བ་ལང་གི་ཀོས་འདྲ་བ་དང་། སྦྲེའུའི་ཀོས་འདྲ་བ་དང་། བོང་བུའི་

ཀོས་འདྲ་བ་དང་། ཕག་གི་ཀོས་འདྲ་བ་དང་། ཀོས་ཀོ་གཡས་སམ། གཡོན་གཅིག་

”པུ235་ཡོད་པའི་ཀོས་སྨྱུང་”བ་236དང་ནི་ཀོས་ཀོ་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་། སོ་གང་

ཆེན་གི་སོ་འདྲ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རའི་སོ་འདྲ་བ་དང་། བ་ལང་གི་སོ་འདྲ་བ་དང་། 

233  མ་ཕི།  བ། ༥༢བ༡ན།   ་     སྒང་། ༤༡ན༦ན།   །    * །

234  མ་ཕི།  བ། ༥༢བ༢ན།   ཙན་དན     སྒང་། ༤༡བ༡ན།   ཙནན    * ཙནན

235  མ་ཕི།  བ། ༥༢བ༦ན།   དུ     སྒང་། ༤༡བ༤ན།   པུ    * པུ

236  མ་ཕི།  བ། ༥༢བ༦ན།   -བ་     སྒང་། ༤༡བ༤ན།   བ་    * བ་
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སེའུའི་སོ་འདྲ་བ་དང་། བོང་བུའི་སོ་འདྲ་བ་དང་། ཕག་གི་སོ་འདྲ་བ་དང་། སོའི་བར་

མེད་པའམ་སོ་གཅིག་པུ་ཀེ་རེ་འདུག་པའི་སོ་གཅིག་པ་དང་། སོ་གཏན་ནས་མེད་པ་

དང་། མགུལ་པ་ཧ་ཅང་རིང་ཆེས་པ་དང་། མགུལ་པ་མེད་པར་མགོ་བང་ལ་འབར་བའི་

མཇིང་ནུབ་དང་། མགོ་མདུན་དུ་གུག་པས་མིག་ཕག་པ་དང་མཉམ་པ་ཕག་མིག་དང་། 

ཡང་ན་ཕག་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ན་མིག་ཡོད་པའི་ཕག་མིག་དང་། ཆེས་སྒུར་བས་མི་

མཛེས་པ་དང་། ཕོ་མཚན་ཆད་པ་དང་། རླིག་པ་རླུང་གིས་རླུགས་པར་གྱུར་པ་དང་། 

འབས་བུ་གཅིག་ལས་མེད་པ་རླིག་གཅིག་པ་དང་། རླིག་པ་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་། 

ལུས་ཚད་ལས་འདས་ནས་ཧ་ཅང་རིང་བ་དང་། ཧ་ཅང་བོལ་བུ་ཐུང་བ་དང་། ལུས་སྐེམ་

པོ་དང་། རོལ་བ་ཆུང་ངུས་ཀང་དབུགས་རེག་པ་མ་འོས་པར་ངལ་སྐྱེན་པ་དང་། ཤ་

མདོག་ཧ་ཅང་སོ་བ་དང་། སེར་བ་དང་། དཀར་བ་དང་། དམར་བས་མི་མཛེས་པའི་ཁ་

དོག་རྣམ་པ་བཞི་དང་། ལྷའི་ཁ་དོག་མཛེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་མ་བཀག་གོ” །རྐང་པ་ཡོན་

པོའམ། ས་ལ་རྐང་པ་འཆལ་ཞིང་འགོ་བའི་གོལ་པོ་དང་། རྐང་བ་གཉིས་གཅིག་གི་སེང་

དུ་གཅིག་འདོར་ཞིང་”འགོ237་བ་ཉམས་པའོ། །ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་

མ་ཟད་སྐྲ་སེར་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་གི་དགག་པ་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་

”བཟུང238་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལྷམ་མཁན་ལ་སོགས་པ་རིགས་དང་། ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་པ་

ལུས་ལ་སྐྱོན་ཆགས་པ་གཞན་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་འཁོར་དུ་ཉེ་བར་གཞག་པར་

མི་བའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་མཇུག་དང་བཅས་པའི་སྤོས་པ་ནི། སོ་སོར་རབ་ཏུ་

237  མ་ཕི།  བ། ༥༣ན༦ན།   འགོ     སྒང་། ༤༢ན༢ན།   འགོ    * འགོ

238  མ་ཕི།  བ། ༥༣ན༦ན།   བཟུང     སྒང་། ༤༢ན༢ན།   གཟུང
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འབྱུང་བར་མི་འདོད་ན་ཞེས་གསུངས་པས། ལྷན་ཅིག་ཏུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་དུ་རུང་ཡང་

བསེན་རོགས་མི་རུང་ངམ། རུང་ན་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཅིག་ཅར་རུང་ངམ་སམ་

ན། དཀིལ་འཁོར་བའི་མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་བསེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པ་དུ་

མ་མཁན་པོ་གཅིག་པ་གངས་གསུམ་མན་ཆད་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀི་ཚིག་གཅིག་

གིས་ཅིག་ཅར་བསེན་པར་རོགས་པར་བར་རུང་ལ། མཚམས་ནང་གཅིག་པོ་དེར་

བཞི་ལ་སོགས་པ་ཚིག་གཅིག་གིས་ཅིག་ཅར་བསེན་པར་རོགས་སུ་མི་རུང་སེ། 

ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ཀི་ལས་མི་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

མཚམས་ཐ་དད་ཡིན་ན་ལས་བེད་པས་མཚམས་མནན་ནས་ལས་བས་ན། 

མཚམས་རེ་རེ་བསྒྲུབ་བ་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བཞི་ཅིག་ཅར་བར་རུང་སེ། ཞུ་བ་ལས། 

བཙུན་པ་གསོལ་བ་གཅིག་དང་ལས་གཅིག་གིས་གང་ཟག་བཞི་བསེན་པར་རོགས་

པར་བགིད་ན་ལས་ཀང་བགིས་ལ་དགེ་སོང་དེ་དག་ཀང་འདས་པ་དང་བཅས་པར་

མི་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། “ཨུ239་པ་ལི་ཡོད་དེ། ལས་བེད་པའི་དགེ་སོང་གིས་

མཚམས་མནན་ཏེ་འདུག་ལ་གཉིས་ནི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བཞག །གཉིས་ནི་

མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་བཞག་སེ་ལས་བས་“ནའོ240་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དུས་མཉམ་པ་དེ་དག་བསེན་བཀུར་གི་གནས་དང་གནས་མིན་པ་གང་ཞེ་ན། 

སོམ་པ་ཐོབ་དུས་མཉམ་པ་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ཕག་མི་བ་སེ། ཕག་

བ་བའི་ཡུལ་ནི་སོམ་པས་རྒན་པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་

239  མ་ཕི།  བ། ༥༣བ༦ན།   ཨུ     སྒང་། ༤༢ན༦ན།   སུ

240  མ་ཕི།  བ། ༥༣བ༦ན།   ནའོ     སྒང་། ༤༢བ༡ན།   སོ
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རོ། །གལ་ལ་ནི། སར་འོངས་པ་དང་པོ་ཡིན་པས་དེ་གལ་མགོར་སོད་ལ“།241 ལས་

ལ་ནི་ཕིས་འོངས་པ་དེས་དང་པོར་བའོ། །

གསུམ་པ་སྦོར་བའི་ཆོ་གའི་སྤོས་པ་ལ་གཉིས། རགས་ཡིན་མིན་བསན་པ་དངོས་

དང་། ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལུས་ཀི་རགས། སྣོད་སྤད་ཀི་རགས་སོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། སྐྲ་དང་སེན་མོ་བེག་པའི་ཆོ་ག །ལུས་གཙང་མས་གོས་བགོ་བའི་ཕིར་ཁྲུས་

བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཙུག་ཕུད་མ་གཏོགས་པ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་”བེག242་པར་བའོ། །གཙུག་

ཕུད་ཀང་བེག་གོ་ཞེས་སེར་ན་དེ”འོ243་ཞེས་གསུང་མོད། མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚེ་

བེག་མི་དགོས་སམ་ཞེ་ན། གོང་གི་འདུ་འཛིས་དབེན་པའི་དགོན་པ་པས་སྐྲ་སོར་གཉིས་

ལས་ལྷག་པར་མི་བཞག་གོ །སྐྲ་སྨོས་པས་ཁ་སྤུ་ཡང་གོ་བས་ཟུར་དུ་མ་སྨོས་སོ། །སོར་

གཉིས་ནི་སྲིད་དུ་སོར་གཉིས་ཡིན་གི། དཀྲིས་པའི་སོར་གཉིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་

སོར་ལྔར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གོང་མཐའ་པས་ནི་སོར་གཉིས་དེའི་འོག་མས་སོར་ཕེད་

དང་གཉིས་ཉིད་ལས་ལྷག་པ་མི་བཞག་གོ” །

དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི”།244 འདྲེག་མཁན་དཀོན་མོད་ཀིས་བཞག་ལ། ཁ་

ཅིག་རགས་འདྲེ་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་གིས་ཡིན་ཟེར། སྐྲ་ཇི་ལྟར་བེག་ཅེ་ན། སྐྲ་བ་ལང་གི་

སྤུ་འདྲ་བར་ཆན་པས་མི་བེག་གོ” །དམིགས་བསལ་ནི། རྨའི་ཐན་ཀོར་ནི་མ་

གཏོགས་ཏེ་ཆན་པས་བེག་གོ” །སྐྲ་བེག་མོད་གཙུག་ཕུད་མི་བེག་གམ་ཞེ་ན། འདྲེག་

མཁན་གཙུག་ཕུད་བེད་དུ་མི་གཞུག་གོ” །ལུས་གཞན་གི་སྤུ་ཡང་བེག་གམ་ཞེ་ན། 

241  མ་ཕི།  བ། ༥༤ན༢ན།   ནའོ     སྒང་། ༤༢བ༢ན།   ་

242  མ་ཕི།  བ། ༥༤ན༤ན།   བེགས     སྒང་། ༤༢བ༣ན།   བེག    * བེག

243  མ་ཕི།  བ། ༥༤ན༤ན།   འོ     སྒང་། ༤༢བ༤ན།   འི

244  མ་ཕི།  བ། ༥༤བ༣ན།   སྐབས     སྒང་། ༤༣བ༦ན།   །    * །
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འདོམས་ཀི་སྤུ་བེག་ཏུ་མི་གཞུག་གོ” །

དམིགས་བསལ་ནི། རྨའི་ཆེད་དུ་”སྐབས245་བཀྲུ་བ་སོགས་ཐབས་གཞན་

གིས་མི་འཚོ་ན་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་མཁས་པ་གནས་བརན་གནས་བརན་དག་ལ་དྲིས་

ཏེ་འདྲེག་ཏུ་གཞུག་གོ” །བིན་པའི་སྤུ་བེག་པ་ཡང་རྨ་དེའི་ཕིར་མ་ཡིན་པར་འབེག་པ་

བེད་དུ་མི་གཞུག་གོ” །འདོམས་དང་བིན་པ་ལས་ལུས་གཞན་མགིན་པ་མན་གི་སྤུ་

ཡང་རྨའི་ཕིར་མིན་པར་བེག་པར་མི་བའོ། །སེན་མོ་མཐའ་དམའ་ཞིང་དབུས་མཐོ་བ་

སྤུ་གིའི་སོ་ལྟ་བུའམ། དབུས་དང་མཐའ་མཉམ་པ་སེའུའི་སོ་ལྟ་བུར་བེག་པར་

བའོ། །སེན་མོ་དེ་དག་མཛེས་པར་བ་བའི་ཕིར་མཚོན་གིས་སྤིལ་བར་མི་བའོ། །དྲི་

མ་བསལ་བའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་བྲུད་པར་བའོ། །གོས་གང་གིས་གནས་གང་དུ་ཇི་ལྟར་

བེག་ཅིང་དོར་བར་བ་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་བ་གོས་གོན་བཞིན་དུ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེག་པར་

མི་བའོ། །མཐང་གོས་གོན་པ་བཀག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཀག་ན་གཅེར་བུ་ཁོ་ན་ལ་

བེག་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེག་པའི་ཚེ་གོན་པའི་ཕིར་སྐྲ་བཟེད་

བཅང་བར་བའོ”། །246

སྐྲ་བཟེད་ཀི་ཚད་ནི། མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ལས། བསྲུང་བའི་དོན་དུ་སྐྲ་བཟེད་

ནི། །རྒྱར་ནི་ཕེད་དང་གཉིས་ཁྲུ་ལ། །སྲིད་དུ་ཁྲུ་ནི་གསུམ་ཡིན་ཏེ། །ལྷག་པ་བཅང་

བར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས། འདི་གོན་པ་ཡིན་གི་གདིང་བའི་ཕིར་མ་ཡིན་ཏེ། མེད་

ན་རྔུལ་གཟན་གིས་སོ་ཞེས་གསུངས་ལ་རྔུལ་གཟན་གདིང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །སྐྲ་བཟེད་མེད་ན་རྔུལ་གཟན་གོན་པ་ཉིད་ཀིས་བེག་གོ” །རྩྭ་དང་ལོ་མ་

245  མ་ཕི།  བ། ༥༤བ༣ན།   སྐབས     སྒང་། ༤༣ན༡ན།   སྒབས

246  མ་ཕི།  བ། ༥༥ན༡ན།   ་     སྒང་། ༤༣ན༤ན།   ། །    * ། །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སོགས་བཏིང་བར་ཡང་འདུག་སེ་སྐྲ་བེག་པར་མི་བའོ། །ཁམས་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་

དགེ་འདུན་ཕག་དར་འཕག་པར་ཡང་སྐྲ་སོགས་བེག་པར་མི་བའོ། །དམིགས་བསལ་

ལ་ནི། སྦོར་མི་བཟོད་པའི་རྒན་པོ་དང་ནད་པ་དང་། རླུང་དང་ཉི་མ་དང་ཆར་པ་དག་

ལ་ཁམས་ལ་སོགས་པར་འདྲེག་ཏུ་གཞུག་པར་བའོ། །བེགས་ཟིན་ནས་ཕོགས་དེར་

ཆུས་བཏབ་པ་སོགས་བི་དོར་བའོ། །བེགས་པའི་སྐྲ་ནི་གར་བབ་ཏུ་མི་དོར་བ་ཕག་

དར་ཁྲོད་དུ་དོར་རོ། །སེན་མོ་བཅད་པ་ཡང་བཏིང་བ་ནས་དོར་བའི་བར་དེ་བཞིན་

ནོ། །དགེ་སོང་མའི་སྐྲ་འདྲེག་པ་ན། དགེ་སོང་མ་དེ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་མ་ཡིན་ན་དགེ་སོང་མ་གཞན་གིས་ཞལ་ཏ་མ་བས་པར་སྐྱེས་པས་དེའི་སྐྲ་མི་

བེག་གོ” །དགེ་སོང་མ་དེ་འདྲེག་མཁན་སྐྱེས་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པར་གྱུར་ན་ཞལ་

ཏ་བེད་པ་མོས་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཐབས་རེས་སུ་བསན་པར་བའོ། །ཇི་ལྟར་

ཞེ་ན། ཕུ་ནུ་མོ་དྲན་པ་ཚུལ་བཞིན་ཉེ་བར་ཞོག་ཅིག །ཅི་རྣག་གི་ལུས་འདི་ལ་ཀུན་ཏུ་

ཆགས་པར་བ་བའི་སིང་པོ་ཡོད་དམ་ཞེས་སོ། །འདྲེག་མཁན་དགེ་སོང་མ་ལ་ཆགས་

པ་ལ་ནི། དགེ་སོང་མ་འདི་ལ་ན་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་མ་དང་སྲིང་མོ་དང་བུ་མོའི་འདུ་

ཤེས་ཉེ་བར་ཞོག་ཅིག་ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ། ལུས་གཙང་མས་གོས་བགོ་བའི་ཕིར་ཁྲུས་བ་བ་ལ་མདོར་བསན་

རྒྱས་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེག་པ་དེ་བས་ནས་ལུས་རིལ་

ཁྲུས་བའོ། །དེ་མ་གྲུབ་ན་ཡང་ན་ཡན་ལག་ལྔའི་ཁྲུས་ཀང་བའོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་

བཤད་ལ་དངོས་དང་ཞར་བྱུང་གཉིས། དང་པོ་ནི། འདོམས་ཀི་སྤུ་དང་ཡན་ལག་གི་

རྣམ་པ་མ་གཡོགས་པའི་སྒེན་མོར་ཁྲུས་མི་བའོ། །དགེ་སོང་མས་སྐྱེས་པ་ཁྲུས་བེད་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པའི་ཆུ་ངོགས་སུ་ཁྲུས་མི་བའོ། །དགེ་སོང་མས་བུད་མེད་ཀི་ཆུ་ངོགས་སུ་ཡང་སྐྱུ་རུ་

རའི་ཕེ་མས་ཁྲུས་མི་བའོ། །ཕ་མ་གཉིས་ཀས་མོན་སྲན་སེའུ་ལ་སོགས་པའི་ཕེ་མ་

ག་རི་ལ་སོགས་པའི་དྲིས་བསྒོས་པས་བཀྲུར་རུང་ངོ་། །ཕེ་མ་དྲིས་བསྒོས་པ་དེ་ནི་

བང་བར་བའོ། །ནད་པས་ནི་ཕེ་མ་སྨན་གིས་བསྒོས་པ་ཡང་བང་དུ་རུང་ངོ་། །དགེ་

སོང་མས་ནམ་ཡང་བུད་མེད་ལ་ཕེ་མས་མི་གཏོར་རོ། །ཁྲུས་ཀི་ཞར་ལ་ཤམ་ཐབས་

ཀི་མ་མཐའི་ཐ་མ་ཉིད་ཀི་མདུན་དང་རྒྱབ་ཀི་མཐའ་མ་བཅིངས་མ་མདུད་པར་སྐས་

དང་ཤིང་ལ་སོགས་ལ་མི་འཛེག་གོ” །

དེ་ནི་འདོམས་མཐོང་བ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །འབབ་པ་དང་འཛེག་པ་ལས་

གཞན་གི་དུས་སུ་ཤམ་ཐབས་ཀི་མཐའ་མདུད་པ་དེ་ལྟར་མི་བའོ། །ཁ་ཡང་འདོམས་

ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པས་གོས་ལ་སོགས་པས་ཁ་མ་བཀབ་པ་གལ་ལ་སོགས་པའི་

ཚེ་ཁ་གདང་བར་མི་བའོ། །ཁྲུས་བེད་པའི་ཚེ་ཁྲུས་རས་ཅི་དགར་བཅང་བར་

བའོ། །ཁྲུས་རས་ཉིས་རིམ་ལ་ནི་སྲོག་ཆགས་དག་ཀུན་ཏུ་འཆགས་སོ། །ཊིཀྐར། 

ཀུན་ཏུ་ཞེས་སྨོས་པ་ནི་འགེལ་པ་བེད་པ་ན་རེ་གཞུང་མཛེས་པ་”བསྒྲུབ247་པའི་

ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་འདོད་བཀོད་པ་ནི་སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀི་བཞེད་པ་

སེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཀུན་ཏུ་ཞེས་བ་བ་ནི་གཞུང་མཛེས་པ་”བསྒྲུབ248་པའི་

ཕིར་ཉེ་བར་བཟུང་སེ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཀུན་ཏུ་ཞེས་པ་ལ་ཊིཀྐར། ཁོ་བོ་ནི་ཡི་གེ་ལྷག་

”པ249་ཡོད་པའི་ཕིར་དོན་ཡང་ལྷག་པ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། 

247  མ་ཕི།  བ། ༥༦ན༢ན།   སྒྲུབ     སྒང་། ༤༤ན༢ན།   བསྒྲུབ    * བསྒྲུབ

248  མ་ཕི།  བ། ༥༦ན༣ན།   སྒྲུབ     སྒང་། ༤༤ན༣ན།   བསྒྲུབ    * བསྒྲུབ

249  མ་ཕི།  བ། ༥༦ན༣ན།   པ     སྒང་། ༤༤ན༣ན།   མ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གོས་ཉིས་རིམ་ལ་སྲོག་ཆགས་དག་ལྷག་པར་འཆགས་པར་འགྱུར་བས་སྲོག་

ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་ཁྲུས་རས་ཉིས་རིམ་གིས་ཁྲུས་མི་བའོ། །ཆོས་གོས་

གསུམ་པའི་ཡི་དམ་བངས་པས་ཀང་ཁྲུས་རས་བཅང་བར་བའོ། །

འོ་ན་ཆོས་གོས་བཞི་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྐྱོན་མེད་དེ། ཆོས་

གོས་ཀི་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡིན་པས་ཆོས་གོས་གསུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའི་ཕིར་ཟེར་

རོ། །མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ཆོས་གོས་གསུམ་པ་ལ་ཁྲུས་རས་སུ་མ་ཟད་ཡོ་བད་བཅུ་

གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་གནང་སེ། འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀིས་བཅང་དུ་རུང་བ་ཙམ་དུ་

ཡང་བསན་པ་ཡིན་གསུང་པ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། དེ་མི་འཐད་དེ། འདི་པའི་ལུགས་

ཀི་ཁྲུས་རས་ཡོ་བད་བཅུ་གསུམ་“གི250་ནང་དུ་མ་གཏོགས་པ་མ་ཤེས་པའི་ཕིར། 

གཏོགས་ན་ཡོ་བད་བཅུ་བཞིར་འགྱུར་ཏེ། གཞུང་དུ་ཁྲུས་རས་མ་ཐེ་བ་གདོང་ཕིས་

སོགས་བཅུ་གསུམ་གསུངས་པའི་ཕིར། དུལ་བ་ལྷས། ཁྲུས་རས་དང་བཅུ་གསུམ་དུ་

བཤད་ཀང་”།251 སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་མི་བཞེད་དེ། གོས་གཞིར་དེ་མ་

གཏོགས་པ་བཅུ་གསུམ་རང་རང་གི་མིང་གིས་སྨོས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཆོས་གོས་

གསུམ་པས་ཡོ་བད་བཅུ་གསུམ་པོ་འཆང་དུ་རུང་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཀི། ཁྲུས་རས་

དེར་མ་གཏོགས་པས་འཆང་དུ་མི་རུང་ངམ་སམ་དུ་”དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་

མདོ་འདི་བས་སོ། །ཆོས་གོས་གསུམ་པ་ཞེས་པ་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀི་དོན་དུ་བ་

གོས་ལ་སོགས་པ་ལྷག་པོ་རུང་བ་བས་པའི་སྒོ་ནས་མི་འཆང་བ་ཡིན་གི། མཁོ་བའི་

ཡོ་བད་བཅུ་གསུམ་པོ་གཞན་མི་འཆང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

250  མ་ཕི།  བ། ༥༦བ༡ན།   གི་གི     སྒང་། ༤༤ན༦ན།   གི    * གི་

251  མ་ཕི།  བ། ༥༦བ༢ན།   །     སྒང་། ༤༤ན༣ན།   ་
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ཁྲུས་རས་མེད་ན་མདུན་དང་རྒྱབ་ནས་ས་བའི་གནས་རྣམས་ལོ་མ་དག་གིས་

གན་ལ་སྐྱེ་བོ་གཞན་གིས་དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་ཁྲུས་བའོ། །ཁྲུས་རས་ཆིག་རྐང་ལ་

སྲོག་ཆགས་ཆགས་ན་ཆུས་བཤལ་བས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཁྲུས་དེ་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་ནི་སོར་ཁུང་དུ་བའི་གཞན་དུ་མི་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་སོགས་བཀྲུས་པའི་

”བཙོག252་ཆུ་ཡང་སོར་ཁང་དུ་དབོ་བར་བའོ། །ཁྲུས་ཀི་ཆེད་དུ་ཁང་པ་ལོགས་སུ་

བའོ། །ཁྲུས་ཁང་དེར་འོག་ཏུ་སོ་ཕག་གི་གཅལ་དགམ་མོ། །ཕི་རོལ་”ཏུ253་ཆུ་འགོ་

བའི་ཕིར་དུ་དེ་ལ་སོར་ཁུང་གདོད་དོ། །རབ་ཀི་ལན་ལིན་བསལ་བར་བའོ། །སོར་

ཁུང་དུ་ཁྲུས་བེད་ན་ཁྲུས་ཁང་དུ་རབ་མི་འབྱུང་ངོ་། །སོ་ཕག་གི་དུམ་བུས་དྲུད་པས་

རྐང་པ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ལུས་ལ་དྲུད་པར་མི་བའོ། །སོ་ཕག་གི་དུམ་”བུ254་

དེ་ནི་གི་སོགས་རྣོན་པོ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་དབུ་བ་སོགས་བཞར་སྤད་གཉིས་ཀིས་

མཚོན་པའི་དཔེ་ཡིན་པས་དེ་དག་གིས་ཀང་མི་དྲུད་དོ། །ཉ་ཕིས་ནི་མེས་སྦངས་ཏེ་

མི་རྩུབ་པར་བས་ནས་དྲུད་པར་བའོ། །

དགེ་སོང་མས་ནི་”ཁྲུས255་སམ་གཞན་གི་ཚེ་ལུས་ཀི་ཆ་གང་དུ་ཡང་ཁུ་

ཚུར་དག་དང་གོས་དྲིལ་བ་དག་ཡན་ཆད་གང་གིས་ཀང་དྲུད་པར་མི་བའོ། །བུད་

མེད་ནི་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བས་རྐེན་དེས་ཉོན་མོངས་པའི་འགྱུར་བ་བསྐྱེད་པ་

སང་བའི་ཕིར་རོ། །ཁྲུས་བས་ནས་ཆོས་གོས་གཤེར་བར་འགྱུར་བའི་ཆུའི་ཐིགས་པ་

དང་མ་བལ་བར་ཆོས་གོས་དག་བགོ་བར་མི་བའོ། །ཆུ་ཐིགས་མ་སྐམ་གི་བར་དུ་

252  མ་ཕི།  བ། ༥༦བ༦ན།   རོག     སྒང་། ༤༤བ༣ན།   བཙོག    * བཙོག

253  མ་ཕི།  བ། ༥༦བ༦ན།   དུ     སྒང་། ༤༤བ༤ན།   ཏུ    * ཏུ

254  མ་ཕི།  བ། ༥༧ན༡ན།   ཕུ     སྒང་། ༤༤བ༤ན།   བུ    * བུ

255  མ་ཕི།  བ། ༥༧ན༢ན།   ཁུས     སྒང་། ༤༤བ༦ན།   ཁྲུས    * ཁྲུས
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བསད་ལོང་མེད་ན་ལུས་ཕིས་བཅང་བར་བའོ། །ལུས་ཕིས་མེད་ན་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ཆུ་

ཐིགས་མྱུར་དུ་འབྲུལ་བའི་ཕིར་དུ་ཙོག་པུར་འདུག་ལ་དེ་ནས་ཁྲུས་རས་ཀིས་ལུས་

ཕིས་ཏེ་ཆོས་གོས་བགོ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་ལ་གཉིས། བསྲོ་ཁང་བསེན་པ། ལེགས་སྦར་གི་ཁྲུས་

བསེན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མདོར་བསན། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་

བསྲོ་ཞིང་བ་སྤུའི་བུ་ག་སྣུམ་གིས་གང་བར་བེད་པའི་བསྲོ་ཁང་བསེན་པར་བ་སེ། 

དེས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མ་མོ་ལས། དུགས་ཁང་ལ་

ཡོན་ཏན་ལྔ་སེ”།256 རྡུལ་དང་དྲི་མ་འབང་བ་དང་། པགས་པ་མདངས་གསལ་བ་

དང་། པགས་པ་ལ་ནད་ཡོད་པ་རྣམས་འབིན་པ་དང་། རླུང་དང་བད་ཀན་རྣམས་མེད་

པར་བེད་པ་དང་། དུགས་ཁང་ནི་ནད་མེད་པར་བེད་པའོ། །ཡང་ས་མ་བཞིའི་སེང་དུ་

དུགས་ཁང་དུ་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་པར་བའོ་ཞེས་སོ། །འདི་ནི་རེག་བ་བསེན་པ་བཀག་གམ་

སམ་པ་བསལ་བའི་ཕིར་གནང་བའོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ནི། བསྲོ་ཁང་གི་ཁང་པ་གང་དུ་བ་ཞེ་ན། བསྲོ་ཁང་གི་

ཁང་པ་བ་བ་ནི་གམས་ས་ཆེ་བར་བཟང་སེ། དེར་རླན་ཆུང་བའི་ཕིར་རོ། །དུ་བ་མི་

འཐུམས་པའི་ཕིར་དུ་ཁང་པ་དེའི་དཀིལ་དུ་སྐར་ཁུང་ཕི་རུབ་ལ་ནང་ཡངས་པ་རྒྱ་

མཚོའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་བ་སེ། དམའ་ན་དུ་བ་སངས་དཀའ་ལ་མཐོས་ན་མུན་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །སྐར་ཁུང་དེར་བེའུ་སོགས་མི་འོང་བའི་ཕིར་དུ་སྐར་ཁུང་དྲ་བ་ཅན་

དང་། སྲོག་ཆགས་ཕ་མོ་དང་རླུང་དགག་པའི་ཕིར་དུ་ཤིང་ལེབ་ལ་བས་པའི་སྒོ་

256  མ་ཕི།  བ། ༥༧བ༡ན།   ་     སྒང་། ༤༥ན༣ན།   །    * །
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གེགས་དང་། དེ་བཅད་པའི་ཐབས་འཁོར་གཏན་ནི་སྒོ་གེགས་ཀི་དཀིལ་གི་ཕོགས་

སུ་ཤིང་ཁྲུ་གང་ཙམ་གདགས་ཤིང་། སྒོ་སྐྱེས་ལ་དེ་གཞུག་པའི་གཟུངས་གཏོད་དེ། 

ཤིང་དེ་འཁོར་ལོ་བཞིན་བསྐོར་ནས་གཟུངས་དེར་འཇུག་པ་དང་། སྒོའི་ཡ་ཕུབས་ལ་

བཏགས་པའི་གནམ་གཟེར་དང་། རིག་པའི་སྦུབས་སུ་འཇུག་པའི་ཤིང་རིང་པོ་འཕེད་

གཏན་དང་བཅས་པ་གཞུག་གོ” །འཕེད་གཏན་འཇུག་པ་དང་འབིན་པའི་ཐབས་

དབྱུག་གུ་སྐམ་ཁ་ཡང་ཉེ་བར་གཞག་གོ ”།བསྲོ257་ཁང་གི་སྒོར་སྒོ་གེགས་དང་དེ་

བཅད་པའི་ཐབས་སྒོ་གཏན་དང་། ཕིར་འདྲེན་པར་བེད་པ་ལགས་ལས་བས་པའི་

ཡང་མིག་དང་། ནང་དུ་འདྲེན་པ་ལག་གཟུངས་རྣམས་ལེགས་པར་བའོ། །ཆུ་དྲོན་

བཞག་པའི་ཕིར་དུ་བསྲོ་ཁང་གི་ནང་གི་ཕོགས་སུ་བཞག་སེགས་བའོ། །

བདེ་བར་གནས་པའི་རྐེན་མེ་བུད་པའི་གནས་ཀི་སར་འོག་ཏུ་སོ་ཕག་གི་

གཅལ་གཞུག་པར་བའོ། །མེ་མི་འཆི་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་”ཟླུམ258་པོར་བས་ཏེ་ས་

བར་བའོ། །མེ་ས་བ་དེའི་ཆེད་དུ་ལགས་ཀི་ཐལ་ཕགས་ནལ་ཟེ་བཅང་བར་

བའོ། །བསྲོ་ཁང་དུ་མེ་འབར་བ་ན་མེ་འབར་བའི་དུགས་ཀིས་མི་སྨྱ་བ་མི་འཁྲུག་པར་

བ་བའི་ཕིར་ནང་དུ་འཇུག་པ་བསད་པར་བའོ། །མེས་བརྒྱལ་བའི་བོག་པ་མི་འབྱུང་

བར་བ་བའི་ཕིར་ཕེ་དང་ཡུངས་མར་དུ་བསྲེས་པ་དག་མེར་བླུགས་སོ། །དེ་དྲི་མི་

ཞིམ་པ་ཉིད་བསལ་བའི་ཕིར་བདུག་སོས་མེར་བླུགས་སོ། །བསྲོ་ཁང་དུ་དུད་པས་

མཆི་མ་འཛག་ན་ནས་ཀི་བག་ཟན་གིས་མཆི་མ་བཅད་དོ། །སྐྱུ་རུ་རའི་ཕེ་མ་

257  མ་ཕི།  བ། ༥༧བ༦ན།   བསོ     སྒང་། ༤༥བ༡ན།   བསྲོ    * བསྲོ

258  མ་ཕི།  བ། ༥༨ན༢ན།   ཟླུམ     སྒང་། ༤༥བ༣ན།   བཟླུམ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”སྦྲུས259་པ་མཉེན་པོར་གྱུར་བའི་ཆང་བུས་ཀང་མཆི་མ་བཅད་དུ་རུང་ངོ་། །བསྲོ་

ཁང་དེར་”རྩྭ260་བམ་གཤིབས་པའི་སན་གདིང་ངོ་། །རྐང་པ་ས་ལ་བཞག་པ་ན་རྡུལ་

གིས་གོས་པས་བསྲོ་ཁང་གི་ས་གཞིར་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཀིས་སམ་སངས་པས་གཤེར་བའི་

རྩྭ་གཤེར་བ་དག་དགམ་མོ། །གཡན་པ་ཕྲུགས་པའི་ཆེད་དུ་ལགས་ལས་བས་པའི་

ཕྲུགས་སྤད་གཟར་ཆུང་བའོ། །རས་ཀི་བ་ཁང་སྐྱོང་གིས་ཕྲུགས་སྤད་དེ་ལུང་མིག་

ནས་ཐ་གུས་བཏགས་ཏེ་དབེན་པར་བཞག་གོ །

དེ་ལ་དྲི་མ་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་མེས་བསྲེགས་པས་རུང་བར་

བའོ། །བསྲོ་ཁང་དེར་དགེ་སོང་གིས་ཁྲུས་མི་བའོ། །འོ་ན་གང་དུ་ཁྲུས་བ་ན། ཁྲུས་དེའི་

ཆེད་དུ་ཁྲུས་ཁང་བའོ། །ཁྲུས་ཆུ་ལྡུགས་པར་བེད་པའི་དགེ་སོང་གི་ཆོས་གོས་དག་ཆུས་

མི་ཉམས་པར་བ་བའི་ཕིར་སོ་ཕག་གིས་སྒོན་པའི་ཁྲུས་དོང་བས་པར་ཞུགས་ནས་ཁྲུས་

བའོ། །ཁྲུས་ཁང་དེ་ལ་ཕི་རོལ་དུ་ཆུ་འགོ་བའི་ཕིར་དུ་སོར་ཁུང་གདོད་དོ། །ཁྲུས་ཆུ་ཧ་ཅང་

ཚ་བས་བརྣགས་མི་བཟོད་ན། དགེ་སོང་ཕི་མ་རྣམས་ལ་ཆུ་ཧ་ཅང་ཚའོ་ཞེས་སྦྲན་པར་

བའོ། །ཆུ་ཚ་བ་དེར་ཆུ་གང་མོས་བསྲེའོ། །བཀྲུ་བཤལ་དང་ཆག་ཆག་གི་ཆུ་ལ་སོགས་

པར་ཡང་ཚ་ན་གང་མོས་བསྲེའོ། །ཁྲས་ཁང་དེར་ཐལ་བ་དང་བ་ལང་གི་ལི་བ་དང་སོ་ཤིང་

གིས་བཀང་བའི་གོ་མོ་དག་གཞག་པར་བའོ། །

སར་དྲོ་དུས་ཀི་ཁྲུས་ཆོག་བསན་ལ། སྐབས་འདིར་དགུན་གང་དུས་ཀི་ཁྲུས་

ཆོག་བསན་ནོ། །དེས་ན་བསྲོ་ཁང་ནི་དགུན་ཁྲུས་ཀི་ཆུ་བསྲོ་བ་དང་ཁྲུས་བས་པའི་

མཇུག་ཏུ་གང་བ་བསལ་བའི་ཕིར་མེ་ལྡེ་བའི་དོན་དུ་གནང་ངོ་། །དེའི་ཕིར་ཚ་བའི་

259  མ་ཕི།  བ། ༥༨ན༥ན།   སྦྲུས    སྒང་། ༤༥བ༤ན།  བགྲུས

260  མ་ཕི།  བ། ༥༨ན༥ན།   རྩྭ    སྒང་། ༤༥བ༤ན།  ར
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དུས་ནི་དགེ་སོང་གིས་འཇུག་ངོགས་གང་ཡང་རུང་བར་ཁྲུས་བ་ལ། དགུན་གི་དུས་

སུ་བསྲོ་ཁང་དང་འབེལ་བའི་ཁྲུས་ཁང་དུ་ཁྲུས་བ་བར་བསན་ཏོ། །

གལ་ཏེ་བསྲོ་ཁང་དུ་ཞུགས་པས་ཉམས་སྨས་པར་གྱུར་ན། ཁེའུ་སུས་གོ་

བར་བཟའོ། །བསྲོ་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་ན་དགེ་སོང་རྣམས་ཆ་ལུགས་དང་བལ་བས་

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་བསྲོ་ཁང་དེར་ངོ་མི་ཤེས་པ”་261འགའ་ཞིག་ཁོ་བོ་ཁེད་ཅག་

ལས་གང་རུང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤན་བསྲེ་བས་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ན་བསྲོ་ཁང་དེར་

གནས་པར་གཏོགས་པའི་དགེ་སོང་རྣམས་ཀིས་ཤན་བསྲེ་བ་དེ་ངེས་པར་ཤེས་པར་

བ་བའི་ཕིར་ཁོད་སུ་ཡིན་ཞེས་དྲི་བར་བ་ཞིང་ནང་དུ་མ་ཞུགས་པ་འཇུག་འདོད་པ་ལ་

དྲི་བར་བ་བ་དེའི་ཆེད་དུ་དགེ་སོང་སྒོ་བ་བསྐོ་འོ། །གང་གི་ཕིར་བསྐོ་ན་གཞན་

”དེར262་མི་འཇུག་པ་བ་བའི་ཕིར་རོ། །བསྐོས་པ་དེས་བསྲོ་ཁང་དེར་ཁིམ་པ་མ་

དད་པ་འཇུག་ཏུ་མི་གཞུག་གོ” །བསྲོ་ཁང་དེར་བསྐུ་མཉེ་སོགས་བི་དོར་གི་ལས་ནི་

རང་གི་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་དག་གིས་བའོ། །

གཞན་མ་མོ་ལས་ནི་གཞོན་རབས་དག་གིས་བའོ། །ཞེས་སོ། །བི་དོར་གི་ལས་

ཀི་ངོ་བོ་ནི་མེ་སར་བ་དང་ཟངས་དང་འབྲུ་མར་དང་སོ་ཤིང་དང་བ་ལང་གི་ལི་བ་དང་། ས་

དང་ཕེ་མ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང་། ཤིང་བརག་པ་དང་དྲིལ་ཕི་དང་

སྣུམ་གིས་བསྐུ་བ་དང་འཕག་པ་དང་ཕག་དར་དོར་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ལྷན་ཅིག་གནས་

པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་བི་དོར་གི་ལས་ནི་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལའོ། །ལྷན་

ཅིག་གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་དག་གིས་བསྲོ་ཁང་དེར་ཁྲིའུ་དང་ཉ་ཕིས་སོགས་སྣོད་སྤད་

261  མ་ཕི།  བ། ༥༨བ༦ན།   །    སྒང་། ༤༦ན༤ན།  ་    * ་

262  མ་ཕི།  བ། ༥༩ན༢ན།   དེང    སྒང་། ༤༦ན༦ན།  དེར    * དེར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དག་ཀང་གཙང་སྦྲ་ཉིད་བས་ནས་རང་རང་གི་གནས་ཇི་ལྟ་བར་གཞག་གོ” །བུམ་པ་དང་

རས་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་སྤད་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོ་ག་དེ་བཞིན་དུ་གཙང་བ་བས་ནས་རང་

རང་གི་གནས་ཇི་ལྟ་བར་གཞག་གོ” །གང་ཟག་དང་དགེ་འདུན་གི་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ལ་

དབེན་པར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་ས་བ་དང་བསྐམ་པ་དང་བཀྲུ་བ་ལ་

སོགས་པ་བི་དོར་བའོ། །བསྲོ་ཁང་དེར་འཇུག་པའི་ཚེ་སྒ་བསྐྱུངས་ཏེ་འཇུག་པར་

བའོ། །མཛེས་ཤིང་འོ་བཟེ་བར་འཇུག་པར་བའོ། །

མཛེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལུས་ངག་མི་གཡེང་བར་ལེགས་པར་བསམས་པ་

དང་། འཇུག་ལྡོག་གི་སྤོད་ལམ་མཛེས་པ་དང་། སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཤེས་བཞིན་

དུའོ། །གཞན་མེ་ལྡེ་བའི་མདུན་དུ་འདུག་སེ་མི་ལྡེའོ། །ནང་དུ་ཞུགས་པ་ན་རྒྱལ་པོ་

དང་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་འདུ་འཛིའི་གཏམ་སང་ངོ་། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་གནས་པར་བ་

ཞེ་ན། འཕགས་པའི་མི་སྨྲ་བ་མི་རག་སོགས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་དམིགས་

པས་འདུག་གོ” །བསྲོ་ཁང་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་རོགས་པའི་མཇུག་ཏུ་སོན་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་བ་དང་། མདོ་འདོན་པ་དང་། བསོ་བ་སེ་རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་གདོན་

ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་བཀག་ཅིང་གནང་བའི་གོས་གང་རུང་”ཞིག263་ཁོ་ན་

གོན་པས་བི་དོར་ཐམས་ཅད་མི་བ་བ་ཡིན་གི་ལུས་འབའ་ཞིག་གིས་མིན་ལ་གནས་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡིན་གི་བསྲོ་ཁང་འབའ་ཞིག་ཏུ་མིན་ནོ། །བཀག་པའི་གོས་གཉིས་

གོན་པས་མི་བའོ། །ལུས་ཀི་བི་དོར་གི་ལས་དེ་མ་དད་པ་བེད་དུ་མི་གཞུག་གོ” །འོ་

ན་དད་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། དད་པ་ཡོད་ཙམ་མ་ཡིན་གི། བི་དོར་གི་ལས་

263  མ་ཕི།  བ། ༥༩བ༥ན།   ཅིག    སྒང་། ༤༦བ༦ན།   ཞིག    * ཞིག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

འདི་དང་གོང་མ་དེར་མ་དད་པ་མི་གཞུག་གོ” །ཞེས་པ་ལ་ཡང་དད་པ་བརན་ཞིང་མི་

གཡོ་བ་ནི་དད་པ་ཅན་དུ་འདོད་དོ། །

ངོ་ཚ་མེད་པ་སིག་བེད་པ་ཁ་ཅིག་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་ཀང་། མཁས་པ་དང་

རྒན་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ལས་བསེན་བཀུར་བདག་གིར་བེད་

པ་སྲིད་པས་དེ་དགག་པ་ནི། སེང་གེ་ལྟ་བུ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པས་ཝ་ལྟ་བུ་ཚུལ་

ཁྲིམས་འཆལ་བ་ལ་བསེན་བསྐུར་མི་བའོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ནི་སེང་གེ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ཏེ། རི་”དགས264་ཕ་མོ་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་པས་མི་ཐུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་

ཁྲིམས་འཆལ་བ་ནི་ཝ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཁི་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་པས་ཕམ་པར་བས་པའི་

ཕིར་རོ། །དཀོན་བརེགས་ལས། ཚུལ་ལྡན་དང་སེང་གེ་ལ་འདྲ་ཆོས་བཞི་སེ་མི་

གཙང་བའི་”ཁུང265དུ་མི་འཇུག །དེར་མི་གཞོལ། འཚོ་བ་གཙང་། གཅན་གཟན་ཕ་

མོས་ཕམ་པར་མི་ནུས་པའོ། །ཚུལ་འཆལ་དང་ཝ་ལ་འདྲ་ཆོས་བཞི་སེ། མི་གཙང་

བའི་ཁུང་དུ་འཇུག །དེར་གཞོལ། འཚོ་བ་མི་གཙང་། གཅན་གཟན་ཕ་མོས་ཕམ་པར་

ནུས་པའོ། །ཞུ་བ་ལས་ཚུལ་ལྡན་གིས་ཚུལ་འཆལ་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་སོ་ཤིང་སོབ་པ་

འདག་རས་སོབ་པ་སོགས་བེད་ན་ལོ་སོང་ཕག་དགུ་བཅུར་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་དང་། 

ཚུལ་འཆལ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱ་”རེངས266་མ་ཤར་གི་བར་དུ་ཉལ་ན་ལོ་སོང་ཕག་

དགུ་བཅུ་དང་། སྐྱ་”རེངས267་ཤར་གི་བར་དུ་ཉལ་ན་ལོ་བེ་བ་ཕག་བཞི་བཅུར་

དམྱལ་བར་སྐྱེ་བར་གསུངས་སོ། །

264  མ་ཕི།  བ། ༦༠ན༢ན།   དགས    སྒང་། ༤༧ན༣ན།   དགས    * དགས

265  མ་ཕི།  བ། ༦༠ན༤ན།   ལུང    སྒང་། ༤༧ན༤ན།   ཁུང    * ཁུང

266  མ་ཕི།  བ། ༦༠ན༦ན།   རེང    སྒང་། ༤༧ན༥ན།   རེངས    * རེངས

267  མ་ཕི།  བ། ༦༠ན༦ན།   རེང    སྒང་། ༤༧ན༥ན།   རེངས    * རེངས



  114  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཚུལ་འཆལ་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ཞེ་ན། མཐོང་ཐོས་”དོགས་གསུམ་གིས་

ཤེས་པར་བའོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི། སོབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་ནི་མཆོག་ཏུ་

ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་ཕམ་པ་བཞི་ཅར་བྱུང་བའམ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ཅར་བྱུང་བ་ལ་ཡང་

བསེན་བཀུར་བ་སེ། དེ་གཉིས་ནི་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང་། སོམ་པ་སྐྱེ་བ་དང་ལེགས་པར་བསྲུང་བ་དང་ཆོས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

པས་ཤིན་ཏུ་དྲིན་ཆེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཕ་མ་དང་ནད་པ་དག་ནི་ཁིམ་པ་ཡིན་ན་ཡང་

བསེན་བཀུར་བ་སེ། ཕ་མ་ནི་ཕན་འདོགས་ཀི་ཞིང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ནད་པ་ནི་

སིང་རེའི་ཞིང་ཡིན་པའི་ཕིར། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པས་ཀང་བསེན་བཀུར་

བའོ། །ཕན་ཚེགས་ལས། གང་ནད་པ་ལ་རིམ་གོ་བེད་པ་དེ་ནི་ང་ལ་རིམ་གོ་བེད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ངོ་ཞེས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཞེས་

པའོ། །དེ་བཞིན་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་གཞན་ལའང་རུང་ངོ་། །

གཉིས་པ་ལེགས་སྦར་གི་ཁྲུས་བསེན་པ་ནི། ན་མི་ན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ལེགས་པར་སྦར་བའི་ཁྲུས་ཀིས་བཀྲུའོ། །ལེགས་སྦར་གི་ཁྲུས་ཀི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། 

རླུང་ལ་སོགས་པ་འདྲེན་པར་བེད་པའི་ར་བ་དང་སོང་བུ་དང་ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་དང་

འབས་བུ་བསྐོལ་བས་ཁྲུས་བ་བ་ནི་ལེགས་སྦར་གི་ཁྲུས་དེའི་མིང་ཡིན་ནོ། །དེ་

འབའ་ཞིག་གིས་བཀྲུའམ་ཞེ་ན། འབྲུ་”མར268་ལ་སོགས་པས་བསྐུ་མཉེ་བས་ནས་

ཕིས་བཀྲུ་སེ་མི་རྩུབ་པར་བ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །

མི་རྩུབ་པའི་ཕིར་བསྐུ་མཉེ་བས་པ་དེ་དང་བལ་བའི་ཕིར་སྲན་ཆུང་གི་ཕེ་མ་

268  མ་ཕི།  བ། ༦༠བ༦ན།   ཡར    སྒང་། ༤༧བ༤ན།   མར    * མར
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ལ་སོགས་པ་ཁྲུས་ཆལ་གིས་ལུས་བཀྲུས་ཏེ་ཁྲུས་བའོ། །ཁྲུས་ཆལ་གིས་ལུས་

བཀྲུས་ན་རྩུབ་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ས་མ་མི་རྩུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཕིས་ལྔུགས་པའི་

ཆུའི་བུམ་པ་ཕི་མར་འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པའི་སྣུམ་ཐིགས་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་

བླུགས་སོ། །གང་དུ་ཁྲུས་བ་ན་ལགས་ཀི་གཞོང་”རིངས269་གྲུ་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ་འདྲ་

བར་ཁྲུས་བའོ། །དེ་ནི་ཁྲུས་རས་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་བཅང་བར་ནད་པ་

འབའ་ཞིག་གིས་བཅང་བར་བའོ། །ཆུ་དྲོན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་

ལགས་ཀི་གཞོང་”རིངས270་དེའི་སེང་དུ་ཁ་གབ་གཞུག་གོ” །ཡུན་”རིངས271་

གནས་པ་གཉའ་བ་མིན་པའི་ཕིར་དུ་ལགས་ཀི་གཞོང་”རིངས272་དེའི་གཉའ་བའི་

ཕོགས་སུ་སས་ནང་ཚངས་ཅན་གཞུག་གོ” །ཁྲུས་བས་པའི་མཇུག་ཏུ་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་གར་བབ་བབ་ཏུ་རྐང་པ་མི་བཀྲུའོ། །གང་དུ་བཀྲུ་ན་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་དེའི་གནས་

ནི་ཝ་ཁར་རོ། །རྐང་ཁྲུས་ཀི་གཞི་བའོ། །

གང་དུ་བ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སེང་ཡང་ཐོག་གི་སྒོ་ལ་ལྟོས་པའི་ཤར་

ལྷོའི་མཚམས་སུའོ། །རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་བ་ན། རུས་སལ་གི་རྒྱབ་ཀི་རྣམ་པ་འདྲ་བ་རུད་

རུད་པོ་རྩུབ་པར་རོ། །བདེ་བར་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་རྐང་ལག་བཀྲུ་བའི་སྣོད་

ཆོལ་ཟངས་ས་ལས་བས་པ་གཞག་པར་བའོ། །

ཁ་ཅིག་ས་ལས་བས་པ་ཞེས་སྨོས་པས་ཟངས་ལས་བས་པ་བཀག་གོ་ཟེར་

བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཤིང་ལས་བས་པ་སོགས་ཀང་བཀག་པར་འགྱུར་བས་ས་

269  མ་ཕི།  བ། ༦༡ན༢ན།   རིངས    སྒང་། ༤༧བ༦ན།   རིང

270  མ་ཕི།  བ། ༦༡ན༣ན།   རིངས    སྒང་། ༤༧བ༦ན།   རིང

271  མ་ཕི།  བ། ༦༡ན༣ན།   རིངས    སྒང་། ༤༧བ༦ན།   རིང

272  མ་ཕི།  བ། ༦༡ན༣ན།   རིངས    སྒང་། ༤༧བ༦ན།   རིང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལས་བས་པ་ཁོ་ན་ཞེས་སྨོས་རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གསེར་ལས་བས་པ་

སོགས་བཀག་གི །ཟངས་དང་ལགས་ལས་བས་པ་མ་བཀག་གོ” །ཆོལ་ཟངས་

དབིབས་ཇི་ལྟ་བུ་བ་ཞེ་ན། ཆོལ་ཟངས་དེ་མི་ལྡེག་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཞབས་གང་པོ་

ཆེའི་རྨིག་མཐིལ་འདྲ་བ་མཉམ་ལ་དབུས་སིང་པོ་ཅན། སིང་པོ་དེ་ནང་གི་དབུས་ན་

ཡོད་པ་ཀ་དམ་པའི་མེ་ཏོག་འདྲ་བ་ལོག་ལོག་པོར་འདུག་པ་ལ་རྩུབ་པ་རུད་རུད་པོ་

དང་ལྡན་པའོ། །རྐང་པ་བཀྲུས་པའི་རེས་ལ་ཆུ་གཞན་གིས་བཀྲུས་ནས་ཁ་སྦུབ་ཏུ་

གཞག་གོ” །ཕོགས་གང་དུ་གཞག་ན་དགེ་འདུན་གི་ཆོལ་ཟངས་ནི་ཁང་ཐོག་

ཏུའོ། །གང་ཟག་གི་ཆོལ་ཟངས་ནི་གནས་ཁང་གི་སྒོ་གེགས་ཀི་ཕག་ཏུའོ། །གཙུག་

ལག་ཁང་ཉམས་པ་སང་བའི་ཕིར་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕོགས་གང་དུ་ལྷུང་བཟེད་

ཀི་བི་དོར་ལ་སོགས་པ་བས་པ་དེར་ཆུས་བྱུག་གོ”་273ཡང་ན་རྣམ་པ་གཞན་གིས་

བསྐུའོ། །རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་བསྐུ་ཞེ་ན། མདུང་རེའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའམ། ར་རྔའི་རྣམ་པ་ལྟ་

བུར་རོ། །ཟླུམ་པོ་དང་ཟླ་གམ་བཀག་གོ” །གང་གིས་བསྐུ་ན་བ་ལང་གི་ལི་བའམ་

འཇིམ་པས་སོ། །དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་དོན་དུ་ལི་བ་སོགས་ཀིས་བསྐུ་བ་ལ་ནི་

དབིབས་ཀི་རྣམ་པ་ངེས་པ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་སྣོད་སྤད་ཀི་རགས་ལ་ལྔ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ལྷུང་བཟེད་

མེད་དུ་མི་རུང་བ་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པ། ལོག་པར་ལོངས་སྤོད་པ་དགག་

པ། གཞག་པའི་གནས་དང་གནས་མིན་པ་བསན་པ། བསྐུར་བ་དང་མི་བསྐུར་བའི་

ཚུལ། གུས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་བཅོས་”ལེགས274་བ་བའོ། །

273  མ་ཕི།  བ། ༦༡བ༤ན།   ་    སྒང་། ༤༨ན༦ན།   །    * །

274  མ་ཕི།  བ། ༦༢ན༡ན།   ལེགས    སྒང་། ༤༨བ༢ན།   ལགས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དང་པོ་ནི། ལྷུང་བཟེད་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པར་

མི་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་ཚད་ལས་ཆུང་ངུ་དང་ཚད་ལས་ཆེན་པོ་དང་ཁ་དོག་སྐྱ་བས་

ཀང་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་མི་བའོ། །འོ་ན་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཚད་གང་ཞེ་ན། ཤོང་བ་དེ་

ནི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་དུ་ཤོང་བ་རིགས་ཤེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཁའི་ཆའི་མཐའ་

མཆུའམ་མུ་ཁོ་ན་ནས་གཞལ་བའི་མཐེ་བོའི་ལྟོ་གང་སེ། མཐེ་བོའི་ཚིགས་ཀི་ཕོགས་

གཅིག་ནས་བརམས་ཏེ་ཚིགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་གི་བར་”ཏེ275། དེ་ཡང་ལྟོ་ནས་

དཀྲིས་པའི་ཞེང་ཚད་དེ། རྣམ་ཊིཀ་ཏུ། མཐེ་བོའི་ཞེང་ཚད་ཀི་སོར་གཅིག་ཅེས་དང་། 

གཞི་ཊིཀ་ཏུ། མཐེ་བོའི་སོར་གཅིག་སེ། ཐེ་བོའི་ཚིགས་དང་པོའི་ཕོགས་གཅིག་ནས་

བརམས་ཏེ་ཚིགས་དེ་ཉིད་ཀི་ཕོགས་གཅིག་གི་བར་དུ་ལྟོ་རོལ་ནས་གཞལ་བ་ཞེས་

དང་། ཤེས་རབ་བེད་པར། མཐེ་བོའི་སོར་གཅིག་ཅེས་དང་། བམ་ལྔར། མཐེབ་སོར་

གཅིག་སེ། མཐེ་བོའི་ཚིགས་དང་པོའི་ཟུར་ཡ་གཅིག་ནས་ལྟེ་རོལ་དུ་དཀྲིས་ཏེ་ཟུར་

ཡ་གཅིག་ལ་ཐུག་པའོ་ཞེས་དང་། གོས་གཞིར། མཐེབ་སོར་དང་། མཐེ་བོའེ་ལྟོ་གང་

རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་མཐེབ་སོར་གཅིག་གི་ལྷག་མ་སྨད་ཀི་ཆར་ཤོང་བ་དེ་ནི་རིགས་པ་

ཡིན་ནོ། །གང་ཤོང་བ་རིགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འབས་འཕེལ་པོའམ་ཐུག་པོ་ཆེ་སྐམ་པོ་

ཡུལ་མ་ག་དྷ་དབུས་འགྱུར་འཆང་གི་བེའུ་ཆུང་གང་ཤོང་བ་དེ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་

ནོ། །བེའུ་ཆུང་གི་ཚད་གང་ཞེ་ན། ཊིཀྐ། བམ་ལྔ། རྣམ་ཊིཀ། གཞི་ཊིཀ”། 276རྣམས་

སུ་མ་ག་དྷའི་བེའུ་ཆུང་གང་ལ་ནི་འབས་ཐུག་པོ་ཆེ་དྲུས་པ་སྐམ་པོ་མ་ག་དྷའི་སྲང་

275  མ་ཕི།  བ། ༦༢ན༣ན།   སེ    སྒང་། ༤༨བ༤ན།   ཏེ    * ཏེ

276  མ་ཕི།  བ། ༦༢བ༡ན།   །    སྒང་། ༤༩ན༡ན།   ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བཅུ་དྲུག་སེ། མ་ག་དྷའི་སྲང་གཅིག་ལ་བོད་ཀི་སྲང་གཉིས་ཡོད་དོ། །བོད་ཀི་སྲང་

ཚད་དུ་བརི་ན་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཡོད་དོ། །ཕུལ་ཚད་དུ་བརིས་ན་ནི་བདུན་ཕུལ་

དོ་དང་ཁོར་གང་ཡོད་དོ་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་དྲུག་ཕུལ་ནི་དོ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀྐར། ཕུལ་

གང་ལ་ནི་དབུས་ཀི་སྲང་བརྒྱད་ཀི་ཚད་དོ་ཞེས་དང་། ཕན་ཚེགས་ཊིཀྐར། དྲུག་ཕུལ་

ནི་སྲང་བརྒྱད་ཤོང་བ་ཡིན་ལ་ཞེས་སོ། །

དེ་འབའ་ཞིག་ཤོང་བ་རིགས་སམ་ཞེ་ན། བཙོས་པ་ན་སུམ་འཕེལ་དུ་གྱུར་པ་

ཤོང་བ་དེ་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །བམ་ལྔར། འབས་དྲུས་པ་སྐམ་ནི་ཆན་དུ་བཙོས་ན་

སུམ་འགྱུར་དུ་བརིའོ་ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་བོད་ཀི་བེ་གང་ཡིན་ཏེ། བམ་ལྔར། འབས་

དྲུས་པ་བེའུ་ཆུང་ཕེད་དང་ལྔ་ལ་བོད་ཀི་བེ་ཕེད་དང་དོ་ཡོད་དོ། །དེའི་ཆན་ནི་སུམ་

འགྱུར་ཏེ་བེ་ཕེད་དང་ལྔ་ཡོད་དོ། །ཞེས་སོ། །བོད་བེའི་ཚད་ནི། ཁོར་བ་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག་ཤོང་བ་སེ། བམ་ལྔར། མ་ག་དྷའི་བེའུ་ཆུང་ཕེད་དང་དོ་ལ་ནི་བོད་ཀི་བདུན་

ཕུལ་ཕེད་དང་བཞི་ཡོད་དོ། །མ་ག་དྷའི་བེའུ་ཆུང་དོ་ལ་ནི་བོད་ཀི་བདུན་ཕུལ་བཞི་

དང་ཁོར་དོ་ཡོད་དོ་ཞེས་སོ། །དེ་འབའ་ཞིག་ཤོང་བ་རིགས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སྲན་

ཚོད་གཤེར་ཚོད་དང་བཅས་ཚོད་མ་”བ་ན277་དང་བཅས་པ་ཤོང་བ་དེ་ནི་རིགས་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་གཉིས་ཀི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། ཊིཀྐར། ཚོད་མ་དག་མང་བ་ཡིན་མོད་

ཀི་འོན་ཀང་ཚོད་མ་ཇི་ཙམ་གིས་འབས་ཆན་སག་ནུས་པ་དེའི་ཚད་ཁོ་ནའི་ཚོད་མ་

འདིར་བཟུང་གི་ལྷག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཞེས་དང་། བམ་ལྔར། དེའི་རྐེན་གིས་ཚོད་མ་དང་

བཅས་པ་ཞེས་གསུངས་ཀི་ཚད་གསལ་པོ་མ་བྱུང་ལ་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་ནི་འགེལ་ཆུང་

277  མ་ཕི།  བ། ༦༢བ༦ན།   བ་ན    སྒང་། ༤༩ན༥ན།   བན
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དུ། འབས་ཆན་གི་སུམ་ཆ་ཞེས་བཤད་པས། དྲུག་ཕུལ་གསུམ་ལྟ་བུའོ་ཟེར་རོ། །ཁ་

ཅིག་འབས་ཆན་གི་སུམ་ཆ་ཡིན་པས་ཕུལ་དོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཟེར་དེ་ལྟར་ཕུལ་དགུའམ་

བརྒྱད་ཤོང་བ་དེ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །

གང་ཡིན་པར་རིགས་ན། དགེ་སོང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་རུང་གི་ལྷུང་

བཟེད་ཆུང་ངུར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །འབིང་དང་ཆེན་པོའི་ཚད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁའི་

ཆའི་མཐའ་ཁོ་ན་ནས་མཐེ་བོའི་ལྟོ་གང་གི་ལྷག་མར་འབས་ཐུག་པོ་ཆེ་མ་ག་དྷའི་

བེའུ་ཆུང་གང་ལས་ལྷག་པ་དོར་མ་ཆོག་པ་བཙོས་པ་སྲན་ཚོད་དང་བཅས་ཚོད་མ་

དང་བཅས་པ་ཤོང་བ་དེ་ནི་ལྷུང་བཟེད་འབིང་དུ་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །བེའུ་ཆུང་དོ་

བཙོས་པ་སྲན་ཚོད་དང་བཅས་ཚོད་མ་དང་བཅས་པ་ཤོང་བ་དེ་ནི་ལྷུང་བཟེད་ཆེན་

པོར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་རེ་བུ་ན་རེ། ལྷུང་བཟེད་ཆུང་བ་ཚོང་འདུས་འགུར་མོའི་

གསེར་བེའི་འབས་ཆན་བེ་ལྔ། ཚོད་མ་བེ་གང་དང་སུམ་གཉིས། མཐེ་བོའི་ལྟོ་གང་གི་

གོ་ས་ལ་བཞི་གསུམ། བསོམས་ན་བེ་བདུན་དང་ལྔ་ཕུལ་དོ་འབྱུང་ལ། ཆེ་ཚད་དེ་

ཉིས་འགྱུར། འབིང་དེ་གཉིས་ཀི་བར་གང་ཡང་རུང་བའོ་ཞེས་གསུང་བ་ནི་དཔྱད་

པར་བའོ། །དགེ་སོང་མའི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཚད་གང་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མས་དགེ་སོང་གི་

ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུ་ལས་ལྷག་པ་མི་བཅང་སེ། དགེ་སོང་གི་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ཚད་དེ་

དགེ་སོང་མའི་ལྷུང་བཟེད་ཆེ་ཚད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སོང་མའི་ལྷུང་བཟེད་

ཆུང་ངུ་ལྟོ་འགངས་པ་ཙམ་ཤོང་བ་ཡིན་ལ་འབིང་ནི་དེ་གཉིས་ཀི་བར་གང་རུང་ཤོང་

བ་ཡིན་ཏེ། མ་རྣམ་དུ། ཆེན་པོ་ནི་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་བེའུ་ཆུང་གང་ངོ་། །ཆུང་ངུ་བེའུ་

ཆུང་ཕེད་དོ། །དེའི་བར་ནི་བར་མའོ་ཞེས་དང་། ཊིཀྐར། དགེ་སོང་རྣམས་ཀི་ལྷུང་
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བཟེད་ཆུང་ངུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀི་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་ལྷག་

པ་བཅང་བར་མི་བའོ། །དེ་དག་གི་ཆུང་ངུ་ནི་འབས་ཐུག་པོ་ཆེ་བཙོས་པ་སྲན་ཚོད་

དང་བཅས་ཚོད་མ་དང་བཅས་པ་འགངས་པ་ཙམ་ཤོང་བ་ཡིན་ནོ། །

འབིང་ནི་དེ་གཉིས་ཀི་བར་གི་མཚམས་ཡིན་པར་དོན་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བའོ་ཞེས་དང་། བམ་ལྔར། དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀི་ལྷུང་བཟེད་ཆེན་པོ་ནི་དགེ་སོང་

རྣམས་ཀི་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུ་དང་ཚད་གཅིག་སེ། འབིང་དང་ཆུང་ངུ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་

ན་སྨད་དེ། ཆུང་ཚད་ནི་འགངས་པ་ཙམ་ཤོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་སོང་མ་

དེས་ལྷུང་བཟེད་དེའི་”འོག278་གཞིར་ཞ་ཉེའི་དབར་འདབ་གཞག་པར་བའོ། །སྦར་

བའི་མ་ཡིན་ནོ། །

དབིབས་ཇི་ལྟར་བ་ན། བང་ཆུབ་དང་པ་ཏ་ལའི་ལོ་མའམ་ལག་མཐིལ་གི་

དབིབས་ལྟ་བུར་རོ། །ཚད་ལས་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་གི་ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཙམ་

བའོ། །རབ་བྱུང་ལ་སོགས་པའི་ཚེ་རང་དབང་བ་མེད་ན་བརན་པོས་ཀང་ལྷུང་བཟེད་

དེ་ཉིད་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་མི་ལྡན་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཆོས་གོས་གསུམ་

གདིང་བ་ཆུ་ཚགས་ཏེ་ལྔ་པོ་ཡང་ལྷུང་བཟེད་དེ་བཞིན་དུ་བརན་པོས་ཀང་དེ་ཉིད་དང་

བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །དབར་ལྷུང་བཟེད་སྤོད་པ་འབེལ་ཆུང་བས་མེད་ཀང་རུང་ངམ་

སམ་ན། དབར་དག་ལྷུང་བཟེད་མེད་དུ་མི་རུང་སེ། ཆོས་གོས་སོགས་བཞིན་

ནོ། །ལྷུང་བཟེད་མེད་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ། །དམིགས་

བསལ་ནི། ཆོམ་རྐུན་གི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་གནས་སུ་འགོ་ན་བིན་གིས་

278  མ་ཕི།  བ། ༦༣བ༦ན།   འག    སྒང་། ༥༠ན༡ན།   འོག    * འོག 
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བརླབ་རུང་གི་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ཚད་ལས་ཀང་ཆུང་བའི་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུས་འགོ་

བར་བའོ། །ཁ་ཅིག་ཆོས་གོས་ལའང་རིགས་པ་མཚུངས་ཟེར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་བརན་

པོ་ཙམ་ཡང་མེད་ན་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བ་བསེན་རོགས་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ལོག་པར་ལོངས་སྤོད་པ་དགག་པ་ནི། ལྷུང་བ་སང་བའི་ཕིར་འགེང་

བཞིན་དུ་ལྷུང་བཟེད་སྣོད་ནས་དབྱུང་བ་དང་སྣོད་དུ་གཞུག་པ་དང་བསྐམ་པར་མི་

བའོ། །ལྷུང་བཟེད་ལ་མི་གཟན་པ་རན་པར་སྤད་པར་བའོ། །རན་པར་ཇི་ལྟར་སྤད་ན། 

སྣོད་གཞན་གིས་སངས་པ་ལྷུང་བཟེད་དེར་མི་བླུགས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་དེས་ཕག་དར་

མི་དོར་རོ། །དེས་ཤིང་ཐོག་སོགས་ཟོས་པའི་ལྷག་ངན་མ་ཡང་མི་དོར་རོ། །དེར་ལག་

པ་བཀྲུས་པ་དང་ཁ་བཤལ་བའི་ཆུ་མི་བླུགས་སོ། །དེ་དག་ནི་དྲང་སྲོང་གི་སྣོད་ལ་མ་

གུས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་ཚུལ་བག་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་ལྷུང་བཟེད་བི་དོར་

བེད་དུ་མི་གཞུག་གོ” །བེ་མ་ཅན་དང་། ལི་བས་ལྷུང་”བཟེད279་བི་དོར་མི་

བའོ། །ལྷུང་བཟེད་ཧ་ཅང་གཤེར་བཞིན་སྣོད་དུ་ཕིར་མི་གཞུག་གོ” །དེ་བཙའ་ཆགས་

པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །རྩུབ་པར་འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་བསྐམ་པར་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་བཞག་པའི་གནས་དང་གནས་མིན་པ་བསན་པ་ནི། ལྷུང་བཟེད་

རོའི་སེང་དུ་རེ་ཞིག་ཀང་མི་བཞག་སེ་འཆག་པ་སང་དགོས་པས་སོ། །བཤང་གཅི་

སོགས་མི་གཙང་བའི་ཕོགས་སུ་མི་བཞག་སེ། ལྷུང་བཟེད་ནི་ཤིན་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །ཁམས་ལ་སོགས་པའི་ཕོགས་གར་བབ་བབ་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་རེ་ཞིག་མི་

བཞག་གོ” །གར་བབ་བབ་དེར་གཏན་དུ་མི་བཞག་གོ” །གང་དུ་བཞག་ན་ལྷུང་བཟེད་

279  མ་ཕི།  བ། ༦༤བ༡ན།   བཟེད    སྒང་། ༥༠བ༡ན།   བཟད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བཞག་པ་དེའི་ཆེད་དུ་ངོས་ཁུང་བའོ། །

ཇི་ལྟར་བ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ཁིམ་དག་བརིག་པའི་ཚེ་བའི”། 280རིག་པ་

བས་ཟིན་པ་བརྐོ་བས་ངོས་ཁུང་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སོང་དགོན་པ་བ་རྣམས་

ཀིས་ལྷུང་བཟེད་བཞག་པའི་སྣོད་སྐོན་བུ་ཁ་སྦར་བའོ། །རྒྱུ་ཅི་ལས་བས་པ་བ་ཞེ་ན། 

ལྕུག་མའམ་སྲད་བུ་ལས་བས་པའོ། །དེའི་ཕི་ནང་ལི་བ་དང་ས་བསྲེས་པས་བྱུགས་

པའོ། །སྐོན་བུ་དེ་ལ་ཁ་ཀབ་ཀང་ལྕུག་མའམ་སྲད་བུ་ལས་བས་པ། ལི་བ་དང་སས་

བྱུགས་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང་བཅས་པ་བའོ། །སྐོན་བུ་ཁ་སྦར་དེ་ནི་གཟར་ཐག་གིས་

ཤིང་ལ་སྦངས་ན་བཟང་ངོ་། །སྐོན་བུ་ཁ་སྦར་དེ་སྲིལ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་སང་

བའི་ཕིར་ས་ལ་མི་བཞག་གོ” །སྐོན་བུ་ཁ་སྦར་དེ་ཡུལ་གཞན་དུ་མི་བསྐུར་རོ། །ཁུར་

འཁེར་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་སང་བའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་བསྐུར་བ་དང་མི་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ནི། ལྷུང་བཟེད་དེ་སྣོད་དུ་བཅུག་སེ་

ཡུལ་གཞན་དུ་བསྐུར་བར་བའོ། །འགོ་བའི་ཚེ་ལྷུང་བཟེད་ལག་པས་མི་བསྐུར་རོ། །འོ་ན་

ཅིས་བསྐུར་ན། ལྷུང་བཟེད་དེ་ཡུལ་གཞན་དུ་བསྐུར་བ་ནི་སྣོད་ལ་ལུང་ཐག་བཏགས་ཏེ་

མཆན་ཁུར་གིས་ཁུར་ན་བཟང་ངོ་། །ལྷུང་བཟེད་དང་སྨན་དང་ཁབ་རལ་དང་ལྷན་པ་ལ་

སོགས་པའི་བར་བུར་དག་སྣོད་ཐ་དད་པར་གཞུག་གོ” །ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་

དེ་དག་བཅང་བར་བའོ། །དེ་དག་ལས་བཅང་བའི་ལུང་ཐག་མཉམ་པར་གདགས་པར་མི་

བ་བར་རིང་ཐུང་དུ་བའོ། །”སྡུག་བསལ281་མི་འདོད་པས་ནི་ལུང་ཐག་ཞེང་ཆུང་ངུ་དག་

280  མ་ཕི།  བ། ༦༤བ༥ན།   ་    སྒང་། ༥༠བ༣ན།   །   * །

281  མ་ཕི།  བ། ༦༥ན༤ན།   སྡུག་བསལ    སྒང་། ༥༡ན༡ན།   སྡུལ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཀང་མི་བ་བར་ཞེང་ཆེན་པོ་བའོ། །ཞེང་ཆེས་པས་”ལྟབ282་ནས་ཞུམ་པར་མི་འགྱུར་

བར་བ་བའི་ཕིར་དབུས་སུ་ཕིང་བུས་སྦར་བར་བའོ། །ཕིང་བུ་དེ་གནས་པར་བ་བའི་

ཕིར་མདོ་མདོར་ཏེ་བར་སྐབས་སུ་བ་རོག་རྐང་གི་དབིབས་འདྲ་བ་དྲུབ་པར་བའོ། །

ལྔ་པ་གུས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་བཅོས་ལེགས་བ་བ་ལ་གཉིས་ལས། གུས་པར་བ་

བ་ནི་ལྷུང་བཟེད་མིག་བཞིན་དུ་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྐྱབ་ཅིང་བསྐྱང་བར་

བའོ། །སྣམ་སྦར་པགས་པ་དང་འདྲ་བར་རླུང་དང་ཉི་མ་དང་ཆར་བ་སོགས་ལས་

བསྐྱབ་པར་བའོ། །བ་གོས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གོས་ལྷག་མ་ཡང་པགས་པ་དང་འདྲ་

བར་བསྐྱབ་བོ། །

གཉིས་པ་བཅོས་པར་བ་བ་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་བསན་ནི། ལྷུང་བཟེད་ལ་

སོགས་པ་ལོངས་སྤད་པས་དེངས་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་གན་པ་དང་ཁ་

བསྒྱུར་བ་སོགས་དང་། ཆོས་གོས་བཀྲུ་བ་དང་དྲུབ་པ་སོགས་ཀི་བཅོས་ལེགས་བ་

བ་ཡལ་བར་མི་དོར་རོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། གན་པར་བ་བ་ནི། བཅོས་ལེགས་བ་

བར་བཤད་ན་གང་ལ་ཇི་ལྟར་བཅོས་ལེགས་བ་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ལ་བུག་པ་བྱུང་ན་

ལྷན་པ་གན་པ་ལ་ནན་ཏན་བའོ། །གང་དུ་བ་ན་ལག་བཟོའི་ཐ་སད་སང་བའི་ཕིར་སྐྱེ་

བོས་དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་བའོ། །དེ་ལ་མགར་སྤད་དགོས་པས། དགེ་འདུན་གིས་

གན་པའི་མགར་སྤད་དག་བསྲེལ་བར་བའོ། །གང་ཟག་གིས་མི་སྲེལ་ལོ། །ལྷུང་བཟེད་

གང་ལ་ཅིས་གན་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ཀི་བུ་གུའི་ལྷན་པར་བུ་རམ་དང་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་

282  མ་ཕི།  བ། ༦༥ན༥ན།   ལྟབ    སྒང་། ༥༡ན༢ན།   བསབས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཚིག་”མ283་ལ་ཅ་དང་སྤ་ཚིལ་དང་རོ་ཉེ་ཞ་ཉེ་དཀར་པོ་དང་ཚོན་མོ་”སེང་284ཞ་ཉེ་

ནག་པོ་དག་མི་བཟང་སེ་མི་སྲ་བའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་གང་བཟང་ན་ལགས་ལས་བས་པའི་ལྷན་”རིངས285་དང་ཐམ་ཕན་

ལགས་གཟེར་མགོ་ལེབ་དང་། ལགས་ལས་བས་པའི་ལྷན་པ་ཟླུམ་པོའམ་གྲུ་བཞིའམ་

ཟུར་གསུམ་དང་། དེ་ཉིད་ཀི་མཐའ་ཐམས་ཅད་སོག་ལེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཆུ་སྲིན་གི་

སོ་ལྟ་བུ་དག་བཟང་སེ་སྲ་བའི་ཕིར་རོ། །ཕེ་མས་ཀང་གན་ན་བཟང་ངོ་། །གང་གི་ཕེ་

མ་ཞེ་ན། ལགས་ཀི་ཕེ་མའམ་རོའི་ཕེ་མ་”བདར286་བས་གན་ནོ། །དེ་འབའ་ཞིག་

གིས་གན་ནམ་ཞེ་ན། འབྲུ་མར་དང་”བདར287་བ་སྤ་ཚིལ་འདྲ་བ་ལ་ཐུག་པར་གྱུར་

པས་གན་ནོ། །གང་གིས་”བདར288་ན་ལགས་སམ་རོའི་བེ་བག་ཀུ་རུ་བིན་རས་

”བདར289་རོ། །ལྷུང་བཟེད་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་གན་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་དྲོ་བ་ལ་ཕེ་

མས་གན་ནོ། །དེའི་སེང་དུ་གོ་གས་གཡོགས་ཏེ་དེའི་སེང་དུ་འཇིམ་པས་བསྐུས་ལ་དེ་

ནས་ལྷུང་བཟེད་ཅི་རན་ཙམ་དུ་བསྲོ་འོ། །ལྷུང་བཟེད་ལ་ལྷན་པ་གན་པ་འབྲུ་མར་གིས་

སངས་ལ་རོ་འཇམ་པོས་”བདར290་རོ། །ལགས་ལྷུང་གི་ལྷན་པ་བསན་ཟིན་ནས། ས་

ལས་བས་པའི་ལྷུང་བཟེད་ནི་བུ་རམ་དང་འཇིམ་པ་བསྲེས་པས་གན་ནོ། །

283  མ་ཕི།  བ། ༦༥བ༥ན།   མ    སྒང་། ༥༡ན༦ན།   ལ

284  མ་ཕི།  བ། ༦༥བ༥ན།   སེང་    སྒང་། ༥༡ན༦ན།   སེ།

285  མ་ཕི།  བ། ༦༥བ༥ན།   རིངས    སྒང་། ༥༡བ༡ན།   རིང

286  མ་ཕི།  བ། ༦༧ན༡ན།   བདར    སྒང་། ༥༡བ༢ན།   བརར

287  མ་ཕི།  བ། ༦༧ན༡ན།   བདར    སྒང་། ༥༡བ༢ན།   བརར

288  མ་ཕི།  བ། ༦༧ན༢ན།   བདར    སྒང་། ༥༡བ༢ན།   བརར

289  མ་ཕི།  བ། ༦༧ན༢ན།   བདར    སྒང་། ༥༡བ༢ན།   བརར

290  མ་ཕི།  བ། ༦༧ན༣ན།   བདར    སྒང་། ༥༡བ༣ན།   བརར
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཉིས་པ་ལེགས་པར་བ་བ་ནི། ལགས་ལྷུང་ནར་མར་ཟས་ལ་སྤོད་པ་ཉིད་ན་

ཟླ་བ་དྲུག་གི་འོག་ཏུ་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཕིར་དུ་”སྲེག291 ་པར་འོས་པ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་ས་ལས་བས་པའི་ལྷུང་བཟེད་ཟས་ལ་ནར་མར་སྤོད་པ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་

ཕེད་ནས་”སྲེག་པར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་སྲེག་དགོས་པ་དང་དབར་འཇོམ་ན་ཇི་ལྟར་

བ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ལྷུང་བཟེད་”སྲེག་པར་འོས་པའི་ཚེ་དབར་བྱུང་ན་ལྷུང་བཟེད་དེའི་

བ་བ་ད་ནང་ཟ་བ་དང་སང་ཟས་ལ་འཁེར་བ་ལ་སོགས་པ་དེའི་བར་དུ་སྣུམ་གིས་

བསྐུ་བ་དང་རྩུབ་ཁྲུས་ཉིད་ཀིས་ལེགས་པར་བཅོས་པ་ཉིད་བའོ། །གསུམ་པ་”སྲེག་

པའི་ཚུལ་ནི་ལྷུང་བཟེད་དེ་”སྲེག་པར་བའོ། །ཐབས་གང་གིས་”སྲེག་ན་ལྷུང་བཟེད་

”སྲེག་པ་དེའི་ཆེད་དུ་ར་བོ་བསྲེལ་བར་བའོ། །

ར་བོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ར་བོ་དེ་ཉིད་དུ་ར་མཁན་གིས་བས་ནས་གྲུབ་པའམ་དབིབ་

མོ་ཡང་རུང་ངོ་། །དབིབ་མོ་ཇི་ལྟར་བ་ན། ར་གཞན་ཐལ་བས་བཀང་སེ། ར་གཟོང་སེ་

ལགས་ཕུར་གིས་བསྐོས་ན་བཟང་ངོ་། །ར་གཟོང་དེ་བཅང་བར་བའོ། །ར་བོ་དེས་དུ་བ་མི་

”འཆོར292་བར་ལྷུང་བཟེད་དེ་”དགབ293་བོ། །ཕུབ་མ་དང་འཇིམ་པ་སྦར་བས་ར་བོའི་

ཕི་རོལ་དུ་བྱུགས་པས་སོ། །འབྲུ་མར་གི་ཚིགས་མའམ་ལི་བས་ར་བོའི་ནང་བྱུགས་པས་

སོ། །ཕི་ནང་བྱུགས་པ་དེ་”བསྐམ294་པར་གྱུར་པས་དགབ་པར་བའོ། །ས་གཞི་གང་དུ་

གཞི་ཅི་བཏིང་བའི་སེང་དུ་ལྷུང་བཟེད་བཞག་པ་ལ་ར་བོས་དགབ་ཅེ་ན། ས་གཞི་བི་དོར་

291  མ་ཕི།  བ། ༦༦ན༤ན།   སྲེག    སྒང་། ༥༡བ༤ན།   བསྲེག    * <སྒང་ཏོག་དཔར་མར་འདི་ལྟ་བུའི་མི་མཐུན་པ་མང་

དུ་འདུག་ནའང་འོག་མ་རྣམས་སུའང་མཚམས་རགས་རེ་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

292  མ་ཕི།  བ། ༦༦བ༢ན།   འཚོར    སྒང་། ༥༢ན༡ན།   འཆོར    * འཆོར

293  མ་ཕི།  བ། ༦༦བ༢ན།   དགབ    སྒང་། ༥༢ན༡ན།   དགའ

294  མ་ཕི།  བ། ༦༦བ༣ན།   བསྐམས    སྒང་། ༥༢ན༢ན།   སྐམ    * བསྐམ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བས་པར་ཕུབ་མ་གདིང་ཞིང་དུ་བ་”འཆོར295་བར་བེད་པའི་རྒྱུ་འབྲུ་མར་གི་ཚིག་མ་

འབའ་ཆ་དང་ཨ་རུ་ར་ལ་སོགས་པའི་རས་བཀྲམ་པའི་སེང་དུ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་བུབ་ཏུ་

བཞག་པ་ལ་ར་བོས་དགབ་བོ། །དེ་ནས་བ་ལང་གི་ལི་བ་དང་སོག་མས་ར་བོ་བཅེར་ཏེ་མེ་

སར་རོ། །ཏེ་པོར་ཏེ་ཤིན་ཏུ་གངས་ནས་ལྷུང་བཟེད་དབྱུང་ངོ་། །ལན་དུ་བསྲེག་ཅེ་ན། ལྷུང་

བཟེད་ཀི་ཁ་དོག་རོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་གི་བར་དུ་ཡང་ཡང་བཟླས་པར་

བའོ། །ཇི་ལྟར་བཟླས་ན་བི་དོར་བས་ཤིང་བི་དོར་བས་ཤིང་བསྲེག་པའི་གནས་སུ་

གཞུག་པར་བའོ། །སྲོག་ཆགས་ཕ་མོ་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བས་བསྲེག་པའི་ཉེ་འཁོར་ཕག་

དར་དང་ཆུས་ཆག་ཆག་བའོ། །

གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་ནི། བསེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པའི་ལོ་ཚིགས་མི་ཤེས་ན་

མཚན་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་སྤུ་སྐྱེས་པ་བསེན་རོགས་པར་ཁས་བང་བར་བའོ། །དེ་ཇི་ལྟར་

ཤེས་པར་བ་ཞེ་ན། མཚན་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་སྤུ་སྐྱེས་པ་དེ་ནི་དེ་ཉིད་ཀིས་མ་ཚོར་བར་སྒྱུ་

ཐབས་ཀིས་བརག་པར་བའོ། །སྒྱུ་ཐབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཟུང་ང་དང་གོས་ཀི་”གདིང296་

མཐོན་པོ་ལ་འདུག་པའི་དངོས་པོ་དབབ་པ་ལ་སོགས་པས་སོ། །བར་ཆད་སང་བའི་ཕིར་

བསེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པ་མཁན་པོ་ཉིད་དུ་ཕོགས་པས་སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་

ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཉིན་གང་ཚུན་ཆད་ཙམ་ཤིང་ལ་འཛེག་ཏུ་མི་གཞུག་གོ །བསེན་

པར་རོགས་པར་འདོད་པ་དེ་མཐོང་བའི་སྤོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་

ཏུ་མི་བཏང་ངོ་། །གསང་སེ་སོན་པ་བསྐོ་བའི་ཚེ། དགེ་འདུན་གིས་བསེན་པར་རོགས་

པར་འདོད་པ་དེ་ཚིག་མི་ཐོས་ཤིང་མིག་གིས་བལྟར་སྣང་བའི་ཉེ་འཁོར་དུ་བཀར་ཏེ་

295  མ་ཕི།  བ། ༦༦བ༤ན།   འཚེར    སྒང་། ༥༢ན༢ན།   འཆོར    * འཆོར

296  མ་ཕི།  བ། ༦༧ན༢ན།   གདིང    སྒང་། ༥༢ན༦ན།   གདང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཚོགས་དགེ་འདུན་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་འགེང་སེ་འདུད་པ་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་

སྦར་ཏེ་གཞག་པར་བའོ། །ཁིམ་པ་ལ་དགེ་སོང་གི་གནས་རྣམས་བརོད་པར་མི་བ་སེ། 

འདི་བ་དཀའ་འོ་སམ་ནས་རབ་བྱུང་གི་བར་ཆད་སང་བའི་ཕིར་རོ། །བསེན་པར་རོགས་

མ་ཐག་པ་ལ་གནས་མི་བརོད་པར་མི་བ་སེ། དེའི་ཚེ་སེམས་མཐུན་པས་གནས་རྣམས་

བསྒྲུབ་པར་སྤོ་བའི་ཕིར་རོ། །

༼ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་སྤོས་པ།༽

གཉིས་པ་ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་སྤོས་པ་ལ་བཞི། གནས་དང་གནས་

པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་སྤོས་པ་དང་། ཞར་ལ་ནད་པ་གསོ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། གནས་

བརན་དང་ཕི་བཞིན་འབང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་

སོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། གནས་དང་གནས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དངོས་དང་། ཐུན་མོང་དུ་ཇི་

ལྟར་བ་བ་དང་། གནས་པས་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང་། གནས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། གནས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། གནས་ཀི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་

ལས། གནས་མེད་དུ་མི་རུང་བ་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པ་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་གང་

ན་གནས་མེད་པ་དེར་གསོ་སྦོང་མ་འོངས་པ་ལ་བསད་པར་དང་”དབར297་ས་མ་གནས་

པར་ཁས་བང་བར་མི་བ་སེ། དེ་བས་གནས་ལ་བརེན་པ་དགོས་པ་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། 

དབར་ཕི་མ་ཁས་བང་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དབར་ས་མ་གནས་པར་ཁས་བངས་པའི་ཚེ་

གནས་”མེད298་པར་གྱུར་ན་དབར་ས་མ་རེས་སུ་བསྲུང་བར་མི་བ་བར་གནས་ཡོད་ས་

དེར་འགོ་བར་བའོ། །དབར་ཕི་མ་ལ་ཡང་ཁས་བངས་ནས་གནས་མེད་པར་གྱུར་ན་ཟླ་བ་

297  མ་ཕི།  བ། ༦༧བ༣ན།   དབར    སྒང་། ༥༢བ༥ན།   དབང

298  མ་ཕི།  བ། ༦༧བ༣ན།   མེད    སྒང་། ༥༢བ༦ན།   མོད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དང་པོ་གཉིས་ལས་ལྷག་པ་བསྲུང་བར་མི་བའོ། །

དང་པོ་གཉིས་ནི་བསྲུང་དགོས་ཏེ། དབར་ཁས་ལེན་གསུམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཟླ་བ་གཉིས་པོའི་བར་ལ་གནས་བཙལ་དགོས་ན་ཇི་ལྟར་བཙལ་ཞེ་ན། ཡོན་

བདག་གིས་རེད་པ་སྦོར་བའི་གནས་ཁང་དང་ལས་ལ་མི་བསྐོ་བ་དང་ཉེ་གནས་དགེ་

ཚུལ་ལ་སོགས་པའི་ས་གོན་གིས་གནས་དེ་བཙལ་བར་བའོ། །ཟླ་བ་གཉིས་པོའི་ཚེ་

གནས་མེད་ན་གཞོན་ནུའི་ནང་ནས་ཆེས་རྒན་པ་ལ་བ་བ་ཞུ་བར་བའོ། །དེའི་ཚེ་

ཆེས་རྒན་པས་མ་ཞུས་པར་ཡང་བ་བ་བའོ། །གནས་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་ན་ཡང་

གཞོན་ནུའི་ནང་ནས་རྒན་པ་ལ་རེ་ཞིག་གི་གནས་ཉིད་ཀིས་བ་བ་ཞུ་བར་བ་སེ། འདི་

ནི་ཁོད་དང་མཁན་པོ་གཅིག་པ་ཡིན་གིས་ཁོད་ཀིས་འདི་ལ་ཞུ་བར་བའོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གནས་ལ་མ་ཞུས་བར་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་

བདག་གིས་རྐང་པ་མཉེ་བ་སོགས་བསེན་བཀུར་མི་བ”་299དེས་ཀང་བདག་ལ་

བསེན་བསྐུར་གི་ལས་བེད་པ་བདག་གིར་མི་བའོ། །མི་གནས་པར་འདུག་པར་མི་བ་

བའི་དམིགས་བསལ་ནི། གནས་པར་འོས་པ་གནས་ཡོངས་སུ་འཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་

པ་ནི་གནས་མེད་ན་རེ་ཞིག་མི་གནས་པར་འདུག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཇི་སྲིད་དུ་

ཉེས་པ་མེད་ན། ཞག་ལྔའི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །དེ་ལ་དགེ་

འདུན་གི་རེད་པ་ཡོད་ན་”ངེས300་པ་ཉིད་དོ། །དགེ་སོང་གོ་བུར་དུ་འོངས་པས་ནི་ཉི་

མ་དང་པོ་ལ་ངལ་བསོས་ནས་ཉི་མ་གཉིས་པའམ་གསུམ་པ་ལ་གནས་བཅའ་བར་

བའོ། །ཉི་མ་གཅིག་ནི་གནས་པའི་ཆེད་དུ་གནས་བཅའ་བར་མི་བའོ། །གནས་པར་བ་

299  མ་ཕི།  བ། ༦༨ན༣ན།   ་    སྒང་། ༥༣ན༣ན།   །

300  མ་ཕི།  བ། ༦༨ན༤ན།   འོས    སྒང་། ༥༣ན༦ན།   ངེས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བ་ཉེ་བར་”མི301་གནས་པར་ཞུ་ས་མེད་ན་གཞན་ལ་ཞུ་བར་བའོ། །མ་ཞུས་པར་བ་

བ་མི་བ་བའི་དམིགས་བསལ་ནི། གནས་པས་ལས་སུ་བསྐོས་པར་སོང་བ་ན་ལས་

སུ་བ་བ་དེ་གཞན་བྱུང་ན་གཞན་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་མ་ཞུས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དེ། 

སར་ཞུས་པ་དེ་ཉིད་བ་བ་ཕི་མའི་ཡང་ཞུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་གནས་སུ་”གཟུང302་བའི་ཚུལ་ནི། གནས་བཅའ་དགོས་ན་

གནས་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་བཅའ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གནས་བཅའ་བར་མི་

བའོ། །འོ་ན་གང་ལ་བཅའ་ན། གཞན་ལ་དྲི་བ་དང་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་ལ་སོགས་

པ་ལ་བརགས་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་འདུལ་བ་ཤེས་པ་དང་འཁོར་ལ་ཕན་འདོགས་

པ་ཉིད་ངེས་པར་ཤེས་པར་བས་ནས་དེ་གནས་སུ་གཟུང་བར་བའོ། །ཆོ་ག་གང་

གིས་གཟུང་ཞེ་ན། དགེ་བསེན་ལ་སོགས་པའི་སོམ་པ་ལེན་པ་བཞིན་དུ་ལན་གསུམ་

སོན་དུ་བཏང་ནས་གཟུང་ངོ་། །འོ་ན་ཐལ་མོ་སྦར་ནས་ལེན་ནམ་ཞེ་ན། གནས་པའི་

ལག་པ་གཉིས་ཀིས་གནས་ཀི་རྐང་མཐིལ་གཉིས་ལ་བཅངས་ནས་ལེན་ནོ། །དེས་ན་

གནས་ནི། བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ། ལྟ་མཚན་མཐུན་པ”།303 ཐ་སད་

གསུམ་ལྡན། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། མཚམས་ནང་དུ་གནས་པ། ཐ་མལ་པའི་

གཟུགས་སུ་འདུག་པ། བརན་མཁས་དང་ལྡན་པ། བརེ་བ་དང་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ། 

ནང་འཁོར་བ་དག་པ་ཕན་འདོགས་ལ་བརོན་པ། སར་གནས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ལ། བཙུན་

པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་བཙུན་པ་ལ་གནས་འཆའ་བར་

301  མ་ཕི།  བ། ༦༨ན༥ན།   ཡི    སྒང་། ༥༣ན༦ན།   མི

302  མ་ཕི།  བ། ༦༨བ༡ན།   གཟུང    སྒང་། ༥༣བ༡ན།   གནང

303  མ་ཕི།  བ། ༦༨བ༤ན།   ་    སྒང་། ༥༣བ༣ན།   །    * །



  130  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གསོལ་ན། བཙུན་པས་བདག་ལ་གནས་སྩོལ་ཅིག །བདག་བཙུན་པ་ལ་གནས་འཆའ་

ཞིང་མཆིས་སོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བཟླས་སོ། །དགེ་ཚུལ་གི་གནས་ཡིན་ཡང་

གནས་ཀི་ཆོ་ག་བ་སེ་མཁན་པོ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུ་ལ་”བསེན304་ན་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་པདྨ་ལྟར་ཡོན་ཏན་

འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེས་རབས་ལས། དམ་པའི་སྐྱེ་བོ་སུས་ཀང་མི་བསྲིང་སེ། 

དུལ་བའི་ཚུལ་གིས་དགེ་ལ་བརེན་པར་བ། དེ་དང་ཉེ་ན་དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་རྡུལ། །ཆེད་

དུ་མ་བསྒོས་པར་ཡང་འགོས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གནས་ཀིས་ཀང་

ཐམས་ཅད་ལ་གནས་སྦིན་པར་མི་བ་བར། འདི་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་ཅན་ཡིན་

ནམ། བསབ་པ་ལ་གུས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཡོངས་སུ་བརགས་ནས་གནས་སྦིན་

ནོ། །གནས་དང་གནས་པ་གཉིས་ཇི་ལྟར་གནས་པར་བ་ཞེ་ན། གནས་ཀིས་གནས་པ་

ལ་བུའི་འདུ་ཤེས་དང་། གནས་པས་གནས་ལ་ཕའི་འདུ་ཤེས་དག་བསྐྱེད་པར་

བའོ། །འོ་ན་མཁན་པོ་ལ་གནས་བཅའ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། མཁན་པོ་དེ་ཉིད་གནས་

པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་མཁན་པོ་དེ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཆོ་གས་གནས་དེ་

མི་བཅའོ། །གང་གིས་གནས་བཅས་པ་འཇིག་ཅེ་ན། གནས་དང་གནས་པ་གཉིས་ཀ་

ལ་ཕན་ཚུན་མི་ལྟོས་པ་ཉིད་ཀི་སེམས་ཅིག་ཅར་”རམ305་རིམ་གིས་བྱུང་ན་གནས་

བཅས་པ་ཉིད་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་གི་གང་རུང་ཞིག་ལ་མི་སོས་པའི་སེམས་སྐྱེས་

པས་མ་ཡིན་ནོ། །གནས་ཀི་འོས་དུ་མ་ཚོགས་ན་གང་ལ་གནས་པར་བ་ཞེ་ན། མཁན་

པོ་མ་ཡིན་པའི་གནས་དུ་མ་དག་ཚོགས་ན་གནས་པའི་འདོད་པས་གནས་ལ་འཇུག་

304  མ་ཕི།  བ། ༦༩ན༡ན།   བསེན    སྒང་། ༥༣བ༥ན།   བརེན

305  མ་ཕི།  བ། ༦༩ན༦ན།   རམ    སྒང་། ༥༤ན༢ན།   འམ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པར་བའོ། །མཁན་པོ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་དུ་མ་ཚོགས་ན་མཁན་པོ་དེ་ཉིད་

ཀིས་གནས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་གནས་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་ཚུལ་ནི”།306 མཁན་པོ་ལངས་པ་མཐོང་

མ་ཐག་ཏུ་སན་ལས་ལྡང་བར་བའོ། །གནས་གཞན་ལའང་འདྲའོ། །གནས་འདུག་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ན་གནས་པ་ཡང་འདུག་ན་གནས་པས་གནས་ཀི་དྲུང་དུ་ཉིན་པར་

ལན་གསུམ་དུ་འགོ་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་གནས་དགོན་པ་ན་འདུག་ལ་དེ་ལ་ཡང་རྒྱང་

གགས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ན་གནས་པས་ཉིན་པར་ལན་རེ་གནས་ཀི་དྲུང་དུ་འགོ་བར་

བའོ། །དགོན་པ་དེ་རྒྱང་གགས་ལྔ་ཕན་ཆད་ཡོད་ན་ཞག་ལྔའམ་དྲུག་ཅིང་གནས་ཀི་

དྲུང་དུ་ལན་རེ་འགོ་བར་བའོ། །དགོན་པ་དེ་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་དག་ན་ཡོད་

ན་གསོ་སྦོང་གི་ཚེ་འགོ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་གནས་ཀི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི། གནས་པ་ཆད་པས་བཅད་པར་འོས་པ་

གནས་ཀིས་ཆད་པས་མི་བཅད་པར་མི་བའོ། །ཆད་པ་དུ་ཡོད་ན། ཆད་པ་ནི་

ལྔའོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཕན་ཚུན་གཏམ་འདྲེ་བར་མི་བ་བ་དང་། མི་སྡུག་པ་བསྒོམ་པ་ལ་

སོགས་པའི་”གདམས307་ངག་མི་སྦིན་པ་དང་། དེས་བསེན་བཀུར་བེད་དུ་མི་

གཞུག་པ་དང་། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་དག་གིས་ལོངས་སྤོད་དུ་མི་གཞུག་པ་དང་། 

འཆད་ཉན་སོགས་དགེ་བའི་ཕོགས་བརམས་པ་རྒྱུན་བཅད་པ་དང་། གནས་དགག་

པ་སེ་གནས་འཆར་མི་གཞུག་པར་བའོ། །ཆད་པ་དེ་དག་གང་ལ་འོས་ཤེ་ན། མ་དད་

པ་དང་། ལེ་ལོ་ཅན་དང་། དཀའ་བོ་མི་བདེ་བ་དང་། མ་གུས་པ་དང་། སིག་པའི་

306  མ་ཕི།  བ། ༦༩བ༢ན།   ་    སྒང་། ༥༤ན༤ན།   །    * །

307  མ་ཕི།  བ། ༦༩བ༥ན།   གདམ    སྒང་། ༥༤བ༡ན།   གདམས    * གདམས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གོགས་བེད་པ་ལ་ཆད་པ་དེ་དག་འོས་པ་ཉིད་དོ། །གནས་ཀིས་ཆད་པས་བཅད་པ་

དགེ་སོང་གཞན་གིས་ལེན་པར་བེད་པ་ལ་དགེ་འདུན་དབེན་དུ་གཏོགས་པའི་ཉེས་

པ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཆད་པས་བཅད་ཀང་བཟོད་པ་གསོལ་བའི་ཕིར་དུ་གུས་

པར་མི་བེད་ན་དྲང་པོར་བ་བའི་ཕིར་གནས་ཀིས་དགེ་སོང་ཤེས་ཉེན་ཅན་གཞན་

བསྐོ་བར་བའོ། །ཆད་པའི་རྒྱུ་མ་དད་པ་སོགས་བཏང་བ་གནས་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་

བར་བེད་པ་ལ་གནས་ཀིས་བཟོད་པར་བའོ། །དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་

ལྡན་པ་ཆད་པས་བཅད་པར་མི་འོས་པ་ལ་ཆད་པས་བཅད་པར་མི་བའོ། །ཆད་པའི་

རྒྱུ་བཏང་བ་བཟོད་པ་བ་བར་འོས་པ་ལ་མི་བཟོད་པར་མི་བའོ། །

རྒྱུ་མ་བཏང་བ་བཟོད་པ་བ་བར་མི་འོས་པ་ལ་བཟོད་པར་མི་བ་སེ། ལང་ཤོར་

སང་བའི་ཕིར་རོ། །ཐབས་གང་གིས་ཀང་དྲང་པོར་མི་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན། དེ་གནས་

ཁང་ནས་བསྐྲད་པར་བའོ། །ཡོ་བད་མེད་པར་བསྐྲད་དམ་ཞེ་ན། བསྐྲད་བ་དགེ་ཚུལ་

ལ་ནི་ཆུ་ཚགས་དང་རིལ་བ་སྤི་བླུགས་དང་མཐང་གོས་དང་བཅས་པའི་བ་གོས་ཀང་

བིན་ཏེ་བསྐྲད་པར་བའོ། །བསྐྲད་བ་དེ་གལ་ཏེ་ལོ་ལོན་ཞིང་མྱུར་དུ་བསེན་པར་

རོགས་པ་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཆོས་གོས་གསུམ་གདིང་བ་ལྷུང་བཟེད་དེ་ཡོ་བད་ལྔ་

དང་། ཆུ་ཚགས་ཀང་བིན་ཏེ་བསྐྲད་པར་བའོ། །བསྐྲད་བ་བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་

ཡང་ཡོ་བད་དྲུག་བིན་ནས་བསྐྲད་དོ། །དེ་ལྟར་བསྐྲད་པ་ན། དྲང་པོར་གྱུར་ཏེ་བཟོད་

པ་གསོལ་ན་སེང་གེ་ཟས་གང་སང་བ་དེ་ཕིས་མི་ལེན་པ་ལྟར་ག་ཚོམ་མི་བ་བར་

ཕིར་བང་བར་བའོ། །དགེ་འདུན་གིས་ཁྲིམས་དེ་མ་བས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་ལ། བས་

ན་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ཁྲིམས་སུ་བ་བ་མི་བའོ། །
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གཉིས་པ་ཐུན་མོང་དུ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། མཚན་མོ་ཁའི་ནང་དུ་དྲི་མ་གནས་པ་

ནི་མ་བཀྲུས་པ་ཉིད་ཡིན་པས། དྲི་མ་དེ་མ་སྦངས་ཀི་བར་དུ་ཕག་འཚལ་བ་དང་

བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ་མི་བའོ། །འོ་ན་དྲི་མ་ཇི་ལྟར་སྦང་ན། སོ་ཤིང་གིས་ཁ་སྦངས་

ནས་སོ་ཤིང་དེ་དབེན་པར་དོར་རོ། །བཤང་གཅི་བ་བ་ཡང་དབེན་པར་བའོ། །སྐྱེ་བོ་

མང་པོས་”ལོངས308་སྤད་དུ་རུང་བའི་ཤིང་ངམ་རིག་པའི་དྲུང་དུ་སོ་ཤིང་དང་

བཤང་གཅི་མི་དོར། སོ་ཤིང་དེའི་ཚད་ནི་སོར་བཅུ་གཉིས་མན་ཆད་སོར་བརྒྱད་

ཡན་ཆད་དོ། །བད་ཀན་མང་བའི་ནི་སར་བསན་པའི་སོ་ཤིང་གི་ཚད་མེད་ན་སོར་

བཞི་ལས་ལྷག་པ་སོར་ཕེད་དང་ལྔ་ཡན་ཆད་ཀིས་བའོ། །གནས་ཁང་དུ་སོ་ཤིང་དོར་

དུ་མི་རུང་ངམ་སམ་ན། གནས་ཁང་དུ་ཆོལ་ཟངས་ཀི་ནང་དུ་སོ་ཤིང་དོར་བ་ལ་མི་

རིགས་པ་མེད་དོ། །སོ་ཤིང་དོར་བ་དེ་”ལ་ཝ309་ཁ་ཡང་མི་དབེན་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །ཝ་ཁ་དེར་ཁྲུ་གང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོ་ཤིང་དོར་བ་དང་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་སོགས་རྣམ་

པ་དེ་ལྟ་བུ་བར་རུང་བ་ཉིད་དོ། །སོ་ཤིང་དོར་བ་དེའི་རེས་དེ་མ་ཐག་ལ་ལེ་བཞར་

བར་བའོ། །ཅིས་བཞར་”ཞེ310་ན། ལེ་བཞར་ཉེ་བར་གཞག་པར་བའོ། །རྒྱུ་ཅི་ལས་

བས་པ་ཞེ་ན། ཁབ་ཀི་རས་ར་གན་དང་ཟངས་དང་”ཁར311་བ་དང་ལགས་དག་ལ་

བས་པའོ། །ལེ་བཞར་མེད་ན། ལེ་བཞར་བའི་དོན་འདི་ལ་སོ་ཤིང་གི་ཚལ་པས་ལེ་

བཞར་དུ་རུང་ངོ་། །སོ་ཤིང་གི་ཚལ་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཟུར་མི་རྣོ་བར་བ་བའི་ཕིར། ཕན་

308  མ་ཕི།  བ། ༧༠བ༤ན།   པོངས    སྒང་། ༥༥ན༣ན།   ལོངས    * ལོངས

309  མ་ཕི།  བ། ༧༠བ༦ན།   ལ་ཝ    སྒང་། ༥༥ན༤ན།   འདྲ 

310  མ་ཕི།  བ། ༧༡ན༡ན།   ཅེ    སྒང་། ༥༥ན༥ན།   ཞེ    * ཞེ

311  མ་ཕི།  བ། ༧༡ན༢ན།   ཁར    སྒང་། ༥༥ན༥ན།   འཁར
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ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་”ལ་དྲུད312་པར་བའོ། །ཟུར་མི་རྣོ་བས་སོ་དང་ལེ་དང་རྣ་བ་

དྲུད་བཞར་བའོ། །མི་རྣོ་བས་ཀང་དལ་གིས་མ་ཡིན་པར་དྲུད་བཞར་མི་བའོ། །

དལ་བུས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། སོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་ཤ་རིལ་ལ་སོགས་པ་

ལ་མི་གནོད་པར་བའོ། །སོ་དང་ལེ་གཉིས་ཀི་དྲུད་བཞར་གི་ཕོགས་ཁའི་དྲི་མས་

གོས་པ་མ་བཀྲུས་སམ་སས་མ་བསྐུས་པར་མི་དོར་དོ། །སེ་གོལ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་

མ་བས་པར་སོ་ཤིང་མི་དོར་རོ། །དེ་ནི་དཔེ་ཡིན་པས་བཤང་བ་དང་གཅི་བ་དང་

མཆིལ་མ་དང་སྣབས་དང་ཟས་གེན་དུ་སྐྱུགས་པ་དང་མ་ཞུ་བར་ཐུར་དུ་རླུགས་པ་

དང་དོར་བར་བ་བ་གཞན་དག་ཀང་སྒ་མ་བས་པར་མི་དོར་དོ། །སོ་ཤིང་དེ་ལས་བི་

དོར་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་འདག་རས་དང་ལི་བས་ཀང་བི་དོར་འབྱུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་གནས་པས་གནས་ལ་བསེན་བཀུར་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། ལུས་ཀི་བ་

བ་སོ་ཤིང་དོར་བ་སོགས་བསྒྲུབས་མ་ཐག་ཏུ་མཆོད་རེན་ལ་ཕག་བའོ། །འདི་མན་

ཆད་གནས་པས་བསྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་འཆད་པ་ནི། ལུས་ཀི་བ་བ་བསྒྲུབས་

མ་ཐག་མཆོད་རེན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དེ་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་གནས་པས་གནས་ཀི་

དྲུང་དུ་སར་སོང་སེ་ཕག་བའོ། །རྒན་ནམ་འོན་ཏེ་གཞོན་ཡང་རུང་། །གང་ལ་ཆོས་ནི་

ཐོས་གྱུར་པ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཕག་བས་ཏེ། །ཟླ་བ་ཚེས་ལ་བམ་ཟེ་བཞིན། །ཞེས་

སོ། །སངས་རྒྱས་པས་དང་པོར་བ་མ་ལ་ཕག་བ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་

ན་མི་འགལ་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཕག་གི་བསབ་པའི་གཞི་མ་བཅས་ལ། འདི་བསབ་པ་བཅས་

ནས་ཡིན་ཏེ། 

312  མ་ཕི།  བ། ༧༡ན༣ན།   ལ་དྲུད    སྒང་། ༥༥ན༦ན།   འདྲུད
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ཚིག་ལེར། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་བ་མ་བས། །སར་ཉིད་མལ་ནས་ལངས་ནས་

ནི། །སོ་ཤིང་བཅས་ནས་དེ་འོག་ཏུ། །སོན་པ་ལ་ནི་ཕག་བའོ། །དེ་ནས་རབ་གུས་བསྐྱེད་

པ་ཡིས། །བ་མ་ལ་ནི་ཕག་བ་སེ། །དེ་ནི་དེ་ལ་གདམས་ངག་སོགས། །ཆོ་ག་བཞིན་དུ་

ཕན་འདོགས་ཡིན། །ཞེས་དང་། ལྡང་བེད་ལ་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་གནས་

ཁང་ཐ་དད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལྔ་བཅུ་པར། གདོང་དང་

སོ་ཡི་དྲི་བཀྲུས་ནས། །རོགས་སངས་རྒྱས་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །བ་མ་གནས་པའི་སྒོ་

གེགས་ལ། །ལག་པས་དལ་གིས་བརྡུང་བར་བ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། ཕག་འཚལ་

ནས་དགུང་ལ་སྐུ་ཁམས་བདེའམ་ཞེས་སྙུན་གསོལ། བདེ་”ཟེར313་ན། འདག་རས་

དང་སོ་ཤིང་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་དབུལ་ལོ། །དེ་ནི་འབགས་པ་ལ་ཕག་མི་བ་བའི་

དམིགས་བསལ་ལོ། །

དེ་ནས་ཚང་མང་སེ་གཡོས་ཁང་བལྟས་ཏེ་བཟའ་བཏུང་ཇི་ལྟ་བུ་ས་གོན་བགི་

ཞེས་གནས་ལ་བརོད་པར་བའོ། །བརོད་པ་ན་དངོས་པོ་འདི་ལ་དགའ་ཟེར་ན། གང་

ལ་དགའ་བ་དེ་བསབས་པ་ཉིད་དུ་བའོ་སམ་དུ་ཡིད་ལ་བའོ། །ཟས་ཟོས་ནས་གནས་

ཀི་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བར་བའོ། །

གལ་ཏེ་གནས་དེ་བསོད་སོམས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་”ཟེར314སིལ་བེད་འཁར་

གསིལ་ཀང་བི་དོར་བའོ། །འཁར་གསིལ་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་བ་བ་ནི་བསབ་པ་གསུམ་

གི་བར་འབེང་བས་དཀྲི་བ་ནི་བསབ་པ་གསུམ་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་བར། ཡར་རེ་ལ་

ཅུང་གཞོགས་བརྒྱད་ཡོད་པ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད། འཁོར་ལོ་ཞིག་བ་བ་

313  མ་ཕི།  བ། ༧༡བ༦ན།   ཟེར    སྒང་། ༥༦ན༡ན།   ཟ་ཟེར

314  མ་ཕི།  བ། ༧༡བ༦ན།   ཟེར    སྒང་། ༥༦ན༡ན།   ཟ་ཟེར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ནི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཅིག་པའི་བར། རྭ་བཞི་ནི་བདེན་པ་བཞི། མཉན་བ་བཅུ་

གཉིས་ནི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། མཆོད་རེན་གཉིས་ནི་ཆོས་སྐུ་དང་

གཟུགས་སྐུ་གཉིས། ལགས་ཀྱུ་ནི་ངན་སོང་ནས་འདྲེན་པའི་བར། མར་རེའི་རྒྱ་མདུད་

ནི་ངན་སོང་གསུམ་གི་སྒོ་འགེགས་པའི་བར་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བསོད་སོམས་ཀིས་

དེར་ཆུ་འཚག་པའི་དགོས་པ་ཡོད་ན་ཆུ་ཚགས་ཀང་བི་དོར་བའོ། །གལ་ཏེ་གནས་པ་

དེ་ཡང་བསོད་སོམས་པ་ཡིན་ན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་གམ་སོ་སོར་

འཇུག་ཅེས་གནས་ལ་ཞུ་བར་བའོ། །

གལ་ཏེ་གནས་དེ་ལྷན་ཅིག་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་པར་བཟོད་ཅིང་འདོད་ན་

གནས་དེ་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་པར་བའོ། །ལྷན་ཅིག་ཞུགས་

པའི་ཚེ་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་དང་ཕད་པ་དང་། གཡང་ས་དང་། འདམ་རབ་ལ་

སོགས་པ་ཉམ་ང་བ་ལ་སོགས་པར་གནས་པས་མདུན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་

གནས་པས་བསོད་སོམས་བསོད་པ་བཟང་བ་ཞིག་རེད་ན་གནས་དེ་ལ་”བརར315་

བ་མཆོད་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་གནས་དང་མ་”འགོགས316་པར་བསོད་སོམས་ལ་

སོང་ན། གནས་པས་ཕིར་འོངས་ནས་གནས་ལ་བསོད་སོམས་བསན་པར་

བའོ། །བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་བཞེས་ཤིག་ཅེས་གནས་

ལ་དབུལ་བར་བའོ། །གནས་དེས་བསོད་པ་”སོབས317་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་བ་

བ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་ལ་མི་གནོད་པ་དེ་ལྟར་ཚོད་རིག་པར་བའོ། །གནས་ཀི་

315  མ་ཕི།  བ། ༧༢བ༢ན།   བརར    སྒང་། ༥༦བ༡ན།   བདར

316  མ་ཕི།  བ། ༧༢བ༢ན།   འགོགས    སྒང་། ༥༦བ༡ན།   འཕོགས

317  མ་ཕི།  བ། ༧༢བ༣ན།   སོབས   སྒང་། ༥༦བ༢ན།   སོབ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཆུས་སྣོད་སྤི་བླུགས་ལ་སོགས་པ་དགང་བར་བའོ། །གདུགས་ཚོད་ལ་བབ་བོ་ཞེས་

ཟན་གི་དུས་བརོད་པར་བའོ། །གནས་ཀིས་ཟས་ཟོས་ཟིན་ནས་གནས་པས་ལྷུང་

བཟེད་དང་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་བཀྲུ་བར་བའོ། །བཀྲུས་པ་དེ་དག་རང་

རང་གི་གནས་སུ་གཞག་པར་བའོ། །

གནས་མཆོད་རེན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ན། གནས་པས་འདག་རས་དང་ཆུ་དང་

ཕགས་མ་ལ་སོགས་པ་དབུལ་ལོ། །གནས་ཀི་རྐང་པ་བཀྲུ་བར་གཏོགས་པ་བསྐུ་

མཉེ་དང་དྲིལ་ཕི་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པས་ནན་ཏན་བའོ། །གནས་པས་གནས་ཀི་

མལ་དང་སན་བཤམ་པར་བའོ། །ནུབ་མོ་ཉལ་བ་ན་ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན་དབུལ་བར་

བའོ། །ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན་ཕུལ་བའི་རེས་སུ་ཤམ་ཐབས་བང་བར་བའོ། །རྐང་པ་

བཀྲུ་བའི ་ཆུ་དང་རྐང་རེན ་དང་རྐང་ཁྲུས་ཀི ་སྣོད ་ཆོལ་ཟངས་དབུལ་བར་

བའོ། །གནས་ཀི་མཆིལ་ལྷམ་གཉིས་ཕི་བར་བའོ། །གནས་དེ་དགེ་འདུན་གི་ཕག་

”དར318་སོགས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་དུ་མ་བསྐོས་པར་ཕགས་མ་ཐོགས་པ་མཐོང་

ན་དེ་བདག་གིས་བང་བ་ལ་སོགས་པས་གནས་དེ་ལས་ཆུང་བར་བའོ། །སོ་བ་

”གཅོད319་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚེ་ཕག་”དར320་སོགས་ཀི་ལས་བེད་པར་དགེ་

འདུན་གིས་བསྐོས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་ཀི་ལས་ཡིན་ནོ། །

ཡང་གནས་དགེ་འདུན་གིས་སྲ་བརྐང་འདིང་བར་བསྐོས་པ་སོགས་གོས་འཚེམ་

པ་ཉིད་དུ་བསྐོས་ན་རང་གི་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་མ་བསྐོས་པར་ཁབ་ཐོགས་པ་ཡང་

318  མ་ཕི།  བ། ༧༣ན༢ན།   དར    སྒང་། ༥༦བ༥ན།   བདར

319  མ་ཕི།  བ། ༧༣ན༣ན།   གཅོད    སྒང་། ༥༦བ༦ན།   སྤོད

320  མ་ཕི།  བ། ༧༣ན༣ན།   དར    སྒང་། ༥༦བ༦ན།   བདར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

མཐོང་ན་ལས་ཆུང་ངུར་བའོ། །ཤིང་ཐོགས་ལ་སོགས་པ་རུང་བར་བ་བ་དང་མཆོད་རེན་

སོགས་ལ་སྐྱེས་པའི་སོ་ཆུང་ངུ་”རྔ321་བ་དང་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་”བཏོག322་པ་དང་

སོ་ཤིང་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པར་ཡང་དགེ་ཚུལ་བསྐོ་འོ། །ཡང་ཞེས་པས་གནས་

ཀི་ཆེད་དུ་མ་ཟད་དགེ་འདུན་གི་ཕིར་ཡང་དགེ་ཚུལ་བསྐོ་ཞེས་བསན། ཕི་ནས་ནང་དུ་

འོང་བར་འདོད་པས་སྒོ་གེགས་ལ་ལག་པ་སོགས་ཀིས་”བརབས323་པས་གནས་ཁང་

གི་ནང་ན་གནས་པ་ལ་གོ་བར་བའོ། །སྒོ་གེགས་ལ་བརབ་པ་དེ་ནི་དལ་བུས་བ་བ་དང་། 

ཡུན་མི་རིང་བར་བའོ། །སྒོ་གེགས་དེ་”དྲག324་ཏུ་མི་དབུལ་ལོ། །ཧ་ཅང་མི་མགོགས་

པར་དལ་བུས་ཤེས་བཞིན་དུ་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་ཕིར་

འབྱུང་བ་དང་ཆོས་གོས་སྒོ་སྐྱེས་ལ་མི་དྲུད་པར་བའོ། །གནས་པས་གནས་དེ་ལ་བཀུར་

སི་བའོ། །གནས་དེ་ལ་བཞར་བ་ཐག་མི་རིང་བར་འདུག་པར་བའོ། །གནས་དེ་དང་ཞེ་

འགས་པ་ལ་གནས་པས་མི་བཞར་རོ། །གནས་པས་གནས་དེ་ལ་ཁྲེལ་ཡོད་པས་གནས་

པར་བའོ། །གནས་པས་གནས་དེའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ལེ་ལོ་མེད་པར་”གིམས325་

པར་བ་བ་དང་། གནས་ཀི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པའི་ལས་ལ་གུས་པར་བ་བ་དང་། 

གནས་ཀི་བ་བ་ལ་འགོ་ལྡོག་སོགས་བེད་པའི་”ཚེ326་མཛེས་པས་འཇུག་པར་

བའོ། །གནས་ཀི་བ་བ་ལ་བག་སྐྱོང་བ་ཞུམ་པར་བེད་པ་ངོ་ཚ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཞུམ་པའི་

321  མ་ཕི།  བ། ༧༣ན༣ན།   རྔ    སྒང་། ༥༧ན༡ན།   བརྔ

322  མ་ཕི།  བ། ༧༣ན༥ན།   འཐེག    སྒང་། ༥༧ན༡ན།   བཏོག    * འཐོག

323  མ་ཕི།  བ། ༧༣ན༦ན།   བརབས    སྒང་། ༥༧ན༢ན།   བརབ

324  མ་ཕི།  བ། ༧༣ན༦ན།   དྲག    སྒང་། ༥༧ན༣ན།   དག

325  མ་ཕི།  བ། ༧༣བ༣ན།   གིམས    སྒང་། ༥༧ན༤ན།   གིམ

326  མ་ཕི།  བ། ༧༣བ༣ན།   ཚེ    སྒང་། ༥༧ན༥ན།   ཆ
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དབང་གིས་དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ལས་ལ་མི་འཇུག་པ་གུས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། གནས་

མཐོང་ན་རེས་དང་བཅས་པ་དང་། གནས་ཀི་བ་བ་ལ་ང་རྒྱལ་བཅོམ་པས་སེམས་དམའ་

བ་དང་ཤེས་བཞིན་གིས་རང་གི་དོན་ཀོག་པ་དང་བསམ་གཏན་སོགས་མི་ཉམས་པར་

བའོ། །བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་བ་གང་ཡིན་ཞེས་དགེ་བ་འཚོལ་བ་ཅན་དུ་བའོ། །འཇིག་

རེན་གི་སྤོད་པ་ལ་གདུ་བར་མི་བའོ། །གནས་བསབ་པ་ལ་”གཡེར327་བ་སོགས་ཉེས་

བེད་ལ་འཇུག་ན་གནས་པས་”ལྡོག328་པར་བའོ། །གནས་དེ་ལ་བརེན་པས་གནས་པའི་

དགེ་བ་བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་སོགས་མི་འཕེལ་ན་དགེ་བ་འཕེལ་བ་དེ་བེད་པའི་

གནས་གཞན་ལ་བདག་ཉིད་གཏད་པར་གསོལ་བར་བའོ། །

བཞི་པ་གནས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི་དེ་ལྟར་གསོལ་བ་ན་གནས་དེས་ཀང་གནས་

ཀི་འོས་འདྲི་བ་ལས་སོགས་པས་ངེས་པར་ཤེས་པར་བས་ནས་གཏད་པར་

བ། །གནས་ཀིས་གནས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་སོགས་སིག་པའི་གོགས་པོ་དང་

འགོགས་པ་ལས་ཟློག་པར་བའོ། །བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་སོགས་ཀི་དགེ་བ་ལ་

”སྤད329་པར་བའོ། །གནས་ཀིས་གནས་པ་དེ་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་དགེ་བ་དེ་ཉེ་

བར་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །གནས་ཀིས་གནས་པ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་སོགས་ཀི་ལྟུང་བ་

ལས་བསང་བ་དང་། ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་སོགས་རེས་སུ་མཐུན་པའི་འཚོ་བའི་

ཡོ་བད་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་སོགས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་

པར་བའོ། །གནས་པས་ཀང་གནས་ལ་དེ་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་པར་བའོ། །

327  མ་ཕི།  བ། ༧༣བ༥ན།   གཡེར    སྒང་། ༥༧བ༡ན།   གཡོར

328  མ་ཕི།  བ། ༧༣བ༦ན།   ལྡོག    སྒང་། ༥༧བ༡ན།   བཟློག

329  མ་ཕི།  བ། ༧༤ན༢ན།   སྤད    སྒང་། ༥༧བ༣ན།   སྦར
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གཉིས་པ་ཞར་ལ་ནད་པ་གསོ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གསུམ”།330 ནད་གཡོག་

བརག་པ་དང་། སྨན་བརག་པ་དང་། ནད་གཡོག་གིས་ཇི་ལྟར་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

གནས་དང་གནས་པ་ཕན་ཚུན་ནད་གཡོག་བ་དགོས་པས། ལྷན་ཅིག་གནས་པ་

མཁན་བུ་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་སོབ་མ་ཉེ་གནས་དང་། མཁན་པོ་དང་། སོབ་དཔོན་

དང་། མཁན་པོ་གཅིག་པ་དང་། སོབ་དཔོན་གཅིག་པ་དང་། གཅུགས་པའི་གཏམ་

འདྲེས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་ཏུ་བག་ཕེབས་པའི་གཏམ་སྨྲ་བ་ཕེབས་པར་སྨྲ་བ་དང་། 

གང་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་གཅིག་ན་འདུག་པ་དང་ལམ་གཅིག་ཏུ་འགོགས་པས་

འདྲེས་པའི་སྨོན་འདྲིན་དང་། གང་གིས་གང་མཐོང་ངམ་ཐོས་མ་ཐག་རེས་སུ་མཐུན་

པའི་རྐེན་མེད་པར་ཡང་དགའ་བ་ཡོད་པའི་འགོགས་བཤེས་ཀིས་ནད་གཡོག་

བའོ། །ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ལ་སོགས་པའི་ནད་གཡོག་བེད་པ་དང་པོ་མེད་ན། ཉེ་

གནས་ལ་སོགས་པ་འོག་མ་རྣམས་ཀིས་ནད་གཡོག་བའོ། །ནད་གཡོག་བ་བའི་

སྐབས་འདིར་སོབ་དཔོན་སྨོས་པས་ཀོག་པའི་སོབ་དཔོན་ཡང་བཟུང་བ་ཉིད་ཡིན་

པས། ནད་གཡོག་མཁན་པོ་མེད་ན་གནས་ཀི་སོབ་དཔོན་”གིས331་ནད་གཡོག་བ། 

དེ་མེད་ན་ལས་བེད་པས་སོ། །དེ་མེད་ན་གསང་སེ་སོན་པས་སོ། །དེ་མེད་ན་དགེ་

ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་སོ། །དེ་མེད་ན་ཀོག་པའི་སོབ་དཔོན་གིས་ནད་གཡོག་

བའོ། །ནད་གཡོག་བ་དགོས་པ་རྣམས་ཅིག་ཅར་ན་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀི་ནད་གཡོག་

བེད་མི་ནུས་ན་གནས་པར་བ་བའི་ནད་གཡོག་བ། གནས་དུ་མ་ཡོད་ན་གནས་གང་

དང་ཞུ་ཞིང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པའི་ནད་གཡོག་བའོ། །ནད་གཡོག་གི་སྐབས་འདིར། 

330  མ་ཕི།  བ། ༧༤ན༤ན།   ་    སྒང་། ༥༧བ༤ན།   །    * །

331  མ་ཕི། ༧༤བ༣ན། གིས    བ། ༧༤བ༣ན། གིས    སྒང་། ༥༨ན༢ན།   གིས    * གིས



  141  

འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

རབ་བྱུང་དེའི་རགས་བརམས་པ་སྐྲ་བེགས་པ་ལ་སོགས་པ་བས་པ་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་དང་འདྲ་བར་ནད་གཡོག་བའོ། །ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ན་བ་ཡལ་

བར་མི་དོར་རོ། །ཇི་ལྟར་མི་དོར་ན། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ན་བ་དེ་ལ་ནད་

གཡོག་མེད་ན་གཅིག་དང་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ནས་དགེ་འདུན་གི་མཐར་ཐུག་པ་

མན་ཆད་ལས་ནད་གཡོག་བསྐོ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དགེ་འདུན་ལས་བྱུང་བའི་སྨན་ནི་ནད་པ་འབའ་ཞིག་གིས་སྤད་དུ་

རུང་གི་ནད་གཡོག་སོགས་ཀིས་སྤད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །དགེ་འདུན་གི་སྨན་དང་ནད་པ་རང་

གི་སྨན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་སྨན་དེ་ནད་གཡོག་གིས་ཡོན་བདག་གཞན་ལ་འཚོལ་དུ་

གཞུག་གོ །ཡོན་བདག་ལ་བཙལ་ཡང་མ་འབོར་ན་དགེ་འདུན་གི་དཀོར་ལས་སྨན་ཉོ་

བའི་ཟོང་སྦིན་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་ཟོང་མེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་དཀོར་”ལས332་

སྦིན་ཞིང་། ཐ་ན་སྐུ་གཟུགས་ལ་གསོལ་བ་དང་། མཆོད་རེན་ལ་བཏགས་པའི་རྒྱན་ལ་

སོགས་པ་མན་ཆད་ཀང་སྦིན་པར་བའོ། །ནད་པ་རང་དང་དེའི་འཁོར་གིས་མ་འབོར་ན། 

ནད་པ་དེའི་ཕིར་དུ་དགེ་འདུན་གི་དཀོར་ལས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བཏུང་བ་དང་

གདུགས་གདགས་པ་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་དཀོར་མེད་ན་

སངས་རྒྱས་ཀི་དཀོར་ལས་ཐམས་ཅད་བའོ། །དགེ་འདུན་དང་སངས་རྒྱས་དེ་གཉིས་ཀི་

དཀོར་ལས་བངས་པ་ནད་པ་དེས་མ་ཤི་ལ་འབོར་བ་ཡོད་ན་བསབ་པར་བ་ལ། མེད་ན་

མ་བསབས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དེ། བསམ་པ་དག་པའི་ཕིར་དང་། ཞིང་ཆེན་པོའི་གནས་

སྐབས་སུ་སྤད་པའི་ཕིར་རོ། །

332  མ་ཕི། ༧༥ན༤ན།   ལས    སྒང་། ༥༨ན༦ན།   ཟས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གསུམ་པ་ནི། ནད་གཡོག་གིས་ནད་པ་དེ་ལ་བསེན་བཀུར་མི་བ་བར་མི་

བའོ། །ནད་པ་དེའི་ཚིག་དོན་དང་ལྡན་པ་འཚོ་བ་ལ་ཕན་པ་དང་། ཆོས་དང་ལྡན་པ། 

བསོད་ནམས་ལ་ཕན་པ་ནད་གཡོག་གིས་གཅག་པར་མི་བ། ནད་པ་དེ་ལྷག་པར་

ཆགས་པའི་དངོས་པོ་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་ཁེར་ཤོག་ཅེས་འགུགས་ན། ནད་

གཡོག་གིས་དགག་པར་མི་བ་བར་བསན་པར་བའོ། །ནད་གཡོག་གིས་ནད་པ་དེ་ལ་

མི་གདམས་པར་མི་བ་བར་གདམས་ངག་སྦིན་ནོ། །ནད་གཡོག་གིས་བིན་པའི་

གདམས་ངག་དེ་ནད་པས་འདའ་བར་མི་བའོ། །ནད་གཡོག་དེས་ནད་པ་དེ་འཆིར་

”དོགས་ན་དགེ་འདུན་གི་མལ་སན་ལས་ནད་པ་དེ་བངས་ཏེ་གང་ཟག་གི་མལ་སན་

ལ་”བཞག333་པར་བའོ། །ཐབས་གང་གིས་གཞག་ཅེ་ན། བསྐུ་མཉེ་དང་ཁྲུས་སར་

བ་བ་ཉིད་ཀི་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་གཞག་པར་བའོ། །འཆིར་”དོགས་པའི་གནས་སྐབས་

ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ཞེ་ན། འཆི་བ་དེའི་གནས་སྐབས་ཀི་རགས་འཆི་ལྟས་སོགས་

ཡོངས་སུ་བརག་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབད་པར་བའོ། །ནད་པ་དེས་རྨེ་ཞིང་བཙོག་

པར་བས་པའི་ཤི་བའི་གོས་དེ་དག་བཀྲུ་བ་ནི། ནད་གཡོག་དེས་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་གནས་བརན་དང་ཕི་བཞིན་འབང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གསུམ། 

ཕན་ཚུན་བསད་པའི་སྐབས་དང་། གནས་བརན་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཕི་བཞིན་

འབང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། །དང་པོ་ནི། དགེ་འདུན་འདུས་པ་ན་གོང་ལ་སོགས་པར་

འགོ་བའི་ཚེ་དགེ་འདུན་དེའི་གནས་བརན་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་འགོ་བར་

བའོ། །འགོ་བའི་ཚེ་དགེ་སོང་དག་ཐོགས་ན་གནས་བརན་གིས་བསད་པར་

333  མ་ཕི། ༧༥བ༤ན།   བཞག    སྒང་། ༥༨བ༤ན།   ཟས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བའོ། །དགེ་སོང་དེ་དག་གིས་གནས་བརན་དེ་ཐོགས་ན་བསད་པར་བའོ། །ཡང་ཞེས་

པས་གནས་བརན་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་དགེ་སོང་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཐོགས་ན་ཡང་

བསད་པར་བའོ། །གནས་བརན་ནང་ནས་མ་བྱུང་བ་ལ་དགེ་སོང་དག་གིས་མི་རིང་

བར་སོང་སེ་བསད་པར་བའོ། །གནས་བརན་གོང་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཐོགས་པ་ལ་ཡང་

དགེ་སོང་དག་གིས་བསད་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སོང་དག་གོང་དུ་འཇུག་པ་ན་

གནས་བརན་ཕི་བཞིན་འོང་བ་སྣང་ན་ཡང་བསད་པར་བའོ། །

དགེ་སོང་རྣམས་དེ་ལྟར་བསད་པ་ན་གལ་ཏེ་གོང་ནས། སྦྲོན་པ་འོང་ན་ཡང་སྦྲོན་

པ་དེ་ལ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀིས་གནས་བརན་མ་འོངས་ཀི་བར་དུ་སོད་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བར་

བའོ། །དགེ་སོང་རྣམས་ཟས་ཀི་ཕིར་གོང་དུ་”སོང334་བ་ན་ལག་ཆུ་དྲངས་པའི་ཚེ་གལ་

ཏེ་གནས་བརན་བསྒུགས་པའི་དུས་ཡོང་ན་ཡང་བསད་པར་བ་འོངས་ཀི་བར་དུ་ཅུང་ཟད་

སོད་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བར་བའོ། །གདུགས་ཚོད་ལ་བབ་ནས་བསྒུགས་པའི་དུས་མེད་ན་

གལ་མགོ་དེར་གནས་བརན་དེའི་སན་”བཞག335་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གནས་བརན་གིས་དགེ་སོང་རྣམས་ཁིམ་གི་ནང་དུ་འདུག་པ་

དང་ཕི་རོལ་ཏུ་ཡང་འདི་ན་ཁ་ཅིག་ལེགས་པར་མ་བགོས་པ་དང་ལེགས་པར་སྦངས་

བར་མ་གྱུར་ཏམ་ཞེས་སོ་སོར་བརག་པར་བའོ། །བརགས་པ་ན་སོད་གཡོགས་

ལེགས་པར་མ་བགོས་པ་ཉིད་དམ། སྨད་གཡོགས་ལེགས་པར་མ་སྦངས་པ་ཉིད་

ཡིན་ན། ཆ་ལུགས་མཛེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ལེགས་པར་མ་བགོས་པ་དང་མ་སྦངས་

པ་དེ་གཉིས་ལ་ལག་བར་སོགས་བའོ། །བར་བས་ཀང་མ་གོ་ན་དེ་གཉིས་ཀི་དྲུང་ན་

334  མ་ཕི། ༧༦ན༥ན།   སོང    སྒང་། ༥༩ན༤ན།   ཡོང

335  མ་ཕི། ༧༦ན༦ན།   བཞག    སྒང་། ༥༩ན༥ན།   གཞག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”མོས336བར་བེད་དུ་གཞུག་གོ”337 །དྲུང་ན་མོས་བར་བས་ཀང་མཛེས་པར་མ་

གྱུར་ན་གནས་བརན་རང་གིས་མཛེས་པར་བའོ། །གནས་བརན་གིས་གསར་བུ་དེ་

དག་ལ་འདུ་འཛིའི་གཏམ་ཀུན་ཏུ་སྨྲ་བར་མི་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་པ་

དེར་གསར་བུ་དེ་དག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་ཚུལ་ཁྲིམས་འཇུག་པ་གནས་པ་ཀུན་

”ཏུ338་སྤོད་པ་སོགས་དེ་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་བ་ཞིང་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་ལ་ནན་ཏན་

བ་བ་ལ། ངེས་པར་སྦར་བར་ཡང་བའོ། །

དགེ་སོང་གོ་བུར་དུ་འོངས་པས་ནི་རང་གི་འཁོར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འོངས་པ་

རྣམས་ལ་སོ་སོར་བརགས་བགངས་ནས་གནས་མལ་གི་ཕིར་གཉུག་མར་གནས་པ་

རྣམས་ལ་བརོད་པར་བའོ། །འགོ་བར་ཆས་པའི་གནས་བརན་གིས་ནི་གང་དུ་འགོ་

བའི་ཕོགས་དང་གང་ནས་འགོ་བའི་ལམ་དང་ལམ་གོགས་འགོན་པོ་དང་དགོན་པ་

སོགས་གནས་དང་དེར་ཕིན་པ་རྣམས་ཀི་གནས་མལ་དང་གོགས་ན་”ན339་གང་

གིས་ཀང་མི་འདོར་བ་ཉིད་བརགས་ནས་འཕགས་པར་བའི་གཞན་དུ་མི་འཕག་གོ”།

འགོ་བར་ཆས་པའི་གནས་བརན་གིས་གནས་ནས་རིང་པོར་མ་སོན་པར་གཞི་

ནས་ཆ་བ་སོགས་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཟིན་པའི་ཐ་མར་དགེ་སོང་ལ་ལའི་རས་ཅུང་ཟད་མ་

ལུས་སམ་ཞེས་འཕལ་དུ་དྲན་པར་བའོ། །འགོ་བར་ཆས་པའི་གནས་བརན་གིས་གསར་

བུ་རྣམས་མི་རྒོད་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་དང་མ་ཁེངས་པ་ང་རྒྱལ་བཅོམ་པ་ཉིད་ལ་ངེས་པར་

སྦར་བར་བའོ། །གོང་དུ་ཕིན་པའི་ཚེ་ཁིམ་ཕིར་ཉེ་བ་ན་འགོ་པའི་གནས་བརན་དུ་མ་ཟད་

336  མ་ཕི། ༧༥བ༣ན།   མོ་    སྒང་། ༥༩ན༦ན།   མོ    * མོས

337  མ་ཕི། ༧༥བ༣ན།   -།    སྒང་། ༥༩ན༦ན།   །    * །

338  མ་ཕི། ༧༥བ༤ན།   དུ    སྒང་། ༥༩བ༡ན།   ཏུ    * ཏུ

339  མ་ཕི། ༧༦བ༦ན།   ནི    སྒང་། ༥༩བ༣ན།   ན    * ན



  145  

འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གནས་བརན་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསར་བུ་དང་རྒན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་རྒོད་པ་ཉིད་དང་

མ་ཁེངས་པ་ཉིད་ལ་སྦར་བར་བའོ། །འགོ་བར་ཆས་པའི་གནས་བརན་གིས་རང་གི་

འཁོར་མིང་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མས་ཀུན་ཤེས་པར་བའོ། །བསོད་སོམས་ལ་སོགས་

པའི་སྤོད་ཡུལ་དང་འཆག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ལམ་བསན་པ་དང་། ལུང་ནོད་པ་དང་

ཁ་ཏོན་ལ་སོགས་པ་དང་བཟའ་བཏུང་སོགས་ཟས་ཀི་རེད་པ་དང་། སྨན་དང་ནད་གཡོག་

སོགས་ཀིས་ནད་པ་ལ་བགོ་བཤའ་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་བསྒྲུབས་པས་གསར་བུ་

རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པར་བའོ། །

དབར་གནས་པར་ཁས་བངས་པའི་གནས་བརན་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་བི་

དོར་མི་བེད་པ་ལ་ནི་གོས་བཏབ་སེ་བི་དོར་བེད་དུ་གཞུག་ཅིང་རང་ཉིད་ཀིས་བི་དོར་

བེད་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་དང་མཐུན་ནོ་ཞེས་སྤོ་བར་བའོ། །གནས་བརན་

ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ཆོས་ཀི་གཏམ་འདོད་པ་དག་ལ་གང་

ལ་གང་འོས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་པས་ཕན་གདགས་པར་

བའོ། །འཕགས་པའི་མི་སྨྲ་བ་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཉིད་ལ་དགའ་བ་དག་བཏང་

སོམས་སུ་བཞག་གོ” །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་བེད་མེད་པར་གི་ནར་ཁ་རོག་འདུག་པ་ལ་

བཏང་སོམས་སུ་མི་གཞག་གོ” །གནས་བརན་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁིམ་པ་ཉེ་

བར་འོངས་པའི་འཚལ་མ་ཟན་”སྦོར340་དུ་གཞུག་གོ” །

དེ་ལྟར་བཅུག་པ་ན། དགེ་སོང་དག་ཟས་ཀི་ས་གོན་མི་བེད་དམ། ཁིམ་པ་ཟན་

མི་འདོད་ན་གནས་བརན་གིས་ཁིམ་པ་དེ་དག་ལ་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་དང་

340  མ་ཕི། ༧༧བ༣ན།   སྦོར    སྒང་། ༦༠ན༤ན།   སྦར
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ལྡན་པའི་གཏམ་བས་ནས་དེ་དག་དགའ་བར་བ་བའི་ཕིར་བདག་ཅག་དགེ་སོང་

རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་འདི་ཡོད་དོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །གནས་བརན་དུ་མ་

ཟད་འཁོར་དེ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སོང་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་རང་གི་འཁོར་ལ་སོ་སོར་

བརག་པར་བའོ། །བརགས་པ་ན་མི་དགོས་པ་བེད་པའི་དོན་མེད་པར་སྤོད་པས་དུས་

འདའ་བར་བེད་ན་ཚར་བཅད་དོ། །འཁོར་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སོང་གིས་འཁོར་དེ་ལ་

འགོ་བ་དང་”།341 འདུག་པ་དང་ཉལ་བ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

བའོ། །འཕོས་གཏམ་སྣ་ཚོགས་དང་། གཏམ་ཆོས་འདུལ་བ་དང་འགལ་བ་མེད་པར་

བའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕི་བཞིན་འབང་བའི་དགེ་སྦོང་རང་གི་གནས་ཀི་མདུན་དུ་འགོ་

བར་མི་བའོ། །གནས་བརན་གི་གོང་དུ་འདུག་པ་དང་འགེང་བར་ཡང་མི་བའོ། །བ་

མས་སྨྲས་ན་དེའི་འོག་ཏུ་ལན་སྨྲ་བར་བ་ཞིང་། ཡང་ན་བ་མས་སྨྲས་པ་དེ་ཕི་བཞིན་

འབང་བའི་དགེ་སྦོང་གིས་ཅང་མི་སྨྲ་བར་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །བ་མའི་གཏམ་གི་བར་

ཆད་མི་བའོ། །གཏན་ནས་མི་བའམ་ཞེ་ན། བ་མས་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མི་རིགས་པ་སྨྲ་

ན་བཟློག་པར་བའོ། །བ་མས་ཆོས་ཀི་གཏམ་སྨྲ་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་རེས་སུ་ཡི་རང་

བར་བའོ། །བ་མ་ལ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་རེད་པ་བྱུང་ན་ཕི་བཞིན་འབང་བའི་དགེ་སྦོང་

གིས་བང་བར་བ་སེ། བ་མ་རང་གིས་ལེན་པ་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ལྔ། ཁིམ་དུ་འགོ་བའི་ཚུལ་

ཁྲིམས། དྲན་པ་དང་ལུང་ལ་བརེན་པ། གཉུག་མར་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས། གསར་བུའི་

ཚུལ་ཁྲིམས། གཡོག་འཁོར་དང་གནས་བསྐྱང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དགེ་སོང་ཁིམ་དུ་

341  མ་ཕི། ༧༧བ༤ན།   །    སྒང་། ༦༠ན༦ན།   ་
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འགོ་བས་ཁིམ་དུ་མི་རྒོད་པ་དང་མ་ཁེངས་པ་དང་ཁིམ་དུ་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་པར་

མྱུར་དུ་ཕིར་འགོ་བའི་སེམས་བའོ། །ཡུལ་རྣམས་ལས་མིག་ཕིར་བསན་པའི་མིག་

སྨད་པ་དང་། ཁིམ་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བའོ། །ཇི་ལྟར་བ་ན། སྦིན་

པ་སེ། གང་གིས་སྦིན་པར་བེད་པ་ལུས་ངག་གི་ལས་ཀུན་སོང་དང་བཅས་པ་དང་། 

སྦིན་པར་བ་བ་དངོས་པོ་སེ། དེ་ཡང་སྦིན་བདག་དང་དངོས་པོ་དང་ཞིང་གི་ཁད་པར་

དུ་འགྱུར་ཚུལ་སོན་པ་སེ། མཛོད་དུ། དེ་ཡི་ཁད་པར་སྦིན་བདག་དང་། །དངོས་དང་

ཞིང་གི་ཁད་པར་ལས། །སྦིན་བདག་ཁད་འཕགས་དང་སོགས་ཀིས། །གུས་ལ་

སོགས་པ་སྦིན་པར་བེད། །དེ་ཕིར་བཀུར་སི་རྒྱ་ཆེན་དང་། །དུས་དང་བར་ཆད་མེད་

པར་རེད། །ཁ་དོག་ལ་སོགས་ཕུན་སུམ་དངོས། །དེ་ལས་གཟུགས་བཟང་གགས་

ལྡན་པ། །དགའ་དང་ཤིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན། །དུས་སུ་རེག་ན་བདེ་ལུས་འགྱུར། །འགོ་

དང་སྡུག་བསལ་ཕན་འདོགས་དང་། །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀིས་ཞིང་ཁད་འཕགས། །ཞེས་

སོགས་དང་། གཞིར། བོ་ལྡན་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཡིས། །ནོར་རེད་བསག་པར་མི་བ་

སེ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི། །ཡོན་གནས་ལ་ནི་ཡོན་དུ་འབུལ། །དགེ་

སྦོང་བམ་ཟེ་ངེས་པ་དང་། །ཕོངས་པ་ལེགས་པར་ཚིམ་བས་ན། །ཤེས་རབ་ཅན་དེ་

ལུས་ཞིག་ནས། །ལྷ་ཡི་ལུས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །མཁས་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་བས་

ནས། །དད་ལྡན་ཆགས་པ་མེད་སེམས་ཀིས། །ཡོན་གནས་རྣམས་ལ་བིན་པ་

ནི། །དཔའ་བོ་སེར་སྣ་མེད་པས་བསགས། །ཞེས་སོ། །

དབང་པོ་རྣམས་དུལ་བ་དང་། ལུས་ངག་ཡང་དག་པར་བསམ་པ་དང་། རབ་

བྱུང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཁིམ་པ་ལ་ཡང་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་མི་ཚངས་སྤོད་སོང་



  148  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བའི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་དང་། གསོ་སྦོང་བསེན་གནས་ཡན་ལག་

བརྒྱད་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང་། བསབ་པའི་གཞི་ལྔ་

བཟུང་བའི་དགེ་བསེན་དག་ལ་ཁིམ་པ་དེ་དག་ངེས་པར་སྦར་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁིམ་དུ་”འཇུག342་པ་དང་། བསོད་སོམས་ལེན་པ་དང་། འགོ་

འདུག་སོགས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སྒོར་གྱུར་པའི་ལུས་ངག་གི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་དང་པོ་ནས་དྲན་པས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །རེས་སུ་འགོ་

བ་བ་མས་བསབས་པ་དེ་སོབ་མས་མི་བ་བར་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁིམ་པའམ་རབ་བྱུང་ཞིག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འོངས་པ་ལ་

འོངས་པ་ལེགས་ཞེས་འོངས་པས་བརོད་པའི་སར་སན་པ་བརོད་པར་བའོ། །འོངས་

པ་ལ་ངོམ་ཟུམ་མེད་པར་བཞིན་གི་མདངས་གསལ་བར་བའོ། །འོངས་པ་དེ་ལ་

འཛུམ་པ་ཡིད་ཙམ་རྒོད་པ་སར་བའོ། །ཁྲོ་གཉེར་མེད་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་ཁིམ་པ་

ཞིག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འོངས་ན་དེ་ལ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བའོ། །དགེ་སོང་

གོང་མཐའ་པས་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་ཁིམ་པ་མི་འོང་ན་ཀུན་དགའ་བར་འགྱུར་བ་

ཟས་སྐོམ་ལ་སོགས་པ་ཅི་ནུས་པ་”བསླུགས343་པས་ཏེ་སྦིན་པར་བའོ། །དགོན་པ་

པས་ཁིམ་པ་འོངས་པ་ལ་ཆུ་དང་སན་”སོབ344་པར་བའོ། །

བཞི་པ་ནི། ཕག་”དར345་དང་མལ་དང་སན་བཤམ་པ་དང་ཆུ་བཞག་པ་

342  མ་ཕི།  བ། ༧༩ན༡ན།   འཇུག    སྒང་། ༦༡ན༤ན།   འདུག

343  མ་ཕི།  བ། ༧༩ན༥ན།   བསླུགས    སྒང་། ༦༡བ༡ན།   བསླུག

344  མ་ཕི།  བ། ༧༩ན༥ན།   སོབ    སྒང་། ༦༡བ༡ན།   བསབ

345  མ་ཕི།  བ། ༧༩ན༦ན།   དར    སྒང་། ༦༡བ༡ན།   བདར
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དང་། ཤིང་ཐོག་”སོགས346་བིམ་པ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པར་ཟན་དྲང་བ་ནི་

གསར་བུས་བའོ། །

ལྔ་པ་ནི། གཡོག་འཁོར་གི་བ་བ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་ལྷ་དྲག་པོའི་རེན་

འཛུགས་པ་སོགས་གལ་ཏེ་དགེ་སོང་རང་དང་ཡུལ་མི་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་གནོད་པར་མི་

འགྱུར་བ་ནི་ཅི་བདེར་གཞག་གོ །གལ་ཏེ་དེས་རང་གཞན་ལ་གནོད་པ་དེ་ལྟར་ན་དྲག་

པོས་རྒྱུན་བཅད་ནུས་ཀང་བ་བ་མི་མཐུན་པ་དེ་དག་རྒྱུན་བཅད་ལ་ལོ་ལྔའི་དུས་

སོན་སོགས་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་དགེ་བ་བ་བ་དེས་གོས་གདབ་

པར་བའོ། །ཆོས་དང་ལྡན་པའི་བ་བ་ལ་བཞག་པ། དེའི་གཞི་ལས་གཡོག་འཁོར་མི་

དགའ་ཞིང་ཡུལ་གཞན་དུ་འཕོ་བ་ལྟ་ན་དེ་དག་ཅི་ནས་ཀང་གཞན་དུ་མི་འགོ་ཞིང་བ་

བ་མི་མཐུན་པ་དེ་ཡང་རྒྱུན་གཅོད་པར་སྦིན་པ་དང་སན་པར་སྨྲ་བ་སོགས་ཀིས་

ཕིར་བསྡུ་བར་བའོ། །རང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་གཡོག་འཁོར་གི་བ་བ་མི་མཐུན་པ་

དེ་ཐབས་གང་གིས་ཀང་རྒྱུན་གཅོད་པར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ན། བདག་ཉིད་གནས་

གཞན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །བ་བ་མི་མཐུན་པ་རྒྱུན་གཅོད་པ་དང་ཆོས་ལྡན་ལ་བཞག་

པ་དེའི་རྐེན་གིས་གཡོག་འཁོར་དང་ལྷན་ཅིག་རོད་ཅིང་འཐབ་པའི་ཚིག་སྨྲ་བར་མི་

བའོ། །དགེ་འདུན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བར་ཆོམ་རྐུན་སོགས་ཀིས་གནོད་པ་བེད་ན་ཅི་

ནས་ཀང་གཡོག་འཁོར་གིས་རྐུན་པོ་དེ་ཉིད་འཛིན་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་འཛིན་པ་

བཏང་བ་དེ་ལྟར་བའོ། །གཡོག་འཁོར་འཛིན་དུ་མི་འགོ་ན། བབ་ཅོལ་དུ་སུ་ལ་ཡང་མི་

བརོད་པར་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བའི་གཞོན་ནུ་དང་རྒྱལ་པོའི་མཛའ་བཤེས་

346  མ་ཕི།  བ། ༧༩ན༦ན།   སོགས    སྒང་། ༦༡བ༡ན།   -སོགས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དང་ཞང་བོན་དང་རྒྱལ་པོས་བཀྲབས་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཞབས་འབིང་གཉུག་མ་

དག་ལ་སྐད་སྦར་ཏེ་མི་རིགས་པའི་ཆད་པས་མི་གཅོད་པའི་གྲྭ་དག་པར་ཐུལ་འོག་ཏུ་

གཞུག་ཅིང་ཕམ་པར་བའོ། །དགེ་སོང་གི་སྐབས་སྨྲས་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་བུད་མེད་ཀི་ཆོ་གའི་ཁད་པར་ལ་གསུམ། སྦོར་བའི་ཆོ་གའི་ཁད་པར། 

མཇུག་ཏུ་བརོད་པའི་ཁད་པར། འགལ་རྐེན་བར་ཆད་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་

ལས། སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་གནས་ཀི་ཁད་པར་ནི། བུད་མེད་རབ་བྱུང་སོགས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་

ན། སྐྱེས་པ་རབ་བྱུང་དང་བསེན་རོགས་བེད་པའི་ཆོ་ག་དེ་བུད་མེད་ཀི་ཡང་ཡིན་

ནོ། །ཁད་པར་མེད་དམ་ཞེ་ན། སྐྱེས་པའི་ཆོ་གའི་སྐབས་སུ་དགེ་སོང་ཞེས་སྨོས་པ་དག་

གི་གནས་སུ་འདིར་དགེ་སོང་མ་ཞེས་བརོད་དེ། དཔེར་ན་དགེ་སོང་འགའ་ཞིག་ལ་

མཁན་པོ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ལའོ་ཞེས་པ་དེར་དགེ་སོང་མ་འགའ་ཞིག་ལ་མཁན་མོ་ཉིད་

དུ་གནས་པ་ལའོ་ཞེས་བ་བ་དང་། རང་གིས་དགེ་བསེན་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ནས་

དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་བའི་དགེ་སོང་ལ་གཏད་པར་བའོ་ཞེས་བ་བ་དེར། དགེ་སོང་མའི་དགེ་

འདུན་ལ་ཞུ་བའི་དགེ་སོང་མ་ལ་གཏད་པར་བའོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ། །

འོ་ན་དགེ་སོང་གི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་སོང་མ་ཞེས་བརོད་པར་བ་བས་

ཁབ་བམ་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐབས་སུ་དགེ་སོང་གི་གནས་སུ་

དགེ་སོང་མ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །བསེན་རོགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། 

བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་ལ་ནི་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་བསེན་

པར་རོགས་པ་དེ་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སོང་གིས་བེད་དགོས་པས་དེ་ལས་

གཞན་པའི་གསང་སེ་སོན་པ་དང་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སོང་ཞེས་སྨོས་པའི་



  151  

འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གནས་སུ་དགེ་སོང་མ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །ཁད་པར་གཞན་མེད་དམ་ཞེ་ན། བུད་

མེད་བསེན་པར་རོགས་པར་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་འདིར་དགེ་སོང་མའི་

དགེ་འདུན་གི་སེང་དུ་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་གིས་བསྣན་པར་བའོ། །གཉིས་པ་བར་

ཆད་དྲི་བའི་ཁད་པར་ནི། མའི་དགེ་འདུན་འབའ་ཞིག་དང་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་གི་

དབུས་སུ་བར་ཆད་དྲི་བ་ལ་ལན་འདེབས་པའི་ཚིག་དག །དགེ་སོང་མས་བསྒིབས་པ་

སེ་བར་དུ་བཅད་པ་ལ་བ་སེ། ངོ་མི་ཚ་བར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་བསབ་པའི་ཚིགས་ཀི་ཁད་པར་ལ་བཞི་ལས། ཚིགས་གཞན་ཡོད་

པ་ཉིད་དུ་བསན་པ་ནི། བུད་མེད་ལ་ནི་དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སོང་མའི་བར་ན་དགེ་

སོབ་མ་ཞེས་བ་བའི་ཚིགས་གཞན་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་མཁན་མོ་ལ་བརེན་དགོས་

པར་བསན་པ་ནི། དགེ་སོང་མ་དེ་ཡང་དགེ་སོང་མ་འགའ་ཞིག་ལ་མཁན་མོ་ཉིད་དུ་

གནས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་སྦིན་པ་དང་སྤད་པའི་དུས་ནི། དགེ་སོབ་མ་དེ་སྐབས་གང་དུ་སྦིན་

དུས་ཇི་སྲིད་དུ་སྤད་ཅེ་ན། དགེ་ཚུལ་མ་ཉིད་ཐོབ་པ་དང་། དགེ་སོང་མ་ཉིད་མ་ཐོབ་

པའི་བར་སྐབས་སུ་སྦིན་ཞིང་སྤད་པའི་དུས་ནི་ལོ་གཉིས་སོ། །ལོ་གཉིས་ལས་ལྷག་

ན་ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་དེ་མི་ཉམས་ཤིང་བསྲུང་དགོས་མོད། འོན་ཀང་ལོ་གཉིས་སུ་

མ་སྤད་པར་བསེན་རོགས་མི་བའོ་ཞེས་དུས་ངེས་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་གཉིས་

ཀི་བར་ལ་ཡུན་རིང་པོ་ཡོད་ན་གང་ལ་སྐྱེ་ཞེ་ན། བུད་མེད་བསེན་པར་རོགས་པའི་

དུས་ཀི་དང་པོར་དགེ་སོབ་མ་སྤད་པའི་དུས་ལོ་གཉིས་པོ་དེས་མ་ལོན་པའི་དང་པོ་



  152  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”བཅོ347་བརྒྱད་དང་བཅུ་ལོན་པ་ལ་དགེ་སོབ་མའི་སོམ་པ་སྐྱེའོ། །གཞོན་ནུ་མ་ལོ་

ཉི་ཤུ་ལོན་པ་དང་ཁིམ་སོ་བཟུང་བ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལོན་པ་བསེན་པར་རོགས་པའི་

དུས་ཡིན་ལ། བུད་མེད་ཁིམ་སོ་བཟུང་བ་བག་མར་བཏང་བའི་བསེན་པར་རོགས་

པར་བ་བའི་ལོ་རྣམས་ཀི་དང་པོ་ནི་བཅུ་གཉིས་ཉིད་དོ། །

བཞི་པ་ཇི་ལྟར་སྦིན་པའི་ཆོ་ག་ནི། དེ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་ཞེ་ན། དགེ་སོབ་མ་དེ་སྦིན་

པ་ལས་སྐྱེའོ། །སུས་སྦིན་པ་ལས་སྐྱེ་ན། དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་སྦིན་པ་

ལས་སྐྱེའོ། །ཇི་ལྟར་སྦིན་ཞེ་ན། དགེ་སོབ་མ་སྦིན་པ་ནི་བསབ་པའི་སོམ་པ་ཞེས་བ་

བས་སྦིན་གི། དགེ་སོབ་མའི་སོམ་པའི་མིང་གིས་མི་སྦིན་ནོ། །བསབ་པའི་སོམ་པ་

བིན་པ། དེའི་འོག་ཏུ་ལས་བེད་པ་མོས་དགེ་སོབ་མའི་བསབ་པ་ཆོས་དྲུག་དང་རེས་

སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་དྲུག་བརོད་པར་བའོ། །

ཆོས་དྲུག་ནི། གཅིག་པུ་ལམ་དུ་འགོ་མི་བ། །ཆུ་བོའི་ཕ་རོལ་རྐལ་མི་

བ། །སྐྱེས་པ་དང་ནི་རེག་མི་བ། །སྐྱེས་པ་དང་ནི་འདུག་མི་བ། །སྨྱན་དུ་འགྱུར་བ་མི་

བ་ཞིང་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བཅབ་མི་བ། །ཞེས་པའོ། །རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་དྲུག་ནི། 

གསེར་ལ་གཟུང་བར་མི་བ་ཞིང་། །འདོམས་ཀི་སྤུ་ནི་བེག་མི་བ། །ས་ནི་བརྐོ་བ་མི་

བ་སེ། །རྩྭ་སོན་དག་ཀང་བཅད་མི་བ། །སྦིན་ལེན་མ་བས་བཟའ་མི་བ། །གསོག་

འཇོག་བས་པ་བཟའ་མི་བ། །ཞེས་པའོ། །དེས་ན་དགེ་སོབ་མའི་སོམ་པ་ནི་དགེ་ཚུལ་

མའི་སོམ་པའི་སེང་དུ་ཆོས་དྲུག་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་དྲུག་སྤོད་པར་ཁས་

བངས་པ་ཙམ་ཡིན་པས། དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ལས་རས་ལོགས་ན་མེད་དེ། དགེ་

347  མ་ཕི།  བ། ༨༡ན༣ན།   བཅྭ    སྒང་། ༦༢བ༤ན། བཅོ།    *བཅོ
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སོབ་མ་མཚན་འགྱུར་ན་དགེ་ཚུལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཆོས་དྲུག་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་དྲུག་ཅེས་བ་ཞེ་ན། སང་བ་གཉུག་མའི་ཆོས་འཛིན་པས་

ཆོས་དྲུག་དང་། སང་བ་གོ་བུར་བའི་ཆོས་འཛིན་པས་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་དྲུག་

གོ་ཞེས་ཕན་ཚེགས་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །

བཞི་པ་རྒྱུད་སྣོད་དུ་རུང་བའི་ཁད་པར་ནི། །དགེ་སོབ་མ་ལོ་གཉིས་སྤད་པའི་འོག་

ཁོ་ནར་བསེན་རོགས་བའམ་ཞེ་ན། ཚངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དོན་དུ་སྤོད་པས་

ཚངས་པར་སྤོད་པ་སེ་བསེན་པར་རོགས་པ་དེ་ལ་ཉེ་བར་གནས་པའི་སོམ་པ་མ་ཐོབ་

པར་བསེན་པར་རོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་དེ་མ་བས་པར་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་

མི་སྐྱེ་བས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། མ་ཁབ་སེ། ཕ་ཆོག་གིས་བུད་མེད་བསེན་པར་རོགས་པར་

བེད་ན་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སྐྱེ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། ལི་བའི་ཆོས་བརྒྱད་སོང་

བར་ཁས་བངས་པས་བསེན་པར་རོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཚངས་སྤོད་

ཉེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པར་ད་ལྟར་མ་ཆོག་གིས་བསེན་རོགས་བས་ཀང་སོམ་

པ་མི་སྐྱེའོ། །ཚངས་སྤོད་ཉེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་འདི་སོམ་པ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏེ། 

འདི་ལ་ཁད་པར་གི་བསྲུང་བ་གང་ལས་ཀང་མ་གསུངས་སོ། །

དེ་གང་གི་ཚེ་སྦིན་ཞེ་ན། གསང་སེ་བསན་པའི་འོག་ཏུ་དགེ་སོང་མའི་དགེ་

འདུན་གིས་ཚངས་སྤོད་ཉེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་དེ་སྦིན་པར་བའོ། །གང་བས་ནས་

སྦིན་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ལས་བེད་པ་མོས་བར་ཆད་དྲིས་

ནས་སྦིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་སྦིན་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་ལན་

གསུམ་བཏབ་པ་བས་ནས་སྦིན་ནོ། །ལྔ་པ་རགས་ཀི་ཁད་པར་ནི། དགེ་སོང་མ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་ཆོས་གོས་དག་ནི་ཐུན་མོང་བ་གསུམ་དང་ཤིང་ང་དཔུང་

བཅད་དང་། རྔུལ་གཟན་ཏེ་ལྔ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་མཇུག་ཏུ་བརོད་པའི་ཁད་པར་ནི། གནས་རྣམས་ལ་ཤིང་དྲུང་ཉིད་

མ་གཏོགས་པ་གཞན་གསུམ་བརོད་ཀི་ཤིང་དྲུང་མི་བརོད་དེ། དགེ་སོང་མས་དགོན་

པར་འདུག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱེས་བུ་འཕོན་མ་པས་ཚངས་སྤོད་རང་དབང་

མེད་པར་སུན་འབིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་ཐུན་

མོང་བ་བཞི་དང་། རེག་པ་དང་ནི་ལུས་བཀན་དང་། འཆབ་པ་དང་ནི་བཟློག་

པའོ། །ཞེས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞི་སེ་བརྒྱད་ཉིད་བརོད་དོ། །ལི་བའི་ཆོས་

བརྒྱད་རྣམས་བརོད་པར་བའོ། །བརྒྱད་ནི། དགེ་སོང་མས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་བསེན་

པར་རོགས་པར་གསོལ་བ། ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་གདམས་ངག་བཙལ་བ། དགེ་སོང་

མེད་པའི་གནས་སུ་དབར་ཁས་མི་བང་བས་ཏེ་”ཕ348འི་དགེ་འདུན་དང་འབེལ་བ་

གསུམ། དགེ་སོང་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་སོགས་ཀིས་གེང་བར་མི་བ་བ་སྤོ་བར་

མི་བ་བ། གསར་བུ་ལ་ཡང་ཕག་བ་བ་སེ་ཕ་ཡན་གར་བ་དང་འབེལ་བ་གསུམ། 

གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་མགུ་བ་སྤད་པ་དང་། དགག་དབེ་བ་བས་ཏེ་གཉིས་ཀ་དང་

འབེལ་བ་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་དོ། །

དུས་ནམ་གི་ཚེ་ལི་བའི་ཆོས་རྣམས་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་

བརོད་པ་རོགས་པ་དང་། དགེ་སྦོང་བེད་པའི་ཆོས་རྣམས་མ་བརོད་པའི་བར་སྐབས་

སུ་བརོད་པར་བའོ། །གསུམ་པ་བར་ཆད་ཀི་ཁད་པར་ནི། བཀོལ་བ་དྲུག་པོ་དག་

348  མ་ཕི།  བ། ༨༢བ༣ན།   ཕ    སྒང་། ༦༣བ༥ན།   བ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

སྦར་བར་བའོ། །དྲུག་པོ་དེ་ལ་ནི་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པར་ཡང་འདྲའོ། །དེ་

ལྟ་བུའི་རགས་ཅན་ནི་བསིལ་བར་བའོ། །

དྲུག་པོ་གང་ཞེ་ན། མཚན་གཉིས་ཡོད་པའོ། །མོ་མཚན་དང་”བཤང349་

མགོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་གེ་འདམས་པ་མོའི་དབང་པོ་ནས་རག་ཏུ་ཟླ་མཚན་ཟག་

པའོ། །མངལ་ན་ཟླ་མཚན་གི་ཁྲག་མེད་པའི་ཟླ་མཚན་མི་ཟག་པའོ། །ཤེས་རབ་བེད་

པར། བཅུ་གཉིས་མན་”ཆད350་ལ་མི་ཟག་པ་དང་། ལྔ་བཅུ་ཡན་ཆད་ལ་ཁྲག་མི་

ཟག་པ་མ་གཏོགས་པར་བཤད། མཚན་ཙམ་ཡོད་པའོ། །དེ་གང་ཞེ་ན། མཚན་མ་

ཙམ་དུ་གྱུར་པའི་མོ་མཚན་ཡོད་པ་ནི། མཚན་མ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཞེས་བའོ། །སོན་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསབ་པ་ཕུལ་ནས་མཚན་མ་གྱུར་པའོ། །ངག་དོན་ནི། རབ་ཏུ་འབྱུང་

བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པའི་ཕིར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་དྲུག་པོ་དེ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་

དྲི་བར་བ་ཞིང་། དྲུག་པོ་དེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པར་མི་

བའོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཕན་ཚེགས་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སོ། །

༼རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ།༽

གསུམ་པ་ཞུ་བ་ཕལ་ཆེ་བའི་སྐབས་ལ་ལྔ། སོམ་པ་སྐྱེ་བ་དང་མི་སྐྱེ་བའི་བར་

ཆད་སྐྱེ་ལ་ཉེས་བས་ཀི་བར་ཆད། བར་ཆད་ཀི་མཚོན་དོན། བར་ཆད་ཀི་མཚན་ཉིད། 

སྐྱེ་མི་སྐྱེ་”དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། རྒྱུད་ཀི་ཁད་པར་

གིས་སྐྱེ་མི་སྐྱེའི་བེ་བག་བསན་པ་ནི། ལྷ་ལ་སོགས་པ་མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བ་པ་

དང་། བང་གི་སྒ་མི་སན་པ་གཉིས་ནི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པའི་ཞིང་ངམ་རེན་མ་ཡིན་

349  མ་ཕི།  བ། ༨༣ན༡ན།   བཤད    སྒང་། ༦༤ན༢ན།   བཤང    * བཤང

350  མ་ཕི།  བ། ༨༣ན༢ན།   ཆར    སྒང་། ༦༤ན༢ན།   ཆད    * ཆད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ནོ། །སྒ་མི་སན་པ་རྣམས་ལ་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་མེད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་

མེད་པ་དང་། སིག་པའི་བ་བའི་བསམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། །ཀླུ་ལ་བསེན་གནས་ཡོད་

པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། བར་མའི་དགེ་བ་ཙམ་ལ་དགོངས་

པའི་ཕིར། མཚན་ལན་གསུམ་གྱུར་པ་ཡང་སོམ་པའི་ཞིང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མ་ནིང་གི་

རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མཚན་གྱུར་ཐེབས་དང་པོ་གཉིས་ལ་ནི་སོམ་པ་མི་ཉམས་

སོ། །མཚན་ལས་མིང་ནི་འཕོ་བའི་ཕིར་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་

འགལ་ཏེ། དེ་ནི་མཚན་གྱུར་ཐེབས་དང་པོ་གཉིས་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། །སོམ་པ་

ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ཉིད་ཀི་ཚེ་མཚན་གྱུར་ན་ཡང་སོམ་པ་སྐྱེ་སེ་ཕ་ཆོག་མ་ཆོག་

གཉིས་ཀས་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་བསེན་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། །

གཉིས་པ་ཡུལ་གི་ཁད་པར་གིས་སྐྱེ་མི་སྐྱེའི་བེ་བག་བསན་པ་ནི། མཁན་པོ་

དེ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་ཚུལ་སོགས་པའི་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལྟར། མཁན་པོ་གཏན་ནས་མེད་

པ་ལ་ཡང་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ཡོད་དེ། མཁན་པོ་དེ་སོམ་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མིན་

པའི་ཕིར་དང་། མཁན་པོའི་བ་བ་མ་བས་པར་ཡང་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། 

མཁན་པོར་མ་གསོལ་བར་ཡང་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། ཞུ་བར། མཁན་

པོ་མ་མཆིས་པར་རོགས་ན་རོགས་ཞེས་བའམ་མ་རོགས་ཞེས་བ། རོགས་ཞེས་བ་

སེ་རོགས་པར་བེད་པ་དག་ལ་འདས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མཁན་པོའི་མིང་མ་བརོད་ན་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བར་བཤད་པ་དང་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན”་351སྐྱོན་མེད་དེ། ཡོད་ན་མིང་བརོད་དགོས་པ་ལ་དགོངས་པའི་

351  མ་ཕི།  བ། ༨༤ན༡ན།   ་    སྒང་། ༦༤བ༥ན།   །
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ཕིར། དཔེར་ན་སྤོད་ཡུལ་གི་གོང་བརོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

འོ་ན་གཞིར། དགེ་སོང་འགའ་ཞིག་ལ་མཁན་པོ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ལའོ་ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་ཁ་ཅིག་མི་འགལ་ཏེ། མཁན་པོའི་བ་

བ་བེད་པའི་དུས་ན་མེད་པ་ལ་མི་སྐྱེ་ལ། དངོས་གཞིའི་དུས་ན་མེད་ཀང་སྐྱེ་བའི་ཕིར་

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ་བ་བ་བེད་པའི་དུས་ན་ཡོད་པ་ཉིད་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། 

མཁན་པོའི་བ་བ་རྣམས་མ་བས་ཀང་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །གོང་མ་

མཁན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སོམ་པའི་དབང་དུ་བས། འདི་མཁན་པོ་དང་མི་ལྡན་པའི་སོམ་

པའི་དབང་དུ་བས་ཟེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ནི་མཁན་པོ་དང་

ལྡན་པའི་སོམ་པའི་རིགས་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག”་352བསམ་ངོའི་མཁན་པོ་

ཡོད་ཅིང་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པ་ལ་འདི་གསུངས་ལ། ས་མ་བསམ་ངོའི་མཁན་པོ་མེད་

པ་ལ་གསུངས་ཟེར་བ་མི་འཐད་”དེ།353 བསམ་ངོར་ཡོད་པ་ཉིད་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང་། གཞུང་འོག་མ་དང་ཡང་ཟློས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག །མཁན་

པོ་གཏན་ནས་མེད་པའམ་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་ཅན་ལ་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བ་ནི་གཞིའི་

དགོངས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི། ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པའམ། ལྔ་ཕྲུགས་དང་མི་ལྡན་པ་ལྟ་

བུ་དམན་པ་ལ་དགག་སྒ་སྦར་བ་ཡིན་གི། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ངེས་པར་དགོས་

ཏེ། མཁན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་རལ་བ་ལ་སོགས་པས་སོམ་པ་མ་ཆགས་པའི་ཕིར་ཟེར་

བའང་མི་འཐད་དེ། མདོ་འདི་གཉིས་དང་འགལ་བ་དང་། མ་བསད་པའི་གང་ཟག་

གིས་ལྷན་ཅིག་གནས་པས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། 

352  མ་ཕི།  བ། ༨༤ན༥ན།   ་    སྒང་། ༦༥ན༡ན།   །

353  མ་ཕི།  བ། ༨༤ན༦ན།   དོ། །    སྒང་། ༦༥ན༢ན།   དེ།    * དེ།



  158  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རང་ལུགས་ནི། ས་མ་ད་ལྟར་ཆོ་གས་ཉེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་

དགོངས་ལ། འདི་སྐྱེ་ལ་ཉེས་བས་ལ་དགོངས་པས་མི་འགལ་ལོ། །མ་མོར། གང་ཟག་

བཅུ་ནི་བསེན་པར་མ་རོགས་ཏེ་མཁན་པོ་མེད་པ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་མཁན་པོ་མེད་པས་ལེན་སེམས་ལོག་པ་ལ་དགོངས་

པའི་ཕིར། མཁན་པོ་དེ་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་། མཁན་པོ་མཚན་ཉིད་

པར་འདུ་ཤེས་ན་སྐྱེ་སེ། ཞུ་བར། བསེན་པར་རོགས་པར་འཚལ་བ་མཁན་པོ་རྐུ་ཐབས་

སུ་གནས་པས་བསེན་པར་རོགས་པར་བགིད་ན། བསེན་པར་རོགས་ཞེས་བགིའམ་

བསེན་པར་མ་རོགས་ཞེས་བགི། བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏེ་བདག་གི་མཁན་པོ་རྐུ་ཐབས་

སུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བར་ཤེས་ན་ནི་བསེན་པར་མ་རོགས་ཞེས་བའོ། །གལ་ཏེ་

མི་ཤེས་ན་ནི་བསེན་པར་རོགས་ཞེས་བའོ་ཞེས་གསུངས། ལེན་པར་བེད་པས་མཁན་པོ་

བསེན་པར་མ་རོགས་པའམ་ཉམས་པ་ཡིན་པས། དགེ་སོང་མ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ལེན་

སེམས་ལོག་ན་མི་སྐྱེའོ། །

གསུམ་པ་ཆོ་ག་ཁད་པར་ཅན་ལས་ཉམས་པས་མི་སྐྱེ་བར་བསན་པ་ནི། 

བསེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པས་མཁན་པོ་དེ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་ཕིར་སོང་བ་ལ་

ཡང་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ། །བསྒྲུབ་བ་དང་མཁན་པོ་དེ་གཉིས་ཀི་མིང་བརོད་དགོས་སར་

མ་བརོད་ན་ཡང་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ། །དགེ་འདུན་གི་མཚན་བརོད་དགོས་སར་མ་

བརོད་ན་ཡང་། དགེ་འདུན་དེའི་སྐྱེ་གནས་ཀི་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ། །

བཞི་པ་རགས་ལ་སོགས་པ་ཉམས་པས་མི་སྐྱེ་བར་བསན་པ་ནི། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་

མ་བེགས་པ་སོགས་ཁིམ་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་དང་གཡང་གཞི་འཆང་བ་སོགས་མུ་
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སེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་ཆ་ལུགས་ཅན་ལ་ཡང་རབ་བྱུང་གི ་སོམ་པ་མི ་

སྐྱེའོ། །ཡང་དག་པར་བངས་པ་སོན་དུ་མ་སོང་བར་འཇིག་རེན་གི་ངོ་ཚ་དང་བལ་བ་

གོས་མེད་པའི་སྒེན་མོ་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་པ་དང་། བུད་མེད་གང་དང་ཉལ་

པོ་བས་པའི་སྐྱེས་པ་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་མཚན་དུག་མ་དག་ལ་ཡང་སོམ་པ་མི་

སྐྱེའོ། །ལྟུང་བ་མ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུས་གནས་ཕྱུང་ལ་སོགས་པའི་ནན་ཏུར་

བས་པ་བསབ་པ་ཕུལ་ཏེ་སར་ཡང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གསོལ་བ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་དེ་

ལས་ཟློག་པར་ཁས་མི་ལེན་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་ཡང་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ། །

གཉིས་པ་སྐྱེ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་བསན་པ་ནི”།354 ཚིགས་ས་མ་དགེ་

བསེན་མེད་པ་ཉིད་ལ་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་བིན་པ་ནི་སོམ་པ་སྐྱེ་ལ་ཉེས་བས་ཙམ་

དུ་ཟད་དོ། །མཁན་པོར་མ་གསོལ་བར་བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་ན་ཡང་སོམ་པ་

སྐྱེའོ། །བར་ཆད་མ་དྲིས་པར་བསེན་པར་རོགས་པར་བས་ན་ཡང་སོམ་པ་

སྐྱེའོ། །བར་ཆད་དེ་མེད་པར་བར་ཆད་དེ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་སོམ་པ་བིན་ན་

ཡང་སོམ་པ་སྐྱེ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །

གསུམ་པ་བར་ཆད་ཀི་མཚོན་དོན་ལ་གསུམ་ལས། ལག་རྡུམ་དང་ནད་པས་

མཚོན་པའི་དོན་ནི། དབིབས་དང་སྐད་ལ་སོགས་པ་སྐྱེས་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་བའི་བུད་

མེད་དང་། བུད་མེད་ཀི་རྣམ་པ་འདྲ་བའི་སྐྱེས་པ་མཚན་གི་རྣམ་པ་བུད་མེད་དང་

སྐྱེས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ། །འོ་ན་དེ་དགག་མི་དགོས་

སམ་ཞེ་ན། སྐྱེས་པ་འདྲ་བའི་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་སར་བསན་པའི་ལག་རྡུམ་

354  མ་ཕི།  བ། ༨༥བ༡ན།   །    སྒང་། ༦༥བ༥ན།   ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལ་སོགས་པས་བར་ཆད་དང་ལྡན་པར་འཕངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་མི་རྣམས་ནི་

དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་དགག་པ་མཛད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རྨེ་བ་དང་ཤ་

མཚན་སོགས་མི་སྡུག་པ་སིག་སིག་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དང་། གིང་གཞན་ནས་

སྐྱེས་པ་ཁ་སྣ་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་བད་མི་འདྲ་བ་ཉིད་ཀང་ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་པས་

འཕངས་པ་ཡིན་ནོ། །གིང་གཞན་ན་ཞེས་སྨོས་པས་ཆོག་མོད། 

ཚུལ་བད་མི་འདྲ་བ་སྨོས་ཅི་དགོས་ཤེ་ན། དགོས་ཏེ། ཚུལ་བད་མི་འདྲ་བ་དེ་

བར་ཆད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གིང་གཅིག་ནས་སྐྱེས་ཀང་གདོང་ཁིའི་ལྟ་བུ་

དང་། རྣ་བ་གོན་པ་ལ་སོགས་པ་བཀག་ལ་གིང་གཞན་དུ་སྐྱེས་ཀང་ཚུལ་བད་འདྲ་བ་

མ་བཀག་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་གིང་ཕན་དུ་སྐྱེས་པ་མ་བཀག་པ་བཞིན། ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་པས་

འཕངས་པ་གཞན་ཡང་བསན་པའི་ཕིར། སེན་མོ་གཅིག་པ་དང་། ལག་པ་འབས་ཏེ་ལག་

པ་དང་དཔུང་མགོ་ཕག་པའི་ཕོགས་སུ་ལྟེབས་པ་དང་། གཞོགས་ཕེད་རླུང་གིས་

བསྐམས་པའི་འབས་པ་དང་། མགོ་སྨྱུང་དང་། སྐྲ་སྒ་སྒེ་ལང་ལོང་ཅན་དང་། རྒྱབ་སྒུར་བ་

དང་མདུན་དགེ་བ་དང་། མདུན་རྒྱབ་གཉིས་དགེ་སྒུར་གྱུར་པ་དང་། སོར་མོ་དྲུག་པ་དང་། 

སོར་མོ་འབར་བ་དང་། སོར་མོ་མེད་པ་དང་། མིག་རི་མ་ནང་དུ་འཛུག་པ་དང་། མིག་

ནེའུ་ལེའི་ལྟ་བུ་དང་། མིག་འུག་པའི་ལྟ་བུ་དང་། མིག་གི་གྲྭ་ཟུར་གཉིས་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་

དང་། སྣ་གོང་བར་མེད་པར་མིག་གཉིས་བར་འཛིངས་པ་དང་། མིག་ཧ་ཅང་འཕང་”བ་རློ་

བ355་དང་། རི་མའི་སྤུ་མེད་པ་མིག་སེའོ་དང་། མིག་གི་སིང་པོའི་ལྟག་ན་སིང་པོ་གཉིས་

355  མ་ཕི།  བ། ༨༦ན༦ན།   བ་རློ་བ    སྒང་། ༦༦བ༡ན།   བརློབ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པ་ཡོད་པའི་ཟླུམ་པོ་དང་། མིག་ཧ་ཅང་ཡངས་པའི་མིག་པོ་ཆེ་དང་། མིག་འཛེར་ཅན་

དང་། མིག་ཤུ་བ་ཅན་དང་། མིག་འབྲུམ་བུ་ཅན་དང་། རྣ་བ་ཧ་ཅང་སེར་བ་དང་། ཧ་ཅང་

དཀར་བ་དང་། ཧ་ཅང་དམར་བ་དང་། རྣ་བ་འཁྲིས་ཏེ་སྦུབས་ཅན་དང་། ཁིར་སོ་གཡའ་བ་

ཆུང་ངུ་ཡོད་པ་དང་། ཁིར་སོ་འཕུངས་པ་འབིང་ཡོད་པ་དང་། ཁིར་སོ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། 

རླིག་པ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་ཕོ་མཚན་ནུབ་པ་དང་། བསེན་པར་རོགས་པ་མི་ཤེས་པ་གེན་

པ་དང་། ལེ་གཏན་མེད་པ་དང་། རྐང་ལག་གཅིག་པ་དང་། རྐང་ལག་”མེད356་པ་དང་། 

”སྐྲ357་ཁ་དོག་སོན་པོ་དང་། མགོ་གང་པོ་ཆེའི་ལྟ་བུ་དང་། རའི་མགོ་ལྟ་བུ་དང་། ཁིའི་

མགོ་ལྟ་བུ་དང་། བ་ལང་གི་མགོ་ལྟ་བུ་དང་། ལུག་གི་མགོ་ལྟ་བུ་དང་། རི་”དགས358་ཀི་

མགོ་ལྟ་བུ་དང་། ཉའི་མགོ་ལྟ་བུ་དང་། སྦྲུལ་གི་མགོ་ལྟ་བུ་དང་། མགོ་རིང་བ་དང་། མགོ་

མང་བ་དང་། མགུལ་བ་ལ་ཤིང་ཏ་ལའི་གཉེར་མ་ལྟ་བུའི་རི་མོ་དང་ལྡན་པ་དང་། སྐྲངས་

པས་དུབ་པ་དང་། འགོ་འདུག་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ལམ་གིས་དུབ་པ་དེ་དག་ལས་སེན་

མོ་གཅིག་པ་ལ་སོགས་པ་མིན་པ་རྣམས་ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་པས་”འཕངས359་

སོ། །ལག་པ་འབས་ཏེ་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ནི་ན་བས་འཕངས་སོ། །

གཉིས་པ་རྐུན་པོས་མཚོན་པའི་དོན་ནི། རྐུན་པོས་ནི་སིང་རེ་མེད་པའི་ཕུང་

ཀྲོལ་བ་འཕངས་ཏེ། སིག་པ་ལ་འཇུག་པར་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་

ཡོད་དེ། རྐུན་པོ་ནི་མ་བིན་པར་ལེན་པ་ཡིན་ལ། ཕུང་ཀྲོལ་བ་ནི་ཆུད་གསོན་པ་དང་

གསོད་པ་ལ་སོགས་པས་སིང་རེ་མེད་པའོ། །གསུམ་པ་ཕ་མས་མ་གནང་བས་

356  མ་ཕི།  བ། ༨༦བ༣ན།   སད    སྒང་། ༦༦བ༣ན།   མེད    *མེད

357  མ་ཕི།  བ། ༨༦བ༣ན།   ས    སྒང་། ༦༦བ༣ན།   སྐྲ    *སྐྲ

358  མ་ཕི།  བ། ༨༦བ༣ན།   དགས    སྒང་། ༦༦བ༤ན།   དགས    *དགས

359  མ་ཕི།  བ། ༨༦བ༥ན།   འཕངས    སྒང་། ༦༦བ༥ན།   འབངས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

མཚོན་པའི་དོན་ནི། རྒྱལ་པོ་ཕ་མ་དང་འདྲ་བར་འབངས་རྣམས་བརེ་བས་སྐྱོང་བའི་

བསམ་པ་ཅན་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གནང་བ་ནི་ཕ་མས་གནང་བ་དང་འདྲ་

བར་རབ་ཏུ་དབྱུང་དུ་རུང་ངོ་། །ཕ་མ་དངོས་མིན་ཡང་བུ་དེ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་

བེད་པའི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉིས་ཀང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་གནང་བ་དང་། 

ཞག་བདུན་བསྲེལ་བ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་བ་དག་ལ་ཕ་མ་དང་འདྲའོ། །ཕ་མ་མི་མ་

ཡིན་པའི་འགོ་བ་གཉིས་ནི་གནང་བ་དང་བསྲེལ་བ་དང་ཞུ་བ་དག་ལ་ཕ་མ་དང་འདྲ་

བ་མ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་བར་ཆད་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས། མཚམས་མེད་པའི་བར་ཆད་ཀི་

མཚན་ཉིད་ནི། ཕ་མ་དུད་འགོ་དེ་གཉིས་བསད་པ་ལས་མཚམས་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

འགོ་བ་”རིགས360་མཐུན་”བསྐྱེད361་པ་མེད་པས་དྲིན་ཆུང་བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་གང་

ལས་མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། མཚམས་མེད་པ་དེ་ནི་ལུས་འདི་”བསྐྱེད362་པར་

བེད་པའི་ཕ་མ་མིའི་འགོ་བ་པ་གཉིས་བསད་པ་ལས་འགྱུར་ཏེ། ཕ་མ་མཚན་གྱུར་པ་

གཉིས་བསད་པ་ལས་ཀང་མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །མ་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་རབ་

བྱུང་བཀག་པ་ནི། མཚམས་མེད་པ་དེ་བས་པ་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན་གི་བསད་པ་ཙམ་ནི་

གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕ་མ་དུད་འགོ་བསད་ཀང་རབ་ཏུ་འབྱུང་དུ་རུང་བ་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ་སུན་ཕྱུང་བ་བར་ཆད་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། དགེ་སོང་མ་སུན་ཕྱུང་བ་

ཞེས་བཤད་ན། སྐྱེས་པས་དགེ་སོང་མ་ལ་ཅི་ཞིག་བས་ན་དགེ་སོང་མ་སུན་ཕྱུང་བར་

360  མ་ཕི།  བ། ༨༧ན༥ན།   ཆིགས    སྒང་། ༦༧ན༣ན།   རིགས    *རིགས

361  མ་ཕི།  བ། ༨༧ན༥ན།   བསྐྱེད    སྒང་། ༦༧ན༣ན།   སྐྱེད

362  མ་ཕི།  བ། ༨༧ན༥ན།   བསྐྱེད    སྒང་། ༦༧ན༣ན།   སྐྱེད
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

འགྱུར། བུད་མེད་ཀིས་དགེ་སོང་ལ་ཅི་ཞིག་བས་ན་དགེ་སོང་སུན་ཕྱུང་བར་འགྱུར་

ཞེ་ན། བསེན་པར་རོགས་པའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བཞིའམ་

བརྒྱད་མ་བྱུང་བའི་དགེ་སོང་དང་”དགེ363་སོང་མ་ཉིད་ལ་མི་ཚངས་པར་སྤད་པས་

དེ་ལས་བྱུང་བའི་རེག་པའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དག་དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་

སུན་ཕྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མ་བྱུང་བ་ཉིད་ལ་ཞེས་སྨོས་པ་ནི། དགེ་

སོང་མ་རེག་པ་དང་ལུས་བཀན་གིས་ཕམ་པར་གྱུར་པ་ལ་མི་ཚངས་པར་སྤད་ཀང་

དགེ་སོང་མ་སུན་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བར་བསན། མི་ཚངས་པར་སྤད་པས་སུན་

ཕྱུང་བར་འགྱུར་གི། དེ་ལས་གཞན་གིས་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མི་ཚངས་

པར་སྤད་པས་གཞན་གི་ཚངས་སྤོད་ལ་ཤིན་ཏུ་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཉམས་སུ་མྱོང་

བ་ཞེས་སྨོས་པ་ནི། རེག་པའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མ་མྱོང་བར་ལུང་མ་བསན་གི་

སེམས་ལྟ་བུས་སུན་ཕྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་བསན། དག་ཅེས་སྨོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་

དེ། དགེ་སོང་གིས་ཀང་དགེ་སོང་མ་སུན་ཕྱུང་། དགེ་སོང་མས་ཀང་དགེ་སོང་སུན་

ཕྱུང་བ་སྲིད་པའི་ཕིར། གཉིས་ཀས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་

དགོས་ཏེ། གཞན་གི་ཉེས་པས་གཞན་ལ་མི་གོས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟ་མིན་ན། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་སུན་ཕྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་

ཕན་ཚུན་སུན་འབིན་ན། གང་གིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དེ་སུན་ཕྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་སྐྱེ་བ་

དང་མི་སྐྱེ་བ་”དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ་ལ་བཞི་ལས། སོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་དོགས་

པ་བཅད་པ་ནི། བུད་མེད་བསབ་པ་ཕུལ་བ་མཚན་གྱུར་ནས། སྐྱེས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ནི་

363  མ་ཕི།  བ། ༨༧བ༢ན།   དག    སྒང་། ༦༧ན༦ན།   དགེ    * དགེ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པ་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་པ་ལ་སོན་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ཙམ་བར་ཆད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་སོན་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་”དོགས་པ་

བཅད་པ་ནི། སྤིར་ཕམ་པར་གྱུར་པ་ལ་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་མེད་ཀང་། དགེ་སོང་མ་ཕམ་པར་

”འགྱུར364་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལྷག་པར་སྤད་པ་ཅན་བསབ་པ་ཕུལ་ནས་སྐྱེས་པར་

མཚན་གྱུར་པ་ཡང་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་བར་རུང་སེ། མཚན་གྱུར་པའི་སོབས་ཀིས་

ཕམ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་བུད་མེད་ཀི་

ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་ལ་”དོགས་པ་བཅད་པ་ནི། དགེ་འདུན་གིས་བསྣན་པར་གསུངས་ན། 

དགེ་འདུན་གང་གིས་བསྣན་ཞེ་ན། བུད་མེད་བསེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་ལ་གཉུག་མར་

གནས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་གི་གོ་བུར་དུ་”འོངས365་པ་དང་འགོ་

བར་ཆས་པ་ནི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏེ། གདམས་ངག་གསོལ་བ་སོགས་གཉུག་མར་གནས་

པ་དེ་ལ་བེད་དགོས་པའི་ཕིར། གསོ་སྦོང་གི་གཞིར་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་རིང་དུ་

གནས་པ་དག་གོ་ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་ཀིས་མི་སྐྱེ་བར་བསན་པ་ནི། སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་

སྐད་ཅིག་མ་དུ་མས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཚེ་ཉིད་ན་ལེན་སེམས་ལོག་པའི་སྒོ་ནས་ཕུལ་

ན་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་སེ། དེའི་ཚེ་བསམ་པ་མཐུན་པ་མ་ཚང་བའི་ཕིར། ཡང་དེའི་ཚེ་

མཚན་གཉིས་ཅིག་ཅར་སྐྱེས་པས་རེན་ཉམས་ན་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་སེ། སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་

མ་སངས་པའི་ཕིར། ཤུགས་ལ་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་དངོས་རྒྱུའི་ཚེ་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གང་

གིས་ཀང་གེགས་བ་བར་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་སོན་དུ་སོང་བའི་ཕིར། 

364  མ་ཕི།  བ། ༨༨ན༤ན།   འགྱུར    སྒང་། ༦༧བ༥ན།   འབྱུང

365  མ་ཕི།  བ། ༨༨ན༦ན།   འོངས    སྒང་། ༦༨ན༡ན།   ཕོངས
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རྣམ་འགེལ་ལས། མ་ཚང་མེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ནི། །འབས་བུ་གང་གིས་ཟློག་པར་

ནུས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཞུ་བ་ཕལ་ཆེ་བའི་སྐབས་

ནས་འབྱུང་བ་རོགས་སོ། །     ། །

༼བསབ་པ་འབུལ་ཆོག་དང་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་སྤི་དོན།༽

གཉིས་པ་དེས་བསབ་པར་བ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས། སང་བའི་བསབ་བ་

དང་། ཉམས་སུ་བང་བའི་བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སེ་ལྔ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་

དང་། ཞུ་བ་སྤིར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དགེ་སོང་གི་སེ་ལྔ་སྤིར་བཤད་པ། དགེ་སོང་མའི་སེ་ལྔ་བེ་

བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་བ་བསབ་པ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་དང་། 

སེ་ལྔ་བཤད་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་གཉིས་སོ། །དང་པོ་

ནི། བསབ་པ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་མཐུན་རྐེན་

ཚང་བ་དང་འགལ་རྐེན་སངས་པས་སོམ་པ་སྐྱེས་ཤིང་། གཏོང་རྒྱུས་མ་བཏང་བ་ལ་

འོག་གི་སེ་ལྔ་བཅས་པར་གོ་བ་དང་། འདིས་སོམ་པ་གཏོང་བའི་སང་བའི་གཙོ་བོར་

གོ་བའི་ཕིར་དང་། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན། ཡུལ་སོང་བ་ལ་སོགས་པས་སོམ་པ་བསྲུང་

བར་མ་ནུས་ན་བསབ་པ་ཕུལ་བས་སར་བསྲུང་བའི་ཕན་ཡོན་འབྱུང་། ད་ལྟ་ལྟུང་བ་

མི་འབྱུང་། ཕིས་སོམ་པ་ལེན་ན་སྐྱེ་བའི་དགོས་པ་ཤེས་པའི་ཕིར། དགེ་སོང་ལ་རབ་

ཏུ་གཅེས་པའི་མདོར། གང་ཞིག་བསབ་པ་མི་གནས་པ། །བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་མཚན་

འཛིན་པ་བས། །བསབ་པ་མི་གནས་སྐད་ཅིག་ལ། །གཟུགས་པོར་ཁིམ་པར་གནས་

པ་བཟང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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ལུང་དུ། མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་དང་སྦར་ནས་གསུངས་ཀང་། འདིར་དེ་ལས་

ལོགས་སུ་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསབ་པ་མ་ཕུལ་བསབ་པ་ཉམས་པར་མ་

བས་པ་ཞེས་པ། མ་བིན་ལེན་སོགས་ལ་ཡང་སྦོར་བ་གོ་བར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་

སོམ་པ་གཏོང་བའི་རྒྱུ་གཞན་རྣམས་འདིར་མ་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། 

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལུང་རྣམ་འབེད་དུ་གཞན་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། འདི་གང་

ཟག་མར་འབབ་པ་ལ་མཁོ་བས་བསན་ལ། མཛོད་ལས། བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤི་

འཕོས་དང་། །མཚན་ཉིད་དག་ནི་བྱུང་བ་དང་། །ར་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་

ལས། །སོ་སོ་ཐར་པའི་འདུལ་བ་གཏོང་། །

ཁ་ཅིག་ལྟུང་བར་གྱུར་ལས་སྨྲ། །གཞན་དག་དམ་ཆོས་ནུབ་པ་ལས། །ཞེས་

པ་མཚན་ལན་གསུམ་གྱུར་པ་དང་བསེན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང་། ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པ་

སོགས་དང་ཅི་རིགས་པར་བཤད་ལ། མཚན་འདས་བསེན་གནས་ཁོ་ནའི་གཏོང་

ཚུལ་ཡིན་ཞིང་ཕི་མ་གཉིས་གྲུབ་མཐའ་མ་ཡིན་པས་མ་བཤད་དོ། །ལུང་དུ་བསབ་པ་

ཉམས་པ་ཞེས་བཤད་པ་ནི། འདིས་གོ་སེ། མ་”མོར།366 དེ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་མེད་

པར་བཤད་ལ། བམ་ལྔར། བསབ་པ་ཕུལ་བ་དང་བསབ་པ་ཉམས་པར་བས་པ་

གཉིས་ཀ་ལ་སོམ་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་འདྲ་སེ། བསབ་པ་ཕུལ་བས་ནི་བཏང་བའི་སྒོ་

ནས་སོམ་པ་མེད་པར་བས་ལ། བསབ་པ་ཉམས་པར་བས་པས་ནི་བསབ་པའི་ཡུལ་

མཐུ་མེད་པར་བས་པའི་སྒོ་ནས་སོམ་པ་མེད་པར་བས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས། 

ཕུལ་བ་ནི་གཞུང་ན་གསལ་ལ། ཉམས་པར་བས་པ་ནི། རྣམ་འབེད་ལས། བསབ་པ་

366  མ་ཕི།  བ། ༨༩བ༣ན།   མོར།    སྒང་། ༦༨བ༥ན།   མོས་
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ཉམས་པར་བས་པ་ནི། དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་གཏོང་འདོད་པ་”ནི367་དགེ་སོང་གི་དྲུང་

དུ་སོང་སེ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་སྤད་དཀའོ། །རབ་ཏུ་དབེན་པར་བ་དཀའོ། །ཕ་མ་དང་

ཕུ་ནུ་དང་བུ་སྲིང་དྲན་ནོ། །བདག་ཁིམ་བཟང་པོ་དག་ཏུ་གཏོད་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་གཏོང་འདོད་པའི་ཚིག་རོད་པར་བེད་པའོ་ཞེས་

གསུངས། བསབ་པ་འབུལ་བ་ནི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་བསབ་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྤིར་

བཏང་ལ་དགག་པའི་བསབ་པ་ཡིན་ཏེ། འདིས་སོམ་པ་གཏོང་བས་བར་ཆད་ཀི་གཙོ་

བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་བས་ཀང་སོམ་པ་བསྲུང་མི་ནུས་པར་ཕམ་པའི་རྒྱུ་ལ་

འཇུག་པར་འགྱུར་ན། བསབ་པ་འབུལ་བ་ནི་སྒྲུབ་པའི་བསབ་པ་ཡིན་ཏེ། བསབ་པ་མ་

ཕུལ་བར་ཉེས་སྤོད་ལ་ཞུགས་ན་ཕམ་པའི་ཉེས་པ་འབྱུང་ལ། བསབ་པ་ཕུལ་བས་

སར་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡོན་འབྱུང་། ད་ལྟ་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་། ཕིས་ལེན་ན་སོམ་པ་སྐྱེ་

བའི་ཕིར། བསབ་པ་འབུལ་བའི་ཡུལ་ནི་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་བར་གནས་པ། 

བདག་ཉིད་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའོ། །

གང་འབུལ་བའི་དངོས་པོ་ནི། རང་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་བསབ་པ་ཡིན་པ། 

གང་གིས་འབུལ་བའི་རེན་ནི། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། གཟུགས་མ་བསྒྱུར་

བ། མི་སྣང་བར་མ་བས་པའོ། །འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ཀུན་སོང་བསབ་པ་གཏང་བར་

འདོད་པས་སྦོར་བ་ལུས་ངག་གང་རུང་གིས་རིག་པར་བས་ཏེ་མཐར་ཐུག་ཡུལ་

གིས་དོན་གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། བསབ་པ་འབུལ་བའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐ་མལ་བའི་

367  མ་ཕི།  བ། ༨༩བ༥ན།   ནི    སྒང་། ༦༩ན༡ན།   ན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བོའི་རང་བཞིན་”སྨྱོ368་བ་ལ་སོགས་པས་ཉམས་པའི་གང་ཟག་གིས་བསབ་པ་

འབུལ་བ་བས་པ་ཉིད་ནི་བསབ་པ་ཕུལ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །བ་མི་བ་རང་དབང་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །རང་བཞིན་ཉམས་པ་དེ་ལ་བསབ་པ་ཕུལ་བ་ཡང་ཕུལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཐ་སད་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྨྲ་གཏན་ནས་མི་ཤེས་པའི་”ལྐུགས369་པ་

ལ་བསབ་པ་ཕུལ་བ་ཡང་ཕུལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

རྣམ་ཊིཀ་ཏུ། ”ལྐུགས370་པ་ཞེས་འདིར་སྨོས་པ་ནི་གཞུང་གཞན་ཡིན་པས་དེ་

ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ར་”ཕད371་ན་གོ་བར་བེད་པ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་ཕུལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་ཏེ། འཆི་བར་ངེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལེ་ཐོབ་པ་གོ་བར་བེད་པ་སྲིད་པའི་

ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འཆི་བར་ངེས་པ་ནི། སྨྲ་ཤེས་དོན་གོའི་རིགས་དང་ལྡན་

པས་ཡུལ་དུ་རུང་ལ། ལྐུགས་པ་དེའི་རིགས་དང་མི་ལྡན་ཞིང་ཕིས་ལེ་ཐོབ་པ་ནི་མ་ངེས་

ཏེ། ཕིས་འབྱུང་བ་ད་ལྟར་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ལྷ་ཀླུ་སོགས་མི་མ་

ཡིན་པའི་འགོ་བ་པ་ལ་བསབ་པ་ཕུལ་བ་ཡང་ཕུལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གེན་པ་དང་འོན་པ་

སོགས་མ་གོ་བ་ཉིད་ལ་ཕུལ་བ་ཡང་ཕུལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཉན་པ་པོ་མེད་པའི་དབེན་པར་

འདུ་ཤེས་སམ་མི་དབེན་པར་འདུ་ཤེས་ཀང་རུང་། དེར་ཕུལ་བ་ཡང་ཕུལ་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །མི་དབེན་པ་ལ་དབེན་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕུལ་བ་ཡང་ཕུལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་

མིང་འདི་ཞེས་བགི་བའི་བསབ་པ་འབུལ་ལོ། །དེ་ནི་བསབ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་བཏང་

368  མ་ཕི།  བ། ༨༩བ༦ན།   སྨྱོ    སྒང་། ༦༩ན༦ན།   སྐྱེ

369  མ་ཕི།  བ། ༩༠བ༡ན།   ལྐུག    སྒང་། ༦༩བ༡ན།   ལྐུགས    * ལྐུགས

370  མ་ཕི།  བ། ༩༠བ༡ན།   ལྐུག    སྒང་། ༦༩བ༡ན།   ལྐུགས    * ལྐུགས

371  མ་ཕི།  བ། ༩༠བ༢ན།   ཕད    སྒང་། ༦༩བ༡ན།   ཕོད
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བའོ། །སངས་རྒྱས་སམ་ཆོས་སམ་དགེ་འདུན་འབུལ་བ་ནི་སོམ་པའི་ར་བ་བཏང་

བའོ། །སོམ་པ་གཏོང་འདོད་ཀི་བསམ་པ་མེད་པར་དཀོན་མཆོག་གཏོང་བ་བརོད་

པས་སོམ་པ་གཏོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སོང་མ་ནག་མོས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་བཏང་བས་ལྷག་མའི་ཉེས་པ་བྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །མདོ་སེའམ། 

འདུལ་བའམ་མ་མོའམ། སོབ་དཔོན་ནམ། མཁན་པོ་འབུལ་བ་ནི། སོམ་པ་ལ་ཉེ་བར་

སྦོར་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་བའི་ཕིར་རོ། །

བདག་ཁིམ་པར་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་པ་ནི་བསབ་པའི་ས་བཏང་བས་

བསབ་པ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། །དགེ་ཚུལ་དུ་གཟུང་དུ་གསོལ། ཞེས་པས་དགེ་སོང་གི་

སོམ་པ་གཏོང་གི །དགེ་བསེན་དང་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་གཏོང་བར་མ་ངེས་སོ། །ཟ་

མ་དབང་པོ་ལས་སུ་མི་རུང་བ་སེ། 

ཚིག་ལེར། གང་ཞིག་གོང་པའི་ཆོས་དག་གི །ནུས་མེད་དེ་ནི་ཟ་མའོ། །ཞེས་

བཤད། མ་ནིང་མཚན་གཉིས་པ་དང་། མཚན་ཉམས་པ་དང་”།372 ས་བོན་མེད་

པའོ། །དགེ་སོང་མ་སུན་ཕྱུང་བའམ། རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་ནི་བཤད་ཟིན་ནོ། །ཐ་

དད་དུ་གནས་པ་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་པ་དང་གནས་ནས་ཕྱུང་བའོ། །གནས་

པར་མི་བ་བ་ཕམ་པ་བྱུང་བའམ། མུ་སེགས་ཅན་ནམ། མུ་སེགས་ཅན་ཞུགས་པའམ། 

ཕ་བསད་པའམ། མ་བསད་པའམ། དག་བཅོམ་བསད་པའམ། དགེ་འདུན་གི་དབེན་

བས་པའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁྲག་ཕྱུང་བར་གཟུང་དུ་

གསོལ། བདག་ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ཁེད་ཅག་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་

372  མ་ཕི།  བ། ༩༡ན༤ན།    -།    སྒང་། ༧༠ན༡ན།   །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པའམ་ལོངས་སྤོད་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ་ནི་འབུལ་བའི་ཚིག་དག་ཡིན་

ནོ། །འབུལ་ཞེས་པ་བསབ་པ་ནས་མཁན་པོའི་བར་ལ་སྦར། བདག་དང་གཟུང་དུ་

གསོལ་ཞེས་པ། ཁིམ་པ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁྲག་ཕྱུང་

བའི་ཐོག་མཐར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦར། ལྟ་བུ་ནི། ཊི”ཀྐར373། ཚིག་ཏུ་མ་སྨྲས་པར་

གཏོང་བའི་མཚན་”མ374་ལས་ཀང་ཕུལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་

རིག་བེད་ལས་ཀང་ཕུལ་བར་འགྱུར་ལ། ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ལས་ཀང་ཕུལ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས། མ་མོར། སྤིང་ཡིག་དང་། ལག་བར་མཚན་མས་བསབ་

པ་ཕུལ་ན་བསབ་པ་མ་ཕུལ་བར་གསུངས། ཁ་ཅིག་དེ་ཕ་རོལ་པོས་དོན་མ་གོ་བ་ལ་

དགོངས་པས་མི་འགལ་ཟེར་རོ། །བསབ་པ་འབུལ་བའི་ཆོ་གའོ། །

གཉིས་པ་སེ་ལྔ་བཤད་པ་དངོས་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། ལྟུང་བའི་མཐའ་དཔྱད་པ། རེན་གི་ཡན་ལག །བསྡུས་དོན་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ནི། རྣམ་འབེད་ཀི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀྐར། ད་ནི་

རྣམ་པར་འབེད་པར་གཏོགས་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པར་བ་སེ་ཞེས་

དང་། རྣམ་ཊིཀ་ཏུ། དེ་ལ་འདིར་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་པོ་དག་ནི་བརོད་པར་བ་བའོ། །ཞེས་བཤད། 

འདི་ལ་བཅུ། དབེ་བ། བསྡུ་བ། ངོ་བོ། མཚན་ཉིད། རྒྱུ། གངས་ངེས། གོ་རིམ། སྒ་དོན། 

བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡོན། མ་བསྲུངས་པའི་ཉེས་དམིགས་སོ། །

དང་པོ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རེན་གི་ལྟུང་བ་ཙམ་དབེ་གཞི་དེ་ལ་ངོ་བོའི་སྒོ་

373  མ་ཕི།  བ། ༩༡བ༢ན།    ཀྐར    སྒང་། ༧༠ན༤ན།   ཀར 

374  མ་ཕི།  བ། ༩༡བ༣ན།    མ    སྒང་། ༧༠ན༤ན།   པ
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ནས་དབེ་ན་དཔག་ཏུ་མེད་ལ། སེ་ཚན་གི་སྒོ་ནས་དབེ་ན་”ཕམ375་པའི་སེ་ཚན་ལ་

སོགས་པ་ལྔ་ཡོད་དེ། ཊིཀྐར། ལྟུང་བེད་སེ་ལྔ་པོ་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་སེ་དང་། དགེ་

འདུན་ལྷག་མའི་སེ་དང་། ལྟུང་བེད་ཀི་སེ་དང་། སོ་སོར་བཤགས་པའི་སེ་དང་། 

བསབ་པའི་སེ་ཞེས་དང་། བསྡུ་བར། ལྟུང་བའི་སེ་ཚན་རྣམ་ལྔ་སེ། །དེ་ལ་བསབ་བ་

རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་དང་། གཞིར་ནི། སོམ་སོགས་ལྟ་སོགས་བ་ཉུང་དང་། །འདྲེས་

པར་གནས་པ་མེད་སོགས་དང་། །”ཞེས་སོ376། །

འོད་ལྡན་དུ། ལྟུང་བ་རིགས་ལྔ་ཞེས་བཤད། སོམ་པོ་དང་ཉེས་བས་ལྔ་པོ་དེར་

མ་འདུས་སོ་ཞེས་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སོམ་པོ་ཕམ་པས་ཀུན་ནས་བསང་པ་ཕམ་པའི་

སེ་ཚན་དུ་གཏོགས་ལ། ལྷག་མས་ཀུན་ནས་བསང་པ་ལྷག་མའི་སེ་ཚན་དུ་གཏོགས་

ཤིང་། སོམ་པོ་ཐམས་ཅད་གཉིས་པོ་དེར་འདུས་པའི་ཕིར་ཏེ། ལྷག་མ་དང་བཅས་

པར་ཞེས་སོགས་དང་། རྣམ་འབེད་ལས། ཉེས་པ་སོམ་པོ་ནི་གཉིས་ཏེ། ཕམ་པ་ལས་

བྱུང་བ་དང་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་བྱུང་བའོ་ཞེས་དང་། འདུལ་བེད་ལས། ཉེས་པ་

སོམ་པོ་ཇི་ལྟར་བཤད་པར་བགི། ཉེ་བར་འཁོར། ཉེས་པ་སོམ་པོ་ནི་བཞི་པོ་འདི་དག་

ཡིན་ཏེ། ཕམ་པར་འགྱུར་བས་ཀུན་ནས་བསང་བ་ལི་བ་དང་། ཕམ་པར་འགྱུར་བས་

ཀུན་ནས་བསང་བ་ཡང་བ་དང་། དགེ་འདུན་ལྷག་མས་ཀུན་ནས་བསང་བ་ལི་བ་དང་། 

དགེ་འདུན་ལྷག་མས་ཀུན་ནས་བསང་བ་ཡང་བའོ་ཞེས་དང་། ཊིཀྐར། དགེ་འདུན་

ལྷག་མའི་སེ་ཚན་དུ་གཏོགས་པའི་དངོས་གཞིའམ། ཉེས་པ་སོམ་པོའམ། ཉེས་བས་

ལྷག་པར་སྤོད་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་ཚུལ་

375  མ་ཕི།  བ། ༩༢ན༢ན།    ཕམ    སྒང་། ༧༠བ༢ན།   ཕན

376  མ་ཕི།  བ། ༩༢ན༤ན།   ཞེསོ    སྒང་། ༧༠བ༣ན།   ཞེས་སོ    * ཞེས་སོ
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ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་ཀང་འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། དངོས་དང་བཅས་རང་གི་ཁད་པར་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ལྟུང་བ་དེ་འདུ་ཤེས་ཀི་ཆ་ནས་བསྡུ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་བ་དང་། དངོས་པོ་གཙོ་བ་

གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། འོད་ལྡན་ལས། བསབ་པའི་གཞི་ནི་གཉིས་ཏེ། འདུ་ཤེས་གཙོ་

བོར་བ་བ་དང་། དངོས་པོ་གཙོ་བོར་བ་བའོ་ཞེས་སོ། །སྦོར་བའི་ཆ་ནས་རྒྱུན་དང་

ལྡན་པ་སྦོར་མཐའི་བར་གཞན་དུས་”ཀི་ཚོད་དུ་བཏུབ377་པ་སྲོག་གཅོད་ལྟ་བུ་དང་། 

རྒྱུན་དང་མི་ལྡན་པ་”ཚོད378་དུ་མི་བཏུབ་པ་རེག་པ་ལྟ་བུའོ། །གཅིག་འཕོས་སུ”་

379ལྟུང་བ་ནི་གཉིས་ཏེ། ན་རེ་བ་དང་སྐད་ཅིག་མ”་380ཞེས་སོ། །

ཡང་ན་དེ་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གཉིས་སོན་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །མཐར་ཐུག་

གི་ཆ་ནས་འཕེན་པས་མི་འགྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་གི་ཚེ་རང་གི་ལུས་ཤེས་དང་འབེལ་

དགོས་པ་མི་ཚངས་སྤོད་ལྟ་བུ་དང་། འགྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་གི་ཚེ་རང་གི་ལུས་ཤེས་

དང་འབེལ་མི་དགོས་པ་སྲོག་གཅོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞིའི་ཆ་ནས། སེམས་ཅན་ལ་བརེན་

པ་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་བརེན་པ་གཉིས། བེད་པའི་ཆ་ནས་རང་གིས་

”བསྒྲུབ381་དགོས་པ་དང་བཅོལ་ཡང་རོགས་པ་གཉིས། འབྱུང་བའི་སྒོ་ནས་ལུས་དང་

ངག་གི་ལས་གཉིས། བ་བའི་ཆ་ནས་བ་བ་མི་བེད་པ་དང་། བ་བ་མ་ཡིན་པ་བེད་པ་

གཉིས་ཏེ། བསྡུ་བ་ལས། བ་བ་མི་བེད་པ་དང་ནི། །མི་བ་བ་ནི་བེད་པའི་ཕིར། །མི་སྦོར་

377  མ་ཕི།  བ། ༩༢བ༥ན།   ཀི་ཆོད་དུ་བ་ཏུབ    སྒང་། ༧༡ན༢ན།   ཀིས་ཚད་དུ་བཏུབ    * ཀི་ཚོད་དུ་བཏུབ

378  མ་ཕི།  བ། ༩༢བ༥ན།   ཆོད    སྒང་། ༧༡ན༣ན།   ཚོད

379  མ་ཕི།  བ། ༩༢བ༦ན།   །    སྒང་། ༧༡ན༣ན།   ་

380  མ་ཕི།  བ། ༩༢བ༦ན།   ་    སྒང་། ༧༡ན༣ན།   ། །

381  མ་ཕི།  བ། ༩༣ན༢ན།   སྒྲུབ    སྒང་། ༧༡ན༤ན།   བསྒྲུབ    * བསྒྲུབ
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བ་དང་སྦོར་བཅས་ལས། །ལྟུང་བའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར། ”།382ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཅས་རང་གི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག །རེན་གཉིས་ཀ་ལ་

སིག་ཏུ་འགྱུར་བ་རང་བཞིན་དང་། རབ་བྱུང་ཁོ་ན་ལ་སིག་ཏུ་འགྱུར་བ་བཅས་པ་ཡིན་

ཞེས་དང་། རྐེན་དགོས་ལ་ལྟོས་ཏེ་གནང་བ་མེད་པ་རང་བཞིན་དང་། ཡོད་པ་བཅས་

པ་ཡིན་ཞེས་དང་། ལྟུང་བའི་རིགས་གཅིག་ལ་ཡང་། ཉོན་མོངས་ཅན་གིས་ཀུན་ནས་

བསང་བ་རང་བཞིན། དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གིས་ཀུན་ནས་བསང་བ་བཅས་པ་

སེ། བཅས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་དག་

ལ་ཆང་འཐུང་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཅས་ལྟུང་ཡིན་པར་བསན་པས་གནོད་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི། ལྟུང་བ་དེའི་རྒྱུའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་ངེས་པ་

རང་བཞིན་ཡིན་ལ། གཉེན་པོའི་བོས་ཀང་བེད་སྲིད་པ་ནི་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ཏེ། 

མཛོད་ཊིཀ་ཏུ། ཅི་ལྟར་ན་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་

པར་ཤེས་”ཤེ383་ན། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་སེམས་ཉོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ནས་སྤོད་པ་ཡིན། ཆང་ནི་

ཇི་སྲིད་མྱོས་པར་མི་འགྱུར་བར་གཉེན་པོའི་བོ་ཁོ་ནས་བཏུང་བར་ངེས་སོ། །

གང་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་འཐུང་བའི་སེམས་དེ་ཉིད་ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །གང་མྱོས་པར་མི་འགྱུར་བར་དྲོད་རིག་ནས་འཐུང་བ་དེ་ནི་

ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་ཊིཀ་ཏུ། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

དང་བཅས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་སེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐྱོན་

382  མ་ཕི།  བ། ༩༣ན༢ན།   ། །    སྒང་། ༧༡ན༦ན།   ། 

383  མ་ཕི།  བ། ༩༣བ༢ན།   ཞེ    སྒང་། ༧༡བ༣ན།   ཤེ    * ཤེ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཆགས་པའི་ཕིར་རོ། །བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་

མིན་ཡང་བཅས་པའི་དབང་གིས་བཀག་པའོ་ཞེས་སོ། །དེས་ན་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་

འཐུང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའམ། ཁོད་དང་བཅས་པ་ལ་རྐེན་དགོས་ལ་ལྟོས་ཏེ་གནང་བ་

ཡོད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་རིགས་ཡིན་པ་དེ་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་དང་། མྱོས་པར་

འགྱུར་བ་འཐུངས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལས་གཞན་པ་གང་ཞིག །ཁོད་དང་བཅས་པ་ལ་

རྐེན་དགོས་ལ་ལྟོས་ཏེ་གནང་བ་མེད་པའི་ལྟུང་བའི་རིགས་ཡིན་པ་དེ་རང་བཞིན་གི་

ལྟུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁོད་དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་ནི། ལྟུང་བ་དེའི་ཀུན་སོང་སོགས་རྒྱུ་

ཚོགས་ཕལ་ཆེར་ཚང་བ་ལ་བའོ། །ཊིཀྐར། སྲོག་ལ་བབ་ཀང་གཞི་འདི་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མི་བའོ་ཞེས་བ་བ་སེ། དཔེར་ན་ང་ལ་སོན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཐ་ན་རྩྭའི་

མཆོག་མས་ཀང་ཆང་མི་བླུད་མི་བཏུང་ངོ་ཞེས་དང་། སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་

རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་མི་བའོ་ཞེས་སོགས་གསུངས།

གསུམ་པ་ངོ་བོ་ལ་གསུམ་ལས། དངོས་ནི། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། རིག་བེད་

དང་རིག་བེད་མིན་པའི་གཟུགས་མི་དགེའམ། རིག་བེད་ཀི་གཟུགས་ལུང་དུ་མ་བསན་

པ་སེ། གཏམ་གི་གཞིར། ལྟུང་བ་ནི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཅེས་ཀང་བ་ལ། རྣམ་པར་རིག་

བེད་མིན་པ་ཞེས་ཀང་བའོ་ཞེས་དང་། དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའམ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་

ཞེས་འདྲི་བ་ལ། མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་སོགས་

གསུངས། དེ་ཡང་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་བསམ་བཞིན་དུ་འདས་པ་ནི་ས་མ་ཡིན་ལ། 

བཅས་པ་མ་བསམས་པར་འདས་པ་ནི་ཕི་མ་སེ། གཏམ་དུ། ལུང་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། 

གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བསབ་པ་བཅས་པ་ལས་བསམ་བཞིན་དུ་འདའ་བར་བེད་པ་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ནི་ལུང་དུ་བསན་པའོ། །ལུང་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བསབ་པ་

བཅས་པ་ལས་མ་བསམས་པར་འདས་པ་ནི་ལུང་མ་བསན་པའོ་ཞེས་བའོ་ཞེས་གསུངས། 

དྲི་ཚིག་གི་ཊིཀྐར། མཆོད་རེན་གི་འཁོར་སར་རྩྭ་སོན་མེད་པར་བེད་པ་དང་། བསམས་

བཞིན་མིན་པར་བསབ་པའི་གཞི་ལས་འདས་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་སྐད་དུ་གསུངས་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་དང་། འོད་ལྡན་ལས། ལྟུང་བའི་རང་བཞིན་ཅི་ཞེ་ན། ལུས་ཀི་དང་ངག་གི་

ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཅི་སེ་ཡིད་ཀི་ཐལ་བའི་རང་བཞིན་ཅིའི་ཕིར་ལྟུང་བ་མིན་

ཞེ་ན། ཡིད་ཀི་སོམ་པ་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སོ་སོར་ཐར་

པའི་སོམ་པ་ནི་སོང་བ་བདུན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་ངག་གི་རྣམ་

པ་བཞི་ཞེས་བ་བར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལྟུང་བ་འགྲུབ་པ་ལ་རིག་བེད་དགོས་མི་དགོས་དཔྱད་པ་ནི། ཁ་

ཅིག །ལྟུང་བ་ནི་གཉིས་ཏེ། བ་བ་མི་བེད་པ་དང་མི་བ་བ་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་རིག་

བེད་མི་དགོས་ཏེ། བ་བ་མ་བས་པ་ཙམ་གིས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ལུང་དུ། 

བཙུན་པ། ལུས་སུ་ཡང་མ་ཐོན་ངག་ཏུ་ཡང་མ་ཐོན་པར་དགེ་སོང་མར་མི་རུང་བ་

མཆིས་སམ། ཡོད་དེ། དགེ་སོང་མ་ཟླ་མོའི་ཕམ་པ་འཆབ་ནའོ། །ཞེས་དང་། སེམས་

འབའ་ཞིག་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཡོད་དེ། གསོ་སྦོང་མི་བེད་པའོ་ཞེས་

དང་། མཛོད་ཊིཀ་ཏུ། བེ་བག་སྨྲ་བ་ཡང་དེ་ལྟར་འདོད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་

ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ། ལྟུང་བ་འགྲུབ་པ་ལ་རིག་བེད་ངེས་པར་དགོས་ཏེ། འདོད་

པའི་རིག་བེད་མིན་པ་འགྲུབ་པ་ལ་རིག་བེད་ངེས་པར་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་

ཡང་མཛོད་ཊིཀ་ཏུ། གཉིས་ཀ་ཡང་མི་བེད་ན་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་རྣམ་པར་རིག་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བེད་མིན་པ་རྣམ་པར་རིག་བེད་མེད་པ་ཅན་ཡང་མེད་པས་ཇི་ལྟར་ན་དེ་གཉིས་ཀི་

ལམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལ་འབད་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཊིཀྐར། 

ཉེས་བས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་གི་ཡིད་ཀི་ནི་མིན་ཏེ། ཁ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་

སོགས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་དེ་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་དང་། ཞུ་”ཊིཀ་ཏུ384། 

ལུས་ངག་གི་བེད་པ་མེད་ན་རྣམ་པར་རིག་བེད་མེད་ལ། དེ་མེད་ན་ལྟུང་བ་མེད་པའི་

ཕིར་ཞེས་གསུངས། ལུང་ས་མ་དག”་385རྣམ་པར་རིག་བེད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་

མེད་པ་ལ་དགོངས་ཏེ། དེས་དྲང་སྲོང་རྣམས་དོན་གིས་ན་རྣམ་པར་རིག་བེད་བེད་པ་

ཡིན་ཏེ། མི་མིན་རྣམས་ཀིས་དེ་དག་གི་སིག་པའི་བསམ་པ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་

འདོར་བར་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་རོགས་ནས་དེ་དག་ལ་དད་པ་རྣམས་གང་དག་གིས་

ན་དྲང་སྲོང་དེ་དག་ལ་ལས་ཀི་ལམ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ལུས་ཀིས་བེད་དོ། །

ཇི་ལྟར་ན་གཞན་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀིས་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་

གདོན་མི་ཟ་བར་ལུས་དང་ངག་འགྱུར་བ་ཡང་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས། འོ་ན་ཡིད་

ཀི་ཉེས་བས་ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་བྱུང་ངམ་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་

དང་མི་མཐུན་པ་ཙམ་གིས་བཀག་ཅིང་ཉེས་བས་སུ་གསུངས་ཀི། ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྲུབ་པར་མིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སིག་ལྟུང་ངོ་བོ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་དཔྱད་པ་ནི། ཁ་ཅིག །རང་

བཞིན་གི་ལྟུང་བ་དང་དེའི་སིག་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། སིག་རེན་ཐུན་མོང་བ་

ཡིན་ལ། ལྟུང་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རེན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་

384  མ་ཕི།  བ། ༩༥ན༣ན།   ཞུ་ཊིཀ་ཏུ    སྒང་། ༧༢བ༤ན།   ཞུ་བའི་ཊིཀྐར

385  མ་ཕི།  བ། ༩༥ན༤ན།   ་    སྒང་། ༧༢བ༥ན།   །



  177  

འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཕིར་བཅོས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས། འོ་ན་རང་བཞིན་གི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། 

མི་དགེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ”།386 སིག་པ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་

ན”།387 མི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ལམ་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ། གཞན་

ཡང”་388ཊིཀྐར། མཚམས་མེད་པ་གསུམ་པོ་ཕ་བསད་པ་དང་མ་བསད་པ་དང་དག་

བཅོམ་པ་བསད་པ་དག་གིས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དེ་ལ་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་གྱུར་

ཏེ། དེ་གསུམ་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

མཚམས་མེད་པ་གཉིས་པོ། དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁྲག་ཕྱུང་བ་དག་གིས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དེ་ལ་ནི་

ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉིས་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་དང་། བམ་ལྔར། ཁ་

ན་མ་ཐོ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་སིག་པའི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་དང་། ཚིག་

ལེར། བསད་ན་ངན་འགོར་འགོ་བ་ཡི། །སིག་པ་སོམ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 

དེའི་ཊིཀྐར། ཕས་ཕམ་པ་བྱུང་ན་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ། ཉེས་

པ་སོམ་པོ་བྱུང་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བཤགས་ན་ཡང་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ནོ་ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་མི་དགེ་

བ་ཡང་སིག་པ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག །བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ། 

ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་མི་འདོད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དོན་གྲུབ་ཏུ། དུ་མའི་

དབུས་ན་འདུག་པའི་ཕིར། །དུ་མ་ཉིད་དུ་རྣམ་རོག་ལ། །འདི་ལྟར་ལྡོག་པའི་སྒོ་ནས་

386  མ་ཕི།  བ། ༩༥བ༣ན།   ་    སྒང་། ༧༣ན༢ན།   །    * །

387  མ་ཕི།  བ། ༩༥བ༣ན།   ་    སྒང་། ༧༣ན༣ན།   །    * །

388  མ་ཕི།  བ། ༩༥བ༣ན།   ་    སྒང་། ༧༣ན༣ན།   །
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”ནི། །389མང་པོ་ཉིད་དུ་སྤིར་རོག་མོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་བཅས་ལྟུང་མི་

དགེ་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན”་390ཡོད་དེ། རྣམ་འབེད་ལས། ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་བ་བ་

སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་དུད་འགོ་དང་ཡི་དགས། ངན་སོང་དང་ངན་འགོ་དང་ལོག་

པར་ལྟུང་བ་དག་ཏུ་”བསྲེག391་པར་བེད། འཚོད་པར་བེད། ལྟུང་བར་བེད་པའོ། །

གཞན་ཡང་ཇི་སྲིད་དུ་ལྟུང་བ་དེ་མ་བཤགས་ཤིང་སོ་སོར་མ་བཤགས་ན་དགེ་

བའི་ཆོས་རྣམས་ལས་སྒིབ་པར་བེད་པ་སེ”་392དེས་ན་ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་ལྟུང་བེད་

ཐམས་ཅད་ལ་གསུངས་ཤིང”་393མཛོད་ལས། འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་དགེའི་

གཟུགས། །དེ་སོང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་གཉིས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་བཅད་པ་

ཡང་། །ཞེས་དང་། དེའི་འགེལ་པར། རང་བཞིན་གིས་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་མིན་ཡང་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཅས་པ། དུས་མིན་པའི་ཟས་ལ་སོགས་པ་གང་

དག་ཡིན་པ་དེ་དག་སོང་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡིན་ཏེ། བསབ་པ་མནོས་

པས་དེ་དག་སྤད་ན་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་དང་། རྒྱལ་སྲས་ལས། དེ་

དག་སོང་བར་མནོས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ལ་མ་གུས་པའི་ཕིར་འཆལ་བའི་

ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཤུགས་ཀིས་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་མནོས་ན་ནི་འཆལ་བའི་ཚུལ་

ཁྲིམས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ”་394ཞེས་དང་། དགེ་སོང་གི་ལོ་དྲི་བར། ཕམ་

389  མ་ཕི།  བ། ༩༦ན༣ན།   ནི། །    སྒང་། ༧༣བ༡ན།   རིག

390  མ་ཕི།  བ། ༩༦ན༣ན།   ་    སྒང་། ༧༣བ༡ན།   །

391  མ་ཕི།  བ། ༩༦ན༤ན།   བསྲེག    སྒང་། ༧༣བ༢ན།   སྲེག

392  མ་ཕི།  བ། ༩༦ན༥ན།   ་    སྒང་། ༧༣བ༢ན།   །

393  མ་ཕི།  བ། ༩༦ན༥ན།   ་    སྒང་། ༧༣བ༣ན།   །

394  མ་ཕི།  བ། ༩༦བ༢ན།   ་    སྒང་། ༧༣བ༥ན།   ། །
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ལྷག་སོམ་ལྟུང་སོར་ཉེས་རྣམས་བསྲུངས་ན། དབང་བེད་ནས་རིས་བཞིའི་བར་སྐྱེ་ཞིང་། 

མ་བསྲུངས་བའི་ཉེས་དམིགས་”ཆེ395་བ་ནས་ཡང་སོས་ཀི་བར་རིམ་བཞིན་སྐྱེ་བར་

གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་སིག་ལྟུང་ངོ་བོ་ཐ་དད་ན། མི་གཅིག་བསད་པས་རེན་གཅིག་ལ་

ལས་ལམ་རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

བཞི་པ་མཚན་ཉིད་ལ། ལྟུང་བའི་མཚན་ཉིད། སོན་པའི་བཅས་པ་ལས་འདས་

པའི་རབ་བྱུང་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། ཕམ་པའི་མཚན་ཉིད། བསེན་པར་རོགས་པའི་དངོས་

གཞིའི་ལྟུང་བ་གང་ཞིག །ཁོད་ཀི་དག་བེད་”ཆད396་པའི་བསབ་པ་ལ་ལྟོས་པའི་

རིགས་ཡིན་པ། འོད་ལྡན་ལས། དེ་བརླག་འགྱུར་ཞེས་བ་བ་ནི། དགེ་ཚུལ་ལ་ཡང་

ཕམ་པ་སེ”་397ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན”་398སྐྱོན་མེད་དེ། ཕམ་པ་དང་

བེད་ལས་འདྲ་བས་ཕམ་པར་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་

མཚན་ཉིད་གང་ཞིག །ངོ་བོའི་ཆ་ནས་དབྱུང་བས་ཁོད་ལས་བསང་དུ་རུང་བའི་

རིགས་ཡིན་པ། ཡང་ན”་399གང་ཞིག །ངོ་བོའི་ཆ་ནས་ཕམ་པ་ལས་ཡང་ཞིང་སང་

བ་སོགས་ལས་ལི་བའི་རིགས་ཡིན་པ། དེས་མན་ཆད་ཀང་ཤེས་པར་བ། ཁ་ཅིག་

ཕམ་པའི་མཚན་ཉིད”།400 བསེན་པར་རོགས་པའི་རྒྱུད་དང་འགལ་ལ། ངོ་བོའི་ཆ་

ནས་ལྷག་མ་མན་ཆད་ལས་ཆད་པའི་ལས་ལི་རུ་རུང་བ་ཞེས་ཟེར། 

395  མ་ཕི།  བ། ༩༦བ༣ན།   ཚ    སྒང་། ༧༣བ༦ན།   ཆེ    * ཆེ

396  མ་ཕི།  བ། ༩༦བ༥ན།   ཆད    སྒང་། ༧༤ན༡ན།   ཚང 

397  མ་ཕི།  བ། ༩༦བ༦ན།   ་    སྒང་། ༧༤ན༢ན།   །

398  མ་ཕི།  བ། ༩༦བ༦ན།   ་    སྒང་། ༧༤ན༢ན།   །

399  མ་ཕི།  བ། ༩༧ན༡ན།   ་    སྒང་། ༧༤ན༣ན།   །

400  མ་ཕི།  བ། ༩༧ན༢ན།   ་    སྒང་། ༧༤ན༣ན།   །    * །
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ལྔ་པ་རྒྱུ་ནི། མི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་སེ། བསྡུ་བ་ལས། བ་བ་མི་བེད་པ་དང་

ནི། ”།401མི་བ་བ་ནི་བེད་བའི་ཕིར། །མི་སྦོར་བ་དང་སྦོར་བཅས་ལས། །ལྟུང་བའི་

ཉེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དེ་ཡི་རྒྱུ་ཡང་རྣམ་བཞི་སེ། །མི་ཤེས་པ་དང་བག་མེད་

དང་། །ཉོན་མོངས་མང་དང་མ་གུས་པ། །ཞེས་པ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་

སེ། རྣམ་འགེལ་ལས། ཉེས་ཀུན་”དེ་ཡི402་ར་བ་ཅན། །དེ་ཡང་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་

ཡིན། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། ཉོན་མོངས་སྐྱོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་

ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བོ་ཡིས་མཐོང་གྱུར་ཅིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །སོ་སོའི་

རྒྱུ་ནི། རང་རང་གི་སྐབས་སུ་ལྟུང་བ་བརིས་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

དྲུག་པ་གངས་ངེས་ནི། བཅས་པ་མི་འདྲ་བ་ལྔ་ཡིན་པའི་ཕིར་སེ་ཚན་ལྔ་ཡིན་ལ། 

བཅས་པ་ལྔར་འཇོག་པ་ནི། དེ་ཙམ་གི་དགག་བ་དགག་པ་དང་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་པར་

ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ར་བ་བཞིའི་གངས་ངེས་ནི། དུག་གསུམ་རགས་པ་བཞི་དགག་པའི་

ཕིར་ཡིན་ལ། གཞན་ནི་དེ་ཙམ་གིས་དགག་དགོས་འགྲུབ་པ་ལ་དགོངས་སོ། །

བདུན་པ་གོ་རིམ་ནི”་403སེ་ཚན་ལྔའི་གོ་རིམ་ཆད་པའི་ལི་རིམ་ཡིན་ལ། 

ཕམ་པ་བཞིའི་གོ་རིམ་ནི། འདིར་བསབ་པ་བཅས་པའི་རིམ་པ་དང་། བསྐལ་པ་དང་

པོའི་དུས་སུ་ལས་ལམ་འདི་དག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་རིམ་པ་དང་། གཞན་ནི་ཕལ་ཆེར་

བཅས་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ནོ། །

བརྒྱད་པ་སྒ་དོན་ནི། །འདིས་ལྟུང་བར་བེད་པས་ན་ལྟུང་བ་དང་། སིག་པའི་

401  མ་ཕི།  བ། ༩༧ན༣ན།   །    སྒང་། ༧༤ན༤ན།   -།

402  མ་ཕི།  བ། ༩༧ན༤ན།   དེའི    སྒང་། ༧༤ན༥ན།   དེ་ཡི    * དེ་ཡི

403  མ་ཕི།  བ། ༩༧བ༡ན།   ་    སྒང་། ༧༤བ༡ན།   །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཕིར་རམ། དམ་པས་སྨད་པས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པས་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། འབས་བུ་ཡིད་

དུ་མི་འོང་བ་འབིན་པས་ཉེས་པ་སེ། རྣམ་གངས་ཀང་དེ་དག་ཡིན་ནོ། །ཕམ་པའི་སྒ་

དོན་ནི། གཞན་སང་བ་རྒྱལ་བར་བེད་ཅིང་གཉེན་པོ་ཕམ་པར་བེད་པས་ཕམ་པ་སེ། 

ཊིཀྐར”་404གཞན་རྒྱལ་བར་བེད་དུ་བཅུག་པ་ནི་གཞན་རྒྱལ་བའོ། །དེ་ལ་ཡོད་པའི་

ཉེས་པ་ནི་ཕམ་པའོ། །དེ་བེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་སེ་ལྟུང་བའོ་

ཞེས་དང་། གཞིའི་ཊིཀྐར། ཕམ་པར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཉོན་མོངས་པའི་”དག405་

དག་གིས་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་ཕིར་ཞེས་སོ། །གཞན་དག་ནི་རང་རང་གི་སྐབས་སུ་

ཤེས་པར་བའོ། །

དགུ་པ་ཕན་ཡོན་ནི། བསབ་པ་བཅས་པའི་ཕན་ཡོན་དགེ་འདུན་བསྡུ་བ་ལ་

སོགས་པ་བཅུའོ། །བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། བམ་ལྔར། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་ཕན་ཡོན་

རྣམ་པ་བཅུ་སེ། འགོད་པ་མེད་པའི་རིམ་གིས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་སོན་དུ་འགོ་བའི་

ཆོས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། འགོད་པ་མེད་པར་འཆི་བའི་དུས་བེད་པར་འགྱུར་བ་

དང་། ཕོགས་བཅུར་སན་པའི་སྒ་གགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། བདེ་བར་གཉིད་ལོག་

ཅིང་བདེ་བར་སད་པར་འགྱུར་བ་དང་། གཉིད་ལོག་པ་ན་ལྷ་རྣམས་བསྲུང་བར་འགྱུར་

བ་དང་། གཞན་ཡང་སིག་པའི་བག་ཚ་བ་དང་། འཇིགས་པ་དང་དངང་བ་མེད་པར་

འགྱུར་པ་དང་། དག་བོ་རྣམས་ཀིས་གགས་ཤིག་རེད་ན་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་

དག་པའི་དབང་གིས་དེ་དག་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པས་ཕན་འདོགས་པར་འགྱུར་བ་

404  མ་ཕི།  བ། ༩༧བ༥ན།   ་    སྒང་། ༧༤བ༣ན།   །

405  མ་ཕི།  བ། ༩༧བ༦ན།   སྒ    སྒང་། ༧༤བ༤ན།   དག    * དག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དང་། གནོད་སྦིན་དང་མི་མིན་པ་དང་གདུག་པ་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་

གགས་ཤིང་རེད་ན་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་གིས་དེ་དག་བསྲུང་བ་

ལ་སོགས་པས་ཕན་འདོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་ལས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་

པ་དག་ཆོས་ཀིས་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། གང་དུ་སྐྱེ་བར་འདོད་

པ་ལ་སོགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་”བའོ། །406

གཞན་ཡང་། གཞི་དང་། རྣམ་འབེད་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་ལྔ་

བཤད་པ་དང་། ཆོས་ཀི་ཚོང་དཔོན་གིས་བསོད་པ་བརོད་པ་དང་། འཆར་ཀ་

གཟེངས་བསོད་པའི་སྐབས་ལ་སོགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །བཅུ་པ་མ་བསྲུངས་པའི་

ཉེས་དམིགས་ནི། སོན་པས་སྨོད་པ་དང་། མཁན་སོབ་ལ་སོགས་པ་གོགས་དམ་པས་

སྨོད་པ་དང་། བདག་ཉིད་ཀིས་སྨོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེས་མ་སྨད་ཀང་ཆོས་ཉིད་

ཀིས་སྨོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་མ་ཐོས་པ་ཐོས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། 

ཐོས་པ་བརེད་པ་དང་། མ་རོགས་པ་མི་རོགས་པ་དང་། ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་

སུ་སིག་པའི་སྒ་གག་པ་དང་། འགོད་པ་དང་བཅས་ཏེ་འཆི་བར་འགྱུར་བ་དང་། ངན་

སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་རེན་གི་ཡན་ལག་”ནི།407 སོམ་པ་གསོ་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་

དང་། བསབ་པ་བཅས་པ་དང་འབེལ་བ་དང་། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་གསུམ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་ལ། གཟུགས་གཞན་དུ་མ་བསྒྱུར་བ་དང་། མི་སྣང་བར་མ་

བས་པ་དང་། མཚན་མ་གྱུར་པ་གསུམ་འགའ་ཞིག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །

406  མ་ཕི།  བ། ༩༨ན༦ན།   བའོ། །    སྒང་། ༧༥ན༢ན།   བ་དང་།

407  མ་ཕི།  བ། ༩༨བ༤ན།   ནི    སྒང་། ༧༥ན༥ན།   ན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གསུམ་པ་བསྡུས་དོན་བཤད་པ་ལ། རྣམ་འབེད་ཀི་དཀྱུས་འདི་རྣམས་རྣམ་པ་

གསུམ་གིས་ས་གཅོད་པར་མཛད་དེ། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་། ལྟུང་བ་མེད་པ་དང”་

408བསབ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་གཞི་དང་སྦོར་བ་དང་། སྦོར་བའི་སྦོར་བ་རྣམ་པར་

བཞག་པ་སེ། བམ་ལྔར། ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་བསམ་པ་དང་སྦོར་བའི་སྒོ་ནས་

དངོས་གཞི་དང་སྦོར་བ་དང་། སྦོར་བའི་སྦོར་བ་ཅི་རིགས་པར་རྣམ་པར་བཞག་

པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། སེལ་བ་གཉིས། ཡན་ལག་

ནི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། མཚན་ཉིད་ནི་ངོ་བོ། དེ་ཡང་བཞི་སེ། གཞི་དང་བསམ་པ་དང་སྦོར་བ་དང་

མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་གོ”409 །གཞི་ལ་དབེ་བ་དུ་མ་ཡོད་ཅིང་། བསམ་པ་ལ་ཀུན་

སོང་དང་འདུ་ཤེས་གཉིས་སོ། །འདུ་ཤེས་དང་སྦོར་བའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ལའང་

དངོས་གཞི་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་ལ་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མི་རིགས་སོ་

ཞེ་ན”་410སྐྱོན་མེད་དེ། སྤིར་བཏང་དང་དམིགས་བསལ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མཁན་སོགས་མེད་པར་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་དང་། དག་བཅོམ་པ་ལ་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་

བ་བཞིན་ནོ། །སེལ་བ་ལ་སེལ་བའི་ངོ་བོ་དང་། དབེ་བ་དང་། ཅིར་འགྱུར་བ་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ནི། ལྟུང་བ་རང་རང་གི་དངོས་གཞི་ལ་ཡན་ལག་ཅི་རིགས་པ་མ་ཚང་

ཞིང་ཁ་ཅིག་ཚང་བ་གང་ཞིག །ལྟུང་བ་གཞན་གི་དངོས་གཞི་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུར་མ་

བཞག་པ། ཁ་ཅིག་ཕམ་པ་དང་པོའི་རྒྱུ་ཚང་བ་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་དེའི་སེལ་

བ་ཡིན་ཏེ། བག་ཙམ་གི་ལྷག་མ་གཞི་མེད་ཀི་སེལ་བ་ཡིན་པ་དང་། དུད་འགོ་གསོད་

408  མ་ཕི།  བ། ༩༨བ༦ན།   ་    སྒང་། ༧༥ན༦ན།   -།

409  མ་ཕི།  བ། ༩༩ན༢ན།   ། །    སྒང་། ༧༥བ༢ན།   །    * །

410  མ་ཕི།  བ། ༩༩ན༣ན།   ་    སྒང་། ༧༥བ༣ན།   །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པའི་ལྟུང་བེད་སྲོག་གཅོད་ཕམ་པའི་སེལ་བ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་

དེ། ཕན་ཚུན་སེལ་བར་འགྱུར་བ་དང་སེལ་བའི་བར་སྦར་བ་ཡང་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར། དེས་ན་ལྟུང་བ་གང་གི་དབང་དུ་བས་པའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་དེས་དེའི་

དངོས་གཞི་བསྐྱེད་པ་སེལ་བའམ། ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་”ནས411་སེལ་བས་ན་སེལ་

བའོ། །གལ་ཏེ་ཀུན་སོང་ལྟ་བུའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་དེས་སེལ་བས་སེལ་བ་ཟེར་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ན་དོན་གཅིག་ལ། མེད་དགག་ཡིན་ན་སེལ་བ་ལ་

ཅིར་འགྱུར་སོགས་མི་རིགས་སོ། །

དབེ་ན། ལྟུང་བའི་ཡན་ལག་གཞི་བསམ་པ་སྦོར་བ་མཐར་ཐུག་བཞི་གང་

རུང་རེ་རེ་མ་ཚང་བ་དང་གཉིས་གཉིས་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་ལ། ཐུན་

མོང་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཡང་དེར་འདུས་སོ། །ཅིར་འགྱུར་ལ་དངོས་དང་། དེ་

ལས་འཕོས་པ་སོམ་པོའི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། ན་སྨད་དང་། ཆེས་

ན་”སྨད412་དང་། ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕམ་ལྷག་གི་སྐབས་སུ་སོམ་པོ་སེ། 

དངོས་གཞི་དེ་ལས་ཚིགས་འོག་མར་ན་སྨད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་ཡན་ལག་གཅིག་

གམ་གཉིས་མ་ཚང་བ་ལྟ་བུ་ལ་འབྱུང་སེ། ཊིཀྐར། རང་གི་ལ་གཞན་གིས་ཡོངས་སུ་

མ་བཟུང་བར་འདུ་ཤེས་པ་ལའང་སོམ་པོ་ཁོ་ན་སེ། རང་གི་འདུ་ཤེས་པ་དང་། ཡོངས་

སུ་མ་བཟུང་བར་འདུ་ཤེས་པར་བཅས་པ་ནི་ལྟུང་བ་ལ་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་

དུ་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་ལ་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བར་འདུ་ཤེས་པའམ། ཡོངས་སུ་

བཟུང་བ་དང་བཅས་པར་འདུ་ཤེས་པ་ཡང་སོམ་པོ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་

411  མ་ཕི།  བ། ༩༩བ༡ན།   ནས    སྒང་། ༧༥བ༦ན།   དེས

412  མ་ཕི།  བ། ༩༩བ༤ན།   སྨད    སྒང་། ༧༦ན༢ན།   སྨོད
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བུའོ། །ཊིཀྐར། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡན་ལག་གསུམ་མམ་གཉིས་མ་ཚང་བ་ལ་ཉེས་བས་སུ་

འདོད་དེ་ཞེས་གསུངས་པས། གཉིས་མ་ཚང་ལ་ཉེས་བས་སུ་ངེས་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། 

མིན་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་སྐབས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གསུམ་

ཞེས་པས་གཉིས་མ་ཚང་ལ་སོམ་པོ་ཡོད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་ཞེས་པ་རྒྱུན་མིན་ནམ་ཞེ་ན”་413མ་ཡིན་ཏེ། དོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་

བསལ་བའི་ཕིར་དུ་གོ་རིམ་གསུམ་མམ་གཉིས་ཞེས་སྨོས་པ་མཁས་པའི་གསུང་

ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཡན་ལག་གཅིག་མ་ཚང་ལ་ལྟུང་མེད་ཀང་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་

ནི། ཕམ་ལྷག་གི་སྐབས་སུ་ཉེས་བས་ཏེ། དངོས་གཞི་དེ་ལས་ཚིགས་འོག་མའི་ཡང་

འོག་མར་ན་སྨད་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་དེ་ལྟུང་བ་གཞན་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་ཤེས་

པར་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡན་ལག་ཁ་ཅིག་ཡོད་ཀང་གཞན་མེད་པས་ལྟུང་བ་མེད་

པ་སེ། མ་བསམས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་འབྱུང་བ་ལ། 

བསབ་པ་བཅས་པ་དང་འབེལ་བ་ཡན་ལག་ཡིན་པར་ལས་དང་པོ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་

ཅེས་གསུངས་པ་སེལ་བའི་ལྟུང་མེད་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ལྟུང་བ་དེའི་ཡན་ལག་རྣམ་

པར་མ་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལས་འཕོས་པ་སོམ་པོའི་དོན་ལ། སྤིར་ཕམ་ལྷག་གཉིས་ལ་སོམ་

པོ་ཞེས་བ་སེ། མ་མོར། ཉེས་པ་སོམ་པོའི་ཉེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཕས་ཕམ་པ་དང་དགེ་

འདུན་གི་ལྷག་མའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཉེས་པ་སོམ་པོ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་ཕིར་

ན་ཉེས་པ་སོམ་པོ་ཞེས་བ་སེ། ཉེས་པ་སོམ་པོ་ཡིན་པས་ན་སོམ་པོ་དང་། རང་བཞིན་

413  མ་ཕི།  བ། ༡༠༠ན༣ན།   ་    སྒང་། ༧༦ན༥ན།   །



  186  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གིས་ཉེས་པ་སོམ་པོ་ཡིན་པས་ན་ཉེས་པ་སོམ་པོ་སེ། དེ་ནི་ཉེས་པ་སོམ་པོ་ཞེས་བའོ་

ཞེས་གསུངས། 

འདིར་ནི་དམན་པ་སོམ་པོ་སོན་པར་བེད་པ་ལ། འོད་ལྡན་ལས། དེ་ལྟར་བས་

ན་ཉེས་པ་སོམ་པོ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་སོན་ཏེ། མིང་དུ་ཆགས་པའི་སྒ་

དང་། ཡོན་ཏན་གི་སྒའོ། །དེ་ལ་མིང་དུ་ཆགས་པའི་སྒ་ནི། ཉེས་པ་ཆུང་ངུ་ཞེས་བ་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ལ་མཁས་པ་དག །ས་མ་ནི་རེན་དགེ་

སོང་ཕ་མ་དང་། སེ་ཚན་ཕམ་ལྷག་ཁོ་ན་དང་། གནས་སྐབས་སྦོར་དངོས་དང་། 

གདགས་གཞི་གཅིག་དང་། ཕིར་བཅོས་སོམ་པོའི་མིང་གིས་བེད་པ་སེ། མཚན་ཉིད་

པ་ཡིན་ནོ། །ཕི་མ་རེན་སེ་ལྔ་ཐམས་ཅད་དང་། སེ་ཚན་སེ་ལྔ་ཐམས་ཅད་དང་། གནས་

སྐབས་སྦོར་བའི་སྦོར་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་དང་། གདགས་གཞི་གཅིག་གམ་དུ་མ་

དང་། ཕིར་བཅོས་གང་ལ་བཏགས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་བེད་དེ། བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ་

གསུང་ངོ་། །མཚན་ཉིད་པ་ལ་ལྔ། དབེ་བ། བསྡུ་བ། ངོ་བོ། སྒ་དོན། མཁས་པ་དག་གི་

ལུགས་དཔྱད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་པ་ལ་བཞི་སེ། ཕམ་པར་གཏོགས་པའི་ལི་ཡང་གཉིས། 

ལྷག་མར་གཏོགས་པའི་ལི་ཡང་གཉིས་སོ། །ཤིན་ཏུ་ལི་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཕེ་

ན་བརྒྱད་དུ་ཡོད་དེ། ཚིག་ལེར། ལི་དང་ཤིན་ཏུ་ལི་བ་ཉིད། །ཡང་དང་ཤིན་ཏུ་ཡང་བ་

སེ། །ཕས་ཕམ་པས་ནི་ཀུན་བསང་བའི། །སོམ་པོ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ། །སྐྲག་པར་མི་

བེད་ལི་བ་སེ། །གཞན་གིས་དེ་ལ་འབད་པ་ཡིས། །བཟློག་ཀང་མི་ཉན་རབ་ལིར་

ཤེས། །གཞན་ལ་ཁྲེལ་ཡོད་མང་བ་སེ། །རང་ཉིད་ངོ་ཚས་ཤིན་ཏུ་ཡང་། །བསམ་པའི་
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དབེ་བས་འགྱུར་བ་ཡིན། །དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཡིས། །ཀུན་བསང་སོམ་པོ་

རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། ཕམ་པ་དང་། ལྷག་མས་ཀུན་ནས་བསང་

བ་གཉིས་སུ་འདུའོ། །

དེ་མཚན་ཉིད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། འོད་ལྡན་ལས། འོ་ན་རྣམ་པར་འབེད་པ་

ལས་ཉེས་པ་སོམ་པོ་ནི”།414 གཉིས་ཏེ། ཕམ་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དགེ་འདུན་ལྷག་

མ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཉེས་པ་མེད་དེ། 

ཉེས་པ་སོམ་པོ་གཉིས་ཆུང་བའི་ཚིག་ཡིན་པར་དགོངས་པའི་ཕིར”་415ཞེས་

གསུངས། གསུམ་པ་ནི། སོམ་པོའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་རིག་བེད་དམ་

རིག་བེད་མིན་པ་གང་ཞིག །སོམ་པོའི་མིང་གིས་ཕིར་བཅོས་བ་བའི་རིགས་ཡིན་

པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཕམ་ལྷག་དངོས་གཞི་ལས་དམན་ཞིང་ལྟུང་བ་གཞན་ལས་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བ་ཆེ་བས་ན་དམན་པ་སོམ་པོ་ཞེས་བ་སེ། སོམ་པོ་ཞེས་པ་ནི་ཚིག་གི་ཕོགས་

གཅིག་སྨོས་པ་ཡིན་ནོ། །འོད་ལྡན་ལས། དམན་པ་སོམ་པོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆུང་བའི་

རྣམ་གངས་ཡིན་ཏེ། ཨུཏྤལའི་ཕེང་བ་ལས། འདི་སྐད་ཅེས། དམན་པ་སོམ་པོ་ཞེས་བ་

བའི་ཚིག་འདི་ནི་རིལ་གིས་མིན་པ་དང་། གང་པོ་ཆེའི་གཙོ་བོ་དག་མི་བུལ་མི་

མགོགས་པར་འགོ་བ་ལ་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། རིལ་གིས་མིན་

པ་ནི་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་གསུངས། ལྔ་པ་ནི། རྒྱ་འདུལ་

འཛིན་ན་རེ། སོམ་པོ་མཚན་ཉིད་པ་གཉིས་ཁོ་ན་སེ། སྦོར་བ་དང་དངོས་གཞིའི་སོམ་

པོའི་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདུན་པ་ལོག་པའི་སོམ་པོ་སོམ་པོ་མིན་པར་

414  མ་ཕི།  བ། ༡༠༡ན༤ན།   །    སྒང་། ༧༧ན༣ན།   ་

415  མ་ཕི།  བ། ༡༠༡ན༥ན།   ་    སྒང་། ༧༧ན༣ན།   །



  188  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཐལ། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དངོས་གཞི་ལ་སྦོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་

དང་། མཐར་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་པཎིཏ་ནེ་པ་ན་རེ། དངོས་གཞི་བསྐྱེད་ངེས་

མེད་ཀང་། སྦོར་བ་དངོས་ཡིན་པའི་ཕིར་སྦོར་སོམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལེགས། ཤ་

མི་ན་རེ། སོམ་པོ་གསུམ་སེ། སྦོར་བའི་སོམ་པོ་དང་། སྦོར་བའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་

དང་། དངོས་གཞིའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་འོ། །

དང་པོ་ནི། ཕམ་པ་བསྐྱེད་ངེས་ཀི་ནོམ་ཉུག་གི་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། མཐར་མ་ཐུག་པའི་ལྟུང་བ་གང་ཞིག །རང་རང་གི་སྦོར་བ་

མཚན་ཉིད་པ་དང་མཉམ་པ་སེ། སྦོར་བ་མཚན་ཉིད་པ་བརམས་ནས་འདུན་པ་ལོག་

པ་ལ་སོགས་པའོ། །ངེས་ཚིག་ནི། མཐར་མ་ཐུག་པས་སྦོར་བ། མཚན་ཉིད་པ་མིན་

པས་རྣམ་པ་ཞེས་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། མཐར་ཐུག་པའི་ལྟུང་བ་གང་ཞིག །རང་རང་

གི་སྦོར་བ་མཚན་ཉིད་པ་དང་མཉམ་པ་སེ། རྨ་ཉམས་པ་ལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལ་

སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ངེས་ཚིག་ནི། མཐར་ཐུག་པས་ན་དངོས་གཞི། མཚན་ཉིད་པ་

མིན་པས་རྣམ་པ་ཞེས་བའོ་ཞེས་ཟེར་ལ། དེའི་རེས་འབང་ཀ་བ་ལ་སོགས་པའང་དེ་

ལྟར་བཞེད་ལ། མིའི་འགོ་བ་པའི་ལག་པ་གཅོད་པའི་སོམ་པོ་སོགས་ནི་ལྟུང་བ་རྣམ་

གཞག་གི་ཀུན་སོང་གིས་ཀུན་ནས་མ་བསངས་པས་སོམ་པོ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་

ཞེས་ཟེར། བ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ན་རེ། སྦོར་བ་མཚན་ཉིད་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། སྦོར་བ་

སོགས་གསུམ་དང་། དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་འོ། །

དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་རིམ་པ་བཞིན། ཕམ་ལྷག་དངོས་གཞི་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་

ཚོགས་པ་ལ་མཐར་ཐུག་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་དང་དེའི་ཉེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དང་། དེའི་རྒྱུ་ཚོགས་གཞན་ཚང་བ་ལ་སྦོར་བའི་དུས་ན་རྒྱུན་ཆད་པ་དང་”།416 དངོས་

གཞིའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཚང་ལ། བརྣག་པའི་དོན་གི་

མཐར་ཐུག་པ་དང་། ཕམ་ལྷག་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཅི་རིགས་པ་མ་ཚང་ཞིང་གཙོ་བོའི་ཡན་

ལག་དང་སྦོར་བ་ལུས་ངག་ཏུ་གྲུབ་རྒྱུ་ཚོགས་གཞན་ཚང་བ་ལ་མཐར་ཐུག་པའོ། །

ལྟུང་བ་རྣམ་”གཞག417 ་གི་ཀུན་སོང་མེད་ཀང་ཆུད་གཟན་པའི་སོམ་པོ་

སོགས་ཀང་སོམ་པོ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀྐར། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་སུ་རུང་བ་ལ་ནོམ་པ་

ལི་བ་དང་། མི་རུང་བ་ལ་ཡང་བར་བཤད་པ་དང་། བམ་ལྔར། ཡང་བའི་དཔེར་བསན་

པས། གཞུང་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་ཞེས་གསུངས་སོ། །ནེ་པ་ནི། 

སྦོར་བ་མཚན་ཉིད་པ་ལ་སྦོར་པའི་སོམ་པོ་དང་དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་གཉིས་ཡོད་

ལ། སྦོར་པའི་སོམ་པོ་ནི། ཕམ་ལྷག་བསྐྱེད་པའི་སྦོར་བ་དངོས། རང་”གི418་ཡན་

ལག་ཚང་བ་ཡིན་ལ། དབེ་ན”་419ཕམ་ལྷག་བསྐྱེད་པ་མཐར་ཐུག་འབེལ་བ་དང་། མི་

བསྐྱེད་པ་མ་འབེལ་བ་གཉིས་སོ། །

དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་ནི། ཕམ་ལྷག་གི་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་གཞིའི་ཡན་

ལག་གཅིག་མ་ཚང་བའམ། ཀུན་སོང་གི་རྣམ་པ་ལས་འགའ་ཞིག་མ་ཚང་

བའོ། །བཏགས་པ་བ་ཡང་གཉིས་ཡིན་ལ། ཡན་ལག་གཉིས་མ་ཚང་ཕན་ཆད་སོམ་

པོར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། ཆོས་རེ་དམར་སོན་

པའི་ལུགས་ལ། སྒ་ཡངས་པར་བས་ན་སོམ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦོར་བ་ཞེས་བ་སེ། 

416  མ་ཕི།  བ། ༡༠༢ན༥ན།   །    སྒང་། ༧༧བ༦ན།   ་

417  མ་ཕི།  བ། ༡༠༢བ༡ན།   བཞག    སྒང་། ༧༨ན༡ན།   གཞག    * གཞག

418  མ་ཕི།  བ། ༡༠༢བ༣ན།   གི    སྒང་། ༧༨ན༣ན།   གིས

419  མ་ཕི།  བ། ༡༠༢བ༣ན།   ་    སྒང་། ༧༨ན༣ན།   །
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མདོར། ཆགས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ན་ཞེས་དང་། བརམས་པ་ཙམ་ན་ཞེས་

དང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་དོན་ཞེས་དང་། དེ་དང་འཁྲིག་པ་དང”་420ཞེས་དང་། རོམ་

པ་ནི་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་གཞན་དག་དངོས་གཞི་དང་དེའི་རྣམ་པ་ཞེས་

གསུངས་པ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འགེལ་པར་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

བམ་ལྔར། སྦོར་བའི་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནོམ་པར་བེད་ཉུག་པར་བེད་ལ། ཇི་

སྲིད་དུ་གནས་ནས་གནས་གཞན་དུ་སོ་བར་མི་བེད་ཀི་བར་དུ་ཉེས་པ་སོམ་པོར་

འགྱུར་རོ། །རང་གི་དང་མིའི་མིན་པ་དང་དེར་འདུ་ཤེས་པ་མེད་པ་དང་། རིན་ཐང་མ་

ཚང་བ་དང་། གནས་ནས་མ་སོས་པ་ན་ཉེས་པ་སོམ་པོ་འོ། །

བདག་པོ་མེད་པའི་བརྐུས་ན་ཉེས་པ་སོམ་པོ་འོ་ཞེས་སོགས་དང་། ཕིར་

བཅོས་བེད་པའི་ཚེ་ཡང་ལི་ཡང་ཀུན་ལ་སྦོར་སོམ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

འོད་ལྡན་ལས། མི་ལ་གཙེ་བ་ཙམ་གི་བསམ་པས་མེ་བཏང་བའི་ཕིར་འདི་ནི་མཐར་

འགྱུར་བ་ལ་སྦོར་བ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་ཉེས་པ་སོམ་པོ་གཞན་ཡིན་པས་ཕོགས་དང་

མཐུན་པར་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོགས་ནས་སོབ་དཔོན་གིས་ཀང་གནོད་པ་དང་

འདྲ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དངོས་གཞིའི་སྦོར་བ་ལས་བེ་བག་ཏུ་མ་ཕེའོ་ཞེས་གསུངས། 

དེས་ན་སོམ་པོ་མཚན་ཉིད་པ་གཉིས་ཏེ། སྦོར་བའི་སོམ་པོ་དང་སྦོར་བའི་རྣམ་པའི་

སོམ་པོ་འོ། །དང་པོ་ནི། བསམ་པའི་ཡག་ལག་གི་ཆ་ནས་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་བསྐྱེད་

དུ་རུང་བའི་སྦོར་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །འདུན་པ་ལོག་ཀང་སྦོར་བ་དེ་མཚན་ཉིད་པ་

ཡིན་ཏེ། བརམས་པ་ཙམ་ན་སྦོར་བ་ཉིད་མིན་པ་མིན་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་

420  མ་ཕི།  བ། ༡༠༢བ༦ན།   ་    སྒང་། ༧༨ན༥ན།   །
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ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གཞན་དག་དངོས་གཞི་དང་དེའི་རྣམ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་

ཡིན་ལ། རྣམ་པ་ཞེས་པ་འདིར་འདྲ་བའི་དོན་ཡིན་ཏེ། བརན་པ་ཞེས་པའི་ཊིཀྐར། 

སྦོར་བ་བཞིན་ཏེ་ཉེས་པ་སོམ་”པོར421་འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་སོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་གཞིའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་ཡོད་”དེ་422གཞན་གི་དོན་ཉིད་དུ་

ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདིར་རྣམ་པ་ཞེས་པ་སྦོར་བ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀྐར། 

དེ་ལ་དངོས་གཞིའི་རྣམ་པ་ཞེས་བ་བ་དངོས་གཞིའི་སྦོར་བ་སེ། དངོས་གཞིའི་ཁ་ན་

མ་ཐོ་བ་མ་ཚང་བ་ཉེས་པ་སོམ་པོའི་དངོས་གཞིར་གཏོགས་སོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་

གོ་ཞེས་གསུངས། གལ་ཏེ་སར་ན་ནི་ཞེས་པའི་ཊིཀྐར། བརྣོགས་པ་ནི་དངོས་གཞིའི་

རྣམ་པའི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དོན་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

ཊིཀྐར། དེ་བས་ན་བརྣོགས་པ་དེ་ནི་”བསོན423་པ་ལས་སྦོར་བ་ཐ་དད་པ་གཞན་

ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ”་424ཞེས་དང་། འོན་ལྡན་ལས། ཐག་བཅད་པ་ནི་ས་ལ། ཕི་

ནས་སགས་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་ཐག་བཅད་པ་ནི་སྦོར་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་དང་སོམ་པོའི་དངོས་གཞི་གཅིག་གོ་

སམ་ན། སྦོར་སོམ་ཡང་དངོས་གཞིའི་སོམ་པོར་ཐལ་ལོ། །དུད་འགོ་ལ་མིར་འདུ་

ཤེས་པ་ལ་སྦོར་སོམ་དུ་བཤད་པ་བཏགས་”པ425་བ་ཡིན་ཏེ། དངོས་གཞི་ལ་ཕམ་

པ་མི་སྐྱེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མཐོ་ལ་མིར་ཤེས་ནས་གསོད་པའི་སྦོར་སོམ་དེ་ཆོས་

421  མ་ཕི།  བ། ༡༠༣བ༢ན།   པོར    སྒང་། ༧༨བ༤ན།   པར

422  མ་ཕི།  བ། ༡༠༣བ༢ན།   དེ་    སྒང་། ༧༨བ༤ན།   དོ།

423  མ་ཕི།  བ། ༡༠༣བ༥ན།   བསོན    སྒང་། ༧༨བ༦ན།   བསེན

424  མ་ཕི།  བ། ༡༠༣བ༥ན།   ་    སྒང་། ༧༨བ༦ན།   །

425  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤ན༡ན།   ཕ    སྒང་། ༧༩ན༡ན།   པ    * པ
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ཅན། སྦོར་བའི་སོམ་པོ་མིན་པར་ཐལ། དངོས་གཞི་ལ་ཕམ་པ་མི་སྐྱེད་པའི་ཕིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྦོར་བ་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། དངོས་གཞིའི་ལྟུང་མེད་དང་། 

སྐབས་དེར་གཏོགས་ཀི་ལྟུང་མེད་དང་། ལྟུང་བ་རྣམ་”གཞག426་གི་ལྟུང་མེད་དང་། 

ལྟུང་བ་གཏན་ནས་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྨྱན་གི་སྐབས་སུ། ཊིཀྐར། ཕད་པ་མེད་

པར་འཕིན་ཕར་”སྐྱལ427་ཚུར་”སྐྱལ428་བ་ཙམ་ཁོ་ན་ལས་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་མི་

འགྱུར་རོ”་429ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། ལས་སུ་མ་བས་ཞེས་པའི་ཊིཀྐར། དེ་

ལ་སྐབས་འདིའི་ཉེས་པ་མེད་པ་ལས་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། འབྲུ་ཙམ་པ་ལེན་པའི་ཉེས་

པ་གཞན་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། མཚམས་གཞན་དུ་”ཤོ་གམ430་

དྲལ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་དང་གོང་མ་གཉིས་འདྲ་བར་སྣང་སེ། 

བདག་གིར་མི་བེད་ཅེས་པའི་ཊིཀྐར། དེ་ལ་ནི་བཅའ་བ་འདིར་གཏོགས་པའི་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བའི་ལྟུང་བ་ནི་མེད་དོ། །གཞན་ཡིན་ན་བིས་པ་ལ་ཡང་རེག་པར་མི་བའོ་ཞེས་འོག་

ནས་འབྱུང་བ་དེའི་ཉེས་བས་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་མ་བོས་པར་

ཟན་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། བཅས་རང་གཉིས་ཀའི་ལྟུང་

མེད་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་མེད་དོ། །

དང་པོ་ནི། བསབ་པ་མ་བཅས་པ་དང་། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་དང་། 

426  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤ན༣ན།   བཞག    སྒང་། ༧༩ན༣ན།   གཞག    * གཞག

427  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤ན༣ན།   སྐྱལ    སྒང་། ༧༩ན༣ན།   བསྐྱལ

428  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤ན༣ན།   སྐྱལ    སྒང་། ༧༩ན༣ན།   བསྐྱལ

429  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤ན༤ན།   ་    སྒང་། ༧༩ན༣ན།   ། །

430  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤ན༥ན།   ཤོ་གམ    སྒང་། ༧༩ན༤ན།   ཤོག་མ
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གཙོ་བོ་ཀུན་སོང་མེད་པ་དང་། བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ལ་

བཞི། དགག་བ་མེད་པ། བག་ཡངས་དང་འབེལ་བ། བསྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པ”།431 རྐེན་

དགོས་དང་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རོ་བའམ་སོ་ཕག་གི་རིམ་པ་ལྷག་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་

ནི། གང་ཟག་རླབས་པོ་ཆེ་བསན་པ་ལ་གཞུག་པ་དང་། རྐེན་དཀའ་བས་འཚོ་བ་དང་། སྲ་

བརྐང་བཏིང་བ་ལྟ་བུ་ཆེན་པོ་དང་། འཁར་བའི་གནང་བ་ལྟ་བུ་ཆུང་ངུའོ། །གསུམ་པ་ནི། 

བཅས་རང་ནང་འདོམས་པའམ། བ་དཀའ་བ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་བསེན་པར་རོགས་པ་ལྟ་

བུའོ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། རང་གི་”རྐེན432་དགོས་དང་ལྡན་པ་དང་གཞན་གི་”རྐེན433་

དགོས་དང་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྐེན་དགོས་གཙོ་བོ་དང་ལྡན་པ་དང་། གཙོ་བོ་

”མིན434་པ་དང་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་

དང་། སྲོག་གི་བར་ཆད་དང་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་དང་བཅས་”འདོམ435་

པའོ། །གཉིས་པ་ལམ་སྐྱེ་བ་དང་”འདོམ436་པའོ། །གསུམ་པ་འཆི་བ་ལ་ཐུག་པ་དང་

”འདོམ437་པའོ། །དེའི་ཚེ་བཅས་པ་རང་བཞིན་གི་ཐ་སད་པ་དང་ཆང་མ་གཏོགས་པ་

རྣམས་གནང་སེ། སྲོག་གི་ཕིར་གནང་བའི་ཕིར་དང་། དེ་བས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྷག་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རྒྱུད་སྦང་བའི་ཕིར་དུ་ཉོ་ཚོང་སོགས་གནང་ངོ་། །གཙོ་བོ་མིན་པ་དང་

འདོམས་པའང་གསུམ་སེ། ལུས་དང་བསོད་ནམས་དང་ལོངས་སྤོད་ཀི་བར་ཆད་དང་

431  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤བ༢ན།   །    སྒང་། ༧༩བ༡ན།   ་

432  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤བ༤ན།   རྐེན    སྒང་། ༧༩བ༢ན།   རྒྱན

433  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤བ༤ན།   རྐེན    སྒང་། ༧༩བ༢ན།   རྒྱན

434  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤བ༥ན།   མིན    སྒང་། ༧༩བ༣ན།   མེད

435  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤བ༦ན།   འཇོམ    སྒང་། ༧༩བ༣ན།   འདོམས    * འདོམས

436  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤བ༦ན།   འདོམ    སྒང་། ༧༩བ༤ན།   འདོམས    * འདོམས

437  མ་ཕི།  བ། ༡༠༤བ༦ན།   འདོམ    སྒང་། ༧༩བ༣ན།   འདོམས    * འདོམས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འདོམས་པའོ། །དེ་དག་གི་དོན་དུ་བཅས་པ་ཅི་རིགས་པ་གནང་སེ། ནད་པ་ལ་ཕི་དྲོའི་ཁ་

ཟས་དང་། དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་ཕིར་དུ་དབངས་ལེན་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ལ་རེག་པ་

གནང་བ་ལྟ་བུའོ། །

གཞན་གི་ལ་ཡང་གཉིས་ལས། གཙོ་བོ ་གསུམ་ནི ་རང་གི ་དང་མ་

”འདོམས438་ན་ཆང་མ་གཏོགས་པ་བཅས་པའི་ཐ་སད་ཅན་རྣམས་གནང་སེ། སིག་

ཅན་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཕིར་ནུབ་ལྷག་ཉལ་དང་། ཕོ་བང་དུ་གནས་པ་དང་། ཆུར་ཉམ་

ཐག་པ་བསྒལ་བའི་ཕིར་བུད་མེད་ལ་རེག་པ་གནང་བ་ལྟ་བུའོ། །རང་གི་དང་འདོམས་

ན་རང་གཙོ་ཆེ་སེ། ཊིཀྐར། བདག་ཉིད་དང་བུད་མེད་དེ་སག་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་

པ་དག་ལས་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བར་ནུས་ན་མཚན་མོ་ཡང་དེ་ཉིད་དུ་གནས་པར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས། གཙོ་བོ་མིན་པ་གསུམ་ལའང་ཅི་རིགས་པར་གནང་སེ། ནད་

གཡོག་གི་ཕིར་ནུབ་ལྷག་ཉལ་དང་། རྐང་པ་གཉིས་ལ་དྲིས་”བསྐུ439་བ་དང་། 

འཇིགས་པར་གྱུར་ན་རང་གི་ལ་མི་གནོད་ན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེས་ན་རང་གི་དང་”འདོམས440་ན་རང་གཙོ་ཆེ་ལ། འོན་ཀང་དགག་བ་དང་

དགོས་པ་གང་ཆེ་”བ་441རི་བ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །ལྟུང་བ་རྣམ་”གཞག442་དེ་མི་

འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་བསབ་པས་ན་བསབ་བ་སེ། དེ་ལའང་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་

འཁྲུར་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་སྐབས་སུ་གཏོགས་པ་སེ། དེ་ནི་ལྟུང་

438  མ་ཕི།  བ། ༡༠༥ན༣ན།   འདོམས    སྒང་། ༧༩བ༦ན།   འདེམས

439  མ་ཕི།  བ། ༡༠༥ན༦ན།   བསྒུ    སྒང་། ༨༠ན༢ན།   བསྐུ    * བསྐུ

440  མ་ཕི།  བ། ༡༠༥ན༦ན།   འདོམ    སྒང་། ༨༠ན༢ན།   འདོམས    * འདོམས

441  མ་ཕི།  བ། ༡༠༥ན༦ན།   -བ་    སྒང་། ༨༠ན༢ན།   བ་    * བ་

442  མ་ཕི།  བ། ༡༠༥བ༡ན།   བཞག    སྒང་། ༨༠ན༢ན།   གཞག    * གཞག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བ་རྣམ་གཞག་གི་ཀུན་སོང་གིས་མ་བསང་པ་དང་། བསབ་པའི་གཞི་གཞན་དུ་མ་

བཅས་པ་དག །ཉེས་པ་མེད་པ་མིན་པ་དང་། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་པ་

གསུམ་མམ་གང་རུང་གིས་མཐུན་པའོ། །མཐུན་པ་གསུམ་ནི། དགག་བ་ཉེས་

དམིགས་དང་། རྒྱུད་པ་རྒྱུར་འགོ་དང་། སྦོར་བ་རེས་སུ་མཐུན་པའོ། །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

༼ཕམ་པའི་སེ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ལ་ལྔ། གཅོད་པར་བེད་པ་ཕམ་པའི་སེ། གསོ་བ་དགེ་འདུན་ལ་

རག་ལས་པ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སེ། ལྟུང་བར་བེད་པ་ལྟུང་བེད་ཀི་སེ། སྨྲེ་སགས་

འདོན་པའི་སྒོ་ནས་སོ་སོར་བཤགས་པའི་སེ། བསབ་བ་ཉེས་བས་ཀི་སེའོ། །དང་པོ་

ལ་བཞི། རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་ཚངས་སྤོད་ལ་གནོད་པ་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་

ཕམ་པ། གཞན་གི་ལོངས་སྤོད་ལ་གནོད་པ་མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་པ། གཞན་གི་སྲོག་

ལ་གནོད་པ་སྲོག་གཅོད་པའི་ཕམ་པ། གཞན་གི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པ་རྫུན་དུ་སྨྲ་

བའི་ཕམ་པའོ། །

༼མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་ཕམ་པ།༽

དང་པོ་ལ་ལུང་གི་བེ་བག་བཞི་ལས། རྣམ་འབེད་ནས་འབྱུང་བ་ལ། སྤི་དོན་

དང་གཞུང་དོན་གཉིས། དང་པོ་ནི། བམ་ལྔར། གེང་གཞི་དང་། བསབ་པ་བཅས་པ་

དང”་443ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་དོན་སོན་ཏེ། དེ་ལ་གེང་གཞི་ནི། ཡུལ་དང་

གང་ཟག་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཉེས་པའི་གཞིའི ་བེ ་བག་གིས་རྣམ་པ་

བཞིའོ། །བསབ་པ་བཅས་པ་ནི། འཇིག་རེན་དང་འགལ་བ་དང་འདུལ་བ་དང་འགལ་

བ་བཟློག་པའི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའོ། །ལྟུང་བ་རྣམ་པར་”བཞག444་པ་ནི། བསམ་པ་དང་

སྦོར་བའི ་སྒོ ་ནས་དངོས་གཞི་དང་སྦོར་བ་དང་སྦོར་བའི ་སྦོར་བ་རྣམ་པར་

443  མ་ཕི།  བ། ༡༠༥བ༦ན།   ་    སྒང་། ༨༠ན༦ན།   །

444  མ་ཕི།  བ། ༡༠༦ན༢ན།   གཞག    སྒང་། ༨༠བ༡ན།   བཞག    * བཞག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

”བཞག445་པའོ་ཞེས་གསུངས་པས་དོན་གསུམ་སེ། བསབ་པ་འཆའ་བའི་སད་ཁ་

གེང་གཞི་དང”་446བཅས་པ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་བ་ཉེས་དམིགས་དང་། 

ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡན་ལག་གི་བརི་བ་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་

ལོ་བཅུ་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་བསན་པ་སྐྱོན་མེད་པར་གནས་པ་ལ། ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་

ལ་བབ་པ་ན། བཟང་སྦིན་གིས་ཆུ་བུར་ཕྱུང་བས་ཆོས་ཀི་རེས་བསབ་པ་བཅས་པའི་

ཕན་ཡོན་བཅུ་པོ་དགེ་འདུན་བསྡུ་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་། དགེ་འདུན་ལེགས་པར་

གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། བདེ་བར་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། གནོང་མི་

འཁུར་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ཚར་བཅད་པའི་ཕིར་དང་། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་རྣམས་བདེ་

བར་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། མངོན་པར་མ་དད་པ་རྣམས་དད་པར་བ་བའི་

ཕིར་དང་། མངོན་པར་དད་པ་རྣམས་ཕིར་བཞིན་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་། ཚེ་

འདིའི་ཟག་པ་རྣམས་བསམ་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། ཚེ་རབས་ཕི་མའི་ཟག་པ་རྣམས་

བཟློག་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། ངའི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང་

ཡངས་པར་འགྱུར་བ་ལྷ་དང་མིའི་བར་དག་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བསན་པ་ཡུན་

རིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་གཟིགས་ཏེ། ཡུལ་སོང་བེད་དུ་གང་ཟག་བཟང་སྦིན་

གིས། ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀིས་ཉེས་པ་མི་ཚངས་པར་སྤད་པ་ལ་བརེན་

ནས་མི་ཚངས་སྤོད་སོང་བའི་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །

བཅུ་པོ་དེའི་དོན་ནི། དང་པོ་རིགས་བཞི་བསྡུ་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་འདོད་པ་

445  མ་ཕི།  བ། ༡༠༦ན༢ན།   གཞག    སྒང་། ༨༠བ༢ན།   བཞག    * བཞག

446  མ་ཕི།  བ། ༡༠༦ན༣ན།   ་    སྒང་། ༨༠བ༢ན།   །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སང་ཞིང་ཆོས་བསན་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པས་སོ། །གསུམ་པ་བདག་ཉིད་ངལ་བའི་རེས་

སུ་བརོན་པའི་མཐའ་རྣམ་པར་སང་པས་སོ། །བཞི་པ་ནན་ཏུར་བ་བས་སོ། །ལྔ་པ་འགོད་

པ་སེལ་བས་སོ། །དྲུག་པ་ཡོ་བད་རྐེན་དུ་བབ་པ་དག་ཡོད་པས་སོ། །བདུན་པ་ཞུགས་པ་

དག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །བརྒྱད་པ་ཀུན་དཀྲིས་གནོན་པས་སོ། །དགུ་པ་

བག་ལ་ཉལ་སོང་བས་སོ། །བཅུ་པ་བསན་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འགྱུར་བ་སེ། ཐོབ་པ་བདེ་

བར་གནས་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་བདེ་བར་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རྒྱུ་མཚན་ལ། མཐོང་ཆོས་ཀི་ཉེས་དམིགས་ལུས་དང་སྲོག་དང་། 

ཚངས་སྤོད་དང་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་དང་ལོངས་སྤོད་དང་བསོད་ནམས་ཀི་བར་ཆད་

དང་གཞན་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །མ་མཐོང་བའི་ཆོས་ཀི་ཉེས་དམིགས་ནི། ལས་

ལམ་དག་གིས་འབས་བུ་གསུམ་གསུམ་འབིན་ཏེ། མཛོད་ལས། ཐམས་ཅད་བདག་པོ་

རྒྱུ་མཐུན་དང་། །རྣམ་སྨིན་འབས་བུ་འབིན་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས། རྣམ་སྨིན་

འབས་བུ་ནི། ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུས་རིམ་པ་བཞིན་དམྱལ་བ་དུད་འགོ་ཡི་དགས་སུ་འགྱུར་

པར་གསུངས། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཆུང་འབིང་གཉིས་བཟློག་སེ་གསུངས་སོ། །རྒྱུ་མཐུན་གི་

འབས་བུ་ལ། མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་ལུས་མི་སྡུག་པ་དང་ཆུང་མ་དག་ཟླ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་

སོགས་པའོ། །བེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་ནི་མི་ཚངས་སྤོད་ལ་དགའ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་

བའོ། །བདག་འབས་ཡུལ་རྡུལ་འཁྲིགས་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བའོ། །

གསུམ་པ་ཡན་ལག་ལ། ཐུན་མོང་བ་སར་བཤད་ལ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ལ་བཞི། 

གཞིའི་ཡན་ལག་དང་། ཀུན་སོང་གི་ཡན་ལག་དང་། སྦོར་བའི་ཡན་ལག་དང་། མཐར་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཐུག་གི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། གང་ལ་”བརལ447་བ་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་

ནི། ལུས་ཕེད་དུ་ལོངས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་རྨའི་སྒོ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་། མ་ཉམས་

པ་དང་། བགོད་པར་ནུས་པའོ། །དེ་ལ་བརལ་བ་རེན་གི་ཡན་ལག་ནི། རང་རྒྱུད་དུ་

གཏོགས་པའི་ནོར་བུ་ནད་མེད་པ་དང་ལས་སུ་རུང་བའོ། །ཀུན་སོང་བདེ་བ་ཉམས་སུ་

མྱོང་བར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་རེག་ཅིང་རོལ་བར་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་དེའི་བདེ་བ་

ཉམས་སུ་མྱོང་བའོ། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་བརིས་པའི་དགོས་པ་ནི། ཡན་ལག་གི་བེ་བག་

གིས་ལྟུང་བའི་བེ་བག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཤེས་ནས་བསྲུང་བ་དང་། ཕིར་བཅོས་ཀི་བེ་བག་

རྣམས་ཤེས་ནས་ཉམས་སུ་བང་བདེ་བའོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་། བསབ་བའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་མཚན་

ཉིད་དང་། སེལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དགེ་སོང་གིས་གང་བས་ན་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་

ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། གང་དུ་བཅུག་པའི་རེག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བས་ན། སེན་བེད་

ཕམ་པར་འགྱུར་ལ། གང་གིས་བཅུག་པའི་རེག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བས་ན། བསེན་བ་

ཕམ་པར་འགྱུར། གང་བཅུག་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཅིན་ཟག་བེད་ཕོའི་དབང་པོ་

བཅུག་ན་ཕམ་པར་འགྱུར། གང་དུ་བཅུག་ཅེ་ན། མོའི་ཟག་བེད་དེར་རོ། །མོའི་ཟག་བེད་

ཇི་ལྟ་བུར་ཕོའི་ཟག་བེད་བཅུག་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ནད་ལ་སོགས་པས་མ་ཉམས་

པར་རོ། །གཞུག་པར་བ་བ་དེ་ཁོ་ནར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། མ་ཉམས་པའི་ཁའམ་བཤང་བའི་

ལམ་དུ་བཅུག་ན་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །

447  མ་ཕི།  བ། ༡༠༧ན༤ན།   རལ    སྒང་། ༨༡ན༦ན།   བརལ    * བརལ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཉིས་པ་ནི། མ་ཉམས་པར་བཅུག་པ་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་ན། ཉམས་པར་

བཅུག་པ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཞུག་པར་བ་བ་དང་གཞུག་པར་བེད་པ་ཉམས་པ་

དག་ལ་ནི་སོམ་པོར་འགྱུར་ཏེ། ཉམས་སུ་མྱོང་བ་རོགས་པར་མི་མྱོང་བའི་ཕིར་

རོ། །བགོད་བ་འཁྲིག་པ་སྤད་དུ་མི་རུང་བ་ཉིད་ལ་ནི་ཕོའི་དབང་པོས་རོལ་བར་བེད་

ན་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རུང་བ་ལ་ཕམ་པ་དང་སོམ་པོ་དང་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་

མི་རུང་བ་དང་ཉམས་པ་ལ་སོམ་པོ་དང་ཉེས་བས་དང་ཉེས་བས་ཕ་མོར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ནི། བགོད་པར་བ་པ་དུད་འགོ་ལ་སོགས་པ་མི་མ་

ཡིན་པའི་འགོ་བ་པ་ཉིད་དང་། སྐྱེས་པ་ཉིད་དང་། མ་ནིང་ཉིད་དང་། རོ་ཉིད་དང་། སེན་

པར་བེད་པ་ཕོའི་དབང་པོ་དང་། བསེན་པར་བ་བ་མོའི་དབང་པོའི་རེག་པ་ཉམས་སུ་

མྱོང་བ་ལ་མི་གནོད་པའི་བར་ཆོད་སྲབ་མོས་གཡོགས་མ་ཅན་ཉིད་དག་ལ་བཅུག་

རེག་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་མེད་པ་ཕམ་པར་འགྱུར་

རོ། །བགོད་བ་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་གཉིད་ལོག་གམ་བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པས་མ་

ཚོར་བ་དང་། བགོད་པར་བེད་པ་སྨྱོ་བ་ལ་སོགས་པ། རང་བཞིན་ཉམས་པའི་གནས་

སྐབས་དང་། བགོད་བ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བཅུག་པ་ལ་ཡང་ན་སྨད་པ་མེད་དོ། །དགེ་

སོང་རང་གི་བསེན་པར་བ་བ་ཁ་དང་བཤང་ལམ་ལ་སོགས་པར་ཟག་བེད་བཅུག་ན་

ཡང་ན་སྨད་པ་མེད་དོ། །སར་རྨའི་སྒོའི་ཕི་རོལ་དུ་དྲུད་ཅིང་བརལ་ནས་ནང་དུ་

ལྡུགས་པའི་ཕིར་རྨའི་ནང་དུ་ཟག་བེད་བཅུག་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ན་སྨད་པ་མེད་དོ། །སར་

ནང་དུ་སྨྱུགས་ཤིང་ཕི་རོལ་དུ་དབོ་བར་བའི་ནང་དུ་མི་དབོ་འོ་སམ་ནས་བཅུག་རེག་

ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བས་ན་ཡང་ན་སྨད་པ་མེད་དོ། །
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གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། དགེ་སོང་མ་བསྲུངས་པར་ཉིན་མོ་གོས་ཕབ་སེ་གཉིད་

ལོག་པར་མི་བའོ། །བསྲུང་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་བསྲུངས་པ་ནི་གསུམ་སེ། སྒོ་བཅད་ཅིང་

ཀུན་ནས་བསྐོར་བ་ན་གནས་པ་ཉིད་དང་། དགེ་སོང་གིས་ཀུན་ནས་བསྲུངས་པ་ཉིད་

དང་། ཤམ་ཐབས་ཀི་མཐའ་བཅིངས་པ་ཉིད་དོ། །མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་ཕམ་པར་

འགྱུར་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་སྐབས་སོ། །

གཉིས་པ་ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས། དགག་པའི་བསབ་

བ་དང་། སྒྲུབ་པའི་བསབ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁིམ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་བུད་མེད་ཀི་

ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་ཀི་བསམ་པས་”བརོད448་པ་སེ་འདྲིད་པ་དེར་གནས་པར་མི་

བའོ། །དགོན་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་མི་མིན་པས་འཁྲིག་པ་བསེན་པ་ལ་སོགས་

པས་གནོད་པའི་ཕིར་བརལ་བ་དེར་གནས་པར་མི་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། འདོད་

ཆགས་ཤས་ཆེ་བས་ཁུ་བ་འཛག་པའི་སྣོད་རྐལ་བུ་བཅང་བར་བ་སེ། ཆོས་གོས་མི་

ཉམས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་ཅི་ལས་བས་པ་བཅང་ཞེ་ན། རའམ་རི་དགས་སམ་

བི་བའི་པགས་པ་ལས་བའོ། །འཛག་སྣོད་དེ་བི་དོར་བ་དགོས་པས། དྲི་མི་ང་བར་བ་

བའི་ཕིར་”བསྐ449་བས་བཀྲུ་བ་དང་བསྐམ་པར་བའོ། །བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པའི་དུས་

སུ་ཅི་བཅང་ཞེ་ན། བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་”དེའི450་དུས་ཀི་ཆེད་དུ་འཛག་སྣོད་གཞན་

བའོ། །ཁུ་བ་ཧ་ཅང་མང་བས་འཛག་སྣོད་ལྡར་བར་གྱུར་ན་དེར་ཕྲུ་བླུགས་སོ། །ཕྲུ་ཇི་

འདྲ་བླུགས་ཤེ་ན། ”བེ451་མའམ་སའི་བླུགས་སོ། །དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འཛག་སྣོད་

448  མ་ཕི།  བ། ༡༠༨བ༣ན།   བརྔོད    སྒང་། ༨༢ན༦ན།   བརོད    * བརོད

449  མ་ཕི།  བ། ༡༠༨བ༥ན།   བསྐའ    སྒང་། ༨༢བ༢ན།   བསྐ    * བསྐ

450  མ་ཕི།  བ། ༡༠༨བ༦ན།   དེའི    སྒང་། ༨༢བ༢ན།   དོར

451  མ་ཕི།  བ། ༡༠༨བ༦ན།   ཕེ    སྒང་། ༨༢བ༣ན།   བེ    * བེ
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བཅང་ངམ་ཞེ་ན། ཟན་ཟ་བ་དང་མཆོད་རེན་ལ་ཕག་འཚལ་བའི་ཚེ་འཛག་སྣོད་དེ་ཕོའི་

དབང་པོ་ལས་ཕོག་ལ་ཕོའི་དབང་པོ་བཀྲུས་ཏེ་ཟན་ཟ་བ་སོགས་བའོ། །མི་ཚངས་

པར་སྤོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །

གསུམ་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གསུམ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད། 

སེལ་བ་”དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ། ས་ཕི་འགལ་བའི་སྐྱོན་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

གང་དུ་ཟག་བེད་བཅུག་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་རྨའི་སྒོ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གིས་ཕམ་

པ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཕོགས་ཀི་དང་པོ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁའི་ཕམ་པ་སྐྱེད་པར་བེད་

པའི་ཕོགས་དང་པོ་ནི་སོའི་དྲུང་ཕན་ཆད་ཡིན་ཏེ། དེར་ཟག་བེད་བཅུག་ན་ཕམ་པར་

འགྱུར། བཤང་བའི་ལམ་གི་ཕམ་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཕོགས་ཀི་དང་པོ་ནི་བཤང་

བའི་བུ་གུའི་སྦུབས་ཀི་མཐའ་ཕན་ཆད་ཡིན་ནོ། །ཟག་བེད་མོའི་དབང་པོས་ཕམ་པ་

སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀི་དང་པོ་ནི། རྨའི་ཁ་ཤུན་གི་པགས་རིམ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་

འདས་ནས་ཤའི་རིམ་པ་ལ་ཐུག་པ་ཡན་ཆད་ཡིན་ནོ། །རྨའི་སྒོ་དེར་ཕོའི་ཟག་བེད་ཇི་

ཙམ་བཅུག་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕོའི་དབང་པོ་དེའི་ནོར་བུ་མཐེ་བོང་གི་རྣམ་པ་

འདྲ་བ་རྨའི་སྒོ་གསུམ་དུ་བཅུག་པ་ཉིད་ནི་བཅུག་པ་དེའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉམས་པ་ཞེས་བཤད་པ་དེའི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། གང་ཚུན་ཆད་

ཀིས་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་རྨའི་ཕོགས་ཀི་དང་པོ་སིག་པ་ལ་སོགས་པས་ཅུང་ཟད་

ཟིན་པ་ཉིད་དང་། ཤས་ཆེར་ཟིན་པ་ཉིད་དང་། རླུང་ལ་སོགས་པས་སྐྲངས་པ་ཉིད་

དང་། མུགས་པའི་རུལ་བ་ཉིད་དང་། ཤ་གཟགས་ནས་མྱགས་པ་ཉིད་དང་། རྨའི་ནང་

གི་དྲི་མ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྲོག་ཆགས་དག་གིས་ཟོས་པ་ཉིད་ནི་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་
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བུ་ཞེས་པས་དེ་དང་འདྲ་བ་གཞན་ཡང་བཟུང་ངོ་། །བགོད་པར་བ་བའི་ལུས་ཉམས་

ན་རྨའི་སྒོ་ཉམས་པས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། མ་ཁབ་སེ་བགོད་པར་བ་བ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་

མ་ནིང་གི་ལུས་ལྟེ་བའི་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་ནས་ཕེད་དུ་བཅད་པ་ཉིད་ཀི་རྨའི་སྒོ་

ཟག་བེད་བཅུག་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་མེད་དེ་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །བསེན་པར་

བ་བ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་སོགས་ཀི་རྨའི་སྒོ་གསུམ་པོའི་དབུས་ཕེད་ཚལ་དུ་གས་

ནས་བེ་བའི་མཚམས་སར་འབོར་བ་བདེ་བ་མྱོང་བ་ལ་མི་གནོད་པའི་མི་མངོན་པ་ལ་

ཡང་བཅུག་རེག་ཉམས་སུ་མྱོང་ན་ན་སྨད་པ་མེད་དོ། །མཚམས་འབོར་བ་མངོན་པ་

ལ་ནི་ཚིགས་འོག་མ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །

མཐའ་ཉིད་ཅེས་པ་ཡན་ཆད་སོམ་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི་དགེ་སོང་གིས་

ཕག་དང་སྤེའུ་ལ་སོགས་པ་མེ་ལ་སོགས་པས་བཙོས་པས་རྨ་ཉམས་པའོ། །སྤུ་མེད་

པ་དག་ལ་ཞེས་པས་པགས་པ་”མི་དང་452འདྲ་བས་ཕམ་པར་སྒེད་དམ་སམ་པའི་

”དོགས་པ་བསལ་བའོ། །མགོ་བཅད་པའི་ཁར་བཅུག་ན་སོམ་པོ་འོ། །མགོ་བཅད་

ཀང་རྨའི་སྒོ་གཞན་གཉིས་མ་ཉམས་པ་ལ་དངོས་གཞིའོ། །དགེ་སོང་གིས་

”བསེན453་པར་བ་བ་རང་གི་ཁ་བཤང་ལམ་གཉིས་དང་། སྐྱེས་པའི་གཉིས་དང་བུད་

མེད་དང་མ་ནིང་གི་གསུམ་གསུམ་སེ་ལུས་ལས་ཐ་དད་པར་བས་པ་དང་། རང་གི་

སེན་པར་བེད་པ་ལུས་ལས་ཐ་དད་པར་མ་བས་པ་དང་སྦོར་བར་བེད་པ་དང་དེ་

བཞིན་དུ་རང་གི་སེན་བེད་ཐ་དད་པར་བས་པ་དང་བསེན་བ་རྣམས་ཐ་དད་པར་བས་

པ་དག་དང་སྦོར་བ་དང་རང་གི་བསེན་བ་གཉིས་བཅད་པ་དང་། སྐྱེས་པ་དང་མ་ནིང་

452  མ་ཕི།  བ། ༡༡༠ན༡ན།   མི་དང    སྒང་། ༨༣ན༦ན།   མེད་པ

453  མ་ཕི།  བ། ༡༡༠ན༢ན།   བསེན    སྒང་། ༨༣ན༦ན།   བསེན
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གི་སེན་བེད་མ་བཅད་པ་དང་སྦོར་བ་དང་། དེ་གཉིས་བཅད་པ་དང་རང་གི་གཉིས་མ་

བཅད་པ་དང་སྦོར་ན་སོམ་པོ་འོ། །གཅིག་བཅད་གཅིག་མ་བཅད་ལས་གཞན་པ་

ལུས་ལས་ཐ་དད་པར་བས་པས་གཉིས་ཀང་ཕན་ཆུན་དུ་སྦོར་བ་དང་ལུས་ལས་མ་

བཅད་པ་གཉིས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་སྦོར་ན་སོམ་པོ་སེ། དེ་དག་ནི་རང་གཏོགས་པ་

རྣམས་སོ། །

རང་ལས་གཞན་ཕོ་མོ་མ་ནིང་གསུམ་གི་བསེན་བ་སེན་བེད་གཉིས་དང་ཅི་

རིགས་པར་གཞན་དུ་སྦོར་བར་བེད་ན་སེ་བཅད་པ་དང་མ་བཅད་པ་དང་། མ་བཅད་པ་

དང་བཅད་པ་དང་། གཉིས་ཀ་བཅད་པ་དང་། གཉིས་ཀ་མ་བཅད་པར་སྦོར་བ་སོམ་པོ་སེ་

རང་མ་གཏོགས་པ་དག་གོ །འོ་ན་རང་གཏོགས་པའི་གཉིས་ཀ་མ་བཅད་པ་ལ་ཕམ་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། “རོ454་མ་མྱོང་བའི་ཆ་ནས་སོམ་པོར་བཤད་པའི་ཕིར་

རོ། །རང་མ་གཏོགས་པའི་དེ་ལ་སྨྱན་གི་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། འཕིན་

སྦོར་མེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རྨའི་སྒོ་ལས་གཞན་པའི་བུ་ག་མཚོན་གིས་

”དྲལ455་བ་སོགས་བཅོས་པ་དང་། མིད་པ་སོགས་དང་པོ་ནས་དོད་པ་ལུས་ལས་བཅད་

པ་དང་མ་བཅད་པ་ལ་ཡང་ངོ་”། །456

བསེན་པར་བ་བ་མ་ནིང་མོ་ཕོའི་དབང་པོ་ཤོང་བའི་སྦུབས་མེད་པ་བཅད་པ་

དང་མ་བཅད་པ་ལ་ཡང་ཟག་བེད་རོལ་ན་སོམ་པོ་འོ། །མཆུ་གཉིས་ལ་སྦར་བ་ཙམ་

ལ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །རྨའི་སྒོ་དང་པོའི་ཕི་རོལ་ཀི་མཚམས་ལ་ཐུག་པར་གྱུར་ན་ཡང་

454  མ་ཕི།  བ། ༡༠བ༡ན།   རི    སྒང་། ༨༣བ༤ན།   རོ    * རོ

455  མ་ཕི།  བ། ༡༡༠བ༢ན།   དྲལ    སྒང་། ༨༣བ༥ན།   དུབ

456  མ་ཕི།  བ། ༡༡༠བ༣ན།   -། །    སྒང་། ༨༣བ༥ན།   ། །
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སོམ་པོ་འོ། །སྣོད་དུ་ཟག་བེད་འཇུག་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཕོའི་དབང་པོ་བལྟབ་ནས་

རྨའི་སྒོར་འཇུག་པ་དང་། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་རྨའི་སྒོ་”ལ་མ457་རེག་པར་འཇུག་པ་

གཉིས་ཀང་སོམ་པོ་འོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་མི་”རེག458་པར་”འཛུད459་པ་སོམ་

པོ་ཡིན་ན་སེན་པར་བེད་པ་དང་བསེན་པར་བ་བ་གཡོགས་མ་ཅན་ཉིད་དག་ལ་ནི་ན་

སྨད་པ་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མཐའ་ཕམ་པ་ཉིད་

དུ་བརོད་པའི་གཡོགས་མ་དེ་ནི་བསྒིབས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། རོ་མྱོང་བ་ལ་གནོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ་བསྒིབས་པ་ཙམ་དེས་གཡོགས་པ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་རེག་པར་

མི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མ་གཡོགས་པ་དང་འདྲ་བར་རེག་པ་མྱོང་བའི་

ཕིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ། བསྒིབས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པགས་པ་

སྟུག་པོ་སོགས་ཀིས་གཡོགས་པ་ཉིད་ནི་འདིར་མི་རེག་པར་”འཛུད460་པས་སོམ་

པོ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡིན་པས་ས་ཕི་འགལ་བ་མེད་དོ། །ཕམ་པར་འགྱུར་བ་

དང་པོ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །

བཞི་པ་འདུལ་བེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གསུམ། ལྟུང་བ་རྣམ་

”གཞག461།ལྟུང་མེད། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་ཐུན་མོང་བ་རེན་གི་

མཚན་ཉིད་ནི། ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ལས་ཉམས་པ་ལ་ལྟུང་མེད་དུ་བཤད་ན། རང་

457  མ་ཕི།  བ། ༡༡༠བ༤ན།   ལམ    སྒང་། ༨༤ན༡ན།   ལ་མ    * ལ་མ

458  མ་ཕི།  བ། ༡༡༠བ༥ན།   རེག    སྒང་། ༨༤ན༡ན།   རིག

459  མ་ཕི།  བ། ༡༡༠བ༥ན།   འཇུད    སྒང་། ༨༤ན༡ན།   འཛུད    * འཛུད

460  མ་ཕི།  བ། ༡༡༡ན༢ན།   འཇུད    སྒང་། ༨༤ན༣ན།   འཛུད    * འཛུད

461  མ་ཕི།  བ། ༡༡༡ན༣ན།   བཞག    སྒང་། ༨༤ན༤ན།   གཞག    * གཞག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བཞིན་ལས་ཉམས་པའི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། ”སྨྱོ462་བ་དང་། སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་། 

ཚོར་བས་གཟིར་བ་གང་རུང་གིས་བདག་དགེ་སོང་གི་དངོས་པོར་མི་ཤེས་ན་ཤེས་

པ་རང་བཞིན་གིས་ཉམས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་རང་དབང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ་ནི། ཉམས་པ་ལ་སོམ་པོར་བཤད་

པ་དེ་ལ་ཉམས་པ་ཉིད་ནི་གཉིས་ཏེ་རྨའི་ནང་ཉམས་པ་དང་། ནང་ཉམས་པའི་དབང་གིས་

ཕི་རོལ་ཉམས་པའོ། །དགེ་སོབ་མས་འཁྲིག་པ་བསེན་པའི་ཕིར་སྐྱེས་པ་མཐུ་ལྡན་གཞན་

ལ་དེ་ལྟར་རུང་ངོ་ཞེས”།463 ཁས་བངས་པ་ན་དགེ་སོབ་མའི་བསབ་པ་གཞི་ནས་

འཁྲུགས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་འགལ་བའི་རིག་བེད་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཕིར། དགེ་

ཚུལ་མའི་བསབ་པ་སྐྱེས་པ་ལ་”རེག464་པ་སོང་བ་ནི་འཁྲུགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སོབ་

མ་བསབ་པ་འཁྲུགས་པ་དེ་ལ་བསབ་པ་དེ་ཡང་སྦིན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །བསེན་པའི་ཕིར་

གཞན་ལ་ཁས་བངས་པ་དེ་ནི་དགེ་སོང་གི་སོམ་པོ་འོ། །བསེན་བར་སེན་བེད་མ་ཆུད་ན་

ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཟག་བེད་དུ་ཟག་བེད་ཆུད་པར་བ་བའི་ཕིར་རྨ་ཉེད་ན་ཡང་སོམ་པོ་

འོ། །བསེན་བ་སེན་བེད་”འཛུད465་པ་ན་སྐྲག་པ་དང་ངོ་ཚ་བས་ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་མ་

སྐྱེས་ན་སོམ་པོ་འོ། །ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་གང་ཤུ་ལ་སོགས་པས་རོལ་བའི་ཕིར་རོ་མ་

མྱོང་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་སུ་མི་རུང་བ་བཅུག་ན་ཡང་སོམ་པོ་

སེ་རོ་མྱོང་བ་ལས་སུ་རུང་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །བགོད་པར་བེད་པའི་ལག་པས་

བགོད་པར་བ་བའི་ལག་པར་སྤད་དུ་མི་རུང་བ་དང་། རྐང་པས་རྐང་པར་དང་། ཚིགས་

462  མ་ཕི།  བ། ༡༡༡ན༣ན།   སོ    སྒང་། ༨༤ན༥ན།   སྨྱོ    * སྨྱོ

463  མ་ཕི།  བ། ༡༡༡ན༦ན།   །    སྒང་། ༨༤ན༦ན།   ་

464  མ་ཕི།  བ། ༡༡༡བ༡ན།   རེག    སྒང་། ༨༤བ༡ན།   དེག

465  མ་ཕི།  བ། ༡༡༡བ༢ན།   འཇུད    སྒང་། ༨༤བ༢ན།   འཛུད    * འཛུད
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཀིས་ཚིགས་སུ་དང་། འདོམས་ཀིས་འདོམས་སུ་ལྟ་བུར་སྤད་དུ་མི་རུང་ན་སོམ་པོ་

འོ། །གཞན་གི་མཐུས་བརལ་བ་ན་བསེན་བ་སེན་བེད་སྤད་པའི་ཅུང་ཟད་ཙམ་གཡོ་བ་

ཉིད་ཙམ་ལ་སོམ་པོ་འོ། །ཤིང་དང་བ་སོ་དང་རོ་བ་དང་གོས་ལས་བུ་མོའི་གཟུགས་བས་

པ་ལ་བརལ་བ་ན། འདྲེ་ལ་སོགས་པ་ཞུགས་ཏེ་དབང་པོ་ཙམ་དོད་ན་སོམ་པོ་འོ། །

དེ་ལ་བརལ་བ་ན་ནང་ན་གནས་པའི་”འདྲེ466་ལ་སོགས་པས་ཡན་ལག་

ཐམས་ཅད་དུ་རེག་པ་སེར་ན་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བའོ། །འཁྲིག་པ་བསེན་པའི་དོན་དུ་

བུད་མེད་ལ་”རོལ467 ་བའི་གང་ཟག་གིས་མོའི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པར་རྐང་པ་

”འཛུད468་ན་སོམ་པོ་འོ། །བསེན་པར་བ་བ་རྨའི་སྒོ་ལ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཕོའི་

དབང་པོས་ཕི་རོལ་དུ་རེག་པ་དེ་ཙམ་ལ་སེམས་གཞོལ་བས་ཕི་རོལ་དུ་རེག་ན་སོམ་

པོ་འོ། །འཁྲིག་པ་བསེན་པའི་ཕིར་ཚུར་ཤོག་མི་ཚངས་པར་སྤོད་དོ་ཞེའམ། སོང་ལ་

མི་ཚངས་པར་སྤོད་ཅིག་ཅེས་གཞན་ལ་བསྒོ་ན”་469སོམ་པོ་འོ། །

གསུམ་པ་དངོས་གཞིའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི། དབང་པོ་རང་བཞིན་གིས་ལས་སུ་

རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ན། སེན་པར་བེད་པ་བསེན་པར་བ་བར་བཅུག་པ་ལ་དངོས་གཞིར་

འགྱུར་བས་ན་ན་སྨད་པ་མེད་དོ། །མདུན་མ་མོའི་དབང་པོ་དང་། ཕི་མ་བཤང་ལམ་གཉིས། 

དང་པོར་གང་དུ་མྱུག་པའི་ལས་བརམས་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་ཁུ་བ་གཏུགས་པ་ལ་ན་

སྨད་པ་མེད་”དོ། །470ཊིཀྐར། སྦོར་མཐའི་ཡུལ་ཐ་དད་པས་དངོས་གཞི་མེད་དམ་སམ་

466  མ་ཕི།  བ། ༡༡༡བ༦ན།   འདྲེ    སྒང་། ༨༤བ༥ན།   བདེ

467  མ་ཕི།  བ། ༡༡༢ན༡ན།   བརོལ    སྒང་། ༨༤བ༥ན།   རོལ    * རོལ

468  མ་ཕི།  བ། ༡༡༢ན༡ན།   འཇུད    སྒང་། ༨༤བ༥ན།   འཛུད    * འཛུད

469  མ་ཕི།  བ། ༡༡༢ན༢ན།   །    སྒང་། ༨༤བ༦ན།   ་    * ་

470  མ་ཕི།  བ། ༡༡༢ན༤ན།   དོ། །    སྒང་། ༨༥ན༢ན།   དེ། །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པའི་”དོགས་པ་བསལ་བའོ། །རྨའི་སྒོ་གསུམ་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་དང་པོར་མི་ཚངས་

སྤོད་བརམས་ནས་ལམ་ལྷག་མ་རྣམས་སུ་བརལ་བར་བའོ་སམ་པའི་བསམ་པས”་

471བསན་བར་སེན་བེད་འཛུད་པ་ལ་ཡང་ན་སྨད་པ་མེད་དོ། །འདི་ནི་བསམ་པ་མ་རོགས་

པས་དངོས་གཞི་མི་སྐྱེད་དམ་སམ་པའི་”དོགས་པ་བསལ་བའོ། །མ་ཉམས་བཞིན་དུ་

འཁྲུལ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་བདག་ནི་དགེ་སོང་གི་དངོས་པོ་ལས་ཉམས་པའོ་སམ་པའི་

བསམ་པ་ཅན་གིས་བཅུག་པ་ལ་ཡང་ན་སྨད་པ་མེད་དོ། །

འདི་ནི་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བ་”ཙམ472་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དམ་སམ་པའི་”དོགས་

པ་བསལ་བའོ། །ནད་དང་བལ་བར་བ་བའི་དོན་ཉིད་ཀིས་བཅུག་པ་ལ་ཡང་ན་སྨད་པ་

མེད་དོ། །འདི་ནི་དགོས་པའི་ཕིར་ལྟུང་བ་མེད་དམ་སམ་པའི་”དོགས་པ་བསལ་

བའོ། །ཟག་བེད་ལྟ་བུའི་ལམ་ལ་ལམ་མིན་པ་གཞན་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། ལམ་

ཡིན་མིན་ཡིད་གཉིས་ཟ་བས་བཅུག་པ་ལ་ཡང་ན་སྨད་པ་མེད་དོ། །འདི་ནི་ཡུལ་ལ་

འཁྲུལ་བ་ཙམ་གིས་ལྟུང་བ་མེད་དམ་སམ་པའི་”དོགས་པ་སེལ་བའོ། །ལམ་མིན་པ་

ལ་ནི་ལམ་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་ཡིད་གཉིས་ཟ་བས་བཅུག་པ་དེ་གཉིས་སོམ་པོའི་

དབང་དུ་བས་པ་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ནི། བ་ལང་ལ་སོགས་པས་

བསོས་པའི་དགེ་སོང་བུད་མེད་ཀི་སེང་དུ་འགེལ་བ་རེག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མི་

བེད་པ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འཇིགས་པ་དང་སྐྲག་པས་ཉམ་ཐག་པའི་བུད་མེད་ཀིས་

མི་འདོད་བཞིན་དུ་དགེ་སོང་གི་མགུལ་བ་སོགས་ནས་འཁྱུད་པ་ལ་ཡང་རེག་པ་མ་

མྱོང་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །མི་འདོད་བཞིན་དུ་དགེ་སོང་གི་མཆུར་བུད་མེད་ཀི་མཆུས་

471  མ་ཕི།  བ། ༡༡༢ན༥ན།   ་    སྒང་། ༨༥ན༢ན།   །

472  མ་ཕི།  བ། ༡༡༢བ༡ན།   ཙམ    སྒང་། ༨༥ན༤ན།   ཅོམ
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རེག་པ་ལ་ཡང་རེག་པ་ཉམས་སུ་མི་མྱོང་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་བསབ་བ་ནི། ཁིའི་མདུན་དུ་ཟག་བེད་ཕྱུང་སེ་གཅིན་གཅི་བར་མི་

བ་སེ། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཟིན་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །དགོན་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་

སྲོག་གི་བར་ཆད་འབྱུང་བའི་དགོན་པ་དེར་དགེ་སོང་གིས་གནས་པར་མི་བའོ། །ཆུ་

ཀླུང་གང་ན་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཆུ་ན་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་དག་གིས་འཛིན་པའི་

འཇིགས་པ་ཡོད་པའི་ཆུ་ཀླུང་དེར་དགེ་སོང་གིས་སྒེན་མོར་བརྒལ་བར་མི་བའོ། །ཆུ་

ཀླུང་དེར་དགེ་སོང་གིས་བུད་མེད་ལ་མ་རེག་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་གྲུ་བརྒལ་བར་

བའོ། །བ་ལང་གི་ནང་དུ་ཡང་ཤེས་བཞིན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །ཆུ་ལེན་པ་སོགས་ཀི་

ཁྲོན་པ་ཡང་ཤེས་བཞིན་དུ་བརག་པར་བའོ། །དགེ་སོང་གིས་བསོད་སོམས་ལ་ཡང་

ཤེས་བཞིན་དུ་གོང་དུ་བརྒྱུ་བར་བའོ། །

དེ་དག་ནི་བུད་མེད་ལ་རེག་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ཕོ་མོའི་མཚན་ལེགས་པར་

སོ་སོར་བརག་པར་བས་ནས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བ་སེ། སྐྱེས་པ་འདྲ་བའི་བུད་མེད་

གཞོན་ནུ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ནས་དགེ་སོང་གི་ནང་དུ་བཞག་ན་ཚངས་སྤོད་ལ་གནོད་པ་

ཆེན་པོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སོང་གིས་གཅིག་བུ་བ་གབ་མེད་པར་གོས་ཕབ་

ནས་གཉིད་ལོག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སོང་གཅིག་བུ་བ་གབ་མེད་པར་གོ་ཕབ་སེ་

གཉིད་ལོག་པ་དེའི་ཤམ་ཐབས་བུད་པ་ན་དགེ་སོང་དེ་ལ་བུད་མེད་ཀིས་བརལ་བ་ལ་

བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །དགེ་སོང་མས་གནས་ཁང་སྒོ་གེགས་སོགས་

ཀིས་སྒོ་མ་བཅད་པར་བསམ་གཏན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པར་མི་བ། གོགས་མོ་

ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་གོས་ཕབ་ནས་གཉིད་ལོག་པར་ཡང་མི་བའོ། །ཕམ་པར་འགྱུར་བ་
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དང་པོ་འབུལ་བེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །     ། །

༼མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་པ།༽

གཉིས་པ་གཞན་གི་ལོངས་སྤོད་ལ་གནོད་པ་མ་བིན་པར་ལེན་པའི་ཕམ་པ་

ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི། ཡུལ་

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ། གང་ཟག་ནོར་ཅན་གིས་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་པས་ཀུན་ནས་

”བསངས473་ཏེ། ཉེས་པ་མ་བིན་པར་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས། མ་བིན་ལེན་སོང་

བའི་བསབ་པ་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ལ། མཐོང་ཆོས་ཀི་ཉེས་དམིགས་སར་དང་འདྲ། 

མ་མཐོང་བའི་ཉེས་དམིགས་ལ། རྣམ་སྨིན་སར་དང་འདྲ། རྒྱུ་མཐུན་ལ་མྱོང་བ་རྒྱུ་

མཐུན་ལོངས་སྤོད་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། བེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་”རྐུ474་བ་ལ་དགའ་

བར་འགྱུར་བའོ། །བདག་འབས། ཡུལ་”སད475་སེར་སོགས་གནོད་པ་མང་བར་

འགྱུར་བའོ། །

གསུམ་པ་ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ་ཡུལ་མིའི་འགོ་བ་”པ476་རང་

ལས་རས་ཐ་དད་པའོ། །དངོས་པོ་ཁ་ཟས་སུ་བས་པ་མིན་པ་དང་། རིན་ཐང་ཚང་

བའོ། །དེ་ཡང་རྐུ་བའི་གནས་དེར་རིན་ཐང་ཚང་བ་དང་། རྐུ་བའི་དུས་སུ་རིན་ཐང་

ཚང་བ་དང་། བརྐུ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་རིན་ཐང་ཚང་བ་དང་། རྐུ་བེད་ལ་ལྟོས་ནས་རིན་

ཐང་ཚང་བ། སྦོར་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རིན་ཐང་ཚང་བའོ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། 

473  མ་ཕི།  བ། ༡༡༣བ༢ན།   བསང    སྒང་། ༨༦ན༡ན།   བསངས    * བསངས

474  མ་ཕི།  བ། ༡༡༣བ༣ན།   རྐུ    སྒང་། ༨༦ན༢ན།   བརྐུ

475  མ་ཕི།  བ། ༡༡༣བ༤ན།   སར    སྒང་། ༨༦ན༢ན།   སད

476  མ་ཕི།  བ། ༡༡༣བ༤ན།   པ    སྒང་། ༨༦ན༢ན།   ལ
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འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ། ཀུན་སོང་ནི་གཞན་གི་ཡིན་ཏེ་མ་གནང་ཡང་བདག་ཉིད་ཀི་

འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་གཏན་དུ་དབལ་སམ་པའོ། །སྦོར་བ་ལུས་ངག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་མ་

འཁོགས་པས་བརྐུ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་གྲུབ་བོས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་

གནས་སོས་སོ། །

གཉིས་པ”།477 གཞུང་དོན་ལ་བཞི་ལས། རྣམ་འབེད་ནས་འབྱུང་བ་ལ་

གཉིས། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་བསན་

ནི། གང་བས་ན་རྐུ་བའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་རང་གིས་བརྐུའམ། གཞན་

རང་གིས་དངོས་སུ་”བརྐུར478་བཅུག་པ་དག་གིས་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །ཁོད་སོང་

ལ་རས་འདི་ལྟ་བུ་རྐུས་ཤིག་ཅེས་མངགས་པས་རང་གིས་”བརྐུ479་འམ་གཞན་

”བརྐུར480་བཅུག་པས་ཀང་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །གང་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་

ན། བིན་པ་ལ་ཡང་རྐུ་སེམས་ཀིས་ལེན་པ་སྲིད་པས་རང་ལ་གཞན་གིས་མ་བིན་པ་

བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར། ཚད་ཇི་ཙམ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། མ་ཤ་ཀ་

ལྔའམ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར། ལུང་དུ། མ་ཤ་ག་ལྔའམ། མ་ཤ་

ཀ་ལྔ་པས་ལྷག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་བསྡུ་བའི་ཕིར་དུ་སོགས་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་

སྨོས་སོ། །མ་ཤ་ཀའི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། འོད་ལྡན་ལས། མ་ཤ་ཀ་ཞེས་བ་བ་པ་ན་ལ་

བའོ། །”ཀརྵ481་པ་ཎ་ཞེས་བ་བ་ནི་ན་ན་ཀ་ལ་བའོ་ཞེས་བཤད། དེ་ཡང་། གསེར་

477  མ་ཕི།  བ། ༡༡༤ན༡ན།   །    སྒང་། ༨༦ན༤ན།   ་

478  མ་ཕི།  བ། ༡༡༤ན༣ན།   རྐུར    སྒང་། ༨༦ན༥ན།   བརྐུར    * བརྐུར

479  མ་ཕི།  བ། ༡༡༤ན༣ན།   རྐུ    སྒང་། ༨༦ན༦ན།   བརྐུ    * བརྐུ

480  མ་ཕི།  བ། ༡༡༤ན༣ན།   རྐུར    སྒང་། ༨༦ན༦ན།   བརྐུར    * བརྐུར

481  མ་ཕི།  བ། ༡༡༤ན༦ན།   ཀར་ཥ    སྒང་། ༨༦བ༡ན།  ཀརྵ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རམ། དངུལ་ལམ་ཟངས་སམ་ལགས་ཀི་མ་ཤ་ཀ་ཅི་རིགས་པ་ཡོད་དེ། ཞུ་བ་ལས། 

གསེར་གི་མ་ཤའམ། དངུལ་གི་མ་ཤ་བངས་ན་ཅིར་འགྱུར། སང་བར་འགྱུར་

རོ། །ལགས་ཀི་མ་ཤའམ་ཟངས་ཀི་མ་ཤ་བངས་སམ་ལེན་དུ་བཅུག་ན་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད། ལྔ་ཞེས་སྨོས་པ་ནི་བསབ་པ་འཆའ་བའི་ཚེ། མ་ཤ་ཀ་ལྔ། 

”ཀརྵ482་པཎའི་བཞི་ཆ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །སེམས་གང་གིས་བརྐུས་ན་ཕམ་

པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཡིད་གཅུགས་པའི་སེམས་ཀིས་ལེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པས། རྐུ་

སེམས་ཀིས་”བརྐུ483་འམ་”བརྐུར484་བཅུག་པ་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར། མི་མིན་པས་

བདག་ཏུ་བཟུང་བ་བརྐུས་ན་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མིའི་འགོ་བ་པའི་རྒྱུད་

ཀིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ། འགོ་བ་གཞན་གིས་བཟུང་

བ་བརྐུས་པས་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །མིས་བཟུང་བ་ལ་གཞན་གིས་བཟུང་བར་

འདུ་ཤེས་པས་བརྐུས་ན་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མིའི་རྒྱུད་ཀིས་བཟུང་བ་

དེར་འདུ་ཤེས་པས་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། སེལ་བ་

རྒྱས་བཤད། མཐར་ཐུག་གི་རབ་དབེའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བདག་པོ་ལ་”དོགས་

པ་བཅད་པ། འདུ་ཤེས་ལ་”དོགས་པ་བཅད་པ། རིན་ཐང་ལ་”དོགས་པ་བཅད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་མ་བིན་ལེན་གི་རས་བདག་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ལ་མི་དེ་

དབང་བ་དང་། ར་བའི་བདག་པོའམ་གནས་སྐབས་ཀི་བདག་པོའི་བསམ་པས་བདག་

482  མ་ཕི།  བ། ༡༡༤བ༢ན།   ཀར་ཥ    སྒང་། ༨༦བ༣ན།  ཀརྵ

483  མ་ཕི།  བ། ༡༡༤བ༣ན།   རྐུ    སྒང་། ༨༦བ༣ན།  བརྐུ    * བརྐུ

484  མ་ཕི།  བ། ༡༡༤བ༣ན།   རྐུར    སྒང་། ༨༦བ༣ན།  བརྐུར    * བརྐུར
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གིར་བས་པ་དང་། བར་སྐབས་སུ་གཞན་ལ་མ་བསོས་པའོ། །དངོས་པོ་ལ་དབང་བ་

ལ་བཞི་སེ། དབར་རེད་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་བཀའ་སྩལ་གིས་བདག་པོར་བཞག་པ་

དང་། ཤོ་གམ་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཆོས་ཀིས་བདག་པོར་བཞག་པ་དང་། ཕ་ནོར་ལྟ་བུ་རིགས་

རྒྱུད་ཀིས་བདག་པོར་བཞག་པ་དང་། ལིངས་བཏབ་ལྟ་བུ་བསམ་སྦོར་གིས་བདག་

པོར་བཞག་པའོ། །དེ་དག་རྒན་ཞུགས་ལྟ་བུའི་སེང་དུ་འཛོམ་པ་སྲིད་ན་གང་གཙོ་ཞེ་

ན། ས་མ་ས་མ་གཙོ་གསུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་ན་གཞུང་དང་པོ་འདི་ལ་བཤད་ཚོད་གཉིས་སུ་

ཡོད་པའི་རྣམ་འབེད་ལྟར་ན། བཙོ་བག་མཁན་གི་གོས་རླུང་གིས་ཁེར་བ་ཉིད་ན་

བདག་པོ་དེའི་བདག་གི་བའི་བསམ་པས་མ་བཏང་བ་ནི་བདག་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ར་

བའི་བདག་པོ་ཉིད་དང་མ་བལ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཤུགས་ལ་ཁེར་བ་ཉིད་ན་

བསམ་པས་བཏང་བ་ནི་བདག་པོ་ཉིད་དང་བལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

”ཕན485་ཚེགས་ལྟར་ན། དགེ་སོང་གི་ཆོས་གོས་ཆོམ་རྐུན་”པས486་ཁེར་

བ་ཉིད་ན་དགེ་སོང་གིས་ཐོབ་ཏུ་རེ་བའི་བསམ་པས་མ་བཏང་བ་ནི་བདག་པོ་དགེ་

སོང་ཉིད་དང་མ་བལ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་དགེ་སོང་གིས་བརྐུས་ཀང་ཕམ་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །

བདག་པོ་དང་བཅས་པའི་དུད་འགོ་བའི་རས་བརྐུས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་སྨྲ་མི་ཤེས་པ་དུད་འགོ་ལ་སོགས་པའི་རས་ནི་དུད་འགོ་སྐྱོང་

བའི་ཞལ་ཏ་བེད་པ་དེ་ཉིད་བདག་པོ་ཡིན་པས། དེ་ལ་བརེན་པའི་ལྟུང་བར་འགྱུར། 

དུད་འགོའི་ཟས་སྐོམ་ལ་དེ་ལྟར་བཞག་གམ་ཞེ་ན། བདག་པོས་དུད་འགོ་ལ་བཟའ་

485  མ་ཕི།  བ། ༡༡༥ན༤ན།   ཕད    སྒང་། ༨༧ན༣ན།   ཕན    * ཕན

486  མ་ཕི།  བ། ༡༡༥ན༥ན།   པོས    སྒང་། ༨༧ན༣ན།   པས    * པས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལྟུང་གི་ཕིར་རྩྭ་ཆུ་ལྟ་བུ་བིན་པ་ལ་ནི་དུད་འགོ་ཉིད་བདག་པོ་ཡིན་གི་ཞལ་ཏ་བེད་པ་

བདག་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་ཕིར་”བང་ངོ་487སམ་པའི་ཞལ་ཏ་བེད་པའི་བསམ་པ་དང་

འབེལ་བ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །བརྒྱུད་ནས་བདག་པོ་ལ་གནོད་ཀང་བརྐུས་པར་མི་

འགྱུར་ཏེ། བསད་པ་བརྐུས་པ་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །

ནགས་མེས་བཏང་བས་རི་དགས་ལ་སོགས་པ་བཟུང་བ་དེའི་བདག་པོ་གང་

ཡིན་ཞེ་ན། རྔོན་པ་ལ་སོགས་པ་ལིངས་པ་དག་གིས་ནགས་མེས་གཏོང་བ་ལ་

སོགས་པ་དག་གིས་བཟུང་བའི་ཕིར་རི་དགས་དང་བ་དང་སིག་སྦྲུལ་ལིངས་བཏབ་

པ་རྣམས་ལ་ནི་ལིངས་པ་མིན་པ་བདག་པོ་ཉིད་མིན་པས་དེ་རྐུ་སེམས་ཀིས་ལེན་ན་

ལིངས་པ་ལ་བརྐུས་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། གཏེར་ལ་སོགས་པའི་རས་ལ་

བདག་པོ་དང་བཅས་པ་དང་བདག་པོ་མེད་པ་ཡིན་སམ་དུ་བེ་བག་མ་ཕེད་པ་ལ་ནི་

བརྐུས་ན་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་ལས་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་སེ་བདག་པོ་ཡོད་ན་རིན་ཐང་

ཚང་ན་ཕམ་པར་འགྱུར། རིན་ཐང་མ་ཚང་ན་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། 

གནས་དུས་ཐ་དད་པས་རས་ཀི་རིན་ཐང་ཐ་དད་པར་སྣང་ན། གང་གི་རིན་ཐང་བརི་

ཞེ་ན། རས་ཀི་རིན་ཐང་ནི་གང་དུ་བརྐུས་པའི་གནས་དང་གང་གི་ཚེ་བརྐུས་པའི་

དུས་ཀིས་རས་དེའི་རིན་ཐང་བརིའི་གནས་དུས་གཞན་གི་རིན་ཐང་མི་བརིའོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལྟུང་མེད་ནི། རྐུ་བར་

མ་བསམས་པ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་ཀི་གདང་བརྐུས་པའི་ཞར་ལ་ཆོས་

གོས་”བྱུང488་བ་ལྟ་བུ་རྐུ་བར་མ་བསམས་པར་བངས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དེ། མ་

487  མ་ཕི།  བ། ༡༡༥བ༢ན།   བངོ    སྒང་། ༨༧ན༥ན།   བང་ངོ    * བང་ངོ

488  མ་ཕི།  བ། ༡༡༦ན༡ན།   བང    སྒང་། ༨༧བ༣ན།   བྱུང    * བྱུང
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བིན་ལེན་ལ་རྐུ་སེམས་གཙོ་བོའི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྐུ་སེམས་མེད་པར་

རང་གི་ཡིན་པ་དང་རེ་”ཞིག489་བར་བ་དང་ཡིད་གཅུགས་པའི་སེམས་ཀིས་ཐོག་

མར་འདི་ཁོ་བོས་བངས་སོ་ཞེས་གཞན་ལ་གོ་བར་བས་ཏེ་བངས་ན་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །རང་གི་ལ་རྐུ་སེམས་མེད་པ་སྨོས་ཅི་དགོས་ཤེ་ན། སྐྱིན་པ་འཇལ་དུ་གཞུག་གོ་

སམ་ནས་ལེན་པ་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །རྐུ་སེམས་མེད་པ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཞན་

གིས་ཀང་བངས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དཔེར་ན་ཁེད་ཀིས་ཆེ་གེ་མོའི་ཡོ་བད་དེ་

ཤེས་སམ། སྨྲས་པ་ཤེས་སོ། །

འོ་ན་དེ་”བརྐུས490་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་འདི་ནི་ཁོ་རང་གི་ཡིན་ནོ་སམ་ནས་

ལེན་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུ་རྣམ་པར་དག་པ་སིང་རེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་སྦོར་བ་རྣམ་

པར་དག་པ་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་གསད་བའི་མི་ལ་སོགས་པ་

ཆོམ་རྐུན་ལྟ་བུ་ལས་”ཕོགས491་ནས་བདག་པོ་ལ་གཏད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ། 

”བརྐུས492་སོ་ཁེར་རོའི་དགག་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སིང་རེ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་

ཀིས་ན་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་པ་ནི་སྦོར་བ་ལུས་ངག་ཐ་མལ་བ་ཡིན་པས་བརྐུས་སོའི་

དགག་བ་ཡོད་པའོ། །

གཉིས་པ་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བ་ནི། ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སྦོར་བ་ལ་ནི་ཉེས་

བས་སོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་ཕམ་པའི་སེ་ཚན་དེ་ལ་གལ་ཏེ་སྦོར་བ་དེ་དངོས་

གཞི་ཕམ་པའི་ཡིན་ན་སོམ་པོ་ཡིན་ལ། སྦོར་བའི་སྦོར་བ་ཡིན་ན་ཉེས་བས་

489  མ་ཕི།  བ། ༡༡༦ན༢ན།   ཤིག    སྒང་། ༨༧བ༤ན།   ཞིག    * ཞིག

490  མ་ཕི།  བ། ༡༡༦ན༤ན།   རྐུས    སྒང་། ༨༧བ༥ན།   བརྐུས    * བརྐུས

491  མ་ཕི།  བ། ༡༡༦ན༥ན།   ཕོགས    སྒང་། ༨༧བ༦ན།   འཕོགས

492  མ་ཕི།  བ། ༡༡༦ན༦ན།   རྐུས    སྒང་། ༨༧བ༦ན།   བརྐུས    * བརྐུས
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སོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་སྦོར་བ་ལ་སོམ་པོ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ན་ཕམ་ལྷག་བསྐྱེད་ངེས་

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དགེ་སོང་ལ་སྦོར་བ་བས་ནས་དགེ་ཚུལ་ལ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་

དང་། དངོས་གཞིའི་དུས་སུ་རྐུ་སེམས་མེད་པ་དང་། དུད་འགོ་ལ་མིར་ཤེས་པ་དང་། 

བརམས་པ་ཙམ་ན་སྦོར་བ་མིན་པ་མིན་ནོ་ཞེས་སོགས་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ཕམ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་དེའི་སོན་དུ་སྦོར་སོམ་སྐྱེ་བས་ཀང་མ་ཁབ་བོ། །

དེས་ན་མདོ་འདིའི་དགོངས་པ་ཕམ་པའི་སྦོར་བ་ལ་སོམ་པོ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་

ལ། མི་ལ་དུད་འགོར་ཤེས་ནས་གསོད་པར་རོམ་པ་དུད་འགོ་གསོད་པའི་སྦོར་བ་

ཡིན་ནོ། །ཕམ་པའི་སེ་ཚན་ལས་འོག་མ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སེ་ཚན་ལ་ཡང་དེ་

བཞིན་དུ་དངོས་”གཞིའི493་སྦོར་བ་ཡིན་ན་སོམ་པོ་དང་སྦོར་བའི་སྦོར་བ་ཡིན་ན་

ཉེས་བས་སོ། །མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་”བརྐུས494་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ན་དེར་མ་

ཆོག་པ་”བརྐུས495་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། མ་ཤ་ཀ་ལྔར་མ་ཆོག་པ་”བརྐུས496་ན་

ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ཡང་སོམ་པོ་སེ། རིན་ཐང་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར་

རོ། །མིའི་རྒྱུད་ཀིས་བཟུང་བ་ཞེས་བཤད་ན”།497 

བདག་པོ་མེད་པའི་གཏེར་ལ་སོགས་པ་”བརྐུས498་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

རས་དེ་སེད་པར་བེད་པ་”རབས499་ཆད་དམ། མ་ཆད་ཀང་དེ་རིགས་རྒྱུད་ཀིས་

493  མ་ཕི།  བ། ༡༡༦བ༥ན།   བཞའི    སྒང་། ༨༨ན༤ན།   བཞིའི    * བཞིའི

494  མ་ཕི།  བ། ༡༡༦བ༥ན།   རྐུས    སྒང་། ༨༨ན༤ན།   བརྐུས    * བརྐུས

495  མ་ཕི།  བ། ༡༡༦བ༥ན།   རྐུས    སྒང་། ༨༨ན༤ན།   བརྐུས    * བརྐུས

496  མ་ཕི།  བ། ༡༡༦བ༦ན།   རྐུས    སྒང་། ༨༨ན༤ན།   བརྐུས    * བརྐུས

497  མ་ཕི།  བ། ༡༡༦བ༦ན།   །    སྒང་། ༨༨ན༥ན།   ་

498  མ་ཕི།  བ། ༡༡༧ན༡ན།   རྐུས    སྒང་། ༨༨ན༥ན།   བརྐུས    * བརྐུས

499  མ་ཕི།  བ། ༡༡༧ན༡ན།   རབ    སྒང་། ༨༨ན༥ན།   རབས    * རབས
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”ཡོང་བར500་མ་ཤེས་ཤིང་། ཡུལ་དེའི་བདག་པོས་ཀང་མ་ཤེས་པའི་ནོར་ལྟ་བུ་ནི་

བདག་པོ་མེད་པའི་གཏེར་ཞེས་བ་ལ། དེ་ལྟ་བུ་བརྐུས་ན་སོམ་པོ་སེ་དེ་ལ་དོན་གིས་

བདག་པོ་ཡོད་ཀང་བདག་པོ་དོན་རོགས་པ་མེད་པས་མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡོངས་སུ་

བཟུང་བའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་གི་རས་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ན། རང་གི་རས་བརྐུས་ན་ཅིར་འགྱུར་

ཞེ་ན། རང་གི་རས་རིན་ཐང་ཚང་བ་ཞིག་གཞན་སྐྱིན་པ་གཞལ་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་དུ་རྐུ་

སེམས་ཀིས་བརྐུས་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །རང་གི་རས་ལ་འགོ་བ་གཞན་གིར་འདུ་ཤེས་

པས་བརྐུས་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །བདག་གིར་བ་བའི་བསམ་པ་མེད་པར་བདག་པོ་དང་

བལ་བའི་བསམ་པ་ཙམ་གིས་ཕལ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་གིས་བདག་གིར་མ་བས་

པར་འདམ་རབ་ལ་སོགས་པར་ས་བ་དང་། སྲེག་པ་སོགས་ཆུད་བསན་པ་དང་། རི་

དགས་སོགས་རྒྱས་ཟིན་པ་བཏང་བ་ལ་སོགས་པས་ནོར་བདག་པོ་དང་བལ་བར་བེད་ན་

ཡང་རིན་ཐང་ཚང་ན་སོམ་པོ་འོ། །གནོད་པ་བ་བའི་བསམ་པས་ཕལ་བ་ལ་སོམ་པོར་

འགྱུར་ན། སེམས་གཞན་གིས་ཕལ་བ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། གནོད་པ་བ་བའི་བསམ་པ་

མེད་པར་སིང་རེ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀིས་རི་དགས་རྒྱ་ལ་ཟིན་པ་བཏང་བ་སོགས་

བས་ན་ཉེས་བས་སོ། །

ཕམ་པའི་དངོས་གཞི་བསྐྱེད་པའི་སྦོར་བ་ལ་སོམ་པོར་འགྱུར་ན། སར་ཕམ་

པའི་སྦོར་བ་བས་ནས་ཕིས་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མ་བས་པར་བར་སྐབས་སུ་ཕིར་

ལོག་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། སར་ཕམ་པའི་སྦོར་བ་བས་ན་ཕིས་བཅོས་ནས་བཟློག་ཏུ་

500  མ་ཕི།  བ། ༡༡༧ན༡ན།   ཡོང་བར    སྒང་། ༨༨ན༥ན།   ཡོད་པར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཟིན་ཀང་སར་གི་སྦོར་བ་དེ་མ་བས་པ་ཉིད་མིན་པས་སོམ་པོ་འོ། །སྦོར་བ་ལ་སོམ་པོ་

དང་སྦོར་བའི་སྦོར་བ་ལ་ཉེས་བས་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། 

“བརྐུ501་བར་བ་བའི་རས་ལ་ནོམ་པའི་ས་རོལ་གི་རང་གི་གནས་ནས་ཁྲི་ལས་ལྡང་

བ་དང་། ཤམ་ཐབས་གོན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྦོར་བའི་སྦོར་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། རས་ལ་

ནོམ་པ་ནས་གནས་ནས་གནས་སུ་སོད་པར་མི་བེད་པའི་བར་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ། “།502

སྦོར་བའི་སྦོར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེས་བས་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གཞན་

གི་རས་རང་གིས་ཁེར་བ་བདག་པོ་མངོན་སུམ་ན་ཡོད་ལ་གོམ་པ་བསྐྱེད་པའམ། ཕི་བའི་

སྒོ་ནས་བརྐུ་ན་གོམ་པ་རེ་རེ་ལ་སྦོར་བའི་སྦོར་བ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏེ། རས་རང་ལ་

“ཡོད503་པ་དང་བདག་པོ་མངོན་སུམ་ན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །མི་སྣང་བར་འགོ་བའི་རྐང་

པ་བཏེག་པ་དེ་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ། །སྦོར་བ་གཅིག་ལ་ལྟུང་བ་ཡང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བས་

ཁབ་བམ་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་དེའི་གཞི་ལ་བརྐུས་པ་དང་མཚོན་གིས་བཏབ་པ་དང་

གཟས་པ་དང་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ལ་སོགས་པ་བེད་ན་སེམས་ཅན་སོ་སོ་ལ་བརེན་པའི་

སྦོར་བ་དང་དངོས་གཞི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཡུལ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །ནོམ་ཉུག་ལ་སོམ་

པོ་ཡིན་ན་གྲུ་ཕུར་བ་ལས་བཀྲོལ་བ་ལ་སོམ་པོར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གྲུ་ཕུར་པ་ལས་

བཀྲོལ་བ་ནི་གྲུ་ལ་རེག་པ་མིན་པས་སྦོར་བའི་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་མཐར་ཐུག་གི་རབ་དབེ་ནི། མ་བིན་པར་ལེན་པའི་དངོས་གཞི་

བསྐྱེད་པའི་ཚིགས་དེ་གང་ཞེ་ན། རྨ་ཚོ་ན་རེ། རས་གནས་ནས་སོས་པ་ཡིན་ཟེར། འོ་

501  མ་ཕི།  བ། ༡༡༧བ༢ན།   རྐུ    སྒང་། ༨༨བ༥ན།   བརྐུ    * བརྐུ

502  མ་ཕི།  བ། ༡༡༧བ༣ན།   -།    སྒང་། ༨༨བ༦ན།   །    * །

503  མ་ཕི།  བ། ༡༡༧བ༥ན།   བོད    སྒང་། ༨༨བ༦ན།   ཡོད    * ཡོད
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ན་རས་བདག་གི་ལོག་ཏུ་ཞལ་ཏ་བས་སས་པ་”རྐུ504་བའི་ཚེ་གནས་ནས་སོས་ན་

ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན། བརྣོགས་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཊིཀྐར། གནས་

ནས་སོ་བར་བེད་ཅིང་དངོས་པོ་ཚང་བ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་སོམ་པོར་འགྱུར་གི་ཕམ་

པར་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། བརྐུ་བར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང་འགལ”།505 ཞིང་

ཁང་བརྐུ་བ་ཡང་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁ་ཅིག་བསམ་པའི་ཕིར་བ་བས་ཁབ་པ་ཡིན་ཏེ། བཤལ་བ་ལ་ངོས་ལས་

འདས་པ་ན་བརྐུས་པ་བཞིན་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འོག་གཟུར་གཤགས་བཀེ་སེ་

བརྐུ་བའི་ཚེ་རྒྱལ་བ་ན་བརྐུས་པར་ཐལ། གཤགས་བ་བའི་བསམ་པ་མཐར་ཐུག་

པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱ་ན་རེ། གྲུབ་བོ་སྐྱེས་པ་ཡིན་”གསུངས་པ506འང་མི་འཐད་དེ། 

གཏམས་པ་སས་པ་ལ་སར་བརྣོགས་པའི་ཚེ་བརྐུས་པར་ཐལ། གྲུབ་བོ་ཡོད་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང་མཐར་ཐུག་གི་རབ་དབེ་དུ་མ་སྨོས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བས་

མཐར་ཐུག་གཅིག་ཏུ་བཞག་ཏུ་མེད་ཅེས་ཁ་ཅིག་ཟེར། རང་ལུགས། གྲུབ་བོས་ཁད་

པར་དུ་བས་པའི་གནས་སོས་ཡིན་ཏེ། ལུང་དུ་གནས་སོས་གསུམ་མཐར་ཐུག་ཏུ་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། འགེལ་པའི་དཀྱུས་རྣམས་ཀང་དེར་གསལ་བའི་ཕིར་དང་། 

མཛོད་དུའང་གནས་སོས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གྲུབ་བོ་མེད་པའི་གནས་སོས་

པ་ཙམ་ཡང་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་ཏེ། རྐུན་པོ་རྣམས་ལ་ཞེས་དང་། འདི་ལ་བོ་གོས་ཐ་

དད་པ་ཞེས་དང་། ཊིཀྐར། གང་མཐུས་བཀྲི་དགོས་སམ་སྒ་ཕྱུང་སེ་བདའ་དགོས་པ་

504  མ་ཕི།  བ། ༡༡༨ན༢ན།   རྐུ    སྒང་། ༨༩ན༣ན།   བརྐུ

505  མ་ཕི།  བ། ༡༡༨ན༤ན།   ་    སྒང་། ༨༩ན༤ན།   །    * །

506  མ་ཕི།  བ། ༡༡༨ན༥ན།   གསུང་པ    སྒང་། ༨༩ན༥ན།   གསུང་བ    * གསུངས་པ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ན་ནི་དེ་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ཉིད་དུ་ཕིན་ཀང་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྲིད་དུ་བག་ཚ་

བ་མེད་པའི་ཡུལ་དུ་མ་ཕིན་ནམ་དབང་དུ་བས་པར་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་བརྐུས་པ་

མིན་ནོ་ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་གཏེར་ལ་སོགས་པ་རང་གི་གནས་ན་གནས་སུ་ཟིན་ཀང་

དེའི་ཁ་བེ་བ་ལ་སོགས་པས་སྣང་བར་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་བརྐུས་པ་ཞེས་བའོ། །ཅི་སེ་

ཤིན་ཏུ་ཐག་རིང་པོ་ནས་དྲངས་ཏེ། རྐང་པའི་དྲུང་དུ་འོངས་ཀང་ཇི་སྲིད་དུ་སྣང་བར་

མ་གྱུར་ན་དེ་ཡང་བརྐུས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གྲུབ་པའི་བོ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རྐུན་མ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ཁོ་ན་ཞིག་གིས་གལ་ཏེ་

མཐོང་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །གནས་ནས་སོས་

པའི་དོན་ཡང་འདུག་ས་སོས་པ་དེ་ཙམ་ཡང་མིན་ཏེ། ཊིཀྐར། གནས་ནས་སོས་པ་

ཞེས་བ་བ་ནི་ཕུད་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་དང་། འོད་ལྡན་དུ”་507གནས་

ནས་གནས་སུ་སེད་པར་བེད་ཅེས་བ་བ་ནི། གནས་གང་ན་རས་ཡོད་པ་དེ་ནས་

གཞན་དུ་སེད་པར་བེད་པ་སེ། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་བརད་པས་”བརྐུ508་བ་ན་འོག་

གཟུར་བརད་ལ་དེར་དེ་ཕ་རོལ་གི་རེ་བ་མ་ཆད་པའི་གནས་ནས་རེ་བ་ཆད་པའི་

གནས་སུ་ཕིན་པར་བེད་པ་ནི་གནས་ནས་གནས་གཞན་དུ་སེད་པར་བེད་པ་དང་། 

གལ་ཏེ་བའི་གྲྭར་རོད་ན་དེར་ཕ་རོལ་པོ་མ་ཕམ་པའི་གནས་ནས་ཕམ་པའི་གནས་སུ་

ཕིན་པར་བེད་པ་ནི། གནས་ནས་གནས་གཞན་དུ་སེད་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་སྦར་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་སོ། །

507  མ་ཕི།  བ། ༡༡༨བ༦ན།   ་    སྒང་། ༨༩བ༤ན།   །

508  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩ན༡ན།   རྐུ    སྒང་། ༨༩བ༥ན།   བརྐུ    * བརྐུ    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་

འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>
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ཕམ་པ་བསྐྱེད་པའི་ཚེ་རང་ལ་གྲུབ་བོ་མངོན་འགྱུར་མི་དགོས་ཏེ། མངགས་

པས་གནས་ནས་སོས་པའི་ཚེ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མཛོད་དུ། མི་དགེ་

བརྒྱད་ཀི་བར་དག་དང་། །སེམས་པ་ཅིག་ཅར་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་། །ཞེས་པ་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་འདིའི་མཐར་ཐུག་འཕེན་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །མངགས་པ་དང་གསང་

སགས་དག་གིས་”བརྐུ་བ་ན”།509 བོ་གོས་གཅིག་པའི་ཕིར་གྲུབ་བོ་ཡོད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ནི་”རྐུ510་ལུགས་ཐ་དད་པ་དག་གི་མཐར་ཐུག་བསན་པར་བ་སེ། ཁུར་དེ་བས་

ནས་”རྐུ་བ་ལ་ནི་རས་དེ་སྡུད་པའི་ཚེ་”བརྐུས511་པ་མིན་གི། ནམ་ཁུར་”བརྐུས་པ་ན་

”བརྐུས་པའོ། །”བསྡུད512་པའི་ཚེ་ཡང་”རྐུ་སེམས་ནི་ཡོད་དོ། །མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་

”བཏུས513་ནས་གཟོད་”རྐུའོ་སམ་པ་ལ་ནི”།514 བཏུ་བའི་ཚེ་”བརྐུས་པ་མིན་གི་ཕུང་

པོ་”བརྐུས་པ་ན་”བརྐུས་པའོ། །ཆུ་ལ་སོགས་པར་ཤིང་ལ་སོགས་པ་སྦིངས་ཏེ་”བརྐུ་བ་

ལ་ནི་ཆུ་ལྟ་བུའི་གནས་ཀི་སེང་ནས་ཤིང་ལྟ་བུའི་རས་ཀི་སེང་བིང་ན་”བརྐུས་པའོ། །དེས་

ན་ཐུར་དུ་”བལྟ515་བའི་ངོས་ནུབ་པ་ཙམ་གིས་”བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

509  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩ན༤ན།   །    སྒང་། ༩༠ན༡ན།   ་

510  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩ན༥ན།   རྐུ    སྒང་། ༩༠ན༢ན།   བརྐུ    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་འོག་རྣམས་

སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

511  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩ན༥ན།   རྐུས    སྒང་། ༩༠ན༢ན།   བརྐུས    * བརྐུས    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་

ལ་འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

512  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩ན༥ན།   བསྡུད    སྒང་། ༩༠ན༢ན།   སྡུད

513  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩ན༦ན།   བཏུས    སྒང་། ༩༠ན༣ན།   བརྐུས

514  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩ན༤ན།   །    སྒང་། ༩༠ན༢ན།   ་

515  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩བ༡ན།   ལྟ    སྒང་། ༩༠ན༣ན།   བལྟ    * བལྟ
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འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ”།516 དགེ་སོང་དེའི་བསམ་པ་ལ་རེ་”ཞིག517་སྦིང་

བར་བ་ལ་ཕིས་དབྱུང་ངོ་སམ་ན། བིང་བ་ཙམ་ན་”བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་

”བརྐུ་བའི་བསམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞན་དུ་འཁེར་བའི་”ཚེ518་བརྐུས་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། སྦིངས་པ་དེར་ཕིས་དབྱུང་ངོ་སམ་པའི་བོ་

གོས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ད་གཟོད་”རྐུ་བའི་བོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བརྐུས་

ཟིན་གཞན་དུ་”བསྐུར519་བའི་བོ་གོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་བིང་པ་ན་བརྐུས་པར་འགྱུར་ཏེ། བིང་བར་བེད་པའི་ཚེ་རྐུ་སེམས་

ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཡང་ལུང་གིས་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །ཤིང་

ལ་སོགས་པའི་རས་བཤལ་ནས་བརྐུ་བ་ལ་ནི། ཤིང་ལྟ་བུའི་འོག་གི་ངོས་ཀི་ས་གཞི་

མཚམས་གོང་གྲུགས་སོགས་ལས་རས་དེའི་ངོས་ཅིག་ཤོས་ཕི་མ་འདས་ན་བརྐུས་

པའོ། །མཚམས་གཅིག་ལས་འདས་པས་ཀང་བརྐུས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ”བརྐུ་བའི་

རས་ཀིས་ས་གཞི་ཁབ་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མཚམས་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ལ་

ནི་ནོན་པའི་མཚམས་ལས་འདས་པ་ཙམ་གིས་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རས་ཀི་ཕི་

མཐའི་དུམ་བུ་དེ་ཙམ་གིས་འདས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདས་པ་དེ་ཉིད་

བརྐུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། རས་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ་ལ་དུམ་བུར་

བསྐུར་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕིར། མཚམས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གསལ་བ་

516  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩བ༡ན།   ་    སྒང་། ༩༠ན༣ན།   །    * །

517  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩བ༡ན།   ཤིག    སྒང་། ༩༠ན༤ན།   ཞིག    * ཞིག

518  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩བ༢ན།   ཚེ    སྒང་། ༩༠ན༤ན།   ཆ

519  མ་ཕི།  བ། ༡༡༩བ༣ན།   བཀུར    སྒང་། ༩༠ན༥ན།   བསྐུར
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དང་མི་གསལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བརྐོས་པ་དང་རིག་པ་དང་ཆུ་ཀླུང་སོགས་སོ”། །520

གཉིས་པ་དེའི་མཚན་ཉིད་ནི། གོང་གྲུགས་ས་ཞག་འདྲ་བ་དང་། སེར་ཁ་གས་པ་

དང་། ཡེ་གེ་ལ་སོགས་པ་བིས་པ་དང་། ཚོན་མི་གཅིག་པའི་ཁ་དོག་གཞན་དང་། སྒོ་

གེགས་ལ་སོགས་པའི་བར་མཚམས་དང་། ཞིང་གི་”རྣང521་རྒལ་ལ་སོགས་པའི་བར་

ཆད་དག་གོ། །སྲོག་ཆགས་ཀི་ལུས་གཅིག་ཡིན་པས་བར་ཆད་གཅིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

སྲོག་ཆགས་ལ་ནི་རིབ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་རག་ཏུ་རུང་བ་རྣམས་བར་ཆད་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །ས་ལ་སོགས་པའི་སེང་དུ་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་བཏིང་བ་ལ་ནི་གདིང་པ་བཏིང་བ་

ཉིད་རས་དེའི་གནས་ཉིད་ཡིན་པས་རྩྭ་ལྟ་བུའི་མཚམས་ལས་འདས་ན་འདས་པ་དང་། མ་

འདས་ན་མ་འདས་པ་ཡིན་གི། ས་ལྟ་བུའི་མཚམས་ལས་འདས་པས་འདས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གདིང་བ་དེས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཤིང་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བ་ནི། རས་བཞག་པ་དང་

འདྲ་བར་གནས་དེ་ནས་བསྐྱོད་པ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་གི། བཏོན་པ་ཙམ་གིས་བརྐུས་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །རྒྱན་ལ་སོགས་པ་ལག་པ་ལྟ་བུ་ལ་བསྐོན་པ་ནི་ལག་པ་ལྟ་བུ་ལས་ཕུད་ན་

བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཤོ་གམ་ནི་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པའི་ས་ལས་འདས་ན་བརྐུས་

པའོ། །འདི་ལ་བཞི། ས་གང་ལ་དབང་བ་དང་། བདག་པོ་གང་དང་། དངོས་སོ་གང་ལ་དང་། 

ཚད་ཇི་ཙམ་མོ། །དང་པོ་རྒྱལ་པོས་བསྲུངས་པའི་ས་ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་ཆོས་ཀིས་

འབེབས་ཤིང་རིལ་པོའང་ཕེད་འདས་གང་རུང་ངོ་། །གཉིས་པ་རྒྱལ་པོ་བསྲུང་སྐྱོབ་སེད་

ཀུན་འགེད་པ་སེ། རིམ་བཞིན་རང་གི་དང་། རང་དག་དང་ཕི་དག་དང་། ཆོམ་རྐུན་པ་དང་

520  མ་ཕི།  བ། ༡༢༠ན༢ན།   ། །    སྒང་། ༩༠བ༢ན།   ་

521  མ་ཕི།  བ། ༡༢༠ན༣ན།   སྣང    སྒང་། ༩༠བ༢ན།   རྣང    * རྣང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གསུང་ངོ་། །ཁ་ཅིག །གཞན་གི་དམག་དང་། རང་གི་དང་། “ཚོང522་པ་ནང་གི་དང་། སོན་

པ་སེ་དབང་ཚོད་ལེན་པ་གསུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ནི་ཟོང་དུ་བེད་པ་སེ། དེ་ལྟ་མིན་ན་དགེ་སོང་གོས་དང་བཅས་པ་དང་

ལམ་བརྒྱགས་དང་བཅས་ཏེ་ལམ་དུ་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ལ། ར་བའི་བེ་བག་

བཤད་པར། མཆོད་རེན་དང་། མཁན་པོ་དང་། སོབ་དཔོན་དང་། སྐྱེས་ཀི་ཕིར་བསྐུར་བ་

རྣམས་ལས་ཤོ་གམ་སྦིན་པར་མི་བའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཉོ་ཚོང་བ་བའི་རྒྱུར་མི་

འཁེར་བས་སོ“་523ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི་ཁྲིམས་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་སེ། འོད་ལྡན་དུ། 

ཟོང་ལ་ནི་ཉི་ཤུ་ཆ་ཤོ་གམ་ཡིན་ལ། རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ནི་དྲུག་ཆ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སོ། །ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པར་ཕིན་ནས་ཡང་ཕིར་ལོག་གམ། གཞན་དུ་བཟུར་ནས་

འགོ་བ་ལ་ནི་ཡུལ་ཆོས་གང་ཡིན་པའི་ཁྲིམས་དང་སྦར་རོ། །དེས་གྲུ་བཙས་དང་། ལ་

གཅན་ཡང་མཚོན་ནོ། །མི་“རྐུ་བ་ལ་མང་དུ་ཡོད་པས་གང་གི་ཚེ་བརྐུས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། 

མི་ལ་གལ་ཏེ་བར་བས་ནས་“རྐུ་ན་བར་དེ་གྲུབ་པ་ན་བརྐུས་པའོ། །གསང་སགས་དག་

གིས་“རྐུ་ན་མི་དེ་སྣང་བ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བ་“སར524་བ་དེ་ལྟར་བས་ཏེ་

“རྐུ་ན་བས་སར་བ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ཏེ། བ་སྨོས་པས་རས་གཞན་ཡང་མཚོན་ཏེ། ནམ་

མཁའ་ནི་མཚམས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དུད་འགོ་བཏགས་པ་ཇི་ལྟར་བརྐུས་པ་

ཡིན་ཞེ་ན། རི་“དགས525་ལྟ་བུའི་དུད་འགོ་བཏགས་པ་ནི་རི་“དགས526་དེ་བཀྲོལ་བ་ན་

522  མ་ཕི།  བ། ༡༢༠བ༣ན།   ཚོང    སྒང་། ༩༡ན༡ན།   ཚོར

523  མ་ཕི།  བ། ༡༢༠བ༥ན།   ་    སྒང་། ༩༡ན༢ན།   ། །

524  མ་ཕི།  བ། ༡༢༡ན༡ན།   སར    སྒང་། ༩༡ན༤ན།   སར

525  མ་ཕི།  བ། ༡༢༡ན༢ན།   དགས    སྒང་། ༩༡ན༥ན།   དགས    * དགས

526  མ་ཕི།  བ། ༡༢༡ན༣ན།   དགས    སྒང་། ༩༡ན༥ན།   དགས    * དགས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །མིས་ལོངས་སྤོད་པའི་དུད་འགོ་ཕུར་བ་ལྟ་བུ་ལ་བརོད་པ་དང་། ཁྱུ་

ལས་བཀར་ཏེ་“རྐུ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ནི་བདག་པོ་དང་རི་བོ་ཕི་བཞིན་ཡོད་ན་དེ་གཉིས་

དང་བདག་པོ་དང་རི་བོ་མེད་ན་“ཁྱུ527་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསང་སགས་ཀིས་གཏེར་ལ་སོགས་པ་“རྐུ་ན་གང་གི་ཚེ་བརྐུས་པ་ཡིན་ཞེ་

ན། གསང་སགས་དག་གིས་གཏེར་ལ་སོགས་པ་འདྲེན་པ་ནི། ཁ་བེ་བའམ་ཐག་རིང་

ནས་འཕོས་ཏེ་སྣང་བ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །རྐུན་མ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ཁོ་

ནས་མཐོང་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐོང་བ་དང་འདྲ་སེ། བོ་གོས་གཅིག་པའི་ཕིར་

རོ། །གཏེར་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །གོམ་པ་བསྲི་བ་ལ་སོགས་པས་

“རྐུ་ན་གང་གི་ཚེ་བརྐུས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཕི་བཞིན་འབང་བ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་། 

ནང་བན་བེད་པ། ཆོས་གོས་སོགས་འབུལ་བའི་བ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉེ་གནས་

དག་གིས་གོམ་པ་ཕིར་ནུར་བ་དང་། ནང་དུ་འབངས་པ་དང་། གཤོང་ལ་སོགས་པར་

འབམས་པ་གབ་པ་དང་། གནས་ཁང་ལྟ་བུར་འཇུག་པ་དང་། ཁང་ཐོག་ལྟ་བུར་འཛེག་

པ་དག་གིས་ས་མ་ལྟར་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ན་“བརྐུས་པ་ཡིན་གི། དེ་གཉིས་ཀིས་

རས་དེ་བངས་པ་ཙམ་ནི་“བརྐུས་པ་མིན་ནོ། །

གྲུ་ཇི་ལྟར་“བརྐུས་པར་བཞག་ཅེ་ན། གྲུ་“རྐུ་བ་ནི་སྐམ་ས་དང་ཡུལ་པོ་ཆེ་

དང་། ཆུ་འདལ་བ་དག་གིས་“རྐུ་ན་ཡང་མི་སྣང་བའི་ཚེ་“བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆུ་ཀླུང་

ཆེན་པོ་ལ་རྒྱུན་འབབ་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ཉིད་ཀིས་“རྐུ་ནའང་མི་སྣང་བར་

གྱུར་པ་ན་“བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་དེའེ་ཐད་ཀར་“རྐུ་ན་ཡང་ཕ་རོལ་གི་

527  མ་ཕི།  བ། ༡༢༡ན༤ན།   བྱུ    སྒང་། ༩༡ན༦ན།   ཁྱུ    * ཁྱུ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འགམ་དུ་གྲུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ན་“བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཕ་རོལ་གི་འགམ་སྣང་ན་ཇི་

ལྟར་“བརྐུས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འགམ་མི་སྣང་བ་དེ་ལས་གཞན་སྣང་བ་ཉིད་ལ་ནི། ཕ་

རོལ་གི་འགམ་དེར་ཕིན་པ་ན་“བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུན་ལས་“ཟློག528་ཕོགས་ལ་

ཇི་ལྟར་“བརྐུས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱུན་ལས་“ཟློག529་པའི་ཕོགས་སུ་འདྲེན་པ་ལ་ནི་

“རྐུ་བའི་བསམ་པས་གྲུ་ཚུགས་ལས་འདས་ན་“བརྐུས་པའོ། །གྲུ་ཚུགས་ནི། གྲུ་ཕ་

རོལ་ནས་ཚུར་རོལ་དུ་བཀྲི་བར་བེད་པའི་ཕོགས་དེ་ནི་གྲུ་ཚུགས་ཡིན་ནོ། །གྲུ་

ཚུགས་མེད་ན་གྲུ་གདགས་པའི་ཚད་གནས་ཡིན་ནོ། །གཞན་གི་ཞིང་ལ་སོགས་པ་

ལ་ཆུ་གཏོང་འགོག་གིས་ལོ་ཐོག་“བརྐུ་བ་དེ་ཇི་ལྟར་རིག་པར་བ་ཞེ་ན། གྲུབ་པ་ན་

“བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ན་དགེ་སོང་རང་གིས་ཞིང་ལས་ཀི་མཐའ་ལོ་ཐོག་འཕེལ་

བའོ། །གང་གི་ཚེ་ན་ཆུ་མོད་པའི་ཚེ་གཏོང་བའམ་དཀོན་པའི་ཚེ་འགོག་པ་ནའོ། །གང་

དུ་ན། གཞན་གི་ལས་ཀི་མཐའ་དག་ལའོ། །

ཅིའི་ཆེད་དུ་ན། རང་གི་ལས་ཀི་མཐའ་གྲུབ་པ་དེའི་ཆེད་དུའོ། །གྲུབ་པ་ཁད་

པར་ཇི་ལྟ་བུ་ན་རྒྱུན་པའི་ཞིང་གི་སྐྱེད་མ་གཏོགས་པ་སེ་དེ་བརི་བར་མི་བའི་ཆུ་

གཏོང་འགོག་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་དེ་བརི་བར་བ། གཞན་གི་ལས་ཀི་མཐའ་གྲུབ་ན་

ཡང་“བརྐུས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གཞན་ལ་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་དུ་ཕུང་བར་གྱུར་པ་ན་

བརྐུས་པའོ། །བསམ་པ་གང་གིས་ཤེ་ན། རང་གི་གྲུབ་པར་བ་གཞན་གི་ཕུང་བར་བ་

བ་དེར་འདུན་པས་སོ། །དེ་གཉིས་ནི་”རྐུ་བའི་བོ་ཡིན་ནོ། །

འདིའི་རིན་ཐང་ནི་རང་གི་ལྷག་པའི་ཆ་དང་གཞན་གི་ཕུང་བའི་ཆ་གཉིས་

528  མ་ཕི།  བ། ༡༢༡བ༤ན།   ཟློག    སྒང་། ༩༡བ༥ན།   བཟློག

529  མ་ཕི།  བ། ༡༢༡བ༥ན།   ཟློག    སྒང་། ༩༡བ༦ན།   བཟློག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མཐུན་པ་ཉིད་བརིའི་རང་གི་ལྷག་ཀང་གཞན་གི་མ་བི་བའམ། གཞན་གི་བི་ཡང་རང་

གི་མ་ལྷག་ན་བརི་བར་མི་བ་སེ། འོད་ལྡན་དུ། ཕ་རོལ་གི་ཉེས་པའི་ཚད་ལྷག་པར་

གྱུར་ནའོ་ཞེས་བཤད། རྐུན་པོ་རྣམས་ལ་ཤས་ཐོབ་པའི་དེའི་ཆེད་དུ་ལམ་རྒྱུས་གོ་

བར་བེད་པ་ལ་ནི་རྐུན་ཤས་ཐོབ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་གི་རྐུན་པོས་བརྐུས་པ་ཙམ་གི་ཚེ་

ན་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བོ་གོས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སོང་གིས་ས་གཞི་དང་ཁང་

ཁིམ་ལ་སོགས་པ་དག་རིབ་མ་དང་རིག་པ་ལ་སོགས་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་

བརྐུ་བ་ལ་ནི་མཐའ་ཕན་ཚུན་གི་མཚམས་སྦོར་བ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སོང་

གིས་”ཤགས530་ཀིས་ཕ་རོལ་གི་རས་འཕོག་པར་འདོད་པ་ན་གལ་ཏེ་བའི་གྲྭར་ནི་

”ཤགས་དེ་རྒྱལ་ན་”བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འོག་གཟུར་”ཤགས་བཀེ་ན་ནོར་

བདག་ཕ་རོལ་པོས་”ཤགས་ཀི་སྦོར་བ་བཏང་ན་”བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །འོག་གཟུར་

”ཤགས་རྒྱལ་བ་ཙམ་དེ་ནི་སྦོར་བ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ལ་གཉིས། ཤོ་གམ་པ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་དང་

བསབ་བ་གཞན་བསན་པའོ། །

”དང་པོ་ནི།531 ཤོ་གམ་”རྐུ་བའི་སེམས་མེད་པ་ལ་རང་གི་རས་གཞན་

གིས་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་ས་ནས་འདས་པའམ། གཞན་གི་ཤོ་གམ་གཞལ་

དགོས་ཀི་རས་འདས་པ་ལ་ཤོ་གམ་དུ་གཏོགས་པའི་མ་བིན་ལེན་གི་ཉེས་པ་འབྱུང་

བར་”དོགས་པ་མི་བའོ། །ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་རས་དགེ་སོང་གི་ལག་ནས་

ཚོང་པས་ཁེར་ཏེ་ཤོ་གམ་གི་གནས་སུ་ཕིན་པ་ན་རས་དེའི་ཤོ་གམ་གང་གིས་སྦིན་

530  མ་ཕི།  བ། ༡༢༢ན༦ན།   ཤགས    སྒང་། ༩༢ན༦ན།   གཤགས

531  མ་ཕི།  བ། ༡༢༢བ༢ན།   དང་པོ་ནི།    སྒང་། ༩༢བ༡ན།   -དང་པོ་ནི།
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཞེ་ན། ཚོང་པ་གང་གིས་དགེ་སོང་གི་ལག་ནས་རས་བངས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་རས་དེའི་

སྣོད་ཉིད་ལས་ཤོ་གམ་འདི་སྦིན་པར་བ་བ་ཡིན་ཞིང་དགེ་སོང་གིས་ཀང་འདིས་རང་

གི་སྣོད་འདི་ལས་ཤོ་གམ་སྦིན་པར་འགྱུར་རོ་སམ་པའི་བསམ་པས་རས་དེ་བསན་

པར་བའོ། །རྒྱལ་པོས་དགེ་སོང་ལ་ཤོ་གམ་མ་བཅད་པར་གནང་བ་ལ་”རྐུ་སེམས་

ཀིས་གཞན་གི་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་འདས་ན་མ་”བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སོང་

ལ་ཤོ་གམ་མི་གཅོད་པར་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀིས་མ་གནང་བས། རང་གི་རས་ཤོ་གམ་

སྦིན་མི་དགོས་པའི་ཚོང་པ་སོགས་གཞན་ལ་བསྐུར་ནས་འདའ་བར་མི་བའོ། །དགེ་

སོང་གིས་མ་ཚོར་བར་གཏོར་བུ་སོགས་སུ་གཞན་གིས་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་

རས་བཅུག་སེ་ཤོ་གམ་གི་ས་ལས་འདའ་བར་བེད་པ་མི་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་མི་

འབད་པར་མི་བའོ། །

ཇི་ལྟར་འབད་ཅེ་ན། རང་གི་སྣོད་དུ་གཞན་གིས་རས་འཇུག་པ་བསྲུང་བའི་

བསྲུང་མ་དགེ་སོང་དུ་མ་བཞག་པར་བའོ། །བསྲུང་མ་བསོད་སོམས་ལ་འགོ་བའི་

སྐབས་མེད་པས་བསྲུང་མ་དེའི་ཟན་ནི་དགེ་སོང་གཞན་དག་གིས་བསྐྱལ་པར་

བའོ། །བསྲུང་མ་དེས་གཞན་དག་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་རས་དགེ་སོང་གི་སྣོད་དུ་

འཇུག་པ་”བཟློག532་པར་བའོ། །”བཟློག533་ཏུ་ཟིན་ཀང་མ་”ཟློག534་ན་སྣོད་དུ་

རས་བཅུག་པ་ཉིད་བསྲུང་མ་དེས་དགེ་སོང་དག་ལ་བརོད་པར་བའོ། །བསྲུང་མ་མེད་

ན་ཇི་ལྟར་བ་ན། བསྲུང་མ་མེད་ན་དགེ་སོང་རང་གིས་རང་ཉིད་བསོད་སོམས་ལ་འགོ་

532  མ་ཕི།  བ། ༡༢༣ན༣ན།   ཟློག    སྒང་། ༩༣ན༡ན།   བཟློག    * བཟློག

533  མ་ཕི།  བ། ༡༢༣ན༣ན།   ཟློག    སྒང་། ༩༣ན༡ན།   བཟློག    * བཟློག

534  མ་ཕི།  བ། ༡༢༣ན༣ན།   ཟློག    སྒང་། ༩༣ན༡ན།   བཟློག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བའི་ཚེ་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་རས་གཞན་གིས་”མི་འཛུད535་པར་བ་བའི་ཕིར་

རང་གི་སྣོད་དག་ལ་མཚན་མ་གདབ་པར་བའོ། །ཤོ་གམ་གི་གནས་སུ་ཕིན་པ་ན་

གཞན་གིས་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་ཁེར་ཏེ་འོངས་པ་ལ་འདི་ན་ཤོ་གམ་གཞལ་

དགོས་ཀི་རས་ཅུང་ཟད་མེད་དམ་ཞེས་དྲི་བར་བའོ། །ཚོང་པས་དགེ་སོང་གི་གཏོར་

བུར་གསེར་ལ་སོགས་པ་བཅུག་ན་ཇི་ལྟར་བ་ན། དེ་ཐབས་གཞན་གིས་དོར་བ་མི་

འགྲུབ་ན་རང་གིས་རེག་ནས་དོར་བ་ཉིད་དུ་བའོ། །

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་ཕུལ་ཡང་དེ་དག་ལ་འབུལ་ལོ་སམ་

དུ་ངེས་པ་སྐྱེས་ན་རས་དེ་དག་ལ་ཕུལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཕ་མ་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་

བསོས་པའི་རས་དེའི་ཤོ་གམ་གནང་བར་བ་བའི་ཕིར་ཁིམ་གང་ན་ཕ་མ་ལ་མཆོད་

པ་བེད་པའི་ཁིམ་དེ་ནི་སོབ་དཔོན་དང་བཅས་པ་ཡིན། ཚངས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་

ཞེས་སོགས་ཕ་མའི་བསགས་པ་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དཀོན་མཆོག་གི་རས་

ཀི་ཤོ་གམ་གནང་བར་བ་བའི་ཕིར་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ཀི་བསགས་པ་ཡང་བརོད་

པར་བའོ། །བསགས་པ་བརོད་ཀང་མ་གནང་ན་ཤོ་གམ་སྦིན་པ་མི་ཐོགས་པར་བ་

བའི་དོན་དུ་དཀོན་མཆོག་གང་ཡང་རུང་བའི་དཀོར་དར་ཟབ་ལ་སོགས་པ་དཀོན་

མཆོག་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་སྐྱིན་པོར་བངས་ཏེ་ཤོ་གམ་དུ་སྦིན་པར་བའོ། །དགེ་

སོང་གིས་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པའི་རས་དང་བཅས་ཏེ་འགོ་བར་མི་བའོ། །དེའི་

རྐེན་གིས་ཁ་མཆུར་འགྱུར་བ་བཟློག་པའི་ཕིར་རོ། །

ཤོ་གམ་གཞལ་མི་དགོས་པའི་རས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པ་

535  མ་ཕི།  བ། ༡༢༣ན༤ན།   མ་འཇུད    སྒང་། ༩༣ན༢ན།   མ་འཛུད    * མི་འཛུད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དེ་མིན་པའི་རས་ནི་ཐ་ན་བ་ལང་གི་ལི་བ་བཙིར་བས་ཀང་ཁ་དོག་ངན་པར་བསྒྱུར་བ་

དང་། ཁ་མ་བསྒྱུར་ཡང་བཏགས་ཟིན་པའི་ཕི་ལོགས་ཁ་ཚར་དང་། འཐག་པར་རོམ་

པའི་སྲོག་ཤིང་གི་སྦུབས་ཕུན་ཚར་མཚོན་གིས་བཅད་པ་ཡང་ཤོ་གམ་གཞལ་མི་

དགོས་སོ། །དངོས་པོ་དེ་རང་གིས་མ་མཐོང་བ་ལ་ཁ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་བཅད་མ་

བཅད་ཀི་བོ་དེ་མི་འཆགས་པས་རང་གིས་བལྟ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་གི་སྤོད་པ་འཚོ་བའི་ཐབས་དགེ་སོང་གིས་ལྡམ་པོ་བས་

ཏེ་ལྟོལ་བར་མི་བའོ། །ཡིད་གཅུགས་པ་མིན་པ་ལ་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་སོགས་

བང་བས་ཡིད་གཅུགས་པར་མི་བའོ། །ཡིད་གཅུགས་པ་མིན་པ་དེ་ཉིད་ནི་མཛའ་

བཤེས་འོག་མ་ཐ་མ་ལ་ཡིད་གཅུགས་གོང་མ་འབིང་དང་ཆེན་པོ་མི་བ། འབིང་ལ་

ཆེན་པོ་མི་བའོ། །

འོ་ན་གང་ལ་ཡིད་གཅུགས་པར་བ་ཞེ་ན། ཡིད་གཅུགས་པར་བ་བ་དེ་ནི་སྡུག་

པ་འགོགས་བཤེས་དང་། ཡིད་དུ་འཐད་པ་སྨོན་”འགིན536་དང་། བ་མ་མཁན་སོབ་

དང”་537གང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རེས་སུ་དྲན་ན་

དེ་”བསྒྲུབ538་པར་འོས་པ་དང་། རེད་བཀུར་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པར་འོས་པ་

དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པས་བསོད་པར་འོས་པ་དང་། བདག་གིས་

དེའི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་བངས་ན་དགའ་བར་འགྱུར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་བསྲེག་པ་

སོགས་ལག་”པོད539་ཀི་ལས་ཀིས་ལས་བ་ཞིང་བསོད་ནམས་ཀི་བོས་ཀང་བའི་

536  མ་ཕི། ༡༢༤ན༣ན།   འགིན    སྒང་། ༩༣བ༤ན།   འདྲིན

537  མ་ཕི། ༡༢༤ན༣ན།   ་    སྒང་། ༩༣བ༤ན།   །

538  མ་ཕི། ༡༢༤ན༣ན།   སྒྲུབ    སྒང་། ༩༣བ༥ན།   བསྒྲུབ    * བསྒྲུབ

539  མ་ཕི། ༡༢༤ན༤ན།   ཕོད    སྒང་། ༩༣བ༦ན།   བོད    * པོད
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ག་རྔན་གིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལག་བཟོའི་ཐ་སད་སང་བའི་ཕིར་རོ། །

ལྷུང་བ་བརོད་པ་ལ། ཨ་བ་ས་ཐ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་རང་རང་གི་ངེས་པའི་

ཚིག་ནི་ཕ་རོལ་འདྲིད་བའམ་སླུ་བར་བེད་པ་མིན་ནོ། །གཞན་གི་གོས་ལ་སོགས་པ་

ལྷུང་བ་མི་འཁར་བར་བ་བའི་ཕིར་བངས་པ་ཡུན་རིང་དུ་མི་བསྲེལ་ལོ། །བདག་པོ་

གང་ཡིན་མི་ཤེས་ན་སུ་ལ་གཏད་ཅེ་ན། ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ལྷུང་བ་བངས་པ་དེ་

དགེ་”བསྐོས540་ལ་གཏད་པར་བའོ། །

དགེ་”བསྐོས541་ཀིས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དགེ་”བསྐོས542་དེས་རས་དེ་རབ་

ཏུ་བྱུང་བའི་ཡིན་པར་”དོགས་ན་དགེ་འདུན་ལ་བསན་པར་བའོ། །དེའི་བདག་པོ་མ་

བྱུང་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། རས་དེའི་བདག་པོ་མ་བྱུང་ན་གོས་གཟར་བའི་ཐག་པ་ལ་

བཏགས་ཏེ་བཞག་གོ །ནད་པས་འདི་ལ་སྨན་སོངས་ཤིག་ཅེས་མ་གནང་མ་

”བསྒོ543་བ་དེ་ལ་ནད་གཡོགས་སོགས་གཞན་གིས་སྨན་མི་བང་ངོ་། །མ་བིན་པར་

ལེན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །     ། །

གཉིས་པ་ཕན་ཚེགས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གསུམ། དགག་པའི་བསབ་བ། 

གནང་བའི་བསབ་བ། སྒྲུབ་པའི་བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། ཡོངས་སུ་བཟུང་

བ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། དུར་ཁྲོད་ཀི་རས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་

དང་བཅས་པ་རྣམས་བདག་པོས་གནང་བ་ལས་གཞན་ཕག་དར་ཁྲོད་པའོ་ཞེས་

པའམ་འདི་བདག་གི་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ཐབས་ཀིས་བདག་གིར་མི་བའོ། །

540  མ་ཕི། ༡༢༤བ༡ན།   སྐོས    སྒང་། ༩༤ན༡ན།   སྐོས

541  མ་ཕི། ༡༢༤བ༡ན།   སྐོས    སྒང་། ༩༤ན༡ན།   སྐོས

542  མ་ཕི། ༡༢༤བ༡ན།   སྐོས    སྒང་། ༩༤ན༢ན།   སྐོས

543  མ་ཕི། ༡༢༤བ༢ན།   བགོ    སྒང་། ༩༤ན༢ན།   བསྒོ    * བསྒོ
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གཉིས་པ་རྐུན་པོ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། དགེ་སོང་གི་རས་རྐུན་པོ་ལ་

སོགས་པས་འཕོགས་ནས་བདག་གིར་བས་པ་རང་གི་འདུ་ཤེས་ཀིས་རྒྱལ་པོ་

སོགས་ལ་གསོལ་ཏེ། ནན་ཁུགས་ཀིས་དགུག་པར་མི་བའོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་དགུག་ཅེ་

ན། ”ཕོགས544་པ་དེ་ནི་རྐུན་པོ་སོགས་ལ་ཆོས་བཤད་པས་བང་བར་བའོ། །རིན་

ཕེད་དུ་ཉེ་བ་ཕེད་དུ་མ་ལོངས་ཙམ་གིས་ཀང་བླུ་བར་བའོ། །ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་

བཟེད་ནི་རིན་ཆེན་པོ་ཇི་ཙམ་རི་བས་བླུས་ཀང་རུང་སེ། དེ་ནི་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་

པས་ཉོན་མོངས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་མི་སན་པ་འབྱུང་བ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། འདིས་འདི་

བསད་དོ་བརྐུས་སོ་ཞེས་པའི་མི་སན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་རྐུན་པོས་མགོ་སུག་

དོར་བ་ལྟ་བུ་ནི་བོར་བའོ་ཞེས་རང་གིས་ངེས་པར་བས་ཏེ། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེའི་མངོན་

སུམ་དུ་མ་བབ་པར་བསྐུར་བར་མི་བའོ། །དེ་ནི་རང་འགོད་པ་དང་གཞན་མ་དད་པ་

སང་བའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་རོའི་རས་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། རོའི་རས་མི་མིན་

པས་བངས་པ་ཉིད་ནི། མི་མ་ཡིན་དེས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་ཉིད་མིན་པས་དེ་

བརྐུས་ན་སོམ་པོ་འོ། །དུར་ཁྲོད་ཀི་རས་མི་མིན་གིས་བཟུང་བ་དེ་དུར་ཁྲོད་དུ་བསྐྱལ་

དགོས་ན་ཇི་ལྟར་འགོ་ཞེ་ན། མི་མིན་རབ་ཏུ་གཏུམ་པ་འཁྲུགས་པ་དེའི་ཕི་བཞིན་དུ་

འགོ་བར་བའོ། །

དུར་ཁྲོད་དུ་ཁེར་ནས་རས་དེ་རོའི་སེང་དུ་ཇི་ལྟར་གཡོག་ཅེ་ན། རོ་ཁ་

”བུབ545་ཏུ་བསལ་བ་ལ་དེའི་སེང་ནས་རྐང་པའི་མཐའ་ནས་བརམས་ཏེ་མགོའི་བར་

544  མ་ཕི། ༡༢༤བ༦ན།   ཕོགས    སྒང་། ༩༤ན༥ན།   འཕོགས

545  མ་ཕི། ༡༢༥ན༥ན།   བུབ    སྒང་། ༩༤བ༣ན།   སྦུབ
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དུ་གཡོགས་པར་བའོ། །རོ་མ་རྨས་པ་ལ་མི་མིན་འཇུག་སྐབས་ཡོད་པས་རོ་མ་རྨས་

པ་ལས་རས་བང་བར་མི་བའོ། །འོ་ན་དེ་རང་ངམ་གཞན་གང་གིས་རྨས་པར་བས་

ནས་རས་བང་བར་བ་ཞེ་ན། རོ་དེ་རང་གིས་རྨས་པའམ་གཞན་རྨས་པར་བེད་དུ་

གཞུག་པར་མི་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། བསི་བ་ངལ་བསོ་བའི་གནས་ཉིད་དུ་སོ་ཤིང་དང་

ཆུ་དང་འདག་རས་དང་ལི་བ་དང་ས་ཅི་བདེར་སྤད་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། དགེ་

སོང་དང་དགེ་ཚུལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་འབེལ་བས་འཁྲིད་པ་ན་དགེ་སོང་གིས་གཟུང་

བར་བའོ། །དེ་ལ་ལག་པ་གང་ཤོས་ན་ཞེས་དྲིས་ལ། ཉེ་དུས་བཟུང་བ་ཤོས་ན་ཟེར་ན་

མི་བཏང་། ཁོད་ཀིས་བཟུང་བ་ཤོས་ན་ཟེར་ན་”ཐོང་ཅིག546 །མ་བིན་པར་ལེན་པའི་

ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །     ། །

གསུམ་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་བཞི། དངོས་པོའི་སྐབས། བདག་

པོའི་སྐབས། རེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས། མཐར་ཐུག་པའི་སྐབས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་

འབེད་དུ་མ་ཤ་ཀ་ཞེས་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཀ་ཀ་ནི་བཞི་ལ་མ་ཤ་ཀ་

གཅིག་གོ །ཀ་ཀ་ནི་ནི། བོན་”ཊིཀ547་ཞེས་བ་སེ། འགོན་བུ་ཉི་ཤུའི་རིན་ཐང་གི་མིང་

ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཟོང་གི་ཁད་པར་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ”ཊིཀྐར548། ཟོང་ཞེས་བ་བ་ནི་ཀ་

ཀ་ནི་དང་། བར་ཏ་ཀ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །མ་ཤ་ཀ་གཅིག་པོ་དེ་ཡང་

འགོན་བུ་བརྒྱད་ཅུའི་རིན་ཐང་གི་མིང་ཡིན་ནོ། །མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ཁོ་ན་”རྐུ549་བ་དེས་

546  མ་ཕི། ༡༢༥བ༢ན།   ཐོང་ཅིག    སྒང་། ༩༤བ༦ན།   ཐོངས་ཤིག

547  མ་ཕི། ༡༢༥བ༤ན།   ཊིཀ    སྒང་། ༩༥ན༡ན།   ཊིཀ    * ཊིཀ

548  མ་ཕི། ༡༢༥བ༤ན།   ཊིཀྐར    སྒང་། ༩༥ན༢ན།   ཊིཀྐར    * ཊིཀྐར

549  མ་ཕི། ༡༢༥བ༥ན།   རྐུ    སྒང་། ༩༥ན༢ན།   བརྐུ
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ཕམ་པར་འགྱུར་གི་གང་བཞི་”རྐུ550་བ་དེ་ནི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་རམ་སམ་ན། རྣམ་

འབེད་དུ། མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ཉིད་གསུངས་པ་དེ་”ནི་ཀརྵ551་པ་ཎ་བཞི་ཆའི་དཔེ་ཡིན་པས་

དེའི་བཞི་ཆ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །”ཀརྵ552་པ་ཎ་”ནི553། གསེར་རམ། 

དངུལ་ལྟ་བུ་ལས་བས་པའི་ཟོང་ཞིག་སེ། ཞུ་”ཊིཀ554་ལས། ”ཀརྵ་པ་ཎ་ནི་ཟོང་གི་

ཁད་པར་ཏེ། དངུལ་ལས་བས་པ་གཟུགས་དོད་པ་བཙོང་དུ་རུང་བའོ་ཞེས་དང་། 

གཞི་ཊིཀ་ལས། ”ཀརྵ་པ་ཎ་ནི། པ་ཎའི་བེ་བག་སེ། མངོན་ཚན་ཅན་ཡིན་ན་”ནི555་

དངུལ་ལས་བས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང་། རྣམ་ཊིཀ་ལས། དབིག་ཅེས་བ་བ་ནི། གསེར་

རམ་དངུལ་ལས་མངོན་ཚན་ཅན་དུ་བས་པའི་རས་སོ་ཞེས་དང་། མངོན་ཚན་ཅན་

ཞེས་བ་བ་ནི་ཐ་སད་དུ་བ་བའི་མཚན་མ་ཅན་ཏེ་ཟླུམ་པོ་ལ་སོགས་པའི་དབིབས་ལ་

མི་ལ་སོགས་པའི་རགས་བས་པའོ་ཞེས་སོ། །

ལྔ་ཉིད་ནི་”ཀརྵ་པ་ཎ་བཞི་ཆའི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །གནས་དུས་ཀིས་”ཀརྵ་པ་

ཎའི་དབེ་བ་ཐ་དད་དུ་སྣང་སེ། ལ་ལར་མ་ཤ་ཀ་བཅུ་གཉིས་ལ་”ཀརྵ་པ་ཎ་གཅིག །ལ་

ལར་མ་ཤ་ཀ་བཅུ་དྲུག་ལ་”ཀརྵ་པ་ཎ་གཅིག །ལ་ལར་མ་ཤ་ཀ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ལ་

”ཀརྵ་པ་ཎ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །འདི་གནས་དུས་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཤེ་ན། བསབ་པ་

འཆའ་བའི་ཚེ་མ་ག་དྷ་ལྟ་བུ་གང་ན་”ཀརྵ་པ་ཎ་དེའི་ཚིགས་སམ་ཚད་མ་ཤ་ཀའི་

550  མ་ཕི། ༡༢༥བ༥ན།   རྐུ    སྒང་། ༩༥ན༢ན།   བརྐུ

551  མ་ཕི། ༡༢༥བ༦ན།   ནི་ཀར་ཥ    སྒང་། ༩༥ན༣ན།   ན་ཀརྵ    * ནི་ཀརྵ

552  མ་ཕི། ༡༢༥བ༦ན།   ཀར་ཥ    སྒང་། ༩༥ན༣ན།   ཀརྵ    * ཀརྵ    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་

འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

553  མ་ཕི། ༡༢༥བ༦ན།   ནི    སྒང་། ༩༥ན༣ན།   ན

554  མ་ཕི། ༡༢༦ན༡ན།   ཊིཀ    སྒང་། ༩༥ན༣ན།   ཊིཀ

555  མ་ཕི། ༡༢༦ན༢ན།   ནི    སྒང་། ༩༥ན༤ན།   ན
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གངས་ཉིད་ཉི་ཤུ་ཡིན་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་”ཀརྵ་པ་ཎ་བཞི་ཆའི་དཔེ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་”ཀརྵ་པ་ཎའི་བཞི་ཆ་བརྐུས་པ་ཕམ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མ་

ཤ་ཀ་དུ་ཡོད་པའི་གངས་ངེས་པ་མེད་དེ། གཏམ་གི་གཞིར། བཙུན་པ་མ་ཤ་ཀ་

གསུམ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ་ཡོད་དེ། གང་ན་མ་

ཤ་ཀ་བཅུ་གཉིས་ལ་”ཀརྵ་པ་ཎ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནའོ། །མ་ཤ་ཀ་ལྔ་པས་ལྷག་པ་

བརྐུས་ན་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ། ཡོད་དེ། གང་ན་མ་ཤ་

ཀ་བཞི་བཅུ་ལ་”ཀརྵ་པ་ཎ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་པ་

རོམ་པའི་དུས་ན། པ་ཎ་བཞིས་རིན་ཐང་ཚང་བར་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །

པ་ཎའི་རྣམ་གཞག་མེད་པ་བོད་ཡུལ་ལྟ་བུར་རིན་ཐང་གི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། ཁ་

ཅིག་ན་རེ”།556 ར་རྒོད་མ་རེ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། གསོད་པའི་ཆད་པ་དང་སྒོ་བསྟུན་པའི་ཕིར་

དང་། དེ་ཙམ་གིས་དགག་བ་རོགས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་ནས་ཁལ་བཞི་ཙམ་ཡིན་ཏེ། འོད་

ལྡན་དུ། ཆུ་གཏོང་འགོག་གི་སྐབས་སུ་དེ་ལ་དཔེ་བས་པའི་ཕིར་གསུང་། གཞན་དག་ནི། 

དེ་དག་གི་དགག་བ་མི་ཁེགས་པའི་ཕིར་དང་། གསོད་པའི་ཆད་པ་ཁོ་ན་དང་སྒོ་བསྟུན་

པའི་རགས་ཀང་མ་གྲུབ་སེ། ཆད་པས་གཅོད་པ་ཙམ་དང་བསྟུན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་ཙམ་མ་

བིན་པར་བངས་ན། གོད་ལ་”བཀྲི557་ཞིང་སྲོག་དང་བལ་བར་བེད་དྲིས་ཤིག་ཅེས་དང་། 

གསོད་དམ་འཆིང་ངམ་སྤྱུག་ཀང་རུང་སེ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

འཇིག་རེན་ཕལ་གིས་བརྐུས་པའི་ཐ་སད་དང་། ཆད་པ་གཅོད་པར་རིགས་པ་ཙམ་དུ་

556  མ་ཕི། ༡༢༦བ༣ན།   ་    སྒང་། ༩༥བ༣ན།   །    * །

557  མ་ཕི། ༡༢༦བ༥ན།   བཀྲིན    སྒང་། ༩༥བ༥ན།   བཀྲི    * བཀྲི
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”བེད558་པ་ཡན་ཆད་ཡིན་པར་རིགས་ཏེ། ལུང་དུ་ཇི་ཙམ་མ་བིན་པར་བངས་ན་དེ་རྒྱལ་

པོའམ་བོན་པོ་ཆེན་པོས་བཟུང་ནས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཀེ་མི་ཁོད་ནི་རྐུན་མའོ། །བིས་

པའོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སེ་བ་གསུམ་ཙམ་ལ་དངོས་པོ་ངེས་

པར་ཚང་སེ་དོན་བརྒྱད་མར། རྒྱ་གར་གི་རིན་ཐང་དང་སྦར་ན། དངུལ་ཞོ་གཅིག་ཙམ་

བརྐུས་ན་ཕས་ཕམ་པར་བརིའོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་ཞོའི་བརྒྱད་ཆ་གཅིག་ལ་བ་སེ་དེ་ཙམ་གིས་རིན་ཐང་ཚང་བར་

བརིའོ་ཞེས་དང་། སོབ་ཕན་དུ། ནས་ཁལ་ཕེད་ལ་དངོས་པོ་ཚང་བར་བཤད་པ་དང་། 

ཤེས་རབ་བེད་པ། དེང་སང་གི་དུས་དང་སྦར་ཏེ་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་གི་མ་ཤ་ལས། བོད་ཀི་

དངུལ་གི་ཐང་དུ་བརིས་ན། དངུལ་ཞོའི་བརྒྱད་ཆ་གཅིག་ཡོད་དེ། བརྒྱད་ཆ་གཅིག་ཡན་

ཆད་བརྐུས་ན་ཕམ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རེད་པ་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་པ་ཎ་ལྔ་

ལ་སོགས་པ་ཞེས་དང་། དེའི་ཊིཀྐ་དག་གིས། དེ་བས་ཆུང་བ་བསབ་རིན་མེད་པར་

གསུངས་པ་དང་། གོས་ལི་བ་བསེན་པའི་སྐབས་སུ་རིན་གིས་ལི་བ་”ཀརྵ་པ་ཎ་ཉི་ཤུར་

གསུངས་པ་དང་། བ་བ་ཕན་ཚེགས་དང་དངོས་པོ་ཆུང་ངུའི་རིན་དུ་པ་ཎ་དང་”ཀརྵ་པ་ཎ་

མང་པོ་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་སྐྱེ་བོ་འགའི་ཉམས་རྐེན་མ་བས་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །”ཀརྵ་པ་

ཎའི་དབེ་བ་གནས་དུས་ཀིས་ཐ་དད་ན་དེའི་རིན་ཐང་ཇི་ལྟར་བརི་ཞེ་ན། ”རྐུ559་བའི་

གནས་དང་”རྐུ560་བའི་དུས་ཀིས་”ཀརྵ་པ་ཎ་དེའི་རིན་ཐང་བརི་བ་རྣམ་པར་བཞག་གི། 

558  མ་ཕི། ༡༢༦བ༦ན།   བེད    སྒང་། ༩༥བ༦ན།   ཕེད

559  མ་ཕི། ༡༢༧ན༦ན།   རྐུ    སྒང་། ༩༦ན༤ན།   བརྐུ

560  མ་ཕི། ༡༢༧ན༦ན།   རྐུ    སྒང་། ༩༦ན༤ན།   བརྐུ
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ཡུལ་དུས་གཞན་གི་རིན་ཐང་མི་བརིའོ། །རས་གང་ཆེ་བ་ཉིད་ཀིས་རིན་ཐང་གདབ་པར་

མི་ནུས་པ་དེ་ལ་རིན་ཐང་མེད་པས་དེ་”བརྐུས་ན་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་རམ་སམ་ན། རོ་རེ་

རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་རིན་ཆེ་བ་ཉིད་ཀིས་རིན་ཐང་འདི་ཙམ་མོ་ཞེས་གདབ་པར་མི་

ནུས་པ་ནི་རིན་ཐང་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཉིད་ཀིས་བེ་བར་འདེབས་

པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་སྒས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །

རིན་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་བརྐུས་ན་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་རམ་སམ་ན། ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་

ཉིད་ཀིས་རིན་ཐང་གདབ་པར་མི་ཆོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིན་ཐང་”བཅད561་པའི་

ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པ་ཉིད་མིན་པས་དེ་བརྐུས་ན་སོམ་པོའམ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་

རོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གདུང་ནི་བཙོང་བར་བ་བ་མིན་པས། དེ་བརྐུས་ན་ཅིར་

འགྱུར་ཞེ་ན། རིན་ཐང་གདབ་པར་མི་ནུས་པ་”རྐུ་བ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གདུང་

ནི་གཞལ་དུ་མེད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཡིན་པས། དེ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་

རོ། །རྐུ་སེམས་གང་ཡང་རུང་བས་”རྐུ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། 

མཆོད་པའི་དོན་ཉིད་དུ་”རྐུ་ན་ཉེས་བས་སོ། །རྐུ་སེམས་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་རེ་ཞིག་མ་

དཔེ་ལ་བལྟས་ཏེ་དཔེ་བི་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དེ། ”རྐུ་བའི་ལས་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཞུ་ཊིཀ་ལས། ཕ་རོལ་ལ་གོད་པ་མེད་པས་ཟེར་ཏེ་དཔེ་ཡོན་མེད་པའི་དབང་

དུ་བས་སོ། །ཡོད་ན་དེ་བརྐུས་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱན་ལ་སོགས་པ་བཤིག་སེ་”རྐུ་བ་

ལ་ནི་བཤིག་པ་དེའི་གནས་སྐབས་”རྐུ་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་པས་དེའི་གནས་སྐབས་

ཀི་རིན་ཐང་བརི་བར་བའོ། །གིང་གཞན་བཞིན་དུ། བང་ན་ཡང་རས་བདག་གིར་

561  མ་ཕི། ༡༢༧བ༣ན།   བཅད    སྒང་། ༩༦ན༦ན།   -བཅད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འཛིན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། བང་གི་སྒ་མི་སན་ན་ནི་རས་བདག་གིར་འཛིན་པ་མེད་པ་

ཉིད་དོ། །དེ་བརྐུས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་རས་དེ་ནི་རང་

གི་དང་འདྲ་བར་རྐུ་སེམས་”ཀིས562་བརྐུས་ན་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་བདག་པོའི་སྐབས་ནི། ”རྐུ་བ་དེའི་དུས་ན་རས་བདག་ཉིད་སྲིད་པ་

གང་གི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་དེ་རས་དེའི་བདག་པོ་ཉིད་ཡིན་གིས། འདས་པ་དང་འབྱུང་

འགྱུར་ནི་མིན་ནོ། །དཔེར་ན་མིས་རས་གཏེར་དུ་བཅུག་ནས་ཤི་བ་དང་། དེ་བསྲུང་

མ་འདྲེ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་བརྐུས་ན་འདྲེ་ལ་”རྐུ་བར་འགྱུར་བ་བཞིན། མཆོད་རེན་

ལ་བརྐུས་པ་ཡང་མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པས་རིན་ཐང་ཚང་ན་སོམ་

པོར་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དཀོར་ཡང་མིའི་རྒྱུད་ཀིས་

ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཡིན་པས་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་

ལྷག་མེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷ་ཉིད་ཡིན་པས་བརྐུས་ན་

སོམ་པོ་འོ། །བདག་པོ་གཏན་མེད་མ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ཊིཀ་ལས”།563 སངས་རྒྱས་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཟུང་ཟིན་པས་ཞེས་

སོ། །ཁ་ཅིག །ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་ཀི་རས་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

བདག་འཛིན་མ་ལུས་པར་སང་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་

ལ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་རས་བརྐུས་ན་ཡང་ཕམ་པ་”མི564་འབྱུང་བར་ཐལ། དེས་བདག་

འཛིན་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཕིར།

562  མ་ཕི། ༡༢༨ན༢ན།   ཀི    སྒང་། ༩༦བ༤ན།   ཀིས    * ཀིས

563  མ་ཕི། ༡༢༨ན༦ན།   ་    སྒང་། ༩༧ན༡ན།   །    * །

564  མ་ཕི། ༡༢༨བ༡ན།   མི    སྒང་། ༩༧ན༢ན།   མ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གསུམ་པ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལ་གསུམ། སོམ་པོའི་རབ་དབེ། སྦོར་བའི་

ས་ཚིགས། སེལ་བ་”དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གོས་ལ་སོགས་པ་

བརན་པ་དེ་ངེས་པར་གཏན་དུ་བིན་པ་ཉིད་བཞིན་དུ་”སྲི565་བ་མེད་པར་ཉེ་བར་སྤོད་ན་

ཕམ་པའི་སྦོར་བ་བཞིན་དུ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །བརན་པའི་རོག་པའི་དབང་གིས་ཕམ་

པར་མི་འགྱུར་ལ། འདི་བཞིན་དུ་ཡང་མ་གནང་སམ་པ་དང་། དངོས་པོ་ཚང་བའི་ཡན་

ལག་ཡོད་པས་སོམ་པོ་འོ། །རྐུ་སེམས་ཀིས་གསང་སགས་དང་སྨན་དག་གིས་རས་

འབུལ་དུ་བཅུག་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཆད་པས་བཅད་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཕམ་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བ་བའི་ཕིར་བིན་པ་ནི་ལོག་འཚོ་ཡིན་གི་འདིའི་

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་མེད་དོ། །བདག་གིར་མ་བས་པར་གཞན་གི་དོན་ཉིད་དུ་”རྐུ་ན་ཡང་

དངོས་གཞིའི་རྣམ་པ་སེ་ཕམ་པའི་སྦོར་བའོ། །རས་དེ་གཞན་གི་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

འགའ་ཞིག་གིས་བདག་གི་ཡིན་ནོ་བདག་པོས་མ་བཟུང་ངོ་། །བདག་ལ་བིན་པ་ཡིན་ནོ་

སམ་པའི་རོག་པས་ཀང་”རྐུ་ན་ཕམ་པའི་སྦོར་བའོ། །རས་འགའ་ཞིག་”གདམས་ཏེ566་

གང་བཟང་བོ་བརྐུའོ་སམ་དུ་འདོད་པ་ལ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །

གཉིས་པ་ནི། ནོམ་ཉུག་མེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་རིམ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

རྒྱན་ལ་དོར་བེད་ན་གལ་ཏེ་རྒྱན་དེ་རྒྱལ་བ་ཉིད་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཚེ་ན་སྦོར་

བའོ། །རྒྱན་དེ་ལ་དོར་གིས་རྒྱལ་བ་དེ་ནི་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །གངས་”རིས567་ལ་

དོར་བས་པ་ནི་སྦོར་བ་དེའི་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཤོད་ཐབས་དང་ཁྲམ་ཐབས་ལ་སོགས་

565  མ་ཕི། ༡༢༨བ༣ན།   སྲི    སྒང་། ༩༧ན༤ན།   བསྲི

566  མ་ཕི། ༡༢༨བ༦ན།   གདམ་སེ    སྒང་། ༩༧བ༡ན།   གདམ་སེ

567  མ་ཕི། ༡༢༩ན༢ན།   རིས    སྒང་། ༩༧བ༢ན།   བརིས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པའི་མཚན་མ་ཕིས་པ་དང་ལྷག་པར་བསྣན་པ་གཉིས་དང་། གནས་གཞན་དུ་ལྟག་

འོག་”བསྣོར568་ཅིང་བཞག་པ་ཡང་དོར་བེད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་པས་སྦོར་བའི་སྦོར་བ་

ཡིན་ནོ། །གངས་དེ་ལ་ནོར་དེ་གྲུབ་པ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཚོམས་གཅིག་ཏུ་རང་

ཉིད་བགངས་ནས་ཡང་རེད་པའི་ཕིར་བདག་ཉིད་ཚོམས་གཞན་དུ་བགང་བ་ཡང་

གངས་ལ་དོར་བེད་པ་དེ་དང་འདྲ་བར་ཉེས་བས་དང་གྲུབ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །

རང་ཉིད་བགངས་པའི་ཚོམས་ས་མ་ཉིད་ཕི་མ་དག་ལ་བསོན་པ་དང་། 

ཚོམས་ཕི ་མ་ཉིད་ཚོམས་ས་མ་དག་ལ་བསོན་པ་ཡང་དོར་བེད་པ་དེ ་དང་

འདྲའོ། །དོར་བེད་པ་དེས་རེད་པ་གང་ནས་བང་ཞེ་ན། དོར་བེད་པ་དེའི་སྐལ་བ་ཉིད་

ནི་དེ་དག་ཚོམས་གང་དུ་ཐམས་ཅད་”ཀི569 ་དང་པོར་བགང་བ་དེར་དབང་

ངོ་། །སྐལ་བ་ཡེ་མི་དབང་བ་ཞིག་ང་ཡང་འདིར་གཏོགས་སོ་ཞེས་དབང་བར་སྒོགས་

པ་ཡང་དོར་བེད་པ་དེ་དང་འདྲའོ། །བདག་པོས་ནོར་ལོང་ཞེས་མ་བསྒོས་པར་སོང་བ་

ཡང་དོར་བེད་པ་དེ་དང་འདྲའོ། །གཡར་པོར་བརས་པ་དང་ས་ཤུགས་སུ་བསྐྱིས་པ་

དང་གཏམས་པ་རྣམས་བསོན་པ་ནི་སྦོར་བ་ཡིན་པས་སོམ་པོ་འོ། །བརས་པ་སོགས་

དེ་དག་མི་སྦིན་པར་ངེས་ཤིང་བརྣོགས་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །གཏམས་པ་ནི་གཉིས་

ཏེ། བདག་པོས་མི་ཤེས་པར་ཞལ་ཏ་བས་སས་པ་དང་། ཞལ་ཏ་བའི་མངོན་སུམ་དུ་

བདག་པོས་སས་པའོ། །

ས་མ་མདོ་ས་མས་བསན་ལ་ཕི་མ་ནི་བརྣོགས་པ་ཙམ་གིས་བརྐུས་པར་མི་

འགྱུར་བས་གཏམས་པ་ཞལ་ཏ་བའི་མངོན་སུམ་དུ་བདག་པོས་སས་པ་ལ་གལ་ཏེ་སོ་

568  མ་ཕི། ༡༢༩ན༣ན།   སྣོར    སྒང་། ༩༧བ༢ན།   བསྣོར    * བསྣོར

569  མ་ཕི། ༡༢༩ན༥ན།   ཀི    སྒང་། ༩༧བ༤ན།   ཀིས
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བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརྣོགས་ན་དེའི་ཚེ་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །གནས་ནས་སོས་པའི་

འོག་ཏུ་བརྣོགས་ན་དེའི་ཚེ་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སོས་པའི་སར་བརྣོགས་ན་ནི་

བརྣོགས་པ་དེ་བསོན་པ་ལས་སྦོར་བ་གཞན་ཉིད་ཡིན་ཏེ”་570བརྣོགས་པ་ནི་དངོས་

གཞིའི་རྣམ་པའི་སྦོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བརྣོགས་པའི་སར་བསོན་ན་ནི་སྦོར་

བའི་སྦོར་བ་ཡིན་ཏེ། བརྣོགས་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕིར་རོ། །སོས་པའི་ཚེ་བརྐུས་

པ་ཡིན་ནོ། །སུམ་བརྒྱ་པར། སགས་པའི་ས་རོལ་ཐག་བཅད་དེ ་བཞིན་

”སོན571། །སྦོར་བའོ་འདིར་ནི་སགས་པ་དངོས་གཞི་ཡིན། ”།572ཞེས་དང་། དེའི་

ཊིཀྐ་ལས། ཐག་བཅད་པ་ནི་ས་ལ། ཕི་ནས་སགས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་ཐག་བཅད་པ་

ནི་སྦོར་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས། འདི་གནས་ནས་སོས་པ་ལ་ལྟོས་

པ་ནི་རས་བདག་གི་མངོན་སུམ་དུ་སས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་འབེད་དུ། ཆུད་གཟན་པ་ཞེས་པའི་སྤོས་པ་བསན་པའི་

ཕིར་དུད་འགོའི་སྒིད་པ་གཅོད་པ་དང་། ”རིབ573་མ་གཅོག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་

གསོད་པ་ནི་ཆུད་གཟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་མཚམས་དང་འབེལ་

བའི་ནམ་མཁའ་ལས་དགེ་སོང་མཚམས་སུ་ཕིན་པས་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་

རས་མདའ་འཕངས་པ་སོགས་དང་། སགས་བརོད་པ་སོགས་དང་། མངོན་ཤེས་མ་

གཏོགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་”འདྲལ574་ན་ཡང་སོམ་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཉིད་

570  མ་ཕི། ༡༢༩བ༤ན།   ་    སྒང་། ༩༨ན༢ན།   །

571  མ་ཕི། ༡༢༩བ༥ན།   སོན    སྒང་། ༩༨ན༣ན།   བསོན

572  མ་ཕི། ༡༢༩བ༥ན།   -།    སྒང་། ༩༨ན༢ན།   །    * །

573  མ་ཕི། ༡༣༠ན༡ན།   རིབས    སྒང་། ༩༨ན༤ན།   རིབ    * རིབ

574  མ་ཕི། ༡༣༠ན༢ན།   འདྲལ    སྒང་། ༩༨ན༦ན།   འདུལ
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དོ། །དགེ་སོང་ནམ་མཁའ་ཁོ་ན་ལ་གནས་པ་དང་། ཤོ་གམ་གི་སའི་ཕི་རོལ་ཀི་

མཚམས་ནས་ནམ་མཁའ་ལས་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པའི་རས་ཤོ་གམ་གི་ས་ལས་

འདའ་བར་བེད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་”དོ575། །

རྒྱལ་པོ་དག་ནི་ས་ལ་དབང་བ་ཡིན་གི་ནམ་མཁའ་ལ་མིན་པས་གལ་ཏེ་

མཚམས་སུ་ཕིན་པར་མ་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་གཞལ་བ་ཉིད་ཀང་མི་འབྱུང་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་

བ་འབྱུང་རེ་སྐན། དགེ་སོང་མཚམས་”ཀི576་ནང་དུ་ཕིན་པས། ”བསྒོམས577་པ་ལས་

བྱུང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པའི་རས་ཤོ་གམ་གི་ས་ལས་འདའ་བར་

བེད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ། རྐུ་སེམས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པའི་

མཚམས་ལས་མཚམས་གཞན་དུ་ཤོ་གམ་དྲལ་ན་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གཞན་ལ་ཤོ་

གམ་དྲོལ་ཅིག་ཅེས་”བསྒོ578་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཤོ་གམ་འདྲལ་བའི་ཕིར་ཤོ་གམ་འདྲལ་

བའི་ལམ་གཞན་སོན་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །བསྒོ་བ་དང་ལམ་གཞན་སོན་པ་དངོས་སུ་མི་

བེད་པར་ཐབས་ཀིས་བརོད་ན་ཡང་ཉེས་བས་ཕ་མོར་འགྱུར་རོ། །ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་

ཀི་སར་ཕིན་པས་ལམ་ནས་མ་འདས་པར་ལམ་གོལ་བ་ནས་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པའི་

རས་འདའ་བ་ནི་ལམ་དྲང་པོ་ནས་འདའ་བར་བེད་པ་དང་འདྲའོ། །ལུས་དང་ཚེམ་བུ་ལ་ཤོ་

གམ་མེད་པ་བཞིན་དུ་དེར་བཅུག་པ་ལ་ཡང་ཤོ་གམ་མེད་དམ་སམ་ན། ཁ་དང་”ཚེམ579་

བུའི་ནང་དུ་རས་བཅུག་སེ་འདའ་བར་བེད་པ་ནི་སྒོ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐུངས་གཞན་དུ་

575  མ་ཕི། ༡༣༠ན༤ན།   དོ    སྒང་། ༩༨བ༡ན།   དེ

576  མ་ཕི། ༡༣༠ན༥ན།   ཀིས    སྒང་། ༩༨བ༡ན།   ཀི    * ཀི

577  མ་ཕི། ༡༣༠ན༥ན།   སྒོམ    སྒང་། ༩༨བ༡ན།   བསྒོམས    * བསྒོམས

578  མ་ཕི། ༡༣༠ན༦ན།   སྒོ    སྒང་། ༩༨བ༢ན།   བསྒོ    * བསྒོ

579  མ་ཕི། ༡༣༠བ༣ན།   ཚེམ    སྒང་། ༩༨བ༤ན།   ཚོམ
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བཅུག་ནས་འདའ་བ་དང་འདྲའོ། །

”རྐུ་བའི་སྦོར་བའི་དུས་ན་རྐུ་སེམས་ཡོད་ལ། གནས་ནས་སོ་བའི་ཚེ་རྐུ་

སེམས་དང་བལ་ན་མཐའི་མཐར་ཐུག་པ་མིན་པས་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་མེད་ལ་

སྦོར་བའི་ཉེས་པ་ཡོད་དོ། །སྦོར་བའི་གནས་སྐབས་ལ་རྐུ་སེམས་དེ་མེད་ལ་དངོས་

གཞིའི་”ཚེ580་རྐུ་སེམས་ཡོད་ན་དངོས་གཞི་དེ་མ་བས་པ་ཉིད་མིན་ནོ། །སྤིང་ཡིག་

དང་ལག་བར་ལ་སོགས་པས་”རྐུ་བ་ལ་ནི་ན་སྨད་པ་མེད་དོ། །བཞི་པ་མཐར་ཐུག་

པའི་སྐབས་ནི། མཐུས་”རྐུ་བའི་ནན་ཁུགས་དང་། རས་ཁེར་བ་མི་སེར་བ་དངན་ཐེན་

གིས་རས་ཁེར་བ་མ་སེར་ན་ཡང་མ་ ”བརྐུས་པ་མིན་ནོ། །ཞུ་བར། ”རྐུ་བ་རྣམ་པ་

དྲུག་སེ། ནན་ཁུགས་ཀིས་”རྐུ་བ་དང་། སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་དང་། གཏམས་པ་དང་། ཕིར་

བསབ་པ་དང་། དངན་ཐེན་གིས་དང་། ཆོས་”རྐུ་བའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་གཉིས་པོ་

འདི་”བརྐུས་པ་མིན་ནམ་སམ་པའི་”དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་རོ། །གེའུ་ལྟ་བུའི་

གནས་དང་བཅས་”བརྐུས་པ་ཡང་མ་”བརྐུས་པ་མིན་ནོ། །

ཞུ་བ་གཉིས་སུ་ནི། བསྐྱོད་ཀང་མཐར་མི་འགྱུར་བར་མཆིས་སམ། གནས་

གང་དུ་བཞག་པར་གྱུར་པའི་གནས་དེ་སོས་ནའོ་ཞེས་འབྱུང་། དུད་འགོ་བསད་པ་ནི་

ཆུད་གསན་པ་ཡིན་གི་བརྐུས་པ་ཉིད་མིན་ནོ། །བསད་པའི་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་དམ་

དུས་ཕིས་གནས་ནས་སོ་བར་བེད་ན་”བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །དོ་ཤལ་དང་སེ་མོ་དོ་ལ་

སོགས་པ་རས་མང་པོ་རྒྱུད་གཅིག་ལ་བརྒྱུས་པ་བརྐུ་བའི་ཕིར་བསྐྱོད་པ་ན་ཕོགས་

གཅིག་རང་གི་གནས་ནས་མ་འཕགས་པ་ཡང་”བརྐུས་པ་མིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་

580  མ་ཕི། ༡༣༠བ༤ན།   ཚི    སྒང་། ༩༨བ༦ན།   ཚེ    * ཚེ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གནས་ནས་འཕགས་པ་ན་”བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཤིང་ཐོག་ལ་སོགས་པ་ལྷུང་བ་”རྐུ་བ་ནི་གང་དུ་ལྷུང་བའི་བཞི་དེ་ལས་ཁེར་

ན་”བརྐུས་པ་ཡིན་གི་ལྷུང་བ་ཙམ་གིས་”བརྐུས་པ་མིན་ནོ། །འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པ་

ཙ་རར་འཛག་པ་དང་། ནས་ལ་སོགས་པ་འབྲུལ་བར་བེད་པའི་འབག་དང་། བང་བ་

ལ་སོགས་པའི་བུ་གུ་ནས་ནི་རས་དེ་དག་བྱུང་བ་ན་”བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུན་ལ་

སྐད་ཅིག་དུ་མ་ཡོད་པས་གང་གི་ཚེ་རིན་ཐང་བརི་ཞེ་ན། བུ་གུ་ནས་འབིན་པ་འདིར་

བྱུང་བ་དང་པོ ་ནས་ཐ་མ་དེ ་ཚུན་ཆད་རས་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི ་རིན་ཐང་

བརིའོ། །འབྲུའི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུ་ལས་”རྐུ་ན་ལན་རེ་རེ་ཞིང་བངས་པའི་སྦོར་བ་དང་

དངོས་གཞི་དག་ཐ་དད་དོ། །གང་ལས་དབལ་བར་བ་བའི་ནོར་བདག་རས་མི་གཅིག་

པ་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན། ནོར་བདག་དེའི་ཆ་སོ་སོ་ལ་”སེན581་པའི་བརྐུས་པའི་སྦོར་བ་

དང་དངོས་གཞི་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བས་ནོར་བདག་རེ་རེ་ལས་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་

པར་འགྱུར་ལ་མ་ཚང་ན་ན་སྨད་དོ། །རྐུན་པོ་རྣམས་ཀང་ནོར་མི་གཅིག་པ་དུ་མ་ཡིན་

ན། སོ་སོའི་སྐལ་བའི་ཆ་”བརྐུས་པ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ནོར་མི་གཅིག་པ་བརྒྱ་ལ་

བརྒྱས་”བརྐུས་ན་རིན་ཐང་ཚང་བ་ཁྲི་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །

རྐུན་པོ་དུ་མ་འདི་ལ་རྐུན་རས་སོ་སོར་བགོད་པར་བའོ་སམ་དུ་བོ་གོས་མི་

མཐུན་པ་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་རང་རང་གི་སྐལ་བ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ན་”བརྐུས་པ་ཡིན་གི་

གནས་ནས་སགས་པ་ཙམ་གི་ཚེ་”བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མ་བིན་པར་ལེན་པའི་ཕམ་

པར་འགྱུར་བ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །

581  མ་ཕི།  བ། ༡༣༡བ༡ན།   སེན    སྒང་། ༩༩ན༦ན།   བརེན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བཞི་པ་འདུལ་བེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གསུམ། ལྟུང་པ་རྣམ་

”གཞག582། བསབ་བ། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བདག་པོ་དང་རྐུ་སེམས་

ལ་”དོགས་པ་བཅད་པ། མཐར་ཐུག་ལ་”དོགས་པ་བཅད་པ། ཡན་ལག་གི་སེལ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། དགེ་སོང་གི་རེད་པ་བགོད་པ་ན། དེའི་སྐལ་བ་བང་བའི་ས་རོལ་ཏུ་

དགེ་སོང་དེ་ཤི་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་ན། གང་ནས་སྐལ་བ་བང་བ་དེ་ཉིད་དུ་”བཞག583་

པར་བའི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་མིན་ནོ། །དེ་ལས་”ཟློག584་པ་ཤི་བའི་སར་དེའི་སྐལ་བ་

བངས་ཟིན་ན་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ཉིད་དུ་བའོ། །དགེ་འདུན་དེའི་ཆེད་དུ་”རྐུ་བ་ནི། རྐུན་

པོ་ཡང་བདག་གིར་མི་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་འདུན་ནི་ནོར་གཅིག་པའི་ཕུ་ནུ་དང་

འདྲ་བས་སོ། །དེས་ན་རིན་ཐང་ཚང་ན་གང་ཟག་དེ་གཅིག་པུ་ཕམ་པར་འགྱུར་གི་

རིན་ཐང་སོ་སོར་ཚང་དགོས་པའང་མིན་ལ། དགེ་འདུན་གཞན་ལ་སོ་སོར་ཉེས་པར་

ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། མ་བགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

སུམ་བརྒྱ་པར། དགེ་འདུན་དག་ནི་ནོར་གཅིག་སྤུན་འདྲ་བས། དགེ་འདུན་

ཆེད་བས་སྐལ་བ་མི་རག་སེ། ཞིང་བགོ་མིན་ཕིར་སོམ་བརོན་མང་ཕིར་རོ། །གཞན་

དུ་ལུང་ལས་རིན་ཐང་བཅད་མི་འགྱུར། ཞེས་སོ། །གནས་གཉིས་བདག་པོ་ཐ་དད་

མིན་པའི་རས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་”རྐུ་བ་ནི། རང་གི་ནོར་”རྐུ་བ་དང་འདྲ་བས་

སོམ་པོ་འོ། །

དགེ་སོང་དེ་གང་ནས་ནོར་ལེན་པ་དེར་བདག་པོ་མིན་ལ་གང་དུ་ལེན་པ་དེར་

582  མ་ཕི།  བ། ༡༣༡བ༤ན།   བཞག    སྒང་། ༩༩བ༣ན།   གཞག    * གཞག

583  མ་ཕི།  བ། ༡༣༡བ༦ན།   བཞག    སྒང་། ༩༩བ༤ན།   གཞག

584  མ་ཕི།  བ། ༡༣༡བ༦ན།   ཟློག    སྒང་། ༩༩བ༤ན།   བཟློག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བདག་པོ་ཡིན་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །རྐུན་པོ་མང་པོ་ཚོགས་ཏེ་ཕིན་པ་ན་འགོད་པ་

སྐྱེས་ཏེ་ཕིར་ལོག་གམ། ཕིར་མ་ལོག་ཀང་མ་བིན་པར་མི་བང་བར་ངེས་པ་སྐྱེས་ན་

རྐུན་པོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་བརྐུས་པ་ནི་དགེ་སོང་དེའི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་

མ་ཡིན་ཏེ། རྐུན་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་བ་བ་མེད་པའི་ཕིར། དང་པོར་ཞུགས་པ་ན་སྦོར་

བའི་སྦོར་བ་ཉེས་བས་སོ། །དངོས་སུ་མ་བིན་པར་ནི་མི་བང་ལ་རྐུན་རས་ཀི་ཆ་

བདག་གིར་བ་བར་འདོད་ནས་རྐུན་པོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་འགོ་བ་དེ་ནི་མི་བང་བའི་

བསམ་པ་ཉིད་མིན་པས་ཆ་ཐོབ་ཅིང་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །རྐུན་པོ་བ་

བ་དེར་གཏོགས་པ་ལམ་བསྲུང་བའམ་སོ་བེད་པ་སོགས་ཀི་ལས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་

ནི་”རྐུ་བའི་བ་བ་དེའི་ཆ་མིན་པ་མིན་པས་དེ་ལྟ་བུའི་བ་བ་བསྒྲུབས་ཏེ་སྐལ་བ་ཐོབ་ན་

དངོས་པོ་ཇི་ལྟ་བུའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །རྐུན་པོ་རྣམས་ཀིས་ལ་ལའི་ལྷན་ཅིག་

གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་བརྐུས་ནས་དབང་དུ་བས་པ་ལ་ཕིས་མཁན་པོ་དེས་ལྷན་

ཅིག་གནས་པ་ཉིད་དང་ཉེ་གནས་ཉིད་རྐུ་ཐབས་སམ་ནན་ཁུགས་ཀིས་འཕོག་པ་ཡང་

བརྐུས་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སར་མཚམས་འབོར་ན་ཞེས་པའི་མཚམས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

ཡོངས་སུ་བསྐོར་བས་”རྐུ་བ་ལ་ནི་མཚམས་འབོར་བ་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན་གི། རིབ་མ་

ལ་སོགས་པས་བསྐོར་བ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་རང་དང་གཞན་གི་ཞིང་གི་བར་

དུ་བཙུགས་པའི་ཕུར་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚམས་གནས་ནས་སོས་པས་”རྐུ་བ་ཡང་

ཡོངས་སུ་བསྐོར་བས་”རྐུ་བ་འདིས་མ་བསྡུས་པ་མིན་ནོ། །བདག་པོའི་མངོན་སུམ་

དུ་སྣང་བའི་རས་རྐུ་སེམས་ཀིས་བངས་པ་ཡང་རས་དེ་བདག་པོའི་མིག་སར་མི་སྣང་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བ་ཉིད་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །མི་མཐུས་བཟུང་སེ་བརྐུས་པ་ནི་བག་ཕེབས་ཤིང་

དབང་དུ་བས་པ་ཉིད་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དགེ་སོང་གཞན་གིས་

བརྐུས་པ་ན་རྐུ་ཐབས་ཀིས་བདག་ཉིད་ཐར་བར་བས་པ་ནི་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

བདག་ཉིད་ལ་བརྐུས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གང་”བརྐུ་བར་

བསམས་པའི་དངོས་པོ་དེ་དང་འབེལ་བའི་རས་”བརྐུ་བར་མ་བསམས་པ་བངས་པ་

ནི་མ་བསམས་པ་དེ་བརྐུས་པ་མིན་ནོ། །

སོམ་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། རྐུན་པོ་གང་གིས་རས་གང་ལེན་པ་དེ་གང་

ཟག་དེའི་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་དགེ་སོང་གིས་གང་ཟག་གཞན་གི་དོན་

དུ་བརྐུ་བའོ། །གཤེད་མ་དང་བཀྲེན་པས་འདི་བདག་གིས་འཐོབ་བོ་སམ་དུ་ཡོངས་སུ་

འཛིན་པ་དང་བཅས་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས་གོས་ལ་སོགས་པ་རྐུ་སེམས་ཀིས་ལེན་ན་

སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ལ་ཕུག་ལ་སོགས་པ་ར་བའི་ལྡུམ་ཞིང་དང་། སོང་བུ་དང་ལོ་མ་

དང་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ལ་སོགས་པ་གསང་སགས་དག་གིས་

སྐམ་པར་བེད་པ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །དགེ་སོང་གིས་རྩྭ་ལ་སོགས་པའི་ཆས་ཀིས་

བརྔོད་པས་ར་བཀྲི་ཞིང་བརྐུ་བར་བའོ་སམ་པ་དང་། ཞོན་ཏེ་འདི་”བརྐུ་བར་བའོ་སམ་

ནས་གོམ་པ་འདོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་འགྱུར་བ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །གྲུ་འདིར་

ཞུགས་ཏེ་”བརྐུ་བར་བའོ་སམ་ནས་ལུས་འགྱུར་བ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །རའམ་གྲུ་འདི་

ལས་འདི་ལྟར་བས་ཏེ་”བརྐུའོ་སམ་ནས་ལུས་འགྱུར་བ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཕ་མ་དང་

ཕུ་ནུ་དང་བུ་སྲིང་དང་། མཁན་པོ་དང་། སོབ་དཔོན་དང་མཆོད་རེན་དང་དགེ་འདུན་

ལ་སོགས་པ་ལ་བསོས་པའི་རས་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པ་ཤོ་གམ་གི་གནས་ནས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འདས་པ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །བརས་པ་དང་བསྐྱིས་པ་དག་ཕིར་མི་སྦིན་ནོ་སམ་དུ་

བརྣོག་པར་སེམས་པ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །

ཡོན་བདག་གིས་གཞན་དགེ་འདུན་གི་མཆོད་སོན་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་

དགེ་སོང་གི་ལག་ཏུ་རས་བིན་པ་དགེ་སོང་གིས་དགེ་འདུན་ལ་བཅབས་ཏེ་འགོད་པ་

ཡང་སོམ་པོ་སེ། དགེ་འདུན་གིས་མ་ཚོར་བས་བདག་གིར་བ་བའི་སེམས་མ་སྐྱེས་

པའི་ཕིར་རོ། །རས་སུས་ཀང་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་ལ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་འདུ་

ཤེས་ཏེ་བརྐུས་པ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཟན་དྲོན་དང་འབས་ཆན་དང་ཕེ་དང་ཉ་ཤ་དང་

”ཁུར585་བ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་སོམས་དབང་བའི་གཞི་མེད་པ་རྐུ་སེམས་ཀིས་

ནོད་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །གང་ཟག་གཞན་གིས་སྐལ་བ་བངས་པ་ལ་བངས་པ་དེ་མི་

ཤེས་པར་རང་ངམ་གཞན་གི་དོན་དུ་མི་དབང་བ”་586བངས་པ་ཡང་བསོད་སོམས་

དེ་གཞི་མེད་པ་ཉིད་མིན་ནོ། །བདག་གི་སྐལ་བ་ནོད་པར་མ་བཅོལ་བས་མནོས་ནས་

བདག་པོ་ལ་གཏད་ཀང་བདག་པོ་དེ་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ། རང་གིས་མ་བངས་ཤིང་

གཞན་ལ་ཡང་མ་བཅོལ་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སོང་སྦིན་བདག་གིས་མགོན་དུ་མ་བོས་

པར་སྦིན་བདག་གི་ཟན་ཟ་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཊིཀྐ་ལས། མགོན་དུ་མ་བོས་པའི་རེད་

པ་ནི་གཉིས་ཏེ། ”རྒྱ587་ལ་བདག་པོས་ཤེས་ཏེ་འདི་བདག་གིས་མགོན་དུ་ནི་མ་

བོས་མོད་ཀི་འོན་ཀང་སྦིན་ནོ་སམ་པ་དང་མི་ཤེས་པ་སྦིན་པར་བེད་པ་སེ། འདི་ལྟར་

ཕོགས་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་ཉིད་དེ་ཡ་རབས་ཀི་ཚུལ་མིན་པའི་ཕིར་

585  མ་ཕི།  བ། ༡༣༣བ༣ན།   ཁུར    སྒང་། ༡༠༡ན༣ན།   འཁུར

586  མ་ཕི།  བ། ༡༣༣བ༤ན།   ་    སྒང་། ༡༠༡ན༣ན།   །

587  མ་ཕི།  བ། ༡༣༣བ༥ན།   རྒྱ    སྒང་། ༡༠༡ན༥ན།   བརྒྱ
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རོ། །མ་བིན་པ་མིན་པའི་ཕིར་དང་། རྐུ་སེམས་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར། ཕམ་པར་ཡང་མི་

འགྱུར་ལ་སོམ་པོར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས། ”བརྐུ་བའི་ཆེད་དུ་འགོ་བ་ཡང་

ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །”བརྐུ་བའི་ཆེད་དུ་འགོ་བ་དེ་ལས་འགོ་བའི་ས་རོལ་དུ་གོས་

བེད་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཐ་དད་པ་མིན་ཏེ། དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། ཕག་དར་ཁྲོད་ལ་སོགས་པ་བདག་པོས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་

མིན་ནམ་ཞེས་ལེགས་པར་སོ་སོར་བརག་པར་བ་སེ་བང་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་རང་

མི་འགོད་ཅིང་གཞན་གི་ཚིག་གི་སྐབས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་འཁྲུགས་

པས་ལུས་བསྒེལ་ཞིང་བསལ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སོང་གིས་བེའུ་དང་ཕུག་རོན་ལ་

སོགས་པའི་ཚང་གཞིག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སོང་གིས་དབར་མ་གནས་པའི་གཙུག་ལག་

ཁང་དེར་དབར་རེད་ཀིས་ཆོས་གོས་ཀི་ཆ་མི་བང་ངོ་། །ཆོམ་རྐུན་པ་ལས་འདི་བདག་གི་

སྦིན་བདག་གོ་སམ་པའི་སེམས་ཀིས་རས་ལེན་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གང་ཟག་གང་

ལས་རས་འོང་བ་རྐུ་ཐབས་ཅན་གི་ཆོམ་རྐུན་པར་མ་གགས་པ་ལས་རས་བང་བར་མི་

བའོ། །ཆོམ་རྐུན་པར་གགས་པ་དེ་ལས་བངས་པ་མཚོན་གིས་ཁ་ཚར་དང་ཕུན་ཚར་

བཅད་པ་དང་། ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པས་ཁ་དོག་ངན་པར་བས་ཏེ་བཅང་བར་བའོ། །དེ་

ལྟར་བས་ཀང་སོན་གི་བདག་པོ་ན་རེ”།588 འདི་བདག་གི་རས་ཆོམ་རྐུན་པར་གགས་

པས་ཁེར་བ་ཡིན་པས་བདག་ལ་བིན་ཅིག་ཅེས་སོང་ན་སྦིན་ནོ། །ཡོན་པོ་དང་ག་གྱུའི་

རྣམ་པས་གནོད་པ་བེད་པའི་གནད་ལ་བསྒེ་བར་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། གསང་སགས་དག་གིས་གཞན་གིས་འཕོགས་པའི་

588  མ་ཕི།  བ། ༡༣༤ན༦ན།  ་    སྒང་། ༡༠༡བ༤ན།   །     * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རས་གཏོང་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །བི་བས་ཁེར་བའི་རས་འདི་བདག་གི་ཡིན་ནོ་སམ་

དུ་བདག་པོས་བངས་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་གཞན་གི་རས་བི་བས་

”ཁེར589་བ་ལ་གཞན་དེའི་རས་སུ་འདུ་ཤེས་ནས་ལེན་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །རྔོན་པ་དག་གིས་མངོན་པར་”གཙེས590་པར་གྱུར་པའི་རི་དགས་རང་གི་

གནས་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་བངས་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཡོངས་སུ་”བསྐྱབ591་

པའི་བསམ་པས་བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །རི་དགས་དེ་ཤི་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། གནས་

ཁང་དུ་ཞུགས་པའི་རི་དགས་དེ་ཤི་ན་རྔོན་པ་དེ་དག་ལ་སྦིན་པར་བ་བ་ཡིན་གི་རང་

གིས་བདག་གིར་མི་བའོ། །མ་བིན་པར་ལེན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་འདུལ་བེད་ཀི་

སྐབས་སོ། །མ་བིན་པར་ལེན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་རོགས་སོ། །     ། །

༼སྲོག་གཅོད་པའི་ཕམ་པ།༽

གསུམ་པ་གཞན་གི་སྲོག་ལ་གནོད་པ་སྲོག་གཅད་པའི་ཕམ་པ་ལ་བཞི་ལས། 

རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གསུམ། བྱུང་བ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ། ལྟུང་བ་

རྣམ་གཞག །བཅས་པ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས་གཏམ་དང་

འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། ནད་པ་དང་མི་ན་བ་ལ་འཆི་བའི་ཕིར་དུ་སེམས་པ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པ་ཤི་ན་རུང་སམ་པ་དེའི་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་ཁོད་དུག་ཟོས་པ་བའི་འདི་ལྟ་བུའི་མི་

འཕོད་པ་ཟ་བར་བེད་པ་ནི་དེ་ལྟ་མིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པར་མི་བའོ། །དེ་

ཡང་བསམ་པའི་ཉེས་པ་མེད་པས་ཉེས་བས་ཡིན་ལ། ཤི་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་ན་དེའི་ཚེ་

589  མ་ཕི།  བ། ༡༣༤བ༢ན།  ཁེར    སྒང་། ༡༠༡བ༦ན།   ཕེར

590  མ་ཕི།  བ། ༡༣༤བ༣ན།  གཙེས    སྒང་། ༡༠༡བ༦ན།   གཅེས

591  མ་ཕི།  བ། ༡༣༤བ༣ན།  སྐྱབ    སྒང་། ༡༠༡བ༦ན།   བསྐྱབ    * བསྐྱབ
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སོམ་པོ་འོ། །ནད་གཡོག་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། ནད་གཡོག་མི་ཤེས་པ་གེན་པ་ལ་

ནད་པ་འཆི་བའི་དག་བོ་མི་འཆི་བའི་ཐབས་མ་”སྨྲས592་པར་ནད་པ་དེའི་ནད་གཡོག་ཏུ་

མི་བཞག་གོ། །ནག་གཡོག་མཁས་པ་བཞག་པའི་གནས་ཡོད་ན། མི་ཤེས་པ་ལ་མི་འཆི་

བའི་ཐབས་བསབས་ནས་ཀང་མི་བཞག་གོ །ནད་གཡོག་གིས་འཆི་བའི་འཚོག་ཆས་

མཚོན་ལ་སོགས་པ་ནད་པའི་དྲུང་དུ་མི་བཞག་གོ །ནད་པ་དེ་འཆི་བའི་ཕིར་དུ་དུག་ཟ་བ་

དང་ཐག་པས་འཆིང་བ་སོགས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལས་ནད་གཡོག་གིས་བཟློག་པར་

བའོ། །རས་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་སོགས་རས་ཐོབ་

པའི་ཕིར་དུ་ནད་པ་སོགས་གཞན་འཆི་བར་འདོད་པར་མི་བའོ། །

བ་བ་མིན་པ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། མངལ་ན་གནས་པ་རླུགས་པ་ལ་

སོགས་པ་བ་བ་མིན་པ་བེད་པ་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བ་ལ་སེམས་ཀིས་མཚོན་པ་

ལུས་ངག་གིས་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ལྟུང་བ་རྣམ་”གཞག593་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ལ། གེང་གཞི་ནི། ཡུལ་སོང་བེད་དུ། གང་ཟག་དགེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོས་

ཉོན་མོངས་པ་མི་བཟོད་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ཉེས་པ་མི་བསད་པ་ལ་བརེན་

ནས་སྲོག་གཅོད་སོང་བའི་བསབ་པ་བཅས་སོ། །ཁ་ཅིག །དགེ་སྦོང་སེད་ལ་

”བཅས594་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། ལུང་དང་། བམ་ལྔ་དང་འགལ་ཞིང་། རྣམ་

ཊིཀ་ལས། དགེ་སྦོང་སེད་ཅེས་བ་བ་ནི་མི་ཁིམ་པ་ཞིག་གི་མིང་སེ། ཞེས་པ་དང་

592  མ་ཕི།  བ། ༡༣༥ན༣ན།   སྨས    སྒང་། ༡༠༢ན༥ན།   སྨྲས    * སྨྲས

593  མ་ཕི།  བ། ༡༣༥ན༦ན།   བཞག    སྒང་། ༡༠༢བ༡ན།   གཞག    * གཞག

594  མ་ཕི།  བ། ༡༣༥བ༢ན།   བཅས    སྒང་། ༡༠༢བ༣ན།   བཅོས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འགལ་བའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་མཐོང་ཆོས་ཀི་ཉེས་དམིགས་འདྲ་ལ། མ་མཐོང་བའི་

ཉེས་དམིགས་ལ། སྦོར་བའི་ཚེ་གཞན་སྡུག་བསལ་བར་བས་པས་རྣམ་སྨིན་ངན་

སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། དངོས་གཞི་བསད་པས་ཚེ་ཐུང་བ་སོགས་མྱོང་བ་རྒྱུ་

མཐུན་དང་། སྲོག་གཅོད་པ་ལ་དགའ་བ་བེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་ནོ། །”རས595་གཟི་བིན་

མེད་པར་བས་པས་བདག་འབས་ཡུལ་གཟི་མཐུ་ཆུང་བར་འགྱུར་རོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་མིའི་འགོ་བ་པ་ཡིན་པ། བདག་ཉིད་ལས་རྒྱུད་ཐ་

དད་པའོ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ཀུན་སོང་གསོད་པར་འདོད་པའི་འདུན་

པའོ། །སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས་ལུས་ངག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་མ་འཁོགས་པར་གསོད་པར་

རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་དེའི་རྐེན་གིས་སྲོག་འགགས་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས་

མདོར་བསན་ནི། གང་བས་ན་སྲོག་”གཅོད596་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྲོག་བཅད་

ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །

སྲོག་ནི། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ། སྲོག་ནི་ཚེ་ཡིན་དྲོད་དང་ནི། །རྣམ་ཤེས་རེན་གང་ཡིན་

པའོ། །ཞེས་འདོད་ལ། ཡང་ན་ལུས་འཇུག་པའི་རེན་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཀུན་སོང་ཇི་

ལྟ་བུས་བཅད་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྲོག་གཅོད་པ་དེ་ལྟར་བསམས་པས་སོ། །གང་

གི་སྲོག་གཅོད་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། མིའམ་མིར་ཆགས་པར་གྱུར་པའི་སྲོག་

”གཅོད597་ན་ཕམ་པར་འགྱུར། མིར་ཆགས་པ་ནི་མངལ་གི་གནས་སྐབས་སུ། སྲོག་

ཡིད་”ལུས598་ཀི་དབང་པོ་གསུམ་དོད་པ་སེ། ནུར་མེར་ནར་གོར་བཞིའོ། །

595  མ་ཕི།  བ། ༡༣༥བ༤ན།   རེས    སྒང་། ༡༠༢བ༤ན།   རས    * རས

596  མ་ཕི།  བ། ༡༣༥བ༦ན།   གཅོད    སྒང་། ༡༠༢བ༦ན།   གཅད

597  མ་ཕི།  བ། ༡༣༦ན༢ན།   གཅོད    སྒང་། ༡༠༣ན༢ན།   བཅད

598  མ་ཕི།  བ། ༡༣༦ན༣ན།   ལུས    སྒང་། ༡༠༣བ༢ན།   ལས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མི་ནི་དབང་པོ་དྲུག་དོད་པ་སེ། རྐང་ལག་འགྱུས་པ་དང་། བཙས་པའི་གནས་

སྐབས་བིས་པ་གཞོན་ནུ་དར་བབ། བར་མ་རྒན་པོའི་གནས་སྐབས་རྣམས་སོ། །འོ་ན་

འགོ་བར་མཚུངས་པ་ལ་མི་བསད་ན་ཕམ་པ་དང་། མི་མིན་བསད་པ་ལ་སོམ་པོ་དང་། 

དུད་འགོ་བསད་པ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འཆའ་བ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འོད་ལྡན་དུ། མི་རྣམས་ཁོ་

ན་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དང་སོམ་པ་གསུམ་གནས་ལ། མི་

མིན་པ་རྣམས་ལའང་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་གཉིས་གནས་ཤིང་། 

དུད་འགོ་རྣམས་ལ་སོམ་པ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས། མི་རྣམས་གཙོ་བོ་ཡིན། 

མི་མིན་རྣམས་འབིང་ཡིན། དུད་འགོ་རྣམས་ནི་ཐ་ཆད་ཡིན་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པར་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ་ཞེས་སོ། །མི་ལ་རྒྱུད་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པས་སྲོག་བཅད་ན་

ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མི་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པ་མ་ནོར་བར་བསད་ན་ཕམ་

པར་འགྱུར། སྦོར་བ་གང་གིས་བསད་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དུག་དང་མཚོན་ལ་

སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བས་སོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང་སེལ་བ་རྒྱས་

པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྦོར་བའི་རབ་དབེ། གཞིའི་རབ་དབེ། མཐར་

ཐུག་ལ་”དོགས་པ་བཅད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཡང་རུང་བ་ཞེས་པ་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ནི། གསོད་པ་ལ་བེ་བག་མེད་པ་ནི། རང་”གི་599ལུས་དང་། ལུས་དེ་དང་

འབེལ་བ་དབིག་པ་སོགས་དང་། ལུས་ཀིས་འཕངས་པ་བོང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། 

ལུས་དེ་དང་འབེལ་བ་གཞུས་མདའ་ལ་སོགས་པ་འཕངས་པ་དང་། གསད་བ་

599  མ་ཕི།  བ། ༡༣༦བ༣ན།   གི་    སྒང་། ༡༠༣བ༡ན།   -གི་



  254  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”གསོད600་པའི་ཕིར་གཞན་ལ་བསྒོ་བ་དང་། གསད་བ་དེ་ཉིད་ལ་རང་གིས་འདི་

ལྟར་གིས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་བ་རྣམས་སོ། །དུག་དང་བཅས་པའི་ཁ་ཟས་སྦིན་པ་དང་། 

དུག་གི་ཕེ་མ་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ་བཏབ་སེ་བསྐོན་པ་དང་། རླུབས་བརྐོ་བ་ལ་

སོགས་པའི་དོང་དང་། ཤིང་སོང་བསྒེལ་བ་སོགས་དང་། རང་བཞིན་ཉམས་པ་མྱོས་

པར་བས་ཏེ་གཏོང་བ་དང་། འཇིམ་པ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་རལ་གིསོགས་

ཐོགས་པས་བང་དུ་འདེབས་པ་དང་། ས་མདའ་སོགས་འཛུགས་པ་ལ་འཁྲུལ་འཁོར་

དང་། མིག་བཀབ་སེ་གཏོང་བ་ལྟ་བུའི་སྒྱུ་ཐབས་དང་། རོ་ལངས་དང་། རོ་ལངས་

ཕེད་པ་”རོད601་པ་དང་། རེས་སུ་སྦོར་བ་འཚོལ་བ་རྣམས་སོ། །

འཆི་བར་འགྱུར་བ་དེར་གཡང་དུ་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་བེ་བག་མེད་

དོ། །མེ་དང་ཆུར་འཛུད་པ་ལ་ཡང་བེ་བག་མེད་དོ། །སྲོག་བཅད་པའི་ཕིར་དགུན་གང་

བ་དང་། དཔྱིད་ཚ་བར་འདོགས་པ་ལ་ཡང་བེ་བག་མེད་དོ། །འཆི་བར་འགྱུར་བའི་

ཕོགས་དེར་ཕོ་ཉར་གཏོང་བ་དང་། དེར་སོང་ན་འདི་ལྟ་བུ་རེད་པར་འགྱུར་ཞེའམ། ཕ་

མ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་འདྲིད་པས་གཏོང་བ་ལ་བེ་བག་མེད་

དོ། །བསད་པ་དེ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ཆུང་ངུ་རྐང་པའི་མཐེ་བོང་དང་རྒྱ་ཤུག་གི་ཚིག་

གུ་དང་། ཤིང་བལ་གིས་བསྣུན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་བེ་བག་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་གཞིའི་རབ་དབེ་ནི། གསད་པར་བ་བ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དང་

མ་ནིང་ཉིད་ལ་བེ་བག་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། སྦོར་བ་བས་པའི་གཞི་དེས་དེའི་ཚེ་

600  མ་ཕི།  བ། ༡༣༦བ༤ན།   གསོད    སྒང་། ༡༠༣བ༡ན།   བསད

601  མ་ཕི།  བ། ༡༣༧ན༡ན།   སོད    སྒང་། ༡༠༣བ༤ན།   རོད    * རོད
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ཤི་བའམ། དུས་གཞན་གི་ཚེ་ཤི་ན་ཡང་བེ་བག་མེད་”དོ602། །འདི་ལ་རོད་པ་སང་

བ་ལ་གསུམ་ལས། སྦོར་བ་ཐ་མ་ཁོ་ན་ལ་དེས་ཤི་ཡོད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནི། གལ་

ཏེ་མི་བཅུས་ཉི་མ་གཅིག་ལ་སྦོར་བ་བས་ཏེ། དང་པོས་མི་དེ་ཞག་བཅུ་ན་འཆི་བར་

མཚན་བསྣུན་པ་ནས། ཐ་མས་ད་ལྟ་རང་འཆི་བར་མཚོན་བསྣུན་ན་བཅུ་ཆར་ལ་ཕམ་

པ་བསྐྱེད་དམ་མི་བསྐྱེད། བསྐྱེད་ན་དེས་ཤི་ཐ་མ་ཁོ་ན་ལ་སྣང་ལ། མི་བསྐྱེད་ན་བེ་

བག་ཏུ་བཤད་པར། དང་པོ་དགུ་པོ་དག་གིས་ཕམ་པའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མིན་པ་

བཟུང་ལ། བཅུ་པས་ནི་ཕམ་པའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་དང་རིག་བེད་མིན་པའང་བཟུང་

བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འོད་ལྡན་དུ། འགལ་བ་མེད་དེ། བཅུ་ཆར་

གིའང་སྦོར་བ་མཐུན་པའི་ཕིར་དང་། འབས་བུ་གཅིག་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོ། །འདིའི་

དགོངས་པ་ལ། རྨ་ཚོ་སོགས་སྦོར་བ་གོས་བཅས་ཡིན་གསུང་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་

ལྟར་ན་བཅུ་པོ་རང་རང་གིས་མཚོན་བསྣུན་མི་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དམག་ལ་

སོགས་པ་དོན་གཅིག་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

རྒྱ་ན་རེ། ནུས་པ་མཐུ་བསོམས་པ་ཡིན་གསུང་པ་ལ། དེ་དག་ལས་གཞན་མེད་ན་

མི་འཆི་བའི་ཕིར་ངེས་ཤི་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཟེར། རང་ལ་ནི་རང་རང་གི་སེང་ན་འཆི་

ངེས་ཀི་སྦོར་བ་རེ་རེ་ཡོད་པས་སྦོར་བ་མཐུན་པའི་ཕིར་དང་། འབས་བུ་”མི603་དེ་ཤི་

བར་གཅིག་པའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་ལ་སྦོར་བ་ངེས་ཤི་ཡོད་པའི་ཕིར་འགལ་བ་མེད་

དོ། །འཆི་བའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ལ་སྦོར་བ་བས་པས་ནི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འོད་ལྡན་

དུ། དབུགས་རྒྱུ་བ་ཐ་མར་གྱུར་པ་ནི་འཇིག་པའི་གནས་སྐབས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་བེད་

602  མ་ཕི།  བ། ༡༣༧ན༥ན།   དེ    སྒང་། ༡༠༤ན༡ན།   དོ    * དོ

603  མ་ཕི།  བ། ༡༣༧བ༥ན།   མི    སྒང་། ༡༠༤ན༥ན།   མ
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པ་དོན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །དང་པོ་ཤོས་ཁོ་ན་ལ་”ངེས604་ཤི་ཡོད་པ་ལ་

རོད་པ་སང་བ་ནི། དང་པོས་ཚེས་གཅིག་གི་ཉིན་པར་ཚེས་བཅུ་ན་འཆི་བར་མཚོན་

བསྣུན་པ་ནས་ཐ་མས་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་པར་ད་ལྟ་རང་འཆི་བར་མཚོན་བསྣུན་ན་བཅུ་

ཆར་ལ་ཕམ་པ་བསྐྱེད་ན་ངེས་ཤི་དང་པོ་ཁོ་ན་ལ་སྣང་ལ། མི་བསྐྱེད་ན་བེ་བག་བཤད་

པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ཡང་སར་ལྟར་རོ། །དག་བཅོམ་པ་ཆོས་དགའི་འདོད་པ་

ནི། ”ཡང605ཚེའི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུས་པ་ལའང་གསོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་མཐར་

འགྱུར་ལ། གཞན་རྣམས་ལ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར།

གཉིས་པ་སེལ་བ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། ཀུན་སོང་གི་སེལ་བ་ནི། 

འཆི་རིགས་པར་གོས་བཏབ་པ་ལས་འཆི་བའི་འདུན་པ་”བཟློག606་པའི་འོག་ཏུ། 

གོས་ས་མ་”བཟུང607་སེ་ཤི་ན། གོས་ས་མ་དེ་ཕམ་པའི་རྒྱུ་ཉིད་མིན་ནོ། །སྦོར་བ་ས་

མ་ལས་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །དཀུ་མཉེས་པས་མ་དང་མངལ་ན་གནས་པ་གཉིས་

ལས་བསད་པར་མ་བསམས་པ་ཤོས་ཤི་ན་སོམ་པོ་དང་། བསད་པར་བསམས་པ་

ཤོས་ཤི་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་སྦོར་བའི་སེལ་བ་ནི། དང་དུ་ལེན་པའི་གཞི་དེ་ལས་གསོད་བེད་

གསོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཞི་དེ་དང་དུ་ལེན་ན་སོམ་པོ་ཤིན་ཏུ་ལི་བར་འགྱུར། ལུས་

ངག་གི་རིག་བེད་ཡེ་མེད་ན་ཡིད་ཀི་ཉེས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ་འདི་ལ་ནི་རིག་བེད་

ཡོད་དེ། ཊིཀྐར། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང་དུ་ལེན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལ་འཇུག་པ་ན་ལུས་

604  མ་ཕི།  བ། ༡༣༧བ༦ན།   དེ    སྒང་། ༡༠༤ན༦ན།   ངེས    * ངེས

605  མ་ཕི།  བ། ༡༣༨ན༢ན།   ཡོང    སྒང་། ༡༠༤བ༢ན།   ཡང    * ཡང

606  མ་ཕི།  བ། ༡༣༨ན༤ན།   ཟློག    སྒང་། ༡༠༤བ༣ན།   བཟློག    * བཟློག

607  མ་ཕི།  བ། ༡༣༨ན༤ན།   བཟུང    སྒང་། ༡༠༤བ༣ན།   བཟང
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འགྱུར་བ་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་སྐྱེ་ལ་ངག་གི་འགྱུར་བ་ཁོ་བོ་ནི་འགོག་པར་ཡང་མི་

བེད་ལ་བསྐུལ་བར་མི་བེད་དེ་ཁོད་ཉིད་ཤེས་སོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་འབྱུང་བས་དེའི་

ཕིར་སོམ་པོར་བཞག་གོ་ཞེས་གསུངས། ཁ་ཅིག་དང་དུ་ལེན་པ་གཉིས་ཏེ། སྣང་བ་

གསོལ་བ་ལ་དང་། རང་ཉིད་བེད་པ་སྨ་བ་ལ་དང་དུ་ལེན་པ་ལས། ཕི་མ་འདི་ལ་སོམ་

པོ་སེ”།608 དེ་ཡང་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ལ། ས་མ་ལ་ལུས་ངག་གིས་དང་དུ་ལེན་ན་

ཕམ་པ་སེ། སུམ་བརྒྱ་པར། བསད་པར་སྦོར་ལ་ཡི་རང་བས་གསོད་ན། དེ་ཡང་

མཐར་འགྱུར་གསོད་པར་བེད་པ་ལ། ཡིད་ཀིས་ཡི་རང་ན་ནི་ཡིད་ཀིར་འགྱུར་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་ཡང་། ལྔ་བཅུ་པར། སོམ་པོ་ལི་བར་གསུངས་པས་ས་

མ་རིགས་སོ། །གཞན་གིས་དགེ་སོང་ལ། ཁོད་ཀི་མིང་གིས་གསད་བའི་མི་ལ་དུག་

སྦར་མ་ལ་སོགས་པའི་འཆི་བའི་ཡོ་བད་སྦིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བས་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དང་

དུ་ལེན་པ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །འདི་ཡང་རིག་བེད་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །

གསུམ་པ་ཡུལ་གི་སེལ་བ་ནི། མི་ལས་གཞན་པའི་འགོ་བ་བསད་ན་སོམ་པོ་

འོ། །དུད་འགོ་བསད་ན་ཡང་སོམ་པོའམ་ཞེ་ན། དུད་འགོ་མིན་པ་དང་། སྲོག་ཆགས་

སུ་གྱུར་པའི་སྤྲུལ་བ་བསད་པ་ལ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །སྲོག་ཆགས་སུ་མ་གྱུར་པའི་སྤྲུལ་

པ་བསད་པ་ལ་དངོས་གཞི་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་བཅས་པ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་”བར609་བཞི་ལས། ནད་པ་དང་

འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། དགེ་སོང་མི་མཁས་པས་སྨན་པ་སོགས་དྲི་བར་བ་བ་ལ་མ་

སྨྲས་པར་ནད་པ་ལ་ག་ཚོམ་དུ་སྨན་སྦིན་པར་མི་བའོ། །འོ་ན་སུ་ལ་དྲི་ཞེ་ན། ནད་པ་

608  མ་ཕི།  བ། ༡༣༨བ༢ན།   །    སྒང་། ༡༠༤བ༦ན།   ་

609  མ་ཕི།  བ། ༡༣༨བ༦ན།   བར    སྒང་། ༡༠༥ན༤ན།   བ་ལ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལ་སྨན་སྦིན་པ་དྲི་བའི་སྐབས་འདིར་སྨན་དཔྱད་ཀི་བསན་བཅོས་དང་སྨན་སྦོར་བ་

ཤེས་པའི་སྨན་པ་དང་སྨན་པ་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། སྨན་པས་བཀོལ་བ་སྨན་པ་དང་

ལྷན་ཅིག་སྤོད་པའི་སྨན་གཡོག་བ་བ་ལ་མཁས་པ་”རྣམས610་ལ་དྲི་བར་བའོ། །ནད་

ཀིས་བཀོལ་བ་ལ་ཡང་དྲི་བར་བའོ། །དགེ་སོང་གནས་བརན་རྒན་རབས་ཤེས་རབ་

ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་དྲི་བར་བའོ། །དྲི་བར་བ་བ་སྨན་པ་ལ་སོགས་པ་ས་མ་ས་མ་མེད་

ན། སྨན་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་ཕི་མ་ཕི་མ་ལ་དྲིའོ། །མྱུར་དུ་ཤི་ན་སྡུག་བསལ་

མེད་དོ་སམ་པའི་ཕན་པར་འདོད་པ་ཉིད་ཀིས་ནད་པ་འཆི་བའི་ཕིར་སྨན་མིན་པ་དུག་

ལ་སོགས་པ་བིན་ནས་ཤི་བ་ལ་ནི་ན་སྨད་པ་མེད་དེ། བསད་སེམས་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལག་གི་བ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། ཁུར་ལི་བས་གདེག་པར་མི་ནུས་

པ་རང་གཞན་ལ་གནོད་པ་དེ་ལ་གོགས་ཉིད་མི་བའོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། གལ་ཏེ་མེ་ཤོར་བ་ལ་སོགས་པའམ་འདེག་པའི་ཕིར་ལས་

སུ་བསྐོས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྐེན་གིས་ཁུར་གདེག་པའི་ཕིར་དུ་ཁིམ་བདག་རུབ་པ་ཉིད་ལ་

ཅིག་ཅར་འདེགས་པར་སྐད་སྦར་ཏེ། འདེགས་པར་བའོ། །ཁུར་གདེག་དཀའ་བ་དེ་བཞག་

པ་ལ་ཡང་ཅིག་ཅར་བཞག་པ་ཉིད་དུ་སྐད་སྦར་རོ། །སོ་ཕག་མི་འཕང་པར་ལག་ནས་ལག་

ཏུ་སྦིན་པར་བའོ། །སྦིན་པའི་ཚེ་སོ་ཕག་གི་སེང་འོག་གི་ངོས་གོགས་པ་བེ་བ་དང་། སེར་

ཁ་གས་པ་མ་བརོད་པར་དེ་ཉིད་སྦིན་པར་མི་བའོ། །གསུམ་པ་རྐུན་པོ་དང་འབེལ་བའི་

བསབ་བ་ནི། རྐུན་པོ་ས་བཀོང་བ་བསིགས་པའི་ཕིར་གནོད་སེམས་མེད་པར་ལུས་ངག་

གིས་ཚམ་རྔམ་བའོ། །ཚམ་རྔམ་གང་ཞེ་ན། གཎི་ལ་སོགས་པ་ཆོམ་རྐུན་པ་ལ་མི་ཕོག་

610  མ་ཕི།  བ། ༡༣༩ན༣ན།   ནམས    སྒང་། ༡༠༥ན༥ན།   རྣམས    * རྣམས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པར་འཕང་བར་བའོ། །སོགས་པ་ཞེས་སྨོས་པས་ནི། ལུས་ཀིས་ཐིག་རིང་བ་བ་དང་། 

ངག་གིས་ཁ་ཕེང་འོན་ཅིག །གཟར་ཐག་”འོན611་ཅིག །”སིལ612་བེད་འོན་ཅིག་ཅེས་བ་

བ་ལ་སོགས་པ་བསྡུའོ། །

རི་ཕོགས་ནས་རྡུལ་གི་བུམ་པ་དང་། ཐལ་བའི་གོ་མོ་ཡང་ཕོག་པར་འཕང་

ངོ་། །རྐུན་པོ་ས་བཀོང་བའི་ཕིར་དུ་འུར་རོ་བཅང་བར་བ། དེར་བོང་བ་ལ་སོགས་པ་

བཅུག་སེ་མ་ཕོག་པར་འཕང་ངོ་། །བཞི་པ་གོགས་པོ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། 

དགེ་སོང་ངལ་བ་མི་ཕུལ་ལོ། །དགེ་སོང་མིན་པ་དང་ངལ་བ་མིན་པ་ཕུལ་ན་ཉེས་

བས་ཕ་མོ་འོ། །དགེ་སོང་ངལ་བ་དེའི་གོགས་བའོ། །གོགས་ཇི་ལྟར་བ་ན་དེ་ངལ་

”བསོར613་གཞུག་གོ །དེའི་སྣོད་སྤད་ལུས་ལས་ཁེར་བ་དག་བང་བར་བའོ། །གལ་

ཏེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་སུ་ཕིན་པར་མི་ནུས་ལ་ཟས་དང་སྐོམ་གི་དུས་སུ་ནི་ཕིན་

པར་མི་ནུས་པ་མིན་ན་གོགས་ཀིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མྱུར་དུ་ཕིན་ཏེ། ངལ་བ་དེའི་

ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ་དང་”བྱུག614་རིས་བཞག་པ་དང་དེའི་ཟན་གི་བིན་ལེན་བ་བ་

དང་། དེ་འོངས་མ་འོངས་བརག་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་ངལ་བ་དེ་ཟན་དང་སྐོམ་གི་དུས་

སུ་ཡང་གནས་སུ་བིན་པར་མི་ནུས་ན། གོགས་དེས་དེའི་ཟན་དང་སྐོམ་ཁེར་ཏེ་བསུ་

བར་བའོ། །ཕི་དྲོ་ཡིན་ན་སྐོམ་ཁེར་ཏེ་བསུ་བར་བའོ། །གསོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་

བ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །     ”། །615

611  མ་ཕི།  བ། ༡༣༩བ༣ན།   འོན    སྒང་། ༡༠༥བ༥ན།   དོན

612  མ་ཕི།  བ། ༡༣༩བ༣ན།   སིལ    སྒང་། ༡༠༥བ༥ན།   གསལ

613  མ་ཕི།  བ། ༡༣༩བ༥ན།   སོར    སྒང་། ༡༠༥བ༦ན།   བསོར    * བསོར

614  མ་ཕི།  བ། ༡༤༠ན༡ན།   ཕྱུགས    སྒང་། ༡༠༦ན༡ན།   བྱུག    * བྱུག

615  མ་ཕི།  བ། ༡༤༠ན༢ན།   ། །    སྒང་། ༡༠༦ན༣ན།   -། །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཉིས་པ་ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། གསོད་སེམས་མེད་པར་

མིའི་འགོ་བ་པའི་ལག་པ་གཅོད་ན་སོམ་པོ་འོ། །ནགས་ནི་གསུམ་སེ། སྲོག་ཆགས་

ཡོད་པར་ཤེས་པ་དང་། ”དོགས་པ་དང་། མེད་པའི་”ཕོགས་སོ616། །དང་པོ་ལ་

གཉིས་ལས། མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་གསད་པར་མ་བསམས་ཀང་མང་པོ་ཡོད་པའི་

བོས་མེ་གཏོང་ན་སོམ་པོ་འོ། །ཉུང་དུ་ཡོད་པ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །”དོགས་པའི་ཕོགས་

ལའང་དེ་བཞིན་ནོ། །མེད་པའི་ཕོགས་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འདི་བཞི་ལ་བསད་

སེམས་མེད་ཀང་སོམ་པོ་མཚན་ཉིད་པ་སེ། བམ་ལྔར། བཞིའི་དྲུང་དུ་བཤགས་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྲ་ཅན་མིའི་འགོ་བ་པ་འཚོད་ན་སོམ་པོ་འོ། །གང་གིས་

བརྐུས་པའི་ཆོམ་རྐུན་པ་དེ་བའི་གར་འབུལ་ན་སོམ་པོ་འོ། །བསད་པའི་བསམ་པ་

ཡོད་ན་ནི་བསད་པ་ན་གཞི་ཇི་ལྟ་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་རོ། །གསོད་པའི་ཕམ་

པར་འགྱུར་བ་ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །

གསུམ་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། དགེ་སོང་གིས་གསོད་བེད་ལ། 

གསད་བ་འདི་ནའོ་ཞེས་སོན་པས་བསྒོ་བས་བསམས་པ་ཤོས་ཤི་ན་ཕམ་པ་སེ། སོན་

པ་ནི་བསྒོ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མ་བསམས་པ་ཤི་ན་སོམ་པོ་

འོ། །བསད་བ་མང་པོའི་རེས་སུ་གསོད་བེད་འབང་བ་ལ་གསད་བ་”ལྷ་སྦིན617་ལྟ་

བུ་ཞིག་གསོད་པའི་སེམས་ཀིས་དེ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་གསོད་པར་མ་བསམས་པ་

རྣམས་ཀང་སོན་པར་བེད་ན་བསད་པར་བསམས་པ་ཤི་ན་ཕམ་པ་བསད་པར་མ་

བསམས་པ་ཤི་ན་སོམ་པོ་འོ། །

616  མ་ཕི།  བ། ༡༤༠ན༣ན།   ཕོག་སོ    སྒང་། ༡༠༦ན༣ན།   ཕོགས་སོ    * ཕོགས་སོ

617  མ་ཕི།  བ། ༡༤༠བ༢ན།   ལྷ་སྦིན    སྒང་། ༡༠༦བ༡ན།   ལྷས་བིན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

སར་དཀུ་མཉེས་པས་མ་དང་མངལ་ན་གནས་པ་གཉིས་ལས་མ་བསམས་པ་

ཤོས་ཤི་ན་སོམ་པོར་བཤད་པ་”དེ618་དཔེའོ། །བདག་ཉིད་གསོད་ན་སྦོར་བ་ལ་

སོམ་པོར་འགྱུར། དངོས་གཞི་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དེ། ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་

པའི་ཕིར། གསོད་པའི་སེམས་སུ་གྱུར་བ་མེད་པར་ལུས་ངག་གིས་མ་ལེགས་པ་

གསད་བ་སོན་པ་བས་ན་ཉེས་བེད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །

བསད་པའི་ཆེད་དུ་མ་བསམས་པར་བཞད་གད་ཀི་བསམ་པས་མཚོན་

འཕངས་པས་ཕ་རོལ་པོ་ཤི་བར་གྲུབ་པ་ནི་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་མིན་ནོ། །དགེ་

སོང་གིས་གཞན་གསོད་པའི་སྦོར་བ་བས་ནས་གསད་བའི་ས་རོལ་ཏུ་རང་ཤིའམ་

མཉམ་དུ་ཤི་ན་སྲོག་གཅོད་ཀི་དངོས་གཞི་མེད་དེ། ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ལས་སྐྱེ་བ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གསོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །

བཞི་པ་”འདུལ619་བེད་ཀི་སྐབས་ནས་བྱུང་བ་ནི། སོམ་པོ་ནི་ཞེས་”པ་ནི་

ནད620་པ་ལ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ལ་སྦར། ནད་པ་ན་རེ། བདག་ལ་ཁྲུས་དང་བསྐྱོད་པ་ལ་

སོགས་བེད་ན་ངེས་པར་ཁོ་བོ་འཆི་བར་འོང་ངོ་ཞེས་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་

ཁྲུས་དང་བསྐྱོད་པ་སོགས་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ན་སོམ་པོ་འོ། །ནད་པ་མྱུར་དུ་

ཤི་བའོ་ཞེས་ནད་གཡོག་མི་བེད་ན་སོམ་པོ་འོ། །སྨན་ལ་སོགས་པ་མིད་པར་བ་བ་མི་

འཕོད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་སྦིན་ན་སོམ་པོ་འོ། །འབས་ཡོངས་སུ་མ་སྨིན་པ་སེམས་རྩུབ་

པས་རོལ་བར་བེད་ན་སོམ་པོ་འོ། །དོང་དུ་འཇུག་པ་དང་སྒོ་གེགས་ཀིས་བརིར་བ་ལ་

618  མ་ཕི།  བ། ༡༤༠བ༢ན།   དེད    སྒང་། ༡༠༦བ༣ན།   དེ     * དེ

619  མ་ཕི།  བ། ༡༤༠བ༦ན།   འདུལ    སྒང་། ༡༠༦བ༤ན།   འབུལ

620  མ་ཕི།  བ། ༡༤༡ན༡ན།   པ་ནི་ནད    སྒང་། ༡༠༦བ༥ན།   བརོད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སོགས་པས་ཉོན་མོངས་པར་བེད་ན་སོམ་པོ་འོ། །གཡང་ས་ནས་མཆོང་བ་དང་འཆིང་བ་

ལ་སོགས་པ་འཆི་བའི་དོན་དུ་”བསྒྲུབ621་པར་བེད་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །

ནད་པ་ལ་མ་བརགས་པར་བབ་”ཆོལ622་དུ་མཚོན་དང་ཐག་པ་ལ་སོགས་པ་

སྦིན་པར་མི་བའོ། །ལག་གི་བ་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཞལ་ཏ་བས་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་

ཤེས་བཞིན་དུ་བའོ། །གདོན་གིས་ཟིན་པ་ཐར་པའི་ཕིར་དུ་གསང་སགས་ཀི་ཐལ་ཅག་བ་

བ་ཡང་ཤེས་བཞིན་དུ་བའོ། །མིད་པར་ཟན་ལ་སོགས་པ་”འཕོགས623་པ་སྩལ་བའི་

ཕིར་དུ་ཁུ་ཚུར་བསྣུན་པ་སོགས་ཀང་ཤེས་བཞིན་དུ་བའོ”། །624ཤེས་བཞིན་དེར་གྱུར་

པས་གཞན་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་བར་ལེགས་པར་སོ་སོར་བརག་པར་བ་སེ་རོ་བ་དང་

ཤིང་ལ་སོགས་པ་དྲིལ་བར་བའོ། །འདེགས་པར་བེད་པའི་ཕོགས་ཉུང་ངུས་འདེགས་

པར་བ་བ་ལི་བ་ལ་འབད་པར་མི་བའོ། །ལག་པ་གཉིས་ས་ལ་གཙུགས། རྐང་པ་གཉིས་

གནམ་དུ་བསྒེངས་ཏེ་སྤི་བོ་ཚུགས་སུ་འགོ་བར་མི་བའོ། །སྨན་དཔྱད་སོགས་མ་

བསབས་པས་ནད་གསོ་བ་ལྟ་བུའི་བསབ་པ་ལ་སྦར་བར་མི་བའོ། །མཚོན་འཕོངས་དང་

བལྟའོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཚོན་འཕངས་པ་ལ་བསྒོ་བར་མི་བའོ། །ནད་པ་ལམ་དུ་འགོ་མི་

ནུས་པ་ལམ་དུ་མི་བཀྲིའོ། །གསོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་འདུལ་བེད་ཀི་སྐབས་ནས་

འབྱུང་བ་དག་གོ །   “། །

621  མ་ཕི།  བ། ༡༤༡ན༣ན།   བསྒྲུབ    སྒང་། ༡༠༧ན༡ན།   སྒྲུབ

622  མ་ཕི།  བ། ༡༤༡ན༤ན།   ཆོལ    སྒང་། ༡༠༧ན༡ན།   ཅོལ

623  མ་ཕི།  བ། ༡༤༡ན༥ན།   འཕོགས    སྒང་། ༡༠༧ན༢ན།   ཐོགས

624  མ་ཕི།  བ། ༡༤༡ན༥ན།   -། །    སྒང་། ༡༠༧ན༢ན།   ། །    * ། །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼རྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ཕམ་པ།༽

བཞི་པ་གཞན་གི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པ་“བརྫུན625་སྨྲ་བའི་ཕམ་པ་ལ་

གཉིས“།626 སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས“་627གེང་གཞི་ནི། 

ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་དུ། གང་ཟག་ཉ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་སོང་ལྔ་བརྒྱས་ཉོན་

མོངས་པ་གགས་པ་འདོད་པས་ཀུན་ནས་“བསང་སེ628་ཉེས་པ་མིའི་ཆོས་བ་མ་ཡང་

དག་པ་མིན་པ་སྨྲས་པ་ལ་བརེན་ནས་“བརྫུན629་སྨྲ་བ་སོང་བའི་བསབ་པ་བཅས་

སོ། །རྒྱུ་མཚན་ལ། མཐོང་ཆོས་ཀི་ཉེས་དམིགས་འདྲ། མ་མཐོང་བའི་ཉེས་དམིགས་ལ་

རྣམ་སྨིན་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བ། མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་སྐུར་པ་མང་བ་དང་། བེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་

“བརྫུན630་སྨྲ་བ་ལ་དགའ་བའོ། །བདག་འབས་ཡུལ་དྲི་ང་བ་དང་ཁ་ཚུབ་ཅན་ལ་སོགས་

པར་འགྱུར་བའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག །གང་ལ་སྨྲ་བའི་ཡུལ། མི་སྨྲ་

ཤེས་དོན་གོ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། མ་ནིང་དང་མཚན་གཉིས་པ་མིན་པ་སེ་ཐ་

སད་ལྔ་ལྡན། རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའོ། །བམ་ལྔར། ཉན་པ་པོ་དོན་གོ་“བ631། འགོ་བ་

གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ན་སྨད་པ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས། གང་སྨྲ་བའི་དངོས་པོ་མི་ཆོས་བ་

མ་ཡིན་པ། བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས་འདུ་ཤེས་འདྲའོ། །ཀུན་སོང་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་བའི་

དོན་སྨྲ་བར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔའམ་དྲུག་ལྡན་ཏེ་རང་གི་ཡིན་པ། 

625  མ་ཕི།  བ། ༡༤༡བ༢ན།   བརྫུན    སྒང་། ༡༠༧ན༥ན།   རྫུན

626  མ་ཕི།  བ། ༡༤༡བ༣ན།   ་    སྒང་། ༡༠༧ན༥ན།   །    * །

627  མ་ཕི།  བ། ༡༤༡བ༣ན།   །    སྒང་། ༡༠༧ན༥ན།   ་

628  མ་ཕི།  བ། ༡༤༡བ༤ན།   བསང་སེ    སྒང་། ༡༠༧ན༦ན།   བསངས་ཏེ

629  མ་ཕི།  བ། ༡༤༡བ༤ན།   བརྫུན    སྒང་། ༡༠༧ན༦ན།   རྫུན

630  མ་ཕི།  བ། ༡༤༡བ༥ན།   བརྫུན    སྒང་། ༡༠༧བ༡ན།   རྫུན

631  མ་ཕི།  བ། ༡༤༢ན༡ན།   པ    སྒང་། ༡༠༧བ༢ན།   བ    * བ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ངག་ཡིན་པ། བདག་ཉིད་དང་འབེལ་བ། གང་བསམས་པའི་དོན་གསལ་པོར་མངོན་སུམ་

དུ་སྨྲས་པའོ། །མཐར་ཐུག་དེའི་རྐེན་གིས་དོན་གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་

གཉིས། ལྟུང་བ་རྣམ་“གཞག632་དང་བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་

བསན་ནི། གང་བས་ན་སྨྲ་བའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གིས་བརོད་བའི་དོན་

བདེན་པའི་འདུ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དེ་“བརྫུན633་པ་སོན་འདོད་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས་

བསྒྱུར་ཅིང་། སས་ནས་བདག་ཉིད་མིའི་ཆོས་སྒིབ་པ་ལྔ་པོ་བ་མ་དེ་དག་སངས་

པའོ། །ཡང་ན་མི་རྣམས་ཀི་ཆོས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །དེ་མི་རྣམས་ཀིས་འཐོབ་

ཀི་ཟ་མ་སོགས་ཀིས་ཀང་མི་འཐོབ་ན་ངན་སོང་བས་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་དགོས་པའི་

ཕིར་རོ། །བ་མ་འདོད་ཁམས་པས་གཟུགས་ཁམས་དང་། དེ་བས་གཟུགས་མེད་

པའི་ཁམས་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ངག་ལ་ཉེས་པ་དུ་མ་སྣང་བ་ལ་འདི་ཁོ་ན་ཕམ་པར་འཆའ་

བ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་འབེད་དུ། འཇིག་རེན་ན་ཡོད་ཅིང་སྲིད་པའི་ཆོམ་རྐུན་པ་

གསུམ་པར་གསུངས་པས་ཤིན་ཏུ་སིག་ཆེ་བ་དང་། ཚེ་འདི་ལའང་ཉེས་དམིགས་

ཆེན་པོ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། སྦོར་བའི་རབ་དབེ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་

པོ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། མི་ཆོས་བ་མ་དང་ལྡན་པར་སྨྲ་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

མཐོང་ངོ་། །བདག་མཐོང་ངོ་། །སྒ་ཐོས་སོ། །བདག་གིས་ཐོས་སོ། །འགོ་འོ། །བདག་

གི་དྲུང་དུ་འོང་ངོ་། །ལྷན་ཅིག་གཏམ་འདྲེའོ། །ཕེབས་པར་སྨྲའོ། །སོ་སོར་ཀུན་

632  མ་ཕི།  བ། ༡༤༢ན༣ན།   བཞག    སྒང་། ༡༠༧བ༤ན།   གཞག    * གཞག

633  མ་ཕི།  བ། ༡༤༢ན༤ན།   བརྫུན    སྒང་། ༡༠༧བ༥ན།   རྫུན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དགའོ། །བདག་དང་རག་ཏུ་ཡང་ལྷན་ཅིག་གནས་པར་བེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ནི་མི་

ཆོས་བ་མ་སྨྲ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཅི་དེ་དག་རྐང་པའམ། འོན་ཏེ་ཟླ་དང་བཅས་པ་

ཡིན། ཟླ་ཡང་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ཟླ་ཁད་པར་

ཅན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་བརྒྱ་བིན་ལ་སོགས་པ་དང་། ཀླུ་ནི་ཀླུ་ཕ་མོ་རྣམས་

དང་། གནོད་སྦིན་ལྷའི་གནས་སུ་མཆོད་པར་བ་བ་གཏོར་མ་ལེན་པ་རྣམས་དང་། དྲི་

ཟ་ལྷའི་རོལ་མོ་མཁན་དང་། མིའམ་ཅི་དུད་འགོ་མིའི་རྣམ་པ་ཅན་ཤིན་ཏུ་གཟུགས་

བཟང་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་། ལྟོ་འཕེ་ཆེན་པོ་ཀླུ་ཆེན་པོ་དགའ་བོ་དང་། ཉེར་

དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། ཡི་དགས་རྐང་པ་ཕིར་ལྟ་བ་ལྟོགས་པ་རྣམས་

དང་། ཤ་ཟ་ཡི་དགས་ཀི་བེ་བག་སེ་ཤ་ཁྲག་ཟ་བ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། 

གྲུལ་བུམ་འབས་བུ་བུམ་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་བ་སེ་བུམ་སྣ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལུས་སྲུལ་

པོ་ཡི་དགས་ཀི་བེ་བག་ལུས་ཐུང་ངུ་དྲི་ང་བ་སེག་དང་རེ་སེ་སོགས་“གོན634་པ་དེ་

དག་གི་ཟླ་ཉིད་ལ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་སྨྲས་ན་ཕམ་པའོ། །

ཤེས་རབ་བེད་པར། དྲི་ཟ་ལྔ་ཕུང་བར་མའི་དྲི་ཟ་དང་། ལྷ་ལ་རོལ་མོ་བེད་

ཅིང་འཁོར་བ། མིའམ་ཅི་ལུས་མི་ལ་མགོ་ར་དང་སྦྲུལ་དུ་འདུག་པ། ཤ་ཟ་“མི635་ལ་

ཀལ་ཀ་བེད་པ་“དེན636་པོའམ་ཐེའུ་རང་ལྟ་བུའོ་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་

ནི་དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་བསྐལ་བས་མཐོང་བ་སོགས་ལ་མངོན་ཤེས་དགོས་པའི་

ཕིར་རོ། །འོ་ན་ཁམས་གོང་མའི་ཤེས་པ་འོག་མ་ལ་འཇུག་པས་དེ་དག་གིས་བདག་

634  མ་ཕི།  བ། ༡༤༣ན༡ན།   གོན    སྒང་། ༡༠༨ན༦ན།   གོན

635  མ་ཕི།  བ། ༡༤༣ན༢ན།   མི    སྒང་། ༡༠༨བ༡ན།   མོ

636  མ་ཕི།  བ། ༡༤༣ན༢ན།   དེན    སྒང་། ༡༠༨བ༡ན།   དོན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

མཐོང་བ་སོགས་སྨྲས་ན་རྫུན་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེས་མཐོང་བ་སོགས་རང་

གིས་མཐོང་བ་སོགས་སུ་སྨྲས་པའི་ཕིར་རོ། །རེག་པ་སོགས་ལ་མི་བསྐྱེད་པ་ནི་དེ་

དག་གིས་མངོན་ཤེས་མཚོན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས།

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། སོམ་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། མཐོང་ངོ་ཞེས་སོགས་

ཀི་ཚིག་དེ་རྡུལ་ཁྲོད་ཀི་ཤ་ཟའི་ཟླ་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲ་བའོ། །རྡུལ་ཁྲོད་ཀི་ཤ་ཟ་ནི་ཕག་

དར་ཁྲོད་ཀི་འདྲེའམ། “འཚུབ637་མའི་ནང་ན་འདུག་པའི་འདྲེའོ། །གཉིས་པ་ངོ་བོའི་

རབ་དབེ་ལ་གཉིས་ལས“་638ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ལྷ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་

ནི་མི་ཆོས་བ་མའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་དེའི་སྒོ་ནས་མི་ཆོས་བ་མ་སྨྲ་བ་བསན་ནས“་

639དེ་ནི་མི་ཆོས་བ་མའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་

ལ་སོགས་པར་ཤེས་པ་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞིས་བསྡུས་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། 

རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་རྣམས་དང་། བམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་པ་

རྣམས་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་མེད་པ་

རྣམས་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་རྣམས་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཡུལ་

ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་“་640ཟིལ་

གནོན་བརྒྱད་དང་། ཟད་པར་ལ་སོགས་པ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀི་ཡོན་ཏན་

རྣམས་ནི་མི་ཆོས་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། སོམ་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས་ནི། ཞི་གནས་ནི་ཏིང་

637  མ་ཕི།  བ། ༡༤༣ན༥ན།   འཚུབ    སྒང་། ༡༠༨བ༣ན།   ཚུབ

638  མ་ཕི།  བ། ༡༤༣ན༥ན།   ་    སྒང་། ༡༠༨བ༣ན།   །

639  མ་ཕི།  བ། ༡༤༣ན༦ན།   ་    སྒང་། ༡༠༨བ༤ན།   །

640  མ་ཕི།  བ། ༡༤༣བ༢ན།   ་    སྒང་། ༡༠༨བ༦ན།   །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ངེ་འཛིན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཉིས་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བེད་པ་མི་རག་པའི་འདུ་

ཤེས་ལ་སོགས་པ་དང་། མོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྒོམ་བྱུང་

མི་ལོགས་པ་མེད་པས་བསྡུས་པ་དེ་མ་ཐོབ་པ་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ནས་སྨྲས་ན་ཕམ་

པར་འགྱུར་ལ། འདིར་དེའི་རྒྱུ་མཚན་འདོད་པ་ན་སྤོད་པ་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བའི་

ཤེས་པ་སེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་གྲུབ་པ་ལུས་ལ་སོགས་པ་དམིགས་པའི་རང་གི་མཚན་

ཉིད་འཛིན་པ། དེ་ལ་གཉིས་ལས། ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་གནོན་ནུས་པ། དེ་མ་ཐོབ་

པར་རང་ཉིད་དེ་དང་ལྡན་པར་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་སྨྲས་ན་སོམ་པོ་འོ། །

གསུམ་པ་དེའི་ཆོས་བརོད་པས་སྨྲ་བ་ལ་གཉིས་ལས། དངོས་ནི། མི་ཆོས་བ་

མ་དེ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཅན་མི་མིན་གིས་གནོད་པ་མི་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྨྲ་བ་ནི་

མི་ཆོས་བ་མ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མ་སྨྲས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་སྦོར་བའི་སེལ་བ་

“དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ་ནི། རང་ལ་བསམས་ནས་ལྷ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་

ཡོད་དོ་ཞེས་དགེ་སོང་རང་གི་“བསམས641་པ་གཞན་ལ་སྦོར་ཞིང་འདོགས་ན་སོམ་

པོ་སེ་དེ་ཡོད་དོ་ཞེས་རང་གི་“བསམས642་པ་གཞན་ལ་སོན་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དགེ་སོང་སར་ནི་ལྷ་མཐོང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ་ཞེས་གཞན་ལ་སྦོར་ཞིང་ཕིས་ནི་

ང་ཉིད་དོ་ཞེས་རང་ལ་ཉེ་བར་སྦོར་ན་གཞན་ལ་བསན་པ་མིན་པས་ཕམ་པར་འགྱུར་

རོ། །གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། མ་བསམས་མ་བརགས་པར་འདས་མ་འོངས་སོགས་

ལུང་བསན་པར་མི་བའོ། །ལུང་དུ། ཕན་ཚུན་ཞེ་ནི་འགས་པ་དང་། །ཆར་འབབ་པ་

དང་མཚན་གྱུར་དང་། །རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀི་ཆུ་དྲོན་དང་། །གང་ཆེན་རྣམས་ཀི་སྒ་སྐད་

641  མ་ཕི།  བ། ༡༤༤ན༢ན།   བསམས    སྒང་། ༡༠༩ན༤ན།   བསམ

642  མ་ཕི།  བ། ༡༤༤ན༢ན།   བསམས    སྒང་། ༡༠༩ན༤ན།   བསམ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་ལ་“དོགས་པ་

བཅད་པ། སྦོར་བའི་སེལ་བ་“དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། མི་ཆོས་བ་མ་

འབས་བུ་བཞི་གང་རུང་ཐོབ་པ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་གོ་བར་བེད་པ་ནི་མི་ཆོས་བ་མ་མ་

བརོད་པ་མིན་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་ལས་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན་དག་

བཅོམ་ལས་ཀང་ཉམས་པ་མི་སྲིད་ལ། བར་པ་གཉིས་ལས་ཉམས་སྲིད་པར་འདོད་

དོ། །བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པ་ལས་ཉམས་པ་སྲིད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། མི་ཆོས་བ་མ་དང་

ལྡན་པར་ཞེ་བས་བརོད་འདོད་པའི་འདུན་པས་དེ་དང་མི་མཐུན་པའི་དོན་ཆུའི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་

ལ་བསམས་ནས་བདག་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའོ་ཞེས་བརོད་ན་སོམ་པོ་སེ། དངོས་སུ་

གཞན་ལ་བསམས་པའི་ཕིར་རོ། རྒྱུན་ཞུགས་ལྟ་བུ་བརོད་པར་བསམས་པ་ལས་ཕིར་

འོང་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་ནོར་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །བདག་ཅག་གཉིས་འདྲ་ན་ཁོད་

རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གཞོགས་སྨོས་ཀང་བརོད་ན་སོམ་པོ་འོ། །ཁོད་ཁོ་བོ་

དང་འདྲ་བར་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཁོ་བོ་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་མིན་ནོ་ཞེས་ཡང་

དག་པ་ཕི་མ་ཉིད་ལ་གཞོགས་སྨོས་དེ་མི་འབྱུང་བ་མིན་ནོ། །སྨྲ་བའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་

ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །

གསུམ་པ་འདུལ་བེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས་ལས། ཡོན་ཏན་

བརོད་པ་དང་དུ་ལེན་པ་ནི། སོམ་པོ་ནི། བཙུན་པ་ནི་དག་བཅོམ་པ། ཆོས་གོས་ལ་

སོགས་པ་མཆོག་འོས་པ། བམ་ཟེ་སིག་པའི་ཆོས་སྩལ་བ། བཙུན་པའི་དབང་པོ་དྲུག་

པོ་དག་ནི་མི་སྡུག་པ་སོགས་བསྒོམས་པས་ཤིན་ཏུ་དུལ་བ་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་བསྐྱེད་
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པས་སས་པ། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གིས་བསྲུངས་པ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་བས་ཤིན་ཏུ་བསྒོམས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལ་ཅང་

མི་སྨྲ་བས་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་ན་སོམ་པོ་འོ། །དེ་དག་ཀང་ཚིག་གིས་དང་དུ་ལེན་

ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་བསེན་བཀུར་བསགས་པ་དང་དུ་ལེན་པ་ནི། བཙུན་པ་གལ་ཏེ་དག་

བཅོམ་པ་ཡིན་ན་བདག་གི་བསོད་སོམས་”ལོངས་ཤིག643 །ཁིམ་དུ་ཞུགས་

ཤིག །སན་ལ་འདུག་ཅིག །ལག་ཆུ་ཟེད་ཅིག །བཟའ་བ་དང་སྲན་ཚོད་དང་བཅའ་བ་

ལོང་ལ་ཟོ་ཞིག །རེས་སུ་ཡི་རང་བར་བོས་ཤིག །”བྱུངས་ཤིག644་ཅེས་པ་ལ་ཅང་

མི་སྨྲ་བར་བསོད་སོམས་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་ན་སོམ་པོ་

འོ། །རེས་སུ་ཡི་རང་ལ་གཉིས་ལས། སེམས་ཀིས་རེས་སུ་ཡི་རང་ན་སོམ་པོ་དང་”།645 

ངག་གིས་རེས་སུ་ཡི་རང་ན་ཕམ་པའོ། །སྨྲ་བའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་འདུལ་བེད་དག་

གོ”646།སྨྲ་བའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་རོགས་སོ། །     ”། །647

643  མ་ཕི།  བ། ༡༤༥ན༡ན།   ལོངས་ཤིག    སྒང་། ༡༡༠ན༡ན།   ལོང་ཞིག

644  མ་ཕི།  བ། ༡༤༥ན༢ན།   བྱུངས་ཤིག    སྒང་། ༡༡༠ན༡ན།   བྱུང་ཞིག

645  མ་ཕི།  བ། ༡༤༥ན༣ན།   །    སྒང་། ༡༡༠ན༢ན།   ་

646  མ་ཕི།  བ། ༡༤༥ན༣ན།   ། །    སྒང་། ༡༡༠ན༢ན།   །    * །

647  མ་ཕི།  བ། ༡༤༥ན༤ན།   -། །    སྒང་། ༡༡༠ན༣ན།   ། །    * ། །
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༼ལྷག་མའི་སེ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་གསོ་བ་དགེ་འདུན་ལ་རག་ལས་པ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སེ་ལ་གཉིས། དང་

པོས་གྱུར་པ་དང་། བསྒོ་བ་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆགས་པས་ཀུན་

ནས་”བསངས648་བ་དང་། གནོད་པས་ཀུན་ནས་”བསངས་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པས་ཀུན་ནས་”བསངས་བ་དང་། ཕི་རོལ་ལ་ཆགས་པས་

ཀུན་ནས་”བསངས་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བདག་ཉིད་འདོད་པ་བསེན་པ་དང་། གཞན་བསེན་དུ་

འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལུས་ཀི་རེག་བའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་། སྨྲ་བའི་

བདེ་བ་ལ་ཆགས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་གི་དང་། གཞན་གིའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་

འབེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་གི་མཚན་ཉིད་དང་། སྐབས་དོན་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྨི་ལམ་ནི་གཉིས་ཏེ། གཉིད་དང་ལྡན་པའི་སེམས་དང་། སེམས་

དེའི་ཡུལ་བུད་མེད་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་གཉིས་ཀའང་ཆོས་ཅན་དངོས་པོ་མེད་པ་

དང་འདྲ་སེ་རས་སུ་ཡོད་ཀང་མཐུན་སྣང་མེད་པས་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་ཀི་ཡུལ་

ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རྨི་ལམ་དེའི་འབས་བུ་ལུས་ངག་གི་རྣམ་

འགྱུར་དང་། ཁུ་བ་འབིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལྟུང་བའི་རྒྱུར་མ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

648  མ་ཕི།  བ། ༡༤༥ན༥ན།   བསངས    སྒང་། ༡༡༠ན༣ན།   བསང    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་

འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>
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བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ནི་སེ་ལྔ་གཞན་ལའང་སྦར་རོ། །

༼ཁུ་བ་འབིན་པའི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང”་649གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་

ལས། གེང་གཞི་ནི། ཡུལ་མཉན་ཡོད་དུ། གང་ཟག་འཆར་ཀས་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་

ཆགས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། ཉེས་པ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཁུ་བ་འབིན་

པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་སོང་བའི་བསབ་པ་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན། རང་གི་ལུས་ལ་

གནོད་པ་དང་། ཕམ་པ་དང་པོའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གང་

དབྱུང་བ་རང་གི་ཁུ་བ་ཡིན་པ་དང་པོའི་གནས་ན་གནས་པ། ཐ་སད་དུ་བར་ཡོད་པའི་

ཚད་དུ་ལོངས་པའོ། །གང་ལས་དབྱུང་བ་སྐྱེས་པའི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པ། 

གང་གིས་དབྱུང་བ་སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་དང་དེའི་རྣམ་པར་གནས་པའོ། །

གཉིས་པ་ཀུན་སོང་ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་འདུན་པ་རྒྱུན་ལྡན་ནོ། །གསུམ་པ་སྦོར་བ་

རེག་ཅིང་བརལ་བར་ཞུགས་པའོ། །བཞི་པ་མཐར་ཐུག་སྦུབས་སུ་འོངས་ཤིང་བདེ་བ་

མྱོང་བའོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་མདོར་བསན་ནི། གང་བས་ན་ཁུ་བ་

འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་

རོ། །སེམས་ཇི་ལྟ་བུས་”ཕྱུང650་ན་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁུ་བ་འབིན་པ་དེར་འདུན་པས་ཕྱུང་ན་

འགྱུར་གི། ”རྒྱུགས651་པ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གིས་ཕྱུང་བ་ལ་མིན་ནོ། །གང་ཕྱུང་ན་

649  མ་ཕི།  བ། ༡༤༥བ༣ན།   ་    སྒང་། ༡༡༠བ༡ན།   །

650  མ་ཕི།  བ། ༡༤༦ན༢ན།   བྱུང    སྒང་། ༡༡༠བ༥ན།   ཕྱུང    * ཕྱུང

651  མ་ཕི།  བ། ༡༤༦ན༣ན།   རྒྱུགས    སྒང་། ༡༡༠བ༥ན།   རྒྱུག
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དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་རང་གི་ཁུ་བའོ། །ཁུ་བ་ནི་ལྔ་སེ། སོན་པོ་དང་། 

སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། བསྐ་བ་དང་། ས་བའོ། །དང་པོ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དང་། 

དེའི་བུ་ཐོ་བོ་”ཡིའོ652། །

གཉིས་པ་བུ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིའོ། །གསུམ་པ་སྣ་ཆེན་པོ་ལ་གཏོགས་པ་

འཁོར་ལོའི་མཐའ་བའི་འོ། །བཞི་པ་དབང་པོ་སྨིན་པའི་འོ། །ལྔ་པ་དབང་པོ་མ་སྨིན་

པའི་འོ། །ཁུ་བ་འབྱུང་བ་དུ་མ་ཡོད་དེ། གནས་ནས་འབྱུང་བ་དང་། སྦུབས་སུ་”འོང་

བ653་ལས་འབྱུང་བ་དང་། དབང་པོའི་མཐའ་ནས་འབྱུང་བའོ། །དེ་དག་ལས་གང་ལ་

དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དང་པོ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་

མར་འགྱུར་རོ། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། དེ་མྱོང་བ་ན་འདོད་

ཆགས་ཤས་ཆེར་འབྱུང་བ་དང་། སིང་འདར་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་འགྱུར་བ་

འབྱུང་བའོ། །བདེ་བ་དང་ས་བོན་དང་སྨན་དང་བརག་པའི་ཕིར་ཁུ་བ་འབིན་པ་དུ་མ་

ཡོད་ན། ཐམས་ཅད་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདྲའམ་བེ་བག་ཡོད་ཅེ་ན། བདེ་བ་འདོད་པ་

དང་། རིག་སགས་ཀི་ཕིར་དང་། བུ་”སྐྱེད654་པའི་ས་བོན་གི་ཕིར་དང་། ནད་པ་ལ་

ཕན་པའི་སྨན་གི་ཕིར་དང་། ས་བོན་འབྱུང་བ་བརག་པའི་ཕིར་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་དག་ལ་

དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ལ་བེ་བག་མེད་དོ། །

རྣམ་པ་གང་གིས་འབིན་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དབང་པོ་ལ་རེག་པས་ཕྱུང་

ན་འགྱུར་གི། ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་ཙམ་གིས་ཕྱུང་བ་ནི་མིན་ནོ། །རེག་པ་ཇི་ལྟ་བུས་

652  མ་ཕི།  བ། ༡༤༦ན༤ན།   ཡིའོ    སྒང་། ༡༡༠བ༦ན།   ལའོ

653  མ་ཕི།  བ། ༡༤༦ན༥ན།   འོང་བ    སྒང་། ༡༡༡ན༡ན།   འོངས་པ

654  མ་ཕི།  བ། ༡༤༦བ༢ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༡༡༡ན༣ན།   བསྐྱེད
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ཤེ་ན། བརལ་ཞིང་དྲུད་པ་ལ་སོགས་པས་ཡིན་གི་ཕད་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བ་ནི་མིན་

ནོ། །གང་ལ་རེག་པས་ཤེ་ན། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཕོའི་དབང་པོ་ལའོ། །གང་གིས་

རེག་པས་ཤེ་ན། རང་གཞན་གི་ལག་པ་འབའ་ཞིག་གིས་མ་ཟད་ཕི་རོལ་གིས་ཀང་

རེག་པས་སོ། །ཕི་རོལ་ཇི་ལྟ་བུས་ཤེ་ན། སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་ཤི་བའི་ལུས་ཀི་

ལག་པ་ལ་སོགས་པས་སོ། །དེ་ཡང་ཡན་ལག་དེའི་རང་གི་རྣམ་པར་གནས་ཤིང་མ་

ཉམས་པས་ཕྱུང་ན་ཡིན་གིས་གཞན་གིས་མིན་ཏེ། ཤའི་དུམ་བུས་ནི་སོམ་པོ་འོ་

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང”་655སེལ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། རེག་བརལ་གི་དོན་བསན་པའི་ཕིར་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བའི། རིལ་གིས་

བཅངས་པ་དང་། དེ་ཉིད་དམ་དུ་བཅང་བ་གཉིས་མེད་པར་རེག་པས་ཕྱུང་ན་ཡང་

དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །བུད་མེད་དང་སྐྱེས་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བདེ་

བའི་བེ་བག་ངེས་པར་མྱོང་བ་དང་། ལུས་ཀི་དབང་པོ་ལས་ཁུ་བ་བྱུང་ལ་ཐུག་པའི་

བདེ་བ་དང་། ངད་ལས་པ་གདུང་བ་དང་བལ་བའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དག་ཀང་

མེད་པར་བརལ་བས་རེག་པས་ཕྱུང་ན་ཡང་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །སྦུབས་སུ་མ་

འོངས་པ་ཕྱུང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ན་སྨད་ནི། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁུ་བ་འཕོ་བའི་

ཤུགས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་དང་ཡིད་ཀིས་རོལ་བ་བཏང་ན་ཁུ་བ་འབིན་པའི་

བ་བ་རོགས་པར་མ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་སོམ་པོ་འོ། །ཁུ་བ་འབིན་པའི་བསམ་

655  མ་ཕི།  བ། ༡༤༦བ༦ན།   ་    སྒང་། ༡༡༡བ༡ན།   །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པས་གར་བེད་པ་དང་། རབ་ཏུ་གར་བེད་པས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ལ་ནི་ན་སྨད་པ་ཉིད་ཡིན་

པས་སོམ་པོ་འོ། །ནམ་མཁའ་ལ་རྐེད་པ་བསྐྱོད་པས་ཁུ་བ་འབིན་ན་ཡང་ན་སྨད་པ་

ཉིད་དོ། །ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་ཕོགས་གཞན་དུ་རེག་པས་ཕྱུང་བ་ལ་ཡང་སོམ་

པོ་འོ། །ཆུའི་རྒྱུན་ལས་བཟློག་པའི་ཕོགས་སུ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་གཏོད་པས་འབིན་

ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་རི་ཕོགས་མིན་པར་བཏད་དེ་འབིན་ན་ཡང་

སོམ་པོ་འོ། །བེ་བག་མངོན་པར་ངེས་པར་མྱོང་བའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་བསྒྲུབ་

པ་ཡིད་ཀིས་དོན་དུ་གཉེར་པ་ལ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཁུ་བ་སྦུབས་སུ་འོངས་པ་འབིན་ན་

ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཆགས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ན་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་གཞལ་

བའི་ཆེད་དུ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལ་ལག་པ་སོགས་ཀིས་རེག་པ་ནི་འབིན་པའི་སྦོར་

བ་མིན་པ་མིན་པས་སོམ་པོ་འོ། །

གཉིས་པ་ཆེས་ན་སྨད་ནི། ཆགས་སེམས་ཀིས་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལ་བལྟ་

ན་ཉེས་བས་སོ། །ཆགས་སེམས་ཀིས་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་རྒྱུན་ཕོགས་དང་རི་

ཕོགས་སུ་གཏོད་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། བརླ་དང་། གོས་

དང་། གོས་གཞན་གི་རེག་པ་དང་། གཡན་པ་ཕྲུགས་པ་དག་གིས་བབ་ཅོལ་དུ་ཁུ་བ་

”དབྱུང656 ་བ་དེའི་དོན་མིན་པར་ཞུགས་པ་ལ་ཁུ་བ་བྱུང་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །རེག་བ་མིན་པ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་མིག་སྣ་སོགས་ཀིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ན་བབ་

ཅོལ་དུ་ཁུ་བ་བྱུང་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །རེག་བ་དང་རེག་བ་མིན་པའི་ཡུལ་

སོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དྲན་པས་ཁུ་བ་”དབྱུང657་བས་དེའི་དོན་མིན་པར་བབ་ཅོལ་

656  མ་ཕི།  བ། ༡༤༧བ༣ན།   དབྱུང    སྒང་། ༡༡༢ན༢ན།   འབྱུང

657  མ་ཕི།  བ། ༡༤༧བ༤ན།   དབྱུང    སྒང་། ༡༡༢ན༣ན།   འབྱུང
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དུ་ཁུ་བ་བྱུང་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་

འབེད་པའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །

གཉིས་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། སར་ཤུགས་དང་སྦུབས་ཞེས་

བཤད་པ་དེའི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་ཁུ་བ་རང་གི་གནས་ནས་འཕོ་

བར་འགྱུར་བ་ནི་ཤུགས་དང་། རང་གི་གནས་ནས་འཕོས་མ་ཐག་པ་ནི་སྦུབས་སུ་

འོང་བའོ། །ཁུ་བ་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་བརམས་པ་ཙམ་ནས་སྦོར་བ་བཏང་ན་སྦོར་བ་

ཉིད་མིན་པ་མིན་པས་སོམ་པོ་འོ། །དབྱུང་བའི་སྦོར་བ་མེད་པར་གཉིད་ལོག་པའི་ཚེ་

ཕྱུང་བ་ལ་སད་པའི་ཚེ་རོ་མྱང་བ་ནི་སྦོར་བ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་པས་སོམ་པོ་

འོ། །དགེ་སོང་གིས་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཕོགས་ཅུང་ཟད་ཉེད་པ་དང་རིལ་གིས་

ཡོངས་སུ་ཉེད་པ་དང་འཚིར་བ་བདག་གིར་བེད་ན་སོམ་པོ་འོ། །ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་

དེ་ལས་སུ་རུང་བ་ལ་ལག་པ་ལ་སོགས་པས་ནོམ་ན་སོམ་པོ་འོ། །སྨན་ཟོས་པས་ཁུ་

བ་འབིན་ན་བྱུང་བའི་དུས་སུ་འགྱུར་བ་བྱུང་ན་”སོམ658་པོ་འོ། །མ་བྱུང་ན་ཉེས་པ་

མེད་དོ། །གཞན་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་ཁུ་བ་འབིན་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །འབིན་

པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །

གསུམ་པ་འདུལ་བེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་

མཚན་ཉིད་དང་། སེལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། སར་རྣམ་འབེད་དུ། ཕི་རོལ་སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་དང་། དེའི་

རྣམ་པར་གནས་པ་ཞེས་པའི་སྤོས་པ་བསན་པ་ནི། རྣམ་པར་བསོས་པ་དང་། རྣམ་

658  མ་ཕི།  བ། ༡༤༨ན༢ན།   སྒོམ    སྒང་། ༡༡༢ན༦ན།   སོམ    * སོམ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པར་བརྣགས་པ་དང་། རྣམ་པར་བམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་གཞིགས་པ་

དང་། ཀེང་རུས་དག་དང་། མགོ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དག་དང་། མགུལ་པའི་བར་

དང་། ”རིབ659་ལོགས་དང་། རྒྱབ་དང་། བང་དང་། གཉེར་མ་དག་དང་། སྐྲའི་གསེབ་

དང་། ལག་པ་དང་། ཕག་པ་དང་། དཔུང་པ་དག་དང་། དཔུང་པའི་བར་དང་། རྐེད་པ་

དང་། བརླ་དང་། རྐང་པ་དང་། ”སྒིད660་པ་དག་དང་། ”སྒིད661་པའི་བར་དུ་ཁུ་བ་

འབིན་ན་དངོས་གཞིའོ། །གཉིས་པ་སེལ་བ་ལ་གསུམ་ལས། གཞིའི་སེལ་བ་ནི། སོམ་

པོ་ནི། ལྭ་བ་དང་། ཕིང་བ་དང་། དེའུ་རྔོག་དང་། སས་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། ཁྲི་དང་

ཁྲིའུ་དང་། སན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། ཁྲིའི་གསེབ་དང་། བུམ་པ་དང་། བུམ་བུ་དང་། 

བུམ་པའི་བར་དང་། བ་མ་བུམ་དང་། ཆོལ་ཟངས་དང་། རོ་བ་དང་། སྐྱང་ནུལ་དང་། 

སྐྱང་ནུལ་གི་བར་དང་། སྒོ་གཏན་དང་། ཤའི་དུམ་བུ་དག་ཏུ་འབིན་ན་སོམ་པོ་འོ། །

གཉིས་པ་སྦོར་བའི་སེལ་བ་ནི། རང་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པའི་རྨ་བུ་”ག662་

འཚིར་ན་སོམ་པོ་འོ། །མོའི་དབང་པོར་ལྷག་པར་སྤོད་པར་རོམ་པ་ན་བུད་མེད་དུ་བས་པ་

མོའི་དབང་པོ་འཚིར་ན་སོམ་པོ་འོ། །མོའི་དབང་པོ་དེར་མཐེ་བོང་འཛུད་ན་སོམ་པོ་སེ་མི་

ཚངས་སྤོད་ཀི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པའི་ཕིར། མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའམ་ཁུ་བ་དབྱུང་

བའི་དོན་དུ་ཉེ་བར་འགོ་བ་ན་ཁུ་བ་ཤོར་ན་སོམ་པོ་འོ། །ཁུ་བ་དབྱུང་བའི་དོན་དུ་གནས་

ནས་གནས་སུ་འཕོ་བ་ལ་ཁུ་བ་”ཕྱུང663་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཚུལ་བཞིན་མིན་པ་ཡིད་ལ་

659  མ་ཕི།  བ། ༡༤༨ན༥ན།   རིབ    སྒང་། ༡༡༢བ༣ན།   རིབས

660  མ་ཕི།  བ། ༡༤༨ན༦ན།   སྦིད    སྒང་། ༡༡༢བ༣ན།   སྒིད    * སྒིད

661  མ་ཕི།  བ། ༡༤༨ན༦ན།   སྦིད    སྒང་། ༡༡༢བ༣ན།   སྒིད    * སྒིད

662  མ་ཕི།  བ། ༡༤༨བ༣ན།   ཁ    སྒང་། ༡༡༢བ༥ན།   ག    * ག

663  མ་ཕི།  བ། ༡༤༨བ༥ན།   ཕྱུང    སྒང་། ༡༡༣ན༡ན།   བྱུང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བེད་པ་ལས་ཁུ་བ་”བྱུང664་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །རོལ་བ་མེད་པར་ཁུ་བ་དབྱུང་བའི་འདུན་

པས་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལག་པས་འཛིན་པ་ཙམ་ལས་ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་སོམ་པོ་འོ། །གསུམ་

པ་ལྟུང་མེད་ནི། དབྱུང་བའི་དོན་མིན་པར་བབ་ཅོལ་དུ་འཛག་སྣོད་ལ་དབང་པོ་དྲུད་པ་

ལས་བྱུང་ན་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སོན་གི་ཆུང་མས་འཁྱུད་པ་ལས་བབ་ཅོལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་

ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །རྐང་པ་དང་། བིན་པ་དང་། དཔུང་པ་དང་། མཐེ་བོ་ལ་སོགས་པ་

ནས་བུད་མེད་ཀིས་བཟུང་བ་ལ་བབ་ཅོལ་དུ་ཁུ་བ་བྱུང་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འབིན་

པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འདུལ་བེད་ནས་འབྱུང་བའོ། །འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་

རོགས་སོ། །     ། །

༼རེག་པའི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་གཞན་གི་ལུས་ཀི་རེག་བའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་

འབེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས་ལས། ཐུན་མོང་གི་མཚན་ཉིད་དང་། ཐུན་མོང་

མིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བུད་མེད་བེད་པ་པོར་བསན་པ། དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད། 

ལྷག་མ་དང་པོ་གསུམ་གི་ཐུན་མོང་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། དངོས་ནི། 

བསབ་པའི་གཞི་འདི་ལ། ལྷག་མའི་བེད་པ་པོ་ནི་བུད་མེད་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བུད་མེད་ལ་

བརེན་ནས་འབྱུང་གི་དེ་མེད་པར་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དབེན་པ་ན”།665 བུད་མེད་

དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པ་དང་། འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་གཉིས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡང་བུད་མེད་

ཡིན་ནོ། །ཉལ་པོ་བེད་པར་གཤོམ་པའི་ཁིམ་ན་འདུག་པ་དང་། འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་

གཉིས་ལ་ཡང་བེད་པ་པོ་བུད་མེད་ཡིན་ནོ། །བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་

664  མ་ཕི།  བ། ༡༤༨བ༥ན།   བྱུང    སྒང་། ༡༡༣ན༡ན།   ཕྱུང

665  མ་ཕི།  བ། ༡༤༩ན༥ན།   །    སྒང་། ༡༡༣ན༥ན།   ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལ་ཡང་བེད་པ་པོ་བུད་མེད་ཡིན་ནོ། །རིག་པའི་སྐྱེས་པ་གཞན་གོགས་སུ་མེད་པའི་བུད་

མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་ལ་ཡང་བེད་པ་པོ་ནི་བུད་མེད་དོ། །བསབ་

པའི་གཞི་འདིའི་འོག་མ་འཁྲིག་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་། བསེན་བཀུར་བསགས་པའི་དགེ་འདུན་

ལྷག་མ་གཉིས་པོ་ལ་ཡང་བེད་པ་པོ་བུད་མེད་ཉིད་དོ། །ཁིམ་པ་མོ་ལ་ཚིག་ལྔའམ་དྲུག་

ལས་ལྷག་པར་ཆོས་སོན་པའི་ལྟུང་བེད་ལ་ཡང་བེད་པ་པོ་བུད་མེད་ཉིད་དོ། །ཁིམ་པ་མོ་

ལ་ཆོས་སོན་པའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བུད་མེད་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་

ན། སྐྱེས་པ་མེད་པར་ཁིམ་པ་མོ་ལ་སོན་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་བུད་མེད་ཡིན་གི། 

ཐམས་ཅད་དུ་མིན་ནོ། །

སྐྱེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཁྲིག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་ངག་གི་སྤོད་བ་མངོན་

པར་ཤེས་ཤིང་རིག་པའོ། །རིག་པའི་སྐྱེས་པ་ཡོད་ཀང་བུད་མེད་མི་རུང་བར་སྦར་

མའི་སྤོད་པ་ཅན་ལ་ཆོས་སོན་པའི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡང་བུད་མེད་ཡིན་ནོ། །བུད་

མེད་མི་རུང་བ་དེ་ནི་རིག་པའི་སྐྱེས་པ་ཡོད་ཀང་སོན་པར་བེད་པའི་ཉེས་བས་ཀི་

བེད་པ་པོ་ཡིན་གི། དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་མིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཞར་ལ་ཁྲིམས་

གོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། སྒ་མི་སན་ལ་སོགས་པ་གིང་གཞན་ནས་སྐྱེས་པའི་རིག་

པའི་སྐྱེས་པ་དང་། རང་གི་གིང་དུ་སྐྱེས་ཀང་སོན་ཐབས་མཁན་དང་། མ་ནིང་ལྟ་བུ་

འཁྲིག་པའི་འགྱུར་བ་”བསེན666་པའི་སྐྱེས་པ་གཉིས་ནི་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་ཁིམ་པ་མོ་

ལ་ཆོས་སོན་པའི་སྐབས་འདིར་རིག་པའི་སྐྱེས་པ་ཉིད་དུ་མ་ཆོག་པ་ཉིད་དེ། དེ་

གཉིས་ཡོད་ཀང་ཁིམ་པ་མོ་ལ་སོན་ན་ཉེས་བས་སོ། །རིག་པ་དེའི་ཡན་ལག་ནི་ལུས་

666  མ་ཕི།  བ། ༡༤༩བ༥ན།   བསེན    སྒང་། ༡༡༣བ༥ན།   བསེན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ངག་གི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་དོན་བར་ཕད་ཅིང་རིག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

དེའི་མཚན་ཉིད་ནི། མིའི་འགོ་བ་པ་སྐྱེས་པ། སྨྲ་ཤེས་པ། དོན་གོ་བ། རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ། གིང་འདི་པ་ཡིན་པ། འགྱུར་བ་བསེན་པ་མིན་པ། གཟུགས་མ་

བསྒྱུར་བ། མི་སྣང་བར་མ་བས་པ། དམུས་ལོང་མིན་པ་བཅུའོ། །འདི་གཉིས་ལ་

ཁྲིམས་གོགས་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་དགག་བ་མི་རོགས་ལ། གཞན་རྣམས་ལ་ཅི་རིགས་

པར་ཤེས་པར་བའོ། །མཚན་གཉིས་པ་བུད་མེད་ཀི་མཚན་ཤས་ཆེ་བ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་

བུ་ཉིད་ལ་ནི་བུད་མེད་ལ་བརེན་པའི་ལྟུང་བ་རོགས་པར་བསྐྱེད་ཀི་མཚན་ཅིག་ཤོས་

ཕོའི་མཚན་དོན་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་མཚན་གཉིས་པ་སྐྱེས་པའི་མཚན་ཤས་ཆེ་བ་

རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་ལ་ནི་མཚན་ཅིག་ཤོས་བུད་མེད་ཀི་མཚན་དོན་མེད་དོ། །མཚན་

གཉིས་པའི་མཚན་གཅིག་ཤོས་མོའི་མཚན་ནི་ཁྲིམས་གོགས་ཀི་སྐབས་འདིར་རིག་

པའི་སྐྱེས་པ་”ཕེད667་ཉིད་ཀི་བ་བ་བེད་དེ། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་བུད་མེད་དང་ལམ་དུ་

འགོ་བའམ་ཆོས་སོན་ན་ཉེས་བས་སོ། །གཉིས་པ་བུད་མེད་བེད་པ་པོ་རྣམས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ནི་བུད་མེད་བེད་པ་པོ་ཞེས་སྨྲས་ན་བུད་མེད་ཐམས་ཅད་བེད་པ་པོ་ཡིན་

ནམ་ཁད་པར་ཡོད་ཅེ་ན། བསབ་པའི་གཞི་འདིའི་འོག་མ་འཁྲིག་ཚིག །བསེན་བཀུར། 

ཆོས་སོན་པ་གསུམ་ལ་ཡུལ་བུད་མེད་དེ། ལེགས་པ་སྨྲས་པ་དགེ་བ་དང་། ཉེས་པ་

སྨྲས་པ་མི་དགེ་བ་དག་གི་དོན་ཀུན་ཤེས་པའི་མཐུ་ཡོད་པ་དེ་ཡན་ལག་ཡིན་

ནོ། །གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཞན་བདུན་པོ་ལ་ཡུལ་དེ་འཁྲིག་པ་བསེན་པར་བ་བའི་མཐུ་

ཡོད་པ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །འཁྲིག་པ་བསེན་པའི་མཐུ་

667  མ་ཕི།  བ། ༡༥༠ན༤ན།   བེད    སྒང་། ༡༡༤ན༣ན།   ཕེད    * ཕེད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཡོད་པ་ལས་གཞན་དུ་ན་ཚིགས་འོག་མའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཏེ། གང་ལ་དགེ་འདུན་

ལྷག་མར་གྱུར་པ་དེ་ལ་སོམ་པོ་འོ། །གང་ལ་སོམ་པོ་དང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ལ་

ཉེས་བས་སོ། །མོ་དང་ཕོའི་དབང་པོ་གང་ཡང་མེད་ལ་ནུ་མ་སོགས་བུད་མེད་ཀི་

རྣམ་པ་བསེན་པ་མ་ནིང་མོ་དང་། ཕོ་མོའི་དབང་པོ་གང་ཡང་མེད་ལ་ཁ་སྤུ་སོགས་

སྐྱེས་པའི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་བསེན་པ་མ་ནིང་ཕོ་དང་། སྤྲུལ་པ་མོ་སེམས་ཅན་དུ་བགང་

བ་ལ་ཡང་མཐུ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ཏེ་དེ་དང་འདྲའོ། །

གསུམ་པ་ལྷག་མ་དང་པོ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ནི། རེག་པ་དང་། འཁྲིག་

ཚིག་དང་། བསེན་བཀུར་བསགས་པ་གསུམ་པོ་འདི་ལ་ཡུལ་སྐྱེས་པ་ཡང་མཐུ་མེད་

པ་དང་འདྲའོ། །དེས་ན་གལ་ཏེ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གི་ཡུལ་ལ་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་

བར་བ་བའི་འདུན་པ་ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པ་དྲལ་ཞིང་གྱུར་པའི་སེམས་

ཀིས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ལ་རེག་པ་སོགས་བས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་

འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་ནོ། །དང་

པོ་ལ་གེང་གཞི། ཡུལ་མཉན་ཡོད་དུ་གང་ཟག་འཆར་ཀས། ཉོན་མོངས་པ་འདོད་

ཆགས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། ཉེས་པ་ལུས་ཀི་རེག་པ་བདག་གིར་བས་པ་ལ་

བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན། རང་ཉིད་ཉོན་མོངས་པའི་བསམ་པ་

སྐྱེ་བ་དང་། ཕམ་པ་དང་པོའི་རྒྱུར་འགྱུར་པ་དང་། གཞན་མ་དད་པ་སེ་བུད་མེད་ཀིས་

བསྐྱེད་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ལ་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་

པ་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་སྐབས་སུ་སོན་ནོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་

མིའི་བུད་མེད་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། མཚན་དོན་བེད་ནུས་པ། ལུས་
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བསེན་རུང་མ་ཉམས་པ། རྨའི་སྒོ་གསུམ་ལས་གཞན་པ། ལུས་དངོས་སམ། སྐྲའམ། 

དེ་དང་འབེལ་བའི་གོས་ཡིན་པའོ། །རེག་བེད་ནི་རང་གི་ལུས་ཟག་བེད་ལས་གཞན་

པ། མིག་ནས་པུས་མོའི་བར་ཡིན་པའོ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། འདུ་ཤེས་འདྲ། 

ཀུན་སོང་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འདོད་པའི་འདུན་པ་ཀུན་

ཏུ་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའོ། །སྦོར་བ་རེག་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་རེག་པ་

ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་མྱོང་བའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་

རེག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གིས་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ཀི་

རེག་པ་བདག་གིར་བེད་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །རེག་པའི་སྐབས་འདིར་ཏེ་གཞན་དུ་

མིན་ཞེས་པའོ། །བུད་མེད་ཀི་སྐྲ་བསྡུས་པའི་ལན་བུ་ནི་ལུས་དེ་དང་ལྡན་པ་སེ་འདྲ་བ་

ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ལ་རེག་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །སྐྲ་ནི་ལུས་ཀི་དབང་པོ་དང་མི་

ལྡན་པས་དེ་ལ་རེག་པ་ལ་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་རམ་སམ་པའི་”དོགས་པ་བསལ་བའི་

ཕིར་འདི་བས་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ཆགས་ལྷག་པར་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །

རྣམ་ཊིཀ་ཏུ། གང་དག་དམ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་དག་གང་ཡང་རུང་བའི་དོན་དུ་

ཁས་ལེན་ཅིང་། ལན་བུ་ནས་བཟུང་བ་ལ་ཡང་དངོས་གཞིར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ནི་ལྟུང་བ་

བསེན་པ་ལས་ལན་བུ་མ་སྨོས་པ་དང་འགལ་ལ། ཞུ་བ་ལས་ཀང་སྤུ་ལ་སོགས་པ་ལ་

སོམ་པོར་གསུངས་པས་དངོས་གཞིར་མི་རུང་ངོ་ཞེས་དང་། ཞུ་ཊིཀ་ཏུ་ཡང་དེ་ལྟར་

ཟེར་རོ། །ལན་བུ་དེ་དང་འབེལ་བ་ལན་བུའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐུད་པ་ལ་སོགས་

པ་ལ་རེག་ན་ཡང་དངོས་གཞིའོ། །བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་དང་པོ་ལན་ཅིག་སྦོར་བའི་
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ནོམ་པ་དང་། ཡང་དང་ཡང་དུ་སྦོར་བའི་ཉུག་པ་དང་། མཐང་སྦར་ཏེ་སྤོད་པ་དང་། 

ལག་པ་སོགས་ལ་འཛིན་པ་དང་། ཡུལ་ཐག་རིང་པོ་ནས་འདྲེན་པ་དང་། ཐག་ཉེ་བ་

ནས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་བའི་ཡོངས་སུ་འདྲེན་པ་དང་། འོག་ནས་སེང་དུ་འཇོག་ཅིང་

འཁྱུད་པ་དང་། སེང་ནས་འོག་ཏུ་ཕབ་ཅིང་འགྱུར་བ་དང་། མཐང་དམ་དུ་སྦོར་བ་

རྣམས་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བེ་བག་མེད་”དོ668། །བསེན་པར་བ་བ་བུད་མེད་སོགས་

ཀིས་ནོམ་ཉུག་སོགས་བས་པ་བདག་གིར་བེད་ན་ཡང་བེ་བག་མེད་དོ། །

གོས་ཀིས་བར་དུ་ཆོད་པའི་བུད་མེད་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ལ་རེག་པ་ལ་ནི་

ཚིགས་འོག་མར་ན་སྨད་དོ། །ཕམ་པ་སོགས་ལས་ན་སྨད་པ་ལ་སོམ་པོ་སོགས་སུ་

རྣམ་པར་”བཞག669་པ་ལྟར་ཉེས་བས་ཀི་ན་སྨད་པར་ནི་ཉེས་བས་ལས་གཞན་མིན་

པ་ཉེས་བས་ཕ་མོར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། བསམ་པའི་ཉེས་པ་མེད་ཀང་དགེ་སོང་མ་ལ་རེག་

པར་མི་བའོ། །བུད་མེད་ལ་ཡང་རེག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སོང་མ་བུད་མེད་ཀི་རིགས་

ལས་མ་འདས་མོད། འོན་ཀང་དགེ་འདུན་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པས་བསམ་པའི་

ཉེས་པ་མེད་ན་དེ་ལ་རེག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དམ་སམ་པའི་”དོགས་པ་བསལ་བའི་

ཕིར་ལོགས་སུ་སྨོས་སོ། །བུད་མེད་ལ་རེག་པར་མི་བའོ་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་

ནི། བུད་མེད་ཆུར་སྡུག་བསལ་གིས་ཉམ་ཐག་པ་བསྒལ་བའི་ཕིར་ནི་བུད་མེད་ལ་

རེག་པར་བའོ། །

ཇི་ལྟར་རེག་པར་བ་ཞེ་ན། མ་དང་སྲིང་མོ་དང་བུ་མོའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་

668  མ་ཕི།  བ། ༡༥༡བ༦ན།   དོ    སྒང་། ༡༡༥ན༦ན།   དེ

669  མ་ཕི།  བ། ༡༥༢ན༢ན།   གཞག    སྒང་། ༡༡༥བ༡ན།   བཞག    * བཞག
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སེ་ལག་པའམ་སྐྲ་དག་ལ་རེག་པར་བའོ། །བུད་མེད་ཆུས་ཁེར་བ་དྲན་པ་ཉམས་ན་དྲན་པ་

རེད་པར་བ་བའི་ཕིར་བེ་མ་བརལ་བའི་སེང་དུ་ཁ་བུབ་ཏུ་གཞག་གོ །ཁ་བུབ་ཏུ་བཞག་

པའི་བུད་མེད་དེ་ཁིམ་པ་ལ་བརན་པའི་ཁྲིའུ་བསྲུང་”ཚུལ670་ཇི་ལྟར་བསན་པ་བཞིན་དུ་

དེར་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་སེ། རང་གི་ལས་ཀང་བེད་དེ་ལ་ཡང་སེམས་གཏོད་པའི་སྒོ་

ནས་བསྲུང་བར་བའོ། །དགེ་སོང་ཟས་ཀི་དུས་ལ་བབ་ནས་འགོ་ན་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཟན་ལ་

འགོ་བའི་ཚེ་བུད་མེད་དེ་བ་ལངརིའམ་ཕྱུགསརི་དག་ལ་གཏད་དེ་ཟན་ལ་འགོ་བར་

བའོ། །དགེ་སོང་དེས་བསྒལ་བའི་འབད་པ་བས་པ་དོན་མེད་པ་སང་བའི་ཕིར་འཚོའམ་

འོན་ཏེ་མིན་ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརག་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། དགེ་སོང་སེམས་དག་པ་དགེ་ལེགས་ཀི་བསམ་པ་

དང་ལྡན་པས་བདག་གིས་མ་འཁྱུད་ན་སྲོག་དང་འབལ་ལོ་སམ་པའི་སིང་བརེ་བས་

བུད་མེད་ལ་འཁྱུད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་ན་བུད་མེད་སེམས་དག་པས་དགེ་

སོང་ལ་བུ་ལ་སོགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་འཁྱུད་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལུས་ཀི་

རེག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །

གཉིས་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། འཁྲིག་པ་དང་ལྡན་པའི་རོ་མྱང་

བའི་བསམ་པ་མེད་པར་འཇམ་པ་དང་དྲོ་བ་དང་སི་བའི་བསམ་པ་ཉིད་ཀིས་དགེ་སོང་

གིས་བུད་མེད་ལ་རེག་ན་སོམ་པོ་འོ། །སིང་བརེ་བས། མེ་དང་ཆུ་དང་གཡང་ས་ལ་

སོགས་པའི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བར་བ་བའི་ཕིར་བུད་མེད་ལ་རེག་པ་ལ་ལྟུང་བ་

མེད་དེ། ཁད་པར་ཅན་གི་སྤོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རང་གི་མ་དང་བུ་མོ་དང་སྲིང་

670  མ་ཕི།  བ། ༡༥༢ན༦ན།   ཚུལ    སྒང་། ༡༡༥བ༤ན།   ཆུ་ལ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

མོ་དག་ལ་དེ་དག་ཏུ་འདུ་ཤེས་པས་རེག་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དེ། འདི་ཡང་ཁད་

པར་ཅན་གི་སྤོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སོན་སྤད་པའི་བུད་མེད་སོགས་ལ་ཆགས་པ་

མེད་པར་ཀུན་དགའ་བར་བ་བའི་བསམ་པས་རེག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ལུས་ཀི་

རེག་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའོ། །

གསུམ་པ་འདུལ་བེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། ཟས་དང་ས་དང་བོང་བ་ལ་

སོགས་པ་མོའི་དབང་པོར་འཛུད་ན་སོམ་པོ་འོ། །རྐང་པ་དང་ཕག་པ་དང་རིབ་ལོགས་ལ་

སོགས་པས་བུད་མེད་ལ་འཕུལ་ན་ཉེས་བས་སོ། །བུད་མེད་དེའི་སན་ལ་བུད་མེད་ཡོད་

དམ་མེད་ཀང་རུང་རྐང་པ་ལ་སོགས་པས་འཕུལ་ན་ཉེས་བས་སོ། །རབ་ལ་སོགས་པར་

འདྲེད་པར་འགེལ་བའི་བུད་མེད་རང་གིས་ལྡང་ནུས་བཞིན་དུ་དགེ་སོང་གིས་སོང་ན་

ཉེས་བས་སོ། །བུད་མེད་ཀིས་དགེ་སོང་ལ་རྐང་པ་སོགས་ཀིས་འཕུལ་བ་དང་། སན་ལ་

འཕུལ་བ་དང་། འདྲེད་པར་འགེལ་བ་སོང་བ་དེ་གསུམ་བེད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །

དགེ་སོང་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བུད་མེད་ཀིས་བཟུང་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །དགེ་སོང་མི་འདོད་བཞིན་དུ་མས་འཁྱུད་པ་ལ་ཡང་རོ་མྱང་བ་མེད་ན་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །རང་གི་པང་པར་བུ་མོ་འདུག་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བུད་མེད་འཁྲུལ་པ་རང་

དབང་མེད་པར་དགེ་སོང་གི་སེང་དུ་འགེལ་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ལུས་ཀི་རེག་པ་

འདུལ་བེད་དག་གོ །ལུས་ཀི་”རེག671་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ”། །672

671  མ་ཕི།  བ། ༡༥༣ན༥ན།   རག    སྒང་། ༡༡༦བ༢ན།   རེག     * རེག

672  མ་ཕི།  བ། ༡༥༣ན༥ན།   -། །    སྒང་། ༡༡༦བ༢ན།   ། །     * ། །    <འདི་ལྟ་བུའི་རོགས་མཚམས་ཆེ་ཁག་རྣམས་

སུ་བཞི་ཤད་མེད་པ་མང་དུ་འདུག་པར་སྒང་ཏོག་པར་མ་བཞིན་བཅོས་ཡོད་ནའང་མཚམས་རགས་རེ་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼འཁྲིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་སྨྲ་བའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་ལ་གཉིས་ལས། འཁྲིག་པ་སྨྲ་བ་ལ་

གསུམ་ལས། རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་

དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གེང་གཞི། ཡུལ་གང་ཟག་ཉོན་མོངས་པ་གསུམ་འདྲ། ཉེས་པ་

འཁྲིག་པ་སྨྲས་པ་ལ་བརེན་ནས། བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་འདྲ། ཡན་

ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་མིའི་བུད་མེད་མཚན་དོན་བེད་ནུས་པ། ཐ་སད་

བཞི་དང་ལྡན་པ། སྤྲུལ་པ་མ་ཐོབ་པའོ། །གང་བརོད་པའི་དངོས་པོ་ཡུལ་དུས་དེར་

འཁྲིག་པར་གགས་པའོ། །ཀུན་སོང་འཁྲིག་པ་སྨྲས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཉམས་

སུ་མྱོང་བར་འདོད་པའི་འདུན་པ་ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའོ། །སྦོར་བ་ངག་

དྲུག་ལྡན། མཐར་ཐུག་ཡུལ་དེས་དོན་གོ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་བས་ན་འཁྲིག་པ་སྨྲ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

གཉིས་ཀིས་གཉིས་”སྤོད673་པའི་འཁྲིག་པ་སྨྲས་ནའོ། །སྒ་ཇི་ལྟ་བུ་ཤེ་ན། རྒྱ་ན་རོ་ཅན་

ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དུས་དེར་འཁྲིག་པའི་དངོས་མིང་དུ་ཆགས་པའི་དོན་གིས་སྨྲས་

ནའོ། །གོ་བར་བེད་པའི་སྒ་གཉིས་ཏེ། དངོས་དང་། ཉེར་འདོགས་སོ། །དངོས་ལ་འདི་

བཞག་ལ། ཉེ་བར་བཏགས་པ་ནི། ཡུལ་དུས་སུ་གགས་ན་དངོས་གཞི། རྒྱ་ལ་སོགས་

པའི་ཡི་གེ་དང་ཚིག་གང་ལ་ཉན་པ་མོས་གོ་བར་བ་བ་ཉིད་དེ་བར་ཕད་པ་ན་མཐའ་དངོས་

གཞིར་འགྱུར་རོ། །རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་བརོད་པ་མེད་པར་འཁྲིག་པ་དེ་དང་འབེལ་

བའི་དོན་རྨའི་སྒོ་ལ་སོགས་པ་སྨྲས་པ་ནི་སྦོར་བ་མིན་པ་མིན་པས་སོམ་པོ་འོ། །

673  མ་ཕི།  བ། ༡༥༣བ༣ན།   སྦྲོད    སྒང་། ༡༡༦བ༥ན།   སྤོད     * སྤོད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སྲུའི་རྨའི་སྒོ་གསུམ་པོ་དག་ནི་ལེགས་པར་དོད་པ། ལེགས་པར་གནས་པ་

ལེགས་པར་གྱུར་པ་དག་གོ་ཞེས་བསགས་པ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་བསགས་པ་མིན་

པ་དང་། སྲུ་ཚུར་ཤོག་དེ་དང་དེ་བའོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། དགའ་བ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་

པའི་འདུན་པ་བསྐྱེད་པའི་ཉེ་བར་གསོལ་བ་དང་། སྐྱེས་པ་གང་བུད་མེད་གང་ལ་དེ་

དང་དེ་བེད་པ་དེ་ནི་དེའི་དགའ་བ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བར་འགྱུར་ན་ཁོ་བོས་ཀང་སྲུ་ལ་

དེ་དང་དེ་བས་ན་སྲུ་ཁོ་བོ་ལ་དགའ་བ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེས་འདྲི་བ་

དང་། སྲུའི་རྨའི་སྒོ་གསུམ་པོ་ལེགས་པར་དོད་པ་ལ་སོགས་པ་བདེན་ནམ་ཞེས་

ཡོངས་སུ་འདྲི་བ་དང་། སྲུ་ཁོ་བོ་ནི་ཁོད་ལ་དགའ་བ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བ་བདེན་ན། 

ཁོད་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སེམས་ཞེས་བརོད་པ་དང་། སྲུ་ཁོ་བོ་ནམ་ཞིག་ཁོད་དང་ལྷན་ཅིག་

དེ་དང་དེ་བེད་པར་འགྱུར་ཞེས་སྨོན་པ་དང་། ཁོད་ལ་བོང་བུ་དག་དེ་བེད་པར་གྱུར་

ཅིག །ཁོད་ཀི་དེར་མགལ་དུམ་དག་ཆུག་ཅིག་ཅེས་གཤེ་བ་དང་། བུད་མེད་ཀིས་

བསགས་པ་དང་བསགས་པ་མིན་པ་སོགས་དགེ་སོང་ལ་བརོད་པ་ན། དགེ་སོང་

གིས་དེ་ཉིད་ཕིར་སྨྲ་བ་བསྒྲུབ་པ་དག་ལ་ནི་སྦོར་བ་ཡིན་པར་བེ་བག་མེད་དོ། །

ཡུལ་དབུས་ན་ཆུ་སྣོད་ཀི་བེ་བག་ཅིག་ལ་ཀུན་དི་ཀ་ཟེར་ལ། ཀོ་ས་ལར་མོའི་

དབང་པོ་ལ་ཟེར་བས་དབུས་པའི་དགེ་སོང་གིས་ཀོ་ས་ལར་དོན་གཞན་ཆུ་སྣོད་ལ་

བསམས་པས་ལོངས་ཀི་ངེས་པའི་ཚིག་གི་དབང་གིས་ཀུན་དི་ཀ་གཡར་ཐོང་ཞེས་

བརོད་པས་གནས་ངན་ལེན་གི་ཚིག་ཏུ་གོ་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །མིང་གི་ཆ་འདྲ་བ་

ནས་ལ་ཡ་བ། རྩྭ་ལ་ཡས། ཡོལ་བ་ལ་ཡ་བ་ནི་ཀ། འཁྲིག་པ་ལ་ཡ་བྷ་ཟེར་བས། ནས་

ཀི་མིང་ཡ་བ་ཞེས་བརོད་པའི་བསམ་པས་དྲག་ཏུ་བརོད་པའི་དབང་གིས་ཡ་བྷ་ཞེས་
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བརོད་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །འཁྲིག་པ་དང་ལྡན་པ་སྨྲ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་

རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། སྲུ་ཁོད་ནི་མཛེས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཁོད་ནི་སིག་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །རྨའི་སྒོ་མཛེས་པའམ་སིག་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །བགོ་

”བཤའ674་གིས་ཤིག །ཁོ་བོ་ལ་བགོ་”བཤའ675་གིས་ཤིག །ཁོ་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཉོལ་ཞིག །ཁོ་བོ་དང་ཕད་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་རྒོད་བག་གི་བསམ་པས་སྨྲས་ན་སོམ་

པོ་སེ་སྦོར་བ་གསལ་པོའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །འཁྲིག་པ་དང་ལྡན་པ་སྨྲ་

བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །

གསུམ་པ་འདུལ་བེད་ནས་འབྱུང་བ་ནི། ཁོད་ནི་མཛེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོགས་

ལ་སོམ་པོར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པར་

འཕྲུལ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་བུད་མེད་ལ་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་སྨྲས་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ལྷག་མ་

དངོས་གཞི་མི་”སྐྱེད676་དེ། དེའི་ཡུལ་ལ་འཁྲིག་པའི་བསམ་པ་ཤས་ཆེན་པོ་མི་སྐྱེ་

བའི་ཕིར་རོ། །ཡ་བྷ་གོ་ལ་རེ་བས། སྲུ་ཁོ་བོ་ལ་ནས་ཡ་བ་བིན་ཅིག །སྲུ་ཁོད་ལ་ཅི་

མཐོང་བ་དེ་བིན་ཅིག །སྲུ་ཁོད་ཀི་མདུན་ན་མོ་གང་ཡིན་པ་དེ་བིན་ཅིག །སྲུ་ཁོད་ཀི་

ཡིད་དུ་འོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་བིན་ཅིག །བུད་མེད་ལ་ཁོད་ཅི་ལ་དགའ་བ་བིན་ཅིག་

ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བུད་མེད་ཀིས་བདག་ལ་སྨྲས་པ། ཁོད་ཅི་ལ་དགའ་ཟེར་བ་ལ། དགེ་

སོང་གིས་སྲུ་ཁོད་ལ་ཁོ་བོ་དགའོ་ཞེས་པ་དང་། ཡང་ན། བུད་མེད་ཀིས་སྨྲས་པ། ཁོད་

674  མ་ཕི།  བ། ༡༥༤བ༢ན།   ཤ    སྒང་། ༡༡༧བ༢ན།   བཤའ    * བཤའ

675  མ་ཕི།  བ། ༡༥༤བ༣ན།   ཤ    སྒང་། ༡༡༧བ༢ན།   བཤའ    * བཤའ

676  མ་ཕི།  བ། ༡༥༤བ༥ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༡༡༧བ༣ན།   བསྐྱེད
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ཅི་དགའ་བ་བིན་ཅིག་ཅེས་ཁིམ་བདག་གིས་བདག་ལ་སྨྲས་པས། ཁོད་ཅི་ལ་དགའ་

ཟེར་བ་ལ་སྲུ་ཁོད་ལ་ཁོ་བོ་དགའོ་ཞེས་སྨྲས་ན་སོམ་པོ་འོ། །

སྲུ་ཁོ་”བོ་677ལ་ཆུ་དང་བཅའ་བ་དང་ཐུག་པ་དང་བཟའ་བ་བིན་ཅིག །ཁོད་

ཉིད་དེ་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དག་ལ་སོམ་པོ་འོ། །བུད་མེད་ཁོད་ལ་བོང་བུ་དག་

འཁྲིག་པ་དེ་བེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ན་སོམ་པོ་འོ། །སྲུ་སྐྱེས་བུ་འཕོན་མ་པ་

དག་སྣང་ན་དེ་ལ་ཁོད་བསོད་སོམས་སྤོད་དམ་ཞེས་ཟེར་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཁོད་ཀི་

དེར་”འགལ678་དུམ་དག་ཆུག་ཅིག་སྨྲ་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །དགེ་སོང་མ་བརགས་

པར་རང་བཞིན་གིས་གནས་ངན་ལེན་གི་ཚིག་བརོད་པ་ལ་གོམས་པས་རྒྱ་ལ་

སོགས་པ་གནས་ངན་ལེན་གི་ཚིག་དངོས་སུ་སྨྲས་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ལྷག་མ་

དངོས་སུ་མི་སྐྱེད་དེ། ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཆགས་སེམས་

ཀིས་སྨྲས་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །འཁྲིག་པ་དང་ལྡན་པ་སྨྲ་བ་འདུལ་བེད་དག་

གོ །འཁྲིག་པ་དང་ལྡན་པ་སྨྲ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ”། །

༼བསེན་བཀུར་བསགས་པའི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་བསེན་བཀུར་བསགས་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། ཉེས་པ་དང་

ཀུན་སོང་ལ་བསེན་བཀུར་ཞེས་སྦར། གཞན་གོང་བཞིན་ནོ། །ཚིག་དོན་ལ་གཉིས་

ལས། ”དང་པོ་679ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་བསེན་བཀུར་བསགས་

པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གིས་བུད་མེད་དོན་ཀུན་ཤེས་པའི་

677  མ་ཕི།  བ། ༡༥༥ན༢ན།   བོ    སྒང་། ༡༡༧བ༦ན།   -བོ་

678  མ་ཕི།  བ། ༡༥༥ན༤ན།   འགལ    སྒང་། ༡༡༨ན༢ན།   མགལ

679  མ་ཕི།  བ། ༡༥༥བ༡ན།   དང་པོ་    སྒང་། ༡༡༨ན༤ན།   -དང་པོ་
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མཐུ་ཡོད་པ་ལ། བསེན་བཀུར་བསགས་པ་དེའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བ་བའི་

འདུན་པ་ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པས་བདག་ཉིད་དང་འཁྲིག་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་

བསགས་པ་སེ། ང་ལྟ་བུའི་དགེ་སོང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་འཁྲིག་པའི་ཆོས་

ཀིས་བསེན་བཀུར་བས་ན་དེ་ནི་བསེན་བཀུར་རྣམས་ཀི་མཆོག་གོ །ཞེས་བརོད་ན་

ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །བུད་མེད་དེས་བསགས་པ་ལ་སྲུ་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་རེས་སུ་ཡི་

རང་བའི་དོན་གི་ཚིག་ནི་བདག་ཉིད་ཀིས་བསགས་པ་དེ་དང་འདྲ་བས་དགེ་འདུན་

ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །བུད་མེད་ཀིས་སྨྲས་པ་དེ་ཉིད་དགེ་སོང་གིས་ཕིར་བཟླས་ན་

ཡང་བསགས་པ་ཡིན་ནོ། །

”གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི།680 འཁྲིག་པ་དང་སྦར་ལ་བདག་ཉིད་དང་ཉེ་བ་མ་

སྦར་བ་དགེ་སོང་ལ་འཁྲིག་པས་བསེན་བཀུར་བས་ན་དེ་ནི་བསེན་བཀུར་རྣམས་ཀི་

མཆོག་གོ་ཞེས་ཟེར་ན་སྦོར་བ་ཉིད་དེ་སོམ་པོ་འོ། །བདག་དང་སྦར་ལ་འཁྲིག་པ་དང་

མ་སྦར་བ་ང་ལྟ་བུའི་དགེ་སོང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་བསེན་བཀུར་བས་ན་དེ་ནི་

བསེན་བཀུར་རྣམས་ཀི་མཆོག་གོ་ཞེས་ཟེར་ན་སོམ་པོ་འོ། །བདག་དང་འཁྲིག་པ་

གཉིས་ཀ་དང་མ་སྦར་བ་དགེ་སོང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་བསེན་བཀུར་བས་ན་

དེ་ནི་བསེན་བཀུར་རྣམས་ཀི་མཆོག་གོ་ཞེས་བརོད་ན་ནི་སྦོར་བ་དེའི་སྦོར་བ་ཡིན་

པས་ཉེས་བས་སོ། །བསེན་བཀུར་བསགས་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། ། 

 ༼གཉེན་བེད་པའི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་གཞན་འདོད་པ་བསེན་དུ་འཇུག་པ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་འབེད་ཀི་

680  མ་ཕི།  བ། ༡༥༥བ༤ན།   གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི།    སྒང་། ༡༡༨བ༡ན།   -གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི།
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང”་681གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། གེང་

གཞི། ཡུལ་མཉན་ཡོད་དུ་གང་ཟག་དྲུག་སེས་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀིས་ཀུན་

ནས་བསངས་ཏེ། ཉེས་པ་སྨྱན་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །རྒྱུ་

མཚན་བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་ལ་གནོད་པ་དང་གཞན་མ་དད་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་

བཞི་ལས། གཞི་ལ། སྤད་བ་ནི་མཚན་གི་དོན་བེད་ནུས་པ། ཐ་སད་བཞི་དང་ལྡན་པ། 

ལུས་བསེན་དུ་རུང་བ། མི་མཐུན་པར་གནས་པ། བདག་ཉིད་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་ཅིང་། 

ནང་རྒྱུད་ཐ་དད་པ། བདག་པོ་ལྟ་བུ་སྨྱན་བེད་ན་དེ་གཉིས་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་

པ”འོ682། །ཀུན་སོང་ཕད་པའི་དོན་དུ་སྤད་བ་མི་མཐུན་པ་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་པའི་

ཕིར་འཕིན་གི་སྦོར་བ་གསུམ་བེད་པར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས་

འཕིན་གསུམ་བེད་པའོ། །མཐར་ཐུག་དེ་གཉིས་ཀི་བསེན་བ་སེན་བེད་ཕད་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་བཞི་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། །ནམ་གི་ཚེ་སྨྱན་བེད་

པའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཉིས་ཀིས་གཉིས་ཕད་ན་འགྱུར་གི་ཕད་པ་མེད་པར་

འཕིན་བསྐྱལ་བ་ཙམ་གིས་ནི་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་རོ། །སུ་དང་ཕད་ན་ལྷག་མར་

འགྱུར་ཞེ་ན། མིའི་འགོ་བ་པ་ཕོའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་གཞན་དང་ངོ་། །སུར་ཕད་ན་

འགྱུར་ཞེ་ན། མིའི་འགོ་བ་”པ་683བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་གཞན་དུའོ། །སོགས་ཀིས་

མཚན་གཉིས་པ་མོའི་མཚན་གི་དོན་བེད་ནུས་པ་བསྡུའོ། །སོར་བ་གང་གིས་ཕད་ན་

འགྱུར་ཞེ་ན། ཕད་པ་དེའི་དོན་དུ་སྤད་བ་གཉིས་སར་མི་མཐུན་པ་གཅུགས་པར་མ་

681  མ་ཕི།  བ། ༡༥༦ན༢ན།   ་    སྒང་། ༡༡༨བ༤ན།   །

682  མ་ཕི།  བ། ༡༥༦ན༤ན།   འོ    སྒང་། ༡༡༨བ༦ན།   འི

683  མ་ཕི།  བ། ༡༥༦བ༡ན།   -པ་    སྒང་། ༡༡༩ན༢ན།   པ་    * པ་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གྱུར་པ་མཐུན་པ་གཅུགས་པ་དང་བག་ཕེབས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོར། ཆུང་

མའམ་མཛའ་ན་མོ་ཉིད་དུ་ཞེས་སོ། །

རྣམ་ཊིཀ་ལས། ཆུང་མ་བུད་མེད་གགས་པ་ཉིད་དོ། །མཛའ་ན་མོ་བུད་མེད་

འཁྱུན་བུ་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཆུང་མ་ནི་བདུན་ཏེ། ཆུ་ཚིགས་ཀིས་བིན་པ། རིན་ཆས་

ཉོས་པ། བཙན་ཕོགས་སུ་ཐོབ་པ། དང་སམ་འདུས་པ། གོས་ཟས་ཀིས་འཚོ་བ། ཁ་

དུམ་པ། ཐང་འགའ་ཕད་པ་དག་གོ །དང་པོ་བུ་མོའི་ཕ་མས་སྐྱེས་པ་ལ་འདི་ཁེད་ཀི་

ཆུང་མར་བོས་ཤིག་ཅེས་ཆུ་ཚིགས་ཀིས་བིན་ནས་དེས་བསྲུངས་ཤིན་ཏུ་བསྲུངས་

སས་ཤིན་ཏུ་སས་པའོ། །

རྣམ་ཊིཀ་ལས། སར་ཆུ་བིན་ནས་དེའི་རེས་སུ་བུ་མོ་ཡང་བིན་པའོ་ཞེས་

སོ། །གཉིས་པ། བུ་མོའི་ཕ་མ་ལ་རིན་ཆས་ཉོས་ནས་བསྲུང་བའོ། །གསུམ་པ་རྒྱལ་

པོའམ། མགོ་རྒྱལ་མཚན་དུ་བས་ནས་”ཕོགས684་ཤིང་བསྲུང་བའོ། །བཞི་པ་བུད་

མེད་གང་ཞིག་སྐྱེས་པའི་གན་དུ་འོངས་ནས་ཁོད་ཀིས་བདག་གི་ཁིམ་བདག་མཛོད་

ཅིག །བདག་གིས་ཁོད་ཀི་བཙུན་མོ་བགིའོ་ཟེར་ནས་བསྲུང་བའོ། །ལྔ་པ་ཁོད་ཀིས་

གོས་ཟས་སྩོལ་”ཅིག685་ཟེར་ནས་བསྲུང་བའོ། །དྲུག་པ་རེའི་སྲས་ཚུར་སྤོན་ཁོད་

ཀི་ནོར་དང་བདག་གི་ནོར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བདག་ཅག་གཉིས་མཉམ་དུ་འཚོ་བར་

བགི་ཞིང་བདག་ཅག་གཉིས་ལ་ཁེའུའམ་བུ་མོ་མཆི་བར་འགྱུར་བ་དག་གིས་བདག་

ཅག་ཤི་ཞིང་དུས་ལ་བབ་པ་དག་ལ་ཉུང་ངུའམ་མང་པོ་ཡང་རུང་བའི་སྤིན་པ་དག་

སྦིན་ཞིང་བསོད་ནམས་དག་བགིས་ནས་འདི་དེ་གཉིས་གང་དུ་སྐྱེས་པ་དེར་འགོ་

684  མ་ཕི།  བ། ༡༥༦བ༥ན།   ཕོགས    སྒང་། ༡༡༩ན༦ན།   འཕོགས

685  མ་ཕི།  བ། ༡༥༧ན༡ན།   ཅིག    སྒང་། ༡༡༩ན༦ན།   ཞིག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཞིང་རེས་སུ་འགོ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་མིང་གི་ཡོན་བཤད་པར་འགྱུར་ཟེར་ནས་

བསྲུང་བའོ། །བདུན་པ་དེའི་དུས་སུ་གས་ཤིང་ཡུད་ཙམ་པར་གྱུར་ནས་བསྲུང་

བའོ། །མཛའ་ན་མོ་ནི་བཅུ་ཡིན་ཏེ། ཕ་མ་མིང་པོ་ཕུ་ནུ་མོ། །གྱུག་གོས་ཉེ་དུ་རིགས་

དང་ནི། །རུས་ཆགས་ཀིས་བསྲུངས་རྣམ་འཁྲུག་མེད། །དེ་དགེ་སོང་མ་དང་ཀུན་ཏུ་

རྒྱུ་མོ་ལ་སོགས་པའོ། །”སྤིང་བར686 ་བ་བ་ཁེའུ་ལྟ་བུ་ལས་སྤིང་བ་འཕིན་

”མནོས687་པས་གཞན་བུ་མོ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་”སྤིངས་པ688་དེ་གོ་བར་བས་ཤིང་གང་

ལ་གོ་བར་བས་པ་དེས་སྨྲས་པའི་འཕིན་ལན་དེ་ས་མ་གང་ལ་འཕིན་མནོས་པ་དེ་ལ་

བརོད་ནས་དེ་གཉིས་ཕད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་འཕིན་ཐ་མ་དེ་

ཁེའུ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་དངོས་སུ་བརོད་པ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། འཇུག་པ་བར་མ་འཕིན་ལན་

ཏེ། དེ་འཕིན་མནོས་པ་དང་འཕིན་ཚུར་སྐྱེལ་བ་གཉིས་ཀི་བར་གི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་

ཕིར་བར་མའོ། །བར་མ་དེའི་ཕད་དམ་ཕིན་ཡར་དགེ་སོང་རང་གིས་མ་བས་པར་

མངགས་པའམ། སྤད་བ་རང་ཉིད་དམ། གཞན་ལས་ཀང་ཐོས་པ་ཉིད་ན་ས་མ་ལ་

བརོད་པ་དེ་བས་པ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་ལ་”དོགས་པ་བཅད་པ་ནི། འཕིན་མནོས་པ་དང་། གོ་

བར་བས་པ་དང་། འཕིན་ལན་ས་མ་ལ་བརོད་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གི་བ་བ་ལྟུང་བ་ནི་

ཐ་དད་པ་ཉིད་དེ། རེ་རེས་ཀང་སྦོར་བར་གཏོགས་པའི་ཉེས་པ་སོམ་པོ་རེ་སྐྱེད་པར་

བེད་དོ། །མངལ་ན་གནས་པ་དང་ཟ་མ་དང་རེའུ་གསུམ་གཏོར་བ་དང་། ཆོ་ག་བཏང་

686  མ་ཕི།  བ། ༡༥༧ན༤ན།   སྤིང་བར    སྒང་། ༡༡༩བ༣ན།   སྤད་པར

687  མ་ཕི།  བ། ༡༥༧ན༤ན།   མོ་ནས    སྒང་། ༡༡༩བ༣ན།   མནོས    * མནོས

688  མ་ཕི།  བ། ༡༥༧ན༥ན།   སྤིང་བ    སྒང་། ༡༡༩བ༣ན།   སྤིངས་པ    * སྤིངས
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བའི་མི་ཉིད་ལ་འཕིན་གི་སྦོར་བ་བེད་ན་རིམ་བཞིན་ཕད་པ་དང་མི་མཐུན་པ་མཐུན་

པར་བསྒྲུབས་པ་མེད་པས། མཐའ་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་མིན་ཡང་འཕིན་དེ་དག་

སྦོར་བ་མིན་པ་མིན་པས་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །འཕིན་བེད་པ་པོ་སོ་སོ་དགེ་སོང་

བཅུ་ལྟ་བུས་སྨྱན་བེད་པ་ལ་དངོས་གཞིའི་བ་བ་རོགས་པར་མེད་པ་མིན་ཏེ། ”དེ689་

དག་གི་འབས་བུ་ཕད་པ་གཅིག་པ་ཉིད་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་དག་ལ་ཉེས་བས་དང་སོམ་པོ་དང་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཡང་ཐ་དད་

པར་འབྱུང་ངོ་། །སྨྱན་བེད་པའི་སྐབས་འདིར་མངགས་པ་དང་མངགས་པའི་མངགས་

པས་ཀང་སྨྱན་བས་པ་ནི་རང་གིས་བས་པ་དང་འདྲའོ། །སྤད་བ་དེ་གཉིས་ཀི་བདག་

པོ་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་སྤད་པར་བ་བ་ཉིད་དང་འདྲ་སེ། ཕ་ནི་བསྒོ་བ་དང་

བཟློག་པ་ལ་བདག་པོ་ཡིན་ལ། མ་ནི་སྦིན་པ་དང་འཕོག་པ་ལ་བདག་པོ་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཕ་མ་དེ་དག་ལ་དགེ་སོང་གིས་འཕིན་མནོས་པ་དང་། ཀལ་ཁས་ཕད་ན་ཁ་

ན་མ་ཐོ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་གཉིས་ཀི་བདག་པོ་མིན་པ་གཞན་ལ་འཕིན་གི་

སྦོར་བ་བས་པ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཚིག་ཁོ་ན་ཡན་ལག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སྤིང་ཡིག་

དང་ལག་ཡིག་དང་། སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཕོགས་དང་། ས་དྲོ་ལ་

སོགས་པའི་བར་དང་། གོས་དམར་པོ་གོན་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་རྣམས་ཀིས་

འཕིན་ནོད་པ་དང་བསྐྱལ་བ་ལ་སོགས་བས་པ་ནི་ཚིག་གིས་བས་པ་དང་འདྲ་བར་

དོན་གྲུབ་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་མི་མཐུན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྨད་འཚོང་མ་ནི་སྐྱེས་པ་ཐམས་

689  མ་ཕི།  བ། ༡༥༧བ༤ན།   དེ    སྒང་། ༡༢༠ན༢ན།   ད
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ཅད་དང་མཐུན་པར་གགས་པས་དེའི་ཡུལ་ལ་འཕིན་ནོད་པ་སོགས་བས་ཀང་མི་

མཐུན་པ་མཐུན་པར་བསྒྲུབས་པ་མེད་པས་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་རམ་སམ་

ན། སྨད་འཚོང་མ་ནི་ཐང་འགའ་ཕད་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེའི་

ཡུལ་ལ་འཕིན་ནོད་པ་སོགས་བས་ནས་དོན་གྲུབ་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །སྐྱེས་

པ་བདག་པོ་མིན་པས་བུད་མེད་ལ་ཉེས་སྤོད་ལན་བཞི་པ་མན་ཆད་གཉིས་སམ་

གསུམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡང་མི་མཐུན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་འཕིན་བསྐྱལ་བ་སོགས་བས་

ནས་གྲུབ་ན་དངོས་གཞིའོ། །སར་མཐུན་པར་གྱུར་ཀང་རྩུབ་པོར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་

པས་འཐབས་པ་ཉིད་ན་མཐུན་པ་ཉམས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་བུ་མཐུན་པར་བས་

ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བུད་མེད་དེ་སྐྱེས་པ་དབང་བ་ལ་སྐྱེས་པས་འདི་

ཁོ་བོའི་ཆུང་མ་མིན་ནོ་ཞེས་ལམ་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པར་བསྒགས་པ་ཉིད་ཀང་མཐུན་

པ་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆུང་མ་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་འཐབ་ཚིགས་བདུན་བདུན་

ཡོད་པས་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་སྤད་པ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། འཐབ་པ་ཉིད་ཀི་མོད་

རོམ་པ་མ་རོགས་པ་དང་། འོག་ཏུ་མཐར་ཕིན་པ་དང་། དུམ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཤིང་གི་

རྣམ་པ་གཉིས་བཅད་ནས། འདི་གཉིས་མི་འབོར་བ་བཞིན་དུ་ཡུ་བུ་ཅག་གཉིས་ཀང་

དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། རེའུ་གསུམ་ཕོགས་མཚམས་སུ་གཏོར་ནས་འདི་གསུམ་

མི་”འཕད690་པ་བཞིན་དུ་ཡུ་བུ་ཅག་གཉིས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ་ཟེར་བ་དང་། ཁ་

ཅིག །རེའུ་མང་པོ་བསྣུན་པ་ཉིད་ཀིས་བརེགས་པ་ནི་རེའུ་གསུམ་གཏོར་བ་ཟེར་

རོ། །ཁིམ་གི་ལས་སམ་ཁིམ་བདག་གི་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་འཕལ་གི་བ་བ་

690  མ་ཕི།  བ། ༡༥༨བ༣ན།   འཕད    སྒང་། ༡༢༠བ༤ན།   ཕད
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཆོ་ག་བཏང་བ་དང་། ཆུང་མའམ་ཁོ་ཤུག་མིན་པར་བསྒགས་པ་ཉིད་དང་། བདག་པོ་

བཏང་བའི་ཕིར་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པར་དྲིལ་བསྒགས་པ་དག་སྨྱན་བེད་ན་འཐབ་

ཚིགས་ཇི་སེད་བྱུང་བ་དེ་སེད་ཀི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྲོག་དང་སོ་སོར་

ལྡན་པ་ཉིད་དག་སྤད་པ་བཞིན་ནོ། །ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ན་ཆུང་མ་ཐ་མ་བཞི་པོ་ལ་ནི་

ལྷག་མར་འགྱུར་ལ། དང་པོ་གསུམ་པོ་དེའི་འཐབ་ཚིགས་དང་པོ་གསུམ་ལ་ནི་ཉེས་

བས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཉིད་དོ། །ཚིགས་བར་མ་གཉིས་ལ་སོམ་པོ་དང་། ཚིགས་

དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་ལ་ལྷག་མ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་སྦོར་བའི་སེལ་བ་ནི། ཅིའི་ཕིར་ཁེའུ་འདི་མི་”སྤད691། ཁིམ་མི་དབུབ། 

གོས་པོའི་གན་དུ་མི་འགོ། བག་མ་མི་ལེན། ཅིའི་ཕིར་བུ་མོ་འདི་མི་སྤད། གནས་མི་

བཙལ། གོས་པོའི་གན་དུ་མི་བཀྲི། བག་མར་མི་བཏང་ཟེར་བ་དག་ཀང་ཉེས་བས་ཏེ། 

འཕིན་སྦོར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྨྱན་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། མངལ་ན་གནས་པའི་སྨྱན་བེད་པ་

དང་། འབྱུང་བར་འདོད་ཅིང་ད་དུང་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་མེད་པ་དང་། ངེས་པ་བརྟུལ་

ཞུགས་ལ་གནས་པ་དང་། མི་བསེན་པ་དབང་པོ་མེད་པ་དང་། རིན་གིས་ཉོས་ནས་

ཐོབ་པ་དང་། སར་ནས་མཐུན་”ཞིང692་གཅུགས་པར་གྱུར་པ་དང་། ལྟུང་བ་འབིན་

པ་པོ་བདག་ཉིད་ཀི་སྨྱན་བེད་ན་སོམ་པོ་འོ། །སྤད་བ་གཉིས་སར་ནས་སྐད་སྦར་བ་

ཉིད་སྤད་པར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་སོང་གིས་དེ་ག་གེ་མོ་ན་འདུག་གོ་ཞེས་སོན་པར་བེད་

ན་སོམ་པོ་འོ། །ཁོད་ཀིས་དེར་འཐབ་ཀྲོལ་གིས་དང་ཁོ་བོས་བུ་མོ་དབོག་གོ་ཟེར་

691  མ་ཕི།  བ། ༡༥༩ན༡ན།   སྤད    སྒང་། ༡༢༡ན༢ན།   སྤད    * སྤད

692  མ་ཕི།  བ། ༡༥༩ན༤ན།   ཅིང    སྒང་། ༡༢༡ན༤ན།   ཞིང    * ཞིང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བའི་སྤིང་བ་མནོས་ནས་འཐབ་ཀྲོལ་གིས་འཕོག་ཏུ་བཅུག་ན་སོམ་པོ་འོ། །ཆུང་མའམ་

བུད་མེད་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཉོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ན་སོམ་པོ་འོ། །སྤིར་བུད་མེད་ཉོས་ཤིག་

ཅེས་ཟེར་ན་ཉེས་བས་སོ། །སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་བར་བས་པ་ན་དགེ་སོང་དེར་

འོངས་ནས་རེད་མོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །གཙུག་ལག་ལས། ཉེས་པ་

སོམ་པོ་འོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་ལས་བྱུང་མོད། དེ་ནི་ལུང་གི་ཡི་གེ་ནོར་བ་འདྲ་སེ། ཉེས་

བས་སུ་རིགས་པར་སྣང་སེ། སོབ་དཔོན་གིས་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་མདོར་བས་

སོ། །སྨྱན་བེད་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །

གསུམ་པ་འདུལ་བེད་”ཀི693་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། སར་ཕ་མས་བིན་

ཟིན་པ་ལས་ཕིས་མ་བིན་ནོ་ཞེས་དོར་བེད་པ་སྤད་པས་ནི་སོམ་པོ་འོ། །ཆོས་ཀི་ཕུང་

པོ་དགེ་འདུན་ལ་ཆོས་སོན་འདྲེན་ན་འབོད་དོ་ཞེས་བསོད་ནམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་སོན་

དུ་བཏང་སེ་བོས་ནས་ཕད་ན་སོམ་པོ་འོ། །ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་དང་ལྡན་

པ་འདི་ནི་ཁོད་ཀི་ཁིམ་མོ། །འདི་ནི་ཁོད་ཀི་མི་སེ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྐྱང་བར་བ་

དགོས་སོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་བོས་ཏེ་ཕད་ན་སོམ་པོ་འོ། །བརེག་པའི་སྐབས་

སུ་ཀ་བ་ལ་བསྣུན་པར་མི་བའོ། །གཞན་ལ་ཡང་མི་བའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་གཞན་

ཞེས་བ་བས་ཞེ་སང་གི་སྐྱོན་ཆགས་པ་མེད་པར་སེམས་ཅན་ལ་ཁུ་ཚུར་སོགས་

བསྣུན་པ་ཡང་མ་འཕངས་པ་ཉིད་མིན་འཕངས་པ་ཡིན་ནོ། །སྨྱན་བེད་པ་འདུལ་བེད་

དག་གོ །སྨྱན་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ”། །

693  མ་ཕི།  བ། ༡༥༩བ༢ན།   ཀིས    སྒང་། ༡༢༡བ༡ན།   ཀི    * ཀི
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼ཁང་པའི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་ཕི་རོལ་ལོངས་སྤོད་ལ་ཆགས་པ་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་འབེད་ཀི་

སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ། ཡན་ལག་ཐུན་མོང་བ་ཁང་པ་ལ་མཚོན་པ་ལ་གསུམ་ལས། 

ལྟུང་བ་རྣམ་”གཞག694་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་སེལ་བ་ནི། སྤོད་ལམ་བཞི་པོ་འདུག་

པ་དང་འགེང་བ་དང་ཉལ་བ་དང་འཆག་པ་དག་གི་སྣོད་མིན་པ་དེ་དག་བར་མི་རུང་བ་

ལུས་མ་བཏུད་པར་འགེང་མི་ནུས་པ་དང་། རྒྱར་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ་འདུག་མི་ནུས་

པ་དང་། རྐང་པ་བརྐང་པ་ལ་སོགས་པས་ཉལ་མི་རུང་བ་སེ་སོགས་ཀིས་ལག་པ་

བརྐང་པ་བསྡུའོ། །གོམ་པ་གསུམ་དོར་བའི་སྐབས་མེད་པ་འཆག་པའི་སྣོད་མིན་

པའོ། །གནས་དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་ལ་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་དུ་གཏོགས་པའི་ཉེས་པ་གཏན་ནས་

མེད་དེ། དེ་བསྐྱེད་པའི་གཞིའི་ཐ་སད་བར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དེ་དག་བར་

རུང་བ་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །ཁང་པ་ཁང་ཆེན་གི་ཁད་པར་ལ། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་

ཀི་ཆེད་དུ་བས་པ་ཁང་ཆེན་ཡིན་ཏེ། འདི་བརེན་པའི་མིང་རེན་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་འདུན་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་དུ་བས་པ་ཁང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སོགས་གསུངས། 

ཁ་ཅིག །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཆེད་དུ་བས་པ་ཁང་ཆེན་དེ་ལས་གཞན་

གི་ཆེད་དུ་བས་པ་ཁང་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དུ་མའི་ཕིར་བས་པའི་སོམ་པོ་གང་དུ་

གཏོགས་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཆོས་རེ་དམར་སོན་པའི་གསུང་གིས། སྤིར་ཐ་སད་བས་པ་

ཅི་རིགས་སུ་སྣང་ཡང་། འདིར་ནི་ཚོགས་ཀི་དོན་དུ་བས་པ་ཁང་ཆེན་དང་། གཅིག་

694  མ་ཕི།  བ། ༡༥༩བ༦ན།   བཞག    སྒང་། ༡༢༡བ༤ན།   གཞག    * གཞག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གི་དོན་དུ་བས་པ་ཁང་པ་ཡིན་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་ཁང་

པ་བས་པས་ཁང་ཆེན་གི་ལྷག་མ་བསྐྱེད་པ་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །དུ་མའི་ཕིར་གི་

སོམ་པོ་ནི་ཁང་ལྷག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ། །ཁིམ་པ་བཞི་ལྟ་བུ་དེ་གཙུག་གམ་

ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཁེད་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །

དེས་ན་སྒ་ལ་འཇུག་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་གསུངས། གཅིག་གི་

དོན་དུ་བས་པ་ཁང་པ་དང་། ཚོགས་ཀི་དོན་དུ་བས་པ་ཁང་ཆེན་དུ་འདོད་པ་ལ། 

མཚོ་སྣ་པ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ན། སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་བཞུགས་

པའི་དོན་དུ་བཞུགས་གནས་བརིགས་ན་གནས་དེ་ཆོས་ཅན། ཁང་ཆེན་མིན་པར་

ཐལ། བཞིར་ལོངས་ཚོགས་ཀི་དོན་དུ་བརིགས་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། རྣམ་

འབེད་ལས། ཁང་ཆེན་ཞེས་བ་བ་ནི་སྦིན་པར་བ་བས་ཆེན་པོ་ཡིན་གི། ཚད་ཀིས་

ཆེ་བ་ནི་མིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

འོད་ལྡན་ལས། ཁང་པ་དང་ལྷ་ཁང་དུ་གཏོགས་པ་དག་སེ་ཞེས་ཁང་ཆེན་ལ་

ལྷ་ཁང་ཞེས་བཤད། སངས་རྒྱས་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷ་ཡིན་ལ། ལྷ་དེའི་བཞུགས་

གནས་ནི་ལྷ་ཁང་ཡིན་པས་ཁང་ཆེན་ཡིན་པར་སྒྲུབ་བོ། །སིག་བེད་ཁིམ་པ་བཞིའི་

དོན་དུ་དགེ་སོང་གིས་ཁང་པ་བརིགས་ན། ཁང་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁང་ཆེན་ཡིན་པར་

ཐལ། བཞིར་ལོངས་ཚོགས་ཀི་དོན་དུ་བརིགས་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་

པ་ཁས། འདོད་ན། རྣམ་འབེད་ལས། ཁང་ཆེན་དེ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀིས་ཆེ་བ་

ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཅིག་གི་དོན་དུའོ་ཚོགས་ཀི་དོན་དུའོ་ཞེས་པ་

དེ་ཁོད་འདོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་མིན་ཏེ། རང་རང་གི་དངོས་གཞི་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཡིན་པར་བསན་པ་ཡིན་གི། རང་གི་ངོ་བོའི་ཁད་པར་བསན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཟེར། སོག་གི་ལུགས་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཚང་མང་ལྟ་བུ་དགེ་འདུན་གི་སྤིའི་

ཆེད་ཀི་གནས་དེ་ཁང་ཆེན་མིན་ན། ཞུ་ཊིཀ་ལས། དགེ་འདུན་གི་དོན་ཉིད་དུ་གཙུག་

ལག་ཁང་བེད་པ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལ། རྣམ་འབེད་ལས། ཁང་ཆེན་དེ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆོས་

ཀིས་ཆེ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། ཁང་པའི་ཚད་ནི། ནང་ལ་ཁྲུ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་ལྷག་པ་མ་གནང་

བས་དགེ་འདུན་བརྒྱ་སོང་གི་འདུ་ཁང་གི་ཚང་མང་ཁྲུ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་མ་གནང་ན་

འགལ་བའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་འདུན་སྤིའི་ཆེད་དུ་དགེ་འདུན་གིས་ཚང་མང་ལྟ་

བུ་བརིགས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། དགེ་འདུན་ལ་འདོད་ཆེས་ཀི་དགག་བ་ཡོད་པར་ཐལ། 

དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་བརིགས་པ་དེ་ཁང་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁང་པ་བརིགས་པའི་དགག་

བ་འདོད་ཆེས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

མཚོ་སྣ་པ་རང་གི་ལུགས་ནི། ཁིམ་པའམ་རབ་བྱུང་གང་ཟག་གི་དོན་དུ་བེད་

པའི་གནས་ནི་ཁང་པ་ཡིན་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གང་གི་དོན་དུ་རིག་པར་བེད་

ནའང་གནས་དེ་ཁང་ཆེན་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འབེད་ལས། ཁང་ཆེན་ནི་སྦིན་པར་བ་བའི་

ཆོས་ཀིས་ཆེ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་པས་སོ། །ཁད་པར་དུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེད་

དུ་བེད་པའི་གནས་དེ་ཁང་ཆེན་ཡིན་པར་གྲུབ་སེ། འོད་ལྡན་ལས། ཁང་པ་དང་ལྷ་ཁང་

དུ་གཏོགས་པ་དག་སེ་ཞེས་ཁང་ཆེན་ལ་ལྷ་ཁང་ཞེས་བཤད་ལ། སངས་རྒྱས་ནི་རྣམ་

པར་དག་པའི་ལྷ་ཡིན་པས་ལྷ་དེའི་བཞུགས་གནས་ནི་ལྷ་ཁང་ཡིན་པའི་ཕིར་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རོ། །ཆོས་ཀི་ཆེད་དུ་བེད་པའི་གནས་དེ་ལྷ་ཁང་ཡིན་ཏེ། འདིར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞེས་གསུངས་ལ། ལུང་གི་ཆོས་དང་གཙུག་ལག་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་བེད་པའི་གནས་དེ་ཁང་ཆེན་ཡིན་

ཏེ། རིམ་པ་ལྷག་པར་བརིག་པའི་ལྟུང་བེད་བསྐྱེད་པ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་བེད་པ་པོ་

ཉིད་དོ་ཞེས་གསུངས་ལ། དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་གནས་བརིག་པ་ལ་རིམ་པ་གསུམ་

ལས་ལྷག་པའི་ལྟུང་བེད་བསྐྱེད་པར་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་པས་སོ་ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་བེད་པ་པོ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་ནི། གཞན་གི་ཆེད་དུ་གཞན་གིས་

བེད་དུ་བཅུག་པ་བསྐོས་པ་ཉིད་དང་། རང་ཆེད་དུ་རང་གིས་བེད་པ་མ་བསྐོས་པ་ཉིད་

དག་ནི་ལྟུང་བའི་ཡན་ལག་གཙོ་བོ་ཉིད་མིན་ཏེ། གང་རུང་གཅིག་ཡོད་པས་ཀང་ལྟུང་བ་

དེ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གཞན་དོན་དུ་བས་ཀང་དངོས་གཞིར་འགྱུར་ཏེ། ཊིཀྐར། 

དགེ་སོང་བསྐོས་པའི་དབང་གིས་ཁང་པའམ་གཙུག་ལག་ཁང་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལའང་

རང་དགས་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་

ཞེས་དང་། བམ་ལྔར། མ་བསྐོས་པར་བེད་པ་ལ་ན་སྨད་པ་མེད་དོ”། །695གཞན་གིས་

བདག་བསྐོས་པ་ལ་ན་སྨད་པ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས། དགེ་སོང་གིས་བསྐོས་པས་ཁང་པ་

དང་ཁང་ཆེན་ཚད་ལས་འདས་པ་བས་པ་ནི་སྐོ་བ་པོ་རང་ཉིད་ཀིས་བས་པ་དང་འདྲ་བར་

གཞི་ཇི་ལྟ་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་དུ་འདྲ་འམ་ཞེ་ན། ཇི་སྐད་བསྒོ་བ་

བཞིན་མི་བེད་པ་ལ་མི་འདྲ་སེ། བསམ་པ་མི་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །བསྐོས་པ་དེ་ལ་ནི་

ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་སྐོ་བ་པོས་ལུས་ཀིས་སོ་ཕག་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། 

695  མ་ཕི།  བ། ༡༦༢ན༢ན།   ་    སྒང་། ༡༢༣ན༦ན།   ། །    * ། །
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ངག་གིས་ལེགས་སོ་ཞེས་ཇི་སྐད་བསྒོ་བ་བཞིན་མི་བེད་པ་དེ་ནོད་པ་དང་དུ་ལེན་པར་

བེད་ན་འདྲ་བས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་གཞི་ཇི་ལྟ་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་སྦོར་བ་དང་ཡན་ལག་”དོགས་པ་བཅད་པ་ནི། གནས་རེས་སུ་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ས་ཕིར་ལས་ཀི་བ་བ་བས་པ་ནི། དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་དུ་མས་བར་དུ་

ཆོད་ཀང་ལྟུང་བ་གཅིག་ཉིད་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །སར་གི་འཕོ་ཕིས་མི་བ་བའི་

བསམ་པས་བཏང་ནས་”ཡང696་འཕོ་དེ་བེད་ན་ས་ཕི་དག་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པའི་བེད་

པ་པོ་ཡིན་ནོ། །གཞི་མི་རུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་དུ་མ་ཡོད་པ་དེ་དག་སྦོར་

དངོས་ཀི་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མི་རུང་བ་ལ་སོགས་པའི་

ཡན་ལག་རྣམས་ནི་ལྟུང་བའི་བེད་པས་ཐ་དད་པ་ཉིད་མིན་ཏེ། ལྟུང་བ་གཅིག་བསྐྱེད་

པའི་རྒྱུ་ཚོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་གཉིས་སེ་ལྔ་གཞན་ལའང་སྦར་རོ། །

བཞི་པ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་ནོ། །སྤི་

དོན་ལ། གེང་གཞི། ཡུལ་མཉན་ཡོད་དུ། གང་ཟག་དགེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོས། ཉོན་

མོངས་པ་འདོད་ཞེན་གིས་ཀུན་ནས་”བསང་སེ697། ཉེས་པ་ཁང་པ་བརིགས་པ་ལ་

བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་སྲོག་ཆགས་ལ་གནོད་པ་དང་། 

འཐབ་རོད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། གནས་བརམས་པ་ཚེ་ཐུང་བ། རང་གི་བསམ་གཏན་

དང་ཀོག་པ་ལ་གནོད་པ་སོགས་སོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ས་གཞི་དང་ཡོ་བད་བཙལ་བའམ། དེས་གནང་

696  མ་ཕི།  བ། ༡༦༢ན༦ན།   ཡང    སྒང་། ༡༢༣བ༣ན།   ལོང

697  མ་ཕི།  བ། ༡༦༢བ༢ན།   བསང་སེ    སྒང་། ༡༢༣བ༥ན།   བསངས་ཏེ
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བ། གཞི་མ་དག་པ་དང་མ་”བརན698་པའོ། །གང་བརིག་པར་བ་བ་ནི། གཅིག་ཆེད་

ཡིན་”པ།699 ཚད་ལས་ལྷག་པ། སྤོད་ལམ་བཞི་ཤོང་བ། སར་གཞན་གིས་བརམས་

པ་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་བརིག་འདོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའོ། །སྦོར་བར་རང་ངམ་གཞན་

གིས་བརིག་པ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་བསྐོར་བ་དང་བཀབ་པ་ཟིན་པའོ། །གཞུང་

དོན་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་བསན་ནི། གང་བས་ན་ཁང་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་

འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་རང་གིས་ས་གཞི་མིའི་འགོ་བ་པ་རས་ཐ་དད་པ་ལ་བཙལ་བ་

དང་། གང་གིས་བཙལ་བ་དེས་འདིར་གིས་ཤིག་ཅེས་རེས་སུ་གནང་བའི་གཞི་ལ་

གནས་བེད་དུ་བཅུག་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གང་གིས་བས་ན་

འགྱུར་ཞེ་ན། ཤིང་དང་། སོ་ཕག་དང་། ག་མི་དང་། ག་རྔན་ལ་སོགས་པ་ལྟུང་བ་

འབིན་པ་པོ་རང་ངམ་གང་གིས་བཙལ་བ་དེས་ཡོ་བད་འདི་དག་གིས་”སྒྲུབས700་

ཤིག་ཅེས་རེས་སུ་གནང་བ་བཙལ་བའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུས་བེད་དུ་བཅུག་ནའོ། །

གཞི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གཞི་མ་དག་པ་དང་། 

གཞི་དགེ་འདུན་ལ་མ་བསན་པ་ལའོ། །གཞི་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་ཁང་བེད་དུ་བཅུག་

ནའོ། །ཐོག་བཀབ་ཅིང་སྒོ་མ་གཏོགས་པ་ཀུན་ནས་བསྐོར་ཟིན་པའི་མཐར་དགེ་འདུན་

ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །གང་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

བསབ་པའི་གཞི་འོག་མ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དག་ལ་ཡང་ཡན་

ལག་དེ་དག་ཉིད་སྦར་ཏེ། འོན་ཀང་དེ་མ་བཙལ་བ་ལ་ཡང་འབྱུང་བས་དེ་མ་གཏོགས་

698  མ་ཕི།  བ། ༡༦༢བ༤ན།   བརན    སྒང་། ༡༢༣བ༦ན།   བསན

699  མ་ཕི།  བ། ༡༦༢བ༤ན།   པ།    སྒང་། ༡༢༣བ༦ན།   པས་

700  མ་ཕི།  བ། ༡༦༣ན༢ན།   བསྒྲུབས    སྒང་། ༡༢༤ན༣ན།   སྒྲུབས    * སྒྲུབས
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སོ། །རང་ངམ་གཞན་ཞིག་གི་དོན་དུ་བཅུག་ན་ལྷག་མར་འགྱུར། བེད་དུ་བཅུག་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་ལྷག་”མར701་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཁང་པའི་ཚད་ཇི་སྐད་བསན་པ་ལས་

ལྷག་པར་བེད་དུ་བཅུག་ན་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། མ་དག་པའི་དབེ་བ་ནི། གཞི་མ་དག་

པ་ལའོ་ཞེས་བཤད་ན། མ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། གཞི་མི་རུང་བ་ཉིད་དང་། རོད་པ་དང་

བཅས་པ་ཉིད་དང་། བརམ་དུ་མི་རུང་བ་ཉིད་ནི་མ་དག་པའོ། །གསུམ་པོ་དེའི་ངོ་བོ་

གང་ཞེ་ན། སིག་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཉིད་དུ་གནས་པ་གཞན་དུ་འབོས་མི་ཤེས་པ་

སྐྱེ་བ་པོ་ཕ་མོའི་གནས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ནི་མི་རུང་བ་ཉིད་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་། ལྷའི་

གནས་དང་། མུ་སེགས་ཅན་གི་འདུག་གནས་ལ་བརེན་པ་ཉིད་ནི་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དང་

གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་དག་དག་གིས་གནོད་པའི་ཕིར་དང་། ཤིང་ལོན་པ་གཅད་

པར་བ་བ་མིན་པ་ཉིད་ནི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལ་མཁོ་བས་ཁ་མཆུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོད་

པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །རིག་རྨང་ནས་ཕི་རོལ་འདོམ་གང་གི་མཐའ་ཉེ་འཁོར་གི་

ནང་རོལ་ན་ཆུ་ཀླུང་ངམ། དམ་གོག་གམ། ཁྲོན་པ་དང་འདོམ་པ་ཉིད་ནི་”བརམ702་དུ་

མི་རུང་བ་ཡིན་ཏེ་གནས་དེ་ཚེ་ཐུང་བའི་ཕིར། ལུང་དུ། གཞི་མི་རུང་བའམ། རོད་པ་

དང་བཅས་པའམ། བརམ་དུ་”མི703་རུང་བར་ཞེས་གསུངས་པའི་འམ། གང་རུང་

གི་སྒ་ཡིན་པས་མ་དག་པ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གིས་ཆོག་པར་མངོན་ལ། ཡང་ཐམས་

ཅད་ལས་འདས་པར་བེད་དུ་བཅུག་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་

701  མ་ཕི།  བ། ༡༦༣ན༥ན།   པར    སྒང་། ༡༢༤ན༦ན།   མར    * མར

702  མ་ཕི།  བ། ༡༦༣བ༣ན།   རམ    སྒང་། ༡༢༤བ༣ན།   བརམ    * བརམ

703  མ་ཕི།  བ། ༡༦༣བ༤ན།   མི    སྒང་། ༡༢༤བ༤ན།   མ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལ་བརེན་ནས་གཞི་མ་དག་པ་གསུམ་ལྡན་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་སྣང་ངོ་། །

གཉིས་པ་ཚད་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། ཚད་ལས་ལྷག་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཚད་

དེ་གང་ཞེ་ན། རྡུལ་ཕ་རབ་ནས་རིམ་པས་བསྒེས་པའི་སོར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ནི་ཚད་དང་

ལྡན་པའི་ཁྲུ་གང་། ཁྲུ་དེའི་ཕེད་དང་དོ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་གང་ངོ་། །ཁང་

པ་དེའི་ནང་རོལ་ནས་སྲིད་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་དེ་བཅུ་གཉིས་ཚད་དང་

ལྡན་པའི་ཁྲུ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ཞེང་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་བདུན་ཚད་དང་

ལྡན་པའི་ཁྲུ་ཕེད་དང་བཅུ་གཅིག་ནི་གནས་ཀི་ཚད་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་བསན་པའི་

མཚན་ཉིད་ནི། མ་བསན་པ་ལའོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ཇི་ཙམ་གིས་བསན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཁང་

པའམ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཞི་གང་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་དགེ་འདུན་ལས་

བསན་པ་ཐོབ་པ་ཉིད་བསན་པ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། གཞི་མི་རུང་བ་ལ་སོགས་པའི་མ་དག་པའི་དགེ་

འདུན་ལ་བསན་པ་གསོལ་བར་མི་བའོ། །བསན་པ་གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་དགེ་སོང་དེ་

དག་རང་དག་གཞི་དེ་དག་མ་དག་རོག་ཏུ་”འདོང704་བར་བའོ། །ཡང་ན་དགེ་སོང་

བསྐོས་པ་དག་རོག་ཏུ་གཏང་བར་བའོ། །ལོ་དྲུག་གི་ནང་དུ་སན་བེད་པའི་གནང་བ་

དགེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་ལ་ཡང་སན་དེ་”རིང705་པ་བརག་པའི་ཕིར་རང་དག་རོག་

ཏུ་”འདོང706་བར་བ། ཡང་ན་བསྐོས་པའི་དགེ་སོང་རོག་ཏུ་གཏང་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། གནས་ཁང་གཞན་གིས་བས་ཟིན་བརེད་པ་”དང་།707 

704  མ་ཕི།  བ། ༡༦༤ན༤ན།   འདོང    སྒང་། ༡༢༥ན༢ན།   འདོད

705  མ་ཕི།  བ། ༡༦༤ན༤ན།   རིངས    སྒང་། ༡༢༥ན༣ན།   རིང    * རིང

706  མ་ཕི།  བ། ༡༦༤ན༤ན།   འདོང    སྒང་། ༡༢༥ན༣ན།   འདོད

707  མ་ཕི།  བ། ༡༦༤ན༥ན།   དང་།    སྒང་། ༡༢༥ན༤ན།   དག་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཞན་གིས་བས་ཟིན་པ་ལོངས་སྤོད་པ་དག་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །རིད་པ་འཆོས་

ཤིང་བི་དོར་བེད་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །”ཁང་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་

འབེད་པའོ། །708

༼ཁང་ཆེན་གི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་ཁང་ཆེན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་

གཞི། ཡུལ་ཀོའུ་ཤམ་བིར། གང་ཟག་དྲུག་སེས་ཉོན་མོངས་པ་བརས་པ་མི་

”བཟོད709་པས་ཀུན་ནས་”བསང་སེ710། ཉེས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་བརིགས་པ་ལ་

བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་འདྲ། ཡན་ལག་ལ། བཙལ་བ། ཚད་

ལྷག །གཅིག་ཆེད་གསུམ་མི་སྦར། ཚོགས་ཆེད་སྦར། གཞན་འདྲའོ། །གཞུང་དོན་ནི། 

ཚོགས་ཁིམ་པ་ཡན་ཆད་བཞི་ཉིད་ཀི་དོན་དུའོ། །ཊིཀྐར། རྣམ་པར་འབེད་པ་ལས་

ཚོགས་ཀི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་འདུན་ནོ་

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་གེང་གཞིའི་དབང་གིས་ཏེ། དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་འདི་ལ་ཉེས་པ་

མེད་དོ་ཞེས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ཞུ་བ་ཐུན་མོང་བ་ནི་གནས་རོམ་པ་ནི་སྦོར་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

བརམས་ནས་བདག་ཉིད་གསོད་ན་ཉེས་པ་སོམ་པོར་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཁང་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་སེང་མ་གཡོགས་པ་ཞིག་བེད་དུ་འཇུག་པའི་

708  མ་ཕི།  བ། ༡༦༤ན༦ན།   ཁང་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །    སྒང་། ༡༢༥ན༤ན།   -ཁང་པའི་དགེ་

འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

709  མ་ཕི།  བ། ༡༦༤བ༡ན།   བཟོད    སྒང་། ༡༢༥ན༥ན།   བཟད

710  མ་ཕི།  བ། ༡༦༤བ༡ན།   བསང་སེ    སྒང་། ༡༢༥ན༥ན།   བསངས་ཏེ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བསམ་པས་ཞུགས་པའི་དགེ་སོང་གི་གནས་ཀི་མཐའ་དེ་ཡང་སྦོར་བ་དེ་དང་འདྲ་

བར་སོམ་པ་ཉིད་དོ། །གཉིས་དང་གསུམ་གི་ཆེད་དུ་བས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དུ་མ་

གཉིས་དང་གསུམ་གི་དོན་དུ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་མཐའ་ཡང་སྦོར་བ་དང་འདྲ་བར་

སོམ་པོ་འོ། །ཚོལ་བ་པོ་བཙལ་བའི་དགེ་སོང་ངམ། དང་པོའི་བདག་པོ་གནང་བ་པོས་

མ་བསྐོས་པར་གནས་བེད་དུ་འཛུད་པའི་མཐའ་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །ཡོ་བད་མ་བཙལ་

བར་”གང་ཟག་711རང་གིས་བེད་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །མ་བཅོལ་བར་སར་གཞན་

གིས་བས་པའི་འཕོ་ཟིན་པར་བེད་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །བདག་པོ་ལ་ས་གཞི་དང་དགེ་

འདུན་ལ་རུང་བ་བསན་པ་གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་རྐེན་མེད་པར་མ་གྲུབ་ན་ཉེས་བས་ཏེ་

བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

འདི་ཁ་ཅིག །ཁང་ཆེན་ལ་མི་སྦོར་བ་མི་འཐད་དེ། ཁང་ཆེན་ལ་བཙལ་མ་

བཙལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག ”།712 ཁང་པ་ལ་མི་སྦོར་བ་མི་འཐད་དེ། 

དེ་ཡན་ལག་གཞན་མེད་ཀང་བཙལ་བར་”བརིག713་ན་སོམ་པོར་གསུངས་པས་

སོམ་པོ་མ་བས་པ་ལ་ཉེས་བས་”བསྐྱེད714་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། ཁང་པ་དང་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །ཁང་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

དགེ་འདུན་ལྷག་མ་གཉིས་སོ། །     “། །

711  མ་ཕི།  བ། ༡༦༥ན༡ན།   གང་ཟག་    སྒང་། ༡༢༥བ༣ན།   -གང་ཟག་

712  མ་ཕི།  བ། ༡༦༥ན༣ན།   ་    སྒང་། ༡༢༥བ༤ན།   །    * །

713  མ་ཕི།  བ། ༡༦༥ན༣ན།   རིག    སྒང་། ༡༢༥བ༥ན།   བརིག    * བརིག

714  མ་ཕི།  བ། ༡༦༥ན༣ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༡༢༥བ༥ན།   བསྐྱེད    * བསྐྱེད
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༼གཞི་མེད་ཀི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་གནོད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་འབེད་ཀི་

སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་ཐུན་མོང་བ་གཞི་མེད་ལ་

མཚོན་པ་ལ། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་གཉིས། དང་པོ་ལ། གེང་གཞི། ཡུལ་རྒྱལ་

པོའི་ཁབ་ཏུ། གང་ཟག་མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་སྐྱེས་གཉིས་ཀིས་ཉོན་མོངས་པ་མི་

བཟོད་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ཉེས་པ་གཞི་མེད་པར་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ལ་བརེན་

ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །

རྒྱུ་མཚན། སྐུར་འདེབས་ཀི་ཚིག་བདེན་པར་བཟུང་ན་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པ་

དང་། མི་བདེན་པར་བཟུང་ན་རང་ཡང་སྐུར་འདེབས་མཁན་དུ་བཟུང་ནས་ལྷ་དང་

བཅས་པའི་འཇིག་རེན་གིས་སོང་བ་དང་། ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ་གང་ཟག་

ལས་བྱུང་བའི་སིག་རྣམས་ཀི་ལི་ཤོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཇི་སྐད་དུ། ཡང་དག་སོམ་དང་

དཀའ་ཐུབ་ཅན། །དང་སྲོང་རྣམས་ལ་སྐུར་འདེབས་པ། །དེ་དག་སྤི་ཚུགས་དག་ཏུ་

ནི། །དམྱལ་བ་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ནི། 

ཡུལ་རོགས་པའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། རྒྱུད་ཐ་དད་

པའོ། །གོ་བའི་ཡུལ་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིང་རྒྱུད་ཐ་དད་པ། དངོས་པོ་ཕམ་པ་

བཞིའམ་བརྒྱད་ལས་གང་ཡང་རུང་བའོ། །ཀུན་སོང་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་བའི་དོན་ཅན་

ཉམས་པར་འདུན་པས་སྐུར་བར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་དེའི་མིང་གིས་ངག་མཚན་

ཉིད་བཞི་ལྡན་གིས་སྐུར་བའོ། །བམ་ལྔར། བར་སྤད་པའི་ཐབས་མངོན་སུམ་མམ་

བརྒྱུད་པའམ་འཕིན་དང་སྤིང་ཡིག་དང་། བར་ལ་སོགས་པས་གོ་བར་བེད་པ་གང་
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ཡང་རུང་བ་ལ་ན་སྨད་པ་མེད་དོ་ཞེས་སོ། །མཐར་ཐུག་ཡུལ་གིས་དོན་གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་གཞི་མེད་

པར་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བཞིའམ་

བརྒྱད་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ལྷག་པར་སྤོད་པ་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་བརྐུས་སོ་ཞེས་

པ་ལྟ་བུས་སྐུར་པ་འདེབས་ན་འགྱུར་རོ། །སུ་ལ་ན། དགེ་སོང་ལ་སེ་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་

པ་ལ་མིན་ནོ། །དེ་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཉམས་

པ་ལ་ཡང་ངོ་། །འོ་ན་འདིར་ལྷག་མར་གསུངས་པ་དང་། དམ་པར་སོམ་པོར་གསུངས་པ་

དང་། བ་མར་ཉེས་བས་སུ་གསུངས་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་ཁ་ཅིག །རྐུ་བའི་ཕམ་པ་ཅན་ལ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྐུར་ན་ཉེས་བས་ལ་ཕམ་པ་

གཞན་གིས་སྐུར་ན་ལྷག་མ་སེ། ཞུ་བར། བཙུན་པ་དགེ་སོང་རང་འདི་སྐད་ཅེས་བདག་

གིས་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་འཁྲིག་པའི་ཆོས་བསེན་ནོ་ཞེས་མཆི་བ་དེ་ལ་དགེ་སོང་

གིས་གཞི་མ་མཆིས་པར་བརྐུ་བའམ་འགུམས་པའམ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་འདེབས་ན་ཅིར་

འགྱུར། དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་མཐོང་བ་

ལ་ཐོས་སོགས་སུ་བརོད་ནའང་ཉེས་བས་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅིག །འཆབ་སེམས་

སྐྱེས་པ་ལ་སྐུར་བ་ལ་ཉེས་བས་མ་སྐྱེས་པ་ལ་ལྷག་མ་ཡིན་གསུང་བ་ལ་དེ་ཉམས་པར་

གགས་པ་ལའང་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ་གསུང་ངོ་། །དེས་ན་ཉམས་པར་གགས་པ་དང་མ་

གགས་པའི་ཁད་པར་ཡིན་ལ། སོམ་པོར་བཤད་པ་བཏགས་པ་བ་ལ་དགོངས་ཤིང་། རྣམ་

འབེད་དུ་ཉམས་པ་དྲིལ་བསྒགས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་དངོས་གཞི་ལ་

དགོངས་ཞེས་གསུངས་ཏེ་དཔྱད་པར་བའོ། །
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སྤིར་བསན་དུ་ལྟ་མཚན་ནང་མཐུན་དགོས་པར་གསུངས་པའི་དམིགས་བསལ་

ནི། མཚན་གི་ཕོགས་ལས་རང་དང་མཐུན་པ་དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་ལྟ་བུ་དང་། ལྟ་བའི་

ཕོགས་ལས་རང་དང་མཐུན་པ་ཆོས་ཕོགས་པ་དང་ཆོས་ཕོགས་པ་ལྟ་བུ་ཉིད་ནི་སྐུར་བ་

འདེབས་པའི་སྐབས་འདིར་ཡན་ལག་གམ་རྒྱུ་མིན་ཏེ། ལྟ་མཚན་མི་མཐུན་པ་ལ་སྐུར་

ནའང་དངོས་གཞིར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཊིཀྐར། ཉམས་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ལ་

ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས་ན་ཁས་ལེན་

པ་དང་ཁས་མི་ལེན་པ་གཉིས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ལྟ་ན་ཤིན་ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕམ་པ་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །བམ་ལྔར། དེ་གཉིས་ཕམ་

པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཀིས་ཉམས་དང་མ་ཉམས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ན་སྨད་པ་མེད་དོ་

ཞེས་སོ། །ཡང་དག་པས་སམ་ཞེ་ན། མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གི་གཞི་མེད་པར་རྫུན་དུ་

སྨྲ་བས་སྐུར་པ་འདེབས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །སྐུར་བ་གདབ་བ་དེ་ཉིད་ལ་

གོ་བར་བ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། མིའི་འགོ་བ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གོ་བར་བས་ན་ལྷག་

མར་འགྱུར་རོ། །

བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་ཤེ་ན། ཁྲོས་པའམ་བཞད་གད་སོགས་ཀིས་མིན་གི། 

ལྟུང་བས་ཉམས་པར་འདུན་པས་སྨྲས་ནའོ། །ཊིཀྐར། ཕམ་པར་འགྱུར་བས་སྐུར་ན་

དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །དེས་སྐུར་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ལྟུང་བ་གཞན་གིས་སྐུར་ན་ཉེས་

བས་སོ། །ཉེས་བས་ཀིས་སྐུར་ན་ཉེས་བས་ཕ་མོ་འོ་ཞེས་སོ། །

འོ་ན་ཁིམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་ལ་སྐུར་ན་ཉེས་བས་དང་སོམ་པོ་བསྐྱེད་པ་དང་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འདིར་བཤད་པ་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དངོས་གཞིའི་ལྡོག་པ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ལ། ཞུ་བར་གསུངས་པ། ཡུལ་སོམ་ལྡན་མ་

ཚང་བས་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བཤེས་ངོས་སེར་བ་དང་

ཟས་ཅུང་ཟད་ཀི་ཕིར་ཆོས་བསན་ན་ཉེས་བས་ཡིན་པ་ལ། དེ་གཉིས་ཀིས་སྐུར་བ་

ལྟུང་བེད་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་རྫུན་ཤས་ཆེ་བའི་སྐུར་

འདེབས་ཡིན་པས་རྫུན་གི་ལྟུང་བ་ཡིན་ལ། འདི་རྫུན་ཡིན་ཡང་ཉམས་འདུན་ཤས་ཆེ་

བས་སྐུར་འདེབས་ཀི་ཕོགས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རྫུན་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་”དོགས་པ་བཅད་པ་ནི། སར་ཕམ་པ་བེད་

པ་མཐོང་བའི་གཞི་དེ་ནི་གཞི་གཞན་ཐོས་པ་དང་”དོགས་པ་མིན། ཐོས་པ་ཡང་

མཐོང་”དོགས་མིན་ཞིང་། ”དོགས་པ་ཡང་མཐོང་ཐོས་མིན་ནོ། །དེས་ན་མཐོང་བ་

ཐོས་”དོགས་སུ་བརོད་ན་གཞི་མེད་པ་ཡིན་པས་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་

རོ། །སར་མཐོང་ཐོས་”དོགས་གསུམ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་བརེད་པ་ནི་ལྟུང་བ་གེང་བའི་

གཞིར་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །དེས་ན་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་བརེད་བཞིན་དུ་འདུ་ཤེས་

བསྒྱུར་ཏེ་མཐོང་”ངོ715་ཐོས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །གལ་

ཏེ་གཞི་གཞན་དང་བརོད་པ་གཞི་ཡོད་པ་མིན་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་སྨྲ་ན་སྨྲས་

པའི་དོན་དེ་ཉིད་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་མི་རྫུན་པར་སྨྲ་བའི་རྒྱུ་ཉིད་མིན་ལ། འདུ་ཤེས་

བསྒྱུར་བར་མི་བེད་ན་དོན་མེད་ཀང་རྫུན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། བདེན་རྫུན་ནི་འདུ་ཤེས་

དང་འབེལ་གི་དོན་དང་མ་འབེལ་བའི་ཕིར། ཇི་སྐད་དུ། འདུ་ཤེས་དྲང་བ་བདེན་ལ་

715  མ་ཕི།  བ། ༡༦༧བ༡ན།   ངེ    སྒང་། ༡༢༧བ༢ན།   ངོ   * ངོ



  311  

འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བསྒྱུར་བ་”བརྫུན། །716ཕན་པ་བདེན་པ་གནོད་པར་བེད་པ་”བརྫུན། །717ཞེས་

གསུངས། གཞི་མེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམས་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

༼བག་ཙམ་གི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་བག་ཙམ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་གསུམ་འདྲ། གཞན་

གི་ཆ་མིན་པ་དང་མཐུན་པས་”བསྐུར718་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་སོགས་འདྲ་ལ། སྦོར་བ་མིང་

ནས་སྨོས་ཤིང་གཞན་ལ་གནས་པའི་ཚིག་མི་གསལ་བ་མཚན་ཉིད་དྲུག་ལྡན་ནོ། །མཐར་

ཐུག་དོན་གོ་བའོ། །གཞུང་དོན་ནི། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ལྷག་པར་སྤད་པས་དགེ་སོང་

ཉམས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞེས་སོགས་ཁས་བངས་ནས་ཁད་པར་ནི། གང་ཟག་འདིས་ཕམ་

པ་བས་ཞེས་བརོད་པར་བ་བ་དོན་གསལ་བ་ལས་གཞན་དོན་མི་གསལ་བ་ལ་གནས་

པའི་ཚིག་གིས་སྐུར་བ་འདེབས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་”བརྫུན719་

ཡིན་གི་ཡང་དག་པས་ནི་མིན་ནོ། །འདིར་དཔེ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་གད་བུ་

ནོར་མཐོང་ངོ་། །དགེ་སོང་མ་”ཨུཏྤ720་ལའི་མདོག་མཐོང་ངོ་། །མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་

འཁྲིག་པའི་ཆོས་བསེན་པ་མཐོང་ངོ་ཞེས་བ་བ་དང་བེད་པ་པོ་མ་སྦར་བར་མཐོང་ངོ་ཞེས་

ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་གཞི་མེད་ནི། འདིས་ཕམ་པ་ལྷག་པར་”སྤད721་དོ་ཞེས་དོན་

གསལ་པོས་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ། བག་ཙམ་ནི་དོན་གསལ་པོ་མིན་པར་ཟུར་གིས་གོ་

716  མ་ཕི།  བ། ༡༦༧བ༣ན།   བརྫུན། -།    སྒང་། ༡༢༧བ༣ན།   རྫུན། །    * བརྫུན། །

717  མ་ཕི།  བ། ༡༦༧བ༣ན།   བརྫུན། -།    སྒང་། ༡༢༧བ༤ན།   རྫུན། །    * བརྫུན། །

718  མ་ཕི།  བ། ༡༦༧བ༤ན།   བསྐུར    སྒང་། ༡༢༧བ༤ན།   སྐུར

719  མ་ཕི།  བ། ༡༦༧བ༦ན།   བརྫུན    སྒང་། ༡༢༧བ༦ན།   རྫུན

720  མ་ཕི།  བ། ༡༦༨ན༡ན།   ཨུད་པ    སྒང་། ༡༢༧བ༦ན།   ཨུཏྤ

721  མ་ཕི།  བ། ༡༦༨ན༢ན།   སྤད    སྒང་། ༡༢༨ན༡ན།   སྤོད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བར་བེད་པའོ། །གཞན་གི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ཞུ་བ་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས་ལས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བ་ནི། དགེ་

སོང་ལ་ཟག་བེད་མི་སེན་པ་མ་ནིང་མོས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་། དགེ་སོང་མ་ལ་

ཟག་བེད་མི་སེན་པ་མ་ནིང་ཕོས་སྐུར་བ་འདེབས་ན་སོམ་པོ་འོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་སོམ་

པོར་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་པ་སོམ་པོ་ཡིན་ཟེར་མོད། འདི་པའི་དགོངས་པ་ལྷག་

མ་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་གཞན་ཡོད་ཀང་མི་སེན་པ་ལ་སྤད་ཅེས་སྒ་འགལ་བའི་ཕིར། 

དོན་གོ་བ་ལ་གནོད་པས་སོམ་པོར་གསུངས་ཀི་དངོས་པོ་སོམ་པོས་སྐུར་བ་མིན་

པར་དགོངས་སོ། །དེ་ཡང་ཁ་དང་བཤང་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་ནི་མིན་ནོ། །སྐུར་

བ་གདབ་བའི་མིང་མ་སྨོས་པར་མི་ཚངས་སྤོད་བས་སོ་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་བས་ལྷག་པ་

བརྐུས་སོགས་སྐུར་བ་འདེབས་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །

ཆེས་ན་སྨད་ནི”།722 དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁྲག་ཕྱུང་

བ་དང་། དགེ་འདུན་གི་དབེན་བས་པ་སོམ་པོ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཀིས་སྐུར་བ་

འདེབས་ན་ཉེས་བས་སོ། །བདག་གིས་བསམས་ཏེ་སྨྲས་སོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པས་གཞོགས་སྨོས་ཀིས་གཞན་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་ན་ཉེས་བས་སོ། །གཞི་མེད་པ་

དང་བག་ཙམ་གི་ཞུ་བའོ། །     ”། །

གཉིས་པ་བསྒོ་བ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གསུམ། སྐབས་སུ་སོམ་པོའི་དོན་གཞན་

བསན་པ། ཐུན་མོང་བ། ཐུན་མོང་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགེ་སོང་གིས་དགེ་སོང་

གཞན་གི་འཁོར་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་སོགས་རང་ཕོགས་སུ་ཁ་འདྲེན་

722  མ་ཕི།  བ། ༡༦༨བ༡ན།   ་    སྒང་། ༡༢༨ན༥ན།   །    * །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཅིང་རང་གི་འཁོར་དུ་འཇོག་ན་དབེན་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་འོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དགོས་དོན་ནི། བསྒོ་གྱུར་གི་ལྟུང་བ་འདི་དག་འདིར་

བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། འདི་དག་རྐེན་བཟློག་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། 

བཟློག་ཚུལ་མཚུངས་པ་དང་ཚིག་ཚོགས་ཆུང་བ་དང་། དེ་དག་གི་དོན་གསལ་བར་གོ་

བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚིག་དོན་ལ་བཞི། རོགས་པར་བེད་པ་རྐེན་གི་ཐུན་མོང་བ། 

སྦོར་བའི་མཚན་ཉིད། བསབ་པར་བ་བའི་ཐུན་མོང་བ། མཐར་ཐུག་གི་ཐུན་མོང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། རེས་སུ་མཐུན་ཞེས་པ་བཤད་པའི་གཞིར་ཞོག །གང་མཐུན་ན་

དབེན་བེད་པ་ལྟ་བུ་བཟློག་པའི་ཚུལ་ལམ་ཐབས་ཀིས་བཟློག་པ་ན་མི་གཏོང་མི་སོང་

བར་དབེན་ལྟ་བུ་དེ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན། ལུས་ངག་གི་རིག་བེད་དང་། 

ཅང་མི་སྨྲ་བའི་གནས་སྐབས་དང་། གཉིས་ཀར་གྱུར་པ་དེ་རེས་སུ་མཐུན། གང་དང་

མཐུན་ན་ཁིམ་པ་སུན་འབིན་པ་དང་བཀའ་བོ་མི་བདེ་བ་ལྟ་བུ་བཟློག་པའི་ཚུལ་གིས་

མི་གཏོང་བར་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དང་མཐུན། གང་གིས་མཐུན་ན་

བཟློག་པའི་ཚུལ་ལམ་ཐབས་ཀིས་མཐུན། གང་ལ་མཐུན་ན་རང་རང་གི་སྦོར་བ་དང་

དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་མཐུན། 

ཇི་ལྟར་མཐུན་ན། དབེན་བེད་པ་ལྟ་བུའི་རེས་བསྒྲུབ་མང་པོ་དང་། རེས་

ཕོགས་ལྟ་བུའི་རེས་བསྒྲུབ་ཉུང་ངུ་དག་”བཟློག723་པ་གཅིག་ཡིན་པ་ན་རེས་བསྒྲུབ་

ཀང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་”ཟློག724་པའི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་། ”ཟློག725་པ་

723  མ་ཕི།  བ། ༡༦༩ན༣ན།   བཟློག    སྒང་། ༡༢༨བ༥ན།   ལྡོག

724  མ་ཕི།  བ། ༡༦༩ན༤ན།   ཟློག    སྒང་། ༡༢༨བ༥ན།   བཟློག

725  མ་ཕི།  བ། ༡༦༩ན༤ན།   ཟློག    སྒང་། ༡༢༨བ༥ན།   བཟློག    <འདི་ལྟ་བུའི་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ནའང་འོག་མ་རྣམས་

སུའང་མཚམས་རགས་རེ་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སྦོར་བ་ན་རེས་བསྒྲུབ་ཀང་སྦོར་བའི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་པས་འདྲ་བ་དང་། 

”ཟློག་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཚེ་རེས་བསྒྲུབ་དག་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་བེད་པ་པོ་ཡིན་

པས་མཚུངས་པར་མཐུན་ཏེ། 

ཊིཀྐར། རེས་སུ་འགོ་བ་དང་འདྲ་བ་དང་མཚུངས་པའི་རིག་པར་བའོ་ཞེས་དང་། 

”ཟློག་པ་གཅིག་ལ་མི་གཏོང་བར་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡང་གཅིག་ཁོ་

ནའོ། །”ཟློག་པ་སྦོར་བར་གྱུར་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་ཡང་སྦོར་བར་གྱུར་པ་ཉིད་དོ། །མཐར་

ཐུག་པར་གྱུར་པ་ལ་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞེས་བ་བའི་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་ཉིད་དོ་

ཞེས་བཤད། མཐུན་པར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། བསབ་པའི་གཞི་འདི་དག་

”ཟློག་པ་དང་འབེལ་བ་དང་། ”ཟློག་ཚུལ་མཚུངས་པ་དང་། ”ཟློག་པའི་གངས་ཇི་སེད་པ་

ལྟུང་བ་ཡང་དེ་སེད་དུ་འགྱུར་བར་འདྲ་བ་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་བསབ་པའི་གཞི་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་ལྟུང་བའི་གངས་དུ་བསྐྱེད་ཅེ་ན། 

ཁ་ཅིག་སྦོར་བའི་སྦོར་བའི་ཉེས་བས་གཅིག །”བཞམས726་བསྒོའི་གོང་དུ་སོམ་པོ་

གཅིག །དེ་ཕིན་ཆད་ཀི་བར་དུ་སོམ་པོ་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད། བཟློག་པའི་མཐའ་

ལ་ལྟུང་བ་ལྔ་སེ་བཅོ་ལྔ་བསྐྱེད་ཅེས་ཟེར། ལ་ལ་བར་སོམ་དེ་དག་རེ་རེ་བས་ནས་

བཅུ་གཅིག་བསྐྱེད་ཅེས་ཟེར། 

ཁ་ཅིག་བར་སོམ་དེ་དག་མེད་པ་བས་ནས་བདུན་བསྐྱེད་ཟེར། རང་ལུགས་

ལ་བསབ་པའི་གཞི་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་བསྒོ་གྱུར་གི་ལྟུང་བ་ལྔ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

བསྒོ་གྱུར་གི་ལྟུང་བ་རྣམས་བཟློག་ཅིང་མི་གཏོང་བ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། ”བཞམས་

726  མ་ཕི།  བ། ༡༦༩བ༢ན།   བཞམ    སྒང་། ༡༢༩ན༣ན།   བཞམས    * བཞམས    <འདི་ལྟ་བུའི་མི་མཐུན་པ་ཡོད་

ནའང་འོག་མ་རྣམས་སུའང་མཚམས་རགས་རེ་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བསྒོ་ལ་སོགས་པ་”ཟློག727་པ་ཐ་དད་པ་ལྔར་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། 

ཊིཀྐར། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཞི་པོ་དེ་དག་བཟློག་པ་དང་འབེལ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་

བཟློག་པ་ཇི་སེད་བེད་པ་ལྟུང་བ་ཡང་དེ་སེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས། བསབ་པའི་

གཞི་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་དང་པོར་རོམ་པ་ཙམ་ན་ཉེས་བས་བསྐྱེད་མོད། དེ་ནི་

བསྒོ་བ་ལས་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པས་མ་བགངས་སོ། །

འོ་ན་བསབ་པའི་གཞི་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་བར་སོམ་འབྱུང་བར་ཐལ། རྣམ་

འབེད་ལས། ལས་བརོད་པ་གསུམ་པ་བརོད་པ་ན། མ་རོགས་པར་གཞི་དེ་གཏོང་ན་

དེ་ལྟ་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་གཏོང་ན་ཉེས་པ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ནི་འགེལ་པ་འདིར་མ་དྲངས་ཤིང་དེའི་དོན་ཡང་མ་

བཀྲོལ་ལ་མ་རྣམ་དུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་མ་རོགས་པ་ལས་ལྟུང་མེད་དུ་གསུངས་

ཤིང་། རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པར། བརོད་པ་གསུམ་པ་བས་པ་ན་མི་གཏོང་ན་དངོས་

གཞིའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕིར་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་གི་དེའི་བཤད་

པ་མ་བྱུང་བས་ཡི་གེ་ལྷག་པའམ། ཡང་ན་སར་གི་སོམ་པོའི་རྒྱུན་ལ་དགོངས་སོ། །དེ་

ལྟ་མིན་པར་བར་སོམ་ཁས་ལེན་ན་གསོལ་བ་དང་ལས་བརོད་པའི་དུས་དེ་གཉིས་ནི་

ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་གི། དུས་ཕི་མ་གཞན་ནི་རོམ་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཕིར་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ། གལ་ཏེ་བར་

སོམ་བཞེད་པར་ཐལ། ཊིཀྐར། འཇུག་པ་ཞེས་བ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་བེ་བག་མ་

བསན་པས་ན་”བཞམས་ཏེ728་བསྒོ་བ་དང་གསོལ་བ་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་

727  མ་ཕི།  བ། ༡༦༩བ༤ན།   བཟློག    སྒང་། ༡༢༩ན༤ན།   ལྡོག

728  མ་ཕི།  བ། ༡༧༠ན༥ན།   བཞམ་སེ    སྒང་། ༡༢༩བ༣ན།   བཞམས་ཏེ    * བཞམས་ཏེ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འོག་དང་ས་རོལ་ཡང་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་”བཞམས་བསྒོ་ལ་སོགས་པའི་

འོག་དང་། ས་རོལ་ཡང་འཇུག་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། འཇུག་པ་སྦོར་བར་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེས་བར་སོམ་བསན་པ་མིན་གི་”ཟློག་པའི་མཐའ་ལ་མི་

གཏོང་བའི་སོམ་པོ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀྐར། ཐ་མ་མ་གཏོགས་པའི་མི་གཏོང་བ་ནི་

སྦོར་བ་ཉིད་དོ། །ཐ་མ་ལ་ནི་དངོས་གཞིའི་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའི་དུས་ནི་”ཟློག་པ་རྣམས་ཀི་ཐད་ཐད་དུ་མི་གཏོང་

བའི་ཚེ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་”བཞམས་བསྒོའི་མཐའ་ལ་མི་གཏོང་བ་ལ་ཉེས་བས་ཡིན་

ཏེ། ཚིག་ལེར། ”བཞམས་ཏེ་བསྒོས་ཀང་མི་གཏོང་ན། ཉེས་བས་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

བཞག །ཅེས་དང་། མའི་སོ་ཐར་གི་ཊིཀྐར། ལེགས་པར་བསྒོ་བ་ན་མི་གཏོང་ན་ཉེས་

བས་སོ་ཞེས་དང་། འགེལ་ཆུང་དུ་ཡང་ཉེས་བས་སུ་བཤད་པ་དང་། ར་བར་ཡང་། 

གསོལ་བ་ལ་སོམ་པོར་བསན་པས་འདི་ཉེས་བས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །སོམ་པོར་

བཤད་པ་ནི་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀ་བམ་དུ་ཡང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་

ཟེར་ཡང་། འདིར་སོམ་པོ་མཚན་ཉིད་པར་བསན་ཏེ། བསྐྲད་པ་དང་གེང་བ་དང་དྲན་

པར་མ་བས་པ་ནི་དེའི་འོ་ཞེས་བསབ་པའི་གཞི་གཉིས་པོའི་སྐབས་སུ། བསྐྲད་གེང་

མ་བས་པའི་དུས་ཀི་འཇུག་པ་སོམ་པོར་”དོགས་པ་བསལ་ནས། དེ་ཕིན་ཆད་སོམ་

པོ་མཚན་ཉིད་པར་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཊིཀྐར། དྲན་པར་བས་པའི་གནས་སྐབས་ན་

ནི་བདག་ཉིད་ཀི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྲན་དུ་ཟིན་ཀང་། ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བས་མངོན་

པར་ཞེན་པ་ཆེས་དམ་པ་ཉིད་དང་། སིག་པའི་བསམ་པ་ཡང་ཆེས་ལི་བ་ཡིན་པར་

ཤེས་པས་དེའི་ཚེ་ནི་སོམ་པོར་གསུངས་སོ་ཞེས་དང་། 
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ལུང་གིས། དེ་ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གིས་ཅུང་ཟད་ཇི་ཙམ་དུ་

དགེ་འདུན་མཐུན་པ་དབེ་བའི་ཕིར་རྟུལ་བར་བེད་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར་རོ། །དགེ་སོང་གིས་བཞམས་ཏེ་བསྒོ་བ་ན་གཞི་དེ་གཏོང་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་

གཏོང་ན་ཉེས་པ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེའི་དོན། རྣམ་ཊིཀ་ལས། 

གང་ཟག་གི་ཚིག་གིས་བཞམས་ཏེ་ཕིར་བཟློག་པ་ན་མི་གཏོང་ན་ཡང་ཉེས་པ་སོམ་

པོར་འགྱུར་བ་སེ། དགེ་འདུན་གིས་བསྒོ་བ་ལས་འདས་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། གང་ཟག་གིས་བསྒོ་བ་ནི། དགེ་འདུན་གིས་བསྒོ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་པས་

སྦོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས། 

ཊིཀྐར། འཇུག་པ་འདི་ནི་མི་གཏོང་བའི་བདག་ཉིད་ཀིས་འཇུག་པ་བས་ཤས་ཆུང་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་དང་། བམ་ལྔར། ”བཞམས་བསྒོའི་སོམ་པོ་ཡང་བར་གསུངས་པས་སོམ་

པོ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡང་བར་གསུངས་པས་སོམ་པོ་མིན་པར་མི་འགྲུབ་སེ། ལྷག་མའི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་ལ་ལི་ཡང་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་དེ་དག་མི་

འགལ་བའི་སྒྲུབ་བེད། གང་ཟག་དང་དགེ་འདུན་གི་བཞམས་བསྒོ་གཉིས་ཡོད་པར་

འཆད་པའང་མི་འཐད་དེ། འདིར་བསན་”བཞམས་བསྒོའི་དོན་ནི་དགེ་འདུན་གིས་གང་

ཟག་བསྐོས་ནས་དེས་ཚིག་གིས་བཟློག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཊིཀྐར། ”བཞམས་ཏེ729་བསྒོ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་འདིར་དགེ་འདུན་དུ་མ་གྱུར་

པའི་དགེ་སོང་ཚངས་པ་མཚུངས་པ་སྤོད་པས་གཅུགས་པས་ཕན་ཚུན་ཟློག་པར་

བེད་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་དང་། 

729  མ་ཕི།  བ། ༡༧༡བ༡ན།   བཞམ་སེ    སྒང་། ༡༣༠བ༡ན།   བཞམས་ཏེ    * བཞམས་ཏེ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རྣམ་ཊིཀ་ལས། གང་ཟག་གི་ཚིག་གིས་བཞམས་ཏེ་ཕིར་བཟློག་པ་ན་ཞེས་

སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་གསོལ་བ་ནི་བཟློག་པ་དངོས་མིན་པས་དེས་ལྟུང་བ་མི་

བསྐྱེད་དམ་སམ་ན། འདྲ་བ་ཉིད་དོ། །གང་འདྲ་ན་དབེན་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་

”ཟློག730་པར་བེད་པའི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀི་གསོལ་བ་ནི་འདྲའོ། །གང་དང་འདྲ་

ན་དབེན་ལ་སོགས་པ་”ཟློག731་པར་བེད་པའི་བཟློག་པ་དངོས་ལས་བརོད་པ་དག་

དང་འདྲའོ། །གང་ལ་འདྲ་ན་རང་འབས་དབེན་གི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་འདྲ”།732 ཇི་

ལྟར་འདྲ་ན། བཟློག་པ་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་པ་ལྟར། འདི་ཡང་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་

ཡིན་པར་འདྲ། འདྲ་བར་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་གང་ཞེ་ན། གསོལ་བ་དེ་

གཙོ་ཆེར་དགེ་འདུན་ཐུགས་བསྟུན་པའི་ལས་ཡིན་པས་བཟློག་པའི་ཐབས་ཡིན་གི་

བཟློག་པ་དངོས་མིན་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པའི་བེད་པ་པོ་མིན་ནམ་སམ་པའི་”དོགས་

པ་བསལ་ནས། ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོར་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཞེས་

”བཞམས་བསྒོ་ལས་དགར་ནས་གསོལ་བ་ལ་སོམ་པོར་བསན་པས་”བཞམས་

བསྒོའི་མཐའ་ལ་ཉེས་བས་སུ་གྲུབ་ཟེར་ཡང་། ནི་ཞེས་པ། སྤིར་གི་གསོལ་བ་དགེ་

འདུན་ཐུགས་བསྟུན་པའི་ལས་ཡིན་ཡང་། འདིར་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཏེ། ལྟུང་

བའི་བེད་པ་པོར་ལུང་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ངེས་བཟུང་ཡིན་ལ། འདིར་ཡང་

ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཙམ་དུ་བསན་གི། ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་བསན་པ་མིན་ཏེ། ཅིར་

འགྱུར་ནི་འཇུག་པ་ནི་སྦོར་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་པས་སོན་ནོ། །

730  མ་ཕི།  བ། ༡༧༡བ༣ན།   བཟློག    སྒང་། ༡༣༠བ༣ན།   ཟློག    * ཟློག

731  མ་ཕི།  བ། ༡༧༡བ༣ན།   བཟློག    སྒང་། ༡༣༠བ༣ན།   ཟློག    * ཟློག

732  མ་ཕི།  བ། ༡༧༡བ༤ན།   ་    སྒང་། ༡༣༠བ༤ན།   །    * །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གསོལ་བའི་ཚིག་དེ་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་དུ་མ་

ཡོད་པས་དེ་རྣམས་ཀང་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དབེན་ཟློག་

པར་བེད་པའི་གསོལ་བའི་འགོ་”རོམ733་པ་ནས་རོགས་ཀི་བར་གི་ཚིག་གི་སྐད་

ཅིག་མ་འབྲུ་ཆ་ཤས་དང་ར་བ་ངོ་བོ་བརོད་བ་”རོད734་བེད་ལ་སོགས་པའི་ཇི་སེད་

ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ལྟུང་བ་ཐ་དད་པའི་བེད་པ་པོ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་

མིན་ཏེ། ལྟུང་བའི་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཚིག་གི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཊིཀྐར། ཚིག་གང་ལ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་སྐད་ཅིག་

མ་དེའི་ཁོངས་སུ་ཚིག་མཐའ་དག་འདུས་སོ། །དེས་ན་ཤིན་ཏུ་རྒྱུན་རིང་དུ་ཟིན་ན་

ཡང་ཚིག་གཅིག་ཏུ་ཟད་དོ། །ལྟུང་བ་ཡང་གཅིག་ཁོ་ན་འབྱུང་བ་ཡིན་གི། ཆ་ཤས་རེ་

རེ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ར་བ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མིན་ནོ། །དེ་ཡང་གསོལ་བརོད་གཉིས་ཀ་ལ་

དགེ་འདུན་འབེད་པར་བེད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ལྟ་བུ་”ཐོང་ཞིག735་ཅེས་པའི་ཚིག་

གི་ཁོངས་སུ་ཚིག་གཞན་རྣམས་འདུས་ཤིང་། དེའི་ཚེ་མ་བཏང་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའི་

དུས་ཡིན་ཏེ་ཚིག་ཕལ་ཆེར་བས་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ལས་བརོད་པ་རྣམས་ཀང་”ལྡོག736་པ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

དབེན་ལྟ་བུ་བཟློག་པའི་བཟླས་པ་ལས་བརོད་པ་གསུམ་པོ་ནི་ཆོས་ཅན། ”ལྡོག་པ་ཐ་

དད་པ་ཉིད་ཡིན་གི་གཅིག་མིན་ཏེ། ཡང་དང་ཡང་དུ་བཟླས་པ་རོམ་པའི་ཕིར་

733  མ་ཕི།  བ། ༡༧༢ན༣ན།   བརོམ    སྒང་། ༡༣༡ན༡ན།   རོམ    * རོམ

734  མ་ཕི།  བ། ༡༧༢ན༤ན།   བརོད    སྒང་། ༡༣༡ན༢ན།   རོད    * རོད

735  མ་ཕི།  བ། ༡༧༢ན༦ན།   ཐོང་ཞིག    སྒང་། ༡༣༡ན༤ན།   ཐོངས་ཤིག

736  མ་ཕི།  བ། ༡༧༢བ༡ན།   བཟློག    སྒང་། ༡༣༡ན༥ན།   ལྡོག    * ལྡོག    <འདི་ལྟ་བུའི་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་རྣམས་

སྒང་ཏོག་དཔར་མ་བཞིན་བཅོས་ཡོད་ནའང་འོག་མ་རྣམས་སུའང་མཚམས་རགས་རེ་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རོ། །དེས་ན་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀྐར། དེ་ལྟ་ན་ལས་བརོད་པ་

ལན་རེ་རེ་ལ་ལྟུང་བ་རེ་རེར་འགྱུར་ཞེས་སོ། །ལས་ཀི་གནས་པ་མཇུག་སྡུད་པའི་

ཚེག་ནི་”ལྡོག་པ་ཐ་དད་མིན་ཏེ། ལས་བས་པ་གོ་བར་བ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ཡང་བཟླས་པ་ཐ་མའི་ནང་དུ་གཏོགས་པར་རིགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བཟློག་

པ་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དབེན་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་ཅིང་རོམ་

པར་བེད་པ་ནི་སྦོར་བ་ཉིད་ཡིན་པས་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །འཇུག་པ་དེ་རང་ཇི་ལྟ་བུ་

ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཡང་དང་པོར་བརམས་པ་ཙམ་དེ་སྦོར་བའི་སྦོར་བ་ཡིན་པས་ཉེས་

བས་ཡིན་ལ། དེ་ཕིན་ཆད་རོམ་པར་བེད་པ་དང་། ”བཞམས་བསྒོའི་གོང་རོལ་ནས་

བརོད་པ་གཉིས་པ་ལ་མི་གཏོང་བའི་བར་ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཁིམ་སུན་འབིན་པའི་དགེ་སོང་བསྐྲད་པ་མ་བས་པར་དགེ་འདུན་ལ་འདུན་

པས་འགོ་ཞེས་སོགས་ཀིས་”བསྐུར737་བ་དང་། བཀའ་བོ་མི་བདེ་བའི་དགེ་སོང་གེང་

དྲན་མ་བས་པར་བརོད་པར་བ་བ་མིན་པ་ཉིད་དུ་བེད་པ་ཡང་སྦོར་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

ཁིམ་སུན་འབིན་པའི་དགེ་སོང་བསྐྲད་པ་མ་བས་པར་དགེ་འདུན་ལ་འདུན་པས་འགོ་

ཞེས་སོགས་ཀིས་”བསྐུར738་བ་ནི་སྦོར་བ་དེའི་སྦོར་བ་ཡིན་པས་ཉེས་བས་ཡིན་གི་

སོམ་པོ་མིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་མངོན་ཞེན་དང་སིག་པའི་བསམ་པ་ཤས་ཆུང་བའི་ཕིར། 

ཁིམ་སུན་འབིན་པའི་དོན་ནི། ཁིམ་པ་མ་དད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ། 

བཀའ་བོ་མི་བདེ་བའི་དགེ་སོང་ལ་གེང་བ་དྲན་པ་མ་བས་པར་བརོད་པར་བ་བ་མིན་པ་

ཉིད་དུ་བེད་པ་ནི་སྦོར་བ་དེའི་སྦོར་བ་ཡིན་པས་ཉེས་བས་ཡིན་གི་སོམ་པོ་མིན་ཏེ། དེའི་

737  མ་ཕི།  བ། ༡༧༢བ༦ན།   བསྐུར    སྒང་། ༡༣༡བ༢ན།   སྐུར

738  མ་ཕི།  བ། ༡༧༣ན༡ན།   བསྐུར    སྒང་། ༡༣༡བ༣ན།   སྐུར
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཚེ་མངོན་ཞེན་དང་སིག་པའི་བསམ་པ་ཤས་ཆུང་བའི་ཕིར། གེང་དྲན་གི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། 

གེང་བ་ནི་ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་བརོད་པའི་སྒོ་ནས་གེང་བ་ཡིན་ལ། དྲན་པར་བེད་པ་ནི་ཡུལ་

དང་དུས་དང་བ་བ་དང་གོགས་བརོད་པའི་སྒོ་ནས་གེང་བ་ཡིན་ནོ། །

བཀའ་བོ་མི་བདེ་བའི་དོན་ནི། རྣམ་ཊིཀ་ལས། བཀའ་བོ་མི་བདེ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་

ཚིག་སྐྱོན་ཆགས་ཤིང་འབས་བུ་མེད་པའོ། །དེའི་རྣམ་པ་ནི་དེའི་རང་བཞིན་ནོ། །གང་ཟག་

གང་ལ་དེ་ཡོད་པ་དེ་ནི་བཀའ་བོ་མི་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཏེ་གུས་པར་མི་ཉན་ཞིང་

འགོག་པར་བེད་པའོ་ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། སུན་འབིན་པའི་དགེ་སོང་བསྐྲད་པ་མ་

བས་པ་དང་། བཀའ་བོ་མི་བདེ་བའི་དགེ་སོང་གེང་དྲན་མ་བས་པ་དེ་ལ་ནི། ”བཞམས་ཏེ་

བསྒོ་བ་ལ་སོགས་པ་བཟློག་པ་ལྔས་བསྒོ་ཞིང་བཟློག་པར་མི་བ་སེ་བས་ཀང་མི་

འཆགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཊིཀྐར། བསྒོ་བ་ཞེས་བ་བ་བེ་བག་ཏུ་མ་བས་པས་ལས་ཀིས་

བསྒོ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་”བཞམས་ཏེ་བསྒོ་བ་ཡང་མི་བ་བར་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་

དང་། ཞུ་བར། བསྒོ་བར་བགིའམ། འོན་ཏེ་བསྒོ་བར་མི་བགི། བཀའ་སྩལ་པ། བསྒོ་བར་

མི་བའོ། །བསྒོ་བ་འཆགས་སམ། མི་འཆགས། བཀའ་སྩལ་བ། མི་འཆགས་སོ་ཞེས་

གསུངས། དབེན་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིའི་བསབ་པའི་གཞིའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གང་

ཟག་དེ་དག་ལ་ཚིག་འཇམ་པོ་སན་པས་”བཞམས་པ་དང་། གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་མི་

བསྒོ་བར་མི་བ་སེ། ངེས་པར་བསྒོ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

རྣམ་འབེད་དུ། དགེ་སོང་དག་ཁེད་ཀིས་”བཞམས་པ་དང་གསོལ་བ་དང་

བཞིའི་ལས་ཀིས་བསྒོ་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས། བཞི་པ་ནི། བསྒོ་གྱུར་གི་ལྷག་

མ་བཞི་པོ་འདི་ནམ་གི་ཚེ་འབྱུང་ཞེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པའི་གསོལ་བཞིའི་ལས་དེའི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བསྒོ་བའི་མཐའ་ལ་སེ་དེ་ཡང་བརོད་པ་གསུམ་པའི་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ན་དབེན་ལ་

རྟུལ་བར་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་མི་གཏོང་ན་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་དག་རོགས་པར་

འབྱུང་བའོ། །ལུང་དུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་བརོད་པ་ན། གཞི་དེ་གཏོང་ན་དེ་ལྟ་ན་

ལེགས། གལ་ཏེ་མི་གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས།

༼དགེ་འདུན་དབེན་བེད་པའི་ལྷག་མ།༽

“གསུམ739་པ་བསྒོ་བ་ལས་གྱུར་པ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ལ་གཉིས། དགེ་སྦོང་གི་

ཚུལ་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་གཞི་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས་ལས། དབེན་དངོས་སུ་བེད་པ་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་ནོ། །དང་

པོ་ལ། གེང་གཞི་ནི། ཡུལ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ། གང་ཟག་ལྷས་བིན་གིས་ཉོན་མོངས་བརེད་

པ་དང་བཀུར་སི་འདོད་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། ཉེས་པ་དགེ་འདུན་གི་དབེན་བས་པ་

ལ་བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན། དགེ་འདུན་སེ་དེ་གཉིས་ལ་ཤིན་ཏུ་

གནོད་པ་དང་། མནར་མེད་དུ་བསྐལ་བར་སྐྱེ་བའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། 

སྦོར་བ་བརམས་པའི་གཞི་ནི། བདག་ཉིད་འཁོར་ལོའི་དབེན་གི་སྦོར་བ་མཚན་ཉིད་པ་

ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་པ། རོགས་པར་བེད་པའི་རྐེན་ནི། དགེ་འདུན་མཚན་ཉིད་པའི་ལས་ངོ་

བོ་ཉིད་ཆོས་དང་ལྡན་པའོ། །

ཁ་ཅིག་འཁོར་ལོའི་དབེན་ལ་ཞུགས་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་གི །མཚན་ཉིད་པ་ལ་

ཞུགས་པ་མི་དགོས་ཏེ། མ་ལའང་འདི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། ཀུན་སོང་ཆོས་

ལས་ཆོས་མིན་པར་དབེ་བར་འདོད་པའོ། །མཐར་ཐུག་བརོད་པ་གསུམ་པའི་མཐའ་

739  མ་ཕི།  བ། ༡༧༤ན༡ན།   གསུམ    སྒང་། ༡༣༢ན༥ན།   གཉིས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ལས་འདས་པའོ། །གཞུང་དོན་ནི། གང་མི་གཏོང་ན་དབེན་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་

མར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྟུལ་བར་བེད་པ་ཉིད་མི་གཏོང་ནའོ། །གང་ལ་ཞེ་ན། དབེན་

ལའོ། །སུའི་དབེན་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གིའོ། །དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པའི་དགེ་

འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། །

༼དེའི་རེས་སུ་ཕོགས་པའི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་དེའི་གོགས་བེད་པ་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་

ལ། གེང་གཞི། ཡུལ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ། གང་ཟག་ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་ལ་སོགས་པས། ཉོན་

མོངས་པ་དབེན་བེད་པར་འདོད་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། ཉེས་པ་དབེན་བེད་པ་དེའི་

རེས་སུ་ཕོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་འདྲ་བ་དང་། 

གཞན་སིག་པ་ལ་སྦར་བའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། གང་གི་གོགས་བ་བའི་

ཡུལ་ནི། དབེན་མཚན་ཉིད་པའི་སྦོར་བ་ལ་ཞུགས་པ། རོགས་པར་བེད་པའི་རྐེན་འདྲ། 

ཀུན་སོང་དེའི་གོགས་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་བསྒྲུབ་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་

བརོད་པ་གསུམ་པའི་མཐའ་ལས་འདས་པའོ། །གཞུང་དོན་ནི། གང་མི་གཏོང་ན་རེས་སུ་

ཕོགས་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དབེན་དེའི་གོགས་ཉིད་རེས་སུ་སྒྲུབ་པར་

བེད་པ་ལྷས་བིན་གང་ལ་བཟོད་ཅིང་འདོད་པ་དེ་ལ་བདག་ཅག་ཀང་བཟོད་ཅིང་འདོད་དོ་

ཞེས་སོགས་བརོད་པ་གསུམ་པའི་མཐའ་ལ་མི་གཏོང་ན་འགྱུར་རོ། །རེས་སུ་ཕོགས་པའི་

དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། །

༼ཁིམ་སུན་འབིན་པའི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་དགེ་འདུན་གི་གཞི་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྐུར་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འདེབས་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང་། 

གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། གེང་གཞི་ནི། ཡུལ་མཉན་ཡོད་དུ། གང་ཟག་ནབ་

སོ་དང་། འགོ་མགོགས་གཉིས་ཀིས། ཉོན་མོངས་པ་འདུན་པས་འགོ་འོ་ལ་སོགས་པ་

རྫུན་སྨྲ་བས་ཀུན་ནས་”བསངས་ཏེ740། ཉེས་པ་ཁིམ་སུན་འབིན་པ་ལ་བརེན་ནས་

བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་སྐུར་འདེབས་བཞིན། 

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་འདུན་

རང་སྐྲོད་པར་བེད་པ་པོ་ཡིན་པ། གོ་བའི་ཡུལ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་རྒྱུད་ཐ་དད་

པའོ། །བདག་ཉིད་བསྐྲད་པ་བས་ལ་ཆགས་པའོ། །རྐེན་འདྲ”།741 ཀུན་སོང་དགེ་

འདུན་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་ངག་དྲུག་ལྡན་གིས་རོམ་པ། མཐར་

ཐུག་བརོད་པ་གསུམ་པའི་མཐའ་ལས་འདས་པའོ། །

”གཉིས་པ་742གཞུང་དོན་ནི། གང་མི་གཏོང་ན་ཁིམ་སུན་འབིན་པའི་དགེ་

འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་རང་སྐྲོད་པར་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལ་ལོག་

པའི་བསམ་པ། འདུན་པ་དང་། ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་དང་འཇིགས་པའི་དབང་གིས་

དགེ་འདུན་དེ་བདག་བསྐྲད་པའི་ལས་དེ་ལ་དེ་ལྟར་ཞུགས་སོ་ཞེས་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཉིད་

མི་གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར། 

ཁ་ཅིག་སྐུར་པ་འདེབས་ན་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་བས་བསིགས་སྨད་ཕིར་འགེད་ལ་

ཡང་འདི་འགྱུར་ཟེར་ལ། ཁ་ཅིག་དེ་མི་འཐད་དེ། ལུང་བསན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ནས་

740  མ་ཕི།  བ། ༡༧༥ན༢ན།   བསང་སེ    སྒང་། ༡༣༣བ༢ན།   བསངས་ཏེ    * བསངས་ཏེ

741  མ་ཕི།  བ། ༡༧༥ན༤ན།   །    སྒང་། ༡༣༣ན༤ན།   ་

742  མ་ཕི།  བ། ༡༧༥ན༥ན།   གཉིས་པ་    སྒང་། ༡༣༣ན༥ན།   -གཉིས་པ་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བསྐྲད་པ་ཅན་ལ་བ་བར་བཤད་ཀི་གཞན་ལ་མ་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། ཁ་ཅིག་

བསྐྲད་པ་བས་ཀང་ཁིམ་སུན་འབིན་པ་འཕོ་མི་གཅོད་པ་ལ་གནས་དབྱུང་བེད་ཟེར་

བ་ལ། གཞན་དག་གནས་དབྱུང་བདུན་དུ་མ་ངེས་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཁིམ་

སུན་འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ”། །

༼བཀའ་བོ་མི་བདེ་བའི་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་སོང་བ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས། སྤི་དོན་དང་”།743 གཞུང་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ལ། གེང་གཞི། ཡུལ་ཀོའུ་ཤམ་བིར། གང་ཟག་འདུན་པས། ཉོན་མོངས་

པ་གེང་བར་མི་འདོད་པས་ཀུན་ནས་”བསང་སེ744། ཉེས་པ་བཀའ་བོ་མི་བདེ་བ་

བས་པ་ལ་བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །

རྒྱུ་མཚན། ལྟུང་བ་གེང་མཁན་སངས་པས་གེང་བའི་བ་བ་རྒྱུན་ཆད་པར་

འགྱུར་བ་དང་། དགེ་འདུན་སངས་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། གང་སང་

བའི་དངོས་པོ་བདག་ཉིད་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་ཡིན་པ། གེང་བེད་དགེ་འདུན་མཐའ་

དག་གོ། ”།745གོ་བ་གེང་བེད་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་བདག་ཉིད་ལ་གེང་བ་པོ་ཡིན་

པའོ། །བདག་ཉིད་གེང་དྲན་བས་ལ། ཆགས་པའོ། །རྐེན་འདྲ། ཀུན་སོང་སོང་བར་

འདོད་པ། སྦོར་བ་སོང་བའི་ཚིག་མཚན་ཉིད་དྲུག་ལྡན། མཐར་ཐུག་འདྲའོ། །

”གཉིས་པ་746གཞུང་དོན་ནི། གང་མི་གཏོང་ན་བཀའ་བོ་མི་བདེ་བའི་དགེ་

743  མ་ཕི།  བ། ༡༧༥བ༣ན།   ་    སྒང་། ༡༣༣བ༢ན།   །    * །

744  མ་ཕི།  བ། ༡༧༥བ༣ན།   བསང་སེ    སྒང་། ༡༣༣བ༢ན།   བསངས་ཏེ

745  མ་ཕི།  བ། ༡༧༥བ༥ན།   +། །    སྒང་། ༡༣༣བ༣ན།   །    * །

746  མ་ཕི།  བ། ༡༧༥བ༦ན།   གཉིས་པ་    སྒང་། ༡༣༣བ༤ན།   -གཉིས་པ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། གེང་བེད་དགེ་སོང་གིས་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་དབང་

དུ་བས་ཏེ་གེངས་པ་ཉིད་ན། བདག་ཉིད་ཀི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་ལ་

ཕོགས་བཅུ་ན་གནས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དགེ་སོང་”དག་747གིས་ཚུལ་

ཁྲིམས་འགའ་ལའང་གེང་བར་མི་བའོ་ཞེས་བརོད་པར་མི་བ་བ་ཉིད་དུ་བེད་པ་མི་

གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །

བསབ་པ་གཞན་གཉིས་དང་། དགེ་སོང་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་དང་། 

བསབ་པ་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་ལ་བརོད་པར་མི་བ་བ་ཉིད་དུ་བེད་ན་ཉེས་བས་

སོ། །སྐབས་མི་འབེད་པར་དེ་སྐད་ཟེར་ན་བརོད་བཅས་ལ་སོགས་པ་བའི་བཟློག་པ་

མི་བ་སེ། མི་འཆགསཔའི་ཕིར། བཀའ་བོ་མི་བདེ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །དགེ་

འདུན་ལྷག་མ་རྣམས་རོགས་སོ། །     ”། །

འདིར”།748 སོ་ཐར་དང་། ལུང་དུ་མ་ངེས་པ་གཉིས་ཞེས་འབྱུང་བའི་དང་

པོའི་གེང་གཞི་ནི། ཡུལ་མཉན་ཡོད་དུ་གང་ཟག་འཆར་ཀས། ཉོན་མོངས་པ་འདོད་

ཆགས་ཀིས་ཀུན་ནས་”བསང་སེ749། ཉེས་པ་མ་ངེས་པ་བས་པའོ། །གཉིས་པའི་

གེང་གཞི་ནི། ཡུལ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ། གང་ཟག་ཤི་རི་ཀས། ཉོན་མོངས་ཤེས་བཞིན་

མིན་པས་ཀུན་ནས་”བསང་སེ750། ཉེས་པ་མ་ངེས་པ་བས་པའོ། །

མ་ངེས་པ་དང་པོ་ནི། ཕམ་ལྷག་ལྟུང་བེད་གསུམ་དུ་མ་ངེས་པ་སེ། བུད་མེད་

དང་ལྷན་ཅིག་འདོམ་གང་གི་ནང་དུ་འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །

747  མ་ཕི།  བ། ༡༧༦ན༢ན།   དག    སྒང་། ༡༣༣བ༥ན།   -དག་

748  མ་ཕི།  བ། ༡༧༦ན༤ན།   །    སྒང་། ༡༣༤ན༡ན།   ་

749  མ་ཕི།  བ། ༡༧༦ན༥ན།   བསང་སེ    སྒང་། ༡༣༤ན༢ན།   བསངས་ཏེ

750  མ་ཕི།  བ། ༡༧༦ན༦ན།   བསང་སེ    སྒང་། ༡༣༤ན༢ན།   བསངས་ཏེ
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གཉིས་པ་ནི། ལྷག་མ་དང་ལྟུང་བེད་དུ་མ་ངེས་པ་སེ་འདོམ་གང་གི་ཕི་རོལ་དུ་

འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་གཉིས་མདོ་རར་མ་བསྡུས་པ་”ནི751་ཕམ་པ་སོགས་སྨོས་

པ་ལས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །     ། །

751  མ་ཕི།  བ། ༡༧༦བ༡ན།   ནི    སྒང་། ༡༣༤ན༣ན།   ན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

༼སང་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་སེ་བཤད་པ།༽

”གསུམ་752པ་ལྟུང་བེད་ཀི་སེ་ལ་གཉིས། ཞག་གི་ཆད་ལས་དང་འབེལ་བ་སང་

བའི་སེ། བཤགས་པ་ཙམ་དང་འབེལ་བའི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པའི་སེའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་”མ་ཡིན་པ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་བཤད་

པའོ753། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དགོས་དོན་དང་། ཚིག་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འདི་དག་ལུང་

དུ་ལྟུང་བ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་འདིར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པས་

ཚིག་ཚོགས་ཆུང་བ་དང་། དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པ་རྣམས་

ལ་རུང་མཐུན་དུ་གོ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཁ་ཅིག་གཉིས་ཀར་གོ་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། དུས་དང་འབེལ་བའི་ཐུན་མོང་བ་དང་། བདག་པོ་དང་། ཤན་

དང་། ཕིར་བཅོས་དང་། སང་བ་དང་པོ་གསུམ་དང་འབེལ་བའི་ཐུན་མོང་བའོ། །དང་

པོ་ནི། འཆང་རྣམ་གཉིས། འཇོག་རྣམ་གཉིས། འཕིས་རྣམ་གཉིས། ”འབེལ754་རྣམ་

གཉིས། ཉལ་བ་ལྔ། དམག་ནང་ན་གནས་པ། གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པ་སེ་དུས་

འབེལ་གི་ལྟུང་བ་བཅོ་ལྔ་ལས་འགེལ་པར་གསུངས་པ། འཆང་འཇོག་བཞི། དགོན་པ་

བའི་འབལ་བ་སེ་ལྔ་དང་། རུང་མཐུན་སྦར་བ་འབལ་སང་སེ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ། སྣང་

བ་དང་མུན་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སེ་ཚན་གཅིག་ནི་ཉིན་མཚན་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་

ཀི་དང་པོ་སྐྱ་”རེངས755་དང་པོ་ཡིན་པར་འོག་ནས་སོན་ལ། དེ་མིན་པ་མཚན་མོ་

752  མ་ཕི།  བ། ༡༧༦བ༢ན།   གསུམ་པ    སྒང་། ༡༣༤ན༤ན།   གཉིས་པ

753  མ་ཕི།  བ། ༡༧༦བ༣ན།   མ་ཡིན་པ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པའོ    སྒང་། ༡༣༤ན༤ན།   མིན་པའོ

754  མ་ཕི།  བ། ༡༧༦བ༦ན།   འབེལ    སྒང་། ༡༣༤ན༦ན།   འབལ

755  མ་ཕི།  བ། ༡༧༧ན༢ན།   རེང    སྒང་། ༡༣༤བ༢ན།   རེངས    * རེངས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་སེ་དཔེར་ན། རིག་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་རིག་པར་བརོད་པ་

བཞིན། མཚན་མོ་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་དེ་ལ་ཐ་མ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་བུ་མིན་པ་སེ་མ་

གཏོགས་པ་དེའི་མདུན་རོལ་གི་དུས་རྣམས་ཞག་ཏུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞག་ཏུ་མི་རི་

བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཞག་ཏུ་བརི་སེ། ཊིཀྐར། ཉིན་མཚན་གང་ལ་ཉིན་མཚན་གི་དང་

པོ་མེད་པ་དེ་ནི་ཉིན་མཚན་གི་དང་པོ་མིན་པ་སེ། མཐའི་སྐད་ཅིག་མའོ། །མཐའི་སྐད་ཅིག་

མ་ཞེས་བ་བའི་ཉིན་མཚན་དེ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་མ་གཏོགས་པ་ཐ་མ་མིན་པ། ཆུ་

ཚོད་བཅུ་ཞེས་བ་བའི་ཉིན་མཚན་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་དང་། བམ་ལྔར། མཐའི་སྐད་ཅིག་

མ་ཐ་མ་དེ་མིན་པ་དེའི་མདུན་རོལ་གི་དུས་རྣམས་མེད་པ་ཉིད་དོ། །མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་

ནི་ཞག་ཏུ་མི་རིའོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་སོ། །དེས་ན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པོ་དེ་

ཞག་ཏུ་”བརི756་བས། གོས་འཆང་སང་ལྟ་བུ་ལ། གོས་རེད་ནས་ཐུན་ཚོད་གཞན་མ་

འདས་ཀང་སྐད་ཅིག་མ་དེ་འདས་ན་ལྟུང་བའི་ཕིར་ཞག་གཅིག་ལོན་པར་”བརི757་སེ། 

དཔེར་ན་ལོ་མཇུག་ལ་སྐྱེས་པའི་བུ་ཆུང་གིས་ཟླ་བ་གཅིག་ལས་མ་ལོན་ཀང་ལོ་གཅིག་

ལོན་པར་”བརི758་བ་བཞིན། ཊིཀྐར། ཉིན་མཚན་དང་པོའི་མཐར་གྱུར་པའི་སྐད་ཅིག་མ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཉིན་མཚན་ཞེས་བ་བའི་མིང་འཐོབ་པས་སང་བ་ལ་ཡང་དེ་ཉིད་

ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའི་སྐད་ཅིག་མ་ལྷག་མ་ཐུན་བཅུའི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་རྣམས་ནི་སང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཡན་ལག་ཉིད་མིན་ནོ་ཞེས་དང་། 

756  མ་ཕི།  བ། ༡༧༧ན༦ན།   རི    སྒང་། ༡༣༤བ༥ན།   བརི   * བརི

757  མ་ཕི།  བ། ༡༧༧ན༦ན།   རི    སྒང་། ༡༣༤བ༥ན།   བརི   * བརི

758  མ་ཕི།  བ། ༡༧༧བ༡ན།   རི    སྒང་། ༡༣༤བ༦ན།   བརི   * བརི
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལུང་དུ། དགེ་སོང་གིས་ཚེས་ལ་ཆོས་གོས་རེད་དམ། ལྷུང་བཟེད་རེད་ན་ཞེས་

གསུངས་ནས་ཚེས་དེའི་དང་པོའི་ཐུན་ཚོད་ངེས་པར་མ་སྨོས་”པས759། ཚེས་བཅུ་

གཅིག་གི་ཉིན་པར་སྐྱ་”རེངས་ཤར་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་གསུངས་ལ། དེའི་དོན། 

ཊིཀྐར། གལ་ཏེ་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་མ་གཏོགས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་

ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་པར་གྱུར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་ན་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེས་ཀི་ས་དྲོ་ནས་

ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་ས་དྲོའི་ཞེའམ། དེ་བཞིན་དུ་ཚེས་ཀི་གུང་ཚིགས་སམ་ཕི་དྲོ་

ནས་ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་གུང་ཚིགས་སམ། ཕི་དྲོ་ལ་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་

ཞེས་གསུང་བར་འགྱུར་”བ་ཞིག760་ན། དེ་སྐད་མ་གསུངས་ཏེ། དེ་བས་ན། ཉིན་

མཚན་གི་དང་པོའི་ཐུན་ཚོད་ཀི་ཚིགས་ནི་ངེས་པ་མེད་དེ། ཉིན་མཚན་དང་པོ་དེ་

ཉིད་ཀི་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཉིན་མཚན་ཞེས་བ་བའི་མིང་འཐོབ་བོ་ཞེས་

སོ། །འདི་ཡང་དུས་བགང་བའི་ཉིན་མཚན་དང་པོ་ཁོ་ན་ལ་བཤད་དེ། ཊིཀྐར། མཐའི་

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པོ་དེ་ཉིད་ཉིན་མཚན་དང་པོ་གཅིག་ཏུ་བརི་སེ། དེ་ཚུན་ཆད་ནས་

ཉིན་མཚན་བརི་ཞེས་སོགས་གསུངས། 

འདི་དུས་འབེལ་གི་ལྟུང་བ་གཞན་དགུ་ལ་མི་སྦར་ཏེ། འདི་ཞག་དང་པོ་ལ་

”དོགས་པ་བཅད་ལ། འཕིས་རྣམ་གཉིས་ལ་ཞག་དང་པོ་ལ་”དོགས་པ་བཅད་མི་

དགོས། གཞན་བདུན་གི་མཚན་ཉིད་འོག་ནས་སོན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་དག་དུས་

འབེལ་དུ་མཚུངས་པ་ལ་ཞག་གངས་མང་ཉུང་འཇོག་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཤཀ་དང་མར། 

ཞག་བཅུ་ལས་མང་ན་དགག་བ་མི་ཁེགས་ལ། ཉུང་ན་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཞེས་

759  མ་ཕི།  བ། ༡༧༧བ༣ན།   པས    སྒང་། ༡༣༥ན༡ན།   པར

760  མ་ཕི།  བ། ༡༧༧བ༦ན།   བ་ཞིག    སྒང་། ༡༣༥ན༣ན།   བཞག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

འཆང་སང་ལ་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

འོ་ན་དེའི་མདུན་རོལ་གི་དུས་རྣམས་ཞག་ཏུ་གཏན་ནས་མི་རིའམ་ཞེ་ན། ཉལ་བ་

ལྔ། དམག་ནང་ན་གནས་པ། གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པ་སེ། གནས་པ་དང་འབེལ་བའི་

བསབ་པའི་གཞི་བདུན་པོ་ལ་ནི་དུས་ལྷག་མ་རྣམས་ཞག་ཏུ་མི་”བརི761་བ་མིན་ཏེ། 

བསབ་པའི་གཞི་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་དུས་དེ་དག་སྦོར་བ་ཉེས་བས་ཀི་སྣོད་ཉིད་དམ་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དམག་ནང་ན་གནས་པ་ལ་ནི་ཉིན་མཚན་འདྲ་སེ། དེར་གནས་པ་ཉིད་ནས་

ལྟུང་བེད་ཀི་སྦོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཊིཀྐར། དམག་གི་ནང་ན་གནས་པ་ལ་ནི་ཉིན་པར་

གནས་ན་ཡང་སྦོར་བའི་སྣོད་ཉིད་ཀི་རྒྱུའི་དངོས་པོར་འགྱུར་ཏེ། དེར་གནས་པ་ཙམ་ཉིད་

ན་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོ། །དེས་ན་བསབ་པའི་གཞི་འདི་དག་གི་

སྦོར་བ་ལ་ཉེས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་དག་མ་གནང་ལ་ཚད་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སང་

བ་བརྒྱད་ལ་ནི། སྦོར་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ”།762 གནང་ལ་ཚད་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་ཞག་བཅུའི་ནང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་སོགས་བ་སམ་དུ་བསམས་པ་ཡིན་ལ། དེ་

མེད་ན་དེ་དག་ལ་ཡང་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ། བམ་ལྔར། སྦོར་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ་

ཞེས་དང་། འགེལ་ཆུང་དུ། ཞག་དགུ་པོ་ཀུན་ལ་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་སོ། །ཉིན་མཚན་གི་

དང་པོ་ཞེས་པའི་ཉིན་མཚན་གི་དང་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཉིན་མཚན་དེའི་དང་པོ་ནི་སྐྱ་

”རེངས763་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་སྐྱ་”རེངས་དང་པོ་དང་། བར་པ་དང་། ཐ་མ་གསུམ་ལས་

དང་པོ་དེའི་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། ཉིན་མཚན་སྐོར་གཅིག་པོ་

761  མ་ཕི།  བ། ༡༧༨ན༥ན།   པརི    སྒང་། ༡༣༥བ༡ན།   རི

762  མ་ཕི།  བ། ༡༧༨བ༢ན།   ་    སྒང་། ༡༣༥བ༣ན།   །    * །

763  མ་ཕི།  བ། ༡༧༨བ༣ན།   རེང    སྒང་། ༡༣༥བ༤ན།   རེངས    * རེངས    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་

པ་དག་ལ་འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དེའི་རིགས་སར་མེད་གསར་སྐྱེས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཤེས་རབ་བེད་པར། སྐྱ་”རེངས་གསུམ་པོ། ཤིང་འཛམ་བུའི་ལོ་མའི་འོད་

དང་། དེ་ལས་ཉི་མ་འཕགས་པ་དང་། ཉི་མ་ནམ་མཁའ་ལ་བྱུང་བའི་འོད་དུ་བཤད་ལ། 

རྣམ་འབེད་དུ། སྐྱ་”རེངས་དང་པོ་ཤར་ན་ནམ་མཁའ་སོན་པོར་སྣང་ངོ་། །བར་པ་

ཤར་ན་སེར་པོར་སྣང་ངོ་། །ཐ་མ་ཤར་ན་དམར་པོ་སྣང་ངོ་ཞེས་སོ། །

ཅིའི་ཕིར་དེ་ཉིན་མཚན་གི་དང་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། འོད་ལྡན་དུ། འདི་ལྟར་མཚན་མོ་

ཟད་པར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ནི་ཉིན་མོ་ཡིན་ལ། ཉིན་མོའི་ངོ་བོ་ནི་སྣང་བ་ཡིན་ཞིང་། སྣང་བ་

ཡང་སྐྱ་”རེངས་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །ཉིན་མཚན་གི་དང་པོ་ཤེས་པས་

བསབ་པའི་གཞི་དེ་དག་གི་ལྟུང་བ་”སྐྱེད764་དུས་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གི་ཉིན་མའི་

དང་པོ་ལའོ་ཞེས་དང་། ཊིཀྐར། མཚན་ཉིད་འདི་ནི་ཆོས་གོས་དང་འབལ་བ་སོགས་པ་

དགོས་ཏེ། ཉི་མ་བཅུ་གཅིག་གི་སྐྱ་”རེངསཤར་ནའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་དང་། 

སྐྱ་”རེངས་འཆར་བའི་སྐད་ཅིག་གིས་མཚན་མོའི་མཐའི་སྐད་ཅིག་བདེ་བག་ཏུ་གོ་བར་

ནུས་པས་དེའི་ཕིར་དེ་སྐད་བསན་ཏོ་ཞེའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱ་”རེངས་དང་པོ་ཉིན་མཚན་

གི་དང་པོར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། གསོ་སྦོང་དབར་གནས་དགག་དབེ་སོགས་ཚེས་གངས་

དང་འབེལ་བའི་ལས་ལ་ནི་སྤིར་སྐྱ་”རེངས་དང་པོ་ཉིན་མཚན་གི་དང་པོ་ཡིན་ཡང་། 

རྐེན་འགའ་ཞིག་གིས་དུས་འདས་ཤིང་ཡོལ་ན་ནི་ཕི་མ་ཚེས་གཅིག་ལྟ་བུའི་ཉི་མ་ཤར་

བའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དེ་ཉིན་མཚན་གི་དང་པོ་ཡིན་པས་སྐྱ་”རེངས་དང་པོ་ཤར་ཡང་ཉི་

མ་མ་ཤར་ན་གསོ་སྦོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་བའོ། །

764  མ་ཕི།  བ། ༡༧༩ན༢ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༡༣༦ན༡ན།   བསྐྱེད
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཉིས་པ་བདག་པོ་དང་འབེལ་བའི་ཐུན་མོང་བ་ནི། འཆང་འཇོག་འཇུག་

འཕིས་བརྒྱད། བཅུ་ཚན་བར་པ་སེ་རྒྱུར་གྱུར་གི་རས་དགེ་སོང་རང་གི་ཡིན་པ་ཡན་

ལག་ཏུ་དགོས་པའི་སང་བའི་དངོས་པོ་ལ་ནི། རས་རང་གི་ཡིན་པ་དེ་རས་འདི་བདག་

གིའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་ལས་རང་གི་ཉིད་ཡིན་པ་ཡན་ལག་གོ །རྣམ་པ་ཇི་

ལྟར་ན་གཙོ་ཆེར་ཏེ་དངོས་པོ་ལས་རང་གི་ཉིད་ཡིན་པས་སོ། །དེ་ཡང་ཡན་ལག་

ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བསབ་པའི་གཞི་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ། རང་གི་ལ་རང་གིར་ཤེས་ན་

དངོས་གཞི། རང་གི་ལ་གཞན་གིར་ཤེས་པ་དང་། གཞན་གི་ལ་གཞན་གིར་ཤེས་པ་

ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་ལ། གཞན་གི་ལ་རང་གིར་ཤེས་པ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་

རོ། །ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་པ་ཡང་འཆང་རྣམ་གཉིས་འཕིས་རྣམ་གཉིས་འཇོག་རྣམ་

གཉིས་མཐོ་གང་སེ་བདུན་ལ་དགག་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་ལྟུང་བ་མེད་ལ། རིན་པོ་

ཆེ་ལ་སྐབས་དེར་གཏོགས་ཀི་ལྟུང་བ་མེད་ཀང་ལོངས་པའི་ཉེས་པ་ཡོད་དོ། །གཞན་

རྣམས་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་གི་ལྟུང་བ་མེད་ལ་བསབ་བའི་ལྟུང་བ་ཡོད་དེ། སན་ལ་

བཟོ་བསྒྲུབ་པའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །ནི་ཞེས་པ་མ་བིན་ལེན་དང་ཤི་བའི་

ཡོ་བད་ཀི་དངོས་པོ་ལས་དགར་བ་སེ། དེ་གཉིས་ལ་དངོས་པོ་ལས་གཙོ་ཆེར་རང་

གི་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཡིན་གི། འདུ་ཤེས་ལས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དཔེར་ན་དགེ་སོང་གིས་དངོས་པོ་བསྐུར་བ་འགའ་ཞིག་“གིས་བརྐུས765་ན་

བསྐུར་མཁན་ལ་“བརྐུས766་པར་འགྱུར་ཞིང་། བར་སྐབས་སུ་དེ་གཉིས་ཤི་ན་སྐུར་

བེད་ཀི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་རང་གི་ཉིད་

765  མ་ཕི།  བ། ༡༧༩བ༦ན།   གིས། རྐུས    སྒང་། ༡༣༦བ༣ན།   གིས་བརྐུས    * གིས་བརྐུས

766  མ་ཕི།  བ། ༡༧༩བ༦ན།   གིས། རྐུས    སྒང་། ༡༣༦བ༣ན།   གིས་བརྐུས    * གིས་བརྐུས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞན་ལ་སེམས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཏང་སེ་བསོས་པ་ཉིད་ན་འཚོ་

བའི་ཡོ་བད་ཀི་བིན་རླབས་སོགས་མ་བས་ཀང་སང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་གི་ཉིད་

དང་བལ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་འདུ་ཤེས་ལས་རང་གི་ཉིད་དང་བལ་བ་ཡིན་

གི་དངོས་པོ་ལས་བལ་བ་ནི་མིན་ཏེ། ཊིཀྐར། ཤི་བའི་ཡོ་བད་ལ་ནི་དངོས་པོ་ལས་

རྣམ་པར་བཞག་གི་འདུ་ཤེས་ལས་མིན་ཏེ་ཞེས་སོགས་གསུངས། ཡུལ་ངེས་པ་དང་

ད་ལྟར་བ་ལ་བསོས་པ་ཉིད་བསོས་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད་མ་འོངས་པ་ན་སུ་རབ་ཏུ་

འབྱུང་བ་ལ་སྦིན་ནོ་སམ་དུ་དེའི་དོན་དུ་ངེས་པར་བས་ཤིང་བསོས་པ་ཡང་བསོས་པ་

དེ་ཉིད་ཡིན་པས་འདུ་ཤེས་ལས་རང་གི་ཡིན་པ་དང་བལ་ལ། དེ་བཅངས་ཀང་ལྟུང་བ་

མེད་དེ། རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་སྲེལ་བར་བེད་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་ལས་ཀང་རུང་བ་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་

རྣམ་པར་བརགས་པའི་བསོ་བ་བས་ན་རང་གི་ཉིད་དང་བལ་ལོ། །

རྣམ་པར་བརགས་པ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ”།767 བདག་

མིང་འདི་ཞེས་བགི་བའི་གོས་ལྷག་པ་རྣམ་པར་མ་བརགས་པ་རྣམ་པར་བརགས་པར་

འོས་པ་འདི་མཁན་པོའི་ལེགས་པར་རྣམ་པར་བརག་པར་བགིའོ། །མཁན་པོ་ལ་ཡིད་

གཏད་དེ་བཅང་བར་བགིའོ། །རྐེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བགིའོ་ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། 

མཁན་པོ་ལས་གཞན་ལ་རྣམ་པར་”བརགས768་ན་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་མིང་བརེའོ། །

གསུམ་པ་ཤན་དང་འབེལ་བའི་ཐུན་མོང་བ་ལ་གཉིས་ལས། ཤན་གི་མཐའ་

དཔྱད་པ་ལ་ལྔ། དབེ་བ། བསྡུ་བ། ངོ་བོ་རྣམ་གངས་དང་བཅས་པ། སྒ་དོན། ཤན་

767  མ་ཕི།  བ། ༡༨༠ན༥ན།   །    སྒང་། ༡༣༧ན༡ན།   ། །

768  མ་ཕི།  བ། ༡༨༠བ༡ན།   བརགས    སྒང་། ༡༣༧ན༡ན།   བརག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

”འདྲེས769་པར་འགྱུར་བའི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ཤན་ལ་དབེ་ན་བཞི། གོས་ཀི། 

ལྷུང་བཟེད་ཀི། སྨན་གི། ལྟུང་བའི་ཤན་ནོ། །དང་པོ་ལ། བཅུ་པ་དང་། ཟླ་བ་པར་

གཏོགས་པའི་ཤན་གཉིས་སོ། །

གཉིས་པ་བསྡུ་བ་ནི། ལྟུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རས་ཀི་ཤན་དང་། སང་པའི་རྒྱུར་

གྱུར་པའི་ལྟུང་བའི་ཤན་གཉིས་ཏེ་ས་མ་གསུམ་དང་པོར་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་

པ་ལ་གཉིས། རས་ཀི་ཤན་གི་ངོ་བོ་རྣམ་གངས་དང་བཅས་པ་དང་། ལྟུང་བའི་ཤན་

གིའོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་ནི་རས་དེ་ལ་རང་གི་ཡིན་པ་རྒྱུན་ཆགས་པ་སེ་དཔེར་ན་གོས་

འཆང་སང་གི་སྐབས་སུ་”ཚེས770་གཅིག་ལ་གོས་རེད་དེ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་

བཅངས་ན་གོས་དེ་ལ་རང་གི་ཡིན་པ་རྒྱུན་ཆགས་པར་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །

རྣམ་གངས་ནི། ཤན་དང་རེས་ཞུགས་དང་། རྒྱུན་འབེལ་བ་དང་། ཤུགས་

ཞེས་”བའོ771། །ལྟུང་བའི་ཤན་གི་ངོ་བོ་ནི། སང་བའི་ལྟུང་བེད་བྱུང་ནས་མ་བཤགས་

ཀི་བར་ལ་རྒྱུར་གྱུར་གི་རས་དེ་སང་དགོས་སུ་གནས་པ་རྒྱུན་འབེལ་བར་འབྱུང་

བའོ། །རྣམ་གངས་འདྲའོ། །བཞི་པ་སྒ་དོན་ལ། རས་ཤན་གི་སྒ་དོན་ནི། རང་གི་ཉིད་

ས་མ་ལ་”བརེན772་ཏེ་འབྱུང་བས་སམ་འདྲེ་བས་ཤན་ནོ། །རང་གི་ཡིན་པས་རེས་

སུ་ཞུགས་པས་དང་། དེ་ཉིད་རྒྱུན་འབེལ་བས་དང་། དེའི་ཤུགས་འབྱུང་བས་དེ་སྐད་

བ་ལ། ལྟུང་བའི་ཤན་གི་སྒ་དོན་ནི། སང་དགོས་སུ་གནས་པ་དེའི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ལ་

སོགས་པས་དེ་སྐད་བའོ། །

769  མ་ཕི།  བ། ༡༨༠བ༢ན།   འདྲེས    སྒང་། ༡༣༧ན༣ན།   འབེས

770  མ་ཕི།  བ། ༡༨༠བ༥ན།   ཚེས    སྒང་། ༡༣༧ན༥ན།   ཆོས

771  མ་ཕི།  བ། ༡༨༠བ༦ན།   བའོ    སྒང་། ༡༣༧ན༥ན།   པའོ

772  མ་ཕི།  བ། ༡༨༡ན༡ན།   བརགས    སྒང་། ༡༣༧ན༦ན།   བརེན    * བརེན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལྔ་པ་ལ་བཞི། ཤན་འདྲེས་པའི་ངོ་བོ”།773 ཤན་འདྲེ་བའི་དུས། ཤན་འདྲེ་བར་

བཅས་པའི་དགོས་པ། ཤན་བརེག་བ་རེག་བེད་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་རས་ཀི་

ནི། རེག་བེད་ཀི་རས་ཀི་རང་གི་ཉིད་ཀི་རྒྱུན་འབེལ་བ་དེས། བརེག་བའི་རས་ལའང་

གོས་པར་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀྐ། བམ་ལྔར”་774ཆོས་གོས་སར་རེད་པ་ལ་རང་གི་ཉིད་ཀི་

རེས་སུ་ཞུགས་པ་ཉིད་དེ་ཡོད་ན། ཆོས་གོས་ཕིས་རེད་པ་ལ་ཡང་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་

ཞུགས་པ་དེ་ཉིད་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བའོ་ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ལྟུང་བའི་ནི། སང་

བའི་ལྟུང་བེད་དེའི་རྒྱུར་གྱུར་གི་དངོས་པོ་སང་དགོས་སུ་གནས་པའི་རྒྱུན་འབེལ་བ་དེས་

ཕིས་རེད་པའི་རིགས་མཐུན་པའམ། མི་མཐུན་པའི་ཡོ་བད་ཙམ་སང་བར་བ་དགོས་པ་

ཉིད་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འབེད་ལས། དགེ་སོང་གིས་གོས་སང་བ་མ་སངས་ཤིང་

བལ་བར་མ་བས་ལ། ལྟུང་བ་དེ་ཡང་མ་བཤགས་པར་གཞན་ཞིག་རེད་ན་དེ་ཡང་ས་མའི་

རྒྱུད་ཀིས་སང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའི་དུས། དེ་ལ་”དོགས་པ་

བཅད་པའོ། །དང་པོ་ལ་རས་ཤན་འདྲེ་དུས་ནི། ཤན་བརེག་བ་དེ་ནམ་གྲུབ་པ་ན་ཤན་

འདྲེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀྐར། གལ་ཏེ་དགེ་སོང་གིས་ཚེས་ལ་ཆོས་གོས་རེད་ལ་ཚེས་ལྔའི་

ཉིན་ཆོས་གོས་དེ་རུང་བར་བེད་དམ་སོ་བར་བེད་ན་ཕི་མ་དེའི་ཉིན་མོ་ཉིད་ལ་ཆོས་

གོས་གཞན་ཞིག་རེད་ཀང་། ས་མའི་ཤན་དེས་ཤན་འདྲེས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རེས་སུ་

ཞུགས་པ་ཉམས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་དང་། ཞུ་བར། བཙུན་པ་དགེ་སོང་གི་ཆོས་གོས་

དེ་ཉིད་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ཡང་ལགས་ལ། དེ་ཉིད་ཞག་གཅིག་བལ་བ་ཡང་ལགས་པ་

773  མ་ཕི།  བ། ༡༨༡ན༢ན།   ། །    སྒང་། ༡༣༧བ༡ན།   །    * །

774  མ་ཕི།  བ། ༡༨༡ན༤ན།   ་    སྒང་། ༡༣༧བ༢ན།   །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མཆིས་སམ། ཉེ་བར་འཁོར་ཡོད་དེ། འདི་ལྟ་སེ། དགེ་སོང་གི་ཆོས་གོས་རྒྱུན་མ་ཆད་

པར་རྒྱུན་འབྱུང་བ་ཡང་ཡིན་ལ། དེས་ཆོས་གོས་འབྱུང་བ་དེ་ཞག་བཅུ་པ་ལ་བིན་

གིས་”བརླབས775་ནས་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཆོས་གོས་དེ་མེད་པར་སྐྱ་”རེངས་

འཆར་བར་བེད་ན་དེ་ལྟ་ན་ཆོས་གོས་དེ་ནི་དེ་ཉིད་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། 

དེ་ཉིད་ཞག་གཅིག་བལ་བ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ལྟུང་བའི་ཤན་

འདྲེ་དུས་ཀང་ཕིས་རེད་ཀི་རས་གྲུབ་མ་ཐག་ཡིན་ཏེ། གཞན་ཞིག་རེད་ན་དེ་ཡང་སང་

བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤན་རེག་བེད་ཀི་རྒྱུན་འབེལ་བའམ། དེ་དང་བཅས་པའི་ཞག་

གངས་ཚང་བ་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀྐར། ཆོས་གོས་ཕིས་རེད་པ་དེའི་ཞག་

བཅུར་བགང་བ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ནི་མི་བ་སེ་ཞེས་དང་། དེ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་

ཤན་ཞག་ཏུ་ཡོད་པ་ཚུན་ཆད་ནས་བགངས་ཏེ། ཞག་བཅུ་འདས་པའི་སང་བ་ལ་ཐུག་

པ་ན་དེའི་ཤུགས་ཀིས་གཞན་ལས་བྱུང་བའི་གོས་ཕིས་རེད་པ་བིན་གིས་བརླབས་

པ་དང་འབེལ་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་བཅས་པ་དེ་ཡང་འཆང་བའི་སང་

བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་ཤན་འདྲེ་དུས་མིན་ནམ་ཞེ་ན། མིན་གི་ལྟུང་བ་

བསྐྱེད་དུས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་དུས་སུ་ཤན་རེག་བེད་དགོས་

སམ་མི་དགོས་ཤེ་ན། གོས་འཆང་བ་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ། ཚེས་གཅིག་ལྟ་བུ་ལ་གོས་

ཤིག་རེད་དེ་རྒྱུན་འབེལ་བར་བཅངས་པ་ལ། ཚེས་ལྔ་ལྟ་བུ་ལ་གོས་ཕི་མ་རེད་དེ་

775  མ་ཕི།  བ། ༡༨༡ན༤ན།   བརླབས    སྒང་། ༡༣༨ན༡ན།   བསབས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཤན་འདྲེས་པར་གྱུར་ནས་ཚེས་དྲུག་ལྟ་བུ་ལ་གོས་ས་མ་རུང་བར་བས་སམ་བསོས་

ཀང་གོས་ཕི་མ་ལ་དེ་དག་མ་བས་ན་ཞག་བཞིའི་ཤན་དང་དྲུག་གི་རང་སོབས་

བསོམས་པས་སང་བ་”སྐྱེད776་དེ། རྣམ་འབེད་དུ། དགེ་སོང་གིས་ཚེས་ལ་ཆོས་

གོས་ཤིག་རེད་ཅིང་། དེས་ཚེས་གཉིས་ལ་ཡང་གཞན་རེད་ན་དགེ་སོང་དེས་ཞག་

བཅུ་པོ་དེ་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་ས་མ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་ཞིང་ཕི་མ་”གཏང777་བར་

བ་བའམ། རྣམ་པར་བརག་པར་བ་བའམ། གཞན་ལ་སྦིན་པར་བའོ། །

ཡང་ན་ཕི་མ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་ཞིང་། ས་མ་”གཏང778་བར་བ་

བའམ། རྣམ་པར་བརག་པར་བ་བའམ། གཞན་ལ་སྦིན་པར་བའོ། །བིན་གིས་རློབ་

པར་མི་བེད་དམ། གཏོང་བར་མི་བེད་དམ། རྣམ་པར་བརག་པར་མི་བེད་དམ། གཞན་

ལ་སྦིན་པར་མི་བེད་ན། ཉི་མ་བཅུ་གཅིག་གི་སྐྱ་”རེངས་ཤར་བ་ན་སང་བའི་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་དང་། ས་མ་བིན་གིས་རློབ་པ་སོགས་བས་ཀང་ཕི་

མ་ལ་དེ་དག་མ་བས་ན་བཅུ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་སང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བིན་

གིས་བརླབས་པས་རེས་ཞུགས་ཉམས་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། གོས་ས་མ་རང་ལ་ཡོད་

པའི་རེས་ཞུགས་ཉམས་ཤིང་། ཕིས་རེད་ལ་ཤན་མི་འདྲེ་མོད། གོས་གཞན་ལ་འདྲེས་

ཟིན་གི་རེས་ཞུགས་དེ་མི་ཉམས་ཏེ། ཕིས་རེད་བིན་གིས་བརླབས་པས་རང་ལས་

བྱུང་བའི་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་ཞུགས་ཉམས་ཀང་གཞན་ལས་བྱུང་བའི་རེས་ཞུགས་

ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་བརླབས་པས་བརླབས་པ་ལ་

776  མ་ཕི།  བ། ༡༨༢ན༥ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༡༣༨ན༦ན།   བསྐྱེད

777  མ་ཕི།  བ། ༡༨༢ན༦ན།   བཏང    སྒང་། ༡༣༨བ༡ན།   གཏང    * གཏང

778  མ་ཕི།  བ། ༡༨༢བ༡ན།   བཏང    སྒང་། ༡༣༨བ༡ན།   གཏོང    * གཏང
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”རེག779་པ་ལའང་ཤེས་པར་བ་ལ། མ་བརླབས་པས་བརླབས་པ་ལ་”རེག་པ་ལ་ནི་

དེའི་ཚེ་ཡང་རེག་བེད་དགོས་ཏེ། འདི་ལ་གཞན་ཡོད་ན་སོགས་འབྱུང་བའི་ཕིར་

རོ། །གསུམ་པ་ཤན་འདྲེ་བར་བཅས་པའི་དགོས་པ་ནི། རས་ཀི་ཤན་འདྲེ་བར་བཅས་

པས་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་མྱུར་དུ་བིན་གིས་རློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

ལྟུང་བའི་ཤན་བཅས་པས་ཕིར་བཅོས་ལ་བརོན་པར་འགྱུར་བའོ། །

བཞི་པ་བརེག་བ་རེག་བེད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གཉིས། རས་ཀི་དང་། ལྟུང་

བའི་ཤན་གིའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ངོ་བོ། སྒ་དོན། གང་གིས་གང་ལ་”རེག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་རེག་བེད་ཀི་ངོ་བོ་ནི། རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་ཞུགས་དང་བཅས་ཤིང་། 

རང་སོབས་ཀིས་ལྟུང་བ་འབྱུང་རུང་གི་རས་གང་ཞིག་བརེག་བ་དང་རིགས་མཐུན་

པའོ། །བརེག་བའི་ངོ་བོ་ནི། ཤན་སོབས་ཀིས་ལྟུང་བ་འབྱུང་རུང་གི་རས་གང་

ཞིག །རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་ཞུགས་དང་བཅས་པའི་རང་སོབས་ཀིས་ལྟུང་བ་འབྱུང་

རུང་གི་རས་དང་རིགས་མཐུན་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་ལས་བྱུང་བའི་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་ཞུགས་པ་དེ་རིགས་

མཐུན་གི་རས་གཞན་ལ་འདྲེ་བར་བེད་པས་རེག་བེད་དང་། རིགས་མཐུན་གི་རས་

གཞན་ལས་བྱུང་བའི་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་ཞུགས་དེས་གོས་པར་བ་བས་ན་བརེག་

བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གོས་འཆང་བ་ཟླ་འཇོག་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་

བརེག་བ་རེག་བེད་བཅས་རིགས་མཐུན་པ་དང་གསོག་འཇོག་གི་སྐབས་སུ་ནང་ཆོས་

779  མ་ཕི།  བ། ༡༨༢བ༥ན།   རེག    སྒང་། ༡༣༨བ༥ན།   བརེག    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་འོག་

རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>
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ཀི་རིགས་མཐུན་ཁོ་ན་དང་། བིན་གིས་མ་བརླབས་པས་བརླབས་པ་ལ་”རེག་པའི་

སྐབས་སུ་ས་མའམ་དུས་མཉམ་པས་”བརེག780་ཅིང་ཕི་མས་”རེག་པ་མེད་དོ། །

མ་བརླབས་པ་ནང་དང་བརླབས་པ་ནང་གིས་”རེག་པའི་ཚེ་ས་མས་ཕི་མ་ལ་

”བརེག781་གི །དུས་མཉམ་པ་ལ་”རེག་པའང་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལྟུང་བའི་ཤན་གི་ལ། རེག་བེད་ནི་སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་ལས་གང་ཡང་

རུང་བའོ། །དེའི་རྒྱུར་གྱུར་དངོས་པོ་སང་དགོས་སུ་གནས་པའི་ཤན་དེ་འདྲེ་བ་བེད་

པས་རེག་བེད་དོ། །བརེག་བ་ནི་ཕིས་རེད་ཀི་དངོས་པོ་རིགས་མཐུན་པ་དང་མི་

མཐུན་པ་ཚད་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་སང་དགོས་སུ་བ་བས་ན་”བརེག782་བའོ། །ཚིག་

དོན་ནི། རྒྱར་གྱུར་གི་རས་རང་གི་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པའི་འཆང་འཇོག་གི་

སང་བའི་ལྟུང་བ་འདི་ལ་རས་དེ་བསོས་སམ་རུང་བར་བས་ན་དེ་ཕིན་ཆད་རང་གི་

ཉིད་དང་བལ་ཞིང་ཉམས་པར་མ་ཟད་དེའི་གོང་རོལ་གི་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་

ཞུགས་པ་ཉིད་ཀང་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་ཚེས་གཅིག་ལྟ་བུ་ལ་གོས་ཤིག་རེད་པ་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་ཞུགས་

དང་བཅས་པར་བཅངས་པ་ལས། ཚེས་ལྔ་ལྟ་བུ་ལ་གོས་དེ་བིན་གིས་བརླབས་ན་དེ་

ཡན་ཆད་གི་རེས་ཞུགས་དེ་ཡང་ཉམས་པས། ཕིས་རེད་ཀི་གོས་ལ་ཤན་འདྲེ་བར་མི་

འགྱུར་རོ། །དགེ་སོང་གིས་ཚེས་གཅིག་ལྟ་བུ་ལ་གོས་རེད་པ་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་

ཞུགས་དང་བཅས་པར་བཅངས་པ་ལས། ཚེས་ལྔ་ལྟ་བུ་ལ་རང་ཉིད་སེམས་སྨྱོ་བ་ལ་

780  མ་ཕི།  བ། ༡༨༣ན༦ན།   རེག    སྒང་། ༡༣༩ན༤ན།   བརེག    * བརེག

781  མ་ཕི།  བ། ༡༨༣བ༡ན།   རེག    སྒང་། ༡༣༩ན༤ན།   བརེག    * བརེག

782  མ་ཕི།  བ། ༡༨༣བ༢ན།   རེག    སྒང་། ༡༣༩ན༦ན།   བརེག    * བརེག
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སོགས་པས་ཐ་མལ་བའི་བོའི་རང་བཞིན་ལས་ཉམས་ན་ཡང་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་

ཞུགས་ཉམས་པས་སར་དྲན་པ་མ་ཉམས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཤན་དེས་ཕིས་དྲན་

པ་རེད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡོ་བད་ལ་ཤན་འདྲེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་མ་སྨྱོ་བའི་དུས་ཀི་རེས་ཞུགས་དང་སེམས་རེད་ཕིན་ཆད་ཀི་རེས་

ཞུགས་གཉིས་བསོམས་ནས་ལྟུང་བ་གཅིག་མི་བསྐྱེད་དོ། །འདི་ལ་རང་བཞིན་མི་

གནས་པ་ཞག་ལོངས་དགོས་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། ལྟུང་བའི་རེན་མིན་པས་བར་

དུ་ཆོད་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞག་བཅུར་འཆང་དུ་

དབང་བས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཉིད་དོ། “།783གང་གི་ཚེ་འབྱུང་ན། ཚེས་

གཅིག་ལྟ་བུ་ལ་རས་གང་ཞིག་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་ཞུགས་དང་བཅས་པར་བཅངས་

པ་དེ་ཡོད་པའི་ཚེ་ན་འབྱུང་། གང་ལ་འབྱུང་ན། ཚེས་ལྔ་ལྟ་བུ་ལ་ཕིས་རེད་པའི་

དངོས་པོ་གཞན་ལ་ཡང་འབྱུང་། ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་འབྱུང་ཞེ་ན། རང་གི་ཉིད་ཀི་

རེས་ཞུགས་དང་བཅས་པའི་སར་རེད་ཀི་དངོས་པོ་དང་བཅས་རིགས་མཐུན་པ་དེ་ལྟ་

བུ་ལ་འབྱུང་། གང་འབྱུང་ན། སར་རེད་ཀི་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་ཞུགས་དེ་འབྱུང་། 

འབྱུང་བར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་གོས་ལྟ་བུ་ཕིས་རེད་པ་དེ་ཡང་། ས་

མའི་ཞག་བཅུ་པོའི་ནང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་སོགས་བ་དགོས་ལ། དེ་ཉིད་ཞག་

“བཅུར784་བཅང་དུ་མི་རུང་བར་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཐམས་ཅད་དུ་བཅས་རིགས་མཐུན་ཙམ་ལ་ཤན་འབྱུང་བས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། 

མར་དང་འབྲུ་མར་སོགས་ཞག་བདུན་བར་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་ནི། ཕིས་རེད་ཀི་

783  མ་ཕི།  བ། ༡༨༤ན༣ན།   -།    སྒང་། ༡༣༩བ༤ན།   ་    * །

784  མ་ཕི།  བ། ༡༨༤ན༦ན།   བཅུར    སྒང་། ༡༤༠ན༡ན།   བཅུས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རས་“སར785་རེད་དང་ནང་ཚེས་ཀི་རིགས་མཐུན་པ་ལ་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་ཞུགས་

དེ་འབྱུང་གི །གཞན་ལ་མི་འབྱུང་སེ། དཔེར་ན། སར་རེད་མར་གི་རེས་ཞུགས་ཕིས་

རེད་མར་ལ་འབྱུང་གི་བུ་རམ་དང་འབྲུ་མར་སོགས་ལ་མི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །ནི་ཞེས་པ་

ངེས་བཟུང་སེ་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ་ནང་ཆོས་ཀི་རིགས་མཐུན་པ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ལྟར་བཅས་པ་མཛད་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། སྨན་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་ནད་པའི་

ཕིར་གནང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མར་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་དགོས་སྲིད་པས་བཅས་རིགས་

མཐུན་ཙམ་ལ་བརེག་པར་བཅས་ན་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །སང་བའི་ལྟུང་

བ་སུམ་ཅུ་གང་རུང་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ཕིན་ཆད་རིགས་མཐུན་ནམ་མི་

མཐུན་པ་དགེ་སྦོང་གི་ཡོ་བད་ཙམ་བདག་གིར་བས་པ་ལ་སང་ལྟུང་བཤགས་པ་བེད་

པའི་ཚེ་སང་དགོས་པའི་སང་བ་ཉིད་འབྱུང་གི་ལྟུང་བ་བཤགས་མི་དགོས་ཏེ། དེའི་གཞི་

ལས་ལྟུང་བ་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་བཅས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ལྟུང་བ་མྱུར་

དུ་ཕིར་འཆོས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་ཕིར་བཅོས་པ་དང་འབེལ་བའི་ཐུན་མོང་བ་ནི། སང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་

པའི་རས་དངོས་སམ། ཕིས་རེད་ཀི་རས་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་ཚེ་སང་

དགོས་པས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། གོས་ཁྲུ་གང་བས་དམན་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཡང་དེ་

ཙམ་མི་རི་བ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཚད་དུ་མ་ལོངས་པ་དང་། ཟས་མགུལ་དུ་མིད་པ་མི་

མངོན་པའི་ཆུང་བ་ཉིད་ཀི་དུམ་བུ་དེ་ནི་བཤགས་པ་བེད་པའི་ཚེ་སང་དགོས་པར་མི་

འགྱུར་ཏེ། སང་རིན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུར་གྱུར་གི་རས་ཚད་དུ་ལོངས་པ་ཐམས་

785  མ་ཕི།  བ། ༡༨༤བ༡ན།   སར    སྒང་། ༡༤༠ན༢ན།   ས་མ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཅད་སང་དགོས་པས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་རས་གང་ཟག་གི་རིགས་སུ་མ་

བཅད་པའི་གཞི་ལས་དགེ་སོང་ལ་སང་ལྟུང་བྱུང་ན་ཡང་། སང་བར་བ་མི་དགོས་ཏེ་

དེ་ལ་རང་གི་དང་འདྲ་བར་བདག་གིར་བ་བ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་འདུན་གི་

རས་གང་ཟག་གི་རིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་འཆང་འཇོག་གི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་བཤགས་

པ་བེད་པའི་ཚེ་སང་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་རང་གི་དང་འདྲ་བར་བདག་གིར་བ་བ་འབྱུང་

བའི་ཕིར། རིགས་སུ་བཅད་མ་བཅད་ཀི་དོན་འཚོང་བ་དང་སེར་བ་སོགས་ལ་གང་

ཟག་དབང་ཆེ་ན་རིགས་སུ་བཅད་པ་དང་། དགེ་འདུན་དབང་ཆེ་ན་རིགས་སུ་མ་

བཅད་པའོ། །

ཁ་ཅིག་བགོས་པ་དང་མ་བགོས་པ་ཡིན་ཟེར། ཁ་ཅིག་བགོ་བར་བ་བ་དང་། 

གཞག་པར་བ་བའི་རས་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བགོས་ཟིན་ན་རང་གི་རས་སུ་

གྱུར་ཟིན་པས་”དོགས་པ་བཅད་མི་དགོས་ལ། བགོ་བར་བ་བ་ཡིན་ཡང་འཚོང་སེར་

གི་དབང་མེད་ན་ལྟུང་བ་དེ་དག་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། འཚོང་སེར་གི་དབང་ཡོད་ན་

”བཞག786་པར་བ་བ་ཡིན་ཡང་འབྱུང་སེ། རང་གི་དང་འདྲ་བར་བདག་གིར་བ་བ་

འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞུ་ཊིཀ་ཏུ། གཉིས་ཀ་ཡང་ཤས་ཙམ་དབང་བ་དང་། རང་གིར་

བེད་པ་མི་དམ་པས་སོང་མི་དགོས་ཞེས་ཟེར། ཤེས་རབ་བེད་པར། ཕོགས་བཅུའི་ནི་

སང་དུ་མི་དབང་། ”མཚམས787་གཅིག་གི ”།788སང་དགོས་ཞེས་སོ། །སང་ལྟུང་

བཤགས་པ་བེད་པའི་ཚེ་རྒྱུར་གྱུར་གི་རས་དེ་མེད་ན་དོད་བཙལ་ནས་སང་

786  མ་ཕི།  བ། ༡༨༥ན༦ན།   བཞག    སྒང་། ༡༤༠བ༥ན།   གཞག

787  མ་ཕི།  བ། ༡༨༥བ༡ན།   འཚམས    སྒང་། ༡༤༠བ༦ན།   མཚམས    * མཚམས

788  མ་ཕི།  བ། ༡༨༥བ༡ན།   །    སྒང་། ༡༤༠བ༦ན།   ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”དགོས789་སམ་ཞེ་ན། སང་ལྟུང་བཤགས་པའི་ཚེ་རས་སང་བར་བ་བ་འདི་ལ་སང་

བའི་རས་མེད་པ་དེ་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན་གི། སང་བའི་རས་གཙོ་བོ་མིན་པས། རས་

མེད་ན་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་བཤགས་པར་བའི། །དངོས་པོ་དོད་བཙལ་ནས་སང་མི་

དགོས་སོ། །

ལྔ་པ་སང་བ་དང་པོ་གསུམ་དང་འབེལ་བའི་ཐུན་མོང་བ་ནི། དགེ་སོང་ཐམས་

ཅད་ལ་སང་ལྟུང་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན། འཆང་འབལ་”འཇོག790་

པའི་སང་བ་འདི་གསུམ་ནི། དགེ་སོང་སྲ་བརྐང་བཏིང་ཆགས་དང་ལྡན་པ་ལ་མི་

འབྱུང་སེ། སྲ་བརྐང་བཏིང་བའི་རྐེན་གིས་བག་ཡངས་སུ་གནང་བའི་ཕིར་རོ། །སྲ་

བརྐང་དང་བལ་ན་སང་བ་འབྱུང་མོད། གཅིག་དང་མ་བལ་ན་རང་དང་བལ་ཡང་མི་

འབྱུང་བ་དང་། རང་གི་ཆོས་གོས་དང་བལ་བ་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །

༼འཆང་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ལ་ལྔ། གོས་ལས་གྱུར་པ། 

ནོར་ལས། སྣོད་སྤད་ལས། གོས་གཞན་ལས། སྨན་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། གོས་དངོས་ལས་དང་། གོས་ཀི་རྒྱུ་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བགོ་

བ་གོས་ལས་དང་། གདིང་བ་སན་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གོས་ཡོད་པ་

ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། མེད་པ་འཚོལ་བ་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། 

འཆང་བ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ནི། གེང་གཞི་ཡུལ་མཉན་ཡོད་དུ་གང་ཟག་དགེ་

སོང་རབ་ཏུ་མང་པོས་ཉོན་མོངས་པ་ཟང་ཟིང་ལ་གདུ་བས་ཀུན་ནས་”བསངས་

789  མ་ཕི།  བ། ༡༨༥བ༢ན།   དགོས    སྒང་། ༡༤༠བ༦ན།   དོགས

790  མ་ཕི།  བ། ༡༨༥བ༤ན།   འཇོག    སྒང་། ༡༤༡ན༢ན།   འཇིག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཏེ791། ཉེས་པ་བ་བ་ཤོར་བ་ལ་བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་

བསབ་པའི་གཞི་འདི་མ་བཅས་ན་རྒྱུ་དང་དབིབས་དང་ཁ་དོག་མི་རུང་བ་འཆང་བར་

འགྱུར་ལ། ཀོ་ལྤགས་སོགས་བཅངས་པས་སྲོག་ཆགས་ལ་གནོད་པ་དང་། དབིབས་

མི་རུང་བས་ཁིམ་པ་སོགས་དང་རགས་འདྲེ་བ་དང་། ཚོན་ཆེན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་

སོགས་ཀིས་ང་རྒྱལ་དང་རྒྱགས་པར་སྐྱེ་བ་དང་། འདོད་པ་ཆེ་བ་དང་ཆོག་མི་ཤེས་

པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའོ། །

ཡན་ལག་ལ་གསུམ་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་ནི་གོས་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུ་

དང་དབིབས་དང་”།792 ཁ་དོག་གི་སྒོ་ནས་རུང་བ་དང་། ཁྲུ་གང་གི་ཚད་དུ་ལོངས་པ་

དང་། རང་དབང་བ་དང་། གནས་སྐབས་དབང་བར་ཡོད་པ་དང་བིན་གིས་བརླབས་པ་

དང་མ་འབེལ་ལམ། འབེལ་ཀང་རེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟླ་བར་བཞག་

པ་མིན་པའོ། །བདག་ཉིད་སྲ་བརྐང་”བཏིང793་བ་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་འཆང་པར་

འདོད་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཞག་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐྱ་”རེངས་ཤར་བའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། ཤན་སོབས་ཀིས་

བསྐྱེད་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ལ་འཆང་བའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་

ན། གནས་སྐབས་དབང་བར་ཡོད་ནའོ། །སུའི་ཞེ་ན། དགེ་སོང་རང་གི་ཉིད་དོ། །ཁད་

པར་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་ན། ཞག་བཅུར་བིན་བརླབས་སམ་རུང་བ་མ་བས་པར་རང་གི་

ཉིད་ཀི་རེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དོ། །ནམ་གི་ཚེ་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

791  མ་ཕི།  བ། ༡༨༧ན༢ན།   བསང་སེ    སྒང་། ༡༤༡ན༥ན།   བསངས་ཏེ    * བསངས་ཏེ

792  མ་ཕི།  བ། ༡༨༧ན༥ན།   །    སྒང་། ༡༤༡བ༡ན།   ་

793  མ་ཕི།  བ། ༡༨༧ན༦ན།   པ་ཉིད    སྒང་། ༡༤༡བ༢ན།   བཏིང    * བཏིང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཞག་བཅུ་ལས་གཞན་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐྱ་”རེངས་དང་པོ་ཤར་བའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་

ལའོ། །དེ་ཉིད་རྒྱུན་དུ་བཅངས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ཕིན་ཆད་ལྟུང་

བ་དེ་མ་བཤགས་ཀི་བར་དུ་ལྟུང་བ་གཏན་ནས་མེད་དེ། ཁོ་ཉིད་ཀི་གཉེན་པོ་བཏང་

བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ལྟུང་བ་གཉེན་པོའི་གཏོང་བེད་མིན་པའི་ཕིར་

དང་། རྩྭ་རེ་རེ་ལ་ལྟུང་བ་རེ་རེ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་སོགས་དང་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། །ཁ་ཅིག་དེ་ཕིན་ཆད་ཀང་ཞག་བཅུ་བཅུ་ན་སང་ལྟུང་རེ་འབྱུང་སེ། ཊིཀྐར། ཟླ་བ་

གཅིག་པའི་སང་བ་འདི་ལ་ཞག་བཅུ་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དག་ནི། 

ཤན་གི་ཕིར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

འདི་ལ་ཞེས་དང་ཤན་གི་ཕིར་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་ཕིན་ཆད་ཞག་རེ་རེ་ལ་སང་བ་རེ་རེར་འགྱུར་ཏེ། གནང་ལ་ཚད་

བཟུང་”ཡིན794་པའི་ཕིར་དང་། སྨན་གསོག་འཇོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞག་རེ་རེ་ལ་སང་

བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཁིམ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་གཏན་འདས་པ་ལ་ཁིམ་

རེ་རེ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་གསུངས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་དེ་ནི་

ཟླ་སང་སོགས་ལའང་སྦར་རོ། །ཡུལ་གང་ལ་རང་གི་ཉིད་ཡོད་ན་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་

ན། གོས་ལ་ཡིན་གི་ལྷུང་བཟེད་དང་སྨན་ལ་མིན་ནོ། །ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། ལྟེ་བའི་

དཀིལ་འཁོར་དང་པུས་མོའི་ལྷ་ངའི་ཚིགས་གཉིས་ཏེ་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་

གོས་ཀི་མཐའ་སེ་ཁོན་གི་ཚད་ལའོ། །རང་ཚད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུ་

ཐམས་ཅད་ཀང་མིན་ཏེ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་མ་འབེལ་བའི་གོས་ལའོ། །

794  མ་ཕི།  བ། ༡༨༨ན༢ན།   ཡིན    སྒང་། ༡༤༢ན༡ན།   མིན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཉིས་པ་ནི། བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་འབེལ་ཀང་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་

ཞུགས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་སང་བར་འགྱུར་རོ། །གོས་དེ་”ནི795་གཉིས་ཏེ། ཚེས་

གཅིག་ལྟ་བུ་ལ་རེད་ནས་བིན་རླབས་སོགས་མ་བས་པར་བཞག་པའི་ཚེ་རྒྱུན་

འབེལ་བ་དེ་གོས་རང་ལས་བྱུང་བ་ན་རང་ལས་བྱུང་བའི་དང་། དེའི་ཚེ་ཚེས་ལྔ་ལྟ་བུ་

ལ་རེད་པའི་གོས་ནི་སར་རེད་ལས་རེས་སུ་ཞུགས་པ་དེ་བྱུང་བས་ན་གཞན་ལས་

བྱུང་བའི་འོ། །འདི་ལ་བིན་རླབས་དང་འབེལ་ཡང་སང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་སར་རེད་

ཀི་རེས་ཞུགས་ཉམས་པར་བ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིས་རེད་

པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་འབེལ་བར་རང་ཞུགས་དང་བཅས་པ་འདི་ལ་སར་རམ་

རང་དང་དུས་མཉམ་དུ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་གོས་རང་གི་ཉིད་ཀི་རེས་ཞུགས་

དང་བཅས་པ་གཞན་ཡོད་ན། སར་”རེད796་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་རང་གི་རེས་

ཞུགས་དང་བཅས་པ་དེའི་ཤན་ཞག་ཏུ་ཡོད་པ་ཚུན་ཆད་ནས་བརམས་ཏེ། ས་མས་

ཞག་བཅུ་འདས་པ་ན་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གོས་ཤན་དང་འབེལ་བ་དེ་ལ་ཡང་

སང་བར་འགྱུར་རོ། །འཆང་བའི་སང་བའོ། །     ”། །

༼འབལ་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་འབལ་བའི་སང་བ་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་ནས་

འབྱུང་བ་ལ་གཉིས། བསབ་བ་དང”་797རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། 

གདིང་བ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། གདིང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་བལ་བ་

795  མ་ཕི།  བ། ༡༨༨ན༥ན།   ན    སྒང་། ༡༤༢ན༤ན།   ནི    * ནི

796  མ་ཕི།  བ། ༡༨༨བ༢ན།   རེད    སྒང་། ༡༤༢བ༡ན།   བརེད

797  མ་ཕི།  བ། ༡༨༨བ༤ན།   ་    སྒང་། ༡༤༢བ༢ན།   །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལ་ནི། ཉིན་མཚན་འདས་པ་ལ་བརེན་པའི་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཆོས་གོས་གསུམ་ལས་

དགག་བ་ཆུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་སོམ་པ་ལེན་པ་དང་བསྲུང་བ་དང་། ཤི་བལ་གི་

ནད་གཡོག་ལ་ཡང་དགོས་པར་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་འདྲ་བར་སྣང་བས་འབལ་

ཡང་འདྲ་བར་འབྱུང་ངམ་སམ་པའི་”དོགས་པ་བསལ་བའོ། །

འོ་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་པ་མེད་དམ་ཞེ་ན། གདིང་བ་མེད་པ་ལ་ཉེས་པ་

གསུམ་སེ། ཞག་ཏུ་མི་ལྡན་པ་དང་། གནས་མལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། ལྡོག་བསམ་

མེད་པར་བཞག་སེ་འགོ་བའི་ཉེས་པའོ། །རང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡོད་ན། 

མཚམས་ཐ་དད་ན་ཡོད་ཀང་ཉེས་པ་ས་མ་མེད་ལ། གཉིས་པ་ནི། རུང་བ་ཚད་ལྡན་

ཡིན་ན་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དང་གཞན་དབང་བས་ཀང་གོ་ཆོད་དོ། །ཉེས་པ་

གསུམ་པ་འགོག་ཚུལ་ནི། གལ་ཏེ་དེང་ཉིད་ཕིར་”ལྡོག798་ཅིང་གནས་པར་བའོ་

སམ་པ་མེད་ན་གདིང་བ་བཞག་སེ་འགོ་བར་མི་བའོ། །དེ་ལྟར་བསམས་”ཏེ799་སོང་

ནས་ཕིར་”ལྡོག800་པའི་དུས་མ་འབོར་ན་གདིང་བ་དེ་བརས་ཏེ་དེར་གནས་པར་

བའོ། །གདིང་བ་བརས་ཀང་མ་རེད་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། མ་རེད་ན་བ་གོས་”བཞི་

བལྟབ801་ཏུ་བས་པའི་སེང་དུ་ཡུན་རིང་དུ་མི་ཉལ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་རས་ཆེན་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། སྣམ་སྦར་གཞག་པར་མི་

འོས་པའི་གནས་སུ་དབར་གི་རས་ཆེན་ཡང་”གཞག802་པར་མི་བའོ། །ཆར་འབབ་

798  མ་ཕི།  བ། ༡༨༩ན༣ན།   ལྡོག    སྒང་། ༡༤༢བ༥ན།   བཟློག

799  མ་ཕི།  བ། ༡༨༩ན༣ན།   སེ    སྒང་། ༡༤༢བ༦ན།   ཏེ    * ཏེ

800  མ་ཕི།  བ། ༡༨༩ན༣ན།   ལྡོག    སྒང་། ༡༤༢བ༦ན།   བཟློག

801  མ་ཕི།  བ། ༡༨༩ན༤ན།   བཞི་བལྟབ    སྒང་། ༡༤༢བ༦ན།   གཞི་ལྟབ

802  མ་ཕི།  བ། ༡༨༩ན༤ན།   བཞག    སྒང་། ༡༤༣ན༡ན།   གཞག    * གཞག    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ན་དབར་གི་རས་ཆེན་མི་”གཞག་གོ །བགོད་པར་བ་བ་ཆུ་ཀླུང་གིས་ཆོད་”པར་འགོ་

བ་803་ལ་ཡང་རས་ཆེན་མི་”གཞག་གོ །ཆར་འབབ་པ་དང་ཆུ་ཀླུང་གིས་ཆོད་པ་དེ་

གཉིས་ཡོད་པར་”དོགས་པར་ཡང་རས་ཆེན་མི་”གཞག་སེ། རས་ཆེན་ནི་ཆར་ཆུ་དེ་

”བསྐྱབ804་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་སྣམ་སྦར་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་

ནི། དགེ་སོང་དང་བཅས་པ་ཉིད་དང་སྒོ་གེགས་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་བཅས་པའི་

གནས་དང་། ཆར་འབབ་པ་དང་། ཆར་འབབ་ཏུ་”དོགས་པ་དང་། བགོད་པར་བ་བ་

ཆུ་ཀླུང་གིས་ཆོད་པ་ཉིད་ལྟ་བུ་མེད་ན། དགེ་འདུན་གིས་སྣམ་སྦར་དང་མི་འབལ་བའི་

གནང་བ་མ་བིན་པ་དང་། སྲ་བརྐང་མ་བཏིང་བས་སྣམ་སྦར་མེད་པར་གར་ཡང་འགོ་

བར་མི་བའོ། །དགེ་སོང་གིས་ཆར་འབབ་པ་སོགས་ཀི་རྐེན་གིས་སྣམ་སྦར་མེད་

པར་གོང་གཞན་དུ་སོང་བ་ན། བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་ཉི་མ་དེ་ཉིད་ལ་རང་གི་གནས་

སུ་ཕིན་པར་མི་འགྱུར་ན། རང་གི་ཆོས་གོས་སྣམ་སྦར་གི་བིན་རླབས་”ཕྱུང805་སེ་

ཁིམ་པ་ཡན་ཆད་ཀི་གོས་གཞན་ལ་སྣམ་སྦར་དུ་བིན་གིས་རློབ་པ་ནི་འབལ་སང་

དང་མི་ལྡན་པའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་སམ། ཆོ་གའི་རྣམ་པའོ། །སྣམ་སྦར་ལི་

བ་ཉིད་ཡིན་ན་རྒན་པོ་དང་ནད་པ་དག་ལ་སྣམ་སྦར་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་པ་སྦིན་

ནོ། །བ་གོས་དང་མཐང་གོས་ལ་གནང་བ་འདི་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། ཡུལ་མཉན་ཡོད་

དུ་གང་ཟག་དགེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོས་ཆོས་གོས་སོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་དང་

པ་དག་ལ་འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

803  མ་ཕི།  བ། ༡༨༩ན༥ན།   པར་འགོ་བ་    སྒང་། ༡༤༣ན༡ན།   -པར་འགོ་བ་

804  མ་ཕི།  བ། ༡༨༩ན༦ན།   སྐྱབ    སྒང་། ༡༤༣ན༢ན།   བསྐྱབ    * བསྐྱབ

805  མ་ཕི།  བ། ༡༨༩བ༣ན།   ཕྱུང    སྒང་། ༡༤༣ན༤ན།   བྱུང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བཅས་པས་ལོངས་བརྒྱུས་པས་དང་། རང་གི་ལུས་མ་སས་པས་དང་། གཞན་གི་བ་

བ་ཤོར་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་ལུས་མ་བཀབ་པས་མ་དད་པ་དང་ཆོས་གོས་ཆུད་ཟ་

བའོ། །ཡན་ལག་ལ་གསུམ་ལས”།806 དངོས་པོ་ཆོས་གོས་གསུམ་ལས་གང་ཡང་

རུང་བ། རང་གི་བིན་རླབས་ཅན་དུ་རུང་བ་ཚད་ལྡན་སོགས་དང་། བདག་ཉིད་གནང་

བ་ཐོབ་པ་དང་སྲ་བརྐང་བཏིང་བ་དགོན་པ་བར་ཆད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་མིན་

པའོ། །གནས་ནི་ཆོས་གོས་དེའི་གནས་ཉེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་

པའོ། །ཀུན་སོང་རང་དགར་འབལ་འདོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའོ། །སྦོར་བ་འབལ་བར་རོམ་

པའོ། །མཐར་ཐུག་ཞག་གཅིག་གི་མཚན་མོ་མཐའ་འདས་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ་

གཉིས་ལས། མདོར་བསན་ནི། འབལ་སང་གི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་

གོས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། གང་ཟག་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་མ་ཐོབ་པ་ནི་ལྟུང་

བའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གནས་སྐབས་གང་ལ་གང་ཟག་དེ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། 

ཆོས་གོས་དེའི་གནས་ཉེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནས་གནས་གཞན་ན་གནས་པའི་དགེ་

སོང་ལ་སྐྱ་”རེངས་དང་པོ་ཤར་བའི་ཚེ་ནའོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། གནས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཉེ་འཁོར་གི་མཚན་

ཉིད། གནས་དང་ཉེ་འཁོར་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། དང་

པོ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའི་གནས་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་གང་ལ་མཚམས་བས་པ་ལ་ནི་

མཚམས་དེ་ཉིད་གནས་ཀི་མཐའ་ཡིན་ལ། ཡོལ་བ་དང་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་

མཚམས་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་བདག་པོས་བེ་བག་ཏུ་བས་པའི་མཚམས་ནི། ལུང་གི་བར་

806  མ་ཕི།  བ། ༡༨༩བ༦ན།   ་    སྒང་། ༡༤༣བ༡ན།   །    * །
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”སོམ807་ནི། ཁིམ་གཅིག་དང་ནི་ཁིམ་གཉིས་དང་། །ཁིམ་གི་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་

དང་། །རིག་པ་རིབ་མ་འོབས་བསྐོར་དང་། །རྣམ་བཞིར་བ་བ་”གོང808་དང་ཁིམ། །སེན་

འགོ་མུ་སེགས་ཚོང་རལ་དང་། །ཆོང་ཁང་དག་ཁང་གཡུལ་དང་ནི། །གཡུལ་ཚོམས་གྲུ་

དང་ཤིང་ར་དང་། །ཤིང་ལོན་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཡིན། །ལམ་དུ་འགོ་འགེང་འདུག་ཉལ་

དང་། །ཐད་ཀར་ཡང་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། །མཚམས་གཞན་ཉལ་བ་ཐ་མ་ཡི། །སེ་ཚན་ཡང་

དག་བསྡུས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྣམ་བཞིར་བ་བའི་གནས་བཅུ་གཉིས་མདོ་

འདི་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་རྣམ་པ་བཞི་ནི་གོང་ཉེ་འཁོར་གཅིག་པ་དང་ཐ་

དད་པ་གཉིས། གོང་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་ཡང་གཉིས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁིམ་ལ་སོགས་པ་

ལའང་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལ་གོང་ཉེ་འཁོར་གཅིག་པ་ནི་གོང་གང་ན་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལམ་

འདུན་སའམ་ལྷའི་གནས་”ཤིག809་ཡོད་པའོ། །དེའི་ཉེ་འཁོར་སོ་སོར་ཐ་དད་པའོ། །ཐུན་

མོང་བ་ལྷའི་གནས་སོ། །གོང་ཉེ་འཁོར་ཐ་དད་པ་ནི་དེ་དག་མང་པོ་ཡོད་པའོ། །ཐུན་མོང་

བ་ནི་མེད་དོ། །གོང་རབ་ཏུ་མང་པོའི་གཉིས་ཀང་ཚུལ་གཅིག་གོ །”ཁིམ810་ཉེ་འཁོར་

གཅིག་པ་ནི་མི་གཅིག་གིའམ། སྤུན་སྒོ་མ་བེ་བའི་ཁིམ་མོ། །དེའི་ཉེ་འཁོར་ནང་ཐམས་

ཅད་དང་ཕི་རོལ་འདོམ་གང་ངམ། གང་དུ་དེ་དག་”རྡུང811་བར་བེད་པ་དང་རོ་བར་བེད་

པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཐ་དད་པ་ནི་མི་ཐ་དད་པའམ། སྤུན་སྒོ་བེ་བའི་ཁིམ་མོ། །དེའི་ཉེས་

807  མ་ཕི།  བ། ༡༩༠ན༦ན།   སོམ    སྒང་། ༡༤༣བ༦ན།   སོམས

808  མ་ཕི།  བ། ༡༩༠བ༡ན།   གོང    སྒང་། ༡༤༣བ༦ན།   སོང

809  མ་ཕི།  བ། ༡༩༠བ༤ན།   ཞིག    སྒང་། ༡༤༤ན༣ན།   གཅིག    * ཤིག

810  མ་ཕི།  བ། ༡༩༠བ༥ན།   ཁིམ    སྒང་། ༡༤༤ན༤ན།   ཕི་མ

811  མ་ཕི།  བ། ༡༩༠བ༦ན།   བརྡུང    སྒང་། ༡༤༤ན༤ན།   རྡུང    * རྡུང
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འཁོར་གང་ཞེ་ན”།812 སོ་སོ་ཐ་དད་པའོ། །ཐུན་མོང་བ་ནི་སྒོ་འོ། །ཁིམ་རབ་ཏུ་མང་པོའི་

གཉིས་ཀང་ཚུལ་འདྲ་ལ་ཐུན་མོང་བ་ནི་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཤེས་

པར་བ་ལ། མུ་སེགས་ཅན་ལ་ལྟ་བ་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་པ་སྦར་བར་བའོ། །དེ་དག་གི་ཉེ་

འཁོར་གཅིག་པ་རྣམས་ཀི་གནས་དང་། ཉེ་འཁོར་གང་ཡང་རུང་བར་བདག་ཉིད་གང་

རུང་དུ་ཆོས་གོས་བཞག་ན་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་སུའང་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པ་

གཉིས་པ་རྣམས་ཀི་ཐུན་མོང་བ་ནི་སེན་འགོ་རོལ་མོ་མཁན་གི་བེ་བག་སེ། དེའི་རྒྱལ་

མཚན་གི་ཤིང་ངོ་། །དེ་ནི་དེའི་ཁིམ་གི་མཚན་མའོ། །མུ་སེགས་ཅན་གི་ལྷའི་གནས་

སོ། །ཚོང་རལ་ཟོང་”འཚོང813་བར་བེད་པའི་གནས་སོ། །དེའི་བཞག་སེགས་ཏེ་

བཞག་པའི་སང་ལེབ་བོ། །ཚོང་ཁང་ཟོང་བཅེར་བའི་གནས་སོ། །དེའི་འདུག་སེགས་

ཏེ་ཚོང་པ་འདུག་སེ་ཚོང་བེད་པའོ། །དག་ཁང་བསྲུང་བའི་གནས་སོ། །དེའི་ཡ་གད་

དེའི་སྐས་སོ། །གཡུལ་”གི814་ནི་དེའི་དཀིལ་ཏེ་གཏོར་མ་ལ་སོགས་བེད་པའམ། 

འབྲུ་སྤུང་བའམ། བ་ལང་”སྐོར815་བར་བེད་པའོ། །གཡུལ་ཚོམས་ཀི་སྒོ་འོ། །གྲུའི་གྲུ་

གདོང་ངོ་། །ཤིང་རའི་ཁ་ལོ་བའི་གནས་སོ། །ཀུན་དགའ་ར་བ་ནི་མེ་ཏོག་གི་ར་བ་སེ་

དེའི་ཁྲོན་པའོ། །བདག་པོ་གཅིག་ཉིད་མིན་པ་དུ་མའི་ཁིམ་སོ་སོའི་བར་གི་སྒོ་དང་ར་

བ་ལ་སོགས་པའི་མཚམས་རྣམས་ནི་གནས་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་གང་རུང་དུ་

རང་ཉིད་གནས་གང་རུང་དུ་ཆོས་གོས་བཞག་ན་འབལ་ལོ། །ཤུགས་ལ་བདག་

812  མ་ཕི།  བ། ༡༩༠བ༦ན།   ་    སྒང་། ༡༤༤ན༥ན།   །    * །

813  མ་ཕི།  བ། ༡༩༡ན༤ན།   ཚོང    སྒང་། ༡༤༤བ༡ན།   འཚོང    * འཚོང

814  མ་ཕི།  བ། ༡༩༡ན༥ན།   གི    སྒང་། ༡༤༤བ༢ན།   ཕི

815  མ་ཕི།  བ། ༡༩༡ན༥ན།   བསྐོར    སྒང་། ༡༤༤བ༢ན།   སྐོར    * སྐོར
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”པོ816་གཅིག་པའི་བར་གི་མཚམས་རྣམས་ཀང་གཅིག་ཡིན་པར་བསན་ལ། དེ་

གསལ་བར་བསན་པ་ནི་ཁིམ་པ་ནོར་ལས་དད་པ་ཐ་དད་པ་མིན་པ་དང་། མུ་སེགས་

ཅན་རྣམས་ལྟ་བ་ལས་དད་པ་ཐ་དད་པ་མིན་པ་རྣམས་ཀི་བར་གི་མཚམས་རྣམས་

ཀང་ཐ་དད་པ་མིན་ལ། ཐ་དད་ན་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁིམ་པ་ནོར་ལྷུར་བེད་པ་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་རྣམས་ལྟ་བ་ལྷུར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་སྐྱེ་བས་བསྒྲུབ་པའི་གནས་ནི། ཤིང་ལོན་པ་གཅིག་གི་ཡལ་ག་དང་

ཡལ་ག་ཕ་མོ་ཕན་ཚུན་མ་རེག་པ་རྣམས་ནི་ཐ་དད་ཡིན་པས་གཅིག་ཏུ་ཆོས་གོས་

བཞག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྐྱ་”རེངས་འཆར་ན་འབལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡལ་ག་རྣམས་

གེས་པའི་མཚམས་ཀི་ར་བ་ནི་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ག་ཕ་མོ་དེ་དག་གི་ཐུན་མོང་བ་

ཡིན་ནོ། །ར་བའི་ར་བ་དེའི་འོག་ན་ཡལ་ག་མེད་པ་སོང་པོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ལ་

སོགས་པ་དེ་མན་ཆད་ས་གཞི་ལ་ཐུག་པའི་བར་རྣམས་ནི་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ག་ཕ་མོ་

དང་ར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐུན་མོང་ཡིན་ནོ། །ཤིང་ལོན་པའི་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་རེག་

པའི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམས་ནི་གནས་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །

ཤིང་ལོན་པ་དེའི་”ཆ817་འོག་མར་ཆོས་གོས་སྦངས་པ་ནི། ཁང་པའི་སེང་

གཡོགས་པའི་ཆ་འོག་མར་ཆོས་གོས་སྦངས་ཏེ། ས་གཞིར་རང་སྐྱ་”རེངས་འཆར་

ན་འབལ་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་འདྲའོ། །བཞི་པ་”བསྐྱོད818་དུ་རུང་བའི་གནས་ནི་གྲུ་

དང་ཤིང་ར་དག་གི་མང་ཆ་འོག་མར་སྦངས་པ་སེང་གཡོགས་དང་འདྲའོ། །ལྔ་པ་

816  མ་ཕི།  བ། ༡༩༡བ༡ན།   པོ    སྒང་། ༡༤༤བ༣ན།   པ

817  མ་ཕི།  བ། ༡༩༢བ༦ན།   ཆ    སྒང་། ༡༤༥ན༢ན།   ཚེ

818  མ་ཕི།  བ། ༡༩༢ན༡ན།   སྐྱོད    སྒང་། ༡༤༥ན༢ན།   བསྐྱོད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

མཚམས་མེད་པའི་གནས་ནི་དགོན་པ་ལ་སོགས་པ་མཚམས་མེད་པ་ལ་ནི། ལག་པ་

དང་རྐང་པ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་གིས་”ཁབ་པ819་གནས་ཀི་མཐའོ། །གཉིས་པ་ཉེ་

འཁོར་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གསུམ་ལས། རོམ་པ་གཅིག་པའི་ཉེ་འཁོར་ནི། སེང་འོག་

ཕོགས་དང་བཅས་པ་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འདོམ་རེ་རེའོ། །དམིགས་བསལ་ལ་ནི་རིག་

པས་བསྐོར་བའི་གོང་ལ་ནི་ཇི་ཙམ་དུ་བ་ལང་དྲུག་གིས་དྲང་དགོས་པར་ལྡན་པའི་

ཤིང་ར་སྨྱིག་མས་གང་བ་ཅན་གི་ལམ་གིས་ཁབ་པའམ། བ་གག་སར་ནས་འདུག་

པའི་ལམ་གིས་ཁབ་པ་ཉེ་འཁོར་ཡིན་ནོ། །ཤིང་གི་རིབ་མས་བསྐོར་བའི་གོང་ལ་ནི། 

རིབ་མའི་དྲུང་ནས་ར་ལུག་འགོ་བའི་རྡུལ་གིས་ཁབ་པའམ། མི་རང་བཞིན་གིས་ངོ་

ཚ་དང་ལྡན་པ་བཤང་བ་བེད་དུ་འགོ་བའི་ལམ་གིས་ཁབ་པ་གང་རུང་ཉེ་འཁོར་ཡིན་

ནོ། །འོབས་ཀིས་བསྐོར་བའི་གོང་ལ་ནི་སྐས་གདང་བུ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྲིད་ཀི་ཚད་

ཀི་ལམ་གིས་ཁབ་པའམ། ཕག་དར་བོར་བའི་བོང་བ་རགས་པ་རང་ཤུགས་ཀིས་

འདྲིལ་བའི་ལམ་གིས་ཁབ་པ་གང་རུང་ཉེ་འཁོར་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཉེ་བར་སྤོད་པའི་ཉེ་འཁོར་ནི། གནས་དེའི་འཕལ་གི་བ་བ་འདྲུ་བ་

བརྔོ་བ་འཐག་པ་ཁེའུ་”བསུས820་བེད་པ་དང་། འཕལ་གི་འགོ་བ་དང་འདུག་པ་

དང་། རྡུལ་དག་གིས་གནས་དེར་གཏོགས་པ་ཁབ་པ་ཉེ་འཁོར་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་

ལམ་གི་ཉེ་འཁོར་ནི་མཚམས་མེད་པའི་ལམ་དུ་དགེ་སོང་དང་ཐ་དད་པ་མིན་པར་

འགོ་བ་དགེ་སོང་གི་ཆོས་གོས་འཁེར་བའི་མི་ལ་ནི་འདོམ་བཞི་བཅུ་ར་དགུ་ཚུན་

ཆད་ཉེ་འཁོར་ཡིན་ནོ། །གཞན་དབང་བའི་མཚམས་གཞན་ནི་དྲུང་ན་འདུག་ཀང་ཉེ་

819  མ་ཕི།  བ། ༡༩༢ན༢ན།   ཁབ་པ    སྒང་། ༡༤༥ན༣ན།   བ་བམ

820  མ་ཕི།  བ། ༡༩༢ན༦ན།   བསུས    སྒང་། ༡༤༥བ༡ན།   སུས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

འཁོར་མིན་ཏེ། མཚམས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་རང་དབང་ཐ་དད་པའི་ཕིར་

རོ། །གསུམ་པ་གནས་དང་ཉེ་འཁོར་གཅིག་པའི་ཚད་བསན་པ་ནི། ཕོགས་ཐམས་

ཅད་དུ་ཤིང་ལོན་པའི་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་འབེལ་བ་དང་། གོང་ཁེར་གི་

སེང་ལ་སོགས་པ་འབེལ་བ་དང་། ཐག་པས་འབེལ་བ་ལ་སོགས་པས་ཁབ་པའི་

གནས་སུ་དབུས་ནས་བརམས་ཏེ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱང་གགས་གཅིག་གི་ནང་

ཚུན་ཆད་ཉེ་འཁོར་ཡིན་ལ་ཕན་ཆད་མཚམས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། །འབལ་བའི་སང་བ་

རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས་ལས། གང་དང་འབལ་བ་

དངོས་པོའི་སྤོས་པ་ནི་ཆོས་གོས་བིན་རླབས་ཅན་དམ་དུམ་དུ་གྱུར་བ་ལ་བིན་གིས་

བརླབས་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ”།821 བིན་རླབས་ནི་རང་གི་ཉིད་ལ་བརེན་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ལ་རང་གི་ཉིད་དང་མི་འབལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སར་བིན་གིས་བརླབས་

པ་ཡིན་ན་དམ་དུམ་དུ་སོང་ཡང་འབལ་སང་བསྐྱེད་དོ། །འཆང་སང་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་

གོས་སང་བ་ལ་སྲ་བརྐང་མ་གཏོགས་པའི་བིན་རླབས་མི་འཆགས་པ་མིན་ནོ། །དགེ་

འདུན་གི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་གང་ཟག་གི་བིན་རླབས་མི་འཆགས་པ་

མིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གི་ཆོས་གོས་གང་ཟག་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་ལས་

འབལ་བའི་སང་བ་འབྱུང་སེ། འབལ་བའི་རྒྱུ་ནི་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་གི་རང་

གི་ཉིད་ནི་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་གང་དུ་འབལ་བ་གནས་ཀི་སྤོས་པ་ནི། ལྟ་མཚན་མི་མཐུན་པ་

821  མ་ཕི།  བ། ༡༩༢བ༥ན།   ་    སྒང་། ༡༤༥བ༥ན།   །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཞན་གནས་པས་གཞན་དགེ་སོང་གི་གནས་མི་ཉམས་སོ། །ཆོས་འདི་པ་དང་མུ་

སེགས་ཅན་གི་གནས་གང་རུང་དུ་རང་ཉིད་འདུག །གང་རུང་དུ་ཆོས་གོས་བཞག་ན་

འབལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་གཞན་པ་མུ་སེགས་པ་དང་། ཆོས་འདི་པ་དག་ནི་སར་ལྟ་

བ་ལས་དད་པ་ཐ་དད་པ་དག་གི་གནས་ནི་ཐ་དད་པའོ་ཞེས་བ་བས་མ་འཕངས་པ་

མིན་པའི་ཕིར། སར་སྒོ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་དུ་བསན་པ་དག་གིས་སྒོ་ཁང་ཡང་མ་

བསྡུས་པ་མིན་པས་མཚམས་ཐ་དད་པའི་གོང་དུ་ཆོས་གོས་བཞག་ནས་སྒོ་ཁང་དུ་

རང་ཉིད་སྐྱ་”རེངས་འཆར་ན་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ནོར་ལས་དད་པ་ཐ་དད་པ་

ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕ་དང་བུ་དག་ཀང་མ་འཕངས་པ་མིན་ནོ། །ནོར་ལས་དད་པ་ཐ་

དད་པ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་སྒོ་ནས་ཕ་དང་བུ་དག་གི་ཁིམ་མཚམས་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་

དད་པ་མིན་པ་ལྟར་ལྷུང་བཟེད་ཁ་བུབ་ལ་སོགས་པའི་ཁྲིམས་སུ་བ་བས་སངས་པ་

ཉིད་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བར་ནོར་གཅིག་པའི་ཕ་སངས་ན་བུ་ཡང་སངས་པར་འགྱུར། 

ནོར་ཐ་དད་པའི་ཕ་སངས་ཀང་བུ་སངས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཉལ་པོ་བེད་པར་

”གཤོམ822་པ་ཉིད་ཀང་ནོར་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་སྒོ་ནས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་

མིན་པར་བསན་ཏོ། །དེས་ན་ཁིམ་གཅིག་ན་སྐྱེས་པ་དུ་མ་ཉལ་བོ་བེད་པར་

”གཤོམ823་པ་ལ་དགེ་སོང་གིས་ཕིས་གནོན་བས་ན་སྐྱེས་པ་དེ་དག་ནོར་ཐ་དད་ན་

ཐ་དད་དུ་འགྱུར། ནོར་གཅིག་ན་ལྟུང་བ་ཡང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །གཙུག་ལག་ཁང་

དང་གོང་གཉིས་ཀ་ལ་ཉེ་འཁོར་འབེལ་བར་ཡོད་པ་ན་གོང་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཉེ་

འཁོར་དེ་ཡོད་པ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་ཉིད་མིན་པས་དེར་ཆོས་གོས་

822  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣བ༡ན།   ཤོམས    སྒང་། ༡༤༦ན༥ན།   གཤོམ    * གཤོམ

823  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣བ༢ན།   ཤོམས    སྒང་། ༡༤༦ན༦ན།   གཤོམ    * གཤོམ
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“བཞག824་སེ་སྐྱ་”རེངས་འཆར་ན་འབལ་བར་འགྱུར་རོ། །འབལ་བའི་སང་བ་ཞུ་

བའི་སྐབས་སོ། །འབལ་བའི་སང་བའོ། །     “། །

༼ཟླ་བས་སང་ལྟུང་།༽

“གསུམ825་པ་ཟླ་བས་སང་བ་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་ནས་

འབྱུང་བ་ལ་“གཉིས། ཡན་ལག་གཞན་བསན་པ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་གཞན་

བྱུང་ངོ་། །དང་པོ826་ནི་འདྲའོ། །གང་གི་ཚེ་འདྲ་ན་གོས་ཕི་མས་ཁ་བསྐང་བ་ལ་རེ་བ་

མེད་པའི་ཚེ་ན་འདྲ། གང་འདྲ་ན་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་ཚད་པས་ཆུང་བ་འདྲ། དེ་

ཡང་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ན། ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀང་སེ། དེ་བས་ཆུང་བ་ནི་འདྲ་བ་མིན་

ནོ། །གང་དང་འདྲ་ན། འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་ཚད་དུ་ཆོག་པ་དང་འདྲ། ཇི་ལྟར་

འདྲ་ན། ཞག་བཅུ་ལས་འདས་ན་སང་བ་འབྱུང་བར་འདྲ། དགོས་པ་ནི། འདི་ཡང་སང་

བ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། གོས་ཟླ་བར་བཞག་ཏུ་རུང་བ་ལ་ཁ་བསྐང་བ་ལ་རེ་

”བ827་ཡོད་པར་གོ་བའོ། །འདི་ལ་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་བའོ་སམ་པ་དང་། ཕི་མས་ཁ་

བསྐང་ངོ་སམ་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཀིས་འདང་ངོ་སམ་པ་དང་། ཟླ་བའི་ནང་དུ་འགྲུབ་བོ་

སམ་དུ་རེ་བ་དགོས་པར་བསན། རང་གི་ཆོས་གོས་རུང་ཚད་ལྡན་སོགས་བིན་གིས་

བརླབས་པའམ། བརླབ་པར་བ་བ་ཡོད་པ་ཉིད་ན་ཡང་ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཆོག་

824  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣བ༣ན།   བཞག    སྒང་། ༡༤༦བ༡ན།   གཞག

825  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣བ༤ན།   གསུམ    སྒང་། ༡༤༦བ༡ན།   གཉིས

826  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣བ༤ན།   གསུམ། ཡན་ལག་གཞན་བསན་པ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ཞན་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ    སྒང་། 

༡༤༦བ༢ན།   གཉིས། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ཞག་བཅུ་པ་དང་འདྲ་བར་བསན་པ    * གཉིས། ཡན་ལག་

གཞན་བསན་པ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་གཞན་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ

827  མ་ཕི།  བ། ༡༩༤ན༡ན།   བར    སྒང་། ༡༤༦བ༤ན།   བ    * བ
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པ་དང་འདྲའོ། །དེས་ན་ཆོས་གོས་གསུམ་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་དུ་ཟླ་བར་བཞག་ཏུ་

མི་རུང་ངོ་། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་

ཡུལ་མཉན་ཡོད་དུ་གང་ཟག་དགེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོས་ཉོན་མོངས་པ་ཟང་ཟིང་ལ་

གདུ་བས། ཉེས་པ་གོས་ཀི་ཁ་གསོག་འཇོག་པ་ལ་བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་

སོ། །རྒྱུ་མཚན། གོས་མང་པོ་གསོག་པ་དང་། འདོད་པ་ཆེ་བ་དང་། བསམ་གཏན་

དང་ཀོག་པའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཡན་ལག་ལ་གསུམ་ལས། གཞག་བའི་

དངོས་པོ་ནི་གོས་སུ་གྲུབ་པ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་པ། རང་དབང་བ། དབང་བར་ཡོད་པ་

ཁ་”བསྐང828་བ་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་པའོ། །བདག་ཉིད་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་

མེད་པ་དང་། སྲ་བརྐང་མ་བཏིང་བའོ། །ཀུན་སོང་འཆང་བར་འདོད་པའོ། །མཐར་

ཐུག་ཞག་སོ་གཅིག་པའི་སྐྱ་”རེངས་ཤར་བའོ། །གཞུང་དོན་ནི། གང་ལ་ཟླ་འཇོག་གི་

སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁ་བསྐང་བ་ལ་རེ་བ་མེད་པ་དང་། བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་

ཡོད་པ་ལས་གཞན་དུ་ཁ་བསྐང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཅིང་། བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བའི་

ཆོས་གོས་གསུམ་གང་རུང་མེད་ན་ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་དེ་ནི་ཞག་སུམ་ཅུ་

འདས་ཏེ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་པའི་སྐྱ་”རེངས་ཤར་བ་ན་སང་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་ལ་གཉིས་ལས། ཟླ་བ་ལ་”དོགས་པ་བཅད་ནས་བཅུ་

པར་འགྱུར་བར་བསན་པ་”ནི829། སར་བཞག་པ་དང་ཕིས་རེད་པའི་གོས་ཁ་དོག་

ལས་རིགས་མི་མཐུན་པ་སོན་པོ་བཞག་པ་ལ་དམར་པོ་རེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱུ་

828  མ་ཕི།  བ། ༡༩༤ན༥ན།   བསྐྱང    སྒང་། ༡༤༧ན༡ན།   བསྐང    * བསྐང

829  མ་ཕི།  བ། ༡༩༤བ༣ན།   ནི    སྒང་། ༡༤༧ན༤ན།   ན
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རིགས་མི་མཐུན་པ་བལ་གོས་བཞག་པ་ལ་རས་གོས་རེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྲབ་མོ་

བཞག་པ་ལས་འཐུག་པོ་རེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་གོས་ཀི་ཚད་དུ་ལོངས་ཀང་ཚད་དུ་

ཆོག་པ་ཉིད་མིན་ཏེ། དེ་གཉིས་བསོམས་ནས་གོས་བར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །རེ་བ་

མ་ཆད་ན་དེས”།830 ས་མ་བཅུ་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། རིགས་མི་མཐུན་པ་ནི་མ་

རེད་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་གོས་ཟླ་བར་བཞག་ཏུ་རུང་བ་ལ་”ཁ831་བསྐང་དང་ཁ་གསོག་དེ་

དག་རིགས་མཐུན་ནམ་སྤིར་རེ་བས་བཞག་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །ཁ་དོག་གི་དམིགས་

བསལ་ནི། དཀར་པོ་ཉིད་ནི་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བ་ཡིན་པས་སར་

སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞག་སེ་ཕིས་དཀར་པོ་རེད་དམ་སར་དཀར་པོ་བཞག་སེ་

ཕིས་སོན་པོ་ལ་སོགས་རེད་ན་ཁ་དོག་ལས་རིགས་མི་མཐུན་པ་མིན་ནོ། །ཁ་

”གསོག832་གི་གོས་ཟླ་བར་བཞག་པའི་ཚེ་ཁ་བསྐང་གི་གོས་རེད་ཀང་ད་རུང་ཟླ་

བར་བཞག་ཏུ་རུང་ངམ་ཞེ་ན། ཚེས་གཅིག་ལྟ་བུ་ལ་ཁ་”གསོག833་གི་གོས་ཟླ་བར་

བཞག་པའི་ཚེ། ཚེས་ལྔ་ལྟ་བུ་ལ་ཁ་བསྐང་གི་གོས་”རེས834་ནས་རེ་བ་”འཆད835་

ནུས་སམ་”རེས836་མིན་པ་ནས་རིགས་མཐུན་ས་ཕི་བསོམས་པས་གོས་འདང་

བའམ་ཕི་མ་དེ་ཉིད་ཀིས་གོས་འདང་བ་དེ་རེད་ན་ཟླ་བར་བཞག་ཏུ་མི་རུང་སེ་རེད་

830  མ་ཕི།  བ། ༡༩༤བ༣ན།   །    སྒང་། ༡༤༧ན༥ན།   ་

831  མ་ཕི།  བ། ༡༩༤བ༥ན།   ལ    སྒང་། ༡༤༧ན༥ན།   ཁ    * ཁ

832  མ་ཕི།  བ། ༡༩༥ན༡ན།   སོག    སྒང་། ༡༤༧བ༡ན།   གསོག    * གསོག

833  མ་ཕི།  བ། ༡༩༥ན༢ན།   སོག    སྒང་། ༡༤༧བ༡ན།   གསོག    * གསོག

834  མ་ཕི།  བ། ༡༩༥ན༢ན།   རེས    སྒང་། ༡༤༧བ༢ན།   རེ་ས

835  མ་ཕི།  བ། ༡༩༥ན༢ན།   འཆད    སྒང་། ༡༤༧བ༢ན།   ཆད

836  མ་ཕི།  བ། ༡༩༥ན༢ན།   ངེས    སྒང་། ༡༤༧བ༢ན།   རེ་ས    *རེས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པའི་དུས་ཀི་ཞག་བཅུ་པ་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཉི་

མ་དང་པོ་ལ་ཁ་བསྐང་གི་གོས་དེ་ཁ་”གསོག837་གི་གོས་དེའི་བག་ལ་སོན་པ་ཉིད་

ཡིན་པས་དེ་གཉིས་སོ་སོ་ནས་འདུག་ཀང་གཅིག་ལྟ་བུར་བའོ། །

དེས་ན་ཉི་མ་དང་པོ་ནས་”བརམ་སེ838་ས་མ་ཟླ་བ་པའི་རིགས་ལས་ལོག་

ནས་བཅུ་པའི་རིགས་སུ་འགྱུར་ལ། ཕི་མ་ལའང་དེ་ནས་བརམས་པའི་ཤན་འབྱུང་

ངོ་། །འོ་ན་བཅུ་གཅིག་ལྟ་བུ་ལ་རེད་པའི་ཚེ་ས་མའི་ཤན་གིས་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐྱ་

”རེངས་ཤར་བ་ན་སང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཟླ་བ་གཅིག་པའི་སང་བ་

འདི་ལ་ཞག་བཅུ་པ་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དག་ཤན་གི་ཕིར་ཕན་

ཚུན་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཞག་ཉི་ཤུ་པའམ་སུམ་ཅུ་པའི་ནང་དུ་བིན་གིས་

བརླབ་པ་སོགས་བ་བར་”གསུངས839་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་བཅུ་པ་གསུམ་པ་ལ་

རེད་པ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་པའི་སྐྱ་”རེངས་ཤར་བའི་ཚེ་ཟླ་བས་སང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

དངོས་པོ་ལ་ཞག་སུམ་ཅུ་འདས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རེ་བ་མེད་པ་དང་བིན་

གིས་བརླབ་པར་བ་བ་ཡོད་པ་ལ་ཟླས་སང་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། བཅུ་པ་གསུམ་

པའི་བག་ལ་སོན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

རིགས་”ཟློག840་པ་དང་ཤན་འབྱུང་བ་ལ་མུ་བཞི་སེ། དང་པོ་ནི། ཉི་མ་དང་

པོའམ། བཅུ་གཅིག་པའམ་ར་གཅིག་པ་ལ་ཁ་བསྐང་གི་གོས་རེད་ན་རིགས་

837  མ་ཕི།  བ། ༡༩༥ན༣ན།   སོག    སྒང་། ༡༤༧བ༣ན།   གསོག    * གསོག

838  མ་ཕི།  བ། ༡༩༥ན༤ན།   བརམ་སེ    སྒང་། ༡༤༧བ༣ན།   བརམས་ཏེ

839  མ་ཕི།  བ། ༡༩༥ན༦ན།   གསུང    སྒང་། ༡༤༧བ༥ན།   གསུངས    * གསུངས

840  མ་ཕི།  བ། ༡༩༥བ༢ན།   ཟློག    སྒང་། ༡༤༧བ༦ན།   བཟློག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

”ཟློག841་སེ་ཟླ་བའི་ཡན་ལག་ཉམས་པའི་ཕིར། ཤན་མི་འབྱུང་སེ་ཞག་བཅུ་མཉམ་

པོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཞག་གཉིས་པ་ནས་སུམ་ཅུ་པའི་བར་ལ་

རེས་མིན་པ་ནས་རིགས་མཐུན་གོས་མི་འདང་བ་གཅིག་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ཡང་ཟླ་བར་

བཞག་ན་ཕི་མ་ལ་ཤན་འབྱུང་ལ་རེ་བ་མ་ཆད་ཅིང་ས་ཕི་བསོམས་ཀང་གོས་མི་

འདང་བས་ས་མ་རིགས་མི་ཟློག་གོ །གསུམ་པ་ནི་འབྲུའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་

དེའོ། །བཞི་པ་ནི་རེས་མིན་པ་ནས་རིགས་མི་མཐུན་འཁོར་གསུམ་མི་ཁེབས་པ་རེད་

པ་ལྟ་བུ་སེ་རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་བཟོ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་གསུམ་ལས”་842རིམ་པའི་

ཚད་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ནི། འདི་མན་ཆད་ནི་གོས་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ཚད་ཇི་ཙམ་ལ་

བིན་རླབས་འཆགས་པ་དང་། དེ་ལས་བཟློག་པ་ལ་སང་བར་འགྱུར་བ་བརོད་པར་བ་

སེ་དུས་ཚིགས་སུ་མ་བཅད་པའི་གསར་པ་ལས་སྣམ་སྦར་བེད་ན་དེའི་རིམ་པའི་

ཚད་ཀི་མཐའ་ནི་ཉིས་རིམ་མོ། །གདིང་བ་ཡང་གསར་པ་ལས་བེད་ན་དེའི་རིམ་པའི་

ཚད་ཀི་མཐའ་ཉིས་རིམ་མོ། །བ་གོས་དང་མཐང་གོས་གཉིས་གསར་པ་ལས་བེད་ན་

དེ་གཉིས་ཀང་རིམ་པའི་ཚད་ཀི་མཐའ་ནི་ཚིག་རྐང་ངོ་། །སྣམ་སྦར་དང་གདིང་བ་

ཉིས་རིམ་དུ་བེད་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན། བཟོ་”སྒྲུབ843་པ་དང་འོག་ཏུ་འདིང་བས་ལས་

”ཕེ844་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཡང་ངེས་པར་བ་དགོས་པ་ནི་མིན་ནོ། །ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་གི་དུས་ཚིགས་སུ་

841  མ་ཕི།  བ། ༡༩༥བ༣ན།   ཟློག    སྒང་། ༡༤༨ན༡ན།   བཟློག

842  མ་ཕི།  བ། ༡༩༥བ༥ན།   ་    སྒང་། ༡༤༨ན༣ན།   །

843  མ་ཕི།  བ། ༡༩༦ན༢ན།   སྒྲུབ    སྒང་། ༡༤༨ན༥ན།   བསྒྲུབ

844  མ་ཕི།  བ། ༡༩༦ན༢ན།   ཕེ    སྒང་། ༡༤༨ན༥ན།   ཆེ
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”སྤད845་པ་ལས་སྣམ་སྦར་སོགས་བེད་ན། གསར་པ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིམ་

པ་ལས་ཉིས་འགྱུར་དུ་བའོ། །ཕག་དར་ཁྲོད་ཀི་རྒྱུ་ལས་བས་པའི་སྣམ་སྦར་སོགས་

ལ་ནི་རིམ་པ་ངེས་པ་མེད་དེ་ཇི་ཙམ་འདོད་པ་བའོ། །ཆོས་གོས་རང་ཟད་ནས་རིངས་

པ་ཉིད་དང་། སྒོས་སྐྱེས་ཀིས་བཤུད་པ་ལ་སོགས་པས་དེངས་པ་ཉིད་དག་ལ་ནི་རིམ་

པ་ཅི་དགོས་པ་ལྷག་པར་སྦར་རོ། །ཕག་དར་ཁྲོད་ལས་མ་བས་པ་དང་། རིངས་པ་

དང་དེངས་པ་མིན་པའི་སྣམ་སྦར་སོགས་ལ་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལས་རིམ་པ་ལྷག་

པར་སྦར་བ་ཉིད་དུ་མི་བའོ། །སྦར་ན་ལྷག་པར་སྦར་བའི་རིམ་པ་དེ་ཞག་བཅུ་འདས་

ནས་སང་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀང་ཡིན་ནོ། །བིན་གིས་བརླབ་པར་འོས་པའི་

རིགས་ཅན་བི་དོར་བ་བའི་ཕིར་དཔོག་པར་འདོད་ན་བི་དོར་བས་ནས་ཕིས་འདི་

ཉིད་དུ་སྦར་བར་བའོ་སམ་པའི་སེམས་མ་བསྐྱེད་པར་རང་དགར་དཔོག་པར་མི་

བའོ། །བི་དོར་བས་ནས་འདི་ཉིད་དུ་ཕིར་སྦར་བར་བའོ་སམ་པ་ལས་གཞན་པའི་

སེམས་ཀི་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བས་ཆོས་གོས་ཀི་རིམ་པ་”ལོག846་པ་སར་མ་

སྦར་བའི་ས་རོལ་”ཏུ847་ཞག་བཅུ་འདས་ན་སང་བར་འགྱུར་རོ། །སྦར་ན་ནི་གཅིག་

པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་སྣམ་ཕན་དང་གེགས་བུའི་ཚད་བསན་པ་ནི། སྣམ་སྦར་གི་སྣམ་

ཕན་དག་ནི་ཐ་མ་ལ་དགུ་ཡན་ཆད་ནས་རབ་ལ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་མན་ཆད་བ་སེ། བཅུ་

དང་། བཅུ་གཉིས་སོགས་ནས་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་བར་ཟུང་མ་གཏོགས་སོ། །སྣམ་ཕན་

845  མ་ཕི།  བ། ༡༩༦ན༣ན།   སྤད    སྒང་། ༡༤༨ན༦ན།   བཅད

846  མ་ཕི།  བ། ༡༩༦བ༡ན།   ལོག    སྒང་། ༡༤༨བ༣ན།   ཕོག

847  མ་ཕི།  བ། ༡༩༦བ༡ན།   དུ    སྒང་། ༡༤༨བ༣ན།   ཏུ    * ཏུ
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ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་དེ་ཡན་ཆད་ནི་ཚེམ་བུ་སེ་ལྷན་པ་མཐར་ཆགས་སུ་སྦར་བ་ཙམ་ཡིན་

པས་དེ་ལས་ལྷག་པ་མི་བའོ། །སྣམ་ཕན་དེ་དག་གི་གེགས་བུ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། སྣམ་

ཕན་དགུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ་སེ་དང་པོ་གསུམ་ལ་ནི་སྣམ་ཕན་

དེ་དག་གི་གེགས་བུ་ཕེད་དང་གསུམ་པ་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་སྣམ་ཕན་བཅོ་ལྔ་པ་དང་

བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅུ་དགུ་པ་གསུམ་ལ་ནི་གེགས་བུ་ཕེད་དང་བཞི་པ་ཉིད་

དོ། །གསུམ་པ་སྣམ་ཕན་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པ་དང་ར་གསུམ་པ་དང་ར་ལྔ་པ་ལ་ནི་

གེགས་བུ་ཕེད་དང་ལྔ་པ་ཉིད་དོ། །བ་གོས་ནི་སྣམ་ཕན་བདུན་པ་དང་གེགས་བུ་ཕེད་

དང་གསུམ་པའོ། །

མཐང་གོས་ནི། སྣམ་ཕན་ལྔ་པ་དང་གེགས་བུ་ཕེད་དང་གཉིས་པའོ། །གསུམ་

པ་རྒྱ་ཁོན་གི་ཚད་འཇལ་བེད་ཁྲུའི་དོན་དང་བཅས་ཏེ་སོན་པ་ནི། ཆོས་གོས་གསུམ་

པོ་དེ་དག་གི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། སྣམ་སྦར་དང་བ་གོས་དང་མཐང་གོས་བིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་རུང་བ་ཆེན་པོ་དག་གི་ཚད་ནི། ཞེང་དུ་རང་གི་ཁྲུ་གསུམ་དང་། སྲིད་དུ་ཁྲུ་

ལྔ་དག་གོ །ཆོས་གོས་གསུམ་ཆུང་ངུ་དག་ནི་ཆུ་དང་ཞེང་གཉིས་ཀ་ལས་ཁྲུ་ཕེད་

ཕེད་”ཕི848་བ་སེ་ཞེང་དུ་ཁྲུ་”ཕེད849་དང་གསུམ་དང་”ཆུར850་ཁྲུ་ཕེད་དང་

ལྔའོ། །འབིང་རྣམས་ཀི་”ཆུ851་དང་ཞེང་གི་ཚད་ནི། ཆེན་པོ་དང་ཆུང་ངུ་དེ་དག་གི་

བར་མ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །

848  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣ན༢ན།   ཕི    སྒང་། ༡༤༩ན༢ན།   ཁྲི

849  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣ན༢ན།   ཕད    སྒང་། ༡༤༩ན༢ན།   ཕེད    * ཕེད

850  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣ན༢ན།   མཆུར    སྒང་། ༡༤༩ན༢ན།   ཆུར    * ཆུར

851  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣ན༢ན།   མཆུ    སྒང་། ༡༤༩ན༢ན།   ཆུ    * ཆུ
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མཐང་གོས་ཀི་ཚད་ཀི་རྣམ་”གཞག852་གཞན་བསན་པ་ནི། མཐང་གོས་ནི་ཞེང་

དུ་ཁྲུ་དོ་དང་། ”ཆུར853་ཁྲུ་ལྔ་ཡང་”ཡིན854་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོ་དང་”ཆུར855་ཁྲུ་བཞི་ཡང་

ཡིན་ནོ། །མཐང་གོས་ཀི་ཚད་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོ་”ཆུར856་ཁྲུ་བཞི་པ་མན་ཆད་ནས་འཁོར་

གསུམ་ཁེབས་པ་ཡན་ཆད་ཀང་ཡིན་ནོ། །ཁྲུའི་དོན་ནི་རང་གི་ལུས་ལ་ཆ་མཉམ་པ་བདུན་

དུ་བས་པ་ལས་ཆ་གཉིས་ཡིན་གི། གྲུ་མོ་ནས་གུང་མོའི་རེ་མོའི་བར་མིན་ནོ། །ཚད་དེ་

ཡང་ལུས་ལ་ལྟོས་ནས་ལག་པའི་ཚད་ཐུང་བའམ། ལག་པའི་ཚད་རིང་བའི་ཆེད་དུ་

གསུངས་པ་ཡིན་གི་ལུས་ཀི་རྐེན་དང་ལག་པའི་ཚད་འཚམ་པ་དག་ལ་ནི་རང་གི་ཁྲུ་ཉིད་

འདིར་ཡང་ཚད་ཡིན་ནོ། །རང་གི་ལུས་ཆེས་ཆེ་བས་མཐང་གོས་ཀི་ཚད་དེ་ཙམ་གིས་མི་

ཡོགས་ཤིང་མི་ཁེབས་ན་ལུས་དང་འཚམ་པའི་རལ་ཁ་དཔུང་ཆད་བས་ནས་ཁེབས་

པར་གཡོག་པར་བའོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལུས་རིང་ན་ཕག་དབྱུང་གི་རྣམ་པ་དང་། སོམ་ན་

ཕལ་སྒོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཚལ་བུ་སྦར་ཞེས་ཟེར། ཟླ་བས་སང་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས་ལས། སྐབས་འདི་ནས་

འབྱུང་བ་ནི། ཁྲུ་གང་བ་དེ་བས་དམན་པ་ནི་ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་དེ་ཟླ་བ་གཅིག་འདས་ན་

སང་བར་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་སེ། དེ་ཡང་ཟླ་བ་གཅིག་འདས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་

རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ལ་ཁ་བསྐང་བའི་གོས་ལ་རེ་བ་མེད་ན། ཞག་བཅུ་

འདས་ན་སང་བར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་དེ་བས་ཆུང་བ་ལ་ཡང་རེ་བ་མེད་ན་ཞག་བཅུ་

852  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣ན༣ན།   བཞག    སྒང་། ༡༤༩ན༣ན།   གཞག    * གཞག

853  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣ན༣ན།   མཆུར    སྒང་། ༡༤༩ན༣ན།   ཆུར    * ཆུར

854  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣ན༣ན།   ཡིན    སྒང་། ༡༤༩ན༣ན།   ཡན

855  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣ན༣ན།   མཆུར    སྒང་། ༡༤༩ན༣ན།   ཆུར    * ཆུར

856  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣ན༤ན།   མཆུར    སྒང་། ༡༤༩ན༣ན།   ཆུར    * ཆུར
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

འདས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་སྐབས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ནི། ”ཆུ857་ཞེང་གཉིས་ཀ་ནས་འཁོར་

གི་ཕེད་མི་ཁེབས་པ་དང་པོ་ནས་རེ་བ་མེད་པ་ཉིད་ནི་བཅུ་པར་གཏོགས་ཀི་ཟླ་བ་

པར་མི་གཏོགས་སོ། །རས་བལ་ལས་བས་པ་སོགས་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་རུང་བ་མིན་

པ་ཡང་ཁ་བསྐང་བ་ལ་རེ་བ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །གདོང་ཕིས་དང་ཆུ་ཚགས་དང་སན་

”འཇམ858་དང་། དྲེའུ་རྔོག་ལ་སོགས་པ་ཡོ་བད་ཀི་གོས་རང་རང་དུ་བིན་གིས་མ་

བརླབས་པ་དག་ཀང་ཁ་བསྐང་བ་ལ་རེ་བ་མེད་པ་ཡིན་པས་ཞག་བཅུ་པར་གཏོགས་

སོ། །ཟླ་བས་སང་བ་ཞུ་བའོ། །ཟླ་བས་སང་བའོ། །    ”། །

༼འཁྲུར་འཇུག་གི་སང་ལྟུང་།༽

བཞི་པ་འཁྲུར་འཇུག་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་

གསུམ་ལས། ཕམ་པ་དང་པོའི་འཕར་ཀའི་རྒྱུ་དགག་པ་ནི་མ་དད་པ་སང་བའི་ཕིར་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མངལ་ན་བུ་ཡོད་པའི་སྦྲུམ་མ་དབེན་པར་བཞག་གོ །དགེ་སོང་མ་རང་

མི་སྒྲུབ་ན་དབེན་པའི་ཕོགས་དེར་སྦྲུམ་མ་དེ་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཡལ་བར་མི་

དོར་བར་གོགས་བའོ། །སྦྲུམ་མ་དེ་ལ་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཟན་སྦིན་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་རྣམ་”གཞག859་ལ་གསུམ་ལས། ཐུན་མོང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་

གཉིས་ལས། ཉེ་དུའི་མཚན་ཉིད་ནི། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ལྟུང་བ་དག་ལ། ཉེ་དུ་དང་

857  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣བ༣ན།   མཆུ    སྒང་། ༡༤༩བ༡ན།   ཆུ    * ཆུ

858  མ་ཕི།  བ། ༡༩༣བ༥ན།   འབམ    སྒང་། ༡༤༩བ༢ན།   འཇམ    * འཇམ

859  མ་ཕི།  བ། ༡༩༨ན༢ན།   བཞག    སྒང་། ༡༤༩བ༤ན།   གཞག    * གཞག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཉེ་དུ་མིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པས་དེའི་མཚན་ཉིད་ཅི་ཞེ་ན། ཕའི་”རྒྱུད860་པ་

མའི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། མའི་”རྒྱུད་པ་ཕའི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བདུན་

པ་ཚུན་”ཆད861་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ས་མ་གཅིག་ལས་སྐྱེས862་པ་ཡང་ཉེ་དུ་

ཡིན་ལ་དེ་མིན་པ་ཉེ་དུ་མིན་ནོ། །དེ་ལ་ཕའི་ཕ་དང་དེའི་ཕ་ཞེས་སོགས་ནི་ཕའི་”རྒྱུད་

པའོ། །ཕའི་མ་དང་དེའི་མ་ཞེས་སོགས་ནི་ཕའི་”རྒྱུད863་པ་མའི་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པའོ། །མའི་མ་དང་དེའི་མ་ཞེས་སོགས་མའི་”རྒྱུད་པ་ཡིན་ལ། མའི་ཕ་དང་

དེའི་ཕ་ཞེས་སོགས་མའི་”རྒྱུད་པ་ཕའི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའོ། །གཉིས་པ་འདུ་

ཤེས་བེད་པ་པོར་བསན་པ་ནི། འཁྲུར་འཇུག་གི་སང་བའི་བེད་པ་པོ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། 

དོན་དེ་ལ་དེར་ཤེས་པའི་འདུ་ཤེས་ནི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་གཙོ་བོར་བེད་པ་པོ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །འདུ་ཤེས་གཙོ་བོ་བེད་པ་པོ་ཡིན་པ་དེ་ནི་འོག་ནས་ཤེས་”གཙོ་བོ864་

ཞེས་པས་སོན་ནོ། །

གཉིས་པ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ནི། གེང་གཞི། ཡུལ་

མཉན་ཡོད་དུ་གང་ཟག་འཆར་ཀས། ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀིས་ཀུན་ནས་

”བསངས་ཏེ865། ཉེས་པ་དགེ་སོང་མ་ཉེ་དུ་མིན་པ་ལ་གོས་”རིང866་པ་འཁྲུར་

860  མ་ཕི།  བ། ༡༩༨ན༣ན།   བརྒྱུད    སྒང་། ༡༤༩བ༥ན།   རྒྱུད    * རྒྱུད    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་

དག་ལ་འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

861  མ་ཕི།  བ། ༡༩༨ན༣ན།   ཆད    སྒང་། ༡༤༩བ༦ན།   ཚད

862  མ་ཕི།  བ། ༡༩༨ན༣ན།   སྐྱེས    སྒང་། ༡༤༩བ༦ན།   སྐེས

863  མ་ཕི།  བ། ༡༩༨ན༤ན།   རྒྱུད    སྒང་། ༡༤༩བ༦ན།   བརྒྱུད

864  མ་ཕི།  བ། ༡༩༨ན༦ན།   གཙོ་བོ    སྒང་། ༡༥༠ན༢ན།   གཙོའོ

865  མ་ཕི།  བ། ༡༩༨བ༡ན།   བསང་སེ    སྒང་། ༡༥༠ན༣ན།   བསངས་ཏེ    * བསངས་ཏེ

866  མ་ཕི།  བ། ༡༩༨བ༡ན།   རིངས    སྒང་། ༡༥༠ན༣ན།   རིང    * རིང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བཅུག་པ་ལ་བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་བདག་ཉིད་ཉོན་མོངས་

པའི་བསམ་པ་སྐྱེ་བ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་བསེན་པར་

རོགས་པའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ། ལྟ་བ་མཐུན་པ། མཚན་མི་མཐུན་པ། ཐ་སད་གསུམ་

དང་ལྡན་པ། ལུས་བསེན་དུ་རུང་བ། ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་མ་ཐོབ་

པ། ཉེ་དུ་མིན་པ་སེ་བརྒྱད་ལྡན་ཏེ་དགེ་སོང་མས་བསྐྱེད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ཤེས་པར་

བའོ། །དངོས་པོ་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་གདིང་བ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་དང་། རུང་བ་

ཚད་དང་ལྡན་པ་རང་གི་ཡིན་པ། བིན་གིས་བརླབས་པ། འཁྲུར་འཇུག་པར་འོས་པ། 

སར་ཕེད་བས་པ་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་འཁྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་བེད་དུ་འཇུག་པར་

འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ངག་དྲུག་ལྡན་ནོ། །མཐར་ཐུག་བ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་ལ་འདུ་ཤེས་

གཙོ་བོ་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མ་ཉིད་དང་དེ་ཉེ་དུ་མིན་པ་ཉིད་དག་ལའོ། །བསབ་པའི་

གཞི་འདིའི་འོག་མ་ལེན་པའི་སང་བ་ལ་ཡང་དགེ་སོང་མ་ཉིད་དང་ཉེ་དུ་མིན་པ་ལ་

འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པོ་ཡིན་ནོ། །གང་བས་ན་འཁྲུར་འཇུག་གི་སང་བར་འགྱུར་

ཞེ་ན། བིན་གིས་བརླབས་པ། ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་རང་གི་ཡིན་པའི་རིང་པ། འདམ་

རབ་སོགས་ཀིས་གོས་པས་འཁྲུར་གཞུག་པར་འོས་པ། ཆོས་གོས་གསུམ་དང་

གདིང་བ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་དགེ་སོང་མ་ཉེ་དུ་མིན་པ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པས་འདི་

ཁྲུས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་བས་དྲི་མ་བསལ་བའི་ཕིར་འཁྲུར་བཅུག་གམ། ”འཚོད867་དུ་

བཅུག་གམ། ཐགས་བཟང་པོར་བ་བའི་ཕིར་འཆག་ཏུ་བཅུག་པ་དག་བས་ན་སང་

867  མ་ཕི།  བ། ༡༩༩ན༢ན།   འཚོད    སྒང་། ༡༥༠བ༢ན།   འཚེད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་བ་བ་ཐམས་ཅད་བས་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

ཆོས་གོས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ལ་འཁྲུར་འཇུག་སོགས་བ་བའི་ཕོགས་གཅིག་བས་པ་ཡང་

འཁྲུ་བའི་ལས་བས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །བསྐོས་པ་

”ཙམ868་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བསྐོས་པའི་དགེ་སོང་མས་འཁྲུ་བ་ལ་སོགས་

པའི་ལས་བས་པ་ཉིད་ན་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་གི། བསྐོས་པ་ཙམ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཚིགས་ལ་”དོགས་པ་བཅད་པ་ནི། འཁྲུ་ཐེབས་གསུམ་ལྟ་བུ་ལ་ལྟུང་བ་

སོ་སོར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། བསམས་པའི་འབས་བུ་གྲུབ་པའི་མཐའ་མན་ཆད་འཁྲུར་

བཅུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་རྣམས་ནི་བར་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ཆད་ཀང་ལྟུང་བའི་ཕིར་

ལས་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །རིགས་མཐུན་པ་རྣམས་ལས་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་རིགས་

མི་མཐུན་པ་འཁྲུ་བ་དང་འཚེད་པ་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། བར་དུ་ཆད་པ་

དང་། འཁྲུ་བ་དང་འཚེད་པ་སོགས་རིགས་མི་མཐུན་པའི་ཚིགས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་

ལ་འབས་བུ་ལྟུང་བ་རྣམས་གཅིག་པ་ཉིད་དེ། འཁྲུ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་གསུམ་ཆར་

རོགས་ནའང་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་འདུ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་

ཞེས་པའི་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བསན་བཅོས་སུ། གཞི་གང་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བོ་ཉིད་དུ་

བསན་པ་དེ་ལ། འདུ་ཤེས་དེ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་དཔེར་ན་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ཉིད་

ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་དངོས་གཞིའོ། །དོན་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་མིན་པ་སྲོག་ཆགས་མེད་

868  མ་ཕི།  བ། ༡༩༩ན༤ན།   ཙེམ    སྒང་། ༡༥༠བ༤ན།   ཙམ    * ཙམ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པའི་ཆུ་ལ་ནི་དངོས་གཞི་དང་ཉེ་བའོ། །དེས་ན་དགེ་སོང་མ་ཉེ་དུ་མིན་པར་དོན་ལ་གནས་

པ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་ན་སང་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ལ། ཉེ་དུ་ཡིན་པ་ལ་ཉེ་དུ་མིན་པར་འདུ་ཤེས་ན་

ཉེས་བས་སོ། །གཞི་དེ་ལ་ཡིད་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་ནི་འདུ་ཤེས་དང་འདྲ་བར་དོན་ཇི་ལྟ་བ་

ལ་དངོས་གཞི་དང་། དོན་ཇི་ལྟ་བ་མིན་པ་ལ་ན་སྨད་དོ། །

གསུམ་པ་བསབ་བ་གཞན་བསན་པ་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ན་དགེ་འདུན་གི་

ཁྲིམས་སུ་བ་བ་ཅི་ཡོད་པ་གང་ཟག་གིས་ཀང་བསྲུང་བར་བའོ། །དགེ་སོང་གོ་བུར་དུ་

འོངས་པས་ཀང་གཉུག་མར་གནས་པའི་དགེ་འདུན་གི་ཁྲིམས་དེ་ལས་མི་འགལ་

བར་བསྲུ་བར་བའོ། །གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དེས་ཁྲིམས་སུ་བ་བ་ཡོད་དམ་མེད་པ་ཉིད་

དང་། ཡོད་ན་ཇི་ལྟ་བུར་ཡོད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཁྲིམས་དེ་དྲི་བར་

བའོ། །ནམ་གི་ཚེ་དྲི་ཞེ་ན། སེབས་ནས་ཧ་ཅང་ཡུན་མི་རིང་བར་དྲི་བར་བའོ། །དགེ་

འདུན་གི་ཁྲིམས་”བསྲུང869་བའི་དམིགས་བསལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་

པའི་བཅས་པ་དགེ་འདུན་གི་ཁྲིམས་སུ་བ་བ་ལས་གཡོ་བ་སེ་འདའ་བར་”བར870་

མེད་དོ། །དེས་ན་བཅས་པ་བཙན་པར་བའོ། །གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བས་ལྷུང་

བཟེད་དང་ཆོས་གོས་དང་དྲ་བ་དང་”ཕོར871་བུ་དང་། སྐ་རགས་ལྷག་པ་འབུལ་བ་ན་

དགེ་འདུན་དང་གང་ཟག་གིས་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་དོན་དུ་བང་

བར་བའོ། །དེ་ལྟར་དགེ་འདུན་གི་རས་ཉེ་བར་བཞག་པ་ནི་ལྷུང་བཟེད་སོགས་མེད་པ་

དག་གིས་ཅི་དགར་བསྐུར་རོ། །འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

869  མ་ཕི།  བ། ༢༠༠ན༡ན།   བསྲུང    སྒང་། ༡༥༡ན༦ན།   བསང

870  མ་ཕི།  བ། ༢༠༠ན༢ན།   བར    སྒང་། ༡༥༡ན༦ན།   བ་བ

871  མ་ཕི།  བ། ༢༠༠ན༢ན།   ཕོར    སྒང་། ༡༥༡ན༦ན།   ཕར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཉིས་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། ཆོས་གོས་བཤང་བ་དང་གཅི་བ་དང་

ལན་ལིན་དང་འདམ་རབ་ལ་སོགས་པས་མ་རུངས་པར་གྱུར་པ་འཁྲུར་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་

བ་ན་སྨད་པ་མེད་དོ། །དྲེའུ་རྔོག་གྲུམ་ཚེ་དང་། ཁིམ་པའི་གོས་དང་། སས་ནང་ཚངས་ཅན་

དང་། རྣམ་པར་བརག་པས་རུང་བ་བས་པ་དང་། ཞག་བཅུ་འདས་ཏེ་སངས་པ་དང་། དགེ་

འདུན་གི་གོས་འཁྲུར་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་བ་ཞུ་

བའི་སྐབས་སོ། །འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་བའོ། །     ”། །

༼ལེན་པའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་མེད་པ་”འཚོལ872་བ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ལས་དང་། ཁིམ་པ་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་ནས་

འབྱུང་བ་ལ་གསུམ་ལས། བསབ་བ་ནི། དགེ་སོང་མས་གོས་རིན་ཆེན་པོ་གོས་

གཞན་དང་བརེ་བའི་ཕིར་སྦིན་”བདག་873ལས་བསང་བར་བའོ། །དགེ་”སོང874་

གིས་དགེ་སོང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གོས་ལ་སོགས་པ་བརེ་བར་བའོ། །རས་ཇི་ལྟ་བུས་

བརེ་ཞེ་ན། རིན་གི་སྒོ་ནས་མཉམ་པས་སོ། །

ཡང་ན་དགེ་སོང་མ་དེ་དགའ་བ་ཉིད་ཀིས་སོ། །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་མཚན་

ཉིད་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི། ཡུལ་མཉན་ཡོད་དུ་གང་ཟག་ཉེར་དགས། 

ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཞེན་གིས་ཀུན་ནས་”བསངས་ཏེ875། ཉེས་པ་དགེ་སོང་མ་ལ་

872  མ་ཕི།  བ། ༢༠༠ན༦ན།   འཚོལ    སྒང་། ༡༥༡བ༣ན།   འཆོལ

873  མ་ཕི།  བ། ༢༠༠བ༡ན།   པ་དང།    སྒང་། ༡༥༡བ༤ན།   བདག་    * བདག་

874  མ་ཕི།  བ། ༢༠༠བ༡ན།   སོང    སྒང་། ༡༥༡བ༥ན།   སོང

875  མ་ཕི།  བ། ༢༠༠བ༣ན།   བསང་སེ    སྒང་། ༡༥༡བ༦ན།   བསངས་ཏེ    * བསངས་ཏེ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གོས་ལེན་པ་ལ་བརེན་ནས་བསབ་པ་འདི་བཅས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ཐུན་མོང་བ་དང་ཤ་

ཚ་མེད་པར་ལེན་པའོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ”ཡུལ་ཐུན876་མོང་བ་བརྒྱད་ལྡན། རས་ཐ་

དད་པ་དང་། དད་པ་ཅན་དང་སེམས་ཡངས་ཅན་གཉིས་མིན་པའོ། །དངོས་པོ་གོས་

དངོས་སུ་གྲུབ་པ་རུང་བའི་སྤི་ཚད་དུ་ལོངས་པ་དགེ་སོང་མ་དེའི་ཡིན་ནོ། །བདག་ཉིད་

དགེ་འདུན་ལ་གོས་འབུལ་བ་ལེན་པ་སོགས་བཞི་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་རུང་མི་རུང་བརེ་

བ་མིན་པར་ལེན་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་དྲུག་ལྡན་གིས་ལེན་པར་རོམ་

པའོ། །མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །གཞུང་དོན་ནི། ཅི་ཞིག་བས་ན་ལེན་པའི་སང་བར་

འགྱུར་ཞེ་ན། ལེན་ན་སང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ལེན་ན་འགྱུར་ཞེ་ན། ངག་གི་རྣམ་པར་

རིག་བེད་ཀིས་ལེན་ན་འགྱུར་གི། ཅང་མི་སྨྲ་བས་དང་དུ་ལེན་པ་སོགས་ཀིས་མིན་

ནོ། །གང་ལེན་ན་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་མིན་གི་གོས་སོ། །

གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། དགེ་སོང་མས་དགེ་འདུན་ལ་གོས་འབུལ་བ་དང་། 

དགེ་སོང་མ་ལ་ཆོས་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཡོན་གི་ཆེད་དུ་འབུལ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །དགེ་སོང་བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དང་གོས་བོར་བརླག་བྱུང་བ་དག་

གིས་དགེ་སོང་མ་ལ་གོས་ལེན་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་མས་བདག་ལ་རས་

འདི་ལྟ་བུ་དག་མཆིས་ཀི། འཕགས་པས་ཐུགས་བརེ་བའི་སད་དུ་བཞེས་ཤིག་ཅེས་

དང་རས་བརོད་དེ་མདུན་དུ་བཞག་ནས། མི་ལྟོས་པར་སོང་བ་ལ་བངས་ཀང་ལྟུང་བ་

མེད་དོ། །ལེན་པའི་སང་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

876  མ་ཕི།  བ། ༢༠༠བ༤ན།   ཡུལ་ཐུན    སྒང་། ༡༥༡བ༦ན།   ཡལ་ཐན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཉིས་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གསུམ་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་

ནི། གོས་དེ་ལག་ཏུ་འོངས་པ་ཉིད་ན་ཐོབ་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ལྟུང་བའི་དངོས་གཞིར་འགྱུར་

རོ། །ལག་ཏུ་འོངས་པ་དེའི་དང་”པོ་གོས་ད877་ལྟ་བའི་ཉེ་འཁོར་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་

ནོ། །གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། ཉེ་དུ་མིན་པའི་དགེ་སོང་མ་ལས་གོང་ཆེ་གེ་མོ་ན་གོས་མཆིས་

ཀི་དེ་བཞེས་ཤིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཉེ་བར་མ་གྱུར་པ་ནོད་པ་ནི་སྦོར་བ་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་

སོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། དགེ་སོང་མ་སེམས་ཡངས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཉོ་ཚོང་གི་ཐ་

སད་ཀི་དབང་མིན་པ་ཉིད་ནི་གོས་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལེན་པ་ལ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་

དགེ་སོང་མ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གོས་ལེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་མ་ཉེ་དུ་མིན་པ་ལ་རེ་

ཞིག་གི་སེམས་ཀིས་གོས་ལེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སར་སྦིན་པའི་བསམ་པས་བངས་

ནས་ཕིས་རིན་བིན་པ་བརེད་ན་ཡང་སར་བངས་པ་དེ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལེན་པའི་སང་

བ་ཞུ་བའོ། །ལེན་པའི་སང་བའོ། །    ”། །

༼སོང་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་ཁིམ་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས། མ་བསོས་པ་འཚོལ་བ་དང་”།878 

བསོས་པ་འཚོལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། སོང་བ་ལ། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི། 

མཉན་ཡོད་དུ་ཉེར་དགས་འདོད་ཞེན་གིས་ཁིམ་བདག་གམ་དེའི་ཆུང་མ་ཉེ་དུ་མིན་པ་

ལས་གོས་སོང་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་རང་འདོད་ཞེན་ཆེ་ཞིང་ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་། 

གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་མ་དད་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ་ཡུལ་ཁིམ་པ་

ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། རང་ལས་རས་ཐ་དད་པ། ཉེ་དུ་མིན་པ། ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ། 

877  མ་ཕི།  བ། ༢༠༡ན༥ན།   བགས་ད    སྒང་། ༡༥༢ན༦ན།   པོ་གོས་དེ    * པོ་གོས་ད

878  མ་ཕི།  བ། ༢༠༡བ༢ན།   -།    སྒང་། ༡༥༢བ༣ན།   །    * །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མ་བསངས་པའི་ས་རོལ་ཏུ་སེར་བ་པོ་མིན་པ་སེ་དྲུག་ལྡན་ནོ། །

དངོས་པོ་གོས་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་རུང་བ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཁིམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་

ཡིན་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དང་ཡུལ་དང་དངོས་པོ་གསུམ་པོ་”དེའི879་འོག་མ་གསུམ་

ལའང་སྦར་རོ། །བདག་ཉིད་སྲ་བརྐང་མ་བཏིང་བ་དང་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཚང་

བའོ། །ཀུན་སོང་སོང་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ངག་དྲུག་ལྡན་ནོ། །མཐར་ཐུག་ལག་

ཏུ་ཐོབ་པའོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། སོང་བའི་སང་བ་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། 

མིའི་འགོ་བ་པའི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་ཁིམ་པར་གྱུར་པ་སྲོག་དང་ལྡན་པ”་880ཉེ་དུ་

མིན་པ་ནི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །བསབ་པའི་གཞི་འདིའི་འོག་མ་སོང་བར་

རིགས་པ་དང་སགས་པ་སོང་བ་དང་སོ་སོ་ནས་སགས་པ་སོང་བའི་སང་བ་གསུམ་

ལ་ཡང་དེ་དག་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སོང་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་དེ་ལྟུང་བའི་བེད་

པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། གོས་འཕོགས་པ་དང་བརླག་པ་དང་”།881 འཚིག་པ་དང་། རླུང་

གིས་ཁེར་བ་དང་། ཆུས་ཁེར་བར་མ་གྱུར་པ་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །གང་བས་ན་

ལྟུང་བ་གང་གི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། བསངས་ན་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་འོ། །ཐོབ་ན་

དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་འོ། །ཅི་ཞིག་ཐོབ་ཅེ་ན། ཆོས་གོས་སོ། །

ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་རང་གི་ཚད་ལས་མི་ཆུང་བའོ། །ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅེ་ན། 

“ཀརྵ་པ་ཎ882་ལྔ་རི་བ་ལ་སོགས་པའི་རིན་ཐང་དང་། སོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་དོག་

879  མ་ཕི།  བ། ༢༠༡བ༥ན།   དེའི    སྒང་། ༡༥༢བ༥ན།   དེ

880  མ་ཕི།  བ། ༢༠༢ན༡ན།   ་    སྒང་། ༡༥༢བ༦ན།   །

881  མ་ཕི།  བ། ༢༠༢ན༣ན།   །    སྒང་། ༡༥༣ན༢ན།   ་

882  མ་ཕི།  བ། ༢༠༢ན༤ན།   ཀར་ཥ་པ་ན    སྒང་། ༡༥༣ན༤ན།   ཀརྵ་པ་ཎ    * ཀརྵ་པ་ཎ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དང་། ཁྲུ་ལྔའམ་ཕེད་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་ཁྲུའི་ཚད་ལས་རྣམ་པ་གང་བསངས་པ་དེ་

ཉིད་ཐོབ་ན་དངོས་གཞིའོ། །གཞན་ཐོབ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། གང་བསངས་པ་དེ་ལས་

གཞན་ཐོབ་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དེ། དཔེར་ན་“ཀརྵ་པ་ཎ་ལྔ་རི་བ་བསངས་པ་ལ་དྲུག་

རི་བ་ཐོབ་ན་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལྟ་བུའོ། །རས་མ་དང་ཁ་ཚར་སོང་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །རས་

མ་“བསངས883་པ་ལ་ཁ་ཚར་ཐོབ་པ་དང་། རས་མ་“བསངས884་པ་ལ་རས་ཡུག་

ཆེན་ཐོབ་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །རྒྱུ་དང་སྤུན་ཇི་ཙམ་གིས་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་

“འདངས885་བའི་རྒྱུ་དང་སྤུན་གི་སྣལ་མ་སོང་བ་ལ་ནི་ན་སྨད་པས་ཉེས་བས་སོ། །རྒྱུ་

སྤུན་གི་སྐུད་པ་དེའི་རྒྱུའི་རང་བཞིན་རས་བལ་ལ་སོགས་པ་སོང་བ་ནི་རྒྱུ་སྤུན་དེ་དང་

འདྲ་བར་ཉེས་བས་སོ། །སོང་བའི་སང་བའོ། །     “། །

༼སོང་བར་རིགས་པའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་སོང་བར་རིགས་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི“།886 

མཉན་ཡོད་དུ། གོང་ཕེང་བ་ཅན་པའི་དགེ་སོང་བཞི་བཅུ་དང་། དྲུག་སེས། མ་བརགས་

པར་སྤོད་པ་དང་། འདོད་ཆེན་གིས་ལེན་པའི་དྲོད་མི་ཤེས་པའོ། །བདག་ཉིད་སོང་

བར་རིགས་པའོ། །ཀུན་སོང་ལྷག་པ་སོང་བར་འདོད་པའམ་མི་སྦིན་པར་འདོད་

པའོ། །སྦོར་བ་དེ་གཉིས་གང་རུང་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཐོབ་པའམ་ཐག་བཅད་

པའོ། །གཞུང་དོན་ནི། བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་ཆོས་གོས་བཅུ་གསུམ་པོ་ཐམས་

883  མ་ཕི།  བ། ༢༠༢ན༦ན།   སངས    སྒང་། ༡༥༣ན༤ན།   བསངས    * བསངས

884  མ་ཕི།  བ། ༢༠༢ན༦ན།   སངས    སྒང་། ༡༥༣ན༥ན།   བསངས    * བསངས

885  མ་ཕི།  བ། ༢༠༢བ༡ན།   འདངས    སྒང་། ༡༥༣ན༥ན།   ལྡང

886  མ་ཕི།  བ། ༢༠༢བ༢ན།   -།    སྒང་། ༡༥༣ན༦ན།   -།    * །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཅད་མེད་ན་གང་མེད་པ་དེ་སོང་བར་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་གོས་བཅུ་གསུམ་ནི་

སྣམ་སྦར་དང་། བ་གོས་དང་། མཐང་གོས་དང་། གདིང་བ་དང་། རྔུལ་གཟན་དང་། 

རྔུལ་གཟན་གི་གཟན་དང་། ཤམ་ཐབས་དང་། ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན་དང་། ལུས་

ཕིས་དང་། སྐྲ་བཟེད་དང་། གཡན་པ་དགབ་པ་དང་། དབར་གི་རས་ཆེན་དང་། ཡོ་

བད་ཀི་གོས་སོ། །

ཁ་ཅིག་ལས། ཡོ་བད་ཀི་གོས་མ་སྨོས་པར་རྣག་གཟན་བགངས་ཤིང་། དུལ་

བ་ལྷས། མཐང་གོས་དང་། རྣག་གཟན་མི་བགང་བར་ཡོ་བད་ཀི་གོས་དང་ཁྲུས་རས་

”བགང་ངོ་887། །ལུས་ཕིས་དང་གདོང་ཕིས་དོན་གཅིག་གོ །འདི་ལ་ལྟུང་བའི་བེད་

པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་སོང་བར་རིགས་པའི་དགེ་སོང་དེ་ནི་སྐབས་འདིའི་ལྟུང་

བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་གོས་འཕོགས་པ་”ལ888་སོགས་པས་མེད་པར་གྱུར་

པ་ནི་སོང་བར་རིགས་པ་ཡིན་ལ། སོང་བར་རིགས་པས་ལྷག་པ་ལེན་ན་སྐབས་

འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ལ་སོང་བར་མི་རིགས་པས་སོང་ན་སོང་བའི་སང་བར་

གཏོགས་པའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །

ཟུང་བསང་བར་བའོ་ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཁིམ་པའི་སོད་གཡོགས་

ཆེ་ཚད་ནི་རས་ཡུག་ཆེན་སྲིད་དུ་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་པའོ། །སྨད་

གཡོགས་ནི་རས་ཡུག་ཕན་སྲིད་དུ་ཁྲུ་བདུན་པ་དང་”།889 ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོ་པའོ། །དགེ་

སོང་གི་སོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་ཆེ་ཚད་ནི་སྣམ་སྦར་དང་ཤམ་ཐབས་ཀི་རིམ་

887  མ་ཕི།  བ། ༢༠༣ན༡ན།   པགང་ངོ་    སྒང་། ༡༥༣བ༣ན།   བགངས་སོ

888  མ་ཕི།  བ། ༢༠༣ན༢ན།   པ    སྒང་། ༡༥༣བ༤ན།   ལ    * ལ

889  མ་ཕི།  བ། ༢༠༣ན༤ན།   །    སྒང་། ༡༥༣བ༦ན།   ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་ཇི་སྐད་བསན་པའོ། །ཆོས་གོས་ཇི་སེད་”བསང890་བར་བ་ཞེ་ན། སོད་གཡོགས་

སྨད་གཡོགས་གཡོགས་སུ་བཅས་པ་ཟུང་”བསང་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །

ཁིམ་པ་དང་དགེ་སོང་གི་ཟུང་གཉིས་པོ་གང་”བསང་བར་བ་ཞེ་ན། ཁིམ་པ་དང་

དགེ་སོང་གི་སོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་ཟུང་གང་ཡང་རུང་བའོ། །སར་བསན་པའི་

ཚད་དེ་ལས་ལྷག་པ་ནི་”བསང་བར་བ་བ་ཉིད་མིན་ནོ། །ས་མ་ཁིམ་པའི་སོད་གཡོགས་

སྨད་གཡོགས་ཐོབ་ན་ཚད་ལས་ཆུང་དུ་ཟིན་ཀང་ཁ་བསྐང་བ་ལ་ཡང་”བསང་བར་མི་

བའོ། །ཁིམ་པའི་སོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་དང་བཅས་པ་”བསངས891་པ་ན་ལྷག་པ་

ཐོབ་ན་སྦིན་པར་བ་བ་ཉིད་མིན་ནོ། །

ཕི་མ་དགེ་སོང་གི་སོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་དང་བཅས་པ་ཐོབ་ན་ཚད་ལས་

ལྷག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་སྦིན་བདག་ལ་སྦིན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །”བསང་བར་བ་བ་མིན་པ་

རྔ་བལ་ལ་སོགས་པའི་གོས་”བསང་བར་མི་འོས་པ་དགེ་སོང་གིས་”བསངས892་ན་

ཉེས་བས་སོ། །རུང་བ་མིན་པ་དེ་ཐོབ་ན་ཉེས་བས་ཀི་དངོས་གཞི་ལི་བ་ཡིན་ནོ། །དགེ་

སོང་གིས་སོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་”བསངས་ཏེ893་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་ན་ལྷག་

མ་སྦིན་པར་བ་བ་མི་སྦིན་ན་ཡང་སང་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །སོང་

བར་རིགས་པའི་སང་བའོ། །     “། །

890  མ་ཕི།  བ། ༢༠༣ན༤ན།   སང    སྒང་། ༡༥༣བ༦ན།   བསང    * བསང    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་

དག་ལ་འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

891  མ་ཕི།  བ། ༢༠༣བ༡ན།   སངས    སྒང་། ༡༥༤ན༢ན།   བསངས    * བསངས

892  མ་ཕི།  བ། ༢༠༣བ༢ན།   སངས    སྒང་། ༡༥༤ན༣ན།   བསངས    * བསངས

893  མ་ཕི།  བ། ༢༠༣བ༣ན།   སང་སེ    སྒང་། ༡༥༤ན༤ན།   བསངས་ཏེ    * བསངས་ཏེ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼སགས་པ་སོང་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་བསོས་པ་འཚོལ་བ་ལ་གཉིས་ལས། བསོས་པའི་གོས་“འཚོལ894་

བ་ལ་གཉིས་ལས། སགས་པ་སོང་བ་ལ་གཉིས་ལས“།895 སྤི་དོན་ནི། གེང་གཞི་

མཉན་ཡོད་དུ་ཉེར་དགས་འདོད་ཞེན་གིས་སགས་པ་སོང་བའོ། །སྦིན་བདག་སྦུངས་

ཆུང་བའོ། །ཀུན་སོང་བསོས་པ་ལས་ལྷག་པ་སོང་བར་འདོད་པ། གཞན་རྣམས་

འདྲའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། “སོང896་བའི་སྐབས་ཀི་མིའི་འགོ་བ་པ་ཞེས་སོགས་ཁས་བངས་

ནས་སྦིན་བདག་གིས་ཡིད་ཀིས་སགས་པ་སེ་ས་གོན་བས་པ་དངོས་སུ་མ་“ཕུལ897་

བ་མགོན་དུ་མ་གཉེར་བ་དགེ་སོང་གིས་གང་ཡང་རུང་བས་ཤེས་པའི་ཆོས་གོས་དེ་ནི་

སོང་བའི་ཕིར་ཡེ་མ་སགས་པ་དང་སྦོར་དངོས་ཀི་ལྟུང་བའི་རྒྱུར་འདྲའོ། །ཊིཀྐ་ལས། 

སགས་པའམ་མ་སགས་པ་མི་ཤེས་པར་གྱུར་པ་ནི་སོང་བའི་སང་བའི་ཡུལ་ཡིན་ལ། 

སགས་པ་ཤེས་པ་ནི་འདིའི་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །དོན་དེ་ཉིད་བསན་པའི་ཕིར་ཆོས་གོས་

སགས་པ་དགེ་སོང་གིས་མི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་སགས་པ་ལས་གཞན་མ་སགས་པ་ཡིན་

པས་སོང་བའི་སང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །སགས་པ་སོང་བའི་སང་བའོ། །     “། །

༼སོ་སོ་ནས་སགས་པ་སོང་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་སོ་སོ་ནས་སགས་པ་སོང་བ་ལ། སྤི་དོན། ཉེས་པ་སོ་སོ་ནས་སགས་པ་

894  མ་ཕི།  བ། ༢༠༣བ༣ན།   ཚོལ    སྒང་། ༡༥༤ན༥ན།   འཚོལ    * འཚོལ

895  མ་ཕི།  བ། ༢༠༣བ༣ན།   །    སྒང་། ༡༥༤ན༥ན།   ་

896  མ་ཕི།  བ། ༢༠༣བ༥ན།   སོང    སྒང་། ༡༥༤ན༦ན།   སང

897  མ་ཕི།  བ། ༢༠༣བ༥ན།   ཕུལ    སྒང་། ༡༥༤ན༦ན།   ཕལ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སོང་བ་དང་། སྦིན་པར་བ་བ་ལག་ཡངས་པ་ཞེས་སྦར། གཞན་འདྲའོ། །གཞུང་དོན་ནི། 

སར་བཤད་པ་ལྟར་ཁས་བངས་ནས་སྦིན་པར་བེད་པ་སྤུངས་ཆེ་བ་ཆོས་གོས་གཉིས་

སམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་སྦིན་པར་བེད་པ་ཡང་འདིར་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན། སྦིན་བེད་ཆོས་གོས་གཉིས་ལ་སོགས་པ་སྦིན་པར་བེད་པའི་སྤུངས་དང་ལྡན་པ་ཁིམ་

པ་སྲོག་དང་ལྡན་པ་མིའི་འགོ་བ་པ་ཉེ་དུ་མིན་པའི་ཆོས་གོས་སགས་ཤིང་མ་ཕུལ་བ་ལ་

དེར་ཤེས་བཞིན་དུ་”སོང898་ན་ཉེས་བས་ཐོབ་ན་སོ་སོ་ནས་སགས་པ་སོང་བའི་ལྟུང་

བེད་དོ། །སྦོར་བ་གཅིག་གིས་གོས་སོ་སོ་བ་ཐོབ་ན་ཡང་ལྟུང་བ་གཅིག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

སྦོར་བ་གཅིག་པའི་ཕིར་རོ། །སོ་སོ་ནས་སགས་པ་སོང་བའི་སང་བའོ། །    “། །

༼བསྐུར་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་གོས་ཀི་རྒྱུ་“འཚོལ899་བ་ལ་གཉིས་ལས། རུང་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་

ནི། རྒྱ་གར་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པའི་རུང་བ་གསུམ་གང་

རུང་བས་ན་འདི་བ་མི་དགོས་ཟེར་ལ། ཊིཀྐ་ལས། སྦིན་བདག་གིས་གོས་ཀི་ཆེད་དུ་

བསྐུར་བ་ལ་བདག་ཉིད་ལའང་གོས་ཀི་དགོས་པ་ཡོད་ན་ཆོ་ག་འདི་བ་ལ། ཅི་སེ་སྤིའི་

བསམ་པས་སྦིན་པར་བེད་ལ། དགེ་སོང་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་

དགོས་པ་ཡོད་ན་རུང་བ་གསུམ་བས་ཏེ་བདག་གིར་བ་གསུང་། 

དེས་ན་སྦིན་བདག་གིས་གོས་ཀི་ཕིར་བསྐུར་བ་གསེར་ལ་སོགས་པ་རུང་བ་

མིན་པ་ཆོས་གོས་ཀི་རིན་ཕོ་ཉས་ཕུལ་བའི་ཚེ་དགེ་སོང་གིས་དེ་ལེན་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་

སངས་ནས་གོས་རུང་བ་དུས་སུ་བྱུང་ན་ལེན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། ཕོ་ཉས་འཕགས་པ་

898  མ་ཕི།  བ། ༢༠༤ན༤ན།   སོངས    སྒང་། ༡༥༤བ༤ན།   སོང    * སོང

899  མ་ཕི།  བ། ༢༠༤ན༥ན།   ཚོལ    སྒང་། ༡༥༤བ༥ན།   འཚོལ    * འཚོལ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

རྣམས་ཀི་ཞལ་ཏ་བེད་པ་འགའ་མཆིས་སམ་ཞེས་ཡོངས་སུ་དྲི་བ་སོན་དུ་བཏང་ཞིང་། 

དགེ་སོང་གིས་འདི་ཞལ་ཏ་བེད་པའོ་ཞེས་དགེ་བསེན་ནམ་ཀུན་དགའ་ར་བ་པ་ལ་སོགས་

པ་འགའ་ཞིག་བསན་ཏེ་ཕོ་ཉས་ཞལ་ཏ་བེད་པ་དེའི་གན་དུ་སོང་ནས་གོང་གི་ཚུལ་རྣམས་

བརོད་དེ། རིན་འདིས་གོས་རུང་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཉོས་ལ་འཕགས་པ་ཆེ་གེ་མོ་ལ་སྐོན་ཅིག་

ཅེས་བསྒོ་ཞིང་དེ་ནས་ཕོ་ཉས་དགེ་སོང་ལ་སྨྲས་པ། འཕགས་པས་བསན་པའི་ཞལ་ཏ་

བེད་པ་ལ་བདག་གིས་ཡང་དག་པར་བསན་ལགས་ཀིས་དེའི་གན་དུ་བཞུད་ཅིག་དང་

དེས་ཁོད་ལ་གོས་རུང་བ་དུས་སུ་”བསྐོན900་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱུང་བའི་མཐའ་རེས་

སུ་བརོད་པ་སར་བས་པའི་ཞལ་ཏ་བེད་པ་ལ་དགེ་སོང་གིས་གོས་འདོད་པས་ཚེ་དང་

ལྡན་པ་བདག་གོས་འདོད་དོ་ཞེས་བསྐུལ་བར་གྱུར་པ་ནའོ། །

”སྐུལ901་བར་བེད་པས་བསྐུལ་དུ་ཟིན་ཀང་བསྐུལ་བར་བ་བས་དོན་དེ་གོ་

བར་མ་ནུས་ན་བསྐུལ་བ་ཉིད་མིན་ནོ། །བསྐུལ་བ་དང་པོས་གོས་མ་གྲུབ་ན་ལན་

གཉིས་སུ་ཡང་བསྐུལ་བར་བའོ། །གཉིས་པས་མ་གྲུབ་ན་ལན་གསུམ་དུ་ཡང་བསྐུལ་

བར་བའོ། །བསྐུལ་བའི་སྒོ་དྲུག་ནི་ཁོད་འོངས་སམ་ཟེར་བ་ལ་དེའི་ཕིར་རོ”། །902

ལེགས་པར་འོངས་སམ་ཟེར་བ་ལ་དེའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པ་མངོན་པར་སྨྲ་བ་

དང་། སན་འདི་ལ་འདུག་ཅིག་ཟེར་བ་ལ་དེའི་ཕིར་རོ་ཟེར་བ་དང་། རྐང་པ་ཁྲུས་ཤིག་

ཟེར་བ་ལ་དེའི་”ཕིར་རོ903་ཞེས་པ་ལེགས་པར་”སྦོར904་བ་དང་། ཟན་ཟོ་ཞིག་

900  མ་ཕི།  བ། ༢༠༤བ༥ན།   སྐོན    སྒང་། ༡༥༥ན༤ན།   བསྐོན    * བསྐོན

901  མ་ཕི།  བ། ༢༠༤བ༦ན།   བསྐུལ    སྒང་། ༡༥༥ན༥ན།   སྐུལ    * སྐུལ

902  མ་ཕི།  བ། ༢༠༥ན༢ན།   ་    སྒང་། ༡༥༥ན༦ན།   ། །    * ། །

903  མ་ཕི།  བ། ༢༠༥ན༣ན།   ཕིརོ    སྒང་། ༡༥༥བ༡ན།   ཕིར་རོ    * ཕིར་རོ

904  མ་ཕི།  བ། ༢༠༥ན༣ན།   སྦོར    སྒང་། ༡༥༥བ༡ན།   སྦར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཟེར་བ་ལ་དེའི་ཕིར་རོ་ཞེས་དང་། ”སྐོམ905་འཐུངས་ཤིག་ཟེར་བ་ལ་དེའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་པ་ཟས་སྐོམ་གི་དབང་དུ་བས་པའོ། །ལན་གསུམ་དུ་བསྐུལ་ཡང་མ་གྲུབ་ན་དེའི་

འོག་ཏུ་དགེ་སོང་དེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་ཞལ་ཏ་བེད་པ་གང་ན་འདུག་པའི་

ཕོགས་སུ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་མཚན་མ་ཙམ་གིས་བསད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ཀང་

གོས་མ་གྲུབ་ན་སྦིན་བདག་ལ་ཞལ་ཏ་བེད་པས་བདག་ལ་ཅང་མ་བིན་གིས་ཁོད་

ཉིད་ཤེས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་བསྒགས་པར་བའོ། །

དེ་ལྟ་”སངས906་ཟིན་པ་ན། དེའི་འོག་ཏུ་ཞལ་ཏ་བས་གོས་འབུལ་བར་བེད་

ན་ཁོ་བོས་སྦིན་བདག་ལ་”སངས་ཟིན་ཏོ་ཞེས907་སྨྲས་ཏེ། དེ་སྐད་སྨྲས་ཀང་ཞལ་ཏ་

བེད་པས་འཕགས་པས་བདག་ལ་གོས་འདི་བཞེས་ཤིག །སྦིན་པར་བེད་པའི་

སེམས་ཁོ་བོས་བསྡུ་བར་བའོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་ལ་གོས་བང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་རུང་བ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་བསན་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་

ནི། གེང་གཞི་མཉན་ཡོད་དུ་ཉེར་དགས་འདོད་ཞེན་གིས་མི་མཛེས་པ་བས་པའོ། །རྒྱུ་

མཚན་འདྲའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ནི། སྦིན་བདག་ཕོ་ཉ་ཞལ་ཏ་བ་གསུམ་

ཆར་ཁིམ་པ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། དེ་དག་ནང་དང་བདག་ཉིད་ལས་རས་ཐ་དད་པའོ། །རེ་

བ་མེད་པའི་ཚེ་སྦྲན་ན་སེམས་བསྡུ་བར་ཁས་མི་ལེན་པའོ། །དངོས་པོ་རིན་བསྒྱུར་བ་

ལས་གྲུབ་པའི་གོས་རུང་བ་ཚད་ལྡན་ནོ། །ཀུན་སོང་ལེན་པར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་

ལུས་ངག་གང་རུང་གིས་ལེན་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །

905  མ་ཕི།  བ། ༢༠༥ན༣ན།   སྐོམ    སྒང་། ༡༥༥བ༡ན།   སྐེམ

906  མ་ཕི།  བ། ༢༠༥ན༥ན།   སང    སྒང་། ༡༥༥བ༣ན།   སངས    * སངས

907  མ་ཕི།  བ། ༢༠༥ན༦ན།   སང་ཟིན་ནོ་ཅེས    སྒང་། ༡༥༥བ༣ན།   སངས་ཟིན་ནོ་ཞེས    * སངས་ཟིན་ཏོ་ཞེས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཞུང་དོན་ནི། གང་བས་ན་བསྐུར་བའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཚིག་གིས་

བསྐུར་བ་ལན་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་དང་། ཕོགས་སུ་བསད་པ་ལན་གསུམ་ལས་ལྷག་

གམ། ཞལ་ཏ་བས་སྦིན་པར་བེད་པའི་སེམས་བསྡུ་བར་ཁས་མ་བངས་པ་ན་དགེ་

སོང་གིས་གོས་བངས་ན་སང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་སྦིན་པར་བེད་པ་དང་ཕོ་ཉ་བ་

དང་ཞལ་ཏ་བེད་པ་གསུམ་ཆར་མིའི་འགོ་བ་པ་ཉིད་དང་། ཁིམ་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཁ་ན་

མ་ཐོ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་གི། གང་རུང་གཅིག་མི་མིན་ནམ་ཁིམ་པ་མིན་ན་ཉེས་

བས་སོ། །གལ་ཏེ་ཕོ་ཉས་བྱུང་བའི་མཐའ་རེས་སུ་བརོད་པར་མ་སྨྲས་པར་དགེ་སོང་

གིས་ཞལ་ཏ་བ་ལ་བསྐུལ་བར་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཕོ་ཉ་བ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་

གོས་ཀི་རིན་ལེན་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་མ་སངས་པར་བངས་པ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །ཕོ་

ཉ་བས་དགེ་སོང་ལ་ཞལ་ཏ་བེད་པ་གང་ཡིན་ཞེས་མ་དྲིས་པར་ཞལ་ཏ་བེད་པ་སོན་

ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །ཞལ་ཏ་བེད་པ་ལས་གོས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་མེད་པ་ན་སྦིན་

བདག་ལ་མ་སྦྲན་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །བསྐུར་བའི་སང་བའོ། །     “། །

༼སྲིན་བལ་ལས་གྱུར་པའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་གདིང་བ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས། གང་བ་སྐྱོབ་པ་དང་། གནས་

མལ་སྐྱོབ་པ་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་ཆེ་བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། 

ཆོག་མི་ཤེས་པ་ལས་གྱུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྲིན་བལ་ལ་གཉིས་ལས་

དང་པོ་རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བསབ་བ་ནི་དགེ་

སོང་གིས་སན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། “གིངས908་པའི་སན་བཅང་བར་བའོ། །དེ་

908  མ་ཕི།  བ། ༢༠༦ན༤ན།   བིངས    སྒང་། ༡༥༦ན༥ན།   གིངས    * གིངས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཉིས་ཀི་རྣམ་གངས་རས་བལ་ཅན་དང་། འཇམ་པོ་ཞེས་ཀང་བའོ། །གདིང་བ་ནི་

སན་མིན་ཏེ་གོས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གདིང་བ་ནི་ཆིག་རྐང་དང་སྦར་མ་

བེད་ལ་སན་ནི་ནང་ཚངས་ཅན་དང་“གིངས909་པ་བེད་པས་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་དང་། 

གདིང་བས་གནས་མལ་སྐྱོབ་ལ། སན་གིས་གང་བ་སྐྱོབ་པས་དགོས་ཆེད་ཐ་དད་པ་

དང་། གདིང་བ་ཕག་པས་བང་དུ་རུང་ལ་སན་མི་རུང་བས་གནང་བཀག་ཐ་དད་པ་

དང་། གདིང་བ་སྲིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་དང་”ཞེང910་དུ་ཁྲུ་དོ་དང་སོར་དྲུག་ཡིན་ལ། སན་

”ཞེང911་མཉམ་ཡང་སྲིད་དུ་ཁྲུ་ཕེད་དང་ལྔ་ཡིན་པས་ཚད་ཐ་དད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ནི། གེང་གཞི་

མཉན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོས་འདོད་ཞེན་གིས་སྲིན་བལ་གི་སན་བས་

པའོ། །རྒྱུ་མཚན་བཟང་པོ་དམན་པ་ལ་སྦར་བ་དང་། དེ་འཚོལ་བ་ལ་སོགས་ཀིས་

དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་དང་གཞན་མ་དད་པའོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་སྲིན་བལ་ཡིན་པ། རུང་བ་ཚད་

དང་ལྡན་པ། གསར་པ་ཡིན་པ། དམན་པ་དང་མ་འདྲེས་པ། རང་གི་ཡིན་པ། སར་

གཞན་གིས་བཟོ་རོམ་མ་བས་པའོ། །གནས་ནི་སྲིན་བལ་རིན་ཆེ་བའི་གནས་ཡིན་

པའོ། །ཀུན་སོང་སན་བེད་པར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་རང་ངམ་གཞན་གིས་རོམ་

པའོ། །མཐར་ཐུག་ཁོད་བཀྲམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། གང་བས་ན་སྲིན་བལ་གི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྲིན་བལ་

909  མ་ཕི།  བ། ༢༠༦ན༥ན།   བིངས    སྒང་། ༡༥༦ན༦ན།   གིངས    * གིངས    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་

པ་དག་ལ་འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

910  མ་ཕི།  བ། ༢༠༦ན༦ན།   ཞེང    སྒང་། ༡༥༦བ༡ན།   ཞིང

911  མ་ཕི།  བ། ༢༠༦བ༡ན།   ཞེང    སྒང་། ༡༥༦བ༡ན།   ཞིང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གི་སན་ནང་ཚངས་ཅན་ནམ་“གིངས་པ་རང་གིས་བས་སམ་གཞན་བེད་དུ་བཅུག་

ནའོ། །བས་པ་དང་བེད་དུ་བཅུག་པའི་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་ཚད་གང་ཞེ་ན། སན་

བེད་པ་ལ་ནི། དེ་བ་བའི་ཆེད་དུ་སྲིན་བལ་གི་བལ་མཐའ་དག་བཀྲམ་པ་ཉིད་སན་

བེད་པ་མཐར་ཐུག་པའི་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་ཙམ་བས་པ་ན་དངོས་གཞིར་

འགྱུར་ལ། དེ་ཕིན་ཆད་གང་བེད་པ་དེ་དེའི་ཁོངས་སུ་འདུས་ཏེ། རོམ་པ་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། སྲིན་བལ་གི་སན་བས་ཟིན་པ་རེད་པ་དང་། ཡོངས་

སུ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། རིང་པ་ལ་བི་དོར་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་དག་ལ་ནི་ལྟུང་བ་

མེད་དོ། །སྲིན་བལ་གི་སང་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། བལ་ལྟ་བུ་ཉུང་ངུ་དང་སྲིན་བལ་

”བསྲེས912་ནས་སན་བེད་པ་ནི་ན་སྨད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཉེས་བས་སོ། །སྲིན་བལ་

གི་རས་ཉམས་པ་ཉིད་ལ་སན་བེད་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །སྲིན་བལ་གི་སང་བ་ཞུ་

བའོ། །སྲིན་བལ་གི་སང་བའོ། །     ”། །

༼བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་གི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་འབའ་ཞིག་པ་ལ། སྤི་དོན་དུ་བལ་ནག་པོ་ཞེས་སྦར་གཞན་

འདྲའོ། །གཞུང་དོན་ནི། སྲིན་བལ་གི་གནས་སུ་ལུག་གི་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་དག་

གཞུག་གོ །ཅི་ཞིག་གིས་ནག་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གིས་ནག་པས་ཡིན་གི་ཁ་

བསྒྱུར་བས་མིན་ནོ། །བལ་སོན་པོ་དང་། འདམ་ཁ་དང་ཁམ་པ་དག་ཀང་ལུག་བལ་ནག་

912  མ་ཕི།  བ། ༢༠༧ན༢ན།   བསྲེས    སྒང་། ༡༥༧ན༡ན།   བསྲས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པོ་འབའ་ཞིག་པ་དེ་ཉིད་དང་འདྲའོ། །རྣམ་ཊིཀ་ལས། སོན་པོ་ཕིས་སོན་པོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་

གང་ཡིན་པ། འདམ་ཁ་འདམ་རས་ཀི་ས་ནག་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་གང་ཡིན་པའོ། །ཁམ་པ་

རང་བཞིན་གིས་ཁམ་པ་དང་། གོ་བོ་དང་སྲེའོ་ལ་སོགས་པ་ནག་ནོག་ཅན་གང་ཡིན་

པའོ། །ཞེས་སོ། །འདི་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལ་རྣམ་འབེད་དུ་”གིངས་པ་ཡིན་པར་

དགོངས་སོ་ཞེས་བཤད། བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་གི་སང་བའོ། །    ”། །

༼ཆ་གཉིས་བསྲེ་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གསུམ་པ་ཆ་གཉིས་བསྲེ་བ་ལ་གེང་གཞི། དགེ་སོང་ཞིག་གིས་ཞེས་དང་། ནག་

པོ་ཕེད་ཀི་ཆ་ལས་སྲང་ཕེད་ཡན་ཆད་ཀིས་ལྷག་པ་ཞེས་སྦར། གཞན་འདྲ། གཞུང་

དོན་ནི། ལུག་བལ་ནག་པོ་དེ་དག་ཕེད་པས་ལྷག་པ་ཉིད་ན་ཆ་གཉིས་བསྲེ་བའི་སང་

བར་འགྱུར། དཀར་པོ་དང་འཁོབ་བལ་ལྷག་ཅིང་ལུག་བལ་ནག་པོ་ཉུང་བའམ། ཆ་

མཉམ་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཕེད་ལུག་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་དང་། ཕེད་དཀར་པོ་དང་

འཁོབ་བལ་དག་ལས་ཆ་མཉམ་པ་ཉིད་བས་ནས་སན་བས་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཕེད་དེ་

ལ་དཀར་པོ་ཤས་ཆེ་ན་ཉེས་བས། འཁོབ་བལ་ཤས་ཆེ་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དཀར་པོ་ནི་

གང་འཁོབ་བལ་ནི་གང་ཞེ་ན། གོ་དང་རྒྱབ་དང་གཉའ་བ་ནས་སྐྱེས་པ་ནི་ས་མ་དཀར་

པོ་འོ། །མགོ་དང་རྐང་པ་དང་ལྟོ་ནས་སྐྱེས་པ་ནི་ཕི་མ་འཁོབ་བལ་ལོ། །

ཊིཀྐ་ལས། ཡུལ་གང་ན་བལ་དཀར་པོ་རིན་ཆེ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་དཀོན། སྲིན་བལ་

གི་བལ་ནི་རིན་ཆུང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་མོད་པ་དེར་ནི་སྲིན་བལ་གི་གནས་སུ་བལ་དཀར་

པོ་རིག་པར་བའོ། །ནག་པོ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་སྲིན་བལ་

ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་ལ། འཁོབ་བལ་ལ་ནི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། བལ་ནག་པོ་འབའ་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཞིག་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་ལ། དཀར་པོ་ལ་ནི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །ཆ་གཉིས་

བསྲེ་བའི་སང་བའོ། །     ”། །

༼ལོ་དྲུག་ཏུ་བཅང་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། བསབ་བ་ནི་མ་དག་

པ་གསོལ་བར་མི་བའོ། །རང་དག་རོག་ཏུ་འདོང་བར་བའོ། །ཡང་ན་དགེ་སོང་བསྐོས་

པ་དག་གོ་ཞེས་པ་ཁས་བངས་ནས་”ཆུ913་དང་ཞེང་གཉིས་ཀ་ལྷག་པ་ཉིད་ཡིན་ན་

བཅང་བར་བའོ། །”ཆུ914་ཐུང་བ་ཉིད་དང་ཞེང་དོག་པ་དག་ནི་”ཆུ915་དང་ཞེང་ཚད་

བཞིན་དུ་བསྐྱེད་པར་བའོ། །སན་དེ་རལ་ན་བཙེམ་པར་བའོ། །བར་སྐབས་སུ་བུག་

རོལ་དུ་གྱུར་ཏམ་ཤ་ཟད་པ་སྲབ་མོར་གྱུར་པ་དག་ལ་རིམ་པ་གཅིག་སྦར་ཞིང་གན་

པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ཀང་བཅོས་དཀའ་བས་ཕིར་བཅོས་པ་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་

ན་སན་གཞན་བ་བའི་གནང་བ་སྦིན་ནོ། །

འདི་ལ་ཡུལ་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་བདུན་ལྡན་ཚོགས་སུ་མ་”ལོངས916་པ། སན་

བས་ནས་ལོ་དྲུག་མ་ལོན་ཞིང་ས་མས་འཚོ་བར་མི་ནུས་པ། གནང་བ་གསོལ་བ་པོ་

དང་བིན་པ་མིན་པའོ། །ཆོ་ག་གཉིས་ཀི་ལས་ཆོས་གསུམ་ལྡན་ནོ། །དགོས་པ་ལྟུང་བ་

འདི་”མི917་འབྱུང་བ་དང་བདེ་བར་གནས་པའོ། །རྣམ་ཊིཀྐ་ལས”།918 གསོལ་བ་ལ་

913  མ་ཕི།  བ། ༢༠༨ན༡ན།   མཆུ    སྒང་། ༡༥༧བ༤ན།   ཆུ    * ཆུ

914  མ་ཕི།  བ། ༢༠༨ན༢ན།   མཆུ    སྒང་། ༡༥༧བ༤ན།   ཆུ    * ཆུ

915  མ་ཕི།  བ། ༢༠༨ན༢ན།   མཆུ    སྒང་། ༡༥༧བ༤ན།   ཆུ    * ཆུ

916  མ་ཕི།  བ། ༢༠༨ན༤ན།   ལོང    སྒང་། ༡༥༧བ༦ན།   ལོངས    * ལོངས

917  མ་ཕི།  བ། ༢༠༨ན༥ན།   མི    སྒང་། ༡༥༧བ༦ན།   མ

918  མ་ཕི།  བ། ༢༠༨ན༥ན།   ་    སྒང་། ༡༥༨ན༡ན།   །    * །
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སོགས་པ་ལ་ལག་གི་བ་སྨོས་པ་ནི་དགེ་འདུན་ལ་གཅེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ངེས་པ་

ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཊིཀྐ་ལས། ལག་གི་བའི་ཕིར་གསུངས་པ་ནི་

གེང་གཞིའི་དབང་གི་ཕིར་ཡིན་གི་གཞན་ལ་ཡང་ཉེ་བར་སྦར་དུ་རུང་བའི་ཕིར་སྤིར་

མདོར་བིས་སོ་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལྟུང་བ་རྣམ་”གཞག919་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན། གེང་གཞི་

གསུམ་འདྲ། ཉེས་པ་ལོ་དྲུག་མ་ལོན་པར་སན་གཉིས་པ་བས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་སན་

མང་པོ་གསོག་པ་དང་འདོད་ཞེན་ཆེ་བ་སོགས་སོ། །ཡན་ལག་ལ་དངོས་པོ་”གིངས་

པའི་སན་ཡིན་པ་སྦར། གཞན་འདྲའོ། །བདག་ཉིད་སན་གཞན་ཡོད་པའམ། རང་

དགར་བཏང་བ་དང་གནང་བ་མ་ཐོབ་པ”་920ལོ་དྲུག་མ་ལོན་པའོ། །སྦོར་བ་སོགས་

འདྲ། གཞུང་དོན་ནི། གང་བས་ན་ལོ་དྲུག་པའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། སན་བེད་པའི་

གནང་བ་མ་ཐོབ་པ་ལོངས་སྤད་རུང་གི་སན་གཞན་ཡོད་པའམ་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་རང་

དགར་བཏང་བས་སན་ས་མ་བས་ནས་ལོ་དྲུག་མ་ལོན་པར་”གིངས་པའི་སན་བས་

པ་ཉིད་ན་སང་བར་འགྱུར་རོ། །

སན་ས་མ་བས་ནས་ལོ་ལྔ་པོ་ལ་བཀག་པ་ཡིན་གི་དྲུག་པ་ལ་སན་བེད་པ་ལ་

ལྟུང་བ་མེད་དེ། དཔེར་ན་ལོ་ཉི་ཤུ་པའི་སེང་དུ་བསེན་རོགས་བིན་པས་ཆོག་པ་

བཞིན་ནོ། །སན་ས་མ་བརམས་པ་ཉིད་ན་ཕི་མ་རོམ་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ས་མ་

ཟིན་ནས་ཕི་མ་རོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །སན་ཕི་མ་བརམས་པ་དེ་སར་མཐར་

ཐུག་སེ་ཟིན་ན་སྦོར་བའི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་མིན་ནོ། །དངོས་གཞིར་མི་འགྱུར་

919  མ་ཕི།  བ། ༢༠༨ན༦ན།   བཞག    སྒང་། ༡༥༨ན༢ན།   གཞག    * གཞག

920  མ་ཕི།  བ། ༢༠༨བ༢ན།   པ་    སྒང་། ༡༥༨ན༣ན།   པའོ།     * པ་
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ཏེ། སན་གཉིས་པ་ཟིན་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། དེའི་ཚེ་སན་གཅིག་བེད་པ་ལ་མི་

རིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སན་ས་མ་ཟིན་པ་ན་ས་མ་དེ་ཉིད་སང་པར་འགྱུར་

རོ། །སོམ་པ་ས་མའི་ཚེ་སན་བས་ཏེ་བབས་ནས་ཡང་སོམ་པ་ཕི་མ་ལ་སན་གཉིས་པ་

བས་ནས་ལོ་དྲུག་གི་ནང་ཡིན་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཕི་མ་གཞན་དེ་ནི་

ས་མ་ལས་བསབ་རྒྱུན་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཁིམ་པའི་དུས་སུ་སན་

བས་ཀང་། ཕིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ན་སན་གཞན་རོམ་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་བཞིན་

ནོ། །ལོ་དྲུག་ཏུ་བཅང་བའི་སང་བའོ། །    “། །

༼མཐོ་གང་མ་གན་པའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་གནས་མལ་སྐྱོབ་པ་གདིང་བ་ལས་གྱུར་པ་”ལ921་གཉིས་ལས། སྤི་

དོན། གེང་གཞི་མཉན་ཡོད་དུ་རབ་ཏུ་མང་པོས། དྲོད་མི་ཤེས་པ་དང་སོ་སོར་མི་རོག་པར་

སྤོད་པས། གདིང་བ་རིང་པས་གསར་པ་ལ་མ་གན་པར་རིང་པ་བོར་བའོ། །

རྒྱུ་མཚན། གསར་པ་དཀིལ་རོལ་བ་དང་ཁ་དོག་ཉམས་པ་དང་། རིང་པ་ལྟོས་

མེད་དུ་འདོར་བའོ། །ཡན་ལག་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་རང་གི་ཡིན་པ། རུང་བ་

ཚན་ལྡན་གསར་པ་ཡིན་པ་བདག་ཉིད་གདིང་བ་རིང་པ་དེ་ཙམ་ཡོད་བཞིན་དུ་མ་གན་

པའོ། །ཀུན་སོང་ལོངས་སྤོད་པར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ལོངས་སྤོད་པར་རོམ་

པའོ། །མཐར་ཐུག་ལོངས་”སྤོད922་པའོ། །གཞུང་དོན་ནི། སན་འོག་མ་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་

གདིང་བར་བ་བས་ན་གདིང་བ་དེ་རིང་པ་ལས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་གང་ནི་མི་

འབིང་པོའི་ཁྲུ་ཕེད་དང་དོ། དེས་མ་གན་པའི་གདིང་བ་གསར་དུ་བས་པ་སྤོད་ན་སང་བར་

921  མ་ཕི།  བ། ༢༠༩ན༢ན།   ལ    སྒང་། ༡༥༨བ༢ན།   ལོ

922  མ་ཕི།  བ། ༢༠༩ན༥ན།   སྤོད    སྒང་། ༡༥༨བ༤ན།   སྤད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འགྱུར། གདིང་བ་རིང་པ་མེད་ན་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གདིང་བ་རིང་པ་

ཡོད་ན་འགྱུར་གི་མེད་ན་མི་འགྱུར་རོ། །རིལ་གིས་ཡོད་པ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་མཐོ་གང་དེ་ཙམ་ཡོད་ན་ཡང་མ་གན་ན་སང་བའོ། །སྲ་བ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་

པ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། སྲ་བ་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་དེ་ཙམ་བཅོས་པར་ནུས་ན་ཡང་འགྱུར་

རོ། །”དམ་དུམ་དུ་གྱུར་པ་མཐུད་ཅིད་ཕན་ཚུན་སྦར་དུ་རུང་བས་ཀང་མ་གན་ན་སང་

པར་འགྱུར་རོ། །923མཐོ་གང་གི་སང་བའོ། །    “། །

༼བལ་ཁུར་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་གོས་ཀི་རྒྱུ་བལ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། བལ་ཐོགས་པ་ལ་

སྤི་དོན་ནི། གེང་གཞི། མཉན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེས་འདོད་ཞེན་དང་། ངོ་ཚ་མེད་པས་རྒྱང་

གགས་ཀི་མཐར་བལ་ཁུར་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་མ་དད་པ་དང་ལུས་ལ་གནོད་པའོ། །

ཡན་ལག་ལ་གཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་བལ་རུང་བ་ཚད་དུ་ལོངས་པ་རང་

དབང་བ་ངོ་མ་སོས་པའོ། །ལམ་སའམ་ཆུ་ལ་བརེན་པ་རྒྱང་གགས་གཅིག་ཡན་ཆད་དུ་

ལོངས་པའོ། །བདག་ཉིད་རྫུ་འཕྲུལ་དང་སྤྲུལ་བའི་གནས་སྐབས་མིན་པའོ། །དུས་ཉི་མ་

གཅིག་གི་དུས་ཡིན་པའོ། །ཀུན་སོང་རང་དགར་རང་དོན་དུ་བལ་ཁུར་ནས་འགོ་བར་

འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་འག་ོབར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་རྒྱང་གགས་ལས་འདས་པའོ། །གཞུང་

དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་གཞག་དང་། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གང་བས་ན་བལ་ཐོགས་པའི་

སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཁེར་བར་བེད་པ་མེད་ན་དགེ་སོང་གིས་

དཔག་ཚད་གསུམ་ལས་འདས་པར་ལུག་གི་བལ་ཁེར་ན་རྒྱང་གགས་གཅིག་འདས་པ་ན་

923  མ་ཕི།  བ། ༢༠༩བ༢ན།   དམ་དུམ་དུ་གྱུར་པ་མཐུད་ཅིད་ཕན་ཚུན་སྦར་དུ་རུང་བས་ཀང་མ་གན་ན་སང་པར་འགྱུར་རོ། །    

སྒང་། ༡༥༨བ༦ན།   -དམ་དུམ་དུ་གྱུར་པ་མཐུད་ཅིད་ཕན་ཚུན་སྦར་དུ་རུང་བས་ཀང་མ་གན་ན་སང་པར་འགྱུར་རོ། །
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སང་བ་དང་། རྒྱང་གགས་ཕེད་འདས་པ་ན་ཉེས་བས་སོ། །

ཞུ་བར། རས་བལ་ལའང་བསྐྱེད་པར་བཤད་དོ། །གོས་ཡོ་བད་ཀི་གཙོ་བོ་

ཡིན་ལ་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁུར་གཞན་ལ་ཉེས་བས་སོ། །ཁེར་བར་བེད་པ་ཡོད་ན་

ཡང་བདག་ཉིད་ཀིས་ཁེར་བར་རོམ་པ་ལ་ཉེས་བས། རྒྱང་གགས་ཕེད་དུ་སྦོར་བ་

མཐར་སང་བའོ། །ལམ་གི་ཚད་ཇི་ཙམ་ལ་འགོ་བའི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་ཅེ་ན། བལ་ཐོགས་

པ་དང་། དགེ་སོང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགོ་བ་དང་གྲུར་འཇུག་པ་དང་། སྐྱེས་པ་

མེད་པའི་བུད་མེད་དང་། རྐུན་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགོ་བ་སེ་ལམ་དུ་ཕིན་པས་

ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཚད་ནི་རྒྱང་གགས་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནོ། །རྒྱང་གགས་

ཕེད་དུ་སོན་པ་ན་སྦོར་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །དེ་ཡང་ཆོས་གོས་ཀི་འབལ་བའི་

མཚམས་ནས་བརི་གསུང་ངོ་། །

བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་འགོ་ན་ཉེས་པ་མེད་པས་དེ་ལས་

གཞན་པ་གསང་སགས་སོགས་ཀིས་བལ་ཁེར་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་ན་ཉེས་བས་

སོ། །མངོན་ཤེས་སམ་གཞན་གང་ཡང་རུང་བའི་སྤྲུལ་པས་ཁེར་ན་ཡང་ཉེས་བས་

སོ། །ཞྭ་དང་ལྷམ་སྒོ་གུ་ཅན་དང་སོད་སྐོར་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། རྒྱ་ཆང་དང་། ཅག་

ཕོད་དང་། ཤུར་བུ་ཁྲེའུ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་དེ་དག་འདང་བའི་ཚད་དེ་ཙམ་གི་

བལ་དག་ཁེར་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

རྒྱང་གགས་དང་དཔག་ཚད་ཀི་ཚད་གང་ཞེ་ན། རྡུལ་ཕ་རབ་དང་། རྡུལ་ཕ་མོ་

དང་ཆུ་དང་ལགས་དང་རི་བོང་དང་ལུག་དང་གང་དང་ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ་དང་སྲོ་མ་དང་ཤིག་

དང་ནས་དང་སོར་རྣམས་ནི་ས་མ་ས་མ་དྲུག་ལ་ཕི་མ་ཕི་མ་གཅིག་གོ །དེ་ལྟར་ན་རྡུལ་ཕ་
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རབ་དྲུག་ལ་རྡུལ་ཕ་མོ་གཅིག་ནས་ནས་དྲུག་ལ་སོར་མོ་གཅིག་གི་བར་རོ། །

འདིར་དྲུག་འགྱུར་དང་། མངོན་པར་བདུན་འགྱུར་དུ་བཤད་པའི་ཁད་པར་

གང་ཞེ་ན། འདིར་དྲུག་འགྱུར་དུ་བསྒེ་བ་ད་ལྟའི་མི་བོངས་ཆུང་བའི་དབང་དུ་བས། 

མངོན་པར་བདུན་འགྱུར་དུ་བསྒེ་བ་བསྐལ་བ་དང་པོའི་མིའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་

ཟེར་རོ། །སོར་བཞི་དྲུག་ལ་ཁྲུ་གང་ངོ་། །ཁྲུ་ཕེད་དང་བཞི་ལ་མིའི་སྲིད་དོ། །ཁྲུ་བཞི་

ལ་གཞུའོ། །གཞུ་དེ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱང་གགས་སོ། །དགོན་པའི་དང་པོ་ནི་རྒྱང་གགས་

དེའི ་མཐའ་སེ ་གོང་ནས་རྒྱང་གགས་གཅིག་འདས་པ་ནི ་དགོན་པའི ་དང་པོ ་

འོ། །གཉིས་པ་ནི། ལུས་ཀི་ཕག་བརང་གིས་ཁུར་མི་བསྐུར་རོ། །གོ་དང་རྒྱབ་དང་རྐེད་

པ་དང་མགོ་དག་གིས་ཁུར་མི་བསྐུར་རོ། །ཁུར་བསྐུར་བའི་སྐབས་འདིར་དགེ་སོང་

གི་བསབ་པ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཉིད་དུ་དོགས་པར་མི་བ་སེ། དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀིས་

ཀང་མི་བསྐུར་རོ། །མིའི་ཁུར་གི་ཕེད་ལས་ལྷག་པ་དགེ་སོང་གིས་བསྐུར་བར་མི་

བའོ། །བལ་ཐོགས་པའི་སང་བའོ། །     “། །

༼བལ་རྨེལ་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་བལ་རྨེལ་བ་ལ། སྤི་དོན་ནི། གེང་གཞི། འཆར་ཀ་གསུམ་ས་མ་

བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་ལ་སོགས་པ་འཁྲུར་འཇུག་བཞིན་ལ་ལུག་གི་བལ་ཞེས་དང་། 

མཐར་ཐུག་འདབ་བལ་གཅིག་ཙམ་རྨེལ་བ་རོགས་པ་ཞེས་སྦར་རོ། །གཞུང་དོན་ནི། 

འཁྲུར་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་རང་གི་རིང་པ་འཁྲུར་འཇུག་པར་

འོས་པ་ཆོས་གོས་དང་གདིང་བ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ཅེས་སྨོས་པའི་ཆོས་གོས་རིང་

པའི་གནས་སུ་ལུག་གི་བལ་དག་ཅེས་སྦར་ལ། འཁྲུར་འཇུག་གམ་འཚེད་དུ་འཇུག་
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གམ་འཆག་ཏུ་འཇུག་ན་ཞེས་པའི་འཆག་པའི་གནས་སུ་རྨེལ་བ་ཞེས་སྦར་རོ། །དེ་

ལྟར་ན་དགེ་སོང་གིས་དགེ་སོང་མ་ཉེ་དུ་མིན་པ་ལ་རང་གིས་ལུག་བལ་འཁྲུར་འཇུག་

པར་འོས་པ་འཁྲུར་འཇུག་གམ་འཚེད་དུ་འཇུག་གམ་རྨེལ་དུ་འཇུག་ན་སང་

བའོ། །བལ་རྨེལ་དུ་འཇུག་པའི་སང་བའོ། །     “། །

༼གསེར་དངུལ་ལ་རེག་པའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་ནོར་ལས་གྱུར་པ་ལ་སང་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། 

སྤི་དོན། གེང་གཞི། མཉན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེས་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་མིན་པས་གསེར་

དངུལ་བདག་གིར་བེད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་རིན་པོ་ཆེའི་མངོན་ཞེན་འབྱུང་བ་དང་

བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ནི། རིན་པོ་ཆེ་བཀག་པ་དངོས་སམ། དེ་བས་

བཟང་ངམ་དེ་དང་འདྲ་བ་དང་། སད་གདགས་སུ་རུང་བ་དང་ཚད་དང་ལྡན་པ། རང་

གི་ཡིན་པ། རུང་བ་མ་བས་པའོ། །ཀུན་སོང་བདག་གིར་བེད་འདོད་པ། སྦོར་བ་རང་

ངམ་བསྐོས་པས་རེག་པར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་བདག་གིར་བས་པའོ། །གཞུང་དོན་

ལ་གསུམ་ལས། 

ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རེག་པའི་སང་བར་

འགྱུར་ཞེ་ན། “པདྨ924་རཱ་ག་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་རེག་པས་བདག་གིར་བེད་

ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར། གནས་སྐབས་གང་ལ་བདག་གིར་བེད་པ་རོགས་ཤེ་ན། ལག་

ཏུ་འོང་བར་རུང་བའི་བདག་གིར་བ་བ་དེ་ལོགས་པ་ཉིད་ན་བདག་གིར་བ་བ་དེ་

924  མ་ཕི།  བ། ༢༡༡བ༡ན།   པད་མ    སྒང་། ༡༦༠བ༡ན།   པདྨ    * པདྨ
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རོགས་སོ། །ལག་ཏུ་ཐོབ་རུང་གི་གནས་དེ་བས་ཕ་ཟད་ན་རིན་པོ་ཆེ་འདུག་པ་བདག་

གིར་བེད་ན་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །བདག་གིར་བས་པ་ཙམ་གིས་སང་བར་

འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་དེ་ལ་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཆོ་གས་རང་གི་རུང་བར་མ་

བས་པ་ཡང་སང་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་སོ། །

གང་བས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་གི་ལུས་ཀིས་རེག་གམ་གཞན་རེག་

ཏུ་བཅུག་ནའོ། །ཚིག་ཁོ་ནས་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། སྤིང་ཡིག་ལ་

སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བས་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལོང་འདི་ནས་འདི་

ཙམ་ལོང་། འདི་ཁེར་འདི་ནས་འདི་ཙམ་ཁེར། འདི་ཞོག་འདི་ནས་འདི་ཙམ་ཞོག །དེ་

སྦར་བས་ནི་བཅོ་བརྒྱད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །སེལ་བ་ནི། དོང་”ཙེ925་དང་། པ་ན་ལ་

སོགས་པའི་མིང་གི་ཐ་སད་གདགས་སུ་རུང་བའི་ཟངས་མ་ལ་”རེག926་གམ་རེག་

ཏུ་བཅུག་ན་ཉེས་བས་སོ། །སད་གདགས་སུ་རུང་བའི་དོང་”ཙེ927་སོགས་ལས་

གཞན་པའི་ཟངས་ལ་རེག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞ་ཉེ་དང་ཁྲོ་ཆུ་དང་རོ་ཉེ་དང་

ལགས་དག་ལ་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་གཉིས་

ཀིས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་གནས་སྐབས་ཀི་སེལ་བ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། “གཞི928་

ནི། ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དོན་མི་བདོག་པའི་རྐེན་ཡིན་པ་དང་། ཚད་དང་ལྡན་པ། རང་

དབང་བ་རིན་པོ་ཆེའམ་དེ་དང་འདྲ་བ་རུང་བར་མ་བས་པའོ། །ངོ་བོ་བརག་པ་འགའ་

925  མ་ཕི།  བ། ༢༡༡བ༦ན།   རེ    སྒང་། ༡༦༠བ༤ན།   རེ    * ཙེ

926  མ་ཕི།  བ། ༢༡༡བ༦ན།   རེག    སྒང་། ༡༦༠བ༤ན།   རག

927  མ་ཕི།  བ། ༢༡༡བ༦ན།   རེ    སྒང་། ༡༦༠བ༥ན།   རེ    * ཙེ

928  མ་ཕི།  བ། ༢༡༢ན༢ན།   གཞི    སྒང་། ༡༦༠བ༦ན།   གེང་གཞི
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ཞིག་གོ །དབེ་བ་གསུམ་མོ། །བསམ་པ་འདི་མི་བཅང་འདི་ལས་བྱུང་བ་བཅང་སམ་

པའོ། །རེན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་ལྔའོ། །དགོས་པ་ལྟུང་བ་འདི་མི་འབྱུང་བ་དང་རིན་པོ་

ཆེའི་མངོན་ཞེན་མི་འབྱུང་བའོ། །འཇིག་རྒྱུ། བིན་རླབས་ཕྱུང་དང་གཞན་”བསོས929་

དང་། །དངོས་པོ་བརླག་དང་རང་གི་བའི། །བསམ་པ་རྒྱུན་ལྡན་ཡིད་བརན་ཡུལ། །ཤི་

ལ་དེར་ཤེས་རེན་ཉམས་རྣམས། །

གཞུང་དོན་ནི། རུང་བ་མ་བས་པ་ཞེས་བཤད་ན། རུང་བ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། 

དགེ་སོང་གིས་ཆོས་གོས་སོགས་ཀི་རིན་རིན་པོ་ཆེ་རེད་པ་ན་བང་བར་བ་ཞིང་

བངས་ནས་ཀང་སྦིན་བདག་བདག་པོ་ཉིད་དུ་མོས་སུ་གཞུག་པ་དེ་ལ་ཡིད་གཏད་དེ་

བཅང་བ་ནི་རུང་བ་དང་པོ་འོ། །གོས་ཉོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཞལ་ཏ་བེད་པ་དགེ་བསེན་

ལ་སོགས་པ་ལ་འདི་ཁོད་ཀི་ཡིན་ནོ་ཞེས་བདག་པོ་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་དུ་གཞུག་ཅིང་

དེའི་མིང་གིས་འཆང་བ་ནི་རུང་བ་གཉིས་པའོ། །

དགེ་སོང་གི་མདུན་དུ་རས་བཞག་སེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་

དགེ་སོང་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་དངོས་པོ་རུང་བ་མ་ལགས་པ་འདི་རེད་དེ། བདག་

དགེ་སོང་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་དངོས་སོ་རུང་བ་མ་ལགས་པ་འདི་བིན་གིས་བརླབ་

བོ། །དངོས་པོ་རུང་བ་མ་ལགས་པ་འདིས་དངོས་པོ་རུང་བ་བསྒྲུབ་པར་བགིའོ་ཞེས་ལན་

གསུམ་བརོད་པས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་རུང་བ་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་གང་

ལ་རུང་བ་བ་ཞེ་ན། ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དོན་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་དང་སྨན་ལ་

སོགས་པའི་ཡོ་བད་རང་ལ་མི་བདོག་པའི་རྐེན་ལས་གཞན་པ་ལ་རུང་བ་གསུམ་པོ་དེ་མི་

929  མ་ཕི།  བ། ༢༡༢ན༤ན།   བསོས    སྒང་། ༡༦༡ན༡ན།   དངོས
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འཆགས་སོ། །ཡིད་བརན་གི་བདག་པོ་སྦིན་བདག་གམ་ཞལ་ཏ་བེད་པ་ཡུལ་ཐག་རིང་ན་

ཡང་དེ་ལ་ཡིད་གཏད་པའི་རུང་བ་ཉམས་པ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་གིས་བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་

འཚོ་བའི་དོན་དུ་ཟོང་དེས་བཟའ་བ་བེད་དུ་གཞུག་ཏུ་རུང་ངོ་། །དེས་ལྟོ་འདུན་ཆེ་བར་མི་

འགྱུར་རོ། །རང་གི་དོན་དུ་བཟའ་བ་དེ་བེད་པའི་བན་པོ་སོགས་ལ་བཟའ་བའི་རིན་དུ་

དབུལ་བའི་ཕིར་སྦིན་བདག་ལས་”ཀརྵ930་པ་ཎ་རུང་བ་བས་ཏེ་བང་བ་ཡང་རུང་ངོ་། །

རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ལམ་”རྒྱགས931་ནི་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་དངུལ་བྱཻཌཱུརྱ་ཤེལ་

མུ་ཏིག་སེ་ལྔ་མན་ཆད། ཞ་ཉེ་ཟངས་རོ་ཉེ་ཁྲོ་ཆུ་ལགས་ཏེ་རིན་པོ་ཆེར་སྨོས་པ་ལྔ་

དང་། འབས་ཆན་ཟན་དྲོན་ཤ་ཉ་ཤ་སྣུམ་འཁུར་ཏེ་བཟའ་བ་ལྔ་དང་། ཅི་ཙེ་ཁྲེ་རྒོད་རྒྱ་

སྲན་བའོ་ཁྲེ་སེ་བཟའ་བར་སྨོས་པ་ལྔ་བསྐུར་དུ་རུང་ངོ་། །མེའི་དོན་དུ་རིན་པོ་ཆེ་མེ་

ཤེལ་ཉེ་བར་”གཞག་གོ །མེ་ཤེལ་དེ་མ་སས་པར་གར་བབ་བབ་ཏུ་”གཞག་པར་མི་

བའོ། །མེ་ཤེལ་དེ་རྐུན་པོ་ལ་སོགས་པ་མ་བིན་པར་ལེན་པ་ལ་བསན་པར་མི་

བའོ། །མེ་ཤེལ་དེའི་འབས་བུ་མེ་ཕྱུང་ནས་རྐུན་པོ་དེ་ལ་སོང་ན་སྦིན་པར་བའོ། །དགེ་

སོང་གིས་ཆུའི་དོན་དུ་ཆུ་ཤེལ་ཡང་”གཞག་པར་བའོ། །ཆུ་ཤེལ་དེ་བསྲུང་བའི་”ཆོ་

ག932་ནི་མེ་ཤེལ་དང་འདྲའོ། །

རྒྱ་དང་ཁབ་ལ་སོགས་པ་ཡོ་བད་རེས་སུ་གནང་བར་གསེར་ལ་སོགས་པའི་

རིན་པོ་ཆེ་བདག་གིར་བ་བའི་ཤན་བསྲེ་བར་མི་བ་བ་ཉིད་དེ། རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་

པའི་རྒྱ་སོགས་མི་བཅང་ངོ་། །ར་གན་དང་ཟངས་དང་འཁར་བ་དང་ཤིང་གི་ལྷུང་

930  མ་ཕི།  བ། ༢༡༢བ༥ན།   ཀར་ཥ    སྒང་། ༡༦༡བ༡ན།   ཀརྵ    * ཀརྵ

931  མ་ཕི།  བ། ༢༡༢བ༥ན།   རྒྱག    སྒང་། ༡༦༡བ༢ན།   བརྒྱགས    * རྒྱགས

932  མ་ཕི།  བ། ༢༡༣ན༢ན།   ཆོ    སྒང་། ༡༦༡བ༤ན།   ཆ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བཟེད་བདག་གིར་མི་བའོ། །ར་གན་སོགས་ལས་བས་པའི་ལྷུང་བཟེད་དེ་དག་བསེན་

པར་མ་རོགས་པའི་སར་བདག་གིར་བས་པའམ་བདག་གིར་བས་པ་ལས་གཞན་མ་

བས་ཀང་རུང་སེ། གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་སྤད་དགོས་པའི་རྐེན་བྱུང་ན་དེ་དག་སྨན་ཕོར་

དུ་བསོས་པས་ཡོངས་སུ་སྤད་པར་བའི་ཐམས་ཅད་དུ་སང་བར་བ་བ་མིན་ནོ། །བིན་

གིས་མ་བརླབས་པའི་ལྷུང་བཟེད་དང་འདྲ་བར་བསྐུར་དུ་མི་རུང་ངོ་། །བིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་རུང་བའི་ལྷུང་བཟེད་གང་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་

གཉིས་ཏེ། ལགས་ལས་བས་པ་དང་ས་ལས་བས་པའོ། །

གསུམ་པ་གཞིའི་མཚན་ཉིད་ནི། རིན་པོ་ཆེ་བདག་གིར་བས་ནའོ་ཞེས་པའི་

རིན་པོ་ཆེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ནོར་བུ་མེ་ཤེལ་དང་ཆུ་ཤེལ་དང་མུ་ཏིག་དང་བྱཻཌཱུརྱ་དང་

ཤང་ཀ་ཤི་ལ་དང་བི་རུ་དང་དངུལ་དང་གསེར་དང་རོའི་སིང་པོ་མར་གད་དང་། སྤུག་

རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཤིན་ཏུ་གཙོ་བོ་སོན་པོ་དང་སེར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་དཀར་

པོར་སྣང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏེ་ཁྲ་བོ་དང་། དམར་པོ་དང་། གཡས་སུ་འཁིལ་བ་

དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གདུང་ལ་སོགས་པ་ནི་རིན་པོ་ཆེའོ། །

སེལ་བ་ནི། ནོར་བུ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉོ་ཚོང་གི་སད་གདགས་སུ་མི་

རུང་བ་ལ་ནི་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་ན་སྨད་པ་ཉིད་དོ། །བསབ་པའི་གཞི་འདིའི་འོག་

མ་མངོན་ཚན་ཅན་གི་སྤོད་པ་ལ་ཡང་སད་གདགས་སུ་མི་རུང་བ་ལ་ན་སྨད་དོ། །སད་

གདགས་སུ་མི་རུང་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སད་གདགས་སུ་མི་རུང་བ་དེ་ནི་མངོན་ཚན་ཅན་

གས་པ་སེར་ཁ་བྱུང་བ་དང་། ཆག་པ་བུ་ཁ་པ་བྱུང་བ་དང་། དུམ་བུ་ཕོགས་གཅིག་མེད་པ་

དང་། འཚིག་པ་མེ་དང་ཕད་པས་ཉོ་ཚོང་བར་མི་རུང་བ་དང་། སོན་ཉོ་ཚོང་བས་པ་ཙམ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཡང་མི་དྲན་པའི་སོན་མ་སྤད་པ་དང་། མངོན་ཚན་ཅན་གི་མཚན་མ་མ་བས་པ་དང་། དྲུད་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པས་མཚན་དང་མི་ལྡན་པ་དང་། ས་རོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནོར་བུ་

དང་དོང་”ཙེ933་དང་མངོན་ཚན་ཅན་ལ་སོགས་པ་བཅོས་པའོ། །གསེར་དངུལ་ལ་རེག་

པའི་སང་བའོ། །     “། །

༼མངོན་ཚན་ཅན་གི་སྤོད་པའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་མངོན་ཚན་ཅན་གི་སྤོད་པའི་སང་བ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ”།934 

གེང་གཞི། མཉན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེས་ཉོན་མོངས་པ་འདྲ། མངོན་ཚན་ཅན་གི་སྤོད་པ་

སྣ་ཚོགས་བེད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་འདོད་པ་ཆེ་བ་སོགས་དང་འགེད་སྡུད་ཀིས་དགེ་

བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཁིམ་པ་ཐ་སད་

ལྔ་ལྡན། རས་ཐ་དད་པ་ཉེ་དུ་མིན་པའོ། །དངོས་”པོ་པ་ན935འམ་རིན་པོ་ཆེ་རང་

དབང་བ་ཐ་སད་གདགས་སུ་རུང་བ་ཚད་དང་ལྡན་པའོ། །ཀུན་སོང་རེད་པ་འདོད་

པའོ། །སྦོར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་གིས་བསྐྱེད་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་

སྐྱེད་ཁྲུ་གང་དུ་ལོངས་པ་ཐོབ་པའོ། །གཞུང་དོན་ནི། གང་ལ་མངོན་ཚན་ཅན་གི་སྤོད་

པའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་ཞེ་ན། རེད་པ་ཁེ་བོགས་འདོད་པ་ལ་མངོན་ཚན་ཅན་གི་སྤོད་པའི་

ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་ངོ་། །དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། རིན་པོ་ཆེ་སོགས་

མངོན་ཚན་ཅན་སྐྱེད་དུ་བཏང་བའི་ཕ་རོལ་པོ་ཁིམ་པ་ཉིད་དང་ཉེ་དུ་མིན་པ་ཉིད་ཡིན་

ན་དངོས་གཞིའོ། །གང་གི་ཚེ་དངོས་གཞི་འབྱུང་ཞེ་ན། སྐྱེད་ཕིན་པའི་ཚེ་ན་འབྱུང་། 

933  མ་ཕི།  བ། ༢༡༣བ༥ན།   རེ    སྒང་། ༡༦༢ན༥ན།   རེ    * ཙེ

934  མ་ཕི།  བ། ༢༡༣བ༦ན།   ་    སྒང་། ༡༦༢ན༦ན།   །    * །

935  མ་ཕི།  བ། ༢༡༤ན༢ན།   པོ་པ་ན    སྒང་། ༡༦༢བ༡ན།   ་
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བཤགས་པའི་ཚེ་སྐྱེད་ཀི་ཆ་སང་བར་བའི་ར་བ་སང་མི་དགོས་ལ། སྐྱེད་དང་ར་བ་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་གང་ལ་སྐྱེད་ཀི་བོ་སྐྱེ་བ་དེ་སང་བར་བའོ། །

བསབ་པའི་གཞི་འདིའི་འོག་མ་ཉོ་ཚོང་བེད་པ་ལ་ཡང་རེད་པ་འདོད་པ་ལ་

ལྟུང་བ་འབྱུང་ངོ་། །ཕ་རོལ་པོ་ཁིམ་པ་ཉིད་དང་ཉེ་དུ་མིན་པ་ཉིད་དང་སྐྱེད་ཕིན་ན་

དངོས་གཞིའོ། །གང་གི་སྐྱེད་ཕིན་ན་འགྱུར་ཞེ་ན། པ་ནའམ་གསེར་ལ་སོགས་པའི་རིན་

པོ་ཆེ་སྐྱེད་དུ་བཏང་སེ་སྤོད་པ་ལས་སྐྱེད་ཕིན་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་རོ། །སྐྱེད་ཀི་སར་

དགེ་སོང་གིས་རེད་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོམ་པ་ཇི་སེད་བས་པའི་སྦོར་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་

གཅིག་ཉིད་དོ། །དགེ་སོང་གིས་ཀུན་དགའ་ར་བ་པ་ལ་ལྷ་འབངས་སམ་དགེ་བསེན་དག་

ཡོད་ན་སྐྱེད་གཏོང་བ་པོར་བསྐོ་བས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་དོན་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

སོགས་པ་སྐྱེད་དུ་གཏང་བར་བའོ། །དཀོན་མཆོག་གི་དཀོར་ཆུད་མི་ཟ་བར་བ་བའི་ཕིར་

གཏའ་ཉི་རིར་བངས་ནས་སྐྱེད་དུ་གཏང་བར་བའོ། །ཇི་ལྟར་གཏང་བར་བ་ན། དཔང་པོ་

དང་ལོ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརན་དང་དགེ་སྐོས་དང་ལེན་པ་པོ་

དང་རས་དང་སྐྱེད་རྣམས་དཔང་རྒྱར་བིས་ནས་གཏང་བར་བའོ། །གཏའ་དང་བུ་ལོན་ལ་

སོགས་པའི་རྒྱུས་ཤེས་པས་བྱུང་བའི་མཐའ་དེ་རྒྱུས་མི་ཤེས་པའི་དགེ་སོང་གཞན་ལ་

ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །མངོན་ཚན་ཅན་གི་སྤོད་པའི་སང་བའོ། །

༼ཉོ་ཚོང་བེད་པའི་སང་ལྟུང་།༽

གསུམ་པ་ཉོ་ཚོང་བེད་པའི་སྤི་དོན་ལ་ཉེས་པ་”ཉོ936་ཚོང་སྣ་ཚོགས་བེད་པ་

སྦར། གཞལ་བར་བ་བ་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པ་སྦར། གཞན་འདྲའོ། །གཞུང་དོན་

936  མ་ཕི།  བ། ༢༡༤བ༤ན།   ཉེ    སྒང་། ༡༦༣ན༢ན།   ཉོ    * ཉོ
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ནི། སར་སྐྱེད་ཕིན་ན་དངོས་གཞིའོ་ཞེས་བཤད་ན། གང་གི་སྐྱེད་ཕིན་ན་དངོས་

གཞིར་འགྱུར་ཞེ་ན། པ་ན་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གཞན། འབྲུ་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་

དག་གི་སྤོད་པ་ལས་སྐྱེད་ཕིན་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར། ཡང་ན་སྐྱེད་ཕིན་པའི་ཁེ་

བོགས་འདོད་པ་ལས་གཞན་ཉོ་ཚོང་སྤོད་པ་ལས་སྐྱེད་ཕིན་ནའོ། །དེས་ན་སང་བ་

འདི་གསུམ་གི་ཁད་པར་ནི། རིན་པོ་ཆེ་ལ་རེག་པ་ལས་དང་པོ། ཁེ་བོགས་འདོད་

པས་པ་ན་ལ་སོགས་པས་བསྐྱེད་པ་ལ་གཉིས་པ། གང་ཡང་རུང་བས་རེད་པ་འདོད་

ཅིང་ཉོ་ཚོང་ལ་སོགས་པས་སྤོད་པ་ལ་གསུམ་པའོ། །

དགེ་འདུན་གི་བཤོས་ཀི་ཕིར་དགེ་འདུན་གི་འབས་དང་ཏིལ་དང་མོ་སྲན་

སེའུ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་རིན་གིས་ཉོ་བར་འདོད་པ་ལ་ཉོར་སྦིན་པར་བ་སེ། དེ་

ལ་ཉོ་ཚོང་གི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་དེ་ཉིད་ཀི་བཤོས་ཀི་ཕིར་ཉོ་བར་

བེད་ན་རིན་འཐེབ་དང་བཅས་ཏེ་སྦིན་པར་བའི་མཉམ་སེ་མིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གི་

འབས་ལ་སོགས་པ་ཟད་ན་དགེ་འདུན་གིས་ཀང་འབས་ལ་སོགས་པ་ཉོ་བར་

བའོ། །དགེ་འདུན་གིས་འབས་ལ་སོགས་པ་འབྲུ་གསར་པ་ཡང་ཉོ་བར་བའོ། །

རིང་པ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སྲོག་ཆགས་མེད་ན་དགེ་འདུན་གི་འབྲུ་རིང་

པ་རྣམས་བཙོངས་ནས་གསར་པ་ཉོ་བར་བའོ། །དགེ་སོང་རང་གི་རས་འདིའི་རིན་

འདི་ཙམ་མོ་ཞེས་རས་ཀི་རིན་ཐང་མི་གདབ་བོ། །ཁིམ་པའི་ཉོ་ཚོང་བེད་པ་དག་གི་

ནང་དུ་དགེ་སོང་གིས་ལག་གཞུག་པ་གཏོགས་འདོད་དང་བར་འཚང་མི་བའོ། །རང་

གི་ཆོས་གོས་སོགས་ཇི་ལྟར་ཉོ་ཞེ་ན། རང་གི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ནི་ཁིམ་པ་

ཉོར་གཞུག་གོ །
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ཁིམ་པ་མེད་ན་སུས་ཉོ་ཞེ་ན། ཁིམ་པ་མེད་ན་རང་གི་རས་དེའི་རིན་ཐང་ངེས་

པར་བཅད་ནས་འདི་ལ་འདི་ཙམ་བིན་ཅིག་ཅེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བརོད་པར་

བའོ། །ཟོང་ཀ་ཀ་ནི་དང་བ་ར་ཏ་ཀ་ལ་སོགས་པ་ཉོ་བ་ན་ཅུང་ཟད་”སྐྱེད937་པ་དང་

”འཚོང938་བ་ན་ཅུང་ཟད་འབིད་པ་ནི་བརེག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་གཞན་གི་དོན་དུ་ཡང་

མི་བ་ན་རང་དོན་དུ་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་དགོས། 

དེའི་དམིགས་བསལ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་དོན་དུ་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་དོན་དུ་ཟོང་ལ་བརེག་པར་བའོ། །དེ་ཁོ་ན་ལྟར་མིན་ན་ངས་

”ཀརྵ939་པ་ཎ་ལྔ་སྦིན་ནོ། །དེའི་”གཏེང་པར་འདི་བཞག940་གོ་ཞེས་ཞྭ་ལ་སོགས་པ་

དེའི་གཏར་གཞུག་པར་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་གིས་སྦིན་པར་བའོ་ཞེས་བཤད་ན་ཇི་ལྟར་

སྦིན་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་དབིག་ལ་སོགས་པའི་རས་དེ་དགེ་སོང་ཁེ་བོགས་བེད་པ་ལ་

གཏད་དེ་རེད་པ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །

དགེ་འདུན་རང་གིས་གཏད་དམ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་ལས་བེད་པ་དམ་བཞག་པ་

ལ་སོགས་པ་ལ་གཏད་དེ། དེས་སོགས་པ་ལ་གཏད་པར་བ། སོགས་པ་དེས་དགེ་སོང་

རྒན་”རབས941་རྒན་རབས་དག་ལ་མ་ཞུས་པར་དགེ་འདུན་གི་དོན་དུ་རང་དགར་

བརོན་པར་མི་བའོ། །འཕར་ཁ་སང་བའི་ཕིར་དགེ་སོང་སོགས་པ་དེས་རང་གིས་དགེ་

937  མ་ཕི།  བ། ༢༡༥ན༦ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༡༦༣བ༢ན།   བསྐྱེད

938  མ་ཕི།  བ། ༢༡༥ན༦ན།   འཚོང    སྒང་། ༡༦༣བ༢ན།   འཆེད

939  མ་ཕི།  བ། ༢༡༥བ༢ན།   ཀར་ཥ    སྒང་། ༡༦༣བ༣ན།   ཀརྵ    * ཀརྵ

940  མ་ཕི།  བ། ༢༡༥བ༢ན།   གཏེར་པར་འདི་བཞག    སྒང་། ༡༦༣བ༤ན།   གཏེང་བར་འདི་གཞག    * གཏེང་པར་འདི་

བཞག

941  མ་ཕི།  བ། ༢༡༥བ༤ན།   རབས    སྒང་། ༡༦༣བ༥ན།   པས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འདུན་གི་རས་མནོས་པ་དང་། དེ་སྐྱེད་དུ་བཏང་བས་སྐྱེད་ཇི་ཙམ་བྱུང་བ་དང་དངོས་པོ་

དེ་དགེ་འདུན་གི་བ་བ་གང་ལ་”སྤད942་པ་སོགས་དེའི་ཚིག་ཡི་གེར་བི་བའི་དམ་བཞག་

ལ་ནན་ཏན་དུ་བའོ། །ཉོ་ཚོང་བེད་པའི་སང་བའོ། །     “། །

༼ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གསུམ་པ་སྣོད་སྤད་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་འཆང་བ་ལ། སྤི་

དོན་ནི། གེང་གཞི་མཉན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེས་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་མིན་པ་

བེད་འདོད་པས་ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པོ་འཆང་བའོ། །

རྒྱུ་མཚན་ལྷུང་བཟེད་མང་པོ་གསོག་པ་དང་། འདོད་ཞེན་ཆེ་བ་སོགས། ཡན་

ལག་ལ་གསུམ་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་ནི་རང་གི་ལྷུང་བཟེད་རུང་ཚད་ལྡན་དབང་

བར་ཡོད་པ་བིན་རླབས་དང་མ་འབེལ་ལམ། འབེལ་ཀང་རེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་

བཅས་པ་དང་འབེལ་མེད་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་རང་གི་ཆེད་དུ་འཆང་བར་འདོད་པ། 

མཐར་ཐུག་ཞག་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐྱ་”རེངས་ཤར་བའོ། །གཞུང་དོན་ནི། གང་བས་ན་

ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། གོས་ཞག་བཅུ་འཆང་སང་གི་སྐབས་སུ་

ཡོད་ནའོ། །རང་གི་འོ། །གོས་ལའོ། །ཞེས་སྨོས་པའི་གནས་སུ་འདིར་ལྷུང་བཟེད་ཀིའོ་

ཞེས་གཞུག་པར་བའོ། །

ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པོ་འཆང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན། དགེ་

ཚུལ་ཕིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སྦིན་པར་བའོ་ཞེས་”རབ943་ཏུ་འབྱུང་བ་ལ་

942  མ་ཕི།  བ། ༢༡༥བ༥ན།   སྤད    སྒང་། ༡༦༣བ༦ན།   དཔྱད

943  མ་ཕི།  བ། ༢༡༦ན༤ན།   རབ    སྒང་། ༡༦༤ན༤ན།   ལག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ལྟོས་པའི་དོན་དུ་ལྷུང་བཟེད་བསོས་ཤིང་ངེས་པར་བས་པ་ནི་”སངས944་པ་ཉིད་

ཡིན་པས་དེ་འཆང་ཡང་སང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་ཁ་དོག་སྐྱ་བ་དང་དཀར་

བ་དང་ཚད་ལས་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་ཉིད་མིན་པས་འཆང་ན་

ཉེས་བས་སོ། །ཁ་དོག་ནག་པོར་གྱུར་ཀང་ལྷུང་བཟེད་མ་”འཚོས945་པ་ཡང་ལྷུང་

བཟེད་ཆུང་ངུས་ལྷུང་བཟེད་ཀི་བ་བ་བེད་མི་ནུས་པ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལྷུང་

བཟེད་ཆུང་ངུ་གཅིག་ལྷག་”པོར946་འཆང་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དེ། འཇིགས་པ་དང་

བཅས་པ་ཉིད་དུ་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུས་ལོངས་རྒྱུར་འགོ་བར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སང་བའོ། །     “། །

༼ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པོར་འཚོལ་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་ལྷག་པོ་འཚོལ་བ་ལ་གསུམ་ལས། བསབ་བ་ནི། དགེ་སོང་གིས་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་པར་མི་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་སོགས་ལ་ཆགས་

སུ་རུང་ངམ་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པའི་ཡོ་བད་ལ་ཧ་ཅང་ལྷག་པར་ཆགས་

པར་མི་བའོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་བ་ན། ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པ་

འབྱུང་བ་དེ་བཅང་བར་མི་བའོ། །དགེ་སོང་གིས་ཆོས་གོས་སོགས་སུ་མ་ཟད་ལྷུང་

བཟེད་ཀང་མེད་ན་བང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི། མཉན་ཡོད་

དུ་ཉེར་དགས་འདོད་ཞེན་གིས་ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པོ་བཙལ་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་འདོད་ཞེན་ཆེ་

944  མ་ཕི།  བ། ༢༡༦ན༥ན།   སངས    སྒང་། ༡༦༤ན༤ན།   སངས

945  མ་ཕི།  བ། ༢༡༦ན༦ན།   འཚོས    སྒང་། ༡༦༤ན༥ན།   ཚོས

946  མ་ཕི།  བ། ༢༡༦ན༦ན།   པོར    སྒང་། ༡༦༤ན༦ན།   པར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཁིམ་པ་དྲུག་ལྡན། དངོས་པོ་ལྷུང་

བཟེད་རུང་ཚད་ལྡན། ཁིམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པའོ། །བདག་ཉིད་ལྷུང་བཟེད་རུང་ཚད་ལྡན་

ལོངས་སྤད་བཟོད་དབང་བར་ཡོད་པ། འབེལ་མེད་མིན་པ་ཡོད་པའོ། །ཀུན་སོང་སོང་

བར་འདོད་པ་སྦོར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་དྲུག་ལྡན། མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །གཞུང་

དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་ལ་ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པོ་འཚོལ་བའི་

སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་དེ་ཡོད་པ་ཉིད་ན་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་ངོ་། །ཇི་ལྟ་བུ་ཡོད་

ན་འབྱུང་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་སྐྱོན་མེད་ཚུན་ཆད་ནས་ལྷན་པ་བཞི་མན་ཆད་གན་ཟིན་

པའམ། ལྷན་པ་དེ་དག་གན་དུ་རུང་ཞིང་ཟས་ལ་ཡོངས་སུ་སྤད་བཟོད་པ། ཡོད་བཞིན་དུ་

གཞན་འཚོལ་བར་བེད་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ལྷུང་བཟེད་ཡོད་པས་གང་བས་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁིམ་

པ་ཉེ་དུ་མིན་པ་ལས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀིས་”བསང947་པས་ལྷུང་བཟེད་

ཡོངས་སུ་བཙལ་ཏེ་ཐོབ་ནའོ། །ཁིམ་པ་དང་ཉེ་དུ་མིན་པ་དེ་གཉིས་ནི་བསབ་པའི་

གཞི་འདིའི་འོག་མ་འཐག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། འཐག་པ་བསྐྱེད་པའི་སང་བ་གཉིས་ལ་

ཡང་རིག་པར་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀི་བེ་བག་བསན་པ་ནི། ཐ་ག་པ་དང་སྦིན་བདག་དང་

གཞན་ཕོ་ཉ་བ་དག་ལ་ཁིམ་པ་དང་ཉེ་དུ་མིན་པ་སྦར་རོ། །ཉེ་དུ་མིན་པ་ལ་ཟས་

བསོད་པ་སོང་བ་སོགས་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་པ་ལྟར་ཉེ་དུ་དག་ལ་ནི་ཉེས་པ་

མེད་དོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་པ་མེད་དམ་ཞེ་ན། སྐྱེད་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་མངོན་ཚན་

ཅན་དང་ཉོ་ཚོང་ལས་གྱུར་པ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པ་སོང་བའི་བསབ་པའི་གཞི་མ་

947  མ་ཕི།  བ། ༢༡༧ན༢ན།   སང    སྒང་། ༡༦༤བ༦ན།   བསང    * བསང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཏོགས་ཏེ་དེ་གཉིས་ཉེ་དུ་ལས་ཀང་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པར་འགྱུར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་

ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་ན་ཉེས་བས་སོ། །བཙལ་བའི་གཞི་དེ་ལས་ལྷུང་བཟེད་གྲུབ་ན་

དངོས་གཞིའོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། ལྷུང་བཟེད་ས་མ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཆག་པ་ལ་

སོགས་པའི་རྐེན་གིས་མེད་པ་ཉིད་ལ་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་པར་བདག་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཡོད་

དོ་སམ་པའི་བོ་ཅན་གིས་ལྷུང་བཟེད་གཞན་འཚོལ་བ་ལ་ན་སྨད་དེ་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་ཡོད་པ་ན་རང་གི་ཡོ་བད་དག་གིས་ལྷུང་བཟེད་གཞན་

”འཚོལ948་བ་ན་ན་སྨད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་མེད་ཀང་ལྷུང་བཟེད་ཀི་རིན་དེ་དག་རང་ལ་

ཡོད་པ་ཉིད་ན་གཞན་ལ་ལྷུང་བཟེད་འཚོལ་ན་ཡང་ན་སྨད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་བཟང་པོ་

འདོད་པས་གཞན་བཙལ་ནས་དེ་དང་བརེ་ན་ཡང་ན་སྨད་དོ། །

གསུམ་པ་ཕིར་བཅོས་པའི་ཐབས་ལ་གཉིས། སང་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། སང་

བའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནི། སང་བའི་ཡོ་བད་གཞན་རྣམས་གང་ཟག་ལ་སངས་པས་ཆོག་

ཀང་ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པ་འདི་ནི་དགེ་འདུན་ཁོ་ན་ལ་སང་བར་བའོ། །ལྷག་པོ་ཐམས་ཅད་

དགེ་འདུན་ལ་སང་བར་བའམ་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པ་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་རྣམས་ཀི་

ནང་ནས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་འདོད་པ་”གཅིག949་དགེ་འདུན་ལ་སང་བར་བའོ། །

ལྷག་པ་གཞན་རྣམས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ལྷག་པ་གཞན་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་ཕིར་མི་བང་བར་སང་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སུ་ལ་སང་བར་བ་ཞེ་

ན། དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་པ་ལའོ། །ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོའི་དགེ་

948  མ་ཕི།  བ། ༢༡༧བ༡ན།   ཚོལ    སྒང་། ༡༦༥ན༤ན།   འཚོལ   * འཚོལ

949  མ་ཕི།  བ། ༢༡༧བ༤ན།   གཅིག    སྒང་། ༡༦༥ན༦ན།   ཞིག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སོང་དེ་ལ་ལྷུང་བཟེད་གང་སྦིན་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་དེ་ལ་དགེ་སོང་ཐམས་ཅད་

ཀི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་ན་ལྷུང་བཟེད་ཐ་ཆད་པ་སིགས་ཏེ་སྦིན་པར་བ། ཐབས་གང་

གིས་”བསིག950་པར་བ་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པ་དེ་དགེ་འདུན་ལ་”བིམ951་པས་

”བསིག952་པར་བ། གང་ཟག་ཇི་ལྟ་བུས་”བིམ953་པར་བ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གིས་

གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོས་པའི་དགེ་སོང་གིས་”བིམ954་པར་བ། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་སྦོར་བའི་ཆོ་ག་ནི། བསྐོས་པ་དེས་ཇི་ལྟར་བིམ་ཞེ་

ན། བསྐོས་པའི་དགེ་སོང་དེས་སང་ལྷུང་བཟེད་འགིམ་པ་དེ་བེད་པར་འགྱུར་བ་ན་

དགོངས་ཁ་ཚུན་ཆད་དགེ་འདུན་ནམ་འཚོགས་པའི་དུས་སུ་དགེ་འདུན་ལ་བར་

འཇལ་བར་བའོ། །ཇི་ལྟར་འཇལ་བར་བ་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་སང་ལྷུང་

བཟེད་འབེལ་པ་མེད་པར་འགིམ་པར་འགྱུར་གི་ཁེད་ཅག་རང་རང་གི་ལྷུང་བཟེད་

ཐོགས་ལ་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་གཤེགས་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་

འབེལ་པ་མེད་པ་ནི་དགེ་འདུན་ལས་ཐོབ་པའི་ལྷུང་བཟེད་ཐ་ཆད་ཀི་མིང་ཡིན་ཏེ། 

དགེ་སོང་གི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཡུལ་ལ་འབེལ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ། བིན་གིས་བརླབས་ནས་

བདག་ཉིད་ཀིས་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སང་བ་དང་གཞན་ལ་སྦིན་པ་ལ་

རང་དབང་བ་ཡིན་ལ། ལྷུང་བཟེད་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་རང་དབང་

བའི་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ལྷུང་བཟེད་དེ་ནི་བན་གནམ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་

950  མ་ཕི།  བ། ༢༡༧བ༦ན།   སིག    སྒང་། ༡༦༥བ༡ན།   བསིག    * བསིག

951  མ་ཕི།  བ། ༢༡༧བ༦ན།   བིམས    སྒང་། ༡༦༥བ༢ན།   བིམས    * བིམ

952  མ་ཕི།  བ། ༢༡༨ན༡ན།   སིག    སྒང་། ༡༦༥བ༢ན།   བསིག    * བསིག

953  མ་ཕི།  བ། ༢༡༨ན༡ན།   བིམས    སྒང་། ༡༦༥བ༢ན།   བིམ    * བིམ

954  མ་ཕི།  བ། ༢༡༨ན༡ན།   བིམས    སྒང་། ༡༦༥བ༢ན།   བིམ    * བིམ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དང་འདྲ་སེ། བན་རེ་བོས་ཁོད་ཁོ་བོས་བན་ལས་ཐར་བར་བའོ་ཞེས་གནམ་ཁོལ་དུ་

ཕྱུང་བ་ཡིན་པས་བན་གི་ལས་སུ་ཡང་མི་བསྐོ། བན་ཡིན་པས་ཡོངས་སུ་བཏང་བར་

ཡང་མི་ནུས། འོན་ཀང་བཟའ་བཏུང་སོགས་སྦིན་དགོས་པ་བཞིན་དུ་ལྷུང་བཟེད་འདི་

ཡང་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་ཡང་”མིན955་ཡོངས་སུ་སང་བར་བ་བ་ཡང་མིན་

མོད། འོན་ཀང་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་སྲེག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནན་ཏན་ཡང་

བེད་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ནི། བསྐོས་པའི་དགེ་སོང་དེས་ལྷུང་བཟེད་འགིམ་པའི་

ཉིན་མོ་དགེ་སོང་རྣམས་འཁོད་པའི་དོན་དུ་སན་འདིང་བ་ལ་སོགས་པའི་ནན་ཏན་

བའོ། །དགེ་སོང་རྣམས་འཁོད་ནས་ལྷུང་བཟེད་འགིམ་པའི་ཚེ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་བསགས་

པ་ཡོན་ཏན་བརམ་ཞིང་རྒན་རིམ་བཞིན་དུ་དབུལ་བར་བའོ། །

བསགས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་བརོད་ཅེ་ན། དེས་དགེ་འདུན་ལ་ཕག་གསུམ་བས་ཏེ་

གནས་བརན་ལྷུང་བཟེད་འདི་ནི་མདོག་ལ་ནག་ནོག་མེད་པའི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཚད་

དང་ལྡན་པས་དབིབས་ལེགས་པ་བུ་ག་དང་ཆག་གྲུམ་སོགས་མེད་པས་ལོངས་སྤད་

པར་བཟོད་པ་ལགས་ཀི། གལ་ཏེ་བཞེད་ན་སྣོམས་ཤིག་”956ཅེས་བརོད། 

ལྷུང་བཟེད་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་སྐད་བརོད་དམ་ཞེ་ན། ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་

ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརོད་ཀི་མེད་པ་ནི་མིན་ནོ། །དགེ་

སོང་རྣམས་ཀིས་ཀང་ལྷུང་བཟེད་དེ་འདོད་ན་བང་བར་བའི་མི་འདོད་བཞིན་དུ་མི་བང་

ངོ་། །གནས་བརན་ལ་སོགས་པ་རྒན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རང་ལ་བསབས་པའི་ཚེ་མ་

955  མ་ཕི།  བ། ༢༡༨བ༡ན།   མན    སྒང་། ༡༦༥བ༦ན།   མིན    * མིན

956  མ་ཕི།  བ། ༢༡༨ན༤ན།   +ཅིག    སྒང་། ༡༦༦ན༣ན།   +ཅིག 
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བངས་པར་དགེ་སོང་གཅིག་གིས་བར་དུ་ཆོད་པའི་འོག་ན་དགེ་སོང་གསུམ་པས་ལྷུང་

བཟེད་དེ་བངས་པ་ན། ཁོ་བོ་འདོད་དོ་ཞེས་བང་བར་མི་བའོ། །བར་དུ་མ་ཆོད་པས་བངས་

ཀང་བང་དུ་རུང་ངོ་། །བར་དུ་ཆོད་པས་བངས་པ་ན་གོང་མ་སོང་བ་ཡོད་ན་ཚིག་དང་པོ་

དང་གཉིས་པ་ལ་ནི་མི་སྦིན་ཞིང་འོག་མ་གསུམ་པ་ལ་མི་སྦིན་པར་བ་བ་མིན་ནོ། །

མཇུག་གི་ཆོ་ག་ནི་བསྐོས་པ་དེས་ལྟུང་བ་འདི་བྱུང་བ་དེ་ལ་གཞན་ལ་སེར་བ་

ལ་སོགས་པས་སང་བར་མི་བ་བ་ཉིད་དང་། རང་གི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་

བརླབ་པར་མི་བ་བ་ཉིད་དག་གོ་བར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་ཉེ་བར་སྤོད་པ་

ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ། བསྐོས་པས་མ་ཆག་གི་བར་དུ་དལ་བུ་དལ་བུས་སྤོད་ཅིག་ཅེས་

བའོ། །ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེས་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་ལྷུང་བཟེད་འབེལ་

མེད་གཉིས་ཀས་ཀུན་ཏུ་སྤད་པར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་དེ་ལ་སྣོད་དང་ཁ་

གཡོགས་ལ་སོགས་པ་ཆེས་བཟང་པོ་ངེས་པར་སྦར་བར་བའོ། །བསོད་སོམས་ལ་

ལོངས་སྤད་པ་ན་ཕེ་ལ་སོགས་པ་ཆེས་ཡང་བ་ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་དུ་བླུག་པར་

བ། ཆེས་ལི་བ་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབས་པར་བླུག་པར་བའོ། །ཟས་ཟ་བའི་བ་

བ་ཉིད་ལ་ནི་ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་ཀི་ནང་ནས་བཟའ་བར་མི་བ་བ་ཁོ་ནའོ། །འབེལ་

མེད་དེ་ལ་ཟས་ཀིས་སགས་པའི་བི་དོར་ཡང་བིན་གིས་བརླབས་པ་བས་དང་པོར་

བའོ། །ལྷུང་བཟེད་”འཚོལ957་བའི་སང་བའོ། །     “། །

༼འཐག་འཇུག་གི་སང་ལྟུང་།༽

བཞི་པ་གོས་གཞན་ལས་གྱུར་པ་ལ་ལྔ། ཁིམ་པའི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་དང་། 

957  མ་ཕི།  བ། ༢༡༩ན༦ན།   ཚོལ    སྒང་། ༡༦༦བ༣ན།   འཚོལ    * འཚོལ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

རབ་བྱུང་”དང་། འབལ་བ་དང་།958 དུས་ཁད་པར་ཅན་དང་། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་གི་

གཞི་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། འཐག་ཏུ་འཇུག་པའི་སྤི་དོན་ལ་གེང་

གཞི་གསུམ་འདྲ། ཉེས་པ་འཐག་ཏུ་འཇུག་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་འདོད་ཞེན་ཆེ་བ་སོགས། 

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་”ཐ་ག959་པ། ཁིམ་པ་ཆོས་དྲུག་ལྡན། དངོས་

པོ་གོས་ཀི་རྒྱུ་རུང་བ་ཚད་ལྡན་རང་དབང་བའོ། །ཀུན་སོང་རྐུ་སེམས་དང་ཡིད་

གཅུགས་ལས་གཞན་པས་འཐག་ཏུ་འཇུག་འདོད་པ། སྦོར་བ་རང་ངམ་གཞན་གི་

ངག་བཞི་ལྡན། མཐར་ཐུག་གོས་”དྲུབ960་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། གང་བས་ན་འཐག་ཏུ་འཇུག་པའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་

སོང་གིས་ཐ་ག་པ་ཁིམ་པ་ཉེ་དུ་མིན་པ་ལ་རིན་མེད་པར་རང་གི་ངག་གིས་བསྒོ་བས་

སམ། ཕོ་ཉ་སོགས་གཞན་གིས་ཀང་གོས་འཐག་ཏུ་བཅུག་ན་སང་བར་འགྱུར་རོ། །ཐ་

ག་པ་ཁིམ་པ་དང་ཉེ་དུ་མིན་པ་ལས་གཞན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ཉེ་དུ་དང་བཅས་པའི་

ཐ་ག་པ་ལ་འཐག་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་ནི་ཉེ་དུ་མིན་པ་དེས་མ་བས་པ་ཉིད་མིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་རང་གཞན་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་མ་བྱུང་དང་། ག་ཡོད་མེད་ལ་ཡང་ཤེས་པར་

བའོ། །འཐག་ཏུ་འཇུག་པའི་སང་བའོ། །     “། །

༼འཐག་བསྐྱེད་ཀི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་འཐག་པ་བསྐྱེད་པའི་སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་གསུམ་འདྲ། ཉེས་པ་

འཐག་པ་བསྐྱེད་པ། རྒྱུ་མཚན་སྦིན་བདག་དང་ཐ་ག་པ་ལ་གནོད་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་

958  མ་ཕི།  བ། ༢༡༩བ༡ན།   དང་། འབལ་བ་དང་།    སྒང་། ༡༦༦བ༤ན།   དང་འབེལ་བ་དང་

959  མ་ཕི།  བ། ༢༡༩བ༢ན།   ཐ་ག    སྒང་། ༡༦༦བ༥ན།   ཐག

960  མ་ཕི།  བ། ༢༡༩བ༣ན།   དྲུབ    སྒང་། ༡༦༦བ༥ན།   གྲུབ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བཞི་ལས། གཞི་ཡུལ་སྦིན་བདག་དང་ཐ་ག་པ་ཁིམ་པ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། དངོས་པོ་

གོས་ཀི་རྒྱུའི་དོག་པ་རུང་བ་ཚད་ལྡན། ཁིམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ། བཟོ་རོམ་

”པའི961་བས་པའོ། །རེན་སྦིན་བདག་དང་ཐ་ག་པས་མ་གནང་བའོ། །ཀུན་སོང་

འཐག་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ངག་དྲུག་ལྡན་ནོ། །མཐར་ཐུག་དོག་པ་ཟད་

པའམ་རྔན་པ་མ་བིན་པ་གང་རུང་གི་རྒྱུས་གོས་ཐོབ་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། འཐག་པ་བསྐྱེད་པའི་སང་བ་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་

འབིན་པ་པོའི་དགེ་སོང་དེའི་ཕིར་བཏག་པར་བ་པའི་གོས་འདི་དེ་ལ་སྦིན་ནོ་སམ་པའི་

བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་དོ། །དོན་ནི། ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་ལ་སྦིན་བདག་གིས་བསོས་

པའི་གོས་ཐ་ག་པ་ལ་འཐག་ཏུ་བཅུག་པ་བསྐྱེད་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་ན་

ཞེ་ན། ཞེང་ཆེ་བ་དང་ཁྲུན་རིང་བའི་ཁོ་ལག་ཆེ་བ་ཉིད་དམ། ཐར་གིས་ཞག་པ་དང་ཐགས་

སྲན་བཟང་བ་ལ་སོགས་པའི་འབས་བཟང་བ་སོགས་ལ་ཐ་ག་པ་ངེས་པར་སྦར་ནའོ། །

གང་གི་ཚེ་འགྱུར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འཐག་པ་”སྐྱེད962་པས་སྦིན་བདག་གི་དོག་

པ་ལ་སོགས་པ་ཟད་པར་གྱུར་ནའོ། །དེར་མ་ཟད་ཐ་ག་པ་ལ་འཐག་པ་”སྐྱེད963་པའི་

རྔན་པ་སྦིན་པར་ཁས་བངས་སམ། མ་བངས་ཀང་རུང་རྔན་པ་མ་བིན་ན་ཡང་དངོས་

གཞིར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཞེས་པས་ས་མ་དང་འདི་གཉིས་ཀ་སོ་སོར་ལྟུང་བའི་བེད་པ་

པོར་བསན། རྔན་པ་ཁས་བངས་ནས་མ་བིན་ན་བརྐུ་བའི་ཉེས་པར་ཡང་འགྱུར་

རོ། །སྦིན་པར་བེད་པ་སྦིན་བདག་གིས་འཕགས་པ་ཐ་ག་པའི་གན་དུ་བཞུད་ལ་ཁོད་

961  མ་ཕི།  བ། ༢༢༠ན༢ན།   པའི    སྒང་། ༡༦༧ན༣ན།   མ

962  མ་ཕི།  བ། ༢༢༠ན༥ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༡༦༧ན༦ན།   བསྐྱེད

963  མ་ཕི།  བ། ༢༢༠ན༦ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༡༦༧ན༦ན།   བསྐྱེད
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ཅི་དགའ་བའི་གོས་བེད་དུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་ཁོ་ལག་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེའི་དོན་དུ་

རེས་སུ་མ་གནང་བ་ལྟ་བུ་ནི་བེད་པ་པོ་དག་ཡིན་ནོ། །ནམ་གི་ཚེ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་

ན། གོས་ལག་ཏུ་གྲུབ་པ་ན་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །གོས་གྲུབ་པའི་མདུན་

རོལ་ཏུ་དགེ་སོང་དེའི་ཕིར་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་གོས་དེ་”བསྒྲུབ964་པའི་དོན་དུ་

བསོད་སོམས་ལ་འགོ་བ་དང་། བཅའ་བ་སོགས་ཐ་ག་པ་ལ་སྦིན་པར་བེད་པ་སོགས་

རེས་སུ་”སྒྲུབ965་པ་ཐ་དད་པ་ནི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་འོ། །སྦིན་བདག་གིས་གོས་

འཐག་པ་གཟིགས་ཤིག་ཅེས་མ་བསྒོ་བར། སྦིན་བདག་གམ་ཐ་ག་པའི་དྲུང་དུ། ཆེས་

མཛེས་པ་”བསྒྲུབ966་པའི་བསམ་པས་ཉེ་བར་འགོ་བ་ནི་ཅུང་ཟད་མི་སྨྲ་ཡང་ཉེས་

བས་དེ་ཉིད་དོ། །འཐག་པ་”སྐྱེད967་པའི་སང་བའོ། །     ”། །

༼བིན་འཕོག་གི་སང་ལྟུང་།༽

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི། མཉན་ཡོད་དུ། 

དགའ་བོས་མི་བཟོད་པས་གོས་བིན་པ་འཕོགས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལ་

”གནོད968་པ་དང་མ་དད་པ་མ་བིན་ལེན་གི་རྒྱུར་འགོ་བའོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་རོགས་པའི་སོམ་ལྡན། ལྟ་མཚན་

མཐུན་པ། ཐ་སད་གསུམ་ལྡན། རྒྱུད་ཐ་དད་པ། ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་སེ་དྲུག་

ལྡན་ནོ། །དངོས་པོ་དགེ་སྦོང་གི་ཡོ་བད་རུང་ཚད་ལྡན་ཡུལ་དེ་དབང་བའོ། །ཀུན་

964  མ་ཕི།  བ། ༢༢༠བ༣ན།   སྒྲུབ    སྒང་། ༡༦༧བ༢ན།   བསྒྲུབ    * བསྒྲུབ

965  མ་ཕི།  བ། ༢༢༠བ༣ན།   སྒྲུབ    སྒང་། ༡༦༧བ༣ན།   བསྒྲུབ

966  མ་ཕི།  བ། ༢༢༠བ༤ན།   སྒྲུབ    སྒང་། ༡༦༧བ༣ན།   བསྒྲུབ    * བསྒྲུབ

967  མ་ཕི།  བ། ༢༢༠བ༥ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༡༦༧བ༤ན།   བསྐྱེད

968  མ་ཕི།  བ། ༢༢༠བ༦ན།   གདོད    སྒང་། ༡༦༧བ༤ན།   གནོད   * གནོད
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སོང་རྐུ་སེམས་དང་ཡིད་གཅུགས་ལས་གཞན་པ་དང་ཕན་སེམས་མིན་པར་གཏན་

དུ་དབལ་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས་ལུས་ངག་གང་ཡང་རུང་བས་

འཕོག་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཡུལ་གི་ལུས་ལས་བལ་བའམ་ཐོབ་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་གཞག་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནི། འཕོག་

བའི་སང་བ་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གོས་དབལ་བར་བ་བ་དགེ་སོང་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་གང་ཞེ་ན། ”དབོག969་པར་བ་བའི་གོས་རང་གི་ཉིད་མིན་

ནའོ། །གཞན་གིས་བིན་པ་”ཕོགས970་ན་ཆེས་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །རྐུ་སེམས་

ཀིས་”ཕོགས971་ན་ནི་མ་བིན་ལེན་དུ་གཏོགས་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །དབོག་

པར་བ་བ་དེ་གོས་ཉིད་ཡིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཊིཀྐར། འདིར་གོས་ཞེས་སྨོས་

པ་ནི་མཚོན་པ་སེ་དགེ་སྦོང་གི་ཡོ་བད་གཞན་ཡང་”ཕོགས་ན་དངོས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །

སྦོར་བ་གང་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་དེའི་འམ། དེས་མངོན་

སུམ་དུ་བསྐོས་པ་གཞན་གི་ལུས་ཀིས་”ཕོགས972་པ་དང་ངག་གིས་ཚུར་ཐོང་ཞེས་

ཅིག་ཅར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལུས་དང་ངག་བསྡུས་པའམ། ལུས་ངག་གི་བ་བ་ས་ཕི་ཐ་

དད་པ་དག་གིས་གོས་དབོག་པའི་དོན་དུ་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་དག་

ཡིན་ནོ། །

969  མ་ཕི།  བ། ༢༢༡ན༣ན།   དབོག    སྒང་། ༡༦༨ན༡ན།   ཤོག

970  མ་ཕི།  བ། ༢༢༡ན༤ན།   ཕོགས    སྒང་། ༡༦༨ན༡ན།   འཕོགས

971  མ་ཕི།  བ། ༢༢༡ན༤ན།   ཕོགས    སྒང་། ༡༦༨ན༡ན།   འཕོགས    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་

འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

972  མ་ཕི།  བ། ༢༢༡ན༦ན།   ཕོགས    སྒང་། ༡༦༨ན༣ན།   འཕོག
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གནས་སྐབས་གང་ལ་ཡན་ལག་དེ་དག་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གང་གི་བེད་པ་པོ་ཡིན་

ཞེ་ན། གོས་དེ་དབལ་བར་བ་བའི་དགེ་སོང་གི་ལུས་ལས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོར་

གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པ་ན། མཐའ་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །ཡན་ལག་དེ་དག་

”སྦོར973་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །གོས་”ཕོགས་པ་དེ་ནི་བདག་པོ་

དེ་ཉིད་ལ་ཕིར་སྦིན་པར་བའོ། །ཇི་སྲིད་མ་བིན་པ་དེ་སྲིད་དུ་ལྟུང་བ་བཤགས་སུ་མི་

རུང་ངོ་། །

གོས་འཕོག་པ་འདི་ལ། དགེ་སོང་རང་གི་དོན་ཉིད་ནི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་

སྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་མིན་ཏེ། གཞན་དོན་དུ་ཚིག་གིས་འཕོག་ན་ཡང་དངོས་གཞིར་

འགྱུར་རོ། །བསེན་པར་མ་རོགས་པའི་གོས་འཕོག་པ་ལ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་

དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སོབ་མ་སོགས་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་སྐྲོད་པ་དང་འདྲ་བར་

ཉེས་བས་སོ། །

འཕོག་པ་གསུམ་སེ། རང་གི་ཉིད་སེལ་བ་དང་བོ་གོས་ངན་པས་བས་པ་དང་། 

རིགས་པའི་དོན་གིས་བས་པའོ། །རང་གི་ཉིད་སེལ་བར་གྱུར་པའི་འཕོག་པ་ནི་མི་དབང་

བར་བེད་པའི་འཕོག་པ་སེ་དེ་འཕོག་པའི་སང་བའི་བསབ་པའི་གཞི་འདིར་བསྡུས་པ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །ཅུང་ཟད་ཅིག་གདུང་བར་བས་ནས་སྦིན་ནོ་སམ་པ་ལྟ་བུ་བོ་གོས་ངན་པས་

བས་པའི་འཕོག་”པ་ནི974་དངོས་གཞི་དང་རེས་སུ་”འཕོག་པ་975སེ་མཐུན་པ་ཉིད་ཡིན་

པས་ཉེས་བས་སོ། །

973  མ་ཕི།  བ། ༢༢༡བ༢ན།   སྦོར    སྒང་། ༡༦༨ན༤ན།   སྐྱོར

974  མ་ཕི།  བ། ༢༢༡བ༦ན།   པ་ནི    སྒང་། ༡༦༨བ༢ན།   པཞི

975  མ་ཕི།  བ། ༢༢༡བ༦ན།   འཕོད །    སྒང་། ༡༦༨བ༢ན།   འཕོད་པ་   * འཕོག་པ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཉིས་པ་ལྟུང་མེད་ནི། ཚེ་འདིར་ལུས་དང་སྲོག་ལ་གནོད་པ་དང་ཕི་མ་ལ་མི་

ཕན་པ་སིག་པ་བེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གེགས་བ་བའི་ཕིར་འཕོག་པ་ནི་རིགས་པས་

འཕོག་པ་ཡིན་པས་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །”འཕོག976་པའི་སང་བའོ། །     ”། །

༼ཞག་བདུན་ན་འབལ་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གསུམ་པ་འབལ་བའི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་སོ་ཐར་དང་རྣམ་འབེད་ལས། 

འཕོག་པའི་སང་བའི་འོག་ཏུ་བརད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སང་བ་འབྱུང་མོད། འདིར་ཞུ་

བའི་གཞུང་ཁས་བངས་ཏེ་འཕོག་པའི་སང་བའི་འོག་ཏུ་ཞག་བདུན་ན་འབལ་བའི་སང་

བ་བསན་པར་བ་སེ། འོག་མ་གཉིས་དབར་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་འདྲ་བ་དང་བཅས་པ་

འདྲ་བ་ལ་བརེན་པའོ། །

འདི་ལ་བཞི་ལས། ”དང་པོ་977འབལ་དུ་གནང་བའི་མཚམས་བསན་པ་ནི། 

དགེ་སོང་དགོན་པ་བའི་ཆོས་གོས་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ལ་ནི་ཆོམ་

རྐུན་སོགས་ཀི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན། རང་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའི་གོང་ཡང་རང་གི་གནས་སུ་བཞག་པའི་ཆོས་གོས་དང་མི་འབལ་བ་དང་འདྲ་བར་

དེར་བཞག་པ་ལས་ཀང་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དགོན་པ་བ་དེས་ཆོས་དང་ལྡན་

པའི་དོན་གི་དབང་གིས་རང་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གོང་གཞན་ན་འདུག་པའི་

ཆོས་གོས་དེ་ལས་ཞག་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་ཕི་རོལ་དུ་འབལ་བར་བའོ། །གཉིས་པ་

མཚམས་དང་བལ་བའི་ཉེས་པ་”བསན་པ་978ནི། ཞག་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་བདུན་

976  མ་ཕི།  བ། ༢༢༢ན༡ན།   འབོག    སྒང་། ༡༦༨བ༣ན།   འཕོག   * འཕོག

977  མ་ཕི།  བ། ༢༢༢ན༣ན།   -དང་པོ་    སྒང་། ༡༦༨བ༤ན།   དང་པོ་   * དང་པོ་

978  མ་ཕི།  བ། ༢༢༢ན༦ན།   -བསན་པ་    སྒང་། ༡༦༨བ༦ན།   བསན་པ་   * བསན་པ་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

”ཕན979་ཆད་ལ་ནི་བག་ཡངས་མེད་དེ། བདུན་པའི་སྐྱ་”རེངས་ཤར་བ་ན་སང་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། དགོན་པ་བ་མཚམས་གཞན་དུ་སོང་བ་

རྐུན་པོ་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་ཞག་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་ཕིར་མ་

འོངས་ཤིང་། ཞག་བདུན་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

བཞི་པ་ལོག་རོག་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག །དགེ་སོང་གིས་བདག་ཞག་དྲུག་ཕི་

རོལ་”ཏུ980་འདའ་བར་བའོ་སམ་སེ་སོང་བ་ལས་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་ཞག་དྲུག་

ལས་འདས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན་གི། དེ་ལྟར་མ་བརྣགས་པར་ཉིན་མཚན་

གཅིག་ཙམ་འགོ་སམ་དུ་བརྣགས་ཏེ་སོང་བ་ལས་ཞག་དྲུག་འདས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་

རོ་སམ་ན་བསབ་པའི་གཞི་འདིར་ཞག་དྲུག་ཏུ་མཚམས་ཀི་ཕིར་འགོ་བ་བར་ཆད་ཀི་

དབང་གིས་དེ་ལས་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ་འདས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་ལ་ནི་ཞག་དྲུག་འགོ་

བར་བའོ་སམ་པའི་བརྣག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བརྣག་པ་མེད་

པར་ཉིན་མཚན་གཅིག་ཏུ་བརྣགས་ཏེ་སོང་བ་ལས་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་འདས་ན་

ཡང་ཉེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞག་བདུན་ན་འབལ་བའི་སང་བའོ། །     “། །

༼དབར་གི་རས་ཆེན་གི་སང་ལྟུང་།༽

བཞི་པ་དུས་ཀི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས། དབར་གི་རས་ཆེན་ལས་གྱུར་པ་

དང་། རེད་པ་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། བཙལ་བ་དང་བཅང་བའི་དུས་

བསན་པ་ནི། དགེ་སོང་གིས་དབར་གི་རས་ཆེན་དུས་ཇི་ཙམ་ནས་བཙལ་བར་བ་ཞེ་ན། 

དགེ་སོང་བདག་ཉིད་དབར་ས་མའམ་ཕི་མ་གནས་པར་ཁས་བངས་པའི་ཉིན་མོ་དབར་

979  མ་ཕི།  བ། ༢༢༢ན༦ན།   བན    སྒང་། ༡༦༨བ༦ན།   ཕན   * ཕན

980  མ་ཕི།  བ། ༢༢༢བ༢ན།   དུ    སྒང་། ༡༦༩ན༢ན།   ཏུ   * ཏུ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ས་མ་ཡིན་ན་དབར་ཟླ་འབིང་པོའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་དང་། ཕི་མ་ཡིན་ན་དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་

ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ཟླ་བ་ས་མའི་དང་པོ་དབར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གམ་དབར་ཟླ་

འབིང་པོ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ནས་བཟུང་སེ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་ལ་དབར་གི་རས་

ཆེན་བཙལ་བར་བའོ། །དུས་ཇི་ཙམ་དུ་བཅང་ཞེ་ན། དགེ་སོང་བདག་ཉིད་ཀིས་ཁས་

བངས་པའི་དབར་ས་མའམ་ཕི་མ་དག་གི་འོག་གི་ཟླ་བ་ཕེད་ཀི་བར་དུ་བཅང་བར་བ་སེ། 

གལ་ཏེ་དབར་ས་མ་ཁས་བངས་ན་དབར་ཟླ་ར་བ་ཉ་ནས་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཚེས་ཀི་བར་ཟླ་

བ་ཕེད་དང་ལྔའོ། །དབར་ཕི་མ་ཁས་བངས་ན་དབར་ཟླ་འབིང་བོ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་

དགུན་ཟླ་ར་བ་ཚེས་ཀི་བར་ཟླ་བ་ཕེད་དང་ལྔ་ནི་རས་ཆེན་བཅང་བའི་དུས་སོ། །དེས་ན་

སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཚེས་གཅིག་གམ་དགུན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་གཅིག་གི་སྐྱ་”རེངས་དང་པོ་

ཤར་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་ཐུན་མོང་བ་ནི། གང་ལ་

དབར་གི་རས་ཆེན་གི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། བཙལ་བའི་དུས་བསན་པ་ལས་སོན་

དང་། འཆང་བའི་དུས་བསན་པ་ལས་ཕི་མ་གཉིས་ལས་དེ་གཉིས་མིན་པའི་དུས་

བཙལ་བའི་དུས་ཀི་སོན་རོལ་གི་དུས་དང་། འཆང་བའི་དུས་ཀི་ཕི་མའི་དུས་གཉིས་

ནི་སྐབས་འདིའི་དངོས་གཞི་དང་སྦོར་བའི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་སོ་

སོའི་ཡན་ལག་ནི། འཆང་བའི་དུས་སར་བསན་པ་དབར་ས་མ་ཁས་བངས་པས་སོན་

ཟླ་འབིང་པོ་གནམ་སོང་དང་། ཕི་མ་ཁས་བངས་པས་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གནམ་སོང་གི་

དུས་ལས་གཞན་དུ་རས་ཆེན་འཆང་བ་ལ་ཞག་ཕི་མའི་སྐྱ་”རེངས་དང་པོ་ཤར་བ་ན་

སང་ལྟུང་དུ་འགྱུར་རོ། །ས་མ་ཁས་བངས་པ་ལ་དབར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་དང་། 
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ཕི་མ་ཁས་བངས་པ་ལ་དབར་ཟླ་འབིང་པོའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལས་སར་རས་ཆེན་

བཙལ་བ་ལ་ནི་སྦོར་བའི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །བཙལ་བའི་དུས་བསན་

པ་བས་སར་རས་ཆེན་གྲུབ་ན་མཐའ་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

”གསུམ981་པ་སེལ་བ་ནི། རས་ཆེན་དུས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རང་རིང་ལ་

ནི་བཙལ་བའམ། འཆང་ན་ན་སྨད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་སྲ་བརྐང་འདིང་བ་ལ་

སོགས་པ་དབར་ཁས་བངས་པ་དང་འབེལ་བའི་བ་བ་དུ་མ་སྣང་ན། དབར་ཁས་

བངས་པ་དེའི་རེས་སུ་འགོ་བའི་བ་བ་བརད་པ་ལས་བྱུང་བའི་གོས་བང་བ་དང་རས་

ཆེན་བཙལ་བ་དགག་དབེ་སོགས་ནི་དབར་ས་ཕི་ཁས་བངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

བའི། ས་མ་ཁས་བངས་པས་ཕི་མ་ལ་བརེན་པ་ལྟ་བུ་མི་བའོ། །སྲ་བརྐང་གདིང་བ་ནི་

དབར་གནས་པར་ཁས་བངས་པ་ས་མ་དང་འབེལ་བ་ཁོ་ནའོ། །དབར་གི་རས་ཆེན་

གི་སང་བའོ། །     “། །

༼བརད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སང་ལྟུང་།༽

གཉིས་པ་དབར་རེད་ཀི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཐུན་མོང་གི་ཡན་

ལག་ནི། བརད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སང་བ་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། དབར་གནས་

པའི་རེད་པ་ནི་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་གི། འཕལ་གི་མཆོད་སོན་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་

རེད་པ་ནི་མིན་ནོ། །གཉིས་པ་སོ་སོར་ཡན་ལག་ལ་གསུམ་ལས། བདག་གིར་བེད་

པའི་སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་མཉན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེས། རེད་པ་ལ་”འདུ982་བས་དབར་

རེད་བདག་གིར་བེད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དབར་འགེས་པ་དང་། སྦིན་བདག་མ་དད་

981  མ་ཕི།  བ། ༢༢༣བ༢ན།   གསུམ    སྒང་། ༡༦༩བ༦ན།   གཉིས

982  མ་ཕི།  བ། ༢༢༤ན༡ན།   འདུ    སྒང་། ༡༧༠ན༤ན།   གདུ 
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པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཁིམ་པ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། རས་ཐ་དད་

པའོ། །དངོས་པོ་ཟས་ལས་གཞན་པའི་དབར་རེད་རུང་ཚད་ལྡན་སོགས་བདག་ཉིད་

དབར་ཁས་བངས་པ་དང་སྐལ་བ་ལེན་འདོད་པའོ། །དུས་དབར་གི་ནང་ཡིན་པ། 

བརད་པའི་མཐའི་ཞག་བཅུ་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་བདག་གིར་བེད་འདོད་པ། སྦོར་བ་

རོམ་པ། མཐར་ཐུག་རེད་པ་ཐོབ་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། ཅི་ཞིག་བས་ན་དེ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། དབར་ཟླ་བ་གསུམ་གི་

ནང་ལོགས་སུ་དབར་གི་རེད་པ་བདག་གིར་བེད་ན་སང་བར་འགྱུར་རོ། །དམིགས་

བསལ་ནི། དབར་གི་ནང་དུ་མ་བགོས་ན་དགེ་སོང་རྣམས་ཀི་རེད་པའི་བར་ཆད་དམ། 

ཡོན་བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་བརད་པ་གོ་བུར་བའི་

”དགོས983་པའི་དོན་གི་དབང་གིས་དབར་གི་མཐའི་ཞག་བཅུ་རེད་པ་ནི་མ་གཏོགས་

སོ། །དབར་རེད་དེ་བདག་གིར་བེད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་བརད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རེད་

པ་དེ་དབར་གི་ནང་དུ་བགོས་ན་ཡང་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དབར་རེད་དེ་མ་

བགོས་ན་ཡང་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། སྦིན་བདག་གི་ཚིག་གིས་ཁེད་ཀིས་མ་བགོ་ཞིག་བདག་

ཅག་ཡོངས་ནས་རང་གི་ལག་གིས་འབུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ནས་དབང་མེད་ན་མ་བགོས་

ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་མ་བགོས་ན་ཉེས་པ་མེད་ཅེ་ན། དགག་དབེའི་

ཉིན་མོ་སོན་ཟླ་འབིང་པོ་ཉའམ་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉའི་ཕི་དེ་ཉིན་པར་གོས་སྦིན་པའི་དུས་

ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་མ་བགོས་ན་སང་ལྟུང་དུ་འགྱུར། སུ་ལ་འགྱུར་ཞེ་ན། གོས་དེ་སེད་

983  མ་ཕི།  བ། ༢༢༤ན༤ན།   དགོས    སྒང་། ༡༧༠ན༦ན།   དོགས 
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པ་མ་བསྐོས་པའི་དགེ་སོང་རྣམས་ལའོ། །གོས་བརད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དུས་སུ་

བྱུང་བ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་བ་བའི་ཕིར་སེད་པའི་དགེ་སོང་དེ་མི་བསྐོ་བར་མི་

བའོ། །བརད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སང་བའོ། །     “། །

༼བསོས་བསྒྱུར་གི་སང་ལྟུང་།༽

ལྔ་པ་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་གི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ”།984 

གེང་གཞི། མཉན་ཡོད་དུ་ཉེར་དགས་བརྣབ་སེམས་ཀིས་གཞན་ལ་བསོས་པའི་གོས་

བདག་ལ་བསྒྱུར་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལ་གནོད་པ་སོགས་སོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་

ལས། གཞི་ལ། སྦིན་བདག་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། རང་དང་བསོ་ས་ལས་རས་ཐ་དད་པ། 

དངོས་པོ་ཟས་ལས་གཞན་པའི་རེད་པ་རུང་ཚད་ལྡན། དགེ་སོང་ཆོས་ལྡན་ལ་བསོས་

པའོ། །ཀུན་སོང་རྐུ་སེམས་དང་ཡིད་གཅུགས་ལས་གཞན་པས་བསྒྱུར་བར་འདོད་པ། 

སྦོར་བ་རང་ལ་བསྒྱུར་བར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ་

གཉིས་ལས།

 རྣམ་གཞག་ནི། གང་བས་ན་བསོས་བསྒྱུར་གི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཡོན་

བདག་གཞན་གིས་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་ལས་གང་ཟག་གཞན་ནམ། དགེ་འདུན་སྤི་ལ་

བསོས་པའི་གོས་ཀི་”རེད985་པ་དེ་དང་དེ་ལ་བསོས་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་བདག་ཉིད་

ལ་བསྒྱུར་ཏེ་གོས་ཐོབ་ན་སང་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཐོབ་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་

ན་བསྒྱུར་བ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། གོས་ཀི་རེད་པ་བསྒྱུར་བ་ལ་ནི་སྦོར་བའི་ཉེས་བས་

སོ། །བསོས་བསྒྱུར་གི་སྐབས་འདིར་གང་ཟག་གཞན་ལ་བསོས་པ་རང་ལས་གཞན་

984  མ་ཕི།  བ། ༢༢༤,༢༢༥བ༢ན།   ་    སྒང་། ༡༧༠བ༤ན།   །    * །

985  མ་ཕི།  བ། ༢༢༥བ༥ན།   རེད    སྒང་། ༡༧༡ན༡ན།   རེད    * རེད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་དེའི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་

ཡང་ཉེས་བས་སོ། །གོས་ལས་གཞན་ཟས་ཀི་རེད་པ་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་

སྦོར་བ་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །དཔེར་ན་སྤང་པོ་གཅིག་ལ་བསོས་

པའི་ཟས་དེ་སྤང་པོ་གཞན་ལ་བསྒྱུར་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །གང་ལ་རེད་

པ་དབལ་བར་བ་བ་དང་། གང་ལ་རེད་པ་དེ་སྦར་བར་བ་བ་གཉིས་ཀ་སེམས་ཅན་དུ་

བགང་བ་མིན་པ་ལ་ཡང་སྒྱུར་བར་བེད་པ་ཉེས་བས་སོ། །

དབལ་བ་དང་སྦར་བར་བ་བ་གཉིས་ཀ་ཕོགས་གཅིག་པ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་

ཏེ། དཔེར་ན། ཡོན་བདག་གིས་ཐེམ་སྐས་ཀི་རིམ་པ་གཅིག་ལ་བསོས་པ་རིམ་པ་

གཞན་ལ་བསྒྱུར་ན་ཉེས་བས་ལྟ་བུའོ། །ལྷག་མ་ཟ་བ་དུད་འགོ་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་

བསོས་པ་དེ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པར་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །མཆོད་

པའི་ཕིར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་སྐུ་གཟུགས་

གཞན་ལ་རེ་”ཞིག986་གཡར་བོར་སྦིན་དུ་རུང་ངོ་། །ཆེ་གེ་མོ་ལ་སྦིན་ནོ་ཞེས་

བསོས་པ་དེའི་འོག་ཏུ་མ་བིན་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཤི་བའི་ཡོ་བད་ལ་སོགས་པ་

མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་སོང་སེ་དགེ་འདུན་དབང་བའི་ཡོ་བད་དགེ་སོང་གིས་བིན་

གིས་རློབ་པར་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །རེད་པ་དེ་དབང་བའི་དགེ་སོང་ཐམས་ཅད་མ་

ཚོགས་པ་དག་གིས་འགོད་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །ཤི་བའི་ཡོ་བད་སོགས་བིན་གིས་

མ་བརླབས་པར་འགོད་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །དབར་རེད་སོགས་དགེ་འདུན་ཀུན་

དབང་བའི་རེད་པ་དགེ་འདུན་ལས་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་གསུམ་གིས་ལེན་ན་

986  མ་ཕི།  བ། ༢༢༦ན༥ན།   ཤིག    སྒང་། ༡༧༡ན༥ན།   ཞིག    * ཞིག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཉེས་བས་སོ། །རེད་པ་དེ་ལེན་པ་པོ་དེ་དག་ཀང་དབང་ན་ཅིའི་ཕིར་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། འགྱུར་ཏེ། ཀུན་དབང་བའི་རེད་པ་གཅིག་ལ་སོགས་པས་བངས་པ་དེ་

ལ། དགེ་སོང་གཞན་དག་གི་དབང་བའི་ཤས་ཉིད་ཀང་མ་བལ་བས་སོ། །རྐུ་སེམས་

མེད་པ་ལ་ཉེས་བས་སུ་བཞག་གི །རྐུ་སེམས་ཀིས་སྒྱུར་བར་བེད་ན་བརྐུས་པ་ཉིད་

ཡིན་པས་གཞི་ཇི་ལྟ་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། ཕ་རོལ་གི་དམག་ཚོགས་དང་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་

པའི ་གནོད་པ་མེད་པར་ག་ཚོམ་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་སོང་པར་དོར་བར་མི ་

བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་བཅས་པའི་དགེ་སོང་དེ་གཙུག་

ལག་ཁང་དེར་བསྲུང་མར་གཞག་གོ །བསྲུང་མ་དེས་དེར་དགེ་འདུན་ནམ་ཡོན་

བདག་མ་འོངས་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་དེར་དགེ་འདུན་མ་ལྷགས་ན་

བསྲུང་མ་དེས་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་ལོ་བཅུ་འདའ་བར་བའོ། །ཇི་ལྟར་འདའ་བར་བ་

ན། དགེ་སོང་དེས་ལོ་ལྔ་ནི་བསོད་སོམས་ཀིས་འདའ་བར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་

དེར་ལོ་ལྔ་འདས་པའི་དུས་སུ་སྦིན་བདག་མ་བྱུང་ན་ལོ་གཞན་ལྔ་ལ་ནི་ཉེ་འཁོར་གི་

གཙུག་ལག་ཁང་དང་འཚོ་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བ་བས་འདའ་བར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་

དེ་དང་ཉེ་འཁོར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་པོ་གསོ་སྦོང་ཐ་དད་པ་དང་། རེད་པ་ཐུན་

མོང་བའི་ལས་བའོ། །བསྲུང་མ་དེ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་མལ་

སན་དང་སྣོད་སྤད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཉེ་འཁོར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

གཏམས་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་བོར་བ་དེར་དགེ་སོང་དག་ལྷགས་ནས་གཉུག་

མར་གནས་ན་ཉེ་འཁོར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པ་དག་གིས་མལ་སན་དང་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སྣོད་ལ་སོགས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་དུ་ཕིར་སྦིན་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་

གནས་གཞན་གི་རས་སྣོད་སྤད་ལ་སོགས་པ་གནས་གཞན་དུ་མི་སྦིན་ནོ། །གཙུག་

ལག་ཁང་གཞན་དུ་གཏམས་པའི་རས་དེ་དག་ཕིར་མི་སེར་ན་དང་པོ་འདོམས་པར་

བེད་པའི་དགེ་སོང་དེ་དག་གིས་བངས་ཏེ་དེ་ཉིད་དུ་སྦིན་པར་བའོ། །

གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོས་གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་རས་གཙུག་ལག་ཁང་

གཞན་དུ་སྦིན་པར་བེད་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོ་ཁིམ་

བདག་དེ་གནས་གཞན་གི་སྦིན་བདག་དེ་ཉིད་ཡིན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སར་

ཕུལ་བའི་ངེས་པ་ལ་གཞིག་པ་མེད་དོ། །ཁིམ་བདག་དེས་རས་དེ་དག་སར་ཕུལ་བའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དེར་མི་སེར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་གནས་པའི་དགེ་སོང་རྣམས་

ཀིས་མཐུས་གཟུང་བར་བའོ། །གནས་གཞན་གི་རས་གནས་གཞན་དུ་གཡར་པོ་

ཉིད་དུ་ནི་སྦིན་པར་བའོ། །མཆོད་རེན་གཞན་ལ་བསོས་པའི་རེད་པ་གང་ལ་བསོས་

པ་དེར་ཁེར་བ་མ་གྲུབ་ན་མཆོད་རེན་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་། ཆོ་

འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དང་། ལྷ་ལས་བབས་པ་རྣམས་ཀི་མཆོད་རེན་ལ་བསོས་པ་ནི་གང་ལ་

བསོས་པ་དེ་ལ་འབུལ་བར་བ་བའམ། མ་གྲུབ་ན་བཞི་པོ་དེ་དག་ལས་གཞན་གང་

རུང་ལ་འབུལ་དུ་རུང་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །མཆོད་རེན་བཞི་པོ་དེའི་ཁད་པར། བང་

ཆུབ་ཆེན་པོའི་མཆོད་རེན་ནི། རོ་རེ་གདན་ན་བཞུགས་པ། དབིབས་གྲུ་བཞི་བང་རིམ་

བཞི་པ། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་རེན་ནི། ཝ་ར་ཎ་སི་ན་བཞུགས་པ། དབིབས་གྲུ་

བཞི་བང་རིམ་བཞི་པའི་བང་རིམ་རེ་རེ་ལ་ཕོགས་བཞིར་གོ་འབུར་དང་བཅས་པ་ལ་
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སྒོ་བཞིའམ་བརྒྱད་དམ་བཅུ་གཉིས་སམ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་

མཆོད་རེན་ནི་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་པ། དབིབས་བང་ཆེན་ལྟ་བུ་ལ་ཕོགས་བཞིར་

གོ་འབུར་ཡོད་པ་དང་། ལྷ་ལས་བབས་པའི་མཆོད་རེན་ནི། དབིབས་བང་ཆེན་ལྟ་བུ་

ལ། གོ་འབུར་གི་སེང་ན་སྐས་ལྟ་བུ་ཡོད་པའོ། །གོས་གཞིར། སོ་སོར་བརན་པའི་རེད་

པ་གང་ཞེ་ན། བལྟམ་པ་དང་། བང་ཆུབ་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཕུལ་བ་སེ། 

མཆོད་རེན་ཆེན་པོ་བཞིར་ཁེར་མི་ནུས་ན། མཆོད་རེན་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་དབུལ་གི་

གཞན་ལ་ནི་མིན་པ་སེ། འདི་ནི་སོ་སོར་བརན་པའི་རེད་པའོ་ཞེས་བཤད། བལྟམ་པའི་

མཆོད་རེན་ནི་སེར་སྐྱ་ན་བཞུགས་པ། བང་རིམ་བཞི་ཟླུམ་པོ་པདྨའི་རྣམ་པ་ཅན་

བཞིའམ་བདུན་བརེགས་པ། མྱང་འདས་མཆོད་རེན་ནི། རྩྭ་མཆོག་ན་བཞུགས་པ། 

བང་རིམ་མེད་པ་གདན་ཁྲིའི་སེང་ན་མགུར་ཆུ་ཡན་ཆད་བཞུགས་པའོ། །དེ་དག་ནང་

ཕན་ཚུན་འབུལ་བ་མ་གྲུབ་པ། ཕན་ཚུན་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །བསོས་པ་

ལས་བསྒྱུར་བའི་སང་བའོ། །

༼གསོག་འཇོག་གི་སང་ལྟུང་།༽

ལྔ་པ་སྨན་ལས་གྱུར་པ་ལ་གསུམ་ལས། བསབ་བ་ནི། སྨན་ཞག་བདུན་པར་

བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཉི་མ་འདས་སོ་ཅོག་དགེ་སོང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་དེང་ཕན་

ཆད་ཉི་མ་དང་པོ་འདས་ཏེ་དེང་ནི་ཉི་མ་གཉིས་པ་ལགས་སོ་ཞེས་སོགས་བརོད་པར་

བའོ། །བརོད་པའི་དགོས་པ་ནི། ནད་པ་བརེད་ངས་པས་བརེད་”དོགས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་འཚོ་བཅང་ལ་དུས་མི་བརོད་པ་ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུས་

ཐུང་བ་དང་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །
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གཉིས་པ་རྣམ་”གཞག987་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་རྒྱལ་པོའི་

ཁབ་ཏུ་པི་ལིན་དའི་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་ཀིས་ལྟོ་འདུན་གིས་ཉེས་པ་

གསོག་འཇོག་བས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་སྐྱེ་བོ་དྲ་མས་སྨད་པ་དང་ཟས་ཆུད་ཟ་

བའོ། །ཡན་ལག་ལ་གསུམ་ལས། གཞི་ནི། སྨན་རྣམ་པ་བཞི། རང་རང་གི་ངོ་བོར་

གྲུབ་པ། རུང་བ་ཚད་དང་ལྡན་པ། བིན་ལེན་ཅན་དང་རང་གི་ཡིན་པའོ། །ཀུན་སོང་

འཆང་བར་འདོད་པའོ། །མཐར་ཐུག་རང་རང་གི་དུས་ཀི་མཐའ་འདས་པ་སེ། ས་དྲོ་

བིན་ལེན་བས་བིན་གིས་མ་བརླབས་ན་གུང་ཚིགས་དང་ཕི་དྲོ་བིན་ལེན་བས་པ་

དང་ཐུན་ཚོད་པ་སྲོད་ཐུན་དང་། ཞག་བདུན་པ་སྐྱ་”རེངས་བརྒྱད་པ་དང་། འཚོ་

བཅང་ནམ་འཚོའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་གསོག་

འཇོག་གི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་རས་

བཟའ་བའི་ཕིར་འཆང་ན་སང་བར་འགྱུར་རོ། །འཆང་བ་ལ་ལྟུང་བ་འདི་བཞག་གི་ཟ་

བ་ལ་མིན་ཏེ། ཟོས་པ་ལ་གསོག་འཇོག་བས་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་ཞིག་འཆང་ན་འགྱུར་ཞེ་ན། ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་

བརླབས་པ་དེའོ། །ནམ་གི་ཚེ་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐྱ་”རེངས་བརྒྱད་པ་ཤར་བ་

ནའོ། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་ལ་”དོགས་པ་བཅད་པ་ནི། བདུན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་

བ་འདིར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དེར་མ་ཟད་དེ་བིན་ལེན་མ་བས་པ་དང་། རུང་བ་མིན་པ་

987  མ་ཕི།  བ། ༢༢༨ན༤ན།   བཞག    སྒང་། ༡༧༢བ༥ན།   གཞག    * གཞག
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མི་ཤ་ལ་སོགས་པ་དང་། མི་རུང་བ་དེ་དང་འདྲེས་པ་དང་། བརགས་པ་གཞན་དང་

འདྲེས་པ་འཆང་ན་ཡང་འདིར་གཏོགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་དེ་ནི་

དཔེ་ཙམ་མོ། །འོ་ན་ལྟུང་བ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་ཅེ་ན། བཟའ་བར་བ་བ་སྨན་བཞི་

པོ་ངོ་བོའམ་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་རུང་བ་མིན་པ། བཟའ་བའི་ཕིར་ཉིན་མཚན་འདས་པར་

བཅངས་པ་ནི་བསབ་པའི་གཞི་འདིར་ཟོས་པ་དང་འདྲ་བར་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་

སེ། ཟོས་ན་”གསོག988་འཇོག་གི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དག་བཟའ་བའི་ཕིར་ཉིན་

མཚན་འདས་པར་འཆང་ན་སང་བར་འགྱུར་ལ། ཟོས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་དག་

འཆང་ན་ཡང་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

ཊིཀྐར། དུས་སུ་རུང་བ་དང་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་ཞག་བདུན་པ་དང་འཚོ་

བའི་བར་དུ་བཅང་བ་”གསོག989་འཇོག་བས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཇི་ལྟར་ཟོས་

ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཆང་ན་ཡང་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

ཉིན་མཚན་འདས་པ་ལ་ནི་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དེ་དང་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་དག་འདྲ་

བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་གསུངས། བམ་ལྔར། ཁ་ཆེ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སོབ་དཔོན་ཀ་ལྱ་ན་

མི་ཏྲའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བདུན་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པའི་སང་བར་འགྱུར་ལ། སྨན་

གཞན་རྣམས་ལ་འཇོག་པའི་ཉེས་བས་སུ་འདོད་ཅིང་དེ་ཉིད་མདོ་དང་ལུང་གི་

དགོངས་པར་ཡང་འཆད་དོ། །

ལྟུང་མེད་ནི། ཞག་བདུན་པའི་འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པ་དེ་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་ལ་

སོགས་པ་དོན་གང་གི་ཕིར་བརགས་ཤིང་རུང་བར་བས་པ་དེའི་ཕིར་འཆང་བ་ནི་

988  མ་ཕི།  བ། ༢༢༩ན༡ན།   སོག    སྒང་། ༡༧༣ན༥ན།   གསོག    * གསོག

989  མ་ཕི།  བ། ༢༢༩ན༢ན།   སོག    སྒང་། ༡༧༣ན༦ན།   གསོག    * གསོག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྣར་”བླུགས990་པ་དང་བསྐུ་མཉེ་བ་བ་དག་ནི་གསོག་འཇོག་བས་

པས་ཀང་རུང་ངོ་། །སྣར་བླུགས་པ་ལ་བིན་ལེན་དགོས་ཏེ། ཕན་ཚེགས་སུ། ལག་པ་

བཀྲུས་ཏེ་བིན་ལེན་བས་ནས་”བླུག991་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །”གསོག992་འཇོག་

གི་སང་བའོ། །སང་བ་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། །

990  མ་ཕི།  བ། ༢༢༩ན༥ན།   བླུག    སྒང་། ༡༧༣བ༣ན།   བླུགས    * བླུགས

991  མ་ཕི།  བ། ༢༢༩ན༦ན།   བླུགས    སྒང་། ༡༧༣བ༣ན།   བླུག    * བླུག

992  མ་ཕི།  བ། ༢༢༩ན༦ན།   སོག    སྒང་། ༡༧༣བ༣ན།   གསོག    * གསོག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་བཤགས་པ་ཙམ་དང་འབེལ་བའི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་ལ། བཅུ་ཚན་

དགུ་ལས། དང་པོ་ལ་གསུམ། གནོད་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། འདོད་པ་ལས་དང་། 

གནོད་པ་ལས་གྱུར་པ་གཞན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དོན་འགྲུབ་པ་ལ་དང་། 

ཡིད་བདེ་བ་དང་། བོ་མཐུན་པ་ལ་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། རྫུན་གཞན་

བསན་པ་ནི། རྫུན་སྨྲ་བ་ལ་ཕམ་པ་དང་། ལྷག་མ་དང་། སོམ་པོ་དང་། ལྟུང་བེད་དང་། 

ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལྔ་ལས། དང་པོ་གཉིས་སར་བཤད་ཟིན་ལ། གཞན་གསུམ་པོ་

བརོད་པར་བ་སེ། དེའི་ནང་ནས་སོམ་པོ་དང་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་རྫུན་གཉིས་

རྫུན་སྨྲ་བའི་སྐབས་ཡིན་པ་དང་བརོད་པར་བ་བ་ཉུང་བས་དང་པོར་བརོད་པ་ནི།

༼རྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

དགེ་སོང་གིས་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པའི་ངོ་བོ་ཤེས་

བཞིན་དུ། ཆོས་མིན་པ་མི་རིགས་པ་དང་བ་བ་མིན་པ་མངལ་ན་གནས་པ་རླུགས་པ་

ལ་ཆོས་སུ་སོན་པ་དང་། ཆོས་རིགས་པ་དང་བ་བར་འོས་པ་ལ་ཆོས་མིན་པར་སོན་

པའི་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ནི་ཉེས་པ་སོམ་པོ་འོ། །

ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་རྫུན་ནི། དགེ་འདུན་གསོ་སྦོང་ལ་འཚོགས་པ་ན་སོ་

སོ་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་པོས། ཅི་གསོ་སྦོང་འདི་ལ་འཁོར་ཁེད་ལྟུང་བ་ཡོངས་སུ་

དག་གམ་ཞེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་དྲིས་པ་ལས། མི་ཤེས་ན་རྫུན་མིན་པས་མ་

དག་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་འདའ་བར་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཊིཀྐར། དེ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ནི་ཉེས་བས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་གི་ཡིད་ཀི་ནི་མིན་ཏེ། ཁ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་

ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་དེ་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་སོ། །བམ་ལྔར། དྲིའོ་

ཞེས་པ་དྲི་བ་དང་པོ་ཡིན་ཞེས་སོ། །

ཁ་ཅིག་གེང་གཞི་འདོན་པ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དྲི་བའི་གནས་དགུ་པོ་

ཐམས་ཅད་དུ་གདོན་དགོས་པར་ཐལ་བས་སོ། །དགུ་ནི། གེང་གཞི། ཕམ་པ། ལྷག་

མ། མ་ངེས་པ། སང་བ། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ། སོར་བཤགས། བསབ་བ། རོད་པ་

ཉེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཆོས་རྣམས་སོན་པའི་རེས་སོ། །

གཉིས་པ་ཤེས་བཞིན་གི་”བརྫུན993་དངོས་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་

གཞི་མཉན་ཡོད་དུ། ལག་རྒྱུད་ཀིས་གཞན་ལ་མཐོ་འཚམས་པས་ཤེས་བཞིན་དུ་

”བརྫུན994་སྨྲས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་གནོད་པ་དང་མ་དད་པ་སོགས་སོ། །ཡན་ལག་ལ་

བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཐ་སད་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན། རྒྱུད་ཐ་དད་པ། དངོས་པོ་ཕམ་ལྷག་

སོམ་པོ་ཉེས་བས་བཞི་དང་། བཤེས་ངོ་འཕ་བ་ཟས་ཅུང་སྐུར་བ་ཉེར་འཇོག་དང་གདོད་

དྲུག་ལས་གཞན་པའི་”བརྫུན་ནོ། །ཀུན་སོང་ཤེས་བཞིན་དུ་སྨྲ་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་

རང་གི་དང་། ངག་དང་བདག་ཉིད་དང་འབེལ་བ་དང་། བསམས་པའི་དོན་དང་། གསལ་

པོར་དང་། མངོན་སུམ་དུ་སྨྲས་པ་དྲུག་ལྡན་ནོ། །མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བའོ། །

”གཉིས་པ།995 གཞུང་དོན་ནི”།996 གང་བས་ན་”བརྫུན་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད་

993  མ་ཕི།  བ། ༢༣༠ན༣ན།   བརྫུན    སྒང་། ༡༧༤ན༤ན།   རྫུན

994  མ་ཕི།  བ། ༢༣༠ན༣ན།   བརྫུན    སྒང་། ༡༧༤ན༥ན།   རྫུན    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་འོག་

རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

995  མ་ཕི།  བ། ༢༣༠ན༦ན།   གཉིས་པ།    སྒང་། ༡༧༤བ༡ན།   -གཉིས་པ།

996  མ་ཕི།  བ། ༢༣༠ན༦ན།   ་    སྒང་། ༡༧༤བ༡ན།   །    * །
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དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སོམ་པོ་དང་ཉེས་བས་དེ་གཉིས་དང་། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། དགེ་

འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་”བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ལྟུང་བར་

འགྱུར་རོ། །སྨྲ་བར་འདོད་པའི་ཚེ་འདུ་ཤེས་གཞན་བྱུང་ན་”བརྫུན་སྨྲ་བར་འགྱུར་

མོད། སྨྲ་བཞིན་པའི་ཚེ་འདུ་ཤེས་གཞན་བྱུང་ན་”བརྫུན་དུ་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། སྨྲ་

བཞིན་པའི་ཚེ་ཉིད་ན་ཡང་”བརྫུན་སྨྲ་བའི་འདུ་ཤེས་བྱུང་ན་”བརྫུན་སྨྲ་བ་དེ་ཀུན་

ནས་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །”གསུམ་པ་བསབ་བ་ནི།997 གཞན་གི་མདུན་དུ་མནའ་དོར་

བར་མི་བ་སེ། དེས་དགེ་སྦོང་གི་བསམ་པ་ལོག་པར་སོན་པའི་ཕིར་རོ། །”བརྫུན་དུ་

སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼སྐྱོན་ནས་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་ཡིད་བདེ་བ་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན། གེང་གཞི་མཉན་

ཡོད་དུ་དྲུག་སེས་ངག་མ་བསམས་པས་”བརྫུན་སྨྲས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་འདྲ། ཡན་

ལག་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན། དངོས་པོ་སྐྱོན་དུ་གགས་པ། ཀུན་སོང་སྐྱོན་

བརོད་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རང་གི་ངག་ཏུ་བདག་ཉིད་འབེལ་བར་བསམས་པའི་

དོན་གསལ་པོར་མངོན་སུམ་དུ་སྨྲས་པའོ། །མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བའོ། །གཉིས་པ་

གཞུང་དོན་ནི། གང་བས་ན་སྐྱོན་ནས་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གི་

སྐྱོན་ནས་སྨྲ་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར། བསབ་པའི་གཞི་འདིའི་འོག་མ་ཕ་མ་བེད་པའི་

ལྟུང་བེད་ལ་ཡང་དགེ་སོང་ལ་ཕ་མ་བས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར། བསམ་པ་དག་པས་སྨྲ་

བ་ཡང་སྲིད་པས་དགེ་སོང་གི་སྐྱོན་ཉིད་བརོད་པར་འདོད་པས་སྨྲས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་

997  མ་ཕི།  བ། ༢༣༠བ༢ན།   གསུམ་པ་བསབ་བ་ནི།    སྒང་། ༡༧༤བ༢ན།   -གསུམ་པ་བསབ་བ་ནི།
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འགྱུར་རོ། །

སྦོར་བ་ཚིག་འཇམ་པོའམ་རྩུབ་པོས་སྨྲས་ན་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར། དངོས་པོ་

སྐྱོན་རུང་བ་མིན་པར་བསམས་པ་ཁོད་མཛེ་ཅན་ནོ་ཞེས་སོགས་དང་། ཁོད་ཁྲོ་བའོ་

ཞེས་སོགས་ལུས་དང་སེམས་ཀི་སྐྱོན་གང་ཡང་རུང་བ་སྨྲས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར། 

དེ་སྐད་སྨྲས་པས་ཕ་རོལ་པོ་མི་དགའ་བ་ཉིད་དང་། ཡི་ཆད་པ་སོགས་སུ་མ་གྱུར་ན་

ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །མི་རུང་བ་བསམ་པ་ལས་གཞན་དགེ་སོང་ལ་རྒྱལ་རིགས་

ཉིད་དང་། བམ་ཟེ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་སྨྲ་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་ཏེ། དེ་ཡང་སྐྱོན་

བརོད་འདོད་པའི་བསམ་པས་ཡིན་གི་གཞན་དུ་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །སྐྱོན་ནས་སྨྲ་

བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ཕ་མ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་བོ་མཐུན་པ་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས། ”མཛའ998་བ་འབེད་པ་དང་

མི་མཛའ་བ་འབེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང”་999སེལ་

བའོ། །”དང་པོ་ནི།1000 གང་བས་ན་ཕ་མ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕ་མ་

ཕ་རོལ་པོ་དབེ་བར་འདོད་པའི་བསམ་པས། དགེ་སོང་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་འདི་སྐད་ཟེར་

རོ། །ཞེས་དགེ་སོང་གཞན་ལ་སྨྲ་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །སྤིར་སྨྲས་པས་ཀང་

འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དབེ་བར་བ་བ་ཕ་རོལ་པོ་”དེའི1001་མིང་ནས་སྨོས་ན་

998  མ་ཕི།  བ། ༢༣༡ན༣ན།   མཛའ    སྒང་། ༡༧༥ན༢ན།   མཇལ

999  མ་ཕི།  བ། ༢༣༡ན༤ན།   ་    སྒང་། ༡༧༥ན༢ན།   །

1000  མ་ཕི།  བ། ༢༣༡ན༤ན།   དང་པོ་ནི།    སྒང་། ༡༧༥ན༢ན།   -དང་པོ་ནི།

1001  མ་ཕི།  བ། ༢༣༡ན༥ན།   དེའི    སྒང་། ༡༧༥ན༣ན།   དང
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འགྱུར། གང་གི་མིང་ནས་སྨོས་པ་དེ་ཡང་དགེ་སོང་ཉིད་ཡིན་ནའོ། །”གཉིས་པ་ནི།1002 

མིང་ནས་སྨོས་པ་ལས་གཞན་དུ་རྒྱལ་རིགས་སམ་བམ་ཟེའི་རིགས་ཤིག་འདི་སྐད་

ཟེར་རོ། །ཞེས་སྨྲས་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཕ་མ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼སྐྱོ་སོགས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་མི་མཛའ་བ་འབེད་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་འདྲ་

བ་ལས། ཉོན་མོངས་པ་རོད་པ་ལ་དགའ་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་རོད་པ་འཕེལ་བ་དང་

གཞན་”འདྲའོ1003། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་དྲུག་ལྡན་གཉིས་ཡན་ཆད་

དོ། །དངོས་པོ་རོད་པ་བཞི་ལས”་1004གང་ཡང་”རུང1005་བ་དང་ཆོས་ལྡན་གིས་

ཞི་བར་བས་པའོ། །གོ་བ་ཆོས་དྲུག་ལྡན་ཞི་བེད་ཀི་ལས་ལ་གཏོགས་པའོ། །བདག་

ཉིད་ཀང་ཞི་བེད་ཀི་ལས་ལ་གཏོགས་པ་དང་ལྟ་བ་སྨྲ་བ་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་རོད་པ་

དཀྲུག་པར་འདོད་པའོ། །སྦོར་མཐའ་འདྲ། གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། 

”དང་པོ་1006ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི་སྐྱོ་སོགས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་

བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཞེ་ན། 

རྒོལ་ཕིར་”རྒོལ1007་དགེ་སོང་གཉིས་ཀི་རོད་པ་ཉིད་དགེ་འདུན་གིས་ལེགས་པར་

1002  མ་ཕི།  བ། ༢༣༡ན༦ན།   གཉིས་པ་ནི།    སྒང་། ༡༧༥ན༣ན།   -གཉིས་པ་ནི།

1003  མ་ཕི།  བ། ༢༣༡བ༡ན།   འདྲའ    སྒང་། ༡༧༥ན༥ན།   འདྲའོ    * འདྲའོ

1004  མ་ཕི།  བ། ༢༣༡བ༢ན།   ་    སྒང་། ༡༧༥ན༥ན།   །

1005  མ་ཕི།  བ། ༢༣༡བ༢ན།   རུང    སྒང་། ༡༧༥ན༥ན།   ལུང

1006  མ་ཕི།  བ། ༢༣༡བ༣ན།   དང་པོ་    སྒང་། ༡༧༥ན༦ན།   -དང་པོ་

1007  མ་ཕི།  བ། ༢༣༡བ༤ན།   རྒོལ    སྒང་། ༡༧༥ན༦ན།   རྒེལ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཞི་བར་བས་པ་ཉིད་ལའོ། །

གང་བས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རོད་པ་ཆོས་ཀིས་ཞི་བར་བས་པ་

ཤེས་བཞིན་དུ་ཁོད་ཀི་རོད་པ་དགེ་འདུན་གིས་ཆོས་མིན་པས་ཞི་བར་བས་སོ་ཞེས་

སྐྱོ་སོགས་ཏེ་འཁྲུག་ལོང་བེད་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར། གང་ཟག་གང་ལ་འདུ་ཤེས་དེ་

ལྟུང་བ་ཇི་ལྟ་བུའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། རོད་པ་དེའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་

”ཤེས1008་པའི་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་། རོད་པ་དེ་ཞི་བར་བ་བའི་ལས་བེད་པ་

དང་། ལས་དེ་ལ་དད་པ་འབུལ་བ་དག་ཁོ་ན་ལ་དངོས་གཞིའོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། ཁོ་བོ་ནི་རོད་པ་དེ་ཆོས་ཀིས་ཞི་བར་བས་པར་མི་

སེམས་ཞེས་སོགས་”ལྟ་བ1009་སྨྲ་བ་དང་། རོད་པ་དེའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་

རྒྱུས་མི་ཤེས་པ་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དག་ལ་ནི་འདུ་ཤེས་ཏེ་ཉེས་བས་ཁོ་ནའི་བེད་

པ་པོ་ཡིན་ནོ། །འགེད་ཕིར་རོད་པ་ལྟ་བུ་གཞན་ཉིད་ལ་ལྟུང་ཕིར་རོད་པ་ལྟ་བུ་གཞན་

དུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི ་འགེད་ཕིར་རོད་པ་དེ ་དང་འདྲ་བར་དངོས་གཞིར་འགྱུར་

རོ། །བསབ་པ་བིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀི་འབས་བུ་ལ་གནས་པ་ལ་ཁོད་བསབ་པ་

བིན་པ་དེ་མིན་ཞེས་སོགས་ཉིད་ཀིས་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་སྐྱོ་སོགས་བེད་པ་ལ་ནི་

”ཕེད1010་ཉིད་ཡིན་པས་ཉེས་བས་སོ། །སྐྱོ་སོགས་”བེད1011་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     

”། །

1008  མ་ཕི།  བ། ༢༣༡བ༦ན།   ཤེས    སྒང་། ༡༧༥བ༢ན།   ཤིས

1009  མ་ཕི།  བ། ༢༣༢ན༡ན།   ལྟ་བ    སྒང་། ༡༧༥བ༣ན།   ལྟར

1010  མ་ཕི།  བ། ༢༣༢ན༣ན།   འཕེད    སྒང་། ༡༧༥བ༤ན།   ཕེད    * ཕེད

1011  མ་ཕི།  བ། ༢༣༢ན༣ན།   བེད    སྒང་། ༡༧༥བ༤ན།   བད
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼སོན་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་ཡུལ་ལ་འདོད་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཁིམ་པ་མོ་

ལ་ཆོས་སོན་པའི་ལྟུང་བེད་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་མཉན་ཡོད་དུ་

འཆར་ཀས་སྲེད་པས་ཆོས་སོན་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཐུན་མོང་བ་དང་ཁིམ་ཐབ་

”ཕོགས1012་སོ་བའོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་བུད་མེད་ཐ་སད་བཞི་ལྡན། མཚན་

གིས་དོན་བེད་ནུས་པ། ཁིམ་པ་ཡིན་པ། ཉེ་དུ་མིན་པ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མི་ལྡན་ཞིང་

ཉན་འདོད་པའོ། །དངོས་པོ་སངས་རྒྱས་སམ་ཉན་ཐོས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཚད་

ལྡན་ཡུལ་དེས་མི་ཤེས་པའོ། །གནས་དང་དུས་གཅིག་”པ་ཡོན1013་བཤད་པ་

སོགས་མིན་པའོ། །བདག་ཉིད་རིག་པའི་སྐྱེས་པ་དང་མི་ལྡན་པའོ། །ཀུན་སོང་སོན་

པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་འདྲ། མཐར་ཐུག་ཚིག་ལྔའམ་དྲུག་ལས་ལྷག་པའོ། །གཉིས་པ་

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། རེག་པའི་སྐབས་ཀི་ཐུན་

མོང་བ་དག་ཁས་བངས་ནས། གང་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། ”སོན1014་པ་ལའོ། །

ཅི་ཞིག་སོན་པ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་སམ་དེའི་ཉན་ཐོས་ཀིས་གསུངས་པའི་

ཆོས་སོན་པ་ལ་ཡིན་གི། ལམ་འདྲི་བ་ལ་ལམ་རྒྱུས་སོགས་སོན་པ་ལ་མིན་ནོ། །ཇི་

ཙམ་ཞིག་སོན་པ་ལ་ཞེ་ན། ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་སོན་པ་ལའོ། །གང་ཟག་ཇི་ལྟ་བུ་

ལ་ཞེ་ན། ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་ལ་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར། 

1012  མ་ཕི།  བ། ༢༣༢ན༥ན།   ཕོགས    སྒང་། ༡༧༥བ༥ན།   འཕོགས

1013  མ་ཕི།  བ། ༢༣༢ན༦ན།   པ་མོན    སྒང་། ༡༧༦ན༡ན།   མ་ཡོན    * པ་ཡོན

1014  མ་ཕི།  བ། ༢༣༢བ༢ན།   སོན    སྒང་། ༡༧༦ན༢ན།   སན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དེ་ཁོ་ན་ལ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་སེ”་1015གཟུགས་དང་ཚོར་བ་དང་འདུ་

ཤེས་དང་འདུ་བེད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་ལྔ་པའི་ཆོས་ལ་ནི་

རོམ་པ་ལྔ་པ་ལས་ལྷག་པར་སོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལྟུང་མེད་ནི། བུད་མེད་མཁས་པས་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ཅི་ལགས། 

ཞེས་སོགས་གོང་ནས་གོང་དུ་དྲིས་པའི་ལན་གཏན་ལ་དབབ་པ་བས་པ་དང་། སར་

ཀོག་ཏུ་བཅུག་པའི་སོབ་མ་ལ་སར་གི་རྣམས་དག་མ་དག་བརག་པའི་ཕིར་ཡང་ཟློས་

པར་བེད་པ་སོབ་གཉེར་བསོད་པ་དང་། སར་སོན་ཟིན་པ་མི་བརེད་པའི་ཕིར་དུ་

འདོན་པ་ཁ་དོན་ཞུ་བ་དང་། སྐབས་སྐབས་སུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དམིགས་ཀིས་འདྲི་བ་

དང་། བསེན་གནས་ལ་སོགས་པ་དུས་ཁྲིམས་དཔོག་པ་དང་། ཡོན་བཤད་པ་དག་ལ་

ནི་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །ཁམས་ལ་སོགས་པ་གནས་གཞན་དུ་ཆོས་བསན་པ་ནི། 

ས་མ་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པར་ཆོས་བསན་པ་དེ་མ་བས་པ་ཉིད་དེ་གནས་ཐ་དད་

དུ་བསན་པའི་ཆོས་བསོམས་ནས་ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་ཀང་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །སོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼འདོན་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་འདོན་པའི་ལྟུང་བེད་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་མཉན་ཡོད་

དུ་དྲུག་སེས་མ་ཞི་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཆོས་ལ་མ་གུས་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཅ་ཅོའི་

སྒ་འབྱུང་བས་གནོད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། ཡུལ་མ་རོགས་པ་ཐ་

སད་ལྔ་ལྡན་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་འདོན་པར་འདོད་པ། དངོས་པོ་འདྲའོ། །བདག་ཉིད་

1015  མ་ཕི།  བ། ༢༣༢བ༤ན།   ་    སྒང་། ༡༧༦ན༣ན།   །
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མཉམ་པོའམ་མཇུག་ཏུ་འདོན་པ་ཀུན་སོང་འདོན་པར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་འདྲ། མཐར་

ཐུག་བཏོན་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་འདོན་པའི་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འདོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་དང་ཞེ་ན། ངོ་བོའམ་རྣམ་

གངས་ཀི་སྒོ་ནས་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ངོ་། །ཚུལ་ནི་ཅིག་ཅར་རམ་ཉེ་གནས་

ཀིས་བཏོན་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུའོ། །དངོས་པོ་ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་ལ་དོན་གསལ་བར་

བེད་པས་སོན་བེད་དུ་གྱུར་པའི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་དང་། མིང་ཚིག་དང་ཡི་གེ་

འབྲུ་ཙམ་ཡང་སེ་ཨ་ཨཱ་ལ་སོགས་པའོ། །ཆོས་སྨོས་པས་སོན་བེད་ཀང་ཐོབ་མོད། སོན་

བེད་དང་ཆོས་ཞེས་ཚིག་གཉིས་སྨོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་

སེ་སོན་བེད་ཡིན་ལ་ཆོས་མིན་པ་མུ་སེགས་བེད་ཀི་བསན་བཅོས་ལྟ་བུ་དེ་བསལ་བའི་

ཕིར་ཆོས་ཞེས་སྨོས། ཆོས་ཡིན་ལ་སོན་བེད་མིན་པ་ལུང་ལས་བཏུས་པ་ལུང་གི་ཡི་གེ་

མེད་པ་དཔའ་བོས་བས་པའི་སྐྱེས་རབས་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་ལུང་ཉིད་དུ་

གནས་པའི་ལུང་ངོ་། །གཉིས་ཀ་མིན་པ་ནི་དེ་དག་ལས་གཞན་པའོ། །བམ་ལྔར། ལུང་གི་

ཆོས་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཉན་ཐོས་ཀིས་གསུངས་པ་ཞེའོ། །འདོན་པའི་ངོ་བོ་

ནི་”ཀག1016་པའི་ཕིར་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁ་”ཏོན1017་ཞུ་བ་སོགས་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར། རྣམ་ཊིཀ་ཏུ། འདོན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཀོག་པའོ”་1018ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལྟུང་མེད་ནི། ཅིག་ཅར་འདོན་པར་མི་འདོད་བཞིན་དུ་གཡམ་ལ་གྲུབ་པ་

1016  མ་ཕི།  བ། ༢༣༢བ༣ན།   ཀག    སྒང་། ༡༧༦བ༦ན།   བཀག

1017  མ་ཕི།  བ། ༢༣༢བ༣ན།   དོན    སྒང་། ༡༧༦བ༦ན།   ཏོན    * ཏོན

1018  མ་ཕི།  བ། ༢༣༢བ༤ན།   ་    སྒང་། ༡༧༧ན༡ན།   ། །
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ནི་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་གིས་ཁོད་ཀིས་ཁོ་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་གམ་

སར་འདོན་པར་མི་བའོ་ཞེས་རེས་སུ་ཉན་དུ་གཞུག་པར་བ་བ་བས་ནས་དེ་ལྟར་བའོ་

ཞེས་ཟེར་བཞིན་དུ་མཉམ་པོར་འདོན་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སར་བསན་པ་མི་བརེད་

པར་བ་བའི་ཕིར་ཁ་”ཏོན1019་ཞུ་བ་དང་སོབ་གཉེར་བསོད་པ་དང་དམིགས་ཀིས་འདྲི་བ་

ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འདོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼གནས་ངན་ལེན་བརོད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་གནོད་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་བཞི་ལས། གཞན་གི་”དང་བ1020་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། བསབ་བ་ནི་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་

དགེ་སོང་དག་གིས། དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་སིག་ཅན་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་དག་

ཁིམ་དུ་སོ་སོར་”གོ1021་བར་བེད་པའི་དགེ་སོང་ལས་ཀིས་བསྐོ་བར་བའོ། །བསྐོས་

པའི་དགེ་སོང་གིས་ཁིམ་རྣམས་སུ་སོང་ནས་ཇི་སྐད་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། ཁིམ་

རྣམས་སུ་སོ་སོར་གོ་བར་བེད་པས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁེད་ཉོན་ཅིག་ཁིམ་རྣམས་

སུ་ཁིམ་པ་སུན་འབིན་པར་བེད་པ་དང་། གནས་རྣམས་སུ་གནས་པ་རབ་བྱུང་སུན་

འབིན་པར་བེད་པ་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། འབས་”ས1022་ལུའི་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ལ་སེར་བའི་འཁོར་ལོ་མི་བཟད་པ་བབ་ན་འདི་ལྟར་འབས་”ས1023་ལུ་དེ་ཉིད་

ཤིན་ཏེ་མ་མཐུ་ཆུང་བ་དང་། ཆུད་ཟ་བ་སྐམ་པ་དང་། ཆག་གྲུགས་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་

1019  མ་ཕི།  བ། ༢༣༢བ༥ན།   དོན    སྒང་། ༡༧༧ན༢ན།   ཏོན    * ཏོན

1020  མ་ཕི།  བ། ༢༣༣བ༦ན།   དད་པ    སྒང་། ༡༧༧ན༣ན།   དང་བ    * དང་བ

1021  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤ན༡ན།   གོ    སྒང་། ༡༧༧ན༤ན།   གེ

1022  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤ན༣ན།   ས    སྒང་། ༡༧༧ན༥ན།   སཱ

1023  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤ན༣ན།   ས    སྒང་། ༡༧༧ན༥ན།   སཱ
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མིན་པས་མ་”རུང་བར1024་འགྱུར་བ་དང་། བུ་རམ་ཤིང་གི་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ལ་ནད་ཀི་རིགས་དམར་པོ་ར་རི་ཞེས་བ་བ་བྱུང་ན། འདི་ལྟར་བུ་རམ་ཤིང་དེ་ཉིད་

ཤིན་ཏེ་མ་དང་ཆུད་ཟ་བ་དང་། ཚུལ་མིན་པས་མ་”རུང་བར1025་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་

དག་ཡོད་ཀིས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་”དག །1026ཁེད་ཅག་”ཕལ1027་བ་ལྟ་བུའི་དགེ་

སོང་འདི་དང་། གསལ་མ་ལྟ་བུའི་དགེ་སོང་མ་འདིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་

ཚོད་མ་འཛིན་ཅིག །

འདི་ལྟར་དགེ་སོང་འདི་དང་དགེ་སོང་མ་འདི་ནི་ཡོས་”ཚིག1028་པ་ལས་མྱུ་

གུ་སྐྱེར་མི་རུང་བ་བཞིན་དུ། ཆོས་འདུལ་བ་འདི་ལ་འཕགས་ལམ་གི་མྱུ་གུ་སྐྱེར་མི་

རུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་གིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དགེ་སོང་གནས་བརན་གནས་

བརན་རྣམས་ལ་ལྟོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲ་བར་བའོ། །དགེ་སོང་འགའ་ཡང་ཁིམ་རྣམས་སུ་

གོ་བར་བེད་པ་མི་སྤོ་ན། དགེ་སོང་ཐམས་ཅད་ཀིས་དགེ་སོང་དང་”།1029 དགེ་སོང་

མ་འདི་གཉིས་སིག་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁིམ་རྣམས་སུ་སོ་སོར་གོ་བར་”བ1030་བའི་

”གསོལ1031་བ་བའོ། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས”།1032 སྤི་དོན་ལ། གེང་

1024  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤ན༤ན།   རུང་བར    སྒང་། ༡༧༧ན༦ན།   རུངས་པར

1025  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤ན༥ན།   རུང་བར    སྒང་། ༡༧༧ན༦ན།   རུངས་པར

1026  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤ན༥ན།   དང་། །    སྒང་། ༡༧༧བ༡ན།   དག །    * དག །

1027  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤ན༥ན།   ཕལ    སྒང་། ༡༧༧བ༡ན།   ཁྲལ

1028  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤ན༦ན།   ཚིག    སྒང་། ༡༧༧བ༡ན།   འཚིག

1029  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤བ༡ན།   །    སྒང་། ༡༧༧བ༢ན།   ་

1030  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤བ༢ན།   བ    སྒང་། ༡༧༧བ༣ན།   བེ

1031  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤བ༢ན།   གསོལ    སྒང་། ༡༧༧བ༣ན།   གསེལ

1032  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤བ༢ན།   ་    སྒང་། ༡༧༧བ༣ན།   །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཞི་མཉན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེས”་1033གཞན་གི་བསགས་པ་ལ་ཕག་དོག་བེད་པས་

གནས་ངན་ལེན་བརོད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པ་སོགས་སོ། །ཡན་ལག་

ལ་བཞི་ལས”།1034 གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་ཆོས་ལྔ་ལྡན། དངོས་པོ་ཕམ་ལྷག་གང་

རུང་དང་དེ་ལ་བྱུང་བའོ། །གོ་བ་མ་རོགས་པ། ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། ཕམ་ལྷག་མི་ཤེས་

པའོ། །བདག་ཉིད་བསྐོ་བ་དང་གསོལ་བ་མ་བས་པའོ། །ཀུན་སོང་གནས་ངན་ལེན་

བརོད་པར་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་ངག་དྲུག་ལྡན། མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བའོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། གནས་ངན་ལེན་བརོད་པའི་ལྟུང་བ་འདིའི་བེད་པ་

པོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་གཙོ་འོ། །ཡུལ་གང་ཞེ་ན། ཉན་པ་པོ་ཕམ་ལྷག་མི་ཤེས་པ་ཉིད་

དང་། བསེན་པར་མ་རོགས་པ་ཉིད་དག་དང་ལྡན་པ་ལ་དེ་ལྟར་ཤེས་ནའོ། །དེ་ལ་གང་

བས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཚིག་སྨྲས་ནའོ། །དོན་གང་བརོད་པའི་ཚིག་སྨྲས་ན་

ཞེ་ན། ཕམ་པར་གྱུར་པ་དང་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དག་སོ་སོར་བརོད་ཀང་རུང་། ཚིག་

གཅིག་གིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བརོད་པ་ཡང་རུང་ངོ་། །འོ་ན་ཕམ་ལྷག་བསྔུས་

ནས་སྨྲས་པ་ལ་ལྟུང་བ་དུ་མར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། བརོད་བའི་དོན་དུ་མ་ཉིད་ལ་ཚིག་

ཐ་དད་པ་མེད་པས་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །

དཔེར་ན། འདིས་དུད་འགོ་ལྔ་བསད་དོ་ཞེས་”བརྫུན་སྨྲས་ན་”བརྫུན་གི་ལྟུང་

བེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །”རོད1035་པར་བེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་

འགྱུར་ཞེ་ན། གནས་ངན་ལེན་བརོད་པའི་ཕིར་དགེ་འདུན་གིས་བསྐོ་བ་མ་བས་པ་ལ་

1033  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤བ༢ན།   ་    སྒང་། ༡༧༧བ༣ན།   །

1034  མ་ཕི།  བ། ༢༣༤བ༣ན།   ་    སྒང་། ༡༧༧བ༤ན།   །    * །

1035  མ་ཕི།  བ། ༢༣༥ན༢ན།   བརོད    སྒང་། ༡༧༨ན༢ན།   རོད    * རོད
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

འགྱུར། ཐམས་ཅད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་ལ་དོན་དེ་གསོལ་བ་མ་བས་པ་

ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་གི། དགེ་འདུན་ལ་གསོལ་ནས་བརོད་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །བསེན་པར་རོགས་པའི་གནས་ངན་ལེན་བརོད་པ་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་གི། 

བསེན་པར་མ་རོགས་པའི་གནས་ངན་ལེན་བརོད་པ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །གནས་ངན་

ལེན་བརོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼མིའི་ཆོས་བ་མ་བརོད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་རང་གི་མངོན་རོགས་ལ་གནོད་པ་ལ་སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་ཡངས་

པ་ཅན་དུ་སོན་ཉ་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྔ་བརྒྱས་བག་ཆགས་མ་བང་བས་མ་བརགས་

པའོ། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་མི་ཆོས་བ་མ་སྨྲ་བའི་རྒྱུར་འགོ་བ་དང་། རང་གི་ཡོན་ཏན་

ཉམས་པར་འགྱུར་བའོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་མ་རོགས་པ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་བདེན་པ་

མ་མཐོང་བའོ། །དངོས་པོ་མི་ཆོས་བ་མའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རང་གིས་ཐོབ་པའོ། །ཀུན་

སོང་བརོད་པར་འདོད་པ། སྦོར་མཐའ་གཉིས་འདྲ། གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་

ལག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཁད་པར་ནི། གང་བས་ན་མི་ཆོས་བ་མ་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་ཞེ་ན”།1036 སྨྲ་བའི་ཕམ་པའི་སྐབས་སུ་བསན་པ་གཞན་རྣམས་ཁས་བངས་

ནས། འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་བ་མེད་པར་བདེན་པ་ཉིད་སྨྲས་ན་འགྱུར། གང་ཟག་གང་ལ་

བརོད་ན་འགྱུར་ཞེ་ན། བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མ་མཐོང་བ་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་

ལ་བརོད་ན་འགྱུར། 

1036  མ་ཕི།  བ། ༢༣༥བ༡ན།   ་    སྒང་། ༡༧༨ན༦ན།   །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། ཁིམ་པའི་མདུན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་བསན་པར་མི་

བའོ། །གདུལ་བའི་དོན་དུ་བསན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་མས་སོན་པའི་སྤན་

སར་རྫུ་འཕྲུལ་བསན་པར་མི་བའོ། །དགེ་སོང་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །མིའི་ཆོས་བ་མ་

བརོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །

༼སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་དགེ་འདུན་གི་སྦིན་པ་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། བསབ་བ་ནི་

གལ་ཏེ་འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་བ་བ་བརན་པ་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་དུ་དགོས་པར་

འདོད་ན་གསོལ་བ་སར་བཏང་བའི་དོན་བའོ། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་སྐྱེས་གཉིས་ཀིས་མི་བཟོད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་

གཞི་མེད་བཞིན་ནོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཆོས་དྲུག་ལྡན། བསོ་

ས་གང་ཟག་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་རང་དང་རས་ཐ་དད་པའོ། །དངོས་པོ་དགེ་འདུན་ཆོས་ལྔ་

ལྡན་གི་ཟས་མིན་པའི་རེད་པ་རུང་ཚད་ལྡན་ཡང་དག་པར་བསོས་པའོ། །བདག་ཉིད་

མཐུན་ཏེ་རུང་བའི་ལས་དེ་ལ་གཏོགས་པའོ། །གོ་བ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་རྒྱུད་ཐ་དད་

པའོ། །ཀུན་སོང་སྐུར་བར་འདོད་པ། སྦོར་མཐའ་ས་མ་བཞིན་ནོ། །

གཞུན་དོན་ནི་གང་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ལས་དེ་

ལ་དད་པ་ཕུལ་བ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར། ཅི་ཞིག་བས་ན་འདིར་

འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་གི་ཟས་ཀི་རེད་པ་མིན་པ་གོས་ཀི་རེད་པ་དགེ་

སོང་གིས་གང་ཟག་ལ་མི་རིགས་པར་ལོག་པར་བསོས་སོ་ཞེས་ཡང་དག་པ་མིན་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པའི་དོན་“བརྫུན་གིས་སྐུར་པ་འདེབས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར། སྐུར་པ་གདབ་བར་མ་

ཟད་ཉན་པ་པོ་གཞན་ལ་ཡང་མིང་སྨོས་པར་མ་ཟད་མིང་མ་སྨོས་པར་དེ་སྐད་དུ་སྐུར་

པ་བརོད་ན་ཡང་དངོས་གཞིར་འགྱུར། ཟས་ཀི་རེད་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །སྐུར་བ་

འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ཁད་དུ་གསོད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

བཞི་པ་རང་གི་བསབ་པ་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་

མཉན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེས་བག་མེད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཡིད་བོང་བོང་པོར་འགྱུར་བ་

དང་། མ་དད་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་འདུལ་བར་གཏོགས་

པའི་བསབ་པའི་གཞི་ཡིན་པ། གོ་བ་དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན། ཀུན་སོང་ཁད་དུ་

”གསོད1037་འདོད་པ། སྦོར་མཐའ་འདྲ། གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་

མཚན་ཉིད་ནི་གང་བས་ན་ཁད་དུ་གསོད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སོ་ཐར་དང་

རྣམ་འབེད་ལ་སོགས་པ་འདུལ་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པའི་ཆོ་ག་བིན་ལེན་མ་བས་

པར་ཟ་བ་བཀག་པ་སོགས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་བསབ་པས་ཅི་བ་ཞེས་བརས་ཐབས་བེད་

པ་ལ་ཁད་དུ་གསོད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། མདོ་སེར་གཏོགས་པའི་ཆོ་ག་ལ་བརས་ཐབས་བེད་པ་

ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །མངོན་པ་ནི་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་གཉིས་ལས་ཐ་མི་དད་པས་ཅི་

རིགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཁད་དུ་གསོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

1037  མ་ཕི།  བ། ༢༣༦ན༦ན།   གསོད    སྒང་། ༡༧༩ན༢ན།   བསད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

༼ས་བོན་སྐྱེ་འཇིག་གི་ལྟུང་བེད།༽

བཅུ་པ་གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བ་བ་མང་བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། གནོད་པ་ལས་

གྱུར་པ་དང་། གནས་བསྒྲུབ་ལུགས་ལས་གྱུར་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། བསབ་བ་ནི། ལས་གསར་པ་བེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་

ལག་གི་”གས1038་མཆོད་རེན་སྨོས་པས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་”སྨོས1039་པ་ཡིན་

ཏེ། མཆོད་རེན་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་མཆོད་རེན་གི་ཕིར་དང་། 

དགེ་འདུན་གི་ཡོ་བད་ཀི་དོན་དུ་ཤིང་ལོན་པ་གཅད་པར་བའོ། །

གཅད་པའི་ས་གོན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ལག་གི་”གས1040་ཤིང་བཅད་པ་དེའི་

མདུན་རོལ་ཏུ་ཉི་མ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ནས་ཤིང་ལོན་པ་དེའི་དྲུང་དུ་ཤིང་གི་ལྷའི་དོན་

དུ་དཀིལ་འཁོར་དང་། དྲི་དང་མེ་ཏོག་དང་། བདུག་པ་དང་། མར་མེ་དང་། གཏོར་མ་

སྦིན་པ་དང་། རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་གདོན་པ་དང་སྦིན་པ་བཤད་པ་བས་ནས་ལྷ་གང་

དག་ཤིང་ལོན་པ་འདི་ལ་གནས་པ་དེ་དག་གནས་གཞན་ཚོལ་”ཅིག1041 །ཤིང་ལོན་པ་

འདིས་མཆོད་རེན་ནམ་དགེ་འདུན་གི་བ་བ་བེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་ནས་སྨྲ་བ་

པོ་ལག་གི་”གས1042་རང་གིས་མི་གཅད་པར་ཤིང་མཁན་ལ་སོགས་པ་ལ་”དེ1043་

ཤེས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་ཟུར་གིས་བསྒོས་ཏེ་གཅོད་དུ་གཞུག་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་

1038  མ་ཕི།  བ། ༢༣༦བ༤ན།   བས    སྒང་། ༡༧༩ན༥ན།   བས    * གས

1039  མ་ཕི།  བ། ༢༣༦བ༤ན།   སྨོས    སྒང་། ༡༧༩ན༥ན།   སྨས

1040  མ་ཕི།  བ། ༢༣༦བ༥ན།   བས    སྒང་། ༡༧༩ན༥ན།   བས    * གས

1041  མ་ཕི།  བ། ༢༣༦བ༦ན།   ཅིག    སྒང་། ༡༧༩བ༡ན།   ཞིག

1042  མ་ཕི།  བ། ༢༣༧ན༡ན།   གས    སྒང་། ༡༧༩བ༡ན།   བས 

1043  མ་ཕི།  བ། ༢༣༧ན༡ན།   དེ    སྒང་། ༡༧༩བ༡ན།   ད



  441  

འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བཅད་པ་ན་ཤིང་ལས་མེ་འབྱུང་བའམ་ཁྲག་འཛག་པའམ་ཡལ་ག་འགུལ་བའམ་ལོ་མ་

ལྷགས་པ་ལ་སོགས་པ་མི་སེར་བའི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་སོན་ན། ལག་གི་”ག1044་དེས་

བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་དཀོན་མཆོག་ལ་སྦིན་པ་བཏང་བའི་བསགས་པ་དང་། སེར་སྣའི་

བསགས་པ་མིན་པ་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བརོད་ཀང་མེ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་

རྣམ་འགྱུར་མི་གཏོང་ན་ཤིང་དེ་གཅད་པར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ལྟུང་བ་རྣམ་”པར་བཞག1045་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་

གཞི། ཡུལ་དང་གང་ཟག་འདྲ། འདོད་ཞེན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་མུ་སེགས་ཅན་ལ་སོགས་པས་

སྨོད་པ་དང་། རང་འདོད་ཞེན་ཆེ་བ་དང་། དོན་དང་བ་བ་མང་བ་སོགས་སོ། །ཡན་ལག་ལ་

བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་ས་བོན་དང་སྐྱེ་བ་རང་གི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་མ་ཉམས་པ་

རུང་བ་མ་བས་པ་བདག་ཉིད་རྫུ་འཕྲུལ་དང་སྤྲུལ་པའི་གནས་སྐབས་མིན་པ། བར་ཆད་

དང་མི་ལྡན་པ་དོན་ཁད་པར་ཅན་”སྒྲུབ1046་པའི་གནས་སྐབས་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་

ཉམས་པར་འདུན་པ། སྦོར་བ་རང་ངམ་གཞན་གིས་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་ཉམས་པར་

གྱུར་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ས་བོན་དང་སྐྱེ་བ་

གཅོད་པའི་ལྟུང་བེད་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་གཙོ་འོ། །

གང་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། མ་ཉམས་པ་ཉིད་

ལའོ། །གང་གི་མ་ཉམས་པ་ཉིད་ལ་ཞེ་ན། ས་བོན་དང་ཁེའུ་ཁ་འཐོན་པ་རུང་བར་མ་

བས་པ་དག་གི་མ་ཉམས་པ་ལའོ། །ས་བོན་ནི་ལྔ་སེ། ར་བའི་ས་བོན། ག་སྒང་དང་

1044  མ་ཕི།  བ། ༢༣༧ན༡ན།   བ    སྒང་། ༡༧༩བ༡ན།   བ    * ག

1045  མ་ཕི།  བ། ༢༣༧ན༣ན།   པར་བཞག    སྒང་། ༡༧༩བ༣ན།   གཞག

1046  མ་ཕི།  བ། ༢༣༧ན༦ན།   སྒྲུབ    སྒང་། ༡༧༩བ༥ན།   བསྒྲུབ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བོང་ང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་ར་བ་བཏབ་པ་ལས་ར་བ་ཉིད་སྐྱེ་བའོ། །སོང་བུའི་ས་

བོན་ཤིང་ཀན་ཙ་ན་ལ་སོགས་པའོ། །”ཐོག་གུའི1047་ས་བོན་བུར་ཤིང་དང་འདམ་

བུ་དང་སྨྱིག་མ་དང་རྒྱ་མཚོ་ནས་འབྱུང་བ་སོགས། འགས་པའི་ས་བོན་ཨར་ཙ་ཀ་ལ་

སོགས་པ། ས་བོན་གི་ས་བོན་”ས1048་ལུ་དང་ནས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཉིད་བཏབ་པ་

ལས་དེ་ཉིད་སྐྱེ་བའོ། །ཁེའུ་ཁ་འཐོན་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཁ་འབུས་པའོ། །

གང་བས་ན་དེ་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། ཐ་ན་ར་བ་དང་

འབེལ་བའི་རྒྱུན་ཕ་མོ་ཡན་ཆད་ཉམས་པར་བས་ན་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བར་འགྱུར། 

ཇི་ལྟར་ཉམས་པར་བེད་ན་འགྱུར་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་ཡང་རུང་”བས1049་ཉམས་

པར་བེད་ན་འགྱུར། དེ་ཉིད་བསན་པ་ནི་སྤྲུགས་པས་ཀང་ངོ་། །”རྩྭའམ1050་འདམ་

རབ་དང་ས་རྡུལ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་མནན་ནས་ཉམས་པར་བེད་པ་དང་། འུ་

ཤའི་ཁུ་ཚན་གཏོར་བ་དང་འཕག་པ་དང་། ཡལ་ག་འདྲེན་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་

ཉམས་པར་བེད་པ་དང་། རླུང་དང་ཉི་མ་དང་ས་གཞི་སྐམ་པོ་ལ་འཇོག་པ་ལ་སོགས་

པས་ཉམས་པར་བེད་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་ཉམས་པར་བས་ན་འགྱུར་ཞེ་ན། ཉམས་པ་དེར་འདུན་པས་

ཉམས་པར་བས་ན་འགྱུར། རང་ཁོ་ནས་ཉམས་པར་བས་པ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། རང་གི་

ལག་གིས་སམ་གཞན་གི་ལག་གིས་ཉམས་པར་བེད་དུ་བཅུག་ན་ཡང་འགྱུར། གནས་

སྐབས་གང་ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། རོམ་པ་དེས་ས་བོན་ཉམས་པར་གྱུར་ན་དངོས་

1047  མ་ཕི།  བ། ༢༣༧བ༣ན།    ཐོ་ཁུའི    སྒང་། ༡༨༠ན༡ན།    ཐོག་གུའི    * ཐོ་གུའི

1048  མ་ཕི།  བ། ༢༣༧བ༣ན།    ས    སྒང་། ༡༨༠ན༢ན།    སཱ

1049  མ་ཕི།  བ། ༢༣༧བ༥ན།    བས    སྒང་། ༡༨༠ན༣ན།    བསུ

1050  མ་ཕི།  བ། ༢༣༧བ༥ན།    རའམ    སྒང་། ༡༨༠ན༣ན།    རའམ    * རྩྭའམ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཞིའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། སྦོར་བ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །སྦོར་བ་གཅིག་གིས་ས་བོན་མང་

པོ་ཉམས་པར་བེད་ན་ལྟུང་བ་གཅིག་གམ་དུ་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཉམས་པར་བ་བའི་གངས་

ཇི་སེད་པ་དག་གིས་ལྟུང་བ་ཡང་དེ་སེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ལོ་མ་དང་ཡལ་ག་དང་འདབ་

མ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་པར་བ་བའི་གངས་སུ་བཞག་གམ་ཞེ་ན། སོང་བུ་ལས་ཉམས་པར་

བ་བའི་གངས་སུ་བཞག་སེ། ཤིང་ལོན་པ་བཅད་པ་ན་ཡལ་ག་སོགས་དུ་མ་ཡོད་ཀང་ལྟུང་

བ་གཅིག་ཡིན་ཏེ། སོང་བུ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྱེ་བའི་ཕིར་མདོ་རྣམ་པར་བཤད་

ནས། ས་བོན་གི་ཕིར་བཤད་པ་ནི། ཉམས་པར་བ་བའི་གངས་དག་གིའོ་ཞེས་སྨོས་པ་ལ། 

ས་བོན་ནི་ལྔ་སེ། ར་བའི་ས་བོན་དང་། སོང་བུའི་ས་བོན་དང་། ཐོག་གུའི་ས་བོན་དང་། 

འགས་པའི་ས་བོན་དང་། ས་བོན་གི་ས་བོན་གི་གངས་ཇི་སེད་པ་དག་གིས་ལྟུང་བ་ཡང་

དེ་སེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

བསྣུན་པའི་སྦོར་བ་འདི་ལ། བསྣུན་པ་རེ་རེ་ལས་སྦོར་བའི་ཉེས་བས་ཐ་དད་པ་

ཡིན་གིས། བསྣུན་པར་བ་བའི་དངོས་པོའི་གངས་ལས་སྦོར་བའི་ཉེས་བས་འཇོག་པ་

མིན་ནོ། །ཤིང་ལོན་པ་ལ་སོགས་པ་ར་བ་ནས་བཏོན་ན། དེ་གནས་གཞན་དུ་བསྐྱེད་པར་

བ་བ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་འདོན་པ་ན། བསྣུན་པའི་གངས་ཇི་སེད་པའི་སྦོར་བའི་ཉེས་བས་

སུ་འགྱུར་ལ་བཏོན་ཟིན་པ་ན་མཐའི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བེད་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཆུ་ན་འཕོ་

བའི་ཉ་ལིབས་དང་ཉ་ཚང་དག་ཆུ་ནས་བཏོན་པ་ནི་བཏོན་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་པས་དངོས་

གཞིར་འགྱུར་རོ། །རྒྱ་ཤུག་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གུ་སོས་མ་”བཅོམ1051་པར་རིལ་མིད་

བེད་པ་ནི་ས་བོན་ཉམས་པར་བེད་པའི་ཕེད་ཡིན་པས་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སོང་གིས་

1051  མ་ཕི།  བ། ༢༣༨བ༣ན།    བཅེམ    སྒང་། ༡༨༠བ༤ན།    བཅོམ    * བཅོམ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གལ་ཏེ་ཤིང་ལོན་པ་འདི་འགའ་ཞིག་གིས་བཅད་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་”གཞོགས1052་

སྨོས་ཀིས་བཅོལ་ན་བཏོན་པ་དེའི་ཕེད་ཡིན་པས་ཉེས་བས་སོ། །

ཊིཀྐར། གཞི་དེ་ལས་བཅད་པར་གྱུར་ན་ནི་མཐའི་དངོས་གཞི་ཉིང་དུ་རིགས་པར་

བའོ་ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་སེལ་བ་”དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ་ནི། དགེ་སོང་གིས་

རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཤིང་ལོན་པ་གཅོད་ན་ལྟུང་བ་མ་བས་པ་ཉིད་དོ། །ར་བའི་ས་བོན་ལ། སོང་

བུའི་ས་བོན་ལྟ་བུ་གཞན་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ར་བའི་ས་བོན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དེ་དང་འདྲ་

བ་ཉིད་ཡིན་པས་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཤུན་པ་ཕི་ཤུན་རི་བ་དང་། ཁྲི་ནང་ཁྲི་སྲ་བ་དང་། 

འདབ་མ་སྐྱ་བོ་དང་། མེ་ཏོག་ཁ་བེ་བ་དང་། འབས་བུ་སྨིན་པ་རྣམས་ནི་ཕེད་ཤི་བ་ཉིད་དུ་

རེས་སུ་ཐ་སད་གདགས་པས་ཉམས་པར་བས་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཤུན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་

དག་གི་ར་བར་གྱུར་པ་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ལས་མ་ཕེ་མ་བལ་བ་

ནི་ཕེད་ཤི་བར་ཐ་སད་འདོགས་པ་མིན་པས། སིང་པོ་དང་མ་བལ་བའི་ཤུན་པ་སོགས་

ཉམས་པར་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

ས་བོན་གི་ཁམས་བཏབ་པ་ལ། ད་དུང་ར་བ་མ་སྐྱེས་པ་བཙབས་ཙམ་དུ་

གྱུར་པ་ནི་ཕེད་སྐྱེས་པ་ཉིད་དུ་ཐ་སད་གདགས་པས་ཉམས་པར་བ་ན་ཉེས་བས་

སོ། །ས་འབུས་པ་དང་ཤ་”མོ1053་དང་ཤ་བལ་དང་སྣོད་གི་རླམ་དང་། གོས་ཀི་རླམ་

རྣམས་ནི་ཕེད་སྐྱེས་པ་ཉིད་དུ་གདགས་པས་ཉམས་པར་བས་ན་ཉེས་བས་སོ། །འུ་

ཤའི་ཁུ་ཚན་ལ་སོགས་པ་དབོ་བ་དང་འཆགས་པ་དང་ཡལ་ག་སོགས་པ་འདྲེན་པ་

1052  མ་ཕི།  བ། ༢༣༨བ༤ན།    གཞོག    སྒང་། ༡༨༠བ༥ན།    གཞོགས    * གཞོགས

1053  མ་ཕི།  བ། ༢༣༩ན༣ན།    མོ    སྒང་། ༡༨༡ན༣ན།    མེ
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དང་། དཀིལ་འཁོར་དང་”བརྐང1054་ནུལ་དག་ལ་དེ་དག་བ་བའི་བསམ་པ་ཉིད་

”ཀིས1055་སོ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཆོམ་རྐུན་པས་བཅིངས་

པ་ལ་སོགས་པ་ཕོངས་པའི་ཚེ་རྩྭ་ཀུ་ཤ་ལ་སོགས་པས་བཅིངས་པ་དེ་ཐབས་གཞན་

གིས་མི་ཐར་ན་བཅད་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཅད་དམ་

ཞེ་ན། བཅིངས་པའི་དགེ་སོང་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་བཅིངས་པ་དེ་དག་ལས་གཅིག་གིས་

བཅད་དེ་གཞན་རྣམས་དགོལ་བར་བའི་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་བཅད་དོ། །

གསུམ་པ་རུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ནི། རུང་བ་ཞེས་བ་བ་

དེ་གང་ཞེ་ན། ས་བོན་གི་ཆོས་མེད་པ་ནི་ཉམས་པར་བས་ཀང་ཉེས་པ་བེད་པ་ཉིད་

མིན་ནོ། །ཤིང་ཐོག་སོགས་ལ་”མེས1056་རེག་པ་དང་། མཚོན་དང་སེན་མོ་དང་ནེ་

ཙོ་དག་གིས་རྨ་བྱུང་བ་དང་”རིངས་པ་སྐམ1057་པ་དང་། ལ་ཕུག་ལ་སོགས་པ་ར་བ་

ནས་ཕྱུང་བ་དང་། དཀྲུམ་པ་བཅག་པ་དང་། གཞན་གིས་བཀས་པ་དང་། ལང་མ་ལ་

སོགས་པ་བཅད་པ་ལྟ་བུ་ནི་རུང་བའོ། །མོན་སྲན་སེའུ་ལ་སོགས་པ་མེ་ལ་སོགས་

པས་རུང་བར་བེད་པ་ན་དེ་དག་ས་བོན་མིན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་གི་བར་དུ་ལྟོས་པར་བ་

མི་དགོས་པ་ཉིད་དོ། །དེས་ན་མེ་ལ་སོགས་པས་རེག་པ་ཙམ་གིས་རུང་བ་བས་པ་

ཡིན། རུང་བ་བེད་པ་འདི་ལ་རླངས་པ་ནི། མེ་མིན་པ་ཉིད་མིན་པས་རླངས་པ་ལ་

”བདུག1058་པ་ཡང་རུང་བ་བས་པ་ཉིད་དོ། །རྒུན་འབྲུ་ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་

1054  མ་ཕི།  བ། ༢༣༩ན༤ན།    བརྐང    སྒང་། ༡༨༡ན༤ན།    སྐྱང

1055  མ་ཕི།  བ། ༢༣༩ན༤ན།    ཀི    སྒང་། ༡༨༡ན༤ན།    ཀིས    * ཀིས

1056  མ་ཕི།  བ། ༢༣༩བ༡ན།    མེས    སྒང་། ༡༨༡ན༦ན།    མས

1057  མ་ཕི།  བ། ༢༣༩བ༡ན།    རིངས་པ་སྐམ    སྒང་། ༡༨༡བ༡ན།    རིང་པ་སྐམས

1058  མ་ཕི།  བ། ༢༣༩བ༣ན།    བདུག    སྒང་། ༡༨༡བ༢ན།    འདུགས
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དག་མེས་རུང་བར་བས་པ་ལ་སྤིའི་ཚོམས། འབས་བུ་རྣམས་སྤི་ཕུངས་སུ་

”བཅེར1059་བ་ལ་མེས་རེག་པ་ཙམ་བས་པ་གཙོ་ཆེར་བ་བ་ཡང་དག་པའི་གངས་

ཉིད་དེ་རེ་རེ་ནས་བ་མི་དགོས་སོ། །འབས་བུ་རྣམས་ཀི་ཕུང་པོའི་ཕོགས་གཅིག་

ནས་མེས་རེག་པས་ཕུང་པོ་སྤིའི་རུང་བ་མི་འབྱུང་གི་ཕོགས་གཉིས་སམ་གསུམ་

ནས་རེག་པར་བའོ། །

ཆེད་དུ་གཉེར་བའི་རུང་བ་ལ་བསེན་པར་མ་རོགས་པས་བས་པ་དགོས་

སམ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གིས་མེ་ལ་སོགས་པའི་རུང་བ་བས་པ་ཉིད་ནི་རུང་བ་བས་པ་

ཉིད་ཡིན་པས། དེའི་འོག་ཏུ་དགེ་སོང་གཞན་གིས་ཉམས་པར་བེད་ཀང་ལྟུང་བར་མི་

འགྱུར་ལ། རུང་བ་བེད་པ་པོ་ལ་ས་བོན་འཇིག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །མེས་རུང་བར་

བས་པ་ནི་དགེ་སོང་གིས་བཙོས་པར་འགྱུར་བས་བཟར་མི་རུང་ལ། གཞན་རྣམས་

རུང་ངོ་། །ལུང་དུ་གང་རུང་བར་བེད་ན། ས་བོན་གི་ཚོགས་འཇིག་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་”ནི1060་ཉམས་པར་བས་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི། དེ་

ལྟ་མིན་ན་ཉེས་བས་སུ་གསུང་རིགས་སོ། །རུང་ཁང་བིན་རླབས་བས་པ་མིན་པའི་

ས་རུང་བ་མིན་པར་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་བཞག་སེ་མེས་རུང་བར་བས་ན་རུང་བ་བས་

པ་ཉིད་ཡིན་ལ་བཟར་མི་རུང་ངོ་། །ཞག་བདུན་པ་དང་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ། ཆུ་

གང་མོས་མ་གཏོར་བར་དུས་མིན་པར་བཟའ་བར་མི་བའོ། །

འདིའི་དོན་བདུན་ལས། གཞི་ནི་སྨན་གསུམ་པོ་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་དང་རུང་བ་སེ། 

སོ་ཐར་གི་འགེལ་པ་ཁ་ཅིག་ལས། མི་རུང་བ་དང་དུས་རུང་དང་། །ཁོལ་བའི་གནས་

1059  མ་ཕི།  བ། ༢༣༩བ༤ན།    གཅེར    སྒང་། ༡༨༡བ༣ན།    བཅེར    * བཅེར

1060  མ་ཕི།  བ། ༢༤༠ན༢ན།    ནི    སྒང་། ༡༨༡བ༦ན།    ན
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སྐབས་དག་ལ་ནི། །རུང་ཆུ་བ་བར་མི་བཞེད་དོ། །ཞེས་གསུངས། ཊིཀྐར། མར་དང་འབྲུ་

མར་དག་ནི་གྲུབ་པ་ལ་རུང་བར་བ་བར་བཞེད་དོ་ཞེས་གསུངས། དེས་ན་”མར་སྲུབ1061་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཚེ་ཆུས་གདབ་དགོས་མོད་ཀི་དེས་རུང་བ་བས་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །དངོས་པོ་ཆུ་གང་མོ་སེ་སྐོལ་གང་བས་པས་ཀང་མི་རུང་གསུང་ངོ་། །ཚད་ཆུ་གཏོར་

བའི་ཐ་སད་བེད་པ་ཙམ་མོ། །གང་ཟག་མ་རོགས་པ་སེ། ཤེས་རབ་བེད་པར། བཟའ་བའི་

ཚེ་གཞན་ཆུ་གང་མོ་རེག་ཏུ་གཞུག་གོ །མ་བརགས་པར་ཟོས་སམ་བདག་གིས་བརགས་

ན་ཉེས་བས་སོ། །དུས་ནི་ཕི་དྲོ་དང་བིན་གིས་རློབ་ན་ས་དྲོ་ཡང་བ་ཟེར། ཊིཀྐར། རུང་

བར་བ་བ་ནི་གང་གི་དུས་སུ་བས་ཀང་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་གི”།1062 བཟའ་བའི་དུས་ཁོ་

ནར་བ་བ་ནི་མ་ངེས་སོ་ཞེས་གསུངས། ཡུན་ནི་ཞག་གཅིག་ཚུན་ཆད། དགོས་པ་བཅས་

པའི་ས་མཚམས་བཟུང་བས་ཟས་མི་རུང་བ་ལོངས་མི་སྤོད་པའོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་

ཡང་ཆུ་གང་མོ་དེས་མ་གཏོར་བར་དུས་མིན་པར་བཏུང་བར་མི་བའོ། །ས་བོན་དང་སྐྱེ་བ་

འཇིག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼འཕ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གནོད་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་དྲུག །དགེ་འདུན་གི་ལས་བེད་པ་ལ་

གནོད་པ་དང་། བཀའ་བསྒོ་བ་ལ་དང་། གནས་མལ་དང་། གང་ཟག་ལ་དང་། གནས་

དངོས་ལ་དང་། གཞན་གི་སྲོག་ལ་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། 

གེང་གཞི་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ། མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་སྐྱེས་གཉིས་མི་བཟོད་པའོ། །རྒྱུ་

མཚན་ཡུལ་དེ་དང་དགེ་འདུན་ལ་གནོད་པ་སོགས་སོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། 

1061  མ་ཕི།  བ། ༢༤༠ན༥ན།    མར་སྲུབ    སྒང་། ༡༨༢ན༢ན།    མ་བསྲུབ

1062  མ་ཕི།  བ། ༢༤༠བ༡ན།    ་    སྒང་། ༡༨༢ན༤ན།    །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན། ཞལ་ཏ་ཆོས་དང་ལྡན་པར་བས་པའམ། 

བེད་བཞིན་པ་དང་། བདག་ཉིད་ལ་གནས་མལ་སོགས་ངན་པ་”སོབས1063་པ་པོ་

མིན་པ། བདག་ཉིད་ངན་པའི་གངས་སུ་བགང་བའོ། །ཀུན་སོང་འཕ་བར་འདོད་པ། 

སྦོར་བ་ངག་དྲུག་ལྡན། མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། འཕ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་ལས་

བེད་པའི་གང་ཟག་བཅུ་གཉིས་པོ་དག་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གང་ཟག་བཅུ་གཉིས་

པོ་གང་ཞེ་ན། གནས་ཁང་ཟས་ལ་བསྐོ་བ་གཉིས། །ཐུག་པ་བག་ཚོས་འགིམ་པ་

གཉིས། །”ཕན་ཚེགས་འབིམ་པར་བེད་པ་དང་། །1064སྣོད་སྤད་འདྲུབ་དང་གོས་ཀི་

གཉིས། །དབར་གི་རས་ཆེན་སེད་དང་འགེད། །མངག་གཞུག་པ་དང་མཛེས་འཆོས་

ཏེ། །གང་ཟག་བཅུ་དང་གཉིས་པོ་དག །སོན་པས་ཡང་དག་བཤད་པ་ཡིན། །ཤིང་ཐོག་

འགིམ་པ་སོགས་ཀང་བསྡུའོ། །དེ་དག་ཁོ་ནའམ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་ལས་བེད་པ་

དགེ་འདུན་གིས་མ་བསྐོས་པ་དག་ཀང་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་བ་བ་བེད་བཞིན་པ་ཁོ་ནའམ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་ལས་བེད་པའི་སྦོར་བ་

དག་ད་ལྟར་བག་ཡངས་སུ་བེད་པ་ཡང་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བསྐོས་མ་བསྐོས་

བཏང་མ་བཏང་བཞི་ཀ་”འདྲའོ། །མི1065་ཞིག་བས་ན་དེ་དག་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། 

གཞན་དོན་དུ་མིན་པར་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་བདག་དང་འབེལ་བའི་དོན་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་

པ་ཆེ་གེ་མོ་བཞིན་དུ་ཁོད་ཀང་དགེ་འདུན་གི་ལས་བེད་པར་བསྐོས་ན་བདག་ཅག་ལ་

1063  མ་ཕི།  བ། ༢༤༠བ༥ན།    སོབས    སྒང་། ༡༨༢བ༡ན།    སོབ

1064  མ་ཕི།  བ། ༢༤༡ན༡ན།    ཕན་ཚེགས་འབིམ་པར་བེད་པ་དང་། །    སྒང་། ༡༨༢བ༢ན།    -ཕན་ཚེགས་འབིམ་པར་

བེད་པ་དང་། །

1065  མ་ཕི།  བ། ༢༤༡ན༤ན།    འདའོ། །མི    སྒང་། ༡༨༢བ༥ན།    འདྲའོ། །ཅི    * འདྲའོ། །མི
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མཐོ་འཚམ་པར་བེད་དམ་ཞེས་གང་ལ་འཕ་བར་བ་བ་དེའི་མིང་ནས་སྨོས་ཏེ། དེས་

མངོན་སུམ་དུ་ཐོས་པར་འཕ་ཡང་རུང་། ཁ་ཅིག་བཞིན་དུ་ཁོད་ཀང་བདག་ཅག་ལ་མཐོ་

འཚམ་པར་བེད་དམ་ཞེས་མིང་ནས་མ་སྨོས་པར་ཟུར་གིས་གཞན་ལ་བརོད་པའི་ཚུལ་

གིས་གཞོགས་འཕས་བས་ཀང་རུང་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོར་འགྱུར་རོ། །

གང་ཟག་གང་ལ་དེ་དག་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་

དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་བའི་ལས་ཀིས་འཕ་བ་དང་”གཞོགས1066་འཕས་བེད་པའི་

གངས་སུ་བགངས་བ་ལ་ནི་གང་ཟག་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་དག་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞིའི་

བེད་པ་པོ་ཡིན་ལ། མ་བགངས་པ་ལ་ཉེས་བས་ཀིའོ། །བཟེ་རེ་ཅན་ཅུང་ཟད་ཙམ་

ཡང་དང་དུ་ལེན་པར་མི་ནུས་པ་ལ་ནི། བསྐུལ་བ་དང་དྲན་པ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་

བརོད་པར་མི་བའོ། །རང་ལ་མི་དགའ་འམ་ཞེ་སང་བར་གྱུར་པ་དེ་དགེ་འདུན་གི་

ལས་བེད་པས་རང་གིས་དངོས་སུ་ལས་སུ་བསྐོ་བར་མི་བ་ལ་གཞན་བརྒྱུད་ནས་

བསྐོ་བར་བའོ། །འཕ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼བསྒོ་བ་རྣར་གཟོན་གི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། དགེ་འདུན་གི་བསབ་བ་ནི། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་

སྤོད་པ་རྣམས་ཀིས་གེང་བར་གཏོགས་པའི་བསྒོ་བ་དྲིས་པའི་ཚིག་ཚིག་གིས་རྣ་ལ་

གཟོན་པ་མི་མཐུན་པར་བེད་པ་དང་། ཅང་མི་སྨྲ་བས་རྣ་ལ་གཟོན་པ་དང་། གང་ཟག་

སར་བསན་པ་བཅུ་གཉིས་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོར་འཕ་བ་དང་ཟུར་གིས་གཞོགས་

འཕས་བེད་པ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་མི་བགང་བར་མི་བ་སེ། རྒྱུ་ངན་པ་གཏོང་

1066  མ་ཕི།  བ། ༢༤༡བ༡ན།    བཞོགས    སྒང་། ༡༨༣ན༡ན།    གཞོགས    * གཞོགས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་ཀོའུ་

ཤམ་བིར། འདུན་པས་ལོག་ཐབས་བེད་པ། རྒྱུ་མཚན་ཕིར་བཅོས་རྒྱུན་ཆད་པ་དང་

གནོད་པ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་བསེན་པར་རོགས་པའི་

སོམ་པ་དང་ལྡན་པ། ལྟ་མཚན་མཐུན་པ། ཐ་སད་གསུམ་ལྡན། རྒྱུད་ཐ་དད་པ། བདག་

ཉིད་ལ་ཆོས་དང་ལྡན་པར་བསྒོ་བ་པོ་ཡིན་པ། བདག་ཉིད་དེའི་གངས་སུ་བགང་བ། 

ཀུན་སོང་གཟོན་པར་འདོད་པ། སྦོར་མཐའ་འདྲ། གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། གང་བས་

ན་བསྒོ་བ་རྣ་ལ་གཟོན་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གིས་བསྒོ་བ་རྣ་ལ་

གཟོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར། ཀུན་སོང་ཇི་ལྟ་བུས་ཤེ་ན། རྣ་ལ་གཟོན་པ་དེར་འདུན་

པས་སོ། །

ཇི་ལྟར་གཟོན་ན་འགྱུར་ཞེ་ན། དྲིས་པ་ལས་གཞན་མི་མཐུན་པ་གཞན་བརོད་

པས་སོ། །དཔེར་ན། འབྲུ་མར་གི་ལྷུང་བཟེད་ཀིས་འོང་བ་མཐོང་ངམ་ཞེས་དྲིས་པ་ན། 

དེ་མ་མཐོང་གི་དེའི་ལྷུང་བཟེད་ཐོགས་ཏེ་རྐང་གིས་འོང་བ་མཐོང་ངོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

ཅང་མི་སྨྲ་བས་དགེ་སོང་གིས་བསྒོ་བ་རྣ་ལ་གཟོན་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །མི་དྲན་ནོ་

ཞེས་རྣ་ལ་གཟོན་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །

གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། གལ་ཏེ་བརོད་པར་བ་བ་སྡུག་བསལ་བར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ན། གཞན་བརོད་པའམ་ཅང་མི་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེའི་ཕིར་གཤེད་མ་

དག་དགེ་སོང་ལ་གསད་པར་བ་བའི་ཕྱུགས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་ངམ་ཞེས་འདྲི་བ་ལ། 
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དགེ་སོང་གིས་དེ་ལ་རེ་”ཞིག་མེ་ལྡེ་ཞིག་རེ་ཞིག1067་སྐོམ་འཐུང་ཞིག་རེ་”ཞིག་

ངལ་གསོས་ཤིག1068 །ནམ་མཁའ་མཐོང་ངོ་། །སེན་མོ་མཐོང་ངོ་། །མུ་སེགས་ཀིས་

ཀུན་བཏགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་བསམས་ནས་དོན་དམ་པར་སེམས་ཅན་ནམ་

གསད་པར་བ་བ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བཞི་པ་བསབ་བ་གཞན་

བསན་པ་ནི། གནས་གང་དུ་གཞན་དག་འཐབས་ནས་”བདེན1069་རྫུན་གི་ཆེ་གཞི་

བ་དགོས་པའི་གནས་དེར་དགེ་སོང་གིས་བརེན་པར་མི་བའོ། །ཆེ་གཞི་ཕེ་བ་ལས་

གཞན་གི་ལུས་སེམས་ལ་གནོད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་སྒོ་མ་བཅད་པར་ཆེ་གཞི་

དབེ་བར་མི་བའོ། །བསྒོ་བ་རྣ་ལ་གཟོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼གནས་མལ་གི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་མལ་ཆ་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། གནས་མལ་ལ་གནོད་པའི་སྤི་

དོན། གེང་གཞི་མཉན་ཡོད་དུ་རབ་ཏུ་མང་པོས་”དྲོད1070་མི་ཤེས་པ་དང་སོ་སོར་མི་

རོག་པར་སྤོད་པ། ཉེས་པ་གནས་མལ་མང་པོ་བ་གབ་མེད་པར་བཞག་པའོ། །

རྒྱུ་མཚན་གནས་མལ་ཆུད་ཟོས་པ་དགེ་འདུན་ལ་གནོད་པ་སོགས། ཡན་

ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་རུང་ཚད་ལྡན། 

ཕན་ཕུན་གི་ཉེན་དང་བཅས་པ། རང་ངམ་བསྐོས་པས་བཏིང་ངམ་བསྡུ་བར་ཁས་

1067  མ་ཕི།  བ། ༢༤༢ན༦ན།    ཤིག་མེ་ལྡེ་ཅིག་རེ་ཤིག    སྒང་། ༡༨༣བ༣ན།    ཞིག་མེ་ལྡེ་ཞིག་རེ་ཞིག    * ཞིག་མེ་

ལྡེ་ཞིག་རེ་ཞིག

1068  མ་ཕི།  བ། ༢༤༢ན༦ན།    རེ་ཤིག་ངལ་གསོ་ཞིག    སྒང་། ༡༨༣བ༣ན།    རེ་ཞིག་ངལ་སོས་ཤིག    * རེ་ཞིག་

ངལ་གསོས་ཤིག

1069  མ་ཕི།  བ། ༢༤༢བ༡ན།    བདེན    སྒང་། ༡༨༣བ༤ན།    བོར་ན

1070  མ་ཕི།  བ། ༢༤༢བ༣ན།    དྲོད    སྒང་། ༡༨༣བ༦ན།    དྲང
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བངས་པ། བསྡུ་བའི་སྦོར་བ་མ་བས་པའོ། །བདག་ཉིད་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་དང་། བར་

ཆད་དང་ལྡན་པ་དང་། དོན་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་

མལ་ཆ་མི་བསྡུ་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་གཞན་དུ་འགོ་བར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་

འདོམ་བཞི་བཅུ་ར་དགུ་ལས་འདས་པའམ”།1071 ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་གཞག་དང་། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡན་

ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང”་1072སེལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་བསན་ནི། 

ལྟུང་བ་འདིའི་རྒྱུ་གནས་མལ་དེ་གང་ཞེ་ན། མཚན་མོ་ཉལ་བའི་མལ་ཁྲི་དང་། རྐང་རེན་

གི་ཁྲིའུ་དང་། སན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། ལྭ་བ་བལ་ལས་བས་པའི་གོས་སྤུ་ཅན་དང་། 

སས་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། གོར་བུ་སན་ཟླུམ་པོ་སོགས་ནི་གནས་མལ་ལོ། །གནས་

མལ་འདུག་པའི་ཕོགས་དེ་ནས་བརམས་ཏེ་འདོམ་བཞི་བཅུ་ར་དགུ་”ཚུན1073་ཆད་

ནི་གནས་མལ་དེའི་ཉེན་ཀོར་རོ། །གནས་མལ་འདུག་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཁང་

ཁིམ་སོགས་རིག་པ་སོགས་ཀིས་བསྐོར་བ་ལ་ནི་སྒོ་ཁང་ནས་”བརམས1074་ཏེའདོམ་

བཞི་བཅུ་ར་དགུ་ཚུན་ཆད་ཉེ་”སྐོར1075་”རོ1076། །གནས་མལ་འདུག་པའི་གཙུག་

ལག་ཁང་དང་ཁང་ཁིམ་སོགས་རིག་པ་སོགས་ཀིས་བསྐོར་བ་ལ་ནི་”སྒོ1077་ཁང་

ནས་བརམས་ཏེ་འདོམ་བཞི་བཅུ་ར་དགུ་ཚུན་ཆད་ཉེ་འཁོར་རོ། །གནས་མལ་དེ་ལས་

1071  མ་ཕི།  བ། ༢༤༢བ༦ན།    །    སྒང་། ༡༨༤ན༢ན།    ་

1072  མ་ཕི།  བ། ༢༤༣ན༡ན།    ་    སྒང་། ༡༨༤ན༣ན།    །

1073  མ་ཕི།  བ། ༢༤༣ན༣ན།    ཚུན    སྒང་། ༡༨༤ན༤ན།    ཆུ

1074  མ་ཕི།  བ། ༢༤༣ན༢ན།    བརམས    སྒང་། ༡༨༤ན༥ན།    བརམ་པ

1075  མ་ཕི།  བ། ༢༤༣ན༣ན།    སྐོར    སྒང་། ༡༨༤ན༥ན།    འཁོར

1076  མ་ཕི།  བ། ༢༤༣ན༣ན།    རོ    སྒང་། ༡༨༤ན༤ན།    ར

1077  མ་ཕི།  བ། ༢༤༣ན༣ན།    སྒོ    སྒང་། ༡༨༤ན༥ན།    སྒེ
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”འདའ1078་ཞིང་བཏང་བའི་ཕིར་གནས་མལ་བསྡུ་བ་མ་བརེད་དམ་བརེད་པས་ཀང་

རུང་ཉེ་འཁོར་དེ་ལས་འདས་ཏེ་འགོ་བ་དང་། ”གཙུག1079་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་གཉིད་

ལོག་པ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པས་གནས་མལ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པ་ནི་

ལྟུང་བ་འདིའི་རྒྱུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །

གནས་སྐབས་གང་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གང་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གནས་མལ་ཕན་ཕུན་དུ་

གྱུར་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་སྦོར་བའོ། །མཚམས་ལས་མ་འདས་ཀང་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པ་

དང་། ཕན་ཕུན་དུ་མ་གྱུར་ཀང་མཚམས་ལས་འདས་པ་ལ་ནི་མཐའ་དངོས་གཞིར་འགྱུར་

རོ། །གནས་མལ་བརྟུལ་བ་རང་གིས་བས་སམ། གཞན་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་སྦོར་

མཐའི་ལྟུང་བ་དེ་དག་མི་འབྱུང་ངོ་། །བ་གབ་མེད་པར་གནས་མལ་བཏིང་ངམ་བཏིང་དུ་

བཅུག་པའམ་སྡུད་པ་བཅོལ་བའི་དགེ་སོང་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་དེ་དག་མི་འབྱུང་

ངོ་། །སྲོག་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པའམ་ཉམ་ང་བ་དང་ཕད་དམ་ཕད་དུ་

”དོགས་པ་ལ་ཡང་”ལྟུང1080་བ་དེ་དག་མི་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་གིས་གནས་མལ་བ་གབ་

མེད་པར་བཏིང་བ་ལ་སྤོད་པ་ནི་རང་གིས་འདིང་བར་བེད་པ་པོ་དང་འདྲ་བས་དེས་

བཅོལ་བའི་དགེ་སོང་མེད་པར་འགོ་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར”།1081 

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ནི། དགེ་སོང་གཉིས་ཀ་གཅིག་ཅར་གནས་མལ་ལ་

སྤོད་སྤོད་པ་ལ་ནི་དུས་ཕིས་ལངས་པས་གནས་མལ་བརྟུལ་བ་བ་བ་དང་ལྡན་པ་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་ལངས་ན་གཞོན་པས་གནས་མལ་བརྟུལ་བར་

1078  མ་ཕི།  བ། ༢༤༣ན༤ན།    འདའ    སྒང་། ༡༨༤ན༥ན།    འདའི

1079  མ་ཕི།  བ། ༢༤༣ན༤ན།    གཙུག    སྒང་། ༡༨༤ན༥ན།    གཙག

1080  མ་ཕི།  བ། ༢༤༣བ༢ན།    ལྟུང    སྒང་། ༡༨༤བ༢ན།    ཕུང

1081  མ་ཕི།  བ། ༢༤༣བ༣ན།    །    སྒང་། ༡༨༤བ༣ན།    ་
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བའོ། །རྒན་གཞོན་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་ན་གཉིས་ཀས་བརྟུལ་བར་བའོ། །

བཅོལ་ཏེ་འགོ་བར་བཤད་ན། གང་ལ་བཅོལ་བར་བ་ཞེ་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་

གཡེལ་བའི་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་། ནང་ཞེ་འགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྒས་པ་དང་ན་

བས་སྦོར་མི་བཟོད་པ་དང་། བསེན་པར་མ་རོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་གནས་མལ་འདི་

བརྟུལ་བ་བཅོལ་བར་བ་བ་མིན་པ་ཉིད་དོ། །བཅོལ་བའི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། བཅོལ་བ་ལྔ་

སེ། གཙུག་ལག་ཁང་འདི་རེ་ཞེའམ། ལྟོས་ཤིག་”ཅེའམ1082། གནས་མལ་འདི་རེ་

ཞེའམ། སྡུས་ཤིག་ཅེའམ། སྒོ་ལགས་ཆུག་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ལྟ་བུ་ནི་བཅོལ་བ་དག་

ཡིན་ནོ། །སར་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་སྨོས་པ་དེའི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། ཕན་ཕུན་ནི་

གསུམ་སེ”་1083རླུང་གིས་གནས་མལ་བཟློག་པ་དང་། ཆར་པས་རིམ་པ་གཞན་

སེབ་པ་དང་། སྲིལ་ལ་སོགས་པས་ཀང་གནས་མལ་གི་རིམ་པ་གཞན་སེབ་

པའོ། །གནས་མལ་བ་གབ་མེད་པར་འཇོག་པ་དེ་ལ། དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ཉིད་

ཡིན་གི་གང་ཟག་གི་མིན། དགེ་སོང་རང་ངམ་རང་གིས་བསྐོས་པས་བ་གབ་མེད་

པར་བཞག་པ་བས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་དག་ཡིན་ནོ། །

གནས་སྐབས་གང་ལ་ལྟུང་བ་གང་གི་བེད་པ་པོ་དག་ཡིན་ཞེ་ན། ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་

པ་མཐར་ཐུག་ན་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། རེ་ཤིག་གི་

དུས་སུ། གང་ཟག་གཞན་གནས་མལ་དེ་ལ་འདུག་པའི་བར་དུ་གནས་མལ་ཕན་ཕུན་དུ་

གྱུར་ན་ཡང་ཉེས་བས་དེའོ། །གང་ཟག་གི་གནས་མལ་ལ་བ་གབ་མེད་པར་བཞག་པ་ཆར་

ལ་སོགས་པས་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །བསབ་པའི་གཞི་འདིའི་འོག་མ་

1082  མ་ཕི།  བ། ༢༤༣བ༦ན།    ཞེའམ    སྒང་། ༡༨༤བ༥ན།    ཅེའམ    * ཅེའམ

1083  མ་ཕི།  བ། ༢༤༤ན༡ན།    ་    སྒང་། ༡༨༤བ༦ན།    །
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གདིང་བ་དང་། སྐྲོད་པ་དང་། ཕིས་བསྣོན་དང་། ར་བ་འབྱུང་བ་ལ་འདུག་པ་བཞི་ལ་ཡང་

གང་ཟག་གི་གནས་སུ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སོང་གིས་རེག་པར་བ་བ་མིན་པ་གསེར་

ལ་སོགས་པ་ལ་བས་པའི་ཁྲི་ལ་སོགས་པ་མ་”བརྟུལ་པ1084་ལ་ནི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་

ཏེ། དེ་དག་གིང་བས་ཕན་ཕུན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ལ་ལྔ། འགོ་བར་ཆས་པ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་དང་། ཁིམ་

དང་ནད་པ་དང་། དགེ་བའི་ཕོགས་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་དང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གཉིས་

ལས། བསོད་སོམས་པ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། དགེ་སོང་གིས་བརྟུལ་བར་བ་བ་

གནས་མལ་བ་གབ་མེད་པར་གཏིང་སེ། རང་ཉིད་བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པ་ན། གལ་

ཏེ་རླུང་དང་ཆར་པ་”འོངས1085་ན་དགེ་སོང་གཙུག་ལག་ཁང་ན་འཁོད་པ་རྣམས་ཀིས་

གནས་མལ་དེ་དག་བརྟུལ་བར་བའོ། །དགེ་སོང་བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པ་དེས་ཀང་

རླུང་དང་ཆར་འོང་བ་མཐོང་ན་གུས་པར་མྱུར་དུ་ཕིར་འོང་བར་བས་ཏེ། བསོད་སོམས་

དེའི་དོན་ཉིད་ལ་སོང་ནས་གནས་མལ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པ་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡང་མིན། 

ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་ཡང་མིན་ཏེ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་གནས་མལ་བརྟུལ་བ་”བརེད1086་པས་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་ཞིང་

ལམ་རིང་དུ་འདས་”སམ1087་གནས་སུ་ཕིན་ནས་གནས་མལ་”བ1088་གབ་མེད་

པར་གཞག་པ་དྲན་པ་རེད་ནས་ཕིན་ཆད་འདི་ལྟར་མི་བའོ་ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་པར་

1084  མ་ཕི།  བ། ༢༤༤ན༦ན།    བརྟུ་ལང    སྒང་། ༡༨༥ན༤ན།    བརྟུལ་པ    * བརྟུལ་པ

1085  མ་ཕི།  བ། ༢༤༤བ༢ན།    འོངས    སྒང་། ༡༨༥ན༦ན།    འདས

1086  མ་ཕི།  བ། ༢༤༤བ༤ན།    བརེད    སྒང་། ༡༨༥བ༡ན།    བརོད

1087  མ་ཕི།  བ། ༢༤༤བ༥ན།    སམ    སྒང་། ༡༨༥བ༢ན།    སུམ

1088  མ་ཕི།  བ། ༢༤༤བ༥ན།    བ    སྒང་། ༡༨༥བ༢ན།    ག
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བ་ཞིང་ཚིག་ཏུ་ཡང་བརོད་པར་བའོ། །ལམ་རིང་པོར་མ་ཕིན་པར་དྲན་པ་རེད་ན་ཕིར་

ལྡོག་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སོང་དེས་དགེ་སོང་ལམ་ནས་ཚུར་འོང་བ་ཞིག་དང་

ཕད་པར་གྱུར་ན། གནས་མལ་བརྟུལ་བའི་ཕིར་ཚུར་འོང་བ་དེ་ལ་གནས་མལ་བརྟུལ་

བ་བཅོལ་བར་བའོ། །གནས་མལ་བརྟུལ་བ་ཁས་བངས་པའི་དགེ་སོང་དེས་གནས་

མལ་གི་གནས་སུ་སོན་པ་ཉིད་ན་གནས་མལ་བརྟུལ་བ་དེ་བ་བ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་གཞན་དང་འབེལ་བ་ནི། གནས་ནས་འཕགས་པར་འགྱུར་པ་ན། 

སྲོག་དང་ཚངས་སྤོད་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཉམ་ང་བ་དང་ཕད་པར་མི་འགྱུར་བ་

ལྟ་ན་གནས་མལ་བ་གབ་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ན་འདུག་ཀང་རུང་བསྡུ་བར་བའོ། །འགོ་

བར་ཆས་པས་གལ་ཏེ་གནས་མལ་རྡུལ་ལ་སོགས་པས་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་ན་སྤྲུག་

པར་བའོ། །དེས་དུས་ཀིས་ཐུབ་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕད་པར་མི་འགྱུར་ན་གནས་མལ་

དེ་ཁུངས་སུ་དབུལ་བར་བའོ། །ཡང་དུས་ཀིས་མི་ཐུབ་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕད་པར་

གྱུར་ན་གནས་མལ་དེ་གཞན་ལ་བཅོལ་བར་བའོ། །

སུ་ལ་བཅོལ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་ལའོ། །དགེ་སོང་མེད་ན་དགེ་ཚུལ་ལ་བཅོལ་

ལོ། །དགེ་ཚུལ་དེ་ཡང་མེད་ན་ཁིམ་བདག་ལ་བཅོལ་བར་བའོ། །བཅོལ་བར་བ་བ་

ཐམས་ཅད་མེད་ན་ཕོགས་བཞིར་རྣམ་པར་བལྟས་ཏེ། ལྡེ་མིག་སས་ནས་འགོ་བར་

བའོ། །གལ་ཏེ་ལམ་ཁར་གནས་དེར་གཏོགས་པའི་དགེ་སོང་ཚུར་འོང་བ་མཐོང་ནས་

ལྡེ་མིག་སས་པའི་ཕོགས་དེ་དགེ་སོང་དེ་ལ་བརོད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཁིམ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། གལ་ཏེ་དགེ་སོང་སོང་བ་དེ་ཕིར་

འོངས་པ་ན་དགེ་སོང་རྣམས་ཡོན་བདག་གི་ཁིམ་གཞན་དུ་མགོན་དུ་བོས་ཤིང་གཙུག་
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ལག་ཁང་གི་སྒོ་བཅད་པར་གྱུར་ན་དགེ་སོང་དེས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་གི་རིག་

དྲུང་ངམ་ཤིང་ལོན་པའི་དྲུང་དུ་སན་བཞག་སེ་དགེ་སོང་རྣམས་མགོན་དུ་བོས་པའི་ཁིམ་

དེར་ཟས་ལ་འཇུག་པར་བའོ། །མགོན་དུ་བོས་པའི་ཁིམ་དེར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སན་

དག་གཡར་པོར་སྦིན་ནོ། །ཁིམ་དེ་ནས་སན་དེ་རང་གིས་”བཀུར1089་བར་མི་བའོ། །

འོ་ན་སུས་”བཀུར1090་ཞེ་ན། སན་”བཀུར1091་བ་དེ་ནི་ཁིམ་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་

དག་གི་ལས་ཡིན་ནོ། །ཁིམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་མེད་ན། གནས་མལ་བསྐྱལ་བའི་ཕིར་ཁིམ་

པ་ལ་བཅོལ་ཏེ་”འདོང1092་པར་བའོ། །ཁིམ་བདག་དེ་དག་བདག་ཅག་གིས་བསྐྱལ་ལོ་

ཞེས་ཟེར་ན་གནས་མལ་བཞག་སེ་”འདོང1093་པར་བའོ། །ཁིམ་པ་དེ་དག་གིས་མ་

བསྐྱལ་ན་གནས་པར་བེད་པ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དབར་དང་ཉེ་གནས་དག་གིས་སན་

དག་བང་བར་བའོ། །གནས་པར་བེད་པ་མེད་ན་དགེ་སོང་རང་གིས་བང་ངོ་། །གལ་ཏེ་

དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་དགོས་ན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལེན་དུ་”འདོང1094་པའི་

ཕིར་”གཎི1095་བརྡུང་བར་བའོ། །དགེ་འདུན་ལ་བསེན་བཀུར་བེད་པའི་ཡོན་བདག་

གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཡོན་བདག་རང་གི་དོན་དུ་སན་དག་གཡར་པོ་བེད་ན་སྦིན་པར་

བའོ། །ཡོན་བདག་ལ་གཡར་དུ་བཏང་བའི་སན་དེ་དག་བསྲུང་བའི་ཕིར་དུ་དགེ་སོང་ཡང་

བསྐོ་བར་བའོ། །བསྲུང་མ་དེས་ཁིམ་པ་བཟའ་བཏུང་སོགས་བེད་པའི་ནང་དུ་མི་འཇུག་

1089  མ་ཕི།  བ། ༢༤༥བ༢ན།   བཀུར    སྒང་། ༡༨༦ན༣ན།    བསྐུར

1090  མ་ཕི།  བ། ༢༤༥བ༢ན།   བཀུར    སྒང་། ༡༨༦ན༣ན།    བསར

1091  མ་ཕི།  བ། ༢༤༥བ༢ན།   བཀུར    སྒང་། ༡༨༦ན༣ན།    བསྐུར

1092  མ་ཕི།  བ། ༢༤༥བ༣ན།   འདོང    སྒང་། ༡༨༦ན༤ན།    འདོད

1093  མ་ཕི།  བ། ༢༤༥བ༣ན།   འདོང    སྒང་། ༡༨༦ན༤ན།    འདོད

1094  མ་ཕི།  བ། ༢༤༥བ༤ན།   འདོང    སྒང་། ༡༨༦ན༥ན།    འདོད

1095  མ་ཕི།  བ། ༢༤༥བ༤ན།   གཎེ    སྒང་། ༡༨༦ན༥ན།    གཎི    * གཎི
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པར་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསད་པར་བའོ། །དེས་རང་གི་ལས་བསམ་གཏན་དང་ཁ་ཏོན་

སོགས་བའོ། །དེས་སན་ཆ་དེ་དག་ལ་སེམས་གཏད་པ་ཡང་བའོ། །ཁིམ་པ་དག་དོང་ན་

གདན་ཆ་དག་བརྟུལ་བར་བའོ། །སན་ཆ་ཁིམ་པས་མ་རུང་པར་བས་པ་དག་དགེ་སྐོས་

ལ་སོགས་པས་བི་དོར་བའོ། །

ཇི་ལྟར་བ་ན། ཆང་གིས་མ་རུངས་པར་བས་ན། ཆུ་དག་གིས་བཀྲུ་ཞིང་བི་དོར་

བའོ། །སྣུམ་གིས་མ་རུང་པར་གྱུར་ན་འདག་ཆལ་གིས་བི་དོར་བའོ། །མི་གཙང་བས་མ་

རུངས་པར་གྱུར་ན་སའམ་འདག་རས་སམ་ལི་བས་བི་དོར་བའོ། །ཐགས་མ་མི་གཙང་

བར་གྱུར་པ་འདག་རས་ཀིས་མ་དག་ན་བཅད་དེ་དོར་བར་བའོ། །ཁིམ་པ་འདུག་འདུག་

པའི་སན་མ་བརྟུལ་བ་མཐོང་ན་སུ་མཐོང་བས་བརྟུལ་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་

མཐོང་བ་པོ་རྒས་པ་དང་ན་བས་སྦོར་མི་བཟོད་པ་ཡིན་ན། དགེ་སྐོས་ཀིས་བརྟུལ་བར་

བའོ། །རྒན་པོའམ་ནད་པ་དེས་སན་ཆ་མ་བརྟུལ་བར་མཐོང་བ་དེ་དགེ་སྐོས་ལ་སྦྲན་པར་

བ་བ་ཉིད་དོ། །

གསུམ་པ་ནད་པ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། མཚམས་དེར་གཏོགས་པའི་དགེ་

སོང་མིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནད་པ་བལྟ་བར་བའོ། །འདུག་སེ་བལྟ་བར་བའི་འགེང་སེ་

མིན་ནོ། །ནད་པ་བལྟ་བ་དེར་དགེ་སོང་རྣམས་ཀིས་རང་གི་སན་ཐོགས་”ཏེ1096་འགོ་བར་

མི་བའོ། །སུས་སན་བཤམ་ཞེ་ན། ནད་པའི་ནད་གཡོག་གིས་དེར་དགེ་སོང་དག་འཁོད་

པའི་སན་བཤམ་པར་བའོ། །

བཞི་པ་དགེ་པའི་ཕོགས་བརམ་པ་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། མཁན་པོའམ། 

1096  མ་ཕི།  བ། ༢༤༦ན༦ན།   ཏ    སྒང་། ༡༨༦བ༤ན།    ཏེ    * ཏེ



  459  

འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

སོབ་དཔོན་ཉིན་པར་དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་འགོ་ན་སོབ་མ་དང་ཉེ་གནས་དག་གིས་མཁན་

སོབ་ཀི་ཕི་བཞིན་འགོ་བ་ལས་གཞན་གིས་དགེ་བའི་ཕོགས་མི་འཕེལ་ན། མཁན་སོབ་

ཀི་ཕི་བཞིན་འགོ་བར་བའོ། །མཁན་སོབ་དེ་འདུག་པའི་ཕིར་དུ་སོབ་མ་རང་གིས་སན་

”བཀུར1097་བར་བའོ། །བདག་ཀང་ཕི་བཞིན་འགོ་འོ་ཞེས་འགོ་བ་མ་ཞུས་པར་སན་མི་

”བཀུར་རོ། །སོབ་མས་ཕར་”ཁེར་བའི1098་སན་དེ་མཁན་སོབ་རང་ཉིད་ཀིས་ཕིར་

”བཀུར་རོ། །བ་གབ་མེད་པར་ཆོས་ཉན་དུ་བཅུག་པ་ན་རླུང་དང་ཆར་བྱུང་ན་གནས་མལ་

བརྟུལ་བར་བའོ། །དེའི་ཚེ་རྒན་པོ་རྣམས་ཀི་གནས་མལ་ལི་བ་ཉིད་ཀི་རང་གིས་”བཀུར་

མི1099་ནུས་ན་གཞོན་ནུ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ལི་ཡང་བརེ་བར་བའོ། །ཁྲི་དང་གོང་བུ་ལ་

སོགས་པའི་གནས་མལ་མཐུན་པ་དང་མཐུན་པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞག་པར་བའོ། །

ལྔ་པ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་

དུ་གདན་ཆ་དང་མཆོད་རས་སོགས་”བར་ན1100་དགེ་སོང་རྣམས་ཀིས་”བཀུར་

བར་བའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་”བཀུར་རམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་ཆར་འབབ་

པའམ། དེའི་འོག་ཏུ་ཆར་འབབ་ཏུ་དོགས་པ་མེད་ན་”བཀུར་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་ལམ་

ཁར་རླུང་དང་ཆར་བྱུང་ན་བསྲུང་བའི་དགེ་སོང་གིས་ཤིང་ལོན་པའམ་རིག་དྲུང་དུ་

རས་དེ་དག་གཅེར་བར་བའོ། །རས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་རས་ངན་པ་ཞིག་གིས་

དེ་དག་གཡོག་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕིན་ནས་རས་གཤེར་བ་རྣམས་

1097  མ་ཕི།  བ། ༢༤༦བ༢ན།   བཀུར    སྒང་། ༡༨༦བ༦ན།    བསྐུར    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་

འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

1098  མ་ཕི།  བ། ༢༤༦བ༢ན།   ཁེར་བའི    སྒང་། ༡༨༧ན༡ན།    ཁིམ་པའི

1099  མ་ཕི།  བ། ༢༤༦བ༢ན།   བཀུར་མི    སྒང་། ༡༨༧ན༡ན།    བསྐུར་མ

1100  མ་ཕི།  བ། ༢༤༦བ༥ན།   བར་ན    སྒང་། ༡༨༧ན༣ན།    བརན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”བསྐམ1101་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མེ་ཤོར་བའམ་ཆུ་བྱུང་ན། དགེ་འདུན་

གི་ཡང་གདོན་པར་བའོ། །གང་གི་ཚེ་ཞེ་ན། རང་གི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་དག་

ཐོན་ཟིན་ན་དེའི་འོག་ཏུ་དགེ་འདུན་གི་ཡང་གདོན་པར་བ་སེ། གང་ཟག་ནི་ཕོངས་

པར་འགྱུར་གི་དགེ་འདུན་ནི་ཕོངས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །མེ་དང་ཆུའི་ནང་

ནས་བཏོན་ཟིན་པའི་རས་”བསྲུང1102་བའི་ཕིར་འདོན་པའི་ལས་ཀི་འོས་སུ་མི་རུང་

བའི་དགེ་སོང་ཆེན་པོ་མི་ནུས་པ་བཞག་པར་བ། མེ་དང་ཆུ་མི་”བཟོད1103་པ་ཁད་

དུ་”གསོད1104་དུ་མི་རུང་བའི་ནང་དུ་རས་འདོན་པའི་ཆེད་དུ་”འདུག1105་པར་མི་

བའོ། །གནས་མལ་གི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼གདིང་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གདིང་བ་ལ་གནོད་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་བསབ་བ་ནི”།1106 

ཁིམ་གཞན་དུ་”རྩྭ1107་དང་ལོ་མ་ལ་སོགས་”གདིང1108་བ་རང་གིས་བས་སམ་

གཞན་འདིང་དུ་བཅུག་པ་འགོ་ཁར་ཁིམ་བདག་ལ་དྲིས་ཏེ་དོར་བར་བའོ། །དགོན་

པར་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་བཏིང་བ་ནི་དོར་བའམ་ཡང་ན་སོང་བར་བའོ། །སོང་བ་དེ་ནི་

1101  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧ན༡ན།   སམ    སྒང་། ༡༨༧ན༤ན།    བསྐམ    * བསྐམ

1102  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧ན༣ན།   སྲུང    སྒང་། ༡༨༧ན༥ན།    བསྲུང    * བསྲུང

1103  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧ན༣ན།   གཟོད    སྒང་། ༡༨༧ན༦ན།    བཟོད    * བཟོད

1104  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧ན༣ན།   བསོད    སྒང་། ༡༨༧ན༦ན།    གསོད    * གསོད

1105  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧ན༤ན།   འདུག    སྒང་། ༡༨༧ན༦ན།    འཇུག

1106  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧ན༣ན།   ་    སྒང་། ༡༨༧ན༦ན།    །   * །

1107  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧ན༣ན།   རྩྭ    སྒང་། ༡༨༧ན༦ན།    རྩཱ

1108  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧ན༤ན།   གདིང    སྒང་། ༡༨༧བ༡ན།    གདང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མགོའམ་མཇུག་ལྡོག་པ་བས་པ་ཉིད་ན་བས་པ་ཉིད་དོ། །གོས་དག་”བསྐམ1109་པའི་

ཕིར་རྩྭ་གཅལ་དུ་བཏིང་བ་ཡང་དོར་བར་བའོ། །རྩྭ་བཏིང་བ་དག་གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་

སོང་བ་ལ་འདོར་རམ་ཞེས་དྲིས་ནས་འདོར་བར་ཁས་ལེན་ན་དེ་ལ་སྦིན་ནོ། །དགེ་

སོང་ཡུན་རིང་དུ་འཆག་པ་དགེ་བའི་ཕོགས་རྒྱ་ཆེར་བེད་པ་དག་གིས་”འཆག་

ས1110་དག་ཏུ་རྐང་མཐིལ་གཉིས་ལ་རྩུབ་ན་རྩྭ་དག་གདིང་བར་བའོ། །འཆག་སར་

བཏིང་བའི་རྩྭ་དེ་དག་ཀང་དོར་བར་བའོ། །གནས་དེར་འཆག་པ་གཏོང་ཞིང་ཡུལ་

གཞན་དུ་འགོ་ན་བཏིང་བའི་རྩྭ་རྣམས་དོར་བར་བ་བ་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་མ་གྱུར་

པ་དགམ་དུ་རུང་བ་རྣམས་དོར་བར་བའོ། །གཏོང་བའི་དུས་ལས་གཞན་གི་ཚེ་ནི་

”རྩྭ1111་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་དུས་དུས་སུ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་སོ་སོར་བརག་

པ་དང་། སྲོག་ཆགས་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་བསྒྱུར་སོག་བའོ། །

དུས་ཇི་ཙམ་ན་བ་ཞེ་ན། ས་གཞི་སྣུམ་པ་གཤེར་བ་དང་མཉེན་ཅིང་དངར་བ་

ཡོད་སར་ནི་ཉིན་རེ་ཞིང་ལན་རེ་བསྒྱུར་སོག་བའོ། །ས་སྣུམ་པ་དང་དངར་བ་ལས་

གཞན་པའི་ཡུལ་དུ་ནི། ཟླ་བ་ཕེད་ཅིང་ལན་རེ་བསྒྱུར་སོག་བའོ། །འཆག་ས་དག་ཏུ་

རིང་པ་དོར་ནས་གསར་པ་གཞན་འགམ་པའི་ཕིར་རྩྭའི་ཆུན་པོ་དག་ཐག་པས་

བཅིངས་ཏེ་ཤིང་ལོན་པ་ལ་”དཔྱངས་ཤིང1112་བཞག་པར་བའོ། །འདག་རས་ཀི་རྒྱུ་

ལི་བ་འཆག་སའི་ཉེ་འཁོར་དུ་གོ་མོར་བཞག་པར་བའོ། །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་

མཚན་ཉིད་འདྲ་བར་བསན་པ་ནི། གནས་ནས་འཕགས་པ་འགྱུར་བ་ན་ཞེས་བ་བ་

1109  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧ན༦ན།   སྐམ    སྒང་། ༡༨༧བ༡ན།    བསྐམ   * བསྐམ

1110  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧བ༡ན།   འཆགས་ས    སྒང་། ༡༨༧བ༡ན།    འཆགས   * འཆག་ས

1111  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧བ༢ན།   རྩྭ    སྒང་། ༡༨༧བ༣ན།    ར

1112  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧བ༤ན།   དཔྱངས་ཤིང    སྒང་། ༡༨༧བ༥ན།    སྦང་ཞིང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཡན་ཆད་སར་ཐལ་བ་རྣམས་གདིང་བའི་བསབ་པའི་གཞི་འདིར་ཅི་རིགས་པར་སྦར་

བར་བའོ། །དེར་ཁྲི་དང་ཁྲིའུ་ཞེས་སོགས་སྨོས་པ་འདིར་མི་སྦར་བར་དེའི་སར་

བཏིང་བའི་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་སྦར། གཉིས་”ཀ་ཅིག་ཆར1113་སྤོད་སྤོད་པ་ལ་ནི་ཞེས་

སོགས་མི་སྦོར་བར། དེའི་གནས་སུ་ཅིག་”ཆར1114་སྤོད་པ་ནི་འདྲ་བ་ཉིད་རང་རང་

གི་ལོངས་སྤད་པ་དེ་དོར་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་བསབ་བ་སྤིར་བཤད་པ་ནི། དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་མིན་

པར་བཏིང་བ་དོར་བ་ནི་གནས་དེའི་བདག་པོ་རྣམས་ལ་དྲིས་ནས་དོར་བར་བ་བ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ་གིང་གཞི། 

མཉན་ཡོད་དུ་ལྷོ་ཕོགས་ནས་ཀི་དགེ་སོང་གཉིས་ཉོན་མོངས་པ་ས་མ་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་

མཚན་གཙུག་ལག་ཁང་ཆུད་ཟོས་དང་། གདིང་བ་ལོངས་སྤད་དུ་མ་འདོད་པས་

གནོད་པ་སོགས་སོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། གནས་དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆུད་ཟ་

བའི་རྐེན་དང་བཅས་པ་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའོ། །དངོས་པོ་རྩྭ་དང་ལོ་མའི་

གདིང་བ་ཡིན་པ་”སྦར1115་གཞན་འདྲ། གཞུང་དོན་ནི། གནས་དེ་དགེ་འདུན་གི་གཙུག་

ལག་ཁང་ཉིད་དང་། འོག་གཞི་རོ་བ་དང་། བེ་མའི་གཞི་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཉིད་

མིན་པ་ཉིད་དང་། སྲོག་ཆགས་སྐྱེ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཉེས་དམིགས་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ས་གཞིར་

དགེ་སོང་རང་དང་རང་གིས་བསྐོས་པས་”རྩྭའི1116་གདིང་བ་བས་པ་ཉིད་ལྟ་བུ་ནི་ལྟུང་བ་

1113  མ་ཕི།  བ། ༢༤༧བ༦ན།   ཀ་གཅིག་ཆར    སྒང་། ༡༨༨ན༡ན།    གཅིག་ཅར    * ཀ་ཅིག་ཆར

1114  མ་ཕི།  བ། ༢༤༨ན༡ན།   ཆང    སྒང་། ༡༨༨ན༡ན།    ཅར    * ཆར

1115  མ་ཕི།  བ། ༢༤༨ན༤ན།   སྦར    སྒང་། ༡༨༨ན༣ན།    སྦོར

1116  མ་ཕི།  བ། ༢༤༨ན༥ན།   རྩྭའི    སྒང་། ༡༨༨ན༤ན།    རའི
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

འདིའི་བེད་པ་པོ་དག་ཡིན་ནོ། །”གདིང1117་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼སྐྲོད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

བཞི་པ་གང་ཟག་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྐྲོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་

དོན། གེང་གཞི། མཉན་ཡོད་དུ་འཆར་ཀས་གནོད་སེམས་ཀིས་དགེ་འདུན་གི་གཙུག་

ལག་ཁང་ནས་དགེ་སོང་སྐྲོད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པ་སོགས། ཡན་

ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། གནས་དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གནས་ཀི་མཚན་

ཉིད་དུ་གྲུབ་པའོ། །ཡུལ་དགེ་འདུན་ཆོས་དྲུག་ལྡན་དེར་ཞུགས་པའོ། །ཀུན་སོང་ཕན་

མི་”འདོགས1118་པ་སྐྲོད་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས་སྐྲོད་པར་

”རོམ1119་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། སྐྲོད་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་

བེད་པ་པོ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གང་”བསྐྲད1120་པར་བ་བ་དགེ་སོང་ཉིད་དང་། གང་ནས་

”བསྐྲད1121་པར་བ་བ་དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉིད་དག་ནི་ལྟུང་བ་འདིའི་བེད་པ་

པོ་ཡིན་ནོ། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ཉིད་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་

”བསྐྲད1122་པར་བ་བའི་དགེ་སོང་དེ་ལ་སྲོག་དང་ཚངས་སྤོད་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་

བའི་གནོད་པ་སྐྱེ་བར་དོགས་པའམ། སྐྱེས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བར་མི་འགྱུར་བའི་གཉེན་པོར་

1117  མ་ཕི།  བ། ༢༤༨ན༦ན།   གདིང    སྒང་། ༡༨༨ན༥ན།    གདང

1118  མ་ཕི།  བ། ༢༤༨བ༢ན།   འདོག    སྒང་། ༡༨༨ན༦ན།    འདགས    * འདོགས

1119  མ་ཕི།  བ། ༢༤༨བ༣ན།   རོམ    སྒང་། ༡༨༨ན༦ན།    རམ

1120  མ་ཕི།  བ། ༢༤༨བ༣ན།   སྐྲད    སྒང་། ༡༨༨བ༡ན།    བསྐྲད    * བསྐྲད

1121  མ་ཕི།  བ། ༢༤༨བ༤ན།   སྐྲད    སྒང་། ༡༨༨བ༡ན།    བསྐྲད    * བསྐྲད

1122  མ་ཕི།  བ། ༢༤༨བ༤ན།   སྐྲད    སྒང་། ༡༨༨བ༢ན།    བསྐྲད    * བསྐྲད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དང་། དགེ་འདུན་གི་འཁྲུག་པ་སྐྱེ་བར་”དོགས་པ་དང་། སྐྱེས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བར་མི་འགྱུར་

བའི་གཉེན་པོར་སྐྲོད་པར་འདོད་པ་མིན་ན་གཉིས་པོ་དེ་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དེ་

གཉིས་ཀི་གཉེན་པོར་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དེ་གཉིས་གང་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་

སོང་སྐྲོད་པ་ལའོ། །སུས་ཤེ་ན། རང་ཉིད་དུ་མ་ཟད་དགེ་སོང་གཞན་གིས་ཀང་སྐྲོད་པར་

བེད་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །གཞན་གིས་བཅོལ་བའི་སྒོ་ནས་གཞན་གི་རེས་སུ་

འཇུག་པས་ཀང་དགེ་སོང་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སྐྲོད་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །

སེལ་བ་ནི། དགེ་སོང་གིས་དགེ་སོབ་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་

ཀིས་དགེ་སོང་སྐྲོད་དུ་བཅུག་ན་བསྒོ་བ་པོ་ལ་ལྟུང་བེད་དང་། དེ་དག་ལ་ཉེས་བས་ཀི་

བེད་པ་པོ་འོ། །དགེ་སོབ་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་སྐྲོད་ན་ཉེས་བས་སོ། །བཞད་གད་

ཀིས་བསྐྲད་ཀང་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སོང་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སྐྲོད་པར་བེད་པའི་ཁིམ་

པ་རྣམས་ལ་ནི་བསོད་ནམས་མིན་པ་མང་པོ་བེད་པ་ཉིད་དོ། །འོ་ན་སྐྲོད་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

འདི་རང་བཞིན་གི་ན་ཁ་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན་རྐེན་ལ་ལྟོས་ཏེ་གནང་བ་དང་

འགལ། མ་ཡིན་ན་ཁིམ་པ་ལ་བསོད་ནམས་མིན་པ་འབྱུང་བ་དང་འགལ་ཞེ་ན། སྐྲོད་པའི་

ཉེས་པ་འདི་སྤིར་བཏང་ལ་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ལ། ཁིམ་པ་ལ་བསོད་ནམས་

མིན་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ནི་ཞེ་སང་གོ་བུར་བ་དང་འབེལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །སྐྲོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ཕིས་གནོན་བེད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་ཕིས་གནོན་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་གཉིས་འདྲ། 
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ཉོན་མོངས་པ་མཐོ་”འཚམ1123་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་སོགས་འདྲ་བ་ལ། སར་ཞུགས་པ་

ཞེས་སྦར། ཀུན་སོང་ན་བ་སོགས་མིན་པས། ཕིས་གནོན་བེད་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་

ལུས་ངག་གང་རུང་གི་རོམ་པའོ། །མཐར་”ཐུག་ཡུལ་གིས1124་དོན་གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཕིས་གནོན་བེད་

པའི་ལྟུང་བེད་འདིའི་བེད་པོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེས་ན། 

དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་གནས་སུ་དགེ་སོང་སར་ཞུགས་པ་ཉིད་

ལའོ། །དམིགས་བསལ་ནི། བདག་ཉིད་ན་བ་དང་། ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པས་

འཇིགས་པའི་”དབང་མ1125་གཏོགས་པར་ཕིས་གནོན་བེད་པ་ལའོ། །

ཕིས་གནོན་ནི། གཞན་གནས་པའི་གནས་སུ་གཞན་དེ་མ་དད་བཞིན་དུ་

འདུག་པ་སེ་ཟིལ་གིས་གནོན་པའོ། །གཉིས་པ་ཕིས་གནོན་དཔེར་བསན་པ་ནི། ཕིས་

གནོན་བེད་པ་དེ་ནི་མཐོ་”འཚམ་པ་དག་གི་དཔེ་སེ། མཐོ་”འཚམ་པར་”འདུན1126་

པས་དགེ་སོང་ལ་ཅུང་ཟད་མཐོ་”འཚམ་དག་ཀང་བསབ་པའི་གཞི་འདིར་གཏོགས་

པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །

བར་སོམ་ལས། ངན་དང་གསོད་དང་གང་དྲོ་དང་། །ཆོལ་ཟངས་དང་ནི་བཀྲུ་སྨན་

དང་། །རྣལ་འབོར་མཐུན་དང་ཁ་ཏོན་དང་། །འཇིགས་དང་བཅས་དང་འཇིགས་མེད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག །ཕིས་གནོན་ལ་འདིར་

1123  མ་ཕི།  བ། ༢༤༩ན༦ན།   འཚམ    སྒང་། ༡༨༩ན༡ན།    འཚམས    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་

ལ་འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

1124  མ་ཕི།  བ། ༢༤༩བ༡ན།   ཐུག་ཡུལ་གིས    སྒང་། ༡༨༩ན༢ན།    ཐུགས་སུ་ལ་ཕིས

1125  མ་ཕི།  བ། ༢༤༩བ༣ན།   དབང་མ    སྒང་། ༡༨༩ན༣ན།    རྣམ་པར

1126  མ་ཕི།  བ། ༢༤༩བ༤ན།   འདུན    སྒང་། ༡༨༩ན༤ན།    འདུག
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འགྱུར་གི་ངག་གི་མཐོ་”འཚམ་ལ་ཉེས་བས་ཞེས་ཟེར་ལ། ཁ་ཅིག་བཅུ་པོ་དེ་ལས་གཞན་

ལ་ཉེས་བས་ཏེ། མདོ་ལས་སྤིར་གསུངས་ཤིང་ལུང་དུ་དགེ་སོང་ལ་དགེ་སོང་གིས་ཇི་

ཙམ་ཅུང་ཟད་མཐོ་”འཚམ་པར་བེད་ན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། 

རྣམ་ཊིཀ་ཏུ་ནི་དེ་ལྟར་བཤད་ཅིང་། ཊིཀྐར། བསྒོ་བ་རྣ་ལ་གཟོན་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་

ཡང་སྤིར་མཐོ་”འཚམ་པ་ཡོད་མོད་ཀི་འོན་ཀང་གནས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པའི་བེ་བག་

ཡོད་པའི་ཕིར་ལྟུང་བེད་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལྟུང་བེད་དུ་བསན་པའི་མཐོ་”འཚམ་པ་

དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་མཐོ་”འཚམ་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་

པས། འདིའི་ཡན་ལག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སར་ཞུགས་པ་ལ་མཐོ་”འཚམ་པ་དགོས་

པ་ཡིན་ནོ། །ཕིས་གནོན་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ར་བ་འབྱུང་བ་ལ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད།༽

ལྔ་པ་གནས་དངོས་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་མཉན་

ཡོད་དུ་ཉེར་དགས། ཉོན་མོངས་པ་མཐོ་”འཚམ་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་གཙུག་ལག་ཁང་

དང་བདག་པོ་དགེ་འདུན་ལ་གནོད་པ་སོགས་ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། 

གནས་གཙུག་ལག་ཁང་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ། ཐོག་རོལ་བའི་ཉིན་དང་

བཅས་པའོ། །དངོས་པོ་ཁྲིའམ་ཁྲིའུ་ཚད་ལྡན་ར་བ་ཕུར་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ། བཀན་པ་

སོགས་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་ཉལ་འདུག་བེད་འདོད་པ། སྦོར་བ་ལུས་ཀིས་རོམ་པ། 

མཐར་ཐུག་རོགས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། བེད་པ་པོའི་མཚན་ཉིད། དངོས་པོའི་སེལ་བ་ལ་ལྟུང་བ་

མེད་པ། སྦོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ནི། ར་བ་འབྱུང་བ་ལ་འདུག་
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པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སེང་གི་ཐོག་

ཉིད་ནི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དམིགས་བསལ་ནི། གལ་ཏེ་སེང་གི་ཐོག་ཉའི་རྒྱབ་ལྟར་བིན་

གིས་གཞོལ་བ་ཉིད་དམ། སང་ལེབ་ཉིད་དམ། སང་ལེབ་དེ་དང་འདྲ་བ་རས་སྲ་བ་གཞན་

གིས་གཡོག་པ་མིན་ན་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཐོག་བིན་གིས་གཞོལ་བ་ལ་སོགས་པ་

ཡིན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བེད་པ་པོ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་དམ་ཞེ་ན། མནན་པར་འོས་པ་ཁྲི་ལ་

སོགས་པའི་ར་བ་ཕུར་བུ་ལྟ་བུ་རྣོ་བ་ཉིད་ཀང་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུ་དེ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁྲི་ལ་

སོགས་པ་གན་”རྐལ་དུ1127་བཀན་པ་ཉིད་དང་། མ་བཀན་པ་ཡང་རེན་བཅུག་པ་

ཉིད་ནི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོར་མ་གཏོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གང་ལ་སེང་གི་ཐོག་

ཉིད་དང་། ར་བ་ཕུར་བུ་ལྟ་བུ་དེ་གཉིས་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། མནན་པར་འོས་པའི་ཁྲི་

ལ་སོགས་པ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀི་ལིད་ཀིས་ཕབ་ནས་གནོན་པ་ལའོ། །དེ་དག་ལ་

ཤེས་གཙོ་འོ། །ར་བ་འབྱུང་བ་ལ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སྤོད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

དྲུག་པ་གཞན་གི་སྲོག་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་

ཀོའུ་ཤམ་བིར་འདུན་པས་ཤེས་བཞིན་མིན་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་གི་སྲོག་ལ་

གནོད་པ་དང་། མི་མིན་དང་ཐུག་ནས་རང་གི་ལུས་སྲོག་ལའང་གནོད་པ་དང་མ་དད་

པ་སོགས་ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དུད་འགོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ། ཐ་

མལ་བའི་མིག་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ། རྩྭ་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་གཞི་དང་བཅས་པ། ཀུན་

1127  མ་ཕི།  བ། ༢༥༠བ༤ན།   སྐྱལ་དུ    སྒང་། ༡༩༠ན༡ན།    རྐལ    * རྐལ་དུ



  468  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”སོང1128་གཞན་ཆེད་དུ་ལོངས་སྤོད་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས་

ལོངས་སྤོད་པར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་དེ་ཤི་བའོ། །གཞུང་དོན་ནི། བསབ་པའི་གཞི་

འདི་དང་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་”ཆུ་ལ་སྤོད1129་པའི་གཞི་གཉིས་ཕལ་ཆེར་

ཚུལ་འདྲ་ཡང་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་”ཆུ་ལ1130་དེར་ཤེས་བཞིན་དུ་ལྟུང་བ་

འབིན་པ་པོ་རང་སྤོད་པའི་དོན་དེ་ལས་གཞན་རང་སྤོད་པ་མིན་པར་རྩྭའམ་ལི་བ་ལ་

སོགས་པ་ལ་འདེབས་པའི་དོན་ལ་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་སྤོད་པ་ལ་ལྟུང་བ་

འདི་བཞག་ལ། རང་དོན་དུ་སྤོད་པ་ལ་བསབ་པའི་གཞི་འོག་མ་བཞག་གོ །སྲོག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སྤོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་གནས་བསྒྲུབ་ལུགས་ལས་གྱུར་པ་ལ་གསུམ། བསབ་བ་རྣམ་གཞག་

ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནི། སྒོ་སྐྱེས་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ཆ་གཞུག་པར་བའོ། །སྒོ་གེགས་

དག་ཀང་གཞུག་པར་བའོ། །ངོས་ཀི་སྐར་ཁུང་དག་ཀང་གདོད་པར་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་ཀོའུ་ཤམ་བིར། དྲུག་སེས། བརས་པ་མི་བཟོད་

པའོ། །རྒྱུ་མཚན་གནས་བརམ་པ་ཚེ་ཐུང་བ་དང་། སྦིན་བདག་གི་ཡོ་བད་ཆུད་ཟ་བ་

སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་གཙུག་ལག་ཁང་སྤོད་ལམ་བཞི་

ཤོང་བ། འཇིག་ཉེན་དང་བཅས་གཞན་གིས་བཟོ་”རོམ1131་མ་བས་པ། བདག་ཉིད་ཆར་

1128  མ་ཕི།  བ། ༢༥༡ན༢ན།   སོང    སྒང་། ༡༩༠ན༤ན།    སང

1129  མ་ཕི།  བ། ༢༥༡ན༣ན།   ཆུ་ལ་སྤོད    སྒང་། ༡༩༠ན༤ན།    ཚུལ་སྤད

1130  མ་ཕི།  བ། ༢༥༡ན༣ན།   ཆུ་ལ    སྒང་། ༡༩༠ན༥ན།    ཚུལ

1131  མ་ཕི།  བ། ༢༥༡བ༡ན།   རོམ    སྒང་། ༡༩༠བ༢ན།    རམ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཆུ་བསྐྱབ་པའི་སྦོར་བ་མ་བས་པ་དང་། ཡོན་བདག་གིས་མ་བསྐུལ་བའོ། །དུས་འཇིམ་

པས་སྦར་བ་སོགས་གཞི་མ་བས་ན་ཉི་མ་ཐ་དད་ལའང་བསྐྱེད་པས་དེ་དག་བས་ན་ཉི་མ་

གཅིག་གི་དུས་ཡིན་པ། ཀུན་སོང་”བརིག1132་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་

པས་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་རིམ་པ་བཞི་པ་འཁོར་བའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྟུང་བེད་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། 

གཙུག་ལག་ཁང་ནི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། འཆག་པ་ལ་སོགས་པའི་

སྤོད་ལམ་བཞི་ཤོང་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་

ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རོའམ་སོ་ཕག་སོ་

བཏང་བའམ་ཤིང་ལས་བས་པ་མིན་ན་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གི་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་མ་ཟད་གང་ཟག་དང་ཁིམ་པ་དབང་བ་ཡང་”བེད1133 ་པ་པོ་ཡིན་

ནོ། །ཆར་ཆུ་”བསྐྱབ1134་པའི་ཕིར་ལམ་ལ་སོགས་པས་འཕོ་མ་གཡོགས་ན་ཡང་

བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །རེན་ཐམས་ཅད་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཡོན་བདག་གིས་

གཙུག་ལག་ཁང་བས་སམ་བལྟའོ་བས་ཟིན་ནས་བལྟའོ་ཞེས་མ་སྨྲས་པ་ལ་བེད་པ་

པོ་ཡིན་གི་ཡོན་བདག་གིས་དེ་སྐད་སྨྲས་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །

གང་ལ་དེ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། ཕ་གུ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་རིག་པ་

བས་པ་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་བརིག་པ་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

རང་གིས་བསྐོས་པ་གཞན་གིས་བརིགས་ན་ཡང་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་

1132  མ་ཕི།  བ། ༢༥༡བ༣ན།   རིག    སྒང་། ༡༩༠བ༣ན།    བརིག    * བརིག

1133  མ་ཕི།  བ། ༢༥༡བ༥ན།   བེད    སྒང་། ༡༩༠བ༤ན།    བད

1134  མ་ཕི།  བ། ༢༥༡བ༥ན།   སྐྱབ    སྒང་། ༡༩༠བ༥ན།    བསྐྱབ    * བསྐྱབ



  470  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”བརིགས1135་ན་ཡིན་ཞེ་ན། ཉི་མ་གང་ལ་རིམ་པ་གསུམ་བརིགས་པའི་ཉི་མ་དེ་

ཉིད་ལ་བཞི་པ་བརིགས་ནའོ། །དེར་མ་ཟད་ཉི་མ་གཞན་ལ་ཡང་འཇིམ་པ་མེད་པར་

རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་བརིགས་ན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་

ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འཇིམ་པ་མེད་པ་ཡང་རིམ་པར་བགང་བར་བའོ། །རང་གི་གནས་

སུ་ཆུ་ཁུང་དག་མ་གཏོད་པ་ལ་ཡང་། ཉི་མ་གཞན་ལ་ཕ་གུ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་

པ་བརིགས་ན་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །ཆུ་ཁུང་གཏོད་པའི་གནས་ཡན་ཆད་ནས་རིམ་པ་

གསུམ་བགང་བར་བའོ། །ས་བརྐོས་ཏེ་རྨང་གི་ར་བ་མ་བཙུགས་པ་ཉིད་ཀང་ཉི་མ་

གཞན་ལ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་བརིགས་ན་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོར་རུང་

ངོ་། །སྒོ་ཆ་གོང་མ་སྒོའི་ཡ་ཕུགས་སོགས་མ་”བཙུག1136་པ་ཡང་ཉི་མ་གཞན་ལ་

རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་བརིགས་ན་བེད་པ་པོར་རུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་

ནི། རིམ་པ་ལྷག་པ་དང་པོ་བཞི་པའི་མདུན་རོལ་རིམ་པ་གསུམ་པ་”རིག1137་པ་ལ་

ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼མ་བསྐོས་པར་སོན་པའི་ལྟུང་བེད།༽

བཅུ་པ་གསུམ་པ་ལ་ལྔ། ཆོས་ཀི་གཞི་ལས་གྱུར་པ། གོས་ཀི། ལམ་གི། 

གནས་ཀི། ཟས་ཀིའོ། །དང་པོ་ལ། ལྟུང་བ་གསུམ་ཀི་དང་པོ་ལ་གསུམ། བསབ་བ། 

རྣམ་གཞག །ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ་དྲུག །”གང་ཟག་གང་

1135  མ་ཕི།  བ། ༢༥༢ན༢ན།   རིགས    སྒང་། ༡༩༠བ༦ན།    བརགས    * བརིགས

1136  མ་ཕི།  བ། ༢༥༢ན༥ན།   བཅུག    སྒང་། ༡༩༡ན༣ན།    བཙུག    * བཙུག

1137  མ་ཕི།  བ། ༢༥༢ན༦ན།   རིག    སྒང་། ༡༩༡ན༤ན།    བརིགས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བསྐོ་བ། གང་གིས། ཆོ་ག །དུས། གནས། དགོས་པའོ། །1138དང་པོ་རོགས་པའི་

སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཕམ་ལྷག་དང་མི་ལྡན་པ། ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ། ལྟ་མཚན་མཐུན་པ། 

ཐ་སད་གསུམ་ལྡན། ས་དང་གཟུགས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ། མཚམས་ནང་ན་

གནས་པ། ཚོགས་སུ་མ་ལོངས་པ། གོང་ཁེར་བའི་སྐད་སྨྲ་བ་སེ་སྣོད་གསུམ་ནས་

ཚོགས་ཀི་བར་གང་རུང་”སོན་ནུས1139པ་འགོ་བ་བཞི་དང་བལ་བ། བསྐོས་ཟིན་པ་

མིན་པའོ། །གཉིས་པ་གངས་ཚང་བ། ཁ་བསྐང་བར་འོས་པ་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་སེ་

ཆོས་གསུམ་ལྡན་ནོ། །གསུམ་པ་སྦོར་བ་འདུ་བའི་སྐབས་བསྒྲུབ་ཅིང་སྤོ་བ་དྲིས། 

དངོས་གཞི་གཉིས་ཀི་ལས་ཚང་བ་མ་ནོར་བ་མ་འཁྲུགས་པ། བཞི་པ། ཉ་ཤིའི་གསོ་

སྦོང་གི་ཚེའོ། །ལྔ་པ་མཚམས་”ནང1140་ངོ་། །དྲུག་པ་དགེ་སོང་མའི་ཆོས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་བསན་པ་སྤི་ལ་ཕན་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། དགེ་སོང་ཕམ་པར་གྱུར་བའི་ལྟུང་བ་མ་བྱུང་བ། མདོ་སེ་དང་། 

འདུལ་བ་དང་མ་མོའི་ཚིག་དང་དོན་གི་སྒོ་ནས་འཛིན་པ། བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་ཉི་

ཤུ་ལས་མི་ཉུང་བ། འདིས་གནས་བརན་རྒྱལ་ཚབ་ལྟ་བུར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ནོ། །”མྱ1141་

ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་དུ་འགོ་བ་དང་མཐུན་པའི་སྐད་སྨྲ་བ། དགེ་སོང་མ་ལ་ལུས་

ཉེ་བར་གཞོལ་བ་ཕིར་བཅོས་པར་བས་པ་དགེ་སོང་མའི་སོན་པར་བསྐོ་འོ། །

ཉི་མ་གང་ལ་བསྐོ་ཞེ་ན། གསོ་སྦོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་བསྐོ་འོ། །འདིས་གསོ་སྦོང་བཅུ་

1138  མ་ཕི།  བ། ༢༥༢བ༡ན།   གང་ཟག་གང་བསྐོ་པ་གང་གིས། ཆོ་ག །དུས་གནས་དགོས་པའོ། །    སྒང་། ༡༩༡ན༥ན།    

གང་ཟག་གང་བསྐོ་བ། གང་གིས། ཆོ་ག །དུས། གནས། དགོས་པའོ། །    * གང་ཟག་གང་བསྐོ་བ། གང་གིས། ཆོ་ག །དུས། གནས། དགོས་པའོ། །

1139  མ་ཕི།  བ། ༢༥༢བ༣ན།   སོང་ནས    སྒང་། ༡༩༡ན༦ན།    སོན་ནུས    * སོན་ནུས

1140  མ་ཕི།  བ། ༢༥༢བ༥ན།   ནང    སྒང་། ༡༩༡བ༡ན།    མང

1141  མ་ཕི།  བ། ༢༥༢བ༦ན།   ཁ    སྒང་། ༡༩༡བ༢ན།    མྱ    * མྱ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བཞི་པ་ཡང་བསྡུས་ཏེ། གསོ་སྦོང་བཅུ་བཞི་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཟླ་བ་དེའི་ངོ་ལ་ཞག་གཅིག་

ཆད་པས་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་བཅུ་བཞི་”པར1142་བཤད་ཀི་

དངོས་སུ་བཅུ་བཞི་པ་དེ་ཉིད་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གསོ་སྦོང་ཞེས་སྨོས་པས་

དགེ་འདུན་གིས་སར་གསོ་སྦོང་བས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་དགེ་སོང་མའི་སོན་པ་བསྐོ་

འོ། །ཕོགས་གང་དུ་བསྐོ་ན། མཚམས་ཀི་ནང་དུའོ། །མདོ་སེ་འཛིན་པ་སོགས་མེད་ན་ཅི་

ལྟ་བུ་བསྐོ་ཞེ་ན། མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་མེད་ན། སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་ཁ་ཏོན་དུ་

ཐོན་པ་བསྐོ་འོ། །དེ་ཡང་མེད་ན་དགེ་སོང་མའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བརྒྱད་པོའམ་ལི་བའི་

ཆོས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཚིག་དང་དོན་གི་སྒོ་ནས་སོན་ནུས་པ་བསྐོ་འོ། །དེ་ཡང་མེད་ན། 

དགེ་སོང་མའི་སོན་པ་ཕི་མ་སེ། ཐ་མ་ནི་སྲིང་མོ་དག་ཅི་ཁེད་ཅག་དགེ་སོང་མའི་དགེ་

འདུན་ལས་གཅིག་ཏུ་བེད་པས་ཚོགས་སམ། ཕམ་པ་མ་བྱུང་ངམ། གཞན་ཡང་བིན་

གིས་བརླབ་པ་དང་བཤགས་པས་ཕིར་བཅོས་པས་ཡོངས་སུ་དག་གམ། ཕན་ཚུན་ལྟ་བ་

མཐུན་ནམ། འཐབ་མོ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དམ། ཁེད་ཅག་ལ་དགེ་འདུན་

གིས་མ་བསྐོས་པའི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ཐུག་ཐུབ་ཏུ་སོན་པར་མི་བེད་དམ། ཁེད་ཅག་

ལ་སོན་པའི་གང་ཟག་ནི་འགའ་ཞིག་དགེ་འདུན་ལས་འོང་ངོ་། །ཁེད་ཅག་ལ་དགེ་སོང་

འགའ་ཡང་སོན་པར་མི་སྤོ་འོ། །ཞེས་བ་བ་ནི། ”དེ1143་ཡང་དགེ་འདུན་གིས་ལས་ཀིས་

བསྐོས་ནས་འོངས་པར་ཟད་ཀི། རང་དགར་འོངས་པ་མིན་པས་གཞན་ཁེད་ཅག་ལ་སོན་

པར་སྤོ་བ་མེད་དོ་ཞེས་ས་”བཀོང1144་བའི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །ཁེད་ཅག་གི་གསོ་སྦོང་དང་

1142  མ་ཕི།  བ། ༢༥༣ན༣ན།   པས    སྒང་། ༡༩༡བ༤ན།    པར    * པར

1143  མ་ཕི།  བ། ༢༥༣བ༢ན།   དེ    སྒང་། ༡༩༢ན༢ན།    ང

1144  མ་ཕི།  བ། ༢༥༣བ༢ན།   སྐོང    སྒང་། ༡༩༢ན༢ན།    བཀོང    * བཀོང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དགག་དབེ་བ་བའི་གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསན་པ་ནི་དགེ་འདུན་ལས་འོང་ངོ་། །སྲིང་

མོ་དག་གིས་བསབ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དག་བག་ཡོད་པར་སྒྲུབས་ཤིག་ཅེས་བ་

བ་དེ་སོན་ནུས་པ་བསྐོ་འོ། །ཉོན་མོངས་པ་མེད་པར་གནས་པ་སོགས་མི་ཆོས་བ་མའི་

མཐུ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སོང་ནི་མ་བསྐོས་པར་སོན་པའི་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོར་མ་

གཏོགས་སོ། །

གཉིས་པ་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི། མཉན་ཡོད་དུ། 

དྲུག་སེས། གཏོགས་འདོད་ཀིས་དགེ་སོང་མ་ལ་མ་བསྐོས་པར་སོན་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་

ཐུན་མོང་བ་དང་དགེ་སོང་མའི་ཆོས་ལ་གནོད་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། 

ཡུལ་དགེ་སོང་མ་རོགས་པའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ། ལྟ་བ་མཐུན་པ། མཚན་མི་མཐུན་པ། 

ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལུས་རེན་དུ་རུང་བ་ཐ་མལ་བར་གནས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་

མིན་པ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཉན་འདོད་པ། དངོས་པོ་ལུང་གི་ཆོས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ཡན་

ཆད་དུ་ལོངས་པ། བདག་ཉིད་སོན་པར་མ་བསྐོས་སམ། བསྐོས་ཀང་ཡོན་ཏན་གང་རུང་

དང་མི་ལྡན་པའམ། དགེ་འདུན་དུ་མ་ལོངས་པའི་ཚེ་གསོལ་བ་དང་། ཆོས་བ་མའི་མཐུ་

དང་མི་ལྡན་པ། ཀུན་སོང་ཆོས་སོན་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་ངག་དྲུག་ལྡན། མཐར་ཐུག་

དོན་གོ་བའོ། །གཞུང་དོན་ནི། གང་བས་ན་མ་བསྐོས་པར་ཆོས་སོན་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། སོན་པར་བསྐོས་པ་ཡིན་ཀང་སར་བསན་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལས་

གང་རུང་གཅིག་དང་ཡང་མི་ལྡན་པ་དང་། མ་བསྐོས་པར་དགེ་སོང་མ་ལ་སོན་ན་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སོང་མའི་སོན་པར་སར་ལན་”གཅིག1145་བསྐོས་པ་ནི། མ་

1145  མ་ཕི།  བ། ༢༥༤ན༤ན།   ཅིག    སྒང་། ༡༩༢བ༡ན།    ཅིག    * གཅིག
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”བསྐོས1146་པ་ཉིད་མིན་པས་ལན་”གཅིག1147་བསྐོས་པ་དེས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་

དུ་བསན་དུ་རུང་ལ། ཆོས་བཤད་པར་གསོལ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གསུམ་པ་ནི། 

”སྐོ1148་བར་བེད་པ་དགེ་འདུན་དུ་མ་ལོངས་ཤིང་དགེ་སོང་མའི་སོན་པར་འོས་པ་

ལ་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་སོན་པར་གསོལ་ན་དེས་དགེ་སོང་མ་ལ་སོན་པ་ལ་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་གང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བེད་པའི་དགེ་སོང་མ་དེ་

དག་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །མ་བསྐོས་པར་སོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼ཉི་ནུབ་ཆོས་སོན་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་ཉི་མ་ནུབ་པ་ལ། སྤི་དོན་ལ། མཉན་ཡོད་དུ་དགའ་བེད་ཀིས་བག་

ཆགས་མ་བང་བས་སོ་སོར་”མ་བརགས1149་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཐུན་མོང་བ་དང་། 

མ་དེ་དག་གཞན་གིས་འཇོམས་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དང་

དངོས་པོ་འདྲ། གནས་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ། དུས་ཉི་མ་ནུབ་ནས་སྐྱ་”རེངས་མ་

ཤར་བ། ”མཚན་ཐོག1150་ཐག་ཏུ་སོན་པའི་དུས་མིན་པའོ། །གཞན་གསུམ་འདྲའོ། །

གཞུང་དོན་”ནི1151། ཉི་མ་ནུབ་ཀི་བར་དུ་ཆོས་སོན་པའི་ལྟུང་བེད་འདིའི་བེད་པ་

པོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ཞེ་ན། ཉི་མས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སྣང་བ་ནུབ་

པ་ཉིད་ལའོ། །གང་བས་ན་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་ཆོས་སོན་པ་མ་

1146  མ་ཕི།  བ། ༢༥༤ན༤ན།   སྐོས    སྒང་། ༡༩༢བ༢ན།    བསྐོས    * བསྐོས

1147  མ་ཕི།  བ། ༢༥༤ན༤ན།   ཅིག    སྒང་། ༡༩༢བ༢ན།    ཅིག    * གཅིག

1148  མ་ཕི།  བ། ༢༥༤ན༥ན།   བསྐོ    སྒང་། ༡༩༢བ༢ན།    སྐོ    * སྐོ

1149  མ་ཕི།  བ། ༢༥༤ན༦ན།   མ་བརགས    སྒང་། ༡༩༢བ༣ན།    མར་རགས

1150  མ་ཕི།  བ། ༢༥༤བ༢ན།   མཚན་ཐོག    སྒང་། ༡༩༢བ༤ན།    མཆན་ཐེག

1151  མ་ཕི།  བ། ༢༥༤བ༢ན།   ནི    སྒང་། ༡༩༢བ༤ན།    ན
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གཏོགས་པར་ཉི་མ་ནུབ་ཀི་བར་དུ་དགེ་སོང་མ་ལ་ཆོས་སོན་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །

ཐམས་ཅད་དུ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཆོས་སོན་པ་དེའི་ཚེ་གལ་ཏེ་

དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྒོ་ཕེ་ཞིང་སྒོ་ཕེ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

མདུན་ན་དགེ་སོང་མའི་དབར་ཁང་འདུག་ན་ཐག་ཐོགས་མེད་པར་རང་གི་གནས་སུ་

འཇུག་ཏུ་ཡོད་པས་ཉི་མ་ནུབ་ནས་སོན་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་ལ། དེ་ལྟ་བུ་མིན་པ་ཉི་མ་

ནུབ་ནས་སོན་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །འདི་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སེ་ཐ་ཐོགས་མེད་པར་རང་གི་

གནས་སུ་ཕིན་པར་རུང་བའི་གནས་གཞན་དུ་ཡང་ཉི་མ་ནུབ་ཀི་བར་དུ་སོན་པ་ལ་

ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཉི་མ་ནུབ་ཀི་བར་དུ་སོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ཆོས་སོན་སྐུར་འདེབས་ཀི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་ཟས་ཅུང་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་བསབ་བ་ནི། དགེ་སོང་མས་

ཆོས་འདྲི་བ་ལ་མི་འཇིགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་སོང་ལ་ཟས་དབུལ་བར་བའོ། །རྒྱ་

ཆང་དང་། ”ཤུར1152་བུ་དང་། ལགས་ཕོད་དང་། ”ཤུར་བུ་ཁྲིའུ1153་ཡང་དགེ་སོང་

ལ་དབུལ་བར་བའོ། །དགེ་སོང་གིས་དགེ་སོང་མས་ཕུལ་བ་དེ་དག་བང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། མཉན་ཡོད་

དུ་ཉེར་དགས་ཕག་དོག་ཉེས་པ་འཕས་”འདོག1154་པའོ། །རྒྱུ་མཚན། སྐུར་འདེབས་

བཞིན། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན་ཟང་ཟིང་

1152  མ་ཕི།  བ། ༢༥༥ན༡ན།   ཤུར    སྒང་། ༡༩༣ན༣ན།    ཤོང

1153  མ་ཕི།  བ། ༢༥༥ན༡ན།   ཤུར་བུ་ཕིའུ    སྒང་། ༡༩༣ན༣ན།    ཤོར་བུ་ཁྲིའུ    * ཤུར་བུ་ཁྲིའུ

1154  མ་ཕི།  བ། ༢༥༥ན༢ན།   འདོག    སྒང་། ༡༩༣ན༤ན།    འདོགས
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ཙམ་གི་ཕིར་”ཆོས1155་སོན་པ་མིན་པའོ། །གོ་བ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་ལུས་ཐ་མལ་བར་

གནས་པ། རྒྱུད་ཐ་དད་པ། ཀུན་སོང་”བསྐུར1156་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་ངག་དྲུག་

ལྡན། མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། གང་བས་ན་ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་དུ་སོན་པའི་ལྟུང་བེད་

དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་དགེ་སོང་མ་ལ་ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར། ”སོན1157་པ་

དེ་ལྟར་གྱུར་པ་མིན་པ་ལ། ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་དགེ་སོང་མ་ལ་སོན་ཏོ། །ཞེས་

སྨྲས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར། བདེན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་

སོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼གོས་བཟོ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

”གཉིས1158་པ་གོས་ཀི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། བཟོ་བེད་པའི་སྤི་

དོན། མཉན་ཡོད་དུ་འཆར་ཀ་འདོད་ཆགས་སོགས། རྒྱུ་མཚན་ཐུན་མོང་བའོ། །ཡན་

ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་མ་བརྒྱད་ལྡན་དངོས་པོ་གོས་རུང་ཚད་ལྡན། 

དགེ་སོང་མ་དེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ། དེས་བདག་ལ་ངག་གིས་བཅོལ་བ། སར་བཟོ་རོམ་མ་

བས་པ། ཀུན་སོང་བཟོ་བེད་འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་བཟོ་རོམ་རོགས་

པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། གོས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ”ཤེས1159་

1155  མ་ཕི།  བ། ༢༥༥ན༣ན།   ཆོས    སྒང་། ༡༩༣ན༤ན།    ཆེས

1156  མ་ཕི།  བ། ༢༥༥ན༣ན།   བསྐུར    སྒང་། ༡༩༣ན༤ན།    སྐུར

1157  མ་ཕི།  བ། ༢༥༥ན༤ན།   སོན    སྒང་། ༡༩༣ན༥ན།    སེན

1158  མ་ཕི།  བ། ༢༥༥ན༥ན།   གཉིས    སྒང་། ༡༩༣ན༦ན།    ལྔ

1159  མ་ཕི།  བ། ༢༥༥བ༢ན།   ཤེས    སྒང་། ༡༩༣བ༢ན།    ཤས
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གཙོའོ། །གང་ལ་ན། གོས་བ་བའི་དགེ་སོང་མ་ཉེ་དུ་མིན་པ་ལའོ། །གང་བས་ན་ལྟུང་བེད་

དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གོས་འཚེམ་པར་བེད་ནའོ། །གོས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །

༼གོས་སྦིན་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གོས་སྦིན་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། མཉན་ཡོད་དུ། ཚོང་དཔོན་

དགེ་སོང་གིས”་1160ཆུང་མ་ལ་སྲེད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་འདྲ། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་

ལ། ཡུལ་བརྒྱད་ལྡན། དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་ལ་གོས་འབུལ་བ་ལེན་པ་སོགས་མིན་

པ་རས་ཐ་དད་པ། དངོས་པོ་གོས་རུང་བ་ཚད་ལྡན་རང་གི་ཡིན་པའོ། །བདག་ཉིད་དད་པ་

ཅན་དང་སེམས་ཡངས་ཅན་མིན་པ་རུང་མི་རུང་བརེ་བའི་ཕིར་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་

སེར་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་སེར་བར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་དེས་གོས་ལག་ཏུ་ཐོབ་

པའོ། །གཞུང་དོན་ནི། གོས་སྦིན་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་

གཙོའོ། །དགེ་སོང་མ་ཉེ་དུ་མིན་པ་ཉིད་ལའོ། །གོས་བིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཐམས་

ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་ལ་གོས་འབུལ་བ་མིན་པར་མཛའ་གཅུགས་

སོགས་ཀིས་སྦིན་པ་ལའོ། །དེ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་བིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མ་གོས་བོར་བརླག་བྱུང་བ་ལ་སྦིན་པ་དང་། ལེགས་པར་སྨྲ་

བ་ལ་སྦིན་པ་དང་། བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་ལ་སྦིན་པ་དང་། བརེ་བའི་ཕིར་སྦིན་

པ་བཞི་པོ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ལ། བཞི་པོ་དེ་མིན་པ་གཞན་ལ་བིན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དོ། །གོས་

སྦིན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

1160  མ་ཕི།  བ། ༢༥༥བ༣ན།   །    སྒང་། ༡༩༣བ༣ན།    ་    * །
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༼ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་ལམ་གི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། སའི་ལམ་ལ་གཉིས། 

བསབ་བ་དང་། རྣམ་”གཞག1161་གོ །དང་པོ་ནི། དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་ལམ་དུ་

འགོ་བས་ལམ་”རྒྱགས1162། རིན་པོ་ཆེ་ལྔའམ། རིན་པོ་ཆེར་སྨོས་པ་ལྔའམ། བཟའ་

བ་ལྔའམ། བཟའ་བར་སྨོས་པ་ལྔ་ལས་གང་འབོར་བ་”བཀུར1163་བར་བའོ། །

སུས་”བཀུར་ཞེ་ན། རེ་རྒོད་དང་རེ་རྒོད་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་

དག་གིས་འཁེར་དུ་གཞུག་གོ །དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་རྣམས་གཅིག་གི་ལམ་

”རྒྱགས1164་གཅིག་གིས་”བཀུར་དུ་རུང་ངོ་། །ཡང་དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་རྣམས་

གཅིག་གིས་གཅིག་གི་བིན་ལེན་ཡང་བར་རུང་ངོ་། །དགེ་སོང་ལམ་དུ་འགོ་བ་དག་གིས་

ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ན་བ་ལམ་དུ་དོར་བར་མི་བའོ། །ནད་པ་དེ་”བཀུར་བར་

བའོ། །དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ན་བ་

ལམ་དུ་མི་དོར་བ་དང་དེ་”བཀུར་བར་བའོ། །ནད་པ་”བཀུར་བ་དེ་ལ་དགེ་སོང་དང་དགེ་

སོང་མ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་གོགས་གཅིག་གིས་བའོ། །ཇི་ལྟར་བ་ན། མཚན་མི་

མཐུན་པས་མགོ་ལོགས་ནས་བཟུང་ཞིང་། མཚན་མཐུན་པས་རྐང་པ་ལོགས་ནས་

”གཟུང1165་བར་བའོ། །དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་དག་གིས་ནད་པ་ཁྲིད་དེ་གོང་དུ་ཕིན་

1161  མ་ཕི།  བ། ༢༥༦ན༢ན།   བཞག    སྒང་། ༡༩༤ན༡ན།    གཞག    * གཞག

1162  མ་ཕི།  བ། ༢༥༦ན༣ན།   རྒྱགས    སྒང་། ༡༩༤ན༡ན།    བརྒྱགས

1163  མ་ཕི།  བ། ༢༥༦ན༣ན།   བཀུར    སྒང་། ༡༩༤ན༢ན།    བསྐུར    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་

འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

1164  མ་ཕི།  བ། ༢༥༦ན༤ན།   རྒྱགས    སྒང་། ༡༩༤ན༢ན།    བརྒྱགས

1165  མ་ཕི།  བ། ༢༥༦བ༡ན།   བཟུང    སྒང་། ༡༩༤ན༥ན།    གཟུང    * གཟུང
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པ་ན། ནད་པ་བཞག་ནས་གཞན་དུ་སོང་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་པ་མེད་

དམ་ཞེ་ན། ནད་པའི་སྨན་དང་ཟས་ལེགས་པར་སྦར་ཏེ་རང་བཞིན་མཚན་མཐུན་པའི་ནད་

གཡོག་ཅིག་ཀང་བཞག་ནས་སོང་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །རྣམ་”གཞག1166་ལ་གཉིས་

ལས། སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། དྲུག་སེས། འདོད་ཞེན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་ཐུན་མོང་བ་དང་། 

ཁིམ་ཐབ་ཡིན་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཉེ་དུ་མིན་པ་མ་གཏོགས་བདུན་

ལྡན། བདག་ཉིད་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མིན་པ་དང་འཐམས་པའོ། །ལམ་ས་ལ་བརེན་པ་རྒྱང་

གགས་སུ་ལོངས་པ་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་མིན་པ། དུས་ཉི་མ་གཅིག་གི་དུས་ཡིན་

པའོ། །ཀུན་སོང་ལམ་གཅིག་ལ་འགོ་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་འགོར་རོམ་པའོ། །མཐར་

ཐུག་རྒྱང་གགས་ལས་འདས་པའོ། །གཞུང་དོན་ནི། གང་ལ་དགེ་སོང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་

ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆོམ་རྐུན་པ་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་

དང་བཅས་པའི་ལམ་ཉིད་དུ། སར་མ་འཐམས་པར་དགེ་སོང་མ་དང་འགོན་ཐབས་གཅིག་

ཏུ་ཞུགས་ཤིང་ལམ་ཐ་མི་དད་པར་འགོ་བ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་དགེ་སོང་གང་དགེ་སོང་

མ་གཅིག་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་འགོན་ཐབས་གཅིག་ཏུ་འགོགས་ཏེ་ལམ་ལས་འདའ་ཞིང་

འགོ་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ཇི་སྲིད་དུ་འདས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རྒྱང་གགས་རེ་རེར་

འདས་ན་ལྟུང་བེད་དང་། རྒྱང་གགས་དེའི་ཕེད་རེ་རེར་ནི་”སྦོར1167་བའི་ཉེས་བས་རེ་

རེར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སོང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་འགོ་ན་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །

༼ལྷན་ཅིག་གྲུར་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་ཆུའི་ལམ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ལ། ཆུའི་ལམ་ཞེས་དང་། འགམ་

1166  མ་ཕི།  བ། ༢༥༦བ༢ན།   བཞག    སྒང་། ༡༩༤ན༦ན།    གཞག    * གཞག

1167  མ་ཕི།  བ། ༢༥༧ན༡ན།   སྦོར    སྒང་། ༡༩༤བ༤ན།    སྦར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཉིས་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཐད་ཀར་ཞེས་སྦར། གཞན་འདྲ། གཞུང་དོན་ནི། 

གང་བས་ན་དགེ་སོང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གྲུར་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་

སོང་གང་ཕ་རོལ་ཚུ་རོལ་གི་འགམ་གཉིས་བར་ཆད་བརྒྱད་གང་རུང་གི་འཇིགས་པ་དང་

བཅས་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་དགེ་སོང་མ་གཅིག་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་”སར1168་

འཐམས་ཀང་རུང་མ་འཐམས་ཀང་རུང་དུས་ཅིག་ཅར་གྲུ་གཅིག་གིས་ཆུའི་ལམ་ལས་

འདའ་ཞིང་འགོ་ན་རྒྱང་གགས་རེ་རེར་དངོས་གཞི་རེ་རེ་དང་རྒྱང་གགས་ཕེད་རེ་རེར་

ཉེས་བས་རེ་རེ་འབྱུང་། ཐམས་ཅད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཐད་ཀར་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་མ་

གཏོགས་པར་ཆུའི་རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕོགས་སམ་རྒྱུན་ཕོགས་སུ་འགོ་བ་ལ་ལྟུང་བ་

འདིར་འགྱུར་རོ། །དང་པོར་ཐད་ཀར་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་དེའི་ཕིར་དུ་དགེ་སོང་མ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་གྲུར་ཞུགས་པ་ན་ཆུའི་གཞུང་ཡོ་བ་དང་། ཆུ་ཀླུང་གི་འགམ་བཏིབ་ཆད་པ་དང་། ར་

ཀོང་དུ་ཆུ་སྲུབས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་འཁིལ་ཞིང་འཁྲུག་པ་ལས་བཟུང་བ་དང་། རུས་སྐྱ་གྲུ་

སྨད་ཀི་སྐྱ་བ་ཆེན་པོ་དང་། གདོས་པ་སྲོག་ཤིང་ཆག་པ་དང་། རུས་སྐྱ་འཛིན་པ་རླུང་ཡོར་

ཐོགས་པའི་དབང་གིས་གྲུའི་འཇུག་པ་གཞན་རྒྱུན་ཕོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕོགས་

སུ་ཚད་ལས་འདས་པར་སོང་ན་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གྲུར་

འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼གཅིག་པུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད།༽

བཞི་པ་གནས་ཀི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས་འདུག་པའི་སྤི་དོན་ལ། 

མཉན་ཡོད་དུ་འཆར་ཀ་འདོད་ཆགས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ཐུན་མོང་བའོ། །ཡན་ལག་ལ་

1168  མ་ཕི།  བ། ༢༥༧ན༤ན།   སར    སྒང་། ༡༩༤བ༥ན།    སར
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་བུད་མེད། མཚན་དོན་བེད་ནུས་པ། ཐ་སད་ཕེད་དང་ལྔ་

ལྡན། ལུས་བསེན་རུང་། རྫུ་འཕྲུལ་མ་ཐོབ་པ། ཉེ་དུ་མིན་པ། གོགས་དང་མི་ལྡན་པ། 

ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་བདག་ཉིད་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མིན་པ། འདུག་པའི་སྤོད་

ལམ་ཅན། གནས་ས་ཕོགས་དབེན་པ། སྐྱབས་བཅས་འདོམ་གང་གི་ནང་ཡིན་པ། 

བདག་ཉིད་ཀང་འདུག་པའོ། །ཀུན་སོང་འདུག་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐར་

ཐུག་རྐུབ་”ཙོས1169་ཙམ་ས་ལ་བཞག་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། གཅིག་པུར་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེན། 

བུད་མེད་གོགས་མེད་པ་གཅིག་པུ་ཉིད་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འགིམ་པའི་རྒྱུན་ལུགས་

མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཕོགས་དབེན་པ་ཉིད་དང་། རིག་པ་དང་རིབ་མ་དང་ཡོལ་བ་སོགས་

ཀི་སྐྱབས་དང་བཅས་པ་ཉིད་དང་། བུད་མེད་དང་བར་འདོམ་གང་བ་ཉིད་ནི་ལྟུང་བ་

འདིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་དེ་དག་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་སོང་དང་བུད་

མེད་འདུག་པ་ལའོ། །འདུག་པའི་ངོ་བོ་དེ་ནི། གཉིས་ཀས་རྐུབ་ཙོས་ཙམ་ས་ལ་

བཞག་པའོ། །གཅིག་པུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼གཅིག་པུ་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་འགེང་བའི་སྤི་དོན་ལ། འགེང་བ་དང་། དགེ་སོང་མ་ཞེས་སྦར། གཞན་

རྣམས་འདྲ། གཞུང་དོན་ནི། བུད་མེད་གཅིག་པུའི་དོད་དུ། དགེ་སོང་མ་ཞེས་སྦར། དེས་

ན་དགེ་སོང་མ་གཅིག་པུ་ཉིད་དང་། སྐྱེ་བོའི་རྒྱུན་ལུགས་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕོགས་དབེན་པ་

ཉིད་དང་། སྐྱབས་དང་བཅས་པ་ཉིད་དང་། བར་འདོམ་གང་ཉིད་ནི་བེད་པ་པོ་དག་ཡིན་

1169  མ་ཕི།  བ། ༢༥༧བ༥ན།   རོས    སྒང་། ༡༩༥ན༥ན།    ཙོས    * ཙོས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ནོ། །གང་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། འདུག་པ་ལའོ་ཞེས་པའི་གནས་སུ་འགེང་བ་ལའོ་ཞེས་

སྦར་རོ། །ར་ཊིར། བསོད་སོམས་ཀི་དོན་དུ་འགེང་བ་ལ་སོགས་པ་སྦར་བའི་ཕིར་ཁིམ་པ་

མོ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་འདི་མི་བཟུང་ངོ་ཞེས་དང་། ཊིཀྐར། འདིར་དགེ་སོང་མ་ཉིད་

བེད་པ་པོ་ཡིན་གི་བུད་མེད་ནི་མིན་ནོ་ཞེས་གསུངས། ཞུ་བར། འདུག་པ་དང་འདྲ་བར་

གསུངས་སོ། །གཅིག་པུ་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼དགེ་སོང་མས་སྦོར་བཅུག་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

ལྔ་པ་ཟས་ཀི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། 

དྲུག་སེས། ལྟོ་འདུན། རྒྱུ་མཚན་ཐུན་མོང་བ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པའོ། །ཡན་ལག་

ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཁིམ་པ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། རས་ཐ་དད་པ། དངོས་པོ་དུས་

རུང་གི་བཟའ་བའམ་བཅའ་བ་རུང་བ་མགོན་གཅིག་གི་ཚད་དུ་ལོངས་པ། སྦིན་

བདག་དེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ། བདག་ཉིད་ཀི་ཡང་དག་པ་མིན་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་སྦོར་

དུ་བཅུག་པ། སྦོར་བེད་དགེ་སོང་མ་ཆོས་བརྒྱད་ལྡན། བདག་ཉིད་མགོན་དུ་མ་བོས་

སམ། བོས་ཀང་ལྷག་པ། ཀུན་སོང་ཟར་འདོད་པ། སྦོར་བ་ཟར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་

མགུལ་དུ་མིད་པའོ། །གཞུང་དོན་ནི། དགེ་སོང་མས་སྦོར་དུ་བཅུག་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་

བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མས་ཚིག་གིས་

བཅོལ་ཞིང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀིས་སྦོར་དུ་བཅུག་པ་ཉིད་ལའོ། །སྤིང་ཡིག་

ལ་སོགས་པས་སྦོར་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཇི་ལྟར་སྦོར་དུ་བཅུག་པ་ལ་

ཞེ་ན། དགེ་སོང་འདི་ནི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་

འབས་བུ་ལ་གནས་པའོ་ཞེས་ཡང་དག་པ་མིན་པ་མི་བདེན་པའི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་



  483  

འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དག་གིས་སྦོར་དུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་གི། བདེན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །

གང་ལ་སྦོར་དུ་བཅུག་ན་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གང་སྦིན་བདག་གིས་སར་མགོན་

དུ་མ་བོས་པ་ལ་སྦོར་དུ་བཅུག་ནའོ། །མགོན་དུ་བོས་པ་ལ་ཡང་། སྦིན་བདག་གིས་

སར་བཤམས་པ་ལས་ལྷག་པའམ། དགེ་སོང་གཞན་ལས་ལྷག་པ་སྦོར་དུ་བཅུག་

ནའོ། །ཅི་ཞིག་སྦོར་དུ་བཅུག་པ་ལ་ལྟུང་བ་དེར་འགྱུར་ཞེ་ན། འབས་ཆན་ལ་སོགས་

པའི་བཟའ་བར་བ་བ་ལའོ། །ཡང་དག་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་སྦོར་དུ་བཅུག་ན་ཅིར་

འགྱུར་ཞེ་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་ནས་བརམས་ཏེ་དག་བཅོམ་པའི་བར་གི་སྒྲུབ་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་དག་པར་བརོད་པས་སྦོར་དུ་བཅུག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །སྒྲུབ་

པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེའི་ཐབས་ཐོས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་དག་པར་བརོད་

པས་ཀང་སྦོར་དུ་བཅུག་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཅི་ཞིག་”བསྒྲུབས1170་ན་དེ་དག་ལྟུང་

བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། ཟོས་ནའོ། །ཟོས་པའི་ངོ་བོ་དེ་ནི། ཁར་བཅུག་པ་ཙམ་མིན་

གི། མགུལ་བར་མིད་ན་ཟོས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སོང་གིས་དགེ་སོང་གཞན་གི་དོན་

དུ་སྦོར་དུ་བཅུག་པ་ཟོས་ན། ན་སྨད་པ་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སོང་བསོད་

སོམས་ལ་ཞུགས་པ་ན་དགེ་སོང་མས་དགེ་སོང་འདི་ལ་བསོད་སོམས་བིན་ཅིག་

ཅེས་ཟེར་བ་དགེ་སོང་གིས་བངས་ཏེ་ཟོས་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སོང་མས་

སྦོར་དུ་བཅུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

བཅུ་པ་བཞི་པ་ལ་ལྔ། ཚད་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ་དང་། གནས་མིན་པར་ཟོས་

1170  མ་ཕི།  བ། ༢༥༩ན༢ན།   སྒྲུབས    སྒང་། ༡༩༦ན༤ན།    བསྒྲུབས    * བསྒྲུབས
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པའི་དང་། དུས་མིན་པར་དང་། ཆོ་ག་ལས་འདས་པའི་དང་། ཟས་བསོད་པ་ལས་གྱུར་

པའི་འོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ཉི་མ་གཅིག་ལ་བངས་པ་ཚད་ལས་འདས་པའི་དང་། གནས་

གཅིག་ཏུ་དང་། སྦིན་བདག་གཅིག་ལ་དང་། དམ་བཅའ་ཚད་ལས་འདས་པའི་འོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། བསབ་བ། རྣམ་”གཞག1171 །ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནི། 

དགེ་སོང་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མ་ཟད་ཁིམ་གཞན་དུ་ཡང་སྦིན་བདག་གིས་ཟན་

ལ་བོས་པ་དང་དུ་བང་བར་བའོ། །དང་དུ་བངས་ནས་ཟས་ལ་སོགས་པའི་དུས་ཤེས་

པར་བས་ཏེ་ཁིམ་གཞན་དེར་འཇུག་པར་བའི། ཧ་ཅང་ས་ཚོམས་སུ་འགོ་བར་མི་

བའོ། །”ཁིམ1172་གཞན་དུ་མགོན་དུ་བོས་པ་དེའི་ཕིར་དུས་ལ་བབ་པར་གཎི་

བརྡུངས་ཏེ་གནས་བརན་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་འཁོར་ལ་ཚང་མ་ཚང་བལྟ་བར་

བའོ། །དགེ་སོང་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ལ་ནི་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརན་གིས་བལྟ་

བར་བའོ། །ནད་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མེད་པར་ཁྲོ་བའམ། ལེ་ལོ་ལ་སོགས་པས་ག་

ཚོམ་དུ་རང་གི་ཟན་གཅད་པར་མི་བའོ། །ཁིམ་གཞན་དུ་མགོན་དུ་བོས་པ་ན་ཡོན་

བདག་འདིར་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་སྐོམ་བཏུང་བར་བའོ་ཞེས་སྐོམ་གི་ཕིར་གསོལ་

བ་འདེབས་ན། དགེ་སོང་རྣམས་ཀིས་ཅི་རན་ཙམ་དུ་བསད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན། སོང་བེད་དུ། དྲུག་སེས། ཟས་ལ་བསྡུ་

བའོ། །རྒྱུ་མཚན་ལུས་ལ་གནོད་པ་དང་། སྦིན་བདག་ས་མ་མ་དད་པ་སོགས། ཡན་

ལག་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་”དེ1173་གཉིས། ཁིམ་པ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་དེ་གཉིས་

1171  མ་ཕི།  བ། ༢༥༩ན༦ན།   བཞག    སྒང་། ༡༩༦བ༡ན།    གཞག    * གཞག

1172  མ་ཕི།  བ། ༢༥༩བ༡ན།   ཁིམ    སྒང་། ༡༩༦བ༢ན།    ཁམ

1173  མ་ཕི།  བ། ༢༥༩བ༥ན།   དེ    སྒང་། ༡༩༦བ༥ན།    ད
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ཕན་ཚུན་དང་། བདག་ཉིད་ལས་རས་ཐ་དད་པ། ནར་མར་སྦོར་བ་མིན་པ། བསམ་པ་

ཐག་པས་འབོད་པ་པོ་ཡིན་པའོ། །ཟས་”དེ1174་གཉིས་བཟའ་བ་ལྔའི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ། རུང་བ་མགོན་བོས་ཀི་ཚད་དུ་ལོངས་པ། ཕན་ཚུན་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

པ་མིན་པ། ཕི་མ་ལ་རེད་པ་མེད་པའོ། །བདག་ཉིད་ན་བ་ལས་བས་པ་ལམ་དུ་ཞུགས་

པ་སྲ་བརྐང་བཏིང་བ་དང་། བདག་ཉིད་ཀི་ཕིར་མིན་པར་དགེ་འདུན་བོས་པ་མིན་

པའོ། །དུས་མུ་གེའི་དུས་མིན་པ་དང་། ཉི་མ་གཅིག་ཡིན་པའོ། །ཀུན་སོང་སོགས་

གསུམ་གོང་དང་འདྲ། 

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་བསན་ནི། ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་

བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གིས་ཉི་མ་གཅིག་ལ། དུས་ཅིག་ཅར་རམ། རིམ་གིས་

ཀང་རུང་སེ། གོས་ཀི་རེད་པ་མེད་པའི་མགོན་དུ་བོས་པ་གཉིས་པ་རེད་པ་ནི་ལྟུང་བ་

འདིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །གོས་ཀི་རེད་པ་མེད་པའི་མགོན་དུ་བོས་པ་གཉིས་ཅིག་

ཅར་དང་དུ་བངས་ན་བཟའ་བའི་ཕིར་ས་ཕིར་སེམས་པ་ཡོད་ན། གང་ཕིས་བཟའ་

བར་སེམས་པ་དེ་ལས་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་སེམས་པ་མེད་ན་ཕིས་བཟའ་

བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། གང་རུང་གཅིག་ལ་གོས་ཀི་

རེད་པ་མེད་ན་གོས་ཀི་རེད་པ་མེད་པ་དེ་ལས་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །

ཅི་ཞིག་ལ་མགོན་དུ་བོས་པ་རེད་ན་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། བཟའ་བར་བ་བ་ལ་

མགོན་དུ་བོས་པའོ། །བཟའ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་ན། འབས་ཆན་དང་ཟན་དྲོན་དང་། ལྡེ་

གུ་དང་ཤ་དང་སྣུམ་འཁུར་ཞེས་བ་བ་བཟའ་བ་ལྔའི ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་

1174  མ་ཕི།  བ། ༢༥༩བ༦ན།   དེ    སྒང་། ༡༩༦བ༥ན།    ད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལའོ། །གལ་ཏེ་མགོན་པོས་ཕི་མ་ལས་གཞན་ས་མ་དེ་ཡང་བཟའ་བ་ལྔའི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ན། མགོན་པོས་ཕི་མ་རེད་པ་དེ་བེད་པ་པོ་ཡིན་གི། མ་ཡིན་

ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། ན་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། 

ལས་མ་བས་པ་དང་ལམ་དུ་མ་སོང་བ་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

གནས་སྐབས་གང་ལ་ལྟུང་བ་གང་གི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། ཡིད་ཀིས་དང་དུ་

བངས་ན་བསམ་བའི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ལ། ཟ་བའི་མདུན་རོལ་དུ་འགོ་བ་

ལ་སོགས་པ་ནི་བཤགས་བའི་ཉེས་བས་སོ། །ཟོས་ཏེ་མགུལ་དུ་མེད་ན་དངོས་

གཞིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

རྒྱས་བཤད་ནི། གོས་ཀི་རེད་པ་ཞེས་སྨོས་ན་གོས་ཀི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། 

གོས་ཀི་རེད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་མགོན་དུ་བོས་པ་འདིར་། གོས་ཀི་ཆུང་བའི་མཐར་

གྱུར་པའི་ཚད་ནི་ཁྲུ་གང་གི་ཁོན་ནོ། །དེ་ལས་ཆུང་བ་ནི་གོས་ཀི་རེད་པ་དང་བཅས་

པ་མིན་པས་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་མིན་ནོ། །ལམ་གི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། ཇི་ཙམ་དུ་

སོང་བས་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ལམ་གི་ཚད་ནི་དཔག་ཚད་ཕེད་

དོ། །འདུས་ཤིང་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་ཡང་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ལམ་གི་

ཚད་ནི་དཔག་ཚད་ཕེད་དོ། །

སྐམ་ལ་འགོ་བ་འདིར་རམ་གྲུར་འགོ་བ་ལ་ཡང་ལམ་གི་ཚད་ནི་དཔག་ཚད་

ཕེད་དོ། །གང་བས་པས་ཡང་ཡང་ཟ་བ་དང་འདུས་ཤིང་ཟ་བ་སོགས་ཀི་ཉེས་པར་མི་

འགྱུར་བའི་ལས་ནི་ཕག་དར་རེ་ལྡེ་ཙམ་མམ། དཀིལ་འཁོར་བ་མལ་ཙམ་ཡིན་

ནོ། །ལས་དེ་ཡང་དགེ་འདུན་ནམ་མཆོད་རེན་གི་དོན་དུ་ཡིན་ན་ལས་དེ་ཡིན་གི་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཞན་མིན་ནོ། །ཡང་ཡང་ཟོས་ཀང་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ན་བ་ཉིད་ཀི་ཚད་ནི་

མགོན་དུ་བོས་པ་གཅིག་གིས་ནད་འཚོ་བར་མི་ནུས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། ཟས་ནར་མར་བཤམས་པ་ནི། མགོན་དུ་བོས་པ་ཉིད་

མིན་པས་གཞན་དུ་མགོན་དུ་བོས་པས་ཟོས་ནས་ཡང་བཤམས་པའི་ཟས་ནར་མར་

ཟོས་ཀང་སྐབས་འདིར་གཏོགས་པའི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་ཀི་

དབང་ངམ་བཤེས་པའི་དབང་གིས་ཀུན་ཏུ་བལྟ་བ་སེ་སྤན་གཟིགས་ཙམ་ཟོས་པ་

ཡང་མགོན་དུ་བོས་པ་མིན་ནོ། །ཉིན་གཅིག་ལ་སར་གོས་དང་བཅས་པའམ་གོས་

མེད་པའི་མགོན་དུ་བོས་པ་རེད་ནས་དེའི་རེས་སུ་གོས་དང་བཅས་པའི་མགོན་དུ་

བོས་པ་གཞན་ཡོད་ན་ཟན་ས་མ་ལ་”འགངས1175་པར་ཟོས་ནས་དེང་འདི་ལས་མི་

ཟའོ་ཞེས་སོང་བ་”བསྲུང1176་ཞིང་ཟན་ས་མ་ལ་འཇུག་པར་བ་ཞིང་། དེ་ནས་ཕི་མ་

ལ་འགོ་བར་བའི་ཟན་ས་མ་ལ་སངས་ན་ཕི་མར་སོང་ཡང་བཟའ་བར་མི་བའོ། །འདི་

ལ་མཐོ་འཚམ་མོ་སམ་དུ་མཐོ་འཚམ་པའི་བསམ་པས་མགོན་དུ་བོས་པ་ནི་བསམ་པ་

ཐག་པས་མགོན་དུ་བོས་པ་ཉིད་མིན་པས་མགོན་དུ་བོས་པ་གཞན་ཟ་བ་ལ་ཉེས་པ་

མེད་དོ། །བིན་ལེན་མ་བས་པ་དང་ར་ཤ་སོགས་མི་རུང་བ་ལ་མགོན་དུ་བོས་པ་ཡང་

མགོན་དུ་བོས་པ་ཉིད་མིན་ནོ། །དགེ་སོང་གང་ལ་མགོན་དུ་བོས་པ་གཞན་ཡོད་པ་

དེའི་ཕིར་དུ་དགེ་འདུན་སྤན་དྲངས་པ་མིན་པར་སྤིར་དགེ་འདུན་སྤན་དྲངས་པ་ཡང་

མགོན་པོས་ཅིག་ཤོས་མིན་ལ་དེའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ན་ནི་ཡིན་ནོ། །

དགེ་སོང་ཁ་གཉིས་སུ་མགོན་དུ་བོས་པས། གཅིག་ཏུ་རང་ཉིད་ཟ་ཞིང་གཞན་དུ་

1175  མ་ཕི།  བ། ༢༦༡ན༣ན།   འདྲངས    སྒང་། ༡༩༧བ༦ན།    འགངས    * འགངས

1176  མ་ཕི།  བ། ༢༦༡ན༣ན།   སྲུང    སྒང་། ༡༩༧བ༦ན།    བསྲུང    * བསྲུང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་ལྔ་པོ་འཇོག་པ་ཡང་། གང་དུ་ལྔ་པོ་བཞག་པ་དེ་མགོན་དུ་བོས་པ་

མིན་ནོ། །མགོན་དུ་བོས་པ་གཉིས་བྱུང་ན་གཅིག་ཏུ་ལྔ་པོ་འཇོག་པ་དེ་ནི་ཆོས་དང་ལྡན་

པ་ཉིད་དོ། །མགོན་དུ་བོས་པ་གཞན་ཡོད་ན་འཇོག་པ་བང་བ་ཡང་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་

དོ། །མུ་གེ་བྱུང་ན་མགོན་དུ་བོས་པ་ཇི་སེད་བྱུང་བ་བདག་གིར་བའོ། །དེའི་ཚེ་མགོན་དུ་

བོས་པ་ཇི་སེད་བྱུང་བ་”ཟོས1177་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གང་ཟག་ལྔ་པོ་གཞན་ལ་

བསོད་སོམས་ལྷག་པ་སྦིན་དུ་ཡང་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་གཞན་ལ་བིན་པས་སྦིན་པ་པོ་

མངོན་པར་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ལྟར་ན། བདག་ཉིད་ཀིས་ཁམ་གཉིས་སམ་གསུམ་

ཟོས་པའི་འོག་ཏུ་ཁིམ་བདག །དགེ་སོང་འདི་བསོད་སོམས་ཀིས་ཕོངས་པ་ཡིན་གི། 

རེས་སུ་ཡི་རང་བར་གིས་ཤིག་དང་འདི་ལ་སྦིན་པར་བའོ་ཞེས་སྦིན་བདག་མངོན་

པར་དགའ་བར་བས་ནས་གཞན་ལ་སྦིན་ནོ། །ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    ”། །

༼འདུག་གནས་སུ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གནས་གཅིག་ཏུ་བངས་པ་ཚད་ལས་འདས་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་

དོན། མཉན་ཡོད་དུ། དྲུག་སེས། འདོད་ཞེན་དང་”འཐབ1178་ཀྲོལ་ལོ། །རྒྱུ་མཚན་མུ་

སེགས་ཅན་དང་འཐབ་རོད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། མ་དད་པ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་

ལས། གཞི་ལ། གནས་དེའི་བདག་པོ་ཁིམ་པ་ཆོས་ལྔ་ལྡན་དེའི་མཆོད་གནས་མུ་

སེགས་ཅན་ཐ་སད་གསུམ་ལྡན་བཞིར་ལོངས་པ། གནས་ནི། གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་

དུ་གྲུབ་པ། ཡ་མཚན་ཅན་སྤིའི་གནས་མིན་པ། དངོས་པོ་ས་མ་དང་འདྲ་བ་འདུག་

གནས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པའོ། །རེན་ནད་པ་དང་། བསབས་པ་མིན་པ། ཞག་གཅིག་

1177  མ་ཕི།  བ། ༢༦༡བ༢ན།   ཟོས    སྒང་། ༡༩༨ན༤ན།    ཟབ

1178  མ་ཕི།  བ། ༢༦༡བ༥ན།   འཐབ    སྒང་། ༡༩༨ན༦ན།    འཐང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གནས་ཤིང་ཟན་གཅིག་ཟོས་པའོ། །གསུམ་འདྲའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། འདུག་གནས་སུ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། 

”ཆོས་འདི་པའི1179་འདུག་གནས་མིན་པ། མུ་སེགས་ཅན་གི་འདུག་གནས་སུ་གྱུར་

པ། བདག་པོ་ཁིམ་པ་དང་བཅས་པ། ཡ་མཚན་ཅན་ཕི་ནང་གི་རབ་བྱུང་ཐམས་ཅད་

ཀི་མིན་པའི་འདུག་གནས་ནི་ལྟུང་བ་འདིའི་བེད་པོ་ཡིན་ནོ། །རེན་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་བེད་པ་

པོ་ཡིན་ཞེ་ན། མི་ན་བ་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་གི། ན་བ་ནི་ཇི་སྲིད་འདོད་པར་འདུག་ཅིང་

ཟོས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

མི་ན་བ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་མིན་གི་སྦིན་བདག་གིས་འདིར་བཞུགས་ལ་

བསོད་སོམས་གསོལ་ཅིག་ཅེས་གནས་སུ་བསོད་སོམས་མ་བསབས་པ་ལ་བེད་པ་

པོ་ཡིན་གི། བསབས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གང་བས་ན་འདུག་གནས་སུ་ཟ་བའི་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མི་ན་བས་དེ་ལྟ་བུའི་འདུག་གནས་སུ་སྦིན་

བདག་གིས་མ་བསབས་པར་ཉི་མ་གཉིས་པ་དེའི་བསོད་སོམས་ཟོས་ན་གང་གིས་

ཟོས་པ་ལ་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །ཉི་མ་གཉིས་སུ་ཟན་མ་ཟོས་པར་གནས་

ན་ཞག་ལོན་པ་ལ་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་འོ། །ཉི་མ་དང་པོ་ལ་གནས་པ་དང་ཟོས་པ་

ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཆོས་འདི་པའི་མིན་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མ་ཡིན་

པའི་འདུག་གནས་དེའི་བདག་པོ་ཁིམ་པ་མངོན་གྱུར་དུ་མེད་པ་ཡང་ཉེས་བས་ཀི་

བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

བསབ་པའི་གཞི་འདི་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་པ་འདུག་གནས་ཀི་བདག་པོ་

1179  མ་ཕི།  བ། ༢༦༢ན༢ན།   ཆོས་འདི་པའི    སྒང་། ༡༩༨བ༢ན།    ཆས་འདི་པའོ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཡིན་པ་ནི། མུ་སེགས་ཅན་བདག་པོ་ཡིན་པའི་གནས་སུ་ཉི་མ་གཉིས་པ་ལ་ཟ་བ་དང་

གནས་པ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་བར་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཉིད་

དོ། །ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོའི་ཉེ་དུས་བས་པའི་འདུག་གནས་ཡ་མཚན་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་མིན་པ་ཉིད་ཀང་བསོད་སོམས་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་ཟ་བ་དང་། ཞག་གཅིག་ལས་

ལྷག་པ་གནས་པ་ལ་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་འབེད་ར་འགེལ་ལས་

ལྟུང་མེད་དུ་བཤད། ཚོགས་དེ་ཁ་ཡར་བའི་འདུག་གནས་ཀང་ལྟུང་མེད་དུ་གསུངས་

པ་ནི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་མེད་ལ་དགོངས་སོ། །སྐྱེད་དང་ལྷུང་བཟེད་གཉིས་མ་

གཏོགས་པ་ལ་ཉེས་པ་ནི་རྣམ་འབེད་ཀི་ཐད་ཀས་བསྡུས་ལ། འདི་ནི་ཞུ་བ་ནས་

འབྱུང་སེ། འདུག་གནས་སུ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    ”། །

༼ཟས་ལྷག་པར་ལེན་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་སྦིན་བདག་གཅིག་ལ་བངས་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ནི། གེང་

གཞི། མཉན་ཡོད་དུ། དྲུག་སེ་ལྟོ་ལ་གདུ་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་ཚོད་མི་འཛིན་པར་

བངས་པས་གནོད་པ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཁིམ་པ་ལྔ་

ལྡན་ཡོངས་སུ་སགས་པ་དང་། ཅི་བདེར་”སོབས1180་པ་མིན་པའོ། །དངོས་པོ་འདྲ་

བ་ལས། བེ་ཕེད་དང་ལྔ་ལས། བེ་ཕེད་དམ། ཕུལ་ཕེད་དང་ལྔ་ཡན་ཆད་དེ། ཞུ་བར། 

བཙུན་པ། དགེ་སོང་གིས་དྲུག་ཕུལ་ཕེད་དང་ལྔས་ལྷག་པ་ལ་ལྷག་པར་ཤེས་ཏེ་

བངས་ན་ཅིར་འགྱུར་ལྟུང་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཡོས་སུ་བས་

པའོ། །གནས་མནོས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའོ། །སྦོར་བ་ངག་དྲུག་ལྡན་མཐར་ཐུག་

1180  མ་ཕི།  བ། ༢༦༢བ༦ན།   སོབས    སྒང་། ༡༩༩ན༤ན།    སོངས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མགུལ་དུ་མིད་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག །ལྟུང་མེད། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

ལྷུང་བཟེད་དོ་གསུམ་ཙམ་ལས་ལྷག་པར་ལེན་པའི་ལྟུང་བེད་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། 

སོབས་པའི་བསོད་སོམས་བེད་པ་པོ་ཡིན། ཇི་ལྟར་སོབས་པའི་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་འདི་

སེད་ཅིག་བཞེས་ཤིག་ཅེས་ཚད་ཡོངས་སུ་མ་སགས་པར་སོབས་པ་བེད་པ་པོ་ཡིན། 

གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་སོབས་ན་ཆོས་ལྡན་གི་དགོས་པ་ཡོད་ན་ལྷུང་བཟེད་བརྒྱ་

བངས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ཐམས་ཅད་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཇི་ཙམ་དགོས་པ་

བཞེས་ཤིག་ཅེས་ཅི་བདེར་མ་བས་པ་དེ་བེད་པ་པོ་ཡིན་གི། ཅི་བདེར་བས་པ་བངས་ན་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །གང་གིས་སོབས་པའི་བསོད་སོམས་ཤེ་ན། ཁིམ་པ་སོབས་པའི་བསོད་

སོམས་དེ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

བསོད་སོམས་ཅི་ཙམ་ཞིག་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། བསོད་སོམས་ལྷག་པ་དེའི་

བེའུ་ཆུང་དག་གི་ཚད་ནི། འབས་ཐུག་པོ་ཆེ་མ་ག་དྷའི་བེའུ་ཆུང་ཕེད་དང་ལྔ་བཙོས་པ། 

ཚོད་མ་མ་གཏོགས་པ་ལས་ལྷག་པའི་བསོད་སོམས་ནི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སོང་

གོགས་ཇི་སེད་ཡོད་པ་རེ་རེས་ཀང་དེ་ཙམ་བང་ངམ་ཞེ་ན། གོགས་ཇི་སེད་ཡོད་པའི་

སྐལ་བ་དང་ཡང་བཅས་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་ལྷག་པ་མི་བང་ངོ་། །ལྷག་པ་དེ་གང་གི་ཚེ་

བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། མགུལ་དུ་མིད་ནས་ཟོས་པ་ན། ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན། ཟོས་པ་

ཐམས་ཅད་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གང་དུ་”བསབས་པ་དེ1181་ནས་མནོས་ཏེ་ཁེར་

ནས་ཟོས་ན་ཡིན་གི། དེ་ཉིད་དུ་འདུག་ནས་ཟོས་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བསོད་སོམས་ལྷག་

1181  མ་ཕི།  བ། ༢༦༣བ༡ན།   སབས་བདེ    སྒང་། ༡༩༩བ༤ན།    བསབས་པ་དེ    * བསབས་པ་དེ
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པ་མནོས་པ་དེ་ལ་ནི་སྦོར་བའི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །རང་གིས་བསྐོས་པ་

གཞན་གིས་མནོས་པ་ཟོས་ན་ཡང་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། མནོས་པ་ལས་གཞན་མ་མནོས་པར་དེ་ཉིད་དུ་ཟ་བ་ལ་ནི་ལྟུང་

བ་མེད་དེ། འབས་ལ་སོགས་པ་རོ་འཐག་སོགས་ལས་སུ་མ་བས་པ་མནོས་ཏེ་ཟ་བ་

ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དེ་ལ་སྐབས་འདིའི་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན་གིས། འབྲུ་ཙམ་པ་

ལེན་པའི་ཉེས་པ་གཞན་ནི་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། བང་བར་བ་བ་བེའུ་ཆུང་ཕེད་དང་

ལྔ་བཙོས་པ་ཚོད་མ་དང་བཅས་པ་རང་ཟ་བ་ལས་གལ་ཏེ་མང་བ་ཉིད་ཡིན་ན། དགེ་

སོང་དག་ལ་བགོ་བཤའ་བའོ། །མ་ལྷག་ན་མ་བགོས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལྷུང་

བཟེད་དོ་གསུམ་ཙམ་ལས་ལྷག་པར་ལེན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    ”། །

༼སན་གཅིག་པའི་ཟས་ཀི་ལྟུང་བེད།༽

བཞི་པ་དམ་བཅའ་ཚད་ལས་འདས་པ་ལ་གཉིས། སངས་པ་ཟ་བ་དང་། སོབས་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། བསབ་བ། སངས་པའི་མཚན་ཉིད་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ། ལྷག་

པོར་གི་མཚན་ཉིད་བསབ་བ་དང་བཅས་པ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །

དང་པོ་ནི། འདོད་ཁམས་པ་ཁམ་ཟས་ཀིས་འཚོ་བར་བ་དགོས་པས། ཟས་ཇི་

ཙམ་གིས་བཀྲེས་པའི ་སྡུག་བསལ་སེལ་བར་ནུས་པའི ་ཆོག་པ་བཟའ་བར་

བའོ། །གཞི་དེར་ཟས་བཟའ་བར་བརམས་པ་བིན་ལེན་བས་ཤིང་དེར་བཟའ་བར་

སེམས་ཏེ་འདུག་པས་ཆོག་པར་མ་ཟོས་པར་རྐེན་དགོས་ཁད་པར་ཅན་མེད་པར་

མཁན་སོབ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་གིས་ལྡང་བར་མི་བའོ། །དགེ་ཚུལ་ལའང་

ཟས་ཟ་བའི་དགག་བ་ཡོད་པས་ཉེས་བས་ཡིན་གསུང་། ཇི་ཙམ་གིས་ཟས་བརམས་
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པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཐ་ན་ལན་ཚྭ་ཡན་ཆད་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བར་བ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་

ཅུང་ཟད་ཅིག་བིན་ལེན་བས་ཏེ་བངས་ན་ཟས་བརམས་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོག་ནས་སངས་པ་ཞེས་འབྱུང་བའི་སངས་པ་ནི། ཕོགས་གང་

དུ་འདུག་པའི་གནས་བཏང་བའོ། །གང་གི་འདུག་པའི་གནས་ཤེ་ན། ཟ་བ་པོ་དགེ་

སོང་གི་འདུག་པའི་གནས་སོ། །འདུག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན”།1182 ར་བ་དང་། སོང་བུ་

དང་མེ་ཏོག་དང་འདབ་མ་དང་འབས་བུ་ལ་སོགས་པ་བཅའ་བར་བ་བ་དང་། འབས་

ཟན་དང་ཟན་”དྲོན1183་ལ་སོགས་པའི་བཟའ་བར་བ་བའི་ཟས་བརམས་པའོ། །ཇི་

ཙམ་གིས་ཟས་བརམ་པའི་རང་བཞིན་གིས་འདུག་པའི་གནས་བཏང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། 

ར་བ་དང་སོང་བུ་དང་འདབ་མ་དང་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་བཅའ་བར་བ་བ་དག་དང་། 

ཐུག་པ་ལས་གཞན་པ་བཟའ་བར་བ་བ་རུང་བ་མི་རུང་བ་དང་མ་འདྲེས་པ་རང་ལ་

བིན་ལེན་སོབས་པ། བིན་ལེན་བ་བའི་ཟས་འཐོབ་པའི་ཕོགས་ན་འགེང་བ་”སང1184་

བར་བས་ན་འདུག་པའི་གནས་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། །ར་བ་ལ་སོགས་པའི་བཅའ་བ་

དང་། ཐུག་པ་སངས་པས་བཟའ་བར་བ་བ་སངས་པར་མི་འགྱུར་གི། བཟའ་བ་ལྔ་པོ་

སངས་ན་བཅའ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ལ་གསོལ་

ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ན་ཡང་སངས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཟས་”འབིམ1185་མཁན་ལ་མར་

”སོངས1186་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་ན་ཡང་སངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་བོས་འཚལ་ལགས་ཏེ་

1182  མ་ཕི།  བ། ༢༦༤ན༤ན།   ་    སྒང་། ༢༠༠ན༥ན།    །    * །

1183  མ་ཕི།  བ། ༢༦༤ན༥ན།   དྲོན    སྒང་། ༢༠༠ན༦ན།    སྩོད

1184  མ་ཕི།  བ། ༢༦༤ན༦ན།   སང    སྒང་། ༢༠༠བ༡ན།    སང    * སང

1185  མ་ཕི།  བ། ༢༦༤བ༢ན།   འབིམ    སྒང་། ༢༠༠བ༢ན།    འགིམ

1186  མ་ཕི།  བ། ༢༦༤བ༢ན།   སོངས    སྒང་། ༢༠༠བ༢ན།    སོང
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ཟོས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་བ་བས་ཀང་སངས་པ་ཡིན་ནོ། །རེ་ཞིག་གཞན་ལ་”བིམས1187་

ཤིག་ཅེས་སོགས་”རེ1188་ཞིག་གི་སྒ་ཉེ་བར་སྦར་ན་ནི་སངས་པ་མིན་ནོ། །རེ་ཞིག་

ཆོག་གོ་ཞེས་པའི་སྒ་སྦར་ན་ཡང་སངས་པ་མིན་ནོ། །ཐུག་པ་ཞེས་སྨྲས་ན། ཐུག་པ་

དང་སྐྱོ་མ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཁ་བཟར་བཙུགས་པ་ན་གེན་དུ་འགེང་དུ་མི་

བཏུབ་པ་ཉིད་ཀི་ཐུག་པ་དག་ནི་ཐུག་པ་ཉིད་དོ། །སྐྱོ་མ་གང་གི་སེང་དུ་སོར་མོ་ལྔ་

བཞག་པའི་རེས་མི་མངོན་པ་དེ་ནི་སྐྱོ་མའོ། །དགེ་སོང་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་མཐོ་

འཚམ་པས་བིན་ལེན་སོབས་པ་ནི། བིན་ལེན་སོབས་པ་ཉིད་མིན་པས་དགེ་སོང་

གིས་དེ་ཤེས་ནས་འདི་མི་དགོས་ཞེས་སངས་པས་ཀང་བཏང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ལྷག་པོར་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན། ཡུལ་དགེ་སོང་

ཆོས་དྲུག་ལྡན། དངོས་པོ་དུས་རུང་གི་བཟའ་བའམ་བཅའ་བ་རུང་ཚད་ལྡན་བིན་

ལེན་ཅན་ལྷག་པོར་བས་མ་ཟིན་པ། གནས་བིན་ལེན་བཞིན། བདག་ཉིད་སངས་པ་

ཡོངས་རོགས་ཡིན་པ། ནད་པ་དང་མུ་གེ་བྱུང་བ་མིན་པའོ། །བསམ་པ་ནི་ལྷག་པོར་

བེད་པར་འདོད་པ། ཆོ་ག་ནི་སྤོད་ལམ་བསེན་པ་སོགས་བས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགེ་སོང་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ། འཚལ་མ་འཚལ་

ལགས་ཤིང་སངས་ཏེ་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤིང་མཐར་ཐུག་པར་བགིས་པ་ལས་བཅའ་

བ་དང་བཟའ་བ་རེད་ཅིང་འཚལ་བར་འཚལ་ན་ལྷག་པོར་བགིས་ཏེ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་

གསོལ། ཞེས་ལན་ཅིག་བརོད། ཡུལ་དེས་སངས་ན་མི་ཟ། མ་སངས་ན་ཁམ་གཉིས་

1187  མ་ཕི།  བ། ༢༦༤བ༣ན།   བིམས    སྒང་། ༢༠༠བ༣ན།    འགིམས

1188  མ་ཕི།  བ། ༢༦༤བ༣ན།   རེ    སྒང་། ༢༠༠བ༣ན།    པ
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སམ་གསུམ་ཟོས་ནས་”སོང1189་བའི་ཚིག་བརོད་དོ། །སྒ་དོན། ལྷག་མར་བས་ཤིང་

བོར་བས་ན་ལྷག་པོར་རོ། །དགོས་པ་སངས་ཟའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བ་དང་བཅས་པའི་

ས་མཚམས་ཟིན་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། ཡུལ་རེན་གཉིས་ཀ་ཆུ་དང་ནམ་མཁའ་སོགས་མཚམས་ཀི་

ཕི་རོལ་ན་འདུག་པ་དང་། ཟས་མི་འཐོབ་པའི་ཕོགས་ན་འདུག་པ་དང་། གོ་དང་རྒྱབ་

ལ་སོགས་པ་མདུན་མིན་པ་ན་འདུག་པ་ལས་ལྷག་པོར་བ་བ་མི་འབྱུང་སེ། ལྷག་པོར་

མི་འཆགས་སོ། །ལྷག་པོར་བ་བའི་ཟས་གང་ཟག་དེས་ལག་ཏུ་མ་བངས་པ་ལ་ཡང་

ལྷག་པོར་བ་བ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཟས་རུང་བ་མིན་པ་གསོག་འཇོག་བས་པ་སོགས་

དང་། དེ་དང་འདྲེས་པ་ལ་ལྷག་པོར་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །

སུས་ལྷག་པོར་བ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གང་གིས་ཟས་ཀི་གནས་མ་བཏང་བས་

ལྷག་པོར་བ་བ་ཉིད་དོ། །འདི་ལས་གཞན་པའི་ཟན་མི་ཟའོ་ཞེས་མི་ཟ་བར་བརག་པ་

བས་པས་ཀང་ལྷག་པོར་བའོ། །མ་གསོལ་བས་ཀང་བའམ་ཞེ་ན། གསོལ་བས་ལྷག་

པོར་བ་བ་ཉིད་དོ། །

ལྷག་པོར་བེད་པས་ལྷག་པོར་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཁོད་ཀིར་གྱུར་གི་བཞུད་ཅིག་

ཅེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་བའོ། །ཁ་ཅིག་ནི། ཅི་བདེར་གསོལ་ཅིག་ཅེས་བ་བའི་ཚིག་བརོད་

པར་བ་ཞེས་ཟེར། དེ་གཉིས་གང་གིས་བས་ཀང་རུང་ངོ་། །ཚིག་ཁོ་ནས་ལྷག་པོར་བའམ་

ཞེ་ན། ”ཁམ1190་གཉིས་སམ་གསུམ་ཟོས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་སར་གི་ཚིག་བརོད་དེ་དོར་

བར་བའོ། །ཟས་ཀི་བ་བ་བཏང་བས་ཀང་བཟའ་འམ་ཞེ་ན། ཟས་ཀི་བ་བ་བཏང་བས་ནི་

1189  མ་ཕི།  བ། ༢༦༥ན༣ན།   སྤོད    སྒང་། ༢༠༡ན༡ན།    སོང    * སོང

1190  མ་ཕི།  བ། ༢༦༥བ༢ན།   ཁམས    སྒང་། ༢༠༡ན༦ན།    ཁམ    * ཁམ



  496  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བཟའ་བར་མི་བ་བར་སར་གི་ཚིག་གང་རུང་གིས་ལྷག་”པོར1191་བའོ། །ལྷག་པོར་བས་

པའི་ཟས་དགེ་སོང་གཅིག་གིས་བངས་པ་དེ་དགེ་སོང་གཞན་གིས་ཀང་བཟའ་བར་བ་སེ། 

ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ཆོ་ག་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེ། 

བསབ་པ་ལ་གཡེལ་བ་དང་མ་གུས་པ། ཉེས་པ་ཟས་སངས་པ་ཟ་བར་བེད་པའོ། །

རྒྱུ་མཚན་དམ་བཅས་པ་དང་འགལ་བས་ཡ་རབས་ཀི་ཚུལ་དང་འགལ་བ་

སོགས་ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་དུས་རུང་གི་བཟའ་བའམ་བཅའ་

བ་རུང་ཚད་ལྡན། ལྷག་པོར་མ་བས་ཤིང་དཀོན་ཟས་མིན་པའོ། །བདག་ཉིད་སངས་

པ་ཡོངས་རོགས་ཡིན་ཞིང་ནད་པ་དང་མིད་པ་གཉིས་པ་མིན་པའོ། །དུས་སངས་པའི་

ཉིན་མཚན་གི་དུས་ཡིན་པ་དང་མུ་གེའི་དུས་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་ཟར་འདོད་པ། 

སྦོར་བ་ཟར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ཞེ་ན། བདག་ཉིད་སངས་པ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ཉིད་དང་། ཟས་ལྷག་པོར་མ་བས་པ་ཉིད་དག་ལའོ། །ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་ན་བེད་

པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། ཟོས་ནའོ། །གང་ཟོས་ན་ཞེ་ན། ཟས་དུས་རུང་གི་བཟའ་བ་དང་

བཅའ་བ་ཙམ་མོ། །ཊིཀྐར། ཤ་ཁ་ར་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

སྤིར་བཏང་བ་དང་དམིགས་ཀིས་བསལ་བའི་ཚུལ་གིས་དུས་མིན་པར་ཟ་བ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །སན་གཅིག་པའི་སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པར་བངས་

པའི་དགེ་སོང་གིས་སངས་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང་རུང་སངས་པ་ཉིད་མིན་ཡང་རུང་སེ། 

1191  མ་ཕི།  བ། ༢༦༥བ༣ན།   པོར    སྒང་། ༢༠༡བ༡ན།    པར
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ཟོས་ཟིན་ཕན་ཆད་ལྷག་པོར་བས་ཀང་རུང་ལྷག་པོར་མ་བས་ཀང་རུང་བཅའ་བར་

བ་བ་དང་བཟའ་བར་བ་བ་དག་བཟའ་བར་མི་བ་སེ། ཟོས་ན་ཡི་དམ་རལ་བར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་གསུངས། སན་གཅིག་པའི་ཟས་ཀི་ལྟུང་བེད་དོ། །    ”། །

༼སངས་པ་ལ་སོབས་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པའི་སྤི་དོན་ལ། མཉན་ཡོད་དུ། རྒན་ཞུགས། ཉོན་མོངས་པ་ཉེས་རོམ་

མོ། །རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་དེ་ལ་མཐོ་”འཚམ1192་པ་དང་མ་དད་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་

ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན། སངས་པ་ཡོངས་རོགས་ནད་པ་མིན་

པའོ། །དངོས་པོ་དང་དུས་འདྲ། ཀུན་སོང་སོབས་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་སོབས་པར་

རོམ་པ། མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། སངས་པ་ལ་སོབས་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། 

ཤེས་གཙོའོ། །སངས་པ་ཉིད་དང་ལྷག་པོར་མ་བས་པ་ཉིད་དག་ལའོ། །སོབས་

ནའོ། །དགེ་སོང་ལའོ་ཞེས་སྦར། སངས་པ་ལ་སོབས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གནས་མིན་པར་ཟོས་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ། 

“ལྷ་སྦིན1193་མི་མཐུན་པར་འདོད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དགེ་འདུན་བེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། 

དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཡན་

ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། གནས་མཚམས་ནང་ཡིན་པ། གཞན་དགེ་འདུན་དུ་ལོངས་

1192  མ་ཕི།  བ། ༢༦༦ན༥ན།   འཚམ    སྒང་། ༢༠༢ན༡ན།    འཚམས

1193  མ་ཕི།  བ། ༢༦༦བ༢ན།   ལྷ་སྦིན    སྒང་། ༢༠༢ན༣ན།    ལྷས་བིན
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པ་ཡོད་པའོ། །

ཡུལ་དགེ་སོང་ཆོས་ལྔ་ལྡན་གསུམ་ཡན་ཆད་དུ་ལོངས་པ་དང་། ཅིག་ཅར་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཟ་བ་པོ་ཡིན་པའོ། །དངོས་པོ་དུས་རུང་གི་བཟའ་བའམ་བཅའ་བ་

རུང་ཚད་ལྡན། མུ་སེགས་ཅན་དང་དུས་སོན་ཆེན་པོའི་ཟས་ལས་གཞན་པ། ཟས་

གཅིག་པ་མིན་པའོ། །བདག་ཉིད་ན་བ་དང་། ལས་བས་པ་དང་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་

དང་། སྲ་བརྐང་བཏིང་བ་བཞི་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་ཟར་འདོད་པ། སྦོར་བ་ཟར་རོམ་

པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། རྣམ་“གཞག1194 །ལྟུང་མེད། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་གང་

ཞེ་ན། ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ཞེ་ན། གནས་སོ་སོར་ཐ་དད་པར་ངེས་པའི་ཟས་ཀི་གནས་

ཁང་ཁིམ་ལྟ་བུའི་གནས་ཅན་འདུས་ཤིང་ཟ་བ་པོའི་དགེ་སོང་དག་ལས་གཞན་པ་འདུས་

ཤིང་ཟ་བ་པོ་མིན་པར་དགེ་སོང་བཞི་ཡན་ཆད་ཀི་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པ་ཟ་བ་པོ་དག་ལ་

ལྟོས་ཏེ་མཚམས་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་དག་གི་ཟན་དང་། འདུས་ཤིང་ཟ་བ་སོ་སོར་ངེས་

པའི་ཟས་ཀི་གནས་ཅན་གི་དགེ་སོང་མཚམས་ཀི་ནང་ན་ཟན་ཟ་བ་དག་གི་ཟན་ལྷན་ཅིག་

མིན་པ་ཉིད་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་“ཆེར1195་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

ཟ་བ་པོ་གཅིག་པུ་ཞིག་གི་ཟས་ལྷན་ཅིག་མིན་པ་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་རམ་ཞེ་

ན། གཅིག་པུའི་མིན་གི་གོགས་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་འོ། །ཇི་ལྟར་ཟ་བ་དང་ཞེ་ན། 

1194  མ་ཕི།  བ། ༢༦༦བ༥ན།   བཞག    སྒང་། ༢༠༢ན༥ན།    གཞག    * གཞག

1195  མ་ཕི།  བ། ༢༦༧ན༢ན།   ཆེར    སྒང་། ༢༠༢བ༢ན།    ཆར
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དུས་ཅིག་ཅར་ཟ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ཡིན་གི་རིམ་གིས་ཟ་བ་དང་“མིན1196་ནོ། །དུ་དང་

ལྷན་ཅིག་“ཅེ1197་ན། རང་མ་གཏོགས་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཅིག་

“ཆར1198་ཟ་བའོ། །བསེན་པར་མ་རོགས་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཀང་

ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་རྣམས་ཀིས་གོགས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པའོ། །

དེ་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་ན་བ་ལ་སོགས་

པའི་དུས་ལ་མ་བབ་པ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་གོས་མེད་པའི་ཟས་གཉིས་པ་རེད་པ་ཡང་

ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་དགེ་སོང་མིན་པ་

ལས་མ་བས་པ་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་དག་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །ཟན་ལྷན་

ཅིག་མིན་པར་ཟ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དོང་ཁའི་མེ་ཏོག་

“རྔ1199་བ་ལ་སོགས་པ་དུས་སོན་ཆེན་པོའི་དུས་སུ་ཟས་སགས་ཤིང་སྐྱེད་མོས་

ཚལ་ལ་སོགས་པར་ཁེར་ཏེ་ཚོམས་སོ་སོར་ཟས་ཟ་བས་ལྟུང་བ་མེད་ལ་དེ་ལས་

གཞན་པ་ལ་ཟན་ལྷན་ཅིག་མིན་པར་ཟ་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །

དུས་ལ་མ་བབ་པའི་དགེ་སོང་གིས་བཟའ་བ་གང་རུང་ཟོས་ན་ལྟུང་བ་དེར་

འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རགས་འདི་མེད་པའི་ཕི་རོལ་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཟས་མུ་སེགས་

ཅན་གི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་ཕིར་དང་། བསན་པ་ལ་གཞུག་པར་བ་བའི་ཕིར་ཟ་

བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཟས་དུས་ལ་མ་བབ་པར་ཟོས་ན་ལྟུང་བར་

འགྱུར་རོ། །གང་བས་ན་ཞེ་ན། ཟོས་ནའོ། །

1196  མ་ཕི།  བ། ༢༦༧ན༤ན།   མིན    སྒང་། ༢༠༢བ༣ན།    ཡིན

1197  མ་ཕི།  བ། ༢༦༧ན༤ན།   ཞེ    སྒང་། ༢༠༢བ༣ན།    ཅེ    * ཅེ

1198  མ་ཕི།  བ། ༢༦༧ན༤ན།   ཆར    སྒང་། ༢༠༢བ༣ན།    ཅར

1199  མ་ཕི།  བ། ༢༦༧བ༡ན།   རྔ    སྒང་། ༢༠༢བ༥ན།    བརྔ
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གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། མཚམས་གཅིག་གི་ནང་ན་གཞིའི་འདུག་གནས་ལོགས་

གཅིག་ན་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཕི་རོལ་ན་“གང1200་ཁིམ་དག་ཡོད་ལ། དགེ་འདུན་གི་བཀད་

ས་ས་རེས་གཞིའི་འདུག་གནས་སུ་བེད། རེས་ཁང་ཁིམ་དུ་བེད་པ་ལས། གལ་ཏེ་གཞིའི་

འདུག་གནས་སུ་བཀད་ས་བེད་པའི་ཚེ་ཁང་ཁིམ་ན་གནས་པ་དག་ཀང་དེར་ཟས་ཀི་ཕིར་

འོང་བས། དེའི་ཚེ་གཞིའི་འདུག་གནས་པ་དག་གིས་གཞིའི་འདུག་གནས་དེར་ཟས་ཀི་

ཕིར་འོང་བར་བ་བ་ཉིད་དུ་གནས་པ། མཚམས་ཀི་ནང་ན་འཁོད་པའི་དགེ་སོང་ཁང་ཁིམ་

ན་གནས་པ་དག་ཀང་འོངས་སམ་ཞེས་དྲི་བར་བ་སེ། དེ་དག་གི་འོང་བ་ཉིད་མ་དྲིས་པར་

ཟ་ན་བསབ་པའི་གཞི་འདི་ལས་འདའ་བའི་ཕེད་ཡིན་པས་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ། འདུས་

ཤིང་ཟ་བ་བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །ཁང་ཁིམ་པ་དག་གིས་མ་དྲིས་པར་ཟ་ན་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར། ཊིཀྐར། ཟན་ལྷན་ཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་མ་དྲིས་པར་ཟོས་ན་ཡང་ཉེས་པ་

མེད་དོ་ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། ཕན་ཚུན་དུ་བཟའ་བར་བ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཅུང་

ཟད་ཅིག་བིམས་ན་ཡང་ཟན་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། འགོ་བར་ཆས་པ་དང་། གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དང་། ནད་པ་དང་། 

ནད་གཡོག་དང་། དགེ་སྐོས་ལས་གཞན་པས་དགེ་སོང་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཟན་མ་ཟོས་

པར་གཡོས་མལ་ཚང་མང་དང་། ཐམས་ཅད་ཀི་ཟས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པའི་

སྤི་བུངས་ལས་རང་གི་སྐལ་བ་མནོས་ཏེ་ཁེར་ནས་བཟའ་བར་མི་བའོ། །འདུས་ཤིང་

ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

1200  མ་ཕི།  བ། ༢༦༧བ༤ན།   གང    སྒང་། ༢༠༣ན༢ན།    གར
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼དུས་མིན་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

“གསུམ1201་པ་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟོས་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་

དུ། གཞོན་ནུ་བཅུ་བདུན་སེས་སྦོར་མི་བཟོད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ལུས་འགངས་ཤིང་

རྒྱགས་པས་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང་ཁིམ་པ་དང་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་

བའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དུས་ནི། རང་གི་གིང་གི་ཕེད་ཡོལ་ནས་སྐྱ་

”རེངས་མ་ཤར་བའི་བར་ཡིན་པ་དང་མུ་གེའི་དུས་མིན་པའོ། །དངོས་པོ་དུས་སུ་རུང་བ་

མགུལ་དུ་མིད་པ་མངོན་པའོ། །བདག་ཉིད་ནད་པ་དང་ཟན་མེད་པ་དང་མིད་པ་གཉིས་པ་

མིན་པའོ། །གསུམ་འདྲའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། དགེ་སོང་རང་གང་ན་གནས་པའི་གིང་གི་ཉི་མ་ཕེད་ཡོལ་

ནས་སང་གི་སྐྱ་”རེངས་འཆར་བའི་བར་ནི་དུས་མིན་ནོ། །ཊིཀྐར། གུང་ཚིགས་ཀི་

སྐད་ཅིག་ཕན་ཆད་སྐྱ་”རེངས་ཤར་བའི་མདུན་རོལ་གི་བར་དེ་ནི་དུས་མིན་པར་

རིག་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས། འཛམ་བུ་གིང་པས། དེའི་དུས་ཀིས་གིང་གསུམ་དུ་དེ་

དག་གི་དུས་མིན་པར་ཡང་ཟོས་ན་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དུས་མིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་

ཤེས་གཙོའོ། །ཅི་ཞིག་ཀུན་ཏུ་སྤད་ན་ཞེ་ན་བཅའ་བར་བ་བ་དང་བཟའ་བར་བ་བ་

ཟོས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དུས་མིན་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼གསོག་འཇོག་གི་ལྟུང་བེད།༽

བཞི་པ་ཆོ་ག་ལས་འདས་པ་ལ་གཉིས”།1202 གསོག་འཇོག་གི་དང་། བིན་ལེན་

1201  མ་ཕི།  བ། ༢༦༨ན༤ན།   གསུམ    སྒང་། ༢༠༣ན༦ན།    གཉིས

1202  མ་ཕི།  བ། ༢༦༨བ༣ན།   ་    སྒང་། ༢༠༣བ༤ན།    །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གིའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། རྣམ་”གཞག1203 །ཞར་ལ་”བརོག1204་པ་ཟ་བའི་ཉེས་པ་

བསན་པ། བེ་བག་ལག་”ཉའི1205་དམིགས་བསལ། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་

ལས། སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། ནག་པོ་ཆེན་པོ་བག་ཆགས་མ་བང་བས་སོ་སོར་མ་

བརགས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་སྐྱེ་བོ་དྲ་མས་སྨད་པ་དང་། ལུས་ཀི་ནད་འཕེལ་བའོ། །ཡན་

ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་རྣམ་པ་བཞི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ། ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་

རུང་ཚད་ལྡན། གསོག་འཇོག་མཚན་ཉིད་པ་དང་ལྡན་པའོ། །བདག་ཉིད་ནད་པ་མིན་པ། 

དུས་མུ་གེའི་དུས་མིན་པ་དང་། དེ་དང་འདྲ་བའི་དུས་མིན་པ། གསུམ་འདྲའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་བིན་གིས་བརླབས་པའི་

དགོས་པ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ། སེལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་བསན་

ནི། གསོག་འཇོག་གི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྐྱ་རེངས་ཤར་ནས་གུང་ཚིགས་ཀི་

སྐད་ཅིག་གི་བར་ནི་ས་དྲོ་ཡིན་ལ་དེར་རུང་བའི་ཟས་བིན་ལེན་བས་པ་བིན་ལེན་དེ་

ཉིད་མ་བཤིག་པར་གུང་ཚིགས་ཡོལ་ཕན་ཆད་ཀི་ཕི་དྲོ་ཡང་རུང་བའི་ཟས་ཀི་དུས་

སུ་གྱུར་པ་དང་། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་ཟས་བིན་ལེན་བས་པ་དེ་ཉིད་མ་བཤིག་པར་

སྲོད་ཀི་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་པ་ནི་གསོག་འཇོག་བས་པ་ཡིན་ཏེ། སྨན་བིན་རླབས་

ཅན་རང་དུས་འདས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྨན་གཞན་ལའང་ཤེས་པར་

བའོ། །གསོག་འཇོག་བས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོའོ། །ཟོས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །བིན་ལེན་མ་བས་པར་དགེ་སོང་རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བས་ལག་ཉ་བངས་པའི་

1203  མ་ཕི།  བ། ༢༦༨བ༣ན།   བཞག    སྒང་། ༢༠༣བ༤ན།    གཞག    * གཞག

1204  མ་ཕི།  བ། ༢༦༨བ༣ན།   བརོག    སྒང་། ༢༠༣བ༤ན།    བཙོག

1205  མ་ཕི།  བ། ༢༦༨བ༤ན།   ཉའི    སྒང་། ༢༠༣བ༥ན།    ཉའམ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཟས་མིད་པར་མི་བའོ། །དགེ་སོང་གི་གནས་ཀི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་

ཞག་ལོན་པ་ཡང་བཟའ་བར་མི་བའོ། །མཚམས་ཀི་ནང་ངམ་ཕི་རོལ་”དུ1206་ཡང་

རུང་དགེ་སོང་གིས་བཙོས་པ་བཟའ་བར་མི་བའོ། །

ཊིཀྐར། སྦིན་བདག་གིས་རུང་བ་མིན་པའི་གཞིར་བཙོས་པའམ་ཞག་ཏུ་

བཞག་པ་འབུལ་བར་བེད་པ་དེ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །སྦིན་བདག་གིས་མར་དང་

འབས་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ལ་རང་”འོངས1207་ནས་བིམ་མོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ་ནི་

ཉེས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། དང་པོ་ཁོ་ནར་བདག་གིར་བས་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། བཙོས་པའི་མཚན་ཉིད། ཞག་ལོན་གི་མཚན་

ཉིད། བཙོས་པ་ལ་”དོགས་པ་བཅད་པ། གནས་དང་ཉེ་འཁོར་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །

དང་པོ་ནི། མཚམས་ཀི་ནང་དང་དགེ་སོང་གིས་བཙོས་པའི་སྐབས་འདིར་

”རེན1208་པ་བཙོས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཚམས་ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་། དགེ་སོང་

གིས་བཙོས་པ་དེའོ། །ལུང་དུ། བཙོས་པ་ནི་བིན་ལེན་བས་ནས་ཡང་བཙོ་བར་བ་བ་

ཉིད་ཡིན་ནོ”། །1209ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རེན་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཏིལ་དང་

འབས་དང་ཤ་སྐམ་ལ་སོགས་པ་མི་སི་བ་རྣམས་ཀི་རེན་པ་ནི་སུམ་ཆ་བངས་པ་ཉིད་

ཀི་མདུན་རོལ་”དུ1210་རེན་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཉུང་མ་སོགས་སི་བ་རྣམས་ཀི་རེན་

1206  མ་ཕི།  བ། ༢༦༩ན༤ན།   དུ    སྒང་། ༢༠༤ན༤ན།    ཏུ

1207  མ་ཕི།  བ། ༢༦༩ན༦ན།   འོང    སྒང་། ༢༠༤ན༥ན།    འོངས    * འོངས

1208  མ་ཕི།  བ། ༢༦༩བ༡ན།   བརེན    སྒང་། ༢༠༤ན༦ན།    རེན    * རེན

1209  མ་ཕི།  བ། ༢༦༩བ༢ན།   ། །    སྒང་། ༢༠༤བ༡ན།    ་

1210  མ་ཕི།  བ། ༢༦༩བ༣ན།   དུ    སྒང་། ༢༠༤བ༡ན།    ཏུ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་ནི་ཁ་དོག་གྱུར་པའི་མདུན་རོལ་”དུ1211་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འོ་མ་ལ་སོགས་པ་ཁུ་བ་

རྣམས་ཀི ་རེན་པ་ནི། ལན་གཉིས་ཁོལ་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀི ་མདུན་རོལ་

”དུའོ1212། །དེ་དག་ཕིན་ཆད་རེན་པ་དང་བལ་བ་ཡིན་ནོ། །བཙོས་པར་འགྱུར་བ་

ལའང་རེན་དང་བལ་བ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། རྒུན་ལ་སོགས་པ་མེས་རུང་བ་བས་པ་ནི་

མ་བཙོས་པ་མིན་པས་མཚམས་ནང་དུ་ཤིང་ཐོག་མེས་རུང་བར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤིང་ཐོག་ལ་སོགས་པ་རུང་བའི་ས་ན་འདུག་པ་དེའི་རུང་བའི་

ས་དེར་འགྲུབ་པ་ཉིད་རུང་བ་མིན་པའི་ས་ན་འདུག་པ་སོང་བུ་ལྟ་བུ་རང་གི་སྐྱེ་བའི་

རྒྱུན་ལ་རག་ལས་པ་ནི་ཞག་མ་ལོན་པ་ཉིད་མིན་ཏེ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་རུང་བའི་ས་ནས་

བྱུང་བའི་དབང་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་དང་བལ་བ་དང་མ་

བལ་བ་གཉིས་ཀ་ཡང་སྐྱེ་བ་ལ་རག་ལས་པ་ཞེས་བའོ། །དེའི་ཤུགས་ལ་རུང་བའི་ས་

ནས་སོང་པོ་སྐྱེས་པ་ཡལ་ག་མི་རུང་བའི་སར་འཕང་བས་ཤིང་ཐོག་མི་རུང་བའི་ས་

ན་འདུག་པ་དེ་ཡང་དེ་ཙམ་གིས་ཞག་ལོན་པ་མིན་ལ། བྲུལ་ནས་ལོན་ན་ནི་ལོན་པ་

ཡིན་ནོ། །མཚམས་ནང་ནས་ར་བ་ཕི་རོལ་དུ་འཕེལ་བ་དང་། བ་དང་འོ་མ་ཞག་

”ལོན1213་པའི་ཞོ་ཞག་ལོན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་གནས་སྐབས་འཕོས་སུ་ཟིན་ཀང་སྨན་

གི་རིགས་གཅིག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་གི་མར་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། རིགས་ཐ་དད་པའི་

ཕིར་རོ། །ས་བོན་ཞག་ལོན་པ་ཕི་རོལ་ཏུ་བཏབ་པ་ལས་ར་བ་དང་མྱུ་གུ་སྐྱེས་པ་ནི་

ཞག་ལོན་པ་མིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

1211  མ་ཕི།  བ། ༢༦༩བ༣ན།   དུ    སྒང་། ༢༠༤བ༡ན།    ཏུ

1212  མ་ཕི།  བ། ༢༦༩བ༤ན།   དུའོ    སྒང་། ༢༠༤བ༢ན།    ཏུའོ

1213  མ་ཕི།  བ། ༢༧༠ན༢ན།   ལོན    སྒང་། ༢༠༤བ༥ན།    ལེན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གསུམ་པ་ནི། འཚོད་པར་བེད་པ་ཕི་རོལ་ན་འདུག་ཀང་རས་དང་བཅས་པའི་

སྣོད་མཚམས་ནང་གི་ཕོགས་ན་འདུག་ན་དེས་ཀང་རས་མཚམས་ནང་དེར་བཙོས་

པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །རས་རུང་བའི་ས་ན་འདུག་ན་འཚོད་པར་བེད་པ་མི་རུང་བའི་ས་དེ་

ན་འདུག་པ་ཉིད་ཀིས་ནི། རས་མི་རུང་བའི་སར་བཙོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །མེ་

མདག་ནི་སྣོད་དང་འདྲ་བ་མིན་པ་ཉིད་མིན་པས་མཚམས་ནང་ན་འདུག་པའི་མེ་

མདག་གི་སེང་དུ་རས་བཙོས་པ་ནི་མཚམས་ནང་དུ་བཙོས་པ་ཡིན་ནོ། །མེ་ལེའི་སེང་

དུ་”བསྲེགས1214 ་པ་ནི ་མིན་ཏེ། མེ་ལེ ་ནི ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་

རོ། །མཚམས་ནང་གི་མེ་དེ་ལས་”ཕྱུང1215་བ་དང་། རང་བྱུང་བ་དག་ནི་མི་རུང་བའི་

ས་དེ་ཉིད་མིན་པས་དེར་བཙོས་པས་མཚམས་ནང་དུ་བཙོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

”བཞི1216་པ་གནས་དང་ཉེ་འཁོར་གི་མཚན་ཉིད་ནི། རིག་མཚམས་དང་

འབེལ་བའི་ཉི་འཁོར་ནི་གནས་ཉིད་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །ཉེ་འཁོར་གི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་

ན། རིག་པའི་ཕི་རོལ་གི་ངོས་ནས་བརམས་ཏེ་འདོམ་གང་ཚུན་ཆད་གནས་དེའི་ཉེ་

འཁོར་ཡིན་ནོ། །

གནས་ནི་གཉིས་ཏེ། སེང་གཡོགས་པ་དང་མ་གཡོགས་པའོ། །མ་གཡོགས་

པའི་དབང་དུ་བས་ན། སེང་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་མགོ་སེབས་པ་མན་ཆད་གནས་དང་

འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །གཡོགས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ཡང་གནས་ཡིན་

ནོ། །འོག་ཁང་གི་སེང་གི་ཡང་ཐོག་གཞན་ཡང་འོག་ཁང་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཊིཀྐར། 

1214  མ་ཕི།  བ། ༢༧༠ན༦ན།   སྲེགས    སྒང་། ༢༠༥ན༢ན།    བསྲེགས    * བསྲེགས

1215  མ་ཕི།  བ། ༢༧༠ན༦ན།   ཕྱུང    སྒང་། ༢༠༥ན༢ན།    བྱུང

1216  མ་ཕི།  བ། ༢༧༠བ༡ན།   བཞི    སྒང་། ༢༠༥ན༣ན།    གསུམ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དགེ་སོང་རྣམས་འོག་ཁང་ན་གནས་པར་གྱུར་ན་སེང་གི་ཡང་ཐོག་དག་ཏུ་རུང་བའི་

ཁང་པ་”བསྐོ1217་བར་མི་བ་སེ། མི་འཆགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་གསུངས། བདག་པོ་

རིགས་མི་མཐུན་པ་དབང་ཆེ་བ་གཞན་གནས་པ་ཉིད་ནི་བདག་པོ་ས་མ་གཞན་དགེ་

སོང་གི་གནས་ཉིད་མིན་ནོ། །འབལ་བའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་དགེ་སོང་དབང་ཆེ་

བ་ལ་དགོངས་སོ། །དགེ་ཚུལ་རྣམས་ཀི་གང་ཟག་གི་གནས་དང་དགེ་ཚུལ་གི་

ཚོགས་སྤིར་དབང་བའི་གནས་དེ་ནི་དགེ་སོང་གི་གནས་ཉིད་མིན་ནོ། །དགེ་སོང་གི་

གནས་སུ་དགེ་ཚུལ་ཙམ་གནས་པ་ནི་དགེ་སོང་གི་གནས་ཡིན་ཏེ། དགེ་ཚུལ་དེ་དགེ་

སོང་གི་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་དགོས་པ་”དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ་

ནི། ལག་ཉར་བངས་པ་དང་། ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་། དགེ་སོང་གིས་བཙོས་པ་དེ་དག་

མུ་གེ་མ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་དུས་ཀི་ཕིར་དགག་པ་མཛད་པར། འཚོ་བའི་བར་དུ་

བཅང་བ་དག་ནི་མ་བསྡུས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འཚོ་བཅང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བཟར་རུང་

བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་མུ་གེའི་ཚེ་གནང་མུ་གེ་མིན་པའི་ཚེ་བཀག་པ་དང་། མུ་གེའི་

ཚེ་ན་ཡང་ས་དྲོ་ལག་ཉ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་པ་ས་དྲོ་གནང་གི་ཕི་དྲོ་བཀག་པ་དང་། 

ཕི་དྲོ་དེ་དག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡང་ཐུན་ཚོད་ལས་ཡོལ་ནས་མ་གནང་བ་ལྟ་བུ་ནི་མིན་

ནོ། །འཚོ་བཅང་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ནི་དུས་ཀི་ཕིར་དགག་པ་མཛད་པར་

འདུས་ལ། ཞག་བདུན་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །

གསུམ་པ་སེལ་བ་ལ་གཉིས། ”ཚད1218་ཀི་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སེལ་བ་

1217  མ་ཕི།  བ། ༢༧༠བ༤ན།   སྐོ    སྒང་། ༢༠༥ན༥ན།    སྐོ    * བསྐོ

1218  མ་ཕི།  བ། ༢༧༡ན༣ན།   སྲེགས    སྒང་། ༢༠༥བ༣ན།    ཆད
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བསབ་བ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷུང་བཟེད་སོགས་ལ་གསོག་འཇོག་ཏུ་གྱུར་

པའི་ཟས་ཀིས་འབགས་པ་ནི་ཟས་ཀི་ཕེད་ཉིད་ཡིན་གི་ཟས་རོགས་པ་ནི་མིན་ཏེ། 

ལྷུང་བཟེད་སོགས་བཟའ་བ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ལྟུང་བའི་ཕེད་ཡིན་ལ། 

མགུལ་དུ་མིད་པ་མངོན་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །ཁའི་ནང་མ་དག་པ་དྲི་མ་ཅན་

གིས་བཟའ་བཏུང་ཟོས་སམ་འཐུངས་ན་ཕེད་ཉིད་ཡིན་པས་ཉེས་བས་སོ། །ཇི་ཙམ་

གིས་ཁ་དག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་དེའི་ཕི་རོལ་ནི་ལི་བའམ་སས་ཀུན་ནས་དྲུད་དེ་ཆུས་

བཤལ་ན་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཁའི་ནང་ནི་ཆུ་མཁུར་བ་དོའམ་གསུམ་གིས་བཤལ་ན་

དག་པའོ། །ལྷུང་བཟེད་”ཇི1219་ཙམ་གིས་དག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ནི་བསམ་

པ་ཐག་པས་ལན་གཉིས་སམ་གསུམ་བཀྲུ་བཤལ་བས་ན་སྒ་མི་སན་ཀང་དག་པ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །ལྷུང་བཟེད་དག་པར་བས་པ་ལ། རི་ཁ་དོག་གི་དྲེག་པ་ལངས་པ་ལ་ནི་རི་

”འགོག1220་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་ཟས་ཀིས་”འབགས1221་པ་མེད་

པར་བཟའ་བར་བ་བ་ལ་རེག་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་འདག་རས་སམ་ལི་

བའམ། ས་གང་ཡང་རུང་བས་ལན་གསུམ་བཀྲུས་པ་ལ་ཅུང་ཟད་སྣུམ་པ་ཉིད་ཡོད་

ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་དག་པར་བས་པ་ལ་སྣུམ་མམ་རི་ལངས་པ་བསལ་

བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལྷུང་བཟེད་ཟས་ལ་སོགས་པས་འབགས་ན་འབགས་པའི་

ཕོགས་དེ་ཉི་ཚེ་བཀྲུ་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་གི། རིལ་གིས་བཀྲུ་མི་དགོས་སོ། །

བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྣུམ་ཅན་དག་སྣུམ་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་ཆུའི་རིང་བུ་

1219  མ་ཕི།  བ། ༢༧༡ན༦ན།   ཇི    སྒང་། ༢༠༥བ༦ན།    གི

1220  མ་ཕི།  བ། ༢༧༡བ༡ན།   འགོག    སྒང་། ༢༠༦ན༡ན།    འགོགས

1221  མ་ཕི།  བ། ༢༧༡བ༢ན།   འབགས    སྒང་། ༢༠༦ན༡ན།    འབོགས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”གཏིང1222་ཟབ་མོའི་ནང་དུ་གཞུག་གོ །དུས་ཇི་སྲིད་དུ་གཞུག་ཅེ་ན། ཉའམ་རུས་

སལ་ལམ། སལ་པའམ་ཆུ་སྲིན་བིས་པ་གསོད་དམ། ཉ་ཁིམ་དག་གིས་སྣུམ་མ་ལུས་

པར་”ལྡོགས1223་ཀི་བར་དུ་གཞག་གོ །བུམ་པ་སོགས་སྣུམ་ཅན་མེར་བསྲེགས་

པས་ཀང་སྣུམ་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་སྣུམ་མེད་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་དག་

པར་བ་ཞེ་ན། སྣུམ་མེད་པར་གྱུར་པ་ནི་བཀྲུས་པས་དག་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གིས་

བཀྲུ་ཞེ་ན། འདག་རས་སམ་ལི་བས་བཀྲུས་ན་”འདག1224་པ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སེལ་བ་ལ་ངག་དོན་གཉིས་ཏེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དང་། 

ཉེ་བར་བསྒྲུབས་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་དང་པོ་བཞིས་བསན། གཉིས་པ་ནི། འབྱུང་

ཁུངས་ཀི་དབང་ནི། འབྱུང་ཁུངས་དག་ཏུ་ཞེས་པས་བསན་ལ། བཏབ་པའི་དབང་ནི། 

ཟངས་ལ་སོགས་པར་ཚྭ་ལ་སོགས་པ་བཏབ་པ་སེ། འདི་ལ་མི་མངོན་ཡང་ལྟུང་བེད་

རོགས་པར་འགྱུར་བར་འགེལ་བར་གསུངས། 

ཚིག་དོན་ནི། ལན་ཚྭ་ལ་སོགས་པ་”ཚྭ1225་ཆུར་གྱུར་པ་དང་འགྱུར་བེད་ཀི་

ཆུར་གྱུར་པ་དང་། རོག་ཆུར་གྱུར་པ་ནི་རང་གི་བ་བ་བེད་པ་གསོག་འཇོག་བས་

པའམ་བིན་ལེན་མ་བས་པར་འཐུང་ན་ནི་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །ཚྭ་ཆུ་ལ་

སོགས་པར་གྱུར་པ ་དེ ་ནི ་ན ་མི ་ན ་ཐམས་ཅད ་ལ ་བིན ་ལེན ་བས་ན ་མ ་

”བརོགས1226་ཀང་དུས་མིན་པར་ཡང་འཐུང་དུ་རུང་བ་ཉིད་དོ། །ལན་ཚྭ་དང་

1222  མ་ཕི།  བ། ༢༧༡བ༤ན།   གཏིང    སྒང་། ༢༠༦ན༣ན།    གཏང

1223  མ་ཕི།  བ། ༢༧༡བ༥ན།   ལྡོགས    སྒང་། ༢༠༦ན༣ན།    འདོགས

1224  མ་ཕི།  བ། ༢༧༡བ༦ན།   འདགས    སྒང་། ༢༠༦ན༤ན།    འདག    * འདག

1225  མ་ཕི།  བ། ༢༧༢ན༢ན།   ཚ    སྒང་། ༢༠༦ན༦ན།    ཚྭ    * ཚྭ

1226  མ་ཕི།  བ། ༢༧༢ན༣ན།   བརོགས    སྒང་། ༢༠༦བ༡ན།    བཙགས
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འགྱུར་བེད། ཇ་བསྐོལ་བ་ན་ཚྭ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུ་རང་གི་བ་བ་མི་བེད་པ་དག་

ལ་ནི་ཕེད་ཉིད་ཀང་མེད་པ་ཉིད་དོ། །ཐ་མ་རོག་པ་ཅན་ལ་ནི་བཞིན་གི་གཟུགས་

བརན་བྱུང་ན་རོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཀ་ཏ་ཀའི་འབས་བུ་ཆུ་རོག་པ་ཅན་གི་ནང་དུ་

བཅུག་པས་ཆུ་དེ་ཤིན་ཏུ་དངས་པར་འགྱུར་རོ། །འགྱུར་བེད་ཀིས་ཀང་ཆུ་ཤིན་ཏུ་

དངས་བར་འགྱུར་རོ། །ཟན་གིས་ཀང་ཆུ་ཤིན་ཏུ་དངས་བར་འགྱུར་རོ། །ཆུའི་ནང་དུ་

གཞུག་པར་བ་བའི་ཟན་དེ་མི་འཇིག་པར་བ་བའི་ཕིར་སྣུམ་གིས་བསྐུའོ། །ཁྲོན་པ་ལ་

སོགས་པ་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་དག་ཏུ་ཟས་བཏབ་པ་མི་མངོན་པ་ནི་ཡོད་པའི་གངས་

ཉིད་མིན་ནོ། །མངོན་ན་ནི་ལྟུང་བེད་དོ། །ཟས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་རུང་བ་མིན་པ་

འདྲེས་པ་འགྱུར་ན་འདྲེས་པའི་ཕོགས་དེ་ཉི་ཚེ་བསལ་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་གི། ལྷག་

མ་བཟའ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཞར་ལ་”བརོག1227་པ་ཟ་བའི་ཉེས་པ་བསན་པ་ནི། ཟས་ལ་བ་ཁྭ་

ཏ་ལ་སོགས་པའི་མཆུས་རེག་པ་ལ་ནི། རེག་པའི་ཕོགས་དེ་ཉིད་དང་དེའི་ཐན་

”སྐོར1228་ཡང་བསལ་བར་བའོ། །རིལ་བ་ལྟ་བུ་དེ་དང་འབེལ་བ་འོ་མ་ལྟ་བུའི་རྒྱུན་

གིས་ལྷུང་བཟེད་ལྟ་བུ་ལ་རེག་པ་ནི་ལྷུང་བཟེད་ཀིས་རིལ་བ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་རེག་པ་ཉིད་

མིན་ལ། རིལ་བ་དང་འབེལ་བའི་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་བཙོག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་

རོ། །མདོ་དེ་ཉིད་ནི་བཙོག་པ་སངས་པའི་ཕིར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་

”བརོག1229་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་ཟག་དམན་པས་དང་། དངོས་པོ་དམན་པས་སོ། །

1227  མ་ཕི།  བ། ༢༧༢བ༡ན།   བརོག    སྒང་། ༢༠༦བ༤ན།    བཙོག

1228  མ་ཕི།  བ། ༢༧༢བ༢ན།   སྐོར    སྒང་། ༢༠༦བ༤ན།    ཀོར

1229  མ་ཕི།  བ། ༢༧༢བ༣ན།   བརོག    སྒང་། ༢༠༦བ༥ན།    བཙོག
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དང་པོ་ནི། དགེ་ཚུལ་མན་ཆད་སྦྲང་བུ་ཡན་གི་ཁ་འཕོའམ། ཁ་མ་བཀྲུས་པར་

རེག་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། དགེ་སོང་ནང་ཡིན་ཡང་རུང་། གཞན་གི་ཟ་འཕོ་

གཙང་མའི་ནང་དུ་འདྲེས་སམ། དེས་གཙང་མ་ཕོགས་སམ་དེ་ལྟ་བུའི་སྣོད་དུ་གཙང་

མ་བླུག་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ལག་ཉའི་དམིགས་བསལ་ལ་གཉིས། རེག་པའི་དང་། 

ཟ་བའི་དམིགས་བསལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཟས་ཡོད་མེད་”ནོར1230་བ་དང་། ཡོད་པ་

བརེད་པས་བཟའ་བར་བ་བ་ལ་རེག་པས་ཀང་ལག་ཉར་འགྱུར་བ་མིན་ནོ། །ནོར་བ་

དང་བརེད་པ་དེ་གཉིས་ཀིས་ཟས་གནས་ནས་སོས་པ་རང་གནས་སུ་བཞག་པའི་

ཕིར་རེག་པ་ཡང་ལག་ཉར་འགྱུར་བ་མིན་ནོ། །ནོར་བ་དང་བརེད་པས་ཟས་གནས་

ནས་སོས་པ་གནས་ཀི་ཐག་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བར་བསྐུར་གི། ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་ཁེར་ན་

ལག་ཉའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་འདུལ་བ་ལ་མ་མོས་པའམ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བ་བསབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་གཡེལ་བས་ལག་”ཉར1231་བངས་པ་དང་བིན་

ལེན་བངས་པ་ཉིད་”ནི1232། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ལག་ཉར་བངས་པ་དང་བིན་

ལེན་བངས་པ་ཉིད་མིན་ནོ། །བིན་ལེན་སོབས་པར་འོས་པ་དང་འབེལ་བ་མ་བལ་གི་

བར་དུ་བཟའ་བར་བ་བ་བངས་པ་ཡང་ལག་ཉར་བངས་པ་དང་བིན་ལེན་བས་པ་མིན་

ནོ། །བིན་ལེན་སོབས་པར་འོས་པའི་གང་ཟག་དེས་བཟུང་བའི་ཐག་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་ཟས་འབེལ་བ་ཉིད་ནི་བིན་ལེན་སོབས་པར་འོས་པ་དེ་དང་ཟས་འབེལ་བ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །བིན་ལེན་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་རང་ཁོ་ནས་བས་པ་དགོས་སམ་ཞེ་

1230  མ་ཕི།  བ། ༢༧༢བ༦ན།   ནོར    སྒང་། ༢༠༧ན༡ན།    ནར

1231  མ་ཕི།  བ། ༢༧༣ན༢ན།   ཉར    སྒང་། ༢༠༧ན༢ན།    ཉེར

1232  མ་ཕི།  བ། ༢༧༣ན༢ན།   ནི    སྒང་། ༢༠༧ན༣ན།    ནོ
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ན། སོམ་པས་མཉམ་པ་ལྟ་བ་ཐ་མི་དད་པ་དག་གིས་གསོག་འཇོག་བས་པ་དང་། 

བིན་ལེན་བས་པ་དང་། ལག་ཉར་བངས་པ་དག་ནི་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དགེ་སོང་

གཅིག་གི་བིན་ལེན་བས་པ་དེ་གཞན་དག་གི་བིན་ལེན་བས་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །

སོམ་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་དགེ་སོང་ལྟ་བུ་དང་། མཆོག་མིན་པ་བསབ་པ་བིན་པ་

ལྟ་བུར་གཅིག་པས་དགེ་སོང་གི་བིན་ལེན་”གསོག1233་འཇོག་གིས་བསབ་བིན་གི་

བིན་ལེན་”གསོག་འཇོག་ཏུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །སོམ་པས་མཉམ་པ”།1234 མཚན་མི་

མཐུན་པ་དག་གི་ཡང་བིན་ལེན་”གསོག་འཇོག་ཕན་ཚུན་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རམ་

ཞེ་ན། སྐྱེས་པ་དགེ་སོང་དང་བུད་མེད་དགེ་སོང་མ་དག་གི་བིན་ལེན་དང་གསོག་འཇོག་

ནི་ཕན་ཚུན་ཁིམ་པ་དང་འདྲ་བར། དགེ་སོང་གི་བིན་ལེན་”གསོག་འཇོག་གིས་དགེ་སོང་

མའི་བིན་ལེན་”གསོག་འཇོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །དགེ་སོང་གིས་དགེ་ཚུལ་དག་གི་ཟས་

ལ་རེག་པ་ནས་སེད་པའི་བར་ལ་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་ནི། དགེ་སོང་གི་ཟས་ལ་དགེ་ཚུལ་

གིས་རེག་པས་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་ནོ། །ལག་ཉར་བངས་པའི་རས་དེ་ཡང་

ཕིར་བང་ངོ་སམ་པའི་འདོད་པའམ། ལྟོས་པ་དང་བཅས་པས་ཕར་”ཕིན1235་པ་ནི་བཏང་

བ་ཉིད་མིན་ཏེ། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་མ་བཏང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ལག་ཉ་སོགས་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ལག་ཉར་བངས་པ་ལ་

སོགས་པའི་རས་དང་པོར་ལྟོས་པ་མེད་པར་བཏང་བ་ལ། ཕིས་ལྟོས་པ་དང་བཅས་

པ་ཉིད་ནི། བིན་ལེན་བས་ཏེ་ཟོས་ན་ཕེད་ཉིད་ཡིན་པས་ཉེས་བས་སོ། །ལྟོས་པ་མེད་

1233  མ་ཕི།  བ། ༢༧༣ན༦ན།   སོག    སྒང་། ༢༠༧ན༦ན།    གསོག    * གསོག    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་

ཡོད་པ་དག་ལ་འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

1234  མ་ཕི།  བ། ༢༧༣བ༡ན།   ་    སྒང་། ༢༠༧ན༦ན།    །    * །

1235  མ་ཕི།  བ། ༢༧༣བ༣ན།   ཕིན    སྒང་། ༢༠༧བ༢ན།    བིན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པར་བཏང་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཕེད་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ལྟོས་པ་མེད་པར་

བཏང་བ་དེ་བཟའ་བའི་ཕིར་དུ་”བསང་བར1236་མི་བ་སེ། སོང་ན་ལྟོས་བཅས་སྐྱེ་

བའི་ཕིར་རོ། །ལྟོས་པ་མེད་པར་བཏང་བ་དེ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཕིར་མི་”བསང1237་སེ། 

མི་ཤེས་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞིང་གི་ཐོག་ཤས་ནོད་པ་དང་། དེ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རེག་པ་

ནི་ཆུད་ཟ་བའི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་ན་དེ་ལ་རེག་པ་རུང་བ་”མིན1238་པ་ཉིད་དུ་

མི་འགྱུར་རོ། །ཟས་བཀལ་བའི་ཤིང་ར་ལ་ནི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་ཁ་ལོ་བའི་སན་མ་

གཏོགས་པ་ལ་རེག་པར་བ། འབས་ལ་སོགས་པས་གང་བའི་ཤིང་ར་ལ་ཡང་མི་རེག་

ཏུ་མི་རུང་བའི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་ཁ་ལོ་པའི་”སན1239་མ་གཏོགས་པ་ལ་རེག་

པར་བའོ། །འབྲུ་ལ་སོགས་པས་གང་བའི་ཤིང་ར་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ནད་པ་ཞོན་

པའི་ཤིང་ར་ལ་ཡང་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་ཁ་ལོ་བའི་སན་མ་གཏོགས་པ་ལ་རེག་པར་

བའོ། །བཟའ་བ་དང་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་བཅུག་པའི་གྲུ་ལ་ནི་རུ་སྐྱ་མ་གཏོགས་པ་ལ་

རེག་གོ །རུ་སྐྱ་དེ་འཛིན་པའི་སན་ལ་ཡང་རེག་པར་མི་བའོ། །

དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་གི་སྨན་དག་བསྐོལ་བའི་ཚེ། ལུད་པ་ན་སྐྱམ་པ་དང་

གནས་ནས་དབྱུང་བ་དང་། གཟར་བུའི་ལས་ཕར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། བསྐོལ་བའི་

གནས་ལས་ཤོད་དུ་དཔོག་པ་དག་ལ་ཡང་མི་རུང་བ་མེད་དོ། །སྐྱམ་པ་སོགས་ལ་

དང་པོ་ནས་རེག་པར་བའམ་ཞེ་ན། དང་པོར་ལུད་པ་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་པོར་

1236  མ་ཕི།  བ། ༢༧༣བ༦ན།   སང་བར    སྒང་། ༢༠༧བ༤ན།    བསབ་པར    * བསང་བར

1237  མ་ཕི།  བ། ༢༧༣བ༦ན།   སང    སྒང་། ༢༠༧བ༤ན།    བསང    * བསང

1238  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤ན༡ན།   ཟིན    སྒང་། ༢༠༧བ༥ན།    མིན    * མིན

1239  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤ན༢ན།   བསན    སྒང་། ༢༠༧བ༥ན།    སན    * སན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ཤིང་”དབི1240་བ་དང་མེ་བསད་པ་དང་། གོས་ཀི་ཐུ་བ་ལ་སོགས་པས་རླུང་གཡབ་

”པས1241་འབད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ཀང་མ་ཤི་ན་སྐྱམ་པ་སོགས་བའོ། །

གཉིས་པ་ཟ་བའི་དམིགས་བསལ་ནི། དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པས་མ་ཐེག་པར་

རང་གིས་ཆུ་ཀླུང་བརྒལ་བའི་ཕིར་རམ། ལམ་”རྒྱགས1242 ་འཁེར་བའི་ཁུར་

”ཚ1243བ་བསག་པའི་ཕིར་ལག་ཉར་བངས་པའི་ལམ་”རྒྱགས1244་བཟར་རུང་

ངོ་། །གང་གི་ཚེ་རུང་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ཀི་དུས་སུ་བསེན་པར་མ་རོགས་པར་རང་གི་

ལུས་སམ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐག་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་མ་འབོར་

ཏམ། རུང་བའི་ལམ་”རྒྱགས1245་གཞན་མེད་ནའོ། །ལམ་”རྒྱགས1246་འཁེར་བའི་

ཁུར་ཚ་བ་གཞན་མེད་ན་སྦིན་བདག་གིས་དེ་གཞན་ལ་”བཀུར1247་བ་སོགས་སྤོ་

བར་བའོ། །སྦིན་བདག་ལ་བཅོལ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་ཁེར་བ་མེད་ན་ལམ་

”རྒྱགས1248་རང་གིས་”བཀུར1249་བར་བའོ། །རང་གིས་ཁེར་བ་དེ་ཉིད་ལས་ཚབ་

གཞན་ལ་སྦིན་པས་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་སྐལ་བ་བརེ ་ཞིང་བང་བ་

1240  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤ན༥ན།   དབི    སྒང་། ༢༠༨ན༢ན།    འབི

1241  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤ན༦ན།   པས    སྒང་། ༢༠༨ན༢ན།    ལས

1242  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤བ༡ན།   རྒྱགས    སྒང་། ༢༠༨ན༣ན།    བརྒྱགས

1243  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤བ༡ན།   ཚ    སྒང་། ༢༠༨ན༣ན།    ཆེ

1244  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤བ༡ན།   རྒྱགས    སྒང་། ༢༠༨ན༣ན།    བརྒྱགས

1245  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤བ༢ན།   བརྒྱགས    སྒང་། ༢༠༨ན༤ན།    བརྒྱགས    * རྒྱགས

1246  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤བ༢ན།   བརྒྱགས    སྒང་། ༢༠༨ན༤ན།    བརྒྱགས    * རྒྱགས

1247  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤བ༣ན།   བཀུར    སྒང་། ༢༠༨ན༤ན།    བསྐུར

1248  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤བ༣ན།   རྒྱགས    སྒང་། ༢༠༨ན༥ན།    བརྒྱགས

1249  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤བ༣ན།   བཀུར    སྒང་། ༢༠༨ན༥ན།    འགྱུར



  514  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”བསྒྲུབ1250་པར་བའོ། །གཞན་དང་བརེ་བ་དེ་ཡང་མ་གྲུབ་ན། རང་གིས་ཁེར་བ་དེ་

བཟའ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །བིན་ལེན་སོབས་པར་བེད་པ་མེད་ན་བིན་ལེན་བས་པ་

རང་གིས་ཁེར་བ་དེའམ། བིན་ལེན་མ་བས་པ་གཞན་ཡང་བཟའ་བར་བའོ། །

དེ་གཉིས་དགེ་སོང་གང་གི་བཟའ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ཉིན་གཅིག་ཟན་བཅད་པར་བས་

པའི་དགེ་སོང་གི་བཟའ་བའོ། །དེས་ཉི་མ་གང་ལ་ཇི་ཙམ་བཟའ་ཞེ་ན། བཟར་རུང་བའི་ཉི་

མ་དང་པོ་ལ་སར་གང་བཟའོ། །ཉི་མ་གཉིས་པ་ལ་ནི་སར་བ་དོ་བཟའ་བར་བའོ། །ཉི་མ་

གསུམ་པ་ཕན་ཆད་ལ་ནི་ཇི་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་དེ་ཙམ་བཟའ་བར་བའོ། །ཤིང་ཐོག་རུང་

བར་མ་བས་པ་དང་། བིན་ལེན་མ་བས་པ་དང་། ལག་ཉར་བངས་པ་དག་ཀང་དུས་མིན་

པར་ཡང་བཟའ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །སུའི་བཟའ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ཟན་མེད་པའི་དགེ་སོང་

གིའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་”བཟའ་འམ1251་ཞེ་ན། ཤིན་ཏུ་བཀྲེས་པ་ཉིད་ནའོ། །ཟན་མེད་ཅིང་

ཤིན་ཏུ་བཀྲེས་པའི་ལ་ཕུག་ལ་སོགས་པའི་ར་བ་རུང་བ་མ་བས་པ་དག་ཀང་དུས་མིན་

པར་ཡང་བཟར་རུང་ངོ་། །ཟན་མེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་བཀྲེས་ན་རང་གིས་ཀང་ཤིང་ཏོག་

སོགས་བཏོག་པ་དང་ར་བ་ནས་དབྱུང་བ་ཉིད་དང་། ”བཙོ1252་བ་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་

པར་བ་བ་ཉིད་ཀང་བ་ཞིང་གཞན་ཡང་བེད་དུ་གཞུག་གོ །

བཞི་པ་བསབ་བ་ནི། བིན་ལེན་མ་”བསབས1253་པ་དང་། རུང་བར་མ་བས་པ་

དང་། དུས་མིན་པར་བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ་རུང་བར་བ་བ་དག་ལ་རོམ་འདོད་པ་ན་

དེའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ཡོ་བད་ལ་བདག་དང་གཞན་གི་བདག་གིར་བ་བའི་ཐ་སད་མེད་པ་

1250  མ་ཕི།  བ། ༢༧༤བ༤ན།   སྒྲུབ    སྒང་། ༢༠༨ན༥ན།    བསྒྲུབ

1251  མ་ཕི།  བ། ༢༧༥ན༢ན།   བཟའ་འམ    སྒང་། ༢༠༨བ༢ན།    བཟའམ

1252  མ་ཕི།  བ། ༢༧༥ན༣ན།   བཙོ    སྒང་། ༢༠༨བ༣ན།    བཅི

1253  མ་ཕི།  བ། ༢༧༥ན༤ན།   སབས    སྒང་། ༢༠༨བ༣ན།    བསབས    * བསབས
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བང་གི་སྒ་མི་སན་ན་གགས་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་མངོན་དུ་བའོ། །དགེ་སོང་གིས་ལག་

པ་བསལ་བ་བཀྲུས་པ་དང་འདབ་མ་དག་ཡོད་ན་ཆུ་སྐྱོགས་ཀིས་སྐོམ་མི་བཏུང་ངོ་། །དེ་

དག་མེད་ན་སྐྱོགས་ཀིས་སྐོམ་བཏུང་བ་མ་”བསྒིབས1254་པར་མི་བའོ། །ཆུ་སྐྱོགས་དེ་

ཆུ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཁ་མ་བཅད་པ་ཉིད་དུ་མི་གཞག་གོ །སྐྱོགས་དེའི་ཁ་”ག་

པ1255་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཤིང་ལས་བས་པ་དང་། རོ་ལས་བས་པ་དང་། ས་ལས་

བས་པའོ། །སྐྱོགས་དེ་གཞག་པའི་གཞི་ཤིང་ལས་བས་པའམ་རོ་ལས་བས་པ་བཅང་

བར་བའོ། །ཤིང་ལ་སོགས་པའི་འདབ་མ་དག་ཟས་ཀི་སྣོད་ཉིད་དུ་སྤོད་པ་ན་བིན་ལེན་

མ་བས་པ་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །སྣོད་དུ་སྤོད་པའི་འདབ་མ་འདི་ལ། ཤིང་ལོན་པ་

སོགས་ལས་བརྔས་པ་དང་མ་བརྔས་པ་དག་བིན་ལེན་སོབས་པའི་ཕིར་ནི་ཁད་པར་

མེད་དོ། །འདབ་མ་བརྔས་པ་དང་། སྣོད་གཞན་མེད་ན་འདབ་མ་བརྔས་པ་དག་ཀང་སྣོད་

དུ་སྦར་རོ། །གསོག་འཇོག་གི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼བིན་ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་བིན་ལེན་གི་ཆོ་ག་ལས་འདས་པ་ལ་ལྔ། རྐེན་ཁད་པར་ཅན་ལ་

དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་དང་། བིན་ལེན་གི་མཚན་ཉིད་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པ། 

ཟས་བིམ་པའི་ཚུལ་བསན་པ། བིན་ལེན་འཇིག་མི་འཇིག་”དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ། 

ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བིན་ལེན་བས་པའི་ཟས་གཞན་དང་། བིན་ལེན་སོབས་པའི་

བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དག་ཀང་མེད་ན། སྦིན་བདག་གིས་བསམ་པ་ཐག་པས་

1254  མ་ཕི།  བ། ༢༧༥ན༦ན།   སྒིབས    སྒང་། ༢༠༨བ༥ན།    བསྒིབས    * བསྒིབས

1255  མ་ཕི།  བ། ༢༧༥ན༦ན།   ག་པ    སྒང་། ༢༠༨བ༥ན།    གང
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དགེ་སོང་ལ་བསོས་ཏེ་བཏང་བའི་བསོད་སོམས་ལ་དགེ་སོང་རང་གིས་བངས་ཏེ་སྒ་

མི་སན་གི་དུས་བིན་གིས་བརླབས་ནས་བཟའ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཇི་ཙམ་གིས་བིན་ལེན་བས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་དྲང་

ཐད་དུ་མནོས་པ་ནི་བིན་ལེན་ཡིན་གི། གོ་དང་རྒྱབ་ནས་མནོས་པ་ནི་མིན་ནོ། །དེ་

ཡང་བདག་པོ་དང་ལས་དང་། མེ་ཆུ་ནམ་མཁའ་སོར་བཞི་ཙམ་གི་རགས་པས་མ་

ཆོད་པའི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་མནོས་པ་དང་། ས་མི་དམའ་བ་དང་ལག་པས་སེབ་པ་

འཐོབ་པའི་ཕོགས་ན་གནས་པས་མནོས་པ་དང་། ལག་པ་གཉིས་གན་རྐལ་དུ་བཀན་

པས་མནོས་པ་དང་། ལག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་སམ། ལག་པ་དེ་དང་འབེལ་བའི་

ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པས་མནོས་པ་དང་། ཟས་དེ་གེན་དུ་འདེགས་པར་ནུས་པ་

ལས་མནོས་པ་དང་། ངོ་བོའམ་རྣམ་གངས་ཀིས་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་ལས་

མནོས་པ་དང་། ར་དང་གང་པོ་ཆེ་དང་སྤེའུ་ཅང་ཤེས་སོགས་མི་མིན་པ་ལས་ཀང་

བིན་པ་མནོས་པ་ནི་བིན་ལེན་ཡིན་ནོ། །སྦིན་པར་མི་འདོད་པས་བིན་པ་ནི་བིན་ལེན་

མིན་པས། སྦིན་པར་འདོད་པས་དེའི་ཡན་ལག་གིས་སམ་ལག་པ་དེ་དང་འབེལ་

བས་བིན་པ་མནོས་པ་ནི་བིན་ལེན་ཡིན་ནོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། བིན་ལེན་སོབས་པ་པོ་རང་གི་ཡུལ་དེ་ན་འགའ་ཡང་

དེའི་ལག་ནས་ཟན་མི་ཟ་བའི་མི་སྨད་པར་བ་བ་རིགས་ངན་སོགས་ཡིན་ན། དཀིལ་

འཁོར་རམ་བྱུགས་རིགས་འདིའི་སེང་དུ་ཞོག་ཅིག་ཅེས་བསན་ན་ཡང་བིན་ལེན་ཡིན་

ནོ། །སྣོད་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་ནི། ལྷུང་བཟེད་དང་། ལྷུང་བཟེད་དེའི་གཞི་དག་ནི་བིན་

ལེན་གི་སྐབས་འདིར་གཅིག་པ་ཉིད་དེ་དེ་གཉིས་ཀར་དུ་མནོས་པ་བིན་ལེན་བས་པ་
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ཡིན་ནོ། །འཐོབ་པའི་ཕོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ནི། སྤེའུ་རྣམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ནི་

ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཡིན་པས་ཡལ་གའི་སེང་དེ་ནས་སྤེའུས་བིན་ལེན་”བསབས1256་

པ་དེའི་ཕིར་མི་འཐོབ་པའི་ས་ཉིད་མིན་ནོ། །ལག་པ་གཉིས་བཀན་པའི་དམིགས་

བསལ་ནི། ཤིང་ཐོག་དག་མན་ཤེལ་དང་། ཁྲི་དང་ཁྲིའུ་དང་ཐུ་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་ཀི་

གཞི་དག་གིས་བིན་ལེན་ནོད་དུ་མི་རུང་བ་ཉིད་མིན་ནོ། །ཤིང་ཐོག་དེ་དག་གནས་པ་

སོབ་མ་དང་ཉེ་གནས་དག་གིས་ཅང་མི་སྨྲ་བས་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་སོགས་སོ་

སོར་བརག་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཤིང་ཐོག་འབིམ་པར་བེད་པ་དག་གིས་སོམས་པར་འབིམ་པར་བ་

བར་མོས་པར་བའོ། །དགེ་སོང་བིན་ལེན་བས་པས་”འབིམས1257་པ་ཉིད་ནི་རུང་བ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །ཞུན་མར་དང་འབྲུ་མར་དང་སྦྲང་རི་དང་བུ་རམ་གི་དབུ་བའི་བུམ་པ་དག་འབིམ་

པ་ན། གོས་དག་མ་རུངས་པ་སང་བའི་ཕིར་རྩྭ་དང་ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་གོས་

དག་”བསྐྱབ1258་པར་བའོ། །བིམ་པར་བ་བ་རྒུན་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་གཅེས་པ་བཟང་བ་

དང་བར་མ་དང་། ཐ་མ་དག་སོ་སོར་བས་ནས་བིམ་པར་བའོ། །ཨ་”མྲ1259་ཞིམ་པོ་དག་

ལོགས་ཤིག་ཏུ་བསལ་ཏེ་བིམ་པར་བ་སེ་མི་སོམས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་རོ། །འབིམ་པར་

བེད་པའི་སྐལ་བ་ནི་དེའི་མཁན་པོའམ་སོབ་དཔོན་གིས་ནོད་པར་བའོ། །མཁན་སོབ་

ཀིས་དེའི་སྐལ་བ་ནོད་ན། དེ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་རྒན་པས་འབིམ་བེད་ཀིས་མི་འཐོབ་པའི་

ཟས་བཟང་པོ་ཐོབ་ན་འབིམ་བེད་རང་གི་དྲུང་ན་འདུག་པའི་གོགས་དག་གིས་ནོད་པར་

1256  མ་ཕི།  བ། ༢༧༦བ༡ན།   སབས    སྒང་། ༢༠༩བ༣ན།    བསབས    * བསབས

1257  མ་ཕི།  བ། ༢༧༦བ༤ན།   འབིམས    སྒང་། ༢༠༩བ༥ན།    འབིམ

1258  མ་ཕི།  བ། ༢༧༦བ༥ན།   སྐྱབ    སྒང་། ༢༠༩བ༥ན།    བསྐྱབ    * བསྐྱབ

1259  མ་ཕི།  བ། ༢༧༦བ༦ན།   སྨྲ    སྒང་། ༢༠༩བ༦ན།    མྲ    * མྲ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བའོ། །འབིམ་པར་བེད་པ་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་དྲུང་ན་འདུག་པའི་དགེ་སོང་རང་སན་ལས་མ་

འཕགས་པས་དེ་དག་གི་སྐལ་བ་ཇི་ཙམ་ལེན་ནུས་པ་དེ་ཙམ་ནོད་པར་བ་ཞིང་ལྷག་མ་ནི་

གཞན་དག་གིས་ནོད་དོ། །

བཞི་པ་ནི། བིན་ལེན་ཅན་གི་ཟས་”འདྲིལ1260་བ་ནི། དགེ་སོང་རང་གནས་

ནས་མ་འཕགས་པས་ལེན་པར་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་བིན་ལེན་མ་བཤིག །གནས་

ནས་མི་སེབ་པའི་སར་ཕིན་ན་བིན་ལེན་ཞིག་གོ །བིན་ལེན་བས་པའི་འོག་ཏུ་སྦྲང་བུ་

དང་གོག་སྦུར་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་རེག་པས་ཀང་བིན་ལེན་མ་ཞིག་གོ །དགེ་སོང་

གིས་འཛིན་པ་མ་བཏང་བ་ལ་གཞན་གིས་རེག་པས་ཀང་བིན་ལེན་མི་འཇིག་གོ །བི་

བས་རེག་པས་ནི་བིན་ལེན་ཞིག་པར་བས་སོ། །བིན་ལེན་འཇིག་པའི་རྒྱུ་བཅུ་སེ། 

”འདྲིལ1261་བ་དང་། དངོས་པོ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དང་། སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དང་། 

ནམ་མཁའ་ལ་འཕངས་པ་དང་། བདག་ཉིད་དགེ་སོང་མིན་པར་གྱུར་པ་དང་དགེ་སོང་

ནང་ཡིན་ནའང་རུང་ཀལ་ཁ་ལྟ་བུས་ཀང་”ཕོགས1262་པ་དང་། མ་རོགས་པ་ལ་

བསོས་པ་དང་། རང་དང་”འབེལ1263་བ་བལ་བ་ལ་མ་རོགས་པས་རེག་པ་དང་། 

ལྟུང་བ་བྱུང་ནས་སངས་པ་དང་། མེ་ཆུ་ལྟ་བུས་དངོས་པོ་བརླག་པ་རྣམས་སོ། །བིན་

ལེན་བས་ཟིན་པའི་ཟས་ལ་གཞན་གིས་རེག་”གམ1264་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་

བའི་ཕིར་དུ་བིན་ལེན་སོབས་པ་ནི་མི་རིགས་པ་ཉིད་མིན་ནོ། །

1260  མ་ཕི།  བ། ༢༧༧ན༣ན།   འདྲིལ    སྒང་། ༢༡༠ན༢ན།    འགིལ

1261  མ་ཕི།  བ། ༢༧༧ན༥ན།   འདྲིལ    སྒང་། ༢༡༠ན༤ན།    འགིལ

1262  མ་ཕི།  བ། ༢༧༧ན༦ན།   ཕོགས    སྒང་། ༢༡༠ན༤ན།    འཕོགས

1263  མ་ཕི།  བ། ༢༧༧བ༡ན།   འབལ    སྒང་། ༢༡༠ན༥ན།    འབེལ    * འབེལ

1264  མ་ཕི།  བ། ༢༧༧བ༢ན།   གལ    སྒང་། ༢༡༠ན༥ན།    གམ    * གམ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ལྔ་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ནི། མཉན་ཡོད་དུ། དྲུག་སེས། བསབ་པ་ལ་

གཡེལ་བས་བིན་ལེན་མ་བས་པ་ཟོས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དཔང་པོ་མེད་པར་ཟོས་པས་

བརྐུས་སོ་དང་དུས་མིན་པར་ཟོས་སོ་སོགས་ཁ་ཟེར་བའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། 

གཞི་ལ། དངོས་པོ་ཆུ་དང་སོ་ཤིང་ལས་གཞན་པ་བིན་ལེན་མ་བས་པ་མགུལ་དུ་

མིད་པ་མངོན་པའོ། །བདག་ཉིད་ནད་པ་དང་ཟན་ཆད་པ་མིན་པའོ། །གནས་ནི་སྒ་མི་

སན་ནམ་དེ་དང་འདྲ་བ་མིན་པ། ཀུན་སོང་ཟར་འདོད་པ། སྦོར་བ་ཟར་”རོམ1265་པ། 

མཐའ་མགུལ་དུ་མིད་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། བིན་ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་

ཞེ་ན། ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ཞེ་ན། བིན་ལེན་མ་བསབས་པ་ཉིད་ལའོ། །གང་གི་བིན་

ལེན་མ་བསབས་པ་ལ་ཞེ་ན། ཆུ་དང་སོ་ཤིང་སོགས་མ་གཏོགས་པ་བཟའ་བར་བ་

བའི་འོ། །གང་དུ་བཟའ་བར་བ་བའི་ཞེ་ན། ཁར་བཟའ་བར་བ་བ་ཡིན་གི། རྣ་བ་

སོགས་སུ་ལོངས་སྤོད་པ་ནི་མིན་ནོ། །གང་བས་ན་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། ཟོས་པ་

མགུལ་དུ་མིད་པ་ན་ལྟུང་བ་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དམིགས་བསལ་ནི། 

བང་གི་སྒ་མི་སན་དུ་ཟ་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །དེར་ཡང་དུས་”དྲན1266་བ་དགོས་ཏེ། 

ཞུ་བར། བང་གི་སྒ་མི་སན་གི་གིང་ན་ནི་ཟས་མ་བིན་པར་ཁའི་སྒོ་ནས་ཟ་བར་བེད་པ་

དེ་བང་གི་སྒ་མི་སན་པའི་དུས་སུ་བིན་གིས་རློབ་ན་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཅི་སེ་བིན་

གིས་མི་རློབ་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས། ནད་པས་རང་གི་ཟས་ཁར་

1265  མ་ཕི།  བ། ༢༧༧བ༥ན།   རོམ    སྒང་། ༢༡༠བ༡ན།    རམ

1266  མ་ཕི།  བ། ༢༧༨ན༢ན།   དྲན    སྒང་། ༢༡༠བ༣ན།    བན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”སྐྱེལ1267་མི་ནུས་ན་བསེན་པར་རོགས་པ་གཞན་མེད་ན་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་

ལས་ཁར་ཟན་ནོད་པར་བས་ཏེ་དེ་ལ་བིན་ལེན་འཇིག་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །ནད་པ་

བསེན་པར་མ་རོགས་པས་བསེན་པར་རོགས་པས་ཟས་བསབས་པ་བཟའ་བར་

བའོ། །བིན་ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼བསོད་པ་སོང་བའི་ལྟུང་བེད།༽

ལྔ་པ་ཟས་བསོད་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་སྤི་དོན། སེར་སྐྱར་དྲུག་སེས་རང་ཉམས་

དང་ལྟོ་འདུན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པ་དང་རང་ལྟོ་འདུན་ལ་ཞུགས་པ་

སོགས་སོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་ཡུལ་དུས་དེར་ཟས་བསོད་

པར་གགས་པ། རུང་ཚད་ལྡན། སྦིན་བདག་དེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པའོ། །ཡུལ་ཁིམ་པ་ཐ་སད་

ལྔ་ལྡན། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ། རས་ཐ་དད་མ་བངས་པར་སེར་བ་པོ་མིན་པ་ལུས་ཐ་མལ་

བར་གནས་པ་སེ་དྲུག་ལྡན་ནོ། །བདག་ཉིད་ནད་པ་དང་ཅི་བདེར་བསབས་པ་མིན་

པའོ། །ཀུན་སོང་བངས་ཏེ་ཟས་འདོད་པའོ། །སྦོར་བ་རང་གི་ལག་ཏུ་བསམ་པའི་དོན་

གསལ་པོར་མངོན་སུམ་དུ་སྨྲས་པའོ། །མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི་ཟས་བསོད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞེ་ན། འོ་མ་དང་ཞོ་དང་མར་དང་ཉ་ཤ་དང་ཤ་སྐམ་ལྟ་བུ་ནི་ཟས་བསོད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཊིཀྐར། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་དང་མར་ཁུ་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་ཟས་བསོད་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་གསུངས། ཟས་བསོད་པ་འདི་ནི་ལྟུང་བ་འདིའི་བེད་པ་པོ་འོ། །སྦིན་པར་བེད་པ་ཉེ་དུ་

མིན་པ་ཁིམ་པ་ཉིད་ཀང་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་དེ་གཉིས་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། 

1267  མ་ཕི།  བ། ༢༧༨ན༣ན།   སྐྱེལ    སྒང་། ༢༡༠བ༤ན།    སྐྱལ
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རང་གི་ལག་གིས་བངས་ཏེ་ཟོས་ན་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །བདག་ཉིད་མིན་

པས་ཟས་བསོད་པ་བསངས་པ་དང་། གཞན་སོང་དུ་བཅུག་པ་ཉིད་དེ་ལ་ནི་ཉེས་བས་ཀི་

བེད་པ་པོ་འོ། །མིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་གཉིས་ལྟུང་བ་འདིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

སྦིན་བདག་གིས་སོང་བ་པོ་ལ་ཅི་བདེར་མ་བསབས་པ་ལ་ཡིན་གི་བསབས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་

བ་མེད་དོ། །བསབས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་སྦིན་བདག་གིས་ཅི་བདེར་མ་

བསབས་པས་དང་པོར་ངན་པ་འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པའམ། བསོད་པ་འོ་མ་ལ་སོགས་

པའམ། ཐ་མལ་པ་རའི་འོ་མ་ལ་སོགས་པའམ། བཟང་པོ་བའི་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ན་

ངན་པ་རའི་འོ་མ་བསོད་པ་འབས་ཀི་འོ་ཐུག་མར་དང་ཤ་ཁ་ར་དང་བསྲེས་པའོ། །བཟང་

པོ་གོང་མ་སྲེག་ལ་སོགས་པའི་ཤ། བལ་པོ་སེའུའི་ཁུ་བ། ན་ལེ་ཤམ་ལ་སོགས་པ་སོད་

ཀི་བེ་བག་དང་སྦར་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བསོད་སོམས་”ཐོབ1268་པ་སེ་ཅི་བདེར་བསབས་

པ་ན། གལ་ཏེ་སར་ཡང་ཟས་བསོད་པ་བངས་ན་ཁིམ་པ་དང་ཉེ་དུ་མིན་པ་དེ་གཉིས་ལ་

བངས་ན་ཉེས་བས། ཟོས་ན་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་འོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། བཟང་པོ་ཅི་བདེར་བསབས་པ་ན། ངན་པ་བངས་ཏེ་ཟ་བ་

འདི་ལ་ནི་ཕེད་”ཉེས1269་བས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བཟང་པོ་”བསབས1270་པས་དངོས་གཞི་

མེད་ལ་ངན་པ་མ་”བསབས1271་པས་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར། ཊིཀྐར། དགེ་སོང་གིས་

བསོད་པ་འཐོབ་པ་ན། ངན་པ་སོང་བར་བེད་ན་དེ་སོང་བ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་ལ་ཟོས་པ་ན་

1268  མ་ཕི།  བ། ༢༧༩ན༢ན།   ཐོབ    སྒང་། ༢༡༡ན༦ན།    ཐོགས

1269  མ་ཕི།  བ། ༢༧༩ན༣ན།   ཉེས    སྒང་། ༢༡༡བ༡ན།    ཉིས

1270  མ་ཕི།  བ། ༢༧༩ན༣ན།   སབས    སྒང་། ༢༡༡བ༢ན།    བསབས    * བསབས

1271  མ་ཕི།  བ། ༢༧༩ན༣ན།   སབས    སྒང་། ༢༡༡བ༢ན།    བསབས    * བསབས
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ཡང་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་དང་། ”བམ1272་ལྔར། བསོད་པ་འཐོབ་པ་ན། ངན་པ་སོང་བ་

དང་དེ་ཐོབ་པ་ཟོས་པ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་འབེད་དུ། ཞོ་སྦིན་པ་ན་ཆུར་ཁུ་

དང་དར་བ་སོང་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་དང་། དེའི་ཊིཀྐར། དམན་པ་སོང་བའི་ཕིར་

ཞེས་སོ། །ཅི་བདེར་བསབས་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། སྦིན་བདག་ཟས་ཁེར་ཏེ་ཕིར་

བྱུང་བས་དགེ་སོང་ཟས་མི་ལེན་པར་ཅང་མི་སྨྲའམ། ཁོ་བོ་ལ་འདི་མི་དགོས་སོ་ཞེས་

ཕིར་སོང་བ་ལ་འོ་ན་ཅི་སོང་ཞེས་དྲིས་པ་ནི་སྦིན་བདག་གིས་ཟས་ཅི་བདེར་བསབས་པ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །བསོད་པ་སོང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུར་སྤོད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

བཅུ་པ་ལྔ་པ་ལ་དྲུག །གཞན་གི་སྲོག་ལ་དང་། འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་ལ་

དང་། བསོད་ནམས་ལ་དང་། ལུས་སྲོག་ལ་དང་། ལུས་ལ་དང་། ཕིར་བཅོས་པ་ལ་

གནོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་འབེད་ནས་འབྱུང་བ་ལ། སྤི་དོན། ཀོའུ་

”ཤམ་བིར1273། འདུན་པ། ཉོན་མོངས་པ་བག་མེད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་སོགས་

འདེབས་པ་བཞིན། རང་ཆེད་ཅེས་སྦར་རོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་བསན་ནི། རང་སྤད་པའི་དོན་ཉིད་ལ་

འཇུག་པ་དང་། འཇུག་ཏུ་འཛུད་པ་དག་ལ་ཤེས་གཙོའོ། །གཞན་ཡང་སྲོག་ཆགས་

དང་བཅས་པ་ཉིད་ལའོ། །གང་གི་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཞེ་ན། ཆུ་དང་ཞུན་མར་

དང་འབྲུ་མར་དང་སྦྲང་རི་དང་བུ་རམ་གི་དབུ་བ་དང་། འོ་མ་དང་ཞོ་དང་མར་དང་ཚྭ་

དང་འབྲུའི་ཚྭ་དང་། ཞོ་ཁ་ཆུ་དང་རབ་མོ་དང་ཤིང་ཐོག་དང་བཅའ་བར་བ་བ་ལ་

1272  མ་ཕི།  བ། ༢༧༩ན༤ན།   བམ    སྒང་། ༢༡༡བ༢ན།    ཁམ

1273  མ་ཕི།  བ། ༢༧༩བ༢ན།   ཤམ་བིར    སྒང་། ༢༡༡བ༥ན།    ཤམིར
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སོགས་པ་རང་གི་ལུས་ཀི་ཡོ་བད་དུ་ཉེ་བར་སྦར་བར་བ་བའི་སྲོག་ཆགས་དང་

བཅས་པའོ། །སྲོག་ཆགས་ཇི་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཞེ་ན། ཐ་མལ་པའི་

མིག་ལ་སྣང་བ་ལྟར་ནུས་པས་སོ། །

གང་གི་ཚེ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སྲོག་ཆགས་དེ་དག་ཤི་ན་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ། །སྲོག་ཆགས་དུ་མ་ཤི་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དུད་

འགོར་གྱུར་པའི་སྲོག་ཆགས་རེ་རེའི་སྲོག་འགགས་པ་ན་ལྟུང་བ་རེ་རེར་འགྱུར་

རོ། །དངོས་གཞི་འདི་ངེས་པ་ཡིན་ལ། སྦོར་བ་ནི་རོམ་པའི་དབང་གིས་མ་ངེས་ཏེ། 

རོམ་པ་གཅིག་གིས་མང་པོ་ཤི་ན་ཡང་སྦོར་བའི་ལྟུང་བ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། རོམ་

པ་དུ་མས་བསད་ན་རོམ་པ་ཇི་སེད་པའི་སྦོར་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ནི། སར་རང་སྤད་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤད་པ་ནི་རང་གི་ལུས་ཀིར་ཉེ་བར་སྤད་པ་ཡིན་ནོ། །སྤད་པའི་ངོ་བོ་

ནི་འདི་ལྟ་སེ། ཁྲུས་དང་ལྟུང་བ་དང་། སོ་ཤིང་དོར་བ་དང་། ལག་པ་དང་རྐང་པ་བཀྲུ་

བའོ། །དེར་མ་ཟད་ལུས་ཀི་ཡོ་བད་དུ་ཉེ་བར་སྤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལུས་ཀིར་

སྤད་པ་ཡིན་ནོ། །ལུས་ཀི་ཡོ་བད་གང་ཞེ་ན། བཟའ་བར་བ་བ་དང་། ལྷུང་བཟེད་དང་། 

ཆོས་གོས་དང་། གནས་དང་སོ་བཀྲུ་བ་དང་། མེ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལུས་ཀི་ཡོ་བད་

དག་ཡིན་ནོ། །སོགས་པའི་སྒས། ཁྲི་དང་ཁྲིའུ་དང་སན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། ལྭ་བ་

ལ་སོགས་པ་བསྔུའོ། །

ལུས་ཀི་ཡོ་བད་དུ་ཉེ་བར་སྦར་བ་གང་ཞེ་ན། ལུས་ཀི་ཡོ་བད་དེ་དག་ཏུ་ཉེ་བར་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སྦར་བ་ནི། ས་དང་ལི་བ་དང་ཚོན་དང་། ”རྩྭ1274་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པའོ། །ལུས་ཀི་ཡོ་

བད་དེ་དག་ཏུ་ཉེ་བར་སྦར་བ་དེ་དག་ལ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་དགོས་ཤེ་ན། ལུས་ཀི་

ཡོ་བད་དེ་དག་ཏུ་ཉེ་བར་སྦར་བ་དེ་དག་ལ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་དགོས་པ་ནི། འདི་ལྟ་སེ། བི་

དོར་བ་བ་དང་། བཀྲུ་བ་དང་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཆག་ཆག་གདབ་པ་དང་། ཕག་བདར་བ་

བ་དང་། ཞལ་ཞལ་བ་བ་དང་། འུ་ཤ་དང་། ཐང་དང་ཐུག་པ་དག་ཏུ་བ་བའོ། །ཡུར་བ་ལ་

སོགས་པའི་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུའི་སྲོལ་དགག་པ་དང་། བསལ་བ་དག་ཀང་

ཉེ་བར་སྦར་བ་ཡིན་ནོ། །ཤིང་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུའི་ནང་དུ་གཞུག་པ་དང་། 

ཆུའི་ནང་དུ་དྲང་བ་དང་། ཆུའི་ནང་ནས་སྐམ་སར་བཤལ་བ་དང་། རོ་ལ་སོགས་པའི་ཆུ་

ལོན་སོགས་ཆུར་གཡེང་བ་དང་། བཤལ་བ་དག་ཀང་ཉེ་བར་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ། །གོས་རིམ་

པ་གཅིག་པ་ལས་གཞན་པ་སྤུ་ཅན་དང་ལྷན་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་བཀྲུ་བ་ཡང་སྦོར་བ་

ཡིན་ནོ། །གོས་རིམ་པ་གཅིག་པ་ཅན་དེ་ཡང་སྲོག་ཆགས་ཀི་ཁམས་ལྷག་པར་མང་བའི་

ཆུ་ལ་བཀྲུ་བ་ལྟ་བུ་ཡང་ཉེ་བར་སྦོར་བ་དག་ཡིན་ནོ། །སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་

སྤོད་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ཕན་”ཚེགས1275་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་བཞི། 

ཆུ་ཚགས་མེད་དུ་མི་རུང་བ་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པ། ཆུ་བརག་པའི་ཚུལ་

ཞར་ལ་སྲོག་ཆགས་ལ་གནོད་པ་སངས་པ། ཆུ་རུང་བ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཆུ་དང་

འབེལ་བའི་ལས་གཞན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགེ་སོང་གིས་ཆུ་བཙག་པའི་ཕིར་

སྤད་ཚགས་བཅང་བར་བའོ། །ཆོས་འདི་པ་རྣམས་ཀིས་ཆུ་ཚགས་ལྔ་གང་རུང་མ་

1274  མ་ཕི།  བ། ༢༨༠ན༥ན།   རྩྭ    སྒང་། ༢༡༢ན༦ན།    ར

1275  མ་ཕི།  བ། ༢༨༠བ༣ན།   ཚེགས    སྒང་། ༢༡༢བ༤ན།    ཚིགས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བཅངས་ན་ཞག་ཏུ་མི་ལྡན་པའི་དང་”།1276 ཆུ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་དང་། ལམ་དུ་མི་

ལྡན་པའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བས། དེ་འགོག་པ་ལ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་དགོས་པ་བསྒྲུབ་ནུས་

དང་། དམ་ལྷོད་སྲོག་ཆགས་ཕ་མོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །སྤད་ཚགས་དེའི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། 

ཆུ་བཟེད་པའི་སྣོད་བུམ་ལ་སོགས་པའི་སེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གཞག་པར་བ་ཞིང་། 

ཆུ་སྣོད་དགང་བ་དང་སྲོག་ཆགས་བཙག་པར་བ་བའི་ཆུ་བཟེད་པར་བེད་པ། ཆུ་

ཚགས་གདགས་པར་བ་བའི་ལགས་གཟེར་དག་བཏབ་པའི་ཤིང་བུ་གསུམ་ཕན་ཚུན་

བསྣོལ་ཏེ་མདུང་ཁིམ་ལྟར་གནས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་བཏགས་པའི་ཆུ་ཚགས་ནི་སྤད་

ཚགས་དེ་ཞེས་བའོ། །སྲོག་ཆགས་འཚོ་བའི་ཕིར་ཆུ་ཚགས་ལ་ཆུ་ཅུང་ཟད་གནས་

པར་བ་བའི་ཕིར་གཅལ་གཞུག་པར་བའོ། །

གང་གི་ཞེ་ན། བེ་མའམ་ལི་བའི་གཅལ་གཞུག་པར་བའོ། །ཡང་ན་ཆུ་གནས་

པའི་དོན་དུ་ཆུ་ཚགས་ཀི་རེན་འོག་ཏུ་སྣོད་ཚགས་མིག་ཅན་གཞུག་གོ །གང་ལས་

བས་པ་ཞེ་ན། ས་དང་ཟངས་མ་ལས་བས་པ་གང་ཡང་རུང་ངོ་། །ཚགས་རེན་སྣོད་དེ་

ནི་ཤིང་བུ་གསུམ་གི་ཐོག་མ་ལ་གདགས་སོ། །ཐབས་གང་གིས་གདགས་ཤེ་ན། 

ཚགས་རེན་སྣོད་”དེ་ལ1277་བུ་གུ་ཕུག་སེ་ལུང་བཏགས་ཏེ་ཤིང་བུ་གསུམ་གི་ཐོག་

མ་ལ་གདགས་སོ། །ཡང་ན་ཚགས་རེན་སྣོད་དེ་ནི་བུ་གུ་དུ་མ་བས་ནས་ངོས་གཡས་

གཡོན་གཉིས་ནས་ཤིང་བུ་དག་ལ་བཏགས་ན་ཡང་འདུག་ཏུ་བཏུབ་བོ། །དེའི་འོག་ཏུ་

སོང་བའི་སྲོག་ཆགས་ལ་གནོད་པ་སངས་པའི་ཕིར་ཆུ་ཚགས་ཀི་ཕི་རོལ་གི་ངོས་སུ་

ཚགས་རེན་སྣོད་གཞག་པར་བའོ། །

1276  མ་ཕི།  བ། ༢༨༠བ༥ན།   ་    སྒང་། ༢༡༢བ༥ན།    །    * །

1277  མ་ཕི།  བ། ༢༨༡ན༤ན།   དལ    སྒང་། ༢༡༣ན༣ན།    དེ་ལ    * དེ་ལ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དེ་ཅི་ཞིག་གིས་གདགས་ཤེ་ན། ས་མས་ལས་བས་པ་ནི། ཐ་གུས་གདགས་

སོ། །ཕི་མ་ཟངས་ལས་བས་པ་ནི་ལགས་ཐག་འཇམ་པོས་གདགས་སོ། །གང་ཟག་

གིས་ཀང་ཚགས་རེན་སྣོད་དེ་བཅང་བར་བའོ། །ཆུ་ཚགས་ལས་ཆུ་མི་འཛག་ན་ཤིང་

ལེབ་ཀིས་ཆུ་ཚགས་ལ་དལ་བུ་དལ་བུས་བརབ་པར་བའོ། །ཆུ་ཚགས་གཉིས་པ་

བུམ་ཚགས་ལེའུ་ཅན་ནི་ཚེགས་ཆུང་བས་འདོད་པར་བའོ། །བུམ་ཚགས་ལེའུ་ཅན་

དེ་གང་ཟག་གིས་ཀང་བཅང་བར་བའོ། །དེ་ཅི་ལས་བས་པ་བཅང་ཞེ་ན། སའམ་

ཟངས་མ་ལས་བས་པ་བཅང་བར་བའོ། །

དེའི་དབིབས་ཇི་འདྲ་བ་ཞེ་ན། བུམ་ཚགས་ལེའུ་ཅན་དེ་ནི་ཕི་བུམ་པའི་

དབིབས་ཅན་ཁའི་ནང་པདྨའི་སིང་པོའི་བུ་གུ་ལྟ་བུའི་བུ་གུ་དང་ལྡན་པ། བུ་གུའི་ངོས་

འོག་མ་སྦུབས་ཅན་ཡིན་ནོ། །བུ་གུ་དེ་དག་ཏུ་སྲོག་ཆགས་མི་འཆོར་བའི་རས་མས་

དགབ་པར་བས་ནས་ཆུ་བཙག་གོ །གང་ཟག་གིས་ཀང་ཆུ་ཚགས་ཉེ་བར་གཞག་

པར་བའོ། །ཆུ་ཚགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཆུ་ཚགས་ཤིང་བུ་ལ་རས་གཡོགས་པའི་གྲུ་

གསུམ་མམ། འདིས་རིལ་ཚགས་ཀང་བཟུང་ངོ་། །འོག་ཟོབ་ཞབས་མ་བཅུག་པ་ལྟ་

བུའི་ནང་ནས་རས་གཡོགས་པའི་རིལ་བ་ཞབས་ཚགས་ཅན་ནམ། ཁ་ཞབས་གཉིས་

སུ་ཐ་གུ་བཏགས་པའི་བསལ་ཚགས་རྣམས་བཅང་བར་བའོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། བ་མ་བུམ་དང་། རིལ་བ་དག་གིས་ཆུ་རུང་བ་བཅུས་པ་

ཉིད་དང་། ལམ་དུ་ཆུ་རུང་བ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀང་ཆུ་ཚགས་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་པས་

ཆུ་ཚགས་དངོས་སུ་མེད་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཆུ་ཚགས་དེ་མེད་པར་ལོངས་རྒྱུ་

ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ། །གོགས་ནང་ཞེ་འགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
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ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ། །གལ་ཏེ་དེ་དང་འགོགས་ནས་མི་འགོ་ན་ཚུལ་

ཁྲིམས་སོགས་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན། གཙུག་ལག་ཁང་དེ་

ཉིད་དུ་དེ་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །ཆུ་འཚག་པའི་བ་བ་བེད་པ་ན། ཆུ་

འཚག་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་ཆུ་ཚགས་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གོགས་གཞན་གིས་ཆུ་འཚག་

པའི་དུས་དེར་ཆུ་ཚགས་དེ་སྦིན་ནོ་ཞེས་ཁས་བངས་པ་ནི་ཆུ་ཚགས་དེ་དང་ལྡན་པ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལོངས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ཆུ་ཚགས་དང་བཅས་པའི་གོགས་དང་གོང་གཞན་

དུ་འབལ་བ་ན་དེས་ཆུ་ཚགས་སྦིན་པར་ཁས་མ་བངས་ན་གོགས་ཀི་ཆུ་ཚགས་དེ་ལ་

བརེན་པར་མི་བའོ། །ཆུས་ཕོངས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཉེ་འཁོར་དུ་དགེ་སོང་འགོ་བ་ནི་

ལོངས་རྒྱུ་བ་མིན་པས་དེར་ཆུ་ཚགས་མེད་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཆུས་ཕོངས་པར་

མི་འགྱུར་བའི་ཉེ་འཁོར་དེ་ནི་རྒྱང་གགས་ལྔ་ཉིད་དོ། །

མདོ་ས་མའི་དམིགས་བསལ་ནི། དགེ་སོང་གིས་དེར་ཕིན་ནས། ཆུ་ཚགས་

རེད་པར་འགྱུར་བའི་ངེས་པ་མེད་པར་རང་གི་གནས་སུ་ཆུ་ཚགས་བཞག་སེ་གནས་

གཞན་དུ་སོང་བ་ཆུ་ཚགས་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མིན་པ་ནི་རང་དགའ་བེད་པ་མིན་པ་

ཡིན་ནོ། །དགེ་སོང་རེ་རེ་ལ་ཆུ་ཚགས་རེ་རེ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ལོངས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ཆུ་

ཚགས་གཅིག་གིས་དགེ་འདུན་མན་ཆད་དུ་མ་ཆུ་ཚགས་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མིན་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཆུའི་རྒྱུན་མགོགས་པར་མྱུར་བ་ལ། གྲུས་འགོ་བ་ལ་ནི་རྒྱང་

གགས་ལྔ་ཚུན་ཆད་ཕོངས་པར་མི་འགྱུར་ལ། དེ་ཕན་ཆད་ནི་ཕོངས་པར་མི་འགྱུར་བ་

མིན་ནོ། །དེས་ན་རྒྱང་གགས་ལྔ་ཕན་ཆད་དུ་ཆུ་བཙགས་ཟིན་རུང་བའམ། ཆུ་ཚགས་

མེད་ན་རྒྱང་གགས་རེ་རེ་ཞིང་ཉེས་བས་དང་། ཕེད་ལ་ཉེས་བས་ཕ་མོར་འགྱུར་
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རོ། །ཆུའི་རྒྱུན་མགོགས་པར་འགོ་བ་དེ་ལ་དགེ་སོང་ཆུ་མགོར་སྲོག་ཆགས་ཡོད་

མེད་བརགས་ནས་བརགས་པའི་ཆུ་དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱུན་ཕོགས་སུ་འབེལ་བར་འགོ་

བ་ནི་སར་ཆུ་བརགས་པར་བས་པ་དེས་རྒྱང་གགས་གཅིག་གི་བར་དུ་བརག་མི་

དགོས་པར་ཆུ་ལ་འདོད་དགུར་འཇུག་ཏུ་རུང་ངོ་། །

དམིགས་བསལ་ནི། གལ་ཏེ་བརགས་པའི་ཆུ་དེ་རྒྱང་གགས་ཀི་ནང་ཡན་

ཆད་དུ་ཆུ་གཞན་དང་འདྲེས་པར་གྱུར་ན་འདྲེས་པ་དེ་ཡན་ཆད་དུ་མ་བརགས་པར་

འཇུག་ཏུ་རུང་གིས་ཕིན་ཆད་བརག་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་ཆུ་བརག་པའི་ཚུལ་ནི། འཁིལ་ཆུ་ལྟ་བུ་ལ་ཕོར་གང་ཙམ་ལ་

བརགས་པ་ནས་འདོམ་གང་ཁོར་ཡུག་ཚུན་ཆད་ནི་བརགས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཇི་

ཙམ་གིས་ཆུ་དག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཐ་མལ་པའི་མིག་སྐྱོན་མེད་ཀིས་སྲོག་ཆགས་མ་

མཐོང་བར་དག་པ་ཉིད་ཀི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིན་ནོ། །མིག་གང་གིས་ཤེ་ན། ཐ་མལ་བའི་

ཤའི་མིག་གིས་དག་པ་ཡིན་གི་ལྷའི་མིག་ལ་སོགས་པས་མིན་ནོ། །ཆུ་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་

སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་བརག་ཅེ་ན། མི་”གཡོ་བ1278་དང་རོག་པ་མེད་པ་ལ་བརག་

པར་བའོ། །བུམ་པ་ཆུས་གང་བ་ཉིད་ལ་བརག་པར་བའོ། །ཡུན་ཇི་ཙམ་དུ་བརག་ཅེ་

ན། ཆུ་བརག་པ་དེ་ལ་བ་བ་ལས་འདས་པར་བགང་བའི་ཡུན་རིང་པོ་ཉིད་དུ་བརག་

པར་མི་བའོ། །སྲོག་ཆགས་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན། རྩྭ་ལ་སོགས་པའི་རེ་མོ་འཇམ་

པོས་བསན་ན་བརག་པར་སའོ། །

བརགས་ནས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་ཅེ་ན། སྲོག་ཆགས་མེད་ན་ལོངས་སྤོད་ཅིང་། 

1278  མ་ཕི།  བ། ༢༨༢བ༥ན།   གཡོ་བ    སྒང་། ༢༡༤བ༡ན།    གཡོ་བ་ཉིད་
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འདུག་ན་ཆུའི་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་ལམ་དུ་མི་འདོར་རོ། །ཆུའི་

སྲོག་ཆགས་ལས་གཞན་ཤིག་དང་རྩྭ་”ཤིག1279་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཆི་བར་འགྱུར་

བའི་ལམ་དུ་མི་དོར་རོ། །གལ་ཏེ་མར་མེའི་ནང་དུ་ཕེ་མ་ལེབ་ལ་སོགས་པའི་སྲོག་

ཆགས་ལྷུང་ན། མར་མེ་དེ་བེད་པས་མར་མེ་དེ་འོད་མི་སྒིབ་པའི་འོད་ཁང་གིས་

གཡོགས་པར་བའོ། །འོད་ཁང་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྨྱིག་ཚལ་གི་གཟེབ་དར་དཀར་

རམ་ལྷང་ཚེར་སྲབ་མོས་གཡོགས་པ་ནི་འོད་ཁང་དེ་ཞེས་བའོ། །ཡང་ན་མིག་བརྒྱ་

པ་ཡང་འོད་ཁང་དུ་རུང་ངོ་། །

དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ར་མཁན་གིས་དང་པོ་ནས་ས་ལས་བས་པའི་སྣོད་བུམ་པའི་

དབིབས་འདྲ་བ་ཚགས་སེ་ལྟ་བུར་བུ་ག་མང་པོ་”བཏོད1280་ནས་སོ་བཏང་བ་ཆེད་དུ་

བས་པའམ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་ལ་ཕིས་བུ་གུ་མང་པོ་”བཏོད1281་པ་ཅན་

ནོ། །སྐྲ་ལ་སོགས་པའི་རིས་སྦྲུལ་”གཟུང1282་བར་མི་བའོ། །སྦྲུལ་ཇི་ལྟར་བསལ་ཞེ་ན། 

སེ་གོལ་གི་སྒ་ཕྱུང་སེ། ཀེ་བཞིན་བཟང་། མིག་ལམ་ན་མ་འདུག་ཅེས་བརོད་པར་

བའོ། །དེ་སྐད་བརོད་ཀང་མིག་ལམ་ན་མི་སྣང་བའི་ཕོགས་ན་མི་འདུག་ན། དབྱུག་གུ་

སྐམ་ཁས་དལ་བུས་ར་མའམ་བུམ་པར་བཅུག་སེ་ཁ་བཅད་ནས་བུ་གུ་དག་”བཏོད1283་

དེ་སྦྲུལ་བསལ་བར་བའོ། །ཐབས་ས་མ་དེ་མ་གྲུབ་ན། ལགས་ཕོད་དམ་ཤོར་”བུའམ། 

1279  མ་ཕི།  བ། ༢༨༣ན༡ན།   ཤིག    སྒང་། ༢༡༤བ༣ན།    ཤིང་།

1280  མ་ཕི།  བ། ༢༨༣ན༣ན།   བཏོད    སྒང་། ༢༡༤བ༥ན།    གཏོད

1281  མ་ཕི།  བ། ༢༨༣ན༤ན།   བཏོད    སྒང་། ༢༡༤བ༥ན།    གཏོད

1282  མ་ཕི།  བ། ༢༨༣ན༤ན།   བཟུང    སྒང་། ༢༡༤བ༤ན།    གཟུང    * གཟུང

1283  མ་ཕི།  བ། ༢༨༣ན༥ན།   བཏོད    སྒང་། ༢༡༤བ༦ན།    གཏོད
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ཤུར་བུ1284་ཕེའུས་སམ་ཐ་གུ་རས་མས་དཀྲིས་པའི་ཞགས་མིག་གིས་སྦྲུལ་གི་མགུར་

བར་བཅིངས་ཏེ་དོར་བར་བའོ། །ལགས་ཕོད་ལ་སོགས་པས་བཅིང་བའི་ཐབས་དེ་དག་

ནི། ར་མ་ལ་སོགས་པར་གཞུག་པ་ལ་ཡང་བའོ། །

སྦྲུལ་དེ་”ནམས1285་ལ་སོགས་པ་ཚང་ཚིང་གི་ནང་དུ་དོར་བར་མི་བ་སེ། དེ་ནི་

མི་གཏོང་བའི་ཉེས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །སྦྲུལ་དེ་”ཁུང1286་དུ་ཞུགས་པའི་བར་དུ་བསད་

པར་བའོ། །ལུས་ཀི་ཤིག་རྣམས་ནི་རས་མའི་ནང་དུ་གཞུག་པར་བའོ། །རས་མ་དེ་ནི་ཀ་

བའམ་རིག་པའི་གསེབ་ཏུ་གཞུག་པར་བའོ། །རྩྭ་ཤིག་རྣམས་ནི་རྩྭ་”མངོན་པར1287་

ཡོད་པའི་གསིང་མར་དོར་རོ། །ཡང་ན་ཕོགས་བསིལ་བར་དོར་བར་བའོ། །ས་མ་ཆུའི་

སྲོག་ཆགས་ཁྲོན་པ་སོགས་ཐག་རིང་པོར་ཕིར་གཞུག་པར་བ་བའི་ཕིར། གང་ཟག་གིས་

ཀང་བསལ་སྣོད་བཅང་བར་བའོ། །

བསལ་སྣོད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བུམ་པ་སོགས་ལ་མགིན་པ་དང་ཞབས་གཉིས་

ཀར་ཐག་པ་བཏགས་ཏེ་མར་གཏོང་བ་ན་མགིན་པའི་ཐག་པ་ནས་བཟུང་ཞིང་ཞབས་

ཀི་ཐག་པ་”གོད1288་ལ་ཆུའི་ནང་དུ་སེབ་པ་ན་མགིན་པའི་ཐག་པ་”གོད1289་ཅིང་

ཞབས་ཀི་ཐག་པ་འཐེན་པས་ཁ་བུབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་སྲོག་ཆགས་བཙགས་

པའི་ཆུ་ཚགས་དེ་ཉིད་ཀི་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་ཁྲོན་པ་ལ་སོགས་པར་གཞུག་པར་

1284  མ་ཕི།  བ། ༢༨༣ན༦ན།   བུའམ། ཤུར་བུ    སྒང་། ༢༡༥ན༡ན།    བུའམ་ཤོར་བུ

1285  མ་ཕི།  བ། ༢༨༣བ༡ན།   ནགས    སྒང་། ༢༡༥ན༢ན།    ཞགས

1286  མ་ཕི།  བ། ༢༨༣བ༡ན།   ཁུང    སྒང་། ༢༡༥ན༢ན།    ཁང

1287  མ་ཕི།  བ། ༢༨༣བ༢ན།   མངོན་པར    སྒང་། ༢༡༥ན༣ན།    སོན་པོར

1288  མ་ཕི།  བ། ༢༨༣བ༤ན།   གོད    སྒང་། ༢༡༥ན༤ན།    སོད

1289  མ་ཕི།  བ། ༢༨༣བ༤ན།   གོད    སྒང་། ༢༡༥ན༤ན།    སོད
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བའོ། །དེ་ལ་ཡང་མགིན་པ་དང་ཞབས་སུ་སྤང་ཐག་གདགས་པའི་ཚུལ་ནི་ས་མ་

བཞིན་ནོ། །ཆུ་ཚགས་ལ་སྲོག་ཆགས་ཆགས་པ་བསལ་བའི་ཐབས་ནི་ཆུས་བཤལ་

བ་ཡིན་ནོ། །ཆུ་ཚགས་ལ་དྲི་མ་བསལ་བའི་ཐབས་ནི་ཆུས་བཀྲུ་བའོ། །ཆུ་ཚགས་

རུལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཐབས་ནི་ཉི་མ་སོགས་ལ་བསྐམ་པའོ། །དྲི་མ་བསལ་བ་དང་

རུལ་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་དམ་དུ་བཙིར་ནས་ཆུ་”ཟག1290་ན་ཕན་

པ་ཉིད་དོ། །

གསུམ་པ་ཆུ་རུང་བ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། དགེ་འདུན་ཚད་མ་དགེ་འདུན་

འདི་ལ་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུས་ཐ་སད་བེད་པ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་དང་། 

གང་ཟག་ཚད་མ་གང་ཟག་འདི་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་མི་སྤོད་དོ་ཞེས་བ་བ་

དང་། ཆུ་ཚགས་ཚད་མ་ཆུ་”བཙགས1291་འདིས་”བཙགས1292་པའི་ཆུ་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་དག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་དང་། ཆུ་ཚད་མ་ཁྲོན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆུ་

འདི་ལ་ནམ་ཡང་སྲོག་ཆགས་མེད་ཅེས་བ་བ་”རེད1293་པའི་”ཤེས1294་པས་མ་

བརགས་པར་འཇུག་པ་ལ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །

ཉིན་ཞག་གི་རུང་བ་ནི། ཆུ་བཅུས་པ་དང་ཁྲོན་པའི་ཆུ་དག་ནི་སང་ཉི་མ་འཆར་ཁ་

ཚུན་ཆད་ཉི་མ་ས་མར་བརགས་པ་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་གོ །བཞི་པ་ཆུ་དང་འདྲེས་པའི་

ལས་གཞན་བསན་པ་ནི། དགེ་སོང་གིས་དགེ་འདུན་གི་རྐང་བཀྲུས་ཀི་སྣོད་ཆུས་སོང་པ་

1290  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤ན༡ན།   ཟག    སྒང་། ༢༡༥ན༦ན།    ཟགས

1291  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤ན༢ན།   བཙགས    སྒང་། ༢༡༥བ༡ན།    བཅགས

1292  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤ན༢ན།   བཙགས    སྒང་། ༢༡༥བ༡ན།    བཅགས

1293  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤ན༣ན།   རེད    སྒང་། ༢༡༥བ༢ན།    རད

1294  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤ན༣ན།   ཤེས    སྒང་། ༢༡༥བ༢ན།    ཤས



  532  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

མཐོང་ན་དགང་བར་བའོ། །ཆུའི་སྣོད་དང་འབྲུ་མར་སོགས་གཞན་གི་སྣོད་ཀང་དགེ་

འདུན་གིས་ཉེ་བར་གཞག་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་ཆུ་དང་གཞན་གི་སྣོད་དེར་གཏོགས་

པ་ནི་”འདྲུབ1295་པ་སྣོད་སྤད་འདྲུབ་པར་བསྐོས་པའི་ལས་ཡིན་ནོ། །སྣོད་སྤད་འདྲུབ་

”པའི1296་ལས་བསན་པ་འདིར་དགེ་འདུན་གི་སྣོད་སྤད་གཞན་ལ་སྦིན་པ་དང་། དེ་

”སྤིར1297་བང་བ་དག་ཀང་མ་བསྡུས་པ་མིན་པས་དེ་དག་ཀང་སྣོད་སྤད་འདྲུབ་པའི་

ལས་ཡིན་ནོ། །ཁིམ་པ་དགེ་འདུན་གི་སྣོད་སྤད་རིང་པ་”བར1298་བ་ཉིད་ལ་”རིང1299་པ་

དེ་ཡོད་པ་ཉིད་ན་སྣོད་སྤད་འདྲུབ་པས་དེ་གཡར་པོར་སྦིན་པར་བའོ། །

དེ་ཡོད་པ་ཉིད་ན་སྦིན་པར་བའོ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཡོན་

བདག་རྣམས་འོངས་ནས་སྣོད་སྤད་རིང་པ་”བར1300་བ་ལ་སྦིན་པར་བ་བ་ཉིད་ཀང་མ་

”བརན1301་པ་མིན་ནོ། །དགེ་སོང་དགེ་འདུན་གི་སྣོད་སྤད་”བར1302་བའམ་སོང་ན་སྣོད་

སྤད་འདྲུབ་པས་དགེ་འདུན་གི་སྣོད་སྤད་གསར་པ་ཡོད་ན་ཕིར་བང་བ་མེད་པ་ཉིད་དུ་

གཏན་སྦིན་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་སྣོད་སྤད་”གཞག1303་པའི་ཕིར་དུ་མཛོད་ཁང་

བསྐོ་བར་བའོ། །ས་དང་ཟངས་མའི་སྣོད་སྤད་དག་གནས་ཁང་སོ་སོར་”གཞག་གོ །དེ་

1295  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤ན༥ན།   འདྲུབ    སྒང་། ༢༡༥བ༤ན།    འདྲུག

1296  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤ན༥ན།   པའི    སྒང་། ༢༡༥བ༤ན།    པས

1297  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤ན༥ན།   སྤིར    སྒང་། ༢༡༥བ༤ན།    ཕིར

1298  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤ན༦ན།   བརའ    སྒང་། ༢༡༥བ༥ན།    བར    * བར

1299  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤ན༦ན།   རིང    སྒང་། ༢༡༥བ༥ན།    སིང

1300  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤བ༡ན།   བརའ    སྒང་། ༢༡༥བ༥ན།    བར    * བར

1301  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤བ༡ན།   བརན    སྒང་། ༢༡༥བ༦ན།    བསན

1302  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤བ༡ན།   བརའ    སྒང་། ༢༡༥བ༦ན།    བར    * བར

1303  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤བ༢ན།   བཞག    སྒང་། ༢༡༥བ༦ན།    གཞག    * གཞག    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་

ཡོད་པ་དག་ལ་འོག་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མེད་ན་མཛོད་ཁང་གཅིག་ཏུ་ཡང་སོ་སོར་”གཞག་གོ །དགེ་འདུན་གི་”དོན1304་དུ་ཆུ་ཉེ་

བར་”གཞག་པར་བའོ། །ཆུ་དེ་གར་བབ་བབ་ཏུ་མི་”གཞག་གོ །

གང་དུ་”གཞག་ཅེ་ན། ཆུ་”གཞག་པ་དེའི་ཆེད་དུ་ཆུ་ཁང་བའོ། །ཕོགས་གང་

དུ་ཞེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་གི་ལྷོ་ནུབ་ཀི་མཚམས་སུ་བ་སེ། དེར་རག་ཏུ་གིབ་

མ་འབབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཆུ་ཁང་དེ་ལ་ངོས་སུ་སྐར་ཁུང་གདོད་པ་དང་། འོག་གཞིར་

སོ་ཕག་གི་གཅལ་བཀྲམ་པ་དང་། ཆུ་ཕིར་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་ཆུ་ཁུང་གདོད་པ་

དང་། སྒོ་གདོད་པ་དང་། སྒོ་དེར་སྒོ་གེགས་གཞུག་པ་དང་། སྒོ་དེ་ལ་ལག་ཟུང་གི་

ཡང་མིག་གཞུག་པར་བའོ། །

ཆུ་ཁང་དེར་ཆུ་ཚགས་”གཞག་པའི་ཕིར་གདང་བུ་བའོ། །ཆུ་སྣོད་ཤིང་གི་

ཁྲིའུ་དག་ལ་”གཞག་གོ །ཡང་ན་ཆུ་སྣོད་སོ་ཕག་གི་སེགས་བུའི་སེང་དུ་”གཞག་

གོ །དེ་ཉི་ཚེའི་སེང་དུ་”གཞག་གམ་ཞེ་ན། སེགས་བུ་དེའི་སེང་དུ་ཤིང་ལེབ་བམ། 

བཅུ་སྐོར་སོགས་ཀི་གཞི་དག་ལ་”གཞག་གོ །

ཆུ་སྣོད་ནི། ཐ་ན་ཕི་རོལ་ཆེ་ཆུང་དུ་འགོ་བའི་ཁྲུས་ཆུའི་ཆེད་ཀི་བར་ཡན་ཆད་

ཀི་སྣོད་ཀང་དྲི་མ་མེད་པར་གཙང་སྦྲ་བའོ། །ཆུ་སྣོད་དྲི་མ་མེད་པར་གཙང་བར་

བའོ། །བཏུང་བར་བ་བའི་ཆུ་ཡང་གཙང་སྦྲ་དང་གཙང་བར་བའོ། །བཏུང་བར་བ་བའི་

ཆུ་དེ་ལག་པ་དང་གོས་དྲི་མ་ཅན་རུང་བ་མིན་པ་དག་གིས་བིམ་པར་མི་བའོ། །ཆུ་

སྣོད་རྣམས་ཀི་ནང་དུས་དུས་སུ་བཀྲུ་བཤལ་བ་ཞིང་སྦང་བར་བའོ། །ཆུ་སྣོད་ཟབ་མོ་

ནང་གི་ཞབས་སུ་ལག་པས་མི་སེབ་པ་རྣམས་ཀི་བཀྲུ་བཤལ་ནི་སྤུ་ཤེལ་རེའི་ཁྲུད་

1304  མ་ཕི།  བ། ༢༨༤བ༣ན།   དོན    སྒང་། ༢༡༦ན༡ན།    སྣོད



  534  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཤིང་ངམ། འདབ་མའི་ཆང་བུའམ། རས་མ་ཤིང་བུའི་རེ་མོ་ལ་བཏགས་པར་བའོ། །

ཁྲུ་ཏ་ཤིང་དེ་ལ་ཟས་ཀི་འགམ་ཟེར་དུ་མ་གྲུགས་མི་སྲུང་བ་ཉིད་དུ་མི་

བའོ། །ཆུ་སྣོད་བཀྲུ་བཤལ་བས་པ་ཉི་མ་སོགས་ལ་བསྐམ་པར་ཡང་བའོ། །བཀྲུ་བ་

དང་”སྐམ1305་པ་དེའི་ཚེ་ཆུ་སྣོད་ཀིས་བེལ་བར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་སྣོད་

སྤད་ཐམས་ཅད་དུས་ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་བཀྲུ་བ་དང་”བསྐམ1306་པར་མི་བའོ། །ཆུ་

བང་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་སྐད་བསན་པའི་ཆུ་དང་འབེལ་བའི་ལས་ནི་གནས་པ་སོབ་མ་

དང་ཉེ་གནས་ཀིས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་དང་འབེལ་བ་

ཕན་”ཚེགས1307་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སོ། །སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་

སྤོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼ཉལ་གཤོམ་ཁིམ་ན་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གཞན་གི་འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། འདུག་

པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། འཆར་ཀ་འདོད་ཆགས་ཀི་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ། རྒྱུ་མཚན་

བདག་ཉིད་ཉོན་མོངས་པའི་བསམ་པ་སྐྱེ་བ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པ་སོགས་སོ། །ཡན་

ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། གནས་ནི་གནས་”ལ་ཞེན1308་པ་གེགས་བེད་གཞན་མེད་

པ། མངོན་སུམ་ཡིན་པའོ། །”རྣམ1309་ཊིཀ་ཏུ། འདོམ་གང་གི་ནང་ཡིན་པ་ཞེས་

སོ། །བདག་ཉིད་བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་པ་དང་། འདུག་པའོ། །

1305  མ་ཕི།  བ། ༢༨༥ན༣ན།   སྐམ    སྒང་། ༢༡༦བ༡ན།    བསྐམ

1306  མ་ཕི།  བ། ༢༨༥ན༤ན།   སྐམ    སྒང་། ༢༡༦བ༡ན།    བསྐམ    * བསྐམ

1307  མ་ཕི།  བ། ༢༨༥ན༥ན།   ཚེགས    སྒང་། ༢༡༦བ༢ན།    ཚོགས

1308  མ་ཕི།  བ། ༢༨༥ན༦ན།   ལ་ཞེན    སྒང་། ༢༡༦བ༣ན།    གཞན

1309  མ་ཕི།  བ། ༢༨༥བ༡ན།   ནམ    སྒང་། ༢༡༦བ༤ན།    རྣམ    * རྣམ
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ཡུལ་ནི། སྐྱེས་པ་བུད་མེད། ཁིམ་པ་ཐ་སད་ཕེད་དང་ལྔ་ལྡན། ལུས་རེན་དུ་རུང་

བ། རྫུ་འཕྲུལ་མ་ཐོབ་པ། སྤོད་པ་ལ་ཞུགས་པའམ་ཕོགས་པའོ། །ཀུན་སོང་བརྣག་པས་

འདུག་པའི་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་འདུག་པར་རོམ་པ། མཐའ་འདུག་པར་རོགས་ཤིང་

ཚོར་བའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཐུན་མོང་བ་ནི་ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ན་དངོས་

སུ་ཞུགས་པའམ་ཕོགས་པ་ལའོ། །ཅི་ཞིག་ལ་ན། སྤོད་པ་ལའོ། །གང་གི་སྤོད་པ་ལ་ན། 

སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉིས་ཀི་དབང་པོ་གཉིས་སྤོད་པའོ། །སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཇི་ལྟ་

བུ་ཞེ་ན། ཁིམ་པ་ཉིད་ཀི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དོ། །དེ་གཉིས་གནས་གང་ན་འདུག་ཀང་

ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གནས་དེ་དགེ་སོང་གི་ལས་གཞན་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དེ་

གཉིས་ཀའམ་གང་རུང་གི་ཡིན་ནའོ། །དེ་ཙམ་གིས་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། 

གནས་དེ་”ནི1310་དེ་གཉིས་འཁྲིག་པ་སྤོད་པ་ལ། དགེ་སོང་ལས་གཞན་གེགས་བེད་པ་

མེད་པ་ཉིད་ཀིས་འཁྲིག་པ་”སྤད1311་དུ་རུང་བ་ཉིད་ནའོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་”མ་ཡིན་པ1312་ནི། གང་བས་ན་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། མ་”བསྒིགས1313་པར་མངོན་སུམ་དུ་བརྣག་པ་སེ་ནན་གིས་འདུག་

ནའོ། །ཉལ་པོ་བེད་པར་གཤོམ་པའི་ཁིམ་ན་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼ཉལ་གཤོམ་ཁིམ་ན་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་འགེང་བ་ལ”།1314 སྤི་དོན། གནས་དབེན་པ་དང་། བདག་ཉིད་

1310  མ་ཕི།  བ། ༢༨༥བ༥ན།   ནི    སྒང་། ༢༡༧ན༡ན།    ན

1311  མ་ཕི།  བ། ༢༨༥བ༥ན།   སྤད    སྒང་། ༢༡༧ན༡ན།    སྤོད

1312  མ་ཕི།  བ། ༢༨༥བ༦ན།   མ་ཡིན་པ    སྒང་། ༢༡༧ན༢ན།    བ

1313  མ་ཕི།  བ། ༢༨༥བ༦ན།   སྒིགས    སྒང་། ༢༡༧ན༢ན།    བསྒིགས    * བསྒིགས

1314  མ་ཕི།  བ། ༢༨༥བ༦ན།   ་    སྒང་། ༢༡༧ན༢ན།    །    * །
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འགེང་བ་ཞེས་སྦར། གཞན་འདྲའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད། སེལ་བ”།1315 གནས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དོ། །ལྟུང་བ་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ཁས་བངས་

ནས་”དབེན1316་པ་སྐྱབས་ཡོད་པར་བརྣག་པས་འགེང་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ཐམས་ཅད་

དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་འཇིགས་པའི་དབང་གིས་

འགེང་ན་ཉེས་པ་མེད་ལ་དེ་མིན་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །བསབ་པའི་གཞི་ས་མ་དང་

འདི་གཉིས་ལ་བེ་བག་ནི་འདི་ཡོད་དེ། ས་མ་ལ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་བརྣགས་པས་

འདུག་ནའོ། །འདི་ལ་ནི་དབེན་པར་བརྣགས་པས་འགེང་ནའོ། །དེས་ན་ས་མ་ལ་ནི་

དབེན་པར་བརྣགས་པས་འདུག་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ། འདི་ལ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་

བརྣགས་པས་འགེང་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ས་མ་དང་འདི་གཉིས་ཀ་ལ་འགོ་བ་

དང་ཉལ་བ་གཉིས་ལ་ནི་ཉེས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚོར་བ་འཁྲིག་པ་སྤོད་པར་བེད་པ་གཉིས་དང་། ཚོར་བེད་ལྟུང་

བ་འབིན་པ་པོ་གཉིས་ཀས་ཕན་ཚུན་མ་ཚོར་ན་གནས་དེར་འགེང་བ་ཉེས་བས་ཀི་

བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །འདུག་པ་དང་འགེང་བའི་དགེ་སོང་གིས་བལྟ་བ་དང་ཉན་པ་སྤོད་

པར་བེད་པ་གཉིས་ཀི་གནས་ལས་གནས་གཞན་ལ་སེམས་གཏོད་པར་བེད་ན་ཡང་

ཉེས་བས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསབ་པའི་གཞི་གཉིས་པོ་འདི་ལ་མིག་གི་ཤེས་པ་མ་ཉམས་

པས་མཐོང་བའི་སྤོད་ཡུལ་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ནི་གནས་ཀི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །མཛོད་

1315  མ་ཕི།  བ། ༢༨༦ན༡ན།   ་    སྒང་། ༢༡༧ན༣ན།    །    * །

1316  མ་ཕི།  བ། ༢༨༦ན༢ན།   དབེན    སྒང་། ༢༡༧ན༣ན།    དབོན
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ནི་ཁམས་ཀི་ཁང་ཁིམ་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པས་གནས་གཅིག་གོ །ཉལ་པོ་

”གཤོམ1317་པའི་ཁིམ་དེ་ལས་ཁིམ་གཞན་དགེ་སོང་འདུག་པ་དང་འགེང་བས་ཉལ་

པོ་”གཤོམ1318་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན་ཁིམ་དེ་དག་གི་བདག་”པ1319་བཟའ་ཐ་

དད་པ་ཡིན་ན་གནས་ཐ་དད་པས་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ལ། བཟའ་གཅིག་པ་ཡིན་ན་

གནས་གཅིག་པས་ལྟུང་བ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཉལ་པོ་བེད་པར་”གཤོམ1320་

པའི་ཁིམ་ན་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼གཅེར་བུ་ལ་སྦིན་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་གཞན་གི་བསོད་ནམས་ལ་གནོད་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། ཀུན་

དགའ་བོ་མ་བརགས་པར་སྤད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དགེ་སོང་གིའང་མཆོད་གནས་མུ་

སེགས་ཅན་དང་། རེད་པའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་དང་མ་དད་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་

ལས”།1321 གཞི་ལ། ཡུལ་མུ་སེགས་ཅན་གི་བསབ་པ་ཅན་ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། 

རས་ཐ་དད་པ། ཉེ་དུ། ནད་པ། རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་འདི་པ་ལ་འཚོ་བ་ལྟོས་པ་གཞི་

མིན་པའོ། །དངོས་པོ་དུས་རུང་གི་བཟའ་བའམ་བཅའ་བ། རུང་ཚད་ལྡན། རང་གི་ཡིན་པ་

དམན་པ་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་སིག་ལྟ་དང་དབལ་འདོད་མིན་པར་སེར་བར་འདོད་པ། 

སྦོར་བ་སེར་བར་རོམ་པ། མཐའ་དེས་ཐོབ་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་གཅེར་

1317  མ་ཕི།  བ། ༢༨༦བ༡ན།   ཤོམ    སྒང་། ༢༡༧བ༢ན།    གཤོམ    * གཤོམ

1318  མ་ཕི།  བ། ༢༨༦བ༡ན།   ཤོམ    སྒང་། ༢༡༧བ༢ན།    གཤོམ    * གཤོམ

1319  མ་ཕི།  བ། ༢༨༦བ༡ན།   པ    སྒང་། ༢༡༧བ༢ན།    པོ    * པོ

1320  མ་ཕི།  བ། ༢༨༦བ༢ན།   ཤོམ    སྒང་། ༢༡༧བ༣ན།    གཤོམ    * གཤོམ

1321  མ་ཕི།  བ། ༢༨༦བ༣ན།   ་    སྒང་། ༢༡༧བ༤ན།    །    * །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བུ་ལ་ཟས་སེར་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཅེར་བུ་བ་ཕོ་ཡང་རུང་མོ་ཡང་རུང་བ་

ལ་སེར་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར། དམིགས་བསལ་ནི། གཅེར་བུ་དེ་ཟས་སེར་བ་པོའི་ཉེ་

དུ་དང་། ཆོས་འདི་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། ནད་པ་མ་གཏོགས་པ་ལ་

སེར་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །གང་ལ་ཞེ་ན། ནད་པའི་རགས་འདི་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་མེད་

པའི་”གཅེར1322་བུ་ལའོ། །

གང་དུ་བིན་ན་ཞེ་ན། གཅེར་བུ་དེའི་ལུས་ལག་པ་སོགས་སམ། ལུས་དང་འབེལ་

བའི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པར་སེར་ནའོ། །དངོས་པོ་གང་ཞེ་ན། བཅའ་བར་བ་བ་དང་། 

བཟའ་བར་བ་བ་དག་གོ །དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རུང་བ་དག་གོ །སུ་ལ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་རང་

དང་གཅེར་བུ་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་རུང་བའོ། །དོན་གང་ཡང་རུང་བའི་ཕིར་དུ་བིན་ནའམ་ཞེ་

ན། གཅེར་བུ་བ་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དང་དབལ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སེར་བ་མ་

”གཏོགས1323་སོ། །དགེ་སོང་རང་གིས་བིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། རང་དང་དེ་ལ་མི་རུང་བའི་ཟས་བིན་པ་དག་ནི་ཉེས་བས་

སོ། །གཞན་སྦིན་དུ་འཇུག་ནའང་ཉེས་བས་སོ། །རང་གིས་ཞལ་ཏ་བས་ནས་བིན་ན་ཉེས་

བས་སོ། །ལུས་སམ་དེ་དང་འབེལ་བ་ལས་གཞན་དུ་བཟའ་བ་སོགས་བགོ་བཤའ་བེད་

པའི་ཚུལ་དུ་འཇོག་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཞན་པའི་བོས་གདོལ་བ་བཞིན་དུ་གཞན་དུ་འཇོག་

པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གཅེར་བུ་ལ་སྦིན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼དམག་ལ་བལྟ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

བཞི་པ་རང་གཞན་གི་ལུས་སྲོག་ལ་གནོད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དམག་ལ་

1322  མ་ཕི།  བ། ༢༨༧ན༡ན།   གཅེང    སྒང་། ༢༡༨ན༡ན།    གཅེར    * གཅེར

1323  མ་ཕི།  བ། ༢༨༧ན༣ན།   གཏོགས    སྒང་། ༢༡༨ན༢ན།    གཏོག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བལྟ་བའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། དྲུག་སེས་མ་དུལ་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་རང་གཞན་གི་

ལུས་སྲོག་ལ་གནོད་པ་དང་། །དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་སོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཁིམ་པ་སྐྱེས་པ་ཐ་སད་དམག་གི་

མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་གཡུལ་སྤད་པའི་ཕིར་ཆས་པ་ཡིན་པའོ། །བདག་ཉིད་རྐེན་

དགོས་དང་མི་ལྡན་ཞིང་། དེ་ན་གནས་པའི་དོན་ཅན་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་བལྟ་བར་

འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐའ་ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་ཏེ་མཐོང་བའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་དམག་

ལ་བལྟ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གཡུལ་སྤོད་པའི་ཕིར་ཆས་པའི་གཡུལ་ལ་

མངོན་པར་དགའ་བའི་དམག་ལ་ལྟད་མོ་བལྟ་བའི་དོན་ཉིད་ཀིས་ཞུགས་པའི་དགེ་

སོང་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སོང་བསོད་སོམས་ཀི་ཕིར་ཞུགས་པ་ན་དམག་ལ་

བལྟ་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་དམིགས་བསལ་ནི། རྒྱལ་པོ་དང་། བཙུན་མོ་དང་། གཞོན་ནུ་དང་། 

ཞང་བོན་དང་། ཁྲོམ་གི་རུས་སྣ་དང་། གོང་རལ་གི་མི་དང་ལོངས་ཀི་མིས་བཀུག་པ་དང་། 

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་”སྲོག1324་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་བྱུང་བའི་དབང་གི་དམག་ལ་བལྟ་

བ་ཉིད་མ་གཏོགས་སོ། །གསུམ་པ་མཐར་ཐུག་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནི། དམག་ལ་བལྟ་

བའི་ཕིར་གནས་ནས་འཕགས་པའི་གནས་དེའི་ཉེ་འཁོར་གི་མཐའ་ལས་འདས་ཏེ་མཐོང་

ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ཉེ་འཁོར་གི་མཐའ་ལས་མ་འདས་པར་བཞིན་”སྒྱུར1325་བ་ཙམ་གིས་

མཐོང་བ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །དམག་ལ་བལྟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

1324  མ་ཕི།  བ། ༢༨༧བ༤ན།   སོག    སྒང་། ༢༡༨བ༢ན།    སྲོག    * སྲོག

1325  མ་ཕི།  བ། ༢༨༧བ༥ན།   སྒྱུར    སྒང་། ༢༡༨བ༣ན།    བསྒྱུར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

༼དམག་གི་ནང་ན་གནས་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གནས་པའི་སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི་རྒྱུ་མཚན་འདྲ། ཡན་ལག་ལ་

བཞི་ལས། གཞི་ལ། གནས་ནི་དམག་ཆས་པ་མ་གཏོགས་པ་བཞི་ལྡན་གནས་

པའོ། །བདག་ཉིད་དེར་འདུག་དགོས་པའི་རྐེན་དགོས་མེད་པའོ། །ཀུན་སོང་འདུག་

པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐའ་སྐྱ་”རེངས་ཤར་བའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། གང་བས་ན་དམག་ནང་ན་གནས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། 

རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀིས་”བཀུག1326་པ་དང་འཇིགས་པའི་དབང་དེ་དག་མེད་པར་གཡུལ་

ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་དམག་ནང་དེར་ཉིན་མཚན་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་ཉིན་མཚན་

གསུམ་པའི་སྐྱ་”རེངས་དང་པོ་ཤར་གི་བར་དུ་འདུག་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །མདུན་རོལ་དུ་ནི་

སྦོར་བའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ། དེ་ཕིན་ཆད་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་དངོས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་

བ་རེ་རེར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་ལྡན་གི་དགོས་པ་མེད་ན་ཉིན་མཚན་གསུམ་པའི་ས་མ་ཉིན་

མཚན་དང་པོ་གཉིས་ལ་ཡང་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་དངོས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་

རོ། །དམག་གི་ནང་ན་གནས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼དཔུང་གི་ཡན་ལག་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་བཤམས་དཀྲུགས་ལ། སྤི་དོན། བདག་ཉིད་དེ་ན་གནས་པའི་དོན་

ཅན་ཡིན་པ་ཞེས་སྦར། གཞན་བལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་

”གཞག1327་དང་བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། 

1326  མ་ཕི།  བ། ༢༨༨ན༥ན།   བཀུག    སྒང་། ༢༡༨བ༥ན།    བཀུལ

1327  མ་ཕི།  བ། ༢༨༨ན༥ན།   བཞག    སྒང་། ༢༡༩ན༢ན།    གཞག    * གཞག
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གཡུལ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་དམག་གི་དཔུང་གི་ཡན་ལག །གང་པོ་ཆེ་དང་ར་

དང་ཤིང་ར་དང་རྐང་ཐང་རྣམས་ནི་ལྟུང་བ་འདིའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །གང་ལ་བེད་པ་

པོ་ཡིན་ཞེ་ན། བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་འགོ་བ་མིན་པ་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དཔུང་

གི་ཡན་ལག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དཔུང་གི་ཡན་ལག་བསྡུས་པ། རྒྱལ་མཚན་གི་མཆོག་

གམ་དཔུང་གི་མཆོག་སེ་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་པའོ། །སོ་སོ་བ་ནི་གཡུལ་

བཀོད་ཅིང་བཤམས་པ་སེ་དེ་གཉིས་རྣམ་གངས་”སོ1328། །གཡུལ་བཀོད་པ་ནི་

བཞི་སེ། འབྲུའི་ཁ་ལྟ་བུ་དང་། ཤིང་རའི་དབིབས་ལྟ་བུ་དང་། ཟླ་ཁམ་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་

དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་འདབ་མ་ལྟ་བུའོ། །

འབྲུའི་ཁ་ལྟ་བུ་ནི། མདུན་དུ་ཡང་རུ་དངར་རྒྱབ་ཏུ་ཡང་རུ་དངར་ལ་དབུས་ན་

རྒྱལ་པོ་འདུག་པའོ། །ཤིང་རའི་དབིབས་ལྟ་བུ་ནི། མདུན་དང་གོ་གཡས་གཡོན་དུ་

ཡང་རུ་དངར་རྒྱལ་པོ་རྒྱབ་ན་འདུག་”པའོ། །1329ཟླ་ཁམ་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ནི། མདུན་

དང་རྒྱབ་དང་གོར་ཡང་རུ་དངར་དབུས་ན་རྒྱལ་པོ་འདུག་པའོ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་

འདབ་མ་ལྟ་”བུ་ནི།1330 གོར་རུ་དངར་ལ་མདུན་དུ་རྒྱལ་པོ་འདུག་པའོ། །དཔུང་གི་

ཡན་ལག་ཇི་ལྟ་བུ་ལྟུང་བ་གང་གི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། གང་པོ་ཆེ་སོགས་གོ་བསྐོན་

པ་དང་། ཤིང་ར་བཤམས་པ་དང་། རྒྱལ་མཚན་བསྒེང་པ་དང་། གཞུ་”བདུང1331་པ་

དང་། མདའ་མདེའུ་ཅན་བརབ་པ་དང་། རལ་གི་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་བ་སོགས་ས་གོན་

བས་པ་རྣམས་ཀི་དངོས་ལ་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །ས་གོན་བས་

1328  མ་ཕི།  བ། ༢༨༨བ༡ན།   ས    སྒང་། ༢༡༩ན༤ན།    སོ    * སོ

1329  མ་ཕི།  བ། ༢༨༨བ༢ན།   པའོ། །    སྒང་། ༢༡༩ན༥ན།    པའི།

1330  མ་ཕི།  བ། ༢༨༨བ༣ན།   བ་ནི་    སྒང་། ༢༡༩ན༥ན།    བུ་ནི།    * བུ་ནི།

1331  མ་ཕི།  བ། ༢༨༨བ༤ན།   བརྡུང    སྒང་། ༢༡༩ན༦ན།    བདུངས    * བདུང
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པ་རྣམས་ཀི་དངོས་དེ་གང་ཞེ་ན། དཔུང་གི་ཡན་ལག་ས་གོན་བས་པ་དག་ལ་རེག་པ་

དང་། བཤམས་པ་དང་དཀྲུགས་པ་གང་པོ་ཆེ ་སོགས་གནས་ནས་བསྐྱོད་

པའོ། །”བལྟ1332་བའི་ཕིར་འཕགས་ཤིང་ཉེ་འཁོར་གི་མཐའ་ལས་འདས་ཏེ་མཐོང་

བ་ལྟ་བུ་ནི་དངོས་དག་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། བསབ་པའི་གཞི་གསུམ་པོ་འདི་དག་གི་ཡུལ་ལ་དམག་

ཡུལ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་མིན་པ་དང་། ས་གོན་མ་བས་པའི་སྒོ་ནས་མ་ཆས་པ་ཉིད་ལ་

ནི། རེག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ན་སྨད་པ་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། དགེ་སོང་གིས་གང་པོ་ཆེ་

དང་ར་དང་། བ་གག་དང་། བ་ལ་བ་ཀ་དང་། བ་བར་ཀ་དང་། སྐྱེས་པ་དང་། བུད་མེད་

འཐབ་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གིས་བས་པ་དང་། གཞན་བེད་དུ་གཞུག་པ་དང་”བལྟ1333་

བར་མི་བའོ། །དཔུང་གི་ཡན་ལག་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼བརེག་པའི་ལྟུང་བེད།༽

ལྔ་པ་གཞན་གི་ལུས་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། ”བརེག1334་པའི་སྤི་དོན། 

མཉན་ཡོད་དུ། འཆར་ཀ །ཞེ་སང་གི་ཀུན་སྦོར། རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པ་དང་། 

ཚུར་ལ་ལན་”བརེགས1335་པ་ན་ཞེ་སང་འཕེལ་ནས་སྲོག་གཅོད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་

བའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན། ཀུན་སོང་

གསོད་སེམས་ལས་གཞན་པའི་རོག་པ་སོགས་ཀིས་”བརེག1336་པར་འདོད་པ། 

1332  མ་ཕི།  བ། ༢༨༨བ༦ན།   ལྟ    སྒང་། ༢༡༩བ༡ན།    བལྟ    * བལྟ

1333  མ་ཕི།  བ། ༢༨༩ན༢ན།   ལྟ    སྒང་། ༢༡༩བ༣ན།    བལྟ    * བལྟ

1334  མ་ཕི།  བ། ༢༨༩ན༣ན།   རེག    སྒང་། ༢༡༩བ༤ན།    བརེག    * བརེག

1335  མ་ཕི།  བ། ༢༨༩ན༣ན།   རེག    སྒང་། ༢༡༩བ༤ན།    བརེགས    * བརེགས

1336  མ་ཕི།  བ། ༢༨༩ན༤ན།   རེག    སྒང་། ༢༡༩བ༥ན།    བརེག    * བརེག
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སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐར་ལུས་ལ་རེག་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། ཡན་ལག་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མིན་པ་དང་

བསབ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གང་བས་ན་བརེག་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རོག་པ་

ཅན་ཞེ་སང་གི་སེམས་ཉིད་ཀིས་ཡུལ་དགེ་སོང་ཕ་རོལ་ལ། ལག་པ་སོགས་ལུས་

སམ། དེས་”འཕངས1337་པའི་བོང་བ་སོགས་སམ། དེ་དང་འབེལ་བའི་དབྱུག་པ་ལ་

སོགས་པ་དག་གང་ཡང་རུང་བ་ཐ་ན་རྐང་པའི་མཐེ་བོའམ། ཡུངས་ཀར་རམ་

”རྩྭ1338་དག་གིས་བརེག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བསབ་པའི་གཞི་འོག་མ་དག་

གཟས་པ་དང་། གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པ་དང་། ཟན་གཅོད་དུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་

གཞན་དག་ལ་ཡང་དགེ་སོང་ཕ་རོལ་ཞེས་སྦར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། སེལ་”བའོ། །དང་པོ1339་

ནི། གང་གི་ཚེ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ”རེག1340་སྤད་ཀིས་བརེག་པར་བ་བའི་ལུས་

ལ་རེག་ནའོ། །”རེག་སྦད་མང་པོ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན།”རེག་སྤད་

སོར་མོ་སོགས་རེ་རེས་རེག་པ་ལ། དེ་སེད་ཀི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་འཕགས་ན་རེ། 

གནོད་པའི་རེག་པ་ཀུན་ཏུ་ཐུག་པའི་རེག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ག་ག་ཚིལ་བེད་པ་ནི། 

འདོད་པའི་རེག་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་རེག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར། རྒྱ་ནི། གནོད་པ་གཅིག་

བ་སམ་པ་དང་། དུ་མ་བ་སམ་པའི་ཀུན་སོང་གི་ཁད་པར་ཡིན་ལ། ག་ག་ཚིལ་ཡང་དེ་དང་

1337  མ་ཕི།  བ། ༢༨༩ན༦ན།   འབངས    སྒང་། ༢༡༩བ༦ན།    འཕངས    * འཕངས

1338  མ་ཕི།  བ། ༢༨༩ན༦ན།   རྩྭ    སྒང་། ༢༡༩བ༦ན།    ར

1339  མ་ཕི།  བ། ༢༨༩བ༡ན།   བའི། །དང་པ    སྒང་། ༢༢༠ན༢ན།    བའོ། །དང་པོ    * བའོ། །དང་པོ

1340  མ་ཕི།  བ། ༢༨༩བ༢ན།   རེག    སྒང་། ༢༢༠ན༢ན།    བརེག    <འདི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་འོག་

རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འདྲ་ཟེར། རྣམ་ཊིཀ་ཏུ། གང་གི་ཚེ་སོར་མོ་ཐ་དད་པས་རེག་པར་བེད་པ་དེའི་ཚེ་ན་བརེག་

པ་ཐ་དད་པར་བསམས་པའི་ཕིར་ལྟུང་བ་ཡང་ཐ་དད་པར་འགྱུར་ལ། གང་གི་ཚེ་གཅིག་

ཉིད་ཀིས་རེག་པར་བེད་པ་དེའི་ཚེ་ནི། བརེག་པ་ཐ་དད་པར་སེམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ལྟུང་བ་ཡང་གཅིག་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ”རེག་སྤད་ཀིས་བརེག་པར་བ་བ་ལ་མ་ཕོག་ན། ”རེག་སྤད་ཇི་

སེད་པའི་ཉེས་བས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ”བརེག1341་པར་བ་བ་འདོད་ཆགས་ཅན་གི་

སེམས་ལྟ་བུ་གཞན་ཡིན་ལ། དེ་མི་སྡུག་པ་”བསྒོམ1342་པ་ལྟ་བུས་ཞི་བར་བའི། 

རང་གི་ལུས་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་བརེག་པར་མི་བའོ། །རོག་པ་ཅན་གི་སེམས་ཀིས་ཀ་བ་

ལ་”བརེག1343་པར་མི་བའོ། །རིག་པ་དང་ས་དང་ཤིང་ལོན་པ་དང་སྒོ་སོགས་པ་

གཞན་ལ་ཡང་”བརེག1344་པར་མི་བའོ། །དགོས་པའི་དབང་གིས་ཤིང་གཤགས་པ་

དང་ས་བརྡུང་བ་སོགས་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །བརེག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼གཟས་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གཟས་པའི་སྤི་དོན་ལ་གཟས་པ་ཞེས་སྦར་གཞན་འདྲའོ། །གཞུང་

དོན་ནི། གང་བས་ན་“རེག་པར་གཟས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གིས་

དགེ་སོང་ཕ་རོལ་ལ་རོག་པ་ཅན་གི་སེམས་ཀིས་ལུས་སམ་དེ་དང་འབེལ་བ་སོགས་

གང་ཡང་རུང་བས་“རེག་པར་གཟས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །“རེག་སྤད་མང་པོ་

1341  མ་ཕི།  བ། ༢༨༩བ༦ན།   རེག    སྒང་། ༢༢༠ན༥ན།    བརེག    * བརེག

1342  མ་ཕི།  བ། ༢༨༩བ༦ན།   སྒོམ    སྒང་། ༢༢༠ན༥ན།    བསྒོམ    * བསྒོམ

1343  མ་ཕི།  བ། ༢༨༩བ༦ན།   རེག    སྒང་། ༢༢༠ན༦ན།    བརེག    * བརེག

1344  མ་ཕི།  བ། ༢༩༠ན༡ན།   རེག    སྒང་། ༢༢༠ན༦ན།    བརེག    * བརེག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ལ་ཡང་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། སོར་མོ་སོགས་“རེག་སྤད་ཀི་རས་རེ་རེ་

ལ་དེ་སེད་ཀི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཟས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བེད།༽

དྲུག་པ་གཞན་གི་ཕིར་བཅོས་པ་ལ་གནོད་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ་ཉེར་

དགའ་ཉེས་རོམ་མོ། །རྒྱུ་མཚན་ཕིར་བཅོས་ལ་གནོད་པ་དང་། ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་

རུང་བས་བསན་པ་ལ་གནོད་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་

རོགས་པའི་སོམ་ལྡན། ལྟ་མཚན་མཐུན་པ། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། རྒྱུད་ཐ་དད་

པ། ལུས་ཐ་མལ་བར་གནས་པའོ། །དངོས་པོ་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་ཡུལ་དེ་ལ་བྱུང་བ། 

གནས་མཚམས་ནང་ན་མཐོལ་ཡུལ་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་པའོ། །ཀུན་སོང་རྐེན་དགོས་

ལ་མི་ལྟོས་པར་འཆབ་པར་འདོད་པའོ། །མཐའ་མཚན་མོ་འདས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། གང་བས་ན་གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། 

དགེ་སོང་ཕ་རོལ་པོའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དག་བཅབས་ན་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མ་བཅབས་ན་རང་ཉིད་བདེ་བ་ལ་མི་

རེག་པ་དང་། རང་གི་དགེ་སྦོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་དང་། ཚངས་པར་སྤོད་པའི་བར་ཆད་

དང་། དགེ་འདུན་འཁྲུག་ཏུ་”དོགས་པའི་དབང་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་“འཆབ1345་ན་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ནམ་གི་ཚེ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ན། ཉིན་མཚན་གི་མཐར་དངོས་གཞིར་

འགྱུར་རོ། །ཉིན་མཚན་གི་“འཐའི་ས་རོལ་དུ1346་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཕམ་ལྷག་གཉིས་

ལས་གཞན་པའི་ལྟུང་བ་འཆབ་ན་ཡང་ཉིན་མཚན་གི་མཐར་ཉེས་བས་དང་དེའི་ས་རོལ་

1345  མ་ཕི།  བ། ༢༩༠བ༢ན།   འཆབ    སྒང་། ༢༢༠བ༥ན།   འཆང

1346  མ་ཕི།  བ། ༢༩༠བ༢ན།   འཐའི་ས་རོལ་དུ    སྒང་། ༢༢༠བ༦ན།   འཐའ་ས་རོལ་ཏུ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

“དུ1347་ཉེས་བས་ཕ་མོ་འོ། །གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །

༼ཟན་གཅོད་དུ་བཅུག་པའི་ལྟུང་བེད།༽

བཅུ་པ་དྲུག་པ་ལ་ལྔ། གནོད་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། འདོད་པ་ལས་དང་། ལྟ་བ་

ཉམས་པ་ལས་དང་། གོགས་ངན་པ་“སེན1348་པ་ལས་དང་། དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་

ཉམས་པ་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞན་གི་འཚོ་བ་ལ་གནོད་པ། རང་གི་

ལུས་ལ་གནོད་པ། དགེ་འདུན་གི་ལས་ལ་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྤི་དོན། མཉན་

ཡོད་དུ་ཉེར་དགའ་ཞེ་དཀུའོ། །

རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པ་དང་། སྦིན་བདག་གི་བསོད་ནམས་ཀི་བར་

ཆད་དུ་འགྱུར་བ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། སྦིན་བདག་ཁིམ་པ་ཐ་

སད་ལྔ་ལྡན། རང་དང་ཡུལ་དེ་གཉིས་ཀ་ལས་རས་ཐ་དད་པ། ཡུལ་དགེ་སོང་ཆོས་

དྲུག་ལྡན། དངོས་པོ་དུས་རུང་གི་བཟའ་བའམ་བཅའ་བ་རུང་ཚད་ལྡན་ཡུལ་དེ་ལ་

བསོས་པ། ཀུན་སོང་ནད་ཀི་གཉེན་པོའི་དོན་མ་གཏོགས་པར་ཆེད་དུ་བསམས་ཏེ། 

“སྦིན་1349པ་པོ་ཟན་གཅོད་དུ་འཇུག་འདོད་པ། སྦོར་བ་རང་གི་ངག་ཏུ་བདག་ཉིད་

དང་འབེལ་བར་བསམས་པའི་དོན་གསལ་པོར་མངོན་སུམ་དུ་སྨས་པ། མཐའ་ཡུལ་

དེས་དོན་གོ་བའོ། །གཞུང་དོན་ནི། ནད་ཀི་གཉེན་པོའི་དོན་མ་གཏོགས་པར་ཆེད་དུ་

བསམས་ཏེ། ཁིམ་པ་སྦིན་པ་པོ་དགེ་སོང་ཕ་རོལ་གི་ཟན་གཅོད་དུ་བཅུག་ན་ལྟུང་

བེད་དོ། །ཟན་གཅོད་དུ་བཅུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

1347  མ་ཕི།  བ། ༢༩༠བ༣ན།   དུ    སྒང་། ༢༢༠བ༦ན།   ཏུ

1348  མ་ཕི།  བ། ༢༩༠བ༤ན།   སེན    སྒང་། ༢༢༡ན༡ན།   བསན

1349  མ་ཕི།  བ། ༢༩༠བ༦ན།   -སྦིན་    སྒང་། ༢༢༡ན༣ན།   སྦིན་    * སྦིན་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼མེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་རང་གི་ལུས་ལ་གནོད་པ་ལ་གསུམ། དགག་པའི་བསབ་པ། གནང་

བའི་བསབ་པ། རྣམ་“གཞག1350་གོ །དང་པོ་ནི། སེང་གེ་ལ་རེག་པར་མི་བ་སེ། མེ་

དང་འདྲ་བར་བསེན་པ་དང་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དུས་བིན་གིས་བརླབས་པ་སར་བཏང་ནས། དགེ་སོང་གིས་མེ་

ལ་རེག་པར་བ་ཞེས་གསུངས་ན། དུས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། 

སོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་དང་། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་

པ་རྣམས་ཀིས་མར་མེ་དང་བདུག་སོས་བསྲེགས་པ་སོགས་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་བ་

བའི་དོན་ཉིད་དང་། དགེ་སོང་རང་གི་ལྷུང་བཟེད་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་ཚོན་བསྐོལ་བ་

སོགས་ཀི་ལས་ལ་དེ་དང་དེའི་དོན་དུ་མེ་ལ་རེག་པར་བའོ་སམ་དུ་བརག་པ་སོན་དུ་

བཏང་བ་ནི་དུས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ནོ། །བ་བ་འདི་དང་འདི་མ་ཟིན་གི་བར་

དུ་མེ་ལ་རེག་པར་བའོ་སམ་དུ་དུས་ཡུན་རིང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །བིན་

གིས་བརླབ་པ་ནི་བཅུ་གཅིག་སེ། གོས་“ལྟུང1351 ་སྨན་རིན་གསོ་དགག་

དབེར། །དུས་དང་ལྟུང་རེད་རུང་ཁང་ངོ་། །

དུས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་དྲུག་ལས། གཞི་ནི། བཀག་པ་ལས་རྐེན་སོབས་

ཀིས་གནང་བ་སེ། མ་བཀག་པ་ས་དྲོ་ཟན་ཟ་བ་དང་། ནམ་ཕེད་ན་གཉིད་ལོག་པ་ལྟ་བུ་

དང་། མ་གནང་བ་རང་བཞིན་ལྟ་བུ་ལ་མིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་ངེས་པ་བཞི་ལས་གཞན་པ་གསུང་སེ། དུས་ངེས་པ་ཟླ་བ་ཕེད་ན་ཁྲུས་

1350  མ་ཕི།  བ། ༢༩༡ན༣ན།   བཞག    སྒང་། ༢༢༡ན༥ན།   གཞག    * གཞག

1351  མ་ཕི།  བ། ༢༩༡ན༦ན།   ལྟུང    སྒང་། ༢༢༡བ༢ན།   ལྷུང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། གནས་ངེས་པ་བང་སྒ་མི་སན་ལྟ་བུ་དང་། དངོས་པོ་ངེས་པ་སོ་ཕག་

ལས་རིམ་པ་ལྷག་པར་ལྟ་བུ་དང་། གང་ཟག་ངེས་པ་མིད་པ་གཉིས་པ་ལྟ་བུའོ། །སྒ་མི་སན་

དང་ཨསྨ་པ་རན་ཏར་དུས་དྲན་བ་མི་དགོས་གསུངས་ཤིང་། ན་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ངེས་

པ་ཡིན་ནོ། །དབེ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ། དགག་བ་ཉེས་དམིགས་འགོག་པ་དང་། བརྒྱུད་པ་རྒྱུར་

འགོ་འགོག་པའོ། །

དང་པོ་ལ། ནང་ལ་འདོད་ཆགས་འགོག་པ། བུད་མེད་ལ་རེག་པའི་ཚེ་མ་ལ་

སོགས་པའི་འདུ་ཤེས་སམ། མི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པ་བསྒོམ་པའོ། །ལོངས་སྤོད་ལ་

ཆགས་པ་འགོག་པ་ནི། མི་རག་པ་དང་གཞན་གི་“མིན1352་པ་སོགས་སོ། །ཞེ་སང་

འགོག་པ་ནི། དྲན་པ་ལ་སོགས་པ་བརན་པར་བེད་པའོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དུ་སྨྲོས་པའོ། །ངོ་བོ་ནི། དགེ་སྦོང་གི་བོ་འཆོས་པའི་བརག་

པའོ། །དུས་ནི་ནམ་བ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ན་སེ། རོམ་འདོད་པ་ན་ཞེས་གསུང་། ཡུན་

ནི། བ་བ་ཟིན་གི་བར་དུ་ཡུན་རིང་པོར་རོ། །དགོས་པ་ནི། དོན་མེད་པའི་ཚེ་དེ་དག་

ལ་མི་འཇུག་པ་དང་། དུས་དྲན་མ་བས་པའི་ཉེས་བས་ཁེགས་པའོ། །

གསུམ་པའི་སྤི་དོན་ལ། མཉན་ཡོད་དུ། དྲུག་སེས་འགན་གཏོར་ལ་དགའ་བ། རྒྱུ་

མཚན་དོན་དང་བ་བ་མང་བ་དང་། དགེ་བ་དང་ལུས་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་

བ་སོགས། ཡན་ལག་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་མེ་ཡིན་པ། ཚད་དང་ལྡན་པ། མེ་

མར་མུར་དང་མེ་ལེ་ལས་གཞན་པ། བདག་ཉིད་གནང་བ་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་རེག་

པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས་རེག་པར་རོམ་པ། མཐའ་རེག་པའོ། །

1352  མ་ཕི།  བ། ༢༩༡བ༥ན།   ཡིན    སྒང་། ༢༢༡བ༥ན།   མིན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་མེ་ལ་

རེག་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རེ་བ་ཉིད་ནའོ། །གང་གིས་“ཤེ1353་ན། གཞན་

ལ་གཏོང་བས་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་བེད་པས་

སོ། །ཅི་ཞིག་གིས་རེ་ཞེ་ན། མེས་སོ། །རེ་བ་ཁོ་ན་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། 

དགེ་སོང་དུས་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ན་བའི་དབང་ཉིད་དུ་གནས་པ་མིན་པས་མེ་

ལ་རེག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་རེག་ན་ཞེ་ན། དགེ་སོང་རང་གིས་རེག་

གམ་གཞན་བསྐོས་པས་རེག་ཏུ་བཅུག་ནའོ། །རེ་བས་རེག་པ་ཁོ་ན་ལ་ལྟུང་བར་

འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མིན་པ་དུས་བིན་གིས་བརླབས་པས་རང་ངམ་བསྐོས་

པས་མེ་སར་བ་དང་། གསོད་པ་དང་། མེས་རེག་པ་དང་མ་རེག་པའི་བུད་ཤིང་ཚང་

མང་དུ་བསྐུལ་ཞིང་འཇུག་པ་དང་མེ་དང་བཅས་པ་འདྲེན་པ་དང་། འདབ་མ་སྤུང་པ་

དང་། མེ་ཕིར་འདྲུ་བ་བེད་པ་དག་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ལ་གསུམ། མེའི་སེལ་བ་དང་། བུད་ཤིང་གི་དང་། གནས་

སྐབས་ཀིའོ། །དང་པོ་ནི། ཐལ་བར་འགྱུར་ལ་ཁད་པའི་མེ་“མ1354་མུར་ནི་ཕེད་ཤི་བ་

ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ལ་རེག་ན་ཉེས་བས། མེ་ལེ་དག་ཀང་ཕེད་ཤི་བ་ཡིན་པས་རེག་ན་ཉེས་

བས་སོ། །གཉིས་པོ་དེར་བུད་ཤིང་འཇུག་པ་དང་། འབིན་པ་ནི་མེ་གཞན་གི་ཉེས་པ་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐྲ་དང་སྤུ་དང་རུས་པ་དང་སེན་མོ་དང་མཆིལ་མ་དང་སྣབས་དང་

1353  མ་ཕི།  བ། ༢༩༢ན༣ན།   ཞེ    སྒང་། ༢༢༢ན༣ན།   ཤེ    * ཤེ

1354  མ་ཕི།  བ། ༢༩༢བ༡ན།   མ    སྒང་། ༢༢༢ན༦ན།   མར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སྐྱུགས་པ་དང་། རླུགས་པ་དང་། མོན་སྲན“སེའུ་དང་། མོན་སྲན་གེའུ1355་དང་། ཏིལ་

དང་། འབྲུ་མར་དང་། སྦྲང་རི་དང་། མར་དག་ནི་བུད་ཤིང་གི་ཕེད་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་དག་

མེར་འཇུག་པ་དང་འབིན་པ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི་མཁན་པོ་ལྟ་བུ་གཞན་གི་བ་བ་སོབ་དཔོན་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་བིན་

གིས་རློབ་པ་ནི་ཕེད་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་པས་ཉེས་བས་སོ། །མེ་ལ་རེག་པའི་

ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼འདུན་པ་ཕིར་བསྒྱུར་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་དགེ་འདུན་གི་ལས་ལ་གནོད་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། དགའ་བོས་

སོང་བའི་ཆོས་སུ་བེད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དགེ་འདུན་ལ་གནོད་པ་སོགས་སོ། །ཡན་ལག་

ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་དགེ་འདུན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ལས་མཚན་ཉིད་

པ། དགེ་སོང་གི་ཆེད་དུ་བས་ལ་ཆགས་པའོ། །བདག་ཉིད་འདུན་པ་ཕུལ་ཟིན་པ། གོ་བ་

དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན། འདུན་པ་ལེན་པ་པོ་ཡིན་པ། ཀུན་སོང་འདུན་པ་བསྒྱུར་བར་

འདོད་པ། སྦོར་བ་ངག་དྲུག་ལྡན། མཐའ་དོན་གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། དགེ་སོང་གི་དོན་གི་ཆེད་ཀི་ལས་བས་པ་ལ་ལྟུང་བ་འབིན་པ་

པོ་རང་གིས་སར་འདུན་པ་ཕུལ་བ་སར་ཕིར་བསྒྱུར་བའི་ཕིར། དགེ་སོང་འདུན་པ་

སར་བིན་ཅིག་ཁོད་ལ་མི་སྦིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །བམ་ལྔར། དགེ་སོང་

གི་དོན་གི་ཆེད་མིན་པའི་ལས་གཞན་ལ་ཉེས་བས་སོ། །ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་མ་

1355  མ་ཕི།  བ། ༢༩༢བ༣ན།   རེའུ་དང་། མོན་སྲན་དྲེའུ    སྒང་། ༢༢༢བ༡ན།   སེའུ་དང་། མོ་སྲན་གེའུ    * སེའུ་དང་། 

མོན་སྲན་གེའུ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཏོགས་པའི་ལས་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས“།1356 འདུན་པ་ཕིར་བསྒྱུར་

བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་འདོད་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་བཞི། བསབ་བ་ལོག་རོག་དགག་པ་དང་

བཅས་པ། རྣམ་“གཞག1357།ལྟུང་མེད། བསབ་བ་གཞན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཉི་མ་

དང་ཟླ་བ་ཐུན་མོང་གི་སྣང་བ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་མར་མེ་དང་། ནོར་བུ་

དང་། སྨན་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་གནས་ཁང་ཁིམ་གི་ཕོགས་སུ་ཉལ་

ནས་གཉིད་ལོག་པར་མི་བ་སེ། ལོངས་འཆོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །མཚན་མོའི་

མཐའ་ཉེས་བས་དངོས་གཞི། མདུན་རོལ་ཏུ་སྦོར་བའི་ཉེས་བས་སོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། རང་ནད་པ་ཉིད་དང་གཞན་གི་ནད་གཡོག་གི་དབང་གིས་

དེར་ཉལ་བ་ནི་མ་“གཏོགས1358་སོ། །ལོག་རོག་དགག་པ་ནི། སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་

ཕོགས་སུ་ཉལ་བ་འདི་ལ། འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཅིག་ནི། ནུབ་ལྷག་ཉལ་གི་ལྟུང་བེད་ཀི་

ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། ལུང་དུ། དགེ་སོང་གིས་སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་ཁིམ་དུ་བསེན་པར་མ་

རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བར་མི་བའོ། །ཉལ་ན་ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། རྣམ་འབེད་ལས། ཕིས་སྣང་བ་མེད་པར་ལྟུང་བེད་བཅའ་

བ་མཛད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡང་དགེ་སོང་གང་གང་ཟག་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ཁིམ་

གཅིག་གི་ནང་དུ་ནུབ་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་ཉལ་ན་ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1356  མ་ཕི།  བ། ༢༩༣ན༢ན།   ་    སྒང་། ༢༢༢བ༥ན།   །    * །

1357  མ་ཕི།  བ། ༢༩༣ན༣ན།   བཞག    སྒང་། ༢༢༢བ༦ན།   གཞག    * གཞག

1358  མ་ཕི།  བ། ༢༩༣ན༥ན།   གཏོགས    སྒང་། ༢༢༣ན༢ན།   གཏགས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སྣང་བ་དང་བཅས་པ་དང་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ཉལ་བ་འདི་གཉིས་རིགས་གཅིག་

པ་མིན་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །གཅིག་ནི་ལོངས་འཆོས་པའི་རྒྱགས་པ་

“སྐྱེད1359་བེད་ཡིན་ལ། ཅིག་ཤོས་སེམས་ཅན་ལ་བརེན་པའི་འདོད་ཆགས་སྐྱེད་བེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཤེས་རབ་བེད་པར། ལྟུང་བ་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་ཏུ་མི་འབྱུང་བས་ལྟུང་བ་

མིན་གི་ཉེས་བས་སོ་ཞེའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་སོགས་ཉལ་བའི་བསབ་པའི་གཞི་རྣམས་

ལ་ཉལ་བ་མིན་པའི་སྤོད་ལམ་གིས་གཉིད་ལོག་ན་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །དེ་དག་གི་

སྐབས་སུ་ཉིན་མོ་ཉལ་ན་མཚན་མོ་ལས་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གནས་ནི་བཞི་སེ། ཐམས་ཅད་གཡོགས་ཤིང་ཐམས་ཅད་བསྐོར་བ་དང་། 

ཕལ་ཆེར་གཡོགས་ཤིང་ཐམས་ཅད་བསྐོར་བ་དང་། ཐམས་ཅད་གཡོགས་ཤིང་ཕལ་

ཆེར་བསྐོར་བ་དང་། ཕལ་ཆེར་གཡོགས་པ་དང་ཕལ་ཆེར་བསྐོར་བ་རྣམས་སོ། །ཕི་

མ་ནི་གནས་བཞི་པོའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །གནས་གང་གི་ཉེ་འཁོར་བསམ་པར་བ་བ་

དེའི་སྒོའི་ངོས་དང་འབེལ་བའི་ཉེ་འཁོར་གནས་སུ་གྱུར་པ་ནི། གནས་དངོས་དེའི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སེང་ཁང་ལྟ་བུ་ཁེར་གཞན་བར་ཁང་ལྟ་བུས་

བར་དུ་མ་ཆོད་པ་གནས་སུ་གྱུར་པ། སྒོ་འོག་ཁང་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡང་སྒོ་གཞན་

ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་འོག་ཁང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ། །ཁང་པ་གཅིག་ཡིན་“དུ1360་

ཟིན་ཀང་ཉེ་འཁོར་འདོམ་གང་ཙམ་དང་བཅས་པ་ནས་གནས་ཁང་སྤོད་ལམ་བཞི་

1359  མ་ཕི།  བ། ༢༩༣བ༢ན།   བསྐྱེད    སྒང་། ༢༢༣ན༤ན།   སྐྱེད    * སྐྱེད

1360  མ་ཕི།  བ། ༢༩༤ན༢ན།   ཏུ    སྒང་། ༢༢༣བ༢ན།   དུ    * དུ
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ཤོང་བ་ཙམ་གི་ཕ་རོལ་ན་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ཐ་དད་པར་གྱུར་ཅིང་གནས་

པ་ནི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མིན་ཏེ། དགག་བ་མི་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཕལ་ཆེར་མ་

འཁོར་བའི་ཤིང་ལོན་པའི་དྲུང་དང་། རིག་པའི་བར་དང་། ཚང་ཚིང་གི་དྲུང་དག་ནི་

ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །“རྩྭའམ1361་ནགས་ལ་སོགས་པ་ཐིབས་པོ་དང་བཅས་

པ་དག་ཏུ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་ཡང་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །བུད་མེད་

དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་འདི་ལ་ནི་བསྒིབས་སམ་མ་བསྒིབས་ཀང་རུང་བ་གག་འཕུར་

ནས་བབས་པའི་ལམ་ཙམ་གི་ཕ་རོལ་ན་བུད་མེད་གནས་ན་གནས་གཅིག་ཡིན་ཡང་

བར་དུ་ཆོད་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

ཁང་པ་ཐ་དད་ཀང་གནས་གཅིག་པ་ནི། གཡས་གཡོན་གི་ཁང་པ་གཉིས་ནང་

གཅིག་ཏུ་“རྒྱུ1362་ཞིང་དེ་གཉིས་ཀི་བར་ན་གནས་གཞན་མེད་པ་དབུས་ཁང་དོག་པ་ལྟ་

བུ་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་ནི་སེང་གཡོགས་མ་གཅིག་གིས་བཀབ་པ་ཐམས་ཅད་གནས་གཅིག་

པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དགེ་སོང་རང་གི་ཆར་གཏོགས་པ་བདག་ཉིད་དབང་བའི་སྒོ་བཅད་པ་སྒོ་

གེགས་ལ་སོགས་པས་བཅད་པ་ལ་ནི་གནས་དེའི་ཉེ་འཁོར་ཡང་གནས་ཐ་དད་པ་ཉིད་

དོ། །དེས་ན་རང་དབང་བའི་སྒོ་བཅད་ན་ཉེ་འཁོར་ན་བུད་མེད་ཡོད་ཀང་ལྟུང་བར་མི་

འགྱུར་རོ། །ལྟུང་བ་འབིན་པར་བེད་པའི་དགེ་སོང་དགེ་སོང་གཞན་གིས་བསྲུང་བ་ཉིད་

དང་། བུད་མེད་ཁིམ་ཐབ་ཕ་མིང་སོགས་བདག་པོས་བསྲུང་བ་ནི་སྒོ་བཅད་པ་དེ་དང་འདྲ་

བར་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སེང་ངམ་འོག་གི་རིམ་ཁང་གཞན་ན་བུད་མེད་གནས་ལ། 

གཞན་ན་དགེ་སོང་གནས་པ་ལ་ནི་སྐས་དགེ་སོང་རང་ཉིད་གང་ན་གནས་པའི་སེང་ངམ་

1361  མ་ཕི།  བ། ༢༩༤ན༣ན།   རྩྭའམ    སྒང་། ༢༢༣བ༤ན།   རའམ

1362  མ་ཕི།  བ། ༢༩༤ན༥ན།   རྒྱུ    སྒང་། ༢༢༣བ༥ན།   བརྒྱུ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འོག་ཏུ་བརྟུལ་བ་ཉིད་སྒོ་བཅད་པ་དང་འདྲའོ། །གནས་ལས་གཞན་ཉེ་འཁོར་གནས་མིན་

པ་ཉིད་ལ་ནི་ན་སྨད་པ་ཉེས་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སྤི་དོན་ལ་མཉན་ཡོད་དུ། ཉེ་དགའ་འདོད་

ཆགས་ཀི་ཆ་ལ་བརེན་པ། རྒྱུ་མཚན་ཆགས་པའི་བསམ་པ་སྐྱེ་བ་དང་། འདྲིས་པས་

“བརེ1363་བ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ངོ་བོའམ་རྣམ་གངས་

ཀི་སྒོ་ནས་མ་རོགས་པར་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། བདག་ཉིད་ནད་པ་དང་ནད་གཡོག་དང་

“རྨྱ1364་བ་དང་། དབར་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་སིག་ཅན་ཉེ་བར་གནས་པ་མིན་

པ་དང་། ཡུལ་རེན་གཉིས་ཀ་ཉལ་ཞིང་གཉིད་ལོག་པའི་སྤོད་ལམ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དུས་

མཚན་མོའི་དུས་ཡིན་པ། གནས་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དང་གཅིག་པའོ། །ཀུན་སོང་

ཉལ་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐའ་མཚན་མོ་གསུམ་པའི་མཐའ་ལའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་བསེན་

པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བསེན་པར་མ་

རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་གནས་གཅིག་ཏུ། དུས་མཚན་མོ་གསུམ་

པ་ལ་ཉལ་བའི་སྤོད་ལམ་གིས་གཉིད་ལོག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལྷན་ཅིག་ཅེས་

སྨོས་པས། གཅིག་སྤོད་ལམ་གཞན་གིས་ཉལ་ན་ཉེས་བས། གཅིག་སྤོད་ལམ་གཞན་

གིས་གཉིད་ལོག་པར་མི་བེད་ཅིང་། གཅིག་ཉལ་བ་ལ་ནི་ལྷུང་བ་མེད་དེ། ལྷན་ཅིག་

གཉིད་ལོག་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །མཚན་མོ་གསུམ་པའི་དུས་ནམ་གི་ཚེ་ལྟུང་བར་

འགྱུར་ཞེ་ན། མཚན་གསུམ་པའི་མཐའ་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་འཆར་བའི་མདུན་རོལ་གི་

1363  མ་ཕི།  བ། ༢༩༤བ༤ན།   བརེ    སྒང་། ༢༢༤ན༣ན།   རེ

1364  མ་ཕི།  བ། ༢༩༤བ༤ན།   བརེ    སྒང་། ༢༢༤ན༤ན།   རྒྱ
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སྐད་ཅིག་མ་ལ་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །

འདི་མཚན་མཐུན་ཁོ་ན་བསྐྱེད་པ་མིན་ཏེ། ཤེས་རབ་བེད་པར། བུད་མེད་

བདག་པོས་བསྲུངས་པ་དང་། ཞག་གཉིས་ལས་འདས་ན་ལྟུང་བེད་མ་རོགས་པ་དང་། 

ཉལ་བའི་ལྟུང་བར་བརི་ཞེས་དང་། བམ་ལྔར། ཁིམ་པའམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། 

མཚན་མོ་གསུམ་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གང་ཟག་དང་གནས་ངོ་

སོས་མ་སོས་ཀང་འདྲ་སེ། ཞུ་བར། ནུབ་གཉིས་དགེ་ཚུལ་དང་ཉལ་ནས་ནུབ་གསུམ་

པ་ལ་བསིལ་བའམ། བུད་མེད་དང་ཉལ་ན་ལྟུང་བེད་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་དང་། 

མཚན་མོ་གསུམ་པ་འགོན་པོ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་དགར་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །མཚན་མི་མཐུན་དང་། ཞག་དང་པོ་ལའང་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། མཚན་མོ་མཐའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་སྦོར་བའི་ཉེས་བས་

སོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ནི། ལམ་གིས་དུབ་པ་རྨྱ་བ་ལ་ནི་མདུལ་རོལ་ཏུ་གཉིད་

ལོག་པ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །རྨྱ་བ་མ་སངས་ན་མཚན་མོའི་མཐར་ཡང་གཉིད་ལོག་པ་ལ་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །བིན་ལེན་ལ་སོགས་པ་དགེ་སོང་གིས་བར་མི་རུང་བ་ཡོད་ན་དེ་“སྒྲུབ་

པར་བེད1365་པ་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ནད་པ་དང་། ནད་གཡོག་ལ་

ཡང་མདུན་རོལ་དང་མཐར་ཉེས་པ་མེད་དོ། །རང་གི་དགེ་ཚུལ་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་

ལ་ཉེས་པ་མེད། དགེ་སོང་གང་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཅེ་ན། དགེ་ཚུལ་དེ་དང་ལྡན་པ་ལའོ། །

གང་གི་ཚེ་ཉེས་པ་མེད་ཅེ་ན། གནས་དེ་ན་དགེ་ཚུལ་སུན་འབིན་པར་བེད་པའི་

དགེ་སོང་སིག་ཅན་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ནའོ། །དེ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེས་པ་

1365  མ་ཕི།  བ། ༢༩༥བ༡ན།   བསྒྲུབས་པར་བེད    སྒང་། ༢༢༤བ༥ན།   སྒྲུབ་པར་བད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

མེད་དམ་ཞེ་ན། སིག་ཅན་དེ་རེ་“ཞིག1366་གམ་གཏན་དུ་བཅུག་པ་ལ་འབད་པ་སར་

བས་སམ། ད་ལྟ་བེད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན་གི། གཞན་ལ་མིན་ནོ། །དུས་ཐམས་ཅད་

དུ་ཉེས་པ་མེད་དམ་“ཞེ1367་ན། དབར་ས་མ་གནས་པར་ཁས་བངས་ན་དེའི་ཟླ་བ་

གསུམ་གི་དུས་ཕི་མའི་ཟླ་བ་གཉིས་པོ་དག་ལ་བབ་པ་དང་། དབར་ཕི་མ་ཁས་བངས་ན་

དེའི་ཟླ་བ་གསུམ་གི་ས་མའི་ཟླ་བ་གཉིས་པོ་དག་ལ་བབ་པ་ན་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན་གིས་

གནས་པར་ཁས་མ་བངས་དང་། ཁས་བངས་ཀང་དབར་ས་མའི་ཟླ་བ་དང་པོ་དང་། ཕི་

མའི་ཟླ་བ་ཐ་མ་ལ་ནི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞི་པ་བསབ་བ་གཞན་བསན་ནི། དབར་གནས་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་བབ་

པའི་དགེ་སོང་དེས་ཕི་མའི་ཟླ་བ་གཉིས་པ་ལས་ལྷག་པར་གནས་པར་མི་བའོ། །ས་

མ་ལ་ནི་མ་སྨྲས་ཀང་གྲུབ་བོ། །ཡང་དེས་སིག་ཅན་ཉེ་བར་གནས་པའི་གནས་སུ་

དབར་གནས་པར་ཁས་བངས་པ་ས་མ་ཤོས་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །དབར་ཁས་བངས་

པའི་འོག་ཏུ་སིག་ཅན་ཉེ་བར་གྱུར་ན་ཟླ་བ་ས་མ་མི་སྲུང་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །སིག་ཅན་

ཉེ་བར་གནས་པའི་དགེ་སོང་དེས་དགེ་ཚུལ་སར་ཉེ་བར་མ་བཞག་པ་“གཞག1368་

པར་མི་བའོ། །དགེ་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སོང་དེས་དགེ་ཚུལ་ཁྲིད་ནས་ལམ་དུ་

འགོ་བ་ན་དགེ་ཚུལ་གཉིད་བོ་བས་རྨྱ་བར་གྱུར་ན་དགེ་ཚུལ་མདུན་དུ་བཏང་སེ་འགོ་

བར་བའོ། །གལ་ཏེ་དེ་བྲུ་བ་ཚ་བར་གྱུར་ན་དེ་ལ་ནང་པར་གི་དུས་སུ་ཁ་ཟས་སྦིན་

པར་བ། གལ་ཏེ་“གོ1369་ཁར་བབ་ན་ཡང་བཀྲེས་ན་དེ་ཚེ་ཡང་དྲོ་ཟན་སྦིན་པར་

1366  མ་ཕི།  བ། ༢༩༥བ༣ན།   ཤིག    སྒང་། ༢༢༤བ༦ན།   ཞིག    * ཞིག

1367  མ་ཕི།  བ། ༢༩༥བ༣ན།   ཞེ    སྒང་། ༢༢༥ན༡ན།   ཅེ

1368  མ་ཕི།  བ། ༢༩༦ན༢ན།   བཞག    སྒང་། ༢༢༥ན༤ན།   གཞག    * གཞག

1369  མ་ཕི།  བ། ༢༩༦ན༣ན།   གོ    སྒང་། ༢༢༥ན༥ན།   བོ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བའོ། །བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། ། 

༼ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་གཏོང་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་ལྟ་བ་ཉམས་པ་ལས་གྱུར་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། སོན་བོང་

ཛི་འཆི་ལྟས་ལྟ་བའི་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ། ཉེས་པ་སིག་ལྟ་མི་གཏོང་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་

སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་དང་དགེ་འདུན་ལ་གནོད་པ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་

བཞི་ལས། གཞི་ལ། གོ་བ་དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན། དངོས་པོ་ཆོས་ལས་ཕིན་ཅི་

ལོག་གི་ཚིག་རྐེན་གསོལ་བཞིའི་ལས་མཚན་ཉིད་པ། ཀུན་སོང་སིག་ལྟ་མི་གཏོང་

བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐའ་བརོད་པ་གསུམ་པ་ལས་འདས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། བསྒོ་གྱུར་ཐུན་མོང་

བ་རྣམས་ཁས་བངས་ནས། གང་མི་“གཏོང1370་ན། ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་གཏོང་བའི་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གང་། ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགེ་སྦོང་

ཚུལ་གི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་ཕམ་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

དག་རེན་ཀང་དགེ་སྦོང་ཚུལ་གི་བར་དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཆོས་བསན་པ་བདག་གིས་ཤེས་སོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པར་འཇུག་

པའི་ཚིག་མི་གཏོང་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་གཏོང་བའི་དགེ་སོང་དེ་ལ་གསོལ་

བ་དང་། བཞིའི་ལས་ཀིས་སྨད་པ་ཉིད་དང་། གནས་དབྱུང་ཅིག་ཅར་དུ་བ་སེ། ལྟུང་

བེད་དུ་གྱུར་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་གཏོང་བ་དེའི་འོག་ཏུ་བའོ། །ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་

1370  མ་ཕི།  བ། ༢༩༦ན༦ན།   གཏོང    སྒང་། ༢༢༥བ༢ན།   གཅོད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཏོང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼སངས་པའི་རེས་སུ་ཕོགས་པའི་ལྟུང་བེད།༽

“བཞི1371་པ་གོགས་ངན་བསེན་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། དགེ་སོང་

ལས་གྱུར་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། ཉེ་དགའ། སིག་པ་འདོད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་

དགེ་འདུན་གི་ཆད་པས་མ་གཅོད་པ་དང་། གོགས་དེ་ཡང་བ་བ་ངན་པ་བསྲེལ་ཏུ་

བཅུག་པ་དང་། རང་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་བསེན་པར་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་མ་དད་པ་

སོགས་ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ལྟ་བ་མཐུན་“པ1372་མ་གཏོགས་ལྔ་

ལྡན། སངས་པ་ཕིར་བཅོས་མ་བས་པ། བདག་ཉིད་གནས་ཕྱུང་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་

ནད་པ་དང་ལྟ་བ་དང་དབལ་འདོད་མིན་པ། སྦོར་བ་རེས་སུ་ཕོགས་པར་རོམ་པ། 

མཐའ་ལུང་“དབོག1373་པ་ལ་སོགས་པ་གང་རུང་བས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད། མཐར་ཐུག་གི་རབ་དབེ། 

སེལ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །སངས་པའི་རེས་སུ་ཕོགས་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་

པོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ན་ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བར་དུ་གཅོད་

པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་“བརེན1374་ཀང་བར་དུ་གཅོད་

པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིག་དེ་སྐད་སྨྲ་བས། ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་གཏོང་

བའི་ལྟུང་བེད་དུ་བྱུང་སེ། དགེ་འདུན་གི་གནས་ནས་ཕྱུང་སེ། སངས་པ་ཉེས་པ་བཟོད་

1371  མ་ཕི།  བ། ༢༩༦བ༣ན།   བཞི    སྒང་། ༢༢༥བ༤ན།   གཉིས

1372  མ་ཕི།  བ། ༢༩༦བ༥ན།   པ    སྒང་། ༢༢༥བ༦ན།   -པ

1373  མ་ཕི།  བ། ༢༩༦བ༦ན།   དཔོག    སྒང་། ༢༢༥བ༦ན།   དགོད    * དབོག

1374  མ་ཕི།  བ། ༢༩༧ན༢ན།   རེན    སྒང་། ༢༢༦ན༢ན།   བརེན    * བརེན
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པར་གསོལ་བ་ཕིར་བཅོས་པ་མ་བས་པའི་དགེ་སོང་ལའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཅི་ཞིག་བས་ན་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གིས་སངས་

པའི་དགེ་སོང་ལ་དེར་ཤེས་བཞིན་དུ་ལུང་དབོག་པ་སྦིན་པ་དང་། དམིགས་ཀིས་

འདྲི་བའི་ལན་སྦིན་པ་དང་། གནས་བཅའ་བ་སྦིན་པ་དང་། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པའི་ཐབས་

རེས་སུ་བསན་པ་དང་། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་ཤིང་འཕེལ་བའི་ཐབས་གདམས་ངག་སྦིན་

ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སངས་པ་དེ་ལ་ཁོ་བོ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་འདོད་ཅེས་རང་

གི་ལྟ་བ་སྨྲ་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

ལྷུང་བཟེད་སོགས་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤོད་བདག་གིར་བེད་ན་ཡང་ལྟུང་བར་

འགྱུར་རོ། །སངས་པ་དེའི་བསེན་བཀུར་བདག་གིར་བེད་ན་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་

རོ། །སངས་པ་དེ་དང་གནས་སུ་ལྷན་ཅིག་ཉལ་ན་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་

ཚེ་འགྱུར་ན། མཐར་རོ། །གང་གི་མཐར་འགྱུར་ན། མཚན་མོའི་མཐར་རོ། །“གོང1375་

དུ་བཤད་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་སངས་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འདག་རས་ཙམ་གིས་

སྲུལ་ཞིང་འདུ་འཛི་བེད་ན་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ནད་པ་དང་། སིག་

པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་དང་དབལ་བར་གཏོགས་པའི་དོན་གིས་སྲུལ་བ་ནི་མ་གཏོགས་

སོ། །སངས་པའི་རེས་སུ་ཕོགས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼བསིལ་བ་སྡུད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་དགེ་ཚུལ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། བསབ་བ་ནི། དགེ་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིག་དེ་ཉིད་ལ་ཞུགས་པ་ལ། དགེ་

1375  མ་ཕི།  བ། ༢༩༧ན༦ན།   གོང    སྒང་། ༢༢༦ན༥ན།   གང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འདུན་གིས་དེ་བཟློག་པའི་ཕིར་“བཞམས1376་བསྒོ་བ་སེ། དགེ་ཚུལ་ནི་དགེ་སོང་

གི་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བཟློག་ཀང་ལས་ཀི་མཐའ་ལས་མི་གཏོང་ན་དགེ་

འདུན་གིས་དགེ་ཚུལ་དེ་བསིལ་བར་བའོ། །

ཇི་ལྟར་བསིལ་བར་བ་ན། དགེ་འདུན་གིས་བསྐོས་པའི་དགེ་སོང་ཞིག་གིས་

དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་ཁོད་ལ་དང་པོར་དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་མཛད་

པར་རོམ་མོ། །དེའི་འོག་ཏུ་ཁོད་སིལ་བའི་ལས་མཛད་པར་རོམ་མོ་ཞེས་བ་བ་དང་། 

དང་པོར་གསོལ་བ་བས་པའི་འོག་ཏུ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཁོད་ཀི་ཕིར་དགེ་འདུན་

གིས་གསོལ་བ་བས་ཟིན་གི་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་འདི་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་

དང་། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་བས་པའི་འོག་ཏུ་ཡང་། ཁོད་ཀི་ཕིར་དགེ་འདུན་

གིས་བརོད་པ་དང་པོ་བས་ཟིན་གི་ཞེས་དང་། གཉིས་པ་ཡང་བས་ཟིན་གི་སིག་པ་

ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཐོངས་ཤིག །ཅེས་རེ་རེའི་མཐར་དགེ་སོང་གིས་

དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་“བསྒག1377་པར་བའོ། །བརོད་པ་གསུམ་པ་བས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་

ནི་ལས་རོགས་ཟིན་པའི་ཕིར་བསྒགས་ཀང་ཅི་ཡང་མི་ཕན་ཏེ། དེའི་ཚེ་དགེ་ཚུལ་

བསིལ་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

རྣམ་འབེད་དུ། ལས་བརོད་པ་གསུམ་པ་བས་ནས་ཀང་། དེའི་འོག་ཏུ་དགེ་སོང་

གཅིག་གིས་ཞེས་སོགས་ནས། དེ་སྐད་བསྒོ་བ་ན། གཞི་དེ་གཏོང་ན་ལེགས་གལ་ཏེ་མི་

གཏོང་ན་དེའི་འོག་ཏུ་མཇུག་བསྡུ་བ་བ་ཞེས་གསུངས། བརམས་པ་མཐར་ཕིན་པར་བ་

བ་རིགས་སོ་སམ་པ་བསལ་བའི་ཕིར་གསོལ་བ་སོགས་ས་མའི་ཚེ་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་བཏང་

1376  མ་ཕི།  བ། ༢༩༧བ༣ན།   བཞམ    སྒང་། ༢༢༦བ༢ན།   བཞམས    * བཞམས

1377  མ་ཕི།  བ། ༢༩༧བ༦ན།   སྒོག    སྒང་། ༢༢༦བ༤ན།   བསྒག    * བསྒག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ན་ལས་ཕི་མ་མི་བའོ། །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་བསིལ་བ་

སྡུད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གིས་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་གཏོང་བའི་དགེ་

ཚུལ་དགེ་འདུན་གིས་བསིལ་བ་ལ་དེར་ཤེས་བཞིན་དུ་ལུང་འབོགས་པ་སོགས་བས་ན་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བསིལ་བ་སྡུད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གོས་གོན་པའི་ལྟུང་བེད།༽

ལྔ་པ་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་ཉམས་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གསུམ། གོས་ལས་གྱུར་

པ། རྒྱན་ལས། འཕལ་གི་བ་བ་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་

མཚན་ཉིད་ལ། སྤི་དོན། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ། དྲུག་སེས། ཉོན་མོངས་པ་མི་བཟོད་པ་

དང་རེད་པ་འདོད་པ། ཉེས་པ་གོས་ཁ་མ་བསྒྱུར་པ་གོན་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཁིམ་པ་དང་

རགས་འདྲེ་བ་དང་། བདག་ཉིད་དེར་བཅོས་ནས་བ་བ་མིན་པ་བེད་པའོ། །ཡན་ལག་

ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་རང་གི་ཡིན་པའི་གོས་རྒྱུ་རུང་བ་ཚད་ལྡན། ཁ་

བསྒྱུར་བ་རུང་བས་སེང་གཡོགས་པ་མིན་པ། ཆུ་ཚགས་ལས་གཞན་པ། བདག་ཉིད་

སྣང་བ་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་ལོངས་སྤོད་འདོད་པ། མཐའ་ལོངས་སྤོད་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། ཅི་ཞིག་བས་ན་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གོས་གོན་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། རམས་སོགས་སོན་པོ་དང་། བཙག་སོགས་དམར་པོ་དང་། ངུར་སྨྲིག་

ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་རང་གི་གོས་ཐ་ན་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཁ་

གཡོགས་དང་སྣོད་དང་། རྐང་པའི་“འབབ1378་དང་། སྐ་རགས་དག་གིས་བསྒོ་བ་

སེའུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤད་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ཆུ་ཚགས་ནི་ཁ་བསྒྱུར་

1378  མ་ཕི།  བ། ༢༩༨བ༢ན།   སྒོག    སྒང་། ༢༢༧ན༢ན།   འབོབ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བར་མི་རིགས་ཏེ། དེས་བཙགས་པའི་ཆུ་ལ་ཚོན་གི་བག་ཆགས་པ་ན་ཆུ་ལག་ཉར་

བངས་པ་དང་། གསོག་འཇོག་བས་པ་དང་། བིན་ལེན་མ་བས་པ་དང་། དུས་མིན་

པར་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པའི་ཆ་“རེན1379་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་ནི་

ཡོ་བད་ཀི་གོས་བཞིན་དུ་ཁ་མི་བསྒྱུར་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་པ་ལྔ་པོ་གཞན་གི་གོས་རང་གིས་

སྤོད་པ་ལ་ཡང་གཟོད་རུང་བར་བ་མི་དགོས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཁིམ་པས་གཞན་ལ་

བརྐུས་པའི་གོས་རུང་བ་བས་ཟིན་པ་ཞིག་དགེ་སོང་གིས་རེད་པ་ལ་ཡང་གཟོད་རུང་

བ་བ་མི་དགོས་སོ། །ཁ་དོག་ཆེན་པོ་ཚོན་ཆེན་བརྒྱད་ཀིས་ཁ་བསྒྱུར་བའི་གོས་བགོ་

བ་བསེན་པར་མི་བའོ། །བརྒྱད་ནི་སུམ་བརྒྱ་པར། མཚལ་དང་དེ་བཞིན་རྒྱ་སྐྱེགས་

བཙོད་རྣམས་དང་། །གུར་ཀུམ་དག་དང་ཐིང་ཤིང་ལི་ཁྲི་དང་། །རྨ་ཤིང་ལེབ་རྒན་རི་

རྣམས་མི་རུང་སེ། །བརྒྱད་པོ་ཚོན་ཆེན་ཡིན་པས་བཀག་ཕིར་རོ། །ཁ་ཚར་དང་ཕུན་

ཚར་མ་བཅད་པའི་ཁིམ་པའི་གོས་ཀང་བགོ་བ་”བསེན1380་པར་མི་བའོ། །གཙུག་

ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་ནི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་སེང་དུ་ངུར་སྨྲིག་གིས་གཡོགས་ཏེ་བགོ་

བ་”བསེན1381་པར་བའོ། །

ལམ་དུ་གོས་བརས་པ་ནི། གཅིག་གི་ཐོབ་པ་ཡིན་ཡང་གཞན་དང་ཐུན་མོང་

བ་ཡིན་ནོ། །སུ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ན། གོགས་དག་དང་ངོ་། །གོགས་ཇི་ལྟ་བུ་དག་

དང་ཞེ་ན། དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་དག་དང་ངོ་། །གོས་བརས་པ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན། 

1379  མ་ཕི།  བ། ༢༩༨བ༤ན།   རེན    སྒང་། ༢༢༧ན༦ན།   བསེན

1380  མ་ཕི།  བ། ༢༩༩ན༡ན།   བརེན    སྒང་། ༢༢༧བ༡ན།   བསེན    * བསེན

1381  མ་ཕི།  བ། ༢༩༩ན༡ན།   བརེན    སྒང་། ༢༢༧བ༣ན།   བསན    * བསེན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

རྒན་རིམ་ནས་བརམས་ཏེ་ཇི་སྲིད་དུ་སེབ་པའི་སེང་དུ་གཡོག་གོ །ཁོད་ཁོ་ན་ལ་སྦིན་

ནོ་ཞེས་དམིགས་ཀིས་མ་བསོས་པ་སྤིར་”རན1382་ན་གོས་དེ་གཞན་ལས་བཤུས་

ཏེ་རང་གིས་གོན་ནས་བཅག་པར་མི་བའོ། །སྦིན་བདག་བསོད་ནམས་འདོད་པས། 

དགེ་སོང་མགོན་དུ་བོས་པ་ན་ཁིམ་པའི་གོས་ཁ་ཚར་མ་བཅད་པ་མན་ཆད་གསར་པ་

ལ་འདིའི་སེང་དུ་རིར་གསོལ་ཟེར་ན། དགེ་སོང་གིས་འདུས་བས་མི་རག་པས་ཉེན་

པར་གྱུར་པར་ཡིད་ལ་བེད་པས། སེང་དུ་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་བརི་བར་བའོ། །ཁ་མ་

བསྒྱུར་བའི་གོས་གོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ལོངས་པའི་གཞིར་གཏོགས་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་རྒྱན་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་

ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན། ཡངས་པ་ཅན་དུ། དྲུག་སེ་ལོངས་པའི་གཞིར་གཏོགས་པ། རྒྱུ་

མཚན་ང་རྒྱལ་དང་”རྒྱགས1383་པ་སྐྱེ་བ་དང་མ་དད་པ་སོགས་”སོ། །1384ཡན་ལག་

ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་རིན་པོ་ཆེའམ་དེར་སྨོས་པ་རུང་བ། དངོས་པོའི་ཆ་ནས་

གཞན་དབང་བ། ཆུད་ཟ་བ་དང་། སྦིན་བདག་བསོད་ནམས་འདོད་པས་བསབས་པ་དང་། 

མི་མིན་གི་གནས་སུ་དེ་དག་གི་བསོད་ནམས་”ཀིས1385་བྱུང་བ་མིན་པའོ། །བདག་ཉིད་

རྫུ་འཕྲུལ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐབས་དང་། བར་ཆད་ཅན་དང་། དོན་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པ་

དང་། ཆོས་འཆད་པའི་སྐབས་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་རྒོད་བག་གིས་རེག་པར་འདོད་པ། 

1382  མ་ཕི།  བ། ༢༩༩ན༣ན།   རན    སྒང་། ༢༢༧བ༤ན།   བརན

1383  མ་ཕི།  བ། ༢༩༩ན༦ན།   བརྒྱགས    སྒང་། ༢༢༧བ༦ན།   རྒྱགས    * རྒྱགས

1384  མ་ཕི།  བ། ༢༩༩ན༦ན།   སོ། །    སྒང་། ༢༢༧བ༦ན།   -སོ། །

1385  མ་ཕི།  བ། ༢༩༩བ༡ན།   ཀི    སྒང་། ༢༢༨ན༡ན།   ཀིས    * ཀིས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སྦོར་བ་རང་ངམ་གཞན་གིས་རོམ་པ། མཐའ་རེག་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་བཞི། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད། སེལ་བ་ལ་ལྟུང་མེད་བསབ་བ་

དང་བཅས་པ། གཞིའི་མཚན་ཉིད་སེལ་བ་དང་བཅས་པ། རྐེན་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཉེས་

པ་མེད་པ་བསབ་བ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་བས་ན་ལོངས་པའི་ལྟུང་བེད་

དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་ལ་རེག་ན་སང་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བས་རིན་པོ་ཆེ་རང་

གི་མིན་པ་དང་། རང་ངམ་གཞན་གི་རིན་པོ་ཆེ་དེར་སྨོས་པ་ལ་རང་གིས་རེག་གམ་

གཞན་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །རིན་པོ་ཆེར་སྨོས་པ་དེ་ནི་

གཡུལ་དུ་སྤད་པའི་མཚན་ཆ་དང་། རོལ་མོར་སྤད་པའི་ལག་ཆའོ། །དེ་གཉིས་ཇི་ལྟ་

བུ་ཞིག་ལྟུང་བ་གང་གི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། གཡུལ་དུ་དགོས་པའི་ཕིར་བ་བ་བེད་

པ་རུང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མཚོན་ཆ་དང་། རོལ་མོར་དགོས་པའི་ཕིར་རུང་བ་ཉིད་

དུ་གྱུར་པའི་ལག་ཆ་ནི་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །རང་རང་གི་བ་བ་བེད་

ནུས་ཀི་རུང་བར་མ་གྱུར་པ་ནི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་གཉིས་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ན་འདུག་པ་བེད་པ་པོ་ཡིན་

ནམ་ཞེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་དེར་སྨོས་པ་འདུག་

པ་ལ་། བདག་གིར་བ་བའི་བསམ་པ་དང་མ་འབེལ་བར་རས་ཆུད་མི་ཟ་བར་བ་བའི་

སེམས་ཀིས་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་

ཉེ་འཁོར་ན་བདག་པོ་ལས་འཁམས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དང་དེར་སྨོས་པ་འདུག་པ་དེ་

དགེ་སོང་གིས་ཡལ་བར་མི་དོར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཡལ་བར་མི་དོར་ཞེ་ན། དེ་ཞག་བདུན་

ནམ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་དུས་དུས་སུ་བལྟ་བ་སོགས་བསྡུ་སྐྱོགས་བའོ། །བསོད་
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སོམས་ལ་འགོ་བའི་ལམ་ལོགས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཉེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ན། དེ་

དག་འཁམ་པ་མཐོང་ན་སའམ་ལོ་མའི་ཚོགས་དག་གིས་གཡོག་པར་བའོ། །བདག་

པོ་རགས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་བབ་པར་མུན་སྤྲུལ་ཙམ་གིས་ཁོ་བོའི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

བ་ལ་རས་དེ་སྦིན་པར་མི་བའོ། །ཞག་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ནས་བདག་པོ་འོངས་པར་

མ་གྱུར་ན་དེའི་འོག་ཏུ་རས་དེ་དགེ་འདུན་གི་མཛོད་དུ་གཞུག་པར་བའོ། །

ཡུན་ཇི་སྲིད་དུ་བཅང་ཞེ་ན། ཟླ་བ་དྲུག་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་བཅང་བར་

བའོ། །ཟླ་བ་དྲུག་གི་འོག་ཏུ་བདག་པོ་མ་འོངས་ན། རས་དེ་སངས་རྒྱས་སམ་དགེ་

འདུན་གི་རིས་གང་ནས་རེད་པ་དེར་སྤད་དུ་རུང་ངོ་། །རས་དེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

གི་ཡོད་བད་དུ་རུང་བ་མིན་ན། རས་དེས་དེ་དག་ལ་རུང་བའི་རས་བརན་པོ་གཞན་

ཉོ་བར་བའོ། །

གལ་ཏེ་རས་ཉོས་སམ་མ་ཉོས་པར་སྤོད་པ་དེའི་ཚེ་བདག་པོ་འོངས་པར་

གྱུར་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་དོན་དུ་རེས་སུ་གནང་བ་གསོལ་ཏེ་མི་སེར་ན། 

རས་དེ་བདག་པོ་དེ་ལ་སྦིན་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་བདག་པོ་དེས་རས་སྤད་པའི་བསྐྱེད་

དགོས་སོ་ཞེས་སོང་ན། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐྱངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་

དྲིན་ཆེ་བར་མི་སེམས་སམ་ཞེས་བརོད་པར་བ་ཞིང་བསྐྱེད་སྦིན་པར་མི་བའོ། །

གསུམ་པ་གཞིའི་མཚན་ཉིད་ནི། ”སར་1386རུང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་

སྨོས་པ་དེ་ལ་རུང་བ་གང་ཞེ་ན། ནོར་བུ་དང་བྱཻ་ཌཱུརྱ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི། ནོར་བུ་

མཁན་གིས་བརར་བ་དང་མིག་ཕུག་པ་ཉིད་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གསེར་དངུལ་

1386  མ་ཕི།  བ། ༣༠༠བ༢ན།   སར་    སྒང་། ༢༢༨བ༦ན།   -སར་
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ལས་བས་པའི་མགུལ་རྒྱན་དང་། ལག་ངར་ལ་བསྐོན་པའི་གདུ་བུ་རྒྱན་ཅན་དང་། 

དཔུང་རྒྱན་དང་། མུ་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་རིང་དུ་འཕང་བ་དང་། མུ་ཏིག་གི་སེ་མོ་དོ་ནུ་མ་

སེབས་ཙམ་དུ་འཕང་བ་གནས་པ་ཡང་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །པི་ཝང་དང་འོད་མ་དང་

འབའ་ལ་རི་དང་མ་ཧ་ཏི་དང་། སུ་གོ་ཥ་ཀ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་”ཉིད1387་

ན་རུང་བའོ། །

དུང་དང་། རྔ་བོ་ཆེ་དང་རྔ་བ་ཏ་ཧ་དང་། ར་རྔ་རྣམས་ནི་སྒ་འབིན་ན་རུང་

བའོ། །གཞུ་ནི་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་ཉིད་ན་རུང་བའོ། །རལ་གི་དང་། རལ་གི་ཀོག་པོ་

དང་། རལ་གི་སོ་གཅིག་པ་དང་། མདུང་དང་། འཕང་མདུང་དང་། ལགས་ཀྱུ་རྣམས་

ནི་དེ་དག་ཉིད་ཡིན་ན་རུང་བའོ། །མདའ་དང་ལགས་མདའ་དང་། མདའ་”ཕེད1388་

ལགས་ལས་བས་པ་རྣམས་ནི་མདེའུ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་རུང་བའོ། །

རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ནི་སྐུ་གདུང་དང་

བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་རུང་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་རེག་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར། སྐུ་གདུང་

མེད་ན་ཉེས་བས་དང་། རིན་པོ་ཆེ་མིན་པ་ལས་བས་པའི་སྐུ་གཟུགས་སྐུ་གདུང་མེད་

ན་ལྟུང་བ་མེད་སྐུ་གདུང་དང་བཅས་པ་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཉན་རང་གི་སྐུ་གཟུགས་

རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པ་སྐུ་གདུང་དང་བཅས་པ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །སོན་

པའི་སྐུ་གཟུགས་དེ་ལ་སོན་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་སེ་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་

ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

1387  མ་ཕི།  བ། ༣༠༠བ༥ན།   ཉིད    སྒང་། ༢༢༩ན༢ན།   ཉད

1388  མ་ཕི།  བ། ༣༠༠བ༦ན།   ཕེད    སྒང་། ༢༢༩ན༣ན།   ཕར
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སེལ་བ་ནི། ནོར་བུ་”འཆིང1389་བུ་དང་། སོག་མའི་འཕེང་བ་དང་། མཆུ་

”སྦྲང1390་དང་། ར་རྔ་ཁ་གཅིག་པ་དང་། གཞུའུ་རས་བལ་རྨེལ་བ་ལ་དགོས་པའི་ལག་

ཆ་དང་། མདའ་ལྟར་”བཅོས1391་པ་ཤིང་བུ་ལ་སོགས་པ་ལ་”ལྟོང1392་ཙམ་གཏོད་ཅིང་

འོལ་སྤི་ཙམ་མདའ་འདྲ་བ་རྣམས་ལ་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་

སོ། །གསེར་གི་སེགས་བུ་ལ་ནི་དགེ་སོང་འདུག་ཏུ་མི་རུང་སེ། འདུག་ན་ཉེས་བས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། ཆོམ་རྐུན་པ་ལ་སོགས་པས་འཇིགས་པར་གྱུར་ན། དགེ་སོང་

རང་གི་རས་ས་བའམ་ཁེར་བ་ལ་མི་གནོད་ན། དགེ་འདུན་གི་དང་མཆོད་རེན་གི་

དབིག་དང་གསེར་སས་ནས་སམ་ཁེར་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །རང་གི་ལ་གནོད་ན་དང་

པོར་རང་གི་ཆོས་ལྡན་གི་རས་ས་བའམ་བསྐུར་བར་བའོ། །གང་གིས་སས་ནས་སམ་

ཁེར་ཏེ་འགོ་ཞེ་ན། ཁིམ་པ་དད་པ་ཅན་ནམ། དགེ་ཚུལ་གིས་སོ། །དེ་དག་མེད་ན་

དགེ་སོང་རང་གིས་ས་བ་སོགས་བའོ། །ས་བ་དང་འཁེར་བ་”དེར1393་རས་དེ་ས་

འོག་ཏུ་ས་བའམ་འགའ་ཞིག་ལ་ཐོགས་པ་ཡིན་ན་དད་པ་ཅན་ནམ། དགེ་ཚུལ་གིས་

ས་བརྐོ་བར་བའོ། །མེད་ན་རང་གིས་སོ། །

འཇིགས་པ་དང་བལ་ན་རས་དེ་གནས་”དེར1394་སྦིན་ནོ། །རས་དེ་ས་འོག་

ནས་”བྲུ1395་བ་དང་དབྱུང་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་དད་པ་ཅན་ནམ་དགེ་ཚུལ་གིས་

1389  མ་ཕི།  བ། ༣༠༡ན༣ན།    འཕིང    སྒང་། ༢༢༩ན༥ན།   འཆིང    * འཆིང

1390  མ་ཕི།  བ། ༣༠༡ན༣ན།    སྤད    སྒང་། ༢༢༩ན༥ན།   སྦྲང    * སྦྲང

1391  མ་ཕི།  བ། ༣༠༡ན༣ན།   བཅོས    སྒང་། ༢༢༩ན༥ན།   བཅས

1392  མ་ཕི།  བ། ༣༠༡ན༤ན།   ལྟོང    སྒང་། ༢༢༩ན༥ན།   ལྟང

1393  མ་ཕི།  བ། ༣༠༡ན༦ན།    དར    སྒང་། ༢༢༩བ༢ན།   དེར    * དེར

1394  མ་ཕི།  བ། ༣༠༡བ༡ན།   དེར    སྒང་། ༢༢༩བ༢ན།   དང

1395  མ་ཕི།  བ། ༣༠༡བ༡ན།   བྲུ    སྒང་། ༢༢༩བ༣ན།   དྲུ



  568  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བྲུའོ། །མེད་ན་རང་གིས་སོ། །ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་མི་མིན་པའི་གནས་ན་འཇིག་

རེན་ཆགས་པའི་ཚེ། གལ་ཏེ་དེ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཀིས་བྱུང་བ་རིན་པོ་ཆེའི་རང་

བཞིན་གིས་གཞི་དང་ཐེམ་སྐས་ལ་སོགས་པ་ལ་རེག་པ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེར་

ཟན་གི་ཕིར་སྣོད་གཞན་མེད་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པ་ལ་ཡང་ཉེད་པ་མེད་

དོ། །གནས་དེར་འདུག་པའི་ཕིར་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པའི་མལ་ཆ་དང་སན་དག་ལ་

ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

བསབ་བ་ནི། གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་བཞོན་པས་འགོ་བར་བའོ། །དགོས་

པ་གང་ཡང་རུང་བས་སམ་ཞེ་ན། ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དོན་གི་དབང་ཉིད་ཀིས་

སོ། །བཞོན་པ་དེ་ལ་གསེར་དང་རྒྱ་དར་ལ་སོགས་པའི་ཆ་སྒེག་དང་ལྡན་པ་ཉིད་

ཀིས་འགོ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སོང་ཆོས་ལྡན་གི་དགོས་པ་དང་བཅས་པས་ཀང་

”རྒས1396་པ་དང་ན་བ་དག་ལས་གཞན་པས་བཞོན་པས་འགོ་བར་མི་བའོ། །འདི་

ལ་འདུག་སེ་ཆོས་བསྒག་པར་བའོ་སམ་དུ་ཆོས་ཉན་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་རིན་པོ་ཆེ་

ལས་བས་པའི་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་མི་རག་པས་ཉེན་པར་འགྱུར་བའི་ཡིད་ལ་བེད་པས་

འདུག་པར་བའོ། །ཁིམ་གཞན་དུ་ཁིམ་པ་དེས་བཤམས་པ་ན་གསེར་དང་དངུལ་

གིས་སྤས་པ་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཀས་གཤིབས་པའི་གོས་དེ་དག་ལ་ཁིམ་པའི་ཡིན་ནོ་

སམ་དུ་ཤེས་པར་བས་ནས་འདུག་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཁྲི་དེ་ལ་ནོར་བུས་སྤས་པ་

གསེར་དང་དངུལ་གིས་བརྒྱན་པ་དག་ལ་ཡང་མི་རག་པས་ཉེན་པའི་ཡིད་ལ་བེད་

པས་འདུག་པར་བའོ། །སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པའི་གོས་བཤམས་པ་དེ་

1396  མ་ཕི།  བ། ༣༠༡བ༥ན།   རྒས    སྒང་། ༢༢༩བ༥ན།   ཆས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དག་དགེ་སོང་གིས་དྲུབ་པར་བའོ། །ཁིམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་མེད་ན་དགེ་སོང་གིས་

རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོན་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་

བཞག་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དོན་གི་དབང་ཉིད་ཀིས་རེག་པ་ལ་མི་རུང་

བ་ཉིད་མེད་དོ། །དེ་གཉིས་མེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྐུ་གཟུགས་དེའི་རས་རིན་པོ་

ཆེ་ལས་བས་པའི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་ལ་རེག་པ་ལ་ཡང་མི་རུང་བ་མེད་དོ། །མཆོད་

པའི་ཕིར་ནི་དེ་གཉིས་ཡོད་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གཉིས་པ་ལུང་གཞན་ནས་འབྱུང་

བ་ལ་གཉིས། རྒྱགས་པ་དང་འབེལ་བ་དང་། རྒོད་བག་དང་འབེལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། རྒྱན་བསབ་བ་དང་བཅས་པ། ཁ་དོག་དང་དྲི་བསབ་བ་དང་བཅས་པའོ། །དང་

པོ་ནི། དགེ་སོང་གིས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་ཤིང་ཚད་དང་ལྡན་པའི་རྒྱན་གདགས་པ་

བསེན་པར་མི་བའོ། །

བསབ་བ་ནི། དགེ་སོང་གིས་རྒྱ་བཅང་བར་བའོ། །རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

རྒྱན་གི་ཐ་སད་གདགས་སུ་མི་རུང་བའོ། །རྒྱུ་གང་ལས་བས་པ་ཞེ་ན། རོ་ཉེའམ་

ཟངས་སམ་ར་གན་ནམ་འཁར་བའམ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ཚིགས་མའམ་ཤིང་ངམ་རོའམ་

སའམ་བ་སོའམ་རྭ་དག་ལས་བས་པའོ། །རགས་ཇི་ལྟ་བུ་བ་ཞེ་ན། རགས་ནི། དགེ་

འདུན་གི་རྒྱ་ལ་ནི་འཁོར་ཞིང་སྤད་པའི་བརར་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ། །གང་ཟག་གིས་

རིས་སུ་བཅད་དུ་མི་རུང་བ་མཚོན་པར་ངོས་གཉིས་སུ་རི་དགས། སྦིན་བདག་

དགའ་བའི་ཕིར་འོག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོའི་མིང་བིའོ། །གང་ཟག་གི་རྒྱ་

ལ་ནི་ཀུན་ཏུ་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རུས་པའི་”ཀེང1397་རུས་སམ་མགོ་བོའི་ཐོད་

1397  མ་ཕི།  བ། ༣༠༢བ༡ན།    ཀེང    སྒང་། ༢༣༠བ༡ན།   ཀང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་བི་བར་བའོ། །སོ་མངས་ཀིས་སྐྲ་བཤད་པར་མི་བའོ། །སོ་མངས་དེ་ནི་དཔེ་ཡིན་

པས་གཞན་གིས་ཀང་སྐྲ་བཤད་པར་མི་བའོ། །མེ་ལོང་གིས་བཞིན་བལྟ་བར་མི་

བའོ། །ཐ་ན་ཆུ་ཡན་ཆད་ཀིས་ཀང་བལྟ་བར་མི་བའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་མི་བལྟའམ་ཞེ་

ན། ཆུ་ལ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་བརག་པའི་ཆེད་ཉིད་དང་རྨ་དང་གཉེར་མ་དང་སྐྲ་

དཀར་”ལྟ1398 ་བ་དང་ལུས་ཀི་ས་ཕིའི་མཚན་མ་བཟུང་བའི་ཕིར་མེ་ལོང་ལ་

”ལྟ1399་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གཉིས་པ་ནི་ས་དཀར་ལྟ་བུའི་དཔྲལ་རིས་གསུམ་

བསེན་པར་མི་བའོ། །གི་ཝང་གིས་ལུས་ལ་བསྐུ་བ་བསེན་པར་མི་བའོ། །དྲི་དག་གིས་

བསྐུ་བར་མི་བའོ། །

བསབ་བ་ནི། སྦིན་བདག་བསོད་ནམས་འདོད་པས་དགེ་སོང་གིས་རྐང་པ་

གཉིས་ལ་ལུས་བསྐུ་བའི་དྲིས་བསྐུད་པ་བསེན་པར་བའོ། །སྦིན་བདག་དེའི་མདུན་རོལ་

ཏུ་དྲི་དེ་དོར་བར་མི་བའོ། །དྲི་དེ་དག་གིས་བསྐུས་པས་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འདུ་བར་མི་

བའོ། །དྲི་དག་གིས་བསྐུས་པས་ཁིམ་པ་དག་ལ་ཆོས་བསན་པར་མི་བའོ། །དེས་བསོད་

སོམས་སོགས་ལ་”ཁིམ1400་དག་ཏུ་འགོ་བར་མི་བའོ། །བསྐུ་བའི་ལས་ཟིན་པའི་མཇུག་

ཏུ་ཁྲུས་བའོ། །དྲི་དེ་དག་འབུལ་ན་བང་བར་བའོ། །མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བའི་རྒྱུ་དག་ཀང་བང་

བར་བའོ། །དྲི་དང་ཕེང་བ་རྒྱུ་བངས་པ་དེ་དག་མཆོད་རེན་ལ་དབུལ་བར་བའོ། །སུའི་

མཆོད་རེན་ལ་དབུལ་ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་གི་མཆོད་རེན་ལ་ཡང་ངོ་། །དྲི་དང་འཕེང་བ་མཆོད་

རེན་ལ་འབུལ་བ་སྦིན་པར་བེད་པ་མངོན་པར་མ་དད་ན། རང་གི་མགོ་ལོགས་ཀི་སས་

1398  མ་ཕི།  བ། ༣༠༢བ༣ན།    ལྟ    སྒང་། ༢༣༠བ༢ན།   བལྟ

1399  མ་ཕི།  བ། ༣༠༢བ༣ན།    ལྟ    སྒང་། ༢༣༠བ༣ན།   བལྟ

1400  མ་ཕི།  བ། ༣༠༢བ༦ན།    ཁིམ    སྒང་། ༢༣༠བ༥ན།   བེ་མ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

སམ་རྐང་པ་ལོགས་ཀི་བརེན་མར་གཞག་གོ །ཇི་ལྟར་གཞག་ཅེ་ན། སྒོའི་བང་ཐད་མིན་

པར་གཞག་གོ །གཞི་གང་ལ་གཞག་ཅེ་ན། རིག་པའི་ངོས་ལའོ། རིག་པའི་ངོས་དེར་ཁབ་

བམ་ཚེར་མ་བཙུགས་”པ1401་ལ་ཕེང་བ་རྒྱུ་དག་བཅང་བར་བའོ། །ག་བུར་དང་ཨུཏྤལ་

སོན་པོ་སོགས་མིག་ལ་ཕན་པའི་དྲི་ཞིམ་པོ་དུས་དུས་སུ་བསྣམ་པར་བའོ། །བམ་ཟེའི་

སྲད་བུ་མཆོད་སྦིན་གི་དག་བེད་སེ་རལ། འཕེང་ཐོགས་པ་བསེན་པར་མི་བའོ། །སགས་

སྐུད་ཀང་ཐོགས་པ་བསེན་པར་མི་བའོ། །ཐམས་ཅད་ཀིས་སམ་ཞེ་ན། ནད་པ་ནི་མ་

གཏོགས་སོ། །ནད་གསོ་བའི་ཕིར་ཚན་སྣ་ལྔ་པའི་སགས་སྐུད་དཔུང་པ་གཡོན་པར་

གདགས་པར་བའོ། །ནད་གསོས་པར་གྱུར་ན་སགས་སྐུད་དེ་གར་བབ་བབ་ཏུ་མི་དོར་

རོ། །གལ་ཏེ་ནད་ལྷག་མ་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན། ཆོས་གོས་ཀི་ཐ་མའམ་སྐ་རགས་ལ་

གདགས་སོ། །གལ་ཏེ་ནད་ལྷག་མ་དང་བཅས་པར་མ་གྱུར་ན། སགས་སྐུད་དེ་ཀ་བའི་

གསེབ་བམ་རིག་པའི་གསེབ་ཏུ་གཞུག་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་རྒོད་བག་དང་འབེལ་བ་ནི། བོ་གར་”སྨིན་མ་བསྐྱོད1402་པ་ཙམ་

ཡན་ཆད་དང་། གླུ་དབངས་དང་། ཕེག་རོབ་པ་ལ་སོགས་པའི་རོལ་མོ་ཀུན་ཏུ་སྤད་

པར་མི་བའོ། །གར་ལ་སོགས་པ་བསབ་པར་མི་བའོ། །གར་ལ་སོགས་པ་བསབས་

ཟིན་པ་ལུས་ཀིས་བཟླས་པར་མི་བའོ། །གར་ལ་སོགས་པ་ལ་བལྟ་བའི་ཕིར་འགོ་

བར་མི་བའོ། །དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་ལྷན་ཅིག་ཀུན་ཏུ་གར་བེད་པ་ཚོམ་བུ་ཚོམ་

བུར་གར་བེད་དུ་མི་གཞུག་གོ །གླུའི་དམིགས་བསལ་”ནི།1403 སོན་པའི་ཡོན་ཏན་

1401  མ་ཕི།  བ། ༣༠༣ན༣ན།    ང    སྒང་། ༢༣༡ན༡ན།   པ    * པ

1402  མ་ཕི།  བ། ༣༠༣ན༦ན།    སྨིན་མ་བསྐྱོད    སྒང་། ༢༣༡ན༣ན།   སྨན་མ་བསྐྱེད

1403  མ་ཕི།  བ། ༣༠༣བ༢ན།    ནི།    སྒང་། ༢༣༡ན༥ན།   མི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཡང་དག་པར་བསྒག་པ་དང་། རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་འདོན་པ་ལ་དབངས་ཀི་ང་རོ་

བའོ། །གཞན་གི་དུས་སུ་མི་བ་སེ། གླུ་རྒྱངས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཕིར་

རོ། །དབངས་ཀི་ང་རོ་དེ་དག་དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་བསབ་པར་བའོ། །གཞན་ལ་མཐོ་

འཚམ་པ་ཅོ་འདྲི་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་རེ་བ་འཇོ་སྒེག་དང་། ཀུན་ཏུ་ཅ་ཅོ་སྒ་སྐད་ཆེན་པོ་

འདོན་པ་དང་། རྒོད་པ་རྐང་ལག་རྐོང་བ་སོགས་དང་། དྲེགས་པ་ངལ་བར་བེད་པ་

”དང་།1404 ལུས་ལ་”རེག1405་པ་ཕན་ཚུན་”རྒྱུ1406་ཞིང་བཞད་གད་བེད་པ་དག་

མི་བའོ། །རྒོད་པའི་བསམ་པས་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མི་བའོ། །ཉོན་

མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པ་འདྲེས་པ་ནི་ཕན་ཚུན་ཆར་བསོམས་ཏེ་

གནས་མལ་བསྐྱབ་པའི་བསམ་པ་ཅུང་ཟད་དང་རྒོད་པའི་བསམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀིས་རྨ་

བའི་འགོས་ཀིས་འདུག་པ་ན་གནས་མལ་བསྐྱབ་པའི་བསམ་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་ལ་

ཅིག་ཤོས་ལ་ནི་ཉེས་བས། གནས་མལ་བསྐྱབ་པའི་བསམ་པ་རིགས་མི་མཐུན་

གིས་བར་དུ་ཆོད་པའི་རྒོད་པའི་བསམ་པ་ས་ཕི་ཐ་དད་པ་དེ་དག་ལྟུང་བ་ཐ་དད་ཀི་

བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ལྟུང་བ་གཅིག་གི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་ཆ་

རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་”བསོམས1407་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པའི་ཆ་རྣམས་ཀང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་”བསོམ1408་པར་བའོ། །

1404  མ་ཕི།  བ། ༣༠༣བ༤ན།    དང་།    སྒང་། ༢༣༡ན༦ན།   དག་

1405  མ་ཕི།  བ། ༣༠༣བ༤ན།    རེག    སྒང་། ༢༣༡བ༡ན།   བརེག

1406  མ་ཕི།  བ། ༣༠༣བ༤ན།    རྒྱུ    སྒང་། ༢༣༡བ༡ན།   བརྒྱུ

1407  མ་ཕི།  བ། ༣༠༤ན༡ན།    བསོམས    སྒང་། ༢༣༡བ༣ན།   བསམས

1408  མ་ཕི།  བ། ༣༠༤ན༡ན།    བསོམ    སྒང་། ༢༣༡བ༣ན།   བསམས
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དེས་ན་རྒོད་པས་ཀུན་ནས་”བསང1409་བའི་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཇུག་

པ་གཅིག་ཡིན་པས་ལྟུང་བ་གཅིག་གི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །ཆང་འཐུང་བ་བཞིན་སྣོད་

གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པས་ཟས་ཀི་བ་བ་མི་བའོ། །མེ་ཏོག་རྣ་རྒྱན་”བརྒྱུ1410་བར་མི་བ་

སེ། ལག་བཟོའི་ཐ་སད་སང་བའི་ཕིར་རོ། །མེ་ཏོག་རྣ་རྒྱན་ལུས་ལ་གདགས་པར་མི་

བའོ། །གར་མཁན་སོགས་ལ་བལྟས་ནས་དེ་དག་ལ་མགུ་བའི་བ་དགའ་སེར་བ་

སོགས་ངོ་སོ་ལས་བྱུང་བ་སྦིན་པར་མི་བའོ། །མི་”རིངས་པར་བརྒྱུག1411་པར་མི་

བའོ། །དྲག་ཏུ་མྱུར་བར་འགོ་བ་དང་། མཆོད་ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ། །བརླ་ཡ་གཅིག་

ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ལུས་བསྐོར་བ་དང་། ལག་པ་”ཕར1412་ཏེ་ལུས་བསྐོར་བ་དང་། ཉ་

ལྟར་ཕི་གན་དུ་བརྒལ་ཞིང་བསྐོར་བ་སེ་”དེ1413་ལྟར་བསྐོར་བར་མི་བའོ། །ཆུའི་ནང་

ན་འཕོ་བའི་གསེག་མ་དག་ཆུར་གདབ་པར་མི་བའོ། །ཆུར་ར་རྔ་ཁ་གཅིག་པ་དང་། 

རྔ་བོ་ཆེ་ལྟར་བརྡུང་བར་མི་བའོ། །འདམ་རབ་འདྲེད་པ་ལ་བིལ་མོ་ཉུལ་བར་མི་

བའོ། །གང་པོ་ཆེའི་སྐད་དང་རའི་སྐད་དང་ཁྱུ་མཆོག་གི་སྐད་དང་། རྨ་བའི་སྐད་དང་། 

ཁུ་བྱུག་གི་སྐད་འདྲ་བའི་སྐད་མི་དབྱུང་ངོ་། །ཁས་དུང་དང་སིལ་ཀྲོལ་དང་། རྔ་བོ་

ཆེའི་སྐད་མི་བའོ། །ལོངས་པའི་གཞིར་གཏོགས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ཁྲུས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

འདུལ་བའི་མདོ་བམ་པོ་ལྔ་པ་འདི་ནས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་འཕལ་གི་བ་བའི་

1409  མ་ཕི།  བ། ༣༠༤ན༡ན།    སང    སྒང་། ༢༣༡བ༣ན།   བསང    * བསང

1410  མ་ཕི།  བ། ༣༠༤ན༢ན།    རྒྱུ    སྒང་། ༢༣༡བ༤ན།   བརྒྱུ    * བརྒྱུ

1411  མ་ཕི།  བ། ༣༠༤ན༣ན།    རིངས་པར་རྒྱུག    སྒང་། ༢༣༡བ༥ན།   རེངས་པར་བརྒྱུག

1412  མ་ཕི།  བ། ༣༠༤ན༤ན།    ཕར    སྒང་། ༢༣༡བ༥ན།   བར

1413  མ་ཕི།  བ། ༣༠༤ན༤ན།    ད    སྒང་། ༢༣༡བ༦ན།   དེ    * དེ
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གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ། དྲུག་སེ། མཐོ་འཚམ་

པའོ། །རྒྱུ་མཚན་བ་བ་མང་བ་དང་དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་སོ། །ཡན་ལག་

ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དུས་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གསུམ་དང་། ཟླ་བ་ཕེད་ཅིང་གནང་བའི་དུས་

མིན་པ་དང་། བདག་ཉིད་ནད་པ་ལས་བས་ལམ་ཞུགས་དྲི་རླུང་ཆར་སོགས་ཁ་སྐྲ་འཁར་

ལན་སྒོག་པ་རོ་རེག་ཕག་དར་བས་མིན་ལུས་དངོས་ཡིན་པའོ། །དངོས་པོ་ཆུ་ཡིན་པ། 

གནས་ཨསྨ་”པ་རན1414་ཏའམ་དེ་དང་འདྲ་བ་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་ཁྲུས་བེད་འདོད་པ། 

སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐའ་ལུས་ཕེད་ཙམ་དུ་སོན་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། རྣམ་

”གཞག་1415ལྟུང་མེད། ས་ཐབས་པའི་ཉེས་པ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། འོག་ནས་གཞན་གི་དུས་

སུ་ཁྲུས་བེད་ནའོ་ཞེས་བཤད་ན། གང་ལས་གཞན་ཡིན་ཞེ་ན། དབར་ཟླ་ར་བ་དང་

འབིང་པོ་ནི་”སོ་ག1416་རྣམས་ཀི་དུས་ཡིན་ལ། དེའི་ཟླ་བ་ཕེད་དབར་ཟླ་ར་བ་མར་

གི་ངོ་འདས་པའི་ལྷག་མ་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གཉིས་དང་། དབར་རྣམས་ཀི་དང་པོ་དབར་

ཟླ་ཐ་ཆུང་ནི་ཁྲུས་ཀི་དུས་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་དུས་སུ་དུས་མིན་པར་ཁྲུས་

བེད་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སོང་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། 

གོས་མེད་པའི་ཟས་གཉིས་པ་རེད་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་དང་འདྲ་བར་ན་བ་མིན་པ་

ལས་མ་བས་པ་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་མིན་པ་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པ་ལ་

1414  མ་ཕི།  བ། ༣༠༤བ༣ན།    པརྣ    སྒང་། ༢༣༢ན༣ན།   པ་རན    * པ་རན

1415  མ་ཕི།  བ། ༣༠༤བ༤ན།    བཞག་    སྒང་། ༢༣༢ན༤ན།   གཞག །    * གཞག་

1416  མ་ཕི།  བ། ༣༠༤བ༥ན།    སོ་ག    སྒང་། ༢༣༢ན༥ན།   སོས་ཀ
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འགྱུར། རླུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་ཚད་གང་ཞེ་ན། གོས་ཀི་གྲྭ་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ནི། 

རླུང་གིས་བསྐྱོད་པ་དེའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་ཆར་གིས་མ་ཕོག་པ་

ལའོ། །དེའི་ཚད་ནི་ཐིགས་པ་གཉིས་ཀིས་ཕོག་པའོ། །གང་ལ་ཕོག་པ་ཞེ་ན། ལུས་ལ་

ཡིན་གི་གོས་ལ་མིན་ནོ། །ཟླ་བ་ཕེད་དང་གསུམ་ལས་གཞན་གི་དུས་སུ་གང་གི་ཉི་

མ་ལ་ཁྲུས་བས་པའི་ཉི་མ་དེ་ལའང་ཁྲུས་གཉིས་པ་མི་བ་བ་ཡིན་པས་དེ་མ་གཏོགས་

པའི་ཉི་མ་བཅུ་བཞི་ནི་ཁྲུས་ཀི་ཉིན་མོ་མིན་པ་ཡང་ཡིན་ལ། ཞག་བཅོ་ལྔའི་མདུན་

རོལ་ཡིན་པ་”དེར1417་ཁྲུས་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་དེ་ཉིད་གཏོགས་པའི་ཉི་མ་བཅོ་ལྔར་ཁྲུས་མི་བའོ། །ཁྲུས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

ལུས་ཀི་སེང་ནས་ཆུ་ལྡུགས་པའི་དབང་བསྐུར་བས་སམ། ཆུའི་ནང་དུ་འཇུག་པས་བཀྲུ་

བའོ། །ནམ་གི་ཚེ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། སེང་ནས་བླུག་པ་དང་། ནང་དུ་ཞུགས་པའི་ཆུས་

ལྟེ་བར་སོན་པ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཆུ་ལ་རེག་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་རོམ་པ་བས་པ་

ནི་སྦོར་བའི་ཉེས་བས་སོ། །གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། ཆུ་མིན་པ་འབྲུ་མར་དང་འོ་མ་ལ་

སོགས་པས་ཁྲུས་བེད་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །ཁྲུས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་བསབ་པའི་གཞི་

ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་འདུན་གི་ཕིར་མེ་ལ་རེག་པ་ལྟ་བུའི་གནང་བའི་དུས་དག་ཡོད་ཀང་

མངོན་སུམ་དུ་དྲན་པར་མ་བས་ཤིང་བིན་གིས་མ་བརླབས་ན་ཉེས་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ལྟུང་མེད་ནི། ཁྲུས་ལས་དོན་གཞན་ལ་གཞོལ་བས་ཆུ་ཉམས་སུ་མྱོང་

བ་ནི་ཁྲུས་མིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་ཁྲུས་བ་བར་མ་བསམས་པར་བརྒལ་བ་དང་”རྐལ1418་བ་

ལ་ཆུས་གདབ་པ་དག་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཨསྨ་པ་རན་ཏ་རོ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་

1417  མ་ཕི།  བ། ༣༠༥ན༣ན།    དེར    སྒང་། ༢༣༢བ༢ན།   དེའི

1418  མ་ཕི།  བ། ༣༠༥བ༡ན།    རྐལ    སྒང་། ༢༣༢བ༦ན།   བརྒྱལ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དག་ལ་ནི་ཁྲུས་བ་བའི་ངེས་པ་འདི་མེད་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། དེར་རག་ཏུ་ཁྲུས་བ་བར་

གནང་བའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་དེར་ནི་བོ་གོས་དེ་ཉེ་བར་བཞག་སེ་དུས་མིན་པར་ཡང་

ཁྲུས་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆོ་ག་བཙན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀས་བཅད་པ་དམ་

པོ་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་ཁྲུས་གིས་ཤིག །དེ་ལས་འདུམས་པར་བས་ན་ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་

པ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་བསབ་པ་གོད་ཅིང་བག་ཡངས་སུ་བ་བ་ན་བ་དུས་སོ་ཞེས་སོགས་ལ་

བརེན་པར་མི་བའོ། །དེ་ཡང་སྤིར་བསན་བར་ཡོད་བཞིན་དུ་དམིགས་བསལ་ལ་མི་

བརེན་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སོང་བཅུ་བསག་ཏུ་ཡོད་བཞིན་དུ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ལྔ་ཚོགས་

ལ་བརེན་པར་མི་བ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཁྲུས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼དུད་འགོ་གསོད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

བཅུ་པ་བདུན་པ་ལ་བཞི། གནོད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ། འདོད་པས་དང་། 

གནོད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ་གཞན་བསན་པ། འདོད་པས་སོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞན་གི་སྲོག་ལ་དང་། ཡིད་བདེ་བ་ལ་དང་། ལུས་ལ་

གནོད་པའོ། །དང་པོའི་སྤི་དོན་ལ། མཉན་ཡོད་དུ་འཆར་ཀས། ངན་སེམས། དུད་འགོ་

གསོད་པའོ། །ཀུན་སོང་གསོད་པར་འདོད་པ། ཡན་ལག་གཞན་འདེབས་སྤོད་གཉིས་

བཞིན་ནོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གསོད་པའི་སེམས་

ཀིས་དུད་འགོ་ལ་བསྣུན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བསྣུན་པའི་དུས་དེ་ཉིད་ན་ལྟུང་

བེད་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན། གསོད་སེམས་ཀིས་བསྣུན་པའི་གཞི་དེས་བསྣུན་པའི་དུས་

དེའི་ཚེ་གསད་བ་ཤིའམ། དུས་གཞན་གི་ཚེ་ཤི་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སྦོར་བ་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཅིག་གིས་བས་ན་ཡང་གསད་བ་ཇི་སེད་པ་རེ་རེའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། སེམས་ཅན་གི་གཟུགས་རི་མོར་བིས་པ་སེམས་ཅན་

དུ་བགང་བ་མིན་པ་ལ་བསྣུན་པ་སོགས་ཉེས་བས་སོ། །དུད་འགོ་གསོད་པའི་ལྟུང་

བེད་དོ། །     “། །

༼འགོད་པ་བསྐྱེད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གཞན་གི་ཡིད་བདེ་བ་ལ་གནོད་པའི་སྤི་དོན། གཉིས་འདྲ། ཉོན་

མོངས་པ་ཕག་དོག །ཉེས་པ་དགེ་སོང་ལ་འགོད་པ་བསྐྱེད་པ། རྒྱུ་མཚན་གཞན་གི་

དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་

སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན། དངོས་པོ་དགེ་སོང་མིན་པའི་དོན་ཡིན་པ། ཀུན་སོང་འགོད་པ་

བསྐྱེད་འདོད་པ། སྦོར་བ་ངག་དྲུག་ལྡན། མཐའ་དོན་གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་འགོད་

པ་བསྐྱེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁོད་བསེན་པར་རོགས་པ་མིན་ཞིང་ཕམ་

པར་གྱུར་པ་བྱུང་ངོ་བསབ་པ་ཕུལ་ལོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སོང་མིན་པའི་

དོན་གོ་བར་བེད་པའི་ཚིག་གིས་འགོད་པ་བསྐྱེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སུ་ལ་ཞེ་

ན། དགེ་སོང་ལའོ། །བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་ཤེ་ན། ཕ་རོལ་པོ་བདེ་བ་ལ་མི་”རེག1419་

པ་ཡིད་མི་བདེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་སེམས་ཀིས་སོ། །བཞད་གད་ཀི་བསམ་པས་ཀང་

འགོད་པ་སྐྱེས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཕ་རོལ་པོ་འགོད་པ་མ་སྐྱེས་ན་ཡང་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར། 

1419  མ་ཕི།  བ། ༣༠༦བ༡ན།    རག    སྒང་། ༢༣༣བ༣ན།   རེག    * རེག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི།1420དགེ་སོང་མིན་པའི་དོན”་ལས1421་གཞན་དགེ་

འདུན་ལྷག་མ་སོགས་ཀིས་འགོད་པ་སྐྱེས་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཊིཀྐར། ལྟུང་བ་རྣམ་

པར་བཞག་པ་ན་བསམ་པའི་དབང་གིས་ཏེ། གལ་ཏེ་མིའི་སྐྱོན་ནས་སྨྲ་བའི་བསམ་

པས་གོ་བར་བེད་ན་ནི་དེར་གཏོགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་རོ། །བདེ་བ་ལ་རེག་

པར་མི་གནས་པའི་བསམ་པས་གོ་བར་བེད་ན་ནི་འགོད་པ་བསྐྱེད་པ་འདིར་

གཏོགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་རོ། །སྐུར་བ་གདབ་པའི་བསམ་པས་གོ་བར་

བེད་ན་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་གཏོགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་

ཀི་བསམ་པ་ཉིད་ཀིས་ན་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་གཏོགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་

རོ། །མིའི་སྐྱོན་”1422སྨྲ་བ་དང་། འགོད་པ་བསྐྱེད་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞེས་

བ་བ་དག་ནི་རྣམ་པར་རིག་བེད་གཅིག་གིས་ཏེ། སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་ནོད་

པ་དང་འདྲའོ་ཞེས་སོ། །འགོད་པ་བསྐྱེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼ག་ག་ཚིལ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་གཞན་གི་ལུས་ལ་གནོད་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ་བཅུ་བདུན་

སེ། བག་མེད་པ། རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པ་དང་། ཅ་ཅོའི་སྒ་འབྱུང་བ་སོགས། 

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་དྲུག་ལྡན་ལུས་མ་ཉམས་པ། རེག་

བེད་བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་མ་ཉམས་པ། ཀུན་སོང་སྐྱི་གཡའ་བར་བ་བའི་བསམ་པས་

1420  མ་ཕི།  བ། ༣༠༦བ༢ན།    གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི།    སྒང་། ༢༣༣བ༤ན།   -གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི།    * གཉིས་པ་

སེལ་བ་ནི།

1421  མ་ཕི།  བ། ༣༠༦བ༢ན།   ་ལས    སྒང་། ༢༣༣བ༤ན།   ། པས

1422  སྒང་། ༢༣༣བ༦ན།   +ནས
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ག་ག་ཚིལ་བེད་འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ་མཐའ་རེག་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་”གསུམ1423་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་

ག་ག་ཚིལ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་ལ་སོར་མོའམ་ཁུ་ཚུར་རམ། 

གྲུ་མོའམ། ཕག་པའམ། མགོའམ། གོའམ། རྒྱབ་བམ། རྐེད་པའམ། བརླའམ། པུས་

མོའམ། བིན་པའམ། རྐང་པའི་མཐེ་བོང་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ལུས་ལ་རེག་ན་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལུས་མིན་པས་ལུས་མིན་པ་ལ་རེག་པ་དང་། སྐྲ་དང་སེན་མོ་དང་

སོ་དག་གིས་རེག་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །བསམ་པ་ཇི་ལྟ་”བུས་ཤེ1424་ན། ཕ་རོལ་

པོ་སྐྱི་གཡའ་བ་བག་ལ་འཁུམས་པར་བེད་པའི་སེམས་ཀིས་རེག་ནའོ། །”ལྟུང་མེད་

ནི།1425སྐྱི་གཡའ་བར་བེད་པའི་སེམས་ཀིས་རེག་པ་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་དེའི་

ཕིར། རྨ་དང་སྦྲང་བུ་དང་འབྲུམ་བུ་དང་རྨེ་བ་དང་། སྤུའི་ཚུམས་བསན་པའི་ཕིར་རེག་

པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །”1426ཀུན་སོང་”གི་སེལ1427་བ་ལ། ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་

བསན་པ་ནི། རེག་བེད་སོར་མོ་ལ་སོགས་པ་གཅིག་གམ་དུ་མ་ཉིད་ལ་ལྟུང་བ་གཅིག་

”ཁོ1428་ནར་འགྱུར་གི་རེག་བེད་རེ་རེ་ལ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ག་ག་

ཚིལ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

1423  མ་ཕི།  བ། ༣༠༧ན༢ན།   གསུམ    སྒང་། ༢༣༤ན༢ན།   གཉིས

1424  མ་ཕི།  བ། ༣༠༧ན༤ན།   བུ་ཞེ    སྒང་། ༢༣༤ན༤ན།   བུས་ཤེ    * བུས་ཤེ

1425  མ་ཕི།  བ། ༣༠༧ན༤ན།   ལྟུང་མེད་ནི།    སྒང་། ༢༣༤ན༤ན།   -ལྟུང་མེད་ནི།

1426  སྒང་། ༢༣༤ན༤ན།   +གཉིས་པ་

1427  མ་ཕི།  བ། ༣༠༧ན༥ན།   གི་སེལ    སྒང་། ༢༣༤ན༥ན།   གསལ

1428  མ་ཕི།  བ། ༣༠༧ན༦ན།   ཁོ    སྒང་། ༢༣༤ན༥ན།   གོ
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༼ཆུ་ལ་རེ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་འདོད་པས་ཀུན་ནས་”སང1429་བ་ལ་གཉིས། ཕི་རོལ་ལ་འདོད་

པས་དང་། ནང་སེམས་ཅན་ལའོ། །དང་པོའི་སྤི་དོན་ལ། གེང་གཞི། མཉན་ཡོད་དུ་

བཅུ་བདུན་སེ་མ་དུལ་བ། རྒྱུ་མཚན་སྲོག་དང་དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པ་དང་མ་

དད་པ། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཆུ་ཡིན་པ་ལུས་ཕེད་ཙམ་ནུབ་པའི་ཚད་

དུ་ལོངས་པའོ། །ཀུན་སོང་རྒོད་པས་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་

རང་ངམ་བསྐོས་པས་རེ་བར་རོམ་པ། མཐའ་རེས་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ་བཞི། ཡན་

ལག་གི་མཚན་ཉིད། སེལ་བ། སྦོར་བ་དང་ཀུན་སོང་གི་མཚན་ཉིད། ཀུན་སོང་གི་

སེལ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །

”དང་པོ་ནི།1430གང་བས་ན་ཆུ་ལ་རེ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆུའི་

ཡུལ་ལ་རེ་བ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་ནའོ། །རེ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་”ཅེ1431་ན། རེ་བའི་བསམ་

པས་ཆུའི་ནང་དུ་ལྟེ་བ་མན་ཆད་ཞུགས་ཤིང་ཆུའི་འོག་ཏུ་ནུབ་པའི་བི་ཟུལ་བེད་པ་

དང་། འོག་ནས་སེང་དུ་འབྱུང་བ་དང་། ཆུའི་ངོགས་གཞན་ནས་གཞན་དུ་བརྒལ་བ་

དང་། ཆུའི་རྒྱུན་ཕོགས་སུ་རོལ་བ་དང་། རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕོགས་སུ་རོལ་བ་དང་། 

ཆུ་ལ་རྔ་བོ་ཆེ་དང་ར་རྔ་ཁ་གཅིག་པའི་སྒ་འབིན་པ་དང་། གསེག་མ་འཁྲབ་པ་དང་། 

འཕེན་པ་དང་། ཁོར་ཡུག་དང་། རོ་རེ་དང་། ཁྲོན་པ་དང་། དབའ་ཀོང་དང་ཆུ་སྲུབས་

འདྲེན་པ་དག་བེད་ན་དངོས་གཞིའོ། །

1429  མ་ཕི།  བ། ༣༠༧ན༦ན།   སང    སྒང་། ༢༣༤ན༦ན།   བསང

1430  མ་ཕི།  བ། ༣༠༧བ༣ན།   དང་པོ་ནི།    སྒང་། ༢༣༤བ༢ན།   -དང་པོ་ནི།

1431  མ་ཕི།  བ། ༣༠༧བ༣ན།   ཅེ    སྒང་། ༢༣༤བ༣ན།   ན་ཞེ
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གཉིས་པ་ནི། ཆུ་ལ་བེམ་ཐོལ་སོར་མོས་བརེག་ན་ཉེས་བས་སོ། །མ་ཞུགས་

པར་”བུམ1432་པ་དང་ཕྲུ་བ་དང་། རིལ་བ་དང་ཁམ་ཕོར་དང་། བུ་རམ་བཙིར་བའི་

ཁུ་བ་འཛག་པ་དང་། སྲན་ཚོད་དང་། འུ་ཤ་འབས་བཅོས་པའི་ཁུ་བ་དང་། ཐང་ཚ་བ་

ཉིད་ཡོད་པ་ལ་ཡང་རེ་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཆུ་མིན་པ་བོང་བ་སོགས་ལ་རེ་བ་ཡང་ཉེས་

བས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆུ་མིན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གཞན་རེ་བར་བེད་དུ་བཅུག་པ་ནི། 

རང་གིས་བས་པ་དེ་དང་འདྲ་བར་ལྟུང་བེད་དང་། ཉེས་བས་ཅི་རིགས་སུ་འགྱུར་

རོ། །བསམ་པ་གང་ཡང་རུང་བས་བེད་དམ། བེད་དུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རམ་ཞེ་ན། བསམ་པ་རྒོད་པས་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བེད་པའི་འདུན་པས་

སོ། །བཞི་པ་ནི། རྒོད་པས་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བ་བའི་འདུན་པས་བེད་དམ་

བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར་སིམ་པར་འདོད་པས་བརྒལ་བ་

དང་། ནུབ་པ་ལ་སོགས་པ་བས་སམ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །རྐལ་

སོབ་པའི་བསམ་པས། ཐད་ཀའམ་ལྟག་འོག་ཏུ་རོལ་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གང་

བར་འདོད་པས་འུ་ཤ་ལ་སོགས་པ་ཚ་བ་དག་ལ་”དཀྲུག1433་པ་ལ་སོགས་པས་རི་

མོ་འདོད་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཆུ་ལ་རེ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ་འཕགས་པ་མ་འགགས་པ་བག་ཆགས་མ་

བང་བས་མ་བསམས་པར་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བ་མི་འཇུག་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་

1432  མ་ཕི།  བ། ༣༠༧བ༦ན།   བུམ    སྒང་། ༢༣༤བ༤ན།   དུ་མ

1433  མ་ཕི།  བ། ༣༠༨ན༥ན།   དཀྲུག    སྒང་། ༢༣༥ན༢ན།   དཀྲུགས
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ལས། གཞི་ལ”།1434གནས་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དང་གཅིག་པའོ། །ཡུལ་

བུད་མེད་ཀི་མཚན་དོན་བེད་ནུས་པ། ཐ་སད་དང་ལྡན་པ། ”ལུས1435་དུ་རུང་བ། རྫུ་

འཕྲུལ་ཐོབ་པ་ཉེ་དུ་ཕན་འདོགས་པ་བསྲུང་མ་དང་ལྡན་པ་བཞི་མིན་པ་ཉལ་ཞིང་གཉིད་

ལོག་པའི་སྤོད་ལམ་ཅན་ཡིན་པའོ། །དུས་མཚན་མོ་ཡིན་པ་བདག་ཉིད་གོགས་དང་མི་

ལྡན་པ་དང་ཉལ་ཞིང་གཉིད་ལོག་པའོ། །ཀུན་སོང་ཉལ་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ། 

མཐའ་མཚན་མོ་འདས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་བུད་

མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་འདོམ་

དགུའི་ནང་ཚུན་ཆད་ཀི་གནས་གཅིག་ཏུ་གཉིག་ལོག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་

གི་ཚེ་གཉིག་ལོག་ན་འགྱུར་ཞེ་ན། མཚན་མོ་འོ། །མཚན་མོའི་དུས་ཐམས་ཅད་ལ་

འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མཚན་མོའི་མཐར་རོ། །གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། མཚན་མོའི་མཐའི་

མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །འདིར་མིའི་བུད་མེད་མཐུ་མེད་པ་དང་། མ་ནིང་ཕོ་

མོ་དང་། མི་མིན་པ་སྤྲུལ་པ་དང་། དུད་འགོ་མཐུ་མེད་པ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་ཡིན་ན། དེ་

དག་བོང་ཚོད་ཇི་ཙམ་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། བ་གག་གི་ཚད་ཙམ་ནི་

ཉེས་བས་དེ་བེད་པ་ཉིད་ཀི་མཐའ་ཡིན་པས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་ན་མཚན་མོའི་

མཐར་ཉེས་བས་དང་དེའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ཉེས་བས་ཕ་མོ་འོ། །བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་

ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

1434  མ་ཕི།  བ། ༣༠༨ན༦ན།   ་    སྒང་། ༢༣༥ན༣ན།   །    * །

1435  མ་ཕི།  བ། ༣༠༨ན༦ན།   ལས་བརེན    སྒང་། ༢༣༥ན༤ན།   ལུས་བསན    * ལུས་བསེན
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༼སངས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་གནོད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ་གཞན་བསན་པ་ལ་གསུམ། གཞན་

གི་ཡིད་བདེ་བ་ལ་དང་། ལོངས་སྤོད་ལ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གནོད་པའོ། །དང་པོའི་

སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ་འཆར་ཀ །ཕག་”དོག །1436རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པ། 

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན། དངོས་པོ་འཇིགས་

པའི་རྒྱུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ། ཀུན་སོང་སྐྱོ་བ་”སྐྱེད1437་པའི་དོན་མ་གཏོགས་པར་

”སངས1438་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པའི་ངག་དྲུག་ལྡན། མཐའ་དོན་

གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་”གཞག1439་དང་། ཀུན་སོང་གི་སེལ་བའོ། །དང་

པོ་ནི། གང་བས་ན་”སངས1440་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བཞད་གད་

བ་བར་བསམས་པའམ། ཁྲོ་བ་སོན་དུ་བཏང་ཡང་རུང་སེ། ”སངས1441་པ་འཇིགས་

པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པས་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ། 

ཉེ་བར་བསྒྲུབས་པ་སོན་དུ་བཏང་བ་ལྷའམ། ཀླུའམ་གནོད་སྦིན་འཇིགས་པར་བེད་པ་

ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཅེས་དགེ་སོང་ཕ་རོལ་ལ་རང་ངམ་གཞན་ལ་བཅོལ་བས་ཀང་གོ་བར་

བེད་ན་ཕ་རོལ་པོ ་འཇིགས་པ་སྐྱེས་སམ་མ་སྐྱེས་ཀང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

1436  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩ན༡ན།   དོག །    སྒང་། ༢༣༥བ༣ན།   དགོ།

1437  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩ན༢ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༢༣༥བ༣ན།   བསྐྱེད

1438  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩ན༢ན།   སངས    སྒང་། ༢༣༥བ༣ན།   དངངས

1439  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩ན༢ན།   བཞག    སྒང་། ༢༣༥བ༤ན།   གཞག    * གཞག

1440  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩ན༣ན།   སངས    སྒང་། ༢༣༥བ༤ན།   དངངས

1441  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩ན༣ན།   སངས    སྒང་། ༢༣༥བ༤ན།   དངངས
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རོ། །འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ཇི་འདྲ་ཞིག་གོ་བར་བེད་ན་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཡིད་དུ་

མི་འོང་བ་གོ་བར་བེད་པ་ལ་དངོས་གཞིའོ། །ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་

སེ། དཔེར་ན་ཡི་དགས་དང་། ཤ་ཟ་དང་། གྲུལ་བུམ་དང་། ལུས་སྲུལ་པོ་གཟུགས་ལྭ་

བ་ནག་པོ་ལྟ་བུ་དང་། སོལ་བ་དང་། ཀ་བ་འཚིག་པ་ལྟ་བུ་”དང་1442། སེང་གེ་དང་

སག་དང་གུང་དང་། མཚའ་དང་གཟིག་དང་ཝའི་སྐད་ལྟ་བུ། བཤང་བའི་དྲི་ལྟ་བུ་དང་། 

གཅི་བ་དང་ར་དང་། དེའི་ཟེ་བའི་དྲི་ལྟ་བུ། སེག་དང་རེ་ལྡེ་དང་ཕར་བའི་རེག་པ་ལྟ་བུ་

དག་ཉིད་གནས་འདི་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་”སྒོགས1443་པའོ། །

སེལ་བ་ནི། ཡིད་དུ་འོང་བ་སྒོགས་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཡིད་དུ་འོང་བ་

འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། གཟུགས་ཡིད་དུ་འོང་བ། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་དྲི་ཟ་དང་། གནོད་སྦིན་

དང་མིའམ་ཅི་དང་ལྟོ་ཕེ་ཆེན་པོ་གཟུགས་ནོར་ཅན་དང་ཚོང་དཔོན་དང་དེད་དཔོན་

ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ། སྒ་ཡིད་དུ་འོང་བ་པི་ཝང་ལ་སོགས་པའི་སྒ་ལྟ་བུ། དྲི་ཡིད་དུ་འོང་

བ་ཨ་ཀ་རུ་དང་”ཙནན1444་དང་གུར་གུམ་དང་ཏ་མ་ལའི་ལོ་མའི་དྲི་ལྟ་བུ། རེག་བ་

ཡིད་དུ་འོང་བ། དར་དང་རས་ཡུག་ཆེན་དང་བེའུ་རས་དང་དར་ལྭ་དང་དུ་གུ་ལའི་

རས་དང་གོ་ཏམ་པའི་རས་ཀི་རེག་པ་ལྟ་བུ་ཉིད་སྒོགས་ཤིང་གོ་བར་བེད་ན་ཉེས་

བས་སོ། །མི་ཆོས་བ་མ་དང་ནི་ཀུན་སོང་ལ་ཁད་ཡོད་དོ། །སེམས་སྐྱོ་བར་བ་བའི་

ཆེད་དུ་དེ་ལྟ་བུ་གོ་བར་བེད་པ་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །སྐྱོ་བར་བ་བསམ་

པས་སྒོགས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་གདུལ་བ་སྐྱོ་བར་བ་བའི་ཆེད་དུ་སེམས་

1442  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩ན༦ན།   -དང་    སྒང་། ༢༣༦ན༡ན།   དང་    * དང་

1443  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩བ༡ན།   སྒོག    སྒང་། ༢༣༦ན༢ན།   སྒོགས

1444  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩བ༣ན།   ཙན་དན    སྒང་། ༢༣༦ན༣ན།   ཙནན    * ཙནན
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ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགོ་དང་ཡི་”དགས1445་ཀི་གཏམ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་

ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །”སངས1446་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼སེད་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གཞན་གི་ལོངས་སྤོད་ལ་གནོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། སེད་པའི་སྤི་

དོན། མཉན་ཡོད་དུ། ”ཉེ1447་དགའ་མཐོ་འཚམ་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་

པ་དང་མ་བིན་ལེན་གི་རྒྱུར་འགོ་བ་སོགས་ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་

རབ་བྱུང་སེ་ལྔ། ལྟ་བ་མཐུན་པ། ཐ་སད་གསུམ་ལྡན་རྒྱུད་ཐ་དད་པ། དངོས་པོ་དགེ་

སྦོང་གི་ཡོ་བད་རུང་ཚད་ལྡན་དེ་ཉིད་དབང་བའོ། །ཀུན་སོང་”རྐུ1448་སེམས་དང་

ཕན་འདོད་མ་གཏོགས་པ་སེད་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས་རོམ་པ། 

མཐའ་སས་པ་རོགས་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། 

གང་བས་ན་སེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་”འདི་པ1449་སེ་ལྔ་པོ་

དག་དབང་བའི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་དང་དྲ་བ་དང་ཕོར་བུ་དང་སྐར་རགས་ལ་

སོགས་པ་དགེ་སྦོང་གི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་རུང་ཚད་ལྡན་རང་གིས་སེད་དམ་གཞན་

སེད་དུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

ཞུ་བར། དགེ་སོང་མ་ལ་སོགས་པ་བཞིའི་སེད་པ་ལ་ཉེས་བས་སུ་གསུངས་

སོ། །གཉིས་པ་ལྟུང་མེད་ནི། ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཕན་པར་འདོད་པས། སེད་དམ་སེད་དུ་

1445  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩བ༥ན།   དགས    སྒང་། ༢༣༦ན༥ན།   དགས    * དགས

1446  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩བ༥ན།   སངས    སྒང་། ༢༣༦ན༥ན།   དངངས

1447  མ་ཕི།  བ། ༣༠༩བ༦ན།   ཉེ    སྒང་། ༢༣༦ན༦ན།   ཉེར

1448  མ་ཕི།  བ། ༣༡༠ན༡ན།   རྐུ    སྒང་། ༢༣༦བ༡ན།   བརྐུ

1449  མ་ཕི།  བ། ༣༡༠ན༣ན།   འདི་པ    སྒང་། ༢༣༦བ༢ན།   འདིར
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བཅུག་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །སེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼བིན་པས་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གདེངས་མེད་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། ཉེར་དགའ། ”ཐུག་ཐུབ་

བོ1450། །རྒྱུ་མཚན་འདྲ། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་དྲུག་ལྡན། 

གཞི་དེས་མི་དགའ་བའོ། །དངོས་པོ་གོས་རུང་ཚད་ལྡན་རང་གིས་ཕིར་བང་བ་མེད་

པར་བིན་པ་ཀུན་སོང་”རྐུ1451་སེམས་དང་ཡིད་གཅུགས་ལས་གཞན་རང་གིས་བིན་

པའི་བསམ་པས་སྤོད་འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐའ་ལོངས་སྤད་པའོ། །གཞུང་དོན་

ནི། དགེ་སོང་ལ་གོས་བསང་བ་མེད་པར་བིན་པ། དགེ་སོང་དེས་གནང་བའི་གདེངས་

མེད་པར་རང་གི་བོས་སྤོད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་གི་བོས་ནི་མ་བིན་ལེན་

གི་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །གོས་ལས་གཞན་པའི་ཡོ་བད་སྤོད་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་

སོ། །བསམ་པ་གང་ཡང་རུང་བས་སྤོད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་

གོས་སྤད་པའི་གཞི་དེས་དགེ་སོང་དེ་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ན། ཉེས་པར་འགྱུར་གི་

གལ་ཏེ་བདག་གིས་སྤད་པའི་རྒྱུ་དེས་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །སམ་དུ་བསམ་པ་ཡོད་ན་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །བིན་པས་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་གཞན་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གནོད་པའི་སྤི་དོན། ཁབ་ཏུ་མཛའ་བོ་དང་

ས་ལས་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ། དགེ་འདུན་ལྷག་མས་སྐུར་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་སོགས་དགེ་

1450  མ་ཕི།  བ། ༣༡༠ན༥ན།   ཐུག་ཐུབ་གོ    སྒང་། ༢༣༦བ༣ན།   ཐུགས་ཐུབ་བོ    * ཐུག་ཐུབ་བོ

1451  མ་ཕི།  བ། ༣༡༠ན༦ན།   རྐུ    སྒང་། ༢༣༦བ༤ན།   བརྐུ
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འདུན་ལྷག་མ་བཞིན་ལ་དངོས་པོ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞེས་སྦར་རོ། །གཞུང་དོན་ནི། གང་

བས་ན་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐུར་བ་འདེབས་པར་འདོད་པས་

དགེ་སོང་ཕ་རོལ་ལ་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་དགེ་འདུན་ལྷག་མས་སྐུར་བ་བརོད་ན་ལྟུང་བེད་

དུ་འགྱུར་རོ། །གསལ་པོར་མ་ཟད་བག་ཙམ་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མས་སྐུར་ན་ཡང་ལྟུང་

བེད་དོ། །སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

བཞི་པ་འདོད་པས་ཀུན་ནས་”བསངས་པ1452་གཞན་བསན་པའི་སྤི་དོན། 

མཉན་ཡོད་དུ། དགེ་སོང་ཆོས་འདི་པ་ཞིག་ཤེས་བཞིན་མིན་པ་སྐྱེས་པ་མེད་པར་

བུད་མེད་དང་འགོན་ལམ་དུ་འགོ་བའོ། ”།1453རྒྱུ་མཚན་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཁིམ་

ཐབ་”འཕོགས་པའོ1454། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་བུད་མེད་ཁིམ་པ་

མོ་ལུས་རེན་རུང་ཐ་སད་ཕེད་དང་ལྔ་ལྡན་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པ་ཉེ་དུ་ཕན་འདོགས་པ་

གསུམ་མིན་པའོ། །བདག་ཉིད་གོགས་དང་མི་ལྡན་པ། ལམ་སའམ་ཆུ་ལ་བརེན་པ་

རྒྱང་གགས་སུ་ལོངས་པ། དུས་ཉི་མ་གཅིག་ཡིན་པ། ཀུན་སོང་རང་དགར་འགོ་བར་

འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ”།1455མཐའ་རྒྱང་གགས་ལས་འདས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་”གཞག་དང་།1456ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནི། སར་

ལམ་དུ་འགོ་བ་ལ་བུད་མེད་བེད་པ་པོར་སྨྲས་པ་ལ། གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བུད་མེད་

1452  མ་ཕི།  བ། ༣༡༠བ༦ན།   བསངས་པ    སྒང་། ༢༣༧ན༣ན།   བསང་བ

1453  མ་ཕི།  བ། ༣༡༠བ༦ན།   -།    སྒང་། ༢༣༧ན༤ན།   །    * །

1454  མ་ཕི།  བ། ༣༡༡ན༡ན།   ཕོགས་སོ་པའོ    སྒང་། ༢༣༧ན༤ན།   འཕོགས་པའོ    * འཕོགས་པའོ

1455  མ་ཕི།  བ། ༣༡༡ན༢ན།   ་    སྒང་། ༢༣༧ན༥ན།   །    * །

1456  མ་ཕི།  བ། ༣༡༡ན༣ན།   བཞག་དང་    སྒང་། ༢༣༧ན༥ན།   གཞག་དང་།    * གཞག་དང་།
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། རང་དགར་འགོར་འདོད་པས་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་

ལམ་དུ་འགོ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལམ་ཇི་སྲིད་དུ་འགོ་བ་ལ་ཞེ་ན། རྒྱང་གགས་

རེ་རེར་འགོ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དོ། །

རྒྱང་གགས་དེའི་ཕེད་རེ་རེར་ནི་”སྦོར1457་བའི་ཉེས་བས་རེ་རེར་འགྱུར། 

གཉིས་པ་ནི། དགེ་སོང་ཕོངས་པ་ལ་བུད་མེད་ཀིས་དགེ་སོང་གི་སེལ་བེད་པ་ནི་མ་

གཏོགས་སོ། །དགེ་སོང་དེ་ལམ་ནོར་བ་བུད་མེད་ཀིས་ལམ་དུ་”འབུད1458་པར་

བེད་པ་ཡང་མ་གཏོགས་སོ། །དགེ་སོང་ལམ་དུ་འགོ་མི་ནུས་པ་འཁྲིད་པའི་ཕིར་

གོགས་བེད་པའི་བུད་མེད་ཀང་མ་གཏོགས་སོ། །བུད་མེད་”དང་1459ལྷན་ཅིག་འགོ་

བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼རྐུན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

བཅུ་པ་བརྒྱད་པ་ལ་ལྔ། ལམ་གི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་དང་། ཆོ་གའི་དང་། འཕལ་གི་

བ་བའི་དང་། འཁྲུལ་བ་བསྐྱེད་པའི་དང་། བརྒྱུ་བ་དུས་མིན་པའི་འོ། །དང་པོའི་སྤི་དོན། 

གེང་གཞི་གསུམ་འདྲ། ཉེས་པ་དོན་མཐུན་རྐུན་མ་དང་འགོན་ལམ་དུ་འགོ་བའོ། །རྒྱུ་

མཚན་གཞན་གིས་སྐུར་པ་དང་། རང་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་བེད་པར་འགྱུར་བའོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཁིམ་པ་སྐྱེས་པ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། རྐུན་

མའམ་ཤོ་གམ་འདྲལ་བའི་ཚོང་པ་ཡིན་པ་ཕན་འདོགས་པ་པོ་མིན་པའོ། །ལམ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ས་མ་བཞིན་ནོ། །གཞུང་དོན་ནི། གང་ལ་རྐུན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་འགོ་

1457  མ་ཕི།  བ། ༣༡༡ན༤ན།   སྦོར    སྒང་། ༢༣༧བ༡ན།   སྤོད

1458  མ་ཕི།  བ། ༣༡༡ན༥ན།   འཇུད    སྒང་། ༢༣༧བ༡ན།   འབུད    * འབུད

1459  མ་ཕི།  བ། ༣༡༡ན༦ན།   དང་།    སྒང་། ༢༣༧ན༥ན།   དང་    * དང་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གོང་འཇོམས་པར་བེད་པའི་ཆོམ་རྐུན་པ་དག་གམ་ཤོ་

གམ་འདྲལ་བའི་ཚོང་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་འགོ་བ་ལའོ། །འདོད་པས་ལམ་དུ་འགོ་

བའོ་ཞེས་པ་ནས། མི་ནུས་པ་ཁྲིད་པའོ་ཞེས་པ་འདིར་ཡང་སྦར་རོ། །ཟོལ་བ་གཡོ་

སྒྱུས་ཐ་སད་བེད་པ་དག་དང་། ”རྐུ1460་ཐབས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རང་རགས་རང་

གིས་བངས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགོ་བ་ལ་ནི་རྒྱང་གགས་རེ་རེར་ཉེས་བས་

དང་། དེའི་ཕེད་ལ་ཉེས་བས་ཕ་མོར་འགྱུར་རོ། །རྐུན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགོ་

བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ཉི་ཤུ་མ་ལོན་བསེན་རོགས་ཀི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། མོའུ་”འགལ1461་གི་བུ་ཆེན་པོ་བག་

ཆགས་མ་བང་བས་སོ་སོར་མ་བརགས་པ། གང་ཟག་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པར་རོགས་པར་

བས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་རེན་མིན་པས་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བ་དང་། མ་དད་པ་

སོགས་ཡུལ་དངོས་པོ་དང་རགས་དང་བསམ་པ་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་རེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དང་། 

སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་གཞན་དང་མི་ལྡན་པའོ། །བདག་ཉིད་མཁན་པོ་བེད་པ་ཡིན་པ། ཀུན་

སོང་བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐའ་བརོད་པ་གསུམ་པ་

རོགས་པའོ། །ཁོ་ཉིད་ལོ་ལོན་པ་ལ་སྐྱེ། མ་ལོན་པ་ལ་མི་སྐྱེ་བར་བཅའ་བ་ཅི་ཞེ་ན། ལོན་

པ་ལ་ཚ་གང་གཏོགས་པ་གཞན་གི་ཚིག་གི་སྐབས་བཟོད་པ་དང་། གཉེན་པོ་བསེན་ནུས་

ཡོད་ལ་མ་ལོན་པ་ལ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད། བསབ་བ། ཞར་ལ་སོམ་པ་

1460  མ་ཕི།  བ། ༣༡༡བ༤ན།   རྐུ    སྒང་། ༢༣༧བ༥ན།   བརྐུ

1461  མ་ཕི།  བ། ༣༡༡བ༥ན།   དགལ    སྒང་། ༢༣༧བ༦ན།   གལ    * འགལ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སྐྱེ་འཇིག་གི་དུས་བསན་པའོ། །”དང་པོ་ནི།1462ལྟུང་བེད་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་

ན། ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ཞེ་ན། བསེན་པར་རོགས་པར་བ་བ། ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པ་

ཉིད་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ཉིད་གཙོ་བོར་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །ཡན་ལག་གང་གིས་

བསེན་པར་རོགས་པར་བས་ན་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། མཁན་པོ་ཉིད་ཀིས་བསེན་

པར་རོགས་པར་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དོ། །དགེ་འདུན་ལའང་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཁན་པོ་དེས་བསེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་དེ་ལ་ལོ་ཉི་ཤུ་

ལོན་པ་ཉིད་མི་དྲི་བར་མི་བའོ། །མཁན་པོ་ལས་གཞན་བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་

པ་དག་གིས་ཀང་དེ་ལ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ཉིད་མི་དྲི་བར་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་

པའི་དགེ་སོང་དག་གིས་བསེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་དེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པར་ངེས་

པར་མི་ཤེས་པ་དེ་བསེན་པར་རོགས་པར་མི་བའོ། །བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་

དག་གིས་ལོ་མ་ལོན་པར་ཤེས་སམ་ཡིད་གཉིས་ཟའམ་མ་དྲིས་སམ་མ་བརོད་པས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ལོན་པར་ཤེས་སུ་ཟིན་ཀང་། གང་ཟག་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ལ་

བསེན་པར་རོགས་པ་འཆགས་སོ། །ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པའི་ཞིང་ཉིད་ལ་ཉམས་པར་བ་

བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ལོ་ལོན་པ་ལས་ཅིག་ཤོས་མ་ལོན་པ་ལ་ནི་རང་དང་

རོགས་པར་བེད་པ་དག་གིས་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་ན་”བསེན1463་པར་

རོགས་པ་འཆགས་ཏེ། འདི་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །མཁན་པོ་ལ་

སོགས་པས་ལོ་གངས་མི་ཤེས་པ་དང་། ལོ་ཚིགས་མི་དྲན་པ་དང་། ལོ་ལོན་མ་ལོན་

ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་དག་ལ་ཡང་ཁོ་ཉིད་ཀིས་ལོན་པར་ཤེས་ན་འཆགས་ཏེ། བསམ་

1462  མ་ཕི།  བ། ༣༡༢ན༣ན།   དང་པོ་ནི།    སྒང་། ༢༣༨ན༣ན།   -དང་པོ་ནི།

1463  མ་ཕི།  བ། ༣༡༢བ༢ན།   བསེན    སྒང་། ༢༣༨བ༢ན།   བསན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པའི་དབང་གིས་ཀང་སོམ་པའི་ཞིང་ཉིད་མཐོང་སེ། དཔེར་ན་དགེ་བའི་ར་བ་ཕིར་

འབོར་བ་ལྟ་བུའོ། །འཇིག་དུས་ནི་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པར་ཤེས་ན་ནི་སོམ་པར་ཆགས་

པ་དེ་ཞིག་གོ །

ཐམས་ཅད་དུ་ཞིག་གམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པར་འདུ་ཤེས་དེ་སྐྱེས་པ་

ན། ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པའི་ཞིག་”གིས1464་དེའི་ཚེ་ལོན་ན་མ་ལོན་པར་འདུ་ཤེས་ན་མི་

འཇིག་གོ །དེས་ན་བསམ་པ་ཙམ་གིས་ཀང་སོམ་པ་གཏོང་བ་སྣང་སེ། དཔེར་ན་དགེ་

བའི་ར་བ་ཆད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་ཚེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་”རི1465་བ་དེ་

བཙས་ནས་སམ་མངལ་དུ་ཞུགས་ནས་”བརི1466་བར་བ་ཞེ་ན། མངལ་ན་གནས་པའི་

ཟླ་བ་དག་དང་བཤོལ་གི་ཟླ་བ་དག་དང་བཅས་ཏེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པར་”བརི1467་བར་

བའོ། །བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པའི་ཚེ་ནི་”བརི1468་བར་མི་བ་ལ། གལ་ཏེ་

”རི1469་ན་བསེན་རོགས་འཆགས་ལ། བེད་པ་དག་ལ་འགལ་ཚབས་ཅན་ཏུ་འགྱུར་

རོ། །མ་ལོན་པར་བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ས་བརྐོ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་འཕལ་གི་བ་བའི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་ལྔ། བ་བ་ངན་པས་བརྐོ་བ་

ལས་གྱུར་པ་དང་། ཟས་ཀི་བ་བ་ཚུལ་མིན་པ་ལས་དང་། རང་གི་བ་བ་ལ་སྦོར་བ་

1464  མ་ཕི།  བ། ༣༡༢བ༥ན།   གིས    སྒང་། ༢༣༨བ༤ན།   གི

1465  མ་ཕི།  བ། ༣༡༢བ༦ན།   རི    སྒང་། ༢༣༨བ༤ན།   བརི

1466  མ་ཕི།  བ། ༣༡༢བ༦ན།   རི    སྒང་། ༢༣༨བ༤ན།   བརི    * བརི

1467  མ་ཕི།  བ། ༣༡༢བ༦ན།   རི    སྒང་། ༢༣༨བ༥ན།   བརི    * བརི

1468  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣ན༡ན།   རི    སྒང་། ༢༣༨བ༥ན།   བརི    * བརི

1469  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣ན༡ན།   རི    སྒང་། ༢༣༨བ༥ན།   བརི
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

སོང་བ་ལས་དང་། གཞན་གི་བ་བ་ལ་གནོད་པ་ལས་དང་། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་

འདུན་གི་བ་བ་ལ་མ་གུས་པ་ལས་སོ། །དང་པོའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེ། 

དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་མིན་པ། རྒྱུ་མཚན་དོན་དང་བ་བ་མང་བ་སྲོག་ཆགས་ལ་གནོད་པ་

སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་ས་ཡིན་པ་སྲ་བ་དང་འབེལ་བ་

སོར་བཞི་ཡན་ཆད་ཀི་ཚད་དུ་ལོངས་པ་འཐས་པར་གནས་པའོ། །བདག་ཉིད་རྫུ་

འཕྲུལ་གི་སྐབས་དང་བར་ཆད་དང་ལྡན་པ་དང་དོན་ཁད་པར་ཅན་”སྒྲུབ1470་པའི་

གནས་སྐབས་གསུམ་མིན་པའོ། །

ཀུན་སོང་”རྐོ་1471བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས་རོམ་པ་མཐའ་

སོར་བཞི་ཙམ་ས་ལས་ཕལ་བའོ། །འདིའི་ཚད་ལ་ཁ་ཅིག་”འཇོར1472་གང་ཙམ་ཡིན་

ཟེར། ཁ་ཅིག་སེན་གང་ཙམ་ཡིན་ཏེ། སེ་པ་བཞིའི་ཐུན་མོང་གི་ལུང་གཞུང་ཤིང་གི་སོ་

སོ་ཐར་པ་ནས་བཤད་ཟེར། གཞུང་འགེལ་ལས། སར་གང་ཙམ་ལ་བཤད་དོ། །

”གཞུང1473་དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་”གཞག1474་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། སེལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། 

མདོར་བསན་ནི། གང་ལས་”རྐོ1475་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་གིས་

1470  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣ན༥ན།   སྒྲུབ    སྒང་། ༢༣༩ན༢ན།   བསྒྲུབ

1471  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣ན༥ན།   རྐོ    སྒང་། ༢༣༩ན༢ན།   བརྐོ

1472  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣ན༦ན།   འཇོར    སྒང་། ༢༣༩ན༣ན།   འབོར

1473  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣ན༦ན།   གཟུང    སྒང་། ༢༣༩ན༤ན།   གཞུང    * གཞུང

1474  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣བ༡ན།   བཞག    སྒང་། ༢༣༩ན༤ན།   གཞག    * གཞག

1475  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣བ༡ན།   རྐོ    སྒང་། ༢༣༩ན༤ན།   བརྐོ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

”རྐོ1476་བའམ། གཞན་”རྐོར1477་བཅུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར། ཅི་ཞིག་”རྐོའམ་

རྐོར1478་བཅུག་པ་ལ་འགྱུར་ཞེ་ན། སའི་རང་བཞིན་གི་ས་ཡིན་གི། བེ་མ་དང་རོ་

ཐལ་གི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་རྐེན་ཁད་པར་ཅན་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་

”ནི1479། ཐམས་ཅད་དུ་”རྐོའམ་རྐོར1480་བཅུག་པ་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། 

དགེ་སོང་ལག་གི་བས་རྒྱུ་སྐར་གི་སྦོར་བས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཐིག་ལ་སོགས་པ་

འདེབས་པའི་དུས་ཡོལ་དུ་མི་རུང་ཞིང་རུང་བ་བེད་པ་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་མེད་

ན། དེའི་ཚེ་ཐུར་མ་སོར་བཞི་ཙམ་གི་ཚད་ས་ལ་འཛུགས་པ་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ། དེ་ལ་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་རྒྱས་བཤད་ནི། སའི་ས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འཐས་པར་གནས་པའི་

རང་བཞིན་ཅན་གི་ས་ཡིན་ན་དེ་”རྐོའམ་རྐོར1481་བཅུག་ན་དངོས་གཞིའོ། །གལ་ཏེ་རང་

བཞིན་གིས་འཐས་པ་མིན་ན་ཉེས་བས་སོ། །འོ་ན་རང་བཞིན་དུ་འཐས་མ་འཐས་དེ་གང་

ཞེ་ན། ས་མ་རང་བཞིན་གིས་འཐས་པ་ཤོས་ནི་དང་པོ་འཐས་པ་ལས་ཞིག་པའི་ཡན་ལག་

རྣམས་ཟླ་བ་གསུམ་ལོན་པའི་འཐས་པའོ། །དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡུན་དེ་ཙམ་གིས་འཐས་

པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཆར་ཆུ་ཞོད་དེ་ཡང་ཡང་ཆར་བབ་ན་རང་བཞིན་གིས་

འཐས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆར་ཆུ་ཞོད་པ་ལས་གཞན་གི་ཚེ་ན་ཟླ་བ་དྲུག་ལོན་པ་ཉིད་རང་བཞིན་

1476  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣བ༢ན།   རྐོ    སྒང་། ༢༣༩ན༤ན།   བརྐོ

1477  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣བ༢ན།   རྐོར    སྒང་། ༢༣༩ན༤ན།   བརྐོར

1478  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣བ༢ན།   རྐོའམ་རྐོར    སྒང་། ༢༣༩ན༥ན།   བརྐོའམ་བརྐོར

1479  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣བ༣ན།   ནི    སྒང་། ༢༣༩ན༥ན།   ན

1480  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣བ༣ན།   རྐོའམ་རྐོར    སྒང་། ༢༣༩ན༥ན།   བརྐོའམ་བརྐོར

1481  མ་ཕི།  བ། ༣༡༣བ༥ན།   རྐོའམ་རྐོར    སྒང་། ༢༣༩བ༡ན།   བརྐོའམ་བརྐོར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གིས་འཐས་པ་ཡིན་ནོ། །རིག་པ་ནི་ས་ཉིད་མིན་པར་ཤེས་པར་མི་བ་བར་ས་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །འདིས་ནི་ཁང་ཐོག་ཀང་ས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བས་སོ། །ས་དང་བེ་མ་སོགས་

རིགས་མི་མཐུན་པ་འདུས་པ་དག་ལ་ནི་སྲ་བ་ལ་སོགས་པའི་རས་གང་གི་ཤས་ཆེ་བས་

འདུས་པའི་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་དབེ་ཞིང་ཁས་བང་བར་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་རས་

རིགས་མི་མཐུན་ཉུང་དུ་གཞན་ཡོད་པའི་རས་ལ་ནི་གང་ཕལ་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

བཞག་སེ། སའི་ཚོགས་བེ་མ་དང་”འབེལ1482་བ་ལ་ཡང་ས་ཕལ་ཆེ་ན་ས་ཉིད་དུ་བཞག་

ལ་བེ་མ་ཕལ་ཆེ་ན་དེ་ཉིད་དུ་”བཞག1483་གོ །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། ས་མེས་ཚིག་པ་ཉིད་ནི་སའི་རང་བཞིན་ལས་ཉམས་པ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །འདམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཉམས་པ་ཉིད་ལ་ནི་”རྐོའམ་རྐོར1484་བཅུག་

ན་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །ས་ཞག་དང་ངོགས་དང་རིག་པ་དང་དེའི་སྐྱང་

”ནུལ1485་གྲུགས་པ་དག་ཀང་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །རོ་ཐལ་རྒྱུ་རོ་རྒྱུས་དང་

བེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ཡང་ཕེད་ཉིད་དོ། །

བ་བ་དག་བེད་པ་ཡང་ཕེད་ཉིད་དོ། །དེ་གང་ཞེ་ན། ས་ལ་ཕུར་བ་བཏབ་པ་འབིན་

པ་དང་། ས་ལ་མཛུབ་མོས་རི་མོ་འདྲེན་པ་དང་། སའི་ཕེ་མ་འདྲེས་པའི་ལི་བ་འགོགས་

པ་དང་། འདམ་མེར་མེར་པོ་”སྐྱོད1486་པ་དང་། འདམ་རབ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཕྲུ་བ་ལ་

སོགས་པ་འདེགས་པ་དང་། རིག་པ་སོགས་འཇིག་པར་བེད་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཚར་

1482  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤ན༣ན།   འབེལ    སྒང་། ༢༣༩བ༤ན།   འདྲེལ

1483  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤ན༤ན།   བཞག    སྒང་། ༢༣༩བ༥ན།   གཞག

1484  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤ན༤ན།   རྐོའམ་རྐོར    སྒང་། ༢༣༩བ༥ན།   བརྐོའམ་བརྐོར

1485  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤ན༥ན།   ནུལ    སྒང་། ༢༣༩བ༦ན།   མུལ

1486  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤ན༦ན།   སྐྱོད    སྒང་། ༢༤༠ན༡ན།   བསྐྱོད
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

སྒོའི་རས་འབྲུལ་བར་བེད་པ་དག་ཀང་ཕེད་ཉིད་དོ། །བསམ་པ་གང་ཡང་རུང་བས་

ཕུར་བ་འབིན་པ་སོགས་བེད་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཕུར་བ་འབིན་པ་ལ་

སོགས་པ་འདིར་ས་གཞིག་པའི་བོ་དང་ལྡན་ན་ཉེས་བས་ལ་སོགས་པ་དེའོ། །དེས་ན་

འདིར་ཡང་ཤེས་གཙོའོ། །གཉིས་པ་ལྟུང་མེད་ནི། གཞིག་བསམ་མེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་

པ་དེའི་ཕིར་”བགང1487་བ་དང་ཤོད་དགོད་པ་ལ་སོགས་པའི་བསམ་པས་ས་འཇིག་

པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ས་”རྐོ1488་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼མགོན་གཉེར་ལས་རིང་དུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་ཟས་ཀི་བ་བ་ཚུལ་མིན་པར་གྱུར་པ་ལ་བཞི། བསབ་བ། ”རྣམ་

གཞག1489།ལྟུང་མེད། སོམ་རྒྱུན་ཐད་དད་ལ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པར་བསན་པའོ། །”དང་

པོ་ནི།1490 སྦིན་བདག་གིས་བསབས་སུ་ཟིན་ཀང་ཧ་ཅང་བང་བར་མི་བའོ། །མགོན་

དུ་བོས་པའི་ཁིམ་དུ་གདུགས་ཚོད་ལ་བབ་བོ་ཞེས་བསྐུལ་བ་དེ་མེད་ན་མ་བསྐུལ་

བར་ཡང་འགོར་རུང་ངོ་། །མགོན་དུ་བོས་པའི་ཁིམ་དུ་ཕིན་པ་ན་གདུགས་ཚོད་དུས་

ལས་ཡོལ་དུ་བེད་ན། དགེ་སོང་རང་གིས་སྦིན་བདག་ལ་གདུགས་ཚོད་”བིམས1491་

ཤིག་ཅེས་བསྒོ་བ་ཡང་རུང་ངོ་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་དང་། 

གསོལ་བ་”གཉིས1492་དང་། གསོལ་བཞིའི་ལས་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ཚིག་

1487  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤བ༣ན།   བགང    སྒང་། ༢༤༠ན༣ན།   བཟང

1488  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤བ༣ན།   རྐོ    སྒང་། ༢༤༠ན༣ན།   བརྐོ

1489  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤བ༣ན།   རྣམ་བཞག    སྒང་། ༢༤༠ན༣ན།   དམ་གཞག    * རྣམ་གཞག

1490  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤བ༤ན།   དང་པོ་ནི།    སྒང་། ༢༤༠ན༤ན།   -དང་པོ་ནི།

1491  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤བ༥ན།   གིམས    སྒང་། ༢༤༠ན༥ན།   བིམས    * བིམས

1492  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤བ༦ན།   གཉིས    སྒང་། ༢༤༠ན༥ན།   གིས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འབྲུ་དེ་ཉིད་མིན་པ་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་ཀི་ཚིག་ལ་གུས་པར་ཏེ་”གཅིག1493་ཏུ་

འཆེལ་བར་མི་བ་བར་ཡུལ་དུས་གང་དུ་གོ་ཞིང་བདེ་བར་བསྒྱུར་ཏེ་སྨྲར་རུང་

ངོ་། །སགས་ཚིག་རྣམས་ལ་གུས་པར་བའོ། །དགེ་སོང་གིས་སོ་སོ་ཐ་དད་པར་

མགོན་དུ་བོས་པ་བདག་གིར་བའོ། །དགེ་འདུན་སྤན་དྲངས་པའི་ཚེ་གང་ཟག་གིས་

ཁས་བང་བར་མི་བ་སེ། མགོན་”པོས1494་གཉིས་པ་བཀག་པའི་ཕིར་སམ་དུ་

”དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་མགོན་དུ་བོས་པ་ཡོད་ན་ཡང་

གང་ཟག་གིས་ཁིམ་གཞན་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དགེ་འདུན་ནམ་

གང་ཟག་ཇི་སྲིད་འཚོའི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མགོན་དུ་བོས་པ་ཡང་བདག་གིར་བའོ། །

གཉིས་པའི་སྤི་དོན། སེར་སྐྱར། དྲུག་སེ། ལྟོ་འདུན་མགོན་དུ་བོས་པའི་ཟས་ཧ་

ཅང་བང་བ། རྒྱུ་མཚན་སྦིན་བདག་ལ་གནོད་པ་དང་རང་འདོད་ཞེན་ཆེ་བ་སོགས། ཡན་

ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཁིམ་པ་ཆོས་ལྔ་ལྡན། དངོས་པོ་དུས་རུང་གི་བཟའ་

བའམ་བཅའ་བ་”རུང1495་ཚད་ལྡན། སྦིན་བདག་དེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ། བདག་ཉིད་མགོན་

དུ་བོས་པ་དང་། ཕིས་མ་བོས་པ་དང་། ནད་པ་མིན་པའོ། །དུས་བཤམས་པ་ཟོས་པའི་

འོག་ཡིན་པ། ཀུན་སོང་”རིང1496་དུ་འདུག་སེ་ཟར་རོམ་པ། མཐའ་མགུལ་དུ་མིད་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི”།1497གང་བས་ན་

མགོན་དུ་གཉེར་བ་ལས་རིང་དུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཟོས་ན་ལྟུང་

1493  མ་ཕི།  བ། ༣༡༤བ༦ན།   ཅིག    སྒང་། ༢༤༠ན༦ན།   གཅིག    * གཅིག

1494  མ་ཕི།  བ། ༣༡༥ན༢ན།   པོས    སྒང་། ༢༤༠བ༡ན།   བོན

1495  མ་ཕི།  བ། ༣༡༥ན༥ན།   དུང    སྒང་། ༢༤༠བ༣ན།   རུང    * རུང

1496  མ་ཕི།  བ། ༣༡༥ན༥ན།   རིང    སྒང་། ༢༤༠བ༣ན།   ཡིད

1497  མ་ཕི།  བ། ༣༡༥ན༦ན།   ་    སྒང་། ༢༤༠བ༤ན།   །    * །
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བེད་དུ་འགྱུར། གང་ལས་ན། སྦིན་པ་པོའམ་སྦིན་བདག་གིས་ཁོད་དུས་འདི་སྲིད་དུ་

མགོན་དུ་གཉེར་ཞེའམ། ཁོད་རག་ཏུ་མགོན་དུ་གཉེར་རོ་ཞེས་དུས་ངེས་པར་བས་

པའི་ཚིགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་མེད་པར། སྤིར་ཇི་ཙམ་”ཐེག1498་པ་འདེགས་ཞེས་

པ་ལྟ་བུའི་མགོན་དུ་གཉེར་བ་དགག་པ་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཕིར་ལྡོག་པ་བསལ་བ་དང་

ལྡན་པ་ལས་སོ། །

ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ལས་ན། དེའི་ཕིས་ཚིགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་མེད་པ་ལས་

གཞན་ངེས་པར་བས་པ་དང་། ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུའམ། དུས་ཀི་སེ། བསམ་

པ་ཤས་ཆེན་པོས་ནན་གིས་སོ། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་ན། ཟླ་བ་བཞི་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པའི་འོག་ཏུའོ། །དེ་ཡང་ཇི་ཙམ་”ཐེག་ཚད་ཅེས1499་པའི་དབང་དུ་བས་ལ། ཞག་དང་ཟླ་

བ་དང་ལོ་ཇི་ཙམ་”ཐེག1500་ཚད་ཟེར་ནའང་དེ་དག་བཞི་བཞི་ཡིན་གསུང་ངོ་། །དངོས་

པོ་གང་ན་ཟས་བཤམ་པའོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། ཟན་གི་ཕིར་འགོ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ལ་ནི་ཉེས་

བས་སོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། ནད་པའི་ཕིར་ཟླ་བ་བཞི་ལས་ལྷག་པའི་ཟས་ལུས་

ངག་གི་རིག་བེད་ཀིས་”སྒྲུབ1501་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྦིན་བདག་ཉེ་དུ་ལས་

ཀང་བངས་ཏེ་ཟོས་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །བཞི་པ་སོམ་རྒྱུན་ཐ་དད་ལ་ཉེས་པ་ཐ་

དད་པར་བསན་པ་ནི། སར་སྦིན་བདག་གིས་དགེ་སོང་ལ་ཁོད་ཅི་དགོས་པ་ཁོ་བོའི་

ཁིམ་ནས་སྦིན་ནོ་ཞེས་བསབས་པ་ལས། དགེ་སོང་དེ་ཡང་རྣམ་པར་འཁམས་ཏེ་

1498  མ་ཕི།  བ། ༣༡༥བ༢ན།   ཐེག    སྒང་། ༢༤༠བ༥ན།   ཐེགས

1499  མ་ཕི།  བ། ༣༡༥བ༤ན།   ཐེགས་ཚད་ཞེས    སྒང་། ༢༤༠བ༦ན།   ཐེགས་ཚད་ཅེས    * ཐེག་ཚད་ཅེས

1500  མ་ཕི།  བ། ༣༡༥བ༤ན།   ཐེགས    སྒང་། ༢༤༡ན༡ན།   ཐེགས    * ཐེག

1501  མ་ཕི།  བ། ༣༡༥བ༥ན།   སྒྲུབ    སྒང་། ༢༤༡ན༢ན།   བསྒྲུབ
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བབས་ཤིང་ཡང་བསེན་པར་རོགས་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ས་མ་ནི་ཐ་དད་པ་ཡིན་

པས་དེས་ཆོ་ག་ས་མ་ལ་བརེན་ནས་དེ་ལས་ཟས་ཟོས་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། འཁམས་པའི་འོག་ཏུ་བསོད་པ་སོང་བ་ལ་

སོགས་པ་དེ་ནི་སྦིན་བདག་གིས་མ་བསབས་པར་ཟས་བསོད་པ་སོང་བའི་ཉེས་པ་

བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སྦིན་བདག་གིས་ཚིགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་མེད་པར་མགོན་

དུ་གཉེར་བ་ན་ཟླ་བ་བཞི་མ་ཚང་བའི་མདུན་རོལ་”ཏུ1502་ཡང་དངོས་པོ་གང་གིས་

མ་བསབས་པ་དེ་སོང་ངམ་ཟན་མ་བསབས་པའི་ཉེས་པ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །མགོན་དུ་

གཉེར་བ་ལས་རིང་དུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼བསབ་པ་ཉེ་བར་འཇོག་པ་སང་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་རང་གི་བ་བ་སྦོར་བ་སོང་བ་ལས་གྱུར་པ་ལ་སྤི་དོན། ཁབ་ཏུ། དྲུག་སེ་

བཀའ་དང་བསབ་པ་ལ་མ་གུས་པ། རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པ་དང་མ་དད་པ་སོགས། 

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན་འདུལ་བའི་བ་བ་མངོན་

པར་ཤེས་པ་དང་། བསབ་པ་ལ་ཉེ་བར་འཇོག་པ་པོ་ཡིན་པ། དངོས་པོ་འདུལ་བར་

གཏོགས་པའི་བསབ་པ་ཡིན་པ། ཀུན་སོང་སོང་བའི་ཚིག་སྨྲ་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་ངག་

དྲུག་ལྡན་གིས་མི་ཤེས་པ་ཉིད་”སྒོག1503་པ། མཐའ་དོན་གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལན་གི་མཚན་ཉིད། བསབ་པ་ལ་ཉེར་

འཇོག་སོང་བའི་ལྟུང་བེད་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་”གཙོའོ། །1504གང་ལ་

1502  མ་ཕི།  བ། ༣༡༦ན༣ན།   དུ    སྒང་། ༢༤༡ན༥ན།   ཏུ    * ཏུ

1503  མ་ཕི།  བ། ༣༡༦ན༦ན།   སྒོག    སྒང་། ༢༤༡བ༡ན།   སྒོགས

1504  མ་ཕི།  བ། ༣༡༦བ༡ན།   གཙོ་བོ་    སྒང་། ༢༤༡བ༡ན།   གཙོའོ། །    * གཙོའོ། །
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ཞེ་ན། འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་བསབ་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ལའོ། །གང་ལ་

མངོན་པར་ཤེས་པ་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་རང་ལ་བསབ་པ་སྨྲ་བ་པོ་ལའོ། །དེས་

གང་ལ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཞེ་ན། འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་བསབ་པ་མངོན་པར་

ཤེས་པ་ལའོ། །གང་ལ་དེ་བེད་པ་པོ་ཡིན་”ཞེ་ན།1505། གོ་བར་བེད་པའི་དགེ་སོང་

གིས་ལྟུང་བ་འབིན་པར་བེད་”པས1506་ཁོད་ཀིས་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའི་

བསབ་པ་འདི་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་བརོད་པ་ནའམ། མོས་པར་བས་པའི་

”བསྒོ1507་བ་ན་ཁོ་བོ་བསབ་པ་འདི་ལ་མི་སོབ་བོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེའི་རྒྱུའི་དངོས་

པོ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་ལ་འདྲི་བའི་བར་དུའོ། །ཞེས་པ་དེས་དགེ་སོང་བདག་ཉིད་ལ་གོ་

བར་བེད་པ་ལ་མི་ཤེས་པ་བིས་པ་གེན་པ་མི་གསལ་བ་མི་མཁས་པ་ཁོད་ཀི་ཚིག་

གིས་མི་སོབ་བོ་ཞེས་”སྒོག1508་པར་བེད་པའི་ཚིག་བརོད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །ཡང་དག་པར་དེ་དག་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སོང་བའི་བོ་

མེད་པའི་ཕིར་ཡིན་གིས། སྐྱོན་ནས་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བ་མེད་པ་ནི་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། མདོ་སེ་ལས་གསུངས་པའི་བསབ་པ་མངོན་པར་ཤེས་

པའི་སྨྲ་བ་པོས་ཁོད་ཀིས་འདི་ལ་བསབ་པར་བའོ་ཞེས་བསན་པ་ན། སྨྲ་བ་པོ་མདོ་

སེའི་བསབ་པ་མངོན་པར་ཤེས་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་སར་ལྟར་མི་ཤེས་པ་ཉིད་སྒོགས་

པའི་ཚིག་བརོད་ན་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །བསབ་པ་”1509ཉེ་བར་འཇོག་

1505  མ་ཕི།  བ། ༣༡༦བ༢ན།   ཞེ་ན།    སྒང་། ༢༤༡བ༣ན།   ཞེ།།    * ཞེ་ན།

1506  མ་ཕི།  བ། ༣༡༦བ༢ན།   པས    སྒང་། ༢༤༡བ༣ན།   པ

1507  མ་ཕི།  བ། ༣༡༦བ༣ན།   སྒོ    སྒང་། ༢༤༡བ༣ན།   བསྒོ    * བསྒོ

1508  མ་ཕི།  བ། ༣༡༦བ༤ན།   སྒོག    སྒང་། ༢༤༡བ༤ན།   སྒགས

1509  སྒང་། ༢༤༡བ༦ན།   ལ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼ཉན་རྣ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད།༽

བཞི་པ་གཞན་གི་བ་བ་ལ་གནོད་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། རོད་པ་ལ་

གནོད་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། ཉེར་དགའ། ཤ་གན་པའི་བསམ་པ། ཉན་རྣ་བེད་

པའོ། །རྒྱུ་མཚན་འཐབ་རོད་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་དག་ལ་གནོད་པ་སོགས། ཡན་

ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན། བདག་ཉིད་དང་རོད་པའི་

ཕིར་གོས་བེད་པ་པོ་གཉིས་ཡན་ཆད་ཡིན་པ། དངོས་པོ་བདག་ཉིད་དང་རོད་པ་བཞི་པོ་

གང་རུང་ཡིན་པ། ཀུན་སོང་ཞི་བར་འདོད་པ་མིན་པ་ཉན་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་ཉན་པར་

རོམ་པ། མཐའ་ཚིག་ཐོས་ཤིང་དོན་གོ་བའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་”གཞག1510་

དང་བསབ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དམིགས་བསལ་བ་དང་བཅས་

པ་ནི། གང་བས་ན་ཉན་རྣ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རྒོལ་བ་དང་ཕིར་རྒོལ་

བའི་དགེ་སོང་དག་རོད་པར་གྱུར་པ་ན། རོད་པ་དེ་དགེ་སོང་དག་དང་གོས་བེད་པ་ན། 

འདི་དག་ཇི་སྐད་ཟེར་བ་བདག་གིས་ཉན་ཏེ་དེ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུར་ས་གོན་བའོ་སམ་ནས་

རྐེན་དེ་ཉིད་ཀིས་མཉན་པའི་ཕིར་བཞབས་ཏེ་རྣ་བ་གཏོད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

རྣ་བ་གཏོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རོད་པ་དེ་ཉེ་བར་ཞི་བར་

འདོད་པས་རྣ་བ་གཏོད་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །གནས་སྐབས་གང་ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་

འགྱུར་ཞེ་ན། གོས་བེད་པའི་སྒ་ཙམ་ཐོས་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །སྒའི་དོན་གོ་བ་ལ་

1510  མ་ཕི།  བ། ༣༡༧ན༤ན།   བཞག    སྒང་། ༢༤༢ན༢ན།   གཞག    * གཞག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ནི་ལྟུང་བེད་ཀི་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ཀུན་སོང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དོན་གང་ཡང་རུང་བས་གོ་ན་དངོས་

གཞིར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འཁྲུག་ལོང་བ་བ་ལ་གཞོལ་བས་དོན་གོ་ན་དངོས་

གཞིའོ། །དང་པོ་ཀུན་སོང་མེད་ཀང་དོན་གཞན་གི་དབང་ཉིད་ཀིས་གོས་བེད་པའི་

གནས་སུ་སོན་ཅིང་འདི་ན་དགེ་སོང་དག་གོས་བེད་དོ་སམ་དུ་ཤེས་ལ། ཤེས་པའི་

འོག་ཏུ་རྐང་པ་དང་སེ་གོལ་དང་ལུད་པའི་སྒ་དག་གིས་གོས་བེད་པ་དག་ལ་གོ་བར་

མི་བེད་ན། ངེས་པར་ལྟུང་བ་འབིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་ནོར་བ་དང་རོད་པ་

ཞི་བར་འདོད་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། འཐབ་བཅུག་འཐབ་མོ་སར་བར་མི་བའོ། །འཐབ་མོ་

བེད་པ་ཉན་པར་མི་བའོ། །འཐབ་མོ་བེད་པ་ལ་ཉེ་བར་བསྐོར་ཏེ་འདུག་པར་མི་

བའོ། །རོད་པ་ཉེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་མི་འབད་པར་མི་བའོ། །ཉན་རྣ་ལས་གྱུར་

པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼མི་སྨྲ་བར་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་དགེ་འདུན་གི་ལས་ལ་གནོད་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། དགའ་

བོ་ལས་དང་མི་མཐུན་པར་འདོད་པ། རྒྱུ་མཚན་ལས་ལ་མི་མཐུན་པ་བསྐྱེད་པ་དང་། 

དགེ་འདུན་ལ་གནོད་པ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། གནས་ནི་ལས་

ཆོས་ལྡན་གསོལ་བ་མ་ཟིན་པ་ཇི་བཞིན་པའོ། །བདག་ཉིད་ཐོས་པའི་ཉེན་”ཀོར1511་

དུ་འདུས་ཤིང་དགེ་སོང་འཁོད་པ་ལ་མ་སྨྲས་པ། བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་པ། ཀུན་སོང་

1511  མ་ཕི།  བ། ༣༡༨ན༡ན།   བསྐོར    སྒང་། ༢༤༢བ༣ན།   གོར    * ཀོར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འགོར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐའ་ཐོས་པའི་ཉེན་”ཀོར1512་ལས་འདས་

པའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་”གཞག1513་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །

དང་པོ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་མི་སྨྲ་བར་

འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་དང་། གསོལ་གཉིས་དང་། 

གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀི་བདག་ཉིད་གསོ་སྦོང་དང་དགག་དབེ་སོགས་ཀི་ལས་ལ་

འདུས་པ་ན་ལྟག་འོག་གི་དགེ་སོང་ལ་མ་སྨྲས་པར་སན་ལས་ལངས་ཏེ་འགོ་ན་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

ཐག་ཇི་ཙམ་དུ་སོང་ན་འགྱུར་ཞེ་ན། ལས་ཐོས་པའི་ཉེན་”ཀོར1514་ལས་

འདས་ན་དགེ་སོང་དེ་ལ་དངོས་གཞིར་འགྱུར། ”སེལ་བ་ནི།1515ཐོས་པའི་”ཉེན་

ཀོར1516་ལས་འདའ་བའི་མདུན་རོལ་དུ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །དོན་མེད་པ་དང་མི་

རིགས་པས་དགེ་སོང་ལ་སྨྲས་ཏེ་འགོ་ན་ཉེས་བས་སོ། །གསོལ་བ་བས་པའི་འོག་ཏུ་

ཐོས་པའི་ཉེན་”ཀོར1517་ལས་འདའ་བ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །མ་སྨྲས་སུ་ཟིན་ཀང་

ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མིན་པའི་ལས་ལ་ཐོས་པའི་ཉེ་འཁོར་ལས་འདའ་ན་ཉེས་བས་

སོ། །གཉིས་པ་ལྟུང་མེད་ནི། ཐོས་པའི་ཡུལ་ལས་མི་འདའ་བར་འདོད་པས་འགོ་བ་ལ་

ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །མི་སྨྲ་བར་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

1512  མ་ཕི།  བ། ༣༡༨ན༡ན།   བསྐོར    སྒང་། ༢༤༢བ༤ན།   ཀོར    * ཀོར

1513  མ་ཕི།  བ། ༣༡༨ན༢ན།   བཞག    སྒང་། ༢༤༢བ༤ན།   གཞག    * གཞག

1514  མ་ཕི།  བ། ༣༡༨ན༤ན།   བསྐོར    སྒང་། ༢༤༢བ༥ན།   ཀོར    * ཀོར

1515  མ་ཕི།  བ། ༣༡༨ན༤ན།   སེལ་བ་ནི།    སྒང་། ༢༤༢བ༦ན།   -སེལ་བ་ནི།

1516  མ་ཕི།  བ། ༣༡༨ན༤ན།   ཉན་བསྐོར    སྒང་། ༢༤༢བ༦ན།   ཉིན་ཀོར    * ཉེན་ཀོར

1517  མ་ཕི།  བ། ༣༡༨ན༥ན།   སྐོར    སྒང་། ༢༤༢བ༦ན།   ཀོར    * ཀོར
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༼མ་གུས་པའི་ཚུལ་གི་ལྟུང་བེད།༽

ལྔ་པ་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་གི་བ་བ་ལ་མ་གུས་”པ1518་ལས་གྱུར་པའི་

སྤི་དོན། ཁབ་ཏུ་གང་ཆེན་ལྷས་ཀི་བདག་པོའི་བུ་ནག་”པོ1519་ང་རྒྱལ་གིས་ཀུན་ཏུ་སྦོར་

བའོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་གནོད་པ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་སངས་

རྒྱས་སམ་དགེ་འདུན་ནམ་དེའི་ཐ་སད་པ་ཡིན་པ། དངོས་པོ་ཆོས་ལྡན་གིས་བསྒོའམ་དེ་

དང་འདྲ་བ་ཡིན་པ། བདག་ཉིད་ཤད་སྦང་མ་བས་པ། ཀུན་སོང་མ་གུས་པས་བཟློག་སེ་

འགལ་བར་འདོད་པ། སྦོར་བ་འགལ་བར་རོམ་པ། མཐའ་འགལ་བ་རོགས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་”གཞག1520་དང་བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད། སེལ་བ། ཡན་ལག་ལ་དོགས་པ་བཅད་པའོ། །དང་

པོ་ནི། གང་ལ་མ་གུས་པའི་ཚུལ་གི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འདུག་པ་དང་འགོ་བ་

དང་། གནས་མལ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ལེན་པ་དང་། སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་བསྒོ་བའི་

དོན་ལ་མ་གུས་པས་ཆོས་དང་ལྡན་པར་ཤད་ཀིས་སྦང་བ་མེད་པར་འདུག་པ་

སོགས་དེ་ལས་བཟློག་སེ་མི་འདུག་པ་སོགས་འགལ་བར་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ། །མ་གུས་པ་དང་ཤད་སྦང་མེད་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ན་དངོས་གཞི་ལ་གང་

རུང་གཅིག་ལ་ཉེས་བས་སོ། །སུས་བསྒོ་བ་ལས་འགལ་བར་བེད་པ་ལ་ལྷུང་བ་གང་

དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་གིས་བསྒོ་བ་ལས་འགལ་བར་བེད་པ་ལ་

དངོས་གཞིའོ། །

1518  མ་ཕི།  བ། ༣༡༨ན༦ན།   པ་པ    སྒང་། ༢༤༣ན༢ན།   པ    * པ

1519  མ་ཕི།  བ། ༣༡༨བ༡ན།   པ    སྒང་། ༢༤༣ན༢ན།   པོ    * པོ

1520  མ་ཕི།  བ། ༣༡༨བ༣ན།   བཞག    སྒང་། ༢༤༣ན༣ན།   གཞག    * གཞག
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གཉིས་པ་ནི། མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་དག་གིས་བསྒོ་བ་ལས་འགལ་བར་

བེད་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་གིས་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མིན་

པའི་བསྒོ་བ་ལས་ཀང་འགལ་བ་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གནས་བརན་

རྣམས་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་གེང་བ་ན་མ་གུས་པར་གོ་བུར་དུ་གཏམ་ཟེར་

”ཞིང1521 ་དགེ་འདུན་གིས་བསྒོ་བ་ལས་འགལ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་པས་ལྟུང་བེད་

དོ། །དགེ་འདུན་གི་ཐ་སད་པ་ནི་དེའི་ཁ་ཡིན་པས་དེའི་བསྒོ་བ་བཅག་ན་དངོས་

གཞིའོ། །སངས་རྒྱས་ནི་མ་གུས་པའི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའི་གཞི་ལ་དགེ་འདུན་དང་འདྲ་

སེ། བསབ་པ་ལས་འགལ་བའི་ཚེ་དེའི་ཚིག་མི་དགོས་པ་འདིས་ཅི་བ་ཞེས་སངས་

རྒྱས་ལ་མ་གུས་པ་བསྐྱེད་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །བསབ་པ་ཙམ་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་འདིས་ཅི་

ཞིག་བ་ཞེས་མ་གུས་པ་བསྐྱེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་དང་དག་བཅོམ་པ་དང་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརན་རྣམས་

ཀི་ཚིག་རྣམ་པར་དཀྲུག་ཅིང་འདའ་བར་མི་བ་སེ། རྒྱལ་པོ་ནི་འཇིག་རེན་སྐྱོང་བ་དང་། 

གནས་བརན་ནི་དགེ་འདུན་སྐྱོང་བར་བེད་པའི་ཕིར་དང་། དག་བཅོམ་པ་ནི་ཆོས་ལ་ཚད་

མར་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །མ་གུས་པའི་ཚུལ་གི་ལྟུང་བེད་དོ། །     “། །

༼མྱོས་འགྱུར་འཐུངས་པའི་ལྟུང་བེད།༽

བཞི་པ་འཁྲུལ་བ་”སྐྱེད1522་པའི་གཞི་ལས་གྱུར་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་

དུ། འཕགས་པ་ལེགས་འོངས་བག་ཆགས་མ་བང་བས་མ་བསམས་པ། རྒྱུ་མཚན་

འཁྲུལ་ནས་ལྟུང་བ་གཞན་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང་། ལུས་སྲོག་དང་ཡོ་བད་ཀི་བར་

1521  མ་ཕི།  བ། ༣༡༩ན༢ན།   ཞིང    སྒང་། ༢༤༣བ༡ན།   བ་ནི

1522  མ་ཕི།  བ། ༣༡༩ན༦ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༢༤༣ན༤ན།   བསྐྱེད
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ཆད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འཁྲུག་ལོང་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། 

གཞི་ལ། དངོས་པོ་སྦར་ཆང་བཅོས་ཆང་གཉིས་གང་རུང་། འཁྲུལ་བར་”སྐྱེད1523་

པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཚད་དུ་ལོངས་པའོ། །ཀུན་སོང་འཐུང་བར་འདོད་པ། སྦོར་

བ་རོམ་པ། མཐའ་མགུལ་དུ་མིད་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བས་ན་མྱོས་འགྱུར་

འཐུང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། མྱོས་པར་འགྱུར་བ་འཐུངས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར། གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། ཆང་དེ་བསྐོལ་ན་ནི་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་ལས་

ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །འབྲུའི་ཆང་གི་སང་མ་དང་བཙོས་པའི་ཆང་གི་ཚིག་མ་ཟ་བ་ལ་ནི་

མྱོས་འགྱུར་དེའི་འཇུག་པ་ཡོད་པས་དེ་གཉིས་ཟ་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ཕབས་ཀི་ཆང་བུ་

ནི་མྱོས་འགྱུར་གི་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །

ར་བ་དང་སོང་བུ་དང་འདབ་མ་དང་མེ་ཏོག་དང་། འབས་བུ་མྱོས་པར་འགྱུར་

བ་རྣམས་ཀང་མྱོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕེད་ཉིད་དོ། །མྱོས་པར་འགྱུར་བའི་དྲི་དང་རོ་བོ་

བའི་ཐུག་པ་མྱོས་པར་མི་བེད་པ་རྣམས་ཀང་ཕེད་ཉིད་དོ། །མདོག་ཙམ་མྱོས་པར་

འགྱུར་བ་དང་འདྲ་བ་འཐུངས་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །མྱོས་འགྱུར་འཁུར་བར་

བསྲེལ་བ་དང་དེས་ལུས་ལ་བསྐུད་པ་ནི་སྦོར་བ་དང་འདྲ་བར་ཉེས་བས་སོ། །ནད་པ་

ལ་ནི་སྨན་གི་དོན་དུ་མཁུར་བར་བསྲེལ་བ་དང་ལུས་ལ་བསྐུད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །མྱོས་པར་འགྱུར་བ་འཐུངས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    ‘། །

1523  མ་ཕི།  བ། ༣༡༩བ༡ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༢༤༣ན༥ན།   བསྐྱེད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

༼དུས་མིན་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

ལྔ་པ་རྒྱུ་བ་དུས་མིན་པ་ལས་གྱུར་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། འཆར་ཀ་

ཉོན་མོངས་འདྲ། རྒྱུ་མཚན་ལུས་སྲོག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཕམ་པ་དང་

པོའི་རྒྱུ་དང་། སྐུར་བ་འདེབས་པ་སོགས་ཡན་ལག་”ལ1524་བཞི་ལས། གཞི་ལ། 

གང་དུ་འགོ་བའི་གནས་ནི། གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འབྱུང་འཇུག་ལ་ཁིམ་པ་

དབང་ཆེ་བ། བདག་པོ་ཁིམ་པ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་གོང་བའི་ཆོས་སྤོད་པའོ། །གང་ནས་

འགོ་བའི་མཚམས་ནང་ནས་སྨྲ་ཡུལ་ཡོད་པ། བདག་ཉིད་རྫུ་འཕྲུལ་དང་སྤྲུལ་པའི་

གནས་སྐབས་མིན་པ། བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་པ། དོན་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པའི་གནས་

སྐབས་མིན་པ། ཡུལ་ལ་མ་སྨྲས་པའོ། །དུས་ཕི་དྲོ་ཡིན་པ། ཀུན་སོང་འགོར་འདོད་པ། 

སྦོར་བ་རོམ་པ། མཐའ་སྒོ་གཏན་ནམ་ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། རྣམ་གཞག ”།1525ཞར་ལ་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད། 

སྦོར་བའི་སེལ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་

ཉིད་ནི། དུས་མིན་པར་”འགོ1526་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་

གཙོའོ། །གང་ལ་ཞེ་ན། རང་གི་”གིང་གི་ཉི་མ་1527ཕེད་ཡོལ་ནས་སྐྱ་”རེངས1528་

ཤར་བའི་བར་དུས་མིན་པ་ཉིད་ལའོ། །དགེ་སོང་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། 

དགེ་སོང་འཁོད་པ་ལ་ཁོ་བོ་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཕིར་གོང་དུ་འགོ་འོ། །ཞེས་མ་

1524  མ་ཕི།  བ། ༣༢༠ན༢ན།   པ    སྒང་། ༢༤༤ན༤ན།   ལ    * ལ

1525  མ་ཕི།  བ། ༣༢༠ན༤ན།   -།    སྒང་། ༢༤༤ན༦ན།   །    * །

1526  མ་ཕི།  བ། ༣༢༠ན༥ན།   འགོ    སྒང་། ༢༤༤བ༡ན།   འཕོ

1527  མ་ཕི།  བ། ༣༢༠ན༥ན།   གིང་གི་ཉི་མ་    སྒང་། ༢༤༤བ༡ན།   -གིང་གི་ཉི་མ་

1528  མ་ཕི།  བ། ༣༢༠ན༥ན།   རེང    སྒང་། ༢༤༤བ༡ན།   རེངས    * རེངས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

སྨྲས་པ་ལ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

ཅི་ཞིག་བས་ན་ཞེ་ན། གོང་དུ་ཞུགས་ནའོ། །ཁམས་གཅིག་པའི་གནས་ཀང་གོང་

ཉིད་ཡིན་པར་གསུངས་པས་དེའི་ཕིར་ཁང་པ་གཅིག་ཙམ་ཡོད་པའི་གནས་ཀང་གོང་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །གོང་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ལྷག་པར་སྤོད་པའི་གནས་དག་ལ་ནི་གོང་གི་

སྒ་འཇུག་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ཕིར་མ་སྨྲས་པར་ཕི་རོལ་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གནས་

སུ་འཇུག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །རིག་པ་སོགས་ཀིས་”བསྐོར1529་བའི་གོང་ལ་སྒོ་

གཏན་གི་བར་དུ་འཇུག་ན་ཞུགས་པ་རོགས་ལ་མ་བསྐོར་བ་ལ་ནི་བསྐོར་བའི་

”མཐའི1530་འདོམ་གང་ལ་སོགས་”པའོ1531། །ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ལའམ་ཞེ་ན། 

གལ་ཏེ་ཆོམ་རྐུན་སོགས་ཀིས་གནོད་པ་བཏང་བའི་བ་བ་མ་བྱུང་ན་ཡིན་གི་བཏང་བའི་

བ་བ་བྱུང་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། སྨྲས་པའི་ཁིམ་དེ་ལས་ཁིམ་གཞན་

དུ་རྒྱུ་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །གོང་གཞན་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི་དགེ་སོང་འཁོད་པ་ལ་སྨྲས་ཏེ་འགོ་བ་འདི་ལ་གལ་ཏེ་དགེ་སོང་

མེད་ན་དགེ་སོང་མ་ཡང་དགེ་སོང་དེ ་དང་འདྲ་བས་དེ ་ལ་སྨྲས་ཏེ ་འགོ ་བར་

བའོ། །དགེ་སོང་མ་དེ་ཡང་མེད་ན་དགེ་ཚུལ་ལ་སྨྲས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །དགེ་ཚུལ་དེ་

ཡང་མེད་ན་དགེ་སོབ་མ་ལ་སྨྲས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །དགེ་སོབ་མ་དེ་ཡང་མེད་ན་དགེ་

ཚུལ་མ་ལ་སྨྲས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །གེན་པ་དང་ལྐུགས་པ་སོགས་བར་མི་”ཕོད1532་

པ་ནི་ཡོད་ཀང་སྨྲ་བར་བ་བ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །དེས་ན་དེ་དག་ལ་མ་སྨྲས་པར་འཇུག་

1529  མ་ཕི།  བ། ༣༢༠བ༢ན།   སྒོར    སྒང་། ༢༤༤བ༣ན།   བསྐོར    * བསྐོར

1530  མ་ཕི།  བ། ༣༢༠བ༣ན།   མཐའི    སྒང་། ༢༤༤བ༤ན།   མཐའ

1531  མ་ཕི།  བ། ༣༢༠བ༣ན།   པའོ    སྒང་། ༢༤༤བ༤ན།   པར་རོ

1532  མ་ཕི།  བ། ༣༢༠ན༦ན།   ཕད    སྒང་། ༢༤༤བ༦ན།   ཕོད    * ཕོད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཆུ་དང་ལམ་ཁ་སོགས་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་དང་

གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་གཞན་གི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་”དག1533་ཀང་སྨྲ་བར་བ་

བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་གོང་དུ་འཇུག་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་

མེད་དོ། །དུས་མིན་པར་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼གོང་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

བཅུ་པ་དགུ་པ་ལ་ལྔ། གནས་གཞན་རྒྱུ་བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། བསབ་པ་ཁད་

གསོད་ལས་དང་། སྣོད་སྤད་ཀི་བཟོ་བསྒྲུབ་པ་ལས་དང་། དགེ་འདུན་གི་གཞི་ལས་དང་། 

གོས་བཟོ་བསྒྲུབ་པ་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གོང་རྒྱུ་བ་དང་། ཕོ་བང་དུ་འགོ་

བའོ། །དང་པོའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། ཉེར་དགའ་རང་ཉམས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ། རྒྱུ་

མཚན་དགེ་འདུན་གི་ཆོས་ཀི་ལོངས་སྤོད་ལ་གནོད་པ་དང་། ས་མའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་

ལས། བདག་ཉིད་སར་ལན་གསུམ་རྒྱུས་པ་དང་། དུས་ཉི་མ་གཅིག་”ཡིན1534་པ་སྦར་

རོ། །གསུམ་ལ་ཁིམ་བཞི་པ་ཞེས་སྦར། གཞན་ས་མ་བཞིན་ནོ། །

གཞུང་དོན་ནི། གང་ལ་གོང་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དུས་མིན་པར་

ཁིམ་བཞི་པ་ལ་སོགས་པར་འགོ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདི་ལ་ནི་དགེ་སོང་

འཁོད་པ་ལ་སྨྲས་ཀང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་། དེ་འབའ་ཞིག་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རམ་

ཞེ་ན། ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོའི་དགེ་སོང་དེའི་ཚིག་གིས་དགེ་འདུན་ཁིམ་གཞན་དུ་ཟས་

ལ་སྤན་དྲངས་པ་ན་སྦིན་བདག་ལ་དགེ་སོང་གིས་ཁོ་བོ་མ་འོངས་པའི་དབང་གིས་

དགེ་འདུན་གི་གདུགས་ཚོད་བིམ་པ་ཡོལ་བར་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་མ་བསྒོ་བར་ཁིམ་

1533  མ་ཕི།  བ། ༣༢༠ན༦ན།   དང་།    སྒང་། ༢༤༥ན༡ན།   དག    * དག

1534  མ་ཕི།  བ། ༣༢༡ན༤ན།   ཡིན    སྒང་། ༢༤༥ན༤ན།   མིན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གསུམ་པ་ལ་སོགས་པར་”རྒྱུ1535་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར། བར་ཆད་ཀི་

དབང་གིས་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །མདོ་ས་མ་ལ་ནི། ཁིམ་བཞི་པ་ཕན་ཆད་ཁིམ་རེ་རེ་ལ་

ལྟུང་བེད་རེ་རེ། ཕི་མ་ལ་ནི་གསུམ་པ་ཕན་ཆད་ཁིམ་རེ་རེ་ལ་ལྟུང་བེད་རེ་རེར་

འགྱུར་རོ། །གོང་”རྒྱུ1536་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼ཕོ་བང་དུ་ནུབ་མོ་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་ཕོ་བང་དུ་འགོ་བའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ་འཆར་ཀ་དུས་མི་ཤེས་པ། 

རྒྱུ་མཚན་འཛུམ་སྦྲུམ་རིན་ཆེན་གཏོར་བ་དང་། །གསང་འཕེལ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བུ་

གསོད། །མཐོ་དམན་འཇོག་བེད་ཡུལ་གཞན་དམག །འདྲེན་དང་མི་འོས་ཆད་པ་

བཅུ། །གཞན་ཡང་ལུས་སྲོག་དང་དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་

ལས། གཞི་ལ། གནས་རྒྱལ་པོའམ་དེའི་བཙུན་མོའི་ཡིན་པ། དུས་འོད་དམར་ནུབ་ནས་

སྐྱ་”རེངས1537་ཐ་མ་མ་ཤར་བའི་དུས་ཡིན་པ། གཞན་གོང་བཞིན་ནོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་”གཞག1538་དང་། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད། སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཉེས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་

བསན་པ། རེན་གི་མཚན་ཉིད་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་བ་

བཙུན་མོའི་གནས་ལ་མཚོན་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དེ་དང་འདྲ་བར་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་ནུབ་མོ་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་གང་

1535  མ་ཕི།  བ། ༣༢༡བ༡ན།   རྒྱུ    སྒང་། ༢༤༥ན༦ན།   བརྒྱུ

1536  མ་ཕི།  བ། ༣༢༡བ༢ན།   རྒྱུ    སྒང་། ༢༤༥བ༡ན།   བརྒྱུ

1537  མ་ཕི།  བ། ༣༢༡བ༤ན།   རེང    སྒང་། ༢༤༥བ༢ན།   རེངས    * རེངས

1538  མ་ཕི།  བ། ༣༢༡བ༤ན།   བཞག    སྒང་། ༢༤༥བ༣ན།   གཞག    * གཞག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཞེ་ན། ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ཞེ་ན། ནམ་མ་ལངས་པ་ཉིད་ལའོ། །

དེ་གང་ཞེ་ན། སྐབས་འདིར་ནི་སྐྱ་རེངས་ཐ་མ་མ་ཤར་བ་ཉིད་ནམ་མ་ལངས་

པ་དེ་ཡིན་ནོ། །གནས་སྐབས་གང་ལ་དེ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། བཙུན་མོའི་འཁོར་

འདུག་པའི་གནས་དང་ལྟུང་བ་འབིན་པར་བེད་པའི་”ལུས1539་སུ་འབེལ་བ་ཉིད་

ལའོ། །བཙུན་མོའི་འཁོར་ནི་བཙུན་མོ་ཉིད་དེ། བཙུན་”མོའི1540་འཁོར་ལ་འོས་པའི་

གོས་བགོས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ནུབ་མོའི་སྐབས་སུ་འགོ་བ་ཁོ་ན་ལ་

འདུ་ཤེས་དེ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའི་ནུབ་མོ་དེའི་ཚེའི་སྐབས་

མིན་པ་དུས་གཞན་གི་ཚེ་འགོ་བའི་སྐབས་ལ་ཡང་འདུ་ཤེས་བེད་པ་པོ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་ཉིན་མོ་སོང་ནས་མཚན་མོ་དེར་གནས་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་

རོ། །མཚན་མོ་དུ་མར་འབེལ་བ་ལ་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མཚན་མོ་རེ་

ལ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རོ། །མཚན་མོ་ཆ་ཡང་གང་ཡང་རུང་བ་ལྟུང་བའི་བེད་

པ་པོར་འགྱུར་གི། སང་ལྟུང་གི་སྐབས་སུ་བསན་པ་ལྟར་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་ཁོ་ན་

ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགོས་སོ། །གལ་ཏེ་འབྱུང་འཇུག་དུ་མ་བས་ན་འཇུག་ཐེབས་ཇི་སེད་

བས་པའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྦོར་བ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །མཚན་མོའི་དང་པོ་གང་

ཞེ་ན། ཉི་མ་འདས་པའི་འོག་ཏུ་ཐུན་མཚམས་ཀི་འོད་དམར་པོ་འདས་པ་དེ་མཚན་

མོའི་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །གང་ནས་བརམས་ཏེ་བཙུན་མོའི་འཁོར་འདུག་པའི་གནས་

ཡིན་ཞེ་ན། བཙུན་མོའི་འཁོར་འདུག་པའི་གནས་དེའི་སྒོའི་གཏན་པའི་མཐའ་གཏན་

རེན་དང་། གཏན་པའི་ཉེ་འཁོར་ར་བ་རེན་པ་ནས་རེ་མོ་སྒོ་ལོགས་སུ་སེབ་པའི་བར་

1539  མ་ཕི།  བ། ༣༢༢ན༡ན།   ལུས    སྒང་། ༢༤༥བ༥ན།   ལས

1540  མ་ཕི།  བ། ༣༢༢ན༡ན།   མོའི    སྒང་། ༢༤༥བ༥ན།   མའི
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དང་རེ་མོ་ཕིར་བཟློག་སེ་ཕུགས་ལོགས་སུ་སེབ་པའི་བར་ཡིན་ནོ། །

དེའི་”ཚེ་1541ནང་གི་ངོས་ཀི་མཐའ་གཉིས་ནི། གནས་དེའི་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་

གི་དབེ་བ་ནི། གལ་ཏེ་སྒོ་མ་བཅད་ན་ནི་ཉེ་འཁོར་གི་མཐའ་བཙུན་མོའི་འཁོར་གི་དང་པོ་

ཡིན་ལ། སྒོ་བཅད་ན་ནི་སྒོ་གཏན་གི་མཐའ་བཙུན་མོའི་འཁོར་གི་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་

ནང་དུ་ཚུད་བོ་ཆེ་ཆུང་གིས་བཞག་སེ། ཊིཀྐར། བཙུན་མོའི་འཁོར་འདུག་པའི་གནས་ལ་

གང་གི་ཚེ་སྒོ་བཙུགས་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེའི་ཚེ་ནི་སྒོའི་གཏན་པའི་ཉེ་འཁོར་གི་

མཐའ་གཉིས་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་བཙུན་མོའི་འཁོར་འདུག་པའི་གནས་ཀི་སྒོ་མ་

བཙུགས་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེའི་ཚེ་ནི་འོབས་ལ་སོགས་པའི་ནང་གི་ངོས་བཙུན་

མོའི་འཁོར་གི་དང་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །ཕུགས་ལོགས་ཀི་ཉེ་འཁོར་ནི། ཉེ་འཁོར་

”བརིས1542་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མིན་ན་སྤོད་ལམ་བཞི་ཤོང་བ་ལ་ཕུགས་ལོགས་སུ་

ཕིན་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དང་། གོང་ཁེར་དག་གི་དང་པོ་ཡང་། བཙུན་མོའི་

འཁོར་གི་གནས་དེ་དང་འདྲ་བར་སྒོ་གཏན་གི་ཉེ་འཁོར་གཉིས་ཡིན་ནོ། །བཙུན་མོའི་

འཁོར་འདུག་པའི་གནས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་གི་གནས་དང་། རང་གི་

ལུས་འབེལ་བར་འདུ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ནམ་

མ་ལངས་པར་གོང་ཁེར་དང་རང་གི་ལུས་འབེལ་བར་འདུ་ཤེས་ནི་སྦོར་བའི་ཉེས་བས་

སོ། །གོང་ཁེར་དང་འབེལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེས་པ་འདིར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གོང་

ཁེར་དང་འབེལ་བའི་བཙུན་མོའི་འཁོར་གི་གནས་སམ། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དེར་འཇུག་པ་

1541  མ་ཕི།  བ། ༣༢༢བ༡ན།   ཚེ་    སྒང་། ༢༤༦ན༣ན།   -ཚེ་

1542  མ་ཕི།  བ། ༣༢༢བ༤ན།   རིགས    སྒང་། ༢༤༦ན༦ན།   བརིས    * བརིས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དེའི་དོན་ཉིད་ཡིན་ན། གོང་ཁེར་དང་འབེལ་བ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་གི། དགོས་པ་

གཞན་གི་ཕིར་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་ལ་སོགས་པར་སྐྱ་”རེངས1543་མ་

ཤར་བར་དགེ་སོང་ལ་མ་སྨྲས་པར་འགོ་བ་འདི་ལ་ཅིག་ཤོས་དུས་མིན་པར་གོང་དུ་འགོ་

བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དེ་ཡང་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་དང་

གཞོན་ནུ་དང་ཞང་བོན་དང་། བར་ཆད་དང་། གདུལ་བ་འདུལ་བའི་དབང་གིས་འགོ་བ་ལ་

ལྟུང་བ་མེད་པས། དེ་མིན་པར་འགོ་བ་ལའོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། དགེ་སོང་གིས་ཤཱཀའི་དགེ་སོང་འོངས་སོ་ཞེས་

སོགས་རྒྱལ་པོ་ལ་མ་བཟླུགས་མ་སྦྲན་པར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་ག་ཚོམ་དུ་འཇུག་

པར་མི་བའོ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་ནུབ་མོ་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །

༼བསབ་གཞིའི་དངོས་པོ་ཁད་གསོད་ཀི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་བསབ་པ་ཁད་གསོད་ལས་གྱུར་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། དྲུག་

སེ། སྒྱུ་ཐབས་ཀི་བསམ་པ། རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་དེ་དག་ལ་གནོད་པ་ཡིད་བོང་བོང་པོར་

བེད་པ་དང་། བསྲུང་སོམ་ལ་གཡེལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། 

གཞི་ལ། དངོས་པོ་སོ་སོ་ཐར་པར་གཏོགས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་ཡིན་པ། གོ་བ་

དགེ་སོང་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གསོ་སྦོང་གི་ལས་དེ་ལ་གཏོགས་པའོ། །བདག་ཉིད་གསོ་

སྦོང་གི་ལས་ལན་གཉིས་ཉམས་སུ་མྱོང་ཞིང་ཡིད་རྨོངས་པ་མིན་པ། གནས་དུས་

གསོ་སྦོང་གི་ཚེ་ཡིན་པའོ། །ཀུན་སོང་བཞད་གད་ཡིན་ཡང་རུང་ཁད་དུ་གསོད་

འདོད་པ། སྦོར་བ་འདི་ཡང་མདོའི་ནང་དུ་གཏོགས་པར་གཟོད་ཤེས་ཞེས་པའི་ཚིག་

1543  མ་ཕི།  བ། ༣༢༣ན༢ན།   རེང    སྒང་། ༢༤༦བ༣ན།   རེངས    * རེངས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དྲུག་ལྡན། མཐའ་དོན་གོ་བའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། རྣམ་”གཞག1544།ལྟུང་མེད། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་ལ་བསབ་པའི་གཞིའི་དངོས་པོ་

”ཁད1545་དུ་གསོད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་

འདོན་པའི་ཚེ། མདོ་འདོན་པ་དེ་ལན་གཉིས་ཉམས་སུ་མྱོང་ཞིང་། ཡིད་རྨོངས་པ་

མིན་པས་མདོ་གདོན་པ་འདི་ལ། ཆོས་འདི་ཡོད་པར་བདག་གིས་གཟོད་ཤེས་སོ་

ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བསབ་པའི་གཞི་འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་

གུས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

མ་གུས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །”རྫུན1546་དུ་སྨྲ་བ་ཉིད་ཡིན་

ན་རྫུན་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། མཚན་གཞན་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀི་འདོན་པའི་ཚེ་བསབ་

པའི་གཞི་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ལ་འདི་ཡང་མདོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་གཟོད་བདག་

གིས་ཤེས་སོ་ཞེ་ན་ཉེས་བས་སོ། །མདོ་སེ་དང་ལྡན་པའི་བསབ་པའི་གཞི་སྨྲ་བ་ན་དེ་སྐད་

ཟེར་བ་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། མཚན་གཞན་གི་འདོན་པའི་ཚེ་དགེ་སོང་མའི་

བསབ་པའི་གཞི་ཐུན་མོང་མིན་པ་ལ་ནི། དེ་སྐད་སྨྲས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། 

སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པའི་ཚེ། འདི་ལྟར་ཆོས་འདི་ཡང་མདོའི་ནང་དུ་གཏོགས་

མདོའི་ནང་དུ་འདུས་པར་བདག་གིས་གཟོད་ཤེས་སོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་

1544  མ་ཕི།  བ། ༣༢༣བ༢ན།   བཞག    སྒང་། ༢༤༧ན༢ན།   གཞག    * གཞག

1545  མ་ཕི།  བ། ༣༢༣བ༣ན།   ཁད    སྒང་། ༢༤༧ན༢ན།   བད

1546  མ་ཕི།  བ། ༣༢༣བ༥ན།   བརྫུན    སྒང་། ༢༤༧ན༤ན།   རྫུན    * རྫུན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གིས་མ་གུས་པར་ཉན་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཁོ་བོ་ལ་འདིས་ཅི་བ་འདོད་པའི་རྣམ་

པར་རོག་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་རོག་དགོས་སོ། །གནོད་སེམས་དང་རྣམ་འཚེའི་རྣམ་པར་

རོག་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་རོག་དགོས་སོ་ཞེས་ཚིག་བརྒྱུད་པས་མ་གུས་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་

པ་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་མ་རེད་པའོ། །རེད་པ་མིན་པའོ། །ཉེས་པ་རེད་པའོ། །ལེགས་པ་

མ་རེད་པའོ་ཞེས་འགོད་དུ་གཞུག་གོ །བསབ་པའི་གཞིའི་དངོས་པོ་ལ་ཁད་དུ་གསོད་

པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །

༼ཁབ་རལ་འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གསུམ་པ་སྣོད་སྤད་ཀི་བཟོ་བསྒྲུབ་པ་ལས་གྱུར་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། 

དགེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོ། འདོད་ཞེན། རྒྱུ་མཚན་འདོད་པ་ཆེ་བ་དང་། དོན་དང་བ་བ་མང་

བ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་ཁབ་རལ་གི་རྒྱུ་རུང་བ། སོར་

བཞི་ཡན་ཆད་དུ་ལོངས་པ། རང་གི་ཡིན་པ། སར་བཟོ་རོམ་མ་བས་པའོ། །ཀུན་སོང་བེད་

འདོད་པ། སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས་རོམ་པ། མཐའ་ཟིན་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གསུམ་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་ལ་ཁབ་རལ་

འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བ་སོ་དང་རུས་པ་དང་རྭའི་ཁབ་རལ་རང་གིས་

བེད་དམ་གཞན་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར། བ་སོ་ལ་སོགས་པ་ནི་རིན་ཆེ་

བས་བཀག་ལ། ལགས་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆེས་རིན་ཆེ་བའི་ཕིར་བཀག །རིན་པོ་ཆེ་ལས་

བས་པ་ནི་རུང་བ་མིན་པས་ཉེས་བས་སོ། །གཉིས་པ་ལྟུང་མེད་ནི་བ་སོ་སོགས་ལས་

བས་ཟིན་པའི་ཁབ་རལ་གསར་དུ་རེད་པ་དང་བས་ཟིན་པ་ལ་སྤོད་པ་དག་ལ་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །གསུམ་པ་ཕིར་བཅོས་པའི་ཐབས་ནི། གང་གི་མདུན་དུ་ལྟུང་བ་འཆགས་པའི་དགེ་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

སོང་དེས་ཁོད་ཀིས་ཁབ་རལ་དེ་བཅག་གམ་ཞེས་བཅག་པ་ཉིད་མ་དྲིས་བར་འཆགས་པ་

བང་བར་མི་བའོ། །གལ་ཏེ་ལྟུང་བ་བེད་པ་པོས་ཁབ་རལ་དེ་མ་བཅག་པར་ལྟུང་བ་

འཆགས་ན་ལྟུང་བ་མ་བཤགས་པ་ཡིན་ནོ། །བསབ་པའི་གཞི་འོག་མ་ཁྲི་རྐང་འཆོས་པ་

ཤིང་བལ་གིས་གོས་པ་གདིང་བ་རས་ཆེན་གཡན་པ་དགབ་པ་ལྔ་པོ་དག་ལ་ཡང་དེ་དག་

དང་བཅང་བ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མ་དྲིས་པར་བཤགས་པ་བང་བར་བ་བ་མིན་ནོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། བསབ་པའི་གཞི་གཉིས་པ་ཤིང་བལ་གིས་གོས་པར་

བས་པ་ལ་ནི་བསྡུས་པ་མ་དྲིས་པར་འཆགས་པ་མི་བང་ངོ་། །ཁབ་རལ་འཆོས་པའི་

ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼ཁྲི་རྐང་འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད།༽

བཞི་པ་དགེ་འདུན་གི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས། བཟོ་བསྒྲུབ་པ་ལས་གྱུར་

པ་དང་། གནོད་པ་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། བསབ་བ་ནི་ཁྲི་གང་ལ་

ཉལ་བ་ན་མགོ་ས་ལ་རེག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རྐང་པ་དམའ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཁྲི་

ལ་ཉལ་བར་མི་བའོ། །ཉལ་བའི་མལ་དང་འབེལ་བའི་ཁྲིའི་ཉེ་འཁོར་གི་ཕོགས་སུ་

རྐང་པ་བཀྲུ་བར་མི་བའོ། །

ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་བཀྲུའམ་ཞེ་ན། ཉེ་འཁོར་ན་ལྷམ་ཡུ་ཆད་སོགས་ཡོད་པས་མི་

བཀྲུའོ། །ཉེ་འཁོར་ན་ལྷམ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་མགོ་ལོགས་མ་

གཏོགས་པ་དང་རྐང་པ་ལོགས་མ་གཏོགས་པ་གཡས་གཡོན་དུ་བཀྲུ་བར་མི་བའོ། །

ར་བ་བུ་གར་གཞུག་པ་མ་གཏོགས་པ་ཁྲུ་གང་ལས་ལྷག་པའི་མལ་སན་

མཐོན་པོ་དང་། གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པའི་མལ་སན་ཆེན་པོ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ལ་རྐེན་དགོས་མེད་པར་འདུག་པའམ་གོས་ཕབ་སེ་ཉལ་བར་མི་བའོ། །ཁིམ་པའི་

ཁིམ་གཞན་དུ་མལ་སན་མཐོན་པོ་དང་། ཆེན་པོ་ལས་གཞན་མེད་ན་འདུག་པའམ་

ཉལ་བར་མི་བའོ་ཞེས་པའི་ས་མ་ཤོས་འདུག་པ་ཙམ་བའི་ཉལ་བར་མི་བའོ། །ཕོགས་

གཅིག་མཐོ་བ་ཙམ་གིས་མལ་སན་མཐོན་པོར་མི་འགྱུར་བས་མགོ་བོའི་ཕོགས་ཀི་

ཁྲིའི་རྐང་པ་རྐང་རེན་དང་བཅས་པ་ལ་མལ་བཅའ་བར་བའོ། །ཁྲིའི་སེང་དུ་ཁྲི་བཞག་

པའི་ཁྲི་བརེགས་མའི་སེང་དུ་འདུག་པར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། དྲུག་སེ་ལྷག་

འཚོལ་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་ལོངས་སྤད་དུ་མི་རུང་བས་དགེ་འདུན་ལ་གནོད་པ་དང་ཆུད་ཟ་

བ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་དགེ་འདུན་མཚན་ཉིད་པའི་ཁྲི་

རྐང་གི་རྒྱུ་རུང་བ་བུ་གར་གཞུག་པ་མ་གཏོགས་པ་ཁྲུ་གང་ལས་སོར་ཕེད་ཡན་ལས་

ལྷག་པའི་ཚད་དུ་ལོངས་པ་སར་བཟོ་”རོམ1547་མ་བས་པའོ། །གཞན་གསུམ་འདྲའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། གང་ལ་ཁྲི་རྐང་འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཚད་ལས་

ལྷག་པའི་ཁྲིའི་རྐང་པ་རང་གིས་བེད་དམ་གཞན་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལའོ། །བསབ་པའི་གཞི་

འདིའི་གཉིས་པ་ཤིང་བལ་གིས་གོས་པར་བེད་པའི་འོག་མ་གདིང་བ་དང་རས་ཆེན་དང་། 

གཡན་པ་དགབ་པ་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་པོ་དག་ལ་ཡང་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བེད་དམ་བེད་

དུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །གང་གི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བེད་དམ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཞེ་ན། 

རྐང་པ་དག་གི་ཚད་ལས་ལྷག་པའོ། །

གང་གི་རྐང་པ་དག་ཅེ་”ན། ཁྲིའམ1548་ཁྲིའུ་དག་གི་རྐང་པའོ། །སུའི་ཞེ་ན་

1547  མ་ཕི།  བ། ༣༢༥aབ༡ན།   རོམ    སྒང་། ༢༤༨བ༢ན།   རམ

1548  མ་ཕི།  བ། ༣༢༥aབ༤ན།   ན་ཁྲི་འམ།    སྒང་། ༢༤༨བ༣ན།   ན། ཁྲིའམ    * ན། ཁྲིའམ
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དགེ་འདུན་གིའོ། །འོག་མ་རས་བལ་གིས་གོས་པར་བས་པ་ལ་ཡང་ཁྲིའམ་ཁྲིའུ་དག་

ལའོ་དགེ་འདུན་གིའོ་རྐང་པ་དག་གིའོ་ཞེས་སྦར། ཁྲི་དང་ཁྲིའུའི་རྐང་པ་དེ་དག་གི་

ཚད་ནི། བུ་གར་གཞུག་པའི་ཕོགས་མ་གཏོགས་པར་སྲིད་དུ་ཁྲུ་གང་ངོ་། །

ཁྲུའི་ཚད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཁྲུའི་སུམ་ཆས་རྣམ་པར་

བཞག་གོ །བསབ་པའི་གཞི་འོག་མ་ཤིང་བལ་གིས་གོས་པ་”དང་།1549བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་ལས་གྱུར་པ་མ་གཏོགས་པ། གདིང་བ་དང་གཡན་

པ་དགབ་པ་དང་དབར་གི་རས་ཆེན་གསུམ་ལ་ཡང་”ཁྲུའི1550་ཚད་ནི་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་ཁྲུའི་སུམ་ཆའོ། །ཁྲི་རྐང་འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །       “། །

༼ཤིང་བལ་གིས་གོས་པར་བས་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཉིས་པ་གནོད་པ་ལས་གྱུར་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། ཉེར་དགའ། ཞེ་

”དཀུ1551། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དངོས་པོ་དགེ་འདུན་མཚན་ཉིད་པའི་

གནས་མལ་རུང་ཚད་ལྡན་གོས་པར་བེད་པ་ལུས་སམ་གནས་མལ་ལ་གནོད་པར་

བེད་པའི་ཤིང་བལ་ཡིན་པ། གཉིས་འདྲ། མཐའ་སུམ་ཆ་ཙམ་གོས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། གང་ལ་ཤིང་བལ་གིས་གོས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་ཁྲིའམ་ཁྲིའུ་དག་ལ་ཤིང་བལ་གིས་གོས་པར་བས་པ་ལ་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །རང་ཉིད་ཀིས་གོས་པར་བས་པ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། རང་ངམ་

རང་གིས་བསྐོས་པས་གོས་པར་བས་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

1549  མ་ཕི།  བ། ༣༢༥aབ༥ན།   དང་།    སྒང་། ༢༤༨བ༥ན།   དག་

1550  མ་ཕི།  བ། ༣༢༥aབ༦ན།   ཁྲུའི    སྒང་། ༢༤༨བ༥ན།   ཁྲིའི

1551  མ་ཕི།  བ། ༣༢༥bན༡ན།   དཀུ    སྒང་། ༢༤༨བ༦ན།   དགུ
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འདིར་ཤིང་བལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤིང་བལ་ནི་ལྔ་སེ། ཤལ་མ་ལིའི་དང་། 

ཨརྐའི་དང་། ཨ་ཤ་ཀའི་དང་། སྤ་བའི་དང་། ཨེར་ཀའི་ཤིང་བལ་ལོ། །ཤིང་བལ་གིས་

གོས་པར་བས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ”། །

༼གདིང་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད།༽

ལྔ་པ་གོས་བཟོ་བསྒྲུབ་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་བཞི་ལས། གདིང་བ་ལས་གྱུར་

པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། རབ་ཏུ་མང་པོ། ཚད་མི་ཤེས་པ། 

རྒྱུ་མཚན་འདོད་ཞེན་ཆེ་བ། དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ། ལོངས་སྤད་དུ་

མི་རུང་བས་ཆུད་ཟ་བའོ། །

ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ”གདིང1552་བའི་རྒྱུ་རུང་བ་ཚད་ལྡན་རང་

དབང་བ། རིང་པ་དང་སར་གཞན་གིས་བཟོ་རོམ་མ་བས་པ། གསུམ་འདྲ། 

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་ལ་གདིང་བའི་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ”གདིང1553་བའི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བེད་དམ་བེད་དུ་

བཅུག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གདིང་བའི་ཚད་གང་ཞེ་ན། གདིང་བ་འདིའི་ཚད་ནི་སྲིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་མོ། །ཁྲུ་

གསུམ་གིས་མི་ཆོག་ན། སྲིད་དུ་ཁྲུ་ཕེད་དང་དོ་མན་ཆད་བསྐྱེད་དོ། །གདིང་བ་འདིའི་

ཞེང་གི་ཚད་དུ་ནི་ཁྲུ་དོ་དང་སོར་དྲུག་གོ །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། གདིང་བའི་ཆུ་ཞེང་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལས་ཆུང་ངུ་ལ་

བིན་གིས་རློབ་ན་ཉེས་བས་སོ། །འོག་མ་གཡན་པ་དགབ་པ་དང་། དབར་གི་རས་

1552  མ་ཕི།  བ། ༣༢༥bན༦ན།   གདིང    སྒང་། ༢༤༩ན༤ན།   གདང

1553  མ་ཕི།  བ། ༣༢༥bབ༡ན།   གདིང    སྒང་། ༢༤༩ན༤ན།   གདང
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ཆེན་གཉིས་ལ་ཡང་ཚད་ལས་ཆུང་བ་ལ་བིན་གིས་རློབ་ན་ཉེས་བས་སོ། །གདིང་བ་

ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼གཡན་པ་དགབ་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གཡན་པ་དང་དབར་གི་རས་ཆེན་ལས་གྱུར་པ་ལ། གང་ལ་གཡན་པ་དགབ་

པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གཡན་པ་དགབ་པའི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བེད་དམ་བེད་

དུ་འཇུག་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །གཡན་པ་དགབ་པའི་ཚད་ནི། སྲིད་དུ་ཁྲུ་དྲུག་དང་། ཞེང་

དུ་ཁྲུ་གསུམ་མོ། །གཡན་པ་དགབ་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼དབར་གི་རས་ཆེན་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད།༽

གང་ལ་དབར་གི་རས་ཆེན་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དབར་གི་

རས་ཆེན་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བེད་དམ་བེད་དུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཚད་

ནི་སྲིད་དུ་ཁྲུ་དགུ་དང་། ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་དང་སོར་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །དབར་གི་རས་ཆེན་

ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    “། །

༼བདེར་གཤེགས་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད།༽

བཞི་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་ལས་གྱུར་པའི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་

དུ། ཉེར་དགའ་ཉོན་མོངས་པ་བ་མ་ལྟར་བཅོས་པ། ཉེས་པ། བདེ་གཤེགས་ཆོས་གོས་ཀི་

ཚད་ཀི་ཆོས་གོས་བེད་དུ་འཇུག་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་བ་མ་ལྟར་བཅོས་པ་དང་། དེ་”ཚོལ་

ཚོལ1554་ནས་དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་

གི་རྒྱུ་ཡིན་པ། བདག་ཉིད་དེའི་སྐུ་ཙམ་མེད་པ་ཞེས་སྦར། གཞན་འདྲའོ། །

1554  མ་ཕི།  བ། ༣༢༧ན༢ན།   ཚོལ་ཚོལ    སྒང་། ༢༤༩བ༣ན།   འཚོལ་འཚོལ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་

པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་ནི། སྲིད་དུ་སོན་པ་རང་གི་ཁྲུ་ལྔ། ཕལ་པའི་ཁྲུ་བཅོ་ལྔ་དང་། 

ཞེང་དུ་སོན་པའི་ཁྲུ་གསུམ། ཕལ་པའི་ཁྲུ་དགུ་པའི་ཆོས་གོས་སོ། །གང་ལ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བདེ་བར་

གཤེགས་པ་དེའི་སྐུ་ལུས་ཀི་ཚད་ཙམ་མེད་པར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་

དེའི་ཚད་དམ་དེའི་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ཆོས་གོས་དེ་བེད་དམ་བེད་དུ་བཅུག་ན་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་སམ། དེ་ལས་ལྷག་

པ་དེ་རང་གི་ལུས་དང་འབེལ་བས་སམ་གཞན་ཡང་རུང་སེ། བིན་གིས་བརླབས་ནས་

སམ། རྣམ་པར་བརགས་ནས་སམ། རྣམ་པར་མ་བརགས་པར་བཅང་བར་མི་བའོ། །ཁབ་

རལ་ལ་སོགས་བདུན་པོ་འདི་སང་བར་མ་བཅས་པ་ནི་བཅག་པ་སོགས་མ་བས་ན་སང་

བལ་སོན་དུ་བཏང་ཡང་བཤགས་པ་མི་ཆགས་ལ། དེ་དག་བས་ན་སང་བལ་མི་དགོས་

པའི་ཕིར་རོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼སོར་བཤགས་ཀི་སེ་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་སོ་སོར་བཤགས་པའི་སེ་ལ་གཉིས། དགེ་སོང་མའི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་དང་། 

ཁིམ་པའི་གཞི་ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། 

༼དགེ་སོང་མ་ལས་ཟས་ལེན་པའི་སོར་བཤགས།༽

དགེ་སོང་མ་ཟས་ལེན་པའི་སོར་བཤགས་ཀི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། ཉེར་

དགའ། ཉོན་མོངས་པ་བག་མ་གཞུག་གིས་མཐོ་”འཚམ1555་པ། རྒྱུ་མཚན་ཐུན་

མོང་བ་དང་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པ། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། དགེ་སོང་མ་

ཆོས་བརྒྱད་ལྡན་གོང་ངམ་གོང་གི་ཉེ་འཁོར་རམ་ལམ་པོ་ཆེ་གསུམ་གང་རུང་ན་

འདུག་པ། དངོས་པོ་དུས་རུང་གི་བཟའ་བའམ་བཅའ་བ། རུང་ཚད་ལྡན་དགེ་སོང་མ་

དེ་ཉིད་ཀིས་མི་འབིམ་པའི་རྣམ་པས་ཕུལ་བ། བདག་ཉིད་ཀང་གནས་གསུམ་པོ་གང་

རུང་ན་འདུག་པ་ཀུན་སོང་ལེན་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་དངོས་སུ་ལེན་པར་རོམ་པ། 

མཐར་ཟོས་པར་གྱུར་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དགེ་སོང་མ་ལས་

ཟས་ལེན་པའི་སོར་བཤགས་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ན། 

དགེ་སོང་མ་ཉིད་དང་ཉེ་དུ་མིན་པ་ཉིད་ལའོ། །ཅི་ཞིག་བས་ན་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། 

ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་སོང་མ་གོང་ངམ་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ན་འདུག་པས། རང་

གི་ལག་གིས་གཞན་ལ་མི་འབིམ་པའི་རྣམ་པས་བདག་ཉིད་ཀི་དོན་དུ་བསྒྲུབས་ཤིང་

1555  མ་ཕི།  བ། ༣༢༧བ༣ན།   འཚམ    སྒང་། ༢༥༠ན༣ན།   འཚམས
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཕུལ་བའི་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་དག་ལྟུང་བ་འབིན་པར་བེད་པའི་དགེ་སོང་བདག་

ཉིད་གོང་ན་འདུག་པས་རང་གི་ལག་གིས་བངས་ཏེ་གནས་གང་ཡང་རུང་བར་འདུག་

ནས་ཟོས་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར། ཊིཀྐར། དགེ་སོང་ལམ་པོ་ཆེ་ན་འདུག་པས་དགེ་

སོང་མ་གང་ཡང་རུང་བ་ན་འདུག་པ་དེ་ལས་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་ལེན་”ཅིང1556་

ཟ་བར་བེད་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སོང་ལམ་པོ་ཆེ་ན་འདུག་

པ་མིན་པས་དགེ་སོང་མ་ལམ་པོ་ཆེ་ན་འདུག་པ་དེ་ལས་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་ལེན་

ཞིང་ཟ་བར་བེད་ན་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སོང་གཙུག་ལག་ཁང་ན་འདུག་

པས་དགེ་སོང་མ་གོང་ན་འདུག་པ་དེ་ལས་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་ལེན་ཅིང་ཟ་བར་

བེད་པ་དེ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། དགེ་སོང་མའི་དབར་ཁང་ནི་གོང་ཉིད་མིན་པས་དགེ་

སོང་དེ་ན་འདུག་པས་ལེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་གི་གནས་ཀང་གོང་ཉིད་

མིན་པས་དགེ་སོང་དེ་ན་འདུག་པས་ལེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་གོང་གི་

སེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འདུག་སེ་བངས་ནས་ཟ་ན་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་

སོང་མས་ཟས་གོང་དུ་བཞག་ནས་གུད་དུ་སོང་སེ་ཟས་འཇོག་པར་བེད་པ་དགེ་སོང་

མ་ཉེ་བར་མི་གནས་པ་ན་དགེ་སོང་གིས་བཞག་པའི་ཟས་ལེན་པ་ནི་འཇོག་པར་བེད་

པ་དེ་ལས་བངས་པ་མིན་ནོ། །དེས་ན་ཡིད་གཅུགས་པས་ལེན་ན་ལྟུང་བ་མེད་ཅིང་དེ་

ལས་གཞན་པས་ལེན་ན་མ་བིན་ལེན་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སོང་མ་ལས་ཟས་ལེན་པའི་

སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་སེ་དང་པོ་འོ། །     “། །

1556  མ་ཕི།  བ། ༣༢༨ན༣ན།   ཅིང    སྒང་། ༢༥༠བ༢ན།   ཞིང
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༼མ་བཟློག་པར་ཟ་བའི་སོར་བཤགས།༽

གཉིས་པ་མ་བཟློག་པར་ཟ་བའི་སོར་བཤགས་ཀི་སྤི་དོན། མཉན་ཡོད་དུ། 

དྲུག་སེ། ཉོན་མོངས་པ་ངོ་བཟློག་མི་ཕོད་པ། རྒྱུ་མཚན་ལྷག་པོ་བངས་པས་སྦིན་

བདག་ལ་གནོད་པ་དང་། དགེ་སོང་གཞན་གི་སྐལ་བ་”འཆད1557་པ་དང་། དགེ་སོང་

མ་དང་ཐུན་མོང་བའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཁིམ་པ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་ཉེ་དུ་

མིན་པ། རང་ངམ་དགེ་སོང་མ་ལས་རས་ཐ་དད་པ། དངོས་པོ་དུས་རུང་གི་བཟའ་

བའམ་བཅའ་བ་རུང་ཚད་ལྡན་བསྐོ་ཤམ་བེད་པ། དགེ་སོང་མ་བདུན་ལྡན་ཚིག་

གདགས་སུ་རུང་བ་ན་འདུག་པ་དང་། ”བསྐོ1558་ཤམ་བེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། 

གང་ཡང་རུང་བས་མ་བསྒོ་བའོ། །གོགས་དགེ་སོང་དྲུག་ལྡན་རང་དང་གསུམ་ཡན་

ཆད་དོ། །བདག་ཉིད་དེའི་ཚིག་གིས་སམ་དེའི་ཉེ་དུས་བོས་པ་མིན་པའོ། །ཀུན་སོང་

ལེན་པར་འདོད་པ། སྦོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པར་བངས་ཏེ་ཟར་རོམ་པ། མཐའ་

མགུལ་དུ་མེད་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། རྣམ་”གཞག1559་དང་། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པ། སེལ་བ། འདུ་

ཤེས་བེད་པ་པོར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་འབིན་

པ་པོའི་དགེ་སོང་དེའམ། དགེ་སོང་གཞན་ལ་འདི་ལ་བཅའ་བའམ། བཏུང་བའམ་སྲན་

ཚོད་དམ་བཟའ་བ་བིན་ཅིག །ཡང་ལྷག་པོ་བིན་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་བསྐོ་

1557  མ་ཕི།  བ། ༣༢༨བ༣ན།   འཆད    སྒང་། ༢༥༠བ༥ན།   ཆད

1558  མ་ཕི།  བ། ༣༢༨བ༤ན།   སྐོ    སྒང་། ༢༥༠བ༦ན།   བསྐོ    *བསྐོ

1559  མ་ཕི།  བ། ༣༢༨བ༦ན།   བཞག    སྒང་། ༢༥༡ན༢ན།   གཞག    * གཞག
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ཤམ་བེད་པ་ལ་ཞུགས་པའི་དགེ་སོང་མ་འདུག་པ་ནི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་

དགེ་སོང་མ་འདུག་པ་ཐམས་ཅད་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བསྐོ་ཤམ་བེད་

པའི་དགེ་སོང་མ་དེའི་ཚིག་གིས་མགོན་དུ་བོས་སམ། དགེ་སོང་མ་དེའི་ཉེ་དུས་

མགོན་དུ་བོས་པ་མིན་ན་དེ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། དགེ་སོང་མས་འདིར་བིམས་ཤིག་དེའི་འོག་ཏུ་འདིར་

བིམས་ཤིག་ཅེས་སོགས་མདུན་གི་བྱུག་རིས་སོན་པ་དང་། མ་བིན་པ་ལ་འདིར་བིན་

ཅིག་ཅེས་སྦིན་དུ་འཇུག་པ་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཅི་”ཞིག1560་བས་ན་

བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། བསྐོ་ཤམ་བེད་པའི་དགེ་སོང་མ་དེ་ལ་མ་”བསྒོ1561་བར་དགེ་

སོང་གིས་ཟོས་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིར་འགྱུར། སུས་མ་བསྒོ་བར་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་འབིན་

པ་པོའམ་དེ་ལས་གཞན་པའི་དགེ་སོང་གང་ཡང་རུང་བ་སོན་མོ་དེའི་ནང་དུ་སར་ཟན་

ཟོས་ཟིན་ནས་ལངས་པ་ད་ལྟ་ལྷན་ཅིག་མི་ཟ་བས་ཀང་རུང་བས་མ་བསྒོས་བར་རོ། །

ཅི་ཞིག་མ་བསྒོས་པར་ཞེ་ན། སྲིང་མོ་ཁོད་དགེ་སོང་རྣམས་ཟན་ཟོས་ཀི་བར་

དུ་རེ་”ཞིག1562་སོད་ཅིག་ཅེས་མ་བསྒོ་བར་རོ། །དགེ་སོང་ཇི་”སེད1563་ཅིག་ལ་

ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཉིས་མན་ཆད་ལ་ནི་ན་”སྨད1564་ཡིན་པས་དགེ་སོང་

གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ཆད་མགོན་དུ་བོས་པས་ཟོས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བ་དེར་འགྱུར་རོ། །གནས་གང་དུ་ཟོས་ན་འགྱུར་ཞེ་ན། བམ་ཟེ་དང་ཁིམ་བདག་ལ་

1560  མ་ཕི།  བ། ༣༢༩ན༤ན།   ཤིག    སྒང་། ༢༥༡ན༥ན།   ཞིག    * ཞིག

1561  མ་ཕི།  བ། ༣༢༩ན༥ན།   སྒོ    སྒང་། ༢༥༡ན༥ན།   བསྒོ    * བསྒོ

1562 མ་ཕི།  བ། ༣༢༩ན༦ན།   ཤིག    སྒང་། ༢༥༡ན༦ན།   ཞིག    * ཞིག

1563  མ་ཕི།  བ། ༣༢༩བ༡ན།   སད    སྒང་། ༢༥༡ན༦ན།   སེད    * སེད

1564  མ་ཕི།  བ། ༣༢༩བ༡ན།   སྨད    སྒང་། ༢༥༡བ༡ན།   སྨན
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སོགས་པའི་ཁིམ་དུ་མགོན་དུ་བོས་པ་ཟོས་ན་ཡིན་གི་གཞན་དུ་མིན་ནོ། །དགེ་སོང་

མ་ཐག་ཇི་ཙམ་ན་འདུག་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སྲིང་མོ་

ཁོད་དགེ་སོང་རྣམས་ཟན་ཟོས་ཀི་བར་དུ་རེ་”ཞིག1565་སོད་ཅིག་”ཅེས1566་པའི་

ཚིག་དེ་དགེ་སོང་མ་དེ་ལ་ཉེ་བར་གདགས་སུ་རུང་བའི་ས་ན་འདུག་ནས་མ་བསྒོས་

པར་ཟ་ན་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོ་”མིན1567་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཚིག་དེ་ཉེ་བར་གདགས་སུ་མི་རུང་བའི་ས་ན་འདུག་ན་

ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། བསབ་པའི་གཞི་འདི་ལ་དགེ་སོང་མ་

ལ་བསྒོ་བ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ནི་ཤེས་གཙོའོ། །དེས་ན་དགེ་སོང་མ་བསྐོ་ཤམ་

བེད་པར་འདུ་ཤེས་ནས་མ་བསྒོ་བར་ཟ་ན་ཉེས་པར་འགྱུར་ལ། མི་ཤེས་ན་ལྟུང་བ་

མེད་དོ། །

གཉིས་པ་བསབ་བ་ནི། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། 

དགེ་སོང་མ་བསྐོ་ཤམ་བེད་པར་འདུ་ཤེས་ན་དགེ་སོང་མ་དེ་ལ་བསྒོའམ་ཞེས་དྲི་བ་

ལ་བརོན་པར་བའོ། །འདྲི་བ་འདི་ལ། རྒན་པས་འཇུག་པར་བ་ཞིང་རྒན་པ་མི་འཇུག་

ན་གསར་བུས་འཇུག་པར་བའོ། །གལ་རིམ་དུ་མ་ཕེབས་པར་འབིམ་དུ་འཇུག་པ་མ་

བཟློག་པར་ཟ་བའི་སོ་སོར་བཤགས་པ་བ་བ་སེ་གཉིས་པའོ། །     ། །

༼བསབ་པ་དྲལ་ཏེ་ཁིམ་དུ་འཇུག་པའི་སོར་བཤགས།༽

གཉིས་པ་ཁིམ་པའི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། བསབ་པ་དྲལ་ཏེ་ཁིམ་

1565  མ་ཕི།  བ། ༣༢༩བ༣ན།   ཤིག    སྒང་། ༢༥༡བ༢ན།   ཞིག    * ཞིག

1566  མ་ཕི།  བ། ༣༢༩བ༣ན།   ཞེས    སྒང་། ༢༥༡བ༢ན།   ཅེས    * ཅེས

1567  མ་ཕི།  བ། ༣༢༩བ༤ན།   མིན    སྒང་། ༢༥༡བ༣ན།   ཡིན
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དུ་འཇུག་པ་ལ་གསུམ་ལས། བསབ་བ་ནི། ཁིམ་བདག་དད་པ་ཅན་ལ་གལ་ཏེ་དགེ་

འདུན་ལ་བིན་ན་དེ་ཡོ་བད་ཀིས་ཕོངས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ན། དགེ་འདུན་གིས་དེ་ལ་

ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སོམ་པ་སྦིན་པར་བའོ། །

གང་གིས་སྦིན་ན། གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་ཀིས་སོ། །སོམ་པ་དེ། སར་

གཞིག་ཅིང་བག་ཡངས་སུ་བ་བ་ཡང་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གི ་ལས་ཀིས་

བའོ། །བསབ་པའི་སོམ་པ་བིན་པའི་ཁིམ་བདག་དེའི་སེམས་རོགས་ནས་དེའི་ཁིམ་

དུ་འགོ་བ་དང་སན་ལ་འདུག་པ་དང་ཆོས་བསན་པ་དག་བའོ། །དགེ་སོང་ལྷུང་བཟེད་

སོང་པས་དེའི་ཁིམ་དུ་འཇུག་པར་མི་བའོ། །སོམ་པ་བིན་པའི་ཁིམ་བདག་དེའི་བིས་

པ་ཟས་སོང་བ་དག་ལ་སྣུམ་འཁུར་དག་སྦིན་པར་བ་ཞིང་བསོད་སོམས་རིལ་གིས་

ནི་མི་སྦིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དད་པ་ཅན་དེ་འདོད་ན་ཁིམ་གི་སོམ་པ་དེ་བག་ཡངས་སུ་བ་

ཞིང་གཞིག་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་རྣམ་”གཞག1568་གི་སྤི་དོན། ཡངས་པ་ཅན་དུ། དྲུག་སེ། ཉོན་

མོངས་པ་འགན་འཚོལ་བ། རྒྱུ་མཚན་དགེ་འདུན་གི་བཀའ་བཅག་པ་དང་། སྦིན་

བདག་ལ་གནོད་པ་སོགས། ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཁིམ་པ་བསབ་

པའི་སོམ་པ་བིན་པ་རས་ཐ་དད་པ། དངོས་པོ་དུས་རུང་གི་བཅའ་བའམ་བཟའ་བ་

རུང་ཚད་ལྡན་དེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ། ལ་ཕུག་ལ་སོགས་པ་མོད་པ་མིན་པའོ། །བདག་

ཉིད་སོམ་པ་བིན་པའི་མདུན་དུ་མགོན་དུ་བོས་པ་མིན་པ། གསུམ་འདྲའོ། །

གཞུང་དོན་ནི། བསབ་པའི་སོམ་པ་དེ་བིན་པའི་མདུན་རོལ་དུ་མགོན་དུ་མ་བོས་

1568  མ་ཕི།  བ། ༣༣༠ན༥ན།   བཞག    སྒང་། ༢༥༢ན༢ན།   གཞག    * གཞག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པས་བསབ་པའི་སོམ་པ་བིན་པའི་ཁིམ་ནས་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་དག་བངས་ཤིང་ཟོས་

པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནི། བཅའ་བ་སོགས་གང་རུང་ཟོས་པ་ལ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། 

ག་གོན་དང་ལ་ཕུག་དང་སོ་ལྡམ་ལྡུམ་མོད་པ་དག་ཅི་རན་དུ་བངས་པས་དེ་ལ་གནོད་པར་

མི་འགྱུར་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །དེའི་རུང་མཐུན་”དོ1569་གསུམ་འདུས་ཟ་”རིངས1570་

འདུག་པ་ལའང་སྦར་རོ། །བསབ་པ་དྲལ་ཏེ་ཁིམ་དུ་འཇུག་པའི་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་

བ་སེ་གསུམ་པའོ། །     “། །

༼ནགས་བརག་པ་ལས་གྱུར་པའི་སོ་སོར་བཤགས།༽

གཉིས་པ་ནགས་བརག་ལ་གཉིས་ལས། བསབ་བ་ནི། ཆོམ་རྐུན་པ་ཡོད་མེད་

རོག་པའི་ནགས་”ཉུལ1571་བའི་དགེ་སོང་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བར་

བའོ། །དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་བས་མི་བསྐོའ།ོ །ནགས་ནི་

དགོན་པར་གྱུར་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡིན་གི་ཤིང་ལོན་པའི་ཚོགས་

ཐིབས་པོ་འབའ་ཞིག་ལ་མི་བའོ། །བསྐོས་པའི་དགེ་སོང་དེས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། 

བསྐོས་པའི་དགེ་སོང་དེས་དཔག་ཚད་ཕེད་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བརག་པར་བའོ། །

གལ་ཏེ་ཆོམ་རྐུན་གི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན་དུང་བར་གཏུལ་བར་

བའོ། །བ་དན་སོན་པོ་”བསྒེང1572་བར་བའོ། །འདབ་མའི་ཆང་བུ་དག་ལམ་ཁར་

1569  མ་ཕི།  བ། ༣༣༠བ༣ན།   དོ    སྒང་། ༢༥༢ན༥ན།   དེ

1570  མ་ཕི།  བ། ༣༣༠བ༣ན།   རིངས    སྒང་། ༢༥༢ན༥ན།   རིང

1571  མ་ཕི།  བ། ༣༣༠བ༤ན།   ཉུལ    སྒང་། ༢༥༢ན༦ན།   མྱུལ

1572  མ་ཕི།  བ། ༣༣༠བ༦ན།   སྒེང    སྒང་། ༢༥༢བ༢ན།   བསྒེང    * བསྒེང
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

”གཞག1573་པར་བའོ། །གསུམ་པོ་འདི་འཇིགས་པ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པོའི་བར་ཡིན་

ཟེར། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་དུ་འཇིགས་པ་མེད་པར་གྱུར་ན་བ་དན་

དཀར་པོ་དག་”བསྒེང1574་བར་བའོ། །ནགས་”ཉུལ1575་བའི་དགེ་སོང་དེ་འདོད་པ་

ཉིད་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཁེའུ་སུས་དང་གོགས་དག་ཀང་སྦིན་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་རྣམ་གཞག་གི་སྤི་དོན། སེར་སྐྱར། དྲུག་སེ། བདག་ཉིད་འགེངས་

ཤིང་དགེ་འདུན་གི་དོན་ཡལ་བར་འདོར་བ། ནགས་མ་”ཉུལ1576་བར་ཟས་བངས་

ཏེ་ཟོས་པའོ། །ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ། ཡུལ་ཁིམ་པ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་རས་ཐ་

དད་པ། དངོས་པོ་འདྲ། གནས་གོང་ངམ་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱང་གགས་ཀི་ཕི་

རོལ་ཡིན་པ་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའོ། །བདག་ཉིད་དགོན་པ་མིན་པ། རང་གཞན་

གིས་མ་བསྲུངས་པའོ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། འདུ་ཤེས་སྤི་དང་བེ་བག་ལ་མ་

འཁྲུལ་བ། ཀུན་སོང་བངས་ཏེ་ཟར་འདོད་པ། སྦོར་བ་ཟར་རོམ་པ། མཐའ་མགུལ་དུ་

མིད་པ་རོགས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། འདིའི་བེད་པ་པོ་

གང་ཞེ་ན། ཤེས་གཙོའོ། །གང་ལ་ན། ནགས་མ་”ཉུལ1577་བ་ཉིད་ལའོ། །ཊིཀྐར། རེ་

ཞིག་བདག་གི་དོན་ནི་གྲུབ་ཟིན་གི། དགེ་འདུན་སྦིན་པ་པོའི་གནོད་པ་”བསྲུང1578་

1573  མ་ཕི།  བ། ༣༣༡ན༡ན།   བཞག    སྒང་། ༢༥༢བ༢ན།   གཞག    * གཞག

1574  མ་ཕི།  བ། ༣༣༡ན༡ན།   སྒེང    སྒང་། ༢༥༢བ༣ན།   བསྒེང    * བསྒེང

1575  མ་ཕི།  བ། ༣༣༡ན༢ན།   ཉུལ    སྒང་། ༢༥༢བ༣ན།   མྱུལ

1576  མ་ཕི།  བ། ༣༣༡ན༣ན།   ཉུལ    སྒང་། ༢༥༢བ༣ན།   མྱུལ

1577  མ་ཕི།  བ། ༣༣༡ན༦ན།   ཉུལ    སྒང་། ༢༥༢བ༥ན།   མྱུལ

1578  མ་ཕི།  བ། ༣༣༡ན༦ན།   སྲུང    སྒང་། ༢༥༢བ༦ན།   བསྲུང    * བསྲུང
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

བ་འདིས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཅི་བ་ཞེས་བདག་ཉིད་བཀང་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་

ཅིང་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་གནས་སུ་ཟས་བངས་ཏེ་ཟ་བ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

འདིར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྐོས་པ་ཁོ་ན་ལ་འདི་འབྱུང་ཟེར། ཅི་ཞིག་

བས་ན་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་སོང་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་

གནས་པས་དེའི་ཕི་རོལ་གི་དགོན་པ་རྒྱང་གགས་གཅིག་གི་མཐར་བཅའ་བ་དང་

བཟའ་བ་བངས་ཏེ་ཟོས་ནའོ། །

གཉིས་པ་སེལ་བ་ནི། དགེ་སོང་གིས་ནགས་འཇིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་

”ཉུལ1579་བ་སྦིན་བདག་”བསྲུང1580་བ་བསྒྲུབས་ནས་ཀུན་དགའ་ར་བའི་ཕི་རོལ་

གི་དགོན་པར་བཅའ་བ་སོགས་བངས་ཏེ་ཟོས་ན་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ། །བསྲུང་

བ་མ་བསྒྲུབས་ཀང་ཀུན་དགའ་ར་བའི་ཕི་རོལ་གི་དགོན་པ་འཇིགས་པ་དང་བཅས་

པའི་གནས་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་དུ་ཟས་བངས་ཏེ་ཟ་བ་ཡང་ཕེད་ཉིད་

དོ། །གསུམ་པོ་འདི་ལ་རང་གིས་ཞེས་མ་སྨོས་པས་སྤིང་ཡིག་ལ་སོགས་པས་བངས་

ཀང་འདྲའོ། །ནགས་”བརགས1581་པ་ལས་གྱུར་པའི་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་སེ་

བཞི་པའོ། །སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། །

1579  མ་ཕི།  བ། ༣༣༡བ༢ན།   ཉུལ    སྒང་། ༢༥༣ན༢ན།   མྱུལ

1580  མ་ཕི།  བ། ༣༣༡བ༢ན།   སྲུང    སྒང་། ༢༥༣ན༢ན།   བསྲུང

1581  མ་ཕི།  བ། ༣༣༡བ༤ན།   བརགས    སྒང་། ༢༥༣ན༣ན།   བརག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

༼ཉེས་བས་ཀི་སེ་བཤད་པ།༽

ལྔ་པ་བསབ་བ་ཉེས་བས་ཀི་སེ་ལ་དགུ། གོས་བགོ་བའི་སེ་དང་། སྤོད་ཡུལ་དུ་འགོ་

བའི་དང་། སན་ལ་འདུག་པའི་དང་། ཟས་བང་བའི་དང་། ཟས་བཟའ་བའི་དང་། ལྷུང་

བཟེད་ལ་སྤད་པའི་དང་། ཆོས་བསན་པའི་དང་། བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལས་གྱུར་པའི་

དང་། རྒྱུ་བ་དགག་པའི་སེའོ། །

༼གོས་བགོ་བའི་སེ།༽

དང་པོ་ནི། དགེ་སོང་གིས་ཤམ་ཐབས་མཐང་གོས་ཅི་ནས་ཀང་མ་མཐའི་ཁ་

མཉམ་པའི་ཟླུམ་པོར་འདུག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བགོ་བར་བའོ། །ཧ་ཅང་”བརེངས1582་

བ་པུས་གོང་དུ་ཐལ་བ་མིན་པར་ཟླུམ་པོར་བགོ་བར་བའོ། །ལོང་བུའི་ཚིགས་ལ་རེག་

པའི་ཧ་ཅང་”འཇོལ1583་བ་མིན་པར་རོ། །གྲྭ་ཟུར་དག་གང་པོ་ཆེའི་སྣ་ལྟར་ནར་ཞིང་

འཕང་བ་མིན་པར་རོ། །ལྟེ་བའི་གོང་དུ་ཏ་ལའི་ལོ་མ་ལྟར་མ་ལྟེབས་པར་རོ། །གོ་ནས་ཕི་

རོལ་གི་རིམ་པའི་ག་འབྲུའི་ཕུར་མ་ལྟར་འདུག་པ་མིན་པར་རོ། །མདུན་གི་ལྟེ་བའི་འོག་ཏུ་

ཤམ་ཐབས་ཀི་ནང་དང་འབེལ་བའི་རིམ་པ་སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་ལྟར་གི་ཕིར་བྱུང་བ་

མིན་པར་ཟླུམ་པོར་བགོ་བར་བའོ། །ཆོས་གོས་བ་གོས་དང་སྣམ་སྦར་ཅི་ནས་ཀང་ཟླུམ་

པོར་འདུག་པ་དང་། ཧ་ཅང་”བརེངས1584་པ་མིན་པ་དང་། ཧ་ཅང་”འཇོལ1585་བ་མིན་

1582  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢ན༡ན།   རེངས    སྒང་། ༢༥༣ན༥ན།   བརེངས    * བརེངས

1583  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢ན༡ན།   འབོལ    སྒང་། ༢༥༣ན༥ན།   འབོལ    * འཇོལ

1584  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢ན༣ན།   རེངས    སྒང་། ༢༥༣བ༡ན།   བརེངས    * བརེངས

1585  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢ན༤ན།   འབོལ    སྒང་། ༢༥༣བ༡ན།   འབོལ    * འཇོལ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

པ་ཤམ་ཐབས་བགོ་བའི་ཚུལ་དང་པོ་གསུམ་ལྟར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བགོ་བར་བའོ། །

༼སྤོད་ཡུལ་དུ་འགོ་བའི་སེེ།༽

གཉིས་པ་ནི། རྐང་ལག་རྐོང་བ་སོགས་མི་བ་བར་ཤིན་ཏུ་བསམས་ཤིང་ཁིམ་

གཞན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །འོག་མ་རྣམས་ལ་ཁིམ་གཞན་དུ་ཞེས་སྦར། ཤམ་ཐབས་

དང་སོད་གཡོགས་ལེགས་པར་བགོས་ཤིང་ངོ་། །ཅ་ཅོའི་སྒ་སྐྱུང་”ཞིང1586 ་

ངོ་། །མིག་ཐག་རིང་པོར་བལྟ་བ་སོགས་གཡེང་བར་མི་བ་ཞིང་ངོ་། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་བ་

ན། མིག་གཉའ་ཤིང་གང་ཙམ་དུ་”ལྟ1587་ཞིང་ངོ་། །རས་ལ་སོགས་པས་མགོ་མི་

”གཡོགས1588་པའི་རྣམ་པས་སོ། །འདོམས་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཤམ་ཐབས་”མི1589་

རེ་བར་རོ། །ཆོས་གོས་ཕག་པའི་ཕོགས་སུ་བཞག་ཅིང་མི་གཟར་བར་རོ། །

རྣམ་འབེད་འགེལ་པ་ལས། ཆོས་གོས་ཟླུམ་པོར་གོན་པ་ལས་”ཕག1590་པ་

གཡོན་ལ་སོགས་ཕག་ལ་གཟར་བའོ་ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་བེད་པར། ཆོས་གོས་ཐ་

མ་གཉིས་ཕག་པ་གཡས་གཡོན་དུ་གཟར་ཞིང་གོང་དུ་མི་འགོ་འོ་ཞེའོ། །གཉའ་བའམ་

ཕག་པའི་གོང་དུ་ལག་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་བསྣོལ་བར་རོ། །ལྟག་པར་ལག་པ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་བསྣོལ་བར་རོ། །སྤེའུ་ལྟར་མི་མཆོང་བར་རོ། །འཕ་བརེག་པ་

ལྟར་”སྒིད1591་པ་མི་རྐང་བར་རོ། །ཙོག་པུས་འགོ་བ་མིན་པར་རོ། །རྐང་པའི་རིང་

1586  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢ན༥ན།   ཤིང    སྒང་། ༢༥༣བ༢ན།   ཞིང    * ཞིང

1587  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢ན༥ན།   ལྟ    སྒང་། ༢༥༣བ༣ན།   བལྟ

1588  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢ན༦ན།   གཡོགས    སྒང་། ༢༥༣བ༣ན།   གཡོག

1589  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢ན༦ན།   ཡི    སྒང་། ༢༥༣བ༣ན།   མི    * མི

1590  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢བ༡ན།   འཕག    སྒང་། ༢༥༣བ༣ན།   ཕག    * ཕག

1591  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢བ༢ན།   བསྒིད    སྒང་། ༢༥༣བ༥ན།   སྒིད    * སྒིད
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་བཏེག་སེ་བང་བས་འགོ་བ་མིན་པར་རོ། །ལག་པ་གཉིས་རྐེད་པའི་ཕོགས་སུ་

”བརེན1592་ནས་གྲུ་མོ་”རྒྱངས1593་ཏེ་འགོ་བ་དཀུར་མི་རེན་པར་རོ། །ལུས་

”སྐྱོག1594་པོར་མ་བསྒྱུར་བར་རོ། །ལག་པ་མི་”སྐྱོག་པར་རོ། །མགོ་”སྐྱོག་ཅིང་མ་

བསྒྱུར་བར་རོ། །གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་ཕག་པ་གཉིས་མི་སྤད་པར་རོ། །གཞན་དང་

ལག་པ་མི་སྦྲེལ་བར་ཁིམ་གཞན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །

༼སན་ལ་འདུག་པའི་སེ།༽

གསུམ་པ་ནི། ཁིམ་གཞན་”དེར1595་ཁིམ་པས་བཞུགས་ཤིག་ཅེས་མ་བསྒོ་

བར་སན་ལ་འདུག་པར་མི་བའོ། །སན་ལ་སོ་སོར་མ་བརགས་པར་འདུག་པར་མི་

བའོ། །ག་ཚོམ་དུ་”ལུས1596་ཐམས་ཅད་ཀི་ལིད་ཀིས་མི་དབབ་པར་རོ། །རྐང་པ་གཅིག་

གི་སེང་དུ་གཅིག་བཞག་སེ་མི་བསྣོལ་བར་རོ། །བརླ་གཅིག་གི་སེང་དུ་གཅིག་བཞག་སེ་

མི་”སྣོལ1597་བར་རོ། །ལོང་བུ་གཅིག་གི་སེང་དུ་ལོང་བུ་ཅིག་ཤོས་མི་བཞག་པར་

རོ། །རྐང་པ་གཉིས་ནང་དུ་མི་དགུག་པར་རོ། །རྐང་པ་གཉིས་ཕིར་བགད་དེ་མི་གདང་པར་

རོ། །འདོམས་ཀི་ཕོགས་མི་སྣང་བར་འདུག་པར་བའོ། །སྐོམ་ཚུགས་བཅས་ཏེ་ལག་པ་ལ་

འགམ་པ་བརེན་ཏེ་སན་ལ་འདུག་པར་མི་བའོ། །གང་ལ་འདུག་པའི་སན་ཐབས་རྒྱབ་ཀིས་

ཁེར་ཞིང་བསྐུར་བར་མི་བའོ། །དེ་གཉིས་སོམ་བསྡུས་ནི་མིན་ནོ། །

1592  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢བ༢ན།   བརེན    སྒང་། ༢༥༣བ༥ན།   རེན

1593  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢བ༣ན།   རྒྱངས    སྒང་། ༢༥༣བ༥ན།   བརྐ

1594  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢བ༣ན།   སྐྱོག    སྒང་། ༢༥༣བ༥ན།   ཀོག    <འདིར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་འོག་

མ་རྣམས་སུ་མཚམས་རགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།>

1595  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢བ༤ན།   དེར    སྒང་། ༢༥༣བ༦ན།   དེ་ལ

1596  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢བ༦ན།   ལུས    སྒང་། ༢༥༤ན༡ན།   ལས

1597  མ་ཕི།  བ། ༣༣༢བ༦ན།   སྣོལ    སྒང་། ༢༥༤ན༡ན།   བསྣོལ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼ཟས་བང་པའི་སེ།༽

བཞི་པ་ནི། གོང་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཐམས་ཅད་དུ་ལེགས་པར་ཟས་བང་

བར་བའོ། །དེ་ཉིད་བསན་པ་ནི། ཟས་ལྷུང་བཟེད་སོགས་སྣོད་ཀི་ཁའི་མུ་དང་། ཁ་ཐ་

ཆད་མིན་པར་ཅུང་ཟད་མ་གང་བ་དེ་ཙམ་དུ་བས་ཏེ་བང་བར་བ། ཟས་ཚོད་མ་དང་

མཉམ་པ་མིན་པར་བང་བར་བ། སན་”ལ1598་ཇི་ལྟར་འདུག་པའི་གལ་རིམ་བཞིན་

མཐར་ཆགས་སུ་ཟས་བང་བར་བ། ཡིད་ཀིས་ལྷུང་བཟེད་ལ་བལྟ་ཞིང་ཟན་བང་བར་

བའོ། །བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་མངོན་སུམ་དུ་མ་འོངས་པར་ལྷུང་བཟེད་མི་བཟེད་པར་

བསབ་པར་བའོ། །ཡང་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་ཕིར་འབས་ཆན་གིས་ཚོད་མ་མི་དགབ། 

ཚོད་མས་འབས་ཆན་མི་དགབ་པར་བསབ་པར་བའོ། །བཟའ་བ་དང་བཅའ་བའི་སེང་

དུ་ལྷུང་བཟེད་གཟུང་བར་མི་བའོ། །

༼ཟས་བཟའ་བའི་སེ།༽

ལྔ་པ་ནི། ལེགས་པར་ཟས་བཟའ་བར་བའོ། །དེ་ཉིད་བསན་པ་ནི། ཁམ་ཧ་ཅང་

ཆུང་བ་མིན་པར་ཟས་བཟའ་བར་བའོ། །ཁམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མིན་པར་རོ། །རང་དང་

འཇིག་རེན་དང་མཐུན་པའི་ཁམ་རན་པར་བཟའོ། །ཁའི་སྒོར་ཁམ་མ་གཟས་པར་ཁ་

མི་གདང་ངོ་། །ཁའི་ནང་ཁམ་གིས་བཀང་སེ་མི་སྨྲ་བར་རོ། །ཟས་ཟ་བའི་ཚེ་ཙུག་ཙུག་

མི་བའོ། །ལག་ལག་མི་བའོ། །ཧུ་ཧུ་མི་བའོ། །ཕུ་ཕུ་མི་བའོ། །ཟས་བཟའ་བའི་ཚེ་ལེ་

ཕིར་ཕྱུང་སེ་ཟས་མི་བཟའོ། །འབས་ཆན་གི་འབྲུ་རེ་རེ་ནས་ཐ་དད་དུ་བས་ཤིང་

བཟའ་བར་མི་བའོ། །སྦིན་བདག་གི་ཟས་ལ་འཕས་མི་གདགས་སོ། །མཁུར་བ་

1598  མ་ཕི།  བ། ༣༣༣ན༣ན།   ལ    སྒང་། ༢༥༤ན༤ན།   པ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གཉིས་ཟས་ཀིས་བཀང་ནས་ཕན་ཚུན་མི་སོ་འོ། །ལེས་རྐན་མི་”ཏོག1599་གོ །སོས་

ཁམ་གི་འཕོར་མི་བཅད་དོ། །ཟས་ལག་པ་ལ་གོས་པ་ལེས་མི་ལྡག་གོ །ལྷུང་བཟེད་

མཛུབ་མོས་མི་འཇོག་གོ། །ལག་པ་ལ་ཟས་ཆགས་པ་ལེའི་སེང་ངམ་གཞན་དུ་མི་

སྤྲུག་གོ། །ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་དུ་ཟས་བླུག་སེ་མི་སྐྱོམ་མོ། །ཟས་མཆོད་རེན་གི་

དབིབས་དང་འདྲ་བར་བས་ནས་མི་གཞོམ་མོ། །དྲུང་ན་འདུག་པའི་དགེ་སོང་གི་ལྷུང་

བཟེད་ལ་འཕས་གདགས་པའི་ཕིར་མི་བལྟའོ། །ལག་པ་ཟས་དང་འབགས་པས་བ་མ་

བུམ་ལ་སོགས་པའི་ཆུ་སྣོད་ལ་མི་གཟུང་ངོ་། །དྲུང་ན་འདུག་པའི་དགེ་སོང་ལ་ཟས་

དང་འབགས་པའི་ཆུས་མི་གཏོར་རོ། །དྲུང་ན་དང་ཟས་གཉིས་ཀ་མཚོན་པའོ། །ཁིམ་

པ་འདུག་པ་ལ་མ་དྲིས་པར་ཟས་དང་འབགས་པའི་ཆུ་དེ་ཁིམ་དུ་མི་དབོ་འོ། །

༼ལྷུང་བཟེད་སྤད་པའི་སེ།༽

དྲུག་པ་ནི། ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་དུ་ཟས་ཀི་ལྷག་མ་བླུག་སེ་མི་དོར་བར་

བའོ། །བམ་ཟེ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སོང་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཆུ་སོང་ན་ལྷུང་བཟེད་ལན་

གསུམ་བཀྲུས་ཏེ་གཙུག་ལག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གིས་བཟླས་བརོད་བས་

པའི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཆུ་སྦིན་པར་བའོ། །འདི་སོམ་བསྡུས་མིན་ནོ། །ལོ་མས་གཡོགས་

པ་སོགས་འོག་གཞི་མེད་པའི་སར་ལྷུང་བཟེད་མི་གཞག་གོ །ལྷུང་བཟེད་གད་ཁ་མིན་

པར་རོ། །གཡང་ས་མིན་པར་རོ། །དཀན་གཟར་པོ་མིན་པར་བཞག་གོ །དགེ་སོང་

གིས་འགེང་སེ་ལྷུང་བཟེད་མི་བཀྲུ་བར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ་དེ་གད་ཁ་ལ་

སོགས་པ་དེ་གསུམ་དུ་མི་བ་བར་བསབ་བོ། །ལྷུང་བཟེད་དེས་འབབ་ཆུ་དྲག་པོའི་

1599  མ་ཕི།  བ། ༣༣༣བ༢ན།   ཏོག    སྒང་། ༢༥༤བ༡ན།   གཏོག
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

རྒྱུན་ལས་བཟློག་སེ་ཆུ་མི་བཅུ་བར་བསབ་བོ། །ལམ་གི་བཞི་མདོར་ལྷུང་བཟེད་

བཞག་པའམ་བཀྲུ་བར་མི་བའོ། །འདི་མ་རྣམ་དུ་འབྱུང་ལ་སོམ་སྡུས་མིན་ནོ། །

༼ཆོས་བསན་པའི་སེ།༽

བདུན་པ་ནི། འོག་ནས་འགེང་སེ་བཤང་གཅི་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་”ཡིན1600་

པའི་དབང་དུ་བའོ། །དེས་ན་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་མདོ་དེ་དག་ལ་མིན་པ་ཞེས་སྦར་

རོ། །ཉན་པ་པོ་མིན་པར་འདུག་པ་ལ་དགེ་སོང་གིས་འགེང་སེ་ཆོས་མི་བཤད་པར་

བསབ་བོ། །ཉལ་བ་ལ་འདུག་སེ་མི་བཤད་པར་རོ། །སན་མཐོན་པོ་ལ་འདུག་པ་ལ་

སན་དམའ་བ་ལ་འདུག་སེ་མི་བཤད་པར་རོ། །སན་ངན་པ་དམའ་བ་དང་། བཟང་པོ་

མཐོ་བ་དེ་ཡིན་ནོ། །མདུན་དུ་འགོ་བ་ལ་ཕི་ནས་འགོ་ཞིང་མི་བཤད་པར་རོ། །ལམ་

ནས་འགོ་བ་ལ་ལམ་གི་འགམ་ནས་འགོ་ཞིང་མི་བཤད་པར་རོ། །མགོ་གཡོགས་པ་

དང་བརེས་པ་དང་གཟར་བ་དང་གཉའ་གོང་དུ་”སྣོལ1601 ་བ་དང་ལྟག་པར་

”སྣོལ1602་བ་ལ་མི་བཤད་པར་རོ། །

སྐྲ་གེན་དུ་གཙུག་ཏོར་ལྟར་བཅིངས་པའི་མགོ་བོ་དོ་ཀེར་ཅན་དང་། ཞྭ་གོན་

པ་དང་། ཅོད་པན་ཅན་དང་། ཕེང་བ་ཅན་དང་། དཀྲིས་པ་ཐོད་བཅིངས་པ་ལ་མི་

བཤད་པར་རོ། །གང་པོ་ཆེ་དང་ར་ཞོན་པ་དང་ཁོགས་དང་ཤིང་ར་ལ་སོགས་པ་མིས་

བཏེག་པ་མིན་པའི་བཞོན་པའི་སེང་ན་འདུག་པ་དང་། མཆིལ་ལྷམ་གོན་པ་ལ་མི་

བཤད་པར་རོ། །ལག་ན་འཁར་བ་དང་། གདུགས་དང་མཚོན་ཆ་དང་རལ་གི་དང་

1600  མ་ཕི།  བ། ༣༣༤ན༣ན།   ཡིན    སྒང་། ༢༥༥ན༡ན།   མིན

1601  མ་ཕི།  བ། ༣༣༤ན༥ན།   སྣོལ    སྒང་། ༢༥༥ན༣ན།   བསྣོལ

1602  མ་ཕི།  བ། ༣༣༤ན༥ན།   སྣོལ    སྒང་། ༢༥༥ན༣ན།   བསྣོལ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

དག་ཆ་མདའ་གཞུ་ཐོགས་པ་དང་། གོ་ཆ་གོན་པ་ལ་མི་བཤད་པར་རོ། །

༼བསྒྲུབ་པའི་ལས་གྱུར་བའི་སེ།༽

བརྒྱད་པ་ནི། དགེ་སོང་གིས་མི་ན་བར་འགེང་སེ་བཤང་གཅི་མི་བ་བར་

བསབ་བོ། །མི་ན་བར་ཆུའི་ནང་དུ་བཤང་གཅི་མི་བ་བར་རོ། །བས་ཟིན་པ་ཆུའི་ནང་

དུ་མི་དོར་བར་བསབ་པར་བའོ། །མཆིལ་མ་དང་སྣབས་དང་སྐྱུགས་པ་དང་རླུགས་པ་

ཡང་ཆུའི་ནང་དུ་མི་དོར་བར་རོ། །རྩྭ་སོན་པོ་ཡོད་པའི་ས་ཕོགས་སུ་ཡང་མི་བ་མི་

དོར་བར་རོ། །ཆུ་དང་རྩྭས་ཐམས་ཅད་ཁབ་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

༼རྒྱུ་དགག་པའི་སེ།༽

དགུ་པ། རྒྱུ་བ་དགག་པའི་སེ་ནི། སག་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་བྱུང་བ་མ་

གཏོགས་པར་ཤིང་ལ་མི་གང་ཙམ་ལས་མཐོར་མི་འཛེག་པར་བསབ་པར་བའོ། །བསབ་

པའི་ཆོས་མང་པོ་རྣམས་སོ། །དགེ་སོང་གི་རྣམ་པར་འབེད་པ་རོགས་སོ། །     ། །
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

༼དགེ་སོང་མའི་རྣམ་འབེད་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དགེ་སོང་མའི་སེ་ལྔ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སེ་ལྔ་གཞན་ལྡན་རྣམ་

བཅད་དུ་བསན་པ་དང་། ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཉམས་པ་དང་མ་

ཆགས་པ་གཉིས་ལྟུང་བ་ལ་སྦོར་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཡན་ཆད་དགེ་

སོང་མ་རྣམས་ཀི་ཡིན་གི་དགེ་སོང་གི་མིན་ནོ། །དེ་སྐད་སྨོས་ཅི་དགོས་ཤེ་ན། དགེ་

སོང་གི་རྣམ་འབེད་བཞིན་དུ་ཐུན་མོང་དུ་”གོ1603་བ་སངས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་

ཕ་མ་གཉིས་སོམ་པ་རས་གཅིག་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་དག་སོན་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཕ་མ་

གཉིས་ལུས་མི་འདྲ་བས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་སེམས་མི་འདྲ་ལ། དེས་བཅས་པ་

ཡང་མི་འདྲ་བ་མཛད་དོ། །

ཊིཀྐར། གང་གི་ཕིར་ལུས་ཀི་བེ་བག་གིས་བསམ་པའི་བེ་བག་ཏུ་འགྱུར་ལ། 

བསམ་པའི་བེ་བག་གིས་ལྟུང་བའི་བེ་བག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་ལྟུང་བའི་བེ་བག་གིས་བཅས་

པའི་བེ་བག་ཏུ་འགྱུར་བས། དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀི་འདུལ་བ་ནི་ལོགས་ཤིག་ཏུ་རྣམ་པར་

བཞག་པ་དེ་ཕིར་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་དགེ་སོང་དང་མཐུན་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་དགེ་སོང་གི་རྣམ་འབེད་བཤད་པ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ཡིན་ནོ། །མི་

མཐུན་པ་རྣམས་འདིར་བརོད་པར་བའོ། །མི་མཐུན་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། དགེ་སོང་ལ་

རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་ལ་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀི་མིན་པ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ཀུན་སྤོད་

བསགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལ་ལ་ཉེས་པ་ཆུང་བར་བཞག་པ་ཡོད་དེ། དགེ་སོང་ལ་ཁུ་བ་འབིན་

1603  མ་ཕི།  བ། ༣༣༤བ༦ན།   ག    སྒང་། ༢༥༥བ༢ན།   གོ    * གོ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ལ། དགེ་སོང་མ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ། ལ་ལ་

ཉེས་པ་ཆེ་བར་བཞག་པ་ཡོད་དེ། དགེ་སོང་གི་ལུས་ཀི་རེག་པ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་། 

དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལ་སོགས་པའི་བེ་བག་རྣམས་

དགེ་སོང་མའི་རྣམ་འབེད་འདིར་བརོད་པར་བའོ། །

༼ཕམ་པའི་སེ།༽

གཉིས་པ་ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ལྔ་ལས། ཕམ་པའི་སེ་ལ་གཉིས་ལས། 

ཐུན་མོང་བ་མིང་ཙམ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པའི་ཕམ་པ་བཞི་པོ་དག་འདིར་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་ཤེས་པར་བའོ། །

༼རེག་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ།༽

གཉིས་པ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ལ་བཞི་ལས། རེག་ཕམ་ལ་གཉིས། སྐབས་དོན་

དང་། སྐྱེས་པ་བེད་པ་པོ་རྣམས་ཀི་ཐུན་མོང་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྟུང་

བ་རྣམ་གཞག །ལྟུང་མེད། བསབ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང་

སེལ་བའོ། །དང་པོ་ནི་གང་ལ་རེག་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། བདག་གིར་བེད་པ་

ལའོ། །ཡན་ལག་གང་གིས་བདག་གིར་བེད་པ་ཞེ་ན། མིག་ནས་པུས་མོའི་བར་རྨའི་སྒོ་

གསུམ་ལས་གཞན་པས་སོ། །གང་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་ཞེ་ན་རེག་པའོ། །སུའི་རེག་པ་

ཞེ་ན། ཕོའི་འོ། །ཀུན་སོང་གང་གིས་ཤེ་ན། འཁྲིག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀིས་སོ། །སྐྱེས་པ་

ཆགས་པ་ནི་འདིའི་དངོས་གཞིའི་ཡན་ལག་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། མིག་ནས་པུས་མོའི་བར་ལས་ཡན་ལག་གཞན་གིས་ཕོའི་རེག་པ་

འཁྲིག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀིས་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་སོམ་པོ་འོ། །ཆགས་སེམས་ལས་
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སེམས་གཞན་འཇམ་པ་སོགས་ཀིས་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་སོམ་པོར་ན་སྨད་དོ། །ཐམས་

ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རེག་པའི་དུས་དེའི་ཚེ་དགེ་སོང་མ་དེ་ལ་སྐྱེས་པའི་འདོད་

ཆགས་དེ་དགེ་སོང་མ་དེས་སྐྱེས་པ་འདི་བདག་ལ་ཆགས་སོ་སམ་དུ་ཤེས་ན་སོམ་པོ་

སོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཆགས་སེམས་མངོན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་ཀང་བསམ་པའི་ཉེས་པ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སྐྱེས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་མེད་དམ་ཡོད་ཀང་དེ་ལ་མིན་ནམ། ཡིན་ཀང་

མི་ཤེས་ན་ནི་ན་སྨད་པ་དེ་ལས་ཀང་ན་སྨད་དོ། །གཉིས་པ་ལྟུང་མེད་ནི། སྐྱེས་པའི་རེག་

པ་བདག་གིར་མི་བེད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དེ་ཡང་བཅའ་བ་འདིར་གཏོགས་པའི་

ལྟུང་བ་མེད་པ་ཡིན་གི། གཞན་ཡིན་ན་བིས་པ་ལ་ཡང་རེག་པར་མི་བའོ་ཞེས་འབྱུང་

བའི་ཉེས་བས་ནི་ཡོད་དོ། །བམས་པའི་སེམས་ཀིས་མས་བུ་ལ་རེག་པ་ལ་ནི་སྐྱོན་

ཆགས་པ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། བུ་ལས་གཞན་ཡིན་ན་ཕུ་ནུ་སོགས་ཀི་བིས་པ་ལ་ཡང་བམས་

པའི་སེམས་སོགས་ཀིས་ཀང་རེག་པར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཕམ་པ་དང་རེག་པ་ལུས་བཀན་དབེན་

པར་འདུག་འགེང་གི་ལྟུང་བ་ལྔ་སེ། འདོད་པ་དང་ལྡན་པའི་བསབ་པའི་གཞི་རྣམས་ཀི་

སྐབས་སུ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང་དུ་བང་དུ་རུང་བས་འཁྲིག་པ་བརེན་པ་ཉིད་ཀི་

མཐུ་ཡོད་པ་དང་བཟློག་ཕམ་”ག1604་ལེན་ལེན་འཇུག་རས་བཅིངས་གོལ་ཆོས་

སོན་རིག་པ་ལེན་”ཀོག1605་ཁིམ་པའི་རྣ་བར་བཤུབས་ཏེ་ཉན་དགེ་སོང་གི་གཉིས་

1604  མ་ཕི།  བ། ༣༣༦ན༤ན།   ག    སྒང་། ༢༥༦བ༢ན།   བ

1605  མ་ཕི།  བ། ༣༣༦ན༥ན།   ཀོག    སྒང་། ༢༥༦བ༣ན།   གོག
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རྣམས་ཀི་སྐབས་”ཏེ1606་ཚིག་ལ་”བརེན1607་པའི་སྐབས་སུ་ལེགས་སྨྲས་ཉེས་

སྨྲས་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་ཚིག་དེ་དང་ལྡན་པའི་དོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་མཐུ་

ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ཕོ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །རེག་

པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བའོ། །     “། །

༼ལུས་བཀན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ།༽

གཉིས་པ་ལུས་བཀན་པ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། སེལ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། དགེ་སོང་མ་ལུས་བཀན་ཏེ་ཉལ་བའོ། །སེམས་ཇི་ལྟ་བུས་ན། 

ཆགས་པར་གྱུར་པས་དགེ་སོང་མ་ལ་འཁྲིག་པ་བརེན་པའི་ཕིར་ཉེ་བར་གནས་པའི་

སྐྱེས་པ་ཆགས་པར་བ་བའི་ཕིར་ལུས་བཀན་ནའོ། །འདི་སྨོས་མི་དགོས་ཏེ། ལུས་

བཀན་ཞེས་པས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། འཇིགས་པའི་དབང་དང་སྲན་

ཕོད་པའི་ཕིར་བཀན་པ་སྲིད་ལ། དེ་གཉིས་རིམ་བཞིན་ལྟུང་མེད་དང་ཉེས་བས་

སོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་བཀན་པ་ལ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རེན་

པའི་ཕིར་ཉེ་བར་གནས་པའི་སྐྱེས་པ་ཆགས་པ་དེས་དགེ་སོང་མ་ལ་གེགས་བེད་

གཞན་མེད་པར་དབང་པོ་སྤད་དུ་རུང་བ་ཉིད་ལ་གནས་པ་ལ་ལུས་བཀན་ནའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དགེ་སོང་མ་ཆགས་པར་གྱུར་པས་སྐྱེས་པ་ཆགས་པར་གྱུར་

པ་དང་ལྷན་ཅིག་གཞོགས་སེགས་བས་ན་སོམ་པོ་འོ། །གཞོགས་སེགས་ནི་ཧ་ཅང་

”བརད1608་པར་མི་འཇུག་ཅིང་བཙུན་བུ་མ་ཉམས་པར་འཇོ་སྒེག་དང་ཀུན་ཏུ་རེ་བ་

1606  མ་ཕི།  བ། ༣༣༦ན༥ན།   ཏེ    སྒང་། ༢༥༦བ༣ན།   ཀི

1607  མ་ཕི།  བ། ༣༣༦ན༥ན།   རེན    སྒང་། ༢༥༦བ༣ན།   བརེན    * བརེན

1608  མ་ཕི།  བ། ༣༣༦བ༤ན།   བརད    སྒང་། ༢༥༧ན༡ན།   བཅད
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ལ་སོགས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་སོ། །”ཕར་གཡེང1609་ཤིན་ཏུ་བརད་པར་འཇུག་

ཅིང་ཧྲལ་བག་ཙམ་བེད་པའོ། །

རབ་ཧྲལ་བཙུན་བུ་ཉམས་ཤིང་བརེན་པའི་ཕིར། གཞོལ་བ་ངོ་ཚ་མེད་པར་

ཞུགས་ཤིང་ཟེ་ལངས་པར་གྱུར་ནས་མགོ་འདར་བ་དང་། ཚིགས་འགུལ་བ་དང་། 

ཚིག་འཁྲུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་སོ། །སྐྱེས་པ་ཆགས་པ་དེ་ལས་

འཁྲིག་པ་སྤོད་པའི་དུས་མལ་ཚིག་གིས་མནོས་ན་ཡང་སོམ་པོ་འོ། །དུས་ཚོད་ཀི་

བར་བེད་པ་མནོས་ན་སོམ་པོ་འོ། །ཆ་ལུགས་ཀི་མཚན་མ་ནོད་ན་སོམ་པོ་འོ། །སྐྱེས་

པ་ཆགས་པ་དེའི་ཚུར་ལ་འོང་བ་དང་ཕར་ལ་འགོ་བའི་འཇུག་པ་བདག་གིར་བེད་

ནའོ། །ལུས་བཀན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བའོ། །    “། །

༼འཆབ་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ།༽

གསུམ་པ་འཆབ་པའི་ཕམ་པ་ནི། མཐོལ་ཡུལ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པས་རྐེན་

འཛོམ་བཞིན་དུ་དགེ་སོང་མ་ཟླ་མོའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བརྒྱད་ལས་གང་ཡང་རུང་

བ་”འཆབ1610་པ་ལ་སྐྱ་”རེངས་ཤར་བ་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །འཆབ་པའི་ཕམ་

པར་འགྱུར་བའོ། །    “། །

༼བཟློག་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ།༽

བཞི་པ་བཟློག་པའི་ཕམ་པ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་ཁད་པར་དང་། ཐུན་མོང་

གི་ཡན་ལག་དབེན་དང་འདྲ་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི་དགེ་སོང་མ་དང་འདྲེ་ཞིང་

1609  མ་ཕི།  བ། ༣༣༦བ༥ན།   ཕིར་ཡང    སྒང་། ༢༥༧ན༡ན།   ཕར་གཡང    * ཕར་གཡེང

1610  མ་ཕི།  བ། ༣༣༧ན༢ན།   འཆབ    སྒང་། ༢༥༧ན༤ན།   འཆར
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

གནས་པའི་དགེ་སོང་དགེ་འདུན་གི་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་སར་ཡང་དགེ་འདུན་ལ་

བཟོད་པ་གསོལ་བར་ངེས་པ། དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་ལ་ཕག་བ་བའི་འོས་

མིན་པའི་སོམ་པ་བིན་པ་ལ་དེར་ཤེས་བཞིན་དུ་བཟོད་པ་གསོལ་བ་དེ་ལས་བཟློག་

པ་ཉིད་བཞམས་བསྒོ་སོགས་ཀིས་བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་

རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་མི་གཏོང་བ་ལ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་དབེན་ལ་བརྟུལ་བར་

བེད་པ་ཉིད་མི་གཏོང་བ་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་དང་འདྲའོ། །བཟློག་པའི་ཕམ་པར་

འགྱུར་བའོ། །དགེ་སོང་མའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་རོགས་སོ། །    ། །

༼དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སེ།༽

གཉིས་པ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སེ་ལ་གཉིས། དང་པོས་གྱུར་པ་དང་། བསྒོ་བ་

ལས་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་བ་མིང་ཙམ་དང་། སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་དོ། །

༼སྨྱན་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། སྨྱན་བེད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དངོས་ནི། སྨྱན་བེད་པ་

དགེ་སོང་གི་སྐབས་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཐུན་མོང་མིན་པ་དྲུག་ནི། འབིན་པ་ལྟུང་

བེད་དང་རེག་པ་ཕམ་པ་དང་། འཁྲིག་སྨྲ་གཞོགས་སེགས་སོགས་དང་། བསེན་བཀུར་

བུད་མེད་གཡོག་བན་གི་ཆར་གྱུར་པས་སྐྱེས་པ་ལ་བསགས་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་

དང་། ཁང་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་བེད་པའི་མཐུ་མེད་པས་བེད་པ་ལ་མངོན་ཞེན་

ཆུང་ཞིང་སྐྱེས་པ་བཞིན་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ནུས་པ་ཡང་མེད་པས་རྣམ་པར་མ་བཞག་

གོ། །འདི་དག་ལ་དང་པོས་གྱུར་པ་ཞེས་པ་ནི་སྤད་པ་ཙམ་གིས་འགྱུར་གི་བཟློག་པ་ལ་
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མི་ལྟོས་པའོ། །གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་ནི། དགེ་སོང་མ་ལ་ཁིམ་པ་མོ་ཉིད་”ཀིས1611་

བསགས་པ་བརོད་ན་སོམ་པོ་འོ། །གཞན་སྨད་འཚོང་མ་ཉིད་བེད་དུ་འཇུག་པ་ཡང་སོམ་

པོ་འོ། །བན་མོ་ཟོང་ཉིད་དུ་སོང་པ་ནི་གཞན་སྨད་འཚོང་མ་ཉིད་བེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་ལས་

ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་མིན་ནོ། །སྨྱན་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། །

༼ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་གཞི་མེད་བག་ཙམ་ལ་གཉིས། མིང་ཙམ་དངོས་དང་། ཡུལ་གི་བེ་

བག་གོ །དང་པོ་ནི་གཞི་མེད་པའོ། །བག་ཙམ་མོ། །གཉིས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ལ་བེ་

བག་ནི་འདི་ཡོད་པར་རིག་པར་བ་སེ། དགེ་སོང་གི་སྐབས་དབེན་ལ་སོགས་པ་ཕོ་

ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་ཉིད་ལ་ནི། འདིར་མོ་ཉིད་ཡན་ལག་གོ །མོ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་

པ་དེ་ལ་ནི། འདིར་ཕོ་ཉིད་ཀི་རགས་བལྟ་བར་བའོ། །གཞི་མེད་པ་དང་བག་ཙམ་གི་

དགེ་འདུན་ལྷག་མ་གཉིས་སོ། །     “། །

གཉིས་པ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ལ་ལྔ། ག་ལེན་པ་དང་། གཅིག་པུ་”རྒྱུ1612་བ་

དང་། རབ་ཏུ་འབིན་པ་དང་། ཤི་བའི་ནོར་ལེན་པ་དང་། བཟོད་པ་གསོལ་དུ་འཇུག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། ལེན་པ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། 

སེལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱེས་པ་ལས་འཁྲིག་པ་དང་འབེལ་བའི་ག་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཆུང་

ངུ་ཡང་བདག་གིར་བེད་པ་ལའོ། །ཇི་ལྟར་གྱུར་པས་ཤེ་ན། དགེ་སོང་མ་ཆགས་པར་

གྱུར་པས་སོ། །གང་ལས་བདག་གིར་བེད་ཅེ་ན། སྐྱེས་པ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་ལས་

སོ། །གཉིས་པ་ནི། དགེ་སོང་མ་ཆགས་པར་མ་གྱུར་པས་སྐྱེས་པ་ཆགས་པར་གྱུར་

1611  མ་ཕི།  བ། ༣༣༧བ༤ན།   ཀི་་་    སྒང་། ༢༥༧བ༤ན།   ཀིས    * ཀིས

1612  མ་ཕི།  བ། ༣༣༨ན༡ན།   རྒྱུ    སྒང་། ༢༥༧བ༦ན།   བརྒྱུ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་ལ་ཅི་ཡང་རུང་བ་བདག་གིར་བས་ན་སོམ་པོ་འོ། །དགེ་སོང་མ་ཆགས་པར་མ་

གྱུར་པས་སྐྱེས་པ་ཆགས་པར་མ་གྱུར་པ་ལས་ཅི་ཡང་རུང་བ་བདག་གིར་བེད་ན་

ཉེས་བས་སོ། །ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། །

༼མཚན་མོ་འབལ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་དུ་འཇུག་པ་ནི། དགེ་སོང་མ་ཆགས་པར་མ་གྱུར་

པས་སྐྱེས་པ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་ལས་འཁྲིག་པ་དང་འབེལ་བའི་གའི་དོན་དུ་ཟོང་ཅི་ཡང་

རུང་བ་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་དགེ་སོང་མ་ལ་གོ་བར་བེད་པ་ལ་དགེ་

འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་དུ་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་

མའོ། །གཉིས་པ་གཅིག་པུ་”རྒྱུ1613་བ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་བ་དང་། སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་

དོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཁྲིམས་གོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པ། 

དུས་དང་འབེལ་བའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ནི། བསབ་པའི་གཞི་འདིའི་འོག་མ་མཚན་མོ་

འབལ་བ་དང་། ཉིན་མོ་འབལ་བ་དང་། ལམ་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཆུ་བརྒལ་བ་ཞེས་བ་བའི་

དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཞི་པོ་དག་ལ་ནི། གོགས་དགེ་སོང་མ་གཞན་མེད་པར་འགོ་ན་དགེ་

འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སོབ་མ་ཉིད་ནི་དགེ་སོང་མའི་སུམ་ཆ་དང་བལ་བ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་དགེ་སོབ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་མཚན་མོ་འབལ་བ་སོགས་བེད་པ་ལ་དགེ་འདུན་

ལྷག་མ་དང་ཉེས་པ་སོམ་པོར་མི་འགྱུར་གི་དངོས་གཞིའི་གནས་སུ་ཉེས་བས་དང་། སྦོར་

བའི་གནས་སུ་ཉེས་བས་ཕ་མོར་འགྱུར་རོ། །དགེ་ཚུལ་མ་ནི་དགེ་སོང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་

འགོགས་པའི་སུམ་ཆ་བསྒྲུབ་ཅིང་སུམ་གཉིས་དང་བལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དགེ་ཚུལ་མ་

1613  མ་ཕི།  བ། ༣༣༨བ༡ན།   རྒྱུ    སྒང་། ༢༥༨ན༤ན།   བརྒྱུ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

དང་ལྷན་ཅིག་མཚན་མོ་འབལ་བ་སོགས་ལ་དངོས་གཞིའི་གནས་སུ་སོམ་པོ་དང་། སྦོར་

བའི་གནས་སུ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། དགེ་སོང་མ་ཁྲིམས་ཟླ་དང་འབལ་བར་མི་འདོད་བཞིན་དུ་

མཚན་མོ་”རྒྱུ1614་བ་སོགས་བཞི་ལ་ཁྲིམས་ཟླ་དང་བལ་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྲོག་

དང་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་བར་ཆད་བྱུང་བའི་དབང་ཉིད་ཀིས་མཚན་མོ་འབལ་བ་སོགས་

བེད་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལྷག་མ་བཞི་པོ་འདི་ལ་གང་གི་ཚེ་སྦོར་བ་དང་དངོས་གཞི་ཡིན་ཞེ་

ན། ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོའི་དུས་དང་འབེལ་བ་མཚན་མོ་དང་ཉིན་མོ་འབལ་བ་ལ་ནི་ཉིན་

མཚན་གི་མཐའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་སྦོར་བའི་ཉེས་པ་སོམ་པོར་འགྱུར་ལ་མཐའི་དུས་སུ་

དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །འདིར་ཉིན་མོའི་མཐའ་གང་ཞེ་ན། ཉི་མ་ནུབ་པའི་མཐའ་ནི་ཉིན་

མོའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། མཚན་མོ་འབལ་བ་ནི། ཁྲིམས་གོགས་གསུམ་གང་ཡང་

མེད་པར་མཚན་མོ་དབར་ཁང་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་ནའོ། །དབར་ཁང་ནི་ཁིམ་གཞན་

དང་། གོང་དང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་དགོན་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སོང་མ་རྣམས་གང་དུ་

གནས་པའི་གནས་ཀི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །མཚན་མོ་འབལ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། །

༼ཉིན་མོ་འབལ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་ཉིན་མོ་འབལ་བ་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་”གཞག1615་ནི། དགེ་སོང་

མ་ཁྲིམས་ཟླ་གཞན་མེད་པར་ཉིན་མོ་དབར་ཁང་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་ནའོ། །གཉིས་

1614  མ་ཕི།  བ། ༣༣༨བ༦ན།   རྒྱུ    སྒང་། ༢༥༨བ༢ན།   བརྒྱུ

1615  མ་ཕི།  བ། ༣༣༩ན༤ན།   བཞག    སྒང་། ༢༥༨བ༥ན།   གཞག    * གཞག
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

པ་བསབ་བ་ནི། དགེ་སོང་མ་གཅིག་པུ་ཉེ་དུའི་ཁིམ་དུ་ཟན་གི་ཕིར་ལོ་ཉེས་བྱུང་བའི་

ཚེ་ཉེ་དུ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་”འབེལ1616་བའི་ཉེ་བར་སྤོད་པ་གནང་བ་ཐོབ་ན་འགོ་

བར་བའོ། །དེའི་ཚེ་གནང་བ་དེ་དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་དགེ་སོང་མ་དེ་ལ་

སྦིན་པར་བའོ། །ཉིན་མོ་འབལ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། །

༼ལམ་དུ་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

གསུམ་པ་ལམ་དུ་འགོ་བ་ནི། དགེ་སོང་མའི་ཁྲིམས་ཟླ་མེད་པར་ལམ་དུ་

ཞུགས་པ་ལ་རྒྱང་གགས་རེ་རེའི་མཐར་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རེ་རེར་གྱུར་ལ། དེ་ཕེད་

ཕེད་དུ་ཉེས་པ་སོམ་པོ་རེ་རེར་འགྱུར་རོ། །གོང་གི་ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་ན་ལམ་དུ་

ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། ཉེ་འཁོར་ནི་ཆོས་གོས་དང་འབལ་བའི་སྐབས་སུ་བསན་པ་བཞིན་

ནོ། །ལམ་དུ་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །    “། །

༼ཆུ་བརྒལ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

”བཞི1617་པ་ཆུ་བརྒལ་བ་ལ་གཉིས་ལས། ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དགེ་

སོང་མ་ཁྲིམས་ཟླ་མེད་པར་ཆུ་ཀླུང་གི་ཕ་རོལ་ལམ་རྒྱུན་ཕོགས་སམ་རྒྱུན་ལ་བཟློག་

ཕོགས་སུ་བརྒལ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །གང་གིས་བརྒལ་བ་ལ་ཞེ་ན། 

ལག་རྐལ་དང་གྲུ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ཐད་ཀར་འགོ་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་ན་དངོས་

གཞིར་འགྱུར། རྒྱུན་ཕོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕོགས་སུ་འགོ་ན་གྲུ་ཚུགས་ཙམ་

ལས་འདས་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར། ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདུན་

1616  མ་ཕི།  བ། ༣༣༩ན༥ན།   འབེལ    སྒང་། ༢༥༨བ༦ན།   འབལ

1617  མ་ཕི།  བ། ༣༣༩བ༢ན།   བཞི    སྒང་། ༢༥༩ན༢ན།   གཉིས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

རོལ་དུ་སོམ་པོ་འོ། །མཆོངས་པས་བརྒལ་བར་ནུས་པའི་ཡུར་ཕན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་

དགེ་སོང་མ་གཅིག་པུ་འགོ་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཆུ་བརྒལ་བའི་དགེ་

འདུན་ལྷག་མའོ། །      “། །

༼རབ་ཏུ་འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

གསུམ་པ་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ནི། རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལའོ། །གང་ཞིག་ཅེ་ན། 

ཚོགས་པ་ཡིད་མཐུན་པས་བདག་པོས་ཡོངས་སུ་བཏང་བ། རྒྱལ་པོས་རེས་སུ་

གནང་བའོ། །དེ་དག་གང་གི་ཕིར་ཞེ་ན། བསད་པའི་ཕིར་ཡིད་མཐུན་པའོ། །སྦོར་བ་

གང་གིས་རབ་ཏུ་འབིན་ན་ཞེ་ན། མཁན་མོ་བས་པ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་འབིན་

ནའོ། །མཁན་མོ་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་”ཤེ1618་ན། ཁད་པར་གསུམ་པོ་དེ་

ཚང་བ་དེ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །རབ་ཏུ་འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། །

༼ཤི་བའི་ནོར་ལེན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

བཞི་པ་ཤི་བའི་ནོར་ལེན་པ་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་གཞག་ནི་རིགས་རྒྱུད་གང་

ཡང་མེད་པའི་ཤི་བའི་ནོར་ལེན་པའམ། དེད་པའི་ཚེ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིར་འགྱུར་གི་

ཐོབ་པའི་དུས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་དོ། །རིགས་རྒྱུད་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ལེན་དུ་

བཅུག་པ་སོམ་པོ་འོ། །བང་བའི་ཡུལ་ཁིམ་པ་ཉེ་དུ་མིན་པ། རས་ཐ་དད་པ་གཅིག་

དགོས་ལ། ཆེད་དུ་བ་བ་རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བའི་ཡིན་པའོ། །དགེ་འདུན་གི་ཤི་

བའི་ནོར་རེད་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་འདིར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གིས་འཐོབ་པའི་

ཤི་བའི་ནོར་ལེན་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །

1618  མ་ཕི།  བ། ༣༣༩བ༦ན།   ཅེ    སྒང་། ༢༥༩ན༦ན།   ཤེ    * ཤེ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་གིས་འཐོབ་པའི་ཤི་བའི་ནོར་དེ་

ཚེགས་ཆུང་ངུ་བསྐུལ་བའི་སྒོ་དྲུག་ཙམ་གིས་འཐོབ་ན་དེད་ཅིང་ལེན་པ་ལ་ཉེས་པ་

མེད་དོ། །”ཚེགས1619་དང་བཅས་ཤིང་རང་དོན་དུ་ལེན་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་། 

གཞན་དོན་ཙམ་དུ་ལེན་ན་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཤི་བའི་ནོར་ལེན་པའི་དགེ་འདུན་

ལྷག་མའོ། །     “། །

༼བཟོད་པ་གསོལ་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

ལྔ་པ་བཟོད་པ་གསོལ་དུ་འཇུག་པ་ནི། སིག་པ་སོགས་ཆད་པའི་ལས་བས་པའི་

དགེ་སོང་མ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཁྲིད་ཅིང་རང་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་

དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ལ་ནི་མཚོན་པ་སེ། མཚམས་ཀི་

ནང་དུ་བཟོད་པ་གསོལ་དུ་འཇུག་པ་ནི་སིག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ནི་དགེ་འདུན་གི་

དབེན་དང་རིགས་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་དུ་གནས་”ཕྱུང1620་སྨོས་པ་ཡང་

མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །བཟོད་པ་གསོལ་དུ་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། །

༼སོང་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་བསྒོ་བ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་མིན་པ་དང་། ཐུན་མོང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། སོང་བ་ལས་གྱུར་པ་ནི། གང་ལ་སོང་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་

མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མ་གང་”ཁྲོས1621་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གཏོང་

ངོ་། །ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་འདི་དག་ཁོ་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་དེས་པ་དགེ་བའི་ཆོས་ཅན་

1619  མ་ཕི།  བ། ༣༤༠ན༤ན།   ཚེགས    སྒང་། ༢༥༩བ༤ན།   ཚོགས

1620  མ་ཕི།  བ། ༣༤༠བ༡ན།   ཆུང    སྒང་། ༢༥༩བ༥ན།   ཕྱུང    * ཕྱུང

1621  མ་ཕི།  བ། ༣༤༠བ༢ན།   ཁྲོས    སྒང་། ༢༥༩བ༦ན།   ཁྲེས
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

མིན་གི་འདི་དང་མཚུངས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ཞིང་དེས་དགེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཉིད་ཀི་

དགེ་སྦོང་གཞན་དག་ཀང་ཡོད་ཀི། དེ་དག་ལ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ཉིད་སྤད་དོ། །ཞེས་བ་

བའི་ཚིག་དེ་ལ་ཞུགས་པ་དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་”བཞམས་བསྒོ་སོན་དུ་འགོ་

བའི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་པ་ན་བརོད་པ་གསུམ་པའི་མཐའ་ལ་མི་གཏོང་བ་ལ་

དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །

དཀོན་མཆོག་བཏང་བས་བསབ་པ་ཕུལ་བར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། 

འབུལ་བའི་བོ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དགེ་སོང་གཞན་ལ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་སྤད་དོ་སམ་

པའི་བསམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་མི་གཏོང་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་དབེན་ལ་

ཞུགས་པ་ལ་སྦོར་བ་དང་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ལྟར་རོ། །བསབ་པའི་གཞི་

འདིའི་འོག་མ་འཐབ་ཀྲོལ་བེད་པ་སོགས་ལ་ཡང་བརོད་པ་གསུམ་པའི་མཐའ་ལ་མི་

གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །སོང་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། །

༼འཐབ་ཀྲོལ་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་འཐབ་ཀྲོལ་བེད་པ་ནི། དགེ་སོང་མ་འཐབ་ཀྲོལ་བེད་པ་ལ། དགེ་སོང་མ་

རྣམས་ཀིས་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་ཕིར་བཟློག་པ་ན་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ལ་འདུན་པ་དང་། ལ་

སོགས་པ་ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་དང་། འཇིགས་པས་འགོ་བ་ཉིད་དུ་རེས་སུ་སྦོར་བ་ལ་

དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀིས་བཞམས་པ་དང་ལས་ཀིས་བསྒོ་བ་ན་མི་གཏོང་བའི་དགེ་སོང་

མ་དེ་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །

གང་ལ་རེས་སུ་སྦོར་བ་མི་གཏོང་བ་ལ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མ་གང་དགེ་སོང་མ་



  650  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རྣམས་”དང1622་ལྷན་ཅིག་རྩུབ་པོར་སྨྲ་བ་དང་། ཕིར་སྨྲ་བའི་འཐབ་ཀྲོལ་དང་འཇམ་རྩུབ་

གང་ཡང་རུང་བས་ཚིག་”གིས1623་བ་བས་མཚང་འབྲུ་བ་དང་། ཁོན་དུ་འཛིན་ཅིང་

གནས་པའི་རོད་པ་དང་། གཤགས་”འགེད1624་པ་ལ་དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་

ཁོད་འཐབ་ཀྲོལ་ལ་སོགས་པ་མ་བེད་ཅེས་བཟློག་པ་ན་འདུན་པ་ལ་སོགས་པས་འགོ་བ་

ཉིད་དུ་རེས་སུ་སྦོར་བ་ལ་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀིས་”བཞམས་པ་དང་ལས་ཀིས་བསྒོ་

ཡང་མི་གཏོང་བ་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །འཐབ་ཀྲོལ་སོགས་བེད་པ་ཡང་

དགེ་སོང་དང་ལྷན་ཅིག་བེད་ན་ལི་བའི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ལ། 

གཞན་དང་འཐབ་ཀྲོལ་སོགས་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །འཐབ་ཀྲོལ་བེད་པའི་དགེ་འདུན་

ལྷག་མའོ། །     “། །

༼བུད་མེད་དང་བརེན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

གསུམ་པ་བུད་མེད་དང་”བརེན1625 ་པ་ནི། གང་ལ་བུད་མེད་དང་

”བརེན1626་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། སེ་ཞིང་གནས་པ་མི་གཏོང་བ་

ལ་འགྱུར། སུ་དང་སེ་ཞིང་གནས་པ་མི་གཏོང་བ་ལ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་

སེ་ཞིང་གནས་པ་མི་གཏོང་བ་ལ་འགྱུར། གེང་གཞིའི་དབང་གིས་དགེ་སོང་མ་དང་

ཞེས་གསུངས་ཀི་ཁིམ་པ་མོ་དང་མུ་སེགས་ཅན་མོ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སོབ་

མ་དང་ལྷན་ཅིག་སེ་ཞིང་གནས་པ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་

1622  མ་ཕི།  བ། ༣༤༡ན༣ན།   དང    སྒང་། ༢༦༠ན༥ན།   གང

1623  མ་ཕི།  བ། ༣༤༡ན༣ན།   གིས    སྒང་། ༢༦༠ན༦ན།   གམ

1624  མ་ཕི།  བ། ༣༤༡ན༣ན།   འགེད    སྒང་། ༢༦༠ན༦ན།   འབེད

1625  མ་ཕི།  བ། ༣༤༡ན༦ན།   རེན    སྒང་། ༢༦༠བ༢ན།   བརེན    * བརེན

1626  མ་ཕི།  བ། ༣༤༡ན༦ན།   རེན    སྒང་། ༢༦༠བ༢ན།   བརེན    * བརེན
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དག་དང་སེ་ཞིང་གནས་པ་ཤིན་ཏུ་སིག་ཆེ་བའི་ཕིར་རོ། །སྐྱེས་པ་དང་སེ་ཞིང་གནས་

པ་ནི་ཕམ་པའི་སྦོར་བའོ། །རྣམ་པ་གང་གིས་”དང་1627སེ་ཞིང་གནས་པ་ལ་ཞེ་ན། 

གཞོགས་སེགས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མཐོ་”འཚམས1628་པ་དང་། ཕར་གཡེང་གི་རྒྱུ་

ཀུན་ཏུ་རེ་བ་དང་། རབ་ཧྲལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཀུན་ཏུ་ཅ་ཅོ་འདོན་པ་དག་གིས་སེ་ཞིང་

གནས་པའོ། །བུད་མེད་དང་བརེན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། །

༼བུད་མེད་དང་བརེན་དུ་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།༽

གཉིས་པ་”རེན1629་དུ་འཇུག་པ་ནི། དགེ་སོང་མས་དགེ་སོང་མ་གཞན་བུད་

མེད་དང་ལྷན་ཅིག་སེ་ཞིང་གནས་པ་དེ་སར་ཡང་ཡང་དག་པར་ལེན་དུ་འཇུག་པའི་

དགེ་སོང་མ་དེ་ལ་དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་”བཞམས་པ་དང་ལས་ཀིས་

བསྒོས་ཀང་མི་གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །བུད་མེད་དང་”རེན1630་དུ་

འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     “། །

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་བ་ནི། དགེ་འདུན་འབེད་པ་དང་”ལས་སོགས་ལ1631་

དེའི་རེས་སུ་ཕོགས་པ་དང་། ཁིམ་སུན་འབིན་པ་དང་། བཀའ་བོ་མི་བདེ་བ་བཞི་པོ་

ནི། དགེ་སོང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལས་རིག་པར་བའོ། །མའི་སྐབས་ཞེས་བཤད་

པས་མཚན་མཐུན་ཡན་ལག་ཡིན་པར་བསན་ནོ། །དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་

རྣམས་རོགས་སོ། །     ། །

1627  མ་ཕི།  བ། ༣༤༡བ༣ན།   དང་    སྒང་། ༢༦༠བ༤ན།   -དང་

1628  མ་ཕི།  བ། ༣༤༡བ༣ན།   མཚམས    སྒང་། ༢༦༠བ༤ན།   འཚམ    * འཚམས

1629  མ་ཕི།  བ། ༣༤༡བ༤ན།   རེན    སྒང་། ༢༦༠བ༥ན།   བརེན

1630  མ་ཕི།  བ། ༣༤༡བ༥ན།   རེན    སྒང་། ༢༦༠བ༦ན།   བརེན

1631  མ་ཕི།  བ། ༣༤༡བ༦ན།   ལས་སོགས་ལ    སྒང་། ༢༦༠བ༦ན།   ལ་སོགས་པ
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༼ལྟུང་བེད་ཀི་སེ།༽

གསུམ་པ་ལྟུང་བེད་ཀི་སེ་ལ་གཉིས་ལས། ཞག་གི་ཆད་ལས་དང་འབེལ་བ་

སང་བའི་སེ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་བ་དང་། སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

གངས་ཀི་དབེ་བ་དང་། ཁད་པར་བརོད་པ་དང་། བསབ་བའོ། །འཆང་བ་འབལ་བ་

འཇོག་པ་དང་། འཁྲུར་འཇུག་པ་དང་ལེན་པ་དང་། སོང་དང་”སྨད་གཡོགས་སོད་

གཡོགས1632་བཅས། རིན་ཐང་སོ་སོར་”བཀུར1633་བའོ། །ཞེས་པའི་བཅུ་པ་དང་

པོ་དང་། གསེར་དངུལ་ལ་རེག་པ་དང་། མངོན་མཚན་ཅན་གི་སྤོད་པ་དང་། ཉོ་ཚོང་

བེད་པ་དང་། ལྷུང་བཟེད་འཚོལ་བ་དང་། འཐག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། འཐག་པ་

”སྐྱེད1634་པ་དང་། འཕོག་པ་དང་། བསོས་པ་ལས་”སྒྱུར1635་བ་དང་། གསོག་

འཇོག་ལས་གྱུར་པ་སེ་བཅུ་དགུ་པོ་དགེ་སོང་གི་སྐབས་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་

ལ་ཡང་ཕོ་ཉིད་ལ་ནི་མོ་ཉིད་དོ་དེ་ལ་ནི་ཕོ་ཉིད་དོ་ཞེས་བསན་པ་བཞིན་ཤེས་པར་

བའོ། །གཉིས་པ་ནི་འཁྲུ་བ་དང་འཆག་པ་ལ་སོགས་པ་བེད་པའི་སང་བ་ལ་ནི་དགེ་

སོང་གི་གོས་འཁྲུ་བ་སོགས་བེད་པ་ལ་སང་བར་འགྱུར་གི། དགེ་སོང་མ་དབང་བའི་

གོས་ལ་ནི་མིན་ནོ། །

ལེན་པའི་སང་བ་ནི། དགེ་སོང་དེ་ལས་ལེན་ན་སང་བར་འགྱུར་གི། དགེ་སོང་

མ་ལས་ལེན་པ་ལ་མིན་ནོ། །འཕོག་པའི་སང་བ་ཡང་དགེ་སོང་མ་ལ་བིན་པ་

1632  མ་ཕི།  བ། ༣༤༢ན༣ན།   སྨད་གཡོགས་སོད་གཡོགས    སྒང་། ༢༦༡ན༢ན།   སོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས

1633  མ་ཕི།  བ། ༣༤༢ན༣ན།   བཀུར    སྒང་། ༢༦༡ན༣ན།   བསྐུར

1634  མ་ཕི།  བ། ༣༤༢ན༤ན།   སྐྱེད    སྒང་། ༢༦༡ན༣ན།   བསྐྱེད

1635  མ་ཕི།  བ། ༣༤༢ན༤ན།   སྒྱུར    སྒང་། ༢༦༡ན༣ན།   བསྒྱུར
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”ཕོགས1636་ན་སང་བར་འགྱུར་གི། དགེ་སོང་ལ་བིན་པ་ནི་མིན་ནོ། །དགེ་སོང་གི་

སང་ལྟུང་བཅུ་གཅིག་ནི་དགེ་སོང་མ་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་མིན་པས་འདིར་མ་བཞག་

གོ །གསུམ་པ་ནི། མཚན་མཐུན་བསྲུང་བ་ལྟར་རུང་བར་”དོགས་པ་སང་བའི་ཕིར། 

བསྲུང་”བསྐྱབས1637་བེད་པའི་ལྷ་རེན་བཅང་བར་མི་བའོ། །ལྷ་རེན་ནི་བསྲུང་

”བསྐྱབས1638་བ་བའི་ཕིར་སྣོད་ཟ་མ་ཏོག་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་ཅིང་ས་

ལས་བས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ལྷའི་གཟུགས་ཀིས་བསྐང་བ་ཡིན་ཟེར་རོ། །འཆང་

བའི་སང་བ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དགུའོ། །     “། །

གཉིས་པ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ལ། བཅུ་བཞི་ཡོད་པའི་དང་པོ་ལྷུང་བཟེད་འཆང་

སང་ནི། གང་ལ་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པ་ཞག་

གཅིག་ལས་འདས་པར་འཆང་བ་ལའོ། །དེ་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན། བུད་

མེད་རྣམས་ནི་ཡོ་བད་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་དམ་པས་སོ། །ཐུན་མོང་མིན་པ་

རྣམས་འདི་དང་ཟླ་བ་ཕེད་དང་ཐ་མ་གཉིས་རྣམས་ལྟུང་བ་མེད་ལ། དེ་ལྷག་རྣམས་ཕ་ལ་

ཉེས་བས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སང་བའོ། །     “། །

གཉིས་པ་བིན་གིས་མི་རློབ་པ་ནི། གང་ལ་བིན་གིས་མི་རློབ་”ཅེ1639་ན། 

བིན་གིས་བརླབ་”ཏུ1640་རུང་བའི་ཆོས་གོས་ལྔ་པོ་དག་རེད་ན་དེ་དག་མེད་པས་

1636  མ་ཕི།  བ། ༣༤༢ན༦ན།   ཕོགས    སྒང་། ༢༦༡ན༥ན།   འཕོགས

1637  མ་ཕི།  བ། ༣༤༢བ༢ན།   བསྐྱབས    སྒང་། ༢༦༡ན༦ན།   སྐྱབས

1638  མ་ཕི།  བ། ༣༤༢བ༢ན།   བསྐྱབས    སྒང་། ༢༦༡ན༦ན།   སྐྱབས

1639  མ་ཕི།  བ། ༣༤༢བ༦ན།   ཞེ    སྒང་། ༢༦༡བ༣ན།   ཅེ    * ཅེ

1640  མ་ཕི།  བ། ༣༤༢བ༦ན།   དུ    སྒང་། ༢༦༡བ༣ན།   ཏུ    * ཏུ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

རེད་པའི་ཉི་མ་དང་པོ་ལ་བིན་གིས་མ་བརླབས་ན་སྐྱ་”རེངས1641་དང་པོ་ཤར་བ་ན་

སང་བར་འགྱུར་ཞིང་། བིན་གིས་བརླབས་ཟིན་ཀང་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་བིན་གིས་

མ་བརླབས་པ་ལ་ཞག་བཅུ་དྲུག་པའི་སྐྱ་”རེངས1642་དང་པོ་ཤར་བ་ན་སང་བར་

འགྱུར་རོ། །བིན་གིས་མི་རློབ་པའི་སང་བའོ། །     “། །

གསུམ་པ་སྲ་བརྐང་འབིན་པ་ནི། གང་ལ་སྲ་བརྐང་འབིན་པའི་སང་བར་འགྱུར་

ཞེ་ན། དཔྱིད་ཟླ་ར་བ་ཉའི་ཉིན་མོ་སྲ་བརྐང་འབིན་པའི་དུས་ཡིན་ལ། དེའི་མདུན་རོལ་

”དུ1643་དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་སྲ་བརྐང་འབིན་པ་ལ་ལས་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་

དགེ་སོང་མ་ཐམས་ཅད་ལ་སང་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །སྲ་བརྐང་འབིན་པའི་དགེ་སོང་

མ་རྣམས་དབང་བའི་སྲ་བརྐང་གི་རེད་པ་སང་བར་འགྱུར་གི། གང་ཟག་སོ་སོ་རེད་པ་ནི་

སང་དགོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །སྲ་བརྐང་གི་རེད་པ་དེ་ཡང་མ་བགོས་ན་སང་བར་འགྱུར་

གི་བགོས་ན་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་བཤགས་པར་བའོ། །དགེ་སོང་མ་ཆོམ་རྐུན་པས་

བཅོམ་པའི་དོན་ཉིད་དུ་ནི་དཔྱིད་ཟླ་ར་བ་ཉའི་མདུན་རོལ་”དུ1644་སྲ་བརྐང་འབིན་པ་ལ་

ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྲ་བརྐང་འབིན་པའི་སང་བའོ། །     “། །

བཞི་པ་”མི1645་འབིན་པ་ནི། གང་ལ་སྲ་བརྐང་མི་འབིན་པའི་སང་བར་འགྱུར་

ཞེ་ན། སྲ་བརྐང་འབིན་པའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་སྲ་བརྐང་མི་འབིན་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

འདིར་འགྱུར། སྲ་བརྐང་མི་འབིན་པའི་སང་བའོ། །     “། །

1641  མ་ཕི།  བ། ༣༤༢བ༦ན།   རེང    སྒང་། ༢༦༡བ༤ན།   རངས    * རེངས

1642  མ་ཕི།  བ། ༣༤༣ན༡ན།   རེང    སྒང་། ༢༦༡བ༤ན།   རེངས    * རེངས

1643  མ་ཕི།  བ། ༣༤༣ན༢ན།   དུ    སྒང་། ༢༦༡བ༥ན།   ཏུ

1644  མ་ཕི།  བ། ༣༤༣ན༤ན།   དུ    སྒང་། ༢༦༢ན༡ན།   ཏུ

1645  མ་ཕི།  བ། ༣༤༣ན༥ན།   མི    སྒང་། ༢༦༢ན༡ན།   མེ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

ལྔ་པ་སོང་བ་ནི། གལ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་སོང་བའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དབིག་

དང་གསེར་སོང་བ་སོན་དུ་བཏང་ནས་ལེན་པ་ལ་འགྱུར། དབར་ཁང་སོགས་ཀི་

དགོས་པ་ཡོད་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །རིན་པོ་ཆེ་སོང་བའི་སང་བའོ། །     “། །

དྲུག་པ་གོས་ཟ་བ་ནི། ཟས་ལས་གཞན་གེགས་བམ་”འདྲིལ1646་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཆེད་དུ་རེད་པའི་གོས་སོགས་བདག་ཉིད་ཀིས་ཟས་སུ་བས་ཏེ་བཟའ་བའི་ཕིར་ངེས་

པར་འཇོག་པ་ལ་སང་བར་འགྱུར་རོ། །གོས་ཟ་བ་ལས་གྱུར་པའི་སང་བའོ། །     “། །

བདུན་པ་གོས་རྒྱུ་སོགས་ཟ་བ་ནི། གང་ལ་གོས་རྒྱུ་སོགས་ཟ་བའི་སང་བར་

འགྱུར་ཞེ་ན། གོས་དང་མལ་ཆ་དང་། དབར་ཁང་གི་ཆེད་དུ་ཡང་ཡོ་བད་གང་ཡང་

རུང་བ་རེད་པ་ཟས་སུ་བས་ཏེ། བཟའ་བའི་ཕིར་འཇོག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདི་

གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །གོས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཟ་བ་ལས་གྱུར་པའི་སང་བའོ། །     “། །

བཅུ་པ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་བསོས་པ་ནི། གང་ལ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་བསོས་པ་བིན་

གིས་རློབ་པའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མའི་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་བཞི་ཡན་ཆད་

གངས་ཚང་བའི་ཕིར་སྦིན་བདག་ཡོ་བད་སྦོར་དུ་བཅུག་ནས་དེ་ཉིད་རང་ལ་ཡོངས་

སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིར་འགྱུར་རོ། །སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་བསོས་པ་བིན་གིས་

རློབ་པའི་སང་བའོ། །     “། །

བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་ལ་བསོས་པ་ནི། གང་ལ་དགེ་འདུན་ལ་བསོས་པ་བིན་

གིས་རློབ་པའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་དུ་ལོངས་པ་གངས་ཆད་

པ་མེད་པའི་ཕིར་དུ་ཡོ་བད་སྦོར་དུ་བཅུག་ནས་དེ་ཉིད་རང་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་སང་བར་

1646  མ་ཕི།  བ། ༣༤༣བ༡ན།   འདྲིལ    སྒང་། ༢༦༢ན༣ན།   འདྲི
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

འགྱུར་རོ། །འདི་དང་ས་མ་གཉིས། དགེ་སོང་མ་བཞིར་མ་ལོངས་པ་དང་དགེ་སོང་ལ་

སོགས་པའི་ཕིར་སྦོར་དུ་”བཅུག1647་པ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་འདུན་ལ་

བསོས་པ་བིན་གིས་རློབ་པའི་སང་བའོ། །     “། །

བཅུ་གཉིས་པ་བཅིངས་པ་འགོལ་བ་ནི། གང་ལ་བཅིངས་པ་འགོལ་དུ་འཇུག་

པའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། འཁྲིག་པའི་རོས་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་སྐྱེས་པ་གཞན་

རང་གི་”ཚིག1648་ཉན་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་རང་དབང་བའི་རས་ཀི་ཐུམ་བུ་བཅིངས་

པ་འདི་ཁྲོལ་ཅིག་ཅེས་འགོལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་སང་བར་འགྱུར་རོ། །རས་ལེགས་པར་

གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་འགོལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །བཅིངས་པ་

འགོལ་དུ་འཇུག་པའི་སང་བའོ། །     “། །

བཅུ་གསུམ་པ་གོས་ལི་བ་བརེན་པ་ནི། གང་ལ་གོས་ལི་བ་བརེན་པའི་སང་

བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལིད་ཀིས་ལི་བ་སྲང་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རིན་གིས་ལི་བ་

”ཀརྵ་པ་ན1649་ཉི་ཤུ་ལ་སོགས་པ་རི་བའི་གོས་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་སང་བར་

འགྱུར་རོ། །གོན་པ་ནི་གཞན་དབང་ཡང་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །བརེ་བའི་ཕིར་ནི་

ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འཚོང་བའི་ཕིར་འཆང་ན་དངོས་གཞིའོ། །རིན་པོ་ཆེ་བཞིན་རུང་

བར་བས་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གོས་ལི་བ་བརེན་པའི་སང་བའོ། །     “། །

བཅུ་བཞི་པ་ཡང་བ་བརེན་པ་ནི། གང་ལ་གོས་ཡང་བ་བརེན་པའི་སང་བར་

འགྱུར་ཞེ་ན། ལིད་ཀིས་ཡང་བ་སྲང་ལྔ་པ་ནས་སྲང་གཅིག་པའི་བར་དང་། སྲང་གིས་

1647  མ་ཕི།  བ། ༣༤༤ན༡ན།   བཅུག    སྒང་། ༢༦༢བ༡ན།   འཇུག

1648  མ་ཕི།  བ། ༣༤༤ན༢ན།   ཚིག    སྒང་། ༢༦༢བ༢ན།   ཚེག

1649  མ་ཕི།  བ། ༣༤༤ན༤ན།   ཀརྵ་པ་ན    སྒང་། ༢༦༢བ༣ན།   ཀར་པ་ཎ
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཞལ་དུ་མེད་པའི་མཐར་ཐུག་པ་བདག་གིར་བེད་ན་སང་བར་འགྱུར་རོ། །གོས་ཡང་

བ་བརེན་པའི་སང་བའོ། །སང་བའི་ལྟུང་བེད་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། །

༼ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ།༽

གཉིས་པ་བཤགས་པ་ཙམ་དང་འབེལ་བའི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་ལ་

གཉིས། ཐུན་མོང་བ་མིང་ཙམ་དང་། སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

གངས་ཙམ་མདོར་བསན་པ་དང་། གཞན་སེལ་གི་ཚུལ་གིས་གསལ་བར་བཤད་པ་

དང་། ཞར་ལ་བསབ་བ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དགེ་སོང་གི་རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་སུ་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་ལ་

དགུ་བཅུ་བསན་པ་ལས། བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ནི་དགེ་སོང་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་བ་

ཡིན་པས་སར་བཤད་པ་བཞིན་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན། མ་བསྐོས་པ་ལ་སོགས་པ་

བཅུ་དང་། སྐྲོད་པ་དང་ཡང་ཡང་ཟ་བ་དང་། ཟས་བསོད་པ་སོང་བ་དང་འདུག་པ་དང་

འགེང་བ་དང་ཕིར་མ་བངས་པ་སྤོད་པ་དང་། མ་ལོན་པ་དང་། དབར་གི་རས་ཆེན་

ལས་གྱུར་པ་སེ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་མ་གཏོགས་པ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་རྣམས་ཐུན་མོང་

བ་ཡིན་ནོ། །”བཅོ་བརྒྱད་པོ1650་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཁ་ཅིག་མི་སྲིད་པས་

དགེ་སོང་མའི་ལྟུང་བར་མ་བཞག་པ་ཡོད་དེ། མ་བསྐོས་པར་སོན་པ་དང་། ཉི་མ་ནུབ་

ཀི་བར་དུ་སོན་པ་དང་། ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་སོན་པ་གསུམ་དགེ་སོང་མ་ལ་མ་

བཞག་སེ། དགེ་སོང་མ་རྣམས་བོ་གོས་དང་དྲན་པ་ཆུང་བས་དགེ་སོང་ལ་བསན་བ་

1650  མ་ཕི།  བ། ༣༤༤བ༥ན།   བཅྭོ་བརྒྱད་པོ    སྒང་། ༢༦༣ན༢ན།   བཅོ་བརྒྱད་པ    * བཅོ་བརྒྱད་པོ
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། 

མིན་ཕིར་བས་ན་ས་མ་གཉིས་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ལ་ཕི་མ་ཉེས་བས་སོ། །གོས་སྦིན་པ་

དང་གོས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་གཉིས་དགེ་སོང་མ་ལ་མ་བཞག་སེ། དགེ་སོང་མས་

དགེ་སོང་ལ་གོས་སྦིན་པ་དང་། དགེ་སོང་གི་གོས་བེད་པ་ལ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་

མཚར་པོ་ཆེ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དགེ་སོང་ནི་འཁོར་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དང་མཆོད་པའི་

གནས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། མགོན་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགོ་བ་དང་དགེ་སོང་མ་

དང་ལྷན་ཅིག་གྲུར་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད་གཉིས་དགེ་སོང་མ་ལ་མ་བཞག་སེ། དགེ་

སོང་མ་རྣམས་མཐུ་ཆུང་བས་གཞན་ལ་”བརེན1651་ཏེ། ལམ་དུ་འགོ་བ་ལ་བཞད་

གད་དུ་འགྱུར་བ་མཚར་པོ་ཆེ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དབེན་པ་ན་འདུག་འགེང་གཉིས་ཀང་དགེ་སོང་མ་ལ་མ་བཞག་སེ། དགེ་སོང་

མ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་འགེང་བེད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། སྦོར་དུ་

བཅུག་པའི་ཟས་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀང་དགེ་སོང་མ་ལ་མ་བཞག་སེ། སྐྱེས་པས་སྦོར་

དུ་བཅུག་པ་བུད་མེད་ཟ་བ་ལ་མི་རིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་

བེད་ཀང་དགེ་སོང་མ་ལ་མ་བཞག་སེ། དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་མཆོད་པར་བ་

བ་མིན་པས་མགོན་པོས་གཉིས་པ་འབྱུང་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །དབར་གི་རས་ཆེན་

གི་ལྟུང་བེད་ཀང་དགེ་སོང་མ་ལ་མ་བཞག་སེ། དགེ་སོང་མ་ལ་དེ་འཆང་བ་ཉིད་ཀང་

མ་བཅས་ལ་ཚད་ངེས་པ་ཡང་མ་བཞག་པའི་ཕིར། སྐྲོད་པ་མ་བཞག་སེ་དགེ་སོང་

དང་མི་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །ཟས་བསོད་པ་སོང་བའི་ལྟུང་བེད་མ་བཞག་སེ། སོར་

བཤགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཉལ་པོ་བེད་པར་ཤོམ་པའི་ཁིམ་ན་འདུག་འགེང་

1651  མ་ཕི།  བ། ༣༤༥ན༣ན།   རེན    སྒང་། ༢༦༣ན༥ན།   བརེན    * བརེན
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འདུལ་ཊཱིཀ་རཱིན་ཆེན་ཕེང་བ།

གཉིས་ཀང་མ་བཞག་སེ། མས་གཞན་ཟིལ་གིས་མནན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཕིར་

མ་བངས་པ་སྤོད་པ་ཡང་མ་བཞག་སེ། སེམས་སྒོ་”དོགས1652་པས་འབྱུང་རིང་བའི་

ཕིར། ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པར་བསེན་པར་རོགས་པའི་ལྟུང་བེད་ཀང་མ་བཞག་སེ། མི་

འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དགེ་སོང་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མོ་དགེ་སོང་མའི་ཕིར་ཟང་ཟིང་ཉེ་

བར་བསྒྲུབ་ཏུ་རུང་སེ། སོན་ཁིམ་པའི་དུས་ཀི་ཆུང་མ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ལ་

ཡང་ཟང་ཟིང་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་ཏུ་རུང་ན། མ་དང་སྲིང་མོ་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ལྟ་

ཅི་སྨོས། དགེ་སོང་མ་དེས་དགེ་སོང་དེ་ལ་ཟང་ཟིང་སོང་དུ་ཡང་རུང་ངོ་། །དགེ་སོང་མ་

གང་ལ་བུ་ཆུང་ངུ་མཚན་མོ་མ་མེད་པར་ཉལ་མི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་

མ་གཏོགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཉལ་དུ་རུང་ངོ་། །དགེ་སོང་མ་དེ་ལྟ་བུའི་བུ་

དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་གཏོགས་སམ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་མ་བུ་ཆུང་”ངུ1653་དང་ལྷན་

ཅིག་ཉལ་བའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་ལ་གནང་བ་དེ་སྦིན་ནམ་ཞེ་ན། 

དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་དགེ་སོང་མ་དེ་ལ་གནང་བ་དེ་སྦིན་པར་བའོ། །     “། །

1652  མ་ཕི།  བ། ༣༤༥བ༢ན།   དོགས    སྒང་། ༢༦༣བ༣ན།   དོག

1653  མ་ཕི།  བ། ༣༤༥བ༥ན།   ངུ    སྒང་། ༢༦༣བ༥ན།   བ



པར་བང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། ། 
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