
ཀུན་གཞིའི་དཀའ་འགྲེལ་མཁས་

པའི་འཇུག་ངོགས།

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།

སྲེར་བྲེས་རིག་མཛོད་ཆྲེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གྲྭ་ཚང་།སྲེར་བྲེས་
   རིག་མཛོད་ཆྲེན་མོ།

ཕར་ཕིན།

༼ཀུན་གཞི།༽

གཞུང་ཆྲེན་ཁག



སྤིའི་ཨང་།
༡༥༠

བྲེ་བྲག་གི་ཨང་།
༡

༄༅།།ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་དཀའ་གནས་རྣམ་པར་

བཤད་པ་མཁས་པའི་འཇུག་ངོགས་

ཞྲེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།།

  རིག་མཛོད་ཆྲེན་མོ།
 གྲྭ་ཚང་།སྲེར་བྲེས་

ཕར་ཕིན།

༼ཀུན་གཞི།༽

གཞུང་ཆྲེན་ཁག

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།
༡༧༦༢  -  ༡༨༢༣



དྲེབ་ཨང་། 

ZKPU186001

བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་ཤིང་པར་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཡིན།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཀིས་ཞུ་སྒིག་བས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཀིས་གྲོག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟྲོས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྲོས་འགེམས་སེལ་བས།

༢༠༡༥ ལྲོའི་ཟླ་བ་བདུན་པར་རྲོམ་སྒིག་བས།

དེབ་ཚད།   15x21

ཡིག་ཚད།    14

ཡིག་གངས།  29,312

ང་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་ཀི་ཁ་བང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ང་ཚོའི་ཡིག་སྒམ།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སྲེར་བྲེས་རིག་མཛོད་ཆྲེན་མོར་ཡོད།

http://www.serajeyrigzodchenmo.org


ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

གུང་ཐང་དཀྲོན་མཆྲོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།  ༡༧༦༢ལྲོར་མདྲོ་སྨད་མཛོད་དགེ་སྨད་དུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལྲོ་ལྔའི་སྐབས་གུང་ཐང་སྐུ་གྲོང་མའི་ཡང་སིད་དུ་ངྲོས་འཛིན་གནང་། དགུང་ལྲོ་བདུན་གི་

སྐབས་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཆྲོས་སྒྲོར་ཞུགས་ཤིང་། ལྲོ་ལྔའི་རིང་ཡི་གེ་འབི་ཀྲོག་

སྲོགས་སྦྱངས། 

དགུང་ལྲོ་བཅུ་བདུན་གི་སྐབས་དབུས་སུ་སྲོབ་གཉེར་ལ་བྲོན་ནས་འབས་སྤུངས་སྒྲོ་མང་

གྲྭ་ཚང་དུ་ཆྲོས་ཞུགས་ཀིས་གཞུང་གསར་ནས་དབུ་ཚུགས་ཏེ། ལྲོ་དགུའི་རིང་གཞུང་ཆེན་སྲོབ་

གཉེར་དང་གསན་སྦྱྲོང་མཛད། དགུང་ལྲོ་ཉེར་གཅིག་གི་སྐབས་རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་

དགེ་སྲོང་གི་སྲོམ་པ་ཞུས། དབུས་སུ་བཞུགས་རིང་མདྲོ་སྔགས་ཀི་ཆྲོས་རྒྱུན་སྔར་མ་གསན་པ་

མང་པྲོ་ཞིག་གསན། 

དགུང་ལྲོ་ཉེར་ལྔའི་སྐབས་ལྷ་རམས་པའི་གྲྭ་སྐྲོར་དམ་བཅའ་མཛད། དགུང་ལྲོ་སྲོ་གཅིག་

གི་སྐབས་བླ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཁིར་ཕེབས། མདྲོ་སྨད་ཀི་ཆྲོས་སེ་མང་པྲོར་

ཆྲོས་རྒྱུན་འཆད་སེལ་སྲོགས་གནང་།  སྲོབ་མ་ལ་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པྲོ་བྱུང་། ༡༨༢༣ ལྲོར་སྐུ་

གཤེགས། གསུང་རྲོམ་ལ། པྲོད་བརྒྱད་བཞུགས། 



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤེལ་གི་མཆྲོད་རེན་གི་ཕེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རེའི་སཱ་ལའི་སྨན་ལྲོངས་སུ། 

ཆྲོས་རྒྱལ་ལྲོ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པྲོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏྲོས་དང་མཉམ་པ་ཡྲོད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕེལ་འགིབ་སྲོགས་ཀིས་

མང་པྲོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁྲོད་དུ་ཆེས་མཐའ་

མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསྟེན་ལ་ཉེ་བ་སྲོགས་ཀིས་དེ་དག་མྱུར་སྐྲོབ་དང་། གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུ་

ནི་འཕི་མེད་ན་སྔ་མེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དེས་རང་རིགས་བསམ་ཡྲོད་གང་མང་ཞིག་གིས་དེ་

དག་བསྐར་དཔར་དང་། དེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སྲོགས་ཀིས་འགེམས་སེལ་དང་། སྲུང་སྐྲོབ་ལ་

རེམ་བཞིན་པ་ནི་དགའ་འྲོས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལེགས་སྲོ་འབུལ་བའི་གནས་ཡིན་ནྲོ།། 

ཕྲོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དེའི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་རིགས་

དེའི་བླ་སྲོག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐྲོབ་བེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀི་འྲོས་

འགན་ཡིན་ན། བསམ་བླྲོའི་རྒྱགས་ཕེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་དེ་དག་ནི། ཤེས་

རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བླ་སྲོག་ཀང་ཡིན་ནྲོ།།  སྟྲོན་པ་བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

བཀའ་ལས་ཀང་། ཤེར་ཕིན་གི་གེགས་བམ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཉིད། ཡི་གེར་འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་

སྲོགས་ཀི་ཕན་ཡྲོན་ནི་སྟྲོང་གསུམ་ནྲོར་གིས་བཀང་སྟེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆྲོད་པ་

ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བསྲོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་སྲོགས་ཀིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་

བམ་དག་ཡི་གེར་འབི་བ་དང་། འབིར་བཅུག་པ་དག་གི་ཕན་ཡྲོན་དང་དགེ་མཚན་ཀང་མཚོན་ལ། 

དྲོན་གནད་ཀང་གྲོ་ཐུབ་བྲོ།། 

༸ གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆེན་པྲོ་དང་འདུ་ཁང་

རིག་པྲོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དེ་ཙམ་དགའ་བྲོ་མེད། སྐུ་ཆེན་པྲོ་བཞེངས་རུང་དེས་གསུང་ནི་མི་འབྲོན། དེ་

ལས་དཔེ་ཆ་མང་པྲོ་དཔར་བསྐྲུན་གིས་འགེམས་སེལ་བས་ན་བཟང་། ཞེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་



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

  IV  

གནང་བ་སྲོགས་ཀིས། གྲྭ་ཚང་རིན་པྲོ་ཆེ་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདིའི་ཡབ་མེས་གྲོང་མ་

དག་གི་ཤུལ་བཞག་དེ་དག་མི་ཉམས་གྲོང་འཕེལ་དང་། གནས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་སྲོགས་དང་། རང་

རིགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཕན་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ན་དགྲོངས་ཏེ། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྲོའི་དྲ་

ཚིགས་སྒྲོ་འབེད་དང་། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྲོའི་རྲོམ་སྒིག་ཁང་གསར་འཛུགས་བས་པ་
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ཟུར་མཆན་གི་ངྲོ་བྲོར་བཀྲོད་ཅིང་། ཞུ་སྒིག་པའི་ནྲོར་བཅྲོས་ཀི་ཡི་གེ་དེ་གཞུང་ཡིག་དངྲོས་སམ་

གཞུང་དཀྱུས་ཀི་ཡི་གེ་དང་མི་ནྲོར་བའི་ཆེད་དུ། གྲོང་དུ་མཚམས་རགས་དང་། འྲོག་ཏུ་མཆན་

གངས་སྦྱར་ཡྲོད་པས། གཞུང་དཀྱུས་སུ་ཤྲོར་དྲོགས་དང་ནྲོར་ས་མེད། མདྲོར་ན་ PDF ཡི་ནང་དུ་

ཞུ་སྒིག་པས་ནྲོར་བཅྲོས་བས་ཡྲོད་པ་ཚང་མར་ཟུར་མཆན་ཡྲོད་ལ། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ནྲོར་བཅྲོས་

བས་པ་དེ་ཉིད་ལ་དྲོགས་གནས་ཡྲོད་ཚེ། ཟུར་མཆན་དུ་གསལ་བ་ལྟར་གི་མ་ཡིག་དེ་ཚུར་དྲངས་

ཏེ་འགེལ་བརྒྱབ་ཆྲོག་ཅིང་། པར་གཞིའི་ནང་གི་ཞུ་སྒིག་པའི་ནྲོར་བཅྲོས་ཀི་ཡིག་འབྲུ་དག་བླངས་

ཤིང་། ཟུར་མཆན་ལས་ཆད་རགས་ཅན་རྣམས་ཕུད། ཟུར་མཆན་གཞན་དག་ཚུར་དྲངས་ཏེ་གཞུང་

དཀྱུས་དང་སྦྱར་ན། གཞུང་དེ་དང་དེའི་མ་ཕིའམ་མ་དཔེའི་དཔེ་རིང་དངྲོས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འབྱུང་

ངྲོ་༑ །འདི་ནི་གསུང་རབ་ལ་བསེ་ལྷད་དང་བཟྲོ་བཅྲོས། ཐ་ན་དམ་པའི་གསུང་རབ་ལས་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་ལའང་བཅྲོས་ལྷད་མེད་པར་སྲོར་བཞག་བ་དགྲོས་པའི་ར་དྲོན་རྒྱུན་འཁྲོངས་བས་པའང་

ཡིན་ནྲོ། ། 

ཞེས་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྲོའི་རྲོམ་སྒིག་ཁང་གིས་  ༢༠༡༥ ལྲོའི་ཟླ་ ༠༢ པའི་

ཚེས་ ༠༥ ལ། 



དཀར་ཆག
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ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་དཀའ་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པ། .................................................. 1
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༄༅། །ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་དཀའ་གནས་རྣམ་པར་བཤད་

པ་མཁས་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞྲེས་

བ་བ་བཞུགས་སོ།

ན་མྲོ་མདཧྭ་ཀུ་ཥུ་ཡ། །གང་གི་ཐུགས་རེའི་དྲི་བཞྲོན་དང་འགྲོགས་ན། །བླྲོ་གྲོས་གྲུ་

གཟིངས་དད་པའི་བ་དན་ཅན། །གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རྲོལ་ཕིན་བེད་པ། །འཇམ་

དབངས་བླ་མ་དེ་ཡིས་རིང་དུ་སྐྲོངས། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བཅྲོམ་ལྡན་ཐུགས་

རེའི་རྒྱུན། །ཟབ་ཡངས་དྲག་ཏུ་འབབ་པའི་རྦ་ཀྲོང་ཆེ། །ཅིག་ཅར་རྲོལ་ལ་མི་ཕམ་

སིང་སྟྲོབས་ཀི། །མཐུ་ལྡན་ཛ་ཧུའི་ཞལ་ལུང་གངྒ་མ། །ཐྲོགས་པ་མེད་པའི་རྣམ་

དཔྲོད་བརྲོན་འགྲུས་ཀིས། །དབིག་འཛིན་ཁྲོར་ཡུག་ཁབ་པར་འདྲེན་པའི་གཉེན། །བླྲོ་

བཟང་གགས་སན་འབར་བའི་རྒྱལ་སིད་ལ། །མངའ་བསྒྱུར་འཇིགས་མེད་དབང་པྲོའི་

ཞབས་ལ་འདུད། །སྣྲོད་བཅུད་འཁྲོར་འདས་སྣ་ཚོགས་དབང་པྲོའི་གཞུ། །མཐའ་

ཀས་ཀུན་བེད་སེམས་ཀི་རང་མདངས་སུ། །མཐྲོང་སྟེ་སྤྲོས་ཀུན་ཉེར་ཞིའི་དབིངས་

རྲོགས་པ། །རྣམ་རིག་གཞུང་བརྒྱའི་དྲོན་གི་དེ་ཉིད་ཡིན། །དེ་ཕིར་བདེ་དང་སྡུག་

བསྔལ་ཀུན་གི་གཞི། །རང་སེམས་ཁྲོ་ནར་ངེས་ནས་གསུང་རབ་ཀུན། །དེ་ཉིད་

འདུལ་བའི་ཐབས་སུ་འཁེར་བ་ཡི། །དཔྲོད་ལྡན་དེ་ཡིས་ལུགས་འདི་བསྟེན་པར་

རིགས། །

དེའང་མདྲོ་སེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་ར་བའི་རྒྱུད་སྲོགས་

དུ་མ་ནས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པྲོའི་བསྟན་པ་འཇིག་རེན་གསུམ་དུ་
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གསལ་བར་མཛད་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པྲོ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་རྣལ་འབྲོར་སྤྲོད་པའི་ལམ་

གི་སྲོལ་འབེད་ཆེན་པྲོ་ས་གསུམ་བརེས་པ་སྲོབ་དཔྲོན་ཐྲོགས་མེད་ཀི་རེས་སུ་འབང་

སྟེ་ཆྲོས་ཐམས་ཅད་ནང་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་རྣམ་རིག་པའི་གྲུབ་

མཐའི་རྣམ་གཞག་དཔིས་ཕིན་བ་ཤེས་པར་འདྲོད་པ་དག་གིས་གཏན་ལ་དབབ་བའི་

དངྲོས་པྲོ་ནི། 

ལང་གཤེགས་ལས། ཆྲོས་ལྔ་དག་དང་རང་བཞིན་དང༌། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་

བརྒྱད་ཉིད་དང༌། །བདག་མེད་གཉིས་ཀི་དངྲོས་པྲོར་ནི། །ཐེག་པ་ཆེན་པྲོ་ཐམས་ཅད་

འདུས། །ཞེས་མིང༌། རྒྱུ་མཚན། རྣམ་རྲོག །དེ་བཞིན་ཉིད། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་

ཆྲོས་ལྔ། རང་བཞིན་ནམ་མཚན་ཉིད་གསུམ། ཀུན་གཞི་ལ་སྲོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་

བརྒྱད། བདག་མེད་གཉིས་རྣམས་སུ་འདུས་པར་གསུངས་ཤིང༌། 

ཐེག་བསྡུས་ལས། ཤེས་བའི་གནས་དང་མཚན་ཉིད་དེར་འཇུག་དང༌། །དེ་ཡི་

རྒྱུ་འབས་དེ་རབ་དབེ་བ་དང༌། །བསབ་པ་གསུམ་དང་དེ་འབས་སངས་པ་དང༌། །ཡེ་

ཤེས་ཐེག་པ་མཆྲོག་གྱུར་ཁད་པར་འཕགས། །ཞེས་དྲོན་གི་གཙོ་བྲོ་བཅུར་བསྡུས་

ནས་ཀུན་གཞི་ནི་འྲོག་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཤེས་བའི་གནས་ཞེས་

དང་པྲོར་སྨྲོས་སྲོ། །

དེས་ན་རེ་ཞིག་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པ་ལ། 

རྣམ་ཤེས་གངས་མང་ཉུང་གི་འདྲོད་ཚུལ་སྤིར་བསྟན་པ། ཀུན་གཞི་དང་ཉྲོན་ཡིད་ཀི་

རྣམ་གཞག་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པྲོ་ལའང་སྤིའི་དྲོན་དང༌། མཐའ་དཔད་

པ་གཉིས་ལས། 
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དང་པྲོ་ནི། སྤིར་རྣམ་ཤེས་ཀི་གངས་འདྲོད་ཚུལ་ལ་དུ་མ་ཡྲོད་དེ། གྲུབ་མཐའ་

ཆེན་མྲོ་ལས། དངྲོས་སྨྲ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲོད་པ་དང༌། གཉིས་སུ་

འདྲོད་པ། དྲུག་ཏུ་འདྲོད་པ། བདུན་དུ་འདྲོད་པ། བརྒྱད་དུ་འདྲོད་པ། དགུར་འདྲོད་པ་

དང་དྲུག་ཡྲོད དེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་ཤེས་གཅིག་སྨྲ་བ་དང༌། ཆྲོས་ཉིད་ཀི་

སེམས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་གཉིས་སུ་འདྲོད་པ་དང༌། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་

དྲུག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང༌། འཇུག་ཤེས་དྲུག་ཉྲོན་ཡིད་དེ་བདུན་དུ་འདྲོད་པ་དང༌། སྐབས་

འདིར་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་འདྲོད་ལ། སྲོབ་དཔྲོན་ཡང་དག་བདེན་པས་དགུར་

ཡང་བཤད་པའི་ཕིར། 

དང་པྲོ་ལའང་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྲོ་ལས། རྣམ་ཤེས་གཅིག་འདྲོད་མཁན་ལ་

ཀུན་གཞི་ལ་འདྲོད་པ་དང༌། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལ་འདྲོད་པ་གཉིས། ཞེས་ནང་གསེས་

ཀི་ལུགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡྲོད་པར་བཤད་ཅིང༌། ར་བའི་འདྲོད་མཁན་གཅིག་སྨྲ་

བའི་བང་སེམས་ཀིས་འདྲོད་ཚུལ་ནི་ཀུན་གཞི་ར་བར། ཡིད་ཤེས་གཅིག་ཉིད་དབང་

དྲུག་གི །རེན་ལ་སྲོ་སྲོར་རྒྱུ་བའི་ཚེ། །སྲོ་སྲོའི་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ། །ཞེས་

གསུངས་བ་ལྟར་ཏེ། དེའང་བམ་ཟེའི་ཚོམ་ལས། གང་ཞིག་ལུས་མེད་ཕུག་གནས་

ཤིང༌། །རིང་དུ་འགྲོ་ལ་གཅིག་པུར་རྒྱུ། །ཞེས་སྤེའུ་གཅིག་གིས་ཁང་པའི་བུ་ག་སྲོ་

སྲོ་ནས་བལྟ་བའི་དཔེས་གསུངས་པ་དང༌། སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་སྟྲོན་བའི་མདྲོ་

ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ནི་ཡིད་ཀི་སྐེ་མཆེད་དྲོ། །ཞེས་ནང་དུ་མར་མེ་

གཅིག་སྦར་བའི་འྲོད་བུ་ག་སྲོ་སྲོ་ནས་འབྱུང་བ་དཔེར་བས་ཏེ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་

བརེན་ནས་ཡིད་ཀི་གནས་སྐབས་སྲོ་སྲོ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་དབང་ཤེས་
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དང་སེམས་བྱུང་ལྲོགས་པ་མེད་པར་འདྲོད་དྲོ། །

གཉིས་པའི་འདྲོད་ཚུལ་ནི། ཝེན་ཚེགས་ཀི་དགྲོངས་འགེལ་འགེལ་ཆེན་ལས། 

སྲོབ་དཔྲོན་བྲོ་དེ་ལེའུ་ཅིས་བསྟན་བཅྲོས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ལ་བརེན་

ནས། སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འཇྲོག་གྲོ །དེ་ལ་དང་པྲོ་ནི ཆྲོས་ཉིད་ཀི་

སེམས་ཏེ། དེའང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་དྲོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་འདི་

ཉིད་ལ་སེམས་ཞེས་བའང་དམིགས་པ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ནྲོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་དེ་དད་པ་དང༌། འདྲོད་ཆགས་

ལ་སྲོགས་པའི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྲོ། །ཞེས་

བཤད་དྲོ། །ཞེས་གསུངས། 

དགུར་འདྲོད་ཚུལ་ཡང༌། དེ་ཉིད་ལས། སྲོབ་དཔྲོན་ཡང་དག་བདེན་པས་རྣམ་

པར་ངེས་པའི་མཛོད་ཅེས་བ་བའི་བསྟན་བཅྲོས་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

དགུའི་དྲོན་འཇུག་སྟེ། ཞེས་དང༌། བདུན་པ་ནི་ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། བརྒྱད་

པ་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཉྲོན་མྲོངས་པ་ཁྲོ་ནའི་སྒིབ་པ་དང་ལྡན་གི་

ཆྲོས་ཀི་འཛིན་པ་ནི་མེད་དེ་ངེས་པར་སངས་རྒྱས་སུ་མི་འགྲུབ་བྲོ། །

བརྒྱད་པ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ་འདིའང་རྣམ་པ་གསུམ་

མྲོ༑ །དང་པྲོ་ངྲོ་བྲོ་ཉིད་ཀི་ཀུན་གཞི་ནི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་དྲོན་དང་ལྡན་

པའྲོ། །གཉིས་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཀུན་གཞི་ནི་ཁམས་བཅྲོ་བརྒྱད་པྲོ་དག་ལ་

དམིགས་པ་སྟེ། ཞེས་དང༌། གསུམ་པ་ཀུན་ནས་ཉྲོན་མྲོངས་པའི་ཀུན་གཞི་ནི། དེ་

བཞིན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ལ་དམིགས་ནས་ང་རྒྱལ་རྣམ་པ་བཞི་འབྱུང་སྟེ་དེ་ནི་ཆྲོས་འཛིན་
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པ་ཡིན་གི་གང་ཟག་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ནྲོ། །

དགུ་པ་ནི་དྲི་མ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་

དྲོ༑ །ཞེས་སྲོགས་ཀི་དྲོན་ར་བར། བརྒྱད་པ་ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་དང༌། །ཀུན་གཞི་

གསུམ་དུ་འཆད་པ་དང༌། །དགུ་པ་དྲི་མེད་རྣམ་ཤེས་སུ། །འདྲོད་པ་ཡང་དག་བདེན་

པའི་ལུགས། །ཞེས་པ་ལྟར་རྲོ། །ཚོགས་བརྒྱད་ཀི་འདྲོད་ཚུལ་འྲོག་ཏུ་འབྱུང ཞིང་

ལྷག་མ་གྲོ་ས་བས་མ་བིས། མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན རེ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་

དྲུག་འདྲོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་གྲོང་འྲོག་དུ་མ་ཡྲོད་ཀང་བརྒྱད་དང་དགུ་དང་གཅིག་ཏུ་

འདྲོད་མཁན་གསུམ་སེམས་ཙམ་པ་ཁྲོ་ན་ཡིན་ཟེར་ན་མི་འཐད པར་ཐལ། གཅིག་སྨྲ་

བའི་བང་སེམས་དེ་ཉན་ཐྲོས་སེ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་དབུ་མ་པ་མ་ཡིན་

པ་གང་ཞིག །སེམས་ཙམ པའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྲོ་གྲུབ་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་

ལས། དངྲོས་སྨྲ་བ་ལ་རྣམ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་འདྲོད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། འྲོག་

ཏུ་འདི་དེའི་མཚན་གཞིར་བཤད་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འདི་ཐེག་བསྡུས་

སྲོགས་ཀི་སྔྲོན་ནས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་བསྡུས་ལས། ཁ་ཅིག་ནི། ཡིད་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་རེན་དེ་དང་པྲོ་ནས་འབྱུང་བ་ན་དེ་དང་དེའི་མིང་འཐྲོབ་སྟེ། 

སེམས་པ་ལ་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཞེས་བ་བ་བཞིན་ནྲོ་སམ་མྲོ། །ཞེས་སེམས་

ལུས་ཀི་སྒྲོ་ནས་འཇུག་པ་ལ་ལུས་ལས་དང༌། ངག་གི་སྒྲོ་ནས་ཞུགས་ན་ངག་ལས

ཀི་མིང་འཐྲོབ་པ་དཔེར་བས་ཏེ་འདྲོད་ཚུལ་དང་ཤེས་བེད་ཀི་ཁུངས་སྲོགས་

རྒྱས་པར་བཀྲོད་པའི་ཕིར། སྤིར་གཅིག་སྨྲ་བ་ལ་གཉིས་བཤད་ཀང་འདི་ཀུན་གཞི་

མི་འདྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། འདིའི་འདྲོད་ཚུལ་སྨྲོས་པའི་ཐད་ཀི་བཤད་སྦྱར་ལས། 
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དེ་ལ་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་མེད་དྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འྲོན་ཀང་ཐེག་

བསྡུས་ལས་དངྲོས་སུ་དགག་བ་མི་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད་དེ། ཚོགས་བརྒྱད་ཀི་

སྒྲུབ་བེད་གསུངས་པ་རྣམས་དྲོན་གིས་འདིའི་དགག་པར་འགྲོ་བ་དང༌། གཏན་ལ་

དབབ་བ་བསྡུ་བ་ལས། སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྲོས་ནི་མི་འདྲོད་པ་གང་དག་ཡྲོད་པ་

དེ་དག་ཀང་མི་འཐད་དྲོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ལྔ་ཉིད་འཐད་པ་མེད་ཕིར་དང༌། །དེ་ཡི་

གནས་སྐབས་སྐྲོན་ཕིར་དང༌། །བེད་རྒྱུ་བེ་བག་མེད་ཕིར་དང༌། །ལུང་དང་འགལ་

བར་འགྱུར་ཕིར་རྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཕྲོགས་སྔ་གཉིས་ཀར་ཐུན་མྲོང་གི་དགག་

པར་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་འགྲོག་ཚུལ་ཡང་ཡྲོད་དེ། སེམས་

བྱུང་མེད་ན་ཚོར་སྲོགས་ཕུང་པྲོ་ལྔ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ལ། དེའི་གནས་སྐབས་སྲོ་

སྲོ་ལ་བཏགས་ཞེས་པའང་བཏགས་བ་ཙམ་ལས་སེམས་བྱུང་དང་དབང་ཤེས་དངྲོས་

ཀི་དྲོན་མི་ནུས་ན་སྔ་མའི་སྐྲོན་སྲོན་གནས་པ་དང༌། དེའི་དྲོན་བེད་ནུས་ན་ཚོར་

སྲོགས་དང་དབང་ཤེས་སྲོགས་རེས་སུ་གྲུབ་པས་སེམས་གཅིག་པུར་སྨྲ་བ་དྲོན་

མེད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། སེམས་གཅིག་པུར་འདྲོད་ན། ལུང་ལས། སེམས་འདྲོད་

ཆགས་དང་བཅས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་སྲོགས་དུ་མ་དང་འགལ་བའི་སྐྲོན་འབྱུང་བ་

སྲོགས་ཀི་སྒྲོ་ནས་བཀག་པའི་ཕིར། 
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རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྲོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞྲོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྲོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

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

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

ཡང་དག་ཆྲོས་ཀི་སྒྲོ་མྲོ་སྟྲོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནྲོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྲོར་ཤྲོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྲོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟྲོན་རྣམ་འདྲེན་

ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སྒྲོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྲོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆྲོག་པའི་དགེ་བསྔྲོའི་སྨྲོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་

དགེ་སྦྱྲོང་ཆྲོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླྲོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའྲོ། །
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