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མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད།

རོགས། 

དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པ་ ༡༤༠༧ ལོར་དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རེ་བོ་བཟང་གགས་པ་སེ་ར་ཆོས་

སིངས་སུ་བཞུགས་པ་དང་མཇལ་ཞིང་། དེ་མ་ཐག་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་དབང་དང་འཇམ་

དབངས་ཨ་ར་པ་ཙའི་རེས་གནང་སྩལ་བ་དང་། དེ་ནས་བཟུང་རེ་བ་མ་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་མ་

གཤེགས་བར་དུ་རེས་སུ་བཟུང་སེ། མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་སྤི་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གདམས་

པ་ཡོངས་རོགས་གནང་ཞིང་། དེ་དག་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་སུ་མཛད་པའི་བོགས་འདོན་གི་

ཆེད་དུ་དམ་བཅའ་བཅུ་ཞེས་པ་མཛད་ནས་དེ་ལས་ནམ་ཡང་འདའ་བ་མེད་པར་སྐུ་ཚེ་མཐའ་འཁོལ་

བ་གནང་། 

གཞན་ཡང་རེའི་དངོས་སོབ། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེ་དང༌། འདུལ་འཛིན་པ། འཇམ་དཀར་བ། 

རྟོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལས་ཀང་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་ཚུལ་མང་དུ་ཞུས། གཙང་

ཉང་སོད་དུ་ཕེབས་ནས། ལི་ཡུལ་ལྕང་ར་ལ་གདན་ས་མཛད་པས་ལྕང་ར་ཆོས་མཛད་ཅེས་གགས། 

རྒྱལ་རེ་སེ་པ་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་པས་མཐུན་རྐེན་སྦྱར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་རེ་དཔལ་འཁོར་

ཆོས་སེ་དགོན་ཕག་བཏབ་ནས་འཆད་མཉན་སེལ། གཞན་ཡང༌། ནོར་བུ་དགའ་ལྡན་དང༌། བང་མོ་

ཆེ་བ། ལེགས་གྲུབ་པ། ཤར་ཆེན་པ། ཞི་གནས་པ། གསེར་ཁང་གོང་འོག་གཉིས། ལྷ་ཁང་པ་

སོགས་ཆོས་སེ་དུ་མ་ཕག་བཏབ། དབུས་གཙང་ཁུལ་གི་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་མང་པོས་རེ་འདིའི་

ཞབས་ལ་བཏུགས་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་ཞུས། དཔལ་འཁོར་ཆོས་སེའི་མཁན་ཐོག་

དང་པོ་མཛད། 

སེ་པ་རབ་བརྟན་རེ་བས་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སེར་སར་ཡང་གདན་དྲངས་ཀང་མ་བོན་པར་རི་

བོ་མདང་ཅན་དུ་བོན་ནས་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་དང་སོབ་མ་མང་པོར་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་

ལུགས་དུ་མའི་བཀའ་ཁིད་དང༌། གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་འགེལ་པའི་ལེགས་བཤད་དུ་མ་གསར་

རོམ་གནང་། 

དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་པ་ ༡༤༣༡ ལོར་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེ་གནས་རིང་དུ་བཀའ་ཆོས་གསུང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ནས་བཞུགས་པ་དང་མཇལ་སྐབས་རེ་བ་མའི་གསེར་ཁི་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀི་ཞལ་ཏ་གནང༌བ་ལྟར་

དགའ་ལྡན་གི་ཁིར་ཕེབས། ཁི་རབས་གསུམ་པ་ཡིན། དབང་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་ཆེར་སྩལ། དགའ་

ལྡན་དུ་གྲྭ་ཚང་བཞི་བཙུགས་ནས་འཆད་ཉན་གི་སོལ་བཏོད། དུས་ཕིས་ཤར་བང་གཉིས་སུ་ཐིམ། 

དགའ་ལྡན་རང་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་མཛད་ནས་རེའི་བཞེད་སོལ་མ་ཉམས་པར་བསྐྱངས་པས་སོབ་མ་

གགས་ཅན་མང་དུ་བྱུང་། རེ་བ་མའི་དངུལ་གདུང་གི་དབུ་ཐོག་ཏུ་གསེར་ཟངས་ཀི་རྒྱ་ཕིབས་ཐོག་

མར་འབུབས་པར་མཛད། 

རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཞི་བར་གཤེགས་རེས་སུ་ཤུགས་དྲག་གདུངས་པས་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་

པ་ལས་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་བྱུང་སེ་གསུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་བ་ཡང་ཐེངས་ལྔ་བྱུང་བ་དེ་ལ་

རེ་གཟིགས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་གགས། རེ་བ་མའི་ནང་སས་ཀི་ཐུ་བོ་གཅིག་པུར་བགངས། 

འདིའི་སོབ་མ་ལ་དགའ་ལྡན་ཁི་ཐོག་བཞི་པ་ཞ་ལུ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ལྔ་པ་བོ་གོས་

ཆོས་སྐྱོང༌། དྲུག་པ་གཅུང་པོ་བ་སོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ །མཁས་ཆེན་

བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ། ཀུན་མཁེན་འཕགས་པ་འོད། སྤན་སྔ་བ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན། ཞང་

ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པ། ཆོས་རེ་དོན་གྲུབ་དཔལ་སོགས་མང་དུ་བྱུང༌། 

དགའ་ལྡན་གི་ཁི་ལོ་བརྒྱད་བསྐྱངས་ཏེ་མཐར་དགུང་ལོ་ང་བཞི་པ་ ༡༤༣༨ ལོར་དགའ་ལྡན་

དུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་གདུང་རྟེན་དངུལ་གི་མཆོད་སོང་རེའི་གསེར་སོང་ཆེན་མོའི་གཡོན་

ཕོགས་ཀི་དང་པོར་བཞུགས།  

སེ་ར་རེ་བཙུན་པ་དང་། པཎ་ཆེན་བདེ་ལེགས་ཉི་མ། བག་གཡབ་བོ་བཟང་བསན་པ། དགེ་

བཤེས་བོ་བཟང་སན་གགས་སོགས་ཀིས་མཛད་པའི་རེ་འདིའི་རྣམ་ཐར་དུ་མ་བཞུགས། སྐུ་ུཕེང་ཕི་

མ་ནི་བསོད་ནམས་ཕོགས་ཀི་གང་པོ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་ད་ལྟའི་པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་

འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མའི་བར་རིམ་པར་བོན་ཅིང༌། གསུང་རོམ་ལ། ཕར་ཕིན་རྟོགས་དཀའི་སྣང་བ་

དང༌། འདུལ་བ་ཐུབ་བསན་བི་དོར། ཚད་མའི་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། དབུ་མ་སོང་ཐུན། 

བསྐྱེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། དུས་འཁོར་ཊིཀ་ཆེན་དེ་ཉིད་སྣང་བ་སོགས་པོད་ཆེན་བཅུ་
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མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད།

གཉིས་ཙམ་བཞུགས། 

མཁས་གྲུབ་རེའི་དམ་བཅའ་བཅུ་ནི།

༡༽ གང་ཚེ་གཞན་གི་སེམས་ངེས་པར་བསྲུང་དགོས་པ་དང༌། ཆེས་ངོ་མཚར་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་ལྡན་གི་དམིགས་བསལ་རེ་རེ་ཙམ་མ་གཏོགས་པའི་སྐབས་གང་དུ་ཡང༌། དམག་དང་

ཆོམ་རྐུན་རྒྱལ་པོའི་གཏམ་ལ་སོགས་པ་འདུ་འཛིའི་གཏམ་གི་སྦྱོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བགི་བ་ནི་

དམ་བཅའ་བ་དང་པོའ།ོ །

༢༽ ཀུན་སོང་སྐྱོན་ཆགས་པའམ། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པའི་སེམས་

ཀིས་བསད་པ་ཡང་རུང་སེ། དེ་ཉིད་ཀི་ཉེས་པ་སེལ་བའི་ཆོས་ལྡན་གི་ཆེད་དུ་ཕན་པར་འདོད་པ་

འབའ་ཞིག་གིས་བརོད་རིགས་པའི་ཚིག་གིས་བརོད་པ་མ་གཏོགས་པ། རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་

གང་ཟག་དམིགས་ཀིས་བསལ་བའི་མིང་གིས་སོས་ཏེ། དེའི་སོ་གསུམ་གི་སྐྱོན་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་

ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་མི་བགི་བ་ནི། དམ་བཅའ་བ་གཉིས་པའོ། །

༣༽ གལ་ཏེ་རང་ལ་སེམས་རྒྱུད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་འཁྲུག་པའི་ཉེས་པ་མི་འདྲེན་ཞིང༌། 

གཞན་ལ་ཐབས་དེས་ངེས་པར་ཕན་ཞིང་ཡིད་ཆེས་པའི་སྐབས་མ་གཏོགས་པ་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་

དད་པའི་སེམས་ཅན་དང༌། དེ་ལས་གཞན་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡུལ་དུ་བས་པའང་རུང་སེ། རྩུབ་

མོའི་ཚིག་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་སྨྲ་བར་མི་བགིད་པ་ནི། དམ་བཅའ་བ་གསུམ་པའོ། །

༤༽ གང་གི་ཚེ་ཆོས་ལྡན་གི་བ་བའི་ཆེད་དུ་དྲན་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་སེ་ངེས་པར་བརྟག་

དགོས་པའི་གནས་ལ་སེམས་པ་མ་གཏོགས་པ། གཉེན་བཤེས་དང་རེད་བཀུར་འདུ་འཛི་ཆགས་

སང་སོགས་ཀི་གནས་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཉོན་མོངས་པ་དང་འདྲེས་པའི་སེམས་ཀིས་བརྟག་པར་མི་

བགི་བ་ནི། དམ་བཅའ་བཞི་པའོ། །

༥༽ གང་གི་ཚེ་ནད་དང་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཧ་ཅང་དུབ་པའི་སྐབས་མ་གཏོགས་པར་དགེ་

བའི་སྦྱོར་བའི་སྐབས་གང་གི་ཚེ་ཡང༌། ཉལ་བ་དང༌། འཁེས་པ་དང༌། བེ་མོའི་གཏམ་དང༌། བཟའ་

བཏུང་ཧ་ཅང་བསེན་པ་སོགས་ཀིས་ཆོས་ལྡན་གི་དགོས་པ་མེད་ཅིང་ལེ་ལོ་སྐྱེ་བ་མཐོང་བཞིན་དུ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འཕོ་མི་གཅོད་ཅིང༌། དང་དུ་ལེན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བ་བ་ནི། དམ་བཅའ་བ་ལྔ་པའོ། །

༦༽ བདག་ལ་རས་དེ་བདོག་ཅིང་དེ་གང་ཟག་དེ་ཉིད་ལ་བིན་ན་བདག་གི་དགེ་བའི་བ་བ་

ཉམས་པའི་རྐེན་དང༌། འཕེལ་བའི་གེགས་སུ་འགྱུར་བའམ། ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བར་ངེས་

པའམ་ཆོས་ལྡན་གཞན་དང་། ཡུལ་གཞན་ལ་བསྔོས་ཟིན་པ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་རུང་བས་ཡོ་

བད་བཟང་ངན་ཅི་འདྲ་ཞིག་སོང་ཡང་སེར་སྣའི་བོས་མི་སེར་བ་སངས་ཏེ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དགའ་བའི་

སེམས་ཀིས་བིན་ནས་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ནི། དམ་བཅའ་བ་དྲུག་པའོ། །

༧༽ གང་གི་ཚེ་བདག་གམ་གཉེན་བཤེས་ལོངས་སྤོད་འཁོར་གཡོག་སོགས་གང་ཡང་རུང་

བ་ལ་སུ་ཡང་རུང་བས་ཅི་ཡང་རུང་བའི་གནོད་པ་དང༌། མི་སན་པ་བརོད་པ་དང༌། མཚང་འབྲུ་བ་

དང༌། སོག་གཅོད་པའི་བར་དུ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དང་པོ་ཁོང་འཁྲུག་པ་དང༌། རེས་སུ་འཁོན་དུ་

འཛིན་པ། ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཕ་མོ་ཡན་ཆད་འབད་པས་འགོག་ཅིང༌། ཅུང་ཟད་ཀང་

དང་དུ་མི་ལེན་པ་ལ་ཅི་ནས་ཀང་དེ་ཉིད་ལ་ལན་དུ་དངོས་བརྒྱུད་གང་ཡང་རུང་བའི་སོ་ནས་ཕན་

གདགས་པའི་བོ་བསྐྱེད་ཅིང་སོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། དམ་བཅའ་བ་བདུན་པའོ། །

༨༽ བདག་ཉིད་ཀིས་དབང་ཁིད་ལུང་མན་ངག་བསན་པ། མདོ་རྒྱུད་སོགས་བཤད་པ། བདུན་

ཚིགས་རབ་གནས་སྦྱིན་སེག་རྣམས་ཀི་ཡོན་དང༌། ཆོས་ལ་དམིགས་ཏེ་གཞན་གིས་བིན་པ། 

འཕལ་དུ་ལོངས་སྤོད་ལ་ཉེ་བའི་ས་གོན་བས་པ། བཙེམས་ཤིང་དྲུབས་པའི་ཆོས་གོས་དང༌། 

གཡོས་སུ་བས་སམ་དེ༌ཉིད་ཀི་ཚེ་གཡོས་སུ་བེད་པར་ཆས་པ་ལྟ་བུའི་ཟས་གོས་མ་གཏོགས་པ། 

ཡོ་བད་ཆེ་ཆུང་གང་བྱུང་ཡང་། བདག་ཉིད་ཀིས་ཅུང་ཟད་ཀང་བདག་གིར་མི་འཛིན་ཅིང༌། བསོད་

ནམས་གསོག་པའི་ཐབས་འབའ་ཞིག་ལ་གཏོང་བ་དང༌། ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པ་ཚིག་བཞི་པ་གཅིག་ཡན་

ཆད་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་ཟིན་པར་བ་བ་ནི། དམ་བཅའ་བ་བརྒྱད་པའོ། །

༩༽ བསན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་བསམས་པའི་བོས་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་

འགོག་བའི་ཡན་ལག་མ་གཏོགས་པར། བཤེས་གཉེན་སུ་ལ་ཡང་མི་བསྔགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་

སྨྲ་ཞིང༌། ཡོན་ཏན་སྒོག་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དང༌། གང་ཟག་མཆོག་དམན་སུ་ལའང༌། ཕུན་སུམ་ཚོགས་
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མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད།

པའི་རྣམ་པ་ཆེ་ཆུང་ཅི་འདུག་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་གི་ཁད་པར་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཅི་འདུག་པ་མཐོང་

ངམ་ཐོས་པ་ན་ཡིད་ལ་ཟུག་རྔུ་ཅུང་ཟད་མི་སྐྱེད་ཅིང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སིང་ནས་དགའ་བའི་བོ་སྦྱོང་བ་

ནི། དམ་བཅའ་བ་དགུ་བའོ། །

༡༠༽ དམ་བཅའ་བ་བཅུ་པ་ནི། ནད་དང་ཆོམ་རྐུན་སོགས་དྲག་པོས་གཙེས་པས་གཞན་

དབང་དུ་གྱུར་པས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་སྐབས་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་པར། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་

ཉིན་ཞག་རེའི་ནང་དུ་དགེ་སྦྱོར་བཅུ་པོ་ཆག་མེད་དུ་བགི་བ་སེ། དེ་ཡང་འདི་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་ཆོ་

ག་ཉུང་ངུས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་ལེན་ཞིང༌། ཁད་པར་སྔ་དྲོ་སོན་སེམས་དང༌། བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་རང་

གིས་བང་བའི་ཆོ་ག་རྒྱས་པ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་སྦྱོང་བའི་དམིགས་རྣམ་དངོས་གཞི་ཐུན་

བཞིའམ་གསུམ་དུ་ལེན་པར་བསོམས་ནས་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དེ་ཉིད་ཀི་རིས་ཟིན་པའི་དྲན་

ཤེས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་ཤོར་བར་ནར་མར་བསེན་པ་ལ་འབད་པ། འཁོར་བའི་སྣང་ཤས་ཟིལ་གིས་

གནོན་པའི་གཉེན་པོར། སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་དམིགས་རྣམ་གཙོ་བོ་གང་སྐབས་དང་འཚམ་པར་

ཐུན་གསུམ་མམ་བཞིར་བསོམས་ནས་སྔ་མ་ལྟར་དྲན་ཤེས་བསེན་པ། སྔགས་བ་མེད་ཀི་དཀིལ་

འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབོར་རྣམས་སོ། །

༢༠༡༦།༠༨།༡༦ ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་ཕོགས་བཏུས་བས།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སྔོན་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་ཁི་ཕག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགོགས་

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

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

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་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་སིད་པས་བསེས་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།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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་

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་རྟགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་ ” འདི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སྣང་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་སྦྱོར་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་རྟགས་ “ 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་ཁོད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

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

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

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

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *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། བསབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཡིག་ནོར་བསབ་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་

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།



༄༅། །རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿརབ་ཡངས་མཁེན་པའི་སྤན་ལྡན་པས། །རབ་འབམས་ཤེས་

བའི་གནས་ཀུན་གཟིགས། །རབ་མང་ལེགས་བཤད་ཆུ་གཏེར་ཅན། །རབ་མཆོག་བ་

མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །དེ་ཡི་ལེགས་བཤད་གངྒཱའི་རྒྱུན། །གདུལ་བའི་གིང་དུ་བབས་

པ་ལས། །བདག་བོ་སྐྲ་ཡི་རེ་མོ་ཡིས། །བངས་པའི་ཆུ་ཐིགས་བརེད་སོར་བི། །

དེ་ལ་ཐེག་པ་གོང་འོག་གི་ལུགས་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྣམས་ལས། 

སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཚུལ་གི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ལ། ཉན་ཐོས་སེ་གཉིས་ཀི་ལུགས་ལ་རང་རེའི་སོན་པ་འདི་སྔོན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཚོགས་ཀི་

ལམ་ལ་ཞུགས་ཤིང་བསྐལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གསོག་པའི་མགོ་

བརམས་སོ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་འཇིག་རྟེན་དུ་

བོན་པའི་བར་གིས་གངས་མེད་དང་པོ་རོགས་སོ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

མར་མེ་མཛད་འཇིག་རྟེན་དུ་བོན་པའི་བར་གིས་གཉིས་པ་རོགས་སོ། །དེ་ནས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་དུ་བོན་པའི་བར་གིས་གསུམ་པ་

རོགས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གི་སས་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བར་བསྐལ་བ་བརྒྱར་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང༌། དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་

རྒྱུར་ཚོགས་བསགས་པར་འདོད་དེ ། །རྣམ་གཟིགས་མར་མེ ་རིན་ཆེན་

གཙུག །གངས་མེད་གསུམ་གི་ཐ་མར་བྱུང༌། །དང་པོ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡིན། ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་དང༌། སོད་ལ་བདུད་བཏུལ་

བའི་བར་ནི་བང་སེམས་སོ་སྐྱེ་ཚོགས་ལམ་པ་མཚན་ཉིད་པར་འདོད་དོ། །དགུང་ལོ་

སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པ་ལ། དཔིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་སྐར་མ་ས་གས་ཉ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་སོད་ལ་

བདུད་བཏུལ། གུང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚེ།སྦྱོར་ལམ་མཐོང་ལམ་སོམ་ལམ་

རྣམས་མངོན་དུ་བས། ཐོ་རངས་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་འཆར་བ་ཙམ་ན། མི་སོབ་ལམ་

མངོན་དུ་བས་ཏེ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །དེ་ནས་ཞག་བཞི་བཅུ་ཞེ་

དགུ་འདས་ནས་ཝཱ་ར་ཎ་སིར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་རོ། །དེ་ནི་བདེན་པ་བཞིའི་

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡིན་ལ། ཆོས་འཁོར་དེ་ལས་གཞན་བསྐོར་བར་མི་འདོད་དེ། ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་བཀར་མི་འདོད་དོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་བ་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་

ཏེ་མར་མེ་ཤི་བ་བཞིན་དུ་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་དུ་སོང་བར་འདོད་དོ། །ལམ་གི་སྐབས་

སུ་ས་བཅུའི་རྣམ་གཞག་མི་འདོད། འབས་བུའི་སྐབས་སུ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་

མི་འདོད། ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ལས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཐ་སད་ཀང་

མི་འདོད་དོ། །བེ་བག་སྨྲ་བས་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཀི་ལུས་དེ་སོ་སྐྱེའི་ལུས་ཡིན་པས། 

ལས་ཉོན་གིས་འཕངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་

ཡང་ལུས་དེའི་རྒྱུན་མ་བརེས་པར་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཡིན་པས། གཟུགས་སྐུ་

སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །མདོ་སེ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བའི་མཚམས་མེད་མི་སིད་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀིས་

དགག་པ་བེད་གསུང་ངོ་། །

༼ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལུགས་བཤད་པ།༽

 ༈ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་གཉིས་ལས། ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལུགས་ནི། ཚོགས་སྦྱོར་གི་རིང་ལ་གངས་མེད་དང་པོ་རོགས་

སོ། །ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའི་བར་གིས་གཉིས་པ་རོགས། ས་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་

བཅུ་པ་གསུམ་གི་རིང་ལ་གངས་མེད་གསུམ་པ་རོགས་ཏེ། སིད་པ་ཐ་མ་བའི་ཚེ་འོག་

མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པར་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་འོད་ཟེར་ཆེན་

པོའི་དབང་བསྐུར་ནས། ས་བཅུ་པ་རོགས་མཚམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་

ཤེས་ཞེས་ཀང་བ། རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་ཀང་བ་སེ། དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་

སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་གཉིས་བརེས་ཏེ། 

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དེ་ནི་གནས་

ངེས་པ་འོག་མིན་ཁོ་ན་ལས་གཞན་དུ་གཤེགས་མི་སིད། ཆོས་ངེས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའི་ཆོས་ཁོ་ན་ལས་ཐེག་དམན་གི་ཆོས་གསུང་བ་མི་སིད། རྣམ་པ་ངེས་པ་མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུའི་རྣམ་པ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མི་སིད། འཁོར་ངེས་པ་ས་

བཅུའི་བང་སེམས་ལས་སོ་སྐྱེ་སོགས་ཀི་འཁོར་མི་སིད། དུས་ངེས་པ་འཁོར་བ་མ་

ཀི་བར་དུ་མ་ངན་ལས་བཟླ་ཚུལ་མི་སོན་པ་སེ། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ནོ། །འོག་མིན་དེ་གང་

ན་ཡོད་ཅེ་ན། ལྷའི་གནས་རྣམས་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་ནི་གཙང་མའི་གནས་ཀི་འོག་མིན་

ཏེ། དེའི་གོང་ན་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཞེས་བ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ཡོད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེ། མདོ་ལས། གཙང་མའི་གནས་དག་སངས་པ་ན། །འོག་མིན་གནས་ནི་ཉམས་

དགའ་བ། །ཡང་དག་རོགས་སངས་དེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་བ་པོ་གཅིག་འདིར་

འཚང་རྒྱ། །ཞེས་སོ། །

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དེ་འོག་མིན་དུ་བཞུགས་ནས། སྤྲུལ་བའི་སྐུས་མིའི་

ཡུལ་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་སོན་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་མི་མཇེད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ལ་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡོད་པའི་འཛམ་བུའི་གིང་བེ་བ་ཕག་བརྒྱར། རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཅིག་ཅར་དུ་སོན་ནོ། །དེ་ཡང་

དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་འཕོ་བ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཅིག་ཅར་དུ་སོན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་

ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་དང༌། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་བེ་བ་ཕག་

བརྒྱའི་སས་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་སྐུ་བལྟམས་པའི་ཚུལ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་དུས་ཅིག་ཅར་

དུ་སོན་ནོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གཞོན་ནུ་རོལ་རེད་མཛད་པ་དང༌། བཙུན་མོའི་འཁོར་གིས་རོལ་

བ་དང༌། ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། དཀའ་བ་སྤོད་པ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་

གཤེགས་པ་དང༌། བདུད་འདུལ་བ་དང༌། མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་

དང༌། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བེ་བ་ཕག་

བརྒྱ་ཅིག་ཅར་དུ་སོན་ཏེ། ཞིང་འདིར་མ་ངན་ལས་བཟླ་བའི་ཚུལ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་

སོན་པ་དང༌། ཞིང་གཞན་དུ། ལ་ལར་སྐུ་བལྟམས་པ་དང༌། ལ་ལར་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། 

ལ་ལར་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཅིག་ཅར་དུ་སོན་ཏེ། 
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དེ་བཞིན་དུ་འཁོར་བ་མ་་ཀི་བར་དུ་སོན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བ་

མ་ལས། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་འཇིག་རྟེན་མཁེན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་གཟིགས་ནས་

ནི། །ཆོས་ཀི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་པར། །སྤྲུལ་བའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་ཀིས། །སྐྱེ་བ་

མངོན་པར་སྐྱེ་བ་དང༌། །དགའ་ལྡན་ནས་ནི་འཕོ་བ་དང༌། །ལྷུམས་སུ་འཇུག་དང་

བལྟམས་པ་དང༌། །བཟོ་ཡི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང༌། །བཙུན་མོའི་འཁོར་དགེས་

རོལ་བ་དང༌། །ངེས་འབྱུང་དཀའ་བ་སྤོད་པ་དང༌། །བང་ཆུབ་སིང་པོར་གཤེགས་པ་

དང༌། །བདུད་སེ་འཇོམས་དང་རོགས་པར་ནི། །བང་ཆུབ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང༌། །མ་

ངན་འདས་པར་གཤེགས་མཛད་རྣམས། །ཡོངས་སུ་མ་དག་ཞིང་རྣམས་སུ། །སིད་པ་

ཇི་སིད་གནས་པར་སོན། །ཞེས་སོ། །

༼གསང་སྔགས་ཐེག་པའི་ལུགས་བཤད་པ།༽

གསང་སྔགས་ཀི་ལུགས་ལ། བ་སྤོད་གཉིས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལུགས་ཀི་

འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ལས་ལོགས་པ་མེད་པས། ཡོ་ག་དང་བ་མེད་ཀི་ལུགས་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི་ར་རྒྱུད་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རེ་མོ་གཉིས་ལས་

གསུངས་ཤིང༌། དེ་དག་གི་དགོངས་པ་འགེལ་བའི་སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན་

དང༌། སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང༌། ཀུན་དགའ་སིང་པོ་གསུམ་ལ་ཡོ་ག་ལ་མཁས་

པའི་མི་གསུམ་ཞེས་འཕགས་ཡུལ་དུ་གགས་སོ། །སོབ་དཔོན་དང་པོ་གཉིས་ཀི་

ལུགས་ལ། རང་རེའི་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གི་སས་སུ་

འཁྲུངས་ནས། ཆུ་བོ་ནེ་རཉྫ་ནའི་འགམ་དུ་དཀའ་བ་སྤོད་པའི་བར། ས་བཅུ་པོའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཚན་ཉིད་པར་འདོད་ལ། དེར་ལོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སྤོད་པ་ན། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀང་བ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་རབ་

མཐའ་ཞེས་ཀང་བ། མི་གཡོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་ཀང་བ། མཁའ་ཁབ་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཞེས་ཀང་བ་བ་ལ་སོམས་པ་ཞུགས་སོ། །

དེའི་ཚེ་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས། སེ་གོལ་གི་སྒས་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བསངས་ཏེ། ཁོད་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཙམ་གིས་མངོན་

པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། འོ་ན་ཇི་ལྟར་

བགི། ཞེས་གསོལ་པས་འོག་མིན་དུ་ཁིད་དེ། དེ་ཡང་རྣམ་སིན་གི་ལུས་དེ་ཆུ་བོ་ནེ་

རཉྫ་ནའི་འགམ་དེ་ཉིད་དུ་བཞག་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་

པའི་ཡིད་ཀི་ལུས་དེ་འོག་མིན་དུ་བོན་པ་ལ། ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀིས་གོས་གི་དབང་སེ། ཅོད་པན་གི་དབང་བསྐུར་ནས་དེའི་རེས་ལ། མངོན་པར་

བང་ཆུབ་པ་ལྔ་རིམ་ཅན་སོམ་དུ་བཅུག་སེ། མངོན་བང་ལྔ་རོགས་པའི་མཐར། 

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོར་མངོན་པར་རོགས་པར་

སངས་རྒྱས་སོ། །

སངས་རྒྱས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་བཞི་མཛད་དེ། རི་རབ་ཀི་རེ་མོར་བོན་ནས་

ཡོ་གའི་རྒྱུད་རྣམས་གསུངས། དེ་ནས་མི་ཡུལ་དུ་བོན་ནས་ཆུ་བོ་ནེ་ར་ཉྫ་ནའི་འགམ་

དུ་རྣམ་སིན་གི་ལུས་དེ་ལ་སར་ཞུགས་ཏེ་བཞེངས་ནས། བདུད་འདུལ་བ་དང་། 

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་རྣམས་བསན་པར་

བཞེད་དོ། །
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

༼སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སིང་པོའི་ལུགས་བཤད་པ།༽

སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སིང་པོའི་ལུགས་ལ། བསྐལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་

ཚོགས་བསགས་པའི་མཐར་ས་བཅུའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིད་པ་ཐ་མ་བར་

གྱུར་པའི་ཚེ་འོག་མིན་དུ་མཁའ་ཁབ་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་

སོ། །དེའི་ཚེ་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་སེ་གོལ་གིས་སྒས་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བསངས་ནས། ཁོད་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཙམ་གིས་མངོན་

པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། འོ་ན་ཇི་ལྟར་

བགི། ཞེས་གསོལ་བས། ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཅོད་པན་གི་

དབང་བསྐུར་ནས། དེའི་རེས་ལ་མངོན་བང་ལྔ་རིམ་ཅན་དུ་བསོམ་དུ་བཅུག་སེ། དེ་

རོགས་པའི་མཐར་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོར་སངས་

རྒྱས་སོ། །སངས་རྒྱས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་བཞི་མཛད་དེ། རི་རབ་ཀི་རེ་མོར་བོན་

ནས་ཡོ་གའི་རྒྱུད་གསུངས། དེ་ནས་མི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མའི་སས་སུ་

འཁྲུངས་ཏེ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་བསན་པར་འདོད་དོ། །

མངོན་བང་ལྔ་ལ་སྔོན་བྱུང་སོན་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གི་དབང་དུ་བས་པའི་མངོན་

བང་ལྔ་དང་། རེས་འཇུག་གདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་གི་དབང་དུ་བས་པའི་མངོན་བང་

ལྔའོ། །དེ་ཡང་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ལ་ཅོད་པན་གི་དབང་བསྐུར་བའི་རེས་ལ། ཙིཏྟ་པྲ་ཏི་བེ་དྷཾ་ཀཱ་

རོ་མི། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀི་དོན་སོམ་དུ་བཅུག་སེ། དེས་ཀང་བསོམས་པས་མཉམ་

གཞག་ཏུ་རང་གི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་རང་བཞིན་རྣམ་དག་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཤིང་། དེ་ལས་ལངས་པའི་རེས་ཐོབ་རང་གི་སེམས་ཀི་ཆོས་

ཉིད་རང་བཞིན་རྣམ་དག་དེ་རང་གི་སིང་གར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པར་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ངོ་། །དེས་ནི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་མི་བསྐྱོད་པའི་ངོ་བོ་

བརེས་ཤིང་། མངོན་བང་འདིའི་མིང་ནི་སོ་སོར་རྟོག་པ་ལས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་

ཞེས་བའོ། །དེ་རེས་འཇུག་གདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་ལ་སྦྱར་ན། ཙིཏྟ་པྲ་ཏི་

བེ་དྷཾ་ཀཱ་རོ་མི། ཞེསབརོད་ནས་རང་གི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་

རང་བཞིན་རྣམ་དག་མཚོན་པའི་ཨཱ་ལི་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་གྱུར་བ་ལས། རང་གི་

སིང་ཁར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པར་བསོམ་མོ། །

དེའི་རེས་ལ་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ལ། ༀ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨུ་པ་ད་ཡཱ་མི། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀི་

དོན་བསོམ་དུ་བཅུག་སེ། དེས་ཀང་བསོམས་པས་མཉམ་གཞག་ཏུ་རང་གི་སེམས་

ཀི་ཆོས་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་གོ་བུར་དྲི་བལ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཤིང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་

རང་གི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་གོ་བུར་དྲི་བལ་དེ་ཉིད་རང་གི་སིང་ཁར་ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རྣམ་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ངོ་། །དེས་

ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རིན་འབྱུང་གི་ངོ་བོ་བརེས་ཤིང་། མངོན་བང་དེའི་མིང་

ནི་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་

རེས་འཇུག་གདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་ལ་སྦྱར་ན། ༀ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨུ་པ་ད་ཡཱ་

མི། ཞེས་བརོད་ནས། རང་གི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་གོ་བུར་དྲི་བལ་དེ་

མཚོན་པའི་ཀཱ་ལི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་གི་སིང་ཁར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རྣམ་པར་བསོམ་མོ། །དེའི་རེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀིས། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀི་དོན་བསོམ་དུ་བཅུག་ནས་བསོམས་པས། 

སྔར་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་རང་གི་སིང་ཁར་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་སེང་དུ་རོ་རེ་དཀར་བོ་རེ་ལྔ་བ་གེན་དུ་འགེང་བའི་རྣམ་པར་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་ངོ་། །དེས་ནི་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་དཔག་མེད་ཀི་ངོ་བོ་བརེས་ཤིང་། 

མངོན་བང་དེའི་མིང་ནི་བརྟན་པའི་རོ་རེ་ལས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་

རེས་འཇུག་གདུལ་བའི་ཉམས་ལན་གི་རིམ་པ་ལ་སྦྱར་ན། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརོད་

ནས་རང་གི་སིང་ཁར་རོ་རེ་དཀར་བོ་རེ་ལྔ་པ་བསོམ་མོ། །

འདིར་དང་པོའི་རོ་རེ་ཞེས་བ་བའི་དོན་བརོད་པར་བ་སེ། དང་པོ་ནི་ཐོག་མིའི་

དོན་ཡིན་ལ། ཐོག་མའི་དོན་ཡང་སྔར་སངས་མ་རྒྱས་པ་གསར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་

མངོན་བང་ལྔ་རིམ་ཅན་དུ་སོམ་པའི་ཚེ། རང་གི་སིང་ཁར་མཐོང་བའི་རོ་རེ་དཀར་པོ་

རེ་ལྔ་པ་དེ་ལ་དང་པོའི་རོ་རེ་ཞེས་བའོ། །དེ་རེ་ལྔ་པར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། 

འཚང་རྒྱ་བའི་ཚེ་མངོན་བང་ལྔ་རིམ་ཅན་དུ་སོམ་པའི་མངོན་བང་རེ་རེས། ཡེ་ཤེས་

པ་རེ་རེ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་མཚོན་པའི་ཕིར་རེ་ལྔ་པའོ། །དེ་ནས་ཕོགས་བཅུའི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ལ་

མིང་གི་དབང་བསྐུར་ཏེ། དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བའི་མིང་དེ་བརེས་ནས། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རོ་རེ་དབིངས་ཞེས་བ་བར་བཏགས་སོ། །དེ་ནས། བཛྲ་ཨཱཏྨ་

ཀོຌཧཾ། ཞེས་བ་བའི་སྔགས་ཀི་དོན་སོམ་དུ་བཅུག་ནས་བསོམས་པས། པོགས་

བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རོ་རེའི་དབིངས། གསུང་རོ་རེའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དབིངས། ཐུགས་རོ་རེའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སིང་ཁའི་རོ་རེ་དཀར་པོ་རེ་ལྔ་

པ་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ཞུགས་ཏེ། རོ་རེ་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

རོ་རེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་བསྒྲུབས་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ངོ། །དེས་ནི་བ་བ་སྒྲུབ་

པའི་ཡེ་ཤེས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་བརེས་ཤིང་། མངོན་བང་དེའི་མིང་ནི་རོ་རེའི་

བདག་ཉིད་ལས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་རེས་འཇུག་གདུལ་བའི་

ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་ལ་སྦྱར་ན། བཛྲཨཱཏྨ་ཀོຌཧཾ། ཞེས་བརོད་ནས་རང་གི་སིང་

ཁའི་རོ་རེ་དཀར་པོ་རེ་ལྔ་པ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཕོགས་བཅུར་འཕོས་པས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རོ་རེའི་དབིངས། གསུང་རོ་རེའི་དབིངས། ཐུགས་རོ་

རེའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སིང་ཁའི་རོ་རེ་དཀར་པོ་རེ་ལྔ་པ་ལ་ཞུགས་པར་

བསོམ་མོ། །

དེ་ནས་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རོ་

རེ་དབིངས་དེ་ལ། ༀ་ཡ་ཐ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝས་ཐ་ཨ་ཧཾ། ཞེས་བ་བའི་སྔགས་ཀི་

དོན་སོམ་དུ་བཅུག་ནས་བསོམས་པས་རང་གི་སིང་ཁའི་རོ་རེ་ཟླ་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

ནས་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་

པའི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཏེ་

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །དེས་ནི་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་ཀི་ངོ་བོ་བརེས་ཤིང་། མངོན་བང་དེའི་མིང་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མཉམ་པ་ཉིད་ལས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་རེས་འཇུག་

གདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་ལ་སྦྱར་ན། ༀ་ཡ་ཐ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝ་ས་ཐ་ཨ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཧི། ཞེས་བརོད་པས་རང་གི་སིང་ཁའི་རོ་རེ་ཟླ་བ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ནས། 

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོའི་སྐུར་གྱུར་བར་བསོམ་མོ། །སངས་རྒྱས་ནས་ཆོ་

འཕྲུལ་རྣམ་པ་བཞི་མཛད་དེ། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དེ་འོག་མིན་དུ་བཞུགས་

ཤིང་། དེས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཞལ་བཞི་པའི་གཅིག་སྤྲུལ་པ་དེས་རི་

རབ་ཀི་རེ་མོར་བོན་ནས་ཡོ་གའི་ར་རྒྱུད་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་གསུངས་པ་སོགས་ཀི་

མཛད་པ་རྣམས་མཛད་དེ། མི་ཡུལ་དུ་བོན་ནས་བདུད་འདུལ་བ་དང་། མངོན་པར་

རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་རྣམས་བསན་ཏོ། །

༼བ་མེད་ལུགས་ལ་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཚུལ་བཤད་པ།༽

བ་མེད་ལུགས་ལ་སོན་པ་བཅོམ་ལྡ་འདས་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ནི། དུས་འཁོར། 

ཀྱཻ་རོར། བདེ་མཆོག་སོགས་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ལས་མ་གསུངས་ཤིང་། འདུས་པའི་

སྐོར་ནས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་འཕགས་ལུགས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་

གཉིས་ཀ་ལས་གསུངས་ཏེ། འཕགས་ལུགས་ཀི་ཨཱརྱ་དེ་བའི་སྤོད་བསྡུས་ནས་

གསུངས། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀི་འཇམ་དཔལ་གི་ཞལ་ལུང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀི་

ཆེན་མོ་ལས་གསུངས་ཏེ། གཉིས་ཀ་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་གསུང་ངོ་། །དེ་ལ་ས་

བཅུ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་དང་། སིད་པ་ཐ་མ་པ་

གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་དང་། གསང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་

བཞི་ག་ལ་ཡོད་གསུང་ངོ་། །དེ་ལས་ས་བཅུ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་

གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ནི། བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་ཚེ་དེའི་ཕི་མ་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་

ངེས་པའོ། །སིད་པ་ཐ་མ་པ་ནི་ས་བཅུ་པའི་བང་སེམས་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་ངེས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པའོ། །སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འདིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་

བརྟེན་ནས། བསྐལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པའི་མཐར། ས་བཅུ་

པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིད་པ་ཐ་མ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་འོག་མིན་དུ་

མཁའ་ཁབ་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་སོ། །

དེའི་ཚེ་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས། སེ་གོལ་གིས་སྒས་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ལངས་ཏེ། ཁོད་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཙམ་གིས་མངོན་པར་

རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། འོ་ན་ཇི་ལྟར་བགི་

ཞེས་གསོལ་བས། ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྷའི་བུ་མོ་ཐིག་ལེ་

མཆོག་མ་བཀུག་ནས། དབང་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དངོས་དབང་

དུ་བསྐུར་ཏེ། དེའི་རེས་ལ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ་རྣམས་བསན་ནས་སོམ་

དུ་བཅུག་པས། མཚན་ཕེད་ན་སོང་པ་གསུམ་རིམ་གིས་ཐིམ་ནས། ཐམས་ཅད་སོང་

པ་དོན་གི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ། དེ་ལས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལངས་པ་ལ། 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་ཏེ་སྤོད་པ་བེད་དུ་བཅུག་པས་ཐོ་

རངས་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་འཆར་བ་ཙམ་ན། རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཤེས་བའི་

སྒིབ་པ་ཕ་ཞིང་ཕ་པ་ཡང་སངས་ནས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་

འཕང་བརེས་ཏེ། མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །དེ་ལ་བུམ་དབང་མ་

བསྐུར་བར་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བས་ཆོག་པ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་མ་བསོམས་པར་

རོགས་རིམ་བསོམས་པས་ཆོག་པའི་དམིགས་བསལ་འདི་ཁོ་ན་གསུངས་ཀི། 

གཞན་མ་གསུངས། ཞེས་གསུང་ངོ་། །
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དེ ་ནས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་རོ ་རེ ་འཆང་ཆེན་པོ་དེ ་འོག་མིན་དུ་

བཞུགས་ནས། སྤྲུལ་པའི་སྐུས་མི་ཡུལ་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་བསན་ཏེ། 

རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གི་སས་སུ་འཁྲུངས་ནས་ཆུ་བོ་ནེ་རཉྫ་ནའི་འགམ་དུ་ལོ་དྲུག་

དཀའ་བ་སྤོད་པ་ན། རྒྱ་ཤུག་གི་འབྲུ་གཅིག །ཏིལ་འབྲུ་གཅིག །འབས་ཉག་མ་གཅིག་

སེ་གསུམ་ལས་ཁ་ཟས་རགས་པ་མ་གསོལ་བར་མཁའ་ཁབ་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་ན་སེ་

གོལ་གི་སྒས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བསངས་ཏེ། ཁོད་ཉིད་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་གདུངས་

པའི་ལུས་འདི་ལྟ་བུས་བདུད་འདུལ་བར་མི་ནུས་ཤིང་། ཁོད་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་

ཙམ་གིས་ཤེས་སྒིབ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་སོང་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཁ་ཟས་

རགས་པ་གསོལ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ལྷའི་བུ་མོ་ཐིག་ལེ་མཆོག་མ་བཀུག་ནས་དབང་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་དབང་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་བའི་ཚུལ་བསན། 

དེ་ནས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ་བསན་ནས་སོམ་དུ་བཅུག་པས་

མཚན་ཕེད་ན་སོང་པ་གསུམ་རིམ་གིས་ཐིམ་ནས། ཐམས་ཅད་སོང་པ་དོན་གི་འོད་

གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་བསན། དེ་ལས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལངས་པ་ལ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་ནས་སྤོད་པ་བེད་དུ་བཅུག་པས་

ཐོ་རངས་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་འཆར་བ་ཙམ་ན། རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཤེས་

བའི་སྒིབ་པ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་སངས་ནས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་བརེས་ཏེ་མངོན་པར་

རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསན་ཏོ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་ཙམ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཞིག་བསན་པས་ཆོག་མོད། དབང་གསུམ་པ་དང་། བཞི་པ་བསྐུར་བ་སོགས་ཀི་ཚུལ་

བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྐང་བའི་ལམ་གིས་ས་བཅུ་

པའི་བར་དུ་བགོད་ནུས་ཀང་། མཐར་འཚང་རྒྱ་བ་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་དུ་ཞུགས་

པ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་དགོས་ཀི། དེར་མ་ཞུགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་མི་སིད་དོ། །ཞེས་

ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

༼ཐེག་པ་གོང་འོག་གི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཚུལ་བཤད་པ།༽

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཚུལ་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པའི་ཆོས་

འཁོར་བསྐོར་ཚུལ་དང་། གསང་སྔགས་ཀི་ཐེག་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཚུལ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་མངོན་པར་རོགས་

པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསན་ནས། ཞག་བདུན་ཕག་བདུན་དུ་ཆོས་འཁོར་མ་

བསྐོར་རོ། །དེ་ནས་ཡུལ་གི་དབུས་མ་ག་དྷ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཡོད་པ་ནས། བང་ཕོགས་

སུ་ཆུ་བོ་གངྒཱ་བརྒལ་བའི་ཡུལ་ཝཱ་ར་ཎ་སི་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀི་ནགས་སུ་

བོན་ཏེ། ཅིའི་ཕིར་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སྔོན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་འཇིག་

རྟེན་དུ་འབོན་དུ་ཉེ་པ་ན། རི་དེ་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ལྔ་བརྒྱ་གནས་པ་ལ། དེ་དག་ལ་

ལྷ་རྣམས་ཀིས་སྦྲན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་འབོན་པར་མཁེན་

ཏེ། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་མེའི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་

ཏེ། རང་གི་སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་མེས་སྐུ་ལུས་རྣམས་བསེགས་ནས་རིང་བསེལ་རྣམས་

ས་ལ་ལྷུང་བ་ལས། དྲང་སོང་ལྷུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པས་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་ཞེས་བའོ། །ཅིའི་

ཕིར་རི་དྭགས་ཀི་ནགས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སྔོན་ཝཱ་ར་ཎ་སིའི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་བིན་ཞེས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བ་བས་རི་འདི་ལ་གནས་པའི་རི་དྭགས་རྣམས་བསད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་ཁིམས་

བཅས་པས། ཕོགས་གཞན་ནས་ཀང་རི་དྭགས་མང་པོ་དེར་འདུས་ནས་འཕུངས་

པས་རི་དྭགས་ཀིས་ནགས་ཞེས་བའོ། །དེ་ན་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ཞེས་བ་བའི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་

ཆེན་པོ་ལྔ་གནས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་ཤེས་ཀཽཎི་ཎྱ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྟ་ཐུལ་

དང་། རླངས་པ་དང་། མིང་ཆེན་དང་། བཟང་ལྡན་ནོ། །དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རྒྱང་ནས་འབོན་པ་མཐོང་སེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གོའུ་ཏ་མ་བསམ་གཏན་ལས་ཉམས་པ། 

ལྷོད་པ། མང་དུ་ཟ་བ་དེ་འདིར་འོང་གིས། དེ་ལ་སྨྲ་བར་མི་བ། བཤེས་པར་མི་བ། 

བསུ་བར་ཡང་མི་བའོ། །སན་ལྷག་པོ་འདི་ལ་འདུག་ན་འདུག་ཏུ་ཆུག་ཅིག །ཅེས་འོག་

ཁིམས་བཅས་ཏེ་སན་ལྷག་པོ་གཅིག་བཏིང་ངོ་། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕེབས་པ་

ན། དེ་དག་གིས་གཟི་བརིད་མ་བཟོད་ནས། ཐད་ཀིས་ཕག་འཚལ་ཏེ་ལ་ལས་ཞབས་

བཀྲུས། ལ་ལས་སན་བཏིང་དེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་གོའུ་ཏ་མ་ལེགས་པར་བོན་ཏམ། བོན་

པ་ལེགས་སོ། །ཞེས་གསོལ་ཏོ། །

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གདན་བཏིང་པ་དེ་ལ་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ལྔ་

སེ་རྣམས་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་ལས་མདངས་གསལ་བར་མཐོང་ནས། ཚེ་

དང་ལྡན་པ་གོའུ་ཏ་མ། ཁོད་ཉིད་དབང་པོ་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་གསལ། པགས་པའི་

མདོག་ནི་ཡོངས་སུ་དག་ན། ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཁད་པར་མངོན་དུ་མཛད་དམ། 

ཞེས་གསོལ་བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་བ། རིགས་ཀི་བུ་དག་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་མ་ཟེར་ཞིག །ཁེད་ཡུན་རིང་པོར་སྡུག་

བསྔལ་བར་འགྱུར་ཏ་རེ། ང་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེ། མངོན་པར་རོགས་པར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སངས་རྒྱས་སོ། །རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །ང་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

སེ། །སོབ་དཔོན་གཞན་ལ་རག་མ་ལུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་མོད་ལ། ལྔ་སེ་

རྣམས་ཀི་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བི་སེ། ལུས་ཆོས་གོས་ངུར་སྨྲིག་གསུམ་གིས་གཡོགས་

ཤིང་ལག་ན་ཇ་མ་བུམ་ཐོགས་པ། བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ལྟ་བུ། སྐྲ་

དང་ཁ་སྤུ་བེགས་ནས་ཞག་བདུན་ལོན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ནས་ཚངས་པ་དང་། བརྒྱ་བིན་ལ་སོགས་པ་ལྷའི་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསེར་གི་འཁོར་ལོ་རིབས་སོང་དང་ལྡན་པ་ཕུལ་ཏེ་ཆོས་ཀི་

འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སོན་པས་ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ། སོད་

ཐུན་དང་པོ་ལ་འཆག་པར་མཛད། གུང་ཐུན་པར་བ་ལ་གཟིམས། ཐོ་རངས་ཐུན་ཐ་མ་

ལ་བཞེངས་ནས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཀི་

འཁོར་ལོ་ས་ཕོགས་གང་དུ་བསྐོར། སམ་དུ་དགོངས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་བས། ས་

ཕོགས་དེ་ཉིད་དུ་བསྐོར་བར་མཁེན་ཏེ། སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་དེ་ཉིད་ལ་ས་ཕོགས་

དེར་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞི་ལས་གྲུབ་པའི་ཁི་སོང་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཁི་དང་པོ་གསུམ་ལ་སྐོར་བ་མཛད་དེ། ཁི་བཞི་པ་ལ་བཞུགས་ནས། ལྔ་

སེ་བཟང་པོ་དང་། ལྷའི་འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བདེན་པ་

བཞིའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ། དགེ་སོང་དག་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་

བདེན་པ་སེ། ཤེས་པར་བའོ། །འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདེན་པ་སེ་སང་བར་

བའོ། །འདི་ནི་འགོག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་སེ་མངོན་དུ་བའོ། །འདི་ནི་ལམ་

འཕགས་པའི་བདེན་པ་སེ་བསོམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཀུན་ཤེས་ཀཽ་ཎི་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཎྱའི་རྒྱུད་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱེས་ཏེ། ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཆེད་དུ་བརོད་པ་ཆེད་དུ་བརོད་

ནས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་པུས་མོ་ནུབ་ཙམ་ཕབ་སེ། ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་སོ། །

དེ་ལ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་མདོ་ནི། འཁོར་ལོ་དང་

པོའི་མདོ་དངོས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་བརོད་བ་ཕོགས་མཐུན་གི་སོ་ནས། འདུལ་བ་

ལུང་དང་། མདོ་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་དང་། མདོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་བ་དང་། མདོ་སེ་ལས་

བརྒྱ་བ་དང་། མདོ་སེ་རྟོགས་བརོད་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་

མདོར་གཏོགས་སོ། །     ། །

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གནས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིར། ལྷན་ཅིག་སྤོད་

པའི་འཁོར་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སོང་ལྔ་སོང་སེ་ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་

རྣམས་དང་། ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གངས་མེད་པ་དང་

བཅས་པ་ལ། བཀའ་བར་བ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ། དེ་ལ་

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྒྱས་པ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ། འབིང་གི་རྒྱས་པ་ཉི་ཁི་ལྔ་

སོང་པ། འབིང་གི་འབིང་ཁི་བརྒྱད་སོང་པ། འབིང་གི་བསྡུས་པ་ཤེས་རབ་ཁི་བ། 

བསྡུས་པའི་རྒྱས་པ་བརྒྱད་སོང་པ། བསྡུས་པའི་བསྡུས་པ་འཕགས་པ་སྡུད་པ་རྣམས་

ནི། བཀའ་བར་པའི་མདོ་དངོས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་བརོད་བ་ཕོགས་མཐུན་གི་སོ་

ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ། རོ་རེ་གཅོད་པ། སངས་རྒྱས་ཕལ་བོ་ཆེ། ལང་

ཀར་གཤེགས་པ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། ཕལ་ཆེན་

ལ་སོགས་པ་ཡང་བཀའ་བར་པའི་མདོར་གཏོགས་སོ། །

ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་ལ་སས་ཡུམ་བཅུ་བདུན་ཞེས་གག་སེ། སྔར་བགངས་པའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ནས། སྡུད་པའི་བར་དྲུག་ནི་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཚང་བ་བརོད་

བར་སོན་པས་ཡུམ་དུ་འཇོག་ལ། རབ་ཀི་རལ་གིས་རྣམ་པར་གནོན་པས་ཞུས་པའི་

མདོ། ཤེར་ཕིན་བདུན་བརྒྱ་པ། ཤེར་ཕིན་ལྔ་བརྒྱ་པ། ཤེར་ཕིན་ཚུལ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

པ། ཤེར་ཕིན་ལྔ་བཅུ་པ། རོ་རེ་གཅོད་པ། ཤེས་རབ་སིང་པོ། ཀཽའུ་ཤི་ཀའི་མདོ། 

ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ། ཤེར་ཕིན་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་དང་། ཡི་གེ་གཅིག་མ་སེ། 

བཅུ་གཅིག་ནི་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཚང་བ་མི་སོན་པས་སས་སུ་འཇོག་གོ །ཁ་ཅིག་

ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་མདོའི་དོད་ལ། སོ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་འདྲེན་ནོ། །རང་ལུགས་

ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་ལ་སས་ཡུམ་བཅུ་བདུན་དུ་མ་ངེས་ཏེ། དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །

བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་འཁོར་ནི་གནས་

ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པར། ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་

དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གངས་མེད་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་ཏེ། 

མདོ་སྔེ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ནི་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མདོ་དངོས་ཡིན་ཞིང་། 

དེ་དང་བརོད་བ་ཕོགས་མཐུན་པའི་མདོ་རྣམས་ནི། འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མདོ་རུ་

གཏོགས་སོ། །ཡང་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མདོའི་མཚན་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་དོན་དམ་རྣམ་

པར་ངེས་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ། 

སངས་རྒྱས་ཕལ་བོ་ཆེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་རྣམས་བཀའ་ཐ་མར་འདྲེན་པ་མི་

འཐད་དེ། སྤིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་པར་སོན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་

མདོ་ཡིན་ན་བཀའ་བར་པར་གཏོགས་ཤིང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་སོན་པའི་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

མདོ་ཡིན་ན་ཡང་དེར་གཏོགས་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་ལས་ཀུན་བརྟགས་བདེན་པར་

མ་གྲུབ་ཅིང་། གཞན་དབང་དང་། ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་ན་

བཀའ་ཐ་མའི་མདོར་གཏོགས་ཤིང་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་སོན་པའི་ཐེག་ཆེན་

གི་མདོ་ཡིན་ན་ཡང་དེར་གཏོགས་པ་ལས། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་སོགས་མདོ་

གསུམ་པོ་དེ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་

གཅིག་ཏུ་སོན་པ་ཤ་སག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། 

༈ ཡང་བདེ་གཤེགས་སིང་པོའི་མདོ། འཕགས་པ་གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་

པོས་ཞུས་པའི་མདོ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། སོར་མོའི་འཕེང་བ་ལ་

ཕན་པའི་མདོ། དཔལ་འཕེང་སངེའི་ང་རོས་ཞུས་པའི་མདོ། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གི་

མདོ། འཕེལ་བ་དང་འགིབ་པ་མེད་པར་བསན་པའི་མདོ། རྔ་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའི་མདོ། 

རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཟུངས། མདོ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་སེ། 

བཅུ་པོ་དེ་ལ་ཇོ་ནང་བས་སིང་པོའི་མདོ་བཅུ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། བཀའ་འཁོར་ལོ་ཐ་མར་

འདོད་ཅིང་ངེས་དོན་དུ་འདོད་དོ། །མདོ་དེ་དག་གིས་བདེ་བཤེགས་སིང་པོ་དང་། 

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དོན་གཅིག་ཅིང་། བདེན་པར་གྲུབ་པ། རྟག་

བརྟན་ཐེར་ཟུག འདུས་མ་བས་ཀི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་རྒྱུད་ལ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་སྦུབས་ན་རང་ཆས་སུ་ཡོད་

པ་དེ་དཔེ་དགུ་དོན་དགུའི་སོ་ནས་བསན་པར་འདོད་ལ། འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང་བར་

བ་དྲང་དོན་དུ་འདོད་དོ། ། 

བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེས་མདོ་བཅུ་པོ་དེ་བཀའ་ཐ་མའི་མདོ་ཡིན་ཞིང་། མདོ་དེ་དག་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལས་ཇོ་ནང་བས་འདོད་པ་ལྟར་དུ་བསན་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་དེ་དག་དྲང་དོན་དུ་

བཞེད་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་། བདེ་བཤེགས་སིང་པོ་དོན་གཅིག་པར་མཛད་ནས། 

དེ་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་བཞེད་ཅིང་། བཀའ་བར་པ་ཁོ་ན་ངེས་དོན་དུ་

བཞེད་དོ། །མདོ་བཅུ་པོ་དེ་བརོད་བ་ཕོགས་མཐུན་དུ་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། མདོ་

དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་གི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཞུས་

པའི་ལེའུ་རངས་པོས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བསན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་རངས་པོས། གཞན་དབང་དང་། 

ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་བསན། བམས་མགོན་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་རངས་

པོས་ཡིད་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པར་བསན་ལ། 

མདོ་གཞན་དགུ་པོ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་པ་དང་། 

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བསན་ཅིང་། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་མེད་པའི་དབང་དུ་

བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཇོ་ནང་བའི་རང་ལུགས་ལ་གཞན་དབང་རི་བོང་

གི་རྭ་དང་མཚུངས་ཤིང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་དང་། མདོ་དགོངས་

པ་ངེས་འགེལ་ངེས་དོན་དུ་བས་ནས་རང་ལུགས་ཀི་ཤེས་བེད་དུ་བེད་པ་འགལ་བ་

ཡིན་ནོ། །     ། །

རང་ལུགས་ནི། བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་ན། སེམས་

ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་མེད་པས་སེམས་ཅན་འཚང་རྒྱ་བ་མི་སིད་པར་

འགྱུར་ལ། བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དོན་གཅིག་ཅིང་། དེ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

འགྱུར་ཞིང་། སངས་རྒྱས་སར་འཚང་མི་རྒྱ་བས་སེམས་ཅན་འཚང་རྒྱ་བ་མི་སིད་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ལུགས་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་མི་འདོད་དོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བ་མ་ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་དང་། བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་ཁམས་དོན་གཅིག་ཏུ་གསུངས་ཤིང་། དེའི་འགེལ་པར། ཁམས་ཀི་

དོན་ནི་འདིར་རྒྱུའི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་

པོ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་རྒྱུ། ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་

ཙམ་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཞེས་ནི་མི་བའོ། །

འོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སེམས་བདེན་པར་གྲུབ་པས་་པའི་སོང་ཉིད་དེ་ལ་སེམས་

ཀི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཅེས་བ་སེ། དེ་ཡང་གོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་མ་བལ་

བའི་གནས་སྐབས་ཀི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་རྣམ་དག་དེ་ལ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་སིང་པོའམ། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས། ཞེས་བའོ། །གོ་བུར་

གི་དྲི་མ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་

རྣམ་དག་དེ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའམ། འགོག་བདེན་མཐར་ཐུག་གམ། བལ་འབས་མཐར་

ཐུག་གམ། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆོས་ཉིད་དམ། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆོས་སྐུ་

ཞེས་བའོ། །གོ་བུར་གི་དྲི་མ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་

གཉིས་སོ། །དེས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་ན་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་མ་ཡིན་དགོས་པ་

ཡིན་ཏེ། གོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ཡིན་ན། མ་བལ་བ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །རང་ལུགས་ལ་ཡང་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་རྣམ་གངས་དེ་

དག །འདུས་མ་བས་ཤིང་དངོས་པོ་མེད་པ། རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་ཡིན་གི། བདེན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པར་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

འཁོར་ལོ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྣོད་དང་། གཞན་གཉིས་

ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་དོ། །དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་དང་པོས་ཉན་ཐོས་པའི་ལྟ་བ་སོན། བར་

པས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སོན། ཐ་མས་སེམས་ཙམ་གི་ལྟ་བ་སོན་ལ། དེ་ནས་འཁོར་ལོ་

བར་བ་ངེས་དོན་དང་། གཞན་གཉིས་དྲང་དོན་ནོ། ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཐམས་ཅད་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སུ་འདུ་སེ། 

བཅུ་གཉིས་གང་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་ཤཱནི་པས་བརྒྱད་སོང་འགེལ་པ་སིང་པོ་མཆོག་

ལས། མདོ་སེ་དབངས་བསད་ལུང་བསན་དང་། །ཚིགས་བཅད་ཆེད་བརོད་གེང་གཞི་

དང་། །རྟོགས་བརོད་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་དང་། །སྐྱེས་རབས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། །རྨད་

བྱུང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སེ། །གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་

པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས་གེང་གཞི། རྟོགས་བརོད། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ། སྐྱེས་རབས་

དང་བཞི་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུའོ། །ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་

གསུང་རབ་དང་བཀའ་དོན་གཅིག་ཅིང་། དེ་ལ་དབེ་ན་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་

བཀའ་དང་། བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་དང་། རེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་དང་

གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྐུས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི་མདོ་སེ་ས་

བཅུ་པ་ལྟ་བུ། གསུང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི་མ་སྐྱེས་དགའི་འགོད་

པ་བསལ་བའི་མདོ་ལྟ་བུ། ཐུགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ལ་གསུམ་

ལས། ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི་ཤེས་རབ་སིང་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

པོ་ལྟ་བུ། ཐུགས་ཐུགས་རེས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི། གནོད་སྦྱིན་དང་། 

ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་སྔགས་སྨྲས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཐུགས་རེས་འབས་བུ་ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་བའི་སྔགས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་

ལྟ་བུ། ཐུགས་བདེན་པའི་སོབས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བདེན་པའི་སོབས་ཐུགས་ཀིས་བརོད་པའི་མཐུས། རི་དང་། ཤིང་

དང་། རིག་པ་སོགས་ལས་ཆོས་ཀི་སྒ་བྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །     ། །

རེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་

པའི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་ངའི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀི་ཐོག་མར་འདི་སྐད་བདག་

གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། བར་བར་དུ་མཚམས་

སྦྱོར་གི་ཚིག་རྣམས་ཆུག་ལ་སྡུས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་

ངན་ལས་བཟླ་བའི་ཚུལ་བསན་པའི་རེས་ལ། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀིས་ཐོག་མར་འདི་

སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། བར་བར་དུ་

མཚམས་སྦྱོར་ལ་སོགས་པ་གསུང་རབ་ལ་བཅུག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་རྒྱལ་བའི་

གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་སེ་སྣོད་གསུམ་དུ་འདུ་སེ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་

བརོད་བའི་གཙོ་བོར་སོན་པ་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད། ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་

བརོད་བའི་གཙོ་བོར་སོན་པ་མདོ་སེའི་སེ་སྣོད། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་བརོད་

བའི་གཙོ་བོར་སོན་པ་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་དོ། །ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་དང་

སངས་རྒྱས་ཀིས་བསན་པའི་ཞི་གནས་དོན་གཅིག་ལ། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་

པ་དང་ལྷག་མཐོང་དོན་གཅིག་གོ །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེ་ཡང་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་དང་པོ་ལྔ་ནི། ཐེག་དམན་གི་མདོ་

སེའི་སེ་སྣོད་དང་། དེ་ནས་བཞི་ནི་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་དེ། དེ་ལ་ཐེག་པ་གཉིས་ཀའི་

འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་དོ། །ཐ་མ་གསུམ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་དོ། །དེ་དག་

གི་བར་བར་ན་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་སོན་པ་ཐོར་བུ་ཐོར་བུར་

གནས་པ་རྣམས་ནི་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་དོ། །མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལྟར་ན། 

གཏན་ལ་ཕབ་པ་བསན་པའི་སེ། མངོན་པའི་སེ་སྣོད་དེ། དེ་ལ་ཐེག་པ་གཉིས་ཀའི་

མངོན་པའི་སེ་སྣོད་དོ། །

ཡང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་དུ་

འདུ་སེ། གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་འདོད་ཆགས་ལ་ཤས་ཆེར་སྤོད་པ་ཉི་ཁི་ཆིག་སོང་དང་། 

ཞེ་སང་ལ་ཤས་ཆེར་སྤོད་པ་དང་། གཏི་མུག་ལ་ཤས་ཆེར་སྤོད་པ་དང་། དེ་གསུམ་

ཆ་མཉམ་ལ་སྤོད་པ་ཉི་ཁི་ཆིག་སོང་རེ་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་གི་

གཉེན་པོར་གསུངས་སོ། །ཚད་ནི་ཉན་ཐོས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། མངོན་པ་སེ་བདུན་གི་

ཡ་གལ་གི་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ཞེས་པའི་བསན་བཅོས་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཆོས་ཕུང་གཅིག་

གི་ཚད། དེ་ལ་ཤཽ་ཀ་སོང་ཡོད། ཅེས་འདོད་དོ། །ཡང་ཉན་ཐོས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཕུང་

པོ་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཚན་རེ་རོགས་པར་སོན་པའི་གསུང་རབ་ཚན་

པ་རེ་ཆོས་ཕུང་རེར་འདོད་དོ། །ཐེག་ཆེན་པ་ཁ་ཅིག་གང་པོ་ཆེ་རབ་བརྟན་གི་རྒྱབ་

ཁལ་ནོན་པའི་སྣག་ཚས་ཆོས་ཕུང་གཅིག་འབི་བར་ནུས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རང་གི་

ལུགས་ནི། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་ལས། 

ཉོན་མོངས་པ་རེ་རེའི་གཉེན་པོ་རོགས་པར་སོན་པའི་གསུང་རབ་ཚན་པ་རེ་ལ་ཆོས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཕུང་རེ་རེར་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་དོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསན་པའི་འོག་ཏུ་བཀའ་བསྡུ་

བ་རིམ་པ་གསུམ་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་ཟིན་ནས་

བསན་པ་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོ་ལ་གཏད་དེ། དཔིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་སྐར་མ་ས་ག་ཉ་བའི་

ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ནུབ་མོ་རྩྭ་མཆོག་གི་གོང་ཁེར་དུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསན་

ཏོ། །དེའི་དབར་དེ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀི་བདེ་ཅན་མའི་ཕུག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགས་

སྦྱིན་བདག་བས་ནས། འཕགས་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་

མཛད་པའི་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་དབར་གནས་པར་ཁས་བངས་སོ། །དེའི་ཚེ་

དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའི་སྣམ་སྦྱར་རྣམས་བརེགས་པ་གདན་དུ་བཏིང་བའི་སེང་དུ་

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་འཛེགས་ཏེ། ཁ་མཉན་ཡོད་དུ་ཕོགས་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་

གདོང་མཆི་མ་དང་བཅས་སན་པའི་གདངས་དང་བཅས་ཏེ། འདི་སྐད་བདག་གིས་

ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས། མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་བསྡུས་སོ། །དེའི་

དོན་ནི་མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་ཇི་སེད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཚིག་གཅིག་ཀང་ལྷག་ཆད་

མེད་པར་བོ་ལས་བཏོན་པའོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་སན་ལས་བབས་ཏེ་འཁོད་དོ། 

དེ་ནས་འཕགས་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གིས་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་བསྡུས་སོ། །

དེ་ནས་འཕགས་པ་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་

བསྡུས་སོ། །དེ་ནས་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་བསན་པའི་བ་བ་ཅུང་

ཟད་བས་ཀི། ད་ནི་མ་ངན་ལས་བཟླའོ་དགོངས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བསན་པ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གཏད་དེ། ཁོད་ཀིས་ཀང་བསན་པ་ཤ་ནའི་གོས་ཅན་ལ་གཏོད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་

ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་བོན་ཏེ། ཀླུ་ཡུལ་

དང་། ལྷ་ཡུལ་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚེམས་མཆེ་བ་རེ་རེ་བཞུགས་པ་ལ་ཡང་

ཕག་འཚལ་དུ་བོན་ནས་སར་བོན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་ལ་སྦྲོན་དུ་བོན་པས་

རྒྱལ་པོ་གཉིད་ལོག་པར་གཟིགས་ནས། འཁོར་རྣམས་ལ། ང་མ་ངན་ལས་བཟླ་བ་

འདིར་སྦྲོན་དུ་བྱུང་ཞེས་སོས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རི་བ་རྐང་ཅན་

ཞེས་བ་བ། རི་གསུམ་འདུས་པའི་དབུས་སུ་བོན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསན་ཏེ། 

རྩྭའི་སན་ལ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གནང་བའི་ཕག་དར་ཁོད་

ཀི་སྣམ་སྦྱར་དེ་བསྣམས་ཏེ། སྤུར་དེ་ཇི་སིད་རྒྱལ་བ་བམས་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་ཆོས་

སོན་པར་འགྱུར་བ་དེ་སིད་དུ་མི་འཇིག་ཅིང་མདངས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཉམས་པར་མི་

འགྱུར་བར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། མ་ངན་ལས་འདས་སོ། །

དེ་ནས་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀིས་རི་གསུམ་པོ་དེ་ཁ་སྦྱར་ནས་བཞག་གོ །དེ་

ནས་ཤ་ནའི་གོས་ཅན་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་སོང་བ་ལས་འཁོར་ཏེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་གང་ན་བཞུགས། ལོ་ལྔའི་དུས་སོན་བའོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། མ་ངན་ལས་

འདས་སོ། །ཞེས་ཐོས་པས་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཏོ། །བརྒྱལ་བ་སངས་ནས་འཕགས་པ་

ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། མོའུ་གལ་གི་བུ་དང་། འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་རྣམས་དྲིས་པས་ཀང་མ་

ངན་ལས་འདས་སོ། །ཞེས་ཐོས་ཏེ། ཡང་བརྒྱལ་ལོ། །དེ་སངས་ནས། ད་ལྟ་སུ་

བཞུགས། ཀུན་དགའ་བོ་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་འཁོར་བཅས་སྤན་

དྲངས་ཏེ་ལོ་ལྔའི་དུས་སོན་བས་སོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་ཤ་ནའི་གོས་ཅན་རབ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཏུ་ཕྱུང་ཞིང་བསེན་པར་རོགས་ནས། དེས་ཀང་སྦྱངས་པས་སེ་སྣོད་གསུམ་ལ་

མཁས་པར་གྱུར་ཅིང་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བསན་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས། དགེ་

སོང་ཞིག་ཁ་ཏོན་བེད་པ་ལས། གང་ན་ལོ་བརྒྱར་འཚོ་བ་ནི། །ངེས་པར་ཆུ་ལ་བ་གག་

བཞིན། ཞེས་འདོན་པ་གསན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་ལྟར་མ་གསུངས་ཀི། 

གང་ན་ལོ་བརྒྱར་འཚོ་བ་ནི། །ངེས་པར་སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པ་ཡིན། །ཞེས་ལྷོོགས་ཤིག་

ཅེས་གསུངས་པས། དགེ་སོང་དེས་རང་གི་མཁན་པོའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ཏེ་འཕགས་པ་

ཀུན་དགའ་བོ་འདི་སྐད་གསུང་ངོ་། །ཞེས་སྨྲས་པས། མཁན་པོ་དགེ་སོང་དེ་རང་གིས་

ནོར་བར་བསན་པ་དེ་མ་འདོད་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ནི་རྒས་གྱུར་ཏེ། །དྲན་པ་ཉམས་

པས་བརེེད་པ་ཡིན། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །

དེ་དགེ་སོང་དེས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སྨྲས་པས། ཀུན་དགའ་བོ་ཡིད་བྱུང་ཏེ། ད་ནི་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡང་འདི་ལྟར་གྱུར་པས་མ་ངན་ལས་བཟླའོ་སམ་དུ་

དགོངས་ཏེ། ཤ་ནའི་གོས་ཅན་ལ་བསན་པ་གཏད་དེ། ཁོད་ཀིས་ཀང་གོང་ཁེར་

བཅོམ་བརླག་གི་སོས་འཚོང་སྦས་པའི་བུ་ཉེ་སྦས་ལ་བསན་པ་གཏོད་ཅིག །དེ་ནི་

མཚན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་བ་བེད་པར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ལུང་བསན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་ལ་སྦྲོན་དུ་

བོན་པ་ན་རྒྱལ་པོ་གཉིད་ལོག་པས། འཁོར་རྣམས་ལ་ཁོ་བོ་འདིར་སྦྲོན་དུ་བྱུང་། 

ཞེས་སྨྲོས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་ནས། འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་ཆུ་བོ་གངྒཱའི་འགམ་དུ་

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

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་ཆག་པ་རྨིས་པ་ལས། སད་དེ་

སྨྲས་པས། འཁོར་རྣམས་ཀིས། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྦྲོན་

དུ་བོན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་པས་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ། །བརྒྱལ་བ་སངས་ནས་གང་པོ་ཆེ་

ཞོན་ཏེ་རྒྱུགས་ནས་ཆུ་བོ་གངྒཱའི་འགམ་དུ་ཕིན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཡངས་པ་ཅན་གི་ལི་ཙཱ་

བི་རྣམས་ལྷས་སྦྲན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོད་པའི་ཡོ་བད་མང་པོ་ཐོགས་ཏེ་ཆུ་བོ་

གངྒཱའི་འགམ་དུ་ལྷགས་སོ། །དྲང་སོང་ཞིག་ཀང་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

ལྷགས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསེན་པར་རོགས་པར་གསོལ་བས། 

ཀུན་དགའ་བོས་ཆུ་བོ་གངྒཱའི་དབུས་སུ་གིང་ཞིག་སྤྲུལ་ཏེ། ཉི་མའི་གུང་ལ་རབ་ཏུ་

བྱུང་ཞིང་བསེན་པར་རོགས་པས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སེ། དག་བཅོམ་པ་

ཉི་མ་གུང་པའམ། ཆུ་དབུས་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་མཁན་པོ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་སྔོན་

དུ་བདག་མ་ངན་ལས་འདའོ་སམ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཞུས་པས། ཁོད་དེ་སྐད་མ་

ཟེར་ཞིག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཁ་ཆེ་ནི་བསམ་གཏན་གི་གནས་དང་མཐུན་པ་

སེ། དེར་དག་བཅོམ་པ་ཉི་མ་གུང་བ་ཞེས་བ་བས་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསན་པ་འཇོག་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསན་གི། ཁོད་དེར་སོང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་

ཞོག་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེས་ཀང་ཁ་ཆེར་བསན་པ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་ཏོ། །

དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་མ་ངན་ལས་འདས་ཏེ། གདུང་ཆ་གཉིས་སུ་བགོས་ནས་

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་དང་། ཡངས་པ་ཅན་དུ་མཆོད་རྟེན་རེ་རེ་བས་སོ། །དེ་ནས་ཤ་ནའི་གོས་

ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ། ཉེ་སྦས་རབ་ཏུ་བྱུང་

ཞིང་། བསེན་པར་རོགས་ཏེ་དེ་ལ་བསན་པ་གཏད་དོ། །དེ་ནས་འཕགས་པ་ཉེ་སྦས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཀིས་བསན་པའི་བ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མཛད་དོ། །སོབ་མ་དག་བཅོམ་པ་རེ་རེ་

བྱུང་བ་ན་བག་ཕུག་འདོམ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞིག་ཏུ་སོ་ཤིང་སོར་ལྔ་པ་རེ་རེ་དོར་བས་དེ་

ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དེས་བསན་པ་དྷི་དྷི་ཀ་ལ་གཏད། དེས་ནག་པོ་ལ་

གཏད། དེས་ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་ལ་གཏད་དེ། ལེགས་པར་གསུང་མཛད་ཐུབ་པའི་

དབང་པོ་དང་། །འོད་སྲུང་ཀུན་དགའ་ཤ་ནའི་གོས་ཅན་དང་། །ཉེ་སྦས་དྷི་དྷི་ཀ་དང་ནག་

པོ་དང་། །ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་བསན་པའི་གཏད་རབས་བདུན། ཞེས་སོ། །

དེ་ནས་བསྡུ་བ་གཉིས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་

བརྒྱ་དང་བཅུ་འདས་པ་ན་ཡངས་པ་ཅན་གི་དགེ་སོང་རྣམས་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་

གཞི་བཅུ་སྤོད་པས་རེད་པ་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་ན་དག་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཅེས་

བ་བ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སིང་ལས་ཆུང་ངུར་གནས་སོ། །གོང་ཁེར་

ནོར་ཅན་ཞེས་བ་བ་ན། དག་བཅོམ་པ་གགས་པ་ཞེས་བ་བ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་

བཅས་ཏེ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ལྷགས་སོ། །

ཡངས་པ་ཅན་གི་དགེ་སོང་རྣམས་རེད་པ་འགོད་པ་མཐོང་སེ་ཅིའི་ཕིར་འདི་དག་

རེད་པ་ཆེ་བར་གྱུར་སམ་དུ་བརྟགས་པས་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུ་སྤད་པ་ལས་

བྱུང་བར་མཁེན་ཏེ། དག་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཀི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས་ཕག་འཚལ་

ཏེ། འཕགས་པ་ཨ་ལ་ལ་ཞེས་བ་བའི་གཞི་སྤད་དུ་རུང་ངམ། དེས་སྨྲས་པ། ཅི་

ཞིག །མི་མཐུན་པའི་ལས་བས་ནས། མཇུག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཨ་ལ་ལ་ཞེས་

བརོད་པས་ལས་འཆགས་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྨྲས་པ་མི་རུང་ངོ་། །ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར། 

ཉེས་བས་སོ། །གང་དུ་བཅས། གཉན་ཡོད་དུའོ། །སུ་ལ་བཅས། དྲུག་སེ་ལའོ། །འོ་ན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཡངས་པ་ཅན་གི་དགེ་སོང་དག་དེ་ལྟར་སྤོད་ན་བཟོད་དམ། མི་བཟོད་དོ། །འོ་ན་ཇི་

ལྟར་བགི། སང་བར་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞི་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་བརོད་དེ་ཡངས་པ་

ཅན་གི་དགེ་སོང་རྣམས་སང་བར་བགོས་སོ། །

དེ་ནས་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཀིས་ཡངས་པ་ཅན་གི་དགེ་སོང་རྣམས་

དབྱུང་བར་བ་ཡི། ཁོད་ཕོགས་ཚོལ་དུ་སོངས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དག་བཅོམ་

པ་གགས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་དམར་བུ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་སོ་སོར་ཕིན་ནས་

དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ཡངས་པ་ཅན་གི་དགེ་སོང་རྣམས་གཞི་བཅུ་སྤོད་པ་བརོད་

ནས། ཁོ་བོས་གཎི་བརྡུངས་པ་ན་ཁེད་སོ་སོ་ནས་བོན་ཅིག །ཅེས་བསྐུལ་ཏེ་སར་

ཡངས་པ་ཅན་དུ་བོན་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་སོ་བཅད་དེ། གཎི་བརྡུངས་པས་

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་མཁན་པོ་མཛད་པའི་དགེ་སོང་དག་བཅོམ་པ་བདུན་

བརྒྱར་གཅིག་གིས་མ་ཆོག་པ་འདུས་སོ། །ཡུལ་དམར་བུ་ཅན་དུ་དག་བཅོམ་པ་སྒུར་

སྐྱོག་ཅེས་བ་བས་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་གཎི་མ་ཐོས་སོ། །དེ་ནས་

དག་བཅོམ་པ་གགས་པས་དགེ་འདུན་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། གཞི་བཅུ་བརོད་དེ། ཨ་

ལ་ལའི་གཞི་སྤོད་དུ་རུང་ངམ། མི་རུང་ངོ། །

འོ་ན་དགེ་སོང་ཁ་ཅིག་གིས་དེ་ལྟ་བུ་སྤོད་ན་བཟོད་དམ། མི་བཟོད་དོ། །འོ་ན་ཇི་

ལྟར་བགི། སང་བར་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སོང་སོ་སོར་རེ་རེ་ནས་བིས་ཏེ། གཞི་

བཅུ་ཐམས་ཅད་བརོད་ནས་ཐུགས་བཏུན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དག་བཅོམ་པ་སྒུར་སྐྱོག་

འགོག་པ་ལས་ལངས་པ་ན། ལྷས་ཁོད་དང་མཁན་པོ་གཅིག་པའི་དག་བཅོམ་པ་

བདུན་བརྒྱར་གཅིག་གིས་མ་ཆོག་པ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་འདུས་སོ། །ཞེས་སྨྲས་པས། 
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཡངས་པ་ཅན་གིས་སོ་དྲུང་དུ་ལྷགས་ཏེ་སོ་བརྡུངས་སོ། །གགས་

པས་སུ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པས། གང་དག་དམར་བུ་ཅན་ན་གནས་པ་ཡི། །དགེ་སོང་

མང་དུ་ཐོས་པ་འདུལ་བ་འཛིན། །དེ་དག་རྣམས་ལས་གཞན་ཞིག་འདིར་མཆིས་

ཏེ། །དབང་པོ་དུལ་ཞེས་བ་བ་སོ་ན་འདུག །ཅེས་སྨྲས་སོ། །དབང་པོ་དུལ་བ་གཞན་

ཡང་ཡོད་ན་ཁོད་སུ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པས། སྒུར་སྐྱོག་གོ །ཞེས་ཟེར་བ་ཐོས་པས་སོ་

ཕེའོ། །དེ་ནས་ལས་བས་ཏེ་སོ་ཕེ་ནས་གཎི་བརྡུངས་ཏེ་ཡངས་པ་ཅན་གི་དགེ་སོང་

རྣམས་ནང་དུ་བཅུག་ནས། རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུ་སུན་བྱུང་སེ་ཡངས་པ་ཅན་

གི་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་གནས་དབྱུང་བས་ནས་དག་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱས་བཀྲ་

ཤིས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་བས་པས། ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་ནི་ཕམ་

མོ། །ཆོས་ཀི་ཕོགས་ནི་རྒྱལ་ལོ། །ཞེས་ཆེད་དུ་བརོད་པ་ཆེད་དུ་བརོད་དོ། །དེ་ལ་

བསྡུ་བ་གཉིས་པ་ཞེས་བ་སེ། སྦྱིན་བདག་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀིས་བས་སོ། །

༼བཀའ་བསྡུ་རིམ་པ་གསུམ་དང་སེ་པ་གེས་ཚུལ།༽

༈ བསྡུ་བ་གསུམ་པ་དང་སེ་པ་གེས་ཚུལ་ནི། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་

ཀིས་རྟོག་གེ་འབར་བ་དང་། སོབ་དཔོན་དུལ་བ་ལྷའི་སེ་པ་ཐ་དད་པ་ཀགས་པའི་

འཁོར་ལོ་དང་། སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་པའི་དགེ་ཚུལ་གི་ལོ་དྲི་

བ་རྣམས་ལས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་ལུགས་གཅིག་ལ་སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས། 

ལོ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་འདས་པ་ན། གོང་ཁེར་སྐྱ་བོའི་བུ་ཞེས་བ་བར། བདུད་

སིག་ཅན་བཟང་པོ་ཀུན་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སུ་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བས་དག་

བཅོམ་པའི་ཆ་བད་དུ་སྤྲུལ་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསན་ཏེ་དགེ་འདུན་ལྟ་བ་ཐ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དད་དུ་ཕེ་ནས་འཁྲུག་ལོང་དུ་གྱུར་ཏེ་ལོ་དྲུག་ཅུར་མི་མཐུན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་

དགེ་སོང་གནས་མའི་བུ་ཞེས་བ་བས་དགེ་འདུན་བསྡུས་ཏེ་རོད་པ་བཟླུམས་པས་

ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞི་བར་བས་པ་ལ་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་ཞེས་བ་སེ། སྦྱིན་བདག་རྒྱལ་

པོ་དགའ་བོ་དང་པདྨ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས་བས་སོ། །

ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ་སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་

འདས་པ་ན། གོང་ཁེར་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ་ཞེས་བ་བར་དགེ་འདུན་གི་གནས་

བརྟན་བཞི། སྐད་མི་མཐུན་པ་སཾ་སྐྲ�་ཏ་དང་། ཟུར་ཆག་དང་། ཐ་མལ་པ་དང་། ཤ་ཟའི་

སྐད་ཀིས་ལུང་འདོན་པས་སོབ་མ་རྣམས་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པར་གྱུར་པས། ར་བའི་སེ་

པ་བཞིར་གེས་སོ། །དེ་དག་ཀང་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་བ་སོ་སོར་གེས་པས་སེ་པ་

བཅོ་བརྒྱད་དུ་གེས་སོ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་གི། གཞན་

བཅུ་བདུན་པོ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རོད་པ་ལ། ནམ་ཞིག་ན་ཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལྟས་ལུང་བསན་

པའི་མདོ་རེད་ནས་བལྟས་པས། རས་ཡུག་དཀར་པོ་གཅིག་མི་བཅོ་བརྒྱད་ཀིས་སོ་

སོར་ཐེན་ཀང་། རས་ཡུག་དེ་མི་འབལ་བ་ཞིག་རྨིས་པ་དེ། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་

ལ་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྨི་ལམ་དེ་ཁོད་ལ་དགེ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་མི་དགེ་

བར་ཡང་མི་འགྱུར་གི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་གེས་པ་བཅོ་

བརྒྱད་དུ་གྱུར་ཀང་། རྣམ་པར་གོལ་བའི་རས་ཡུག་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བའི་སྔ་

ལྟས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་མཐོང་ནས། བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་

ཀིས་བསན་པར་བསྡུས་པ་ལ་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་ཞེས་བ་སེ། སྦྱིན་བདག་རྒྱལ་པོ་ཨ་

ཤོ་ཀས་བས་སོ། །
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ར་བའི་སེ་པ་བཞི་ནི། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སེ་པ་དང་། དགེ་འདུན་

ཕལ་ཆེན་པའི་སེ་པ་དང་། མང་པོས་བཀུར་བའི་སེ་པ་དང་། གནས་བརྟན་པའི་སེ་

པའོ། །དེ་དག་གི་ཁད་པར་ནི། དང་པོ་སྐད་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་འདོན། མཁན་རྒྱུད་

རྒྱལ་རིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་

མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་པ་སས་སྒ་གཅན་འཛིན་ནས། སྣམ་སྦྱར་སྣམ་ཕན་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་

པ་ནས་དགུ་པ་ཡན། གྲྭ་རྟགས་ཨུཏྤ་ལ་དང་། པདྨ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཤིང་ལོ་

བཞིའོ། །གཉིས་པ་ནི་སྐད་ཟུར་ཆག་ཏུ་འདོན། མཁན་རྒྱུད་བམ་ཟེའི་རིགས་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་ལུང་

བསན་པ་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོ་ནས། སྣམ་ཕན་ཉེར་གསུམ་པ་ནས་བདུན་པ་ཡན། གྲྭ་

རྟགས་དུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ནི། སྐད་ཤ་ཟའི་སྐད་དུ་འདོན། མཁན་རྒྱུད་དམངས་རིགས་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་པ་ཉེ་བར་

འཁོར་ནས། སྣམ་ཕན་ཉེར་གཅིག་པ་ནས་ལྔ་ཡན། གྲྭ་རྟགས་མེ་ཏོག་སོ་རི་

ཀའོ། །བཞི་པ་ནི། སྐད་ཐ་མལ་པའི་སྐད་དུ་འདོན། མཁན་རྒྱུད་རེའུ་རིགས་ལས་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་པ་ཀ་ཏྱ་

ཡན་ནས། སྣམ་ཕན་སྔ་མ་དང་མཐུན། གྲྭ་རྟགས་འཁོར་ལོའ།ོ །

ཁ་ཅིག་ཐེག་ཆེན་གི་བཀའ་བསྡུ་བ་བྱུང་ཚུལ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་

འདས་ནས། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀི་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རི་བི་མ་ལ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཞེས་བ་བར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབུམ་ཕག་བཅུ་འདུས་ནས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང་། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བམས་པ་དང་། ཕག་ན་རོ་རེ་གསུམ་གིས། རིམ་པ་བཞིན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མངོན་པ་

འདུལ་བ་མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་གསུམ་བསྡུས། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། གསང་

འདུས་ཀི་ར་རྒྱུད་ཀི་མགོར་འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། ཞེས་པ་

ནས། རོ་རེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ལ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་བ་བའི་བར་གི་ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་

ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀིས་ཡི་གེ་རེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་རེས་

བཤད་པ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་དང་། དགོངས་པ་ལུང་སོན་སོགས་ལས་

གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་ཀི་སོན་པ་དང་འཁོར་རྒྱུད་ཐ་མི་དད་དུ་བས་པའི་བཤད་པ་

ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ལ། སྒོན་གསལ་ལས། ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་བར་རོ་རེ་

འཆང་ཉིད་ཀིས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞིང་། ཁུངས་རྣམ་དག་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

༼བཀའི་དགོངས་འགེལ་གི་བསན་བཅོས་བྱུང་ཚུལ།༽

བཀའི་དགོངས་འགེལ་གི་བསན་བཅོས་བྱུང་ཚུལ་ལ། བསན་བཅོས་ཡང་དག་

དང་། ལྟར་སྣང་གཉིས་ཏེ། ས་སེ་ལས། དོན་མེད་དོན་ལོག་དོན་དང་ལྡན། །ངན་གཡོ་

བརེ་བལ་སྡུག་བསྔལ་སོང་། །ཐོས་རོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ། །བསན་བཅོས་དྲུག་བལ་

གསུམ་དུ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་དགུ་པོ་དེར་ཕི་ནང་གི་བསན་བཅོས་མཐའ་དག་

འདུ་སེ། དོན་མེད་པ་དང་། དོན་ལོག་པ་དང་། ངན་གཡོ་དང་། སིང་པོ་དང་བལ་བ་དང་། 

ཐོས་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དང་། རོད་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བསན་བཅོས་ཏེ། དྲུག་ནི་ཕི་རོལ་པའི་

བསན་བཅོས་ཏེ། བསན་བཅོས་ལྟར་སྣང་ངོ་། །དོན་དང་ལྡན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་སོང་

བ་དང་། སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བསན་བཅོས་ཏེ། གསུམ་ནི་བསན་བཅོས་ཡང་དག་སེ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ནང་པའི་བསན་བཅོས་སོ། །དང་པོ་བཞི་ནི་རིམ་པ་ལྟར་བ་རོག་སོ་རྟོག་གི་བསན་

བཅོས་ལྟ་བུ་དང་། མུ་སེགས་ཀི་བསན་བཅོས་རྣམས་དང་། མུ་སེགས་ཀི་རིག་བེད་ཀི་

བསན་བཅོས་ལྟ་བུ་དང་། གཅེར་བུ་བའི་བསན་བཅོས་ལྟ་བུའོ། །ཐོས་རོད་ལྷུར་ལེན་གི་

བསན་བཅོས་གཉིས་ཀང་ཕི་རོལ་པའི་བསན་བཅོས་སོ། ། 

༼རིག་པའི་གནས་ལྔའི་ངོ་བོ་རགས་ཙམ་བཤད་པ།༽

རིག་པའི་གནས་ལྔ་སེ། གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དང་། སྒ་དང་། གསོ་བ་དང་། 

བཟོ་རིག་པ་དང་། ནང་གི་དོན་རིག་པའོ། །དེ་དག་སོན་པའི་བསན་བཅོས་ཀང་ལྔ་སེ། 

གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་བསན་བཅོས་ལ། ཕི་རིག་པར་གྱུར་པ་དང་། ནང་རིག་

པར་གྱུར་པའི་རྟོག་གེའི་བསན་བཅོས་གཉིས་སོ། །སྔ་མ་ནི་ཕི་རོལ་པའི་སོན་པ་དྲང་

སོང་གིང་སྐྱེས་ཀི་བས་པའི་རྟོག་གེའི་བསན་བཅོས་དང་། བམ་ཟེ་རྐང་མིག་གིས་

བས་པའི་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་སོན་པའི་བསན་བཅོས་ལྟ་བུའོ། །ཕི་མ་ནི་སེ་

བདུན་མདོ་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དཔལ་ལྡན་ཕོགས་ཀི་གང་པོས་མཛད་པའི་ཚད་

མའི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལ་ལེའུ་དྲུག་གོ། །དེའི་དགོངས་པ་འགེལ་པ་ལ་དཔལ་

ལྡན་ཆོས་ཀི་གགས་པས་ཚད་མ་སེ་བདུན་མཛད་དེ། གཙོ་བོ་ལུས་ལྟ་བུའི་བསན་

བཅོས་གསུམ་ནི། རྒྱས་པ་རྣམ་འགེལ། འབིང་རྣམ་ངེས། བསྡུས་པ་རིགས་པའི་

ཐིགས་པ་སེ། དང་པོ་ལ་ལེའུ་བཞི། གཉིས་པ་ལ་ལེའུ་གསུམ། གསུམ་པ་ལ་ལེའུར་

ཕེ་བ་མེད་དོ། །འཕོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་བསན་བཅོས་བཞི་ནི། གཏན་ཚིགས་

ཐིགས་པ། རོད་པའི་རིགས་པ། འབེལ་བ་རྟག་པ། རྒྱུད་གཞན་སྒྲུབ་པའོ། །

སྒ་རིག་པའི་བསན་བཅོས་ལ། ལྷ་ཡུལ་དུ་ལྷ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཛྙཱ་ན་དེ་ཝ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཞེས་བ་བས་སྒ་མདོ་ཆེན་པོ་གཅིག་བས། དེ་ལྷ་ཡུལ་དུ་དར་ནས་མི་ཡུལ་དུ་མ་

ཕེབས་པར་ནུབ་པོ། །དེའི་རེས་ལ་བརྒྱ་བིན་གིས་ཨིནྡྲཱ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་བ་བ་

བརམས་ཏེ་དྲང་སོང་ཕུར་བུ་ལ་བསབས་ནས། ལྷ་རྣམས་ལ་སོབ་ཏུ་བཅུག་པས། 

དྲང་སོང་ཕུར་བུ་ལ་ལྷའི་བ་མ་དང་སྒ་མཁན་ཞེས་གགས་སོ། །དེ་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་

པར་གྱུར་བ་ལ་བརྒྱ་བིན་གིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནས་ཆུ་བུམ་པ་གང་བངས་ཏེ། དེ་

ལས་རྩཱ་ཀུ་ཤའི་རེ་མོས་ཐིགས་པ་གཅིག་བངས་ནས་སྒ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་དང་འདྲ། 

ངས་ཤེས་པ་ནི་བུམ་པའི་ཆུ་དང་ཁོད་ཀིས་ཤེས་པ་ནི་ཀུ་ཤའི་རེ་མོའི་ཆུ་དང་འདྲའོ་

ཞེས་སྨྲས་པས། དེ་སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སོབ་པར་མི་བེད་པ་ལ། འོན་ཀང་གང་

ཤེས་དེ་སོབས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པས། འོ་ན་དུས་བཟང་ལ་མི་སོབ་གཞན་དུ་སོབ་པར་

བགིའོ་ཞེས་སྨྲས་པས། དུས་བཟང་བཞི་ནི། ཚེས་བརྒྱད་ལ་ནི་སོབ་དཔོན་

འཇོམས། །བཅུ་བཞི་ལ་ནི་སོབ་མ་འཇོམས། །གནམ་སོང་ལ་ནི་རིག་པ་

འཇོམས། །ཚེས་གཅིག་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་འཇོམས། །ཞེས་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཡོངས་

འཇོམས་ཀི་དུས་བཟང་བཞི་བསྲུང་བ་དེང་སང་གི་བར་དུ་སྒ་བ་རྣམས་ལ་སོལ་དུ་

དར་རོ། །དེ་ནས་མི་ཡུལ་དུ་བམ་ཟེ་པཱ་ཎི་ན་ཞེས་བ་བས་ལག་རིས་མཁན་ལ་ལག་

རིས་བསན་ནས་སྒ་ཤེས་པར་འགྱུར་མི་འགྱུར་དྲིས་པས་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་ཟེར་བ་

ལ། སྒ་ཤེས་པའི་ལག་རིས་ཇི་ལྟར་དགོས་དྲིས་ནས། མཚོན་རྣོན་པོས་བིས་ཏེ་

བསབས་པས་ཤེས་པར་མི་གྱུར་པ་ལ། ཕི་རོལ་པའི་ལུགས་ལྟར་ན་མཧཱ་དེ་ཝ་སེ་

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ་སེ་སྒ་ལ་མཁས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞུས་པས། 

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས། ཨ་ཨི་ཨུ་ཞེས་སྨྲས་པས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྒ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

པར་འདོད་དོ། །

ནང་པ་ལྟར་ན་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་སེ། སྐད་

ཅིག་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཞེས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། སྒ་བེད་པ་ནི་པཱ་ཎི་ནི། 

ཞེས་སོགས་ཀི་ལུང་བསན་པ་དང་མཐུན་ནོ། །དེས་པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་བ་བ་ཤ་ཽཀ་

ཉིས་སོང་པ་ཅིག་བརམས་སོ། །དེ་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་གིས་འགེལ་པ་མཧཱ་བྷ་ཥ་

ཞེས་བ་བ་ཤཽ་ཀ་འབུམ་པ་ཅིག་བས་སོ། །ཡང་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་ཅེས་བ་བ་བཙུན་

མོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཁྲུས་བེད་པ་ལ། རྒྱལ་པོས་བཙུན་མོ་ལ་ཆུ་གཏོར་བས། བཙུན་

མོས་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་ཆུ་མ་གཏོར་ཞེས་སྨྲས་པས། རྒྱལ་པོས་སྒ་མི་ཤེས་པས་ཕལ་

བའི་སྐད་ལ་ཏིལ་གི་ལ་དུ་བིན་ཅིག་ཅེས་གོ་ནས། འབངས་མོ་ཅིག་ལ་ཏིལ་གི་ལ་དུ་

བསྐུར་ཏེ་བཏང་བས། བཙུན་མོའི་བོ་ལ་རྒྱལ་པོ་བླུན་པོ་བ་ལང་དང་འདྲ་བ་འདི་དང་

ལྷན་ཅིག་སོད་པ་ལས་ཤི་བ་སའོ་སམ་ནས་ལྕེབས་པར་བརམས་པ་རྒྱལ་པོས་རིག་

ནས་ཁེད་དེ་ལྟར་མ་བེད་ཅི་ཉེས་དྲིས་པས། བཙུན་མོས་རྒྱུ་མཚན་སྨྲས་པ་ལ། རྒྱལ་

པོས་ཁོད་དེ་ལྟར་མ་བེད་ཅིག་ངས་ཀང་སྒ་ལ་མཁས་པར་བསབ་བོ། །ཞེས་སྨྲས་

སོ། །དེའི་ཚེ་བཙུན་མོའི་ཞང་པོ་སརྦཱ་ཝརྨ་ཞེས་བ་བས་བཙུན་མོ་ལ་ཁོད་དེ་ལྟར་མ་

བེད་ཅིག །ཁོ་བོས་གཞོན་ནུ་སིན་དྲུག་བསྒྲུབས་ནས་སྒ་ལ་མཁས་པར་བས་ཏེ་རྒྱལ་

པོ་ལ་བསབ་བོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་ནས་དེས་ལུས་མ་བསན་པར་

ཡོལ་བའི་ཕག་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་བརམས་པའི་སྒ་མདོ་བཤད་དེ་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་

རོགས་པ་ན། བམ་ཟེ་སརྦཱ་ཝརྨས་ཆོག་ཚད་བཟུང་སེ། ཀ་ལཱ་པ་དེས་འཚལ་ལོ་ཞེས་

སྨྲས་པས་གཞོན་ནུ་སིན་དྲུག་རྨ་བ་ལ་ཞོན་ནས་འགོ་བའི་རྨ་བའི་མདོངས་ཡོལ་བའི་



  38  

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

ཕག་ནས་མཐོང་བས་ཀ་ལཱ་པ་བཟོད་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པས་སྒ་མདོ་དེ་ལ། 

ཀ་ལཱ་པ་སུ་ཏྲ་ཆ་བསགས་ཀི་མདོ་ཞེས་བ་བར་གགས་ཏེ་ཀ་ལཱ་པ་ནི་ཆ་བསགས་ཏེ་

རྨ་བའི་མདོངས་ལ་འཇུག་གོ །དེའི་འཕོ་དེ་བམ་ཟེ་སརྦཱ་ཝརྨ་དང་། བམ་ཟེ་མཆོག་

སིད་གཉིས་ཀིས་བརམས་ཏེ། ལེའུ་ཉེར་བཞི་ཤཽ་ཀ་བཞི་བརྒྱ་པ་གཅིག་བས་སོ། །

དེ་ལ་འགེལ་པ་བགོད་དཀའ་སེངེས་བས་པ་དང་། སོབ་མ་ལ་ཕན་པ་ཞེས་བ་

བ་གཉིས་ཡོད་དོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གཽ་མིས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོས་བས་པས་མ་ཧཱ་བྷ་

ཥ་ལ་བརྟེན་ནས་ཙནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་བ་བ། ལེའུ་སོ་གཉིས་ཤཽ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་པ་

ཅིག་མཛད་དོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་དེ་ཉིད་ཀི་ཞང་པོ་ཆོས་ཀི་འབངས་ཞེས་བ་བས་

འགེལ་པ་ཤཽ་ཀ་དྲུག་སོང་པ་ཅིག་བས་སོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་བོ་གོས་

ཞེས་བ་བས་འགེལ་བཤད་ཤཽ་ཀ་སོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་ཅིག་བས་སོ། །དེ་ལ་

འགེལ་བཤད་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གང་བ་ཞེས་བ་བས་ཤཽ་ཀ་སུམ་ཁི་དྲུག་སོང་པ་ཅིག་

བས་ཏེ། དེ་དག་ལས་ར་འགེལ་གཉིས་མ་གཏོགས་བོད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །བོད་ལ་ཉེ་

བར་མཁོ་བ་ལ་པཎི་ཏ་སྨྲ་ཏིས་མཛད་པའི་སྨྲ་བའི་སོ་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཞེས་མིང་ཚིག་

ཡི་གེའི་ཚོགས་གསུམ་སོན་པ་གཅིག་ཡོད་དོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕི་རིག་པའི་

བསན་བཅོས་སུ་གཏོགས་སོ། ། 

སྒའི་བསན་བཅོས་ཀི་ཞར་ལ་སན་དངགས་ཀི་བསན་བཅོས་ལ། སན་དངགས་

དང་། སེབ་སྦྱོར་དང་། མངོན་བརོད་དང་། ཟློས་གར་བཞིའོ། །དངགས་ཞེས་བ་བ་ནི་

ཐ་སད་ཅེས་བ་བའི་བར་རིང་པའོ། །དེའི་བསན་བཅོས་ལ་སན་དངགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་སོན་པའི་གཞུང་དང་། གཞུང་དེ་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་བའི་སན་དངགས་གཉིས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཏེ། སྔོན་མ་ནི་སན་དངགས་ཀི་གཞུང་ཡིན་ཞིང་སན་དངགས་མ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ནི་དེ་

ལས་ལྡོག་པའོ། །སྔ་མ་ནི་ཕི་རིག་པའི་བསན་བཅོས་སོ། །ཕི་མ་ལ་ཕི་རིག་ནང་རིག་

གཉིས་ཀའི་བསན་བཅོས་ཡོད་དོ། །མཚན་གཞི་ནི་རིམ་པ་ལྟར་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་། 

དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལྟ་བུའོ། །སན་དངགས་ཀི་གཞུང་གི་བརོད་བར་སན་

དངགས་ཀི་ལུས། རྒྱན། སྐྱོན་གསུམ་སོན་ཏེ། ལུས་ནི་ཚིགས་བཅད་རྐང་བ་དང་། 

ལྷུག་པ་རྐང་བ་དང་། དེ་གཉིས་སེལ་མ་གསུམ་གང་རོམ་ཡང་ལུས་ཀི་ཉམས་བཅུ་

ལས་སྐབས་སུ་གང་བབ་པའི་ཉམས་ཐོན་པའོ། །ཉམས་འདོན་ལུགས་རྒྱ་གར་ཤར་

ཕོགས་གཽ་ཌ་པ་དང་། ལྷོ་ཕོགས་བྷེ་དར་བྷ་བའི་འདོན་ལུགས་གཉིས་ཡོད་དོ། །རྒྱན་

ནི་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔ། སྒ་རྒྱན་སོ་གཉིས། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཅུ་དྲུག་གོ །སྐྱོན་ནི་

བཅུའོ། །མེ་ལོང་གི་གཞུང་རོམ་པ་པོ་ནི་པཎི་ཏ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་བ་བ་ཕི་རོལ་པ་

ཞིག་གོ །

འོ་ན་དབངས་ཅན་མ་ལ་མཆོད་བརོད་བེད་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཕི་རོལ་པ་

ལྟར་ན་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ན་བམ་ཟེ་སྒ་བའམ། ཏཾ་བུ་ར་ཞེས་བ་བ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཆུང་

མ་ཡིན་ཞེས་འདོད་ལ། ནང་པས་ནི་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཚེམས་

མཆེ་བ་ལས་སྤྲུལ་པར་བཞེད་དེ། གཉིས་ཀས་ཀང་ངག་གི་ལྷ་མོ་ཞེས་ལྷར་འཛིན་

ནོ། །དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལ་ལེའུ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཡོད་པའི་བརྒྱ་དང་བདུན་རྒྱལ་

པོ་དགེ་བའི་དབང་པོ་ཞེས་བ་བས་མཛད་ལ། ལེའུ་ཐ་མ་ནི་དེའི་སས་ཟླ་བའི་དབང་

པོ་ཞེས་བ་བས་མཛད་དོ། །སེབ་སྦྱོར་གི་བསན་བཅོས་ལ། དམར་སེར་ཅན་དང་། 

རྒྱལ་བའི་ལྷས་མཛད་པ་སོགས་བོད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །རོད་དུས་ཀི་ཐམས་ཅད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མཁེན་པར་རཏྣ་ཨ་ཀ་ར་ཤན་ཏིས་མཛད་པའི་སེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་

ཞེས་བ་བ་བོད་དུ་འགྱུར་ཏེ། སན་དངགས་རོམ་པ་ན་སན་དངགས་ལ་མཁོ་བ་ཡི་གེ་

ལྕི་ཡང་གི་སེབ་སྦྱོར་དང་། སྒ་ལ་མཁོ་བ་ཡི་གེ་ཕོ་མོ་མ་ནིང་གསུམ་གི་རབ་དབེ་

སོན་ནོ། །

མངོན་བརོད་ཀི་བསན་བཅོས་ནི། སོབ་དཔོན་འཆི་མེད་སེངེས་མཛད་པའི་

འཆི་མེད་མཛོད་ཅེས་བ་བ་འགྱུར་ཏེ། ས་འོག་ས་སེང་ས་བ་གསུམ་གི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་དུ་མ་བསན་ཏོ། །

ཟློས་གར་གི་བསན་བཅོས་ནི། སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གཽ་མིས་མཛད་པའི་འཇིག་

བརྟེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟློས་གར་ཞེས་བ་བ་དང་། སན་དངགས་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་

དགའ་བའི་ལྷ་ཞེས་བ་བས་མཛད་པའི་ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟློས་གར་ཞེས་བ་བ་

འགྱུར་རོ། །གསོ་བ་རིག་པའི་བསན་བཅོས་ནི། སོབ་དཔོན་དཔའ་པོས་མཛད་པའི་

སན་དཔད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཞེས་པ། ལུས་དང་བིས་པ་གདོན་ལུས་སོང་། །མཚོན་

དང་མཆེ་བ་རྒས་རོ་ར། །

གསོ་དཔད་གང་ལ་གནས་པ་ཡི། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་

པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་སོན་པ་དང་། དེའི་འགེལ་ཆེན་ཁ་ཆེ་ཟླ་དགའ་ཞེས་བ་བས་

མཛད་པ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་སྦྱོར་བ་བརྒྱ་བ་ཞེས་བ་བ་ཟས་

འདི་སྤད་ན་ནད་འདི་སྐྱེད་ཅེས་པ་སོན་པ་རྣམས་འགྱུར་རོ། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་

ཕི་རིག་པའི་བསན་བཅོས་སོ། །

བཟོ་རིག་པའི་བསན་བཅོས་ནི། སྐུ་གཟུགས་ཀི་ཆ་ཚད་སོགས་སོན་པའི་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བསན་བཅོས་ཏེ། འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་མཛད་པ་ལ་སོགས་པ་འགྱུར་རོ། །འདི་

ལ་ནང་རིག་པར་གཏོགས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །

ནང་གི་དོན་རིག་པའི་བསན་བཅོས་ནི། ནང་སེམས་ཀི་སེང་གི་ཉོན་མོངས་པ་

དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་འདུལ་བའི་ཐབས་སོན་པའི་བསན་བཅོས་སོ། །དེ་ལ་དབེ་ན། 

བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དགོངས་པ་འགེལ་པའི་

བསན་བཅོས་དང་། བཀའ་བར་བ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དགོངས་

པ་འགེལ་པའི་བསན་བཅོས་དང་། བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་དང་ལྡན་

པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དགོངས་པ་འགེལ་པའི་བསན་བཅོས་སོ། །

༼བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དགོངས་འགེལ་བསན་

བཅོས།༽

དང་པོ་ལ། བཀའ་དང་པོ་ནས་གསུངས་པའི་ལྟ་བའི་ཆ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་

བསན་བཅོས་དང་། 

དེ་ལས་གསུངས་པའི་སྤོད་པའི་ཆ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་བསན་བཅོས་གཉིས་

སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། མངོན་པ་སེ་བདུན་དང་། དེའི་དོན་བསྡུས་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་

པ་ཆེན་པོ། དེའི་དོན་བསྡུས་པ་མངོན་པ་མཛོད་ར་བ་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་སེ། 

དེ་ཡང་བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀིས་མངོན་པ་སེ་བདུན་དག་བཅོམ་པས་མཛད་པར་

འདོད་དེ། ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ཤཱ་རིའི་བུས། །གདགས་པའི་བསན་བཅོས་མོའུ་གལ་

བུས། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་ནི་ལྷ་སྐྱིད་ཀིས། །ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་ཀ་ཏྱའི་བུས། །ཁམས་

ཀི་ཚོགས་ནི་གང་པོས་བས། །རབ་ཏུ་བེད་པ་དབིག་བཤེས་ཀིས། །ཡང་དག་འགོ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བའི་རྣམ་གངས་ནི། །གསུས་པོ་ཆེ་ཡིས་བས་ཞེས་གགས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །བེ་

བག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་བཅོམ་པ་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་འཐུས་ནས་

བས་པར་འདོད་དོ། །མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་པཎི་

ཏས་བས་པར་འདོད་དོ། །མངོན་པ་སེ་བདུན་ལས་གདགས་པའི་བསན་བཅོས་ཀི་

ནང་ཚན་གི་འཇིག་རྟེན་གདགས་པ་དང་། ལས་གདགས་པ་ཞེས་བ་བ་གཉིས་བོད་དུ་

འགྱུར་ཞིང་གཞན་རྣམས་མ་འགྱུར་རོ། །

བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཤཽ་ཀ་འབུམ་ཡོད་པར་གགས་ཏེ་བོད་དུ་མ་

འགྱུར་རོ། །མངོན་པ་མཛོད་ཀི་ར་བའི་ཚིག་ཟིན་གིས་ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་

མཐའ་སོན་ཅིང་། །རང་འགེལ་གིས་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡང་རྒྱས་པར་བསན་

ཏོ། །སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་ཉིད་ཀི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཆེ་མདུན་བཟང་གིས་མཛད་

པའི་འགེལ་པ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གིས་མཛད་པའི་འགེལ་པ། རྒྱལ་པོའི་སས་

གགས་པའི་བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་འགེལ་བཤད། སོབ་དཔོན་གང་བ་སེལ་

གིས་མཛད་པའི་འགེལ་བཤད་རྣམས་བོད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཚད་མ་སེ་བདུན་མདོ་དང་

བཅས་པས་ཀང་གཞུང་གི་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སོན་ནོ། །

སྤོད་པའི་ཆ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་བསན་བཅོས་ལ། སོབ་དཔོན་དུལ་བ་ལྷས་

མཛད་པའི་ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལ་

སོགས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་དགེ་ལེགས་བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་སོ་སོ་ཐར་

བའི་མདོའི་འགེལ་པ་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། དགེ་སོང་གི་སོ་སོར་ཐར་

བའི་མདོའི་འགེལ་པ་བརྒྱད་དང་། དགེ་སོང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོའི་འགེལ་པ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གཉིས་ཏེ་བཅུ་དང་། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀིས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་མདོ་ར་བ་

གཞི་བཅུ་བདུན། རྣམ་འབེད་གཉིས་དང་བཅས་པ་སོན་པ་བམ་པོ་དགུ་དང་། དེ་ཉིད་

ཀིས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་པ་བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པ་

དང་། མདོ་རའི་རང་འགེལ་ཉིད་ཀི་རྣམ་བཤད། མདོ་རའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་སོབ་དཔོན་

ཆོས་ཀི་བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པ་བམ་པོ་བདུན་ཅུ་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་ས་

གའི་ལྷས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་མེ་ཏོག་འཕེང་རྒྱུད་རྣམ་འབེད་གཉིས་ཁོ་ན་སོན་པ་

བམ་པོ་དྲུག་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་འོད་ཀིས་མཛད་པའི་དགེ་ཚུལ་གི་ཚིག་ལེའུ་

བས་པ་སུམ་བརྒྱ་པ་དང་། དེའི་རང་འགེལ་འོད་ལྡན་རྣམས་ཏེ་བོད་དུ་འགྱུར་

རོ། །སྤིར་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་མི་ལེན་གིས། སངས་

རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་མི་ལེན་དུ་འཇོག་པ་ལས། ཉན་ཐོས་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་

མང་པོས་བཀུར་བ་དང་། གནས་མ་བུ་པ་དང་། བ་མ་པ་དང་། ཆོས་སྦས་པ་དང་། 

བཟང་པོའི་ལམ་པ་རྣམས་དང་།བརོད་དུ་མེད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་ལེན་པས་

སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པར་མི་འཇོག་ཀང་། སྐྱབས་གནས་དང་ཚུལ་

ཁིམས་སོགས་ཀི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་པར་འཇོག་གོ། །བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

བཞི་ནི། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག །ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདག་མེད། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་ཞིང་དབེན་པ། ཞེས་བ་བ་རྣམས་

སོ། །སེ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ནི། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་པ་

མེད་ལ། སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་མ་ཡིན་ཞེས་

སྨྲའོ། །སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ནི། ཁ་ཅིག་འཕགས་པ་ཉེར་སྦས་ཀི་སོབ་མར་འདོད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལ། ཁ་ཅིག་དག་བཅོམ་པ་ཟླ་བའི་ནོར་བུའི་སོབ་མར་འདོད་མོད་ཀང་། རང་ལུགས་

ལ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གི་སོབ་མ་རང་ལས་མཁས་པ་བཞི་སེ། མངོན་པ་རང་

ལས་མཁས་པ་བོ་གོས་བརྟན་པའོ། །ཚད་མ་རང་ལས་མཁས་པ་ཕོགས་ཀི་གང་

པོའ།ོ །ཕར་ཕིན་རང་ལས་མཁས་པ་འཕགས་པ་རྣམ་གོལ་སེའོ། །འདུལ་བ་རང་ལས་

མཁས་པ་ཡོན་ཏན་འོད། ཅེས་བ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་བཅོམ་བརླག་ཏུ་བམ་

ཟེའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། འབུམ་སེ་བཅོ་བརྒྱད་ཐུགས་ལ་མངའ་འོ། །

༼བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་དགོངས་འགེལ།༽

བཀའ་བར་པའི་དགོངས་འགེལ་ལ། ཡོངས་སུ་གགས་པའི་དཀར་ཆག་འཕང་

ཐང་མ་དང་། འཆིང་བུམ་དང་། ལྷན་དཀར་མ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་དང་། དེ་དག་གི་

རེས་སུ་འབངས་པ་མང་པོ་ལས། གྲུབ་མཐའི་རྣམ་དབེ་མ་ཕེད་པར་རྣམ་གཞག་བས་

པ་མང་པོ་སྣང་བས། འདིར་དེ་དག་དང་མི་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ངོ་། །

དེ་ལ་ལྟ་བའི་ཆ་གཙོ་བོར་འགེལ་པ་དང་། སྤོད་པའི་ཆ་གཙོ་བོར་འགེལ་པ་དང་། 

གཉིས་ཀ་ཆ་མཉམ་དུ་འགེལ་པའི་བསན་བཅོས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། 

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་རེས་འབང་དང་

བཅས་པ་སེ། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། སོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། 

རོད་བཟློག །ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་སེ་ལྔ་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་། སྔ་རབས་པ་དག་ཐ་

སད་གྲུབ་པ། ཞེས་བ་བ་དང་དྲུག་ཏུ་འདོད་ལ། རང་རེའི་བ་མ་དག་ཐ་སད་གྲུབ་པ་

ཞེས་བ་བའི་གཞུང་རིགས་ཚོགས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡོད་ན། འཕགས་པའི་སོབ་མ་

རྣམས་ཀིས་གཞུང་དུ་འཕགས་པའི་གཞུང་ཐམས་ཅད་ཁུངས་སུ་མ་དྲངས་པ་མེད་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

པས། དེ་དག་ཏུ་དྲངས་འོངས་དགོས་པ་ལས། དེ་དག་ཏུ་དྲངས་པ་གཅིག་ཀང་མ་

བྱུང་བའི་ཕིར་དང་། ཚིག་གསལ་གི་གཤམ་དུ་རིགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བགངས་

ཀང་ཐ་སད་གྲུབ་པ་མ་བགངས་པའི་ཕིར། མེད་པར་ཤེས་གསུང་ངོ་། །དེས་ན་བ་མ་

རེ་ནི་རིགས་ཚོགས་ལྔར་བཞེད་ལ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་རིན་ཆེན་འཕེང་

བ་དང་དྲུག་ཏུ་བཞེད་དོ། །

དེ་ལ་ར་བ་ཤེས་རབ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ་དང་གསུམ་ནི་

བསན་བཅོས་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། གཞན་གསུམ་ནི་ར་ཤེ་ལས་འཕོས་

པའི་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་བསན་བཅོས་སོ། །དེ་ལ་ར་ཤེས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་

པར་གྲུབ་པས་པ། རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མི་འདྲ་བ་དུ་མའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་སོན་

ལ། ཐབས་ཀི་ཆ་མི་སོན་ནོ། །གཞན་བཞིས་ཀང་སོང་པ་ཉིད་ཁོ་ན་སོན་ནོ། །རིན་ཆེན་

འཕེང་བས་ནི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་གཉིས་རིགས་པས་རྒྱས་པར་གཏན་

ལ་འབེབས་ཤིང་། ཐབས་ཀི་ཆ་ཡང་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་རགས་རིམ་

ཞིག་ཚང་པར་སོན་ནོ། །

ར་ཤེ་ལ་རྒྱ་གར་ན་འགེལ་པ་དེ་བ་ཤྲ་མ། གུ་ཎ་མ་ཏི། གུ་ཎ་ཤྲི། སི་ར་མ་ཏི། 

འོག་ནས་འབྱུང་བ་བཞི་དང་བརྒྱད་ཡོད་པར་གགས་ཤིང་བོད་དུ་བཞི་འགྱུར་ཏེ། 

སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་བམ་པོ་

བདུན་དང་། སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པའི་ཚིག་གསལ་དང་། སོབ་དཔོན་

ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་མཛད་པའི་ཤེས་རབ་སྒོན་མའི་འཕེང་བ་ནི། དེ་བ་ཤྲ་མས་

མཛད་པའི་འགེལ་པ་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཆར་བ་ཞེས་བ་བའི་རེས་སུ་འབང་བར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་བཤད། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་བཞི་སེ། 

ག་ལས་འཇིགས་མེད་རང་འགེལ་དུ་སྔོན་གི་དཀར་ཆག་རྣམས་དང་། དེའི་རེས་སུ་

འབངས་པ་མང་པོས་འདོད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པའི་སོབ་མ་རྣམས་ཀི་གཞུང་

དུ་དེའི་ལུང་དྲངས་པ་གཅིག་ཀང་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་དང་། རབ་བེད་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་

པའི་ཐད་ཀི་འགེལ་པར་བཙུན་པ་འཕགས་པ་ལྷའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་། ཞེས་བཞི་བརྒྱ་

པའི་ལུང་དྲངས་པའི་ཕིར་རོ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་

འགེལ་པ་ཡོད་ལ། སོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། རོད་ཟློག །ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་གསུམ་ལ་

རང་འགེལ་ཡོད་དོ། །འཕགས་པ་ལྷས་བཞི་བརྒྱ་པ་མཛད་དེ། རབ་བེད་བཅུ་དྲུག་གི་

དང་པོ་བརྒྱད་ཀིས་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གཉིས་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པ་དང་། ཆེན་པོའི་

བང་ཆུབ་སེམས་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་ཡན་ཆད་སོན་ཅིང་། དགུ་པ་མན་གིས་བདག་མེད་

གཉིས་རིགས་པས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་སོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་

པས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་མཛད་དེ། ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་གཉིས་རིགས་པས་རྒྱས་པར་སོན་ཅིང་ཐབས་ཀི་ཆ་ཡང་སོན་ནོ། །ར་

འགེལ་གཉིས་ཀ་ལ་ནག་ཚོའི་འགྱུར་ཡོད་ཅིང་། པ་ཚབ་ཀི་ཡང་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་

དོ། །གཙང་ནག་པས་ཚིག་རྐང་ཐུང་དུ་བཏང་ནས་ཚིག་བདེར་བཏང་བ་ཅིག་ཡོད་པ་

ལ་ཅི་རིགས་ཅིག་ནག་ཚོའི་འགྱུར་ཡིན་ཟེར་བར་སྣང་ངོ་། །སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་

འབེད་ཀིས་དབུ་མ་སིང་པོ་རང་འགེལ་རྟོག་གེ་འབར་བ་དང་བཅས་པ་མཛད་དོ། །

ཤེས་རབ་སྒོན་མའི་འཕེང་བ་ལ་སོབ་དཔོན་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་

ཀིས་མཛད་པའི་འགེལ་བཤད་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཞེས་བ་བ། ཕི་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

རོལ་པའི་འདོད་བརོད་དང་། ཉན་ཐོས་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་འདོད་པ་སོགས་ཀང་

རྒྱས་པར་བརོད་པ་བམ་པོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ཅིག་ཡོད་དེ། ཕི་རོལ་པའི་འདོད་པ་བརོད་པ་

དེ་ལས་རྒྱས་པའི་བསན་བཅོས་བོད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །འཕགས་པ་ལྷ་ནི་སིངྒྷ་ལའི་

རྒྱལ་པོའི་མེ་ཏོག་གི་ལྡུམ་རར། མེ་ཏོག་གི་ལྦ་བ་ལས་རྫུས་ཏེ་ལྷའི་བུ་འདྲ་བ་ཞིག་

འཁྲུངས་པ་རྒྱལ་པོའི་བུར་བས་སོ། །འཕགས་པའི་སོབ་མ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

སོབ་དཔོན་དང་འདྲ་བར་ཚད་མའི་གནས་སུ་བེད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ནི་རིག་

འཛིན་གི་ས་བརེས་པར་བེད་དོ། །ལེགས་ལྡན་འབེད་ནི་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་རོ་རེའི་གདན་

བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་ཀང་། དེའི་ཕི་མ་ལ་སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་བར་གྱུར་ནས་

མཆོག་བརེས་སོ། །ཟླ་བ་གགས་པ་ནི་བོད་ཀི་དབུ་མ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་འཕགས་པའི་

དངོས་སོབ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཀང་། འདུས་པའི་བ་མ་དག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་སོབ་

ཡིན་པར་བཞེད་ཅིང་། ལུང་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ཀང་མང་ལ། མར་ལུགས་པ་དག་སྐུ་

ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པར་བཞེད་ཅིང་། དགུང་ལོ་བཞི་བརྒྱ་

བཞུགས་པ་སོགས་ཀིས་རྣམ་ཐར་མང་པོ་བ་མ་རོ་རེ་གདན་པའི་གསུང་ལས་བྱུང་བ་

པ་ཚབ་ལོ་ཙྪ་བས་བསྒྱུར་བ་ན་ཡོད་དོ། །

སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་མཛད་

དོ། །སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་དབུ་མ་རྒྱན་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་མཛད་ཅིང་། 

དེའི་འགེལ་བཤད་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ཤཱི་ལས་མཛད་ཟེར་བ་ནི་རྫུན་མ་ཡིན་ནོ། །སོབ་

དཔོན་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་མཛད་པའི་དབུ་མ་སྣང་བ་བམ་པོ་དགུ་སེ། དེ་དག་ལ་རང་

རྒྱུད་ཤར་གསུམ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་ནི་དགུང་ལོ་སོང་དུ་གཅིག་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གིས་མ་ཆོག་པ་བཞུགས་ཏེ། ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོས་བོད་དུ་སྤན་དྲངས། 

ཁི་སོང་ལྡེ་བཙན་གི་སྐུ་རིང་ལ་སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་བཅས་པ་སྤན་

དྲངས་ནས། བོད་ཀི་མི་མ་ཡིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བཏུལ་ཞིང་། སད་མི་མི་བདུན་

རབ་ཏུ་ཕྱུང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དེ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་

ཏུ་ཆེའོ། །དེའི་སོབ་མ་འཕགས་པ་རྣམ་གོལ་སེས་མཛད་པའི་ཉི་ཁི་སྣང་བ་དང་། སོབ་

དཔོན་སེངེ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་བརྒྱད་སོང་འགེལ་ཆེན་དང་། ཉི་ཁིའི་འགེལ་པ་

ལེའུ་བརྒྱད་མ་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་འགེལ་ཆུང་དོན་གསལ་དང་། སྡུད་པའི་

འགེལ་པ་རྟོགས་པར་ས་བ་དང་། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་

ཀིས་མཛད་པའི་སྡུད་པའི་དཀའ་འགེལ་རྣམས་ཀང་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ཡིན་ལ། 

སོབ་དཔོན་དེ་གསུམ་ག་ཡང་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་སོབ་མ་ཡིན་ཞིང་། སོབ་དཔོན་

ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀི་གཞུང་དེ་དག་ནི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ངོ་། །སོབ་དཔོན་

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ། སོབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷ་རྣམས་དབུ་

མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད། དཔལ་སྦས། ཡེ་ཤེས་

སིང་པོ། ཞི་བ་འཚོ་དཔོན་སོབ་རྣམས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ། །

དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ལ་དོན་དམ་འདོད་ལུགས་ལ་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཡོད་ཅེ་

ན། རང་རྒྱུད་པ་དག་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་། བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་

ཅིང་དེ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མི་སིད་ལ། དེ་ཡོད་པར་བཟུང་ན་བདག་འཛིན་དུ་འགྱུར་བ་

དང་། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་གི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པ་གསུམ་ཁད་པར་མེད་ལ། དེ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་ཐམས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཅད་ཐ་སད་དུ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་བཞེད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་པ་དག་དེ་ལྔ་ཀ་ཐ་སད་དུ་ཡང་

མེད་ལ། ཡོད་པར་བཟུང་ན་བདག་འཛིན་དུ་བཞེད་དོ། །རང་རྒྱུད་པ་ལ་ཡང་གཉིས་

ལས། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་། ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་སོགས་ནི་གཟུགས་སྒ་

སོགས། སེམས་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཕི་རོལ་གི་དོན། བེམ་པོར་བཞེད་ལ། སོབ་

དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ནི། གཟུགས་སྒ་སོགས་སེམས་ལས་དོན་

གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ཕི་དོན་ནམ། བེམ་པོ་གཞི་མ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །བླུན་པོ་དག་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཡིན། ཟེར་བ་དང་ནི་ཆེས་མི་འདྲའོ། །ཐལ་འགྱུར་པ་

དག་ཀང་ཕི ་རོལ་གི ་དོན་བཞེད་ཚུལ་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་

འདྲའོ། །སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་རོ། །

སྤོད་པ་གཙོ་བོར་འགེལ་པའི་བསན་བཅོས་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་

པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཆོ་ག་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་མཛད་པའི་སྐྱབས་གསུམ་

བདུན་ཅུ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །

ལྟ་སྤོད་གཉིས་ཀ་ཆ་མཉམ་དུ་འགེལ་པ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་

པའི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་བསབ་བཏུས། 

སྤོད་འཇུག་སོགས་སོ། །སྤིར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་ལ་གོང་དུ་སོས་པ་

རྣམས་དང་། ཆོས་དབིངས་བསོད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསོད་པ་

དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་བསོད་པ་དང་། སེམས་ཀི་རོ་རེ་ལ་བསོད་པ་སོགས་

བསོད་ཚོགས་དང་། བཤེས་སྤིང་སོགས་གཏམ་ཚོགས་དང་། གསོ་བ་རིག་པ་དང་། 

གསེར་འགྱུར་གི་རིའི་བསན་བཅོས་སོགས་དང་། བཟོ་རིག་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལུགས་ཀི་བསན་བཅོས་ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་གསོ་ཐིགས་ལ་སོགས་པ་

ཡང་མཛད་དེ་བོད་དུ་འགྱུར་རོ། །དབུ་མ་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཟླ་གགས་ཀིས་མཛད་ཟེར་བ་

ནི་ཁ་གཡར་རོ། །སྔགས་ཕོགས་ཀི་བསན་བཅོས་རྣམས་འོག་ཏུ་སོན་ནོ། །

༼བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པ་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆོས་འཁོར་དགོངས་

འགེལ།༽

བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་འགེལ་ལ། ལྟ་བ་གཙོ་བོར་སོན་པ་དང་། སྤོད་པ་གཙོ་

བོར་སོན་པ་དང་། ལྟ་སྤོད་ཆ་མཉམ་དུ་སོན་པའི་བསན་བཅོས་དང་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་

སྤིར་བམས་པ་དང་འབེལ་བའི་ཆོས་སེ་ཉི་ཤུ་ཞེས་གགས་ཏེ། བམས་མགོན་གིས་

མཛད་པའི་མདོ་སེའི་རྒྱན་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཏེ་རྒྱན་གཉིས། དབུས་དང་

མཐའ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འབེད་པ་སེ་འབེད་

གཉིས། རྒྱུད་བ་མ་སེ་བམས་ཆོས་ལྔའོ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་

སའི་དངོས་གཞི་དང་། གཞི་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་གངས་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་པར་བཤད་

པའི་སོ་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་སེ་ས་སེ་ལྔ། བམ་པོ་བརྒྱ་

ཉེར་དྲུག་གོ །སའི་དངོས་གཞི་ལ་ས་མང་པོ་བ་དང་། ཉན་ས། བང་ས། སའི་གོ་རིམ་

མོ། །ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའི་སོམ་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་སོམ་ཐེག་བསྡུས་ཏེ། སོམ་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་

གིས་མཛད་པ་ལ། མདོ་སེ་རྒྱན། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད། ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་

འབེད་གསུམ་གི་འགེལ་པ། རྣམ་བཤད་རིག་པ། ལས་སྒྲུབ་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ། ཕུང་

པོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བེད་པ། ཉི་ཤུ་པ་དང་། སུམ་ཅུ་པའི་རབ་བེད་དེ་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དོ། །

ཁ་ཅིག་ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་མི་འདྲེན་པར་རྟེན་འབེལ་

གི་མདོ་འགེལ་འདྲེན་ནོ། །རང་ལུགས་ལ་བརྒྱད་དུ་མ་ངེས་ཏེ། སོབ་དཔོན་དབིག་

གཉེན་གིས་མཛད་པ་ལ། རྟེན་འབེལ་གི་མདོའི་འགེལ་པ་དང་། ས་ལུ་ལང་པའི་

མདོའི་འགེལ་པ་དང་། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པའི་འགེལ་པ་དང་། ཐེག་བསྡུས་ཀི་འགེལ་པ་

དང་། རེས་དྲན་གསུམ་གི་འགེལ་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡུམ་

གསུམ་གནོད་འཇོམས་ནི། དཾཥྚ་སེ་ནའི་ཡིན་ཞིང་། ཉི་ཁི་རྣམ་འགེལ་བོད་ན་ཡོད་པ་

ནི། རྒྱལ་པོ་ཁི་སོང་ལྡེ་བཙན་གི་ཡིན་པར་བཞེད་པས་གཉིས་ཀ་དབིག་གཉེན་གི་མ་

ཡིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ལས་བམས་ཆོས་ལྔའི་མདོ་སེ་རྒྱན་དང་། འབེད་གཉིས་དང་

གསུམ་པོ་བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་འགེལ་ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་སོན་པ་སེ། དེ་ཡང་མདོ་

སེ་རྒྱན་གིས་ལྟ་སྤོད་ཆ་མཉམ་དུ་སོན། འབེད་གཉིས་ཀིས་ལྟ་བ་གཙོ་བོར་སོན་ཏེ། 

དེ་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་དོ། །རྒྱུད་བ་མ་བཀའ་བར་པའི་དགོངས་འགེལ། ལྟ་བ་རང་

རྒྱུད་སོན་པར་སྔ་རབས་པ་རྣམས་བཞེད་ལ། ཇོ་ནང་པས་བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་

འགེལ། ལྟ་བ་ཁོང་གི་ལྟ་བ་སོན་པར་བཞེད་དོ། །བ་མ་རེས་བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་

འགེལ། ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་སོན་པར་བཞེད། བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཐ་མའི་

དགོངས་འགེལ། ཡང་ན་དབུ་མ་བསན། ཡང་ན་སེམས་ཙམ་བསན་གསུང་། རང་

ལུགས་ལ་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞེད་པས། བཀའ་བར་པའི་ཕོགས་མཐུན་གི་མདོ། བདེ་

གཤེགས་སིང་པོའི་མདོ་དང་། གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའི་མདོ་

དང་། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གི་མདོ་དང་། སོར་མོའི་ཕེང་བ་ལ་ཕན་པའི་མདོ་དང་། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འཕགས་པ་དཔལ་འཕེང་གི་མདོ་ལ་སོགས་པའི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་འགེལ་ལ། 

དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་གནས་ཤིང་། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་ཀང་ཐལ་

འགྱུར་དུ་བཀྲལ་བར་བཞེད་དེ། ཇོ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་འདི་ལས་གནོད་པ་མེད་

གསུང་ངོ་། །

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ནི། རྒྱ་གར་དུ་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། ཕོགས་གང་། ཤཱནི་

པ་སོགས་ཀིས་སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ། འཕགས་པ་གོལ་སེ། བཙུན་པ་གོལ་སེ། 

སེངེ་བཟང་པོ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། ཨ་བྷཱ་ཡ་སོགས་ཀིས་རང་རྒྱུད་དུ་

བཀྲལ་ལ། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་སོགས་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་ལོ། །བོད་ཀི་ལོ་ཙྪ་བ་

ཆེན་པོ་སོགས་ཀི་སྔ་རབས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཕི་རབས་ཀི་ཕལ་ཆེ་བ་དག་བཀའ་

བར་པའི་དགོངས་འགེལ། ལྟ་བ་རང་རྒྱུད་དུ་བཞེད་ལ། ཇོ་ནང་བ་བཀའ་ཐ་མའི་

དགོངས་འགེལ་ལྟ་བ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་བསན་པར་བཞེད། འཕགས་སེང་གིས་ཡུམ་གི་

དགོངས་འགེལ་དུ་མཛད་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་སོ། །བ་མ་རེ་སེམས་ཙམ་བསན་

པར་བཞེད་དོ། །རང་ལུགས་ལ་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞེད་པས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རང་

ལུགས་ཀི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཐལ་འགྱུར་དུ་གནས་ཤིང་། ལྟ་སོམ་གཉིས་གཙོ་

བོར་སོན་ལ། བཀའ་བར་པའི་དགོངས་འགེལ་དུ་བཞེད་དོ། །ས་སེ་ལྔའི་ལྟ་བ་སོན་

པའི་ཆ་རྣམས་སེམས་ཙམ་སོན་ཅིང་། བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་འགེལ་ཡིན་ལ། བང་

སའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུས་ལྟ་བ་སོན་ཅིང་། ལྷག་མས་སྤོད་པ་སོན་པས། དེའི་ལེའུ་

གཅིག་མ་གཏོགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྤོད་པ་སོན་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའི་མདོ་སེ་སྤིའི་དགོངས་འགེལ་ལོ། །སོམ་རྣམ་པ་གཉིས་ནི་བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

འགེལ། ལྟ་བ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་བསན་བཅོས་ཏེ། སེམས་ཙམ་སོན་ནོ། །པྲ་ཀ་ར་ཎ་

སེ་བརྒྱད་ནི་བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་འགེལ་ཏེ། སེམས་ཙམ་སོན་ནོ། །བརྒྱད་སོང་

དོན་བསྡུས་དང་། ཡུམ་གསུམ་གནོད་འཇོམས་ཀིས། ཡུམ་གི་མདོའི་ཚིག་ཟིན་གིས་

དབུ་མ་བསན་ཀང་། དེ་དགོངས་པ་ཅན་ཡིན། དགོངས་པ་སེམས་ཙམ་དུ་གནས། 

ཞེས་འགེལ་ལོ། །

༼སྔགས་ཀི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་སྔགས་ཀི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཚུལ་ལ་བཞི། 

༼བ་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

བ་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག །སྤོད་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག །རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་

གཞག །རྣལ་འབོར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

བ་རྒྱུད་ཀི་དབེ་བ་སོ་སོའི་རྣམ་གཞག །བ་རྒྱུད་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་དང་སོམ་པ་

གཟུང་བའི་རྣམ་གཞག །དབང་ཐོབ་ཅིང་སོམ་པ་བཟུང་ནས་ལམ་ལ་སོབ་པའི་རྣམ་

གཞག་གོ །

དང་པོ་ལ། རིགས་སོ་སོའི་རྒྱུད་ཀི་དབེ་བ་དང་། བ་བ་སྤིའི་རྒྱུད་ཀི་དབེ་བ་སེ། 

རིམ་པ་ལྟར་རིགས་རེ་རེ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆོ་ག་སོན་པའི་རྒྱུད་དང་། རིགས་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆོ་ག་སྤིར་སོན་པའི་རྒྱུད་དོ། །འོ་ན་སྤིར་རིགས་དུ་

ཡོད་ཅེ་ན། བ་མེད་ལ་རྣམ་སྣང་། རིན་འབྱུང་། འོད་དཔག་མེད། དོན་གྲུབ། མི་བསྐྱོད་

པ་སེ་ལྔ་དང་། རིགས་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་སེ་དྲུག་གོ །དེ་དག་ལས་རིགས་དྲུག་པ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མཆོག་དང་། དེའི་འོག་ནས་མི་བསྐྱོད་པའི་རིགས་མཆོག་གོ །དེ་དག་ལ་རིགས་དང་

རིགས་ཅན་གཉིས་གཉིས་ཏེ། རྒྱལ་བ་རྣམ་སྣང་རིགས་དང་། དེས་རྒྱས་འདེབས་

པའི་ལྷ་རྣམས་རིགས་ཅན་ཏེ། དེས་གཞན་ལའང་འདྲེའོ། །ཡོ་ག་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ། རིན་པོ་ཆེ། པདྨ། ལས། རོ་རེའི་རིགས་ཏེ་ལྔའོ། །དེ་དག་རིམ་པ་ལྟར་

རྣམ་སྣང་གི་རིགས་སོགས་དང་དོན་གཅིག་གོ །རིགས་དེ་དག་ལས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རིགས་མཆོག་གོ །བ་སྤོད་ལ་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་རིགས་གཉིས་ལས། ཕི་མ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། པདྨའི་རིགས། 

རོ་རེའི་རིགས་གསུམ་རིམ་པ་ལྟར་མཆོག་དང་། འབིང་དང་། ཐ་མའོ། །བ་རྒྱུད་ཀི་

འཇིག་རྟེན་པའི་རིགས་ལ། ལྔས་རེན་གི་རིགས། ནོར་ཅན་གི་རིགས། འཇིག་རྟེན་

པའི་རིགས་ཏེ་གསུམ་མོ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ལ་སེ་ཚན་བརྒྱད་དེ། རིགས་ཀི་གཙོ་བོ། 

རིགས་ཀི་བདག་པོ། རིགས་ཀི་ཡུམ། རིགས་ཀི་གཙུག་ཏོར། རིགས་ཀི་ཁོ་བོ་ཁོ་མོ། 

རིགས་ཀི་ཕོ་ཉ་ཕོ་མོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་བང་སེམས། 

དེར་གཏོགས་པའི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པའི་སེ་ཚན་ནོ། །རིགས་ཀི་

གཙོ་བོ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའོ། །རིགས་ཀི་བདག་པོ་ནི་འཇམ་དཔལ་

ལོ། །རིགས་ཀི་གཙོ་བོའི་རྒྱུད་ཀི་སྐོར་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གནས་གཙང་མའི་

གནས་སུ་ས་བཅུ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེངེའི་གཟུགས་སྤྲུལ་བའི་སེངེའི་ཁི་

ལ་བཞུགས་ཏེ། འཁོར་གིས་མ་ཞུས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་གེ་བརྒྱ་པའི་

ཆོ་ག་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་གསུངས། དེ་ལས་འཕོས་ནས་དམ་ཚིག་གསུམ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་གསུངས་ཏེ། དེ་ལས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་དཀིལ་

འཁོར་གི་གཙོ་བོ་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསན། སྐུ་གཟུགས་ཐང་ག་བ་བའི་ཚུལ་

དང་། རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་བ་བའི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅིག་

འདི་ལས་བདག་བསྐྱེད་བཤད་པའི་ཕིར་བ་རྒྱུད་མ་ཡིན་སྤོད་རྒྱུད་ཡིན་ཟེར་བ་མི་

འཐད་དེ། སྒྲུབ་བེད་དེ་མ་ངེས་ཤིང་། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷཱ་ཡ་དང་། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་སོགས་

ཀིས་བ་རྒྱུད་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡངས་པ་ཅན་གི་གོང་ཁེར་

གི་ཁང་པ་བརེགས་པ་ན་བཞུགས་ཏེ། ཟླ་བ་གསུམ་ན་མ་ངན་ལས་བཟླའོ་སམ་དུ་

དགོངས་ནས། མོའུ་གལ་གི་བུ་ལ་སོང་སྤི་ཕུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་དགེ་

སོང་རྣམས་སྡུས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པས། མོའུ་གལ་གི་བུས་རི་རབ་ཀི་རེ་ནས། 

བདེ་གཤེགས་སོབ་མར་གྱུར་པ་གང་སུ་དག །ཅེས་སོགས་བསྒགས་པས་དག་

བཅོམ་པ་བཞི་ཁི་དང་བཅས་པའི་སོང་སྤི་ཕུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་དགེ་སོང་

ཐམས་ཅད་འདུས་སོ། །དེ་ནས་འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་

པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་དགེ་སོང་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སོ། །

དེ་ནས་བམས་པས་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀི་མོས་

སྤོད་ནས་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་བར་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་

སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས་ཕན་ཡོན་

དང་བཅས་པ་གསུངས་ཏེ། འདི་ལས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་

བོ་མཛད་པའི་དཀིལ་འཁོར་གཉིས་བསན་པར་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །ཡུལ་མ་

ག་དྷའི་དྲི་མ་མེད་པའི་གོང་ཁེར་ཞེས་བ་བར་བམ་ཟེ་དྲི་མ་མེད་པ་ལེགས་སྣང་། ཞེས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བ་བས་སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་དང་བཅས་པ་གདུགས་ཚོད་ལ་སྤན་དྲངས་ཏེ། དེའི་

སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་ཉེ་བ་ན་མཆོད་རྟེན་རིང་པ་ཕག་དར་གི་ཕུང་པོར་སོང་བ་ཞིག་

ལས་འོད་ཟེར་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སོགས་བྱུང་བ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

ཕག་དང་སྐོར་བ་མཛད་ཅིང་སྤན་ཆབ་མཛད་པ་ལ་འཁོར་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་རྐེན་ཞུས་

པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མཆོད་རྟེན་འདིའི་ནང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སིང་པོ། གསང་བ་རིང་བསེལ་གི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་

བ་བའི་གཟུངས་བཞུགས་ཏེ་དེའི་མཐུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ནས། དེའི་ཆོ་ག་ཕན་

ཡོན་དང་བཅས་པ་གསུངས་སོ། །

བང་ཆུབ་རྒྱན་འབུམ་ད་ལྟ་བོད་ན་ཚང་བ་མི་བཞུགས། སྔོན་གི་མཁས་པ་དག་

གིས་དེ་དྲངས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་སྐུའི་རིང་བསེལ། སྐུ་གདུང་གི་རིང་

བསེལ། སྐུ་བལ་གི་རིང་བསེལ་རྣམས་མཆོད་རྟེན་དུ་གཞུག་པར་གསུངས་ཏེ། ཆོས་

སྐུའི་རིང་བསེལ་ནི་གཟུངས་རྣམས་སོ། །སྐུ་གདུང་གི་རིང་བསེལ་ནི་སྐུ་གདུང་ལས་

བྱུང་བའི་རིང་བསེལ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་མོ། །སྐུ་བལ་གི་རིང་བསེལ་ནི་སྐུ་གཟུགས་ཏེ། 

དེ་དག་རིམ་པ་ལྟར་མཆོག་དང་འབིང་དང་ཐ་མར་གསུངས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

སེར་སྐྱའི་གོང་ཁེར་ན་བཞུགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་སེར་སྐྱའི་གོང་ཁེར་ན་བམ་ཟེ་སེར་སྐྱ་ཟླ་

བ་ཞེས་བ་བ་བསན་པ་ལ་མ་དད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ཡིད་ཆེས་པའི་བམ་ཟེ་ཞིག་གི་

རྨི་ལམ་དུ་སེར་སྐྱ་ཟླ་བ་ཞག་བདུན་ན་འཆི་བར་ལུང་བསན་པ་རྨིས་ཏེ། དེ་ལ་སྨྲས་

པས། དེ་འཇིགས་སྐྲག་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པས། ཁོད་ཞག་བདུན་ན་

འཆི་བར་འགྱུར་ཏེ། མནར་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དམལ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ནས་དམལ་བ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་རིམ་གིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། དེ་ནས་ཁི་དང་ཕག་པ་

ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ཞེས་ལུང་བསན། དེས་སོན་པ་ལ་སྐྱབས་ཞུས་པས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། དེ་ལ་སེར་སྐྱའི་གོང་ཁེར་གི་ལམ་གི་གཞི་མདོར་མཆོད་

རྟེན་བརིངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གསོས་ལ། དེའི་ནང་དུ་འོད་ཟེར་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམ་

པར་དག་པའི་འོད་ཀི་གཟུངས། ཞེས་བ་བ་འདི་ཆུག་ཅིག་དང་ཁོད་ཚེ་ནུར་ནས་རིང་

དུ་འཚོ་བར་འགྱུར་ཞིང་། ཤི་འཕོས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱོད་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བས་ཞུས་ཏེ། གཟུངས་ཆོ་ག་ཕན་ཡོན་དང་

བཅས་པ་གསུངས་ཤིང་། སྒིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ་ཉིད་ཀིས་ཀང་གསུངས་སོ། །དེ་

ནས་ཕག་ན་རོ་རེས་ཞུས་ནས་མཆོད་པ་བ་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོ་རྣམས་གསུངས་སོ། །

རྟེན་འབེལ་གི་མདོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལྷའི་

གནས་ཀི་ཨར་མོ་ནིག་ལྟ་བུའི་རོ་ལེབ་ཀི་སེང་ན་བཞུགས་ཏེ། འཕགས་པ་སྤན་རས་

གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ལྷ་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་བགིས་ཏེ། 

བསོད་ནམས་བགི་བར་འཚལ་ན་དེ་དག་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཆོ་ག་བཤད་དུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བས། རྟེན་འབེལ་སིང་པོའི་གཟུངས་མཆོད་རྟེན་དུ་གཞུག་པའི་

ཆོ་ག་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་གསུངས་སོ། །གཟུངས་ཕི་མ་བཞི་པོ་འདི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པར་གང་གིས་འཇོག་ཅེ་ན། དེ་དག་ལས་

མཆོད་རྟེན་དུ་གཞུག་པའི་གཟུངས་དང་། མཆོད་རྟེན་བཞེང་པའི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་

བཤད་ཅིང་། མཆོད་རྟེན་དེ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཡིན་པའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གི་སྔོན་གི་སོན་ལམ་གི་ཁད་

པར་རྒྱས་པའི་མདོ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གསུངས་ཤིང་། དེ་ནས་འཇམ་

དཔལ་དང་། སྐྱབས་གོལ་དང་། ཕག་ན་རོ་རེ་དང་། ཚངས་པ་དང་། བརྒྱ་བིན་དང་། 

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། གནོད་སྦྱིན་གི་སེ་དཔོན་བཅུ་གཉིས་སོགས་ཀིས་རང་

རང་གི་ཆོ་ག་སྨྲས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སན་གི་བ་བྱཻཌཱུརྱའི་

འོད་ཀི་རྒྱལ་པོའི་སྔོན་གི་སོན་ལམ་གི་ཁད་པར་རྒྱས་པའི་མདོ་འཕགས་པ་འཇམ་

དཔལ་གིས་ཞུས་པ་ཞིང་བཀོད་དང་བཅས་པ་གཉིས་ལ་ཁ་ཅིག་མདོའི་ཕོགས་སུ་

གཏོགས་ཏེ་སྔོན་གི་དཀར་ཆག་རྣམས་སུ་མདོར་བས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁ་ཅིག་སྔགས་ཀི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་ཆོ་ག་

མཛད་ཅིང་དེ་ཡང་སྔོན་དུ་གསོ་སྦྱོང་བང་བ་སོགས་བ་སྤོད་ཀི་ཆོ་གའི་བསྒིགས་

དང་མཐུན་པར་མཛད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་

གཏོགས་ཞེས་ཟེར་རོ། །རང་ལུགས་སྔགས་སུ་གཏོགས་སོ། །གཟུངས་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྤིའི་ཆོ་ག་ཀུན་སྣང་གསལ་བ་ལས་ཀང་སྔགས་སུ་གཏོགས་པར་བཤད་

དོ། །འོན་ཀང་རིགས་གང་དུ་གཏོགས་མ་ངེས་སོ། །ཁ་ཅིག་ཤེར་ཕིན་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་

སྔགས་སུ་གཏོགས་ཏེ་དེར་མུ་ནི་མུ་ནིའི་སྔགས་བཤད་པས་སོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་

སྒྲུབ་བེད་ལྟར་སྣང་ངོ་། །ཡང་ཁ་ཅིག་ཤེར་སིང་སྔགས་སུ་གཏོགས་ཟེར་ཏེ། འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་ཟེར་བའི་འགེལ་པར་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གཙོ་བོ་མཛད་

པའི་དཀིལ་འཁོར་དང་། སོབ་དཔོན་དྷ་རིས་མཛད་ཟེར་བའི་འགེལ་པར་ཡུམ་ཆེན་

མོ་ལ་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསྐོར་བའི་དཀིལ་འཁོར་དང་། སོབ་དཔོན་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་ཟེར་བར་ཡང་དེ་ལྟར་བཤད་པ་དང་། མངོན་རྟོགས་

བརྒྱད་ཀི་དབང་བསྐུར་སོགས་ཐམས་ཅད་རྫུན་མ་འབའ་ཞིག་གོ །བདུད་བཟློག་བེད་

ཚུལ་ཡང་འོད་གསལ་མ་དང་གེང་གཞི་མ་སོགས་ཡང་དེ་རྟོག་བཟོའ།ོ །ཁ་ཅིག་སུ་རུ་

པའི་སྔགས་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་ཀི་སྔགས་ཡིན་པས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་ཞེས་ཟེར་ཏེ། འདི་ཁོལ་ཕྱུང་ལས་

མ་འགྱུར་བས་གང་དུ་གཏོགས་དཔད་དཀའོ། །གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་ལ་ཁ་ཅིག་

སྔགས་སུ་གཏོགས་ཤིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་ཟེར། 

ཁ་ཅིག་མདོའི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་ཞེས་ཟེར་རོ། །

རང་ལུགས་ལ་སྔགས་ཀི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་ཏེ། རྒྱ་གར་བ་མང་པོས་ཀང་

སྔགས་སུ་བས་སོ། །དེ་ལ་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མདོ་ལེའུ་

སོ་གཅིག་པ་དང་། གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་སེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ་

དང་། གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་སེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ་དང་གསུམ་

ཡོད་དེ། གསུམ་གའི་གེང་གཞིའི་ལེའུ་གཅིག་ཏུ་སྣང་ལ། དང་པོའི་ལྷ་མོ་སོབས་པ་ཅན་

གི་ལེའུ་དང་། གཞན་གཉིས་ཀི་དབངས་ཅན་མའི་ལེའུ་གཅིག་ཏུ་སྣང་ཞིང་། ལེའུ་དེ་

ལས་དབངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཤེས་རབ་བོ་འཕེལ་གི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་

གསུངས་སོ། །རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་ལེའུ་ལས་རྣམ་ཐོས་སས་ཀི་སྒྲུབ་

ཐབས་དང་། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཟུངས་དང་། རས་བིས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་

སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་རྣམས་གསུངས་སོ། །ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་གི་ལེའུ་དང་། ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་

དཔལ་གིས་ནོར་སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་གཉིས་ལས་ལྷ་མོ་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ནས་ནོར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དང་བཅས་པ་གསུངས་སོ། །གནོད་སྦྱིན་གི་སེ་དཔོན་ཆེན་

པོ་ཡང་དག་ཤེས་ཀི་ལེའུ་ལས། དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། རས་བིས་ལ་བརྟེན་ནས་

དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་རྣམས་གསུངས་སོ། །དེ་ཐམས་ཅད་གསུམ་ག་ལ་ཁད་མེད་

དུ་སྣང་ངོ་། །རིགས་ཀི་བདག་པོའི་རྒྱུད་ཀི་གཙོ་བོ་ནི་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལ་ལེའུ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་ཅིང་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁོའི་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པོ་བསན་ལ། 

སྐུ་གཟུགས་བ་ཐབས་ཀང་བསན་ཅིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་བཟླ་བའི་ཚུལ་

བསན་ནས་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགོ་བར་འགྱུར་བ་དང་། བསན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་

མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལུང་བསན་ཏོ། །

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ལེའུ་བཞི་པ་ཞིག་

ཡོད་དེ། དེ་ལས་འཇམ་དབངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དཀར་པོ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་པ་དང་། ཨ་

ར་པ་ཙ་ན་གུར་ཀུམ་མདོག་ཅན་གཙོ་འཁོར་ལྔ་པ་གཉིས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆོ་ག་དང་

བཅས་པ་བསན་ཅིང་། རྨ་བ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐོག་བསྲུང་བ་

དང་། རྨི་ལམ་བརྟག་ཐབས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། འཕགས་པ་སྤན་

རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ལྷའི་བུ་ཅིག་ལ་བརྟེན་པ་ལ་སོགས་པའི་

ལས་ཚོགས་མང་པོ་བསན། དེའི་ལེའུ་གཉིས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་

གཉིས་པ་སེ། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་སྐུ་གཟུགས་དང་། མཆོད་རྟེན་གི་པད་གདན་དུ་

གཞུགས་པའི་ཛམྦྷ་ལས་གཙོ་བས་པའི་གནོད་སྦྱིན་ཕོ་དགུ་དང་། ནོར་རྒྱུན་མས་

གཙོ་བས་པའི་གནོད་སྦྱིན་མོ་དགུའི་འཁོར་ལོ་བེེད་ཐབས་རྣམས་བསན་ཏོ། །ཨ་ར་

པ་ཙ་ན་རིགས་གཉིས་པོ་འདིའི་བཀའ་ད་ལྟ་ཡང་མ་ཆད་པར་ཡོད་དོ། །འདི་ཁོོལ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཕྱུང་ཡིན་པས་གེང་གཞི་དང་རྒྱུད་གཏད་པ་སོགས་མེད་དོ། །

རིགས་ཀི་ཡུམ་ནི་འོད་ཟེར་ཅན་དང་། གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་སེ། འོད་

ཟེར་ཅན་གི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་གཟུངས་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་སོན་པ་ཞིག་དང་། 

འོད་ཟེར་ཅན་གི་རྟོག་པ་ཞེས་བ་བ་གཟུངས་ཀི་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆོ་ག་

ཞིབ་མོ་རྣམས་སོན་པ་ཞིག་སེ་གཉིས་སོ། །འདི་བ་རྒྱུད་དུ་ཡིད་ཆེས་པའོ། །སྒྱུ་མ་

འབྱུང་བའི་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བ་བ་ཤཽ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ཡོད་པ། ཤཽ་ཀ་སོང་ཕག་བཅུ་

གཉིས་པ་གཅིག་ལས་ཕྱུང་བ་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ལས་ལྷ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་

དང་། བཅུ་གཅིག་པ་དང་། ལྷ་ལྔ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆོ་ག་སོན་ལ། དེ་བ་རྒྱུད་ཡིན་

པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཟུར་བཀའ་དང་། ཆོ་ག་དང་སྒྲུབ་མཆོད་བེད་པའི་ལག་ལེན་

སྣང་སེ། དེ་ལས་བསྐྱེད་རིམ་རོགས་རིམ་སོགས་བ་མེད་ཀི་བར་ཆད་མང་པོ་བཤད་

ཅིང་། གཞན་ཡང་ཐེ་ཚོམ་གི་གཞི་མང་པོ་སྣང་ངོ་། །

གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་ནི། སོང་ཆེན་རབ་འཇོམས་དང་། རྨ་བ་ཆེན་མོ་དང་། སོ་སོར་

འབང་མ་དང་། བསིལ་བའི་ཚལ་དང་། གསང་སྔགས་རེས་སུ་འཛིན་མ་རྣམས་

སོ། །དེ་རྣམས་ཀི་དགོངས་འགེལ་ཤཱནི་པས་མཛད་པའི་སོ་སོར་འབང་མའི་སྒྲུབ་

ཐབས་དང་། བསྲུང་འཁོར་བི་ཐབས་དང་། ལྷ་མོ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་གསུམ་ཡོད་

དོ། །སོབ་དཔོན་ཛེ་ཏ་རི་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་མཛད་པའི་གཟུངས་ཀི་ཆོ་ག་

དང་། སོ་སོར་འབང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། དེའི་བསྲུང་འཁོར་འབི་ཐབས་དང་། ལྷ་

མོ་ལྔ་གའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། མོ་གཤམ་གི་སིད་བསྒྲུབ་པ་སོགས་ཡོད་དོ། །

རིགས་ཀི་གཙུག་ཏོར་གི་རྒྱུད་ནི། གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ། དྲི་མེད་གདུགས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དཀར་ལ་སོགས་པ་སེ། རྣམ་རྒྱལ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་

རྒྱལ་མའི་རྟོགས་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་

གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་རྟོགས་པ་འཆི་བདག་གི་དབྱུག་པ་འཛིན་པ་ཞེས་བ་

བ་དང་། གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་དང་། གཙུག་ཏོར་རྣམ་

པར་རྒྱལ་མའི་རྟོགས་པ་ཞེས་བ་བ་དང་ལྔའོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་དང་། གསུམ་པ་གཉིས་འདྲ་མིན་ཅུང་ཟད་མ་གཏོགས་དོན་གཅིག་

ཏུ་སྣང་བས་འགྱུར་ཁད་དུ་མངོན་གསུང་སེ། བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་གི་ཆོས་ཡང་དག་

པར་སྡུད་པའི་ཕུག་གི་ཁང་བཟང་དུ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་

གིས་ཞུས་ནས་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀིས་གསུངས་ཤིང་། གཉིས་ཀ་ལས་ལྷ་དགུ་

མར་བསན་ཏོ། །འཆི་བདག་གི་དབྱུག་པ་འཛིན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལས་གཤིན་

རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་གཟུངས་གང་གིས་འཛིན་པའི་སད་བཞིན་འབངས་ནས་བསྲུང་

བར་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡུལ་

སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་ལྷའི་གནས་སུ་གསུངས་ཏེ།དེ་ཡང་ལྷའི་བུ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་

ཞེས་བ་བ་ལ་འཆི་ལྟས་ཕོག་ནས།ཞག་བདུན་ན་ཤི་འཕོས་ནས་ཁི་དང་།ཕག་ལ་

སོགས་པའི་འགོ་བ་བདུན་དུ་རིམ་གིས་སྐྱེས་ཏེ་མནར་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་མཐོང་ནས་

ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བིན་ལ་སྐྱབས་ཞུས་པས། ཁོ་བོས་སྐྱབས་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དྲུང་དུ་ཁིད་ནས་ཞུས་པས།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དབུའི་གཙུག་

ཏོར་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་སེ་གཟུངས་ཀི་སྒ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་ལྷའི་བུ་དེས་ཞག་དྲུག་ཏུ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གཟུངས་ཀི་བཟླས་བརོད་བས་པས་ངན་འགོར་སྐྱེ་བའི་ལས་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བང་

བར་གྱུར་ཏོ། །

བཞི་པ་ལས་གཟུངས་དང་མཆོད་རྟེན་དུ་གཞུག་པའི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཞིག་

བསན་ཏོ། །ལྔ་པ་ལས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་སྒྲུབ་

ཐབས་བསན་ཏེ། དེའི་བཀའ་ཡང་ད་ལྟ་བེད་པར་སྣང་ངོ་། །གཙུག་ཏོར་དྲི་མེད་ཀི་

གཟུངས་ནི་དགའ་ལྡན་གི་ལྷའི་གནས་སུ་བཞུགས་ཏེ། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་ལྷའི་

བུ་ནོར་བུའི་སིང་པོ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་གནོད་སྦྱིན་སྐར་མདའ་གདོང་ཞེས་

བ་བས་ཁོད་ཞག་བདུན་ན་འཆི་བའི་དུས་བས་ནས་མནར་མེད་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་

བས། དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་ལ་སོམས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པས། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་

བིན་ལ་སྐྱབས་ཞུས་པས། ཁོ་བོས་བསྐྱབ་པར་མི་ནུས། ཞེས་དགའ་ལྡན་དུ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀི་དྲུང་དུ་ཁིད་ནས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། དེ་ཤི་འཕོས་

ནས་མནར་མེད་དུ་སྐྱེ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་མོང་བར་འགྱུར། ཞེས་པའི་ཚུལ་

རྣམས་བསན་པས། ཐམས་ཅད་འཇིགས་སྐྲག་ནས། དེ་ལས་སྐྱོབ་པར་ཞུས་པས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་ནས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ཞིང་། 

གཟུངས་ཀི་ཚིག་རྣམས་ཀང་བྱུང་སེ། ཆོ་ག་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་གསུངས་སོ། །

དེའི་དགོངས་འགེལ་སོབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རོལ་པས་མཛད་པའི་

གཟུངས་ཀི་འགེལ་བ་དང་། མཆོད་རྟེན་དང་ས་ཚྭ་བཞེང་པའི་ཆོ་ག་དང་གཉིས། 

སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཀི་མཆོད་ཆོག་རྒྱས་པ་དང་གསུམ་ཡོད་

དོ། །རྒྱུད་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཟིན་ལ་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཞེངས་པའི་སོས་ཆུའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དཀིལ་འཁོར་དང་། མཆོད་རྟེན་ལྔ་བཞེང་བའི་སོས་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་ཞིག་དང་

གཉིས་བཤད་ཅིང་། འབེལ་བས་རིགས་སོ་སོའི་དཀིལ་འཁོར་གསུམ།རིགས་

བསྡུས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལྔ་སེ་དྲི་མེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་བརྒྱད་བཤད་དོ། །གདུགས་

དཀར་ལ་བཞི་ཡོད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་

དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་ཕིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེའི་སེང་

དུ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཟེར་བ་བཏགས་པ་ཅིག་དང་གཉིས་ཡོད་པ་འགྱུར་ཁད་ཡིན་

ཞིང་འགྱུར་ཕི་མ་དག་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡུལ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་ལྷ་

གནས་ཆོས་བཟང་ལྷའི་མདུན་སར་གསུངས་སོ། །

དེ་གཉིས་ལས་བྱུང་བ་གེང་གཞི་ཡོད་མེད་གཉིས་ཡོད་པ་རིམ་པ་ལྟར་ལྷ་ཡུལ་

མ་ཆུང་བ་དང་མི་ཡུལ་མར་གགས་ཏེ། དེ་དག་གི་ནང་ནས་བརོད་བ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ནི་མཆོག་གྲུབ་མའོ། །དེའི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་ཤུ་རིག་ཝ་རྨས་མཛད་པ་

གཟུངས་ལ་ཚན་པ་བཞིར་བཅད་པའི་རིག་སྔགས་དང་། གཟུངས་སྔགས་དང་། སིང་

པོ་དང་། ཉེ་སིང་ལ་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་བཞི་བཤད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེའི་

ལུགས་ཕལ་ཆེ་བ་གཞིར་འཇོག་ཅིང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་མེད་དུ་མི་འཛིན་

ནོ། །སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གཽ་མིས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། བསྲུང་འཁོར་བི་ཐབས། 

གཟུངས་ཀི་ཆོ་ག །གཏོར་མའི་ཆོ་ག །འཕྲུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་དཔེ་སྣ་བཅུ་བཞི་

ཡོད་པ་རྣམས་ནི་ཚད་ལྡན་ཁོ་ནའོ། །བ་མ་རོ་རེ་གདན་པས་མཛད་པའི་ཉེ་བར་བཤད་

པ་ཞེས་བ་བ་དང་། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་རྣོན་པོས་མཛད་པའི་སྦྱིན་སེག་གི་ཆོ་ག་ཡང་

ཡོད་དོ། །སོབ་དཔོན་པདྨ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བ་བ་དང་། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་གོ་ཆ་ཞེས་བ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བས་མཛད་པའི་དཀིལ་ཆོག་གཉིས་ཡོད་དེ། རིགས་ལྔའི་སོམ་གཟུང་སོགས་བཤད་

པས་མ་དག་གོ །

སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གཽ་མིས་མཛད་ཟེར་བའི་དཀིལ་ཆོག་དབང་བཞི་རོགས་པ་

སོགས་བཤད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། བོད་ཀིས་བས་པའི་རྫུན་མ་ཡིན་ནོ། །གདུགས་

དཀར་ལས་བཤད་པའི་ལེགས་ལྡན་ལ་བོད་དག །ལེགས་ལྡན་དཔུན་གསུམ་བ་བའི་

ཐ་སད་བེད་ཀང་མགོན་པོ་བེང་ཡིན་ནོ། །གཙུག་ཏོར་འབར་བ་ནི་འཇམ་དཔལ་ར་

རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་གཅིག་ལས་བཀོལ་པ་ཡིན་ལ། གཙུག་ཏོར་ནག་མོར་གགས་པ་ནི་བོད་

ཀི་མི་མ་ཡིན་གིས་བས་པར་གག་གོ །སྐུ་གཟུགས་ཀི་ནང་དུ་གཟུངས་བཞུགས་པ་

ལ་བོད་དག་གིས་གཙུག་ཏོར་སྐོར་ཀི་གཟུངས་རྣམས་གཙུག་ཏོར་གི་ནང་དུ་

བཞུགས་པ་དང་། མཛོད་སྤུ་ནོར་བུའི་གཟུངས་མཛོད་སྤུའི་ཐད་དུ་བཞུགས་པ་

སོགས་ཀི་རྣམ་བཞག་བས་ཀང་། རང་ལུགས་ལ་རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གོང་མའི་གཟུངས་

གོང་དུ་བཞུགས་པར་བེད་པར་བཞེད་དོ། །

རིགས་ཀི་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའི་གཟུངས་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་གནས་གཙང་མའི་

གཞལ་མེད་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འཇམ་དཔལ་ལ་

བསྐུལ་ཞིང་བིན་གིས་བརླབས་ནས་འཇམ་དཔལ་གིས། ཁོ་བོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

རྟོགས་པ་གསང་བའི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ཤཽ་ཀ་སོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་

པ་ཅིག་དང་། དེ་ལས་བསྡུས་པ་ཤ་ཽཀ་སོང་ཕག་གསུམ་པ་ཅིག་དང་གཉིས་ཡོད་པ་མི་

ཡུལ་ན་མི་བཞུགས། དེ་ལས་བསྡུས་པ་ཤཽ་ཀ་སོང་། ལེའུ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ཡོད་པ་

ལས་བེ་ཅོན་མང་པོའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དྲུག །ཆོ་ག་ལས་ཚོགས་དུ་མ་དང་བཅས་པ་སོན་པ་དང་། སྐུལ་བེད་མའི་གཟུངས་

དང་། རྒྱལ་མཚན་རེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །རིགས་ཀི་ཕོ་ཉ་ཕོ་

མོའི་རྒྱུད་ནི། བུ་མང་པོ་སོན་པའི་གཟུངས་དང་། སོ་བཟང་པོའི་གཟུངས་དང་། མི་

རྒོད་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །མི་གཡོ་བའི་རྟོགས་

པ་ཞེས་པ་ལེའུ་དགུ་པ་ཞིག་ཡོད་དེ་སྔགས་བཏུ་ནོར་བ་སོགས་ཡོད་པ་མ་དག་

གོ །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་བང་སེམས་ནི། དཔེར་ན་སྤན་

རས་གཟིགས་པདྨའི་རིགས་ཡིན་ཡང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་དཀིལ་

འཁོར་གི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེའི་སེ་ཚན་གི་རྒྱུད་ནི། ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད་ཀི་

མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་རེ་རེ་དང་། ཡང་འཇམ་དཔལ་གི་མཚན་བརྒྱད་པ་དང་། 

བམས་པས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་

ལ་སོགས་པའི་སེ་ཚན་གི་རྒྱུད་ནི། མདོ་སེ་སྤིན་ཆེན་པོ་ལ་ལེའུ་སོང་ཕག་བརྒྱ་ཡོད་

པའི་ལེའུ་གཅིག་བོད་དུ་འགྱུར་བ་ལས་ཀླུའི་དཀིལ་འཁོར་དང་ཆོ་ག་མང་པོ་བཤད་པ་

དང་། ནོར་རྒྱུན་མ་དང་། གཟའ་རྣམས་ཀི་ཡུམ་ཞེས་བ་བ་དང་། བདུད་རི་འབྱུང་བའི་

གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཆབ་གཏོར་གི་རྒྱུད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་

བཞུགས་པའི་ཚེ་ཁིམ་བདག་བཟང་སྐྱོང་ཞེས་བ་བས་སོས་ཆུ་ལ་སན་དང་མེ་ཏོག་སྣ་

ཚོགས་བཏབ་པ་ཞིག་ཁེར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། རིགས་དྲུག་ལ་ཕུལ་བས་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་

བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདུད་རི་འབྱུང་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས། སྔགས་དྲུག །ཕག་རྒྱ་

དྲུག །ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲུག་གསུངས་ཤིང་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། ཡི་དྭགས་ཁ་ནས་

མེ་འབར་བ་ལ་སྐྱབས་མཛད་པའི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེར་སྐྱའི་

གོང་ཁེར་གི་ཤིང་ནྱ་གོ་དྷའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཀུན་དགའ་བོས་

བས་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་ན། ནམ་སད་ཞིག་ཡི་དྭགས་ཁ་ནས་མེ་འབར་བ་ཞིག་བྱུང་ནས་

ཁོད་ཞག་བདུན་ནས་འཆིའོ། །ཤི་ནས་དམལ་བར་སྐྱེའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པས་གཏོར་མའི་གཟུངས་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་

གསུངས་པ་དང་། ཡང་སྔ་མོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡི་དྭགས་མོ་ཞིག་གིས་ཀང་ཟེར་བ་

སོན་པ་ལ་ཞུས་པས། གཟུངས་དང་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་གསུངས་པ་ཁ་འབར་མའི་

གཟུངས་ཞེས་བ་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་སྐར་མདའི་ཆབ་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

སོ། །ཀཾ་ཀ་ནིའི་གཟུངས་ཀིས་བར་དོ་ལ་ཆུ་སྦྱིན་བེད་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་

དོ། །ཡང་ཚོགས་བདག་གི་གཟུངས་བ་བ་ཞིག་དང་། ཚོགས་བདག་གི་རྒྱུད་ཅེས་བ་

བ་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ལས་ཚོགས་བདག་ཕག་གཉིས་པ་ཞིག་དང་

ཕག་བཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཁ་ཡར་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཚོགས་བདག་ལ་

བརྟེན་ནས་ནོར་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། དབང་སྡུད་དང་། དྲག་པོའི་ལས་སྦྱོར་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་སོན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པར་སྔ་མ་རྣམས་

བཞེད་དོ། །དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། 

དཔལ་ལྡན་ཕག་དྲུག་པའི་སོས་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། རྒྱལ་པོ་མིག་མི་བཟང་གིས་ཞུས་

ཤིང་རྟ་མགིན་གིས་གསུངས་པའོ། །འདི་ཁ་ཅིག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རིགས་སུ་གཏོགས་པར་བཞེད་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་རྟ་མགིན་གིས་གསུངས་པ་དང་

ཕག་དྲུག་པ་ཉིད་ཀང་སྤན་རས་གཟིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་པདྨའི་རིགས་སུ་གཏོགས་

ཞེས་བཞེད་དོ། །     ། །

པདྨའི་རིགས་ཀི་རྒྱུད་ལ། རིགས་ཀི་གཙོ་བོ། བདག་པོ། ཡུམ། ཁོ་པོ། ཁོ་མོ་

རིགས་ཀི་བཀའ་ཉན་ཕོ་མོའི་རྒྱུད་དེ་ལྔའོ། །རིགས་ཀི་གཙོ་བོའི་རྒྱུད་ནི། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་མཉན་ཡོད་དུ་འཇམ་དཔལ་ལ་གསུངས་པ། སེང་ཕོགས་ཀི་ཚེ་

དཔག་མེད་ཀི་མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་བཅས་པ་སེ། དེ་

ལ་ༀ་གསུམ་མ་ཅིག་དང་། ༀ་གཉིས་མ། ༀ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་ཞེས་པའི་སྔགས་ཚན་མེད་

པ་ཞིག་དང་གཉིས་ཡོད་དོ། །དེ་གཉིས་ལས། གཅིག་ལ་བདེ་བ་ཅན་གི་ཚེ་དཔག་

མེད་ཟེར། གཅིག་ལ་འོག་མིན་གི་ཚེ་དཔག་མེད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། གཉིས་ཀ་སེང་

ཕོགས་ཀི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་གཟུངས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར། ༀ་གཉིས་མ་ལ་

སྔགས་བར་ནས་ཆད་པས། མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་མ་ཚང་བ་ཡིན་གི། རྒྱུད་སོ་སོ་བ་

གཉིས་མ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དཔག་མེད་འཆི་མེད་རྔ་སྒའི་གཟུངས་བ་བ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་བདེ་བ་ཅན་གི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་མཚན་བརྒྱ་ར་

བརྒྱད་པ་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ་སེ། དེ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་སོ། །

རིགས་ཀི་བདག་པོའི་རྒྱུད་ནི། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ར་རྒྱུད་ཆེན་པོ། ཐུགས་

རེ་ཆེན་པོ་པདྨ་དྲ་བའི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རི་བོ་ཏ་ལའི་རེ་མོར་

གསུངས་པ་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལྷ་སོང་ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ར་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བདུན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་ར་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་དང་། དེ་

ལས་འཕོས་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་མ་སོན་པ་ཞིག །དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་

མོའི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རི་བོ་ཏ་ལའི་རེ་མོར་གསུངས་པ་

བསྒྱུར་འཕོ་ལ་ལུས་པ་བམ་པོ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། གཟུངས་དང་ཆོ་ག་

ཞིབ་མོ་ལས་ཚོགས་དུ་མ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་སོན་ནོ། །ཡང་དོན་ཡོད་ཞགས་

པའི་གཟུངས་ཆུང་བ་ཅིག་ཡོད་པ་ནི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱུད་ཀི་སོང་གཟུགས་ཀི་སྐོར་

ཟུར་དུ་བཀོལ་བ་ཡིན་གི། རྒྱུད་ལོགས་པ་མིན་ནོ། །རྒྱུད་ཆེན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་པོ་ཏ་ལར་གསུངས་པ་བསྒྱུར་འཕོ་ལ་ལུས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ལས་དཀིལ་

འཁོར་གཅིག་བསན་ཏོ། །སྤན་རས་གཟིགས་སེངེ་སྒའི་གཟུངས་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཡོད་

དེ། ཆུང་བ་རོ་རེ་གདན་དུ་གསུངས་ལ། ཆེ་བ་རྒྱལ་པོ་དབང་ཕྱུག་འོད་ཅེས་བ་བ་

མཛེ་ནད་ཀིས་ཟིན་པ་གསོ་བའི་དོན་དུ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་ཞུས་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རི་བོ་པོ་ཏ་ལར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་སོགས་པའི་སྤན་རས་

གཟིགས་ཀི་སྐོར་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་སོ། །རིགས་ཀི་ཡུམ་གི་རྒྱུད་ནི། གཙོ་ཆེ་བ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུམ་སྒོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་

ཅེས་བ་བ་ལེའུ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། །དེའི་ལེའུ་གསུམ་པར་སྒོལ་མའི་

བསོད་པ་ཕག་འཚལ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་མ་རྒྱ་སྐད་སོར་བཞག་ཏུ་ཡོད་དོ། །

ཁ་ཅིག་གིས་དེ་དང་ཕག་འཚལ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་མ་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ་གཉིས་

དོན་མི་གཅིག་ཟུར་དུ་བསྒྱུར་བ་དེ་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལས་ཡིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཉི་མ་

སྦས་པས་བ་མེད་དུ་བཀྲལ་བས་སོ། །ཞེས་ཟེར་ཡང་། འགེལ་བེད་ཀིས་དེ་ལྟར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བཀྲལ་ན། དེ་གཉིས་དོན་མི་གཅིག་མི་དགོས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་སོབ་

དཔོན་སེག་པའི་རོ་རེ་དང་། ངག་དབང་གགས་པས་ཡོ་གར་བཀྲལ། དུས་འཁོར་

འགེལ་ཆེན་གིས་བ་མེད་དུ་བཀྲལ། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་། ཨ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཀུན་གི་

མཆོག །ཅེས་སོགས་དྲངས་ནས་རོགས་རིམ་གི་དོན་ཅན་དུ་བཤད་པ་བཞིན་

ནོ། །སྒོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་

སྐྱོབ་པའི་དོན་དུ་ཕག་རོར་གིས་ཞུས་ནས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་གསུངས་པ་

ཞིག་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གཽ་མིས་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་

ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དང་། ཕག་འཚལ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག །ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཛད་དོ། །གཞན་ཡང་སྒོལ་མའི་

སྐོར་ཕན་ཚེགས་དུ་མ་དང་བཅས་པའོ། །རིགས་ཀི་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའི་རྒྱུད་ལ། དཔལ་རྟ་

མགིན་གིས་རྟོགས་པ་བདུན་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་རྣམས་བོད་དུ་མ་

འགྱུར། ཧ་ཡ་གི་བའི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཁོལ་ཕྱུང་ཞིག་འགྱུར་རོ། །རི་ཁོད་མ་ལོ་མ་

ཅན་གི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་གཟུངས་དང་ཆོ་ག་ཅུང་ཟད་སོན་པ་ཞིག་དང་། བརྞ་ཤ་

བ་རིའི་མདོ་ཞེས་ཀང་བ། རྟོགས་པ་ཞེས་ཀང་བ་བ། སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆོ་ག་དང་ལས་

ཚོགས་ཅུང་ཟད་སོན་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་གསུམ་ལས་མེད་དོ། །རིགས་ཀི་བཀའ་ཉན་

ཕོ་མོའི་རྒྱུད་ནི། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་སོབས་ཆེན་གི་མདོ་དང་། དཔལ་ཆེན་མོའི་མདོ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་སོ། །

རོ་རེའི་རིགས་ལ་ཡང་རིགས་ཀི་གཙོ་བོ། བདག་པོ། ཡུམ། ཁོ་བོ་ཁོ་མོ། ཕོ་ཉ། 

བཀའ་ཉན་ཕོ་མོའི་རྒྱུད་རྣམས་ལས། རིགས་ཀི་གཙོ་བོའི་རྒྱུད་ནི། ངན་སོང་ཐམས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སམ། རོ་རེའི་རིགས་གང་ཡིན་བརྟག་དགོས་པ་ཞིག་

སྣང་ཡང་། བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་རོ་རེའི་རིགས་ཀི་གཙོ་

བོར་མཛད་གདའ་ཞིང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་མཚན་གཞི་འཛིན་རྒྱུ་ཡང་མི་སྣང་

ངོ་། །རིགས་ཀི་བདག་པོ་ནི་ཕག་ན་རོ་རེ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ནི་རོ་རེ་ས་འོག་གི་རྒྱུད་

ལ་འགྱུར་མི་གཅིག་པ་གསུམ་སྣང་སེ། ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ་ས་པཎ་གིས་བསྒྱུར་བ་དང་། 

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ཟངས་དཀར་ལོ་ཙཱ་བ་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀིས་བསྒྱུར་བ་

དང་། ལེའུ་བདུན་པ་དགེ་སོང་བའི་གདོང་པ་ཅན་གིས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་སོ། །

ཡང་འབྱུང་པོ་འདུལ་བེད་ཀི་རྒྱུད་དང་། རོ་རེ་གཏུམ་པོའི་རྒྱུད་ལ་ར་རྒྱུད་

གཅིག །དེའི་རྒྱུད་ཕི་མ་གཅིག །ཕི་མའི་ཡང་ཕི་མ་གཅིག་རྣམས་ཡོད་དོ། །

རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་ཀི་གཟུངས་ལ་ཤཽ་ཀ་ཉེར་ལྔར་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀིས་མཛད་

དོ། །དེ་རོ་རེ་གདན་དུ་གསུངས་པར་ཁ་ཅིག་གིས་སྨྲ་བ་ལ། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

སངས་རྒྱས་གསང་བས། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་མདོ་ཞེས་བ་བ་དྲངས་ནས། རོ་

རེ་གདན་ནི་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་གནས་ཡིན་པས། དེ་བདུད་འདུལ་བའི་གནས་

ཡིན་གི། སེམས་ཅན་གཞན་འདུལ་བའི་གནས་མ་ཡིན་པས་དེར་མ་གསུངས་

སོ། །ཞེས་བཀག་ནས། རོ་རེ་ལྷུན་པོའི་རི་རབ་གི་ཟོམ་ཞེས་བ་བ་ཕོགས་མཚམས་

ཐམས་ཅད་རོ་རེས་བལྟམས་པ་ཞིག་རི་བོ་མཆོག་རབ་ཀི་ཤར་ལྷོའི་ཕོགས་ན་ཡོད་

པ་དེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགའི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་རྒྱལ་པོ་ལོག་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བས་ཡབ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སིང་པོ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཆོས་དང་ལྡན་པ་བཀྲོངས། མི་དགེ་བཅུའི་ཁིམས་བཅའ་བ་སོགས་ཀིས་སྐྱེ་བོ་

རྣམས་མི་དགེ་བ་བེད་དུ་བཅུག་པས་འཇིག་རྟེན་གི་འབྱུང་པོ་དཀར་ཕོགས་ལ་

དགའ་བ་རྣམས་སོབས་ཉམས་ཤིང་། ནག་ཕོགས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་སོབས་རྒྱས་

ཏེ། ནད་ལ་སོགས་པས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་བས། རྒྱལ་ཆེན་

བཞིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས་དེ་དག་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་ཞུས་

པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཕག་ན་རོ་རེ་ལ་དེ་དག་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་ལ་སོམས་

ཤིག །ཅེས་བསྐུལ་བས། ཕག་ན་རོ་རེས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་

བིན་གིས་བརླབས་ཀིས་རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་ཀི་སྐུར་གྱུར་ནས་སྨྲས་པར་བཤད་

ཅིང་། དེ་ལ་ལེའུ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ནས་བོད་དུ་འགྱུར་བ་འདི་ལེའུ་དང་

པོ་ཡིན་ལ། ལེའུ་ལྷག་མ་རྣམས་དེའི་རྒྱུད་ཕི་མ་ཡང་ཡིན། བཤད་རྒྱུད་ཀང་ཡིན་

པས། རྒྱུད་དོ་ཅོག་གི་ར་བ་སེ། ཞེས་བཤད་པའི་དོན་ལེའུ་དང་པོ་འདི་ལེའུ་ལྷག་མ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ར་རྒྱུད་དུ་སོན་པར་ཟད་ཀི། འདི་རྒྱུད་སེ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་

བར་བཤད་པར་འཆད་པ་དོན་མིན་ནོ། །ལེའུ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་མ་གཏོགས་པའི་རྣམ་

འཇོམས་ཀི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རི་རབ་ཁང་བུ་བརེགས་པའི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཞིག་

བོད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་རིགས་ཀི་བདག་པོའི་རྒྱུད་ལ་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ཕན་

ཚེགས་དུ་མ་དང་བཅས་པ་འགྱུར་རོ། །སེ་བརེགས་ཀི་གཟུངས་ནི་ས་པཎ་སོགས་

ཐུགས་རིགས་ཆེ་བར་མཛད་ཅིང་། བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རྒྱུད་རྣམ་དག་ཡིན་

མིན་ཐེ་ཚོམ་གི་གཞིར་མཛད་དོ། །

རིགས་ཀི་ཡུམ་གི་རྒྱུད་ལ། མེ་ལྕེ་འབར་མའི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཡོད་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དོ། །རིགས་ཀི་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའི་རྒྱུད་ལ་བདུད་རི་ཐབས་སྦྱོར་ཞེས་བ་བ་ཡོད་

དོ། །རིགས་ཀི་ཕོ་ཉ་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་མོའི་རྒྱུད་ལ་སོབས་པོ་ཆེའི་གཟུངས་དང་། རོ་

རེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དང་། རོ་རེ་མཆུ་དང་། རོ་རེ་གནམ་ལྕགས་མཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

རྣམ་དག་ཡིན་ཞིང་། སོབས་པོ་ཆེའི་གཟུངས་དེའི་རིགས་ཀི་ཁོ་བོའི་གཟུངས་སུ་

འོང་རྒྱུ་འདྲ་བ་ཞིག་སྣང་ནའང་། སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་རིགས་ཀི་ཕོ་ཉ་དང་། བཀའ་ཉན་

ཕོ་མོའི་སྐོར་དུ་བགངས་གདའོ། །རོ་རེ་ལྕགས་མཆུ་དང་། ལྕགས་མཆུ་ནག་པོ་དང་། 

ཁྱུང་གཤོག་འབར་བ་སོགས་རྫུན་མ་དུ་མ་སྣང་ངོ་། །འཇིག་རྟེན་པའི་རིགས་ལ་

གསུམ་ལས། ནོར་ཅན་གི་རིགས་ལ། ནོར་བུ་བཟང་པོའི་གཟུངས་དང་། དེའི་རྟོགས་

པ་དང་། གནོད་གནས་དབང་པོ་འབྱུང་བའི་རྟོགས་པ་སེ། ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའི་རྟོགས་པ་

གཟུངས་དང་དབང་བསྐུར་སོགས་སོན་པ་དང་། གར་མཁན་མཆོག་གི་རྟོགས་པ་

རྣམས་ཏེ། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་རྣམ་སས་གར་མཁན་མཆོག་ཅེས་ཟེར་ཞིང་། རྣམ་

སས་དྲག་པོར་སྨྲ་བ་མིི་འཐད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྕང་ལོ་ཅན་གི་ཕོ་བང་ན་

བཞུགས་པའི་ཚེ་འཁོར་དེར་ངལ་བསོས་པོའི་བུ་གར་མཁན་མཆོག་ཅེས་བ་བ་ཞིག་

ཀང་འདུག་གོ །

དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སས་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཁོར་མང་པོའི་སད་

དུ་རིག་སྔགས་གསུང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྐུ་ལས་

འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་སྣང་བར་བས། 

སར་འདུས་ནས་ངལ་བསོས་པོའི་བུ་གར་མཁན་མཆོག་གི་སྤི་བོར་ཞུགས་པས་

གར་མཁན་མཆོག་སྐད་ཅིག་གིས་ཁོ་བོ་ཆེན་པོར་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཀིས་སྤན་སྔར་རང་གི་རིག་པ་སྨྲས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་དག་ནུས་པ་

ཅན་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ལས་ཚོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པར་

བཤད་དེ། དེའི་ལེའུ་བཅུ་པ་ཡན་གིས་གར་མཁན་མཆོག་ཉིད་ཀི་རིག་སྔགས་དང་

ལས་ཚོགས་སོགས་སོན་ཅིང་། ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པར་གནོད་སྦྱིན་གི་སེ་དཔོན་ཆེན་

པོ་ཡང་དག་ཤེས་ཀིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ། རྣམ་ཐོས་སས་ལ་མིང་གི་རྣམ་གངས་

དུ་ཡོད་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཕག་ན་རོ་རེ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། ཕག་

ན་རོ་རེས་རྣམ་ཐོས་སས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་གསུངས་པའི་ནང་དུ་

ངལ་བསོས་པོ་ཞེས་བ་བ་མིང་གི་རྣམ་གངས་གཅིག་ཏུ་བྱུང་བས། གར་མཁན་

མཆོག་རྣམ་སས་ཀི་བུ་ཡིན་གི། རྣམ་སས་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པས་རྣམ་སས་ཀི་ཆོ་ག་དང་ལས་ཚོགས་

སོགས་སོན། ལེའུ་གཞན་གིས་གཞན་སོན་ནོ། །

གཞན་འཕན་ཚེགས་དུ་མ་དང་བཅས་པ་བོད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལྔ་རེན་གི་རིགས་

ལ། མེ་ཁ་ལའི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཡོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་

བཞུགས་པའི་ཚེ། སྒ་གཅན་ཟིན་བཟང་པོ་ལ་སིན་པོ་ཞིག་གིས་བསིགས་པས་

འཇིགས་སྐྲག་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དྲུང་དུ་ངུ་ཞིང་མཆིས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མེ་ཁ་ལའི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་

གསུངས་ཏེ་གནོད་སྦྱིན་ཞིག་གིས་ཕུལ་བའི་རིག་སྔགས་ཤིག་གོ །འཇིག་རྟེན་པའི་

རིགས་ལ་རིག་སྔགས་ཀི་རྒྱལ་མོ་དབུགས་ཆེན་མོ་ཞེས་བ་བ་ཡོད་དེ། ཐོ་རངས་

ཤིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དྲུང་དུ་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་པོ་སེར་སྐྱ་ཞེས་བ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཞིག་བྱུང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་འབྱུང་པོ་ཐམས་

ཅད་ཀི་དབང་པོ་ལགས་ཏེ། བདག་བཀྲེས་བ་ན་དབུགས་བཏང་བས་གང་ལ་རེག་

པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་རིམས་ནད་ཀིས་བཏབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་དག་གི་སོག་

བདག་གི་ཟས་སུ་ཟའོ། །གང་གིས་རིག་སྔགས་འདི་ཤེས་པ་དེ་དག་ལ་དབུགས་

བཏང་བའི་གནོད་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་གི་གསན་དུ་གསོལ། ཞེས་རིག་སྔགས་

སྨྲས་ཏེ། ཕིན་ཆད་དབུགས་བཏང་བའི་གནོད་པ་མི་བེད་པར་དམ་བཅས་ཤིང་དགེ་

བསེན་བས་པར་བཤད་དོ། །     ། །

བ་བ་སྤིའི་རྒྱུད་ལ། གསང་བ་སྤི་རྒྱུད། ལེགས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུད། དཔུང་བཟང་

གིས་ཞུས་པ། བསམ་གཏན་ཕི་མ་དང་བཞི་ཡོད་དེ། དེ་དག་སྔ་མ་སྔ་མ་གཞུང་མང་

ཞིང་ཕི་མ་ཕི་མ་ཉུང་ངོ་། །དེ་ལ་གསང་བ་སྤིའི་རྒྱུད་ཀིས་མ་སིན་པ་སིན་པར་བེད་

པའི་ཐབས་དབང་བསྐུར་བའི་སྐོར་རྣམས་སོན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་

ཀི་དཀིལ་འཁོར་སོགས་རིགས་གསུམ་ཀི་དཀིལ་འཁོར་སོང་དང་ལྔ་བརྒྱ་སོན་ཅིང་། 

དེ་དག་དང་གཞན་ཡང་བ་རྒྱུད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དགོས་

ཤིང་། རྒྱུད་སེ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་དུ་དགོས་པའི་ས་ཆོག་དང་། ས་གོན་

གི་ཆོ་གའི་ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་སོན་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཁིགས་ཆགས་གཅིག་ཏུ་

བཤད་ཀི། ལེའུར་བཅད་པ་མེད་དོ། །ལེགས་གྲུབ་ནི་ཁོ་བོ་ལེགས་གྲུབ་ཅེས་བ་བས་

བགེགས་བསྲུང་བ་སོགས་ཀི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་ཅིང་། ཁོ་བོ་དེ་བརོད་བར་སོན་པས་

ལེགས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུད་ཅེས་བའོ། །དེས་རིག་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་དང་། ལས་རབ་

འབམས་ཀི་དགོས་པ་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། བ་རྒྱུད་ཀི་བསྲུང་བ་དང་། བརྟེན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་རྒྱས་པར་སོན་ནོ། །

དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་ནི། གསང་བ་སྤིའི་རྒྱུད་དུ་མ་བཤད་པའི་དབང་

བསྐུར་གི་ཆོ་ག་དང་། ལེགས་གྲུབ་ཏུ་མ་བཤད་པའི་རིག་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཅུང་

ཟད་དང་། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་རབ་འབམས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་

པའི་ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་སོན་ནོ། །དཔུང་བཟང་ནི་ཕག་ན་རོ་རེའི་སས་སྐྱེ་བ་གཅིག་

གིས་ཐོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །བསམ་གཏན་ཕི་མ་ནི་

རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་གི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་བ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་དུམ་བུ་ཡིན་ལ། 

དེའི་རྒྱུད་ཕི་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་བེད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །དེས་བརོད་བ་རྣམ་པ་བཅུ་སོན་

ཏེ། གང་དུ་བསྒྲུབ་པ་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད། བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། རིག་སྔགས་ཀི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད། ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། མེ་ལ་གནས་པའི་བསམ་གཏན། སྒ་ལ་གནས་པའི་བསམ་

གཏན། སྒ་མཐར་ཐར་པ་སེར་བའི་བསམ་གཏན། རིག་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་

ཆོ་ག །སྦྱིན་སེག་གི་ཆོ་ག །དབང་བསྐུར་གི་ཆོ་ག་རྣམས་སོ། །

དེ་ལ་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གིས་བ་སྤོད་གཉིས་ཀ་ལ་

གལ་ཆེ་བའི་བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞི་སོན། མེ་གནས་ལ་སོགས་པའི་བསམ་

གཏན་གསུམ་ནི་བ་སྤོད་ཀི་ལས་ཀི་དངོས་གཞི་ཡིན། རིག་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་

པའི་ཆོ་གས་ནི་བསེན་པའི་སྔོན་དུ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་དང་། མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བ་

བའི་ཚུལ་རྣམས་སོན་ནོ། །བ་རྒྱུད་ཀི་སོ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཤེས་པ་

ལ་རྒྱུད་བཞི་པོ་དེའི་དོན་ཤེས་དགོས་པས། དགོངས་འགེལ་མཁན་པོ་ཇི་ལྟ་བུའི་

རེས་སུ་འབང་བར་བ་ཞེ་ན། ཚད་ལྡན་གི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཙནྡྲ་གཽ་མི་དང་། ཞི་བ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

འཚོ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆ་ཡོད་ཀང་དེ་དག་གིས་ཆོ་ག་ཕན་ཚེགས་ལས་མ་མཛད་

པས། བ་སྤོད་ལ་མཁས་པའི་སོབ་དཔོན་གཉིས། ཞེས་འཕགས་ཡུལ་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་

གགས་པ་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་། བང་ཆུབ་མཆོག་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་འབང་

བར་བ་སེ། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བསམ་གཏན་ཕི་མའི་འགེལ་པ་དང་། 

དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་དོན་བསྡུས་ཀི་འགེལ་པ་དང་། ཚིག་དོན་གི་བརེད་བང་

རྣམས་མཛད་ཅིང་། བང་ཆུབ་མཆོག་གིས་ལེགས་གྲུབ་ཀི་ཐབས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་

ཞེས་བ་བའི་འགེལ་པ་མཛད་དོ། །     ། ། 

༼བ་རྒྱུད་ཀི་དབང་བསྐུར་དང་སོམ་པ་གཟུང་བའི་རྣམ་གཞག༽

གཉིས་པ་བ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དབང་བསྐུར་དང་སོམ་པ་གཟུང་བའི་རྣམ་གཞག་ནི། 

སོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རས་དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བར་མེ་ཏོག་ཕེང་བའི་དབང་དང་། 

ཆུ་ཅོད་པན་གི་དབང་དང་། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མིང་གི་དབང་སེ་དྲུག་བསྐུར་བས། བ་རྒྱུད་

དང་སྤོད་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་ཉན་པ་དང་། འཆད་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བར་

དངོས་སུ་བསན་པའི་ཤུགས་ཀིས་བ་སྤོད་གཉིས་ལ་དབང་དྲུག་པོ་དེ་ལས་ལྷག་པ་

མེད་པར་བསན་ཏོ། །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད་ལས། ཆུ་དང་ཅོད་པན་གི་དབང་། བ་

བའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གགས། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མིང་གི་དབང་། །སྤོད་པའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་

གགས། །ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཡི་ནི་དབང་། །རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་བས། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པས། བ་རྒྱུད་ལ་མེ་ཏོག་ཕེང་བའི་དབང་དང་། ཆུ་ཅོད་པན་གི་

དབང་ཙམ་དང་། སྤོད་རྒྱུད་ལ་དེའི་སེང་དུ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མིང་གི་དབང་གསུམ་བསྣན་

པ་ཙམ་དང་། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ལ་དེའི་སེང་དུ་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དབང་བསྣན་པ་ཙམ་ལས་མེད་པར་བསན་ཅིང་། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་དེ་དག་གི་སེང་

དུ་དབང་གོང་མ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཡོད་པར་བསན་ཏོ། །

འོ་ན་སོབ་དཔོན་སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤེས་གཉེན་སོགས་ཀིས་བ་སྤོད་ལ་

སོབ་དཔོན་གི་དབང་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལུང་བསན་

དབུགས་དབྱུང་རེས་གནང་རྣམས་ལ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་དུ་བཤད་པ་ཡིན་གི། 

སོབ་དཔོན་གི་དབང་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མིན་ནོ། །རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་མཚན་

ཉིད་ཚང་བ་ལ་ནི་སྔོན་དུ་དམ་ཚིག་གཟུང་བ་དང་། རིག་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བ་ཚུལ་

བཞིན་བས་ནས། དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྱིན་པ་དགོས་སོ། །དམ་ཚིག་གསུམ་ནི་རོ་རེའི་

དམ་ཚིག །དྲིལ་བུའི་དམ་ཚིག ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་གོ །རོ་རེའི་དམ་ཚིག་ནི། རོ་རེ་

སེམས་དཔར་སོམ་དུ་བཅུག་པ་ལ་རོ་རེའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པའི་སོ་ནས་ལག་ཏུ་རོ་

རེ་བིན་ཏེ་འཛིན་དུ་འཇུག་པའོ། །དྲིལ་བུའི་དམ་ཚིག་ནི། དྲིལ་བུའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

བཤད་དེ་འཛིན་དུ་འཇུག་པའོ། །ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་ནི། རིག་མ་བིན་ཏེ་དེ་དང་

འཁྱུད་པའི་བདེ་སོང་སྦྱོར་དུ་འཇུག་པའོ། །

ཡོ་ག་དང་བ་མེད་གཉིས་ཀ་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཀི་དབང་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་

ཡོད་ཀང་། ཡོ་གའི་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའི་དམ་ཚིག་ལ། བ་མེད་དང་མི་འདྲ་བ་ཆེར་མེད་

མོད་ཀི། ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་ལ་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སེ། དེའི་ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་ནི་

ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བེད་པས། སོབ་མ་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་སོམ་དུ་འཇུག་

པ་ཙམ་ཡིན་ལ། བ་མེད་ཀི་དེ་ནི་ལྷའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡིན་མོད་ཀི། དེར་མ་

ཟད་རིག་མ་རོར་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མར་བསྐྱེད་ནས་དེ་དང་འཁྱུད་པའི་བདེ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

སོང་སྦྱོར་བ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་གི་དངོས་གཞི་ཡིན་ཏེ། བརྟག་གཉིས་ལས། 

ཤེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལ། །ལག་པ་དག་གིས་ཡང་དག་འཁྱུད། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་

མཉམ་སྦྱོར་ལ། །སོབ་དཔོན་གི་ནི་དབང་དུ་འདོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེས་ན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་དངོས་ཀི་རིག་མ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་འཚལ། 

བསོམས་པའི་ལྷ་མོ་ལ་ཡང་འཁྱུད་པ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའི་དམིགས་པ་བེད་

པ་ཡང་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ལ། བ་རྒྱུད་ཀི་དབང་ད་ལྟ་དར་ཆ་ཆེ་བ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རིགས་ལ་གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་དང་། གདུགས་དཀར་དང་། འོད་ཟེར་ཅན་

དང་། པདྨའི་རིགས་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་ཛེ་ཏ་རི་ལྷ་དགུ་མ་དང་། རོ་རེ་རིགས་ལ་ཕག་

ན་རོ་རེ་འབྱུང་པོ་འདུལ་བེད་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཤ་ཝ་རི་བས་དཀིལ་ཆོག་སོགས་

མཛད་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་འཇོམས་དཀར་བོ་ལྷ་མང་གི་དབང་བསྐུར་སོགས་བ་

རྒྱུད་ཀི་དབང་བསྐུར་གང་བེད་ཀང་། སྔོན་དུ་ས་ཆོག་དང་ས་གོན་ཚུལ་བཞིན་བས་

ལ། དེ་ནས་མེ་ཏོག་ཕེང་བའི་དབང་དང་། ཆུ་དབང་། ཅོད་པན་གི་དབང་གསུམ་

བསྐུར། དེའི་མཐའ་བརྟེན་དུ་ལུང་བསན། དབུགས་དབྱུང་། རེས་གནང་བཏགས་ཀང་

རུང་། མ་བཏགས་ཀང་འགལ་བ་མེད། དེ་དག་ལ་དབང་བཞི་རོགས་པར་བེད་པ་

སོགས་ནི་རང་བཟོ་ཆོས་ལོག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་བའི་

ཚུལ་ལ། ཡོ་གའི་ར་རྒྱུད་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ལས། རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་

ཆེན་པོ་འདིར་འཇུག་པ་ལ་ནི་སྣོད་དང་སྣོད་མ་ཡིན་པ་བརྟག་མི་འཚལ་ལོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས། སྣོད་དུ་རུང་མི་རུང་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ལ་དུས་རེར་དབང་

བསྐུར་བེད་པ་སྣང་སེ་ནོར་བ་ཆེན་པོའ།ོ །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ལས་གསུངས་པ་དེའི་དོན་ནི། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རེ་མོ་ལས། 

སྣོད་དུ་རུང་མི་རུང་གཉིས་ལས་སྣོད་རུང་ལ་དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་དབང་

བསྐུར་བ་གཉིས་གསུངས་ཏེ། སྣོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་

བེད་ཀི། དབང་གཏན་མི་བསྐུར་བར་བཤད་དོ། །དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་བེད་

ཅིང་དབང་གཏན་མི་བསྐུར་བའི་རིགས་དེ་ལ། སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སིང་པོས་

མཛད་པའི་དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལས། དེ་ལ་དེང་ཁོད་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

བརོད་པར་མི་བ། ཞེས་དམ་གཞག་ཀང་མི་བེད་པར་བཤད་ཅིང་། སྣོད་དུ་རུང་མི་

རུང་གི་ཁད་པར་ནི་སོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡས་དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བར་སོམ་པ་འཛིན་

པར་ནུས་མི་ནུས་ལ་བཤད་ལ། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོས་

མཛད་པའི་གསང་འདུས་འཇམ་རོར་གི་དཀིལ་ཆོག་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་བའི་འགེལ་པ་

སོབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤཱནི་པས་མཛད་པ་ལས། སོམ་པ་འཛིན་པ་ལ་ཡང་

ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོམ་པ་འཛིན་པ་གཉིས་སུ་བས་ནས། ཐུན་མོང་

བ་ནི་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་

འཛིན་པའོ། ཞེས་བཤད་ཅིང་། དེ་ལ་སྐྱབས་འགོ་ཕོག །དེ་ནས་སོན་སེམས་ཕོག །དེ་

ནས་འཇུག་སོམ་ཕོག །དེ་ནས་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཙམ་ཞིག་བསྐུར་བར་བཤད་ལ། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི་རིགས་ལྔས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །ཞེས་རིགས་ལྔ་སྤི་དང་

ཁད་པར་གི་སོམ་པ་འཛིན་པར་འདོད་ཅིང་ནུས་པ་ལ་བཤད་ནས། དེ་ལ་རིག་འཛིན་

གི་སོམ་པ་འཛིན་དུ་བཅུག་སེ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་ཡན་ཆད་གོང་མ་གསུམ་

དང་བཅས་པ་རོགས་པར་བསྐུར་བར་བཤད་ཅིང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་མི་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བསྐུར་བ་ལ་རིགས་ལྔའི་སོམ་བཟུང་མི་བེད་པ་དང་རིགས་ལྔའི་སོམ་བཟུང་བེད་པ་

ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་དོ། །

དེས་ན་བ་སྤོད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་དབང་ལ་རིགས་ལྔའི་སོམ་བཟུང་སོགས་ཤིན་ཏུ་མི་

རུང་བས། པཎི་ཏ་པདྨ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། རོ་རེ་གོ་ཆ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས་གདུགས་

དཀར་གི་དཀིལ་ཆོག་ལ་རིགས་ལྔའི་སོམ་གཟུང་བས་པ་ལ་ཡང་ཚད་མར་མི་

གཟུང་ངོ་། །གསང་བ་སྤི་རྒྱུད་ལས་ཀང་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་པ་

དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་འཛིན་པ་ཙམ་ཞིག་བཤད་དོ། །གོང་དུ་རྒྱུད་སེ་

གོང་མ་གཉིས་ལ་བཤད་པའི་ཚུལ་དེ། བ་སྤོད་གཉིས་ལ་ཡང་སོབ་དཔོན་སངས་

རྒྱས་གསང་བས་རྣམ་སྣང་མངོན་བང་གི་འགེལ་པ་དང་། སོམ་པ་འཛིན་མི་ནུས་པ་

ལ་དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་དང་། ནུས་པ་ལ་ཐུན་མོང་གི་སོམ་པ་གོང་དུ་

བཤད་པ་ཙམ་འཛིན་དུ་བཅུག་ནས་མིང་དབང་མན་ཆད་བསྐུར་བར་བཤད་

དོ། །མདོར་ན་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོམ་པ་གང་ཡང་འཛིན་མི་ནུས་

པ་ལ་དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་བེད་ཀི། དབང་གང་ཡང་མི་བསྐུར་བར་ཡོ་གའི་

ར་རྒྱུད་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རེ་མོ་དང་། དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་འབྱུང་

བ་གསུམ་ལས་བཤད་ཅིང་། བ་མེད་ཀི་སྐབས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་

འགེལ་པར་བཤད་ལ། ཚུལ་དེ་བ་སྤོད་ལ་ཡང་འདྲ་བར་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

གསང་བས་རྣམ་སྣང་མངོན་བང་གི་འགེལ་པར་བཤད་དོ། །རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཙམ་

བསྐུར་ཡང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་མི་བསྐུར་བ་ལ་རིགས་ལྔའི་སོམ་བཟུང་མི་

བེད་ཅིང་། རིགས་ལྔའི་སོམ་བཟུང་བེད་པ་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་བསྐུར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དགོས་པར་སོབ་དཔོན་ཤཱནི་པ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ལཱ་པ་དང་། རཏྣ་རཀི་ཏ་དང་། སོབ་

དཔོན་ཀུན་དགའ་སིང་པོ་དང་། སོབ་དཔོོན་ཨ་བྷ་ཡ་རྣམས་ཀིས་བཤད་དོ། །འོ་ན་

དབང་གང་ཡང་མི་བསྐུར་བར་དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་བས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། སྐྱབས་འགོ་བངས་ནས་དད་པས་དཀིལ་འཁོར་མཐོང་ན། བསྐལ་པ་དུ་

མར་བསགས་པའི་སིག་པ་འདག་ཅིང་། མ་འོངས་པ་ན་སྔགས་ཀི་ལམ་ཟབ་མོ་ལ་

འཇུག་པའི་སྣོད་རུང་དུ་འགྱུར་བའི་བག་ཆགས་རྒྱུད་ལ་བསོ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་

དོ། །བ་སྤོད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་དང་། ཡོ་གའི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་གཉིས་རིག་པའི་

དབང་ལྔ་ཡིན་པར་མཚུངས་ཀང་། དོན་མི་གཅིག་ཅིང་མཆོག་དམན་གི་ཁད་པར་

ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །

བ་རྒྱུད་ལ་རིགས་གསུམ་ཡོད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་དབང་

བསྐུར་ཐོབ་ན་རིགས་གཞན་གཉིས་ཀི་དབང་མ་ཐོབ་ཀང་རིགས་གསུམ་གའི་ལྷ་

སོམ་པ་དང་། སྔགས་བཟླ་བ་དང་། རྒྱུད་ཉན་པ་སོགས་ལ་དབང་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

ལྷ་དེ་ཉིད་ཀི་ལུང་རེས་གནང་ཐོབ་དགོས་པར་ལེགས་གྲུབ་ལས་བཤད་དོ། །པདྨའི་

རིགས་ཀི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ཅིང་རིགས་གཞན་གི་དབང་མ་ཐོབ་ན་རིགས་གཉིས་ཀི་

སོམ་བཟླས་དང་རྒྱུད་ཉན་པ་སོགས་ལ་དབང་གི །དེ་བཞིན་བཤེགས་པའི་རིགས་ལ་

མི་དབང་ངོ་། །རོ་རེའི་རིགས་ཀི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ཅིང་རིགས་གཞན་གཉིས་ཀི་

དབང་མ་ཐོབ་ན་རོ་རེའི་རིགས་ཉིད་ཀི་སོམ་བཟླས་དང་། རྒྱུད་ཉན་པ་སོགས་ལ་

དབང་གི་རིགས་གཞན་གཉིས་ལ་མི་དབང་ངོ་། །

བ་སྤོད་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་འཛིན་དུ་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་གི་སོམ་པ་འཛིན་པ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དེ་གང་ཞེ་ན། བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཆོ་

གས་འཛིན་པ་དང་དོན་གཅིག་ལ། འཇུག་སེམས་བསོམས་སོབས་ཀིས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་

ཀང་། ཆོ་གས་མ་བཟུང་ན་སོམ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ཐུན་མོང་བའི་སོམ་པ་ཟེར་

བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་། གསང་སྔགས་གཉིས་གང་

གི་སོར་འཇུག་ཀང་འཛིན་དགོས་ཤིང་། སྔགས་ཀི་ཡང་རྒྱུད་སེ་བཞི་པོ་གང་གི་ལམ་

དུ་འཇུག་ཀང་འཛིན་དགོས་ལ། བ་མེད་ཀི་ཡང་བསྐྱེད་རོགས་གང་གི་ལམ་ལ་སོབ་

ཀང་འཛིན་དགོས་པའི་སོམ་པ་ཡིན་པས་ཐུན་མོང་གི་སོམ་པ་ཞེས་བའོ། །

སྐབས་གང་དུ་འཛིན་ན། སོབ་མ་ས་གོན་གི་སྐབས་དང་དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་

པའི་སྐབས་གཉིས་ཀར་འཛིན་པའི་ཚུལ་ཞིག་དང་། སྐབས་སྔ་མར་འཛིན་ལ་ཕི་མར་

མི་འཛིན་པའི་ཚུལ་ཞིག་དང་། ཕི་མར་འཛིན་ལ་སྔ་མར་མི་འཛིན་པའི་ཚུལ་ཞིག་སེ་

གསུམ་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ལས་བཤད་དོ། །ཚིག་གང་གིས་འཛིན་ན། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགོ་བའི་

དགེ་ལ་རེས་ཡི་རང་། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཡིད་ཀིས་གཟུང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་

དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །རང་གཞན་དོན་ནི་

རབ་བསྒྲུབ་ཕིར། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགི། །བང་ཆུབ་མཆོག་གི་

སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགོན་དུ་

གཉེར། །བང་ཆུབ་སྤོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤད་པར་བགི། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་

རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་རོ་རེ་གུར་གི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས་སོ། །

དེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པོ་རྐང་པས་འཇུག་སོམ་འཛིན་པའི་ཚུལ་གསང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འདུས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་མང་པོ་དང་། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་རའི་དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་

བ་སོགས་མང་པོར་མཛད་ཅིང་། ཚིགས་བཅད་རོགས་པས་འཛིན་པའི་ཚུལ་ཡང་

དཀིལ་ཆོག་མང་པོར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པོ་རྐང་པས་བེད་ན་རྐང་

པ་དང་པོ་གསུམ་གིས་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལེན་པའི་སྦྱོར་བ་སོན་ཞིང་། སངས་

རྒྱས་བང་ཆུབ་ཡིད་ཀིས་གཟུང་། །ཞེས་པ་གཅིག་པུས་སོན་སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་

པ་དང་། འཇུག་སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་པ་གཉིས་ཀ་སོན་པར་བར་འཕོད་དགོས་

སོ། །ཚིགས་བཅད་རོགས་པས་བེད་ན། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཡིད་ཀིས་

གཟུང་། །ཞེས་པ་མདོར་བསན་པ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། 

ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགོན་དུ་གཉེར །ཞེས་པའི་བར་

གིས་སོན་སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་པ་སོན་ཞིང་། བང་ཆུབ་སྤོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤད་

པར་བགི། ཞེས་པས་འཇུག་སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་པ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་སོན་སེམས་

ཆོ་གས་འཛིན་པའི་ཚེ། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་

ཐོབ་བར་བའོ་སམ་དུ་དམ་བཅས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི །དེ་ལྟར་དམ་བཅས་པས་

དམ་བཅའ་དེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་མི་བཏང་ངོ་། །སམ་དུ་དམ་བཅས་པའི་

ཚུལ་གིས་འཛིན་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་སོན་སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་ཚུལ་དེའི་སོ་ནས་

བཟུང་ན་བསབ་བ་ལ་སོབ་དགོས་ཤིང་། བསབ་བ་ནི་སྐྱབས་འགོ་དང་སེམས་

བསྐྱེད་ཀི་ཕན་ཡོན་སེམས་པ་རྣམས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་བེད་པ་དང་། ནག་པོའི་

ཆོས་བཞི་སོང་ཞིང་དཀར་བོའི་ཆོས་བཞི་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཏེ། དེས་ན་ནག་པོའི་ཆོས་

བཞི་མ་སངས་ན། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་རྣམས་སུ་སེམས་བསྐྱེད་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཡིན་གི། ཚེ་འདི་ལ་སེམས་བསྐྱེད་བངས་ཟིན་གཏོང་བ་མིན་ནོ། །

འོ་ན་སེམས་བསྐྱེེད་གང་གིས་གཏོང་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་བེད་

པའི་བསམ་པ་བཏང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀི་བསམ་པ་བཏང་ན་སེམས་

བསྐྱེད་གཏོང་ངོ་། །འཇུག་སེམས་ཆོ་གས་བཟུང་ནས་བང་སེམས་ཀི་སོམ་པའི་ར་

ལྟུང་དང་། ཡན་ལག་གི་ཉེས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བས་ལ་སྲུང་དགོས་

སོ། །དབང་བསྐུར་གི་སྔ་རོལ་ཏུ་བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་འཛིན་པ་གོང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་གི་དོན་དྲན་པའི་སོ་ནས་རེས་ཟློས་ལན་གསུམ་བས་པའི་ཚིག་ཐ་མ་རོགས་པ་

ན་སོམ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་དོན་དྲན་པའི་སོ་ནས་མ་བས་ན་བང་

སེམས་ཀི་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་དང་། ཉམས་པ་སོས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་བང་སེམས་ཀི་

སོམ་པ་མ་སྐྱེས་པར་གསང་སྔགས་ཀི་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་མི་སིད་དོ། །

ཁོམ་ཆེན་པོ་ཚོགས་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་འབོགས་ན། སྔོན་དུ་ཡན་ལག་

བདུན་པ་སོགས་དང་། དོན་དང་ཕན་ཡོན་བཤད་པའི་སོ་ནས་ལེགས་པར་ངེས་པར་

བས་ཏེ། དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཐོབ་པར་བའོ། །སམ་དུ་གིས་ལ་རེས་ཟློས་གིས་ཤིག །ཅེས་བར་སྤད་ལ་རེས་ཟློས་

བེད་དུ་བཅུག་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི ་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

བའོ། །སམ་པའི་བོ་བསྐྱེད་པས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འབྱུང་ཞིང་། སོན་སེམས་ཁད་

པར་ཅན་ཆོ་གས་བཟུང་བ་མ་བས་པས་བསབ་བ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བ་ཡིན་ནོ། །

རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གཉིས་ཀི་དབང་བསྐུར་མ་ཐོབ་པར་བ་སྤོད་གང་རུང་གི་དབང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཙམ་ཐོབ་པ་ལ། བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་ལས་ལོགས་སུ་གསང་སྔགས་ཀི་སོམ་པ་

བསྲུང་རྒྱུ་མེད་དོ། །དེ་ཡང་མ་མཐའ་མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཙམ་དང་། 

བསབ་པ་ལྔ་བསྲུང་བ་དགེ་བསེན་གི་སོམ་པ་ཙམ་དང་། ཡ་མཐའ་བསེན་རོགས་ཀི་སོ་

ཐར་གི་སོམ་པ་གང་རུང་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་མི་འཆགས་པས། 

བ་སྤོད་གང་རུང་གི་དབང་བསྐུར་ཙམ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་སོམ་པ་གཉིས་ལྡན་དུ་ངེས་

ཤིང་། སོམ་པ་གཏོང་བའི་ར་ལྟུང་ཡང་བང་སེམས་ཀི་ར་ལྟུང་དུ་ཟད་དོ། །

འོན་ཀང་སོ་ཐར་དང་བང་སེམས་ཀི་བསབ་བར་མ་གཏོགས་པའི་བ་སྤོད་ཀི་

སོས་ཀི་དམ་ཚིག་བསྲུང་རྒྱུ་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་ལེགས་གྲུབ་ལས་བཤད་དོ། །ཡོ་

ག་དང་བ་མེད་གཉིས་ཀི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་མན་ཆད་མཚན་ཉིད་ཚང་པ་ཐོབ་

ནས་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་ཡིན་ཞིང་ར་ལྟུང་ནི་བང་སེམས་ཀི་སོམ་པའི་ར་ལྟུང་དང་། 

སྔགས་ཀི་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །འོ་ན་བ་སྤོད་པའི་སོམ་པ་ལ་

བང་སེམས་ཀི་སོམ་པའི་ར་ལྟུང་ལས་གཞན་པའི་ར་ལྟུང་མེད་ན། ཇོ་བོས་མཛད་པའི་

དམ་ཚིག་བསྡུས་པ་ལས། ཀྲི་ཡའི་ར་ལྟུང་སུམ་ཅུ་སོགས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་

ན། དེ་ལས་སོ་ཐར་གི་ར་ལྟུང་བཞི། བང་སེམས་ཀི་བཅུ་གཉིས། ཀྲི་ཡའི་སུམ་ཅུ། སྤོད་

རྒྱུད་ཀི་བཅུ་བཞི། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ནི་བཅུ་བཞི། རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀི་བཅུ་

བཞི། ཡང་བཞི། ཡང་ལྔ་སེ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པའོ། །ཞེས་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་བགངས་ནས་

བདུན་ཅུ་ཐམ་པའོ། ཞེས་གངས་ཙམ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་བར་སྣང་བའི་ཕིར་དང་། བདག་གི་

བ་མ་དམ་ཚིག་རོ་རེ་ཞལ་སྔ་ནས་ཞེས་བ་བ་སོགས་སྣང་ལ། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེ་

ཇོ་བོའི་བ་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཇོ་བོས་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །     ། ། 
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

༼ལམ་ལ་སོབ་པའི་རྣམ་གཞག༽

གསུམ་པ་དབང་ཐོབ་ཅིང་སོམ་པ་བཟུང་ནས་ལམ་ལ་སོབ་པའི་རྣམ་གཞག་ནི། 

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་གི་དོན་དང་ཐ་སད་གང་ཡང་

མེད་དེ། བསྐྱེད་རིམ་མཚན་ཉིད་པར་འགོ་བ་ལ་འབས་བུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ད་ལྟ་ནས་སོམ་པ་ཙམ་ཡོད་པས་

མི་ཆོག་གི །སྦྱང་གཞི་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་སོམ་པའི་རྣལ་

འབོར་དགོས་ལ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་འབས་བུའི་སྐབས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ལྔ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ད་ལྟ་ནས་སོམ་པ་ཡོད་ཀང་། སྦྱང་གཞི་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་

གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་སོམ་པའི་རྣལ་འབོར་མེད་པས་བསྐྱེད་རིམ་མེད་

དོ། །རོགས་རིམ་མཚན་ཉིད་ཚང་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་སོང་པ་ཉིད་

སོམ་པ་དང་རླུང་གི་རྣལ་འབོར་སོམ་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི །ཨཱ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་

རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེ་

ལས་བྱུང་བའི་ལྷའི་སྐུ་དང་། དེ་གཉིས་འདྲེན་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐབས་ལུས་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྣལ་འབོར་ཁད་པར་ཅན་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་ལ། 

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་གནས་ལུགས་ཀི་སོང་ཉིད་སོམ་པ་དང་། རླུང་གི་རྣལ་

འབོར་སོམ་པ་ཡོད་ཀང་། གཞན་རྣམས་མེད་པས་རོགས་རིམ་སོམ་པ་མེད་

དོ། །དེས་ན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབོར་

གཉིས་གཉིས་ཡོད་དོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

༼བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བཤད་པ།༽

དེ་ལ་བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་གསུམ། བཟླས་བརོད་དང་བཅས་

པའི་བསམ་གཏན། བཟླས་བརོད་ལ་མི་ལྟོས་པའི་བསམ་གཏན། བསེན་པ་ལས་སུ་

རུང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞིའི་སྔོན་འགོ་དང་། དངོས་གཞི་དང་། མཇུག་ཏུ་ཇི་

ལྟར་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རིགས་སྤིའི་སྔགས་རྒྱ་བཅའ་བ་དང་། ཕོགས་བཅུའི་

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་བདག་ཉིད་

འབུལ་བ་དང་། སྐྱབས་སུ་འགོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་

བསྲུང་བ་དང་བཞི་བས་ནས། གནས་ཁང་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཕིན་ཏེ་ཁྲུས་ལ་སོགས་པ་

བས་ནས་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཆས་སུ་ཞུགས་ནས་སན་ལ་འཁོད་དེ་མཆོད་པ་བིན་

གིས་བརླབས་པ་དང་། བདག་དང་གནས་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བ་སེ། དེ་

དག་ནི་རྒྱུད་སེ་གོང་མའི་བསྲུང་འཁོར་སོམ་པའི་དོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བདག་བསྐྱེད་བསོམས་ནས་བསེན་པ་བ་བ་དང་། མདུན་

བསྐྱེད་བསོམས་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གཅིག་དང་དུ་བལ་

ལ་སོགས་པ་དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་གི་སེམས་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པས་སོང་པར་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སོམ་པ་ནི་བདག་གི་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་དོ། །དེ་ནས་གང་བསོམ་པར་བ་བའི་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་དབེར་མེད་པར་རང་བཞིན་མེད་པར་སོམ་པ་ནི་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ། དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་གཉིས་པོ་དེ་ལྷ་དྲུག་གི་ནང་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྷ་སེ། རྒྱུད་སེ་གོང་མའི་སྭ་བྷཱ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཝ་དང་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་སོགས་བརོད་ནས་སོང་ཉིད་སོམ་པའི་དོད་དོ། །

དེ་ནས་སོང་པའི་ངང་ལས་གང་བསོམ་པར་བ་བའི་ལྷ་དེ་ཉིད་ངོ་བོ་ལྷ་དེ་ཉིད་ཡིན་

པ་ལ། རྣམ་པ་གང་བཟླ་བར་བ་བའི་སྔགས་ཀི་སྒའི་རྣམ་པར་གགས་པར་བསམས་ཏེ། 

དེ་ལ་ཡིད་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པ་ནི་སྒའི་ལྷའོ། །དེ་ནས་རང་གི་སེམས་ནམ་མཁར་

ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་སེང་དུ་གང་བསོམ་པར་བ་བའི་ལྷ་དེ་ཉིད་

ངོ་བོ་ལྷ་དེ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་གང་བཟླ་བར་བ་བའི་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་གསེར་ཞུན་

མའི་མདོག་གི་རྣམ་པར་སོམ་པ་ནི་ཡི་གེའི་ལྷའོ། །སྒ་དང་ཡི་གེའི་ལྷ་དེ་དག་ལ་

གཟུངས་རིང་དང་། སིང་པོ། ཉེ་སིང་གསུམ་གང་རུང་གིས་ཆོག་གོ །

དེ་ནས་ཡིག་འབྲུ་དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོས་པའི་རེ་མོ་ལས་

བསོམ་པར་བ་བའི་ལྷ་དེ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོས་པས། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་སས་

བཅས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བས་ཏེ། འོད་ཟེར་ལྷ་དང་བཅས་པ་སར་

འདུས། ཡིག་འབྲུ་ལ་ཐིམ་པས་ཟླ་བ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

གང་བསོམ་པར་བ་བའི་ལྷའི་སྐུ་རོགས་པར་བསྐྱེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི་གཟུགས་ཀི་

ལྷ་སེ། བདག་བསྐྱེད་བསོམས་ནས་བསེན་པ་བེད་པའི་ཚེ་གཙོ་བོ་རྐང་པ་སོམ་པ་མ་

གཏོགས་འཁོར་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་སོམ་མི་དགོས་སོ། །

དེ་ནས་ཤེས་ན་སོ་སོའི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་གཙུག་ཏོར་དང་། མཛོད་སྤུ་དང་། 

སྤན་དང་། དཔུང་པ་གཉིས་དང་། མགིན་པ་དང་། སིང་ག་དང་། ལྟེ་བ་རྣམས་སུ་རེག་

ཅིང་། དེ་ཙམ་མི་ཤེས་ན་རིགས་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་པ་དེའི་རིགས་སྤིའི་སྔགས་རྒྱ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གཅིག་པུས་གནས་དེ་དག་ཏུ་རེག་ཅིང་བིན་གིས་རློབ་པ་ནི་ཕག་རྒྱའི་ལྷ་སེ། དེ་ནི་

རྒྱུད་སེ་གོང་མའི་སྐྱེ་མཆེད་བིན་གིས་རློབ་པའི་དོད་དེ། དེ་ནས་ལྷའི་རྣམ་པ་གསལ་

ཞིང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་བས་ཏེ། དེ་ལ་ཡིད་ཀིས་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པ་ནི་མཚན་

མའི་ལྷའོ། །དེ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་སེ་གོང་མའི་མངོན་བང་ལྔས་བསྐྱེད་ཀི་དོད་དོ། །

བོད་ཀི་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་བ་བའི་རྒྱུད་ལ་བདག་ཉིད་ལྷར་སོམ་པ་མེད་ལ། 

མདུན་དུ་ལྷ་བསོམས་པ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པར་བེད་པས་ལྷ་རེ་བོ་ལྟ་བུ་ལས་

དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། སྤོད་པའི་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེད་སོམ་པ་ཡོད་

ཀང་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རིགས་བདག་གི་རྒྱས་

འདེབས་པ་རྣམས་མེད་ཅིང་། མདུན་དུ་དམ་ཚིག་པ་མི་བསྐྱེད་པར་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་

དྲངས་ནས་བཞུགས་པ་ལ་མཆོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་ལེན་པས། ལྷ་གོགས་པོ་ལྟ་བུ་

ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ལ་བདག་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་

པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག །དབང་བསྐུར། རིགས་བདག་གི་རྒྱས་བཏབ་སེ་མཐར་

གཤེགས་གསོལ་བེད་པ་དང་། བ་མེད་ལ་བདག་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་

བཅུག །དབང་བསྐུར། རིགས་བདག་གི་རྒྱས་བཏབ་སེ་མཐར་གཤེགས་གསོལ་མི་

བེད་པའི་ཚུལ་ཏེ། ལྷའི་བསྐྱེད་ཆོག་མི་འདྲ་བ་བཞིའི་སོ་ནས་རྒྱུད་སེ་བཞིར་འཇོག་

པ་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བེད་ཅིང་། ཤེས་བེད་གསང་བ་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཡེ་

ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་བལ་བ་

དང་བདག་ཉིད་ལྷར་བསེམས་པ་དང་བལ་བས་སྒྲུབ་པ་ནི་བ་བའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་

གནས་སོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེས་ནི་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བ་བའི་རྒྱུད་ལ་

བདག་བསྐྱེད་ཡོད་པར་གསུངས་ལ། བ་སྤོད་མི་འགལ་བར་བཞེད་པ་ལ་དགོངས་པ་

ཡིན་ནམ་བརྟག་པར་བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ་ཁ་ཚོན་མ་བཅད་དོ། །རང་

ལུགས་ལ་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དང་། རང་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་

དབང་བསྐུར་བ་དང་། རིགས་བདག་གི་རྒྱས་འདེབས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོད་

པར་བཞེད་པས། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་རྣམ་སྣང་མངོན་བང་དང་། 

ཕག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་དྲངས་པ་ནི། བ་རྒྱུད་ཡིན་པར་མཐུན་སྣང་དུ་

གྲུབ་པ་ཅིག་ལས་བདག་བསྐྱེད་བཤད་པ་ཅིག་འདྲེན་རྒྱུ་མ་རེད་ནས་དྲངས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་ཕི་མའི་འགེལ་པར་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་གི་རྒྱུད་དང་། རོ་རེ་རྣམ་

འཇོམས་ཀི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་གཉིས་ལས། ལྷ་དྲུག་སོམ་པའི་ཚུལ་གསུམ་པ་དྲངས་ནས་

ལེགས་པར་བཤད་ལ། དེ་གཉིས་བ་རྒྱུད་དུ་མི་འདོད་མཁན་སུ་ཡང་མེད་ཅིང་སྤོད་

བསྡུས་ལས་ཀང་བ་བའི་རྒྱུད་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ལས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

སྤོད་རྒྱུད་ལ་ཡང་བདག་བསྐྱེད་མེད་པར་འདོད་པ་ནི་གནས་མ་ཡིན་པའི་ལོག་

རྟོག་སེ། རྣམ་སྣང་མངོན་བང་སོགས་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །བ་རྒྱུད་ལ་

བདག་བསྐྱེད་མེད་ན་རྒྱུད་རྒྱས་པ་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་དང་། བསྡུས་པ་བསམ་གཏན་

ཕི་མ་དང་། རྣམ་འཇོམས་ཀི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང་། དཔལ་རྟོགས་པ་བསྡུས་པ་དང་། 

འཕགས་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་རྣམས་ལས་ལྷ་དྲུག་གི་སོ་ནས་སོམ་པའི་ཚུལ་དང་། 

བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིས་བསམ་གཏན་སོམ་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་

ཤིང་། དེ་དག་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་བ་བའི་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་གསུངས་པར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སོབ་དཔོན་བང་ཆུབ་མཆོག་དང་། སངས་རྒྱས་གསང་བ་གཉིས་ཀས་བཤད་པ་དང་

འགལ་ལོ། །བསམ་གཏན་ཕི་མར་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་སོན་པའི་སྐབས་སུ། སྒ་

དང་སེམས་དང་གཞི་ལ་གཞོལ། །ཞེས་པའི་གཞི་འདི་བདག་ཉིད་ལྷར་སོམ་པ་ལ་མི་

བེད་ན་རྣམ་སྣང་མངོན་བང་གི་ཡང་དེ་སོན་པའི་སྐབས་ཀི། གཞི་འདི་རང་གི་ལྷར་

གཞག་པ། །རང་གི་ལུས་སུ་རྣམ་པར་བརྟག །ཅེས་པའི་གཞི་དེ་ཡང་བདག་ཉིད་ལྷར་

སོམ་པ་ལ་མི་བེད་དགོས་པར་མཚུངས་ཤིང་། དེ་ལྟར་ན་སྤོད་རྒྱུད་ལ་ཡང་བདག་

བསྐྱེད་མེད་པར་འགྱུར་བས། ཡོད་པར་ཁེད་རང་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་བང་ཆུབ་མཆོག་གིས་ལེགས་གྲུབ་ཀི་མངོན་རྟོགས་སུ་

བདག་ཉིད་ལྷར་བསོམས་པས་ཐ་མལ་གི་ང་རྒྱལ་ཟློག་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་

གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའི་སོང་ཉིད་སོམ་པ་གཉིས་མེད་ན། ཞི་སོགས་ཀི་དངོས་

གྲུབ་གང་ཡང་མི་འགྲུབ་པར་བཤད་ཅིང་། དེ་ཇི་ལྟ་བར་ཕག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་

བའི་རྒྱུད་ལས་ཀང་གསུངས་པས། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེད་མེད་ན་བ་རྒྱུད་ལ་

བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་གང་ཡང་འགྲུབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཕག་སོང་སྤན་སོང་གི་

སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བདག་བསྐྱེད་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་

རྣམས་བཤད་ལ། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་བམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་

གཉིས་དང་། དགེ་སོང་མ་དཔལ་མོས་མཛད་པའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་

དང་། སོབ་དཔོན་ཤཱནི་པ་དང་ཛེ་ཏ་རི་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་གཉིས་ཀིས་མཛད་

པའི་གཟུངས་གྲྭ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་ཉིད་ལྷར་སོམ་པ་དང་། དེ་ལ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་དང་རིགས་བདག་གི་རྒྱས་གདབ་རྣམས་

བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་ར། སྒྲུབ་ཐབས་

ཕེད་ཉིས་བརྒྱ་པ་རྣམས་སུ་བ་རྒྱུད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པ་ཕལ་ཆེ་བར་བདག་

བསྐྱེད་བཤད་པས་དེ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་བ་རྒྱུད་ཀི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ། ཡེ་ཤེས་འབེབས་སུ་མི་རུང་བར་

འགྱུར་ཏེ། སོབ་མ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་བ་

རྒྱུད་ཀི་དབང་བསྐུར་བར་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་གང་ཡང་

ལྷར་བསྐྱེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཁེད་རང་གིས་གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་སོགས་

ཀི་དབང་ཆོག་ཏུ་སོབ་དཔོོན་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དང་། སོབ་མ་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དང་། ལུས་

ཀི་གནས་རྣམས་སུ་ལྷ་དགོད་པ་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བས་པ་དང་ཁས་བངས་

དངོས་སུ་འགལ་ཞིང་། གྲུབ་ཆེན་ཤ་ཝ་རི་བས་རྣམ་འཇོམས་དཀར་པོ་ལྷ་མང་གི་

དཀིལ་ཆོག་ཏུ་བསེན་པའི་ཚེ་སོབ་དཔོན་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་

སོབ་མ་ལྷར་བསྐྱེད་པར་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་བ་རྒྱུད་ལ་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས། གསང་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པར་འཇོག་པའི་འཇོག་བེད་གཟུགས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་མ་ཚང་བར་

འགྱུར་ཏེ། བདག་ཉིད་ལྷར་སོམ་པ་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །

བ་རྒྱུད་ལ་འབས་བུ་ལམ་བེད་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཏེ། འབས་བུའི་སྐབས་ཀི་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ད་ལྟ་ནས་སོམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཡང་བ་རྒྱུད་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཏེ། བརྟག་གཉིས་དང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སཾ་བུ་ཊ་གཉིས་ལས་འདོད་ཆགས་རིགས་བཞི་དང་རྒྱུད་སེ་བཞི་སྦྱར་ནས་གསུངས་

པའི་སྐབས་སུ་ལྷ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་བལྟས་པའི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་བ་རྒྱུད་ལ་

གསུངས་པ་ལ། རང་ལྷར་བསོམ་དུ་མི་རུང་ན་དེ་བ་ས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡེ་ཤེས་

རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་ལུང་གི་དོན་ནི། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་ཉིད་ལྷར་སོམ་པ་དང་དེ་

ལ་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་མེད་ཅེས་སོན་པ་མིན་གི། བདག་ཉིད་ལྷར་མི་སོམ་ཞིང་ཡེ་

ཤེས་པ་རང་ལ་གཞུག་པ་མི་བེད་པར་མདུན་གི་ལྷ་ལ་མཆོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་ལེན་

པའི་ཚུལ་བ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། བ་རྒྱུད་ཀི་གདུལ་བ་ཕལ་པ་རང་

ཉིད་ལྷར་སོམ་པ་བོར་མི་ཤོང་བའི་རིགས་ཅན་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་བདག་ཉིད་ལྷར་

མི་སོམ་པར་མདུན་དུ་ལྷ་སོམས་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཚུལ་ཡང་བཤད་ཅིང་། བ་

རྒྱུད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་ན་དེ་ལ་བདག་བསྐྱེད་སོམ་པ་བསན་པས་ཁབ་

པར་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བཤད་པ་དང་འདྲའོ། །

བ་སྤོད་གཉིས་ཀ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་གཞུག་ཏུ་མི་རུང་བར་འདོད་པ་ནི། 

ཕག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པར་མོས་པ་གོམས་པ་བརྟན་པར་གྱུར་ན་ལུས་ཀི་

སྒུལ་སྐྱོད་ཐམས་ཅད་ཕག་རྒྱ་བཅིངས་པ་དང་འདྲ་བ་དང་། ངག་གི་སྨྲ་བརོད་ཐམས་

ཅད་སྔགས་བཟླས་པ་དང་འདྲ་བའི་བསོད་ནམས་འཐོབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏེ། 

རང་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་ཏུ་མི་རུང་ན་ཡེ་ཤེས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབེར་མེད་དུ་མོས་སུ་རུང་བ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་བ་

སྤོད་གཉིས་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་གཞུག་པ་དང་དེ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་རིགས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བདག་གི་རྒྱས་གདབ་པ་རྣམས་ཡོད་ན། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་བང་

ཆུབ་མཆོག་གཉིས་ཀིས་མ་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་བ་དགོས་པར་དངོས་སུ་

མ་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། མི་བ་བར་བཤད་པ་མིན་པས་བར་མི་རུང་བའི་སྒྲུབ་བེད་

དུ་མི་རུང་ངོ། །

རང་ལུགས་ལ་བ་རྒྱུད་ཀི་གདུལ་བ་ཕལ་པ་རང་ལྷར་མི་སོམ་པར་མདུན་དུ་ལྷ་

བསོམས་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ནི་ལམ་རོགས་པར་སོམ་པ་མ་ཡིན་གི་ལམ་ལ་

འཇུག་པའི་སོ་ཙམ་མོ། །བ་རྒྱུད་ཀི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ལམ་རོགས་པར་སོམ་པ་ལ་

ནི། བདག་ཉིད་ལྷར་སོམ་པ་མེད་ན་ལམ་གི་ལུས་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བས་བདག་

བསྐྱེད་མེད་དུ་མི་རུང་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་དབང་བསྐུར་བ་རིགས་བདག་གི་

རྒྱས་གདབ་པ་རྣམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་མ་བས་ཀང་ལམ་

གི་ལུས་ཆད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པར་བཞེད་དོ། །སོག་རོལ་སོམ་པ་ཞེས་པ་རྒྱུད་སེ་

འོག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་དང་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀི་སྐོར་ནས་

བཤད་པའི་སོག་རོལ་དང་། དུས་འཁོར་སོགས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གཞན་ནས་བཤད་

པའི་སོག་རོལ་གསུམ་དོན་མི་གཅིག་གོ །

འོ་ན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ནས་བཤད་པའི་སོག་རོལ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྣམ་

སྣང་མངོན་བང་གི་རྒྱུད་དང་དེའི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་

པ་གཉིས་ལས་བཤད་པས། དབང་པོའི་སོ་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་ནི་སོག་གོ །རྟོག་པ་ཡུལ་

གཞན་ལ་གཡེང་ཞིང་འཕོ་བ་ནི་རོལ་བའོ། །རླུང་དང་རྟོག་པ་གཉིས་ཀ་ཕིར་འཕོར་མི་

འཇུག་པར་ནང་དུ་འཛིན་པ་ནི། སོག་རོལ་སོམ་པའམ་འགོག་པའི་དོན་ནོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེ་སྐབས་གང་དུ་བསོམ་ཞེ་ན། མཚན་བཅས་ཀི་སྐབས་སུ་བསོམ་ཞིང་དེའི་

ཡང་སྐབས་གང་དུ་བསོམ་ན། བ་སྤོད་ཀི་བསེན་པའི་སྐབས་སུ་ལྷ་དྲུག་པོ་བསོམས་

ཟིན་པའི་རེས་དང་། མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་རེས་གང་རུང་དུ་བསོམ་

མོ། །དགོས་པ་གང་གི་དོན་དུ་བསོམ་ན། ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་འགོག་པ་ལ་ལུས་ལྷར་

གསལ་བ་ལ་དམིགས་པ་བརྟན་པོ་དགོས། དེ་བརྟན་པ་ལ་རྟོག་པ་ཕིར་འཕོ་བ་འགོག་

དགོས། དེ་འགོག་པའི་ཐབས་གང་ཟབ་ན། སེམས་ཀི་རྟ་རླུང་ཡིན་པས་རླུང་ནང་དུ་

ཟིན་ན་སེམས་རང་དབང་མེད་པར་ཟིན་པར་འགྱུར་བས། དེའི་ཕིར་དུ་སོག་རོལ་

བསོམ་མོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་བསོམ་ན། ལུས་གནད་བཅས་ཏེ་སེང་གི་རླུང་ནང་དུ་ལྟེ་

བའི་བར་དུ་དྲངས་ནས་མནན། འོག་གི་རླུང་ཡར་ལ་ལྟེ་བའི་བར་དུ་དྲངས་ནས་

བཟུང་སེ་ཡིད་ལྷ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་དེ་གནས་ཤིང་། དེ་ནས་རླུང་འཛིན་མ་ཐུབ་

ན་ཕིར་བཏང་སེ་ངལ་གསོ་ཞིང་ཡིད་ལྷ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏོད་དོ། །དེ་ནས་ཡང་རླུང་

ནང་དུ་འཛིན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་བསོམ་མོ། །རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གི་སོག་

རོལ་དང་། བ་མེད་ནས་བཤད་པའི་སོག་རོལ་གཉིས་སོམ་པའི་སྐབས་དང་། དགོས་

པ་དང་། སོམ་ཚུལ་གསུམ་ག་མི་འདྲའོ། །

༼མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབས་ནས་མཆོད་པ་སོགས་བ་བ།༽

 གཉིས་པ་མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབས་ནས་མཆོད་པ་སོགས་བ་བ་ལ་དྲུག །རྟེན་

བསྐྱེད་པ་དང་། བརྟེན་པ་ལྷ་སྤན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། ཕག་རྒྱ་

བསན་པ་དང་། མཆོད་བསོད་བ་བ་དང་། བཤགས་པ་སོགས་བ་བ་དང་། ཚད་མེད་

བཞི་བསོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་མདུན་དུ་བུམ་པ་བཅའ་བ་སོགས་ཡོད་ཀང་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

རུང་། མེད་ཀང་རུང་སེ་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མ་ལས་བས་པའི་ས་གཞི་གསེར་གི་བེ་མ་

གདལ་བ་བསམས་ནས། ༀ་ཙ་ལ་བི་ཧཱུཾ་སཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་བིན་གིས་བརླབས་ལ། 

དེའི་སེང་དུ་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཉ་ལྕིབས་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་དང་བལ་བ། པདྨ་

དང་ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་པའི་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་བའི་ཚོགས་མང་པོ་

ལྡིང་བ་བསམས་ལ། ༀ་བི་མ་ལ་དྷ་ཧ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་བིན་གིས་བརླབ། དེའི་དབུས་

སུ་རི་རབ་གྲུ་བཞི་པ་ངོས་བཞི་ནས་གསེར་དང་དངུལ་དང་ཨིནྡྲ་ནི་ལ་དང་སྦུར་ལེན་

ལས་བས་པའི་ཐེམ་སྐས་ཀི་ཕེང་བས་བརྒྱན་པ། མཐའ་ཐོག་ཐག་དཔག་བསམ་གི་

ཤིང་ལེགས་པར་འཁྲུངས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་སོང་འཕུར་བས་བརྒྱན་པ་

བསམ། དེའི་སེང་དུ་པདྨའི་སོང་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མས་བརྒྱན་པ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་

ཚོགས་ཀི་འདབ་མ་ཅན། གསེར་གི་ཟེ་བ་དང་སྦུར་ལེན་གི་ཟེའུ་འབྲུ་དང་ལྡན་པ། 

སིང་པོའི་ཐོག་ལ་དངུལ་གི་རི་མོས་བསྐོར་བ། དཔག་ཚད་དུ་མའི་ཁོན་ཅན་གི་རི་

རབ་ཀི་དབུས་བརྟོལ་ནས་བྱུང་ཞིང་དེ་ལས་ཀང་པདྨའི་དྲ་བ་གཞན་བརྒྱ་སོང་ཁི་བེ་

བ་སེད་བྱུང་བར་བསམས་ལ། ཕག་འཚལ་བའི་ཐལ་མོ་ལས་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་ཏེ་

གཡས་པའི་མཐེ་བོང་གིས་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་མནན་ལ།  ན་མཿ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཾ། 

སརྦ་ཐཱ་ཨུད་ག་ཏེ་ས་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སཱཧཱ། ཞེས་ལན་བརྒྱ་བཟླས་ལ་བིན་

གིས་བརླབ། སེང་དུ་བ་རེ་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་བསམ་པར་བའོ། །དེའི་སེང་དུ་གཞལ་

ཡས་ཁང་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་བསྐྱེད་ལ། དེའི་ནང་དུ་སོ་སོའི་གདན་རྣམས་བསྐྱེད་

ཅིང་། རྣམ་རྒྱལ་དང་འོད་ཟེར་ཅན་སོགས་ཀི་མཆོད་རྟེན་ཡང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་

ནང་དུ་བསྐྱེད་པས་ཆོག་གོ །



  98  

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

༼བརྟེན་པ་ལྷ་སྤན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ།༽

གཉིས་པ་ལ། སྤན་འདྲེན་པ་ནི་མཆོད་ཡོན་གིས་བ་དགོས་པས་ཐོག་མར་

མཆོད་ཡོན་བསྒྲུབ་པར་བ་སེ། དེའི་སྣོད་ནི་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐམས་

ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཤིས་པ་ཟངས་ཀི་སྣོད་དུ། ཞི་བ་དང་དངོས་གྲུབ་རབ་ལ་ནས་དང་

འོ་མ། རྒྱས་པ་དང་དངོས་གྲུབ་འབིང་ལ་ཏིལ་དང་ཞོ། དྲག་ཤུལ་དང་དངོས་གྲུབ་ཐ་

མལ་བའི་གཅིན་འབས་ཀོ་ཊ་བ་དང་བཅས་པའམ། ཁག་གི་མཆོད་ཡོན་དབུལ། ལས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཤིས་པ་འབས་ཡོས་དང་དྲི་བཟང་པོའི་སོས་དང་མེ་ཏོག་

དཀར་པོ་དང་ཀུ་ཤ་དང་ཏིལ་ཆུ་གཙང་དང་སྦྱར་བ་བཤམས་ལ། བདུག་སོས་ཀིས་

བདུག་ཅིང་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་རིགས་གསུམ་སྤིའི་སྔགས་དང་། རིགས་སོ་སོའི་

ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་རྣམས་དང་སྤན་དྲངས་པའི་སྔགས་རྣམས་ལས་གང་

ཡང་རུང་བ་ཅིག་ལན་བདུན་བཟླས་ལ་མཆོད་ཡོན་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །

དེ་ནས་མདུན་གི་བིས་སྐུ་སོགས་གང་དུ་ཡོད་པའི་ཕོགས་སུ་བལྟས་ཏེ། ཕག་

འཚལ་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས། སོར་མོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་ཏེ། ཐལ་མོ་

བཀན་ལ། མཛུབ་མོ་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་བསྒེངས་ཤིང་། མཐེ་བོང་གཉིས་གཡབ་པ་

སྤན་དྲངས་པའི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུར་གཤེགས་

ཚུར་གཤེགས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་འདི་བཞེས་ནས། །མཆོད་

པས་བདག་ལ་དགེས་པར་མཛོད། །ཅེས་བརོད་དེ། སྔགས་ཀི་མཐར་ཨེ་ཧེ་ཧི་

བཏགས་ལ། མཆོད་ཡོན་གི་སྣོད་བཟུང་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ལ་

མགོ་བོའི་ཐད་ཀ་ནས་དབུལ་ཞིང་། གཞན་གཉིས་ལ་བང་དང་།ལྟེ་བའི་ཐད་ཀ་ནས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཕུལ་བས། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་བོན་པར་བསམ་མོ། །སྔགས་ནི། རིག་སྔགས་ཀི་

རྒྱལ་པོའི་སྔགས་ཀིས་ལྷ་ཕོ་དང་། རིགས་སྔགས་ཀི་རྒྱལ་མོའི་སྔགས་ཀིས་ལྷ་མོ་

སྤན་དྲངས་པའམ། ཡང་ན་སོ་སོའི་སྔགས་ཀིས་བ་བའམ། ཡང་ན་སྤིའི་རིགས་ཀི་

སིང་པོས་སྤན་དྲངས་པ་མཆོག་ཏུ་ལེགས་གྲུབ་ལས་གསུངས་ཏེ། རིགས་གསུམ་ལ་

རིམ་པ་ལྟར། ཛི་ན་ཛིཀ་ཨེ་ཧེ་ཧི། ཨཱ་རོ་ལིག་ཨེ་ཧེ་ཧི། བཛྲ་དྷྲ�ཀ་ཨེ་ཧེ་ཧི། ཞེས་

སོ། །དེ་ཡང་སྤན་དྲང་རྒྱུའི་ལྷ་འགེང་པ་དང་འདུག་པ་དང་བཟུར་བ་ལ་དེ་ལྟར་བས་

ནས། མཆོད་ཡོན་གིས་སྤན་དྲངས་པ་དང་། མཆོད་ཡོན་གསུངས་པ་བཞིན་མ་

འབོར་ན་བཟོད་པར་གསོལ་ནས། ཅི་འབོར་པས་སྤན་དྲངས་པར། ལེགས་གྲུབ་ཀི་

སྤན་དྲངས་པའི་རིམ་པར་ཕེ་བ་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་པདྨའི་འདུག་སངས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་སོགས་དང་། ༀ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀི་སྔགས་ཀིས། ལྷ་རྣམས་

ལ་ཅི་རིགས་སུ་གདན་དབུལ་ཞིང་། བཞུགས་སུ་གསོལ། ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དྲངས་

ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ལས། དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་སོབ་དཔོན་གཉིས་ཀིས་མ་

བཤད་པས་བ་མི་དགོས་ལ། བར་མི་རུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ལ།

༼ཕག་རྒྱ་བསན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས། ཤཾ་ཀ་རེ་ས་མ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅིང་།ལག་པ་

གཡས་པའི་མཐེ་བོང་གིས་མཐེའུ་ཆུང་གི་སེན་མོ་མནན་ལ།སོར་མོ་ལྷག་མ་རྣམས་

རོ་རེ་ལྟར་བས་པ་དམ་ཚིག་གི་རོ་རེའི་ཕག་རྒྱ་བསན་པར་བའོ། །དེ་ནས་རིགས་

གསུམ་གི་ཕག་རྒྱ་བསན་ནས། ཛི་ན་ཛིཀ་ལ་སོགས་པའི་སིང་པོ་གསུམ་བརོད་

དོ། །ཕག་རྒྱ་ནི་ལག་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ནས་མཐེ་བོང་གཉིས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བསན་པར་བས་པ་དང་། དེ་ཉིད་ལས་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་ནང་དུ་བཅུག་སེ་གཡས་

པའི་མཐེ་བོང་བསན་པ་དང་། གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་བསན་པ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་རིགས་གསུམ་གི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་ནས་རིགས་རྣམས་ཀི་དམ་ཚིག་ཆེན་

པོའི་ཕག་རྒྱ་བཅིངས་ཏེ་བསྐོར་བས་ཕི་འགང་གི་བགེགས་ལ་སོགས་པས་ངན་དུ་

བས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། དེ་བཞིན་དུ་

བ་ལ། དེ་མ་གྲུབ་ན་སྐབས་ཀི་ཁོ་བོ་གང་ཡིན་པའི་སྔགས་ཡུངས་ཀར་ལ་བཟླས་

པས་ཕི་འབང་གི་བགེགས་བསྐྲད་པར་བའོ། །

༼མཆོད་བསོད་བ་བ།༽

བཞི་པ་ལ་གཉིས། མཆོད་པ་དབུལ་བ་དང་། བསོད་པ་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

མཆོད་རས་རྣམས་ཀི་བགེགས་བསལ་བ་དང་། བསང་བ་དང་། གཟི་བིན་བསྐྱེད་པ་

རྣམས་བས་ནས་དབུལ་ཏེ། དེ་ལ་བ་སྤོད་དང་ཡོ་ག་དང་བ་མེད་གསུམ་གི་མཆོད་པ་

འབུལ་བ་ལ་གངས་དང་གོ་རིམ་དང་། ཕག་རྒྱ་མི་གཅིག་པ་མང་དུ་ཡོད་དོ། །འོ་ན་བ་

སྤོད་ཀི་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་གངས་དང་གོ་རིམ་དང་ཕག་རྒྱ་སོགས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་

ན། མཐེའུ་ཆུང་དང་སིན་ལག་གཉིས་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་ནས་གུང་མོ་གཉིས་

གཤིབས་ཏེ་བསྒེངས་པའི་ཚིགས་གསུམ་པར་མཛུབ་མོ་བཀུག་མཐེ་བོང་གཉིས་

ངོས་ལ་སྦྱར་བའི ་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ། བདེ ་བར་གཤེགས་སོ་བཅོམ་ལྡན་

འདས། །ཚུར་གཤེགས་འདིར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་

བཞེས་ནས་ཀང་། །ཐུགས་ཀིས་ཐུགས་དཔག་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ནི་ཁེད་ལ་

གུས་དང་ལྡན། ཞེས་དང་ལྷའི་སྔགས་ཀི་མཐར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཡོན་དབུལ། གཡས་པའི་ཁུ་ཚུར་གི་མཛུབ་མོ་དང་མཐེ་བོང་སྐམ་པ་ལྟར་བས་ལ་

ཞབས་བསིལ་གི་སྣོད་ནས་མེ་ཏོག་བངས་ཏེ་སོར་མོ་རྣམས་རིམ་གིས་དགོལ་བའི་

ཕག་རྒྱ་དང་། སྔར་གི་ཚིགས་བཅད་ཀི་མཆོད་ཡོན་གི་གནས་སུ་ཞབས་བསིལ་

བཅུག་ནས། ༀ་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་པཱ་དྱཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ཞབས་བསིལ་

དབུལ། དེ་ནས་འབོར་ན་མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལ་དངོས་སུ་སྐུ་ཁྲུས་

གསོལ། མ་འབོར་པའམ་མཆོད་གཡོག་པ་ལྟ་བུས་བེད་ན་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཐལ་

མོ་བཀན་པ་ལས་མཛུབ་མོ་དང་མཐེ་བོང་གི་རེ་མོ་གཉིས་སྦྱར་བ་སྐུ་བསིལ་བའི་

ཕག་རྒྱ་བས་ལ། ༀ་སརྦ་དེ་བ་ཏཱ་ཨ་ཙིནི་ཨམྲ�་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ཁྲུས་གསོལ། དེ་

ནས་ཡིད་ཀི་ན་བཟའ་དང་རྒྱན་གསོལ་ཏེ་རོལ་མོས་མཆོད་ཅིང་ཡིད་ཀིས་བསོད་

པའི་གླུ་དབངས་བང་བར་བའོ། །

དེ་ནས་ལག་པ་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་བས་པའི་འཁིག་མ་ནས་གཡོན་པས་

བཟུང་བ་དྲིའི་ཕག་རྒྱ་བས་ལ། གཙང་ཞིང་གཙང་མ་ལས་བྱུང་བའི། །ལྷ་རས་བཟང་

པོའི་དྲི་འདི་དག །བདག་ནི་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀིས། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་

དགེས་པར་མཛོད། །ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་སརྦ་བིདྱཱ་དྷ་རི་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་དྲི་

ཆབ་དབུལ་ལོ། །མར་མེ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་གསུམ་ལའང་མཆོད་འབུལ་གི་

སྔགས་འདི་བཞིན་དུ་བའོ། །ལག་པ་གཉིས་སོར་མོ་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་ཏེ་ལག་པའི་

ནང་དུ་མཛུབ་མོ་གཉིས་རེ་མོ་གཅིག་དུ་བས་ལ་གདུ་བུའི་ཚུལ་དུ་བས་ནས། མཐེ་

བོང་གོར་བཞག་སེ་པདྨ་ལྟར་བས་པ་མེ་ཏོག་གི་ཕག་རྒྱ་དང་། གཙང་ཞིང་གཙང་

མར་སྐྱེས་པ་ཡི། །ལྷ་རས་བཟང་པོའི་མེ་ཏོག་འདི། །རྐང་པ་ཕི་མ་གཉིས་གོང་དང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འདྲ་བས་མེ་ཏོག་དང་། ལག་པ་གཉིས་ཀི་མཐེའུ་ཆུང་དང་སིན་ལག་དང་གུང་མོ་

རྣམས་ཀི་སོར་མོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་སྦྱར་ཏེ། སྔ་མ་སྔ་མའི་རྒྱབ་ཀི་སེན་མོའི་དྲུང་དུ་

བཀུག་ནས་མཛུབ་མོ་གཉིས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བརྐངས་ཏེ་མཐེ་བོང་གཉིས་གོར་

བཞག་པ་བདུག་སོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་། ནགས་ཚལ་བཅུད་ནི་ཡིད་དུ་འོང་། །དྲི་ཡི་

སྦྱར་བ་ལྷ་ཡི་རས། །བདག་ནི་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀིས། ཞེས་སོགས་ཀིས་

སོས་དང་། བཟེད་པའི་ཐལ་མོ་ལས་མཛུབ་མོ་གཉིས་ཅུང་ཟད་བཀུག་ལ་ལྷ་བཤོས་

ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་། སན་རྣམས་བཅུད་ནི་ཡིད་དུ་འོང་། །སྔགས་ཀི་ཞལ་ཟས་བཤོས་

འདི་དག །བདག་ནི་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཞལ་ཟས་དང་། མཐེ་བོང་དང་གུང་མོ་གཅིག་

ཏུ་སྦྱར་ཏེ་བསྒེངས་ལ།ལག་པ་ཁུ་ཚུར་གཅིག་ཏུ་བས་པ་མར་མེའི་ཕག་རྒྱ་དང་། 

གནོད་རྣམས་འཇོམས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་པ། །དགེ་ཞིང་མུན་པ་རྣམ་སེལ་འདི། །བདག་

ནི་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀིས། །མར་མེ་འདི་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨཱ་ལོ་ཀཱ་ཡ་

ཨཱ་ལོ་ཀཱ་ཡ་བིདྱཱ་དྷཱ་རི་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་མར་མེ་དབུལ་ལོ། །མཆོད་ཡོན་

མན་ཆད་རྣམས་དངོས་སུ་མ་འབོར་ན་སྔགས་རྒྱ་བས་ལ་ཡིད་ཀིས་དམིགས་པ་

གསལ་བར་བས་ནས་དབུལ་བར་གསུངས་སོ། །དངོས་སུ་འབོར་བའི་མཆོད་པ་ལ་

ཡང་ཀུན་གི་མངོན་དུ་ཡིད་འགོ་བས་ཡིད་ཀི་མཆོད་པ་ཁད་ཆེ་བར་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་ལེགས་གྲུབ་ལས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རིགས་

གསུམ་གི་བདག་པོ་ལ་བསོད་པ་བ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་བ་སེ། མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་

ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་སོན་པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་

ཞིང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དག་པས་འདོད་ཆགས་བལ་བར་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གྱུར། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་གོལ་ཅིང་། །གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པ། །ཞི་

གྱུར་ཆོས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གོལ་ནས་གོལ་བའི་ལམ་ཡང་སོན། །བསབ་པ་དག་

ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ལྡན། །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་

ལོ། །གཞོན་ནུའི་ཆ་ལུགས་འཆང་བ་པོ། །ཤེས་རབ་སྒོན་མས་རབ་ཏུ་བརྒྱན། །འཇིག་

རྟེན་གསུམ་གི་མུན་སེལ་བ། །འཇམ་དཔལ་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་

ཀུན་གིས་རབ་ཏུ་བསྔགས། །ཡོན་ཏན་དམ་པ་ཀུན་བསགས་པ། །སྤན་རས་

གཟིགས་ཞེས་མཚན་གསོལ་བ། །རྟག་པར་བརེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སོབས་པོ་ཆེ་

ལ་དྲག་ཤུལ་ཅན། །རིག་སྔགས་རྒྱལ་པོ་དགེ་བ་ཅན། །གདུལ་དཀའ་པོ་དག་འདུལ་

བ་པོ། །རོ་རེ་འཛིན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྐབས་ཀི་ལྷ་གང་

ཡིན་གི་དགོས་ཀི་བསོད་པ་ཡང་བས་ལ། ན་མཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ནཾ། སརྦ་ཏྲ་སཾ་

ཀུ་རུ་མི་ཏ་ཨ་བི་ཛྙཱ་ར་ཤི་ནི་ན་མོ་སྟུ་ཏེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་བསོད་པ་འབྱུང་བའི་སྔགས་

ལན་བརྒྱ་བཟླའོ། །

༼བཤགས་པ་སོགས་བ་བ།༽

ལྔ་པ་ནི། སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང་། རེས་སུ་ཡི་རང་བ་

དང་། བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། སོན་ལམ་རྣམས་བ་བའོ། །

༼ཚད་མེད་བཞི་བསོམ་པ།༽

དྲུག་པ་ནི། ཚད་མེད་བཞི་བསོམ་པ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་པར་བ་བའོ། །མཆོད་

བསོད་ཀི་རེས་ལ་བཤགས་པ་སོགས་དང་། ཚད་མེད་བཞི་སོམ་པ་དང་། སེམས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྐྱེད་པ་སོགས་བེད་པའི་དོན་ནི། རྒྱུད་སེ་གོང་མར་ཡང་སྒྲུབ་མཆོད་ཀི་མཆོད་

འབུལ་གི་རེས་སུ་རིགས་ལྔའི་སོམ་བཟུང་སོགས་བེད་པ་བཞིན། བཤགས་བསམ་

གིས་སོམ་པ་དག་པར་བེད་པ་ལ་གནས་པའི་མཆོད་པས་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་

ཉིད་མཆོད་ཡུལ་མཉེས་པར་བེད་པའི་མཆོག་ཡིན་པའི་དོན་གིས་ཡིན་ལ། འདིར་

ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །

དེ་དག་གིས་བཟླས་བརོད་ཀི་ཡན་ལག་སོང་ནས། བཟླས་བརོད་དངོས་ལ་

བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞི་ཚང་བ་དགོས་པས། བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས། སྒ་དང་

སེམས་དང་གཞི་ལ་གཞོལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི། སྔགས་འཁོར་

གང་གི་ཐུགས་ཀར་དགོད་པའི་གཞི་ལྷའི་སྐུའོ། །

དེ་ལ་གཉིས་ལས་བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བར་སོམ་པ་བདག་གི་གཞི་དང་། 

མདུན་བསྐྱེད་ཀི་ལྷ་སོམ་པ་གཞན་གི་གཞི་སེ། དེ་གཉིས་ནི་བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་

བཞིའི་ནང་ནས་ཡན་ལག་རེ་རེའོ། །སེམས་ལ་གཞོལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། མདུན་

བསྐྱེད་ཀི་ཐུགས་ཀར་རང་གི་སེམས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པར་གསལ་བར་

དམིགས་པའོ། །སྒ་ལ་གཞོལ་བའི་ཡན་ལག་ནི་དེའི་སེང་དུ་གང་བཟླ་བར་བ་བའི་

སྔགས་ཀི་ཡིག་འབྲུ་གསལ་བར་དམིགས་པའོ། །དེ་ནས་བགང་ཕེང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རིགས་ལ་འབོ་དེ་ཙེ། པདྨའི་རིགས་ལ་པདྨའི་སིང་བོ། རོ་རེ་རིགས་

ལ་རུ་རག་ཤ་མཆོག་དང་། མ་འབོར་ན་གཞན་ཡང་རུང་ལ། གངས་སོང་ར་བརྒྱད་

དམ། བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དམ། ང་བཞིའམ། ཉེར་གཅིག་པ་བིན་གིས་བརླབས་ལ་ཆོ་ག་

བཞིན་དུ་བཟླས་བརོད་བའོ། །



  105  

རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

༼བཟླས་བརོད་བ་ཚུལ།༽

བཟླས་བརོད་བ་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཡི་གེའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་

བཟླས་བརོད་དང་། སྒ་ལ་དམིགས་པའི་བཟླས་བརོད་དོ། །དང་པོ་ལ། མདུན་བསྐྱེད་

ཀི་ཐུགས་ཀའི་ཡི་གེའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་དང་། རང་གི་སིང་གའི་ཡི་གེའི་

གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་བཟླས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་སོག་རོལ་

བསམས་ཏེ་བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞི་ཚང་བའི་སོ་ནས་མདུན་གི་སྐུ་དང་ཐུགས་

ཀའི་ཟླ་གདན་དེའི་སེང་གི་ཡི་གེ་གསུམ་ག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་བཟླས་

བརོད་བ་ཞིང་། དབུགས་སོང་བ་ན་སྔགས་མི་བཟླ་བར་རང་ལྷར་བསོམས་པའི་སྐུ་ལ་

སེམས་གཏད་ནས་འདུག་ཅིང་། ཡང་སྔར་བཞིན་རླུང་བཟུང་ནས་བཟླས་པ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་གི་མདུན་དུ་ཧ་ཅང་མི་རིང་བར་རང་གི་ཚད་ལས་ཅུང་ཟད་མཐོ་

བར་མདུན་བསྐྱེད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སེང་དུ་སྔགས་འཕེང་བཀོད་པ་དེ་རླུང་ནང་དུ་

འཇུག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚུར་ལ་རང་གི་སིང་གར་སོས་ལ། དེ་ལ་དམིགས་ནས་

དབུགས་མ་བཏང་གི་བར་དུ་བཟླས་བརོད་བ་ཞིང་། རླུང་གཏོང་བ་ན་ཟླ་བ་སྔགས་

འཕེང་དང་བཅས་པ་རླུང་དང་མཉམ་དུ་ཕིར་བཏང་ནས་མདུན་གི་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་

གནས་པར་བསམ་ཞིང་། ཡང་སྔར་བཞིན་རང་གི་སིང་གར་སོས་ལ་བཟླ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཟླས་བརོད་ཀི་ཡན་ལག་བཞི་ཐོག་མར་གསལ་བཏབ། དེ་ནས་

སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་གཟུགས་དང་ཟླ་བ་དང་ལྷའི་སྐུ་ལ་མི་དམིགས་པར་སྔགས་ཀི་

སྒའི་གདངས་ལ་དམིགས་ནས་ཟློ་བ་སེ། དེ་ཡང་སྔགས་གཞན་གིས་བཏོན་པ་རང་

གིས་ཉན་པ་ལྟ་བུ་མིན་གི། རང་གིས་ཟློ་བའི་ཚེ་ན་སྔགས་དེའི་སྒ་གག་པར་དམིགས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ནས་བེད་པའོ། །སྔགས་ཀི་གདངས་ལ་དམིགས་པ་འདི་ཉིད་ཀི་ཆོ་གས་ཡིད་བཟླས་

དང་ཤུབ་བུའི་བཟླས་པ་གཉིས་ཀ་བ་བ་དང་། སོག་རོལ་བསམས་པ་ན་ཤུབ་བུའི་

བཟླས་བ་བེད་མི་ནུས་པར་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་པས། ཐོག་མར་ཤུབ་བུའི་

བཟླས་པ་བ་ཞིང་། དེ་ལ་སེམས་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བ་ན་དེ་ནས་སོག་རོལ་

བསམས་ནས་ཡིད་བཟླས་བ་སེ། རགས་རིམ་ནས་བ་བར་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་ལྷ་

དང་ཟླ་བ་དང་སྔགས་ཕེང་གསུམ་ལ་དམིགས་པ་གསུམ་དང་། བར་བ་ལ་ཟླ་བ་དང་

སྔགས་ཕེང་གཉིས་ཙམ་ལ་དམིགས་པ་གཉིས་དང་། ཐ་མ་ལ་སྒ་ཙམ་ལ་དམིགས་

པས་དམིགས་པ་གཅིག་ཡིན་པར་འགེལ་པས་བཤད་དེ། གང་ཟག་གཅིག་གིས་ཀང་

འདི་གསུམ་ག་རིམ་གིས་བའོ། །

བཟླས་བརོད་ཀི་ཚེ་ན་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི་དཔུང་བཟང་གི་ལྔ་པ་ལས། བཟླས་

བརོད་བེད་ཚེ་མི་མྱུར་མི་དལ་ཞིང་། སྒ་ཆེར་མི་བ་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་མིན། །སྨྲ་ཞིང་མ་

ཡིན་གཞན་དུ་གཡེང་བཞིན་མིན། །གུག་སྐྱེད་ཀད་ཀོར་ཚེག་རྣམས་ཉམས་པ་མིན། 

ཞེས་དང་། ལེ་ལོ་འདོད་ཆགས་མི་དགེ་ལྡན་པའི་སེམས། །གང་དང་གང་དུ་གཡེང་

ཞིང་རྒྱུ་བ་དག །དེ་དང་དེ་ནས་མྱུར་དུ་བཟློག་ནས་ནི། །གསང་སྔགས་ཡི་གེ་མཆོག་

ལ་ལེགས་པར་སྦྱར། ཞེས་དང་། ལེགས་གྲུབ་ལས། བཟླས་པའི་ཚེ་ལྷ་ལ་སོགས་

པའི་སྐབས་ཀི་དམིགས་པ་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་པ་མཆོག་རྣམས་ཀང་ཡིད་ལ་

མི་བ་བར་གསུངས་སོ། །

ཞི་རྒྱས་ལ་དལ་བུ་དང་། དྲག་པོ་ལ་གཞན་གིས་ཐོས་པར་བཟླའོ། །བཟླས་པའི་

ཡུན་ནི་སྔ་དྲོ་མེལ་ཚེ་ཐུན་གཅིག་དང་། སོད་དང་ཐོ་རངས་ཐུན་ཕེད་ཕེད་དང་། ཉིན་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གུང་ཐུན་ཕེད་དམ་སུམ་ཆའམ་བཞི་ཆའམ་ཡང་ན་ཅུང་ཟད་བཟླའོ། །བཟླས་པའི་

རེས་སུ་སྦྱིན་སེག་བེད་པ་མཆོག་གོ །བཟླས་པའི་གངས་ནི་ལེགས་གྲུབ་ལས། བཅོ་

ལྔ་མན་ཆད་གངས་རྣམས་ལ། །སྤིར་ན་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་པ། །དེ་སེད་འབུམ་ཕག་བཟླས་

བརོད་བ། །ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ལ། །བཟླས་བརོད་སུམ་འབུམ་བ་བར་

བཤད། །དེ་བས་ཡི་གེ་མང་པོ་ལ། །སྔོན་དུ་བསེན་པ་ཁི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

གཙོ་བོ་རྐང་པ་མིན་པ་ལ་བཟླས་པ་བ་མི་དགོས་སོ། །

བཟླས་པའི་འཕོ་ལ་གཉིད་བོ་བའམ་གལ་ལམ་སྤིད་པའམ་ལུད་པའམ་འོག་རླུང་

ངམ་བཤང་གཅི་སོགས་བྱུང་ན་དེ་མ་ཐག་ཕེང་བ་བཞག་སེ་བཅག་པ་སོགས་བས་

ནས་ཉེ་རེག་བས་ཏེ་གངས་ཀི་ཐོག་མ་ནས་བརམ་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡན་ཆད་

བཟླས་པའི་གངས་སུ་མི་གཞུག་གོ །གཞན་ཡང་བག་མེད་པའི་ལྷ་གཞན་གི་བཟླས་

པ་བས་ནའང་།ཡིད་ཀིས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བཟླས་བརོད་བསྐྱར་བ་དང་། 

བགེགས་ཀིས་བརླམས་པ་དང་། ནད་ཀིས་གཟིར་བ་དང་། ལྷོད་པ་དང་། བག་མེད་

པ་དང་། ལུས་དང་སེམས་སྐྱོ་བ་དང་། ཆོ་ག་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དུས་ལས་འདས་

པར་བས་པ་དང་། མ་བསམས་པ་དང་མི་གཙང་བས་བཟླས་བརོད་བས་པ་དང་། 

མཚན་མོ་རྨི་ལམ་ངན་པ་བྱུང་བས་ཉིན་མོ་རིགས་ཀི་བདག་པོ་གང་ཡིན་གི་སྔགས་

བརྒྱ་མ་བཟླས་པར། བཟླས་བརོད་བས་པ་རྣམས་བཟླས་པའི་གངས་སུ་མི་གཞུག་

པར་ལེགས་གྲུབ་ལས་གསུངས་སོ། །

ཡང་དེར་གནས་གཅིག་ཏུ་ཕེད་བཟླས་གཞན་དུ་ཕེད་བཟླས་པས་བཟླས་པ་

ཐམས་ཅད་རོགས་ཀང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་དུ་གསུངས་སོ། །ཐུན་གི་དུས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ནི། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ཕེད་ཤར་བ་ནས་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་གིབ་མའི་བར་དང་། 

ཉིན་གུང་ལ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དམ་དགུའི་དུས་དང་། ཕི་དྲོ་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་གིབ་མ་

ལུས་པ་ནས། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ཕེད་ནུབ་པའི་བར་གི་དུས་དང་། ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁོར་ཕེད་ནུབ་པ་ནས་སོད་ཕེད་ཀི་བར་ནི་སོད་ལ་བརམ་པའི་དུས་དང་། ཐོ་རངས་

ཀི་ཕེད་ནས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ཕེད་ཤར་བའི་བར་ནི་དུས་འཚམས་གཉིས་

པའོ། །ནམ་ཕེད་ནས་ནི།དྲག་ཤུལ་གི་ལས་དང་མི་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། དུར་

ཁོད་ཀི་ལས་རྣམས་བ་ལ། དེ་ལས་བཟློག་པའི་སྐབས་སུ་ཞི་བ་སོགས་བ་བར་

བཤད་ཅིང་། ཐུན་གི་དུས་དེ་དག་ལས་གཞན་དུ་བཟླས་པ་བས་པ་རྣམས་གངས་སུ་

མི་གཞུག་པར་བཤད་དོ། །མངོན་རྟོགས་ལས། ཟློས་པས་བཟླས་བརོད་ཟིན་པ་

དང་། །རིགས་ཀི་ཡུམ་དང་བདག་པོ་ལ། །ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་བཟླས་བརོད་ནི། །བས་

པས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བ། ཞེས་དྲངས་པ་ལྟར་བ་སེ། རིགས་གསུམ་གི་རིགས་ཀི་

ཡུམ་ནི་སྤན་དང་། གོས་དཀར་མོ་དང་། མ་མ་ཀཱིའོ། །

གསུམ་པ་བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞིའི་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། བུམ་པའི་

ཕག་རྒྱས་ལྷ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་དགེ་ར་དབུལ་ལོ། །ཕག་རྒྱ་དེས་འཕེང་བ་

འབུལ་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་མ་བརྟགས་པའོ། །འོན་ཀང་བཟློས་པ་འཇོག་པ་ན་འཕེང་བ་

ལྷའི་དྲུང་དུ་བཞག་ནས་གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པས་བཟླས་པ་བེད་དུས་མ་གཏོགས་

ལུས་ལ་མི་བཅང་ངོ་། །དེ་ནས་བཟོད་གསོལ་དང་གཤེགས་གསོལ་སོགས་བེད། 

ཐུན་གི་དངོས་གཞི་ལ་བཟླས་པ་བས་ནས་ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོང་བའི་རིམ་པ་ནི། 

ལྷ་དྲུག་སོམ་པའི་གོ་རིམ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་གཏོང་བ་སེ། བཟླས་པའི་སྔགས་ཀི་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

སྒ་ལ་དམིགས་པ་ནི་སྔགས་ཀི་ཡིག་འབྲུ་ལ་དམིགས་པས་གཏོང་ངོ་། །དེ་ཡང་ཟླ་བ་

ཙམ་ལ་དམིགས་པས་སོ། །ཟླ་བ་ནི་ལྷའི་སྐུ་འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་པས་སོ། །

མདུན་གི་སྐུ་དེ་ཡང་རང་གི་ལྷའི་སྐུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སེམས་པས་སོ། །བདག་

བསྐྱེད་ཀི་ལྷའི་སྐུ་དེ་ཡང་དེའི་ཐུགས་ཀའི་ཡིག་འབྲུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སེམས་པས་

སོ། །དེ་ཡང་སྒ་ལ་དམིགས་པས་སོ། །སྒ་ཡང་ལྷའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ལ་དམིགས་པས་

སོ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་དམིགས་པས་སོ། །དེ་ཡང་མི་དམིགས་པར་བདག་གི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དམིགས་པར་བའོ། །དེ་ཡང་སྒྱུ་མ་དང་སིག་སྒྱུ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་

རྣམ་སིན་གི་ལུས་ལ་སེམས་པས་ཏེ། དམིགས་པ་རྣམས་རིམ་གིས་བསྡུས་ནས་

མཐར་སོང་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་འཇོག་ཅིང་། དེ་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ལྡང་བ་ཡིན་པས་

ཐུན་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་མི་འཛིན་པ་མིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བེད་པ་དེ་

བ་མེད་ཀི་སྐབས་སུ་ཉེར་བསྡུ་བེད་པའི་དོད་དོ། །

དེ་ནས་ཤེར་ཕིན་གི་གེགས་བམ་བཀག་པ་དང་། མཆོད་རྟེན་གདབ་པ་སོགས་

བའོ། །ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུའང་ན་མཆོད་པའི་སྣོད་རྣམས་བཀྲུ་བ་དང་། མེ་ཏོག་ཕུལ་

བ་རྣམས་དུས་གསུམ་དུ་འཕག་པ་དང་། བ་གོས་ལ་སོགས་པའི་གོས་རྣམས་དུས་

གསུམ་དུ་བསྔགས་ཤིང་བཀྲུ་བའམ། བདུག་པའམ། བསང་གཏོར་བའོ། །བཟླས་

བརོད་དང་སྦྱིན་སེག་དང་མཆོད་པ་སོགས་ལ།ཉལ་བ་དང་འཕེས་པ་མ་གཏོགས་

པར་རྟག་ཏུ་བ་གོས་བགོ་ལ། ཉལ་བ་དང་ཁྲུས་བེད་པ་མ་གཏོགས་པར་མཐང་གོས་

མི་སང་ཞིང་རྡུལ་གིས་མ་གོས་པར་བའོ། །

བུ་མོས་བཀལ་བའི་སྐུད་པ་དམར་པོ་ལེབ་རྒན་རིའམ།གུར་ཀུམ་གིས་བཙོས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པ་ལ་མདུད་པ་བོར་ཏེ། ༀ་ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་བནྡྷཱ་ནི་ཤུ་ཀྲ་དྷ་ར་ཎི་སིདྷ་རེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་

པ་སོང་བཟླས་ལ་སོད་ཀི་དུས་སུ་རྐེད་པ་ལ་བཅིངས་ནས་འཛག་པ་བསྲུང་ངོ་། །

གཉིས་པ་བཟླས་བརོད་ལ་མི་ལྟོས་པའི་བསམ་གཏན་ལ་གསུམ། མེ་ལ་གནས་

པའི་བསམ་གཏན་བཤད་པ། སྒ་ལ་གནས་པའི་བསམ་གཏན་བཤད་པ། སྒ་མཐར་

ཐར་པ་སེར་བའི་བསམ་གཏན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་གང་ཟག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་

བསོམ་ན་ལྷ་དྲུག་སོམ་པ་མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་གིས་བསོམ་མོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསོམ་

ན་རང་ལྷར་བསོམས་པའི་ཐུགས་ཀར་གསལ་ཞིང་འབར་བ་མར་མེ་ལྟ་བུའི་མེ་ལྕེ་

བསོམས་པའི་ནང་དུ་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་རང་གི་སེམས་ཀི་དེ་ཉིད་

རྣམ་པ་གང་བཟླ་བར་བ་བའི་སྔགས་ཀི་སྒའི་རྣམ་པར་གག་པར་བསོམ་མོ། །མཐར་

ཕིན་པའི་ཚད་ནི་ཕི་རོལ་ཏུ་བཟའ་བཏུང་ལ་ལོངས་མ་སྤད་ཀང་བཀྲེས་སྐོམ་གིས་

གནོད་པ་མི་འབྱུང་བ་དང་། ནང་དུ་བདེ་དྲོད་ལ་བརྟེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་ལྷར་བསོམས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ནང་

དུ་རང་འདྲའི་ལྷའི་སྐུ་ཕ་མོ་ཞིག་བསོམས་པའི་ཐུགས་ཀར་གསལ་ཞིང་འབར་བ་མར་

མེ་ལྟ་བུ་བསམ་ཞིང་། དེའི་ནང་དུ་སྔགས་ཀི་སྒ་གག་པར་བསོམ་མོ། །འདི་ནི་བཟླས་

བརོད་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀི་ཡི་གེའི་སྒ་ལ་དམིགས་པ་དང་མི་འདྲ་སེ། དེ་ཤུབ་

བུ་དང་ཡིད་བཟླས་གང་ཡིན་རུང་རང་གིས་བཟླས་པའི་སྒ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། 

འདི་ནི་རང་གིས་བཟླས་པ་མ་ཡིན་པར་མེའི་ནང་དུ་སྔགས་ཀི་སྒ་གག་པ་ལ་ལོགས་

ནས་ཉན་པ་ལྟ་བུར་དམིགས་པ་སེ། མེ་གནས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡང་འདི་དང་འདྲའོ། །

འདི་ཡང་རྣམ་པ་སྔགས་ཀི་སྒའི་རྣམ་པར་གག་པ་ལ་ངོ་བོ་རང་གི་སེམས་ཀི་ངོ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བོར་བསོམ་མོ། །འདི་ལ་དང་པོ་ལྷའི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་རིམ་གིས་གསལ་བཏབ་སེ། དེ་

ནས་ལྷའི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་སྒ་འབའ་ཞིག་ལ་

སེམས་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། མེ་གནས་ཀི་ཚེ་མེ་དང་སྒ་གཉིས་ལ་སེམས་འཛིན་པ་

ཡིན་ནོ། །མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་ནི། དཔེར་ན་ལྷ་སོམ་པ་མཐར་ཕིན་པ་ན་ལྷ་གཙོ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་སོགས་མ་འདྲེས་པར་མིག་གིས་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལས་ཀང་གསལ་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཆར་བ་ལྟར། འདི་ཡང་མཐར་

ཕིན་པ་ན་སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་སྒ་སྔ་ཕི་རིམ་ཅན་དུ་འཆར་བ་མ་ཡིན་པར་རྣ་བས་

མངོན་སུམ་དུ་ཐོས་པ་བས་ཀང་གསལ་བའི་རྣམ་པ་ཅིག་ཅར་དུ་ཡིད་ངོར་འཆར་

བའོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་རྣལ་འབོར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྤིར་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་

ཐེག་པ་དང་། སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་གཉིས་ཀའི་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པར་ཞི་གནས་སྔོན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། མཚན་ཉིད་ཚང་བ་

གྲུབ་པ་ན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒྲུབས་ཏེ། དེ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གྲུབ་པ་ན་

ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་དུ་འགོ་བ་ཡིན་ལ། སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་བཞི་པོ་གང་ལས་ཀང་ཞི་

གནས་ལོགས་སུ་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་ཀང་མ་བཤད། དགོས་ཀང་མི་དགོས་ཏེ། ལྷའི་

རྣལ་འབོར་བསོམས་པ་ཉིད་ཀིས་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་འགྲུབ་པ་ཡིན་པས། 

རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གཉིས་སུ་རགས་པ་དང་། ཕ་བའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་གཉིས་མཐར་ཕིན་

པ་ན་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་འགྲུབ་ཅིང་བ་སྤོད་གཉིས་སུ་དེའི་དོད་ལྷ་དྲུག་

སོམ་པ་དང་། མེ་གནས་དང་སྒ་གནས་ཀི་བསམ་གཏན་མཐར་ཕིན་པ་ན་འགྲུབ་སེ། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྒ་གནས་ཀི་བསམ་གཏན་བསོམས་པའི་རང་སོབས་ཀིས་ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་

སྦྱངས་པ་དངོས་སུ་འདྲེན་ཐུབ་པ་ན་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

བ་སྤོད་ལ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོམ་པ། གསུང་སྔགས་སོམ་པ། ཐུགས་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་སོམ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་ལྷ་དྲུག་སོམ་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། བཟླས་པ་དང་

བཅས་པའི་བསམ་གཏན་གི་སྐབས་ཀི་སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་སྒ་ལ་དམིགས་པ་དང་ཡི་

གེའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་ཀང་ཡིན་མོད་ཀི། དངོས་གཞི་ནི་མེ་དང་སྒ་ལ་

དམིགས་པའི་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་སྐབས་ཀི་སྔགས་ཀི་སྒ་ལ་དམིགས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཐུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་

རྣལ་འབོར་དང་། སྒ་གནས་ཀི་བསམ་གཏན་གི་མཐའ་སེ་རེས་སུ་ཆོས་སྐུའི་རིགས་

འདྲའི་རྒྱུ་སོང་ཉིད་བསོམས་པས་ཆོས་སྐུའི་ཐར་པ་སེར་བས་སྒ་མཐར་ཐར་པ་སེར་

བའི་བསམ་གཏན་ཏེ། དེ་གསུམ་དོན་གཅིག་གོ །དེ་ལ་མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་

བསམ་གཏན་མཐར་ཕིན་ཀང་དེ་དག་ལ་འཁོར་བའི་ར་བ་གཅོད་པའི་དངོས་གཉེན་

མེད་པས། འཁོར་བའི་ར་བ་གཅོད་པ་ལ་མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་འབོར་དགོས་

སོ། །དེ་སོམ་པ་ན་ལྷའི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མི་སོམ་པར་

སོང་པ་ཉིད་ཀི་དཔད་སོམ་དང་འཇོག་སོམ་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་མན་ངག་བཞིན་

དུ་བསོམ་མོ། །དེ་བསོམས་པའི་རང་སོབས་ཀིས་ལུས་སེམས་ཤིན་སྦྱངས་དངོས་

སུ་འདྲེན་ཐུབ་པ་ན་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

༼བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ།༽

གསུམ་པ་བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། ཤེས་རབ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དང་ཚེ་འཕེལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཞི་རྒྱས་དང་། དྲག་པོའི་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་བསེན་

པ་བཏང་སེ། དེ་ནས་ལས་ལ་སྦྱར་དགོས་ཏེ་འདི་ནི་རྒྱུད་སེ་བཞི་གའི་ལུགས་སོ། །དེ་

ལ་ཚེ་བསྐལ་ཆེན་མང་པོ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་

ལ་ནི། མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབོར་གཉིས་ཀ་མཐར་ཕིན་པ་དགོས་

ཀི། ནད་ཞི་བ་དང་གདོན་ཞི་བ་སོགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་དེ་ཙམ་མི་དགོས་

སོ། །ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་དང་དྲག་པོའི་ལས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་རིགས་དང་། པདྨའི་རིགས་དང་། རོ་རེའི་རིགས་ཀིས་བསྒྲུབ་སེ། དངོས་གྲུབ་

མཆོག་དང་འབིང་དང་ཐ་མ་ཡང་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བོ། །རིགས་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

དངོས་གྲུབ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་གསུམ་དང་། ཞི་རྒྱས་དང་དྲག་པོ་གསུམ་གསུམ་

ཡོད་པས། རང་རང་གི་རིགས་ཀི་བདག་པོ་དང་རིགས་ཀི་ཡུམ་དང་རིགས་ཀི་ཁོ་

བོས་ཞི་སོགས་གསུམ་བའོ། །

དངོས་གྲུབ་གསུམ་དུ་འབེད་ལུགས་ལ་སོ་མང་སེ། ངོ་བོའི་སོ་ནས་རིག་འཛིན་

དང་། མངོན་ཤེས་དང་། བསན་བཅོས་ཀུན་ཤེས་པ་སོགས་ནི་རབ་བོ། །མི་སྣང་བ་

དང་བཅུད་ལེན་དང་རྐང་མགོགས་སོགས་ནི་འབིང་ངོ་། །གཞན་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་

བསད་བསྐྲད་སོགས་ནི་ཐ་མའོ། །རྟགས་ཀི་སོ་ནས་ནི་རས་འབར་བ་དང་དུ་བ་

འཐུལ་བ་དང་དྲོ་བ་ལས་གསུམ་མོ། །གཞི་ལས་ནི། ལུས་ཀི་དང་རས་ཀི་དང་ལོངས་

སྤོད་ཀི་དངོས་གྲུབ་བོ། །

གསུང་བ་པོའི་སོ་ནས་ནི་འཕགས་པ་དང་། ལྷ་དང་། ས་བ་བའི་སྔགས་

སོ། །དངོས་གྲུབ་སེར་བ་བོ་མཆོག་ཡིན་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོས་ལེགས་པར་མ་འབད་པའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བསེན་པ་ལས་དངོས་གྲུབ་ཐ་མ་སྩོལ་བ་ཡང་ཡོད་ལ། ལེགས་པར་བསེན་ན་ནི་ཐ་

མས་ཀང་གཞན་ལ་བསངས་ནས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སེར་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །རྨི་ལམ་

ཆོ་ག་བཞིན་བརྟགས་པ་ན། རྨི་ལམ་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རང་གི་ལྷ་དང་བང་

སེམས་དང་འཁོར་རྣམ་བཞི་དང་། རི་དང་གང་པོ་དང་འབབ་ཆུ་དང་ནོར་དང་གོས་

རེད་པ་སོགས་དགའ་བའི་རྨི་ལམ་རྨིས་ན་སྒྲུབ་པ་བརམ་པར་བའོ། །

ལྷའི་རྣལ་འབོར་གི་སྐབས་སུ་བཀྲེས་པ་ཆུང་བ་དང་ནད་ལས་ཐར་པ་དང་། 

ཤེས་པ་ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་དང་ལྷག་པར་གཟི་མདངས་ཆེ་ཞིང་བརྟན་པ་དང་། 

རྨི་ལམ་བཟང་ཞིང་བདེན་པ་རྨི་བ་དང་། བཟླས་བརོད་ལ་དགའ་རུ་སོང་བ་དང་། 

ངལ་བ་ཆུང་ཞིང་དྲི་ཞིམ་པོ་བོ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་ལྷུར་ལེན་པ་དང་། ལྷ་ལ་གུས་པ་

ཆེར་སོང་ན་བཟླས་སོམ་གནད་དུ་སོང་བའི་རྟགས་སུ་ལེགས་གྲུབ་ལས་བཤད་ལ། 

བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས། མི་དད་པ་དང་སོམས་ལས་དང་། བཀྲེས་སྐོམ་གིས་ཟིལ་

གིས་ནོན་པ་དང་རྒོད་པ་དང་ཡིད་ཀི་གདུང་བ་ཆེ་བ་དང་། ལས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་

བཟླས་བརོད་དང་བསམ་གཏན་ལ་མི་ཞེན་པ་དང་། ཅལ་ཅོལ་གི་གཏམ་ལ་དགའ་བ་

དང་། བ་བ་མིན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་གདོན་གིས་བརླམས་པ་དང་། རྨི་ལམ་ངན་པ་

རྨི་བ་སོགས་ནི་ལྷ་གཞན་དུ་ཕོགས་པའི་རྒྱུ་དང་། ཆགས་སང་དང་རྒྱགས་པ་དང་སྒྱུ་

ལ་སོགས་པ་ཞི་བ་དང་། བཟླས་བརོད་ལ་ཡིད་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གནས་པ་ནི་ལྷ་མངོན་དུ་

ཕོགས་པའི་རྒྱུར་གསུངས་སོ། །     ། །

༼སྤོད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་སྤོད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས། རྒྱུད་ཀི་དབེ་བ་བསན་པ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དང་། ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྤོད་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་ཐམས་

ཅད་ཀི་གཙོ་བོ་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དེ་

གསུང་བ་བོ་གང་གིས་གནས་གང་དུ་གསུངས་ན། རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འདིའི་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གངས་ཆེན་མཚོས་གཞི་དང་སིང་

པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་

གནས་སུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་གཞི་དང་སིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་ཀི་བཀོད་པ་ཕག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས་རགས་རིམ་

གསུངས་ཤིང་། སངས་རྒྱས་ཕལ་བོ་ཆེ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་གིང་བཞི་

བའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བསོམས་པ་ལ་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་

པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གཅིག་གོ །

དེ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བསོམས་པ་ལ་གཞི་དང་སིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་རྒྱུད་གཅིག་གོ །དེ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བསོམས་པ་ལ་དེའི་རྒྱུད་

བར་མ་གཅིག་གོ །དེ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བསོམས་པ་ལ་དེའི་རྒྱུད་རབ་འབམས་གཅིག་

གོ། །དེ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བསོམས་པ་ལ་གཞི་དང་སིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་བཀོད་པ་སེ། དེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །རྒྱུད་འདི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་

དཀིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་སུམ་རིམ། གཙོ་བོའི་ཞལ་ནུབ་སོ་ལ་གཟིགས་པ་

ཅིག་གིས་ཐོག་དྲངས་པའི་དཀིལ་འཁོར་གསུམ་སོན་ནོ། །དེའི་རྒྱུད་ཕི་མ་ཞིག་ཀང་

ཡོད་དེ། དེ་ལས་ཀང་དཀིལ་འཁོར་གཉིས་ཙམ་སོན་ནོ། །སྤོད་རྒྱུད་ཀི་པདྨའི་རིགས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཀི་རྒྱུད་བོད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །རོ་རེའི་རིགས་ལ་ཕག་ན་རོ་རེ་མངོན་པར་དབང་

བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ནི་རོད་མེད་དོ། །ཕག་ན་རོ་རེ་གོས་སྔོན་ཅན་གི་རྒྱུད་དང་། རོ་རེ་ས་

འོག་གི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་ལ་བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་

སུ་མཛད་དོ། །

༼ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་སོབ་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལམ་སོམ་པའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་བ་བའི་ཕིར་དབང་བསྐུར་བ་

དང་། སྣོད་དུ་གྱུར་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་པར་བ་བ་དང་། དམ་ཚིག་ལ་

གནས་ནས་སྔོན་དུ་བསེན་པ་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང་། བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངོས་

གྲུབ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་གཉིས་ནི་བ་རྒྱུད་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པས་བཤད་

ཟིན་ཏོ། །

༼དམ་ཚིག་ལ་གནས་ནས་སྔོན་དུ་བསེན་པ་ཇི་ལྟར་བ་བ།༽

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་རྣལ་འབོར་དང་། མཚན་མ་

མེད་པའི་རྣལ་འབོར་རོ། །དེའི་དང་པོ་ནི་སོང་ཉིད་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་

ཡིན་ཞིང་། གཉིས་པ་ནི་སོང་ཉིད་ཀིས་ཟིན་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་བའི། སོང་ཉིད་

རྐང་པ་སོམ་པ་ལ་མི་བ་སེ། སོང་ཉིད་རྐང་པ་བསོམས་པས་འཚང་མི་རྒྱ་ཞིང་། 

མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་འབོར་གིས་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་

སོ། །མཚན་བཅས་ཀི་རྣལ་འབོར་སོམ་པའི་སྔོན་དུ་སོང་ཉིད་སོམ་པ་བཏང་ཡང་དེ་

ཙམ་གིས་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབོར་དུ་མི་འགོའོ། །
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

༼མཚན་བཅས་རྣལ་འབོར་བཤད་པ།༽

མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་རྣལ་འབོར་ལ་གཉིས། ཕིའི་ཡན་ལག་བཞིའི་བཟླས་

བརོད་དང་། ནང་གི་ཡན་ལག་བཞིའི་བཟླས་བརོད་དོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་སེམས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སོངས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

དང་། ལྷའི་གནས་ལུགས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སོངས་པའི་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པར་བསོམས་པས་སོང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་སེམས་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པར་བསོམ་མོ། །དེའི་སེང་དུ་ༀ་ཡིག་གསེར་གི་མདོག་ཅན་

བསམ། དེ་ལས་འོད་ཀི་སྤོ་བསྡུ་བས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། 

སྐུ་གསེར་གི་མདོག་ཅན་འབར་བའི་ཕེང་བས་འཁིགས་པ། པདྨ་དཀར་པོ་དང་ཟླ་

བའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ། དབུ་རྒྱན་དང་ཐོར་ཚུགས་ཅན།དར་ལའི་སོད་གཡོགས་

དང་སད་གཡོགས་བསྣམས་པར་སྐྱེད་པ་ནི་བདག་གི་གཞིའོ། །སྐད་ཅིག་གིས་དཀྲོང་

སྐྱེད་བེད་པའང་བཤད་དོ། །དེ་ནས་རང་གི་མདུན་དུ་རང་འདྲའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་བསོམ་སེ་གཞན་གི་གཞིའོ། །དེའི་ཐུགས་ཀར་རང་གི་སེམས་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་རྣམ་པར་སོམ་པ་ནི་སེམས་ལ་གཞོལ་བའི་གཞིའོ། །དེའི་སེང་དུ་བཟླས་

བའི་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་དགོད་པ་ནི་སྒ་ལ་གཞོལ་བའོ། །དེ་ལ་དམིགས་ནས་ཤུབ་བུ་

དང་ཡིད་ཀི་བཟླས་པ་བ་ཞིང་ལྷ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་དང་། ཡིད་བཟླས་ཀི་ཚེ་སོག་

རོལ་བསམས་ནས་བ་བ་ནི་བ་རྒྱུད་ཀི་སྐབས་དང་འདྲ་ལ། དེ་ལ་བཟླས་པའི་གངས་

ནི་འབུམ་མོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

༼ནང་གི་ཡན་ལག་བཞིའི་བཟླས་བརོད།༽ 

གཉིས་པ་ནི། སོང་པའི་ངང་ལས། ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿ བཞི་གང་རུང་ལས་སྔར་ལྟར་

བསྐྱེད་པའམ། ཡང་ན་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པར་བསྐྱེད་དེ། བདག་གི་གཞིའོ། །དེའི་

ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་དག་པ་མེ་ལོང་ངོས་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་

བསམ་སེ། དེ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་རང་གི་ལུས་ལྷའི་ལུས་སུ་མཐོང་གི་བར་དུ་བསོམ་

པར་གསུངས་སོ། །ཟླ་བའི་ནང་དུ་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་སྣང་བསོམ་སེ་གཞན་

གི་གཞིའོ། །དེའི་ཐུགས་ཀར་བདག་གི་སེམས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པར་

བསམས་སེ་སེམས་ལ་གཞོལ་བའོ། །དེའི་སེང་དུ་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་བསམ་སེ་སྒ་ལ་

གཞོལ་བའོ། །དེ་ལ་ཡང་བཟླས་བརོད་གཉིས་བ་བ་དང་སོག་རོལ་བསམ་པ་སྔར་

བཞིན་བ་སེ། བཟླས་བརོད་འབུམ་ཕག་གཅིག་གོ །

༼མཚན་མེད་རྣལ་འབོར་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་འབོར་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པས་སོང་པར་གཅིག་དུ་བལ་སོགས་ཀི་རིགས་པས་ངེས་པར་བས་པའི་ངེས་

ཤེས་ཀི་རྒྱུན་གོམས་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་བསོམས་པའི་ལག་རེས་ལ། མཚན་

བཅས་ཀི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕིན་པ་ལས་ལྷའི་སྐུ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་ཡིད་ངོར་

གསལ་བ་དེ་ཉིད། བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་གིས་རོལ་མེད་དུ་སྣང་སོང་ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུའི་ལྷའི་སྐུར་འཆར་བའི་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་འདྲེན་ཐུབ་ཀི་བར་དུ་

བསོམ་མོ། །དེ་ལྟར་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབོར་སོམ་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་རྣམ་སྣང་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

མངོན་བང་དང་། དེའི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པའི་

བསྡུས་འགེལ་ལས་གསུངས་ཏེ། དབུ་མ་སོམ་རིམ་དང་ཡང་མཐུན་ནོ། །

༼བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ།༽

གསུམ་པ་བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། རལ་གི་

ལ་སོགས་པ་ཕིའི་རས་ལ་བརྟེན་ནས་རལ་གིའི་རིག་པ་འཛིན་པ་སོགས་སྒྲུབ་པ་

དང་། ནང་གི་ལུས་ཀི་གནས་རྣམས་སུ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་བསོམས་ནས་

ཞི་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་པ་བས་

ནས་བང་སེམས་དེ་དག་གིས་མགོ་ལ་ཉུག་པའམ། ལེགས་སོ་ཞེས་བ་བ་བྱུང་བྱུང་

དུ་བཟླས་བརོད་བས་པའི་མཐར་དེ་དག་བྱུང་བ་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མི་བརེད་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་པར་རྒྱུད་འདི་ལས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་སོ། །     ། །

༼རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས། ཡོ་གའི་ཆོས་འཁོར་

བསྐོར་ཚུལ་དང་། ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། ཡོ་གའི་ལུགས་ཀི་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་

བཤད་ཟིན་ལ། ཡོ་གའི་སོས་ཀི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཚུལ་ནི། འོག་མིན་ན་

བཞུགས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་

ཡིན་པས་འོག་མིན་ལས་གཞན་དུ་ནམ་ཡང་མི་གཤེགས་ཤིང་། དེས་རྣམ་པར་སྣང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མཛད་སྤྲུལ་སྐུ་ཞལ་བཞི་པ་ཅིག་སྤྲུལ་པ་དེས་རི་རབ་ཀི་རེ་མོར་བོན་ནས་རོ་རེ་རིན་

པོ་ཆེའི་ཁང་བུ་བརེགས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་བཞུགས་ཏེ། སིད་པ་ཐ་མ་བའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེང་གེའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པའི་སེང་གེའི་ཁི་ལ་བཞུགས་ཤིང་། 

མི་བསྐྱོད་པ་ལ་སོགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཞན་བཞི་ཡང་། སིད་པ་ཐ་མ་

བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པའི་གང་པོ་

ཆེ་ལ་སོགས་པའི་ཁི་ལ་བཞུགས་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཡོ་གའི་རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་ར་རྒྱུད་དང་། བཤད་རྒྱུད་དང་། ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་འདུས་སོ། །

དེ་ལ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ནི་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། དེར་

དང་པོར་གེང་གཞིས་དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྣམ་སྣང་བསན་པས་དེ་ལ་

ཐོབ་འདོད་བསྐྱེད་དོ། །དེ་སྐྱེས་པ་ན་ཐོབ་བ་དེ་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་ནི་དེ་མན་

ཆད་ཀི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀིས་སོན་ལ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཐུན་མོང་བ་ནི་ར་བའི་རྒྱུད་ཀིས་སོན་ཅིང་། དེ་ལ་ཡང་དུམ་བུ་

བཞི་སེ། རོར་དབིངས་དང་། འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྒྱལ་ལ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་

དང་། འགོ་འདུལ་དང་། དོན་གྲུབ་ཀི་དུམ་བུའོ། །དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་དེའི་

རིགས་གཉིས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྒ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་

ཀ་ལ་འཇུག་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་སྒ་ནི་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་བང་

སེམས་སོགས་ལ་འཇུག་གི །རིགས་བཞིའི་བང་སེམས་སོགས་ལ་མི་འཇུག་གོ །དེ་

ལ་དུམ་བུ་དང་པོས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་

ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ལམ་རྣམས་སོན་ནོ། །
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གཉིས་པས་ནི་རོ་རེའི་རིགས་ཏེ་མི་བསྐྱོད་པའི་རིགས་དང་། གསུམ་པས་ནི་

པདྨའི་རིགས་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་དང་། བཞི་པས་ནི་སེམས་ཅན་གི་འདོད་

པ་རོགས་པར་བེད་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཏེ་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཀི་དབང་དུ་བས་

པའི་ལམ་རྣམས་སོན་ནོ། །རིགས་ལྔ་ཡོད་པ་ལས་ར་རྒྱུད་ལ་བཞི་ལས་མ་བཤད་པ་ནི་

སེམས་ཅན་གི་བསམ་པ་རོགས་པར་བེད་པའི་བེད་པ་པོའི་སོ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་

རིགས་ཡིན་ལ། ལས་སུ་བ་བའི་སོ་ནས་ལས་ཀི་རིགས་ཡིན་པས་ལས་དང་བེད་པ་པོ་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་རྒྱུད་ཕི་མ་

ཞིག་དང་ཕི་མའི་ཕི་མ་ཞིག་དང་གཉིས་ཡོད་དེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ནི་ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

རྣལ་འབོར་ལ་དགའ་བའི་གདུལ་བ་མཆོག་གི་དོན་དུ་གསུངས་པ་སེ། དུམ་བུ་བཞི་ག་

ལས་གསུངས་པའི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རྣམས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

དང་། མ་ཚང་བ་ཁ་བསྐང་བ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་བཤད་དོ། །རྒྱུད་ཕི་མའི་ཕི་མ་ནི་ནང་

གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྣལ་འབོར་གིས་འཇིགས་སྐྲག་ལ། བཟླས་པ་དང་མཆོད་པ་

སོགས་ཀི་ཕིའི་བ་བ་ལ་དགའ་བའི་གདུལ་བ་ཕལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་

ཏེ། དུམ་བུ་བཞི་ག་ནས་གསུངས་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་

རྣམས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་ཁ་བསྐང་བ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་བཤད་དོ། །

འོ་ན་རྒྱུད་སེ་བཞིར་འཇོག་ཚུལ་ལ་གཉིས་ལས། གཅིག་ལ་ཕིའི་བ་བ་ཁྲུས་དང་

གཙང་སྦྲ་སོགས་དང་། ནང་གི་རྣལ་འབོར་གཉིས་ལས་ཕིའི་བ་བ་ལ་དགའ་བའི་

གདུལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་བ་རྒྱུད་དང་། ཕིའི་བ་བ་དང་ནང་གི་རྣལ་

འབོར་གཉིས་ཆ་མཉམ་དུ་སྤོད་པ་ལ་དགའ་བའི་གདུལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གསུངས་པ་སྤོད་རྒྱུད་དང་། དེ་གཉིས་ལས་ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྣལ་འབོར་ལ་

དགའ་བའི་གདུལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དང་། ནང་གི་

རྣལ་འབོར་ལ་དགའ་བའི་གདུལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་ཤིང་རྣལ་འབོར་

དེ་ལས་རྣལ་འབོར་གཞན་གོང་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབོར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་

བཞག་པ་དང་། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་ཕི་མའི་ཕི་མ་ཕིའི་བ་བ་ལ་དགའ་བའི་

གདུལ་བའི་ཆེད་དུ་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལོ་སམ་ན། དཔེར་ན་གསང་བ་འདུས་

པའི་གདུལ་བ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས་ཀང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་

མི་གཉེར་བར། རོགས་རིམ་ཉམས་སུ་བངས་ནས་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་

ཐོབ་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་གདུལ་བ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དང་། བསྐྱེད་

རིམ་མཐར་ཕིན་པར་བས་ནས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་

སོགས་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་གདུལ་བ་ཕལ་བ་པདྨ་དཀར་པོ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་

གང་ཟག་རིགས་བཞི་སེ། ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་ལྟར། རྣལ་

འབོར་རྒྱུད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ཡང་གཙོ་བོ་དང་ཕལ་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་

ནང་ནས་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་བས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་གི། 

ཕལ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་མིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

འོ་ན་དུམ་བུ་བཞིའི་ལམ་འདི་གང་ཟག་ཐ་དད་པ་བཞིའམ། འོན་ཏེ་གང་ཟག་

གཅིག་རིམ་གིས་འཁིད་པའི་གནས་སྐབས་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་དཔལ་

མཆོག་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་ཟློས་པ་པོ་སེ་སྒྲུབ་པ་པོ་ནི་རང་

བཞིན་བཟང་བ། དུག་གསུམ་ཆ་མཉམ་ལ་སྤོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་



  123  

རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པོ་ནི་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བ་དང་། དུམ་བུ་གཉིས་པའི་གདུལ་བ་

ནི་ཞེ་སང་ཤས་ཆེ་བ་དང་། གསུམ་པའི་གདུལ་བ་ནི་གཏི་མུག་ཅན་ནམ་ལོག་ལྟ་ཅན་

དང་། བཞི་པའི་གདུལ་བ་ནི་སེར་སྣ་ཤས་ཆེ་བར་གསུངས་པས། གང་ཟག་རྒྱུད་ཐ་དད་

པ་བཞི་ཡིན་ནོ། །དུམ་བུ་བཞི་པའི་གདུལ་བ་སེར་སྣ་ཅན་དུ་གསུངས་པའི་ཚིག་ཟུར་

གིས་སོབ་དཔོན་འདིའི་དགོངས་པ་ཡང་སྔར་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་

བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་མངོན་ནོ། །ཡང་འགེལ་པ་དེ་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་དང་། རྣམ་པར་

སིན་པ་དང་། ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་བཞི་དུམ་བུ་བཞིའི་རིགས་

དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་དང་། 

སོ་སོར་རྟོག་པ་དང་། བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བཞི་དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་བ་དང་། 

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་། 

བརོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས་བཤད་པ་ནི་ཐོབ་བའི་འབས་

བུའི་སོ་ནས་བཤད་པ་སེ། དེ་ལྟར་བས་ན་གདུལ་བ་རེ་རེའི་ཐོབ་བ་ལ་ཡང་རིགས་བཞི་

ག་ཚང་བ་དགོས་པས། ཆ་མཉམ་ལ་སྤོད་པ་སོགས་ཀི་གདུལ་བ་རིགས་བཞི་པོ་རེ་རེ་

ཡང་དུམ་བུ་བཞི་གའི་གདུལ་བར་འོང་ངོ་། །

རྣམ་སྣང་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བེད་པ་ནི། དུམ་བུ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལས་རྒྱས་པ་

དང་། འབིང་དང་། བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའི་གདུལ་བ་གསུམ་གིས། དང་པོའི་སྦྱོར་བ་

དང་། དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དང་། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་

སོམ་ཚུལ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་གསུམ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་རྒྱས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སུམ་ཚན་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལ་དུམ་བུ་སོ་སོ་ནས་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དང་། གཟུངས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དཀིལ་དང་། ཆོས་དཀིལ་དང་ལས་དཀིལ་གི་སྐབས་ཀི་དང་པོ་སྦྱོར་བ་སོགས་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གསུམ་གསུངས་པས་འདི་ལ་དུམ་བུ་རེ་རེ་ལས་ཀང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གསུམ་སོམ་ཚུལ་ཚན་པ་བཞི་བཞི་གསུངས་སོ། །འབིང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སུམ་ཚན་བཞི་ནི་དུམ་བུ་རང་རང་གི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྐབས་ནས་

གསུངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་མོ། །བསྡུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སུམ་ཚན་བཞི་ནི་

དུམ་བུ་རང་རང་གི་ཕག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྐབས་ནས་གསུངས་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་མོ། །དེ་ཉིད་སྣང་བ་ལས། དུམ་བུ་བཞིའི་རིགས་བཞི་དང་། 

ཕག་རྒྱ་བཞི་སྦྱར་བ་ན་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ། ཐུགས་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ། གསུང་

ཆོས་ཀི་ཕག་རྒྱ། འཕིན་ལས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཡིན་པས། དུམ་བུ་བཞི་དང་ཕག་རྒྱ་

བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །ཡང་དཀིལ་འཁོར་བཞི་དང་ཕག་རྒྱ་བཞི་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་བཞི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་འཕིན་ལས་བཞི་རིམ་བཞིན་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་ནི་རྣམ་སྣང་དང་། 

མི་བསྐྱོད་པ་དང་། འོད་དཔག་མེད་དང་། རིགས་གཞན་གཉིས་ཀི་རིགས་ལ་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་དང་འཕིན་ལས་སུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དུམ་བུའི་

དཀིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་རང་གི་རིགས་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཙོ་ཆེ་མོད་ཀང་

ཐུགས་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་སོགས་མེད་པ་མིན་པས། ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྒྱས་གདབ་

པར་གསུངས་ཏེ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ཡང་རྣམ་སྣང་སྐུ་གཙོ་ཆེ་ཡང་གསུང་ཐུགས་འཕིན་ལས་གསུམ་མེད་པ་མིན་

པས། ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྒྱས་འདེབས་པ་དང་། མི་བསྐྱོད་པ་ཐུགས་གཙོ་ཆེ་ཡང་སྐུ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གསུང་འཕིན་ལས་གསུམ་ཡང་ཡོད་པ་དང་། འོད་དཔག་མེད་གསུང་ཡིན་ཡང་སྐུ་

ཐུགས་འཕིན་ལས་གསུམ་ཡང་ཡོད་པ་དང་། རིགས་གཞན་གཉིས་གཙོ་བོར་འཕིན་

ལས་ཡིན་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོད་པས་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྒྱས་འདེེབས་ཏེ། ཨ་ཝ་ཏཱ་

ར་ལས། རིམ་པ་འདིས་ནི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཕིར། 

དཀིལ་འཁོར་བཞིར་གསུངས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་ཕལ་ཆེར་ལུས་མེད་པའི་སེམས་མི་

སིད་ལ། སེམས་དང་ལུས་མེད་པའི་ངག་ཀང་མི་སིད་དེ། དེ་བས་ན་དཀིལ་འཁོར་

སོ་སོ་ལས་ཀང་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཆར་དགོས་པར་བལྟའོ། །དེ་བས་ན་རིགས་ཀི་

དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སྐུ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མར་གྱུར་པ་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། དམ་ཚིག་དང་། ཆོས་དང་། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་

རྣམ་པ་བཞི་འདིར་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་དག་གི་རྣམ་དབེ་ཞིབ་པར་ཤེས་ན། དཔལ་མཆོག་འགེལ་ཆེན་ལས་དུམ་བུ་

བཞིའི་ལམ་རེས་འགའ་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐེན་དུ་དྲིལ་ནས་བཤད་

ཅིང་། རེས་འགའ་གང་ཟག་རྒྱུད་སོ་སོ་བའི་ལམ་དུ་བཤད་པ་རྣམས་མི་འགལ་བར་

ཤེེས་པར་འགྱུར་རོ། །རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ལ་སྦྱང་གཞི་སིད་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་ཀི་ཕོགས་དང་བསྟུན་ནས་སོམ་པ་མེད་ཅིང་འབས་བུའི་གནས་

སྐབས་དང་མཐུན་པར་སོམ་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་མངོན་བང་ལྔ་རོགས་པའི་མཐར་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་དུ་སངས་རྒྱས་པར་སོམ་པ་ལ་སྔོན་བྱུང་གི་རྣམ་ཐར་རེ་རེ་དང་རེ་རེ་

སྦྱར་ནས་བཤད་པ་སོབ་དཔོན་རྣམ་པ་གསུམ་གས་མཛད་པ་མི་སྣང་ཞིང་། མངོན་

བང་ལྔ་རོགས་པའི་མཐར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་བར་གི་རིམ་པ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རྣམས་ས་བཅུ་པའི་བང་སེམས་ཀི་མཛད་པ་དང་། དེ་ཕིན་ཆད་ཀི་མཛད་པ་སངས་

རྒྱས་ཟིན་གི་མཛད་པར་བེད་པ་སོབ་དཔོན་ཀུན་སིང་གི་དེ་ཉིད་སྣང་བའི་དགོངས་

པའོ། །སངས་རྒྱས་ཟིན་གི་མཛད་པ་དང་མཐུན་པར་ལྷ་སོམ་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་

རྒྱས་འདེབས་མེད་ན་ལམ་གི་རྐངས་སོར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་

བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། ཕག་རྒྱ་བཞིའི་སྒ་དོན། དབེ་བ། གོ་རིམ། རྒྱས་བཏབ་བའི་

དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན། ཇི་ལྟར་རྒྱས་འདེབས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཕག་རྒྱས་

བཏབ་པའི་དོན་ནི་འདར་མི་རུང་བ་ཡིན་པས། ལྷ་སོམ་པའི་ཚུལ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་

རྒྱས་བཏབ་པ་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་འདར་མི་རུང་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕག་ཆེན། དམ་རྒྱ། ཆོས་རྒྱ། ལས་རྒྱ་སེ་བཞི་དང་། སྦྱང་བ་

གཞིའི་ཕག་རྒྱ། སྦྱོང་བེད་ལམ་གི་ཕག་རྒྱ། སྦྱངས་པ་འབས་བུའི་ཕག་རྒྱ་སེ་གསུམ་

མོ། །སྦྱང་བ་གཞིའི་ཕག་རྒྱ་ལ་ཐ་མལ་གི་ལུས་ཡིད་ངག་དེ་དག་གི་བ་བ་བཞི་རིམ་

པ་ལྟར་ཕག་ཆེན། དམ་རྒྱ། ཆོས་རྒྱ། ལས་རྒྱ་དང་བཞིའི་སྦྱང་གཞིའི་གཙོ་བོ་ཡིན་

ནོ། །ཡང་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་སེར་སྣ་བཞི་རིམ་པ་ལྟར་ཕག་ཆེན་སོགས་

བཞིའི་སྦྱང་གཞིར་སྦྱོར་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གོང་དུ་འདོད་ཆགས་ཤེས་ཆེ་བ་

སོགས་ཀི་གདུལ་བ་རིགས་བཞི་དུམ་བུ་བཞིའི་གདུལ་བར་རིམ་པ་ལྟར་སྦྱར་ཞིང་། 

དུམ་བུ་བཞི་དང་ཕག་རྒྱ་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས་བཤད་པའི་དོན་གིས་

སོ། །ཡང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་ཁམས་བཞི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་སྦྱང་གཞིར་རིམ་པ་བཞིན་

སྦྱོར་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཕག་རྒྱ་བཞི་དུམ་བུ་བཞིའི་རིགས་དང་སྦྱོར་ཞིང་། 
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

རིགས་བཞི་པོ་ས་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་སྣང་། ཆུ་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་མི་

བསྐྱོད་པ། མེ་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་འོད་དཔག་མེད། རླུང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་

དོན་གྲུབ་ཡིན་པའི་དོན་གིས་སོ། །

སྦྱོང་བེད་ལམ་གི་ཕག་རྒྱ་ལ་དུམ་བུ་བཞི་དང་ཕག་རྒྱ་བཞི་སྦྱོར་ཏེ། དུམ་བུ་དང་

པོ་ནས་བསན་པའི་ལམ་རྣམས་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གཙོ་ཆེ། གཉིས་པ་ནས་

བསན་པའི་ལམ་རྣམས་ཐུགས་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱའི་ལམ་གཙོ་ཆེ། གསུམ་པ་ནས་

བསན་པའི་ལམ་རྣམས་གསུང་ཆོས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་ལམ་གཙོ་ཆེ། བཞི་པ་ནས་བསན་

པའི་ལམ་རྣམས་འཕིན་ལས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་ལམ་གཙོ་ཆེ་བའི་དོན་གིས་སོ། །

ཡང་དུམ་བུ་རེ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས་བསན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་རྣམས་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གཙོ་ཆེ་ཞིང་། དེ་

བཞིན་དུ་གཟུངས་དཀིལ་དང་།ཆོས་དཀིལ་དང་། ལས་དཀིལ་གསུམ་གི་སྐབས་

ནས་བསན་པའི་ལམ་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་ཐུགས་དམ་རྒྱ་དང་གསུང་ཆོས་རྒྱ་དང་

འཕིན་ལས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་རེ་རེའི་ལམ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་རིམ་པ་བཞིན་

སྦྱར་རོ། །དཀིལ་འཁོར་བཞི་བོ་རེ་རེའི་རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྒྱས་འདེབས་པའི་ཕག་རྒྱ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཚོན་བའི་དོན་དང་། 

མཚོན་བེད་ཀི་ཕག་རྒྱ་གཉིས་གཉིས། མཚོན་བེད་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་ཡང་ཕིའི་མཚོན་

བེད་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་། ནང་གི་མཚོན་བེད་ཀི་ཕག་རྒྱ་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་གསུམ་

གསུམ་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་པ་ལྷ་དེ་དང་དེའི་སྐུ་

གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ནི་མཚོན་བའི་དོན་ནོ། །སྐུ་དེའི་རང་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་རྣམ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པ་དང་མཐུན་པར་བཅས་པའི་ལག་པའི་འདུ་བེད་ནི་མཚོན་བེད་ཕིའི་ཕག་རྒྱའོ། །

དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བདག་ཉིད་ལྷ་དེ་དང་དེའི་སྐུ་གསལ་བར་དམིགས་པ་ནི་

མཚོན་བེད་ནང་གི་ཕག་རྒྱའོ། །དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་ལ་ལྷ་དེ་དང་དེའི་ཐུགས་རྣམ་

པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕག་མཚན་གི་རྣམ་པར་ཤར་བར་བསམ་པ་ནི་མཚོན་

བའི་དོན་ནོ། །དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བཅས་པའི་ལག་པའི་འདུ་བེད་ནི་མཚོན་

བེད་ཕིའི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རང་ཉིད་ལྷ་དེ་དང་དེར་བསོམས་པའི་

རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕག་མཚན་གི་རྣམ་པར་ཤར་བར་བསམ་པ་ནི་

མཚོན་བེད་ནང་གི་ཕག་རྒྱའོ། །ཆོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་ལྷ་དེ་དང་དེའི་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་

ཁི་བཞི་སོང་སོན་པའི་གསུང་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ནི་མཚོན་བའི་དོན་ནོ། །

ལྷ་དེ་དང་དེར་བསོམས་པའི་ལྕེ་དང་ལོག་མ་ལ་སོགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་ཡི་

གེ་དགོད་པ་ནི་མཚོན་བེད་ཕིའི་ཕག་རྒྱའོ། །རང་ལྷ་དེ་དང་དེར་གསལ་བའི་གསུང་

ཡིག་འབྲུའི་རྣམ་པར་ཤར་བར་བསམ་པ་ནི་མཚོན་བེད་ནང་གི་ཕག་རྒྱའོ། །སྦྱངས་པ་

འབས་བུའི་ཕག་རྒྱ་ལ་འབས་བུའི་སྐབས་ཀི་སྐུ་དང་ཐུགས་དང་གསུང་དང་འཕིན་

ལས་ཏེ་བཞི་དང་། ཕག་ཆེན་སོགས་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱོར་བ་དང་། ཡང་ཡེ་ཤེས་

བཞི་དང་ཕག་རྒྱ་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱོར་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཡེ་ཤེས་བཞི་དང་དུམ་

བུ་བཞི་སྦྱར་ཞིང་དུམ་བུ་བཞི་དང་ཕག་རྒྱ་བཞི་སྦྱར་བའི་དོན་གིས་སོ། །ཡང་སྐུ་བཞི་

དང་ཕག་རྒྱ་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱོར་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྐུ་བཞི་དང་དུམ་བུ་བཞི་

སྦྱར་ཞིང་དུམ་བུ་བཞི་དང་ཕག་རྒྱ་བཞི་སྦྱོར་བའི་དོན་གིས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བཞིའི་རྒྱས་འདེབས་པ་ཡིན་གི། དམ་ཚིག་པ་རྐང་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་རྐང་བ་གང་

རུང་རེ་རེ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྒྱས་བཏབ་པའི་དོན་ནི་ཡེ་ཤེས་པའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་མཛད་པ་བཞི་དང་དམ་ཚིག་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཛད་པ་བཞི་

བསེས་ནས་དབེར་མི་ཕེད་པར་བེད་པ་ཡིན་པ་ལ། གང་རུང་རེ་རེ་བ་ལ་བསེ་རྒྱུ་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་བསྐྱེད་མདུན་བསྐྱེད་གཉིས་ཀ་ལ་འདྲའོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པར་

དཔལ་མཆོག་ལས། གང་ལ་གང་གི་རྒྱས་བཏབ་པ། །དེ་ནི་དེ་ཡི་རང་བཞིན་

ཉིད། །ཅེས་པ་དང་། རེ་མོ་ལས། ཀུན་གི་གོང་མའམ་འོག་མ་ཡི། །ཉི་ཚེ་བ་དེ་སང་

བར་བ། །ཞེས་ཀུན་གི་གོང་མ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་། འོག་མ་དམ་ཚིག་པ་ཉི་ཚེ་བ་སེ་

ཕོགས་རེ་ལ་རྒྱས་འདེབས་པ་སང་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་

སིང་པོའི་ལུགས་ལ། དམ་རྒྱ། ཆོས་རྒྱ། ལས་རྒྱ། ཕག་ཆེན་གི་རིམ་པས་བ་བར་

བཞེད་དོ། །སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན་གཉིས་ཀི་

ལུགས་ལ། ཕག་ཆེན་དམ་རྒྱ་ལས་རྒྱ་ཆོས་རྒྱའི་རིམ་པས་བ་བར་བཞེད་ཀི། སོབ་

དཔོན་དེ་གཉིས་ཀི་བཞེད་པ་སྔ་རབས་པ་མང་པོས་བརོད་པ་ནི་དེ་གཉིས་ཀི་བཞེད་

པ་མ་གོ་བར་སྣང་ངོ་། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སོབ་དཔོན་དེ་གཉིས་ཀི་བཞེད་པ་མི་འཐད་དེ། བསོད་འགེལ་ལས། 

དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱས་བསྒྲུབས། ཆོས་ཀི་ཕག་རྒྱས་བཀོད། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱས་

འཕིན་ལས་ལ་སྦྱར། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཚུལ་གིས་བཞག་པར་བ་

བར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། ལྷ་རེ་རེ་ཡང་ཕག་རྒྱ་བཞི་དང་། དགུག་གཞུག་

བཅིང་དབང་དུ་བ་བ་སེ་བཞི་དང་། དབང་བསྐུར་དང་། བིན་བརླབ་གཉིས། ཏིང་ངེ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འཛིན་དང་མཆོད་པ་གཉིས། ཕག་རྒྱ་དང་སིང་པོ་གཉིས། སྔགས་དང་རིག་པ་གཉིས་

ཏེ། སོ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་གི་སོ་ནས་སྐྱེད་དགོས་པ་ལ། སོབ་དཔོན་དེ་གཉིས་ཀི་

ལུགས་དེ་ལ་སོ་བཅུ་དྲུག་མ་ཚང་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དམ་

ཚིག་གི་ཕག་རྒྱས་བསྒྲུབས། ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་འདི་ཡིན་པས་གོ་རིམ་འདི་ལྟར་

ངེས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡིན། ཞེས་བཤད་པ་མི་སྣང་བས། སོབ་དཔོན་དེ་

གཉིས་ཀི་ལུགས་མི་འཐད་དེ། ཀུན་དགའ་སིང་པོ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར། ཞེས་པར་

སོང་ནས་སྣང་བས། འོ་ན་ཀུན་དགའ་སིང་པོའི་ལུགས་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སངས་

རྒྱས་གསང་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྨྲས་ན་ཅི་ཟེར། སོབ་དཔོན་དེ་གཉིས་ཀི་

ལུགས་ལྟར་བས་ན་སོ་བཅུ་དྲུག་མ་ཚང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྨྲ་དགོས་སོ། །

འོ་ན་ཁེད་རང་གི་ལུགས་ལ་སོབ་དཔོན་དེ་གཉིས་ཀི་བཞེད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་

ན་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་འགགས་པས་དེ་སྐུ་ཡིས་མངོན་སུམ་

མཛད། །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་དང་མཐུན་པར། ཆོས་ཀི་སྐུ་དེ་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པའི་སྐུའི་རྟེན་ལ་མངོན་དུ་མཛད་དགོས་པས་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྒྱས་འདེབས་

དང་པོར་བེད། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་མ་མཛད་པར་འཕིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་མི་

འབྱུང་བས། དམ་རྒྱ་དུས་གཉིས་པར་བེད། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་ནས་འཕིན་

ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་བས། དམ་རྒྱའི་རེས་སུ་ལས་རྒྱ་བེད། གསུང་

དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུས་ཆོས་སོན་པ་ཉིད་འཕིན་ལས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་ལས་

རྒྱའི་རེས་ལ་ཆོས་རྒྱའི་རྒྱས་འདེབས་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་འོ་ན་ཁེད་ཀི་ལུགས་ལ་སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སིང་པོའི་བཞེད་པ་ཇི་ལྟར་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཞེ་ན། དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱས་རང་དང་ལྷ་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྔར་མ་གྲུབ་པ་གསར་

དུ་བསྒྲུབས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་པས། དམ་རྒྱ་དང་

པོར་བེད། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་དང་། ངག་ནུས་

པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་འཕིན་ལས་ལ་

བསྐུལ་མི་ནུས་པས། ཆོས་རྒྱ་དུས་གཉིས་པར་བེད། ཐུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་ཅིང་ངག་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་གྲུབ་ནས་འཕིན་ལས་ལ་སྦྱོར་བས། ལས་རྒྱ་

དུས་གསུམ་པར་བེད། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནས་རང་དང་ལྷ་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྲུབ་

ཟིན་གི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཚུལ་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པར་བ་བ་”ཡིན་
1
པ་

ལ་སྔོན་དུ་གཉིས་སུ་མེད་པར་མ་གྲུབ་པར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་

འཇོག་པ་མི་འོང་བས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྒྱས་འདེབས་རེས་ལ་བེད་པར་བསན་པ་

ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རང་ལུགས་དེ་གཉིས་གང་བེད་ཟེར་ན། གང་བས་ཀང་ཆོག་གོ །འོན་

ཀང་དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བེད་ན་སོབ་དཔོན་ཀུན་སིང་གི་

ལུགས་ཉིད་བེད་དགོས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། དགོས་པའི་གཙོ་བོ་ནི་ཐ་མལ་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བ་བ་དང་

བཅས་པ་བཞི། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཕིན་ལས་དང་བཅས་པ་བཞིར་བསྒྱུར་

བའོ། །

 ལྔ་པ་ནི། དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། ཕག་རྒྱ་རང་གི་ངོ་བོ། འཆའ་བའི་ཆོ་ག་

འགྲུབ་པའི་རྒྱུ། གྲུབ་པ་དབང་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་དང་བཞི་ལས། འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི་དམ་

རྒྱའི་ཕག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བར་རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་ལ། ཁ་

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

ཅིག་གིས་ཨ་ཝ་ཏཱ་ར་དང་ཀོ་ས་ལའི་རྒྱན་གཉིས་ལས། རོ་རེ་བསམས་པ་ཕག་རྒྱ་

ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། དེ་བརྒྱུད་རྒྱུ་ལ་དགོངས། སོབ་དཔོན་ཀུན་

སིང་གིས་རྒྱུ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་བཤད་དེ། དངོས་རྒྱུ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཟེར་

ནས། དང་པོར་རོ་རེ་བསམས་པ་བཅས་ཏེ། དེ་ལས་རྣམ་སྣང་གི་དམ་རྒྱ་འཆའ། དེའི་

རོ་རེ་བསམས་པ་དང་པོ་བཅས་པ་དེ་མ་བཀྲོལ་བར་རྣམ་སྣང་གི་དམ་རྒྱ་ལས་ལྷ་

གཞན་གི་དམ་རྒྱ་འཆའ།  དེ་ལས་ཡང་གཞན་གི་རིམ་པ་ལྟར་འཆའ་བར་བེད་པ་མི་

འཐད་དེ། རྒྱུད་དང་རོ་རེ་འབྱུང་བ་གཉིས་ཀ་ལས། དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་

ནི། རོ་རེ་བསམས་པ་ལས་འབྱུང་བས་ན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རོ་རེ་བསམས་པ་

དམ་བཅས་ནས། ཞེས་པ་དམ་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀི་མགོར་སྦྱར་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཁ་ཅིག་བཛྲ་ས་ཏྭ། ཞེས་པས་རོ་རེ་བསམས་པ་བཅས་ལ། དེས་མིག་བིན་གིས་

བརླབས་ཏེ། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བཛྲ་ས་ཏྭ། ཞེས་པ་མིག་བིན་གིས་རློབ་པའི་

སྔགས་མ་ཡིན་གི། རོ་རེ་བསམས་པ་བཅའ་བའི་སྔགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རོ་རེ་

འབྱུང་བ་ལས། བཛྲ་དྲ�་ཌྷ་ཏིཥྛ་ཞེས་པ་མིག་བིན་གིས་རློབ་པའི་སྔགས་སུ་གསུངས་

པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དམ་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ལ་རེ་རེའི་སྔོན་དུ་རོ་རེ་བསམས་པ་རེ་རེ་

བཅའ་མི་དགོས་ན་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཞེས་པའི་སྔགས་ཀང་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་བརོད་མི་དགོས་

པར་འགྱུར་རོ། །

དེའི་ཕིར་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཞེས་པས་རོ་རེ་བསམས་པ་བཅས་ལ། བཛྲ་དྲ�་ཌྷ་ཏིཥྛ་ཞེས་

པས་མིག་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མིག་གིས་བལྟས་པས་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་ཡེ་ཤེས་པ་མདུན་ན་བཞུགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་བསམ། དེ་ནས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ༀ་བཛྲ་དྷ་ཏྭི་ཤྭ་རི་ཞེས་པས་རྣམ་སྣང་གི་དམ་རྒྱ་བཅས་ལ། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿཞེས་པ་

བཞིས་རིམ་པ་ལྟར་དགུག་གཞུག་བཅིང་དབང་དུ་བས་ནས་རང་དང་ཡེ་ཤེས་པ་

གཉིས་སུ་མེད་པར་བ། དེ་ནས་བཛྲ་སཏྭ་ཞེས་པས་རྣམ་སྣང་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཉི་མའི་རྒྱབ་

ཡོལ་བསམ། བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཨཱ་ཧཾ། ཞེས་པས་རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་པ་དང་

གཉིས་སུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་ང་རྒྱལ་བ། དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱས་བཏབ་ནས། ཁ་ཅིག་

ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱས་བཏབ་ཟིན་པའི་རེས་ལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁོར་གི་སེང་དུ་དང་པོའི་རོ་རེ་རེ་ལྔ་པ་རེ་རེ་ཞེས་ཟེར་བར་བེད་དོ། །བསོམ་

དོན་ལ་ནི་དེ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་སེ། རྒྱས་བཏབ་ཟིན་པའི་རེས་ཐོགས་ཉིད་དུ་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་ཀི་ཐུགས། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཟླ་བའི་སེང་དུ་རོ་

རེ་དཀར་པོ་རེ་ལྔ་པའི་རྣམ་པར་བསོམས་ཏེ། དེ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཉིད་དུ་

དམིགས་ནས་སྤིའི་སྔགས་གསུམ་གསུམ་དང་། རང་རང་གི་གསུམ་གསུམ་བཟླས་

ཏེ། དེ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་དམིགས་པ་ནི་ཕག་རྒྱ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུའོ། །

དེ་ནས་རང་གི་ཕུང་པོ་སོགས་སོང་བ་ཉིད་དུ་རིགས་པས་བཤེག་ནས་སོམ་པ་ནི་

དབང་དུ་བེད་པའི་རྒྱུའོ། །ཆོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི་བརོད་པ་སྒའི་འདུ་བེད་

དོ། །རྒྱས་འདེབས་པའི་ཚུལ་ནི་ལྷ་དེ་དང་དེའི་ལོག་མར་ཧྲིཿལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་

མ་བརྒྱད་པ་ལྕེའི་ཕོགས་ཀི་འདབ་མ་གཅིག་ལྕེར་གྱུར་པའི་སེང་དུ་རོ་རེ་དཀར་བོ་རེ་

ལྔ་བ་མཆུར་ཉལ་བ་ཅིག་བསམ། ༀ་བཛྲ་ཛི་ཧོཿཞེས་པས་བིན་གིས་བརླབས་ལ་བཛྲ་

ཛྙཱ་ན་ལ་སོགས་པའི་རང་རང་གི་ཆོས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་རོ་རེའི་ལྟེ་བ་ལ་དཀྲིས་པའི་

ཚུལ་དུ་བཀོད་ལ། ཆོས་ཀི་ཡི་གེ་ངག་ཏུ་བརོད་པ་རྣམས་རྒྱས་འདེབས་པའི་ཚུལ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལོ། །དེ་ལ་ལུས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཕག་ཆེན་འཆའ་བ་བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རི་བོ་དགེ་ལྡན་

པ་གཉིས་ཀའི་ཕག་ལེན་ལ་མཛད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་”རེ
2
། ཆོས་ཀི་རྒྱ་ལ་ལུས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་བཅའ་བ་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མེད་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། དཔལ་

མཆོག་ལས། ལངས་པའམ་ནི་འདུག་པའམ། །གང་དག་དེར་ནི་གནས་པའམ། །ཐམས་

ཅད་རེས་ཆགས་སྦྱོར་བ་ཡིས། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། དེའི་འགེལ་བར་དཔལ་མཆོག་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ཉིད་བརོད་པས་

རང་གི་ལྷའི་གཟུགས་བརན་ལངས་པའམ་འདུག་པ་བསོམ་པར་བའོ། །ཐམས་ཅད་

རེས་ཆགས་རྣལ་འབོར་གིས། །ཞེས་བ་བ་ནི་འདིར་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །དེ་ལྟར་བས་པས་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་ཅེ་ན། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་

པར་འགྱུར། ཞེས་བ་བ་ལ། རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ནི་

དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དེ་དེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་བརོད་

པས། ཞེས་པ་ཆོས་ཀི་ཡི་གེ་དག་ཏུ་བརོད་པ་དང་། རང་གི་ལྷ་སེ། གང་ལ་ཕག་རྒྱས་

གདབ་པར་བ་བའི་ལྷ་ལངས་པའམ་འདུག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་དང་མཐུན་པའི་

ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གི་ཕག་རྒྱ་བཅའ་བ་དང་། སེམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པ་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པར་བེད་པ་ནི་ཕག་རྒྱ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་

ཡིན་པ་ལ། ཕག་ཆེན་བཅའ་བ་མེད་ན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བས། འདིར་

ཕག་ཆེན་འཆའ་བ་འགོག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་སོ། །

ཆོས་རྒྱ་དབང་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ནི་ལུས་ལྷ་གང་ཡིན་པ་དེའི་རྣམ་པར་གསལ་

བ་དང་། ཐུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་དོན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པའི་ཟབ་

2  ར
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གསལ་གཉིས་མེད་ཀི་ངང་ལས་རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་ལྕེ་ཡར་རྐན་ལ་སྦྱར་ནས། དེ་

ལས་རོ་རེ་ཕ་མོ་ནས་འབྲུ་ཙམ་འཕོས་པ་སྣའི་རེ་མོར་བསོམས་ཏེ། དེ་ལ་རེག་མཐོང་

གི་མཚན་མ་བྱུང་བྱུང་དུ་བསོམས་པས་ཆོས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ཤིན་ཏུ་

ཆེན་པོ་རྣམས་འགྲུབ་པ་ནི་ཆོས་རྒྱ་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཚད་དོ། །ལས་རྒྱ་འབྱུང་བའི་

རྒྱུ་ནི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་རོ། །རྒྱས་འདེབས་པའི་ཚུལ་ནི་གཡོན་པའི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གི་སེང་

དུ་གཡས་པའི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཞག་ལ་པད་སྐོར་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ལྷ་དེ་དང་དེའི་ཕག་

མཚན་མེད་པའི་ཕག་ཆེན་འཆའ་བ་ཡིན་ཏེ། རང་རང་གི་སྔགས་བརོད་ལ་ཕག་རྒྱ་

འགོལ་བ་ན་སེ་གོལ་ཏོག་ཅིང་འཕིན་ལས་མཛད་པར་མོས་པའོ། །

འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་ཕག་རྒྱ་འཆའ་བའི་དུས་སུ་ལྷ་དེ་དང་དེའི་ཐུགས་ཀར་སྣ་

ཚོགས་རོ་རེ་རེ་རེ་སོམ་ཞིང་དེ་ཉིད་བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོར་མོས་

པའོ། །དབང་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ནི་ལུས་ཀི་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་གར་ལ་སོགས་པས་

ལྷས་ལྷ་མཆོད་པ་དང་། ངག་གི་སྨྲ་བརོད་ཐམས་ཅད་གླུ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ལྷས་

ལྷ་མཆོད་པ་དང་། བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ངོ་བོ་ལྷ་དང་སོང་བ་

ཉིད་དབེར་མེད་པ་ལས་རྣམ་པ་གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པར་ཤར་བར་མོས་ནས་

ལྷས་ལྷ་མཆོད་པར་མོས་པ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་དྲན་ཤེས་ན་རེ་བསེན་ནས་སོམ་པ་སེ། དེ་

ལྟར་བསོམས་པས་གོམས་པ་བརྟན་པ་ན་ལུས་ངག་གི་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ལྷའི་འཕིན་ལས་འགྲུབ་པ་ན་དབང་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཕག་ཆེན་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི་གཙོ་

ཆེར་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་རོ། །རྒྱས་འདེབས་པའི་ཚུལ་ནི་རང་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་བཅའ་བ་སེ། བང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་པའོ། །འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ནི་ལྷ་དེ་དང་དེའི་ཐུགས་ཀར་དང་པོའི་རོ་རེ་རེ་ལྔ་བ་རེ་རེ་སོམ་པའོ། །

དབང་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ནི་ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་

བརྟན་པ་ཐོབ་ཐོབ་ཏུ་སོམ་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་གོ་ས་བ་ལ་དགོངས་ནས་དངོས་སུ་མ་

བཤད་དོ། །དེ་ལ་རྣམ་སྣང་གི་རྒྱས་འདེབས་ཟིན་ནས་མི་བསྐྱོད་པའི་རྒྱས་འདེབས་

བེད་ན། རང་ཉིད་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་རྣམ་པར་བསོམས་པ་ཉིད་ཀིས་བེད་དམ། 

མི་བསྐྱོད་པའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་བེད། དང་པོ་ལྟར་ན་རྣམ་སྣང་ལ་རྒྱས་བཏབ་

པར་འགྱུར་གི་མི་བསྐྱོད་པ་ལ་རྒྱས་བཏབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཤར་གི་མི་བསྐྱོད་པ་ཚུར་འཕོས་ཏེ་ཤར་གི་རེའུ་མིག་སོང་

བར་སོམ་མམ། མི་བསྐྱོད་པ་གཉིས་སོམ་པ་གང་བེད་ཅེ་ན། རང་ཉིད་རྣམ་སྣང་གི་

རྣམ་པ་ལས་མ་གཡོས་པར་ཤར་གི་མི་བསྐྱོད་པ་ཉིད་ཀི་ཕག་རྒྱ་འཆའ་བ་དང་། མི་

བསྐྱོད་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་མདུན་ན་བཞུགས་པ་ལ་ལྟ་བ་དང་། རང་ལ་དགུག་གཞུག་

བཅིང་དབང་དུ་བ་བ་རྣམས་བེད་པར་སོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་མི་བསྐྱོད་པ་དེ་

ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་པས་རང་དང་ཡེ་ཤེས་པ་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་

པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། རང་དང་མི་བསྐྱོད་པ་བརྒྱུད་གཅིག་ཏུ་སོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ར་བའི་ལྷ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །    ། །

༼རྣལ་འབོར་བ་མེད་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

 འདིར་རྣལ་འབོར་བ་མེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ། རྒྱུད་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང་། ཕེ་བ་

སོ་སོའི་དོན་དང་། བརོད་བའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི་སོམ་འབྱུང་

དང་། གུར་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་སོགས་ནས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དབེ་གཞིར་བས་པ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ལ། རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབོར་མའི་རྒྱུད་ཅེས་པ་དང་། དུས་འཁོར་སོགས་

ལས། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དབེ་གཞིར་བས་པ་ལ། ཐབས་རྒྱུད་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་

ཅེས་པ་དང་། རོ་རེ་སིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་སོགས་ནས། མཁའ་འགོ་ཕའི་རྒྱུད་དང་། 

མཁའ་འགོ་མའི་རྒྱུད། ཅེས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་དང་། ཐབས་རྒྱུད་

དང་། མཁའ་འགོ་ཕའི་རྒྱུད་ཅེས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་ལ་མིང་འདོགས་མི་འདྲ་བའོ། །

ཡང་རྣལ་འབོར་མའི་རྒྱུད་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་དང་། མཁའ་འགོ་མའི་རྒྱུད་

རྣམས་ཀང་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བ་མེད་དང་ཡོ་ག་

གཉིས་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་ཐུན་མོང་དུ་རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་ཅེས་པ་དང་། བ་མེད་ཀི་

རྒྱུད་ཙམ་ལ་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཅེས་འབྱུང་བ་དང་། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དབེ་

གཞིར་བས་ནས་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་ལ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད། ཅེས་འབྱུང་བ་རྣམས་མིང་གི་

ཐ་སད་འདྲ་ཡང་དོན་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ལེགས་པར་ཕེད་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་

བཞག་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དབེ་གཞིར་བས་ནས། 

ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་འབེད་ཅིང་། དེ་གསུམ་ནང་ཕན་ཚུན་

གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་ཤོས་མ་ཡིན་པར་འགལ་བར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་ཡང་རོད་བེད་

སྒའི་ཁད་པར་གིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འབེད་པ་དང་། བརོད་བ་དོན་གི་ཁད་པར་

གིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འབེད་པ་དང་། ཞུ་བ་བོའི་ཁད་པར་གིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་

སོར་འབེད་པར་བེད་དོ། །དེ་ཡང་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས། གེང་གཞིའི་

སྐབས་སུ་འདི་སྐད་བདག་ཐོས་ཀིས་མགོ་དྲངས་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ན་ཕ་རྒྱུད་ཡིན་པས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཁབ་སེ། དཔེར་ན་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལྟ་བུའོ། །གེང་གཞི་འཆད་པ་ན། གསང་

བ་མཆོག་གིས་དགེས་པ་ན། །ཞེས་པས་ཐོག་དྲངས་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ན། མ་རྒྱུད་ཡིན་

པས་ཁབ་སེ། དཔེར་ན་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་ར་རྒྱུད་བརྟག་པ་

གཉིས་པ་ལས། འདི་སྐད་བདག་ཐོས་དང་། དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་རྒྱུད་

གུར་ལས། གསང་བ་མཆོག་གིས་དགེས་པ་ན། ཞེས་དང་། ཐུན་མོང་བའི་བཤད་

རྒྱུད་སཾ་བུ་ཊ་ལས། འདི་སྐད་དང་། གསང་བ་མཆོག་གིས་དགེས་པ་གཉིས་ཀ་བྱུང་

བས་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེའི་ཤེས་བེད་ནི་གྲུབ་ཆེན་ནག་

པོ་སྤོད་པས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ནི་ཤིན་ཏུའང་མི་འཐད་དེ། དེས་ན་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀང་གཉིས་མེད་ཀི་

རྒྱུད་དུ་ཐལ། ར་རྒྱུད་ལས། གསང་བ་མཆོག་གིས་དགེས་པ་ན། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང་། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་རྒྱུད་མངོན་བརོད་བ་མ་ལས། འདི་སྐད་བདག་ཐོས་

དང་། ཐུན་མོང་བའི་བཤད་རྒྱུད་སཾ་བུ་ཊ་ལས། དེ་གཉིས་ཀ་འབྱུང་བས་སོ། །འདོད་

མི་རིགས་ཏེ། དེ་མ་རྒྱུད་དུ་ཁས་བངས་པ་དང་། མ་རྒྱུད་དང་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་

འགལ་བར་ཁས་བངས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་། ཀྱཻ་རོ་རེ་ཕ་རྒྱུད་དུ་ཐལ་བ་སོགས་

གནོད་བེད་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་དོ། །

བརོད་བ་དོན་གི་ཁད་པར་གིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འབེད་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་

གི་ཁད་པར་དང་། རོགས་རིམ་གི་ཁད་པར་དང་། རེས་སྤོད་རྣམ་དག་གི་ཁད་པར་

གིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འབེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དབེ་གཞིར་བས་

ལ། དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལྷ་མོའི་རྣམ་པར་སོན་ཞིང་། གཙོ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བོ་ལྷ་མོས་བེད་པའམ། འཁོར་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ཤས་ཆེ་བ་མ་རྒྱུད་དང་། དཀིལ་

འཁོར་གང་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་ལྷ་ཕོའི་རྣམ་པར་སོན་ཞིང་། ལྷ་ཕོས་

གཙོ་བོ་བེད་པའམ། འཁོར་ལྷ་ཕོའི་ཚོགས་ཤས་ཆེ་བ་ཕོ་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པར་བེད་

དོ། །དེའི་ཤེས་བེད་ནི། གུར་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །མཁའ་

འགོ་མ་ཡི་དམ་པའི་ཚོགས། །མཁའ་འགོ་ལྔ་པོ་རབ་བསྒྲུབ་ཕིར། །མཁའ་འགོ་མ་ཡི་

རྒྱུད་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་རིགས་ལྔ་ཡིན་ལ། 

མཁའ་འགོ་མ་ཡི་དམ་པའི་ཚོགས་ཞེས་པས་ལྷ་མོ་ཤས་ཆེ་བ་བསན་ཅིང་། མཁའ་

འགོ་ལྔ་པོ་རབ་བསྒྲུབ་ཕིར། །ཞེས་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལྷ་མོའི་རྣམ་པར་

སྐྱེད་པ་སོན་ལ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་མཁའ་འགོ་མའི་རྒྱུད་བཤད། ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །

དེ་ལ་ཕ་རྒྱུད་ལ་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་། མ་རྒྱུད་ལ་དངོས་སུ་གསུངས་

པའི་ཤུགས་ལ་ཕ་རྒྱུད་ལའང་བསན་ཅེས་འདོད་དོ། །ལུང་དེ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདྲེན་

པ་འབེལ་མེད་ཡིན་ཏེ། ལུང་དེ་ཉིད་ནི། གུར་རིགས་བསྡུས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཀི་གཙོ་

བོ་ལྔ་སྒྲུབ་པ་སེ་སྐྱེད་པ་སོན་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཞིང་། མཁའ་འགོ་ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྷ་མོ་ཁོ་ན་ལ་བེད་མི་དགོས་སོ། །རོགས་རིམ་གི་ཁད་པར་གིས་རྒྱུད་

གསུམ་སོ་སོར་འཇོག་པ་ནི། དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་རོགས་རིམ་བརོད་བའི་གཙོ་

བོར་སོན་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ན་མ་རྒྱུད་དང་། ཐིག་ལེ་དང་ཕ་མོའི་རྣལ་འབོར་གི་རོགས་

རིམ་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ན་ཕ་རྒྱུད་དང་། དེ་གཉིས་ཀ་བརོད་

བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་སོན་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ན་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འདོད་ཅིང་། 

མཚན་གཞི་ནི་སྔར་ལྟར་ལ། ནང་ཕན་ཚུན་ཡང་འགལ་བར་འདོད་དོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེ་ལ་དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་རོགས་རིམ་ནི། ཕིའི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའི་

རོགས་རིམ་སོམ་ཚུལ་ལ་འདོད་པས། དེས་ན་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀང་གཉིས་མེད་ཀི་

རྒྱུད་དུ་ཐལ། ཕིའི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའི་རོགས་རིམ་སོམ་ཚུལ་བདེ་དགེས་གཉིས་

ཁད་པར་མེད་ཅིང་། ཐིག་ལེ་དང་ཕ་མོའི་རྣལ་འབོར་གི་རོགས་རིམ་བདེ་མཆོག་ཤིན་

ཏུ་རྒྱས་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། ནང་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །རེས་སྤོད་རྣམ་དག་གི་ཁད་པར་གིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འཇོག་པ་ནི། བ་མེད་

ཀི་རྒྱུད་གང་ཞིག །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་དག་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ན་

ཕ་རྒྱུད། རའི་རྣམ་དག་གཙོ་བོར་སོན་པ་མ་རྒྱུད། དེ་གཉིས་ཀའི་རྣམ་དག་གཙོ་བོར་

སོན་པ་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དེ། མཚན་གཞི་ནི་སྔར་ལྟར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་བདེ་

མཆོག་དང་ཀྱཻ་རོར་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གང་ཡང་མིན་པའི་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་

མི་འཇོག་གི་ཁད་པར་མི་འཐད་དེ། བདེ་མཆོག་ལས་རའི་རྣམ་དག་སོན་པར་ཁས་

བངས་ཤིང་། ཀྱཻ་རོར་ལས་བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་ཕུང་སོགས་ཀི་ངོ་བོར་སོམ་པའི་

རྣམ་དག་སོན་ལ། བདེ་མཆོག་ལས་ཀང་། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་སོགས་བཅུ་བདུན་ལྷ་

བཅུ་བདུན་གི་ངོ་བོར་སོམ་པའི་ཕུང་སོགས་ཀི་རྣམ་དག་སོན་ཞིང་། དེ་ལས་ལྷག་པའི་

རྣམ་དག་ཀྱཻ་རོར་ལས་ཀང་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་པ་ལ་སྔར་ལྟར་རོ། །དེས་ན་

ཁད་པར་དེས་འཇོག་མི་ནུས་སོ། །

གསུམ་པ་ཞུ་བ་བོའི་ཁད་པར་གིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འཇོག་པ་ནི། ཞུ་བ་པོ་

ལྷ་ཕོས་ཞུས་པ་གསང་བ་འདུས་པ་ལྟ་བུ་ཕ་རྒྱུད་དང་། ཞུ་བ་པོ་ལྷ་མོ་རོ་རེ་ཕག་མོས་

ཞུས་པ་བདེ་མཆོག་ལྟ་བུ་མ་རྒྱུད་དང་། བརྟག་པ་དང་པོ་རོ་རེ་སིང་པོས་ཞུས་པས་ལྷ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཕོས་ཞུས་ཤིང་། བརྟག་པ་གཉིས་པ་བདག་མེད་མས་ཞུས་པས་ལྷ་མོས་ཞུས་ལ། ལྷ་

ཕོ་མོ་གཉིས་ཀས་ཞུས་པས་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་ཟེར་ཞིང་། ཕན་ཚུན་འགལ་

བར་ཡང་འདོད་དོ། །འོ་ན་གསང་འདུས་ཀང་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ར་

རྒྱུད་ལྷ་ཕོས་ཞུས་ཤིང་། བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་པ་ལྷ་མོས་ཞུས་པས་

སོ། །འདོད་ན་སྔར་ལྟར་རོ། །

བརྟག་གཉིས་ཀང་བརྟག་པ་དང་པོ་ཕ་རྒྱུད་དང་། གཉིས་པ་མ་རྒྱུད་དུ་ཐལ་

ལོ། །ཡང་རོད་བེད་སྒའི་ཁད་པར་གིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འཇོག་པ་གྲུབ་ཆེན་ནག་

པོ་སྤོད་པའི་བཞེད་པར་འདོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེའི་བཞེད་པ་ནི་རྒྱུད་ཀི་ཐོག་

མར་འདི་སྐད་བདག་ཐོས་འབྱུང་བ་དང་། གསང་བ་མཆོག་གིས་དགེས་པ་ན། ཞེས་

སོགས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཚིག་མི་འདྲ་ཡང་། གེང་གཞིའི་ཚིག་རྣམས་ཀིས་བདེ་སོང་

དབེར་མེད་བརོད་བར་སོན་པས། རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་སོན་

པའི་ཕིར་དུ། རང་བཞིན་དབེ་བ་ཡོད་མིན་ཞེས། །ཐུགས་ཀི་རོ་རེས་དེ་སྐད་

གསུངས། །ཞེས་གསུངས་ཀི། ལུང་དེ་ཉིད་གེང་གཞིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འཇོག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདོད་པ་ལ་འབེལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག་དུས་འཁོར་རྒྱུད་འབེལ་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས། དེའི་ལུགས་སུ་

རློམས་ཏེ། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་སུ་འབེད་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

གཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་དྲང་དོན་དང་། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་ན་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་

པས་ཁབ་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་ངེས་དོན་དུ་འདོད་ལ། དེ་ལྟར་འདོད་བཞིན་དུའང་། བ་

མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་འབེད་ཅིང་། དེ་རྣམས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཀི་འཇོག་བེད་དུ་དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་དག་པས་ལྷ་གཙོ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕག་མཉམ་པ་སོན་པའི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ནི་ཕ་རྒྱུད་དེ་གསང་འདུས་ལྟ་

བུ་དང་། དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་སྔ་ཕིའི་ཐུན་མཚམས་དག་པས། ལྷ་གཙོ་འཁོར་ཞལ་

ཕག་མི་མཉམ་པ་ཤས་ཆེར་སོན་པའི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ནི་མ་རྒྱུད་དེ་བདེ་མཆོག་ལྟ་བུ་

དང་། དེའི་ཤུགས་ཀིས་དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མི་མཉམ་

ཞིང་། འཁོར་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མཉམ་པར་སོན་པའི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ནི་གཉིས་མེད་

ཀི་རྒྱུད་དེ་དུས་འཁོར་ལྟ་བུའོ། །ཟེར་ཞིང་། དེ་རྣམས་ནི་དུས་འཁོར་གིས་བསན་པར་

འདོད་དོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེས་ན་འདུས་པ་ཡང་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་ན་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་པས་ཁབ་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་ངེས་

དོན་ཡིན་པས་སོ། །འདོད་ན། ལྷ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མི་མཉམ་ཞིང་། འཁོར་

ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མཉམ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དུས་འཁོར་ལས། བ་

མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པའི་དྲང་དོན་དུ་

བསན་པ་མ་ཡིན་གི། དེ་ཉིད་ལས་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་དུ་འབེད་ཚུལ་ཁད་པར་བ། བ་མེད་

ཀི་དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་བེད་པ་ན། ལྷ་ཕོ་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་

ཞིང་། རྣལ་འབོར་མ་མི་གཡོ་བར་གནས་པར་སོན་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། དཀིལ་འཁོར་གང་

དུ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་བེད་པ་ན། རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་ཞིང་། 

ལྷ་ཕོ་མི་གཡོ་བར་གནས་པ་སོན་པའི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་མ་རྒྱུད་དུ་སོན་པའི་རྣམ་

གཞག་མཛད་པ་ནི། ཚུལ་དེས་འདུལ་བའི་གདུལ་བ་དྲང་བའི་ཕིར་དུ་རེ་ཞིག་གཞན་

ངོར་མཛད་པའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་པས། དེ་འདྲ་བ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་དྲང་དོན་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་དག་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕག་མཉམ་པ་དང་། སྔ་ཕིའི་

ཐུན་མཚམས་དག་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕག་མི་མཉམ་པར་སོན་པའི་དཀིལ་

འཁོར་དུས་འཁོར་ལས་གསུངས་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་དུ་བེད་པ་ནི་

འབེལ་མེད་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་ནི་དེ་ཉིད་ལས་གསུངས་པའི་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁོར་

དང་། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕག་མཉམ་

པར་སོན་པ་དེ་ཉིད་དུས་ཀི་དག་པ་སྦྱོར་བའི་ཚེ་ན། ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་དག་པས་

ཞལ་ཕག་མཉམ་པའོ། ཞེས་སྦྱོར་བ་དང་། དེ་ལས་བསན་པའི་བདེ་མཆོག་སོམ་པ་ཆེ་

ཆུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ཞལ་ཕག་མི་མཉམ་པར་སོན་པ་རྣམས་དུས་ཀི་དག་པ་སྦྱོར་

བའི་ཚེ་ན། སྔ་ཕིའི་ཐུན་མཚམས་དག་པས་ཞལ་ཕག་མི་མཉམ་པའོ། །ཞེས་དཀིལ་

འཁོར་གི་དག་པ་སྦྱོར་བ་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ། ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་

དུ་བས་པའི་ཡ་གལ་གི་ཐབས་དང་། ཕ་རྒྱུད་ལ་ཐབས་སུ་བས་པའི་ཐབས་གཉིས་

མིང་འདྲ་ཡང་དོན་མི་འདྲ། དེའི་ཡ་གལ་གི་ཤེས་རབ་དང་། མ་རྒྱུད་ལ་ཤེས་རབ་ཏུ་

བས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་མིང་འདྲ་ཡང་དོན་མི་འདྲའོ། །དེའི་ཡ་གལ་གི་ཐབས་

ཤེས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའི་ཐབས་ནི་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། 

ཤེས་རབ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས། 

བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་ན་དེ་འདྲ་བའི་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་བརོད་བར་སོན་པས་

ཁབ་སེ། འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕི་མར་སོན་པ་ལ་འཁོར་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཀིས། རྣལ་འབོར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རྣལ་འབོར་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། ཞེས་ཞུས་

པའི་ལན་དུ། སོན་པས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སོམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབོར་ཞེས་

ནི་བ་བར་བཤད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་དེ་འདྲ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་སོ་ནས་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོ་སོར་འཇོག་མི་

ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་འདུས་པ་ཕ་རྒྱུད་མིན་པ་དང་། ཀྱཻ་རོར་མ་རྒྱུད་མིན་པར་ཐལ། དེ་

གཉིས་ཀས་གཉིས་མེད་བརོད་བར་སོན་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་དུས་

འཁོར་རྒྱུད་འགེལ་དང་། རོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སྔར་

བཤད་པ་དེ་འདྲ་བའི་ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དབེ་བའི་ཡ་གལ་དུ་མི་བགང་

བར། དེ་ཉིད་དབེ་གཞིར་བས་ནས་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་གཉིས་སུ་འབེད་པར་བེད་པ་

ཡིན་ནོ། །

ཕ་རྒྱུད་དང་ཐབས་རྒྱུད་དོན་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཐབས་དེ་གང་། མ་རྒྱུད་དང་

ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་དོན་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་གང་ཡིན་སམ་ན། ཐོག་མར་

ཤེས་རབ་ངོས་གཟུང་བར་བ་སེ། གུར་གི་ལེའུ་བཅུ་བ་ལས། འཁོར་རྣམས་ཀིས་

སོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་རྣལ་འབོར་མའི་རྒྱུད་ཀི་མཚན་རབ་ཏུ་

འཇུག་པ་ལགས། རོ་རེ་འཛིན་གིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་པའི་

ཐབས། །འདི་ནི་རྣལ་འབོར་མར་བརོད་དོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རབ་སྦྱོར་བས། །གང་

ཕིར་དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་པ། །རྣལ་འབོར་མ་ཡི་རྒྱུད་ཅེས་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་

བཤད་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི་འདིར་བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་གང་

དུ་སྦྱོར་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་འཇུག་པའི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བས་ན་དེ་འདྲ་བའི་བདེ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

སོང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱོར་བ་འདི་ནི་རྣལ་འབོར་ཞེས་བརོད་དེ། དེ་ལ་མ་ནི་སྐུ་གཉིས་

ཀི་ནང་ནས་ཆོས་སྐུའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། སྣང་

ཕོགས་ཐབས་ཀི་ཆ་དང་། སོང་ཕོགས་ཤེས་རབ་ཀི་ཆ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སོང་

ཕོགས་ཤེས་རབ་ཀི་ཆ་ཡིན་པའི་ཕིར་མ་སེ། དེ་འདྲ་བའི་སོང་ཕོགས་ཤེས་རབ་ཀི་

ཆར་གྱུར་པའི་བདེ་སོང་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་རལ་དུ་

སོན་ནས་འཆད་ཅིང་། སྣང་ཕོགས་ཐབས་ཀི་ཆར་གྱུར་པའི་གཟུགས་སྐུའི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། དེའི་སྒྲུབ་ཚུལ་རལ་དུ་སོན་ནས་མི་

འཆད་པས་རྣལ་འབོར་མའི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བར་བཤད་དོ། །

དེ་ལྟར་ན་མ་རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་ནི། སོང་ཕོགས་ཤེས་རབ་ཀི་ཆ་བདེ་སོང་

དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་འཆད་ཅིང་། སྣང་ཕོགས་

ཐབས་ཀི་ཆ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་རལ་དུ་སོན་ནས་མི་འཆད་པའི་རྒྱུད་

དངོས་སམ། དེའི་སེར་གཏོགས་ཀི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གང་རུང་ཡིན་པའོ། །ཕ་རྒྱུད་དང་

ཐབས་རྒྱུད་དོན་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཐབས་དེ་གང་ཞེ་ན། མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་ལས། 

རྣལ་འབོར་རྣམས་ལ་རྒྱུད་རྒྱལ་དུ། །དེ་དང་དེ་ཡི་ཆོག་དབེ་ཤེས། །འོད་གསལ་སྒྱུ་

མ་བདག་གིས་ནི། །སྒྱུ་མ་འཇིག་རྟེན་ལ་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསན་ཏེ། 

དེའི་དོན་བཤད་ན། བཤད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན་རོ་རེ་འཆང་བདག་གིས་

སོ། །གང་ན་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སོ། །གང་ལ་ན། གདུལ་བའི་འཇིག་རྟེན་

རྣམས་ལའོ། །གང་དུ་ན། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབོར་

མའི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་སུའོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ལུགས་

འབྱུང་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་། དེ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བའི་ཚེ། སོང་བ་བཞིའི་བཞོན་

པའི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་བ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་རལ་དུ་བཏོན་པ་སོགས། དེ་དང་

དེའི་ཆོ་གའི་དབེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་སོ་ནས། འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་ལུས་

སུ་ལྡང་ཚུལ་ལོ། །

དོན་བསྡུས་ན། སོང་ཕོགས་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀང་བརོད་བར་

རྒྱས་པར་རྟེན་པའི་རྒྱུད་གང་ཞིག །སྣང་ཕོགས་ཐབས་ཀི་ཆར་གྱུར་པའི་སོང་བ་

བཞིའི་བཞོན་པའི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་པ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་

རྒྱས་པར་འཆད་པའི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དངོས་སམ། དེའི་སེར་གཏོགས་ཀི་རྒྱུད་གང་

རུང་ཡིན་པ་ཞེས་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞི་ཅུང་ཟད་གཅིག་ངོས་བཟུང་ན། 

འདུས་པ་ལྟ་བུ་ཕ་རྒྱུད་དངོས་དང་། གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག་གི་རྒྱུད། རྣམ་སྣང་

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སེ། བ་མེད་སྒྱུ་དྲ། རོ་རེ་སིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་རྣམས་ཕ་རྒྱུད་ཀི་སེར་

གཏོགས་པའི་རྒྱུད་ཡིན། བདེ་མཆོག ཀྱཻ་རོར། དུས་འཁོར། སྒྱུ་ཐོད་གདན་གསུམ། 

ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་སོགས་མ་རྒྱུད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཕ་

རྒྱུད་ཀི་གཙོ་བོ་འདུས་པ་ཡིན་ཞིང་། མ་རྒྱུད་ཀི་གཙོ་བོ་བདེ་མཆོག་ཡིན་ཏེ། འདུས་

པ་ནས་སོན་པའི་བསྐྱེད་རོགས་དང་། ལས་ཚོགས་རྒྱས་པ་འདྲ་བ་ཕ་རྒྱུད་གཞན་

གང་ནས་ཀང་མི་འབྱུང་ཞིང་། བདེ་མཆོག་གིས་སོན་པའི་བསྐྱེད་རོགས་དང་ལས་

ཚོགས་རྒྱས་པ་འདྲ་བ་མ་རྒྱུད་གཞན་གང་ནས་ཀང་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་

ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། 
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

རོད་བེད་སྒའི་རྒྱུད་དང་། བརོད་བ་དོན་གི་རྒྱུད་དོ། །

དེ་ལ་རོད་བེད་སྒའི་རྒྱུད་ནི། རོ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་

གཞུང་མཐའ་དག་གོ །བརོད་བ་དོན་གི་རྒྱུད་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རྒྱུའི་རྒྱུད། ཐབས་

ཀི་རྒྱུད། འབས་བུའི་རྒྱུད་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་རྒྱུའི་རྒྱུད་དང་། གཞིའི་རྒྱུད་དོན་

གཅིག ཐབས་རྒྱུད་དང་། ལམ་གི་རྒྱུད་དོན་གཅིག །གཞིའི་རྒྱུད་ནི། ན་རོ་པས་བ་

མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་བཞེད། 

ཤཱནི་པ་དང་། ཨ་བྷ་ཡས་བོ་བུར་དྲི་བཅས་ཀི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་རྣམ་

དག་ལ་བཞེད་དོ། །འབས་བུའི་རྒྱུད་ནི། ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་

ངམ། མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གམ། ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གི་གོ་འཕང་

རྣམས་དོན་གཅིག་ཏུ་བས་པ་དེའོ། །

ཐབས་སམ་ལམ་གི་རྒྱུད་ནི། ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་དེ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་

ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའོ། །མདོར་ན་རྒྱུའི་རྒྱུད་དམ། གཞིའི་

རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེས། ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་

གི་གོ་འཕང་”དེ
3
་ཐོབ་པའི་ཕིར་དུ་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས་སམ་ལམ་གི་རྒྱུད་

མཐའ་དག་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཞིར་འདུ་སེ། ཐོག་མར་རྒྱུད་མ་སིན་པ་སིན་པར་བེད་པ་

དབང་གི་རྒྱུད། སིན་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པའི་རྒྱུད། ཉམས་

སུ་བང་བའི་ངོ་བོ་བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྒྱུད། ཉེ་རྒྱུད་སྤོད་པའི་རྒྱུད་དང་བཞིའོ། །

 སིན་བེད་དབང་གི་ལམ་ཞེས་པ་ནི། རོ་རེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་

ལམ་གི་ཐོག་མར་ངེས་པར་དབང་བསྐུར་འགོ་དགོས་པས་ལམ་གི་ཐོག་མ་ཡིན་

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

ནོ། །དེ་ལ་གསུམ། 

༼གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ།༽

གང་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དཀིལ་འཁོར་གི་མཚན་ཉིད། གང་གིས་དབང་བསྐུར་

བ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་མཚན་ཉིད། དེས་དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་སོབ་མ་ལ་ཇི་ལྟར་

དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་སོབ་མ་དཀིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་

ནས། དེའི་རེས་སུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཕིར་དུ་གཞུག་པར་བ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ནི། 

སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་བས། དབང་བསྐུར་དཀིལ་འཁོར་སྔོན་འགོ་བར། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། དཀིལ་འཁོར་ལ། རྡུལ་ཚོན། རས་བིས། བསམ་གཏན། 

ལུས་དཀིལ་དང་རྣམ་པ་བཞིར་ངེས་ལ། དེ་ལ་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁོར་ནི། 

སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་གང་ཡང་རུང་བའི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་གི། དེ་ནི་སོབ་

དཔོན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་དང་། སོབ་མ་དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྣོ་ཞིང་མོས་པ་

བརྟན་པ་སོགས་མཚན་ཉིད་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་ལ་དམིགས་བསལ་དུ་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ལུས་དཀིལ་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཐོག་མར་བ་མེད་ཀི་རྡུལ་

ཚོན་དང་རས་བིས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གང་ཡང་རུང་བར་དབང་བསྐུར་མཚན་ཉིད་

ཚང་བ་ཐོབ་སེ། དེ་ནས་ལུས་དཀིལ་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་གི། ཐོག་མར་ཕི་དཀིལ་

དུ་དབང་མ་ཐོབ་པར་ལུས་དཀིལ་དུ་དབང་བསྐུར་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཐོག་མར་རྒྱུད་མ་

སིན་པ་སིན་པར་བེད་པའི་ཐབས་དབང་བསྐུར་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་རྡུལ་ཚོན་དང་

རས་བིས་གང་དུ་ཐོབ་ཀང་དབང་གི་གོ་ཆོད་ཀི། འོན་ཀང་སོབ་མ་ཚོགས་གསོག་པ་

དང་སྒིབ་པ་སྦྱོང་བའི་སོ་མང་ཞིང་། སྔགས་ཀི་ལམ་གི་སྣོད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བའི་དགོས་པ་ཆེ་བས། དེའི་ཕིར་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གི་གཞུང་ཚད་ལྡན་ཕལ་ཆེ་བ་

ལས། རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་མཆོག་ཏུ་གསུངས་སོ། །

༼གང་གིས་དབང་བསྐུར་བའི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་མཚན་ཉིད།༽ 

གཉིས་པ་ནི། བརྟན་ཞིང་དུལ་ལ་བོ་གོས་ལྡན། །ཞེས་སོགས་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་

ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ཕི་ནང་གི་དེ་ཉིད་བཅུ་དང་། མདོ་སྔགས་ཀི་བསན་བཅོས་

དང་། རྒྱུད་ལ་མཁས་པ་སོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ། ཁད་པར་དུ། ར་བའི་ལྟུང་བ་

རབ་འཇོམས་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ར་ལྟུང་གིས་དང་པོར་མ་གོས་པའམ། 

རྒྱ་ལ་གོས་ཀང་བདག་འཇུག་སོགས་ཀིས་སོམ་པ་སོར་ཆུད་པར་བས་ཏེ། སོབ་མ་

ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་ན་སྔགས་སོམ་དང་ལྡན་པར་བས་ནས་དབང་བསྐུར་དགོས་

ཀི། དེ་ལྟར་མ་བས་པར་དབང་བསྐུར་ན། སོབ་མས་དབང་ཐོབ་པའི་གོ་མི་ཆོད་པས་

དེའི་རྒྱུད་ལ་སྔགས་ཀི་ལམ་གི་གཞི་མེད་པར་སོང་བའི་ཕིར་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་

བསླུས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་། བསེན་སོགས་དག་པར་མ་བས་པར། །དཀིལ་

འཁོར་ལས་ལ་འཇུག་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ལས་དང་། 

བསེན་སོགས་ཀི་ཚད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་དཀིལ་འཁོར་གི་ལས་ནི། རང་ཉིད་

བདག་འཇུག་ལེན་པ་དང་། གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རབ་གནས་དང་། སྦྱིན་

སེག་སོགས་ཡིན་ལ། ལས་དེ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ན། གང་ལ་བརྟེན་པའི་ལྷའི་རྣལ་

འབོར་བསེན་པ་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བེད་དགོས་ཀི། དེ་ལྟ་མིན་

ན། སིང་པོ་མདོར་བསགས་ལས། རང་ཉིད་སུན་འབིན་པ་དང་ཉམས་པར་བེད་ཅིང་

རང་ལ་གནོད་པ་བེད་པར་གསུངས་པས་སོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བསེན་པའི་ཚད་ནི། བརྟག་གཉིས་ལས། དཀིལ་འཁོར་བདག་པོའི་བཟླས་པ་

འབུམ། །དཀིལ་འཁོར་བ་ཡི་ཁི་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བ་མེད་ཀི་དཀིལ་

འཁོར་ཕལ་ཆེ་བ་ལས། གཙོ་བོའི་བཟླས་པ་འབུམ། འཁོར་རྣམས་ལ་ཁི་ཕག་རེ་རེ་བ་

དགོས་པར་གསུངས་ཀང་། བདེ་མཆོག་ལས། རྒྱས་པ་དེ་ལྟར་བེད་ཅིང་། འབིང་དང་

བསྡུས་པའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ལ། དུས་འཁོར་ལ་ཡང་གཙོ་བོ་ལ་འབུམ་དང་། 

འཁོར་གི་བསེན་པ་ཐུགས་དཀིལ་གི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཁི་ཕག་རེ་རེ་བཟླས་པས་ཆོག་

པར་གསུངས་སོ། །བཟང་པོ་ཡོངས་གཟུང་དང་། དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། མེ་

ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷ་ལ་འབུམ་བཟླ་དགོས་པར་གསུངས་ཀང་། འདིར་དེ་ལྟར་ངེས་པར་

བེད་དགོས་པར་མི་བཞེད་དོ། །སྔགས་རིམ་ལས་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་སྔགས་ལ་

བསེན་པ་ཁི་ཕག་གཅིག་དང་། དེའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སེག་བེད་དགོས་པ་ནི། དུས་

འཁོར་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། གཞན་ལ་ངེས་པར་དགོས་པར་

མ་གསུངས་ལ། བཟླས་པའི་ཁ་སྐོང་གི་སྦྱིན་སེག་བ་མི་དགོས་པར་གསུངས་ཤིང་། 

འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་ལས། ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་བཟླས་པ་འབུམ་དང་། 

བགེགས་མཐར་བེད་ཀི་ཕེང་སྔགས་ཁི་བཟླ་བར་གསུངས་ལ། བསེན་པའི་ཁ་སྐོང་གི་

སྦྱིན་སེག་བེད་མི་བེད་གཉིས་ཀ་མ་གསུངས་ཀང་། གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག་གི་

དཀིལ་ཆོག་ལས། བསེན་པའི་ཁ་སྐོང་གི་སྦྱིན་སེག་ངེས་པར་བེད་དགོས་པར་

གསུངས་པས། སྔ་རྟིང་རྣམས་གུང་བསྒིགས་ནས་ཤེས་པར་བའོ། །བསེན་པའི་

སྔགས་ལ་ར་སྔགས་ངེས་པར་མི་དགོས་པས། སིང་པོ་རྣམས་ལ་བསེན་པ་སོང་ན་

དེས་བདག་འཇུག་སོགས་ཀི་ལས་ལ་ནི་གོ་ཆོད་པར་གསུངས་སོ། །
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཙོ་བོའི་བཟླས་པ་འབུམ། འཁོར་རྣམས་ལ་ཁི་བཟླ་བར་

གསུངས་པ་སྤིར་ཡིན་གི། ད་ལྟ་རོད་དུས་སུ་བཞི་འགྱུར་བཟླ་བར་སོམ་འབྱུང་ལས་

གསུངས་སོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། སོམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་པ་ནི། ལས་

ཚོགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བསེན་གི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་

གི། དཀིལ་འཁོར་གི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་རོལ་གི་བསེན་པ་ལ་དེ་ལྟར་དགོས་

པར་སོམ་འབྱུང་ལས་མ་གསུངས་ཤིང་། གཞན་ཚད་ལྡན་གང་གིས་ཀང་མ་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཀྱཻ་རོར་ལྟ་བུའི་དཀིལ་འཁོར་གཅིག་གི་གཙོ་འཁོར་གི་བསེན་

ཚད་སོང་ན། དཀིལ་འཁོར་གཞན་ལ་སོས་ཀི་བསེན་པ་བ་མི་དགོས་པར་དབང་

བསྐུར་སོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ལས་ལ་ཞུགས་པས་ཆོག་སེ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ལ། དེ་ལ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཏུ་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། རྒྱུད་གཅིག་ཅིང་བདེ་སོང་དུ་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་གང་ཟེར་ཡང་འདྲ་བས། བ་རྒྱུད་ཀི་ཛེ་ཏ་རིའི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་དགུ་ལྟ་བུ་

ཞིག་གི་དབང་ཐོབ་ན། བ་མེད་སོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་ཐོབ་

པར་འགྱུར་ཏེ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པས་སོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསྐྱེད་རིམ་ཐུན་བཞིར་བསོམས་ནས་བསེན་པའི་ཚད་རོགས་

པར་བས་སུ་ཟིན་ཀང་། སོབ་མས་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་། སོབ་

དཔོན་གིས་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་བུམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བསེན་པ་གསོ་

བ། །དཀིལ་འཁོར་སྤི་དང་། ཁད་པར་དུ་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་བ་ལ་བ་དགོས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ནི་བོད་ཀི་རྟོག་བཟོ་འབའ་ཞིག་ཡིན་གི། ཚད་ལྡན་

གི་གཞུང་གང་ནས་ཀང་དེ་དག་གསུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བསྐྱེད་རིམ་

ཐུན་བཞིར་བསོམས་ནས་བསེན་ཚད་ཚུལ་བཞིན་དུ་རོགས་པར་བས་པ་དང་། 

བསྐྱེད་རིམ་བསོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་སེམས་དག་པའི་མཚན་མ་བྱུང་བ་

དང་། ལྷས་དབང་བསྐུར་བ་མ་བཀག་པ་ཙམ་གི་མཚན་མ་ནི། དབང་བསྐུར་བ་

སོགས་དཀིལ་འཁོར་གི་ལས་ལ་འཇུག་པ་ལ། མ་མཐར་ཡང་ཚང་དགོས་སོ། །ཡང་

ལྷའི་གནང་བ་བྱུང་ན་ནི། བསེན་པའི་གངས་མ་རོགས་ཀང་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་

དཀིལ་འཁོར་གི་ལས་ལ་ཞུགས་པས་ཆོག་སེ། དེ་ཉིད་ཀིས་བསེན་ཚད་ཀི་དོད་ཐུབ་

ཅིང་། དེ་ཉིད་མཆོག་ཡིན་པས་སོ། །

༼དེས་དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་སོབ་མ་ལ་ཇི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའི་

ཚུལ།༽

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རྡུལ་ཚོན་དང་། རས་བིས་དང་། ལུས་དཀིལ་དུ་དབང་

བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། དཀིལ་འཁོར་བི་བའི་ཚུལ་དང་། དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་དང་། བསྒྲུབས་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སའི་ཆོ་ག་

དང་། ས་གོན་གི་ཆོ་ག་དང་། དཀིལ་འཁོར་བི་བའི་ཆོ་ག་དངོས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། ས་བརྟག་པ། ས་བསང་བ། ས་སྦྱང་བ། ས་གཟུང་བ། ས་བསྲུང་

ཞིང་བིན་གིས་བརླབ་པའོ། །དང་པོ་ནི་སའི་ཕོགས་དེ་དཀིལ་འཁོར་བི་བའི་མཚན་

ཉིད་དང་ལྡན་མི་ལྡན་བརྟག་པའོ། །
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ས་བསང་བ་ལ་གཉིས། མངོན་པ་ལས་བསང་བ་དང་། མི་མངོན་པ་ལས་བསང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་བརྟགས་ནས་རུང་བའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་ཤེས་ན། 

ཚུར་མཐོང་ལ་སྣང་དུ་རུང་བའི་ས་དེའི་བདག་པོ་རྒྱལ་པོ་དང་། གོང་དཔོན་སོགས་

ལས་ཕོགས་དེར་དཀིལ་འཁོར་བི་བའི་གནང་བ་ཞུ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚུར་མཐོང་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་བའི་ཞིང་སྐྱོང་སེ། མི་མངོན་པའི་ས་

དེའི་བདག་པོ་ལ་གནང་བ་གསོལ་ནས། གནང་བ་བྱུང་བའི་མོས་པ་བེད་པ་སོགས་

ཙམ་ནི་དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོ་ག་ལ་དགོས་པར་ཁད་པར་མེད་དོ། །ཡང་བདེ་

མཆོག་དང་། དུས་འཁོར་སོགས་ལ་ནི། སའི་ལྷ་མོ་ལ་གནང་བ་ཞུ་བ་དང་། བདེ་མཆོག་

ལ་ཁད་པར་བདེ་གཤེགས་ས་བསང་ཞེས་པ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་གནང་བ་

གསོལ་བ་ཡོད་ཅིང་། དུས་འཁོར་ལ་ཡང་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་

པ་རྣམས་ནི། དེ་རྣམས་ཀི་ཆོ་གའི་ཁད་པར་ཡིན་གི། འདུས་པ་སོགས་ལ་དེ་ལྟར་མ་

གསུངས་ཀང་། ཆོ་ག་ཆད་པའི་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ལུགས་སོ་སོ་བ་ཡིན་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ས་སྦྱང་བ་ལ་གཉིས། བརྐོས་པས་སྦྱང་བ་དང་། རྐོ་མི་དགོས་པའི་

སྦྱོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དཀིལ་འཁོར་གི་ཁང་བ་ཐོག་མར་བཟོས་ནས་དེར་དཀིལ་

འཁོར་བི་བ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་གི་ཕི་རོལ་དང་། གོང་ཁེར་སོགས་ཀི་ཕི་

རོལ་དབེ་ཐང་ཁ་ལྟ་བུར་དཀིལ་འཁོར་བི་བ་ལ་ནི། ས་བརྐོས་ནས་རོ་བ་དང་། ཚེར་

མ་དང་། གོ་མོ་ལ་སོགས་པའི་སའི་ཟུག་རྔུ་འབིན་པས་སྦྱང་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་མ་

བས་ན་མི་རུང་བས། དེ་ལ་ཐོག་མར་ས་གང་ནས་བརྐོ་བའི་ལྟོ་འཕེའི་མཆན་ཁུང་

ཐིགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ། ལྟོ་འཕེ་བརྟག་པའི་ཐིག་བཏབ་སེ། དེའི་མཆན་ཁུང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཐིགས་པར་བས་ནས། ཐོག་མར་དེ་ནས་འབོར་ཁམ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་བརྐོ་བར་

བ་སེ། དེ་ནས་ཕོགས་གང་ནས་བརྐོས་ཀང་ས་བདག་དང་མི་ཐུག་པའི་དགོས་པ་

ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ལྷ་ཁང་དང་། ཁང་ཁིམ་ལ་སོགས་

པར་བི་བ་ན། ས་བརྐོས་པས་སྦྱང་མི་དགོས་ཤིང་། རས་སྔགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གསུམ་གིས་སྦྱངས་པས་ཆོག་ལ། དེ་ལ་རས་ནི་ཆུ་ཐལ་བ། ཡུངས་ཀར་ལ་སོགས་

པ་དང་། སྔགས་ནི། ༀ་བྷཱུ་ཁཾ་ལ་སོགས་པའོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། སོང་བ་ཉིད་

བསོམས་ནས་སྦྱང་བའོ། །འདི་ནི་བརྐོས་ནས་སྦྱང་བ་ལའང་དགོས་སོ། །བཞི་བ་ས་

གཟུང་བ་ནི། དེ་ལྟར་ལེགས་པར་སྦྱངས་པའི་ས་དེའི་དབུས་སུ་རང་ཉིད་དཀིལ་

འཁོར་གི་ཤར་སོ་གང་དུ་འོང་བ་དེའི་ཕོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ལ་འདུག་སེ། སྒྲུབ་ཐབས་

རོགས་པར་བསོམས་ནས། ས་དེར་ཡང་ཇི་ལྟར་བསོམས་པ་དེ་འདྲ་བའི་དཀིལ་

འཁོར་བི་བར་བའོ་སམ་དུ་བོས་དམ་བཅའ་བ་ནི་ས་གཟུང་བའོ། །

ལྔ་པ་ནི། དེ་ནས་ཕོགས་ཀི་སོབ་དཔོན་བཞིས་སོ་བཞི་ནས་མཎལ་སྔོན་དུ་འགོ་

བའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ལ། དཀིལ་འཁོར་བི་བར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། བདག་བསྐྱེད་

ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཉེར་བསྡུ་མི་བེད་པར་འདེགས་པའི་ཕག་རྒྱ་དང་། སྔགས་ཀིས་

ནམ་མཁར་བཏེག་ལ་བ། དེ་ནས་རང་ཉིད་གཙོ་བོ་ལས་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་

ཆད་ཀི་ཚུལ་གིས་སྐབས་གང་ཡིན་གི་ཁོ་བོའི་དབང་པོར་བསྒྱུར་བར་བ་ཞིང་། དེ་ལ་

ཁོ་བོ་གང་དུ་བསྒྱུར་ན། བདེ་དགེས་ལྟ་བུ་ལ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། དུས་

འཁོར་ལ་རོ་རེ་ཤུགས་དང་། འདུས་པ་ལ་ཞེ་སང་རོ་རེ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་རང་རང་གི་

ཁོ་བོ་དེ་ཉིད་ཀི་ང་རྒྱལ་བཟུང་སེ། སོབ་དཔོན་དབང་ལྡན་དུ་སོང་ནས། བགེགས་ལ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བཀའ་བསོ་བས་ཏེ། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕོགས་བཞི་ལ་སོགས་

པར། རྐང་སབས་ཁ་སྦྱོར་སོགས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་པར་བས་ལ། བགེགས་

ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཕུར་གདབ་བ་བ་དང་། བསྲུང་འཁོར་བསོམས་ནས་བགེགས་

བསྲུང་ཞིང་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་དཀིལ་འཁོར་གི་ས་གཞི་རོ་རེའི་རང་བཞིན་དུ་

བིན་གིས་རློབ་པའོ། །ས་ཆོག་གི་རིམ་པ་འདི་ནི། བ་མེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཕལ་ཆེ་

བའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དུས་འཁོར་ལྟ་བུ་ལ་ཅུང་ཞིག་མི་མཐུན་པ་ཡོད་དོ། །

༼ས་གོན་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ས་གོན་ལ་བཞི། སའི་ལྷ་མོ་ས་གོན་དང་། དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ས་གོན་

དང་། བུམ་པ་ས་གོན་དང་། སོབ་མ་ས་གོན་ནོ། །དེ་ལ་ས་གོན་དང་ལྷག་གནས་དོན་

གཅིག་ཅིང་། དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་། བདག་འཇུག་

སོགས་ཀི་དུས་སུ་སོབ་མ་ལྷག་གནས་བ་མི་དགོས་སོ། །

 སའི་ལྷ་མོ་ལྷག་གནས་བ་བའི་ཚུལ་ནི། དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་བི་བའི་ས་དེའི་

དབུས་སུ་སའི་ལྷ་མོའི་ཚོམ་བུ་བཀོད་ལ། དེར་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་

བཅུག་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་དཀིལ་འཁོར་བི་བར་གནང་བ་གསོལ་ཞིང་། དཔང་པོ་

འཆོལ་བའོ། །སྐབས་དེར་གཏོར་མ་འབུལ་མི་འབུལ་གི་ལུགས་གཉིས་ཡོད་དོ། །

 གཉིས་པ་ལྷ་ས་གོན་ནི། དགོས་པ་གང་གི་ཕིར་དང་། ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དགོས་

པ་ནི་ས་ལ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་འབི་བར་འགྱུར་བ་བིན་གིས་རློབ་པའི་དོན་དུ་

ལྷ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སན་གསན་འབེབས་པའོ། །བ་ཚུལ་ནི་གང་དུ་འབི་བའི་ས་

དེར་དྲིའི་ཐིག་ལེ་དང་། མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་བཀོད་ནས་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དྲིའི་ཐིག་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལེ་སོགས་གང་དུ་བས་པ་དེ་ཉིད་དུ་རྡུལ་ཚོན་གི་ལྷ་མཚན་གི་གནས་མི་འཆུག་པར་

བ་བའི་ཕིར་དུ་ཐོག་མར་ཐིག་འདེབས་དགོས་ཀི། ཐིག་མ་བཏབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ལྷག་

གནས་བེད་པའི་ལག་ལེན་ནི་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ལ། དེས་ན་ཐིག་འདེབས་པ་ལ་

ཡང་ལས་ཐིག་དང་ཡེ་ཐིག་གཉིས་ཡོད་པའི་ཐོག་མར་ལས་ཐིག་བཏབ་སེ་དེ་ནས་ཡེ་

ཐིག་འདེབས་པ་ཡིན་གི། ཐོག་མར་ཡེ་ཐིག་བཏབ་སེ། དེ་ནས་ལས་ཐིག་འདེབས་བ་མི་

འཐད་དེ། ཡེ་ཐིག་ནི་ལས་ཐིག་བིན་གིས་རློབ་བེད་མ་ཡིན་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལྷ་

སྐྱེད་པའི་ཚེ་ནའང་དང་པོར་ཡེ་ཤེས་པ་བསྐྱེད་ནས། དེ་ལ་དམ་ཚིག་པ་གཞུག་དགོས་

པ་སོགས་གནོད་བེད་དུ་མ་ཞིག་འོང་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་ཕག་

ལེན་ལ། ལས་ཐམས་ཅད་བར་སྐྱེད་པའི་ལུགས་མེད་ཀང་། རང་ལུགས་ལ་ལས་ཐིག་

དཀིལ་འཁོར་གང་ཡིན་པ་དེའི་ལས་ཐམས་ཅད་པར་བསྐྱེད་ནས་བིན་གིས་བརླབས་

ཏེ། ཐིག་འདེབས་པར་བེད་དགོས་སོ། །

དཔེར་ན། ལས་ཐམས་ཅད་པའི་ལྷ་གང་དུ་བསྐྱེད་པའི་བུམ་པ་ལ་ལས་བུམ་

ཟེར་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྐྱེད་དགོས་པར་པཎི་ཏ་དོན་ཡོད་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་

མཁས་པ་དུ་མས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ལས་ཐིག་འདེབས་བེད་ཀི་ཐིག་སྐུད་ནི་སད་

བུ་དཀར་བོ་ཁ་དོག་གཅིག་པ་རོ་རྒྱུས་སོགས་ཀི་ཐིག་ཆལ་གིས་གཤེར་བར་བས་

ནས་རློན་ཐིག་བཏབ་ལ། ཡེ་ཐིག་མ་བཏབ་པའི་བར་དེར་དྲིའི་ཐིག་ལེ་སོགས་བས་

ཏེ། ས་གོན་གི་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པའི་ཚེ། སྔར་ས་ཆོག་

གི་སྐབས་སུ་ནམ་མཁར་བཏེག་པའི་དཀིལ་འཁོར་དེ་ཉིད་མར་ཕབ་ནས་བསིམ་པ་

མ་གཏོགས། ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་ཚུལ་གཞན་བ་མི་དགོས་པས། དེ་བསིམས་ནས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

མཆོད་བསོད་བདུད་རི་མང་བ་སོགས་བས་ཏེ་སན་གསན་འབེབས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ནས་ཡེ་ཐིག་འདེབས་པ་ནི། འདེབས་བེད་ཀི་ཐིག་སྐུད་ནི་རིགས་ལྔའི་ངོ་བོར་བསྐྱེད་

པའི་སད་བུ་ཁ་དོག་ལྔ་བ། དེ་རེ་རེ་ལའང་རང་དང་མཐུན་པ་ལྔ་ལྔ་བས་ལ། ལྔ་ལྔ་ཉི་

ཤུ་ར་ལྔ་བོ་དེ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ནས་སྐམ་ཐིག་བེད་དོ། །

གསུམ་པ་བུམ་པ་ས་གོན་ནི། ས་གོན་གི་དཀིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་བཏེག་ནས། 

ཡེ་ཐིག་མ་བཏབ་པའི་གོང་དུ་བེད་པ་དང་། ཡང་ཐོག་མར་བུམ་པ་ས་གོན་བས་ལ། 

དེ་ནས་ས་གོན་གི་དཀིལ་འཁོར་བཏེག་སེ། ཡེ་ཐིག་འདེབས་པའི་ལུགས་གཉིས་

ཡོད་པ་ནི་རང་རང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བའོ། །དེ་ནས་རང་རང་གི་སྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པས་དགོད་ཅིང་། དེ་ལ་རྒྱས་པར་བེད་ན་བུམ་པ་ལྷ་གངས་

དང་མཉམ་པ་དང་། མ་གྲུབ་ན་བུམ་པ་ལྔ་བས་ལ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གཅིག་དང་། 

ཤར་ལ་སོགས་པའི་ཕོགས་བཞིའི་ལྷ་རྣམས་བསྐྱེད་པའི་བུམ་པ་བཞི་དང་བཅས་པ་

རྣམས་བཤམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀང་ཕོགས་རྣམས་སུ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དགོད་པ་དང་། 

བུམ་པའི་ནང་དུ་ལྷ་རྣམས་སྐྱེད་ཚུལ་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་མ་གྲུབ་ན་བུམ་པ་

གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས། གཅིག་རྣམ་རྒྱལ་དང་། གཅིག་ལས་བུམ་དུ་བའོ། །བུམ་པ་

བསྒྲུབས་པའི་དགོས་པ་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ནི། དབང་བསྐུར་བ་དང་བདག་འཇུག་

སོགས་ཀི་ཚེ། ཆུ་དབང་མང་དུ་བསྐུར་བ་དང་། ལས་བུམ་ནི་དཀིལ་འཁོར་དང་། 

མཆོད་རས་དང་། བདག་དང་། གནས་དང་། སོབ་མ་ལ་བསང་གཏོར་བ་བའི་ཕིར་

ཡིན་ནོ། །བུམ་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ། ཁ་ཅིག །རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པར་ལྷ་ཐམས་ཅད་

སྐྱེད། དེ་ནས་དེའི་སེང་དུ་བཞག་པའི་དུང་ཆོས་དང་། ཐོད་པ་སོགས་སུ་ཡང་ལྷ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རོགས་པར་སྐྱེད་པའི་ལུགས་གཅིག་དང་། ཡང་དུང་ཆོས་སུ་ལྷ་དངོས་སུ་མི་སྐྱེད་

པར་རྣམ་རྒྱལ་དུ་སྐྱེད་པའི་ལྷ་དེ་རྣམས་དུང་ཆོས་སུ་མེ་ལོང་ནང་དུ་གཟུགས་བརན་

ཤར་བ་ལྟ་བུར་སོམ་པའི་ལུགས་གཅིག་དང་། ཡང་རྣམ་རྒྱལ་དུ་སྐྱེད་པ་འདྲ་བ་ལ་

དུང་ཆོས་སུ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཙམ་སྐྱེད་པའི་ལུགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ལུགས་གསུམ་

བྱུང་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཚད་ལྡན་སུས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་རྣམས་ཀི་འཁྲུལ་གཞི་ནི། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས། བཾ་ལས་བྱུང་བའི་བུམ་

པ་ནི། །རིན་ཆེན་བུམ་པའི་སེང་གཞག་བ། །དེར་ནི་ལྷ་རྣམས་བསྐྱེད་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་པའི། དེར་ནི་ཞེས་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་མ་གོ་བར། དུང་ཆོས་ལ་བཟུང་བས་

ནོར་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དུས་འཁོར་ལས། རྒྱལ་བ་དང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་། 

རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་གསུམ་གསུངས་པའི་རྒྱལ་བ་དང་རྣམ་རྒྱལ་ནི་བུམ་པ་བཅུ་

གསུངས་པའི་སེང་འོག་གི་བུམ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ནི་དུང་ཆོས་ལ་

བས་ནས། དེར་ལྷ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པར་གསུངས་ཀང་། རྣམ་རྒྱལ་སོགས་བུམ་པ་

གཞན་རྣམས་སུ་ལྷ་རེ་རེ་ལས་བསྐྱེད་པར་མ་གསུངས་པས་ཤེས་བེད་དུ་མི་

འགོའ།ོ །རང་ལུགས་ལ་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པར་དཀིལ་འཁོར་གང་ཡིན་པ་དེའི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་སྐྱེད་དགོས་པར་ཁད་པར་མེད་ཀང་། གཞལ་ཡས་ཁང་སྐྱེད་པ་དང་མི་སྐྱེད་པའི་

ལུགས་གཉིས་ཡོད་དོ། །

རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའི་སེང་དུ་བཞག་པའི་དུང་ཆོས་སོགས་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་

བཀང་པ་དེ་ཉིད་ནི། ཨུད་ཀ་དང་། ཡི་གེ་གསུམ་བཟླས་པས། རོ་རེ་བདུད་རིའི་ཆུར་

ཐོག་མར་བསྒྲུབས་ནས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་སྐྱེད་པའི་ལྷ་ལ་མཆོད་ཡོན་དབུལ་པའི་ཕིར་དུ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པར་གྲུབ་ཆེན་ལྭ་བ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོད་པའི་དཀིལ་

ཆོག་ལ་སོགས་པ་ཚད་ལྡན་དུ་མས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་དུང་ཆོས་ཀི་ཆུས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། མེ་ཏོག་དང་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ། 

མཆོད་བསོད་བས་ནས། ཡོ་ག་མན་ཆད་ལ་བཞུ་བའི་ལུགས་མེད་ཀང་། བ་མེད་ཀི་

སྐབས་སུ། ལྷ་རྣམས་བུམ་ཆུ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བཞུ་བར་བེད་ལ། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས། ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་སེ་བུམ་ཆུ་དང་དབེར་

མེད་དུ་གྱུར་པར་སེམས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་འཁོར་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་དུ་མེད་པས་ཇི་

ལྟར་བ་སམ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དཀིལ་འཁོར་དེའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་གཅིག་

ཡིན་པས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བདེ་བས་ཞུ་ནས་དགེས་པའི་སོབས་ཀིས་འཁོར་རྣམས་

ཀང་ཞུ་བ་ཡིན་ལ། རང་ལུགས་ལ་མཚན་མའི་ལྷ་རྣམས་ཀང་བཞུ་བར་བེེད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཁ་ཅིག་རོ་རེ་བདུད་རིའི་ཆུ་ཞེས་པ། རོ་རེའི་མགོ་ལ་ཆུ་བླུགས་ནས་དེ་ལ་བེད་

པར་སྣང་སེ། དེ་འདྲ་བ་དེ་ནི་ཤེས་པས་བལྟས་ན་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། སོབ་མ་ས་གོན་བས་པའི་དགོས་པ་གང་ཡིན་སམ་ན། སྔགས་ཀི་

སྣོད་རུང་དུ་བས་ནས་རྒྱུད་སྦྱོང་བ་དང་། ས་གོན་གི་སྐབས་སུ་བ་མས་ནང་དབང་

བསྐུར་ཏེ་རོ་རེ་ཐེག་པར་རིགས་ངེས་པར་བས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དགོས་ཀི། དེ་

ལྟར་མ་བས་པར་དབང་བསྐུར་དུ་མི་རུང་སེ།དཔེར་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་

རིགས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞོན་ནུ་དེའི་རྒྱལ་སིད་དུ་དབང་བསྐུར་དུ་རུང་གི །དམངས་

རིགས་ལ་སོགས་པ་དེའི་རྒྱལ་སིད་དུ་དབང་བསྐུར་དུ་མི་རུང་བ་བཞིན་ནོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

༼དཀིལ་འཁོར་བི་བའི་ཆོ་ག་དངོས་བསན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། ཡེ་ཐིག་བཏབ་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་བི་

ལ། དེ་ལྟར་བིས་ཟིན་ནས་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྐབས་སུ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་

གང་རུང་དགོད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་ནི། ཐུགས་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ། 

དེ་མཚོན་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་རང་རང་གི་ལྷ་གནས་སུ་རང་རང་གི་ཕག་མཚན་

དགོད་པའམ། གསུང་ཆོས་ཀི་ཕག་རྒྱ། དེ་མཚོན་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ལྷ་གནས་

རྣམས་སུ་རང་རང་གི་ས་བོན་དགོད་པའམ། སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ། དེ་མཚོན་པར་བ་

བའི་ཕིར་དུ་ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་རྡུལ་ཚོན་གི་ལྷའི་སྐུ་གཟུགས་རོགས་པར་བི་

བའམ། ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་དེ་དང་དེའི་ལྷའི་སྐུ་ལུགས་མ་འཇོག་པ་གང་རུང་བས་

པས་ཆོག་གོ །དེ་ལྟར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀིལ་འཁོར་བིས་ཟིན་ནས། 

གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། མཆོད་པའི་ཡོ་བེད་རྣམས་ཀིས་དཀིལ་འཁོར་

བརྒྱན་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་བིས་ཤིང་བརྒྱན་པ་

སོགས་བས་ཟིན་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པས། དེ་ལ་བདག་མདུན་ཐ་དད་དུ་བེད་པ་དང་། ཐ་

མི་དད་དུ་བེད་པའི་ལུགས་གཉིས་ལས། གྲུབ་ཆེན་དཱ་རི་ཀ་པས་བདེ་མཆོག་ལ་བདག་

མདུན་ཐ་དད་དུ་མཛད་པ་དང་། དུས་འཁོར་ལ་ཐ་དད་བེད་པ་ཡོད་ཀི་གཞན་འཕགས་

ཡུལ་གི་ཆེན་པོ་དག་གི་བཞེད་པ་ལ་བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་དུ་མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་

ངོ་། །ཐ་དད་དུ་བེད་པའི་ལུགས་ནི། སྔོན་དུ་བདག་བསྐྱེད་རོགས་པར་བསོམས་ནས་

མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན། རང་ཉིད་མདུན་བསྐྱེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གི་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དབུས་སུ་ཕིན་པའི་དམིགས་པ་ཡང་མི་བེད། མདུན་བསྐྱེད་ཀི་གཙོ་བོའི་ང་རྒྱལ་ཡང་

མི་བེད་པར་མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཐ་མི་དད་དུ་བེད་པ་ལ། བོད་ཀི་

བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་ལུགས་དང་། འཕགས་ཡུལ་གི་ཆེན་པོ་དག་གི་བཞེད་པ་གཉིས་

སུ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་བོད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་ནི། དང་པོར་བདག་བསྐྱེད་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་

པ་མཆོད་བསོད་བདུད་རི་མང་བ་ཡན་རོགས་པར་བས་ཏེ། ཉེར་བསྡུ་མི་བེད་པར་

མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པར་བེད་ལ། དེའི་བདག་བསྐྱེད་མདུན་བསྐྱེད་ཀི་གཙོ་བོའི་ང་རྒྱལ་

ཡང་མི་བེད་པར། མདུན་བསྐྱེད་རོགས་པར་བསྐྱེད་ནས། དེ་ཚར་བ་དང་བདག་བསྐྱེད་

ཀི་གཞལ་ཡས་ཁང་མདུན་བསྐྱེད་ཀི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་སེ། བདག་བསྐྱེད་ཀི་གཙོ་

བོ་སོགས་ལྷ་ཐམས་ཅད་མདུན་བསྐྱེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་དང་སེ་བར་བེད་ལ། དེ་ལ་བདག་

མདུན་སེ་བ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །

དེ་ནས་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དྲངས། རོ་རེ་གསོར་ཞིང་ར་

སྔགས་བརོད་ནས། ཕི་འབང་གི་བགེགས་བསྐྲད། དམིགས་པས་བསྲུང་འཁོར་ཁ་ཕེ་

ནས་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག །ཞུགས་པ་དང་རཀ་སོགས་བརོད་ནས་རོ་རེ་བསམས་པའི་

ཕག་རྒྱས་བསྲུང་འཁོར་ཁ་སོམ་པར་བེད། དེ་ནས་སྒྲུབ་མཆོད་ཞག་བདུན་ཙམ་སྦྲེལ་

ནས་བེད་ན། ས་གོན་གི་དཀིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་བཏེག་པ་དེ་ལས་མར་མེ་གཅིག་

ལས་གཉིས་ཆད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཞག་རེ་བཞིན་དཀིལ་འཁོར་རེ་རེ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་

འཁོར་ལ་སིམ་པར་བེད་ཅིང་། ཡང་གཤེགས་གསོལ་བེད་པའི་དོ་ནུབ་ས་གོན་གི་

དཀིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་མི་འཇོག་པར་སིམ་པར་བེད་དེ། དེ་ལ་དཀིལ་འཁོར་

བདུན་བསེས་པའི་ཐ་སད་བེད་དོ། །སྔར་ས་ཆོག་གི་སྐབས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དེ་ལ། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཉིས་བསེས་པ་དང་། དེ་གཉིས་ས་གོན་གི་དཀིལ་

འཁོར་དང་བསེས་པས་སུམ་བསེས་སུ་སོང་། བདག་བསྐྱེད་ཀི་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་

ཤེས་པ་གཉིས་དང་། མདུན་བསྐྱེད་ཀི་དེ་གཉིས་བསེས་པས་བཞི་བསེས། དེའི་སེང་

དུ་སྔར་གི་གསུམ་བསེས་པས་བདུན་བསེས་སུ་སོང་ལ། དེའི་ཚུལ་དེ་ནི་བ་མའི་

མན་ངག་ཡིན་པས་ཟབ་པར་འདོད་དོ། །

བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་འདོད་པའི་རྒྱ་གར་བའི་ལུགས་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་

པའི་དང་པོ་ནི། བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་ཟུར་དུ་མི་སོམ་པར་མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབ་པའི་

རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བིས་ཀི་དབུས་སུ་རང་ཉིད་ཕིན་པའི་མོས་པ་བས་ནས། དེ་ཉིད་དུ་

ཆོས་འབྱུང་དང་འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་སྐྱེད་པ་དང་། ས་བོན་ལས་ཕག་མཚན་དང་། 

དེ་ལས་ལྷ་སྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་སུམ་བསྐྱེད་དུས་མཉམ་དུ་བས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་

བརླབ། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག །རིགས་བདག་གི་རྒྱས་གདབ་རྣམས་ཟིན་པ་དང་། 

རང་ཉིད་གཙོ་བོ་ལས་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་ཆད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཤར་སོ་ལོགས་སུ་

ཕེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་ཞིང་བདག་འཇུག་ལེན་པ་སོགས་བེད། དེ་ཕིན་ཆད་བ་མ་

དང་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་དུ་བས་པ་ལས་དབང་ལེན་པ་སོགས་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

འདི་འདྲ་བའི་ཚུལ་ནི་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་ལ་མེད་ཀང་། པཎི་ཏ་མཁས་

པ་དུ་མས་བཞེད་པར་སྣང་པས། གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག་ལ་འདི་ལྟར་བས་པས་

ཆོག་གི །འདུས་པ་སོགས་ལ་འདི་ལྟར་བས་ན་ནི་སྐྱེ་འཆི་བར་དོའི་སྦྱང་གཞི་དང་

ཆོས་མཐུན་པའི་མངོན་རྟོགས་སོམ་པའི་ཚུལ་མེད་པས་དེ་འདྲ་བ་བར་མི་རུང་ལ། 

ཀླུ་བང་སོགས་གྲུབ་ཆེན་གིས་མཛད་པ་ལྟར་རེ་ཉིད་ཀིས་དཀིལ་ཆོག་དང་། སྒོན་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གསལ་གི་མཆན་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་བ་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་ཐོག་མར་བདག་བསྐྱེད་

དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡན་ཆད་རོགས་པར་བསོམ། མཆོད་བསོད་བདུད་རི་

མང་བ་སོགས་ཚར་བ་དང་། བདག་བསྐྱེད་ཉེར་བསྡུ་བས་ནས། བདག་ཉིད་གཙོ་བོ་

རྐང་བའི་རྣམ་པར་གནས་པར་བས་ལ། དེས་རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བིས་ཀི་དཀིལ་

འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཕིན་པའི་མོས་པ་བས་ནས། ལས་བུམ་གི་ཆུས་དཀིལ་འཁོར་

ལ་མི་གནོད་པར་གཏོར་ལ་བསང་། དེ་ནས་དཀིལ་འཁོར་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་སེ། 

དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པ་སོགས་སྤོས་པ་བསྡུ་བ་ཡིན་གི། ཅང་མེད་དུ་གཏོང་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཕེད་པར་བས་ནས། ཆོས་འབྱུང་དང་འབྱུང་བ་བཞི་བསྐྱེད་པ་

དང་། དེ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་དང་། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་ཟིན་ནས་

ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གདན་རྣམས་བསྐྱེད་དེ། དེ་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་ས་

བོན། དེ་ལས་ཕག་མཚན། དེ་ལས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྐྱེད་ནས། རང་ཉིད་

གཙོ་བོའི་སྐྱེད་ཆོག་གིས་བསྐྱེད་དེ། དེའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

བིན་གིས་རློབ་པའི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་

རིགས་བདག་གི་རྒྱས་འདེབས་རྣམས་ཚར་ནས། རང་ཉིད་གཙོ་བོ་ལས་མར་མེ་

གཅིག་ལས་”གཉིས
4
་ཆད་ཀི་ཚུལ་གིས་དཀིལ་འཁོར་གི་ཤར་སོར་འདུག་སེ། མཆོད་

ཅིང་དབང་ལེན་པ་སོགས་ནི་སྔར་དང་འདྲའོ། །

ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་ན། སྔོན་དུ་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་སྤན་དྲངས་པའི་ཡེ་

ཤེས་བ་བཅུག་སེ། དེའི་འོག་ཏུ་སྔར་ནམ་མཁར་གཏེག་པའི་ས་གོན་གི་དཀིལ་འཁོར་

རོགས་པར་ཕབ་ནས་ནུབ་སྔ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་གི། དེ་ནས་ཡང་ནུབ་ཕི་མ་ལ་

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

འབེབས་རྒྱུ་མེད་དོ། །དེ་ལ་ལྔ་བསེས་ཀི་ཐ་སད་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་གིས་མ་

བཤད་ལ། སྔགས་རིམ་ལས་གཅིག་ནས་དྲུག་གི་བར་ཞེས་གསུངས་ཀི། དེ་ལས་

ལྷག་པའི་སེ་ཚུལ་གི་ཐ་སད་རྒྱ་གར་བ་ལ་གཅིག་ཀང་མེད་ཅིང་། བཞི་བསེས་དང་

སུམ་བསེས་ཀི་ཐ་སད་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་ལྔ་བསེས་ཀི་ཚུལ་ནི། སྔར་ས་ཆོག་གི་སྐབས་

ཀི་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཉིས། དེ་གཉིས་ས་གོན་གི་དཀིལ་འཁོར་དང་

བསེས་པས་སུམ་བསེས། དེ་འདིར་མདུན་བསྐྱེད་ཀི་དམ་ཚིག་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་

གཉིས་དང་བསེས་པས་ལྔ་བསེས་སུ་སོང་བ་ཡིན་གི། བདག་བསྐྱེད་ནི་”ཉེར
5
་བསྡུ་

ཚར་བས་བསེ་རྒྱུ་མེད་ལ། སྤིར་བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་པའི་ཐ་སད་རྒྱ་གར་བ་ལ་

ཡོད་ཀང་། བདག་མདུན་བསེས་པའི་ཐ་སད་མེད་དོ། །

བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་པའི་དོན་ནི། མདུན་བསྐྱེད་ཀི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་

དེ་ཉིད་གཞལ་ཡས་ཁང་དངོས་དང་། རང་ཉིད་དེའི་དབུས་ཀི་གཙོ་བོ་དངོས་ཀི་ང་རྒྱལ་

འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། བ་མ་ཁ་ཅིག་ཕག་ལེན་ལ། སྒྲུབ་

མཆོད་ཞག་”སྦྲེལ
6
་ནས་བེད་པའི་ཚེ། ཉི་མ་སྔ་མ་ལ་དཀིལ་འཁོར་བསྒྲུབས། ཡེ་ཤེས་

པ་བཅུག་ནས་ཡོད་པ་ལ། ཉི་མ་ཕི་མ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཤཱུནྱཏཱ་ལ་སོགས་པས་སྦྱང་བའི་

སྔོན་དུ་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བིས་གང་ཡིན་ཡང་སྔར་གི་ཡེ་ཤེས་པ་ནམ་མཁར་བཏེག་

ནས་སྦྱངས་ཏེ། བསྒྲུབས་ཚར་བ་དང་ཡང་འབེབས་པར་བེད་དོ། །

དེ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གནོད་པ་དུ་མའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར། འདི་

ལྟར་རས་བིས་ཡིན་ན། བརྟན་བཞུགས་བས་པའི་རབ་གནས་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་

5  ཉར

6  སྦྲལ
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དང་། རྡུལ་ཚོན་ལའང་། སྔར་རྡུལ་ཚོན་ཉིད་རིགས་ལྔའི་ངོ་བོར་བསྐྱེད་ནས་དེ་ལ་ཡེ་

ཤེས་པ་བཅུག་པ་དེ་ཉིད་ཀང་འདེགས་དགོས་པ་དང་། ཐིག་ལ་ཡང་ཡེ་ཐིག་རིགས་

ལྔའི་ངོ་བོར་བསྐྱེེད་ནས་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་སེ། ལས་ཐིག་གི་སེང་དུ་འདེབས་པ་

ལ། ལས་ཐིག་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ལས་ཐིག་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་

བས་པ་དེ་ཡང་འདེགས་དགོས་པ་དང་། ཆུ་དབང་གི་སྐབས་སུ་སོབ་མ་མི་བསྐྱོད་

པར་བསྐྱེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་ཡོད་པ་ལ། ཅོད་པན་གི་དབང་བསྐུར་བའི་

སྔོན་དུ་སོབ་མ་བསང་སྦྱང་བེད་དགོས་པས། དེའི་སྔོན་དུ་མི་བསྐྱོད་པ་དེ་ཉིད་བཏེག་

ནས་བེད་དགོས་པ་སོགས་གནོད་བེད་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་བེད་པའི་རྒྱུ་

གང་ལ་ཐུག་ན། སོངས་པར་སྦྱངས་པའི་དོན་ཅང་མེད་དུ་བཟུང་བས་ལན་ནོ། །དེ་ལ་

སྦྱོང་ཚུལ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་འོད་གསལ་གི་ངང་དུ་སྐུ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་བསྡུས་

པ་ལ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

 དེས་ན་རས་བིས་དང་རྡུལ་ཚོན་གི་ཆོ་གའི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་

གསུམ་སེ། ས་ཆོག་གི་ཁད་པར་དང་། ས་གོན་གི་ཁད་པར་དང་། དངོས་གཞིའི་ཁད་

པར་རོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་ས་ཆོག་ལན་མང་པོ་བས་པའི་འཕོ་ན་རེ་བ་ཡིན་ན་ནི། 

རས་བིས་དང་རྡུལ་ཚོན་གཉིས་ཀ་ལ་ས་ཆོག་མི་དགོས་པར་ཁད་པར་མེད་ཅིང་། 

རས་བིས་ལ་ས་ཆོག་གང་དུ་བེད་ཀང་བརྐོས་ནས་སྦྱང་བ་མི་དགོས་པར། རས་

སྔགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གིས་སྦྱངས་པས་ཆོག་ལ། བརྟག་པ་དང་། བསང་བ་

ཡང་མི་དགོས་སོ། །གཟུང་བ་དང་། སྲུང་ཞིང་བིན་གིས་རློབ་པའི་ཆོ་ག་རྡུལ་ཚོན་

དང་འདྲ་བར་བེད་དགོས་ཏེ། ས་ཕོགས་བིན་གིས་རློབ་པ་དང་། བགེེགས་སྲུང་བ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སོགས་ཀི་དགོས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རས་སྔགས་སོགས་

ཀིས་སྦྱང་བ་ཡང་ངེས་གཟུང་དུ་དགོས་པ་མིན་པས། བས་ཀང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཡིན་ལ། མ་བས་ཀང་ཆོ་ག་ཆད་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ས་གོན་གི་ཁད་པར་ནི། སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གིས་

མཛད་པའི་རས་བིས་རྐང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་ཟུང་འཇུག་

གསལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་ངག་དབང་གགས་པ་དང་། རྟག་པའི་རོ་རེས་མཛད་པའི་

རས་བིས་རྐང་བའི་དཀིལ་ཆོག་རྣམས་ལས། རས་བིས་ལ་ས་གོན་དགོས་མི་དགོས་

གཉིས་ཀ་མ་བཤད་ཀང་། རང་ལུགས་ལ་སྔགས་རིམ་ལས་རས་བིས་ཀི་ས་གོན་གི་

ཁད་པར་བསན་པའི་སྐབས་སུ། བུམ་པ་ས་གོན་དང་། སོབ་མས་དབང་བསྐུར་བ་

ཡིན་ན། སོབ་མ་ས་གོན་གཉིས་རས་བིས་ལ་བེད་དགོས་པར་གསུངས་ཤིང་། 

གསུངས་པ་ལྟར་བེད་ཀང་དགོས་ལ། ས་ལྷ་ས་གོན་དང་། ལྷ་ས་གོན་གཉིས་བེད་པར་

ཡང་མ་གསུངས་ལ། བེད་ཀང་མི་དགོས་ཏེ།  སའི་ལྷ་མོ་ས་གོན་གི་དགོས་པ་ནི། ས་

ཕོགས་དེར་དཀིལ་འཁོར་བི་བའི་གནང་བ་གསོལ་བའི་ཕིར་དུ་ཡིན་པས། དཀིལ་

འཁོར་མི་འབི་ན་དེ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། ལྷ་ས་གོན་གི་དུས་སུ་དྲིའི་ཐིག་ལེ་དང་

མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་འགོད་པ་ནི། འབི་བ་ཡིན་ན་ལྷ་མཚན་མི་འཆུག་བའི་ཕིར་དུ་ཡིན་

ལ། ས་གོན་གི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། སང་འབི་བའི་དཀིལ་

འཁོར་བིན་གིས་རློབ་པའི་དོན་དུ་སན་གསན་འབབས་པའི་ཕིར་ཡིན་པས། མི་འབི་

ན་དེ་ལྟར་བེད་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སེ་ལྷ་ས་གོན་བེད་ན་རས་བིས་ཀི་དཀིལ་

འཁོར་དེ་ཉིད་ཀི་སེང་དུ་ལས་ཐིག་དང་ཡེ་ཐིག་གཉིས་ཀ་རོགས་པར་འདེབས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དགོས་པ་འགྱུར་རོ། །དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ནི་རྡུལ་ཚོན་དང་ཁད་པར་མེེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལུས་དཀིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། བོད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་ནི། བསམ་གཏན་

གི་དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་ལྟར་དུ། བསྒྲུབ་གཞིའི་དཀིལ་འཁོར་མདུན་གི་ནམ་མཁར་

བསྐྱེད་དེ། དེའི་གཙོ་བོ་དང་རང་གི་བ་མ་གཉིས་ཐ་མི་དད་དུ་མོས་པའི་ལུས་ལ་ལུས་

དཀིལ་གི་ལྷ་རྣམས་བཀོད་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་འདྲ་བ་དེ་ནི་

བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཚུལ་དུ་སོང་གི །ལུས་དཀིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་དོན་

མེད་”དེ
7
། །ལུས་དཀིལ་བསྒྲུབ་གཞིའི་གནས་གཞལ་ཡང་ཁང་མ་བཅོས་པ་དགོས་པ་

ལས། དེ་ལ་ནི་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་ལུས་ཀི་ཆ་གང་ཡང་བསྒྲུབ་གཞིར་མ་སོང་

བར་རྟོག་པས་བཏགས་པའི་བསྒྲུབ་གཞི་ཞིག་ཏུ་སོང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་འདྲ་བས་སོབ་

མ་ལ་དབང་བསྐུར་ཀང་ལུས་དཀིལ་དུ་དབང་བསྐུར་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་དུ་

དཀིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་པ་དེར་དབང་མ་བསྐུར། བ་མས་མ་བསྒྲུབས་པའི་ལུས་ལ་

སོབ་མ་དབང་ལེན་དུ་བཅུག་པའི་ཕིར། འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ལ། དཀིལ་འཁོར་

བསྒྲུབས་པ་དེ་ཉིད་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ན་ནི། ལུས་དཀིལ་དུ་དབང་བསྐུར་བར་

མ་སོང་། བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་དུ་སོང་བ་ཡིན་

ནོ། །ས་སྐྱའི་རེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་ནི། ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཟུར་དུ་མི་སྒྲུབ་པར། 

བ་མས་ལུས་དཀིལ་གི་མངོན་རྟོགས་སོམ་པ་དེ་ཉིད། ལུས་དཀིལ་སྒྲུབ་པར་བཞེད་

པ་ལྟར་ལེགས་པས། རང་ལུགས་ཀང་དེ་ལྟར་བའོ། །

དེ་ལ་ལུས་དཀིལ་དུ་བདག་འཇུག་ལེན་པའི་ཚུལ་ནི། མངོན་བང་ལྔ་ལས་

གཞིའི་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐྱེད་པ་ལ་རང་ཉིད་ང་རྒྱལ་འཇོག་ཅིང་། དེ་ནས་སིང་པོའི་རྣལ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འབོར་མ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ང་རྒྱལ་

བཞག་ནས། ཁད་པར་དུ་གཞིའི་ཧེ་རུ་ཀའི་ཐུགས་ཀར་དཔིད་ཐིག་ལས་ནང་གི་ཧེ་

རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་བསྐྱེད་པ་ལ། ངའོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་དྲག་བསྐྱེད་པར་

བའོ། །དེའི་ཚེ་ནའང་གཞིའི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་། ནང་གི་ཧེ་རུ་ཀ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་

རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་མོས་པ་བརྟན་པོའི་ངང་ནས་བུམ་པ་བསྒྲུབས་ལ། དེ་ནས་

རང་ཉིད་གཙོ་བོའི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་དེ་ཉིད་གཙོ་བོ་ལས་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་

ཆད་ཀི་ཚུལ་དུ་བེ་ནས་ཤར་སོ་ལོགས་སུ་གནས་པར་བས་ལ། དེ་མན་ཆད་ནང་གི་

ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་དང་རང་གི་ར་བའི་བ་མ་དབེར་མེད་དུ་མོས་པར་བས་ནས། དེ་

ལས་དབང་ལེན་པ་དང་། བདག་ཉིད་འཇུག་པ་སོགས་བས་ཏེ། སོབ་མ་ལ་དབང་

བསྐུར་བའི་དུས་སུ། རང་ཉིད་གཞི་དང་ནང་གི་ཧེ་རུ་ཀ་གཉིས་དང་འདྲེས་བར་མོས་

”ཏེ
8
་ལྷ་རྣམས་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ནས་སོབ་མ་དཀིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པའི་ཚེ་

ནའང་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་འཇུག་པ་ལྟར་མ་ཡིན་གི། བ་མའི་སྐུའི་ཆ་དེ་

དང་དེ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྐྱེད་པ་དེར་གཞུག་ཅིང་། མེ་ཏོག་འཐོར་དུ་འཇུག་པ་

ནའང་། བ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ནང་གི་ཧེ་རུ་ཀའི་ཐུགས་ཀར་གཏོར་བའི་མོས་པ་བེད་

དུ་འཇུག་ལ། བུམ་པའི་དབང་སོགས་ཀང་བ་མའི་སྐུ་ལས་ལེན་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་གི། 

དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་འབེལ་མེད་མི་བའོ། །ལུས་དཀིལ་

དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་འདི་ཡང་དྲིལ་བུ་བ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བས་ཀི། གསང་

འདུས་ལ་ལུས་དཀིལ་ཡོད་ཀང་དེར་དབང་བསྐུར་བ་མེད་དོ། །
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

༼ཇི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་བཤད་པ།༽

ཇི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པ་སོབ་མ་ལ་

དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་དང་། ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་རབ་གནས་ཀི་ཆོ་ག་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

འཇུག་པའི་དུས་སུ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བཟུང་ནས་འཇུག་དགོས་པས། དེ་ལ་

”རིགས
9
་ལྔའི་སོམ་གཟུང་བས་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔགས་ཀི་སོམ་པ་སྔར་

མེད་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་པ་ལ། མ་མཐའ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་

དབང་བསྐུར་བ་མན་ཆད་དང་འབེལ་བའི་སོ་ནས་རིགས་ལྔའི་སོམ་གཟུང་ལན་

གསུམ་བས་པ་དགོས་ཀི། དེ་མ་ཡིན་པའི་མངོན་རྟོགས་ཙམ་སོམ་པ་དང་། རེས་

གནང་ཙམ་གི་སྐབས་སུ་རིགས་ལྔའི་སོམ་པ་གཟུང་བ་ལན་གསུམ་བས་ཀང་སོམ་

པ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། སོམ་པ་སོར་ཆུད་པར་མི་འགྱུར་མོད། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་བས་

པ་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། སྔར་ཡོད་བརྟན་ཞིང་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་སོ། །

དེ་ལྟར་སོམ་གཟུང་བེད་པའི་དུས་ལ་ནི། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གི་བཞེད་པ་མི་

འདྲ་བ་གསུམ་བྱུང་སེ། སོབ་མ་ས་གོན་གི་དུས་སུ་བེད་ལ། གཞན་དུ་མི་བེད་པ་དང་། 

ཡང་དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་བེད་ཅིང་གཞན་དུ་མི་བེད་པ་དང་། གཉིས་ཀའི་

དུས་སུ་བེད་པའི་ལུགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་གང་གི་རེས་སུ་འབངས་

ཀང་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་ཚང་ན་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་པས་རང་རང་གི་
9  རགས
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལུགས་མ་འཆོལ་བར་བའོ། །

དེ་ཡང་དབང་དང་བདག་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་སོམ་གཟུང་བེད་པའི་སྔོན་དུ་སོབ་

དཔོན་གིས་བར་སྤད་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་བང་དོར་གི་གནས་རྣམས་རགས་པ་ཕལ་

ཆེ་བ་མ་མཐའ་ཡང་ངེས་པར་བས་ནས་ལེན་འདོད་དང་བསྲུང་སེམས་ཀི་འདུན་པ་

ཤུགས་དྲག་གིས་ལེན་པ་དགོས་ཀི། གཞན་དུ་དབང་གལ་དུ་འདུག་པ་ཙམ་གིས་

དབང་ཐོབ་པར་འགོ་བ་དཀའ་འོ། །སོམ་གཟུང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་སོབ་དཔོན་དང་

མཉམ་དུ་འམ། སྔོན་དུ་བཟླས་པས་བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བར་འཕགས་པ་

ཐོགས་མེད་སོགས་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པས། སོབ་དཔོན་གི་བཟླས་པའི་

རེས་སུ་བཟླ་བ་དང་། བདག་འཇུག་གི་ཚེ་ནའང་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་དང་བ་མ་ཐ་

མི་དད་དུ་མོས་པ་དེས་སོམ་གཟུང་གི་ཚིག་རྣམས་བརོད་པ་དེའི་རེས་སུ་རང་གིས་

བཟླས་པའི་མོས་པ་བས་ནས་བརོད་པ་ངེས་པར་དགོས་ལ། འདི་རྣམས་ལ་རལ་དུ་

སོན་ནས་དམིགས་ཕེད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སེ། སྔགས་ཀི་ལམ་གི་གཞི་རར་གྱུར་པས་

སོ། །དེས་ན་སྔགས་སོམ་སྐྱེ་བ་ངེས་པར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་ཀང་། དབང་

བསྐུར་བ་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་གསོལ་

བཞིའི་ལས་ལ་ལྟོས་དགོས་ཀང་། ཆོ་གའི་གཙོ་བོ་རྣམས་ཚང་ནས་བརོད་པ་གསུམ་

པའི་དོན་གི་སུམ་གཉིས་ཡན་ཆད་རོགས་པའི་དུས་སུ་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །

དབང་བསྐུར་བ་ལ། བ་མེད་ཀི་བསྐུར་རྒྱུའི་དབང་ལ་བཞིར་ངེས་ཏེ། བུམ་པ། 

གསང་བ། ཤེས་རབ་”ཡེ
10
་ཤེས། དབང་བཞི་པ་རྣམས་སོ། །བུམ་དབང་ལ་བཞི་སེ་

དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་འཐོབ་པ་དང་། གངས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ངོ་བོ་གང་

10  ཡ
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཡིན་པ་དང་། བེད་ལས་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་

བིས་གང་རུང་དུ་བུམ་དབང་བསྐུར་བ་ན། བསྒྲུབས་པའི་དཀིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀི་

བུམ་པ་བཟུང་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་བ་བ་དངོས་སུ་མཛད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། དེ་

ལྟར་སོམ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། དབང་ལྷ་ཟུར་ནས་སྤན་དྲངས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་

སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་དངོས་སུ་དབང་བསྐུར་བའི་

མོས་པ་བེད་ཀང་། བུམ་པ་འཇོག་མཁན་སོབ་དཔོན་གིས་བེད་ཅིང་། དབང་བསྐུར་

མཁན་ནི་དབང་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བེད་ཀང་། བསྒྲུབས་པའི་དཀིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ལ་

སོབ་དཔོན་གིས་མཆོད་ཅིང་། སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་གཏོང་བའི་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ལ། གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་དུ་དཀིལ་འཁོར་པ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་། དེ་ལ་དགོངས་པ་གཏད་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་བ་བ་མཛད་པར་མོས་པ་

བེད་དགོས་པས། རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བིས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དུ་བུམ་དབང་ཐོབ། 

ཅེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །གངས་ནི་གཞན་རྣམས་ལ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། འདུས་

པའི་ལུགས་ལྟར་བས་ན། བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་དང་། དབང་གོང་མ་རྣམས་དང་

བཅས་པས་བཅུ་བཞིར་འགྱུར་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། དབང་བསྐུར་རེ་རེ་

ས་རེའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ལས་ས་བཅུ་བཞིར་བཤད་པ་དང་བསྟུན་

པའོ། །བུམ་དབང་ལ་ཐུན་མོང་བ་རོ་རེ་སོབ་མའི་དབང་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རོ་

རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་ངོ་། །

དེ་ཡང་མི་བསྐྱོད་པ་ཆུའི་དབང་། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཅོད་པན་གི་དབང་། འོད་

དཔག་མེད་རོ་རེའི་དབང་། དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དྲིལ་བུའི་དབང་། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མིང་གི་དབང་དང་ལྔ་སེ། དེ་རྣམས་ལ་རིག་པའི་དབང་ཞེས་པའི་ཐ་སད་འདོགས་པ་

ནི། སྤན་མ་ལ་སོགས་པའི་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་བུམ་པ་འཛིན་མཁན་བས་ནས་

བསྐུར་བའི་དབང་ཡིན་པས་ན་དེ་སྐད་དང་། ཡང་མ་རིག་པའི་གཉེན་པོར་རིག་པ་ཡེ་

ཤེས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་འཇོག་བེད་ཡིན་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བའོ། །ཨ་བྷ་ཡས་

གསུངས་པའི་དབང་དང་པོ་མེ་ཏོག་འཕེང་བའི་དབང་ཞེས་པ་བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་

ལ་མི་ཐེ་ཡང་ངེས་པར་བ་དགོས་ཏེ། དེའི་དགོས་པ་ནི་གང་ལ་མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷ་དེ་

ལ་བ་མས་སོབ་མ་གཏད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་རིགས་སུ་

མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བར་ཤེས་ཤིང་དེའི་ནུས་པ་འཇོག་ཚུལ་སོན་

པའོ། །ཆུ་དབང་གིས་ནི་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་སོམ་པ་ན། རིགས་དེར་འཚང་རྒྱ་བ་

ལ་གེགས་བེད་ཀི་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་ནུས་པ་དང་། ཅོད་པན་གི་དབང་གིས་ནི་དེ་

བསོམས་པ་ལས་རིགས་དེར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་”མཚན
11
་སོ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་

དབུའི་གཙུག་ཏོར་བལྟར་མི་མངོན་པའི་ནུས་པ་དང་། རིགས་བདག་གང་གིས་བེད་

པའི་ནུས་པ་འཇོག་ལ། རོ་རེའི་དབང་གིས་ནི་རིགས་དེར་སངས་རྒྱས་པའི་ཐུགས་

རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་དང་། དྲིལ་བུའི་དབང་གིས་ནི་

རིགས་དེར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ན། གདུལ་བ་ལ་ཆོས་ཀི་སོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་

གིས་ཆོས་སོན་པའི་གསུང་འགྲུབ་བའི་ནུས་པ་དང་། མིང་གི་དབང་གིས་ནི་རིགས་

དེར་སངས་རྒྱས་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་འདི་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་པ་དེ་འདྲ་བའི་མཚན་གི་ནུས་པ་འཇོག་གོ །

དེ་རྣམས་ནི་རིགས་སོ་སོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་

11  མཆན
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དབང་གིས་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རོ་རེ་འཆང་

ཐོབ་པ་དང་། སྤིར་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་ཅིང་། ཁད་པར་ལམ་

འདི་ལས་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་འཐོབ་པ་ལས་ཕིེར་མི་ལྡོག་པའི་ནུས་པ་དང་། ས་

བཅུ་པ་ལ་ཞུགས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཁམས་

གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར། ཁམས་གསུམ་

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སིད་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་གཞན་ལ་རྒྱུད་འཆད་པ་

དང་དབང་བསྐུར་བ་སོགས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བའི་

ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་བཞག་པའི་སོ་ནས་དེ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །བུམ་དབང་རྣམས་

ཀི་ངོ་བོ་ནི། ཆུ་དང་ཅོད་པན་སོགས་ཀི་རང་རང་གི་ཆོ་གས་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་

དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་བདེ་བ་དངོས་སུ་སྐྱེ་བ་འོང་བས། དེ་དང་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཕུ་

ཐག་ཆོད་པ་གཉིས་སྦྱར་བའི་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་བེད་ཅིང་། དེ་མིན་ནའང་

དེའི་ཚེ་བདེ་བ་སྐྱེས་བའི་མོས་པ་བས་པ་དང་། ལྟ་བ་དྲན་པའི་བདེ་སོང་མོས་པ་ཡིད་

བེད་ཀིས་དྲན་པ་དང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཡང་དངོས་དང་བསོམས་

པའི་རིག་མ་གང་རུང་དང་རང་ཉིད་རོ་རེ་འཆང་དུ་གསལ་བ་གཉིས་འཁྱུད་པ་ལས་

བྱུང་བའི་བདེ་བ་དང་ལྟ་བ་དྲན་ནས་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་བེད་པ་

མ་མཐའ་ཡང་དགོས་ཀི། དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ན་དབང་དེ་རྣམས་ཐོབ་པར་གཞག་མི་

ནུས་སོ། །སྒ་བཤད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་བུམ་པའི་ཆུའི་བ་བ་རེས་སུ་འགོ་བས་དེ་

སྐད་ཅེས་བའོ། །བེད་ལས་ནི། དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་

པ་ཡོད་ཀང་། དེ་ཐམས་ཅད་རིགས་སོ་སོ་བ་ལྔ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གསུམ་དང་། དེ་གསུམ་དབེར་མེད་པ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པོ་དྲུག་པ་རོ་རེ་

འཆང་དུ་མ་འདུས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། བུམ་པའི་དབང་གིས་ཀང་། སྐབས་

འདིར་དེ་དག་ལ་བརྟེན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་སོམ་པ་

ལ་དབང་ཞིང་དེའི་སྣོད་རུང་དུ་བེད་པ་དང་། འབས་བུ་སྐུ་བཞིའི་ནང་ནས་སྤྲུལ་བའི་

སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་ནི། དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་ཐོབ་པ་ལ་འགའ་ཞིག་བྷ་

གའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་ཟེར་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། བྷ་གར་ཐོབ་པར་ཚད་ལྡན་སུས་

ཀང་མ་བཤད་ཅིང་། དུས་འཁོར་ལས་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བར་

གསུངས་པ་ནི་དེ་ཉིད་ཀི་སོམ་ཀི་ཁད་པར་ཡིན་ལ། སོབ་མ་ལ་བྷ་ག་བསན་པའི་སོ་

ནས་བསྐུར་བར་གསུངས་ཤིང་། དེ་འདྲ་བ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་གསུངས་སོ། །དེ་

ཡང་རྒྱུད་སེ་དང་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ལས་དངོས་ཀི་རིག་མ་ལས་རྒྱལ་བརྟེན་ནས་

དབང་བསྐུར་བར་བཤད་པ་ནི་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་

དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ནི་བ་མ་ལས་རྒྱ་བསེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་

བས་དཀིལ་འཁོར་བའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་དམིགས་པས་སྤན་དྲངས་པ་རང་གི་ལུས་ལ་

བཅུག་ནས་རིག་མ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པས་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་བཞུ་བ་

ཐིག་ལེའི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ཡུམ་གི་པདྨར་ཕབ་པ་དང་ཡུམ་གི་ཁམས་དམར་པོ་

གཉིས་འདྲེས་པ་ལ་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཞེས་ཐ་སད་བས་པ་

དེར་ཐོབ་པོ། །

བསྐུར་ཚུལ་ནི། ཡབ་ཡུམ་གི་ཁམས་དཀར་དམར་ཡུམ་གི་པདྨ་ནས་ཡབ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཡུམ་གི་མཐེབ་སིན་གིས་བངས་ཏེ། རང་གི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པས་སོ། །ངོ་བོ་ནི་

ཁམས་དེ་མགིན་པར་སེབ་པ་ན། བ་མ་ཡབ་ཡུམ་གིས་བདེ་སོང་སྦྱར་བའི་རྟེན་ཡིན་

པ་དང་ལྷ་ཐམས་ཅད་བཞུ་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་དངོས་སུ་སྐྱེད་

ནུས་ཤིང་དེའི་ཚེ་ལྟ་བའི་རྒྱས་བཏབ་པའི་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། ད་ལྟའི་དུས་

སུའང་བ་མ་དང་ཡེ་རྒྱ་སོམས་འཇུག་བས་པར་མོས་པའི་སོ་ནས་ཁམས་དཀར་

དམར་གི་ངོ་བོར་བསྐྱེད་པའི་བདུད་རི་ལྕེ་ལ་བཞག་པའི་ཚེ་ན་དབང་པོ་རྣོ་བ་ལ་བདེ་

བ་དངོས་སུ་སྐྱེ་བ་སིད་ཅིང་དེ་ལྟ་མིན་ནའང་བདེ་བ་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་བས་པ་དང་

ལྟ་བ་སྦྱར་བ་ངེས་པར་དགོས་སོ། །གང་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའི་ལས་རྒྱ་དང་ཡེ་

རྒྱའི་སྒ་བཤད་ན་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་ལས་ཀིས་བུད་མེད་ཀི་ལུས་སུ་འཕངས་ཤིང་དེར་

གྲུབ་པས་ལས་རྒྱ་ཞེས་དང་། ཡན་ལག་གིས་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ་སོགས་ཀི་ལས་

རྣམས་རང་གིས་བསོམས་པ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་ཕག་རྒྱ་དེ་ཉིད་ཀིས་ནུས་པས་

ན་ལས་རྒྱ་ཞེས་བའོ། །ད་ལྟ་སྤི་ལ་ཡོངས་སུ་གགས་པའི་ཡེ་རྒྱའི་སྒ་བཤད་ནི། 

དངོས་གནས་ལ་བུད་མེད་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་། ཡེ་ཤེས་ནི་རང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཡིན་ལ། དེ་རྒྱས་ཤིང་སྐྱེད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཡིན་པས་ན་ཡེ་རྒྱ་ཞེས་བའོ། །བེད་ལས་ནི། 

བ་མ་ཡབ་ཡུམ་གི་བང་སེམས་དངོས་སམ། དེར་མོས་པ་བས་པའི་བདུད་རི་དེ་ཉིད་

མངས་བས་རང་གི་རའི་གནས་རྣམས་སུ་སེབ་པ་ན། དེ་ན་གནས་པའི་ཁམས་དཀར་

དམར་དང་། ངག་གི་ར་བ་རླུང་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་ལས་རུང་དུ་བས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་རོགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་སེམས་དབེན་ཀུན་རོབ་”སྒྱུ
12
་

མའི་རོགས་རིམ་རྣམས་སོམ་པ་ལ་དབང་བར་བས་ཤིང་། དེའི་སྣོད་རུང་དུ་བས་

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

པའི་སོ་ནས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསོམས་པས། ལམ་དུས་སུ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་

དུ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་སོང་པ་བཞི་སྐྱེ་བ་དང་། དེའི་སོབས་

ཀིས་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མའི་ལུས་གྲུབ་ནས་མཐར་འབས་བུ་ངག་

གི་ར་བ་རླུང་དག་པའི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་འཇོག་པ་ཡིན་

ནོ། །སྒ་བཤད་པ་ནི། རས་གསང་བ་མངས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་དབང་ཡིན་པས་ན་དེ་

སྐད་ཅེས་བའོ། །

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ལ། དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་ཐོབ་པ་ནི་བ་

མ་དང་། སོབ་མ་དང་། རིག་མ་རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་

ལ་མོང་བ་ཐོན་ཅིང་སྔགས་ཀིས་རྒྱུད་བིན་གིས་བརླབས་པ། འདོད་པའི་རྒྱུ་རལ་

དྲུག་ཅུ་ལ་མཁས་པ་ལ་སོགས་པ། མཚན་ཉིད་རྣམས་ཚང་བའི་སོབ་དཔོན་སོགས་

ཀི་དབང་དུ་བས་ནས། བ་མས་གསང་དབང་གི་དུས་སུ་སོམས་འཇུག་བས་པའི་

རིག་མ་དེའམ་དེ་དང་འདྲ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་སོབ་མ་ལ་གནང་ཞིང་། སོབ་དཔོན་

གིས་བར་ལེགས་པར་སྤད་ནས་དྲི་བ་དྲི་ལན་སོགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བས་ཏེ་སོམས་

པར་ཞུགས་པའི་ཚེ་དགའ་བཞི་སྐྱེས་པ་ལས་ཐོབ་པས་ན་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་

ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ངོ་བོ་ནི་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་དྷཱུ་ཏཱིར་རླུང་ཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་བ་སྤི་བོ་ནས་མགིན་པར་སེབ་པ་ན་དགའ་བ་དང་། དེ་ནས་སིང་

གར་སེབ་པ་ན་མཆོག་དགའ་དང་། དེ་ནས་ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་ཁད་པར་གི་དགའ་བ་

དང་། དེ་ནས་རོ་རེའི་ནོར་བུའི་རེར་སེབ་པ་ན་ཕིར་མི་འཕོ་བའི་མན་ངག་གིས་བཟུང་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ནས་དེའི་ཚེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་ན་དེ་དང་སོང་བ་ཉིད་སྦྱར་བའི་

བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་དབང་དུས་སུ་སྐྱེས་པ་འོང་ཡང་། དེ་ནི་རིམ་

གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སྐབས་གང་དུ་འཇོག་ན་རོགས་རིམ་དུ་གཞག་དགོས་སོ། །དེ་

ཡང་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་ནས་བབས་པའི་ཁམས་ཡིན་ན་ལྷན་སྐྱེས་མ་མཚོན་པར་ཕིར་འཕོ་

བ་མི་སིད་ཅིང་སྐབས་འདིའི་དགའ་བཞི་ལ་ནི་ཡས་བབས་མིན་པ་མས་བརྟན་མི་

འོང་ངོ་། །དེའི་སྐབས་ཀི་དགའ་བཞི་དང་སོང་ཉིད་སྦྱོར་བ་ནི་དངོས་སོ། །ད་ལྟ་དེ་འདྲ་

བའི་དཔོན་སོབ་རིག་མ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་བཞིན་གི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མི་འོང་

བས། བ་མས་གནང་བར་མོས་པའི་ཡེ་རྒྱ་དང་། དྲི་བ་སོགས་བེད་ཚུལ་བར་འཕོད་

པར་བས་ལ། རང་དང་རིག་མ་གཉིས་ཀི་ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ཡིད་ངོར་

གསལ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་སོམས་འཇུག་བས་པར་བསམས་པས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་

ལ་བདེ་བ་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་འོང་ལ། དངོས་སུ་མ་སྐྱེས་ནའང་དེའི་ཚེ་གོང་ལྟར་

དགའ་བཞི་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྟ་བ་དྲན་པའི་སོང་ཉིད་སྦྱར་བའི་སོ་ནས། 

བདེ་སོང་སྐྱེས་སོ་སམ་པའི་མོས་པ་ཡིད་བེད་བརྟན་པོ་མ་མཐའ་ཡང་དགོས་ཀི། དེ་

ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་ན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ཐོབ་པར་འཇོག་མི་ནུས་སོ། །བེད་

ལས་ནི། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་གི་ངོ་བོར་འཆར་བའི་གེགས་ཀི་དྲི་མ་སྦྱངས་

ནས་དེ་འཆར་བའི་ནུས་པ་དང་། རིམ་པ་བཞི་བའི་འོད་གསལ་སོམ་པའི་སྣོད་རུང་དུ་

བས། འབས་བུ་ཞུ་བ་དེ་ལྷན་སྐྱེས་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ལག་རེས་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ཚིག་དབང་ནི། དངོས་སུ་ད་ལྟ་སྐྱེ་བ་མེད་ཀང་། སྣོད་རུང་གི་དབང་

བཞི་བར་འགྱུར་བ་ནི། དབང་བཞི་རོགས་པར་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུ། གསུམ་པ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མོས་པ་ཚུན་ཆད་ཀིས་ངེས་པའི་ཚེ་ན་དེ་ཉིད་དཔེར་བས་ཏེ་དེས་མཚོན་པའི་ཟུང་

འཇུག་གི་གོ་བ་སོབ་མ་ལ་བར་སྤད་ནས་དེ་ལ་གོ་བ་ཆགས་པ་ལ་ཚིག་དབང་ཐོབ་

པར་འཇོག་ལ། དེའི་ཚུལ་ནི། བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཞེས་པས་དབང་གསུམ་

པའི་དུས་སུ་རང་དང་རིག་མ་གཉིས་ཀི་ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་དངོས་གནས་ལ་

གྲུབ་པ་མེད་ཀང་། ཡིད་ངོར་གསལ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་སེམས་བདེ་སོང་དཔེའི་

འོད་གསལ་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ། ལམ་དུས་སུ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

ནས་བསོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་པ་བཞི་པའི་མཐར་ལུས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་

སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་འཇའ་ལུས་རོ་རེའི་སྐུར་དངོས་སུ་སོང་བ་དང་། སེམས་

སོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་དུ་སོང་བ་གཉིས་དུས་མཉམ་

དུ་གྱུར་པ་ནས་དེ་འདྲ་བའི་སྐུ་དང་ཐུགས་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་ནི་

སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཅེས་པ་དང་། དེའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་གོམས་པ་ལས་འབས་བུ་

དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གི་

གོ་འཕང་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་ངོ་སྤོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་ལྟར་དབང་བཞི་བསྐུར་བ་ལས་

སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་ཐེབས་པའི་བསྐུར་ཚུལ་དང་ཐོབ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །

དབང་དོན་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྒིགས་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པའི་བ་མེད་ཀི་

ལམ་ནི་བསྐྱེད་རོགས་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། དེ་ལ་ཐོག་མར་བསྐྱེད་རིམ་བསོམས་ནས། 

དེས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་ཏེ་རོགས་རིམ་སོམ་དགོས་ཀི། དེ་ལྟ་མིན་པར་རིམ་པ་

གཉིས་པ་བསོམས་ཀང་བཤད་པ་ལྟར་མི་སྐྱེ་བས་ཐོག་མར་བསྐྱེད་རིམ་དགོས་ཤིང་

དེའི་སྣོད་རུང་དུ་བ་བའི་ཕིར་དུ་དང་པོར་བུམ་དབང་བསྐུར་དགོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ལྟར་རིམ་པ་དང་པོས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་ཏེ་དེ་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པ་བསོམ་དགོས་

པས་དེ་ལ་ཐོག་མར་ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་སོགས་ཀིས་རོ་རྐང་གི་རླུང་རྣམས་

དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་ལག་རེས་ལ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་

དང་དཔེའི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པའི་སེམས་དབེན་འདྲེན་ལ། དེ་ལས་མཐར་རླུང་

སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་སེ་དེ་རྣམས་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་

བས་ལམ་དེ་རྣམས་སོམ་པའི་སྣོད་རུང་དུ་བ་བའི་ཕིར་དུ་དེའི་རེས་སུ་གསང་དབང་

བསྐུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་དེ་ཉིད་རིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞིག་

གི་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་དག་པར་བས་པ་ལས་སོང་

ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་མཚན་ཉིད་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་

བས། དེའི་སྣོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་གསུམ་པ་གསང་དབང་གི་རེས་སུ་བསྐུར་བ་

ཡིན་ནོ། །དོན་གི་འོད་གསལ་དེ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བ་ན་སྐུ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་

སྐུ་དང་ཐུགས་དོན་གི་འོད་གསལ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་

ཐོབ་ལ། དེའི་རྒྱུན་གོམས་པ་ལས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་

ལྡན་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བེད་པས་དེའི་སྣོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་བཞི་པ་གསུམ་

པའི་རེས་སུ་བསྐུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐོབ་བ་དེ་ལས་མཐར་ཐུག་པ་མེད་པས་

དབང་བཞི་པ་ལས་གོང་ན་དབང་གཞན་མེད་དོ། །དབང་གི་གངས་དང་གོ་རིམ་དེར་

ངེས་པ་བཞིན་དུ་ལམ་གི་གངས་དང་གོ་རིམ་ཡང་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ངེས་པས། 

དབང་བསྐུར་བེད་པ་དང་རང་ཉིད་བདག་འཇུག་སོགས་”བེད
13
་ནའང་ལམ་དེ་ལྟ་བུའི་

ཆེད་དུ་བེད་དགོས་ཀི། གོ་བ་དམིགས་ཕེད་པ་གལ་ཆེའོ། །

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

 དམ་ཚིག་དང་སོམ་པའི་རྣམ་གཞག་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་གལ་ཆེ་བས་དབང་མཚན་

ཉིད་པ་ཐོབ་མ་ཐག་ནས་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་དང་སྦོམ་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་ར་བ་དང་

ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་རྣམས་ལེགས་པར་ངེས་པར་བས་ཏེ། དྲན་ཤེས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་

བསེན་ནས་ར་ལྟུང་ལ་སོག་བསོས་བེད་ཅིང་སྦོམ་པོ་སོགས་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་

རྣམས་ཀིས་གོས་ནའང་རང་རང་གི་ཕིར་བཅོས་ཀིས་ལེགས་པར་བཅོས་ནས་ཞག་ཏུ་

མི་འགོགས་པར་བའོ། །གང་དག་བུམ་དབང་མ་བསྐུར་བར་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བར་

བེད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དཀིལ་འཁོར་དུ་མ་བཅུག་པ་དང་ལྷ་ངོ་མ་བསན་པར་དབང་

གོང་མ་བསྐུར་བས་ནི་དབང་གང་ཡང་ཐོབ་པའི་གོ་མི་ཆོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་མ་

བས་པར་གསང་དབང་བསྐུར་བ་ན་སོབ་དཔོན་གི་རྒྱུད་ལ་སྔགས་སོམ་ཡོད་ན་ར་ལྟུང་

འབྱུང་ཞིང་སོམ་པ་གཏོང་བས་དེ་འདྲ་བའི་དབང་བསྐུར་བའི་སོབ་དཔོན་གིས་སྔགས་

ཀི་ལམ་བསོམས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཀང་དམལ་བར་སྐྱེ་བར་གསུངས་པས། གནས་

འདི་ལ་གཟབ་པར་བའོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་དུས་འཁོར་གི་ལུགས་ལའང་དབང་བདུན་མེད་

པར་མཆོག་དབང་ཙམ་བསྐུར་ནས་འཁིད་འབོགས་པ་ཡོད་དོ། །

དེ་ནི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། རི་བོ་དག་ཀང་མ་སིན་མི་ལ་གསང་བ་སྦྱིན་ལས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ར་ལྟུང་འབྱུང་བས། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཕུང་བར་

འགྱུར་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་དེ་ལས་གནོད་པ་མེད་དོ། །དུས་འཁོར་ལ་ནི་

ངེས་པར་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་དགོས་ཏེ། དཀིལ་འཁོར་

བཞེངས་ནས་སྦྱིན་པར་བ། །ཞེས་པའི་འགེལ་བར། རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་

དབང་བསྐུར་བར་བ་ཡི། རས་བིས་སོགས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ལྟར་དབང་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་

དགོས་ལ། དེ་ཡང་སྦོམ་པོ་སོགས་ཀི་ཉེས་པ་ཆུང་ངུས་གོས་ན་དེ་མ་ཐག་བཤགས་

པར་བ་ཞིང་། ར་ལྟུང་བྱུང་ན་བདག་འཇུག་སོགས་ཀི་སོ་ནས་སར་སོར་ཆུད་པར་

བའོ། །གཙོ་བོར་ར་ལྟུང་གིས་གཏན་ནས་མ་གོས་པར་བ་དགོས་ཏེ། འདུལ་བའི་ཕམ་

པ་བཞི་གཅིག་ཅར་བྱུང་བ་ལས་ཀང་སྔགས་ཀི་ར་ལྟུང་བྱུང་བ་རྣམ་སིན་ཆེའོ། །དེ་

ལྟར་བསྒིམས་ནས་ར་ལྟུང་གིས་གཏན་ནས་མ་གོས་ན་ཚེ་འདིར་ལམ་མ་བསོམས་

ཀང་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་རྣམས་སུ་བཤེས་གཉེན་དམ་པས་རེས་སུ་བཟུང་སེ་ལམ་ཉམས་སུ་

ལེན་དུ་འོང་བས་ཁབ་པ་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་སྐྱེ་བ་བདུན་ནམ་བཅུ་

དྲུག་ཚུན་ལ་འཚང་རྒྱ་བས་ཁབ་བོ། །

དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཉམས་སུ་

བང་བའི་ལམ་ལ་བསྐྱེད་རོགས་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། བསྐྱེད་རིམ་

ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསོམས་པས་སིན་བེད་ཀི་ལམ་ཆ་ཚང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་

ནས་རོགས་རིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསོམས་པས་གོལ་བེད་ཀི་ལམ་ཆ་”ཚང
14
་

བར་འགྱུར་ཞིང་། ཐེག་ཆེན་གི་སོབ་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་སིན་བེད་ཀི་ལམ་དང་

གོལ་བེད་ཀི་ལམ་གཉིས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར། བསྐྱེད་རིམ་མཚན་ཉིད་པ་སོམ་པ་

སྔོན་དུ་བཏང་ནས་རོགས་རིམ་སོམ་པར་བེད་དགོས་པས་ན་གོ་རིམ་ཡང་དེ་ལྟར་

ངེས་ཏེ། བསྐྱེད་རིམ་གིས་རྒྱུད་སིན་པར་མ་བས་ན་རོགས་རིམ་གིས་རྒྱུད་གོལ་

བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །བསྐྱེད་རིམ་གིས་སྐྱེ་བ་སྦྱོང་ཞིང་རོགས་རིམ་

གིས་འཆི་བ་སྦྱོང་བས་བསྐྱེད་རོགས་གཉིས་སྦྱང་གཞི་མི་གཅིག་པར་སྨྲ་བ་དང་། 

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

ཡང་བསྐྱེད་རིམ་གིས་སོང་སྐྱེས་སོགས་སྐྱེ་གནས་བཞི་སྦྱོང་བའི་ཕིར། ལྷའི་སྐྱེད་

ཆོག་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡོད་ཟེར་བ་སོགས་ནི་བ་མེད་ཀི་ལམ་བསོམས་ནས་ཚེ་གཅིག་

ལ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་ཚུལ་ལ་གོ་བ་མ་ཆགས་པར་སོང་འདུག་པས་མི་འཐད་ཅིང་། 

རང་ལུགས་ལ་ནི། བསྐྱེད་རོགས་གཉིས་ཀས་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་གསུམ་སྦྱང་གཞིར་

བས་ནས་ལམ་བགོད་པར་བེད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་འཛམ་བུ་གིང་བའི་མི་མངལ་

སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པར་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་

ལས་བྱུང་ཞིང་། རིགས་པས་ཀང་འགྲུབ་པར་བཞེད་པ་ལེགས་སོ། །བསྐྱེད་རིམ་

ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་ནི། རྟོག་པས་བཏགས་པའམ། བོས་བཅོས་ཤིང་བསྐྱེད་པའི་སོ་

ནས་བསོམ་པར་བ་བའི་རིམ་པ་ཡིན་པས། དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། རོགས་

རིམ་ནི་བོས་བཏགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཡོད་པའི་ལུས་ཀི་ར་

རླུང་ཐིག་ལེ་ལ་དམིགས་ནས་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བ་བའི་

ཕིར་བསོམ་པར་བ་བའི་རིམ་པ་ཡིན་པས་ན་རོགས་རིམ་ཞེས་བ་བ་དང་། གདོད་མ་

ནས་རང་བཞིན་གི་གྲུབ་པས་སོང་བའི་སོང་བ་ཉིད་དང་། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་

ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པར་བསོམ་པར་བ་བའི་

རིམ་པ་ཡིན་པས་ན། དེ་སྐད་ཅེས་བའོ། །

དེ་ལ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ནི་ཟུར་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། རོགས་

རིམ་ལ་ཐོག་མར་ཨེ་ཝཾ་གི་དོན་བཤད་ན། སྤིར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་

བརོད་བའི་གཙོ་བོ་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ནི་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་མཚོན་དོན་

ཡིན་པས། བརོད་བའི་གཙོ་བོ་ནི་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་མཚོན་དོན་དུ་འདུས་སོ། །དེ་ལ་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཐོབ་བ་འབས་བུའི་ཨེ་ཝཾ། ཐོབ་བེད་ལམ་གི་ཨེ་ཝཾ། འདྲེན་བེད་རྟགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་དང་

གསུམ་གི་དང་པོ་ནི། ཨེ་གྲུ་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་གི་ནང་

དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་

གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་དང་། ཝཾ་ཡིག་གི་མཚོན་པའི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་

འཆང་འཁོར་གི་ལྷ་དང་བཅས་པ་སེ། མདོར་ན་སྔོན་བྱུང་གི་རྒྱུད་གསུང་བའི་དུས་ཀི་

རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་མཚོན་པར་བེད་དོ། །

ལམ་གི་ཨེ་ཝཾ་ལ་སོང་བ་བཤད་པ། བདེ་བ་བཤད་པ། བདེ་སོང་དབེར་མེད་དུ་

སྦྱོར་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་

པར་རྣམ་སྣང་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གསུངས་པ་དེ་བཤད་

གཞིར་བས་ནས། དེ་འཆད་བེད་ཀི་འགེལ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ཞེས་པ་

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་དེའི་ནང་ནས་སྔགས་ལ་སྤོད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོས། དོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམས་པའི་སོ་ནས་བསྐྱེད་

པར་བའོ། །ཞེས་པའི་དོན་སེམས་ཙམ་པས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སོང་གི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ལ་འདོད་པ་ཕིན་ཆད་རིགས་པས་བཀག་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་

པས་སོང་བའི་སོང་ཉིད་རིགས་ཚོགས་ནས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་སྔགས་

ལའང་ལྟ་བ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་གི། དེ་ལས་ལྷག་པའི་ལྟ་བ་སྔགས་ལ་མེད། ཅེས་པའི་

དོན་དུ་གསུངས་སོ། །

དེ་བས་ན་གང་ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀིས་སོང་བའི་སོང་ཉིད་དང་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྦྱོར་བར་བཤད་པ་མེད་ལ། འོན་ཀང་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་དང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྦྱོར་བ་ཤཱནི་པས་བཤད་ཅིང་། རང་རྒྱུད་པའི་ལྟ་བ་དང་སྦྱོར་བ་བྷ་ཝ་བྷ་དྲ་དང་། ཨ་

བྷྱཱ་ཀ་ར་སོགས་ཀིས་གསུངས་ཀང་། བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་

ཡིན་ན། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་གདུལ་བ་དབང་པོ་རྣོ་ཤོས་ལས་ཀང་ཆེས་དབང་པོ་

ཤིན་ཏུ་རྣོ་བས་ཁབ་པས། དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་དངོས་སུ་སོན་པའི་སྣོད་དུ་

རུང་བའི་ཕིར། ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་དགོངས་ནས་རང་རྒྱུད་པ་ཕིན་ཆད་ཀི་

ལྟ་བའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་མེད་གསུང་ངོ་། །

དེས་ན་རོགས་རིམ་གི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། 

གོང་གི་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ཀི་རིགས་པའི་ཤེས་བེད་མཐའ་ཆོད་པར་ཤེས་པར་

འདོད་ན། སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་

པར་གཞག་པ་རྒྱས་པར་བརོད་ཟིན་ཏོ། །     ། །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའོ། །      ། །

 རྣལ་འབོར་རོལ་བའི་དགའ་སོན་གི་སོམ་ཚིག་ནི། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཅང་ཏེའུ་

བགང་ཕེང་དང་། །ལུས་རྒྱན་ཁ་ཊྭཾ་ག་དང་བཏུང་བའི་སྣོད། །བགོ་བའི་གོས་དང་སན་

ལ་སོགས་པ་གཞན། །རྣམ་པ་འདི་བདུན་བཤད་བའི་དངོས་པོ་ཡིན། །ཞེས་

པའོ། །བརྟུལ་ཞུགས་དྲི་མེད་གཡང་གཞི་འཆང་ཞིང་ལྷག་བསམ་དག་པའི་ཐོར་

ཚུགས་ཅན། །མང་དུ་ཐོས་པའི་བཟླས་བརོད་མཐར་སོན་བསམ་གཏན་མཆོག་གི་མེ་

ཐབ་ཏུ། །ཉོན་མོངས་བུད་ཤིང་སེག་པའི་སྦྱོར་བས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་འདའ་བེད་

པ། །དབེན་པའི་ནགས་སུ་ལུས་འདི་ཡོངས་གཏོང་དྲང་སོང་དེ་ལ་གོ་བ་དགའ། །

༈ ངུར་སྨྲིག་ཆོས་གོས་ཟུང་དག་གིས། །རབ་བྱུང་རྣམས་ཀི་ལུས་མཛེས་
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རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཀི། །རབ་བྱུང་ཁིམ་པའི་རྟགས་འཆང་བ། །བསན་པ་འཇིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་

ལགས། །བསབ་གསུམ་སྦྲང་རི་གང་བ་ཡི། །པདྨས་བསན་པའི་ཆུ་མཚོ་

མཛེས། །ཁིམས་འཆལ་ངུར་སྨྲིག་གོས་འཆང་བ། །བདུད་རྣམས་མཆོག་ཏུ་ཡིད་

དགར་བགིད། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དང་། །བདུད་ཀི་གཉེན་གྱུར་གང་ལགས་

པ། །རེས་སུ་གཟུང་དང་ཚར་གཅོད་པའི། །ཕིན་ལས་ཐབས་མཁས་ལྡན་པ་

མཛོད། །གང་ཞིག་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི། །དགོངས་དོན་སྨྲ་ལ་ནུས་མེད་

པ། །ལོངས་སྤོད་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་ནི། །མང་ཡང་བསན་ལ་དགོས་ནུས་མེད། །ལེགས་

བཤད་འོད་བརྒྱའི་སྣང་བ་ཅན། །བཤེས་གཉེན་ཉི་མ་གཅིག་གིས་ཀང་། །ཐུབ་བསན་

གིང་བཞི་མ་ལུས་པ། །ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་གསལ་བར་ནུས། །ཤུབྷཾ། །     ། ། 

སྭ་སི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའི་”ལོན
15
། རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། སྤོད་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭར་ཆེར། 

ཆོས་སྦྱིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། སརྦ་ཛ་གཏཾ། །      ། །

15  ལོང



པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། ། 

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

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

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

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

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

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

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་

ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་

རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་

སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ སམནབུདདྷཱནཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་

ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །


	མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད། 
	ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 
	༄༅། །རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་བཞུགས་སོ། །
	༼ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་ལུགས་བཤད་པ།༽
	༼གསང་སྔགས་ཐེག་པའི་ལུགས་བཤད་པ།༽
	༼སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་ལུགས་བཤད་པ།༽
	༼བླ་མེད་ལུགས་ལ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཚུལ་བཤད་པ།༽
	༼ཐེག་པ་གོང་འོག་གི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཚུལ་བཤད་པ།༽
	༼བཀའ་བསྡུ་རིམ་པ་གསུམ་དང་སྡེ་པ་གྱེས་ཚུལ།༽
	༼བཀའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་བྱུང་ཚུལ།༽
	༼རིག་པའི་གནས་ལྔའི་ངོ་བོ་རགས་ཙམ་བཤད་པ།༽
	༼བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དགོངས་འགྲེལ་བསྟན་བཅོས།༽
	༼བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་དགོངས་འགྲེལ།༽
	༼བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར་དགོངས་འགྲེལ།༽
	༼སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཚུལ།༽
	༼བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽
	༼བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དང་སྡོམ་པ་གཟུང་བའི་རྣམ་གཞག༽
	༼ལམ་ལ་སློབ་པའི་རྣམ་གཞག༽

	༼བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བཤད་པ།༽
	༼མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབས་ནས་མཆོད་པ་སོགས་བྱ་བ།༽
	༼བརྟེན་པ་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ།༽
	༼ཕྱག་རྒྱ་བསྟན་པ།༽
	༼མཆོད་བསྟོད་བྱ་བ།༽
	༼བཤགས་པ་སོགས་བྱ་བ།༽
	༼ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ།༽
	༼བཟླས་བརྗོད་བྱ་ཚུལ།༽
	༼བསྙེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ།༽

	༼སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽
	༼ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་སློབ་ཚུལ།༽
	༼དམ་ཚིག་ལ་གནས་ནས་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ།༽
	༼མཚན་བཅས་རྣལ་འབྱོར་བཤད་པ།༽
	༼ནང་གི་ཡན་ལག་བཞིའི་བཟླས་བརྗོད།༽ 
	༼མཚན་མེད་རྣལ་འབྱོར་བཤད་པ།༽
	༼བསྙེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ།༽
	༼རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽
	༼རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽
	༼གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ།༽
	༼གང་གིས་དབང་བསྐུར་བའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་མཚན་ཉིད།༽ 
	༼དེས་དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་སློབ་མ་ལ་ཇི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ།༽
	༼སྟ་གོན་བཤད་པ།༽
	༼དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བའི་ཆོ་ག་དངོས་བསྟན་པ།༽
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