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

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

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

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

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

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

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

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

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

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

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

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡོད།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

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

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

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

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

ཕྲད་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་རགས་ “ འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་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།



༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་དང་མཐུན་

པའི་སྔགས་ཀི་ས་ལམ་རྣམ་གཞག་ལེགས་བཤད་

སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བ་

བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷཱ་རཱ་ཡ། ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སོང་མཁའ་དབིངས་དག་པ་

ལས། །རབ་མཛེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་མཚན་དཔེ་འཇའ་ཚོན་གར། སོན་མཛད་ཟུང་འཇུག་

དང་པོའི་མགོན་པོ་ཡི། །ཞབས་ཀི་པདོར་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །བགང་ཡས་

གང་གི་མཚན་ཙམ་ཡང༌། ཤིན་ཏུ་མཇལ་དཀའ་སིགས་དུས་ཚེ་གཅིག་ལ། །ཁ་སྦྱོར་

ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གོ་འཕང་མཆོག །བདེ་བག་སྦྱིན་བེད་རྣལ་འབོར་བམེད་རྒྱུད། 

འཇམ་མགོན་བཤེས་གཉེན་རྣམ་རོལ་ཡབ་སྲས་ཀི། །ཟླ་མེད་ལེགས་པའི་རེས་

འབངས་ནས། །རིམ་གཉིས་བགོད་ཚུལ་ལ་རྣམ་བཞག་སོགས། །གོ་སའི་ངག་གིས་

མདོར་བསྡུས་བཤད་པར་བ། 

དེ་ལ་འདིར་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ས་ལ་རྣམ་བཞག་འཆད་པ་ལ་གཉིས། ལམ་

བགོད་ཚུལ་དང༌། ས་བཅུ་སོགས་དང་ལམ་ལྔ་འཇོག་ཚུལ་ལོ། 
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

༼ལམ་གི་བགོད་ཚུལ་སྤིར་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤིར་བཤད་པ་དང༌། བ་མེད་ཀི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་བགོད་

ཚུལ་བེད་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་གི་

དོད་མཚན་བཅས་ཀི་རྣལ་འབོར་དང༌། རོགས་རིམ་གི་དོད་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་

འབོར་ཙམ་མ་གཏོགས་བསྐྱེད་རོགས་ཀི་དོན་དང་ཐ་སད་གང་ཡང་མེད་དེ། དེ་

གསུམ་ལ་རྣམ་བང་ཕོགས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་སའི་ཡོངས་སུ་དག་པ་བཞི་དང་

རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལམ་ད་ལྟ་ནས་བསྒོམ་བསྒོམ་པ་ཡོད་ཀང་ཀུན་ཉོན་ཕོགས་སྲིད་

པ་སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལམ་བསྒོམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

བསྐྱེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་གང་རུང་ཡིན་ན། སྦྱངས་འབས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་

ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གསུམ་དང༌། སྦྱང་གཞི་སྲིད་པ་སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་ཅི་

རིགས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་སྦྱོང་བེད་ཀི་ལམ་འཁེར་ད་ལྟ་ནས་བསྒོམ་རྒྱུ་ཡོད་པ་

ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་མཚན་བཅས་ཀི་རྣལ་འབོར་ནི། སོང་ཉིད་རོགས་པའི་བོས་མ་ཟིན་

པའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་དང༌། མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབོར་ནི། སོང་ཉིད་རོགས་པའི་བོས་

ཟིན་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་བའོ། །ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གི་

རང་ལམ་གིས་ས་བཅུ་པའི་བར་དུ་བགོད་ནུས་ཀང་མཐར་ས་བཅུའི་སྲིད་པ་ཐ་མའི་

ཚེ་སྔགས་བ་མེད་ཀི་སྣོན་པ་བཏབ་ནས་འཚང་རྒྱ་དགོས་ཏེ། བ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་

སྣོན་པ་མ་བཏབ་པར་དེ་རྣམས་ཀི་ལམ་ཙམ་གིས་འཚང་རྒྱ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཕར་

ཕིན་རྣམ་བཤད་སིང་པོའི་རྒྱན་ལས། ཕར་ཕིན་ཐེག་པིའ་ལམ་གིས་བསྐལ་པ་གངས་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

མེད་པ་གསུམ་གི་བར་དུ་བགོད་ནས་དེའི་རེས་སུ་སྔགས་ཀི་ལམ་གིས་སྣོན་པ་

བཏབ་ནས་གཟུགས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་དང༌། 

མཁས་གྲུབ་རེའི་རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། ཕ་རོལ་ཏུ་པིན་རྐྱང་པའི་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་སྲིད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མའི་ལམ་

ལ་བརེན་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། །དེ་དག་རང་

རང་གི་ལམ་གིས་ས་བཅུའི་སྲིད་པ་ཐ་མའི་བར་བགོད་དེ་བ་མེད་ཀིས་སྣོན་པ་བཏབ་

ནས་སངས་རྒྱས་པ་དེ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མའི་རང་ལམ་གིས་

སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ཡང༌། དེ་དག་གི་ལམ་རྐྱང་པས་སངས་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཁད་པར་འཐད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེར་རང་ལམ་ལ་སྔགས་ལམ་གིས་སྣོན་པ་བཏབ་པ་

ཙམ་ཡིན་གི། །རང་ལམ་དོར་ནས་སྔགས་ལ་ཞུགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གི་རང་སྐད་ལ་ཚེ་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ཁས་ལེན་

ཀང༌། །བ་མེད་ཀི་ཚེ་གཅིག་ལ་འཆང་རྒྱ་བ་དང་དོན་གཏན་ནས་མི་འདྲ་སེ། དེ་

གསུམ་གི་ལུགས་ལ་དབང་རྣོན་གིས་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕིན་ནས་

བསྐལ་ཆེན་མང་པོ་ཐུབ་པའི་ཚེའི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབས་ཏེ། ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་

ཀི་རྣལ་འབོར་ལ་བརེན་ནས་དུས་རིང་པོས་ལམ་བགོད་ནས་འཚང་རྒྱ་དགོས་པ་

གང་ཞིག །བ་མེད་ཀི་ཁད་ཆོས་ནི་སྔགས་ལམ་ལ་སྔར་ཞུགས་མ་མོང་བ་ཞིག་

གསར་དུ་ཞུགས་ནས་དེ་འདྲའི་དུས་རིང་པོ་ལ་མི་ལྟོས་པར་སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་



  4  

དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

༼བ་མེད་ཀི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་བགོད་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་

པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསྐྱེད་རིམ་དང༌། རོགས་རིམ་གི་བགོད་ཚུལ་ལོ། །

༼བསྐྱེད་རིམ་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་ལྔ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྒ་བཤད། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པའི་

ཚད། བསྐྱེད་རིམ་ནས་རོགས་རིམ་དུ་འཕོ་ཚུལ་བཤད་པའོ། །

༼མཚན་ཉིད་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི། བསྒོམས་སོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་ནས་ཐིམ་གསུམ་

བས་པ་ལས་མ་བྱུང་ཞིང༌། རང་འབས་རོགས་རིམ་གིས་རྒྱུད་སྨིན་བེད་གང་

ཞིག །སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་པོ་ཅི་རིགས་དང་རྣམ་པར་མཐུན་པར་བོས་གསར་དུ་

བརགས་ནས་བསྒོམ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་རྣལ་འབོར་དེ། བསྐྱེད་རིམ་གི་

མཚན་ཉིད། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ། བརགས་པའི་རིམ་པ། བཅོས་མའི་རྣལ་འབོར། 

རིམ་པ་དང་པོའ་རྣལ་འབོར་རྣམས་དོན་གཅིག 

༼དབེ་བ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དེ་ལ་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་དབེ་ན།  རགས་པ་དྲན་པ་གཅིག་པའི་རྣལ་



  5  

སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

འབོར་དང༌། ཕྲ་བ་རོག་པའི་རྣལ་འབོར་གཉིས་ཡོད། །དང་པོ་དང་བསྐྱེད་རིམ་རགས་

པའི་རྣལ་འབོར། སྔགས་ལ་གཞོལ་བའི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་དོན་གཅིག གཉིས་པ་

དང་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་མོའི་རྣལ་འབོར། ནང་ལ་གཞོལ་བའི་རྣལ་འབོར་རྣམས་དོན་

གཅིག་གོ ། 

དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་རགས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་རྣལ་འབོར་པ་ལ་སྔགས་ལ་མཆོག་

ཏུ་གཞོལ་བ་ཞེས་པ་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་མོ་མཐར་ཕིན་པའི་རྣལ་འབོར་པ་ལ་ནང་ལ་

མཆོག་ཏུ་གཞོལ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་རྒྱུད་འགེལ་ལས་ཡང་ཡང་གསུངས་སོ། །

བསྐྱེད་རིམ་རགས་པའི་རྣལ་འབོར་ནི། དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡན་ཆད་

དང༌། །ཕྲ་མོའི་རྣལ་འབོར་ནི། ཐིག་ལེ་ཕྲ་མོོའི་ནང་དུ་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་

འཁོར་སྒོམ་པ་ལ་བའོ། །

༼སྒ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་རགས་པའི་རྣལ་འབོར་ཆོས་ཅན། །ཁོད་ལ་རགས་

པ་དྲན་པ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབོར་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕྲ་མོ་ལས་

དམིགས་རེན་རགས་ཤིང་རང་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་དྲན་པའམ་གཅིག་ཏུ་ལྷ་དྲན་པའི་

རྣལ་འབོར་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་མོའི་རྣལ་འབོར་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ལ་ཕྲ་བ་རོག་པའི་རྣལ་འབོར་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བསྐྱེད་

རིམ་རགས་པ་ལས་དམིགས་རེན་ཕྲ་ཞིང་རོག་པས་བརགས་ནས་བསྒོམ་པའི་རྣལ་

འབོར་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣལ་འབོར་ལ་

བསྐྱེད་རིམ་ཞེས་བ་སེ། སྦྱང་གཞི་སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་སྐུ་



  6  

དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

གསུམ་གི་རྣལ་འབོར་དུ་བོས་བཅོས་ཤིང་བསྐྱེད་པའི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་པར་བ་བའི་

རིམ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

༼བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་བཤད་པ།༽ 

བཞི་པ་ནི། གང་ཟག་གཅིག་ཉིད་ལ་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་རིམ་པའི་སྒོ་ནས་དབེ་

ན། ལས་དང་པོ་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་

ཐོབ་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དག་པར་དབང་ཐོབ་པ་དང་བཞི་གསུངས་པའི་དང་པོ་

གཉིས་དང༌། གསུམ་པའི་ཕོགས་གཅིག་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྐབས་དང༌། གསུམ་པའི་

ཆ་ཤས་གཅིག་དང་བཞི་པ་ནི་རོགས་རིམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་འཇོག་གོ །

དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་ཐོག་མར་སྒོམ་པ་ནས་བཟུང་རགས་པའི་རེན་དང་བརེན་

པའི་དཀིལ་འཁོར་རིམ་གིས་གསལ་བཏབ་ན་གསལ་བར་འཆར་ཡང་ཡུད་ཙམ་

གིས་དུས་གཅིག་ལ་དེ་ལྟར་འཆར་མི་ནུས་པའི་བར་ནི། ལས་དང་པོ་པ་དང༌། 

རགས་པ་ལ་ཡུད་ཙམ་རེས་དུས་གཅིག་ཏུ་གསལ་སྣང་བརན་པོ་འཆར་ཡང་སྐྱེ་

མཆེད་ཀི་ལྷ་ཕྲ་བ་ལ་དེ་ལྟར་གསལ་སྣང་བརན་པོ་མི་འཆར་བའི་བར་ནི། ཡེ་ཤེས་

ཅུང་ཟད་བབས་པ་དང༌།  ལྷ་ཕྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡུད་ཙམ་གིས་མངོན་སུམ་པ་ལྟར་

གསལ་སྣང་བརན་པོ་ཤར་བ་ཐོབ་པ་ནས་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དག་པར་དབང་ཐོབ་ལ་མ་

སེབ་ཀི་བར་ནི། ཡེ་ཤེས་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་ཐོབ་པ་ཞེས་པ་ཡིན་པས། འདི་ལ་བསྐྱེད་

རོགས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡོད་ཅིང༌།  མཚམས་འདི་ནས་བསྐྱེད་རིམ་རགས་པ་ལ་

བརན་པ་ཐོབ་པར་འཇོག་གོ། །

ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དག་པར་དབང་ཐོབ་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

རོཌ་རིམ་ལ་ནུས་པ་ཐོབ་པའི་སྐབས་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་འཕེན་པ་ཇི་ལྟར་བཏང་བ་བཞིན་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་

རིམ་གིས་གསལ་བཏབ་པ་ན་ཚད་དེ་ལས་ལྷག་ཆད་མེད་པར་གསལ་སྣང་དང་ལྷའི་

ང་རྒྱལ་ངང་གིས་སྐྱེས་པའི་བཅོས་མིན་གི་མོང་བ་ནམ་ཐོན་པ་ན། བསྐྱེད་རིམ་གི་

རོགས་པ་ཐོག་མར་སྐྱེས་པས་གང་ཟག་དེ་བསྐྱེད་རིམ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ལ། བསྐྱེད་

རིམ་ཕྲ་རགས་ལ་བརན་པ་ཐོབ་པ༌། དེ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་རྣམས་སོ་སོར་བཞག་ཏུ་

ཡོད་དེ། རགས་པའི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་པའི་ཚེ། དེའི་

ཆ་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་མ་འདྲེས་པར་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་སིང་ངེ་ཤར་བ་ལ་བིང་

རོད་དང་བལ་བར་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་དྲུག་ཆ་འཁོངས་ཐོབ་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་

རགས་པ་ལ་བརན་པ་ཐོབ་པ་དང༌། དེ་ལྟར་ལོ་ཟླ་སོགས་ཇི་ཙམ་འདོད་ཀི་བར་

འཇོག་ནུས་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་རགས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་ཡིན། 

ཕྲ་བ་ཐིག་ལེ་ཡངས་བྲུ་ཙམ་གི་ནང་དུ་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་

གསལ་བཏབ་པ་ན། དེའི་ཆ་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་མ་འདྲེས་པར་སྐད་ཅིག་གིས་

གསལ་སིང་ངེ་ཤར་བ་ལ་གོང་ལྟར་འཇོག་ནུས་པ་ནི། །བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་མོ་ལ་བརན་པ་

ཐོབ་པ་དང༌། དེ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་ལ་སོ་སོར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་

མོ་མཐར་ཕིན་པ་ན། །ལུས་སེམས་ཤིན་སྦྱངས་ཐོབ་པས་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་

གྲུབ་ཅིང༌། ལྷའི་སྐུ་དང་ཕག་མཚན་གི་སྤོ་བསྡུ་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐོང་

ཡང་འབྱུང་བས་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་ཡིན། དེའི་ཕིར་རྒྱུད་སེ་

བཞི་པོ་གང་དུ་ཡང་ལྷའི་རྣལ་འབོར་སྒོམ་པ་ལས་ལོགས་སུ་ཞིག་གནས་སྒྲུབ་ཚུལ་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

མ་གསུངས་ཏེ།  ལྷའི་རྣལ་འབོར་བསྒོམས་པ་ཉིདཀིས་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་

འགྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

༼བསྐྱེད་རིམ་ནས་རོགས་རིམ་དུ་འཕོ་ཚུལ་བཤད་པ།༽ 

ལྔ་པ་ནི། བསྒོམས་སོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རང་རྒྱུད་ལ་ནམ་སྐྱེས་

པ་ན། བསྐྱེད་རིམ་ནས་རོགས་རིམ་དུ་འཕོས་པར་འཇོག་གོ །

༼རོགས་རིམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་རོགས་རིམ་ལ་ལྔ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྒ་བཤད། རིམ་པ་འོག་

མ་ནས་གོང་མར་འཕོ་ཚུལ། འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་ཚུལ་ལོ། །

༼མཚན་ཉིད་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི། བསྒོམས་སོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣལ་འབོར་དེ། རོགས་རིམ་གི་མཚན་ཉིད། 

དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་པ་དབང་རྣོན་གིས་ལས་རྒྱ་ལ་བརེན་པས་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྐབས་

སུ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་གི་རོགས་པ་འདྲེན་པ་ཞིག་ཡོད་ཀང༌། 

ངོ་བོ་རོགས་རིམ་གི་རོགས་རིགས་སུ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །རོགས་པའི་རིམ་པ། མ་

བརགས་པའི་རིམ་པ། རྣལ་མའི་རྣལ་འབོར། རིམ་པ་གཉིས་པའི་རྣལ་འབོར་རྣམས་

དོན་གཅིག 
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

༼དབེ་བ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། ལུས་དབེན། ངག་དབེན། སེམས་དབེན། སྒྱུ་ལུས། 

འོད་གསལ། ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པ་སེ་དྲུག་ཏུ་སྤོད་བསྡུས་དང༌། ར་རྒྱུད་ལེའུ་དྲུག་

པ་ར་འགེལ་ལས་གསུང༌། རིམ་ལྔ་དང༌། རྣམ་གཞག་རིམ་པ་ལས། ལུས་དབེན་ངག་

དབེན་དུ་བསྡུས་ནས་ངག་དབེན་དང་པོར་བས་ཏེ། རིམ་པ་ལྔར་བཤད། སྒོན་གསལ་

གི་ལེའུ་དང་པོ་ལས། རིམ་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀང་སེམས་དབེན་དུ་བསྡུས་པའི་དབང་

དུ་བས་ནས། སེམས་དམིགས་ཀི་རིམ་པ་སོགས་རོགས་རིམ་ལ་རིམ་པ་བཞིར་

ཡང་མཛད་དེ། དེ་དག་ནི་དབེ་བསྡུའི་ཁད་པར་ཙམ་ཡིན་གི་དགོངས་པ་འགལ་བ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །

འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕི་མར། རོགས་རིམ་ལ་སོར་སྡུད་སོགས་སྦྱོར་བ་ཡན་

ལག་དྲུག་ཏུའང་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སོར་སྡུད་དང༌། བསམ་

གཏན་གཉིས་ལུས་དབེན་དུ་འདུ། །སྲོག་རོལ་ངག་དབེན་དུ་འདུ། འཛིན་པ་འོད་

གསལ་དུ་འདུ། རེས་དྲན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་པོ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འདུའོ། །

༼སྒ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། རིམ་པ་གཉིས་པའི་རྣལ་འབོར་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རོགས་རིམ་

ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བོས་བཏགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གྲུབ་ཙམ་

ནས་རོགས་པའི་ལུས་ཀི་ར་རླུང་ཐེག་ལེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒོམ་པར་བ་བའི་

རིམ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། 
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

༼རིམ་པ་འོག་མ་ནས་གོང་མར་འཕོ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་ནས་རོགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་དུ་འཕོ་ཚུལ་ཡང་

གོང་ལྟར་ཏེ། མཉམ་གཞག་ཏུ་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སོང་གི་ཡེ་

ཤེས་བསྒོམས་ཤིང་དེ་ལས་ལངས་པའི་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་

སོང་གི་རྒྱས་བཏབ་ནས་རིགས་བརྒྱ་ལ་སོགས་པའི་ལྷའི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་རྣལ་

འབོར་ནི། རོགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་ཡིན་ནོ། །

ལུས་དབེན་ཞེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དབེན་གཞིའི་ལུས་རང་རྒྱུད་ཀིས་

བསྡུས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སོགས་ལ་རོགས་རིམ་པའི་བདེ་སོང་གི་རྒྱས་

བཏབ་ནས་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་ལས་དབེན་པར་བས་ཏེ་དག་པ་ལྷའི་རྣམ་པར་ཤར་

བའི་རྣལ་འབོར་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། །སྤིར་ལུས་དབེན་ལ་བསྐྱེད་

རོགས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡོད་དོ། །

༼ལུས་དབེན་ནས་ངག་དབེན་དུ་འཕོ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

ལམ་གོང་མར་འཕོ་ཚུལ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ལུས་དབེན་ནས་ངག་དབེན་དུ་

འཕོ་ཚུལ་ཡོད་དེ། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་

གདངས་སུ་ཤར་བའི་རོ་རེའི་བཟླས་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། སིང་གའི་གོང་འོག་གི་

ར་མདུད་ལྷོད་པོར་སོང་སེ་སེང་འོག་གི་རླུང་རྣམས་སིང་གའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཐིམ་པ་

ལས་བྱུང་བའི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་ན། ལུས་དབེན་ནས་ངག་དབེན་དུ་འཕོས་

པ་ཡིན། ངག་དབེན་གི་སྒ་བཤད་ཡོད་དེ། ངག་གི་ར་བ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་ཐ་མལ་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

དུ་རྒྱུ་བ་ལས་དབེན་པར་བས་ཏེ་རླུང་སྔགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱོར་བའི་རྣལ་འབོར་

ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། 

༼ངག་དབེན་ནས་སེམས་དབེན་དུ་འཕོ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ངག་དབེན་ནས་སེམས་དབེན་དུ་འཕོ་ཚུལ་ཡོད་དེ། ནང་གི་རྐྱེན་ཁབ་

བེད་ཀི་རླུང་གི་རོར་བཟླས་དང༌། ཕིའི་རྐྱེན་ཕག་རྒྱའི་སྲོག་རོལ་ལ་བརེན་ནས་སིང་

གའི་ར་མདུད་རོགས་པར་གོལ་ཏེ་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་གི་ཆ་ཤས་གཅིག་དང་བཅས་ར་

བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་རྣམས་སིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཐིམ་པའི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་

ནམ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། ངག་དབེན་ནས་སེམས་དབེན་དུ་འཕོས་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། 

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསང་ཟིན་བིས་ལས། ངག་དབེན་ཐོག་མར་བསྒོམ་པ་ནས་སིང་གའི་

ར་མདུད་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་མ་གོལ་བར་གི་སོང་པ་བཞི་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ནི་

ངག་དབེན་ཡིན་ལ། ཕི་ནང་གི་ཐབས་གཉིས་ཀ་ལ་བརེན་ནས་སིང་གའི་ར་མདུད་ལྷག་

མ་མ་ལུས་པར་གོལ་ཏེ་སིང་གའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་མི་ཤིགས་པ་ལ་རླུང་རྣམས་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སོང་པ་བཞི་ཐོག་མར་སྐྱེས་པ་ནས་སེམས་

དབེན་གི་སོང་པ་བཞིར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྤིར་དྷཱུ་ཏིའི་གནས་གང་དུ་རླུང་ཐིམ་ཡང་སོང་པ་བཞི་འཆར་ལ། འོན་ཀང་

སིང་གར་ཐིམ་པ་ལ་འཆར་བ་ཙམ་གནས་གཞན་དུ་ཐིམ་པ་ལ་མི་འཆར་ཞིང༌། རོར་

བཟླས་ཀིས་སིང་གའི་ར་མདུད་མ་གོལ་བར་དུ་སིང་གའི་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ཡིན་ཡང་མི་

ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པ་མིན་ནོ། །སིང་གའི་ར་མདུད་གོལ་བ་ན་དེའི་མཐུས་ར་

མདུད་གཞན་ཐམས་ཅད་གོལ་བར་བཤད་དོ། །སྐབས་འདིར་རང་ཕོགས་ཀི་མཁས་



  12  

དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

གྲུབ་དམ་པ་རྣམས། སེམས་དབེན་སྐྱེད་པ་ལ་ངེས་པར་ལས་རྒྱ་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་

བཞེད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག །སེམས་དབེན་མཐར་ཐུགས་སྐྱེད་པ་ལ་དེ་དགོས་ཀང་

སེམས་དབེན་ཙམ་ལ་མི་དགོས་གསུང༌། འགའ་ཞིག་གི་གསུང་ལས། སྔགས་བ་

མེད་ཀི་གདུལ་བ་ཤིན་ཏུ་དབང་རྣོན་འགའ་ཞིག་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཙམ་ལ་བརེན་

ནས་ལམ་རོགས་པར་སྐྱེད་ནུས་པས་སྐབས་གང་དུ་ཡང་ལས་རྒྱ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་

གསུངས་པ་སོགས་བཞེད་པ་མང་ཙམ་སྣང་བས་རེ་བ་མའི་དགོངས་པར་གང་སོང་

ལེགས་པར་བརག་དགོས་སོ། །

སེམས་དབེན་ཞེས་པའི་སྒ་དོན་ཡོད་དེ། འཁོར་འདས་ཀུན་གི་ར་བ་སེམས་

ཀུན་རོག་བཞོན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་ལས་དབེན་པར་བས་ཏེ་བདེ་སོང་དབེར་མི་

ཕེད་པའི་ངོ་བོར་ཤར་བའི་རྣལ་འབོར་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། སེམས་

དབེན་མན་ཆད་ཀི་ཉེར་ཐོབ་ཀི་མཐར་འོད་གསལ་འབྱུང་ཡང༌། རིམ་ལྔ་དང༌། སྤོད་

བསྡུས་སོགས་སུ་མ་བཤད་པ་ནི། འོད་གསལ་རིམ་པ་བཞི་པར་འཆད་པ་ལ་

དགོངས་ཏེ། དབེན་གསུམ་གི་འོད་གསལ་ཉེར་ཐོབ་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་

ཤེས་པ་དང༌། དོན་གི་འོད་གསལ་ནི་གཉིས་སྣང་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པས་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདུ་མི་རུང་ངོ་། །དེས་ན་དོན་གི་འོད་གསལ་དེ་སོང་པ་

བཞི་པ་ཁོ་ནར་བགང་བ་ཡིན་ནོ། །

སྨིག་རྒྱུ་ནས་འོད་གསལ་གི་བར་གི་རགས་འཆར་ཚུལ་དེ་རྣམས་རེས་

མཐུན་པ་ནི། གཞི་དུས་སུ་ཕོ་མོ་སྦྱོར་བ་དང༌། གཉིད་དུ་འགོ་བ་དང༌། བརྒྱལ་བ་

སོགས་ཀི་སྐབས་དང༌། ལམ་དུས་ཀི་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བ་དང༌།  རོར་བཟླས་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

མན་ཆད་དུའང་འབྱུང་མོད་ཀང༌། མཚན་ཉིད་པ་ནི། གཞི་ལ་འཆི་དུས་དང༌། ལམ་

དུས་སུ་སེམས་དབེན་ནས་བརམས་ཏེ་འབྱུང་བར་རེ་བ་མས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་

པའི་རིམ་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་གསུངས་སོ།  །དེ་ལྟར་ན་ཞིབ་ཆ་བེད་ཚེ་རོར་བཟླས་

མན་ཆད་ཀི་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ཡང་རེས་མཐུན་པར་

ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །དེ་དག་ཚེ་གཉིས་སྣང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་རྣམས་མི་ལྡོག་ཀང༌། རླུང་

དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་སོབས་ཀིས་གཉིས་སྣང་རགས་པ་འགག་པ་ལས་སྣང་བ་དཀར་

ལམ་པ་ནས་ཐོ་རངས་ཀི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་དུ་མ་ཞིག་ཤར་

བས། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་བདེ་སོང་སྦྱར་ནས་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །

ལམ་དུས་ཀི་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་སོགས་ཀང་དཀྱུས་ཐོབ་གཅིག་ལ་

སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་རེའི་རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་ལས། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་

རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བས་པས་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་ལ། 

ཡང་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་དག་ལན་མང་པོའི་བར་དུ་གོམས་པར་བས་པས་མཆེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་སོགས་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི། སྔ་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུན་གཅིག་ལ་སྐྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སེམས་དབེན་ཐོབ་རེས་ཕི་ནང་གི་ཐབས་

གཉིས་དང༌། རིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞིག་གི་སྡུད་རིམ་ཡང་ཡང་བསྒོམས་པ་ལས་

ཚིགས་རྣམས་ལ་གནས་པའི་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་སོགས་རླུང་མ་ལུས་པ་འཆི་རིམ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཐིམ་པ་ལས་སྨིག་རྒྱུ་ནས་འོད་གསལ་གི་

བར་གི་རགས་མཚན་ཉིད་པ་ཤར་བའི་ཚེ། དེ་འདྲའི་འོད་གསལ་ནི་སེམས་དབེན་

མཐར་ཐུག་དབེའི་འོད་གསལ་དང༌། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་བསྒྲུབ་གཞི་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

མཐར་ཐུག་ཡིན་ནོ། །

༼སེམས་དབེན་ནས་སྒྱུ་ལུས་སུ་འཕོ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་སེམས་དབེན་ནས་སྒྱུ་ལུས་སུ་འཕོ་ཚུལ་ཡོད་དེ། བཤད་མ་ཐག་

པའི་སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་གི་དཔེའི་གསལ་དེ་ལས་ལྡང་བར་རོམ་པ་ན། རླུང་

ཅུང་ཟད་གཡོས་ཏེ་ལུགས་ལྡོག་གི་ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པ་དང༌། མཉམ་དུ་ཆུ་ལས་ཉ་ལྡང་

གི་ཚུལ་གིས་འོད་གསལ་དེའི་བཞོན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་པས་ཉེར་ལེན་

དང༌། འོད་གསལ་གི་སེམས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐྱེན་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་མཚན་

དཔེས་སྤས་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ། རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་རགས་པ་ལས་ལོགས་སུ་བེ་ནས་

དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པ་ལ་བསྒོམས་སོབས་

ཀིས་ལུས་ཕྲ་རགས་གཉིས་སོ་སོར་བེད་དགོས་ཀང༌། གོ་ས་སོ་སོར་བེ་ནས་འགྲུབ་

མི་དགོས་ཏེ། མཁས་གྲུབ་རེའི་རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་ལས། ཚེ་འདིར་གྲུབ་པའི་མ་དག་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ལུས་རགས་པ་ལས་སོ་སོར་བེ་བ་ཡིན་ཡང་གོ་ས་སོ་སོར་བེ་བ་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་དང༌། 

རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་ལས། ལུས་རིང་པ་ལས་ལོགས་སུ་བེ་བ་ལ། ལུས་རིང་

པའི་གོ་ས་སངས་ནས་གནས་དགོས་པས་མ་ཁབ་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་དང༌། སྒོན་

གསལ་ལས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཕུང་པོའི་ཟ་མ་ཏོག་ན་གནས་པར་གསུངས་པ་

སོགས་ཀིས་ཀང་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འོ་ན། གསལ་སྒོན་དུ། ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་འདི་ཐོག་མར་འགྲུབ་པ་ན་ལུས་སྔ་མ་ལས་གོ་ས་ལོགས་སུ་གནས་པའི་

ཚུལ་གིས་འགྲུབ་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་ལུས་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

འགྲུབ་ཚུལ་འདྲ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྒྱུ་ལུས་ཐོག་མར་ཕུང་

པོ་རིང་པའི་གོ་ས་སིང་གའི་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་སུ་གྲུབ་ནས། དེའི་རེས་སུ་ལུས་རིང་པ་

ལས་གོ་ས་ལོགས་སུ་བེ་ནས་ལུས་ཀི་ཕིར་རོལ་ཏུ་གནས་པ་ཡོད་པ་ལུང་དེའི་དོན་

ཡིན་པའི་ཕིར། དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པའི་ཚེ། སྐུ་རྐྱང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རེན་

དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་སུ་ལྡང་བ་ཡིན་ཏེ། མཁས་གྲུབ་རེའི་

ཡིག་ཆུང་ལས། ལུས་དབེན་ནས་བཟུང་སེ་ཟུང་འཇུག་གི་བར་ཐམས་ཅད་དུ་རང་རོ་

རེ་འཆང་དུ་ལངས་པ་ན། རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

རོགས་སུ་ལྡང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། 

རྣལ་འབོར་གི་དབང་ཕྱུག་རེ་མི་ལ་རས་པས། ལར་ཕྲ་ཞིང་མཉེན་པའི་རླུང་

སེམས་ལས། །ལྷ་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། སྒྱུ་ལུས་དེ་ཉེར་ལེན་རླུང་ཙམ་ལས་གྲུབ་པས་ན་གཟུགས་སུ་ཁས་ལེན་ཡང༌། 

བེམ་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་བསྒྲུབ་བཞི་གཉུག་

མའི་ལུས་སམ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཡ་གལ་གི་རླུང་དེ། 

གཟུགས་དང་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་

ལུས་འདི་ཐོག་མར་གྲུབ་པ་ནས་བཟུང་དོན་གི་འོད་གསལ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་མཉམ་

རེས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཡོད་ལ། དོན་གི་འོད་གསལ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་

འོད་གསལ་དུ་དག་ནས་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་འཆད་དོ། །

བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་ནི། སྒྱུ་ལུས་ཐོག་མར་གྲུབ་པའི་ཚེ། སིང་

གའི་ར་འཁོར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་གྲུབ་པ་ལ་ནང་ལྡང་དང༌། རྣམ་སྨིན་གི་ཕུང་པོའི་ཕི་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

རོལ་ཏུ་གྲུབ་པ་ལ་ཕི་ལྡང་དུ་བཤད་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུད་སོད་སྨད་གཉིས་ཀི་ཡིག་ཆའི་

བཞེད་པ་ནི། སྒྱུ་ལུས་ཕི་ལྡང་ཁོ་ན་དང༌། མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་པ་དང༌། རྒྱལ་བ་

དབེན་ས་པ་སོགས་ཀིས་ནང་ལྡང་ཁོ་ནར་བཞེད་དོ། །

རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་ལས། སེམས་དབེན་གི་རླུང་སེམས་གཉིས་ཀི་གཉུག་

མའི་ལུས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་དུས་སུ། ལུས་རགས་པ་ལས་ལོགས་སུ་བེ་

ནས་ལུས་ཀི་ཕི་རོལ་ལམ། ནང་གང་དུ་འདོད་པ་དེར་འགོ་བའི་དོན་ནོ། །ཞེས་པའི་

དགོངས་པ་མཛད་ནས། 

པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་

པོས། རྣལ་འབོར་པའི་བཞེད་པའི་དབང་གིས་སིང་གའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དང་ཕི་རོལ་ཅི་

རིགས་པར་ལྡང་བ་ཡོད་པས་ནང་ལྡང་དང་ཕི་ལྡང་གཉིས་ཀ་འཐད་དེ། གཞི་གཅིག་

ལ་ལྟོས་ཏེ་ནང་ལྡང་དང་ཕི་ལྡང་གཉིས་འགལ་ཡང༌། སྤིར་དེ་གཉིས་ཡོད་པ་མི་

འགལ་གསུང་ངོ༌། །དེ་དག་གི་སྒྲུབ་བེད་རྣམས་འདིར་མངས་ཀི་དོགས་པས་སོ་སོའི་

གཞུང་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །གྲུབ་པའི་དུས་ལ། རེའི་སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ་དང༌། 

དབང་དོན་དེ་ཉིད་རབ་གསལ་དང༌། རྣམ་གཞག་རིམ་པའི་རྣམ་བཤད་སོགས་སུ་

མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་དང་བསྟུན་ནས། ལུགས་ལྡོག་གི་སྣང་བའི་

མཇུག་ཏུ་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་བཀོད་མོད། 

རང་ལུགས་བཞེད་པ་ནི། རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་གི་སྐབས་སུ། གཞི་དུས་སུ་

འཆི་བ་འོད་གསལ་འགག་པ་དང༌། བར་དོ་གྲུབ་པ་དུས་མཉམ་པ་ལྟར། ལམ་དུས་

སུའང་འོད་གསལ་འགག་པ་དང༌། སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་དུས་མཉམ་དགོས་པས། ལུགས་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

ལྡོག་གི་ཉེར་ཐོབ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པར་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །

སྒྱུ་ལུས་ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་ཡོད་དེ། སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་

ཀིས་མཚོན་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ཙམ་གི་ལྷ་སྐུའམ་ལུས་ཡིན་པས་དེ་

ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། དེ་ཉོན་སྒིབ་ཀིས་མ་དག་པས་ན་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། 

ཟག་བཅས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །སྒྱུ་ལུས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་གོ་བ་ཙམ་

ཆགས་ནའང་ཕན་ཡོད་ཚད་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་

པ་ལས། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འབའ་ཞིག་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་ཙམ་གིས་

ཀང༌། ལས་དང་པོ་བའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏེ། ཕིར་མོ་ལྡོག་པ་ལ་ཡང་སོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྒྱུ་ལུས་ལ་གོ་བ་ཆགས་ནས་ལྷག་པར་མོས་པ་ཙམ་ལ། ལས་དང་

པོ་བའི་ས་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་དང་འདྲ་ཞིང༌། ལམ་དེར་རིགས་ངེས་པའི་ས་ལ་

སོབ་བཞིན་པའི་ཕན་ཡོན་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ༌། །འདིའི་བདེ་བ་ཆེན་

པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་མིང་དུ་བཤད་དོ། །

༼སྒྱུ་ལུས་ནས་འོད་གསལ་དུ་འཕོ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་སྒྱུ་ལུས་ནས་དོན་གི་འོད་གསལ་དུ་འཕོ་ཚུལ་ཡོད་དེ། མ་དག་པའི་

སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་སྤོད་པ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་སོགས་པར་སྤད་པ་ལས། 

དོན་གི་འོད་གསལ་ཐོབ་ཏུ་ཉེ་བའི་མཚན་མ་བྱུང་བ་ན། ཕག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་

འཇུག་བཞིན་པས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་སྡུད་རིམ་ཡང་ཡང་བསྒོམས་པ་ལས་

སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ཤར། དེའི་ཚེ་འོད་གསལ་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་སོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ན། རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གི་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་འགག་པ། ཉོན་

སྒིབ་མཐའ་དག་གི་དངོས་གཉེན་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐོབ་པ། སྔགས་བ་

མེད་ཀི་ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་དང༌། འཕགས་པར་གྱུར་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ཡང་རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་འདི་ཕི་ནམ་མཁའ་སོད་བེད་ཀི་སྐྱོན་ཟླ་ཉི་

སྲོད་ཀི་སྨག་གསུམ་དང་བལ་བའི་ཐོ་རངས་ཀི་དུས་སུ་ཐོབ་པའི་ཆ་ནས་ཕིའི་མངོན་

བང་དང༌། ནང་ཤེས་པ་སོད་བེད་ཀི་སྐྱོན་དཀར་དམར་ནག་ལམ་པ་གསུམ་འདས་

པའི་དུས་སུ་མངོན་དུ་བས་པའི་ཆ་ནས་ནང་གི་མངོན་བང་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་པས། 

རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་ཡིན་ན། ཕི་ནང་གི་མངོན་བང་གཉིས་ཀ་ཡིན་

པས་ཁབ་བོ། །

དེ་ཡང་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་ལས། དཔེའི་འོད་གསལ་གི་སྐབས་སུ་དེའི་ངོར་

ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལྟ་བུའི་གཟུང་རྣམ་འཆར་གི། དོན་གི་འོད་གསལ་གི་

སྐབས་སུ་ནི་གཉིས་སྣང་ཕྲ་མོ་ཡང་ནུབ་ནས་སྤོས་པའི་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་ནམ་མཁའ་

དཔེར་བངས་ཀི། རྣམ་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་འཆར་བ་མིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

སྤིར་འོད་གསལ་ལ་སྒས་བརོད་རིགས་ཀི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། ཡུལ་འོད་གསལ་

དང༌། ཡུལ་ཅན་འོད་གསལ་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་དང་སོང་ཉིད་དོན་གཅིག །གཉིས་པ་

ལ། སོང་ཉིད་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པའི་འོད་གསལ་ལ་དཔེའི་འོད་གསལ་དང༌། 

དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་འོད་གསལ་དོན་གི་འོད་གསལ་ཞེས་བའོ། དཔེའི་འོད་

གསལ་ལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། དབེན་པ་གསུམ་དང༌། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་པའི་

དཔེའི་འོད་གསལ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དོན་གི་འོད་གསལ་ལ་ཉོན་སྒིབ་ཀི་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་དེ་དང༌། ཉོན་སྒིབ་སངས་པའི་དེ་དང༌། ཤེས་སྒིབ་ཀི་དངོས་

གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་དེ་དང༌། ཤེས་སྒིབ་སངས་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་རྣམས་སུ་

ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་དཔེ་དོན་གི་འོད་གསལ་ལ་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ཞེས་ཀང་བ་ལ། དེ་ཡང་དཔེའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སྐབས་སུ་སོང་ཉིད་དོན་སྤིའི་ཚུལ་

གིས་རོགས་པས་ན། གཉིས་སྣང་ཕྲ་མོ་མ་ལོག་པས་བདེ་སོང་རོ་གཅིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་

མོས་པ་ཡིད་བེད་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་ཅིང༌། དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སོང་ཉིད་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པས་ན། གཉིས་སྣང་ཕྲ་མོའང་དག་ནས་བདེ་སོང་རོ་གཅིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་

རོགས་པར་ཡོད་དོ། །

དོན་གི་འོད་གསལ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡུལ་ཅན་ལྷན་སྐྱེས་

ཀི་བདེ་བས་ཡུལ་དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་ཀུན་

རོབ་ཀི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ནུབ་པའི་ཡེ ་ཤེས་ཡིན་པས་དེ ་ལྟར་བརོད་པའི་

ཕིར། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་མན་ཆད་ནས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལམ་གཞན་

གིས་བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་གི་ཚོགས་རོགས་པ་དེས་རིམ་པ་གསུམ་པའི་

སྒྱུ་ལུས་མན་ཆད་ཀི་དོད་ཐུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་དོན་གི་འོད་གསལ་གི་རིམ་པ་ནས་

འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་དེས་མི་གཡོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པ་ན། ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སེ་གོལ་གི་སྒས་བསངས་ཏེ། 

ཁོད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཙམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་གསུངས་ནས། །ལྷའི་བུ་མོ་

ཐིག་ལེ་མཆོག་མ་བཀུག་ནས་མཚན་ཕེད་ཀི་དུས་སུ་དབང་གསུམ་པ་དངོས་དབང་

དུ་བསྐུར་བས་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་སྒོ་ནས་དོན་གི་འོད་གསལ་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

མཚོན་པར་བས། དེ་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་བང་སེམས་ཀི་ལུས་རེན་དེ་རུ་ལངས་

པ་ལ། ཐོ་རངས་འོད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་གདམས་པ་ཕོག་སེ་དབང་བཞི་པ་

ཚིག་དབང་བསྐུར་བས། ཐོ་རངས་དེ་ཉིད་ལ་དོན་གི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་ནས་

དེ་ལས་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས། དེ་ནས་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་

བརེན་ནས་ཐོ་རངས་ཕི་མ་སྐྱ་རེངས་འཆར་ཁང་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་

བེད་པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་ལས། མཚན་ཕེད་ན་བ་མས་ལས་རྒྱ་ལ་བརེན་

པའི་དངོས་དབང་བསྐུར་ཏེ་འོད་གསལ་མཚོན་པར་བེད་པའོ། །

དེ་ནས་ཐོ་རངས་འོད་གསལ་སྒོམ་ཚུལ་དང༌། དེའི་འོག་ཏུ་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་

ལུགས་ཀི་གདམས་ངག་ཕོག་པས་དོན་གི་འོད་གསལ་འཐོབ་ཅིང༌། དེའི་འོག་ཏུ་ཟུང་

འཇུག་འགྲུབ་པའོ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འོ་ན། སྤོད་བསྡུས་ལས། མཚན་ཕེད་

ཀི་དུས་སུ་འོད་གསལ་བ་མངོན་དུ་མཛད་དེ། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་

ལོ་ཟེར་ན། དེ་ནི་མཚན་ཕེད་ན་དོན་གི་འོད་གསལ་མཚོན་པའི་དོན་ཡིན་གི། མངོན་

དུ་བས་པའི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་མཚན་ཕེད་ན་དོན་གི་འོད་གསལ་ལས་

སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་བར་འདོད་པའང་མི་འཐད་དེ། དོན་གི་འོད་གསལ་

ཐོག་མར་ཐོབ་པའི་དུས་ཡིན་ན། ཐོ་རངས་ཡིན་དགོས་པར་གསལ་སྒོན་དུ་གསུངས་

པའི་ཕིར་དང༌། སོབ་མི་སོབ་ཀི་ཟུང་འཇུག་ཐོག་མར་ཐོབ་པའི་དུས་ཡིན་ནའང༌། ཐོ་

རངས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། མཐའ་དཔོད་རིན་པོ་ཆེ་མྱུ་གུ་ལས། མི་སོབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་ཀང་རིམ་ལྔ་དང་སྤོད་བསྡུས་དང་གོལ་བའི་ཐིག་ལེ་ལས་ཐོ་རངས་ཀི་

དུས་སུ་འཐོབ་པར་གསུངས་ཏེ། དུས་འདིར་འཐོབ་པ་ནི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་



  21  

སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

ཡང་འདྲའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་མཚན་ཕེད་ཀི་དོན་གི་འོད་གསལ་ལས་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་

སྐུར་མ་བཞེངས་པར་མཉམ་གཞག་དེ་ཀའི་ངང་ནས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངོན་

དུ་བས་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། འོད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་མ་

ཕོག་པར་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མཚན་

ཕེད་ཀི་འོད་གསལ་གི་སྔ་ལོགས་སུ་འབོགས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། འོད་ཟུང་གི་གདམས་

པ་འབོགས་པའི་དུས་ཐོ་རངས་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། དབང་གིས་

སྣོད་རུང་དུ་མ་བས་གོང་དུ་དེ་འདྲའི་གདམས་ངག་འཔོགས་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་འདྲའི་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་སོབ་མཐའི་དོན་གི་འོད་གསལ་གི་རླུང་ག་

ཡོས་ནས་ལྡང་བ་ཡིན་ནམ། མ་གཡོས་པར་ལྡང་བ་ཡིན༌། །དང་པོ་ལྟར་ན། སོབ་

མཐའི་དོན་གི་འོད་གསལ་གི་རླུང་གཡོ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། སོབ་མཐའི་དོན་གི་འོད་གསལ་གི་རླུང་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་

གཡོས་པར་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་སྔར་མེད་པའི་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་

གསར་དུ་ཆུ་ལས་ཉ་ལྡང་གི་ཚུལ་གིས་ལྡང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བེད། དེ་ལྡང་ནུས་ན་རིམ་

པ་བཞི་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་ལས་ཀང་རླུང་མ་གཡོས་པར་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་

ཏུ་ལྡང་བ་ཞིག་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ཟློག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་ལས་ཀང༌། དོན་གི་འོད་གསལ་གིས་སྦྱངས་པའི་རླུང་

སེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མ་བསྒྲུབས་པར་དུ་མི་སོབ་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་མི་ཐོབ་

པར་བསན་པས། ཞེས་དང༌། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་མན་ཆད་སྔོན་དུ་མ་བསྐྱེད་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

པར་རིམ་པ་ཐ་མ་གཉིས་ནས་སྐྱེས་པ་འདི་ནི་དམིགས་བསལ་དུ་ཤེས་པར་བ་རྒྱུ་ཡིན་

པས། ཞེས་དེ་འདྲའི་བང་སེམས་དེ་རིམ་པ་ཐ་མ་འོད་ཟུང་གཉིས་བསྐྱེད་ནས་འཚང་རྒྱ་

དགོས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། འོ་ན། གསལ་སྒོན་དེ་ཉིད་ལས། དོན་གི་འོད་གསལ་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། དེའི་གཞོན་པའི་རླུང་ཙམ་ལས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི་དོན་གི་འོད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་སོབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་གྲུབ་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་དེ་ལས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ཡ་གལ་

གི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁོ་ན་རེ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང༌། རྒྱུད་སེ་འོག་མའི་ལམ་བགོད་པའི་མཐར་

བང་སེམས་དེ་སྔགས་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ། དོན་གི་འོད་གསལ་ནས་ཞུགས་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དོན་གི་འོད་གསལ་གི་རིམ་པ་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་

ཁབ་སེ། དེ་འདྲའི་བང་སེམས་ལ་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བའི་སྐབས་ཀི་སྣང་མཆེད་

ཐོབ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་དོན་གི་འོད་གསལ་མཚོན་པའི་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་

སྔགས་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཅིས་ཀང་སྔགས་བ་མེད་

ཀི་ལམ་ལ་འཇུག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གི་གཉིས་སྣང་

འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་གཏན་ནས་མ་ལྡོག་པར་དུ་འཚང་རྒྱ་མི་ནུས་ལ། འཁྲུལ་པའི་

བག་ཆགས་དེ་སར་མི་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་སྦྱོང་བ་ལ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་

པོས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ནས་བསྒོམ་དགོས་ཤིང༌། དེ་རོགས་

པ་ནི་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ཐེག་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་འདྲའི་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

བདེ་སོང་སྒྱུར་བའི་དོན་གི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་ནས་མ་བསྒོམས་པར་དུ། 

ཤེས་སྒིབ་རོགས་པར་སངས་མི་ནུས་པས་ཆོས་ཀི་སྐུ་མི་འཐོབ་ཅིང༌། དོན་གི་འོད་

གསལ་གིས་སྦྱངས་པའི་དག་པའི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མ་བསྒྲུབས་པར་དུ་

གཟུགས་ཀི་སྐུ་མི་ཐོབ་པས་ན་བདེ་སོང་སྦྱོར་བ་དང་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཆོས་

གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ཀི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང༌། སྔགས་བ་མེད་

ཀི་སིང་པོ་མཐར་ཐུག་ཡིན་ནོ། །

༼དོན་གི་འོད་གསལ་ནས་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འཕོ་ཚུལ།༽

ལྔ་པ་རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་ནས་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འཕོ་

བའི་ཚུལ་ནི། དོན་གི་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བར་རོམ་པ་ནི། འོད་

གསལ་དེ་ལས་རླུང་ཅུང་ཟད་གཡོས་པ་དང་མཉམ་དུ་འོད་གསལ་དེའི་བཞོན་པར་

གྱུར་པའི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་པས་ཉེར་ལེན་དང༌། འོད་གསལ་གི་སེམས་ཀིས་ལྷན་

ཅིག་བེད་རྐྱེན་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་མ་ཐག་པའི་ཚེ། 

ཉོན་སྒིབ་ཟད་པར་སངས་པའི་སངས་པ་དང༌། དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ཟུང་དུ་

འཇུག་པའི་སངས་པ་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ལུས་རགས་པ་ལས་ལོགས་སུ་བེ་ནས་

དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པོ། །དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དོན་གི་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་

ལྡོག་གི་ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པ། དོན་གི་འོད་གསལ་འགག་པ། ཉོན་སྒིབ་སངས་པའི་རྣམ་

གོལ་ལམ་ཐོབ་པ། དག་བཅོམ་པར་གྱུར་པ། ས་གཉིས་པར་འཕོས་པ། ཐེག་པ་ཆེན་

པོའི་སྒོམ་ལམ་ཐོབ་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་ཡིན་ནོ། །

དེའི་ཚེ་ཟུང་འཇུག་གི་གཙོ་བོ་རོགས་པ་ཟུང་འཇུག་མེད་ཀང་ཟུང་འཇུག་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

ཐོབ་པར་འཇོག་དགོས་ཏེ། རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་ལས། ཟུང་འཇུག་ཏུ་འཇོག་ཚུལ་

གཞན་ཡང་ཡོད་པ་ལ། ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་ལ་འཇོག་ཚུལ་དེས་ཟུང་འཇུག་

ཏུ་བཞག་མི་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། རིམ་ལྔ་ལས། ཟུང་འཇུག་

ཉེར་གཅིག་གམ་ཉེར་གསུམ་བཤད་པ་རྣམས་སངས་པ་ཟུང་འཇུག་དང༌། རོགས་པ་

ཟུང་འཇུག་གཉིས་སུ་འདུས་པ་གང་ཞིག །དེའི་ཚེ་སངས་པ་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་ནས་ལུགས་ལྡོག་གི་ཉེར་ཐོབ་ནས་རིམ་གིས་སྨིག་རྒྱུའི་བར་གི་རགས་

རྣམས་བྱུང་སེ་རེས་ཐོབ་ཏུ་ལང་ངོོ༌། །

རོགས་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འཕོས་པའི་ཚད་ནི། སངས་པ་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་

སར་ཡང་སོང་པ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་འོད་གསལ་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། སྐུ་དག་པ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང༌། ཐུགས་དག་པ་

དོན་གི་འོད་གསལ་གཉིས་སྐུ་ཐུགས་སུ་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་གཙོ་བོ་

རོགས་པ་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསམ་གང་རུང་ཡིན་ན། རོག་པ་ཡིན་པས་ཁབ། 

མདོ་བསྲེ་ལས། སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་རོག་མེད་དུ་གསུངས་པ་ནི། རང་བཞིན་

བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རོག་ལ་ལྟོས་ནས་རླུང་སེམས་ཀི་གཡོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཞན་པས་གཉིས་

སྣང་གི་སྤོས་པ་ཆུང་བ་ལ་དགོངས་ནས་རོག་མེད་དུ་བཤད་ཀི་སྒ་དོན་འཛིན་པའི་

རོག་པ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་མིན་ནོ། །དེས་ན་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཁི་ཆེན་ངག་

དབང་སན་གགས་དཔལ་བཟང་པོས། རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་ལས་

ལངས་མ་ཐག་པའི་ཉེར་ཐོབ་ཀིས་སོང་ཉིད་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པ་ཡིན་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

གསུངས། འོད་ཀང་པན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་

དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ལས། རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་དང༌། དེ་ལས་

ལངས་པའི་ལུགས་ལྡོག་གི་ཉེར་ཐོབ་གཉིས་སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་མངོན་གསུམ་དུ་

རོགས་པར་མཚུངས་ཚུལ་འཛིན་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་དེ། འོད་གསལ་གི་ཚེ་སོང་

ཉིད་ལ་བསྒིམས་ཏེ་འཛིན་ཚུལ་དམ་ཞིང༌། ཉེར་ཐོབ་ཀི་ཚེ་སྔར་གོམས་པའི་སོབས་

ཀིས་འཛིན་ཚུལ་ལྷོད་པོར་འགོ་བ་ཡིན་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །

དེ་འདྲའི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་ཐུགས་དམ་གི་རིམ་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་

མཛད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རིམ་ལྔ་ལས། ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་པ། །སར་ཞིང་

ཅི་ལའང་མི་སོབ་པོ། །ཞེས་སྔར་མ་བསབ་པའི་ལམ་ལ་གསར་དུ་བསབ་རྒྱུ་མེད་

ཀང༌། བསབས་ཟིན་གོམས་པར་བེད་དགོས་ཏེ། དེས་རགས་པའི་ལུས་རེན་ལ་

གནས་ནས་ཤེས་སྒིབ་སང་བའི་དོན་དུ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་སྡུད་རིམ་སོགས་

ཡང་ཡང་བསྒོམས་པ་ལས། ལམ་ལ་བོགས་དབྱུང་བ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཚེ། སྤོད་

པ་གསུམ་གང་རུང་ལ་བསབས་པས་དབང་པོའི་རིམ་པས་ཟླ་བ་ཕེད་དང་ཟླ་བ་

གཅིག་གམ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ལ་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པའི་མཚན་མ། 

གཟུགས་ཕྲ་བ་དང་རགས་པ་ཡང༌། ཁབ་པ་ཡང་དག་ཐོབ་པ་ཡིན། །རབ་ཏུ་གསལ་

བ་ཉིད་བརན་པ། དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང༌། འདོད་དགུར་འགྱུར། །ཞེས་སྤོད་བསྡུས་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར་གི་དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཐོབ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱུད་

སམ་བྷུ་ཊའི་བརག་པ་བཅུ་པ་ནས་གསུངས་པའི་མཚན་མ་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རོ། །དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང༌། ཡོན་ཏན་གི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དོན་མི་



  26  

དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

གཅིག་སེ། དང་པོ་བརྒྱད་ནི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པའི་རྒྱུད་ལའང་ཡོད་ལ། ཕི་མ་

བརྒྱད་པོ་དེ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྤོད་པ་ཞེས་པ་ནི། འདོད་

ཡོན་སྤི་དང༌། ཁད་པར་རིག་མའི་འདོད་ཡོན་ལ་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་སྤད་

པས་ནང་དུ་བདེ་སོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྷག་པར་འབར་ཏེ། ཉམས་ལེན་དེ་ཉིད་ལ་

བོགས་ལྷག་པོ་ཞིག་འདོན་པའི་ཐབས་ལ་སྤོད་པ་ཞེས་བ་སེ། 

དབེ་ན། སྤོས་བཅས་དང༌། སྤོས་མེད་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པ་

གསུམ་ཡོད་དོ། །ལས་རྒྱ་དང་འདྲ་འབག་ཆས་གོས་སོགས་ཡོད་པ་གང་ཞིག་བར་

དང་བརའི་ལན་སོགས་བ་བའི་སྤོས་པ་དང་བཅས་པའི་སྤོད་པ་དེ། སྤོས་བཅས་ཀི་

སྤོད་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། དེ་གང་ཞིག་ །བར་དང་བརའི་ལན་སོགས་བ་བའི་སྤོས་

པ་དང་བལ་བའི་སྤོད་པ་དེ། སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པའི་མཚན་ཉིད། ཕིའི་སྤོས་པ་ཐམས་

ཅད་སངས་ཏེ་ཡེ་རྒྱ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་སྐྱོང་བ་

ཟུང་དུ་སྤེལ་ནས་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆིག་སྒིལ་དུ་སྒོམ་པའི་སྤོད་པ་དེ། 

ཤིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

དེ་གསུམ་ལའང་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྤོད་པ་དང༌། རོགས་རིམ་པའི་སྤོད་པ་

གཉིས་དང༌། ལམ་སྔར་མེད་གསར་དུ་ཐོབ་ཕིར་དང༌། ཐོབ་ཟིན་བོགས་འབིན་གི་

སྤོད་པ་གཉིས་དང༌། སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པ་ལ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ཡོད་དོ། །

༼འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་ཚུལ་བཤད་པ།༽

ལྔ་པ་འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་སྤིར་བ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་

སྒྲུབ་པ་པོའི་ཕུང་པོ་འདིའི་སེང་ནས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དེ། རྣམ་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

སྨིན་གི་ཕུང་པོ་འདི་ཐབས་མཁས་ཀིས་ཟད་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སངས་རྒྱས་

འགྲུབ་པའི་ལམ་སྲོལ་གཅིག་དང༌། །རྣམ་སྨིན་གི་ཕུང་པོ་འདིའི་ནང་ནས་སངས་

རྒྱས་འགྲུབ་པའི་ལམ་སྲོལ་གཅིག་གོ །

དང་པོ་ནི། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ལུགས་དང༌། གཉིས་པ་ནི། དུས་

འཁོར་མ་གཏོགས་པའི་བ་མེད་གཞན་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཡིན་ནོ། །

བ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་ཚེ་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། 

འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་ཡིན་པས་ཁབ། བར་དོར་འཚང་རྒྱ་ཞེས་པ་ནི་བར་དོ་གྲུབ་

པའི་དོད་ལ་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་ནས་རེན་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་པས། འགོ་བ་རིགས་

དྲུག་གང་ཡང་མ་ཡིན་ལ། སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ལྷ་མི་གཉིས་ཡོད་དོ། །

སྐབས་འདིར་ནི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་མཉམ་རེས་ཀི་དགེ་སྦྱོར་

རྣམས་བསྐྱངས་པ་ལ་བརེན་ནས་གོང་དུ་བཤད་པའི་མཚན་མ་དེ་རྣམས་འབྱུང་བ་ན། 

ཐོ་རངས་ཕི་ནང་གིས་དྲངས་པའི་མངོན་པར་བང་ཆུབ་གཉིས་ཀི་སྒོ་ནས་དོན་གི་

འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་ཤིང༌། འོད་གསལ་དེའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ནི། སོབ་པ་

མཐའི་དོན་གི་འོད་གསལ་ཡིན་ལ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གི་དོད་ཐུབ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། དེས་ཤེས་སྒིབ་ཀི་དངོས་གཉེན་བས་ཏེ་འོད་

གསལ་དེའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་ཤེས་སྒེིབ་སངས་པ་དང༌། སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་

གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་གྱུར་ནས་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་དེ། འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སོངས་ཀི་བར་མི་

གཡོ་བར་བཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ནི། སོབ་དཔོན་ངག་དབང་གགས་པས། ལོངས་

སྤོད་རོགས་དང་ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་མེད། །སིང་རེས་ཡོངས་གང་རྒྱུན་མི་

ཆད་དང་འགོག་པ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་འདྲ་བའི་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཡུལ་གི་འོད་གསལ་ནི། འདུས་མ་བས་

པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གི་འོད་གསལ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང༌། བདེ་བ་

ཆེན་པོའི་སྐུ་ཞེས་ཀང་བའོ། །

དེའི་རེན་གཟུགས་ཀི་སྐུ་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་ནི། ལོངས་སྐུ་ཡིན་

ལ། ཆོས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དེ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཙམ་ཡིན་པས་

གཟུགས་སྐུ་དེ་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

སོབ་དཔོན་དྲིལ་བུ་པས། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། མི་སོབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་བཤད་དོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་འདིར་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལ་འགོག་བདེན་དང༌། འདུས་མ་བས་

ཀིས་ཁབ་པ་ཁས་མེ་ལེན་ནོ། །

ཡང་བུམ་དབང་གསང་དབང་ཤེས་དབ་ང་གསུམ་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་

རེ་གསུམ་མམ། སྤྲུལ་སྐུ། ལོངས་སྐུ། ཆོས་སྐུ་རྣམས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ན། 

གཟུགས་སྐུ་སྤི་ཙམ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་ལོངས་སྐུ་དང་

ཐུགས་ལ་དེ་འདྲའི་ཆོས་སྐུར་འཇོག་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་

ལོངས་སྐུ་ནི། བུམ་དབང་གིས་སཔརུལ་སྐུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་

ཡང༌། སྤིར་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཁས་མི་ལེན་ནམ་དཔད་པར་བའོ། །
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

༼ས་བཅུ་སོགས་དང་ལམ་ལྔའི་འཇོག་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་ས་བཅུ་སོགས་དང་ལམ་ལྔ་འཇོག་ཚུལ་ནི། རྒྱུད་དང་དགོངས་

འགེལ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང༌། དོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཕར་

ཕིན་ཐེག་པར་འཕགས་པ་སོབ་པའི་ས་ལ་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནས་ས་བཅུ་པ་

ཆོས་ཀི་སྤིན་གི་བར་བཅུ་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་སེང་དུ་མི་སོབ་པའི་ས་ཀུན་ཏུ་འོད་

དང་ས་བཅུ་གཅིག་གམ། སོ་སྐྱེའི་ས་ལ་མོས་སྤོད་ཀི་ས་དང༌། ལམ་དང་པོ་པའི་ས་

གཉིས་སུའང་གསུངས་སོ། །སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལུགས་ཀི་སའི་རྣམ་གཞག་ལ་ར་

བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང༌། དགོངས་འགེལ་གི་བསན་བཅོས་རྣམས་སུ་སའི་གངས་བཅུ་

དང༌། བཅུ་གཅིག་དང༌། བཅུགཉིས་དང༌། བཅུ་གསུམ་དང༌། བཅུ་བཞི་དང༌། བཅོ་ལྔ་

དང༌། བཅུ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པའང་ཡོད་ཅིང༌། སའི་མིང་དང་འདོགས་སོགས་ཀང་

མཐུན་མི་མཐུན་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །

དེ་ལ་འདུས་པའི་ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་ལས། ས་བཅུའི་དག་ལ་གནས་

པ་ཡི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་དེ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སའི་བཅུའི་མིང་ཙམ་གསུངས་པ་

ལ། འདིའི་དོན་སྒོན་གསལ་དུ། །ས་བཅུ་ནི་རླུང་བཅུ་ལ་བེད་པར་བཤད་དོ། །བཤད་

རྒྱུད་རོ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་དང༌། དབང་གོང་མ་གསུམ་སེ་བཅུ་

བཞི་པོ་ལ། དབང་སྐུར་རེ་རེ་ས་རེ་རེའོ། །ཞེས་ས་བཅུ་བཞིའི་གངས་ཙམ་མ་

གཏོགས་མིང་དོན་གང་ཡང་གསལ་བར་མ་བཤད། དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་གང་བརེན་པ། །སར་གྱུར་དེ་ནི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞེས་རིམ་

པ་བཞི་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་ས་བཅུ་གསུམ་པར་བཤད་པ་ཙམ་ལས་སའི་མིང་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

དོན་གང་ཡང་མ་གསུངས་སོ། །

རིམ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ལས་ཀི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །ས་བརྒྱད་པ་ནི་ཐོབ་པར་

འགྱུར། །སྣང་བ་གསུམ་པོ་མཐོང་བ་དག །ས་བཅུ་པ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞེས་དང༌། 

སྤོད་བསྡུས་ལས་ཀང༌། རོ་རེ་ཐེག་པའི་འདི་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བསབས་ནས་ས་བཅུ་

ཐོབ་སེ། ཞེས་དང༌། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་མངོན་པར་རོགས་ནས་ས་བཅུ་ཐོབ་

པ། ཞེས་གཉིས་ཀ་མཐུན་བའམ་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་མངོན་པར་རོགས་པ་ནི་སེམས་

དབེན་ཡིན་པས་དེ་ས་བཅུ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་ལས་སའི་རྣམ་གཞག་དེ་ཙམ་ལས་

གསལ་བར་བཤད་པ་མ་བྱུང་ངོ་། །

ཀེ་རོ་དང༌། སཾ་བྷུ་ཊའི་བརག་པ་ལྔ་ལས། གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་དང་ནི། 

ཞིང་དང་དེ་བཞིན་ཉེ་བའི་ཞིང༌། །ཚན་ངོ་ཉེ་བའི་ཚན་ངོ་ཧ། །འདུ་བ་དེ་བཞིན་ཉེ་འདུ་

བ། །དུར་ཁོད་ཉེབའི་དུར་ཁོད་དང༌། །འཐུང་གཅོད་ཉེ་བའི་འཐུང་གཅོད་ཉིད། །འདི་

རྣམས་ས་ནི་བཅུ་གཉིས་སེ། །ཞེས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་མིང་འདོགས་མི་མཐུན་

པའི་ས་བཅུ་གཉིས་གསུངས་ལ། སཾ་བྷུ་ཊའི་བརག་པ་དེ་ཉིད་དང༌།བདེ་མཆོག་ར་

རྒྱུད་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། གནས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས། །དེ་བཞིན་ཉེ་གནས་དྲི་

མ་མེད། །ཞིང་འདིར་འོད་བེད་ཤེས་པར་བ། །ཉེ་བའི་ཞིང་ནི་འོད་འཕྲོ་བ། ཚནོ་ཧ་ནི་

སྦྱང་དཀའ་བ། ཉེ་བའི་ཚནོ་མངོན་གྱུར་ཉིད། འདུ་བ་རིང་དུ་སོང་བ་ཡིན། །ཉེ་བའི་

འདུ་བ་མི་གཡོ་བ། དུར་ཁོད་ལེགས་པའི་བོ་གོས་ཉིད། ཉེ་བའི་དུར་ཁོད་ཆོས་ཀི་

སྤིན། ཞེས་གནས་སོགས་བཅུ་ས་བཅུར་གསུངས་ཏེ། སཾ་བྷུ་ཊ་དང༌། མངོན་བརོད་

བ་མ་སོགས་ལས། ཚན་ངོ་མངོན་དུ་གྱུར་པར་དེས། །ཉེ་བའི་ཚན་ངོ་སྦྱང་དཀའ་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

བ། །ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། དེའི་འགེལ་པ་མན་ངག་སེ་བའི་སེ་མ་བཅུ་བདུན་པ་ལས། 

འདུན་རོ་ཤིན་སྦྱང་དཀའ་བ། །ཞེས་འབེལ་ཏེ། ཞེས་དང༌། །མངོན་གྱུར་གིས་ནི་ཉེ་

བའི་འདུན་རོག་གོ །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བ་སེ། ཚན་ངོ་ཧའི་ཚན་ངོ་འདུན་པ་དང༌། ཨུ་

ཧ་རོག་པ་ལ་འཇུག་པས་སོ། །

སེ་མ་དེ་ཉིད་ལས། འཐུང་གཅོད་མོས་པ་སྤོད་པའི་སའོ། །ས་བཅུ་གཉིས་པ་

ཀུན་ཏུ་འོད་ནི་ཉེ་བའི་འཐུང་གཅོད་དོ། །ཞེས་འཐུང་གཅོད་ནི་མོས་སྤོད་ཀི་ས་དང༌། 

ཉེ་བའི་འཐུང་གཅོད་ཀུན་འོད་ཀི་ས་ལ་བཤད་དོ། །རོ་རེ་སིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། 

ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་ཆེན་པོ། །ཞེས་པ་ནས། བཅུ་གཉིས་སོ་སོ་བདག་རིག་པ། །ཞེས་

པའི་བར་གིས་ཀུན་ཏུ་འོད་དང༌། བདུད་རི་འོད་དང༌། ནམ་མཁའ་འོད་དང༌། རོ་རེ་འོད་

དང༌། རིན་ཆེན་འོད་དང༌། པདོ་འཆང་དང༌། ལས་ཀི་འོད་དང༌། དཔེ་མེད་པ་དང༌། 

དཔེ་དང་བལ་བ་དང༌། ཤེས་རབ་འོད་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང༌། སོ་སོ་བདག་

ཉིད་རིགས་པའི་ས་སེ་མིང་འདོགས་མི་འདྲ་བའི་ས་བཅུ་གཉིས་གསུངས། 

མངོན་བརོད་བ་མའི་ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ་ལས། རབ་ཏུ་དགའ་དང་དྲི་མ་

མེད། །ཅེས་སོགས་ས་བཅུའི་སེང་དུ། དཔེ་མེད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །དེ་ལྟར་ས་ནི་

བཅུ་པོ་གཉིས་པོ། ཞེས་དང༌། རོ་རེ་ས་ནི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞེས་ས་བཅུ་གསུམ་

གསུངས། ཕག་ཆེན་ཐེག་ལེའི་གཉིས་པ་ལས། སོབ་དཔོན་དབང་ནི་བཅུ་གཅིག་

དབེ། །གསང་བའི་དབང་ནི་བཅུ་གཉིས་པ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བཅུ་གསུམ་པ། །དེ་

ལྟར་དེ་བཞིན་བཅུ་བཞིའོ། །དབང་རེ་ལ་ནི་ས་རེ་སེ། །དེ་རྣམས་ས་ཡི་དབང་ཕྱུག་

བདག །ཅེས་རོར་འཕྲེང་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ཐེི་ལེའི་ལེའུ་བཅོ་



  32  

དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

བརྒྱད་པ་ལས། ས་དང་པོ་མོས་པས་སྤོད་པ། གཉིས་པ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གསུམ་པ་

དྲི་མ་མེད་པ༌། བཞི་པ་འོད་བེད་པ། ལྔ་པ་འོད་འཕྲོ་བ། དྲུག་པ་སྦྱང་དཀའ་བ། བདུན་

པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ། བརྒྱད་པ་རིང་དུ་སོང་བ། དགུ་པ་མི་གཡོ་བ། བཅུ་པ་ལེགས་

པའི་བོ་གོས། །དེ་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའོ། །ཆོས་ཀི་སྤིན་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ས། །ཀུན་ཏུ་འོད་ནི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས། ཀུན་ཏུ་

སྣང་བ་མཆེད་པའི་འོད་ནི་དཔལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་

སྐུའི་ས། །ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་ཐོབ་པའི་འོད་ནི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུའི་ས། །བརོད་

དུ་མེད་པ་ཚད་མེད་པ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ས་སེ། དེ་ཀུན་དགའ་བའི་བེ་བ་བག་ལ། 

སར་ནི་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། རག་ཏུ་སྤྲུལ་པ་ཡི་ནི་སྐུས། །ས་ནི་བཅུ་གཅིག་པ་རུ་

དྲན། །ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུས་བཅུ་གཉིས་པ། །ཆོས་ཀི་སྐུས་ནི་བཅུ་གསུམ་

མོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་བཅུ་བཞི་པ། གང་ཞིག་བཅོ་ལྔ་ཡིས་ནི་ས། དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་ས་

ཞེས་བ། །བཅུ་དྲུག་པ་ནི་བཏགས་པ་མིན། ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་མོས་སྤོད་ཀི་ས་ནི་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་སོགས་བཞི་ལ་བཤད་པ་ལྷར་སོ་

སྐྱེའི་ས་ཡིན་ལ། དེའི་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་འཕགས་པའི་སའོ། དེ་ཡང་ས་བཅུ་པ་ཆོས་

ཀི་སྤིན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཞེས་བ་ཡང༌། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་ས་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ནི། ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་དང༌། མངོན་རོགས་རྒྱན་གིའང་

དགོངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་མོས་སྤོད་ཀི་ས་དང་པོར་བས་པའི་ས་བཅུ་གཅིག །དེ་

ནས་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ། སྐུ་གསུམ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དང་བཞིར་ཕེ་སེ་སོ་སོར་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

བགངས་པས་ས་བཅོ་ལྔ་དང༌། ཡང་ན་སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་

ཀི་སྐུ་རྣམས་སོ་སོར་བགངས་པས་རབ་དགའ་དང་པོར་བས་ན་ས་བཅོ་ལྔ་ཡིན་

ཀང༌། མོས་སྤོད་ཀི་ས་དང་པོར་བས་པ་ལ་བལྟོས་ཏེ་བཅུ་དྲུག་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་ཡེ་ཤེས་ཐེག་ལེའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་ས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པས། 

ལུགས་འདི་ལ་ས་བཅོ་ལྔ་ལས་མང་བ་མི་བེད་པ་མིན་ནོ། །

༼དོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ན་སྔགས་ཀི་སྐབས་སུ་སའི་གངས་བཅུར་ཕེ་བའི་

ཚེ། བདེ་མཆོག་ར་རྒྱུད་དང༌། སཾ་བྷུ་ཊ་སོགས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་འཕགས་པ་སོབ་

པའི་སའི་དབང་དུ་བས་པ་བཅུ་སེ། གནས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས། །ཞེས་པ་ནས། 

ཉེས་པའི་དུར་ཁོད་ཆོས་ཀི་སྤིན། །ཞེས་པའི་བར་གིས་ཕར་ཕིན་དང་མིང་འདོགས་

མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་པས་དེ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་

ཤེས་པར་བའོ། །

ས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་ཚུལ་ནི། ས་བཅུ་པོ་དེའི་སེང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་

ཀུན་འོད་བསྣན་པ་སེ། སེ་མ་གཉིས་པ་ལས། གོང་ནས་གོང་དུ་ཡོན་ཏན་གི་རེན་དུ་

གྱུར་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང༌། ནས། ཆོས་ཀི་སྤིན་དང་ཀུན་ཏུ་འོད་

ཅེས་པ་ས་བཅུ་གཅིག་པོ་རྣམས་སུ་བལྟ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ས་བཅུ་གཉིས་ནི། ས་བཅུ་གཅིག་པོ་དེའི་དང་པོར་མོས་སྤོད་ཀི་ས་བསྣན་

པའི་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཀེ་རོར་དང༌། སཾ་བྷུ་ཊར༌། གནས་ནས་ཉེ་བའི་འཐུང་

གཅོད་ཀི་བར་གི་མིང་གིས་བཏགས་ཏེ། ཀེ་རོར་ལས། འདི་དག་ས་ནི་བཅུ་གཉིས་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

སོ། །ཞེས་པའི་དོན་དང༌། རོ་རེ་སིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། ཀུན་ཏུ་འོད་དང༌། བདུད་

རི་འོད་སོགས་མིང་འདོགས་མིང་འདྲ་བའི་ས་བཅུ་གཉིས་ཀང་ས་དེ་རྣམས་དང་རིམ་

པར་སྦྱར་བར་སྔགས་རིམ་ཆེན་པོ་དང༌། སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་སོགས་ལས་

གསུངས་སོ། །

ས་བཅུ་གསུམ་དུ་འཇོག་ཚུལ་ལ་མན་སེར་གཉིས་བཤད་དེ། སོ་སྐྱེའི་ས་ལ་

ལས་དང་པོ་བའི་ས་དང༌། མོས་སྤོད་ཀི་ས་གཉིས་བས་ནས་དེའི་སེང་དུ་གོང་གིས་

རབ་དགའ་སོགས་བཅུ་གཅིག་དང་བཅས་པ་ལ་འཇོག་ཚུལ་གཅིག་དང༌། ཡང་

མངོན་བརོད་བ་མ་ལས་གསུང་པ་བཞིན་རབ་དགའ་སོགས་བཅུའི་སེང་དུ། ཁད་པར་

གི་ལམ་གི་ངོ་བོ་དཔེ་མེད་པའི་ས་དང༌། བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལྡན་

པའི་ས་དང༌། ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ངོ་བོ་རོ་རེ་ས་སེ་བཅུ་གསུམ་ལ་འཇོག་ཚུལ་གཉིས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། སེ་མ་གཉིས་པ་ལས། དེ་ལྟ་ན་ས་བཅུ་གཅིག་རྣམས་ཏེ། མོས་

པ་སྤོད་པའི་ས་དང་ལྷན་ཅིག་བཅུ་གཉིས་དང༌། ལས་དང་པོ་བའི་ས་དང་ལྷན་ཅིག་

བཅུ་གསུམ་རྣམས་སོ། །ཡང་ན་ཁད་པར་གི་ལམ་གི་ངོ་བོ་དཔེ་མེད་པའི་ས་དང་ལྷན་

ཅིག་བཅུ་གཉིས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་བདག་ཉིད་ཡེ་

ཤེས་ལྡན་པའི་ས་དང་ལྷན་ཅིག་བཅུ་གསུམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིའི་

དང་པོ་ནི་སྐྱེ་འཕགས་གཉིས་ཀའི་ས་དང༌། ཕི་མ་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་སའི་དབང་དུ་

བས་པ་སེ། ས་བཅུ་པ་ལ་བཅུ་པ་སྤི་ཙམ་པའམ་བཅུ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་པ་དང༌། དཔེ་

མེད་ཀི་ས་ནི་བཅུ་པ་དེའི་ཁད་པར་གི་ལམ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལྡན་གི་ས་ནི་རྒྱུན་མཐའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་སེ། གསུམ་དུ་ཕེ་བ་མངོན་བརོད་བ་མའི་དགོངས་པའོ། །
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས། རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་ས་བཅུ་

གསུམ་པར་བཤད་པ་ནི། སྤོད་བསྡུས་ཀི་འགེལ་པ་དང༌། རིམ་ལྔའི་འགེལ་པ་ཁ་ཅིག་

ཏུ། སྦྱོར་ལམ་དྲོད་སོགས་བཞི་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པོ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་སེ་ས་བཅུ་

གཉིས་སུ་འཇོག་པ་ལ་བལྟོས་ནས་ས་བཅུ་གསུམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ།  སྤོད་

བསྡུས་ཀི་འགེལ་པ་ལས། གང་ཚེ་ཐ་མའི་དྲོད་གྱུར་ནས། བཟོད་པ་ཆོས་མཆོག་

དབང་དུ་ནི། །རབ་འབིང་སྦྱོར་བ་བཅུ་གཉིས་ཏེ། རབ་ཏུ་དགའ་བ་བཅུ་གསུམ་

པའོ། །ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལ་བལྟོས་ནས་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ས་བཅུ་བཞི་པར་

འཇོག་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

སྦྱོར་ལམ་ལ་ས་བཅུ་གཉིས་སུ་འཇོག་ཚུལ་ནི། འགེལ་པ་དེར། རོར་བཟླས་

ཀི་ས་བརྒྱད་པ་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་འབིང་དང་ཆེན་པོ་གཉིས་འཐོབ་ལ། སེམས་

དབེན་གིས་ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུ་དང་འབིང༌། སྒྱུ་ལུས་ཀིས་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་

འཐོབ་པར་གསུངས་པས། བསྐྱེད་རིམ་གིས་དྲོད་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་དང༌། སྦྱོར་

ལམ་རེ་མོ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་དང༌། བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་སེ་བདུན་པོ་འཐོབ་པར་

བཞག་དགོས་སོ། ། 

ཡང་ན་དགོངས་པ་ལུང་སོན་གི་བཞེད་པ་ནི། སྤོད་དུས་སུ། སེམས་དབེན་

ས་བཅུ་པ་དང་སྦྱར་བས། སྒྱུ་ལུས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དོན་གི་འོད་གསལ་ས་བཅུ་

གཉིས་པ་དང༌། དེ་མོས་སྤོད་ཀིས་དང་པོར་བས་པ་ལ་བལྟོས་ཏེ་ས་བཅུ་གསུམ་པར་

བཞག་པའི་དོན་ནོ། །

ས་བཅུ་བཞིར་འཇོག་ཚུལ་ནི། ཆུ། ཅོད་པན། རོ་རེ། དྲིལ་བུ། མིང་སྔགས་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

དབང༌། ལུང་བསན་དབྱུགས་དབྱུང་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བས་པ༌། རོ་རེ་བརྟུལ་ཞུགས། 

སྤོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས༌། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང༌། རེ་གནང་གི་

དབང་སེ་བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་པའི་དབང༌། གསང་དབང༌། དབང་བཞི་པ་སེ་དབང་

གོང་མ་གསུམ་བཅས་བཅུ་བཞི་ལ། རོར་ཕྲེང་དང༌། ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེར། དབང་

བསྐུར་རེ་རེ་ས་རེ་རེ་དང་སྦྱོར་བའི་ས་བཅུ་བཞི་ནི། མངོན་བརོད་བ་མ་ནས་

གསུངས་པའི་ས་བཅུ་གསུམ་པོ་དེའི་དང་པོར་མོས་སྤོད་ཀི་ས་བསྣན་པའི་ས་བཅུ་

བཞི་ལ་བའོ། །

འོ་ན། དབང་བཅུ་བཞི་ས་བཅུ་བཞི་དང་སྦྱར་བར་གསུངས་པའི་དོན་དོད་

ཐུབ་བརི་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བས། ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་དུ་འདྲ་བའི་

ཆོས་མཐུན་རེའི་སྒོ་ནས་སྦྱོར་བར་གསུངས་ལ། གཞུང་གཞན་མང་པོར་དབང་དེ་

རྣམས་ཐོབ་པས་ས་དེ་དང་དེ་ནུས་པ་དང་བག་ཆགས་འཇོག་པར་གསུངས་པས་དེ་

རྣམས་དགོངས་པ་གཅིག་པར་བ་དགོས་སམ་བརག་པར་བའོ། །

ས་བཅོ་ལྔ་དང༌། བཅུ་དྲུག་གི་འཇོག་ཚུལ་ནི། རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་གོང་དུ་

དྲངས་པ་ལྟར། མོས་སྤོད་ཀི་ས་དང་པོར་བས་ནས་ཆོས་ཀི་སྤིན་གི་བར་ས་བཅུ་

གཅིག་དང༌། མི་སོབ་པའི་འོད་དང༌། བརོད་དུ་མེད་པ་ཚད་མེད་པ་སེ་བཞིར་ཕེ་ནས་

སོ་སོར་བགངས་པས་ས་བཅོ་ལྔ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལ་ཆོས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ། ལོངས་སྐུ། 

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ། བདེ་བ་ཆེན་པོོའི་སྐུ་རྣམས་རིམ་པར་འཇོག་པའོ། ཡང་ན་རབ་

ཏུ་དགའ་བ་དང་པོར་བས་ན་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་སྤྲུལ་སྐུ། ལོངས་སྐུ། 

ཆོས་སྐུ། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་སེ་ལྔར་ཕེ་བས་ས་བཅོ་ལྔའོ། །
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

འདི་ལྟར་ན་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཆོས་སྐུ་དང༌། རོགས་པ་

ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་ཞེས་པ་ནི། མོས་སྤོད་ཀི་ས་ནས་

བགངས་པའི་ས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་གསང་བའི་དཀའ་འགེལ་

ལས། མོས་པ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་དང་ཡང་སྦྱོར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། དེས་ན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་དགོངས་པ་ལྟར་ན་མི་སོབ་པའི་ལམ་ལས་བཞིའམ་

ལྔ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།  །

དེ་ལྟར་ན་སྔགས་ཀི་སྐབས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལས་སའི་མིང་འཇོགས་འདྲ་མི་

འདྲ་ཅི་རིགས་དང༌། སའི་གངས་མང་བ་གསུངས་ཀང་སོ་སྐྱེའི་ས་དང༌། འཕགས་

པའི་ས་སོབ་མི་སོབ་དང་བཅས་པའི་དབེ་བསྡུ་ཙམ་ཡིན་གི་དེ་རྣམས་འགལ་བ་མ་

ཡིན་པས་གང་ལྟར་བས་ཀང་རུང་ལ། རྒྱ་གར་གི་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ཞིག་གིས་རྒྱུད་

དོན་བཀྲལ་བ་ལས། བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ལས་གོང་དུ་གྱུར་པའི་ས་ཡོད་པར་

མ་བཤད་པས། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་དང༌། སྔགས་ཀི་ས་

བཅུ་གསུམ་པ་རོ་རེ ་འཛིན་པའི་ས་གཉེན་དོད་ཐུབ་ཀི་སྒོ་ནས་སྦྱར་ཚུལ་ནི། 

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་དགོངས་པ་ལྟར་ན། རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་སྒོམ་པའི་བསྐྱེད་

རིམ་དང་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་སྦྱོར་ཞིང༌། ས་བདུན་པོ་རེ་རེ་དང་སྦྱར་ཚུལ་མ་

གསུངས་སོ། །

རྒྱུད་སྨིན་ཟིན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པ་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་མ་

ཐག་པ་དང་སྦྱར། རོགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་དང༌། ངག་དབེན་གཉིས་ས་བརྒྱད་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

པའི་སྨད་དང་ས་དགུ་པ་གཉིས་དང་སྦྱར། སེམས་དབེན་དང་སྒྱུ་ལུས་གཉིས་ས་བཅུ་

པའི་སོད་དང་སྦྱར། འོད་གསལ་དང་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གཉིས་ས་བཅུ་པའི་སྨད་

ཆ་དང་སྦྱར། མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་འཇོག་པ་ནི་

སྤོད་འསྡུས་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་དང་དབེན་པ་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཕར་

ཕིན་ཐེག་པ་དང༌། སྔགས་བ་མེད་དང་ལམ་གི་ས་དེ་དང་དེ་དངོས་གནས་པ་གང་

ཡང་མིན་ཡང༌། དེ་གཉིས་ཆོས་མཚུངས་ཀི་སྒོ་ནས་ས་དེ་དང་དེའི་དོད་ཐུབ་ཏུ་

བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་སྨིན་ཟིན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པ་ས་བརྒྱད་

པ་དང་སྦྱོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ས་བརྒྱད་པར་ཞིང་དག་

སྦྱོར་བ་ཐོབ་པ་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་གཉིས་རང་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་འགྱུར་

གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁད་པར་ཅན་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཐོབ་པར་ཆོས་མཚུངས་

པའི་ཕིར། ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་ས་དགུ་པ་དང་སྦྱོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ས་དགུ་པར་ཆོས་སོན་པའི་ངག་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་

པ་དང༌། ངག་དབེན་གི་སྐབས་སུ་ངག་གི་ར་བ་རླུང་ལ་དབང་ཐོབ་པ་གཉིས་ཆོས་

མཚུངས་པའི་ཕིར། སེམས་དབེན་ས་བཅུ་པ་དང་སྦྱོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕར་

ཕིན་ཐེག་པའི་ས་བཅུ་པར་སེམས་ལ་དབང་རེས་མཐུན་པ་ཐོབ་པ་དང༌། སེམས་

དབེན་གི་སྐབས་སུ་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་གཉིས་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕིར། སྒྱུ་

ལུས་ས་བཅུ་པ་དང་སྦྱོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ས་བཅུ་པར་

འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་བཞིན་དུ། སྒྱུ་ལུས་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

ལས་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་གཉིས་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

འོད་གསལ་དང་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གཉིས་ས་བཅུ་པའི་སྨད་དང་སྦྱར་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ས་བཅུ་པའི་སྨད་ལ་ཐབས་ཀི་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོས་

ཟིན་པས་ཤེས་སྒིབ་སོང་བའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ལམ་གཞན་ལ་

གསར་དུ་བསབ་མི་དགོས་པ་བཞིན་དུ། རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་དེ་

ཐབས་ཀི་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོས་ཟིན་པས་ཤེས་སྒིབ་སོང་བ་ལ་ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་

དང༌། སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་ལམ་གཞན་ལ་གསར་དུ་བསབ་མི་དགོས་

པ་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕིར་དང༌། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་དེ་འོད་ཟུང་གི་

ལམ་འདིར་འཇུག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

༼རིམ་གཉིས་ལམ་ལྔའི་ངོ་བོ་འཇོག་ཚུལ།༽

ལམ་རིམ་པ་གཉིས་པོ་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་ལམ་ལྔར་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། ལམ་

ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཏེ་སྔགས་བ་མེད་དང་འབེལ་བའི་སྒོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས་བཟུང༌། རོགས་རིམ་གི་རོགས་པ་མ་སྐྱེས་པའི་བར་གི་

ལམ་རྣམས་ནི། སྔགས་བ་མེད་རང་ལམ་གི་ཚོགས་ལམ་དང༌། རོགས་རིམ་གི་

རོགས་པ་སྐྱེས་ནས་རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་མ་ཐོབ་བར་གི་ལམ་ནི། 

སྔགས་བ་མེད་ཀི་སྦྱོར་ལམ་དང༌། རིམ་པ་བཞིན་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་བ་མེད་ཀི་

མཐོང་ལམ་དང་ས་དང་པོའི་གཞི་མཐུན་ཡིན། 

སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ནས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མ་ཐོབ་བར་གི་ལམ་ནི། 

སྔགས་བ་མེད་ཀི་སྒོམ་ལམ་དང༌། འདི་ལ་ས་ལྷག་མ་དགུའི་རྣམ་གཞག་བེད་དེ། མི་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ནི། སྔགས་བ་མེད་ཀི་མི་སོབ་ལམ་དང༌། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ནས་

གསུངས་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་དང༌། སྔགས་ནས་གསུངས་པའི་

བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་གཉིས་ཀི་གཞི་མཐུན་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་

བསྐྱེད་རིམ་ཡོངས་རོགས་ཚོགས་ལམ་དང༌། རོགས་རིམ་གི་ལམ་ལ་སྦྱོར་མཐོང་

སྒོམ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ཡིན་ནོ། །

སྔགས་ཀི་སྐབས་ལམ་གི་སང་བའི་གཙོ་བོ་ནི་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་གཉིས་

ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཐ་མལ་གི་ཞེན་པ་ཉོན་སྒིབ་དང༌། །ཐལ་མལ་གི་སྣང་བ་ལ་ཤེས་

སྒིབ་ཏུ་བཤད་པས། དེ་སང་ཚུལ་ནི། རྒྱད་སྨད་པའི་ཡིག་ཆའི་བཞེད་པ་ལ། རིམ་པ་

བཞི་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་གིས་ཉོན་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་སོང་བ་ལྟར། 

སོབ་པ་མཐའི་དོན་གི་འོད་གསལ་གིས་ཀང་ཤེས་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་སོང་

བ་ཡིན་པས། སང་བའི་སྒིབ་པའི་སྒོ་ནས་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་སྒོམ་ལམ་ས་

དགུའི་རྣམ་གཞག་མི་འཇོག་ཀང༌། དོན་གི་འོད་གསལ་གིས་ཤེས་སྒིབ་སོང་བའི་

ནུས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསོག་དགོས་པས་དེ་འདྲའི་

ཚོགས་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གགསུམ་དང༌།  དེ་རེ་རེ་ལའང་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་དུ་ཕེ་

བའི་སྒོ་ནས་སྒོམ་ལམ་ས་དགུར་འཇོག་པར་གསུངས་སོ། །

དབུས་ཀི་རྒྱུད་སོད་པའི་ཡིག་ཆ་ལྟར་ན། མཁས་གྲུབ་རེའི་རྣལ་འབོར་རོལ་

པའི་དགའ་སོན་དུ། མཚོན་བ་དོན་གི་རོ་རེ་འཆད་པའི་གཞུང་ཁུངས་སུ་མཛད་

ནས། །སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྒོམ་ལམ་སྐོར་དགུས་ཤེས་སྒིབ་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་

ངུ་སོགས་སྐོར་དགུ་བས་ཏེ་རིམ་གིས་སང་བར་བཞེད་དོ། །
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

སྔགས་བ་མེད་ཀི་སྐབས་འདིར་སའི་རྣམ་གཞག་འདི་རྣམས་ནི། ཡུལ་ཅན་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཡུལ་སོང་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པའི་སེང་ནས་འཇོག་པ་

ཡིན་ཏེ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་གི་བེ་བག་སོ་སོ་ལ་ས་སོ་སོར་འཇོག་པ་ནིལ། དེ་

ཀུན་དགའ་བའི་བེ་བག་ལ། སར་ན་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའོ། །ཞེས་གསལ་བར་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ནའང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་སྒོམ་

བྱུང་གི་གནས་སྐབས་ལ་སྦྱོར་ལམ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་

རོགས་པ་ལ་མཐོང་ལམ་དང༌། རོགས་ཟིན་དེ་གོམས་པར་བེད་པ་ལ་སྒོམ་ལམ་དུ་

འཇོག་པ་སོགས་ནི། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་དང་ཐེག་པ་གཞན་དང་ཡང་འདྲའོ། །

དེ་ཡང་ལམ་གི་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་བས་ཀི་ལམ་དེ་དག་གིས་བསྡུས་པ་ལ་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་ཀི་དོན་རོགས་པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། མཁས་གྲུབ་རེའི་ཡིག་ཆུང་ལས། དེ་ཡང་

གསང་འདུས་ལ་སྔོན་དུ་གོ་བ་ཆགས་ན་གཞན་རྣམས་ལ་གོ་བ་འབད་མེད་དུ་

ཆགས། དེ་ལས་བཟློག་དེ་ཙམ་དུ་ཕན་ཆུང་བར་ཡོད་པས་སྔོན་ལ་འདུས་པ་ལ་ཁིད་པ་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་པས་འདིར་ནི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀི་

དབང་དུ་བས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ཞིང༌། སྒོན་གསལ་ལས། འདི་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་

མཆོག །རྒྱུད་ཀུན་གི་ནི་དོན་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་བསྐྱེད་རིམ་དང་པོར་བས་ཏེ་བསྐྱེད་

རིམ། སེམས་དམིགས་ཀི་རིམ་པ། སྒྱུ་ལུས། འོད་གསལ། ཟུང་འཇུག་སེ། འདུས་པའི་

ལམ་རིམ་པ་ལྔ་པོ་འདིར་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་བསྡུས་པར་གསུང་སོ། །

འདུ་ཚུལ་ནི། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་རིམ་པ་

ལྔ་པོ་འདིར་བེད་ལས་ཀི་སྒོ་ནས་འདུས་ལ། དུས་འཁོར་གི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་
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དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས།

དོད་ཐུབ་ཀི་སྒོ་ནས་འདུས་ཤིང༌། བ་མེད་གཞན་གི་ལམ་རྣམས་འདིར་ངོ་བོའི་སྒོ་

ནས་འདུས་སོ། །དེ་ལ་བ་མེད་གཞན་གི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམས་འདིའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་

ཇི་བཞིན་མི་འདྲ་ཡང་རོགས་རིམ་རོགས་པར་སྐྱེ་བའི་དགེ་ར་སྨིན་བེད་དུ་འགོ་བར་

ཤེས་ན་དོན་འདྲའོ། །

འདིར་བཤད་པའི་སེམས་དབེན་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་རྣམས་ནི། 

དེ་དག་གི་ཐ་སད་དངོས་སུ་བཤད་མ་བཤད་གང་ཡིན་ཀང་རུང༌། བ་མེད་གཞན་གི་

རོགས་རིམ་ལའང་སྦྱོར་ཤེས་དགོས་ཤིང༌། གཞན་དུ་བཤད་པའི་གཏུམ་མོ་དང་ཐིག་

ལེའི་རྣལ་འབོར་སོགས་ནི་འདིར་བཤད་པ་ལྟར་གི་ངག་དབེན་དུ་འདུས་ལ། སིང་

གར་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་སྔོན་དུ་ལུས་ཀི་གནས་གཞན་དུ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་

གསུངས་པ་རྣམས་ནི། འདིའི་ལུས་དབེན་དུ་འདུས་སོ། །

དེས་ན་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལམ་ལ་གོ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་ནས་

བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གཞན་གི་ལམ་རྣམས་དེར་སྡུད་ཚུལ་ཤེས་ན་རྒྱུད་དོན་ཀུན་ལ་མི་

འཇིགས་པའི་སོབས་པ་མཆོག་འཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་མགོན་བ་མས། གང་ཞིག་

རོགས་ན་མཐའ་དག་གསུང་རབ་ལ། མི་འཇིགས་སོབས་པ་མཆོག་སེར་འདུས་པའི་

ལམ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། །      ། །

སྨྲས་པ། གསུང་རབ་ཀུན་གི་ཡང་རེ་རོ་རེ་ཐེག །གང་གི་མཚན་སན་ཙམ་ཡང་

བགོ་སྐལ་དུ། །ནམ་ཡང་འཐོབ་དཀའི་ཟབ་ལས་ཆེས་ཟབ་ནོར། །སྔོན་བསགས་བསོད་

ནམས་བེ་བའི་ཟོང་གིས་ཁུག །སྐྱེས་སྦྱངས་དམན་པའི་བོ་གོས་འདབ་བརྒྱའི་

ས། །འཇམ་མགོན་ལེགས་བཤད་ཉི་ཟེར་གིས་འགན་པས། །ཅི་དགར་བཞད་པའི་
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སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

གནད་དོན་སྦྲང་རི་བཅུད། །སྐལ་བཟང་བུང་བའི་དགའ་སོན་དེང་འདིར་བསྒྲུབས། །འོན་

ཀང་བོ་དམན་བདག་འདྲས་ཟབ་བརླིང་གཏམ། མགིན་པ་བཏེགས་ཏེ་སྨྲ་བའི་འོས་མིན་

ཡང༌། དད་བརོན་རྣམ་དཔོད་ཡངས་པའི་དོན་གཉེར་ཅན། །ནན་གིས་བསྐུལ་ཕིར་

གཞན་ཕན་སེམས་ཀིས་བཀོད། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལྟར་

སྣང་ལམ་གིས་ནམ་ཡང་མི་བཀྲི་བར། །ཡོངས་རོགས་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབེལ་ལམ་

བཟང་ལ། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་གེགས་མེད་མཐར་ཕིན་ཤོག །  

ཅེས་པ་འདི་ནི་དད་བརོན་རྣམ་དཔོད་ཡངས་པ་ཁེ་ཤ་ཐུའི་དགེ་སོང་གགས་
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ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་

སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ  སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏརེསྭཱཧཱ། ། 

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། །
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