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

ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་བསྡུས། 

མཁས་གྲུབ་ནྩོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆྩོག་ནི། ཕི་ལྩོ་ ༡༤༢༣ ལྩོར་གཙང་རྟ་ནག་རང་བྱུང་དུ་

ཡབ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་དང་། ཡུམ་ཆྩོས་སྐྱབས་འབུམ་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལྩོ་ཆུང་ངུ་བིས་པའི་དུས་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀྩོག་སྩོགས་ལ་སྦྱངས། 

དགུང་ལྩོ་བཅུ་གསུམ་པ་ ༡༤༣༥ ལ་བག་དམར་ཆྩོས་སིངས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཆྩོས་རེ་བྩོ་གྩོས་

མགྩོན་པྩོས་མཁན་པྩོ་དང་། བང་སེམས་ཆྩོས་འཕེལ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ལས་སྩོབ་མཛད་དེ་རབ་

བྱུང་བསྒྲུབས་ཤིང་བཀའ་ཆྩོས་ཀང་གསན། 

དེ་ནས་རི་ཁུད་ཆྩོས་སེར་ཕེབས་ཤིང་སྩོབ་དཔྩོན་གགས་པ་བཟང་པྩོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་

ཏེ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོབ་གཉེར་གནང་། རི་ཁུད་ཆྩོས་སེར་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་

མཁས་གྲུབ་ཤེས་རབ་སེངེ་དང༌། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ། འདུལ་འཛིན་བྩོ་གྩོས་སྦས་པ་རྣམས་

ཀང་ཆྩོས་རེ་གགས་པ་བཟང་པྩོ་དང་ཡྩོན་བདག་དགེ་སྦྱྩོང་དཀར་པྩོ་སྩོགས་ཀིས་གདན་དྲངས་ཏེ་

ཞལ་འཛོམས་ནས་སེ་སྩོད་གསུམ་དང་དེ་དག་གི་དགྩོངས་འགེལ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོའི་གཞུང་ལུགས་

རྣམས་ཀི་ཆྩོས་སྒ་སྒྩོག་པར་མཛད། དེ་དུས་རི་ཁུད་ཆྩོས་སེ་ན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་གྩོང་དུ་སྩོས་པ་

དེ་དག་དང་དེ་དག་གི་ཐུགས་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་མང་པྩོ་འཚོགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཚེ་འདིའི་བ་བ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྩོགས་པ་སེ་སྩོད་གསུམ་གི་ཆྩོས་སྒ་

བརྒྱུད་མར་སྒྩོག་པ་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྩོན་པའི་དུས་འདྲ་བ་ཞིག་ཡྩོད་ཅེས་དམ་པ་སྐུ་ཉིད་

ཀིས་གསུང་ཞེས་འབྱུང་།

འཆུམས་བདེ་ཆེན་དང་ཆྩོས་འཁྩོར་སྒང་སྩོགས་སུ་བྩོན་ཏེ་སྟག་ཚང་ལྩོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་

ཆེན་སྩོགས་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལས་དབང་ལུང་མན་ངག་མང་དུ་གསན། 
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ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་བསྡུས། 

དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པྩོར་ཕེབས་ཏེ་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ལས་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་དང་། 

བསྐྱར་དུ་ཕར་ཕིན། དབུ་མ། འདུལ་བ། མངྩོན་པ་མཛོད། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་བཅས་ལ་སྦྱངས་

ཤིང་གསང་ཕུ་སྩོགས་དབུས་ཀི་གདན་ས་འགའ་ཞིག་ཏུ་གྲྭ་སྩོར་མཛད། 

དགུང་ལྩོ་སྩོ་ལྔ་པ་ ༡༤༥༧ ལ་དགའ་ལྡན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཁི་ཆེན་བྩོ་གྩོས་ཆྩོས་སྐྱྩོང་གིས་

མཁན་པྩོ་དང་། ཆྩོས་རེ་གགས་པ་འྩོད་ཟེར་གིས་ལས་སྩོབ། རྩོང་པྩོ་བྩོ་བཟང་པས་གསང་སྟྩོན་

མཛད་དེ། བསེན་པར་རྩོགས་ཤིང་ཁི་ཆེན་བྩོ་གྩོས་ཆྩོས་སྐྱྩོང་སྩོགས་ལས་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་

རྣམས་ཀི་ལུང་སྩོགས་མདྩོ་སྔགས་ཀི་ཆྩོས་རྒྱུན་གང་མང་གསན། 

དགུང་ལྩོ་སྩོ་བདུན་པ་ ༡༤༥༩ ལ་དབེན་གནས་རིན་ཆེན་སྒང་དང་། ཨེའི་ཏེའུ་[ཏིའུ། རྟེའུ།] ར༑ 

འྩོལ་ཁ་ཆྩོས་ལུང་། རྒྱ་སྩོག་ཕུ། ལྷ་སིངས་སྩོགས་དབེན་གནས་རྣམས་འགིམས་ནས་ལྩོ་བཞི་བཅུ་

ཙམ་གི་རིང་ལ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གནང་ཞིང་། ཞར་དང་ཞྩོར་ལ་དད་ལྡན་དྩོན་གཉེར་ཅན་གང་

མང་ལ་མདྩོ་སྔགས་ཀི་ཆྩོས་བཀའ་མང་དུ་སྩལ་བས་རྒྱུད་འཛིན་གི་སྩོབ་མ་ཡང་གགས་ཅན་གང་

མང་བྱུང་ཞིང་། སྩོབ་མའི་ཚོགས་ལས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཐུགས་སྲས་ནི་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་

མཚོ་ཡིན། 

དགུང་ལྩོ་གྩོ་གཅིག་པ་ཕི་ལྩོ་ ༡༥༡༣ ལྩོར་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་རིལ་པྩོར་བཞུགས་པའི་

འདྲ་སྐུ་འྩོལ་ཁ་རིན་ཆེན་སྒང་སྒྲུབ་སེའི་རྟེན་གི་གཙོ་བྩོར་བཞུགས། ཁྩོང་ནི་ལམ་རིམ་བ་བརྒྱུད་ཀི་

བ་རབས་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་པ་ཡིན། 

ཁྩོང་གི་གསུང་རྩོམ་ལ། དུས་འཁྩོར་སྤི་དྩོན་དྲི་མེད་འྩོད་རྒྱན་དང་། རིས་གཞུང་པད་དཀར་

ཞལ་ལུང་། [འདི་ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་ཅེས་ཀང་བརྩོད་སྲྩོལ་ཡྩོད།]དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་

བསྐྱེད་རིམ་གི་དྩོན་གསལ་བར་བེད་པའི་སྒྩོན་མེ། རིམ་པ་ལྔའི་དྩོན་ཡང་གསལ་སྒྩོན་མེ། ལེགས་

པར་བཤད་པ་པདྨ་དཀར་པྩོའི་ཞལ་ལུང་ལས་རིས་འཕྩོ་གསལ་བར་བེད་པའི་སྒྩོན་མེ། ཞལ་ལུང་

ལས་གཟའ་རྣམས་སྟྩོང་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལྷན་ཐབས་བྩོ་གསལ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ། ཞལ་ལུང་ལས་

རིས་ལ་ལྩོག་རྟྩོག་ཀུན་སེལ་སྒྩོན་མེ། ཞལ་ལུང་ལས་དུས་བཞི་གཡྩོན་སྩོར་བ་འགྩོག་ཅིང་གཡས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྩོར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་བསྟན་བཅྩོས་གཡས་སྩོར་རབ་ཏུ་གསལ་པའི་སྒྩོན་མེ། ཞལ་ལུང་ལས་

གཟའ་ཉིའི་སྤི་ནྩོར་གསལ་བ་བེད་པའི་སྒྩོན་མེ། ཞལ་ལུང་ལས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་དབར་

དགུན་གི་ཉི་སྩོག་གསལ་བར་བེད་པ། ཞལ་ལུང་ལས་ཉི་ཤུ་བཅྩོ་ལྔ་འཆར་བའི་ས་ཆ་གང་ཡིན་

དཔྱད་པ། ཞལ་ལུང་ལས་དུས་བཞི་གཡས་སྩོར་དག་པའི་ཡི་གེ །ཞལ་ལུང་གི་ལྷན་ཐབས་སྒྩོ་བརྒྱ་

འབེད་པའི་ལྡེ་མིག །ཞལ་ལུང་ལས་བེད་པ་དང་གྲུབ་མཐའི་རིས་ཀི་ཚུལ་དལ་པར་འབེད་པ་རིས་

ལ་མུན་པ་སེལ་པའི་སྒྩོན་མེ། ཞལ་ལུང་ལས་རང་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པའི་བསྟན་རིས་དང༌། 

རྒྱུད་ཀི་དངྩོས་བསྟེན་ཉུང་ངུའི་བེད་པ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པའི་ལེགས་བཤད་མཛེས་རྒྱན་རྣམས་

ཡྩོད།

༢༠༡༩.༠༣.༡༧ ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོའི་རྩོམ་སྒིག་པས་ཕྩོགས་བཏུས་བས།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བྩོད་གངས་ཅན་གི་ལྩོངས་སུ་སྔྩོན་བྩོན་མཁས་པའི་དབང་པྩོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བྩོད་

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

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕག་མང་པྩོ་ཞིག་བྱུང་མྩོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགྩོགས་

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

ལྷག་འཕྩོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགྩོ་ཉེར་ཡྩོད་པར་བརྟེན་དུས་རབས་འདིའི་བྩོད་མི་ཞིག་ལ་

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

ལས་འགན་བཟླྩོག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོའི་རྩོམ་

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

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡྩོད།

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

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྩོ་བཞིན་ཡྩོད་པ་ནི་དགའ་འྩོས་པ་ལྟ་བུར་

སང་མྩོད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅྩོས་ནྩོར་

ཤྩོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱྩོན་ཆ་འབྱུང་སྲིད་པས་བསྲེས་ལྷད་དང་བཟྩོ་བཅྩོས་མེད་པར་སྩོར་

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

གཅིག་བཅྩོས་དགྩོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགྩོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

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

འགྩོས་སྩོར་བཞག་གིས་རྩོམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་དྩོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡྩོད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

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

མ་ཕིར་ཡིག་ནྩོར་མངྩོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅྩོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡྩོད་

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སྩོ་སྩོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སྩོགས་ལ་མཐའ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མཆན་བཀྩོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡྩོད། 

རྩོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རྩོམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀྩོག་སབས་ངེས་དགྩོས་པ་འགའ་ཞིག་ངྩོ་

སྤྩོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རྟགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འྩོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་ ” འདི་བཀྩོད་ཡྩོད་ན་དེ་ནི་དྩོ་སང་བ་

དགྩོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀྩོད་ཡྩོད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀྩོད་ཡྩོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡྩོད་པ་ཡིན། ཡང་བརྡ་སྤྩོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སྩོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་

ཕད་སྦྱྩོར་སྟངས་སྩོགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆྩོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རྟགས་ “ འདི་བཀྩོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀྩོག་སབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡྩོད་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་པྩོ། ཞྩོལ། སྐུ་

འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞྩོལ། སྐུ། བ། སྩོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡྩོད། མཐའ་

མཆན་གི་ཁྩོད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནྩོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དྩོན་དུ་གྩོ་དགྩོས་ལ། ཡང་རྟགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

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

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དྩོན་དུ་གྩོ་དགྩོས། 

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

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

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

ཡིག་ནྩོར་བསྒབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅྩོས་ཡྩོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གྩོ་དགྩོས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངྩོས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བང་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངྩོས། ཡིག་ཕེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀྩོད་འདུག་ཅེས་གྩོ་

དགྩོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དྩོ་སང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནྩོར་འཁྲུལ་ཤྩོར་བ་

སྩོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་དང་ལམ་སྟྩོན་གི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རྩོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངྩོ་སྤྩོད་དང་ལམ་སྟྩོན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏྩོང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོའི་རྩོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལྩོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གསལ་བར་བེད་པ་དྲི་མེད་འྩོད་

ཀི་རྒྱན་ཅེས་བ་བ།

༄༅། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཁྱེན་བརེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངྩོ་བྩོ་རེ་བཙུན་འཇམ་

དཔལ་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །

མི་འགྱུར་གཡྩོ་བ་དང་བལ་ཟླ་བ་བདུད་རི་དྷཱུ་ཏིི་མཁའ་ལ་གེན་དུ་འཛེགས་པ་

ལས། །མི་འགྱུར་མཆྩོག་གི་བདེ་བ་དམ་པས་རྣམ་མེད་ཤེས་རབ་དབེར་མེད་འཁྱུད་

པའི་རྣམ་འགྱུར་གང༌། །ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་རི་བྩོ་མཆྩོག་གང་མཚམས་སྤིན་གཞྩོན་ནུས་

འཁྱུད་པ་དང་མཚུངས་མཆྩོག་གི་སྐུ། །རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་སྟྩོང་པའི་གཟུགས་ལ་

རྣམ་བཅས་ཤེས་རབ་དགའ་མས་འཁྱུད་པ་དེ་ལ་འདུད། །བྩོ་གྩོས་གཏིང་མཐའ་མི་

མངྩོན་ཟབ་མྩོའི་དབིངས་ལས་གཡྩོ་བ་མི་མངའ་ཡང༌། །སལ་ལྡན་སྐྱེ་བྩོ་སིན་གྩོལ་

ལམ་ལ་འགྩོད་མཛད་བཟང་པྩོའི་འཕིན་ལས་ཀི། །རྣམ་དཀར་གགས་པ་ཕྩོགས་ཀི་བུ་

མྩོའི་རྣ་ལུང་དག་ལ་གར་བེད་པ། །རྒྱལ་བའི་དབང་པྩོ་བྩོ་བཟང་སྲས་བཅས་ཞབས་

སེན་པདྨྩོར་སྤི་བྩོས་འདུད། །བྩོ་གྩོས་ཆུ་འཛིན་ཆེ་ལས་ལུང་རིགས་ཆར་གིས་ཕན་

བདེའི་ལྩོ་ཏྩོག་སྐྱྩོང༌། །ཤེས་རབ་པིར་གིས་གང་ཐུགས་ངྩོས་ལ་མཁྱེན་གཉིས་རིན་

ཆེན་རི་མྩོ་གསལ། །ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་པྩོའི་རིང་ལུགས་གསལ་མཛད་རྣམ་དཀར་

གགས་པའི་བ་དན་འཛིན། །བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཡྩོངས་འཛིན་མཆྩོག་རྣམས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བདག་གི་གཙུག་ན་རྟག་བཞུགས་འཚལ། །

འདིར་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་བརྩོད་པར་བ་བ་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གི་

དྩོན་ཅུང་ཟད་བརྩོད་པར་བ་སྟེ། འདི་ལ་བཞི། 

སྟྩོན་པས་ར་བའི་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ་སྩོགས་བཤད་པའི་གེང་བསང་བ་

དང༌། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀུན་གི་བརྩོད་བའི་གཙོ་བྩོ་གཉུག་མའི་སེམས་བཤད་པ་དང༌། 

བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པའི་འགེལ་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། སབས་སུ་བབ་

པ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་བརྩོད་བ་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་བཤད་པའྩོ། །

༼སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུང་ཚུལ་གེང་བ།༽

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ཚུལ་དང༌། སྡུད་པ་པྩོས་

ཇི་ལྟར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་དང༌།  བསྡུས་པའི་ར་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ཆྩོས་རྒྱལ་དང་

རིགས་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

༼ར་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ།༽

དང་པྩོ་ནི། སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་རྡྩོ་རེ་གདན་བང་

ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་སྤི་དང༌། 

བ་རྩོད་ཕུང་པྩོའི་རིར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྩོར། དེ་

ནས་རྒྱ་གར་ལྷྩོ་ཕྩོགས་དཔལ་གི་རི་དང་ཉེ་བ་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀི་མཆྩོད་རྟེན་

ཆེན་པྩོར་བྩོན་ནས་མཆྩོད་རྟེན་གི་ནང་གི་འྩོག་ཏུ་ཆྩོས་དབིངས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་

གི་དཀིལ་འཁྩོར་དང༌། སྟེང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྒྱུ་སར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ཆེན་པྩོ་སྤྩོས་ཏེ། 
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་གནས་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་

ཆེན་པྩོར་རྡྩོ་རེ་སེང་གེའི་ཁི་ལ་བཞུགས་པ། སྟྩོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤཱཀ་སེང་གེ་

དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྩོམས་པར་ཞུགས་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་བདག་

པྩོའི་རྣམ་པར་གནས་པས། འཁྩོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་བཀྩོད་པའི་

འཁྩོར་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཁྩོ་བྩོ་དང་དང་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་ལྷ་

མྩོའི་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པར་གནས་པ་རྣམས་དང༌། ཞུ་བ་པྩོའི་འཁྩོར་ཕག་ན་རྡྩོ་རེའི་སྤྲུལ་

པའི་སྐུ་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བ་བཟང་པྩོས་ཤམྦྷ་ལའི་ཡུལ་ནས་རྫུལ་འཕྲུལ་གིས་བྩོན་ཏེ་གསྩོལ་

བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉན་པ་པྩོའི་འཁྩོར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དུ་མ་དང་ཤམྦྷ་

ལའི་ཡུལ་ཆེན་པྩོ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་གི་རྒྱལ་པྩོ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་དང་སལ་བ་དང་ལྡན་

པའི་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་ལ་སྩོགས་པའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། ཆྩོས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བསྐུར་བ་བིན་ནས་

སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་ལུང་བསྟན་ཏེ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་བའི་རྒྱུད་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་

གཉིས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

སྟྩོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་ནི་ཤྩོ་ཀའི་གངས་ཡིན་ཏེ། མདྩོར་བསྡུས་གཉིས་པའི་

འགེལ་ཆེན་ལས། སྟྩོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་ཞེས་པ་ནི་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི་ལྷག་

པའི་འབུམ་གསུམ་གི་ཡི་གེའི་ཚོགས་ཏེ། ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པ་རེས་སུ་

བསྔགས་པ་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་པ་ནི་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་པའྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེག་བར་བརྒྱད་མ་ལ་ཚིག་རྐང་དུ་བས་པའི་ཚིགས་

བཅད་ནི་རེས་སྔགས་ཀི་སེབ་སྦྱྩོར་རྩོ། །འབས་སྦུངས་ཀི་མཆྩོད་རྟེན་དུ་དུས་འཁྩོར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ར་རྒྱུད་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་གསུངས་པར་བཞེད་པ་

དུས་འཁྩོར་གི་རྒྱུད་ར་འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ། དུས་འཁྩོར་གི་རྒྱུད་ཕི་མ་

ལས། དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་སུ་སྟྩོབས་བཅུ་པ་ཡིས་སངས་

རྒྱས་པ་ཡི་རྒྱུད་རྣམས་མཐའ་དག་བསྟེན། །ཅེས་དང༌། ཉི་མ་དཔལ་གི་མཚན་བརྩོད་

འགེལ་པར། འདིར་ངེས་པར་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་རྒྱལ་བའི་མཆྩོད་རྟེན་ཆེན་

པྩོར་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་སེང་གེ་ཞེས་བ་བ་ལ་རྒྱུད་ས་ཚོགས་པ་

ཉན་པར་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས་དཔྱིད་ཟླ་འབིང་པྩོའི་ཉ་ལ་ཆྩོས་

ཀི་དབིངས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྒྱུ་

སར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྤྩོས་ནས་དེར་ཉི་མ་དེ་ཉིད་ལ་

ལྷ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་དབང་བསྐུར་ནས་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་

པའི་དབེ་བས་གསང་སྔགས་ཀི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་བསྟན་ཏྩོ། ཞེས་བཤད་པའི་ཤེས་

པར་བེད་པ་ལས་སྩོ། །

འྩོ་ན་སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་པའི་དུས་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། སྟྩོན་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་དུས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་སམ་ན། དེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པར་བ་སྟེ། ལྩོ་འདི་

ནས་ནི་དྲུག་བརྒྱའི་ལྩོ་ཡིས་ཞེས་སྩོགས་ཀི་མདྩོར་བསྡུས་དགུ་པའི་འགེལ་ཆེན་

ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆྩོས་བསྟན་པའི་ལྩོ་སྟེ་ལྩོ་དེ་ནས་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་ན་ཆུ་

བྩོ་ཤཱི་ཏའི་བང་ཤམྦྷ་ལ་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་དུ་གགས་པ་ཞེས་བ་བ་ནིེ་ལུང་གི་བརྩོད་

པ་སྟེ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ཆེན་པྩོ་གསལ་བར་འབྱུང༌། ཞེས་སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་

བསྟན་པའི་ལྩོ་དེ་ནས་རགས་པ་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་འདས་པའི་འཚམས་སུ་རིགས་ལྡན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འཇམ་དཔལ་གགས་པ་འབྱུང་ཞིང༌། ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་གསུམ་པ་ལས། 

འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པར་གྱུར་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེང་གེའི་ཁི་དེ་

ལས་ལྩོ་བརྒྱའི་བར་དུ་ཆྩོས་བསྟན་ཏྩོ་ཞེས་པས་འཇམ་དཔལ་གགས་པའི་ལྩོ་བརྒྱ་

སྟེ་བདུན་བརྒྱ། ཡང་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དགུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་

ཀླུ་ཡི་ལྩོ་བརྒྱ་རྣམས་ཀིས་ཞེས་པ་ནི་གགས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ནས་ཀླུ་

ཞེས་པ་ལྩོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ནས་ངེས་པར་ཞེས་པ་ནི་གདྩོན་མི་ཟ་བར་མ་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཀ་

ཀྩོའི་ཆྩོས་དག་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་ལྟར་བདུན་བརྒྱའི་སྟེང་དུ་

གགས་པ་འདས་ནས་ཀ་ཀྩོ་འཇུག་པའི་བར་གི་བརྒྱད་བརྒྱ་བསན་པས་སྟྩོང་ལྔ་བརྒྱ། 

དེའི་སྟེང་དུ་མེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོའི་ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་དང་གསུམ་བསན་པས་ལྩོ་སྟྩོང་དགུ་

བརྒྱ་དང་གསུམ་སྟེ། སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་པ་ནས་རིས་ལྩོ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་

གཅིག་འདས་པ་ཕན་ཆད་ལ་ལྩོ་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་དང་གསུམ་འྩོང༌། དེ་ལ་རབ་བྱུང་ལ་

སྩོགས་འདས་པ་རྣམས་བསྲེས་ཞེས་གསུངས་པས་ལྩོ་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་དང་གསུམ་པ་

དེའི་མཐའ་འམ་རིས་ལ་ཉེར་གཅིག་གི་ཐ་མའི་ལྩོ་དེ་ཟད་པ་མེ་སྟག་ཡིན་པར་གྲུབ། 

དེ་འདྲའི་ལྩོ་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་དང་གསུམ་པྩོ་དེ་དྲུག་ཅུས་བགྩོས་ཏེ་མེ་སྟག་

ནས་དེའི་གྩོང་རྩོལ་ཏུ་འདས་པའི་དྲུག་ཅུ་སྩོར་དུ་ལྩོངས་པ་རྣམས་དྩོར་བས་ལྷག་ཞེ་

གསུམ་འྩོང༌། ཞེ་གསུམ་པྩོ་དེའི་ཐྩོག་མ་དེ་མེ་སྟག་ནས་ཡར་བགངས་པའི་ཉི་སྒྩོལ་

བེད་ཤིང་ཕྩོ་སྤེའུ་ལ་ཕྩོག་པས་ཤིང་སྤེ་དེའི་རིས་ལྩོ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་གི་མཇུག་

ནས་ཡར་བགངས་པའི་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་དང་གསུམ་པྩོའི་ཐྩོག་མ་དང༌། ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་

ནས་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པའི་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱའི་ཐྩོག་མའང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་དྲུག་བརྒྱ་ནས་འཇམ་དབངས་གགས་པ་འབྱུང་ཞེས་པའི་དྲུག་བརྒྱ་ཡང་

རགས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ལྩོ་དང་ལྩོ་དྲུག་

བརྒྱའི་ཐྩོག་མ་ཤིང་སྤེའི་བར་དེར་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བཟང་གིས་ར་རྒྱུད་བསྡུས་ཏེ་འགེལ་པ་

མཛད་པ་སྩོགས་ཀི་ལྩོ་འགའ་ཟུང་གཞུག་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ཡང་ལྩོ་གངས་ཇི་ཙམ་ཞིག་

གཞུག་དགྩོས་ན། མདྩོར་བསྡུས་གསུམ་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ངེས་པ་དེའི་

ཕིར་རབའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་དང་རྒྱས་འགེལ་སྟྩོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་

པ་ཡང་ཤམྦྷ་ལ་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་གི་སད་གཞན་གིས་གེགས་བམ་ལ་བིས་ནས་

རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བ་བཟང་པྩོས་གྩོང་བེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ན་གནས་པ་རྣམས་ལ་རབ་

ཏུ་བསྟན་ཏྩོ། །དེ་ཉིད་དེ་ལ་མྩོས་པ་རྣམས་ཀིས་མཉན་ཞིང་བཀགས་ཏེ་རང་གི་སེམས་

ལ་བཟུང་ནས་གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏྩོ། །རྒྱུད་བསྟན་པའི་དུས་དེ་

ནས་ལྩོ་གཉིས་པ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དངྩོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུའི་སད་དུ་དཀིལ་འཁྩོར་

གི་འཁྩོར་ལྩོ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གང་ནས་བྩོན་པ་ལྩོངས་སྤྩོད་

རྩོགས་པའི་སྐུ་དེ་ཉིད་དུ་གཤེགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཟླ་བཟང་ཉིད་ཀིས་ར་རྒྱུད་

དང་རྒྱས་འགེལ་བསྟན་པའི་ལྩོ་གཉིས་པ་ལ་ཟླ་བཟང་གཤེགས་པར་གསུངས་པའི་ཟླ་

བཟང་གཤེགས་པའི་ལྩོ་གཅིག །དེའི་གྩོང་གི་ར་རྒྱུད་སྡུད་པ་དང་རྒྱས་འགེལ་སྟྩོང་

ཕག་དྲུག་ཅུ་པ་མཛད་པ་སྩོགས་ལ་ལྩོ་གཉིས་ཏེ་ཟླ་བ་བཟང་པྩོས་ར་རྒྱུད་རྒྱས་འགེལ་

དང་བཅས་པ་ཐྩོག་མར་བསྟན་པ་ནས་གཤེགས་པའི་བར་ལ་ལྩོ་གསུམ་དུ་བེད་དགྩོས་

པ་ནི་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་ལེའི་གྩོ་ས་ལས། ཤམྦྷ་ལ་ཞེས་རབ་ཏུ་གགས་པའི་ཀ་ལཱ་པར་ནི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པྩོ་ཉི་མ་འགའ་ཞིག་གིས། ལྷ་ཡི་དབང་པྩོ་རབ་མཆྩོག་མི་ཡི་བདག་

པྩོར་བཞག་ནས་ཁྱྩོད་ནི་རང་གི་གནས་སུ་འགྩོ་བར་གིས། །ཞེས་པའི་ཉི་མ་འགའ་ཞིག་

ཅེས་པ་ནི་སབས་མང་པྩོར་ལྩོ་གསུམ་ཕྩོགས་གསུམ་ལ་ཉི་མ་འགའ་ཞིག་ཅེས་བཤད་

པ་དང་ཕྩོགས་མཐུན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཟླ་བཟང་གི་ལྩོ་གསུམ་པྩོ་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱའི་ཁྩོངས་སུ་གཏྩོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ཏེ། ཟླ་བཟང་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་དེ་ཉིད་དུ་གཤེགས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་

དེ་མ་ཐག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་ལྷ་དབང་གིས་ལྩོ་བརྒྱའི་བར་དུ་རྒྱུད་སྟྩོན་

པར་མཛད་དེ། དེ་བཞིན་དུ་གཟི་བརིད་ཅན་དང་ཟླ་བས་བིན་དང་ལྷའི་དབང་ཕྱུག་

དང་ས་ཚོགས་གཟུགས་དང་ལྷའི་དབང་ལྡན་གིས་ཀང་ངྩོ༌། །ཞེས་རྒྱལ་པྩོ་དྲུག་པྩོ་དེ་

ལྩོ་བརྒྱ་བརྒྱ་བར་བཤད་པས་སྩོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་ཟླ་བ་བཟང་པྩོ་ལ་ལྩོ་གསུམ་

དང༌། སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ལྩོ་གཅིག་སྟེ་ལྩོ་བཞི་པྩོ་དེ་དྲུག་བརྒྱའི་ནང་དུ་

མི་གཏྩོགས་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་པ་ནས་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་ན་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་

འབྱུང་ཞེས་པའི་དྲུག་བརྒྱ་རགས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པའི་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱའི་ཐྩོག་

མ་ཤིང་སྤེའི་གྩོང་གི་ལྩོ་བཞི་པ་ལྕགས་འབྲུག་གི་ནག་པའི་ཉ་ལ་སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་

གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་ལས། འཇམ་པའི་དབངས་

ཀང་ང་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་ན་ཤམྦྷ་ལའི་ཡུལ་དུ་ཤཱཀའི་རིགས་ལ་

ལྷ་མྩོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་མངལ་ནས་ལྷའི་དབང་ལྡན་གི་སྲས་རིགས་ལྡན་གགས་པ་

ཞེས་བ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་བསྟན་ནས་ལྩོ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དྲུག་བརྒྱ་ན་འཇམ་དབངས་གགས་པ་འབྱུང་བར་ཡང་གསུངས་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་

མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ལྩོ་དེ་ལ་ར་རྒྱུད་གསུངས་པ་ཡིན་པས་དཔའ་བྩོ་ལྕགས་

འབྲུག་གི་ལྩོ་ནི་སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ལྩོ་དང་སྟྩོན་བ་མ་ངན་ལས་འདས་

པའི་ལྩོ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་སྟྩོན་པ་འཁྲུངས་ནས་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་བཞུགས་ཤིང་ག་གཅིག་པའི་ས་

གའི་ཉ་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པས་སྟྩོན་པ་འཁྲུངས་ནས་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་མྩོས་

ལྡན་ས་ཡྩོས་ནས་ཡར་བགངས་པའི་ཞེ་དྲུག་པ་རྒྱལ་བ་ཤིང་རྟ་ལ་སྟྩོན་པ་མངྩོན་པར་

རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མྩོས་ལྡན་ས་ཡྩོས་ནས་

ཡར་བགངས་པའི་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་དྲག་པྩོ་ལྕགས་སྤེ་ནི་སྟྩོན་པའི་འཁྲུངས་ལྩོར་གྲུབ་

ལ། མངྩོན་པར་འབྱུང་བའི་མདྩོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་

བཞེས་ནས་ཁབ་ནས་བྱུང་སྟེ་ལྩོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སྤྩོད་པར་འགྱུར། དེ་ནས་བདུད་རི་

རྟྩོགས་པར་འགྱུར་བར་མཐྩོང་ངྩོ་ཞེས་གསུངས་པས་ལྕགས་སྤེ་ནས་མར་བགངས་

པའི་ལྩོ་ཉེར་དགུ་པ་ཀུན་འཛིན་ས་ཕྩོ་བི་བ་ལ་ཁབ་ནས་བྱུང༌། ས་བི་དང་པྩོར་བས་

པའི་ལྩོ་དྲུག་འདས་པའི་རྒྱལ་བ་ཤིང་རྟ་ནི་ས་ཡྩོས་ནས་ཡར་བགངས་པའི་ལྩོ་ཞེ་

དྲུག་པ་ཡིན་པས་རྒྱལ་བ་ཤིང་རྟ་དེའི་ས་ག་ཟླ་བ་དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་ཉའི་མཚན་

མྩོའི་ཐུན་ཐ་མའི་ཆ་སྐྱ་རེངས་འཆར་བའི་འཚམས་རྔ་རྡུང་བ་ལ་ཉེ་བ་ན་མངྩོན་པར་

རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་ཆེ་རྩོལ་པ་ལས། དགེ་སྩོང་དག་དེ་ལྟར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་གི་ཆ་སད་སྐྱ་རེངས་འཆར་བའི་དུས་ཀི་ཚེ་རྔ་རྡུང་བའི་ནམ་

ཚོད་ཙམ་ན་ཞེས་དང་། དབང་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དང་པྩོ་ལས། ས་གའི་ཉའི་སྐྱ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རེངས་འཆར་ཀའི་ཚེ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་

རྒྱས་ཏེ་དེ་ནས་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྩོར་ཞིང་ཐེག་པ་གསུམ་བསྟན་པ་མཛད་ནས་

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་ནག་པའི་ཉ་ལ་ཤི་དྷཱ་ན་ཀ་ཊ་ཀར། ཞེས་ས་གའི་ཉའི་སྐྱ་རེངས་

འཆར་བའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་པར་བཤད་པས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱའི་ཐྩོག་མ་ཤིང་སྤེའི་གྩོང་མ་ཆུ་ལུག་ནས་བགངས་པའི་

ལྩོ་ལྔ་བཅུ་པ་རྒྱལ་བ་ཤིང་རྟའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཉ་དང་ཤིན་ཏུ་འབྩོར་བ་ཡིན་ཏེ། ཞལ་

ལུང་དང་འཁྲུལ་སེལ་བ་མ་གཏྩོགས་རིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྐྱྩོན་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པར་འདྩོད་པ་རིས་ལྩོ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་གི་མཇུག་ཏུ་ཤར་བའི་བེད་རིས་

ཀི་རིས་འཕྩོག་ཞིར་བཞག་སྟེ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡར་ལྩོག་གི་རི་བ་བས་པས་ཤིང་

རྟ་དེའི་ས་གའི་ཉའི་གཟའ་ཚེས་ལ་གཟའ་གཅིག་ཆུ་ཚོད་བཞི་བཅུ། ཚེས་འཁྱུད་ཟླ་

སར་ལ་སར་མ་བཅུ་དྲུག་ཆུ་ཚོད་གཅིག །སྒ་གཅན་གདྩོང་ལ་སར་མ་བཅུ་དྲུག་ཆུ་

ཚོད་ཉེར་དགུ་འྩོང་བ་དང༌། ཞལ་ལུང་གི་གྲུབ་མཐའ་རིས་འཕྩོ་གཞིར་བཞག་སྟེ་སྔར་

བཞིན་བརིས་པ་ན་གཟའ་གཅིག་ཆུ་ཚོད་སྩོ་བརྒྱད། ཚེས་འཁྱུད་ཟླ་སར་ལ་སར་མ་

བཅུ་དྲུག་ཆུ་ཚོད་སྟྩོང་པ། སྒ་གཅན་གདྩོང་ལ་སར་མ་བཅུ་དྲུག་ཆུ་ཚོད་ཉེར་དགུ་འྩོང་

བས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཐྩོ་རངས་སངས་རྒྱས་པའི་ཞག་ངྩོ་དེ་ལ་ཟླ་བ་སྒ་གཅན་གིས་

བཟུང་བར་བཤད་པ་དང་ཡང་འགིག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཞག་དེ་ལ་ཟླ་བ་སྒ་གཅན་གིས་བཟུང་བར་བཤད་ཚུལ་ནི་འདུལ་བ་ལུང་ལས། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བརེས་པ་ན་གགས་འཛིན་མ་ལ་ཡང་

ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་སྩོ། །ཟླ་བ་ཡང་སྒ་གཅན་གིས་ཟིན་ཏྩོ་ཞེས་དང༌། འདི་བཙས་པ་ན་ཟླ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བ་ཡང་སྒ་གཅན་གིས་ཟིན་པ་དེ་བས་ན་ཁྱེའུ་མིང་ཡང་སྒ་གཅན་ཟིན་ཞེས་བཏགས་སྩོ་

ཞེས་པ་དང༌། མངྩོན་པར་འབྱུང་བའི་མདྩོ་ལས། དེ་ནས་རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་ལ་རང་གི་

སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀིས། ལྷ་དགེས་པ་སྐྱེད་དུ་གསྩོལ། གཞྩོན་ནུས་བ་ན་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་བརེས་སྩོ། །དེ་ཐྩོས་པ་དང་ཉི་མ་དེ་ཉིད་ལ་གགས་འཛིན་མ་ལ་ཡང་ཁྱེའུ་ཞིག་

བཙས་སྩོ། །བདུད་རི་ཟས་ལ་ཡང་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་སྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཉིན་མྩོ་ཟླ་བ་ཡང་

སྒ་གཅན་གིས་ཟིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་སྩོ། །

འྩོ་ན་སྟྩོན་པ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ར་རྒྱུད་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཟླ་བ་བཅུ་

གཉིས་པ་ནག་པའི་ཉ་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། འགེལ་ཚིག་འདིས་སྟྩོན་པ་

ས་གའི་ཉ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྩོ་ཕི་མ་དེའི་ནག་པའི་ཉ་ལ་ར་རྒྱུད་གསུངས་པར་

བསྟན་པས་སྩོ་ཞེ་ན། འདིའི་འགལ་སྩོང་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆྩོས་རེ་བུ་རེས་

འབང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནི། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་ནག་པའི་ཉ་ལ་ཞེས་པ་དང༌། མ་

ངན་ལས་འདས་ནས་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་ན་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་འབྱུང་བ་གཉིས་ཀ་

ཚད་མར་མཛད་ཅིང༌། སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྩོ་ངྩོ་གཉིས་པ་དེ་ལ་ར་རྒྱུད་

གསུངས་པར་ཡང་མཛད་ནས་འགེལ་ཚིག་གཉིས་མི་འགལ་བའི་འཆད་ཚུལ་མང་དུ་

མཛད་ལ། ཆྩོས་རེ་ཕྩོགས་རྒྱལ་བ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ ང་མ་ངན་ལས་འདས་

ནས་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་དཔེ་ལ་མཆན་བུ་དཀྱུས་ལ་ཤྩོར་བས་མ་དག་གསུང་སྟེ་ཇྩོ་ཞལ་

རེས་འབང་དང་བཅས་པ་རྣམས་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྩོ་ངྩོ་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ལ་

ར་རྒྱུད་གསུངས་པར་བཞེད་དྩོ། །

དེ་ལྟར་བཞེད་པ་ནི་མི་བཐད་པར་གྩོ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་སྟྩོན་པ་མངྩོན་པར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ཀི་ས་གའི་ཉའི་མཚན་མྩོ་ཟླ་བ་སྒ་གཅན་གིས་

བཟུང་བར་མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་ན་འཇམ་

དཔལ་གགས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་དྲུག་བརྒྱའི་ཐྩོག་མའི་ལྩོ་དེ་ཉི་སྒྩོལ་བེད་

ཤིང་ཕྩོ་སྤེའུ་ཡིན་པས་ཤིང་སྤེ་དེ་དང་དེའི་སྔ་མ་ཆུ་ལུག་ཆུ་རྟ་ལྕགས་སྦྲུལ་ལྕགས་

འབྲུག་ས་ཡྩོས་ས་སྟག་རྣམས་དང༌། ཤིང་སྤེ་དེའི་ཕི་མ་ཤིང་བ་རྣམས་གང་ཡང་རུང་

བ་ཞིག་གི་ས་གའི་ཉ ལ་ཟླ་བ་གཟའ་འཛིན་ཡྩོད་དགྩོས་པ་ལ་དེ་རྣམས་གང་གི་ཡང་

ས་གའི་ཉ་ལ་གཟའ་འཛིན་མེད་པར་རི་མྩོས་འགྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། རིས་པ་ [འཁྲུལ་སེལ་བ་

མ་གཏྩོགས།] ཐམས་ཅད་བེད་རིས་ཉིད་ཀི་གནས་སབས་སུ་དག་པར་འདྩོད་པའི་རིས་

ལྩོ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་གི་མཇུག་ཏུ་ཤར་བའི་རིས་འཕྩོ་རྣམས་གཞིར་བཞག་སྟེ་

རྣམ་དག་གི་ཡར་ལྩོག་གི་རི་བ་བས་པ་ན་ལྩོ་དེ་རྣམས་གང་གི་ཡང་ས་གའི་ཉའི་

མཚན་མྩོ་ལ་ཟླ་བ་ལ་སྒ་གཅན་ཞུགས་པའི་རི་མྩོ་འཆར་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་འགེལ་ཆེན་ལས། ས་གའི་ཉའི་སྐྱ་རེངས་འཆར་བའི་ཚེ་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་དེ་ནས་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་

ལྩོ་བསྩོར་ཞིང་ཐེག་པ་གསུམ་བསྟན་པ་མཛད་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་ནག་པའི་ཉ་

ལ་ཤི་དྷཱ་ན་ཀ་ཊ་ཀར་ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་སངས་རྒྱས་པའི་ལྩོ་ངྩོ་གཉིས་པའི་

ནག་པའི་ཉ་ལ་ར་རྒྱུད་གསུངས་པར་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནམ་སམ་ན། དེ་ལྟར་དུ་གྩོ་བ་

ནི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ལུགས་ཀི་ཟླ་བ་དང་པྩོ་ནག་ཟླ་ཁྩོ་ན་དང༌། བཅུ་གཉིས་པ་

དབྩོན་ཟླ་ཁྩོ་ནར་བཟུང་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། དྩོན་ལ་གནས་པ་ནི་དཔལ་དུས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོའི་དགྩོངས་པ་ལ་ཡང་ཟླ་བ་རྣམས་ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་དབང་དུ་བས་པ་དང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས་ལས་དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཚེ་ནག་

ཟླ་ཟླ་བ་རྣམས་ཀི་དང་པྩོ་དང་དབྩོ་ཟླ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་དང༌། གཉིས་པ་མར་ངྩོ་

སྔྩོན་འགྩོའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཚེ་ས་ག་ཟླ་བ་ཟླ་བ་རྣམས་ཀི་དང་པྩོ་དང་ནག་ཟླ་ཟླ་བ་

བཅུ་གཉིས་པར་མཛད་དྩོ། །

དེ་ལྟར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་དགྩོངས་པས་དུས་ཀི་

ཐྩོག་མ་ནི་དཔྱིད་མཉམ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་ཉི་མ་ཞུགས་པའི་དཀར་ནག་གི་ཕྩོགས་གཉིས་

གང་ཡང་རུང་བ་ལ་འཇྩོག་ལ། ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཉི་བར་འཆར་བའི་

དུས་ནི་ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ནག་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ནས་གནམ་གང་གི་བར་གང་ཡང་

རུང་བར་ངེས་ལ། དེའི་ཡང་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅྩོ་ལྔའི་བར་ལ་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་

ཞུགས་པའི་ཉི་བར་ཤར་བའི་ཚེས་དུས་ཀི་དང་པྩོ་ལུག་ཁྱིམ་ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོ་ནག་

ཟླ་དང་སྦྱྩོར། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་གནམ་གང་བར་ལ་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་པའི་

ཉི་བར་ཤར་བའི་ཚེ་དུས་ཀི་དང་པྩོ་ལུག་ཁྱིམ་མར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ས་ག་ཟླ་བ་དང་

སྦྱར་ནས་ས་ག་ཟླ་བ་ཟླ་བ་དང་པྩོ་དང་ནག་ཟླ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པར་མཛད་པ་ཡིན་

ཏེ། ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དགུ་པ་ལས། ལྷུན་པྩོའི་ལྷྩོའི་དུམ་བུ་འདིར་ལུག་ལ་ཉི་

མ་གནས་པས་དཔྱིད་ཀི་དུས་སུ་ས་གའི་ཟླ་བ་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

སྤིར་ཟླ་བའི་འཇྩོག་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་མཛད་པ་བཞིན་དུ། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་

ནག་པའི་ཉ་ལ་ཞེས་པ་ཡང་མར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ས་ག་ཟླ་བ་ཟླ་བ་རྣམས་ཀི་དང་པྩོ་

དང༌། ནག་ཟླ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པར་བས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པར་ངེས་ཏེ། 

བཅུ་གཉིས་པ་ནག་པའི་ཉ་ལ་ཞེས་སྩོགས་ནི། ནག་པའི་མཐར་ནི་དཀར་པྩོའི་ཚེས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་འགེལ་པ་ཡིན་ཞིང༌། ནག་པའི་མཐར་ནི་ཞེས་སྩོགས་དེས་ནག་

ཟླའི་ཉ་ནག་ཟླའི་མཐའ་རུ་བཤད་པ་དང༌། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་ནག་པའི་ཉ་ལ་ཞེས་

པའི་གྩོང་དེ་ཉིད་དུ། འཕགས་པའི་ཡུལ་འདིར་དཀར་པྩོའི་ཚེས་གཅིག་ལ་སྩོགས་པ་

ཆ་བཅྩོ་ལྔའི་མཐར་ནག་པྩོའི་ཚེས་གཅིག་འཇུག་པ་ས་གའི་ཉའི་སྐྱ་རེངས་འཆར་

བའི་ཚེ། ཞེས་ནག་ཉའི་མཐར་ནག་པྩོའི་ཚེས་གཅིག་འཇུག་པ་ས་ག་ཟླ་བ་དང་ཟླ་

བའི་ཐྩོག་མར་བཤད་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀང་ང་མ་ངན་ལས་

འདས་ནས་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་ན་ཞེས་སྩོགས་སྒ་སྩོར་བཞག་ཅིང༌། འགེལ་ཚིག་རྣམས་

འགལ་མེད་དུ་འཆད་ཚུལ་དེ་ལྟར་བས་ཏེ་རཱ་འབྩོ་སྔ་མ་རྣམས་དང་དཔལ་ལྡན་བ་མ་

དམ་པ་དང་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་

འདའ་ཁའི་ནག་ཟླའི་ཉ་ལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་རྒྱུད་གསུངས་པ་ཉིད་འཐད་པར་

མཐྩོང་ངྩོ༌། །མདྩོར་བསྡུས་ན་སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་པའི་དུས་ལ་དྩོགས་པ་སྐྱེ་

བའི་གནས་ནི་མ་ངན་འདའ་ཁའི་དུས་ཀི་ལྩོ་དང་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ཀི་ལྩོ་ཕི་མ་

དེ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། སངས་རྒྱས་པའི་ལྩོ་ངྩོ་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་པར་བས་ན་སངས་

རྒྱས་པའི་དུས་ཀི་ས་གའི་ཉའི་མཚན་མྩོ་ཟླ་བ་གཟའ་འཛིན་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་ས་རིས་

ལ་མི་འཆར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག་ [འཇམ་དབངས་ཆྩོས་མགྩོན།] གིས་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱའི་གྩོང་གི་ཆུ་རྟ་ས་ཚོགས་

ཀི་ས་གའི་ཉ་ལ་གཟའ་འཛིན་གི་རི་མྩོ་འཆར་བར་བས་པ་ནི་བེད་རིས་ཀི་ཡར་ལྩོག་

བས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་ཚུལ་འདི་ལ་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ག་གཉིས་ཀི་བར་གི་ཉི་

མ་དང་གཟའ་ལ་མང་ཉུང་གི་ཉེས་པ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པས་མི་འཐད། ཁ་ཅིག་ [ཆྩོས་རྒྱལ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བང་པ།] ལྕགས་སྦྲུལ་ཁྱུ་མཆྩོག་གི་ས་གའི་ཉ་ལ་གཟའ་འཛིན་ཉིན་མྩོ་འྩོང་བའི་ཚུལ་དུ་

བཀྩོད་པ་ས་རིས་སྒྲུབ་ཚུལ་དག་ཀང་ཟླ་བ་ལ་སྒ་གཅན་ཞུགས་པའི་དུས་ཉིན་མྩོ་

ཡིན་པ་ལ་ཟླ་བ་གཟའ་འཛིན་གི་ཐ་སད་མེད་ཅིང༌། མངྩོན་པར་འབྱུང་བའི་མདྩོ་ལས། 

དེ་ནས་རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་ལ་རང་གི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀིས། ལྷ་དགེས་པ་སྐྱེད་དུ་

གསྩོལ་ཞེས་པ་ནས། དེ་ཉིད་ཀི་ཉིན་མྩོ་ཟླ་བ་ཡང་སྒ་གཅན་གིས་ཟིན་ཏྩོ། །ཞེས་ཟླ་བ་

སྒ་གཅན་གིས་བཟུང་བ་རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་གི་འཁྩོར་གི་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་ཀིས་མིག་

གིས་མཐྩོང་བ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཉིད་ཀི་ཉིན་མྩོ་ཞེས་པའང་ཞག་གཅིག་གི་

རིས་ལ་ཉིན་རིས་ཞེས་རྩོད་པ་དང་འདྲ་བར་གཟའ་འཛིན་བྱུང་བའི་ཉིན་ཞག་དེ་ལ་དེ་

ཉིད་ཀི་ཉིན་མྩོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྟྩོན་པ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁའི་ནག་ཉ་ལ་ར་

རྒྱུད་གསུངས་པ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་དུས་ནི་དཔའ་བྩོ་ལྕགས་འབྲུག་གི་ས་

ག་ཟླ་བའི་ཉའི་ཐུན་ཐ་མའི་ཆ་ཡིན་པར་གྲུབ་པས་ལྕགས་འབྲུག་དེ་ནས་ཡར་

བགངས་པའི་ལྩོ་ག་གཅིག་པ་ལྕགས་སྤེལ་ནི་སྟྩོན་པའི་འཁྲུངས་ལྩོ་ཡིན་པར་གྲུབ་

ཅིང༌། དེའི་ཟླ་བ་དང་ཚེས་དང་གཟའ་སར་སྩོགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ནི་ཞིབ་པར་པད་

དཀར་ཞལ་ལུང་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

༼སྡུད་པ་པྩོས་ཇི་ལྟར་བསྡུས་ཚུལ།༽

༈ གཉིས་པ་སྡུད་པ་པྩོས་ཇི་ལྟར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ར་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་

བསྡུས་པའི་ཚུལ་དང༌། བསྡུས་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་བསྡུད་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

༼ར་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་བསྡུད་ཚུལ།༽

དང་པྩོ་ནི། མདྩོར་བསྡུས་གསུམ་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ངེས་པ་

དེའི་ཕིར་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་དང་རྒྱས་འགེལ་སྟྩོང་ཕག་

དྲུག་ཅུ་པ་ཡང་ཤམྦྷ་ལ་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་གི་སད་གཞན་གིས་གེགས་བམ་ལ་

བིས་ནས་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བ་བཟང་པྩོས་གྩོང་བེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ན་གནས་པ་

རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟྩོན་པས་ལྕགས་འབྲུག་གི་ནག་ཉ་ལ་ར་རྒྱུད་གསུངས་

པ་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བ་བཟང་པྩོས་ཐུགས་ལ་བཟུང་སྟེ་ཤམྦྷ་ལར་བྩོན་ནས་སྟྩོན་པ་མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་རེས་སུ་ཤམྦྷ་ལའི་ཡུལ་གི་སད་ཀིས་ར་རྒྱུད་དང་རང་ཉིད་ཀིས་

མཛད་པའི་རྒྱས་འགེལ་སྟྩོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་པ་ཡང་གེགས་བམ་ལ་བིས་ཏེ་གྩོང་བེ་བ་

ཕག་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ན་གནས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་སྩོགས་སལ་བ་དང་

ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ལྕགས་འབྲུག་ནས་ཆུ་རྟའི་བར་གི་ལྩོ་གསུམ་གི་བར་དུ་

བསྟན་ཅིང༌། རྒྱུད་བསྟན་ཟིན་པའི་དུས་ཆུ་རྟ་དེ་ནས་ལྩོ་གཉིས་པ་ཆུ་ལུག་ལ་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀི་དངྩོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུའི་སད་དུ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་དཀིལ་འཁྩོར་

བཞེངས་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་གཤགས་སྩོ། །

འྩོ་ན་དཀིལ་འཁྩོར་གནས་གང་དུ་ཇི་ལྟར་དུ་བཞེངས་སམ་ན། ཀ་ལཱ་པའི་གྩོང་

གི་ལྷྩོ་ཕྩོགས་ན་མ་ལ་ཡའི་སྐྱེད་མྩོས་ཚལ་རྒྱར་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་པ་ཀ་ལཱ་པའི་

གྩོང་གི་ཚད་དང་མཉམ་པ་ཡྩོད་པ་དེའི་དབུས་རིན་པྩོ་ཆེ་ས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་ལྷ་

དང་ལྷ་མྩོའི་བདག་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་གྲུབ་པ་གྲུ་བཞི་སྒྩོ་བཞི་པ། སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ར་ཐིག་ཚུན་གི་ཚད་གྲུ་བཞི་བརྒྱ་ཡྩོད་པ་རྟ་བབས་བཞི་དང་དུར་ཁྩོད་བརྒྱད་ཀིས་

བརྒྱན་པ་རྭ་བ་ལྔས་སྩོར་བ་ཕི་རྩོལ་ཏུ་ས་ལ་སྩོགས་པའི་ཁྩོར་ཡུག་བཞི་དང་རྡྩོ་རེའི་

འཕེང་བས་བསྩོར་བ་སྟེ། སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཕེད་ཀི་ཚད་ཀི་དབུས་སུ་གསུང་གི་

དཀིལ་འཁྩོར་གྲུ་བཞི་སྒྩོ་བཞི་པ་རྟ་བབས་བཞིས་བརྒྱན་པ་རྭ་བ་ལྔས་བསྩོར་བ། 

གསུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཕེད་ཀི་ཚད་ཀི་དབུས་སུ་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་གྲུ་

བཞི་སྒྩོ་བཞི་རྟ་བབས་བཞིས་བརྒྱན་པ་རྭ་བ་གསུམ་གིས་བསྩོར་བ། ཐུགས་ཀི་

དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཕེད་ཀི་ཚད་ཀི་དབུས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཀ་བ་བཅུ་དྲུག་

གིས་མཛེས་པའྩོ། །དེའི་ཕེད་ཀི་ཚད་ཀི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་སྟེ་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་བྩོས་བསང་བཞེངས་

པའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྟྩོན་པ་མང་ངན་ལས་འདས་པའི་རེས་སུ་ཟླ་བ་བཟང་པྩོས་དུས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོའི་ར་རྒྱུད་བསྡུས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མངྩོན་པར་

རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་འཕགས་པའི་ཡུལ་འདིར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཡྩོངས་སུ་

མང་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་ན་སྡུད་པར་བེད་པ་པྩོ་རྣམས་ཀིས་ཐེག་པ་གསུམ་

གེགས་བམ་ལ་བིས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཤིན་ཏུ་འབྩོར་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼བསྡུས་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་བསྡུས་ཚུལ།༽

༈ གཉིས་པ་བསྡུས་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ནི། རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བཟང་

གཤེགས་པའི་རེས་སུ་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱའི་ཐྩོག་མ་ཤིང་སྤེ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལྩོ་དྲུག་

བརྒྱའི་བར་ལ་ལྷ་དབང་སྩོགས་ཆྩོས་རྒྱལ་དྲུག་གིས་ར་རྒྱུད་བསྟན། དེ་ནས་མདྩོར་

བསྡུས་གསུམ་པ་ལས། འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པར་གྱུར་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དཔའི་སེང་གེའི་ཁི་དེ་ལས་ལྩོ་བརྒྱའི་བར་དུ་ཆྩོས་བསྟན་ཏྩོ། །དེ་ནས་ལྩོ་བརྒྱ་

རྩོགས་པའི་རེས་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་པྩོ་འཇམ་དབངས་གགས་པས་ར་

རྒྱུད་ལྩོ་བརྒྱའི་བར་དུ་བསྟན་ནས་དེའི་ལྩོ་བརྒྱ་པ་ཁག་སྐྱུག་ཆུ་ཕག་གི་དབྩོ་ཟླའི་ཉ་

ལ། རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལུང་བསྟན་པའི་བིན་གི་བརླབས་པའི་སྟྩོབས་དང༌། 

ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་སྩོགས་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་རྒྱུད་ཡྩོངས་སུ་སིན་ཏེ། ཡངདག་པའི་ལམ་

འཐྩོབ་པར་མངྩོན་པར་ཤེས་པ་ལྔས་མཁྱེན་པའི་རྒྱུ་ཡིས། གནས་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བ་

བཟང་པྩོས་བཞེངས་པའི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཁང་པ་དེར། ཆེད་དུ་

བ་བའི་གདུལ་བ་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་སྩོགས་ཚངས་པའི་དྲང་སྲྩོང་བེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་

བཞི་པྩོ་བྩོས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བྩོས་ནས་ངེས་པ་བིན་པ་ནི་ཀེ་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་

སྩོགས་པ་ཚངས་པའི་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་བདག་གི་ཚིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་བེད་པ་ཉྩོན་ཅིག །ཟླ་བ་ཕི་མའི་ནག་པའི་ཉ་འདི་ལ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་རྡྩོ་

རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་སྦྱིན་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་སྐྲག་

ནས་འགེལ་བར་གྱུར་རྩོ། །དེ་ནས་ཆྩོས་དེ་དང་དྲངསྲྩོང་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་འགལ་

བར་གཟིགས་ནས་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པས་གསུངས་པ བདག་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཁང་པ་འདིར་གཞུག་པར་བ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་

དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་སྦྱིན་པར་བའྩོ། །

གཞན་ཡང་བདག་གི་བཀས་ཁྱེད་ཀིས་རྡྩོ་རེའི་རིགས་དང་ལྷན་ཅིག་བཟའ་བ་

དང་བཏུང་བ་དང༌། བག་མ་བང་པའི་འབེལ་པ་རྣམས་ཀང་བའྩོ། །དེ་ལྟར་མི་བེད་པ་

ལྟ་ན་བདག་གི་གྩོང་བེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་པྩོར་གང་དང་གང་དུ་མྩོས་པ་དེར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཁྱེད་རྣམས་སྩོང་ཞིག །རྣམ་པ་གཞན་དུ་ན་ལྩོ་བརྒྱད་བརྒྱ་འདས་པའི་རེས་ལ་ཁྱེད་

ཀི་རིགས་ཀི་བུ་དང་ཚ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པས་ཀ་ཀྩོའི་ཆྩོས་དར་བར་བས་ནས་ཞེས་པ་

ནས་དེ་བས་ན་ཁྱེད་རྣམས་ཀིས་བདག་གི་བཀའ་བཞིན་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་

དེ་ནས་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པའི་གསུང་ཆད་པ་དང་བཅས་པའི་བཀའ་འདི་མགྩོ་བྩོར་ཐྩོག་

ལྷུང་བ་བཞིན་གྱུར་ནས་ཚངས་པའི་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་ཀིས་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སྨྲས་པ། 

ཀེ་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ཞེས་བྩོས་ནས། རྒྱལ་པྩོ་གགས་པ་ལ། བདག་ཅག་རྣམས་ནི་རྡྩོ་

རེའི་རིགས་ཀི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆྩོས་ལ་མི་འཇུག་སྟེ། དེ་བས་ན་ཁྱྩོད་ཀི་བཀས་

འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྩོ་བ་མཆྩོག་གྩོ །ཞེས་ཞུས་མཛོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་ཉི་

མའི་ཤིང་རྟས་མི་དབང་གགས་པ་ལ་ཞུས་པ། ཀེ་རྒྱལ་པྩོ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གི་རྒྱལ་པྩོ་

ཞེས་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་ནས་རང་རང་གི་རིགས་ཀི་ཆྩོས་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་

ལ་ཐུགས་རེ་མཛོད་ཅིག །ཅི་སྟེ་བདག་ཅག་གིས་གདྩོན་མི་ཟ་བར་ཁྱྩོད་ཀི་བཀའ་

བཞིན་བ་བ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན་བདག་ཅག་རྡྩོ་རེའི་རིགས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་འཇུག་

པར་མི་བགི་སྟེ། ཁྱྩོད་ཀི་བཀས་ཆུ་བྩོ་ཤིའ་ཏའི་ལྷྩོ་ཁ་བ་ཅན་དང་ལང་ཀའི་གིང་གི་

བར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྩོ་བ་མཆྩོག་གྩོ །ཞེས་ཉི་མའི་ཤིང་རྟས་ཞུས་པ་ལས། 

རྒྱལ་པྩོ་གགས་པས་བཀའ་སྩལ་པ ཁྱེད་རྣམས་ཤམྦྷ་ལའི་ཡུལ་ནས་མྱུར་དུ་སྩོང་

ཞིག་ཅེས་སྩོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པའི་བཀའ་དེས་ཚངས་པའི་དྲང་སྲྩོང་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀ་ལཱ་པའི་གྩོང་ནས་བྱུང་སྟེ་ཉི་མ་བཅུ་པ་ལ་ནགས་ཚལ་གི་ནང་དུ་

ཞུགས་པར་གྱུར་ཏྩོ། །

དེ་ལྟར་དུ་གྱུར་པར་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པའི་མངྩོན་པར་ཤེས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མཁྱེན་ཏེ། དགྩོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་གཟིགས་ནས་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་དགུག་པའི་

དྩོན་དུ་རེ་ཞིག་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་རྩོངས་པར་བ་བའི་ཕིར་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པས་ཁྱབ་

འཇུག་དང་ཚངས་པ་དང་དྲག་པྩོའི་རིགས་རྣམས་རྩོངས་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྩོམས་པར་ཞུགས་སྩོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དང་ལྷའི་བིན་གིས་རླབས་

ཀི་སྟྩོབས་ཀིས་དྲང་སྲྩོང་དེ་རྣམས་ནགས་ཚལ་དེ་ཉིད་དུ་རྩོངས་པར་གྱུར་བ་དང་དེ་

ན་གནས་པའི་རི་ཁྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀིས་དྲང་སྲྩོང་ཐམས་ཅད་བཅིངས་

ནས་ཁྱེར་ཏེ་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཁང་པ་དེ་ཉིད་དུ་མིའི་དབང་པྩོ་གགས་པའི་ཞབས་དྲུང་

དུ་དྩོར་བ་དང་རྩོངས་པ་ལས་སད་དེ་རྒྱལ་པྩོ་དང་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཁང་པ་དང་མ་ལ་

ཡའི་སྐྱེད་མྩོས་ཚལ་རྣམས་མཐྩོང་བར་གྱུར་ཏྩོ། །

དེ་མཐྩོང་བ་ན་ཡ་མཚན་ཐྩོབ་སྟེ་ངྩོ་མཚར་དུ་གྱུར་པའི་ཚིག་དག་སྨྲས་པ་ན་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བྩོན་པྩོ་རྒྱ་མཚོའི་བྩོ་གྩོས་ཀིས་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པའི་བསྔགས་པ་བརྩོད་

དེ་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་ལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་དབང་ཞུ་བར་གསྩོལ་བ་ཐྩོབ་ཅིག་ཅེས་

བསྐུལ་བའི་ཚིག་དེ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་བིན་གིས་རླབས་ཀིས་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་

སྩོགས་པའི་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་བྩོ་རབ་ཏུ་སད་དེ། དེ་ནས་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་

ཀིས་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས་པར་བསྐུལ་ཏྩོ། །

དེ་ལྟར་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་རྒྱལ་པྩོ་

གགས་པའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་རིན་པྩོ་ཆེ་དང་གསེར་གི་མེ་ཏྩོག་རྣམས་ཀི་

མཎྜལ་བས་ནས་ཕུལ་ཏེ་གསྩོལ་བ་བཏབ་བྩོ། །ཇི་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའི་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བ་བཟང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པྩོ་ལ་བསྟན་པའི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་གཞུང་ཉུང་

ངུས་མཆྩོག་གི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་ལས་བཏུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ཡང་དག་

པར་སྡུ་བ་མཛད་ནས་ཚངས་པའི་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་ལ་སྟན་དུ་གསྩོལ། ཞེས་གསྩོལ་

བ་བཏབ་བྩོ། །

དེ་ནས་ཉི་མའི་ཤིང་རྟས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་གསན་ནས་ཚངས་པའི་དྲང་

སྲྩོང་རྣམས་ཀི་མྩོས་པའི་བསམ་པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བིན་གིས་རླབས་ཀི་

སྟྩོབས་ཀིས་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པས་བསྡུས་རྒྱུད་སྡུད་པར་མཛད་དྩོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་

མཛད་ན། སྒ་བཟང་པྩོ་སྨྲ་བ་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་སྩོགས་དེ་རྣམས་སྒ་བཟང་པྩོ་ལ་ཞེན་པ་

སང་བའི་སད་དུ་དྩོན་ལ་སྟྩོན་པ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཁ་ཅིག་ཏུ་སྒ་

ཉམས་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་གཅྩོད་མཚམས་ཉམས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་རྣམ་དབེ་མེད་པ་

དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་དབངས་དང་གསལ་བེད་ཕེས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་རིང་པྩོ་ཐྩོབ་པ་ལ་

ཐུང་ངུ་དང་ཐུང་ངུ་ཐྩོབ་པ་ལ་རིང་པྩོ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་རྣམ་དབེ་ལྔ་པའི་དྩོན་ལ་རྣམ་

དབེ་བདུན་པ་དང༌། རྣམ་དབེ་བཞི་པའི་དྩོན་ལ་དྲུག་པ་སྦྱིན་པ་སྩོགས་སུ་བས་ཏེ་

ཕེང་བ་འཛིན་པའི་སེབ་སྦྱྩོར་གིས་བཅིངས་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱད་ཁི་དྲུག་སྟྩོང་ལྔ་བརྒྱ་ཉི་

ཤུའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་བདག་ཉིད་

ཅན་གི་ཚིགས་བཅད་སྟྩོང་དང་སུམ་ཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་ར་

རྒྱུད་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་བསྡུས་ཏེ་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་ལ་བསྟན་ཏྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ར་རྒྱུད་མདྩོར་བསྡུས་གསུམ་པར་དྲངས་པ་ལས། དེས་ན་སིང་

པྩོའི་དྩོན་བསྡུས་འདི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་སྩོགས་བདག་འདྩོད་དྩོ། །འཕེང་འཛིན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཚིགས་བཅད་སུམ་ཅུ་ནི། །ལྷག་པའི་ཕྩོགས་བརྒྱ་ལེའུ་ལྔས། །དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་དག་

རྩོགས་པར་ནི། །སྨྲ་བའི་རྒྱལ་པྩོས་སྟྩོན་འགྱུར་ཏེ། སྡུད་པར་བེད་པ་པྩོ་ཡང་

འདི། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །འྩོ་ན་ད་ལྟར་གི་ཇྩོ་ནང་འགྱུར་གསར་སྩོགས་ལ་ཚིགས་

བཅད་སྟྩོང་ཞེ་གཉིས་དང༌། གི་ཇྩོ་དང་སའི་འགྱུར་ལ་སྟྩོང་ཞེ་གསུམ། དེའི་སྟེང་དུ་ར་

བའི་འགྱུར་རྣམས་ལ་མ་ཆུད་པའི་མཆྩོག་མི་འགྱུར་དུ་དྲངས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་

ཚིགས་བཅད། ལས་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་ལས་ཏེ་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་ཉྩོན་མྩོངས་

ཉིད་ནི་རང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས། །ཞེས་སྩོགས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་པ་དང་། 

དཔལ་མྩོ་འཐྩོར་ཐྩོས་ལྷ་ཡི་ལྩོན་པ་གང་པྩོའི་བདག་དང༌། ཞེས་སྩོགས་ཚིགས་བཅད་

བརྒྱ་ག་གཉིས་པ་དང་གཉིས་ཏེ་ཚིགས་བཅད་སྟྩོང་ཞེ་ལྔ་འྩོང་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་གི་ཞེས་སྩོགས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་ཚིགས་བཅད་ཉིས་བརྒྱ་ང་

གཉིས་པ་མན་ཆད་ཀི་ཚིགས་བཅད་བཅུ་དང༌། ཁྱྩོད་ནི་མ་དང་ཁྱྩོད་ནི་ཕ་སྟེ་ཞེས་

སྩོགས་ནང་ལེའི་ཚིགས་བཅད། ཐར་དང་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཞེས་སྩོགས་

ཁམས་ལེའི་ཚིགས་བཅད་གྩོ་བཞི་པ་དང༌། རབ་མཆྩོག་ས་གཞི་དག་ལ་ཞེས་སྩོགས་

ཁམས་ལེའི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་ཞེ་དགུ་པ་དང་བཅས་པའི་ཚིགས་བཅད་བཅུ་

གསུམ་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པ་དང་ཉི་མའི་ཤིང་རྟའི་གསུང་ཡིན་གི་ར་རྒྱུད་ལས་བཏུས་

པ་མ་ཡིན་པར་ངེས་ཤིང༌། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ཚིགས་བཅད་དགུ་བཅུ་ར་བཞི་པ་ཡང་ར་

རྒྱུད་ལས་བཏུས་པ་མིན་ཞེས་ཟེར་བ་དང་བཅས་པའི་བཅུ་བཞི་དང༌། ད་དུང་ར་རྒྱུད་

ནས་མ་བཏུས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཡྩོད་པར་མངྩོན་ཏེ་བརྟག་པར་བ་ཞིང་དེ་

དང་བཅས་པའི་བཅྩོ་ལྔ་མ་གཏྩོགས་པའི་དེ་དག་གི་ལྷག་མ་སྟྩོང་སུམ་བཅུ་ར་རྒྱུད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ལས་བཏུས་པའི་གངས་ཡིན་ནྩོ། ། 

༼ར་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཚུལ།༽

གསུམ་པ་བསྡུས་པའི་ར་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ཆྩོས་རྒྱལ་དང་རིགས་ལྡན་

རྣམས་ཀིས་བསྟན་པའི་ཚུལ་ལ་དངྩོས་དང༌། དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་བསྟན་པའི་གནས་

ཚད་དང་བསྟན་པ་སྤིའི་གནས་ཚད་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པར་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཆྩོས་རྒྱལ་

ཟླ་བ་བཟང་པྩོས་ལྩོ་གསུམ་ར་རྒྱུད་བསྟན། དེ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རེས་སུ་ཆྩོས་

རྒྱལ་དྲུག་གིས་ལྩོ་བརྒྱར་ར་རྒྱུད་བསྟན་པའི་ཆྩོས་རྒྱལ་དྲུག་ནི་ར་རྒྱུད་མདྩོར་

བསྡུས་གསུམ་པར་དྲངས་པ་ལས། ཟླ་
༡
བ་ལྷ་

༢
དབང་གཟི་བརིད་

༣
ཅན། །ཟླ

༤
་བས་བིན་

དང་ལྷ་དབང་
༥
ཕྱུག །ས་ཚོགས་

༦
གཟུགས་དང་ལྷ་དབང་

༧
ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་སྩོ། །

དེ་རྣམས་གང་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པ་ནི་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས་ཆྩོས་རྒྱལ་བདུན་པྩོ་

དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱྩོར་བར་གསུངས་པ་ནི། ཕག
༡
་ན་རྡྩོ་རེ་ཟླ་བཟང་ཁྱྩོད། །

༢
ས་སིང་

གཤིན་རེ་མཐ
༣
ར་བེད་དང༌། །སྒིབ

༤
་པ་ཐམས་ཅད་རྣམས་སེལ་དང༌། །རྨུ

༥
གས་བེད་

ཁེང
༦
ས་བེད་རིམ་པས་ཏེ། །ནམ་མ

༧
ཁའི་སིང་པྩོ། ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །ལྷའི་དབང་ལྡན་

གིས་ལྩོ་བརྒྱར་ར་རྒྱུད་བསྟན་པའི་རེས་སུ་ལྷའི་དབང་ལྡན་གི་སྲས་རིགས་ལྡན་

འཇམ་དབངས་གགས་པས་ལྩོ་བརྒྱར་ར་རྒྱུད་བསྟན་ཅིང༌། ལྩོ་བརྒྱ་རྩོགས་པའི་རེས་

ཀི་མིག་དམར། ཤིང་ཕྩོ་བི་བ་དེའི་ནག་པའི་ཉ་ལ་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་སྩོགས་དྲང་སྲྩོང་

རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བིན་ཏེ་བསྡུས་རྒྱུད་སྡུ་བ་མཛད་ནས་མང་ངན་ལས་འདས་

སྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ནས་ཤིང་ཕྩོ་བི་བ་དེ་ལ་པད་དཀར་གིས་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འྩོད་མཛད། 

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལྩོ་བརྒྱད་བརྒྱའི་བར་ལ་པདྨ་དཀར་པྩོ་སྩོགས་རིགས་ལྡན་བརྒྱད་

ཀིས་བསྡུས་རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལྩོ་བརྒྱ་བརྒྱར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། མདྩོར་

བསྡུས་དགུ་པ་ལས། དེ་ནས་ཀླུ་ཡི་ལྩོ་བརྒྱ་རྣམས་ཀིས་ཞེས་པ་ནི་གགས་པ་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་དེ་ནས་ཀླུ་ཞེས་པ་ལ་བརྒྱད་བརྒྱ་ནས་ངེས་པར་ཞེས་པ་ནི་གདྩོན་མི་

ཟ་བར་མ་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཀླུ་ཀྩོའི་ཆྩོས་དག་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་རྒྱལ་པྩོ་

གགས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྩོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ན་མ་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཀ་ཀྩོ་འཇུག་

པར་བཤད་ཅིང་ཁམས་ལེའི་གྩོ་སར། རིགས་ལྡན་རིགས་ཀི་ནང་ནས་ལག་པས་

བསྒྱུར་བའི་དུས་ཀི་བུ་དང་ཚ་བྩོ་དག་ནི་འདས་གྱུར་པ། །དེ་ཡི་དུས་སུ་ངེས་པར་མ་

ཁའི་ཡུལ་དུ་ཀ་ཀྩོའི་ཆྩོས་ནི་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་རིགས་ལྡན་གི་

རིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ལག་པ་སྟེ་གཉིས་ཀིས་དུས་ཏེ་བཞི་བསྒྱུར་

བའི་རིགས་ལྡན་གགས་པའི་བུ་པད་དཀར་དང་ཚ་བྩོ་བཟང་པྩོ་སྩོགས་བརྒྱད་འདས་

པའི་མཐའ་དེར་མ་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཀ་ཀྩོ་འཇུག་པར་བཤད་པས་སྩོ། །དེ་ན་གགས་པ་

འདས་ནས་ལྩོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ན་ཀ་ཀྩོ་མ་ཁའི་ཡུལ་དུ་འཇུག་པར་བཤད་ཅིང༌། གགས་

པ་འདས་ནས་ཀ་ཀྩོ་འཇུག་པའི་བར་ལ་པད་དཀར་སྩོགས་རིགས་ལྡན་བརྒྱད་འབྱུང་

བར་བཤད་པ་པད་དཀར་ནས་ཤིན་ཏུ་བཟང་གི་བར་རིགས་ལྡན་བརྒྱད་པྩོ་དེས་ལྩོ་

བརྒྱ་བརྒྱར་ཆྩོས་བསྟན་པར་གྲུབ་བྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་གགས་པ་ནས་ཤིན་བཟང་གི་བར་རིགས་ལྡན་དགུ་སྟེ། ར་རྒྱུད་

མདྩོར་བསྡུས་གསུམ་པར་དྲངས་པ་ལས། ག
༡
གས་པ་རིགས་ལྡན་རིགས་ཀང་སྟེ། །དེ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ནས་རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀ
༢
ར། །བཟང་པྩོ་རིགས་

༣
ལྡན་གསུམ་པ་སྟེ། །དེ་བཞིན་གཞི་

པ་རྣམ
༤
་རྒྱལ་ལྩོ། །གཤེ

༥
ས་གཉེན་བཟང་པྩོ་རིན་ཆེན་ཕ

༦
ག །བདུན་པ་ཁྱ

༧
བ་འཇུག་

སྦས་པའྩོ། །ཉི་
༨
མ་གགས་དང་ཤིན་ཏུ་

༩
བཟང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་སྩོ། །ཤིན་

བཟང་འདས་མ་ཐག་གི་རེས་དེར་ཀ་ཀྩོ་ཞུགས་པ་དང་རིགས་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་

ཁི་ཐྩོག་ཏུ་བྩོན་པ་དུས་མཉམ་ཞིང་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ལྩོ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ར་

གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆྩོས་བསྟན། དེའི་མཇུག་ཏུ་རིགས་ལྡན་རྒྱལ་དཀས་ལྩོ་ཉིས་བརྒྱ་

ཉེར་གཅིག་གི་བར་དུ་ཆྩོས་བསྟན་པ་ཡིན་པས་ཆྩོས་རྒྱལ་དྲུག་དང་རིགས་ལྡན་ཉེར་

གསུམ་པྩོ་གཞན་རྣམས་ལྩོ་བརྒྱ་བར་མཚུངས་ཀང༌། རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་

དཀའ་གཉིས་ལྩོ་བརྒྱ་པ་ལས་ཆེས་མང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མདྩོར་བསྡུས་དགུ་པ་ལས། འདིར་བེད་པ་

ངེས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དུས་ནས་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་ན་འཇམ་དཔལ་གི་དུས་

སྩོ། །ཞེས་པ་ནི་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པ་བྱུང་མ་ཐག་པའི་དུས་བསྟན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་

དེ་ནས་ལྩོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ན་ཀ་ཀྩོའི་དུས་སྩོ། །ཞེས་པ་འདིས་ཀ་ཀྩོ་ཞུགས་མ་ཐག་པའི་

དུས་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཀ་ཀྩོའི་དུས་དེ་ལས་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉིས་ལྷག་པའི་བརྒྱས་

དམན་པ་ནི་རྒྱལ་དཀའ་གང་གིས་ཉུང་ངུའི་བེད་པ་རྣམ་པར་སྦྱྩོང་བ་རིགས་ལྡན་

རྒྱལ་དཀའི་དུས་སྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཀ་ཀྩོ་མ་ཁར་ཞུགས་ནས་རིས་ལྩོ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་

གཅིག་གི་མཇུག་ཡན་ཆད་ལ་ལྩོ་མེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་འདས་པའི་ལྩོ་མེ་མཁའི་རྒྱ་མཚོ་

ལ་ལྩོ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉིས་དམན་པ་རིས་ལྩོ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་གི་ཐྩོག་མ་དེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རིགས་ལྡན་རྒྱལ་དཀའ་འབྱུང་མ་ཐག་པའི་དུས་ཡིན་པར་བསྟན་པ་དང༌། ལྩོ་མེ་

མཁའ་རྒྱ་མཚོ་འཇྩོག་པ་ཡང་ཀ་ཀྩོ་ཞུགས་ནས་ཇི་ཙམ་སྩོང་གི་འདས་ལྩོའི་གངས་

རྟྩོགས་པ་དགྩོས་པའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་པྩོ་གཉིས་པ་དེའི་ལྩོ་གངས་བེ་བག་ཏུ་

རྟྩོགས་པའི་ཆེད་ཀང་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་རིགས་ལྡན་ཐམས་ཅད་ལྩོ་བརྒྱ་བར་སྔ་མ་རྣམས་བཞེད་

པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན་མི་འཐད་དེ། མ་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཀ་ཀྩོ་ཐྩོག་མར་ཞུགས་པ་ནས་

རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོས་ཀ་ཀྩོ་འཇྩོམས་པའི་བར་གི་ཀ་ཀྩོའི་ཆྩོས་ཀི་གནས་ཚད་ནི་ལྩོ་

སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡིན་ཞིང༌། ཀ་ཀྩོ་ཞུགས་པ་དང་ཁི་ཐྩོག་ཏུ་ཕེབས་པ་དུས་མཉམ་

པའི་རིགས་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་ནས་རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་གི་བར་

ལ་རིགས་ལྡན་བཅུ་དྲུག་ལས་མེད་པས་སྩོ། །

དེ་ནས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་དཀའ་ལ་ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་དང་གསུམ་དུ་

བས་ན་ཀ་ཀྩོའི་གནས་ཚད་དང་ཤིན་ཏུ་འགིག་པ་ཡིན་ཏེ་རིགས་ལྡན་ཉི་མ་ནས་དྲག་

པྩོའི་བར་རིགས་ལྡན་བཅུ་བཞིེས་ལྩོ་བརྒྱ་བརྒྱ་དང་། རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་

དཀའི་ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་དང་གསུམ་སྟེ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་གསུམ་འྩོང་བས་སྩོ། །ཀ་

ཀྩོའི་གནས་ཚད་ཀང་ལྩོ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡིན་ཏེ། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་རྒྱུད་ཕི་མ་

ལས། དེ་ལ་བཅྩོ་བརྒྱད་ལྩོ་ཡིས་བརྒྱ་ཕག་བསྒྱུར་ཏེ་བརྒྱ་ཡིས་འཕགས་པའི་ཡུལ་

གི་མ་ཁ་ལ་སྩོགས་པར། །ཀ་ཀྩོ་རྣམས་ཀི་གགས་པ་གང་དང་གང་ཞིག་མུན་ཅན་

གྱུར་པ་དེ་རྣམས་བདག་གིས་དྲུངས་ཕྱུང་སྟེ། ཞེས་དང༌། ཁམས་ལེའི་གྩོ་སའི་ཇྩོ་ནང་

འགྱུར་གསར་ལས། དེ་ལྟར་དུམ་བུ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དུས་བཞིའི་དུས་སུ་ཀ་ཀྩོའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཆྩོས་ནི་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་སྟེ། །ལྩོ་བརྒྱད་དང་གཅིག་གི་བརྒྱད་ནི་ངེས་པར་གནས་ཏེ་

དེ་ནས་ཀ་ཀྩོའི་ཆྩོས་ནི་ཉམས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་བརྒྱད་དང་བཅུ་གཅིག་གི་

བརྒྱར་ནི་ཞེས་པའི་དྩོན་ནི་རིས་ཀི་གནས་གཞན་འགྩོད་པའི་རིམ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་

མཇུག་ཏུ་བརྒྱད་བཀྩོད། དེའི་གྩོང་དུ་གཅིག་བཀྩོད་དེ་བརྒྱས་བསྒྱུར་བས་སྟྩོང་བརྒྱ་

བརྒྱ་འྩོང་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་མན་ཆད་ཀི་རིགས་ལྡན་གི་རྒྱལ་པྩོ་

རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་བསྩོམས་པའི་ལྩོ་གངས་དང་ཀ་ཀྩོའི་གནས་ཚད་སྒིག་དགྩོས་

པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་དཀའི་ལྩོ་གངས་ཁྱད་པར་བར་བཤད་པ་འདིས་

རིགས་ལྡན་ཉི་མ་སྩོགས་ལྷག་མ་བཅུ་བཞི་པྩོ་ལྩོ་བརྒྱ་པར་གྲུབ་བྩོ། །

རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་པྩོ་ནི་ར་རྒྱུད་ལས། རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་

རྒྱལ་དཀའ་དང༌། །རིགས་ལྡན་ཉི་མ་བཅུ་གཉིས་པ། །ས་ཚོགས་གཟུགས་དང་ཟླ་

བའི་འྩོད། །མཐའ་ཡས་དང་ནི་ས་སྐྱྩོང་དང༌། །དཔལ་སྐྱྩོང་སེང་གེ་རྣམ་པར་

གནྩོན། །སྟྩོབས་པྩོ་ཆེ་དང་མ་འགགས་པ། །མི་ཡི་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །མཐའ་

ཡས་རྣམ་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་དང༌། །གགས་པ་རིགས་ལྡན་དེ་ནས་སར། །དེ་སྲས་

འཁྩོར་ལྩོ་ཆེན་པྩོ་ཅན། །རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོ་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །སྨྲ་མཁས་རྟ་མཆྩོག་

ཏིང་འཛིན་གིས། །ཀ་ཀྩོའི་ཆྩོས་ནི་མཐར་བེད་པའྩོ། །ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སྩོགས་

ཀི། །སྟྩོན་པ་སྨྲས་མཁས་འབྱུང་འགྱུར་གང༌། །ཟླ་བཟང་ཁྱྩོད་ནི་ར་བའི་རྒྱུད། །དེ་ནི་

སྡུད་པར་བེད་པ་སྟེ། །རྒྱས་འགེལ་བེད་པ་པྩོ་ཡང་ཁྱྩོད། །འདིར་ནི་སེམས་ཅན་

ཡྩོངས་སིན་བེད། །འཇམ་པའི་རྡྩོ་རེའི་བསྡུས་རྒྱུད་ལ། །རྒྱས་འགེལ་བེད་པ་པད་

འཛིན་དང༌། །ཞེས་པ་ལྟར་རྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བ་བཟང་པྩོ་ནས་རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོ་འཁྩོརལྩོ་ཅན་གི་

བར་ལ་རྒྱལ་པྩོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང༌། འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་དེ་ཡང་ཚེ་ལྩོ་བརྒྱ་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལྟར་ཡངཁམས་ལེའི་གྩོ་ས་ལས། སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་གདན་གི་མཐར་ནི་ལྷ་མནི་

དག་བྩོ་ཚེ་ལྩོ་བརྒྱ་པ་ཕག་ན་འཁྩོར་ལྩོར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འདི་ནི་

དཔལ་ལྡན་འཇམ་དཔའི་རྡྩོ་རེ་ལྷ་ཡི་མཆྩོག་གིས་བཏུད་པ་རྡྩོ་རེའི་རིགས་ཀི་རིགས་

ལྡན་ཏེ། །ཞེས་རྒྱལ་པྩོ་འཇམ་དབངས་གགས་པ་འཇམ་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དང༌། 

རིགས་གཞི་རྡྩོ་རེའི་རིགས་སུ་བས་པས་རིགས་ལྡན་དུ་གསུངས་ཤིང༌། །གདན་ནི་ཉི་

ཤུ་ར་ལྔ་པྩོ ་རྣམས་རིམ་པར་ཡྩོངས་སུ་བགངས་པ་དེ ་ཡི ་ནང་ནས་དུས་ཀི་

མཐར། །རིགས་ལྡན་རིགས་ལ་ལྷ་ཡི་དབང་པྩོ་ལྷ་ཡི་མཆྩོག་གིས་བཏུད་པ་དྲག་པྩོའི་

རིགས་ལྡན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་རིགས་ལྡན་འཇམ་དབངས་གགས་པ་ནས་

དྲག་པྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་གི་བར་ཉེར་ལྔར་གངས་ངེས་པ་དང༌། སྟྩོན་པའི་བསྟན་པའི་

དུས་བཞིའི་རྩོད་དུས་ཀི་མཐར་རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོ་འབྱུང་བར་ཡང་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་དྲག་པྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་དེས་སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྔགས་ཀི་བསྟན་

པ་རྩོད་ལྡན་གི་མཐར་གྱུར་པ་ཀ་ཀྩོ་མ་ཁར་ཞུགས་ནས་ལྩོ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་སྩོང་

བའི་མཐར་རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོ་རང་ཉིད་ཀིས་ལྩོ་གྩོ་བདུན་བཞེས་པའི་དུས་དེར་ལྷ་

ཆེན་བཅུ་གཉིས་ལ་སྩོགས་པའི་གྩོགས་དང་བཅས་པའི་དམག་དཔུང་གིས་བསྩོར་ཏེ་

ཤམྦྷ་ལའི་གནས་ནས་འཐྩོན་ནས་ཆུ་བྩོ་ཤིའ་ཏའི་ལྷྩོ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྩོན་ཏེ་ཀ་

ཀྩོ་རྣམས་དང་དེ་དག་གི་དཔུང་གྩོགས་ལྷ་མིན་ལ་སྩོགས་པའི་དམག་ཚོགས་རྣམས་

འཛམ་གིང་ཆུང་ངུ་འདིར་གཡུལ་དུ་བཅྩོམ་སྟེ་རང་གི་ཆྩོས་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ཀ་ཀྩོ་དང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཀ་ཀྩོ་དེའི་ཆྩོས་ལ་ཞུགས་པའི་མི་གཞན་རྣམས་ཀང་བཀྩོད་ནས། དེ་ནས་འཛམ་གིང་

ཆུང་ངུ་འདི་ནས་གཡས་བསྩོར་གིས་དུམ་བུ་བཅུ་གཅིག་པྩོ་གཞན་རྣམས་སུ་ཡང་

རིམ་གིས་བྩོན་ཏེ་སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རྩོད་ལྡན་གི་མཐར་

སྩོང་བ་རྣམས་ཀི་ཉམས་པ་བསྩོས་ཏེ་གིང་བཅུ་གཉིས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བའི་རྡྩོ་རེ་

ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རྩོགས་ལྡན་དུ་བེད་དྩོ། །

དེ་ལྟར་བས་ནས་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་རང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་ལྩོ་བརྒྱ་རྩོགས་

པའི་རེས་སུ་རང་ཉིད་ཀིས་སྲས་འཇམ་དཔལ་གི་སྤྲུལ་པ་ཚངས་པ་དང་སྤན་རས་

གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ལྷའི་དབང་པྩོ་གཉིས་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ཆྩོས་སྟྩོན་པ་པྩོར་བསྩོས་

ནས་མང་ངན་ལས་འདའ་འྩོ། །དེ་ཡང་ཚངས་པ་ནི་ཆུ་བྩོ་ཤཱི་ཏའི་བང་ཤམྦྷ་ལར་ལྩོ་

བརྒྱད་བརྒྱའི་བར་དུ་ཆྩོས་སྟྩོན་པ་པྩོར་འགྱུར་ཞིང༌། ལྷའི་དབང་པྩོ་ནི་ཆུ་བྩོ་ཤཱི་ཏའི་

ལྷྩོ་ཕྩོགས་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་སྩོགས་པར་ཆྩོས་སྟྩོན་པ་པྩོར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་གིས་རྒྱལ་བའི་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་རྩོད་ལྡན་གི་ཐ་མར་གྱུར་

བ་དེ་རྩོགས་ལྡན་དུ་བས་པའི་བསྟན་པ་དེ་ཡང་ཇི་ཙམ་དུ་གནས་ན། ས་དུམ་བུ་རེ་

རེར་ཡང་ལྩོ་སྟྩོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་བརྒྱར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁམས་ལེའི་གྩོ་

ས་ལས། རྩོགས་ལྡན་གསུམ་ལྡན་གཉིས་ལྡན་རྩོད་པའི་དུས་ནི་ནུས་པའི་ཚད་ཀིས་

ས་གཞི་དག་ལ་ངེས་པར་རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྲག་པྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་གིས་

བསྟན་པ་བསྩོས་པའི་དུས་བཞི་གནས་པ་གིང་བཅུ་གཉིས་པྩོ་ཐམས་ཅད་བསྩོམས་

པའི་ཡུན་ཚད་ནུས་པ་འྩོག་མིན་པའི་ཞག་རེའི་ཚད་མི་ལྩོ་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་

བརྒྱ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་བགྩོས་པས་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱར་འཐྩོབ་པ་གིང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བཅུ་གཉིས་པར་རེ་རེའི་དུས་བཞི་གནས་པའི་ཡུན་ཚད་ཡིན་པས་སྩོ། །

དེ་ཡང་རྩོགས་ལྡན་གསུམ་ལྡན་གཉིས་ལྡན་རྩོད་དུས་དེ་དུས་བཞི་རེ་རེའི་

ཡུན་ཚད་ནི་ཁམས་ལེ་ལས། རེ་རེ་དག་གི་ཚད་ནི་དུས་དང་མདའ་ཡིས་བསྒྱུར་བའི་

མི་རྣམས་དག་གི་ལྩོ་བརྒྱ་གང་ཡིན་པའྩོ། །ཞེས་གིང་བཅུ་གཉིས་པྩོའི་རྩོགས་ལྡན་

སྩོགས་དུས་བཞི་རེ་རེ་བསྩོམས་པའི་ཡུན་ཚད་ལྔ་སྟྩོང་བཞི་བརྒྱར་གསུངས་ལ། དེ་

ལ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་བགྩོས་པས་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རེ་འཐྩོབ་པ་གིང་བཅུ་གཉིས་པྩོ་

རེ་རེའི་དུས་བཞི་སྩོ་སྩོའི་ཡུན་ཚད་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་བསྟན་པའི་དུས་བཞི་འདི་ལ་ཚན་པ་གཉིས་ཏེ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་

པའི་དུས་བཞི་དང༌། དྲག་པྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་གིས་བསྟན་པ་བསྩོས་པའི་དུས་

བཞིའྩོ། །རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀི་བསྟན་པའི་དུས་བཞི་ནི སྟྩོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་

དྲག་པྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་གིས་ལྩོ་རིལ་པྩོ་གྩོ་བདུན་བཞེས་པའི་བར་ལྩོ་སུམ་སྟྩོང་སུམ་

བརྒྱ་དང་བཞི་རྣམས་ཀི་བར་ཏེ། དེ་ཡང་སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་པ་ནས་ཟླ་བཟང་

གཤེགས་པའི་བར་ལྩོ་བཞི། དེ་ནས་ལྷ་དབང་ནས་གགས་པ་གཤེགས་ཀི་བར་ལྩོ་

བདུན་བརྒྱ། དེ་ནས་པད་དཀར་ནས་ཤིན་བཟང་གཤེགས་ཀི་བར་ལྩོ་བརྒྱད་བརྒྱ། 

དེ་ནས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་དཀའ་གཉིས་ཀི་ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་དང་གསུམ། དེ་

ནས་རིགས་ལྡན་ཉི་མ་ནས་མཐའ་ཡས་རྣམ་རྒྱལ་གི་བར་རིགས་ལྡན་བཅུ་གསུམ་

གི་ལྩོ་བརྒྱ་བརྒྱ་སྟེ་སྟྩོང་སུམ་བརྒྱ། དེ་ནས་དྲག་པྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་གི་ལྩོ་གྩོ་བདུན་ཏེ་

སུམ་སྟྩོང་སུམ་བརྒྱ་དང་བཞིའྩོ། །

གལ་ཏེ་རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོས་ལྩོ་གྩོ་བདུན་ཞེས་པའི་དུས་སུ་ཀ་ཀྩོ་བཅྩོམ་པ་



  30  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཡིན་ན་ཁམས་ལེའི་གྩོ་སའི་རྒྱུད་ལས། ཀ་ཀྩོའི་ཚོགས་ནི་རབ་ཏུ་བཅད་ནས་འཁྩོར་

དང་བཅས་པའི་སྐྱེ་བྩོ་མི་ཡི་ལྩོ་ནི་བརྒྱ་ཕེད་ན། །རིགས་ལྡན་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ལྷ་

ཡིས་བཀྩོད་པའི་ཕྩོ་བང་མཐྩོ་བ་ཀ་ཻལ་ཤ་ཡི་རྒྱབ་ཏུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ཏེ། རྒྱུད་ཚིག་དེས་དྲག་པྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་གིས་ཀ་ཀྩོ་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་ལྷ་མ་མེད་

པར་བཅད་ཟིན་ནས་ལྩོ་ལྔ་བཅུ་བཞེས་པའི་དུས་སུ་རི་བྩོ་ཀཻ་ལ་ཤའི་རྒྱབ་གྲུབ་པའི་

གནས་ཤམྦྷ་ལར་གཤེགས་པར་འགྱུར་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ་སམ་ན། དེའི་སྐྱྩོན་

མེད་དེ། རྒྱུད་ཚིག་དེས་རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོས་རང་ལྩོ་གྩོ་བདུན་བཞེས་པའི་ལྩོ་ངྩོ་གྩོ་

བརྒྱད་པའི་དུས་ནས་བརྒྱ་པ་རྩོགས་ཀི་བར་ལ་ཀ་ཀྩོའི་ཚོགས་འཁྩོར་གི་སྐྱེ་བྩོ་དང་

བཅས་པ་ཀ་ཀྩོའི་ཆྩོས་ལ་འཇུག་པ་རབ་ཏུ་བཅད་ཅིང༌། གིང་བཅུ་གཉིས་པྩོ་རྣམས་

སུ་རྩོད་དུས་ཀིས་མཐའི་ཆྩོས་མ་ཡིན་པ་ཉམས་པར་བས་ཏེ་རང་ལྩོ་བརྒྱ་བཞེས་

པའི་མཐར་རང་གིས་སྲས་ཚངས་པ་དང་ལྷ་དབང་ཆྩོས་སྟྩོན་པ་ལ་བསྩོས་ནས་བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་རེས་ཀི་མི་ལྩོ་བརྒྱ་ཕེད་ལྔ་བཅུའི་བར་ལ་རང་གི་གཞྩོམ་བ་ཀ་ཀྩོ་

འཁྩོར་དང་བཅས་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་རིགས་ལྡན་གི་ལམ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །གནས་

གང་དུ་འགྲུབ་ན་ལྷ་ཡིས་བཀྩོད་པའི་ཕྩོ་བང་མཐྩོ་བ་ཀཻ་ལ་ཤའི་རྒྱབ་ཏུ་སྟེ་ཤམྦྷ་ལར་

འགྲུབ་བྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལས་གཞན་དུ་རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོས་ལྩོ་ལྔ་བཅུ་བཞེས་པའི་དུས་

སུ་ཀ་ཀྩོའི་ཆྩོས་བཅྩོམ་པ་ཡིན་ན་ཀ་ཀྩོའི་གནས་ཚད་ལ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལ་ལྔ་བཅུ་

མ་ཚང་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་གདན་གི་མཐར་ནི་ལྷ་

མིན་དགའྩོ་ཚེ་ལྩོ་བརྒྱ་པ་ཕག་ན་འཁྩོར་ལྩོར་འགྱུར། །ཞེས་རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོ་ཚེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལྩོ་བརྒྱ་པར་བཤད་ཅིང༌། རྩོགས་ལྡན་མཚམས་སུ་ཀ་ཀྩོའི་ཆྩོས་རྣམས་མཐར་དག་

སྲིད་པ་གསུམ་གི་བ་མ་དག་གིས་བཅད་བས་ཏེ། །བཅད་ནས་ལྩོ་ནི་བརྒྱད་བརྒྱ་

རྣམས་སུ་ཚངས་པ་བཞག་པ་མཛད་ནས་བདེ་བའི་གནས་སུ་འགྩོ་བར་འགྱུར། །ཞེས་

ཀ་ཀྩོའི་ཆྩོས་བཅད་པའི་མཇུག་ཐྩོགས་དེ་ཉིད་དུ་ཚངས་པ་ལྩོ་བརྒྱད་བརྒྱའི་བར་དུ་

ཆྩོས་སྟྩོན་པ་པྩོར་བཞག་ནས་དྲག་པྩོ་རང་ཉིད་བདེ་བའི་གནས་སུ་འགྩོ་བ་སྟཻ་མ་ངན་

ལས་འདའ་བར་བཤད་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྟྩོན་པ་ས་གའི་ཉ་ལ་སངས་རྒྱས་པ་དང་མ་

ངན་ལས་འདས་པར་བཤད་པ་རྣམས་དང༌། ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་གཉིས་པ་

ལས། ནང་དུ་ནི་རྩོ་ཞེས་པ་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་སུམ་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱས་

དམན་པའི་ཉིས་ཁི་ཚིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་རྣམས་འགགས་པས་སྩོ། །

ཞེས་ཕག་ན་རྡྩོ་རེའི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བ་བཟང་པྩོ་རླུང་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་

ཚན་པ་གཉིས་མ་འགགས་པའི་ས་བཅུ་པ་བར་བཤད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་འཇམ་

དཔལ་དང་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་པྩོ་གགས་པ་དང་པད་དཀར་སྩོགས་

ས་བཅུ་པའི་བང་སེམས་སུ་བཤད་པ་རྣམས་དང༌། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཟབ་དྩོན་

ཆགས་བལ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྤྩོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་འཆད་པའི་སབས་སུ་ཁམས་ལེའི་

མདྩོར་བསྡུས་བདུན་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཆགས་བལ་ནི་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་

བྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དང༌། ཞེས་ཟབ་དྩོན་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བྩོའི་སྤྩོད་ཡུལ་མ་ཡིན་

པ་སྩོགས་སུ་བཤད་པ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་དང་སྤྲུལ་པའི་བང་སེམས་ཉན་ཐྩོས་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་རྣམས་ཇི་བཞིན་དུ་ཞེན་པའི་



  32  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་ངྩོར་ཐེག་པ་ཐུན་མྩོང་བ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ཡིན་གི། 

ར་རྒྱུད་བསྡུས་རྒྱུད་སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ་དང་བཅས་པའི་དགྩོངས་པ་མཐར་

ཐུག་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

སྟྩོང་གསུམ་གི་སྟྩོང་ཆེན་པྩོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་སྒྱུ་མའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

སྒིབ་པ་དང་བལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་མཐའ་

ཡས་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀི་སད་མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀིས་

གསྩོལ་བ་འདེབས་པ་པྩོ་ས་ཚོགས་ཀིས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་སད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་གིས་འཇིག་རྟེན་དང་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆྩོས་སྟྩོན་པར་མཛད་དེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ་དུ་མ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་ཆྩོས་བསྟན་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་སྔྩོན་ས་བཅུ་གཉིས་ཀི་

དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ་མཁས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་འཆང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོའི་མིག་

འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུམ་བི་ནིར་ཤཱཀའི་རིགས་མིའི་དབང་པྩོ་ཟས་

གཙང་མའི་ལྷ་མྩོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མྩོའི་ལྷུམས་ནས་བལྟམས་པ་ནི་གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་

ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྔྩོན་གི་དུས་ནས་སངས་རྒྱས་ཟིན་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཐའ་ཡས་པ་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་དྩོན་མཛད་བཞིན་པ་ཞིང་

འདིར་སངས་རྒྱས་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་

ཕག་ན་རྡྩོ་རེ་འཇམ་དབངས་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀང་སྔྩོན་གིས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཟིན་པ་ས་བཅུ་པའི་བང་སེམས་ཀི་ཚུལ་བསྟན་ནས་སེམས་

ཅན་གི་དྩོན་མཛད་པ་སྩོགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་ཡིན་ཏེ། ཁམས་ལེའི་

མདྩོར་བསྡུས་གསུམ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བདག་སེམས་

ཅན་གི་དྩོན་ལ་དམལ་བར་ཞུགས་པའི་དུས་སུ་གཤིན་རེའི་ཕྩོ་ཉ་རྣམས་དང་གཤིན་

རེའི་རྒྱལ་པྩོ་རྣམས་ཀིས་བསྟྩོད་པ་བརྩོད་པ། གང་ཞིག་སྲིད་པའི་འཆིང་བ་རྣམས་

ལས་གྩོལ་ཀང་སེམས་ཅན་དྩོན་དུ་སྲིད་པ་འཛིན། །དེ་ནི་སྟྩོང་པའི་དྩོན་དག་སྟྩོན་

མཛད་དུས་ལས་ལས་ཀི་འབས་བུ་གཏྩོང་མ་ལགས། །སེམས་ཀི་དྲི་མ་ཡང་དག་ཡེ་

ཤེས་མེས་བསྲེག་རྟག་ཏུ་ཡང་དག་བརེ་བས་བརླན། །མཛད་སྤྩོད་རྟག་མིན་སེམས་

ཅན་དྩོན་ལ་དགེས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་བདག་ཅག་བདུད། །ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྩོ། །

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སྒྩོན་གསལ་ལས། གསྩོལ་པ། འྩོ་ན་བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་བྩོ་

ལ་སྩོགས་པ་སྡུད་པར་བེད་པར་ཅིའི་ཕིར་འཇིག་རྟེན་དུ་གགས། སྨྲས་པ། ཀུན་

དགའ་བྩོ་ནི་འདིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་སྟེ་

ཕག་ན་རྡྩོ་རེ་ཡིན་ལ་རྡྩོ་རེ་འཆང་ཆེན་པྩོ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་

དུ་ན་མདྩོ་སེ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ཀི་ཕུང་པྩོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟྩོང་པྩོ་འདི་དག་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལས་ཕག་ན་རྡྩོ་རེས་ཐྩོས་ནས་ལྷག་ཆད་མེད་པར་ལན་གཅིག་

གིས་འཛིན་པར་ག་ལ་ནུས། ཞེས་གསུངས་ནས་དེའི་ཤེས་བེད་དུ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའི་གསང་བ་ཞེས་བ་བའི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལས། དེ་ནས་གཞན་ཡང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་འཁྩོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཤད་པར་བའྩོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་འཇམ་དཔལ་ནི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྒྱལ་པྩོ་ཆེན་པྩོ་ཟས་གཙང་མར་གྱུར་ཏྩོ། །

ཞེས་སྩོགས་དྲངས་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གསུངས་

པའི་དུས་ཀི་སྟྩོན་སྡུད་ཉན་པའི་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་སྟྩོན་པ་ཉིད་དང་རྒྱུད་གཅིག་པ་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་དང༌། ཐུན་མྩོང་གིས་འཁྩོར་གི་རྣམ་པར་བསྟན་

པའི་ཀུན་དགའ་བྩོ་དང་རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་སྩོགས་ཀང་སྟྩོན་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་

རྒྱུད་སྡུད་པ་པྩོ་སྩོགས་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་

རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའི་མཐར་ཐུག་གི་དགྩོངས་པ་ཡང་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བ་བཟང་

པྩོ་སྩོགས་སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་པའི་འཁྩོར་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་རྒྱུད་

སྟྩོན་པ་པྩོ་ཉིད་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཤེས་པར་བ་སྟེ། བརྟག་གཉིས་ལས། འཆད་པ་པྩོ་ང་

ཆྩོས་ཀང་ང༌། །རང་གི་ཚོགས་ལྡན་ཉན་པ་ང༌། །འཇིག་རྟེན་སྟྩོན་པ་བསྒྲུབ་བ་

ང༌། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ང༌། །ཞེས་པའི་འགེལ་པ་རྡྩོ་རེ་སིང་པྩོས་མཛད་

པ་ལས། འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ང༌། །ཞེས་བ་བ་ལ་བིས་པའི་སྐྱེ་བྩོ་གང་

དག་སངས་རྒྱས་བཙུན་མྩོ་དང་དབང་པྩོའི་བདེ་བ་དང་འཁྩོར་འདུས་པ་དང་ཆྩོས་

བསྟན་པ་དང་སྟྩོན་པ་དང་ཉན་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྩོད་ཆགས་ཀིས་བསྟན་པ་ངེས་

པར་ཡྩོད་པར་སེམས་པ་དག་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ་འདི་ལྟར་མ་འྩོངས་པའི་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་

ཀིས་རྟྩོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀི་རྩོལ་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། ཡང་དག་

པར་ན་སངས་རྒྱས་ནི་རྡྩོ་རེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་དང༌། གང་པྩོ་ལྟར་མི་གཡྩོ་བར་ཤེས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །



  35  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

༼བསྟན་པ་སྤིའི་གནས་ཚད་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་དང་བསྟན་པ་སྤིའི་

གནས་ཚད་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། མདྩོ་ཕྩོགས་ནས་གསུངས་པའི་བསྟན་པའི་གནས་

ཚད་ལ་ལྩོ་སྟྩོང་དང་ཉིས་སྟྩོང་སྩོགས་མི་འདྲ་བ་མང་པྩོ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་མདྩོ་བསལ་བཟང་གི་གེགས་བམ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ལྩོ་ལྔ་སྟྩོང་གནས་ཞེས་འབྱུང་བ་

བཞིན་དུ་ཡུམ་གསུམ་གི་གནྩོད་འཇྩོམས་སུ་ཡང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་

པ་གནས་པ་ནི་ལྩོ་ལྔ་སྟྩོང་དུ་གསུངས་ཏེ།  ཞེས་བཤད་པ་དང༌།  སྩོབ་དཔྩོན་འཇམ་

དཔལ་གགས་པས་ཀང་ལྩོ་ལྔ་སྟྩོང་དུ་གནས་པར་གསུངས་པས་ལྩོ་ལྔ་སྟྩོང་དུ་

གསུངས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང༌། མདྩོ་ལས་ལྩོ་སྟྩོང་ལ་སྩོགས་པ་ཚུལ་གཞན་དུ་

གསུངས་པ་དགྩོངས་པ་ཅན་དུ་རྣམ་བཤད་ཆེན་མྩོ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སང་བར་བེད་པར་

གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ས་ཞལ་སྩོགས་མཁས་པ་མང་དག་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང་དེ་

དག་གིས་ཀང་འདི་ལྟར་དུ་འཆད་དེ། ལྔ་སྟྩོང་པྩོ་དེ་ཉིད་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བཅུར་བཅད་

པའི་ལྔ་བརྒྱ་པ་དང་པྩོ་དང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དག་

བཅྩོམ་པ་དང་ཕིར་མི་འྩོང་དང་རྒྱུན་ཞུགས་ཐྩོབ་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་དག་བཅྩོམ་

པའི་ལེའུ་དང་ཕིར་མི་འྩོང་གི་ལེའུ་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བ་སྟེ་ཁྩོང་

དུ་ཆུད་པའི་ལེའུ་གསུམ་དང༌། དེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ལྷག་

མཐྩོང་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་ལྷག་མཐྩོང་

གི་ལེའུ་སྩོགས་སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་གསུམ་དང༌། དེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་གསུམ་ལ་རིམ་

པ་བཞིན་མངྩོན་པ་མདྩོ་སེ་འདུལ་སྟྩོན་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་མངྩོན་པའི་ལེའུ་སྩོགས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ལུངགི་ལེའུ་གསུམ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ་ལྟ་སྤྩོད་རྣལ་མ་མེད་པར་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་

ཙམ་འཛིན་པས་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་ལེའུ་ཞེས་འཆད་དྩོ། །

དེ་ཡངསྟྩོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་རྟགས་ཙམ་ཡང་འཛིན་པ་རྩོགས་པ་

ཡན་ཆད་ཀི་ལྩོ་ལྔ་སྟྩོང་ཡིན་ཏེ་འདི་ཡང་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་

གནས་ཚད་ཡིན་གི་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལ་སྔགས་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་

མེད་པ་བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་སེ་སྩོད་དུ་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་

འྩོང་དྩོན་མེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ནི་དཔལ་དུས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོའི་རྒྱུད་འགེལ་པ་བཅས་པ་ལས་དངྩོས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཡང་སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་ཤིང་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལྩོ་ནས་རིགས་ལྡན་

དྲག་པྩོས་ཀ་ཀྩོ་ཐྩོག་མར་བཅྩོམ་པའི་བར་ལ་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་གི་རྒྱལ་བ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀི་སྔགས་ཀི་བསྟན་པའི་དུས་བཞིའི་ལྩོ་གངས་སུམ་སྟྩོང་སུམ་

བརྒྱ་དང་བཞིའི་སྟེང་དུ་རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོའི་གིང་འདིའི་དུས་བཞིའི་ལྩོ་གངས་སྟྩོང་

བརྒྱད་བརྒྱ་བསན་པས་ལྩོ་ལྔ་སྟྩོང་དང་བརྒྱ་དང་བཞི་འྩོང་ངྩོ༌། །

དེ་ལྟར་ན་འདིར་བཤད་པའི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་དང་མདྩོ་ནས་བཤད་

པའི་གནས་ཚད་ལ་ལྩོ་བརྒྱ་ཙམ་གི་ཁྱད་པར་བྱུང་ཡང་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕར་

ཕིན་ཐེག་པ་དང་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་མདྩོ་སྔགས་སྩོ་སྩོ་ནས་

བཤད་པའི་རྣམ་གཞག་སྩོ་སྩོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ར་

འགེལ་ལས་བང་གི་སྒ་མི་སན་དུ་ཡང་བསྟན་པའི་དུས་བཞི་སྔ་ཕི་གཉིས་རིམ་ཅན་དུ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འབྱུང་བར་བཤད་ཅིང༌། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་མདྩོ་སེ་རྣམས་ལས་སྒ་མི་སན་པ་རྒྱལ་

བའི་བསྟན་པའི་སྩོད་དུ་མི་རུང་བར་བཤད་པས་སྩོ། །

འྩོ་ན་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་དེ་དག་གི་སྟེང་ནས་སྔར་ཇི་ཙམ་ཞིག་འདས་

ཤིང་ད་ཇི་ཙམ་ཞིག་ལུས་སམ་ན། སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་སྟྩོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་

མཛེས་བེད་ཆུ་མྩོ་ཡྩོས་འདི་ཡན་ཆད་ལ་ལྩོ་སུམ་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་བཅྩོ་ལྔ་འགྩོ་

བའི་ཚུལ་འཀྩོད་པ་སྩོགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བྱུང་ཡང་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་

འགེལ་གཞིར་བཞག་ན་སྟྩོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བཟང་འདས་ཀི་

བར་ལྩོ་བཞི། དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་གཤེགས་ཀི་བར་ལྩོ་བདུན་བརྒྱ། དེ་

རེས་པད་དཀར་ནས་ཀ་ཀྩོ་ཞུགས་ཀི་བར་ལྩོ་བརྒྱད་བརྒྱ། དེ་ནས་ལྩོ་མེ་མཁའ་རྒྱ་

མཚོ་སྟེ་སྟྩོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་རིས་ལྩོ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་གི་མཐའ་ཡན་

ཆད་ལ་ལྩོ་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་དང་བདུན་འདས་པ་ནི་རྒྱུད་འགེལ་ལས་མཐར་ཆགས་སུ་

གསུངས་ལ། དེའི་སྟེང་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤིའ་ལ་སྩོགས་པ་དུས་འཁྩོར་བའི་མཁས་

པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་གསུང་ངག་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས་ལྩོ་མཛེས་བེད་

ཆུ་ཡྩོས་འདི་འདས་པ་ཡན་ཆད་ལ་འདས་ལྩོ་དྲུག་ཅུ་སྩོར་བདུན་དང་ལྩོ་རྐྱང་སུམ་ཅུ་

ར་བདུན་རྣམས་འདས་པར་མཛད་པ་བསན་པ་ཉིས་སྟྩོང་སུམ་བརྒྱ་དང་རེ་བཞི་

འདས་པ་ཡིན་པས་ [དེ་ནས་ད་ལྟའི་མེ་བ་འདི་རྩོགས་པའི་ས་ཁྱི་དེ་ཡན་ལ་ལྩོ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དྩོན་བཞི་

སྩོང༌།] ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་དབང་དུ་བས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལེའུ་དུས་

ལས་ལྩོ་སུམ་བརྒྱ་རེ་བཞི་འདས་ཤིང་ལྷག་མ་ལྩོ་ཉིས་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་སྩོ་དྲུག་

ལུས་སྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དུས་བཞི་སྔ་མའི་སྟེང་ནས་

རྩོགས་ལྡན་དང་གསུམ་ལྡན་འདས་ཤིང་གཉིས་ལྡན་གི་སྟེང་ནས་ལྩོ་བདུན་བརྒྱ་དང་

བཅུ་གཉིས་འདས་ལ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི་ལུས། རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་སྤིའི་གནས་

ཚད་ལས་ལྩོ་ཉིས་སྟྩོང་བདུན་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ལུས་སྩོ། །གཞན་ཡང་ད་ལྟར་གི་ལྩོ་

མཛེས་བེད་ཆུ་མྩོ་ཡྩོས་འདི་ཡན་ཆད་ལ་རིགས་ལྡན་གི་རྒྱལ་པྩོ་མཐའ་ཡས་ཡན་གི་

བཅྩོ་ལྔ་འདས་ནས་བཅུ་དྲུག་པ་རིགས་ལྡན་ས་སྐྱྩོང་གིས་ཆྩོས་བསྟན་ནས་ལྩོ་ང་

བདུན་སྩོང་ཞིང་ཆུ་ཡྩོས་འདི་འདས་པའི་རེས་ནས་ལྩོ་དགུ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་འདས་

པའི་མཚམས་དེར་རིགས་ལྡན་དྲག་པྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་འབྱུང་ཞིང་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་སེང་

གེའི་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ལུང་རྟྩོགས་ལ་སྩོགས་པ་

རྩོགས་ལྡན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྟྩོན་པས་ར་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ་ལ་

སྩོགས་པ་བཤད་པའི་གེང་བསང་བ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

༼བ་མེད་རྒྱུད་ཀི་བརྩོད་བ་གཉུག་མའི་རང་བཞིན་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀུན་གི་བརྩོད་བའི་གཙོ་བྩོ་གཉུག་མའི་རང་བཞིན་

བཤད་པ་ལ་གཉིས། གཉུག་མའི་སེམས་བཤད་པ་དང༌། གཉུག་མའི་ལུས་བཤད་

པའྩོ། །

༼གཉུག་མའི་སེམས་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། གཉུག་མའི་སེམས་སྟྩོན་བེད་ཀི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གི་

ཁུངས་དགྩོད་པ་དང༌། དེ་དག་གི་དྩོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པའྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

༼གཉུག་སེམས་སྟྩོན་བེད་ཀི་ཁུངས་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་བསྟན་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཏེ་

སངས་རྒྱས་ཆེན་པྩོ་གཞན་འདིར་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། 

དབང་ལེའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་གི་ནང་ནས་

གནས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་སྩོ། །དེ་ཡང་གཞྩོམ་དུ་མེད་པའི་སྒ་སྟེ་རྟག་ཏུ་ན་དའི་མཚན་

ཉིད་དྩོ། །ཞེས་དང༌། ནང་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དང་པྩོ་ལས། སྟྩོང་པ་ལ་ནི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་

པར་བསྲེས་པ་ཞེས་པ་ནི་འདིར་ལུས་ལ་ཁྱབ་པར་བ་བ་དང་ཁྱབ་པར་བེད་པའི་

འབེལ་བ་ཀུན་རྩོབ་ཀི་ངེས་པར་གནས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་གི་ལུས་ལ་

གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ནི་སྟྩོང་པ་སྟེ་ཞེས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་བརྟག་

གཉིས་ལས། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྩོ་གནས། །ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉེད་ལས། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །འྩོན་ཀང་གྩོ་བུར་དྲི་མས་བསྒིབས། །དེ་ཉིད་

བསལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཅེས་དང༌། དེའི་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས། གཟྩོད་ནས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་

སྩོ། །ཞེས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་དྩོ་ཧ་ལས་ཀང༌། གཉུག་མའི་རང་བཞིན་བིས་པས་མ་

མཐྩོང་བར། །འཁྲུལ་བས་བིས་པ་བསླུས་ཞེས་མདའ་བསྣུན་སྨྲ། །ཞེས་སྩོགས་ཇི་

སེད་པ་དག་གྩོ །

གཉིས་པ་དེ་དག་གི་དྩོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ནི། དེ་ཡང་གཉུག་མའི་སེམས་

འདི་རྒྱུད་འགེལ་དང་རྒྱ་གཞུང་འདི་དག་ནས་བཤད་པའི་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་སྦྱང་གཞི་

མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ་དྲུག །གཉུག་མའི་སེམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་



  40  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ངྩོས་བཟུང་བ་དང༌། མིང་གི་རྣམ་གངས་དང༌། རང་བཞིན་གིས་དག་ཚུལ་དང་དྲི་མ་

རྣམས་གྩོ་བུར་བ་ཡིན་ཚུལ་དང༌། དེ་ལམ་གིས་སྦྱྩོང་ཚུལ་དང༌། དེ་མངྩོན་དུ་བེད་

པའི་དུས་སྩོ། །

༼གཉུང་སེམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་སེམས་ཏེ། རང་ཉིད་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཚེ་སྤྲུལ་

པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་སྟྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་

སང་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་སད་ཅིག་ཀང་རྒྱུན་མི་འཆད་

དུ་རེས་སུ་ཞུགས་པ། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དྲི་མས་དག་པ་ན་ཆྩོས་ཀི་སྐུར་འགྱུར་བའྩོ། །འདི་

ཡང་ཕྩོགས་ཙམ་མཚོན་པ་ཡིན་གིས་འདིའི་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བ་ནི་མངྩོན་དུ་བས་

པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྩོད་པར་མི་སྤྩོད་ན་གཞན་དག་གིས་ལྟ་ཅིག་སྩོས་ཏེ། དེ་ལྟར་

ཡང་དྩོ་ཧ་མཛོད་ཀི་གླུ་ལས། གཉུག་མའི་རང་བཞིན་སུས་ཀང་མཚོན་དུ་མེད། །ཅེས་

དང༌། ཡང་དེ་ཉེད་ལས། གཉུག་མའི་རང་བཞིན་ཚིག་གིས་བརྩོད་མིན་ཡང༌། །སྩོབ་

དཔྩོན་མན་ངག་མིག་གིས་མཐྩོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། དྩོ་ཧའི་འགེལ་པ་གཉིས་

མེད་རྡྩོ་རེས་མཛད་པར་ལུང་དྲངས་པ་ལས། འགྩོ་བ་རྣམས་ལ་རྟག་འཆང་རྒྱུ་རྐྱེན་

བལ་འགྱུར་པ། །གང་ཞིག་གིས་ནི་དེ་ཉིད་རྩོད་པའི་དུས་དག་ན། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་དག་ཀང་ཚིག་གིས་ཕྩོངས་པར་གྱུར། །ཞེས་སྩོགས་མང་དུ་གསུངས་སྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

༼མིང་གི་རྣམ་གངས་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ནི། རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་དང༌། འྩོད་གསལ་

གིས་སེམས་དང༌། ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཀི་སེམས་དང༌། རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་དང༌། 

གཉུག་མའི་སེམས་དང༌། མི་ཤིགས་པའི་སེམས་དང༌། གཞིའི་ཆྩོས་སྐུ་དང༌། སེམས་

ཀི་རྡྩོ་རེ་ཞེས་སྩོགས་རྣམ་གངས་དུ་མའི་སྒྩོ་ནས་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ལས་

བསད་དྩོ། །

༼རང་བཞིན་གིས་དག་ཚུལ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་རང་བཞིན་གིས་དག་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྐྱེན་གཞན་གིས་བཟང་

ངན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང༌། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དྲི་མའི་རང་བཞིན་དུ་མ་སྐྱེས་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི་

དཔེར་ན་ཉི་མའི་འྩོད་ཟེར་ནི་རིན་པྩོ་ཆེ་ལ་སྩོགས་པ་དངྩོས་པྩོ་བཟང་པྩོ་དང་མི་

གཙང་བ་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ངན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཁྱབ་བེད་དུ་འབབ་ཀང་དེ་

དག་གི་རྐྱེན་གིས་བཟང་ངན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལྟར་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་

བ་ཡང་ལྷ་ལ་སྩོགས་པའི་སྐྱེ་གནས་བཟང་པྩོ་དང་དམལ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་སྐྱེ་

གནས་ངན་པ་རྣམས་སུ་འཇུག་མྩོད་ཀང་དེ་དག་གི་དབང་གིས་བཟང་ངན་དུ་འགྱུར་

བ་མེད་དེ། ཉི་མའི་འྩོད་ཟེར་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཉིས་

པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དྲི་མའི་རང་བཞིན་དུ་མ་སྐྱེས་པ་ནི་གསེར་གཡའ་དང་བཅས་པའི་

གནས་སབས་ན་ཡང་གཡའི་ངྩོ་བྩོར་མ་སྐྱེས་ལ། ཆུ་རྩོག་མ་དང་བཅས་པའི་གནས་

སབས་ན་ཡང་རྩོག་མའི་ངྩོ་བྩོར་མ་སྐྱེས་པ་ལྟར་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཡང་ཉྩོན་མྩོངས་དང་རྣམ་རྟྩོག་སྩོགས་ཀི་དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་གནས་སབས་ན་ཡང་

ཉྩོན་མྩོངས་དང་རྣམ་རྟྩོག་སྩོགས་དྲི་མའི་ངྩོ་བྩོར་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་

དུ་ན་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དེ་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་དང་རྣམ་རྟྩོག་གཉེན་པྩོས་སྦྱང་དུ་མི་

རུང་བའམ། ཡང་ན་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོགས་ཀི་དྲི་མ་རྣམས་སངས་པའི་ཚེ་འྩོད་གསལ་

གི་སེམས་ཀང་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་འྩོད་གསལ་གི་

སེམས་ནི་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼དྲི་མ་གྩོ་བུར་བ་ཡིན་ཚུལ་བསྟན་པ།༽

བཞི་པ་དྲི་མ་རྣམས་གྩོ་བུར་བ་ཡིན་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན་ཆུ་དང་རྩོག་མ་ལྷན་

གཅིག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚེའང་ཆུ་ནི་རང་གི་ཉེར་ལེན་ལས་ཤིན་ཏུ་དངས་པའི་ངྩོ་བྩོར་

སྐྱེས་ལ། རྩོག་མ་ནི་ཆུའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས་གཞན་ས་རྡུལ་ལ་སྩོགས་པའི་རྐྱེན་

ལས་བྱུང་བས་ཆུའི་ངྩོ་བྩོ་ལས་འབལ་དུ་རུང་ཞིང་གྩོ་བུར་བ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འྩོད་

གསལ་གིས་སེམས་དང་སྒིབ་གཉིས་ཀི་དྲི་མ་རྣམས་ཐྩོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྲུབ་ཀང་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ནི་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མའི་ཉེར་ལེན་

ལས་རྣམ་པར་དག་པའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་ལ། དྲི་མ་རྣམས་ནི་འྩོད་གསལ་ལས་ཆུ་ལས་ཉ་

ལྡང་བའི་ཚུལ་གིས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བས་

རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ལས་འབལ་རུང་གི་གྩོ་བུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་ཆུ་ནི་ས་རྡུལ་གི་རྐྱེན་དང་མ་འབལ་ན་ཤིན་ཏུ་དངས་པའི་ངྩོ་བྩོར་

དམིགས་པ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ཀང་དྲི་མ་རྣམས་འབྱུང་བའི་

རྒྱུ་རྐྱེན་དང་མ་འབེལ་ན་གཉིས་སང་གི་སྤྩོས་པས་དབེན་པའི་གསལ་ལ་དངས་པའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིནནྩོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དེ་ཚུལ་མིན་ཡིད་

བེད་ལ་སྩོགས་པའི་རྐྱེན་གིས་ཆགས་སྩོགས་དྲི་མ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་

བའི་ཚེ་ཡྩོད་བཞིན་དུ་བིས་པ་རྣམས་ལ་མངྩོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་ཆགས་སྩོགས་ཀི་

དྲི་མས་བསྒིབས་ནས་མི་མཐྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

༼དེ་ལམ་གིས་སྦྱྩོང་ཚུལ་བཤད་པ།༽

ལྔ་པ་དེ་ལམ་གིས་སྦྱྩོང་ཚུལ་ནི། དང་པྩོ་གཟུགས་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་སྩོར་

བསམ་གཉིས་ཀིས་ར་དབུ་མ་སྦྱང་ཞིང་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་སང་བ་བསྒྲུབས་ཏེ་དེ་ནས་

སྲྩོག་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་སྲྩོག་འཛིན་གཉིས་ཀིས་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པ་

ལས་བྱུང་བའི་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་མངྩོན་དུ་བས་པའི་སྒྩོ་ནས་སེམས་དེའི་རང་

སང་གི་སྟྩོང་གཟུགས་ཇེ་དག་ཏུ་བས་ཏེ་ཡས་བབས་མས་བརྟེན་གི་དགའ་བ་བཞི་

དྲངས་པའི་སྒྩོ་ནས་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བའི་ངྩོ་བྩོར་སྩོང་བ་

སྟྩོང་ཉིད་དང་སྦྱྩོར་བའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་

མཐར་ཐུག་པའི་རེས་སུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་

དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་རེས་དྲན་བསྒྲུབས་ཏེ་དེ་འདྲ་བའི་རེས་དྲན་གི་གནས་

སབས་སུ་ཡང་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་བདེ་བའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པ་དེ་ཉིད་སྟྩོང་པ་ཉིད་

དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་སྦྱར་བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་ལན་མང་དུ་བསྒྩོམ། དེ་ལྟར་

བསྒྩོམས་པས་སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་

བ་འདྲེན་ནུས་པའི་མཚམས་ནས་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དེ་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

ཡན་ལག་གི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱའི་ངྩོ་བྩོར་སྩོང་བའི་མི་གྱུར་
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བའི་བདེ་བ་རྣམས་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་སྦྱྩོར་བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་བསྒྩོམས་པ་ལས་

ས་བཅུ་གཉིས་རིམ་གིས་རྩོགས་ཏེ་ལས་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་རིམ་གིས་

འགགས། འཕྩོ་བའི་བག་ཆགས་སྩོགས་དྲི་མ་རྣམས་རིམ་གིས་བསལ་ཏེ་འྩོད་

གསལ་གི་སེམས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པ་དེ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་སྐུར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

༼དེ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་དུས་བཤད་པ།༽

དྲུག་པ་དེ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་དུས་ནི་གཉིས་ཏེ། འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་ཚུལ་

གིས་མངྩོན་དུ་བེད་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟྩོབས་ཀིས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་

ལྩོ། །

༼འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཚུལ་གིས་མངྩོན་དུ་བེད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། ལུས་ཅན་རྣམས་འཆི་བའི་ཚེ་སྟེ། དེ་ཡང་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་

རྒྱུད་འགེལ་བ་དང་བཅས་པའི་དགྩོངས་པ་གཞིར་བཞག་ན་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་མི་

ལྟ་བུ་འཆི་བའི་ཚེ་ཐྩོག་མར་ཆུའི་ཁམས་ཀིས་མེའི་ཁམས་ཉམས་པར་བེད་ཅིང༌། དེ་

ནས་སའི་ཁམས་ཀང་ཆུ་ལ་ཞུགས་ཏེ་མི་སང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་ཆུའི་ཁམས་

ཀང་རླུང་གིས་སེམ་པར་བེད། དེ་ནས་རླུང་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་རིམ་གིས་ཐིམ་སྟེ་མི་

སང་བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ར་དབུ་མའི་མདུད་པ་རང་གྩོལ་བས་ནས་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་རྒྱུ་

བ་འགགས་ཏེ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པ་ན་གྩོ་བུར་ཡུལ་སང་གི་རྟྩོག་པ་མ་

ལུས་པར་འགག་པས་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་སྤྩོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དང་བལ་བ་སྟྩོང་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་པྲ་བབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟྩོང་

གཟུགས་ས་ཚོགས་ཀིས་སང་བ་རང་གི་ངང་གིས་འཆར་ཞིང་འདི་ལ་འཆི་བ་འྩོད་

གསལ་མངྩོན་དུ་བས་པ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ལེའུའི། ཆུ་ཡིས་

མེ་ནི་རྣམ་པར་ཉམས་ཞེས་སྩོགས་ཀི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཆུ་ཡིས་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་

པ་སྟེ་མིའི་འཇིག་རྟེན་འདིར་མངལ་ནས་སྐྱེས་པ་རྣམས་འཆི་བའི་དུས་སུ་ཆུ་ཡིས་མེ་

རྣམ་པར་ཉམས་པར་བེད་དྩོ། །དེའི་ཕིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀིས་ཆུ་ཡིས་མེ་ནི་

རྣམ་པར་ཉམས་པ་དང་པྩོར་འདིར་ནི་ལུས་ཀི་དབུས་སུ་སྩོམ་བརྩོན་རྣམས་ཀིས་

བ། །ཕི་ནས་མི་མེད་པའི་ཕིར་འཛིན་མ་དག་ནི་སྲ་བ་ཉིད་སངས་ཏེ་ལན་ཚྭ་བཞིན་དུ་

ཞུ་བར་འགྱུར་ནས་ཆུར་འགྱུར་ཏེ་ཆུའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་སྩོ། །དེ་ནས་རླུང་ནི་

ཆུ་དེ་རྣམས་མཐའ་དག་བསམས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་མི་སང་བར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཁམས་ཀི་ཚོགས་མྱུར་དུ་རྣམ་པར་ཉམས་བེད་ནས་སེམས་ནི་མུན་

པའི་མཐའ་ཡི་མེ་སྟེ་ཞེས་པ་ནམ་མཁའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་ཡུལ་དང་

རྣམ་པ་བལ་བ་དབུས་བིས་ལ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞག་པར་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །དེའི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་པ་འྩོད་གསལ་གིས་སེམས་དང༌། 

སེམས་ནི་མུན་པའི་མཐའ་ཡི་མེ་སྟེ་ཞེས་པའི་མུན་པའི་འཆི་བའི་དུས་ཀི་ཉེར་ཐྩོབ་

དང༌། མེ་ནི་ཉེར་ཐྩོབ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འཆི་བའི་འྩོད་གསལ་ལྩོ། །འཆི་བའི་འྩོད་

གསལ་དེ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་སུ་མྩོང་ཡང་ངེས་པར་མི་ནུས་པས། དེ་

ལས་རིགས་དྲུག་གང་ཡངརུང་བའི་བར་དྩོ་གྲུབ་ནས་ཡང་སྲིད་དུ་རང་དབང་མེད་

པར་འཁྩོར་བ་ཡིན་ལ། གསྩོན་པའི་གནས་སབས་སུ་རྩོགས་པའི་རིམ་པ་བསྒྩོམས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཏེ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་མངྩོན་དུ་བེད་ནུས་པའི་རྣལ་འབྩོར་པས་ནི་འཆི་བའི་འྩོད་

གསལ་ངེས་པར་བེད་པའི་འཕེན་པ་དྲག་པྩོ་བཏང་ནས་འཆི་བའི་འྩོད་གསལ་ངེས་

པར་བེད་ཅིང་དེ་ལྟར་ངེས་པའི་ཚེ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དེ་སྟྩོང་ཉིད་དང་སྦྱར་ནས་

བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་སྒྩོམ་པར་བེད། དེ་བཞིན་དུ་བར་དྩོ་གྲུབ་པའི་ཚེ་འང་བསྒྩོམ་

པར་བས་པའི་སྒྩོ་ནས་སྐྱེ་བའི་ཕི་མ་རྣམས་སུ་ཡང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ཁྱད་པར་

ཅན་བཟུང་ནས་ལམ་གི་འཕྩོ་རྣམས་ཉམས་སུ་བང་ཏེ་འཚང་རྒྱ་བར་བེད་དྩོ། །འྩོན་

ཀང་སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ་གཞིར་བཞག་ལ་བར་དྩོར་འཚང་རྒྱལ་བའི་རྣམ་

གཞག་མི་མཛད་དྩོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བར་དྩོར་འཚང་རྒྱ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནི་འཆི་བའི་འྩོད་གསལ་

དེ་སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་པའི་འྩོད་གསལ་གི་ལམ་དེའི་དྩོད་ཐུབ་པའི་ལམ་གི་ངྩོ་

བྩོར་བསྐྱེད་ནས་འྩོད་གསལ་དེའི་བཞྩོན་པའི་རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དེ་ལས་བར་དྩོར་ལྡང་

བའི་དྩོད་ལ་སྒྱུ་ལུས་སུ་བཞེངས་ཏེ་རྟེན་དེ་ལ་ལམ་ལྷག་མ་རྣམས་ཉམས་སུ་བངས་

ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ལ། སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ་ལས་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་གི་

བགྩོད་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་མི་མཛད་པར་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་མཉམ་གཞག་

གི་གནས་སབས་སུ་ཤར་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཉིད་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ཀི་སྟྩོང་

གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུར་བཞེད་ཅིང༌། 

གཟུགས་སྐུའི་བསྒྲུབ་གཞི་གཞི་ལ་ཡྩོད་བཞིན་པ་ཞིག་ལ་མི་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་ཡིན་གི། མཁས་པ་ [ཀུ་མཱ་ར་མ་ཏི།] ཁ་ཅིག་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ལ་

ལུས་རགས་པ་དགྩོས་ཀི་བར་དྩོར་ཡིད་ཀི་ལུས་ལ་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དུས་འཁྩོར་ར་འགེལ་གི་བཞེད་པ་ལ་བར་

དྩོར་འཚང་རྒྱ་བའི་རྣམ་གཞག་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུང་པ་འདི་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་

ལྟར་ཡིན་ན་བར་དྩོར་འཚང་རྒྱ་བའི་རྣམ་གཞག་བཞེད་པ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་

སྩོགས་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

༼ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟྩོབས་ཀིས་མངྩོན་དུ་བེད་པ།༽

གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟྩོབས་ཀིས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། སྩོར་

བསམ་གཉིས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་གཞུག་པའི་ཐབས་ཀིས་དབུ་མ་སྦྱང༌། དེ་ནས་

སྲྩོག་རྩོལ་གི་རླུང་བུམ་པ་ཅན་དང་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་སྩོགས་ཀི་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་གི་རྒྱུ་

བ་བཅད་དེ་དབུ་མར་ཞུགས་པར་བས་པ་ལས་འྩོད་གསལ་གིས་སེམས་མངྩོན་དུ་

བེད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། རྡྩོ་རེ་ལུས་ཀི་ར་་ཐིག་རླུང་གསུམ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་ཀུན་

རྟྩོག་གི་བཞྩོན་པའི་རླུང་རྩོ་རྐྱང་གི་རྒྱུ་བ་བཅད་ནས་ར་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་འྩོད་

གསལ་གི་སེམས་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དང་པྩོ་ལས། ཇི་ལྟར་མེ་ནི་ཤིང་ལ་

རྟག་གནས་ཀང༌། །གཅད་དང་དབེ་བའི་ཐབས་ཀིས་མི་མཐྩོང་སྟེ། །གཙུག་ཤིང་

གཙུབ་སྟན་ལག་པས་བསྲུབས་པ་ལས། །དེ་ལ་གནས་པ་ཡང་ནི་མཐྩོང་བར་

འགྱུར། །དེ་བཞིན་སེམས་ཀི་འྩོད་གསལ་རྟྩོག་པ་ཡི། །སྒྩོམ་པའི་ཐབས་རྣམ་དག་

གིས་མི་མཐྩོང་སྟེ། །དེ་ཉིད་དུ་འདི་རྐྱང་མ་དག་དང་ནི། །རྩོ་མ་གཅིག་ཏུ་སྦྱྩོར་བས་

མཐྩོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །མདྩོར་ན་ཇི་སྲིད་གྩོ་བུར་བའི་ཡུལ་སང་ཅན་

གི་སེམས་མ་པ་དེ་སྲིད་དུ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་མངྩོན་དུ་བེད་མི་ནུས་ལ། གྩོ་བུར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བའི་ཡུལ་སང་གི་སེམས་འགག་པ་ལ་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་དགྩོས་ཏེ། ཇི་སྲིད་རྩོ་རྐྱང་

གཉིས་སུ་རླུང་རྒྱུ་བ་དེ་སྲིད་དུ་གྩོ་བུར་བའི་ཡུལ་སང་ཅན་གི་སེམས་འགག་པ་མི་

སྲིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདིར་ [ཀུ་མཱ་ར་མ་ཏི། ཀུ་མཱ་ར་ཤི།] མཁས་པ་དག །གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་

རྒྱུད་འགེལ་བ་དང་བཅས་པའི་བསྟན་དྩོན་བཤད་མ་ཐག་པ་གཉུག་མའི་འྩོད་གསལ་

གི་སེམས་དེ་ [བམས་ཆྩོས་ལྔའི་ནང་ཚན།] རྒྱུད་བ་མའི་བསྟན་དྩོན་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སིང་པྩོ་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་དྩོན་གཅིག་ཅིང༌། ཆྩོས་དབིངས་བསྟྩོད་པ་

དང་རྒྱུད་བའི་བསྟན་དྩོན་གི་བདེ་གཤིགས་སིང་པྩོ་དེ་ཉིད། རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་ཞེས་བ་

བར་གགས། །རྒྱུན་དེ་རྣམ་པ་གསུམ་འགྱུར་ཏེ། །གཞི་དང་དེ་བཞིན་རང་བཞིན་

དང༌། །མི་འཕྩོགས་པ་ཡིས་རབ་ཕེ་བ། །ཞེས་པའི་འདུས་པ་ཕི་མའི་རྒྱུད་ཚིག་འདིས་

བསྟན་པའི་རྒྱུའི་རྒྱུད་ཡིན་ཞེས་གསུང་ངྩོ༌། །

དེ་ནི་འཐད་པར་མ་མཐྩོང་སྟེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས་བསྟན་པའི་ཉམས་སུ་བང་བར་

བ་བའི་ལམ་དེ་ཡང༌། གཞི་དང་དེ་བཞིན་རང་བཞིན་དང༌། །ཞེས་པས་བསྟན་པའི་

ཐབས་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་དགྩོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་སྩོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུད་བ་

མ་ནས་གསུངས་པའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ལ་ར་རྩོ་རྐྱང་ལ་རླུང་

རྒྱུ་བ་འགགས་ནས་དབུ་མར་ཆུད་པ་ཅིག་དགྩོས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་འགེལ་བ་དང་

བཅས་པའི་བསྟན་དྩོན་གི་གཉུག་མ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ལ། 

རྩོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་འགགས་ནས་རླུང་དབུ་མར་ཆུད་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁམས་

ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དང་པྩོ་ལས། དེ་བཞིན་སེམས་ཀི་འྩོད་གསལ་རྟྩོག་པ་ཡི། །སྒྩོམ་

པའི་ཐབས་རྣམས་དག་གིས་མི་མཐྩོང་སྟེ། དེ་ཉིད་དུ་འདི་རྐྱང་མ་དག་དང་ནི། །རྩོ་མ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གཅིག་ཏུ་སྦྱྩོར་བས་མཐྩོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ [ཇྩོ་མྩོ་

ནང་པ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ།] ན་རེ། བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་

སྟྩོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སྩོགས་པ་བལ་བའི་ཡྩོན་ཏན་མཐའ་དག་དང་ལྡན་

པ་རྟག་པ་བརྟན་པ་ཐེར་ཟུག་པ་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་

ལ། གདྩོད་མ་ནས་ཡྩོད་བཞིན་པ་གྩོ་བུར་བའི་དྲི་མའི་སྦུབས་ན་གནས་པ་ཅིག་ཡྩོད་

པ་དེ་རྒྱུད་ཀི། མཁའ་ཁྱབ་མཁའི་རྡྩོ་རེ་ཞེས་སྩོགས་དང༌། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་

སངས་རྒྱས་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སྩོགས་གྩོང་ཉིད་དུ་དྲངས་པའི་རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་

པ་རྣམས་དང༌། གྩོས་ཧྲུལ་ནང་ན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དང་ནི། །ཞེས་སྩོགས་རྒྱུད་བ་མའི་

གཞུང་རྣམས་དང༌། ཆྩོས་དབིངས་བསྟྩོད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་དུ་འཆད་

པར་བེད་དྩོ། །

གཞན་ཡང་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྟྩོང་པར་

གསུངས་པའི་ཤེར་ཕིན་སྩོགས་མདྩོ་ཇི་སེད་པ་དག་གིས་ཀང་གྩོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་

པའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་དེ་ཉིད་གྩོ་བུར་གི་དྲི་མ་གཞན་གིས་སྟྩོང་པའི་གཞན་སྟྩོང་

བསྟན་པ་ཡིན་གི། དགག་བའི་དྲི་མས་སྟྩོང་པའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་ཉིད་བདེན་

པར་གྲུབ་པས་རང་སྟྩོང་མིན་ནྩོ། །ཞེས་འཆད་ཅིང་དེ་ཉིད་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་

རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའི་དགྩོངས་པ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

དེ་ལ་ཐྩོག་མར་འདི་བརྩོད་པར་བ་སྟེ། ཁྱི་རན་རྒྱ་བྩོའི་རྒྱུད་ཀིས་གནས་དང་

གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟྩོབས་དེས་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་ནམ་

མི་མཁྱེན་བརྟག་དྲང༌། གལ་ཏེ་མི་མཁྱེན་ན་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་
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སྟྩོབས་ཡིན་པ་འགལ། གལ་ཏེ་མཁྱེན་ན་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པ་ལ་

སྒིབ་བེད་ཀི་དྲི་མས་བསྒིབས་པ་འགལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོ་སྩོགས་ལས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྟྩོང་པར་

གསུངས་པའི་དྩོན་བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་དྲི་མ་གཞན་གིས་སྟྩོང་པ་ཡིན་ཞིང༌། 

དགག་བའི་དྲི་མས་སྟྩོང་པའི་སིང་པྩོ་བདེན་གྲུབ་ཡིན་ན་ཤེར་ཕིན་སྩོགས་ཀིས་

བཤད་པའི་དགག་བས་སྟྩོང་པའི་སྟྩོང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་དགྩོས་ཤིང་འདྩོད་

ཀང་འདྩོད་དྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་མི་འཐད་དེ། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས། རྒྱལ་

བ་རྣམས་ཀི་སྟྩོང་པ་ཉིད། །ལྟ་ཀུན་ངེས་པར་འབིན་པར་གསུངས༌། །གང་དག་སྟྩོང་པ་

ཉིད་ལྟ་བ། །དེ་དག་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་དང་དེའི་འགེལ་པ་ཚིགས་

གསལ་ལས། འདི་ལྟར་གང་ཞིག་ཁྱྩོད་ལ་ཟྩོང་ཅི་ཡང་མི་སྟེར་རྩོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང༌། 

ཀེ་བདག་ལ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཟྩོང་དེ་ཉིད་བིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲ་ན་དེ་མེད་པར་

འཛིན་དུ་གཞུག་པར་ཐབས་གང་གིས་ནུས། དེ་བཞིན་དུ་གང་དག་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་

ཡང་དངྩོས་པྩོར་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དེ་དག་གི་དེ་ལ་དངྩོས་པྩོར་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དེ་

གང་གིས་འགྩོག་པར་འགྱུར་ཞེས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་འགེལ་པའི་ཚིག་གསལ་གི་

སབས་འདིར་མདྩོ་དཀྩོན་བརེགས་དྲངས་པ་ལས། འྩོད་སྲུང་གང་དག་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་

དམིགས་པས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་རྟྩོག་པ་དེ་དག་ནི་ངས་གསུང་རབ་འདི་ལས་ཉམས་

རབ་ཏུ་ཉམས་ཞེས་བཤད་དྩོ། །འྩོད་སྲུང་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་རི་རབ་ཙམ་ལ་གནས་པ་

ནི་བའི། མངྩོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཅིའི་

ཕིར་ཞེ་ན། འྩོད་སྲུང་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལས་དབྱུང་བར་གྱུར་པ་ནི་སྟྩོང་པ་
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ཉིད་ཡིན་ན། འྩོད་སྲུང་གང་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཁྩོ་ནར་ལྟ་བ་དེ་ནི་གསྩོར་མི་རུང་ངྩོ་ཞེས་

ངས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་ཆྩོས་གང་ཡང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ལྟ་བར་མི་

རུང་བར་གསུངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སྟྩོང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ལྟ་བ་གསྩོར་མི་

རུང་གི་ལྟ་བ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་གནྩོད་པ་ཡང་དག་པར་འབབ་པས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་སྟྩོབས་དང་མི་

འཇིགས་པ་ལ་སྩོགས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་རྟག་

བརྟན་ཐེར་ཟུག་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་གདྩོད་མ་ནས་

ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། མདྩོ་ཁ་ཅིག་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་

ནི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀིས་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་གཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་དྲང་དྩོན་

དགྩོངས་པ་ཅན་དུ་བཤད་ཅིང༌། དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་དུ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་དུ་

ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་འགེལ་དུ་ལང་ཀར་གཤེགས་

པའི་མདྩོ་དྲངས་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོ་གསུངས་པ་དེ་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་འྩོད་གསལ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་ཐྩོག་མ་ནས་རྣམ་

པར་དག་པ་ཉིད་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་ལྡན་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

ལུས་ཀི་ནང་ན་མཆིས་པར་བརྩོད་དེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རིན་པྩོ་ཆེ་རིན་ཐང་

ཆེན་པྩོ་གྩོས་དྲི་མ་ཅན་གིས་ཡྩོངས་སུ་དཀྲིས་པ་ལྟར་ཕུང་པྩོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་

མཆེད་ཀི་གྩོས་ཀིས་ཡྩོངས་སུ་དཀྲིས་པ། འདྩོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་

གིས་ཟིལ་གིས་ནྩོན་པ། ཡྩོངས་སུ་རྟྩོག་པའི་དྲིས་མས་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ། རྟག་པ་

བརྟན་པ་ཐེར་ཟུག་པར་ནི་བརྩོད་ན། ཞེས་ཁྱྩོད་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་བདེ་གཤེགས་སིང་
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པྩོ་དྲང་དྩོན་གི་མདྩོས་བཤད་ཚུལ་བརྩོད་ནས། དེའི་རེས་ཐྩོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོ་སྨྲ་བ་འདི་

ནི་མུ་སྟེགས་བེད་ཀི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་ཇི་ལྟར་འདྲ་བ་མ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

མུ་སྟེགས་བེད་རྣམས་ཀང་རྟག་པ་བེད་པ་པྩོ་མ་ཡིན་པ་ཡྩོན་ཏན་མེད་པ་ཁྱབ་པ་མི་

འཇིག་པའྩོ་ཞེས་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་སྟྩོན་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་གཤེགས་

སིང་པྩོ་སྨྲ་བ་དེ་མུ་སྟེགས་བེད་ཀིས་བདག་རྟག་པ་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པར་འདྲ་བ་

ཅིག་འདུག་ལགས་ཏེ། དེ་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེས་པའྩོ། །

དེའི་ལན་དུ་དེ་མ་ཐག་པ་དེར། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་སྩལ་པ། བྩོ་གྩོས་

ཆེན་པྩོ་ངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོ་བསྟན་པ་ནི་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་བདག་ཏུ་

སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བྩོ་གྩོས་ཆེན་པྩོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་

པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང༌། ཡང་དག་པའི་

མཐའ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང༌། མ་སྐྱེས་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང་སྩོན་

པ་མེད་ལ་སྩོགས་པའི་ཚིག་གི་དྩོན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོར་

བསྟན་པ་བས་ནས་བིས་པ་རྣམས་བདག་མེད་པས་འཇིགས་པར་གྱུར་པའི་གནས་

རྣམ་པར་སང་པར་བ་བའི་དྩོན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོའི་སྒྩོ་བསྟན་པས་

རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་གནས་སང་བ་མེད་པའི་སྤྩོད་ཡུལ་སྟྩོན་ཏེ། བྩོ་གྩོས་ཆེན་པྩོ་མ་

འྩོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་

ཀིས་བདག་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པར་མི་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་བྩོ་གྩོས་

ཆེན་པྩོ་ངས་ཞེས་པ་ནས་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པའི་བར་གིས་ཁྱེད་འདྩོད་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལྟར་གི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་བསྟན་པ་དེ་མུ་སྟེགས་ཀི་བདག་རྟག་པ་སྨྲ་བ་དང་མི་

མཚུངས་པའི་དམ་བཅའ་བསྟན། སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་ཞེས་པ་ནས། ཚིག་གི་དྩོན་རྣམས་

ལ་ཞེས་པའི་བར་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་གསུངས་པའི་དགྩོངས་གཞི་

བསྟན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཞེས་པའི་བར་

དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོར་བསྟན་པ་བས་ནས་ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་

སིང་པྩོ་གསུངས་ཚུལ་བསྟན། བིས་པ་རྣམས་ཞེས་པ་ནས། སང་བར་བ་བའི་དྩོན་དུ་

ཞེས་པའི་བར་གིས་རྣམ་གཅད་ཀི་དགྩོས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞེས་པ་

ནས། སྤྩོད་ཡུལ་སྟྩོན་ཏེ་ཞེས་པའི་བར་གིས་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་བསྟན། བྩོ་

གྩོས་ཆེན་པྩོ་མ་འྩོངས་པ་དང་ཞེས་པ་ནས། མངྩོན་པར་ཞེན་པར་མི་བའྩོ་ཞེས་པའི་

བར་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་སྟྩོན་པའི་མདྩོའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དྩོན་ལ་

མངྩོན་པར་ཞེན་ན་བདག་རྟག་པ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པར་འགྱུར་བས། བདག་ལ་

མངྩོན་པར་ཞེན་པར་མི་བའྩོ་ཞེས་པས་དངྩོས་ལ་གནྩོད་བེད་བསྟན་ཏྩོ། །

དེའི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ། བྩོ་གྩོས་ཆེན་པྩོ་དཔེར་ན་ཞེས་པ་ནས། བྩོ་གྩོས་

ཆེན་པྩོ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་མུ་སྟེགས་བེད་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་

མངྩོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོ་བསྟན་པས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོ་སྟྩོན་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་

སྟྩོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་སྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་པ་

ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བང་དུ་མི་རུང་བའི་དྲང་དྩོན་དགྩོངས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པ་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་པས་རྒྱུད་འགེལ་ཆེན་དང་བཅས་པ་ཇི་སེད་པ་དག་གིས་

འདི་ལྟ་བུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོ་བསྟན་པའི་སྒྩོ་ནས་འཆད་པ་མི་རིགས་

པར་གྩོ་སྟེ། འདིར་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼གཉུག་མའི་ལུས་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་གཉུག་མའི་ལུས་བཤད་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་གཉུག་སེམས་

ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དེ་དང་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པའི་རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་སྟེ། ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་ཀི་

རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དེ་ལ་གཉུག་མའི་ལུས་སེམས་ཞེས་བ་ཞིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་

གཉུག་མའི་ལུས་སེམས་འདི་འཁྩོར་བའི་གནས་སབས་སུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་

ཕུང་ཁམས་སྐྱེས་མཆེད་སྩོགས་འཁྩོར་བའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་དང༌། འཁྩོར་

བའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་གཉུག་མའི་ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་ངྩོ་བྩོ་

དབེར་མེད་དེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་རྡྩོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། སྐྱེ་དང་གནས་

དང་འཇིག་པ་དང༌། །སྲིད་པ་བར་མར་གནས་པ་སྟེ། །ཇི་སྲིད་འཇིག་རྟེན་གིས་

བཏགས་པ། །སེམས་ཀི་རླུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྩོ། །ཞེས་དང༌། དགྩོངས་པ་ལུང་སྟྩོན་

ལས་ཀང༌། འདུ་ཤེས་ཅན་དང་འདུ་ཤེས་མེད། །སེམས་ཅན་དུ་བདག་འདི་གནས་པ་

དེ་རྣམས་རླུང་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། །རླུང་ལས་སར་ཡང་འགག་པ་ཡིན། །མ་རྟྩོགས་པ་ཡི་

སེམས་དེ་ནི། །འཁྩོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་གནས་གྱུར་ཏེ། །དེ་ནི་ཕིན་ཅི་ལྩོག་སྩོང་

བས། །ཁྱི་དང་ལྕེ་སྤང་གང་པྩོ་དང༌། །སེམས་དེ་རྟར་ཡང་འགྩོ་བར་འགྱུར། །ཞེས་རླུང་

སེམས་གཉིས་འགྩོ་བ་ས་ཚོགས་སུ་འགྩོ་བ་དང༌། མཐར་འཆི་བའི་ཚེ་ཡང་ཕུང་

ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རླུང་སེམས་རགས་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་འདི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཉིད་ལ་སྡུད་དྩོ། །

དེ་ཡང་སྡུད་པའི་ཚུལ་ནི་ལུས་ཅན་རྣམས་འཆི་བའི་ཚེ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་ཁམས་

རྣམས་རིམ་གིས་ཐིམས་ནས་སང་མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་རིམ་གིས་ཤར་ཏེ་འཆི་བའི་འྩོད་

གསལ་ཤར་བ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་མ་གཏྩོགས་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ཀིས་

བསྡུས་པའི་རླུང་སེམས་སྩོགས་ཅི་ཡང་མེད་ཀང་རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དེ་གཉུག་

མའི་ལུས་སེམས་སུ་འཇྩོག་པས་གང་ཟག་དེའི་ལུས་སེམས་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་ཅིང་

སར་ཡང་འཆི་བའི་འྩོད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་དེས་ཉེར་ལེན་བས་

པ་ལས་རང་རང་གི་བར་དྩོའི་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་བར་དྩོའི་ལུས་དང༌། འཆི་བའི་འྩོད་

གསལ་གི་སེམས་དེས་ཉེར་ལེན་བས་པ་ལས་བར་དྩོའི་སེམས་ཕ་རགས་རྣམས་

འབྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་དགྩོངས་ནས། སྐྱེ་དང་གནས་དང་ཞེས་སྩོགས་དང༌། འདུ་

ཤེས་ཅན་དང་འདུ་ཤེས་མེད། །ཅེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རྣལ་འབྩོར་པས་ནི་ར་ཐིག་རླུང་གསུམ་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པ་ལས་སང་མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་འྩོད་དང་བཅས་པ་རིམ་གིས་དྲངས་དེ་ཤིན་

ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་གམ། དེའི་དྩོད་

ཐུབ་པའི་ལམ་མངྩོན་དུ་བས་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ལས་སྒྱུ་ལུས་སུ་

ལངས་ནས་སྒྱུ་ལུས་དེས་སངས་རྒྱས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་

རྒྱུ་དང་སེམས་དེས་ཆྩོས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་ནི་མཚོན་པ་

ཙམ་སྟེ། ཚུལ་འདི་ནི་རྒྱས་པར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་རིམ་པ་ལྔ་

གསལ་བའི་སྒྩོན་མ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་ཡང་སབས་འདིར་གཉུག་མའི་སེམས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དང་ལུས་གཉིས་རྣམ་གཞག་སྩོ་སྩོར་ཕེ་ནས་བཤད་པ་ན་སེམས་འགེལ་སྩོར་

གསུམ་ལ་སྩོགས་པས་འྩོད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སེམས་ཉིད་

གཙོ་བྩོར་བས་ནས་འཆད་ཅིང་རླུང་གཙོ་བྩོར་མི་བེད་ལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་

སྩོགས་སྦས་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་གྲུབ་ཆེན་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་

སྩོགས་པ་རྣམས་ཀིས་འྩོད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་གཉིས་ཀ་གཙོ་བྩོར་བས་ཏེ་

འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་འཆད་ཚུལ་སྩོ་སྩོར་འྩོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སེམས་འགེལ་སྩོར་

གསུམ་གི་བཞེད་པས་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ཉིད་ཀི་སྟེང་ནས་སྐུ་གཉིས་ཀའི་

རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་ཀི་རླུང་ལས་གཟུགས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་མ་སྒྲུབ་པ་དང༌། 

འྩོད་གསལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སེམས་ཉིད་འཁྩོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་པ་པྩོ་ཡིན་

པའི་སྒྩོ་ནས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་པྩོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ལ། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

སྩོགས་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་སྦས་རྒྱུད་ཀི་དགྩོངས་པ་བཀྲལ་བའི་བཞེད་པས་ནི་

འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ལས་ཆྩོས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་དང་རླུང་ལས་གཟུགས་སྐུའི་

རྒྱུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་འྩོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཆེད་དུ་བ་

བའི་གདུལ་བ་རིགས་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ཏེ་འྩོག་ཏུ་འཆད་དྩོ། །དེ་ལྟར་

ན་སྐུ་གཉིས་ཀིས་སྒྲུབ་གཞི་གཉུག་མའི་ལུས་སེམས་མདྩོ་ཙམ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

༼བ་མེད་རྒྱུད་ཀི་དགྩོངས་འགེལ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པའི་འགེལ་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། 

དེ་ཡང་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བརྩོད་དྩོན་གཉུག་མའི་ལུས་སེམས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ཉིད་ཐབས་མཁས་ཀིས་སྐུ་གཉིས་ཀི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུར་དངྩོས་སུ་སྒྱུར་བར་བེད་

པའི་ལམ་ནི་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བརྩོད་བའི་གཙོ་བྩོ་རྩོགས་

རིམ་གི་ལམ་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་རྣམས་འཆད་པར་བེད་པའི་ར་བའི་

རྒྱུད་རྣམས་ཀང་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་ལམ་རྣམས་སྦས་པའི་ཚུལ་

གིས་འཆད་པར་བེད་པ་དང་མ་སྦས་པར་གསལ་བར་འཆད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་

སྩོ། །དེའི་དང་པྩོ་ནི་ཀེ་རྡྩོར་བདེ་མཆྩོག་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྡུས་རྒྱུད་ཉུང་ངུ་ལ་

སྩོགས་པ་རྣམས་སྩོ། །

དེ་རྣམས་ཀི་སྦས་པའི་དྩོན་བེད་པའི་ཚུལ་ནི་གཉིས་ཏེ། རང་རང་གི་བཤད་

རྒྱུད་རྣམས་ཀིས་ར་རྒྱུད་དེ་དང་དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་དགྩོངས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྩོགས་

འཕགས་ཡུལ་གི་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་དང༌། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་རྒྱུད་

འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་དང་མཐུན་པར་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་དང་ཕག་རྡྩོར་སྟྩོད་འགེལ་

སྩོགས་ཀིས་བཀྲལ་ཚུལ་ལྩོ། །

དེའི་དང་པྩོ་ནི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་བཤད་རྒྱུད་རྡྩོ་རེ་

འཕེང་བ་སྩོགས་དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགྩོངས་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་

རྣམས་ཀིས་ངག་དབེན་སྩོགས་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་བཤད་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་

དང༌། བདེ་མཆྩོག་ར་རྒྱུད་ཉུང་ངུའི་དྩོན་སྩོམ་འབྱུང་སྩོགས་བཤད་རྒྱུད་དྲུག་གིས་

བཤད་པའི་དགྩོངས་པ་གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པས་བདག་བིན་བརླབ་སྩོགས་རིམ་པ་

ལྔར་བཤད་པ་སྩོགས་དང༌། ཀེ་རྡྩོར་གི་ར་རྒྱུད་ཉུང་ངུའི་དྩོན་གུར་དང་སམཊ་དང་

ཁ་སྦྱྩོར་སྩོགས་བཤད་རྒྱུད་རྣམས་ཀིས་བཤད་པའི་དྩོན་གི་རྩོགས་རིམ་དབང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསུམ་གི་ལམ་དུ་བསྡུས་པའི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་གཞག་རེ་བཙུན་

བིར་ཝ་པས་མཛད་པ་སྩོགས་སྩོ། །དུས་འཁྩོར་རྒྱུད་འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་དང་

མཐུན་པར་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་དང་ཕག་རྡྩོར་སྟྩོད་འགེལ་སྩོགས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་

ཚུལ་ནི་ཕི་དང་ནང་གི་རྣམ་གཞག་དང་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་

དུས་འཁྩོར་རྒྱུད་འགེལ་ལས་བཤད་པ་ཇི་བཞིན་དུ་ཡྩོད་པ་འགེལ་པ་གཉིས་ལ་

བལྟས་པ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་འདུས་པ་སྩོགས་སྦས་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་འཕགས་ཡུལ་

གི་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བ་ལྟར་དང༌། སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ་ལ་སྩོགས་

པས་བཀྲལ་བ་ལྟར་གི་མི་འདྲ་བ་གཉིས་གཉིས་སུ་གནས་པར་བེད་དགྩོས་སྩོ། །

དེ་ཡང་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས་བདེ་མཆྩོག་དང་གདན་བཞིའི་ངེས་དྩོན་འབུམ་

ལྔ་ཀེ་རྡྩོ་རེ་ལས་ཤེས་དགྩོས་པ་དང༌། ཀེ་རྡྩོར་དང་བདེ་མཆྩོག་ཉུང་ངུའི་སྦས་རྒྱུད་

འདི་གཉིས་ཀི་ངེས་དྩོན་གདན་བཞི་ལས་ཤེས་དགྩོས་པ་དང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ངེས་དྩོན་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་རྒྱུད་དང་བདེ་མཆྩོག་མངྩོན་

བརྩོད་འབུམ་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལས་ཤེས་དགྩོས་པར་བཤད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། ཀེ་ཡི་

རྡྩོ་རེ་ཡིས་ནི་བདེ་མཆྩོག་དང་ནི་གདན་བཞི་ཤེས་པར་བ། །ཀེ་རྡྩོ་རེ་དང་བདེ་མཆྩོག་

འཁྩོར་ལྩོ་ཉུང་ངུ་འདི་ནི་གདན་བཞིས་ཤེས་པར་བ། །མཆྩོག་གི་དང་པྩོའི་སངས་

རྒྱས་ཚིག་དང་བདེ་མཆྩོག་ཆེན་པྩོས་ངེས་དྩོནཤེས་པར་བ། །ཞེས་བཤད་པ་དང༌། 

དེ་བཞིན་དུ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གསུངས་

པའི་རྒྱུད་ཚིག་འདི་རྣམས་ལ་ཡང་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པའི་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དྲུག་གི་དྩོན་རེ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཟླ་གགས་སྩོགས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་སྦྱྩོར་དྲུག་གི་དྩོན་རེ་

སྟེ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། ན་རྩོ་པས་འདུས་པ་ཕི་མའི་རྒྱུད་ཚིག་དེ་རྣམས་ཀི་དྩོན་

དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་དུས་འཁྩོར་གི་སྦྱྩོར་དྲུག་བཞིན་དུ་བཤད་ཅིང་

འདུས་པ་ཕི་མའི་འགེལ་པར་སྒྩོན་གསལ་བཞིན་དུ་བཤད་པས་སྩོ། །

འྩོ་ན་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པའི་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་དང་སྒྩོན་གསལ་གིས་

རྒྱུད་ཕི་མའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་མི་འདྲ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། 

དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་སྩོར་སྡུད་ཀི་དྩོན་དབང་པྩོ་རྣམས་ཡུལ་ལ་

མི་འཇུག་པར་ནང་དུ་སྡུད་པ་ལ་བཤད་ཅིང༌། སྒྩོན་གསལ་ལས་ཁལ་ལེན་པ་ལ་ཁལ་

སྡུད་པ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་དབང་པྩོ་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་སྩོགས་རྣམས་ཡུལ་དུ་

བསྡུས་ནས་སྩོ་སྩོར་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་སྩོར་སྡུད་ཀི་དྩོན་དུ་བཤད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་

འགེལ་ཆེན་གི་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་གཉིས་པ་ལས། བར་མའི་མཚན་མ་ནི་

མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་སད་ཅིག་བརྒྱ་ཕག་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀིས་ས་དང་པྩོ་ཐྩོབ་པ་དང༌། 

ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྟྩོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཐྩོབ་པ་

འཕགས་པ་དང༌། སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རེས་དྲན་མན་ལ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་སྩོ་

སྩོ་སྐྱེ་བྩོར་བཤད་ལ། སྒྩོན་གསལ་གིས་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དང༌། 

རེས་དྲན་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ལས་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་ལངས་པའི་གནས་སབས་དང༌། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཟུང་འཇུག་ལ་བཤད་ཅིང༌། དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ཐྩོབ་ནས་

སྟྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་ཏུ་རྟྩོགས་པའི་འཕགས་པར་འཇྩོག་པས་སྩོ། །

དེ་ཡང་སྒྩོན་གསལ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་དེ། འཛིན་པའི་ཡན་ལག་འཆད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པའི་སབས་ཀི་སྒྩོན་གསལ་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། ནུབ་པར་གྱུར་པའི་གཟུང་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཛིན་པ་ཡིན་པར་བཤད་དེ། དེ་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་མཐའ་

ཞེས་བའྩོ། །སེམས་ནི་འགྩོག་པའི་རྡྩོ་རེར་གྱུར། །མཚན་མར་ཉེར་འཛིན་བྱུང་བར་

གྱུར། །ཞེས་བ་བ་ལ་འགྩོག་པའི་རྡྩོ་རེ་ནི་འྩོད་གསལ་བའྩོ། །དེར་གྱུར་པ་ནི་སེམས་

དེར་གྱུར་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ལ་

འཇྩོག་པར་བཤད་ཅིང༌། རེས་དྲན་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ལས་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་ལངས་

པའི་གནས་སབས་ལ་བཤད་པ་ནི་ལེའུ་དེ་ཉིད་ཀིས་རེས་དྲན་འཆད་པའི་སྒྩོན་

གསལ་ལས། དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་འྩོད་གསལ་བར་སྩོང་བར་རྣམ་པར་བསྒྩོམ་ཞིང་

མངྩོན་སུམ་དུ་བས་ནས་གང་མངྩོན་དུ་དྲན་པ་སིག་སྒྱུ་འདྲ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་

པས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཐྩོབ་པ་དེ་དང་འདྲ་ཞིང༌། དེ་ཉིད་ཀི་རིམ་གིས་སྤྩོ་བར་བ་

ཞིང་བསྐྱེད་པར་བ་སྟེ། བཤད་པ་མ་ཐག་པ་དེ་དག་ནི་རེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་བཤད་པ་

ཡིན་པར་ཤེས་ཤིང་ཁྩོངས་དུ་ཆུད་པར་བའྩོ། །ཞེས་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་དྩོན་གི་

འྩོད་གསལ་མངྩོན་སུམ་དུ་བས་ནས་དེ་ལས་ལྡང་པའི་ཚེ་གང་སྔྩོན་འྩོད་གསལ་ལ་

འཇུག་པའི་སབས་ཀི་སིག་སྒྱུ་འདྲ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་

འྩོད་གསལ་ཐྩོབ་པ་དང་འདྲ་ཞིང་སྟེ་འདྲ་བར་སིག་སྒྱུ་ལ་སྩོགས་སྔར་བཤད་པ་དེ་

ཉིད་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་རིམ་གིས་སྤྩོས་ཤིང་བསྐྱེད་པ་དེ་ཉིད་རེས་དྲན་ཡིན་པར་

ཁྩོངས་དུ་ཆུད་པར་བའྩོ་ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་

ལག་ཟུང་འཇུག་ལ་འཇྩོག་པ་ཡང་སྒྩོན་གསལ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་

ཀང་ཤེས་པར་བའྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གལ་ཏེ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ལ་འཇྩོག་པ་སྒྩོན་གསལ་

གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ན རེས་དྲན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཐྩོབ་པའི་གང་ཟག་

འཕགས་པར་འཇྩོག་པ་བདེན་དུ་ཆུག་ནའང༌། འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ལ་འྩོད་གསལ་

ཞེས་བཤད་པ་ནི་དཔེའི་འྩོད་གསལ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། 

མ་སྐྱེས་པ་རེས་དྲན་འཆད་བེད་ཀི་སྒྩོན་གསལ་ལས། ད་ནི་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རིམ་

པ་ཉིད་ཀིས་ལྡང་བའི་གནས་བརྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་དེ་ལ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་

གསུངས་ཏེ། མ་སྐྱེས་པ་ནི་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་གྩོ །ཞེས་པ་ནས། དེ་ནས་འཛིན་

པའི་ཡན་ལག་གི་འྩོག་ཏུ་རང་བཞིན་གིས་འྩོད་གསལ་བ་ཞེས་བ་བར་སྦྱར་ཏེ། རང་

བཞིན་ནི་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པའྩོ། །འྩོད་གསལ་ནི་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་སྟེ། རང་

བཞིན་དང་ལྡན་པའི་འྩོད་གསལ་བ་ནི་རང་བཞིན་གིས་འྩོད་གསལ་བཞེས་བའྩོ། །དེ་

གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

བདག་ཉིད་ཅན་རྡྩོ་རེ་འཆང་ཆེན་པྩོའི་སྐུའྩོ། །ཞེས་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་

པའི་འྩོད་གསལ་དེ་ལས་ལྡང་བའི་ཚེ་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་བར་བཤད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྦས་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་འཕགས་ཡུལ་གི་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་

ཀིས་བཀྲལ་བ་དང་སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ་གིས་བཀྲལ་བ་གཉིས་གཅིག་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བས་ན་ཅིག་ཤྩོས་འགྩོག་པ་འམ། ལམ་གི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ཀི་མིང་

གཅིག་པ་རྣམས་དྩོན་ཡང་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་མི་བའྩོ། །

གཉིས་པ་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་ལམ་རྣམས་མ་སྦས་པར་གསལ་བར་འཆད་པའི་

རྒྱུད་ནི་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ལ་སྩོགས་པའི་རྒྱུད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྣམས་ཡིན་ཏེ། ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་གཉིས་པ་ལས། རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་འདིར་

སེམས་ཅན་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་

ཏུ་སྦས་ཏེ་བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །

བཞི་པ་ནི་གསུམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བཞི་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་

དེ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་བཞི་པར་འགྱུར་

རྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་འདིའི་ཕིར་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་ཏུ་སྦས་པ་ཡིན་ནྩོ། །རྒྱུད་

ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་རབ་ཏུ་གསལ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་བ་མ་བརྒྱུད་

པའི་རིམ་པས་རྟྩོགས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ་རྒྱུད་ནི་རྒྱུད་གཞན་དག་གིས་རྟྩོགས་པར་བ་

ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསང་བ་འདུས་པ་སྩོགས་

སྦས་རྒྱུད་རྣམས་སུ་དབང་བཞི་པས་མཚོན་པའི་ཟབ་དྩོན་སྦས་པར་བཤད་ནས་དེའི་

མཇུག་ཐྩོག་ཉིད་དུ། དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་འདི་ལ་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེ་དག་ཉིད་རབ་ཏུ་

གསལ་བར་བསྟན་པ་དང་བཤད་པ་དང་རབ་ཏུ་བཤད་པ་དག་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གསལ་བར་མཛད་དྩོ། །

འདི་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་སྒྩོམ་པ་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་མཚན་མའི་

ལམ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཛད་དེ། སྟྩོང་པར་རེ་གཅིག་ཡིད་བས་ཏེ། །ཉི་མ་གཅིག་

ནི་ཡྩོངས་སུ་བརྟག །ཅེས་པས་སྩོ། །

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུངས་འདིའི་ཕིར་མཆྩོག་གི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་ལ་རྡྩོ་

རེའི་ཚིག་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་སྒྩོམ་པའི་ལམ་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གི་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པས་འྩོངས་པ་མ་ཡིན་ལ། བ་མའི་བཀས་བིན་གིས་

བརླབས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྦས་རྒྱུད་རྣམས་སུ་སྦས་པའི་ཟབ་དྩོན་དང་པྩོའི་

སངས་རྒྱས་ར་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་ར་བཤད་སྦྱར་ནས་འཆད་པའི་བ་མའི་མན་

ངག་ལ་ལྟྩོས་མི་དགྩོས་པར་གསལ་བར་བཤད་པར་གསུངས་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་བ་

མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་དགྩོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞིག་བརྩོད་ཟིན་ཏྩོ། །

༼དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་བརྩོད་བ་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་བཤད་པ།༽

༈ བཞི་པ་སབས་སུ་བབ་པ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་བརྩོད་བ་ཕི་ནང་གཞན་

གསུམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་བཤད་པ་དང༌། གྩོ་

རིམ་པ་བཤད་པ་དང༌། ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་རང་བཞིན་བཤད་པའྩོ། །

༼ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། མདྩོར་བསྡུས་གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་རྡུལ་ཕ་རབ་

འདུས་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སྩོ། །འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སྔྩོན་དུ་

འགྩོ་བ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྩོ། །

སེམས་ཅན་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

མངྩོན་པར་དབང་བསྐུར་བའྩོ། །

མངྩོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་མངྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ནི་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་

དཀིལ་འཁྩོར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་སྒྩོམ་པ་གྩོམས་པས་འྩོག་མིན་གི་སྲིད་པའི་མཐར་ཐུག་

པ་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྩོ། །འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་
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ནི་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་དག་སྟེ་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་སིང་

རེ་ཀུན་རྩོབ་དང་དམིགས་པ་མེད་པའི་བག་ཆགས་ཀི་སྟྩོབས་ཀིས་རྡུལ་ཕ་རབ་

འདུས་པ་ལས་འདས་ཤིང་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་སྒྩོམ་པ་

དང་བལ་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

འདིས་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གི་གངས་ངེས་དང་གྩོ་རིམ་གཉིས་ཀ་བསྟན་ཏྩོ། །

དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བསྟན་ན། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་རྒྱུད་བསྡུས་རྒྱུད་ཀི་བསྟན་

བའི་གཙོ་བྩོ་ནི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོས་ཉམས་སུ་

ལེན་པའི་ལམ་གི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཡིན་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལམ་གི་

ཆ་རྐྱེན་དེ་ལ་གང་སྦྱང་པར་བ་བའི་ལམ་གི་སྦྱང་གཞི་དང༌། དེ་སྦྱྩོང་པར་བེད་པའི་

ལམ་དང༌། དེ་ལྟར་སྦྱངས་པའི་འབས་བུ་དང་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་ལ། ལམ་གི་སྦྱང་

གཞི་དེ་ལ་ཡང་ཕི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང་ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་གཉིས་སུ་ངེས་

ཤིང༌། དེ་སྦྱྩོང་བར་བེད་པའི་ལམ་དེ་ལ་ཡང་ལམ་དེའི་སྩོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་

སྐུར་བ་དང༌། སྦྱང་གཞི་མ་དག་པའི་ཆ་མངྩོན་གྱུར་མགྩོ་གནྩོན་ཞིང་ས་བྩོན་དྲུངས་

ནས་འབིན་པའི་རྩོགས་རིམ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སིན་བེད་བསྐྱེད་གི་རིམ་ལམ་དང་སྦྱང་

གཞིའི་མ་དག་པའི་ཆ་ར་བ་ནས་འབིན་པའི་རྩོགས་རིམ་གི་ལམ་དང་གསུམ་དུ་ངེས་

ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་དབང་དང་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་ལམ་རྣམས་དང་དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་

བངས་པའི་འབས་བུ་རྣམས་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གི་ནང་ཚན་གི་གཞན་དུ་འདུས་

བས་སྩོ། །

དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོའི་ལམ་གི་ཆ་
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རྐྱེན་ལ་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་པྩོ་དེར་ངེས་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་ཡང་

རྣམ་པ་ལྔར་ངེས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྦྱང་གཞི་ཕི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་

གཙོ་བྩོར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱང་གཞི་

ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་གཙོ་བྩོར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནང་གི་ལེའུ་དང༌། གཞན་

ལ་འཁྩོར་དང་བཅས་ན་དབང་བསྐུར་བ་དང་ལམ་བསྐྱེད་རྩོགས་གཉིས་དང་འབས་

བུ་མཐར་ཐུག་པ་དང་བཞིར་བས་པའི་དབང་བསྐུར་བ་གཙོ་བྩོར་གཏན་ལ་འབེབས་

པ་དབང་གི་ལེའུ་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་གཙོ་བྩོ་དང་རྩོགས་རིམ་གི་ཆ་འགའ་ཞིག་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ལེའུ་དང༌། རྩོགས་རིམ་དང་འབས་བུའི་གནས་

སབས་གཙོ་བྩོར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་དང་ལྔར་མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གི་གྩོ་རིམ་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གི་གྩོ་རིམ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཤེས་བ་

གཤིས་ལ་གནས་པའི་གྩོ་རིམ་དང༌། ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་གྩོ་རིམ་

མྩོ། །

༼ཤེས་བ་གཤིས་ལ་གནས་པའི་གྩོ་རིམ་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། གྩོང་དུ་དྲངས་པ་འདིར་རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ནི་

ཞེས་སྩོགས་ཀི་དངྩོས་ཀི་བསྟན་དྩོན་ཏེ་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ནི་རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པ་

སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་སྔ་མ་ཞིག་ནས་སྟྩོང་པའི་རྡུལ་གི་

མིང་ཅན་རྡུལ་ཕ་རབ་སིལ་བུར་གནས་པ་རྣམས་འདུས་པ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་
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འཁྩོར་ནས་གིང་དང་རི་རབ་སྩོགས་ཀི་བར་རིམ་གིས་ཆགས་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སྟྩོང་གི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཆགས་པ་སྔྩོན་

དུ་འགྩོ་དགྩོས་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྔྩོན་དུས་སེམས་ཅན་གང་དུ་གནས་པའི་གནས་སྩོད་

ཆགས་ཏེ་དེའི་རེས་སུ་དེར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་གྲུབ་ནས་གནས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །གཞན་ལ་དབང་དང་བསྐྱེད་རྩོགས་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སུ་ངེས་

པ་ལས་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སེམས་ཅན་

སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་ཏེ། དབང་བསྐུར་བ་ལ་གང་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་སྩོབ་མ་དང་གང་

གིས་དབང་བསྐུར་བའི་སྩོབ་དཔྩོན་སྩོགས་སྔྩོན་དུ་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཙོ་

བྩོར་གཟུགས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གཞན་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྔྩོན་དུ་དབང་

བསྐུར་བ་འགྩོ་དགྩོས་ཏེ། དཀིལ་འཁྩོར་དུ་འཇུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པ་མ་ཐྩོབ་ན་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སྒྩོམ་པའི་སྩོད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕི་རྩོ། །རྣམ་

པར་རྟྩོག་པའི་སྒྩོམ་པ་དང་བལ་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་

རྩོགས་པའི་རིམ་པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། བསྐྱེད་

རིམ་མཐར་ཕིན་པས་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པའི་སྩོན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བར་གྩོལ་

ལམ་རྩོགས་པའི་རིམ་པ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཤེས་

བའི་གཤིས་ལ་དེ་ལྟར་དུ་གནས་པས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྩོས་ཀང་ལེའུ་ལྔས་ཕི་ནང་

གཞན་གསུམ་རིམ་པ་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་གྩོ་རིམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་གྩོ་རིམ་ནི། རྒྱུད་འདིའི་ཆེད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དུ་བ་བའི་གདུལ་བས་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྔྩོན་དུ་ལམ་གི་

སྦྱང་གཞི་ཕི་ནང་གཉིས་ཤེས་དགྩོས་པས་དང་པྩོར་གཏན་ལ་འབེབས་དགྩོས། དེ་

གཉིས་ཀི་ནང་ཕི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཞིབ་པར་བཤད་ནས་དེ་ཤེས་པ་སྔྩོན་དུ་

བཏང་སྟེ་དེ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པའི་སྒྩོ་ནས་ནང་སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་ཤེས་

དགྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཕི་རྩོལ་དེ་བཞིན་ནང༌།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་གཉིས་ཤེས་པ་སྔྩོན་དུ་བཏང་སྟེ་གཞན་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་ལམ་ཉམས་སུ་

ལེན་པ་ལ་ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་སྩོད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་དྩོན་དུ་དབང་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པ་བསྐུར་བ་དགྩོས་པས་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། དེའི་

རེས་སུ་རྩོགས་རིམ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང༌། དེ་ལྟར་

བསྐྱེད་རིམ་ཀིས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་པ་ལས་རྩོགས་རིམ་དང༌། བསྐྱེད་རྩོགས་

ཉམས་སུ་བངས་པའི་འབས་བུར་སྐུ་གཉིས་ལ་སྩོགས་པ་འབྱུང་བས་ཕི་ནང་གཞན་

གསུམ་དང༌། གཞན་གིའང་དབང་བསྐྱེད་རྩོགས་དེ་དག་གི་འབས་བུ་རྣམས་ཀི་གྩོ་

རིམ་དེ་ལྟར་དུ་ངེས་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་ལ་དགྩོངས་ནས་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་

གཉིས་པ་ལས། དེ་བས་ན་དང་པྩོར་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་བརྟག་པ་དང་དེ་ནས་

ནང་གི་བརྟག་པ་དང་དེ་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་བརྟག་པ་དང་དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་པའི་

དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་བརྟག་པ་དང་དེ་ནས་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་

པའི་བརྟག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ནི་བརྟག་པ་ལྔ་

འམ་ལེའུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་རྒྱུད་ཀི་བརྩོད་བ་དྩོན་གི་ལེའུ་ལྔ་དང༌། དེ་སྟྩོན་

བེད་ཚིག་གི་ལེའུ་ཡང་ལྔར་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

༼ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་རང་བཞིན་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཕི་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། ནང་སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་

བཤད་པ་དང༌། གཞན་དབང་དང་བསྐྱེད་རྩོགས་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་

གཞག་བཤད་པའྩོ། །

༼འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ལ་སྩོད་འཆག་པའི་རིམ་པ་ཚད་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དང༌། དེར་

གནས་པའི་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་སྤིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། སའི་སྟེང་དུ་ལྷུན་

པྩོ་ལ་འཁྩོར་བའི་གྩོ་ལའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། འདིར་སྩོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་

རྟེན་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་མངྩོན་པའི་སེ་སྩོད་དང་འགལ་བ་སང་བའྩོ། །

༼སྩོད་འཆག་པའི་རིམ་པ་ཚད་དང་བཅས་པ་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་སྔ་མ་གཅིག་ཞིག་ནས་སྟྩོང་པར་གནས་པའི་ཚེ་

ས་ཁམས་དྲི་དང་གཟུགས་དང་རྩོ་དང་རེག་བ་དང་སྒ་སྟེ་ཡྩོན་ཏན་ལྔའི་བདག་ཉིད་

ཅན་དང༌། ཆུའི་ཁམས་དྲི་མ་གཏྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་བཞི་ལྡན་དང༌། མེའི་ཁམས་དྲི་

དང་གཟུགས་མ་གཏྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་གསུམ་ལྡན་དང༌། རླུང་གི་ཁམས་དྲི་དང་

གཟུགས་དང་རྩོ་མ་གཏྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་གཉིས་ལྡན་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་

སྒའི་ཡྩོན་ཏན་གཅིག་པུ་དང་ལྡན་པ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཁམས་ལྔའི་རྡུལ་ཕ་རབ་སིལ་བུར་

གནས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་ཀི་མིག་ལ་སྩོགས་པའི་དབང་པྩོ་རྣམས་ཀི་སྤྩོད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡུལ་མ་ཡིན་པ་སྟྩོང་པའི་རྡུལ་ཞེས་མིང་གིས་བསད་པ་རྣམས་ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པ་ལ་

སྩོ་སྩོར་གནས་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་འཆགས་པའི་སེམས་ཅན་སྤི་མཐུན་གི་ལས་ཀི་

ནུས་པ་སིན་པའི་དུས་ཀི་དབང་གིས་དང་པྩོར་རླུང་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་

འདབས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་འབར་བ་ལས་ཡང་ཞིང་གཡྩོ་བའི་རླུང་དུ་

འགྱུར་རྩོ། ། འདིས་སྦས་དྩོན་གི་རླུང་ཆེས་ཕ་བ་ཡང་ཤེས་ནུས་གསུང་ངྩོ༌། །དེ་

བཞིན་དུ་མེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་འདབས་འབར་དུ་འགྱུར་པ་ལས་རླུང་དང་ལྡན་

པའི་གྩོག་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའི་མེར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཆུའི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་འདབས་འབར་དུ་གྱུར་པ་ལས་རླུང་དང་

མེ་དང་ལྡན་པའི་ཆར་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའི་ཆུར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སའི་རྡུལ་ཕ་

རབ་རྣམས་འདབས་འབར་དུ་གྱུར་པ་ལས་རླུང་དང་མེ་དང་ཆུ་དང་ལྡན་པའི་དབང་

པྩོའི་གཞུའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའི་སར་འགྱུར་རྩོ། །རྩོ་འམ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་རྡུལ་ཕ་

རབ་རྣམས་ནི་འབྱུང་བའི་ཁམས་གཞན་བཞི་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་གནས་པ་

ཡིན་ཞིང་འདིའི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཞེས་པ་ནི་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་མ་ཡིན་

གི། གཟུགས་ཅན་གཞན་གི་གྩོ་འབེད་པའི་ནམ་མཁའི་འདུས་བས་ཤིག་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་པྩོ་རིམ་གིས་འཕེལ་བ་ལས་འྩོག་གཞིའི་རླུང་མེ་

ཆུ་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་བཞིར་གྱུར་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་བཞི་པའི་མཐུག་རྔམས་ཀི་ཚད་

སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུར་མཉམ་ཞིང་འྩོག་ནས་རིམ་པ་བཞིན་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་

དཀིལ་འཁྩོར་བརེགས་ནས་གནས་སྩོ། །དེ་ཡང་འྩོག་མ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་སྟེང་མ་

རྣམས་བེ་ནང་དུ་བེ་ཆུང་བའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ། དེ་ཡང་དཀིལ་འཁྩོར་བཞི་གའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྟེང་གི་ཆ་ཁ་ད་ཆང་དུ་གནས་པའི་ས་དབུས་ནས་སའི་མཐའ་བར་ལ་དཔག་ཚད་

སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ། དེ་བཞིན་དུ་དཀིལ་འཁྩོར་གཞན་གསུམ་གི་འང་རང་རང་གི་ནང་

མཐའ་ནས་ཕི་མཐའི་བར་གི་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་སྟེ་རང་རང་གི་མཐུག་

རྔམས་ཉིད་དྩོ། །

ཡང་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཕི་མཐའ་གཅིག་ནས་ཕི་མཐའ་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་བར་

གི་ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་དང་ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཕི་མཐའ་ནས་ཕི་

མཐའ་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་བར་གི་ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཉིས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་

མེའི་ཕི་མཐའི་ནས་ཕི་མཐའ་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་བར་གི་ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་

གསུམ་དང༌། རླུང་གི་ཕི་མཐའ་ནས་ཕི་མཐའ་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་བར་གི་ཚད་ནི་དཔག་

ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་བཞི་པྩོ་ཆགས་པའི་རེས་སུ་མི་ལྟུང་བར་འཛིན་པར་

བེད་པ་དང་སྲུབ་པ་དང་དབིབས་སུ་བེད་པའི་རླུངགི་མཐུ་ལས་ལྷུན་པྩོ་ལ་སྩོགས་

པའི་རི་དང་གིང་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་གྲུབ་འྩོང་སྟེ། དེ་ཡང་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་

དབུས་སུ་ལྷུན་པྩོ་དཔངས་སུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་པ་ཅན། དེའི་སྟེང་དུ་

བར་སང་སྟྩོང་པར་སང་བའི་ཡིད་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ལ་ལྷུན་པྩོའི་མགིན་པ་དང་

གདྩོང་དང་གཙུག་ཏྩོར་གི་ཐ་སད་བས་པའི་མགིན་པ་ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཉི་ཤུ་

ར་ལྔ། གདྩོང་ལ་ལྔ་བཅུ། གཙུག་ཏྩོར་ལ་ཉེར་ལྔ་སྟེ་མགིན་པའི་འྩོག་གི་མཐའ་ནས་

གཙུག་ཏྩོར་གི་མཐའི་བར་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་སྟེ་ལྷུན་པྩོའི་ར་བ་ནས་

གཙུག་ཏྩོར་གི་རེ་མྩོའི་བར་གི་ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཉིས་སྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡང་ལྷུན་པྩོའི་ར་བའི་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་དབུས་ནས་ལྷུན་པྩོའི་ར་བའི་

ཤར་མཐའ་ལྟ་བུའི་ཕྩོགས་ཀི་མཐའ་རྣམས་ཀི་བར་ལ་དཔག་ཚང་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱད་

བརྒྱད་དེ་མཐའ་གཅིག་ནས་མཐའ་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་བར་ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་

དྲུག་དང༌། དེ་ནས་ལྷུན་པྩོ་ལ་ཟླུམ་པྩོར་བསྩོར་བའི་འཁྩོར་ཡུག་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་

གཅིག །དེ་ནས་བསིལ་རིའི་མཐའི་སྟེང་གི་བར་དུ་ལྷུན་པྩོའི་ཁ་ཁྱེར་གིས་ཁྱབ་པའི་

ཁྩོངས་ཀི་རྒྱར་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་པའི་འྩོག་གི་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་

གི་སྟྩོང་ཆ་མཉམ་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་དུ་བས་པའི་ཆ་རེ་ལ་གིང་དྲུག་མཚོ་དྲུག་རི་དྲུག་

སེལ་ཏེ་གནས་པའི་གིང་དྲུག་ནི་ནང་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཟླ་བ་དང༌། འྩོད་དཀར་དང༌། 

རབ་མཆྩོག་ཀུ་ཤ་དང༌། མི་འམ་ཅི་དང༌། ཁྲུང་ཁྲུང་དང༌། དྲག་པྩོའི་གིང་ཞེས་པའི་

མིང་གིས་བསད་པ་དྲུག་གྩོ །མཚོ་དྲུག་ནི་ནང་ནས་རིམ་པ་བཞིན་སྦྲང་རི་དང༌། མར་

དང༌། ཞྩོ་དང༌། འྩོ་མ་དང༌། ཆུ་དང༌། ཆང་གི་རྒྱ་མཚོའི་མིང་གིས་བསད་པ་དྲུག་

གྩོ །རི་དྲུག་ནི་ནང་ནས་རིམ་པ་བཞིན་འྩོད་སྔྩོན་དང༌། མན་ད་ར་དང༌། ནི་ཥ་ཌ་དང༌། 

ནྩོར་བུའི་འྩོད་དང༌། དྲྩོ་ཎ་དང༌། བསིལ་རི་ཞེས་བ་བའི་མིང་གིས་བསད་པ་དྲུག་

གྩོ །དེ་ཡང་ལྷུན་པྩོའི་འགམ་སྟེགས་སམ་ཁྩོར་ཡུག་དང་འདབས་ཆགས་པར་ཟླ་བའི་

གིང༌། དེ་དང་འདབས་ཆགས་པར་སྦྲང་རིའི་རྒྱ་མཚོ། དེ་ཡང་འདབས་ཆགས་པར་

འྩོད་སྔྩོན་གི་རི་སྟེ་དེ་བཞིན་དུ་གིང་དང་རྒྱ་མཚོ་དང་རི་གཞན་རྣམས་ཀང་སེལ་ནས་

གནས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོད་སྔྩོན་སྩོགས་རི་ནང་གི་ལྔ་པྩོ་ཡང་བསིལ་རི་དང་མཐྩོ་དམན་མཉམ་ཞིང་

གིང་དྲུག་རི་དྲུག་མཚོ་དྲུག་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞེང་ཚད་མཉམ་སྟེ། དེ་ཡང་ཟླ་བའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གིང་གི་ནང་མཐའ་ནས་བསིལ་རིའི་ཕི་མཐའི་བར་ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་དྲུག་

ཡྩོད་པ་ལ་རི་གིང་མཚོ་དང་བཅས་པའི་གངས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་བགྩོས་པའི་དཔག་

ཚད་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ར་བརྒྱད་རྒྱང་གགས་གསུམ་གཞུ་འདྩོམ་སྟྩོང་དང་

བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་སྩོར་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ [ཞིབ་པར་ན་སྩོར་གི་རེས་སུ་ནས་ལྔ་ནས་ཀི་སུམ་ཆ་གཅིག་

འཐྩོབ] རེ་འཐྩོབ་སྟེ་རི་གིང་སྩོགས་རེ་རེ་ཞེང་ཚད་དྩོ། །བསིལ་རིའི་ཕི་མཐའ་ནས་

ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ནང་མཐའི་བར་ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡྩོད་པའི་

སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཆ་ནི་གིང་བདུན་པ་འཛམ་གིང་ཆེན་པྩོ་ལས་ཀི་ས་ཞེས་བ་

ཞིང༌། དེ་ལ་ལྷུན་པྩོའི་ཕྩོགས་མཚམས་སུ་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ནི་ས་དུམ་བཅུ་

གཉིས་སམ་གིང་བཅུ་གཉིས་སྩོ། །དེའི་ཕི་རྩོལ་གི་ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་རྒྱ་མཚོ་

བདུན་པ་ལན་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོ་དང༌། དེའི་ཕི་རྩོལ་གི་མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་རི་བདུན་པ་

རྡྩོ་རེའི་རི་དང་རྟ་གདྩོང་གི་མེ་ཞེས་བ་ཞིང༌། བསིལ་རི་ནས་ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་

བར་གི་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཁྱྩོན་ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་ཡྩོད་པའི་ཕེད་

ནང་མའི་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་གི་སའི་ཆ་ལ་ལྷྩོ་བང་དུ་དུམ་བུ་

དྲུག་ཏུ་བས་པའི་ཆ་རྣམས་གངས་ལྡན། ཀ་ལ་ཤ རྒྱ་ནག །ལི། བྩོད། འཕགས་ཡུལ་

ཏེ་ཡུལ་དྲུག་དང༌།  དེ་རྣམས་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་གི་སའི་ཆ་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཅིག་

རྣམས་སུ་ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་ལྷུན་པྩོའི་ཁྩོར་ཡུག་གམ་འགམ་སྟེགས་ནས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་

བར་གི་རི་གིང་མཚོ་ལ་སྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷུན་པྩོ་ལ་བསྩོར་བའི་ཚུལ་གིས་

ཟླུམ་པྩོའི་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཟླུམ་སྩོར་གི་རྒྱ་ཁྱྩོན་གི་ཚད་ནི་རང་རང་གི་ཐད་ཀའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཚད་སུམ་འགྱུར་དུ་འྩོང་བ་བརྟེན་འབེལ་གི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་པས་རླུང་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་ཐད་ཀའི་ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞིའི་སུམ་འགྱུར་དཔག་ཚད་

འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་མཐའ་ཀུན་ནས་ཟླུམ་པྩོའི་ཚད་དང༌། 

མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཐད་ཀའི་ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གསུམ་གི་སུམ་འགྱུར་

དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་དགུ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དེའི་རིགས་

པས་དཔགས་ནས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ནས་ལྷུན་པྩོའི་གཙུག་ཏྩོར་གི་བར་ལ་སྲིད་པ་

སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་གི་གནས་ཡྩོད་ཏེ། དེ་ཡང་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་དཔག་ཚད་

སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད་པའི་ཕེད་འྩོག་མའི་མཐའི་ཆ་ལ་རྡྩོ་རེའི་མེ་ལྕེ་དང་བཅས་པའི་

དམལ་བ་དང་ངུ་འབྩོད་ཆེན་པྩོའི་དམལ་བའི་གནས་གཉིས། ཕེད་སྟེང་མ་ལ་མུན་པ་

ཆེན་པྩོའི་དམལ་བའི་གནས་ཏེ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་དམལ་བའི་གནས་གསུམ་

དང༌། དེ་བཞིན་དུ་མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཕེད་འྩོག་མ་ལ་མེའི་དམལ་བ་དང༌། ཕེད་

སྟེང་མ་ལ་དུ་བ་མི་བཟད་པའི་དམལ་བ་སྟེ་ཚ་བའི་དམལ་བའྩོ། །དེ་གཉིས་ཀི་སྟེང་

འྩོག་གི་ཚད་ཀང་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་ཉེར་ལྔ་ཡིན་ནྩོ། །ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་

གི་ཕེད་འྩོག་མ་ལ་འདམ་གི་ཆུའི་དམལ་བ་དང༌། ཕེད་སྟེང་མ་ལ་བེ་མའི་ཆུའི་དམལ་

བའི་གནས་ཏེ་དེ་ཉིད་ནི་གང་བའི་དམལ་བའྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་སྟེང་འྩོག་གི་ཚད་ཀང་

དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་ཉེར་ལྔའྩོ། །སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཕེད་འྩོག་མ་ལ་

གསེག་མའི་ཆུའི་དམལ་བ་དང༌། ཕེད་སྟེང་མ་ལ་ལྷ་མ་ཡིན་དང་ཀླུའི་གནས་ཏེ་དེ་

གཉིས་ཀི་སྟེང་འྩོག་གི་ཚད་ཀང་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་གཉེར་ལྔ་ཉེར་ལྔའྩོ། །དེ་རྣམས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཀི་རྒྱ་ཁྱྩོན་གི་ཚད་ནི་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་ཚད་མཉམ་མྩོ། །དེ་ནས་ས་དུམ་བུ་

བཅུ་གཉིས་སམ་གིང་བཅུ་གཉིས་པྩོ་རྣམས་ནི་མི་དང་དུད་འགྩོ་དང་ཡི་དྭགས་ཅི་

རིགས་པའི་གནས་ཏེ་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགྩོའི་གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ཟུར་པ་རྒྱུད་

འགེལ་འདིར་མ་གསུངས་སྩོ། །དེ་ཡང་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་འཛམ་གིང་ཆེན་པྩོ་ལ་

ལས་ཀི་ས་དང༌། ནང་གི་གིང་དྲུག་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀི་ས་ཞེས་བཤད་དྩོ། །

གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། སའི་སྟེང་དུ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་རྣམས་ནི་རི་

དང་ཀླུང་དང་གཟའ་དང་ཕྩོགས་རྣམས་དག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་དཀིལ་འཁྩོར་བཞི་པྩོ་འདི་

རྣམས་ཀི་དཔག་ཚད་ཀི་ཚད་ནི་གངས་བཞིན་དུ་སའི་སྟེང་དུ་རི་ཞེས་པ་སྟྩོང་ཕག་

བདུན་དང་ཀླུ་ཞེས་པ་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱད་དང་གཟའ་ཞེས་པ་སྟྩོང་ཕག་དགུ་དང་ཕྩོགས་

ཞེས་པ་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་སྟེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། ཤར་དུ་ཀླུང་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ་པྩོ་ཞེས་པ་

ནི་ཤར་དུ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རང་བཞིན་གི་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ་པྩོ་སྟེ་ཟླ་བ་ཉ་བའི་

རྣམ་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ལ་འཆད་ཚུལ་མང་བར་སང་ཡང་འཐད་པའི་ཕྩོགས་

ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་དེ་ཡང་ཤར་ལྷྩོ་བང་ནུབ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་ཁམས་

པ་ཡིན་པའི་རྟེན་འབེལ་གིས་གྲུབ་པ་ཤར་ལུས་འཕགས་པྩོའི་གིང་གི་དབུས་ཀི་སའི་

ཆ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་བདུན་གི་རྒྱ་ཚད་ཙམ་ཞིག་གི་དབིབས་ཟླ་[ཟླ་བ་ཕེད་པའང་

ཟེར།] བ་ཉ་བའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའི་ཟླུམ་པྩོ་དང༌། ལྷྩོ་འཛམ་བུ་གིང་ཆུང་ངུ་འདིའི་དབུས་

ཀི་སའི་ཆ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཀི་ཚད་ཙམ་གྲུ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་དང༌། བང་

སྒ་མི་སན་གི་དབུས་ཀི་སའི་ཆ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་དགུའི་རྒྱ་ཚད་ཙམ་ཞིག་ཟླུམ་ 

[ཟླུམ་པྩོའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའང་ཟེར།] པྩོ་ཕེད་པའི་རྣམ་པ་དང༌། ནུབ་བ་ལང་སྤྩོད་ཀི་གིང་གི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དབུས་ཀི་སའི་ཆ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་བཅུའི་རྒྱ་ཚད་ཙམ་ཞིག་གྲུ་བཞི་པ་སྟེ། དེ་

རྣམས་ས་ལས་འབུར་དུ་དྩོད་པ་མ་ཡིན་གི་དེ་ལྟ་བུའི་དབིབས་སམ་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འདྩོད་པའི་ལྷ་རྣམས་གནས་པའི་གཞི་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། ལྷུན་པྩོ་ལ་ནི་

ཚིག་མདའ་ཚངས་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ཏེ་ཞེས་པས་འདྩོད་ལྷ་འགའ་

ཞིག་ལྷུན་པྩོ་ལ་གནས་པ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་ཀང་གནས་ངེས་པ་ཅན་མ་གསུངས་ལ། 

འྩོན་ཀང་ལྷའི་དབང་པྩོ་བརྒྱ་བིན་འཁྩོར་བཅས་ལྷུན་པྩོའི་སེྟང་ན་གནས་པར་བ་

དགྩོས་ཤིང༌། འདྩོད་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལྷུན་པྩོ་དང་ལྷུན་པྩོའི་མགིན་པའི་སུམ་ཆ་མན་

ཆད་ལ་ཡྩོད་པར་བ་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་འདྩོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ནས་གཞན་

འཕྲུལ་དབང་བེད་པ་འཕྲུལ་དགའ་བ་དགའ་ལྡན་པ་འཐབ་བལ་བ་རྣམས་སྟེང་ནས་

རིམ་པ་བཞིན་ལྷུན་པྩོའི་མགིན་པའི་སུམ་ཆ་མན་ཆད་ལ་གནས་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། ། 

[འདྩོད་ལྷ་བཞི་པྩོ་འདི་གནས་སར་དཔངས་སུ་དཔག་ཚད་སྩོགས་ཇི་ལྟར་ཡིད་ཅེ་ན། རི་རབ་མགིན་པ་སྟྩོང་ཕག་ཉེར་

ལྔ་སུམ་ཆ་འྩོག་མ་བཞིས་བགྩོས་པའི་དཔག་ཚད་ཉིས་སྟྩོང་ག་གསུམ། རྒྱང་གགས་གཅིག་གཞུ་འདྩོམ་དྲུག་བརྒྱ་རེ་

དྲུག་ཁྲུ་དྩོ་མཐྩོ་གང་སྩོར་བཞི་རེ་ཡྩོད་པ།] 

འྩོ་ན་འདྩོད་ལྷ་འགའ་ཞིག་གནས་པའི་རྟེན་ལྷུན་པྩོའི་དབིབས་དང་ཁ་དྩོག་ཇི་

ལྟ་བུ་སམ་ན། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས། མཐའ་དག་རི་ཡི་བདག་པྩོའི་ཤར་ནི་དག་པའི་

ཨིདྲན་ནིའ་ལ་ལྷྩོ་ནི་པདྨ་རཱ་ག་སྟེ། ནུབ་ནི་ཀ་རེ་ཏ་ནི་སེར་པྩོ་བང་ནི་རི་བྩོང་འཛིན་པ་

ལྟར་དཀར་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ལྩོ།  །དབུས་ནི་ལ་གུ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷུན་པྩོའི་

དབུས་ཤར་ལྷྩོ་ནུབ་བང་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ལང་གུ་དང་སྔྩོ་ནག་དངདམར་པྩོ་དང་

སེར་པྩོ་དང་དཀར་པྩོ་ཡིན་ཞིང༌། དབིབས་ནི་ཟླུམ་པྩོ་རྭ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ར་བ་ཕ་ལ་རེ་



མྩོ་རྒྱ་ཆེ་བའྩོ། །དེ་ལ་རྭ་ལྔའི་གནས་ཚུལ་འདྩོད་པ་མི་འདྲ་བ་མང་ནའང་འདིར་དྩོན་

ལ་གནས་པའི་ཕྩོགས་ཤིག་བརྩོད་པར་བ་སྟེ། རྭ་ཟླུམ་པྩོ་འྩོག་མ་བཞི་ལྷུན་པྩོ་ལ་སེ་

རགས་བཅིངས་པའི་ཚུལ་དུ་བསྩོར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྭ་འྩོག་མ་ཐུར་ལ་འཕང་ནས་

འཁྩོར་བ་དང་ར་བའི་འགམ་སྟེགས་ལྟ་བུའི་ཁྩོར་ཡུག་གི་ཕི་མཐའ་མཉམ་ཞིང་རྭ་འྩོག་

མ་དེའི་མཚམས་ནས་རི་རབ་ཀི་རེ་བར་ལ་ཆ་མཉམ་པ་བཞིར་བས་པའི་འྩོག་མ་

གསུམ་གི་ཆ་རེརེའི་མཚམས་ནས་རྭ་རེའི་འཕང་བ། དེ་ཡང་འྩོག་མ་ལས་སྟེང་མ་

རྣམས་རྒྱ་ཇེ་ཆེ་ཆེར་སྩོང་བ་སེར་འགག་ཁ་འཕང་ཆུང་ངུའི་སྟེང་དུ་ཆེན་པྩོ་བརེགས་

པ་ལྟ་བུའྩོ། །རྭ་ལྔ་པ་སྟེང་མ་ནི་རི་རབ་གི་རེ་དང་ཁད་མཉམ་པ་ཕྩོགས་རྣམས་སུ་ཕི་

ལ་བསིལ་རིའི་ཐྩོད་བར་གེས་པ་ཁ་འཕང་གི་རེ་བསིལ་རིའི་རེ་མྩོ་ལ་རེག་པའྩོ། །རྭ་

སྟེང་མ་བཞིའི་ཁྩོངས་སྐྱིབས་ཀི་ནང་ན་གིང་དྲུག་མཚོ་དྲུག་རི་ལྔ་དང་བཅས་པ་

གནས་སྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རི་རབ་ཀི་རེ་མྩོའི་མཐའ་གཅིག་ནས་མཐའ་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་བར་

ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན་འགེལ་ཆེན་ལས། ལྷུན་པྩོ་ཡི་ནི་

སྟེང་གི་རྒྱ་ཤར་དང་ནུབ་དང་བང་དང་ལྩོྷའི་ཆའི་བར་དུ་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུའྩོ། །ཞེས་

དང༌། སྟེང་གི་རེ་མྩོ་ལྔ་པྩོ་རྣམས་ནི་ས་གཞིའི་གནས་རྣམས་ལ་ཕིར་སྩོན་པ་སྟེ་

ཕྩོགས་ཀུན་ཏུ་ནི་ཁྩོར་ཡུག་ཀང་ངྩོ༌། །དེའི་ཕི་རྩོལ་གིང་དང་རི་བྩོ་དག་དང་ཞེས་པ་

ནི་ཁྩོར་ཡུག་དེའི་ཕི་རྩོལ་རེ་མྩོ་བཞིའི་ཁྩོངས་སྐྱིབས་ཀི་གནས་སུ་གིང་དྲུག་དང༌། 

ཞེས་སྩོགས་རྣམས་ཀང་ལེགས་པར་དྲངས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ནས་རི་རབ་ཀི་རེ་མྩོའི་མགིན་པའི་སུམ་ཆ་མར་བཞག་པའི་མཚམས་

ནས་ཡ་མཐའི་བར་ཆ་བཞིར་ཕེ་བའི་ཆ་རེ་རེ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་པྩོའི་བསལ་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཞེས་པའི་མིང་ཅན་ཚངས་རིས་དང་ཚངས་པ་མདུན་ན་འདྩོན་དང་ཚངས་ཆེན་དང་

འྩོད་ཆུང་བ་རྣམས་ཀི་གནས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ལྷུན་པྩོའི་གདྩོང་ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་

ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད་པ་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ཆ་རེ་ལ་དཔག་ཚད་ཁི་དྲུག་སྟྩོང་དྲུག་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རི་དྲུག་རྒྱང་གགས་གཉིས་གཞུ་འདྩོམ་སྟྩོང་སུམ་བརྒྱ་སྩོ་སུམ་ཁྲུ་གང་

སྩོར་བརྒྱད་རྣམས་འྩོང་དེའི་ཆ་དེ་རེ་ལ་ལྷུན་པྩོའི་ཀྩོ་སྩོ་དང་ས་དང་དཔྲལ་བར་ཐ་

སད་བས་པའི་ཀྩོ་སྩོའི་མ་མཐའ་ནས་ས་ལ་ཐུག་གི་བར་ལ་ཆ་བཞིར་ཕེ་བའི་ཆ་རེ་རེ་

རིམ་པ་བཞིན་དཔལ་གི་བསལ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཅན་ཚད་མེད་འྩོད་དང་འྩོད་གསལ་

དང་དགེ་ཆུང་དང་ཚད་མེད་དགེ་རྣམས་ཀི་གནས་དང༌། ལྷུན་པྩོའི་སའི་མ་མཐའ་ནས་

དཔྲལ་པའི་མ་མཐའ་ལ་ཐུག་གི་བར་ལ་ཆ་བཞིར་ཕེ་བའི་ཆ་རེ་རེ་རིམ་པ་བཞིན་

ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཞེས་པའི་མིང་ཅན་དགེ་རྒྱས་དང་སྤིན་མེད་

དང་བསྩོད་ནམས་སྐྱེས་དང་འབས་བུ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་

དཔྲལ་བའི་མ་མཐའ་ནས་གཙུག་ཏྩོར་གི་འྩོག་ལ་ཐུག་གི་བར་ལ་ཆ་བཞིར་ཕེ་བའི་ཆ་

རེ་རེ་རིམ་པ་བཞིན་ཚངས་པའི་བསལ་པའི་མིང་ཅན་མི་ཆེ་བ་དང་མི་གདུང་བ་དང་

ཤིན་ཏུ་མཐྩོང་དང་འྩོག་མིན་པ་རྣམས་ཀི་གནས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཙུག་ཏྩོར་གི་

འྩོག་གི་མཐའ་ནས་རེའི་བར་ལ་ཆ་བཞིར་ཕེ་བའི་ཆ་རེ་རེ་རིམ་པ་བཞིན་ཆྩོས་བཟང་

བསལ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཅན་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མ་ཆེད་དང་རྣམ་ཤེས་མཐའ་

ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དངཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེད་མཆེད་དང་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་

མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་རྣམས་ཀི་གནས་སྩོ། །འདིར་འགེལ་

ཆེན་ལས། ཆྩོས་བཟང་གི་སྒས་ནི་གཟུགས་མེད་པའི་སྲིད་པ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བསལ་པ་ཞེས་པ་ནི་གང་དུ་ལྷ་རྣམས་ཚེ་བསལ་པར་གནས་པའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་འྩོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་མེད་ཀི་

གནས་བཞི་རེ་རེའི་ཡ་མཐའ་ནས་འྩོག་གི་མ་མཐའི་བར་ལ་དཔག་ཚད་དྲུག་སྟྩོང་

ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རེ་དང༌། གཟུགས་ཁམས་གནས་རིས་བཅུ་དྲུག་གི་གནས་རེ་རེའི་

ཡ་མཐའ་ནས་རང་རང་གི་འྩོག་གི་མ་མཐའི་བར་ལ་དཔག་ཚད་བཞི་སྟྩོང་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུ་རེ་དྲུག་རྒྱང་གགས་གཉིས་གཞུ་འདྩོམ་སྟྩོང་སུམ་བརྒྱ་སྩོ་གསུམ་ཁྲུ་གང་སྩོར་

བརྒྱད་རེ་རྣམས་སུ་གྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་གཟུགས་མེད་ཀི་གནས་བཞི་འྩོག་མིན་གི་

གྩོང་དང༌། ཁྩོ་རང་བཞི་ལ་ཡང་བ་འྩོག་གིས་ཕེ་བའི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟར་ཡྩོད་ན་འདྩོད་

ཁམསས་ལྟ་བུ་ནས་ཚེ་འཕྩོས་ནས་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་བར་དྩོ་ཡྩོད་

དགྩོས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྩོད་ཁམས་སུ་འཆི་སྲིད་གྲུབ་ནས་དེའི་རེས་སུ་འྩོག་མིན་

གི་གྩོང་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་དང་བདུན་ཁི་ལྔ་སྟྩོང་གི་སར་སྐྱེ་སྲིད་ལེན་པ་

ལ་འཆི་སྲིད་དང་སྐྱེ་སྲིད་ཀི་བར་དུ་བར་དྩོ་བརྒྱུད་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། འབྲུ་ཡི་རྒྱུན་

དང་ཆྩོས་མཐུན་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདྩོད་པར་མི་

ནུས་ཏེ། ཆྩོས་མངྩོན་པའི་མདྩོ་དང་བསྟན་བཅྩོས་རྣམས་ལས་གཟུགས་མེད་ཁམས་

སུ་སྐྱེ་བ་ལ་བར་དྩོ་མེད་པར་བཤད་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་མེད་བཞིའི་གནས་འྩོག་མིན་གི་གྩོང་ན་བ་འྩོག་གི་ཁྱད་

པར་དང་བཅས་པར་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་དེ་གང་ཡིན་སམ་ན། དྩོགས་པའི་

གནས་དེ་ལྟར་འྩོང་བ་བདེན་ནའང༌། དེའི་དྩོགས་སེལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་བརྩོད་པར་

བ་སྟེ། དེ་ཡང༌། གཟུགས་མེད་གང་དུ་ཤི་བའི་འྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཁམས་འྩོག་མ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གཉིས་ནས་ཤི་འཕྩོས་ཏེ་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་གང་དུ་ཤི་བའི་ས་དེ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་

བ་ལེན་པ་ཡིན་པས་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་སྐྱེ་སྲིད་དང་དེའི་སྔྩོན་མའི་འཆི་སྲིད་

ཀི་བར་དུ་བར་དྩོ་བརྒྱུད་མི་དགྩོས་པ་ཡིན་པས་མངྩོན་པའི་མདྩོ་སྩོགས་ལས་

གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་བར་དྩོ་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་པས་གཟུགས་མེད་ཀི་

གནས་རྣམས་འྩོག་མིན་གི་གྩོང་ན་བ་འྩོག་གི་ཕེ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡྩོད་ན་གཟུགས་

མེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་དེའི་སྔྩོན་དུ་བར་དྩོ་དགྩོས་པ་བདེན་ནའང༌། རྒྱུད་འགེལ་འདིར་འྩོག་

མིན་གི་གྩོང་ན་གཟུགས་མེད་བཞི་ལ་གནས་བ་འྩོག་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ནི་

ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ལ་སྐྱེ་བ་མཐྩོང་བའི་རིམ་པ་ཡྩོད་པ་ལྟར་གང་དུ་སྐྱེ་

བའི་གནས་ལ་ཡང་རིམ་པ་ཡྩོད་པའི་དབང་དུ་བས་ན་འདི་ལྟར་འཐྩོབ་བྩོ་ཞེས་

གཟུགས་ཁམས་ཀི་གནས་ལས་གྩོང་དུ་བརལ་བའི་ནམ་མཁའ་ལ་ཐྩོབ་ཐང་བརིས་

པའི་ཚད་རྣམ་པར་བཞག་ནས། ཕི་ནང་སྦྱྩོར་བའི་དགྩོས་པའི་དབང་གིས་གསུངས་

པ་ཙམ་ཡིན་གི། དངྩོས་གནས་ལ་ཆྩོས་མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གཟུགས་མེད་

བཞི་ལ་གནས་བ་འྩོག་གིས་ཕེ་བ་འྩོག་མིན་ལས་གྩོང་དུ་བརྒྱལ་བ་ན་ཡྩོད་པར་ཁས་

མི་ལེན་པའམ༌། ཡང་ན་འདི་ལྟར་དུ་བཤད་པར་བ་སྟེ། མངྩོན་པ་སྩོགས་ནས་

གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ལ་བར་དྩོ་མེད་པར་བཤད་པ་ནི་ར་བ་གཟུགས་མེད་

ཁམས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་གཟུགས་མེད་པ་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང༌། གཟུགས་

མེད་པ་ནས་གཟུགས་མེད་དྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་དགྩོངས་པ་

ལ་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་གཟུགས་མེད་པ་ཡིན་ཡང༌། བ་མེད་ཀི་

རྒྱུད་སེའི་དགྩོངས་པ་ལ་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་གཟུགས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཡྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། གསང་བ་འདུས་པ་སྩོགས་ཀི་རྒྱུད་པའི་དགྩོངས་འགེལ་དང་བཅས་

པ་རྣམས་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་ཡྩོད་པར་

བཤད་ཅིང་རླུང་དེ་ཡང་འྩོད་ཟེར་ལྔ་པར་བཤད་པས་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་

སེམས་ཅན་ལ་གཟུགས་ཕུང་ཙམ་ཡྩོད་པར་མ་ཟད་ཁ་དྩོག་སྔྩོ་སེར་ལ་སྩོགས་པའི་

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀང་ཡྩོད་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་རྒྱུད་འགེལ་འདི་ཉིད་ལས་ཁམས་ལྔའི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་ཁུ་བ་ཕ་མྩོ་

ཡང་ཡྩོད་པར་བཤད་དེ། མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་ལས། གཟུགས་མེད་པའི་

རིས་རྣམས་ཀི་ལུས་ནི་སྟྩོང་པའི་ཁམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་སེམས་ཀི་བག་ཆགས་

ཙམ་སྟེ་སྒའི་ཡྩོན་ཏན་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ནྩོ། །ཞེས་གཟུགས་མེད་པའི་ལུས་སྒའི་ཡྩོན་

ཏན་གཅིག་པུ་གཙོ་བྩོར་ལྡན་པའི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གསུངས་ནས་

དེ་ཉིད་ཀི་འཕྩོ་ལས། ཁུ་བ་ཡང་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་དྲི་དང་གཟུགས་དང་རྩོ་

དང་རེག་བའི་ཡྩོན་ཏན་སངས་པའྩོ། །ཞེས་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་སེམས་ཅན་གི་

ཁུ་བ་ཡང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་དྲི་གཟུགས་རྩོ་རེག་བ་སྟེ་འབྱུང་བའི་ཁམས་དང་འབྱུང་གྱུར་

བཞི་གཙོ་བྩོར་མི་ལྡན་པར་གསུངས་ནས་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། ས་ལ་སྩོགས་པ་བཞི་པྩོ་

འདི་རྣམས་ཀི་གཙོ་བྩོའི་ཡྩོན་ཏན་འདི་ལ་ཕལ་པ་ཙམ་གི་ཡྩོན་ཏན་ཡྩོད་དེ་རྣམ་པ་

གཞན་ན་དུ་ཚོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་མེད་པར་ཡྩོན་ཏན་གཅིག་ལས་འཁྩོར་བའི་

བག་ཆགས་སུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་དང་དེ་བཞིན་ཡྩོན་ཏན་ནི་

གཟུགས་སྩོགས་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་པྩོ་དེ་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

ཁུ་བའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཕལ་པའི་ཚུལ་གིས་ལྡན་པར་བཤད་ལ། དེ་ཡང་འབྱུང་བཞི་སྩོགས་



  81  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དང་ཁུ་བའི་རྡུལ་ཕ་མྩོ་ཞད་ཙམ་ཡྩོད་པ་ལ་དགྩོངས་པ་སྟེ་འདུས་པ་སྩོགས་ཀི་

དགྩོངས་པ་བཀྲལ་བ་རྣམས་ལས་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སད་ཅིག་

ཀང་རྒྱུན་ཆད་མ་མྩོང་བའི་མི་ཤིགས་པའི་ཁམས་དཀར་དམར་རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་

བ་རྣམས་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྩོད་པར་གསུངས་ཤིང༌། མི་ཤིགས་པ་

ཞེས་པ་ཡང་གང་གིས་ཀང་གཞྩོམ་དུ་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་

མེད་ཁམས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་མདྩོ་ཕྩོགས་ནས་གཟུགས་མེད་པར་བཤད་ཀང༌། 

གཟུགས་ཡྩོད་པ་རྒྱུད་དང་འགེལ་ཆེན་སྩོགས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་

པའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མེད་བཞིའི་གནས་ཀང་འྩོག་མིན་གི་གྩོང་

རྩོལ་ན་སྟེང་འྩོག་རིམ་ཅན་དུ་གནས་པར་བཤད་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བ་རིགས་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སྤིའི་ཚད་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་པ་སྩོགས་

སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཚད་དབིབས་དང༌། དམལ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཚེ་ཚད་སྩོགས་

མངྩོན་པའི་ཕྩོགས་ནས་བཤད་པ་དང་ཆེས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་

ལེན་པ་ཇི་ལྟར་མི་འགལ་སམ་དུ་བསམ་དགྩོས་ཤིང༌། འཆད་ཚུལ་གཉིས་ལས་ཅི་ཞིག་

འཐད་སམ་དུ་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའི་གིང་བཞི་པའི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཚད་དབིབས་སྩོགས་ཞིབ་པར་བཤད་ནས་འདིའི་ཕི་རྩོལ་གི་གནས་ཚུལ་ཅུང་ཟད་

འཆད་པ་ནི་རྒྱུད་ར་འགེལ་ལས། དེའི་ཕི་རྩོལ་སྟྩོང་པ་གཅིག་པུ་སྲིད་པ་གསུམ་བལ་

ཡྩོན་ཏན་མེད་ཅིང་དེ་ཉིད་ཀིས་དམན་པའྩོ། །ཞེས་པ་ནི་འྩོག་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་

དང་སྟེང་གཙུག་ཏྩོར་ཏེ་དེའི་ཕི་རྩོལ་སྟྩོང་པ་གཅིག་པུ་ནི་རྡུལ་ཕ་རབ་སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཁམས་ལྔ་པ་སྟྩོང་པ་གཅིག་པུའྩོ། །ཞེས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འྩོག་གི་ཕི་རྩོལ་

དང་རི་རབ་ཀི་གཙུག་ཏྩོར་གི་སྟེང་གི་ཕི་རྩོལ་རྣམས་ནི་ས་ཁམས་སྩོགས་ཁམས་

ལྔའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚུར་མཐྩོང་གི་དབང་པྩོའི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཕན་ཚུན་འདབས་

མ་འབར་བའི་སིལ་བུར་སྩོ་སྩོར་གནས་པའི་ངྩོ་བྩོ་སྟྩོང་པ་གཅིག་པུའི་མིང་ཅན་གི་

རང་བཞིན་བར་སང་སྟྩོང་པ་ལྟ་བུར་སང་བའྩོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཤུགས་ཀིས་གིང་

བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཕྩོགས་དང་མཚམས་རྣམས་ཀི་ཕི་རྩོལ་ཡང་སྟྩོང་པ་

གཅིག་པུའི་མིང་ཅན་ཁམས་ལྔའི་རྡུལ་ཕ་རབ་སིལ་བུར་གནས་པའི་བར་སང་སྟྩོང་

པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པར་གྩོ་ནུས་སྩོ། །

སྟྩོང་པ་གཅིག་པུའི་མིང་ཅན་རྡུལ་ཕ་རབ་འདབས་མ་འབར་བ་སིལ་བུར་

གནས་པ་དེ་རྣམས་ཀི་ཕི་རྩོལ་རྣམས་ན་ནི་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་ལས། 

སྟྩོང་གཅིག་ཅེས་བ་བ་ནི་མི་མཇེད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་དབུས་ནས་སྟེང་དང་

འྩོག་ [འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདིའི་ཕི་རྩོལ་རྡུལ་ཕན་འདབས་མ་འབར་བའི་སྟྩོང་པ་གཅིག་པུ་འདི་ལ་མཁས་པ་འགའ་

ཞིག །སྟྩོང་པ་འདི་ལ་འབུམ་ཕག་གཅིག་སྟེ། ཡེ་ལེར་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་ཚད་འབུམ་ཕག་ལྔ་བཤད་པ་འདི་ལ་

དགྩོངས་པ་སྟེ། དགྩོངས་པ་ཤེས་པའི་མ་ཟིན་པའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སྐྲ་སེན་སྩོགས་ཁྲུ་གང་ཡྩོད་པ་དེ་སྤྩོད་བད་ཡིན་

གསུང༌།] ཏུ་སྟྩོང་ཕག་རེ་རེ་སྟེ། འྩོག་དང་སྟེང་བཞིན་དུ་ཤར་དང་ནུབ་དང་བང་དང་ལྷྩོ་

དང་བདེན་བལ་དང་དབང་ལྡན་དང་རླུང་དང་མེར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྟྩོང་ཕག་གཉིས་

དང་གསུམ་མྩོ། །དེ་ནས་སྟྩོང་ཆེན་པྩོ་ཞེས་བ་བ་གངས་མེད་པ་ཆེན་པྩོའི་འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་རྣམས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའི་མི་མཇེད་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་དབུས་སུ་བས་པའི་ཕྩོགས་བཅུ་པྩོ་རེ་རེར་གིང་བཞི་པ་ལྟ་

བུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སྟྩོང་སྟྩོང་གནས་པ་ཚུན་ཆད་སྟྩོང་གཅིག་གི་འཇིག་རྟེན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གི་ཁམས་དང༌། དེ་རྣམས་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སྟྩོང་ཕག་གཉིས་

གཉིས་གནས་པའི་ཚུན་ཆད་ནི་སྟྩོང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་རྟེན་དང༌། ཡང་དེ་

རྣམས་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སྟྩོང་ཕག་གསུམ་གསུམ་ཚུན་ཆད་ནི་

སྟྩོང་གསུམ་གི་འཇིག་རྟེན་དང༌། དེ་རྣམས་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

གངས་མེད་པ་ཆེན་པྩོ་ཚུན་ཆད་ནི་སྟྩོང་ཆེན་མྩོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཞེས་བ་བ་

སྟེ་དེ་རྣམས་གནས་སྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་ཁ་ཅིག་ [མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་བཅྩོམ་ལྡན་རིགས་རལ།] 

དུས་འཁྩོར་རྒྱུད་འགེལ་ལ་སྟྩོང་གསུམ་ཆད་དྩོ་ཞེས་པ་ཡང་མ་བརྟགས་པའྩོ། །འྩོ་ན་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་ཞེས་བཤད་ན། དཔག་ཚད་ཀི་

ཚད་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། བསྡུས་རྒྱུད་ལས། ཕ་རབ་བརྒྱད་རྣམས་ཀིས་ནི་ཕ་མྩོ་འདི་

གཅིག་ཕ་མྩོ་བརྒྱད་ཀིས་སྐུ་ཡི་རེ་མྩོ་ཕ་མྩོ་སྟེ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་

གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཆུང་མཐའ་མཐར་ཐུག་པ་ནི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་

འཕེང་བར་བརེགས་པ་བརྒྱད་ནི་རྡུལ་ཕན་གཅིག་གི་ཚད་དང༌། དེ་འཕེང་བར་

བརེགས་པ་བརྒྱད་ནི་སྐྲའི་རེ་མྩོ་ཟླུམ་པྩོ་གཅིག་གི་ཚད་དང༌། སྐྲ་རེ་ཟླུམ་པྩོ་བརྒྱད་

འཕེང་བར་བརེགས་པ་ནི་སེ་ཚེའི་ཚད་དང༌། སེ་ཚེ་བརྒྱད་བརེགས་པ་ཤིག་གི་ཚད་

དང༌། ཤིག་བརྒྱད་བརེགས་པ་ནས་ཀི་ཚད་དང༌། ནས་བརྒྱད་བརེགས་པ་སྩོར་གི་

ཚད་དང༌། སྩོར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཁྲུའི་ཚད་དང༌། ཁྲུ་བཞི་གཞུང་འདྩོམ་གང་གི་ཚད་དང༌། 

གཞུང་འདྩོམ་སྟྩོང་ཕག་གཉིས་རྒྱང་གགས་ཀི་ཚད་དང༌། རྒྱང་གགས་བཞི་དཔག་

ཚད་ཀི་ཚད་ཡིན་ནྩོ། །

རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའི་སྩོར་འདིར་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གཞན་གི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྣམ་གཞག་ཆེར་མ་གསུངས་པར་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཉིད་ཀི་ཚད་དབིབས་

སྩོགས་གསུངས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་མཁྱེན་ནས་

དྲང་སྲྩོང་རྣམས་ཡྩོངས་སུ་སིན་པར་བ་བའི་དྩོན་དུ་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་ཚད་

དང་ལུས་ཀི་ཚད་དཀིལ་འཁྩོར་གི་དྩོན་དུ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷའི་དཀིལ་འཁྩོར་སྒྩོམ་པའི་སྦྱང་གཞི་ཕི་སྩོད་ཀི་འཇིག་

རྟེན་དང་ནང་སྒྲུབ་པ་པྩོའི་ལུས་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བའི་ཆེད་དང༌། དེ་གཉིས་ཆྩོས་

མཐུན་སྦྱྩོར་བ་ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་སྦྱྩོང་བེད་རྟེན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དེ་གཉིས་དང་ཆྩོས་

མཐུན་པར་སྒྩོམ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པས་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཚད་དང་ལུས་ཀི་ཚད་

དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བར་བ་སྟེ། སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་རླུང་གི་འྩོག་མཐའི་ནས་ལྷུན་

པྩོའི་གཙུག་ཏྩོར་གི་ཐ་སད་བས་པའི་རེ་མྩོའི་བར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་ཡྩོད་

པ། ལུས་ཀི་རྐང་མཐིལ་ནས་སྤི་གཙུག་གི་བར་ལ་རང་རང་གི་ཁྲུ་བཞི་ཡྩོད་པ་དང་

ཆྩོས་མཐུན། སྩོད་ཀི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁཽར་གི་ཕི་མཐའ་ནས་ཕི་མཐའ་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་

བར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་ཡྩོད་པ། ལུས་ཀི་ལག་པ་གཡས་ཀི་མཛུབ་རེ་ནས་

གཡྩོན་གི་མཛུབ་རེའི་བར་ཁྲུ་བཞི་ཡྩོད་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན། རླུང་གི་འྩོག་གི་མཐའ་

ནས་ལྷུན་པྩོའི་ར་བའི་བར་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཉིས་ཡྩོད་པ་ལུས་ཀི་རྐང་

མཐིལ་ནས་དཔྱིའི་བར་ལ་ཁྲུ་དྩོ་ཡྩོད་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན། རླུང་གི་འྩོག་གི་མཐའ་ནས་

ལྷུན་པྩོའི་ར་བའི་བར་ལ་དམལ་བའི་གནས་བདུན་དང་གདེངས་ཅན་གི་གནས་དང་

བཅས་པའི་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བའི་གནས་རེ་རེ་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་གི་བཞི་

ཆ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་ཉེར་ལྔ་ཡྩོད་པ་དཔྱི་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་ལ་ཁྲུ་དྩོ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡྩོད་པ་ལ་ཆ་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བའི་ཆ་དེ་ལ་ཁྲུ་གང་གི་བཞི་ཆ་སྩོར་དྲུག་དྲུག་ཡྩོད་པ་དང་

རིམ་པ་བཞིན་ཆྩོས་མཐུན། ལྷུན་པྩོ་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་ཡྩོད་པ་དཔྱིའི་

མཚམས་ནས་མགིན་པའི་འྩོག་གི་བར་གི་སྒལ་ཚིག་ས་ལ་ཁྲུ་གང་ཡྩོད་པ་དང་ཆྩོས་

མཐུན། ལྷུན་པྩོའི་མགིན་པའི་ཐ་སད་བས་པའི་འཐབ་བལ་སྩོགས་འདྩོད་ལྷ་བཞི་དང་

ཚངས་རིས་སྩོགས་བཞིའི་གནས་བསྩོམས་པ་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་གི་

བཞི་ཆ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་ཡྩོད་པ་ལུས་ཀི་མགིན་པ་ལ་ཁྲུ་གང་གི་བཞི་ཆ་

སྩོར་དྲུག་ཡྩོད་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན། ལྷུན་པྩོའི་གདྩོང་གི་ཐ་སད་བས་པའི་ཚད་མེད་

འྩོད་ནས་འྩོག་མིན་པའི་གནས་ཀི་ཡ་མཐའ་བར་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་

གི་ཕེད་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད་པ་ལུས་ཀི་ཀྩོ་སྩོའི་མ་མཐའ་ནས་དཔྲལ་

བའི་ཡ་མཐའ་བར་ལ་ཁྲུ་གང་གི་ཕེད་སྩོར་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་ལྷུན་

པྩོའི་གཙུག་ཏྩོར་གི་ཐ་སད་བས་པའི་ར་བ་ནས་རེའི་བར་གི་གཟུགས་མེད་བཞིའི་

ཚད་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་གི་བཞི་ཆ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕ་གཉེར་ལྔ་ཡྩོད་

པ་ལུས་ཀི་སྐྲ་མཚམས་ནས་སྤི་བྩོའི་བར་ལ་འཁྲུ་གང་གི་བཞི་ཆ་སྩོར་དྲུག་ཡྩོད་པ་

དང་ཆྩོས་མཐུན། ཞིང་ཁམས་གྩོང་མའི་ལྷ་གནས་དེ་རྣམས་ལ་ལྷུན་པྩོའི་མགིན་པ་

དང་གདྩོང་དང་གཙུག་ཏྩོར་གི་ཐ་སད་འདྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ནང་ལུས་ཀི་

མགིན་པ་སྩོགས་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་ལྷུན་པྩོའི་དབུས་ནས་གཡས་ཀི་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་མཐའ་ཚུན་ཚད་

ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་གི་ཕེད་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད་པ་ལུས་

ཀི་བང་གི་དབུས་ནས་གཡས་ཀི་དཔུང་མགྩོ་ཚུན་ལ་ཁྲུ་གང་གི་ཕེད་སྩོར་བཅུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་ཡྩོད་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན། དེ་ནས་ལྷུན་པྩོའི་གཡས་ཕྩོགས་ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་

གི་ཁ་ཞེང་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་གི་ཕེད་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད་

པ་ནི་ལག་པ་གཡས་ཀི་དཔུང་པ་ལ་ཁྲུ་གང་གི་ཕེད་སྩོར་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་པ་དང་

ཆྩོས་མཐུན། དེ་བཞིན་དུ་ལྷུན་པྩོའི་གཡས་ཕྩོགས་ཀི་མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཁ་ཞེང་

ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད་པ་ལག་པ་གཡས་པའི་ལག་ངར་ལ་ཁྲུ་གང་གི་

ཕེད་སྩོར་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན། ཡང་ལྷུན་པྩོའི་གཡས་ཕྩོགས་ཀི་

རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཁ་ཞེང་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཉིས་གི་ཕེད་དཔག་

ཚད་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད་པ་གཡས་ཀི་ལག་མགྩོའི་ར་བ་ནས་སྩོར་རེ་བར་ལ་ཁྲུ་

གང་གི་ཕེད་སྩོར་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །དེ་ལྷུན་པྩོ་དང་ལུས་ཀི་

གཡྩོན་ཕྩོགས་རྣམས་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱྩོར་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །

༼བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་སྤིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་དེར་གནས་པའི་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་སྦྱིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པ་ལ་གསུམ། སེམས་ཅན་རིས་སྩོ་སྩོའི་གངས་བསྟན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་

སྩོ་སྩོའི་ཚེ་ཚད་བཤད་པ་དང༌། སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བཤད་པའྩོ། །

༼སེམས་ཅན་རིས་སྩོ་སྩོའི་གངས་བསྟན་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། རྒྱུད་ལས། སྲིད་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་རྣམས་ཀིས་འདིར་ནི་སྲིད་

གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྲིད་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་སྟེ་ལྷ་མ་ཡིན་

དང་མི་དང་དུད་འགྩོ་དང་ཡི་དྭགས་དང་དམལ་བ་དང༌། འདྩོད་ལྷ་དྲུག་སྟེ་རྒྱལ་ཆེན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རིས་བཞི་པ་དང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་དང་འཐབ་བལ་བ་དང་དགའ་ལྡན་པ་དང་

འཕྲུལ་དགའ་བ་དང་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ནི་འདྩོད་པའི་སྲིད་པ་

བཅུ་གཅིག་གྩོ །གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་ལྷ་ནི་བཅུ་དྲུག་སྟེ་ཚངས་རིས་པ་དང་ཚངས་

པ་མདུན་ན་འདྩོན་དང་ཚངས་ཆེན་པ་དང༌། འྩོད་ཆུང་བ་དང་ཚད་མེད་འྩོད་དང་འྩོད་

གསལ་བ་དང༌། དགེ་ཆུང་བ་དང་ཚད་མེད་དགེ་བ་དང་དགེ་རྒྱས་པ་དང༌། སྤིན་མེད་

པ་དང་བསྩོད་ནམས་སྐྱེས་པ་དང་འབས་བུ་ཆེ་བ་དང༌། མི་ཆེ་བ་དང་མི་གདུང་བ་

དང་ཤིན་ཏུ་མཐྩོང་བ་པ་དང་འྩོག་མིན་པའྩོ། །

གཟུགས་མེད་པའི་སྲིད་པའི་ལྷ་ནི་བཞི་སྟེ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་

པ་དང་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་པ་དང་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་པ་དང་

འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་པའྩོ། །སྲིད་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་

པྩོ་རྣམས་བསྡུས་ན་འདྩོད་པའི་སྲིད་པ་གཟུགས་ཀི་སྲིད་པ་གཟུགས་མེད་པའི་སྲིད་

པ་སྟེ་སྲིད་པ་གསུམ་དང་འདྩོད་ཁམས་གཟུགས་ཁམས་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཏེ་

ཁམས་གསུམ་དང་ས་འྩོག་ས་སྟེང་ས་བ་གསུམ་དུ་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །

༼སེམས་ཅན་སྩོ་སྩོའི་ཚེ་ཚད་བཤད་པ།༽

 གཉིས་པ་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་སྩོ་སྩོའི་ཚེ་ཚད་བཤད་པ་ལ་ལྔ། དམལ་བ་

ཀླུ་དང་བཅས་པའི་ཚེ་ཚད་དང༌། འདྩོད་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་དང༌། གཟུགས་ཁམས་

པ་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་དང༌། གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་དང༌། ཚེ་ཚད་

གཞན་གི་བཤད་ཚུལ་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། གསེག་མའི་ཆུའི་དམལ་

བ་པ་དང་ཀླུ་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་ནི་བསལ་པ་ཆུང་ངུ་གཅིག་གི་ཚད་དྩོ། །དམལ་བ་
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གཉིས་པ་བེ་མའི་ཆུ་དང་གསུམ་པ་འདམ་གི་ཆུའི་དམལ་བ་པ་གཉིས་ཀི་ཚེ་ཚད་ནི་

བསལ་པ་བར་མའི་ཚད་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་དམལ་བ་བཞི་པ་མི་བཟད་པའི་དུ་བ་དང་

ལྔ་པ་མེའི་དམལ་བ་པ་གཉིས་ཀི་ཚེ་ཚད་ནི་མཆྩོག་གི་བསལ་པའི་ཚད་དྩོ། །དམལ་

བ་དྲུག་པ་མུན་པ་ཆེན་པྩོ་དང་བདུན་པ་ངུ་འབྩོད་ཆེན་པྩོ་པ་གཉིས་ཀི་ཚེ་ཚད་ནི་

བསལ་པ་ཆེན་པྩོའི་ཚད་དང༌། དམལ་བ་བརྒྱད་པ་རྡྩོ་རེའི་མེ་ལྕེ་དང་བཅས་པ་ནི་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སྡུད་པའི་བར་གི་ཚེ་འྩོ། །

གཉིས་པ། རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་བར་གི་

འདྩོད་ལྷ་དྲུག་གི་ཚེ་ཚད་ནི་འྩོག་ན་རིམ་པ་བཞིན་བསལ་པ་ཆུང་ངུ་གཅིག་ནས་

བསལ་པ་ཆུང་ངུ་དྲུག་གི་བར་རིམ་པ་བཞིན་ཡིན་ནྩོ། །

 གསུམ་པ། གཟུགས་ཁམས་ཀི་ཚངས་རིས་ནས་འྩོག་མིན་པའི་བར་བཅུ་

དྲུག་གི་ཚེ་ཚད་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསལ་པ་

བཅུ་དྲུག་སྟེ་བསལ་པ་བཅུ་དྲུག་ནས་བརམས་ཏེ ་བསལ་པ་རེ ་རེའི ་བར་གི་

ཚེའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚངས་རིས་པའི་ཚེ་ཚད་བསལ་པ་གཅིག་ཡིན་པ་ནས་

འྩོག་མིན་པའི་ཚེ་ཚད་བསལ་པ་བཅུ་དྲུག་ཡིན་པའི་བར་སྦྱར་བར་བ་ཞིང་འདིའི་

བསལ་པ་ཡང་བསལ་པ་ཆུང་ངུ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་པའི་ཚེ་ཚད་

བསལ་པ་ཆུང་ངུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པས་ཚངས་རིས་པ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་པ་

ལས་ཚེ་རིང་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །བསལ་པ་ཆེན་པྩོ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འྩོག་མིན་པའི་

དེ་ནས་བཤད་པའི་བསལ་པ་འདི་བཅུ་དྲུག་ཐུབ་པར་བཤད་ཅིང་སྲིད་རེ་བས་ཚེ་

ཚད་བསལ་ཆེན་བཞིར་བཤད་པས་འྩོག་མིན་པ་ལས་སྲིད་རེ་བ་ཚེ་རིང་དགྩོས་པའི་
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ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་འདིའི་བསལ་པ་ལ་བསལ་པ་བཞི་པྩོའི་ནང་གི་འདི་ཡིན་གི་གསལ་

ཁ་མ་བྱུང་ཡང་བསལ་པ་བར་མ་དང་བསལ་པ་མཆྩོག་གཉིས་གང་རུང་ཡིན་པར་བ་

དགྩོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་མི་ཆེ་བ་ནས་འྩོག་མིན་པའི་བར་འཕགས་པའི་གནས་བཞིའི་

ཚེ་ཚད་འཇལ་བའི་བསལ་པ་རྣམས་མཆྩོག་གི་བསལ་པ་དང༌། ཚངས་རིས་སྩོགས་

གཞན་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་འཇལ་བའི་བསལ་པ་བསལ་པ་བར་མ་ལ་བེད་པ་འཐད་

དམ་སམ་མྩོ། །

འྩོ་ན་བསལ་པ་མཆྩོག་དང་བསལ་པ་ཆེན་པྩོ་དྩོན་གཅིག་པ་མིན་ནམ་དེ་

གཉིས་སྩོ་སྩོར་བེད་པ་གང་ལས་ཤེས་སམ་ན། དེ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་བེད་པ་ནི་འགེལ་

ཆེན་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ་དེ་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། ཀླུའི་འཇིག་རྟེན་དང་

པྩོར་བསྩོད་ནམས་ཀི་སྟྩོབས་དང་དམལ་བའི་གནས་དང་པྩོར་སིག་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་

བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་ཚེའྩོ། །དམལ་བའི་གནས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པར་བསལ་པ་

བར་མའི་ཚེའྩོ། །དམལ་བའི་གནས་བཞི་པ་དང་ལྔ་པར་བསལ་པ་མཆྩོག་གི་ཚེ་

འྩོ། །དམལ་བའི་གནས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པར་བསལ་པ་ཆེན་པྩོའི་ཚེའྩོ། །ཞེས་

བསལ་པ་ལ་ཆུང་ངུ་བར་མ་མཆྩོག་ཆེན་པྩོ་བཞིར་གསུངས་ནས་མཆྩོག་གི་བསལ་

པའམ་བསལ་པ་མཆྩོག་གི་མིང་ཅན་དེ་བསལ་པ་བར་མ་ལས་ཆེ་བ་དང་བསལ་པ་

ཆེན་པྩོ་ལས་ཆུང་བར་གསུངས་པས་སྩོ། །

བཞི་པ། གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་བཞིའི་ཚེ་ཚད་ནི་འྩོག་ནས་རིམ་པ་བཞིན་

བསལ་ཆེན་གཅིག་དང་གཉིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་རྣམས་ཡིན་ནྩོ། །

ལྔ་པ། ཚེ་ཚད་གཞན་གི་བཤད་ཚུལ་ལ་དྩོགས་པ་གཅྩོད་པ་ནི། འྩོ་ན་མི་དང་
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དུད་འགྩོ་དང་ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། ལྷ་ལ་སྩོགས་པ་

རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་འཆད་པའི་སབས་འདིར་གསལ་པྩོར་མ་གསུངས་ཀང༌། ཤིན་ཏུ་

ཕ་བའི་དབུགས་ལ་སྩོགས་པས་ཉིན་མྩོའི་ཚད་ལ་སྩོགས་པ་འཆད་པའི་འགེལ་ཆེན་

ལས། ཕ་ཞེས་པ་ནི་མིའི་དབུགས་འཇུག་པ་དང་འབྱུང་བ་གཅིག་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་པའི་

སྟྩོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཆ་གཅིག་ནི་ཕ་མྩོའི་དབུགས་སྩོ། །ཞེས་པ་ལ་

སྩོགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་མིའི་དབུགས་གཅིག་ལ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་

དྲུག་བརྒྱའི་ཆར་ཆེ་བའི་ཆ་གཅིག་ནི་ལུས་རྒྱས་ཀི་སྲིན་བུའི་རིགས་ཀིས་དབུགས་

གཅིག་ཡིན་ལ་དེ་འདྲ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་ཞག་གཅིག་དང་དེ་འདྲ་བའི་

ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་དང་ཟླ་བ་དེ་བཅུ་གཉིས་ལྩོར་བས་པའི་རང་ལྩོ་བརྒྱ་དུད་འགྩོའི་

ནང་ཚན་སྲིན་བུ་ཕ་མྩོའི་ཚེ་ཚད་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་མིའི་དབུགས་སུམ་ཅུ་ལ་འབྱུང་

པྩོ་ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀིས་དབུགས་གཅིག་སྟེ་དེ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་ཡི་

དྭགས་རྣམས་ཀི་ཞག་གཅིག་དེ་འདྲ་བ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་དང་ཟླ་བ་དེ་བཅུ་གཉིས་ལ་

ལྩོར་བས་པའི་རང་ལྩོ་བརྒྱ་ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་དང༌། མི་རྣམས་ཀི་ཉིན་ཞག་

གཅིག་ལྷ་མིན་རྣམས་ཀི་དབུགས་གཅིག་སྟེ་དེ་འདྲ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་

ཞག་གཅིག་དང༌། དེ་འདྲ་བ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་སྩོགས་སུ་བས་པའི་རང་ལྩོ་བརྒྱ་ལྷ་

མིན་གི་ཚེ་ཚད་དང༌། མིའི་དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་མི་རང་ཉིད་ཀི་ཞག་

ཏུ་བས་པའི་རང་ལྩོ་བརྒྱ་མིའི་ཚེ་ཚད་དྩོ། །

དེ་རྣམས་ཀང་སྤིར་བཏང་བ་མཆྩོག་གི་ཚེ་སྟེ་རིང་མཐའི་དབང་དུ་བས་པ་

ཡིན་གི། ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་དབུགས་འབུམ་ཕག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བདུན་ཅུ་ར་དྲུག་ལྷག་པའི་བེ་བ་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་བདུན་གིས་ཉིན་ཞག་བརྒྱ་དང་ལྩོ་

བརྒྱར་འགྱུར་རྩོ། །མཆྩོག་གི་ཚེ་འདི་ནི་ལས་ཀི་དབང་གིས་རང་རང་གི་ཚད་ལས་

ལྷག་པ་དང་དམན་པར་འགྱུར་རྩོ། །རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་གི་སྟྩོབས་

དང་དཀའ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟྩོབས་ཀིས་ལྷག་པར་འགྱུར་ཏེ་

དབུགས་གཅིག་ཆུ་ཚོད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །སེམས་ཅན་སིག་པ་ཅན་རྣམས་ཀི་སིག་པའི་

སྟྩོབས་ཀིས་དམན་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

འྩོ་ན་མི་རྣམས་ཀི་ལྩོ་གཅིག་ནུས་པ་འྩོག་མིན་པའི་དབུགས་གཅིག་དང༌། 

དྲག་པྩོའི་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་གི་གིང་བཅུ་གཉིས་ཀི་དུས་བཞི་བསྩོམས་པའི་ཚད་མི་ལྩོ་ཉི་

ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་གཙོ་བྩོའི་མིང་ཅན་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་

མཆེད་པའི་དབུགས་གཅིག་ཏུ་བས། དེ་གཉིས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་

ལ་རང་རང་གི་ཞག་ལ་སྩོགས་པར་བས་པའི་རང་ལྩོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ཡང་འྩོག་མིན་པ་དང་

སྲིད་རེ་བའི་ཡང་ཚེ་ཚད་ཡིན་ནམ་སམ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བསྡུས་རྒྱུད་ལས། ཕ་

དབུགས་དྷུ་དང་ཆུ་ཚོད་ཉིན་ཞག་ངྷུ་དང་དུས་བཞི་དག་ནི་སྟྩོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་

དང༌། །དྲུག་བརྒྱ་རྣམས་ནི་རིམ་པས་ལུས་སྐྱེས་ཕ་དང་མི་དང་འབྱུང་པྩོ་ལྷ་དང་ལྷ་

མིན་རྣམས་དང་ནི། །ནུས་དང་གཙོ་བྩོའི་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཚད་དེ་ས་གཞི་དག་ལ་

དུས་བཞི་ནུས་པའི་ཚད་དུ་འཇུག །ཅེས་འྩོག་མིན་པ་དང་སྲིད་རེ་བའི་རང་རང་གི་

དབུགས་ཀི་ཚད་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞག་གི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་སྲིན་བུ་ཕ་མྩོ་

དང༌། མི་དང༌།  འབྱུང་པྩོ་ཡི་དྭགས་དང༌། ལྷ་མིན་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་འཆད་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་ཏུ་བཤད་ནའང་འྩོག་མིན་པ་དང་སྲིད་རེ་བའི་ཚེ་ཚད་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འྩོག་མིན་པ་དང་སྲིད་རེ་བ་དང་འདྩོད་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་རང་

ལྩོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ལས་ཆེས་རིང་བར་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་དང༌། འགེལ་ཆེན་

ལས། ཚད་འདི་རྣམས་ལས་ནུས་པའི་ཚད་ནི་འྩོག་མིན་གི་ལྷའི་ཚད་དེས་གཞི་དག་

ལ་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་གི་དུས་བཞིན་ནུས་པའི་ཚད་དུ་འཇུག་གཅེས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་འྩོག་མིན་པའི་དབུགས་དང་ཞག་གི་ཚད་དྲག་པྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་གི་དུས་

བཞིའི་ཡུན་ཚད་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་དུ་གསུངས་པ་སྩོགས་དགྩོས་པ་གཞན་གི་ཕིར་

གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་དམལ་བ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་བསལ་པ་ཆུང་ངུ་ལ་སྩོགས་

པ་རྣམས་ཀིས་གཞལ་བར་གསུངས་ན་བསལ་པ་རྣམས་ཀི་ཚད་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། 

འགེལ་ཆེན་ལས། བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་ཆར་ཆུ་དང་ཞེང་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག་པའི་

དྩོང་སྟེ་དེ་ཡང་སྐྲའི་རེ་མྩོ་ཕ་མྩོ་རྣམས་ཀིས་ཡྩོངས་སུ་བཀང་བ་ལས་ལྩོ་བརྒྱ་ན་སྐྲའི་

རེ་མྩོ་དེ་ཕྱུང་བས་གང་གི་ཚེ་སྟྩོངས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་ཉིན་

ཞག་གཅིག་གྩོ། །ཉིན་ཞག་དེ་སུམ་ཅུའི་ཚད་ཀིས་ཟླ་བ་དང་ཟླ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་ལྩོ་

དང་ལྩོ་བརྒྱ་ལ་བསལ་པ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་དེའི་སེ་ནི་བསལ་པ་བར་མ་སྟེ། བསལ་པ་བར་མའི་སེས་མཆྩོག་

གི་བསལ་པའྩོ། །ཞེས་ཆུ་དང་ཞེང་དང་རྔམས་རྣམས་དཔག་ཚད་རེ་རེ་བར་མཉམ་

པའི་དྩོང་གྲུ་བཞི་པ་གཅིག་སྐྲའི་རེ་མྩོ་ཟླུམ་པྩོས་བཀང་བ་ལས་ལྩོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ན་སྐྲ་རེ་

རེ་རེ་ཕྱུང་བས་སྐྲ་རེ་རྣམས་ཟད་དེ་སྟྩོང་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་བསལ་ཆུང་གི་ཞག་གཅིག 

།དེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་ལྩོར་བས་པའི་རང་ལྩོ་བརྒྱ་བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་ཚད་དང༌། 
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བསལ་པ་ཆུང་ངུ་དེའི་སེས་བསལ་པ་བར་མར་འགྱུར་ཞིང༌། བསལ་པ་བར་མའི་

སེས་མཆྩོག་གི་བསལ་པ་དང༌། མཆྩོག་གི་བསལ་པའི་སེས་བསལ་པ་ཆེན་པྩོར་

འགྱུར་རྩོ། །འྩོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་དྩོང་གི་སྐྲ་རེའི་གངས་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང་བསལ་ཆུང་

གཅིག་ལ་མིའི་ལྩོ་གངས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཡྩོད་སམ་ན། དེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པར་བ་སྟེ། 

དཔག་ཚད་གཅིག་ལ་སྐྲ་རེ་འཕེང་བར་གནས་པའི་གངས་ནི། ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པ་

ནམ་མཁའ་དང༌། །ཀླུ་མིག་རི་དབང་ཡིད་དང་མེ། །ཞེས་པ་འདི་འྩོང༌། གངས་འདི་འདི་

ཉིད་ཀིས་བསྒྱུར་བས་དྩོང་དེའི་ལྩོགས་གཅིག་གི་སྲབ་འཐུག་སྐྲ་རེ་ཙམ་གི་སྐྲ་རེའི་

གངས་ནི། མཁའ་མཁའ་ཐིག་ལེ་སྟྩོང་པ་དང༌། །ནམ་མཁའ་ཐིག་ལེ་རིག་བེད་ཀླུ། །བུ་

ག་བུ་ག་མཚོ་དུས་མཚོ། །མཁའ་དུས་མདའ་ཕུག་ཀླུ་ཕུག་རྣམས། །ཞེས་པའི་གངས་

འདི་འྩོང༌། གངས་འདི། ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པ་ནམ་མཁའ་དང༌། །ཀླུ་མིག་རི་དབང་ཡིད་

དང་མེ། །ཞེས་པའི་གངས་འདི་ཉིད་ཀིས་བསྒྱུར་བས་དྩོང་དེ་སྐྲ་རེས་གང་བའི་སྐྲ་རེ་

ཇི་སེད་ཀི་གངས་ནི། ཐིག་ལེ་དགུ་ཡི་མཚམས་ནས་ནི མིག་མདའ་མེ་ཀླུ་རྩོ་ཀླུ་

མཚོ། །ཀླུ་མེ་རྒྱལ་བ་རྩོ་དང་མཁའ། །གདེངས་ཅན་ཀླུ་ཀླུ་ཉི་ཟླ་མེ། །ཞེས་པ་འདི་

རྣམས་འྩོང༌། སྐྲ་རེའི་གངས་འདི་བརྒྱས་བསྒྱུར་བས་མི་ལྩོའི་གངས། ཐིག་ལེ་དྲག་

པྩོའི་མཚམས་ནས་ནི། །མིག་མདའ་མེ་ཀླུ་རྩོ་ཀླུ་མཚོ། །ཀླུ་མེ་རྒྱལ་བ་རྩོ་དང་

མཁའ། །གདེངས་ཅན་ཀླུ་ཀླུ་ཉི་ཟླ་མེ། །ཞེས་པ་འདི་འྩོང་སྟེ་བསལ་ཆུང་གི་ཞག་

གཅིག་ཡིན་ནྩོ། །གངས་འདི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུས་བསྒྱུར་བའི་མི་ལྩོའི་གངས་དེ་

བསལ་ཆུང་གི་ལྩོ་གཅིག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་བརྒྱས་བསྒྱུར་བའི་མི་ལྩོའི་གངས་དེ་བསལ་

པ་ཆུ་ངུའི་ཚད་ཡིན་ནྩོ། [བསལ་ཆུང་འདི་ལ་མི་ལྩོའི་གངས་དུ་ཡྩོད་ཅེ་ན། ཐེག་ལེ་བཅུ་གཅིག་མིག་རི་རྩོ། 

།མཁའ་ཆྩོ་མིག་དབང་འབྱུང་ཀླུ་རི། །རི་མཚོ་མིག་མཁའ་ཐུབ་པ་བུག །མེ་རྩོ་མཁའ་ཉི་གཟུགས་རྣམས་ནི། །བསལ་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཆུང་ངུའི་མི་ལྩོའི་གངས། །ཞེས་པ་འདི་འབྱུང་ལ་འདི་གངས་ཀི་མིང་དང་སྦྱར་ན། མི་ལྩོ་རབ་བཀྲམ་ཆེ་གཉིས་གཏམས་

བདུན་དང༌། །ཆེ་དྲུག་དཀྲིགས་ཆེན་དྲུག་དང་མི་འཁྲུགས་གཉིས། །ཆེ་ལྔ་ཁྱད་ཕིན་ལྔ་དང་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད། པང་སྟེང་

བདུན་དང་ཆེ་བདུན་དེད་འདྲེན་བཞི། །ཆེ་གཉིས་མཐའ་གནས་ཆེ་བདུན་རྒྱུ་རིགས་དགུ །ཆེས་གསུམ་འྩོད་འཛིན་དྲུག་

དང་དབང་ཆེ་གཉིས། །ལེགས་ཕིན་གཅིག་དང་ཆེན་པྩོ་གཅིག་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་པ་འདི་འབྱུང༌།] 

འྩོ་ན་བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་ཚད་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་སེས་བསལ་

པ་བར་མ་སྩོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། འདིའི་དྩོན་ལ་གཉིས་སུ་

དྩོགས་ཏེ། གྩོང་དུ་དྲངས་མ་ཐག་པའི་ཤྩོང་འགྱུར་དང་ཇྩོ་ནང་འགྱུར་གསར་ལྟར་ན། 

དེའི་སེ་ནི་བསལ་པ་བར་མ་སྟེ། བསལ་པ་བར་མའི་སེས་མཆྩོག་གི་བསལ་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་སེས་ཞེས་པ་སྟེ་རིས་བེད་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་ལ། སེ་

རིས་ཀི་དྩོན་ནི་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་མདྩོར་བསྡུས་བཞི་པ་ལས། གཉིས་ཀི་སེ་ནི་བཞི་སྟེ་

ཞེས་དང༌། གསུམ་གི་དྩོན་ནི་དགུའྩོ་ཞེས་པ་ནས། དགུའི་སེ་ནི་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་

དང་བཅུའི་སེ་ནི་བརྒྱ་སྟེ། ཞེས་གངས་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ལ། དེ་

ལྟར་དུ་བས་ན་བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་ལྩོ་བརྒྱ་པ་དེ་བརྒྱས་བསྒྱུར་བས་བསལ་པ་ཆུང་

ངུའི་ལྩོ་ཁི་འྩོང་བ་བསལ་པ་བར་མའི་ཚད་དང༌། དེ་འདྲ་བའི་ལྩོ་ཁི་པྩོ་དེ་ཁིས་བསྒྱུར་

བས་བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་ལྩོ་དུང་འཕྱུར་གཅིག་འྩོང་བ་བསལ་པ་མཆྩོག་གི་ཚད་དང༌། 

དུང་ཕྱུར་གཅིག་པུ་དེ་ཉིད་དུང་འཕྱུར་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྒྱུར་བས་བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་

ལྩོ་གངས་གངས་ཀི་གནས་གཞན་བཅུ་བདུན་པ་གཏམས་ཆེན་པྩོ་གཅིག་འྩོང་བ་

བསལ་པ་ཆེན་པྩོའི་ཚད་ཡིན་ནྩོ། །དྩོགས་པ་གཉིས་པ་ནི་འདིའི་འགྱུར་མང་དུ། དེ་

བཞིན་དེའི་སེའི་ཚད་ཀིས་བསྒེ་བ་ནི་བསལ་པ་བར་མའི་ཚད་དྩོ། །བསལ་པ་བར་

མའི་ཚད་ཀིས་བསྒེ་བ་ནི་བསལ་པ་མཆྩོག་གི་ཚད་དྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། རཱ་འགྱུར་དུ་



  95  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡང་དེ་ལྟར་དེའི་ཚོགས་ཀི་འགྱུར་ལ་བསལ་པ་བར་མ་ཞེས་པའྩོ། །བསལ་པ་བར་

མའི་ཚོགས་ཀི་འགྱུར་ལ་བསལ་པ་མཆྩོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་ན་བསལ་ཆུང་གི་ལྩོ་དེ་ལྟ་བུ་བརྒྱ་བརྒྱ་ན་སྔར་བཤད་པའི་དྩོང་སྐྲ་རེས་བཀང་

བ་དེ་ཉིད་ནས་སྐྲའི་རེ་མྩོ་རེ་རེ་ཕྱུང་བས་ཟད་པ་ནི་བསལ་པ་བར་མའི་ཞག་གཅིག་ཏུ་

བས་པའི་རང་ལྩོ་བརྒྱ་ནི་བསལ་པ་བར་མའི་ཚད་དང༌། བསལ་པ་བར་མའི་ལྩོ་དེ་ལྟ་

བུ་བརྒྱ་བརྒྱ་ན་སྐྲའི་རེ་མྩོ་རེ་རེ་སྔར་བཞིན་དུ་ཕྱུང་བས་ཟད་པ་ནི་མཆྩོག་གི་བསལ་

པའི་ཞག་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་རང་ལྩོ་བརྒྱ་ནི་མཆྩོག་གི་བསལ་པའི་ཚད་ཡིན་པ་ཉིད་

ལེགས་པར་རྣམ་བཤད་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སང་བར་བེད་པ་ལས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་བསལ་པའི་ཚད་རྣམས་གངས་ཀི་གནས་ཇི་སེད་པ་དག་གི་རྟྩོགས་དགྩོས་ན་

གངས་ཀི་གནས་རྣམས་ཀི་མིང་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། འདི་ནི་གནས་སབས་གཞན་དུ་ཡང་

མཁྩོ་བས་བཤད་པར་བའྩོ། །དེ་ཡང་གངས་ཀི་གནས་ལ་བཤད་པའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

མཛོད་འགེལ་ལས་བཤད་པ་མཁས་པ་ཤཱནི་པས་མདྩོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགེལ་

པར་བཤད་པ་ནི་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས། གངས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་མིང་ཆྩོས་མངྩོན་པ་

ལས་གསུངས་ཏེ། གངས་ནི་རྐྱང་པ་དང་ཁུག་པའྩོ། །དེ་ལ་གངས་རྐྱང་པ་ནི་གཅིག་

དང༌། བཅུ་དང༌། བརྒྱ་དང༌། སྟྩོང་དང༌། ཁི་དང༌། འབུམ་དང༌། ས་ཡ་དང༌། བེ་བ་དང༌། 

དུང་འཕྱུར་ཏེ་གནས་དགུའྩོ། །ཁུག་པའི་གནས་ནི་གསུམ་སྟེ། ཐེར་འབུམ་དང༌། ཁག་

ཁིག་དང༌། རབ་བཀྲམ་དང༌། གཏམས་དང༌། དཀྲིགས་དང༌། མི་འཁྲུགས་པ་དང༌། ཁྱད་

ཕིན་དང༌། པད་སྟེང་དང༌། དེད་འདྲེན་ཞེས་བ་བ་དགུ་སྟེ། ཆེན་པྩོ་དགུ་བསན་པས་ཁུག་

པ་དང་པའྩོ། །མཐའ་སང་དང༌། རྒྱུ་རིག་དང༌། འྩོད་མཛེས་དང༌། དབང་པྩོ་དང༌། ལེགས་
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ཕིན་དང༌། རྟྩོགས་འགྩོ་དང༌། འགིང་རྡུལ་དང༌། རྟ་རྒྱགས། སྟྩོབས་འཁྩོར་སྟེ་དགུ་ནི་སྔ་

མ་ལྟར་ཆེན་པྩོ་དགུ་བསན་པ་ནི་ཁུག་པ་གཉིས་པའྩོ། །

བརྡ་ཤེས་དང༌། རྣམ་འབྱུང་དང༌། སྟྩོབས་མིག་ཅེས་བ་བ་གསུམ་ནི་སྔ་མ་

ལྟར་ཆེན་པྩོ་གསུམ་བསན་པས་ཁུག་པ་གསུམ་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་རྐྱང་པ་དགུ་དང་

ཁུག་པའི་གནས་གསུམ་དུ་གངས་བཞི་བཅུ་ར་གཉིས་ཏེ། བསྡུས་ན་ལྔ་བཅུ་ར་

གཅིག་ནི་ཆྩོས་མངྩོན་པ་ལས་སང་ངྩོ༌། །ལྷག་མ་གངས་བརྒྱད་ནི་གཞུང་དུ་མི་སྩོང་

མྩོད་ཀི། འྩོན་ཀང་ཁུག་པའི་གནས་སུ་བརྒྱད་བསན་ན་ལྔ་བཅུ་ར་དགུ་ནི་གངས་ཀི་

མིང་དུ་བཏགས་ལ། དྲུག་ཅུ་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་མིང་ལས་གསུངས་པ་གངས་མེད་པ་

ཞེས་བའྩོ་ཞེས་སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གིས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་

གངས་ཀི་གནས་གཞན་དྲུག་ཅུ་གཞན་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་མིང་རེ་དང་དྲུག་ཅུ་པ་

ལ་གངས་མེད་ཅེས་བཏགས་སྩོ། །དེ་ཡང་ཁུག་པ་དང་བཅས་པའི་བགང་ཚུལ་ནི་

ཐེར་འབུམ་དང་ཐེར་འབུམ་ཆེན་པྩོ་ཞེས་སྩོགས་འྩོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་འགེ་བའྩོ། །

གཉིས་པ་མདྩོ་ལས་བཤད་པ་མདྩོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགེལ་པར་ཤཱནི་

པས་བཤད་ཚུལ་ནི་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས། གངས་ཀི་གནས་གཞན་མིང་གིས་བརྩོད་

པ་སྟེ་ཇི་སད་དུ་མདྩོ་སྟེ་ལས། གངས་ཀི་གནས་ནི་གཉིས་ཏེ་ཁུག་པ་དང་རྐྱང་

པའྩོ། །རྐྱང་པ་ནི་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། བེ་བ་དང་ཁྩོད་ཁྩོད་དང༌། ཐད་དགུ་དང༌། ཁིག་

ཁིག་དང༌། ཐམས་ཐམས་དང༌། མང་མིང་དང༌། གང་ཡང་དང༌། བན་བུན་དང༌། ཕར་

ཕྱུར་དང༌། ལྕག་ལྕིག་དང༌། བང་བིང་དང༌། ཚེམ་ཚེམ་དང༌། ཕལ་ཕྩོལ་དང༌། ཁྱུང་

ཁྱུང་དང༌། ཟེར་ཟེར་དང༌། ཁིབ་ཁིབ་དང༌། ཡང་གངས་དང༌། ཆྩོ་མ་དང༌། ཁམ་ཁིམ་
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དང༌། ནབ་ནུབ་དང༌། སངས་སངས་དང༌། བརྒྱུད་ཡས་དང༌། གཏང་ཡས་དང༌། བཀྲ་

ཡར་དང༌། གསའ་ཡས་དང༌། མི་མཚུངས་པ་དང༌། ལམ་ལུམ་དང༌། ཡམ་ཡྩོམ་དང༌། 

ཁལ་ཁྲུལ་དང༌། ཐད་ཐུད་དང༌། བསམ་ཕྩོགས་དང༌། བང་བེང་དང༌། བགྩོ་ཡས་དང༌། 

བསྩོ་ཡས་དང༌། ཟང་ཡག་དང༌། ཕྩོམ་འགེད་དང༌། རེ་འཕྩོ་དང༌། ཡྩོན་ཏན་དང༌། 

འབྲུག་གཡྩོས་དང༌། སང་ཡལ་དང༌། མཐིང་ཡུག་དང༌། ཡིད་འཕྩོ་དང༌། ནམ་ནེབ་

དང༌། ཁིག་ཐམས་དང༌། ཡལ་ཡལ༌། བགངས་ཡས་དང༌། ཐུག་ཡལ་དང༌། ཤང་ཤང་

དང༌། ཡག་ཡག་དང༌། ཐམ་ཐིམ་དང༌། རླྩོམ་བསལ་དང༌། གཞལ་འཕྩོས་དང༌། གཞལ་

ཡལ་དང༌། གཞལ་མེད་དང༌། གཞལ་འཁྩོར་དང༌། གཞལ་ཐིམ་དང༌། གར་གཞལ་

དང༌། གཞལ་སངས་དང༌། གཞལ་ཐག་དང༌། གཞལ་ཕུལ་དང༌། གཞལ་གཞི་དང༌། 

འཕྩོ་འགྱུར་དང༌། ཉར་ཉེར་དང༌། ཕག་ཕིག་དང༌། ཟལ་ཟུལ་དང༌། སལ་སལ་དང༌། 

གཡྩོ་ལྡེག་དང༌། ཕན་ཕུན་དང༌། བརྣང་ཡ་དང༌། རིམ་འགྩོལ་དང༌། རི་ངད་དང༌། རི་

རྡུལ་དང༌། ཕུན་ཡྩོལ་དང༌། ངད་ངད་དང༌། བགང་རི་དང༌། ཟབ་བགང་དང༌། དགའ་

བརྐྱང་དང༌། གཞུང་འདུལ་དང༌། འཁྲུག་ཆད་དང༌། འྩོལ་ཆྩོད་དང༌། གདབ་ཡས་དང༌། 

བཅའ་ཡས་དང༌། བགང་ལས་དང༌། བིམ་འཕྩོ་དང༌། ཡ་མེད་དང༌། བསལ་ཡས་དང༌། 

ལྟབ་ལྟེབ་དང༌། འབན་ཆད་དང༌། ཕང་ཕུང་དང༌། ཁྱིའུ་ཚང་དང༌། ཞུང་ཟུང་དང༌། 

མཆྩོག་ཡལ་དང༌། མཐའ་བརྟུལ་དང༌། ཡུན་འགངས་དང༌། བུན་ལྩོབ་དང༌། ལམ་

ལྩོམ་དང༌། བསད་ཡས་དང༌། ལང་ལིང་དང༌། ལབ་ལིབ་དང༌། མི་རལ་དང༌། འབམ་

ཡས་དང༌། ད་འགང་དང༌། སྩོས་ཡས་དང༌། བཀྲ་ཆལ་དང༌། ལྩོ་རྒྱས་དང༌། འབུམ་

རྡིབ་དང༌། གམ་གུམ་དང༌། ལ་ལྩོ་དང༌། བགང་འཕྩོས་ཏེ་དེའི་སྟེང་དུ་ར་བའི་གངས་
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བདུན་བསན་པ་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་ནི་གངས་རྐྱང་པའི་དབང་དུ་བས་པའྩོ། །ཁུག་པའི་

གནས་ནི་བཅུ་སྟེ་དཔག་ཡས་དང༌། ཡལ་ཕྩོང་དང༌། མུ་ཡལ་དང༌། བགང་ཡྩོལ་དང༌། 

མི་འཇལ་དང༌། བསམ་ཕྩོད་དང༌། མཐའ་འབམ་དང༌། དཔག་ཐག་དང༌། བརྩོད་དུ་

མེད་པ་དང༌། བརྩོད་དུ་མེད་པའི་ཡང་བརྩོད་དུ་མེད་པའི་སྟེ། དེའི་སྟེང་དུ་བགང་

འཕྩོས་བསྒེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ནས་བརྩོད་དུ་མེད་པ་བསྒེས་པའི་བར་དུ་བཅུ་་བསན་

པ་ནི་ཁུག་པའི་གནས་བཅུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དང་སྤིར་བསྩོམས་ནས་བརྒྱ་སུམཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་

ནི་མིང་གིས་བསྟན་པས་སྩོ། །

ཞེས་བཤད་པའི་གངས་ནི་རྐྱང་ཁུག་བསྩོམས་པ་བརྒྱ་སུམ་བཅུ་ར་དྲུག་སྟེ། 

དེ་ཡང་དེའི་སྟེང་དུ་ར་བའི་གངས་བདུན་བསན་པའི་ཞེས་པའི་ར་བའི་གངས་བདུན་

ནི་གཅིག་དང་བཅུ་དང་བརྒྱ་དང་སྟྩོང་དང་ཁི་དང་འབུམ་དང་ས་ཡ་རྣམས་ཡིན་ལ།   

དེ་རྣམས་གངས་རྣམས་ཀི་ཐྩོག་མར་སྦྱར་བར་བ་ཞིང༌། གཅིག་གི་གནས་ནས་ལ་

ལྩོའི་གནས་ཀི་བར་ལ་རྐྱང་པའི་གངས་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་ལ། དེ་ནས་བགང་

འཕྩོས་ནས་བརྩོད་དུ་མེད་པའི་བར་བཅུ་ཡྩོད་པ་ཁུག་པར་བས་པས་ཉི་ཤུ་སྟེ། དེ་

རྣམས་སྔ་མ་རྐྱང་པ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་བརེགས་པས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གྩོ །དེ་ལྟར་

ན་མདྩོའི་ཚིག་དེ་ཡང༌། གམ་གུམ་དང་ལ་ལྩོ་སྟེ་དེའི་སྟེང་དུ་ར་བའི་གངས་བདུན་

བསན་པའི་ཞེས་སྩོགས་དང༌། ཁུག་པའི་གནས་ནི་བཅུ་སྟེ་བགང་འཕྩོས་དང་དཔག་

ཡས་དང་ཞེས་སྩོགས་སུ་འྩོང་རྒྱུར་སང་ངྩོ༌། །དེ་ཡང་ཁུག་པའི་བགང་ཚུལ་ནི་བགང་

འཕྩོས་དང་བགང་འཕྩོས་ཀི་བགང་འཕྩོས་དང༌། དཔག་ཡས་དང་དཔག་ཡས་ཀི་

དཔག་ཡས་ཀི་ཞེས་སྩོགས་ནས། བརྩོད་དུ་མེད་པ་དང་བརྩོད་དུ་མེད་པའི་ཡང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བརྩོད་དུ་མེད་པ་ཞེས་བར་སྦྱར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བཤད་པའི་ནི། སིག་པ་ཆེན་

པྩོས་དམལ་བ་དང༌། འབིང་གིས་ཡི་དྭགས་དང༌། ཆུང་ངུས་དུད་འགྩོར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་

བེད་དྩོ། །འཕེན་བེད་དགེ་བ་དང་རྩོགས་བེད་སྦྱིན་པ་སྟྩོབས་དང་ལྡན་པས་ལྷ་མ་

ཡིན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བེད། འཕེན་བེད་ཀི་དགེ་བ་དང་རྩོགས་བེད་དགེ་མི་དགེ་ཅི་

རིགས་པས་མིར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བེད། འཕེན་བེད་དགེ་བའི་ལས་དང་རྩོགས་བེད་སྦྱིན་

པ་སྟྩོབས་ལྡན་དང་སྔགས་བཟླས་རྩོད་ཀི་སྟྩོབས་ཀིས་འདྩོད་པའི་ལྷ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བ་

དང༌། འཕེན་བེད་མི་དགེ་བ་དང་རྩོགས་བེད་བསྩོད་ནམས་ཀི་སྟྩོབས་ཀིས་ཀླུའི་

འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེའྩོ། །གཟུགས་ཁམས་གནས་རིས་བཅུ་དྲུག་ཏུསྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི་མི་དགེ་

བ་བཅུ་སངས་ཀི་བསམ་གཏན་གི་སྩོམ་པ་དང་རང་རང་གི་ཉེར་བསྔྩོགས་ཀི་སྩོམས་

འཇུག་གིས་འཕེན་བེད་དང༌། རང་རང་གི་དངྩོས་གཞིའི་སྩོམས་འཇུག་གིས་རྩོགས་

བེད་ཀི་རྒྱུ་བས་པ་ལས་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིས་བཅུ་དྲུག་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བ་

དང༌། གཟུགས་མེད་ཀི་འང་རང་རང་གི་ཉེར་བསྩོགས་རྣམས་ཀིས་འཕེན་བེད་དང༌། 

དངྩོས་གཞི་རྣམས་ཀིས་རྩོགས་བེད་ཀི་རྒྱུ་བས་པ་ལས་གཟུགས་མེད་རྣམས་སུ་སྐྱེ་

བ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡིན་འགེལ་ཆེན་ལས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟྩོབས་དང་ཟད་པར་

རླུང་ལ་སྩོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟྩོབས་ཀིས་འྩོག་མིན་ལ་སྩོགས་པ་གཟུགས་

ཅན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཟད་པར་ས་བསྒྩོམས་པ་ལས་ཚངས་

རིས་སྩོགས་གནས་བཞི་དང༌། ཟད་པར་ཆུ་བསྒྩོམས་པ་ལས་ཚད་མེད་འྩོད་སྩོགས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བཞི་དང༌། ཟད་པར་མེ་བསྒྩོམས་པ་ལས་དགེ་རྒྱས་སྩོགས་བཞི་དང༌། ཟད་པར་རླུང་

བསྒྩོམས་པ་ལས་མི་ཆེ་བ་སྩོགས་བཞི་དང༌། ཟད་པར་ནམ་མཁའ་བསྒྩོམས་པ་ལས་

གཟུགས་མེད་བཞིར་སྐྱེ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྩོ་སམ་ན། དེ་ལྟར་འགལ་བའི་

སྐྱྩོན་མེད་དེ། རྒྱུ་སྩོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ལ་ཟད་པར་ས་

ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་བཤད་དུ་ཡྩོད་པའི་བསྒྩོ་ནས་ཟད་པར་ས་ལ་སྩོགས་པར་གསུངས་

པ་ཡིན་གི། གཟུགས་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་ཟད་པར་བཅུའི་ནང་

ཚན་གི་ཟད་པར་སའི་སྩོམས་འཇུག་སྩོགས་དགྩོས་པ་འགེལ་ཆེན་གི་དགྩོངས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་འགེལ་ཆེན་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ན་ཁམས་གྩོང་མ་གཉིས་

སུ་སྐྱེ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་ལམ་ཞུགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པ་དང༌། མུ་སྟེགས་ཅན་གི་ལྟ་བ་མ་དྩོར་བཞིན་དུ་ཁམས་གྩོང་དུ་སྐྱེ་མི་སྲིད་པའི་

འགེལ་ཆེན་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་རྒྱུ་སྩོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ལ་ཟད་པར་ས་ལ་

སྩོགས་པའི་སྒ་བཤད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་སམ་ན། དེ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཤད་པར་

བ་སྟེ། ཚངས་རིས་ཚངས་པ་མདུན་ན་འདྩོན་ཚངས་ཆེན་འྩོད་ཆུང་བཞིར་འཕེན་བེད་

དང་རྩོགས་བེད་ཀི་བསམ་གཏན་གི་སྩོམས་འཇུག་རྣམས་རང་རང་གི་འྩོག་སའི་

འདྩོད་ཆགས་ཟད་པའི་ཟད་བེད་ཡིན་པས་ཟད་པར་དང༌། ཁམས་ས་ཡིན་པས་ཟད་

པར་ས་ཞེས་བཤད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཚད་མེད་འྩོད་འྩོད་གསལ་དགེ་ཆུང་དགེ་

རྒྱས་རྣམས་སུ་འཕེན་བེད་དང་རྩོགས་བེད་ཀི་སྩོམས་འཇུག་རྣམས་རང་རང་གི་

འྩོག་སའི་འདྩོད་ཆགས་ཟད་པའམ་ཟད་བེད་ཡིན་པས་ཟད་པར་དང༌། ཁམས་ཆུ་ཡིན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པས་ཟད་པར་ཆུ་ཞེས་བཤད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཚད་མེད་དགེ་ལ་སྩོགས་པ་བཞི་

དང༌། མི་ཆེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་བཞི་དང༌། གཟུགས་མེད་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་

མཆེད་ལ་སྩོགས་པ་བཞི་པྩོ་རྣམས་ཀིས་འཕེན་བེད་དང་རྩོགས་བེད་ཀི་སྩོམས་

འཇུག་རྣམས་རང་རང་གི་འྩོག་ས་རྣམས་ཀི་འདྩོད་ཆགས་ཟད་བེད་དམ་ཟད་པ་ཡིན་

པས་ཟད་པར་དང༌། ཁམས་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་ཡིན་

པས་ཟད་པར་མེ་དང་ཟད་པར་རླུང་དང་ཟད་པར་ནམ་མཁའ་ཟེས་པ་རྣམས་སུ་

བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་འཕེན་བེད་ཉེར་

བསྩོགས་ཀི་སྩོམས་འཇུག་རྣམས་དང༌། རང་རང་གི་རྩོགས་བེད་དངྩོས་གཞིའི་

སྩོམས་འཇུག་རྣམས་རང་མིང་གིས་མི་བརྩོད་པར་ཟད་པར་ས་ལ་སྩོགས་པའི་མིང་

གིས་བརྩོད་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཡྩོད་སམ་ན། དགྩོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྩོད་དེ། དཔལ་

དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་དགྩོངས་པ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཁམས་ལྔའི་རང་བཞིན་པའི་སྒྩོ་

ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ཡང་གཙོ་བྩོར་གཟུགས་ཁམས་གནས་

རིས་བཅུ་དྲུག་བཞི་ཚན་བཞིར་བས་པའི་བཞི་ཚན་རེ་རེའི་རྒྱུ་སྩོམས་འཇུག་གི་

བསམ་གཏན་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་ཁམས་པ་རྣམས་སུ་གྩོ་བ་དང༌། 

གཟུགས་མེད་ཀི་རྒྱུ་སྩོམས་འཇུག་རྣམས་ནམ་མཁའི་ཁམས་པར་གྩོ་བའི་ཆེད་དུ་

ཡིན་ཞིང༌། གཞན་ཡང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་རང་རང་གི་འགྩོ་

སའི་འདྩོད་ཆགས་མངྩོན་གྱུར་ཟད་པ་ཅིག་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་གྩོ་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་སྩོམས་

འཇུག་གི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་རྣམས་རང་མིང་གིས་མ་སྩོས་པར་ཟད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པར་ས་ལ་སྩོགས་པའི་མིང་གིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །[སྲིད་པ་སྩོ་གཅིག་སྐྱེད་བེད་ས་བྩོན་ནི། 

ཁམས་ལེ་ལས། གཟུགས་མེད་བཞི་ནི་ཨ་སྩོགས་བཞི་པྩོ་ཧ་འཁིག་བལ་བ་རྣམས་ཏེ་ཨི་ལ་སྩོགས་པ་བཅུ་དྲུག་

གཟུགས། ཧ་སྩོགས་ལ་མཐའ་ཡང་ནི་འདྩོད་པ་རྣམ་བཅུར་རབ་ཏུ་གསལ་ཏེ་གསལ་བེད་གཅིག་ལ་ཀ་ས་འྩོ། །ཞེས་

གཟུགས་མེད་བཞིའི་སྐྱེད་བེད་ས་བྩོན། ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཱཿ བཞི་དང༌། གཟུགས་ཁམས་བཅུ་དྲུག་གི་ས་བྩོན། ཨི་ཨཱི་ཨེ་ཨཻ་

ར་རཱ་ཨḈ་ཨཱḈ་ཨུ་ཨཱུ་ཨྩོ་ཨཽ་ལ་ལཱ་ཨḉ་ཨཱḉ་ཏེ་བཅུ་དྲུག །འདྩོད་ལྷ་དྲུག་གི་ས་བྩོན་ཧ་ཧཱ། ཡ་ཡཱ། ར་རཱ་དྲུག །ལྷ་མིན་

དང་མིའི་ས་བྩོན། ཝ་ཨཱ། དུད་འགྩོ་དང་ཡི་དྭགས་གཉིས་ཀི་ས་བྩོན་ལ་ལཱ། དམལ་བའི་ས་བྩོན་ཀྵའྩོ། །] 

༼གྩོ་ལའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་སའི་སྟེང་དུ་ལྷུན་པྩོ་ལ་འཁྩོར་བའི་གྩོ་ལའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་

ལ་གསུམ། སར་ཁྱིམ་རྣམས་དང་གཟའ་རྣམས་ཀི་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། དེ་

རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་འཁྩོར་ཚུལ་གི་གྩོ་ལ་བཤད་པ་དང༌། སའི་གྩོ་ལ་དུས་རྣམས་ཀི་

འྩོང་ཚུལ་བཤད་པའྩོ། །

༼སར་ཁྱིམ་དང་གཟའི་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། དེ་ཡང་གཟའ་རྣམས་ཀི་སྐྱེས་ཁྱིམ་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པས་དེ་

བཤད་ན། ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་མདྩོར་བསྡུས་བཞི་པ་ལས། ད་ནི་གཟའ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་

བའི་ཁྱིམ་གསུངས་པ་ལུག་ཅེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྟེ། འདིར་གངས་བཞིན་དུ་ལུག་

དང་མཁིག་པ་དང་ཀརྐཊར་ནི་རི་བྩོང་ཅན་དང་པ་སངས་དང་ཉི་མ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རྩོ། །སེང་གེར་ས་སྐྱེད་དང་བུ་མྩོར་ཕུར་བུ་དང་སྲང་དུ་སྒ་གཅན་དང་སིག་པར་གཟའ་

ལྷག་དང་གཞུའི་ཐྩོག་མར་སེན་པ་དང་དེའི་ཐ་མར་མཇུག་རིང་ངྩོ༌། །ཞེས་གསུངས་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཐྩོག་མར་སར་ཁྱིམ་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཆགས་པའི་རེས་

སུ་ཀརྐཊའི་ཁྱིམ་གི་ཐྩོག་མར་ཉི་མ་སྐྱེས་ཏེ་ལྩོ་དངྩོས་གཞིའི་དང་པྩོ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ནས་ཉི་མས་ཉིན་ཞག་རྣམས་ལ་དབང་བེད། དེའི་རེས་སུ་ཉི་མས་རྒྱུ་སར་

རྣམས་ལ་གཡྩོན་སྩོར་དུ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་ལས་ཉི་མ་ཐ་སར་གི་སྟེང་དུ་སེབ་སྟེ་ཉི་མ་ཐ་

སར་དང་བཅས་པ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་ཐད་ཀར་སེབ་པ་དང་མཉམ་དུ་

ཟླ་བ་ཐ་སར་གི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་པས་ཟླ་བའི་སྐྱེས་ཁྱིམ་ལུག་ཁྱིམ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་

དེའི་ཚེ་ཟླ་བ་སྐྱེས་པ་དང་ཐྩོག་མའི་ཚེས་ཞག་གི་འགྩོ་རྩོམ་པ་དང་ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་

དང་པྩོ་སྐྱེ་བ་དང་ཉིན་ཞག་དེའི་འགྩོ་རྩོམ་པ་དང་ཟླ་བས་ཉིན་ཞག་དེ་ལ་དབང་བེད་པ་

དང་བེད་པའི་ལྩོ་རྣམས་ཀི་ཐྩོག་མའི་འགྩོ་རྩོམ་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་ལུག་ཁྱིམ་ཁྱིམ་རྣམས་ཀི་དང་པྩོ་དང་ཐ་སར་རྒྱུ་

སར་རྣམས་ཀི་དང་པྩོ་དང་ཟླ་བའི་ཡར་ངྩོ་ཕྩོགས་རྣམས་ཀི་དང་པྩོའིང་ཟླ་བ་དེའི་

ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་ལ་ཟླ་སར་ནག་པ་འྩོང་བས་ནག་ཟླ་ཟླ་བ་རྣམས་ཀི་དང་པྩོར་བཞག་པ་

ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་མིག་དམར་མ་སྐྱེས་བར་ལ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀིས་

གཉིས་རེས་བས་ཏེ་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་དབང་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནས་ཉི་མས་ནམ་ཞིག་

ན་སེང་གེའི་ཁྱིམ་གི་སར་མ་མཆུའི་སྟེང་དུ་སེབ་སྟེ་ཉི་མ་མཆུ་དང་བཅས་པ་ཤར་

གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་སྟེང་ཐད་དུ་སེབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་མིག་དམར་

མཆུའི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་ཏེ་མིག་དམར་གིས་ཉིན་ཞག་དེ་ལ་དབང་བེད་ཅིང་དེའི་སང་ཉིན་

ཉི་མས་དབང་བེད་པ་སྩོགས་ལྷག་པ་མ་སྐྱེས་ཀི་བར་ཉི་ཟླ་གཉིས་དང་མིག་དམར་

དང་གསུམ་གིས་ཉིན་ཞག་རེ་རེ་ལ་དབང་བེད་པ་གསུམ་རེས་སུ་བེད་དྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དེ་ནས་ཡང་ཉི་མས་གཡྩོན་སྩོར་དུ་རྒྱུ་སར་ལ་སྤྩོད་ཀིན་ཕིན་པས་ནམ་ཞིག་

ན་སིག་པའི་ཁྱིམ་གི་སར་མ་ལྷ་མཚམས་ཀི་ཕེད་དུ་སེབ་སྟེ་ཉི་མ་ལྷ་མཚམས་དང་

བཅས་པ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་སྟེང་ཐད་དུ་སེབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལྷག་

པ་ལྷ་མཚམས་ཀི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ཉིན་ཞག་དེ་ལ་ལྷག་པས་དབང་བེད་ཅེང༌། དེའི་

སང་ཉིན་ཉི་མས་དབང་བས་པའི་སྒྩོ་ནས་དེས་གཟའ་བཞི་པྩོ་དེས་ཕུར་བུ་མ་སྐྱེས་ཀི་

བར་ལ་བཞི་རེས་བེད་དྩོ། །དེ་ནས་སྔར་བཞིན་ཉི་མས་རྒྱུ་སར་ལ་སྤད་པ་ལས་ཉི་མ་

བུ་མྩོའི་ཁྱིམ་གི་སར་མ་མེ་བཞིའི་འགྩོར་སེབ་སྟེ་ཉི་མ་མེ་བཞི་དང་བཅས་པ་ཤར་

གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་སྟེང་ཐད་དུ་སེབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཕུར་བུ་མེ་བཞིའི་

སྟེང་དུ་སྐྱེས་ཏེ་རང་ཉིད་སྐྱེས་བའི་ཉིན་ཞག་དེ་ལ་དབང་བེད་ཅིང་དེའི་སང་ཉིན་ཉི་

མས་དབང་བེད་པ་ནས་རེས་གཟའ་ལྔ་པྩོ་དེས་པ་སངས་མ་སྐྱེས་ཀི་བར་ལ་ཉིན་

ཞག་རེ་རེ་དབང་བེད་པ་ལྔ་རེས་བེད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཉི་མས་འཁིག་པའི་ཁྱིམ་གི་

སར་མ་ན་བསྩོའི་འགྩོར་སེབ་སྟེ་ཉི་མ་ན་བསྩོ་དང་བཅས་པས་ཤར་གིང་དབུས་མའི་

དབུས་ཀི་སྟེང་ཐད་དུ་སེབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་པ་སངས་ན་བསྩོའི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་ཏེ་

རང་ཉིད་སྐྱེས་པའི་ཉིན་ཞག་དེ་ལ་དབང་བེད་ཅིང་དེའི་སང་ཉིན་རེ་ཡང་ཉི་མས་

དབང་བེད་པ་ནས་སེན་པ་མ་སྐྱེས་ཀི་བར་ལ་རེས་གཟའ་དྲུག་པྩོ་དེས་རེ་མྩོས་བས་

ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་ཉིན་ཞག་རེ་རེར་དབང་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སེན་པ་གཞུའི་

ཁྱིམ་གི་སར་མ་སྣུབས་གི་འགྩོ་ལ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས་ཉི་མ་སར་མ་སྣུབས་དང་བཅས་

པ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་སྟེང་ཐད་དུ་སེབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སེན་པ་

སྐྱེས་པ་སྩོགས་གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ཡང་གཟའ་རྣམས་ཀི་སྐྱེས་རིམ་དེ་ལྟར་དུ་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

གཟའ་རྣམས་དུས་མཉམ་དུ་སྐྱེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་ཁྱིམ་དང་སྐྱེས་སར་མི་

གཅིག་པ་སྩོ་སྩོར་བཤད་ཅིང༌། རེས་གཟའ་བདུན་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤར་གིང་

དབུས་མའི་དབུས་ཀི་སྟེང་ཐད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེས་

པར་གྲུབ་བྩོ། །རིམ་ཅན་ལ་ཡང་གཟའི་ཐྩོག་མ་ཉི་མ་ཡིན་པ་ནས་ཐ་མ་སེན་པ་ཡིན་

པར་བཤད་པ་འདི་ཡང་སྐྱེས་པའི་རིམ་པ་ཉིད་ཡིན་གི། གཞན་བཤད་པའི་རིམ་པ་

དང་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་གང་ལ་ཡང་སྦྱར་དུ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། རེས་གཟའ་

ཞེས་པ་ཡང་རེ་མྩོས་ཀིས་ཉིན་ཞག་ལ་དབང་བེད་པས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྐྱེས་རིམ་

གིས་དབང་བས་པས་རེས་གཟའ་ཞེས་པ་ཡིན་པས་སྩོ། །ཡང་གཟའ་རྣམས་སྐྱེས་

པའི་ས་ཁྱྩོན་ནི་ཤར་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་སྟེང་ཐད་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཉི་མ་

དེ་ན་ཡྩོད་པའི་དུས་དེར་སྐྱེས་པ་ཡིན་པ་ནི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་དྲང་པྩོའི་རེས་

གཟའི་འཕྩོ་མཚམས་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་དྲང་པྩོའི་ནམ་ལངས་ཀི་དུས་དེ་ཡིན་

པ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་སྐྱེས་པའི་གཟའ་དེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དགར་གྱུར་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་

ལས། དེ་བཞིན་དུ་སར་ཡང་གསལ་བར་འདིར་ནི་ཕན་ཚུན་འཐབ་སྟེ་དག་ཡིན་ཕིར་

ཞེས་པ་ནི་ཞི་བ་དང་དྲག་པྩོ་ནི་གཟའ་ལྷག་དང་བཀྲ་ཤིས་དག་དང་ཕུར་བུ་དང་པ་

སངས་དག་དང་སེན་པ་དང་མཇུག་རིང་འདི་དག་ཕན་ཚུན་འཐབ་པར་འགྱུར་ཏེ་དག་

ཉིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མིག་དམར་གི་ཞིང་ལུག་ཁྱིམ་དང་

སིག་པའི་ཁྱིམ་ལ་མིག་དམར་གནས་པའི་ཚེ་ཁྱིམ་དེ་གཉིས་ལ་གཟའ་ལྷག་ལྩོངས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྤྩོད་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་མིག་དམར་དང་གཟའ་ལྷག་འཐབ་བྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་པའི་

ཞིང་འཁིག་པ་དང་བུ་མྩོའི་ཁྱིམ་དུ་ལྷག་པ་གནས་པའི་ཚེ་ཁྱིམ་དེ་གཉིས་ལ་མིག་

དམར་རྒྱུ་བར་གྱུར་ན་ཡང་གཟའ་དེ་གཉིས་འཐབ་བྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕུར་བུའི་ཞིང་

གཞུ་དང་ཉའི་ཁྱིམ་ལ་ཕུར་བུ་གནས་པའི་ཚེ་ཁྱིམ་དེ་གཉིས་ལ་པ་སངས་ལྩོངས་

སྤྩོད་ན་ཡང་གཟའ་ཕུར་བུ་དང་པ་སངས་གཉིས་འཐབ་བྩོ། །པ་སངས་ཀི་ཞིང་གང་

དང་སྲང་གི་ཁྱིམ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །སེན་པའི་ཞིང་ཆུ་སྲིན་དང་བུམ་པའི་ཁྱིམ་ལ་

དུ་བ་མཇུག་རིང་ཞུགས་པར་གྱུར་ན་སེན་པ་དང་མཇུག་རིང་འཐབ་བྩོ། །ཟླ་བའི་ཞིང་

ཀརྐཊ་ལ་སེན་པ་ཞུགས་ན་ཟླ་བ་དང་མཇུག་རིང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བས་ཏེ་སེན་པ་ལ་རྩོད་

དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་ཞིང་ལ་དག་ཞུགས་ན་འཐབ་པར་མ་ཟད་རང་རང་གི་སྐྱེས་

སར་གི་སྟེང་དུ་རང་གི་དག་བྱུང་ན་དག་ཟུན་རྣམས་ཕན་ཚུན་འཐབ་བྩོ། །དེ་ཡང་

གཟམ་རྣམས་སྐྱེས་སར་གི་སྟེང་དུ་དག་ཟུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཚེ་ཡིན་

ནྩོ། །སར་མ་དང་ཁྱིམ་གཞན་གི་སྟེང་དུ་ཕན་ཚུན་དག་གྱུར་པ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

ཚོགས་ཀང་མི་འཐབ་བྩོ། །

ཡང་གཟའ་ཐམས་ཅད་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅིང་འཁྩོར་བའི་ཚུལ་

ནི། གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་ལ་སྩོགས་པའི་སར་མ་ཐམས་ཅད་གྩོ་ལ་རླུང་གིས་བསྐྱྩོད་

པའི་སྟྩོབས་ཀིས་བགྩོད་པ་རླུང་འགྩོས་ནི་ལྷུན་པྩོ་ལ་དུས་ནམ་ཡང་གང་བི་མེད་པའི་

ཚུལ་གིས་གཡས་སུ་སྩོར་བ་འབའ་ཞིག་གྩོ །རང་འགྩོས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་སྒ་

གཅན་དང་དུས་མེ་མ་གཏྩོགས་པའི་གཟའ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཁྱིམ་རྒྱུ་སར་དང་བཅས་

པ་ལ་གཡྩོན་ནྩོར་དུ་སྤྩོད་དྩོ། །དེ་ཡང་ཇི་ཙམ་དུ་སྤྩོད་ན་གཟའ་ལྔ་ཉི་མ་དང་བཅས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པའི་དལ་རྐང་རྣམས་རིམ་པའི་སྔ་རྐང་དང་རིམ་མིན་གི་ཕི་རྐང་དུ་རྐང་པ་རྣམས་བུ་

ལྩོན་དུ་སྤྩོད་ཅིང༌། རིམ་མིན་གིས་རྐང་དང་རིམ་པའི་ཕི་རྐང་དུ་རྐང་པ་རྣམས་ནྩོར་

དུ་སྤྩོད་པ་རང་རང་གི་སྐྱེས་སར་གི་སྟེང་དུ་གཟའ་ལྔ་པྩོས་སེབ་པའི་ཚེ་དལ་རྐང་གི་

ནྩོར་བུ་ལྩོན་ཁ་དག་ཅིང༌། གཟའ་ལྔའི་མྱུར་རྐང་གི་རིམ་པའི་སྔ་རྐང་དང་རིམ་མིན་

གི་ཕི་རྐང་དུ་རྐང་པ་རྣམས་ནྩོར་དང༌། རིམ་མིན་གི་སྔ་རྐང་དང་རིམ་པའི་ཕེ་རྐང་དུ་

རྐང་པ་རྣམས་བུ་ལྩོན་དུ་སྤྩོད་པ་རང་རང་གི་རྐང་འཛིན་དག་པ་སྟྩོང་པར་གྱུར་པ་དེའི་

ཚེ་མྱུར་རྐང་རྣམས་ཀི་ནྩོར་བུ་ལྩོན་ཁ་དག་སྟེ་རྐང་འཛིན་དག་པ་སྟྩོང་པའི་གཟའ་ལྔ་

པྩོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉི་མ་ལ་ནུབ་ཅིང་ཉི་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་སྩོ། །

དེ་ཡང་གཟའ་ལྔ་པྩོ་རང་རང་གི་སྐྱེས་སར་གི་སྟེང་དུ་ཉི་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

འཛོམ་པའི་ཚེ་རང་རང་གི་དལ་མྱུར་གི་རྐང་པ་གཉིས་ཆར་གི་ནྩོར་བུ་ལྩོན་ཁ་དག་

སྟེ་དང་པྩོ་སྐྱེས་པ་ནས་བརམས་ཏེ་རང་གི་སྐྱེས་སར་གི་སྟེང་དུ་ཉི་མ་དང་ལྷན་ཅིག་

འཛོམ་པའི་བར་གི་ཡུན་ཇི་སེད་པ་དག་ལ་རང་རང་གི་རྟག་ལྩོངས་ཉིད་སྤད་པའི་

ལག་རེས་འབྱུང་བས་རྟག་ལྩོངས་ནི་གཟའ་རང་རང་གིས་རྒྱུ་སར་འཁྩོར་ལྩོ་འཁྩོར་

བའི་ཁར་སྩོམས་པའི་ལྩོངས་སྤྩོད་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་གཟའ་རྣམས་ཀི་རྟག་ལྩོངས་ནི་

གཟའ་རང་རང་གི་ཞག་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེས་རྒྱུ་སར་

གི་ཆུ་ཚོད་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ལ་བགྩོས་པས་ཐྩོབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྣམས་གཟའ་

རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་ཞག་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་རྟག་ལྩོངས་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་གཟའ་ལྔ་པྩོ་འཆར་བ་དང་ནུབ་པ་ཡང་ཉི་མ་ལས་འཆར་བ་དང་ཉི་མ་

ལས་ནུབ་པ་ལ་བ་སྟེ། ཉི་མ་ལས་ལྩོགས་སུ་བ་བ་ནི་མིག་གིས་མཐྩོང་བར་འགྱུར་བ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དང༌། ཉི་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཚེ་མིག་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

ལྟར་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། ད་ནི་གཟའ་རྣམས་ཀི་འཆར་བ་དང་ནུབ་པའི་དུས་

གསུངས་པ། གང་དག་སུ་ཞིག་ཉི་མའི་ལྩོངས་སྤྩོད་ལ་ནི་རབ་ཞུགས་གཟའ་དེ་དག་

ཀང་ངེས་པར་ནུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ནི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འྩོད་ཟེར་གིས་

མི་མཐྩོང་བའི་ཕིར་ནུབ་པར་གྱུར་པ་ཞེས་རྩོད་ཀི་གཟའ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་གཞན་ཡང༌། ཉི་མ་དྩོར་ལས་འཆར་བར་

འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་ནི་ནུབ་བར་འགྱུར་བའི་གཟའ་དེ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་རྒྱུ་བའི་དབང་

གིས་ཉི་མ་དྩོར་བར་གྱུར་པ་ན་འཆར་བར་འགྱུར་ཏེ་ཉི་མའི་འྩོད་ཟེར་གིས་ཡྩོངས་སུ་

དྩོར་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཞི་བའི་གཟའ་ལྷག་པ་དང་པ་སངས་དང་མཇུག་རིང་རྣམས་ཉི་མ་

ལ་ནུབ་བར་འགྱུར་བའི་ཚེ་ཉི་མའི་གཡྩོན་ཕྩོགས་ནས་ནུབ་པ་དང༌། འཆར་བའི་ཚེ་

ཉི་མའི་གཡྩོན་ཕྩོགས་ནས་འཆར་ཞིང༌། དྲག་གཟའ་མི་དམར་ཕུར་བུ་སེན་པ་གསུམ་

ནི་ཉི་མའི་གཡས་ཕྩོགས་ནས་འཆར་ནུབ་བེད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དྲག་གཟའི་ཞི་གཟའ་

ཕད་པའི་ཚེའང་དྲག་གཟའ་ཞི་གཟའི་གཡས་ནས་འགྩོ་ཞིང་ཞི་གཟའ་རྣམས་དྲག་

གཟའི་གཡྩོན་ནས་འགྩོ་འྩོང་བེད་དྩོ། །སྒ་གཅན་ནི་ཁྱིམ་སྲང་ཁྱིམ་དང་སར་མ་ནག་

པའི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་ཤིང་དུས་མེ་ནམ་གྲུའི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་ཏེ། སྐྱེས་པའི་དུས་དེ་ནས་

བཟུང་སྟེ་ཁྱིམ་མམ་རྒྱུ་སར་ལ་གཡས་སྩོར་དུ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅིང༌། གདྩོང་ནས་མཇུག་

དུས་མེའི་བར་གིས་གཡྩོན་དུ་བསྩོར་བའི་ཚུལ་གིས་ཁྱིམ་དང་རྒྱུ་སར་འཁྩོར་ལྩོ་

ཕེད་ཁྱབ་ནས་གནས་ལ། དེ་ཡང་སྒ་གཅན་ར་བའི་རི་མྩོར་ཤར་བའི་སར་མ་དང་ཆུ་



  109  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཚོད་སྩོགས་ཀི་གངས་ནི་ནམ་གྲུ་ནས་ལུགས་ལྡྩོག་ཏུ་བགངས་པའི་གངས་དང་

གདྩོང་མཇུག་ལ་ཤར་བའི་སར་མ་ཆུ་ཚོད་སྩོགས་ནི་ཐ་སར་ནས་ལུགས་འབྱུང་དུ་

བགངས་པའི་གངས་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་བསྡུས་རྒྱུད་ར་འགེལ་ལས། ཉ་དང་གནམ་སྟྩོང་གི་མཐར་ཟླ་བ་ལ་སྒ་

གཅན་འཇུག་ཚུལ་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་ནས་ཞིབ་བར་མ་གསུངས་སྩོ། །དེ་

ཡང་ཟླ་ཉི་ལ་སྒ་གཅན་འཇུག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟྩོགས་པ་ལ་སྒ་གཅན་འཁྩོར་ཚུལ་

ཤེས་དགྩོས་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། གཡྩོན་དུ་རྒྱུ་བ་དག་ལ་གཡས་མིན་དུ་སྟེ་ཞེས་

པ་ནི་གཡྩོན་དུ་སྒ་གཅན་འཁྩོར་བ་ལ་གཡས་མིན་གཡྩོན་དུ་ཟླ་བ་འཛིན་པར་འགྱུར་

རྩོ་ཞེས་དང༌། གཡས་ལ་སྟེ་གཡས་སུ་འཁྩོར་བ་ལ་གཡས་སུ་ཟླ་བ་འཛིན་པར་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། སྒ་གཅན་རང་འགྩོས་ཀིས་ལྷུན་པྩོ་དང་རྒྱུ་སར་ལ་

འཁྩོར་ཚུལ་ཙམ་མ་གཏྩོགས། སྒ་གཅན་རང་གི་གཡས་གཡྩོན་དུ་འཁྩོར་ཚུལ་མ་

གསུངས་ཤིང༌། ར་རྒྱུད་དང་མུ་སྟེགས་པའི་བེད་རིས་ལ་ཁ་འཕངས་མཛད་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ཉིད་སྒ་གཅན་འཁྩོར་བའི་དབང་གིས་ཤེས་པར་བ་

སྟེ། བེད་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་ཏུ་གངས་པའི་ཕིར་འདིར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

འཇམ་དཔལ་གིས་འབད་པ་མ་མཛད་དྩོ། །ཞེས་དང༌། ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། ར་བའི་

རྒྱུད་དམ་གཞན་གི་བེད་པ་གཞན་ལ་ཡང་སྒ་གཅན་འཁྩོར་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཤེས་

པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་ཟླ་ཉི་ལ་སྒ་གཅན་འཇུག་པ་རི་མྩོ་ལ་ཤར་བ་བཞིན་མི་འྩོང་བ་ནི་སྒ་

གཅན་འཁྩོར་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཤེས་པའི་སྐྱྩོན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་སྒ་གཅན་ལ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རང་གི་གཡས་གཡྩོན་དུ་འཁྩོར་བའི་ལྷྩོ་བགྩོད་བང་བགྩོད་ནི་ཡྩོད་དེ། འགེལ་ཆེན་

ལས། འདིར་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་གཟའ་ཐམས་ཅད་བང་དུ་འགྩོ་བ་དང་ལྷྩོར་འགྩོ་བ་

ཡྩོད་དེ། །དཔེར་ན་ཉི་མས་རྒྱུ་སར་ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་དབང་དང་ཁྱིམ་དྲུག་ལྩོངས་

སྤྩོད་པའི་དབང་གིས་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གཟའ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷྩོ་བགྩོད་བང་བགྩོད་

ཡྩོད་པར་གསུངས་པས་སྩོ། །

༼མཁའ་ལ་འཁྩོར་བའི་གྩོ་ལ་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་དེ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་འཁྩོར་ཚུལ་གི་གྩོ་ལ་བཤད་པ་ལ་

གཉིས། གཞན་གི་འདྩོད་པ་ལ་བརྟག་པ་དང༌། རང་གི་ལུགས་རྣམ་པར་གཞག་པའྩོ། །

༼གཞན་གི་འདྩོད་པ་བརྟག་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། མཁས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ [ཇྩོ་ཞལ་འཁྲུལ་སེལ། ཞལ་ལུང་སྩོགས་མང་པྩོར།] དག་

འདི་ལྟར་བཞེད་དེ། དེ་ཡང་གཞུའི་རྣམ་པའི་དུས་ཁྱིམ་དག་ལ་གྩོ་ལའི་དབུས་ནས་

ལྷྩོར་ནི་མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་གནས་ཤིང༌། ཞེས་པ་ནི་གཞུའི་རྣམ་པའི་ཁྱིམ་དྲུག་ལ་

གྩོ་ལ་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་རི་མྩོའི་དབུས་ནས་སྒྱུ་སར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ཕེད་ཀི་རྒྱུ་

སར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ལྷྩོར་གནས་སྩོ། །བང་དུ་དེ་ནི་བསིལ་བའི་རི་སྟེ་པད་འདབ་བཟང་

པྩོ་བཞིན་དུ་ཤར་དུ་ལུག་དང་སྲང་སྩོགས་ལའྩོ། །ཞེས་པ་ནི་ལྷྩོར་ཁྱིམ་དྲུག་ལ་སྩོ་

སྩོར་རྒྱུ་སར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ཕེད་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གྩོ་ལའི་རི་མྩོའི་དབུས་

ནས་བང་དུ་ཁྱིམ་སྩོ་སྩོའི་དབེ་བས་ཁྱིམ་དྲུག་ལ་གནས་སྩོ། །ཤར་དུ་ལུག་དང་སྲང་

སྩོགས་ཏེ་བུ་མྩོའི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་གནས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་དུ་སྲང་ལ་སྩོགས་པ་ཉའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མཐར་ཐུག་པ་ལ་གནས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་རྒྱུད་འགེལ་འདི་རྣམས་ཀི་དྩོན་ལྷྩོ་གིང་

དབུས་མ་འདིར་དཔྱིད་མཉམ་འྩོང་བའི་དུས་ཀི་སྔ་དྲྩོ་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དང་བཅས་པ་

ཤར་གིང་གི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ལྷྩོ་བང་གི་ཆ་གཉིས་སུ་བས་པའི་ཆ་གཉིས་པྩོ་

དེའི་མཚམས་ནས་ནུབ་གིང་གི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ལྷྩོ་བང་གི་ཆ་གཉིས་སུ་བས་

པའི་ཆ་གཉིས་ཀི་མཚམས་ཚུན་ཆད་ཀི་ལྷུན་པྩོའི་སྟེང་ལ་ཡིད་ཀིས་རི་མྩོ་བིས་པའི་

རི་མྩོའི་བང་ཤར་གི་ཆ་གཉིས་ཀི་ཆ་ཤར་མར་ལུག་ཁྱིམ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་དབང་

ལྡན་དུ་གང་དང༌། བང་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་བས་པའི་བང་ནུབ་མར་འཁིག་པ་དང༌། ཕེད་

བང་ཤར་མར་ཀརྐཊ་དང༌། རླུང་དུ་སེང་གེ་དང་ནུབ་ཀིའང་ཆ་གཉིས་ཀི་ནུབ་ནུབ་

མར་བུ་མྩོ་སྟེ་བང་གི་ཁྱིམ་དྲུག་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ནུབ་ཤར་མར་སྲང་དང༌། བདེན་

བལ་དུ་སིག་པ་དང༌། ལྷྩོའི་ཡང་ཆ་གཉིས་ཀི་ལྷྩོའི་ཆ་ནུབ་མར་གཞུ་དང༌། ལྷྩོ་ཤར་

མར་ཆུ་སྲིན་དང༌། མེར་བུམ་པ་དང༌། ཤར་གི་ཕེད་ནུབ་མར་ཉ་སྟེ་སྲང་ནས་ཉའི་བར་

ལྷྩོའི་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །དེ་ཡང་ཤར་གིང་གི་སྟེང་ཐད་ནས་ནུབ་གིང་གི་སྟེང་ཐད་ཀི་བར་

ལྷུན་པྩོའི་དབུས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡིད་ཀིས་རི་མྩོ་བིས་པའི་བང་གི་ཁྱིམ་ལུག་ནས་

བུ་མྩོའི་བར་དྲུག་གི་དབིབས་པད་འདབ་བཟང་པྩོའི་རྣམ་པ་དང༌། སྲང་ནས་ཉའི་བར་

ལྷྩོའི་ཁྱིམ་དྲུག་གི་དབིབས་གཞུའི་རྣམ་པར་གནས་པ། པད་འདབ་བཟང་པྩོ་བཞིན་དུ་

ཞེས་སྩོགས་དང༌། གཞུའི་རྣམ་པའི་དུས་ཀི་ཁྱིམ་དག་ལ་ཞེས་སྩོགས་ར་འགེལ་གི་

དྩོན་ཡིན་པར་འཆད་པར་བེད་དྩོ། །

དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་དཔྱིད་མཉམ་གི་སྔ་དྲྩོ་ཉི་མ་

ལུག་ཁྱིམ་དང་བཅས་པ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་སྟེང་ཐད་ན་གནས་པའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དུས་དེར་ཁྱིམ་རྣམས་གིང་བཅུ་གཉིས་ཀི་རང་རང་གི་རྒྱུ་ལམ་ལ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་བང་

གི་ཁྱིམ་དྲུག་གི་དབིབས་པད་མའི་འདབ་མའི་རྣམ་པར་འྩོང་ཡང༌། བསིལ་བའི་རི་སྟེ་

ཞེས་པའི་དྩོན་མ་ཚང་བ་དང༌། ལྷྩོའི་ཁྱིམ་དྲུག་གི་དབིབས་གཞུའི་རྣམ་པར་ཡང་མི་

འྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེའི་ཚེ་སྔ་དྲྩོ་བང་དུ་པད་འདབ་ཀི་རྣམ་པར་

འྩོང་ཞིང༌། ཕི་འཕེད་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དང་བཅས་པ་ནུབ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་

སྟེང་ཐད་དུ་སེབ་པའི་ཚེ་ལྷྩོའི་ཁྱིམ་དྲུག་གི་དབིབས་གཞུའི་རྣམ་པར་ཡྩོད་པས་སྐྱྩོན་

མེད་ཅིང༌། འགེལ་ཆེན་རྒྱུད་དང་བཅས་པར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡང་ཉིན་དེའི་ཐྩོག་

མཐའ་གཉིས་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུང་སྟེ་དེ་ཡང་འཐད་པར་མ་མཐྩོང་སྟེ། 

རྒྱུད་འགེལ་ལས། བང་ཁྱིམ་དྲུག་བཀྩོད་པའི་དབིབས་པད་འདབ་ཀི་རྣམ་པར་

གནས་པ་དང༌། ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་བཀྩོད་པའི་དབིབས་གཞུའི་རྣམ་པར་གནས་པར་

གསུངས་པ་དུས་གཅིག་ལ་འྩོང་བ་ལ་དགྩོངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་ལུགས་དེ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གྩོ་ལ་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་རི་

མྩོའི་དབུས་ནས་ཞེས་སྩོགས་ཀི་རི་མྩོ་ཤར་གིང་ནས་ནུབ་གིང་གི་བར་གི་ལྷུན་པྩོའི་

སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡིད་ཀིས་བིས་པའི་རི་མྩོའི་བང་ཕྩོགས་ཀི་ཁྱིམ་དྲུག་ལྷུན་

པྩོའི་བང་དང༌། རི་མྩོའི་ལྷྩོ་ཕྩོགས་ཀི་ཁྱིམ་དྲུག་ལྷུན་པྩོའི་ལྷྩོ་ན་ཡྩོད་པ་གཞུའི་རྣམ་

པའི་དུས་ཁྱིམ་དག་ལ་གྩོ་ལའི་དབུས་ནས་ཞེས་སྩོགས་ཀི་རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་

བཅས་པའི་དྩོན་དུ་འཆད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་གྩོ་ལའི་རི་

མྩོ་ཟླུམ་པྩོར་བསྩོར་བའི་དབུས་སུ་རི་མྩོས་བཅད་པའི་བང་དུ་ཁྱིམ་དྲུག་བཀྩོད་པ་ནི། 

བང་དུ་དེ་ནི་བསིལ་བའི་རི་སྟེ་ཞེས་བསིལ་རི་ལ་ཐུག་པའི་རྣམ་པར་བཀྩོད་ཅིང༌། 
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལྷྩོར་ཁྱིམ་དྲུག་བཀྩོད་པ་ཡང༌། གཞུའི་རྣམ་པའི་དུས་ཁྱིམ་དག་ལ་གྩོ་ལའི་དབུས་

ནས་ལྷྩོར་ནི་མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་གནས་ཤིང་ཞེས་མེ་རི་ལ་ཐུག་པའི་རྣམ་པར་

དགྩོད་པར་གསུངས་ཤིང༌། ཁྱེད་རྣམས་ལྟར་ན་བང་དུ་པད་འདབ་བཟང་པྩོའི་

དབིབས་ཀི་མཐའ་མེ་རིའི་ཕྩོགས་སུ་འྩོང་བ་དང༌། ལྷྩོར་གཞུའི་དབིབས་སུ་བྱུང་བའི་

དུས་དེར་བསིལ་རིའི་ཕྩོགས་སུ་འྩོང་དགྩོས་པས། གཞུའི་རྣམ་པའི་དུས་ཁྱིམ་ཞེས་

སྩོགས་ར་འགེལ་གི་དྩོན་ལས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

དེས་ན་བང་ཁྱིམ་དྲུག་གི་རྣམ་པར་བཀྩོད་པ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་འདི་ཉིད་ཀི་

ཐད་ཀའི་བསིལ་རིའི་རྣམ་པར་བཀྩོད་པ་ལ་ཐུག་པ་དང༌། ལྷྩོའི་ཁྱིམ་དྲུག་གི་རྣམ་པར་

བཀྩོད་པ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་འདི་ཉིད་ཀི་ཐད་ཀའི་མེ་རིའི་རྣམ་པར་བཀྩོད་པ་ལ་ཐུག་

པའི་རྣམ་པར་བེད་དགྩོས་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་དུ་ན་འགེལ་ཆེན་ལས། དབུས་སུ་

འཁྩོར་ལྩོ་ཕེད་ཀི་རི་མྩོ་ཞེས་པ་ནི་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོའི་དབུས་སུ་ཉིན་མཚན་མཉམ་

པའི་རི་མྩོ་སྟེ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་ལྔའི་དབུས་སུ་ཕེད་དང་བཅས་པའི་

སྟྩོང་ཕག་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་གི་མཐར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རི་མྩོ་ཡང་

བསིལ་རི་དང་མེ་རིའི་བར་གི་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་ཉི་མའི་འགྩོ་ལམ་མཚོན་བེད་

ལ་མི་འདྲི་བར་ལྷུན་པྩོའི་སྟེང་གི་བར་སང་ལ་ཡིད་ཀིས་འདི་དགྩོས་པར་ཐལ་བའི་

ཕིར་རྩོ། །

༼རང་ལུགས་བཞག་པ།༽

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་གསུམ། གང་ཞིག་འཁྩོར་བ་

ཁྱིམ་གི་གནས་ལུགས་བཤད་པ་དང༌། ཁྱིམ་དེར་རྣམས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཀི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྟེང་དུ་འཁྩོར་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། དེ་ལ་ཉི་མས་ལྩོངས་སྤད་པ་ལས་ཉིན་

མཚན་རིང་ཐུང་སྩོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་བཤད་པའྩོ། ། 

༼གང་ཞིག་འཁྩོར་བ་ཁྱིམ་གི་གནས་ལུགས་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི་སར་ཁྩོངས་རེ་ལ་ཆ་བཞི་བཞིར་བས་པའི་ཆ་རེ་ལ་རྐང་པའི་ཐ་

སད་བས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྐང་པ་དགུ་དགུ་ལ་ཁྱིམ་མམ་དུས་སྦྱྩོར་རེར་བས་པའི་ཁྱིམ་

བཅུ་གཉིས་ནི་ལུག །གང༌། འཁིག་པ། ཀརྐཊ། སེང་གེ བུ་མྩོ། སྲང༌། སིག་པ། གཞུ། 

ཆུ་སྲིན། བུམ་པ། ཉའི་ཁྱིམ་རྣམས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ཐ་སར་དང་བ་ཉེ་དང་སིན་དྲུག་གི་རྐང་པ་གཅིག་གི་བར་ལུག་ཁྱིམ་

དང༌། དེ་ནས་སིན་དྲུག་གི་རྐང་པ་གསུམ་དང་སར་མ་དང་མགྩོའི་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་

བར་གང་ཁྱིམ་དང༌། དེ་ནས་མགྩོའི་རྐང་པ་ཕི་མ་གཉིས་དང་ལག་དང་ནབ་སྩོའི་རྐང་

པ་གསུམ་གི་བར་འཁིག་པའི་ཁྱིམ་དང༌། དེ་ནས་ནུབ་སྩོའི་རྐང་པ་ཕི་མ་དང་རྒྱལ་

དང་སག་གི་བར་ཀརྐཊའི་ཁྱིམ་དང༌། མཆུ་དང་གེ་དང་དབྩོའི་རྐང་པ་དང་པྩོའི་བར་

སེང་གེའི་ཁྱིམ་དང༌། དབྩོའི་རྐང་པ་ཕི་མ་གསུམ་དང་མེ་བཞི་དང་ནག་པའི་རྐང་པ་

དང་པྩོ་གཉིས་ཀི་བར་བུ་མྩོའི་ཁྱིམ་དང༌། ནག་པའི་རྐང་པ་ཕི་མ་གཉིས་དང་ས་རི་

དང་ས་གའི་རྐང་པ་སྔ་མ་གསུམ་གི་བར་སྲང་གི་ཁྱིམ་དང༌། ས་གའི་རྐང་པ་ཕི་མ་

དང་ལྷ་མཚམས་དང་སྩོན་གི་བར་སིག་པའི་ཁྱིམ་དང༌། སྣུབས་དང་ཆུ་སྟྩོད་དང་ཆུ་

སད་ཀི་རྐང་པ་དང་པྩོའི་བར་གཞུའི་ཁྱིམ་དང༌། ཆུ་སད་ཀི་རྐང་པ་ཕི་མ་གསུམ་དང༌། 

གྩོ་བཞིན་དང་བི་བཞིན་སར་ཁྩོངས་གཅིག་ཏུ་བས་པ་དང༌། མྩོན་གེའི་ཕེད་རྐང་པ་སྔ་

མ་གཉིས་ཀི་བར་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་དང༌། མྩོན་གེའི་རྐང་པ་ཕི་མ་གཉིས་དང་མྩོན་གྲུ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དང་ཁྲུམས་སྟྩོད་ཀི་རྐང་པ་སྔ་མ་གསུམ་གི་བར་བུམ་པའི་ཁྱིམ་དང་། ཁྲུམས་སྟྩོད་ཀི་

རྐང་པ་ཕི་མ་དང་ཁྲུམས་སད་དང་ནམ་གྲུ་རྣམས་ནི་ཉའི་ཁྱིམ་མྩོ། །

དེ་ལྟར་བས་པའི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་སྩོ་སྩོའི་མཚམས་ནི། སར་མིག་དབྱུག་ཚེས་

ལུག་གི་ཚད། །རིག་བེད་མཁའ་མེ་གང་དུ་བརྩོད། །རྩོ་དང་ཞེ་ལྔ་འཁིག་པ་ཡིན། །དགུ་

དང་ནམ་མཁའ་ཀརྐཊ། །དྲུག་དང་བཅྩོ་ལྔ་སེང་གེ་ལ། །བཅུ་གསུམ་སུམ་ཅུ་བུ་མྩོར་

དྲན། །བཅྩོ་ལྔ་ཞེ་ལྔ་སྲང་ཡིན་ཞིང༌། །ནྩོར་ཟླ་སྟྩོང་པ་སིག་པར་གྩོ །ཉི་ཤུ་བཅྩོ་ལྔ་གཞུ་

ཡི་ཚད། །ཟུང་མིག་སུམ་ཅུ་ཆུ་སྲིན་ཁྱིམ། །རྒྱལ་བ་མདའ་ཆུ་བུམ་པར་གགས། །འཁྩོར་

ལྩོ་ཉ་རུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་དབངས་འཆར་ལས་བཤད་པ་ལྟར་རྩོ། །

༼ཁྱིམ་དེ་དག་གང་གི་སྟེང་དུ་འཁྩོར་བའི་ཚུལ་བཤད་པ༽

༈ གཉིས་པ་ཁྱིམ་དེ་རྣམས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྟེང་དུ་འཁྩོར་བའི་ཚུལ་

བཤད་པ་ལ་གཉིས། འཛམ་གིང་ཆུང་དུ་འདིའི་སྟེང་གི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་འགྩོ་ལམ་

རྟྩོགས་པའི་ཐབས་ཀི་གྩོ་ལ་བཤད་པ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་

པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟེང་གི་གྩོ་ལའི་འཁྩོར་ཚུལ་གྩོ་ནུས་པར་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 

གྩོ་ལ་ཞེས་པ་སཾསྐྲ་ཏའི་སད་སྩོར་བཞག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་བྩོད་སད་དུ་སྒྱུར་ན་སྦུབས་

དང་ཁྩོང་དང་ཟླུམ་པྩོ་དང་སྒང་གཤྩོངས་ཞེས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ཅན་དུ་གནས་པ་ལས་

འདིར་ནི་ཟླུམ་པྩོའི་དྩོན་ཅན་དུ་གནས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ཟླུམ་

པྩོའི་ཚུལ་གིས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྟེང་དུ་འཁྩོར་བ་ལ་ཁྱིམ་གི་གྩོ་ལ་ཞེས་བ་

ཞེང༌། དེ་རྟྩོགས་པར་བེད་པའི་ཐབས། ཐ་སར་ལ་སྩོགས་ནག་པ་ཕེད་དུ་ཉིན་དང་

མཚན་མྩོ་མཉམ་པའི་དབུས་སུ་གྩོ་ལའི་རི་མྩོ་འྩོ། །ཞེས་སྩོགས་རྒྱུད་ར་འགེལ་གིས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བསྟན་པའི་ཤྩོག་ཁའི་རི་མྩོ་སྩོགས་བཀྩོད་པའི་རི་མྩོ་ཟླུམ་པྩོ་ལ་ཡང་གྩོ་ལ་ཞེས་

བའྩོ། །དེ་ཡང་གཞུའི་རྣམ་པའི་དུས་ཁྱིམ་དག་ལ་ཞེས་སྩོགས་ར་འགེལ་གི་དྩོན་

ཤྩོག་ཁའི་རི་མྩོ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གིང་ཆུང་དུ་འདིའི་སྟེང་ཐད་ཀི་ཁྱིམ་

རྣམས་ཀི་འགྩོ་ལམ་རྟྩོགས་པར་བེད་ཚུལ་ནི། དང་པྩོར་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བསིལ་

རི་ནས་མེ་རིའི་བར་གི་ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་རྣམས་མཚོན་

བེད་ཀི་རི་མྩོ་བཀྩོད་ལ། དེ་ནས་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་འཛམ་གིང་ཆུང་ངུ་འདི་མཚོན་

བེད་ཀི་རི་མྩོ་དེའི་དབུས་ཀི་ཐད་ཀི་བསིལ་རི་ནས་མེ་རི་མཚོན་བེད་ཀི་རི་མྩོ་ལ་

ཐུག་གི་བར་གི་དབུས་དེར་དེའི་ཐད་ཀི་ནམ་མཁའ་ཟླུམ་པྩོ་མཚོན་བེད་ཀི་རི་མྩོ་

ཟླུམ་པྩོ་གཅིག་བཀྩོད་པ་ནི་གྩོ་ལའི་རི་མྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏེ། དེ་ནས་ཟླུམ་པྩོ་དེའི་ཤར་

ནུབ་ཀི་དབུས་དྲང་པྩོར་རི་མྩོ་གཅིག་གིས་བཅད་པའི་རི་མྩོ་དེ་ནི་གྩོ་ལ་ཉིན་མཚན་

མཉམ་པའི་རི་མྩོའི་དབུས་ནས་ཞེས་པའི་དྩོན་གིང་འདིའི་ཚངས་ཐིག་གི་ཉིན་མཚན་

མཉམ་པའི་ཉི་མའི་འགྩོ་ལམ་མཚོན་བེད་ཡིན། དེ་ནས་རི་མྩོ་ཟླུམ་པྩོ་དེ་ལ་ཤར་ལྷྩོ་

ནུབ་བང་གཞིར་ཆ་གཉིས་གཉིས་དང་མཚམས་བཞིར་ཆ་རེ་རེ་སྟེ་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་

ཕེ་བའི་ཤར་གི་ཆ་བང་མར་ལུག་དང༌། དབང་ལྡན་གི་ཆར་གང་དང༌། བང་གི་ཆ་

ཤར་མར་འཁིག་པ་དང༌། བང་གི་ཆ་ནུབ་མར་ཀརྐཊ་དང༌། རླུང་གི་ཆར་སེང་གེ་

དང༌། ནུབ་ཀི་ཆ་བང་མར་བུ་མྩོ་སྟེ་བང་གི་ཁྱིམ་དྲུག་གི་འགྩོ་ལམ་མཚོན་བེད་

དྩོ། །སར་ཡང་ནུབ་ཀི་ཆ་ལྷྩོ་མར་སྲང་དང༌། བདེན་བལ་གི་ཆར་སིག་པ་དང༌། ལྷྩོའི་

ཆར་ནུབ་མར་གཞུ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆར་ཤར་མར་ཆུ་སྲིན་དང༌། མེའི་ཆར་བུམ་པ་དང༌། 

ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་མར་ཉ་སྟེ་ལྷྩོའི་ཁྱིམ་དྲུག་གི་འགྩོ་ལམ་མཚོན་བེད་དྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འདི་དག་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ཤར་གི་ཕེད་དུ་ལུག་དང༌། ཞེས་པ་

ནས། ཤར་གི་ཕེད་དུ་ཉའྩོ་ཞེས་པ་ནི་གྩོ་ལ་ལ་ཁྱིམ་དགྩོད་པའྩོ་ཞེས་པའི་བར་

གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཉི་བར་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་གང་དང་

གང་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཉིན་དེའི་ཉི་མའི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་ཐད་ཀི་

འགྩོ་ལམ་ཡང་ཁྱིམ་དེ་དང་དེའི་ཐྩོག་མའི་སར་མའི་འགྩོ་ལམ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་

དཔེར་ན་ཉི་བར་ལུག་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཉིན་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དང་བཅས་པ་ལྷྩོའི་

གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་སྟེང་ཐད་ཀི་ཉིན་ཚན་མཉམ་པའི་ལམ་ལ་འགྩོ་བ་

བཞིན་ནྩོ། །དེ་ནས་ཐ་སར་ལ་སྩོགས་ནག་པ་ཕེད་དུ་ཞེས་སྩོགས་ནས། ཤར་དུ་ལུག་

དང་སྲང་སྩོགས་ལའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གི་ར་འགེལ་རྣམས་ཀིས་ནི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་

འཛམ་གིང་ཆུང་ངུ་འདིའི་གྩོ་ལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་གཞུའི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་དང༌། པད་འདབ་བཟང་པྩོ་བཞིན་ཞེས་པ་དྩོན་ཇི་

ལྟར་ཡིན་སམ་ན དེའི་དྩོན་ནི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་འདིའི་སྟེང་ཐད་ཀི་ཁྱིམ་རྣམས་ཀི་

འགྩོ་ལམ་མཚོན་བེད་དུ་བཀྩོད་པའི་བང་ཁྱིམ་དྲུག་དང་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་གི་དབུས་སུ་

ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་རི་མྩོས་བཅད་པའི་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་དབིབས་འྩོད་མའི་གཞུའི་

རྣམ་པ་ཅན་ལྷྩོ་མེ་རིའི་ཕྩོགས་ལ་གནས་པ་དང༌། བང་ཁྱིམ་དྲུག་དབིབས་པདྨའི་

འདབ་མ་ཕེད་ཀི་དབིབས་ཅན་བང་བསིལ་རིའི་ཕྩོགས་ལ་གནས་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལས་གཞན་དུ་སྔ་མ་རྣམས་བཞེད་པ་ལྟར་ཡིན་ན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གཞུའི་

རྣམ་པ་ཅན་མེ་རིའི་ཕྩོགས་ལ་གནས་པ་དང༌། པདྨའི་རྣམ་པ་ཅན་བསིལ་རིའི་ཕྩོགས་

ལ་གནས་པའི་དྩོན་བཤད་དུ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དང་བང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཁྱིམ་དྲུག་དྲུག་བཀྩོད་པའི་དབིབས་ཟླུམ་པྩོ་ཕེད་པའི་རྣམ་པར་འདྲ་ནའང༌། མེ་ཏྩོག་

འཕེང་འཛིན་གི་སེབ་སྦྱྩོར་བསྒིག་པའི་ཕིར་དུ་པད་འདབ་བཟང་པྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟེང་གི་

གྩོ་ལའི་འཁྩོར་ཚུལ་གྩོ་ནུས་པར་བསྟན་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། ད་ནི་འཇིག་རྟེན་སྤི་

ལུགས་ཀི་གྩོ་ལའི་རྒྱ་གསུངས་པ། མེ་ནས་བསིལ་བའི་རི་ཡི་མཚམས་སུ་དཔག་

ཚད་སྟྩོང་ཕག་མཁའ་དང་ནམ་མཁའ་མཁའ་དང་མདའ་རི་བྩོ། ཞེས་པ་སྟེ་འདིར་ལྷྩོ་

མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་ནས་བང་ཁ་བ་ཅན་ཆེན་པྩོའི་མཚམས་སུ་གྩོ་ལའི་ཚད་དཔག་

ཚད་སྟྩོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་ལྔའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རང་རང་གི་སྟེང་ཐད་ཀི་བསིལ་རི་ནས་མེ་རི་ལ་ཐུག་གི་བར་གི་སྟེང་གི་

དབུས་དྲང་པྩོར་རང་རང་གི་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་ཉི་མའི་འགྩོ་ལམ་མཚོན་བེད་ཀི་

རི་མྩོས་བཅད་པའི་རི་མྩོའི་བང་ཕྩོགས་བསིལ་རི་ངྩོས་ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་

བདུན་ཅུ་ར་ལྔའི་ཕེད་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་སུམ་ཅུ་ར་ཕེད་དང་བརྒྱད་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་རི་མྩོའི་ལྷྩོ་ཕྩོགས་མེ་རི་ངྩོས་ལ་དཔག་ཚད་ཀི་གངས་སྟྩོང་ཕག་སུམ་ཅུ་ར་

ཕེད་དང་བརྒྱད་ཡིན་པར་དངྩོས་སུ་བསྟན་ནས། ས་དུམ་བུ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་གི་

སྟེང་ཐད་ཀི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་རང་རང་གི་འགྩོ་ལམ་ནི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མས་མཚོན་

ནས་བསྟན་ཏྩོ། །

འྩོ་ན་གིང་ངམ་ས་དུམ་བུ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་གི་སྟེང་ཐད་ཀི་ཁྱིམ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་རང་རང་གི་འགྩོ་ལམ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་དེ་ཡང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཅིག་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་རང་གི་སྟེང་ཐད་ཀི་བསིལ་རི་ནས་མེ་

རི་ལ་ཐུག་གི་བར་ཟླུམ་པྩོར་བསྩོར་བའི་ཤར་ནུབ་ཀི་དབུས་དྲང་པྩོར་རི་མྩོས་བཅད་

པ་ནི་གིང་རང་རང་གི་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་དུས་ཀི་ཉི་མ་ཁྱིམ་དང་སར་མ་གང་གི་

སྟེང་དུ་འྩོང་བའི་ཁྱིམ་དང་སར་མའི་འགྩོ་ལམ་མཚོན་བེད་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་གིང་རང་

རང་གི་ཤར་ནུབ་ཀི་དབུས་དང་པྩོའི་ཚངས་ཐིག་གི་དབང་དུ་བས་ན་ལྷྩོ་གིང་ཤར་

མར་ཉ་ཁྱིམ་དང༌། ཤར་གིང་ནུབ་མར་བུམ་པ་དང༌། ཤར་གིང་དབུས་མར་ཆུ་སྲིན་

དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཡྩོན་སྩོར་དུ་ཤར་གིང་ཤར་མར་གཞུ་ཁྱིམ་ཡིན་པ་ནས། ལྷྩོ་

གིང་ནུབ་མར་གང་ཁྱིམ་ཡིན་པའི་བར་དུ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལ་གིང་བཅུ་གཅིག་པྩོ་རང་རང་གི་སྟེང་ཐད་ཀི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་ཚང་

བའི་འགྩོ་ལམ་མཚོན་བེད་ནི། གིང་རང་རང་གི་སྟེང་ཐད་ཟླུམ་པྩོར་བསྩོར་བའི་ཟླུམ་

པྩོ་རྣམས་ལ་ཤར་ལྷྩོ་ནུབ་བང་གི་ཕྩོགས་བཞི་ལ་ཆ་གཉིས་གཉིས་དང་མཚམས་

བཞིར་ཆ་རེ་རེ་སྟེ་ཆ་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ལྷྩོ་གིང་ཤར་མའི་ཤར་གི་ཆ་

བང་མར་ཉ་ཁྱིམ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་ལུག་དང༌། བང་གི་ཆ་ཤར་མར་གང་དང༌། བང་

གི་ཆ་ནུབ་མར་འཁིག་པ་དང༌། རླུང་དུ་ཀརྐཊ་དང༌། ནུབ་ཀི་ཆ་བང་མར་སེང་གེ་སྟེ་

གིང་དེ་ཉིད་ཀི་བང་ཁྱིམ་དྲུག་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ནུབ་ཀི་ཆ་ལྷྩོ་མར་བུ་མྩོ་དང༌། བདེན་

བལ་དུ་སྲང་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ནུབ་མར་སིག་པ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ཤར་མར་གཞུ་དང༌། མེར་

ཆུ་སྲིན་དང༌། ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་མར་བུམ་པ་སྟེ་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །དེ་བཞིན་དུ་ཤར་གིང་

ནུབ་མ་ལ་ཡང་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཆེ་བའི་ཤར་གི་ཆ་བང་མར་བུམ་པ་དང༌། དབང་

ལྡན་དུ་ཉ་དང༌། བང་གི་ཆ་ཤར་མར་ལུག་དང༌། བང་གི་ཆ་ནུབ་མར་གང་དང༌། རླུང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དུ་འཁིག་པ་དང༌། ནུབ་ཀི་ཆ་བང་མར་ཀརྐཊ་སྟེ་བང་ཁྱིམ་དྲུག་དང༌། ནུབ་ཀི་ཆ་ལྷྩོ་

མར་སེང་གེ་དང༌། བདེན་བལ་དུ་བུ་མྩོ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ནུབ་མར་སྲང་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་

ཤར་མར་སིག་པ་དང༌། མེར་གཞུ་དང༌། ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་མར་ཆུ་སྲིན་ཏེ་ལྷྩོའི་ཁྱིམ་དྲུག་

གྩོ །དེ་བཞིན་དུ་ཤར་གིང་དབུས་མ་ལ་ཡང་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཤར་གི་ཆ་

བང་མར་ཆུ་སྲིན་དང༌། དེ་ནས་གཡྩོན་བསྩོར་གི་གཉིས་པ་དབང་ལྡན་དུ་བུམ་པ་

དང༌། གསུམ་པ་བང་གི་ཆ་ཤར་མར་ཉ་དང༌། བཞི་པ་བང་གི་ཆ་ནུབ་མར་ལུག་དང༌། 

ལྔ་པ་རླུང་དུ་གང་དང༌། དྲུག་པ་ནུབ་ཀི་ཆ་བང་མར་འཁིག་པ་སྟེ་བང་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ 

།དེ་ནས་བདུན་པ་ནུབ་ཀི་ཆ་ལྷྩོ་མར་ཀརྐཊ་དང༌། བརྒྱད་པ་བདེན་བལ་དུ་སེང་གེ་

དང༌། དགུ་པ་ལྷྩོའི་ཆ་ནུབ་མར་བུ་མྩོ་དང༌། བཅུ་པ་ལྷྩོའི་ཆ་ཤར་མར་སྲང་དང༌། བཅུ་

གཅིག་པ་མེར་སིག་པ་དང༌། བཅུ་གཉིས་པ་ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་མར་གཞུ་སྟེ་ལྷྩོའི་ཁྱིམ་

དྲུག་གྩོ །ཤར་གིང་ཤར་མ་ལ་ཡང་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཤར་གི་ཆ་བང་མར་

གཞུ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་ཆུ་སྲིན་དང༌། བང་གི་ཆ་ཤར་མར་བུམ་པ་དང༌། བང་གི་ཆ་

ནུབ་མར་ཉ་དང༌། རླུང་དུ་ལུག་དང༌། ནུབ་ཀི་ཆ་བང་མར་གང་སྟེ་བང་ཁྱིམ་དྲུག་

དང༌། ནུབ་ཀི་ཆར་ལྷྩོ་མར་འཁིག་པ་དང༌། བདེན་བལ་དུ་ཀརྐཊ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆར་ནུབ་

མར་སེང་གེ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ཤར་མར་བུ་མྩོ་དང༌། མེར་སྲང་དང༌། ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་མར་

སིག་པ་སྟེ་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །

ཡང་བང་གིང་ནུབ་མ་ལ་ཡང་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཤར་གི་ཆ་བང་མར་

སིག་པ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་གཞུ་དང༌། བང་གི་ཆ་ཤར་མར་ཆུ་སྲིན་དང༌། བང་གི་ཆ་

ནུབ་མར་བུམ་པ་དང༌། རླུང་དུ་ཉ་དང༌། ནུབ་ཀི་ཆ་བང་མར་ལུག་སྟེ་བང་ཁྱིམ་དྲུག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གྩོ། །དེ་ནས་ནུབ་ཀི་ཆ་ལྷྩོ་མར་གང་དང༌། བདེན་བལ་དུ་འཁིག་པ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ནུབ་

མར་ཀརྐཊ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ཤར་མར་སེང་གེ་དང༌། མེར་བུ་མྩོ་དང༌། ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་

མར་སྲང་སྟེ་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །ཡང་བང་གིང་དབུས་མ་ལ་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་

ཤར་གི་ཆ་བང་མར་སྲང་དང༌། དབང་དུ་སིག་པ་དང༌། བང་གི་ཆ་ཤར་མར་གཞུ་

དང༌། བང་གི་ཆ་ནུབ་པར་ཆུ་སྲིན་དང༌། རླུང་དུ་བུམ་པ་དང༌། ནུབ་ཀི་ཆ་བང་མར་ཉ་

སྟེ་བང་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །དེ་ནས་ནུབ་ཀི་ཆ་ལྷྩོ་མར་ལུག་དང༌། བདེན་བལ་དུ་གང་དང༌། 

ལྷྩོའི་ཆ་ནུབ་མར་འཁིག་པ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ཤར་མར་ཀརྐཊ་དང༌། མེར་སེང་གེ་དང༌། 

ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་མར་བུ་མྩོ་སྟེ་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །ཡང་བང་གིང་ཤར་མའི་སྟེང་ཐད་ཆ་

བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཤར་གི་ཆ་བང་མར་བུ་མྩོ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་སྲང་དང༌། བང་

གི་ཆ་ཤར་མར་སིག་པ་དང༌། བང་གི་ཆ་ནུབ་མར་གཞུ་དང༌། རླུང་དུ་ཆུ་སྲིན་དང༌། 

ནུབ་ཀི་ཆ་བང་མར་བུམ་པ་སྟེ་བང་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །ནུབ་གི་ཆ་ལྷྩོ་མར་ཉ་དང༌། བདེན་

བལ་དུ་ལུག་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ནུབ་མར་གང་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ཤར་མར་འཁིག་པ་དང༌། 

མེར་ཀརྐཊ་དང༌། ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་མར་སེང་གེ་སྟེ་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །

ཡང་ནུབ་གིང་ནུབ་མའི་སྟེང་ཐད་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཤར་གི་ཆ་བང་

མར་སེང་གེ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་བུ་མྩོ་དང༌། བང་གི་ཆ་ཤར་མར་སྲང་དང༌། བང་གི་

ཆ་ནུབ་མར་སིག་པ་དང༌། རླུང་དུ་གཞུ་དང༌། ནུབ་ཀི་ཆ་བང་མར་ཆུ་སྲིན་ཏེ་བང་

ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །ནུབ་ཀི་ཆ་ལྷྩོ་མར་བུམ་པ་དང༌། བདེན་བལ་དུ་ཉ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ནུབ་

མར་ལུག་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ཤར་མར་གང་དང༌། མེར་འཁིག་པ་དང༌། ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་མར་

ཀརྐཊ་སྟེ་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །ཡང་ནུབ་གིང་དབུས་མའི་སྟེང་ཐད་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བའི་ཤར་གི་ཆ་བང་མར་ཀརྐཊ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་སེང་གེ་དང༌། བང་གི་ཆ་ཤར་

མར་བུ་མྩོ་དང༌། བང་གི་ཆ་ནུབ་མར་སྲང་དང༌། རླུང་དུ་སིག་པ་དང༌། ནུབ་ཀི་ཆ་

བང་མར་གཞུ་སྟེ་བང་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །ནུབ་ཀི་ཆ་ལྷྩོ་མར་ཆུ་སྲིན་དང༌། བདེན་བལ་དུ་

བུམ་པ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ནུབ་མར་ཉ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ཤར་མར་ལུག་དང༌། མེར་གང་དང༌། 

ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་མར་འཁིག་པ་སྟེ་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །ཡང་ནུབ་གིང་ཤར་མའི་སྟེང་ཐད་

ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཤར་གི་ཆ་བང་མར་འཁིག་པ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་ཀརྐཊ་

དང༌། བང་གི་ཆ་ཤར་མར་སེང་གེ་དང༌། བང་གི་ཆ་ནུབ་མར་བུ་མྩོ་དང༌། རླུང་དུ་

སྲང་དང༌། ནུབ་ཀི་ཆ་བང་མར་སིག་པ་སྟེ་བང་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །ནུབ་ཀི་ཆ་ལྷྩོར་མར་

གཞུ་དང༌། བདེན་བལ་དུ་ཆུ་སྲིན་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ནུབ་མར་བུམ་པ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ཤར་

མར་ཉ་དང༌། མེར་ལུག་དང༌། ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་མར་གང་སྟེ་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །

ཡང་ལྷྩོའི་གིང་ནུབ་མའི་སྟེང་ཐད་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཤར་གི་ཆ་བང་

མར་གང་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་འཁིག་པ་དང༌། བང་གི་ཆ་ཤར་མར་ཀརྐཊ་དང༌། བང་

གི་ཆ་ནུབ་མར་སེང་གེ་དང༌། རླུང་དུ་བུ་མྩོ་དང༌། ནུབ་ཀི་ཆ་བང་མར་སྲང་སྟེ་བང་

ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །ནུབ་ཀི་ཆ་ལྷྩོ་མར་སིག་པ་དང༌། བདེན་བལ་དུ་གཞུ་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་

ནུབ་མར་ཆུ་སྲིན་དང༌། ལྷྩོའི་ཆ་ཤར་མར་བུམ་པ་དང༌། མེར་ཉ་དང༌། ཤར་གི་ཆ་ལྷྩོ་

མར་ལུག་སྟེ་ལྷྩོ་ཁྱིམ་དྲུག་གྩོ །དེ་ལྟར་ན་གིང་བཅུ་གཉིས་པྩོར་རང་རང་གི་སྟེང་ཐད་

ཀི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་འགྩོ་ལམ་སྩོ་སྩོར་མ་འདྲེས་པར་རྟྩོགས་པའི་ཐབས་ཤྩོག་ཁ་

སྩོགས་ཀི་བ་ཚུལ་འདི་ནི་སེ་མྩོ་གཅིག་ནས་ཟིན་ན་ཀུན་གཡྩོས་འྩོང་བའི་གནད་དམ་

པ་འགེལ་པའི་དགྩོངས་པ་དཔྱིས་ཕིན་པ་འདི་སྔར་མེད་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དགྩོངས་པར་མཛོད་ཅིག །

གཞན་ཡང་ཁྱིམ་རྣམས་ཀི་འགྩོ་ལམ་བསིལ་རི་ནས་མེ་རི་ལ་ཐུག་གི་བར་

གི་སྟེང་ཐད་ལ་བཤད་པ་ནི་སར་ཁྱིམ་འཁྩོར་དང་བཅས་པའི་འགྩོ་ལམ་གི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་གི། ཁྱིམ་རྒྱུ་སར་དང་བཅས་པ་དང་ཉི་མ་ཟླ་བ་སྩོགས་གཟའ་རྣམས་ཀི་

འགྩོ་ལམ་དངྩོས་གཞི་ནི་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་

གསུམ་ཕན་ཆད་དང་ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་བཞི་གསུམ་ཚུན་ཆད་ཀི་སྟེང་དཔག་

ཚད་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད་པ་དེ་ཡིན་པར་མཁས་པ་ [འཁྲུལ་སེལ་བ།]དག་གིས་བཤད་

པ་དེ་ལེགས་སྩོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའི་བྩོད་ཀི་ས་འདིར་ཉི་

མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་ཉ་ནི་ཕེད་ཀི་དུས་སུ་ཐུར་ཤིང་གཙུགས་པ་ན་ཐུར་

ཤིང་གི་གིབ་མ་བང་ངྩོས་སུ་ཅུང་ཟད་འྩོང་བས་དུས་དེའི་ཚེ་ཉི་མ་དང་ཉི་མ་གང་དུ་

གནས་པའི་ཁྱིམ་སར་མ་དང་བཅས་པར་རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའི་བྩོད་འདིའི་ལྷྩོ་

ཕྩོགས་ཀི་སྟེང་ཐད་ན་གནས་པར་གྲུབ་ལ། བྩོད་འདི་ནི་ཡུལ་དྲུག་བང་ནས་རིམ་པ་

བཞིན་གངས་ལྡན་དང༌། ཀཻ་ལ་ཤ་དང༌། རྒྱ་ནག་དང༌། ལི་དང༌། བྩོད་དང༌། འཕགས་

ཡུལ་ཞེས་བགང་བའི་ཡུལ་ལྔ་པ་ཡིན་པས་ཡུལ་དྲུག་པ་འཕགས་ཡུལ་གི་ལྷྩོ་མཐར་

རང་གིབ་རང་ལ་འཁྩོར་བ་ཙམ་འྩོང་བས་སྩོ། །

འྩོན་ཏེ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་འདིར་ཉི་མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་དུས་སུའང་

ཉི་མ་སར་ཁྱིམ་དང་བཅས་པ་འཕགས་ཡུལ་གི་ལྷྩོ་མཐའ་ཚུན་ལ་མི་འྩོང་དུ་ཆུག་མྩོད། 

ཆུའི་བཞི་གསུམ་ཚུན་པྩོའི་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཕན་ཆད་ཀི་

སྟེང་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་པྩོ་དེ་ཉིད་ཉི་མ་སར་ཁྱིམ་དང་བཅས་པའི་འགྩོ་ལམ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཡིན་པ་ཅིས་གྲུབ་སམ་ན། དེ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ལྷྩོ་མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་ནས་

བང་ཁ་བ་ཅན་ཆེན་པྩོའི་མཚམས་སུ་གྩོ་ལའི་ཚད་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་

ལྔའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཤར་དང་ནུབ་འཁྩོར་བ་ནས་ཏེ་གསལ་བར་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་

བརྩོད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གིང་བཅུ་གཉིས་པྩོ་སྩོ་སྩོའི་སྟེང་ཐད་ཀི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་

རང་རང་གི་འགྩོ་ལམ་མཚོན་པའི་ཕིར་དུ་མཉམ་ལམ་གི་དབུས་ནས་བསིལ་རི་དང་

མེ་རི་མཚོན་བེད་ཀི་རི་མྩོ་ལ་ཐུག་གི་བར་ཟླུམ་པྩོར་བསྩོར་བའི་ཁྱིམ་སར་ཉི་མ་དང་

བཅས་པའི་འགྩོ་ལམ་མཚོན་པར་བཤད་པ་སྤིར་བཏང་རགས་པའི་དབང་དུ་བས་

པར་བཤད་ནས། དམིགས་ཀི་བསལ་བའི་འགྩོ་ལམ་ཇི་ལྟ་བ་ནི་ཡེ་ཤེས་ལེའུར་

བཤད་པ་ལས་ཤེས་དགྩོས་པར་བཤད་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་དེ་ལྟར་འཆད་པའི་

རྒྱུད་ཚིག་ཤྩོང་འགྱུར་དང་ཇྩོ་ནང་གསར་འགྱུར་སྩོགས་ལ་ཆད་ཀང༌། གི་ཇྩོ་དང་

སའི་འགྱུར་ལས་འབྱུང་བ་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་ག་དགུ་པའི་རེས་སུ། ཉིན་མྩོར་བེད་

པའི་བགྩོད་པ་ལྷྩོ་དང་བང་གི་མཐར་ནི་རྐང་པ་གསུམ་བཅས་པ་ཚའི་ཆུ་གཏེར་དང༌། 

ཀཻ་ལ་ཤ་ཡི་ཇི་ཉིད་ཉིད་དུ་འགྩོ་སྟེ་ཕྩོགས་ཀི་བགྩོད་པ་དག་ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་

ནི། །ལྔ་བཅུའྩོ་གང་དུ་འྩོག་ལ་ཕེད་ཀི་རེ་ཁར་ཉིན་མྩོ་དང་ནི་མཚན་མྩོ་ཆུ་ཚོད་མཁའ་

མེ་སྤྩོད། །གང་ཞིག་ཁི་ཕག་ལྔ་ལམ་མིག་དང་ཀླུ་དང་ཟླ་བའི་ཆ་ཡིས་ཐྩོབ་པ་ཉིན་དང་

ཉིན་ལ་བགྩོད།  །ཅེས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཡྩོད་པ་དེའི་དྩོན་ཡིན་པས་མཁས་པ་དག་

གིས་བཤད་པ་དེ་ལེགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

༼ཉིན་ཚན་རིང་ཐུང་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཚུལ།༽

༈ གསུམ་པ་དེ་ཉི་མས་ལྩོངས་སྤད་པ་ལས་ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་སྩོགས་སུ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འགྱུར་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། ཁྱིམ་སར་མ་དང་བཅས་པ་ནི་ལྷུན་པྩོ་ལ་གཡས་སྩོར་

ཉིད་བེད་ཅིང༌། རླུང་གིས་ཁྱིམ་བསྐྱྩོད་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་ཁྱིམ་ལ་གནས་པའི་ཉི་མ་

སྩོགས་གཟའ་རྣམས་ཀང་ལྷུན་པྩོ་ལས་གཡས་སྩོར་བེད་ལ། རང་འགྩོས་ནི་སྒ་གཅན་

མ་གཏྩོགས་ཉི་མ་ལ་སྩོགས་པ་གཟའ་རྣམས་ལྷུན་པྩོ་ལ་གཡྩོན་དུ་སྩོར་བའི་ཚུལ་

གིས་རྒྱུ་སར་རྣམས་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པར་བེད་དྩོ། །དེ་ཡང་གཟའ་རྣམས་ནི་ལྷྩོ་བགྩོད་

དང་བང་བགྩོད་སྩོ་སྩོར་བེད་ཅིང༌། ཁྱིམ་སར་རྣམས་ནི་ལྷྩོ་བགྩོད་བང་བགྩོད་དང་

རང་འགྩོས་སྩོགས་མེད་པར་ས་དུམ་བུ་གང་གི་ཐད་དུ་ཡང་སྔར་འགྩོ་བའི་ལམ་

གཅིག་པུ་དེ་ཉིད་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་འགྩོ་བ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། དེའི་ཕིར་

འཁྩོར་བའི་ཤུགས་འདི་ནི་ཁྱིམ་གི་ཡིན་གི་ཁྱིམ་གི་གཞི་ལ་གནས་པའི་ཉི་མ་ཡི་ནི་

མ་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ནི་གཡས་སྩོར་གིས་འཁྩོར་ཏེ་གཟའ་རྣམས་ནི་

ཁྱིམ་དག་ལ་གཡས་མིན་གིས་རྒྱུའྩོ།  ཇི་ལྟར་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་འཁྩོར་བ་དེ་བཞིན་

དུ་སྒ་གཅན་ཡང་ནུབ་ཏུ་མངྩོན་པར་ཕྩོགས་ནས་རི་རབ་ལ་གཡས་སྩོར་བེད་ཅིང་

ཡང་དག་པར་རྒྱུའྩོ། །ཤར་དུ་ཕྩོགས་པའི་གཟའ་རྣམས་ནི་ལྷུན་པྩོ་ལ་གཡས་མིན་དུ་

སྩོར་བ་བེད་ཅིང་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་ཡང་དག་པར་བགྩོད་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཉི་མ་ནི་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་སྩོགས་པ་སྟྩོན་པར་བེད་

པ་པྩོའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པས་དེའི་འགྩོས་ལ་བརྟེན་ནས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཁྱྩོན་

སྩོ་སྩོར་ཉི་མ་ཁྱིམ་གང་ཞིག་ན་གནས་པའི་ཚེ་ལྷྩོ་བང་གི་བགྩོད་པ་དང་ཉིན་མཚན་

མཉམ་པ་སྩོགས་ཤེས་དགྩོས་པས་དེ་བཤད་པར་བའྩོ། །

དེ་ལ་ཐྩོག་མར་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་དཔྱིད་དུས་བཤད་ན། ཉི་བར་གི་སར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གནས་ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེར་ཤར་ཏེ་ཉི་བར་ལུག་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་

དབུས་མའི་དབུས་སུ་དུས་ཀི་དང་པྩོ་དཔྱིད་མཉམ་ཐྩོག་མར་འྩོང༌། དེ་བཞིན་དུ་

གཡས་སྩོར་གི་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མ་སྩོགས་གིང་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་གི་དབུས་དྲང་པྩོར་

དཔྱིད་མཉམ་འྩོང་བ་དང༌། གང་ཁྱིམ་སྩོགས་ཁྱིམ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཉི་བར་སེབ་

མ་ཐག་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་བར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མའི་དབུས་དྲང་

པྩོར་ཉི་བར་གང་ཁྱིམ་དུ་སེབ་ཙམ་གི་ཚེ་དཔྱིད་མཉམ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཡས་

སྩོར་གི་གསུམ་པའི་འཁིག་པ་དང༌། བཞི་པའི་ཀརྐཊ་དང༌། ལྔ་པའི་སེང་གེ་དང༌། 

དྲུག་པའི་བུ་མྩོ་དང༌། བདུན་པའི་སྲང་དང༌། བརྒྱད་པའི་སིག་པ་དང༌། དགུ་པའི་གཞུ་

དང༌། བཅུ་པའི་ཆུ་སྲིན་དང༌། བཅུ་གཅིག་པའི་བུམ་པ་དང༌། བཅུ་གཉིས་པའི་ལྷྩོ་གིང་

ཤར་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་དཔྱིད་མཉམ་གི་ཚེ་ཉ་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཉི་བར་རི་

མྩོ་ལ་འཆར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་གིང་རྣམས་ཀི་དབུས་དྲང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། ཞིབ་ཏུ་

བས་ན་གིང་རེ་རེར་ཡང་དཔྱིད་མཉམ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་རེ་འྩོང་སྟེ། དེ་ཡང་ཉི་བར་

ལུག་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་ནས་གང་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་བར་ལ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་

མའི་དབུས་ནས་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མའི་དབུས་ཀི་བར་ལ་ས་ཁྱྩོན་སུམ་ཅུར་ཕེ་བའི་ཆ་རེ་

རེའི་ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུའི་བར་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཉིན་རེ་ལ་དཔྱིད་མཉམ་རེ་འྩོང་བ་

དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཉི་བར་གང་ཁྱིམ་དུ་སེབ་པ་ནས་འཁིག་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་

བར་ལ་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མའི་དབུས་ནས་ནུབ་གིང་ཤར་མའི་དབུས་ཀི་བར་ལ་ས་ཁྱྩོན་

སུམ་ཅུར་ཕེ་བའི་ཆ་རེ་རེར་ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུའི་བར་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་དཔྱིད་མཉམ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རེ་འྩོང་ངྩོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་ས་དུམ་བུ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དེའི་རིགས་པས་འདེད་

པར་བ་ཞིང༌། དམིགས་བསལ་ནི་ནུབ་གིང་ཤར་མའི་དབུས་ནས་ནུབ་གིང་དབུས་

མའི་དབུས་ཀི་བར་ལ་ས་ཁྱྩོན་སྩོ་གཅིག་ཏུ་འབེད་པ་དང༌། བང་གིང་ཤར་མའི་

དབུས་ནས་བང་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་བར་ལ་ཡང་སྩོ་གཅིག་ཏུ་འབེད་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་ཤར་གིང་ཤར་མའི་དབུས་ནས་ཤར་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་བར་

ལའང་སྩོ་གཅིག་དང༌། ལྷྩོ་གིང་ཤར་མའི་དབུས་ནས་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་

བར་ལ་ས་ཁྱྩོན་སྩོ་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་རྣམས་སུ་དཔྱིད་མཉམ་རེ་རེ་འྩོང་བ་ནི་སྔ་མ་

རྣམས་ཀི་དམིགས་བསལ་ལྩོ། །

ཡང་ཉ་སར་དང་བསྟུན་ཏེ་རབ་འབིང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ཟླ་བ་རྣམས་དང་ཉི་

མ་ཁྱིམ་གང་ན་ཡྩོད་པ་རྣམས་སྦྱྩོར་བ་ནི་དེ་ཡང་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཉི་

བར་འཆར་བའི་ཟླ་བ་ཕེད་པའི་དུས་ནི་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ནག་

ཟླའི་ཕྩོགས་གཉིས་སུའྩོ། །དེ་ཡང་ཕྩོགས་དང་པྩོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅྩོ་ལྔའི་བར་

ཕི་ཚེས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཉི་བར་རི་མྩོ་ལ་ཤར་ན་

ལུག་ཁྱིམ་ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ནག་ཟླ་དང་སྦྱར་ཞིང་། ཕྩོགས་གཉིས་པའི་ཚེས་

གཅིག་ནས་བཅྩོ་ལྔའི་བར་གི་ཚེས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་

པའི་ཉི་བར་རི་མྩོ་ལ་ཤར་བའི་ཚེ་ལུག་ཁྱིམ་མར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ས་ག་ཟླ་བ་དང་སྦྱར་

ནས་ལྩོའི་འགྩོར་བ་སྟེ། འགེལ་ཆེན་ལས། ལྷུན་པྩོའི་ལྷྩོ་འཛམ་བུ་གིང་ཆུང་ངུ་འདིར་

ལུག་ལ་སྩོགས་པའི་ཁྱིམ་རྣམས་དང་དཔྱིད་ལ་སྩོགས་པའི་དུས་རྣམས་དང་ནག་པ་

ལ་སྩོགས་པའི་ཟླ་བ་རྣམས་དང་དེ་བཞིན་དུ་ཕྩོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་



  128  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གགས་སྩོ། །ཞེས་པ་འདིས་ལུག་ཁྱིམ་ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ཚེ་ནག་པ་ཟླ་བ་དང་སྦྱྩོར་

བ་བསྟན་ཅིང་། ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། ལྷུན་པྩོའི་ལྷྩོའི་དུམ་བུ་འདིར་ལུག་ལ་ཉི་མ་

གནས་པས་དཔྱིད་ཀི་དུས་སུ་ས་གའི་ཟླ་བ་བེད་དྩོ། །ཞེས་པ་འདིས་མར་ངྩོ་སྔྩོན་

འགྩོའི་ཚེ་ལུག་ཁྱིམ་ས་ག་ཟླ་བ་དང་སྦྱྩོར་བ་བསྟན་ཏྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ཚེ་ལུག་ཁྱིམ་དང་སྦྱར་བའི་ཟླ་བ་དེ་ས་དུམ་བུ་

བཅུ་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནག་ཟླ་དང༌། མར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ཚེ་ལུག་ཁྱིམ་དང་སྦྱར་

བའི་ཟླ་བ་དེ་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་ཐམས་ཅད་དུ་ས་གའི་ཟླ་བར་བེད་དྩོ། །ཡང༌། 

ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཟླ་བ་དེ་ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོ་དང་སྦྱྩོར་བའི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་

དབུས་མ་འདིར་དཔྱིད་འབིང་ནག་ཟླ་དང༌། གཡྩོན་སྩོར་གི་དུམ་བུ་གཉིས་པ་ལྷྩོ་གིང་

ཤར་མར་དཔྱིད་ཐ་ནག་ཟླ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཡྩོན་སྩོར་གི་གསུམ་པར་དབར་ར་

ནག་ཟླ་དང༌། བཞི་པར་དབར་འབིང་ནག་ཟླ་དང༌། ལྔ་པར་དབར་ཐ་ནག་ཟླ་དང༌། 

དྲུག་པར་སྟྩོན་ར་ནག་ཟླ་དང༌། བདུན་པར་སྟྩོན་འབིང་ནག་ཟླ་དང༌། བརྒྱད་པར་སྟྩོན་

ཐ་ནག་ཟླ་དང༌། དགུ་པར་དགུན་ར་ནག་ཟླ་དང༌། བཅུ་པར་དགུན་འབིང་ནག་ཟླ་དང༌། 

བཅུ་གཅིག་པར་དགུན་ཐ་ཞག་ཟླ་དང༌། བཅུ་གཉིས་པ་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མར་དཔྱིད་ར་

ནག་ཟླའྩོ། །ཡང་ཟླ་བ་དེ་མར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོ་དང་སྦྱྩོར་བའི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་འདེིར་

དཔྱིད་ཐ་ས་ག་ཟླ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཡྩོན་སྩོར་གི་གཉིས་པར་དབར་ར་ས་ག་ཟླ་

བ་དང༌། གསུམ་པར་དབར་འབིང་ས་ག་ཟླ་བ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་སུ་སྦྱར་ཏེ་བཅུ་

གཉིས་པ་ལྷ་གིང་ནུབ་མར་དཔྱིད་འབིང་ས་ག་ཟླ་བའྩོ། །

གཞན་ཡང་ཉི་མས་ལུག་ཁྱིམ་ནས་རིམ་གིས་བགྩོད་དེ་ཀརྐཊའི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མ་ཐག་གི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་འདིར་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་ཅིང༌། དེ་

བཞིན་དུ་གཡས་སྩོར་གི་ས་དུམ་བུ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་

དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པ་དང་ཉི་བར་སེང་གེའི་ཁྱིམ་ལ་

སྩོགས་པ་ཁྱིམ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་པྩོ་རྣམས་སུ་སེབ་མ་ཐག་པ་རྣམས་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་སྦྱར་བར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་སེང་གེའི་

ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་ཉི་མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པ། དེ་བཞིན་དུ་གཡས་སྩོར་

གི་ཉི་བར་བུ་མྩོའི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་ས་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ནུབ་གིང་ཤར་

མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་གྩོ །དེ་བཞིན་དུ་གཡས་སྩོར་གི་

བཞི་པའི་སྲང་དང༌། ལྔ་པའི་སིག་པ་དང༌། དྲུག་པའི་གཞུ་དང༌། བདུན་པའི་ཆུ་སྲིན་

དང༌། བརྒྱད་པའི་བུམ་པ་དང༌། དགུ་པའི་ཉ་དང༌། བཅུ་པའི་ལུག་དང༌། བཅུ་གཅིག་

པའི་གང་དང༌། བཅུ་གཉིས་པ་ལྷྩོ་གིང་ཤར་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་བར་འཁིག་པའི་

ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་གྩོ །འདིར་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བས་ན་ཉི་

མ་ཀརྐཊ་ནས་སེང་གེའི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་བར་ལ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་

ནས་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མའི་དབུས་ཀི་བར་ལ་ས་ཁྱྩོན་སུམ་ཅུར་ཕེ་བའི་ས་ཁྱྩོན་རེ་རེར་ཉི་

མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་སྟེ་དབར་ཉི་ལྡྩོག་ཐེངས་རེ་རེ་འྩོང་བས་དབར་ཉི་ལྡྩོག་

ཐེངས་སུམ་ཅུ་འྩོང་ངྩོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་ཉི་མ་སེང་གེའི་ཁྱིམ་ནས་བུ་མྩོའི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་

མ་ཐག་པའི་བར་ལ་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མའི་དབུས་ནས་ནུབ་གིང་ཤར་མའི་དབུས་ཀི་བར་

ལ་ས་ཁྱྩོན་སྩོ་སྩོ་བ་སུམ་ཅུར་ཕེ་བའི་ས་ཁྱྩོན་རེ་རེར་ཉི་མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་སྟེ་

དབར་ཉི་ལྡྩོག་ཐེངས་སུམ་ཅུ་རེ་འྩོང་ངྩོ༌། །དེས་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བསྒེས་ཏེ་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། དམིགས་བསལ་རྣམས་ཀང་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་ལ་

བཤད་པ་ལས་རིགས་པས་ཤེས་སྩོ། །

ཡང་ཉི་བར་སྲང་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་འདིའི་དབུས་

དྲང་པྩོར་སྟྩོན་མཉམ་འྩོང་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཉི་བར་སིག་ཁྱིམ་སྩོགས་ཁྱིམ་ལྷག་མ་

བཅུ་གཅིག་ཏུ་རིམ་པ་བཞིན་སེབ་མ་ཐག་པ་རྣམས་དང་། གཡས་སྩོར་གི་ལྷྩོ་གིང་

ནུབ་མ་སྩོགས་ས་དུམ་བུ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་པྩོ་རྣམས་ཀི་དབུས་དྲང་པྩོར་སྟྩོན་

མཉམ་འྩོང་བ་སྩོགས་དཔྱིད་མཉམ་གི་སབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་ཤེས་པར་

བའྩོ། །ཡང་ཉི་མ་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་འདིའི་

དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་ཅིང་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་གྩོ །དེ་བཞིན་དུ་ཉི་

བར་བུམ་པའི་ཁྱིམ་ལ་སྩོགས་པ་ཁྱིམ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་སེབ་མ་ཐག་པ་རྣམས་

རིམ་པ་བཞིན་གཡས་སྩོར་གི་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མ་སྩོགས་དུམ་བུ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་པྩོ་

རྣམས་ཀི་དབུས་དང་པྩོར་ཉི་མ་ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་སྟེ་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པ་དང་སྦྱར་

བར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན། ཉི་བར་བུམ་པའི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་

ནུབ་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་ཅིང་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་ཉི་བར་ཉའི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་ནུབ་གིང་ཤར་མའི་དབུས་དྲང་

པྩོར་ཉི་མ་ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་ཅིང་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པ་ནས་ཉི་བར་གཞུའི་ཁྱིམ་དུ་

སེབ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་ཤར་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་

ཅིང་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་གྩོ །དེ་ཡང་ཞིབ་མྩོར་བས་ན་ཉི་མ་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་

ཐག་ནས་བུམ་པའི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་བར་ལ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ནས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མའི་དབུས་ཀི་བར་ལ་ས་ཁྱྩོན་ཆ་སུམ་ཅུར་ཕེ་བའི་ཆ་རེ་རེར་ཉི་མ་ལྷྩོ་

བགྩོད་མཐར་ཐུག་པ་རེ་རེ་འྩོང་བས་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པའང་རེ་རེ་འྩོང་ངྩོ༌། །

དེ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་དང་ས་དུམ་བུ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་

སྦྱྩོར་བ་ཡང་རིགས་པ་སྔ་མས་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཉི་བར་ལུག་ཁྱིམ་ནས་

ལུག་ཁྱིམ་དུ་འཁྩོར་བ་ལྟ་བུའི་ལྩོ་གཅིག་གི་བར་ལ་ཉི་མས་རི་རབ་ལ་གཡས་སྩོར་

ཀི་གངས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་ལྷག་ཙམ་རེ་བེད་པས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ལ་

ས་ཁྱྩོན་ཐ་དད་པ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔར་ཕེ་བའི་ས་ཁྱྩོན་རེ་རེར་ཉི་མ་ལྷྩོ་བགྩོད་

མཐར་ཐུག་པ་རེ་རེ་དང་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པའང་རེ་རེ་འྩོང་ཞིང༌། དེས་དབར་བང་

བགྩོད་མཐར་ཐུག་པ་དང༌། དཔྱིད་མཉམ་དང༌། སྟྩོན་མཉམ་འྩོང་ཚུལ་སྩོགས་ཀང་

ཤེས་པར་བའྩོ། །

ད་ནི་དེ་དག་གི་ཤེས་པར་བེད་པའི་ལུང་དང་རིགས་པ་དག་བརྩོད་པར་བ་སྟེ་

དེ་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ཆད་པ་དང་ལྷག་པ་ཇི་ལྟར་ཤེས་ན་བང་དུ་བགྩོད་

པའི་ཟླ་བ་དང་པྩོ་ལ་ཉི་མ་བཅུའི་བར་དུ་ཐུར་མའི་གིབ་མས་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པར་བ་

སྟེ། ཉིན་ཞག་གང་ནུས་བརམས་ཏེ་ཐུར་མའི་གིབ་མ་བང་ནས་ལྩོག་པར་གྱུར་པ་དེ་

ནི་གཟའ་དེ་དང་ཚེས་དེ་དང་སྦྱྩོར་བ་དེ་དང་བེད་པ་དེས་ཉི་མ་འཕྩོ་བའི་ཉིན་ཞག་གྩོ །

ཉིན་ཞག་དེ་ལ་ཉི་མའི་ལྩོངས་སྤྩོད་སར་མའི་གནས་སུ་ཉི་ཤུ་དང་ཆུ་ཚོད་ཀི་

གནས་སུ་བཅྩོ་ལྔ་ཞེས་པ་ར་བའི་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པའི་ཉིན་ཞག་

བཅུའི་གྩོང་ནས་ཐུར་ཤིང་གི་གིབ་མས་བརྟག་པ་བས་པ་ལས་གིབ་མ་བང་ནས་

ལྩོག་པའི་དུས་སུ་དགུན་ཉི་ལྩོག་ཅིང་དེའི་ཉིན་ཉི་མའི་སར་གནས་སུ་ཉི་ཤུ་དང་ཆུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཚོད་དུ་བཅྩོ་ལྔ་བྱུང་སྟེ་ཉི་མ་གཞུ་ཁྱིམ་རྩོགས་ནས་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་

པ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ས་ཁྱྩོན་དེ་ནི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་དྲང་པྩོ་དེ་ཡིན་ཏེ། 

རྒྱུད་ལས་བེད་པའི་རིས་གསུངས་པའི་རིས་ཀི་ལག་ལེན་བེད་པའི་ཡུལ་ལམ་ས་

ཁྱྩོན་གི་གཙོ་བྩོ་ནི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་འཕགས་ཡུལ་ཡིན་ལ། བེད་རིས་

ཀི་ལག་ལེན་བེད་པའི་ས་ཁྱྩོན་གི་གཙོ་བྩོ་འདི་ཡིན་ཞེས་དགྩོངས་པའི་ས་ཁྱྩོན་དེ་

ཉིད་ཉི་མའི་སར་གནས་སུ་ཉི་ཤུ་དང་ཆུ་ཚོད་དུ་བཅྩོ་ལྔ་བྱུང་སྟེ་ཉི་མ་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་

དུ་སེབ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པར་གསུངས་པའི་ས་ཁྱྩོན་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

བེད་རིས་ཀི་ཉི་རྐང་ནྩོར་བུ་གཡྩོན་དུ་འགྩོ་ཚུལ་འཆད་པའི་སབས་ཀི་འགེལ་ཆེན་

ལས། བགྩོད་པ་འགྩོ་བའི་དབང་གིས་ཉི་མ་ལ་ནི་སྦྱིན་དང་དྩོར་ཏེ་གཞན་དུ་དག་པ་

ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ནི་ངེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་འཆད་པ་ན་

དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། ཆ་དེས་ཐྩོབ་པ་ནི་ཆུ་ཚོད་ཀི་ཚོགས་ཏེ། ཆུ་ཚོད་ཀི་གནས་སུ་

ནྩོར་དུ་འགྱུར་རྩོ། །བགྩོད་པ་འགྩོ་བའི་དབང་གིས་བུ་ལྩོན་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ་བགྩོད་པ་

འགྩོ་བའི་དབང་གིས་ཆུ་སྲིན་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ནྩོར་དང་ཀརྐཊ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་བུ་

ལྩོན་དུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་བེད་རིས་ཀི་ལག་ལེན་ལྟར་ན་ཉི་མ་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་

མ་ཐག་པ་ནས་བང་བགྩོད་ཀི་འགྩོ་རྩོམ་པ་དང༌། ཉི་མ་ཀརྐཊའི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་

པ་ནས་ལྷྩོ་བགྩོད་ཀི་འགྩོ་རྩོམ་པར་བཤད་པས་སྩོ། །དེ་བས་ན་ཁ་ཅིག་ [ཆྩོས་རྒྱལ་བང་

པ།] གིས་ཉི་མའི་སར་གནས་སུ་ཉི་ཤུ་དང་ཆུ་ཚོད་དུ་བཅྩོ་ལྔ་བྱུང་བའི་ཚེ་དགུན་ཉི་

ལྡྩོག་པར་གསུངས་པ་དེ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ནུབ་མཐའ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཞེས་

ཟེར་བ་ཡང་མི་རིགས་སྩོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གཞན་ཡང་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་



  133  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཐག་གི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མར་དཔྱིད་མཉམ་འྩོང་བར་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ལྷྩོ་གིང་

དབུས་མའི་ནུབ་མཐའ་ལ་དགྩོངས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་

སྩོ། །འདྩོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དང་བཅས་པ་ཤར་གིང་

དབུས་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་གནས་པའི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མར་ཉིན་མྩོའི་ཐྩོག་མ་འྩོང་

བར་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ནུབ་མཐའ་ལ་དགྩོངས་པར་འགྱུར་

དགྩོས་པ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ལམ་ཕེད་

འབུམ་ཕག་གསུམ་པྩོ་དག་ལ་ཞེས་སྩོགས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཉི་མ་གཞུ་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་

ཤར་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་སྟེ་དེ་ནས་ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལྷག་

ཙམ་ཞིག་གི་བར་ལ་ཉིན་ཞག་རེ་རེ་བཞིན་ལྷྩོ་གིང་ཤར་མའི་དབུས་ནས་ལྷྩོ་གིང་

དབུས་མའི་དབུས་ཀི་བར་ལ་ས་ཁྱྩོན་སུམ་ཅུའི་ཆར་ཕེ་བའི་ས་ཁྱྩོན་རེ་རེར་ཉི་མ་ལྷྩོ་

བགྩོད་མཐར་ཐུག་སྟེ་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་ཐེངས་རེ་རེ་འྩོང་བ་ཡིན་པར་གྲུབ་སྟེ། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཨ་བྷ་ཡས་དུས་འཁྩོར་ལ་འཇུག་པ་ལས། དེ་བས་ན་གྲུབ་པའི་

མཐའི་ལམ་བརྩོད་པར་བ་སྟེ་དེའི་རིམ་པ་འདི་དག་གྩོ །ས་གཞི་མཉམ་པྩོ་ལ་གྲུ་གང་

གི་ཚད་ཀི་མཎྜལ་གི་དབུས་སུ་བཙུགས་པའི་མཐྩོ་གང་གི་ཚད་ཀི་ཤིང་གི་གིབ་མ་སྔ་

དྲྩོ་རེ་ཁའི་ཕི་རྩོལ་ནས་རིམ་གིས་བསྐུམས་པ་ན་གང་གི་ཚེ་མཎྜལ་གི་མཐའི་རེ་ཁའི་

དབུས་སུ་ཞུགས་པ་དེའི་ཚེ་གནས་དེར་བ་རྩོག་གི་རེས་ཀི་མཚན་མ་བ་སྟེ་དེ་ཉིད་

ནུབ་ཀི་ཕྩོགས་སྩོ། །ཕི་དྲྩོ་ནི་མཎྜལ་གི་དབུས་ནས་རིམ་གིས་བརྐྱང་པ་ན་གང་གི་

ཚེ་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྔར་བཞིན་མཚན་མ་སྟེ་དེ་ཉིད་ཤར་གི་ཕྩོགས་སྩོ། །འདིར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མཚན་མ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་སྐུད་པ་བཟུང་སྟེ་མཚན་མ་གཞན་གི་མདུན་ནསམཎྜལ་

ཐྩོད་ལེ་ཀྩོར་ཀིས་བ་ཞིང་མཚན་མ་གཞན་གི་སྟེང་དུ་སྐུད་པ་བཟུང་སྟེ་དེ་བཞིན་དུ་

བས་པས་ཇི་ལྟར་ཉའི་རྣམ་པར་འགྱུར་རྩོ། །མཎྜལ་གཉིས་པྩོ་འདི་དག་གི་དབུས་ཀི་

ཉའི་རྣམ་པའི་ཁའི་དབུས་ལྷྩོ་ཕྩོགས་སྩོ། །མཇུག་མའི་དབུས་ནི་བང་ཕྩོགས་སྩོ། །དེ་

ལྟར་ཕྩོགས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་མཎྜལ་གཉིས་པྩོ་དབི་བར་བའྩོ། །བང་དུ་བགྩོད་པའི་

ཉི་མ་ལས་གྩོང་གི་ཉི་མ་བཅུ་པ་ནས་བརམས་ཏེ་ཉི་མའི་གུང་ལ་བརྟག་པར་བའྩོ། །དེ་

ལ་ཐྩོག་མའི་མཎྜལ་གི་བང་ཕྩོགས་ཀི་མཐའི་རེ་ཁའི་དབུས་ནས་མཎྜལ་གི་ནང་དུ་

ཉིན་མྩོ་གང་ལ་གིབ་མ་འཇུག་པ་དེ་ཉི་མ་བང་དུ་བགྩོད་པའི་འཕྩོ་བའི་ཉིན་མྩོའ ྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཆ་མཐུན་པར་འདས་ལྩོའི་ཐྩོག་མ་རབ་བྱུང་མེ་ཡྩོས་

ནས་ལྩོ་དྲུག་ཅུ་སྩོར་བདུན་དང་ལྩོ་རྐྱང་ཉི་ཤུ་པ་མི་ཟད་པ་མེ་ཕྩོ་ཁྱིའི་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་

དུས་ལ་ཐུར་ཤིང་གིས་བརྟགས་ [ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཔལ་གགས་པའི་བཀའ་བཞིན་བྩོ་གས་ལ་ཞིང་

ཡིད་གཞུངས་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་པར་བདག་གིས།] པས་ལྩོ་དེའི་ཧྩོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་

ལྔའི་ཉིན་ཐུར་ཤིང་གི་གིབ་མ་བང་ནས་ལྩོག་པར་མངྩོན་སུམ་གིས་མཐྩོང་བས་དེའི་

སྔྩོན་མའི་ཚེས་བཞི་དེ་ལ་རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའི་ས་ཁྱྩོན་འདིར་དགུན་ཉི་ལྩོག་

པར་གྲུབ་ལ། ཚེས་བཞི་དེའི་ཡང་བཅུ་གསུམ་ཆ་བཞི་སྩོང་བའི་མཚམས་སུ་ཡིན་ཏེ། 

ཚེས་བཞི་དེའི་བཅུ་གསུམ་ཆ་བཞི་སྩོང་བའི་ཉི་བར་ལ་གྲུབ་མཐའ་གཞིར་བཞག་ན་

ཉི་མའི་སར་མར་བཅྩོ་བརྒྱད། ཆུ་ཚོད་སྩོ་གཅིག་ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ། དབུགས་དང་རེ་

བདུན་ཆ་རྣམས་སྟྩོང་པའྩོ། །

དེའི་སྟེང་དུ་ཚེས་ཞག་ཉེར་གསུམ་དང་ཚེས་ཞག་གཅིག་གི་བཅུ་གསུམ་ཆ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གསུམ་གི་ཉི་མའི་རྟག་ལྩོངས་བསན་པས་ཉི་སར་ཉི་ཤུ་དང་ཆུ་ཚོད་བཅྩོ་ལྔ་འྩོང་བས་

ཧྩོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ་དེའི་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་པའི་བཅུ་གསུམ་ཆ་གསུམ་རྩོགས་པའི་

མཚམས་སུ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་དགུན་ཉི་ལྩོག་པར་གྲུབ་བྩོ། །དེ་

ལྟར་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའི་ས་ཁྱྩོན་འདི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་

དབུས་ནས་ལྷྩོ་གིང་ཤར་མའི་དབུས་ཀི་བར་ལ་ས་ཁྱྩོན་ཐ་དད་པ་སུམ་ཅུར་ཕེ་བའི་

ནང་གི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ནས་ཤར་ལ་བགངས་པའི་ས་ཁྱྩོན་ཉེར་གསུམ་པ་

དང་། ས་ཁྱྩོན་དེར་ལྩོ་དེའི་ཧྩོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཞི་ལ་དགུན་ཏེ་ལྩོག་པར་

གྲུབ་བྩོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་རིགས་པ་ལ་དཔགས་ནས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་

བསྩོམས་པ་ལ་ས་ཁྱྩོན་ཐ་དད་པ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔར་ཕེ་བའི་ས་ཁྱྩོན་རེ་རེར་

དགུན་ཉི་ལྡྩོག་ཐེངས་རེ་རེ་འྩོང་བར་ཤེས་པར་ནུས་སྩོ། །

ཡང་བུ་སྟྩོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ཉི་སར་བཅུ་དགུ་དང་ཆུ་ཚོད་བཅྩོ་ལྔར་

ལྩོངས་པའི་ཚེ་རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའི་ས་ཁྱྩོན་འདིར་ཉི་མ་ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་

སྟེ་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པའི་ས་ཚིགས་མཛད་པ་ལྟར་དེང་སང་བ་རྣམས་འདྩོད་པ་ལྟར་ན་

ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་འདི་ལ་ངེས་པ་ནི་མི་རྟག་པ་སྟེ་ལྩོ་དྲུག་ཅུའི་

མཐར་སར་ཡང་ངེས་པ་འགྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདས་ལྩོའི་ཐྩོག་

མ་རབ་བྱུང་མེ་ཡྩོས་ནས་ད་ལྟར་ཆུ་ཡྩོས་འདི་འདས་པ་ཡན་ལ་ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་དང་ལྔ་

བཅུ་ང་བདུན་ཡྩོད་པ་དེའི་བར་གི་ཉི་མ་ལ་གནས་གསུམ་དབུས་མ་དབང་ཕྱུག་གིས་

བསྒྱུར་བའི་བེད་རིས་ཀི་མང་ཆ་བསགས་པས་ཆུ་ཚོད་ཉེར་གསུམ་ལྷག་ཙམ་འྩོང་ལ་

ཆ་ཚོད་ཉེར་གསུམ་པྩོ་དེས་དེང་སང་བ་རྣམས་ཀི་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པའི་ས་ཚིགས་སུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བས་པའི་ཉི་སར་བཅུ་དགུ་དང་ཆུ་ཚོད་བཅྩོ་ལྔ་ལ་ཕི་བ་ན་ལྷག་མ་སར་མ་བཅྩོ་

བརྒྱད་དང་ཆུ་ཚོད་ང་གཉིས་འྩོང་བས་དེང་སང་བའི་བེད་རིས་པ་རྣམས་ཀི་ལྟར་

ནའང་རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའི་ས་ཁྱྩོན་འདིར་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པའི་དུས་དེ་ལས་ད་

དུང་ཡང་ཉི་སར་ཉི་ཤུ་དང་ཆུ་ཚོད་བཅྩོ་ལྔ་ལྩོངས་པ་ལ་ཚེས་ཞག་བཅུ་དགུ་ཙམ་གི་

ཉི་མའི་ལྩོངས་སྤྩོད་སྩོན་དགྩོས་པར་གྲུབ་བྩོ། །

དེ་ལྟར་གྲུབ་པས་དེ་དག་གི་ལྟར་ནའང་རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའི་ས་ཁྱྩོན་

འདི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་དང་པྩོ་ནས་ཤར་ལ་བགངས་བའི་ས་ཁྱྩོན་བཅུ་དགུ་

པ་དང་། ལྷྩོ་གིང་ཤར་མའི་དབུས་ནས་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་བར་ལ་ས་ཁྱྩོན་

ཐ་དད་པ་སུམ་ཅུར་ཕེ་བའི་ནང་གི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ནས་ཤར་ལ་བགངས་

པའི་ས་ཁྱྩོན་བཅུ་དགུ་པ་དེར་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ལས་

གཞན་དུ་བེད་རིས་སྤི་ལུགས་པ་རྣམས་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པར་འདྩོད་པའི་དུས་དེར་ཉི་

སར་ཉི་ཤུ་དང་ཆུ་ཚོད་བཅྩོ་ལྔ་ལྩོངས་པར་ [ཆྩོས་རེ་ཀུ་མཱ་ར།] བས་ནས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་

གཉིད་པྩོར་རེ་རེར་ལྩོ་རེ་ལ་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པ་རེ་རེ་ཉིད་ཡིན་པར་བས་པའི་རྣམ་

གཞག་མཛད་པ་རྣམས་ནི་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ལྷུན་པྩོའི་ཕྩོགས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་དུ་

ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་འཁྩོར་བའི་དབང་གིས་མེ་ལ་རེག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདུན་པའི་

ཕྩོགས་ཐྩོབ་པ་ན་ལྷུན་པྩོའི་རེ་མྩོ་ལ་ [ཤྩོང་འགྱུར་ལ་རྭ་ཞེས་པ་འབྱུང༌།] རེག་ཅིང་གངས་གི་

རིའི་སྟེང་དུ་འགྩོའ ྩོ་ཞེས་པའི་རིགས་པས་ཉི་མ་ཁྱིམ་སྩོ་སྩོར་གནས་པའི་དུས་ཀི་

ཚོགས་ལ་སྩོགས་པ་མཐའ་དག་སྟེ་ཐམས་ཅད་དུ་རིག་པར་བའྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཀང་ས་དུམ་བུ་རེ་རེར་ལ་དེ་ལ་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པ་

རགས་པར་བས་ན་སུམ་ཅུ་རེ་ཡྩོད་པར་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་དུ་བསྟན་པ་ནི་ལྷྩོ་

གིང་དབུས་མ་ལ་མཚོན་ན་ཉི་མ་ཀརྐཊའི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་

མའི་དབུས་དྲང་པྩོའི་ཐད་ཀི་ལྷུན་པྩོའི་རེ་མྩོ་འམ་རཱ་ལ་ཉི་མའི་གདུང་བེད་ཀིས་རེག་

པའི་ཉིན་ཞག་དེ་ལ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་ནས་བགངས་པའི་ས་དུམ་བུ་བདུན་པ་བང་

གིང་དབུས་དྲང་པྩོའི་ཐད་ཀི་མེ་རིའི་ནང་མཐའི་སྟེང་ཐད་དུ་ཉི་མའི་གདུང་བེད་ཀིས་

སེབ་པ་དངྩོས་བསྟན་རྣམས་ཀིས་གྩོ་ནུས་ཤིང༌། ཉི་བར་ལ་སར་མ་བཅུ་དགུ་དང་ཆུ་

ཚོད་བདུན་ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ་བྱུང་སྟེ་ཉི་མས་གཞུ་ཁྱིམ་གི་ཕེད་དུ་སེབ་པའི་ཉིན་ཞག་

རེ་ལ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་ལ་ས་ཁྱྩོན་ཐ་དད་པ་སུམ་ཅུར་ཕེ་བའི་ཤར་མཐའི་ས་ཁྱྩོན་

དེའི་ཐད་ཀི་ལྷུན་པྩོའི་རེ་མྩོ་འམ་རཱ་ལ་ཉི་མའི་གདུང་བེད་ཀིས་རེག་པ་དང་ཉིན་ཞག་

དེ་ཉིད་ལ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་ནས་བགངས་པའི་ས་དུམ་བུ་བདུན་པ་བང་གིང་དབུས་

མའི་ཡང་ཤར་མཐའི་ས་ཁྱྩོན་དེའི་ཐད་ཀི་མེ་རིའི་ནང་མཐའི་སྟེང་ཐད་དུ་ཉི་མའི་

གདུང་བེད་ཀིས་སེབ་པ་ལྟ་བུ་མཚོན་པ་ནི། འདིར་ལྷུན་པྩོའི་ཕྩོགས་ཀི་ཆ་ཐམས་

ཅད་དུ་ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལས་གཞན་དུ་གིང་རེར་ལྩོ་རེ་ལ་ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་དང་བང་བགྩོད་

མཐར་ཐུག་རེ་རེ་དང༌། ཡང་མཁས་པ་དག་ [རེ་ཀུ་མཱར།] གིང་རེར་ལྩོ་རེ་ལ་དབར་ཉི་

དང་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་པ་རེ་རེ་ཡིན་པར་བཞེད་པ་ལྟར་འཐད་ན་ཉི་མ་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་དུ་

སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་ཀཻ་ལ་ཤའི་ཤར་ནུབ་ཀི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉིན་ཆུ་ཚོད་ཉེར་ལྔ་ཡིན་

པ་ལྟར་ཀ་ཻལ་ཤའི་ཤར་མཐའི་ས། ཁྱྩོན་དེར་ཡང་ཉིན་ཆུ་ཚོད་ཉེར་ལྔར་འགྱུར་དགྩོས་



  138  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཏེ། ས་ཁྱྩོན་དེ་གཉིས་དགུན་ཉི་ལྡྩོག་དུས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། 

འྩོ་ན་ཉི་མ་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་ཤར་མའི་ཀཻ་ལ་ཤ་དང་ཁྱྩོན་

མཚུངས་ཀི་དབུས་ཀི་དགུན་ཉི་ལྩོག་ནས་ཁྱིམ་ཟླ་གཅིག་སྩོང་བས་ས་ཁྱྩོན་དེར་ཉིན་

ཆུ་ཚོད་ཉེར་དྲུག་ཆུ་སྲང་བཞི་བཅུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་འདྩོད་ན། ལྷྩོ་གིང་

དབུས་མའི་ཀ་ཻལ་ཤའི་ཤར་མཐའི་ཉིན་ཚད་ཆུ་ཚོད་ཉེར་ལྔ་དང༌། ཉིན་ཞག་དེ་ཉིད་ཀི་

ལྷྩོ་གིང་ཤར་མའི་ཀ་ཻལ་ཤ་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་ཀི་ནུབ་མཐའི་ས་ཁྱྩོན་དེར་ཉིན་ཆུ་ཚོད་

ཉེར་དྲུག་ཆུ་སྲང་བཞི་བཅུ་ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་ཏེ། ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ཀཻ་ཤར་

མཐའ་དང་ལྷྩོ་གིང་ཤར་མའི་ཀཻ་ལ་ཤ་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་ཀི་ནུབ་མཐའ་གཉིས་འདབ་

འབར་དུ་གནས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་དག་ལ་ཉི་མའི་གདུང་བེད་མཐྩོ་དམན་དུ་འགྱུར་

བའི་སྒྩོ་ནས་ཀང་བརྩོད་པར་བ་བ་ཡྩོད་དེ་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་མྩོ། །

གལ་ཏེ་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ལྷུན་པྩོའི་ཕྩོགས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་དུ་ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་ཉི་མའི་བགྩོད་པ་གཉིས་མཐར་ཐུག་པའི་ཚེ་ཉི་མའི་གདུང་བེད་ལྷུན་

པྩོའི་རྭ་འམ་རེ་མྩོ་ལ་རེག་པ་དང་མེ་རིའི་ནང་མཐའི་སྟེང་ཐད་དུ་འགྩོ་བར་བསྟན་གི། 

ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་དེ་གཉིས་སུ་འགྩོ་བར་མ་བསྟན་ན། འགེལ་ཆེན་ལས། ལན་

ཚྭའི་རྒྱ་མཚོ་འགེངས་ནས་ཉིན་མྩོར་བེད་པ་དག་ནི་ལྷྩོ་རུ་མེ་ཡི་བར་དུ་འགྩོ་བར་

བེད། །ཅེས་པ་སྟེ་འདིར་རིབས་བཅུ་གཉིས་ཀི་ས་ལ་དུམ་བུ་སྩོ་སྩོར་རེ་རེར་ཁྱིམ་གི་

དབང་གིས་ལན་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོ་འགེངས་ནས་ལྷྩོར་བགྩོད་པ་ལ་གནས་པའི་ཉི་མ་མེའི་

དཀིལ་འཁྩོར་གི་དང་པྩོའི་བར་རྒྱ་མཚོའི་མཐའི་མཚམས་སུ་འགྩོ་བར་བེད་དྩོ། །

མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་མཚམས་དེ་ནས་ཀ་ཻལ་ཤའི་བང་དུ་འགྩོ་སྟེ་གངས་ཅན་
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གི་རི་ལ་བང་གི་ལམ་དུ་ཡང་བང་དུ་བགྩོད་ལ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པས་གནྩོད་དྩོ་

ཞེ་ན། མི་གནྩོད་དེ། འགེལ་ཚིག་དེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཉི་མའི་གདུང་བེད་ཉིད་མེ་རིའི་

ནང་མཐའི་སྟེང་ཐད་དང༌། ལྷུན་པྩོའི་རེ་འམ་རྭ་ལ་རེག་གི་བར་དུ་འགྩོ་བར་བསྟན་པའི་

ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་ལས། སྟེང་དུ་དྲུག་དང་ཀླུ་ཡི་གངས་ནི་ཉི་མའི་གདུང་བེད་དག་ཀང་

བང་དུ་བགྩོད་པ་དག་གི་མཐར། །དེ་ནས་གཡས་ཕྩོགས་སུ་ཡང་ཟད་པར་འགྱུར་ཏེ་

མི་ཡི་བདག་པྩོ་སྟྩོང་ཕག་དག་ནི་དྲག་པྩོའི་གངས། །སྟྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་

མདའ་ནི་བརྒྱ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་དབུས་ནས་གྩོ་ལའི་རི་མྩོ་སྟེ། །དེ་ལས་གང་ཞིག་

འཕེལ་དང་འགིབ་པར་འགྱུར་བ་མཁའ་མཁའ་མདའ་དང་མདའ་ནི་བང་དང་ལྷྩོར་ཡང་

ངྩོ༌། །ལན་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོ་འགེངས་ནས་ཉིན་མྩོར་བེད་པ་དག་ནི་ལྷྩོ་རུ་མེ་ཡི་བར་དུ་

འགྩོ་བར་བེད། །ཅེས་སྩོགས་གསུངས་པས་ནི་གྩོང་གི་ཉི་མའི་གདུང་བེད་ཅེས་པ་

འྩོག་མ་ལན་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོའི་འགེངས་ནས་ཞེས་སྩོགས་རྣམས་ལ་ཡང་གསལ་བེད་

དུ་སྦྱྩོར་དགྩོས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་བཞིན་དུ། ཕེད་བཅས་མིག་ཀླུ་ཟླས་ཐྩོབ་ཉིན་དང་ཉིན་ལ་འདྩོར་བ་ཞེས་པ་

ནི་ཕེད་དང་བཅས་པའི་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི་ཆ་ཐྩོབ་པ་ནི་སྟྩོང་ཕག་བདུན་ཅུ་

ར་ལྔ་ལས་ཉིན་ཞག་སྩོ་སྩོར་དཔག་ཚད་རྣམས་ཀི་ཕྩོགས་ཀི་ཆ་ཉི་མས་འདྩོར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ཡང་གདུང་བེད་ཀིས་འདྩོར་བ་ཡིན་ལ དེ་ཡང་འདྩོར་

བ་པྩོས་ནྩོན་པའི་གྩོ་ས་ལྩོགས་སུ་ཕེ་བའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་ཡིན་གི། ནྩོན་པའི་

གྩོ་ས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་གཞག་དང༌། སྟྩོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་ལས་ཞེས་པས་ཀང་

ཉི་མའི་གདུང་བེད་ཀིས་དྩོ་བར་བ་བའི་ཁྱྩོན་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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གལ་ཏེ་འདྩོར་བ་པྩོ་རང་གིས་ནྩོན་པའི་གྩོ་ས་དེ་ཡང་འདྩོར་བའི་ཆ་ལ་མི་

བགང་ན་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཟླུམ་པྩོའི་ཚད་རྒྱུད་འགེལ་འདིར་གསལ་པྩོར་མ་

བཤད་ཀང་མཛོད་ལས། དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅས། ཞེས་ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་ཚད་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག་ཏུ་བཤད་པས་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་

བདུན་ཅུ་ར་ལྔའི་སྟེང་ནས་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག་གི་སུམ་ཆ་བཅུ་བདུན་ཕི་བ་

ཉི་མས་ཉིན་ཞག་ཕེད་བཅས་མིག་ཀླུ་ཟླ་བའི་བར་ལ་འདྩོར་བར་ཁས་ལེན་དགྩོས་

པས། སྟྩོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་ལས་ཞེས་སྩོགས་དང་ཅིའི་ཕིར་ཁྱེད་རང་ལའང་མི་

འགལ་བར་འགྱུར་བ་སྩོམས་ཤིག །དེ་ཡང་མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པ་རགས་པ་མཐུན་

སང་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། ཞིབ་མྩོར་ན་སར་ཁྩོངས་རེ་ལ་ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁྩོར་འཕེང་བར་བསྒིགས་པ་དྲུག་ཅུའི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་མེད་ལ། སར་ཁྩོངས་

གཅིག་ལ་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ཡྩོད་པས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་བང་མཐའ་

ནས་ལྷྩོ་མཐའི་བར་ལ་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཡན་ཆད་ཙམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དགྩོས་

ལ། ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལ་ནི་དཔག་ཚད་ཉིས་བརྒྱ་སྩོ་གཅིག་ལྷག་པ་ཙམ་ཞིག་

ཡྩོད་པས་སྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་གི་ཚེ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་

ཉིད་ཀིས་ལྷུན་པྩོའི་རྭའམ་རེ་མྩོ་ལ་རེག་པར་ཁས་ལེན་པ་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་

རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའི་བྩོད་ཀི་ས་ཁྱྩོན་འདིར་ཉི་མའི་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་

པའི་ཉིན་གི་ཉི་མ་བེད་པའི་དུས་དེར་ཐུར་ཤིང་གི་གིབ་མ་བང་དུ་འྩོང་བ་མངྩོན་སུམ་

དུ་མཐྩོང་བ་འདི་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་བགྩོད་པ་གཉིས་ཀི་ཚེ་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་ཉི་མས་ལྷྩོ་བང་དུ་ཇི་ཙམ་རེ་



  141  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བགྩོད་པ་ནི་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ལ་ཉིན་ཞག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ར་ཕེད་དང་

གསུམ་གི་ཐྩོབ་ནྩོར་ཏེ། དེ་ཡང་དཔག་ཚད་ཉིས་བརྒྱ་དྩོན་གསུམ་རྒྱང་གགས་

གསུམ་གཞུ་འདྩོམ་སྟྩོང་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ [ཁྲུ་གསུམ་སྩོར་དྲུག་ནས་བདུན་ནས་

ཀི་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔའི་ཆ་ག་ལྔ།] རེ་དགྩོད་དྩོ། །ཡང་ཉི་མ་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལས་སྟེང་དུ་འགྩོ་

བའི་ཚད་ནི་སའི་ཁྱྩོན་གང་དང་གང་གི་ཐད་དུ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་ཚེ་ས་

ལས་ཉི་མའི་གདུང་བེད་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་དྲུག་གི་སྟེང་ནས་འགྩོ། 

སའི་ཁྱྩོན་དེ་ནས་བགངས་པའི་ས་དུམ་བུ་བདུན་པའི་ས་ཁྱྩོན་ཉི་མ་ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་

ཐུག་པའི་ཚེ་ས་ལ་ནི་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་དྲུག་གི་སྟེང་ནས་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་

བཅུ་གཅིག་ཕི་བ་སྟྩོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་ལྔའི་སྟེང་ནས་འགྩོ་ཞིང༌། ཉི་མ་ལྷུན་པྩོ་ལ་

གཡས་སྩོར་དུ་སྒང་གཤྩོངས་སུ་འཁྩོར་རྩོ། །

དེ་བས་ན་ས་ཁྱྩོན་གང་དང་གང་གི་ཐད་དུ་ཡང་ཉི་མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་

པའི་ས་དང་ཉི་མའི་གདུང་བེད་གི་བར་ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་དྲུག་རེ་

དང༌། ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་གི་ཚེ་སྟྩོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་རེ་འྩོང་བར་བཤད་པས་ཉི་

མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་ས་ཁྱྩོན་དེ་ཉིད་ཀི་ཐད་ཀར་ཉིན་རེ་བཞིན་ལྷྩོ་བགྩོད་མ་

རྩོགས་ཀི་བར་ལ་ཉི་མ་གདུང་བེད་དང་བཅས་པ་དཔག་ཚད་དྲུག་ཅུ་རྒྱང་གགས་

གཅིག་གཞུ་འདྩོམ་བརྒྱ་གྩོ་གཅིག་ཁྲུ་གསུམ་སྩོར་གཉིས་སྩོར་གི་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་

ཆ་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྣམས་ཀིས་དམའ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་ནས་

བང་བགྩོད་མ་རྩོགས་ཀི་བར་ལ་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་དེ་ཙམ་རེས་མཐྩོ་བར་འགྱུར་བ་

ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འྩོ་ན་ཉི་མའི་གདུད་བེད་ལ་ཚད་ཇི་ཙམ་སམ་ན། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་དཔག་ཚད་

སྟྩོང་ཕག་བཅུ་བཞིར་འདྩོད་པ་དང་གཞན་དག་སྟྩོང་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་དུ་

འདྩོད་པ་གཉིས་ལས་གྩོང་དུ་འགེལ་པ་དྲངས་པའི་འགྱུར། ལྷུན་པྩོའི་རེ་མྩོ་ལ་རེག་

ཅིང་ཞེས་པ་ལྟར་ན་ཉི་མའི་འྩོག་གཞིའི་གདུང་བེད་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་བཞིར་

འདྩོད་པ་ལྟར་བས་ཏེ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་གི་ཚེ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྷུན་པྩོའི་

རེ་དང་ཁང་མཉམ་དུ་འགྩོ་བར་བ་ཞིང༌། ཉི་མའི་ལྷྩོ་ཕྩོགས་ལྟ་བུའི་ཕྩོགས་ཀི་གདུང་

བེད་ཀི་ཚད་ནི་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་དུ་ཕེད་དགྩོས་ཏེ། ཉི་མ་

བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་གི་ཚེ་གདུང་བེད་ཀི་རེ་མྩོ་ལྷུན་པྩོའི་རྭ་ལ་རེག་ཙམ་དུ་བེད་

དགྩོས་ཤིང༌། བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་གི་ཚེ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་ལྷུན་པྩོའི་བར་

ན་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་ལས་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་ཤྩོང་འགྱུར་ལས་ལྷུན་པྩོའི་རྭ་ལ་རེག་ཅིང་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བས་ན་ཉི་

མའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འྩོག་གི་གདུང་བེད་ཀང་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་

གསུམ་དུ་བཤད་པར་བར་ཡྩོད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཉི་མས་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་སྒང་གཤྩོངས་

སུ་འཁྩོར་བའི་ཟླུམ་པྩོའི་ཁྱྩོན་དང༌། ཉི་མའི་མཉམ་ལམ་ཟླུམ་པྩོར་བསྩོར་བའི་ཁྱྩོན་

དང༌། ཐ་སར་ནས་ནམ་གྲུ་རྩོགས་ཀི་བར་གི་ཁྱྩོན་རྣམས་ནི་དཔག་ཚད་སུམ་འབུམ་

བདུན་ཁི་ལྔ་སྟྩོང་དང༌། ཆུ་ཚོད་དུ་བས་ན་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུར་

མཉམ་མྩོ། །ཡང་ཉི་མ་ལྷུན་པྩོ་ལ་སྒང་གཤྩོངས་སུ་འཁྩོར་བ་ལས་ཁྱིམ་སྩོ་སྩོར་ཡུལ་

དྲུག་ཏུ་ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་ཡུལ་དྲུག་ནི་

བསིལ་རིའི་ཕི་མཐའ་ནས་ཆུའི་ནང་མཐའི་བར་གི་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་དཔག་ཚད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྟྩོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་ཡྩོད་པའི་ཕེད་བང་མ་ལ་ཆ་ཐ་དད་པ་དྲུག་ཏུ་དབེ་དགྩོས་ཏེ། ཡུལ་

བང་མ་གངས་ལྔན་བསིལ་རི་དང་འདབས་འབར་དུ་གནས་ཤིང༌། འཕགས་ཡུལ་གི་

ལྷྩོ་མཐའ་ཉི་མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་ཉིན་བེད་ཀི་དུས་ཀི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་

གི་ཐད་སྩོན་གནས་པ་དེའི་དུས་ཀི་ཐུར་ཤིང་གི་གིབ་མས་འགྲུབ་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་བསིལ་རིའི་ལྷྩོ་མཐའ་ནས་ཆུའི་

ནང་མཐའི་བར་ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་ཡྩོད་པའི་ཕེད་བང་མ་ལ་བང་ནས་རིམ་

པ་བཞིན་གངས་ལྡན་ཀ་ཻལ་ཤ་རྒྱ་ནག་ལི་བྩོད་འཕགས་ཡུལ་ཏེ་ཡུལ་དྲུག་ཆ་མཉམ་དུ་

ཕེ་བ་བཞིན་དུ་ས་དུམ་བུ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་པྩོ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་དག་དང་ཁྱྩོན་

མཚུངས་ཀི་ཡུལ་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་བས་ཏེ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་འདིའི་ཡུལ་དྲུག་གི་

དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མའི་བགྩོད་པའི་དབང་གིས་ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་མི་འདྲ་བར་འགྱུར་

བ་བཞིན་དུ་ས་དུམ་བུ་གཞན་རྣམས་ཀི་ཡུལ་དྲུག་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་རྣམས་སུ་ཉིན་

མཚན་རིང་ཐུང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། །

དེ་ལ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མར་ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་མི་འདྲ་བར་འགྱུར་ཚུལ་ནི་ལྷྩོ་

གིང་དབུས་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་མཉམ་པའི་ཚེ་ཡུལ་དྲུག་ཀའི་

དབུས་སུ་ཉིན་མྩོ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་མཚན་མྩོ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་སྟེ་ཉིན་མཚན་མཉམ་

པར་མཚུངས་པ་ལས་ཉིན་ཞག་རེ་རེ་ལ་གངས་ལྡན་དུ་ཆུ་སྲང་གསུམ་དབུགས་ལྔ་

དེའི་ལྔ་ཆ་གསུམ་དེའི་ཡང་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་ཆ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་དང༌། ཀཻ་ལ་ཤར་ཆུ་སྲང་

གསུམ་དབུགས་གཅིག་དེའི་དྲུག་ཆ་བཞི་དེའི་ཡང་སུམ་བརྒྱར་ལྔ་ཆ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་

དང༌། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆུ་སྲང་གཉིས་དབུགས་བཞི་དེའི་བདུན་ཆ་དྲུག་དེའི་ཡང་སུམ་བརྒྱ་



  144  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རེ་ལྔ་ཆ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་དང༌། ལིར་ཆུ་སྲང་གཉིས་དབུགས་གཉིས་དེའི་བརྒྱད་ཆ་དྲུག་

དེའི་ཡང་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་ཆ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་དང༌། བྩོད་དུ་ཆུ་སྲང་གཉིས་དབུགས་

གཅིག་དེའི་དགུ་ཆ་གཅིག་དེའི་ཡང་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་ཆ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་དང༌། འཕགས་

ཡུལ་དུ་ཆུ་སྲང་གཅིག་དབུགས་ལྔ་དེའི་བཅུ་ཆ་བརྒྱད་དེའི་ཡང་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་ཆ་

བརྒྱ་སུམ་ཅུ་རྣམས་བང་བགྩོད་ཀི་ཚེ་ཉིན་མྩོ་འཕེལ་ཞིང་མཚན་མྩོ་འགིབ་པ་ལས་

ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་ཚེ་ཉིན་མྩོའི་

ཚད་གངས་ལྡན་ནས་འཕགས་ཡུལ་གི་བར་རིམ་པ་བཞིན་ཆུ་ཚོད་སྩོ་དྲུག་དང༌། ཆུ་

ཚོད་སྩོ་ལྔ་དང༌། ཆུ་ཚོད་སྩོ་བཞི་ཆུ་སྲང་བཅུ་བདུན་དབུགས་ཐིག་དབུགས་ཀི་

བདུན་ཆ་དྲུག་དང༌། ཆུ་ཚོད་སྩོ་གསུམ་ཆུ་སྲང་ཞེ་ལྔ་དང༌། ཆུ་ཚོད་སྩོ་གསུམ་ཆུ་

སྲང་ཉི་ཤུ་དང༌། ཆུ་ཚོད་སྩོ་གསུམ་རྣམས་འབྱུང་ཞིང༌། མཚན་མྩོའི་ཚད་ཀང་གངས་

ལྡན་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞི་དང༌། ཆུ་ཚོད་ཉེར་ལྔ་དང༌། ཆུ་ཚོད་ཉེར་ལྔ་

དང་ཆུ་སྲང་ཞེ་གཉིས་དབུགས་ལྔ་དབུགས་ཀི་བདུན་ཆ་གཅིག་རྣམས་དང༌། ཆུ་ཚོད་

ཉེར་དྲུག་ཆུ་སྲང་བཅྩོ་ལྔ་དང༌། ཆུ་ཚོད་ཉེར་དྲུག་ཆུ་སྲང་བཞི་བཅུ་དང༌། ཆུ་ཚོད་ཉེར་

བདུན་རྣམས་འབྱུང་ངྩོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་ལས་ལྷྩོ་བགྩོད་ཀི་ཚེ་འང་

ཡུལ་དྲུག་པྩོ་དེ་དང་དེར་ཉིན་ཞག་རེ་རེ་བཞིན་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་ཆུ་སྲང་སྩོགས་

མཚན་མྩོ་འཕེལ་ཞིང་ཉིན་མྩོ་འགིབ་པས་ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་ཚེ་གྩོང་དུ་

བཤད་པ་ལས་ཉིན་མཚན་གྩོ་ལྩོག་སྟེ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་འདི་དག་རྒྱུད་འགེལ་གི་ཤེས་བེད་དང་སྦྱར་ཏེ་དྩོགས་པའི་གནས་དག་

ཀང་དཔྱད་པར་བ་བ་ལ་ཁམས་ལེའི་སྩོ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཚད་འདི་ལ་ལྷྩོ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བགྩོད་པའི་འཕྩོ་བའི་ཉིན་ཞག་ལ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གིས་ཉིན་མྩོར་འགྱུར་ཞིང་ཉི་

ཤུ་ར་བཞིས་མཚན་མྩོར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་བང་དུ་བགྩོད་པ་ལ་མཚན་མྩོ་དང་

ཉིན་མྩོའི་ཚད་བཟླྩོག་པས་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གངས་ལྡན་དུ་ལྷྩོ་བགྩོད་མཐར་ཐུག་

ནས་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་གི་བར་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཀིས་ཉིན་མྩོ་འཕེལ་བ་དང་

མཚན་མྩོ་འགིབ་པར་བཤད་པའི་ལྷྩོའི་བགྩོད་མཐའ་ནས་བང་གི་བགྩོད་མཐའི་བར་ལ་

ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུའི་ལྔ་ཆའི་ཉིན་མཚན་འཕེལ་འགིབ་བེད་པར་གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་

ཁམས་ལེའི་ང་བཞི་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དྲུག་ཆས་འགིབ་པར་འགྱུར་ཞིང་

འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུའི་དྲུག་ཆ་ཆུ་ཚོད་བཅུས་ཆུ་སྲིན་ནས་འཁིག་པའི་

མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་མཚན་མྩོ་འགིབ་ཅིང་ཉིན་མྩོ་འཕེལ་ལྩོ། །

ཀརྐཊ་ནས་གཞུའི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་ཉིན་མྩོ་འགིབ་ཅིང་མཚན་མྩོ་

འཕེལ་ཏེ་ངེས་པར་ཉི་མ་རི་བྩོང་ཅན་ནི་འགིབ་པར་འཕེལ་ཞེས་པ་དྲུག་ཆས་སྩོ། །ཀཻ་

ལ་ཤའི་དུམ་བུ་ལ་གིབ་མའི་ངེས་པ་འདི་ནི་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། 

འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ནི་བང་དུ་བགྩོད་པ་ནས་ལྷྩོར་བགྩོད་པའི་མཐའ་དང་ལྷྩོར་

བགྩོད་པ་ནས་བང་དུ་བགྩོད་པའི་མཐར་གིབ་མའི་ངེས་པའི་དབང་གིས་བཅུའི་ཆས་

འགིབ་ཅིང་འཕེལ་ལྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་བྩོད་དང་ལི་དང་རྒྱ་ནག་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་

རྣམས་སུ་དགུ་ཆ་དང་བརྒྱད་ཆ་དང་བདུན་ཆ་དག་གིས་ཤམྦྷ་ལའི་ཡུལ་ལ་ཐུག་གི་

བར་དུ་གིབ་མའི་དབང་གིས་འགིབ་ཅིང་འཕེལ་བར་རིག་པར་བའྩོ། །

ཞེས་ཀཻ་ལ་ཤར་ལྷྩོའི་བགྩོད་མཐའ་ལས་བང་གི་བགྩོད་མཐའ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་

ཅུའི་དྲུག་ཆ་ཆུ་ཚོད་བཅུས་ཉིན་མྩོ་འཕེལ་ཞིང་མཚན་མྩོ་འགིབ་པ་དང༌། འཕགས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཡུལ་བྩོད་ལི་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་རྣམས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུའི་བཅུ་ཆ་ཆུ་

ཚོད་དྲུག་དང་དགུ་ཆ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཆུ་སྲང་བཞི་བཅུ་དང༌། བརྒྱད་ཆ་ཆུ་ཚོད་བདུན་

ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ་དང༌། བདུན་ཆ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ཆུ་སྲང་སྩོ་བཞི་དབུགས་གཅིག་

དབུགས་ཀི་བདུན་ཆ་ལྔ་རྣམས་ཀིས་ཉིན་མྩོ་འཕེལ་ཞིང་མཚན་མྩོ་འགིབ་པར་

བཤད་ནས། ཡུལ་རྣམས་ཀི་བགྩོད་མཐའ་གཞན་གི་བར་གི་ཉིན་མཚན་འཕེལ་

འགིབ་ཀི་ཆ་གངས་ལྡན་གི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་དང་། ཀཻ་ལ་ཤའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་། 

རྒྱ་ནག་གི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ཆུ་སྲང་སྩོ་བཞི་དབུགས་གཅིག་དབུགས་ཀི་བདུན་ཆ་ལྔ་

རྣམས་དང༌། ལིའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ་དང༌། བྩོད་ཀི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཆུ་སྲང་

བཞི་བཅུ་དང་། འཕགས་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པྩོ་རྣམས་གཉིས་ཀིས་བགྩོས་ཏེ་ཕེད་

མར་བས་པའི་ཕེད་ཕེད་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་ཉིན་མྩོའི་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་ལ་སྦྱིན་

ཞིང༌། ཕེད་ཕེད་མཚན་མྩོའི་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་ལ་ཕི་བས་ཉི་མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་

གི་ཉིན་ཞག་དེའི་ཡུལ་དྲུག་པྩོ་སྩོ་སྩོའི་ཉིན་མྩོ་དང་མཚན་མྩོའི་ཚད་གྩོང་དུ་བཤད་པ་

བཞིན་འྩོང་ངྩོ༌། །

དེ་ཡང་ཞག་གི་འཕེལ་འགིབ་འདི་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཉིན་ཞག་ཉིད་ཀི་

འཕེལ་འགིབ་ཏུ་འཆད་པ་འགེལ་པའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྩོ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་

ཆེན་ལས། བགྩོད་པའི་ཡན་ལག་ནི་ཕེད་དང་བཅས་པའི་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉིས་ལྷག་

པའི་ཉིན་ཞག་བརྒྱ་སྟེ་བགྩོད་པའི་ཡན་ལག་ཉིན་ཞག་དེ་རྣམས་ཀི་ལྷྩོ་ཕྩོགས་སུ་

མཚན་མྩོ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ་བང་དུ་ཉིན་མྩོའ ྩོ། །ཞེས་བགྩོད་མཐར་ཉིན་མཚན་

འཕེལ་འགིབ་རྩོགས་པ་ཉིན་ཞག་གི་གངས་ཀི་སྟེང་ནས་བཞག་པ་དང་། འཕེལ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འགིབ་ཀང་ཉིན་རེ་བཞིན་ངྩོས་འཛིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་ཁྱྩོད་ཀིས་གངས་ལྡན་དུ་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་ཆུ་སྲང་གསུམ་དབུགས་ལྔ་

དེའི་ལྔ་ཆ་གསུམ་དེའི་ཡང་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་ཆ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུར་བཤད་པ་དང༌། 

འགེལ་ཆེན་ལས། ཀཻ་ལ་ཤའི་བང་གི་ཆ་ཁ་བ་ཅན་གི་བར་དུ་སྟེ་ཉིན་ཞག་སྩོ་སྩོ་ལ་

དབུགས་བཞིེ་དང་ཆུ་སྲང་གསུམ་བགྩོད་པའི་ཡན་ལག་གིས་འཕེལ་ཞིང་འགིབ་བྩོ།  

།ཞེས་གསུངས་པ་འགལ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཁྱྩོད་ཀི་ཀཻ་ལ་ཤར་ཉིན་ཞག་རེའི་འཕེལ་

འགིལ་ལ་ཆུ་སྲང་གསུམ་དབུགས་གཅིག་དེའི་དྲུག་ཆ་བཞི་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་ཆ་བརྒྱ་

སུམ་ཅུ་དང༌། འཕགས་ཡུལ་གི་ཉིན་ཞག་རེའི་འཕེལ་འགིབ་ལ་ཆུ་སྲང་གཅིག་

དབུགས་ལྔ་དེའི་བཅུ་ཆ་བརྒྱད་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་ཆ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་རྣམས་སུ་

བཤད་པ་དང༌། 

འགེལ་ཆེན་ལས། ཉིན་ཞག་སྩོ་སྩོ་ལ་ཉིན་མྩོ་དང་མཚན་མྩོ་འཕེལ་བ་འམ་

འགིབ་པ་ནི་དབུགས་གཉིས་དང་ཆུ་སྲང་གསུམ་མྩོ། །ཚད་འདི་ནི་ཀཻ་ལ་ཤའི་དུམ་བུ་

ལ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པ་དང༌། འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཡང་ཉིན་མཚན་སྩོ་སྩོ་ལ་ཆུ་སྲང་

གཉིས་འཕེལ་བ་འམ་འགིབ་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་འགལ་

ལྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། བདག་ཅག་གིས་བཤད་པའི་ཡུལ་དྲུག་གི་ཉིན་ཞག་རེའི་

འཕེལ་འགིབ་རྣམས་ནི་བགྩོད་པ་གཉིས་མཐར་ཐུག་གི་དུས་ཀི་བགྩོད་མཐའ་གཅིག་

ནས་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་བར་གི་ཉིན་མཚན་འཕེལ་བའི་ཆར་གྱུར་པའི་ཆུ་ཚོད་སྩོགས་ལ་

བགྩོད་མཐའ་གཅིག་ཤྩོས་ཀི་བར་གི་ཉིན་ཞག་གི་གངས་ཕེད་དང་བཅས་པའི་བརྒྱ་

བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉིས་ཀིས་བགྩོས་པའི་ཐྩོབ་ནྩོར་སྐྱྩོན་མེད་ཡིན་པས་ཉིན་ཞག་རེའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འཕེས་འགིབ་ཏུ་འཐད་ལ། འགེལ་ཆེན་ལས་གངས་ལྡན་གི་ཉིན་ཞག་རེའི་འཕེལ་

འགིབ་ལ་ཆུ་སྲང་གསུམ་དང་དབུགས་བཞིར་གསུངས་པ་ནི་རགས་པའི་དབང་དུ་

མཛད་པ་དང༌། ཀཻ་ལ་ཤར་ཆུ་སྲང་གསུམ་དང་དབུགས་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་དང༌། 

འཕགས་ཡུལ་དུ་ཆུ་སྲང་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་ནི་དེ་གཉིས་ཀི་བགྩོད་མཐའི་འཕེལ་

ཆ་ལ་བགྩོད་མཐའ་གཅིག་ནས་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་བགྩོད་མཐའི་བར་གི་ཁྱིམ་ཞག་གི་

གངས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུས་བགྩོས་པའི་རེད་པ་ཀཻ་ལ་ཤ་ལ་ཆུ་སྲང་གསུམ་དབུགས་

གཉིས་དང༌། འཕགས་ཡུལ་དུ་ཆུ་སྲང་གཉིས་འྩོང་བས་བ་ས་བ་ལ་དགྩོངས་ཏེ་

གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་གཞན་དག་གིས་འཕགས་ཡུལ་ནས་གངས་ལྡན་གི་

བར་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་དབུགས་གཉིས་གཉིས་ཀི་བར་ཁྱད་མཛད་པ་ཡྩོད་དེ་ཅིར་ཡང་

མི་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་སྤིར་བཤད་ནས་ཅིར་འགྱུར་ལག་ལེན་དུ་སྦྱར་ན་ཉི་བར་ལུག་ཁྱིམ་

དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་ཡུལ་དྲུག་གི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉིན་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་མཚན་ཆུ་

ཚོད་སུམ་ཅུ་སྟེ་ཉིན་མཚན་མཉམ་པར་མཚུངས་པ་ལས། ཡུལ་དྲུག་པྩོ་སྩོ་སྩོར་རང་

རང་གི་ཉིན་ཞག་རེའི་ཉིན་མྩོའི་འཕེལ་བ་བསགས་པ་ལས་ཉི་བར་གང་ཁྱིམ་དུ་སེབ་

པའི་ཚེ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གཅིག །དེ་བཞིན་དུ་བྩོད་དུ་འང་ཆུ་ཚོད་སྩོ་

གཅིག་ཆུ་སྲང་དྲུག་དབུགས་བཞི། ལིར་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གཅིག་ཆུ་སྲང་བཅྩོ་ལྔ་རྒྱ་ནག་ཏུ་

ཆུ་ཚོད་སྩོ་གཅིག་ཆུ་སྲང་ཉེར་ལྔ་དབུགས་བཞི་དེའི་བདུན་ཆུ་གཉིས། ཀཻ་ལ་ཤར་ཆུ་

ཚོད་སྩོ་གཅིག་ཆུ་སྲང་བཞི་བཅུ། གངས་ལྡན་དུ་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གཉིས་རྣམས་ཉིན་མྩོའི་

ཚད་ཡིན་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཉི་བར་འཁིག་པའི་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་འཕགས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡུལ་དུ་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གཉིས། བྩོད་དུ་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གཉིས་ཆུ་སྲང་བཅུ་གསུམ་དབུགས་

གཉིས། ལིར་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གཉིས་ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ། རྒྱ་ནག་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གཉིས་ཆུ་སྲང་ང་

གཅིག་དབུགས་གཉིས་དེའི་བདུན་ཆ་བཞི། ཀཻ་ལ་ཤར་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གསུམ་ཆུ་སྲང་ཉི་

ཤུ། གངས་ལྡན་དུ་ཆུ་ཚོད་སྩོ་བཞི་རྣམས་ཉིན་མྩོའི་ཚད་དྩོ། །ཡང་ཉི་མ་ཀརྐཊའི་

ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་པ་ཡུལ་དྲུག་གི་དབུས་དྲང་པྩོར་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་

ཉིན་མྩོའི་ཚད་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡུལ་དྲུག་སྩོ་སྩོར་ཉིན་མྩོ་གཅིག་ལ་ཡང་ཉི་མ་རིང་ཐུང་མི་མཉམ་

པར་འྩོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཉི་མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་ཉིན་མྩོ་ལ་མཚོན་ནས་

བསྟན་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡུལ་དྲུག་ཀའི་དབུས་རྣམས་སུ་ཉི་བར་ལུག་ཁྱིམ་དུ་སེབ་

མ་ཐག་གི་ཚེ་ཉི་མ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་སྟེང་ཐད་དུ་སེབ་པའི་ཚེ་སྔ་

དྲྩོ་དང་པྩོ་འཆར་ཞིང་ནུབ་གིང་དབུས་མའི་ཡང་ཚངས་ཐིག་གི་སྟེང་ཐད་དུ་སེབ་པའི་

ཚེ་ཕི་དྲྩོ་རྩོགས་པར་མཚུངས་པ་ལས།   དེ་ནས་ཉི་མ་རིམ་གིས་བང་དུ་བགྩོད་དེ་

བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་ཉིན་འཕགས་ཡུལ་གི་དབུས་སུ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་

ཚངས་ཐིག་ལས་ཤར་དུ་ཉི་མས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ་ལ་བགྩོད་པའི་

ཁྱྩོན་ཙམ་དུ་ཕིན་པར་ཉི་མ་སེབ་པ་ན་སྔ་དྲྩོ་དང་པྩོ་འཆར་ཞིང༌། ནུབ་གིང་དབུས་

མའི་ཚངས་ཐིག་ལས་ནུབ་ཏུ་ཉི་མས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ་ལ་བགྩོད་

པའི་ཁྱྩོན་ཙམ་དུ་ཉི་མ་སེབ་པ་ན་ཕི་དྲྩོ་རྩོགས་པས་ཤར་གི་འཆར་ས་ནས་འཕགས་

ཡུལ་གི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་སེབ་ཀི་བར་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དྲུག་དང་ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ་

སྟེ་སྔ་དྲྩོ། དེ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པའི་བར་ལ་ཡང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དྲུག་དང་ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ་སྟེ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཕི་དྲྩོའ ྩོ། །དེ་ལྟར་ཉིན་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གསུམ་མྩོ། །

བྩོད་ཀི་དབུས་སུ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་ལས་ཤར་དུ་ཆུ་ཚོད་

གཅིག་དང་ཆུ་སྲང་བཞི་བཅུ་ལ་བགྩོད་པའི་ཁྱྩོན་ཙམ་དུ་ཉི་མས་སེབ་པའི་ཚེ་སྔ་དྲྩོ་

དང་པྩོ་འཆར་ཞིང༌། ནུབ་གིང་དབུས་མའི་ཡང་ཚངས་ཐིག་ལས་ནུབ་ཏུ་དེ་མཚུངས་

སུ་སེབ་པའི་ཚེ་ཕི་དྲྩོ་རྩོགས་པས་ཤར་གི་འཆར་ས་ནས་བྩོད་ཀི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་

མ་སེབ་ཀི་བར་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དྲུག་དང་ཆུ་སྲང་བཞི་བཅུ་སྟེ་སྔ་དྲྩོ་དང༌། དེ་ནས་ཉི་

མ་ནུབ་ཀི་བར་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དྲུག་དང་ཆུ་སྲང་བཞི་བཅུ་སྟེ་ཕི་དྲྩོའ ྩོ། །དེ་ལྟར་དྲིལ་

བས་བྩོད་ཀི་ཉིན་ཚད་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གསུམ་དང་ཆུ་སྲང་ཉི་ཤུའྩོ། །

ལིའི་ཡུལ་དབུས་སུ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་ལས་ཤར་དུ་ཆུ་ཚོད་

གཅིག་དང་ཆུ་སྲང་ང་གཉིས་དབུགས་གསུམ་ལ་བགྩོད་པའི་ཁྱྩོན་ཙམ་དུ་ཉི་མས་

སེབ་པའི་ཚེ་སྔ་དྲྩོ་དང་པྩོ་འཆར་ཞིང༌། ནུབ་གིང་དབུས་མའི་ཡང་ཚངས་ཐིག་ལས་

ནུབ་ཏུ་དེ་མཚུངས་སུ་ཉི་མས་སེབ་པའི་ཚེ་ཕི་དྲྩོ་རྩོགས་པས་ཤར་གི་འཆར་ས་ནས་

ལིའི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་སེབ་གི་བར་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དྲུག་ཆུ་སྲང་ང་གཉིས་

དབུགས་གསུམ་སྟེ་སྔ་དྲྩོ་དང༌། དེ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པའི་བར་ལ་ཆུ་ཚོད་སྩོགས་ཀི་

གངས་དེ་ཉིད་དེ་ཕི་དྲྩོའ ྩོ། །སྔ་ཕི་གཉིས་བསྩོམས་པས་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གསུམ་དང་ཆུ་སྲང་

ཞེ་ལྔ་ནི་དེའི་དུས་ཀི་ལིའི་ཉིན་ཚད་དྩོ། །

ཡང་རྒྱ་ནག་གི་དབུས་སུ་ནི་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་ལས་ཤར་དུ་

ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཆུ་སྲང་བརྒྱད་དབུགས་གསུམ་དེའི་བདུན་ཆ་གསུམ་ལ་བགྩོད་པའི་

ཁྱྩོན་ཙམ་དུ་ཉི་མས་སེབ་པའི་ཚེ་སྔ་དྲྩོ་དང་པྩོ་འཆར་ཞིང༌། ནུབ་གིང་དབུས་མའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡང་ཚངས་ཐིག་ལས་ནུབ་ཏུ་དེ་མཚུངས་སུ་ཉི་མས་སེབ་པའི་ཚེ་ཕི་དྲྩོ་རྩོགས་པས་

ཤར་གི་ཉི་མ་འཆར་ས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་སེབ་པའི་བར་ལ་ཆུ་

ཚོད་བཅུ་བདུན་ཆུ་སྲང་བརྒྱད་དབུགས་གསུམ་དེའི་བདུན་ཆ་གསུམ་སྟེ་སྔ་དྲྩོ་དང༌། 

དེ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པའི་བར་ལ་ཡང་ཆུ་ཚོད་སྩོགས་གངས་དེ་ཉིད་དེ་ཕི་དྲྩོའ ྩོ། །སྔ་

ཕིའི་ཚད་གཉིས་བསྩོམས་པས་ཆུ་ཚོད་སྩོ་བཞི་ཆུ་སྲང་བཅུ་བདུན་དབུགས་ཐིག་

དེའི་བདུན་ཆ་དྲུག་རྣམས་ནི་དེའི་དུས་ཀི་རྒྱ་ནག་གི་ཉིན་ཚད་དྩོ། །

ཡང་ཀཻ་ལ་ཤའི་དབུས་སུ་ནི་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་ལས་ཤར་དུ་

ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ་ལ་བགྩོད་པའི་ཁྱྩོན་ཙམ་དུ་ཉི་མས་སེབ་པའི་ཚེ་

སྔ་དྲྩོ་དང་པྩོ་འཆར་ཞིང༌། ནུབ་གིང་དབུས་མའི་ཡང་ཚངས་ཐིག་ལས་ནུབ་ཏུ་དེ་

མཚུངས་སུ་ཉི་མས་སེབ་པའི་ཚེ་ཕི་དྲྩོ་རྩོགས་པས་ཤར་གི་ཉི་མ་འཆར་ས་ནས་ཀཻ་

ལ་ཤའི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་སེབ་པའི་བར་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་བདུན་ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ་སྟེ་

སྔ་དྲྩོ་དང༌། དེ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པའི་བར་ལ་ཡང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་བདུན་ཆུ་སྲང་སུམ་ཅུ་སྟེ་

ཕི་དྲྩོའ ྩོ། །སྔ་ཕིའི་ཚད་གཉིས་བསྩོམས་པས་ཆུ་ཚོད་སྩོ་ལྔ་འྩོང་བ་ནི་བང་བགྩོད་

མཐར་ཐུག་པའི་ཉིན་གི་ཀཻ་ལ་ཤའི་དབུས་དྲང་པྩོའི་ཉིན་ཚད་དྩོ། །

གངས་ལྡན་གི་དབུས་སུ་ནི་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་ལས་ཤར་དུ་

ཆུ་ཚོད་གསུམ་ལ་བགྩོད་པའི་ཁྱྩོན་ཙམ་དུ་ཉི་མས་སེབ་པའི་ཚེ་སྔ་དྲྩོ་དང་པྩོ་འཆར་

ཞིང༌། ནུབ་གིང་དབུས་མའི་ཡང་ཚངས་ཐིག་ལས་ནུབ་ཏུ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ལ་བགྩོད་

པའི་ཁྱྩོན་ཙམ་དུ་ཉི་མས་སེབ་པའི་ཚེ་ཕི་དྲྩོ་རྩོགས་པའི་སྔ་དྲྩོ་དང་ཕི་དྲྩོའི་ཚད་

རྩོགས་པ་གྩོང་བཞིན་སྦྱྩོར་བ་དང༌། དེ་གཉིས་བསྩོམས་པས་ཆུ་ཚོད་སྩོ་དྲུག་འྩོང་བ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གངས་ལྡན་གི་དབུས་ཀི་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་ཉིན་གི་ཉིན་ཚད་དྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡུལ་དྲུག་གི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཉི་མ་བང་བགྩོད་མཐར་ཐུག་པའི་ཉིན་

ཉི་མ་རིང་ཐུང་མི་འདྲ་བ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བ་ནི་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་གི་ཉི་མ་འཆར་

ས་དང་ནུབ་ས་སྔ་ཕི་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཉི་མ་འཆར་

ས་འམ་འཆར་དུས་དང་ནུབ་ས་འམ་ནུབ་དུས་སྔ་ཕི་མེད་པར་མཉམ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་

ཡུལ་དྲུག་གི་ཐད་ཀར་ཉི་མ་ལ་མགྩོགས་བུལ་ཡྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་དགྩོས་

ལ། དེ་ནི་མི་རུང་སྟེ། གཞི་ཡུལ་དྲུག་གི་དབུས་ཀི་ཐད་སྩོར་དུས་ཉིན་གང་པྩོ་གཅིག་

ལ་འགྩོ་བ་པྩོ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་གཅིག་ཡུལ་དྲུག་པྩོ་འདིའི་ཐད་དུ་མགྩོགས་འདི་

འདྲ་བའི་ཐད་དུ་བུལ་བ་ཡིན་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་ལས། ཉི་བར་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་སུ་རིམ་པ་

བཞིན་སེབ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་ཀཻ་ལ་ཤའི་དབུས་སུ་ཉི་མ་རིང་ཐུང་ས་ཚོགས་སུ་འགྱུར་

བ་རྣམས་ཀང་ཉི་མའི་འཆར་ས་དང་ནུབ་ས་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་འཆར་དུས་དང་

ནུབ་དུས་སྔ་ཕིར་འགྱུར་བ་བཤད་པ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་པས་དེ་

དང་བདག་ཅག་གི་ཟུར་ཙམ་བཤད་པ་འདི་ལ་དཔགས་ནས་འཕགས་ཡུལ་སྩོགས་

ཡུལ་ལྷག་མ་ལྔ་པྩོརྣམས་སུ་ཡང་ཉི་བར་ཁྱིམ་ལྷག་མ་རྣམས་སུ་སེབ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་

དང་སྦྱྩོར་བའི་ཚུལ་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ལ་མཁས་པ་ [ཇྩོ་ཞལ་སྩོགས།] སྔ་མ་ཕལ་མྩོ་ཆེ་དག་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་

ཡུལ་དྲུག་པྩོ་གང་གི་དབུས་སུ་ཡང་  [ཉི་བར་ཁྱིམ་གང་ན་གནས་པའི་ཚེ་ཡང༌།] ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁྩོར་ཤར་གིང་དབུས་མའི་དབུས་དྲང་པྩོའི་ཐད་དུ་སེབ་པའི་ཚེ་སྔ་དྲྩོ་དང་པྩོ་འཆར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཞིང༌། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་འཕགས་ཡུལ་སྩོགས་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་

དྲང་པྩོར་སྔ་དྲྩོ་དང་ཤར་གིང་དབུས་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་ཕི་དྲྩོ་དྩོན་གཅིག་ཅིང༌། དེ་

བཞིན་དུ་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་ཕི་དྲྩོ་དང་ནུབ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་ཀི་སྔ་

དྲྩོ་དྩོན་གཅིག་པ་སྩོགས་གིང་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་ནས་འཆད་པར་བེད་ཅིང༌། 

དུས་སྦྱྩོར་ཡང་ཉིན་དྲུག་མཚན་དྲུག་འཆར་བ་བཞིན་དུ་དུས་ནམ་ཡང་སྔ་དྲྩོ་དུས་

སྦྱྩོར་གསུམ་དང༌། ཕི་དྲྩོ་ཡང་གསུམ་རེ་འཆར་བར་འདྩོད་དྩོ། ། 

ཁ་ཅིག་ [དྩོན་ཀུན།] དེ་དག་ཡིན་པ་གཞིར་བས་ཏེ། དེ་ལྟར་བས་པ་ན་དུས་

བཞི་གཡས་སྩོར་ལ་སྐྱྩོན་ཆགས་པར་མཐྩོང་ནས་དུས་བཞི་གཡྩོན་སྩོར་ཡིན་པར་

འདྩོད་ནའང་། དེ་ཉིད་ནི་གཡས་སྩོར་གསལ་སྒྩོན་དུ་བཀག་ཟིན་པས་དེར་ཤེས་པར་

བ་ཞིང༌། ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་དབུས་དྲང་པྩོར་དུས་ནམ་ཡང་ཤར་གིང་དབུས་མའི་

ཚངས་ཐིག་གི་སྟེང་དུ་ཉི་མས་སེབ་པའི་ཚེ་སྔ་དྲྩོ་དང་པྩོ་འཆར་ཞིང༌། ནུབ་གིང་

དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་སྟེང་ཐད་དུ་ཉི་མ་སེབ་པའི་ཚེ་ཕི་དྲྩོ་རྩོགས་པར་འདྩོད་པ་

དང༌། ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་ཕི་དྲྩོ་དང་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་

གི་སྔ་དྲྩོ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡུན་ཚད་མཉམ་པར་འདྩོད་པ་རྣམས་ནི་རིགས་པ་དང་འགལ་

བས་མི་འཐད་དྩོ། །

ཇི་ལྟར་ན་ཉི་བར་ལུག་ཁྱིམ་དུ་སེབ་མ་ཐག་པའི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་

ཐིག་གི་དཔྱིད་མཉམ་གི་ཚེ་ཀཻ་ལ་ཤ་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་ཀི་ཤར་གིང་དབུས་མའི་

ཚངས་ཐིག་དང་འཕགས་ཡུལ་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་ཀི་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་

ཐིག་གཉིས་ཕི་དྲྩོའི་ཡུན་ཚད་མཉམ་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་ཀཻ་ལ་ཤ་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཀི་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་ཕི་དྲྩོ་དང་ཀཻ་ལ་ཤའི་ཚངས་ཐིག་གི་སྔ་དྲྩོ་

ཡུན་ཚད་མཉམ་ཞིང༌། ཀཻ་ལ་ཤའི་ཚངས་ཐིག་གི་སྔ་དྲྩོ་དང་འཕགས་ཡུལ་གི་ཚངས་

ཐིག་གི་སྔ་དྲྩོ་ཡུན་ཚད་མཉམ། འཕགས་ཡུལ་གི་ཚངས་ཐིག་གི་སྔ་དྲྩོ་དང་འཕགས་

ཡུལ་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་ཀི་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་ཕི་དྲྩོ་ཡུན་ཚད་

མཉམ་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྟགས་སྔ་ཕི་གཉིས་དངྩོས་སུ་ཁས་བངས་ལ། བར་པ་ནི་དྩོན་

ལ་གནས་ཤིང་ཁས་ཀང་བངས་ཏེ། ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་དཔྱིད་མཉམ་

གི་ཚེ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་སྟེང་ཐད་དུ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་སེབ་པ་

ན་ཀཻ་ལ་ཤ་དང་འཕགས་ཡུལ་གཉིས་ཀའི་ཚངས་ཐིག་ཏུ་སྔ་དྲྩོ་ཐྩོག་མ་དུས་མཉམ་དུ་

ཤར་བ་དང༌། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་སྟེང་ཐད་དུ་

སེབ་པ་ན་ཀཻ་ལ་ཤ་དང་འཕགས་ཡུལ་གཉིས་ཆར་གི་ཚངས་ཐིག་ཏུ་ཉི་མ་ཕེད་པར་

ཁས་བངས་པས་སྩོ། །ར་བར་འདྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་ལྷྩོ་གིང་དབུ་མ་མའི་ཚངས་ཐིག་

གི་དཔྱིད་མཉམ་གི་ཚེ་ཤར་གིང་དབུ་མའི་ཀཻ་ལ་ཤ་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་ཀི་ཚངས་

ཐིག་དང་འཕགས་ཡུལ་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་ཀི་ཚངས་ཐིག་གཉིས་ཉིན་མྩོའི་ཡུན་ཚད་

མཉམ་པར་ཐལ། ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་དཔྱིད་མཉམ་གི་ཚེ་དེ་གཉིས་

ཀི་སྔ་དྲྩོ་ཡུན་ཚད་མཉམ་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་ཤིང༌། ཕི་དྲྩོ་ཡུན་ཚད་མཉམ་པར་

ཡང་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདྩོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་

ཐིག་གི་དཔྱིད་མཉམ་གི་ཚེ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་ཉི་མ་བང་བགྩོད་

མཐར་ཐུག་པས་ཀཻ་ལ་ཤ་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་ཀི་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་ཏུ་

ཉིན་ཆུ་ཚོད་སྩོ་ལྔ་དང༌། འཕགས་ཡུལ་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་ཀི་ཤར་གིང་དབུས་མའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཚངས་ཐིག་ཏུ་ཉིན་ཆུ་ཚོད་སྩོ་གསུམ་ཡིན་པ་གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་འགེལ་པ་རྣམས་ཀི་

དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་རྣམས་ཀི་གངས་ལྡན་

སྩོགས་ཡུལ་དྲུག་དང༌། དེ་དག་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་རྣམས་སུ་ཉི་མ་ལྷྩོ་བགྩོད་བང་

བགྩོད་ཀི་དབང་གིས་ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་ས་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནི་ཉི་མའི་

འཆར་ས་དང་ནུབ་སའི་ས་ཁྱྩོན་ཐ་དད་པའི་དབང་ཁྩོ་ན་ལས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་

དགྩོས་ཏེ། དེའི་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དུས་སྦྱྩོར་རྣམས་ཀི་འཆར་ཡུན་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་

པར་འགྱུར་བ་ལས་ཤེས་དགྩོས་སྩོ། །དེའི་ཚུལ་ཡང་མདྩོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞིག་

བརྩོད་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། རེ་གསུམ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ད་ནི་ཀཻ་ལ་ཤའི་དུམ་བུའི་དབེ་

བས་དུས་སྦྱྩོར་བཅུ་གཉིས་འཆར་བའི་དུས་གསུངས་པ་ལུག་གི་དུས་སྦྱྩོར་ལ་ནི་ཆུ་

སྲང་དུ་འགྱུར་ཞེས་པ་སྟེ་འདིར་ལུག་གི་དུས་སྦྱྩོར་ལ་དང་པྩོ་ཤར་བ་ནས་དུས་སྦྱྩོར་

ཕི་མ་འཆར་བའི་བར་གི་དུས་ལ་ཆུ་སྲང་གི་ཚོགས་མཁའ་དགུ་ལག་སྟེ་ཞེས་པ་དགུ་

བཅུ་ལྷག་པའི་ཉིས་བརྒྱར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་དུས་སྦྱྩོར་རྣམས་ཀི་འཆར་

ཡུན་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་ཀཻ་ལ་ཤའི་དབུས་དྲང་

པྩོའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་དུས་སྦྱྩོར་རྣམས་ཀི་འཆར་ཡུན་ནི་འགེལ་ཆེན་

ལས་དངྩོས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཆུ་སྲང་ཉིས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ནི་ལུག་གི་འཆར་ཡུན་

དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནི་གང་གི་དང༌། ཉིས་བརྒྱ་ནི་འཁིག་པའི་དང༌། 

སུམ་བརྒྱ་ནི་ཀརྐཊའི་དང༌། སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནི་སེང་གེའི་དང༌། སུམ་བརྒྱ་དགུ་

བཅུ་ནི་བུ་མྩོའི་དུས་སྦྱྩོར་གི་འཆར་བའི་ཡུན་ཚད་དེ། སྲང་ལ་སྩོགས་པ་དྲུག་གི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རིམ་པ་མིན་པར་བཟླྩོག་པའི་ཚད་ཀིས་འཆར་རྩོ། །

དེ་ཡང་དཔེ་རིས་སུ་བཀྩོད་པ་ནི་འདིའྩོ། ། 

དེ་ལྟར་ན་ཁྱིམ་དྲུག་གི་ཚད་ཉིན་མྩོ་འཆར་ བ་དང༌། དྲུག་

གི་ཚད་མཚན་མྩོ་འཆར་བའི་ཚུལ་གིས་དུས་ གང་དང་གང་

གི་ཚེའི་ཉིན་མཚན་གི་རིང་ཐུང་རྣམས་དང་ཤིན་ ཏུ ་ འགིག ་པ ་

ཡིན་ནྩོ། །ཉི་མ་ཁྱིམ་མཚམས་རྣམས་སུ་གནས་པའི་ཚེ། འགིག་འྩོང་ནའང་ཉི་མ་ལུག་

ཁྱིམ་གི་ཕེད་ལྟ་བུ་ན་གནས་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བསྒིག་སམ་ན། དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་

བ་སྟེ། ཉི་བར་ཁྱིམ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེར་སེབ་ནས་ཁྱིམ་ཞག་ཇི་ཙམ་ཞིག་

འདས་པ་ལྟས་ལ་དེ་ནས་ཉི་བར་ཁྱིམ་གང་ན་གནས་པའི་ཁྱིམ་དེའི་འཆར་ཡུན་གང་

ཡིན་པ་དེ་སུམ་ཅུས་བགྩོས་ཏེ་རེད་ནྩོར་དེ་ཉི་བར་ཁྱིམ་དེར་སེབ་ནས་ཁྱིམ་ཞག་དུ་

སྩོང་གི་གངས་ཀིས་བསྒྱུར་བ་དེས་ཉི་བར་ཁྱིམ་གང་ན་གནས་པའི་ཁྱིམ་ནི་དེའི་

འཆར་ཡུན་ལ་ཕི་བའི་ལྷ་གནས་བགངས་པའི་ཁྱིམ་དྲུག་གི་འཆར་ཡུན་དང་ཉི་བར་

གང་ན་གནས་པའི་ཁྱིམ་དེའི་བདུན་པའི་ཁྱིམ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཡང་འཆར་ཡུན་སུམ་

ཅུས་བགྩོས་པའི་རེད་ནྩོར་གྩོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ཉི་བར་ཁྱིམ་དེར་སེབ་ནས་ཁྱིམ་

ཞག་དུ་སྩོང་གི་གངས་ཀིས་བསྒྱུར་བ་དང་བཅས་པ་ནི་དུས་དེ་དང་ད?འི་ཚེ་ཉིན་

མྩོའི་ཚད་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཉི་བར་གང་ན་གནས་པའི་ཁྱིམ་དེ་ནས་བགངས་པའི་

ཁྱིམ་བདུན་པ་དེའི་འཆར་ཡུན་ལ་སུམ་ཅུས་བགྩོས་པའི་རེད་ནྩོར་གྩོང་བཞིན་བསྒྱུར་

བ་དེས་བདུན་པའི་འཆར་ཡུན་ལ་ཕི་བའི་ལྷག་ནས་སྔ་མ་ལས་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་ཁྱིམ་

དྲུག་གི་འཆར་ཡུན་དང་ཉི་བར་གང་ན་གནས་པའི་ཁྱིམ་དེའི་འཆར་ཡུན་ལ་སུམ་

ལུག ༢༩༠ ཉ།

གང་། ༢༦༠ བུམ་པ།

འཁིག ༢༠༠ ཆུ་སྲིན།

ཀརྐ ༣༠༠ གཞུ།

སེང་གེ ༣༦༠ སིག

བུ་མྩོ། ༣༩༠ གིང་།
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཅུས་བགྩོས་པའི་རེད་ནྩོར་གྩོང་བཞིན་བསྒྱུར་བ་དང་བཅས་པ་བསྩོམས་པ་ནི་དུས་དེ་

དང་དེའི་ཚེའི་མཚན་མྩོའི་ཚད་དྩོ། །

དེ་དག་ནི་རྒྱུད་འགེལ་ལས་དངྩོས་སུ་གསུངས་པའི་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མའི་ཀཻ་ལ་

ཤའི་དབུས་དྲང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བཤད་པའི་རིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་

ས་དུམ་བུ་གཞན་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་མཚོན་པ་ནི། ཀ་ཻལ་ཤ་ལ་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་དུས་སྦྱྩོར་སྩོ་སྩོའི་འཆད་པའི་ཡུན་ཚད་ཆུ་སྲང་ཉིས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་དང༌། ཉིས་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་དང༌། ཉིས་བརྒྱ་དང༌། སུམ་བརྒྱ་དང༌། སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌། སུམ་བརྒྱ་དགུ་

བཅུ་རྣམས་བཞག་པ་ལ་རང་རང་གི་དཔྱིད་མཉམ་གི་ཐིག་མ་བས་ནས་བསྒིགས་པ་ནི་

ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་ལས་གཡས་སྩོར་གི་དུམ་བུ་གཉིས་པ་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མའི་ཀཻ་ལ་ཤ་

དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་ཀི་དབུས་དྲང་པྩོར་གང་གིས་ཐྩོག་མ་བས་པའི་དྲུག་རིམ་པ་དང་། 

སིག་པ་ལ་སྩོགས་པ་དྲུག་རིམ་པ་མིན་པར་བཟླྩོག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཉི་བར་ཁྱིམ་

གང་དུ་སེབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་དཔྱིད་མཉམ་ཕྩོག་པའི་ས་དུམ་བུ་ལྷག་མ་བཅུ་པྩོ་དེའི་ཀ་ཻལ་

ཤ་དང་ཁྱྩོན་མཚུངས་ཀི་དབུས་དང་དཔྱིད་མཉམ་ཕྩོག་པའི་ཁྱིམ་དེ་ཐྩོག་མར་བས་

པའི་དྲུག་རིམ་པ་དང་། སྟྩོན་མཉམ་ཕྩོག་པའི་ཁྱིམ་ལ་སྩོགས་པ་དྲུག་རིམ་པ་མིན་པར་

བཟླྩོག་སྟེ་ཉིན་མྩོ་དང་མཚན་མྩོའི་ཚད་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་རྣམས་དང་ཡུལ་དྲུག་སྩོ་སྩོའི་དུས་སྦྱྩོར་

རྣམས་འཆར་ཡུན་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་པའི་དབང་གིས་ཉིན་མཚན་ཡང་རིང་ཐུང་ས་

ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཀཻ་ལ་ཤའི་དབུས་ལ་དཔེར་མཚོན་པ་

ཙམ་ཞིག་བཤད་ན། ལུག་ཁྱིམ་གི་འགྩོ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གི་སྟེང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཐད་ནས་འཆར་བ་ཡིན་ཞིང༌། མཇུག་ཀང་དེ་ཉིད་ནས་ཤར་ན་ལུག་གི་དུས་སྦྱྩོར་གི་

འཆར་ཡུན་ལའང་ཆུ་སྲང་སུམ་བརྒྱ་འྩོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། ལུག་ཁྱིམ་གི་མཇུག་གང་

ཁྱིམ་དང་འདབས་འབར་དུ་གནས་པས་གང་ཁྱིམ་གི་འཆར་ས་ཤར་གིང་དབུས་མའི་

ཚངས་ཐིག་ལས་ཤར་དུ་ཉི་མས་ཆུ་སྲང་ལྔ་བཅུའི་ཡུན་ལ་བགྩོད་པའི་ཁྱྩོན་ཙམ་དུ་

ཕིན་པ་ནས་འཆར་བས་ལུག་གི་དུས་སྦྱྩོར་གི་འཆར་ཡུན་ཆུ་སྲང་ཉིས་བརྒྱ་དང་

དགུ་བཅུ་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གང་ཁྱིམ་གི་འགྩོ་ལུག་ཁྱིམ་གི་མཇུག་ཤར་ས་

ནས་ཤར་ཞིང༌། མཇུག་ཀང་དེ་ཉིད་ནས་ཤར་ན་དེའི་འཆར་ཡུན་ལའང་ཆུ་སྲང་སུམ་

བརྒྱ་ཉིད་འྩོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། གང་ཁྱིམ་གི་མཇུག་སྩོམ་ལས་ཀང་ས་ཁྱྩོན་ཆེ་བའི་

འགྩོ་ཤར་ས་ནས་ཤར་གི་ཕྩོགས་སུ་སྩོང་ནས་ཤར་ས་འཆར་ཡུན་ཡང་ཆུ་སྲང་ཉིས་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་རྣམས་ཀི་འགྩོ་མཇུག་འཆར་ས་ཐ་དད་པ་ས་ཚོགས་པའི་

དབང་གིས་དུས་སྦྱྩོར་རྣམས་ཀི་འཆར་ཡུན་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། 

ཁྱིམ་རྣམས་ཀི་སར་མ་འཆར་ས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནས་སར་མ་དེའི་སྟེང་ན་ཡྩོད་པའི་ཉི་

མ་ཡང་འཆར་བས་དུས་སྦྱྩོར་རྣམས་ལ་འཆར་ཡུན་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་འབྱུང་བའི་

དབང་གིས་ཉི་མ་ལ་ཡང་འཆར་ས་དང་ནུབ་ས་ཤར་ནུབ་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་འབྱུང་

བ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེའི་རེ་གསུམ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དུས་སྦྱྩོར་

འཆར་བའི་དུས་ཀི་དབང་གིས་ཉིན་མྩོ་དང་མཚན་མྩོ་དམན་པ་དང་ལྷག་པར་འགྱུར་

ཏེ་ཉི་མ་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བའི་དབང་གིས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

འདི་དག་གི་དྩོན་ཞིབ་པར་བཤད་དགྩོས་ནའང་། ཧ་ཅང་ཡི་གེ་མངས་བར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འགྱུར་བས་དེ་ཙམ་མྩོ། །  

༼སའི་གྩོ་ལ་དུས་རྣམས་ཀི་འྩོང་ཚུལ་བཤད་པ།༽

 ༈ གསུམ་པ་སའི་གྩོ་ལ་དུས་རྣམས་ཀི་འྩོང་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། ཁམས་ལེའི་

དྲུག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ལུག་ལ་སྩོགས་པའི་ཁྱིམ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ལ་ཉི་

མ་གནས་པ་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་དུས་དྲུག་དང་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་དང་ཕྩོགས་ཉི་

ཤུ་ར་བཞི་བེད་དེ་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་འཁྩོར་བའི་དབང་གིས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་ཤར་མ་དང་དབུས་མ་

གཉིས་སུ་དཔྱིད་དང༌། དེ་ནས་གཡྩོན་སྩོར་གི་ཤར་གིང་ནུབ་མ་དང་དབུས་མར་སྩོ་

ག་དང༌། ཤར་གིང་ཤར་མ་དང་བང་གིང་ནུབ་མར་དབར་དང༌། བང་གིང་དབུས་མ་

དང་ཤར་མར་སྟྩོན་དང༌། ནུབ་གིང་ནུབ་མ་དང་དབུས་མར་དགུན་སྟྩོད་དང་། ནུབ་

གིང་ཤར་མ་དང་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མར་དགུན་སད་དེ་ཉི་མ་ལུག་ཁྱིམ་གཅིག་ཉིད་ལ་

གནས་པའི་ཚེ་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་དུས་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དེ་བཞིན་

དུ་ཉི་མ་གང་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མ་དང་དབུས་མར་དཔྱིད། ལྷྩོ་གིང་

ཤར་མ་དང་ཤར་གིང་ནུབ་མར་སྩོས། ཤར་གིང་དབུས་མ་དང་ཤར་མར་དབར། 

བང་གིང་ནུབ་མ་དང་དབུས་མར་སྟྩོན། བང་གིང་ཤར་མ་དང་ནུབ་གིང་ནུབ་མར་

དགུན་སྟྩོད། ནུབ་གིང་དབུས་མ་དང་ཤར་མར་དགུན་སད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཉི་མ་

ཁྱིམ་གཞན་རྣམས་ལ་གནས་པའི་དུས་ལའང་སྦྱར་བར་བའྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་དུས་བཞི་རུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི་ཉི་མ་ལུག་ན་གནས་པའི་ཚེ་ལྷྩོ་གིང་

གསུམ་དུ་དཔྱིད་དང༌། ཤར་གིང་གསུམ་དུ་དབར་དང༌། བང་གིང་གསུམ་དུ་སྟྩོན་
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དང༌། ནུབ་གིང་གསུམ་དུ་དགུན་ནྩོ དེ་བཞིན་དུ་ཉི་མ་གང་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་ཚེ་

ནུབ་གིང་ཤར་མ་དང་ལྷྩོ་གིང་ནུབ་མ་དང་ལྷྩོ་གིང་དབུས་མ་གསུམ་ན་དཔྱིད་དང༌། 

དེ་ནས་གཡྩོན་སྩོར་གིས་རིམ་པ་བཞིན་གིང་གསུམ་ན་དབར་དང༌། དེ་ནས་གསུམ་

ན་སྟྩོན་དང༌། དེ་ནས་གསུམ་ན་དགུན་ཏེ་དེ་བཞིན་དུ་ཉི་མ་ཁྱིམ་གཞན་རྣམས་ན་

གནས་པའི་དུས་ལའང་སྦྱར་བར་བའྩོ། །ཡང་ཉི་མ་ཁྱིམ་གཅིག་ལ་གནས་པའི་ཚེ་ས་

དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་དཔྱིད་འབིང་སྩོགས་ར་བ་ཐ་ཆུང་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་

འགྱུར་བ་སྩོགས་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ། །   ། །

༼སྩོད་བཅུད་ཀི་རྣམ་གཞག་མངྩོན་པའི་སེ་སྩོད་འགལ་བ་སྩོང་བ།༽

 ༈ བཞི་པ་འདིར་སྩོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་

དང༌མངྩོན་པའི་སེ་སྩོད་འགལ་བ་སྩོང་བ་ལ་གསུམ། དྩོགས་པའི་གནས་དགྩོད་པ་

དང༌། དེ་ལ་དྩོགས་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེས་པའི་ཚུལ་དང༌། དྩོགས་པ་དེ་དག་སེལ་བེད་ཀི་

འགེལ་པའི་དྩོན་བཤད་པའྩོ། །

༼དྩོགས་གནས་དགྩོད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། ཆྩོས་མངྩོན་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྩོད་བཅུད་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་

འདིར་བཤད་པའི་སྩོད་བཅུད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཆེས་མི་འདྲ་བ་ལས། འདིར་སྩོད་ཀི་

རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མདྩོ་ཙམ་ཞིག་བརྩོད་པར་བ་བ་ལས། རྒྱུད་འགེལ་

ཆེན་དང་བཅས་པ་ལས་བྱུང་ཚུལ་ནི་བརྩོད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ མངྩོན་པ་སྩོགས་
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ལས་བྱུང་ཚུལ་ནི། མཛོད་ལས། དེ་ལ་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི། །གནས་པར་འདྩོད་

པའི་འྩོག་དག་གི །རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་རྔམས་སུ་ནི། །ས་ཡ་དྲུག་འབུམ་གངས་

མེད་དྩོ། །ཆུ་རྣམས་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཅིག་དང༌། །སྟྩོང་ཕག་དག་ནི་ཉི་ཤུའྩོ། །ཕིས་

ནི་རྔམས་སུ་འབུམ་ཕག་བརྒྱད། །

ལྷག་མ་དག་ནི་གསེར་དུ་འགྱུར། །ཆུ་དང་གསེར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི། །ཐད་

ཀར་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་དང༌། །སྟྩོང་ཕག་གསུམ་དང་བརྒྱ་ཕག་ནི། །ཕེད་དང་ལྔ་

རྣམས་ཁྩོ་ནའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་བེ་བ་ཕག་

བརྒྱའི་འྩོག་གཞིའི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གཅིག་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ཡང་རྒྱ་ཁྱྩོན་གི་

ཚད་དཔག་ཚད་གངས་མེད་དང༌། དཔངས་ཀི་ཚད་དཔག་ཚད་ས་ཡ་གཅིག་དང་

དྲུག་འབུམ་ཡིན་པ་དང༌། རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དེའི་སྟེང་ན་གིང་བཞི་པ་རེ་རེ་ལ་

འྩོག་གཞི་ཆུ་དང་གསེར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ཐ་དད་པ་རེ་རེ་དང༌། དེ་དག་གི་ཚད་ཀང་

དཔངས་སུ་ཆུ་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བརྒྱད་དང་གསེར་ལ་འབུམ་ཕག་གསུམ་

དང་སྟྩོང་ཕག་ཉི་ཤུ། རྒྱ་ཁྱྩོན་གི་ཚད་ལ་ཆུ་དང་གསེར་གཉིས་ཀའི་ཐད་ཀར་དཔག་

ཚད་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་དང་སྟྩོང་ཕག་གསུམ་དང་ཕེད་དང་ལྔ་བརྒྱ་ཡྩོད་ཅིང་

ཟླུམ་པྩོའི་ཁྱྩོན་ལ་དེ་སུམ་འགྱུར་དུ་ཡྩོད་པས་འྩོག་གཞི་རྣམས་ཀི་ཚད་ཤིན་ཏུ་མི་

འདྲ་བ་དང༌། དེའི་སྟེང་དུ་ཆགས་པའི་རི་གིང་སྩོགས་མི་འདྲ་བ་ནི། ལྷུན་པྩོ་རིན་ཆེན་

བཞིའི་རང་བཞིན། །ཆུ་ཡི་ནང་དུ་བརྒྱད་ཁི་དག །ནུབ་བྩོ་དེ་བཞིན་སྟེང་དུ་

ཡང༌། །དཔག་ཚད་དག་ནི་བརྒྱད་ཁིའྩོ། །ཞེས་ལྷུན་པྩོའི་དབིབས་གྲུ་བཞི་རྒྱུ་རིན་པྩོ་

ཆེ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཏེ་ཤར་དངུལ་ལྷྩོ་བཻཌཱུརྱ་ནུབ་ཤེལ་དམར་པྩོ་བང་གསེར་ཡིན་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ལ་དེ་དག་གི་ཁ་དྩོག་ཅན་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཆུ་ནང་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁི་ནུབ་

པ་དང་། ཆུ་མཚམས་ཡན་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁི་ཡྩོད་པར་བཤད་ཅིང༌། འདིར་

ལྷུན་པྩོའི་དབིབས་ཟླུམ་པྩོ། ཁ་དྩོག་ཤར་ནག་ལྷྩོ་དམར་བང་དཀར་ནུབ་སེར་པྩོར་

བཤད་པ་དང༌། དཔངས་ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་པར་བཤད་པ་དང༌། 

ཡང་མཛོད་ལས། གཉའ་ཤིང་འཛིན། གཤྩོལ་མདའ་འཛིན་དང་སེང་ལྡེང་

ཅན། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། དེ་དག་བར་བདུན་རྩོལ་མཚོ་ཡིན། །ཞེས་སྩོགས་གསེར་

གི་རི་བདུན་དང་རྩོལ་མཚོ་བདུན་བཤད་ནས་དེ་དག་གི་བར་ན་གིང་མེད་པར་

བཤད་ཅིང༌། གསེར་རི་དང་རྩོལ་མཚོ་རྣམས་ཀི་དབིབས་ཀང་གྲུ་བཞིར་བཤད་ལ། 

འདིར་རི་རེ་རེ་དང་མཚོ་རེ་རེའི་ནང་ན་གིང་རེ་སྟེ་གིང་བདུན་དང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་

དབིབས་ཀང་ཟླུམ་པྩོར་བཤད་པ་དང༌། ཡང་མཛོད་ལས། ལྷག་མ་ཕི་ཡི་མཚོ་ཆེན་

ཡིན། །འབུམ་ཕག་གསུམ་དང་སྟྩོང་ཕག་ནི། །ཉི་ཤུ་གཉིས་སྩོ་དེ་ལ་ནི། །འཛམྦུའི་

གིང་སྟེ་ངྩོས་གསུམ་ལ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་མཐའ་ལྕགས་རི་ནག་པྩོས་བསྩོར་བའི་

ནང་ན་ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་གནས་པའི་ནང་གི་ཕྩོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ན་གིང་བཞི་

གིང་ཕན་བརྒྱད་ཆུ་གཞྩོང་གང་གི་ནང་ན་འབས་ཕུང་པྩོར་སྤུངས་པའི་ཚུལ་གིས་

གནས་པར་བཤད་ལ། འདིར་ནི་བསིལ་རི་དང་ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་བར་ན་

མཚམས་གཅྩོད་བེད་ཀི་ཆུ་སྩོགས་མེད་པར་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཟླུམ་པྩོར་འདབ་

ཆགས་པར་གནས་པ་ལ་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སམ་གིང་བཅུ་གཉིས་སུ་ཆ་འབེད་

པ་ཡིན་པ་དང༌། ཡང་མཛོད་ལས། འདི་འྩོག་སྟྩོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ན། །མནར་མེད་པ་འྩོ་དེ་

ཙམ་མྩོ། །དེ་ཡི་སྟེང་ན་དམལ་བ་བདུན། །ཞེས་དམལ་བའི་མ་མཐའ་འཛབུམ་གིང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འདི་ནས་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཉི་ཤུ་བཅལ་བ་ན་ཡྩོད་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཚ་བའི་དམལ་

བ་དང་གང་བའི་དམལ་བ་དང་ཉེ་འཁྩོར་གི་དམལ་བ་རྣམས་ལྷྩོ་འཛབུམ་གིང་འདི་

ཉིད་ཀི་འྩོག་ན་ཡྩོད་པར་བཤད་ཅིང༌། དམལ་བ་རྣམས་ཀི་ཚེའི་ཚད་ཀང༌། ཡང་སྩོས་

ལ་སྩོགས་དྲུག་རིམ་བཞིན། འདྩོད་ལྷའི་ཚེ་དང་ཉིན་ཞག་མཉམ། །དེས་ན་དེ་དག་

རྣམས་ཀི་ཚེ། །འདྩོད་པའི་ལྷ་དང་འདྲ་བ་ཡིན། །རབ་ཏུ་ཚ་བེད་མནར་མེད་ནི། །བར་

གི་བསལ་པའྩོ། །ཞེས་ཚ་དམལ་བ་རྣམས་ཀི་ཚེའི་ཚད་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པ་དང༌། 

ཡང༌། ཏིལ་སྦྱང་ནས་ནི་ལྩོ་བརྒྱ་ཞིང༌། །ཏིལ་གཅིག་ཕྱུང་བས་ཟད་གྱུར་པ། །ཆུ་བུར་

ཅན་གི་ཚེ་ཡིན་ཏེ། །གཞན་གི་ཚེ་ནི་ཉི་ཤུས་བསྒྱུར། །ཞེས་གང་དམལ་གི་ཚེ་ཚད་

ཀང་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་དྩོ། །

འདིར་ནི་དམལ་བའི་མ་མཐའ་འཛམ་གིང་ཆེན་པྩོ་འདི་ནས་དཔག་ཚད་

འབུམ་ཕག་གཉིས་ཀི་འྩོག་ན་ཡྩོད་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཚ་བའི་དམལ་བ་དང་གང་དམལ་

རྣམས་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཚུན་ཆད་ཀི་ལྷུན་པྩོར་གིང་མཚོ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་འྩོག་ན་གནས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་དམལ་བ་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་ཀང་དམལ་བའི་

གནས་དང་པྩོ་བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་ཚེ་ཚད་དང༌། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་བསལ་པ་

བར་མའི་ཚེ་དང༌། བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་བསལ་པ་མཆྩོག་གི་ཚེ་དང༌། དྲུག་པ་དང་བདུན་

པ་བསལ་པ་ཆེན་པྩོའི་ཚེ་དང༌། དམལ་བ་བརྒྱད་པ་འཇིག་རྟེན་སྡུད་པའི་ཚེ་ཅན་དུ་

བཤད་ཅིང༌། དམལ་བའི་གངས་ཀང་བརྒྱད་པྩོ་དེ་ལས་མ་བཤད་ལ། མཛོད་སྩོགས་

ནས་དམལ་བའི་གངས་བཅྩོ་བརྒྱད་དུ་བཤད་པ་སྩོགས་ཆྩོས་མངྩོན་པ་དང་དུས་

འཁྩོར་གི་ཕི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་རྣམ་གཞག་རྣམས་དབིབས་དང་ཚད་དང་གངས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ལ་སྩོགས་པ་མི་མཐུན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། བཅུད་མིའི་ལུས་ཀི་ར་དང་

རླུང་དང་རྒྱུ་བ་སྩོགས་ཀང་རྒྱུད་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་སྟེ་དེ་དག་ནི་དྩོགས་པ་སྐྱེ་བའི་

གནས་སྩོ། །

༼དྩོགས་གནས་སྐྱེས་ཚུལ།༽

༈ གཉིས་པ་དེ་ལ་དྩོགས་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེས་པའི་ཚུལ་ནི། རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་

འགའ་ཞིག་དང་བྩོད་ཀིའང་མཁས་པ་འགའ་ཞིག །ཆྩོས་མངྩོན་པ་དང༌། རྒྱུད་སེ་

གཞན་དང་མི་མཐུན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་དུས་འཁྩོར་རྒྱུད་རྣམ་དག་མ་ཡིན་

ཞིང༌། དེ་དག་གི་སྡུད་པ་པྩོ་དང་འགེལ་པ་མཛད་པ་པྩོ་རྣམས་ཀང་འཇམ་དབངས་

དང༌། སྦྱན་རས་གཟིགས་དང༌། རྡྩོ་རེ་སིང་པྩོ་དང༌། ཕག་ན་རྡྩོ་རེ་སྩོགས་མིན་ཞེས་སྨྲ་

བར་བེད་དྩོ། །ཇི་ལྟར་དུ་སྨྲ་བར་བེད་ན། མན་ངག་སེ་མ་ལས། འྩོ་ན་དུས་ཀི་འཁྩོར་

ལྩོ་དང་དེའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཐེག་པ་གསུམ་དང་འགལ་བའི་

རྣམ་པར་གཞག་པ་མང་པྩོ་རྣམས་བས་ཏེ། དེའི་གཞུང་བེད་པ་གགས་པ་དང་པདྨ་

དཀར་པྩོ་དང་རྡྩོ་རེ་སིང་པྩོ་དང་ཕག་ན་རྡྩོ་རེའི་མིང་ཅན་དེ་རྣམས་ཀང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་མ་ཡིན་པ་ཁྩོ་ནའྩོ། །ཞེས་མང་དུ་མཁྱེན་པ་རྣམས་སྨྲའྩོ། །ཞེས་

བཤད་ཅིང་མང་དུ་མཁྱེན་པ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཤཱནི་པ་ཡིན་པར་གགས་ལ། རྣམས་ཞེས་

པའི་ཚིག་གིས་རྒྱ་གར་བ་གཞན་ཡང་ཡྩོད་པར་བསྟན་ཏྩོ། །དེ་ལྟར་འདྩོད་པའི་བྩོད་ནི་

བཅྩོམ་ལྡན་ཆེན་པྩོ་རིགས་རལ་པ་འདུས་པ་བ་ཆེན་པྩོ་རྔྩོག་དང་བཅས་པ་ལ་སྩོགས་

པ་རྣམས་ཡིན་ནྩོ། །རེ་བཙུན་ཆེན་པྩོ་རེད་མདའ་བས་ནི། ཀྩོག་པྩོའི་ཤིང་ལ་སྲྩོང་བའི་

ཚུལ་བཞིན་དུ། །ཞེས་གསུངས་ནས། རྒྱུད་སེ་གཞན་རྣམས་དང་འགལ་བ་ལྟར་སང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བ་རྣམས་ལ་འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་དག་བརྩོད་པར་མཛད་དྩོ། །

ཡང་ཨབྷ་ཡ་ལ་སྩོགས་པ་འགའ་ཞིག་ནི། དུས་འཁྩོར་རྒྱུད་འགེལ་རྒྱུད་དང་

འགེལ་པ་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཡིན་ཡང་སྩོད་བཅུད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་སྩོགས་པ་རྒྱུད་

སེ་གཞན་དང་རྣམ་གཞག་མི་མཐུན་པ་རྣམས་དྲང་དྩོན་དུ་འཆད་དྩོ། །མན་སེ་ལས། 

དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་བསྟན་པ་རྒྱུད་གཞན་དང་མི་འགལ་བའི་དྩོན་གི་ཆ་འགའ་ཞིག་

ནི་ཁྩོ་བྩོས་རང་གི་གཞུང་གི་ཕྩོགས་རྣམས་རེས་སུ་འབངས་ཤིང༌། གདུལ་བ་འགའ་

ཞིག་གི་བསམ་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པས་འགལ་བའང་ཁ་ཅིག་སངས་སྩོ། །དེ་བས་

གཞན་ལ་ནི་འགལ་བ་མ་སངས་ན་ཡང་འདི་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དྩོ་ཞེས་པ་

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བརྩོད་པས་ཆྩོག་གྩོ །ཞེས་རྒྱུད་འགེལ་ཀི་བསྟན་དྩོན་འདུས་པ་

སྩོགས་དང་མི་འགལ་བ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་ཅིང༌། དྩོན་ལ་རྒྱུད་གཞན་

དང་མི་འགལ་ཡང་གདུལ་བ་འགའ་ཞིག་གི་བསམ་ངྩོ་ལ་འགལ་བ་ལྟར་སང་བ་ཁ་

ཅིག་ལ་འགལ་སྩོང་ཡང་བས་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་སྩོད་བཅུད་གི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་

སྩོགས་ལ་ནི་འགལ་བ་མ་སངས་ནའང་དྲང་དྩོན་དུ་འགེལ་བར་གྩོང་དུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་

པར་བརྩོད་པས་ཆྩོག་པར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་དྲང་དྩོན་དུ་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་བཤད་སམ་ན། དེའི་གྩོང་གི་མན་སེ་ལས། 

གང་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྩོགས་སུ་བཏྩོན་ནས་གསུངས་

པ་དེ་ནི་མུ་སྟེགས་པའི་ལྟ་བ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སྩོགས་པའི་

གདུལ་བ་རྣམས་ངེས་པའི་དྩོན་ལ་གཞུག་པ་ལ་ལྡེམ་པར་དགྩོངས་པའི་དྲང་བའི་དྩོན་

ཁྩོ་ན་སྟེ། ཕག་ལ་སྩོགས་པའི་འདྩོད་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པས་རི་རབ་ཀི་སྟེང་གི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མཚམས་སུ་ཁམས་གསུམ་པའི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་བཀྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་བསྟན་

པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་རླུང་སྲྩོག་འཛིན་

སྩོགས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གཞན་ལས་ལྩོགས་སུ་བཏྩོན་ནས་གཞི་དུས་སུ་ས་

བུག་ནས་རྒྱུ་བར་གསུངས་པ་དྲང་དྩོན་ཡིན་ཞིང༌། འདིས་སྩོད་ཀི་རྣམ་གཞག་བསྟན་

པ་ཡང་དྲང་དྩོན་དུ་མཚོན་ནུས་པར་དགྩོངས་ནས་རྒྱས་པར་བརྩོད་པས་ཆྩོག་

གྩོ །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

བྩོད་ཀི་བ་མ་འགའ་ཞིག་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པ་ཉིད་ངེས་པའི་དྩོན་དང༌། 

མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པ་ཐེག་པ་འྩོག་མའི་བསམ་ངྩོ་དང་བསྟུན་པས་དྲང་དྩོན་ཡིན་

པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་ནྩོ་ཞེས་བཞེད་དྩོ། །དེ་དག་ལས་དུས་འཁྩོར་རྒྱུད་ཚད་མར་

མི་འདྩོད་པ་དག་གིས་རྒྱུད་འགེལ་ལ་འགལ་བ་བརྩོད་ཅིང༌། རྣམ་དག་མིན་པའི་སྒྲུབ་

བེད་བརྩོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་འགལ་སྩོང་དང༌། སྒྲུབ་བེད་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་

མཐའ་ཡས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་དང༌། མཛོད་ནས་བཤད་པ་དང་འཇིག་རྟེན་གི་

རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ས་སེ་དང་མདྩོ་ནས་བཤད་ཚུལ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་

འགེལ་གི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སང་བ་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། སྩོད་ཀི་

འཇིག་རྟེན་གི་རྣམ་གཞག་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པ་དང་མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པ་

གཉིས་ཀ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པ་ནི་འགལ་སྩོང་གི་འགེལ་ཚིག་འདི་དག་གིས་

གསལ་བར་སྟྩོན་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཤཱནི་པ་སྩོགས་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་དུས་འཁྩོར་རྒྱུད་འགེལ་རྒྱུད་དང་

འགེལ་བ་རྣམ་དག་མིན་ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་དག་ལ་ཆྩོས་སྩོང་བ་སྩོགས་སིག་ཏུ་འགྱུར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རམ་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་ཆྩོས་སྩོང་བ་སྩོགས་སིག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏེ། མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་

མདྩོར་བསྡུས་ལས། འདིར་གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པས་སད་པས་དམལ་བར་འགྩོ་བར་

འགྱུར་ན་འྩོ་ན་དེའི་ཚེ་ལྟ་བ་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཕན་ཚུན་སྩོད་པར་བེད་དེ་ཕན་ཚུན་

སྩོད་པ་ལས་ལྟ་བ་པ་ཐམས་ཅད་དམལ་བར་འགྩོ་བར་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་

ཚད་མའི་བསྟན་བཅྩོས་རྣམས་དང་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ཞིང་

བརྟུལ་ཞུགས་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་དྩོན་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ་

ཞེས་པ་འགའ་ཞིག་གི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་དྩོགས་པ་བཀྩོད་ནས་

དེའི་ལན་གསུངས་པ་ནི། དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། དེའི་ཕིར་བརྩོད་པར་བའྩོ། །འདིར་

བིས་པའི་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་ཀིས་བརྩོད་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་ཚད་མའི་བསྟན་བཅྩོས་ལ་

སྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པར་སེམས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ལྟ་བ་པྩོ་ཕན་ཚུན་སྨྲ་བ་པྩོ་དེ་རྣམས་ཀི་

ལྟ་བ་ལ་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པ་ལ་བརྟེན་པའི་

སེམས་ཀི་ཕིར་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནྩོད་པ་བེད་པའི་སེམས་མེད་

པའི་ཕིར་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་བེད་པའི་སེམས་ཀི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྩོབ་དཔྩོན་ཤཱནི་པ་དང་བཅྩོམ་ལྡན་རིགས་རལ་ལ་

སྩོགས་པ་དེ་རྣམས་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་དགྩོངས་ནས་

གསུང་རབ་ཀི་དྩོན་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པར་སེམས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་

བའྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

༼དྩོགས་གནས་སེལ་བེད་འགེལ་པའི་དྩོན་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་དྩོགས་པ་དེ་དག་སེལ་བེད་ཀི་འགེལ་པའི་དྩོན་བཤད་པ་ནི། དེ་

ལ་བཤད་བའི་འགེལ་པ་ནི། འདིར་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་ཀི་ཚད་དང་ལུས་ཀི་ཚད་དཀིལ་འཁྩོར་གི་དྩོན་དུ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

གསུངས་སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་ཡིན་ལ དེ་ཡང་རྒྱུད་འགེལ་ལས་གིང་བཞི་པ་གཅིག་

ཏུ་འདི་ཉིད་ཀི་ཚད་དབིབས་བཤད་པ་མངྩོན་པ་ནས་ཀང་གིང་བཞི་པ་འདི་ཉིད་ཀི་

རྣམ་གཞག་བས་པ་དང་འགལ་བ་སྩོང་བ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། ཇི་ལྟར་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་ཚད་འབུམ་ཕག་སུམ་ཅུ་སྩོ་དྲུག་ལྷག་པ་

དང༌། ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞིའི་ཚད་དུ་གསུངས། 

འདིར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྫུན་གསུང་པ་པྩོ་ཡིན་ནམ་ཅི་ཞེས་པ་འགའ་ཞིག་འདྩོད་

པར་གྱུར་ན། ཞེས་གསུངས་པ་ནི་མཛོད་ལས། ཆུ་དང་གསེར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་

གི། །ཐད་ཀར་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་དང༌། །སྟྩོང་ཕག་གསུམ་དང་བརྒྱ་ཕག་

ནི། །ཕེད་དང་ལྔ་རྣམས་ཁྩོ་ནའྩོ། །ཞེས་བཤད་པའ་གིང་བཞི་པ་གཅིག་བུ་འདི་ཉིད་ཀི་

འྩོག་གཞི་ཆུ་དང་གསེར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཐད་ཀའི་ཚད་དེ་སུམ་འགྱུར་དུ་བས་

པས་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་སྩོ་དྲུག་ལྷག་མ་ཁི་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འྩོང་བ་འདི་དང༌། 

དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་པར་བཤད་པ་འདི་གཉིས་ཀ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

གསུང་ཡིན་ན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྫུན་གསུང་པ་པྩོར་འགྱུར་རྩོ་སམ་པའི་དྩོགས་པ་

བསང་བ་ཡིན་པས་སྩོ། །དེ་ལྟ་ན་འགེལ་ཚིག་འདི་རྣམས་ཀིས་གིང་བཞི་པ་གཅིག་པུ་

འདི་ཉིད་ཀི་ཚད་དབིབས་མི་འདྲ་བའི་བཤད་ཚུལ་གཉིས་འགལ་བ་སྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ལྟར་བས་ཏེ་འགེལ་པའི་དྩོན་ཞིབ་པར་བཤད་ན་འདི་ཡིན་ཏེ། དྩོན་དམ་

པར་སྟེ་དངྩོས་པྩོའི་གནད་ཚོད་ལ་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ལ་མངྩོན་

པ་ནས་བཤད་པའམ་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་ཚད་དང་དབིབས་དེ་ཁྩོ་ནའྩོ་

ཞེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞལ་དུ་མེད་དེ། གིང་བཞི་པ་འདིའི་རྣམ་གཞག་འཆད་པའི་

སབས་འདིར་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་ཙམ་དུ་མྩོས་པ་ས་ཚོགས་པའི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་ལས་རིགས་ས་ཚོགས་པ་ལས། གིང་བཞི་པ་འདིའི་ཚད་དབིབས་ཀི་ཆ་

ཤས་ཀང་ས་ཚོགས་པར་གྲུབ་ཅིང༌། གྲུབ་པ་ལྟར་བསམ་པའི་དབང་གིས་ཏེ་རང་རང་

གི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་ཚད་དང་དབིབས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྩོ་སྩོར་གསུངས་ཤིང༌། གསུངས་པ་ལྟར་རང་

རང་གི་ལས་རིགས་དང་མཐུན་པར་རབ་ཏུ་སང་བ་ཡིན་པས་སྩོ། །

འྩོན་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་པ་ལས་གིང་

བཞི་པ་འདི་ཉིད་ཀི་ཚད་དབིབས་ཀི་ཆ་ཤས་མི་འདྲ་བར་ཇི་ལྟར་དུ་འགྱུར་སམ་ན། 

དེ་ལྟར་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྩོད་དེ། སེམས་ཅན་བསྩོད་ནམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསྩོད་ནམས་

ཀི་སྟྩོབས་ཀིས་གིང་བཞི་པ་གཅིག་ཉིད་ཀི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པར་འགྱུར་བ་དང༌། སེམས་ཅན་སིག་པ་ཅན་རྣམས་ཀི་སིག་པའི་དབང་གིས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་གི་བསྩོད་ནམས་ཀི་ལས་དང༌། འགའ་ཞིག་

གི་སིག་པའི་ལས་ཀི་བདག་འབས་སྩོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་མ་ཡིན་པ་སྩོ་སྩོར་འགྱུར་བ་ཡྩོད་མྩོད། གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གཅིག་པུ་འདི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཉིད་ལ་མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཚད་དབིབས་ཀི་ཆ་གཅིག་དང་དུས་འཁྩོར་

ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཚད་དབིབས་ཀི་ཆ་གཅིག་སྟེ་ཚད་དབིབས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་

ཤས་གཉིས་གཉིས་སེམས་ཅན་གི་ལས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་འབས་བུར་ཇི་ལྟར་དུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་དཔེའི་སྒྩོ་ནས་འཆད་པ་ནི། འདིར་ཕུག་ཁྲུ་ལྔ་པ་ཞེས་སྩོགས་ཏེ། 

འདིར་ཆུ་དང་ཞེང་དང་དཔངས་རྣམས་ལ་ཁྲུ་ལྔ་ལྔའི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཕུག་གང་དུ་

འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དག་བཅྩོམ་པའམ་དབང་ཐྩོབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གནས་པའི་ཕུག་དེར་དག་བཅྩོམ་པའམ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གིས་བསྩོད་

ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་བསྟེན་པ་དེའི་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སྟྩོབས་ཀིས་འཁྩོར་ལྩོས་

སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྩོ་དཔུང་གི་སེ་དང་བཅས་པ་འྩོང་ཞིང་རབ་ཏུ་འཇུག་སྟེ། དེའི་ཚེ་

ཕུག་དེ་སུས་ཀང་མ་བསྐྱེད་ཅིང་ཕུག་དེར་ཞུགས་པའི་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་རྒྱལ་སེ་དང་

བཅས་པ་ཡང་དྩོག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཚད་མས་སྒྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་འགལ་བ་

ལྟར་སང་ཡང་དྩོན་ལ་མི་འགལ་བ་ནི་དག་བཅྩོམ་པའམ་དབང་ཐྩོབ་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་གི་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་

ལས་བྱུང་བའྩོ། །

དཔེ་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གཅིག་

པུ་འདི་ཉིད་ཀི་ལྷུན་པྩོ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཡང་མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པའི་ཚད་དབིབས་

ཀི་ཆ་གཅིག་དང་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པའི་ཚད་དབིབས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་གཉིས་

གཉིས་ཀང་དྩོན་དམ་པར་ཏེ་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚོད་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་རིག་

པར་བ་སྟེ། ཕུག་ཁྲུ་ལྔ་པར་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་རྒྱལ་སེ་དང་བཅས་བཞུགས་པའི་ཚེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འཁྩོར་ལྩོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་སེ་དང་བཅས་པ་དྩོག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ཕུག་ཆེ་བར་མ་

སྩོང་བ་མི་འགལ་བ་འདི་དག་བཅྩོམ་པའམ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསྩོད་ནམས་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཐུས་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

གཅིག་པུ་འདི། ཉིད་ཀི་ལྷུན་པྩོ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཡང་མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པའི་ཚད་

དབིབས་ཀི་ཆ་ཤས་གཅིག་དང་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཚད་དབིབས་ཀི་

ཆ་ཤས་གཅིག་སྟེ་གཉིས་འྩོང་བ་མི་འགལ་བ་འདི་ཡང་མངྩོན་པ་དང༌། འདུས་པ་

སྩོགས་རྒྱུད་གཞན་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དང་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཆེད་དུ་བ་

བའི་གདུལ་བ་གཉིས་ཀི་ལས་རིགས་སྩོ་སྩོའི་མཐུས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དག་བཅྩོམ་པའམ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གི་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་

ཤེས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་སྤི་མཐུན་གི་ལས་ཀི་མཐུ་འམ་

ནུས་པ་ཡང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། མངྩོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 

ཕིའི་དངྩོས་པྩོ་ས་ཚོགས་མངྩོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

བྩོ། །ནྩོར་བུ་དང༌། སྔགས་དང༌། སན་དང༌། མཁྱུད་དཔྱད་དང་ལྡན་པའི་ལས་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པའྩོ། །རྣལ་འབྩོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐུའི་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པའྩོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དབང་གི་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། 

ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

འྩོ་ན་མངྩོན་པ་དང་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པའི་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་

གཉིས་ཀ་དངྩོས་གནས་ལ་ཡྩོད་པར་འདྲ་ན། མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པའི་ཚད་

དབིབས་ཅན་དེ་ཉིད་དུས་འཁྩོར་འདིར་ཡང་བསྟན་པས་ཆྩོག་མྩོད་འདིར་དེ་དང་མི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མཐུན་པ་བཤད་པ་ལ་དགྩོས་པ་ལྷག་པྩོ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་ཅེ་ན། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་འདིར་

མངྩོན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་ཚད་འབུམ་ཕག་

བཞི་པར་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཇི་ལྟར་ཕི་རྩོལ་དེ་བཞིན་ལུས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

འདི་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྒྩོམས་ནས་སྤད་པར་བ་

བའི་དྩོན་དང༌། འཇིག་རྟེན་གི་ཚད་དང་མཐུན་པའི་ལུས་ཀི་ཚད་བསྟན་པའང་ལུས་

ཀི་ཚད་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྒྩོམས་ནས་ལུས་རྣམ་

པར་སྦྱང་བའི་དྩོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལུས་ནི་དཀིལ་འཁྩོར་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ན་ཕི་རྩོལ་ཏུ་འཇིག་རྟེན་ཏེ་ཀུན་རྩོབ་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པར་

བཞག་པའི་ཚད་ཀིས་ལྷུན་པྩོའི་དཔངས་དཔག་ཚད་འབུམ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལུས་

ཀི་སྒལ་ཚིགས་ཀི་དཔངས་ཁྲུ་གང་སྟེ་ཁྲུའི་ཚད་དེས་ལུས་ལ་ཁྲུ་བཞིའྩོ། །ལྷུན་པྩོ་

དཔག་ཚད་འབུམ་གི་ཚད་ཀིས་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་དཔག་ཚད་

འབུམ་ཕག་བཞི་ཡིན་པའྩོ། །གལ་ཏེ་འདིར་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་འདི་དཔག་ཚད་

འབུམ་ཕག་བཞི་པར་བཤད་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་

བཤད་ན། ཇི་ལྟར་ཕི་རྩོལ་དེ་བཞིན་ལུས་སུ་ཆྩོས་མཐུན་ཚུལ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་

ལྟར་དུ་ཡྩོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པའི་ལྷུན་པྩོ་ལ་དཔག་ཚད་

འབུམ་ཕག་གཅིག་མེད་པས་ལུས་ཀི་སྒལ་ཚིགས་ཁྲུ་གང་དང་ཆྩོས་མི་མཐུན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་འདིར་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཁམས་ཀི་ཚད་བཤད་པར་བ་བ་ནི་ཀུན་རྩོབ་ཙམ་དུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་

པར་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡིན་པ་འྩོན་ཀང༌། བསྲེགས་བཅད་བདར་བས་གསེར་བཞིན་

དུ། །ལེགས་པར་བརྟགས་པ་ང་ཡི་བཀའ། །བང་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། །ཞེས་

གསེར་བཟང་པྩོ་བསྲེགས་ན་དམར། བཅད་ན་དཀར། བདར་ན་སེར་བ་གསུམ་གི་སྒྩོ་

ནས་བརྟག་དགྩོས་པ་བཞིན་དུ་སང་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་དཔྱད་པ་གསུམ་གི་སྒྩོ་ནས་

བརྟགས་པ་ན་རྣམ་པར་དག་པར་མཐྩོང་ནས་ལུང་ཚད་མར་བང་བར་བ་ཡི་གུས་པ་

ཙམ་མམ་ཞེན་པ་ཙམ་གིས་ལེན་པ་མིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཚད་མས་ལེགས་

པར་དཔྱད་ཅིང་བརྟགས་ནས་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་འབུམ་ཕག་

བཞི་པའི་ཚད་ཙམ་ཁྩོ་ནར་ངེས་པར་གཟིགས་ནས་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་འདིར་

དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་པའི་ཚད་ཅན་དུ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དམ་བཅས་

ཤིང་གསུངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་

འདི་ཉིད་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་པའི་དབང་གིས་

བྱུང་བའི་ཚད་དང་དབིབས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གིང་བཞི་

པ་འདིའི་ཚད་དབིབས་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པ་འདི་ཁྩོ་ན་ལྟར་མེད་པ་འྩོན་ཀང་

འདིར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་བཤད་ཅིང་དམ་བཅས་

པ་ནི་དགྩོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཚོགས་རྩོགས་པའི་རིམ་པའི་ཡུལ་ལ་བཞུག་པའི་དྩོན་དུ་གསུངས་ཤིང་

དམ་བཅས་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དེ་དག་གིས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་པ་སྩོགས་ཀི་

གིང་གཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་བཤད་པའི་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་བསྟན་

ནས་རྣམ་གཅད་ཀི་དགྩོས་པ་སྟྩོན་པ་ནི། ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སྩོགས་པའི་འདྩོད་པ་

ཚངས་པའི་ཡུལ་ས་གཅིག་པུ་འདི་ཉིད་དཔག་ཚད་བེ་བའི་ཁྱྩོན་དང་ལྡན་པ་འགྩོག་

པ་སྟེ། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་འདིར་གཟའ་ལྔའི་འགྩོས་དང་སར་རིས་དང་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་

ལྩོའི་རྣམ་གཞག་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་ཚད་རབ་ཏུ་བཀྩོད་པ་འདི་ལ་

ཕི་ནང་སྦྱྩོར་བའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པར་མ་ཟད་དགྩོས་པ་གཞན་ཡང་ཡྩོད་དེ། དགྩོས་

པ་གང་གི་ཕིར་ན་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་ཡུལ་འདི་ལ་ཆྩོས་མངྩོན་

པ་མཛོད་ཀི་འདྩོད་པ་དང་རིག་བེད་ཀི་གྲུབ་པའི་མཐའི་བསམ་པས་མི་མཐུན་པ་ས་

ཚོགས་པ་ཡྩོད་ཅིང༌། དེ་ལྟར་མི་མཐུན་པ་དེ་དག་ལས་རིག་བེད་པའི་འདྩོད་པ་

ཚངས་པའི་ཡུལ་ས་གིང་བཞི་པ་གཅིག་པུ་འདི་ནི་དཔག་ཚད་བེ་བའི་ཁྱྩོན་ནྩོ་ཞེས་

རྫུན་དུ་སྨྲ་བར་བེད་དེ་དེ་ལྟ་བུའི་རྫུན་སྨྲ་བའི་དྩོན་དེ་ལ་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སྩོགས་པ་

མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དེ་ལྩོག་ནས་ཡྩོངས་སུ་སིན་པར་བ་བའི་སད་དུ་ཚངས་པའི་ཡུལ་

སའི་ཚད་དེ་རྣམ་པར་གཞྩོམ་པའི་དྩོན་ནམ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་

གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་འབུམ་ཕག་བཞི་པའི་ཚད་ལ་སྩོགས་པ་གསུངས་པ་འདི་

ལ་སངས་རྒྱས་པའི་མཛོད་མཐྩོང་ནས་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པ་འདི་འཁྲུལ་པར་

གྱུར་ཏྩོ་སམ་དུ་མི་བ་སྟེ། གཟའ་ལྔའི་འགྩོས་དང་སར་རིས་དང་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་

སྩོགས་པ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་འདི་ནས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་རི་མྩོས་མངྩོན་སུམ་དུ་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་དེའི་ཕིར་རྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འྩོ་ན་ཇི་ལྟར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

འདིའི་ཚད་མཛོད་ལས། ཆུ་དང་གསེར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི། །ཐད་ཀར་འབུམ་ཕག་

བཅུ་གཉིས་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་དཔག་ཚད་འབུམ་

ཕག་སྩོ་དྲུག་ལྷག་མ་དང་བཅས་པར་ཡང་གསུངས་ཤིང༌། ཇི་ལྟར་དུས་ཀི་འཁྩོར་

ལྩོར་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་པའི་ཚད་

དུ་ཡང་གསུང་ན། འདིར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྫུན་གསུང་པ་པྩོ་ཡིན་ནམ་ཅི་ཞེས་པ་

འགའ་ཞིག་འདྩོད་པར་འགྱུར་ན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མངྩོན་པའི་མདྩོ་དང་དུས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོར་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་ཚད་དབིབས་མི་འདྲ་བ་སྩོ་སྩོར་གསུངས་ཀང་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྫུན་གསུང་པ་པྩོ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའི་ཚིག་ལས་དང་འབས་བུའི་རྣམ་

གཞག་ཁས་ལེན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁས་བང་བར་མི་བ་སྟེ། སྔར་བཤད་

ཟིན་པ་ལྟར་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གཅིག་པུ་འདི་ཉིད་ལའང་མངྩོན་པ་

དང༌། འདུས་པ་སྩོགས་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དང༌། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཆེད་

དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་སྩོ་སྩོའི་ལས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་བདག་རྐྱེན་ལས་ཚད་དབིབས་

མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཤས་སྩོ་སྩོར་སང་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་སང་བ་དང་མཐུན་པར་སེམས་ཅན་

གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་ཏེ་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པས་སྩོ། ། 

འྩོ་ན་འདིའི་སབས་ཀི་མཛོད་འདི་ཅི་ལ་བེད་སམ་ན། བ་མ་སྔ་མ་དག་སྩོབ་

དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གིས་མཛོད་བརམས་པ་འགེལ་ཆེན་བརམས་པ་ལས་ལྩོ་སུམ་

བརྒྱ་ཙམ་གིས་ཕི་བས་དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་མཛོད་འདི་མིན་ཞིང༌། འྩོ་ན་

གང་ཡིན་སམ་ན། མངྩོན་པ་སེ་བདུན་ལ་མཛོད་ཀི་བཤད་པ་ཡྩོད་པ་ལྟར་རམ། ཡང་
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ན་མངྩོན་པ་སེ་བདུན་གི་དྩོན་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་བེ་བག་བཤད་མཛོད་

ཆྩོན་མྩོ་ལ་མཛོད་ཅེས་ཟེར་བས་དེ་ལ་བེད་དྩོ་གསུང་ནའང༌། འགེལ་ཆེན་ལས་

སངས་རྒྱས་པའི་མཛོད་མཐྩོང་ནས་ཞེས་མ་འྩོངས་པ་ལུང་བསྟན་པ་ལྟ་བུར་འདུག་

པ་དང༌། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གི་མཛོད་འདི་བྩོད་ལ་སྩོགས་པ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཆེ་

བས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་མ་འྩོངས་པ་ན་སྩོབ་དཔྩོན་

དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་མཛོད་ཅེས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་འབྱུང་བ་ལ་དགྩོངས་

པར་བས་ན་ལེགས་སམ་སམ་མྩོ། །

འྩོ་ན་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སྩོགས་པ་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་འདི་དཔག་ཚད་

བེ་བའི་ཁྱྩོན་ཅན་དུ་འདྩོད་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་དེ་ལྡྩོག་པའམ་གཞྩོམ་པའི་དྩོན་དུ་མངྩོན་པ་

ནས་བཤད་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་ཚད་དབིབས་དེ་ཉིད་བསྟན་པས་ཆྩོག་

མྩོད། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཚད་དབིབས་སྩོགས་ངེས་པར་བརྩོད་ཅི་དགྩོས་སམ་ན། 

དེ་ལྟ་བུའི་ལྩོག་རྟྩོག་དེ་གཞྩོམ་པའི་དྩོན་དུ་གཟའ་དང་རིས་དང་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་

དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདིའི་ཚད་ངེས་པར་བརྩོད་དགྩོས་ཏེ། གཟའ་

ལྔའི་འགྩོས་དང་སར་རིས་དང་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་འཁྩོར་ཚུལ་དང་དེ་ལ་ཉི་ཟླ་སྩོགས་

ལྩོངས་སྤྩོད་ཚུལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་བསྟན་པ་རྣམས་ས་རིས་ཀིས་གཏན་ལ་བབ་

པའི་ཚེ་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བང་དུ་རུང་བ་ལ་ངེས་ཤེས་

སྐྱེས་པ་ན་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཚད་དབིབས་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་

ཏེ་སྔ་མའི་ལྩོག་རྟྩོག་ལྡྩོག་པར་འགྱུར་གི་དེ་ལས་གཞན་དུ་མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པ་

ཙམ་གི་འཇིག་རྟེན་གི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་དེ་ཙམ་གིས་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སྩོགས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པའི་ལྩོག་རྟྩོག་དེ་ལྟ་བུ་ལྡྩོག་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལས། སེམས་ཅན་མྩོས་

པ་ས་ཚོགས་པ། །རང་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་ས་ཚོགས་པ་རིག་པ་པྩོ། བསྟན་པ་

གཞན་དང་གཞན་གིས་བསྟན་པའི་ས་ཚོགས་པའི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ། ཤེས་

བ་ས་ཚོགས་ཤེས་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཁེངས་པ་ཅན་དེ་དག་ལ་རང་གཞན་གི་གྲུབ་

མཐའ་ལ་ཇི་སྲིད་སྒྲུབ་བེད་དང་གནྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ནུས་པ་མ་

བསྟན་པ་དེ་སྲིད་དུ་ང་རྒྱལ་གིས་ཁེངས་པ་ཅན་དེ་དག་ཀུན་མཁྱེན་གི་ཡང་དབང་དུ་

མི་འགྱུར་བ་སྟེ་གཞུག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དྩོན་བདེན་པ་བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་ལས་གཞན་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་པའི་དྩོན་བསྟན་པར་མི་རུང་ངམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་

ཏེ། གསྩོད་པར་ངེས་པའི་མི་ལ་སྩོགས་པའི་སྲྩོག་ཆགས་མང་པྩོ་གསྩོད་བེད་གཤེད་

མས་འཚོལ་བའི་ཚེ། གསད་བ་དེ་དག་མཐྩོང་ངམ་ཞེས་འདྲི་བ་ལ་གསད་བ་དེ་དག་

ལ་སིང་བརེ་བའི་བསམ་པས་མཐྩོང་ཡང་མ་མཐྩོང་ཞེས་རྫུན་གི་ཚིག་བརྩོད་པ་ན་

གསད་བ་དང་གསྩོད་བེད་ཀི་གཤེད་མའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཕན་པ་ལས་མི་

བདེན་པའི་རྫུན་དེས་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་རྒྱུ་བེད་པའི་ཕིར་དང༌། སྟྩོང་ཉིད་

ཟབ་མྩོའི་སྩོད་དུ་མི་རུང་བའི་གང་ཟག་ལ་སྟྩོང་ཉིད་སྟྩོན་པའི་ཚིག་བདེན་པ་བརྩོད་པ་

ན་གཞན་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་སྩོད་དུ་མི་རུང་བའི་གང་ཟག་དེ་ལ་གནྩོད་པ་ལས་བདེན་པའི་

ཚིག་དེས་རྒྱུ་བས་ནས་མནར་མེད་ལ་སྩོགས་པ་རབ་ཏུ་སྟེར་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

ཏེ། བྩོ་སྦྱྩོང་མ་བས་སེམས་ཅན་ལ། །སྟྩོང་པ་ཉིད་ནི་བརྩོད་པ་དང༌། །ཞེས་བང་

སེམས་ཀི་ར་ལྟུང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་ནྩོ། །
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གཏྩོང་བ་པྩོ་མིན་ཡི་དྭགས་ཀིས། །ཞེས་སྩོགས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

ལས་ཀི་ནུས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཤེས་བེད་ཀི་ལུང་སྟེ། དེ་དག་གི་དྩོན་ནི་

གཏྩོང་བ་པྩོ་མིན་པ་སེར་སའི་ལས་ཀིས་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀིས་ལས་དེའི་

ནུས་པས་བཟའ་བཏུང་གིས་གང་བའི་ཁྱིམ་གི་གནས་སུ་ཕིན་པ་ན་བཟའ་བཏུང་

གིས་དག་པའི་རི་དང་མཚུངས་པར་མཐྩོང་ཞིང༌། སིག་པ་ཆེན་པྩོ་བེད་པ་དམལ་བར་

སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁྱིམ་གི་གནས་བཟང་པྩོ་ཡང་ཁབ་རེ་དང་ཤལ་མ་ལི་ལ་སྩོགས་

པ་མཚོན་ཆའི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་བདག་ཉིད་ལ་གནྩོད་པར་མཐྩོང་ངྩོ༌། །དེ་བཞིན་དུ། 

ས་འྩོག་དངྩོས་གྲུབ་ཐྩོབ་གྱུར་ནས། །ཞེས་སྩོགས་ནི་རྣལ་འབྩོར་པའི་མཐུ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པར་བཤད་པའི་ཤེས་བེད་ཀི་ལུང་སྟེ། དེའི་དྩོན་ཡང་རྣལ་འབྩོར་པས་

ས་འྩོག་ན་སྤྩོད་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅིང་ལྷ་མྩོ་རྣམས་ཀི་གྩོང་དུ་འགྩོ་བའི་

དངྩོས་གྲུབ་ཐྩོབ་པ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་བརྟན་ཅིང་འཁེགས་པའི་ས་གཞི་ཡང་ཀུན་

ནས་བུག་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ། མངྩོན་པར་སབས་ཡྩོད་པར་མཐྩོང་ཞེས་ར་རྒྱུད་ལས་

རིགས་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་པ་བསགས་པའི་ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་སེམས་

ཅན་རང་རང་གི་སེམས་ཀི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་འཇིག་རྟེན་གི་ཚད་དབིབས་

སྩོགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་རབ་ཏུ་སང་བ་དེ་དེ་ལྟར་སང་བའི་སང་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཀང་འཇིག་རྟེན་གི་ཚད་དབིབས་སྩོགས་གསུངས་པ་ཡིན་

གི། སེམས་ཅན་གི་སང་ཚུལ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་དེ་བཞིན་གཤིགས་པ་རང་ཉིད་ཀིས་

མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་དབང་གིས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གི་ཚད་དང་དབིབས་ལ་

སྩོགས་པ་གཟིགས་ནས་གཉིས་སང་འཁྲུལ་པའི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་སང་ཚུལ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གི་ངྩོ་བྩོས་དངྩོས་པྩོའི་ཚད་གསུངས་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་དྩོ། །

དེ་རྣམས་ཀིས་འགེལ་པའི་དྩོན་ཞིབ་པར་བཤད་ནས་མདྩོར་བསྡུ་ན་མངྩོན་པ་

སྩོགས་ནས་བཤད་པ་དང་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ནས་བཤད་པའི་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་

རྟེན་འདིའི་ཚད་དབིབས་སྩོགས་མི་མཐུན་པ་ལ་གཅིག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཅིག་

ཤྩོས་འགྩོག་པ་སྩོགས་བར་མི་རུང་སྟེ། མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་དཔལ་གསང་

བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རྩོགས་གི་སྦྱང་གཞིའི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འཆད་པའི་སབས་སུ་

སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་བང་སྩོགས་ཀིས་བཤད་ལ། དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཚད་དབིབས་

ཅན་གི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་མེད་ན་སྤྩོད་བེད་ཀི་ལམ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པའི་ཚད་དབིབས་ཅན་གི་སྩོད་ཀི་འཇིག་

རྟེན་མེད་ན་ཡང་། ཇི་ལྟར་ཕི་རྩོལ་དེ་བཞིན་ལུས། །ཞེས་ལམ་གི་སྦྱང་གཞིར་བཤད་

པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྩོ། །     ། །

༼སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་ནང་སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སབས་

འདིར་བཤད་པའི་སེམས་ཅན་གི་ལུས་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ་བསྟན་པ་དང་། དེ་ལྟར་

གྲུབ་པའི་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆྩོས་བཤད་པའྩོ། །

༼སེམས་ཅན་གི་ལུས་གྲུབ་པའི་རིམ་པ།༽

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། གང་གིས་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ལེན་པ་པྩོ་བར་དྩོའི་རྣམ་གཞག་

བཤད་པ་དང༌། བར་དྩོ་འགགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་འཇུག་ཚུལ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བཤད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་ཞུགས་པ་ལས་མངལ་དུ་འཕེལ་ཚུལ་སྩོགས་བཤད་པའྩོ། །

༼བར་དྩོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། མཛོད་ལས། སྔྩོན་དུས་སྲིད་འབྱུང་ཤ་ཚུགས་ཅན། །ཞེས་དང་། 

རིགས་མཐུན་ལྷ་མིག་དག་པས་མཐྩོང༌། །ཞེས་དང༌། དབང་པྩོ་ཀུན་ཚང་ཐྩོགས་མེད་

ལྡན། །ཞེས་བར་དྩོའི་ལུས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་དག་དེའི་བད་

དབིབས་སྩོགས་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་བཤད་ཅིང༌། མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་

ཀང༌། གང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་བད་གཟུགས་སྩོ་ཞེས་བར་དྩོའི་བད་གཟུགས་

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་བཤད་ལ། འགེལ་ཆེན་གི་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་

བསྡུས་ལས། འཆི་བའི་དུས་སུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཀི་ས་བྩོན་དེ་ཉིད་ངེས་པར་འབྱུང་

ངྩོ༌། །སར་ཡང་རི་ལམ་གི་ལུས་བཞིན་དུ་བག་ཆགས་ཀི་ལུས་སྟྩོང་པ་རྡུལ་ཕ་རབ་

ཀི་ཚོགས་སངས་པ་མ་འགགས་པ་སྟེ་ལས་ཀི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་བག་

ཆགས་ཀི་ལུས་མ་འགགས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་སར་ཡང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའི་

བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་འཛིན་ནྩོ། །

ཞེས་བར་དྩོའི་ལུས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་ཚོགས་སངས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་

ཤིང༌། མཁས་པ་ [ཀུ་མཱར།] ཆེན་པྩོ་དག་གིས་ཀང་བར་དྩོའི་ལུས་ཆྩོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་

པའི་གཟུགས་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་སྒས་ཟིན་ལ་མི་མཐུན་པར་གསུངས་

པ་དེ་དག་ལུགས་སྩོ་སྩོ་བར་བེད་དམ། དུས་འཁྩོར་ནས་གསུངས་པ་འདི་ཉིད་སྔྩོན་

དུས་ཀི་སྲིད་པའི་ལུས་ལྟ་བུའི་རྡུལ་ཕ་རབ་མེད་པ་ལ་དགྩོངས་ཞེས་འཆད་དམ་

བརྟག་པར་བའྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

༼ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ཚུལ་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་བར་དྩོ་འགགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་འཇུག་པའི་

ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། གང་འཇུག་པའི་འཇུག་པ་པྩོའི་རྣམ་ཤེས་ངྩོས་གཟུང་བ་

དང་། དེ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ་དངྩོས་སྩོ། །

༼འཇུག་པ་པྩོའི་རྣམ་ཤེས་ངྩོས་གཟུང་བ།༽

དང་པྩོ་ནི། བར་དྩོ་འགག་གཞིན་པའི་སེམས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་སེམས་འྩོད་

གསལ་གི་སེམས་ཡིན་ལ། སེམས་དེ་དང་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་མ་ཐག་པའི་

སེམས་དེ་སད་ཅིག་སྔ་ཕིར་བྱུང་བའི་སྒྩོ་ནས་མངལ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་པའི་སེམས་

དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་དེ་འདྲ་བའི་

སེམས་དེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གནས་ལ། སེམས་དེ་ལ་

ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་བ་ཞིང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སེམས་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ། ནང་ལེའི་

བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་རེ་ཞིག་མངལ་དུ་རྣམ་ཤེས་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་སྟེ་བདེ་བ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྩོ། ། ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ཀི་འཕྩོ་ལས། 

མ་དང་ཕ་དང་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདེ་བའི་གནས་སབས་གཅིག་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །འྩོ་ན་འདིར་མངལ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་པའི་སེམས་

ལ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་བཤད་པ་འདི་དང༌། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་བཞེད་

པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་གཞིར་བཤད་པའི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་ན། 

དེ་ཡང་སྤིར་མངལ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་པའི་སེམས་འདི་ལ་འདྩོད་པ་མི་འདྲ་བ་མང་སྟེ། 
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མངྩོན་པ་མཛོད་ལས། སྐྱེ་བའི་སྲིད་པ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན། །ཞེས་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ཉྩོན་

མྩོངས་ཅན་དུ་བཤད་ལ། མངྩོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་སྩོགས་པར་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་བརྒྱད་དུ་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་སུ་བཤད་ཅིང༌། དེ་མ་

བསྒིབས་ལུང་མ་བསྟན་དུ་འདྩོད་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཚོར་བ་བཏང་སྩོམས་ཉིད་དང་

མཚུངས་ལྡན་དུ་འདྩོད་དེ། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོགས་སྔགས་བ་མེད་པ་རྣམས་

དགྩོངས་པ་མཐུན་པར། སེམས་རང་བཞིན་གིས་འྩོད་གསལ་བ་འཁྩོར་འདས་

ཐམས་ཅད་ཀི་གཞིར་གྱུར་བ་བར་དྩོ་ཤི་བའི་འྩོད་གསལ་དེ་ཉིད་དེ། དེ་ལ་ཀུན་གཞི་

ཞེས་འགེལ་ཆེན་དུ་གསུངས་ཤིང༌། འཆི་བའི་འྩོད་གསལ་ལ་ཡང་ཀུན་གཞི་ཞེས་

གསུངས་ཏེ། སྒྲུབ་ལེའི་བདུན་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་ཁམས་ཀི་ཚོགས་མྱུར་

དུ་རྣམ་པར་ཉམས་ཏེ་དེ་ནས་སེམས་དེ་མུན་པའི་མཐའི་མེ་སྟེ་ཞེས་པ་ནམ་མཁའི་

ཁམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་དབུས་ཀི་ས་ལ་

ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞག་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་འགེལ་འདིར་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་མ་ཐག་པའི་

སེམས་དང་འཆི་བའི་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ལ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་སུ་གསུངས་

ཀང་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལས་དྩོན་གཞན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་བཞེད་པ་

རྣམས་ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་བཤད་

པ་ལྟར་གི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་ན། མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསྟན་དང༌། ཚོར་བ་

བཏང་སྩོམས་ཁྩོ་ན་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་དམིགས་རྣམ་མི་གསལ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པ་སྩོགས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་ཆྩོས་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་དགྩོས་ཤིང༌། བར་དྩོ་འགགས་
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མ་ཐག་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་འཆི་བའི་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ནི་དགེ་བའི་སེམས་སུ་

འགྱུར་བ་ཡྩོད་ཅིང༌། ཚོར་བ་ནི་བདེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་འབྱུང་བ་དང༌། དམིགས་

རྣམ་ནི་སྟྩོང་སང་གི་ངང་ནས་ནམ་མཁའི་ཁམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་

ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་དམིགས་རྣམ་གསལ་བ་ཡིན་

པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་དེ་ཉིད་ལ་ཀུན་གཞི་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་འཁྩོར་འདས་

ཀུན་འབྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་གི་ངྩོ་བྩོ་ནི་ཡིད་ཀི་

རྣམ་ཤེས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ཇེ་ལྟར་མངལ་

འཛིན་པ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྟེན་དང་བཅས་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

གཅིག་པུ་ཞེས་བང་སེམས་དཀར་དམར་གི་རྟེན་དང་བཅས་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཁྩོ་ན་མངལ་འཛིན་པའི་རྣམ་ཤེས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་པས་སྩོ། །

༼ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་བར་དྩོ་འགགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་འཇུག་

ཚུལ་བཤད་པ་ནི། སྤིར་སེམས་ཅན་གི་སྐྱེ་གནས་ལ་མངལ་སྐྱེས། དྲྩོད་གཤེར་སྐྱེས། 

སྒྩོང་སྐྱེས། རྫུས་སྐྱེས་དང་བཞིར་ངེས་པ་ལས་རྫུས་སྐྱེས་ནི་མཛོད་ལས། དམལ་བ་

རྣམས་དང་ལྷ་རྣམས་དང༌། །སྲིད་པ་བར་མ་རྫུས་ཏེ་སྐྱེ། །ཞེས་དམལ་བ་དང་ལྷ་དང་

བར་དྩོ་ཡིན་ན་རྫུས་སྐྱེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། ཡི་དྭགས་མངལ་ནས་སྐྱེ་བའང་

ཡིན། །ཞེས་ཡི་དྭགས་ལ་མངལ་སྐྱེས་དང་རྫུས་སྐྱེས་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པ་དང་མི་དང་

དུད་འགྩོ་རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་མི་དང་དུད་འགྩོ་ལ་སྐྱེ་གནས་བཞི་ག་ཡྩོད་པར་བཤད་

ཅིང༌། དུད་འགྩོ་ལ་སྐྱེ་གནས་བཞི་འཆད་པའི་ཚེ་ཁམས་ལེའི་བཞི་པའི་འགེལ་ཆེན་
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ལས། དུད་འགྩོ་སྐྱེ་གནས་རྣམ་པ་བཞི་དང་ཞེས་པ་ལ་སྒྩོང་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་མཁའ་

ལྡིང་ལ་སྩོགས་པ་སྟེ་རླུང་གི་སྐྱེ་གནས་སྩོ། །མངལ་ནས་སྐྱེས་པ་ནི་གང་པྩོའི་དབང་

བྩོ་ལ་སྩོགས་པ་སྟེ་མིའི་སྐྱེ་གནས་སྩོ། །དྲྩོད་གཤེར་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་སྲིན་བུ་དང་ཕེ་

མ་ལེབ་དང་གྩོག་སྦུར་ལ་སྩོགས་པ་སྟེ་ཆུའི་སྐྱེ་གནས་སྩོ། །རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་པ་ནི་ལྩོན་

ཤིང་ལ་སྩོགས་པ་སྟེ་སའི་སྐྱེ་གནས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་པ་ཆེན་པྩོ་ནི་

རྩོའི་སྐྱེ་གནས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ [རེ་བཙུན་ཀུ་མར་མ་ཏི།] ན་རེ། ལྩོན་

ཤིང་ལ་སྩོགས་དུད་འགྩོའི་སྐྱེ་བར་སྡུད། །

འདི་ནི་གཅེར་བུ་པ་ཡི་གཞུང་བཟང་ཡིན། །ཞེས་དགག་པ་མཛད་ནའང་། 

འདི་ནི་ལྩོན་ཤིང་དང་ལྷུན་པྩོ་སྩོགས་དུད་འགྩོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་བསྡུད་པ་མིན་གི། འྩོ་

ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་དགྩོངས་པ་ནི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

ཁམས་ལྔའམ་དྲུག་ཏུ་སྦྱར་ནས་འཆད་པ་ཡིན་ལ། སབས་འདིར་ཡང་སྐྱེ་གནས་བཞི་

ཁམས་ལྔ་དང་སྦྱྩོར་བའི་ཆེད་དུ་རྫུས་སྐྱེས་ལ་རྫུས་སྐྱེས་ཙམ་པྩོ་བ་ཅིག་དང་རྫུས་

སྐྱེས་ཆེན་པྩོ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས། རྫུས་སྐྱེས་ཙམ་པྩོ་བ་དེ་སའི་ཁམས་དང་སྦྱྩོར་བ་

དང༌། ཡྩོངས་སུ་གགས་པའི་རྫུས་སྐྱེས་རྣམས་ལ་རྫུས་སྐྱེས་ཆེན་པྩོ་ཞེས་བས་ཏེ། 

རྩོ་ཞེས་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་སྦྱར་བའི་ཕིར་དུ་གཙོ་བྩོར་ས་ལས་སྐྱེས་པའི་

ལྩོན་ཤིང་ལ་སྩོགས་པ་ལ་རྫུས་སྐྱེས་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་གི། ལྩོན་ཤིང་སྩོགས་དུད་

འགྩོའི་སྐྱེ་བར་སྟྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །མི་ལ་སྐྱེ་གནས་བཞི་ཡྩོད་པའི་སྒྩོང་སྐྱེས་ནི་གནས་

བརྟན་གགས་དང་ཉེ་བའི་གགས་ལྟ་བུའྩོ། །དྲྩོད་གཤེར་སྐྱེས་ནི་རྒྱལ་པྩོ་སྤི་བྩོ་སྐྱེས་

ལྟ་བུའྩོ། །རྫུས་སྐྱེས་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་པ་ལྷ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཡིན་ནྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ལྟར་ན་སྐྱེ་གནས་ལ་ཡང་བཞི་དང༌། ནང་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་རིགས་དྲུག་

གམ་ལྔ་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོད་ཀང༌། ནང་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནང་གི་ལེའུ་འདིར་གཙོ་

བྩོར་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་སྒྩོམ་

པའི་རྟེན་གི་གང་ཟག་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་མིའི་ལུས་མངལ་སྐྱེས་ཉིད་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དགྩོས་པ་གང་གི་ཕིར་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་ན། བསྐྱེད་

པའི་རིམ་པ་དང་རྩོགས་པའི་རིམ་པའི་ལམ་གི་སྦྱང་གཞི་དང་། རྩོགས་རིམ་གིས་

གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་གཞི་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་བས་ན་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་མིའི་ལུས་འགྲུབ་ཚུལ་སྩོགས་

བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཕ་མ་གཉིས་སྩོམས་འཇུག་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཁུ་ཁག་

གི་དབུས་སུ་བར་དྩོ་འགགས་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་འྩོད་གསལ་གི་

སེམས་ཀུན་གཞིའི་མིེང་ཅན་དེ་ཞུགས་པའི་ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་གསུམ་མའི་མངལ་དུ་

འདྲེས་པ་ལས་སེམས་ཅན་གི་ལུས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་

གསུམ་འདྲེས་པའི་གྩོང་བུ་དེ་མའི་གསང་བའི་པདྨའི་སའི་ཁམས་ཀིས་འཛིན་པར་

བེད། ཆུའི་ཁམས་ཀིས་སྡུད་པར་བེད། མེའི་ཁམས་ཀིས་སིན་པར་བེད། རླུང་གི་

ཁམས་ཀིས་འཕེལ་བར་བེད། ནམ་མཁའི་ཁམས་མངལ་གི་སྟྩོང་པའི་ཆ་དེས་འཕེལ་

བའི་གྩོ་སབས་འབེད་པར་བེད་དྩོ། །མངལ་གི་ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་འདྲེས་པ་དེའི་

ཁམས་ལྔ་རྣམས་ཀི་ཡང་སའི་ཁམས་ཀིས་ལྕི་ཞིང་སྲ་བར་བེད། ཆུས་གཤེར་བ་ཉིད་

བེད། མེས་སིན་པར་བེད། མ་འྩོངས་པ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་རླུང་བཅུའི་ས་བྩོན་

དུ་གྱུར་པའི་ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདྲེས་པའི་རླུང་གི་ཁམས་ཀིས་ཁུ་ཁག་རྣམ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཤེས་གསུམ་འདྲེས་པའི་ལུས་དེ་འཕེལ་བར་བེད། དེའི་ནམ་མཁའི་ཁམས་དེས་

ལུས་དེ་འཕེལ་བའི་གྩོ་སབས་འབེད་པར་བེད་དྩོ། །སབས་འདིར་འཕེལ་བར་བེད་

པའི་རླུང་ལ་འདིའི་འགེལ་ཆེན་ལས། རབ་མཆྩོག་རྣམ་པ་བཅུའི་རླུང་སྲྩོག་ལ་སྩོགས་

པ་དག་ནི་ས་བྩོན་འདིའི་ལུས་ལ་འཕེལ་བར་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་བཤད་མ་

ཐག་པ་ལྟར་གི་རླུང་བཅུའི་ས་བྩོན་ལ་བེད་དགྩོས་ཏེ། སབས་འདིར་རླུང་བཅུའི་རྟེན་

གི་ར་ཡང་གྲུབ་པ་མེད་ན་རླུང་བཅུ་མ་གྲུབ་པ་ལྟ་ཅི་སྩོས་པས་སྩོ། །ཡང་སབས་

འདིའི་རྣམ་པ་བཅུའི་རླུང་ཞེས་པ་ནང་གི་ཕིའི་རླུང་མའི་ལུས་ཀི་རླུང་ལ་བེད་གསུང་

པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། ས་བྩོན་རང་གི་ཁམས་ཀི་བ་བ་གསུངས་པ་ཞེས་ས་བྩོན་ཁུ་

ཁག་རང་གི་རླུང་ལ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །

༼མངལ་དུ་ལུས་འཕེལ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

 ༈ གསུམ་པ་དེ་ལྟར་ཞུགས་པ་ལས་མངལ་དུ་འཕེལ་ཚུལ་སྩོགས་བཤད་པ་

ནི། དེ་ལྟ་བུའི་མངལ་བཟུང་བ་ནས་མཐར་འཆི་བའི་བར་ནི་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་

བཅུ་དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་ནི་ཉ་ལ་

སྩོགས་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་རྣམས་ཡིན་ལ་དེ་རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུས་ཀི་དབང་གིས་

སྔྩོན་རིག་བེད་བཞི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ནུབ་པ་ཁྱབ་འཇུག་གིས་ཉ་རུ་སྤྲུལ་ཏེ་བཏྩོན་པ་

དང་།   དེ་བཞིན་དུ་རུས་སལ་གི་གཟུགས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་བཏེག་ནས་རྒྱུན་དུ་

གནས་པ་དང༌། ཕག་རྩོད་ཀི་གཟུགས་ཀིས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟན་མན་ཆད་མནན་

པ་དང་། སད་མི་ལ་སྟྩོད་སེང་གེའི་གཟུགས་ཀིས་ལྷ་མིན་གི་དབང་པྩོ་འགྩོ་སྐྱྩོབ་

གསེར་ཅན་ལྟྩོ་དྲལ་ནས་བསད་པ་དང༌། མིའུ་ཐུང་དུ་སྤྲུལ་ནས་ལྷ་མིན་སྟྩོབས་ལྡན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གྩོམ་པ་གསུམ་གི་ས་སང་ཞེས་བསླུས་པ་དང༌། ཛ་མཱད་ཨགིའི་བུ་དག་སྟ་རཱ་མར་

སྤྲུལ་ཏེ་རྒྱལ་རིགས་སྲིད་སྒྲུབ་ལ་སྩོགས་པ་བསད་ནས་རྒྱལ་སྲིད་མེད་པར་བས་པ་

དང༌། རྒྱལ་པྩོ་ཤིང་རྟ་བཅུ་པའི་བུ་རཱ་མ་ཎར་སྤྲུལ་ནས་རང་གི་ཆུང་མ་སྲིན་པྩོ་ལང་ཀ་

མགིན་བཅུས་ཕྩོགས་པས་སྤེའུ་ཧ་ལུ་མཛུཉལ་གྩོགས་བཅྩོལ་ཏེ་སྲིན་པྩོ་བཏུལ་བ་

དང༌། ནག་པས་རྩོད་པའི་དུས་སུ་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་བས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་

ཤཱཀ་ཐུབ་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་སྔྩོན་རྒྱལ་རིགས་བསད་པའི་སིག་པ་སྦྱངས་པ་དང༌། རིགས་

ལྡན་བམ་ཟེའི་བུ་ཀིརྟི་ཙེ་ཞེས་བ་བ་མ་འྩོངས་པ་ན་འབྱུང་བས་སེམས་ཅན་མང་པྩོ་

བཏུལ་བའི་མཐར་དུས་ལྩོག་པ་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་བའྩོ། །

འཇུག་པ་ཕི་མ་གཉིས་ལ་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་ལས་འདི་ལྟར་

དུ་བཤད་དེ། ཁྱབ་འཇུག་གམ་ནྩོར་ལྷའི་འཇུག་པ་དགུ་པ་སངས་རྒྱས་ནི་ཁྱབ་འཇུག་

གིས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་དགྩོས་པ་སྔྩོན་ལྷ་མ་ཡིན་གི་ཕྩོགས་སུ་

གནས་པ་ནྩོར་ལྷས་གཡུལ་དུ་མ་བསྣུན་ཞིང་མ་བསད་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་དུས་སུ་

དམངས་རིགས་ལ་སྩོགས་པར་གྱུར་བ་རྣམས་དམལ་བར་འགྩོ་བའི་དྩོན་དུ་བ་བ་

གཡྩོ་ཐབས་ཀིས་མཆྩོད་སྦྱིན་གི་ཆྩོས་སུན་འབིན་པར་འགྱུར་བས་ན་རྒྱས་བའི་

ཚིག་བྷཱར་ཏ་དང་གླུའི་ཚིག་དང་རིག་བེད་ཀི་ཚིག་རྣམས་རྣམས་སུན་འབིན་པར་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་རྣམས་སུན་ཕྱུང་སྟེ་དེ་ནས་དམངས་རིགས་ལ་སྩོགས་པ་དེ་རྣམས་ལ་

ཕིན་ཅི་ལྩོག་གི་ཆྩོས་སྟྩོན་པར་འགྱུར་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

དང་ཞེས་པ་ནས་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་མི་བའྩོ་ཞེས་པའི་བར་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་དང༌། ཚད་མད་བཞི་དང༌། མི་དགེ་བ་བཅུ་སྩོང་བ་སྩོགས་ཕིན་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཅི་ལྩོག་གི་ཆྩོས་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་རྣམས་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་དམངས་རིགས་ལ་

སྩོགས་པ་རྣམས་བག་ཆགས་སད་པར་བས་ནས་སྐྲ་བེགས་ཏེ་གྩོས་ངུར་སྨྲིག་

འཛིན་པའི་དགེ་སྩོང་རྣམས་སུ་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་དམངས་རིགས་

ལ་སྩོགས་པ་སྔྩོན་ལྷ་མ་ཡིན་གི་ཕྩོགས་སུ་གནས་པ་ནྩོར་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་གིས་

གཡུལ་དུ་མ་སིན་ཞིང་མ་བསད་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་བམ་ཟེ་རྣམས་སུན་འབིན་པ་བས་

ནས་དམངས་རིགས་སྩོགས་དེ་རྣམས་དམལ་བར་འགྩོ་བ་ན་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་

དེས་ན་ཁྱབ་འཇུག་གིས་སངས་རྒྱས་སུ་སྤྲུལ་པའི་དུས་སུ་དམངས་རིགས་ལ་

སྩོགས་པར་གྱུར་པ་སྔྩོན་ལྷ་མ་ཡིན་གི་ཕྩོགས་ན་གནས་པ་དེ་རྣམས་དམལ་བར་

འགྩོ་བའི་དྩོན་དུ་ཁྱབ་འཇུག་གིས་སངས་རྒྱས་སུ་སྤྲུལ་པའི་གཡྩོ་སྒྱུ་འདི་བས་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

འཇུག་པ་བཅུ་པ་རིགས་ལྡན་ནི་ཤམ་བྷལའི་ཡུལ་དུ་ནྩོར་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་བམ་

ཟེའི་བུ་གགས་པར་གྱུར་ནས་རྡྩོའི་རྟ་ལ་ཞྩོན་ཏེ་ཀུ་ཤའི་རང་བཞིན་གི་མདུང་རྣམས་

ཀིས་ཀ་ཀྩོ་ཐམས་ཅད་བསད་ནས་གསེར་མང་པྩོའི་མེི་རྡའི་མཆྩོད་སྦྱིན་བས་ཏེ། 

སར་ཡང་ས་གཞི་བམ་ཟེའི་རང་བཞིན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། 

འཇུག་པ་ཕི་མ་འགེལ་ཆེན་དུ་བཀྩོད་པ་འདི་གཉིས་ནི་སྔྩོན་གི་རིག་བེད་ཀག་པ་ལ་

མེད་པར་གསུངས་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་མི་འཐད་པའི་ཚིག་དུ་མ་རྣམས་ནི་

གདུག་པའི་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་བྱུང་བའི་དུས་སུ་བཀྩོད་པ་སྟེ་སྔྩོན་གི་

རིག་བེད་ཀག་པ་ལ་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཁྱབ་འཇུག་གི་

འཇུག་པ་བཅུ་ནི་ཇི་སད་དུ། ཉ་དང་རུས་སྦལ་ཕག་པ་དང་། །མི་ཡི་སེང་གེ་མིའུ་ཐུང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དང༌། །རཱ་མ་གཉིས་དང་ནག་པ་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཀིརྟི་ཙེ་དང་བཅུ། །ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་བཤད་པ་ནི་ནང་ལེའི་འདི་ཉིད་ཀི་

འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ཕི་རྩོལ་ཏུ་ཉ་ལ་སྩོགས་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཚངས་པའི་དྲང་སྲྩོང་

གདུག་པ་རྣམས་ཀིས་བིས་པ་རྣམས་བསླུ་བའི་སད་དུ་བཀྩོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

དམལ་བ་འཐྩོབ་པའི་རྒྱུ་སྟེ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་

གྲུབ་པ་ལས་རྒྱས་པར་བརྩོད་པར་བའྩོ། །ཞེས་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུའི་ལྩོ་

རྒྱུས་བཤད་མ་ཐག་པ་རྣམས་རྫུན་ཚིག་ཏུ་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཕི་རྩོལ་པ་གགས་པའི་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུའི་ལྩོ་རྒྱུས་

རྣམས་རྫུན་ཡིན་ནའང༌། འཇུག་པ་བཅུའི་ཐ་སད་ཀིས་དེ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་དང་

པྩོར་མངལ་དུ་ཆགས་པ་ནས་འཆི་བ་ལ་ཐུག་པའི་བར་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

རིམ་པ་བཞིན་བཤད་ན་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པའམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྡྩོ་རེ་འཛིན་

པ་དང༌། ཁྱབ་འཇུག་གི་ཐ་སད་ཀིས་བསད་པ་མའི་མངལ་གི་པངྨའི་ནང་དུ་ཁུ་ཁག་

རྣམ་ཤེས་ཚོགས་པ་དེ་ཉིད་ནི་ཉ་རྩོ་ཧི་ཏ་ལྟར་དམར་བའི་ཉའི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཏེ་

མངལ་ཆགས་པ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ཀི་བར་ཉའི་གནས་སབས་དང་སྦྱར་རྩོ། །ཉའི་

གནས་སབས་ཀི་ཟླ་བ་དང་པྩོ་ལ་ར་མེད་པའི་ཁུ་ཁག་གི་གྩོང་བུ་ཙམ་མྩོ། །ཟླ་བ་

གཉིས་པ་ལ་དེའི་སིང་ག་འྩོང་བའི་གནས་སུ་སྲྩོག་ལ་སྩོགས་པའི་རླུང་རྣམས་ཀི་རྟེན་

དུ་འགྱུར་བའི་སིང་གའི་ར་བཅུ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དང༌། ལྟེ་བ་འྩོང་བའི་གནས་སུ་ལྟེ་བའི་

ར་འཁྩོར་གི་ར་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རྣམས་ཀི་རྟེན་དུ་འགྱུར་བའི་ར་ཤིན་ཏུ་

ཕ་བ་བཅུ་གཉིས་རྣམས་འཆགས་སྩོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་གནས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སབས་ཀི་མངལ་ན་གནས་པ་ནི་རུས་སྦལ་གི་གནས་སབས་དང་སྦྱར་རྩོ། །

དེ་ཡང་རུས་སྦལ་ལ་རྐང་ལག་མགྩོ་དང་བཅས་པའི་ལྔ་འབུར་པྩོར་ཡྩོད་པ་

བཞིན་དུ། ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཐྩོག་མ་ནས་མངལ་ན་གནས་པའི་ལུས་དེ་འཕེལ་བ་ལ་

རྐང་ལག་དང་གདྩོང་གི་རྣམ་པ་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་ཅུང་ཟད་འབུར་བ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་

པ་རྩོགས་པའི་ཚེ་རྐང་པ་ལག་པ་མགིན་པ་རྣམས་ཀི་མགྩོ་བྩོ་མཉམ་པར་རགས་པར་

གྱུར་པ་རུས་སྦལ་དང་ཆ་མཚུངས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཐྩོག་མ་

ནས་བརམས་ཏེ་རྩོགས་པའི་བར་ལ་རྐང་པ་དང་ལག་པ་དང་གདྩོང་དང་མགིན་པ་ལ་

སྩོགས་པ་འྩོང་བའི་འབུར་པྩོ་ལྔ་རིམ་གིས་འཕེལ་ཏེ་རྐང་ལག་གི་ཚིགས་ཆེན་དྲུག་

དང་གདྩོང་དང་མགིན་པའི་ཕྩོགས་རྣམས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་

རྩོགས་པའི་ར་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རྣམས་འཆགས་སྩོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ནས་ཇི་སྲིད་མ་

བཙས་ཀི་བར་ཕག་གི་གནས་སབས་དང་སྦྱར་རྩོ། །དེ་ཡང་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་ཤ་ལ་

བརྟེན་ནས་རུས་པ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌།  ཚིགས་ཆེན་དྲུག་ལས་གཞན་པའི་

ཚིགས་རྣམས་དང༌། སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་འཆགས་པའི་འགྩོ་རྩོམ་མྩོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་

དྲུག་པ་ལ་ཤ་དང་ཁག་སྩོ་སྩོར་ཕེད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་ཡང་རིག་གྩོ། །ཟླ་བ་བདུན་པ་ལ་མངལ་ན་གནས་པ་དེས་སྔྩོན་གི་གནས་རེས་

སུ་དྲན་པར་ཡང་གསུངས་ཏེ། འདིའི་ཐད་ཀི་འགེལ་ཆེན་ལས། མངྩོན་པར་ཤེས་པའི་

སྟྩོབས་ཀིས་སྔྩོན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ་རང་གི་སེམས་ཀི་བག་

ཆགས་དང་བལ་བར་བེད་ཅིང་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྩོད་པར་བེད་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ལམ་ལ་བསྔགས་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འྩོ་ན་འདི་ལྟར་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་ཅི། རུས་པ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཇི་

ལྟར་ཞེ་ན། རུས་པ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནི། འགེལ་བཤད་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སང་བར་བེད་

པར་དགའ་བྩོ་མངལ་གནས་ཀི་མདྩོ་དྲངས་པ་ལས། མགྩོ་ཐྩོད་རུས་པ་དགུ་འདུས་

ཤིང༌། །འགམ་པའི་རུས་པ་གཉིས་འབེལ་ཏེ། །སྩོ་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ལྡན། །དེ་ཡི་

ར་བའང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །རྣ་ར་གཉའ་བའི་རུས་པ་དང༌། །རྐན་དང་ས་ཡི་རུས་པ་

དང༌། །བང་དང་མིད་པའི་རུས་པ་ནི། །བསྡུས་ན་རུས་པ་ཉི་ཤུ་ཡྩོད། །མིག་ལ་རུས་

པ་བཞི་ཡྩོད་དེ། །ཕག་པ་བིན་པ་ཟུང་གཉིས་ཡྩོད། །ལག་པ་གཉིས་དང་སྩོར་མྩོ་

རྣམས། །བསྡུས་ན་རུས་པ་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད། །ལྟག་རྒྱབ་རུས་པ་བརྒྱད་ཡྩོད་དེ། སྒལ་

ཚིགས་ལ་ནི་སུམ་ཅུ་གཉིས། །འདི་དག་ཀུན་ལ་ར་ཡྩོད་པས། །འདི་ཡི་གངས་ནི་ཆ་

བཞིར་འགྱུར། །རིབས་ལྩོགས་གཡས་པའིརུས་པ་ནི ཚུན་འབེལ་བ་བཅུ་

གསུམཡྩོད། །རིབས་ལྩོགས་གཡྩོན་འབེལ་སྐྱེ་བ་ཡི། །རུས་པ་དག་ནི་བཅུ་གསུམ་

ཡྩོད། །རུས་པའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་འདི་དག །གསུམ་གསུམ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་

འབེལ། །གཉིས་གཉིས་དག་ནི་ཚིགས་ལྡན་ཏེ། །ལྷག་མ་གཞན་ནི་འབེལ་བ་

མེད། །གཡས་གཡྩོན་བརླ་ནི་གཉིས་པྩོ་ལ བསྡུས་ན་རུས་པ་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད། །ལུས་

ནང་འབེལ་བའི་རུས་པ་ནི། །བསྩོམས་ན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡྩོད། །ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྩོ། །

མངྩོན་པར་ཤེས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་སྔྩོན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་

སྩོགས་ཀི་དགྩོངས་པ་ནི་འཆད་པ་པྩོ་རྣམས་ཀིས་འཆད་ཚུལ་ཐ་དད་པར་གྱུར་ཏེ། 

དེ་ཡང་མཁས་གྲུབ་ [དཔའ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ།] ཁ་ཅིག་ནི་འདི་ལྟར་དུ་འཆད་དྩོ། །ནམ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མཁའི་རྒྱན་ཞེས་བ་བའི་མདྩོ་མཁན་པྩོ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་མདྩོ་བཏུས་སུ་དྲངས་

པ་ལས། ཞག་བདུན་པ་སུམ་ཅུ་པ་ལ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁག་དང༌། པགས་

པ་དང༌། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཀུན་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ནས་མའི་ལྟྩོ་ན་ཁག་དང་དྲི་མི་

ཞིམ་པའི་ནང་ན་གནས་སྩོ། །གང་མའི་ལྟྩོ་ན་གནས་པ་ན་ཚེ་རབས་སྔ་མ་དྲན་ནས་

མཆྩོག་ཏུ་སྐྱྩོ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་མའི་ལྟྩོ་འདི་ནས་ནམ་འབྱུང་ཞིག་གུ །ཕིས་མའི་

མངལ་དུ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བ་དག་ལ་བརྩོན་འགྲུས་དང་ཕ་རྩོལ་

གནྩོན་པ་བརྟན་པྩོར་བའྩོ་སམ་པ་ལས། བཙས་པ་དང་མའི་ལུས་ཀིས་གཟིར་བ་དང༌། 

སའི་རེག་པ་དང༌། ལག་པའི་རེག་པ་དང༌། དྲི་མ་བཀྲུ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུས་དང་

སེམས་ལ་མཆྩོག་ཏུ་གནས་པ་དག་གིས་ཚེ་རབས་སྔ་མ་རིལ་བརེད་དེ། ཞེས་

གསུངས་པ་དྲངས་ནས།  ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་དེ་ལྟ་བུའི་མངལ་གི་དུས་སུ་མངྩོན་ཤེས་

འབྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང་ངྩོ་། ། 

བུ་སྟྩོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི་མངལ་གི་གནས་སབས་སུ་རླུང་ར་དབུ་མར་

དབྱུག་པའི་རྣམ་པ་ལྟར་འབྱུང་འཇུག་མི་བེད་པར་གནས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་སྔྩོན་གི་

གནས་དྲན་པ་སྩོགས་མངྩོན་ཤེས་ཆ་འདྲ་ཙམ་འབྱུང་བ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུང་ངྩོ༌། །ཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ [ཆྩོས་སེ་ཕྩོགས་པ།] ནི་མངལ་གི་གནས་

སབས་དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་དེ་ལྟར་འྩོང་ཡང་རི་ལམ་དང་འདྲ་བས་ལས་སྩོགས་པས་མ་

ཁྱབ་ཅེས་གསུང་ངྩོ༌། །རྣམ་བཤད་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སང་བར་བེད་པ་ལས་སྔྩོན་མ་རྣམས་

མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་སྤི་དང་སྦྱར་ཞིང༌། འདི་དག་ནི་སྔྩོན་གི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་སྔྩོན་དུ་སྩོང་

བས་མངྩོན་ཤེས་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་གི་ཆྩོས་དེ་དག་ཚེ་རབས་སྔ་མའི་རྒྱུའི་སྟྩོབས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཀིས་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བའི་མངལ་གི་ཆྩོས་བེ་བག་པ་ལ་སྦྱྩོར་དགྩོས་པ་འདྲའྩོ་ཞེས་

རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་ངྩོ༌། །དེ་ཡང་གང་ཟང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་འདྲ་ཡིན་

ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་གི་བར་དུ་མངལ་དུ་བརྒྱལ་བ་དང་འདྲ་བར་དྲན་པ་མི་འབྱུང་ལ་

འཚམས་དེ་ན་འདི་ལྟར་དྲན་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་དེ་ལྟར་

སྩོས་པར་ཤེས་པར་བའྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་ཟླ་བ་བདུན་རྩོགས་པར་གྱུར་པ་ན་སིན་མ་དང་སྐྲ་དང༌། མིག་ལ་

སྩོགས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་སྔར་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ནས་སྐྱེ་བའི་འགྩོ་བརམས་པ་རྣམས་ཡྩོངས་

སུ་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ནས་བརམས་ཏེ་ཟླ་བ་གཅིག་

གི་བར་ལ་ར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཡིན་པ་ལ་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཐྩོག་མ་ནས་བཟུང་སྟེ་

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཞག་རེ་ལ་ར་ཉིས་བརྒྱ་ཉིས་བརྒྱ་རེ་སྐྱེ་བས་མངལ་

ཆགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་དང༌། ར་ཐྩོག་མར་ཆགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་

ཀི་བར་ལ་ར་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟྩོང་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་དངྩོས་བསྟན་ལ་

ཞག་གསུམ་གང་ཡིན་གི་རྣམ་དབེ་མི་གསལ་བར་དེ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་ཀང་འདིའི་

ཞག་ཉིན་ཞག་ལ་བེད་ན་ཟླ་བ་ཡང་ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བར་བས་པའམ། ཟླ་བ་

ཚེས་ཟླ་ལ་བེད་ན་ཞག་ཀང་ཚེས་ཞག་ལ་བེད་དགྩོས་ཏེ། བཅུ་གཉིས་སུམ་ཅུ་པ་

བསྒྱུར་བ་དེ་ཉིས་བརྒྱས་བསྒྱུར་བས་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟྩོང་འྩོང་བས་སྩོ། །སྐྱེ་མཆེད་

རྣམས་གྲུབ་པ་དེ་ནས་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ལ་རུས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་རྐང་ཆགས་པར་

འགྱུར་ཞིང༌། རྩོ་འཛིན་ནུས་ཀི་རྩོ་འཛིན་ལྕེའི་དབང་པྩོ་བསྐྱེད་པའི་སད་དུ་སྔར་

ཆགས་ཟིན་པའི་མིག་ལ་སྩོགས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་རྟས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ནས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྩོ་འཛིན་ལྕེའི་དབང་པྩོ་རྩོ་འཛིན་ནུས་སུ་སྐྱེས་བའི་དུས་དེ་ནས་གཅི་བ་དང་བཤང་

བ་རྣམས་ཀང་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་དེ་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ནས་མའི་མངལ་ནས་འགྱུར་བ་ནི། འགའ་ཞིག་ཟླ་བ་དགུ་རྩོགས་མ་ཐག་

འབྱུང་བ་དང༌། ལ་ལ་བཅུ་པ་ལ་འབྱུང་བ་དང༌། ཁ་ཅིག་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་འབྱུང་བ་

དང༌། གཞན་དག་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་འབྱུང་བ་སྩོགས་ཡྩོད་པའི་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ནས་མངལ་

ནས་འབྱུང་བའི་བར་ཕག་གི་གནས་སབས་དང་སྦྱྩོར་བ་ནི་ཕག་མི་གཙང་བ་བཤང་

བ་སྩོགས་ཀིས་འཚོ་བ་བཞིན་དུ་མངལ་ན་གནས་པ་དེ་ཡང་མའི་བཟའ་བཏུང་གི་

དྭངས་མའི་མི་གཙང་བ་ཙམ་ཀིས་འཚོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནྩོ། །མའི་མངལ་

ནས་ཕིར་འབྱུང་བ་ནི་མིའི་སེང་གེའི་གནས་སབས་དང་སྦྱྩོར་བ་སྟེ། ཁྱབ་འཇུག་རྩོ་

སྟྩོད་སེང་གེ་ལ་རྩོ་སད་མིའི་རྣམ་པའི་གནས་སབས་སུ་གྱུར་པ་དེས་འགྩོ་སྐྱྩོབ་

གསེར་ཅན་ལྟྩོ་དྲལ་ནས་བསད་པ་དང་འདྲ་བར་མངལ་ན་གནས་པ་དེ་བཙའ་བའི་ཚེ་

མའི་སྐྱེ་གནས་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཕིར་མིའི་སེང་གེ་ཞེས་བའྩོ། །མངལ་ནས་

བཙས་ནས་སྩོ་མ་སྐྱེས་ཀི་བར་ནི་མིའུ་ཐུང་གི་དབིབས་ཅན་དུ་ཡྩོད་པས་མིའུ་ཐུང་

གི་གནས་སབས་དང་སྦྱར་རྩོ། །དེ་ཡང་མངལ་དུ་ཆགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་

རྩོགས་པ་ན་ར་རྣམས་ཀི་འཕེལ་བ་རྩོགས་ཤེང་ཟླ་བ་བཅུ་བཞི་པའི་ཐྩོག་མ་ནས་

ཁམས་དཀར་དམར་འཕེལ་བའི་འགྩོ་རྩོམ་ལ་ར་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟྩོང་གི་ནང་ནས་

གཉིས་གཉིས་རེ་ཞག་རེ་ལ་ཆད་པའི་འགྩོ་ཡང་རྩོམ་མྩོ། །

དེ་ཡང་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་རྡུལ་འབྱུང་བའི་དུས་ལྩོ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་

ཁམས་དམར་པྩོ་རྡུལ་འཕེལ་ཞིང༌། ལྩོ་བཅུ་གཉིས་རྩོགས་པའི་འཚམས་ནས་འཕེལ་



  195  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བ་གཏྩོང་ངྩོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀི་ཁུ་བ་འབྱུང་བའི་དུས་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་གི་

བར་དུ་ཁམས་དཀར་པྩོ་ཁུ་བ་འཕེལ་ཞིང་འཚམས་དེ་ནས་ཁུ་བ་འཕེལ་བ་གཏྩོང་

ཞིང་འཆད་དྩོ། །མངལ་ནས་བཙས་པའི་རེས་སུ་སྩོ་སྐྱེས་པ་ནས་ལྩོ་བརྒྱད་ཀི་མཐར་

སྩོ་ལྷུང་སྟེ་བརེ་བའི་བར་ནི་དག་སྟ་ར་མའི་གནས་སབས་དང་སྦྱར་རྩོ། །དེ་ནས་སྩོ་

ལྷུང་སྟེ་བརེས་ན་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་ལྩོན་གི་བར་ནི་རྒྱས་པ་རཱ་མ་ཎའི་གནས་སབས་དང་

སྦྱར་རྩོ། །ལྩོ་བཅུ་དྲུག་ལྩོན་པ་ནས་སྐྲ་དཀར་སྐྱེས་པའི་བར་ནི་ནག་པའི་གནས་

སབས་དང་སྦྱར་རྩོ། །སྐྲ་དཀར་སྐྱེས་པ་དེ་ནས་འཆི་བའི་ཉིན་ཞག་གི་བར་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀི་གནས་སབས་དང་སྦྱྩོར་བ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ནི་སེམས་ཞི་བ་དང་བརྟུལ་

ཞུགས་ངེས་པ་ལ་གནས་པ་བཞིན་དུ་རས་པའི་གནས་སབས་ལ་ཡང་སེམས་ཞི་

བར་གནས་པ་དང༌། བུད་མེད་ལ་སྦྱྩོར་བ་དང་བལ་བས་བརྟུལ་ཞུགས་ངེས་

པའྩོ། །འཆི་བའི་གནས་སབས་ནི་རིགས་ལྡན་དང་སྦྱྩོར་བ་སྟེ། རིགས་ལྡན་གི་དྩོན་ནི་

ཐམས་ཅད་རིགས་གཅིག་ཏུ་བེད་པ་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་ཚེ་ཡང་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་

གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་འཆི་བ་ཡིན་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ལུས་གྲུབ་བའི་ཚུལ་

བསྟན་ཟིན་ཏྩོ། །    ། །

༼ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆྩོས་རྣམས་བཤད་པ།༽

 ༈ གཉིས་པ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆྩོས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆྩོས་སྦྱིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣམ་

གཞག་ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པའྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

༼ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆྩོས་སྤིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆྩོས་མང་སྟེ། 

ནམ་མཁའ། རླུང༌། མི། ཆུ། ས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ཏེ་ཁམས་དྲུག་དང༌། རྣམ་ཤེས། 

འདུ་བེད། ཚོར་བ འདུ་ཤེས། གཟུགས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་སྟེ་ཕུང་པྩོ་དྲུག་དང༌། རྣ་

བ། ས། མིག །ལྕེ། ལུས། ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ་སྟེ་དབང་པྩོ་དྲུག་དང༌། སྒ། དྲི། གཟུགས། 

རྩོ། རེག་བ། ཆྩོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་ཡུལ་དྲུག་དང༌། གསང་གནས་ཀི་དབང་པྩོ། ངག་

གི་དབང་པྩོ། ལག་པའི་དབང་པྩོ། རྐང་པའི་དབང་པྩོ། བཤང་ལམ་གི་དབང་པྩོ། 

མཆྩོག་གི་དབང་པྩོ་སྟེ་ལས་ཀི་དབང་པྩོ་དྲུག་དང༌། དྲི་ཆུ་འདྩོར་བ། སྨྲ་བརྩོད། ལེན་

པ། འགྩོ་བ། བཤང་བ་འདྩོར་བ། ཁུ་བ་འདྩོར་འཛིན་ཏེ་ལས་དབང་གི་བ་བ་དྲུག་དང༌། 

སྲྩོག་འཛིན་གི་རླུང༌། མཉམ་གནས། གེན་རྒྱུ། ཀླུ། ཐུར་སེལ་ཏེ་རླུང་དྲུག་དང༌། སར་

ཡང་དགའ་བའི་རླུང༌། རུས་སྦལ། རངས་པ། ལྷས་བིན། ནྩོར་ལས་རྒྱལ། ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་དགའ་བའི་རླུང་སྟེ་ཡང་རླུང་དྲུག་དང༌། གཙུག་ཏྩོར་གི་ར་འཁྩོར། སིེང་

གའི་ར་འཁྩོར། མགིན་པའི་ར་འཁྩོར། སིན་མའི་དབུས་ཀི་ར་འཁྩོར། ལྟེ་བའི་ར་

འཁྩོར། གསང་གནས་ཀི་ར་འཁྩོར་ཏེ་ར་འཁྩོར་དྲུག་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རླུང་ཉི་ཁི་

ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་དང༌། ར་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟྩོང་དང༌། གྩོང་དུ་དགའ་བྩོ་མངལ་གནས་

ཀི་མདྩོ་དྲངས་པ་ལྟར་རུས་པ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌། ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་

སྩོགས་པ་རྣམས་སྩོ། །

དེ་ཡང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁམས་དྲུག་གི་རང་བཞིན་གི་ཆྩོས་ལས་མི་འདའ་

སྟེ། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོའི་བར་ཕུང་པྩོ་དྲུག་ནི་རིམ་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བཞིན་ནམ་མཁའ། རླུང༌། མེ། ས། ཆུ ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ཀི་ཆྩོས་སྩོ། །དེ་ཡང་ཕུང་

པྩོ་དྲུག་དང་ཁམས་དྲུག་ཐབས་ཤེས་ཏེ། ཕུང་པྩོ་དྲུག་ཐབས་དང༌། ཁམས་དྲུག་ཤེས་

རབ་བྩོ། །དེ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་ན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་ནམ་མཁའི་ཁམས་

ཐབས་ཤེས། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་རླུང་གི་ཁམས་ཐབས་ཤེས། འདུ་ཤེས་ཀི་

ཕུང་པྩོ་དང་མེའི་ཁམས་ཐབས་ཤེས། ཚོར་བའི་ཕུང་པྩོ་དང་ཆུའི་ཁམས་ཐབས་ཤེས། 

འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་སའི་ཁམས་ཐབས་ཤེས། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཁམས་ཐབས་ཤེས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ། ས། མིག །ལྕེ། ལུས། ཡིད་ཀི་དབང་

པྩོ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ནམ་མཁའ། རླུང་། མེ། ཆུ ས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ཀི་ཆྩོས་

སྩོ། །སྒ། དྲི། གཟུགས། རྩོ། རེག་བ། ཆྩོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་ཡེ་

ཤེས། ས། ཆུ། མེ། རླུང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་ཆྩོས་སྩོ། །དེ་ཡང་དབང་པྩོ་དྲུག་དང་

ཡུལ་དྲུག་ཕན་ཚུན་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་སྦྱར་བའི་ཡུལ་དྲུག་ཤེས་རབ་དང༌། ཡུལ་

ཅན་དྲུག་རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཐབས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གསང་གནས་སམ་

བྷ་ག་དང་རྟགས། ངག །ལག་པ། རྐང་པ། བཤང་ལམ། མཆྩོག་གི་དབང་པྩོའི་དུང་

ཅན་མ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ནམ་མཁའ། རླུང༌། མེ། ཆུ། ས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ཀི་

ཆྩོས་སྩོ། །དྲི་ཆུ་འདྩོར་བ། བརྩོད་པ། ལེན་པ། འགྩོ་བ། བཤང་བ་འདྩོར་བ། ཁུ་བ་

འདྩོར་འཛིན་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཡེ་ཤེས། ས། ཆུ། མེ། རླུང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་

ཀི་ཆྩོས་སྩོ། །དེ་ཡང་ལས་ཀི་དབང་པྩོ་རྣམས་ཐབས་དང་། ལས་དབང་གི་བ་བ་

རྣམས་ཤེས་རབ་ཡིན་པས་ཐབས་ཤེས་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་རྩོ། །

ཡང་སྲྩོག་འཛིན། མཉམ་གནས། གེན་རྒྱུ། ཁྱབ་བེད། ཀླུ། ཐུར་སེལ་གི་རླུང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་ནམ་མཁའ། རླུང༌། མེ། ཆུ། ས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ཀི་ཆྩོས་

སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དགའ་བའི་རླུང༌། རུས་སྦལ། རངས་པ། ལྷས་བིན། ནྩོར་ལས་རྒྱལ་

བ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བའི་རླུང་རྣམས་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་ནམ་མཁའ། རླུང་།  

ཆུ། ས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ཀི་ཆྩོས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཙུག་ཏྩོར། སིང་ག །མགིན་

པ། སིན་དབུས། ལྟེ་བ། གསང་གནས་ཀི་ར་འཁྩོར་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ནམ་མཁའ་

རླུང་མེ་ཆུ་ས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ཀི་ཆྩོས་སྩོ། །ཡང་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རྐང་པ་དང་

ལག་པའི་སྩོར་མྩོ་ཉི་ཤུ་པྩོ་རྣམས་ནི་མཐེ་ཆུང་ནས་མཐེ་བྩོའི་བར་རིམ་པ་བཞིན་ནམ་

མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་ཁམས་ཀི་ཆྩོས་སྩོ། །

རུས་པའི་ཆ་ཤས་སྩོ་རྣམས་ནི་དང་པྩོར་བིས་པ་ལ་སྟེང་དུ་སྩོ་གཉིས་སྐྱེས་

པར་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་སྩོ་གཡས་པ་སའི་ཁམས་ཀི་ཆྩོས་གཡྩོན་པ་ཆུའི་ཁམས་ཀི་

ཆྩོས་སྩོ། །དེ་ནས་འྩོག་ཏུ་སྩོ་གཉིས་སྐྱེས་པར་གྱུར་པ་ན་དེའི་ཚེ་གཡས་པ་མེའི་

ཁམས་ཀི་ཆྩོས། གཡྩོན་པ་རླུང་གི་ཁམས་ཀི་ཆྩོས་སྩོ། །དེ་བས་ན་སྟེང་གི་ས་ཁམས་

པ་དང་འྩོག་གི་རླུང་ཁམས་པ་ཐབས་ཤེས། སྟེང་གི་ཆུ་ཁམས་པ་དང་འྩོག་གི་མེ་

ཁམས་པ་ཐབས་ཤེས། དེ་བཞིན་དུ་སར་ཡང་སྟེང་དུ་སྩོ་གཉིས་སྐྱེས་པའི་ཚེ་གཡས་

མ་མེ་ཁམས་པ་དང་གཡྩོན་མ་རླུང་ཁམས་པའྩོ། །ཡང་འྩོག་ཏུ་གཉིས་སྐྱེས་པའི་ཚེ་

གཡས་མ་ས་ཁམས་པ་དང་གཡྩོན་མ་ཆུ་ཁམས་པའྩོ། །དེའི་ཡང་སྟེང་འྩོག་གི་མེ་ཆུ་

གཉིས་ཐབས་ཤེས་དང༌། ས་རླུང་གཉིས་ཐབས་ཤེས་སྩོ། །སར་ཡང་གཡས་གཡྩོན་

གྩོང་གི་རིམ་པ་བཞིན་རབ་ཏུ་མེ་དང་རླུང༌། སྟེང་དུ་ཆུ་དང་སའི་ཁམས་ཀི་ཆྩོས་ཏེ་དེ་

ལྟར་སྟེང་འྩོག་སྔར་བཞིན་སེལ་བས་སྩོ། །སྩོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཁམས་བཞིའི་ཆྩོས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སུ་ཤེས་པར་བ་ཞིང་ས་རླུང་གཉིས་ཐབས་ཤེས་དང༌། མེ་ཆུ་གཉིས་ཐབས་ཤེས་

དང༌། ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཐབས་ཤེས་ཡིན་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

དེ་དག་ཁམས་དྲུག་གི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ཁ་དྩོག་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་པ་

རྣམས་ལང་གུ །རླུང་གི་ཁམས་པ་རྣམས་ནག་པྩོ། མེའི་ཁམས་པ་རྣམས་དམར་པྩོ། 

ཆུའི་ཁམས་པ་རྣམས་དཀར་པྩོ། སའི་ཁམས་པ་རྣམས་སེར་པྩོ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་

པ་རྣམས་སྔྩོན་པྩོ་སྟེ་འདི་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་རིགས་

དྲུག་དང་སྦྱྩོར་ན་ཡང་ནམ་མཁའི་ཁམས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་རྡྩོ་རེའི་རིགས་དང༌། རླུང་

གི་ཁམས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ལས་ཀི་རིགས་དང༌། མེའི་ཁམས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་རིན་

པྩོ་ཆེའི་རིགས་དང༌། ཆུའི་ཁམས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་པདྨའི་རིགས་དང༌། སའི་ཁམས་

པའི་ཆྩོས་རྣམས་འཁྩོར་ལྩོའི་རིགས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་གི་

གུག་གི་རིགས་ཡིན་ནྩོ། །    ། །

༼ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣམ་གཞག་ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ་

གཉིས། རྒྱུད་འབེལ་འདིར་བཤད་པའི་ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། 

འདིར་བཤད་པའི་ར་རླུང་གི་རྣམ་གཞག་དང་རྒྱུད་སེ་གཞན་ནས་བཤད་པའི་ར་རླུང་

གི་རྣམ་གཞག་མི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་དྩོགས་པ་དཔྱད་པའྩོ། །
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༼ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ལ་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། ར་རྣམས་

ཀི་ནང་ནས་རླུང་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཚུལ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་རའི་གནས་ཚུལ་བཤད་

པ་དང༌། རླུང་གི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། ཐིག་ལེའི་གནས་ཚུལ་བཤད་པའྩོ། །

༼རའི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། ར་རྣམས་ཀི་གཙོ་བྩོ་རྩོ་མ་རྐྱང་མ་དབུ་མ་གསུམ་ནི་ལུས་ཀི་

གཡས་གཡྩོན་གི་དབུས་དྲང་པྩོ་ན་གནས་ཤིང༌། རྒྱབ་མདུན་གི་རྒྱབ་ངྩོས་སྒལ་

ཚིགས་པ་ཕྩོགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཉེ་བ་ན་གནས་སྩོ། །དེ་ཡང་རྩོ་མ་གཡས་དང་རྐྱང་མ་

གཡྩོན་དང་དབུ་མ་དེ་གཉིས་ཀི་དབུས་དྲང་པྩོ་ན་གནས་ཏེ། གསུམ་གའང་སྟེང་གི་རེ་

མྩོ་སིན་མའི་མཚམས་དང༌། འྩོག་གི་སེ་མྩོ་རྟགས་སམ་བྷ་གའི་རེ་མྩོ་དང་བཤང་ལམ་

གི་མཐར་སེབ་ནས་གནས་སྩོ། །ར་འཁྩོར་རྣམས་གནས་པའི་ཐད་སྩོར་རྩོ་རྐྱང་

གཉིས་ཀིས་དབུ་མ་ལ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཁྱུད་པའི་ར་མདུད་རེ་ཡྩོད་ཅིང༌། ར་གསུམ་

གི་ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ནི་ཉི་མའི་ར། དམར་སེར། རས་ན། ཉི་མའི་

ལམ་ཞེས་སྩོགས་ནི་གཡས་ཀི་ར་རྩོ་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སྩོ། །ཟླ་བའི་ར། ཨི་ག་

ས། ལ་ལ་ན། ཟླ་བའི་ལམ་ཞེས་སྩོགས་ནི་གཡྩོན་གི་ར་རྐྱང་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་

སྩོ། །སྒ་གཅན་གི་ར། མཆྩོག་གི་ར་ཞེས་སྩོགས་ནི་ར་དབུ་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་

སྩོ། །ལྟེ་བ་མན་ཆད་ཀི་ར་གསུམ་གི་རྐྱང་མ་དང་རྩོ་མའི་ར་རྒྱུན་ལ་བཤད་བའི་ར་

དང་གཅི་བའི་ར་ཞེས་བ་ཞིང༌། དབུ་མའི་ར་རྒྱུན་ལ་དུང་ཅན་མ་དང༌། དུས་མེའི་ར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དང༌། ཁུ་བ་བབ་པའི་ར་དང༌། མཆྩོག་གི་ར་ཞེས་བ་ལ། དུང་ཅན་མ་དང་དབུ་མ་

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་དྷུ་ཏི་ཞེས་བའྩོ། །

དེ་ཡང་ཨ་ཝ་དྷུ་ཏི་ལ་རྩོ་རྐྱང་གིས་འཁྱུད་པའི་གནས་ན་ར་འཁྩོར་ཡྩོད་པའི་

ར་འཁྩོར་ནི་དྲུག་སྟེ། གསང་གནས་ཀི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་སྩོ་གཉིས་པ་དང་། ལྟེ་བའི་

ར་འཁྩོར་ར་འདབ་རེ་བཞི་པ་དང༌། སིང་གའི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་བརྒྱད་པ་དང༌། 

མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་སྩོ་གཉིས་པ་དང༌། དཔྲལ་བའི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་བཅུ་

དྲུག་པ་དང༌། གཙུག་ཏྩོར་གི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་བཞི་པ་རྣམས་སྩོ། །

དེ་ལ་གསང་གནས་ཀི་ར་འཁྩོར་གི་ར་འདབ་སྩོ་གཉིས་ནི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེྟ་བ་

ལས་གེས་པ་ནང་གི་ར་འདབ་དྲུག །དྲུག་པྩོ་དེའི་བཞི་ལས་གཉིས་གཉིས་སུ་གེས་

པས་བརྒྱད་དང་མ་གེས་པ་གཉིས་ཏེ་རིམ་གི་ར་འདབ་བཅུ་བཅུ་པྩོའི་དྲུག་ལས་

གཉིས་གཉིས་སུ་གེས་པས་བཅུ་གཉིས། མ་གེས་པ་བཞི་སྟེ་ཕི་རྩོལ་གི་ར་འདབ་

བཅུ་དྲུག་གྩོ །དེ་ཡང་གསང་གནས་ཀི་ར་འདབ་སྩོ་གཉིས་སུ་བེད་ཚུལ་ནི་ར་འཁྩོར་

ལ་ར་འདབ་རིམ་པ་གསུམ་ཡྩོད་པའི་ནང་མ་ལ་དྲུག །བར་ལ་བཅུ། ཕི་མ་ལ་བཅུ་

དྲུག་ཡྩོད་པ་རྣམས་བསྩོམས་པའི་གངས་སྩོ་གཉིས་སུ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ནང་ལེའི་ཞེ་

དྲུག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། གསང་བའི་འདབ་མ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པ་སྟེ་ཕི་རྩོལ་གི་

འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་རྣམས་ལ་དབངས་ཀི་རའྩོ། །ནང་གི་འདབ་མ་བཅུ་ལ་ཕུང་པྩོ་དང་

ཁམས་ཀི་རའྩོ། །དེ་ལས་ནང་གི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་སྟྩོང་པ་དྲུག་གི་རའྩོ། །ཞེས་ར་

འདབ་སྩོ་གཉིས་སུ་བེད་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་པས་སྩོ། །

ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་ལ་ར་འདབ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིར་བེད་ཚུལ་ནི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བ་ལས་དང་པྩོར་ར་འདབ་བཞིར་གེས། དེ་ནས་བཞི་པྩོ་དེ་རེ་རེ་ལས་གཉིས་གཉིས་

གེས་པས་བརྒྱད། བརྒྱད་པྩོ་ཡང་རེ་རེ་ལས་གཉིས་གཉིས་སུ་གེས་པས་བཅུ་དྲུག 

།བཅུ་དྲུག་པྩོ་དེའི་མཚམས་བཞིའི་ར་མ་གཏྩོགས་པའི་བཅུ་གཉིས་པྩོ་རེ་རེ་ལས་ལྔ་

ལྔར་གེས་པས་དྲུག་ཅུ་དང༌། མཚམས་བཞིའི་རེ་རེ་དང་བཅས་པས་དྲུག་ཅུ་ར་

བཞིའྩོ། །འྩོ་ན་ནང་ལེའི་ཞེ་གཅིག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ལྟེ་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་ན་སིང་

པྩོར་འདབ་མ་བཞི་པའི་བདག་ཉིད་དྩོ། །དེའི་ཕི་རྩོལ་དུ་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀི་བདག་

ཉིད་དྩོ། །དེའི་ཕི་རྩོལ་དུ་འདབ་མ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་འདབ་མ་

བརྒྱད་ལ་བཅུ་གཉིས་སུ་གེས་པར་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་བཅུ་དྲུག་ཏུ་

གེས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ཕི་རྩོལ་དུ་འདབ་མ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་དྩོ་ཞེས་པ་ནི་

བརྒྱད་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གེས་པའི་བཞི་སྟྩོང་པའི་ར་དང༌། བཅུ་གཉིས་འཕྩོ་བའི་ར་ཡིན་

པས་རླུང་འཕྩོ་བའི་ར་བཅུ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། དེ་ལྟ་མ་

ཡིན་པར་བརྒྱད་ལས་གེས་པ་བཅུ་གཉིས་ཁྩོ་ན་ཡིན་ན་སྟྩོང་པའི་ར་བཞི་མེད་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། ར་འདབ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་ཡང་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བས་སྩོ། །ལྟེ་བའི་ར་

འཁྩོར་གི་དབུས་དེ་ནས་སྩོར་ཕེད་དང་བཅས་པའི་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྟེང་ན་སིང་གའི་

ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བའི་དབུས་གནས་པའི་སིང་གའི་ར་འཁྩོར་ནི་ར་འདབ་བརྒྱད་པའྩོ། །

ར་འདབ་བརྒྱད་པྩོ་དེའི་མིང་ནི་ཤར་གི་ར་འདབ་ལ་སར་མ་ཞེས་བ་ཞིང༌། དེ་

བཞིན་དུ་མེ་མཚམས་ཀི་འདབ་མ་ལ་ལག་ལྡན་ལྕེ་དང༌། ལྷྩོའི་འདབ་མ་ལ་དམར་

སེར་དང༌། བདེན་བལ་གི་འདབ་མ་ལ་རྒྱལ་དང༌། ནུབ་ཀི་འདབ་མ་ལ་རྒྱལ་བ་དང༌། 

རླུང་གི་འདབ་མ་ལ་ཨ་ལམ་བུ་ཥ་དང༌། བང་གི་འདབ་མ་ལ་ཨི་ཊ་དང༌། དབང་ལྡན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གི་འདབ་མ་ལ་ཀུ་ཧཱ་ཞེས་པའྩོ། །

ཡང་སིང་གའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ནས་སྟེང་དུ་སྩོར་མྩོ་ཕེད་དང་བཅས་པའི་

བཅུ་གཉིས་ཀི་མཚམས་ན་མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བའི་དབུས་གནས་པའི་

མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་ནི་ར་འདབ་སྩོ་གཉིས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དང་པྩོར་ལྟེ་བ་ལས་ར་

འདབ་བརྒྱད་དུ་གེས་ཤིང་། བརྒྱད་པྩོ་རེ་རེ་ལས་གཉིས་གཉིས་སུ་གེས་པས་ར་

འདབ་བཅུ་དྲུག །བཅུ་དྲུག་པྩོ་རེ་རེ་ལས་ཀང་གཉིས་གཉིས་སུ་གེས་པས་སུམ་ཅུ་ར་

གཉིས་སྩོ། ། དེའི་ཡང་ར་འདབ་བཞི་ནི་རླུང་རགས་པ་མི་འབབ་པའི་སྟྩོང་པའི་

རའྩོ། །ཡང་མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བའི་དབུས་ནས་སྟེང་དུ་སྩོར་མྩོ་ཕེད་དང་

བཅས་པའི་བཅུ་གཉིས་ཀི་མཐའི་དཔྲལ་བའི་གནས་ན་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་གནས་

པའི་དཔྲལ་བའི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་བཅུ་དྲུག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དང་པྩོར་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་

བ་ལས་ར་འདབ་བརྒྱད་དུ་གེས་ཤིང་བརྒྱད་པྩོ་རེ་རེ་ལས་གཉིས་གཉིས་སུ་གེས་

པས་བཅུ་དྲུག་གྩོ །དེའི་ཡང་ར་འདབ་གཉིས་ནི་རླུང་རགས་པ་མི་རྒྱུ་བའི་སྟྩོང་པའི་

རའྩོ། །གཙུག་ཏྩོར་གི་ར་འཁྩོར་ན་ར་འདབ་བཞི་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ར་འཁྩོར་དྲུག་པྩོ་

དེའི་ར་འདབ་ཀི་རའི་གངས་ནི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་གྩོ །དེས་ན་འདིར་ར་འཁྩོར་

དྲུག་དངྩོས་སུ་བཤད་པ་ནི་ར་འདབ་ལྷ་གངས་སྩོགས་དང་སྦྱར་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་གི་

ར་འཁྩོར་ལྩོ་དྲུག་པྩོ་དེར་ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་མདྩོར་བསྟན་ལས། ལྟེ་གསང་

ནྩོར་བུའི་ཆུ་སྐྱེས་ལ། །ལུས་ངག་སེམས་ནི་འབབ་པ་རྣམས། །ཞེས་ནྩོར་བུའི་དབུས་

ནའང་ར་འཁྩོར་ཡྩོད་པར་གསུངས་ཤིང༌། ནང་ལེའི་ཞེ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། 

དཔལ་ལྡན་ར་ཡི་འཁྩོར་ལྩོ་འདི་ནི་རྣམ་པ་མང་པྩོར་འགྱུར་ཏེ་ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་དུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མས་སྩོ། །

ཞེས་པ་ནི་འདིར་ལུས་ལ་ཚིགས་ཀི་དབེ་བའི་གངས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སྟེ་

ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་དེ་དག་གིས་རའི་འཁྩོར་ལྩོའི་དབེ་བ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་འགྱུར་

ཞིང་སྲྩོག་ལ་སྩོགས་པའི་རླུང་གི་བ་བའི་དབེ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གནས་རེ་རེ་ན་ར་འཁྩོར་དང༌། ར་འཁྩོར་

གར་ཡྩོད་ན་རླུང་གི་བ་བ་རྣམས་ཀང་ཡྩོད་པར་གསུངས་པས་སྩོ། །ཡང་འགེལ་ཆེན་

ལས། ལྟེ་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་དེའི་སྟེང་དུ་སྩོར་མྩོ་ཕེད་དང་བཅས་པའི་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྟེང་

སིང་གའི་ཕྩོགས་སུ་རའི་འཁྩོར་ལྩོ་རིབས་བརྒྱད་པ་ཞེས་པ་དང༌། འདིར་སིང་གའི་

པདྨའི་སྟེང་དུ་སྩོར་མྩོ་ཕེད་དང་བཅས་པའི་བཅུ་གཉིས་ཀི་མཐར་མགིན་པའི་འཁྩོར་

ལྩོ་ཞེས་པ་དང༌། མགིན་པའི་པདྨའི་དེའི་ཡང་སྟེང་དུ་སྩོར་མྩོ་ཕེད་དང་བཅས་པའི་

བཅུ་གཉིས་ཀི་མཐར་དཔྲལ་བའི་པདྨ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་

ཀི་དྩོན་ལ་མཁས་པ་ [བུ་སྟྩོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ།] དག་ལྟེ་བ་ནས་སིང་གའི་བར་དང༌། 

སིང་ག་ནས་མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ཀི་བར་དང༌། དེ་ནས་དཔྲལ་བའི་ར་

འཁྩོར་གི་དབུས་ཀི་བར་རྣམས་ལ་མི་ཕལ་པའི་སྩོར་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་མེད་པར་

དགྩོངས་ཏེ། ཕེད་དང་བཅས་པའི་སྩོར་མྩོ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཁྲུ་

ཕེད་ལ་སྩོར་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཡྩོད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནྩོ།   །

ཞེས་གསུང་པ་ལ་འགེལ་བཤད་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སང་བར་བེད་པ་ལས། འགེལ་

ཚིག་འདི་རྣམས་ལ་མི་ཕལ་པའི་གཞི་དུས་ལ་སིང་གར་ཐུན་ཚོད་ཀི་རླུང་རྒྱུ་བའི་

རྟེན་གི་ར་འཁྩོར་འཆད་པའི་སབས་ཡིན་པས་འགལ་བ་སྩོང་ཚུལ་དེ་འབེལ་བར་མ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མཐྩོང་ཞེས་གསུང་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། འགེལ་བཤད་ཀིས་ནི་ལྟ་བའི་བུག་པ་

ཡྩོངས་ནས་སིང་ག་བར་ལ་མི་ཕལ་པའི་རང་སྩོར་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་མེད་ཀང༌། 

ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་ཕིའི་ལྟེ་བའི་བུག་པའི་ཐད་ལས་ཅུང་ཟད་དམའ་བར་ཡྩོད་པའམ། 

སིང་གའི་ར་འཁྩོར་ཡང་ལྷ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆག་ཚད་ལ་སིང་ག་རང་གི་གནས་ལ་

ཚད་ཇི་ཙམ་བཤད་པའི་ཚད་དེའི་མ་མཐའི་མཚམས་ན་མེད་ཀི་སིང་གའི་གནས་ཀི་

ཡན་མན་ཀི་དབུས་དྲང་པྩོ་ན་ར་འཁྩོར་ཡྩོད་པས་དེ་འདྲ་ཅིག་གི་སྒྩོ་ནས་འགལ་སྩོང་

དགྩོས་སམ་སམ་མྩོ་ཞེས་བཤད་དྩོ། །

དེ་ལྟར་གསུང་པ་གཉིས་ཀས་ཀང་ལྟེ་བའི་དབུས་ནས་ནུ་མ་གཉིས་ཀི་ཐད་

དྲང་གི་དབུས་ཀི་སིང་གའི་བར་ལ་མི་ཕལ་པའི་སྩོར་མྩོ་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་མེད་

པར་དགྩོངས་ནས་འགལ་སྩོང་མཛད་པར་སང་ནའང་ལྟེ་བའི་དབུས་རྐེད་པའི་ཐད་

ནས་མགིན་པའི་བར་ལ་སྩོར་ཉེར་བཞི། ལྷུན་པྩོའི་མགིན་པ་སྟེ་ལུས་ལ་སྩོར་དྲུག་གྩོ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མགིན་པ་ལ་སྩོར་དྲུག །མགིན་པ་ནས་དཔྲལ་བའི་མཐའི་བར་

དུ་སྟེ་ལུས་ལ་སྩོར་བཅུ་གཉིས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མགིན་པའི་ཡ་མཐའ་ནས་

དཔྲལ་བའི་མ་མཐའ་བར་ལ་སྩོར་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་མགིན་པའི་ཡ་མཐའ་ནས་

སའི་བར་ལ་སྩོར་བཞི། སའི་རེ་ནས་སིན་མཚམས་བར་ལ་སྩོར་བཞི་སྟེ་དྲིལ་བས་ལྟེ་

བའི་བུག་པ་ནས་སིན་མཚམས་བར་ལ་སྩོར་སུམ་ཅུ་ར་བརྒྱད་ཡྩོད་ཅིང༌། འགེལ་

ཆེན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྟེ་བ་ནས་སིང་ག་དང༌། སིང་ག་ནས་མགིན་པ་དང༌། 

མགིན་པ་ནས་དཔྲལ་བའི་བར་ལ་སྩོར་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་རེ་ཡྩོད་པ་རྣམས་

བསྩོམས་པས་སྩོར་ཕེད་དང་སྩོ་བརྒྱད་འྩོང་བས་ལྟེ་བ་ནས་སིང་ག་དང༌། སིང་ག་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ནས་མགིན་པ་དང༌། མགིན་པ་ནས་དཔྲལ་བའི་བར་ལ་སྩོར་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་

རེར་བས་ཀང་ལྟེ་བ་ནས་དཔྲལ་བའི་མ་མཐའི་བར་ལ་སྩོར་སྩོ་བརྒྱད་ཡྩོད་པས་ད་

དུང་དཔྲལ་བར་སྩོར་ཕེད་ཀིས་མ་སེབ་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྟེ་བའི་བུག་པ་ནས་སིན་

མཚམས་བར་ལ་ཆ་མཉམ་གསུམ་དུ་བས་པའི་ཆ་རེ་ལ་སྩོར་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་

རེ་མི་འྩོང་བའི་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆ་རེ་ལ་སྩོར་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་བས་ཀང་

དཔྲལ་བར་སྩོར་ཕེད་ཀིས་མ་སེབ་པའི་སྩོར་ཕེད་པ་དེ་ཆ་གསུམ་དུ་བས་པས་ནས་

རེ་དང་ནས་ཀི་སུམ་ཆ་རེ་འྩོང་བ་ལྟེ་བ་ནས་སིང་གའི་བར་སྩོགས་ཀི་སྩོར་ཕེད་དང་

བཅུ་གསུམ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་བསན་དགྩོས་སྩོ། །

མདྩོར་ན་འགེལ་ཆེན་གི་སབས་འདིར་ར་འཁྩོར་རྣམས་ཡྩོད་པའི་གནས་

བཤད་པ་ནི་ར་འཁྩོར་གང་གི་ལྟེྟ་བའི་དབུས་སུ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་གནས་ཤེས་

པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། ལྟེ་བ་

ནས་སིང་ག་བར་ལ་སྩོར་ཕེད་བཅས་བཅུ་གཉིས་སུ་བཤད་པ་སྩོགས་རགས་པ་ཐྩོབ་

ཐང་བརིས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་སྩོགས་སུ་ཤེས་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། །

༼རླུང་གི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་རླུང་གི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། རླུང་ནི་བཅུ་སྟེ་སྲྩོག་རླུང་ནམ་

མཁའི་ཁམས་པ་དང༌། མཉམ་གནས་རླུང་གི་ཁམས་པ་དང༌། གེན་རྒྱུ་མེའི་ཁམས་པ་

དང༌། ཁྱབ་བེད་ཆུའི་ཁམས་པ་དང༌། ཀླུ་སའི་ཁམས་པ་དང༌། རུས་སྦལ་རླུང་གི་

ཁམས་པ་དང༌། རངས་པ་མེའི་ཁམས་པ་དང༌། ལྷས་བིན་ཆུའི་ཁམས་པ་དང༌། ནྩོར་

ལས་རྒྱལ་སའི་ཁམས་པ་དང༌། ཐུར་སེལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པ་དང་བཅུའྩོ། །སྲྩོག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རླུང་ལ་ཡང་རྒྱུ་ལམ་གི་སྒྩོ་ནས་ཕེ་ན་གསུམ་སྟེ། གཡྩོན་གི་ར་རྐྱང་མ་ལ་རྒྱུ་བ་དང༌། 

གཡས་ཀི་ར་རྩོ་མ་ལ་རྒྱུ་བ་དང༌། དབུ་མའི་ར་ལ་རྒྱུ་བ་སྟེ་གསུམ་མྩོ། །ཐུར་སེལ་

ཡང་བེད་ལས་ཀི་སྒྩོ་ནས་གསུམ་སྟེ། འྩོག་སྒྩོ་གཉིས་ནས་བཤང་བ་དང་གཅི་བ་

འདྲེན་པར་བེད་པ་དང༌། མཆྩོག་གི་ར་དུང་ཅན་མ་ནས་ཁུ་བ་འདྲེན་པར་བེད་པ་དང་

གསུམ་མྩོ། །དེ་ཡང་རླུང་བཅུའི་གནས་ནི། མཉམ་གནས་སྩོགས་བརྒྱད་ན་སིང་གའི་

ར་འདབ་བརྒྱད་ལ་རིམ་པ་བཞིན་གནས་ཏེ། མཉམ་གནས་ནི་ཤར་གི་ར་འདབ་སར་

མ་ལ་གནས་སྩོ། །གེན་རྒྱུ་ནི་ཤར་ལྷྩོའི་ར་འདབ་ལག་ལྡན་གི་ལྕེ་ལ་གནས་སྩོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ཁྱབ་བེད་ལྩོྷའི་ར་འདབ་དམར་སེར་ལ་དང༌། ཀླུ་ནི་ལྷྩོ་ནུབ་ཀི་ར་འདབ་

རྒྱལ་ལ་དང༌། རུས་སྦལ་ནི་ནུབ་ཀི་ར་འདབ་རྒྱལ་བ་ལ་དང༌། རངས་པ་ནི་ནུབ་བང་

གི་ར་འདབ་འཕང་བ་ལ་དང༌། ལྷས་བིན་ནི་བང་གི་ར་འདབ་ལུག་ལ་དང༌། ནྩོར་ལས་

རྒྱལ་ནི་བང་ཤར་གི་ར་འདབ་ཚུལ་འཆྩོས་པ་ལ་གནས་ཤིང༌། ར་འདབ་དེ་རྣམས་ནི་

རླུང་དེ་དག་རང་རང་གི་སྐྱེ་བའི་གནས་ཀང་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་ར་དེ་རྣམས་རླུང་དེ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བའི་གནས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པ་ལ་

དགྩོངས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་རླུང་རྣམས་ཀིས་ར་སྟྩོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པྩོ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ནས་གནས་ཏེ། ནང་ལེའི་ཞེ་གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། སྲྩོག་

ལ་སྩོགས་པ་འདི་དག་ར་སྟྩོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པྩོ་རྣམས་ལ་ཁྱབ་པ་སྟེ་འྩོན་

ཀང་གནས་བརྒྱད་ནས་རླུང་བརྒྱད་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །རླུང་

རྣམས་མགྩོན་པྩོ་གང་གི་རླུང་ཡིན་པ་ནི་སྲྩོག་འཛིན་མི་བསྐྱྩོད་པའི་རླུང་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་ཐུར་སེལ་རྡྩོར་སེམས་དང༌། མཉམ་གནས་དྩོན་གྲུབ་དང༌། གེན་རྒྱུ་རིན་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འབྱུང་དང༌། ཁྱབ་བེད་སང་བ་མཐའ་ཡས་དང༌། ཀླུ་རྣམ་སང་དང༌། རུས་སྦལ་དྩོན་

གྲུབ་དང་། རངས་པ་རིན་འབྱུང་དང༌། ལྷས་བིན་སང་མཐའ་དང༌། ནྩོར་ལས་རྒྱལ་

རྣམ་སང་གི་རླུང་ངྩོ༌། །

༼ཐིག་ལེའི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་ཐིག་ལེའི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། གྩོང་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་

མངལ་དུ་ཆགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་སྩོང་བའི་མཐར་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་དང་

པྩོར་འཕེལ་བའི་འགྩོ་རྩོམ་ཞིང་སྐྱེས་པས་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་ལྩོན་གི་བར་དང༌། བུད་མེད་

ཀིས་ལྩོ་བཅུ་གཉིས་ལྩོན་གི་བར་ལ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ལ བུད་མེད་ལྩོ་བཅུ་གཉིས་

ལྩོན་པའི་ཚེ་རྡུལ་གསང་གནས་ནས་འབྱུང་བས་རྡུལ་ལམ་ཐིག་ལེ་དམར་པྩོའི་

འཕེལ་བ་གཏྩོང་ཞིང༌། སྐྱེས་པ་ལ་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་ལྩོན་པའི་ཚེ་ཁུ་བ་དབང་པྩོའི་སྒྩོ་ནས་

འབྱུང་བས་ཐིག་ལེ་འམ་ཁུ་བའི་འཕེལ་བ་གཏྩོང་ངྩོ༌། །དེ་ལྟ་བུའི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་

རྣམས་སྤིར་ལུས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཏིལ་ལ་ཏིལ་མར་གནས་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་

ཤིང༌། དཀར་པྩོའི་ཆ་གཙོ་བྩོར་སྤི་བྩོ་བདེ་ཆེན་གི་འཁྩོར་ལྩོ་དང༌། དམར་པྩོའི་ཆ་

གཙོ་བྩོར་གསང་གནས་དང་ལྟེ་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་གནས་པ་དང༌། ཡང་ཁུ་བ་བང་

སེམས་དཀར་པྩོའི་ཆ་ར་རྐྱང་མ་ལ་གནས་ཤིང་རྐྱང་མ་ནས་འབྱུང་བ་དང༌། རྡུལ་

ལམ་བང་སེམས་དམར་པྩོའི་ཆ་ར་རྩོ་མ་ལ་གནས་ཤིང་རྩོ་མ་ནས་འབྱུང་བ་དང༌། ལྟེ་

བ་མན་ཆད་དུ་ར་གསུམ་གི་ནང་ཚན་གི་དུང་ཅན་མ་འམ་མཆྩོག་གི་ར་ནས་དཀར་

དམར་གཉིས་ཀ་འབྱུང་ངྩོ༌། །

ཡང་ར་འཁྩོར་གི་དབང་དུ་བས་ན་དཔྲལ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བར་སད་པའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གནས་སབས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཐིག་ལེ་དང༌། མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བར་རི་

ལམ་གི་གནས་སབས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཐེག་ལེ་དང༌། སིང་གའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་

བར་གཉིད་འཐུག་གི་གནས་སབས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཐིག་ལེ་དང༌། ལྟེ་བའི་ར་

འཁྩོར་གི་ལྟེ་བར་བཞི་པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཐིག་ལེ་གནས་ཤིང༌། 

དེ་བཞིན་དུ་ལྟེ་བ་མན་ཆྩོད་ན་ཡིད་གནས་སབས་བཞི་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་གནས་པའི་

ལྟེ་བའི་ཐིག་ལེ་གཅིག་པུ་དེ་ཉིད་ལ་བཞི་པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པ་དང་སད་པའི་

གནས་སབས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པས་ཐིག་ལེ་གཅིག་པུ་དེ་ཉིད་གཉིས་

ཀའི་བཞི་མཐུན་ཡིན་ཞེས་གསུང་ངྩོ༌། །དེ་ལྟར་ན་ལྟེ་བ་ན་སད་པའི་གནས་སབས་

སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་དང༌། གསང་གནས་ན་རི་ལམ་གི་གནས་སབས་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་

དང༌། ནྩོར་བུའི་དབུས་ན་གཉིད་འཐུག་གི་གནས་སབས་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་དང༌། ནྩོར་

བུའི་རེ་ན་བཞི་པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་གནས་སྩོ། །

དེ་ཡང་དཔྲལ་བ་དང་ལྟེ་བ་ན་གནས་པའི་སད་པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པའི་

ཐིག་ལེ་འདི་དག་གི་སྟེང་ན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལ་གཉིད་སད་པའི་གནས་སབས་ཀི་

རྣམ་རྟྩོག་གངས་མེད་པ་རྣམས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཅིག་དང༌། སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཐའ་ཡས་པ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཅིག་དང་གཉིས་ཡྩོད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་

མགིན་པ་དང་གསང་གནས་གཉིས་ན་གནས་པའི་ཐིག་ལེ་འདིའི་སྟེང་ན་ཐ་མལ་པ་ལ་

རི་ལམ་ས་ཚོགས་རི་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཅིག་དང༌། སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ལྩོངས་

སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཅིག་དང་གཉིས་

ཡྩོད་ཅིང༌། ཡང་སིང་ག་དང་ནྩོར་བུའི་དབུས་ན་གནས་པའི་གཉིད་མཐུག་གི་གནས་



  210  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སབས་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་འདི་གཉིས་ཀི་སྟེང་ན་ཐ་མལ་པ་ལ་གཉིད་དྲན་མེད་སྐྱེད་

པའི་ནུས་པ་ཅིག་དང༌། སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ཆྩོས་ཀི་སྐུ་སྤྩོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བའི་མི་རྟྩོག་པ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཅིག་དང་གཉིས་ཡྩོད་དྩོ། །ཡང་ལྟེ་བ་དང་

ནྩོར་བུའི་རེ་གཉིས་ན་གནས་པའི་བཞི་པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་འདི་

གཉིས་ཀི་སྟེང་ན་ཐ་མལ་པ་ལ་འཛག་བདེ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཅིག་དང༌། སངས་རྒྱས་

པའི་ཚེ་བདེ་བའི་སྐུ་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཅིག་དང་

གཉིས་ཡྩོད་དྩོ། །དེ་བས་ན་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ལ་སྩོགས་པ་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་

ལམ་རྣམས་ཀི་ཐིག་ལེ་བརྒྱད་པྩོ་དེ་རྣམས་ཀི་སྟེང་གི་ཐ་མལ་པའི་གནས་སབས་སུ་

འབྱུང་བའི་སྐྱྩོན་གི་ཆ་རྣམས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་རྣམས་སྦྱངས་ཏེ། སྐུ་བཞི་ལ་སྩོགས་

པ་ཡྩོན་ཏན་གི་ཆ་རྣམས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་རྣམས་ཡྩོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་སྐྱེད་པའི་སྒྩོ་

ནས་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

མདྩོར་ན་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འདི་དག་མངལ་སྐྱེས་ཀི་

ལུས་སྐྱེད་པ་ལ་མེད་མི་རུང་གི་རྒྱུ་དང༌། ཚེ་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་ཁམས་དཀར་

དམར་འཛག་པའི་འཕྩོ་བའི་བག་ཆགས་ཡང་ཡང་བཞག་པའི་འཕྩོ་བའི་བག་ཆགས་

ཁྩོ་ནས་འཁྩོར་བར་ཡང་ཡང་འཁྱམ་པ་ཡིན་པ་དང་རྡྩོ་རེའི་ལུས་ཀི་ར་རླུང་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པའི་རྡྩོ་རེའི་རྣལ་འབྩོར་གྩོམས་པ་ལས་ཁམས་དཀར་དམར་འཛག་པ་མེད་

ཅིང་འཕྩོ་མེད་དུ་བཅིངས་པ་ཁྩོ་ན་ལས་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་དང་མཆྩོག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་སྟྩོང་དབེར་མེད་ཆྩོས་སྐུ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་དུ་སྦྱྩོར་བའི་

ཟུང་འཇུག་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ནི་སེམས་འགེལ་སྩོར་གིས་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འགེལ་ཚུལ་ཡིན་པས་ལམ་གི་བགྩོད་ཚུལ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མཆྩོག་སྒྲུབ་པར་

འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་གཅེས་སྤས་སུ་བ་དགྩོས་ཏེ། 

ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དང་པྩོ་ལས། ཤེས་རབ་འགྩོགས་ལས་གང་གི་དཀར་པྩོ་

ཟག །དེ་ཡི་བདེ་བ་ཅི་ཡིས་འཕེལ་བར་འགྱུར། །དཔྱིད་དང་འགྩོགས་ལ་མེ་ཏྩོག་མ་

རྒྱས་པ། །ལྷུང་ན་རྩུ་ཏའི་འབས་བུ་གང་གིས་འབྱུང༌། །ཞེས་དང༌། ཇི་ལྟར་ལྩོ་ཡི་

འཚམས་སུ་རྒྱ་ལམ་ན། །རི་དྭགས་ཟས་ཅན་འཁིག་པའི་བདེ་བ་ཚོལ། །རྡྩོ་ཡི་ཕེ་མ་

དག་གི་ཁ་ཟས་ཅན། །ཕུག་རྩོན་རྣམས་ནི་རྟག་ཏུ་བེད་པ་སྟེ། །ལན་ཅིག་རྟག་ཏུ་ཁུ་བ་

ལྟུང་བའི་ཕིར། །གཉི་ག་ལ་ཡང་མཆྩོག་གི་བདེ་བ་མེད། །དེ་བཞིན་དཀའ་ཐུབ་ཅན་

དང་འདྩོད་ལྡན་ཡང༌། །རི་ལམ་སད་པ་དག་ལ་འཛག་ཕིར་རྩོ། །ཇི་ལྟར་གཉིད་ལྩོག་

ལ་ཡང་སྦྲུལ་གི་ནི། །སྩོས་བཏབ་མི་འཚོ་དེ་བཞིན་དཀའ་ཐུབ་པ། །ཁུ་བ་སྡུད་པ་མེད་

ཕིར་སྟྩོབས་མེད་མའི། །སྐྱེ་གནད་དེ་ཡིས་ཉམས་པར་བས་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་མང་

དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

༼ར་རླུང་རྒྱུ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་ར་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་རླུང་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

འཁྩོར་ལྩོ་བཞིའི་ར་འདབ་རྣམས་ལ་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་དང་། ས་བུག་ལ་རླུང་རྣམས་ཀི་

འཕྩོ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ནང་ལེའི་རེ་གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། མངལ་ནས་སྐྱེས་

པ་རྣམས་ཀིས་བཟུང་བའི་ཟླ་བ་ནི་ཆུ་སྲིན་ནྩོ། །དེ་ནས་བདུན་པ་ནི་སྲྩོག་སྐྱེ་བའི་ཟླ་བ་

སྟེ་ཀརྐཊའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི་མངལ་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་ཆུ་སྲིན་གི་ཟླ་བ་

མཚན་ཉིད་པ་ཁྩོ་ན་ལ་མངལ་འཛིན་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་མངལ་སྐྱེས་ཀི་མིང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མངལ་བཟུང་བའི་ཟླ་བ་དེ་ཟླ་བ་གང་ཡིན་ཡང་ཆུ་སྲིན་གི་ཟླ་བའི་མིང་བཏགས་ཏེ། 

མངལ་བཟུང་བ་དེ་ནས་བགངས་པའི་ཟླ་བ་བདུན་པ་དེ་ལ་ཡང་ཀརྐཊའི་ཟླ་བའི་མིང་

བཏགས་པའི་སྒྩོ་ནས་ཆུ་སྲིན་གི་ཟླ་བའི་མིང་བཏགས་པ་མངལ་བཟུང་བའི་ཟླ་བ་དེ་

ནས་བགངས་པའི་ཟླ་བ་བདུན་པ་ཀརྐཊའི་མིང་ཅན་གི་ཟླ་བ་ལ་སྲྩོག་གི་རླུང་ཐྩོག་མར་

སྐྱེའྩོ། །རླུང་སྐྱེས་པ་དེ་ནས་ཇི་སྲིད་མངལ་ན་གནས་ཀི་བར་ལ་ར་དབུ་མར་རླུང་དབྱུག་

པའི་རྣམ་པ་ལྟར་འབྱུང་འཇུག་མི་བེད་པར་གནས་པ་ལས་ཕིས་མངལ་ནས་བཙས་མ་

ཐག་པའི་ཚེ་དང་པྩོའི་ར་དབུ་མ་ལས་རླུང་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་རྒྱུའྩོ། །དེ་ནས་གཡས་

གཡྩོན་གང་རུང་གི་ཁྱིམ་གི་ར་རྣམས་ལ་རྒྱུ་བར་བེད་དྩོ། །དེ་ཡང་མངལ་ནས་སྐྱེས་པ་

རྣམས་ཀི་མངལ་བཟུང་བའི་ཟླ་བ་ནི་ཆུ་སྲིན་ནྩོ། །

ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ལ་ཆུ་སྲིན་གི་ཟླ་བ་ཞེས་པ་མའི་ནང་གི་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་

གི་ར་ལ་རླུང་རྒྱུ་བྩོ་ཆུ་སྲིན་གི་ཟླ་བར་བས་ནས་དེའི་དུས་སུ་མངལ་སྐྱེས་རྣམས་

ཀིས་མངལ་བཟུང་བ་ལ་བེད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་མའི་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་

གི་ར་ནས་བགངས་པའི་བདུན་པ་མའི་ཀརྐཊའི་ཁྱིམ་གི་ར་ནས་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚེ་

མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ལ་རླུང་སྐྱེ་དགྩོས་ལ དེ་ལྟ་ཡིན་ན་མངལ་དུ་

ཞུགས་པའི་ཞག་ངྩོ་དེ་ཉིད་ལ་རླུང་སྐྱེ་དགྩོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ནི་མི་འཐད་དྩོ། 

།མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཞག་ངྩོ་རེ་ལ་རླུང་གི་རྟེན་ར་ལ་སྩོགས་པའང་ཆགས་པའི་

གཞི་མ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆུ་སྲིན་གི་ཟླ་བ་དང་ཀརྐཊའི་ཟླ་བ་

ཞེས་པ་ཡང་ཕིའི་ཟླ་བ་ལ་བེད་དགྩོས་སྩོ། །ཕིའི་ཟླ་བ་ལ་བེད་པ་ལ་ཡང་མི་མངལ་

སྐྱེས་གང་ཞིག་ཆུ་སྲིན་གི་ཟླ་བ་མཚན་ཉིད་པ་ལ་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཅིག་གི་དབང་དུ་བས་ནས། མངལ་ནས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀི་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། 

མི་མངལ་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་མིན་ཞེས་གསུངས་ཡང༌། ནང་ལེའི་

སྩོ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་ཆིན་ལས། དེ་ཡང་དུས་སྦྱྩོར་ཀརྐཊ་ནས་མིའི་དབང་པྩོ་ཞེས་

པ་ཕི་རྩོལ་དུ་ཉི་མའི་སྐྱེ་བའི་ཁྱིམ་ནི་ཀརྐཊའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

དུས་སྦྱྩོར་གང་དུ་སྐྱེས་པར་གྱུར་པའི་ཁྱིམ་དེ་ནི་ཀརྐཊའི་མིང་ཅན་དུ་རིག་པར་བ་སྟེ་

སྲྩོག་སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པའི་རིགས་པས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་

སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་འདིས་མི་མངལ་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འཐད་དྩོ། །

དེ་ལྟར་ངེས་པར་བས་ནས་མངལ་ནས་བཙས་མ་ཐག་པའི་ཚེ་རླུང་འབྱུང་

འཇུག་ཁུག་པ་རེ་དབུགས་རེར་བས་པའི་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་རྐང་བཅས་དབུ་མར་རྒྱུས་

ཏེ་ས་བུག་ཏུ་མཉམ་རྒྱུ་བས་ནས་དེའི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཡྩོན་གི་ལུག་གི་ཁྱིམ་མམ་

ལུག་གི་དུས་སྦྱྩོར་གི་ར་ལ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་ནས་མཐར་

གཡས་ཀི་ཉའི་དུས་སྦྱྩོར་གི་ར་ལ་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རླུང་རྒྱུས་ཟིན་པའི་བར་ལ་

ཉིན་ [ཉ་ནི།] ཞག་གཅིག་དང་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུས་ཟིན་དུས་མཉམ་དུ་

འྩོང་ངྩོ༌། །

དེ་ཡང་ཁྱིམ་མམ་དུས་སྦྱྩོར་གི་ར་རྣམས་ནི་ལྟེ་བའི་བར་སྩོར་གི་ར་འདབ་

བཅུ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཡང་ལུས་ཀི་མདུན་ཤར་དང༌། གཡྩོན་བང་དང༌། གཡས་ལྷྩོ་དང༌། 

རྒྱབ་ནུབ་ཏུ་བཤད་ཅིང༌། ཕྩོགས་བཞིའི་ཆྩོས་གཞན་རྣམས་གངས་བགང་བའི་ཚེ་

ཡང་ཤར་དང་པྩོར་བས་ནས་བགང་བ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཤར་མདུན་གི་ཕྩོགས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ནས་བགང་བར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བས་པ་ན་ལུས་ཀི་གཡྩོན་ཕྩོགས་ཀི་མདུན་

གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལུག་གི་ཁྱིམ་དང༌། དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་གཉིས་པ་འཁིག་པ་

དང༌། གསུམ་པ་སེང་གེ་དང༌། བཞི་པ་སྲང་དང༌། ལྔ་པ་གཞུ་དང༌། གཡྩོན་གི་ར་

འདབ་དྲུག་པ་བུམ་པའི་ཁྱིམ་མམ་དུས་སྦྱྩོར་མིན་པའི་བར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཡས་

ཕྩོགས་གི་མདུན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་གང་གི་ཁྱིམ་དང༌། དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་

གཉིས་པ་ཀརྐཊ་དང༌། གསུམ་པ་བུ་མྩོ་དང༌། བཞི་པ་སིག་པ་དང༌། ལྔ་པ་ཆུ་སྲིན་

དང༌། གཡས་ཀི་རྒྱབ་ཕྩོགས་ཀི་ར་འདབ་དྲུག་པ་ཉའི་ཁྱིམ་མམ་དུས་སྦྱྩོར་ཡིན་པའི་

བར་དུ་ཡིན་ནྩོ

དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ནས་དེ་རྣམས་ལ་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ནི། བཙས་མ་

ཐག་གི་ཚེ་དབུ་མ་ནས་རླུང་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་རྒྱུས་པའི་རེས་སུ་གཡྩོན་གི་ར་

འདབ་དང་པྩོ་ལུག་གི་ཁྱིམ་ལ་ནམ་མཁའི་རླུང་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་རེ་ལ་

གངས་རེ་རེར་བས་པའི་དབུགས་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་ཀིས་དམན་པའི་སྟྩོང་བརྒྱད་

བརྒྱ་རྒྱུ་ཞིང༌། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་

ལུག་ཁྱིམ་གི་ར་འདབ་ནས་གཡས་ཀི་ར་འདབ་དང་པྩོ་གང་ཁྱིམ་གི་ར་འདབ་ཏུ་འཕྩོ་

བའི་འཕྩོ་འཚམས་སུ་དབུ་མ་ནས་རྒྱུའྩོ། །དེའི་རེས་སུ་གཡས་ཀི་ར་འདབ་དང་པྩོ་

གང་ཁྱིམ་གི་ར་འདབ་ནས་དབུགས་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་ཀིས་དམན་པའི་སྟྩོང་བརྒྱད་

བརྒྱ་རྒྱུ་ཞིང༌། དཔེ་དེ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་གི་ར་འདབ་རྣམས་གི་འཕྩོ་འཚམས་

རྣམས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་རེ་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བ་དང༌། གཡས་ཀི་

ར་འདབ་དང་པྩོ་གང་ཁྱིམ་ནས་ས་རླུང་རྒྱུ་བའི་རེས་སུ་གཡྩོན་གི་གཉིས་པ་ནས་རླུང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གི་རླུང་དང༌། དེའི་རེས་སུ་གཡས་ཀི་གཉིས་པ་ནས་ཆུའི་རླུང་དང༌། དེ་ནས་གཡྩོན་

གི་གསུམ་པ་ནས་མེའི་རླུང་དང༌། དེ་ནས་གཡས་ཀི་གསུམ་པ་ནས་ཀང་མེའི་རླུང་

དང༌། དེ་ནས་གཡྩོན་ཀི་བཞི་པ་ནས་ཆུའི་རླུང་དང༌། དེ་ནས་གཡས་ཀི་བཞི་པ་ནས་

རླུང་གི་རླུང་དང༌། དེ་ནས་གཡྩོན་གི་ལྔ་པ་ནས་སའི་རླུང་དང༌། དེ་ནས་གཡས་ཀི་ལྔ་

པ་ནས་ནམ་མཁའི་རླུང་དང༌། དེ་ནས་གཡྩོན་གི་དྲུག་པ་ནས་ཀང་ནམ་མཁའི་རླུང་

དང༌། དེ་ནས་གཡས་ཀི་དྲུག་པ་ཉའི་ཁྱིམ་གི་ར་འདབ་ནས་སའི་རླུང་སྟྩོང་བརྒྱད་

བརྒྱ་ལས་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་ཀིས་དམན་པ་རྒྱུའྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ར་འདབ་འཕྩོ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ར་རེ་རེ་ལ་

ནམ་མཁའི་རླུང་ལ་སྩོགས་པ་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔའི་རླུང་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ང་དྲུག་རྐང་

བཅས་ཀིས་དམན་པ་སྟྩོང་བདུན་བརྒྱ་དང་ཞེས་གསུམ་རྐང་པ་གསུམ་དང་བཅས་པ་

རྒྱུན་རེ་ལ་རྒྱུ་ཞིང་འཕྩོ་འཚམས་བཅུ་གཉིས་སུ་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་རེ་དབུ་མ་ནས་

རྒྱུས་པས་རླུང་དྲུག་བརྒྱ་དང་དྩོན་ལྔ་རེ་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་དབུ་མ་ནས་རྒྱུའྩོ། །འཕྩོ་ཆེན་

བཅུ་གཉིས་པྩོ་རེ་རེ་ལ་སྟྩོང་བདུན་བརྒྱ་དང་ཞེ་གསུམ་རྐང་པ་གསུམ་དང་བཅས་པ་

རྣམས་རྒྱུས་པ་བསྩོམས་པས་ཉི་ཁི་དགུ་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་འྩོང་བ་འཕྩོ་འཚམས་སུ་དབུ་

མར་རྒྱུས་པའི་དྲུག་བརྒྱ་དྩོན་ལྔ་པྩོ་དང་བསྲེས་པས་དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་

བརྒྱ་འྩོང་སྟེ། ལྟེ་བའི་འཕྩོ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་གི་རྒྱུ་ཚུལ་

ལྩོ། །དེ་ནས་ཉིན་ཞག་གཉིས་པའི་ཐྩོག་མར་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལུག་གི་འཕྩོ་

བའི་ར་ལ་རླུང་གི་རླུང་དང༌། དེ་ནས་གཡས་ཀི་ར་འདབ་དང་པྩོ་གང་གི་འཕྩོ་བའི་ར་

ལ་ཆུའི་རླུང་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཡྩོན་གི་གཉིས་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་ལ་རིམ་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བཞིན་མེའི་རླུང༌། ཆུའི་རླུང༌། སའི་རླུང༌། ནམ་མཁའི་རླུང༌། རླུང་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་དང༌། 

དེ་བཞིན་དུ་གཡས་ཀི་འང་གཉིས་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་ལ་རིམ་པ་བཞིན་མེའི་རླུང༌། 

རླུང་གི་རླུང༌། ནམ་མཁའི་རླུང༌། སའི་རླུང༌། ཆུའི་རླུང་རྒྱུ་སྟེ་ཉིན་ཞག་གཉིས་པའི་

རླུང་གི་རྒྱུ་ཚུལ་ལྩོ། །

དེ་ནས་ཉིན་ཞག་གསུམ་པའི་ཐྩོག་མར་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་མེའི་

རླུང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཉིས་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཆུའི་རླུང༌། སའི་

རླུང༌། ནམ་མཁའི་རླུང༌། རླུང་གི་རླུང༌། མེའི་རླུང་རྒྱུ་བ་དང༌། གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་

པྩོ་ལ་མེའི་རླུང་རྒྱུས་པའི་རེས་སུ་གཡས་ཀི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་མེའི་རླུང༌། གཉིས་

པ་ལ་རླུང་གི་རླུང༌། གསུམ་པ་ལ་ནམ་མཁའི་རླུང༌། བཞི་པ་ལ་སའི་རླུང༌། ལྔ་པ་ལ་

ཆུའི་རླུང༌། དྲུག་པ་ལ་མེའི་རླུང་རྒྱུ་བ་སྟེ་ཉིན་ཞག་གསུམ་པའི་རླུང་གི་རྒྱུ་ཚུལ་ལྩོ། །

དེ་ནས་ཉིན་ཞག་བཞི་པའི་ཐྩོག་མར་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་ཆུའི་རླུང༌། 

དེའི་རེས་སུ་གཡས་ཀི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་རླུང་གི་རླུང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཡྩོན་གི་ར་

འདབ་གཉིས་པ་ལ་སའི་རླུང༌། གསུམ་པ་ལ་ནམ་མཁའི་རླུང༌། བཞི་པ་ལ་རླུང་གི་རླུང༌། 

ལྔ་པ་ལ་མེའི་རླུང༌། དྲུག་པ་ལ་ཆུའི་རླུང་རྒྱུ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཡས་ཀི་འང་གཉིས་

པ་ལ་ནམ་མཁའི་རླུང༌། གསུམ་པ་ལ་སའི་རླུང༌། བཞི་པ་ལ་ཆུའི་རླུང༌། ལྔ་པ་ལ་མེའི་

རླུང༌། དྲུག་པ་ལ་རླུང་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་སྟེ་ཉིན་ཞག་བཞི་པའི་རླུང་གི་རྒྱུ་ཚུལ་ལྩོ། །

དེ་ནས་ཉིན་ཞག་ལྔ་པའི་ཐྩོག་མར་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་སའི་རླུང༌། 

དེའི་རེས་སུ་གཡས་ཀི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་ནམ་མཁའི་རླུང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཡྩོན་གི་

ར་འདབ་གཉིས་པ་ལ་ནམ་མཁའི་རླུང༌། གསུམ་པ་ལ་རླུང་གི་རླུང༌། བཞི་པ་ལ་མེའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རླུང༌། ལྔ་པ་ལ་ཆུའི་རླུང༌། དྲུག་པ་ལ་སའི་རླུང་རྒྱུ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཡས་ཀི་ར་

འདབ་གཉིས་པ་ལ་སའི་རླུང༌། གསུམ་པ་ལ་ཆུའི་རླུང༌། བཞི་པ་ལ་མེའི་རླུང༌། ལྔ་པ་

ལ་རླུང་གི་རླུང༌། དྲུག་པ་ལ་ནམ་མཁའི་རླུང་རྒྱུ་བ་སྟེ། ཉིན་ཞག་ལྔ་པའི་རླུང་གི་རྒྱུ་

ཚུལ་ལྩོ། །དེ་ནས་ཡང་ཉིན་ཞག་དྲུག་པའི་ཐྩོག་མར་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་

ནམ་མཁའི་རླུང་རྒྱུ་བ་དང༌། གཡས་ཀི་འང་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་སའི་རླུང་རྒྱུ་བ་

སྩོགས་ཉིན་ཞག་ལྔ་ལྔ་ལ་སྔ་འཁྩོར་བཞིན་དུ་འཁྩོར་ནས་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཏེ།

ནང་ལེའི་རེ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ལུག་ལ་སྩོག་པའི་མི་མཉམ་པའི་

འདབ་མ་དྲུག་པྩོ་རྣམས་ལ་སྟྩོང་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་རབ་ཏུ་འབབ་པ་སྲྩོག་གི་རླུང་

གིས་འདྩོར་རྩོ། །གཡས་པ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཉིན་ཞག་དྲུག་དང༌། འཕྩོ་བའི་ཉིན་ཞག་དྲུག་

རྣམས་ཀིས་གང་ལ་སྩོགས་པའི་མཉམ་པའི་དུས་སྤྩོད་དྲུག་པྩོ་རྣམས་ལ་སའི་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་རབ་ཏུ་འབབ་པ་སྲྩོག་གིས་འདྩོར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ར་འདབ་བཅུ་

གཉིས་པྩོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ནམ་མཁའི་རླུང་སྩོགས་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔ་ཆར་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་

ཡྩོད་པར་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ར་འདབ་རེ་རེ་ལ་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔ་ཆར་གི་རྒྱུ་

ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བེད་དགྩོས་པའི་ཕིར་དང༌། གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་

ནམ་མཁའི་རླུང་རྒྱུས་པ་ནས་གཡྩོན་པའི་ར་འདབ་དྲུག་པ་ལ་ཡང་ནམ་མཁའི་རླུང་

རྒྱུས་པའི་རེས་སུ། སར་ཡང་གཡྩོན་པའི་ར་ལ་རླུང་རྒྱུ་བ་ན་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་རྒྱུ་

བ་དང༌། རླུང་ཡང་ནམ་མཁའི་རླུང་གི་རེས་སུ་རླུང་གི་རླུང་རྒྱུ་བར་བེད་དགྩོས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་གཡྩོན་དང་གཡས་ཀི་འཕྩོ་ཆེན་གི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚེ་གྩོང་དུ་

བཤད་པ་བཞིན་ཕན་ཚུན་སེལ་ནས་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཁྱིམ་གི་ར་རེ་རེར་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ནའང་ར་སྦུབས་ལ་ཕྩོགས་བཞི་དབུས་

དང་ཆ་ལྔར་ཕེ་བའི་དབུས་མར་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁྩོར་དང༌། 

ཤར་དུ་རླུང་གི་དང༌། ལྷྩོར་མེའི་དང༌། བང་དུ་ཆུའི་དང༌། ནུབ་ཏུ་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་

འབབ་སྟེ་རེ་རེ་ལ་དབུགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་སྟེང་ནས་བཅུ་གཅིག་རྐང་བཅས་

རེས་དམན་པ་ཡྩོད་དྩོ། །འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་ནི་ཉེར་ལྔ་ཡྩོད་དྩོ། །

ནམ་མཁའི་ནམ་མཁའ། ནམ་མཁའི་རླུང༌། ནམ་མཁའི་མེ། ནམ་མཁའི་ཆུ། 

ནམ་མཁའི་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རླུང་གི་ནམ་མཁའ། རླུང་གི་རླུང༌། 

རླུང་གི་མེ། རླུང་གི་ཆུ། རླུག་གི་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་མེའི་ནམ་

མཁའ་ནས་མེའི་སའི་བར་ལྔ་དང་། ཆུའི་ནམ་མཁའ་ནས་ཆུའི་སའི་བར་ལྔ་དང༌། 

སའི་ནམ་མཁའ་ནས་སའི་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་བར་ལྔ་སྟེ་ཉེར་ལྔའྩོ། །

དེ་ཡང་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔ་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ནི་འཕྩོ་ཆེན་གི་ར་

འདབ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་གང་དང་གང་ལ་འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་རླུང་གང་རྒྱུ་བ་དེ་ལ་འབྱུང་བ་

ཆུང་བ་ལྔར་ཕེ་བ་རྣམས་རྒྱུ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྒྱུ་བ་ཡང་ལྔ་པྩོ་རིམ་ཅན་ཁྩོ་ནར་

རྒྱུའྩོ། །དེ་ཡང་དཔེར་མཚོན་ན་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་ནམ་

མཁའི་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ནམ་མཁའི་ནམ་མཁའ་ནས་ནམ་མཁའི་སའི་བར་ལྔ་

རྒྱུ་བ་དང༌། གཡས་ཀི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱུ་

བའི་ཚེ་སའི་ས་ནས་སའི་ནམ་མཁའི་བར་ལྔ་རྒྱུ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་རྣམས་བང་

རིམ་ཅན་དུ་རྒྱུ་ཚུལ་ནི་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་འབྱུང་བ་ཆུང་བ་

རྣམས་ཀང་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་རིམ་པས་རྒྱུ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཡས་ཀི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ར་འདབ་རྣམས་ལ་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའི་རིམ་པས་རྒྱུའྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་འཕྩོ་ཆེན་གི་ར་འདབ་གཡྩོན་ནས་གཡས་སུ་རླུང་འཕྩོ་བའི་ཚེ་

འབྱུང་ཆུང་གི་ས་ནས་སར་འཕྩོ་བ་དང༌། གཡས་ནས་གཡྩོན་དུ་འཕྩོ་བའི་ཚེ་འབྱུང་

ཆུང་གི་ནམ་མཁའ་ནས་ནམ་མཁར་འཕྩོ་བ་ནི་ངེས་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །ཡང་འཕྩོ་ཆེན་

གི་ར་འདབ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་རེ་རེ་ལ་འཕྩོ་ཆུང་གི་ར་འདབ་ལྔ་ལྔར་གིས་པའི་ར་འདབ་

རྣམས་ལ་རླུང་རྒྱུ་ཚུལ་ནི་འཕྩོ་ཆེན་གི་ར་སྦུབས་རྣམས་ལ་ཤར་ནུབ་སྩོགས་ཆ་ལྔ་

ལྔར་ཕེ་བའི་ཆ་རྣམས་སུ་འབྱུང་ཆུང་གི་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རྒྱུས་པ་རྣམས་

འཕྩོ་ཆུང་གི་ར་འདབ་ལྔ་ཤར་ནུབ་ལྷྩོ་བང་དབུས་མ་དང་བཅས་པར་གནས་པ་

རྣམས་སུ་ཡང་ཤར་ནུབ་སྩོགས་འཕྩོ་ཆེན་གི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྒྱུ་ཞིང་འཕྩོ་ཆུང་གི་ར་

འདབ་རེ་རེར་ཡང་དབུགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་བཅུ་གཅིག་རྐང་བཅས་ཀིས་

དམན་པ་སུམ་བརྒྱ་ཞེ་བརྒྱད་རྐང་པ་གསུམ་དང་བཅས་པ་རེ་རྒྱུའྩོ། །

དེ་ལྟར་ལྟེ་བའི་ར་འདབ་རྣམས་ལ་རྒྱུས་ཏེ་དེ་ནས་སིང་གའི་ར་འདབ་རྣམས་

ལ་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ནི་ནང་ལེའི་ཞེ་གཅིག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། སིང་གའི་ཆུ་སྐྱེས་

རིབས་བརྒྱད་པ་འདི་ལ་ཐུན་ཚོད་འཕྩོ་བའི་ར་རྣམས་རིག་པར་བ་སྟེ་སའི་བུག་པར་

དཀིལ་འཁྩོར་ལྔ་འབབ་པར་བེད་པ་ནི་འདི་རྣམས་སུ་འགྱུར་རྩོ། །ར་དང་ར་ཡི་

དབུགས་འབྱུང་པ་དང་འཇུག་པ་བརྒྱ་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་གིས་སྲྩོག་ཡང་དག་པར་

རྒྱུ་བར་འགྱུར་ཏེ་དབྱུག་གུ་ཕེད་དང་བཅས་པའི་བདུན་གིས་སྩོ། །ཞེས་སིང་གའི་ར་

འདབ་རེ་རེ་ལ་དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་བརྒྱད་ཀིས་བགྩོས་པའི་རེད་

ནྩོར་དབུགས་ཉིས་སྟྩོང་བདུན་བརྒྱ་དང༌། དེ་ཆུ་ཚོད་དུ་བས་ན་ཆུ་ཚོད་ཕེད་དང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བརྒྱད་རྒྱུ་བར་གསུངས་པ་ནི་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་དབུགས་དྲུག་བརྒྱ་དྩོན་ལྔ་རེ་དབུ་མ་

ལ་རྒྱུས་པ་ལྩོགས་སུ་མ་ཕེ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། གནས་ཚོད་ལ་ནི་ལྟེ་བའི་

འཕྩོ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་འཕྩོ་འཚམས་ནས་དབུགས་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་རེ་དབུ་མ་

ནས་རྒྱུ་བར་བཤད་པ་དེ་དག་ནི་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུ་མ་ནས་དབུ་མའི་ཡར་སའི་

བར་དབུ་མ་ཉིད་ནས་རྒྱུ་བས་སིང་ག་དང་མགིན་པ་དང་དཔྲལ་བའི་ར་འདབ་རྣམས་

ལ་མི་རྒྱུ་བར་ངེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་དྲུག་བརྒྱ་དང་དྩོན་ལྔས་

དམན་པའི་ལྷག་ཉི་ཁི་དགུ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་ལ་བརྒྱད་ཀིས་བགྩོས་པའི་ཐྩོབ་ནྩོར་

དབུགས་ཉིས་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་བཅྩོ་ལྔ་དབུགས་ཀི་བརྒྱད་ཆ་ལྔ་རེ་རྣམས་སིང་

གའི་ར་འདབ་རེ་རེ་ལ་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་རྒྱུན་རེ་ལ་རྒྱུ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུན་རེ་ལ་རྒྱུ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་ལྟེ་

བའི་འཕྩོ་ཆེན་གི་ར་འདབ་རེ་ལ་རྒྱུན་ཇི་ཙམ་ཞིག་རྒྱུས་པ་དེ་ཉིད་སིང་ག་དང་མགིན་

པ་དང་དཔྲལ་བའི་ར་འདབ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རྒྱུན་རེ་ལ་རྒྱུ་དགྩོས་ཏེ། ལྟེ་བའི་གཡྩོན་གི་

འཕྩོ་ཆེན་གི་ར་འདབ་གཅིག་ལ་དབུགས་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལ་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་

ཀིས་དམན་པ་རྒྱུས་པ་དེ་ཉིད་ས་བུག་གིའང་ས་གཡྩོན་པ་ལ་རྒྱུས་ཏེ་དེ་ནས་ལྟེ་བའི་

ར་འདབ་གཡས་ལ་འཕྩོས་ནས་གཡས་ཀི་ར་འདབ་གཅིག་ནས་དབུགས་སྟྩོང་བརྒྱད་

བརྒྱ་ལ་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་ཀིས་དམན་པ་རྒྱུ་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ས་བུག་གི་རྒྱུ་བ་

ཡང་གཡྩོན་ནས་གཡས་སུ་འཕྩོས་ཏེ་གངས་དེ་དང་མཚུངས་པ་དེ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ། དེ་

བཞིན་དུ་སིང་ག་མགིན་པ་དཔྲལ་བ་རྣམས་ཀི་ར་འདབ་གཡྩོན་དང་གཡས་ལ་ཡང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དབུགས་རྒྱུ་ཐེངས་རེ་ལ་ལྟེ་བའི་འཕྩོ་ཆེན་རེ་དང་ས་བུག་ལ་རྒྱུན་རེ་ལ་ཇི་ཙམ་རེ་རྒྱུ་

བ་མཉམ་པར་བ་དགྩོས་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ལྟེ་བའི་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་རླུང་ཐྩོག་མར་རྒྱུ་བ་དང་དུས་

མཉམ་དུ་སིང་གའི་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་ཐྩོག་མར་རླུང་རྒྱུ་བའི་དབང་དུ་

བས་ན་སིང་གའི་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་དབུགས་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ཚན་པ་

གཅིག་རྒྱུས། དེའི་རེས་སུ་གཡས་ཀི་ར་འདབ་དང་པྩོ་ལ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ཚན་པ་

གཅིག་རྒྱུས། དེ་ནས་ཡང་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་དང་པྩོ་དེ་ཉིད་ལ་དགུ་བརྒྱ་རྒྱུས། དེའི་

རེས་སུ་ཡང་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་གཉིས་པ་ལ་དགུ་བརྒྱ་རྒྱུས་ཏེ། དེའི་རེས་སུ་

གཡས་ཀི་ར་འདབ་དང་པྩོ་དེ་ཉིད་ལ་དགུ་བརྒྱ་རྒྱུས། དེའི་རེས་སུ་གཡས་ཀི་ར་

འདབ་གཉིས་པ་ལ་དགུ་བརྒྱ་རྒྱུས། དེའི་རེས་སུ་གཡྩོན་གི་ར་འདབ་གཉིས་པ་ལ་

སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རྒྱུས། ཡང་དེའི་རེས་སུ་གཡས་ཀི་ར་འདབ་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ལ་

ཡང་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རྒྱུས། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལ་རིགས་པས་བསྒེ་ཞིང༌། དེ་

དག་ཀང་དབུ་མ་ལ་རྒྱུ་བ་ལྩོགས་སུ་མ་ཕེ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་སིང་

གའི་ར་འདབ་རེ་ལ་དབུགས་ཉིས་སྟྩོང་བདུན་བརྒྱ་རེའི་རྒྱུ་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་

བ་ཞིང༌། མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་སྩོ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་བཞི་སྟྩོང་པའི་ར་ཡིན་

པས་རླུང་མི་རྒྱུ་ཞིང་ཉེར་བརྒྱད་ལ་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ཡང་འདི་ཉིད་ཀི་འགེལ་ཆེན་ལས། 

འདབ་མ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པྩོ་རྣམས་ལ་ཉིན་མཚན་གི་སྲྩོག་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་སྟེ། 

དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཆ་ཡིས་ཐྩོབ་པ་ནི་འདབ་མ་སྩོ་སྩོ་ལ་སྲྩོག་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་

བའྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཞེས་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུའམ་དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་རླུང་རྒྱུ་བའི་

ར་འདབ་ཀི་གངས་ཉེར་བརྒྱད་ཀིས་ཐྩོབ་པའི་ནྩོར་དབུགས་བདུན་བརྒྱ་དང་དྩོན་

གཅིག་དབུགས་ཀི་བདུན་ཆ་གསུམ་འྩོང་བ་དེ་མགིན་པའི་ར་འདབ་རེ་ལ་ཉིན་ཞག་

རེ་རེ་དབུགས་སམ་རླུང་རྒྱུ་བའི་གངས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འདི་ཉིད་ཀི་འགེལ་ཆེན་

ལས། དཔྲལ་བའི་པདྨ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་འདབ་མ་གཉིས་དྩོར་ནས་འདབ་མ་

བཅུ་བཞི་པྩོ་རྣམས་ལ་ཉིན་མཚན་གི་སྲྩོག་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་སྟེ་དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་

ལས་བཅུ་བཞིའི་ཆ་ཐྩོབ་པ་འདབ་མ་སྩོ་སྩོར་འདྩོར་རྩོ། །ཞེས་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུའི་

དབུགས་ཀི་གངས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་དཔྲལ་བའི་ར་འདབ་བཅུ་དྲུག་གི་

སྟྩོང་པའི་ར་འདབ་གཉིས་མ་གཏྩོགས་པའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ར་འདབ་བཅུ་བཞིས་བགྩོས་

པའི་སྟྩོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཞེ་གཉིས། དབུགས་ཀི་བདུན་ཆ་དྲུག་རྣམས་ཐྩོབ་པ་དེ་དཔྲལ་

བའི་ར་འདབ་རེ་ལ་ཞག་རེའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་གངས་སྩོ། །དེ་དག་ཀང་དབུ་མ་ལ་རྒྱུ་བའི་

རླུང་ལྩོགས་སུ་མ་ཕེ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། ལྩོགས་སུ་ཕེ་བ་གནས་ཚོད་ཀི་

དབང་དུ་བས་ན་ཞག་རེ་ལ་དབུ་མར་རྒྱུ་བའི་གངས་དྲུག་བརྒྱ་དྩོན་ལྔས་དབུགས་ཉི་

ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་དམན་པའི་ལྷག་ཉི་ཁི་དགུ་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་ལ་བགྩོ་བ་སྩོགས་

གྩོང་གི་རིགས་པས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

༈ གཉིས་པ་ས་བུག་ལ་རླུང་གི་རྒྱུ་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། མའི་མངལ་ནས་བཙས་

མ་ཐག་གི་ཚེ་དབུ་མ་ནས་རྒྱུས་པའི་རླུང་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་ས་བུག་གཉིས་ཀ་ལ་

མཉམ་རྒྱུ་བས་ཏེ་དེ་ནས་ལྟེ་བའི་གཡྩོན་གི་འཕྩོ་ཆེན་དེ་ལ་རླུང་གི་གངས་ཇི་ཙམ་

རྒྱུས་པ་དེ་ཉིད་ས་བུག་གཡྩོན་ཁྩོ་ན་ལ་རྒྱུ་བ་དང༌། ར་འདབ་གཡས་གཡྩོན་གི་འཕྩོ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འཚམས་སུ་དབུ་མ་ལ་རྒྱུས་པའི་གངས་ཇི་ཙམ་ཡྩོད་པ་དེ་ཉིད་ས་བུག་གཉིས་ཀ་ལ་

མཉམ་རྒྱུ་བེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཡས་ཀི་འཕྩོ་ཆེན་གི་ར་འདབ་རེ་ལ་རླུང་གི་

གངས་ཇི་ཙམ་རེ་རྒྱུས་པ་དེ་ཉིད་ས་བུག་གཡས་ཁྩོ་ནར་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་འཕྩོ་

ཆེན་གི་རླུང་རེ་རེ་ལ་འཕྩོ་ཆུང་གི་རླུང་འབྱུང་བ་ཆུང་བ་ལྔ་ལྔ་ཡྩོད་པའི་ནམ་མཁའི་

རླུང་རྣམས་ནི་ས་བུག་གི་བུ་གའི་དབུས་ནས་རྒྱུ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རླུང་གི་རླུང་

རྣམས་བུ་གའི་སྟེང་ཕྩོགས་ངྩོས་ནས་རྒྱུ་བ་དང༌། མེའི་རླུང་རྣམས་གཡས་གཡྩོན་

གཉིས་ཀའི་མཁུར་ཚོས་ངྩོས་ནས་རྒྱུ་བ་དང༌། ཆུའི་རླུང་རྣམས་ནི་ས་བུག་གཉིས་ཀི་

དབུས་ཀི་རེ་ཁའི་ཕྩོགས་གཉིས་ནས་རྒྱུ་བ་དང༌། སའི་རླུང་རྣམས་ནི་བུ་གའི་འྩོག་

ངྩོས་ཡ་མཆུ་ལ་བདར་ནས་རྒྱུའྩོ། །

ཡང་རླུང་རྣམས་ས་བུག་གི་ཕི་དང་ནང་དུ་ཇི་ཙམ་འགྩོ་བ་ནི། སའི་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་རླུང་ས་བུག་གི་ཕི་རྩོལ་དུ་སྩོར་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འགྩོ་བ་ནས། ཆུའི་

དཀིལ་འཁྩོར་སྩོར་བཅུ་གསུམ་དང༌། མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་སྩོར་བཅུ་བཞི་དང༌། རླུང་

གི་དཀིལ་འཁྩོར་སྩོར་བཅྩོ་ལྔ་དང༌། ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁྩོར་སྩོར་བཅུ་དྲུག་གི་བར་

དུ་འགྩོ་ཞིང༌། དེ་ནས་ལྡྩོག་གྩོ །

ནང་དུ་ནི་ཕི་རྩོལ་དུ་རིང་དུ་རྒྱུས་པ་དེ་ནང་དུ་ཐུང་ངུ་དང་ཕི་རྩོལ་དུ་ཐུང་ངུ་

རྒྱུས་པ་དེ་ནང་དུ་རིང་བས་རྒྱུ་བས་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྟེ་བའི་དབུས་དང༌། 

རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྟེ་བ་ནས་སྩོར་གཅིག་གི་འྩོག་དང༌། མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྟེ་བ་

ནས་སྩོར་གཉིས་ཀི་འྩོག་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་སྩོར་གསུམ་གི་འྩོག་

དང༌། སའི་དཀིལ་འཁྩོར་སྩོར་བཞིའི་འྩོག་ཏུ་ཕིན་ནས་ཡང་ཕིར་འགྩོའ ྩོ། །རླུང་ལྔ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཆར་ཡང་ལྟེ་བའི་དབུས་བར་དུ་འགྩོ་དགྩོས་ཏེ། རླུང་ལྔ་གའི་འཕྩོ་འཚམས་སུ་དབུ་

མར་འཇུག་པའི་ཚེ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བ་ནས་འཇུག་དགྩོས་ཤིང༌། རླུང་ལྔ་པྩོ་

གང་གི་མཇུག་ཏུ་དབུ་མར་ཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་དེ་དང་དེའི་སྔྩོན་མའི་རླུང་

ལྔ་པྩོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཕི་རྩོལ་དུ་འགྩོ་བ་དང་ནང་དུ་འགྩོ་བ་ཚད་མཉམ་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ནང་ལེའི་ཞེ་བདུན་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རླུང་ནི་སའི་

དཀིལ་འཁྩོར་གི་མཐར་དེ་དག་གི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནི་ས་བུག་གཉིས་ནས་

སྩོར་བཅུ་གཉིས་འབབ་བྩོ། །ནམ་མཁའི་མཐར་དབུ་མར་ཞུགས་པ་ནི་སྩོར་བཅུ་དྲུག་

འབབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །   ། །

 ༈ གཉིས་པ་འདིར་བཤད་པའི་ར་རླུང་གི་རྣམ་གཞག་དང་རྒྱུད་སེ་གཞན་

ནས་བཤད་པའི་རྣམ་གཞག་མི་མཐུན་པར་བྱུང་བའི་དགྩོངས་པ་དཔྱད་པ་ལ་གཉིས། 

རྒྱུད་སེ་གཞན་ནས་བྱུང་བའི་ར་རླུང་གི་རྣམ་གཞག་དང་རྒྱུད་འགེལ་འདི་ནས་བཤད་

པ་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་ཞིག་བཤད་པ་དང༌། འདིར་བཤད་པ་དང་དེ་

དག་ཏུ་བཤད་པའི་དགྩོངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། བརྟག་གཉིས་ལས། སྤྲུལ་པའི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་པདྨ་འདབ་མ་དྲུག་ཅུ་

ར་བཞི་དང༌། ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་འདབ་མ་བརྒྱད་དང༌། ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་

འཁྩོར་ལྩོ་ལ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་དང༌། བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་འདབ་མ་སུམ་

ཅུ་ར་གཉིས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མཛད་དེ་མགིན་པའི་ར་

འཁྩོར་ར་འདབ་བཅུ་དྲུག་དང༌། སྤི་བྩོའི་ར་འདབ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པར་བཤད་ཅིང་

དེ་ཡང་བདེ་ཆེན་འཁྩོར་ལྩོར་བཤད་དྩོ། །རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས་ནི་འགེལ་ཆེན་ལྟར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་སྩོ་གཉིས་པ་དང༌། དཔྲལ་བའི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་བཅུ་

དྲུག་པར་བཤད་ནས། དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས་དེ་གཉིས་བཟླྩོག་ནས་གསུངས་པ་བ་མའི་

མན་ངག་གིས་སྩོ་གཉིས་དང་བཅུ་དྲུག་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བ་ཡི། རྒྱུད་དུ་ནི་ལུགས་

ལས་བཟླྩོག་པས་གསུངས་པས་སྩོ་ཞེས་བཤད་པས། བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་

འདབ་མ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་སྩོ་ཞེས་པ་དེས་དཔྲལ་པའི་ར་འཁྩོར་བསྟན་པར་ཡང་

མཛད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྦས་རྒྱུད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་

པྩོའི་འཁྩོར་ལྩོ་སྤི་བྩོ་འམ་གཙུག་ཏྩོར་གི་ར་འཁྩོར་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ར་འདབ་སྩོ་

གཉིས་པ་དང༌། དཔྲལ་བའི་ར་འཁྩོར་རམ་སིན་མཚམས་ཀི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་བཅུ་

དྲུག་པ་རླུང་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ཞེས་བཤད་དྩོ། །དེ་དག་ནི་རའི་རྣམ་གཞག་མི་མཐུན་པའི་

ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་པ་ཙམ་མྩོ། །

རླུང་གི་རྣམས་གཞག་ནི་སྲྩོག་འཛིན་སྩོགས་གངས་བཅུར་བེད་པར་ནི་འདྲ་

ལ། དེ་ཡང་སྲྩོག་འཛིན་ཐུར་སེལ་གེན་རྒྱུ་མཉམ་གནས་ཁྱབ་བེད་དེ་ར་བའི་རླུང་ལྔ་

གནས་གང་ན་གནས་པ་དང་མགྩོན་པྩོ་གང་གི་རླུང་གང་ཡིན་པ་ནི་བཤད་རྒྱུད་རྡྩོར་

འཕེང་ལས། སྲྩོག་གི་རླུང་ནི་སིང་གར་གནས། །མི་བསྐྱྩོད་བེ་བག་རིགས་ལས་

སྐྱེས། །འདྩོམས་ན་གནས་པའི་ཐུར་སེལ་ནི། །རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་བེ་བག་

སྐྱེས། །སྟེང་དུ་རྒྱུ་བར་ལྩོག་མར་གནས། །འྩོད་དཔག་མེད་ཀི་རང་བཞིན་ནྩོ། །མཉམ་

གནས་ལྟེ་བའི་པདྨར་གནས། །དྩོན་ཡྩོད་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ནྩོ། །ཁྱབ་བེད་ཡན་

ལག་ཀུན་ལ་གནས། །རྣམ་སང་མཛད་ཀི་ངྩོ་བྩོའ ྩོ། །ཞེས་སྲྩོག་འཛིན་སིང་གར་གནས་

ཤིང་མི་བསྐྱྩོད་པའི་རླུང་དང༌། ཐུར་སེལ་གསང་གནས་ན་གནས་ཤིང་རིན་འབྱུང་གི་



  226  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རླུང་དང༌། གེན་རྒྱུ་མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་ལ་གནས་ཤིང་འྩོད་དཔག་མེད་ཀི་རླུང་དང༌། 

མཉམ་གནས་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་ལ་གནས་ཤིང་དྩོན་གྲུབ་ཀི་རླུང་དང༌། ཁྱབ་བེད་ཡན་

ལག་གི་ཚིགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཚིགས་ཀུན་ལ་གནས་ཤིང་རྣམ་སང་གི་རླུང་དུ་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་སྲྩོག་འཛིན་སིང་གར་གནས་པར་བཤད་པ་ནི་སྲྩོག་འཛིན་ལ་ཕ་

རགས་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་རགས་པ་ནི་གཞི་དུས་ལ་ས་བུག་ལ་འབྱུང་འཇུག་བེད་

ཅིང་སིང་གའི་ར་འཁྩོར་ལ་གནས་ཀང་སིང་གའི་ར་མདུད་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ན་གནས་པ་

མིན་ལ། སྲྩོག་འཛིན་ཕ་བ་ནི་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དང་ངྩོ་བྩོ་དབེར་

མེད་ཅིང་དེའི་བཞྩོན་པར་གྱུར་པ་མི་ཤིགས་པ་ཞེས་པ་སིང་གའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བ་

ར་མདུད་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ན་གནས་པ་སྟེ། 

བཤད་རྒྱུད་རྡྩོར་འཕེང་ལས། སིང་གི་པདྨའི་སྦུབས་མཁའ་ལ ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་

རྟག་ཏུ་བཞུགས། །ཞེས་དང༌། གཙོ་བྩོ་ཆེན་པྩོ་མི་བསྐྱྩོད་པའི། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་

དེ་ཉིད་དྩོ། །དེར་ནི་རྟག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ས། །སྲྩོག་གི་ཡེ་ཤེས་མིང་ཅན་ཏེ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མྩོ་བཞིས་ཞུས་པ་ལས། ཕེད་ཚད་ཙམ་གི་ཕ་མྩོ་

མཆྩོག །ཡིད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་ཐིག་ལེའི་གཟུགས། །རྟག་ཏུ་སིང་གི་དབུས་གནས་

པ། །འྩོད་ཟེར་ཆེན་པྩོ་འབར་བ་ཅན། །ཞེས་པ་ཡང་འྩོད་ཟེར་ལྔ་འབར་བའི་མི་ཤིགས་

པའི་རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡིན་པ་དང༌།རྡྩོ་རེ་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། སིང་

གི་དབུས་ན་མི་ཤིགས་པ། །གསལ་ཞིང་མར་མེ་དག་དང་མཚུངས། །མི་འགྱུར་

མཆྩོག་ཏུ་ཕ་བ་སྟེ། །ཨ་ནི་གཙོ་བྩོ་དམ་པའྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཞེས་པས་ཀང་མི་ཤིགས་པའི་རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་སྟྩོན་ཅིང༌། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་གྲུབ་

པ་ལས་རླུང་གཞན་རྣམས་ཐིམ་ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རླུང་རང་གནས་སུ་གནས་

པ་ན་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྟྩོགས་པར་གསུངས་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རླུང་ཞེས་པ་ཡང་

སྲྩོག་འཛིན་གི་རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་འདི་ཡིན་ཞིང༌། རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་འདི་དང་འྩོད་

གསལ་གི་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་འདི་འཁྩོར་བའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་དང༌། སྐུ་

གཉིས་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་གཞི་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རླུང་འདི་ལྩོངས་

སྐུའི་བསྒྲུབ་གཞི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་སྦས་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པར་དེའི་ཆེད་དུ་

བ་བའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་འཆད་པར་བེད་ཅིང༌། འགེལ་ཆེན་ལས་འྩོད་གསལ་

གི་སེམས་ཉིད་འཁྩོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞིར་གསུངས་པ་མ་གཏྩོགས་ཤིན་ཏུ་

ཕ་བའི་རླུང་གི་བཤད་པ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བ་དང༌། རླུང་རྣམས་ཀི་གནས་ཀི་

གཙོ་བྩོ་ཡང་སིང་གའི་ར་འདབ་རྣམས་ཡིན་པར་བཤད་པས་ཐུར་སེལ་ནས་ཁྱབ་

བེད་ཀི་བར་གི་རླུང་བཞིའི་གནས་ཀང་མི་མཐུན་པ་དང༌། སྲྩོག་འཛིན་དང་མཉམ་

གནས་མགྩོན་པྩོ་གང་གི་རླུང་ཡིན་པ་མཐུན་ནའང༌། འགེལ་ཆེན་ལས་གེན་རྒྱུ་རིན་

འབྱུང་དང༌། ཐུར་སེལ་རྡྩོར་སེམས་དང༌། ཁྱབ་བེད་སང་མཐར་བཤད་ཅིང་རྣམ་སང་

གི་རླུང་དུ་མ་བཤད་པས་རླུང་དེ་གསུམ་མགྩོན་པྩོ་གང་གི་རླུང་ཡིན་པ་ཡང་མ་

མཐུན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་རླུང་རྣམས་འགྩོ་འྩོང་བེད་པའི་ཚེ་ས་བུག་གང་ལས་རྒྱུ་བ་དང་། 

འབྱུང་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་གང་གི་རླུང་གང་ཡིན་པ་དང༌། རླུང་རྣམས་ཀི་ཁ་དྩོག་ཇི་

ལྟར་ཡིན་པ་ནི་བཤད་རྒྱུད་རྡྩོར་འཕེང་ལས། སངས་རྒྱས་ལྔ་ཡི་རིགས་གནས་
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པ། །ས་ཡི་བུ་ག་ལས་བྱུང་ཞིང༌། །རླུང་ལྔ་སྟེང་དུ་ཡང་དག་རྒྱུ། །ལུས་ལ་སྤྩོད་པར་

རྟག་ཏུ་འགྱུར། །ཀུན་རྩོབ་སར་ནི་རྒྱུ་བ་ཡི། །སྒྩོ་ང་ལས་ནི་རྣམ་པར་འབྱུང༌། །གཡྩོན་

དང་གཡས་དང་གཉིས་ཀ་དང༌། །ངལ་བར་རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་བཞི། །གཡས་པ་ནས་ནི་

འབྱུང་བའི་ཁམས། །མེ་ཡི་དཀིལ་འཁྩོར་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །ཁ་དྩོག་དམར་པྩོ་བཟང་པྩོ་

འདི། །པདྨ་མགྩོན་པྩོའི་རྒྱུ་བའྩོ། །གཡྩོན་པ་ནས་ནི་འབྱུང་བའི་ཁམས། །རླུང་གི་

དཀིལ་འཁྩོར་ལ་བརྟེན་པ། །ལང་སེར་དག་ཏུ་སང་བ་སྟེ། །ལས་ཀི་མགྩོན་པྩོའི་རྒྱུ་

བའྩོ། །གཉིས་ཀ་ལས་ནི་འབྱུང་བའི་ཁམས། །གསེར་གི་མདྩོག་ཏུ་སང་བ་སྟེ། །དབང་

ཆེན་གི་ནི་དཀིལ་འཁྩོར་ཉིད། །རིན་ཆེན་མགྩོན་པྩོའི་རྒྱུ་བའྩོ། །དལ་ཞིང་རྒྱུ་བ་མེད་

པའི་ཁམས། །དག་པའི་ཤེལ་ལྟར་སང་བ་ནི། །འདི་ནི་ཆུ་ཡི་དཀིལ་འཁྩོར་ཏེ། །རྡྩོ་རེ་

མགྩོན་པྩོའི་རྒྱུ་བའྩོ། །ཁམས་ཀུན་ལས་ནི་ཡང་དག་བྱུང༌། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་

གཟུང་བ་ནི། །རྣམ་པར་སང་མཛད་རང་བཞིན་ཏེ། །འཆི་བའི་མཐར་ནི་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །དཀིལ་འཁྩོར་བཞི་པྩོ་འདི་དག་ནི མཉམ་པར་གཞག་པས་རྟག་ཏུ་

ཟླྩོས། །སྔགས་པའི་ཟླྩོས་པའི་གངས་ཉིད་ཀིས། །ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་ཟླྩོས་པ་

ཡིན། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ལྔའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་རླུང་ལྔ་སྟེང་དུ་སའི་བུ་ག་ལས་

བྱུང་ཞིང་ཡང་དག་པར་རྒྱུའྩོ། །

དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཀུན་རྩོབ་ཀི་ས་གཡྩོན་ནས་རང་དབང་དུ་རླུང་མཉམ་གནས་

ཁྩོ་ན་རྒྱུ་ཞིང་མཉམ་གནས་ཁ་དྩོག་ལང་སེར་འབྱུང་བ་རླུང་གི་ཁམས་པ་དང༌། གེན་

རྒྱུ་ནི་རང་དབང་དུ་ས་བུག་གཡས་ཁྩོ་ན་ལ་རྒྱུ་ཞིང་ཁ་དྩོག་དམར་པྩོ་འབྱུང་བ་མེའི་

ཁམས་པ་དང༌། ཐུར་སེལ་ནི་རང་དབང་དུ་ས་བུག་གཉིས་ཀ་ལ་དྲག་ཏུ་མཉམ་རྒྱུ་ཁྩོ་
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ན་བེད་ཅིང་ཁ་དྩོག་སེར་པྩོ་འབྱུང་བ་སའི་ཁམས་པ་དང༌། སྲྩོག་འཛིན་ནི་རང་དབང་

དུ་ས་བུག་གཉིས་ཀ་ལ་དལ་བུས་མཉམ་རྒྱུ་ཁྩོ་ན་བེད་ཅིང་ཁ་དྩོག་དཀར་པྩོ་འབྱུང་བ་

ཆུའི་ཁམས་པ་དང༌། ཁྱབ་བེད་ནི་འཆི་ཀའི་དུས་སུ་མ་གཏྩོགས་གཞི་དུས་སུ་རང་

དབང་དུ་ས་བུག་ནས་རྒྱུ་བ་མེད་ཅིང་ཁ་དྩོག་སྔྩོ་བསངས་འབྱུང་བ་ནམ་མཁའི་

ཁམས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང༌། འགེལ་ཆེན་ལས་སྲྩོག་འཛིན་ནམ་མཁའི་ཁམས་

པ་ཁ་དྩོག་ལང་གུ་དང༌། ཐུར་སེལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པ་ཁ་དྩོག་སྔྩོན་པྩོ་དང༌། མཉམ་

གནས་རླུང་གི་ཁམས་པ་ཁ་དྩོག་ནག་པྩོ་དང༌། ཁྱབ་བེད་ཆུའི་ཁམས་པ་ཁ་དྩོག་

དཀར་པྩོར་གསུངས་པས་རླུང་བཞི་པྩོ་དེའི་ཁ་དྩོག་མ་མཐུན་ཞིང༌། མཉམ་གནས་མ་

གཏྩོགས་པ་གསུམ་གི་འབྱུང་བའི་ཁམས་ཀང་མ་མཐུན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་འགེལ་

ཆེན་ལས་འབྱུང་བའི་ཁམས་ལྔ་ཆར་གི་རླུང་རང་དབང་དུ་ཡང་ས་བུག་གཡས་

གཡྩོན་གཉིས་ཀ་ལས་རིམ་ཅན་དུ་རྒྱུ་བར་གསུངས་པས་རླུང་ས་བུག་ལ་རྒྱུ་ཚུལ་

ཡང་མ་མཐུན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་དགྩོངས་པ་ལུང་སྟྩོན་སྩོགས་སྦས་རྒྱུད་དགྩོངས་འགེལ་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ལས་གཞི་དུས་སུ་ས་བུག་ལས་རང་དབང་དུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལ་མེ་

རླུང་ཆུའི་རླུང་ས་རླུང་རླུང་གི་རླུང་དང་བཞི་པྩོ་འདི་ལས་མ་བཤད་ཅིང༌། བཞི་པྩོ་འདི་

རེ་རེ་རྒྱུ་བ་ལ་ཡང་རྒྱུ་ཐེངས་རེ་ལ་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕག་རེ་རྒྱུས་ཏེ་རླུང་རྒྱུ་བ་ཕི་མའི་

འགྩོ་རྩོམ་པ་སྩོགས་བས་པའི་སྒྩོ་ནས་རླུང་བཞི་རེ་རེ་ཡང་ཞག་རེ་ལ་དགུ་བརྒྱ་པ་

ཕག་དྲུག་དྲུག་རྒྱུ་ཞིང༌། དགུ་བརྒྱ་པ་ཕག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལྷ་མྩོ་བཞིའི་རླུང་ཉིས་བརྒྱ་

ཉེར་ལྔ་རེར་ཕེ་ནས་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཏེ། གྩོལ་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། ཕག་རྒྱ་བཞི་འབེལ་རེ་
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རེ་ཞིང༌། །ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་སྟེ། །དེ་བཞི་བསྒེས་པས་དགུ་བརྒྱའྩོ། །དེ་ནི་འཕྩོ་བ་

ཉི་ཤུ་བཞིས། །བརིས་པས་ཁི་ཕག་གཉིས་དང་ནི། །ཆིག་སྟྩོང་དང་ནི་དྲུག་

བརྒྱའྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ལྷ་མྩོ་བཞིའི་རླུང་ལ་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་རླུང་ཞེས་ཐ་

སད་མཛད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་དུས་མ་གཏྩོགས་གཞི་དུས་ལ་ར་དབུ་མ་ལ་

རླུངརྒྱུ་བ་མེད་པར་ཡང་བཤད་དྩོ། །

འགེལ་ཆེན་ལས་ས་བུག་ལ་འབྱུང་བ་ལྔའི་རླུང་རེ་རེ་ཡང་རྒྱུ་ཐེངས་རེ་ལ་ང་

དྲུག་བཞི་ཆས་དམན་པའི་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་རྒྱུན་རེ་ལ་རྒྱུ་བར་བཤད་ཅིང༌། ལྟེ་

བའི་འཕྩོ་ཆེན་གི་ར་འདབ་དང༌། ས་བུག་གཡས་གཡྩོན་གི་འཕྩོ་འཚམས་སུ་རླུང་

དྲུག་བཞི་ཆ་རེ་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བར་བཤད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྦས་རྒྱུད་དུ་རང་དབང་

ངམ་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་ས་བུག་ནས་འབྱུང་བཞིའི་རླུང་མ་གཏྩོགས་ནམ་མཁའི་རླུང་

མ་རྒྱུ་བར་བཤད་པ་དང་འགེལ་ཆེན་ལས་ནམ་མཁའི་རླུང་རྒྱུ་བར་བཤད་པ་མ་

མཐུན། སྦས་རྒྱུད་ལས་རླུང་བཞི་པྩོ་རྒྱུན་རེ་ལ་དགུ་བརྒྱ་རེ་རྒྱུས་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་

གཞན་དུ་འཕྩོ་ཐེངས་དྲུག་དྲུག་སྟེ་དྲིལ་བས་འཕྩོ་བ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིར་བེད་པར་བཤད་

པ་དང་འགེལ་ཆེན་ལས་འབྱུང་བ་ལྔའི་རླུང་རེ་རེ་རྒྱུན་རེ་ལ་སྟྩོང་བདུན་བརྒྱ་དང་ཞེ་

གསུམ་དབུགས་ཀི་བཞི་ཆ་གསུམ་རེ་རྒྱུས་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་བཞིན་དུ་འཕྩོ་བའི་

འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཤད་པས་རླུང་རྒྱུ་བའི་གངས་དང་འཕྩོ་བའི་གངས་མ་མཐུན། 

སྦས་རྒྱུད་ལས་འཆི་ཁ་དང་ལམ་དུས་མ་གཏྩོགས་གཞི་དུས་སུ་རླུང་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་

བ་མེད་པར་བཤད་པ་དང་འགེལ་ཆེན་ལས་གཞི་དུས་སུ་ཡང་རླུང་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བ་

ཡྩོད་པར་བཤད་པ་མ་མཐུན་པ་རྣམས་སྩོ། །    ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

༈ གཉིས་པ་འདིར་བཤད་པ་དང་དེ་དག་ཏུ་བཤད་པའི་དགྩོངས་པ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཨ་བྷ་ཡས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ་དང༌། མཁས་པ་

དག་གིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཀྩོད་དེ་དེའི་དགྩོངས་པའི་དྩོན་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། སྦས་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་རྣམས་ངེས་དྩོན་དང༌། དུས་འཁྩོར་སྩོགས་སེམས་

འགེལ་རྣམས་ནས་བཤད་པ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་དུ་མི་རུང་བའི་དྲང་དྩོན་

དུ་འཆད་དེ། སེ་མ་ཉེར་གཅིག་པ་ལས། ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རླུང་རླུང་

གཞན་བཞིའི་འཁྩོར་དུ་རྒྱུ་བ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་རང་དབང་དུ་འབྱུང་བ་བཞིའི་རླུང་

ལས་ལྩོགས་སུ་རྒྱུ་བ་སྤྩོད་བསྡུས་དང་དེའི་ཤེས་བེད་དུ་བཤད་རྒྱུད་རྡྩོར་འཕེང་དང་

དགྩོངས་པ་ལུང་སྟྩོན་དང་གཉིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གི་རྒྱུད་རྣམས་དྲངས་ནས་བཀག་

ཅིང༌། དུས་འཁྩོར་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་རྣམས་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་སྩོགས་ཀི་གདུལ་

བའི་བསམ་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་པའི་དྲང་དྩོན་དུ་བཤད་དྩོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བཤད་ན། སེ་མ་

ཉེར་གཅིག་པ་ལས། འབྱུང་བ་ལྔ་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཁྱབ་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་

གནས་བཞི་རྣམས་སུ་ཡང་དཀིལ་འཁྩོར་བཞི་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བའི་དུས་ཁྩོ་ནར་

ཡང་དག་པར་རྒྱུའྩོ་ཞེས་པ་ལྩོགས་སུ་མ་གསུངས་སྩོ། །དེ་སད་དུ་ཡང་འཕགས་པ་

ལྷའི་ཞབས་ཀིས་གསུངས་པ། རྡྩོ་རེ་པདྨ་དག་གི་ས་དག་ལས་འྩོད་ཟེར་བྱུང་ཞིང་

གེན་དུ་སྩོང་སྟེ་རབ་ཏུ་གགས་པའི་སའི་རེ་མྩོ་ནས་རྒྱུའྩོ། །དེ་ལ་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་

དང་རླུང་ཞེས་ཁམས་ཀི་བ་བ་དཀིལ་འཁྩོར་བཞི་རྣམས་ཕིར་འབྱུང་ཞིང་ཁྱབ་བེད་

ནི་ཁྱབ་པར་བེད་པའི་རླུང་མི་འབྱུང་བ་ཁྱབ་པའི་འྩོད་ཟེར་ཅན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། 

ཁམས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་གཅིག་གིས་ཁམས་བཞི་རྣམས་ལ་ཁྱབ་པའྩོ་ཞེས་པའི་བར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དྲངས་ཤིང༌། དེ་དག་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དགྩོངས་པ་ལུང་སྟྩོན་གི་རྒྱུད་དྲངས་པ་ནི། 

དགྩོངས་པ་ལུང་སྟྩོན་པའི་རྒྱུད་དུ། གྩོས་དཀར་ལ་སྩོགས་བཟླས་བཤད་པ། །བརྒྱ་

ཕག་གཉིས་དང་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ། །བཞི་ཡིས་ཡང་དག་སྒྱུར་བ་ནི། །སྦྱྩོར་བ་བཞི་ལ་བརྒྱ་

ཕག་དགུ ། ཞེས་པ་དང༌། དགུ་བརྒྱ་རྣམས་སུ་གང་བསྟན་པ ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་རིགས་

རྣམས་ཀིས། །དེ་ནི་སྩོ་སྩོར་འབྱུང་བ་ལས། ཉི་ཁི་ཚིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱའྩོ། །

ཞེས་འཕྩོ་བའི་དབུགས་ཀི་གངས་གསུངས་པ་ཅི་ལྟར། ཞེས་བཤད་པ་དང༌། 

ཡང་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཤད་རྒྱུད་རྡྩོར་འཕེང་དྲངས་པ་ནི། དཔལ་རྡྩོ་རེ་འཕེང་བའི་རྒྱུད་དུ་

ཡང་ནམ་མཁའ་ནང་དུ་འདུས་པ་ཁྩོ་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་བཞི་རྣམས་ཁྩོ་ནའི་རྒྱུ་བ་

གསུངས་པ། ས་རེ་ཡུངས་དཀར་ཞེས་བ་བ། །སྲྩོག་དང་རྩོལ་བར་བཏགས་པ་

སྟེ། །སྲྩོག་དང་རྩོལ་བ་ལ་གནས་པ་དང༌། །འྩོད་ལྔ་སངས་རྒྱས་རྣམས་སུ་

བསྒྩོམ། །སྟེང་དུ་ས་ལས་ངེས་འབྱུང་བ། །ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད། །ཅེས་པའི་བར་དྲངས་པ་རྣམས་སྩོ། །

ཡང་སྒྲུབ་བེད་དུ་གཉིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གི་རྒྱུ་དྲངས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་

གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱུད་དུ། ཡ་ཡིག་དྩོན་གི་གང་

ཅིའང་རུང༌། །དངྩོས་གྲུབ་འདྩོད་པས་བ་བའྩོ། །ར་ལ་སྩོགས་པ་གསུམ་གིས་

ཀང༌། །འགྩོ་བའི་དྩོན་ལ་འཇུག་པར་བ། །མེ་དང་རླུང་དང་དབང་ཆེན་དང༌། ཆུ་སྟེ་སྩོ་

སྩོའི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ། །ཐུན་ནི་ཕེད་ཕེད་དུ་རྣམས་སུ། །ལས་དག་གཉིས་གཉིས་

གནས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་རྣམས་དྲངས་ཏེ་འབྱུང་བ་བཞིའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རླུང་

རྒྱུ་བ་ལ་སྩོགས་སུ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རླུང་རང་དབང་ངམ་དེས་གཙོ་བྩོ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བས་ནས་གཞི་དུས་ལ་རྒྱུ་བ་མེད་པར་བསྒྲུབས་སྩོ། །དེ་ལ་དཔགས་ནས་ར་བཤད་

ཀི་སྦས་རྒྱུད་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པའི་བསྡུས་རྒྱུད་སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ་དང་

བཅས་པ་ལས་བཤད་པའི་ར་དང་རླུང་གི་རྣམ་གཞག་གཞན་རྣམས་ཀང་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་ཨ་བྷ་ཡ་མི་བཞེད་པར་གྩོ་ནུས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་དུས་འཁྩོར་རྒྱུད་འགེལ་སྩོགས་སེམས་འགེལ་རྣམས་ལས་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་རྣམས་ནི་དྲང་དྩོན་དུ་འཆད་དེ་མན་སེའི་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། གང་དུས་

ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྩོགས་སུ་བཏྩོན་ནས་གསུངས་པ་དེ་ནི་མུ་

སྟེགས་པའི་ལྟ་བ་མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སྩོགས་པ་གདུལ་བ་རྣམས་

ངེས་པའི་དྩོན་ལ་གཞུག་པ་ལ་ལྡེམ་པྩོར་དགྩོངས་པས་དྲང་བའི་དྩོན་ཁྩོ་ན་ཏེ། ཕག་

ལ་སྩོགས་པའི་འདྩོད་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པས་རི་རབ་ཀི་སྟེང་གི་མཚམས་སུ་

ཁམས་གསུམ་པའི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་བཀྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་བསྟན་པ་བཞིན་

ནྩོ། །འྩོ་ན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་དང་དེའི་རེས་སུ་འབང་བའི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཐེག་པ་

གསུམ་དང་འགལ་བའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མང་པྩོ་རྣམས་བས་ཏེ། དེའི་གཞུང་བེད་

པ་གགས་པ་དང་པདྨ་དཀར་པྩོ་དང་རྡྩོ་རེ་སིང་པྩོ་དང་ཕག་ན་རྡྩོ་རེའི་མིང་ཅན་དེ་

རྣམས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མ་ཡིན་པ་ཁྩོ་ནའྩོ། །

ཞེས་མང་དུ་ཤེས་པ་རྣམས་སྨྲའྩོ། །འདིའི་ཕིར་འགལ་བ་ཐམས་ཅད་མ་

སངས་པས་ན་འགའ་ཞིག་ཏུ་འགལ་བ་སྩོང་བའི་འབད་བརྩོན་གིས་ཅི་བ་ཞེ་ན། དུས་

ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་བསྟན་པ་རྒྱུད་གཞན་དང་མི་འགལ་བའི་དྩོན་གི་ཆ་འགའ་ཞིག་ནི་ཁྩོ་

བྩོས་རང་གི་གཞུང་གི་ཕྩོགས་སུ་རེས་སུ་འབངས་ཤིང༌། གདུལ་བ་འགའ་ཞིག་གི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བསམ་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པས་འགལ་བའང་ཁ་ཅིག་སངས་སྩོ། །

དེ་ལས་གཞན་ལ་ནི་འགལ་བ་མ་སངས་ན་ཡང་འདི་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་

མེད་དྩོ་ཞེས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བརྩོད་པས་ཆྩོག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་མང་དུ་

ཤེས་པ་ཞེས་སྩོན་དཔྩོན་ཤཱནི་པ་དང༌། རྣམས་ཞེས་པས་རྒྱ་གར་བ་གཞན་ཡང་ཡྩོད་

པར་བསྟན་ཅིང༌། འདིའི་ཕིར་ཞེས་པ་ནས། ཅི་བ་ཞེ་ན་ཞེས་པའི་བར་གིས་ནི་དུས་

འཁྩོར་གི་རྒྱུད་དང་སེམས་འགེལ་དུ་གགས་པ་རྣམས་ཤཱནི་པ་སྩོགས་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་བཀག་པ་འདིའི་ཕིར་འགལ་བ་ཐམས་ཅད་མ་སངས་པ་དེ་བས་ན་ཨ་བྷ་

ཡ་ཁྱེད་ཀི་གཞུང་གི་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ་འགལ་བ་སྩོང་བའི་འབད་རྩོལ་གིས་ཅི་བ་ཞེ་

ན་ཞེས་པའི་དྩོགས་པ་བཀྩོད་ནས། དྩོགས་པ་དེ་སེལ་བ་ནི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་

བསྟན་པ་ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །    ། །

༈ གཉིས་པ་མཁས་པ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཀྩོད་དེ་དེའི་དགྩོངས་

པའི་དྩོན་བཤད་པ་ནི། སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་རྣམ་གཞག་དང་ར་རླུང་སྩོགས་ཀི་རྣམ་

གཞག་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པ་མངྩོན་པའི་སེ་སྩོད་དང་སྦས་རྒྱུད་རྣམས་དང་མ་

མཐུན་པ་རྣམས་དྲང་དྩོན་དུ་བཤད་དུ་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟར་རུང་ན་འཇིག་རྟེན་ཁམས་

ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གསུམ་ནས་བསྟན་པ་ཕལ་མྩོ་

ཆེ་སྒས་ཟིན་ལྟར་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་དགྩོངས་པ་ཅན་དུ་འགེལ་དགྩོས་ཤིང༌། ནང་ལེའི་

ཡང་ར་རླུང་གི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་མང་པྩོ་ཞིག་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བང་དུ་མི་

རུང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་དེས་ཤན་བརྒྱབ་སྟེ་ལེའུ་ལྷག་མ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་

སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བངས་པས་ཆྩོག་པ་ཉུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ཀང་གཞག་དཀའ་བར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འགྱུར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་ནས། དུས་འཁྩོར་སྩོར་ནས་བཤད་པ་དང་སྦས་རྒྱུད་ར་

བཤད་རྣམས་ནས་བཤད་པ་གཉིས་མ་མཐུན་ཡང་གཉིས་ཀ་ངེས་དྩོན་ཉིད་དུ་ཁས་

བང་བར་བའྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་འཆད་ན། གསལ་སྒྩོན་ལས། འྩོ་ན་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་

ལྟར་ན་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་གི་ཕེད་ལ་ས་བུག་གི་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་དང༌། སྩོམ་

འབྱུང་ལྟར་ན་བརྒྱད་དང༌། དུས་འཁྩོར་ལྟར་ན་དྲུག་བརྒྱ་དང་དྩོན་ལྔ་མ་གཏྩོགས་པ་

ཞག་གཅིག་གི་རླུང་རིལ་པྩོ་ལ་ས་བུག་གི་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་

འགལ་མི་འགལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། འདུས་པའི་ལུགས་དེ་ནི་འཇམ་དཔལ་ཞལ་

ལུང་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་བཀྲལ་བ་ན་ཡང་སྩོར་བཞག་ཏུ་མཛད་ཅིང༌། 

སྩོམ་འབྱུང་གི་དེ་ཡང་རྒྱུད་དེའི་དྩོན་དུ་སང་བས་ལུང་དེ་དག་གི་དྩོན་གཅིག་ཏུ་

བཤད་དུ་མི་རུང་ལ། ས་བུག་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལ་ལུགས་འདི་མངྩོན་སུམ་གིས་འགྲུབ་ལ་

གཞན་མི་འགྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་གཞག་དཀའ་བར་སང་བའི་ཕིར་གདུལ་བའི་

དབང་གིས་གསུངས་པ་མི་འགལ་བར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། 

དེ་ཡང་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་རྡྩོར་འཕེང་དང་ལུང་སྟྩོན་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་འཐད་

པ་ནི་རིམ་པ་ལྔ་གསལ་བའི་སྒྩོན་མེར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དུས་འཁྩོར་ནས་

གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི་དུས་འཁྩོར་གི་རྒྱུད་སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ་དང་བཅས་པ་

ཚད་མར་མི་འདྩོད་པ་དག་ལྟ་ཞྩོག །དེ་དག་ཚད་མར་འདྩོད་ཕིན་ཆད་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་

ལྟར་རླུང་གི་རྒྱུ་ཚུལ་སྩོགས་དུས་འཁྩོར་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་

ཡིན་པའི་དྲང་དྩོན་དུ་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་གཉིས་པ་
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ལས། རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་འདིར་སེམས་ཅན་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་

ཐམས་ཅད་ལ་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་ཏུ་སྦས་ཏེ། ཞེས་སྦས་པའི་ར་རྒྱུད་རྣམས་སུ་རྒྱུད་དྩོན་

རྣམས་མི་གསལ་བར་སྦས་ནས་བསྟན་པར་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། དང་

པྩོའི་སངས་རྒྱས་འདི་ལ་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེ་དག་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་

བཤད་པ་དང་རབ་ཏུ་བཤད་པ་དག་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསལ་བར་མཛད་

དྩོ། །དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་སྒྩོམ་པ་དུ་བ་སྩོགས་པ་མཚན་མའི་ལམ་རབ་

ཏུ་གསལ་བར་མཛད་དེ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སྦས་རྒྱུད་གཞན་དུ་སྦས་པའི་ཟབ་དྩོན་

དང་པྩོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དྩོན་ཅན་དུ་

བཤད་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་ར་རླུང་ལ་སྩོགས་པ་བསྟན་པ་རྣམས་ཀང་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་

དྩོན་ཅན་དུ་ཁས་བང་དགྩོས་པར་གྲུབ་བྩོ། །

འྩོ་ན་མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཀ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཆད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དེ་

ལྟར་རྒྱུད་གཉིས་ལས་ར་དང་རླུང་གི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་གཞིའི་གནས་ཚུལ་དང་

བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་ལམ་བགྩོད་པའི་རིམ་པ་རྣམས་མི་འདྲ་བར་གསུངས་པ་ནི་རང་

རང་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། 

འདི་ལ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་ནི་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་

གཙོ་བྩོ་རྣམས་ཀི་ལས་ཀི་སྤི་མཐུན་གི་བདག་འབས་ལ་གིང་བཞི་པའི་སྩོད་ཀི་

འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཚད་དབིབས་དང་ཁ་དྩོག་སྩོགས་མངྩོན་པ་དང་རྒྱུད་སེ་གཞན་

ནས་བཤད་པ་དང་མི་འདྲ་བར་བྱུང་བའི་ཚུལ་འགེལ་ཆེན་ཉིད་ལས་བཤད་པའི་དྩོན་

གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་དེ་འདྲ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རྣམས་ཀི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་ལ་ཡང་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང་ཆྩོས་མཐུན་

པའི་ལུསཀི་ཚད་དང་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སྩོ་སྩོའི་ཁ་དྩོག་དང༌། ལུས་ཀི་ནང་གི་ར་དང་

རླུང་དང་རླུང་རྣམས་ར་འཁྩོར་སྩོ་སྩོ་དང་སའི་བུག་པ་ལ་རྒྱུ་ཚུལ་རྣམས་བྱུང་བ་ཡིན་

པས་གནས་ཚུལ་ལ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟཻན་དང་བཅུད་ཀི་

སེམས་ཅན་གི་ལུས་ངག་སེམས་དང་བཅས་པ་སྦྱང་གཞིར་བས་ནས་དེ་དག་དང་

རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་དང༌། དེ་འདྲ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་རྣམས་

ཀི་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་རྣམས་རྒྱུད་འགེལ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་གྲུབ་པ་གཞིར་

བཞག་སྟེ་དེ་དག་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྩོགས་རིམ་གི་ལམ་སྒྩོམ་ཚུལ་བས་པ་

ལས་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་སྩོགས་ཀིས་སྟྩོང་གཟུགས་དང་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ལས་ཇི་ལྟར་

གསུངས་པ་བཞིན་གནས་ཚོད་ལ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ནང་ལེའི་ང་དགུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་ན་ལྔ་བཅུ་ར་

དྲུག་ལྷག་པའི་བརྒྱ་ནི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོའི་རང་བཞིན་གིས་གནས་

པ་བིས་པ་རྣམས་ལ་འཆི་བ་སྟེར་བར་བེད་པ་སྟེ། རིགས་དྲུག་གི་ར་དང་ལྷན་ཅིག་

དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་ལྷག་པའི་བརྒྱའི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་དྲུག་གི་རའི་བདག་

ཉིད་ཅན་བསྒྩོམས་པར་གྱུར་བ་ན་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ལ་བདེ་བ་སྟེར་བ་བེད་པའྩོ། །

ཞེས་གསང་གནས་ཀི་ར་འདབ་སྩོ་གཉིས། ལྟེ་བའི་རེ་བཞི། སིང་གའི་བརྒྱད། 

མགིན་པའི་སྩོ་གཉིས། དཔྲལ་བའི་བཅུ་དྲུག །གཙུག་ཏྩོར་གི་ར་འདབ་བཞི་སྟེ། ར་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་པྩོ་དེ་པདྨ་གདན་ཅན་གི་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་གི་ངྩོ་
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བྩོར་མྩོས་ནས་སྒྩོམ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་སྟེང་གི་ར་རྩོ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་དང་འྩོག་

གི་ཁུ་བ་བཤང་གཅིའི་ར་གསུམ་སྟེ་དྲུག་པྩོ་རིགས་དྲུག་གི་ངྩོ་བྩོར་མྩོས་ཏེ་སྒྩོམ་པ་

སྩོགས་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་གིས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་ནས་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་གསུམ་ལ་

གནད་དུ་བསན་པའི་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྩོགས་རིམ་བསྒྩོམས་པ་ལས་རྣལ་

འབྩོར་པ་ལ་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་སྟེར་བར་གསུངས་པ་དང༌།

དེ་བཞིན་དུ་ང་བརྒྱད་པའི་འགེལ་ཆེན་འདི་ཉིད་ལས། འཁྩོར་ལྩོ་དྲུག་ལ་དུས་

ཀི་ར་བརྩོད་པ་རྣམས་བ་མའི་མན་ངག་གིས་བསྒྩོམས་པར་གྱུར་ན་འཆི་བའི་

འཇིགས་པ་འཕྩོག་སྟེ་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་ལ་ངྩོ་མཚར་མེད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་བ་མའི་མན་ངག་ནི་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཡིན་ཏེ། ནང་ལེའི་དྲུག་ཅུ་

པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། སྟེང་དུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་ཏེ་གཡྩོན་དང་གཡས་

དང་དབུ་མའི་ལམ་ལ་གནས་པ་དང༌། འྩོག་ཏུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་མེའི་དབེ་བས་

བཤད་པ་དང་གཅིག་དང་ཁུ་བའི་ལམ་ལ་གནས་པའྩོ། །དེས་ནི་རྣལ་འབྩོར་མའི་ལུས་

ལ་བསྲུང་བར་བའྩོ། །གང་གིས་ཞེ་ན། བ་མའི་ངེས་པའི་དབང་གིས་ཞེས་པ་ལ་བ་

མའི་ངེས་པ་ནི་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་སྟེ་དེས་འཆི་བ་ལས་བསྲུང་བར་བའྩོ། །གང་

ཞིག་སྲྩོག་ཆགས་རྣམས་ལ་འཆི་བ་སྟེར་བ་ནི་དྲུག་པྩོ་འདི་རྣམས་ལ་སྲྩོག་ཞུགས་

པའྩོ། །དྲུག་པྩོ་རྣམས་ལ་གལ་ཏེ་སྲྩོག་ནི་རབ་ཞུགས་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་མི་རྣམས་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་བས་འཇྩོམས་པར་ངེས་ཏེ་མཐའ་གཅིག་ཏུའྩོ། །དྲུག་པྩོ་འདི་

རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཕ་མྩོ་ནི་དབུ་མ་ལ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་སྟེ་ཕ་མྩོ་དེ་ལ་སྲྩོག་མ་ཞུགས་པར་

གྱུར་ན་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ཀི་འཆི་བའི་ཡུལ་ནི་གང་དུ་གཅྩོད་པར་བེད་དེ་ངེས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པར་འཆི་བའི་ཡུལ་གཅྩོད་པར་མི་བེད་དྩོ། །ཞེས་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྣལ་

འབྩོར་གིས་རླུང་དབུ་མར་གཞུག་པར་མ་བས་ན་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུར་གྱུར་

བའི་འཆི་བ་མེད་པ་འཐྩོབ་པའི་ཐབས་མེད་པར་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་སྦས་རྒྱུས་ར་བཤད་རྣམས་ལས་ར་དང་རླུང་གི་རྣམ་གཞག་

སྩོགས་གཞིའི་གནས་ཚུལ་དང༌། བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་ལམ་བགྩོད་པའི་རིམ་པ་རྣམས་

རང་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་དབང་དུ་བས་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ཚུལ་ནི་

སྦས་རྒྱུད་ར་བཤད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་རྣམས་ཀི་སྤི་མཐུན་གི་

ལས་ཀི་བདག་འབས་ལ་གིང་བཞི་པ་འདི་ཉིད་ཀི་ཚད་དབིབས་སྩོགས་མངྩོན་པ་

དང་སྦས་རྒྱུད་ར་བཤད་དང་དེ་དག་གི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་

ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་མདྩོ་རྒྱུད་སྩོགས་དེ་དག་གི་དགྩོངས་པ་

ཡིན་པ་ལྟ་ཅི་སྩོས། དུས་འཁྩོར་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པར་ཡང་ཕུག་ཁྲུ་ལྔ་པ་ཞེས་

སྩོགས་ཀི་འགེལ་ཚིག་དེ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པར་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་

ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་སྦས་རྒྱུད་ར་བཤད་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་

རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུའི་ཕུང་ཁམས་བསྐྱེད་མཆེད་

རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ར་དང་རླུང་དང་རླུང་རྣམས་ར་འདབ་དང་ས་བུག་ལ་རྒྱུ་

ཚུལ་རྣམས་སྦས་རྒྱུད་དགྩོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལས་ཇི་ལྟར་དུ་གསུངས་པ་

ལྟར་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་ཅིང་ཇི་ལྟར་གི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་

གཞལ་ཡས་ཁང་སྒྩོམ་པ་དང༌། ཕུང་ཁམས་བསྐྱེད་རྣམས་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོའི་ངྩོ་བྩོར་

སྒྩོམ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་རྣམས་དཔའ་བྩོ་དང་དཔའ་མྩོའི་ངྩོ་བྩོར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྒྩོམ་པ་སྩོགས་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་གིས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་ཏེ་ཇི་སད་བཤད་པའི་ར་

རླུང་ཐིག་ལེ་རྣམས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྩོགས་རིམ་སྒྩོམ་པ་མཐར་ཕིན་པ་ལས་

འབས་བུ་སྐུ་གཉིས་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་གི། གཞི་མ་གྲུབ་པའི་སྩོད་དང་བཅུད་ཀི་ར་རླུང་

སྩོགས་དང་ཆྩོས་མཐུན་པ་དང་དམིགས་པར་བས་ཀང་འབས་བུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

འཐྩོབ་པར་དཀའ་འྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་གཉིས་ཀི་ལས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཐ་དད་

པའི་དབང་གིས་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང་ནང་གི་ར་རླུང་སྩོགས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་

བྱུང་ཞིང་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་སྦས་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་འཕགས་ཡུལ་གི་

མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་ལམ་གི་བགྩོད་ཚུལ་དང་སེམས་འགེལ་སྩོར་

གསུམ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པའི་ལམ་གི་བགྩོད་ཚུལ་ལ་

ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བའི་ཚུལ་བྱུང་བར་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ནང་གི་རྣམ་གཞག་ཅུང་

ཟད་ཙམ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །    ། །

༼གཞན་དབང་དང་བསྐྱེད་རྩོགས་འབས་བུ་བཅས་བཤད་པ།༽

 ༈ གསུམ་པ་གཞན་དབང་དང་བསྐྱེད་རྩོགས་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་

གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དབང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། བསྐྱེད་རྩོགས་

འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྩོ། །

༼དབང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། གང་གིས་གང་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སྩོབ་དཔྩོན་དང་སྩོབ་མའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང་། གང་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དཀིལ་འཁྩོར་གི་མཚན་གཞི་ངྩོས་

བཟུང་བ་དང༌། དེར་དབང་བསྐུར་བའི་དབང་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། གང་གིས་དབང་བསྐུར་བ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། 

གང་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སྩོབ་མའི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །

༼གང་གིས་དབང་བསྐུར་བ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་མཚན་ཉིད།༽

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། བསྟེན་བ་བ་མའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང༌། བ་མར་

བསྟེན་དུ་མི་རུང་བའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང༌། བ་མར་གྱུར་པ་བསྟེན་ཚུལ་

དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དབང་ལེའི་གཉིས་པ་ལས། དང་པྩོར་

ཡང་དག་བསྟེན་བ་བ་མ་དག་ཀང་དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་རྡྩོ་རེ་ཐེག་ལ་ལྷག་པར་

གནས། །དེ་ཉིད་བསྒྩོམས་ཤིང་མ་ཆགས་དྲི་མ་དག་དང་རྣམ་པར་བལ་ཞིང་བཟྩོད་

པའི་ངང་ཚུལ་ལམ་ལ་ཞུགས། །སྩོབ་མ་རྣམས་ལ་ལམ་ནི་སྦྱིན་བེད་དམལ་བའི་

འཇིགས་པ་འཕྩོག་ཅིང་དེ་ཉིད་ལས་ནི་ཚངས་སྤྩོད་ལྡན། །བདུད་རྣམས་ལ་ནི་རྡྩོ་རེ་

དབྱུག་པ་དེ་ཡང་འཛིན་མའི་གཞི་ལ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔར་རབ་གགས་པའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དེ་དག་གི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་

ན། དབང་ལ་སྩོགས་པ་ཞུ་བའི་དྩོན་དུ་དང་པྩོར་བ་མ་དག་ཀང་བསྟེན་པར་བའྩོ། །བ་

མ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དྲང་ངེས་ཀི་དམ་ཚིག་གཉིས་དང་ལྡན་པ། རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་གསང་

སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་གནས་པ་སྟེ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་དབང་ལ་བརྟེན་པའི་

སྔགས་ཀི་སྩོམ་པ་དང་ལྡན་པ། དེ་ཉིད་བསྒྩོམས་ཤིང་སྟེ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་བསྐྱེད་

པའི་རིམ་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་རྩོགས་པའི་རིམ་པ་སྒྩོམ་པ་དང་ལྡན་པ། མ་ཆགས་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྟེ་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སྩོགས་པ་དང་རང་གི་ལུས་ལ་ཡང་ལྟྩོས་པ་མེད་པའྩོ། །དྲི་མ་

དག་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་ནི་འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་ཕག་དྩོག་སེར་

ས་རྣམས་ཅི་རིགས་པ་དང་བལ་བའྩོ། །བཟྩོད་པའི་ངང་ཚུལ་ནི་རེད་བཀུར་ལ་སྩོགས་

པའི་འབས་བུ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་སྩོབ་མའི་དྩོན་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའྩོ། །ལམ་ལ་

ཞུགས་པ་ནི་སྤིར་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའྩོ། །

སྩོབ་མ་རྣམས་ལ་ལམ་ནི་སྦྱིན་བེད་དམལ་བའི་འཇིགས་པ་འཕྩོག་ཅིང་ཞེས་

པ་ནི་རང་ཉིད་བ་མར་བསྟེན་པར་གྱུར་པའི་སྩོབ་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པའི་ལམ་

སྦྱིན་པའི་སྒྩོ་ནས་དམལ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་འཇིགས་པ་འཕྩོག་པར་ནུས་པའྩོ། །དེ་

ཉིད་ལས་ནི་ཚངས་སྤྩོད་ལྡན་ཞེས་པ་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་གྩོམས་པ་ལས་ནི་མི་འཕྩོ་བའི་

ཚངས་སྤྩོད་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཐྩོབ་པའྩོ། །བདུན་རྣམས་ལ་ནི་རྡྩོ་རེ་

དབྱུག་པ་ཞེས་པ་ནི་ཕུང་པྩོ་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་འཆི་བདག་དང་ལྷའི་བུའི་སྟེ་

བདུད་བཞི་པྩོ་འཇྩོམས་པ་ལ་རྡྩོ་རེ་དབྱུག་པ་དང་འདྲ་བ་སྟེ་ཡྩོན་ཏན་དེ་རྣམས་དང་

ལྡན་པ་དེ་ཡང་འཛིན་མ་སྟེ་སའི་གཞི་ལ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔར་རབ་ཏུ་གགས་པ་ནི་

བསྟེན་བ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །

གཞན་ཡང་དབང་ལེའི་གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་དུ་ལུང་དྲངས་པ་ལས། བརྟན་

ཅིང་དུལ་ལ་བྩོ་གྩོས་ལྡན། །བཟྩོད་ལྡན་དྲང་ལ་གཡྩོ་རྒྱུ་མེད། །སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀི་

སྦྱྩོར་བ་ཤེས། །སིང་བརེར་ལྡན་ཞིང་བསྟན་བཅྩོས་མཁས། །དེ་ཉིད་བཅུ་ནི་ཡྩོངས་

སུ་ཤེས། །དཀིལ་འཁྩོར་བི་བའི་ལས་ལ་མཁས། །གསང་སྔགས་འཆད་བེད་སྩོབ་

དཔྩོན་ཏེ། །དང་བའི་བདག་ཉིད་དབང་པྩོ་ཐུལ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་དག་གིས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཀང་། བསྟེན་བ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏྩོ། །དེ་དག་གི་གཞན་རྣམས་

གྩོ་ས་ཞིང་། དེ་ཉིད་བཅུ་ནི་ཡྩོངས་སུ་ཤེས། །ཞེས་པའི་དེ་ཉིད་བཅུ་ནི་རྡྩོ་རེ་སིང་པྩོ་

རྒྱན་གི་རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་ཐ་མ་ལས། །ཕིར་བཟླྩོག་གཉིས་ཀི་ཆྩོ་ག་དང༌། །གསང་དང་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང༌། །ཁ་སྦྱྩོར་འབེད་པའི་ཆྩོ་ག་དང༌། །གཏྩོར་མ་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་

པ་དང༌། །དྲག་ཤུལ་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོ་ག་དང༌། །རབ་ཏུ་གནས་དང་དཀིལ་འཁྩོར་

སྒྲུབ། །གསང་བའི་དེ་ཉིད་བཅུ་ཡིན་ནྩོ། །དཀིལ་འཁྩོར་ཏིང་འཛིན་ཕག་རྒྱ་

དང༌། །སྟངས་སྟབས་འདུག་སྟངས་བཟླས་བརྩོད་དང༌། །སྦྱིན་སྲེག་མཆྩོད་པ་ལས་

སྦྱྩོར་དང༌། །སར་སྡུད་པ་ཡི་རྣམ་པ་ནི། །ཕི་ཡི་དེ་ཉིད་བཅུ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་གི་དྩོན་ཞིབ་པར་ནི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་བ་མ་

ལྔ་བཅུ་པའི་རྣམ་བཤད་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ནི་

དབང་བསྐུར་བ་སྩོགས་ཀི་བ་མར་འྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་ཡང་ནང་གསེལ་ཀིས་ཕེ་

ན་གསུམ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སྩོང་དང་དགེ་ཚུལ་དང་ཁྱིམ་

པའྩོ། །དེ་གསུམ་གི་འང་དགེ་སྩོང་སྩོབ་དཔྩོན་དུ་འྩོས་པ་མཆྩོག་དང༌། དགེ་ཚུལ་

འབིང་དང༌། ཁྱིམ་པ་ཐ་མ་ཡིན་པས་དེ་གསུམ་ཚོགས་པའི་ཚེ་དགེ་སྩོང་བ་མར་

བསྟེན་པར་བེད་དགྩོས་ཤིང༌། རྒྱལ་པྩོ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དགེ་སྩོང་ཉིད་བ་མར་བསྟེན་

དགྩོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་བས་པར་ཁྱིམ་པ་བ་མར་བསྟེན་ན་བསྟན་པ་ལ་གནྩོད་པར་

འགྱུར་བས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་གནྩོད་ན། སྩོབ་དཔྩོན་དུ་འྩོས་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྩོད་བཞིན་
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དུ་ཁྱིམ་པ་བ་མར་བསྟེན་ན་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་དང་ཆྩོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་མ་

གུས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དེས་རྐྱེན་བས་ཏེ་བསྟན་པ་བསྣུབ་པ་སྩོགས་སུ་འགྱུར་བའི་

ཕིར་ཏེ། དབང་ལེའི་གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་དུ་ལུང་དྲངས་པ་ལས། དེ་ཉིད་བཅུ་ནི་

ཡྩོངས་ཤེས་པ། །གསུམ་ལས་དགེ་སྩོང་མཆྩོག་ཡིན་ཞིང༌། །འབིང་ནི་དགེ་ཚུལ་

ཞེས་བ་སྟེ། །ཁྱིམ་གནས་དེ་ལས་ཐ་མའྩོ། །ཞེས་དང་དེ་བཞིན་དུ། ས་ཐྩོབ་མ་

གཏྩོགས་ཁྱིམ་པ་ནི། །རྒྱལ་པྩོས་བ་མར་མི་བ་སྟེ། །དེ་ལ་ཐྩོས་པ་ཡྩོངས་ཤེས་

པས། །གང་ཞིག་རྟགས་ཅན་བ་བ་ཉིད། །ས་ཐྩོབ་མ་གཏྩོགས་སྩོབ་དཔྩོན་ནི། །ཁྱིམ་

གནས་གང་ཚེ་མཆྩོད་བེད་པ། །དེ་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ནི། །དགེ་འདུན་རྣམས་

ལ་གུས་མེད་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ༌། ལྷ་ཁང་སྩོགས་ཀི་རབ་གནས་

སྩོགས། །རྟགས་ཅན་གིས་ནི་རྟག་ཏུ་བ། །གནས་གཅིག་དག་ན་གསུམ་ཡྩོད་

ན། །ཁྱིམ་པ་གྩོས་དཀར་ལྡན་པས་མིན། །ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དུ་མས་སྩོབ་

དཔྩོན་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པ་ལས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་བ་མ་སྩོབ་མ་

རྣམས་ཀིས་བསྟན་པར་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་མར་བསྟེན་དུ་རུང་བའི་

མཚན་ཉིད་རྣམས་ཤེས་པར་བས་ཏེ་བ་མ་ཡང་དག་པ་བཙལ་བར་བའྩོ། །    ། །

༈ གཉིས་པ་བ་མར་བསྟེན་དུ་མི་རུང་བའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ནི། དབང་

ལེའི་གསུམ་པ་ལས། ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་ཁྩོ་བས་ཟིལ་མནན་དམ་ཚིག་རྣམས་བལ་

རས་ལ་བརྐམ་ཞིང་ཐྩོས་པ་དག་ཀང་མེད། །སྩོབ་མ་རྣམས་ནི་སླུ་བ་དྩོན་དུ་གཉེར་

ཞིང་མཆྩོག་གི་བདེ་བའི་གནས་ལས་སེམས་ཉམས་དབང་མ་བསྐུར། །ལྩོངས་སྤྩོད་

དག་ལ་ཀུན་ཆགས་བག་མེད་རྩུབ་མྩོའི་ཚིག་དང་བཅས་ཤིང་དབང་པྩོའི་དྩོན་དུ་
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འདྩོད་ལྡན་པ། །དེ་ཉིད་དམལ་བ་བཞིན་དུ་སྩོབ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རྩོགས་པའི་

བང་ཆུབ་རྒྱུར་ནི་སང་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་སྐྱྩོན་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་གང་

ཟག་ནི་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་བ་མར་བསྟེན་དུ་མི་རུང་སྟེ། དེ་འདྲ་བ་བ་མར་བསྟེན་ནས་

དབང་བསྐུར་ཞུ་བ་སྩོགས་བས་ཀང་དབང་ཐྩོབ་པའི་གྩོ་མི་ཆྩོད་ཅིང༌། དེའི་སྐྱྩོན་གི་

ཆ་ཤས་ཀིས་གྩོས་ནས་འདི་ཕིའི་གྩོང་མའི་ཁྱད་པར་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་ཚིག་དེ་རྣམས་ཀི་ཕལ་མྩོ་ཆེ་གྩོ་ས་ལ། དེའི་ཐྩོས་པ་དག་ཀང་

མེད་ཅེས་པ་ནི་དམ་པའི་ལམ་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ལྟ་བུའི་མན་ངག་དང་བལ་

བའྩོ། །སྩོབ་མ་རྣམས་ནི་སླུ་བ་དྩོན་དུ་གཉེར་ཞིང་ཞེས་པ་ནི་རྫུན་གིས་སྩོབ་མའི་མགྩོ་

སྩོར་བའྩོ། །མཆྩོག་གི་བདེ་བའི་གནས་ལས་སེམས་ཉམས་དབང་མ་བསྐུར། ཞེས་པ་

ནི་རང་ཉིད་ཀིས་དབང་བསྐུར་མ་ཐྩོབ་ཅིང་གཞན་ལ་རྒྱུད་འཆད་པའྩོ། །དབང་པྩོའི་

དྩོན་དུ་འདྩོད་ལྡན་པ་ཞེས་པ་ནི་དབང་པྩོ་གཉིས་སྤྩོད་ཀི་བདེ་བ་ཙམ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་

དང་ལྡན་པའྩོ། །

དེ་ལྟར་སྩོབ་དཔྩོན་དུ་བསྟེན་པར་འྩོས་པ་དང་མི་འྩོས་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་

ཤེས་པར་བས་ཏེ་བ་མར་རུང་མི་རུང་ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་བ་མ་བསྟེན་པར་

བ་དགྩོས་ཏེ། དབང་ལེའི་གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་སྔགས་ཀི་ཚུལ་ལ་

འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དངྩོས་གྲུབ་འདྩོད་པའི་སྩོབ་མ་རྣམས་

ཀིས་དང་པྩོར་བ་མ་བསྟེན་པར་བ་སྟེ་དེ་ཡང་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པ་

གསུངས་པའི་ཆྩོ་གས་ཡང་དག་པར་ཡྩོངས་སུ་བརྟགས་ནས་སྩོ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་

ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པའི་མཚན་ཉིད་དང་བལ་བའི་བ་མ་བསྟེན་པས་སྩོབ་མ་རྣམས་ཀི་
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ཆྩོས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་ཆྩོས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་པས་དམལ་བར་འགྩོ་བར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་དྩོན་དམ་བསེན་པ་ལས་ཀང༌། འདྩོད་པའི་དངྩོས་གྲུབ་སྩོབ་

དཔྩོན་ཞལ་གི་རེས་འབང་བར། །མ་ལུས་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་

གསུངས། དེ་ཕིར་སྩོབ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་གསེར་བཞིན་དུ། །ཡྩོངས་སུ་བརྟགས་

ན་སིག་པ་ཅུང་ཟད་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་མང་དུ་གསུངས་པས་སྩོ། །

འྩོན་ཏེ་བ་མར་བསྟེན་དུ་མི་རུང་བའི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་གང་

ཟག་བ་མར་གྱུར་ཟིན་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དེ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་སྔགས་ཀི་

ཚུལ་ལ་བ་མ་གང་ཞིག་ང་རྒྱལ་ལ་སྩོགས་པའི་སྐྱྩོན་དང་བཅས་པའི་བ་མ་དེ་ནི་བ་

མར་བས་ཀང་དམལ་བ་བཞིན་དུ་སྩོབ་མ་མཁས་པ་སྟེ་ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀིས་

རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་རྒྱུར་ [རྒྱུད།] ནི་སང་བར་བའྩོ་ཞེས་དང་། ཡང་འགེལ་ཆེན་

ལས། གསུང་འདིའི་ཕིར་བ་མར་བས་ཀང་བ་བ་མ་ཡིན་པ་བེད་པ་ནི་ཐར་པ་དྩོན་དུ་

གཉེར་བའི་སྩོབ་མས་སང་བར་བ་བ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་གསུང་ཏེ། དེ་དག་གི་དྩོན་ནི་གྩོང་

དུ་བཤད་པའི་སྐྱྩོན་རྣམས་དང་གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་དུ་ལུང་དྲང་པ་ལས། སིང་རེ་

མེད་ཅིང་ཁྩོ་ལ་གདུག །ཁེངས་ཤིང་ཆགས་ལ་མ་གདམས་དང༌། །རང་བསྟྩོད་བ་མར་

སྩོབ་མ་ནི། །བྩོ་དང་ལྡན་པས་མི་བའྩོ། །ཞེས་པའི་སྐྱྩོན་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་

རང་གི་བ་མར་གྱུར་ཟིན་ན་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་སྩོབ་མ་དེས་དེ་དང་འགྩོགས་པ་

སངས་ཏེ་ཕིས་མི་འགྩོགས་པར་བ་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་འགེལ་ཚིག་དེ་དག་གིས་དེ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་གི། སྐྱྩོན་མཐྩོང་

བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་མ་དད་པར་བ་བ་སྟྩོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བས་ནས་ཕིན་ཆད་བ་མར་འཛིན་པ་དང་བསེན་བཀུར་བའི་ཞིང་དུ་འཛིན་པའི་ཁུར་

དྩོར་ན་ར་ལྟུང་འབྱུང་བའི་གྩོ་སབས་ཀང་ཡྩོད་པས་སང་བང་བ་བའི་སྩོང་ཚུལ་རྣམས་

དབེ་བ་ཕེད་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བ་

མར་བས་ཀང་ཞེས་པ་གྩོང་འྩོག་གཉིས་ཀི་དྩོན་གཞན་གིས་བ་མར་བས་ཀང་ཞེས་

པར་འཆད་པར་བེད་དྩོ། །འྩོ་ན་མཚན་ཉིད་དེ་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་བ་མ་མ་རེད་ན་ཇི་

ལྟར་བ་སམ་ན། དྩོན་དམ་བསེན་པ་ལས། རྩོད་ལྡན་དབང་གིས་བ་མ་སྐྱྩོན་དང་ཡྩོན་

ཏན་འདྲེས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སིག་པ་མེད་པ་ཡྩོད་མ་ཡིན། །གང་ཞིག་ཡྩོན་ཏན་ལྷག་

པ་ལང་ [ལའང༌།] ནི་ལེགས་དཔྱད་ནས། །བུ་རྣམས་ཀིས་ནི་དེ་ལ་བརྟེན་པར་འགྱུར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཚན་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་བ་མ་མ་རེད་ན་ཡང་

ཡྩོན་ཏན་ཤས་ཆེ་བ་ལ་བརྟེན་པར་བ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་དབང་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་

ཐྩོབ་ཅིང་སྔགས་ཀི་སྩོམ་པ་དང་ལྡན་པ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆྩོ་ག་ལ་མཁས་པ་ངེས་

པར་དགྩོས་སྩོ། །

༈ གསུམ་པ་བ་མར་གྱུར་པ་བསྟེན་ཚུལ་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པ་ལ་

གཉིས། བ་མའི་བསྟེན་ཚུལ་དངྩོས་དང༌། དེའི་དམིགས་བསལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 

འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་དགེ་སྩོང་རྣམས་ཀིས་དུས་གསུམ་དུ་རྡྩོ་

རེ་སྩོབ་དཔྩོན་ལ་ཕག་འཚལ་བར་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་དེ་བཞིན་དུ་བ་མ་ལྔ་

བཅུ་པ་ལས་ཀང༌། མཆྩོག་ཏུ་དང་བས་དུས་གསུམ་དུ། །དཀིལ་འཁྩོར་མེ་ཏྩོག་

བཅས་ཐལ་མྩོས། །སྟྩོན་པ་བ་མ་བསེན་བཀུར་ཞིང༌། །ཞབས་ལ་སྤི་བྩོས་ཕག་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྔ་དྲྩོ་ཕི་དྲྩོ་ཉི་མ་གུང་དང་གསུམ། དུས་གསུམ་པྩོ་དེར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རང་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སྩོགས་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་སྟྩོན་པའི་བ་མའི་ཞབས་ལ་སྤི་

བྩོས་གཏུགས་པའི་ཕག་བ་བའི་སྒྩོ་ནས་བསེན་བཀུར་བའྩོ། །འྩོ་ན་ཕག་ཉི་ཚེ་འམ་

སམ་ན། དཀིལ་འཁྩོར་དེ་མཎྜལ་མེ་ཏྩོག་གི་ཚོམ་བུ་བཀྩོད་པ་དང་བཅས་པ་དབུལ་བ་

སྔྩོན་དུ་བཏང་ནས་ཐལ་མྩོ་སྦྱར་ཏེ་ཕག་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་བསེན་བཀུར་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན། འགེལ་ཆེན་ལས། དང་པྩོར་ཡང་དག་

པར་བསྟེན་པར་བ་སྟེ་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སྩོགས་པས་ཀང་མཉེས་པར་བའྩོ་ཞེས་པའི་

དྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང༌། རང་གི་དམ་ཚིག་སྩོབ་

དཔྩོན་ནི། །སྦྱིན་མིན་བུ་དང་ཆུང་མ་དང༌། །རང་སྲྩོག་གིས་རྟག་བསྟེན་བ་ན། །ལྩོངས་

སྤྩོད་གཡྩོ་བས་སྩོས་ཅི་དགྩོས། །ཞེས་དང༌། སམ་པུ་ཊའི་རྟག་པ་གཉིས་པའི་རབ་

བེད་དང་པྩོ་ལས་ཀང༌། རང་གི་ཆུང་མ་བུ་མྩོ་དང་བན་ཕྩོ་བན་མྩོ་སྲིང་མྩོ་ཉིད། །ཕག་

འཚལ་ནས་ནི་དབུལ་བར་བ། །བདག་གི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བྩོ་དང་ལྡན་

པས་བ་མར་དབུལ། །དེ་རིང་ཚུན་ཆད་བདག་བན་དུ། །ཁྱྩོད་ལ་བདག་ནི་དབུལ་

ལགས་ཞེས། །དེ་ལྟར་ཞུ་བ་བས་གྱུར་པས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆུང་བ་ཟང་ཟིང་

གི་ལྩོངས་སྤྩོད་ནས་ཆེ་བ་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་འབུལ་བའི་བར་གི་བསེན་བཀུར་བ་

ཞིང༌། དེ་བེད་ཚུལ་ཕན་ཡྩོན་དང་བཅས་པ་ནི་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཅུང་ཟད་ཡིད་འྩོང་

གང་དང་གང༌། །ཤིན་ཏུ་ཁྱད་པར་གྱུར་པ་ཉིད། །དེ་དང་དེ་ནི་བ་མར་དབུལ། །དེ་བིན་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །རྟག་ཏུ་བིན་པ་ཉིད་དུའགྱུར། །དེ་བིན་བསྩོད་ནམས་

ཚོགས་ཡིན་ཏེ། །ཚོགས་ལས་དངྩོས་གྲུབ་མཆྩོག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་རང་གི་ལུས་ཚུན་ཆད་ཕུལ་ནས་མཉེས་པར་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ནི། བ་མ་ལྔ་བཅུ་ལས། གང་ཕིར་བསལ་པ་བེ་བ་ནི། །གངས་མེད་པར་ཡང་རེད་

དཀའ་བའི། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀང་བརྩོན་ལྡན་ལ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྟེར་བར་

བེད། །ཅེས་གསུངས་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་བཤད་པ་ལྟར་གི་རེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་

སྩོགས་ཀིས་བ་མ་སྒྩོ་དུ་མ་ནས་མཉེས་པར་བའྩོ། །

༈ གཉིས་པ་དེའི་དམིགས་བསལ་ནི། འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ངུར་སྨྲིག་

འཛིན་པའི་དགེ་སྩོང་རྣམས་ཀིས་དུས་གསུམ་དུ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་ལ་ཕག་འཚལ་

བར་བ་སྟེ་ཁྱིམ་པ་དང་གསར་བུ་རྣམས་ལ་ནི་དམ་པའི་ཆྩོས་འཆད་པ་མ་གཏྩོགས་

པར་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་སྩོད་པ་སང་བའི་ཕིར། །དམ་ཆྩོས་ལ་སྩོགས་

མདུན་བདར་ཏེ། །ཁྱིམ་པའམ་ནི་གསར་བུ་ལ། །བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པས་བྩོས་ཕག་

བ། །དེ་བཞིན་དུ། མཆྩོག་མིན་ལས་དང་ཕག་སངས་ནས། །སྟན་བསྟབ་པ་དང་ལྡང་

བ་དང༌། །དྩོན་བ་ལ་སྩོགས་བསེན་བཀུར་འདིར། །ཐམས་ཅད་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་

གིས་བ། །

ཞེས་པ་ནི་འདིར་གལ་ཏེ་ཁྱིམ་པ་འམ་གསར་བུ་དག་ཀང་དགེ་སྩོང་གི་རྡྩོ་རེ་

སྩོབ་དཔྩོན་དུ་མཚུངས་པར་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། མཆྩོག་མིན་གི་ལས་

རྐང་པ་བཀྲུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དང་ཡན་ལག་ལྔའི་ཕག་སངས་ནས་རང་གི་གནས་སུ་

བ་མ་བྩོན་པ་ལ་ནྩོར་ལ་སྩོགས་པའི་བཀུར་སྟི་བའྩོ། །འཆད་པའི་དུས་སུ་འཇིག་རྟེན་

སྩོད་པ་སང་བའི་ཕིར་དམ་པའི་ཆྩོས་ལ་སྩོགས་པ་བདུན་དུ་བདར་ནས་ཕག་འཚལ་

བར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་གསུངས་པའི། འཇིག་རྟེན་སྩོད་པ་སང་བའི་

ཕིར། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། མཆྩོག་མིན་ལས་དང་ཕག་སངས་ནས། །ཞེས་སྩོགས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འགེལ་ཆེན་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་བ་མ་ལྔ་བརྒྱ་པར་ཡང་འབྱུང་བས་རྒྱུད་གཅིག་ནས་

དྲངས་པར་བ་དགྩོས་ལ། དེ་དག་ནི་གྩོང་དུ་བ་མ་བསྟེན་ཚུལ་བཤད་པའི་དམིགས་

བསལ་ཏེ། རང་ཉིད་རབ་བྱུང་ཡིན་ཞིང་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་ཁྱིམ་པ་དང༌། རང་ཉིད་

བསེན་པར་རྩོགས་པ་ཡིན་པའི་ཚེ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་རབ་བྱུང་ཡིན་ཡང་བསེན་པར་

རྩོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་གསར་བུ་ལ་སྟན་བསྟབ་པ་དང་ལྡང་བ་དང༌། དེའི་དྩོན་བ་བ་

ལ་སྩོགས་པའི་བསེན་བཀུར་བའི་ཕག་འཚལ་བ་དང༌། དམ་པ་མིན་པའི་ལས་རྐང་པ་

བཀྲུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་མི་བའྩོ། །

དེ་ཡང་རང་ལ་བ་མ་ཁྱིམ་པ་འམ་གསར་བུ་ཆྩོས་འཆད་པའི་ཚེ་དམ་པའི་

ཆྩོས་གེགས་བམ་དང་སྐུ་གཟུགས་སྩོགས་མདུན་དུ་བདར་བ་སྟེ་བཞག་ནས་ལུས་

ཀིས་དེ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་བྩོས་བ་མ་དེ་ལ་ཕག་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་རྡྩོ་

རེ་སྩོབ་དཔྩོན་ཁྱིམ་པ་དང༌། གསར་བུ་རབ་བྱུང་ཡིན་ཡང་བསེན་པར་མ་རྩོགས་པ་

ལ་བསེན་པར་རྩོགས་པས་ཕག་མི་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་བསྟན་པ་ལ་

མ་དད་པ་འབྱུང་བའི་དགག་བ་འགྩོག་པའི་ཕིར་ཡིན་པར་འགེལ་ཆེན་ནས་ཀང་

བཤད་ལ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། དེ་ལྟར་ཕག་མི་བེད་པར་བཤད་པ་དེ་བསྟན་

པ་ལ་མ་དད་པ་འབྱུང་བ་འགྩོག་པའི་ཕིར་བཤད་པ་ཡིན་པས་དགག་བ་དེ་དག་ཡུལ་

འགའ་ཞིག་ན་གཏན་ལྩོག་ཏུ་སྩོང་སྟེ་མེད་པའི་སབས་སུ་དགེ་སྩོང་གིས་རང་གི་རྡྩོ་རེ་

སྩོབ་དཔྩོན་ཁྱིམ་པ་སྩོགས་ལ་དུས་ནམ་ཡང་ཕག་བེད་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོན་ཀང༌། བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་གི་རིགས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གི་ཕྩོ་ཉ་མྩོ་

རྣམས་ཀི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བའི་ཆྩོ་ག་བརྩོད་པའི་སབས་ལས། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དང་དགེ་ཚུལ་གཉིས་པྩོ་དེ་དག་བ་མར་གྱུར་ཀང་ཆྩོས་འཆད་པའི་དུས་ན་དགེ་སྩོང་

བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་དམ་པའི་ཆྩོས་ལ་སྩོགས་པ་མདུན་དུ་བས་ཏེ་

ཕག་འཚལ་བར་བ་ཡི། ཆྩོས་འཆད་པ་མ་གཏྩོགས་པ་གཞན་གི་དུས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ 

གཞན་གི་དུས་ན་དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ལས་དང་ཕག་འཚལ་བ་སངས་ཏེ་སྔྩོན་དུ་ལྡང་

བ་དང་གདན་བསྟབ་པ་ལ་སྩོགས་པ་བཀུར་བ་ཐམས་ཅད་བའྩོ། །དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་

ལས་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ཕག་སངས་ནས་ནྩོར་ལ་

སྩོགས་པས་བཀུར་བ་བ་སྟེ་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་དང་དགེ་ཚུལ་དག་ལ་དགེ་སྩོང་

རྣམས་ཀིས་ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་ཆྩོས་འཆད་པའི་སབས་མིན་པའི་ཚེ་དགེ་སྩོང་གིས་

རང་གི་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་ཁྱིམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་ལ་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ཀང་ཕག་མི་

བེད་པར་བཤད་པ་འདི་ལ་བརྟག་པར་བ་དགྩོས་སམ་སམ་མྩོ། །

དེ་ཡང་གསར་བུ་ཞེས་པ་ནི་དགེ་ཚུལ་འབའ་ཞིག་ལ་བ་དགྩོས་ཏེ། དགེ་སྩོང་

གིས་རང་གི་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་དགེ་སྩོང་ཡིན་ན་རང་ལས་བསབ་པ་གཞྩོན་པ་སྩོགས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་བ་དགྩོས་པར་སྟྩོད་འགེལ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་འཕྩོ་

ཉིད་ལས། སྔར་དགེ་སྩོང་གིས་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་བསྐུར་ཏེ་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པར་

བས་པའི་བ་མ་ནི་དགེ་སྩོང་རྣམས་ཀིས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕག་བའྩོ་ཞེས་པ་ངེས་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཤེས་པར་བེད་པ་ལས་སྩོ། །

༼གང་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སྩོབ་མའི་མཚན་ཉིད།༽

༈ གཉིས་པ་གང་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སྩོབ་མའི་མཚན་ཉིད་ནི། དེ་ཡང་རྡྩོ་རེ་

སྩོབ་དཔྩོན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་བསྡུ་བར་བ་བའི་སྩོབ་མའི་རིགས་ནི་གསུམ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྟེ་ཐ་མ་དང་འབིང་དང་མཆྩོག་གྩོ །དང་པྩོ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཐ་མ་ནི་དབང་གིས་

ཡང་དག་པར་བསྡུ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་དགེ་བསེན་གི་བསབ་པས་ཡང་དག་པར་

བསྡུ་བར་བའྩོ་ཞེས་པ་ནི་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརྟག་གཉིས་ལས་ཀང༌། 

དང་པྩོར་གསྩོ་སྦྱྩོང་སྦྱིན་པར་བ། །དེ་ནས་བསབ་པའི་གནས་བཅུ་སྦྱིན། །དེ་ལ་བེ་

བག་སྨྲ་བ་བསྟན། །མདྩོ་སེ་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པ་དེ་ལས་

ཕིས། །དེ་ཡི་རེས་སུ་དབུ་མ་བསྟན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐེག་པ་གསུམ་གང་

གིས་ཀང་རྒྱུད་སིན་པར་མ་བས་པ་དབང་པྩོ་དམན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དང་པྩོ་དགེ་བསེན་

གི་བསབ་པས་བསྡུ་བ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་བར་འཁིད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་འབིང་པྩོ་ནི་ཐེག་པ་ཐུན་མྩོང་གི་ལམ་གིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང་རྡྩོ་རེ་

ཐེག་པའི་ལམ་ལ་མྩོས་པ་ཡྩོད་ལ་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གི་དངྩོས་

གྲུབ་ལ་འདྩོད་པ་མེད་ཅིང་ཞི་སྩོགས་ཀི་ལས་རབ་འབམས་ཀི་དངྩོས་གྲུབ་དང་གྲུབ་

པ་བརྒྱད་ལ་སྩོགས་ཐུན་མྩོང་གི་དངྩོས་གྲུབ་ཙམ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་དབང་པྩོ་འབིང་

བར་གྱུར་པ་སྟེ། དབང་པྩོ་འབིང་པྩོ་དེ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་དུ་གཞུག་པའི་དྩོན་དུ་བིས་

པའི་དབང་བདུན་ཙམ་བསྐུར་ནས་བསྡུ་བར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། 

གང་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་དེ་ནི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་

དང་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྒྩོམ་པའི་དྩོན་དུ་དབང་བདུན་གིས་ཡང་དག་པར་

བསྡུ་བར་བ་སྟེ། འབིང་པྩོ་བསྩོད་ནམས་དག་གི་རྒྱུར། །ཞེས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྩོ། །

གསུམ་པ་སྩོབ་མ་མཆྩོག་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། གང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་དངྩོས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གྲུབ་སྒྲུབ་པ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ལམ་བསྒྩོམ་པའི་དྩོན་དུ་བུམ་པ་

དང་གསང་བ་ལ་སྩོགས་པའི་དབང་གིས་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བར་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་དངྩོས་གྲུབ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་སྩོགས་རྒྱུད་ནས་

བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་འདི་དག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དབང་བཅུ་གཅིག་རིམ་ཅན་དུ་

བསྐུར་བའི་སྒྩོ་ནས་མཐར་བུམ་དབང་སྩོགས་དབང་གྩོང་མ་རྣམས་བསྐུར་ཏེ་བསྡུ་

བར་བའྩོ། །

འྩོ་ན་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དེ་ནི་དབང་ལེའི་

ཚིགས་བཅད་བཞི་པའི། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་སེམས་བ་མའི་ངེས་པ་ལ་དགའ་གཏྩོང་

བའི་ངང་ཚུལ་དང་ལྡན་ཡྩོན་ཏན་ཤེས། །ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་རྒྱུད་ལ་གུས་ཤིང་གཡྩོ་

བ་མིན་པའི་སེམས་ལྡན་དེ་ཉིད་ཐྩོབ་པ་ཤིན་ཏུ་སྦེད། །གདུག་པ་རྣམས་ཀི་གྩོགས་

ཉམས་སྩོབ་མ་ཞེས་པ་འདིས་བསྟན་ཅིང༌། དེ་ཉིད་བ་མ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་རྣམས་

ཀིས་བསྡུ་བ་བ། །ཤེས་རབ་དབང་ལ་སྩོགས་པའི་རྒྱུར་ཏེ་ཞེས་པས་བ་མས་བསྡུ་

བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏྩོ། །དེ་ཡང་དེ་དག་གི་དྩོན་རགས་པ་ཅིག་བཤད་ན། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་

ནི་ཟབ་པ་དམིགས་མེད་ཀི་སིང་རེ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་

དམིགས་བཅས་ཀི་སྟྩོང་ཉིད་རྣམས་ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་དབེར་མེད་

པ་དེ་ལ་སེམས་ཤིང་དྩོན་དུ་གཉེར་བའྩོ། །བ་མའི་ངེས་པ་ལ་དགའ་བ་ནི་ར་ལྟུང་བཅུ་

བཞི་དང་བལ་ཞིང་དགེ་བཅུའི་ཆྩོས་ལ་དགའ་བའྩོ། །གཏྩོང་བའི་ངང་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་

ནི་འདུ་འཛི་སངས་ཤིང་ནྩོར་རས་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའྩོ། །ཡྩོན་ཏན་ཤེས་པ་ནི་དཀྩོན་

མཆྩོག་གསུམ་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པའྩོ། །ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་ཞེས་པ་ནི་ཞི་སྩོགས་ཀི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དངྩོས་གྲུབ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དངྩོས་གྲུབ་དྩོན་དུ་

གཉེར་བའྩོ། །རྒྱུད་ལ་གུས་ཞེས་པ་ནི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་སྩོམ་པ་སྲུང་

བའྩོ། །གཡྩོ་བ་མིན་པའི་སེམས་ལྡན་ཞེས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་བསྐྱེད་རིམ་

སྩོགས་ཀིས་སེམས་མི་གཡྩོ་བ་སྟེ་ཆྩོག་པར་མི་འཛིན་པའྩོ། །དེ་ཉིད་ཐྩོབ་པ་ཤིན་ཏུ་

སྦེད་ཅེས་པ་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྩོགས་རིམ་ཟབ་མྩོའི་གདམས་ངག་ཐྩོབ་པ་ན་ཇི་སྲིད་

རང་གི་ཉམས་སུ་མྩོང་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་སྲིད་དུ་སྦེད་པའྩོ། །གདུག་པ་རྣམས་ཀི་

གྩོགས་ཉམས་ཞེས་པ་ནི་ནྩོར་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་ཁྱིམ་པ་སྩོགས་མི་དགེ་བཅུ་སྤྩོད་

པ་རྣམས་ནི་གདུག་པ་ཡིན་ལ་དེ་དག་གི་གྩོགས་ནི་མི་དགེ་བཅུའི་ལམ་སྟེ་དེ་ཉམས་

པའྩོ། །དེ་ལྟར་མདྩོར་བསྡུ་ན་ཐེག་ཆེན་སེམས་སྐྱེད་སྩོགས་ཐུན་མྩོང་གི་ལམ་གིས་

རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་འམ། དེ་མཐར་མ་ཕིན་ཀང༌། བསྐྱེད་

རིམ་སྒྩོམ་པའི་སིན་བེད་ཀི་དབང་བིས་པའི་དབང་བདུན་ཐྩོབ་པ། ཐུན་མྩོང་གི་

དངྩོས་གྲུབ་ལ་འདྩོད་པ་མེད་ཅིང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་སིང་ཐག་པ་

ནས་དྩོན་དུ་གཉེར་བས་དབང་པྩོ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའྩོ། །    ། །

༼གང་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དཀིལ་འཁྩོར་གི་མཚན་གཞི།༽

༈ གཉིས་པ་གང་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དཀིལ་འཁྩོར་གི་མཚན་གཞི་ངྩོས་གཟུང་

བ་ནི། དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས། དབང་བསྐུར་དཀིལ་འཁྩོར་སྔྩོན་འགྩོ་བར། །རྡྩོ་རེ་འཆང་

གིས་གསུངས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་བཤད་པའི་དབང་བདུན་དང་

གཞན་ནས་བཤད་པའི་བུམ་དབང་ནི་རྡུལ་ཚོན་སྩོགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་བསྐུར་

བར་བ་བ་ཡིན་ཞིང་འདིར་བཤད་པའི་བུམ་དབང་སྩོགས་གྩོང་མའི་དབང་རྣམས་ནི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཕག་རྒྱའི་ལུས་དང་བྷ་ག་དང་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་རྣམས་སུ་བསྐུར་

བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པའི་སད་དུ་གཞན་

དཀིལ་འཁྩོར་གསུམ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། ལུས་ཀི་དབང་

པྩོ་བྷ་ག་སེམས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྡྩོ་རེ་ཡིས། །དཀིལ་འཁྩོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

འགྱུར། །གཞན་པ་ཚོན་ལྔ་ལྡན་པ་མིན། །ཞེས་པ་སྟེ། དེའི་ཕིར་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་བསྒྲུབ་

པ་དང་མཆྩོག་གི་དབང་བསྐུར་བ་སྦྱིན་པའི་དྩོན་དུ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་མི་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

སྤིར་རིགས་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་

བིས་དང་ལུས་དཀིལ་དང་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་སྩོགས་མང་དུ་བཤད་ཀང་

འདིར་བཤད་པའི་དབང་བདུན་བསྐུར་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་མཁས་པ་ [རེ་བཙུན་རེད་

མདའ་བ།] ཁ་ཅིག་ན་རེ། དབང་པྩོ་འབིང་དུ་གྱུར་བའི་སྩོབ་མ་ལ་ནི་ཐྩོག་མར་རྡུལ་ཚོན་

ནམ་རས་བིས་སམ་ལུགས་མ་དང་འབུར་མ་ལ་སྩོགས་པ་ཕིའི་དཀིལ་འཁྩོར་གང་

ཡང་རུང་བར་ཆུ་དང་ཅྩོད་པཎ་ལ་སྩོགས་པ་དབང་བདུན་བསྐུར་བས། སིན་པར་

བེད་དྩོ་ཞེས་གསུང་ཡང༌། འདི་ནི་སྤིར་བཏང་བ་དང་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་གཉིས་

ཀི་སྒྩོ་ནས་ཤེས་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ཡང་སྤིར་བཏང་གི་དབང་དུ་བས་ན་འདིར་

བཤད་པའི་དབང་བདུན་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ཁྩོ་ནར་བསྐུར་དགྩོས་ཏེ། དབང་

མདྩོར་བསྟན་གི། དབང་བསྐུར་བདུན་པྩོ་འདི་རྣམས་ཡིན། །དཀིལ་འཁྩོར་བཞེངས་

ནས་སྦྱིན་པར་བ། །ཞེས་པའི་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པ་ལས། དབང་བསྐུར་བདུན་པྩོ་འདི་

རྣམས་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་རྣམ་པར་སངས་ནས་གཞན་རས་བིས་ལ་སྩོགས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པའི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་སྦྱིན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲའི་

དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། མངྩོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་བདུན་པྩོ་ནི་

རྡུལ་ཚོན་དཀིལ་འཁྩོར་ཁྩོ་ནར་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཡིན་རས་བིས་ལ་སྩོགས་པའི་

དཀིལ་འཁྩོར་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྒྱུད་རྣམས་སུ་མ་གསུངས་

པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། དབང་ལེའི་ཚིགས་བཅད་ཉིས་བརྒྱ་པའི་འགེལ་ཆེན་

ལས། ད་ནི་རས་རྣམས་མེད་པ་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པས་ཀུན་སངས་ཀིས་སྩོབ་མ་ལ་

དབང་བསྐུར་བའི་ངེས་པ་གསུངས་པ་འདིར་གང་གི་ཚེ་ཀུན་སངས་ཀི་སྩོབ་མ་ལ་

རེས་མེད་ན་དེའི་ཚེ་བ་མས་རས་རྣམས་མེད་པའི་མངྩོན་པར་དབང་བསྐུར་རྒྱལ་

བའི་བདག་པྩོའི་བཀའ་ཡིས་ཀུན་སངས་ལ་ནི་སྦྱིན་པར་བ་སྟེ་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བས་

དབང་བདུན་དང་དེ་ནས་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་གསུམ་སྦྱིན་པར་བའྩོ། །དེ་བཞིན་

དུ་བཞི་པ་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ལམ་སྦྱིན་པར་བ་ཞེས་པ་སྟེ། ཚིག་གིས་བརྩོད་པར་

བའྩོ། །ཞེས་ཀུན་སངས་ཀི་སྩོབ་མ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་བི་བ་སྩོགས་ཀི་

རས་མེད་ན་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་གིས་དབང་བཅུ་གཅིག་པྩོ་ཚང་བར་བསྐུར་བར་

གསུངས་པས་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་སྩོགས་སུ་ཀུན་སངས་ཀི་སྩོབ་མ་ལ་

དབང་བདུན་བསྐུར་ཆྩོག་པ་དམིགས་བསལ་དང༌། གཞན་ཡང་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་

བསྡུས་གསུམ་པ་ལས། འདིར་བདག་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་

དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཁང་པ་འདིར་ཁྱེད་རྣམས་བཞུགས་པར་བ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་དང་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་སྦྱིན་པར་བའྩོ། །ཞེས་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སྩོགས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པའི་དྲང་སྲྩོང་རྣམས་རིན་པྩོ་ཆེ་ས་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་བྩོས་བསང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་

བཅུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་ཡང་དམིགས་བསལ་དུ་བེད་དགྩོས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་ཀུན་སངས་ཀི་སྩོབ་མ་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་དབང་བསྐུར་བའི་ཡྩོན་

དུ་ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་མེད་པའི་ཀུན་སངས་ལ་དབང་བསྐུར་བ་བསྟན་པ་ཡིན་གི། 

ཀུན་སངས་ལའང་དབང་བདུན་བསྐུར་བ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ངེས་པར་

དགྩོས་སྩོ་སམ་ན། དེ་ཡང་ཀུན་སངས་ཀི་སྩོབ་མ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་

བཞེངས་པའི་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀི་འབྩོར་པ་མེད་ན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་བེད་དགྩོས་

པ་འགེལ་ཚིག་དེ་དག་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་བསྐུར་བདུན་པྩོ་འདི་རྣམས་

ཡིན། །ཞེས་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་དུས་ཞབས་པས་མཛད་པ་ལས། 

ད་ནི་དབང་བདུན་པྩོ་དེ་ཡང་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་སྩོྔན་དུ་སྩོང་བ་ལས་བ་མ་ལས་བང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དབང་བདུན་པྩོ་ནི་

འདི་རྣམས་ཡིན། །དཀིལ་འཁྩོར་བཞེངས་ནས་སྦྱིན་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་བཞེངས་པ་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་ལྡན་པའི་དབང་དུ་

བས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་ཀུན་སངས་ཀི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་བ་ཅིག་གི་

དབང་དུ་བེད་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགྲུབ་པ་གཉིས་

ཀིས་རྡུལ་ཚོན་དཀིལ་འཁྩོར་དགྩོས་པ་ལ་ནན་ཏན་ཆེར་མཛད་པ་མི་འཐད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་དབང་བདུན་བསྐུར་བ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་བེད་པ་ལ་

ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྩོངས་རྩོགས་མ་གྲུབ་ན་ཐུགས་དཀིལ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་
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དབང་བསྐུར་བ་ཡང་རུང་སྟེ། སྒྲུབ་ལེའི་ཚིགས་བཅད་ཉེར་ལྔ་པ་ལས། དབང་གི་དྩོན་

དུ་ཡང་ན་དཀིལ་འཁྩོར་རིགས་ཀི་དབང་གིས་ཕི་ཡི་འཁྩོར་ལྩོ་རབ་ཏུ་དམན་པར་

འགྱུར། །ཞེས་ཕིའི་འཁྩོར་ལྩོ་སྐུ་དཀིལ་དང་གསུང་དཀིལ་གིས་དམན་པའི་ཐུགས་

དཀིལ་རྐྱང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་དང༌། འཕེང་བ་ལས་

ཀང༌། ཡང་དབང་གི་དྩོན་དུ་དབུས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་ཙམ་ཞིག་བི་བར་རེས་སུ་གནང་

སྟེ། ཞེས་བཤད་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན། བསེན་སྩོགས་དག་པར་མ་བས་པར། །དཀིལ་

འཁྩོར་ལས་ལ་འཇུག་མི་བ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་བསེན་པ་ཡང་ལྷ་གང་གིས་དབང་

བསྐུར་བའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་དཀིལ་ལ་ཚང་བར་བཞུགས་པས་ཐུགས་དཀིལ་

གི་ལྷའི་བསེན་ཚད་སྩོང་བས་ཆྩོག་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀི་ལྷའི་བསེན་པ་ཇི་

ལྟར་བ་ཞེ་ན། དབང་ལེའི་སྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྔགས་

རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པ་སྟེ་འདི་བེ་བ་བཟླས་པས་ལས་ཐམས་ཅད་དང་སྦྱིན་སྲེག་འབུམ་

ཕག་བཅུས་གྲུབ་པ་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད་པྩོ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་སྔྩོན་དུ་བསེན་

པའི་ངེས་པའི། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། རྐང་པ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་

དུ་གསུངས་པས་བསེན་པ་དགྩོས་ལ། དེ་ཡང་ལྷ་གངས་ཇི་སེད་པའི་བསེན་ཚད་

སྔགས་ཀི་གངས་ངག་ཉིད་ཀིས་བཟླས་པ་དགྩོས་ན་མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་དག་གིས་

གསུངས་པ་བཞིན་ད་ལྟར་གི་དུས་སུ་བསེན་པ་ཙམ་ཡང་འཁྱྩོལ་བ་དཀའ་བས་

ཐབས་ལ་མཁས་པའི་བསེན་པ་བེད་ཚུལ་ཞིག་དགྩོས་སྩོ། །

ཇི་ལྟར་བེད་ན་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་ཚིགས་བཅད་སྩོ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་ཆེན་
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ལས། ད་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་སད་དུ་སྔགས་བཟླས་པ་

གསུངས་པ་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་འཕེང་བའི་སྔགས་ཉིན་ཞག་སྩོ་སྩོར་དབུགས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོའི་གངས་བཟླས་པར་བའྩོ། །འདིར་བགང་འཕེང་མེད་ཅིང་སྔགས་བརྩོད་པ་

མེད་དེ་དབུགས་འཇུག་པ་དང་འབྱུང་བ་ངག་དང་ལྷན་ཅིག་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་

རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དང་འབྱུང་བའི་མེ་ཏྩོག་གི་འཕེང་བ་བཞིན་དུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་རང་

བཞིན་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པས་བལྟ་བར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་

ནང་དུ་ཉིན་ཞག་ལྔས་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱད་ལྷག་པའི་འབུམ་ཕག་གི་བཟླས་པ་རྣལ་འབྩོར་

པས་བའྩོ། །ཉིན་ཞག་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ཀི་དབུགས་འབུམ་ཕག་བརྒྱད་ལྷག་པའི་བེ་བ་

བཟླས་པའྩོ། །དེ་ནས་ལུས་དག་སྟེ་དེ་བཞིན་དུ་ངག་དག་པ་དང་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་

རྣམ་པར་དག་པའྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ས་བྩོན་ཨྩོྃ་ཡིག་སྩོགས་

གསུམ་གི་བར་དུ་འཕེང་བའི་སྔགས་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི་རྐང་པ་རེ་དང་

མཁའ་འགྩོ་མ་དང་མཁའ་འགྩོའི་མིང་སྔགས་སེལ་བའི་མཐར་ཕཊ་ཡིག་སྦྱར་བའི་

སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་འཕྩོ་ཆུང་དྲུག་ཅུའི་རླུང་དང་འཕྩོ་འཚམས་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་རླུང་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བའི་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་གི་གངས་སྔགས་ཀི་

གངས་སུ་བེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བསེན་པའི་གངས་ཀང་བསེན་པའི་སྔགས་

བགང་བའི་དུས་ཀི་དབུགས་ཀི་གངས་སུ་སྩོང་བ་ཉིད་ལ་བེད་ཅེས་བ?་མ་མཁས་

པའི་ [ཆྩོས་རེ་ཤེས་རིན་པ།] དབང་ཕྱུག་ཉིད་གསུང་པ་འཐད་དམ་སམ་སྟེ་དཔྱྩོད་ལྡན་

རྣམས་ཀིས་བརྟག་པར་རིགས་སྩོ། །   ། །
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༼དེར་དབང་བསྐུར་བའི་དབང་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་དེར་དབང་བསྐུར་བའི་དབང་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། དབང་རྣམས་ཀི་གངས་དང༌། གྩོ་རིམ་དང༌། དབང་སྩོ་སྩོའི་དྩོན་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཕག་རྡྩོར་སྟྩོད་འགེལ་ལས། དེ་བཞིན་དུ་མཁའ་འགྩོ་མ་རྡྩོ་རེ་གུར་

དུ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དབང་བསྐུར་བ་གསུམ་པ་ལས་བཞི་པ་ཐ་དད་པར་

གསུངས་པ། བུམ་པའི་དབང་ནི་དང་པྩོ་སྟེ། །གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་དུ་

འདྩོད། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་གསུམ་པ་སྟེ། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་མིན། །ཞེས་པ་

དང༌། དེ་བཞིན་དུ་སར་ཡང་དེ་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བཅྩོ་ལྔ་པར། ཆུ་ཡི་དབང་ནི་དང་པྩོ་

སྟེ། །ཅྩོད་པཎ་དབང་བསྐུར་གཉིས་པའྩོ། །གསུམ་པ་དར་དཔྱངས་དབང་བསྐུར་

ཏེ། །རྡྩོ་རེ་དྲིལ་བུ་བཞི་པའྩོ། །ལྔ་པ་རང་གི་བདག་པྩོ་ཉིད། །མིང་གི་དབང་ནི་དྲུག་པ་

སྟེ། །སངས་རྒྱས་རེས་གནང་བདུན་པར་འདྩོད། །བརྒྱད་པ་བུམ་པའི་དབང་ཡིན་

ཏེ། །གསང་བའི་དབང་ནི་དགུ་པ་ཡིན། །ཤེས་རབ་དབང་བསྐུར་བཅུ་པའྩོ། །དེ་ཉིད་

རྡྩོ་རེའི་རབ་སྦྱྩོར་གིས། །ཞེས་གུར་གི་རྒྱུད་རྣམས་དྲངས་ཏེ་དེའི་མཇུག་ཏུ། དེ་ཉིད་

རྡྩོ་རེའི་རབ་སྦྱྩོར་གིས། །ཞེས་པ་གཙོ་བྩོར་དབང་བཅུ་གཅིག་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་གསུང་ལས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དབང་བཞི་པ་འམ་བཅུ་

གཅིག་པ་ཐ་དད་པར་རྟྩོགས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྐུར་བའི་དབང་ལ་

གངས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཆུ་དབང་སྩོགས་བིས་པ་ལྟར་འཇུག་པའི་དབང་བདུན། བུམ་

དབང་གསང་དབང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་སྟེ་འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་གྩོང་མ་

གསུམ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མ་དྩོན་དམ་པའི་དབང་བཞི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པ་དང་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའྩོ། །

དེ་ལྟར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་གི་སྒྩོ་ནས་བསྡུ་

བར་བ་བའི་གང་ཟག་གི་རིགས་དེ་ལ་རེ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཙམ་དྩོན་

དུ་གཉེར་བའི་སྒྩོ་ནས་བསྐྱེད་རིམ་ཙམ་སྒྩོམ་པར་འདྩོད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་དང༌། 

མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་འབའ་ཞིག་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་སྒྩོ་ནས་རྩོགས་པའི་རིམ་པ་

སྒྩོམ་འདྩོད་པའི་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཡྩོད་ལ། དེའི་དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་ནས་བིས་

པ་ལྟར་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་ཙམ་བསྐུར་བ་དང༌། གང་ཟག་གཉིས་པས་དང་པྩོར་

བསྐྱེད་རིམ་བསྒྩོམས་ཏེ། དེ་མཐར་ཕིན་པ་ན་རྩོགས་རིམ་རྩོགས་པར་སྒྩོམ་པའི་

དབང་དུ་བས་ཏེ་དབང་བཅུ་གཅིག་པྩོ་ཐམས་ཅད་བཞག་པ་ཡིན་ལ། གང་ཟག་དེ་

གཉིས་ཀི་ལམ་སྒྩོམ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བེད་པའི་སྩོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་ལ་བཅུ་

གཅིག་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ནི་དགྩོས་ཤིང་དེ་ལས་མང་བ་ཡང་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དབང་ལ་བཅུ་གཅིག་པ་དེར་ངེས་པར་དབང་མདྩོར་བསྟན་ལས་

ཀང་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དང་པྩོར་དབང་བསྐུར་བདུན་པྩོ་གང༌། །བིས་པ་

རྣམས་ནི་གཞུག་པའི་ཕིར། །རྣམ་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་ཀི། །དམ་པའི་དྩོན་གི་

བཞི་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་དག་གི་དྩོན་འཆད་པའི་ཚེ། དེ་ཉིད་ལས། བུམ་

པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་དང༌། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མངྩོན་བརྩོད་པ། །སར་ཡང་

ཤེས་ཆེན་པྩོ་ཉིད། །དེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་མངྩོན་བརྩོད་བེད། །འགྱུར་དང་འགྱུར་དང་དེ་

ནས་འཛག ། དེ་ནས་གཞན་ཡང་མི་འཛག་པའྩོ། །ཞེས་དབང་བཅུ་གཅིག་པའམ་

བུམ་དབང་ནས་ཀི་བཞི་པ་དྩོན་དམ་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་ལ་བཤད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པ་ལྟར་རྩོ། །

འྩོ་ན་དབང་གྩོང་མ་ལ་བཞི་དང་གྩོང་མའི་གྩོང་མ་བཞི་སྟེ་བཅྩོ་ལྔ་བཤད་པ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་བཤད་ཀང་སྐྱྩོན་མེད་དེ། གྩོང་མ་དང་གྩོང་མའི་གྩོང་མའི་

བུམ་དབང་གཉིས་བུམ་དབང་དུ་མཚུངས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གསང་དབང་གཉིས་

གསང་དབང་དུ་མཚུངས་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སུ་

མཚུངས་ཤིང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་བཞི་པར་བཤད་པ་དེ་དབང་གསུམ་པ་ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ཉིད་ལ་བཞི་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་པས་སྩོ། །   ། །

གཉིས་པ་གྩོ་རིམ་ནི། དེ་ཡང་དབང་བཅུ་གཅུག་གི་གྩོ་རིམ་ནི། དང་པྩོ་ཆུ་

དབང་ནས་མཐར་དྩོན་དམ་པའི་དབང་བཞི་པའི་བར་རིམ་ཅན་ཁྩོ་ནར་བསྐུར་དགྩོས་

ཏེ། སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རིམ་ལྔ་ལས། བསྐྱེད་པའི་རིམ་ལ་ལེགས་གནས་

ཤིང༌། །རྩོགས་པའི་རིམ་པ་འདྩོད་རྣམས་ལ། །ཐབས་འདི་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀིས། །སས་ཀི་རིམ་པ་ལྟ་བུར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྐྱེད་རིམ་ལ་

བསབས་ནས་རྩོགས་རིམ་སྒྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ངེས་པ་ལྟར་དང་པྩོ་བསྐྱེད་

རིམ་སྒྩོམ་བའི་སྩོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་བདུན་བསྐུར་བ་སྔྩོན་དུ་བཏང་ནས་དེའི་

རེས་སུ་རྩོགས་རིམ་སྒྩོམ་པའི་སྩོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་གྩོང་མ་རྣམས་བསྐུར་

དགྩོས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དབང་བདུན་པྩོ་ཡང་རིམ་པ་དེ་ལྟར་ངེས་པ་ནི་བིས་པ་མངལ་

ནས་སྐྱེས་ནས་བསྐྱེད་བསྲིང་བའི་ཕིར་དང་པྩོར་འཁྲུ་བ་དང༌། དེ་ནས་གཙུག་ཕུད་

གཞག་པ་དང༌། དེ་ནས་རྣ་བ་འབུགས་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང༌། དེ་ནས་བིས་པ་དགྩོད་

ཅིང་སྨྲ་བ་དང༌། དེ་ནས་ལྩོངས་སྤྩོད་ལ་གནས་པ་དང༌། དེ་ནས་མིང་འདྩོགས་པ་དང༌། 
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ནས་བི་ཀྩོག་སྩོགས་བེད་པ་དང་རིམ་པ་མཐུན་པར་དབང་བདུན་རིམ་ཅན་དུ་

བསྐུར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡང་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས། བིས་པ་སྐྱེས་ལ་མ་རྣམས་

ཀིས། །ཆུ་ཡིས་འཁྲུ་བའི་དབང་བསྐུར་བེད། །དེ་ཡི་གཙུག་ཕུད་རབ་འཇྩོག་པ། །ཅྩོད་

པན་དུ་ནི་ཡྩོངས་སུ་བཏགས། །དེ་ཡི་རྣ་བ་འབུགས་པ་སྩོགས། །དར་དཔྱངས་དབང་

བསྐུར་བེད་པར་བཤད། །བིས་པ་སྨྲ་དང་དགྩོད་པ་ནི། །དྲིལ་བུ་རྡྩོ་རེའི་དབང་བསྐུར་

རྩོ། །ལྔ་པ་ལྩོངས་སྤྩོད་བརྟུལ་ཞུགས་ཡིན། །མིང་ནི་མིང་གི་དབང་བསྐུར་

ཡིན། །ཀྩོག་པ་ལ་སྩོགས་རེས་གནང་མ། །ཕ་དག་གི་ནི་རྟག་ཏུ་སྟེར། །དེ་ལ་རྣམ་པ་

བདུན་གི་ནི། །དབང་བསྐུར་བདུན་དུ་རབ་ཏུ་གགས། །ཞེས་བིས་པ་ལྟར་འཇུག་པའི་

དབང་ཡིན་པས་བིས་པའི་དབང་བདུན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དབང་གྩོང་གི་སྔ་

མ་བཞིའི་གྩོ་རིམ་ཡང་དབང་དྩོན་རྣམས་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་རིམ་གིས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན་ནྩོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། བིས་པའི་དབང་བདུན་དང་དབང་གྩོང་མ་ལ་གྩོ་རིམ་ངེས་པ་

ཅན་མེད་དེ། དབང་བདུན་བསྐུར་བ་རྡུལ་ཚོན་སྩོགས་ཕིའི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་བཅུག་

ནས་བེད་དགྩོས་པ། དབང་གྩོང་མ་རྣམས་བསྐུར་བ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་

རྣམས་བཀག་པའི་ཕིར་ཏེ། དབང་ལེའི་ཚིགས་བཅད་དང་པྩོའི་འགེལ་ཆེན་ལས། 

དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པས་ནི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་བི་བ་མེད་དེ་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀག་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་སད་དུ་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་ལས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གསུངས་པ། རྡྩོ་རེའི་ཐིག་རྣམས་གདབ་པ་དང༌། །རྡུལ་ཚོན་དག་ཀང་

གདབ་པ་ནི། །སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་ཀིས་མི་བ། །བེད་ན་བང་ཆུབ་འཐྩོབ་པར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དཀའ། །ཞེས་པ་ནས། དེའི་ཕིར་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་བསྒྲུབ་པ་དང་མཆྩོག་གི་དབང་

བསྐུར་བ་སྦྱིན་པའི་དྩོན་དུ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པའི་

བར་གིས་དབང་གྩོང་མ་རྣམས་བསྐུར་བ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་མི་དགྩོས་

པར་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། དབང་བདུན་བསྐུར་བ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་དགྩོས་པར་གསུངས་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་དབང་བདུན་བསྐུར་བ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བར་ཡང་གྩོང་མའི་དབང་

རྣམས་བསྐུར་བས་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་སྒྩོམ་པར་རུང་བ་རྒྱུད་འགེལ་གི་དགྩོངས་

པར་བསམས་ནས་སྔྩོན་དང་ད་ལྟར་གི་སྦྱྩོར་དྲུག་པ་འགའ་ཞིག་དེ་ལྟར་བེད་པར་

སང་ཡང་དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དབང་མདྩོར་བསྟན་གི། དབང་བསྐུར་བདུན་པྩོ་འདི་

རྣམས་ཡིན། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར་ན་རྩོ་པ་ཆེན་པྩོས། སྔར་མདྩོར་བསྟན་པའི་

དབང་བཅུ་གཅིག་པྩོ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའིདངྩོས་གྲུབ་ཀི་

ཁང་བཟང་གི་ཐེམ་སས་སུ་གྱུར་པ་འྩོག་མ་ཀུན་རྩོབ་ཀི་གཟུགས་ཅན་དབང་བདུན་

པྩོ་རྣམས་རྣམ་པར་བཤད་ནས་ཞེས་དབང་གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའི་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བདུན་པྩོ་ཁང་བཟང་གི་ཐེམ་སས་དང་

འདྲ་བར་གསུངས་པས་དབང་གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་སྔྩོན་དུ་དབང་བདུན་པྩོ་ངེས་པར་

འགྩོ་དགྩོས་པར་གྲུབ་བྩོ། །

གཞན་ཡང་དམ་གཞག་གི་སབས་སུ་ཁྱེད་ཀིས་འདི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་མ་

ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་མི་བ་སྟེ། ཁྱེད་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་

གསུངས་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཡང་སབས་འདིར་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་བ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དགྩོས་ཀི། བྷ་ག་སྩོགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་སྩོབ་མ་ཐྩོག་མར་འཇུག་པའི་དཀིལ་

འཁྩོར་དུ་འྩོང་དྩོན་མེད་ཅིང༌། དུས་ན་གང་སྨྲས་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་

བའི་གསང་བ་ནི་སྔགས་ཀི་གསང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དབང་གྩོང་མའི་གསང་བ་

ལས་ལྷག་པའི་གསང་བ་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པས་མ་སིན་མི་ལ་གསང་བ་བསྒགས་པའི་ར་

ལྟུང་དུ་འགྱུར་བས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་དབང་གྩོང་མ་རྣམས་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་ཡང་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་དུ་མར་གྱུར་ཏེ། མཁས་པའི་ [རེ་བཙུན་ཆེན་པྩོ་རེད་མདའ་བ།] དབང་པྩོ་དག་ནི་འདི་ལྟར་

བཞེད་དེ། བུམ་དབང་སྩོགས་འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་གྩོང་མ་བཞི་ཐྩོབ་པ་ཙམ་གིས་

རྒྱུད་ཉན་པ་དང་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་སྒྩོམ་པའི་སྩོད་རུང་དུ་གྱུར་ཅིང་དབང་གྩོང་

མའི་གྩོང་མ་དྩོན་དམ་པའི་དབང་བཞི་པ་དང༌། བཅས་པ་བསྐུར་བ་ནི་རྒྱུད་རྩོགས་

པར་སྟྩོན་པའི་བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོའི་སྩོབ་དཔྩོན་གི་ཕིར་ཡིན་པ་དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་ 

[རེད་མདའ་ཉིད།] འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་ཚུལ་འདིར་མ་

བཤད་ཅིང་དེ་བས་ན་གསང་དབང་དང་ཀུན་རྩོབ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་

གཉིས་ཀིས་ནི་བཞི་པའི་ལམ་སྒྩོམ་པའི་སྩོད་དུ་རུང་བར་བེད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུང་

ལ། དེ་དག་ཀང་དབང་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དབང་གྩོང་

མ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་གཅིག་ནི་སེམས་ཅན་གཞུག་པའི་དྩོན་དང་ལམ་ཡྩོངས་སུ་

ཤེས་པའི་དྩོན་དང་རྒྱུད་ཉན་པ་ལ་དབང་བའི་དྩོན་དུའྩོ། །

གཞན་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོའི་གནས་སྦྱིན་པ་དང་སྟྩོན་པ་པྩོ་བེད་པའི་སད་

དུའྩོ་ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་གཞུག་པའི་སད་དུ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་ཀི་དབང་
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རྣམ་པ་བཞིའི་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་བར་གིས་འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་བཞི་

དང་གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་པའི་བདེ་བ་འདིའི་དབང་བཞི་པར་བསྟན་ནས་དེའི་འཕྩོ་

ཉིད་ཀི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་རྒྱས་འགེལ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཐྩོས་

ཤིང་ཤེས་པར་གྱུར་བ་ན་བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོ་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་ཞེས་པ་ནས༌། དེ་ལྟར་དྩོན་

དམ་པའི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་ཆེར་བརྩོད་པར་བ་སྟེ། དེས་

ན་འདིར་རྒྱས་པར་མ་བས་སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་བདག་པྩོ་ཆེན་

པྩོར་བེད་པའི་དབང་གྩོང་མའི་གྩོང་མ་བཞི་བསྟན་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་དུ་དགྩོངས་ཤིང༌། 

འགེལ་ཚིག་དེ་དག་གི་དངྩོས་བསྟན་གི་དྩོན་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། རྒྱུད་རྩོགས་

པར་ཉན་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོད་རུང་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་ཚིག་

གི་སྒྩོ་ནས་ངེས་པར་ཐྩོབ་དགྩོས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་འྩོག་ཏུ་འཆད་དྩོ།༌།

ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་ [ཇྩོ་མྩོ་ནང་པ་རེས་བང་དང་བཅས་པ།] དག་ནི་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་བདག་

པྩོའི་དབང་ལ་དབང་གྩོང་མའི་གྩོང་མ་བཞི་བསྐུར་བར་མི་བེད་པར། ཁ་ཅིག་ [ཆྩོས་རེ་

མཚལ་མིན་པ།]དབང་གྩོང་མ་དང་པྩོ་བཞིའི་མཐར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་

བཞི་པ་ཙམ་ཞིག་བསྐུར་ནས། བདག་པྩོའི་དབང་ལ་དབང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མའི་

དབང་བཞི་མི་བསྐུར་བར་འདྩོད་ལ། དེ་ནི་གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་འགེལ་པ། གཞན་ནི་

སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོའི་གནས་སྦྱིན་པ་དང་སྟྩོན་པ་པྩོ་བེད་པའི་སད་དུ་ཞེས་སྩོགས་

དང་འགལ་ཏེ། གཞན་ནི་ཞེས་པའི་དབང་སྟྩོན་བེད་ཀི་འགེལ་པ་ནི། རིག་མ་བཅུ་པྩོ་

རྣམས་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་སྩོབ་མས་བ་མ་ལ་དབུལ་བར་བའྩོ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་

འགེལ་ཚིག་རྣམས་ཡིན་ལ། འགེལ་པ་དེ་དག་གིས་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་བདག་པྩོའི་ཕིར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དུ་ཕག་རྒྱ་བཅུ་ལ་འཁྱུད་པའི་བུམ་པའི་དབང་ལ་སྩོགས་པ་གྩོང་མ་ལས་ཀང་གྩོང་

མའི་དབང་རྣམས་བསྐུར་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁྩོང་དག་ན་རེ། སྐྱྩོན་མེད་དེ། སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ལ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་

བདག་པྩོའི་དབང་དང་བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོའི་དབང་གཉིས་ཡྩོད་པ་ལས་དང་པྩོ་ནི་

འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཤིང་དམ་བཅའ་བ་ལ་གནས་པའི་

སྩོབ་མ་ནི་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་བདག་པྩོའི་སད་དུ་བ་མས་དབང་བསྐུར་བར་བའྩོ་ཞེས་

པ་ནས། རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་བདག་པྩོའི་དབང་གི་ཆྩོ་གའི་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་

གིས་བསྟན་པ་ཡིན་ཞིང༌།  དེ་དག་གི་སབས་སུ་དབང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མའི་

དབང་ཆྩོག་མ་བསྟན་པ་དང༌། གཉིས་པ་བདག་པ་ཆེན་པྩོའི་དབང་ནི་འགེལ་ཆེན་

ལས། དེ་ནས་རྒྱས་འགེལ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཐྩོས་ཤིང་ཤེས་པར་

གྱུར་པ་ན་བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོ་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་གྩོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གསུངས་པའི་

རིག་མ་བཅུ་པྩོ་རྣམས་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོའི་

དབང་ལ་རིག་མ་བཅུས་འཁྱུད་པའི་བུམ་དབང་སྩོགས་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མའི་

དབང་ཆྩོག་ཁས་ལེན་པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ་སམ་ན། སབས་འདིར་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་

དབང་ལ་བདག་པྩོའི་དབང་དང་བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོའི་དབང་གཉིས་སུ་བས་ནས་

འགེལ་ཚིག་གྩོང་འྩོག་དེ་དག་གིས་སྩོ་སྩོར་བསན་པར་འདྩོད་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལྟར་རིགས་ན་དབང་གྩོང་མ་ལ་རྒྱུད་ཉན་པའི་དྩོན་དུ་གཅིག་དང་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་

དཔྩོན་བདག་པྩོའི་དྩོན་དུ་གཅིག་དང༌། བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོའི་དྩོན་དུ་གཅིག་སྟེ་གསུམ་

ཡྩོད་དགྩོས་པ་ལས། འགེལ་ཆེན་ལས་གཉིས་སུ་ངེས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། 
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འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དབང་གྩོང་མ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་གཅིག་ནི་སེམས་ཅན་

གཞུག་པའི་དྩོན་དང་ལམ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པའི་དྩོན་དང་རྒྱུད་ཉན་པ་ལ་དབང་བའི་

དྩོན་དུའྩོ། །གཞན་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོའི་གནས་སྦྱིན་པ་དང་སྟྩོན་པ་པྩོ་བེད་པའི་

སད་དུའྩོ། །ཞེས་རྒྱུད་ཉན་པ་སྩོགས་ཀི་དྩོན་དུ་དབང་གྩོང་མ་ཙམ་དང༌། རྒྱུད་སྩོབ་མ་

ལ་སྟྩོན་པ་སྩོགས་ཀི་དྩོན་དུ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོའི་དབང་གྩོང་མའི་

ཡང་གྩོང་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་བདག་པྩོའི་དྩོན་དུ་དབང་བསྐུར་བར་བ་བའི་

སྩོབ་མ་འཆད་པའི་འགེལ་པ་གྩོང་མར། དེ་ནས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཤིང་དམ་

བཅའ་བ་ལ་གནས་པའི་སྩོབ་མ་ཞེས་དང༌། ཀེ་དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཁྱྩོད་ཀི་བཀའ་དྲིན་

ལས་ད་ནི་བདག་གིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྩོ། །ཞེས་

དང༌། ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་སྩོབ་མ་དམ་བཅའ་བ་ལ་གནས་པ་གཟིགས་

ཏེ། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་སྩོབ་མ་འཆད་པའི་འགེལ་པ་འྩོག་མར་ཡང༌། དེ་

ནས་རྒྱས་འགེལ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཐྩོས་ཤིང་ཤེས་པར་གྱུར་པ་ན། 

ཞེས་དང༌། ཀེ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐམས་ཅད་ཐྩོབ་པ་ད་ནི་བདག་

གིས་ཅི་ཞིག་བགི། ཞེས་གསུངས་པས་འགེལ་པ་གྩོང་འྩོག་གཉིས་ཀི་སྩོབ་དཔྩོན་གི་

དབང་བསྐུར་བར་བ་བའི་རྟེན་ལ་ཁྱད་པར་མ་བྱུང་ཞིང༌། འགེལ་པ་གྩོང་འྩོག་གཉིས་

ཀི་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་བསྐུར་བའི་དགྩོས་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མ་བྱུང་སྟེ། དབང་

བསྐུར་བའི་དགྩོས་པ་འཆད་པ་ན་འགེལ་བ་གྩོང་མ་ལས། དགེ་སྩོང་དང་དགེ་ཚུལ་

དང་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་བསྐུར་བ་དང་རྒྱུད་བསྟན་པའི་དྩོན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དུ་གསུང་གི་རེས་སུ་གནང་བ་སྦྱིན་པར་བའྩོ་ཞེས་པ་ནི་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་དང༌། 

འདིར་སྟྩོན་པ་པྩོའི་དབང་ལ་མངྩོན་པར་དབང་བསྐུར་བའི་དགེ་སྩོང་ངམ་ཞེས་

གསུངས་ཤིང༌། འགེལ་པ་འྩོག་མར་ཡང༌། བདག་པྩོ་ཉིད་བེད་པའི་སད་དུ་དཀིལ་

འཁྩོར་ཆེན་པྩོའི་སྩོབ་དཔྩོན་གི་གྩོ་འཕང་མངྩོན་པར་འདྩོད་པས་ཕག་རྒྱ་བཅུ་དབུལ་

བར་བའྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་གེལ་པ་གྩོང་འྩོག་གཉིས་ཀས་བསྟན་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་

དགྩོས་པ་དཀིལ་འཁྩོར་ཆེན་པྩོའི་སྩོབ་དཔྩོན་གི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་སྟེ་དབང་བསྐུར་བ་པྩོ་

དང་རྒྱུད་སྟྩོན་པ་པྩོར་མཚུངས་པས་སྩོ། །གང་ཡང་འགེལ་པ་གྩོང་མར་བདག་པྩོའི་

སད་དུ་ཞེས་པ་ཙམ་བྱུང་ཞིང༌། འགེལ་པ་འྩོག་མར་བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོ་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་

ཞེས་ཆེན་པྩོ་བྱུང་མ་བྱུང་གི་ཁྱད་ཡྩོད་པས་སམ་པ་འདི་ཡིན་ན་ནི། འགེལ་པ་འྩོག་

མར་ཡང༌། བདག་པྩོ་ཉིད་བེད་པའི་སད་དུ་ཞེས་བདག་པྩོ་རྐྱང་པ་ལས་མ་བྱུང་བས་

གནྩོད་དྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཞིག་ཡིན་སམ་ན། མདྩོར་བསྡུས་ལྔ་པ་འདིའི་ཐྩོག་མར། འདིར་

དཔལ་མཆྩོག་གི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་ལས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆྩོ་ག་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པ་ལྟར་རབ་གནས་ཀི་ཆྩོ་ག་འཆད་པའི་རབ་གནས་ལ་མི་ལ་རབ་གནས་

བེད་པ་བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོར་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་ཏེ་རབ་གནས་

བེད་པ་སྩོགས་ཡྩོད་པ་ལས་ཀླུ་དང་ཞེས་སྩོགས་འགེལ་པ་གྩོང་མ་ར་བ་དང་བཅས་

པས་བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོར་དབང་བསྐུར་བའི་ཆྩོ་གའི་ཆ་འགའ་ཞིག་བཤད་པའི་སྒྩོ་ནས་

མདྩོར་བསྟན་ཅིང༌། དྩོན་དེ་ཉིད་འགེལ་པ་འྩོག་མ་ལས། དེ་ནས་རྒྱས་འགེལ་དང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བཅས་པའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཐྩོས་ཤིང་ཞེས་སྩོགས་ར་འགེལ་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དཔེར་ན། དང་པྩོར་ཆུ་དག་ལ་ནི་ཞེས་སྩོགས་ར་འགེལ་རྣམས་

ཀིས་དབང་གི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་ཆ་འགའ་ཞིག་བསྟན་པའི་སྒྩོ་ནས་དབང་གྩོང་མ་

རྣམས་མདྩོར་བསྟན་པ་དེ་ཉིད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རབ་ནུ་མ་ལ་ཡང་ཞེས་སྩོགས་ར་

འགེལ་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་གཞན་དག་ནི་རྒྱུད་ཉན་པ་དང་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་སྒྩོམ་པ་ལ་དབང་

བའི་དྩོན་དུ་དབང་གྩོང་མ་བཞི་དང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མ་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་པྩོ་ཐམས་

ཅད་བསྐུར་བར་བེད་པ་ནི་མི་ཐད་དེ། འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དབང་གྩོང་མ་ནི་རྣམ་

པ་གཉིས་ཏེ་གཅིག་ནི་སེམས་ཅན་གཞུག་པའི་དྩོན་དང་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་མཚམས་

སྦྱར་ནས། སེམས་ཅན་གཞུག་པ་འམ་རྒྱུད་ཉན་པ་སྩོགས་ལ་དབང་བར་བེད་པའི་

དབང་གྩོང་མ་ནི་དང་པྩོར་དབང་འདི་ལ་རེ་ཞིག་སྐྲག་པ་དང་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ལ་

སྩོགས་པའི་སྐྱྩོན་དང་བལ་བ་ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་གཞུག་པའི་སད་དུ་འཇིག་

རྟེན་ཀུན་རྩོབ་ཀི་དབང་རྣམ་པ་བཞིའི་ངེས་པའྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་འཇིག་རྟེན་པའི་

དབང་གྩོང་མ་བཞི་དང༌། བཞི་པ་དེའི་མཚོན་དྩོན་གི་དབང་བཞི་པ་ཙམ་བསྐུར་བས་

རྒྱུད་ཉན་པ་སྩོགས་ལ་དབང་བར་བསྟན་ཅིང༌། 

ཡང་མཚམས་སྦྱར་དུ། གཞན་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོའི་གནས་སྦྱིན་པ་དང་

སྟྩོན་པ་པྩོ་བེད་པའི་སད་དུའྩོ་ཞེས་པའི་གཞན་ནི་དབང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མ་བཞི་

ལ་བེད་པ་དང༌། དེ་ཡང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མ་བཞི་འཆད་པའི་མཚམས་སྦྱར་དུ། དེ་

ནས་རྒྱས་འགེལ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཐྩོས་ཤིང་ཤེས་པར་གྱུར་པ་ན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོ་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། གྩོ་

རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་རིག་མ་བཅུ་པྩོ་རྣམས་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་སྩོབ་

མས་བ་མ་ལ་དབུལ་བར་བའྩོ་ཞེས་སྩོགས་ར་འགེལ་རྣམས་ཀིས་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་

བདག་པྩོ་ཆེན་པྩོའི་དྩོན་ཁྩོ་ནར་དབང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མ་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་

རྣམས་དང་འགལ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་དབང་གྩོང་མ་བཞི་དབང་བདུན་དང་བཅས་པ་

དང་འཇིག་རྟེན་པའི་བཞི་པས་མཚན་དྩོན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཞི་པ་སྟེ་

དབང་བཅུ་གཅིག་པྩོ་དེ་ཙམ་ཞིག་བསྐུར་བས་རྒྱུད་རྩོགས་པར་ཉན་པ་དང་བསྐྱེད་

རྩོགས་རྩོགས་པར་སྒྩོམ་པའི་སྩོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྩོད་རུང་དུ་

སྒྲུབ་པ་ལ་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མ་བཞི་ཆར་བསྐུར་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །    ། །

༼དབང་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་དབང་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བིས་པའི་དབང་

བདུན་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། དབང་གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བའི་རྒྱུད་དབང་མདྩོར་བསྟན་པ་ལས། ཆུ་དང་ཅྩོད་པན་དར་

དཔྱངས་དང༌། །རྡྩོ་རེ་དྲིལ་བུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཆེ། །མིང་དང་རེས་གནང་ཡང་དག་

ལྡན། །དབང་བསྐུར་རྣམ་བདུན་མི་ཡི་བདག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཆུ་དབང་ནས་རེས་

གནང་གི་དབང་གི་བར་བདུན་ནི་བིས་པ་ལྟར་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་ཡིན་ལ། དེ་

ཡང་བདུན་ག་ལ་ཆུའི་བ་བ་རེས་སུ་འགྩོ་བས་ཆུ་དབང་བདུན་ཞེས་པའི་ཐ་སད་

མཛད་ནའང་བུམ་དབང་གི་ཐ་སད་ནི་མི་མཛད་དྩོ། །དེ་ཡང་དབང་བདུན་ནི་རྡུལ་

ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་སྒྩོ་བཞིའི་ཐད་སྩོར་སྩོབ་མ་བཞག་ནས་བསྐུར་བ་ཡིན་ལ། 
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དེ་ཡང་བང་སྒྩོའི་ཐད་སྩོར་གཙོ་བྩོའི་སྐུའི་ཞལ་དཀར་པྩོ་བང་ཕྩོགས་ན་གནས་པ་ལ་

མངྩོན་པར་ཕྩོགས་པའི་སྩོབ་མ་སྐུ་རྡྩོ་རེར་བསྐྱེད་པ་ལ་དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར་བའི་

ཚུལ་ཡང་རྒྱུད་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་བསྒྲུབས་པའི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་

ནང་གི་ཡུམ་ལྔས་ཆུའི་དབང་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔས་ཅྩོད་པན་གི་དབང་

བསྐུར་དེ་ནས་སྩོབ་མ་ལྷྩོ་སྒྩོའི་ཐད་སྩོར་ཁིད་དེ་ལྷྩོ་ཕྩོགས་གསུང་གི་ཞལ་དམར་པྩོ་

ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པའི་སྩོབ་མ་གསུང་རྡྩོ་རེར་བསྐྱེད་པ་ལ་ནུས་མ་བཅུས་དར་

དཔྱངས་ཀི་དབང་དང༌། གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་གིས་རྡྩོར་དྲིལ་གི་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་

སྩོབ་མ་ཤར་སྒྩོའི་ཐད་སྩོར་ཁིད་དེ་ཤར་ཕྩོགས་ཐུགས་ཀི་ཞལ་ནག་པྩོ་ལ་མངྩོན་དུ་

ཕྩོགས་པའི་སྩོབ་མ་ཐུགས་རྡྩོ་རེར་བསྐྱེད་པ་ལ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་

ཀིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དབང་དང༌། ཁྩོ་བྩོ་ཁྩོ་མྩོ་རྣམས་ཀིས་མིང་གི་དབང་བསྐུར༌། 

དེ་ནས་སྩོབ་མ་ནུབ་སྒྩོའི་ཐད་སྩོར་ཁིད་དེ་ནུབ་ཕྩོགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཞལ་སེར་པྩོ་ལ་

མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པའི་སྩོབ་མ་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེར་བསྐྱེད་པ་ལ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་

ཡུམ་གིས་རེས་གནང་གི་དབང་བསྐུར་བའྩོ། །

དེ་ལྟར་བེད་པའི་དྩོན་ནི། ཐྩོག་མར་ཆུ་དབང་ལ་མཚོན་ནས་བསྟན་ན་དབང་

རས་བུམ་ཆུ་རྣམས་སྩོབ་མའི་ཁམས་ལྔ་ཡུམ་ལྔར་བསྐྱེད་དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

བུམ་ཆུ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པ་ཡུམ་ལྔས་ཐྩོགས་ཏེ་ཆུ་དབང་བསྐུར་

བས་ཁམས་ལྔའི་དྲི་མ་འཁྲུད་ཅིང་ཡུམ་ལྔའི་དངྩོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་སལ་བ་ཅན་དུ་

བེད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཅྩོད་པན་དང་སྩོབ་མའི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་གཤེགས་པ་ལྔར་བསྐྱེད་

ནས་ཅྩོད་པན་གི་དབང་བསྐུར་བས་ཕུང་པྩོ་ལྔའི་དྲི་མ་འཁྲུད་ཅིང་གཤེགས་པ་ལྔའི་



  273  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དངྩོས་གྲུབ་པའི་སལ་བ་ཅན་དུ་བེད་དྩོ། །དག་ཆ་དེ་གཉིས་ཀང་ལུས་ཀི་ཆྩོས་ཡིན་

པས་དེ་དག་བེད་གཙོ་བྩོའི་སྐུའི་ཞལ་དཀར་པྩོ་གང་དུ་ཕྩོགས་པའི་སྒྩོར་སྩོབ་མ་

བཞག་ནས་སྐུ་རྡྩོ་རེར་བསྐྱེད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །དར་དཔྱངས་ཀི་དབང་

ལ་དར་དཔྱངས་བཅུ་དང་སྩོབ་མའི་རླུང་བཅུ་ནུས་མ་བཅུར་བསྐྱེད་ནས་དར་

དཔྱངས་ཀི་དབང་བསྐུར་བས་རླུང་བཅུ་སྦྱངས་ཏེ་ལས་རུང་དུ་གྱུར་ནས་དྷཱུ་ཏིར་

སྩོམ་ནུས་པར་བེད་དྩོ། །

རྡྩོར་དྲིལ་གི་དབང་ལ་རྡྩོར་དྲིལ་དང་སྩོབ་མའི་ར་རྩོ་རྐྱང་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་

བསྐྱེད་ནས་རྡྩོར་དྲིལ་གི་དབང་བསྐུར་བས་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་དབུ་མར་སྩོམ་པའི་ནུས་

པ་ཅན་དུ་བེད་དྩོ། །རླུང་བཅུ་དང་ར་རྩོ་རྐྱང་གཉིས་ངག་གི་ཆྩོས་ཡིན་པས་དེ་དག་

བེད་གཙོ་བྩོའི་གསུང་གི་ཞལ་དམར་པྩོ་གང་དུ་ཕྩོགས་པ་ལྷྩོའི་སྒྩོར་སྩོབ་མ་བཞག་

ནས་གསུང་རྡྩོ་རེར་བསྐྱེད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དབང་

ལ་མཐེ་པྩོའི་རྡྩོ་རེ་དང་སྩོབ་མའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་དབང་པྩོ་དྲུག་དང་ཡུལ་དྲུག་

སེམས་དཔའ་སེམས་མར་བསྐྱེད་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དབང་བསྐུར་བས་དབང་པྩོ་

དྲུག་ཡུལ་དྲུག་ལ་འཇུག་པའི་དྲི་མ་སྦྱྩོང་བའི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བེད་དྩོ། །མིང་གི་དབང་

ལ་གདུ་བུ་དང་ལས་དབང་བ་བ་དང་བཅས་པ་ཁྩོ་བྩོ་ཁྩོ་མྩོར་བསྐྱེད་ནས་མིང་གི་

དབང་བསྐུར་བས་ལས་དབང་དྲུག་ལས་དབང་གི་བ་བ་ལ་འཇུག་པའི་དྲི་མ་སྦྱྩོང་

བའི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བེད་དྩོ། །

དེ་ཡང་འདིར་མིང་དབང་ལ་དབང་རས་གདུ་བུ་བེད་པ་ནི་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲས། དེ་

ནས་ལག་པ་དང་རྐང་པ་རྣམས་ལ་ལག་གདུབ་བམ་མེ་ཏྩོག་ཕེང་བ་བཅིངས་ལ་ཞེས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །བརྟུལ་ཞུགས་དང་མིང་དབང་གཉིས་ཀི་དག་བ་སེམས་ཀི་

ཆྩོས་ཡིན་པས་དེ་དག་བེད་གཙོ་བྩོའི་ཐུགས་ཀི་ཞལ་ནག་པྩོ་གང་དུ་ཕྩོགས་པ་ཤར་

གི་སྒྩོར་སྩོབ་མ་བཞག་ནས་ཐུགས་རྡྩོ་རེར་བསྐྱེད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་

ནྩོ། །རེས་གནང་གི་དབང་ལ་དབང་འདིའི་སྦྱང་གཞི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཁམས་ཡིན་པ་དང༌། དེ་སྦྱྩོང་བེད་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཡིན་པས་གཙོ་བྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཞལ་སེར་པྩོ་གང་དུ་ཕྩོགས་པ་ནུབ་སྒྩོར་སྩོབ་མ་བཞག་ནས་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེར་བསྐྱེད་

པ་ལ་ཆྩོས་འཆད་པ་སྩོགས་ཀི་རེས་གནང་དངྩོས་དང་རེས་གནང་གི་འདྩོགས་ལ་

སྩོགས་པ་སྟེར་བ་ཡིན་ནྩོ། །དབང་དང་པྩོ་དྲུག་གི་དག་བ་གཉིས་གཉིས་རིམ་པ་

བཞིན་ལུས་ངག་སེམས་གསུམ་གི་ཆྩོས་ཡིན་པ་དང༌། དེ་དག་བེད་དབང་གཉིས་

གཉིས་ཡིན་པ་ནི་དབང་མདྩོར་བསྟན་ལས། ལུས་ངག་སེམས་ནི་ལེགས་དག་

པ། །མངྩོན་པར་དབང་བསྐུར་གཉིས་གཉིས་སྩོ། །ཞེས་དང༌། རེས་གནང་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཕུང་ཁམས་དག་བེད་ཡིན་པ་ནི། རེས་གནང་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་དག ། ཅེས་གསུངས་

པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་དབང་བདུན་གིས་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རིམ་པ་བཞིན་ཁམས་

དང་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་སྦྱྩོང་བར་བེད་པ་ནི་དབང་མདྩོར་བསྟན་ལས། ཆུ་ནི་ཁམས་ཀི་

དག་པ་སྟེ། །ཅྩོད་པན་ཕུང་པྩོ་རྣམ་སྦྱྩོང་བེད། །དར་དཔྱངས་ཕ་རྩོལ་ཕིན་པ་དག །རྡྩོ་

རེ་དྲིལ་བུ་མི་འགྱུར་ཆེ། །སངས་རྒྱས་སད་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། །ཉི་ཟླ་གཅིག་ཏུ་དག་

པར་བེད། །ཡུལ་དང་དབང་པྩོ་ལེགས་དག་པ། །འཕྩོ་མེད་རྡྩོ་རེ་བརྟུལ་ཞུགས་

འགྱུར། །མིང་ནི་བམས་སྩོགས་ཡང་དག་དག །རེས་གནང་སངས་རྒྱས་ཉིད་དག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བེད། །དབང་བསྐུར་བདུན་པྩོ་འདི་རྣམས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་

བསྟན་ཏེ། །དེ་ཡང༌། རྡྩོ་རེ་དྲིལ་བུ་མི་འགྱུར་ཆེ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ནི་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་མཚོན་བེད་རྡྩོ་རེ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་

གཞྩོམ་དུ་མེད་པའི་སྒ་མཚོན་བེད་དྲིལ་བུ་དང༌། རྡྩོར་དྲིལ་དེ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་

ལག་པ་གཉིས་ཀིས་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བེད་པའི་རྡྩོར་དྲིལ་གི་དབང་གིས་ཉི་ཟླ་གཅིག་

ཏུ་ཞེས་པ་སྲྩོག་དང་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་རྩོ་རྐྱང་ལ་འབབ་པ་དག་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་གཅིག་

ཏུ་ཞུགས་པར་བེད་པའི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བས་པ་སྟེ་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པ་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར་བཀྩོད་པའྩོ། །དབང་བདུན་པྩོ་ཐྩོབ་པས་བསྐྱེད་རིམ་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་ཙམ་སྒྩོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང༌། གདུལ་བ་འབིང་པྩོ་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་

གྲུབ་ཙམ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་དབང་བདུན་པྩོ་འདི་ཙམ་ཞིག་བསྐུར་བར་བ་ཡི། 

དབང་གྩོང་མ་རྣམས་བསྐུར་མི་རུང་བར་ཤེས་པར་བའྩོ། །    ། །

 ༈ གཉིས་པ་དབང་གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དབང་གྩོང་

མ་རྣམས་ཀི་གངས་ངེས་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དང༌། དབང་སྩོ་

སྩོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དབང་གྩོང་མ་ནི་

གཉིས་ཏེ་གཅིག་ནི་སེམས་ཅན་གཞུག་པའི་དྩོན་དང་ལམ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པའི་དྩོན་

དང་རྒྱུད་ཉན་པ་ལ་དབང་བའི་དྩོན་དུའྩོ། །གཞན་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོའི་གནས་སྦྱིན་

པ་དང་སྟྩོན་པ་པྩོ་བེད་པའི་སད་དུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབང་གྩོང་མ་ཙམ་དང་

གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་རྒྱུད་འདིའི་ཆེད་དུ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་དབང་པྩོ་ཡང་རབ་དེ་ལ་རྒྱུད་རྩོགས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པར་ཉན་ནས་རྩོགས་རིམ་རྩོགས་པར་སྒྩོམ་པའི་སྩོད་རུང་དུ་དངྩོས་སུ་བ་དགྩོས་པའི་

གང་ཟག་ཅིག་དང་དེ་ལྟར་སྩོད་དུ་གྱུར་ནས་རྩོགས་རིམ་རྩོགས་པར་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཀང་

རུང་མ་སྐྱེས་ཀང་རུང་སྟེ་རྒྱུད་དྩོན་རྩོགས་པར་ཤེས་ནས་རྒྱུད་སྟྩོན་པ་པྩོར་འྩོས་པའི་

གང་ཟག་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། དེའི་དང་པྩོ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་དབང་

གྩོང་མ་ཙམ་དང༌། གཉིས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་དབང་གྩོང་མའི་

ཡང་གྩོང་མའི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དབང་གྩོང་མ་ཙམ་ལ་ཡང་བུམ་དབང་དང་གསང་དབང་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་

དབང་བཞི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་དུ་བསྡུས་པའི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་

དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་དང་བཅས་པའི་བཞིར་ངེས་པ་ཡིན་

ཏེ། རྒྱུད་ཉན་པ་དང་རྩོགས་རིམ་རྩོགས་པར་སྒྩོམ་པའི་སྩོད་རུང་དུ་བས་པའི་གང་

ཟག་དེས་བསྒྩོམ་པར་བ་བའི་རྩོགས་རིམ་དེ་ལ་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་གངས་

ངེས་ཤིང༌། བུམ་པའི་དབང་དང་གསང་དབང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་

གསུམ་གིས་སྩོར་སྡུད་ནས་རེས་དྲན་གི་བར་ཡན་ལག་ལྔ་སྒྩོམ་པ་ལ་དབང་བར་

བེད་ལ འཇིག་རྟན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་ཚིག་གི་དབང་བསྐུར་བས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ཡན་ལག་སྒྩོམ་པ་ལ་དབང་བར་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་གྩོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཕག་རྡྩོར་སྟྩོང་འགེལ་དུ་གུར་གི་རྒྱུད་དྲངས་

ནས་དབང་ལ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གངས་ངེས་མཛད་པ་ཡང་རྒྱུད་རྩོགས་པར་ཉན་པ་

སྩོགས་ཀི་སྩོད་རུང་དུ་བ་བའི་དབང་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཡང་དབང་བཅུ་

གཅིག་པ་དེ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཞི་པ། བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པས་སྦས་པའི་ངེས་དྩོན་གི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་པ་གུར་གི་རྒྱུད་ཚིག་དེ་རྣམས་ཀི་

དྩོན་ཡིན་པ་ཕག་རྡྩོར་སྟྩོད་འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དབང་མདྩོར་

བསྟན་ལས་ཀང༌། བུམ་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་དང༌། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མངྩོན་

བརྩོད་པ། །སར་ཡང་ཤེས་རབ་ཆེན་པྩོ་ཉིད། །དེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་མངྩོན་བརྩོད་

བེད། །ཅེས་དབང་གྩོང་མ་གསུམ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཞི་པའི་བཅུ་

གཅིག་པ་བཤད་བར་བཀྩོད་ནས་དེ་དག་གི་དྩོན་འཆད་པ་ན་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། 

འགྱུར་དང་འགྱུར་དང་དེ་ནས་འཛག །དེ་ནས་གཞན་ཡང་མི་འཛག་པའྩོ། །ལུས་ངག་

སེམས་ནི་ལེགས་དག་པས། །དབང་བསྐུར་གསུམ་པྩོ་རིམ་པ་ཡིས། །བཞི་པ་ཡེ་

ཤེས་ཡང་དག་དག །ལུས་ངག་སེམས་ནི་དག་པར་སྐྱེད། །བིས་པ་དར་མ་དེ་ནས་

རན། །བཞི་པ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྒྱུད་ཉན་

པ་དང་སྒྩོམ་པའི་སྩོད་རུང་དུ་སྐྱེད་པའི་དབང་རྣམས་བསྟན་པ་ཡིན་ཞིང༌། 

དེ་ཡང་དབང་བཞི་བསྟན་ཚུལ་ནི། སར་ཡང་ཤེས་རབ་ཆེན་པྩོ་ཉིད། །ཅེས་པ་

དང༌། དེ་ནས་གཞན་ཡང་མི་འཛག་པའྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་

དང༌། །ཅེས་པ་དང༌། བཞི་པ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པྩོའ ྩོ། །ཞེས་པ་རྣམ་ཀིས་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའི་དབང་བཞི་པའི་བཅུ་གཅིག་པ་བསྟན་ཅིང༌། བུམ་པ་གསང་བའི་དབང་

བསྐུར་དང༌། །ཞེས་པའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་དང༌། འགྱུར་དང་འགྱུར་དང་དེ་ནས་

འཛག །ཅེས་པ་དང༌། ལུས་ངག་སེམས་ནི་ལེགས་དག་པས། །དབང་བསྐུར་གསུམ་པྩོ་

རིམ་པ་ཡིས། །ལུས་ངག་སེམས་ནི་དག་པར་བེད། །བིས་པ་དར་མ་དེ་ནས་

རན། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་གྩོང་མ་དང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གྩོང་མའི་དབང་གསུམ་ཡང་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་

དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྔ་འགེལ་དུ་ན་རྩོ་པས། གང་ཞིག་རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་

གྱུར་བ་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་སྐྱེད་ཅིང༌། དྩོན་དམ་པར་རེས་སུ་མཐུན་

པའི་དབང་གསུམ་པྩོ་རྣམས་བུམ་པ་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པས་མདྩོར་བསྟན་ཏྩོ། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང༌། ཕི་འགེལ་གི་དེ་དག་གི་དྩོན་འཆད་པ་ན་དབང་གྩོང་མའི་བུམ་དབང་

སྩོགས་གསུམ་འཆད་བེད་ཀི་བསྡུས་རྒྱུད་ཀི། ཇི་སྲིད་ཕྩོགས་ཀི་ལྩོ་ནི་གཅིག་ཏུ་རྣམ་

པ་བཅུ་རུ་འགྱུར་ཏེ་ལྟ་བ་དང་ནི་རེག་པར་བ། །ཞེས་པ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རབ་ནུ་

མ་ལ་ཡང་དང་པྩོར་རེག་པ་གང་ཡིན་བུམ་པའི་དབང་ནི་དེ་ཉིད་དྩོ། །

གསང་བ་དག་ལས་རི་བྩོང་འཛིན་པ་མང་བ་དང་ནི་ལྟ་བ་དག་གིས་གསང་

བའི་དབང་དུ་འགྱུར། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་ལ་མཐའ་དག་རྒྱལ་བའི་རིགས་ཀི་

ཡན་ལག་ཞལ་གི་སྦྱང་བ་བས་ནས་ནི། །རྒྱལ་བ་དག་ཀང་འདིར་ནི་བ་མས་དབང་

པྩོར་བས་ནས་སྩོང་མ་ལ་ནི་ཕག་རྒྱ་སྦྱིན་པར་བ། །ཞེས་པའི་བར་དང༌། 

རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་འཆད་བེད་ཀི་འགེལ་ཆེན་གི་ཚིག །འདིར་བུམ་པ་ལ་

སྩོགས་པའི་དྩོན་དུ་ཕག་རྒྱ་ལྩོ་བཅུའི་བར་གཞྩོན་ནུ་མ་སང་བར་བ། ཞེས་པ་ནས། 

རླུང་གི་ཁམས་ནི་རྡུལ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་གཟུང་བར་མི་བའྩོ་ཞེས་པ་ངེས་པའྩོ་

ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པར་དྲངས་ནས་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། ཡང་

འགེལ་ཆེན་གི་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། འདིར་དབང་གྩོང་མ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཞེས་པ་

ནས། སེམས་ཅན་གཞུག་པའི་སད་དུ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་ཀི་དབང་རྣམ་པ་བཞིའི་

ངེས་པའྩོ་ཞེས་པའི་བར། བུམ་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་དང༌། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མངྩོན་བརྩོད་པ། །ཞེས་པའི་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པར་དྲངས་ནས་དེ་དག་གི་དྩོན་བཤད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ། བུམ་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་དབང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མ་བཞི་ཡང་བསྟན་པ་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་བའི་དགྩོངས་

པ་ཡིན་ནྩོ། །ཡང་བུམ་དབང་གསང་དབང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གསུམ་པྩོ་

བཤད་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དབང་རྣམ་པ་གསུམ་མདྩོར་བསྟན་ནས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་དབང་བཅུ་གཅིག་པ་གསུངས་པ་སར་ཡང་

ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པའྩོ། ། ཞེས། སར་ཡང་ཤེས་རབ་ཆེན་པྩོ་ཉིད། །ཅེས་པ་དེས་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་བསྟན་པར་མཛད་ཅིང༌། དེའི་དྩོན་འཆད་

པ་ན་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས་ཤེས་རབ་ཆེན་པྩོ་ཞེས་པ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པས་ཀུན་དུ་མ་

གཏྩོགས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོའ ྩོ། །དེའི་ཡེ་ཤེས་ནི་དེ་བསྒྩོམས་

པ་ལས་སྐྱེས་པ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྟེ་དབང་བཅུ་གཅིག་པའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང༌། ཡང་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས་མཁའ་འགྩོ་མ་རྡྩོ་རེ་གུར་དུ་ཡང་དབང་བཅུ་

གཅིག་ཉིད་དུ་གསུངས་ཏེ། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། གུར་གི་རྒྱུད་ཕག་རྡྩོར་སྟྩོད་

འགེལ་དུ་དྲངས་པའི། ཆུ་ཡི་དབང་ནི་དང་པྩོ་སྟེ། །ཞེས་སྩོགས་དྲངས་ནས་དེའི་

མཇུག་ཏུ་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟར་དེ་ཉིད་རྡྩོ་རེའི་རབ་སྦྱྩོར་གིས་ཞེས་པས་

གཙོ་བྩོར་དབང་བཅུ་གཅིག་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསལ་པྩོར་གསུངས་པའི་

ཕིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དབང་བཞི་པའམ་བཅུ་གཅིག་པ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་

པར་བའྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི། དབང་བཞི་པའམ་བཅུ་གཅིག་པ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྟྩོགས་པར་བའྩོ་ཞེས་པའི་བཞི་པའམ་བཅུ་གཅིག་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དྩོན་

དམ་པའི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་ཞིང༌། དབང་བཅུ་གཅིག་ཉིད་དུ་གསུངས་ཏེ་ཞེས་པའི་

ཉིད་ཀི་ངེས་ཚིག་གིས་དབང་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གངས་ངེས་པའི་གངས་ངེས་ཀང་བསྟན་

པས་རྒྱུད་རྩོགས་པར་ཉན་པ་དང་བསྐྱེད་རྩོགས་རྩོགས་པར་སྒྩོམ་པའི་སྩོད་རུང་དུ་

བེད་པ་ལ་དབང་གྩོང་མའི་བུམ་དབང་སྩོགས་གསུམ་གི་མཐར་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་ཚིག་གིས་བསྐུར་དགྩོས་པ་རྒྱུད་འགེལ་དང་གྲུབ་ཆེན་ན་

རྩོ་པའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲས་ཀང་བཤད་དེ། དེས་མཛད་པའི་དཀིལ་ཆྩོག་ལས། 

དལ་གིས་བཏང་བས་པདྨ་ནས་ལྕེས་བངས་ལ་དེ་ཁྩོ་ནའི་བྩོས་དམ་ཚིག་གི་རང་

བཞིན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཏུང་བར་བའྩོ། །འདི་ནི་ཡིད་རྣམ་པར་དག་པ་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་ཆྩོ་གའི་རིམ་པའྩོ། །དེ་ནས་ཚིག་དབང་རིན་པྩོ་ཆེ་སྦྱིན་པ་ཞེས་

བ་བའི་དྩོན་གི་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བའི་མཐའ་སྟེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྒྩོམས་པས་

ཐིག་ལེ་གསུམ་གི་མཐར་རབ་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་བལ་བའི་རང་བཞིན་དེ་

ཁྩོ་ན་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བསམ་དུ་མེད་པ་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པྩོའི་རང་བཞིན་ལ་

དབང་བཞི་པར་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་རྒྱུད་ཉན་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་

གྩོང་མ་བུམ་དབང་སྩོགས་གསུམ་གི་མཐའ་དེ་ཉིད་དུ་དབང་བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པ་དྩོན་དམ་པའི་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་པས་སྩོ། །དེས་ན། དེ་ནས་ཚིག་

དབང་རིན་པྩོ་ཆེ་སྦྱིན་པ་ཞེས་བ་བའི་དྩོན་གི་ཁྱད་པར་གིས་ཞེས་པ་འདིས་དབང་

བཞི་པའི་དྩོན་ཚིག་གིས་བཤད་ནས་སྩོབ་མ་ལ་དབང་བཞི་པའི་གྩོ་བ་སྐྱེད་པ་ཉིད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བའི་དྩོན་དུ་བཤད་པས་ཁ་ཅིག །[ཆྩོས་རེ་མཚལ་མིན་པ།] ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་སྤྩོས་པ་དང་བལ་བའི་ངང་དུ་ཅིར་ཡང་མི་རྟྩོག་པར་

མཉམ་པར་ཞྩོག་ཅིག་ཅེས་བརྩོད་ནས་སྩོབ་མས་དེ་ལྟར་མི་རྟྩོག་པར་ཅུང་ཟད་ཅིག་

འཇྩོག་པ་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བའི་དྩོན་དུ་བེད་པ་མི་རིགས་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲས་དབང་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

མཐར་དབང་བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་བསྐུར་བར་བཤད་པ་དེ་དབང་གྩོང་

མའི་ཡང་གྩོང་མའི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཐའ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། དཀིལ་ཆྩོག་དེ་ཉིད་ལས་གྩོང་དུ་དྲངས་པ། དེ་ནས་ཚིག་དབང་རིན་པྩོ་ཆེ་

སྦྱིན་པ་ཞེས་བ་བའི་དྩོན་གི་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བའི་མཐའ་སྟེ་ཞེས་པ་ནས། འདི་ནི་

རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ཆྩོ་གའྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་དབང་གྩོང་མ་གསུམ་གི་

མཐར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསྐུར་བ་

བསྟན་ནས། བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ཆྩོ་གའྩོ་ཞེས་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དཀིལ་ཆྩོག་དེ་ཉིད་

ལས། དེ་ནས་དབང་ཐམས་ཅད་ཐྩོབ་པ་དང་ཐྩོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྒྩོམས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལམ་

དཔལ་གི་བ་མ་ཁྱྩོད་ཀི་བཀའ་དྲིན་གིས་དིང་སང་ཤེས་རབ་ཞེས་པ་ནས། འདི་ནི་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བའི་ཞེས་པའི་བར་གིས་དབང་གྩོང་མའི་ཡང་

གྩོང་མའི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་བར་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཅིང༌། 

དེའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དཀིལ་ཆྩོག་དེ་ཉིད་ལས། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་སྔ་མ་ལྟར་རྩོ་ཞེས་

གསུངས་པ་འདིས་དབང་བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་བསྐུར་ཚུལ་ལ་སྩོགས་
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པ་སྩོད་རུང་དུ་བེད་པའི་སབས་སུ་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལ་ཁ་འཕངས་པ་ཡིན་པས་རིག་

མ་དགུ་ལ་འཁྱུད་པའི་བུམ་དབང་དང་རིགས་དགུ་ལ་བརྟེན་པའི་གསང་དབང་དང་

རིག་མ་བཅུ་ལ་སྩོམས་འཇུག་བས་པའི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་སྟེ་དབང་གྩོང་

མའི་ཡང་གྩོང་མ་གསུམ་ནི་སྩོད་རུང་གི་བུམ་དབང་སྩོགས་གསུམ་གི་མཐའ་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཞི་པ་བསྐུར་བའི་མཇུག་ཏུ་བསྐུར་བར་བཤད་པས་སྩོ། །

ཡང་འགའ་ཞིག་[རེ་རེད་མདའ་བ།] ན་རེ། རྒྱུད་རྩོགས་པར་ཉན་པའི་སྩོད་རུང་གི་

དབང་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་དགྩོས་ན། འགེལ་ཆེན་ལས། 

སེམས་ཅན་གཞུག་པའི་སད་དུ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་ཀི་དབང་བཞིའི་ངེས་པའྩོ། །དེ་

ནས་རྒྱས་འགེལ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཐྩོས་ཤིང་ཤེས་པར་གྱུར་བ་ན་ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་རྒྱུད་རྩོགས་པར་ཉན་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་ལ་འཇིག་

རྟེན་པའི་བཞི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ཉིད་ལ་བཞི་པའི་ཐ་སད་བཏགས་པ་དེ་

ཡན་ཆད་བསྐུར་བས་ཆྩོག་པར་གསུངས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། འགེལ་ཆེན་གི་

དངྩོས་བསྟན་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་བདེན་ནའང་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས། དང་པྩོ་

བུམ་པའི་དབང་ཡིན་ཏེ། །གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་དུ་འདྩོད། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

གསུམ་པ་སྟེ། །བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། 

དེ་བཞིན་དུ་ཀེའི་རྡྩོ་རེར་ཡང༌། སྩོབ་དཔྩོན་གསང་བ་ཤེས་རབ་དང༌། །བཞི་

པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་དེ་ལྟར་རྒྱུད་གཞན་གཉིས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་བཞི་

སྟེ། ཞེས་འདུས་པ་ཕི་མ་དང་ཀེའི་རྡྩོ་རེའི་དབང་བཞི་པ་སྟྩོན་པ་རྣམས་བཤད་བར་

བཀྩོད་ནས་དེ་དག་གི་དྩོན་འཆད་པ་ནི་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས། འདིར་འཇིག་རྟེན་ཀུན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རྩོབ་ཏུ་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་བསྐུར་བའྩོ། །གསང་བར་

ལྟ་བས་བདུད་རི་མང་པས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བའྩོ། །ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གཏད་

པའི་དབང་པྩོ་གཉིས་ལས་སྐྱེས་པར་གྱུར་བའི་བདེ་བ་རྟྩོགས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

ཀི་དབང་བསྐུར་བའྩོ། །ནྩོར་བུའི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བདེ་བ་

རྟྩོགས་པ་བཞི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བའྩོ་ཞེས་པ་འཇིག་རྟེན་གི་

བདེན་པས་དྲང་པའི་དྩོན་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆྩོ་ག་རྣམ་པ་བཞིའྩོ། །ཞེས་སྦས་རྒྱུད་

ཀིས་དབང་བཞི་དངྩོས་སུ་བསྟན་ཚུལ་བརྩོད་དེ། བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་

པའི་རྒྱུད་ཚིག་དེས་དངྩོས་སུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཉིད་བཞི་པར་བསྟན་ནས་དྩོན་དམ་

པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཞི་པ་སྦས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྟན་པ་སེམས་འགེལ་

སྩོར་གསུམ་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ལ། འགེལ་ཆེན་གིས་ཀང་དབང་གྩོང་མ་བཞི་འཆད་

པའི་སབས་སུ། བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་དངྩོས་བསྟན་གི་བཞི་པ་

དངྩོས་སུ་བཤད་ནས། དེས་མཚོན་ནས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཞི་པ་ཡང་

རྒྱུད་རྩོགས་པར་ཉན་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོད་རུང་དུ་བེད་པའི་སབས་དེར་བསྐུར་བ་

འགེལ་ཆེན་གི་དགྩོངས་པར་ཡང་བེད་དགྩོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲས་དེ་ལྟར་

བཤད་པ་དང་འགལ་ཞིང་རེས་དྲན་མན་ཆད་སྒྩོམ་པའི་སྩོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་

ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་བར་དགྩོས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་སྒྩོམ་

པའི་སྩོད་རུང་དུ་བེད་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་མི་དགྩོས་པའི་

ཁྱད་པར་མི་འཐར་པའི་ཕིར་རྩོ། །    ། །

༈ གཉིས་པ་དབང་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དབང་གྩོང་མའི་
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རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། དབང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མའི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། དབང་གྩོང་མའི་བུམ་པའི་དབང་ནི། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རབ་ནུ་མ་ལ་

ཡང་དང་པྩོར་རེག་པ་གང་ཡིན་བུམ་པའི་དབང་ནི་དེ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཕག་རྒྱ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ་བ་མས་སྩོབ་མ་འཁྱུད་པ་དང་ནུ་མ་ལ་རེག་པར་

བེད་དུ་གཞུག་སྟེ། དེ་ལྟར་སྩོབ་མས་ཕག་རྒྱའི་ལུས་ལ་འཁྱུད་པ་དང་ནུ་མ་ལ་རེག་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་བང་ཆུབ་གི་སེམས་ལུས་ཀི་ཆར་གཡྩོ་ཞིང་འགྱུར་བ་ལས་

བྱུང་བའི་བདེ་བ་སྟྩོང་ཉིད་དང་སྦྱར་བའི་བདེ་སྟྩོང་ནི་བུམ་དབང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། དེ་

ཡང་ཕག་རྒྱའི་དཀར་འཛིན་གི་བུམ་པ་ལས་ཐྩོབ་པས་བུམ་པའི་དབང་ཞེས་བ་ཞིང༌། 

སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ། དགྩོད་པས་དགའ་བ་ཐྩོབ་པ་ནི། །དགྩོད་པ་

དག་པ་སྩོབ་དཔྩོན་ཉིད། །ཅེས་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་ཡང་རིག་མའི་ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་

པས་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་ཐྩོབ་པ་ཞེས་བའྩོ། །

གཉིས་པ་གསང་དབང་ནི། གསང་བ་དག་ལས་རི་བྩོང་འཛིན་པ་མང་བ་དང་

ནི་ལྟ་བ་དག་གིས་གསང་བའི་དབང་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་མས་ཕག་

རྒྱ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཅིག་དང་སྩོམས་པར་ཞུགས་པས་སྤི་བྩོ་ནས་ཁམས་ཞུ་བ་དྷཱུ་

ཏིའི་ལམ་ནས་ཕབས་ཏེ་ནྩོར་བུའི་རེར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་མཚོན་པར་བས་

པའི་བདེ་བའི་རྟེན་དུ་བསྟན་པ་ལྷ་ [ལྷེའམ་ལྟེ།] ཐམས་ཅད་བ་མའི་ལུས་ལ་བསྡུས་པ་ཞུ་

བའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་མཐེབ་སྲིན་གིས་སྩོབ་མའི་ལྕེ་ལ་བཞག་པ་

མངས་པ་དང༌། མིག་དར་བཀྲྩོལ་ནས་རིག་མའི་པདྨ་རྒྱས་པ་ལ་བལྟས་པ་ལས་

ཆགས་པའི་འགྱུར་བ་དྲག་པྩོས་དྲངས་པའི་ཐིག་ལེ་ལུས་ཀི་ཆར་གཡྩོ་ཞིང་འགྱུར་བ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་སྟྩོང་ཉིད་དང་སྦྱར་བའི་བདེ་སྟྩོང་ནི་གསང་དབང་གི་

ངྩོ་བྩོ་དང༌། གསང་དབང་ཞེས་པ་རས་གསང་བ་མངས་པ་ལས་ཐྩོབ་པ་དང༌། དཀིལ་

འཁྩོར་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་ཐྩོབ་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། ལྟ་བས་དགའ་བ་ཐྩོབ་བ་ནི 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ནི། སྩོབ་མས་བ་མས་གནང་བའི་

རིག་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཅིག་ལ་མན་ངག་བཞིན་དུ་ར་འཚོལ་བ་བས་ཏེ་རེད་པའི་

རྟགས་ཕྱུང་བ་ན་མན་ངག་ལྟར་སྩོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ལས་ལ་གནས་པར་བས་པས་

ཁམས་ཞུ་བ་གསང་གནས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་སེབ་པ་ལས་བདེ་བ་སྐྱེས་སྟྩོང་ཉིད་དང་

སྦྱར་བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་ནི་སབས་འདིའི་དབང་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

ཀི་དབང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང༌།  དེ་ཡང་ཤེས་རབ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་དབང་དང༌། ཀུན་ད་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་ཞུ་བ་ལས་ཐྩོབ་པས་ཀུན་རྩོབ་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་ཐྩོབ་པའྩོ། །འདི་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་བཞི་པ་

གཉིས་རིག་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐུར་བའི་ཚེ་རིག་མའི་ར་བཙལ་དགྩོས་པ་ནི་སཱ་དྷུ་

པུ་ཏྲས་བཤད་དེ། དེའི་དཀིལ་ཆྩོག་ལས། གཡྩོན་པའི་གཡྩོན་གི་ར་མཛུབ་མྩོ་ལ་

ཧྲིཿདམར་པྩོ་བསམས་ལ་སྐྱྩོད་པ་ནི་ལྕེའི་ཤཱི་ཞེས་བརྩོད་པས་སྩོ་ཞེས་སྩོགས་སབས་

འདིར་བཤད་པས་སྩོ། །

འཇིག་རྟེན་པའི་བཞི་པ་ནི། དེ་ལྟར་རིག་མ་ལ་སྩོམས་འཇུག་བས་པ་ལས་

ཁམས་རྡྩོ་རེའི་རེར་སེབ་པ་དེ་ཉིད་ཇི་ཙམ་བཟུང་བར་ནུས་ཀི་བར་དུ་བཟུང་བ་ལ་

བརྟེན་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་དང་སྟྩོང་ཉིད་སྦྱར་བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་ནི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་བཞི་པ། བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་དངྩོས་བསྟན་

དྲང་དྩོན་གི་དབང་བཞི་པ་དང༌། དེ་ཡང་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་བཞི་

པར་བཏགས་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས། ནྩོར་བུའི་ནང་དུ་ཆུད་

པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བདེ་བ་རྟྩོགས་པ་བཞི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་

བསྐུར་བའྩོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །    ། །

༈ གཉིས་པ་དབང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་

གཉིས། དབང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མའི་བུམ་དབང་སྩོགས་དང་པྩོ་གསུམ་བཤད་པ་

དང༌། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དེ་ཡང་

གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མ་རྣམས་ནི་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་བདག་པྩོ་ཉིད་དུ་བེད་པའི་དབང་ཁྩོ་

ན་ལ་བེད་པར་འགེལ་ཆེན་ལས་དངྩོས་སུ་བཤད་ལ། འྩོན་ཀང་རྒྱུད་རྩོགས་པར་ཉན་

པ་སྩོགས་ཀི་སྩོད་རུང་དུ་བེད་པ་ལ་ཡང་འཇིག་རྟེན་པའི་གྩོང་མ་གསུམ་གི་མཐར་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཞི་པ་ཡང་བསྐུར་དགྩོས་པ་ནི་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲས་བཤད་པ་

ལྟར་བེད་དགྩོས་པ་རྒྱུད་འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་

ནྩོ། །ཆྩོ་གའི་རིམ་པ་རྣམས་ནི་དཀིལ་ཆྩོག་རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། འདིར་

དབང་གསུམ་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཅུང་ཟད་བརྩོད་ན། འདིའི་

བུམ་དབང་ནི་རིག་མ་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་གིས་སྩོབ་མ་འཁྱུད་དུ་གཞུག་པ་ལྟར་འཁྱུད་

ཅིང་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་ལས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཁུ་བ་བདུད་རིའི་རྒྱུན་གཙུག་ཏྩོར་

ནས་དཔྲལ་བའི་ར་འདབ་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་པའི་བར་འྩོངས་པའི་བདེ་བ་ལ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་དགའ་བ་བཞིར་ཕེ་བའི་བདེ་བ་སྟྩོང་པ་དང་སྦྱར་བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡེ་ཤེས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། གསང་དབང་ནི་འཁྱུད་ཅིང་ནུ་མ་ལ་རེག་པའི་རིག་མ་དེའི་

གསང་གནས་སུ་སྩོབ་མ་དེའི་རྡྩོ་རེ་ཅུང་ཟད་གསྩོར་བ་ལས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

མགིན་པའི་ར་འདབ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པ་ལས་སིང་གའི་ར་འདབ་བརྒྱད་པར་འྩོངས་

པའི་བདེ་བ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཆྩོག་དགའ་བཞིར་ཕེ་བའི་བདེ་བ་དང་

སྟྩོང་ཉིད་སྦྱར་བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་གི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་

ནི་རིག་མའི་གསང་གནས་སུ་རྡྩོ་རེ་གསྩོར་བ་དེ་ཉིད་དྲག་པྩོར་བསྐྱྩོད་པ་ལས་ལྟེ་བའི་

ར་འདབ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་པ་ལས་གསང་གནས་ཀི་ར་འདབ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པར་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འྩོངས་ཤིང་ཁུ་བ་ཤིན་དུ་དྭངས་པ་ཞུ་ཞིང་གཡྩོ་བ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་

བུའི་བུ་གའི་མཐར་ཐུག་པར་བགྩོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་བཞིར་ཕེ་བའི་བདེ་བ་སྟྩོང་ཉིད་དང་སྦྱར་བའི་བདེ་

སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་དབང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མའི་དང་པྩོ་གསུམ་གི་བཤད་ཚུལ་

གཅིག་སྟེ། 

འདི་དག་ནི་དབང་མདྩོར་བསྟན་ལས། ཤེས་རབ་ནུ་མར་ཡན་ལག་ནི། །རེག་

པས་བང་ཆུབ་སེམས་འཕྩོའི་བདེ། །འྩོ་མ་འཛིན་པས་དབང་བསྐུར་བ། །གང་ལས་

བདེ་ཐྩོབ་དེ་བིས་པ། །ཡུན་རིང་གསང་བར་སྤྩོས་ལས་སྐྱེས། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་

འཕྩོ་བའི་བདེ། །གསང་བའི་དབང་བསྐུར་གསང་བ་ནི། །གང་ལས་བདེ་ཐྩོབ་དེ་དར་

མ། །ཡུན་རིང་གསང་བར་སྤྩོས་ལས་སྐྱེས། །རྡྩོ་རེ་རེ་མྩོར་གཡྩོ་བའི་བདེ། །ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བ། །གང་ལས་གཡྩོ་བའི་བགྩོད་དེ་རན། །ཞེས་པ་རྣམས་

ཀི་དྩོན་རེ་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པས་བཤད་པ་ལྟར་བཀྩོད་པ་སྟེ། རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་ནི་ན་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྩོ་པའི་འགེལ་པ་ལས། ཤེས་རབ་ཅེས་པ་ལྩོ་བཅུ་གཉིས་མ་ནས་བརམས་ཏེ་ལྩོ་ཉི་

ཤུ་མའི་བར་དུ་སྟེ། དབང་བསྐུར་བས་ན་རང་གི་སེམས་དགའ་བའི་སལ་པ་དང་ལྡན་

མ་དེ་ཡི་ནུ་མར་ཡན་ལག་ནི་རེག་པས་བང་ཆུབ་སེམས་འཕྩོ་ཞེས་པ་གཙུག་ཏྩོར་གི་

པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པ་ལས་ཞུ་བ་བདུད་རིའི་རྒྱུན་དཔྲལ་བའི་པདྨ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་

པའི་བར་འྩོངས་པས་སྐུའི་དགའ་བ་དང་གསུང་གི་དགའ་བ་དང་ཐུགས་ཀི་དགའ་བ་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་དགའ་བའི་བདག་ཉིད་ཀི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྩོང་བར་བེད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་བིས་པ་སྟེ་རྣལ་འབྩོར་མའི་འྩོ་མ་འཛིན་པས་དབང་བསྐུར་བ་ནི་དབང་

དང་པྩོ་ཐྩོབ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་བིས་པ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །

དེ་ནས་དེའི་གསང་བར་ཅུང་ཟད་རྡྩོ་རེ་གསྩོར་བས་བང་ཆུབ་སེམས་ནི་འཕྩོ་

བ་ཞེས་པ་མགིན་པའི་པདྨ་འདབ་མ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པ་ལས་སིང་གའི་པདྨ་འདབ་

མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་སྐུའི་མཆྩོག་དགའ་དང་གསུང་གི་མཆྩོག་དགའ་དང་ཐུགས་ཀི་

མཆྩོག་དགའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཆྩོག་དགའི་བདག་ཉིད་ཀི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྩོང་

བར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྔ་མ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དར་མ་སྟེ་

གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བའྩོ། །དེ་ནས་དྲག་པྩོར་བསྐྱྩོད་པས་གཡྩོ་བའི་བགྩོད་ཅེས་

པ་ལྟེ་བའི་པདྨ་འདབ་མ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་པ་ལས་གསང་བའི་པདྨ་འདབ་མ་སུམ་ཅུ་ར་

གཉིས་པར་བགྩོད་པ་དང༌། ཁུ་བ་ཐེག་ལེའི་ཆ་བཅྩོ་ལྔའི་རེ་མྩོ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་ཞུ་

བ་གཡྩོ་བ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་བུ་གའི་མཐར་ཐུག་པར་བགྩོད་པས་ཀང་ཆེན་པྩོ་སྟེ་སྐུའི་

ཁྱད་པར་དགའ་བ་དང་གསུང་གི་ཁྱད་པར་དགའ་བ་དང་ཐུགས་ཀི་ཁྱད་པར་དགའ་

བ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁྱད་པར་དགའ་བའི་བདག་ཉིད་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྩོང་བར་བེད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རན་པྩོ་སྟེ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བའྩོ། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་ར་འཁྩོར་གྩོང་མ་རྣམས་ནས་འྩོག་མ་རྣམས་སུ་བང་སེམས་རིམ་

གིས་འབབ་པའི་ཚུལ་ལ་དཔྲལ་བའི་ར་འཁྩོར་ནས་སིང་གའི་ར་འཁྩོར་དུ་འབབ་པའི་

མཆྩོག་དགའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གསང་དབང་དང༌། སིང་ག་ནས་གསང་གནས་ཀི་ར་

འཁྩོར་དུ་སེབ་པའི་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དང༌། སར་

ཡང་གསང་གནས་ནས་འྩོངས་ཏེ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེར་སེབ་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་

སྟྩོང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དངྩོས་གཞི་ཡིན་པ་སྩོགས། ཤེས་རབ་ནུ་མར་

ཡན་ལག་ནི། །རེག་པས་བང་ཆུབ་སེམས་འཕྩོའི་བདེ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་དུ་

འཆད་པ་ནི་ལེགས་བཤད་དྩོ། །ན་རྩོ་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་རྣམས་རྒྱུད་ཚིག་དེ་

རྣམས་ཀི་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས་ཀང་

བཤད་དྩོ། །

དེ་དག་ཀང་དབང་གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པ་ནི། དེ་

ཉིད་ལས་འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་གྩོང་མ་བཞི་བཤད་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ། དྩོན་དམ་

པས་ནི་སར་ཡང་འདི་ཕིན་ཅི་ལྩོག་པ་དང་དྩོན་མེད་པའྩོ་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་དེ་དག་

དྩོན་དམ་པ་མིན་པར་བཤད་པའི་མཇུག་ཏུ་ན་དེ་ཉིད་ལས། འདིར་རྒྱུད་གཞན་དང་

དགྩོངས་པའི་སད་གཞན་དང་ངེས་པའི་དྩོན་གིས་སར་ཡང་བུམ་པའི་སྒས་བསྟན་པ་

བརྩོད་དེ་དེ་ལ་རེག་པ་ལས་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བུམ་པའི་དབང་

བསྐུར་བའྩོ། །གསང་བར་རྡྩོ་རེ་སྤྩོས་པ་ལས་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བའྩོ། །དབང་པྩོ་གཉིས་སྩོམས་པར་ཞུགས་པ་ན་གང་ཞིག་

འཛག་པས་བདེ་བ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བའྩོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་

རེས་སུ་ཆགས་པས་གང་ཞིག་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་དེ་ནི་བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་

བཞིན་གི་དབང་བསྐུར་བའྩོ། །

དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་དང༌། འགྱུར་བ་དང༌། འཛག་པ་དང༌། འགྱུར་བ་མེད་པའི་

དབེ་བས་དབང་བསྐུར་རྣམ་པ་བཞིའྩོ། །འདིས་དབང་བསྐུར་བར་བེད་པ་ནི་དབང་སྟེ་

ཞེས་བཤད་ནས་དེ་དག་གི་ཤེས་བེད་དུ། མཆྩོག་གི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་སུ་

གསུངས་པ། དང་པྩོར་དབང་བསྐུར་བདུན་པྩོ་གང༌། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། བུམ་པ་

གསང་བའི་དབང་བསྐུར་དང༌། །ཞེས་པ་ནས། ལུས་ངག་སེམས་ནི་དག་པར་

བེད། །ཅེས་པའི་བར་གི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་རྒྱུད་དྲངས་ནས་བཤད་དྩོ། །

འདི་ལྟ་བུའི་གསང་དབང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དངྩོས་དབང་དུ་

བསྐུར་བ་རབ་བྱུང་ལ་མི་རུང་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་ལམ་སྒྩོན་

ལས་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་རྒྱུད་ཆེན་ལས། རབ་ཏུ་འབད་པས་བཀག་པའི་

ཕིར། །གསང་བ་ཤེས་རབ་དབང་བསྐུར་ནི། །ཚངས་པར་སྤྩོད་པས་བང་མི་བ། །གལ་

ཏེ་དབང་བསྐུར་དེ་འཛིན་ན། །ཚངས་སྤྩོད་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པས། །བཀག་པ་

སྤད་པར་གྱུར་པའི་ཕིར། །དཀའ་ཐུབ་སྩོམ་པ་དེ་ཉམས་ཏེ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་དེ་

ཕམ་པ་ཡི། །ལྟུང་བ་དག་ནི་བྱུང་གྱུར་ཅིང༌། །དེ་ནི་ངན་སྩོང་ངེས་ལྟུང་བས། །གྲུབ་པ་

ནམ་ཡང་ཡྩོང་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། རས་གསང་བ་མང་བའི་གསང་

དབང་བསྐུར་བ་ཙམ་གིས། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་དེ་ཕམ་པ་ཡི། །ལྟུང་བ་དག་གི་བྱུང་



  291  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གྱུར་ཅིང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་དབང་གྩོང་མ་དང་པྩོ་གསུམ་ནི་ཕག་རྒྱ་དགུ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་ནུ་མ་

ལ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་ནི་བུམ་དབང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། ཕག་

རྒྱ་ལྩོ་བཅུ་གཉིས་མ་ནས་ཉི་ཤུ་མའི་བར་དགུ་ལ་བ་མས་སྩོམས་པར་ཞུགས་ཤིང་

ཤེས་རབ་མའི་ནར་ན་སི་ཀ་ར་དབུ་མའི་མས་ས་བ་ཞིབ་པར་བས་ནས་ཁམས་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐིག་ལེ་དང་བཅས་པའི་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་མ་ལམ་གི་སེམས་རྒྱུད་དག་པར་

བས་པ་དེའི་ཁར་བཅུག་ནས་བང་སེམས་འཕང་བར་བ་ཞིང་དེ་ལྟར་འཕངས་པའི་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སྟྩོང་སྦྱར་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི་གསང་

དབང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། དང་པྩོར་རང་གི་ཆུང་མ་ལ་སྩོམས་པར་འཇུག་པ་ནས་ལྩོ་བཅུ་

གཉིས་མ་ནས་ཉི་ཤུ་མའི་བར་དགུ་པྩོ་གང་དང་གང་ལ་འདྩོད་པ་སྤྩོད་པར་ནུས་པ་

རྣམས་ལ་སྩོམས་འཇུག་བེད་པ་སྟེ་མཚན་ཕེད་ནས་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ན་ཉི་མ་འཆར་བ་

དེ་སྲིད་དུའྩོ། །དེ་ལྟར་སྩོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་ནི་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པའི་དབང་གྩོང་མ་དང་

གྩོང་མའི་ཡང་གྩོང་མའི་དབང་བསྐུར་ཚུལ་རྣམས་ནི་ཁྱིམ་པ་ལ་དབང་དེ་རྣམས་

དངྩོས་དབང་དུ་བསྐུར་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། དགེ་སྩོང་སྩོགས་རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་ལ་ནི་མྩོས་པ་ཡིད་བེད་ཙམ་གིས་དབང་དྩོན་ངྩོ་འཕྩོད་ངེས་སུ་བས་ནས་བསྐུར་

དགྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སྩོང་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀི་མཆྩོག་ཏུ་ཡང་

ཡང་གསུངས་ཤིང༌། དགེ་སྩོང་དང་དགེ་ཚུལ་སྩོགས་ལ་འདིར་བཤད་པའི་ཐུན་མྩོང་

མ་ཡིན་པའི་གསང་དབང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དངྩོས་དབང་དུ་བསྐུར་ན་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བསབ་པ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བས་སྩོ། །    ། །

༈ གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

སབས་འདིར་བསྟན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ནས་གསུངས་པའི་དབང་བཞི་པ་བཤད་པ་དང༌། 

སྦས་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་དབང་བཞི་པ་ངྩོས་

བཟུང་བ་དང༌། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དྩོད་ཐུབ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཡེ་

ཤེས་ལེའུའི་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དགྩོད་པ་དང་ལྟ་བ་དང་ལག་པ་

བཅང་བ་དང་གཉིས་གཉིས་སྦྱྩོར་བ་ཞེས་པ་དབང་རྣམ་པ་བཞི་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་མི་

འགྱུར་རྩོ། །འདིར་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ནི་གཉིས་འཁྱུད་པ་མེད་པ་སྟེ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་རྒྱུ་

ལས་སྐྱེས་པ་ནི་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

སུ་གསུངས་ལ། གཉིས་སུ་མེད་རྒྱུའི་གཉིས་ནི་སྟྩོང་པ་དང་བདེ་བ་ལ་རྒྱུད་འགེལ་

གཉིས་ཀ་ལས་ཡང་ཡང་བཤད་ཅིང༌། སྟྩོང་པ་ཡང་བདེན་སྟྩོང་ཙམ་མ་ཡིན་གི་རྣམ་

ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་དང༌། བདེ་བ་ཡང་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྟེ། སྟྩོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྐུ་དང་

མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་ཉིད་

དབང་བཞི་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དེའི་བདེ་བ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ལ་བེད་དགྩོས་པ་ནི་

ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་པ་ལས། དེ་ལས་མ་ངན་འདས་པའི་བད་ཻབ་

འཕྩོ་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་འགྱུར་མེད་ཉིད་ནི་བཞི་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། སྟྩོང་པ་

ཡང་དེའི་འགེལ་པར། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་རྒྱུ་དང་བལ་བ་སྟྩོང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་རྣམ་ཀུན་ཆྩོག་

ལྡན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་ལ་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དང་པྩོ་ལས། མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་

བཞི་པ་དེ་ཉིད་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཞེས་པ་འདིས། 

བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་བཞི་པ་ཞེས་པའི་བསྟན་དྩོན་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་བསྟན་པ་དང༌། གང་ཞིག་དེ་ནི་སར་ཡང་དེ་བཞིན་འདིས། །རང་

གི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་པ་འདིས། དེ་བཞིན་ཞེས་པའི་

བསྟན་དྩོན་རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་བསྟན་པའི་སྒྩོ་ནས་མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་སྟྩོང་དང་སྟྩོང་གཟུགས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་དབང་བཞི་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པ་ལས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པྩོ་ཞེས་པ་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་ཏེ་དེའི་རེས་ཆགས་ཕི་རྩོལ་རང་གི་

ཉམས་སུ་མྩོང་བ་སྒྩོམ་པ་ཞེས་བ་བ་ལས་སྐྱེས་པ་གཡྩོ་མེད་ཅེས་པ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུ་

ལས་ཕི་རྩོལ་དུ་གཡྩོ་བ་ལས་འཛག་པ་འགྩོག་པ་སྐུའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་

དང་གསུང་གི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་ཐུགས་ཀི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་

བ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བའི་བདག་ཉིད་ཟླ་བ་བདུད་རི་མི་འཕྩོ་

བའི་བདེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྩོ་ཞེས་བ་བ་དབང་བསྐུར་བ་

བཞི་པ་སྟེ། བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་གསུང་གིས་བརྩོད་པའྩོ། །

འདི་ནི་སྒིབ་པ་མེད་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་རྟྩོགས་

པ་དེས་གྲུབ་པའི་རྩོས་ཟངས་ལ་སྩོགས་པའི་ཁམས་རྣམས་གསེར་གི་ངྩོ་བྩོ་བཞིན་དུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྒིབ་པ་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པྩོ་དང་ཁམས་ལྔ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལྔ་དང་ལྷ་མྩོ་ལྔ་ལ་སྩོགས་པ་སྐྱེ་དགུའི་ངྩོ་བྩོས་རྩོགས་པར་བེད་པ་ཉིད་

ཕིར་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་དག་ནི། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་རེས་

ཆགས་ལས། །སྐྱེས་པ་གཡྩོ་མེད་བདེ་བ་ནི། །ཤེས་རབ་ཆེན་པྩོའི་དབང་བསྐུར་

བ། །གང་ལས་གཡྩོ་མེད་རྟྩོགས་པ་སྟེ། །སྐྱེ་དགུའི་བདག་པྩོར་རྣམ་ཤེས་བ། །ཞེས་

པའི་འགེལ་པ་ཡིན་ལ། ར་འགེལ་འདི་རྣམས་ཀིས་ནི་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བའི་

གཟུགས་རེས་དྲན་གི་སབས་སུ་སྟྩོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་

ཡུམ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའི་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་གི་

ཉམས་མྩོང་བསྒྩོམས་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཟླ་བ་བདུད་རི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་

བུ་ལས་མི་འཕྩོ་བའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ལ་སྐུའི་ལྷན་སྐྱེས་སྩོགས་བཞིར་ཕེ་བའི་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དང་པྩོ་དེ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པར་བསྟན་

ལ། དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱའི་ཐྩོག་

མ་དང་པྩོར་ཐྩོབ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་དང་པྩོར་ཐྩོབ་པ་ནས་དབང་བཞི་པའི་

ཡ་མཐའ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འདི་རིང་དུ་བསྒྩོམས་པ་ལས་སྒིབ་པ་མེད་པ་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་རྟྩོགས་པ་དེས་གྲུབ་པའི་རྩོས་ཟངས་

ལ་སྩོགས་པ་གསེར་དུ་སྒྱུར་བ་བཞིན་དུ་སྒིབ་པ་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཁམས་

ལྔ་ལ་སྩོགས་པ་གཤེགས་པ་ལྔ་གཤེགས་མ་ལྔ་ལ་སྩོགས་པ་སྐྱེ་དགུའི་ངྩོ་བྩོར་

རྩོགས་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀི ་ཕིར་དབང་བཞི་པ་ལ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པྩོ་ཞེས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བའྩོ། །ཞེས་བཤད་དྩོ། །

འྩོ་ན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཁྩོ་ན་

ལ་འཇྩོག་གམ་སམ་ན དེ་ནི་དབང་བཞི་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པས་དབང་བཞི་པ་ཞེས་

བརྩོད་པ་ཡིན་གི་དབང་བཞི་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་

མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་འཇྩོག་པ་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པའི་དགྩོངས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། 

འགེལ་པ་དྲངས་མ་ཐག་པ་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

རྣལ་འབྩོར་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་སྟེ། དཔལ་དུས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོར་གསུངས་པ། ལུས་ནི་དྭངས་ཤིང་རྡུལ་ཕན་ཉམས་པ་ནམ་མཁའ་དང་

མཚུངས་མཚན་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀིས་རབ་རྩོགས་འགྱུར། །ས་ཚོགས་འཇིག་

རྟེན་གསུམ་པྩོ་ཉིད་ནི་དྭངས་ཤིང་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་བལ་བ་རི་ལམ་བཞིན་དུ་

སང༌། །སད་ནི་ཀུན་ནས་ཆད་པ་མིང་ཅིང་དུ་མའི་སད་གཞན་དག་གིས་གཞན་གི་

སིང་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། སེམས་ནི་དམ་པའི་བདེ་བས་གང་ཞིང་མི་གཡྩོ་ཐམས་ཅད་

དུས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པས་འཁྱུད་པའྩོ། །ཞེས་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

རྣལ་འབྩོར་དང་ལུས་ཏེ་སྐུ་ཚོགས་པ་དེ་དབང་བཞི་པར་བཤད་ནས། དེའི་ལུས་དང་

བདེ་བའི་སེམས་དང་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཚུལ་རྒྱུད་ཉིད་ཀིས་འཆད་

པར་བཞེད་ནས་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་རེ་བཞི་པ། ལུས་ན་དྲངས་ཤིང་

ཞེས་སྩོགས་དྲངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ། ལུས་ནི་དྭངས་ཤིང་རྡུལ་ཕན་ཉམས་པ་ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་འབས་དུས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ངྩོས་བཟུང་བ་ན་
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དྭངས་ཤིང་ཐྩོག་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་ཤིང་རྡུལ་ཕན་བ་དང་བལ་བའི་

སྟྩོང་གཟུགས་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀིས་བརྒྱན་པ་སྐུ་དང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

ཐུགས་སུ་གསུངས་པ་ཉིད་ལ་དགྩོངས་ཏེ་ལུས་སྟྩོང་གཟུགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་དང་

ཐུགས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྟྩོང་ཉིད་ལ་རྩོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་

མེད་དུ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཆུད་པ་དེ་དབང་བཞི་པ་ཡིན་པའི་ཤེས་བེད་དུ། ལུས་ནི་དྭངས་

ཤིང་ཞེས་སྩོགས་ཀི་རྒྱུད་དྲངས་པས་སྩོ། །མདྩོར་ན་དབང་བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པ་ནི་ཏེང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཐྩོབ་མ་ཐག་པའི་གནས་སབས་ཀི་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་དང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་

ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་ནས་བཟུང་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཟུང་འཇུག་གི་བར་

གི་འགྱུར་མེད་ཀི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་དང་སྟྩོང་གཟུགས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་

འཇུག་ཐམས་ཅད་ལ་འཇྩོག་པ་སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ་དགྩོངས་འགེལ་དང་

བཅས་པའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་སྦས་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་

དབང་བཞི་པ་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། དབང་བཞི་པའི་དྩོན་མཐར་ཐུག་པ་ནི་མི་སྩོབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པའི་འྩོད་

གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པའི་ཁ་སྦྱྩོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་དེ་ཡིན་

ནྩོ། །ཡན་ལག་བདུན་ནི་ངག་དབང་གགས་པས། ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་དང་ཁ་སྦྱྩོར་

བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་མེད། །སིང་རེས་ཡྩོངས་གང་རྒྱུན་མི་འཆད་དང་འགྩོག་པ་

མེད། །ཡན་ལག་བདུན་བཤད་ཅེས་པ་ལྟར་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་ལྩོངས་སྐུ་དང༌། 
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ཡང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཁ་སྦྱྩོར་དང༌། རྒྱ་ཆེ་བ་ཟག་པ་མེད་པ་

ག་ནྩོམ་པ་དེ་ཡང་འཁྩོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ་གནས་པའི་བདེ་ཆེན་དང༌། དེ་ཡང་བདེན་པར་

མེད་པས་རང་བཞིན་མེད་པ་དང༌། སིང་རེ་ཆེན་པྩོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་

པས་སིང་རེས་ངེས་པར་གང་བ་དང༌། ལྩོངས་སྐུ་དེ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བས་

རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང༌། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཡིན་ནའང་སང་བ་ཡང་ཡང་

སྡུད་པ་དང་མི་འདྲ་བར་ལྩོངས་སྐུ་དེ་ཉིད་ནམ་མཁའ་མ་ཞིག་བར་དུ་སང་བ་སྡུད་མི་

སྲིད་པས་འགྩོག་པ་མེད་པའྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དབང་བཞི་པར་

བཤད་པ་དེ་ཡང་དབང་བཞི་པའི་གཙོ་བྩོ་ལ་དགྩོངས་བ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་རིམ་

པ་བཞི་པའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་དག་པའི་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་དང་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་དུ་ཚོགས་པའི་སྩོབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་རྣམས་ཀང་དབང་བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་དེ་ལ་ཁ་སྦྱྩོར་སྩོགས་ཡན་ལག་བདུན་

ཚང་དུ་ཆུག་མྩོད། ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་དེ་དབང་བཞི་པ་ཡིན་པ་ལ་ཤེས་བེད་ཅི་

ཡྩོད་སམ་ན། དེ་དབང་བཞི་པར་གྲུབ་པ་ནི་ཡག་ལག་བདུན་ལྡན་ལས། དེ་ལྟར་དག་

དང་ལྡན་ཉིད་ཕིར། །ཡང་གི་སྒ་དྩོན་ལྡན་ཕིར་དང༌། །དེ་བཞིན་སྒ་དྩོན་སྐྱེས་ཉིད་

ཕིར། །བཞི་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་བདག་འདྩོད། །ཅེས་བཤད་དྩོ། །དེའི་དྩོན་ནི་རྒྱུད་རྣམས་

ལས། བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་དང༌། ལ་ལར། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་བཞི་པ་

ཡང༌། །ཞེས་འབྱུང་བའི་བཞི་པ་སྟྩོན་པ་ན་དབང་གསུམ་པའི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

དཔེར་བངས་ཏེ་དེས་མཚོན་ནས་དབང་བཞི་པ་སྟྩོན་ལ། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་བཞི་པ་
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ཡང༌། །ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་གི་སྒ་དང་དེ་བཞིན་གི་སྒ་དང་ཡང་གི་སྒ་དང་

གསུམ་ཡྩོད་པའི་དྩོན་བཤད་ན་དབང་བཞི་པ་ནི་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་དུ་གྲུབ་པས་

བཞི་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་ངག་དབང་གགས་པ་འདྩོད་ཅེས་བཤད་

པའྩོ། །འདི་དག་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་རྒྱས་པར་ནི་སྔགས་རིམ་ཆེན་མྩོ་ལས་ཤེས་

པར་བའྩོ། ། 

གསུམ་པ་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དྩོད་ཐུབ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། སྦས་རྒྱུད་

རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་དབང་བཞི་པ་དག་པའི་

སྒྱུ་ལུས་དང་དྩོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པའི་སྒྱུ་ལུས་དེ་ནི་དྩོན་གི་

འྩོད་གསལ་གི་གཞྩོན་པའི་རླུང་འྩོད་ཟེར་ལྔ་པ་ལས་གྲུབ་པ་དང༌། བདེ་བ་ཡང་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཙམ་ལ་བཤད་པ་མ་གཏྩོགས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་བཤད་པ་མེད་

ལ། དུས་འཁྩོར་ནས་ནི་སྩོར་བསམ་གིས་བསྒྲུབས་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་སང་བ་ཇེ་

བཟང་དུ་འཕེལ་བ་ལས་རེས་དྲན་གི་སབས་སུ་དངྩོས་གནས་ལ་སྟྩོང་གཟུགས་ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཇེ་བཟང་ལ་སྩོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཡན་ཆད་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་ནི་རྣལ་འབྩོར་པའི་སེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་པ་

མ་གཏྩོགས་བསྒྲུབ་གཞི་གཞི་ལ་མེད་པ་དང༌། བདེ་བ་ཡང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཙམ་

གིས་མི་ཆྩོག་པར་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ལ་བཤད་པས་ལུགས་གཉིས་ཀི་ཟུང་

འཇུག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་མཐུན་ནའང་དབང་བཞི་པ་མཐར་ཐུག་པ་ནི་ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་གི་སྐུ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་ལ་འདྩོད་པར་ནི་ལུགས་གཉིས་མཐུན་པ་

ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཡན་ཆད་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་

གི་དྩོད་ཐུབ་ཅིང༌། བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་ནི་གཉིས་ཀ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་

ནྩོ། །འྩོན་ཀང་སྦས་རྒྱུད་ཀི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀི་བཤད་

སྲྩོལ་ལ་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱར་བཤད་པ་དང༌། དེ་

དངྩོས་སུ་འདྲེན་པར་བེད་པའི་ཕག་རྒྱའི་རྣམ་གཞག་དང་བཅས་པ་དངྩོས་སུ་མ་བྱུང་

བ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ལ་དཔྱད་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ལུགས་གཉིས་ཀའི་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ནི་དབང་བཞི་

པའི་དྩོན་ཚིག་གིས་ལེགས་པར་བརྡ་སྤད་དེ་སྩོབ་མས་དེའི་གྩོ་བ་རེད་པ་ཙམ་གིས་

དབང་བཞི་པ་ཚིག་གི་སྒྩོ་ནས་བསྐུར་བ་དང་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་

དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་ཐྩོབ་པ་དང༌། སྒྩོ་གསུམ་གི་དྲི་མ་ཕ་མྩོ་

སྦྱྩོང་བ་དང༌། རྡྩོ་རེ་གསུམ་དབེར་མེ་ཕེད་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སལ་བ་ཅན་དུ་བེད་

ཅིང༌། ཟུང་འཇུག་གི་རྩོགས་རིམ་སྒྩོམ་པ་ལ་དབང་བར་བེད་དྩོ། །དེ་དག་གིས་དབང་

གི་རྣམ་གཞག་མདྩོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །    ། །

༼བསྐྱེད་རྩོགས་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་གཞག༽

༈ གཉིས་པ་བསྐྱེད་རྩོགས་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་རྩོགས་པའི་རིམ་པའི་གངས་ངེས་དང་གྩོ་རིམ་

བཤད་པ་དང༌། རིམ་པ་གཉིས་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། རིམ་པ་གཉིས་ཀི་

འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྩོ། །
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༼བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་གངས་ངེས་དང་གྩོ་རིམ་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། རིམ་གཉིས་ཀི་གངས་ངེས་དང༌། གྩོ་རིམ་མྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 

དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བསྒྩོམ་བའི་ལམ་ལ་བསྐྱེད་པའི་

རིམ་པ་དང་རྩོགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཏེ། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་དབང་

གིས་ལམ་སྒྩོམ་པའི་སྩོད་རུང་དུ་བས་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་དངྩོས་གྲུབ་ཐ་མ་དང་

འབིང་པྩོའི་ཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཙམ་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་གང་ཟག་ཅིག་དང་

མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་བ་ན་མེད་པ་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་གང་

ཟག་གཉིས་སུ་ངེས་ཤིང༌། གང་ཟག་དང་པྩོས་བསྒྩོམ་པར་བ་བའི་ལམ་ལ་བསྐྱེད་

རིམ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་དང༌། གང་ཟག་གཉིས་པས་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་ཉེ་

རྒྱུ་རྩོགས་རིམ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སིན་བེད་ཀི་ལམ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ཉིད་དུ་ངེས་ཤིང༌། དེ་

ལྟར་རྒྱུད་སིན་ནས་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་ཉེ་རྒྱུ་ལ་རྩོགས་རིམ་ཉིད་དུ་

ངེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་གྩོ་རིམ་ནི། གསང་འདུས་རིམ་ལྔར་སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། 

བསྐྱེད་པའི་རིམ་ལ་ལེགས་གནས་ཤིང༌། །རྩོགས་པའི་རིམ་པ་འདྩོད་རྣམས་

ལ། །ཐབས་འདི་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས། །སས་ཀི་རིམ་པ་ལྟ་བུར་

གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་པྩོ་ནས་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་བགྩོད་པ་

གཞིར་བཞག་པ་ལ་དང་པྩོར་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པར་བས་ཏེ་དེ་ནས་རྩོགས་

རིམ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐྱེ་བའི་གྩོ་རིམ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕི་ནང་གི་སྐྱྩོན་རགས་པ་

སྦྱྩོང་བེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་གིས་རྒྱུད་སིན་པར་མ་བས་པར་ཕི་ནང་གི་སྐྱྩོན་ཕ་མྩོ་ནས་



  301  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འགྩོག་པའི་རྩོགས་རིམ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་

རྩོགས་རིམ་གི་སབས་སུ་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་པ་ཤར་བ་དེ་ཉིད་མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་བ་འདྲེན་ནུས་ཀི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་

གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་དངྩོས་སུ་སྒྱུར་བར་བེད་པ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་གི་ལྷ་སྐུ་ཞལ་ཕག་གི་

རྣམ་པ་ཅན་ལ་རེག་མཐྩོང་གི་མཚན་མ་ཅན་གི་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་སྔྩོན་དུ་

འགྩོ་དགྩོས་པའི་ཕྩོར་རྩོ། །

འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དང་པྩོ་ནས་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་བགྩོད་པ་

གཞིར་བཞག་པ་ལ་ཡང་རྩོགས་རིམ་གི་སྔྩོན་དུ་ངེས་པར་བསྐྱེད་རིམ་འགྩོ་དགྩོས་པ་

མ་གྲུབ་སྟེ། གལ་ཏེ་དང་པྩོ་ནས་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་བགྩོད་པ་བཞིར་བཞག་

པ་ལ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་རྩོགས་རིམ་གི་སྔྩོན་དུ་ངེས་པར་འགྩོ་དགྩོས་ན་བ་མེད་ཀི་

ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ངེས་པར་བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པ་ལས་

དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་པ་མཐར་ཕིན་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་

ཙམ་འགྲུབ་ཀི། དངྩོས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་

ཏེ། ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དང་པྩོ་ལས། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པར་རྟྩོག་པ་དཀིལ་

འཁྩོར་གི། །འཁྩོར་ལྩོ་སྒྩོམ་པ་གྩོམས་པར་གྱུར་པས་ནི། །གྲུབ་པ་འཇིག་རྟེན་པ་དག་

འགྲུབ་འགྱུར་གི། །འདྩོད་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་ག་ལ་ཞིག །ཅེས་གསུངས་པས་སྩོ་

ཞེ་ན། དེ་ནི་དང་པྩོ་ནས་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་

བསྐྱེད་རིམ་ངེས་པར་སྒྩོམ་མི་དགྩོས་པའི་ཤེས་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། འགེལ་ཚིག་དེ་

དག་གིས་བསྐྱེད་རིམ་རྐྱང་པ་མཐར་ཕིན་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཙམ་



  302  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི། མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཞེས་བསྟན་པ་

ཙམ་ཡིན་པས་སྩོ། །དེ་ལ་ཁྩོང་དག་ན་རེ། དང་པྩོ་ནས་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་

ཞུགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བར་རྩོགས་རིམ་རྐྱང་པས་

ཆྩོག་པ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། དང་པྩོ་ནས་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་

འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ངེས་པར་བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །འདྩོད་པར་མི་ནུས་ཏེ་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དང་པྩོ་དེ་ཉིད་ལས། བསྐྱེད་

པའི་རིམ་པར་གསུངས་པའི་ཧཱུཾ་དང་ནི། །ཕཊ་ཡིག་ལ་སྩོགས་རྟྩོག་པ་དང་བལ་

བ། །རྩོགས་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབྩོར་དེ་ཉིད་དེ། །དེ་ཉིད་ཀི་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་

ཡྩོད་མིན། །ཞེས་བསྐྱེད་རིམ་གི་སབས་སུ་གསུངས་པའི་ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ལ་སྩོགས་པའི་

ངག་གི་བརྩོད་པ་དང་ལྷ་ལ་སྩོགས་པ་དམིགས་པའི་རྟྩོག་སྒྩོམ་གི་རྟྩོག་པ་དང་བལ་བ་

རྩོགས་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབྩོར་དེ་ཉིད་ཁྩོ་ན་ལས་གཞན་པའི་དེ་ཉིད་དེ་འབས་བུ་

མཐར་ཐུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡྩོད་པ་མིན། ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ་སམ་ན། འགེལ་ཚིག་

དེ་དག་གི་དྩོན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་རྩོགས་རིམ་མིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་མེད་པར་

འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། འདི་ལྟར་གསུང་པ་པྩོ་རྣམས་བསྐྱེད་རིམ་མཆྩོག་གི་

དངྩོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་པ་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སང་བར་བེད་པ་ཞེས་བ་བའི་

རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལས་ལེའུ་ལྔ་པྩོའི་གྩོ་རིམ་བཤད་པ་སྩོགས་དང་འགལ་བའི་སྒྩོ་

ནས་བཀག་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

འྩོ་ན་འགེལ་ཚིག་དེ་དག་གི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་

ཞེས་སྩོགས་ཀི་གྩོང་དེ་ཉིད་དུ། ས་ཚོགས་རྣམ་རྟྩོག་ལ་སྩོགས་ལམ་གིས་ནི། །དེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གང་གསུངས་པ བཅུ་དྲུག་བཞི་ཡི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་

ཅན། །ལམ་དང་བལ་བས་འཐྩོབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གང་

གསུངས་པའི་དེ་ཉིད་དེ་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་དགའ་བ་

བཞིའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཅན་གི་ལམ་དང་བལ་བའི་ལྷའི་ཞལ་ཕག་སྩོགས་ས་ཚོགས་ལ་

དམིགས་པའི་རྣམ་རྟྩོག་ལ་སྩོགས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ལམ་རྐྱང་པས་འཐྩོབ་པ་མིན་

ཞེས་བཤད་ནས། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སྩོགས་དང་བལ་བས་འཐྩོབ་པར་མ་ནུས་པའི་

མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་དེའི་རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་གང་ཡིན་སམ་ན། རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་དེ་ནི་བསྐྱེད་

པའི་རིམ་པར་གསུངས་པའི་ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ཡིག་གི་བརྩོད་པ་དག་དང༌། ཞལ་ཕག་གི་

རྣམ་པ་སྩོགས་སྒྩོམ་པའི་རྟྩོག་པ་དང་བལ་བའི་རྩོགས་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབྩོར་

སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པྩོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་དེ་ཉིད་ཀི་ནི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀི་གཙོ་བྩོ་རྩོགས་རིམ་དེ་ལས་གཞན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་བསྐྱེད་རིམ་གིས་རྩོགས་རིམ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་

སིན་པར་བེད་པའི་སྒྩོ་ནས་བསྐྱེད་རིམ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་པ་སེམས་འགེལ་

རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་ལེའི་ཞེ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟ་ན་

ཡང་བླུན་པྩོའི་བྩོ་ཅན་བིས་པ་རྣམས་གཞུག་པ་དང་སེམས་ནི་དག་པའི་དྩོན་གི་སད་

དུ་ཀེ་མིའི་བདག་པྩོ་ཟླ་བ་བཟང་པྩོ་ཁྱྩོད་ཀིས་སྒྲུབ་ཐབས་དག་ནི་བརྩོད་པར་བ་སྟེ་

དྩོན་དམ་པར་ནི་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པའི་དངྩོས་པྩོ་སིང་པྩོར་གྱུར་པ་འགའ་ཡང་

འདིར་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མེད་དྩོ། །དེའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་སད་དུ་གང་ཞིག་
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བསྒྲུབ་པར་བ་བ་སྒྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ནི་ཞེས་པ་ངེས་པ་སྟེ། འདིར་གང་ཞིག་བཏགས་པའི་

སྒྲུབ་ཐབས་དེ་ནི་འཁྲུལ་པ་ཞེས་པ་རྡྩོ་རེ་ཅན་གི་སྒྲུབ་ཐབས་མཐའ་དག་གང་ཡིན་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་སེམས་ནི་དག་པའི་སད་དུ་ཞེས་པས་སེམས་དག་པར་

བེད་པའི་རྒྱུད་བསྐྱེད་རིམ་བསྒྩོམ་པར་བཤད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་སད་དུ་

ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་བཏགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་པར་

བཤད་ཅིང༌། དེ་དག་ཀང་རྩོགས་རིམ་སྐྱེ་བའི་སིན་བེད་ལ་བསྐྱེད་རིམ་དགྩོས་པ་ལ་

དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང་བརྟག་གཉིས་ཀི་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་ལེའུ་གཉིས་

པའི། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཆྩོས་ཀུན་ལ། །རྒྱ་མཚོར་གུ་བ་ཇི་ལྟ་བར། །རང་འདྩོད་ལྷ་

ཡི་གཟུགས་ཀིས་ནི། །སེམས་ཅན་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་རྡྩོ་རེ་སིང་པྩོས་

གསྩོལ་བའི་ལན་དུ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་སྩལ་པ། བདག་མེད་རྣལ་འབྩོར་

ལྡན་པའམ། །ཡང་ན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བརྩོན། །གཞན་པའི་སེམས་ཀིས་སད་ཅིག་

ཀང༌། །དངྩོས་གྲུབ་འདྩོད་པས་མི་གནས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་

ལས། ཀེ་རྡྩོ་རེ་སིང་པྩོ་དེ་ལྟ་ཡིན་གི་ཡང་ལས་ཀི་དང་པྩོ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྩོར་

བས་གྩོང་དུ་བསྟན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་ཞུགས་ལ་བསྐྱེད་པའི་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གི་དུས་

དང་དེ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་ནས་བདག་མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་གནས་པར་བས་ན་

ངེས་པར་ཀེའི་རྡྩོ་རེར་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་དངྩོས་གྲུབ་འདྩོད་པས་རིམ་པ་གཉིས་ལ་

བརྟེན་པ་མ་གཏྩོགས་པ་གཞན་གི་སེམས་ཀིས་སད་ཅིག་ཀང་མི་གནས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ལས་དང་པྩོ་བས་ཐྩོག་མར་ཁ་དྩོག་དང་དབིབས་ཀི་བདག་ཉིད་ལ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མངྩོན་པར་ཞེན་པས་གནས། དེ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་ནས་ཏེ་མཐར་གྱུར་པ་ན་བདག་

མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་གནས་པར་བས་ན་སྟེ་བསབ་པར་བས་ན་ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཀིས་ནི་བསྐྱེད་པའི་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་རིམ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་སྟེ་མཐར་

ཕིན་པས་བདག་མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་རྩོགས་རིམ་ལ་གནས་པར་བས་ན་ཀེའི་རྡྩོ་

རེར་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་རང༌། དེའི་ཕིར་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་ཀེའི་རྡྩོ་རེ་ཐྩོབ་

པར་འདྩོད་པས་རིམ་པ་གཉིས་ལ་བསབ་པར་བའྩོ། །དེ་མ་གཏྩོགས་པ་གཞན་གི་

སེམས་ཀིས་སད་ཅིག་ཀང་མི་གནས་པར་གསུངས་པ་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་ལ་སྩོབ་

ཚུལ་ནི། ལས་དང་པྩོ་བས་ཐྩོག་མར་ལྷའི་ཁ་དྩོག་དང་དབིབས་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་གི་

བདག་ཉིད་མངྩོན་པར་ཞེན་པས་གནས་ལ། བསྐྱེད་རིམ་དེ་མཐར་གྱུར་བ་སྟེ་མཐར་

ཕིན་པ་ན་བདག་མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་རྩོགས་རིམ་ལ་བསབ་པར་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་རྩོགས་རིམ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་

བསྐྱེད་རིམ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པའི་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་གྩོ་རིམ་ངེས་པ་གསལ་བར་

བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་གི་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། དེ་ལས་སལ་

བ་དང་ལྡན་པ་གང་ལ་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་རྩོགས་ཏེ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་

ཡན་ལག་དྲུག་གི་དང་པྩོ་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པས་བསྡུས་ཏེ་གྩོམས་པར་བེད་པ་ན་མཚན་

མ་དེ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། ཞེས་སལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གིས་བསྐྱེད་

རིམ་མཐར་ཕིན་པར་བས་ཏེ་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་དང་པྩོ་སྩོར་སྡུད་སྒྩོམ་པར་

བས་ན་དུ་སྩོགས་ཀི་མཚན་མ་འམ་རྟགས་རྣམས་འབྱུང་བར་གསུངས་པས་འདིས་

ཀང་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་གྩོ་རིམ་ངེས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །



  306  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དེ་ལྟ་བུའི་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་གྩོ་རིམ་ངེས་པ་བཤད་པ་རྣམས་ནི་སྤིར་བཏང་

བ་དང་པྩོ་ནས་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་བགྩོད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། 

ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་གིས་ས་བཅུ་པའི་བར་བགྩོད་པའི་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་ལྟ་བུ་

སྔགས་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་རྩོགས་རིམ་གི་སྔྩོན་དུ་བསྐྱེད་རིམ་འགྩོ་

མི་དགྩོས་པ་སྩོགས་ནི་དམིགས་བསལ་ལྩོ། །གལ་ཏེ་སྲིད་པ་ཐ་མའི་བང་སེམས་ས་

བཅུ་པ་བ་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་དུ་འཇུག་དགྩོས་ན། ཕར་ཕིན་ཐེག་

པའི་ལམ་རྐྱང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚང་རྒྱ་མི་ནུས་སམ་སམ་ན། དེ་ལྟར་མི་ནུས་པ་ནི་

འདུས་པ་སྩོགས་ཀི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད་དུས་འཁྩོར་གི་རྒྱུད་ར་འགེལ་

རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པའང་ཡིན་ཏེ། ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དྲུག་པའི་འགེལ་ཆེན་

ལས། དེའི་ཕིར་གང་གིས་མཆྩོག་གི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་མི་ཤེས་པ་དེས་མཚན་

ཡང་དག་པར་བརྩོད་པ་མི་ཤེས་སྩོ། །གང་གིས་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྩོད་པ་མི་

ཤེས་པ་དེས་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་མི་ཤེས་སྩོ། །གང་གིས་རྡྩོ་རེ་འཛིན་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་མི་ཤེས་པ་དེས་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་མི་ཤེས་སྩོ། །གང་གིས་

སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་མི་ཤེས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་འཁྩོར་བ་པ་སྟེ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྡྩོ་

རེ་འཛིན་པའི་ལམ་དང་བལ་བའྩོ། ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །   ། །

༈ གཉིས་པ་རིམ་པ་གཉིས་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བསྐྱེད་པའི་

རིམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། རྩོགས་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྩོ། །

༼བསྐྱེད་རིམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ལ་བཞི། བསྐྱེད་རིམ་གནས་གང་དུ་བསྒྩོམ་པ་དང༌། གང་ཟག་ཇི་ལྟ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བུས་བསྒྩོམ་པ་དང༌། དགྩོས་པ་གང་གི་དྩོན་དུ་བསྒྩོམ་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་དུ་སྒྩོམ་པའི་

ཚུལ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་གསུམ་པ་ལས། སྐྱེད་མྩོས་ཚལ་ལམ་རི་བྩོ་

དང་ནི་རྒྱལ་བ་མཆྩོག་གི་གནས་དང་ལྷ་ཡི་གནས་ནི་སྟྩོང་པ་དང༌། །གྲུབ་པའི་གནས་

དང་དུར་ཁྩོད་དང་ནི་མཚོ་དང་བཟང་པྩོའི་གནས་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སྦས་པའི་

ས། །གང་དུ་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་ཚིམ་པར་འགྱུར་བ་དེར་ནི་བསྒྲུབ་པར་བའྩོ་མི་ཡི་

བདག་པྩོ་ཀེ། །ངེས་པར་འཇམ་པའི་མལ་ཆ་དག་དང་གདན་ལ་ཉེ་བར་འདུག་ནས་

སྔར་བརྩོད་སྲུང་བ་བས་ནས་ནི། །ཞེས་བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་པའི་གནས་སྩོ་སྩོར་

གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། སྐྱེད་མྩོས་ཚལ་དུ་དབང་དགུག་དང༌། རི་བྩོར་རྩོངས་རེངས་

ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང༌། རྒྱལ་བ་མཆྩོག་གི་གནས་བིན་རླབས་དང་བཅས་པའི་

མཆྩོད་རྟེན་ཆེན་པྩོར་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་དང༌། ལྷ་ཁང་སྟྩོང་པ་དང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོའི་

འགམ་དུ་བཀྲད་དབེ་དང༌། གྲུབ་པའི་གནས་སུ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་དངྩོས་གྲུབ་དང༌། 

དུར་ཁྩོད་དུ་གསང་བ་དང༌། མཚོ་དང་བཟང་པྩོའི་གནས་ཏེ་ཕྱུག་ཅིང་རྒྱས་པར་

འགྱུར་བའི་གནས་སུ་ཞི་རྒྱས་དང༌། སྦས་པའི་ས་ཞེས་པ་ཕུག་གམ་སའི་ཁང་པར་

འཇིག་རྟེན་གསུམ་གི་རྒྱལ་སྲིད་བསྒྲུབ་པའི་དྩོན་དུ་བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་པར་བ་ཞིང༌། 

དེ ་དག་ཀང་ལས་ཚོགས་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་མཐུན་པའི ་དབང་དུ་བས་

པའྩོ། །གནས་དེ་རྣམས་ལ་ཐུན་མྩོང་དུ་དགྩོས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཀི་འགེལ་ཆེན་དུ་ལུང་

དྲངས་པར་དེ་བཞིན་དུ་ཡང་གསུངས་པ། གང་ན་ས་སྐྱྩོང་ཆྩོས་ལྡན་ཞིང༌། །གང་ཞིག་

ཁྩོ་ནར་སྐྱེ་དགུ་རྣམས། །བདེར་གནས་ས་འཛིན་རྩོད་མེད་པ། །དེར་ནི་རྣལ་འབྩོར་

བརམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་གནས་སུ་འཇམ་པའི་མལ་སྟན་ལ་ཉེ་བར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འདུག་སྟེ་འྩོག་ནས་འབྱུར་བ་ལྟར་གི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབྩོར་རྣམས་བསྒྩོམ་

པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་གང་ཟག་ཇི་ལྟ་བུས་སྒྩོམ་པ་ནི། སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་བིས་པའི་

དབང་བདུན་ཐྩོབ་ཅིང༌། དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་ལ་གནས་པས་བསྒྩོམ་པར་བ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །གསུམ་པ་དགྩོས་པ་གང་གི་དྩོན་དུ་བསྒྩོམ་པ་ནི། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཆེད་དུ་བ་

བའི་གདུལ་བ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཞི་རྒྱས་ལ་སྩོགས་

པ་དང་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་སྩོགས་པ་ཐྩོབ་པར་བ་བའི་དྩོན་དུ་སྒྩོམ་པ་དང༌། ཆེད་དུ་

བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྦྱང་གཞི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་མ་དག་པའི་

ཆ་རགས་པ་མགྩོ་གནྩོན་ཞིང༌། ར་བ་ནས་དག་པར་བེད་པའི་གཉེན་པྩོ་རྩོགས་རིམ་

མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐྱེ་བའི་སིན་བེད་དུ་བསམས་པའི་སྒྩོ་ནས་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་

སངས་རྒྱས་ཉིད་འཐྩོབ་པའི་དྩོན་དུ་སྒྩོམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

བཞི་པ་ཇི་ལྟར་དུ་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། སྔར་བརྩོད་སྲུང་བ་བས་ནས། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྔར་དབང་ལེར་བཤད་པའི་སྲུང་འཁྩོར་སྒྩོམ་པ་སྔྩོན་དུ་བཏང་

ནས་སྒྲུབ་ལེར་གསུངས་པའི་ཚོགས་ཞིང་ནས་ཐུན་གི་མཐར་གཤེགས་སུ་གསྩོལ་

བའི་བར་རྣམས་ལ་བསབ་པར་བའྩོ། །དེ་ཡང་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་

པ་ལས་ཁྱད་པར་འབེད་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ནི་འབས་བུའི་གནས་སབས་ཀི་

གནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། ལུས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་དང༌། ལྩོངས་སྤྩོད་

ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང༌། འཁྩོར་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སྩོགས་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོའི་རྣམ་པ་ཅན་རྣམས་དང༌། མཛད་པ་སྐུའི་འྩོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མེད་པ་སྩོགས་ཀིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འགྩོད་པ་སྩོགས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་ད་ལྟ་ནས་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒྩོམས་ནས་གཟུགས་

སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ལ་སྩོབ་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་རྒྱུད་སེ་བཞི་ག་ལ་ཡྩོད་ཀང༌། 

སྦྱང་གཞི་སྲིད་པ་སྐྱེ་འཇིག་གི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་དང༌། དེ་ཡང་

རྩོགས་རིམ་སྐྱེ་བའི་སིན་བེད་དུ་འགྩོ་བ་བ་མེད་མིན་པ་ལ་མེད་པས་སབས་འདིའི་

བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་པ་ལ་ཁྱད་ཆྩོས་དེ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགྩོས་སྩོ། །

དེ་ཡང་རྒྱུད་འགེལ་འདིར་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦྱྩོར་བའི་རྣམ་གཞག་དང༌། ལྷའི་

རྣལ་འབྩོར་གི་སྤྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་འདི་ནི་ཕི་ནང་གཉིས་སྦྱང་གཞི་

དང༌། གཞན་དེ་སྦྱྩོང་བེད་དུ་བས་ཏེ་སྦྱང་གཞི་ཕི་ནང་གཉིས་དང་ཆྩོས་མཐུན་པའི་

གཞན་བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་པས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་ནས་གཞན་རྩོགས་རིམ་སྒྩོམ་པ་

མཐར་ཕིན་པར་བས་པ་ལས་ཕི་ནང་གི་མ་དག་པའི་སང་བ་འཆར་བའི་བག་ཆགས་མ་

ལུས་པར་སྦྱངས་ཏེ་གཞན་འབས་བུ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་

མངྩོན་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་དགྩོས་པའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་གི་སྤྩོས་

པ་ཇི་ཙམ་རྒྱས་པ་ཙམ་གིས་ཕི་ནང་སྦྱྩོང་བ་དང་རྩོགས་རིམ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་

འགྩོ་བའི་ཕུལ་ཆེ་བ་ལ་དགྩོངས་ན་རྒྱུད་འདིར་བསྐྱེད་རིམ་ལ་ལྷ་སྒྩོམ་པའི་སྤྩོས་པ་རྒྱ་

ཆེར་མཛད་པ་ཡིན་གི། དེ་ལྟ་མིན་ན་ལྷའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་སྤྩོས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་

པའི་དགྩོངས་པ་གང་ཡིན་གི་དགྩོངས་པ་དཔྱད་དགྩོས་སྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་བསྐྱེད་རིམ་དེ་ཡང་སྲིད་པ་སྐྱེ་འཇིག་གི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་

སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ནི་སྤིར་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་དང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རྒྱུད་འདིའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་ནི་དབང་པྩོ་མཆྩོག་

ཏུ་རྣྩོ་བ་རྒྱུད་འདིའི་བརྩོད་བ་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྩོགས་རིམ་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་

ལམ་གིས་ཚེ་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་རྟེན་གི་གང་ཟག་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་ཁམས་

དྲུག་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པ་རྒྱུད་དང་འགེལ་ཆེན་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་ནང་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་སབས་སུ་ཡང་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་མངལ་སྐྱེས་ཀི་སྲིད་པ་སྐྱེ་འཇིག་

གཉིས་གཙོ་བྩོར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་དེའི་སྲིད་པ་སྐྱེ་འཇིག་གི་རིམ་པ་དང་མཐུན་

པར་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སྒྩོམ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བསྩོད་ནམས་

ཀི་ལས་བསགས་པའི་མཐར་འཆི་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་ཚོགས་གཉིས་གསག་པ་

དང༌། ཤི་ནས་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ལུས་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་ཡན་

ལག་བཞིའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། 

འཆི་བའི་སྔ་རྩོལ་དུ་ལས་གསྩོག་པ་དང་མཐུན་པར་ཚོགས་ཞིང་ལ་བསྩོད་

ནམས་ཀི་ཚོགས་གསག་པ་དང༌། ཤི་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒྩོ་

བཞི་སྒྩོམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གསག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབྩོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་མཐུན་

རྐྱེན་དུ་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསག་པའི་ཕིར་དུ་ཚོགས་ཞིང་དུས་ཀི་འཁྩོར་

ལྩོའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ལྷ་ཚོགས་སྤན་དྲངས་ནས་འགེལ་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་

ཡན་ལག་བདུན་པ་སྩོགས་བེད་པའྩོ། །དེ་ཡང་ཚེ་ཕི་མར་མིར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་ལས་

བཟང་པྩོ་གསྩོག་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གཉིས་པ་ཤི་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒྩོ་བཞི་སྒྩོམ་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཚོགས་གསག་པ་ནི། དེ་ཡང་རྣམ་ཐར་སྒྩོ་བཞི་སྒྩོམ་པ་ནི་འྩོག་ནས་འཆད་

པར་འགྱུར་བའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་རྣམས་བདེ་སྟྩོང་གི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་རྣམ་རྩོལ་དུ་འཆར་བའི་དྩོན་དུ་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཁམས་དྲུག་ལྡན་

གི་མི་འཆི་བའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་སྒྩོམ་པ་སྟེ། ཆྩོས་མཐུན་ཡུལ་ཁམས་དྲུག་

ལྡན་གི་མི་འཆི་བའི་རིམ་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། མིའི་འཇིག་རྟེན་འདིར་མངལ་ནས་

སྐྱེས་པ་རྣམས་འཆི་བའི་དུས་སུ་ཆུ་ཡིས་མེ་རྣམ་པར་ཉམས་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་

དང༌། ཕིས་མེ་མེད་པའི་ཕིར་འཛིན་མ་དག་ནི་སྲ་བ་ཉིད་སངས་ཏེ་ལན་ཚྭ་བཞིན་དུ་

ཞུ་བར་གྱུར་ནས་ཆུར་འགྱུར་ཏེ་ཆུའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་སྩོ། །དེ་ནས་རླུང་

གིས་ཆུ་དེ་རྣམས་མཐའ་དག་བསམས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་མི་སང་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

ལྟར་ཁམས་ཀི་ཚོགས་མྱུར་དུ་རྣམ་པར་ཉམས་ཏེ་དེ་ནས་སེམས་ནི་མུན་པའི་མཐའི་

མེ་སྟེ་ཞེས་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་ཡུལ་དང་རྣམ་

པར་བལ་བ་དབུས་ཀི་ས་ལ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞག་པར་བའྩོ་ཞེས་པ་

རྣམས་ཀིས་བསྟན་ཅིང༌། དེ་དག་གི་དྩོན་ནི་ལུས་ཀི་ཆུས་མེ་ཉམས་པར་བས། དེ་

ནས་ཆུས་ས་ཞུ་བར་བས་ཏེ་དེ་ནས་རླུང་གིས་ཆུ་བསམས་པར་བས་ནས་རླུང་ཉིད་

ཀང་མི་སང་བར་འགྱུར་ཏེ་སེམས་ནི་མུན་པའི་མཐའི་མེ་ཞེས་པ་ཉེར་ཐྩོབ་ཀི་མཐའ་

འྩོད་གསལ་སྟྩོང་གསལ་གི་ངང་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་

སང་བའི་འཆི་བའི་འྩོད་གསལ་ཆྩོས་མཐུན་གི་ཡུལ་དུ་སྟྩོན་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་འདུས་

པ་སྩོགས་ཀི་དགྩོངས་པ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་སྩོགས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་འཆི་བའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དུས་ཀི་འབྱུང་བ་སྡུད་རིམ་དང་འཆི་བ་འྩོད་གསལ་གི་ཡུལ་སང་བཤད་པ་རྣམས་

དང་མ་མཐུན་པ་ནི་རྒྱུད་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོའི་འཆི་རིམ་གི་

ཁྱད་པར་ཡིན་པར་བ་དགྩོས་པར་ནང་འཆད་པའིསབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་འཆི་བའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་ཐར་སྒྩོ་བཞི་སྒྩོམ་པ་ནི་

འགེལ་ཆེན་ལས། དེའི་ཕིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀིས་ཆུ་ཡིས་མེ་ནི་རྣམ་པར་ཉམས་

པ་དང་པྩོར་འདི་ནི་ལུས་ཀི་དབུས་སུ་སྩོམ་བརྩོན་རྣམས་ཀིས་བ། །ཕི་ནས། ཞེས་པ་

ནས། གཞག་པར་བའྩོ་ཞེས་པའི་བར་སྔར་དྲངས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པས་བདེ་བ་

ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཐར་སྒྩོ་བཞིའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་དབེར་མེད་པའི་སྟྩོང་སང་གི་

ངང་ལས་སྟྩོང་གཟུགས་པྲ་ཕབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མྩོས་ནས་སྒྩོམ་དགྩོས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ཡང་སྟྩོང་གཟུགས་པྲ་ཕབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མྩོས་དགྩོས་པ་ནི་དྲངས་མ་

ཐག་པའི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་དབུས་ཀི་ས་

ལ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞག་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

པའི་སྟྩོང་གཟུགས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་

བལ་བའི་དབུས་ཀིས་རྣམ་ཐར་སྒྩོ་བཞིའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་དབེར་མེད་པར་མྩོས་པ་

ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་མིང་ཅན་འཆི་བའི་འྩོད་གསལ་དང་མཚུངས་པར་མཉམ་པར་

གཞག་པར་བའྩོ། །ཞེས་པ་ཡིན་པས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་འགེལ་ཚིག་དེ་དག་གིས་རྣམ་ཐར་སྒྩོ་བཞིའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་ངྩོ་བྩོ་

དབེ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མྩོས་ནས་བསྒྩོམ་པར་བསྟན་

པ་འཐད་ན་འདིར་ཆྩོས་སྐུའི་རྣམ་པ་ལམ་བེད་དགྩོས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དྩོན་དུ་སྒྩོམ་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྩོ། །འྩོ་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ལས་འདས་

པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང༌། ནམ་མཁའི་

ཁམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་སམ་ན། དེ་

ནི་མི་འགལ་ཏེ། གཟུགས་ཞེས་པའི་སད་དྩོད་རཱུ་པ་ཞེས་པ་གཟུགས་དང་རང་བཞིན་

གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་སབས་འདིར་རང་བཞིན་ཞེས་བསྒྱུར་དགྩོས་པ་ལ་

གཟུགས་ཞེས་བསྒྱུར་བ་འགྱུར་སྐྱྩོན་ཡིན་ཞེས་དྩོགས་གཅྩོད་དང་བཅས་ནས་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་དག་ལ་ཅུང་ཟད་བརྩོད་པར་བ་སྟེ། རཱུ་པ་ཞེས་པར་དེ་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་

བས་ཆྩོག་ནའང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་ཞེས་པ་དང་། རྡུལ་

ཕ་རབ་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ལས་འདས་པའི་སྟྩོང་ཉིད་ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་སྟྩོང་

གཟུགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པར་སབས་གཞན་རྣམས་སུ་དུ་མར་གསུངས་

པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་དང་མི་འབྩོར་བས་རཱུ་པ་ཞེས་པ་གཟུགས་སུ་ཤྩོང་འགྱུར་སྩོགས་

འགྱུར་དུ་མ་ཞིག་ལས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་སྩོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆྩོས་སྐུའི་རྣམ་པ་ལམ་

བེད་སྩོགས་འདིར་བེད་པ་ཡང་མི་འགལ་ཏེ། སབས་འདིར་རྣམ་ཐར་སྒྩོ་བཞི་བསྒྩོམ་

པར་གསུངས་པ་གཞི་ལ་མི་མངལ་སྐྱེས་ཀི་འཆི་རིམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་དང་

འབས་བུ་ལ་ཆྩོས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཅིག་དགྩོས་པའི་དང་པྩོ་ནི་བཤད་ཟིན་པ་

ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། གཉིས་པ་ཆྩོས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ཚུལ་ནི་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུའི་

སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་སྟྩོང་ཉིད་དང་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་ནི་ཆྩོས་སྐུ་ཡིན་ལ དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་འགེལ་ཆེན་

ལས། རྒྱུ་བ་དང་མི་རྒྱུ་བ་དང་བཅས་པའི་ཁམས་གསུམ་པྩོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

འདིས་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་བ་སྟེ། དངྩོས་པྩོ་མེད་ལ་སྒྩོམ་པ་མེད། །ཅེས་སྩོགས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་བ་སེམས་ཅན་དང་མི་རྒྱུ་བ་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

གསུམ་པྩོ་སྩོགས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དྩོན་དམ་དཔྱྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་རྣམ་པར་

དཔྱད་དེ་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་འབས་བ་བེད་དང་བཅས་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དྩོན་སྟྩོང་ཉིད་མཚན་མེད་སྩོན་མེད་མངྩོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་

པའི་རྣམ་ཐར་སྒྩོ་བཞི་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པའི་ངང་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པྩོས་སྟྩོང་ཉིད་

རྟྩོགས་བཞིན་པའི་ངྩོར་པྲ་ཕབ་བ་ལྟ་བུའི་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་པ་ཤར་བ་མྩོས་པ་

ཡིད་བེད་ཀི་སྒྩོ་ནས་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༈ གཉིས་པ་ཤི་ནས་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ལུས་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་དང་ཆྩོས་

མཐུན་པར་ཡན་ལག་བཞིའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་ལ་བཞི། མངལ་དུ་ལུས་གྲུབ་པ་དང་

ཆྩོས་མཐུན་པར་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་སྒྩོམ་པ་སྐུ་རྡྩོ་རེ་བསེན་པའི་ཡན་ལག་

དང༌། ཕི་རྩོལ་དུ་བཙས་ཏེ་ལས་དབང་རང་རང་གི་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་ཆྩོས་

མཐུན་པར་ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་སྒྩོམ་པ་གསུང་རྡྩོ་རེ་ཉེར་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང༌། ཐིག་

ལེ་སྤྩོ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་སྒྲུབ་པའི་

ཡན་ལག་དང༌། ལྩོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཐར་བདེ་བ་རྩོགས་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་ཕ་

མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་སྒྲུབ་ཆེན་གི་ཡན་ལག་གྩོ །

༈ དང་པྩོ་ལ་གཉིས། རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་སྐྱེད་པ་གཞི་དང་ཆྩོས་མཐུན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྦྱྩོར་ཚུལ་དང༌། བརྟེན་པ་ལྷ་སྐྱེད་པ་གཞི་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱྩོར་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་

གསུམ། གང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་གནས་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བ་

དང༌། གང་གི་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་འཛིན་པའི་མའི་ལུས་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བ་དང༌། 

སྒྲུབ་པ་པྩོ་རང་གི་ལུས་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དཀིལ་འཁྩོར་གི་གདན་སྐྱེད་པའི་སབས་ཀི་ནམ་མཁའི་ཁམས་

མཐའ་ཡས་པའི་ཆྩོས་འབྱུང་ནི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གང་དུ་འཆགས་པའི་གཞིའི་

ནམ་མཁའ་དང་ཆྩོས་མཐུན། ཆྩོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་སྩོགས་

འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་སྒྩོམ་པ་ནི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ནས་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་

བར་བཞི་དང་ཆྩོས་མཐུན། སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་སྟེང་དུ་ལྷུན་པྩོ་རྡྩོ་རེའི་རང་བཞིན་

ཞེས་སྩོགས་ཀི་རི་རབ་སྒྩོམ་པ་ནི་ཕིའི་ལྷུན་པྩོ་དང་ཆྩོས་མཐུན། ལྷུན་པྩོའི་སྟེང་དུ་ས་

ཚོགས་པདྨ་སྒྩོམ་པ་ནི་རི་རབ་ཀི་ལྟེ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན། པདྨའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་ཟླ་

ཉི་སྒ་གཅན་དང་བཅས་པ་གསུམ་སྒྩོམ་པ་ནི་ཕི་རྩོལ་དུ་གནམ་སྟྩོང་གི་མཐར་ཟླ་ཉི་སྒ་

གཅན་གསུམ་ཚོགས་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །འྩོག་གཞི་ཆྩོས་འབྱུང་ནས་སྒ་གཅན་

གི་བར་མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་པ་   ཞེས་པའི་ས་བྩོན་གི་ཡི་གེར་

སྒྩོམ་པ་ནི་འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་སྩོགས་སྒྩོམ་ པ་དེ་དག་གི་ཆྩོས་མཐུན་གི་

ཡུལ་ཕི་ནང་རྣམས་སྩོ་སྩོ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཡང་ གཞལ་ཡས་ཁང་གི ་འྩོག ་

བཞིའི་འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་སྩོགས་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་

ཉིད་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་ཤར་བར་གྩོ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནྩོ། །

༚ḎḼ
ḳḶḷḵḴ
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སར་ཡང་   གི་ཡི་གེ་དེ་དག་སྩོ་སྩོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་

རི་རབ་པདྨ་ཟླ་ཉི་ སྒ་གཅན་གི་གདན་དང་བཅས་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་སྟེང་དུ་

རྡྩོ་རེའི་གུར་དང༌། དེའི་ནང་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་

སྒྩོམ་པའི་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་ལྷུན་པྩོ་པདྨ་ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་གི་བར་སྒྩོམ་པ་སྔ་ཕི་

གཉིས་པ་ཕི་དང་ནང་ལ་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བར་བཞེད་ནས་འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་

སྔ་མ་འཆད་པའི་སབས་སུ་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ཕི་དང་ནང་དུ་བསྐྱེད་པའི་

མཚན་མ་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ཆྩོས་འབྱུང་གྲུ་

གསུམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། 

ཕི་མ་འཆད་པའི་སབས་སུ་འགེལ་ཆེན་ལས།   ཞེས་པ་ས་བྩོན་གི་ཡི་གེར་

རྣམ་པར་བསྒྩོམ་པར་བ་སྟེ་དེ་ལས་འཇིག་རྟེན་གི་ ཁམས་གྲུབ་པར་བསམ་

པར་བའྩོ་ཞེས་པ་ནི་ཕི་རྩོལ་དུའྩོ། །ནང་དུ་ནི་སྔར་ གསུངས་པའི ་རྣམ་པས་

མའི་ལུས་ལ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ལྷུན་པྩོའི་སྟེ་དུ་པདྨ་ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་

སྒྩོམ་པ་ཕི་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་ན་བི་བའམ་བསྒྩོམ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཁྲུ་སྟྩོང་

ངམ་ཁྲུ་གང་པ་གང་ཡིན་རུང་དཀིལ་འཁྩོར་རང་ཉིད་ཀི་ཁྲུ་བཞི་པ་ཡིན་པར་ངེས་ལ། 

འདིར་བསྒྩོམ་པར་བ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་རམ་གཞལ་ཡས་ཁང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡྩོངས་རྩོགས་ནི་ཆེ་ཆུང་ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་ཡང་རུང་གཞལ་ཡས་ཁང་རང་གི་ཁྲུ་བཞི་

པའི་ཚད་ཅན་ཡིན་པས་སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཁྲུ་བཞི་ཡྩོད་པ་ཕིའི་རླུང་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་ཕི་མཐའ་གཅིག་ནས་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་བར་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞི་

༚ḎḼ
ḳḶḷḵḴ

༚ḎḼ
ḳḶḷḵḴ
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡྩོད་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན། སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཕེད་ཁྲུ་དྩོ་གསུང་དཀིལ་ལ་ཡྩོད་པ་

དང་ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་མཐའ་གཅིག་ནས་མཐའ་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་བར་ལ་དཔག་ཚད་

འབུམ་ཕག་གཉིས་ཡྩོད་པ་ཆྩོས་མཐུན། གསུང་དཀིལ་གི་ཕེད་ཁྲུ་གང་ཐུགས་

དཀིལ་ལ་ཡྩོད་པ་དང་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་ཡྩོད་པ་

ཆྩོས་མཐུན། ཐུགས་དཀིལ་གི་ཕེད་སྩོར་བཅུ་གཉིས་བདེ་ཆེན་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་ཡྩོད་པ་

དང་ལྷུན་པྩོའི་སྟེང་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡྩོད་པ་ཆྩོས་མཐུན། བདེ་ཆེན་

འཁྩོར་ལྩོའི་ཕེད་སྩོར་དྲུག་གཙོ་བྩོའི་གདན་གི་པདྨ་ལ་ཡྩོད་པ་དང་ལྷུན་པྩོའི་སྟེང་གི་

ལྟེ་བ་ལ་དཔག་ཚད་སྟྩོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་ཡྩོད་པ་ཆྩོས་མཐུན། པདྨའི་སྟེང་གི་ཟླ་ཉི་སྒ་

གཅན་བརེགས་པའི་གཙོ་བྩོའི་གདན་ནི་གནམ་སྟྩོང་གི་མཐར་ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་གསུམ་

བརེགས་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་གང་གི་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་འཛིན་པའི་མའི་ལུས་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་

ནི། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ནམ་མཁའི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའི་ཆྩོས་འབྱུང་ནས་སྒ་

གཅན་གི་བར་སྒྩོམ་པ་སྔ་ཕེ་གཉིས་ཀ་མའི་ལུས་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱྩོར་བ་ཆབས་

ཅིག་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱྩོར་བ་ནི་དེ་ལྟར་བསྒྩོམ་

པའི་ཆྩོས་འབྱུང་ནི་གང་གི་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་མའི་གསང་གནས་ཀི་ཆྩོས་

འབྱུང་གྲུ་གསུམ་དང་ཆྩོས་མཐུན། ཆྩོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་བསྒྩོམ་པའི་རླུང་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་ནི་མའི་སྤི་བྩོ་ནས་དཔྲལ་བའི་བར་དང་ཆྩོས་མཐུན། དེ་བཞིན་དུ་མིའི་དཀིལ་

འཁྩོར་སྒྩོམ་པ་དཔྲལ་བ་ནས་མགིན་པའི་བར་དང་ཆྩོས་མཐུན། ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་

སྒྩོམ་པ་མགིན་པ་ནས་སིང་གའི་བར་དང་ཆྩོས་མཐུན། སའི་དཀིལ་འཁྩོར་སྒྩོམ་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སིང་ག་ནས་ལྟེ་བའི་བར་དང་ཆྩོས་མཐུན། སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་སྟེང་དུ་ལྷུན་པྩོ་

སྒྩོམ་པ་མའི་ལྟེ་བ་ནས་གསང་གནས་ཀི་བར་དང་ཆྩོས་མཐུན། ལྷུན་པྩོའི་སྟེང་དུ་པདྨ་

སྒྩོམ་པ་ནི་གསང་གནས་ཀི་པདྨ་དང་ཆྩོས་མཐུན། པདྨའི་སྟེང་དུ་བསྒྩོམ་པའི་ཟླ་ཉི་སྒ་

གཅན་གསུམ་ནི་མའི་བཤ་གཅི་ཁུ་བ་གསུམ་འབབ་པའི་ར་གསུམ་གསང་གནས་ཀི་

ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བར་འདུས་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན། པདྨ་ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་དང་བཅས་པའི་

སྟེང་དུ་རྡྩོ་རེའི་གུར་སྒྩོམ་པ་ནི་མའི་པདྨར་ཕའི་རྡྩོ་རེ་ཞུགས་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན། དེར་

གཞལ་ཡས་ཁང་སྒྩོམ་པ་ནི་གང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་མའི་མངལ་དང་ཆྩོས་མཐུན། དེ་

ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་ལྟེ་བར་པདྨ་ཟླ་

ཉི་སྒ་གཅན་ནམ་དུས་མེའི་གདན་གི་སྟེང་དུ་དབངས་སྩོ་གཉིས་ཀིས་མཚན་པའི་ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁྩོར་སྒྩོམ་པ་ནི་མངལ་འཛིན་པའི་ཕའི་ཁུ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན། ཟླ་བའི་

འྩོག་ཏུ་གསལ་བེད་བརྒྱད་ཅུས་མཚན་པའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་སྒྩོམ་པ་ནི་མངལ་

འཛིན་པའི་མའི་རྡུལ་དང་ཆྩོས་མཐུན། ཟླ་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་རི་བྩོང་གི་མཚན་

མ་ལྟ་བུ་ལས་རྡྩོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པར་སྒྩོམ་པ་ནི་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་འཇུག་པའི་

བར་དྩོའི་རྣམ་ཤེས་དང་ཆྩོས་མཐུན། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ཧི་ཡིག་སྒྩོམ་པ་ནི་བར་

དྩོའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་བཞྩོན་པའི་རླུང་དང་ཆྩོས་མཐུན། དབངས་གསལ་དང་བཅས་པའི་

ཟླ་ཉི་དང་རྡྩོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་ཧཾ་དང་བཅས་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྐུ་

རྩོགས་པ་ཧཾ་ཡིག་དང་ལྡན་པར་སྒྩོམ་པ་ནི་ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་བཞྩོན་པའི་རླུང་དང་

བཅས་པ་འདྲེས་པ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མངལ་དུ་ལུས་ཐྩོག་མར་གྲུབ་པ་དང་

ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གསུམ་པ་སྒྲུབ་པ་པྩོར་རང་གི་ལུས་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བ་ནི། སྐུ་དཀིལ་

ནི་སིང་ག་ནས་འྩོག་གསང་གནས་ཀི་བར་དང་སྟེང་སྤི་བྩོའི་བར་ཚུན་ཆད་དང་ཆྩོས་

མཐུན། གསུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ནི་ལྟེ་བ་ནས་མགིན་པའི་བར་དང་ཆྩོས་མཐུན་

ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་ནི་སིང་ག་ནས་ལྟེ་བའི་བར་གི་ཕེད་ཚུན་དང་མགིན་པའི་

བར་གི་ཕེད་ཚུན་དང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །ཡང་ན་ཐུགས་དཀིལ་གསུང་དཀིལ་སྐུ་

དཀིལ་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་སིང་ག་ནས་གཡས་གཡྩོན་གི་དཔུང་མགྩོའི་བར་དང་

ཉེ་བའི་དཔུང་པ་ལ་དྲུག་གི་བར་དང་སེན་མྩོའི་མཐའི་བར་དང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །

༈ གཉིས་པ་བརྟེན་པ་ལྷ་སྐྱེད་པ་གཞི་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱྩོར་ཚུལ་ལ་

གཉིས། གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་སྐྱེད་པ་དང་ནུས་མ་རྣམས་དང་བུམ་པ་མཚམས་དང་

བཅས་པ་སྐྱེད་པ་མངལ་གི་ཟླ་བ་གསུམ་གི་གནས་སབས་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བ་

དང༌། གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་སྩོགས་སྤྩོ་བ་མངལ་གི་ཟླ་བ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་

གནས་སབས་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། མཚན་སྩོ་གཉིས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་དབངས་ཡིག་སྩོ་གཉིས་ཀིས་མཚན་

པའི་ཟླ་བ་མེ་ལྩོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང༌། དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་ངྩོ་བྩོ་

གསལ་བེད་བརྒྱད་ཅུས་མཚན་པའི་ཉི་མ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང༌། 

ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་རྡྩོ་རེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་སྩོར་རྟྩོག་ཡེ་ཤེས་

ལས་བང་ཆུབ་པ་དང༌། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ཏཾ་ཡིག་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་

པ་དང༌། དེ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྐུ་རྩོགས་པ་ཧི་ཡིག་དང་

ལྡན་པ་ཆྩོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་མངྩོན་བང་ལྔ་ལས་བཅྩོམ་ལྡན་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འདས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་གཙོ་བྩོ་སྐྱེད་པ་ནས་མཚན་མ་སྐྱེད་པའི་བར་ནི་མ་རིག་པ་

དང་འདུ་བེད་དང་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཟླ་བ་སྟེ་དང་པྩོ་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་

གི་བར་གི་མངལ་འཕེལ་བའི་གནས་སབས་དང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་གཙོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་ཆ་ཤས་སྩོ་སྩོར་གཞི་དང་ཆྩོས་མཐུན་ཚུལ་ནི་

སྐུ་གཅིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་ནི་ནང་དུ་དུས་སྦྱྩོར་བཅུ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཞག་

གཅིག་དང་ཕི་རྩོལ་དུ་ལྩོ་གཅིག་དང་ཆྩོས་མཐུན། ཞབས་གཉིས་ནི་ནང་དུ་རླུང་འཕྩོ་

བའི་དུས་སྦྱྩོར་དྲུག་ཚན་གཉིས་དང་ཕི་རྩོལ་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཚན་གཉིས་ཀི་བགྩོད་པ་

གཉིས་དང་ཆྩོས་མཐུན། མགིན་པ་གསུམ་ནི་ནང་དུ་རླུང་འཕྩོ་བའི་དུས་སྦྱྩོར་བཞི་

ཚན་གསུམ་དང་ཕི་རྩོལ་དུ་ལྩོ་གཅིག་གི་ཟླ་བ་བཞི་ཚན་གསུམ་དང་ཆྩོས་མཐུན། 

ཞལ་བཞི་ནི་ནང་དུ་རླུང་འཕྩོ་བའི་དུས་སྦྱྩོར་སུམ་མཚན་བཞི་དང་ཕི་རྩོལ་དུ་ལྩོ་

གཅིག་གི་ཟླ་བ་སུམ་ཚན་བཞི་དང་ཆྩོས་མཐུན། ཤར་དང་ནུབ་དང་དབུས་ཀི་

གཡས་གཡྩོན་གི་ཕག་པ་དྲུག་ནི་ནང་དུ་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་འཕྩོ་བའི་དུས་སྦྱྩོར་ཉིས་

ཚན་དྲུག་དང་ཕི་རྩོལ་དུ་ལྩོ་གཅིག་གི་ཟླ་བ་ཉིས་ཚན་དྲུག་དང་ཆྩོས་མཐུན། དཔུང་

པ་བཅུ་གཉིས་ནི་ནང་དུ་རླུང་འཕྩོ་བའི་དུས་སྦྱྩོར་བཅུ་གཉིས་དང་ཕི་རྩོལ་དུ་ལྩོ་

གཅིག་གི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་དང་ཆྩོས་མཐུན། ཕག་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ནི་ནང་དུ་རླུང་འཕྩོ་

བའི་དུས་སྦྱྩོར་ཕེད་པ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་དང་ཕི་རྩོལ་དུ་ལྩོ་གཅིག་གི་ཟླ་བ་ཕེད་པ་ཉེར་

བཞི་དང་ཆྩོས་མཐུན། སྩོར་མྩོའི་ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནི་ནང་དུ་དབུགས་ཉི་ཁི་

ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་དྲུག་ཅུས་བགྩོས་པའི་རེད་ནྩོར་ཞག་གཅིག་གི་དབུགས་ཀི་

དྲུག་ཅུ་ཆ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་ཕི་རྩོལ་དུ་ལྩོ་གཅིག་གི་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཆྩོས་མཐུན། དེ་ཡང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པྩོ་རེ་རེ་ལ་སྩོར་མྩོ་ལྔ་ལྔ། སྩོར་མྩོ་རེ་རེ་ལ་

ཚིགས་གསུམ་གསུམ་སྟེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་སྐུའི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཕི་ནང་དེ་དག་དང་ཆྩོས་

མཐུན་པར་བསྒྩོམས་པས་སྦྱང་གཞི་གཉིས་སྒིབ་བལ་དུ་དངྩོས་སུ་བེད་པའི་རྩོགས་

རིམ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སིན་པར་བས་པ་ལས་འབས་དུས་ཀི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་སྐུ་ད་ལྟ་

སྒྩོམ་པ་ལྟར་གི་སྐུའི་ཆ་ཤས་རྣམས་ནི་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཕི་ནང་གི་ལྩོ་དང་ཞག་

དང་དེ་དག་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་སྩོ་སྩོར་དག་པའི་ཆ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་ད་ལྟར་སྒྩོམ་

པའི་སབས་ཀི་ཞབས་དག་གིས་བདུད་དང་དྲག་པྩོ་སྐྲག་བཞིན་པར་རྩོལ་བའི་སྟབས་

ཀིས་མནན་པ་ནི་འབས་དུས་ཀི་སྐུའི་ཞབས་ཀིས་ཕུང་པྩོ་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་

འཆི་བདག་དང་ལྷའི་བུའི་བདུད་དེ་བདུད་བཞི་དང་དྲག་པྩོའི་མཚོན་དྩོན་འདྩོད་

ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་ཕག་དྩོག་རྣམས་མནན་ཏེ་མི་གནས་པའི་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་འཁྩོར་འདས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་མངྩོན་དུ་བས་པ་མཚོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་སྐུའི་རྣམ་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་དེ་ལྟར་རྒྱུད་སིན་པར་བས་པ་ལས་

རྩོགས་རིམ་གི་རྣལ་འབྩོར་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ཡང་མཚོན་པར་བེད་དེ། གདན་གི་ཟླ་ཉི་

དུས་མེ་གསུམ་གིས་རྩོགས་རིམ་གིས་གནས་དུ་བསྣུན་སའི་ར་རྩོ་རྐྱང་དབུ་མ་

གསུམ་མཚོན་དུས་མེའི་སྟེང་གི་བདུད་དང་དྲག་པྩོ་གཉིས་ཀིས་གཡས་གཡྩོན་གི་ར་

རྩོ་རྐྱང་གཉིས་ནས་དབུགས་འབབ་པ་མཚོན། ཟླ་ཉི་དུས་མེ་བདུད་དྲག་པྩོ་དང་

བཅས་པའི་སྟེང་དུ་རྩོལ་པའི་ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གི་སྟབས་ཀིས་མནན་པས་ནི་རྩོ་

རྐྱང་ལ་འབབ་པའི་གཡས་གཡྩོན་གི་རླུང་དང་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་དབུ་མར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བཅུག་སྟེ་བཅིངས་པ་མཚོན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་རླུང་དང་ཁམས་དཀར་དམར་དབུ་མར་

བཅིངས་པ་ལས་ཁམས་དཀར་པྩོ་སྤི་བྩོར་བརྟན་པ་ཞབས་གཡྩོན་དཀར་པྩོ་

བསྐུམས་པའི་སྟབས་ཀིས་ཚོན། ཁམས་དམར་པྩོ་ནྩོར་བུའི་རེར་བརྟན་པ་ཞབས་

གཡས་དམར་པྩོ་བརྐྱང་པའི་སྟབས་ཀིས་མཚོན། ཁམས་དཀར་དམར་གཙུག་ཏྩོར་

དང་ནྩོར་བུའི་རེར་བརྟན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་བའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པ་ནི་བརླ་གཉིས་ཀི་དབུས་ཡན་ཆད་ཀི་སྐུ་མདྩོག་སྔྩོན་པྩོར་

ཡྩོད་པས་མཚོན། མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དེ་དངྩོས་སུ་འདྲེན་བེད་རེས་དྲན་

གི་སབས་ནས་འབྱུང་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་ནི་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གིས་འཁྱུད་པའི་ཡབ་ཡུམ་

ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་འདིས་མཚོན། དེ་ལྟ་བུའི་རྩོགས་རིམ་གི་རྣལ་འབྩོར་

མཐར་ཕིན་པ་ལས་ཐྩོབ་པའི་འབས་དུས་གི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་སྐུའི་ཆ་ཤས་སྩོ་སྩོ་

བ་རྣམས་ཀི་མཚོན་དྩོན་ནམ་དག་པ་ནི་ཕི་ནང་གི་དུས་ཀི་ཆ་ཤས་སྩོ་སྩོར་དག་ཚུལ་

གྩོང་དུ་བསྟན་ཟིན་པ་རྣམས་སྩོ། །

གཉིས་པ་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་སྩོགས་སྤྩོ་བ་མངལ་གི་ཟླ་བ་ལྷག་མ་

རྣམས་ཀི་གནས་སབས་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བ་ལ་ལྔ་ལས་དང་པྩོ་བཤེགས་པ་

གཤེགས་མ་ཁྩོ་བྩོ་ལྔ་དང་བཅས་པ་སྤྩོ་བ་ཟླ་བ་བཞི་པ་མིང་གཟུགས་ཀི་ཟླ་བའི་

གནས་སབས་ཀི་མངལ་འཕེལ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བ་ནི། ནུས་མ་བུམ་པ་

མཚན་མ་རྣམས་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་པའི་མཇུག་ཏུ་དཀིལ་འཁྩོར་གི་གཙོ་བྩོས་

ཐྩོག་མར་མི་བསྐྱྩོད་པ་ཡབ་ཡུམ་སྤྩོས་ནས་གཙོ་བྩོ་རང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་བཅུག །རྡྩོ་རེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དབིངས་ཕྱུག་མ་ལ་རྡྩོར་སེམས་ཀིས་འཁྱུད་པ་སྤྩོས་ནས་ཡུམ་ལ་བཅུག་སྟེ་དེ་ནས་

གཤེགས་པ་བཞི་དང་གཤེགས་མ་བཞི་ཁྩོ་བྩོ་ལྔ་དང་བཅས་པ་སྤྩོ་བ་ནི་མངལ་དུ་

ཞུགས་པའི་ཟླ་བ་བཞི་པ་མིང་གཟུགས་ཀི་ཟླ་བའི་གནས་སབས་ཀི་མངལ་ན་གནས་

པའི་ལུས་འཕེལ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་སྤྩོ་བ་ཟླ་བ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་སྐྱེ་མཆེད་

དྲུག་དང་རེག་པའི་ཟླ་བའི་གནས་སབས་ཀི་མངལ་འཕེལ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་

བ་ནི། ཁྩོ་བྩོ་ལྔ་སཽྤས་པའི་རེས་སུ་ནམ་སིང་སྩོགས་སེམས་དཔའ་དྲུག་ཡུམ་དང་

བཅས་པ་སྤྩོ་བ་དང་རེག་བ་རྡྩོ་རེ་མ་སྩོགས་སེམས་མ་དྲུག་ཡབ་དང་བཅས་པ་སྤྩོ་བ་

ནི་ཟླ་བ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་རེག་པའི་ཟླ་བའི་གནས་སབས་ཀི་

མངལ་ན་གནས་པའི་ལུས་འཕེལ་བ་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ནས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་འགྲུབ་པའི་

འགྩོ་བརམས་ཏེ་དྲུག་པ་རྩོགས་པའི་བར་གི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་འཕེལ་བ་དང་ཆྩོས་

མཐུན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་ལྷ་དེ་དང་དེ་སྤྩོ་བའི་ལྡྩོག་པ་ནས་མངལ་འཕེལ་བའི་ཆ་དེ་དང་དེ་ཆྩོས་

མཐུན་དུ་བཤད་པ་མིན་ཞིང༌། གཞན་ཡང་རྡྩོར་སེམས་མི་བསྐྱྩོད་པ་དྩོན་གྲུབ་རིན་

འབྱུང་སང་མཐའ་རྣམ་སང་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་འདུ་བེད་ཚོར་བ་

འདུ་ཤེས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྩོ་སྟེ་ཕུང་པྩོ་དྲུག་དང་ཆྩོས་མཐུན་ཞིང་སྦྱང་གཞི་སྦྱྩོང་

བེད་དང༌། ཕུང་པྩོ་དྲུག་དག་པ་ལས་གྩོང་གི་རིམ་པ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲུག་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་ཤེར་ཕིན་མ་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཕྱུག་མ་སྒྩོལ་མ་གྩོས་དཀར་མྩོ་མཱ་མ་ཀི་སྤན་མ་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་ཁམས་དྲུག་དང་ཆྩོས་མཐུན་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཞིང་སྦྱང་གཞི་སྦྱྩོང་བེད་དང༌། ཁམས་དྲུག་དག་པ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་གཤེགས་མ་

དྲུག་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཁྩོ་བྩོ་ལྔ་ལས་དབང་ལྔ་དང་ཆྩོས་མཐུན་ཞིང་སྦྱང་གཞི་སྦྱྩོང་

བེད་དང༌། ལས་དབང་རྣམས་དག་པ་ལས་ཁྩོ་བྩོ་ལྔ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཕག་རྡྩོར་ནམ་

སིང་ས་སིང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྒིབ་སེལ་ཀུན་བཟང་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་རྣ་བ་ས་

མིག་ལྕེ་ལུས་ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ་སྟེ་དབང་པྩོའམ་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་ཆྩོས་མཐུན་

ཞིང་སྦྱང་གཞི་སྦྱྩོང་བེད་དང་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དག་པ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་ཕག་

རྡྩོར་སྩོགས་སེམས་དཔའ་དྲུག་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་སྒ་རྡྩོ་རེ་མ་རེག་བ་རྡྩོ་རེ་མ་རྩོ་རྡྩོ་རེ་

མ་གཟུགས་རྡྩོ་རེ་མ་དྲི་རྡྩོ་རེ་མ་ཆྩོས་དབིངས་རྡྩོ་རེ་མ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་སྒ་རེག་བ་

རྩོ་གཟུགས་དྲི་ཆྩོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་ཆྩོས་མཐུན་ཞིང་སྦྱང་

གཞི་སྦྱྩོང་བེད་དང༌། ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་པྩོ་དེ་དག་པ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་སྒ་རྡྩོ་རེ་མ་

ནས་ཆྩོས་དབིངས་རྡྩོ་རེ་མའི་བར་སེམས་མ་དྲུག་གྩོ །

གསུམ་པ་གསུང་དཀིལ་གི་རྣལ་འབྩོར་མ་རྣམས་སྤྩོ་བ་ཟླ་བ་བདུན་པ་ཚོར་

བའི་ཟླ་བའི་གནས་སབས་ཀི་མངལ་འཕེལ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བ་ནི། ཐུགས་

དཀིལ་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྩོས་པའི་རེས་སུ་གསུང་དཀིལ་གི་རྣལ་འབྩོར་མ་ཙཱ་ར་ཙི་ཀ་ལ་

སྩོགས་པ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་སྤྩོ་བ་ནི་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ནས་བརམས་པའི་ཟླ་བ་

བདུན་པ་ཚོར་བའི་ཟླ་བའི་གནས་སབས་ཀི་མངལ་ན་གནས་པའི་ལུས་འཕེལ་བ་དང་

ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །གཞན་ཡང་གསུང་དཀིལ་གི་ལྷ་མྩོ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ནི་ལྟེ་བའི་ར་

འཁྩོར་གི་ར་འདབ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང༌། མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་ལ་དང་པྩོར་ར་འདབ་

བཞིར་གེས། དེ་བཞི་པྩོ་རེ་རེ་ལ་གཉིས་གཉིས་སུ་གེས་པའི་ར་འཁྩོར་གི་ཟླུམ་སྒྩོར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གཉིས་པའི་ར་འདབ་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་ར་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་དང་ཆྩོས་མཐུན་

ཞིང་ར་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པྩོ་དེ་དང་ལྷ་མྩོ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པྩོ་སྦྱང་གཞི་སྦྱྩོང་བེད་

དང༌། ར་དེ་རྣམས་དག་པ་ལས་ལྷ་མྩོ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་སྩོ། །དེ་ཡང་རྟེན་གི་གསུང་

གི་དཀིལ་འཁྩོར་ནི་མགིན་པ་ནས་ལྟེ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་གྲུ་བཞིར་གནས་པ་དང་

ཆྩོས་མཐུན་པའི་གནད་ཀིས་སྩོ། །

བཞི་པ་ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་སྤྩོ་བ་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་སྲེད་པའི་ཡན་ལག་

གི་ཟླ་བའི་གནས་སབས་ཀི་མངལ་འཕེལ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱར་བ་ནི། གསུང་གི་

རྣལ་འབྩོར་མ་རྣམས་སྤྩོས་པའི་རེས་སུ་སྐུ་དཀིལ་གི་ལྷ་ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་

སྤྩོ་བ་ནི་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་གནས་སབས་ཀི་མངལ་ན་གནས་

པའི་ལུས་འཕེལ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་ཞིང་གཞན་ཡང་ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནི་

ནང་དུ་ལག་པ་དང་རྐང་པའི་ལས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་དང་བ་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་གཉིས་ཀི་ནང་

ནས་ལས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་རྐང་ལག་གི་ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚིགས་རེ་རེ་ལ་ར་

སུམ་ཅུ་རེ་ཡྩོད་པའི་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ར་རེ་རེ་དང་འཁྩོར་གི་ཚེས་ལྷ་རེ་རེ་ཆྩོས་

མཐུན། པདྨའི་ལྟེ་བ་རྣམས་ན་གནས་པའི་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་རེ་དང་ར་འདབ་

ལྷག་མ་གཉིས་རེ་ཆྩོས་མཐུན་ཞིང་ཕིའི་ལྩོ་གཅིག་གི་ཚེས་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་

དང་ཡང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕི་ནང་གི་ཚེས་ཞག་དང་ར་དེ་རྣམས་སྦྱང་

གཞི་དང༌། ཚེས་ལྷ་རྣམས་སྦྱྩོང་བེད་དང༌། ཕི་ནང་གི་ཚེས་དང་ར་དེ་དག་པ་ལས་

ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྩོ། །དེ་ཡང་རྐང་ལག་གི་ཚིགས་ཆེན་ཕག་པ་དང་དཔུང་

པའི་བར་དང༌། དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་བར་དང༌། ཉེ་བའི་དཔུང་པ་དང་ལག་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མགྩོའི་བར་གཡས་གཡྩོན་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་དྲུག་དང༌། དཔྱི་དང་བརླའི་བར་དང༌། 

བརླ་དང་བིན་པའི་བར་དང༌། བིན་པ་དང་རྐང་མགྩོའི་བར་གཡས་གཡྩོན་གཉིས་སུ་

ཕེ་བས་དྲུག་སྟེ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཚིགས་ཆེན་

དེ་རྣམས་ལས་ཀི་དབང་པྩོ་བ་བ་ལ་འཇུག་པའི་དང་པྩོར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

ཡིན་ནྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་རྐང་ལག་གི་སྩོར་མྩོ་ཉི་ཤུའི་ཚིགས་དྲུག་པྩོ་ལ་བ་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་

ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྐང་ལག་གི་སྩོར་ཚིགས་དེ་རྣམས་ཀིས་ལེན་པ་དང་འགྩོ་བ་

ལ་སྩོགས་པའི་བ་བ་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནྩོ། །རྐང་ལག་གི་སྩོར་མྩོ་ཉི་ཤུ་

རེ་རེ་ལ་ཚིགས་གསུམ་གསུམ་ཚིགས་རེ་ལ་ར་དྲུག་དྲུག་སྟེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུའྩོ། །ར་དེ་རྣམས་ཀང་ཚེས་ལྷ་རྣམས་དང་ཆྩོས་མཐུན་ཞིང་སྦྱང་གཞི་སྦྱྩོང་བེད་

དང༌། ཚེས་ལྷ་རྣམས་ར་དེ་རྣམས་དག་པ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་རྣམས་ཀང་སྦྱང་གཞི་སྦྱྩོང་བེད་སྩོ་སྩོར་ཞིབ་ཏུ་ཕེད་ན་ནག་པ་ཟླ་བའི་

ཚེས་ལྷ་སུམ་ཅུ་ནི་གཡྩོན་པའི་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་སུམ་ཅུ་

དང༌། ལག་པ་གཡྩོན་པའི་མཐེའུ་ཆུང་གི་ཚིགས་དབུས་མ་ནས་མཐེ་བྩོའི་ཚིགས་

དབུས་མའི་བར་གི་ཚིགས་རྣམས་རེ་རེ་ལ་ར་དྲུག་དྲུག་སྟེ་སུམ་ཅུ་ཡྩོད་པ་དང་རིམ་

པ་བཞིན་སྦྱྩོར། དེ་བཞིན་དུ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་དང་གཡས་པའི་ཉེ་བའི་

དཔུང་པ་དང་ལག་མགྩོའི་ཚིགས་ཀི་ར་སུམ་ཅུ་དང༌། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བྩོང་

ནས་མཐེའུ་ཆུང་གི་བར་གི་ཚིགས་གྩོང་མའི་ཚིགས་རེ་ལ་ར་དྲུག་དྲུག་སྟེ་སུམ་ཅུ་

ཡྩོད་པ་དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱྩོར། སྟྩོན་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་དང་གཡྩོན་པའི་ཉེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བའི་དཔུང་པ་དང་ལག་མགྩོའི་ཚིགས་ཀི་ར་སུམ་ཅུ་དང༌། ལག་པ་གཡྩོན་པའི་

མཐེའུ་ཆུང་ནས་མཐེ་བྩོའི་བར་གི་ཚིགས་གྩོང་མ་རྣམས་རེ་རེ་ལ་ར་དྲུག་དྲུག་སྟེ་

སུམ་ཅུ་ཡྩོད་པ་དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱྩོར། དེ་བཞིན་དུ་ཆུ་སྟྩོད་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་

གཡས་པའི་དཔྱི་དང་བརླའི་ཚིགས་ཀི་ར་དང་རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བྩོང་ནས་

མཐེའུ་ཆུང་གི་བར་ཚིགས་འྩོག་མ་རྣམས་ཀི་ར་དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱྩོར། གྩོ་བཞིན་

ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་གཡྩོན་གི་བརླ་དང་དཔྱིའི་ཚིགས་ཀི་ར་དང༌། རྐང་པ་གཡྩོན་

པའི་མཐེའུ་ཆུང་ནས་མཐེ་བྩོའི་བར་གི་ཚིགས་འྩོག་མ་རྣམས་ཀི་ར་དང་སྦྱྩོར། 

ཁྲུམས་ཀི་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་གཡས་ཀི་བརླ་དང་བིན་པའི་བར་གི་ཚིགས་ཀི་ར་

དང༌། རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བྩོང་ནས་མཐེའུ་ཆུང་གི་བར་གི་ཚིགས་བར་པ་

རྣམས་ཀི་ར་དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱྩོར། ཐ་སར་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་གཡྩོན་པའི་

བརླ་དང་བིན་པའི་བར་གི་ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་དང༌། རྐང་པ་གཡྩོན་པའི་མཐེའུ་ཆུང་

ནས་མཐེ་བྩོའི་བར་གི་ཚིགས་བར་པ་རྣམས་ཀི་ར་དང་སྦྱྩོར། སིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་

ཚེས་ལྷ་རྣམས་གཡས་པའི་བིན་པ་དང་རྐང་མགྩོའི་བར་གི་ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་

དང༌། རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བྩོ་ནས་མཐེའུ་ཆུང་གི་བར་གི་ཚིགས་གྩོང་མ་རྣམས་

ཀི་ར་དང་སྦྱྩོར། མགྩོའི་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་གཡྩོན་པའི་བིན་པ་དང་རྐང་མགྩོའི་

བར་གི་ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་དང༌། རྐང་པ་གཡྩོན་པའི་མཐེའུ་ཆུང་དང་མཐེ་བྩོའི་བར་

གི་ཚིགས་གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་ར་དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱྩོར། རྒྱལ་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་

རྣམས་གཡས་པའི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་དང༌། ལག་པ་གཡས་

པའི་མཐེ་བྩོ་ནས་མཐེའུ་ཆུང་གི་བར་ཚིགས་འྩོག་མ་རྣམས་ཀི་ར་དང་རིམ་པ་བཞིན་
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སྦྱྩོར། མཆུའི་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་གཡྩོན་པའི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་

ར་རྣམས་དང༌། ལག་པ་གཡྩོན་པའི་མཐེའུ་ཆུང་ནས་མཐེ་བྩོའི་བར་གི་ཚིགས་འྩོག་

མ་རྣམས་ཀི་ར་དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱྩོར། དབྩོའི་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་གཡས་པའི་

དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་དང༌། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་

བྩོང་ནས་མཐེ་ཆུང་གི་བར་གི་ཚིགས་བར་པ་རྣམས་ཀི་ར་དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱྩོར་

ཏེ། དེ་ཡང་གྩོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ཆྩོས་མཐུན་དང་སྦྱང་གཞི་སྦྱྩོང་བེད་དང་ལྷ་

རྣམས་ར་རྣམས་ཀི་དག་པ་ཡིན་པ་སྩོགས་སུ་ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གལ་ཏེ་སྦྱང་གཞིའི་ར་རྣམས་དང༌། དེ་དག་སྦྱྩོང་བེད་ཀི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་དང༌། 

ཟླ་བ་དེ་དང་དེའི་ཚེས་ལྷ་དེ་རྣམས་མཐུན་པ་ཅིག་དགྩོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། སྒྲུབ་པ་

ལས་ནི་ཙ་སེ་ལ་དབངས་ཐུང་དུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་ནག་ཟླའི་

ཚེས་ལྷ་རྣམས་བསྐྱེད་པར་བཤད་ཅིང༌། ས་གའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་ནི་ཙ་སེ་ལ་དབངས་

རིང་པྩོ་ལྔ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པའི་དྲུག་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་ལུགས་འབྱུང་དུ་

བསྐྱེད་པ་སྩོགས་སུ་བཤད་ལ། ནང་ལེའི་བདུན་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་

གཡས་པའི་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ལ་ནག་པའི་ཟླ་བའི་ར་རྣམས་དང་གཡྩོན་པའི་

ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ལ་ས་གའི་ཟླ་བའི་ར་རྣམས་དང་ཞེས་སྩོགས་རྒྱ་ཆེར་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ནག་ཟླའི་ཚེས་རྣམས་གཡས་ཀི་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་

དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་དང་སྦྱར་བ་དང༌། ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་རྣམས་གཡྩོན་གི་

དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་ལ་སྦྱར་ཞིང༌། ནག་ཟླའི་ཚེས་རྣམས་

ཀི་ས་བྩོན་ཙ་སེ་ལ་དབངས་རིང་པྩོ་ལྔ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པའི་དྲུག་སྲྩོག་ཏུ་
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ཞུགས་པ་ལུགས་འབྱུང་དང༌། ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་རྣམས་ཀི་ས་བྩོན་ཙ་སེ་ལ་དབངས་

ཐུང་དུ་ལྔ་རེས་སུ་ང་རྩོ་དང་བཅས་པའི་དྲུག་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་

བཤད་པ་སྩོགས་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ་སམ་ན། དྩོགས་པ་སྐྱེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེན་ཏེ། 

དེ་ལ་མི་འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྩོད་པར་བའྩོ། །

དེ་ལ་ཐྩོག་མར་འདི་ལྟར་དུ་ཤེས་དགྩོས་ཏེ། ཉི་བར་ལུག་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་པ་

ནས་གང་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་པའི་བར་གི་ཁྱིམ་ཞག་སུམ་ཅུ་ནི་གཡྩོན་པའི་དཔུང་པ་དང་

ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་སུམ་ཅུ་དང་སྦྱར་བར་བ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གང་

ཁྱིམ་གི་ཞག་རྣམས་གཡས་པའི་ཉེ་བའི་དཔུང་པ་དང་ལག་མགྩོའི་བར་གི་ཚིགས་ཀི་

ར་དང་སྦྱྩོར་བ་ནས། འཁིག་ཁྱིམ་གཡྩོན་གི་ཉེ་བའི་དཔུང་པ་དང་ལག་མགྩོའི་ཚིགས་

ཀི་ར་དང༌། ཀརྐཊ་གཡས་ཀི་དཔྱི་དང་བརླའི་ཚིགས་ཀི་ར་དང༌། སེང་གེ་གཡྩོན་གི་

དཔྱི་དང་བརླའི་ཚིགས་ཀི་ར་དང༌། བུ་མྩོ་གཡས་ཀི་བརླ་དང་བིན་པའི་བར་གི་

ཚིགས་ཀི་ར་དང༌། སྲང་གཡྩོན་གི་བརླ་དང་བིན་པའི་བར་གི་ཚིགས་ཀི་ར་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་སིག་པ་གཡས་ཀི་བིན་པ་དང་རྐང་མགྩོའི་བར་གི་ཚིགས་ཀི་ར་དང༌། གཞུ་

གཡྩོན་གི་བིན་པ་དང་རྐང་མགྩོའི་བར་གི་ཚིགས་ཀི་ར་དང༌། ཆུ་སྲིན་གཡས་ཀི་

ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་བར་གི་ཚིགས་ཀི་ར་དང༌། བུམ་པ་གཡྩོན་གི་ཕག་པ་དང་

དཔུང་པའི་བར་གི་ཚིགས་ཀི་ར་དང༌། ཉའི་ཁྱིམ་དུ་ཉི་བར་ཞུགས་པའི་ཁྱིམ་ཞག་

སུམ་ཅུ་ནི་གཡས་ཀི་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་བར་གི་ཚིགས་ཀི་ར་སུམ་ཅུ་

དང་སྦྱྩོར། 

དེ་ཇི་ལྟ་བར་འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པ་སྟེ། ནང་ལེའི་རེ་བདུན་པའི་འགེལ་
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ཆེན་དེ་ཉིད་ལས། དེ་རྣམས་ལས་གཡས་པའི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ལ་ཆུ་

སྲིན་གི་ཚེས་གངས་སུམ་ཅུའི་དབིབས་ར་སུམ་ཅུའྩོ། །ཞེས་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་ཞག་

སུམ་ཅུ་གཡས་ཀི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་དང་སྦྱྩོར་བར་གསུངས་

ཤིང༌། ཡང་ནང་ལེའི་རེ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་མཆུའི་ཟླ་བ་དང་ཆུ་

སྲིན་གི་འཕྩོ་བ་ལ་ཚེས་ཀི་དབེ་བས། ཞེས་ཆུ་སྲིན་གི་ཁྱིམ་དང༌། མཆུའི་ཟླ་བ་སྦྱྩོར་

བར་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་དེ་ཉིད་ཀི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དབྩོའི་ཟླ་བ་དང་བུམ་

པའི་འཕྩོ་བ་གཡྩོན་པའི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ལས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་

སུམ་ཅུ་པྩོ་རྣམས་ལ། ཞེས་བུམ་ཁྱིམ་དང་དབྩོ་ཟླ་སྦྱར་ཞིང༌། དེ་གཉིས་གཡྩོན་གི་

ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཉ་ཁྱིམ་དང་ནག་ཟླ། 

ལུག་དང་ས་ག ། གང་དང་སྣྩོན། འཁིག་པ་དང་ཆུ་སྟྩོད། ཀརྐཊ་དང་གྩོ་བཞིན། བུ་མྩོ་

དང་ཐ་སར། སེང་གེ་དང་ཁྲུམས། བུ་མྩོ་དང་ཐ་སར། སྲང་དང་སིན་དྲུག །སིག་པ་དང་

མགྩོ །གཞུའི་ཁྱིམ་དང་རྒྱལ་གི་ཟླ་བ་སྦྱར་ཏེ། ཡང་ནང་ལེའི་རེ་བདུན་པའི་འགེལ་

ཆེན་ལས། གཡྩོན་པའི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ལ་དབྩོའི་ཟླ་བའི་ཚེས་གངས་

སུམ་ཅུའི་དབེ་བས་ར་སུམ་ཅུའྩོ། །ཞེས་དང༌། 

དེ་བཞིན་དུ་གཡས་པའི་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ལ་ནག་པའི་ཟླ་བའི་ཞེས་

དང༌། གཡྩོན་པའི་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ལ་ས་གའི་ཟླ་བའི་ཞེས་དང༌། གཡས་

པའི་ལག་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ལ་སྣྩོན་གི་ཟླ་བའི་ཞེས་དང་། གཡྩོན་པའི་

ལག་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ལ་ཆུ་སྟྩོད་ཀི་ཟླ་བའི་ཞེས་དང༌། གཡས་པའི་

བརླ་དང་དཔྱིའི་ཚིགས་ལ་གྩོ་བཞིན་གི་ཟླ་བའི་ཞེས་དང༌། གཡྩོན་པའི་བརླ་དང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དཔྱིའི་ཚིགས་ལ་ཁྲུམས་ཀི་ཟླ་བའི་ཞེས་དང༌། གཡས་པའི་བརླ་དང་བིན་པའི་

ཚིགས་ལ་ཐ་སར་གི་ཟླ་བའི་ཞེས་དང༌། གཡྩོན་པའི་བརླ་དང་བིན་པའི་ཚིགས་ལ་

སིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་ཞེས་དང༌། གཡས་བའི་རྐང་པ་དང་བིན་པའི་ཚིགས་ལ་མགྩོའི་

ཟླ་བའི་ཞེས་དང༌། གཡྩོན་པའི་རྐང་པ་དང་བིན་པའི་ཚིགས་ལ་རྒྱལ་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་

སུམ་ཅུའི་རང་བཞིན་གི་ར་སུམ་ཅུ་སྟེ། ཞེས་ཁྱིམ་ཟླ་དང་ཚེས་ཟླ་སྦྱྩོར་ཚུལ་འདི་

ལྟར་གསུངས་པ་སྩོགས་ཀི་འགེལ་པ་རྣམས་གྩོང་འྩོག་བསྒིགས་པ་ན་རྐང་ལག་གི་

ཚེགས་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ར་རྣམས་དང་ཁྱིམ་རྣམས་སྦྱྩོར་ཚུལ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་ཡིན་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ཚེས་ཟླ་རྣམས་དང་

བསྒིགས་པའི་ཚེ་ཚེས་ཟླ་རྣམས་ལ་ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོ་དང་མར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོ་གཉིས་སུ་

ཡྩོད་པའི་མར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཚེས་ཟླ་དང་ཁྱིམ་ཟླ་སྒིག་ཚུལ་ནི་

ལུག་ཁྱིམ་ས་ག་ཟླ་བ་དངསྦྱྩོར་བ་སྩོགས་འགེལ་པ་དྲངས་མ་ཐག་པ་རྣམས་ཀི་

བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བས་པའི་ཚེ་ལུག་ཁྱིམ་གི་ཁྱིམ་ཞག་རྣམས་ཀི་ས་

བྩོན་ཙ་སེ་ལ་དབངས་ཐུང་དུ་ལྔ་རེས་སུ་ང་རྩོ་དང་བཅས་པ་དྲུག་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་

པའི་ར་སེ་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་བཤད་པ་དེས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་རྣམས་ཀིའང་ས་བྩོན་དུ་

བཤད་དགྩོས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཉ་ཁྱིམ་གི་ཞག་རྣམས་ཀི་ས་བྩོན་ཙ་སེ་ལ་དབངས་

རིང་པྩོ་ལྔ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པ་དྲུག་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཙ་སེ་ལུགས་འབྱུང་དུ་

བཤད་པ་དེ་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་རྣམས་ཀིའང་ས་བྩོན་དུ་འགྱུར་བ་སྩོགས་སུ་བཤད་

དགྩོས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ཁྱིམ་ཞག་དང་ཚེས་ཞགས་སྩོགས་ཀི་ས་བྩོན་གི་ཡི་གེ་ལ་མཐའ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་དམ་སམ་ན། དེ་ནི་ངེས་པ་མེད་དེ། ནང་ལེའི་རེ་བདུན་པའི་

འགེལ་པར་བཤད་པ་རྣམས་ནི་དུས་ཀི་འཆི་བ་ལྩོ་བརྒྱ་ལྩོན་པའི་མཐར་མཆི་བའི་ཚེ་

དེའི་སྔྩོན་རྩོལ་དུ་ལྩོ་གསུམ་ཕྩོགས་གསུམ་གི་ར་གཅྩོད་པའི་ཞག་གི་དབང་དུ་བས་

པའི་ཞག་གི་ས་བྩོན་རྣམས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ དེ་ཡང་འཆི་ལྟས་ཀི་ར་གཅྩོད་པའི་

ཞག་ཡིན་པས་ཁམས་རྣམས་སྡུད་རིམ་གིས་གཅྩོད་པ་དང༌། གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་

ཀ་སེ་ནས་གཅྩོད་པ་དང༌། རྐང་ལག་གི་ཚིགས་ཆེན་དྲུག་གི་ནང་ནས་ཐྩོག་མར་

གཡས་པའི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་དང༌། དེ་ནས་གཡྩོན་པའི་ཕག་པ་དང་

དཔུང་པའི་ཚིགས་དང༌། དེ་ནས་གཡས་པའི་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་

དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཡས་གཡྩོན་སེལ་མའི་གཡྩོན་གི་བིན་པ་དང་རྐང་པའི་ཚིགས་

ཀི་བར་དུའྩོ། །དེ་ཡང་གཡས་ཀི་ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕྩོགས་ཡིན་པས་

ས་བྩོན་གི་གསལ་བེད་རྣམས་བརེགས་པ་དང༌། གསལ་བེད་སེ་ཚན་རྣམས་ལུགས་

འབྱུང་དང༌། དབངས་རིང་པྩོ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པ་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་སྲྩོག་ཏུ་

ཞུགས་པའྩོ། །

གཡྩོན་གི་ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་ཐབས་ཀི་ཕྩོགས་ཡིན་པས་གསལ་བེད་རྐྱང་

པ་དང་སེ་ཚན་རྣམས་ལུགས་བཟླྩོག་དང༌། དབངས་ཐུང་དུ་རེས་སུ་ང་རྩོ་དང་བཅས་

པ་ལུགས་མཐུན་དུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་གཅྩོད་དྩོ། །

དེ་ཡང་དཔེར་མཚོན་ན་གཡས་ཀི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་སུམ་

ཅུ་ལ་རིམ་པ་བཞིན། ཀྐཱཿ ΅Ằ་΅ṣ་΅ẗ་΅ིḿ་΅ཾḿ། དེ་བཞིན་དུ་ཁ་དང་ག་དང་གྷ་དང་ང་ལ་

ཡང་སྦྱར་བས་སུམ་ཅུའྩོ། །



  333  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་བཞིན་དུ་གཡྩོན་པའི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་སུམ་ཅུ་ལ་རིམ་

པ་བཞིན་དུ་དི་དྲྲྀ་དུ་དླྀ་དཾ། དེ་བཞིན་དུ་གྷ་དང་ག་དང་ཁ་དང་ཀ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་

སྦྱར་བས་སུམ་ཅུའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཡས་ཀི་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་

ཚིགས་ལ་ཙ་སེ་བརེགས་པ་རིང་པྩོ། གཡྩོན་གི་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་

ཚིགས་ལ་ཙ་སེ་རྐྱང་པ་ཐུང་ངུ༌། གཡས་ཀི་ཉེ་བའི་དཔུང་པ་དང་ལག་པའི་ཚིགས་

ལ་ཊ་སེ་བརེགས་པ་རིང་པྩོ། གཡྩོན་པའི་ཉེ་བའི་དཔུང་པ་དང་ལག་པའི་ཚིགས་ལ་

ཊ་སེ་རྐྱང་པ་ཐུང་ངུ༌། གཡས་ཀི་དཔྱི་དང་བརླའི་ཚིགས་ལ་པ་སེ་བརེགས་པ་རིང་

པྩོ། གཡྩོན་གི་དཔྱི་དང་བརླའི་ཚིགས་ལ་པ་སེ་རྐྱང་པ་ཐུང་ངུ༌། གཡས་ཀི་བརླ་དང་

བིན་པའི་ཚིགས་ལ་ཏ་སེ་བརེགས་པ་རིང་པྩོ། གཡྩོན་གི་བརླ་དང་བིན་པའི་ཚིགས་

ལ་ཏ་སེ་རྐྱང་པ་ཐུང་ངུ༌། གཡས་ཀི་བིན་པ་དང་རྐང་པའི་ཚིགས་ལ་ས་སེ་བརེགས་

པ་རིང་པྩོ། གཡྩོན་གི་བིན་པ་དང་རྐང་པའི་ཚིགས་ལ་ས་སེ་རྐྱང་པ་ཐུང་ངུའྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ནང་ལེའི་རི་བདུན་པ་ར་འགེལ་གི་སབས་འདི་ནི་དུས་འཆིའི་ར་

གཅྩོད་པའི་སབས་དང༌། ཁྱིམ་རྣམས་ཟླ་བའི་མར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོ་དང་སྦྱྩོར་བའི་སབས་

ཡིན་པས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་རྣམས་ཙ་སེའི་གསལ་བེད་ལུགས་བཟླྩོག་དབངས་ཐུང་

ངུ་ལྔ་རེས་སུ་ང་རྩོ་དང་བཅས་པའི་དྲུག་ལུགས་འབྱུང་དུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་སྦྱར་

བ་དང༌། ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་རྣམས་ཙ་སེའི་གསལ་བེད་ལུགས་འབྱུང་དབངས་རིང་

པྩོ་ལྔ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པའི་དྲུག་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་སྦྱྩོར་བ་

སྩོགས་རིགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དུས་འཆིའི་ལས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་གཅྩོད་པའི་ཐྩོག་མ་གཡས་པའི་ཕག་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་དང༌། གསལ་བེད་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སེ་པའི་དང་པྩོ་ཀ་

སེ་དང༌། དེ་ཡང་འཆི་བའི་གནས་སབས་སྡུད་རིམ་ཡིན་པས་ཁམས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་

ནམ་མཁའ་རྣམས་ཀི་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ཀ་སེ་ལུགས་འབྱུང་དང༌། ཡང་ཁམས་དེ་

རྣམས་ཀི་དབངས་ཀི་ཡི་གེ་རིམ་པ་བཞིན་ལཱི་ཡིག་སྩོགས་ལྔ་ལུགས་བཟླྩོག་དང༌། 

ཐ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམ་གཅད་རྣམས་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཁྱིམ་

རྣམས་མར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ཚེས་ཟླ་དང་སྦྱར་བ་ན་ར་རྣམས་དང་ཁྱིམ་ཞག་རྣམས་དང་

ཚེས་ཟླ་རྣམས་ཀི་ས་བྩོན་གི་ཡི་གེ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འགྱུར་ནའང༌། ཚེས་ལྷ་སྤྩོ་

བའི་སབས་འདི་ནི་དེ་དག་དང་མི་འདྲའྩོ། །འྩོ་ན་མི་འདྲ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། 

ཚེས་ལྷ་སྤྩོ་བའི་སབས་འདིར་ནི་ཐྩོག་མར་ནག་ཟླའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་སྤྩོ་བ་དང༌། དེ་

ཡང་ཁམས་སྩོམས་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཐྩོ་མར་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རྣམས་སྐྱེ་

བའི་རིམ་པས་སྤྩོ་བ་དང་ཁྱིམ་རྣམས་ཀང་ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ཚེས་ཟླ་རྣམས་དང་

སྦྱྩོར་བས་གྩོང་དུ་བཤད་པ་དང་ཚུལ་མི་འདྲའྩོ། །དེ་ཡང་ལུག་ཁྱིམ་གི་ཁྱིམ་ཞག་

སུམ་ཅུ་དང༌། ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་ཞག་སུམ་ཅུ་དང༌། གཡྩོན་པའི་

དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་སུམ་ཅུ་དང༌། ལག་པ་གཡྩོན་པའི་

མཐེའུ་ཆུང་གི་ཚིགས་བར་པ་ནས་མཐེ་བྩོའི་ཚིགས་བར་པའི་བར་གི་ཚིགས་རྣམས་

རེ་རེ་ལ་ར་དྲུག་དྲུག་སྟེ་སུམ་ཅུ་སྟེ་དེ་རྣམས་རླུང་གི་ཁམས་པ་ཡིན་པས་ས་བྩོན་གི་

ཡི་གེ་ཙ་སེ་དང༌། དེ་ཡང་ཐྩོག་མ་ཁམས་རྣམས་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་ནས་བརམས་པ་

ཡིན་པས་ཙ་སེ་རྣམས་ལུགས་བཟླྩོག་དང་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀི་ནང་གི་ཐབས་ཀི་

ཕྩོགས་ཡིན་པས་ཨ་ཨི་ར་ཨུ་ལ་ཨཾ་གི་བར་ཐུང་ངུ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་དུ་སྲྩོག་ཏུ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཞུགས་པ་རྣམས་སུ་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་ཞག་གང་ཁྱིམ་གི་

ཁྱིམ་ཞག་སུམ་ཅུ། ཚེས་ཞག་ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་ཞག་སུམ་ཅུ། 

ལས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་གཡས་པའི་ཉེ་བའི་དཔུང་པ་དང་ལག་མགྩོའི་ཚིགས་ཀི་ར་

སུམ་ཅུ། བ་བའི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བྩོ་ནས་མཐེ་ཆུང་གི་བར་གི་

ཚིགས་གྩོང་མ་རྣམས་རེ་རེ་ལ་ར་དྲུག་དྲུག་སྟེ་སུམ་ཅུའྩོ། །དེ་རྣམས་ཀང་རླུང་གི་

ཁམས་པ་ཡིན་པས་ས་བྩོན་གི་ཡི་གེ་ཙ་སེ། གཡས་ཤེས་རབ་ཀི་ཆའི་ཁམས་རྣམས་

སྡུད་རིམ་ཡིན་པས་གསལ་བེད་ཙ་སེ་རྣམས་ལུགས་འབྱུང་དང༌། དབངས་རིང་པྩོ་

ལྔ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པ་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་སུ་སྦྱར་བར་

བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དཔེ་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་ཞག་དང༌། ཡར་ངྩོ་སྔྩོན་འགྩོའི་ཟླ་བ་རྣམས་ཀི་

ཚེས་ཞག་དང༌། ལས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་དང་བ་བའི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཚིགས་རྣམས་ཀི་ར་དང༌། 

ས་བྩོན་གི་གསལ་བེད་སེ་ཚན་གཡྩོན་ལ་སྦྱར་བ་རྣམས་ལུགས་བཟླྩོག །གཡས་ལ་

སྦྱར་བ་རྣམས་ལུགས་མཐུན། གསལ་བེད་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་སྦྱར་བ་རྣམས་ལ་

དབངས་ཐུང་ངུ་རྣམས་ལུགས་མཐུན། གསལ་བེད་ལུགས་མཐུན་དུ་སྦྱར་བ་རྣམས་

ལ་དབངས་རིང་པྩོ་རྣམས་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་སྲྩོག་ཏུ་འཇུག་པ་རྣམས་སུ་ཤེས་པར་

བ་ཞིང༌། ཁྱིམ་རྣམས་ཀི་ལུག་ཁྱིམ་དང་པྩོར་བས་པ་དང༌། ཚེས་ཟླ་རྣམས་ཀི་ནག་ཟླ་

དང་པྩོར་བས་པ་དང༌། གསལ་བེད་རྣམས་ཀི་ཙ་སེ་དང་པྩོར་བས་པ་དང༌། ཁམས་

རྣམས་ཀི་སྐྱེ་རིམ་དང་པྩོར་བས་པ་དང༌། དབངས་རྣམས་ཀི་ཐུང་ངུ་དང་པྩོར་བས་

པ་དང༌། ལས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་ཀི་གཡྩོན་པའི་དཔུང་པ་དང་ཉེ་
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བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་དང་པྩོར་བས་པ་དང༌། བ་བའི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་

རྣམས་ཀི་ལག་པ་གཡྩོན་པའི་མཐེ་ཆུང་ནས་མཐེ་བྩོའི་བར་གི་ཚིགས་བར་པ་རྣམས་

ཀི་ར་རྣམས་དང་པྩོར་བས་པ་སྟེ། དེ་ནས་གང་ཁྱིམ་སྩོགས་ཁྱིམ་རྣམས་དང༌། ས་ག་

ཟླ་བ་སྩོགས་ཚེས་ཟླ་རྣམས་དང༌། ཚེས་ཟླ་དང་ཁྱིམ་ཟླ་གཉིས་གཉིས་ལ་ཙ་སེ་ནས་

ཀ་སེའི་བར་གི་སེ་པ་རེ་རེ་དང༌། དེ་ཡང་མི་མཉམ་པའི་ཁྱིམ་དང་ཟླ་བ་ལ་གསལ་

བེད་ལུགས་བཟླྩོག་དབངས་ཐུང་ངུ་ལུགས་འབྱུང་དུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་དང༌། མཉམ་

པའི་ཁྱིམ་དང་ཚེས་ཟླ་ལ་གསལ་བེད་ལུགས་མཐུན་དབངས་རིང་པྩོ་ལུགས་བཟླྩོག་

ཏུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་སྦྱྩོར་བར་བེད་པ་གྩོ་ས་ལ། ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་ཀི་རིམ་པ་ནི་

གཡྩོན་པའི་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་རེས་སུ་གཡས་པའི་ཉེ་བའི་

དཔུང་པ་དང་ལག་པའི་ཚིགས། དེ་ནས་གཡྩོན་པའི་ཉེ་བའི་དཔུང་པ་དང་ལག་པའི་

ཚིགས། དེ་ནས་གཡས་པའི་དཔྱི་དང་བརླའི་ཚིགས། དེ་ནས་གཡྩོན་པའི་དཔྱི་དང་

བརླའི་ཚིགས། དེ་ནས་གཡས་པའི་བརླ་དང་བིན་པའི་ཚིགས། དེ་ནས་གཡྩོན་པའི་

བརླ་དང་བིན་པའི་ཚིགས། དེ་ནས་གཡས་པའི་བིན་པ་དང་རྐང་མགྩོའི་ཚིགས། དེ་

ནས་གཡྩོན་པའི་བིན་པ་དང་རྐང་མགྩོའི་ཚིགས། དེ་ནས་གཡས་པའི་ཕག་པ་དང་

དཔུང་པའི་ཚིགས། དེ་ནས་གཡྩོན་པའི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཏེ་རིམ་པ་དེ་

ལྟར་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་སྦྱྩོར་བ་ན་གཡྩོན་གི་ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་ལ་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་

ཚིགས་ཀི་ར་ནས་བིན་པ་དང་རྐང་པའི་ཚིགས་ཀི་རའི་བར་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཁྱིམ་

བུམ་པ་ལུག་འཁིག་པ་སེང་གེ་སྲང་གཞུ་སྟེ་མི་མཉམ་པའི་ཁྱིམ་དང༌། ཚེས་ཟླ་མཆུ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ནག་པ་སྣྩོན་གྩོ་བཞིན་ཐ་སར་མགྩོ་སྟེ་མཉམ་པའི་ཟླ་བ་དང༌། ས་བྩོན་གསལ་བེད་ཀ་

སེ་ནས་ས་སེའི་བར་རིམ་པ་བཞིན་དང༌། སེ་ཚན་རྣམས་ལུགས་བཟླྩོག་ལ་དབངས་

ཐུང་ངུ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་དུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་བེད་པ་དང༌། གཡས་ཀི་ཚིགས་

ཀི་ར་རྣམས་ལ་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ར་ནས་བིན་པ་དང་རྐང་པའི་ཚིགས་

ཀི་རའི་བར་དང༌། དེའི་རེས་སུ་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་རྣམས་ལ་རིམ་

པ་བཞིན་ཁྱིམ་ཉ་གང་ཀརྐཊ་བུ་མྩོ་སིག་པ་ཆུ་སྲིན་སྟེ་མཉམ་པའི་ཁྱིམ་རྣམས་དང༌། 

ཚེས་ཟླ་དབྩོ་ས་ག་ཆུ་སྟྩོད་ཁྲུམས་སིན་དྲུག་རྒྱལ་གི་ཟླ་བ་སྟེ་མཉམ་པའི་ཟླ་བ་དང༌། 

ས་བྩོན་གསལ་བེད་ཀ་སེ་ནས་ས་སེའི་བར་རིམ་པ་བཞིན་དང༌། སེ་ཚན་རྣམས་

ལུགས་མཐུན་ལ་དབངས་རིང་པྩོ་རྣམས་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་དང༌། 

ཚེས་ལྷ་རྣམས་སྤྩོ་བའི་ཚེ་ཡང་ཐྩོག་མར་ནག་ཟླའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་སྤྩོ་བ་ནས་མཐར་

དབྩོ་ཟླའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་སྤྩོ་བ་ཡིན་ཞིང༌། མི་མཉམ་པའི་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་རིམ་

པ་བཞིན་གསལ་བེད་ཀི་སེ་ཚན་གང་དང་གང་ཡིན་པའི་སེ་ཚན་དེ་ལུགས་བཟླྩོག་ལ་

དབངས་ཐུང་ངུ་ལུགས་མཐུན་དུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་སྤྩོ་བ་དང༌། མཉམ་པའི་ཟླ་

བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་གསལ་བེད་སེ་ཚན་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་

ལུགས་མཐུན་ལ་དབངས་རིང་པྩོ་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་སྤྩོ་བ་

ཡིན་ནྩོ། །

དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གཡྩོན་གི་ར་རྐྱང་མ་ཁུ་བ་དང་ཟླ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་

པ་བཞིན་དུ་གཡྩོན་གི་ལས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་དང་བ་བའི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་རྣམས་དང༌། 

བུམ་ཁྱིམ་སྩོགས་མི་མཉམ་པའི་ཁྱིམ་རྣམས་དང༌། ནག་ཟླ་སྩོགས་མཉམ་པའི་ཟླ་བ་
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རྣམས་དང༌། ནག་ཟླའི་ཚེས་ལྷ་སྩོགས་མི་མཉམ་པའི་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་ཁུ་བ་

དང་ཟླ་བའི་ཆྩོས་དང༌། ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀི་ཐབས་ཀི་ཕྩོགས་ཡིན་པས་རང་རང་

གི་ས་བྩོན་གི་གསལ་བེད་ཀི་སེ་ཚན་རྣམས་ལུགས་བཟླྩོག་དང༌། དབངས་རྣམས་

ཐུང་ངུ་ལུགས་མཐུན་དུ་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་བེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང༌། དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པའི་ར་ནས་ཚེས་ཟླའི་བར་གི་ཁམས་རྣམས་སྐྱེ་བའི་

རིམ་པ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་རིམ་པས་འཆར་བ་ཡིན་ལ དེ་ཡང་འབྱུང་བ་ཆེ་

བའི་དབང་དུ་བས་ན་ཀ་སེ་ནས་མཁའ། ཙ་སེ་རླུང༌། ཊ་སེ་མེ། པ་སེ་ཆུ། ཏ་སེ་ས། ས་

སེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པ་ཡིན་ཞིང༌། འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་དབང་དུ་བས་ན་ང་ཡིག་ནམ་

མཁའི་ནམ་མཁའ། གྷ་ཡིག་ནམ་མཁའི་རླུང༌། ག་ཡིག་ནམ་མཁའི་མེ། ཁ་ཡིག་ནམ་

མཁའི་ཆུ། ཀ་ཡིག་ནམ་མཁའི་ས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཉ་ཡིག་རླུང་གི་ནམ་མཁའ་ཡིན་

པ་ནས་ཙ་ཡིག་རླུང་གི་ས་ཡིན་བའི་བར་དང༌། ཎ་ཡིག་མེའི་ནམ་མཁའ་ཡིན་པ་ནས། 

ཊ་ཡིག་མེའི་ས་ཡིན་པའི་བར་དང༌། མ་ཡིག་ཆུའི་ནམ་མཁའ་ཡིན་པ་ནས། པ་ཡིག་

ཆུའི་ས་ཡིན་པའི་བར་དང༌། ན་ཡིག་སའི་ནམ་མཁའ་ཡིན་པ་ནས། ཏ་ཡིག་སའི་ས་

ཡིན་པའི་བར་དང༌། ཀྵ་ཡིག་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཡིན་པ་ནས། ས་ཡིག་ཡེ་ཤེས་

ཀི་སའི་ཁམས་ཡིན་པའི་བར་དུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། 

ར་ལས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་གཡྩོན་པའི་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའི་དཔུང་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་

དང༌། གཡས་པའི་ཉེ་བའི་དཔུང་པ་དང་ལག་པའི་ཚིགས་ཀི་ར་དང༌། བ་བའི་འཁྩོར་

ལྩོ་གཡྩོན་པའི་སྩོར་མྩོ་རྣམས་ཀི་ཚིགས་བར་པ་རྣམས་ཀི་ར་དང༌། གཡས་པའི་

སྩོར་མྩོ་རྣམས་ཀི་ཚིགས་གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་ར་དང༌། ཁྱིམ་ལུག་གང་གཉིས་དང༌། 
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཚེས་ཟླ་ནག་པ་དང་ས་ག་གཉིས་དང༌། ཚེས་ལྷ་སྲིན་པྩོ་འཁྩོར་བཅས་དང་རླུང་ལྷ་

འཁྩོར་བཅས་གཉིས་རྣམས་རླུང་ཁམས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་

རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་ར་ཁྱིམ་ཚེས་ཟླ་ཚེས་ལྷ་རྣམས་ཉིས་ཚན་རེ་ཁམས་ལྷག་

མ་མེ་ཆུ་ས་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་ཁམས་རྣམས་དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་བར་

བའྩོ། །འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་དབང་དུ་བས་ན་ཐབས་ཀི་ཕྩོགས་རྣམས་ལ་འབྱུང་བ་ཆུང་

བ་རྣམས་སྐྱེ་བའི་རིམ་པས་རང་རང་གི་གསལ་བེད་ཀི་སེ་ཚན་རྣམས་ལུགས་

བཟླྩོག་གི་ཚུལ་ལ་དབངས་ཀང་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རིམ་པས་

ལུགས་མཐུན་དུ་སྲྩོག་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གཡས་ཀི་ར་རྣམས་དང་སྦྱང་བའི་ཁྱིམ་དང་ཚེས་ཟླ་དང་ཚེས་ལྷ་

རྣམས་ཀང་རྡུལ་དང་ཉི་མའི་ཆྩོས་ཡིན་པས་ན་ཤེས་རབ་ཀི་ཕྩོགས་ཡིན་པས་ས་

བྩོན་གི་ཚུལ་དང་ཁམས་རྣམས་སྡུད་རིམ་གི་འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་སྡུད་རིམ་དང་ཆུང་

བའི་སྡུད་རིམ་དང་དབངས་རྣམས་ཀི་སྡུད་རིམ་དང༌། ཤེས་རབ་ཐབས་ལས་ཉིས་

འགྱུར་ཡིན་པས་དབངས་རྣམས་རིང་པྩོར་བེད་པ་སྩོགས་གྩོང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་

ལ་དཔག་ནས་ཤེས་པར་བའྩོ། །འྩོན་ཀང་ནང་ལེ་དང་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེར་ཤེས་

རབ་ཐབས་ལས་ཉིས་འགྱུར་ཡིན་པས་གསལ་བེད་རྣམས་ཀང་ཉིས་བརེགས་སུ་

བཤད་ཀང༌། ཚེས་ལྷའི་སབས་འདིར་ནི་ཚེས་ལྷ་རྣམས་ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་སྐྱེ་བ་དང་

ནག་ཆ་འཕེལ་བའི་ཆ་ནས་བཞག་པས་ཚེས་ཞག་རྣམས་ཁྱིམ་ཞག་ལ་ལྟྩོས་ནས་

ཐབས་ཀི་ཕྩོགས་དང་ཟླ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པས་གསལ་བེད་ལ་དབངས་རིང་པྩོ་སྲྩོག་ཏུ་

ཞུགས་པའི་ཚེ་ཡང་ཉིས་བརེགས་མི་མཛད་པར་རྐྱང་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གཞན་ཡང་སབས་འདིར་ཚེས་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཁ་དྩོག་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་དཔྱད་

པར་བ་སྟེ་འདི་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་ལེའི་སབས་འདིར་བཤད་ཚོད་ཙམ་དགྩོད་པ་དང༌། 

དེ་ལ་ལུགས་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་གྱུར་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་སྩོ་གསུམ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེའི་ཕི་རྩོལ་ཉི་མའི་

པདྨ་ལ་ཞེས་པ་ནི་དེའི་ཕི་རྩོལ་དུ་སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་པདྨ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་རྣམས་

ལ་ཤར་གི་སྒྩོའི་གཡས་ཀི་ཆ་ལ་སྩོགས་པར་ར་བའི་རིག་པ་ལ་ནམ་མཁའི་སིང་པྩོ་

ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་དུ་བདེན་བལ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་གངས་བཞིན་དུ་གསུངས་ཏེ། 

ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་ར་བའི་རིག་པ་ལ་ཡྩོད་ཚུལ་འཆད་པ་ནི་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་

ལས། ལྷ་མིན་ཞེས་པ་བདེན་བལ་ཏེ་ཤར་གི་སྒྩོའི་གཡས་སུའྩོ། །གཡྩོ་བ་ཞེས་པ་

རླུང་སྟེ་མེར་རྩོ། །ཞེས་པ་ནས། ཤར་གི་སྒྩོའི་གཡྩོན་དུ་ཁྱབ་འཇུག་སྟེ་ཐམས་ཅད་

ཕག་བཞི་པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་ཚེས་ལྷ་རྣམས་དགྩོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

བསྟན་ལ། ཡང་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ཀི་སྩོ་བཞི་པའི་འགལ་ཆེན་ལས། བཅུ་གཉིས་པྩོ་འདི་

རྣམས་ཀི་གཡས་ཀི་ཕག་གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་མཚན་མ་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཏེ་

བདེན་བལ་གི་དང་པྩོ་ན་རལ་གི་དང་གཉིས་པ་ན་གི་གུག་གྩོ །ཞེས་པ་ནས། ཁྱབ་

འཇུག་གི་དང་པྩོ་ན་འཁྩོར་ལྩོ་དང་གཉིས་པ་ན་དབྱུག་ཏྩོའ ྩོ། །ཞེས་པའི་བར་ཕག་

གཡས་རྣམས་ཀི་ཕག་མཚན་དང༌། ཡང་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། དེ་ནས་གཡྩོན་དུ་

བདེན་བལ་གི་ཕག་དང་པྩོ་ན་ཕུབ་དང་གཉིས་པ་ན་ཐྩོད་པའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། ནྩོར་

ལྷའི་བུའི་དང་པྩོ་ན་པདྨ་དང་གཉིས་པ་ན་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་དུང་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕག་

གཡྩོན་པ་གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཚན་མ་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཕག་གཡྩོན་པ་རྣམས་ཀི་ཕག་མཚན་བསྟན་ཅིང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟར་ནག་

པའི་ཟླ་བའི་ཚེས་རྣམས་བདེན་བལ་གི་པདྨའི་འདབ་མ་ལའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། དབྩོའི་

ཟླ་བའི་ཚེས་རྣམས་གཤིན་རེ་ལའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་ཟླ་བ་གང་དང་གང་གི་

ཚེས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་པྩོ་དེ་དང་དེའི་འཁྩོར་ཡིན་པར་བསྟན་ཅིང༌། 

དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། ལྷ་མྩོ་རྣམས་ཀི་ཁ་དྩོག་དང་མཚོན་ཆ་དང་དབིབས་ནི་དེ་བཞིན་

ནྩོ། །ཞེས་འཁྩོར་གི་ལྷ་མྩོ་རྣམས་ཀི་སྐུ་མདྩོག་སྩོགས་རང་རང་གི་གཙོ་བྩོ་དང་འདྲ་

བར་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་ག་བཞི་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ད་ནི་སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་

བརྒྱ་བིན་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀི་ས་བྩོན་གསུངས་ཏེ་ཏཾ་ནི་བརྒྱ་བིན་དང་ཞེས་པ་

ནས། དེ་ལྟར་ལྩོའི་ཚེས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ས་བྩོན་གི་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་

ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གངས་དང༌། དེ་རྣམས་གང་ལས་བསྐྱེད་པའི་ས་བྩོན་

དང༌། ཚེས་ལྷ་སྩོ་སྩོའི་མིང་དང༌། པདྨའི་འདབ་མ་གང་དང་གང་ལ་ཚེས་ཀི་ལྷ་མྩོ་

གང་དགྩོད་པ་དང༌། ས་བྩོན་གང་དང་གང་ལས་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་རྣམས་ཟླ་བ་གང་དང་

སྦྱྩོར་བ་སྩོགས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་ཏྩོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་ལུགས་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་གྱུར་ཚུལ་ནི། ཨ་བྷ་ཡས་སྐུ་

དཀིལ་ལ་བཀྩོད་པའི་ཚེས་ལྷ་ཤར་ཕྩོགས་དང་མེ་མཚམས་སུ་བཀྩོད་པ་ཐམས་ཅད་

ནག་པྩོ་དང༌། ལྷྩོ་ཕྩོགས་དང་བདེན་བལ་དུ་བཀྩོད་པ་ཐམས་ཅད་དམར་པྩོ་དང༌། བང་

ཕྩོགས་དང་དབང་ལྡན་དུ་བཀྩོད་པ་ཐམས་ཅད་དཀར་པྩོ་དང༌། ནུབ་ཕྩོགས་དང་རླུང་

དུ་བཀྩོད་པ་ཐམས་ཅད་སེར་པྩོར་མཛད་དེ། བང་སྒྩོའི་གཡྩོན་དུ་བཀྩོད་པའི་མགྩོའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཚེས་ལྷ་དྲག་པྩོ་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་དཀར་པྩོ་དང༌། ནུབ་སྒྩོའི་གཡྩོན་དུ་བཀྩོད་པའི་

རྒྱལ་གི་ཚེས་ལྷ་ནྩོར་སྦྱིན་འཁྩོར་བཅས་སེར་པྩོ་དང༌། ཤར་སྒྩོའི་གཡྩོན་དུ་བཀྩོད་

པའི་མཆུའི་ཚེས་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་འཁྩོར་བཅས་ནག་པྩོ་དང༌། ལྷྩོ་སྒྩོའི་གཡྩོན་དུ་བཀྩོད་

པའི་དབྩོའི་ཚེས་ལྷ་གཤིན་རེ་འཁྩོར་བཅས་དམར་པྩོར་མཛད་པ་ལ། རྩོང་པའི་དུས་

ཞབས་པ་ཆེན་པྩོ་ཤེར་སེང་བ་ལ་སྩོགས་པ་མང་དག་ན་རེ། ལྷ་ལུག་ཁྱུ་ཙམ་གི་སྐུ་

མདྩོག་ནྩོར་ཞེས་དགག་པ་མཛད་དྩོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མགྩོ་རྒྱལ་གི་ཚེས་ལྷ་ང་

བརྒྱད་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པ་ས་བྩོན་ས་སེ་ལས་བསྐྱེད་པ་སྐུ་མདྩོག་སྔྩོན་པྩོ་དང༌། 

མཆུ་དང་དབྩོའི་ཚེས་ལྷ་ང་བརྒྱད་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་པ་ས་བྩོན་ཀ་སེ་ལས་བསྐྱེད་

པ་སྐུ་མདྩོག་ལང་གུ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུང་ཞིང༌། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ལ་ལུང་དང་རིགས་པ་

གཉིས་འགྩོད་པར་བེད་དྩོ། །

དེ་ཡང་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་ནི་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་ཚིགས་བཅད་བཅུ་བདུན་པའི་

འགེལ་ཆེན་ལས། ད་ནི་མི་བསྐྱྩོད་པའི་རིགས་སྤྩོ་བ་གསུངས་པ་གཙུག་ཏྩོར་དག་

པའི་སྟྩོང་པ་ལས་ནི་ཞེས་པ་སྟེ་གཙུག་ཏྩོར་གི་འཁྩོར་ལྩོར་དག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་ཕུང་པྩོ་དང་དག་པའི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལས་མཆྩོག་གི་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་མི་

བསྐྱྩོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རྒྱབ་བཏབ་པ་ཁ་དྩོག་ལང་གུ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རྡྩོ་རེ་

དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་གཙུག་ཏྩོར་དང་རྡྩོ་རེ་ཧཱུཾ་མཛད་དང་དྲག་སྤན་མ་དང་

ཁྩོ་མྩོའི་རྒྱལ་མྩོ་དང་ཕག་ན་རྡྩོ་རེ་དང་ཆྩོས་ཀི་ཁམས་ཀི་རྡྩོ་རེ་མ་དང་ཁྱབ་འཇུག་

དང་གཤིན་རེ་དང་ཀླུ་རྒྱལ་བ་སྟེ་འདི་རྣམས་སྟེང་གི་ཞལ་ནས་སྟྩོང་པ་ལས་སྤྩོས་པ་

ཡྩོན་ཏན་མང་པྩོའི་གནས་ཏེ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་དངྩོས་གྲུབ་སྟེར་བ་རྡྩོ་རེའི་མཚན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མ་ཅན་མི་བསྐྱྩོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པ་ནམ་མཁའི་ཁ་དྩོག་ལས་ལང་གུའྩོ། །ཞེས་ཁྱབ་

འཇུག་དང་གཤིན་རེ་གཉིས་འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་ནམ་མཁའི་ཁམས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་སྐུ་མདྩོག་ལང་གུ་ནམ་མཁའི་ཁ་དྩོག་ལས་ལང་གུའྩོ། ༌།ཞེས་གསུངས་

པ་འདིས་བསྟན། 

ཡང་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། འདིར་གསང་བའི་འཁྩོར་ལྩོར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་

པྩོ་དང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ལས་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྔྩོན་པྩོ་རྡྩོ་རེ་རེ་གསུམ་

པའི་མཚན་མ་ཅན་རྣམ་པར་ཤེས་པས་རྒྱས་བཏབ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཁམས་ཤེས་རབ་སྔྩོན་མྩོ་དང་གནྩོད་མཛེས་རྒྱལ་པྩོ་དང་རྡྩོ་རེ་ཤུགས་དང་ཤིན་དུ་

སྔྩོན་མྩོ་དང་ཁྩོ་མྩོའི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་དྲག་པྩོ་དང་འཛམ་བྷ་ལ་དང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་

དང་སྒ་རྡྩོ་རེ་མ་དང་ཀླུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྟེ་སྐྱེ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་འདི་རྣམས་ནི་སྲྩོག་

ཆགས་རྣམས་ཀི་ཐར་པའི་རྒྱུར་ནི་འྩོག་གཞི་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆྩོས་ལས་སྤྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་

རྣམ་པར་དག་པའི་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལས་ཁ་དྩོག་སྔྩོན་པྩོ་སྟེ། མི་བསྐྱྩོད་པ་

སྔྩོན་པྩོའི་ཆ་བད་ཅན་གི་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔས་རྒྱས་བཏབ་པ་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་

པར་བེད་པའྩོ། །ཞེས་དྲག་པྩོ་དང་འཛམ་བྷ་ལ་སྟེ་ནྩོར་སྦྱིན་གཉིས་སྐུ་མདྩོག་སྔྩོན་པྩོར་

གསུངས་ཤིང༌། སྒྲུབ་ལེའི་འགེལ་པ་གྩོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཞལ་

ཕག་གི་རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་དང་ར་བའི་རིག་པའི་ཕྩོགས་དང་མཚམས་སུ་གང་

དང་གང་དགྩོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པྩོར་བསྟན་ཅིང༌། ཕྩོགས་མཚམས་གང་དང་གང་དུ་

བཀྩོད་པའི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྐུ་མདྩོག་ཀང་ཐུགས་དཀིལ་གི་ཕྩོགས་མཚམས་

གང་དང་གང་དུ་བཀྩོད་པའི་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་བཅུ་གཉིས་པྩོ་དེ་དང་དེའི་སྐུ་
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མདྩོག་དང་འདྲ་བར་བེད་པར་འགེལ་ཆེན་གི། ནམ་མཁའི་སིང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་

དུ་བདེན་བལ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་གངས་བཞིན་དུ་ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་གསལ་

བར་བསྟན་པས་སྒྩོ་རྣམས་ཀི་གཡྩོན་ཕྩོགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཁྱབ་འཇུག་དང་གཤིན་རེ་

དང་དྲག་པྩོ་དང་ནྩོར་སྦྱིན་རྣམས་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་སྐུ་མདྩོག་སྔྩོན་པྩོ་དང་ལང་

གུར་བེད་པ་ཐུགས་དཀིལ་གི་སྒྩོའི་གཡྩོན་ཕྩོགས་རྣམས་སུ་བཀྩོད་པའི་སེམས་དཔའ་

སེམས་མ་ཕག་རྡྩོར་དང་ཀུན་བཟང་དང་སྒ་རྡྩོ་རེ་མ་དང་ཆྩོས་དབིངས་རྡྩོ་རེ་མ་རྣམས་

སྔྩོན་མྩོ་དང་ལང་གུར་བེད་པ་དང་འདྲ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་འགེལ་ཚིག་དེ་

དག་གིས་དེ་ལྟར་མ་བསྟན་ན་འདིའི་སབས་ཀི་འགེལ་ཚིག་གཞན་རྣམས་ཀིས་མ་

བསྟན་པའི། ནམ་མཁའི་སིང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་དུ་ཞེས་ནམ་སིང་སྩོགས་དང་འདྲ་

བར་སྟྩོན་པའི་བརྩོད་བའི་དྩོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚེས་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྐུ་མདྩོག་མ་

གཏྩོགས་ར་བའི་རིག་པའི་ཕྩོགས་གང་དུ་དགྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་ནམ་སིང་སྩོགས་དང་

འདྲ་བའི་ཆ་གཞན་རྣམས་སབས་འདིའི་འགེལ་ཚིག་གིས་དངྩོས་ཟིན་ལ་གསལ་པྩོར་

བསྟན་པས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་ཞེ་གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་ལ་ནམ་མཁའ་དང་འྩོག་ན་གནས་པའི་ལྷ་མྩོ་གང་སུ་ཡང་རུང་བ་དེ་རྣམས་ནི་

ཤར་དང་ནུབ་ཀི་རྟ་བབས་ཀི་འྩོག་ཏུ་བལྟ་བར་བ་སྟེ་ཕྩོགས་སྐྱྩོང་ལ་སྩོགས་པ་

རྣམས་བསྒྩོམ་པ་ནི་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་གནས་ཉིད་དུའྩོ། །སྒྩོའི་གཡྩོན་གི་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་བཞི་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་པ་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་ནམ་མཁའི་

དང་འྩོག་ན་གནས་པའི་ལྷ་མྩོ་ནམ་མཁའི་ཁམས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པ་ལང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གུ་དང་སྔྩོན་མྩོ་གང་སུ་ཡིན་ཡང་རུང་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་འགྩོད་པའི་ཚེ་

ཤར་ནུབ་ཀི་རྟ་བབས་ཀི་འྩོག་ཏུ་དགྩོད་ཅེས་བཤད་ནས་སྟེང་འྩོག་གི་ལྷ་ཕྩོགས་སྐྱྩོང་

ཁྱབ་འཇུག་དྲག་པྩོ་གཤིན་རེ་ནྩོར་སྦྱིན་རྣམས་དང༌། སེམས་དཔའ་སེམས་མ་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པྩོ་ལ་སྩོགས་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པ་ལང་གུ་དང་སྔྩོན་པྩོ་

རྣམས་སྟེང་འྩོག་གི་ལྷ་མྩོ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་དང་འྩོག་ཏུ་སྒྩོམ་དགྩོས་སམ་སམ་

པའི་དྩོགས་པ་སེལ་བ་ལ། ཕྩོགས་སྐྱྩོང་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་སྒྩོམ་པ་ནི་ཇི་ལྟར་

གསུང་པའི་གནས་ཉིད་དུའྩོ། །སྒྩོའི་གཡྩོན་གི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་བཞི་

ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཀུན་བཟང་སྩོགས་བཞི་དང༌། ཁྱབ་འཇུག་

སྩོགས་བཞི་པྩོ་སྟེང་དང་འྩོག་གི་ལྷར་བསྟན་ཀང་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྩོམ་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ལེའི་

དེར་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་གནས་ཉིད་དུ་སྒྩོམ་དགྩོས་པར་བསྟན་ལ། དེ་ལྟར་ཁྱབ་

འཇུག་སྩོགས་བཞི་པྩོ་སྟེང་དང་འྩོག་གི་ལྷར་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་ཁྱབ་འཇུག་སྩོགས་

བཞི་པྩོ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་གི་སྐུ་མདྩོག་ལ་གུ་དང་སྔྩོན་པྩོར་བེད་དགྩོས་པར་

གྲུབ་སྟེ། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ལྷ་སྟེང་གི་ནམ་མཁའི་ཁམས་པ་རྣམས་ལང་གུ་དང་

འྩོག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པ་རྣམས་སྔྩོན་པྩོར་བེད་དགྩོས་པས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། འདི་རྣམས་དང་བཅས་ཤར་ལྷྩོའི་

གཡྩོན་དུ་བ་ཁྱུང་པདྨ་དམར་པྩོའི་སྟེང་ནས་ཀཾ་ཡིག་དང༌། འཁྩོར་ལྩོ་ལས་བྱུང་ཁྱབ་

འཇུག་ལང་གུའི་ལུས་ལ་དཔལ་མྩོ་གནྩོད་སྦྱིན་དང་ནི་མཚུངས་པས་འཁྱུད། །ཅེས་

དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། སཾ་ཡིག་དང་ནི་ར་གསུམ་ལས་བྱུང་འཕྩོག་བེད་སྔྩོན་པྩོ་རེ་

གསུམ་མདའ་དང་ཁ་ཊཾའྭ་ག །ཞེས་ཁྱབ་འཇུག་ལང་གུ་དང༌། འཕྩོག་བེད་དམ་དྲག་པྩོ་
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སྔྩོན་པྩོར་གསུངས་ཤིང་གནྩོད་སྦྱིན་དྲག་པྩོ་དང་མཚུངས་པར་འྩོང་རྒྱུ་ལ། གནྩོད་

སྦྱིན་ནྩོར་བུ་དབྱུག་པ་སྲེ་མྩོ་དང༌། པདྨ་རྣམས་ནི་ཕག་ན་འཛིན་པ་ཁྱབ་འཇུག་དང་

མཚུངས། ཞེས་ནྩོར་སྦྱིན་ནམ་གནྩོད་སྦྱིན་ཁྱབ་འཇུག་དང་སྐུ་མདྩོག་མཚུངས་པར་

བཤད་པ་དང༌། གཤིན་རེ་ཁྱབ་འཇུག་དང་མཚུངས་པར་འྩོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། དུས་ཀི་

ཕག་གིས་འཛིན་ལ་འཕྩོག་བེད་དང་མཚུངས་གཤིན་རེ་ཞེས་གཤིན་རེ་དྲག་པྩོ་དང་

སྐུ་མདྩོག་མཚུངས་པར་བཤད་པ་རྣམས་ནི་དཔེ་མ་དག་པ་འམ་འགྱུར་སྐྱྩོན་གང་རུང་

དུ་ཤེས་པར་བ་དགྩོས་ཏེ། དཔེར་ན་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་ཉིད་ལས། ཨ་ཡིག་དང་ནི་རྡྩོ་རེ་

དག་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ཡི་རྡྩོ་རེ་མ་སྟེ་སྒ་ཡི་རང་བཞིན་དང་དཔལ་ལྡན་ཕག་རྡྩོར་དང་

བཅས་ཞེས་པ་འྩོང་རྒྱུ་ལ དཔལ་ལྡན་ཕག་རྡྩོར་དང་མཚུངས་ཞེས་སྒ་རྡྩོ་རེ་མ་ཕག་

རྡྩོར་དང་མཚུངས་པར་བཤད་པ་བཞིན་ནྩོ དེ་ལྟར་ན་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲས་ཀང་ཁྱབ་འཇུག་

ལང་གུ་དང་དྲག་པྩོ་སྔྩོན་པྩོར་བཤད་ཀི་ཁྱབ་འཇུག་ནག་པྩོ་དང་དྲག་པྩོ་དཀར་པྩོ་དང་

ནྩོར་སྦྱིན་སེར་པྩོ་དང་གཤིན་རེ་དམར་པྩོ་སྩོགས་སུ་ཚེས་ལྷའི་སབས་འདིར་ཟུར་

ཙམ་ཡང་མ་བཤད་པ་དག་གི་གནྩོད་དྩོ། །

འྩོན་ཏེ་ཚེས་ལྷའི་སབས་འདིར་དེ་ལྟར་དུ་མ་བསྟན་ཀང་སབས་གཞན་དུ་

བསྟན་པ་ལས་ཚེས་ལྷའི་སབས་འདིར་ཡང་ཁྱབ་འཇུག་ནག་པྩོ་ལེན་པ་སྩོགས་སུ་

ཤེས་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་སབས་འདིར་མ་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ་སམ་ན། དེ་ཡང་སྲུང་

འཁྩོར་གི་སབས་སུ་ནི་དབང་ལེའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ལྷ་གྷཱ་ལས་གྲུབ་པ་ཚངས་པ་

དང་ཁྱབ་འཇུག་ལང་གུ་དང་སྔྩོན་པྩོ་དག་ནི་ར་བའི་ཁྱྩོན་གི་ཚད་ཀིས་སྟེང་དུ་ཚངས་

པ་དང་འྩོག་ཏུ་ཁྱབ་འཇུག་སྟེ། ཞེས་ཁྱབ་འཇུག་སྔྩོན་པྩོར་བཤད་ཅིང༌། ཁྱབ་འཇུག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འྩོག་ཏུ་འགྩོད་པ་སྔྩོན་པྩོར་བཤད་པས་འྩོག་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པ་སྔྩོན་པྩོར་བེད་པ་

དང་ཚེས་ལྷ་ས་སེ་ལས་སྐྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པ་སྔྩོན་པྩོར་བེད་པ་དང་མཐུན། 

ཡང་དེའི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ། དེ་བཞིན་དུ་ལྷྩོ་དང་བདེན་བལ་དུ་བྷྲ་་ལས་གྲུབ་པ་

གཤིན་རེ་དང་མེ་ལྷ་དག་ནི། ཞེས་གཤིན་རེ་དམར་པྩོར་བཤད་པ་དང་ཁྱེད་ཀིས་

ཚེས་ལྷའི་གཤིན་རེ་འཁྩོར་བཅས་དམར་པྩོར་བཤད་པ་མཐུན་ཡང༌། སྲུང་འཁྩོར་གི་

གཤིན་རེ་ནི་ས་བྩོན་Ὑ་ལས་བསྐྱེད་པ་མེ་ཁམས་པ་ལྷྩོ་ཕྩོགས་པ་ཡིན་ལ་ཚེས་ལྷའི་

གཤིན་རེ་འཁྩོར་བཅས་ནི་ས་བྩོན་ཀ་སེ་ལས་བསྐྱེད་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་པ་སྟེང་

ཕྩོགས་ཀི་ལྷ་ཡིན་པས་གཤིན་རེ་ཞེས་པའི་མིང་འདྲ་བ་ཙམ་མྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། བང་དང་དབང་ལྡན་དུ་བྷུ་བྷཱུ་ལས་གྲུབ་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་བདེ་

བེད་དག་ནི་ཞེས། དྲག་པྩོ་དཀར་པྩོར་གསུངས་པ་དང་ཁྱེད་ཀིས་ཚེས་ལྷའི་དྲག་པྩོ་

དཀར་པྩོར་བས་པ་མཐུན་ཡང༌། སྲུང་འཁྩོར་གི་དྲག་པྩོའམ་བདེ་བེད་ནི་ས་བྩོན་བྷུ་

ལས་བསྐྱེད་པ་ཆུ་ཁམས་པ་བང་ཕྩོགས་ཀི་ལྷ་དང༌། ཚེས་ལྷའི་དྲག་པྩོ་འཁྩོར་བཅས་

ནི་ས་བྩོན་ས་སེ་ལས་བསྐྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པ་འྩོག་ཕྩོགས་ཀི་ལྷ་ཡིན་པས་

དྲག་པྩོ་ཞེས་པར་མིང་འདྲ་བ་ཙམ་མྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནྩོར་སྦྱིན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་

ཤེས་པར་བ་སྟེ་དེ་རྣམས་རང་རང་གི་ས་བྩོན་ཁམས་གང་ཡིན་གི་ཁ་དྩོག་ཅན་དུ་

སང་བ་དང༌། གཞན་ཡང་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཧཿ ཡིག་དབྱུག་པ་དག་

ལས་བྱུང་བའི་ཕག་མྩོ་དམར་མྩོ་དང་ནི་བདེ་བེད་དཀར་པྩོ་དང་བཅས། ཞེས་ཕག་མྩོ་

དམར་མྩོ་ལ་དྲག་པྩོ་དཀར་པྩོས་འཁྱུད་པར་བཤད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་དྲག་མྩོ་

དཀར་མྩོ་ལ་གཤིན་རེ་དམར་པྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། ཚངས་མ་སེར་མྩོ་ལ་འཕྩོག་བེད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དམ་ཁྱབ་འཇུག་ནག་པྩོས་འཁྱུད་པར་བཤད་པའི་ཕག་མྩོ་ཚོར་བའི་རིགས་ཅན་མ་

ལ་འཁྱུད་པའི་དྲག་པྩོ་ནི་འདུ་ཤེས་ཀི་རིགས་ཅན་ཆུའི་ཁམས་པ་ཡིན་པས་དཀར་པྩོ་

དང༌། ཚངས་མ་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཅན་མ་ལ་འཁྱུད་པའི་ཁྱབ་འཇུག་ནི་འདུ་བེད་

ཀི་རིགས་ཅན་རླུང་གི་ཁམས་པ་ཡིན་པས་ནག་པྩོ་དང༌། དྲག་མྩོ་འདུ་ཤེས་ཀི་

རིགས་ཅན་མ་ལ་འཁྱུད་པའི་གཤེན་རེ་ནི་ཚོར་བའི་རིགས་ཅན་མེའི་ཁམས་པ་ཡིན་

པས་སྐུ་མདྩོག་དམར་པྩོར་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་ག་གསུམ་པའི་

འགེལ་ཆེན་ལས། ཕག་མྩོ་དང་གཞྩོན་ནུ་མ་ནི་ཚོར་བའི་རིགས་ཅན་མའྩོ། །དེ་དག་

ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་ནི་འདུ་ཤེས་ཀི་རིགས་ཅན་ཐབས་ཏེ་ཨུ་ཡིག་ལས་སྐྱེས་

པའྩོ། །དབང་མྩོ་དང་ཚངས་མ་ནི་གཟུགས་ཅན་མའྩོ། །དེ་དག་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་

ནི་འདུ་བེད་ཀི་རིགས་ཅན་ཐབས་ཏེ་ཨེ་ཡིག་ལས་སྐྱེས་པའྩོ། །དྲག་མྩོ་དང་དཔལ་མྩོ་

ནི་འདུ་ཤེས་ཀི་རིགས་ཅན་མའྩོ། །དེ་དག་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་ཚོར་བའི་རིགས་

ཅན་ནི་ཐབས་ཏེ་རི་ཡིག་ལས་སྐྱེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྲུང་འཁྩོར་དུ་ཁྱབ་འཇུག་འྩོག་གི་སྲུང་མ་ཡིན་པས་སྔྩོན་པྩོར་

བཤད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་སྲུང་འཁྩོར་གི་དྲག་པྩོ་སྩོགས་དང༌། གསུང་དཀིལ་གི་

གཙོ་མྩོ་རྣམས་ལ་འཁྱུད་པའི་དྲག་པྩོ་སྩོགས་རང་རང་གི་ས་བྩོན་དང་འབྱུང་བ་ཆེ་

བའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཁམས་དང་ཕྩོགས་གང་ཡིན་གི་སྐུ་མདྩོག་ཅན་དུ་བཤད་པ་

བཞིན་དུ་ཚེས་ལྷའི་སབས་འདིར་ཡང་རང་རང་གི་ས་བྩོན་དང་འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་

དབང་དུ་བས་པའི་ཁམས་དང་ཕྩོགས་གང་ཡིན་གི་སྐུ་མདྩོག་ཅན་དུ་བེད་དགྩོས་པ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དབང་ལེའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་ལྷྩོ་དང་བདེན་བལ་དུ་ὸ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ό་ལས་གྲུབ་པ་གཤེན་རེ་དང་མེ་ལྷ་དག་ནི་ཞེས་ὸ་ཡིག་གི་དྷ་འདི་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་

དབང་དུ་བས་ན་རླུང་ཡིན་ཡང༌། ཊ་སེ་འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་ཁམས་ཡིན་པ་དབང་བཙན་

པར་བས་ནས་གཤིན་རེ་དང་མེ་ལྷ་དམར་པྩོར་མཛད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་དེའི་འཕྩོ་

ལས་བང་དང་དབང་ལྡན་དུ་བྷུ་བྷཱུ་ལས་གྲུབ་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་བདེ་བེད་དག་ནི། ཞེས་

བྷུ་ཡིག་གི་བྷ་འདི་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་དབང་དུ་བས་ན་རླུང་ཡིན་ཡང༌། པ་སེ་འབྱུང་བ་

ཆེ་བའི་ཆུའི་ཁམས་ཡིན་པ་དབང་བཙན་པར་བས་ནས་རྒྱ་མཚོ་དང་བདེ་བེད་སྐུ་

མདྩོག་དཀར་པྩོར་མཛད་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་དག་གི་ཕིར་ན། ཚེས་ཟླ་རེ་རེའི་ཡུམ་

རྣམས་མ་གཏྩོགས་པའི་ཚེས་ལྷ་སུམ་ཅུ་པྩོ་སེ་ཚན་ལྔར་བས་པའི་སེ་ཚན་ལྔ་པྩོའི་ས་

བྩོན་རྣམས་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་དབང་དུ་བས་ན་ཁམས་མི་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ཡང་

འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་ཚེས་ལྷ་ཉེར་དགུ་ཉེར་དགུའི་ས་བྩོན་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་བའི་ཁམས་གཅིག་ཏུ་མཚུངས་པས་ཚེས་ལྷ་རེ་རེའི་ཚེས་ལྷ་ཡུམ་རྣམས་མ་

གཏྩོགས་པའི་ཉེར་དགུ་ཉེར་དགུ་སྐུ་མདྩོག་མཚུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཨ་བྷ་ཡའི་དགྩོངས་པ་ལྟར་བེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་སྒྩོམ་པ་དང་

རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་འགྩོད་པའི་ཚེ་ཁྱབ་འཇུག་ཤར་དུ་འགྩོད་པས་ནག་

པྩོར་བེད་པ་སྩོགས་ནི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་ཆེ་སྟེ། དེ་ནི་ཐུགས་དཀིལ་གི་སྒྩོའི་གཡྩོན་

རྣམས་སུ་བཀྩོད་པའི་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་ལ་ཡང་མཚུངས་པས་སྩོ། །དེ་

ལྟར་ན་གསུང་དཀིལ་གི་རང་རང་གི་གཙོ་མྩོ་ལ་འཁྱུད་པའི་ཁྱབ་འཇུག་ནག་པྩོ་དང་

དྲག་པྩོ་དཀར་པྩོ་དང་གཤིན་རེ་དམར་པྩོར་མཛད་པ་འདི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཙོ་བྩོར་

བེད་རིགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན་གསུང་དཀིལ་གི་སབས་སུ་གཙོ་མྩོ་ལ་འཁྱུད་པའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཚུལ་གིས་སྤྩོས་པའི་ཁྱབ་འཇུག་སྩོགས་དེ་ཉིད་སྐུ་དཀིལ་གི་འང་དབྩོ་ཟླ་སྩོགས་ཀི་

ཚེས་ཟླའི་གཙོ་བྩོར་སྤྩོས་པ་ཡིན་པས་ཚེས་ལྷའི་སབས་ཀི་ཁྱབ་འཇུག་སྩོགས་དང༌། 

གསུང་དཀིལ་གི་གཙོ་མྩོ་ལ་འཁྱུད་པའི་ཁྱབ་འཇུག་སྩོགས་སྐུ་མདྩོག་ནག་པྩོ་

སྩོགས་སུ་མཚུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་དམ་པར་མཐྩོང་ངྩོ༌། །དེ་

དག་ནི་མགྩོ་རྒྱལ་མཆུ་དབྩོ་རྣམས་ཀི་ཚེས་ལྷའི་སྐུ་མདྩོག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལང་གུ་

དང་སྔྩོན་པྩོར་འདྩོད་པ་དང༌། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ནག་པྩོ་སྩོགས་ཕྩོགས་མདྩོག་ཏུ་འདྩོད་

པ་ཡིན་ལ། བདག་ཅག་གི་བ་མ་མཁས་པ་ [རེ་ཤེས་རིན་པ།]  དག་ནི་སྐུ་མདྩོག་དེ་དག་

གདམ་ང་ཅན་དུ་བཞེད་དེ། འྩོན་ཀང་གཟུ་བྩོར་གནས་པའི་བྩོས་ཞིབ་པའི་རྣམ་དཔྱྩོད་

ཀིས་དཔྱད་པར་བ་བར་རིགས་སྩོ། །

དེ་ནས་ཚེས་ལྷ་རྣམས་སྤྩོས་པའི་རེས་སུ་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་སྲེད་པའི་ཟླ་བ་དེ་

ཉིད་ལ་མངལ་དུ་གནས་པའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རྐང་ལག་གི་མཐིལ་བཞི་དང་གཙུག་

གཏྩོར་དང་བཤང་ལམ་གི་ར་རྣམས་རྩོགས་པར་འཕེལ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་སྐུ་

དཀིལ་གི་ཁྩོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སྤྩོ་བ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ནས་

བརམས་པའི་ཟླ་བ་དགུ་པ་ལེན་པ་ལ་མངལ་ན་གནས་པ་དེའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རྐང་

ལག་གི་སྩོར་མྩོ་ཉི་ཤུའི་ར་རྣམས་རྩོགས་པར་འཕེལ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་ར་དེ་

རྣམས་དག་པའི་ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་སྤྩོ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྐང་སྩོར་གི་ར་བཅུ་

དག་པའི་ཀླུ་བཅུ་དང༌། ལག་སྩོར་གི་ར་བཅུ་དག་པའི་རབ་གཏུམ་མ་བཅུའྩོ། །མངལ་

དུ་ཞུགས་པ་ནས་བརམས་པའི་ཟླ་བ་དགུ་པ་དེ་ཉིད་ལ་མངལ་ན་གནས་པ་དེའི་

པགས་པའི་མཐར་བ་སྤུ་དང་སྐྲ་སྐྱེས་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་རླུང་གི་ཁྩོར་ཡུག་གི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མཐར་འབྱུང་པྩོ་བེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞི་སྤྩོ་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་མངལ་དུ་ཟླ་བ་དགུ་

གནས་པའི་མཐར་མངལ་ན་གནས་པའི་མི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་ལུས་རྩོགས་པ་དང་

ཆྩོས་མཐུན་པར་འབྱུང་པྩོ་བེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞི་སྤྩོས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་སྦྱང་གཞི་

དང་མཐུན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་

ལྷ་ཚོགས་རྩོགས་པར་སྤྩོས་ཟིན་པར་བ་དགྩོས་ཏེ། སྒྲུབ་ལེའི་སྩོ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་

ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་བ་སྤུ་དང་སྐྲ་རྣམ་པར་དག་པས་ཕེད་དང་བཅས་པ་བེ་བ་ཕག་

གསུམ་གི་འབྱུང་པྩོའི་སྐྱེ་གནས་གཡྩོ་བའི་མཐར་ཞེས་པ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་

མཐར་ཏེ་པགས་པའི་མཐར་སྤུ་རྣམས་སྩོ་ཞེས་པ་སྔགས་པས་ཕི་རྩོལ་དུ་སྤྩོ་བར་བ་

སྟེ་དེ་ལྟར་ཟླ་བ་དགུ་པའི་མཐར་ལུས་དང་ལྷའི་ཚོགས་རྩོགས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ཐུགས་དཀིལ་གི་མཆྩོད་ལྷ་རྣམས་དང་འདྩོད་མ་རྣམས་དང་ཕིར་འདྩོད་

མ་རྣམས་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སབས་འདིར་སྤྩོས་པ་རྣམས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ལྷ་སྦྱང་གཞི་དང་མཐུན་པར་སྤྩོས་པ་ཡིན་ནམ་

སམ་ན། འདི་དག་ནི་འདུས་པ་སྩོགས་དཀིལ་འཁྩོར་གཞན་ལ་འདྩོད་སམ་ལ་མཆྩོད་

པའི་ལྷ་མྩོ་སྒྩོམ་པ་དང་འདྲ་བར་སྦྱང་གཞི་དང་ཆྩོས་མཐུན་མི་སྦྱྩོར་བར་མངྩོན་ཏེ། 

འབྱུང་པྩོ་བེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞི་སྤྩོས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་མངལ་གི་གནས་སབས་

དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱྩོར་བའི་ལྷ་སྤྩོ་བ་རྩོགས་པར་གསུངས་ཤིང༌། ཐུགས་དཀིལ་གི་

མཆྩོད་ལྷ་དང་འདྩོད་ཕིར་འདྩོད་རྣམས་མངལ་གི་གནས་སབས་དང་ཆྩོས་མཐུན་

སྦྱྩོར་བ་འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང་མ་གསུངས་ལ། དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ལྷ་སྤྩོ་
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བ་གཞི་དང་སྦྱྩོར་ན་མངལ་གི་གནས་སབས་དང་སྦྱྩོར་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོན་

ཀང་ཞེ་གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་དེ་ནས་སིང་གའི་ར་བཅུའི་རང་

བཞིན་གི་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་སྒྩོ་བཞིའི་གཡས་དང་གཡྩོན་གི་སྟེགས་བུ་ལ་

མཆྩོད་པའི་ལྷ་མྩོ་སྤྩོ་བར་བ་སྟེ་ཤར་དུ་དྲི་མ་དང་ཕེང་བ་མདང༌། ཞེས་ཐུགས་དཀིལ་

གི་མཆྩོད་ལྷ་བཅུ་སིང་གའི་ར་བཅུའི་དག་པར་ནི་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སིང་

གའི་ར་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱྩོར་བ་ནི་མིན་ཏེ། དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ལྷ་སྤྩོ་བ་

གཞི་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱྩོར་བའི་ཚེ་ལྷ་སྤྩོ་བ་སེ་ཚན་སེ་ཚན་དུ་བཅད་དེ་མངལ་དུ་ཟླ་

བ་རེ་རེ་ཞིང་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་འཕེལ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱྩོར་བ་ཡིན་ལ། སིང་གའི་

ར་བཅུ་ནི་གསུངས་དཀིལ་གི་རྣལ་འབྩོར་མ་རྣམས་སྤྩོ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པའི་ལྟེ་

བའི་ར་འདབ་རེ་བཞི་མགིན་པའི་ར་འདབ་བརྒྱད་རྣམས་སྐྱེས་པའམ་འཕེལ་བའི་སྔ་

རྩོལ་དུ་རྩོགས་པར་སྐྱེས་ཟིན་ཅིང༌། མཆྩོད་ལྷ་སྤྩོ་བ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་དེ་ནས་ཞེས་

འབྱུང་པྩོ་རྣམས་སྤྩོས་པའི་རེས་སུ་སྤྩོ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སབས་སུ་དངྩོས་སུ་གསུངས་པའི་

ལྷ་ཞལ་ཕག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་གངས་ནི་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ནུས་མ་བརྒྱད་དེ་

བཅུ། དེའི་སྟེང་དུ་གཤེགས་པ་བཞི་ལ་གཤེགས་མ་བཞིས་འཁྱུད་པ་དང༌། དེ་བཞི་ལ་

གཤེགས་པ་བཞིས་འཁྱུད་པ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་བསན་པས་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག །དེའི་སྟེང་དུ་

སེམས་དཔའ་དྲུག་ལ་སེམས་མ་དྲུག་གིས་འཁྱུད་པ་དང༌། དེ་དྲུག་ལ་སེམས་དཔའ་

དྲུག་གིས་འཁྱུད་པ་སྟེ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་དང་ཐུགས་དཀིལ་གི་ཁྩོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་སྟེ་

སུམ་ཅུ་ར་བཞི་བསན་པས་དྲུག་ཅུ། དེའི་སྟེང་དུ་ཐུགས་དཀིལ་གི་མཆྩོད་པའི་ལྷ་མྩོ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བཅུ་བསན་པའི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་སྩོ་སྩོར་བགངས་པའི་བདུན་ཅུ་ནི་ཐུགས་དཀིལ་གི་ལྷ་

གངས་སྩོ། །དེའི་སྟེང་དུ་གསུང་དཀིལ་གི་ཉ་བའི་གཙོ་མྩོ་བརྒྱད་ལ་རང་རང་གི་ཡབ་

ཀིས་འཁྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་དྲུག །གཙོ་མྩོ་རེ་ལ་འཁྩོར་གི་ལྷ་མྩོ་

བརྒྱད་བརྒྱད་དེ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང་བཅས་པའི་བརྒྱད་ཅུ་བསན་པས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། 

དེའི་སྟེང་དུ་འདྩོད་མ་སྩོ་དྲུག་བསན་པས་བརྒྱ་ག་དྲུག་སྟེ་གསུང་དཀིལ་ཡན་ཆད་ཀི་

ལྷ་གངས་སྩོ། །དེའི་སྟེང་དུ་ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌། སྐུ་དཀིལ་གི་ཁྩོ་བྩོ་དྲུག་

ཡབ་ཡུམ་བཅུ་གཉིས་དང་བཅས་པའི་སུམ་བརྒྱད་དྩོན་གཉིས་བསན་པས་ལྔ་བརྒྱ་ང་

བརྒྱད། དེའི་སྟེང་དུ་ཀླུ་ཡབ་ཡུམ་ཉི་ཤུ། རབ་གཏུམ་མ་ཡབ་ཡུམ་ཉི་ཤུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་

བསན་པས་ལྔ་བརྒྱ་གྩོ་བརྒྱད། དེའི་སྟེང་དུ་ཕིར་འདྩོད་མ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་བསན་པས་

དྲུག་བརྒྱ་དང་སྩོ་བཞི་འབྱུང་བ་ནི་སྐུ་མདྩོག་དང་ཞལ་ཕག་གསལ་པྩོར་གསུངས་

ཤིང༌། སྐུ་མདྩོག་དང་ཞལ་ཕག་སྩོགས་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་འབྱུང་པྩོ་བེ་བ་

ཕག་ཕེད་དང་བཞི་སྤྩོ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་ལེའི་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་

མཆྩོག་གི་སབས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་སྩོ། །གཞན་ཡང་དེའི་སྟེང་དུ་

དུར་ཁྩོད་བརྒྱད་པྩོ་རེ་རེ་ན་ལྷ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཅིག་གནས་པར་གསུངས་པའི་

བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་བསན་ན་བདུན་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཉིས་འྩོང་བ་ནི་འབྱུང་པྩོ་བེ་བ་

ཕག་ཕེད་དང་བཞི་མ་གཏྩོགས་པའི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྩོངས་

རྩོགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ལྷ་གངས་སྩོ། །

དེ་དག་ཀང་སྤིར་བཏང་ལ་ལུས་བསམ་གཉིས་ཀི་ལུས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་

ལྷ་སྟེང་ཕྩོགས་པ་རྣམས་སྐུ་མདྩོག་ལང་གུ་དང༌། འྩོག་ཕྩོགས་པ་རྣམས་སྔྩོན་པྩོ་དང༌། 
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ཤར་དང་ཤར་ལྷྩོ་པ་རྣམས་ནག་པྩོ་དང༌། ལྷྩོ་དང་ལྷྩོ་ནུབ་པ་རྣམས་དམར་པྩོ་དང༌། 

བང་དང་བང་ཤར་བ་རྣམས་དཀར་པྩོ་དང༌། ནུབ་དང་ནུབ་བང་བ་རྣམས་སྐུ་མདྩོག་

སེར་པྩོ་དང༌། བསམ་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དེ་ལས་བཟླྩོག་སྟེ་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ལུས་

སྟེང་ཕྩོགས་པའི་ཡབ་རྣམས་བསམ་པ་འྩོག་ཕྩོགས་པའི་རང་རང་གི་ཡུམ་རྣམས་ལ་

ཞུགས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ལུས་སྟེང་ཕྩོགས་པའི་ཡུམ་རྣམས་བསམ་པ་འྩོག་

ཕྩོགས་པའི་རང་རང་གི་ཡབ་རྣམས་ལ་ཞུགས་པས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཤར་དང་ཤར་

ལྷྩོ་པ་རྣམས་དང་ནུབ་དང་ནུབ་བང་པ་རྣམས་ཐབས་ཤེས་དང༌། ལྷྩོ་དང་ལྷྩོ་ནུབ་པ་

རྣམས་དང་བང་དང་བང་ཤར་པ་རྣམས་ཐབས་ཤེས་ཡིན་ནྩོ དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

སྟེང་གི་ལྷ་ལང་གུ་ཕྩོ་མྩོ་ལ་འྩོག་གི་ལྷ་སྔྩོན་པྩོ་ཕྩོ་མྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། འྩོག་གི་ལྷ་སྔྩོན་

པྩོ་ཕྩོ་མྩོ་ལ་སྟེང་གི་ལྷ་ལང་གུ་ཕྩོ་མྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཤར་དང་ཤར་ལྷྩོའི་

ལྷ་ནག་པྩོ་ཕྩོ་མྩོ་ལ་ནུབ་དང་ནུབ་བང་གི་ལྷ་སེར་པྩོ་ཕྩོ་མྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་ལྷྩོ་དང་ལྷྩོ་ནུབ་ཀི་དམར་པྩོ་རྣམས་ལ་བང་དང་བང་ཤར་གི་དཀར་པྩོ་

རྣམས་ཀི་འཁྱུད་པ་དང༌། བང་དང་བང་ཤར་གི་དཀར་པྩོ་རྣམས་ལ་ལྷྩོ་དང་ལྷྩོ་ནུབ་

ཀི་དམར་པྩོ་རྣམས་ཀིས་འཁྱུད་པར་ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་སྦྱིར་བཏང་བ་ཡིན་གི། དམིགས་བསལ་བེ་བག་གི་དབང་དུ་བས་ན་

སྒྲུབ་ལེའི་དྩོན་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་མཆྩོག་གི་རྒྱལ་བའི་བདག་པྩོ་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་ས་ཚོགས་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ནི་ཕན་ཚུན་ལུས་དང་

བསམ་པའི། ཞེས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་རྡྩོར་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ས་ཚོགས་

ཡུམ་ཤེར་ཕིན་མ་ཐབས་ཤེས་སུ་བཤད་པ་དང༌། ཡང་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། རྣམ་པར་
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ཤེས་པ་དང་ནམ་མཁའི་ཁམས་སྩོ་ཞེས་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་མི་བསྐྱྩོད་པ་དང་ནམ་

མཁའི་ཁམས་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་ཐབས་ཤེས་སུ་བཤད་ཅིང༌། དེ་བཞིན་

དུ་སྒྲུབ་ལེའི་ང་བཞི་པའི་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་རྩོ་མཉམ་དུ་འཆད་བའི་འགེལ་

ཆེན་ལས། འདིར་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་གིས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དག་ལ་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ནི་ནམ་མཁའི་དང་བཅས་ཞེས་པ་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་ལྷ་

ཅིག་ཏུ་སིང་པྩོའི་པདྨར་ཞེས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ལ་མེའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་

གཅན་དང་དུས་མེའི་སྟེང་དུ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྩོ་

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེའི་སྟེང་

དུ་ཞེས་པ་ཤྩོང་འགྱུར་ཡིན་ཞིང༌། འགྱུར་གཞན་ལས་གཞན་འབྱུང་ངྩོ༌། །

རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་མི་བསྐྱྩོད་པའི་ངྩོ་བྩོ་གཙོ་བྩོ་དང་ནམ་མཁའི་ཁམས་རྡྩོ་

རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་དུ་བཤད་དྩོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་

ནི་ཁྱབ་པར་བེད་པ་རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་གཙོ་བྩོའི་ངང་དུ་འདྲེས་པའི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་གི་ཐབས་ཤེས་སྩོ་སྩོ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་མི་

བསྐྱྩོད་པ་ལྟ་བུས་རང་གི་རིགས་ནམ་མཁའི་ཁམས་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་

ལྟ་བུ་ལ་ཐབས་ཤེས་སུ་བས་ནས་འཁྱུད་པ་མི་འྩོང་སྟེ། དཔལ་འདུས་པ་སྩོགས་སྦས་

རྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་ལ་རྣམ་སང་དང་སྤན་མ་ལྟ་བུ་རང་རིགས་ཀི་ཐབས་ཤེས་

ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ་ཡིན་ཡང༌། དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་དགྩོངས་པས་ཐབས་ཤེས་

གཞན་རིགས་ལ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ་ཡིན་གི་རང་རིགས་ལ་འཁྱུད་པ་བཀག་པའི་

ཕིར་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། དཀིལ་འཁྩོར་ལས་ནི་བདེ་བ་དམ་པའི་དྩོན་དུའྩོ་ཞེས་པ་
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ནི་གཞན་གི་རིགས་ལ་འཁྱུད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་འགེལ་ལས་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སབས་འདིར་སྐུ་

མདྩོག་དང་ཞལ་ཕག་དངྩོས་སུ་གསུངས་པའི་ལྷ་དྲུག་བརྒྱ་དང་སྩོ་བཞིའི་ནང་གི་འདྩོད་

ཕིར་འདྩོད་མ་གཏྩོགས་པའི་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་མདྩོག་ཕག་མཚན་བཞུགས་

སྟབས་གདན་ལ་སྩོགས་པ་རྒྱུད་འགེལ་ཉིད་ལས་གསལ་བར་བསྟན་པས་རྒྱུད་འགེལ་

ཉིད་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། ཚེས་ལྷའི་སྐུ་མདྩོག་གི་དཔྱད་པ་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་

ལྟར་ཤེས་པར་བའྩོ། །འདྩོད་ཕིར་འདྩོད་ཀི་སྐུ་མདྩོག་ནི་ཕྩོགས་མདྩོག་དང༌། ཕག་

མཚན་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་རང་གི་སྐྱེད་

བེད་ཀི་ཕག་མཚན་ལྟར་བེད་པ་རྒྱུད་འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། 

དེའི་ཕིར་རྡྩོ་རེ་ལྕགས་སྒྩོག་མ་ལ་སྩོགས་པ་འདི་རྣམས་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པའི་གནས་

སུ་འགྩོ་བ་ནི་ཤར་ལ་སྩོགས་པའི་རིགས་སྩོ། །རིགས་ཀི་དབང་དེས་ནི་ལྕགས་སྒྩོག་

མའི་གཡས་ཀི་ཕག་དང་པྩོ་ན་རལ་གི་དང༌། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཁྩོ་མྩོ་རྣམས་ཀི་ཕག་

དང་པྩོའི་ཕག་མཚན་རལ་གི་སྩོགས་སུ་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་རང་ཉིད་དེ་དང་དེའི་

རིགས་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་འདྩོད་ཕིར་འདྩོད་རྣམས་ཀི་ཕག་མཚན་

གསལ་པྩོར་མ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གང་ལས་སྐྱེས་པའི་རིགས་དེའི་ཕག་

མཚན་གི་དང་པྩོ་རྣམས་ཕག་མཚན་དུ་བེད་པར་གྩོ་ནུས་སྩོ། །

འྩོན་ཏེ་དེ་རྣམས་གང་དང་གང་ལས་སྐྱེས་སམ་ན། དེ་ལ་ཤར་དུ་སྒྩོལ་མ་ལས་

སྐྱེས་པ་དབེ་བར་འདྩོད་མ་དང་ཞེས་སྩོགས་འགེལ་ཆེན་ཉིད་ན་གསལ་བར་

བཞུགས་པ་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། འདྩོད་མ་དེ་དང་དེ་གང་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་ལས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་དང་དེའི་ཕིར་འདྩོད་མ་ཡང་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཞལ་ཕག་གི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་

བེད་སམ་ན། དེ་ཡང་རང་རང་གི་སྐྱེད་བེད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བས་ན་ཞལ་ཕག་གི་

གངས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་སུ་འགྱུར་པས་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲས་ཐམས་ཅད་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་པར་བཤད་པ་འཐད་དམ་སམ་མྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་

ལས། ལྷྩོ་སྒྩོའི་གཡྩོན་གི་འདྩོད་ཡྩོན་རྣམས་ལ་ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་རྣམས་ཚེག་དྲག་དང་ནི་

བཅས་པ་ཡི། །ས་བྩོན་རྣམས་དང་སྩོ་སྩོའི་ཕག་མཚན་རྣམས་ལས་བྱུང་བའི་འདྩོད་

མ་ལྔ་རྣམས་ཕག་གཉིས་རི་བྩོང་ཞལ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ཤིང་། ཕིར་འདྩོད་མ་

རྣམས་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་སྲིད་

གསུམ་སྐྱེད་མ་གསྩོད་པར་འདྩོད་མའྩོ། །ས་ཚོགས་ཡུམ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་སྐྱེད་པར་

འདྩོད་མའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་བགངས་ན་འདྩོད་མ་སྩོ་བརྒྱད་

དུ་འགྱུར་བས་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བགང་དགྩོས་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། འདྩོད་མ་

སུམ་ཅུ་ར་བདུན་རྣམས་ནི་གསུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་རང་གི་རིགས་ཀི་དབེ་བས་

རང་རང་གི་ཕྩོགས་རྣམས་སུའྩོ། །ཞེས་འདྩོད་མ་སྩོ་བདུན་དུ་གསུངས་པས་སྩོ། །དེ་

ཡང་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བགངས་པ་ཡང་སྩོ་དྲུག་པ་ལ་ཁྱབ་པར་བེད་པ་ཡིན་པས་

སྟེགས་བུ་ལ་དགྩོད་པའི་གངས་ལ་མི་བགང་ཞིང་ཕིར་འདྩོད་མ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་

དུ་གསུངས་སྩོ། །རང་གི་རིགས་ཀི་དབེ་བས་རང་རང་གི་ཕྩོགས་རྣམས་སུའྩོ། །ཞེས་

པས་དགྩོད་པ་གསལ་པྩོར་བསྟན་ཏྩོ། །འྩོན་ཀང་སྒྲུབ་ཐབས་ཞལ་ལུང་ལས། འདྩོད་

ཕིར་འདྩོད་རྣམས་རང་རང་གི་སྐྱེད་བེད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཨ་བྷ་ཡ་དང་བི་བྷཱུ་ཏི་



  358  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཙདྲནས་བཤད་པ་ལྟར་འདིར་བཀྩོད་ལ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ལྟ་ན་གཏུམ་མྩོ་རྣམས་

ལས་སྐྱེས་པའི་འདྩོད་མ་དང་ཕིར་འདྩོད་མ་རྣམས་ཁྱི་དང་ཕག་ལ་སྩོགས་པའི་གདྩོང་

པ་ཅན་དུ་བེད་དགྩོས་སྩོ། །   

༈ སབས་འདིར་དྩོགས་པའི་གནས་འགའ་ཞིག་དཔྱད་པར་བ་སྟེ། འདི་ལ་

བཞི། གཙོ་བྩོ་སྐྱེད་ཚུལ་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པ་དང༌། འཁྩོར་གི་ལྷ་སྤྩོ་ཚུལ་ལ་དྩོགས་

པ་དཔྱད་པ་དང༌། ལྷའི་གདན་འགའ་ཞིག་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་དང༌། དེ་ལས་འཕྩོས་

པའི་པདྨ་གདན་ཅན་གི་ལྷའི་གངས་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སཱ་དྷུ་པུ་

ཏྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཨཾ་ཡིག་དཀར་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁྩོར་མེ་ལྩོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཨཱཿ ཡིག་དམར་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཉི་

མའི་དཀིལ་འཁྩོར་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཞེས་མཚན་དཔེའི་རང་

བཞིན་གི་དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེ་དགྩོད་པའི་གཞི་ཟླ་ཉི་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་ཨཾ་

ཨཱཿ འི་ས་བྩོན་ལས་བསྐྱེད་པར་བཤད་ལ། ཕིས་ཀི་མཁས་པ་ [ཆྩོས་རེ་ཀུ་མཱར།] དག 

།ཟླ་བ་དབངས་སྩོ་གཉིས་དང་ཉི་མ་གསལ་བེད་ལས་བསྐྱེད་པར་མཛད་ནས། དེ་

དག་གི་ཤེས་བེད་དུ་རྡྩོ་རེ་སིང་པྩོའི་འགེལ་པར། སངས་རྒྱས་མཚན་གི་རྒྱུ་ལས་

ནི། །ཟླ་བར་དབངས་རྣམས་སུམ་ཅུ་གཉིས། །ཞེས་དང༌། ཨ་སྩོགས་ཀ་སྩོགས་ལྡན་

པ་དག་ལས་དེ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་དག་ནི་ངེས་པར་སྐྱེད་འགྱུར་མི་ཡི་བདག །ཅེས་

དང༌། མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་ལས། དེའི་སྟེང་དུ་ཨཱ་ལི་དང་ཀ་ལི་ལས་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་ཤེས་བེད་དང་བཅས་ཏེ་གསུང་ངྩོ༌། །རྩོང་པའི་

དུས་ཞབས་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ཞལ་ལུང་སྩོགས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལས་ནི་འགེལ་ཆེན་གི་དངྩོས་བསྟན་ལྟར་ཟླ་ཉི་ས་བྩོན་ལས་མི་སྐྱེད་པའི་ཕྩོགས་དེ་

མཛད་དྩོ། །

དེ་དག་གི་ནང་ནས་གང་ཞིག་འཐད་སམ་ན། མཁས་པ་དག་གིས་ཤེས་བེད་

དུ་བཀྩོད་པའི། ཨ་སྩོགས་ཀ་སྩོགས་ཀིས་དངྩོས་སུ་ཁམས་གསུམ་གི་ཆྩོས་རྣམས་

དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེ་ལས་བསྐྱེད་པར་བསྟན་པ་དང༌། མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་ལུང་

དེས་གཙོ་བྩོའི་གདན་གི་ཟླ་ཉི་དབངས་གསལ་ལས་བསྐྱེད་པར་བསྟན་པས་ཕྩོགས་

མཐུན་གི་ཤེས་བེད་དུ་འགྱུར་ལ། ཡང་མཆྩོག་མི་འགྱུར་ལས། ཨ་སྩོགས་ཀ་སྩོགས་

དག་ལས་རི་བྩོང་ཅན་དང་ཉིན་བེད་དེ་ཡང་ན་ཧ་ཡིག་དང་ཀྵ་ཡིག་དག་གིས་

སྩོ། །ཞེས་ཧ་ལས་ཟླ་བ་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཀྵ་ཡིག་ལས་ཉི་མ་བསྐྱེད་པ་སྟེ། ཡི་གེ་རེ་རེ་

ལས་ཟླ་ཉི་བསྐྱེད་པར་བཤད་ཅིང༌། དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། ཨ་ཡིག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་

ནམ་ཧ་ཡིག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་ར་ཡིག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་

ནམ་ཀྵ་ཡིག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་རྩོ། །ཞེས་ཨ་ཡིག་དང་ར་ཡིག་

ལས་གཙོ་བྩོའི་གདན་གི་ཟླ་ཉི་བསྐྱེད་པར་ཡང་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་གཅད་ནི་

ར་ཡིག་དང་ས་ཡིག་གང་རུང་གི་ལུས་འགྱུར་ཡིན་པས་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲས་བཤད་པ་ལྟར་

ཨཱཿ ལས་ཉི་མ་སྐྱེད་པ་འཐད་པ་དང༌། ཨཱཿ ཡིག་གི་ཐབས་དངྩོས་ཨཾ་ཡིག་ཡིན་པས་

ཨཾ་ལས་ཟླ་བ་བསྐྱེད་པ་འཐད་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་སྩོ་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་དབངས་

སྩོ་གཉིས་ཀི་ནང་ན་ཨཾ་ཡིག་ཀང་ཡྩོད་པས། སངས་རྒྱས་མཚན་གི་རྒྱུ་ལས་ནི། །ཟླ་

བར་དབངས་རྣམས་སུམ་ཅུ་གཉིས། །ཞེས་པའང་འདིའི་ཤེས་བེད་དུ་འབེལ་ལྩོ། །

སྤིར་ན་འདིའི་སབས་ཀི་ཟླ་ཉི་གཉིས་ས་བྩོན་ལས་ངེས་པར་སྐྱེད་དགྩོས་ཏེ། 
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གནས་སབས་གཞན་དུ་ཟླ་ཉི་སྩོགས་སྐྱེད་པའི་ཚེ་ས་བྩོན་ལས་སྐྱེད་པ་བཞིན་དུ་

འདིར་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲས་ཀང་ཨྃ་དང་ཨཱཿ 

ལས་འདིའི་ཟླ་ཉི་བསྐྱེད་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

མངྩོན་བང་ལྔ་ལས་གཙོ་བྩོ་སྐྱེད་པའི་སབས་སུ་རྩོང་པའི་དུས་ཞབས་པ་རྣམས་

དང་ཞལ་ལུང་ལས། ཧཱུཾ་ལས་ཕག་མཚན་བསྐྱེད་པ་མ་མཛད་ཅིང༌། དེ་ཡང་འགེལ་པའི་

ཚིག་ཟིན་ལྟར་བཀྩོད་པ་ཡིན་ལ། ཞལ་ལུང་མཁན་པྩོའི་དགྩོངས་པ་ཡང་ཟླ་ཉི་དབངས་

གསལ་གིས་མཚན་པའི་དབུས་ཀི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་རྡྩོ་རེར་སྐྱེད་པ་སྩོར་རྟྩོག་ཡེ་ཤེས་སུ་

མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ངེས་དྩོན་གི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་བ། ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་

སྩོམས་འཇུག་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསྟན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གང་དང་བལ་བའི་

བསྐྱེད་རིམ་འཆད་པའི་འགེལ་བཤད་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སང་བ་ལས། འདུད་ཅེས་དྲང་

ངྩོ༌། །གང་ལ་ན། འབས་དུས་ཀི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་དེ་ཡང༌། །དེ་ཉིད་ཀི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་

བུ་ཞེ་ན། ཨཱ་ལི་ཀ་ལིས་མཚན་པའི་ཟླ་ཉི་སྩོམས་པར་འཇུག་པ་སྟེ་ཁ་སྦྱར་བ་དང༌། ས་

བྩོན་ཧཱུཾ་དང་རྡྩོ་རེའི་བུག་པར་ཁམས་འགྱུར་པ་འགྩོག་པའི་ཕཊ་ཀི་ཡི་གེ་འགྩོད་པ་དང༌། 

སྩོགས་པས་ས་བྩོན་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཕག་མཚན་སྒྩོམ་པ་སྩོགས་སངས་པ་སྟེ། 

ཞེས་མངྩོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ཀི་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིས་མཚན་པའི་ཟླ་ཉི་ཁ་སྦྱྩོར་གི་དབུས་ཀི་ས་

བྩོན་ཧཱུཾ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་བ་ལས་ཕག་མཚན་བསྒྩོམ་པར་གསུངས་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་

མཛད་པ་རྒྱུད་ཀི་དགྩོངས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་ལེའི་བཅུ་པ་ལས། ཟླ་བ་ཉི་མ་ལ་ཡང་

ཨ་སྩོགས་ཀ་སྩོགས་རྡྩོ་རེ་དང་བཅས་མེ་ལྩོང་ལ་སྩོགས་ལྔ་རྣམས་ཀིས། །འྩོད་ཟེར་ལྔ་

རྣམས་འགེད་པར་བེད་ཅིང་དྲི་མ་མེད་པའི་འྩོད་འཕྩོ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྒྩོམ་པར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བ། །ཞེས་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིས་མཚན་པའི་ཟླ་ཉི་ཁ་སྦྱྩོར་གི་དབུས་སུ་ཕག་མཚན་རྡྩོ་རེར་

བསྒྩོམ་པར་གསུངས་པས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ལེའི་དྩོན་གསུམ་པའི་འགེལ་ཆེན་

ལས། དེ་ལྟར་ས་བྩོན་གིས་མཚན་མ་བསྐྱེད་པ་དང་མཚན་མས་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི་རྣལ་

འབྩོར་པས་ཐམས་ཅད་དུ་རྟྩོགས་པར་བའྩོ་ཞེས་པ་རྒྱུད་ཀི་ངེས་པའྩོ། ཞེས་གསུངས་

ཤིང༌། སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང༌། དེ་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ཡིག་ཞེས་པ་ནས། 

གསལ་བེད་བརྒྱད་ཅུ་ཞེས་སྩོ། ཞེས་པའི་བར་གིས་ཟླ་ཉི་དབངས་གསལ་གིས་

མཚན་པ་བསྐྱེད་པར་བསྟན་ནས། དེའི་དེ་མ་ཐག་གི་མཇུག་ཏུ། དེ་ནས་དེ་དག་གི་

དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔྩོན་པྩོ་ལས་བྱུང་བའི་ས་ཚོགས་རྡྩོ་རེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པའི་སྩོ་སྩོར་

རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །

དེ་ནས་གསུམ་པྩོ་གཅིག་ཆུ་འདྲེས་པ་ལ་ཧི་ཡིག་གིས་སྤས་པ་བ་བ་གྲུབ་

བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །དེ་ནས་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་

རྩོགས་པ་ཧཾ་ཡིག་གི་བདག་ཉིད་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་

བཞིན། འྩོག་ནས་ཕག་འཚལ་བའི་སབས་སུ་འཆད་པའི་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་སྟེ་

འྩོན་ཀང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ས་ཚོགས་རྡྩོ་རེ་ཞེས་པ་

དང༌། ཕག་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་ཞེས་པ་རྡྩོ་རེ་ཤུགས་ལ་དངྩོས་སུ་སྦྱར་ནས་གཞན་

རྣམས་སབས་འདིའི་གཙོ་བྩོ་སྐྱེད་པ་ལ་ཡང་སྦྱྩོར་བར་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་འདིར་འགྱུར་ཏེ། ཟླ་ཉི་དབངས་གསལ་གིས་མཚན་པ་མེ་ལྩོང་ལྟ་

བུ་དང་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དེའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་རྡྩོ་རེ་ལྟེ་བ་

ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དེ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཏུ་ཚོགས་པའི་གནས་སབས་ཀི་རྡྩོ་རེའི་ལྟེ་བ་འམ། དེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་

ལས་རྡྩོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཧཾ་ཡིག་ལྡན་པ་སྟེ་ཧི་ཡིག་གིས་མཚན་པ་

བ་བ་གྲུབ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ། དེ་ལས་བཅྩོས་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་འཁྩོར་

ལྩོའི་སྐུའི་ཆ་ཤས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་གྱུར་པའི་སྐུ་ལ་ཧཾ་ཡིག་དང་ལྡན་པ་ནི་ཆྩོས་

ཀི་དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པའྩོ། །

དྩོན་དེ་ཉིད་རྒྱུད་འགེལ་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། 

ཟླ་བ་ཉི་མ་ལ་ཡང་ཨ་སྩོགས་ཀ་སྩོགས་རྡྩོ་རེ་དང་བཅས་ཞེས་གསུངས་པའི་འགེལ་

པ་ལས། ཟླ་བ་དང་ཁུ་བ་དབངས་དང་ལྡན་པ་ནི་ཞེས་པ་དང༌། ཡང་ཉི་མ་དང་རྡུལ་

གསལ་བེད་དང་ལྡན་པ་ནི་ཞེས་པས་ལྡན་གཞི་ཉི་ཟླ་གཉིས་ལ་ལྡན་ཆྩོས་དབངས་

གསལ་དང་ལྡན་པར་བཤད་ནས། ར་བའི། རྡྩོ་རེ་དང་བཅས་ཞེས་པས་ལྡན་གཞི་རྡྩོ་

རེ་བསྟན་ནས་འདིའི་འགེལ་པར། དྲི་ཟའི་སེམས་ཅན་ཧཱུཾ་ཡིག་དང་ལྡན་པ་ནི་ཞེས་

པས་ལྡན་ཆྩོས་ཧཱུཾ་ཡིག་རྡྩོ་རེ་ལ་ལྡན་པར་བཤད་དྩོ། །འདི་ལ་དགྩོངས་ནས་སཱ་དྷུ་པུ་

ཏྲས་ཀང་དེ་དག་གི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔྩོན་པྩོ་ལས་བྱུང་བའི་ས་ཚོགས་རྡྩོ་རེ་ཧཱུཾ་

གིས་མཚན་པ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་རྡྩོ་རེ་འམ། དེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་

པ་ལས་རྡྩོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པའི་ལྡན་གཞི་ལ་ལྡན་ཆྩོས་ཧེ་ཡིག་ལྡན་པ་ནི་འགེལ་པ་

ལས། དེ་རྣམས་གཅིག་པ་ཉིད་དང་སྲྩོག་གི་ཧཾ་ཡིག་དང་ལྡན་པ་ནི་ཞེས་པས་བསྟན་

ཏེ། ཟླ་ཉི་ལ་དབངས་གསལ་ལྡན་པ་བཞིན་དུ་ཧི་ཡིག་ལྡན་གཞི་གཟུགས་ཅན་ཞིག་

ལ་ལྡན་དགྩོས་ལ། དེ་ཡང་རྡྩོ་རེ་ཉིད་ལ་བ་དགྩོས་པས་སྩོ། །འདི་ལ་དགྩོངས་ནས་སཱ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དྷུ་པུ་ཏྲས་ཀང༌། དེ་ནས་གསུམ་པྩོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལ་ཧི་ཡིག་གིས་སྤས་པ་བ་བ་

གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །རྡྩོ་རེ་

ཧཱུཾ་དང་ཧཾ་ཡིག་དང་བཅས་པ་དེ་ལས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་སྐུའི་ཆ་ཤས་ཡྩོངས་སུ་

རྩོགས་པར་བསྐྱེད་པ་ལ་ཧཾ་ཡིག་དང་ལྡན་པར་བསྒྩོམ་པ་ནི་འགེལ་པ་ལས། དེ་ནས་

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆ་ཤས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཧཾ་

ཡིག་དང་ལྡན་པ་ནི་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཞེས་

པས་བསྟན་ཏྩོ། །འདི་ལ་དགྩོངས་ནས་སཱ་དྷུ་པུ་ཏྲས་ཀང༌། དེ་ནས་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་

ཐམས་ཅད་རྩོགས་པ་ཧཾ་ཡིག་གི་བདག་ཉིད་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་

པའི་རང་བཞིན་འྩོག་ནས་ཕག་འཚལ་བའི་སབས་སུ་འཆད་པའི་དཔལ་དུས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །གཙོ་བྩོ་མངྩོན་བང་ལྔ་ལས་སྐྱེད་ཚུལ་འདི་

ལ་མི་མཐུན་པ་མང་ནའང་། རྒྱུད་འགེལ་གི་དྩོན་བཤད་པའི་སྒྩོ་ནས་ངེས་པར་བས་

པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་གཙོ་བྩོ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་འདི་ངྩོ་བྩོ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་རྣམ་

པར་དག་པ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་ཞལ་ཕག་སྩོགས་ཀི་རྣམ་པ་གཙོ་བྩོའི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་བསྒྩོམ་པ་ཡིན་ཏེ། ནུས་མ་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་བསྐྱེད་

ཟིན་པའི་མཇུག་སྡུད་ཀི་འགེལ་ཆེན་ལས། རང་གི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་སྟེ་རྡྩོ་རེ་

སེམས་དཔའ་རྩོགས་པའྩོ། །ཞེས་གཙོ་བྩོ་སྐྱེད་པ་རྩོགས་པ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྩོགས་

པར་གསུངས་པས་སྩོ། །འདིར་ནུས་མ་བརྒྱད་གཙོ་བྩོའི་ཡུམ་དུ་ཡང་བསྟན་པ་ཡིན་

ནྩོ། ། གཉིས་པ་འཁྩོར་གི་ལྷ་སྤྩོ་ཚུལ་ལ་དྩོགས་པར་དཔྱད་པ་ནི། བྩོད་ཀི་མཁས་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཕལ་ཆེ་བ་དག་མི་བསྐྱྩོད་པ་སྩོགས་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འཁྩོར་ལྩོའི་རྣམ་པས་གཙོ་བྩོའི་

ལུས་ལ་ཞུགས་པ་ཆགས་པ་ཆེན་པྩོའི་མེས་ཞུ་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྡྩོ་རེའི་ལམ་

ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་བབས་པའི་ཐིག་ལེ་སྩོ་སྩོ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སྩོ་སྩོའི་ས་

བྩོན་དང༌། དེ་ལས་ལྷ་སྩོ་སྩོའི་ཕག་མཚན་དང༌། དེ་ལས་ལྷ་སྩོ་སྩོར་གྱུར་པ་ཡུམ་གི་

པདྨ་ནས་སྤྩོས་ཏེ་ཕིའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རང་རང་གི་གདན་ལ་འགྩོད་པར་མཛད་ལ། 

མཁས་པ་ཁ་ཅིག་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ལྷ་སྤྩོ་བ་ན་དང་པྩོར་ལྷ་མྩོའི་པདྨར་རྟེན་

གི་དཀིལ་འཁྩོར་སྔར་བཞིན་དུ་བསྐྱེད་ནས་དེ་ཉིད་དུ་བརྟན་པ་ལྷ་སྤྩོ་བ་ཡིན་གི་ཕི་རྩོལ་

གི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་སྤྩོ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ན་དེར་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གྲུབ་

པས་ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སབས་སུ་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་སྤྩོ་བར་གསུངས་པ་

མི་རིགས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུང་ཞིང༌། དེའི་ཤེས་བེད་དུ། འདིར་རང་གི་

རིག་མའི་པདྨར་ཞེས་སྩོགས་འདྲེན་པར་མཛད་དྩོ། །དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་

བཅུ་དགུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཞུ་བ་ཟླ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་རང་གི་རྡྩོ་རེ་ནས་སྤྩོས་ཏེ་

རང་གི་རིག་མའི་པདྨར་དེ་རྣམས་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོའི་ཚོགས་ཀི་

དཀིལ་འཁྩོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་ཞེས་པས་ཡུམ་གི་པདྨར་རྟེན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ཡང་སྐྱེད་དགྩོས་པར་བསྟན་

པ་དང༌། རྡྩོ་རེ་ནས་སྤྩོས་ཏེ་རང་གི་རིག་མའི་པདྨར་ཞེས་པས་པདྨར་རྟེན་དང་བརྟེན་

པའི་ལྷ་སྐྱེད་པ་ཙམ་བསྟན་པ་ཡིན་གི། ཡུམ་གི་པདྨ་ནས་ཕིའི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་སྤྩོ་བ་

མ་བསྟན་ཏྩོ་སམ་དུ་དགྩོངས་པ་འདྲའྩོ། །

དེ་དག་ལས། ཡུམ་གི་པདྨར་བབས་པའི་ཐིག་ལེ་ལས་པདྨའི་ནང་དུ་རྟེན་གི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དཀིལ་འཁྩོར་དང་བརྟེན་པའི་ལྷ་གཉིས་ཀ་སྐྱེད་དགྩོས་པ་འགེལ་བ་དེའི་དྩོན་དུ་

མཛད་པ་ནི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལྟར་སང་ཡང་དམ་པ་སྔ་མ་དག་གིས་རྟེན་ཞེས་པ་

ས་བྩོན་ལ་བཤད་པས་དེ་དག་གང་འཐད་དཔྱད་པར་བའྩོ། །འྩོན་ཀང་དཀིལ་འཁྩོར་

རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ལྷའི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡུམ་གི་པདྨའི་ནང་དུ་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ཀིས་རྩོགས་

ནས་ཕིའི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་ཡུམ་གི་པདྨ་ལས་མི་སྤྩོ་བར་བཞེད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་

འཐད་ན་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ལྷ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བྩོ་གཙོ་མྩོ་ཡབ་ཡུམ་ནུས་

མ་རྣམས་དང་བཅས་པ་ཡུམ་གི་པདྨའི་ནང་དུ་སྐྱེད་ཚུལ་འཆད་དགྩོས་པ་ལས་དེ་

ལྟར་རྒྱུད་འགེལ་ལས་ཀང་མ་བཤད་ཅིང༌། དྩོན་ཐྩོབ་ལ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། 

གཞན་ཡང་ཡུམ་གི་པདྨར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ཀིས་

དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་རྩོགས་པ་ཡིན་ན། སྒྲུབ་ལེའི་ལྔ་བཅུ་པའི་འགེལ་ཆེན་

ལས། དེས་ན་རྡྩོ་རེ་ཅན་ཡང་རི་བྩོང་འཛིན་པ་ཞུ་བ་བཞིན་བལྟས་ནས་ཡང་ཡིག་

གིས་ཤེས་རབ་ཀང་སྟེ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་

ཏི་དང་དུང་ཅན་མ་ལ་བརྟེན་པའྩོ། །

ཞེས་གཙོ་བྩོ་ཞུ་བའི་ཚེ་ཡུམ་ཡང་ཞུ་བར་གསུངས་པས་ཡུམ་ཞུ་བ་ན་ཡུམ་

གི་པདྨའི་ནང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀང་ཞུ་བར་ཁས་ལེན་དགྩོས་ཤིང་ལེན་ཡང་ལེན་ལ། དེ་

ལྟ་ན་ལྷ་མྩོ་བཞིས་ཀླུས་སྐུལ་བ་ཡང་ཇི་ལྟར་བེད་པས་མ་དགྩོས་སྩོ། །གཞན་ཡང་

དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སབས་སུ་ཡུམ་གི་པདྨ་ལས་ཕིའི་རྟེན་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་དུ་ལྷ་རྣམས་མི་སྤྩོ་བར་བཞེད་པ་ནི་རྒྱུད་འགེལ་དང་འགལ་ཏེ། འགེལ་ཆེན་

ལས། ཞུ་བ་ཟླ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་རང་གི་རྡྩོ་རེ་ནས་སྤྩོས་ཏེ་རང་གི་རིག་མའི་པདྨར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཞེས་པ་ནས། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་ཡུམ་གི་

པདྨར་སྤྩོས་པའི་ཐིག་ལེ་ལས་པདྨའི་ནང་དུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ལྷ་བསྐྱེད་པར་

བསྟན། དེའི་མཇུག་ཏུ་འགེལ་ཆེན་ལས། མི་བསྐྱྩོད་པ་ལྷག་པའི་བདག་པྩོར་བསྒྩོམས་

ནས་དང་པྩོར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ་ལ་གཞུག་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་

མི་བསྐྱྩོད་པ་ཡུམ་གི་པདྨ་ལས་སྤྩོས་ནས་གཙོ་བྩོའི་སྐུ་ལ་གཞུག་པར་བསྟན་ནས་

དེའི་མཇུག་ཏུ། དེ་ནས་ཕྩོགས་ཀི་པདྨར་ཆུ་གཏེར་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་བཞི་རྣམས་

ནི་ངེས་པར་སྤན་དགུ་པ་མེ་ཞལ་ཞེས་པ་ཞལ་གསུམ་པ་དུས་ཀི་ཕག་ཅེས་པ་ཕག་

དྲུག་པ་རྣམས་སྤྩོ་བར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་སྤྩོ་བ་འདི་ཡུམ་གི་པདྨ་ལས་སྤྩོ་བ་ལ་བེད་

དགྩོས་ཏེ། ཡབ་ཀི་རྡྩོ་རེ་ལས་པདྨར་སྤྩོ་བ་གྩོང་དུ་བསྟན་མ་ཐག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེའི་ཕིར་ན་འགེལ་ཚིག་འདི་རྣམས་ཀིས་ལྷ་རྣམས་ཡུམ་གི་པདྨ་ལས་སྤྩོས་

ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕྩོགས་དང་མཚམས་རྣམས་སུ་དགྩོད་པར་བསྟན་ཅིང༌། དེ་

ཡང་ཕིའི་རྟེན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ཉིད་ལ་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང་ལས་

རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ལྷ་སྤྩོ་བའི་སབས་ཀི་སྒྲུབ་ལེའི་ང་གཅིག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དམ་

ཚིག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་དྩོན་དུ་རང་གི་ལུས་ལ་བཅུག་སྟེ་ཤེས་རབ་ཀི་པདྨར་

སྔགས་ཀི་རང་བཞིན་ཡི་གེ་སྩོ་སྩོ་རྣམས་སྩོ། །དེ་ནས་པདྨ་ལས་སྔྩོན་བཞིན་དུ་ཞལ་

དང་ཕག་དང་མཚན་མ་དང་དབིབས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་རྣམས་ཡེ་ཤེས་དང་ཐུགས་

དང་གསུང་དང་སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་རྣམས་ལ་སྤྩོ་བར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་དཀིལ་འཁྩོར་

རབ་ཏུ་སྤྩོ་བ་དག་ཀང་ངྩོ༌། །ཀང་ཡིག་གིས་སྔྩོན་བཞིན་ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཀིས་ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སབས་འདིར་ལྷ་ཞལ་ཕག་ཕག་མཚན་དབིབས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཀི་རྣམ་པ་ཅན་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་རྣམས་ལ་ཡུམ་གི་

པདྨ་ལས་སྤྩོ་བ་ནི་སྔྩོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་བཞིན་དུ་སྤྩོ་བར་བསྟན་པས་

འགེལ་པ་འདི་དག་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ནྩོ

དེ་ལྟར་ཡིན་ནའང་དེར་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་སྒྲུབ་པས་ལས་རྒྱལ་

མཆྩོག་གི་སབས་སུ་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་སྤྩོ་བར་གསུངས་པ་མི་རིགས་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། དང་པྩོར་ཕིའི་རྟེན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་སྒྩོམ་

པ་གང་དུ་སྐྱེ་བའི་མའི་མངལ་སྦྱང་བའི་དྩོན་དང༌། དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་

སབས་སུ་ཡུམ་གི་པདྨར་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་རྣམས་པདྨ་ལས་སྤྩོས་ནས་རྟེན་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་ལ་འགྩོད་པ་ནི་མངལ་གི་གནས་སབས་གི་སེམས་ཅན་གི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་

མཆེད་སྩོགས་སྦྱང་བའི་དྩོན་དང༌། ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སབས་སུ་ལྷ་སྤྩོས་ཏེ་རྟེན་

གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་འགྩོད་པ་ནི་བཙས་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཕུང་སྩོགས་སྦྱང་བའི་

དྩོན་དུ་ཡིན་པས་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ལྷ་སྤྩོ་བ་རྩོགས་པའི་དུས་སུ་དམ་

ཚིག་པའི་ལྷ་རྩོགས་པར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་མེད་དེ། ད་དུང་སྦྱང་གཞི་ལ་ལྩོྟས་པའི་

དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་སྤྩོ་བ་མ་རྩོགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་གཤེགས་པ་

གཤེགས་མ་རྣམས་དང་པྩོར་སྤྩོ་བའི་ཚེ་མི་བསྐྱྩོད་པ་ལྷག་པའི་བདག་པྩོར་བསྒྩོམས་

པའི་མི་བསྐྱྩོད་པ་ཉིད་ཡུམ་ཤེར་ཕིན་མས་འཁྱུད་པ་ཡུམ་གི་པདྨ་ལས་སྤྩོས་ནས་

གཙོ་བྩོ་རང་ཉིད་ལ་གཞུག་སྟེ། འདི་ནི་གྩོང་དུ་དྲངས་པའི། མི་བསྐྱྩོད་པ་ལྷག་པའི་

ཞེས་སྩོགས་དང༌། མི་བསྐྱྩོད་པ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའྩོ། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་ལ། 

རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡུམ་གིས་འཁྱུད་པ་གཙོ་བྩོ་ལ་གཞུག་པ་འགེལ་ཆེན་ལས་མ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསུངས་ཤིང་དྩོན་ལའང་མི་འཐྩོབ་སྟེ། གཙོ་བྩོ་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་རྡྩོར་སེམས་ཉིད་ཡིན་པ་

འགེལ་ཆེན་ཉིད་ན་གསལ་བ་གྩོང་དུ་དྲངས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་པས་སྩོ། །

གཙོ་བྩོའི་ཡུམ་ལ་ནུས་མ་བཅུ་བཤད་པའི་ཤེར་ཕིན་མ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་ཕིན་མ་གཉིས་མ་གཏྩོགས་པའི་བརྒྱད་ནི་སྦྱིན་སྩོགས་ཕར་ཕིན་བརྒྱད་ཀི་

ངྩོ་བྩོ་དང་སིང་པྩོའི་པདྨའ་འདབ་མ་རྣམས་ལ་བཀྩོད་པའི་ནག་མྩོ་འབར་མ་སྩོགས་

བརྒྱད་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་ཤར་དང་ཤར་ལྷྩོའི་གཉིས་རླུང་ཁམས་མ་དང༌། ལྷྩོ་དང་ལྷྩོ་

ནུབ་ཀི་གཉིས་མེ་ཁམས་མ་དང༌། ནུབ་དང་ནུབ་བང་གི་གཉིས་ས་ཁམས་མ་དང༌། 

བང་དང་བང་ཤར་གི་གཉིས་ཆུ་ཁམས་མ་དང༌། ཤེར་ཕིན་མ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་མ་

དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕར་ཕིན་མ་ནམ་མཁའི་ཁམས་མ་ཡིན་ལ། ས་ཚོགས་ཡུམ་ནི་

ཤེར་ཕིན་མ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་ལ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་

ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བྩོའི་ཡུམ་ལ་ནུས་མ་བཅུར་ངེས་ཤིང་

ས་ཚོགས་ཡུམ་ཡང་སབས་འདིར་ནུས་མའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སྒྲུབ་ལེའི་བཅུ་དྲུག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ན་ས་

ཚོགས་ཡུམ་དེའི་ནང་དུ་འདུས་ཤིང་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་གཞན་སྦྱིན་པ་ལ་སྩོགས་པ་

རྣམས་ཏེ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བརྒྱད་ན་འདབ་མ་རྣམས་ལ་ལྷ་མྩོ་བརྒྱད་དེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་མི་བསྐྱྩོད་པ་སྤྩོས་ནས་རང་ལ་བཅུག་པའི་རེས་སུ་

རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔས་འཁྱུད་པ་ཡུམ་གི་པདྨ་ལས་

སྤྩོས་ནས་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་གཞུག་དགྩོས་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་པདྨ་གདན་ཅན་གི་

ལྷ་བརྒྱ་ང་དྲུག་གི་གངས་འཆད་པའི་སབས་སུ་བཤད་པར་བའྩོ། །ཤེར་ཕིན་མ་ལ་མི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བསྐྱྩོད་པས་འཁྱུད་པ་ཡུམ་ལ་གཞུག་པ་མི་དགྩོས་ཏེ། ས་ཚོགས་ཡུམ་ཉིད་ཤེར་ཕིན་

མའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པས་སྩོ། །གལ་ཏེ་གཙོ་བྩོའི་ངྩོ་བྩོ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་བེད་ན། འགེལ་

ཆེན་ལས། རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། །ཞེས་འདིར་གཙོ་བྩོ་ལ་རྡྩོ་རེ་སེམས་

དཔའི་དབུ་རྒྱན་བེད་པར་བཤད་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས། ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་ཤེས་

དང་རྣམ་ཤེས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རྒྱས་གདབ་པར་གསུངས་ཤིང༌། སྒྲུབ་ལེའི་དྲུག་ཅུ་

པའི་འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང༌། ད་ནི་ཅྩོད་པན་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པས་ལྷ་རྣམས་ཀི་

རིགས་ཀི་རྒྱས་གདབ་པ་གསུངས་པ་འདིར་མཆྩོག་གི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

དཀིལ་འཁྩོར་དུ་ཅྩོད་པན་དག་ལ་ཕན་ཚུན་རྡྩོ་རེ་ཡིས་ནི་རྡྩོ་རེར་འགྱུར་ཏེ། ཅིའི་ཕིར་

ན་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕན་ཚུན་ཡང་དག་པར་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་

ན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཡེ་ཤེས་ལ་སྟེ་གཉིས་

ཀའི་སྤི་བྩོ་ལ། ཞེས་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་རྣམ་ཤེས་མི་བསྐྱྩོད་པ་ཕན་

ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྒྱས་གདབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྩོ་སམ་ན། འགལ་

བའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། ངྩོ་བྩོ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར་པའི་གཙོ་བྩོ་ལ་རྡྩོར་སེམས་ཀི་དབུ་

རྒྱན་བེད་པར་གསུངས་པ་ནི་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སབས་འདིར་གཙོ་བྩོ་

དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་རྣམ་པ་ཅན་འདི་རྡྩོར་སེམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པར་མཚོན་པ་དང༌། 

གཙོ་བྩོ་སྐྱེ་བའི་དུས་སུ་དེ་ལྟར་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས་དེའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། 

རྒྱས་གདབ་ཀི་སབས་སུ་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་ཤེས་ཕན་ཚུན་རྒྱས་འདེབས་བེད་དུ་

གསུངས་པ་ནི་རྡྩོར་སེམས་དང་མི་བསྐྱྩོད་པ་གཟུགས་ཐ་དད་པ་དང༌། དེ་ཡང་དབང་

བསྐུར་ནས་རིགས་བདག་གི་རྒྱས་འདེབས་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པས་
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འགལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །

གསུམ་པ་ལྷའི་གདན་འགའ་ཞིག་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པ་ནི།  དེ་ལ་གཞལ་

ཡས་ཁང་གི་འྩོག་གཞི་འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་སྩོགས་སྒྩོམ་པའི་ཚེ་ཟླ་ཉིའི་སྟེང་དུ་

སྒ་གཅན་ཉིད་བསྒྩོམ་པར་བ་བ་ཡིན་གི་སྒ་གཅན་གི་སྟེང་དུ་དུས་མེ་སྒྩོམ་པ་རྒྱུད་

འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཾ་ཡིག་ཡྩོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྟེ་བ་དང་མཉམ་པའྩོ། །དེའི་སྟེང་དུ་རྣམ་པར་

གཅད་པ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་རྩོ། །

དེའི་སྟེང་དུ་ཐིག་ལེ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མེ་ཞེས་པ་སྒ་གཅན་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་ཁ་དྩོག་མཐྩོན་མཐིང་སྟེ་དེ་ལྟར་མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་པ་ནི་

ཞེས་པ་ས་བྩོན་གི་ཡི་གེར་རྣམ་པར་བསྒྩོམ་པར་བ་སྟེ་དེ་ལས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

གྲུབ་པར་བསམ་པར་བའྩོ། །ཞེས་ཟླ་ཉིའི་སྟེང་དུ་སྒ་གཅན་བསྒྩོམ་པར་བཤད་ཀི། སྒ་

གཅན་གི་སྟེང་དུ་དུས་མེ་ བསྒྩོམ་པར་མ་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། སྲྩོག་གི་ཨ་ལ་

སྩོགས་པའི་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གི་ཡི་གེ་བཅུ་པྩོ་འྩོག་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ནམ་

མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་ལྷུན་པྩོ་དེའི་ལྟེ་བ་ཟླ་བ་ཉི་མ་སྒ་གཅན་རྣམས་ཀི་ས་བྩོན་ཡིན་ལ། 

སྒ་གཅན་གི་ས་བྩོན་ལས་ལྩོགས་སུ་དུས་མེའི་ས་བྩོན་མ་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། 

འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་སྩོགས་སྒྩོམ་པ་ནང་ལ་སྦྱྩོར་བའི་ཚེ་ནའང་འགེལ་ཆེན་ལས། 

བཤང་བ་དང་གཅི་བ་དང་ཁུ་བ་འབབ་པའི་ར་གསུམ་ནི་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་

གི་དཀིལ་འཁྩོར་ཏེ་གསང་བའི་པདྨའི་ལྟེ་བར་དེ་རྣམས་འདུས་པའྩོ་ཞེས་གསུངས་

ནས་སྒ་གཅན་ལས་ལྩོགས་སུ་དུས་མེ་ནང་ལ་སྦྱྩོར་བ་ལ་གསུངས་པས་སྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གལ་ཏེ་ཐིག་ལེའི་སྟེང་གི་ན་ད་དུས་མེའི་ས་བྩོན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་རྣམ་བཅུ་

དབང་ལྡན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ས་བྩོན་གི་ཡི་གེ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རྩོ། །གཞན་ཡང་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འྩོག་གཞིའི་འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་སྩོགས་སྒྩོམ་

པའི་སབས་འདིར་སྒྲུབ་ལེའི་འགེལ་པ་དྲངས་ཟིན་པ་ལྟར་ན་ད་བསྒྩོམ་པར་མ་བཤད་

ཅིང༌། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེའི་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གི་སྒ་སྒྲུབ་འཆད་པའི་སབས་ཀི་

འགེལ་ཆེན་ལས་ཞེས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་ཚོགས་རྡྩོ་རེའི་སྐུ་སྟེ་ནམ་མཁའི་

ཁམས་ལ་ཡ་ཡིག་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་
༡
དང་དེའི་སྟེང་དུ་ར་ཡིག་མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་

ད
༢
ང་དེའི་སྟེང་དུ་ཝ་ཡིག་ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་ད

༣
ང་དེའི་སྟེང་དུ་ལ་ཡིག་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་

ད
༤
ང་དེའི་སྟེང་དུ་མ་ཡིག་ལྷུན་པྩོ་རྣམ་པ་ལྔ་པ

༥
འྩོ། །དེའི་སྟེང་དུ་ཀྵ་ཡིག་པདྨའི་ཚུལ་གིས་

གཡྩོ་བའི་ཚོགས་ད
༦
ང་དེའི་སྟེང་དུ་གཟུགས་མེད་པའི་ཚོགས་ཧ་ཡིག་

༧
གྩོ །ཧ་ཡིག་

ལས་རྣམ་པར་གཅད་པ་ཉི་མ་ད༨ང་ཐིག་ལེ་ཟླ་བ་ད
༩
ང་ན་ད་རྡྩོ་རེ་རེ་གཅིག་པའི་མཚན་

མ་སྟེ
༡
་ 

༠
ཞེས་ན་ད་ཐིག་ལེའི་རེར་འདྲི་བར་བཤད་ཀང་ས་བྩོན་གི་ཡི་གེར་མ་བཤད་པར་

རྡྩོ་རེ་རེ་གཅིག་པའི་མཚོན་བེད་དུ་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་གཞྩོམ་མེད་ཡིན་པ་མཚོན་

བེད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་གི། ས་བྩོན་དུ་མ་བཤད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་སྒ་གཅན་དང་དུས་

མེའི་ས་བྩོན་དུ་ནི་ཟུར་ཙམ་ཡང་གསུངས་པ་མེད་དྩོ། །

གཞན་ཡང་ཞེས་པ་འདི་ས་བྩོན་གི་ཡི་གེ་བཅུ་ཉིད་དང་དེའི་མཚོན་དྩོན་ཡང་

བཅུ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་ འདིའི་སབས་ཀི་འགེལ་ཆེན་དུ། རྣམ་པ་བཅུ་པྩོ་

དྩོན་བཅུའི་དྩོན། །ཐུབ་དབང་སྟྩོབས་བཅུ་ཁྱབ་པའི་བདག །ཀུན་གི་དྩོན་ནི་མ་ལུས་

བེད། །རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་ཆེ་བ་པྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་མཚན་བརྩོད་ཀི་ལུང་དྲངས་
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པ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་འགེལ་ཆེན་ལས། གསང་བའི་པདྨ་ནི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་པདྨ་

བཞིན་ནྩོ། །བཤང་བ་དང་གཅི་བ་དང་ཁུ་བ་འབབ་པའི་ར་གསུམ་ནི་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་

དང་སྒ་གཅན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ཏེ་གསང་བའི་པདྨའི་ལྟེ་བར་དེ་རྣམས་འདུས་པའྩོ། 

༌།ཞེས་གསུངས་པ་ལ། གསང་གནས་ཀི་པདྨར་ཟླ་ཉིའི་ར་དང་འདུས་པ་དེ་ནི་དུས་

མེའི་ར་དུང་ཅན་མ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སྤིར་བཤང་གཅི་ཁུ་བའི་ར་གསུམ་ལ་ཟླ་ཉི་

དུས་མེའི་རའི་ཐ་སད་མཛད་པ་རྒྱུད་འགེལ་ན་དུ་མ་ཡྩོད་ཀང་འདིར། བཤང་བ་དང་

གཅི་བ་དང་ཁུ་བ་འབབ་པའི་ར་གསུམ་ནི་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ར་གསུམ་ཟླ་ཉི་དུས་མེའི་རར་བསྟན་པ་མ་ཡིན་

གི། ར་གསུམ་ཕིའི་ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་གསུམ་དང་ཆྩོས་མཐུན་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་གསང་བའི་པདྨ་ནི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་པདྨ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་

འདིས་མའི་གསང་བའི་པདྨ་དང་པདྨ་སྒྩོམ་པ་ཆྩོས་མཐུན་དུ་བསྟན་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་

བཞིན་དུ་གཙོ་བྩོའི་གདན་ལ་ཡང་ཟླ་ཉིའི་སྟེང་དུ་སྒ་གཅན་ནམ་དུས་མེ་གང་ཡང་

རུང་བ་གཅིག་བེད་པ་འཐད་ཀི་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་གཉིས་ཀ་བེད་པ་རྒྱུད་འགེལ་

གི་དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་ནམ་དུས་མེ་སྟེ་གདན་གསུམ་ཉིད་རྒྱུད་

འགེལ་ལས་ཡང་ཡང་བཤད་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་དང་ཤིན་ཏུ་འབྩོར་

ཞིང༌། གདན་བཞི་བེད་པ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་དང་མི་འབྩོར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ཡང་རྒྱུད་འགེལ་ལས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཚུལ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེའི་

མདྩོར་བསྡུས་དང་པྩོ་ལས། རླུང་མེ་ཆུ་དང་ས་ཡི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྷུན་པྩོ་པདྨ་དང༌། །ཟླ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཉི་དུས་མེའི་སྟེང་དུ་དབང་ཕྱུག་དང་ནི་བདུད་ཀི་མགྩོར། །ཞབས་ནི་སྲིད་པའི་ཡུམ་

གི་ཞབས་དང་ལྷན་ཅིག་བཀྩོད་གྱུར་པ། །ཞེས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་

བསྡུས་གཉིས་པ་ལས། རྡྩོ་རེ་སེང་གེ་འཁི་ལ་བཞུགས་པ་ནི་རྡྩོ་རེ་སེང་གེའི་ཁི་ཟླ་བ་

དང་ཉི་མ་དང་མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་གཅད་དུ་མེད་ཅིང་དབེར་མེད་པའམ་ཨེ་ཡིག་ནམ་

མཁའི་དབིངས་ནི་རྡྩོ་རེ་སེང་གེའི་ཁིའྩོ། །ཞེས་དང༌། ཡང་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་

བཞི་པ་ལས། སངས་རྒྱས་དེ་སེང་གེའི་ཁི་ལ་བཞུགས་པ་སྟེ་སེང་གེའི་ཁི་ནི་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ཡིན་ལ་གཞན་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་ནི་སེང་གེའི་ཁི་

སྟེང་ལ་བཞུགས་པ་ནི་སེང་གེའི་ཁི་ལ་བཞུགས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་

རྒྱུད་ཀི་སྟྩོན་པ་དཀིལ་འཁྩོར་གི་གཙོ་བྩོའི་རྣམ་པས་དཀིལ་འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་

བཞུགས་པའི་གདན་ཟླ་ཉི་དུས་མེ་དང་གསུམ་ཉིད་ཡིན་པར་བསྟན་ཅིང༌། དེ་དང་

བསྒྩོམ་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་གཙོ་བྩོའི་གདན་མཚུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་གཉིས་པ་ལས། ཞབས་དག་གིས་ནི་ཟླ་བ་ཉི་མ་བསྲེག་ཟའི་

དཀིལ་འཁྩོར་རྣམས་ལ་བདུད་དང་དྲག་པྩོ་ཞེས་དང༌། ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་དགུ་པའི་འགེལ་

ཆེན་ལས། དེའི་ཡང་ཕེད་ནི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་པདྨའྩོ། །པདྨའི་སུམ་ཆ་ནི་ལྟེ་བ་སྟེ་

དེ་བཞིན་དུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་དང༌། ཡང་

བཅུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བའི་སྟེང་གི་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་

སྒ་གཅན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་སྟེང་དུ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་ཞེས་སྩོགས་དང༌། ཡང་

བཅུ་གཅིག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། སིང་པྩོའི་པདྨར་ཟླ་བ་ཉི་མ་མེའི་སྟེང་དུ་ནི་ཞེས་པ་

ལ་ལ་ན་དང་ར་ས་ན་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་སྟེང་དུ་ཞེས་དང༌། ཡང་དབང་ལེའི་ང་བདུན་པའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ལྷ་མཚན་དགྩོད་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། རྒྱལ་བའི་བདག་པྩོའི་པདྨ་ས་ཚོགས་མདྩོག་

ལ་ཞེས་པ་ལང་གུའི་མདྩོག་ལ་ཟླ་བ་ཉི་མ་མེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྟེ་ཞེས་པ་ནི་འདི་གནམ་

སྟྩོང་གི་མཐར་འཛིན་པའི་དུས་སུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་རྣམས་སྦྱྩོར་བ་སྟེ་ཟླ་བ་

དང་ཉི་མ་དང་མེ་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་དཀིལ་འཁྩོར་གི་གདན་ནྩོ། །ནང་དུ་ནི་ལ་

ལ་ན་དང་ར་ས་ན་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་སིང་གའི་པདྨ་སྟེ་དེའི་ལེྟ་

བར་ཟླ་བ་ཉི་མ་སྒ་གཅན་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ས་བྩོན་རྡུལ་ཚོན་སྔྩོན་པྩོས་བི་བར་

བའྩོ། །ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་སྩོ། །

འགེལ་ཚིག་དེ་དག་གི་ཡང་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྒ་གཅན་ཞེས་དང༌། ལ་ལར་དུས་

མེ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང༌། ར་བར་དུས་མེ་ཞེས་འབྱུང་བའི་འགེལ་པར་སྒ་གཅན་ཞེས་

བཀྩོད་པ་རྣམས་ནི་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་གདམ་ང་ཅན་དུ་གྩོ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཙོ་བྩོའི་གདན་གི་ས་བྩོན་འཆད་པའི་དབང་ལེའི་རེ་གཅིག་པའི་

འགེལ་ཆེན་ལས། ལྟེ་བའི་སྟེང་དུ་ཨཾ་ཨཱཿ ཨ་སྟེ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་གི་

གདན་རྣམས་སྩོ་ཞེས་ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་གསུམ་གི་ས་བྩོན་ལས་མ་བཤད་པས་ཀང་

ཤེས་སྩོ། །སྒྲུབ་ལེའི་ང་བཞི་པའི་འགེལ་ཆེན་གི་ཤྩོང་འགྱུར་ལས། བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ལ་

མེའི་སྟེང་དུ་སྟེ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེའི་སྟེང་དུ་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའ་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྩོ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེས་འབྱུང་ཡང་འགྱུར་

གཞན་དག་ལས། མེའི་སྟེང་དུ་སྟེ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་ནམ་དུས་མེའི་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་སྟེང་དུ་ཞེས་འབྱུང་བས་འདིས་ཀང་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་གདམ་ང་ཅན་དུ་

བཤད་དྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ལྟར་ན་འགྱུར་དག་པའི་དབང་དུ་བས་ན་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་བརེགས་

པ་གཙོ་བྩོའི་གདན་དུ་སྟྩོན་པའི་འགེལ་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་དྩོ། །གཞན་ཡང་

གཙོ་བྩོའི་གདན་ཟླ་ཉི་སྩོགས་གསུམ་ཉིད་བརེགས་པ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་དང་མཐུན་

པའི་ཚུལ་ནི་དབང་ལེའི་འགེལ་པ་གྩོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར། ཟླ་བ་ཉི་མ་དུས་མེའི་སྟེང་དུ་

ཞེས་ར་བར་དུས་མེ་བཀྩོད་ནས། དེའི་འགེལ་པར། གནམ་སྟྩོང་གི་མཐར་འཛིན་པའི་

དུས་སུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་རྣམས་སྦྱྩོར་བ་སྟེ་ཞེས་སྒ་གཅན་བཤད་ལ། དེ་

ཡང་ཕི་རྩོལ་དུ་གནམ་སྟྩོང་གི་མཐར་ཟླ་ཉི་རེས་འགའ་དུས་མེས་སྒིབ། རེས་འགའ་

སྒ་གཅན་གིས་སྒིབ་པ་སྟེ་གང་རུང་རེ་རེས་སྒིབ་པ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་པ་ལྟར་དཔེ་

དེ་བཞིན་དུ་གཙོ་བྩོའི་གདན་ཡང་ཟླ་ཉིའི་སྟེང་དུ་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་གང་ཡང་རུང་

བ་གཅིག་བ་བར་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་གནམ་སྟྩོང་གི་མཐའ་

སྩོགས་དུས་ནམ་ཡང་ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་སྒིབ་པ་མི་

སྲིད་པས་ཕི་རྩོལ་དེ་བཞིན་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ནང་ལ་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། ནང་ལ་ལ་ལ་ན་དང་ར་ས་ན་དང་

ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་སིང་གའི་པདྨ་སྟེ་དེའི་ལེྟ་བར་ཟླ་བ་ཉི་མ་སྒ་

གཅན་གི་སྟེང་དུ། ཞེས་ཟླ་ཉིའི་སྟེང་དུ་སྒ་གཅན་བརེགས་པ་སྒྩོམ་པའི་ཚེ་གདན་

གསུམ་སིང་གར་རྩོ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་འདུས་པ་དང་སྦྱར། དུས་མེ་དང་བརེགས་པ་

སྒྩོམ་པའི་ཚེ་གདན་གསུམ་བཤང་གཅི་ཁུ་བའི་ར་གསང་གནས་སུ་འདུས་པ་དང་

སྦྱྩོར་རྩོ། །གཙོ་བྩོའི་གདན་ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་ནམ་དུས་མེ་གང་རུང་སྟེ་གསུམ་ཉིད་དུ་

བས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའི་སྦྱྩོར་དྲུག་དང་རེ་ཉིད་ཀི་ཟིན་བིས་ཀི་དགྩོངས་པ་



  376  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ལྟར་བཀྩོད་པའྩོ། །གཞན་ཡང་ཀླུ་བརྒྱད་དང་གཏུམ་མྩོ་བརྒྱད་ལ་པདྨའི་གདན་སྒྲུབ་

ལེར་དངྩོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་ཞལ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ནི་ལེགས་པ་ཡིན་ཏེ། ནང་

ལེར་པདྨ་གདན་ཅན་གི་ལྷ་བརྒྱ་ང་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པའི་ནང་ན་ཀླུ་བརྒྱད་དང་རབ་

གཏུམ་མ་བརྒྱད་ཀང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོ་ན་པདྨ་གདན་ཅན་གི་ལྷའི་གངས་བགང་

ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། 

༈ བཞི་པ་དེ་ལས་འཕྩོས་པའི་པདྨ་གདན་ཅན་གི་ལྷའི་གངས་ལ་དྩོགས་པ་

དཔྱད་པ་ལ་གཉིས། བཤད་བའི་རྒྱུད་འགེལ་གི་ཚིག་དགྩོད་པ་དང༌། དེ་དག་གི་དྩོན་

བཤད་པའི་སྒྩོ་ནས་ལྷའི་གངས་ངེས་པར་བ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འགེལ་ཆེན་ལས། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་ནི་ནུས་མ་བཅུ་དང་

གཙུག་ཏྩོར་ལ་སྩོགས་པའི་ཁྩོ་བྩོ་བཅུ་སྟེ་སྩོ་སྩོར་བཅུའྩོ། །ཞེས་དང༌། ཡང༌། ལྔ་ནི་

སངས་རྒྱས་ལྷ་མྩོ་རྣམས་ཞེས་པ་ནི་མི་བསྐྱྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་སངས་རྒྱས་ལྔ་དང་

རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་སྩོགས་པའི་ལྷ་མྩོ་ལྔ་སྟེ་སྩོ་སྩོར་ལྔའྩོ། །ཞེས་དང༌། 

ཡང༌། གཟུགས་ཀི་རྡྩོ་རེ་མ་ལ་སྩོགས་པ་དྲུག་དང་སའི་སིང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དྲུག་སྟེ་

དེ་བཞིན་དུ་སྩོ་སྩོར་དྲུག་གྩོ །ཞེས་དང༌། ཡང༌། དབང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་བཅུ་གཉིས་

ཀི་གངས་སྩོ། །ཞེས་དང༌། ཡང་ཙར་ཙི་ཀ་ལ་སྩོགས་པ་བརྒྱད་དང་མཐའ་ཡས་ལ་

སྩོགས་པ་བརྒྱད་དང་ཁྱི་གདྩོང་མ་ལ་སྩོགས་པ་བརྒྱད་དེ། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་

ཀིས་ནི་ནུས་མ་ཁྩོ་བྩོ་དང་བཅས་པ་ཉི་ཤུ། དེའི་སྟེང་དུ་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་

བཅུ་དང་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་བཅུ་གཉིས་བསན་པས་ཞེ་གཉིས་དང༌། དེའི་སྟེང་

དུ་ཚེས་ལྷའི་གཙོ་བྩོ་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་དང༌། རྣལ་འབྩོར་མ་དང་ཀླུ་མྩོ་བརྒྱད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བརྒྱད་དེ་ཉེར་བཞི་དང་བཅས་པའི་སྩོ་དྲུག་བསན་པས་དྩོན་བརྒྱད་འབྱུང་ལ། ཡང་

འགེལ་ཆེན་ལས། སར་ཡང་འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀི་དབེ་

བས་ཉིས་འགྱུར་ཏེ་འདི་རྣམས་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བཞི་ལྷག་བརྒྱ་སྟེ་དེའི་

ཕེད་ཀང་ལྷ་ལྔ་བཅུ་ར་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་དང༌། ཡང༌། སར་ཡང་དེ་དག་

གཅིག་ཉིད་ཀིས་ལྷ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་ལྷག་པའི་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་ཀི་དུས་

ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ལྷ་ཟུང་དུ་བས་ན་དྩོན་

བརྒྱད་དང༌། ཡབ་ཡུམ་སྩོ་སྩོར་བགངས་ན་བརྒྱ་ང་དྲུག་ཏུ་བསྟན་ཏྩོ། །

ཡང་དེའི ་མཇུག་ཏུ་པདྨའི་ལྟེ ་བ་ལ་གནས་པའི ་ལྷའི ་ཚོགས་ཀི ་ངེས་

པའྩོ། །ཞེས་ལྷ་དེ་རྣམས་རང་རང་གི་གདན་གི་པདྨའི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པར་ཡང་

གསུངས་སྩོ། །འདི་དག་ནི་བསྡུས་རྒྱུད་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་བཀྩོད་པའི་ལྷའི་གཙོ་བྩོ་

རྣམས་ཡིན་པ་ནི། ཁྱི་གདྩོང་མ་ལ་སྩོགས་པ་བརྒྱད་དེ་ཞེས་པའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས།  

ལྷའི་ཚོགས་འདི་རྣམས་མཐའ་དག་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ལེའུ་ལས་སྩོ་སྩོར་མིང་གི་དབེ་

བས་བརྩོད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

འྩོ་ན་ལྷ་དེ་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་སྩོ་སྩོར་བགངས་པས་བབརྒྱ་ང་དྲུག་ཏུ་བ་ཚུལ་

ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། དྩོན་གྲུབ་སྩོགས་གཤེགས་པ་བཞི། སྒྩོལ་མ་

སྩོགས་གཤེགས་མ་བཞི། སེམས་དཔའ་སེམས་མ་བཅུ་གཉིས། རྣལ་འབྩོར་མ་

བརྒྱད། ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉིས། ཀླུ་བརྒྱད། གཏུམ་མྩོ་བརྒྱད་རྣམས་ནི་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་

དང་སྩོ་སྩོར་བགང་ཚུལ་སྒྲུབ་ལེར་དངྩོས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། ནུས་མ་བཅུ་

ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དང་སྩོ་སྩོར་བགང་ཚུལ་ནི་གྩོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རྩོལ་



  378  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཏུ་ཕིན་མ་ནི་ས་ཚོགས་ཡུམ་དེའི་ནང་དུ་འདུས་ཤིང་ཞེས་ཤེར་ཕིན་མའི་ངྩོ་བྩོར་

གྱུར་པའི་ས་ཚོགས་ཡུམ་གི་ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་མ་འདུས་པར་

གསུངས་ནས། ནུས་མ་གཉིས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འཛིན་པ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གཙོ་བྩོ་དང་སྦྱར་

བའི་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་གཉིས་དང༌། པདྨའི་འདབ་མ་ལ་བཀྩོད་པའི་ནུས་མ་བརྒྱད་རིམ་

གིས་པདྨའི་ལྟེ་བར་གཙོ་བྩོ་དང་མཉམ་པར་སྦྱྩོར་བའི་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་བརྒྱད་དྩོ། །དེ་

དག་ནི་ནུས་མ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་བཅུར་འདྲེན་ཚུལ་ལྩོ། །

དེ་ནས་མི་བསྐྱྩོད་པ་ལ་ཤེར་ཕིན་མས་འཁྱུད་པ་གཙོ་བྩོ་ལ་བཅུག་པ་དང་། 

རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་རྡྩོར་སེམས་ཀིས་འཁྱུད་པ་ཡུམ་ལ་བཅུག་པའི་

ཡབ་ཡུམ་ཟུང་གཉིས་ཀང་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་གི་གནས་ཀི་པདྨའི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་

པའྩོ། །དེ་ཡང་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཕྱུག་མ་ལ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔས་འཁྱུད་པ་ཡུམ་ལ་གཞུག་

པ་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ལས་དངྩོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་དེ་ལྟར་བེད་དགྩོས་པ་ནི་རྡྩོ་རེ་

དབིངས་ཕྱུག་མ་ལ་ཡབ་ཀིས་འཁྱུད་པ་བསྡུས་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་པདྨའི་གདན་ཅན་དུ་

བཤད་ཅིང༌། དེ་ལ་པདྨའི་གདན་ལྩོགས་པ་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་བཅུ་ཡབ་

ཡུམ་ཟུང་བཅུ་ནི་ཐུགས་དཀིལ་གི་ལྔ་དང་སྐུ་དཀིལ་གི་གཙུག་ཏྩོར་འཁྩོར་ལྩོས་

སྒྱུར་བ་མ་གཏྩོགས་པའི་ལྔའྩོ། །དེ་ཡང་སྐུ་དཀིལ་གི་གཙུག་ཏྩོར་འཁྩོར་སྒྱུར་ནི་

ཐུགས་དཀིལ་གི་དེ་དང་གཅིག་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལས་ལྩོགས་སུ་མ་བགངས་པ་སྟེ། དེ་

ལས་གཞན་དུ་འདྲེན་ན་ཁྩོ་བྩོ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བས་འགེལ་ཆེན་དང་དངྩོས་སུ་

འགལ་ལྩོ། །ཡང་འགའ་ཞིག་ནུས་མ་བཅུ་ཡབ་དང་བཅས་པའི་ཟུང་བཅུར་མི་འདྲེན་

པ་དང༌། རྡྩོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་བྩོ་ལས་ལྩོགས་སུ་འདྲེན་པ་དང༌། རྡྩོ་རེ་
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དབིངས་ཕྱུག་མ་ལ་ཡབ་ཀིས་འཁྱུད་པ་མི་འདྲེན་པ་རྣམས་ནི་འགེལ་ཆེན་དང་དངྩོས་

སུ་འགལ་ལྩོ། །ཡང་ཡུམ་ལ་བཅུག་པའི་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཕྱུག་མ་ལ་ཡབ་ཀིས་འཁྱུད་

པ་མི་བགང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཐབས་ཀི་པང་པར་ཤེས་རབ་གཙོ་བྩོ་མ་ཡིན་ཞིང༌། 

ཤེས་རབ་ཀི་པང་པར་ཐབས་གཙོ་བྩོ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་འདྲེན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་

རིགས་ཏེ། རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཕྱུག་མ་ལ་ཡབ་ཀིས་འཁྱུད་པའི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀི་པང་པར་

ཡབ་གནས་པ་ཡིན་པས་ཡུམ་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕྩོར་རྩོ། །གཞན་ཡང་བརྩོད་པར་བ་

བ་ཡྩོད་དེ་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་མྩོ། །

དེ་ཡང་པདྨ་གདན་ཅན་གི་ལྷ་བརྒྱ་ང་དྲུག་རྒྱས་འདེབས་ཀི་ལྷ་དྲུག་དང་

བཅས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། མཆྩོག་གི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་འདི་ལས་བསྡུས་

པའི་རྒྱུད་འབྱུང་བ་གསུངས་ཏེ་འདིར་མཆྩོག་གི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་ཉི་ཤུ་ལྷག་

པའི་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་དྲུག་ལས་སུམ་ཅུའི་ཆ་ཡིས་ཐྩོབ་པ་ནི་ལྷ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞིར་

འགྱུར་རྩོ། །སར་ཡང་གསུམ་གིས་བསྒྱུར་བ་སྟེ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀིས་

བསྒྱུར་བ་ནི་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་ལྷག་པའི་བརྒྱར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ར་

རྒྱུད་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ལྷ་གངས་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ལས་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ལྷ་

རྣམས་བསྡུས་ཀི་དེ་ཡང་ལྷའི་གཙོ་བྩོ་བསྡུས་པའྩོ། །དེ་ཡང་ར་རྒྱུད་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་

ལ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ཞེས་ཐ་སད་འདྩོགས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། 

དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་ལ་ལྷའི་ཚོགས་ནི་རྒྱུ་

སར་གི་ཆུ་ཚོད་ཀི་གངས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་སྩོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ལྷའི་ཚོགས་ལས་
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པདྨ་གདན་ཅན་གི་ལྷ་རྒྱས་འདེབས་ཀི་ལྷ་དྲུག་དང་བཅས་པའི་བརྒྱ་རེ་གཉིས་སུ་

བསྡུས་ནས་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་ནི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ལྷ་བསྒྩོམས་ནས་སྦྱང་

བར་བ་བའི་སྦྱང་གཞིའི་རའི་གཙོ་བྩོ་རྣམས་ར་འཁྩོར་དྲུག་གི་ར་བརྒྱ་ང་དྲུག་དང་

རིགས་དྲུག་གི་ར་རྣམས་ནི་ལ་ལ་ན་དང་ར་ས་ན་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་དང༌། བཤང་བ་དང་

གཅི་བ་དང་ཁུ་བ་འབབ་པ་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ར་བརྒྱ་རེ་གཉིས་

སུ་བསྡུས་ནས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ར་བརྒྱ་དང་ང་དྲུག་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་དུས་ཀི་འཁྩོར་

ལྩོའི་ར་རྣམས་གསུངས་པ། གཙུག་ཏྩོར་ལ་ནི་ཆུ་གཏེར་ཞེས་པ་ནས། སུམ་ཅུ་ར་

གཉིས་འཁྩོར་བར་བེད་པ་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་གི་གཙུག་

ཏྩོར་གི་ར་འདབ་བཞི། སིང་གའི་ར་འདབ་བརྒྱད། དེ་བཞིན་དུ་དཔྲལ་བའི་བཅུ་དྲུག ། 

མགིན་པའི་སྩོ་གཉིས། ལྟེ་བའི་རེ་བཞི། གསང་གནས་ཀི་ར་འདབ་སྩོ་གཉིས་རྣམས་

སྩོ། །དེ་དག་གི་ཡང་གསང་གནས་ཀི་ནང་སྩོར་གི་ར་འདབ་དྲུག་དང་བར་སྩོར་གི་

བཅུ་ནི་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་འདུས་པའི་ནད་སྐྱེད་པའི་ཆ་ཅན་དང༌། གཙུག་

ཏྩོར་གི་བཞི་དང་དཔྲལ་བའི་བཅུ་དྲུག་སྟེ་ཉི་ཤུ་ནི་བད་ཀན་སྐྱེད་པའི་ཆ་དང་བཅས་

པ་དང༌། མགིན་པའི་སྩོ་གཉིས་དང༌། སིང་གའི་བརྒྱད་དེ་བཞི་བཅུ་ནི་མཁིས་པའི་

ནད་སྐྱེད་པའི་ཆ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ལྟེ་བའི་ར་འདབ་རེ་བཞི་དང་གསང་གནས་ཀི་ཕི་

རིམ་གི་ར་འདབ་བཅུ་དྲུག་སྟེ་བརྒྱད་ཅུ་པྩོ་དེ་དག་ནི་རླུང་གི་སྐྱྩོན་སྐྱེད་པའི་ཆ་ཤས་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ར་བརྒྱ་ང་དྲུག་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་ན་ལྔ་

བཅུ་ར་དྲུག་ལྷག་པའི་བརྒྱ་ནི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོའི་རང་བཞིན་གིས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གནས་པ་བིས་པ་རྣམས་ལ་འཆི་བ་སྟེར་བར་བེད་པ་སྟེ། ཞེས་ར་བརྒྱ་ང་དྲུག་པྩོ་དེ་

དག་གང་ཞིག་དག་པས་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོའི་རང་བཞིན་གིས་གནས་པའི་རར་གསུངས་

ཤིང༌། ར་དེ་དག་ཐབས་མཁས་དང་བལ་བའི་བིས་པ་རྣམས་ལ་འཆི་བ་སྟེར་བར་

བེད་པ་དང༌། ཐབས་མཁས་ཀིས་ཟིན་ན་ཚེ་དང་ནད་མེད་པ་དང༌། དེར་ཡང་མ་ཟད་

མཆྩོག་འགྲུབ་པར་ཡང་གསུངས་ཏེ། 

འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་འཁྩོར་ལྩོ་དྲུག་པྩོ་རྣམས་ལ་ར་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་ལྷག་

པའི་བརྒྱ་རྣམ་པར་གནས་པ་ནི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་རར་རྟྩོགས་པར་བའྩོ། །འདི་

རྣམས་ངེས་པར་འཆི་བ་སྟེར་བེད་བ་མའི་ངེས་པའི་དབང་གིས་ཚེ་དང་ནད་མེད་དག་

ཀང་སྟེར། །འཁྩོར་ལྩོ་དྲུག་ལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་བརྩོད་པ་རྣམས་བ་མའི་མན་

ངག་གིས་བསྒྩོམས་པར་གྱུར་ན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་འཕྩོག་སྟེ་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་

ཀི་འདི་ལ་ངྩོ་མཚར་མེད་དྩོ་ཞེས་ར་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་པྩོ་དེ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་

པདྨ་གདན་ཅན་གི་ལྷར་བསྒྩོམ་པར་བ་བ་འམ། དག་བའི་རར་རྟྩོགས་པར་བའྩོ། །དེ་

ལྟར་རྟྩོགས་ནས་པདྨ་གདན་ཅན་གི་ལྷ་བརྒྱ་ང་དྲུག་ཏུ་བསྒྩོམས་ན་ཚེ་དང་ནད་མེད་

པ་སྟེར་རྩོ། །རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་དེ་ཙམ་སྟེར་བ་ལ་ངྩོ་མཚར་མེད་ཀི། དེ་བས་ལྷག་པ་

མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཀང་སྟེར་རྩོ། །ར་དེ་དག་དག་བེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་

ཙམ་བསྒྩོམས་པས་འབས་བུ་དེ་རྣམས་འབྱུང་ངམ་སམ་ན། དེ་ཙམ་ལས་མི་འབྱུང་

ཡང་བསྐྱེད་རིམ་དེ་དག་བསྒྩོམས་པས་རྩོགས་རིམ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སིན་པར་བས་ཏེ། 

དེ་ནས་བ་མའི་ངེས་པ་སྟེ། བ་མའི་མན་ངག་གིས་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྩོགས་

རིམ་བསྒྩོམས་པར་གྱུར་ན་ཚེ་དང་། ནད་མེད་པ་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་དང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། སར་ཡང་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་ལྷག་པའི་བརྒྱ་པ་དེ་

རྣམས་ཀི་ར་སྩོ་སྩོ་ལ་རླུང་བཅུ་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་དང་ཕུང་པྩོ་དང་ཁམས་བཅུའི་རང་

བཞིན་གི་རྣམ་པ་བཅུར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་བཅུས་བསྒྱུར་བ་ནི་ཉི་ཤུ་

ལྷག་པའི་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་དྲུག་གི་གངས་སུ་འགྱུར་ཏེ་རྒྱུ་སར་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་གི་ཆུ་

ཚོད་འབབ་པ་རྣམས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་མཆྩོག་

གི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀི་འདི་སེད་ཀི་ལྷའྩོ། །རྒྱུ་སར་གི་

དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱས་པ་འདི་ལས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བད་ཀན་ལ་སྩོགས་པའི་

ཁམས་འབབ་པའི་ལྷ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའམ་རང་གི་ལུས་

བསྒྲུབ་པའི་སད་དུ་འཇམ་དཔལ་གིས་བྱུང་བ་ནི་འཁྩོར་ལྩོ་དྲུག་གི་གཙོ་མྩོ་རྣམས་

སྩོ། །དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ར་བསྩོམས་པའི་ངེས་པའྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ར་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་པྩོ་རེ་རེ་ལ་རླུང་བཅུ་

རྒྱུ་བ་དང༌། ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང་ཁམས་ལྔ་སྟེ་བཅུ་རྒྱུ་བས་ཕི་ན་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུར་

འགྱུར་བ་སྦྱྩོང་བེད་རྒྱུ་སར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ར་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་ཕྩོ་མྩོ་ཐབས་ཤེས་ཀི་དབེ་

བས་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུར་འགྱུར་བའི་བསྐྱེད་རིམ་བསྒྩོམས་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་

དངྩོས་གྲུབ་ཞི་སྩོགས་དངྩོས་སུ་འགྲུབ་པ་དང༌། རྒྱུད་ནས་གནས་སབས་ཀི་འབས་

བུ་ནད་མེད་འཆི་མེད་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་འགྲུབ་

པར་བསྟན་ཅིང༌། རྒྱུ་སར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱས་པ་འདི་ལས་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ནི་

འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་གིས་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་བད་ཀན་ལ་སྩོགས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པའི་ཁམས་འབབ་པའི་ར་རྣམས་སྐྱྩོང་བར་བེད་པའི་ལྷ་རྣམས་བསྒྩོམ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་

པའི་དངྩོས་གྲུབ་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་པའམ། བརྒྱུད་ནས་རང་གི་ལུས་ནད་མེད་འཆི་མེད་

དང་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་སད་དུ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གིས་

ར་རྒྱུད་ལས་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་ཕྱུང་བའི་ལྷ་ནི་རའི་གཙོ་བྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་དྲུག་གི་ར་འདབ་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་སྦྱྩོང་བེད་པདྨའི་གདན་ཅན་གི་ལྷ་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་བསྟན་

པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང༌། ར་བསྩོམས་པའི་ངེས་པའྩོ་ཞེས་པའི་དེ་མ་ཐག་གི་འགེལ་ཆེན་ལས། 

ད་ནི་དྲུག་ཅེས་པ་ལ་སྩོགས་པས་རིགས་དྲུག་གི་ར་བསྲུང་བ་གསུངས་ཏེ་འདིར་

ལུས་ལ་གང་ཞིག་ར་དྲུག་གི་འཁྩོར་ལྩོ་འགྩོག་པར་བརྩོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་ལམ་

ལ་གནས་པ་ནི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་ཏེ་གཡྩོན་དང་གཡས་དང་དབུ་

མའི་ལམ་ལ་གནས་པ་དང༌། འྩོག་ཏུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་མེའི་དབེ་བས་བཤང་པ་དང་

གཅི་བ་དང་ཁུ་བའི་ལམ་ལ་གནས་པའྩོ། །དེས་ནི་རྣལ་འབྩོར་པའི་ལུས་ལ་བསྲུང་

བར་བའྩོ། །གང་གིས་ཞེ་ན་བ་མའི་ངེས་པའི་དབང་གིས་ཞེས་པ་བ་མའི་ངེས་པ་ནི་

སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་སྟེ་དེས་འཆི་བ་ལས་སྲུང་བར་བའྩོ། །གང་ཞིག་སྲྩོག་ཆགས་

རྣམས་ལ་འཆི་བ་སྟེར་བ་ནི་དྲུག་པྩོའི་དེ་རྣམས་ལ་སྲྩོག་ཞུགས་པའྩོ། །དྲུག་པྩོ་རྣམས་

ལ་གལ་ཏེ་སྲྩོག་ནི་རབ་ཞུགས་གྱུར་ན་དེ་ཚེ་མི་རྣམས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་བས་

འཇྩོམས་པར་ངེས་ཏེ་མཐའ་གཅིག་ཏུའྩོ། །དྲུག་པྩོ་འདི་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཕ་མྩོ་ནི་

དབུས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་སྟེ་ཕ་མྩོ་དེ་ལ་སྲྩོག་མ་ཞུགས་པར་གྱུར་ན་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་

ཀིས་འཆི་བའི་ཡུལ་ནི་གང་དུ་གཅྩོད་པར་བེད་དེ་ངེས་པར་འཆི་བའི་ཡུལ་གཅྩོད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པར་མི་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། གང་ཞིག་སྲྩོག་ཆགས་

རྣམས་ལ་འཆི་བ་སྟེར་བ་ནི་ཞེས་པ་ནས། ངེས་པར་འཆི་བའི་ཡུལ་གཅྩོད་པར་མི་

བེད་དྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་སྟེང་གི་ར་རྩོ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་དང་འྩོག་གི་ར་བཤང་

གཅི་ཁུ་བའི་ར་གསུམ་སྟེ་ར་དྲུག་པྩོ་དེ་ལ་ལས་རླུང་ཞུགས་ཏེ་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དབུ་

མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཞུགས་པར་མ་གྱུར་བ་དེ་སྲིད་དུ་འཆི་བས་འཇྩོམས་པ་

བསྟན་ཅིང༌། འདིར་ལུས་ལ་གང་ཞིག་ཅེས་པ་ནས། དེས་ནི་རྣལ་འབྩོར་པའི་ལུས་ལ་

བསྲུང་བར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་སྟེང་གི་རྩོ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་དང་འྩོག་གི་

བཤང་གཅི་ཁུ་བའི་ར་གསུམ་ལ་གནས་ཤིང་རྒྱུ་བའི་སྲྩོག་ཐུར་གི་རླུང་དབུ་མར་

བཀག་པའི་སྒྩོ་ནས་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་ལུས་འཆི་བ་དང་ནད་ལས་བསྲུང་བ་

དང༌། མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་མཆྩོག་བསྒྲུབ་པར་བའྩོ། །ཞེས་བསྟན་ཏྩོ། །

དེ་ཡང་གང་གིས་བསྒྲུབ་སམ་ན། རའི་གཙོ་བྩོ་ར་འཁྩོར་དྲུག་གི་ར་འདབ་

བརྒྱ་ང་དྲུག་དང་རིགས་དྲུག་གི་ར་རྩོ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་དང་བཤང་གཅི་ཁུ་བའི་ར་

གསུམ་སྟེ་ར་བརྒྱ་དང་རེ་གཉིས་སྦྱྩོང་བེད་དུ་དམིགས་པའི་པདྨ་གདན་ཅན་གི་ལྷ་

བརྒྱ་ང་དྲུག་རྒྱས་འདེབས་ཀི་ལྷ་དྲུག་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུ་སྒྩོམ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གིས་

རྒྱུད་སིན་པར་བས་པའི་རེས་སུ་བ་མའི་ངེས་པ་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ལམ་

བསྒྩོམས་ནས་ར་སྩོ་སྩོར་རྒྱུ་བའི་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པའི་སྒྩོ་ནས་མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་ཆེན་དྲངས་ཏེ་ནད་དང་འཆི་བ་ལས་སྲུང་བ་དང་མཆྩོག་སྒྲུབ་པར་ནི། གང་གིས་

ཞེ་ན། བ་མའི་ངེས་པའི་དབང་གིས་ཞེས་པ་ལ་བ་མའི་ངེས་པ་ནི་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་

དྲུག་སྟེ་དེས་འཆི་བ་ལས་བསྲུང་བར་བའྩོ། །ཞེས་པ་འདི་དག་གིས་བསྟན་ཏྩོ། །



  385  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མདྩོར་ན་ནང་ལེའི་ང་གསུམ་པ་ནས་དྲུག་ཅུ་པའི་ཕེད་གི་བར་རྒྱུད་ར་འགེལ་

རྣམས་ཀིས། ད་ནི་ནུས་མ་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ལྷ་དང་ལྷ་

མྩོའི་གངས་གསུངས་ཏེ་འདིར་འཁྩོར་ལྩོ་དྲུག་གི་ར་ས་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་རྣམས་

ལྷའི་ཚོགས་སྩོ། ༌།ཞེས་གསུངས་ལྟ་བུས་མཚོན་པའི་ར་འགེལ་རྣམས་ཀིས་ལུས་ཀི་

ར་རྣམས་དང་ར་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་རྣམས་སྦྱར་ནས་བསྟན་ཅིང༌། དེ་ལྟར་

སྦྱར་བས་ནི་ར་དེ་རྣམས་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོ་དེ་དང་དེའི་ངྩོ་བྩོར་མྩོས་ནས་སྒྩོམ་པའམ་དེ་

རྣམས་སྦྱྩོང་བེད་དུ་དམིགས་ནས་སྒྩོམ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་བསྟན་ལ་དེ་ཡང་དེ་ལྟར་

བསྒྩོམས་པའི་དགྩོས་པ་སྟྩོན་པའི་གཞུང་རིམ་པ་གསུམ་སྟེ། རྣལ་འབྩོར་པ་དེ་ནི་

དཔལ་ལྡན་འཇམ་པའི་རྡྩོ་རེ་སྲིད་པའི་འཇིགས་འཇྩོམས་སངས་རྒྱས་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་

ཁྩོ་ན་ལའྩོ་ཞེས་པ་ནི་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་དང་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་འབྱུང་བའི་ངེས་པའྩོ། །

ཞེས་དང༌། ཡང་གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་འཕྩོག་སྟེ་རྣལ་

འབྩོར་པ་རྣམས་ཀི་འདི་ལ་ངྩོ་མཚར་མེད་དྩོ། །ཞེས་དང༌། ཡང་གྩོང་དུ་དྲངས་པའི། 

དེ་ནི་རྣལ་འབྩོར་པས་ལུས་ལ་བསྲུང་བར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

དེ་ཡང་གཞུང་དེ་དག་གིས་བསྟན་པའི་དགྩོས་པ་འགྲུབ་པ་ནི་རླུང་དབུ་མར་

བཅིངས་པ་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། དེ་ནི་དངྩོས་སུ་རྩོགས་རིམ་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་

གི་བེད་པ་ཡིན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་རྩོགས་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེད་པ་ལ་ནི་ངེས་པར་

བསྐྱེད་རིམ་གིས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་པ་དགྩོས་པས་བསྐྱེད་རིམ་བསྒྩོམས་པའི་

དགྩོས་པའི་གཙོ་བྩོ་ནི་སྲྩོག་དབུ་མར་འཆིང་བའི་རྩོགས་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བའི་

རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་སྩོང་བ་དེ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་འགེལ་གི་ཚིག་དེ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དག་གིས་བསྟན་པའི་དྩོན་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་གྩོ་ན་བསྐྱེད་རིམ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་

མ་ཡིན་པར་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་དྩོགས་པ་འབད་མེད་དུ་ཟླྩོག་པ་དང༌། རྩོགས་རིམ་ཁྱད་

པར་ཅན་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་ངེས་པར་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་

དགྩོས་པའི་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་གྩོ་རིམ་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་པའི་དྩོན་དུ་རྒྱུད་འགེལ་གི་

གཞུང་དེ་དག་གི་དྩོན་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་དྩོགས་པའི་གནས་

དག་སེལ་བའི་ཚུལ་ཅུད་ཟད་ཙམ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འདྩོད་ཕིར་འདྩོད་རྣམས་སྤྩོས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་འགེལ་

ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅེས་པ་ནས། བརེ་བའི་དྩོན་དུ་དབང་

བསྐུར་བིན་པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་

ཉིད་གཙོ་བྩོ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྩོས་

པའི་འྩོད་ཟེར་གིས་འགྩོ་བ་དྲུག་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཀུག་ནས་

དཀིལ་འཁྩོར་དུ་བཅུག་པར་བསྒྩོམས་ལ། དེ་ནས་ཡང་ཐུགས་ཀའི་འྩོད་ཟེར་གིས་

རྣམ་སང་སྩོགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་བཀུན་ནས་རང་གི་སིང་

གར་བཅུག་སྟེ་དེ་ནས་རང་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་སྩོམས་པར་ཞུགས་པའི་འདྩོད་ཆགས་

ཆེན་པྩོའི་མེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སུ་ཞུ་

བར་གྱུར་པ་རང་གི་གསང་གནས་ཀི་རྡྩོ་རེ་ནས་སྤྩོས་ཏེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དཻས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་བར་བསྒྩོམས་པར་བའྩོ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ཀི་འྩོད་ཟེར་གིས་རེག་པའི་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞལ་གསུམ་

པ་དང་ཞལ་ས་ཚོགས་པའི་ལྷ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་མཆྩོག་གི་



  387  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དགའ་བའི་བདེ་བས་གང་བར་བསྒྩོམས་པར་བའྩོ། །

དེ་ནས་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ལུས་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འཁྩོར་ལྩོའི་རང་བཞིན་

དུ་གྱུར་པར་སད་ཅིག་གིས་བལྟས་ལ་དེ་ནས་རིམ་གིས་གསལ་གདབ་པ་ནི་སེམས་

ཅན་དེ་རྣམས་ཀི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་གཤེགས་པ་ལྔ་དང༌། ཁམས་ལྔ་ཡུམ་ལྔ་དང༌། ཕི་ནང་གི་

སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་བཅུ་གཉིས་དང༌། ལས་དབང་ལྔ་ཁྩོ་

བྩོ་ལྔ་དང༌། ལས་དབང་གི་ཡུལ་ལྔ་ཁྩོ་མྩོ་ལྔ་སྟེ་ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་སུ་རང་རང་གི་

ས་བྩོན་ཀྵ་ཡིག་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཨ་ཨི་ར་ཨུ་ལ་ལྔ་ཐུང་ངུ་དང་རིང་པྩོ་དང༌། དེ་

རྣམས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་གི་ཡི་གེ་ལྔ་ཨཾ་དང་བཅས་པ་དང༌། འཕེལ་བའི་ཡི་གེ་ལྔ་ཨཱཿ དང་

བཅས་པ་དང༌། ཡ་ཎར་བསྒྱུར་བ་ལྔ་ཐུང་ངུ་དང་རིང་པྩོ་རྣམས་སྲྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་

རྣམས་ལས་བསྐྱེད། དེ་ནས་ལྷ་དེ་རྣམས་རང་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་

གཤེགས་པར་གྱུར་པར་སྒྩོམ་པ་ནི་སིང་རེའི་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ་འདི་སངས་རྒྱས་

པའི་དུས་ཀི་མཛད་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་སྒྩོམ་པ་ཡིན་གི་གཞི་དང་སྦྱྩོར་བར་མི་

མཛད་དྩོ། །

འདིའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་གསལ་བེད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚོགས་ནི་ཀྵ་

ཡིག་སྟེ་ཤེས་པར་བེད་པ་དེས་གང་གི་མིང་གི་གསལ་བེད་དང་པྩོ་གང་ཡིན་པ་དེས་

དེ་ཐམས་ཅད་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི་ཀྵ་ནི་གསལ་བེད་ཀི་དང་པྩོ་ཀ་དང་

ཐ་མ་སའི་ལུས་འགྱུར་གི་ཥ་བརེགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གསལ་བེད་ཐྩོག་མཐའ་

ཀག་པ་ཡིན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུན་མྩོང་དུ་དམིགས་པར་བས་ནས་

དབང་བསྐུར་བ་ན་ཀྵ་ཡིག་ས་བྩོན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀི་རང་མིང་གི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསལ་བེད་དང་པྩོས་ཀང་ས་བྩོན་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། གང་ཟག་བེ་བག་པ་ལ་དབང་

བསྐུར་ན་ཡང་གང་ཟག་གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་གི་གསལ་བེད་དང་པྩོས་ས་བྩོན་བ་

བའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ས་ཡིག་ཥ་ཡིག་ཏུ་ལུས་འགྱུར་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དེ་ནི་

ཀ་ཡིག་ལས་ཕ་རྩོལ་གི་ས་ཡིག་ཥའྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ས་ཡིག་ཥ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་

ཀ་སྲྩོག་མེད་སའི་སྟེང་དུ་དྲངས་པས་ཀྵར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་རྒྱས་པར་བེད་ན། ཡང་ནི་རྒྱས་པར་ཏེ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཐུགས་ཀར་བཅུག་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སུ་ཞུ་བ་

ཡུམ་ཀི་གསང་བར་སྤྩོས་པ་སེམས་ཅན་རང་རང་གི་མིང་གི་དང་པྩོའི་གསལ་བེད་

ས་བྩོན་དུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སྩོ་སྩོར་བསྐྱེད་དེ། དེ་ནས་སྔར་བཞིན་དུ་བསྒྩོམ་པར་

བའྩོ། །དེ་རྣམས་ཀིས་མངལ་དུ་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པ་རྣམ་པ་ལྔས་

མངྩོན་པར་བང་ཆུབ་པ་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་སྐུ་རྡྩོ་རེ་བསེན་པའི་ཡན་ལག་

བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །   ། །

༈ གཉིས་པ་ཕི་རྩོལ་དུ་བཙས་ཏེ་ལས་དབང་རང་གི་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་

ཆྩོས་མཐུན་པར་ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་སྒྩོམ་པ་གསུང་རྡྩོ་རེ་ཉེར་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་

བཤད་པ་ལ་དྲུག །ཞུ་བ་ལ་གླུས་སྐུལ་བ། དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་དཀིལ་འཁྩོར་སྤྩོ་བ། དེ་

ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་བ་བ། དེ་ལ་རིགས་ཀིས་རྒྱས་གདབ་པ། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ། དེ་དག་གི་རྣམ་དག་སྒྩོམ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དེ་ཡང་མངལ་གི་ཟླ་བ་དགུ་པ་རྩོགས་པའི་དུས་དེར་མངལ་གི་

ལུས་རྩོགས་ཀང་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔའི་རླུང་ངམ་སྲྩོག་ཐུར་སྩོགས་རླུང་བཅུ་ནང་དུ་



  389  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བཅིངས་ཏེ་སྟེང་འྩོག་གི་སྒྩོ་ལས་འབྱུང་འཇུག་མི་བེད་པར་རླུང་དབུ་མའི་ནང་དུ་

སྲྩོག་གི་དབྱུག་པ་ལྟར་གནས་པ་ལས་ཟླ་བ་བཅུ་པ་སྲིད་པའི་ཡན་ལག་གི་ཟླ་བ་ལ་

རླུང་རྣམས་སྟེང་གི་སྒྩོ་ལ་འབྱུང་འཇུག་བེད་པའི་སྒྩོ་ནས་ངག་གི་བ་བ་རྩོགས་པར་

བེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དབང་པྩོ་སྩོ་སྩོའི་སྒྩོ་ནས་ཕི་རྩོལ་གི་ཡུལ་རྣམས་

ལྩོངས་སྤྩོད་པ་དང༌། ལྩོ་བཅུ་དྲུག་དང་བཅུ་གཉིས་ཀི་མཐར་ཁམས་འགྱུར་བའི་བདེ་

བ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་དྩོན་དུ་ནང་གི་འབྱུང་བ་བཞིའི་རླུང་གཡྩོས་པའི་སྒྩོ་ནས་ཕི་

རྩོལ་དུ་བཙའ་བའི་དྩོན་དུ་བསྐུལ་བ་དང་མཐུན་པར་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཐིག་

ལེའི་ངྩོ་བྩོར་ཞུ་བ་ལས་འབྱུང་བཞིའི་རང་བཞིན་གི་ལྷ་མྩོ་བཞིས་བཞེངས་པར་

བསྐུལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཞུ་བའི་ཚུལ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། 

ལྷ་ལ་ལྟེ་བ་དང་གཙུག་ཏྩོར་གི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ལམ་དུ་ཧྩོ་ཡིག་ཐྩོག་མ་ཐ་མར་བཀྩོད་དེ་

དེ་ནས་དཔྲལ་བར་སྐུ་རྡྩོ་རེ་ༀ་དང་མགིན་པར་གསུང་རྡྩོ་རེ་ཨཱཿ དང་སིང་གར་

ཐུགས་རྡྩོ་རེ་ཧཱུཾ་སྟེ་དེ་ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་

སྒ་གཅན་གི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མངལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡང་

དག་པར་འབྱུང་བ་ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་གི་ར་རྩོ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་

རང་ཉིད་གཙོ་བྩོར་གསལ་བའི་དཔྲལ་བར་ༀ་མགིན་པར་ཨཱཿཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་དང་ལྟེ་

བ་དང་གཙུག་ཏྩོར་གི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ནང་དུ་ཧྩོཿ ཡིག་རེ་རེ་བཀྩོད་དྩོ། །

ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། ལྟེ་བར་ཧྩོཿ ཡིག་ཡེ་ཤེས་ཀི་འྩོད་ཟེར་གིས་ཞུ་བ་

བདེ་མཉམ་པདྨ་ལ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྡྩོ་རེ་སྟེ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཆགས་པས་ཞུ་བ་

ཁྱབ་བདག་རྡྩོ་རེ་ཅན་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡིག་གིས་ཤེས་རབ་དང་ལྷན་ཅིག་རི་བྩོང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འཛིན་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བལྟས་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡུམ་ལ་

སྩོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཆགས་པ་ཆེན་པྩོས་ལྟེ་བའི་ཧྩོཿ ཡིག་གཏུམ་མྩོའི་མེ་འབར་

བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འྩོད་ཟེར་གིས་རྡྩོ་རེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་གཙོ་བྩོ་ཁྱབ་བདག་རྡྩོ་རེ་

འཆང་བདེ་མཉམ་སྟེ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་སྒྩོ་ནས་རི་བྩོང་འཛིན་པ་ཟླ་

བ་ལྟ་བུར་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེའི་ངྩོ་བྩོར་ཞུ་བར་གྱུར་ཏྩོ། །གཙོ་བྩོ་ཉིད་དུ་མ་

ཟད་ཡང་ཡིག་གིས་ཤེས་རབ་མ་ས་ཚོགས་ཡུམ་ནུས་མ་རྣམས་དང་བཅས་པ་ཡང་

གཙོ་བྩོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞུ་བར་གྱུར་ཏྩོ། །

དེ་ལྟར་ཞུ་བ་ལ་གླུས་བསྐུལ་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་གླུས་སྐུལ་བ་པྩོའི་ལྷ་མྩོ་བཞི་ནི་

མངལ་ན་གནས་པ་ཕི་རྩོལ་དུ་བཙའ་བའི་ཕིར་སྐུལ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་བཞིའི་རླུང་དང་

ཆྩོས་མཐུན། ལྷ་མྩོ་བཞི་ནི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་འགྩོད་པའི་སྤན་མ་མཱ་མ་ཀི་གྩོས་དཀར་

མྩོ་སྒྩོལ་མ་རྣམས་ཏེ་དེ་རྣམས་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་ཁམས་པ་དང༌། 

བཏང་སྩོམས་དང་དགའ་བ་དང་སིང་རེ་དང་བམས་པ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་རྣམས་ཀིས་གླུས་བསྐུལ་བར་བ་བའི་གཞི་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ཐིག་ལེའི་ངྩོ་

བྩོར་གནས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། རི་ལམ་གི་གནས་སབས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ལ་སད་པའི་གནས་སབས་ཀི་དྩོན་དུ་སྐུལ་བར་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་

ཅན་གི་དྩོན་གི་སད་དུ་སྤན་མ་ལ་སྩོགས་པའི་ལྷ་མྩོ་རྣམས་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་མངལ་གི་ཟླ་བ་བདུན་པ་ནས་རི་ལམ་གི་གནས་སབས་སུ་ཞུགས་

པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མངལ་ནས་བཙའ་ཁ་མའི་བར་དང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཞུ་བ་ལས་བསྐུལ་བའི་ཚུལ་དངྩོས་ནི་འགེལ་པར་དྲངས་པའི་ར་རྒྱུད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་ཡང་སྤན་མ་གཙོ་བྩོ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཡེ་

ཤེས་རྡྩོ་རེ་བསྐུལ་བ་ནི། སྤན་མ་བདག་ནི་འགྩོ་བའི་ཡུམ། །རྣལ་འབྩོར་པ་ཡི་རྒྱུ་

མཐུན་གནས། །བདག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་རང་བཞིན་གིས། །དུས་འཁྩོར་བཞེངས་ལ་

བདག་འདྩོད་མཛོད། །ཅེས་པ་སྟེ། དེ་དག་གི་དྩོན་ནི་ས་ཁམས་དག་པའི་ངྩོ་བྩོ་སྤན་

མ་བདག་ནི་སྐྱེ་འགྩོ་རྣམས་ལ་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ཡུམ་སྟེ་སྤན་མ་

བདག་གི་རླུང་ས་རླུང་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ཀི་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིར་བཅིངས་ཏེ་མི་གཡྩོ་

བར་བས་པ་ལས་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཁུ་བ་ནྩོར་བུ་ནས་ལྟེ་བར་བྩོན་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོར་གནས་ལ། དེས་ན་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེའི་རང་བཞིན་དུས་

འཁྩོར་ཁྱེད་ཁུ་བའི་ངྩོ་བྩོ་ལས་བཞེངས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ལྷ་སྤྩོ་བ་

བདག་གི་འདྩོད་པ་བཞིན་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའྩོ། །

མཱ་མ་ཀིས་སྐུ་རྡྩོ་རེ་བསྐུལ་བ་ནི། མཱ་མ་ཀི་བདག་སྲིང་མྩོ་སྟེ། །རྣལ་འབྩོར་པ་

ཡི་རྣམ་སིན་གནས། །བདག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་རང་བཞིན་གིས། །དུས་འཁྩོར་

བཞེངས་ལ་བདག་འདྩོད་མཛོད། །ཅེས་པའི་དྩོན་ནི་ཆུ་ཁམས་དག་པའི་ངྩོ་བྩོ་མཱ་མ་

ཀི་བདག་རྣལ་འབྩོར་པ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་སལ་བ་ཅན་དུ་སྟྩོན་པས་སྲིང་མྩོ་སྟེ་དེ་ཉིད་

རྣལ་འབྩོར་བའི་ལམ་གི་གནས་སབས་སུ་ཁུ་བ་ཆུའི་ཁམས་སིང་གར་བྩོན་པའི་བདེ་

བ་ཆེན་པྩོ་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུར་གནས་སྩོ། །དེ་ནི་མཱ་མ་ཀི་བདག་གི་ཁམས་ཆུའི་

རང་བཞིན་གིས་སིང་གར་རླུང་མི་གཡྩོ་བར་བཅིངས་པའི་མཐུ་ལས་ཡིན་ནྩོ། །དེས་

ན་སྐུ་རྡྩོ་རེའི་རང་བཞིན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཞུ་བ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ཆུའི་ཁམས་ཀི་

རིགས་ཀི་ལྷ་སྤྩོ་བ་བདག་གི་འདྩོད་པ་བཞིན་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གྩོས་དཀར་མྩོས་གསུང་རྡྩོ་རེ་བསྐུལ་བ་ནི། གྩོས་དཀར་མྩོ་བདག་བུ་མྩོ་

སྟེ། །རྣལ་འབྩོར་པ་ཡི་སྐྱེས་བུར་གནས། །བདག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་རང་བཞིན་

གིས། །དུས་འཁྩོར་བཞེངས་ལ་བདག་འདྩོད་མཛོད། །ཅེས་པའི་དྩོན་ནི་མེ་དག་པའི་

ངྩོ་བྩོ་གྩོས་དཀར་མྩོ་བདག་ཡྩོན་ཏན་འཇྩོ་བའི་བུ་མྩོ་སྟེ། དེ་ཉིད་རྣལ་འབྩོར་པའི་ལམ་

གི་གནས་སབས་སུ་ཁུ་བ་མེའི་ཁམས་མགིན་པར་བྩོན་པའི་བདེ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་བེད་

པའི་འབས་བུར་གནས་སྩོ། །དེ་ནི་གྩོས་དཀར་མྩོ་བདག་གི་ཁམས་མེའི་རང་བཞིན་

གིས་མགིན་པར་རླུང་མི་གཡྩོ་བར་བཅིངས་པའི་མཐུ་ལས་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་གསུང་

རྡྩོ་རེའི་རང་བཞིན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཁུ་བ་ལས་བཞེངས་ལ་བདག་གི་འདྩོད་པ་མེའི་

རིགས་ཀི་ལྷ་སྤྩོ་བ་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའྩོ། །

སྒྩོལ་མས་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་བསྐུལ་བ་ནི། སྒྩོལ་མ་བདག་ནི་ཚ་མྩོ་སྟེ། །རྣལ་

འབྩོར་པ་ཡི་དྲི་བལ་གནས། །བདག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་རང་བཞིན་གིས། །དུས་འཁྩོར་

བཞེངས་ལ་བདག་འདྩོད་མཛོད། །

ཅེས་པའི་དྩོན་ནི་རླུང་ཁམས་དག་པའི་ངྩོ་བྩོ་སྒྩོལ་མ་བདག་ནི་སིང་གར་ཁུ་བ་

བཅིངས་པའི་སྲིང་མྩོ་ལས་བྱུང་བའི་ཚ་མྩོ་སྟེ། དེ་ཉིད་རྣལ་འབྩོར་པའི་ལམ་གི་

གནས་སབས་སུ་ཁུ་བ་མགིན་པ་ནས་སྤི་བྩོར་བྩོན་པའི་བདེ་ཆེན་དྲི་བལ་ཏེ་བལ་

བའི་འབས་བུར་གནས་སྩོ། །དེ་ནི་སྒྩོལ་མ་བདག་གི་ཁམས་རླུང་གི་རང་བཞིན་གིས་

སྤི་བྩོར་རླུང་མི་གཡྩོ་བར་བཅིངས་པའི་མཐུ་ལས་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་ཐུགས་རྡྩོ་རེའི་

རང་བཞིན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཁུ་བ་ལས་བཞེངས་ལ་བདག་གི་འདྩོད་པ་རླུང་གི་

རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་སྤྩོ་བར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འྩོན་ཏེ་བང་སེམས་སྤི་བྩོར་བྩོན་པའི་བདེ་ཆེན་བལ་འབས་སུ་ཇི་ལྟར་འྩོང་

སམ་ན། དེ་ནི་ཚུལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་སངས་རྒྱས་པའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་ཆེན་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་སྐུར་བཤད་པ་དང་ཆ་འདྲ་བས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །ཐུན་མྩོང་དུ་བསྐུལ་བ་ནི། 

སྟྩོང་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཉམས་མྩོང་ནས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་

ནི། །འགྩོ་བ་གདྩོན་པའི་བསམ་པ་ཡིས། །འགྩོ་བའི་མགྩོན་པྩོ་སྤྩོ་བར་མཛོད། །

ཅེས་གསུངས་ཏེ་དེའི་དྩོན་ནི་སྟྩོང་པ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རང་བཞིན་ཁུ་

བའི་ངྩོ་བྩོར་ཞུ་བའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྩོང་ཞིང་མངྩོན་དུ་མཛད་ནས་ནི་འགྩོ་བ་སེམས་

ཅན་རྣམས་འཁྩོར་བ་ལས་གདྩོན་པའི་བསམ་པ་བརེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ཡིས་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ནི་འགྩོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱྩོབ་

པའི་མགྩོན་པྩོ་ཁྱྩོད་ཀིས་སྤྩོ་བར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གླུས་བསྐུལ་ལྩོ། །

གླུས་བསྐུལ་གི་སབས་འདིར་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་བསྐུལ་བ་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏེ་གཅིག་ནི་སྲྩོག་རྩོགས་པའི་སད་དུ་ཡིན་ལ་གཉིས་པ་ནི་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་གི་

མཐར་བདེ་བ་རྩོགས་པའི་སད་དུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ལ་མཁས་པ་ [རེ་ཀུ་

མཱར།] དག་འདི་སད་གསུང་སྟེ། འདིར་གླུས་བསྐུལ་བ་གཉིས་ཏེ་གཅིག་སྲྩོག་རྩོགས་

པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་དང༌། གཅིག་བདེ་བ་རྩོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པར་གསུངས་

པས་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་གི་མཐར་ཡང་གླུས་བསྐུལ་བ་དགྩོས་པར་མངྩོན་མྩོད་ཀི་

སྔྩོན་གི་བ་མ་རྣམས་བསྐུལ་བ་དང་པྩོ་འདི་ལས་མི་མཛད་དྩོ། །ཞེས་གསུང་ཡང༌། 

འདིར་བསྐུལ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ནི་གཞི་ལ་བསྐུལ་བ་རྣམ་པ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི་སྲྩོག་ཕི་རྩོལ་དུ་རྒྱུ་བ་རྩོགས་པའི་སད་དུ་མངལ་ན་གནས་
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པའི་མངལ་གི་ཕི་རྩོལ་དུ་བསྐུལ་བ་དང༌། བསྐུལ་བ་གཉིས་པ་ནི་མངལ་ནས་བཙས་

ཏེ་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་ལྩོན་པའི་མཐར་ཁམས་འཕྩོ་བའི་བདེ་བ་རྩོགས་པའི་སད་དུ་ཁུ་བ་

དབང་པྩོའི་སྒྩོར་བསྐུལ་བ་ཡིན་ལ། གཞིའི་བསྐུལ་བ་དང་པྩོ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་ཞུ་

བ་གླུས་བསྐུལ་དང༌། གཞིའི་བསྐུལ་བ་གཉིས་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་དགའ་བ་ལ་

དམིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དང་ཕ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་

ཚེ་གཙོ་བྩོ་ཞུ་བ་མེད་པས་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་མི་དགྩོས་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་སྔྩོན་གི་

བ་མ་རྣམས་བསྐུལ་བ་དང་པྩོ་འདི་ལས་མི་མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་དཀིལ་འཁྩོར་སྤྩོ་བ།༽

༈ གཉིས་པ་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་དཀིལ་འཁྩོར་སྤྩོ་བ་ལ་གཉིས། ཞུ་བ་ལས་

གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀི་སྐུར་བཞེངས་པ་དང༌། དེ་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་སྤྩོ་

བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དེ་ལྟར་ལྷ་མྩོ་བཞིས་གླུས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་

རབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར་ཏེ་འགྩོ་བ་མཐའ་དག་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུར་གཟིགས་ནས་ཁུ་བ་ཟླ་བ་ཞུ་བ་དེ་ལས་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔྩོན་པྩོ་དང༌། དེ་ལས་རྡྩོ་རེ་

སྔྩོན་པྩོ་རེ་ལྔ་པ་དང༌། དེ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཙོ་བྩོ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་རྣམ་པ་

ཅན་མི་བསྐྱྩོད་པའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་མཚོན་པའི་དྩོན་དུ་མི་བསྐྱྩོད་པའི་

ཅྩོད་པན་ཅན་ལ་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གིས་ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཕྱུག་མའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ས་ཚོགས་ཡུམ་གིས་འཁྱུད་པ་

དང༌། ནུས་མ་རྣམས་བསྐྱེད་པ་དེ་ནས་ལྷ་གཞན་རྣམས་སྤྩོ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་གཙོ་བྩོ་རྒྱུ་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་ངྩོ་བྩོ་མི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བསྐྱྩོད་པ་དང༌། ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་གཙོ་བྩོ་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔར་ཁ་

ཅིག་བཞེད་ཀང༌། རྒྱུ་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་ངྩོ་བྩོ་རྡྩོར་སེམས་ཡིན་པར་རྒྱུད་འགེལ་ལས་

གསུངས་པ་གྩོང་དུ་དྲངས་ཟིན་ཅིང༌། འབས་བུ་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་ངྩོ་བྩོ་མི་བསྐྱྩོད་པ་ཡིན་

པ་དང༌། འདིའི་ཡུམ་ངྩོ་བྩོ་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཕྱུག་མ་ཡིན་པ་ནི་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་དམ་

ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་རྩོ་མཉམ་པ་འཆད་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདི་ལ་བསྐྱེད་པའི་

རྣལ་འབྩོར་གི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དག་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་

བཅས་ཞེས་པ་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སིང་པྩོའི་པདྨར་ཞེས་

པ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ལ་མེའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་ནམ་དུས་མེའི་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་སྟེང་དུ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྩོ་མཉམ་པ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཞེས་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི་ངྩོ་

བྩོ་མི་བསྐྱྩོད་པ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་ནའང་གཞན་རིགས་ལ་འཁྱུད་དགྩོས་

པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་སྐྱྩོན་སྩོང་བའི་ཚུལ་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་

རྩོ། །དེ་ལྟར་གླུས་བསྐུལ་བ་ལས་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནི་

སྦྱང་གཞི་མངལ་ན་གནས་པ་ཕི་རྩོལ་དུ་བཙས་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་དེ་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་བ་སྤྩོ་བ་ནི། འདི་ལ་ཁ་ཅིག །ཡེ་ཤེས་དང་

ཐུགས་དང་གསུང་དང་སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་རྣམས་སྤྩོས་ཏེ་ལྷ་སྩོ་སྩོ་ལ་ཞུགས་པར་

བསམ་པར་བའྩོ། །ཞེས་ལྷ་རྣམས་ཡུམ་གི་པདྨ་ལས་སྤྩོས་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་

མཆྩོག་གི་སབས་སུ་སྤྩོས་པའི་ལྷ་རྟེན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལ་

ཞུགས་པར་སྒྩོམ་པ་ཡིན་པར་བཞེད་དྩོ། །དེ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དམ་ཚིག་གི་
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དཀིལ་འཁྩོར་གི་དྩོན་དུ་ཞེས་ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ལྷ་སྤྩོས་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་གི་

དཀིལ་འཁྩོར་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་

དཀིལ་འཁྩོར་རབ་ཏུ་སྤྩོ་བ་དག་ཀང་ངྩོ༌། །ཀང་ཡིག་གིས་སྔྩོན་བཞིན་ཞེས་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཀང་སབས་འདིའི་ལྷ་སྤྩོ་ཚུལ་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་

མཆྩོག་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པས་གནྩོད་དྩོ། །

དེས་ན་གཙོ་བྩོ་ཡམ་ཡུམ་ནུས་མ་རྣམས་དང་བཅས་པ་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་

མཆྩོག་གི་སབས་སུ་བསྐྱེད་ཟིན་པའི་རེས་སུ། འགེལ་ཆེན་ལས། ཤེས་རབ་དང་

ཐབས་སྩོམས་པར་ཞུགས་པས་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་སངས་རྒྱས་ནམ་

མཁར་གནས་པ་ཕུང་པྩོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྩོགས་པའི་རང་བཞིན་གིས་

དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་དྩོན་དུ་རང་གི་ལུས་ལ་བཅུག་སྟེ་ཤེས་རབ་ཀི་པདྨར་

སྔགས་ཀི་རང་བཞིན་ཡི་གེ་སྩོ་སྩོ་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཙོ་བྩོ་ཡབ་

ཡུམ་སྩོམས་པར་ཞུགས་པའི་དགའ་བའི་སྒས་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་

སངས་རྒྱས་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་ནས་འདྩོད་མ་དང་ཕིར་འདྩོད་མ་རྣམས་ཀི་

བར་སྔར་སྤྩོས་པ་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་འཁྩོད་པ་ཐམས་ཅད་སྤན་དྲངས་ཏེ་རང་གི་སྟེང་

གི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྩོགས་པའི་རང་

བཞིན་གི་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་དྩོན་དུ་རང་གི་ལུས་ལ་ཞུགས་པ་ཆགས་པ་

ཆེན་པྩོའི་མེས་ཞུ་བ་ཡུམ་གི་པདྨར་སྤྩོས་པ་རྣམས་ལྷ་སྩོ་སྩོའི་ས་བྩོན་དང༌། དེ་ལས་

ལྷ་སྩོ་སྩོའི་ཕག་མཚན་དང༌། དེ་ལས་ལྷ་སྩོ་སྩོ་བསྐྱེད་པ་ཡུམ་གི་པདྨ་ལས་སྤྩོས་ཏེ་

རྟེན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་འགྩོད་པ་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སབས་ཇི་ལྟ་བ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བཞིན་བེད་དགྩོས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་པདྨ་ལ་སྔྩོན་བཞིན་དུ་ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་འཁྩོར་གི་ལྷ་སྤྩོ་བ་ནི་བིས་པ་མངལ་ནས་

བཙས་མ་ཐག་ཕྲུ་མའི་ཆྩོས་གྩོས་འཛིན་པའི་ལུས་རྩོགས་པའི་རྣམ་པར་ཕི་རྩོལ་དུ་

གསལ་བར་གྲུབ་སྟེ་ངུ་ཞིང་ཁམས་ལྔའི་རླུང་ངམ་སྲྩོག་འཛིན་སྩོགས་རླུང་བཅུ་ཕིར་

སྤྩོ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་འགེལ་ཆེན་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་འགེལ་

ཆེན་ལས། སྔར་བཞིན་དུ་སར་ཡང་ཤེས་རབ་གབས་ཀི་བདག་ཉིད་ཐུགས་དང་

གསུང་དང་སྐུའི་ཆྩོས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་རབ་ཏུ་སྤྩོ་བར་བ་སྟེ་སྐྱེས་པའི་བིས་པ་རབ་

ཏུ་སད་པ་ངུ་བར་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་དང༌། ཡང༌། དེ་ལྟར་དཀིལ་འཁྩོར་རབ་ཏུ་སྤྩོ་

བ་དག་བྱུང་ངྩོ༌། །ཀང་ཡིག་གིས་སྔྩོན་བཞིན་ཞེས་པའྩོ། །བིས་པ་མངལ་ནས་འབྱུང་

བའི་དུས་སུ་སྲྩོག་ལ་སྩོགས་པའི་རླུང་བཅུ་སྐྱེའྩོ། །སྩོབ་མ་རྣམས་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་

འཇུག་པའི་དུས་སུ་མེ་ཏྩོག་འཐྩོར་རྩོ། །གཅེར་བུ་མངལ་གི་ཕྲུ་མའི་གྩོས་འཛིན་པ་

བིས་པ་ཞེས་པའི་རྣམ་པར་དག་པས་ལྷའི་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁྩོར་རྩོགས་

པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་

ཡང་། ནང་དུ་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔ་འབབ་པའི་དྩོན་དང་ཞེས་པ་འདིས་ཀང་ཆྩོས་མཐུན་

གི་ཡུལ་དང་སྦྱང་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༈ གསུམ་པ་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་བ་བ་ནི། འདྩོད་མ་དང་ཕིར་

འདྩོད་མ་སྤྩོས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་བ་སྟེ། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་

དགུག་པ་ནི་རྡྩོ་རེ་ཤུགས་ཀིས་བེད་ལ། དེ་ཡང་རྡྩོ་རེ་ཤུགས་ནི། དབུ་མའི་སྲྩོག་རྣམ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པར་དག་པས་རྡྩོ་རེ་ཤུགས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་དག་པའི་ངྩོ་བྩོ་

ཡིན་ལ། དེ་ནི། འྩོད་ཟེར་སྔྩོན་པྩོ་ཞེས་སྩོགས་སྒྲུབ་ལེའི་འགེལ་ཆེན་ནས་བཤད་པའི་

སྐུ་མདྩོག་ཞལ་ཕག་སྩོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ། ཧཱུཾ་ཡིག་རྡྩོ་རེའི་སྤྲུལ་པ་ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཧཱུཾ་ལས་རྡྩོ་རེ་དང་དེ་ལས་སྐྱེད་ཅིང་དེ་ཡང༌། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལས་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡུམ་དང་ཐབས་ཡབ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་

ལས་བྱུང་བ་ཡུམ་གི་པདྨ་ལས་སྤྩོ་བ་ཡིན་ལ། ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་བིས་པ་

སྐྱེས་པའི་དབུ་མའི་སྲྩོག་འབྱུང་བ་ནི་འྩོད་ཟེར་སྔྩོན་པྩོ་སྟེ་དེའི་འབྱུང་བས་དབང་པྩོ་

རྣམས་རབ་ཏུ་སད་ཅིང་ཕི་རྩོལ་གི་ཡུལ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་པྩོ་རྣམས་

འཇུག་པ་ནི་ནང་དུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡྩོ་རེ་ཤུགས་སྤྩོ་བ་ནི་བིས་པ་སྐྱེས་མ་

ཐག་དབུ་མ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་དྲུག་རྐང་བཅས་རྒྱུས་ཏེ་དེ་རྒྱུས་པའི་དབང་གིས་

དབང་པྩོ་རྣམས་སད་ནས་ཕི་རྩོལ་གི་ཡུལ་རྣམས་ལ་རྣམ་ཤེས་དྲུག་འཇུག་པ་དང་

ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་སྤྩོས་པའི་རྡྩོ་རེ་ཤུགས་དེས་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་ལྟེ་བའི་

པདྨ་ལས་ཕི་རྩོལ་དུ་འབྱུང་བའི་སྲྩོག་གིས་ཕི་རྩོལ་གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་བཀུག་ནས་

སར་ཡང་ལྡྩོག་གྩོ །དེའི་ཕིར་རྣམ་པར་དག་པ་དྲི་མེད་འྩོད་ཟེར་འཕྩོ་བ་ཡེ་ཤེས་འཁྩོར་

ལྩོའི་དབང་ཕྱུག་ངེས་པར་ལྟེ་བར་རྡྩོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུས་བསྣུན་བས་ཤིང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་

བཞི་པྩོ་རྣམས་རང་གི་རྡྩོ་རེ་སྦྲུལ་གི་ཞགས་པ་དག་གིས་བཅིངས་ནས་རང་གི་

མཚོན་ཆ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་པར་བས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྒྲུབ་པ་

བས་ཤིང་དངྩོས་པྩོའི་མཚན་ཉིད་ས་ཚོགས་པའི་འཁྩོར་ལྩོ་མཐའ་དག་བསྐྱེད་པར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བས་ནས་སར་ཡང་རང་གི་གནས་སུ་འགྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟར་སྤྩོས་

པའི་རྡྩོ་རེ་ཤུགས་དེས་འཁྩོར་ལྩོའི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་པའི་གཙོ་བྩོ་དུས་ཀི་འཁྩོར་

ལྩོ་དེའི་ལྟེ་བར་རྡྩོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུས་བསྣུན་ཅིང༌། ཡེ་ཤེས་པའི་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པྩོ་

རྣམས་རྡྩོ་རེ་ཤུགས་རང་གི་རྡྩོ་རེ་སྦྲུལ་གི་ཞགས་པས་བཅིངས་ནས་རྡྩོ་རེ་ཤུགས་

རང་གི་མཚོན་ཆ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་པར་བས་ཏེ་འཁྩོར་ལྩོའི་དབང་ཕྱུག་

དགུག་པ་དང་དཀིལ་འཁྩོར་པའི་ལྷ་ས་ཚོགས་རྣམས་སྤན་དྲང་པར་བས་ནས་རྡྩོ་རེ་

ཤུགས་རང་གི་གནས་གཙོ་བྩོའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ནི་

བིས་པ་བཙས་པའི་ཚེ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་པདྨ་ལས་ཕི་རྩོལ་དུ་འབྱུང་བའི་སྲྩོག་

རླུང་གིས་རྣམ་ཤེས་རྣམས་རང་རང་གི་ཡུལ་འཛིན་བེད་དུ་བཀུག་ནས་སར་ཡང་

སྲྩོག་ལེྟ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་པདྨར་ལྡྩོག་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་ནྩོ། །

འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡང་དག་པར་མཆྩོད་དེ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟར་སྤན་དྲངས་པའི་ཡེ་ཤེས་པའི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་མཆྩོད་ནས། 

ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་གཞུགས་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མིག་གི་

དབང་པྩོ་ལས་སྐྱེས་པ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྨུགས་བེད་དྩོ་ཞེས་པ་ནས། རྩོ་

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པ་

ལྟར་རྡྩོ་རེ་ཤུགས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་པ་བཀུག་པའི་རེས་སུ་བིས་པའི་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་

དང༌། ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང༌། ལྕེའི་རྣམ་ཤེས་དང༌། སའི་རྣམ་ཤེས་རྣམས་དང་རིམ་

པ་བཞིན་ཆྩོས་མཐུན་པའི་ཁྩོ་བྩོ་རྨུགས་བེད་དང༌། རེངས་བེད་དང༌། ཁེངས་བེད་

དང༌། ཤིན་ཏུ་སྟྩོབས་རྣམས་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྣམས་ལ་གཞུག་པ་དང༌། བཅིང་བ་དང༌། མཉེས་པ་དང༌། རྩོ་མཉམ་པར་བེད་པར་

བསྒྩོམ་ཞིང༌། དེ་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་ཚེ་དགུག་པ་ལ་ཛཿཡིག་དང༌། གཞུག་པ་ལ་ཧཱུཾ་ཡིག་

དང་བཅིང་པ་ལ་བཾ་ཡིག་དང༌། མཉེས་པ་ལ་ཧྩོཿཡིག་དང༌། རྩོ་མཉམ་པ་ལ་ཧི་ཡིག་

རྣམས་དྲག་ཏུ་བརྩོད་ཅིང་དེའི་ཚེ་ཕག་རྒྱ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་རྡྩོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། རྡྩོ་

རེ་དང༌། རྡྩོ་རེ་ཞགས་པ་དང༌། རྡྩོ་རེ་དྲིལ་བུ་དང༌། རྡྩོ་རེ་དབྱུག་པའི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་

བའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དམ་ཚིག་པ་རེ་རེ་ནས་རྩོ་མཉམ་དུ་སྒྩོམ་པ་ནི་འགེལ་

ཆེན་ལས། འདིར་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་གི་ཞེས་པ་ནས། སིང་གའི་པདྨ་ལའྩོ་ཞེས་

པ་ནི་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་ཐུགས་དཀིལ་གི་རྩོ་མཉམ་གསལ་བར་བསྟན་

པ་ལྟར་དང༌། དེའི་ཞར་བྱུང་དུ་སྐུ་དཀིལ་གི་ཁྩོ་བྩོ་རྣམས་ཀི་རྩོ་མཉམ་དངྩོས་སུ་

གསུངས་ནས་གསུང་དཀིལ་དང་སྐུ་དཀིལ་གི་ལྷ་གཞན་རྣམས་ཀི་རྩོ་མཉམ་ར་བར་

གསུངས་པ་གྩོ་སར་མཛད་དྩོ། །

དེ་ཡང་འགེལ་པར་དངྩོས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་བཀགས་པ་ཉིད་ཀིས་

ཤེས་ལ། གྩོ་སར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་རྩོ་མཉམ་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན་རྒྱུད་

ལས། གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ནི་ཞེས་པ་ནས། ས་ཡི་དཀིལ་འཁྩོར་

ལག་ན་ཟླ་ཉི་དག་ཀང་བསྒྩོམ་པར་བ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་གསུང་དཀིལ་གི་ལྷ་མྩོ་

རྣམས་ཀི་རྩོ་མཉམ་དང་སའི་ཁྩོར་ཡུག་ལ་འཆར་བའི་ཟླ་ཉི་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་

པ་རྩོ་མཉམ་པའི་བར་བསྟན་པའི་གསུང་གི་རྣལ་འབྩོར་མའི་གཙོ་མྩོ་ཡུམ་ནི་ཤར་དུ་

ཙཱ་མུཎྜི་ལ་ལྷའི་དབང་པྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་མེ་མཚམས་སུ་ཁྱབ་འཇུག་

མ་ལ་ཚངས་པས་འཁྱུད་པ་དང༌། ལྷྩོར་ཕག་མྩོ་ལ་དྲག་པྩོ་སྟེ་དབང་ཕྱུག་གིས་འཁྱུད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པ་དང༌། བདེན་བལ་དུ་གདྩོང་དྲུག་མ་ལ་ཚོགས་ཀི་བདག་པྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། ནུབ་

ཏུ་དབང་མྩོ་ལ་བདེན་བལ་ཏེ་སྲིན་པྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། རླུང་དུ་ཚངས་མ་ལ་ཁྱབ་

འཇུག་གིས་འཁྱུད་པ་དང༌། བང་དུ་དྲག་མྩོ་འམ་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་གཤིན་རེས་འཁྱུད་

པ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་དཔལ་མྩོ་ལ་གདྩོང་དྲུག་པས་འཁྱུད་པའྩོ། །དེ་རྣམས་ཀི་གཙོ་

འཁྩོར་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་རྩོ་མཉམ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཚེས་ལྷ་

རྣམས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་ནི་ཤར་སྒྩོའི་གཡས་སུ་པདྨའི་ལྟེ་བར་ལྷ་མིན་བདག་པྩོ་

སྲིན་པྩོ་ལ་སྲིན་མྩོས་འཁྱུད་པ་དང་། མེ་མཚམས་སུ་རླུང་ལྷ་ལ་རབ་གཏུམ་མས་

འཁྱུད་པ་དང༌། ལྷྩོ་སྒྩོའི་གཡས་སུ་མེ་ལྷ་ལ་ཆུ་ལྷ་མྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། བདེན་བལ་དུ་

གདྩོང་དྲུག་པ་ལ་དཔལ་མྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། ནུབ་སྒྩོའི་གཡས་སུ་ལྷའི་དབང་པྩོ་ལ་

རླུང་ལྷ་མྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། རླུང་དུ་ཚངས་པ་ལ་གྩོག་མས་འཁྱུད་པ་དང༌། བང་སྒྩོའི་

གཡས་སུ་རྒྱ་མཚོ་སྟེ་ཆུ་ལྷ་ལ་ཕག་མྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་ཚོགས་ཀི་

དབང་པྩོ་ཚོགས་བདག་ལ་གཞྩོན་ནུ་གདྩོང་དྲུག་མས་འཁྱུད་པ་དང༌། བང་སྒྩོའི་

གཡྩོན་དུ་དྲག་པྩོ་དབང་ཕྱུག་ལ་རི་སྲས་མས་འཁྱུད་པ་དང༌། ལྷྩོ་སྒྩོའི་གཡྩོན་དུ་

གཤིན་རེ་ལ་གཤིན་རེ་མས་འཁྱུད་པ་དང༌། ཤར་སྒྩོའི་གཡྩོན་དུ་ཁྱབ་འཇུག་ལ་

དཔལ་མྩོས་འཁྱུད་པ་དང༌། ནུབ་སྒྩོའི་གཡྩོན་དུ་གནྩོད་སྦྱིན་ལ་གནྩོད་སྦྱིན་གི་དབང་

མྩོས་འཁྱུད་པའྩོ། །དེ་རྣམས་གཙོ་འཁྩོར་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་རྩོ་མཉམ་

པ་དང༌། སྐུ་དཀིལ་གི་རིག་པའི་ཕི་རྩོལ་གི་ཕྩོགས་བཞིའི་སྟེགས་བུ་དག་ལ་ཀླུ་

རྣམས་གནས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་གནས་ན་ཤར་གི་སྟེགས་བུ་ལ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་སྟེང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དུ་པདྨ་དང་སྟྩོབས་རྒྱུ་གཉིས་གནས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ལྷྩོར་མེའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་

ནྩོར་རྒྱས་ཀི་བུ་དང་དུང་སྐྱྩོང་གནས་པ་དང༌། བང་དུ་ཆུའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་རིགས་

ལྡན་དང་མཐའ་ཡས་གནས་པ་དང༌། ནུབ་ཏུ་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་འཇྩོག་པྩོ་དང་

པདྨ་ཆེན་པྩོ་གནས་སྩོ། །ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ཀང་དུར་ཁྩོད་ཀི་ས་

ལ་གནས་ཏེ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་གནས་པའི་ཤར་གི་དུར་ཁྩོད་རེ་མྩོས་འབིགས་

པར་ཁྱི་གདྩོང་མ་དང༌། ལྷྩོའི་དུར་ཁྩོད་སྲེག་པར་ཕག་གདྩོང་མ་དང༌། བང་དུ་རུལ་བ་

དང་བཅས་པའི་དུར་ཁྩོད་དུ་སྟག་གདྩོང་མ་དང༌། ནུབ་ཏུ་རྣག་གི་དུར་ཁྩོད་དུ་ཅེ་སྤང་

གདྩོང་མ་དང༌། མེ་མཚམས་སུ་ལྷག་མ་ཅན་གི་དུར་ཁྩོད་དུ་བ་རྩོག་གདྩོང་མ་དང༌། 

བདེན་བལ་དུ་མི་བཟད་པའི་གཡུལ་གི་དུར་ཁྩོད་དུ་བ་རྩོད་གདྩོང་མ་དང༌། རླུང་དུ་

སྦྲུལ་གི་ཟྩོས་པའི་དུར་ཁྩོད་དུ་བ་ཁྱུང་གདྩོང་མ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་བིས་པ་ཤི་བའི་

དུར་ཁྩོད་དུ་འུག་གདྩོང་མ་གནས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡབ་ཀླུ་རྣམས་ལ་ཡུམ་རབ་གཏུམ་

མ་རྣམས་འཁྱུད་པ་དང༌། ཡུམ་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ལའང་ཡབ་ཀླུ་རྣམས་ཀིས་

འཁྱུད་ཅིང༌། དེ་ཡང་གཞན་རིགས་ལ་འཁྱུད་དགྩོས་པས་ཤར་ཕྩོགས་པ་རྣམས་དང་

ནུབ་ཕྩོགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ་དང༌། བང་ཕྩོགས་པ་རྣམས་དང་ལྷྩོ་

ཕྩོགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་མེ་མཚམས་པ་དང་ནུབ་

བང་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ་དང༌། བདེན་བལ་བ་རྣམས་དང་དབང་ལྡན་པ་

རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་དགྩོས་པ་ནི། དེ་བཞིན་ས་ཡི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་གནས་

རིགས་ཀི་དབང་གིས་འཇྩོག་པྩོ་དང་ནི་པདྨ་ཆེན་པྩོར་འགྱུར། །དེ་རྣམས་ཤེས་རབ་

རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་དུར་ཁྩོད་ས་ལ་གནས་པའི་ཁྱི་གདྩོང་མ་ལ་སྩོགས་པ་སྟེ། །དེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རྣམས་ཐབས་ནི་ལདྨ་ལ་སྩོགས་གཞན་གི་རིགས་ཀི་དབང་གིས་བདེ་བ་དམ་པའི་

དྩོན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཀླུ་དང་རབ་

གཏུམ་མ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་རྩོ་མཉམ་པ་དང་ཟླ་ཉི་དམ་

ཚིག་པ་ལ་ཟླ་ཉི་ཡེ་ཤེས་པ་རྩོ་མཉམ་པར་སྒྩོམ་པ་སྟེ་རྩོ་མཉམ་གི་རྒྱུད་གྩོ་སར་

བཞག་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་བསྡུས་པའྩོ། །

༈ བཞི་པ་དེ་ལ་རིགས་ཀིས་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། འགེལ་ཆེན་ལས། ད་ནི་ཅྩོད་

པན་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པས་ལྷ་རྣམས་ཀི་རིགས་ཀིས་རྒྱས་གདབ་པ་གསུངས་པ་

འདིར་མཆྩོག་གི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་ཅྩོད་པན་དག་ལ་ཕན་

ཚུན་རྡྩོ་རེ་ཡི་ནི་རྡྩོ་རེར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེན་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཕན་ཚུན་ཡང་དག་པར་སྦྱྩོར་བའི་ཕི་རྩོ། །དེ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

དང་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཡེ་ཤེས་ལ་སྟེ་གཉི་གའི་སྤི་བྩོ་ལ་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་ཆྩོས་གྩོས་

དང་གཙུག་ཏྩོར་འཛིན་པ་རྡྩོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་གནས་པ་ས་ལ་རེག་པའི་ཕག་རྒྱས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དབུགས་དབྱུང་བས་སྩོ། །

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་རིགས་ལ་ནི་རིགས་ལྔས་རྒྱས་གདབ་པ་བཀག་སྟེ་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་སྐྱེད་པར་བེད་པ་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡང་ན་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་ཆྩོས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཅྩོད་པན་ནི་རེས་འགའ་ནའྩོ་

ཞེས་པ་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ལ་མི་མཐུན་པ་མང་སྟེ། གཉི་གའི་སྤི་བྩོ་

ལ་ཞེས་པ་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་སྤི་བྩོ་ལ་ཞེས་འཆད། ཁ་ཅིག་

རྡྩོར་སེམས་དང་མི་བསྐྱྩོད་པ་གཉིས་ཀའི་སྤི་བྩོ་ལ་ཞེས་འཆད་དྩོ། །ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རིགས་ལ་ནི་ཞེས་པ་ཁ་ཅིག་རབ་བྱུང་གི་ཆ་བད་ཅན་ལ་འཆད། ཁ་ཅིག་རྡྩོར་སེམས་

ལ་འཆད། ཁ་ཅིག་རིགས་ལྔ་རང་གིས་རང་ལ་རྒྱས་འདེབས་པ་བཀག་པའི་འཆད་

ཀང༌། འདི་ལྟར་དུ་བཤད་པར་བ་སྟེ་རིགས་དྲུག་པྩོ་རྡྩོ་རེ་ལ་སྩོགས་པའི་རིགས་སུ་

བེད་པའི་ཚེ་དྩོན་གྲུབ་རལ་གིའི་རིགས་དང་རིན་འབྱུང་རིན་པྩོ་ཆེའི་རིགས་དང་སང་

མཐའ་པདྨའི་རིགས་དང་རྣམ་སང་འཁྩོར་ལྩོའི་རིགས་དང་རྡྩོར་སེམས་དང་མི་བསྐྱྩོད་

པ་རྡྩོ་རེའི་རིགས་སུ་བེད་པས། རྡྩོ་རེ་ཡི་ནི་རྡྩོ་རེར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའི་འགེལ་པར། 

དེ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རྣམ་ཤེས་ཞེས་སྩོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གིས་རྡྩོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རིགས་དང་མི་བསྐྱྩོད་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི་རིགས་གཉིས་རྡྩོ་

རེའི་རིགས་སུ་མཚུངས་པ་དེས་ན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྒྱས་འདེབས་པ་

དང༌། རྡྩོར་སེམས་དང་མི་བསྐྱྩོད་པ་གཉིས་ཀའི་སྤི་བྩོ་ལ་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་མི་བསྐྱྩོད་པ་

ཆྩོས་གྩོས་དང་གཙུག་ཏྩོར་འཛིན་པ་སྩོགས་ཀིས་རྒྱས་གདབ་ཅེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

ཡང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་རིགས་ལ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ནི། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཕུང་པྩོའི་རིགས་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ནི་རིགས་ལྔ་རལ་པའི་ཅྩོད་པན་ཅན་གིས་

རྒྱས་གདབ་པ་བཀག་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོའམ་ཁམས་ཕ་བ་འྩོད་གསལ་གི་

སེམས་དེ་འཁྩོར་འདས་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པ་པྩོ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་དེ་རྣམ་པར་དག་པའི་

རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐྱེད་པར་བེད་པ་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། ། ཞེས་པའྩོ། །ཡང་ན། ཡེ་ཤེས་དང་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ནི་འགྱུར་མང་དུ་ཡང་ན་

འྩོན་ཀང་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡང་ན་འྩོན་ཀང་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་ཤེས་ཕན་ཚུན་རྒྱས་

འདེབས་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སངས་རྒྱས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་མི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བསྐྱྩོད་པ་ལང་གུས་རྡྩོར་སེམས་སྔྩོན་པྩོ་ལ་རེས་འགའ་ན་རྒྱས་འདེབས་པར་ཡང་

རུང་ངྩོ༌། །ཞེས་པ་སྟེ་སྔ་མའི་དམིགས་བསལ་ལྩོ། །དེ་རྣམས་ཀིས་མི་བསྐྱྩོད་པ་དང་

རྡྩོར་སེམས་ལ་རྒྱས་འདེབས་ཚུལ་བསྟན་ནས་རིགས་ལྷག་མ་བཞི་ལ་རྒྱུས་འབས་

བུ་ལ་རྒྱས་འདེབས་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ནི། གཟུགས་ཀི་སྟེང་དུ་མི་བསྐྱྩོད་པ་སྟེ་སྐུའི་རྣམ་པ་

ཐུགས་ཀི་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གསལ་བར་པདྨ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་ལུས་ཀིས་

གསུང་སྩོ་སྩོ་བརྩོད་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །རིན་ཆེན་དབང་པྩོའི་ཆུ་སྐྱེས་

འཛིན་ཏེ་རྡུལ་གི་ཆྩོས་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །དྩོན་ཡྩོད་གྲུབ་པའི་ཅྩོད་པན་ལ་ནི་རབ་

མཆྩོག་ནྩོར་བུའི་ཕག་སྟེ་ཁག་ལས་ཤ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་

ཀིས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་སྐུའི་རྣམ་པ་ཐུགས་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། ལུས་སམ་སྐུས་

གསུང་སྩོ་སྩོར་བརྩོད་པ་དང༌། སང་མཐའི་རང་གཞིན་གཤེར་བ་ཆུ་ལས་རྡུལ་འབྱུང་

བ་དང༌། རྡུལ་ཏེ་ཁག་ལས་ཤ་འབྱུང་བས་རིམ་པ་བཞིན་མི་བསྐྱྩོད་པས་རྣམ་སང་

དང༌། རྣམ་སང་གིས་འྩོད་དཔག་མེད་དང༌། འྩོད་དཔག་མེད་ཀིས་རིན་འབྱུང་དང༌། 

རིན་འབྱུང་གིས་དྩོན་གྲུབ་ལ་རྒྱས་འདེབས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། རྣམ་པར་སང་མཛད་དང་གཡྩོན་གི་ལྷ་སྟེ་སང་བ་

མཐའ་ཡས་དང་མི་འཇིག་པ་སྟེ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་དེའི་སྐྱེས་བུ་སྟེ་དྩོན་ཡྩོད་

གྲུབ་པ་དང་དབང་ལྡན་ཏེ་མི་བསྐྱྩོད་པ་དང་དུས་ཀི་མེ་སྟེ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ནི་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཐ་མལ་པའི་

ཕུང་པྩོ་རྣམས་ཏེ་དག་པའི་ཕུང་པྩོ་གཙུག་ཏྩོར་དང་ཆྩོས་གྩོས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྒྱས་གདབ་བྩོ། །དེ་ལྟར་དྲུག་ནི་རལ་པའི་ཅྩོད་པན་ཅན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ལ་ཁ་ཅིག །རིགས་དྲུག་རལ་པའི་ཅྩོད་པན་ཅན་ལ་རིགས་དྲུག་

ཆྩོས་གྩོས་གཙུག་ཏྩོར་འཛིན་པས་རྒྱས་གདབ་པ་ཙམ་བཤད་ནས་རིགས་དྲུག་གང་

གི་ས་གང་ལ་རྒྱས་འདེབས་པ་མི་གསལ་ལྩོ། །མཁས་པ་ཁ་ཅིག་རྒྱས་གདབ་དེ་དག་

སུས་རྒྱས་བཏབ་ཀང་རུང་སྟེ། རྒྱས་གདབ་དེའི་སྤི་བྩོ་ལ་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་རབ་བྱུང་གི་

རྣམ་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་རྒྱས་གདབ་པ་ནི་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་

སྟེ་འདིར་དཀིལ་འཁྩོར་ན་གནས་པ་གཙོ་བྩོ་དང་རིགས་ལྔ་ལ་སྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུང་སྟེ། རིགས་དྲུག་རལ་པའི་

ཅྩོད་པན་ཅན་ལ་རྒྱས་འདེབས་པའི་ཆྩོས་གྩོས་དང་གཙུག་ཏྩོར་འཛིན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པ་ལ་མཛད་པར་མངྩོན་ནྩོ། །འདི་ནི་ཕུང་པྩོ་རྣམས་རེ་རེ་དག་པའི་ཕུང་པྩོ་གཙུག་ཏྩོར་

དང་ཆྩོས་གྩོས་འཛིན་པ་ཞེས་རྒྱས་འདེབས་བེད་གཙུག་ཏྩོར་དང་ཆྩོས་གྩོས་འཛིན་

པ་རྣམས་ཐ་མལ་པའི་ཕུང་པྩོ་དྲུག་དག་པའི་ཕུང་པྩོའི་རང་བཞིན་དུ་བཤད་པ་དང་

འགལ་ལྩོ། །

སྒྲུབ་ཐབས་ཞལ་ལུང་ལས། རྣམ་སང་སང་མཐའ་རིན་འབྱུང་དྩོན་གྲུབ་མི་

བསྐྱྩོད་པ་རྡྩོར་སེམས་ཏེ་དྲུག་རལ་པའི་ཅྩོད་པན་ཅན་རྣམས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་རྣམ་

སང་སྩོགས་ཆྩོས་གྩོས་དང་གཙུག་ཏྩོར་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་གདབ་པ་མཛད་

ལ། དེའི་དགྩོངས་པ་ལྟར་བེད་ན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་རིགས་ལ་ནི་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་

རིགས་ལྔ་པྩོ་རང་གིས་རང་ལ་རྒྱས་གདབ་ཏུ་མི་རུང་བའི་དྩོན་ཅན་དུ་བཤད་ན་

འགལ་འདུར་འགྱུར་བས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་རིགས་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་བདག་གིས་གྩོང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཁས་བང་བར་བ་དགྩོས་སྩོ། །ཡང་ན། དེ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དང་ཞེས་པ་ནས། དྩོན་ཡྩོད་གྲུབ་པའི་ཅྩོད་པན་ལ་ནི་རབ་མཆྩོག་ནྩོར་

བུའི་ཕག་སྟེ་ཞེས་པའི་བར་གིས་རིགས་དྲུག་པྩོ་གང་ལ་གང་གིས་རྒྱས་འདེབས་པ་

བསྟན་ནས། དེ་ལྟར་རྒྱས་འདེབས་པའི་གདབ་པར་བ་བ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་

རྒྱས་འདེབས་བེད་སྐུའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་རྒྱས་གདབ་སམ་ན། དེའི་ཚུལ་ནི། དྲུག་ནི་

རལ་པའི་ཅྩོད་པན་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། དག་པའི་ཕུང་པྩོ་གཙུག་ཏྩོར་དང་ཆྩོས་

གྩོས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་གདབ་པའྩོ། །དེ་ལྟར་དྲུག་ནི་རལ་པའི་ཅྩོད་པན་ཅན་

ཞེས་བའྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་སྟྩོན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐ་མལ་པ་སྦྱང་གཞི་མ་དག་པའི་ཕུང་

པྩོ་འམ་ཁམས་དྲུག་མཚོན་བེད་རིགས་དྲུག་རལ་པའི་ཅྩོད་པན་ཅན་དྲུག་ལ་དག་

པའི་ཕུང་སྩོགས་མཚོན་བེད་རིགས་དྲུག་གཙུག་ཏྩོར་དང་ཆྩོས་གྩོས་འཛིན་པ་

རྣམས་ཀིས་རྒྱས་འདེབས་ཞེས་པའི་དྩོན་ཅན་དུ་བཤད་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་མི་

བསྐྱྩོད་པ་རབ་བྱུང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་རྣམ་སང་རལ་པའི་ཅྩོད་པན་ཅན་ལ་རྒྱས་

གདབ་ཅེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འཁྩོར་གི་ལྷ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་རྒྱས་གདབ་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། ལྷག་མའི་

འཁྩོར་ལྩོའི་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོ་རྣམས་ཀི་ཅྩོད་པན་ནི་རིན་པྩོ་ཆེ་ས་ཚོགས་པའི་རིང་བཞིན་

དང་རང་རང་གི་རིགས་ཀིས་རྒྱས་གདབ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་དྲུག་པྩོ་

གང་གི་རིགས་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་རིགས་དྲུག་པྩོ་ལྩོངས་སྐུའི་ཆ་བད་ཅན་གིས་

རྒྱས་གདབ་པར་བའྩོ། །དེ་ཡང་ནུས་མ་རྣམས་མ་གཏྩོགས་པའི་རིགས་ཅན་གི་ལྷ་

དང་ལྷ་མྩོ་ནག་པྩོ་རྣམས་ལ་དྩོན་གྲུབ་ཀིས་རྒྱས་གདབ་པ་དང༌། དམར་པྩོ་རྣམས་ལ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རིན་འབྱུང་དང༌། དཀར་པྩོ་རྣམས་ལ་སང་མཐའ་དང༌། སེར་པྩོ་རྣམས་ལ་རྣམ་སང་

དང༌། ལང་བུ་རྣམས་ལ་མི་བསྐྱྩོད་པ་དང༌། ནུས་མ་དང་སྔྩོན་པྩོ་རྣམས་ལ་རྡྩོ་རེ་

སེམས་དཔས་རྒྱས་གདབ་བྩོ། །

༈ ལྔ་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་

བིས་པ་སྐྱེས་པའི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་བིན་གིས་བརླབ་པ་སད་པ་དང་རི་

ལམ་དང་ཤིན་ཏུ་གཉིད་ལྩོག་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། བིས་པ་སྐྱེས་པའི་ལུས་ངག་སེམས་གསུམ་སད་རི་གཉིད་མཐུག་

གི་སབས་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་རླབས་

བེད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་བེད་ཚུལ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དཔྲལ་བ་དང་མགིན་པ་དང་

སིང་ག་དང་ལྟེ་བ་དང་གསང་བ་དང་གཙུག་ཏྩོར་ལ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧྩོཿ སྭཱ་ཧཱ་འདི་རྣམས་

ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཡན་ལག་ནི་བིས་པ་མས་འཁྲུ་བར་བེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་

བཞིན་དུ་རབ་མཆྩོག་རྒྱལ་བའི་བདག་པྩོའི་ལྷ་མྩོ་རྣམས་ཀིས་ཞེས་པ་རྣལ་འབྩོར་མ་

རྣམས་ཀིས་བཀྲུ་བར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་དཔྲལ་

མགིན་སིང་གར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་རིམ་པ་བཞིན་དང༌། ཡུམ་གི་ལྟེ་བར་ཧྩོཿ དང་གསང་བར་

སྭཱ། གཙུག་ཏྩོར་ལ་ཧཱ་བཀྩོད་དེ་བིན་གིས་བརླབ་ཅེས་མདྩོར་བསྟན་ནས། བིན་གིས་

རླྩོབ་ཚུལ་དངྩོས་འཆད་པ་ནི། འདིར་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་ཞེས་སྩོགས་མན་ཆད་

ཀིས་སྟྩོན་ལ། དེ་ཡང་དང་པྩོར་བིས་པ་མས་འཁྲུ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་རབ་

མཆྩོག་རྒྱལ་བའི་བདག་པྩོ་གཙོ་བྩོ་ལ་རྣལ་འབྩོར་བ་རྣམས་ཀིས་བུམ་པའི་ཆུས་བཀྲུ་

བར་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་

དཔྲལ་བར་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་སྟེང་དུ་ༀ་ཡིག་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

འཁྩོར་ལྩོ་རིབས་བརྒྱད་པ། དེ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་རྡྩོ་རེ་སྐུ་མདྩོག་དཀར་པྩོ་

ཞལ་ཕག་དང་ཕག་མཚན་སྩོགས་འགེལ་ཆེན་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་

ཤེས་རབ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་ལ། དེ་ནས་དཔྲལ་བ་ལས་སྤྩོས་པས་སྐུ་རྡྩོ་རེ་དེ་

ལས་དེ་ལྟ་བུ་དཔག་མེད་བྱུང་སྟེ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་ནས་ཡྩོངས་སུ་གང་བར་

བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །དེ་ནས་དེ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་རྡྩོ་རེས་གདུལ་བར་བ་བའི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ཆྩོས་སྟྩོན་པ་མཛད་ནས་སར་ལྩོག་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀི་

བདུན་དུ་ཡང་དག་པར་བཀྩོད་པ་ལ། སྐུའི་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་བདག་ལ་དབང་སྐུར་དུ་

གསྩོལ་ཞེས་གསྩོལ་བ་གདབ་པར་བའྩོ། །དེ་ནས་སྐུའི་རིགས་ཀི་ལྷ་མྩོ་རྣམས་ཀིས་

བདུད་རིའི་བུམ་པས་མངྩོན་པར་དབང་བསྐུར་བར་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་དབང་

བསྐུར་བ་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། རང་གི་དཔྲལ་བར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་

བསྒྩོམ་པའི་སྐུ་རྡྩོ་རེ་བཅུག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྐུ་ཡི་རྡྩོ་རེ་འཛིན། །ཞེས་སྩོགས་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པྩོ་འདི་བརྩོད་ནས་སྐུ་བིན་གིས་བརླབ་བྩོ། །དཔལ་ལྡན་

སྐུ་ཡི་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཔལ་ལུས་ཀི་ཐིག་ལེ་

མི་འགྱུར་བར་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་བྩོས་ནས། ལམ་གི་

སབས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྡྩོ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པར་བསྒྩོམ་པས་སྐུའི་རྡྩོ་

རེ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་ཅན་ཁྱེད་ཀིས་ནི་སྐུས་བིན་གིས་བརླབ་པའི་གནས་དཔྲལ་བར་

བིན་གི་བརླབས་ཏེ། དེང་སྟེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་གིས་སྐུ་རྡྩོ་རེ་ཐྩོབ་པར་མཛོད། །ཅེས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པ་སྟེ། འྩོག་མ་ཡང་དེས་འགེའྩོ། །

གསུང་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་ཡམ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་མགིན་པར་ར་ཡིག་

ལས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་སྟེང་དུ་ཨཱཿཡིག་ལས་པདྨ་དམར་པྩོ་འདབ་མ་བརྒྱད་

པ། དེ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གསུང་རྡྩོ་རེ་སྐུ་མདྩོག་ཞལ་ཕག་ཕག་མཚན་དང་

བཅས་པ་འགེལ་ཆེན་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལ་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་དེ། 

དེས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་སྤྩོས་ཏེ་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །དེ་ནས་གསུང་རྡྩོ་རེ་དེ་

རྣམས་ཀིས་གདུལ་བར་བ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆྩོས་སྟྩོན་པ་མཛད་ནས་སར་

ཡང་བདག་ཉིད་ཀི་མདུན་དུ་བཀྩོད་པ་ལ་གསུང་གི་རྡྩོ་རེ་ཅན་གིས་བདག་ལ་དབང་

སྐུར་དུ་གསྩོལ་ཞེས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས་གསུང་གི་རིགས་ཀི་ལྷ་མྩོ་རྣམས་ཀིས་སྔ་

མ་བཞིན་དུ་དབང་བསྐུར་བར་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །དེ་ནས་མགིན་པར་ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁྩོར་ལ་གསུང་རྡྩོ་རེ་རྣམ་པར་བཀྩོད་ནས། དཔལ་ལྡན་གསུང་གི་རྡྩོ་རེ་འཛིན། །ཞེས་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པྩོ་འདི་བརྩོད་པར་བའྩོ། །དཔལ་ལྡན་ཞེས་སྩོགས་ཀི་

དྩོན་ནི། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཔལ་ངག་གི་ཐིག་ལེ་མི་འགྱུར་བར་འཛིན་

པ་ལས་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པའི་གསུང་གི་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་བྩོས་ནས། གཞན་རྣམས་

སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལ་སྐུའི་དྩོད་དུ་གསུང་དང༌། གསུང་གི་བིན་གིས་བརླབ་པའི་གནས་

མགིན་པ་ཞེས་བའྩོ། །

ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་ཡམ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་སིང་གར་ཐིག་ལེ་ལས་

སྒ་གཅན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ཁ་དྩོག་མཐྩོན་མཐིང་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རྡྩོ་རེ་རེ་ལྔ་པ། དེ་

ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་སྐུ་མདྩོག་ནག་པྩོ་ཞལ་ཕག་དང་ཕག་མཚན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྩོགས་འགེལ་ཆེན་ལས་གསལ་བ་ལྟར་ཤེས་རབ་མ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་དེ། 

དེས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་སྤྩོས་པ་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །དེ་ནས་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་

རྣམས་ཀིས་གདུལ་བར་བ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆྩོས་བསྟན་པ་མཛད་ནས་

སར་ལྩོག་སྟེ་བདག་ཉིད་ཀི་བདུན་དུ་བཀྩོད་པ་ལ་ཐུགས་ཀི་རྡྩོ་རེ་ཅན་གིས་བདག་ལ་

དབང་སྐུར་དུ་གསྩོལ་ཞེས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་ཀི་རིགས་ཀི་ལྷ་མྩོ་རྣམས་

ཀིས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་དབང་བསྐུར་བར་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །དེ་ནས་ཐུགས་བིན་གིས་

བརླབ་པ་ནི། ཐུགས་རྡྩོ་རེ་སིང་གར་སྒ་གཅན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་བཀྩོད་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཐུགས་ཀི་རྡྩོ་རེ་འཛིན། །ཞེས་སྩོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀིས་

གསྩོལ་བ་གདབ་པར་བའྩོ། །

ཚིགས་བཅད་དེ་དག་གི་དྩོན་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཔལ་

སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་མི་འགྱུར་བར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པའི་ཐུགས་ཀི་རྡྩོ་རེ་

འཛིན་པ་ཞེས་བྩོས་ནས། གཞན་རྣམས་སྔ་མ་སྐུའི་སབས་དང་འདྲ་བ་ལ་སྐུའི་དྩོད་ལ་

ཐུགས་ཞེས་པ་དང༌། བིན་གིས་བརླབ་པའི་གནས་སིང་ག་ཞེས་བརེ་བར་བའྩོ། །

དེ་ལྟར་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་རེས་དེ་ནས། ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀ་

ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏྟ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀྩོ྅ཧཾ། ཞེས་བརྩོད་ཅིང༌། དེའི་སྔགས་དྩོན་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རང་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་ངའྩོ་སམ་

པའི་ང་རྒྱལ་རྣལ་འབྩོར་པས་གཟུང་བར་བའྩོ། །སྔགས་དེའི་དྩོན་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་

ཚུལ་ནི་ༀ་དང་པྩོར་བརྩོད་པ་ནི་མགྩོ་འདྲེན་པ་ཡིན་ལ། སརྦྦ་ནི་ཐམས་ཅད་དང༌། ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང༌། ཀ་ཡ་ནི་སྐུ་དང༌། ཝཱ་ཀ་ནི་གསུང་དང༌། ཙི་ཏྟ་
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ནི་ཐུགས་དང༌། སྭ་བྷཱ་ཝ་རང་བཞིན་དང༌། ཨཱཏྨ་ཀཿ ནི་བདག་ཉིད་དང༌། ཨ་ཧཾ་ནི་ངའྩོ་

ཞེས་པ་རྣམས་སུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་ཀྩོ་ཧཾ་ཞེས་པ་ནི་མཚམས་སྦྱར་བས་བྱུང་བ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཀ་ལཱ་པ་ལས་ཨ་ཡིག་དག་གི་བར་དུ་ཨུའྩོ། །ཨ་དང་སྒ་ལྡན་དག་གི་

འང་ངྩོ་ཞེས་པས་ཀའི་སྲྩོག་གི་ཨ་དང་སྒ་ལྡན་གི་ཡི་གེ་ཧའི་བར་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་

”བཅདགཅད1་ཨུ་ཡིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཡང༌། ཨུ་ཡིག་ལ་ཨའྩོ་ཞེས་ཀའི་སྲྩོག་གི་ཨ་

དེ་ཨྩོར་འགྱུར་ལ་ཕ་རྩོལ་གི་ཨུ་ཕིས་ཏེ་ཀ་སྲྩོག་མེད་ཨྩོའི་སྟེང་དུ་དྲངས་པས་ཀྩོ་ཧཾ་

ཞེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་ནི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་

བིན་གིས་རླྩོབ་པ་ཐུན་མྩོང་བ་ཡིན་ལ། ཡུམ་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་

ལས། དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀིས་ལྟེ་བར་ཧྩོ་ཡིག་གིས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡུམ་གི་ལྟེ་བར་ཧྩོ་ཡིག་གིས་བིན་གི་བརླབ་པ་དང༌། གསང་བར་

སྭཱ་ཡིག་དང༌། གཙུག་གཏྩོར་ལ་ཧཱ་ཡིག་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པའྩོ།  །དེ་ལྟར་བིན་

གིས་བརླབ་པ་ཡབ་ལ་གསུམ་ཡུམ་ལ་དྲུག་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། 

ཁུ་བའི་ཆྩོས་ལས་ཐབས་རིགས་གསུམ་དང༌། རྡུལ་དང་ཁུ་བའི་ཆྩོས་ལས་ཤེས་རབ་

རིགས་དྲུག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

༈ དྲུག་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རྣམ་དག་སྒྩོམ་པ་ལ་གཉིས། རྟེན་གཞལ་ཡས་

ཁང་གི་རྣམ་དག་སྒྩོམ་པ་དང༌། བརྟེན་པ་ལྷའི་རྣམ་དག་སྒྩོམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་རྣམ་

དག་གཉིས་བཤད་པ་ལས་ལུས་ཀི་ཁམས་དང་སྦྱར་བའི་རྣམ་དག་ནི་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་

མདྩོར་བསྡུས་དང་པྩོར་བསྟན་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ཞིང་སྒྲུབ་ལ་འདིར་སྒིབ་བལ་གི་

ཆྩོས་ཀི་རྣམ་དག་བསྟན་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་འཆད་པའི་སབས་སུ་བསྟན་པ་ནི་

1 མ་ཕི། ༡༨༥ན༢ན།   གཅད
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བཤད་པའི་གྩོ་རིམ་ཡིན་ལ་སྒྩོམ་པའི་རིམ་པ་ནི་གནས་སབས་འདིར་ཡིན་པས་

འདིར་དེ་དག་གི་དྩོན་བཤད་པར་བའྩོ། །དེ་ཡང་ཐ་མལ་གི་སྩོད་བཅུད་བཞིན་དུ་ལྷ་

དང་གཞལ་ཡས་ཁང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་བཟླྩོག་པའི་ཕིར་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་

གི་རྣམ་དག་དང༌། ལྷ་གཙོ་འཁྩོར་དང་ཕྩོ་མྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་

རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་བཟླྩོག་པའི་ཕིར་དུ་ལྷའི་རྣམ་དག་བསྒྩོམ་པར་བཤད་པ་ཡིན་

པས་སབས་འདིར་སྒྩོམ་དགྩོས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྣམ་དག་ནི་ར་རྒྱུད་སྒྲུབ་ལེའི་འགེལ་ཆེན་དུ་

དྲངས་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་དགེ་འདུན་ཆེས། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་

དཀིལ་འཁྩོར་རྩོ། །ཚངས་པའི་གནས་བཞི་རྣམས་ཀིས་ནི། །རྡྩོ་རེའི་ཐིག་ནི་བཞིན་པྩོ་

སྟེ། །དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བཞི་རྣམས་ཀིས༌། །ཀུན་ནས་གྲུ་བཞི་པ་ཉིད་དྩོ། །ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་འགྩོག་པ་ཡིས། །སྒྩོ་ནི་བཅུ་གཉིས་པྩོ་རྣམས་ཏེ། །དེ་བཞིན་ས་ནི་བཅུ་

གཉིས་ཀིས། །རྟ་བབས་རྣམས་ནི་མཛེས་པ་རྣམས། །འཕགས་ལམ་ཡན་བརྒྱད་

རྣམས་ཀིས། །ཕྩོགས་བརྒྱད་དུ་ནི་དུར་ཁྩོད་རྣམས། །སྟྩོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ཀ་བ་

རྣམས། །ཁམས་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཁང་པ་བརེགས། །རྣམས་ཐར་བརྒྱད་ཀིས་སྒྩོ་ཁྱུད་

རྣམས། །གཟུགས་ཅན་ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་རྣམས་ཀིས། །འགམ་རྣམས་དང་ནི་ལྩོགས་

རྣམས་ཉིད། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་དབེ་བས་སྩོ། །ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྩོགས་ཕུང་པྩོ་

ལྔས། །ཁ་དྩོག་ལྔ་ནི་རྣམ་པར་དག །ཐེག་པ་གསུམ་གིས་ར་བ་གསུམ། །དད་པའི་

དབང་པྩོ་སྩོགས་ཀིས་ལྔ། །དད་སྩོགས་སྟྩོབས་རྣམས་དག་གིས་ལྔ། ཐུགས་གསུང་

སྐུ་ཡི་དཀིལ་འཁྩོར་ལའྩོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་ཀིས། །དཀིལ་འཁྩོར་



  414  
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གསུམ་ལ་སྟེགས་བུ་སྟེ། །ཕ་རྩོལ་ཕིན་བཅུ་རྩོགས་པ་ཡིས། །རིན་ཆེན་སམ་བུ་རྣམ་

པར་བཀྲ། །མ་འདྲེས་ཆྩོས་ནི་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀིས། །དྩོ་ཤལ་དྩོ་ཤལ་ཕེད་པ་

རྣམས། །དབང་རྣམས་ཀིས་ཀང་བ་གུ་ལཱི། །དགེ་བས་ཀྲ་མ་ཤཱིར་ཥ་འྩོ། །སྟྩོང་ཉིད་ལ་

སྩོགས་རྣམས་ཐར་གིས། །དྲིལ་བུའི་སྒས་ནི་གང་བ་སྟེ། །རྫུའི་ཕྲུལ་རྐང་པས་རྒྱལ་

མཚན་གཏམས། །སྩོང་བས་མེ་ལྩོང་རབ་ཏུ་འབར། །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྔ་ཡབ་

གཡྩོ། །ཡན་ལག་དགུ་ཡིས་ཕེང་བས་བརྒྱན། །བསྡུ་བ་བཞི་པྩོ་རྣམས་ཀིས་ནི། །ཟུར་

དུ་ས་ཚོགས་རྡྩོ་རེས་བརྒྱན། །བདེན་བཞིས་རིན་པྩོ་ཆེ་རྣམས་ཀིས། །སྒྩོ་དང་སྒྩོ་ཁྱུད་

མཚམས་སུ་སྤས། །མངྩོན་ཤེས་ལྔ་ཡིས་རྟག་ཏུ་ནི། །ཁྩོར་ཡུག་ཆེན་པྩོ་ལྔ་ཡིས་

བསྩོར། །རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་བང་ཆུབ་པས། །རྡྩོ་རེ་ཕེང་བས་ལེགས་པར་

བསྩོར། །བདེ་བ་གཅིག་བུའི་ཁྩོར་ཡུག་གིས། །དེ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་འབར། །ཤེས་

རབ་ཐབས་ཀིས་ཆ་ཡིས་ནི། །ཟླ་བ་ཉི་མ་རྟག་ཏུ་ཤར། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་དང་དག་པ་

ཡིས། །ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བུམ་པ་ཆེ། །རྔ་བྩོ་ཆེ་དང་བང་ཆུབ་ཤིང༌། །དེ་བཞིན་ཡིད་

བཞིན་ནྩོར་བུ་སྩོགས། །འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁྩོར་གི། །དཀིལ་འཁྩོར་ཆྩོས་ཀི་

དབིངས་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་སྩོ། །

དེ་དག་གི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། སངས་རྒྱས་སྩོགས་ཚིག་རྐང་

གཉིས་ཀི་དྩོན་ནི། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་རྣམ་

པར་དག་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ཐུགས་གསུང་སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གསུམ་མྩོ། །བམས་

པ་ཚད་མེད་སྩོགས་ཚངས་པའི་གནས་བཞིན་ནི་ཚངས་ཟུར་གི་རྡྩོ་རེའི་ཐེག་

བཞིའྩོ། །ལུས་ཚོར་སེམས་ཆྩོས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བཞི་རྣམས་དག་པས་ར་ཐིག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཀུན་ནས་གྲུ་བཞི་པའྩོ། །མ་རིག་པ་སྩོགས་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་

འགགས་པས་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་སྒྩོ་བཅུ་གཉིས་སྩོ།  །འཕགས་

པའི་ས་བཅུ་གཉིས་ཀིས་རྟབབས་བཅུ་གཉིས་སྩོ། །

ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སྩོགས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དག་པས་ཕྩོགས་

དང་ཕྩོགས་མཚམས་བརྒྱད་ཀི་དུར་ཁྩོད་བརྒྱད་རྣམས་སྩོ། །ཕི་ནང་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་

སྩོགས་པ་སྟྩོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་དག་པས་ནང་གི་ཀ་བ་ནག་པྩོ་བཅུ་དྲུག་གྩོ །ཁམས་ལྔ་

དག་པས་གཞལ་ཡས་ཁང་ཕི་ནང་དང་སྟེང་འྩོག་ཀུན་དུ་བརེགས་པའྩོ། །གཟུགས་

ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་ཐར་སྩོགས་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དག་པས་ཐུགས་གསུང་

སྐུའི་དཀིལ་འཁྩོར་གསུམ་གི་སྒྩོ་ཁྱུད་བརྒྱད་བརྒྱད་རྣམས་ཏེ། དེ་ཡང་ཐུགས་གསུང་

སྐུ་ཡི་དབེ་བས་སྩོ་ཞེས་པ་ནས། སྒྩོ་ལྩོགས་རྣམས་ཉིད་དྩོ་ཞེས་པའི་བར་ལ་སྦྱར་

བར་བ་བ་ཡིན་པས་སྩོ། །

གཟུགས་ཅན་གི་ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་དྲི་གཟུགས་རྩོ་རེག་བ་

སྟེ་བརྒྱད་སྒིབ་པ་དང་བལ་བའི་རྣམ་དག་གིས་དཀིལ་འཁྩོར་གསུམ་གི་སྒྩོ་འགམ་

བརྒྱད་བརྒྱད་དྩོ། །ཉི་མའི་ཡྩོན་ཏན་རྡུལ་མུན་སིང་སྟྩོབས་གསུམ་དང་ཟླ་བའི་ཡྩོན་

ཏན་སྒ་དྲི་རྩོ་རེག་བ་གཟུགས་ལྔ་སྟེ་བརྒྱད་རྣམས་དག་པས་དཀིལ་འཁྩོར་གསུམ་

གིས་སྒྩོ་ལྩོགས་བརྒྱད་བརྒྱད་རྣམས་ཉིད་དྩོ། །ཚུལ་ཁིམས་དང༌། ལ་སྩོགས་པས་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་གྩོལ་བ་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐྩོང་བའི་

ཕུང་པྩོ་སྟེ་ཕུང་པྩོ་ལྔ་དག་པས་ཚོན་ཁ་དྩོག་ལྔའྩོ། ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གིས་ཐེག་པ་

གསུམ་དག་པས་ཐུགས་དཀིལ་གི་ར་བ་གསུམ་མྩོ། །དད་པའི་དབང་པྩོ་དང༌། 
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྩོགས་པས་བརྩོན་འགྲུས་དྲན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པྩོ་རྣམས་དག་

པས་གསུང་དཀིལ་གི་ར་བ་ལྔའྩོ། །དད་པ་བརྩོན་འགྲུས་དྲན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་

རབ་ཀི་སྟྩོབས་རྣམས་དག་པས་སྐུ་དཀིལ་གི་ར་བ་ལྔའྩོ། །དེ་ལྟར་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་

དཀིལ་འཁྩོར་གསུམ་གི་ར་བ་རྣམས་ཀིས་དག་པའྩོ། །དཔའ་བར་འགྩོ་བ་ནམ་མཁའ་

མཛོད་རྡྩོ་རེ་ལྟ་བུ་སེང་གེ་རྣམ་བསྒིངས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཞི་དང༌། ཚིག་དང༌། དྩོན་

དང༌། སྔགས། བཟྩོད་པའི་སྒྩོ་གྱུར་ཏེ་གཟུངས་བཞི་རྣམས་དག་པ་ཉིད་ཀིས་དཀིལ་

འཁྩོར་གསུམ་ལ་སྟེགས་བུ་སྟེ། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་རྩོགས་པ་དག་པས་རིན་ཆེན་

སམ་བུ་རིན་པྩོ་ཆེ་ས་ཚོགས་པའི་འཆིང་བས་སྤས་པས་བཀྲ་བའྩོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་དག་པས་དྩོ་ཤལ་དང་དྩོ་ཤལ་ཕེད་པ་རྣམས་སྩོ། །

ཚེ། ལས། ཡྩོ་བད། མྩོས་པ། སྩོན་ལམ། ཆྩོས། སེམས། སྐྱེ་བ། རྫུ་འཕྲུལ། 

ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བའི་དབང་བཅུ་དག་པས་ཕ་ཀུན་ལིའ་ཤར་བུ་དང༌། དག་པ་བཅུ་

དག་པས་ཀྲ་མ་ཤིའར་ཥ་མདའ་ཡབ་དང༌། སྟྩོང་ཉིད། མཚན་མེད། སྩོན་མེད། མངྩོན་

པར་འདུ་མི་བེད་པའི་རྣམ་ཐར་བཞི་དག་པས་དྲིལ་བུའི་སྒ་སྒྩོག་པས་གང་བ་དང༌། 

འདུན་པ། བརྩོན་འགྲུས། སེམས། དཔྱྩོད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི་དག་པས་

རྒྱལ་མཚན་ས་ཚོགས་པས་གཏམས་པ་དང༌། སིག་པ་མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་མ་སྐྱེས་པ་

དང༌། སྐྱེས་པ་རྣམས་སྩོང་བ་དང༌། དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་བ་དང༌། སྐྱེས་པ་

རྣམས་སེལ་བའི་ཡང་དག་སྩོང་བ་བཞི་དག་པས་མེ་ལྩོང་རབ་ཏུ་འབར་བས་སྤས་

པའྩོ། །དྲན་པ། ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད། བརྩོན་འགྲུས། དགའ་བ། ཤིན་སྦྱངས། ཏིང་

ངེ་འཛིན། བཏང་སྩོམས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་དག་པས་རྔ་ཡབ་རྣམས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གཡྩོ་བའྩོ། །མདྩོ་སེ། དབངས་བསད། ལུང་བསྟན། ཚིགས་བཅད། ཆེད་བརྩོད། གེང་

གཞི། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ། སྐྱེས་རབས། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་སྟེ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ་

དག་པའི་ཡེ་ཤེས་མེ་ཏྩོག་གི་ཕེང་བ་ས་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པའྩོ། །སྦྱིན་པ། ཚིག་

སན། དྩོན་མཐུན། དྩོན་སྤྩོད་དེ་བསྡུ་བ་བཞི་དག་པས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཟུར་དུ་ས་

ཚོགས་རྡྩོ་རེས་བརྒྱན་པའྩོ། །སྡུག་ཀུན་འགྩོག་ལམ་སྟེ་བདེན་པ་བཞི་དག་པས་རིན་

ཆེན་བཞི་རྣམས་ཀིས་སྒྩོ་དང་སྒྩོ་ཁྱུད་ཀི་མཚམས་སུ་སྤས་པའྩོ། །

ལྷའི་མིག །ལྷའི་རྣ་བ། གཞན་གི་སེམས་ཤེས་པ། སྔྩོན་གནས་རེས་སུ་དྲན་

པ། རྫུལ་འཕྲུལ་གི་མངྩོན་ཤེས་ཏེ་མངྩོན་ཤེས་ལྔ་དག་པས་སའི་ཁྩོར་ཡུག་སྩོགས་

ཁྩོར་ཡུག་ཆེན་པྩོ་ལྔས་བསྩོར་བའྩོ། །རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་བང་ཆུབ་དག་པ་ཕི་

རྩོལ་དུ་རྡྩོ་རེ་འཕེང་བས་ལེགས་པར་བསྩོར་བའྩོ། །ཟག་མེད་ཀི་བདེ་ཆེན་བ་པྩོའི་

བདག་ཉིད་དུ་གནས་པའི་རྡྩོ་རེ་འཕེང་བའི་ལྕགས་རིའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་

རང་བཞིན་གི་རྡྩོ་རེ་མེ་ལྕེ་འབར་བས་བསྩོར་བའྩོ། །ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀིས་ཆ་

གཉིས་དག་པས་དབང་ལྡན་དུ་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་འཆར་བ་དང༌། བདེན་བལ་དུ་ཉི་མའི་

དཀིལ་འཁྩོར་ནུབ་བཞིན་པའྩོ། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྡྩོ་རེ་བཞི་དག་པས་

སྐུ་དཀིལ་གི་རྟ་བབས་ལ་གནས་པའི་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་དང་བུམ་པ་ཆེན་པྩོ་དང་རྔ་

བྩོ་ཆེ་ཆེན་པྩོ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་ངྩོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་རྡྩོ་རེ་བཞི་པྩོ་དག་པས་བདེ་

ཆེན་འཁྩོར་ལྩོར་གནས་པའི་ཡིད་བཞིན་གི་ནྩོར་བུ་དང་སྩོགས་པས་དཔག་བསམ་

གི་ཤིང་དང༌། ཆྩོས་ཀི་གཎྜི་དང༌། ཆྩོས་ཀི་དུང་རྣམས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་རྟེན་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་ས་ཚོགས་པར་ཤར་བ་འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁྩོར་གི་ངེས་དྩོན་གི་དཀིལ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འཁྩོར་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ཉིད་སྒིབ་བལ་གི་ཡྩོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་

ས་ཚོགས་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པ་མཚོན་བེད་དུ་བསྒྩོམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་བརྟེན་པ་ལྷའི་རྣམ་དག་བསྒྩོམ་པ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་རའི་དག་

པ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་གཅིག་པ་ལས། བུམ་པ་རྣམས་དང་དུ་བ་ལ་སྩོགས་བརྒྱད་པྩོ་

རྣམས་ཀིས་སིང་གར་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་རབ་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་པ་ནས། སྩོར་མྩོའི་

ཚིགས་ཀི་མཚམས་ལ་བ་བ་ཞེས་བར་འགྱུར། །

ཞེས་པའི་བར་གི་ར་འགེལ་རྣམས་ཀིས་སྟྩོན་ཏེ། དེ་ཡང་སིང་གའི་ར་འདབ་

བརྒྱད་དག་པས་བུམ་པ་བརྒྱད་དང་ནུས་མ་བརྒྱད་དྩོ། །དཔྲལ་བའི་ར་འདབ་བཅུ་

དྲུག་དག་པས་གཤེགས་པ་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་དང༌། གཤེགས་མ་བཞི་ཡབ་

དང་བཅས་པ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་གྩོ །གཙུག་གཏྩོར་གི་ར་ར་འདབ་བཞི་པ་དག་པས་ཆྩོས་

ཀི་དུང་དང་ནྩོར་བུ་དང་ཆྩོས་ཀི་གཎྜི་དང་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ངྩོ༌། །མགིན་པའི་ར་

ར་འདབ་སྩོ་གཉིས་པ་དག་པས་སེམས་དཔའ་དྲུག་ཡུམ་དང་བཅས་པ་དང༌། སེམས་

མ་དྲུག་ཡབ་དང་བཅས་པ་དང་ཁྩོ་བྩོ་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྩོ་གཉིས་སྩོ། །ལྟེ་

བའི་ར་ར་འདབ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་པ་དག་པས་གསུང་དཀིལ་གི་འཁྩོར་གི་ལྷ་མྩོ་

འཇིགས་མ་སྩོགས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའྩོ། །གསང་གནས་ཀི་ར་ར་འདབ་སྩོ་གཉིས་པ་

དག་པས་ཙ་མུ་ཎ་ཊཱ་ལ་སྩོགས་པའི་གསུང་དཀིལ་གི་གཙོ་མྩོ་བརྒྱད་དང༌། སྒེག་མྩོ་

ལ་སྩོགས་པ་བརྒྱད་དེ་བཅུ་དྲུག་པྩོ་ཐབས་ཤེས་ཀི་དབེ་བས་སྩོ་གཉིས་སྩོ། །ལག་པ་

དང་རྐང་པའི་ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚིགས་རེ་རེ་ལ་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་སུམ་ཅུ་

པ་རེ་རེ་ཡྩོད་པའི་ར་འདབ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དག་པས་ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཅུའྩོ། །རྐང་ལག་གི་སྩོར་མྩོའི་ཚིགས་ཀི་མཚམས་ཀི་ར་སུམ་ཅུ་པ་ཚན་པ་གཉིས་

དང༌། ཁྱབ་བེད་ཆེན་པྩོ་གཉིས་ཏེ་སུམ་ར་གཉིས་པ་ཚན་པ་གཉིས་དག་པས་ཀླུ་

བརྒྱད་གཏུམ་མྩོ་བརྒྱད་དེ་བཅུ་དྲུག་པྩོ་ཐབས་ཤེས་ཀི་ལྡྩོག་པའི་དབེ་བས་སྩོ་

གཉིས་པ་ཚན་མ་གཉིས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ཕུང་ཁམས་སྩོགས་ཀི་དག་པ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་གཉིས་པའི་ཕེད་

འྩོག་མ་དུས་ཀི་དག་པས་དཔལ་ལྡན་རྡྩོ་རེ་ཅན་འགྱུར་ཞེས་པ་ནས། བ་སྤུ་རྣམས་ཀི་

དུར་ཁྩོད་ས་གཞི་ལ་གནས་འབྱུང་པྩོའི་ཚོགས་ཞེས་པའི་བར་གི་ར་འགེལ་རྣམས་

ཀིས་བསྟན་པའི་དྩོན་ནི་དེ་ཡང་ཕི་རྩོལ་གི་དུས་ཉི་མས་ཁྱིམ་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་

དང༌། ནང་དུ་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཆྩོས་འཕགས་

པས་རྡྩོ་རེ་ཅན་དཀིལ་འཁྩོར་གི་གཙོ་བྩོ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའ ྩོ། །རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འགྱུར་ཚུལ་ནི་འདིའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ནང་དུ་ཆུ་

སྲིན་ལ་སྩོགས་པ་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་ནི་རྒྱུ་དང་

འབས་བུའི་བདག་ཉིད་དང་དེ་དེ་ལ་ལྔ་ནི་རྒྱུའི་ཆྩོས་སྩོ། །བདུན་ནི་འབས་བུའི་ཆྩོས་

སྩོ། །རྒྱུའི་ཆྩོས་ནི་ཉིན་མྩོངས་པ་དང་ལས་ཀི་བདག་ཉིད་དྩོ། །འབས་བུའི་ཆྩོས་ནི་

སྡུག་བསྔལ་གི་བདག་ཉིད་དེ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་ལེའུར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་མ་རིག །འདུ་བེད། སྲེད་པ། ལེན་པ། སྲིད་པ་སྟེ་ལྔ་པྩོ་རྒྱུ་དང༌། རྣམ་

ཤེས། མིང་གཟུགས། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག །རེག་པ། ཚོར་བ། སྐྱེ་བ། ར་ཤི་སྟེ་བདུན་པྩོ་

འབས་བུའྩོ། །དེ་དག་རྒྱུ་འབས་སུ་བས་པ་ལས་འཁྩོར་བར་འཁྩོར་ཚུལ་ནི་ཉྩོན་

མྩོངས་དང་ལས་ཀི་དབང་གིས་འཁྩོར་བར་འཁྩོར་བ་ཡིན་ལ༌། དེ་ཡང་མ་རིག་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དང་སྲེད་པ་དང་ལེན་པ་གསུམ་ཉྩོན་མྩོངས་དང༌། འདུ་བེད་དང་སྲིད་པ་གཉིས་ལ་

ཞེས་བ་ཞིང༌། སྲིད་པ་ནི་ལས་ཀི་བག་ཆགས་ཡང་སྲིད་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་

དུ་སྩོང་བ་ལ་ལས་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་དེ་དག་གིས་འབས་བུ་དེ་

རྣམས་འབིན་ཚུལ་ནི། མ་རིག་པའི་དབང་གིས་འདུ་བེད་ཀི་ལས་དགེ་མི་དགེ་

བསགས། འདུ་བེད་དེས་རྣམ་ཤེས་ནས་ཚོར་བའི་བར་འགྲུབ་རུང་དུ་འཕངས་པའི་

ཚུལ་གིས་སེམས་རྒྱུད་ཀི་སྟེང་དུ་བག་ཆགས་བཞག །བག་ཆགས་དེ་འདྩོད་ཆགས་

ཀི་ངྩོ་བྩོ་སྲིད་ལེན་གཉིས་ཀིས་རིམ་ཅན་དུ་གསྩོས་བཏབ་པས་བག་ཆགས་དེ་ཡང་

སྲིད་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་བའི་སྲིད་པ་དེ་གྲུབ། སྲིད་པ་དེ་ལས་

མའི་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་མ་ཐག་པའི་རྣམ་ཤེས་དང༌། དེ་ལས་མིང་གཟུགས་

དང༌། དེ་ལས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང༌། དེ་ལས་རེག་པ་དང༌། དེ་ལས་ཚོར་བ་རྣམས་

རིམ་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་མ་ཐག་པའི་གནས་སབས་ལ་སྐྱེ་བ་

ཞེས་དང༌། མིང་གཟུགས་ནས། ཚོར་བའི་བར་གི་གནས་སབས་གཞན་ནས་གཞན་

དུ་འགྱུར་བ་ལ་ར་བ་ཞེས་བཏགས་ཤིང༌། ཤི་བ་ནི་སྲྩོག་འགགས་པ་ལ་འཇྩོག་པ་

རྒྱུད་འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པས་སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རྟེན་འབེལ་སིང་པྩོར། 

གསུམ་པྩོ་དག་ལས་གཉིས་འབྱུང་ཞིང༌། །གཉིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་

ཀང༌། །གསུམ་འབྱུང་སྲིད་པའི་འཁྩོར་ལྩོ་འདི། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁྩོར་བར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དགྩོངས་པ་གཅིག་གྩོ །

དེ་ལྟར་ན་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ལྷ་སྤྩོ་བ་སྩོགས་གཞི་དང་ཆྩོས་



  421  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མཐུན་སྦྱྩོར་བའི་ཚེ། མ་རིག་པ་དང་འདུ་བེད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་མངལ་གི་གནས་སབས་མ་རིག་པ་སྩོགས་རྟེན་འབེལ་གི་ཡན་ལག་

རྣམས་དང་སྦྱྩོར་བར་གསུངས་པའི་མ་རིག་པ་སྩོགས་ནི་མངལ་དུ་གནས་པའི་

གནས་སབས་ཀི་ཟླ་བ་རྣམས་ལ་རྟེན་འབེལ་གི་ཡན་ལག་དེ་དང་དེའི་མིང་གིས་

བཏགས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་མངལ་དུ་ཞུགས་མ་

ཐག་གི་ཟླ་བ་དེ་ཟླ་བ་གང་ཡིན་ཡང་ཆུ་སྲིན་གི་ཟླ་བ་དང༌། དེ་ནས་ཟླ་བ་བདུན་པ་དེ་

ལ་མངལ་ན་གནས་པ་དེའི་ལྟེ་བའི་ར་འདབ་ཏུ་རླུང་སྐྱེ་བས་ཟླ་བ་དེ་ལ་ཀརྐཊའི་ཟླ་བ་

ཞེས་མིང་འདྩོགས་ལ། དེ་ལྟར་བས་པ་ན་མངལ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་གི་ཟླ་བ་དེ་ལ་མ་

རིག་པ་ཟེར་ཞིང༌། དེ་ལྟར་བས་པའི་ཚེ་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཟླ་བ་གཉིས་པ་སྩོགས་

ལ་རིམ་པ་བཞིན་འདུ་བེད་དང་རྣམ་ཤེས་སྩོགས་ཟེར་བར་གྲུབ་བྩོ། །དེ་ཡང་ཆུ་སྲིན་

གི་ཟླ་བ་ལ་མ་རིག་པའི་ཟླ་བ་ཟེར་བ་ནི་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དང་ཁྱིམ་

ཟླ་བཅུ་གཉིས་ཕི་ནང་སྦྱྩོར་བའི་ཚེ་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་དང་པྩོ་དང་མངལ་དུ་

ཞུགས་པའི་ཁྱིམ་ཟླའི་ཟླ་བ་དང་པྩོ་སྦྱྩོར་དགྩོས་པས་འགེལ་ཆེན་གི་སབས་འདིར་

ཡང་ནང་དུ་ཆུ་སྲིན་ལ་སྩོགས་པ་ཁྱིམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་བདག་

ཉིད་ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། ཁམས་ལེའི་བརྒྱད་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། རྒྱལ་གི་ཟླ་བར་

ཉི་མ་ཆུ་སྲིན་ལ་སྩོན་མ་རིག་པ་སྟེ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འགགས་པས་ཤེས་

རབ་མའང་དག་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་

འགགས་པས་ཀང་ས་ཚོགས་ཡུམ་མྩོ། །སིང་གའི་པངྨར་གནས་པའི་ར་མཉམ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གནས་ལ་སྩོགས་པའི་རླུང་རྣམས་ཀི་རྟེན་དུ་འགྱུར་པའི་ར་བརྒྱད་དག་པས་དུ་བ་མ་

སྩོགས་བརྒྱད་དང༌། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་དང་དུང་ཅན་མ་དག་པའི་ཆ་རྣམ་གཅད་ཀིས་མཚོན་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་མ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རྩོལ་དུ་ཕིན་མ་དང༌། ཐིག་ལེས་མཚན་

པའི་ནམ་མཁའི་ཁམས་མ་ཤེར་ཕིན་མ་སྟེ་ནུས་མ་བཅུའྩོ། །དུག་གསུམ་ང་རྒྱལ་དང་

བཅས་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་བཞི་ཟད་པས་ཞབས་གཡྩོན་པའི་འྩོག་ཏུ་དྲག་པྩོའ ྩོ། །ཉྩོན་

མྩོངས་འཆི་བདག་ཕུང་པྩོ་ལྷའི་བུའི་བདུད་དེ་བདུད་བཞི་ཟད་པས་ཞབས་གཡས་

པའི་འྩོག་ཏུ་བདུད་དྩོ། །ལུས་ཀི་སྒིབ་པ་ཟད་པས་དུང་དང༌། ངག་གི་སྒིབ་པ་ཟད་པས་

གཎྜི་དང༌། སེམས་ཀི་སྒིབ་པ་ཟད་པའི་ནྩོར་བུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྒིབ་པ་ཟད་པས་

དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ངྩོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་གཡས་གཡྩོན་གི་རྐང་འགགས་པས་ཤར་

གི་བུམ་པ་གཉིས་འྩོག་མ་རྣམས་ལའང་གཡས་གཡྩོན་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཁག་འགགས་

པས་ལྷྩོའི་བུམ་པ་གཉིས། གཅི་བ་མི་འཛག་པས་བང་གི་བུམ་པ་གཉིས། བཤང་བ་

མི་འཛག་པས་ནུབ་ཀི་བུམ་པ་གཉིས། ཁུ་བ་མི་འཛག་པས་སྟེང་དུ་རྒྱལ་བའི་བུམ་

པའྩོ། །རྡུལ་མའི་འཛག་པས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བུམ་པ་འྩོག་ཏུའྩོ། །དེ་ཡང་དཀིལ་

འཁྩོར་ལ་དངྩོས་སུ་བཀྩོད་པ་བརྒྱད་དང་རྒྱལ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ནི་ཁྱབ་བེད་དྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་འདུ་བེད་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་གཟུགས་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་

རྣམས་ཀི་སྒིབ་པ་ཟད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པས་རིམ་པ་བཞིན་དྩོན་གྲུབ་རིན་འབྱུང་

སང་མཐའ་རྣམ་སང་མི་བསྐྱྩོད་པ་རྣམས་སྩོ། །ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་

ཁམས་རྣམས་ཀི་སྒིབ་པ་ཟད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པས་རིམ་པ་བཞིན་ས་ཚོགས་ཡུམ་

རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་སྒྩོལ་མ་གྩོས་དཀར་མྩོ་མ་མ་ཀིའ་སྤན་མ་རྣམས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྩོ། །རྣ་བ་ས་མིག་ལྕེ་ལུས་ཡིད་རྣམས་ཀི་སྒིབ་པ་ཟད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པས་རིམ་

པ་བཞིན་ཕག་རྡྩོར་ནམ་སིང་ས་སིང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྒིབ་སེལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་

པྩོ་རྣམས་སྩོ། །སྒ་དྲི་རྩོ་གཟུགས་རེག་བ་ཆྩོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་རྣམ་པར་དག་

པས་རིམ་པ་བཞིན་སྒ་རྡྩོ་རེ་མ་དྲི་རྡྩོ་རེ་མ་རྩོ་རྡྩོ་རེ་མ་གཟུགས་རྡྩོ་རེ་མ་རེག་བ་རྡྩོ་རེ་

མ་ཆྩོས་དབིངས་རྡྩོ་རེ་མ་རྣམས་སྩོ། །དད་པའི་སྟྩོབས་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་སྟྩོབས་དྲན་

པའི་སྟྩོབས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟྩོབས་ཤེས་རབ་ཀི་སྟྩོབས་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པས་

རིམ་པ་བཞིན་གཙུག་ཏྩོར་བགེགས་མཐར་བེད་ཤེས་རབ་མཐར་བེད་པངྨ་མཐར་

བེད་གཤིན་རེ་མཐར་བེད་དེ་ཁྩོ་བྩོའི་རྒྱལ་པྩོ་རྣམས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་བྷ་ག་ངག་ལག་པ་རྐང་པ་བཤང་ལམ་གི་དབང་པྩོ་རྣམས་རྣམ་

པར་དག་པས་རིམ་པ་བཞིན་གནྩོད་མཛེས་དབྱུག་སྔྩོན་ཅན་འདྩོད་རྒྱལ་མི་གཡྩོ་བ་

སྟྩོབས་པྩོ་ཆེ་རྣམས་སྩོ། །ལས་ཀི་དབང་པྩོའི་བ་བ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པས་དྲག་

སྤན་མ་ལ་སྩོགས་པ་ཁྩོ་བྩོའི་ལྷ་མྩོ་རྣམས་སྩོ། །ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་དག་པས་ཙཱ་མུ་ཎ་ཌཱ་

ལ་སྩོགས་པའི་གསུང་དཀིལ་གི་གཙོ་མྩོ་བརྒྱད་དྩོ། །ཞག་གཅིག་གི་དུས་སྦྱྩོར་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུའི་རླུང་འབབ་པའི་ར་འདབ་དྲུག་ཅུ་དང༌། སྟྩོང་པའི་ར་བཞི་

སྟེ་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁྩོར་ལྩོ་སྒིབ་པ་ཟད་ཅིང་དག་པས་འཇིགས་མ་ལ་སྩོགས་པའི་

གསུང་དཀིལ་གི་འཁྩོར་གི་ལྷ་མྩོ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའྩོ། །ནག་པའི་ཟླ་བ་སྩོགས་ཟླ་བ་

བཅུ་གཉིས་སྒིབ་པ་ཟད་ཅིང་དག་པས་བདེ་བལ་དང་རླུང་དང་མེ་ལྷ་དང་གདྩོང་དྲུག་

དང་རྒྱ་མཚོ་དང་ཚོགས་ཀི་དབང་པྩོ་དང་བརྒྱ་བིན་དང་ཚངས་པ་དང་དྲག་པྩོ་དང་

གནྩོད་སྦྱིན་དང་ཁྱབ་འཇུག་དང་གཤིན་རེ་སྟེ་ཚེས་ལྷའི་གཙོ་བྩོ་བཅུ་གཉིས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྩོ། །ནང་དུ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་དབུགས་ཀི་གངས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌། ལྩོ་གཅིག་

གི་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དག་པས་པངྨའི་འདབ་མར་གནས་པའི་ཚེས་ལྷའི་འཁྩོར་

སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག །གཙོ་མྩོ་བཅུ་གཉིས། སྒེག་མྩོ་ལ་སྩོགས་པ་བཅུ་གཉིས་ཏེ་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྩོ། །གསང་གནས་ཀི་ར་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་རྣམ་པར་དག་པས་ཀླུ་

བརྒྱད་དང་རབ་གཏུམ་མ་བརྒྱད་དེ་དེ་དག་ཐབས་ཤེས་ཀི་དབེ་བས་སུམ་ཅུ་ར་

གཉིས་པྩོ་རྣམས་སྩོ། །ཡྩོན་ཏན་གི་དབང་གིས་ལུས་ཀི་བ་བ་ས་སྩོག་པ་སྩོགས་ཀི་

སྒིབ་པ་ཟད་ཅིང་དག་པས་འདྩོད་མ་སྩོ་དྲུག་དང་ཕིར་འདྩོད་མ་སྩོ་དྲུག་རྣམས་

སྩོ། །སྐྲ་རྣམས་དག་པས་གྲུབ་པ་རྣམས་སྩོ། །བ་སྤུ་བེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞི་དག་པས་

དུར་ཁྩོད་དུ་འབྱུང་པྩོ་བེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞིའྩོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པའི་རྟེན་དང་བརྟེན་

པའི་རྣམ་དག་འདི་ལ་ཕུང་སྩོགས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་རྟེན་

བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་ཤར་བ་རྣམས་དངྩོས་གནས་ལ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་

དཀིལ་འཁྩོར་དུ་གྲུབ་པ་ཅིག་དང༌། དངྩོས་གནས་ལ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀིལ་

འཁྩོར་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་མྩོས་ནས་སྒྩོམ་པ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་ནི་སྟྩོན་

པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་དཀིལ་འཁྩོར་གི་གཙོ་བྩོ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་རྣམ་པར་མཛད་ནས་

དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་ཀི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་སྤྲུལ་པ་

ལྟ་བུ་ཡིན་ནྩོ། །གཉིས་པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པྩོས་རང་ཉིད་གཙོ་བྩོ་དུས་

ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་སྦྱང་གཞི་ར་དང་ཕུང་སྩོགས་དག་པའི་ཟག་

མེད་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་རྟེན་དང་རྟེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རྣམ་པར་ཤར་བར་མྩོས་

ནས་སྒྩོམ་པ་སྟེ་འདི་ནི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རྣམ་དག་སྒྩོམ་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེས་ན་འགེལ་ཆེན་ལས༌། ཁམས་རྣམས་འགགས་པས་ཁམས་གཞན་དེ་

རྣམས་རྣམ་པར་དག་པས་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་དང༌། གཟུགས་གཞན་ལ་སྩོགས་པ་དང་

མིག་གཞན་ལ་སྩོགས་པ་དེ་རྣམས་ཞེས་སྩོགས་སབས་འདི་དག་ཏུ་གཞན་ཞེས་

གསུངས་པ་རྣམས་ནི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པྩོའི་བྩོ་ངྩོར་ཤར་བའི་རྟེན་དང་བརྟེན་

པའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རྣམ་པ་ལ་བ་དགྩོས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། 

འདིར་ཀུན་རྩོབ་ཀི་ཆྩོས་འགགས་པར་གྱུར་པར་གྱུར་པ་ན་འདུ་བེད་གཞན་ལ་

སྩོགས་པ་དེ་རྣམས་སྩོ། །

དེས་ན་རྣམ་པར་དག་པའི་འདུ་བེད་ནི་དྩོན་ཡྩོད་གྲུབ་པ་སྟེ་འདུ་བེད་ཀི་སྒིབ་

པ་ཟད་པས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་དག་གི་འདུ་བེད་གཞན་ཞེས་པ་འདིས་འདུ་

བེད་ལྷ་གང་དུ་བསྒྩོམ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ལྷ་བསྟན་ཅིང༌། སྩོགས་པས་ཚོར་བ་

གཞན་དང་འདུ་ཤེས་གཞན་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་སྩོགས་ལྷ་གང་དུ་བསྒྩོམ་པའི་

བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལྷ་བསྟན་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེས་ན་ཞེས་སྩོགས་འགེལ་ཚིག་

འྩོག་མས་སྟྩོན་ཏེ། དེ་ཡང་འདུ་བེད་ནི་དྩོན་ཡྩོད་གྲུབ་པ་སྟེ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡྩོད་གྲུབ་

པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ལྷ་དྩོན་གྲུབ་ལ་བེད་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སབས་འདིའི་རྒྱུད་

འགེལ་རྣམས་བསྐྱེད་རིམ་གི་དག་པ་བསྒྩོམས་པའི་སབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

ལྟར་ན་རིགས་པ་འདི་འྩོག་མ་རྣམས་ལའང་སྦྱར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་ཞེ་བདུན་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ཕི་འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་དང་ནང་ལུས་དང་གཞན་བཏགས་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་སྤྩོ་བ་དང་བསྡུ་བ་

ནི་ཞེས་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གི་གཞན་འདི་བསྐྱེད་རིམ་གི་སབས་སུ་བཏགས་པའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དཀིལ་འཁྩོར་ལ་ཞེས་བྩོས་བཏགས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀིལ་

འཁྩོར་ལ་གསལ་བ་ན་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་དུས་ཀི་འཁྩོར་

ལྩོའི་རྒྱུད་ར་འགེལ་ལས་གཞན་ཞེས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་

རྟག་བརྟན་ཁྩོ་ན་ལ་གྩོ་བར་མི་བའྩོ། །

༼ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་ཐིག་ལེ་སྤྩོ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་

ཐུགས་རྡྩོ་རེ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་བཤད་པ་ལ། གཞན་གི་ལུགས་མདྩོར་བསྡུས་ནས་

བརྩོད་དེ་འཐད་མི་འཐད་དཔྱད་པ་དང༌། 

རང་གི་ལུགས་གཞག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མཁས་པ་ [རེ་ཀུ་མཱར།] ཁ་ཅིག་སབས་

འདིའི་ཕ་ཐིག་ལ་བསྐྱེད་རྩོགས་གཉིས་སུ་མཛད་དེ་བསྐྱེད་རིམ་ནི་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཐིག་ལེ་ནྩོར་བུའི་བར་དུ་འྩོངས་ཏེ་སར་ཡང་རླུང་སྟྩོབས་ཀིས་གེན་དུ་

གཤེགས་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཡས་བབས་མས་བརྟན་ཟྩོ་ཆུའི་འཁྲུལ་འཁྩོར་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་སྦྱང་པ་ལས་གང་གི་ཚེ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་བརྟེན་པྩོར་གྱུར་པ་

ཡང་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་དང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕ་

ཐིག་ནི་རྩོགས་པའི་རིམ་པའི་ཕ་ཐིག་ཡིན་པར་བཞེད་ཅིང༌། སབས་འདིར་འགེལ་

ཆེན་དུ་ར་རྒྱུད་དྲངས་པའི། བཅུ་དྲུག་ལྩོ་ལྩོན་རིགས་ཅན་མ། །ཞེས་སྩོགས་སྦྱྩོར་བ་

ཡན་ལག་དྲུག་ཉིད་སྟྩོན་བེད་དུ་འཆད་པར་མཛད་དྩོ། །ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐིག་ལེ་ནྩོར་བུའི་བར་དུ་བབས་པ་རླུང་སྟྩོབས་ཀིས་སྟེང་དུ་དྲངས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ལྷན་སྐྱེས་བསྐྱེད་རིམ་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་འདྲ་བའི་ལྷན་སྐྱེས་སྐྱེ་བ་ལ་རྣལ་འབྩོར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གིས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་ནུས་པ་ཅིག་དགྩོས་ཤིང༌། རྣལ་འབྩོར་གིས་རླུང་དབུ་

མར་ཞུགས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཡིན་ན་བསྐྱེད་རིམ་ཡིན་

པ་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། བསྐྱེད་རིམ་ལ་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་ཐབས་མ་བཤད་

པའི་ཕིར་དང༌། རླུང་སྟྩོབས་ཀིས་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཟྩོ་ཆུའི་ཁྲུལ་འཁྩོར་

ལྟར་ཡས་བབས་མས་བརྟན་ཡང་དང་ཡང་སྦྱྩོང་བའི་རྣལ་འབྩོར་ནི་རྩོགས་རིམ་དུ་

འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །བཅུ་དྲུག་ལྩོ་ལྩོན་ཞེས་སྩོགས་སྦྱྩོར་དྲུག་ཉིད་སྟྩོན་བེད་

དུ་མཛད་པ་ཡང་ལེགས་པར་མ་གྩོ་སྟེ། འགེལ་ཆེན་ལས་འདིར་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་

ཐམས་ཅན་ལ་སྐུ་རྩོགས་པ་ནི་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གྩོ །གསུང་རྩོགས་པ་ནི་

ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་སྟེ། ལས་ཀི་དབང་པྩོ་བ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩོ། །བང་ཆུབ་

སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་རྩོགས་པ་ནི་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་རྩོ། །ཁུ་བ་འཕྩོ་བ་ལས་བདེ་བ་

ལ་དམིགས་པ་ནི་ཕ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ཏེ་ཞེས་སབས་འདིའི་ཕ་ཐིག་གི་རྣལ་འབྩོར་

བསྐྱེད་རིམ་དུ་བཤད་ཅིང༌། འདིའི་ཕ་ཐིག་དེ་ལྟར་བསྒྩོམ་པའི་ཤེས་བེད་དུ་ར་རྒྱུད་

ཀི་ལུང༌། བཅུ་དྲུག་ལྩོ་ལྩོན་རིགས་ཅན་མ། །ཞེས་སྩོགས་དྲངས་པ་ཡིན་པས་སྩོ། །

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་གཞག་པ་ལ་གཉིས། སྦྱང་གཞི་དང་ཆྩོས་མཐུན་

སྦྱྩོར་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། རྣལ་འབྩོར་པས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ར་རྒྱུད་ཀི་ལུང་དང་

སྦྱར་ནས་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། བིས་པ་སྐྱེས་ནས་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་ལྩོན་པའི་ཚེ་ཁམས་ཀི་ནུས་པ་

རྩོགས་ཏེ་ཐིག་ལེ་འབིན་པའི་བདེ་བ་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་སྒྩོ་ནས་བག་མ་ལེན་པ་དང་

དེའི་ལག་པ་ནས་འཛིན་པ་སྩོགས་བེད་པ་དང༌། ཆྩོས་མཐུན་པར་དབང་གི་དུས་སུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྩོབ་དཔྩོན་གིས་སྩོབ་མ་ལ་ཤེས་རབ་མ་གཏྩོད་པར་བེད་དྩོ། །ཕ་ཐིག་སྒྩོམ་པའི་རྣལ་

འབྩོར་པས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཅི་རིགས་པ་བསྟེན་པར་བེད་

པ་ཡིན་ཞིང༌། གཞི་དུས་སུ་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་ཡན་ཆད་ལྩོན་པ་དེས་ཕག་རྒྱ་དང་སྩོམས་

འཇུག་བས་པས་གསང་གནས་ནས་གཏུམ་མྩོ་ཕལ་པ་འབར་བས་ཐིག་ལེ་ཞུ་བ་སྤི་

བྩོ་ནས་རིམ་གིས་རྟགས་ཀི་རེར་བབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་གྩོང་འཕེལ་དུ་བྱུང་

བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་ཕག་རྒྱ་གཉིས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་སྤི་བྩོ་ནས་རྡྩོ་རེའི་རེའི་བར་དུ་བབས་པའི་དགའ་བ་བཞི་སྟྩོང་པ་ཉིད་

དང་སྦྱྩོར་བའི་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་རྣལ་འབྩོར་པས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ར་རྒྱུད་ཀི་ལུང་དང་སྦྱར་

ནས་བཤད་པའི་ནི་རྒྱུད་འགེལ་ལས་སབས་འདིའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཕ་ཐིག་སྒྩོམ་ཚུལ་

གསུངས་པ་འདི་ནི་གཙོ་བྩོར་རྒྱུད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་ཚེ་གཅིག་

ལ་རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་

བསྐྱེད་རིམ་རགས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་མཐར་ཕིན་ནས་ཕ་ཐིག་སྒྩོམ་པའི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་པས་དེའི་དབང་དུ་བས་ནས་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་གང་

ཟག་དེས་ཐྩོག་མར་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ཕག་རྒྱ་གཉིས་

གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་གྩོ །དེ་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚེ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱལ་བརྟེན་

པ་ཡིན་ན། བཅུ་དྲུག་ལྩོ་ལྩོན་རིགས་ཅན་མ། །གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་བརྒྱན་པ་

ལ། །དང་པྩོར་ལེགས་པར་བསབ་བས་ནས། །དབང་བསྐུར་ནས་ནི་སྒྲུབ་པ་

བརམས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་མས་མཚོན་པའི་བཅུ་གཉིས་མ་ནས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཉི་ཤུའི་བར་གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་བརྒྱན་པ་ཕག་རྒྱའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་བཙལ་

ཏེ། དེ་དང་པྩོར་ལམ་ཐུན་མྩོང་བ་སྩོགས་བསབ་པའི་གནས་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་

བསབ། དེ་ལྟར་བསབས་པའི་རེས་སུ་དབང་བསྐུར་ནས་སྔགས་སྩོམ་དང་ལྡན་པར་

བས་ཏེ་ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་ལ་བསབ་བྩོ། །དེ་ནས་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་གི་སྒྲུབ་

པ་བརམ་མྩོ། །དེ་ཡང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བརམ་ན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཆགས་པ་

ནི། །དཔྲལ་བ་ལ་སྩོགས་རྣམས་ལ་དགྩོད། །སྭཱ་ཧཱ་གསང་བ་གཙུག་ཏྩོར་ཆེར། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རང་གཙོ་བྩོ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་དང༌། ཡུམ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གང་ཡིན་ཡང་ས་ཚོགས་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་

དཔྲལ་བ་དང༌། ལ་སྩོགས་པ་སིང་ག་དང་མགིན་པ་དང་ལྟེ་བ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་

བཞིན་སྐུ་རྡྩོ་རེ་ༀ་དང༌། གསུང་རྡྩོ་རེ་ཨཱཿ དང༌། ཐུགས་རྡྩོ་རེ་ཧཱུཾ་དང༌། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་

ཧྩོ་ཡིག་རྣམས་དགྩོད་ཅིང༌། སྭཱ་གསང་གནས་དང༌། ཧཱ་གཙུག་ཏྩོར་ལ་དགྩོད་དྩོ། །

དེ་ནས་མཁའ་གསང་སྦྱྩོང་བ་ནི། དེ་ནས་པདྨ་རྣམ་པར་སྦྱང༌། །ཞེས་མདྩོར་

བསྟན་ནས། སྦྱྩོང་ཚུལ་དངྩོས་ནི་ཨཱཿཡིག་པངྨ་འདབ་བརྒྱད་པ། །ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་ནི་རྡྩོ་

རེར་ལྡན། །དེ་ལྟར་རྡྩོ་རེ་དང་བཅས་པའི། །ཤེས་རབ་པདྨ་སྐྱྩོང་རྒྱུ་ལས། ཧཱུཾ་གིས་རང་

གི་རྡྩོ་རེ་ནི། །རེ་མྩོ་ལྔ་པར་རྣམ་པར་བསྒྩོམ། ། དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་པ། །ཨཱ་

ཡིག་གིས་ནི་རབ་ཏུ་བརྟག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུམ་གི་གསང་གནས་མི་

དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཨཱཿ ཡིས་ཏེ་ཨཱཿ ལས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། དེའི་ལྟེ་བར་

ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་ནི་སྟེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྡྩོ་རེ་ལྡན་པ་སྟེ་རྡྩོ་རེས་མཚན་པ་བསྒྩོམ་ཞིང་དེ་

ལྟར་རྡྩོ་རེ་དང་བཅས་པ་སྟེ་རྡྩོ་རེས་མཚན་པའི་ཤེས་རབ་མའི་པདྨ་སྐྱྩོང་པར་བེད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པའི་རྒྱུ་ལས་ཏེ་རྒྱུར།  ཧཱུཾ་གིས་ཏེ་ཧཱུཾ་ལས་རང་གཙོ་བྩོར་གསལ་བའི་གསང་གནས་

མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་རྡྩོ་རེ་ནི་རེ་མྩོ་ལྔ་པར་རྣམ་པར་བསྒྩོམས་ནས། རྡྩོ་རེ་དེའི་

དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཨཱཿ ཡིག་གིས་ཏེ་ཨཱཿ ཡིག་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

བརྟག་པ་སྟེ་བསྒྩོམ་མྩོ། །དེ་ལྟར་མཁའ་གསང་སྦྱང་ནས་ལས་ལ་སྦྱྩོར་བ་ནི། དེ་ལྟར་

རྡྩོ་རེ་པདྨ་དང༌། །བཅས་པ་བས་ནས་པདྨར་གཞུག །དེ་ནས་རྡྩོ་རེའི་འཛིན་པའི་

བསེམས། །འཛིན་ཅིང་རྣལ་འབྩོར་ཧཱུཾ་ཕཊ་བ། །བྷ་གར་ལིང་ག་རབ་བཀྩོད་ནས། །བང་

ཆུབ་སེམས་ནི་སྤྩོ་མི་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟར་རང་གི་གསང་གནས་རྡྩོ་རེ་

རེ་ལྔ་པ་པདྨས་མཚན་པ་དང་བཅས་པ་བས་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་གཞུག་གྩོ །དེ་ལྟར་

འཇུག་པ་དེའི་ངང་ནས་རང་ཉིད་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་གཙོ་བྩོ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་བསེམས་

པ་སྟེ་ང་རྒྱལ་འཛིན་པས་རྣལ་འབྩོར་པའི་ངག་ཏུ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་བརྩོད་ཅིང་སྩོམས་པར་

འཇུག་པའི་ལས་ལ་གནས་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡུམ་གི་བྷ་གར་ཡབ་ཀི་ལིང་ག་རབ་

ཏུ་བཀྩོད་ནས་སྩོམས་འཇུག་བས་པ་ལས་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐིག་ལེ་ནྩོར་

བུའི་རེའི་བར་བབས་པ་ཕི་རྩོལ་དུ་སྤྩོ་བར་མི་བའྩོ། །

ཡབ་ཡུམ་སྩོམས་འཇུག་བས་པ་ལས་བང་སེམས་སྤི་བྩོ་ནས་ནྩོར་བུའི་རེའི་

བར་དུ་འབབ་ཚུལ་དང་དེ་ལས་དགའ་བཞི་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ནི། ལྟེ་བར་གཏུམ་

མྩོ་འབར་བ་ཡིས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་སྲེག་ཅིང༌། །སྤན་མ་མིག་ལ་སྩོགས་པ་

ཡང༌། །བསྲེགས་ནས་རི་བྩོང་ཅན་ཧཾ་འཛག །བདུད་རི་ཁུ་བའི་ཆྩོས་ཅན་ནི། །ཐིག་

ལེའི ་གཟུགས་ཀིས་འཇིགས་པར་བེད། །ཐིག་ལེའི ་རྣལ་འབྩོར་ཞེས་པར་

གགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་བསྡུས་རྒྱུད་ར་འགེལ་གིས་འཆད་པ་ལྟར་བསྐྱེད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རིམ་རགས་པ་སྒྩོམ་པའི་གནས་སབས་སུ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་ཁྱིམ་གི་ར་འདབ་

བཅུ་གཉིས་དང་དཀིལ་འཁྩོར་དྲུག་ཅུ་འབབ་པའི་ར་བདབ་དྲུག་ཅུ་སྟེ་བདུན་ཅུ་ར་

གཉིས་གསུང་དཀིལ་གི་རྣལ་འབྩོར་མ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་བསྒྩོམས་པས་སྦྱངས་

ཤིང་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལས་ཡབ་ཡུམ་སྩོམས་པར་ཞུགས་པའི་རྐྱེན་གིས་

གཏུམ་མྩོའི་མེ་འབར་བ་ཡིས་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་

སྩོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་རླུང་གཡྩོན་ལ་གནས་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔ་

དང༌། སྤན་མ་ལ་སྩོགས་པ་གཡས་ལ་གནས་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔའི་རླུང་དང༌། མིག་

ལ་སྩོགས་པའི་དབང་པྩོ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་རང་རང་

གི་བ་བ་བེད་པ་རེ་ཞིག་བཀག་སྟེ་བསྲེགས་ནས་སྤི་བྩོའི་ཧཾ་ཡིག་ལས་རི་བྩོང་ཅན་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཛགས་ཏེ་དེ་ཡང་བདུད་རི་ཁུ་བའི་ཆྩོས་ཅན་དེ་ནི་ཐིག་ལེའི་

གཟུགས་ཀིས་ནྩོར་བུའི་རེའི་བར་དུ་འཛག་པར་བེད་དྩོ། །

དེ་ལྟར་སྤི་བྩོ་ནས་ནྩོར་བུའི་རེའི་བར་བབས་པ་དེ་ལས་སྤི་བྩོ་ནས་མགིན་

པའི་བར་དུ་བབས་པ་ལས་དགའ་བ་དང༌། མགིན་པ་ནས་སིང་གའི་བར་དུ་བབས་པ་

ལས་མཆྩོག་དགའ་དང༌། སིང་ག་ནས་ལྟེ་བའི་བར་བབས་པ་ལས་ཁྱད་པར་གི་དགའ་

བ་དང༌། ལྟེ་བ་ནས་གསང་གནས་སམ་ནྩོར་བུའི་རེ་བར་བབས་པ་ལས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

དགའ་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་བཞི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་སྦྱར་བའི་བདེ་

སྟྩོང་གི་རྣལ་འབྩོར་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་རྩོ།  །འདི་དག་ནི་འགེལ་

ཆེན་ལས། འདིར་ལྟེ་བ་ལ་ར་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་དགུ་ཡིས་བསྣུན་པའི་ལག་འགྩོ་སྟེ་ཞེས་

པ་ནས། མགིན་པར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐེག་ལེའྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས། ལྟེ་བར་གཏུམ་མྩོ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འབར་བ་ཡིས། །ཞེས་པ་ནས། ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་ཞེས་པར་གགས། །ཞེས་པའི་

བར་གི་དྩོན་བཀྲལ་བ་ལྟར་བཀྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། གཏུམ་མྩོའི་ཡེ་ཤེས་མེ་ནི་རབ་རྒྱས་པ། །ཞེས་པ་

ཀུན་རྩོབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་འདྩོད་པ་སྟེ་དེའི་མེ་ནི་འདྩོད་པའི་མེའྩོ། །འདྩོད་པའི་མེ་དེ་རབ་

ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་ན་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁྩོར་ལྩོ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སྩོགས་པ་

གཡྩོན་ལ་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔར་གྱུར་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ལྟེ་བ་ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་རླུང་བཅུ་ལྟེ་བར་སྲེག་པ་དང༌། དེ་ཉིད་འདྩོད་པའི་མེ་རྒྱས་པས་སྲེག་པར་

གསུངས་པས་འདིའི་གཏུམ་མྩོ་ནི་གསང་གནས་ཀི་གཏུམ་མྩོ་དང༌། དེ་ཡང་ཀུན་རྩོབ་

ཀི་ཡེ་ཤེས་འདྩོད་པ་སྟེ་དེའི་མེ་ནི་འདྩོད་པའི་མེའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་འདྩོད་པའི་

མེ་ནི་ཕག་རྒྱ་ལ་ཆགས་པའི་འདྩོད་ཆགས་ཀིས་སར་བའི་ཕིའི་གཏུམ་མྩོ་ཕལ་པའི་

མེའྩོ། །དེ་ལྟར་དུ་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སབས་འདིའི་གཏུམ་མྩོ་འབར་བའི་

སྟྩོབས་ཀིས་བང་སེམས་ཞུ་བར་བེད་པའི་གཏུམ་མྩོ་འདི་དུང་ཅན་མའི་ནང་གི་

གཏུམ་མྩོ་ལ་བེད་ན་སབས་འདིའི་དགའ་བ་བཞི་ཡང་དབུ་མའི་ནང་ནས་བང་སེམས་

བབས་པའི་དགའ་བ་བཞི་ལ་བེད་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་དགའ་བཞི་དེ་ནི་རྩོགས་རིམ་

པའི་དགའ་བཞི་ཡིན་པས་བསྐྱེད་རིམ་ཡིན་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

༼ཕ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་སྒྲུབ་ཆེན་གི་ཡན་ལག༽

༈ བཞི་པ་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཐར་བདེ་བ་རྩོགས་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་ཕ་

མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་སྒྲུབ་ཆེན་གི་ཡན་ལག་ནི། བཅུ་དྲུག་ཕེད་

ཕེད་ཐིག་ལེ་འཆང༌། །ཆ་མེད་ཆ་ལས་འདས་པ་སྟེ། །བསམ་གཏན་བཞི་པའི་རེ་མྩོ་



  433  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འཆང༌། །ཕ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ཞེས་པར་གགས། །ཞེས་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་

དྩོན་འགེལ་ཆེན་གིས་འཆད་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཆྩོས་དག་ལ་

གནས་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི་སར་ཡང་ཞེས་པ་ཇི་ལྟར་བྩོན་པ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་སྟེ་སྤྩོ་བ་བས་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ནྩོར་

བུའི་རེ་བར་དུ་བབས་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་སར་ཡང་སྔར་བྩོན་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་

སྟེང་དུ་གཤེགས་ཏེ་གསང་གནས་ནས་ལྟེ་བར་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུའི་ཚུལ་དུ་

གཤེགས་པ་དགའ་དང༌། ལྟེ་བ་ནས་སིང་གར་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུའི་ཚུལ་དུ་

གཤེགས་པ་མཆྩོག་དགའ་དང༌། སིང་ག་ནས་མགིན་པར་སྐྱེས་བུ་བེད་པའི་འབས་

བུའི་ཚུལ་དུ་གཤེགས་པ་ཁྱད་དགའ་དང༌། མགིན་པ་ནས་དཔྲལ་བར་བལ་བའི་

འབས་བུའི་ཚུལ་དུ་གཤེགས་པ་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་

བསམ་གཏན་གི་དགའ་བཞི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་སྦྱར་བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་རྣལ་འབྩོར་ནི་ཕ་

མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པྩོའི་ཡན་ལག་གྩོ །དེ་ཡང༌། བཅུ་དྲུག་ལྩོ་ལྩོན་ཞེས་པ་

ནས༌། ཕ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ཞེས་པར་གགས། །ཞེས་པའི་བར་གིས་གཙོ་བྩོར་བསྐྱེད་

རིམ་གི་ཕ་ཐིག་བསྟན་ནས། རྒྱུ་མཐུན་ལ་སྩོགས་སྟེང་དུ་འགྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རྣལ་

འབྩོར་བསམ་གཏན་སྩོགས་དེ་ཡང༌། །ཞེས་པའི་བར་གིས་རྩོགས་རིམ་ཉིད་བསྟན་

པ་ཡིན་ནྩོ། །

འདི་ལ་ཁ་ཅིག་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་གི་དགྩོངས་པར་བསམས་ནས། 

བསྐྱེད་རིམ་པས་མྩོས་པ་ཡིད་བེད་ཀིས་ཐེག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་ཚུལ་རྩོགས་རིམ་

པའི་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྩོར་དངྩོས་སུ་བསྟན་པས་མཚོན་ནས་ཤེས་པར་བ་བ་ནི། ལྟེ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བར་གཏུམ་མྩོ་འབར་བ་ཡིས། །ཞེས་སྩོགས་སྨྲ་བ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞལ་ལུང་དང་འགལ་

བ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་དེ་ཉིད་ལས། གཏུམ་མྩོའི་མཐུར་སེལ་གི་རླུང་གིས་བསྐུལ་

བས་ཞེས་པ་ནས། རི་བྩོང་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཞུ་བའི་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་ཀིས་སྤི་བྩོ་ནས་

མགིན་པར་སེབ་པ་ན་དགའ་བ། ཞེས་སྩོགས་ཀི་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ལྟེ་བར་

གཏུམ་མྩོ་འབར་བ་ཡིས། །ཞེས་པ་ནས། ཐིག་ལེའི་གཟུགས་ཀིས་འཛག་པར་

བེད། །ཅེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་དངྩོས་ཟིན་ལྟར་བཀྩོད་ནས། དེ་དག་གི་མཇུག་ཏུ་བསྐྱེད་

རིམ་གི་སབས་སུའང་གཏུམ་མྩོ་འབར་ནས་ཁམས་དངྩོས་སུ་ཞུ་བ་དང༌། དེ་ལས་སྐྱེས་

པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་དགའ་བཞི་བདེ་སྟྩོང་སྦྱར་བ་མཚན་ཉིད་པ་འྩོང་ཞིང༌། དེའི་

སྟྩོབས་ཀིས་དཀིལ་འཁྩོར་དང་ཁམས་གསུམ་པྩོ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟྩོང་གི་རྣམ་རྩོལ་གི་

ལྷའི་གཟུགས་དང་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རྣམ་པར་ཡིད་ངྩོར་ཤར་བ་ཆེས་གསལ་བར་

འབྱུང་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་བའྩོ། །

དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཕ་ཐིག་གི་སབས་སུ། ལྟེ་བར་གཏུམ་མྩོ་

འབར་བ་ཡིས། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དངྩོས་བསྟན་ལྟར་འྩོང་བའི་ཚུལ་ནི། རྒྱུད་འགེལ་

གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་བསྐྱེད་རིམ་

རགས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚེ་གསལ་བཏབ་པའི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་ཡང་མངྩོན་

སུམ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་སང་བ་དང༌། ཅི་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ཀང་ང་རྒྱལ་འཕྩོས་པ་ལྟ་

བུ་དང༌། དམིགས་རྟེན་གང་ལ་སེམས་གཏད་པའི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་

གཡྩོ་མེད་དུ་གནས་པའི་ཞི་གནས་དངྩོས་སམ་རེས་མཐུན་པ་གྲུབ་པ་ཅིག་འྩོང་ལ། 

དེ་ལྟར་བྱུང་བའི་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དེ་ཉིད་ས་ཚོགས་ཡུམ་དུ་སྒྩོམ་པའམ། ཡེ་ཤེས་ཀི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཕག་རྒྱ་གསལ་བཏབ་པའི་ཚེ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བ་ལྟ་བུ་དང་རེག་ཏུ་རུང་བ་ལྟ་

བུའི་རྣམ་པ་འཆར་ལ། དེ་ལ་སྩོམས་འཇུག་གི་དམིགས་པ་ཡང་མངྩོན་སུམ་ལྟ་བུ་

འཆར་བས་བང་སེམས་སྤི་བྩོ་ནས་ནྩོར་བུའི་རེ་བར་དུ་འབེབས་ནུས་ཤིང༌། དེ་ཉིད་

ཕཊ་ཡིག་ནྩོར་བུའི་བུག་པར་སྒྩོམ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་བང་སེམས་ནྩོར་བུའི་ཕི་

རྩོལ་དུ་འཛག་པ་འགྩོག་ནུས་ལ་དེ་འཛག་པ་བཀག་པའི་བང་སེམས་དེ་ཉིད་སྟེང་དུ་

འདྲེན་པའི་དམིགས་པ་བརྟན་ཅིང་གསལ་བས་སྤི་བྩོའི་བར་འདྲེན་ནུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཕ་ཐིག་གི་རྣལ་འབྩོར་འདི་ནི་དབུ་མའི་ནང་གི་གཏུམ་མྩོ་ཁྱད་པར་

ཅན་རྩོ་རྐྱང་ལ་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དབུ་མར་བཅུག་པས་རླུང་གིས་སྦར་ཏེ་སྤི་

བྩོའི་ཧཾ་ཡིག་ལས་བང་སེམས་དབུ་མའི་ནང་ནས་བབས་པའི་ཡས་བབས་མས་

བརྟན་གི་དགའ་བཞིའམ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གི་རྩོགས་རིམ་དངྩོས་སུ་སྐྱེ་བའི་སིན་

བེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དགྩོངས་ནས་འགེལ་ཆེན་ལས། བིས་

པའི་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་ལ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དེས་བདེ་བ་དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་གསུངས་

སྩོ། །འབིང་པྩོ་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེསཀི་ཕག་རྒྱས་སྩོ། །མཆྩོག་གི་རྣལ་འབྩོར་བ་རྣམས་

ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོས་སྩོ། །ཞེས་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཕ་ཐིག་གི་དགའ་བཞི་འདྲེན་བེད་ཀི་

ཕག་རྒྱ་དངྩོས་སུ་བསྟན་ནས། བིས་པའི་སྐྱེ་བྩོ་ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱས་

སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། མཆྩོག་གི་རྣལ་འབྩོར་པ་ཞེས་

སྩོགས་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བའི་རྩོགས་རིམ་འདྲེན་བེད་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོར་གསུངས་པ་དང༌། ར་རྒྱུད་དུ་ཡང༌། ཕ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ཞེས་པར་

གགས། །ཞེས་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྩོགས་རིམ་རྣམས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྩོར་པས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

ནས་བང་སེམས་ནྩོར་བུའི་རེ་བར་ཕབ་པའི་ཡས་བབས་དང༌། དེ་ནས་སྤི་བྩོའི་བར་

དྲངས་པའི་མས་བརྟེན་གི་དགའ་བཞི་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ན་འགེལ་ཆེན་ལས། 

ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ནི་འཛག་པའི་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་མྩོ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ནི་གཡྩོ་

བའི་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་མྩོར་གསུངས་པའི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་

ནི་ཐབས་མཁས་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་ཕག་རྒྱ་ཉིད་ཀི་རང་སྟྩོབས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་

ལས་ཀི་ཕག་རྒྱས་ཁམས་འཛག་པའི་བདེ་བ་སྟེར་བ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱས་

ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རྣམས་སུ་གཡྩོ་བའི་བདེ་བ་ཙམ་སྟེར་

བ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྐྱེད་རིམ་རགས་པ་མཐར་

ཕིན་པས་བེད་པ་བཞིན་དུ་བསྐྱེད་རིམ་རགས་པས་ཐར་མ་ཕིན་པ་རྣམས་ཀིས་བེད་

པར་མི་ནུས་ཀང་མྩོས་པ་ཡིད་བེད་ཀིས་བེད་དགྩོས་པར་ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་

ལྟར་ཕ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་བསྒྩོམས་པའི་རེས་སུ་བཟླས་པ་མཆྩོད་པ་བསྟྩོད་པ་བདུད་

རི་མང་བ་གཤེགས་སུ་གསྩོལ་བ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བ་དགྩོས་པའི་གཞན་

རྣམས་སྒྲུབ་ཐབས་ཞལ་ལུང་སྩོགས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌།འདིར་

བཟླས་པ་བ་བའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་པར་བ་སྟེ།

འདི་ལ་གསུམ། སྔགས་ཀི་དག་གྩོགས་ལ་མཁས་པར་བ་དགྩོས་པར་བསྟན་

པ་དང༌། ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་དག་གྩོགས་རི་བའི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལྟར་དག་གྩོགས་ཤེས་

པས་བཟླས་པ་བ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་རེ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་

ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བའི་མིང་གི་ཡི་གེ་གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པྩོའི་མིང་གི་ཡི་གེ་
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དང་པྩོའི་དགར་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་པྩོ་འཆི་བར་འགྱུར་ཞིང་ཅི་སྟེ་ཐ་མལ་པར་

གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་ཉྩོན་མྩོངས་པར་འགྱུར་ལ་ཅི་སྟེ་གྩོགས་པྩོར་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་ལྷ་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་རྩོ། །དབངས་དག་ཡིས་འཆི་བ་སྟེ་གསལ་བེད་དག་ཡིས་ན་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་བ་ལྷའི་མིང་གི་ཡི་གེ་དང་པྩོ་དབངས་དང་སྒྲུབ་པ་པྩོ་ཡི་མིང་

གི་ཡི་གེ་དང་པྩོའི་དབངས་དགར་གྱུར་ན་སྒྲུབ་པ་པྩོ་ལ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དང་

མིང་གི་ཡི་གེ་དང་པྩོ་གཉིས་གསལ་བེད་དགར་གྱུར་བ་ཡིན་ན་ན་བའི་འཇིགས་པ་

དང༌། ལྷ་དང་སྒྲུབ་པ་པྩོ་ཡི་དབངས་གསལ་གང་ཡིན་ཡང་མིང་གི་ཡི་གེ་དང་པྩོ་

གཉིས་གྩོགས་པྩོར་གྱུར་པ་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བའི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་དེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནྩོ མིང་གི་ཡི་གེ་དང་པྩོ་གཉིས་དག་གྩོགས་གང་དུ་ཡང་མ་གྱུར་པའི་ཐ་མལ་

པར་གྱུར་ན་སྐྱྩོན་ཡྩོན་གཉིས་ཀ་མི་འབྱུང་ངྩོ༌། །དེ་ལྟར་ན་ཡི་གེའི་དག་གྩོགས་ལ་

མཁས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་དག་གྩོགས་རི་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཁམས་ལྔའི་

ཡི་གེ་རྣམས་དག་དང་གྩོགས་དང་ཐ་མལ་པར་འགྱུར་ཚུལ་དང༌། ཡི་གེ་དེ་རྣམས་ཀི་

ཁམས་སམ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་ངྩོས་བཟུང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འགེལ་ཆེན་ལས། རླུང་གི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཆུའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་

དག་སྟེ་དབངས་རྣམས་ཀི་དབངས་དང་གསལ་བེད་རྣམས་ཀི་གསལ་བེད་རྣམས་

སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆུའི་ཡི་གེ་རྣམས་མེའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀིའྩོ། །མེའི་ཡི་གེ་རྣམས་སའི་

ཡི་གེ་རྣམས་ཀིའྩོ། །སའི་ཡི་གེ་རྣམས་རླུང་གི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀིའྩོ། །ནམ་མཁའི་ཡི་གེ་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་གྩོགས་པྩོ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ནམ་མཁའི་གྩོགས་
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པྩོའ ྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སའི་གྩོགས་པྩོ་ཆུ་དང་མེའི་གྩོགས་པྩོ་རླུང་དང་རླུང་གི་གྩོགས་པྩོ་

མེ་དང་ཆུའི་ས་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་གྩོགས་པྩོའི་སེ་ཚན་ནྩོ། །རླུང་གི་ཐ་མལ་པ་ནི་ཆུ་དང་

མེའི་ཐ་མལ་པ་ནི་ས་དང་ཆུའི་ཐ་མལ་པ་ནི་མེ་དང་སའི་ཐ་མལ་པ་ནི་རླུང་ངྩོ༌། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྩོམ་དུ་བསྡུས་ན། ཆུ་དག་རླུང་ཡིན་རླུང་དག་

ས། །ས་དག་མེ་ཡིན་མེ་དག་ཆུ། །ནམ་མཁའ་ཀུན་གི་གྩོགས་པྩོ་སྟེ། །ཀུན་ཀང་ནམ་

མཁའི་གྩོགས་པྩོ་ཡིན། །ས་ཆུ་ཕན་ཚུན་གྩོགས་པྩོ་དང༌། །མེ་རླུང་ཕན་ཚུན་གྩོགས་

པྩོ་སྟེ།  རླུང་གི་ཐ་མལ་ཆུ་དང་ནི། །མེ་ཡི་ཐ་མལ་ས་ཡིན་ལ། །ཆུ་ཡི་ཐ་མལ་མེ་ཡིན་

ཞིང༌། །ས་ཡི་ཐ་མལ་པ་ནི་རླུང༌། །ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་ཁམས་ལྔའི་ཡི་གེ་རྣམས་དག་

དང་གྩོགས་དང་ཐ་མལ་པར་འགྩོ་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་དབངས་རྣམས་ནང་

ཕན་ཚུན་དུ་དག་གྩོགས་ཐ་མལ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང༌། གསལ་བེད་རྣམས་ཀང་ཕན་

ཚུན་དག་གྩོགས་སྩོགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་རི་དགྩོས་པ་ནི། དབངས་རྣམས་ཀི་དབངས་

དང་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསྟན་པ་ལྟར་རྩོ། །

གཉིས་པ་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་ཁམས་སམ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། 

དབངས་ཀི་ཨ་རིང་ཐུང་གཉིས་དང༌། ཀ་སེའི་ཡི་གེ་ལྔ་དང༌། ཧ་ཡིག་དང༌། ལྕེ་རེ་ཅན་

ྈྐ་ཡིག་རྣམས་ནི་གནས་མགིན་པ་ལས་འབྱུང་བ་དང་ནམ་མཁའི་ཁམས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ར་རྒྱུད་འགེལ་ཆེན་དུ་དྲངས་པ་ལས། ཨ་ཀུ་ཧ་ྈྐ་མགིན་བྱུང་གང༌། །དབངས་དང་

གསལ་བེད་མཚན་ཉིད་རྣམས། །སྟྩོང་པ་རླུང་སྩོགས་ཁམས་རྣམས་ཀི གྩོགས་པྩོ་

ཉིད་ཀིས་རྟག་ཏུ་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཨི་རིང་ཐུང་

གཉིས། ཨེ་དང་ཨཻ་སྟེ་ཡྩོན་ཏན་དང་འཕེལ་བ་གཉིས། ཙ་སེའི་ཡི་གེ་ལྔ། ཨ་ཡིག་དང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཤ་ཡིག་རྣམས་ནི་གནས་རྐན་ལས་བྱུང་བ་དང་རླུང་གི་ཁམས་པ་ཡིན་པ་ནི་ར་རྒྱུད་

ལས། ཨི་ཙུ་ཡ་ཤ་རྐང་ལས་བྱུང༌། །དབངས་དང་གསལ་བེད་མཚན་ཉིད་

རྣམས། །རླུང་གི་ཁམས་ལས་ཡང་དག་བྱུང༌། །ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀི་དག། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །ར་ཡིག་རིང་ཐུང་གཉིས་དང༌། ཡྩོན་ཏན་གི་ཡི་གེ་ཨḈ྄་དང༌། 

འཕེལ་བའི་ཡི་གེ་ཨཱḈ྄་དང༌། ཊ་སེའི་ཡི་གེ་ལྔ་དང༌། ར་ཡིག་དང་ཥ་ཡིག་རྣམས་ནི་

སྤི་བྩོ་ནས་བྱུང་བ་དང་མེའི་ཁམས་པ་ཡིན་པ་ནི། རི་ཊུ་ར་ཥ་སྤི་བྩོ་སྐྱེས། །དབངས་

དང་གསལ་བེད་མཚན་ཉིད་ནི། །མེ་ཡི་ཁམས་ལས་ཡང་དག་བྱུང༌། །ས་ལས་སྐྱེས་

པ་རྣམས་ཀི་དག། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །ཨུ་རིང་ཐུང་གཉིས་དང༌། 

ཡྩོན་ཏན་དང་འཕེལ་བའི་ཡི་གེ་ཨྩོ་དང་ཨཽ་གཉིས་དང༌། པ་སེའི་ཡི་གེ་ལྔ་དང༌། ཝ་

དང་ྊྤ་ཡིག་རྣམས་མཆུ་ལས་བྱུང་བ་དང་ཆུའི་ཁམས་པ་ཡིན་པ་ནི། ཨུ་པུ་ཝ་ྊྤ་

མཆུ་སྐྱེས་གང༌། །དབངས་དང་གསལ་བེད་མཚན་ཉིད་རྣམས། །ཆུ་ཡི་ཁམས་ལས་

ཡང་དག་བྱུང༌། །མེ་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀི་དག། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

ལ་རིང་ཐུང་གཉིས་ཏ་སེའི་ཡི་གེ་ལྔ་ལ་ཡིག་གི་ཡྩོན་ཏན་དང་འཕེལ་བ་ཨḉ྄་

དང་ཨཱḉ྄་དང་ལ་ཡིག་དང་ས་ཡིག་རྣམས་ནི་སྩོ་ལས་བྱུང་བ་དང་སའི་ཁམས་པ་

ཡིན་པ་ནི། ལ་ཏུ་ལ་ས་སྩོ་སྐྱེས་གང༌། །དབངས་དང་གསལ་བེད་མཚན་ཉིད་

རྣམས། །ས་ཡི་ཁམས་ལས་ཡང་དག་བྱུང༌། །རླུང་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀི་དག། །རྟག་

ཏུ་རླུང་གི་གྩོགས་པྩོ་མེ། །ཐ་མལ་པ་ཆུ་ནུས་མེད་ཕིར། །མེ་ཡི་གྩོགས་པྩོ་རླུང་ཡིན་

ཏེ། །ཐ་མལ་པ་ས་ནུས་མེད་ཕིར། །ཆུ་ཡི་གྩོགས་པྩོས་ཡིན་ཏེ། །ཐ་མལ་པ་མེ་ནུས་

མེད་ཕིར། །ས་ཡི་གྩོགས་པྩོ་ཆུ་ཡིན་ཏེ། །ཐ་མལ་པ་ནི་རླུང་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་འགེལ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པར་ར་རྒྱུད་དྲངས་པ་རྣམས་ཀིས་གསལ་བར་བཤད་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་ཡང་ཀ་སེ་ནམ་

མཁའ། ཙ་སེ་རླུང༌། ཊ་སེ་མེ། པ་སེ་ཆུ། ཏ་སེ་སའི་ཁམས་པ་རྣམས་སུ་བཤད་པ་ནི་

འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཀུ་ཙུ་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རང་རང་གི་སེ་

པའི་ཡི་གེ་ལྔ་ཆར་འཛིན་པ་ནི། ཨུད་ཀིས་སེ་དང་བཅས་པའྩོ། །ཞེས་པའི་ཤེས་པར་

བེད་པ་ལས་སྩོ། །དེར་མ་ཟད་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་གསལ་བེད་

རྣམས་ཀི་ཡང་དག་གྩོགས་ཤེས་པར་བས་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་ལྷ་དང་སྒྲུབ་པ་པྩོའི་མིང་ཡིག་

དང་པྩོའི་དག་གྩོགས་ཀང་རི་དགྩོས་ཏེ། ཡང་ར་རྒྱུད་འགེལ་ཆེན་དུ་དྲངས་པ་ལས། 

སེ་པ་གཅིག་ལའང་ཀ་ལ་སྩོགས། །གསལ་བེད་ཆྩོས་ཅན་ལྔ་རྣམས་གང༌། །དེ་རྣམས་

ས་ལ་སྩོགས་པའི་རིགས། །སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཆུང་

བའི་རི་ཚུལ་ཡང་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་བེད་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བུ། དེ་དག་གི་དག་གྩོགས་ཇི་ལྟར་

བརི་སམ་ན། དེ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ང་ཉ་ཎ་མ་ནན་འདི་རྣམས། །རླུང་སྩོགས་སྐྱེས་པ་

རྣམས་ཀི་གྩོགས། །ཞེས་ང་ཉ་ཎ་མ་ནའི་ཡི་གེ་ལྔ་པྩོ་འདི་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་ནམ་

མཁའི་ཁམས་པ་དང༌། རང་དང་སེ་པ་གཅིག་པ་དང་མི་གཅིག་པ་གང་ཡིན་ཡང་རུང་

སྟེ་རླུང་གི་ཁམས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཁམས་ལྷག་མ་བཞི་ཆར་གི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀི་

གྩོགས་དང༌། ཡི་གེ་གཞན་ཡང་ང་ཉ་སྩོགས་ལྔ་པྩོའི་གྩོགས་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དེ་

ཉིད་ལས། གྷ་ཛྷ་ཌྷ་བྷ་དྷདྷ་འདི་རྣམས། །ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀི་དག། །ག་ཛ་ཊ་བ་

དད་འདི་རྣམས། །ས་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀི་དག། །ཁ་ཚ་ཋ་ཕ་ཐཐ་འདི་རྣམས། །མེ་

ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀི་དག། །ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏཏ་འདི་རྣམས། །རླུང་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཀི་དག། སྔགས་ཀི་དང་པྩོར་གནས་ཡི་གེ །རང་གི་སེ་པའམ་གཞན་ལ་ཡང༌། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་གྷ་ཛྷ་ཌྷ་བྷ་དྷ་རྣམས་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་རླུང་ཁམས་པ་ཡིན་པས་

རང་གཞན་གི་སེ་པ་གང་ཡིན་ཡང་ཆུ་ཁམས་པ་རྣམས་ཀི་དག་དང༌། ག་ཛ་ཌ་བ་ད་

རྣམས་མེ་ཁམས་པ་ཡིན་པས་ས་ཁམས་པ་རྣམས་ཀི་དག་དང༌། ཁ་ཚ་ཋ་ཕ་ཐ་རྣམས་

ཆུ་ཁམས་པ་ཡིན་པས་མེ་ཁམས་པ་རྣམས་ཀི་དག་དང༌། ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏ་རྣམས་ས་

ཁམས་པ་ཡིན་པས་རླུང་ཁམས་པ་རྣམས་ཀི་དག་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། 

གྩོགས་དང་ཐ་མལ་པར་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་ཁམས་ཀི་ངྩོས་ནས་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་

རིགས་པས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལྟར་དག་གྩོགས་ཤེས་ནས་བཟླས་པ་བ་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

བཟླས་བའི་སྔགས་བཤད་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་བཟླས་པ་བེད་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 

འགྩོ་བྩོར་ༀ་དང་མཐར་སྭཱ་ཧཱ་ལྟ་བུའི་མཐའ་རྟེན་བཞག་པའི་ལྷ་གང་དང་གང་ཡིན་

པའི་མིང་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་དང་པྩོ་ནི་ཐུགས་རྡྩོ་རེའི་སྔགས་དང༌། མིང་སྔགས་ཚང་མ་

ནི་གསུང་རྡྩོ་རེའི་དང༌། ཡན་ལག་སྩོ་སྩོའི་སྔགས་མ་གཏྩོགས་པའི་མིང་སྔགས་ཀི་

སྔགས་ཀི་སྟེང་དུ་དེ་ལས་ལྷག་པ་བསན་པའི་སྔགས་རྣམས་སྐུ་རྡྩོ་རེའི་སྔགས་དང༌། 

ཡན་ལག་སྩོ་སྩོའི་སྔགས་རྣམས་ནི་ཕེང་བའི་སྔགས་སྩོ། །དེ་ཡང་ལྷ་རྣམས་ནི་

མཚོན་བེད་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་བརྟན་གཡྩོའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་བ་

དགྩོས་པ་ནི་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་རེ་བདུན་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནི་སྔགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་གསུངས་པ་མིང་གི་དང་པྩོ་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཏེ་ཁམས་གསུམ་པྩོ་འདིར་

བརྟན་པ་དང་གཡྩོ་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་གང་གི་མིང་གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་གི་དང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པྩོའི་ཡི་གེ་ནི་མིང་གི་དང་པྩོའ ྩོ། །དེ་ཉིད་ཐུགས་ཀི་རྡྩོ་རེར་འགྱུར་ཏེ་མི་ཡི་བདག་པྩོ་

ལྷ་དང་ལྷ་མྩོ་རྣམས་ཀིའྩོ། །གསུང་གི་རྡྩོ་རེར་མིང་ཐམས་ཅད་དེ་འདིར་དཔེར་ན་ཏ་རཱ་

པཱ་ཌཎ་རཱ་མཱ་མ་ཀི་ལྩོ་ཙ་ན་ཞེས་པ་མིང་དེ་ཉིད་གསུང་གི་རྡྩོ་རེའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་

དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་ཡང་ངྩོ༌། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་གི་ཡི་གེ་དེ་ལས་

ལྷག་པ་དག་ཀང་སྐུའི་རྡྩོ་རེ་སྟེ་ཞེས་པ་ནི་འདིར་དཔེར་ན་ༀ་ཏ་རེ་ཏུ´྄་ཏ་རེ་ཏུ་རེ་

སྭཱཧཱ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་དང༌། སྐུ་རྡྩོ་རེ་དེ་ལས་གཞན་པ་ཕེང་བའི་སྔགས་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡན་ལག་སྩོ་སྩོའི་སྔགས་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ།

གཉིས་པ་དེ་དག་ལ་བཟླས་པ་བེད་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ཐུགས་རྡྩོ་

རེའི་སྔགས་ལ་བཟླས་པ་བེད་ཚུལ་ནི། ར་རྒྱུད་འགེལ་ཆེན་དུ་དྲངས་པ་ལས། སྔགས་

ཀི་དང་པྩོར་གསལ་བེད་དམ། །དབངས་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བ་བའི་སད། །བསེན་དང་

བཟླས་པ་བེད་རྣམས་ལ། །འདི་ཡི་ལས་ནི་རྣམ་དྲུག་གསུངས། །ཞེས་སྔགས་ཀི་མིང་

ཡིག་དང་པྩོ་དེ་གསལ་བེད་དམ་དབངས་ཡིག་གང་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ་བསེན་པ་དང་

བཟླས་པ་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་ལས་རྣམ་པ་དྲུག་བེད་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་ལས་དྲུག་ནི་དེ་ཉིད་ལས། དང་པྩོར་བསྣུན་པར་བ་བ་སྟེ། །དེ་ནས་

དབབ་དང་བསྲེག་པ་དང༌། །དེ་ནས་སྔགས་པས་བསང་བ་དང༌། །དེ་ནས་རྒྱས་དང་

མཉས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྣུན་པ་དང༌། དབབ་པ་དང༌། བསྲེག་པ་དང༌། 

བསང་བ་དང༌། རྒྱས་པ་དང༌། མཉེས་པའི་ལས་དང་དྲུག་གྩོ །

དེའི་དང་པྩོ་བསྣུན་པའི་ལས་ནི་ཡང་ངེ་ཉིད་ལས། རྣམ་པར་བཅད་བས་སྟྩོང་

པ་ཡིན། །སྔགས་ཀི་སྔྩོན་འགྩོ་མནན་པ་ནི། །མཚོན་ཆའི་རྒྱལ་པྩོས་བསྣུན་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྟེ། །བརྒྱལ་བའི་གནས་སབས་ཐྩོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་རྣམ་བཅད་དང་བཅས་པའི་

སྟྩོང་པ་སྟེ་ནམ་མཁའི་ཁམས་པ་ཧ་ཡིག་གིས་སྔགས་ཀི་སྔྩོན་འགྩོ་སྟེ་སྔྩོན་མ་ཡི་གེ་

དང་པྩོ་དེའི་སྟེང་ནས་མནན་པ་བཟླས་པ་ནི་ལྷ་དེ་ལ་མཚོན་ཆའི་རྒྱལ་པྩོས་བསྣུན་པ་

སྟེ་དེས་ལྷ་དེ་བརྒྱལ་བའི་གནས་སབས་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་བཟླས་པའི་གངས་

ཇི་ཙམ་ཞིག་བ་བ་དང་དེའི་བེད་ལས་ནི་དེ་ཉིད་ལས། ཐུགས་ཀི་བཟླས་པ་འབུམ་

གིས་ནི། །བརྒྱལ་བར་གྱུར་པའི་སྔགས་ཀི་ལྷ། །ང་རྒྱལ་ཡྩོངས་སུ་སངས་པ་

ནི། །སྒྲུབ་པ་པྩོ་ཡི་དབང་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གཉིས་པ་དབབ་པའི་ལས་ནི་དེ་ཉིད་ལས། དེ་བཞིན་རླུང་གིས་མནན་ན་

དེ། །རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་ཕེབས་པར་འགྱུར། །ཞེས་རྣམ་བཅད་དང་བཅས་པའི་རླུང་གི་

ཁམས་པའི་ཡི་གེ་ཡ་ཡིག་གི་མིང་ཡིག་དང་པྩོའི་སྟེང་ནས་མནན་པ་བཟླས་ན་ལྷ་དེ་

རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་ཕེབས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་གངས་འབུམ་ཕག་གཅིག་བཟླས་པ་

ནི་དབབ་པའི་ལས་སྩོ། །

གསུམ་པ་བསྲེག་པའི་ལས་ནི་དེ་ཉིད་ལས། མེ་ཡིས་མནན་ནི་བསྲེགས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་རྣམ་བཅད་དང་བཅས་པའི་མེའི་ཡི་གེ་ར་ཡིག་གིས་སྔགས་གང་ཡིན་

པའི་ཡི་གེ་དང་པྩོ་དེའི་སྟེང་ན་མནན་པ་བཟླས་པ་ནི་སྲེག་པའི་ལས་སུ་འགྱུར་ཞིང་

གངས་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅིག་གྩོ །

བཞི་པ་བསང་བའི་ལས་ནི། དེ་བཞིན་ཆུ་ཡིས་བསང་བར་འགྱུར། །ཞེས་རྣམ་

བཅད་དང་བཅས་པའི་ཆུའི་ཡི་གེ་ཝ་ཡིག་གིས་སྔགས་གང་ཡིན་གི་ཡི་གེ་དང་པྩོའི་

སྟེང་ནས་མནན་པ་བཟླས་པ་ནི་བསང་བའི་ལས་སུ་འགྱུར་རྩོ། །འདི་ཡང་འབུམ་ཕག་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གཅིག་གྩོ །

ལྔ་པ་རྒྱས་པའི་ལས་ནི། ས་ནི་སྤི་བྩོར་གནས་པ་དང༌། །བཟླས་ན་ལྷ་ནི་རྒྱས་

པར་འགྱུར། །ཞེས་རྣམ་བཅད་དང་བཅས་པའི་སའི་ཡི་གེ་ལ་ཡིག་གིས་སྔགས་དེའི་

ཡི་གེ་དང་པྩོ་དེའི་སྟེང་ནས་མནན་པ་བཟླས་ན་ལྷ་དེ་ནི་རྒྱས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དྲུག་པ་མཉེས་པའི་ལས་ནི། སྤི་བྩོར་ཐིག་ལེའི་ཆས་མནན་ན། །མཉེས་པའི་

མཆྩོག་ནི་སྟེར་བར་འགྱུར། །ཞེས་སྔགས་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཡི་གེ་དང་པྩོ་དེའི་སྤི་བྩོ་

སྟེ་མགྩོ་པྩོའི་སྟེང་དུ་ཐིག་ལེའི་ཆ་རེས་སུ་ང་རྩོས་མནན་པ་བཟླས་པ་ནི་ལྷ་དེ་མཉེས་

པར་བེད་པའི་ལས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ལས་ཐུག་པྩོ་དེའི་བཟླས་པ་བས་ན་བསྒྲུབ་བའི་ལྷ་

གང་ཡིན་དེས་མཆྩོག་ནི་སྟེར་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

ཕི་མ་གཉིས་ཀིའང་གངས་ཚད་འབུམ་ཕག་རེ་རེ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡང་དེ་ཉིད་

ལས། དེ་ལྟར་དྲུག་འབུམ་བཟླས་པ་ནི། །དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་རྒྱུད་ཆེན་

ལས། །འདྩོད་པ་གྲུབ་སད་བདེ་གཤེགས་ཀིས། །སྔྩོན་དུ་བསེན་པ་རྣམས་སུ་

གསུངས། །ཞེས་ལས་དྲུག་པྩོ་རེ་རེའི་སྔགས་འབུམ་ཕག་རེ་རེ་སྟེ་དྲུག་འབུམ་བཟླས་

བར་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །ལས་དྲུག་པྩོ་དེའི་སྔགས་ཀི་མཐའ་རྟེན་ནི་རིམ་པ་བཞིན་

ཕཊ་དང་ཧཱུཾ་དང་བྩོ་ཥ་ཊཾ་དང་ན་མཿ དང༌། སྭཱ་ཧཱ་དང་བ་ཥ་ཊ་རྣམས་ཡིན་ཞིང༌། སྔྩོན་

དུ་ༀ་གཞག་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། ཕཊ་ཡིག་དེ་བཞིན་ཧཱུཾ་བཽ་ཥ་

ཊ། །ན་མཿ སྭཱ་ཧཱ་བ་ཥ་ཊ་རྣམས། །ལས་དྲུག་ལ་ནི་གངས་བཞིན་དུ། །སྔགས་མཐར་

བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་བ། །དང་པྩོར་རྣམ་སང་མཛད་བིན་ནས། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་དང་པྩོར་ལས་དྲུག་གི་བཟླས་པ་འབུམ་ཕག་དྲུག་དང་དེའི་བཅུ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཆའི་སྦྱིན་སྲེག་བ། དེའི་རེས་སུ་ལྷའི་མིང་སྔགས་ཚང་མ་གསུང་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་

འབུམ་ཕག་བཅུ་དང་དེའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲེག་དང༌། དེའི་རེས་སུ་མིང་སྔགས་ལས་

ལྷག་པའི་སྐུ་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་བ་བ་དང་དེའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲེག་བས་པས་ལྷ་གང་

བསྒྲུབ་པ་དེ་འགྲུབ་པར་གསུངས་ཏེ། སྔ་མའི་འཕྩོ་དེ་ཉིད་ལས། སར་ཡང་བཟླས་པ་

ཡང་དག་བརམ། །དེ་ནས་བེ་བ་བཟླས་བས་ནས། །སྦྱིན་སྲེག་བཅུ་ཡི་ཆ་ཤེས་

ཀུན། །རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཆྩོ་གས་བ། །དེ་ནས་ལྷ་ནི་འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ། །སྔགས་

པ་རྣམས་ལ་གྲུབ་པ་དེས། །མཆྩོག་དང་གང་ཞིག་དྩོན་གཉེར་སྟེར། །ཞེས་སྩོ། །

འྩོ་ན་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་བཟླས་པ་དེ་ཙམ་གིས་ལྷ་འགྲུབ་ཅིང་གང་ཞིག་དྩོན་

དུ་གཉེར་བའི་ཞི་རྒྱས་སྩོགས་ཀི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རམ་སམ་ན། དེ་

ཡང་རང་ལྷ་གང་གི་རིགས་ཡིན་པ་དང༌། ལས་གང་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོ་གའི་བ་བ་དང༌། 

དུས་ཚོད་དང༌། སྔགས་ཀི་ས་བྩོན་དང༌། ཁམས་ཀི་རིགས་དང༌། ལས་སྒྲུབ་པའི་

གནས་དང༌། ཕྩོགས་དང༌། གདན་ལ་སྩོགས་པ་རྒྱུད་འགེལ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་

བཞིན་ཚང་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། དེ་ལྟར་མ་ཚང་བར་གཞན་དུ་བས་ན་

ལས་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀི་འཕྩོ་ལས། རིགས་

གཞན་དང་ནི་བ་བ་གཞན། །དུས་དང་དེ་བཞིན་སྔགས་ཀི་རིགས། །གནས་དང་

ཕྩོགས་དང་གདན་གཞན་གི། །ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་འབས་བུ་མེད། །ཅེས་གསུངས་

པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་འགེལ་ཆེན་ལས། ལས་དྲུག་གི་བ་ཚུལ་དང༌། ཐུགས་གསུང་སྐུ་

རྡྩོ་རེ་གསུང་གི་བཟླས་པ་བ་བའི་ཚུལ་རྣམས་སྒྩོལ་མའི་སྔགས་ལ་དངྩོས་སུ་སྦྱར་

ནས་དེ་གཞན་ལ་རིགས་སྩོ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བརྒྱ་རེ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་སྔགས་ལ་བསྣུན་པ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་

འདི་ལྟ་སྟེ། དང་པྩོར་སྒྩོལ་མའི་སྔགས་བསྟན་པར་བ་སྟེ་རྣམ་པ་དང་གཞན་ལ་ཡང་

ཤེས་པར་བའྩོ། །ༀ་ḎṎཿ ཕཊ་ཅེས་པའི་སྔགས་ཀིས་བསྣུན་པ་སྟེ་འབུམ་བཟླའྩོ། །ༀ་

ḇṎṎཿ ཧཱུཾ་ཞེས་པ་ནི་དབབ་པའྩོ། །ༀ་རྟཱཿ བཽ་ཥ་ཊ་ཅེས་པ་ནི་བསྲེག་པའྩོ། །ༀ་ḊṎཿ ན་མ་

ཿ ཞེས་པ་ནི་བསང་བའྩོ། །ༀ་ལṎཿ སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱས་པའྩོ། །ༀ་ཏཾ་ཝ་ཥ་ཊ་ཅེས་པ་

ནི་མཉེས་པའྩོ། །བཟླས་པ་དྲུག་འབུམ་དང་སྦྱིན་སྲེག་དྲུག་ཁི་བ་སྟེ། དེ་ནས་ༀ་ཏ་རེ་

སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པ་གསུང་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་དང་སྦྱིན་སྲེག་བཅུ་ཆའྩོ། །དེ་

ནས་ༀ་ཏ་རེ་ཏུ´྄་ཏ་རེ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པ་སྐུ་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་བེ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་དང་

འབུམ་ཕག་བཅུའི་སྦྱིན་སྲེག་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ལ་སྔགས་ཀི་

མཆྩོག་སྟེར་བར་འགྱུར་གི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ནི་མི་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསལ་བར་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཐུགས་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་ལས་དྲུག་སྔྩོན་དུ་བཏང་ནས་གསུང་རྡྩོ་རེ་

དང་སྐུ་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་གངས་ཚད་དང་བཅས་པ་འདི་ནི་ལྷ་གང་གི་བཟླས་པ་བེད་

ཀང་ཤེས་པར་བས་ནས་བེད་དགྩོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ལྷ་འགྲུབ་ཅིང་ལས་རྣམས་ཇི་

ལྟར་བརམས་པ་ལྟར་འགྲུབ་པ་ལ་ལྷའི་རིགས་ལ་སྩོགས་པ་རྒྱུད་སྩོ་སྩོ་ནས་བཤད་

པ་བཞིན་མ་འཆྩོལ་བ་ཡང་བེད་དགྩོས་པ་རྒྱུད་འགེལ་ཆེན་དང་བཅས་པའི་དགྩོངས་

པ་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། ། སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་དྩོན་ཆེ་ལྩོང་དུ་བཏུས་ནས་བསྐྱེད་པའི་

རིམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །    ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

༼རྩོགས་རིམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

 ༈ གཉིས་པ་རྩོགས་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དམིགས་

པས་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ས་རྡྩོ་རེ་ལུས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་བཤད་

པ་དང༌། དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་བེད་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཐུན་མྩོང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པ་དང༌། སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པྩོ་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྩོ། །

༼གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུས་སའི་ལུས་ཀི་གནས་ཚུལ།༽

༈ དང་པྩོ་ལ་གསུམ། གནས་པ་རའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། གཡྩོ་བ་རླུང་

གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། བཀྩོད་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐིག་ལེའི་རྣམ་གཞག་

བཤད་པའྩོ། །

༼གནས་པ་རའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ར་ཆེན་དྲུག་དང་ར་འཁྩོར་དྲུག་གི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། 

དེ་རྣམས་དམིགས་པས་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་གནས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། ཡན་ལག་དྲུག་

གང་གི་སབས་སུ་དེ་རྣམས་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། རྩོ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་པྩོ་མར་ས་རྟགས་ཀི་རེ་དང་བཤང་སྒྩོར་

ཟུག་ནས་ལུས་ཀི་དབུས་ཀི་ཐད་དྲང་སྒལ་གཞུང་ཕྩོགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཉེ་བ་ན་ཡར་

གེན་དུ་ལངས་ནས་ཐྩོད་པའི་ནང་ལ་བརྒྱུད་དེ་འྩོངས་པའི་ཡར་ས་རྣམས་རྩོ་མ་ས་

བུག་གཡས་དང་རྐྱང་མ་གཡྩོན་དང་ས་བུག་གཉིས་ཀི་དབུས་ཀི་ཀ་བའི་ཐད་སྩོར་

དབུ་མ་ཟུག་ནས་གནས་སྩོ། །དེ་ཡང་ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ཀི་དབུ་མ་ལ་སྒ་གཅན་དང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་སངས་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ཞེས་བ་ཞིང་ཁ་དྩོག་ལང་གུ་ཁམས་ནམ་མཁའི་ཁམས་

པ་དང༌། ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ཀི་གཡས་ཀི་ར་དེ་ལ་རྩོ་མ་དང་ར་ས་ན་དང་ཉི་མའི་ར་ཞེས་

བ་ཞིང་ཁ་དྩོག་དམར་པྩོ་ཁམས་མེ་ཁམས་པ་དང་གཙོ་བྩོ་ཁག་འབབ་པའྩོ། །གཡྩོན་

གི་ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ཀི་ར་དེ་ལ་རྐྱང་མ་དང་ལ་ལ་ན་དང་ཟླ་བའི་ར་ཞེས་བ་ཞིང་ཁ་

དྩོག་དཀར་པྩོ་ཁམས་ཆུའི་ཁམས་པ་གཙོ་བྩོར་ཁུ་བ་འབབ་པའྩོ། །དེ་ཡང་ལྟེ་བ་ཡན་

ཆད་ཀི་ར་དེ་གསུམ་ལ་ནི་སྲྩོག་འཛིན་གི་རླུང་གིས་དབང་བེད་ཅིང་རྒྱུ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །ལྟེ་འྩོག་མན་ཆད་ཀི་དབུ་མའི་ར་རྒྱུན་དང་རྩོ་མའི་ར་རྒྱུན་གཉིས་ཀི་མར་ས་

རྟགས་ཀི་རེ་མྩོར་ཟུག་ཅིང༌། དབུ་མའི་ར་རྒྱུན་ལྟེ་བ་མན་ཆད་ལ་གནས་པ་ལ་དུང་

ཅན་མ་དང་ཀུན་དར་མ་དང་དུས་མེའི་ར་ཞེས་བ་ཞིང་ཁ་དྩོག་སྔྩོན་པྩོ་ཁམས་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཁམས་དང་གཙོ་བྩོར་ཁུ་བ་འབབ་པ་དང༌། རྩོ་མའི་ར་རྒྱུན་ལ་ལུག་དང་གཅི་

བའི་ར་ཞེས་བ་ཞིང་ཁ་དྩོག་ནག་པྩོ་ཁམས་རླུང་ཁམས་གཙོ་བྩོར་དྲི་ཆུ་འབབ་པ་

དང༌། རྐྱང་མའི་ར་རྒྱུན་གི་མར་ས་བཤང་སྒྩོར་ཟུག་ཅིང༌། མིང་ནི་དམར་སེར་དང་

བཤང་བའི་ར་ཞེས་བ་ཞིང་ཁ་དྩོག་སེར་པྩོ་ཁམས་སའི་ཁམས་པ་གཙོ་བྩོར་བཤང་

བ་འབབ་པ་ཡིན་ལ། ར་དེ་གསུམ་ལ་ཐུར་སེལ་གིས་དབང་བེད་ཅིང་རྒྱུ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ཀི་ར་ཆེན་གསུམ་མན་ཆད་ཀི་ར་ཆེན་གསུམ་སྟེ་ར་

ཆེན་དྲུག་གྩོ །

ར་འཁྩོར་དྲུག་ནི་ནང་འཆད་པའི་སབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། གཙུག་ཏྩོར་

གི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་བཞི་པ་དང༌། དཔྲལ་བའི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་བཅུ་དྲུག་པ་དང༌། 

མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་གཉིས་པ་དང༌། སིང་གའི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་བརྒྱད་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དང༌། ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་རེ་བཞི་པ་དང༌། གསང་གནས་ཀི་ར་འཁྩོར་ར་འདབ་

སྩོ་གཉིས་པ་རྣམས་སྩོ། །དེ་ཡང་ར་འཁྩོར་དྲུག་པ་དེ་གར་ཡྩོད་སར་རྩོ་མ་དང་རྩོ་

མའི་ར་རྒྱུན་གིས་དབུ་མ་ལ་འཁྱུད་ཅིང༌། རྐྱང་མ་དང་རྐྱང་མའི་ར་རྒྱུན་གིས་དབུ་མ་

ལ་འཁྱུད་དེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅིངས་པའི་ར་མདུད་ཉིས་སྦྲག་རེ་ཡྩོད་ལ། ར་མདུད་

རྣམས་ཀི་ཐད་སྩོར་ར་མདུད་རང་རང་གི་ཐད་ཀི་ར་འདབ་གཡས་ན་ཡྩོད་པ་རྣམས་

རྩོ་མ་དང་དབུ་མ་སྦྲགས་པ་ལ་ཟུག་པ་དང༌། གཡྩོན་གི་ར་འདབ་རྣམས་ཀང་རྐྱང་མ་

དང་དབུ་མ་སྦྲགས་པ་ལ་ཟུག་ནས་གནས་སྩོ། །

དེ་ཡང་གཙུག་ཏྩོར་ནས་དཔྲལ་བ་དེ་ནས་མགིན་པ། དེ་ནས་སིང་ག །དེ་ནས་

ལྟེ་བ། དེ་ནས་གསང་གནས་ཀི་ར་འཁྩོར་གི་བར་ལ་དབུ་མ་དབུས་དང༌། རྩོ་རྐྱང་དང་

དེ་གཉིས་ཀི་ར་རྒྱུན་གཅི་བ་དང་བཤང་བའི་ར་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་གཡས་གཡྩོན་

དུ་གནས་པའི་སྒྩོ་ནས་ལམ་གསུམ་གསུམ་བས་ཏེ་གནས་ཤིང༌། གསང་གནས་ནས་

བཤང་བའི་ར་དབུས་སུ་བས་ནས་བཤང་ལམ་བར་དུ་འགྩོ་བ་དང་གཅི་བའི་ར་

གཡྩོན་དང་དུང་ཅན་མ་གཡས་སུ་བས་ནས་རྟགས་སམ་བྷ་གའི་རེ་བར་དུ་འགྩོ་སྟེ། 

དེ་རྣམས་ཀི་ཤེས་བེད་ནི་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། བདུད་

རིའི་གནས་སུ་སྩོན་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅིངས་པའི་ར་ཞེས་པ་ལ་བདུད་རིའི་གནས་

ན་དཔྲལ་བའྩོ། །དེར་སྩོན་པ་ནི་བདུད་རིའི་གནས་སུ་སྩོན་པ་སྟེ་ལ་ལ་ན་དང་ར་ས་ན་

དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའྩོ། །དེ་རྣམས་ཀང་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅིངས་པས་ལྟེ་བ་དང་སིང་གའི་

བར་དུ་ལམ་གསུམ་བས་ནས་སར་ཡང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ནི་དབུས་སུ་སིང་གའི་ལེྟ་བ་ཕུག་

ནས་འགྩོའ ྩོ། །ལ་ལ་ན་དང་ར་ས་ན་ནི་གཡྩོན་དང་གཡས་ཀི་འདབ་མར་རབ་ཏུ་རྒྱུ་
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བས་སྩོ། །དེ་ནས་སིང་ག་དང་མགིན་པའི་བར་དུ་སར་ཡང་ལམ་གསུམ་བས་ནས་

འགྩོའ ྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་མགིན་པ་དང་དཔྲལ་བའི་བར་དུ་ལམ་གསུམ་དང་དཔྲལ་བ་དང་

གཙུག་ཏྩོར་གི་བར་དུ་ལམ་གསུམ་སྟེ་དེ་ལྟར་ལམ་གསུམ་བཞི་བས་ནས་ལ་ལ་ན་ནི་

ས་གཡྩོན་པའི་བུག་ནས་གཞན་གི་གནས་བཅུ་གཉིས་མཐའ་དང་ཆའི་མཐར་འགྩོ་སྟེ་

ནང་གི་ལེའུ་ལས་གསུངས་སྩོ། །ར་ས་ན་ནི་གཡས་ནས་སྩོ། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ནི་ཅིག་

ཅར་ས་བུག་གཉིས་ནས་འགྩོའ ྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་འྩོག་ཏུ་ལྟེ་བ་དང་གསང་བའི་བར་དུ་ལམ་གསུམ་བས་ནས་

བཤང་བ་དང་གཅི་བའི་ར་ནི་གཡྩོན་དང་གཡས་ནས་སྩོང་སྟེ་གསང་བའི་པདྨ་ལ་

དབུས་སུ་དུང་ཅན་མའྩོ། །གསང་བའི་པདྨའི་འྩོག་ཏུ་དྲི་ཆེན་གི་ར་དབུས་ནས་འགྩོ་

སྟེ་རྟགས་སམ་བྷ་ག་ལ་གཡྩོན་ནས་གཅི་བའི་ར་འགྩོ་ཞིང་གཡས་ནས་ཁུ་བའི་ར་

འགྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་ལྟེ་འྩོག་མན་ཆད་དུ་དབུ་

མ་གཡས་སུ་འཁྱྩོགས་ནས་གནས་པ་དང་གཡྩོན་གི་ར་རྐྱང་མའི་ར་རྒྱུན་དབུས་སུ་

འཁྱྩོགས་ནས་གནས་པ་དང༌། གཡས་མ་རྩོ་མའི་ར་རྒྱུན་གཡྩོན་དུ་འཁྱྩོགས་པར་

གསུངས་པ་རྣམས་ནི་འགེལ་ཚིག་འདི་རྣམས་དང་འགལ་བར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་ར་འདབ་རྣམས་ཀི་གངས་དང་ཁམས་དང་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནི་ནང་

གི་ལེའུ་ར་འགེལ་རྣམས་ཀིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ནང་འཆད་པའི་སབས་སུ་

བཤད་ཟིན་ཅིང་ཤེས་བེད་ཀང་ནང་ལེ་ར་འགེལ་རྣམས་ཡིན་ལ། འདིར་ར་ཆེན་དྲུག་

གི་གནས་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ར་འགེལ་རྣམས་ཤེས་བེད་དུ་བཀྩོད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ཡང་ར་འདབ་རྣམས་རྩོ་རྐྱང་དང་དབུ་མ་སྦྲགས་པ་ལ་ཟུག་པའི་གཡྩོན་གི་ར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འདབ་རྣམས་ལ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་རིམ་པས་རྒྱུས་ནས་ར་རྐྱང་མ་དང་ས་

བུག་གཡྩོན་དང༌། གཡས་ཀི་ར་འདབ་རྣམས་ལ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའི་རིམ་པས་

རྒྱུས་ནས་ར་རྩོ་མ་དང་ས་བུག་གཡས་ལ་རྒྱུ་ཞིང༌། ནང་དུ་ས་རླུང་ལྟེ་བ་བར་དང༌། 

ཆུ་ཁམས་པ་ལྟེ་བའི་སྩོར་གཅིག་གི་འྩོག་དང༌། མེ་ཁམས་པ་སྩོར་གཉིས་ཀི་འྩོག་

དང༌། རླུང་ཁམས་པ་སྩོར་གསུམ་གི་འྩོག་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་པ་སྩོར་བཞིའི་

འྩོག་ཚུན་ཆད་དུ་རྒྱུའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དབུ་མའི་ཡར་ས་ལ་འཕྩོ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་

འཕྩོ་འཚམས་རེར་དབུགས་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་རེ་རྒྱུ་བ་དང༌། ར་འཁྩོར་གང་ཡྩོད་ཀི་

སར་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་སྒྩོ་རེ་ཡྩོད་པ་འདི་པའི་ལུགས་སྩོ། །

གཉིས་པ་དམིགས་ས་དེ་རྣམས་དམིགས་པས་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་གནས་

སུ་བསྟན་པ་ནི། གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཞེས་པ་ནི་ར་འཁྩོར་སྩོགས་ལུས་ཀི་གནད་གང་

དུ་དམིགས་པ་བཟུང་ན་ཡི་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ལུས་ཀི་གནད་ཆེ་སར་དམིགས་པས་

བསྣུན་པར་བེད་པ་ལ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཞེས་ཟེར་ལ། ལུས་ཀི་གནད་ཆེ་ས་

ཡང་སྔར་བཤད་པའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ཀི་དབུ་མའི་ནང་དང་དབུ་མའི་ཡར་ས་དང་

མར་ས་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་སུ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒྩོམས་པས་མྩོང་བ་སྐྱེ་

ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་སྩོ་སྩོར་འབྱུང་ངྩོ༌། །

གསུམ་པ་ཡན་ལག་དྲུག་གང་གི་སབས་སུ་དེ་རྣམས་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི། སྩོར་བསམ་གི་སབས་སུ་དབུ་མའི་ཡར་སར་གནད་དུ་བསྣུན་

པ་དང༌། སྲྩོག་རྩོལ་དང་རེས་དྲན་གི་སབས་སུ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་དང༌། 

འཛིན་པའི་སབས་སུ་ར་འཁྩོར་དྲུག་གའི་དབུས་ཀི་དབུ་མའི་ནང་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་
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གི་སབས་སུ་དབུ་མའི་མར་ས་ནས་བརམས་ཏེ་ཡར་ས་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་གནད་དུ་

བསྣུན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼གཡྩོ་བ་རླུང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་གཡྩོ་བ་རླུང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ནི། སྔར་ནང་འཆད་པའི་

སབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་རླུང་བཅུ་སྟེ་སྲྩོག་འཛིན། ཐུར་སེལ། མཉམ་གནས། གེན་

རྒྱུ། ཁྱབ་བེད། ཀླུ། རུས་སྦལ། རངས་པ། ལྷས་བིན། ནྩོར་ལས་རྒྱལ་རྣམས་སྩོ། །རླུང་

དེ་རྣམས་དང་པྩོ་གང་ནས་སྐྱེ་བའི་གནས་དང་བར་དུ་གང་དུ་གནས་པའི་གནས་ནི་

སིང་གའི་ར་འཁྩོར་གི་ར་འདབ་བཅུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ར་འཁྩོར་དེའི་ར་མདུད་ཀི་སྟེང་

གི་དྷཱུ་ཏིའི་སྦུབས་ནི་སྲྩོག་འཛིན་དང་པྩོར་སྐྱེ་བ་དང་བར་དུ་གནས་པའི་གནས་དང༌། 

འྩོག་གི་དྷཱུ་ཏིའི་སྦུབས་ནི་ཐུར་སེལ་གི་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པའི་གནས་ཡིན་ཞིང༌། སྲྩོག་

འཛིན་དང་ཐུར་སེལ་ལ་གང་རྒྱུ་བ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་སྟེང་གི་ར་ཆེན་གསུམ་དང༌། 

འྩོག་གི་གསུམ་ལ་ཅི་རིགས་པར་རྒྱུའྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སིང་གའི་ར་འདབ་ཤར་མ་མདུན་ཕྩོགས་ཀི་ར་འདབ་ནས་བང་

ཤར་གི་ར་འདབ་ཀི་བར་རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་མཉམ་གནས་དང༌། རུས་སྦལ་

དང༌། གེན་རྒྱུ་དང༌། རངས་པ་དང༌། ཀླུ་དང༌། ནྩོར་ལས་རྒྱལ་དང༌། ཁྱབ་བེད་དང༌། 

ལྷས་བིན་རྣམས་དང་པྩོ་སྐྱེ་བ་དང་བར་དུ་གནས་པའི་གནས་ཡིན་ནྩོ། །རླུང་དེ་རྣམས་

རྒྱུ་བའི་ལམ་ནི་དཔེར་ན་ཡུར་པྩོ་ཆེ་རེ་རེ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་ཡུར་ཕན་དུ་མ་ལ་གེས་

ནས་འབབ་པ་བཞིན་དུ་ར་འདབ་བཅུ་པྩོ་དེ་རྣམས་ན་གནས་པའི་རླུང་བཅུ་པྩོ་རེ་རེ་

ཡང་དུ་མར་གེས་ནས་ར་ཕན་དུ་མར་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་གིས་ལུས་ཀི་ར་ཐམས་ཅད་ལ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཁྱབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼བཀྩོད་པ་བང་སེམས་ཐིག་ལེའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་བཀྩོད་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐིག་ལེའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ནི། 

ལུས་ལ་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་སྤིའི་གནས་ཚུལ་སྩོགས་ནང་འཆད་པའི་སབས་སུ་

བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། འདིར་སབས་སུ་བབ་པ་ནི་གནས་སབས་རིགས་བཞི་

སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་ཡིན་པས་དེ་བཤད་ན། ལུས་ངག་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ། གནས་སབས་རིགས་བཞི་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་

ཞེས་པ་རྣམས་དྩོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་གནས་གང་

ཡིན་པ་ནི་དཔྲལ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ན་སད་པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པར་བེད་

པ་སྐུ་འམ་ལུས་ཀི་ཐིག་ལེ་གནས། དེ་བཞིན་དུ་མགིན་པའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ན་རི་

ལམ་གི་གནས་སབས་སྐྱེད་པར་བེད་པ་གསུང་ངམ་ངག་གི་ཐིག་ལེ་གནས། སིང་

གའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ན་གཉིད་མཐུག་གི་གནས་སབས་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཐུགས་

སམ་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་གནས། ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ན་བཞི་པའི་གནས་

སབས་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ་གནས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སར་ཡང་ལྟེ་བ་

དང་གསང་གནས་དང་ནྩོར་བུའི་དབུས་ཀི་ར་འཁྩོར་རྣམས་ཀི་དབུས་དང༌། ནྩོར་

བུའི་རེ། དབུ་མའི་མར་ས་རྣམས་ན་སད་པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་

སྩོགས་རིམ་པ་བཞིན་གནས་སྩོ། །དེ་ཡང་ལྟེ་བ་དང་ནྩོར་བུའི་རེར་བཞི་པའི་གནས་

སབས་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འདྩོད་པ་སྤད་པ་སྩོགས་ཀི་མཐུས་གནས་དེ་གཉིས་

སུ་ཁམས་ཞུ་བ་སེབ་པ་ན་གནས་གཞན་དུ་སེབ་པ་བས་བདེ་བའི་འགྱུར་བ་ཆེ་བ་རེ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གཞི་དུས་སུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ཡང་གནས་དེ་གཉིས་ན་བཞི་པའི་

གནས་སབས་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་ཡྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་ཁམས་དཀར་དམར་གི་གནས་ནི་དཔྲལ་བ་དང་ནྩོར་བུའི་ར་འཁྩོར་

གི་དབུས་དང་ནྩོར་བུའི་རེའི་དབུ་མའི་མར་ས་རྣམས་ན་ཁམས་དཀར་པྩོ་གཙོ་བྩོར་

གནས་ཤིང་དམར་པྩོ་ཡང་ཅུང་ཟད་གནས་ལ དཀར་ཆ་འཕེལ་བར་བེད་པའི་གཞིའི་

ཁམས་དཀར་པྩོ་དངྩོས་གཞི་ནི་དཔྲལ་བའི་ར་འཁྩོར་ལ་གནས་སྩོ། །ལྟེ་བ་དང་

མགིན་པ་དང་གསང་གནས་ཀི་ར་འཁྩོར་རྣམས་ཀི་དབུས་ན་གཙོ་བྩོར་ཁམས་

དམར་པྩོ་གནས་ཤིང་དཀར་པྩོ་ཡང་ཅུང་ཟད་རེ་གནས་པ་དང༌། སིང་གའི་ར་འཁྩོར་

གི་དབུས་སུ་ནི་ཁམས་དཀར་དམར་ཆ་མཉམ་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནྩོ། །གནས་དེ་

རྣམས་ན་གནས་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ནི་ཁམས་དཀར་དམར་བསྲེས་པ་

གྩོང་བུ་ཆེ་ཆུང་ཡྩོངས་འབྲུ་ཙམ་རེ་ཡྩོད་དེ་བཤད་རྒྱུད་རྡྩོ་རེ་འཕེང་བ་ལས་དེ་ལྟར་

གསུངས་པས་ཤེས་ནུས་སྩོ་ཞེས་སྦྱྩོར་དྲུག་འདི་པའི་ལུགས་ཀི་བ་མ་གྩོང་མ་དག་

གསུང་ངྩོ་། ། 

གཞན་ཡང་རྒྱུད་འགེལ་འདི་དག་གི་ལུགས་ལ་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་

གནས་སབས་རིགས་བཞིའི་སྒིབ་པ་ཡིན་པ་དང༌། སྒིབ་པ་དེ་དག་གི་མཚན་གཞིར་

སད་པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པ་སྩོགས་ཀི་ཐིག་ལེ་དེ་རྣམས་བཤད་བྱུང་བ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་སམ་ན། མཁས་པའི་དབང་པྩོ་དག་གིས་ནི་ཐིག་ལེ་འདི་རྣམས་བེམ་པྩོར་ཞལ་

གིས་བཞེས་ནས། ཐྩོག་མེད་ནས་ཞུགས་པའི་སྒིབ་པའི་མཚན་གཞིར་བེམ་པྩོ་དང་

དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཚེ་འདིར་གསར་དུ་གྲུབ་པའི་བེམ་པྩོ་འཇྩོག་པར་མི་རུང་སམ་དུ་



  455  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དགྩོངས་ནས། ཐིག་ལེ་དེ་རྣམས་ལ་སིམ་པའི་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་

རླུང་སེམས་རེ་ཡྩོད་ཅིང༌། རླུང་དེ་རྣམས་ལ་སྒིབ་པའི་བག་ཆགས་བསྒྩོས་ནས་

གནས་ལ། དེ་ལས་ཉྩོན་སྒིབ། དེ་ལས་ཤེས་སྒིབ་སྩོགས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་

གསུང་ངྩོ༌། །གནས་དེ་རྣམས་ལ་ཐིག་ལེ་བཞི་ཡྩོད་ཚུལ་ནི་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་བརྒྱ་ཉི་

ཤུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ན་ད་ནི་སིང་གར་ཐུགས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཤིན་ཏུ་གཉིད་ལྩོག་

པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པར་བེད་པའྩོ། །ཐེག་ལེ་ཞེས་པ་ནི་དཔྲལ་བར་སྐུའི་ཐིག་ལེ་

སད་པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པར་བེད་པའྩོ། །ཆ་ཞེས་པ་ནི་མགིན་པར་གསུང་གི་

ཐིག་ལེ་རི་ལམ་སྐྱེད་པར་བེད་པའྩོ། །ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ནི་ལྟེ་བར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ་

བཞི་པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པར་བེད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་ཡང་

ཐིག་ལེ་བཞི་པྩོ་དེ་གཉིད་མཐུག་གི་གནས་སབས་སྐྱེད་པ་སྩོགས་སུ་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་གཞི་དུས་སུ་རླུང་རགས་པ་འགའ་ཞིག་ནྩོར་བུའི་དབུས་དང་སིང་གར་

འདུས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་རི་ལམ་མེད་པའི་གཉིད་མཐུག་པྩོ་འྩོང་བ་དང༌། རླུང་གནས་དེ་

གཉིས་ནས་གེས་ཏེ་གསང་གནས་དང་མགིན་པར་གནས་པའི་ཚེ་རི་ལམ་ཡུན་རིང་

དུ་ཤས་ཆེར་འཆར་བ་དང༌། གནས་དེ་གཉིས་ནས་གེས་ཏེ་ལྟེ་བ་དང་དཔྲལ་བར་

སེབ་པའི་ཚེ་གཉིད་སད་ནས་ཡུལ་སང་ས་ཚོགས་འཆར་བ་དང༌། བཞི་པའི་གནས་

སབས་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་རྩོ། །

སྤིར་སྔགས་བ་མེད་ཀི་དགྩོངས་པ་ནི་གཞི་ལ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་

ཤིག་ཐབས་མཁས་ཀི་ལམ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དུ་སྒྱུར་བར་བེད་པ་ཡིན་

ལ། ཁྱད་པར་དུ་འགེལ་ཆེན་ལས། ཐིག་ལེ་བཞི་པྩོ་དེ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཀི་ཐིག་ལེ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཐིག་ལེ་བཞི་པྩོ་དེའི་སྟེང་ན་རིམ་པ་

བཞིན་སྤྲུལ་སྐུ་སྩོགས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ས་ཚོགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང༌། གསུང་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་པའི་ལྩོངས་སྐུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང༌། ཐུགས་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་

ཆྩོས་སྐུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང༌། བདེ་ཆེན་གི་སྐུ་ངྩོ་ཉིད་སྐུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་རྣམས་

ཡྩོད་པར་བསྟན་ལ། དེ་ལྟར་ན་སད་རི་གཉིད་མཐུག་བཞི་པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་

པའི་ཐིག་ལེ་བཞི་པྩོ་དེའི་སྟེང་ན་གཞི་དུས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་མ་དག་པའི་ཡུལ་སང་ས་

ཚོགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང༌། འཁྲུལ་པའི་ངག་གི་སྨྲ་བརྩོད་ས་ཚོགས་སྐྱེད་པའི་

ནུས་པ་དང༌། གཉིད་མཐུག་ལྟ་བུ་སེམས་མི་གསལ་ཞིང་མི་རྟྩོག་པ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་

དང༌།  འཛག་བདེ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་རྣམས་ཡྩོད་པ་ལས་ནུས་པ་དེ་རྣམས་ལམ་གིས་

སྦྱངས་ནས། ཡུལ་སང་ས་ཚོགས་ཙམ་ཞིག་འཆར་བའི་ཆ་དང༌། སྒ་ས་ཚོགས་འབྱུང་

བའི་ཆ་དང༌། མི་རྟྩོག་པར་གནས་པའི་ཆ་དང༌། བདེ་བའི་ཆ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་རྣམས་

ལམ་དུ་ཁྱེར་བས་ལམ་དུས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་འཆར་བ་

དང༌། གཞྩོམ་མེད་ཀི་སྒ་དང༌། མི་རྟྩོག་ཡེ་ཤེས་དང༌། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བར་འགྱུར་

ཞིང༌། དེ་ལྟར་གྱུར་པ་རྣམས་སར་ཡང་ལམ་གིས་སྦྱངས་པ་ལས་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་

ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའི་སྒྩོ་ནས་འབས་དུས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

གཟུགས་སྐུ་ས་ཚོགས་དང༌། གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ལྩོངས་སྐུ་དང༌། ཐུགས་

རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཆྩོས་སྐུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་སྐུར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་སྤིར་རྡྩོ་རེ་ལུས་ཀི་གནས་ཚུལ་དང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ར་ཐིག་རླུང་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤེས་དགྩོས་ཏེ། 
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རྩོགས་རིམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་ར་ཐིག་རླུང་གསུམ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྣམ་

འཕྲུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །     ། །

༼གནད་དུ་བསྣུན་བེད་ཡན་ལག་ཐུན་མྩོང་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ གཉིས་པ་དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་བེད་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཐུན་མྩོང་གི་རྣམ་

གཞག་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྩོགས་རིམ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སྤིའི་ཆིངས་དང༌། ཡན་

ལག་དྲུག་གི་གངས་དང་གྩོ་རིམ་ངེས་པའི་ཚུལ་དང༌། ཡན་ལག་དྲུག་འཆད་བེད་ཀི་

གཞུང་གང་ལ་བརྟེན་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པྩོ་འདི་ཡང་བསྡུས་ན་དང་པྩོར་དགེ་བ། 

བར་དུ་དགེ་བ། ཐ་མར་དགེ་བ་སྟེ་དག་པ་གསུམ་དང༌། རྡྩོ་རེ་བཞི་དང༌། རྣལ་འབྩོར་

བཞི་དང༌། བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང༌། གཟུགས་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་སྲྩོག་

སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དང་བདེ་བ་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་སྟེ་

ཡན་ལག་བཞི་རྣམས་སུ་འདུས་སྩོ། །འྩོ་ན་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པྩོ་གང་གང་དུ་

སྡུད་སམ་ན། སྩོར་བསམ་གཉིས་ནི་དང་པྩོར་དགེ་བ། སྐུ་རྡྩོ་རེ། དབིབས་ཀི་རྣལ་

འབྩོར། བསེན་པ་དང༌། གཟུགས་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་གྩོ །སྲྩོག་འཛིན་གཉིས་ནི་བར་

དུ་དགེ་བ། གསུང་རྡྩོ་རེ། སྔགས་ཀི་རྣལ་འབྩོར། ཉེར་སྒྲུབ་དང༌། སྲྩོག་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་

ལག་གྩོ །རེས་དྲན་དང་འཛིན་པ་གཉིས་ནི་ཐ་མར་དགེ་བའི་རྣལ་འབྩོར་དང༌། དེ་ཡང་

རེས་དྲན་ནི་ཐུགས་རྡྩོ་རེ། ཆྩོས་ཀི་རྣལ་འབྩོར། སྒྲུབ་པ་དང༌། བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་

ལག་གྩོ །ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ། དག་པའི་རྣལ་འབྩོར། སྒྲུབ་ཆེན་དང༌། བདེ་

བ་སྒྲུབ་ཡའི་ཡམ་ལག་གྩོ །
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གཉིས་པ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་གངས་དང་གྩོ་རིམ་ངེས་པའི་ཚུལ་ནི། འདི་ཡང་

འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ལ་ལྟྩོས་པའི་གངས་དང་གྩོ་རིམ་ངེས་པའི་ཚུལ་ཡིན་ཏེ། སབས་

འདིའི་ཐྩོབ་བ་མཐར་ཐུག་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་དང་སྟྩོང་གཟུགས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་

དེ་ཡིན་ལ། དེ་ཐྩོབ་པར་བེད་པའི་ཉེ་རྒྱུ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་དགྩོས་ཤིང༌། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ལས་མ་གཏྩོགས་པའི་དེའི་གྩོང་ན་ལམ་གི་རིམ་པ་གཞན་

སྩོབ་མི་དགྩོས་པ་ནི་རིམ་ལྔ་ལས། ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་ནས། །སར་ཞིང་

གང་ལའང་མི་སྩོབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། འདིར་ཡང་ཏིང་འཛིན་ཡན་ལག་ལ་

གནས་ནས། །སར་ཞིང་གང་ལའང་མི་སྩོབ་བྩོ། །ཞེས་བ་བར་འབེལ་ལྩོ། །ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ཡན་ལག་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་འདྲེན་པ་ལ་དེའི་སྔྩོན་དུ་ཕག་རྒྱ་

གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ཉམས་སུ་མྩོང་བ་དང༌། སྟྩོང་

གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་རེས་དྲན་ངེས་པར་འགྩོ་དགྩོས་

ཏེ། སྟྩོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་དངྩོས་གནས་ལ་མ་གྲུབ་ན་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྐྱེད་པའི་གཞི་སྟྩོར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ཕག་རྒྱ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཛག་མེད་དུ་ར་

འཁྩོར་རྣམས་སུ་འཆིང་བ་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་རེས་དྲན་གི་སྔྩོན་དུ་

ར་འཁྩོར་རྣམས་ཀི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་གཡྩོ་མེད་དུ་འཛིན་པའི་

འཛིན་པ་འགྩོ་དགྩོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་འཛིན་པའི་སྔྩོན་དུ་ཡང་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་གི་རྒྱུ་

བ་བཀག་ནས་དབུ་མ་འབའ་ཞིག་ནས་རྒྱུ་བར་བེད་པའི་སྲྩོག་རྩོལ་འགྩོ་དགྩོས་
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སྩོ། །རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དབུ་མ་འབའ་ཞིག་ནས་རྒྱུ་བར་བེད་པ་ལ་

ཐྩོག་མར་རླུང་དབུ་མར་བཅུག་ནས་དབུ་མ་སྦྱྩོང་བ་དང༌། རེས་དྲན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་

ཀི་སྐུ་མཚན་ཉིད་པ་འགྲུབ་པ་ལ་ཐྩོག་མར་རེ་ཁཱ་ནག་པྩོ་དྲི་མེད་འྩོད་ཟེར་འཕྩོ་བའི་

ནང་དུ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་མཐྩོང་བའི་སྩོར་སྡུད་ཐྩོབ་དགྩོས་ཤིང་བསམ་

གཏན་གིས་སྩོར་སྡུད་ཀི་རྟགས་རྣམས་བརྟན་པར་བེད་པས་སྩོར་བསམ་གཉིས་

ཐྩོག་མར་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ལྟར་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་

སའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དང་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ངྩོ་བྩོར་དབེར་མེད་འགྲུབ་པ་ལ་

ཡན་ལག་དྲུག་པྩོ་འདི་སྔྩོན་དུ་ངེས་པར་འགྩོ་དགྩོས་ཤིང༌། རྩོགས་རིམ་གི་ལམ་ལ་

འདི་བས་མང་བ་མི་དགྩོས་པས་གངས་ངེས་འདྩོད་དགྩོས་ཤིང༌། གྩོ་རིམ་ཡང་གྩོང་

དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་འདྩོད་དགྩོས་ཏེ། འདི་ལ་དགྩོངས་ནས་དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། བསེན་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་ནི། །བས་ནས་མཆྩོག་ཏུ་

བསྒྲུབ་པར་བ། །གཞན་དག་གིས་ནི་བསྒྲུབས་གྱུར་ན། །དངྩོས་གྲུབ་མཆྩོག་ཏུ་མི་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་ཡན་ལག་དྲུག་པྩོ་འདི་མ་ཚང་བ་མེད་པས་མ་བསྒྲུབས་ན་མཆྩོག་

མི་འགྲུབ་ཅེས་དངྩོས་སུ་བསྟན་ནས་རྩོགས་རིམ་གི་ལམ་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་པྩོ་འདི་

ཚང་བ་ཉིད་ཀིས་མཆྩོག་འགྲུབ་བྩོ་ཞེས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པས་གངས་ངེས་བསྟན་

ཅིང༌། སྔ་ཕི་རིམ་པར་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་གྩོ་རིམ་ཡང་གྩོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་བསྟན་

པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཡན་ལག་དྲུག་པྩོ་གང་ཡིན་སམ་པ་ལ་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། སྩོ་སྩོར་

སྡུད་དང་བསམ་གཏན་དང༌། །སྲྩོག་རྩོལ་དེ་བཞིན་འཛིན་པ་དང༌། །རེས་སུ་དྲན་དང་

ཏིང་འཛིན་དང༌། །སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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གསུམ་པ་ཡན་ལག་དྲུག་འཆད་བེད་ཀི་གཞུང་གང་ལ་བརྟེན་པའི་ཚུལ་ནི། 

རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། སྩོ་སྩོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་ཡན་ལག་གིས། །ཨ་ཝ་

དྷཱུ་ཏི་ཡར་སར་སྲྩོག་སྡུད་ཤེས། །སྒ་གཅན་ལམ་ནས་རླུང་སྔགས་མི་ཕེད་པས། །ལྷུན་

གིས་གྲུབ་པའི་ཟབ་མྩོའི་རྡྩོར་བཟླས་ཤེས། །བུམ་པ་ཅན་གིས་སྲྩོག་དང་ཐུར་སེལ་

གཉིས། །དབུ་མའི་ནང་དུ་ཁ་སྦྱར་འཛིན་ཚུལ་ཤེས། །འཛིན་པས་ཐིག་ལེ་ལ་ནི་སྲྩོག་

ཞུགས་པས། །དག་པའི་སྐུ་ལས་སྤྩོ་དང་བསྡུ་བ་ཤེས། །རེས་དྲན་སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་

རྒྱའི་ཆུ་སྐྱེས་ཀིས། །མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་འདྲེན་ཚུལ་ཤེས། །དེ་ཕིར་ལུགས་

འདི་དུས་འཁྩོར་ཚུལ་སྨྲ་བ། །ལུགས་གཞན་དག་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་སྟེ། །དེ་

ལྟར་མི་ཤེས་དུས་འཁྩོར་ཚུལ་སྨྲ་བ། །དེ་དག་ཆུ་ནང་ཤར་བའི་ཟླ་གཟུགས་

བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་གི་དྩོན་རེ་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པ་སྔ་མ་དག་

གིས་ཟིན་བིས་སུ་མཛད་པ་ལ་གཞི་བས། དེ་དག་ཡེ་ཤེས་བེད་ཀི་ངེས་པ་སྐྱེད་པའི་

ཡན་ལག་ཏུ་བསྡུས་རྒྱུད་སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ། རང་གི་ལྟ་བའི་འདྩོད་པ་མདྩོར་

བསྟན་པ། དྩོན་དམ་བསེན་པ། ན་རྩོ་པས་མཛད་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་

པ། གྲུབ་ཆེན་དཔེ་མེད་འཚོས་མཛད་པའི་སྦྱྩོར་དྲུག །དེའི་འགེལ་པ་ཉི་མ་དཔལ་

གིས་མཛད་པ། དུས་ཞབས་པ་ཙི་ལུ་པ་ཤ་བ་རི་པ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་སྦྱྩོར་དྲུག 

།ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀི་ལེགས་

པའི་ཆ་རྣམས་ཀི་གཞུང་ལ་བརྟེན་པར་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །     ། །

༼སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ན་ཟིན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བིས་ལས། ས་གཅྩོད་ཀང་འདི་ལྟར་བས་ན་ལམ་གི་ལུས་ལ་གྩོ་བའི་ངེས་པ་ཆེའྩོ་

ཞེས་གསུངས་ནས་འདི་ལྟར་མཛད་དེ། དེ་ལ་གཉིས། 

བདེ་ཆེན་དངྩོས་སུ་འདྲེན་བེད་སྟྩོང་གཟུགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་དང༌། 

བསྒྩོམས་པས་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གྩོ །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། 

བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བེད་དང༌། དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག་གྩོ །དང་པྩོ་ལ་

གཉིས། གཟུགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་དང༌། སྲྩོག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་གྩོ །

༈ དང་པྩོ་ལ་གཉིས། གཟུགས་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སྩོར་སྡུད་ཀི་ཡན་

ལག་དང༌། གྲུབ་ཟིན་བརྟན་པར་བེད་པ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་གྩོ །དེ་ཡང་དུས་

ཞབས་སན་བརྒྱུད་ལས། ཀུན་ཏུ་དྲུག་ཏུ་ཤེས་བས་ཏེ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་སྦྱྩོར་བ་

ཡན་ལག་དྲུག་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀང་དྩོན་ཚན་དྲུག་དྲུག་གི་སྒྩོ་ནས་འཆད་པར་བེད་

པས་དང་པྩོ་གཟུགས་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སྩོར་སྡུད་ཀི་ཡན་ལག་ལ་དྲུག་སྟེ། 

སྩོར་སྡུད་ཀི་སྒ་དྩོན་དང༌། གང་གི་དུས་སུ་བསྒྩོམ་པའི་དུས་ཀི་ངེས་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་

སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་དང༌། ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་དང༌། དག་དབེ་དང༌། འབས་བུའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས། སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ལུས་ལ་ཡུལ་

དང་ཡུལ་ཅན་བཅུ་པྩོ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་མེད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

འགེལ་ཆེན་ལས། ད་ནི་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་ཉིད་གསུངས་པ་སྩོ་

སྩོར་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྟེ་འང་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལུས་ལ་ཡུལ་དང་

ཡུལ་ཅན་བཅུ་པྩོ་རྣམས་ཀི་འབེལ་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་མེད་པ་སྟེ་

སྟྩོང་པའི་གཟུགས་ཀི་ཡུལ་རྣམས་ལ་མིག་གཞན་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པྩོ་རྣམས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཀིས་རབ་ཏུ་འཇུག་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་སྩོར་སྡུད་ཀི་མཚན་དྩོན་

ནམ་སྒ་བཤད་བསྟན་ལ། དེ་དག་གི་དྩོན་ནི་མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ་ཕི་རྩོལ་གི་

གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་ལྔ་ལ་སྩོ་སྩོར་འཇུག་པ་འགྩོག་ཅིང༌། ནང་དུ་སྡུད་པར་བེད་

པས་ནས་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ཞེས་བ་ཞིང༌། དབང་ཡུལ་གི་འབེལ་བ་སྩོ་སྩོར་སྩོང་བ་

དང་གཅྩོད་པར་བེད་པས་སྩོར་སྩོང་དང་སྩོར་གཅྩོད་ཅེས་ཀང་བའྩོ། །དེ་ཡང་དབང་

ཡུལ་གི་འབེལ་བ་གཅྩོད་པ་དང་དབང་པྩོ་ལྔ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་འགྩོག་ཚུལ་ཡང་

སབས་འདིར་དྲན་ཤེས་བསྟེན་ནས་འགྩོག་པ་དང༌། ཡིད་དེས་ཡུལ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

ཞུགས་པ་ན་དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་མི་འཇུག་པ་ལྟ་བུས་མི་ཆྩོག་སྟེ། དེ་ནི་རྣམ་འགེལ་

ལས། རྣམ་ཤེས་དྩོན་གཞན་ཆགས་པ་ཡིས། །ནུས་མེད་དྩོན་གཞན་མི་འཛིན་

ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་དབང་ཤེས་

ཡུལ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡང་ཡྩོད་པ་དང༌། ཐུན་མྩོང་བའི་ཞི་གནས་བརྟན་པ་ལ་གནས་

པའི་ཚེ་ཡང་དབང་པྩོ་ལྔ་ཡུལ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡྩོད་པས་སྩོ། །

འྩོ་ན་འཇྩོག་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཅིག་དགྩོས་སམ་ན། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་

དབང་ཤེས་ཀི་བཞྩོན་པའི་རླུང་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་དབང་ཤེས་

ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལྩོག་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་འབེལ་བ་ཆད་པ་ཞིག་དགྩོས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ཡང་དབང་པྩོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔའི་འབེལ་བ་ཆད་པ་ཡིན་གི། ཡིད་དང་ཡུལ་

ཆྩོས་ཀི་འབེལ་བ་ཆད་པ་ནི་མིན་ནྩོ། །དབང་པྩོ་ལྔའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་འབེལ་པ་

འགྩོག་པ་དེ་སྩོར་སྡུད་ཀི་དགག་ཕྩོགས་ནས་མཚན་དྩོན་བཤད་པ་ཡིན་གི། སྒྲུབ་

ཕྩོགས་ཀི་མཚོན་དྩོན་ནམ་སྒ་བཤད་པ་ནི་སྟྩོང་པའི་གཟུགས་ཀི་ཡུལ་རྣམས་ལ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མིག་གཞན་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པྩོ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་འཇུག་པའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཤའི་མིག་ལ་སྩོགས་པ་དབང་པྩོ་གཞན་ལྔ་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་ཡུལ་

ལྔ་ལ་འཇུག་ཅིང་སྩོ་སྩོར་ཡུལ་དུ་སྡུད་པས་ན་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ཞེས་བའྩོ། །

སྒ་བཤད་ཚུལ་འདི་ནི་སྒྩོན་གསལ་གི་སྩོར་སྡུད་ཀི་མཚན་དྩོན་བཤད་པ་དང་

ཆ་འདྲ་སྟེ། དེ་ཡང་སྒྩོན་གསལ་ལས་བཤད་པ་ནི་རྣམ་སིན་གི་མིག་དབང་སྩོགས་

ཀིས་ཕི་རྩོལ་གི་གཟུགས་སྩོགས་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ཅིག་ཡིན་ལ། 

འདིར་རྣམ་སིན་གི་མིག་སྩོགས་ལས་གཞན་པའི་ཤའི་མིག་སྩོགས་ཀིས་སྟྩོང་

གཟུགས་ཀི་ཡུལ་ལྔ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་བས་

པའི་ཚེ་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་གཟུགས་དུ་བ་སིག་རྒྱུ་སྩོགས་དང༌། སྟྩོང་པའི་སྒ་ནི་ཡེ་

ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་གཟུགས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་གིས་

གཞྩོམ་དུ་མེད་པའི་སྒ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཐྩོས་ཏེ་དེ་ལྟར་གཟུགས་སང་བ་ལས་སྤྲུལ་

པའི་སྐུ་དང་སྒ་སང་བ་ལས་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུའྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། ཞེས་

གསུངས་པ་འདི་དག་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་སྟྩོང་གཟུགས་ཀིས་མཚན་པའི་སྟྩོང་པའི་དྲི་

རྩོ་རེག་བ་གསུམ་ཡང་འདྩོད་དགྩོས་པ་དང༌། མིག་གཞན་ཤའི་མིག་དང་འདྲ་བའི་

དབང་པྩོ་གཞན་བཞི་ཡང་འདྩོད་གྩོས་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ད་ནི་ཉེ་བའི་

སྒྲུབ་པ་གསུངས་པ་སྩོ་སྩོར་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྟེ་འདིར་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ཞེས་པ་

ལ་འཁྩོར་བ་པ་རྣམས་ཀི་སྡུད་པ་ནི་མིག་ལ་སྩོགས་པའི་དབང་པྩོ་རྣམས་ཀིས་

གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་འཛིན་པའྩོ། །དེ་ཡྩོངས་སུ་སྩོང་བ་ནི་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཞེས་བརྩོད་དེ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ལ་གཞན་ཤ་ལ་སྩོགས་པའི་མིག་ལ་སྩོགས་

པ་རྣམས་ཀིས་གཞན་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་འཛིན་པ་ནི་ཉེ་བའི་སྒྲུབ་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཀང་སྩོར་སྡུད་ཀི་སྒ་དྩོནསྔ་མ་བཞིན་དུ་བཤད་པ་

ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་སྩོར་བསམ་བསེན་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནམ། འདིར་ཉེར་སྒྲུབ་ཅེས་

པ་ཅི་ཡིན་སམ་ན། རྩོགས་རིམ་ཉིད་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིར་བསྡུ་བའི་ཚེ་སྩོར་

བསམ་བསེན་པར་འཇྩོག་ཀང༌། འདིར་ཕི་ནང་གི་དམ་ཚིག་སྩོགས་བསེན་པར་

བཞག་པའི་དབང་དུ་བས་པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །

གཉིས་པ་གང་གི་དུས་སུ་བསྒྩོམ་པ་དུས་ཀི་ངེས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ས་བུག་

གཡས་ནས་ས་རླུང་གཡས་ཀི་མཆུ་ངྩོས་ལ་བདར་ཏེ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་བསྒྩོམ་ཞེས་ཟེར་བ་

ནི་དེར་མ་ངེས་ཏེ། མཆུ་ངྩོས་ལ་བདར་ཏེ་རྒྱུ་བའི་ས་རླུང་ནི་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་ས་

རླུང་ཡིན་ལ། ས་བུག་གཡས་ལ་ས་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚེ་སྩོར་སྡུད་དང་པྩོར་བསྒྩོམ་པར་

གསུངས་པ་ནི་མཚོན་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཡེ་ལེའི་

བརྒྱ་ཉེར་གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ས་ཞེས་པ་ནི་ཉེ་བར་མཚོན་པ་སྟེ་གང་གི་ཚེ་

གཡས་སུ་ས་རབ་ཏུ་འབབ་པའི་དུས་སུ་རྣལ་འབྩོར་པ་སྒྩོམ་པར་བེད་ན་དེའི་ཚེ་ཆྩོ་

ག་འདིའྩོ། །གཡྩོན་པའི་ར་ལ་རབ་ཏུ་འབབ་པའི་དུས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ནམ་མཁའ་

དཀིལ་འཁྩོར་ལ་སྩོགས་པའི་རིམ་པ་ལས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་སྩོར་སྡུད་

དང་པྩོར་སྒྩོམ་པའི་དུས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ས་བུག་གཡས་ནས་ས་རླུང་རྒྱུ་

བས་ཉེ་བར་མཚོན་པ་སྟེ། རླུང་གང་ཡིན་ཡང་ས་བུག་གཡས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་རླུང་

རྣམས་སྡུད་རིམ་གིས་རྒྱུ་བས་རླུང་བསྡུ་ས་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེའི་དུས་སུ་སྩོར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྡུད་བསྒྩོམ་པར་གསུངས་ཤིང༌། ས་བུག་གཡྩོན་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ནམ་མཁའི་རླུང་མེ་

ཆུ་སའི་རིམ་གིས་སྐྱེ་རིམ་གིས་རྒྱུ་བས་ན་རླུང་བསྡུ་དཀའ་བས་དེའི་དུས་སུ་བསྒྩོམ་

པར་མ་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །     ། །

༈ གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ལ་ལྔ། སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་བསྒྩོམས་

སྟྩོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་དགྩོས་པའི་ཤེས་བེད་དགྩོད་པ་དང༌། སྩོར་སྡུད་ལ་

གཉིས་སུ་ཕེ་བ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་དང༌། ཕེ་བ་སྩོ་སྩོའི་སྒྩོམ་ཚུལ་བཤད་པ་

དང༌། མ་གྲུབ་ན་སྦྩོགས་ཆྩོག་བ་ཚུལ་དང༌། སྒྩོམ་འཕྩོ་ལ་ཤི་ཡང་རྣལ་འབྩོར་གྩོམས་

སྟྩོབས་ཀིས་འཇུག་པར་བསྟན་པའྩོ། །

༈ དང་པྩོ་ནི། ར་རྒྱུད་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་སུ་དྲངས་པ་ལས། 

དུ་བ་ལ་སྩོགས་བསྒྩོམས་བས་ཤིང༌། །སེམས་ནི་གཡྩོ་བ་མེད་བས་ཏེ། །དབུ་མ་སྦྱང་

བ་བས་ནས་ནི། །ཞེས་དང༌། ཡང་མདྩོར་བསྡུས་དེ་ཉིད་ལས། དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་

མཚན་མ་བསྒྩོམས་པ། ལས་དང་པྩོ་པ་དབུ་མ་རྣམ་པར་སྦྱངས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཀིས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་ར་དབུ་མ་སྦྱངས་པ་ཅིག་དགྩོས་པར་བསྟན་ལ། 

དེའི་སྦྱྩོང་ཚུལ་ཡང་ཟིན་བིས་ལས། ཡུར་བ་ལ་ཆུ་འདྲེན་པའི་སྔྩོན་དུ་ཡུར་བ་སེལ་བ་

ལྟ་བུར་བཤད་པས་དབུ་མ་སྦྱྩོར་མཁན་ནམ་སེལ་མཁན་ནི་རླུང་ཡིན་ལ། རླུང་གིས་

དབུ་མའི་ནང་དུ་མ་ཕིན་པར་དབུ་མའི་ཕི་ནས་དབུ་མའི་ནང་ཇི་ལྟར་སེལ། ཡུར་བའི་

ཕི་ནས་ཡུར་བ་སེལ་ཞེས་པ་ནི་ངྩོ་མཚར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ར་དབུ་མའི་

ནང་རླུང་གིས་སེལ་བ་ལ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་ཅིག་དགྩོས་སྩོ། །གཞན་ཡང་ཡེ་

ལེའི་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ད་ནི་དབུ་མར་སྲྩོག་ཅེས་པ་ལ་སྩོགས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པ་རྣལ་འབྩོར་ཉེ་བར་བསྡུ་བ་གསུངས་ཏེ་འདིར་དང་པྩོར་རྣལ་འབྩོར་པས་དབུ་མར་

སྲྩོག་ནི་རབ་ཏུ་གཞུག་པར་བ་སྟེ་གང་གིས་མཚན་མ་མཐྩོང་བར་འགྱུར་བ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་

ཏིར་རྩོ། །ཞེས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་དགྩོས་པ་གསལ་བར་

གསུངས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་སྲྩོག་རྩོལ་གི་སབས་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་

ན། འདི་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཚིག་སྔ་མའི་རྒྱུན་དེ་ཉིད་ལས། འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་བ་

མ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་རྡྩོ་རེ་སྟེ། ཞེས་སྐུ་རྡྩོ་རེ་བསེན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་

ཅིང༌། དེའི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ། སྲྩོག་རྩོལ་ནི་གཉིས་པ་གསུང་རྡྩོ་རེའྩོ། །ཞེས་སྲྩོག་

རྩོལ་གསུང་རྡྩོ་རེར་བཤད་པས་སྩོ། །གཞན་ཡང་ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་

ཆེན་ལས། འདིར་དབུ་མར་སྲྩོག་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་སྟྩོང་པ་ཁྩོ་ན་ལས་དུ་བ་ལ་

སྩོགས་པའི་མཚན་མ་མཐྩོང་སྟེ་ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་དང་མིག་ནི་

མི་འཛུམ་རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་སྟྩོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་སིག་རྒྱུ་རབ་

གསལ་དྲི་མ་མེད་པའི་མཁའ་སང་ཉིད་དང་མར་མེ་དང་ཞེས་པ་ནི་མཚན་མྩོའི་རྣལ་

འབྩོར་གིས་མཐྩོང་ངྩོ༌། །ཞེས་སྩོར་སྡུད་ཀི་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་སབས་སུ་དབུ་

མར་སྲྩོག་སྟེ་རླུང་ཞུགས་པ་ལས་སྟྩོང་གཟུགས་མཐྩོང་བར་གསལ་བར་གསུངས་

སྩོ། །གཞན་ཡང་ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། སྒྱུ་མའི་གྩོང་ཁྱེར་

བཞིན་དུ་དཀར་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁ་དྩོག་དང་ལྡན་ཡང་རས་མེད་པའི་ཕིར་ཁ་དྩོག་

མ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་ཡིན་ཡང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་

མཐྩོང་བ་མིན་ནྩོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཉྩོན་མྩོངས་བདུད་ཀི་མཐུ་ལས་ཏེ་གཡྩོན་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དང་གཡས་པའི་ར་ལ་སྲྩོག་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལས་ས་ཞེས་པ་ངེས་པའྩོ། ཞེས་གསུངས་

པ་འདིས་ཀང་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་མཐྩོང་བ་ལ་རླུང་དབུ་མར་

ཞུགས་དགྩོས་པར་གྩོ་ནུས་ཏེ། འདིར་རྩོ་རྐྱང་ལ་རླུང་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་སྩོར་སྡུད་

སྩོགས་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་མི་མཐྩོང་བར་བཤད་པས་སྩོ། །

ཉི་མ་དཔལ་གིས་ཡྩོན་ཏན་གིས་འགེངས་པ་ཞེས་བ་བའི་འགེལ་པ་ལས། 

འདི་ནི་སྟེ་སེམས་ཀི་སང་བ་ནི་རྐྱང་མ་དང་རྩོ་མ་གཅིག་ཏུ་སྦྱྩོར་བས་མཐྩོང་སྟེ། ཞེས་

དུ་སྩོགས་ཀི་སང་བ་མཐྩོང་བ་ལ་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་དབུ་མར་གཅིག་ཏུ་སྦྱྩོར་དགྩོས་

པར་བཤད་དྩོ། །དཔལ་ཤ་བ་རི་པས་ཀང༌། མི་གཡྩོ་བ་ནི་གསུམ་ལྡན་གིས། །དྷཱུ་ཏིར་

རླུང་བཅུ་ཆུད་གྱུར་པས། །ཕི་ནང་རྟྩོག་འགགས་རྟགས་བྱུང་བ། །སྩོ་སྩོར་གཅྩོད་པའི་

ཡན་ལག་གྩོ །ཞེས་སྩོར་སྡུད་ཀི་རྟགས་བཅུ་འབྱུང་བ་ལ་དྷཱུ་ཏིར་རླུང་བཅུ་ཆུད་

དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །དུས་ཞབས་སན་བརྒྱུད་ལས་ཀང༌། སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་འདི་

ལྟར་བསྒྩོམ། །བསྒྩོམ་པ་སྟྩོང་ཉིད་བསྒྩོམས་པ་ཡིས། །འགག་པ་རླུང་ནི་འགག་པར་

བེད། །ཅེས་སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་བསྒྩོམས་པས་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་འགགས་

ནས་དབུ་མར་འཇུག་པར་བཤད་པ་སྩོགས་རྒྱུད་འགེལ་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ནས་

ཇི་སེད་ཅིག་བཤད་པ་རྣམས་སྩོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཇྩོ་ཞལ་སྩོགས་ལུགས་

འདིའི་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀང་བཞེད་དྩོ། །

གལ་ཏེ་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་གང་གི་ཚེ་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ལ་སྩོགས་པས་

གཟུགས་མཐྩོང་བར་གྱུར་བ་ལ་སྲྩོག་མ་བཅིངས་པ་ཉིད་ཀིས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་

སད་ཅིག་མ་མ་སྐྱེས་ན་དེའི་ཚེ་ན་ད་གྩོམས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བས་བཙན་ཐམས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སུ་དབུ་མར་འབབ་པར་བས་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་སྩོར་སྡུད་ཀི་ལམ་

གི་སྟྩོང་གཟུགས་མཐྩོང་བར་གྱུར་པ་ཡང་ཡིན་རླུང་དབུ་མར་མ་ཆུད་པ་ཡང་མིན་པ་

ཡྩོད་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སམ་ན། སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་སྒྩོམ་པའི་གནས་

སབས་སུ་རླུང་དབུ་མར་མ་ཆུད་བར་དུ་སྩོགས་ཀི་མཚན་མ་ཤར་བ་འྩོང་བ་འགེལ་

ཚིག་དེ་དག་གིས་བསྟན་ཀང་དེ་དག་སྩོར་སྡུད་ཀི་ལམ་མ་ཡིན་ཏེ། སྩོར་སྡུད་ཀི་

ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་སྔྩོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་རླུང་དབུ་མར་ཆུད་

པ་ཅིག་དགྩོས་པས་དེ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་འདིར་སྦྩོགས་ཆྩོག་བེད་དགྩོས་པ་འགེལ་

ཚིག་དེ་དག་གིས་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་རླུང་དབུ་མར་ཆུད་དགྩོས་ན། དེའི་སབས་ཀི་

རླུང་དབུ་མར་འཛུད་པའི་ཐབས་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། འདི་ལ་ཁ་ཅིག །དུས་ཞབས་སན་

བརྒྱུད་ལས། འབྩོལ་བའི་སྟན་ལ་བེད་པ་ནི། །ལུས་བསྲང་རྡྩོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅའ། །ལྕེ་

བཟླྩོག་གསུས་སྦྱར་མིག་གེན་བཟླྩོག །གཙུག་ཏྩོར་སྒྱུར་བའི་ལྟ་ལྟངས་སྩོ། །ལག་

གཉིས་རྡྩོ་རེ་བསམ་པར་བ། །དེས་ནི་རླུང་རྣམས་འཆིང་་བེད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པས་ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་དང་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་བེད་པའི་དེ་ཉིད་ཀིས་རླུང་དབུ་

མར་འཆིང་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུང་ཡང་དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཇི་ལྟར་མི་འཐད་སམ་ན། 

སྩོར་སྡུད་སྒྩོམ་པའི་སབས་འདིར་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་སྩོགས་ཀི་སྒྩོམ་པ་མི་

དགྩོས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྩོར་སྡུད་སྒྩོམ་པའི་ལག་རེས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ནི་རླུང་དབུ་མར་

ཆུད་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་དུ་སྩོགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་འཆར་བ་འདི་ཡིན་ལ 

ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་དང་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་ཀི་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་གི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དབུ་མར་འཇུག་ནུས་པ་གང་ཞིག །སྩོར་སྡུད་ཀི་གནས་སབས་སུ་

རླུང་དབུ་མར་ཆུད་ན་དེའི་སྟྩོབས་ཀིས་དུ་སྩོགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་འཆར་བ་རྟེན་

འབེལ་གི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །གང་ཞིག་ཁས་བངས་ཤིང༌། འདྩོད་པར་མི་

ནུས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་བཤད་པ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་སྩོ། །

ཡང་ཇྩོ་ཞལ་སྩོགས་བྩོད་ཀི་སྦྱྩོར་དྲུག་པ་ཕལ་མྩོ་ཆེ་ནི་སིན་མཚམས་ཀི་

ཐད་ཀི་མུན་ཁང་གི་གནས་ལུས་ཀི་ཕི་རྩོལ་གི་ནམ་མཁའ་ལ་མིག་གིས་ལྟ་བའི་ལྟ་

སྟངས་དང༌། སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་ལྟ་སྟངས་གང་དུ་གཏད་པའི་མུན་ཁང་གི་

ནམ་མཁའ་དེ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་དེ་གཞན་དུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འཕྩོ་བར་ཅི་

ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་གྩོད་ནས་འཇྩོག །དེ་ལྟར་བཞག་པས་རླུང་དབུ་མར་ཆུད་

ནས་མཚན་རྟགས་རྣམས་འཆར་བར་བཞེད་ལ། འདི་དག་གི་ལྟར་ན་ལུས་གནད་དང་

ལྟ་སྟངས་ཀིས་རྐྱེན་བས་པའི་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ཉིད་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་པའི་

ཐབས་སུ་འདྩོད་དགྩོས་ཤིང་དེ་ལྟར་འདྩོད་པ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀིས་ལམ་བགྩོད་པའི་འཕགས་པས་

ལུས་རྣམ་སང་གི་ཆྩོས་བདུན་ལྡན་དུ་བས་ཏེ་སྟྩོང་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པའི་གནས་སབས་སུ་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་འགགས་ནས་དབུ་མར་ཆུད་

པར་ཁས་ལེན་པའམ། དེ་ལྟར་ཁས་མི་ལེན་ན་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སབས་སུ་རླུང་དབུ་

མར་ཆུད་པ་མེད་པ་དང༌། །ལུས་ཀི་ཕི་རྩོལ་གི་མུན་ཁང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སྩོགས་རེ་

གཅིག་ཏུ་བཞག་པས་རླུང་དབུ་མར་ཆུད་འྩོང་བའི་ཁྱད་པར་འབེད་དགྩོས་ནའང་དེ་

ལྟ་བུའི་ཁྱད་པར་ཕེད་དཀའ་འྩོ། །རང་ལུགས་ནི་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ཉིད་རླུང་དབུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མར་འཛུད་པའི་ཐབས་ཡིན་པ་ཤེས་བེད་དང་བཅས་པ་འྩོག་ཏུ་འཆད་དྩོ། །     ། །

༈ གཉིས་པ་སྩོར་སྡུད་ལ་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ལ་གཉིས། 

སྩོར་སྡུད་ལ་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་དང་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གཉིས་སུ་དབེ་བ་

དང༌། དེ་ལྟར་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་སྔགས་ཀི་

ཐེག་པ་དང་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་རྣལ་འབྩོར་གྩོམས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་

ནམ་མཁའ་དང་བ་གབ་མེད་པ་ལ་རྣལ་འབྩོར་གྩོམས་པའྩོ། །ཞེས་ནམ་མཁའ་ལ་རྣལ་

འབྩོར་གྩོམས་པ་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་དང་བ་གབ་མེད་པ་ལ་རྣལ་འབྩོར་གྩོམས་

པ་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གཉིས་སུ་འབེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་ཐེག་པ་ལས་རྣལ་འབྩོར་གྩོམས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་གསུང་ཚུལ་ནི་བདེ་མཆྩོག་

སྟྩོད་འགེལ་ལས། དེའི་ཕིར་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པའི་སྒྩོམ་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་སྒྩོམ་པ་

དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་སྩོ། །སྒྩོམ་པ་འདི་

ནི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པར་ཡང་གསུངས་པ་འདི་ལྟ་

སྟེ། དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀི་དབང་པྩོ་བརྒྱ་བིན་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ལ་འདི་

སད་ཅེས་སྨྲས་སྩོ། །

འཕགས་པ་རབ་འབྩོར་འདིར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་རྣལ་འབྩོར་

དུ་བེད་པ་དེས་ཇི་ལྟར་བསབ་པར་བ། རབ་འབྩོར་གིས་སྨྲས་པ། ཀཽ་ཤི་ཀ་གང་ནམ་

མཁའ་ལ་རྣལ་འབྩོར་དུ་བེད་པ་དེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་རྣལ་འབྩོར་དུ་

བེད་པའྩོ། །ཀཽ་ཤི་ཀ་གང་བ་གབ་མེད་པ་ལ་རྣལ་འབྩོར་དུ་བེད་པ་དེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་



  471  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་རྣལ་འབྩོར་དུ་བེད་པའྩོ་ཞེས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་སྒྩོམ་པ་པྲ་ཕབ་པ་

དང་སྒྱུ་མ་དང་མཚུངས་པ་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་སང་བ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། རྣལ་འབྩོར་དུ་བེད་དྩོ་

ཞེས་པ་ཡན་གིས་ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོ་ལས་ནམ་མཁའ་དང་བ་གབ་མེད་པ་ལ་རྣལ་

འབྩོར་དུ་བེད་པར་བསྟན་པ་རྣམས་དྲངས་ནས་དེ་དག་དང་ཆ་འདྲ་བར་བ་མེད་ཀི་

རྒྱུད་རྣམས་ལས་མཚན་མྩོ་དང་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གིས་པྲ་ཕབ་པ་དང༌། སྒྱུ་མ་དང་

མཚུངས་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་མཐྩོང་བའི་སྩོར་སྡུད་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

གསུངས་སྩོ་ཞེས་སྟྩོན་པ་ལ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཞེས་པ་ནས། གསུངས་སྩོ་ཞེས་པའི་

བར་གསུངས་པ་ཡིན་གི། འགེལ་པ་འདི་དག་གི་དྩོན་ཉིན་མྩོ་དང་མཚན་མྩོའི་རྣལ་

འབྩོར་གི་སྩོར་སྡུད་ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོས་བསྟན་པར་ནི་གཟུང་བར་མི་བ་སྟེ། གལ་ཏེ་

དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོ་ཉན་པའི་སྩོད་རུང་དུ་དབང་བཞི་རྩོགས་པར་ཐྩོབ་

དགྩོས་པ་ལ་སྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལྟར་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནི། བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ལྩོ་ལ་

ལྷྩོ་བགྩོད་བང་བགྩོད། ཟླ་བ་ལ་ཡར་ངྩོ་མར་ངྩོ༌། ཞག་ལ་ཉིན་མཚན་གཉིས་རྣམས་

ཡྩོད་པས་མཚན་མྩོ་དང་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གཉིས་སུ་འབེད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུང༌། 

རང་ལུགས་ནི་སང་བ་དང་མུན་པ་གང་ལ་བསྒྩོམས་ཀང་རྟགས་རྣམས་འདྩོད་དགུར་

འཆར་ཐུབ་པའི་ཕིར་དུ་མཚན་མྩོ་དང་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གཉིས་ཀ་སྒྩོམ་དགྩོས་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མུན་པ་ལ་སྒྩོམ་པ་སང་བ་ལ་སྒྩོམ་པ་བས་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་

འཆར་བ་དང་ངེས་ས་བས་གྩོ་རིམ་ཡང་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་དང་པྩོར་བསྒྩོམ་ཞིང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ཕིས་བསྒྩོམ་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

རྟགས་འཆར་བ་ལ་དཀའ་ས་འྩོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལྟ་སྟངས་བས་ཏེ་

དམིགས་པ་བཟུང་དུས་སུ་མིག་གི་རླུང་མ་རེངས་བར་ལ་སྐྱ་བྩོ་སྩོགས་སང་བ་ལྩོག་

མི་ནུས་པས་སྟྩོང་གཟུགས་འཆར་དཀའ། མུན་པ་ལ་སྐྱ་བྩོ་སྩོགས་མི་འཆར་བས་

སྟྩོང་གཟུགས་འཆར་ས་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་རྩོ། །    ། །

༈ གསུམ་པ་ཕེ་བ་སྩོ་སྩོའི་སྒྩོམ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མཚན་མྩོའི་རྣལ་

འབྩོར་སྒྩོམ་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་ཚུལ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་ལྔ། གང་དུ་བསྒྩོམ་པ་གནས་ཀི་ངེས་པ་དང༌། ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་

བེད་བཅིངས་ཀི་ངེས་པ་དང༌། ལྟ་སྟངས་ཀི་ངེས་པ་དང༌། སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་གི་

ངེས་པ་དང༌། དེ་ལྟར་བསྒྩོམས་པས་ཉམས་རྟགས་འཆར་ཚུལ་གི་ངེས་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། གང་ཞིག་ནམ་མཁའ་

ལ་རྣལ་འབྩོར་གྩོམས་པར་བེད་པ་དེས་མཚན་མྩོ་བུག་པ་མེད་པའི་ཁྱིམ་དུ་མུན་པ་

ལ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གི་སྤྲུལ་པ་འཇམ་དབངས་གགས་པས་

རྣལ་འབྩོར་གསུམ་གི་སིང་པྩོ་ལས། མཚན་མྩོ་གསེང་མེད་ཁྱིམ་དུ་ནི། །ཞེས་དང༌། 

ཙི་ལུ་པའི་སྦྱྩོར་དྲུག་ལས། དང་པྩོ་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ནི། །མཚན་མྩོ་སྔྩོནལ་ཉིན་མྩོ་

ཕིས། །བུ་ག་མེད་ལ་ཐྩོག་མཐྩོའི་ནང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་མུན་ཁང་བསྟན་པ་ལྟར་

མུན་ཁང་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་སྒྩོམ་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ལ་མུན་ཁང་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། 

འབྩོར་པ་དང་ལྡན་པས་ནི་ཁང་པ་ཐྩོག་སུམ་རིམ་པའི་བར་ཁང་དུ་བ་སྟེ་དེའི་དགྩོས་

པ་ནི་འྩོག་ནས་ས་རླངས་དང་སྟེང་ནས་ཐིགས་པ་སྩོགས་ཀིས་གནྩོད་པ་མི་འབྱུང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བའྩོ། །དེ་ཙམ་མི་འབྩོར་བ་ཡིན་ན་སམ་སར་བརིགས་ཏེ་འྩོག་ནས་ས་རླན་མི་འབྱུང་

བ་དང་ཐྩོག་མཐྩོ་བ། དཀར་ཁུང་ཕི་རུབ་ལ་ནང་ཡངས་པ། འབྩོལ་ཐྩོ་ལྟ་བུས་དགག་

ས་བ། དེ་ལས་གཞན་པའི་བུ་ག་སྐྲ་རེ་ཤྩོང་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པ། ཕྩོགས་ཐམས་ཅད་

ཞལ་བས་བསྟར་བ། སྒྩོ་འཁྱྩོག་སུམ་རིམ་པ་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་ནག་པ་བའྩོ། །དེ་ལྟ་བུ་

ཡང་མ་འབྩོར་ན། སྒྩོགས་པ་སྩོགས་མེད་པ་བཅད་པའི་སྟེང་དུ་ཡྩོལ་བ་སྩོགས་བཏང་

སྟེ་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་ནག་པ་བ་དགྩོས་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་སང་བ་ཅུང་ཟད་ཤྩོར་ནའང་

མིག་ལ་གནྩོད། རྣམ་རྟྩོག་འཕྩོ། མཐྩོང་སང་ཕིན་ཅི་ལྩོག་འཆར་བ་སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་

འྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་བེད་བཅིངས་ཀི་ངེས་པ་ནི། རྣལ་འབྩོར་

གསུམ་གི་སིང་པྩོ་ལས། མཚན་མྩོ་གསེང་མེད་ཁྱིམ་དུ་ནི། །ཤིན་ཏུ་མཉམ་བཞག་

སྒྲུབ་པ་པྩོས། །བེད་པ་ལྔ་ལ་བཅིང་བ་གཉིས། །བ་མའི་ཞལ་ལས་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་བེད་པ་ལྔ་ནི་ལུས་གནད་ཀི་བེད་པ་ལྔ་དང༌། བཅིང་བ་གཉིས་ནི་རླུང་

སེམས་གཉིས་དབུ་མར་བཅིང་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་བ་མའི་ཞལ་ལས་ཤེས་ཚུལ་ནི་བ་

མས་ལུས་གནད་འཆའ་ཚུལ་དག་གིས་བརྡ་སྤད་ནས་ཤེས་དགྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་

དག་གི་དྩོན་འགེལ་བའི་དུས་ཞབས་སན་བརྒྱུད་ལས། འབྩོལ་བའི་སྟན་ལ་བེད་པ་

ནི། །ལུས་བསྲང་རྡྩོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅའ། །ལྕེ་བཟླྩོགས་གསུས་སྦྱར་མིག་གེན་

བཟླྩོག །གཙུག་ཏྩོར་སྒྱུར་བའི་ལྟ་སྟངས་སྩོ། །ལག་གཉིས་རྡྩོ་རེ་བསམ་པར་བ། །དེས་

ནི་རླུང་རྣམས་འཆིང་བེད་པའྩོ། །ཞེས་དང༌། ཙི་ལུ་པས། རི་རབ་བསྲང་ལ་གིང་བཞི་

བསྡུ། །གེན་ལ་ཉི་ཟླ་དར་ལྕེ་བསྐྱྩོད། །རྡྩོ་རེ་བསམས་པས་རྒྱ་མཚོ་གཞྩོམ། །སིང་གི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རླུང་ཆེན་ཐུར་ལ་བརྡིག །ལུས་ཀི་བེད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། །དེས་ནི་རླུང་རྣམས་ནང་དུ་

འཆིང༌། །གཙུག་ཏྩོར་ཆེན་པྩོའི་ལྟ་སྟངས་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ལུས་ཀི་

འདུག་སྟངས་ལྔ་བེད་པར་བཤད་ཅིང༌། དེས་རླུང་སེམས་གཉིས་འཆིང་བའི་རྐྱེན་

བེད་པར་བསྟན་ཏྩོ། །

དྩོན་ནི། ལུས་བསྲང་ཞེས་པ་དང་རི་རབ་བསྲང་ལ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས་ལུས་

སྒལ་ཚིགས་པ་དྲང་པྩོར་བསྲང་བ་བསྟན། རྡྩོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ཞེས་པ་དང་གིང་

བཞི་བསྡུ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀི་སྔ་མས་རྡྩོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཉིད་བཅའ་ཞིང༌། ཕི་མས་ཡན་

ལག་བཞི་བསྡུ་བ་བསྟན་པས་རྡྩོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང༌། རྡྩོ་རེ་བསམས་པས་རྒྱས་ཚོ་

གཞྩོམ། །ཞེས་པ་དང་སྦྱར་བས་ལག་པ་གཉིས་རྡྩོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བསམས་པ་ཕན་ཚུན་

བསྩོལ་ནས་བང་ལ་སྦྱར་བ་བསྟན་ཅིང༌། གཞུང་སྔ་མའི་གསུས་སྦྱར་ཞེས་པ་དང༌། 

ལག་གཉིས་རྡྩོ་རེ་བསམས་པར་བ། །ཞེས་པ་སྦྱར་བས་ཀང་དེ་ཉིད་བསྟན་ཏྩོ། །

ལྕེ་བཟླྩོག་ཅེས་པ་དང༌། མིག་གེན་བཟླྩོག་ཅེས་པ་སྦྱར་བ་དང༌། གེན་ལ་ཉི་ཟླ་

དར་ལྕེ་བསྐྱྩོད། །ཅེས་པ་གཉིས་ཀིས་ལྕེ་རྐན་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། མིག་གཉིས་གེན་ལ་

བལྟ་བ་གཉིས་བསྟན་ཅིང༌། གེན་ལ་ལྟ་ཚུལ་གསལ་བར་སྟྩོན་པ་ལྟ་སྟངས་ནི། གཙུག་

ཏྩོར་སྒྱུར་བའི་ལྟ་སྟངས་སྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། གཙུག་ཏྩོར་ཆེན་པྩོའི་ལྟ་སྟངས་བ། །ཞེས་

པ་གཉིས་ཀིས་བསྟན་ཏྩོ། །མདྩོར་བསྡུ་ན་སྒལ་ཚིགས་དྲང་པྩོར་བསྲང་བ་དང༌། རྐང་

པ་རྡྩོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང༌། ལག་པ་གཉིས་རྡྩོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བསམས་ཏེ་ཕན་ཚུན་སྩོལ་བ་

གསུས་པ་ལ་སྦྱར་བའམ་ཡང་ན་ལག་པ་གཡྩོན་པ་གན་རྐྱལ་དུ་བས་པའི་སྟེང་དུ་

གཡས་པ་བཞག་ནས་མཐེ་བྩོང་ལྟྩོ་སྤད་པ་མཉམ་གཞག་གི་ཕག་རྒྱ་འམ། ཡང་ན་རྡྩོ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རེ་ཁུ་ཚུར་བསམས་པ་བརླའི་སྟེང་དུ་བཞག་པ་རྡྩོ་རེ་སེམས་པའི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་གང་

རུང་བ་སྟེ་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ལག་པ་གཉི་གས་རྡྩོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅིངས་ནས་ཁུ་

ཚུར་གིས་མཐེ་བྩོང་བསམས་པ་དག་བརླ་གཡས་དང་གཡྩོན་པའི་སྟེང་དུ་རྡྩོ་རེའི་

གདན་ལ་གནས་པ་ནི་རྡྩོ་རེའི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །ལྕེ་

རྐན་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། མིག་གཉིས་གེན་ལ་བཟླྩོག་པའི་ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་ལྔ་ནི་

བེད་པ་ལྔ་ཡིན་ལ། དེས་རླུང་སེམས་གཉིས་དབུ་མར་བཅིང་བ་ནི་བཅིང་བ་གཉིས་

ཡིན་པ་ནི། བེད་པ་ལྔ་ལ་བཅིང་བ་གཉིས། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་དང་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་ཀི་བེད་པ་འདི་ཉིད་

ཀིས་རླུང་དབུ་མར་འཆིང་བར་འདྩོད་པ་བཀག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་བཀག་

པ་ནི་དེ་ཁྩོ་ནས་རླུང་དབུ་མར་འཆིང་ནུས་པ་བཀག་པ་ཡིན་ཞིང༌། འདིར་བཤད་པའི་

རྒྱ་གཞུང་དེ་དག་གི་དྩོན་ནི་གཙོ་བྩོར་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་ཚུལ་གིས་རླུང་དབུ་

མར་འཛུད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་མཐུན་རྐྱེན་ནམ་ཆ་རྐྱེན་བས་པའི་སྒྩོ་ནས་ལུས་གནད་

དང་ལྟ་སྟངས་ཀང་རླུང་དབུ་མར་འཆིང་བེད་དུ་བཤད་པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །

གསུམ་པ་ལྟ་སྟངས་ཀི་ངེས་པ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པའི་འགེལ་ཆེན་

ལས། གཙུག་ཏྩོར་གི་ཁྩོ་བྩོའི་ལྟ་བས་ཞེས་པ་མིག་མི་འཛུམས་པར་སྟེང་དུ་ལྟ་བས་

མཚན་མར་འགྱུར་ཏེ་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གིས་རྣམ་པ་བཞི་དང༌། ཞེས་མིག་མི་

འཛུམས་པར་གཙུག་ཏྩོར་གི་ཁྩོ་བྩོའི་ལྟ་སྟངས་བེད་པར་གསུངས་པ་ནི་སྟེང་དུ་ལྟ་

བས་ཞེས་གེན་ལ་ལྟ་བ་དང༌། དེ་ཡང་མིག་མི་འཛུམས་པར་ཞེས་འབེད་འཛུམས་

དང་སྒུལ་སྐྱྩོད་མེད་པ་དང༌། མིག་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་རི་གི་ཨར་ལིའི་རྒྱུད་ལས། 
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཕེད་མིག་གེན་དུ་ལྩོག་ནས་ནི། །ཞེས་པ་ལྟར་མས་ལྕིབས་ཀིས་མིག་གི་ཕེད་ཙམ་

བཀབ་ནས་སེམས་ཀིས་གང་ལ་དམིགས་པའི་གཞི་དེ་ཉིད་ལ་ལྟ་བའི་ཚུལ་དུ་འཛོག་

པའྩོ། །དེ་ཡང་ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་

པའི་སེམས་དང་མིག་ནི་མི་འཛུམས། ཞེས་སེམས་ཀིས་གང་དུ་ཞེན་ས་དེར་མིག་

གིས་ཀང་ལྟ་བའི་ཚུལ་དུ་བེད་པ་དང༌། མིག་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འཛུམས་ཤིང་སྒུལ་

སྐྱྩོད་མི་བེད་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་རྣམས་ནི་དུས་ཞབས་སན་བརྒྱུད་

ལས། མིག་གེན་བཟླྩོག །གཙུག་ཏྩོར་ཆེན་པྩོའི་ལྟ་སྟངས་སྩོ། །ཞེས་དང༌། ཙི་ལུ་པས། 

གཙུག་ཏྩོར་ཆེན་པྩོའི་ལྟ་སྟངས་བ ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་

ན་ལྟ་སྟངས་ཀང་སེམས་ཀིས་གང་ལ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ལྟ་བའི་ཚུལ་དུ་བེད་ན་

སེམས་ཀི་དམིགས་པ་ཇི་ལྟར་བ་སམ་ན། །

བཞི་པ་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་གི་ངེས་པ་ལ་གཉིས། ཅི་ཡང་མི་བསམ་པ་

སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ཡིན་པར་དགག་པ་དང༌། དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་སྒྩོ་

ནས་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་འཐད་པར་བསྟན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཁ་ཅིག །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སངས་ཏེ། །ཉི་མ་གཅིག་ནི་

ཡྩོངས་སུ་བརྟག །ཅེས་སྩོགས་དང༌། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། 

འདིར་དང་པྩོ་སྟྩོང་ཉིད་བང་ཆུབ་ཅེས་པ་ནི་མིན་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་བསམ་པར་མི་

བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་དུ་བསམས་ཏེ། དམིགས་པ་ཡིད་ལ་

བེད་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་ནས་ཅི་ལ་ཡང་མི་སེམས་པར་སེམས་འཇྩོག་

པ་ཉིད་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་དུ་འདྩོད་པ་ནི་མཆྩོག་མི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འགྱུར་གིམདྩོར་བསྡུས་ལས་གསལ་བར་བཀག་སྟེ། མདྩོར་བསྡུས་དེ་ཉིད་ལས། དེ་

ལྟར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་

བསམ་པ་མེད་པ་ནི་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐྩོབ་པའི་སད་དུ་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་སྩོ། །བསམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། བསམ་

པ་མེད་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་གི་གཞན་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་ཕྩོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པྩོའི་འདྩོད་པ་བཀྩོད་

ནས། དེ་འགྩོག་པ་ནི་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་མི་མཁས་པ་བསམ་པ་མེད་

པ་ཡེ་ཤེས་སུ་འདྩོད་པ་ཆད་པ་ཆེན་པྩོར་ལྷུང་བ་འགའ་ཞིག་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་

ཕིར་བརྩོད་པར་བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། འདིར་གལ་ཏེ་རིན་ཆེན་སྒྩོན་མ་བསམ་པའམ་

རབ་ཏུ་སང་བ་མེད་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་རིན་ཆེན་སྒྩོལ་མ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་

ཇི་ལྟར་འགྱུར། དེ་བཞིན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཞན་རྣམས་ཀང་བསམ་པ་མེད་པར་མི་

འགྱུར་ཏེ་རང་རིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཕིར་དང་བེམས་པྩོའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་གཉིད་མཐུག་པྩོ་ལྩོག་པའི་གནས་སབས་ན་ཡང་ཅི་

ཡང་མི་སེམས་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་བཀག་པ་རྣམས་ལས་

ཤེས་པར་བའྩོ། །

འྩོ་ན་འགེལ་ཚིག་འདི་དག་གིས་ཕྩོགས་འདི་ན་ཡང་བ་མའི་མན་ངག་ལས་

འབྱུང་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཞེས་གགས་པའི་སྒྩོམ་ཚུལ་བཀག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་

ནམ་ཞེ་ན། སྒྩོམ་ཚུལ་འདི་ཡང་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་ཧ་ཤར་ལྟ་བུའི་སྒྩོམ་ཚུལ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དུ་སྩོང་ན་བཀག་གྩོ་ཞེས་བརྩོད་པར་བ་ཞིང༌། ཁྩོ་བྩོ་ནི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་སྒྩོམ་ཚུལ་

མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་དག་གིས་གསུང་ལས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་ཚུལ་ནི་

སེམས་ཉིད་ལ་ལྟ་བར་བེད་དྩོ་ཞེས་གགས་ལ། སེམས་དེ་ཡང་གྩོ་བུར་བའི་སེམས་

ས་ཚོགས་པ་ལ་མི་བརྩོད་ཀི་གཉུག་མ་འྩོད་གསལ་བའི་སེམས་ཏེ་ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་འདྩོད་དྩོ། །འྩོ་ན། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སངས་ཏེ། ཞེས་པ་དང༌། མུན་པ་

ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་བསམ་པར་མི་བའྩོ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། དེ་

དག་གི་དྩོན་ནི་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལས་གཞན་པའི་

བསམ་པ་ཐམས་ཅད་སང༌། ཞེས་པ་དང༌། སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་ལས་གཞན་ཅུང་

ཟད་ཀང་མི་བསམ་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། བརྟག་གཉིས་ཀི་བརྟག་པ་ཕི་མའི་ལེའུ་གཉིས་

པའི། བསམ་གཏན་ཉྩོན་མྩོངས་འཇིག་བེད་པ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྔ་འགེལ་དུ་རྡྩོ་རེ་

སིང་པྩོས། ཡན་ལག་དྲུག་གི་དང་པྩོ་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པས་བསྡུས་ཏེ་གྩོམས་པར་བེད་པ་

ན་མཚན་མ་འདི་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་ལམ་མི་འདྩོད་དེ་

འྩོན་ཀང་ལྟད་མྩོའི་ཕིར་ཡང་ན་ཟླ་བ་ཕེད་དམ་ཡང་ན་ཉིན་མཚན་གཅིག་ཏུ་དམིགས་

པ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཞྩོག་ལ་ལྟྩོས། ཞེས་ཡང་དག་པའི་ལམ་མི་འདྩོད་པ་སྟེ་དྩོན་གཉེར་

མེད་པ་འྩོན་ཀང་དུ་སྩོགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་ལ་ལྟད་མྩོ་ལྟ་བའི་ཕིར་དུ་ཡང་ན་ཟླ་བ་

ཕེད་དམ། དེ་ཡང་མི་ནུས་ན་ཡང་ཉིན་མཚན་གཅིག་ཏུ་ཞྩོག་ལ་ལྟྩོས། ཞེས་གསུངས་

ཏེ་སྩོར་སྡུད་སབས་ཀི་དམིགས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་བསམ་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྔ་མའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སངས་

ནས། །ལྷ་ཡི་གཟུགས་སུ་སེམས་པ་ཡིས། །ཉི་མ་གཅིག་ཏུ་མ་ཆད་པར། །སྒྩོམ་པས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པར་བགི། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས། བདག་མེད་

པའི་རྣལ་འབྩོར་འདི་ཟླ་བ་ཕེད་དུ་འབད་པའི་སལ་བ་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་ཉིན་མཚན་

གཅིག་ཙམ་དུ་ཡང་དམིགས་པ་གཞན་ལ་རྩོལ་བ་ཡྩོངས་སུ་བཏང་སྟེ་སྟྩོང་པ་ཉིད་

གང་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་པར་བཞག་ན་ཡིད་ཆེས་པའི་ལམ་གི་རྟགས་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཏེ་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པའི་སྡུད་པ་རྣམས་ལ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་བཀའ་ལ་བིས་པ་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་བདག་བརས་པར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་བསམས་ནས་བཞག་ན་

ཡིད་ཆེས་པའི་ལམ་གི་རྟགས་དུ་སྩོགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་

གསུངས་པ་དང༌། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སངས་ཏེ། །ཞེས་པའི་དྩོན་འཆད་

བེད་ནི། དམིགས་པ་གཞན་ལ་རྩོལ་བ་ཡྩོངས་སུ་བཏང་སེ་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་

ཡིན་ལ འདིས་ཀང་སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་ལས་གཞན་པ་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་

པ་སང་ཞིང་རྩོལ་བ་གཏང་ངྩོ༌། །ཞེས་བསྟན་པ་དང་གཞན་ཡང་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་གི་

དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། དེ་བས་ན་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གཞན་པས་

བསམ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པས་ཉིན་མཚན་གཅིག་བསྒྩོམས་པས་ཡིད་ཆེས་པ་

འབྱུང་བ་མེད་དྩོ། །ཞེས་བསམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་སྩོར་སྡུད་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཉིད་ཉིན་མཚན་གཅིག་བསྒྩོམས་པས་ཡིད་ཆེས་པའི་རྟགས་འབྱུང་གི །དེ་

ལས་གཞན་པ་ལས་མ་ཡིན་པར་གསལ་བར་གསུངས་པས་སྩོ། །

གཉིས་པ་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་སྒྩོ་ནས་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་འཐད་

པར་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། དེ་ལྟར་འཐད་པའི་ཤེས་བེད་དགྩོད་པ་དང༌། སེམས་ཀི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འཇྩོག་ཚུལ་དངྩོས་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པ་ར་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་ནི། ནམ་

མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་དང་མིག་ནི་མི་འཛུམས་རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་

ཞུགས་པ་ཡིས། །སྟྩོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་སིག་རྒྱུ་རབ་གསལ་དྲི་མ་མེད་པའི་མཁའ་ས་

ཉིད་དང་མར་མེ་དང༌། །ཞེས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། གང་ཞིག་ནམ་མཁའ་ལ་རྣལ་

འབྩོར་གྩོམས་པར་བེད་པ་དེས་མཚན་མྩོ་བུག་པ་མེད་པའི་ཁྱིམ་དུ་མུན་པ་ལ་ནམ་

མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་དང་མིག་མི་འཛུམས་ཤིང་རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་

ཞུགས་པ་ཞེས་པ་འདིར་དབུ་མར་སྲྩོག་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་སྟྩོང་པ་ཁྩོ་ན་ལས་དུ་བ་

ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་མ་མཐྩོང་སྟེ་ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་དང་མིག་

ནི་མི་འཛུམས་རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་སྟྩོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་སིག་སྒྱུ་རབ་

གསལ་དྲི་མ་མེད་པའི་མཁའ་སང་ཉིད་དང་མར་མེ་དང་ཞེས་པ་ནི་མཚན་མྩོའི་རྣལ་

འབྩོར་གིས་མཐྩོང་ངྩོ༌། །ཞེས་པ་རྣམས་སྩོ། །འདི་དག་གིས་ནི་སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་

པ་དང༌། དམིགས་པ་དེ་ལ་སེམས་འཇྩོག་ཚུལ་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་དང་བཅས་པ་དང༌། 

སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་དེ་ལྟར་བས་པ་ལས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་

ཚུལ་དང༌། དེ་ལྟར་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་ལས་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་རྣམས་འཆར་

ཚུལ་རྣམས་ངེས་ཅན་དུ་བསྟན་ཏྩོ། །

འྩོ་ན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་བསྟན་སམ་ན། དེ་ཡང༌། རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་

པ་ཡིས་སྟྩོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་ཞེས་སྩོགས་དང༌། དེའི་འགེལ་པ། འདིར་དབུ་མར་

སྲྩོག་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་སྟྩོང་པ་ཁྩོ་ན་ལས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་མ་མཐྩོང་སྟེ། 
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་རྡྩོ་རེའི་ལས་ར་དབུ་མར་སྲྩོག་སྟེ་རླུང་ཞུགས་པ་ལས་སྩོར་སྡུད་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་དུ་སྩོགས་ཀི་མཚན་མ་མཐྩོང་གི དབུ་མར་རླུང་མ་ཞུགས་

པར་དེ་མི་མཐྩོང་བར་བསྟན་ཏྩོ འྩོ་ན་སབས་འདིར་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་ཐབས་

ཇི་ལྟར་སམ་ན། ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་དང་མིག་ནི་མི་འཛུམས་

ཞེས་པ་དང༌། དེའི་འགེལ་པ་ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་དང་མིག་ནི་མི་

མཛུམས་རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ། ཞེས་པ་འདི་རྣམས་ཀིས་ནམ་མཁའི་

དམིགས་པ་ཡིན་པ་དང༌། དམིགས་པ་དེ་ལ་ཞེན་པའི་རྣམ་པའི་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་

འཇྩོག་པའི་འཇྩོག་ཚུལ་དང༌། སེམས་གང་ལ་བཞག་པ་དེར་མིག་ཀང་མི་འཛུམས་

པར་ལྟ་བའི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལྟར་བས་པས་ལས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པར་བསྟན་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པ་ལས། གང་ཞིག་ནམ་

མཁའ་ལ་རྣལ་འབྩོར་གྩོམས་པར་བེད་པ་དེས་མཚན་མྩོ་བུག་པ་མེད་པའི་ཁྱིམ་དུ་

མུན་པ་ལ་ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་

སངས་པ་ཡིས་སྟྩོང་པར་རེ་གཅིག་པའི་ཡིད་དུ་བས་ནས་ཉི་མ་གཅིག་ཡྩོངས་སུ་

བརྟག་པར་བའྩོ། །མིག་ནི་མི་འཛུམས་རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཞེས་པ་

འདིར་དབུ་མར་སྲྩོག་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་སྟེ་སྟྩོང་པ་ཁྩོ་ན་ལས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་

མཚན་མ་མཐྩོང་ངྩོ༌། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཙི་ལུ་པས་ཀང༌། ནམ་མཁར་ཞེན་པའི་

ནམ་མཁར་བལྟ། །དུ་བ་ལ་སྩོགས་རྟགས་ལྔ་འབྱུང༌། །ཞེས་དང༌། དུས་ཞབས་སན་

བརྒྱུད་ལས་ཀང༌། མཚན་མྩོ་བ་གབ་མེད་པ་རུ། །ནམ་མཁའ་ལ་དམིགས་སྟྩོང་ཉིད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བསྒྩོམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྩོགས་འདིའི་རྒྱ་གཞུང་དང་འགེལ་པ་རྣམས་ཀིས། 

ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེས་པའི་ཞེས་སྩོགས་ཀི་རྒྱུད་ར་འགེལ་གི་དགྩོངས་པར་

བསམས་ནས་ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པ་སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པར་བཤད་དེ། དེ་ཡང་སྟྩོང་

པ་བཤད་ཚུལ་ནི་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་གཉིས་པ་ལས། འདི་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་སྒྩོམ་པ་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་མཚན་མའི་ལམ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་

མཛད་དེ། སྟྩོང་པར་རེ་གཅིག་ཡིད་བས་ཏེ། །ཉི་མ་གཅིག་ནི་ཡྩོངས་སུ་བརྟག །ཅེས་

སྟྩོང་པ་དམིགས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས་དེའི་ཕིར་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་བྩོ་

ཡྩོངས་སུ་སངས་ཏེ་ཞེན་པ་མེད་པར་བས་ནས་ཟབ་མྩོ་སྟྩོང་པ་དང་དམིགས་པ་མེད་

པ་བསྒྩོམ་པར་བ་སྟེ་རྣལ་འབྩོར་པས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་རྟགས་འབྱུང་བ་མཐྩོང་

བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འདི་དང་མཐུན་པར་སྩོབ་དཔྩོན་དཔེ་མེད་

འཚོས་ཀང༌། དེས་ན་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་བྩོ་ཡྩོངས་སུ་སངས་ཏེ་རྟེན་མེད་པར་

བས་ནས་ཟབ་མྩོ་སྟྩོང་པ་དམིགས་པ་མེད་པ་བསྒྩོམ་པར་བ་སྟེ། ཞེས་བཤད་ཅིང་

འདི་དག་གི་དྩོན་འྩོག་ཏུ་འཆད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཡང་ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་

ཞེན་པའི་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་འཆད་པའི་ཚེ་དཔེ་མེད་སྲུང་བའི་སྦྱྩོར་དྲུག་ར་འགེལ་

ལས། མཚན་མྩོ་ཞེས་པ་མུན་པ་ཉེ་བར་མཚོན་པའྩོ། །ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་

སེམས་ནི་གང་རྣམས་ཀི་སེམས་ནམ་མཁའ་ལ་ཆགས་པ་སྟེ་དེ་དང་རྩོ་མཉམ་པར་

གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྣམས་ཀིའྩོ། །རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ནི་སྲྩོག་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་

སྩོན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་ནམ་མཁའ་ལ་དམིགས་དགྩོས་པར་བཤད་དྩོ། །དེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལྟར་ན་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ནམ་མཁའ་དང་སྟྩོང་པ་དྩོན་

གཅིག་ཏུ་བེད་དགྩོས་པས་སྒིབ་ཐྩོགས་ཀི་བ་བ་བཅད་ཙམ་གི་ནམ་མཁའ་རྡྩོས་

བཅས་ཀི་དམིགས་རྟེན་མེད་པའི་སྟྩོང་པ་འདི་སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པར་བའྩོ། །འྩོ་ན་

ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པ་དེ་ལ་གནས་གང་དུ་སེམས་ཇི་ལྟར་དུ་གཞག་པར་བ་སམ་ན།

གཉིས་པ་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་དངྩོས་བཤད་པ་ལ་བྩོད་ཀི་མཁས་པ་སྔ་མ་

རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་དགྩོད་པ་དང༌། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་དགྩོངས་པ་སྒྲུབ་བེད་

དང་བཅས་པ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆྩོས་རེ་བུའི་བཞེད་པ་

ནི། མིག་གི་ལྟ་སྟངས་སིན་མཚམས་ཀི་ཐད་ཀི་མུན་ཁང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ལྟ་ཞིང་ལྟ་

སྟངས་གང་དུ་གཏད་པའི་མུན་ཁང་གི་ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་ཀང་རེ་

གཅིག་ཏུ་གཏད་ནས་གཞན་གང་ལ་ཡང་མི་འཕྩོ་བར་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་གྩོད་

ནས་འཇྩོག་པར་བཞེད་དྩོ། །

ཇྩོ་ནང་པ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ནི་མི་གཡྩོ་བ་གསུམ་ལྡན་གིས་སེམས་

མི་གཡྩོ་བར་བེད་ཚུལ་མང་དུ་གསུང་ཡང༌། ཐམས་ཅད་དྲི་བའི་འགག་བསྡུས་ན་

ལུས་ཀི་ཕི་མུན་ཁང་གི་ནམ་མཁའི་ལྟ་སྟངས་གཏད་སར་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་

བསྒིམས་ནས་ཡུལ་གཞན་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་འཛིན་མེད་དུ་གྩོད་ནས་

འཇྩོག་པར་བེད་བཞེད་དྩོ། །བཞེད་ཚུལ་འདི་གཉིས་ཀས་རྒྱུད་དགྩོངས་འགེལ་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ཀི་ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་གསུངས་པའི་

ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པའི་དྩོན་ལུས་ཀི་ཕིའི་མུན་ཁང་གི་ནམ་མཁའི་བར་སྟྩོང་ལ་བཞེད་

པར་མངྩོན་ནྩོ།  །དེ་ལྟར་བཞེད་པ་རྣམས་ཀི་ནི་འདིའི་སབས་ཀི་ལུས་གནད་སེམས་



  484  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་དང་བཅས་པས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་ནུས་པ་དང༌། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་

དང་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་གི་ལམ་གི་སབས་སུ་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་

བས་ཀང་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་མི་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་འབེད་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་བའྩོ། །

གཉིས་པ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་དགྩོངས་པ་སྒྲུབ་བེད་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པ་

ནི། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་འདིར་རླུང་དབུར་མར་ཆུད་པ་ཞིག་

དགྩོས་སྩོ། །དེ་ལ་ཡང་ལས་དང་པྩོ་པས་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་པའི་ཐབས་ནི་ཕིའི་

ཕག་རྒྱ་སྲྩོག་རྩོལ་དུ་སད་པ་དང༌། བ་མེད་པའི་རླུང་གི་རྣལ་འབྩོར་དང༌། ལུས་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་དང་གསུམ་དུ་ངེས་ལ། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་ནི་

ར་འཁྩོར་དྲུག་གི་དབུ་མའི་ལྟེ་བ་དང་ར་དབུ་མའི་ཡར་ས་མར་ས་གཉིས་ཏེ་དེ་རྣམས་

ན་རླུང་ངྷཱུ་ཏིར་འཇུག་པའི་སྒྩོ་རེ་ཡྩོད་པས་དེ་དག་ཏུ་གནད་དུ་བསྣུན་དགྩོས་སྩོ། །

གནད་དུ་བསྣུན་ཚུལ་ཡང་དེ་དག་ཏུ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་ནས་མ་

ཡེངས་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་དེར་བཞག་ན་རླུང་སེམས་འཇུག་པ་གཅིག་

པའི་གནད་ཀིས་རླུང་ཡང་དེར་འདུའྩོ། །འྩོ་ན་སབས་འདིར་ཐབས་གང་གིས་རླུང་དབུ་

མར་འཛུད་སམ་ན། རྒྱུད་དང་སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ་དང་གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་རྒྱ་

གཞུང་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་སེམས་གཏྩོད་སའི་དམིགས་པར་བཤད་

པའི་ནམ་མཁའ་དང་སྟྩོང་པ་ནི་སིན་མཚམས་ཀི་ཐད་ཀི་ནང་ན་དབུ་མའི་ཡར་ས་

ཡྩོད་པ་དེའི་སྦུབས་སྟྩོང་གི་ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པ་དེ་ལ་མཛད་ནས་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་རེ་

གཅིག་ཏུ་གཏད་ནས་ཡུལ་གཞན་ལ་སེམས་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་

སངས་ཏེ་འཇྩོག་པ་ནི། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སངས་ནས། །ཞེས་པ་དང༌། སྟྩོང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པར་རེ་གཅིག་ཡིད་བས་ཏེ། །ཉི་མ་གཅིག་ནི་ཡྩོངས་སུ་བརྟག །ཅེས་སྩོགས་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་རྒྱུད་འགེལ་སྩོགས་ནས་འདིའི་སབས་སུ་བཤད་པའི་ནམ་མཁའ་དང་

སྟྩོང་པ་དབུ་མའི་ཡར་སའི་སྦུབས་སྟྩོང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བེད་པའི་ཤེས་པར་བེད་པ་

ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དེ་ཡང་བརྩོད་པར་བ་སྟེ། འགེལ་ཆེན་ལས། རྒྱུད་ནི་རྒྱུད་གཞན་

དག་གིས་རྟྩོགས་པར་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རི་གི་ཨ་ར་ལི་ལས། མིག་གཉིས་མ་

ཕེ་མ་བཙུམས་པར། །སིན་མའི་འབར་དུ་སེམས་བས་ན། །མུན་པ་མི་བཟད་པ་ཡི་

ཚུལ། །དང་པྩོར་རྣལ་འབྩོར་པས་མཐྩོང་འགྱུར། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་དང་པྩོས་མིག་གི་

ལྟ་སྟངས་བསྟན་ལ། གཉིས་པས་སེམས་ཡུལ་ལ་གཏྩོད་ཚུལ་དང༌། ཐ་མ་གཉིས་

ཀིས་རྟགས་འཆར་ཚུལ་གསུངས་པའི་སེམས་ཡུལ་ལ་གཏྩོད་ཚུལ་ནི་སིན་མའི་

འབར་རམ་དབུས་ན་དབུ་མའི་ཡར་ས་ཡྩོད་པས་དེར་སེམས་གཟུང་བར་བ་བའི་དྩོན་

ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་པའི་འགེལ་ཆེན་དུ་ར་རྒྱུད་དྲངས་པ་ལས། 

སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པའི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །ས་དེ་ཡི་ནི་

ཕྩོགས་སུ་ཡང༌། །གང་ཞིག་ཁྩོ་ནར་ཡིད་བཀྩོད་པ། །མཚན་མའི་མཐར་ནི་རེ་ཁཱ་

གང༌། །དེ་ལ་ས་ཚོགས་རྒྱུ་མ་རྒྱུ། །མ་ལུས་བསྒྩོམ་པར་བ་དེ་ལ། །ཞེས་པ་འདིས་

དབུ་མའི་སྦུབས་སྟྩོང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སེམས་འཇྩོག་པ་གསལ་བྩོར་བསྟན་ཏེ། དེ་

ཡང་ཇི་ལྟར་བསྟན་ན། ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇྩོག་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་གི་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་སྒྩོམ་པའི་སེམས་ནི་ས་དེའི་ཕྩོགས་སུ་ཡང་ནམ་མཁའ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྟྩོང་པ་གང་ཞིག་ཁྩོ་ནར་ཡིད་རེ་གཅིག་ཏུ་བཀྩོད་དེ་བསྒྩོམས་པས་དུ་སྩོགས་ཀི་

མཚན་མ་བཅུའི་མཐར་རེ་ཁཱ་ནག་པྩོ་སྐྲའི་ཚད་ཙམ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ས་ཚོགས་རྒྱུ་

མི་རྒྱུ་པྲ་ཕབ་ལྟ་བུ་མ་ལུས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྒྩོམ་པར་བ་ཞེས་སའི་ཕྩོགས་

ཀི་ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པ་ལ་སེམས་འཇྩོག་པར་བཤད་ཅིང༌། ས་དེ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

དུང་ཅན་མ་འདི་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །དེ་ནི་གཏུམ་མྩོར་རབ་ཏུ་བརྩོད། །ལྟེ་བའི་སྟེང་དུ་གཡུང་

མྩོ་གང༌། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་མི་ཡི་ས ཞེས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ལ་སབས་འདིའི་སར་བཤད་པ་

དེའྩོ། །དེས་ན་ལུང་སྔ་མས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་སེམས་སམ་ཡིད་སའི་ཕྩོགས་སུ་

གཏྩོད་པར་བེད་པར་བཤད་ཅིང་ལུང་ཕི་མས་ས་དེ་ནི་དྷཱུ་ཏི་ལ་བེད་པར་བཤད་པས་

དྷཱུ་ཏིའི་ཕྩོགས་སུ་སེམས་གཏྩོད་པར་གསལ་པྩོར་བཤད་པས་སྩོ། །དེ་ཡང་དབུ་མའི་

ཡར་ས་ཡིན་པར་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་དང་མིག་ནི་མི་འཛུམས་

རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཞེས་པའི་འགེལ་པར། འདིར་དབུ་མར་སྲྩོག་རབ་ཏུ་

ཞུགས་པས་སྟྩོང་པ་ཁྩོ་ན་ལས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་མ་མཐྩོང་སྟེ་ཞེས་པས་དུ་

སྩོགས་ཀི་མཚན་མ་མཐྩོང་བའི་ཉེ་རྒྱུ་དབུ་མར་སྲྩོག་རླུང་ཞུགས་པ་དགྩོས་པར་

བསྟན་ཅིང༌། འགེལ་པར་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་

དང་མིག་ནི་མི་འཛུམས་རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་སྟྩོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་

སིག་རྒྱུ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་འདིས། ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་

དང་མིག་མི་འཛུམས་པ་གཉི་གས་རྡྩོ་རེའི་ལམ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་སྟྩོང་

པ་ལས་དུ་སྩོགས་ཀི་མཚན་མ་མཐྩོང་བར་ཡང་གསལ་བར་བསྟན་པས།  ནམ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མཁར་ཀུན་ནས་ཞེས་པའི་ནམ་མཁའ་དབུ་མའི་སྦུབས་སྟྩོང་གི་ནམ་མཁའ་དང༌། 

དེར་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇྩོག་པ་ཡང་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་སེམས་འཇྩོག་པའི་ནམ་མཁའ་དང་སྟྩོང་པ་ཞེས་

གསུངས་པ་རྣམས་དབུ་མའི་སྦུབས་སྟྩོང་གི་ནམ་མཁའ་སྟྩོང་པ་དེ་ཡིན་དུ་ཆུག་མྩོད། 

དབུ་མའི་ཡར་ས་ཡིན་པ་ཅིས་གྲུབ་སམ་ན། གྩོང་དུ་དྲངས་པའི།  མིག་གཉིས་མ་ཕེ་

མ་བཙུམས་པར། །སིན་མའི་བར་དུ་སེམས་བས་ན ཞེས་པ་འདིས་སིན་མ་གཉིས་ཀི་

དབུས་ཀི་ནང་ཐད་ན་དབུ་མའི་ཡར་ས་ཡྩོད་པ་དེའི་སྦུབས་སྟྩོང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་

དགྩོངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། བགེགས་

མཐར་བེད་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་ལ་བགེགས་མཐར་བེད་ན་བདུད་རི་འཁྱིལ་བའྩོ། །དེའི་

ལྟ་བ་ནི་བདུད་རིའི་གནས་སུ་སྩོན་པ་སྟེ་དཔྲལ་བར་སྩོན་པའྩོ། །བགེགས་མཐར་

བེད་པའི་ལྟ་བ་བདུད་རིའི་གནས་སུ་སྩོན་པ་དེ་ཡིས་ཉེ་བའི་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡན་ལག་

དྲུག་གྩོ། །ཀང་ཡིག་གིས་སྲྩོག་རྩོལ་དང་འཛིན་པ་བ་སྟེ་སྲྩོག་གཟུགས་མཐྩོང་ནས་

སྩོ་ཞེས་པ་ཉེ་བའི་སྒྲུབ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་དབུ་མའི་ཡར་ས་ལ་བེད་པ་

གསལ་པྩོར་བསྟན་ཏྩོ། །

དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བསྟན་ན། ར་བར་བགེགས་མཐར་བེད་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་

གསུངས་པའི་བགེགས་མཐར་བེད་ནི་འགེལ་པས་བདུད་རི་འཁྱིལ་བར་བཤད་ལ། 

དེ་ཡང་བདུད་རིའི་གནས་དཔྲལ་བ་ལ་བཤད་ཅིང༌། དེའི་ལྟ་བའི་དྩོན་ནི་སྩོན་པ་ལ་

བཤད་པས་མདྩོར་ན་བགེགས་མཐར་བེད་པའི་ལྟ་བ་ནི་བདུད་རིའི་གནས་དཔྲལ་

བར་སྩོན་པའྩོ། །དེ་ཡིས་ཞེས་པ་གྩོང་དུ་སྩོར་བསམས་གཉིས་བསེན་པའི་ཡན་ལག་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཏུ་བཤད་པས་བདུད་རིའི་གནས་དཔྲལ་བའི་ནང་གི་དྷཱུ་ཏིའི་ཡར་སར་སྩོན་པ་སྟེ་

སེམས་བཞག་པའི་བསེན་པའི་ཡན་ལག་ཐྩོབ་པ་དེ་ཡིས་ཀང་ཡན་ལག་གི་ཉེ་བར་

སྒྲུབ་པ་ལ་སྲྩོག་རྩོལ་དང་འཛིན་པ་བསྒྩོམས་པར་བ་སྟེ། སྲྩོག་གི་གཟུགས་བརན་

མཐྩོང་བར་གྱུར་པ་ན་ཉེ་བའི་སྒྲུབ་པའྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་འགེལ་

ཚིག་དེ་དག་གིས་བདུད་རིའི་གནས་དཔྲལ་བར་སྩོན་པའི་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་

ཞིག་བཤད་ལ་སྲྩོག་འཛིན་གཉིས་མིན་པས་སྩོར་བསམ་གི་སབས་ལས་འྩོས་མེད་

ཅིང༌། གསམ་གཏན་ནི་སྩོར་སྡུད་བརྟན་བེད་ཡིན་པས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སེམས་འཇྩོག་

ཚུལ་དུ་གྲུབ་བྩོ། །དེས་ན་བསེན་པ་ལ་ནི་དང་པྩོའི་རྣལ་འབྩོར་རྣམ་བཅུ་འཁྩོར་ལྩོ་

ཅན་གི་ཁྩོ་བྩོའི་ལྟ་བས་སྩོ། །ཞེས་པ་ར་འགེལ་གིས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་མིག་གི་

ལྟ་སྟངས་བསྟན་ནས། བགེགས་མཐར་བེད་པའི་ལྟ་བ་བདུད་རིའི་ལམ་དུ་སྩོན་པ་

ཡིས། །ཞེས་པ་ར་འགེལ་གིས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་བས་དང༌། 

སེམས་ཀི་གཏྩོད་ས་བསྟན་ཅིང་ཀང་ཡིག་གིས་སྩོར་བསམ་བསེན་པའི་ཡན་ལག་

ཐྩོབ་པ་དེ་ཡིས་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ནང་གི་ཉེ་སྒྲུབ་སྲྩོག་འཛིན་ཀང་བའྩོ་ཞེས་བསྟན་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་དག་ན་རེ། སབས་འདིའི་བདུད་རི་འཁྱིལ་བའྩོ་ཞེས་པ་བསེན་པའི་

ཡན་ལག་ལ་སྦྱྩོར་བ་མི་འཐད་དེ། བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས། ན་རྩོ་པའི་དབང་

མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་འདུས་པ་ཕི་མའི་ལུང་དྲངས་པར། ཉེ་བའི་སྒྲུབ་པའི་

དུས་སུ་ནི། །བདུད་རི་འཁྱིལ་བའི་གཟུགས་བརན་ནྩོ། །

ཞེས་བདུད་རི་འཁྱིལ་བ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཉེ་སྒྲུབ་ལ་སྦྱར་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། 



  489  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྐྱྩོན་མེད་དེ། བགེགས་མཐར་བེད་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསྟན་པའི་བདུད་རི་

འཁྱིལ་བ་དཔྲལ་བ་ལ་བཤད་པ་དང༌། གསང་འདུས་རྒྱུད་ཕི་མའི། ཉེ་བའི་སྒྲུབ་པའི་

དུས་སུ་ནི། །བདུད་རི་འཁྱིལ་བའི་གཟུགས་བརན་ནྩོ། །ཞེས་པ་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་

འགེལ་དང་ན་རྩོ་པས་དྲངས་པའི་བདུད་རི་འཁྱིལ་བའི་དྩོན་དགྩོངས་པའི་སད་གཞན་

གི་སྒྩོ་ནས་རླུང་ལ་བེད་པར་འགེལ་པ་དེ་གཉིས་ཀས་བཤད་པས་ཉེ་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་

ལག་སྲྩོག་འཛིན་གི་དམིགས་པ་རླུང་ཡིན་པ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ། བདེ་མཆྩོག་

སྟྩོད་འགེལ་ལས། ཉེ་བའི་སྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་ནི། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་འཆད་པ་ན། དེ་

ནས་བདུད་རི་འཁྱིལ་བའི་གཟུགས་བརན་གི་མིང་ཅན་དགྩོངས་པའི་སད་གཞན་

གིས་རླུང་གསུངས་སྩོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ་དེ་བཞིན་དུ་འདུས་པ་ཕི་མར་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། རིན་ཆེན་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །ཞེས་སྩོགས་

དྲངས་ནས་གསུངས་པ་དང༌། ན་རྩོ་པས་ཀང་འདིའི་སབས་སུ་སྟྩོད་འགེལ་གི་ཚིག་

འདི་ཉིད་ཁྩོ་ན་བཀྩོད་ཅིང༌། བགེགས་མཐར་བེད་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་

འཆད་པ་ན་ན་རྩོ་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་ལས། བགེགས་མཐར་བེད་

པའི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་ལ་བགེགས་མཐར་བེད་ནི་བདུད་རི་འཁྱེལ་བའྩོ། །དེའི་ལྟ་བ་ནི་

བདུད་རིའི་གནས་སུ་སྩོན་པ་སྟེ་དཔྲལ་བར་སྩོན་པའྩོ། །དེའི་ཡང་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཡན་ལག་དྲུག་གྩོ །ཀང་ཡིག་གིས་སྲྩོག་རྩོལ་དང་འཛིན་པ་བ་སྟེ་ཞེས་སྩོགས་འགེལ་

ཆེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གསུངས་པས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་དུས་ཞབས་སན་བརྒྱུད་ལས་ཀང༌། དཔྲལ་བའི་ཐིག་ལེར་སྲྩོག་

བཅུག་ལ། །གཡས་ལ་རླུང་ནི་རྒྱུ་དུས་བསྒྩོམ། །ཞེས་དཔྲལ་བར་གནད་དུ་བསྣུན་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པར་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་པའི་སྦས་པ་མིག་འབེད་

ལས། དེའི་སྤྩོད་ལམ་ནི་མིག་མི་འཛུམས་པ་དང༌།  ཁ་གདངས་ཤིང་དབུགས་སྩོར་

བཞག་པ་དང༌། དངྩོས་པྩོར་མི་འཛིན་པས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་ཡུལ་དང་བལ་བ་

དང༌། དབུགས་སིན་མཚམས་སུ་ཕུགས་རྡུགས་ཀི་རལ་རང་བཞིན་དུ་ཞུགས་ཤིང་

གནས་པ་ནི་ཁྩོ་བྩོ་དེའི་སྤྩོད་ལམ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣལ་འབྩོར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་

ལེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་བཞིན་སྤྩོད་ལམ་བ་སྟེ། རྣལ་འབྩོར་པའི་མཚན་མྩོའི་

སྦྱྩོར་བ་ལ་རྟགས་ལྔ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོར་སྡུད་ཀི་ལྟ་སྟངས་ཀི་སབས་

སུ་གསུངས་པའི་སིན་མཚམས་ཀི་ཕུགས་རྡུགས་ཀི་ར་སིན་མཚམས་ཀི་དྷཱུ་ཏི་ཡིན་

ལ། དེ་ལ་དབུགས་ཞུགས་པ་ཞིག་སྩོར་སྡུད་ཀི་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་པས་སྒྩོམ་

པར་བེད་དགྩོས་པར་བཤད་པ་འདིས་དེར་རླུང་འཛུད་པའི་སེམས་ཀི་དམིགས་པ་

གཏྩོང་ས་ཡང་དེ་ལ་བེད་དགྩོས་པར་གྲུབ་བྩོ། །

མདྩོར་བསྡུ་ན་སིན་མ་གཉིས་ཀི་དབུས་ཀི་ནང་ཐད་ན་ར་དབུ་མའི་ཡར་ས་སྦུ་

གུ་དང་དེ་ཡྩོང་བའི་སྦུབས་སྟྩོང་པའི་ནམ་མཁའ་དེ་ལ་མིག་གཉིས་མས་ལྕིབས་ཀིས་

ཕེད་ཙམ་བཀབ་སྟེ་གེན་དུ་ལྟ་བ་དེ་ཡང་མིག་འབས་གཉིས་མིག་ཟུར་ནང་མ་གཉིས་

ན་ཡར་ལ་བསྒིལ་ཏེ་སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རེ་གཅིག་ལྟ་བའི་ཚུལ་གིས་མིག་

འབེད་འཛུམས་སྒུལ་སྐྱྩོད་སྩོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ལྟ་སྟངས་དང༌། དེ་བཞིན་

དུ་སེམས་ཀང་དབུ་མའི་ཡར་སའི་སྦུབས་སྟྩོང་གི་བར་སང་སྟྩོང་པ་དེ་ཉིད་ལ་རྩོ་

མཉམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཚུལ་གིས་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇྩོག་པ་ནི་སེམས་ཀི་

འཇྩོག་ཚུལ་ལྩོ། །དེ་ཡང་འདི་དག་ནི་རེ་ཉིད་ཀིས། སྩོ་སྩོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡན་ལག་གིས། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ཡར་སར་སྲྩོག་སྡུད་ཤེས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ལྟ་སྟངས་དང་སེམས་འཇྩོག་ཚུལ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

རླུང་དབུ་མར་འཇུག་ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་ཆྩོས་རེ་བུའི་སྦྱྩོར་དྲུག་ལས། མིག་གི་ལྟ་སྟངས་སྔར་གི་དེ་ཉིད་

ལ་གནས་པས་མིག་འབས་མི་བསྒུལ་རི་མ་མི་བཀྲ་བ། ས་གཅིག་ཏུ་བལྟས་པས་རྣམ་

རྟྩོག་གི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ར་རྩོ་རྐྱང་གཉིས་ཀི་ར་ཁ་འཆིང་ལ། དེ་ཆིངས་པས་མིག་གི་སྒྩོ་

ནས་ལྡང་ཞིང་རྒྱུ་བ་ཞེས་བ་བའི་རླུང་མིག་ཤེས་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བ་དེ་འཆིང༌། དེ་

ཆིངས་པས་སེམས་ཆིངས་ཤིང་དེས་དབང་པྩོ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཆིངས་པར་འགྱུར་

རྩོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དགྩོངས་པ་ནི་ལྟ་སྟངས་ཉིད་ཀིས་དབང་ཤེས་ལྔའི་བཞྩོན་

པའི་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་ཏེ་རྟགས་རྣམས་འཆར་བར་བཞེད་པ་ཡིན་པ་འདྲ་ཞིང༌། དེ་

ཡང་དཔེ་མེད་འཚོས། གང་དུ་དྲི་མེད་ནམ་མཁའ་ལ། །མིག་ཕེད་བརྟན་པར་གཏད་པ་

ན། བདེ་ཆེན་སྟྩོང་རྟྩོགས་རྟྩོག་མེད་ལས། །དུ་བ་ལ་སྩོགས་རྟྩོག་མེད་འབྱུང༌། །ཞེས་

པའི་དྩོན་དུ་དགྩོངས་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

ཡང་རེ་བུའི་སྦྱྩོར་དྲུག་དེ་ཉིད་ལས། སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་གཅིག་ལ་འདི་

ལྟར་གསུངས་ཏེ། ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་སྔར་དང་འདྲ་བའི་ངང་ནས་ཡྩོད་མེད་ལ་

སྩོགས་པའི་བྩོའི་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་བཤིགས་ལ་མ་བཅྩོས་པའི་ངང་དུ་ལྷྩོད་ཀི་

གྩོད་ནས་དམིགས་མེད་ཀི་ངང་དུ་བཞག་སྟེ། ཞེས་གསུངས་ནས། དེའི་ཤེས་བེད་དུ་

ཕག་རྡྩོར་སྟྩོད་འགེལ་ལས། དེའི་ཕིར་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་བྩོ་ཡྩོངས་སུ་སངས་ཏེ་

ཞེན་པ་མེད་པར་བས་ནས་ཟབ་མྩོ་སྟྩོང་པ་དམིགས་པ་མེད་པ་བསྒྩོམས་པ་སྟེ། ཞེས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྩོགས་འདྲེན་པར་མཛད་ནས་སྒྩོམ་ཚུལ་འདི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སྟྩོང་ཉིད་སྒྩོམ་ཚུལ་དུ་

ཡང་བཞེད་དྩོ། །འདི་ཡང་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས། བདག་མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་འདི་

ཞེས་དང༌། སྟྩོང་པ་ཉིད་གང་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་པར་བཞག་ན་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པ་རྣམས་དང༌། སྟྩོད་འགེལ་གི་ཟབ་མྩོ་སྟྩོང་པ་དམིགས་པ་མེད་པ་བསྒྩོམ་

པར་བ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པར་བསམས་པ་འདྲ་ནའང༌། འཐད་

པར་མ་མཐྩོང་སྟེ། ཡྩོད་མེད་སྩོགས་ཀི་བྩོའི་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་བཤིག་ནས་མ་

བཅྩོས་པའི་ངང་དུ་ལྷྩོད་ཀི་གྩོད་ནས་སེམས་འཇྩོག་པ་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སྒྩོམ་པ་མིན་

ལ། གལ་ཏེ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་འདིར་རྣམ་མེད་ཀི་སྟྩོང་ཉིད་སྒྩོམ་

པ་མིན་ཏེ། ལམ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པྩོས་ཐྩོས་བསམ་གིས་སྟྩོད་ཉིད་རྟྩོགས་པ་ཙམ་ནི་

དབང་ཞུ་བའི་དུས་ནའང་ཡྩོད་དགྩོས་ལ། གཙོ་བྩོར་སྒྩོམ་པའི་ཚེ་ནི་སྲྩོག་འཛིན་

གཉིས་ཀི་རླུང་དབང་དུ་བས་པས་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་གཏུམ་མྩོ་འབར་ནས་ཁམས་ཞུ་བ་

ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྩོགས་ཀིས་རྣམ་མེད་ཀི་སྟྩོང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བས་ནས་

སྒྩོམ་པའི་ཆྩོས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང༌། སྩོར་བསམ་གི་སབས་

འདིར་གཟུགས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་སྟྩོང་གཟུགས་སྔར་མ་གྲུབ་པ་གསར་དུ་བསྒྲུབ་

པ་དང༌། གྲུབ་ཟིན་བརྟན་པའི་ཕིར་སྒྩོམ་པ་ཡིན་པས་སྩོ། །

འྩོ་ན་སྟྩོད་འགེལ་ལས། དེའི་ཕིར་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་བྩོ་ཡྩོངས་སུ་སངས་

ཏེ་ཞེན་པ་མེད་པར་བས་ནས་ཟབ་མྩོ་སྟྩོང་པ་དམིགས་པ་མེད་པ་བསྒྩོམ་པར་བ་སྟེ་

རྣལ་འབྩོར་པས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་རྟགས་འབྱུང་བ་མཐྩོང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ཅི་ཡིན་སམ་ན། དེ་དག་གི་དྩོན་ནི། བསམ་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སངས་ནས་ཞེས་པའི་དྩོན་བཤད་ཟིན་པ་དང་འདྲ་བར་སྩོར་སྡུད་

ཀི་དམིགས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པར་འཛིན་པའི་བྩོ་ཡྩོངས་སུ་

སངས་ཏེ་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཡུལ་དེ་དག་ལ་ཞེན་པ་མེད་པར་བས་ལ་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་

སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྩོམས་པ་ལས་སྩོར་སྡུད་ཀི་

ལམ་གི་ངྩོ་བྩོ་ཟབ་མྩོ་རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་པ་དམིགས་པ་མེད་པ་དེ་འབྱུང་

བས་དེ་བསྒྩོམ་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། རྣལ་འབྩོར་པས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་

པའི་རྟགས་འབྱུང་བ་མཐྩོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། 

འགེལ་ཚིག་དེ་དག་གི་དྩོན་འཆད་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་ན་རྩོ་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་

གི་འགེལ་པ་ལས། དེའི་ཕིར་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་བྩོ་ཡྩོངས་སུ་སངས་ཏེ་རྟེན་མེད་

པར་བས་ནས་སྟྩོང་པ་ཟབ་མྩོ་དམིགས་པ་མེད་པའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏེ་དུ་བ་ལ་

སྩོགས་པའི་རྟགས་ཀི་དྩོན་དུ་རྣལ་འབྩོར་པས་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསལ་པར་

གསུངས་སྩོ། །

འདིའི་དྩོན་ཡང་གཞན་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལ། རྟེན་མེད་པར་བས་ནས་ཞེས་

པའི་དྩོན་ནི་རྡྩོས་བཅས་ཀི་དམིགས་རྟེན་མེད་པ་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་ནམ་མཁའ་བར་

སྟྩོང་ལ་དམིགས་པའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དཔེ་མེད་འཚོའི་སྦྱྩོར་དྲུག་དང་དེའི་འགེལ་པ་ཉི་

མ་དཔལ་གིས་མཛད་པའི་ཡྩོན་ཏན་གིས་འགེངས་པ་རྣམས་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ། 

སྦྱྩོར་དྲུག་དེ་ཉིད་ལས། དེས་ན་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་བྩོ་ཡྩོངས་སྦངས་ཏེ་རྟེན་མེད་

པར་བས་ནས་ཟབ་མྩོ་སྟྩོང་པ་ལ་དམིགས་པ་མེད་པར་བསྒྩོམ་པར་བ་སྟེ་ཡིད་ཆེས་

བེད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །ཡིད་ཆེས་བེད་དེ་ཡང་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་རྣལ་འབྩོར་པས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བསྒྩོམས་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང༌། ཡྩོན་ཏན་གིས་འགེངས་པ་ལས། སྟྩོང་པ་ཉིད་སྒྩོམ་

པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་རྟྩོགས་པའྩོ། །

མཚན་མ་ནི་མུན་པ་ལ་ཏེ་ཉིན་བར་ནི་སང་བ་ལའྩོ་ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་

པས་ཟབ་མྩོ་སྟྩོང་པ་དམིགས་པ་མེད་པ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་རྣམས་སྩོར་སྡུད་

ཀི་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོར་གྲུབ་པའི་གནས་སབས་ཀི་རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་པ་

རྣམས་ལ་གྩོ་བར་བའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས། བདག་མེད་པའི་རྣལ་

འབྩོར་འདི་ཞེས་པ་དང༌། སྟྩོང་པ་ཉིད་གང་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་པར་བཞག་ན་ཞེས་

སྩོགས་ཀང་སྩོར་སྡུད་ཀི་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོ་སྟྩོང་གཟུགས་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་

ཀུན་མཆྩོག་ལྔན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་ནི་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕྩོགས་

ཡིན་པས་བདག་མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །བཤད་

ཚུལ་འདི་ནི་འགེལ་ཚིག་དེ་དག་གི་དྩོན་དཔྱིས་ཕིན་པ་ཡིན་ཞིང༌།  ཁྱད་པར་དུ་ཡང་

རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་དགྩོངས་པ་ལྟར་འཆད་པ་དག་གིས་ནི་འཆད་ཚུལ་འདི་བཞིན་

དུ་ངེས་པར་བེད་དགྩོས་སྩོ། །

 ལྔ་པ་དེ་ལྟར་བསྒྩོམས་པས་ཉམས་རྟགས་འཆར་ཚུལ་གི་ངེས་པ་ལ་གཉིས། 

རྒྱུད་འགེལ་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ལས་བཤད་ཚུལ་དགྩོད་པ་དང༌། ཉམས་རྟགས་

འཆར་ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དབང་མདྩོར་བསྟན་ལས་ཀུན་

རྟྩོག་ཡྩོངས་སུ་སངས་པའྩོ། །དུ་བ་སིག་རྒྱུ་མེ་ཁྱེར་དང༌། མར་མེ་འབར་དང༌། ཞེས་

དང༌། བསྡུས་རྒྱུད་ལས། སྟྩོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་སིག་རྒྱུར་རབ་གསལ་དྲི་མ་མེད་པའི་

མཁའ་སང་ཉིད་དང་མར་མེ་དང༌། །ཞེས་དང་དེའི་འགེལ་པར། སྟྩོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སིག་རྒྱུ་རབ་གསལ་དྲི་མེད་པའི་མཁའ་སང་ཉིད་དང་མར་མེ་དང་ཞེས་པ་ན་མཚན་

མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གིས་མཐྩོང་ངྩོ་ཞེས་རྟགས་བཞི་པྩོ་དེ་མཚན་མྩོའི་རྟགས་སུ་

གསུངས་ཤིང༌། མཚན་རྟགས་དེ་རྣམས་གང་ལས་གསུངས་པའི་ཁུངས་ནི་འགེལ་

ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་མཚན་མ་རྣམས་བཅུ་སྟེ་འདུས་པ་ལ་སྩོགས་ལས་མཚན་མྩོའི་

རྣལ་འབྩོར་དང༌། ཞེས་འདུས་པ་དང༌། ལ་སྩོགས་པས་རྡྩོ་རེ་གུར་ལས་མཚན་རྟགས་

རྣམས་བཤད་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས་ཀང༌། དེ་

ལྟར་དུ་བ་ནི་མཚན་མ་དང་པྩོའ ྩོ། །སིག་རྒྱུ་ནི་མཚན་མ་གཉིས་པའྩོ། །མཁའ་སང་ནི་

མཚན་མ་གསུམ་པའྩོ། །སྒྩོན་མ་ནི་མཚན་མ་བཞི་པའྩོ། །སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་

ལྟ་བུ་ནི་མཚན་མ་ལྔ་པའྩོ། །ཞེས་འདུས་པ་ཕི་མ་དང༌། མཁའ་འགྩོ་མ་རྡྩོ་རེ་གུར་དུ་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་མཚན་རྟགས་རྣམས་གསང་འདུས་ཀི་

རྒྱུད་ཕི་མ་དང་རྡྩོ་རེ་གུར་ནས་གསུངས་པར་གསུངས་སྩོ། །

འདུས་པ་ཕི་མ་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་དེ་ཉིད་ལས། འགྩོག་པ་རྡྩོ་རེ་བགྩོད་

སེམས་ལ། །མཚན་མ་ཉེར་འཛིན་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །མཚན་མ་དེ་ནི་རྣམ་ལྔར་

འགྱུར། །བང་ཆུབ་རྡྩོ་རེས་བཤད་པ་ཡིན། །དང་པྩོ་སིག་རྒྱུའི་རྣམ་པ་སྟེ། །གཉིས་པ་དུ་

བའི་རྣམ་པ་ཡིན། །གསུམ་པ་མཁའ་སང་རྣམ་པ་སྟེ། །བཞི་པ་སྒྩོན་མ་འབར་བའྩོ། །ལྔ་པ་

རྟག་ཏུ་སང་བ་ནི། །སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་སྩོ། །གཞན་

ཡང་འདུས་པ་ཕི་མ་དང་མཐུན་པར་འཇམ་དཔལ་གི་ལྟ་བའི་འདྩོད་པ་མདྩོར་བསྟན་

པར་གསུངས་པ་ནི། ཡིད་ཆེས་དྩོན་ཅན་བསྒྩོམ་པར་བ། །དང་པྩོ་སིག་རྒྱུའི་རྣམ་པ་

སྟེ། །གཉིས་པ་དུ་བ་འདྲ་བའྩོ། །གསུམ་པ་མེ་ཁྱེར་རྣམ་པ་སྟེ། །བཞི་པ་མར་མེ་འདྲ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བའྩོ། །ལྔ་པ་རྟག་ཏུ་སང་བ་ནི། །སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་འདྲ་བ་ཉིད། །ཅེས་མཚན་རྟགས་

རྣམས་འདུས་པ་ནས་གསུངས་ཚུལ་བཞིན་དུ་གསུངས་ནས། དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། ནམ་

མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་རྟགས་རྣམས་འཆད་པའི་མཚན་བརྩོད་

ཀི་ལུང་རྣམས་བཀྩོད་ནས་དེ་དག་གི་མཇུག་ཏུ་དུས་འཁྩོར་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས་རྟགས་རྣམས་འབྱུང་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ནི། དུ་བ་སིག་རྒྱ་མེ་ཁྱེར་

དང༌། །སྒྩོན་མའང་འབར་བ་ཟླ་ཉི་དང༌། །མུན་ཅན་ཆ་དང་ཐིག་ལེ་ཆེ། །ས་ཚོགས་

གཟུགས་བརན་འྩོད་གསལ་བ། །བཙུམས་དང་མ་བཙུམས་མིག་དག་གིས། །སྟྩོང་པར་

གང་ཞིག་རེས་བཏགས་མིན། །རི་ལམ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མཐྩོང་འགྱུར། །གཟུགས་དེ་

རྟག་ཏུ་བསྒྩོམ་པར་བ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་འདུས་པ་ནས་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་རྟགས་དང་པྩོར་བཤད་པ་དང༌། འདིར་དུ་

བ་ལྟ་བུ་རྟགས་རྣམས་ཀི་དང་པྩོར་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལྩོ་སམ་ན། འདིའི་འགལ་

སྩོང་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདུས་པར་བཤད་པ་དེ་ཟབ་དྩོན་སྦས་ཏེ་གསུངས་པས་དྲང་

དྩོན་ཡིན། འདིར་མ་སྦས་པར་གསལ་བར་གསུངས་པས་ངེས་དྩོན་ཡིན་པས་མི་

འགའ་ལྩོ་ཞེས་གསུངས་སྟེ། དེའི་ཤེས་བེད་ནི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་ན་རྩོ་པའི་

འགེལ་བ་ལས༌། མཚན་མ་ཉེར་འཛིན་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པ་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་

མཚན་མ་རྣམས་ཀི་ཉེར་འཛིན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་

རྩོ། །དང་པྩོ་དང་གཉིས་པའི་མཚན་མ་བཟླྩོག་སྟེ་བསྟན་པ་ནི་བ་མའི་གཞན་དབང་

ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་དུ་དགྩོངས་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

འགལ་སྩོང་དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། འདུས་པའི་དགྩོངས་པ་རིམ་ལྔ་དང་འཇམ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དཔལ་ཞལ་ལུང་སྩོགས་ཀིས་བཀྲལ་བ་ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་པས་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་

རྟགས་དང་པྩོར་འཆར་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྩོགས་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀི་མྩོང་བས་གྲུབ་པ་སྒ་

སྩོར་བཞག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་སུ་བཀྩོད་པ་དང་ན་རྩོ་པས་ཀང་འདུས་པ་ཕི་མའི་

འགེལ་པར་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་རྟགས་དང་པྩོ་ཡིན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་བཤད་ཅིང༌། སྩོར་

སྡུད་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་པས་དུ་བ་ལྟ་བུའི་རྟགས་དང་

པྩོར་འཆར་བ་དུས་འཁྩོར་བའི་སྩོར་སྡུད་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ཀི་མྩོངས་བས་གྲུབ་

པ་ལྟར་རྒྱུད་འགེལ་རྣམས་སུ་ཡང་བཀྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

མདྩོར་ན་མན་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གནས་རྟགས་ཀི་འཆར་

ཚུལ་གྩོ་རིམ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས། འདིར་བ་མའི་

ཉེ་བར་བསྟན་པ་ལས་ནམ་མཁའ་ལ་རྣལ་འབྩོར་པས་དང་པྩོར་དུ་བ་མཐྩོང་སྟེ་སིག་

རྒྱུ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་རང་གི་ཉམས་སུ་མྩོང་བས་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེའི་ཕི་ནས་སིག་

རྒྱུ་སྟེ། །ཞེས་བཤད་ལ། དེ་དག་གི་དྩོན་ནི་བདེ་མཆྩོག་ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་ཀི་སྦྱྩོར་དྲུག་

དུས་འཁྩོར་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སབས་འདིར་བ་མའི་མན་ངག་དུས་འཁྩོར་

བཞིན་དུ་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ལས་ནམ་མཁའ་ལ་རྣལ་འབྩོར་པས་དང་པྩོར་དུ་བ་མཐྩོང་

སྟེ་སིག་རྒྱུ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་གི་ཉམས་སུ་མྩོང་བས་ཤེས་

པར་བའྩོ་ཞེས་དངྩོས་སུ་བསྟན་ནས། དེའི་ཤུགས་བསྟན་ནི་བདེ་མཆྩོག་ཉུང་ངུའི་

རྒྱུད་ཀི་སྦྱྩོར་དྲུག་ཞལ་ལུང་དང་སྒྩོན་གསལ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སབས་དེར་ནི་

བ་མའི་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ལས་རྣལ་འབྩོར་པས་དང་པྩོ་སིག་རྒྱུ་མཐྩོང་སྟེ་དུ་བ་ནི་མ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་རང་གི་ཉམས་སུ་མྩོང་བས་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེའི་ཕི་ནས་དུ་བ་སྟེ་ཞེས་
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བ་བར་གྩོ་བར་བ་དགྩོས་ཏེ། འགེལ་ཚིག་དེ་དག་ནི་མཚན་རྟགས་རྣམས་འདུས་པ་

ཕི་མ་དང་རྡྩོ་རེ་གུར་དུ་གསུངས་པ་ཤེས་བེད་དུ་བཀྩོད་པའི་དྩོགས་སྩོང་ཡིན་ལ། དེ་

ཡང་མན་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་སྒྩོ་ནས་རྟགས་དང་པྩོའི་འཆར་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་མིན་པར། སིག་རྒྱུ་དང་པྩོར་བཤད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དྲང་དྩོན་ཉིད་

ཡིན་ན་འདིར་ཡང་དེ་ལྟར་བཤད་དགྩོས་པ་ལ་འདིར་རང་གི་ཉམས་སུ་མྩོང་བས་

ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་ཉི་མ་དཔལ་གིས་ཡྩོན་ཏན་གིས་འགེངས་པ་ལས། རྒྱུད་གཞན་

དུ། དང་པྩོར་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སྟེ། །ཞེས་པ་ལུགས་ལས་བཟླྩོག་པས་རྟྩོགས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་འགེལ་སྩོར་ནས་འདུས་པར་སིག་རྒྱུ་དང་

པྩོར་བཤད་པ་དེ་དུ་བ་དང་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་བཤད་ཚུལ་བཀྩོད་ནས། སབས་འདིར་

ལུགས་བཟླྩོག་ཕེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནི། དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། འདི་ཡང་བ་མ་

དམ་པའི་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ལས་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མཛད་པའི་རྒྱ་ཆེར་

འགེལ་པ་ལས་དང༌། རང་གི་ཉམས་སུ་མྩོང་བ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་དག་གི་དྩོན་ནི། སིག་རྒྱུ་དང་པྩོ་དང་དུ་བ་གཉིས་པར་བཤད་

པ་སབས་འདིར་ལུགས་ལས་བཟླྩོག་དགྩོས་པ་འདི་ཡང་བ་མ་དམ་པའི་སྦྱྩོར་དྲུག་གི་

གདམས་ངག་དུས་འཁྩོར་ལྟར་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ལས་དང༌། དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར་

ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས་དུ་བ་ལྟ་བུ་དང་པྩོ་དང་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དེའི་རེས་སུ་འཆར་བ་

རང་གི་ཉམས་སུ་མྩོང་བས་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་པདྨ་དཀར་པྩོས་མཛད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་དྲི་མེད་འྩོད་ལས་དུ་བ་དང་པྩོར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བཤད་པ་ལས་ཀང་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའྩོ། །

དེ་ཡང་འདུས་པ་ཕི་མའི་སྦྱྩོར་དྲུག་གི་དྩོན་བ་མའི་མན་ངག་གིས་དུས་འཁྩོར་

ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་ན་དུ་བ་དང་པྩོ་དང་དེ་ནས་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་འཆར་བར་བསྟན་

ནས་དངྩོས་བསྟན་ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་པའི་རྟགས་ཀི་འཆར་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ནི་འགེལ་

པ་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། གཙོ་བྩོར་ཁམས་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའི་ངྩོ་བྩོ་མཚན་མ་ལྔ་

རྣམས་དཔལ་འདུས་པ་ལ་སྩོགས་པར་རབ་ཏུ་རྟྩོགས་པར་མཛད་དེ༌། ནམ་མཁའི་

ཁམས་ཀང་དེར་གསུངས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སིག་རྒྱུ་དང་པྩོར་བས་པའི་

རྟགས་ལྔ་འབྱུང་བ་རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ་བཤད་ནས་དེ་ཉིད་འདུས་པའི་རྒྱུད་

དང་སྦྱྩོར་བ་ནི་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། ལེའུ་བཅྩོ་བརྒྱད་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། ཆུ་དང་

མེ་དང་རླུང་དང་ས། །ནམ་མཁའ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དང་འདྲ་བར་རྣམ་པ་དམིགས་བཞིན་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྩོ། །ཞེས་བཤད་བ་བཀྩོད་

ནས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ནི་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ལས་སིག་རྒྱུའི་རྣམ་

པའྩོ། །ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པ་ལས་དུ་བའི་རྣམ་པའྩོ། །མེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པ་ལས་མཁའ་སང་གི་

རྣམ་པའྩོ། །ཕ་མྩོའི་ཁམས་ཀང་སང་བ་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལ་སྒྩོན་མེ་འདྲ་བར་སང་

བའི་ཕུང་པྩོའི་ཆྩོས་ཉིད་ཀི་ཕིར་སྒྩོན་མའི་རྣམ་པའྩོ། །རང་བཞིན་སང་བ་ནུབ་པ་ལས་

སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བའི་རྟག་ཏུ་སང་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ནི་སྤིན་མེད་པའི་

ནམ་མཁའ་དང་མཚུང་པའྩོ་ཞེས་པའི་མཚན་མ་ལྔ་རྣམས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང༌། 

དང་པྩོར་ས་ནི་ཆུ་ལ་འགྩོ། །ཆུ་ནི་གཙང་བེད་ལ་འགྩོ་སྟེ། །གཙང་བེད་རླུང་ལ་རེས་སུ་

འགྩོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་རླུང་འཇུག་བེད། །རྣམ་ཤེས་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ཉིད། །དེ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ན་འྩོད་གསལ་བ་ལ་འཇུག །ཅེས་སྩོ། ཞེས་ཤེས་བེད་དང་བཅས་ཏེ། འདུས་པ་ལས་

སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་རྟག་དང་པྩོར་གསུངས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་དུ་རུང་བ་དང༌། དེ་

ཡང་འབྱུང་བ་རྣམས་སྔ་མ་ཕི་མ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་

ལས། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བར་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ཀིས་ཕུང་པྩོ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པའི་ངྩོ་

བྩོའི་མཚན་མ་དྲུག་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པས་གསུངས་

སྩོ། །དཔལ་ལྡན་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་རྒྱུད་ཀི་ལྷག་པའི་རྒྱལ་པྩོ་རུ་ནི་ཡུལ་དང་

དབང་པྩོའི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་རྣམ་པར་དག་པའི་ངྩོ་བྩོའི་མཚན་མ་བཅུ་རྣམས་

གཙོ་བྩོར་རྟྩོགས་པར་མཛད་དྩོ། །ཞེས་བཤད་དྩོ། །

དེ་དག་གི་དྩོན་ནི་འདུས་པ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་སྔ་མ་ཕི་མ་ལ་ཐིམ་པའི་

རྟགས་སིག་རྒྱུ་སྩོགས་བཞི། དུས་འཁྩོར་གི་མཚན་རྟགས་བཞི་དང་མཐུན་པས་

མཚན་རྟགས་ཞེས་བཤད་ཅིང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ནས་ཕུང་པྩོ་དྲུག་དག་པའི་མཚན་

མའམ་རྟགས་དྲུག་དུས་འཁྩོར་གི་ཉིན་རྟགས་དྲུག་དང་མཐུན་པས་ཉིན་རྟགས་ཞེས་

བཤད་པ་ཡིན་གི། དུས་འཁྩོར་གི་རྟགས་བཅུའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་ལྔ་

ཤེས་རབ་དང་མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ་ཐབས་སུ་བས་པའི་ཐབས་ཤེས་བཅུ་དག་

པའི་མཚན་མའམ་རྟགས་སུ་བཤད་ལ། ཐབས་ཤེས་བཅུ་པྩོ་དག་པ་ཡང་རླུང་བཅུ་

དབུ་མར་ཚུད་པ་ལས་ཡིན་ཞིང༌། རླུང་བཅུ་པྩོ་དེ་ཡང་གཟུང་འཛིན་གི་རླུང་བཅུ་སྟེ། 

དེ་ཡང་སིང་ག་ན་ཡུལ་ཅན་གི་དབང་ཤེས་ལྔ་ཡུལ་ལ་གཡྩོ་བེད་ཀི་རླུང་ལྔ་ཡྩོད་པ་

དེ་མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་སིང་ག་

ན་གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་ལྔ་གསལ་བར་བེད་པའི་རླུང་ལྔ་ཡྩོད་པ་དེས་གཟུགས་སྒ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྩོགས་གསལ་བར་བེད་པ་རྣམས་སྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་རླུང་བཅུ་པྩོ་དེ་རྩོ་རྐྱང་དང་དབང་པྩོའི་སྒྩོ་སྩོ་སྩོ་ལ་རྒྱུ་བ་བཀག་སྟེ་

དྷུ་ཏིར་ཆུད་པ་ལས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་བཅུ་པྩོ་རྣམས་འཇུག་པ་མེད་པས་རྟགས་

བཅུ་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས། སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ལུས་ལ་

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་བཅུ་པྩོ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་མེད་པའྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། དེའི་

འགེལ་པར། འདིར་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལུས་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་བཅུ་པྩོ་

རྣམས་ཀི་འགེལ་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་མེད་པ་སྟེ་སྟྩོང་པའི་

གཟུགས་ཀི་ཡུལ་རྣམས་ལ་མིག་གཞན་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པྩོ་རྣམས་ཀིས་རབ་

ཏུ་འཇུག་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ཡང་འདི་ཉིད་ཡིན་

ནྩོ། །གཟུགས་འཛིན་གི་རླུང་དེ་དག་ནི་བཤད་རྒྱུད་རྡྩོར་འཕེང་ལས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་རྡྩོར་འཕེང་ལས། སིང་གི་དབུས་གནས་བདེ་བའི་

དངྩོས། །སངས་རྒྱས་ཉི་མ་གསལ་བའི་འྩོད། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་གཟུགས་ཀིས་

ཀང༌། །དེ་ན་འྩོད་ཟེར་བཅུ་གཉིས་སྩོ། །འྩོད་འཕེལ་འྩོད་ཟཻར་གཟི་བརིད་མ། །གསལ་

བ་འབར་མ་འྩོད་འབར་མ། །མིག་ལ་སྩོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཕི་རྩོལ་གཟུགས་

སྩོགས་འཛིན་པའྩོ། །འྩོད་ཟེར་འྩོད་མ་སང་བ་མ། །གསལ་མཛེས་གསལ་འྩོད་ཉི་མ་

གསལ། །ཕི་རྩོལ་གཟུགས་སྩོགས་རྣམ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་འྩོད་འཕེལ་

སྩོགས་དང་པྩོ་ལྔ་དང༌། འྩོད་ཟེར་སྩོགས་དང་པྩོ་ལྔ་འདིར་གཟུང་ངྩོ༌། །

གཉིས་པ་ཉམས་རྟགས་འཆར་ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། གྩོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་གི་ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་རྣམས་མ་འཆུགས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པར་བས་ཏེ་བསྐྱངས་པས་གནས་ཆ་ཅུང་ཟད་རེད་པའི་ཚེ་ལྟ་སྟངས་བེད་ཚུལ་གི་

གནད་ཀིས་མིག་ཤེས་ཡུལ་ལ་གཡྩོ་བར་བེད་པའི་རླུང་རེངས་ནས་ནང་དུ་སྡུད་ལ། 

དེའི་རེས་སུ་དབང་ཤེས་གཞན་རྣམས་ཡུལ་ལ་གཡྩོ་བར་བེད་པའི་རླུང་རྣམས་ཀང་

རེངས་ནས་ནང་དུ་སྡུད་དྩོ། །དེའི་ཚེ་དབང་ཡུལ་གི་འབེལ་པ་ཆད་པའི་འགྩོ་བརམས་

པས་རྟགས་ས་ཚོགས་འཆར་ཡང་སྩོར་སྡུད་ཀི་རྟགས་དངྩོས་གཞི་མིན་ནྩོ། །དེའི་

རེས་སུ་གཟུང་འཛིན་གི་རླུང་རྣམས་ས་བུག་ནས་འབྱུང་འཇུག་བེད་པའི་རླུང་གཞན་

རྣམས་དང་བཅས་པ་དབུ་མར་འཇུག་ལ་དེའི་ཚེ་ཉམས་སང་ས་ཚོགས་འཆར་ཚུལ་

རྣམས་ནི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་འཁིད་ཡིན་རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

འདིར་ངེས་པའི་རྟགས་འབྱུང་ཚུལ་ས་བུག་གཉིས་ནས་རླུང་མཉམ་རྒྱུ་བེད་

པ་ནི་དབུ་མ་ཉིད་ལ་རྒྱུ་བ་ཡིན་པར་ངེས་ལ། དེ་ལ་ཡང་གཞི་དུས་སུ་ཞག་རེ་ལ་

དབུགས་དྲུག་བརྒྱ་དང་དྩོན་ལྔར་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བས་རླུང་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བ་ཙམ་

ལ་ངེས་པ་མེད་ཀང༌། གྩོང་དུ་བཤད་པའི་ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་སེམས་ཀི་འཇྩོག་

ཚུལ་སྩོགས་བས་པའི་ཚེ་དེའི་སྟྩོབས་ཀིས་དུས་ནམ་ཡང་རླུང་མཉམ་རྒྱུར་ངེས་ཅན་

དུ་ཐེངས་ཀི་འདུག་ན་བསྒྩོམས་སྟྩོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཆུད་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་

རླུང་བཅུ་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་པ་ལས་མཚན་རྟགས་འཆར་ཏེ། བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས། 

མཚན་མ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྤིན་དང་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟར་སང་བ་སྟེ་དེ་ཡང་སྒྩོན་མའི་

མཐར་ཐུག་པ་དང་པྩོར་མཐྩོང་བའྩོ་ཞེས་པ་དང༌། འགེལ་པ་ཡྩོན་ཏན་གིས་འགེངས་

པ་ལས་ཀང༌། དུ་བ་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཕི་དང་ནང་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱད་པ་དུ་བའི་

རྣམ་པ་ཅན་སྟྩོང་པའི་རྣམ་པ་སྟེ་འདི་ཡང་སྤིན་ལྟ་བུར་སང་བའི་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ངྩོ༌། །ཇི་སད་དུ་གསུངས་པ། དང་པྩོ་སྤིན་དང་འདྲ་བར་སང༌། །གཉིས་པ་དུ་བ་ལྟ་

བུའྩོ། །ཞེས་སྩོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། དང་པྩོ་སྤིན་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་དང༌། དུ་ནས་དུ་བ་ལྟ་

བུ་དང༌། དེ་ནས་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ནས་མེ་ཁྱེར་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ནས་སྒྩོན་མེ་ལྟ་བུ་

དང༌། དེ་ནས་སྟྩོང་སང་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་འཆར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་འཆར་ཡང་མཚན་རྟགས་བཞིར་གསུངས་པའི་སབས་འདིར་སྤིན་གི་

རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་གཉིས་རྟགས་སུ་མི་བགང་ངྩོ༌། །དེ་

ལ་ཡང་ཕི་དང་ནང་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་དུ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་དང་

པྩོར་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་བཞི་པྩོ་དེ་ཤར་བའི་ཚེ་ལུས་ཀི་ཕི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ་

ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་འཆར་ཞིང་ཕིས་གྩོམས་པ་བརྟན་པ་ན་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་འཆར་བ་ཡིན་

ཏེ། ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དང་པྩོར་རྣལ་འབྩོར་པས་

དབུ་མར་སྲྩོག་ནི་རབ་ཏུ་གཞུག་པར་བ་སྟེ་གང་གི་མཚན་མྩོ་མཐྩོང་བར་འགྱུར་བ་ཨ་

ཝ་དྷཱུ་ཏིར་རྩོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པས་སྩོ། །དེ་ཡང་དང་པྩོར་དལ་པྩོ་སྔྩོ་

ཁྱུག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དུ་བ་ཉིད་འབྱུང་ཞིང་གཞན་མི་འབྱུང་ལ། དེའི་རེས་སུ་སིག་

རྒྱུ་དལ་པྩོ་སྔྩོ་མེར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཉིད་འབྱུང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་དེ་སངས་པའི་

རེས་སུ་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཉིད་འབྱུང༌། དེ་ཡང་སངས་པའི་རེས་སུ་མར་

མེ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཉིད་འབྱུང༌། དེ་སངས་བའི་རེས་སུ་སྟྩོང་སང་སྟྩོན་གི་ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་གི་རྣམ་པ་འཆར་རྩོ། །དེ་ཡང་སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་སྒྩོམ་རེས་

ཀི་རླུང་དབུ་མར་ཆུད་དེ་རྟགས་རྣམས་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་རིམ་པ་ངེས་ཅན་དུ་འཆར་ན་

མཚན་རྟགས་རྣམས་རྩོགས་པ་ཡིན་པས་འཚམས་འདི་ནས་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྒྩོམ་པ་ལ་འཇུག་གྩོ །

འདིར་འཁིད་ཡིག་འགའ་ཞིག་ལས་རེའི་དགྩོངས་པར་བསམས་ནས་སྩོར་

སྡུད་ཀི་རྟགས་འཆར་བ་ལ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་དགྩོས་ཞེས་

འབྱུང་བ་ནི་རེའི་དགྩོངས་པ་མིན་ཏེ། རེ་ཉིད་ཀིས་དངྩོས་སུ་གསུངས་པའི་སྦྱྩོར་དྲུག་

གི་ཟིན་བིས་རྣམ་དཔྱྩོད་ཅན་དག་གིས་བཏབ་པ་ལས་མཚན་རྟགས་རྣམས་ནི་རླུང་དྷཱུ་

ཏིར་ཆུད་ཙམ་ལས་འཆར་ལ། ཉིན་རྟགས་རྣམས་ནི་དེ་ཙམ་ལས་མི་འཆར་གི་དྷཱུ་ཏིར་

ཆུད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལས་འཆར་རྩོ། །ཤ་ཝ་རི་པས་ཀང༌། དྷཱུ་ཏིར་རླུང་བཅུ་ཚུད་

གྱུར་པས། ། ཉིན་དང་མཚན་མྩོའི་རྟགས་བཅུ་མཐྩོང༌། །སྩོ་སྩོར་སྡུད་པའི་ཡན་ལག་

གྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་ལས་རྟགས་རྣམས་འཆར་བར་

བཤད་ཅིང་གནས་པ་དང་ཐིམ་པ་དགྩོས་པར་མ་བཤད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་འགེལ་

པ་དང་བཅས་པ་ལས་ཀང༌། རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཞེས་པ་འདིར་དབུ་

མར་སྲྩོག་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་སྟྩོང་པ་ཁྩོ་ན་ལས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་མ་

མཐྩོང་སྟེ་རླུང་ཞེས་སྩོགས་དུ་མ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་

པ་ཉིད་ཀིས་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་རྣམས་འཆར་བར་གསུངས་ཀི། རླུང་དབུ་མར་

གནས་པ་དང་ཐིམ་པ་དགྩོས་པ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱ་གཞུང་ཚད་

ལྡན་རྣམས་ལས། མི་གཡྩོ་བ་ནི་གསུམ་ལྡན་གིས། །དྷཱུ་ཏིར་རླུང་བཅུ་ཆུད་གྱུར་

པས། །ཕི་ནང་རྟྩོག་འགགས་རྟགས་བཅུ་མཐྩོང༌། །སྩོ་སྩོར་གཅྩོད་པའི་ཡན་ལག་

ཡིན། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དྷཱུ་ཏིར་རླུང་ཚུད་པས་རྟགས་

འཆར་བར་གསུངས་ཀི་གནས་པ་དང་ཐིམ་པ་དགྩོས་པར་མ་གསུང་སྩོ། །       ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

༈ གཉིས་པ་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་ལྔ། གང་དུ་བསྒྩོམ་

པ་གནས་ཀི་ངེས་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་འདུག་པ་ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་ཀི་ངེས་པ་དང༌། 

ཇི་ལྟར་ལྟ་བ་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་ཀི་ངེས་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་འཇྩོག་པ་སེམསཀི་འཇྩོག་

ཚུལ་གི་ངེས་པ་དང༌། དེ་ལྟར་བསྒྩོམས་པས་ཉམས་རྟྩོགས་སྐྱེ་ཚུལ་གི་ངེས་པའྩོ། ། 

དང་པྩོ་ནི། ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས། ནམ་མཁའ་ཆུ་འཛིན་བལ་བ་དག་

ལ་རྣལ་འབྩོར་པ་ཡིས་བགད་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བར་བ་བ་སྟེ། །ཞེས་དང་དེའི་

འགེལ་པར། འདིར་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ནི་ནམ་མཁའི་ཆུ་འཛིན་བལ་བ་དག་ལ་རྣལ་

འབྩོར་པ་ཡིས་བགད་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བར་བ་བ་ལྟེ་སྔ་དྲྩོ་དང་ཕི་དྲྩོ་ཉི་མ་ལ་རྒྱབ་

བསྟན་ནས་སྩོ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་ན་ཉི་མའི་འྩོད་ཟེར་གིས་རབ་རིབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་དེ་

ཡིས་ཞེས་པ་ནི་གནྩོད་པ་ལས་སྩོ། །ཞེས་ནམ་མཁའ་ཆུ་འཛིན་ཏེ་སྤིན་དང་བལ་བ་

རྒྱ་ཆེན་པྩོ་མཐྩོང་བའི་གནས་སུ་བསྒྩོམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཁང་པའི་གཡབ་འྩོག་

གམ། རི་ཟུར་ལྟ་བུར་ཕིན་ནས་མིས་མི་མཐྩོང་ཙམ་དུ་རིག་པས་བསྐྱྩོར་བའི་གནས་

སུ་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་མཐྩོང་བ མིག་ལམ་དུ་གངས་དང་ཆུ་མི་

མཐྩོང་བ། མགྩོ་ལ་སེར་བུ་དང་འྩོད་འཚེར་བ་མི་འཕྩོག་པའི་གནས་སུ་བསྒྩོམ་

མྩོ། །དེར་ཡང་སྔ་དྲྩོ་ཁ་ནུབ་ཏུ་བལྟ་བ་དང་ཕི་དྲྩོ་ཁ་ཤར་དུ་བལྟ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་

དེའི་རིགས་པས་ལྷྩོ་ཤར་དང་ལྷྩོ་ནུབ་ལ་སྩོགས་པར་ཡང་བལྟ་ཡིས་བང་ནུབ་ཏུ་མི་

བལྟ་བར་བ་མ་གྩོང་མ་རྣམས་གསུང་ངྩོ༌། །དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་ཆུ་འཛིན་བལ་བ་དག་

ལ་ཞེས་པ་ར་འགེལ་གིས་བསྒྩོམ་པའི་གནས་བསྟན་པ་ནི་སིང་པྩོ་གསལ་བ་ལས། ཆུ་

འཛིན་དང་ནི་བལ་བ་ཡིས། །ནམ་མཁའ་དྭངས་པར་གྱུར་པ་ལ། །སྔ་དྲྩོ་ཉི་མར་རྒྱབ་
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ཕྩོགས་ཏེ། །ཕི་དྲྩོ་ཡང་ནི་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཉིན་ཕེད་མིག་ལ་གནྩོད་ཕིར་སངས། །ཞེས་

གསུངས་པ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་སྩོ། །

ཇི་ལྟར་འདུག་པ་ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་སྩོགས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་

བཞི་པ་རྣམས་ནི་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བའྩོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་ལྟ་སྟངས་ཁྱྩོད་ཀིས་མཚན་མའི་རྣལ་

འབྩོར་གི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བེད་པ་མི་རིགས་ཏེ། ནམ་མཁའ་ཆུ་འཛིན་བལ་

བ་དག་ལ་རྣལ་འབྩོར་པ་ཡིས་བགད་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བར་བ་བ་སྟེ། །ཞེས་ནམ་

མཁའ་སྤིན་དང་བལ་བ་ལ་མིག་བགད་ནས་བལྟ་བར་གསུངས་ཤིང༌། ཁྱྩོད་ཀིས་

མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་ལྟ་སྟངས་བེད་པར་བཤད་པའི་དབུ་མའི་ཡར་སའི་སྦུབས་

སྟྩོང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤིན་དང་བལ་མ་བལ་གི་བཤད་པ་འྩོང་དྩོན་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་

ཞེ་ན། དེའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཉིན་མཚན་གི་རྣལ་འབྩོར་གཉིས་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་

མཚུངས་པ་ཅིག་དགྩོས་པ་ནི་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འཁྩོར་

ལྩོ་ཅན་གི་ཞེས་པ་གཙུག་ཏྩོར་གི་ཁྩོ་བྩོའི་ལྟ་བས་ཞེས་པ་ནི་མིག་འཛུམས་པར་སྟེང་

དུ་ལྟ་བས་མཚན་མར་འགྱུར་ཏེ་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་རྣམ་པ་བཞི་དང་ཉིན་མྩོའི་

རྣལ་འབྩོར་གི་རྣམ་པ་དྲུག་དེ་ནས་གཟུགས་སྩོ། །ཞེས་པའི་མིག་མི་འཛུམས་པར་

སྟེང་དུ་ལྟ་བས་ཞེས་པ་དེས་རྣལ་འབྩོར་གཉིས་ཀའི་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་ཐུན་མྩོང་དུ་

གསུངས་ཤིང༌། མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་ལྟ་སྟངས་ངེད་ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་

པར་གྩོང་དུ་ལུང་རིགས་ཀིས་བསྒྲུབས་ཟིན་ལྟར་ཡིན་པའི་འཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་

བགད་པའི་མིག་གིས་བལྟ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནི་འྩོག་ཏུ་འཆད་དྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆྩོས་རེ་བུའི་འཁིད་ཡིག་ལས། ལྟ་སྟངས་བེད་

བཅིངས་བསྒྩོམ་བ་ལ་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་རྣམས་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། ཁྱད་པར་

སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའི་དབིངས་སུ་རིག་པ་བཞག་ལ་གཡས་གཡྩོན་གི་ཡུལ་ལ་

མ་འཕྩོས་མ་ཡེངས་པར་རེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྩོམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས་ནས་ཤེས་བེད་དུ། 

འདིར་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ནི། ནམ་མཁའ་ཆུ་འཛིན་བལ་བ་ཞེས་སྩོགས་འདྲེན་པར་

མཛད་དྩོ། །འདིའི་བཞེད་པ་ནི་ལྟ་སྟངས་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་བཞིན་དུ་བས་ནས། 

ནམ་མཁའ་ཆུ་འཛིན་བལ་བ་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་

བསྟན་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ཡང་ཕི་རྩོལ་གི་ནམ་མཁའ་སྤིན་མེད་པ་ལ་བཞེད་པར་

མངྩོན་ཞིང༌། བྩོད་ཀི་བ་མ་མང་པྩོ་ཞིག་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་དང་དེ་ཡང་ཕི་རྩོལ་གི་

ནམ་མཁའ་ལ་བེད་པ་བསྟན་པར་མཛད་དྩོ། །

འདི་ནི་དཔྱད་པར་བ་བའི་གཞི་ཆེ་བར་སང་བས་བདག་ཉིད་ལ་ཤར་ཚོད་ཀི་

རྒྱུད་འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་བཤད་པར་བའྩོ། །དེ་ལ་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་འཇུག་

པའི་ཚེ་ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་རྣམས་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་

གི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བསྒྩོམས་པས་དུ་བ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་རྣམས་འདྩོད་

དགུར་འཆར་ཞིང༌། དེའི་སྟྩོབས་ཀིས་དེ་དག་དང་རྒྱུན་འཐུད་ནས་ཉིན་རྟགས་རྣམས་

ཀང་མྱུར་དུ་འཆར་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་གི་འཆར་ཚུལ་ཡང་དུ་བ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་

བཞི་པྩོ་རྣམས་ཀི་མཐར་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་འདྲི་མ་དང་བལ་བ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་

ཤར་བའི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་དེ་ལྟར་དུ་མཐྩོང་བའི་རྣལ་འབྩོར་

པས་ཤའི་སྤན་ནམ་ལྷའི་མིག་གི་དབང་པྩོ་བགད་པས་བལྟ་བར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བལྟས་
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པས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ལྟར་སང་བ་དེ་ཉིད་ལས་འབར་བ་ལ་

སྩོགས་པའི་ཉིན་རྟགས་དྲུག་འཆར་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནས། ནམ་མཁའ་ཆུ་འཛིན་བལ་བ་

དག་ལ་རྣལ་འབྩོར་པ་ཡིས་བགད་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བར་བ་བ་སྟེ། །ཞེས་པས་ནམ་

མཁའ་ནི་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་བཞིའི་མཐར་བྱུང་བའི་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་

ལ་བེད་པ་དང༌། རྣལ་འབྩོར་པས་བགད་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བའི་མིག་ཀང་ཤའི་

མིག་གམ་ལྷའི་མིག་ལ་བེད་དགྩོས་ཏེ། ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་བསྒྩོམས་པས་ཐྩོག་མར་

དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་བཞིའི་མཐར་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་འཆར་ལ། དེའི་དེ་

མ་ཐག་ཏུ་ཉིན་རྟགས་རྣམས་འཆར་བ་ཡིན་ཞིང༌། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་འཆར་བའི་

སབས་དེར་ཕི་རྩོལ་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ལྟ་བའི་ད་ལྟར་གི་མིག་ལྟ་བུ་རྣམ་སིན་གི་མིག་

གིས་ལྟ་བ་འྩོང་དྩོན་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དུ་བ་ལྟ་བུའི་རྟགས་དང་པྩོར་ཤར་བའི་དུས་

ནས་མིག་སྩོགས་ཕི་རྩོལ་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་འབེལ་བ་བཀག་

ཟིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་བསྒྩོམས་པ་ལས་ཐྩོག་མར་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་

སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་བཅས་པ་ཤར་བའི་རེས་ཐྩོགས་སུ་ཉིན་རྟགས་

རྣམས་འཆར་བར་གྲུབ་ན། ཁྱེད་ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་དུ་ཆུག་མྩོད་ཀང༌། ཉིན་

མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་སང་བས་རྒྱས་པར་བརྩོད་པར་བའྩོ། །དེ་ཡང་

བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས། འདིར་རང་བིན་གིས་བརླབ་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྩོ་སྩོར་

སྡུད་པས་ཀུན་རྩོབ་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་མཐྩོང་བའྩོ། །མཚན་མ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྤིན་དང་དུ་

བ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟར་སང་བ་སྟེ་དེ་ཡང་སྒྩོན་མའི་མཐར་ཐུག་པ་དང་པྩོ་མཐྩོང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བའྩོ། །དེ་ནས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་དང་བལ་བའྩོ། །རྒྱུད་གཞན་རྣམས་སུ་

གཞན་འབར་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཐིག་ལེའི་མཐར་ཐུག་མཚན་མ་རྣམ་པ་དྲུག་སྟེ་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་ཏིང་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུར་གསུངས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། 

ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེའྩོ་ཆེ། །འྩོད་ཆེན་རྣམ་པར་

སང་བར་བེད། །ཡེ་ཤེས་སང་བ་ལམ་མེ་བ། །འགྩོ་བའི་མར་མེ་ཡེ་ཤེས་སྒྩོན། །གཟི་

བརིད་ཆེན་པྩོ་འྩོད་གསལ་བ། །རིག་པའི་རྒྱལ་མཆྩོག་སྔགས་དབང་པྩོ། །གསང་

སྔགས་རྒྱལ་པྩོ་དྩོན་ཆེན་བེད། །ཅེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀིས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་

བར་མཚན་མ་གཞན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགྩོངས་པའི་སད་གཞན་གིས་

གསུངས་ཏེ། སྔར་བརྩོད་པའི་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བའི་སང་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་སེམས་ལས་བྱུང་བས་ནམ་

མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བའྩོ། །འདིར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེའྩོ་ཆེ་ཞེས་པ་འབར་བ་

ལྟར་སང་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བསྟན་སམ་ན། འདིར་རང་བིན་གིས་བརླབས་ཞེས་པ་ནས། 

དེ་ནས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་དང་བལ་བའྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་རྡྩོ་རེ་གུར་

ནས་སྩོར་སྡུད་ཀི་མཚན་རྟགས་རྣམས་གསུངས་ཚུལ་བསྟན། རྒྱུད་གཞན་རྣམས་སུ་

གཞན་འབར་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཞེས་པ་ནས། དགྩོངས་པའི་སད་གཞན་གིས་གསུངས་

ཏེ། ཞེས་པའི་བར་གིས་ཉིན་རྟགས་དྲུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་ཏིང་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་

ལས་གསུངས་ཚུལ་བསྟན། དེའི་རེས་ཀི། སྔར་བརྩོད་པའི་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་

ཞེས་གསུངས་པའི་ནམ་མཁའ་ནི་སྔར་མཚན་རྟགས་ཀི་སབས་སུ་བརྩོད་པའྩོ། །དེ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ནས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་དང་བལ་བའྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་སྤིན་མེད་པའི་

ནམ་མཁའ་དེ་ཡིན་ལ། ནམ་མཁའ་ལ་བྱུང་བའི་སང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཞེས་པའི་

སང་བ་ནི་འབར་བ་སྩོགས་ཉིན་རྟགས་རྣམས་ཡིན་ཞིང༌། ཉིན་རྟགས་ཀི་འབར་བ་

སྩོགས་ཀི་སང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟར་སང་བའི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་སེམས་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ལས་བྱུང་བས་ན་ནམ་

མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བའྩོ། །ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ་དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་

སམ་ན། དེ་ཉིད་འཆད་པ་ནི། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེའྩོ་ཆེ། །ཞེས་སྩོགས་ཏེ། དེ་ཡང་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སྩོགས་དགྩོངས་པའི་སད་གཞན་གིས་འཆད་པའི་སབས་

འདིར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མིའྩོ་ཆེ་ཞེས་པ་ནི་མེ་འབར་བ་ལྟར་སང་བའྩོ། །ཞེས་པའི་

དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་མཚན་རྟགས་བཞི་པ་སྒྩོན་མེ་འབར་བའྩོ། །

ལྔ་པ་རྟག་ཏུ་སང་བ་ནི། སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་སྩོ། །དེ་ནས་

སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པར་སང་བ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་མེའི་རྣམ་པ་ཞེས་

པའི་སབས་སུ་བཤད་པའི་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟར་སང་བ་ནི་དུ་བ་སིག་རྒྱུ་

མཁའ་སང་སྒྩོན་མ་དང་བཞི་རིམ་པ་ཅན་དུ་བྱུང་བའི་མཐར་འབྱུང་བར་ངེས་པ་ཡིན་

ལ། སྔར་བརྩོད་པའི་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ཞེས་པ། དེ་ནས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་

མཁའ་དྲི་མ་དང་བལ་བའྩོ་ཞེས་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་བ་སྟེ། སྔར་བརྩོད་པའི་སྤིན་མེད་

པའི་ནམ་མཁའ་ཞེས་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟར་སང་བ་དེ་ལས་དེ་མ་ཐག་འབར་བ་

སྩོགས་ཉིན་རྟགས་རྣམས་འབྱུང་བ་དེའི་ཕིར་ན་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་བསྒྩོམས་པ་

ལས་ཐྩོག་མར་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་མཚན་རྟགས་ལྟ་བུ་



  511  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དང་བཅས་པ་ཤར་བའི་རེས་ཐྩོགས་དེ་མ་ཐག་ཉིན་རྟགས་རྣམས་འཆར་བར་གྲུབ་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་ན་རྩོ་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་ལས། ཇི་སད་དུ་

དཔལ་འདུས་པ་ལ་སྩོགས་པར། དང་པྩོ་དང་གཉིས་པ་བཟླྩོག་པས་གསུངས་པ། 

འགྩོག་པ་རྡྩོ་རེར་བགྩོད་སེམས་ལ། །མཚན་མ་ཉེར་འཛིན་སྐྱེ་འགྱུར་བ། །དང་པྩོ་

སིག་རྒྱུའི་རྣམ་པ་སྟེ། །གཉིས་པ་དུ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །གསུམ་པ་མཁའ་སང་རྣམ་པ་

སྟེ། །བཞི་པ་སྒྩོན་མ་རབ་འབར་བའྩོ། །ལྔ་པ་རྟག་ཏུ་སང་བ་ནི། །སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་

ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་སྩོ། །དེ་ནས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་སང་བ་སྔྩོན་དུ་

འགྩོ་བའི་མེའི་རྣམ་པ་སྟྩོང་པའི་སང་བ་ནི་འབར་བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་རྣམ་པར་སང་བའྩོ་ཞེས་པའི་བར་གསུངས་ནས་དེའི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ། 

མཚན་མ་དྲུག་པྩོ་འདི་རྣམས་ནི་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟར་སང་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ཕིར་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་དང་བ་གབ་མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་རྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཀང་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་བསྒྩོམས་པས་དུ་བ་ནས་

སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟར་སང་བའི་བར་གི་རྟགས་རྣམས་འདྩོད་དགུར་འབྱུང་

བའི་རེས་སུ་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟར་སང་བ་དེ་ཉིད་ལས་འབར་བ་སྩོགས་ཉིན་

རྟགས་རྣམས་འབྱུང་བར་གསལ་བར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཡྩོན་ཏན་གིས་

འགེངས་པ་ལས་ཀང༌། དང་པྩོ་སིག་རྒྱུ་ནས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟར་སང་བའི་

རྟགས་རྣམས་དཔལ་འདུས་པ་ནས་གསུངས་ཚུལ་བཤད་པའི་རེས་སུ། དེ་ནས་སྤིན་

མེད་པའི་ནམ་མཁར་སང་བ་ཅན་མ་ཅན་མེའི་རྣམ་པ་སྟྩོང་པའི་སང་བ་དེ་ནི་འབར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བའྩོ། །ཞེས་ན་རྩོ་པ་བཞིན་དུ་གསུངས་སྩོ། །

འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང༌། དེ་ནས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་ཏེ་ནམ་

མཁའ་དེ་ལས་ཀང་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ་ཞེས་

གསུངས་པའྩོ། །དེ་ནས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་ཏེ་ཞེས་པའི་ནམ་མཁའ་

དེ་ཡང་དུ་བ་སྩོགས་བཞིའི་མཐར་ཤར་བའི་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟར་སང་བ་དེ་

ཉིད་ལ་བེད་དགྩོས་ཏེ། ནམ་མཁའ་དེ་ལས་ཀང་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་ནམ་མཁའ་

ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ་ཞེས་ནམ་མཁའ་དེ་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བའི་ནམ་

མཁའ་བཤད་པ་གང་ཞིག །ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ་ཞེས་པའི་ནམ་མཁའ་

དེ་དུ་བ་སྩོགས་བཞིའི་མཐར་བྱུང་བའི་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་བེད་པར་བདེ་

མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་དུ་གསུངས་པའི་དྩོན་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ན་རྩོ་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་ལས་འགེལ་ཆེན་བཞིན་དུ་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ཡང་འདི་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

འྩོ་ན་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་བསྒྩོམས་པ་ལས་དུ་བ་ནས་སྒྩོན་མ་ལྟ་བུའི་བར་

གི་རྟགས་བཞིའི་མཐར་ཤར་བའི་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟར་སང་བ་དེ་ལ་ལྟ་བའི་

ཤའི་མིག་གམ་ལྷའི་མིག་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དེ་ཡང་ཐྩོག་མར་སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་

པ་བསྒྩོམས་པས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་དེ་དབང་ཡུལ་གི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་འབེལ་བ་

ཆད་ནས་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་ཐྩོག་མར་ཤར་བའི་ཚེ་རྟགས་རྣམས་གསལ་བར་

མཐྩོང་བའི་ཤའི་སྤན་ནམ་ལྷའི་མིག་རྣལ་འབྩོར་པ་དེའི་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་འྩོང་བ་དེ་ཡིན་

ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཤའི་སྤན་གིས་དང་པྩོར་རང་



  513  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གི་སེམས་ཀི་སང་བ་མཐྩོང་ཞིང༌། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་

པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལུས་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་

ཅན་བཅུ་པྩོ་རྣམས་ཀི་འགེལ་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་མེད་པ་སྟེ་སྟྩོང་

པའི་གཟུགས་ཀི་ཡུལ་རྣམས་ལ་མིག་གཞན་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པྩོ་རྣམས་ཀིས་

རབ་ཏུ་འཇུག་པའྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་མིག་གཞན་ཞེས་པ་ཤའི་མིག་ལ་མཛད་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས་ཀང༌། འདིར་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་

གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཕི་རྩོལ་གི་ཡུལ་རྣམས་ལ་མིག་ལ་སྩོགས་པའི་དབང་པྩོ་

རྣམས་ཀིས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་མི་འཇུག་པར་ནང་གི་

ཡུལ་རྣམས་ལ་ལྷའི་མིག་གི་དབང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ལྷའི་མིག་གི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་རྣམས་འཇུག་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །ཤའི་སྤན་དེ་

ཡང་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་དམིགས་པ་བསྒྩོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ལེའི་

བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་རིམ་པས་ཤའི་སྤན་དང་ལྷའི་སྤན་དང་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་དང་ཤེས་རབ་ཀི་སྤན་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་ནི་བསྒྩོམས་པའི་

སྟྩོབས་ཀི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ནམ་མཁའ་ཆུ་འཛིན་བལ་བ་དག་ལ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་

འབྩོར་བསྒྩོམས་པའི་གནས་དང༌། ཉིན་རྟགས་རྣམས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་

ལ་འཆར་བའི་ནམ་མཁའ་མཚན་གཞི་བསྟན་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། རྒྱུད་དང་འགེལ་

ཆེན་འདིའི་འཆད་ཚུལ་གཅིག་གྩོ །གཞན་ཡང་ནམ་མཁའ་ཆུ་འཛིན་བལ་བ་ཞེས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྩོགས་ཀི་དྩོན་བ་མ་འགའ་ཞིག་བཞེད་པ་ལྟར་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་ལྟ་སྟངས་

བསྟན་པར་བེད་ན་ཡང༌། མིག་མི་འཛུམས་པར་སྟེང་དུ་ལྟ་བས། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

ཉིན་མཚན་གི་རྣལ་འབྩོར་གཉིས་ཀི་ལྟ་སྟངས་ཐུན་མྩོང་དུ་བསྟན་ནས་སྟེང་དུ་ལྟ་

ཚུལ་ལ་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གིས་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། ཉིན་མྩོའི་རྣལ་

འབྩོར་གིས་ཕི་རྩོལ་གི་ནམ་མཁའ་སྤིན་མེད་པ་ལ་མིག་གཉིས་བགད་ནས་ལྟ་བའི་

ལྟ་སྟངས་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བས་པས་རླུང་དབུ་མར་མི་ཚུད་པའི་སྐྱྩོན་ཡང་མེད་དེ། 

མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པའི་ཚེ་ལྟ་སྟངས་དང་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་གྩོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་བས་པས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་ནས་མཚན་རྟགས་རྣམས་ཤར་བ་ཡིན་

ལ། མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་མཐར་ཕིན་ནས་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་

པས་དེ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པ་ལ་ལེགས་པར་བང་ཡྩོད་པའི་

གནད་ཀིས་སེམས་འཇྩོག་ཚུལ་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་སབས་ལྟར་བས་ཏེ་ལྟ་

སྟངས་ཀིས་ཕི་རྩོལ་གི་ནམ་མཁའ་སྤིན་མེད་པ་ལ་མིག་བགད་ནས་ལྟ་བའི་ལྟ་སྟངས་

བས་ཏེ་ཉིན་མྩོའིརྣལ་འབྩོར་བསྒྩོམས་པས་ཐྩོག་མར་མཚན་རྟགས་མྱུར་དུ་འཆར་

ཞིང༌། དེ་ནས་མཚན་རྟགས་ཀི་མཐའི་ནམ་མཁའ་སྤིན་མེད་པ་ལྟར་སང་བ་ལ་མེ་

འབར་བ་ལྟ་བུ་སྩོགས་ཉིན་རྟགས་འཆར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ལྟ་སྟངས་ནི་དབང་པྩོའི་སྒྩོ་ནས་འཇུག་པའི་རླུང་རྣམས་རེངས་པའི་

ཕིར་དུ་བེད་པ་ཡིན་ཞིང༌། མིག་འབེད་འཛུམས་དང་སྒུལ་སྐྱྩོད་མེད་པར་ཕི་རྩོལ་གི་

ནམ་མཁའ་ལ་བགད་ནས་ལྟ་བའི་ལྟ་སྟངས་ཀིས་ཀང་བ་བ་དེ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་

རྩོ། །སྩོར་སྡུད་རེ་རིན་པྩོ་ཆེའི་དགྩོངས་པ་ལྟར་འཆད་པ་ལ་རྒྱུད་དང་འགེལ་ཚིག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འདིའི་འཆད་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་སང་བ་ལ་དགྩོངས་པ་འགེལ་པ་པྩོ་གཞན་

རྣམས་ནི་ཅི་ཡང་མི་གསུང་ལ། བདག་ནི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཉམ་ཆུང་ཞིང་སྦྱངས་པའི་

སྟྩོབས་དམན་ནའང་ཆེ་ལྩོང་དུ་བཤད་པ་འདི་ལ་དཔྱྩོད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་ལེགས་པར་

བརྟག་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །

ལྔ་པ་དེ་ལྟར་བསྒྩོམས་པས་ཉམས་རྟྩོགས་སྐྱེ་ཚུལ་གིས་ངེས་པ་ནི། ཡེ་ལེའི་

བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པ་ལས། འབར་བ་དང་ནི་ཟླ་བ་ཉི་མ་རྡྩོ་རེ་རྣམས་དང་མཆྩོག་གི་ཆ་དང་

ཐེིག་ལེ་མཐྩོང་བར་འགྱུར། །

དེ་ཡི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་དུ་མ་

ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ། །ནམ་མཁའ་ཆུ་འཛིན་བལ་བ་དག་ལ་རྣལ་འབྩོར་པ་

ཡིས་བགད་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བར་བ་བ་སྟེ། །རེ་ཁ་ནག་པྩོ་དྲི་མེད་འྩོད་ཟེར་འཕྩོ་བ་

དུས་ཀི་ར་ལ་མཐྩོང་བར་གྱུར་གི་བར་དུའྩོ། །ཞེས་དང༌། དེའི་འགེལ་པར། དེ་ནས་

སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟ་སྟེ་ནམ་མཁའ་དེ་ལས་ཀང་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་

གི་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་བྩོ་ཆེ། །ཞེས་པའི་བར་

བ་མཐྩོང་སྟེ་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་འྩོད་ཆེན་རྣམ་པར་སང་

བར་བེད། །ཡེ་ཤེས་སང་བ་ལམ་མེ་བ་ནི་ཟླ་བ་སང་བའྩོ། །འགྩོ་བའི་མར་མེ་ནི་ཉི་

མའྩོ། །ཡེ་ཤེས་སྒྩོན་ནི་རྡྩོ་རེ་སྟེ་སྒ་གཅན་ནྩོ། །གཟི་བརིད་ཆེན་པྩོ་འྩོད་གས་ལ་བ་ནི་

གྩོག་སྟེ་མཆྩོག་གི་ཆའྩོ། །སྔགས་མཆྩོག་མངའ་བདག་རིགས་སྔགས་རྒྱལ་ནི་ཐིག་

ལེའྩོ། །དེ་ལྟར་མཚན་མ་རྣམ་པ་བཅུ་སྟེ་འདུས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལས་མཚམ་མྩོའི་

རྣལ་འབྩོར་དང་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྩོད་པ་ལས་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གིས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་སྩོ། ། དེ་ནས་གསང་སྔགས་རྒྱལ་པྩོ་དྩོན་ཆེན་བེད་

ཅེས་པ་ནི་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་མཐྩོང་

བའྩོ། །དེའི་དབུས་སུ་སྟེ་ཐིག་ལེའི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རས་མེད་པའི་

ཕིར་དང་བཏགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་དུ་མ་ལྩོངས་སྤྩོད་

རྩོགས་པའི་སྐུའྩོ་ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཉི་མ་སྩོ་སྩོར་བལྟ་བར་བ་སྟེ་ཐིག་

ལེའི་དབུས་སུ་རེ་ཁཱ་ནག་པྩོ་སྐྲའི་ཚད་ཙམ་དྲི་མེད་འྩོད་ཟེར་འཕྩོ་བ་དུས་ཀི་ར་ཞེས་

པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ལ་མཐྩོང་བར་གྱུར་གི་བར་དུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཉིན་

རྟགས་དྲུག་དང༌། རྟགས་བཅུ་རྩོགས་པའི་མཐར་འབྱུང་བའི་རྟགས་རྣམས་ཀང་

བསྟན་ཏྩོ། །

 དེ་བཞིན་དུ་སྟྩོད་འགེལ་ལས་ཀང༌། འདིར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མི་བྩོ་ཆེ་ཞེས་

པ་འབར་བ་ལྟར་སང་བའྩོ། །འྩོད་ཆེན་རྣམ་པར་སང་བར་བེད་ཅེས་པ་ཟླ་བ་ལྟར་སང་

བའྩོ། །དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སང་བ་ལམ་མེ་བ་ཞེས་པའྩོ། །འགྩོ་བའི་མར་མེ་ཞེས་པ་ཉི་མ་

ལྟར་སང་བའྩོ། །ཡེ་ཤེས་སྒྩོན་མ་ཞེས་པ་སྒ་གཅན་ལྟར་སང་བའྩོ། །གཟི་བརིད་ཆེན་

པྩོ་འྩོད་གསལ་བ་ཞེས་པ་གྩོག་ལྟར་སང་བའྩོ། །རིག་པའི་རྒྱལ་མཆྩོག་སྔགས་དབང་

པྩོ་ཞེས་པ་ཐིག་ལེ་ལྟར་སང་བའྩོ། །ཁ་དྩོག་སྔྩོན་པྩོ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རྣམ་

པའྩོ། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པྩོ་དྩོན་ཆེན་བེད་ཅེས་པ་ཁམས་གསུམ་པའི་རང་བཞིན་

གི་སང་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་རིལ་ལམ་དང་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུར་སྩོ་སྩོར་

སྡུད་པས་མིག་གི་དབང་པྩོའི་བེད་པས་རྣལ་འབྩོར་པས་མཐྩོང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། འགེལ་པ་གཉིས་ཀས་ཉིན་རྟགས་དྲུག་དང༌། དེ་དག་གི་མཐར་འབྱུང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བའི་རྟགས་རྣམས་མཚན་བརྩོད་ཀིས་དགྩོངས་པའི་སད་གཞན་གིས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཀི་དྩོནགསལ་བར་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་མཐར་ཕིན་པའི་རེས་སུ་གྩོང་དུ་བཤད་

པའི་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པའི་གནས་དེར་ལུས་གནས་དང་དམིགས་པ་ལ་

སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བས། 

མིག་གི་ལྟ་སྟངས་གཉིས་པྩོ་གང་ཡང་རུང་བ་བས་ཏེ་བསྒྩོམས་པ་ལས་དུ་བ་ནས་

སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟར་སང་བའི་བར་རྣམས་མྱུར་པྩོར་འབྱུང་ལ། དེའི་རེས་

སུ་ནམ་མཁའ་ལྟར་སང་བའི་ནམ་མཁའ་དེ་ཉིད་ལ་ཐྩོག་མར་མེ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ལྟ་

བུ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་ཉི་མ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་

དང༌། དེའི་རེས་སུ་སྒ་གཅན་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ནག་ཁྱིམ་པ་ལ་མིག་མང་པྩོ་ཁ་ཆེམ་ཆེམ་

པའི་རྣམ་པ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་མཆྩོག་གི་ཆ་སྟེ་གྩོག་དམར་འཁྱུག་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་

དང༌། དེའི་རེས་སུ་ཐིག་ལེ་སྔྩོན་པྩོ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྟ་བུ་ཟླུམ་པའི་རྣམ་པ་དང༌། 

དེའི་རེས་སུ་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པའི་གཟུགས་ཀི་

རྣམ་པ་མཐྩོང་ངྩོ་ དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཐིག་ལེ་སྔྩོན་པྩོ་ཟླུམ་པྩོ་དེའི་དབུས་སུ་རེ་ཁཱ་

ནག་པྩོ་སྐྲའི་ཚད་ཙམ་དྲི་མེད་འྩོད་ཟེར་འཕྩོ་བ་དང་རེ་ཁཱ་ལ་ཡང་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་

པའི་སྐུ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་དང་དེའི་བདག་ཉིད་

རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མཐྩོང་ཞིང་ཐིག་ལེ་རེ་ཁཱ་དང་བཅས་པ་དེ་

རྣམས་ཀང་དུས་ཀི་ར་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་མཐྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ཡྩོན་ཏན་གིས་འགེངས་པ་ལས། གཙུག་ཏྩོར་གི་གཟུགས་ནི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྩོ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཞེས་པ་ནི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པྩོའི་དབུས་

སུ་རི་མྩོ་ནག་པྩོ་ལ་སྩོ་སྩོར་སང་བ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་

སྐུའི་བདག་ཉིད་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མཐྩོང་བའྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་ནི་ཐིག་ལེའི་དབུས་

སུ་རེ་ཁཱ་ནག་པྩོ་སྐྲའི་ཚད་ཙམ་དྲི་མེད་འྩོད་ཟེར་འཕྩོ་བ་དུས་ཀི་ར་ཞེས་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་

ལ་མཐྩོང་བར་གྱུར་གི་བར་དུའྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་བསམས་པས་སྩོ། །དེ་ཡང་

གང་གིས་མཐྩོང་བ་ཡིན་སམས་ན། ན་རྩོ་པའི་དཔལ་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་

ལས། ནང་གི་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཤའི་མིག་ལ་སྩོགས་པའི་དབང་པྩོ་རྣམས་ཀི་ཤའི་མིག་

གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ནང་དུ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་

དམིགས་པས་པྲ་ཕབ་པའི་གཞྩོན་ནུ་མས་མེ་ལྩོང་ལ་མཐྩོང་བ་ལྟར་སྟྩོང་པ་མ་

བཏགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་མཐྩོང་བ་ནི་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་བསྒྩོམས་པས་ད་

ལྟར་གི་མིག་དབང་འདི་ལས་གཞན་པའི་ཤའི་མིག་གིས་དབང་པྩོ་ཞིག་འགྲུབ་ལ། 

མིག་དབང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཤའི་མིག་གི་དབང་ཤེས་ཀིས་མཐྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

ཡང་སྤིར་ཤའི་མིག་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་ཇི་ཙམ་མཐྩོང་བ་ཡིན་ནི་ཡྩོན་ཏན་གིས་

འགེངས་པ་ལས། ཤའི་མིག་གིས་ནི་དཔག་ཚད་བརྒྱའི་བར་དུ་ཆྩོད་པའི་དངྩོས་པྩོ་

མཐྩོང་བ་སྟེ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རྩོ། །འྩོ་ན་ལྷའི་མིག་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྩོད་སམ་ན། དེ་

ཉིད་ལས། ལྷའི་མིག་གིས་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའི་བར་དུ་ཆྩོད་པའི་

ཕ་མྩོ་དང་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་གཟུགས་མཐྩོང་བས་སྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཁྱད་པར་

ཡྩོད་ཅིང་གྩོང་དུ་སྟྩོད་འགེལ་དྲངས་པར་ལྷའི་མིག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་ཤའི་མིག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལ་གྩོ་བར་བ་དགྩོས་སྩོ། །

དེ་ཡངསྟྩོང་གཟུགས་དེ་དག་གི་ངྩོ་བྩོ་ནི་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་

སྟྩོང་སང་གི་ཡུལ་སང་ཅན་གཉུག་མ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དེའི་གཟུགས་བརན་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རས་དང་བལ་བ་བྩོས་མ་བཏགས་པར་རང་དབང་དུ་ཤར་བའི་དུ་

སྩོགས་ཀི་སང་བའམ་རྣམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་འགེལ་ཆེན་དང་བཅས་པ་

ལས༌། སྟྩོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་སིག་རྒྱུ་ཞེས་སྩོགས་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་

སྟྩོང་པ་ལས་ནི་ཞེས་པའི་སྟྩོང་པ་ནི་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་སྟྩོང་སང་དེ་ལ་

བས་ནས། དེ་ལས་དེའི་གཟུགས་བརན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་འབྱུང་བ་ལ་

དགྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་འགེལ་དང་དགྩོངས་པ་མཐུན་པར་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་

ལས། ནང་དུ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པས་སྟྩོང་པ་ལ་མ་བཏགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་

ཐམས་ཅད་མཐྩོང་བ་ནི་པྲ་ཕབ་པས་མེ་ལྩོང་ལ་གཞྩོན་ནུ་མས་གཟུགས་མཐྩོང་བ་

ལྟར་ཁམས་གསུམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་བརན་མཐྩོང་བ་ལས་སྩོ་སྩོར་སྡུད་

པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་ནང་དུ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་སྟྩོང་དུ་བ་

ལ་དམིགས་པ་ལས་སྟྩོང་གཟུགས་མཐྩོང་བར་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རང་གི་

ལྟ་བའི་འདྩོད་པ་མདྩོར་བསྟན་པ་ལས། ཡྩོད་དང་མེད་ལས་རྣམ་པར་འདས། །ཟག་པ་

མེད་པའི་བྩོ་ནི་གང༌། །ཟམ་མྩོ་དེ་ནི་དམིགས་པ་མེད། །ཡིད་ཆེས་དྩོན་ཅན་བསྒྩོམས་

པར་བ། །དང་པྩོ་སིག་རྒྱུ་རྣམ་པ་སྟེ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་དྩོན་ནི་ཡུལ་

ཡྩོད་པ་དང་མེད་པར་འཛིན་པའི་གཉིས་སང་ལས་རྣམ་པར་འདས་པའི་འྩོད་གསལ་

གི་སེམས་ཟག་པ་མངྩོན་གྱུར་དུ་མེད་པའི་བྩོ་ནི་གང་ཡིན་པའི་ཟབ་མྩོ་དེ་ལ་ནི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དམིགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་ཞིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་མེད་དེ་ནི་ཡིད་ཆེས་པའི་དྩོན་

དུ་བ་སྩོགས་འཆར་བ་ཡིན་པས་དམིགས་མེད་དེ་བསྒྩོམས་པ་བ་ཞེས་པའྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ན་རྩོ་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་གསལ་བར་

གསུངས་ཏེ། འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་བལ་བའི་རང་

བཞིན་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་བྩོ་ནི་ཤེས་རབ་སྟེ་དེའི་གཟུགས་བརན་ནི་རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་

མངྩོན་གསུམ་དུ་སང་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་དང་

པྩོ་ལས་ཀང༌། དེ་བཞིན་སེམས་ཀི་འྩོད་གསལ་རྟྩོག་པ་ཡི། །སྒྩོམ་པའི་ཐབས་རྣམས་

དག་གིས་མི་མཐྩོང་སྟེ། །དེ་ཉིད་དུ་འདི་རྐྱང་མ་དག་དང་ནི། །རྩོ་མ་གཅིག་ཏུ་སྦྱྩོར་

བས་མཐྩོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་བསྐྱེད་རིམ་གི་རྟྩོག་པའི་སྒྩོམ་པའི་ཐབས་རྣམས་ཀིས་

འྩོད་གསལ་གི་སེམས་མི་མཐྩོང་སྟེ། འྩོ་ན་ཐབས་གང་གིས་མཐྩོང་སམ་ན། དེ་ཁྩོ་ཉིད་

དུ་སེམས་ཀི་འྩོད་གསལ་འདི་ནི་ར་རྐྱང་མ་དང་རྩོ་མ་དག་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་དབུ་མར་

གཅིག་ཏུ་སྦྱར་བས་མཐྩོང་བར་གྱུར་བར་བཤད་དྩོ། །དེ་ཡང་འགེལ་ཚིག་འདི་ལ་

སྩོགས་པ་རྣམས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཆུད་པས་སེམས་ཀི་འྩོད་གསལ་མཐྩོང་བར་

བཤད་ཅིང༌། གྩོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་གི་འགེལ་ཚིག་མང་པྩོ་ཞིག་གིས་རླུང་དབུ་མར་

ཆུད་པ་ལས་དུ་སྩོགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་མཐྩོང་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་

དྩོན་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་དུ་སྩོགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་འྩོད་གསལ་དེའི་གཟུགས་བརན་དུ་

འཆར་ཚུལ་ནི་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་འདིར་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་རླུང་དབུ་མར་

འཛུད་པའི་ཐབས་བསྒྩོམས་པས་དབུ་མར་རླུང་ཐྩོག་མར་ཞུགས་ཏེ་འྩོད་གསལ་གི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སེམས་ཅུང་ཟད་ཉམས་སུ་མྩོང་བ་ལས་དེའི་གཟུགས་བརན་དུ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་

ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་ཤས་ཇེ་ཆེར་སྩོང་བ་ལས་འྩོད་

གསལ་གི་སེམས་དེ་ཡང་ཇེ་གསལ་དུ་སྩོང་སྟེ་སེམས་དེའི་གཟུགས་བརན་སིག་རྒྱུ་

དང་མཁའ་སང་དང་སྒྩོན་མེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་སྟེ། དེའི་མཐར་སྤིན་དང་བལ་བའི་ནམ་

མཁའ་སྟྩོང་སང་གི་རྣམ་པ་འབའ་ཞིག་འབྱུང་ངྩོ༌། །

དེ་ནས་མཚན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་མཐར་ཕིན་ནས་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་

བསྒྩོམས་པས་དུ་བ་ལྟ་བུ་ནས་ནམ་མཁའ་སྟྩོང་སང་གི་བར་མྱུར་བར་ཤར་བའི་རེས་

སུ་ནམ་མཁའ་སྟྩོང་སང་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བལྟས་ཏེ་བསྒྩོམས་

པས་ཉིན་རྟགས་རྣམས་འཆར་བ་ཡིན་པས་འདི་དག་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དབུ་

མར་སྲྩོག་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་སྟྩོང་པ་ཁྩོ་ན་ལས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་མ་

མཐྩོང་སྟེ།  ཞེས་དང༌། དེ་ནས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་ཏེ་ནམ་མཁའ་དེ་

ལས་ཀང་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ། ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་དཔྱིས་ཕིན་པ་ཡིན་ནྩོ དེ་ཡང༌། དེ་ནས་སྤིན་མེད་

པའི་ནམ་མཁའ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི་བདེ་མཆྩོག་

སྟྩོད་འགེལ་གིས་གསལ་བར་བཤད་པ། གྩོང་དུ་དྲངས་ཟིན་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

བ་མ་སྔ་མ་དག་གིས་ནམ་མཁའ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིའི་ནམ་མཁའ་

ཉིད་ལ་འཆད་པ་དང༌། སྟྩོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་སིག་རྒྱུ་ཞེས་སྩོགས་སྟྩོང་པ་ཟེར་བ་བྱུང་

བ་རྣམ་མེད་ཀི་སྟྩོང་ཉིད་དམ་དམིགས་མེད་འབའ་ཞིག་ལ་འཆད་པར་མཛད་དེ། 

ཕྩོགས་དེ་ལ་ཡང་བསམ་པར་བ་བ་ནི་ཡྩོད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་གི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སེམས་འདི་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་དེའི་གཟུགས་བརན་དུ་སྩོགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་

མེ་ལྩོང་ལ་ཕ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་འཆར་ལ། དེ་ཡང་འཆི་བའི་གནས་སབས་སུ་འཆི་

བ་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་འཆར་བའི་ཚུལ་ནི་ནང་

འཆད་པའི་སབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། ལམ་གི་སབས་སུ་ནི་རླུང་བཅུ་

དབུ་མར་ཞུགས་པ་ལས་གཉུག་མ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་ཉི་

མ་དང་ཉི་མའི་འྩོད་ཟེར་བཞིན་དུ་སེམས་དེའི་གཟུགས་བརན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་པྲ་

ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ས་ཚོགས་པ་ཞིག་འཆར་ལ་དེ་ལྟར་ཤར་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་ཇེ་

གསལ་དུ་སྩོང་བ་ལས་མཐར་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཁམས་གསུམ་པའི་

ཤེས་བ་དངྩོས་པྩོ་མཐའ་ཡས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ནི་འཁྩོར་ལྩོ་སྟེ་ཤེས་

རབ་དང༌། འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དེ་ཉིད་རྐྱེན་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་མཆྩོག་ཏུ་མི་

འགྱུར་བའི་ཤེས་པ་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནི་དུས་ཏེ་ཐབས་སྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་བ་དངཤེས་པའམ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་

གཅིག་པ་ཉིད་ཀི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་འགེལ་

ཆེན་ལས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་བདག་ཉིད་

དེ་ཉིད་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བའི་འབེལ་བས་གསུངས་ཏེ་འདིར་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་

བའི་ཤེས་པ་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ནི་དུས་ཞེས་བརྩོད་དེ་

ཐབས་སྩོ། །ཁམས་གསུམ་པའི་ཤེས་བ་དངྩོས་པྩོ་མཐའ་ཡས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་

འཁྩོར་ལྩོ་སྟེ་དེ་ཉིད་ནི་ཤེས་རབ་བྩོ། །ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་དེ་དག་གཅིག་པ་ཉིད་ནི་

དུས་འཁྩོར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་བཞིན་དུ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དང་དེའི་གཟུགས་བརན་དུ་སྩོགས་ཀི་

སྟྩོང་གཟུགས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་རེ་

གཅིག་ཏུ་བསྒྩོམས་པས་སྒིབ་བལ་གི་ཁམས་གསུམ་པའི་ཤེས་བ་མཐའ་ཡས་པར་

འགྱུར་ཞིང༌། འྩོད་གསལ་གི་སེམས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པ་སྟྩོང་པ་

ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་བསྒྩོམས་པས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་ཆེན་

སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་དབེར་མེད་པའི་ཆྩོས་སྐུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཆྩོས་ཀི་

སྐུ་དང་སྒིབ་བལ་གི་ཤེས་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ངྩོ་བྩོར་དབེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་

པ་ཡིན་ཞིང༌། དུ་སྩོགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་དེ་དག་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རེ་ཁཱ་ནག་པྩོ་

སྐྲའི་ཚད་ཙམ་གི་དབུས་སུ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་

ཡུམ་གི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དེ་འབལ་དུས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་དེའི་བསྒྲུབ་གཞི་དང་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དུ་

སྩོགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་འདི་དག་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རྟགས་བཅུའི་མཐར་ཤར་

བའི་བུམ་སམ་སྩོགས་ཁམས་གསུམ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཕ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་འདི་

རྣམས་སྒིབ་བལ་གི་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀི་བསྒྲུབ་གཞི་ཡིན་པས་འདི་

དག་རེ་གཅིག་ཏུ་སྒྩོམ་པ་གཙོ་བྩོར་བ་དགྩོས་སྩོ། །

འྩོན་ཀང་སྩོར་བསམ་གི་སབས་ལ་སྩོགས་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་ཤེས་

པ་ལ་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་ཤར་བ་མ་གཏྩོགས་གཟུགས་དེ་དང་དེའི་བ་བ་

བེད་ནུས་སུ་མེད་ཅིང༌། འབས་དུས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ནི་གཟུགས་དང་

མེ་ལ་སྩོགས་པའི་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་ཡྩོད་པས་ཁྱད་པར་ཆེ་སྟེ། བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འགེལ་ལས། དེའི་ཕིར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུངས་ལས། དང་པྩོ་དུ་བ་ལ་སྩོགས་

པའི་མཚན་མ་ནི་སྒྩོམ་པའི་དུས་ན་རྟགས་སུ་འགྱུར་རྩོ། །ཁ་ཅིག་གྲུབ་པའི་དུས་ན་

ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དམ་བཅའ་བ་ཉམས་པར་

བེད་པ་སྟེ། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སངས་ཏེ། །ཉི་མ་གཅིག་ནི་ཡྩོངས་སུ་

བརྟགས། །ཅེས་པའི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་སུན་འབིན་པའྩོ། །གྲུབ་པའི་དུས་ན་

འཇིག་རྟེན་པའི་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་གང་ཞིག་སྒྱུ་མ་དང་རི་ལམ་ལྟ་བུ་དེ་ནི་མཚན་

མར་མི་འགྱུར་ཏེ་འདིར་དངྩོས་སུ་དུ་བ་དང་འབར་བ་ལ་སྩོགས་པས་སྲེག་པའི་བ་བ་

ནུས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གུར་ཀུམ་དང་མེ་ཏྩོག་དང་རིན་པྩོ་ཆེ་དང་གསེར་གི་

ཆར་ཡང་ངྩོ༌། །དེའི་ཕིར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྣལ་འབྩོར་ལས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་

མཚན་མར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། འདིར་དངྩོས་སུ་དུ་བ་དང་ཞེས་པའི་

འདིར་ཞེས་པ་ནི་གྲུབ་པའི་དུས་འདིར་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པས་གསལ་བར་བསྟན་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་འགེལ་ཚིག་འདི་དག་གིས་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་རྣམས་དྩོན་དམ་

བདེན་པ་ཡིན་པ་དང༌། འདི་དག་མཐྩོང་བས་ཆྩོས་སྐུ་མཐྩོང་བ་ཡིན་པ་ཡང་བཀག་པ་

ཡིན་ཏེ། འགེལ་པ་འདི་དག་གིས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་ལས་འབས་

དུས་ཀི་སབས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་བཟང་བར་སྩོང་བར་བསྟན་ཅིང༌། དྩོན་དམ་བདེན་

པའི་ངྩོ་བྩོ་བཟང་པྩོར་བསྒྱུར་དུ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཆྩོས་སྐུ་ཡིན་ན་འབར་བ་སྩོགས་

ཀི་དྩོན་བེད་ནུས་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་སྟྩོད་འགེལ་ལས། འདིར་རང་

བིན་གིས་བརླབ་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ཀུན་རྩོབ་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་མཐྩོང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བའྩོ། །མཚན་མ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྤིན་དང་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟར་སང་བ་སྟེ་དེ་ཡང་

སྒྩོན་མའི་མཐའ་ཐུག་པ་དང་པྩོ་མཐྩོང་བའྩོ། །

ཞེས་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་རྣམས་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་གསུངས་ཤིང༌། ན་རྩོ་པའི་

དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་ལས་གཞན་རྣམས་སྟྩོད་འགེལ་བཞིན་ལས། སྩོ་

སྩོར་སྡུད་པས་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་སྟྩོང་གཟུགས་

རྣམས་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པ་བཀག་པར་ཤེས་པར་མཛོད་ཅིག །

གཞན་ཡང་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་འཇུག་པའི་དམིགས་པ་མེད་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐུན་

མྩོང་བ་རྐྱང་པས་ཀང་ཟླ་བ་འདྲ་བ་དང་ཉི་མ་འདྲ་བ་དང་རྡྩོ་རེ་འདྲ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་

རྟགས་འཆར་བ་ལང་གཤེགས་ལས་གསུངས་པ་དང༌། རླུང་དྷཱུ་ཏིར་འཛུད་པའི་

དམིགས་པ་བསྒྩོམས་པས་དྷཱུ་ཏིར་རླུང་མ་ཚུད་པའི་གྩོང་དུ་ཡང་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་

འཆར་བ་འྩོང་བས་དེ་གཉིས་ལ་སྩོར་སྡུད་ཀི་རྟགས་མཚན་ཉིད་པར་མ་འཁྲུལ་བ་

གལ་ཆེ་སྟེ། དེ་ཡང་སྔ་མ་ལ་འཁྲུལ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་མུ་སྟེགས་པ་དང༌། ཐུན་མྩོང་བ་

འགའ་ཞིག་ལ་རྩོགས་རིམ་གི་ལམ་དུ་བཟུང་ནས་ཕིན་ལྩོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཕི་མ་

ལ་འཁྲུལ་ན་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་མ་ཚུད་པའི་གྩོང་གི་རྟགས་དེ་སྐྱེས་པ་ན་སྩོར་སྡུད་ཀི་

རྟགས་སྐྱེས་པར་རླྩོམ་ཞིང༌། སྩོར་སྡུད་ཐྩོབ་པའི་ཕན་ཡྩོན་རྒྱུད་འགེལ་ནས་གསུངས་

པ་རྣམས་རང་ཉིད་ལ་ཨེ་འདུག་བལྟས་པས་མི་འདུག་པར་ཤེས་པ་དང་རྒྱུད་སེ་ནས་

དེ་ལྟར་བཤད་པ་བདེན་ནྩོ་སམ་པའི་ལས་སྒིབ་གསྩོག་པར་འགྱུར་རྩོ། །འྩོ་ན་རླུང་

དབུ་མར་ཚུད་པ་དང་མ་ཚུད་པའི་དུས་ཀི་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་ཀི་ཁྱད་པར་གང་

གིས་ཤེས་པར་བེད་སམ་ན་འདུས་པ་ཕི་མ་ལས། བརྟན་གྱུར་རྡྩོ་རེའི་ལམ་ནས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ནི། །ཞེས་པའི་འགེལ་བ་སྒྩོན་གསལ་ལས། རྡྩོ་རེའི་ལམ་ནས་ཞེས་པ་འདའ་བར་མི་

བ་བའི་མཚན་མ་ལྔའི་རིམ་གིས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་རྣམས་

རིམ་པ་མ་འཆྩོལ་བར་རིམ་པ་ངེས་ཅན་དུ་དམིགས་པ་སྒྩོམ་རེས་ཀི་འཆར་གིན་

འདུག་ན་དྷཱུ་ཏིར་རླུང་ཚུད་པའི་རྟགས་སུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

བཞི་པ་སྩོགས་ཆྩོག་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་ཅུ་དགུ་པ་ལས། སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ལ་

སྩོགས་རྣམས་ཀིས་གལ་ཏེ་སྔགས་པ་རྣམས་ཀི་འདྩོད་པ་གྲུབ་པ་མ་གྱུར་རྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་ར་འགེལ་རྣམས་ཀིས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སྦྩོགས་ཆྩོག་དང་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་

སྲྩོག་རྩོལ་གི་སྦྩོགས་ཆྩོག་ཀང་བསྟན་པས་ཕི་མ་ནི་རང་རང་གི་སབས་སུ་འཆད་

ཅིང་འདིར་སབས་སུ་བབ་པ་སྩོར་སྡུད་ཀི་སྦྩོགས་ཆྩོག་ནི་སྦས་པ་མིག་འབེད་ལས། 

དེ་ལ་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ཀི་བཙན་ཐབས་ཀི་སྤྩོད་པ་ཤེས་པར་བ་སྟེ་འདིར་གང་གི་

ཚེ་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་ས་ཚོགས་

གཟུགས་ཀི་སྐུ་མཐྩོང་བ་ན་སྲྩོག་ལ་རྣལ་འབྩོར་པས་མ་བསམས་པས་མི་འཛག་པའི་

བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་མི་སྐྱེ་ན་དེའི་ཚེ་རྣལ་འབྩོར་པས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ན་ད་

ལ་བཙན་ཐབས་ཀིས་གྩོམས་པར་བས་ལ་ཉམས་སུ་བང་བར་བ་སྟེ་དེ་ལ་རྣལ་འབྩོར་

པས་ལུས་བསྲངས་ཏེ་དཀིལ་མྩོ་ཀྲུང་བཅས་ལ་དབུགས་སྩོར་བཞག་སྟེ་སེམས་མི་

གཡེང་བར་གནས་ཤིང་ལག་པ་གཡས་པས་རེ་འུ་ཆུང་ངམ་གཉིད་ལྩོག་ར་གཉིས་

བགས་ཀིས་མནན་ཅིང་མི་གཡྩོ་བར་གནས་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མི་

དྲག་པ་ཅི་ཙམ་དུ་གངས་མང་བར་བས་ལ་རྩོ་སྟྩོད་དང་སྤི་བྩོ་མིན་པ་དེ་ཙམ་དུ་བས་

ན་ར་དབུ་མར་སྲྩོག་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་རབ་ཀི་པད་མར་གནས་པའི་རྡྩོ་རེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ནྩོར་བུའི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་བཞི་མི་འཕྩོ་བའི་འགྩོག་

པའི་བདེ་བ་ཡིས་བརྒྱ་འཆར་ཡང་མི་ཕྩོད་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པའི་མི་འཛག་པའི་སད་

ཅིག་མའི་བདེ་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྐུའི་དྩོན་བསྒྲུབས་པས་མཐྩོང་བར་ཚེ་འདི་ལ་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་ནི་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་དང་པྩོའ ྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་སབས་

འདིར་གང་ཟག་གི་རིགས་འགའ་ཞིག་གིས་སྩོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་བསྒྩོམས་པས་

དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་ཤར་ཡང་རླུང་དབུ་མར་མ་ཚུད་ན་སྦྩོགས་ཆྩོག་འདི་བེད་པ་

ཡིན་ལ། 

དེའི་བེད་ཚུལ་ནི། དེ་ལ་རྣལ་འབྩོར་པས་ལུས་བསྲངས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས་སྤི་

བྩོ་མིན་པ་དེ་ཙམ་དུ་བས་ན་ཞེས་པའི་བར་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་ལུས་དྲང་པྩོར་

བསྲངས་བ་སྩོགས་ལུས་གནད་དང་ལྟ་སྟངས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ལྟར་བས་ནས་

ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བྩོང་དང་སྲིན་ལག་གཉིས་ཀིས་རེའུ་ཆུང་ངམ་གཉིད་ལྩོག་

གི་ར་གཡས་གཡྩོན་གཉིས་བགས་ཀིས་ཏེ་དལ་བུས་མནན་ཅིང་སེམས་དམིགས་པ་

ལ་མི་གཡྩོ་བར་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇྩོག་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མི་དྲག་ཙམ་དུ་

གངས་མང་བར་བའྩོ། །དེ་ཡང་ཇི་ཙམ་རེ་བས་སམ་ན་རྩོ་སྟྩོད་དང་སྤི་བྩོ་མིན་ཙམ་

གི་བར་དུ་བའྩོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་རླུང་ར་དབུ་མར་རྒྱུའྩོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུས་པ་ཉིད་ཀིས་

བང་ཆུབ་ཀིས་སེམས་ཐེག་ལེ་ནྩོར་བུའི་བུག་པ་ནས་འཛག་པ་ཁེགས་ཏེ། ཕག་རྒྱ་

དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བའི་ཚེ་ཤེས་རབ་མའི་པད་མར་གནས་པའི་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་

གི་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སད་རི་གཉིད་འཐུག་བཞི་

པའི་གནས་སབས་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་བཞི་ནྩོར་བུའི་བུག་པ་ནས་མི་འཕྩོ་ཞིང་འགྩོག་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པའི་ཡས་བབས་ཀི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཡིས་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་ཕྩོད་པ་སྟེ་འགན་

མི་བཟྩོད་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པའི་མི་འཛག་པ་སྟེ་མི་འགྱུར་བའི་སད་ཅིག་མའི་བདེ་བ་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྐུའི་དྩོན་སྟེ་རྒྱུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀིས་བདེ་བ་

ཆེན་པྩོའི་སྐུ་མཐྩོང་བའི་ཆྩོས་ཚེ་འདི་ལ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་ར་དབུ་

མར་སྲྩོག་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་ཉིད་ཀིས་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀིས་སྦྩོགས་ཆྩོག་འདིའི་བེད་

ལས་དང་ཕན་ཡྩོན་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྩོར་སྡུད་མཐར་ཕིན་པའི་སབས་

སུ་ཕག་རྒྱ་དང་སྩོམས་འཇུག་བེད་མི་བེད་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ། ཕག་རྒྱ་དང་

སྩོམས་འཇུག་བེད་ནའང་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུ་ནས་མི་འཛག་

པའི་ནུས་པ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་སྦྩོགས་ཆྩོག་སྔ་མ་ལྟར་བས་པས་ཀང་རླུངདབུ་མར་མ་ཚུད་པས་བདེ་

བ་འདྲེན་པའི་ཐབས་སྦས་པ་མིག་འབེད་ལས་བཤད་པ་ནི་དེ་ཉིད་ལས། ཡང་བཙན་

ཐབས་ཀི་སྤྩོད་པ་གཉིས་པ་བརྩོད་པར་བ་སྟེ། སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཤེས་རབ་

མ་དང་སྩོམས་པར་ཞུགས་ཤིང་མཉམ་པར་འཇྩོག་པའི་དུས་སུ་སིང་རེའི་བདག་ཉིད་

ཐབས་ཀི་གསང་བའི་གནས་ཐུར་སེལ་གི་སྒྩོ་གཡའ་བའམ་ལུས་ལ་བེར་བ་ལངས་

པའི་སབས་དེ་ཉིད་དུ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་ར་བར་ལག་པ་གཡས་པས་མནན་ལ་ལུས་མི་

གཡྩོ་བར་སེམས་བདེ་བ་ལ་གཏད་ཅིང་ཡར་དྲང་བ་དང༌། རྒྱུ་ཞབས་ཀི་ཤ་ཚིགས་པ་

ལ་སྦྱྩོར་བ་དང༌། མིག་བགད་པ་དང༌། རྐང་པའི་མཐེ་བྩོང་ནང་དུ་བསྐུམས་པ་དང་རྟིང་

པ་ཕིར་བརྐྱངས་པས་ཤེས་རབ་མ་དང་ཐབས་གཉིས་ཀ་ཡང་མི་འགུལ་མིག་གཡྩོ་

བར་བདེ་བ་ལ་སེམས་གཏད་ཅིང་གནས་པ་ནི་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་གཉིས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའྩོ། །

འགེལ་ཚིག་གཞན་རྣམས་གྩོ་ས་ཞིང༌། སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཤེས་རབ་

མ་ཞེས་པ་ཕག་རྒྱ་དང༌། སིང་རེའི་བདག་ཉིད་ཐབས་ཞེས་པ་རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་

བའྩོ། །འདིའི་ལག་ལེན་ནི་བ་མའི་གསུང་ལས་ཤེས་དགྩོས་སྩོ། །སྦས་པ་མིག་འབེད་

ལས་བཤད་པ་འདི་དག་ནི་ལག་ལེན་ལ་མཁྩོ་བས་བིས་པ་ཡིན་གི་རྒྱུད་འགེལ་གི་

དགྩོངས་པ་ནི་སྲྩོག་རྩོལ་གི་སབས་སུ་བཤད་པར་བའྩོ། །ཆྩོས་རེ་བུའི་འཁིད་ཡིག་

ལས། སན་བརྒྱུད་ལས། སྩོ་སྩོར་སྡུད་པའི་སྦྩོགས་པ་ནི། །བེད་བཅིང་དྲག་ཏུ་བརམ་

པར་བ། །ཞེས་པས་ལུས་གནད་དང་ལྟ་སྟངས་ཀི་བེད་པ་གནད་དུ་མ་སྩོང་བ་ཡིན་

པས་ཉིན་བར་སང་བ་ལ་ལུས་གནས་དང་ལྟ་སྟངས་བེད་ཏུ་བཅུག་ལ་བྱུང་མ་བྱུང་

བལྟས་ཏེ་མ་བྱུང་ན་ལེགས་པར་བསབས་ལ་སྔར་ལྟར་སྒྩོམ་དུ་གཞུག །ཅེས་

གསུངས་ནས། ལུས་གནད་དང་ལྟ་སྟངས་མ་བྱུང་བ་སར་འཆྩོས་པ་ཉིད་འདིའི་

སྦྩོགས་ཆྩོག་ཏུ་སན་བརྒྱུད་དང་ཆྩོས་རེ་གཉི་ག་བཞེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ནི་མི་འཐད་

དེ། སྦྩོགས་ཆྩོག་འདི་ནི་ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་སྩོགས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་བས་

ནས་བསྒྩོམས་པས་ཀང་རླུང་དབུ་མར་མ་ཚུད་ན་བ་དགྩོས་པ་ཡིན་པས་དང་པྩོའི་

སྒྩོམ་ཚུལ་སྩོབ་པ་སྦྩོགས་ཆྩོག་ཏུ་མི་རང་ངྩོ༌། །ཞེས་རེ་རིན་པྩོ་ཆེ་གསུང་བ་ཤིན་ཏུ་

ཐུགས་བདེན་ནྩོ། །གཞན་ཡང་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་ཟངས་ཆུས་བཀང་བ་ལ་མིག་སྦྲིད་སྦྲིད་

དུ་བལྟ། སྦྲིད་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་པས་སྟྩོང་གཟུགས་འཆར་ཞེས་སྩོགས་

མང་པྩོ་ཞིག་འདིའི་སྦྩོགས་ཆྩོག་ཏུ་འཆད་པ་རྣམས་ནི་ཕལ་མྩོ་ཆེ་སྟྩོང་གཟུགས་

འཆར་བའི་ཆེད་དུ་མཛད་པར་སང་ལ། རྒྱུད་འགེལ་ལས་འདིར་སྦྩོགས་ཆྩོག་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསུངས་པ་ནི་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་འདིར་སྟྩོང་གཟུགས་ཤར་ཡང་རླུང་དབུ་མར་མ་

ཚུད་པ་འཛུད་པའི་ཕིར་ཡིན་པས་སྩོ། །

ལྔ་པ་སྒྩོམ་འཕྩོ་ལ་ཤི་ཡང་རྣལ་འབྩོར་གྩོམས་སྟྩོབས་ཀིས་འཇུག་པར་བསྟན་

པ་ནི། ནང་ལེའི་གྩོ་བདུན་པ་ལས། རྣལ་འབྩོར་དབང་པྩོ་རྣལ་འབྩོར་མ་ཐྩོབ་རབ་ཏུ་

གཡྩོ་བའི་ཡིད་ཀིས་གལ་ཏེ་ཤི་བར་གྱུར་པ་ན། །དཔལ་ལྡན་མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་དུ་ནི་

རབ་མཆྩོག་ཐུབ་པའི་རིགས་སུ་རྣལ་འབྩོར་ལྷན་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །སྔྩོན་གི་

གྩོམས་པ་དེ་ཡིས་སར་ཡང་ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབྩོར་ཡངས་པ་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་

འགྱུར། །ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་ནས་མི་ཟད་མཆྩོག་གི་གནས་སུ་རབ་འགྩོ་སར་ཡང་གང་

དུའང་སྐྱེ་བ་ལྡན་པ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྩོར་སྡུད་ལྟ་བུ་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམས་

པའི་གང་ཟག་རྣལ་འབྩོར་གྩོང་མ་རྣམས་མ་ཐྩོབ་པའི་བར་སབས་སུ་ཤི་བར་གྱུར་ན་

ཡང་ཚེ ་ཕི ་མར་སྔགས་སྒྲུབ་པའི ་རྟེན ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའིརིགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ་རྟེན་དེ་ལ་སྔར་གི་ལམ་གི་འཕྩོ་བསྒྩོམས་ནས་རྣམ་ཀུན་

མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་དང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་དབེར་མེད་པའི་

མཐར་ཐུག་གི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །

བཞི་པ་ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་ནི། རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས་དབང་པྩོའི་མངྩོན་

སུམ་གི་ཚད་མར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤའི་མིག་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཤའི་

མིག་གི་དབང་པྩོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་དུ་སྩོགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་གསལ་བར་

མཐྩོང་ཞིང་མི་སླུ་བས་ན་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མའྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སྦས་པ་མིག་འབེད་ལས། འདིར་དང་པྩོར་རང་གི་སེམས་ཀི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སང་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཤའི་མིག་གིས་དཔག་ཚད་སྟྩོང་མཐྩོང་བར་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྷའི་སྤན་རྣམ་པར་དག་པས་དཔག་ཚད་ཉིས་སྟྩོང་མཐྩོང་བར་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་རྣམ་པར་དག་པས་གཞན་གི་སེམས་

ཤེས་པ་མཐྩོང་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་ཀི་ཡང་དག་པར་སྡུད་པར་སྤན་ལྔ་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་སྩོ། །དེ་རྣམས་ཀང་འདི་ལྟ་སྟེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

ཤའི་སྤན་དང༌། ལྷའི་སྤན་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་སྤན་དང༌། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་རྣམས་རྣལ་འབྩོར་པའི་སེམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་བཙུད་ཅིང་བསྒྩོམས་

པའི་སྟྩོབས་ཀིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མ་གཟིགས་

པ་དང་མི་མཁྱེན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་འདིར་དང་པྩོར་ཞེས་

པ་ནས། དཔག་ཚད་སྟྩོང་མཐྩོང་ཞེས་པའི་བར་གིས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་སྟྩོང་

གཟུགས་ཤའི་མིག་ཤེས་ཀིས་མཐྩོང་བར་བསྟན། དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་པ་ནས་

གསུངས་སྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་སྤན་ཕི་མ་བཞིས་ལམ་གི་གནས་སབས་གྩོང་མ་

གྩོང་མར་སྟྩོང་གཟུགས་མཐྩོང་ཚུལ་དང་སྤན་ལྔ་མདྩོ་ཕྩོགས་ནས་གསུངས་པའི་

ཁུངས་བསྟན། དེ་རྣམས་ཀང་ཞེས་པ་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པའི་བར་གི་

སྤན་ལྔ་རླུང་སེམས་ར་དབུ་མར་བཙུད་ཅིང་བསྒྩོམས་པ་ལས་འབྱུང་བར་བསྟན། དེ་

ནས་ཞེས་པ་ནས་མེད་དྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་སྤན་ལྔ་མཐར་ཕིན་པའི་གནས་སབས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མ་གཟིགས་པ་དང་མི་མཁྱེན་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

སྦས་པ་མིག་འབེད་ལས་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་



  532  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དགུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཤའི་སྤན་གིས་དང་པྩོར་

རང་གི་སེམས་ཀི་སང་བ་མཐྩོང་ཞིང་ལྷ་ལ་སྩོགས་པའི་སྤན་གིས་གཞན་གི་སེམས་

ཤེས་པ་མཐྩོང་སྟེ་དེས་ན་ཆྩོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

སྤན་ལྔ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་རིམ་པས་ཤའི་སྤན་དང་ལྷའི་སྤན་དང་སངས་

རྒྱས་ཀི་སྤན་དང་ཤེས་རབ་ཀི་སྤན་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་ནི་བསྒྩོམས་པའི་སྟྩོབས་

ཀིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། ། ཞེས་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་ལྟར་བཀྩོད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །གཞན་ཡང་སྟྩོད་འགེལ་དང་ན་རྩོ་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་ལས་

བཤད་པ་ནི་གྩོང་དུ་དྲངས་ཟིན་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

ལྔ་པ་དག་དབེ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོའི་ཆྩོས་ཀི་སེ་ཚན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་

དང་ཁམས་ལ་སྩོགས་པ་དྲུག་སྩོར་སྡུད་ཀི་རྣམ་པར་དག་བ་དང༌། སྩོར་སྡུད་ནི་དེ་

དག་དག་བེད་རྡྩོ་རེ་སེམས་པའི་རིགས་སྩོ། །དབེ་བ་ནི་དུ་སྩོགས་ཀི་རྟགས་བཅུ་སྟེ། 

དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པ་ལས། སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པྩོར་

འགྱུར་ཞིང་རྣམ་པ་བཅུ་སྟེ་ཞེས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་དང་པྩོའི་ལས་ལ་སྩོ་

སྩོར་སྡུད་པ་ནི་རྒྱལ་བའི་དབང་པྩོ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོའྩོ། །དེ་ཡང་མཚན་

མའི་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཅུ་སྟེ། དུ་བ་དང་སིག་རྒྱུ་དང་མེ་ཁྱེར་དང་མར་མེ་ལྟར་འབར་

བ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་དང་ཆ་ཤས་དང་ཐིག་ལེ་མཐྩོང་བའི་དབེ་བས་མ་

བཏགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །འྩོ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་

པྩོའི་ཆྩོས་དྲུག་པྩོ་གང་ཡིན་སམ་ན། དེ་དག་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཁམས་དང༌། ཡིད་དང༌། སྒ་དང༌། མཆྩོག་གི་དབང་པྩོ་དང་དྲི་ཆུ་འཛག་པ་དང་དྲུག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གྩོ །དྲུག་པྩོ་འདི་རྡྩོ་རེ་སེམས་པའི་རིགས་ཀི་ལམ་རྣམས་ཀི་སྦྱང་གཞི་དང༌། དེ་དྲུག་

སྦྱངས་པ་ལས་ཆྩོས་དྲུག་པྩོ་འདི་རྣམས་སྒིབ་པ་མེད་པ་ཉིད་དང༌། རྩོ་མཉམ་པ་ཉིད་

དང༌། གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་པ་ཉིད་དུ་བེད་པའྩོ། །དེ་ཡང་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་

རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་སྩོར་སྡུད་ཀང་ལམ་འྩོག་མ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཁྱབ་བེད་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དྲུག་པ་འབས་བུ་ལ་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་

གཉིས་ལས་དང་པྩོ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ལས་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པས་རྣལ་

འབྩོར་པ་ནི ་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་སྔགས་རྣམས་ཀུན་གིས་བིན་གིས་

རླྩོབ། །ཅེས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་གང་གི་ཚེ་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པས་གཟུགས་

བརྟན་པར་འགྱུར་བའི་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་བ་དེའི་ཚེ་སྔགས་

རྣམས་ཀུན་གིས་བིན་གིས་རླྩོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ཚིག་གིས་མཆྩོག་སྦྱིན་པ་ལ་སྩོགས་

པ་སྦྱིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ཞེས་དང༌། གསང་བ་འདུས་པ་ལས། སྩོ་སྩོར་སྡུད་པས་སྩོམས་ཞུགས་

པ། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་གིས་བིན་གིས་རླྩོབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྩོར་སྡུད་

མཐར་ཕིན་པའི་རྣལ་འབྩོར་པས་སྔགས་ཐམས་ཅད་བིན་གིས་རླྩོབ་པས་ཚིག་གིས་

མཆྩོག་སྦྱིན་པ་ལ་སྩོགས་པ་འགྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན་དུག་མེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་

བརྩོད་པས་དུག་མེད་པར་བེད་ནུས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

གཉིས་པ་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོའི་སེ་ཚན་གི་ཆྩོས་

དྲུག་སྒིབ་བལ་དུ་དག་པ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྩོགས་པའི་ཆྩོས་དྲུག་ཚན་གཅིག །འགྲུབ་པའྩོ། །

༈ གཉིས་པ་གྲུབ་ཟིན་བརྟན་པར་བེད་པ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ལ་དྲུག ། 

བསམ་གཏན་གི་མཚན་དྩོན་དང༌།  བསྒྩོམ་པའི་དུས་མཚམས་དང༌། ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་

པའི་ཚུལ་དང༌། ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་དང༌། དག་དབེ་དང༌། འབས་བུའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྟྩོང་གཟུགས་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པས་ན་བསམ་

གཏན་ཞེས་བ་སྟེ། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་

བཅུ་པྩོ་རྣམས་གཅིག་ཉིད་དུ་ས་ཚོགས་གཟུགས་ལ་བསམ་གཏན་པའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །ཆྩོས་རེ་བུའི་འཁིད་ཡིག་ལས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་

ལ་ཡིད་མ་ཡེངས་པར་རེ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པས་བསམ་གཏན་ནྩོ། །ཞེས་མཚན་དྩོན་

དུ་མཛད་ཅིང༌། ཆྩོས་རེ་ཕྩོགས་པ་ཡང་འདི་དང་མཐུན་ནྩོ། །ཁ་ཅིག་མཁས་གྲུབ་

ཆྩོས་རེའི་དགྩོངས་པར་མཛད་ནས་སྟྩོང་གཟུགས་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་

བརྟན་པར་བེད་པས་ན་བསམ་གཏན་ཞེས་པ་མཚན་དྩོན་དུ་རུང་སྟེ་ཞེས་གསུང་པ་

ནི་རེ་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་ཟིན་བིས་ཀིས་བཀག་སྟེ། ཟིན་བིས་ལས། ཁ་ཅིག་

སྩོར་སྡུད་བརྟན་པར་བེད་པས་བསམ་གཏན་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཡེ་གེའི་དྩོན་ལ་མ་

ཞུགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ཡང་དེའི་དགྩོངས་པ་ནི་སྟྩོང་གཟུགས་ལ་སེམས་

རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་བརྟན་པར་བེད་ཅེས་པའི་བརྟན་པ་དང༌། སྩོར་སྡུད་བརྟན་པར་

བེད་ཅེས་པའི་བརྟན་པ་གཉིས་ནི་བ་འྩོག་ར་བརྟན་ཡིན་ཞིང༌། བསམ་གཏན་གི་

གཏན་པ་ག་གཏན་ཡིན་པས་དེ་ཡི་གེའི་དྩོན་ལ་མ་ཞུགས་ཞེས་པ་ཡིན་པས་ཐུགས་

བདེན་པར་མངྩོན་ནྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གཉིས་པ་བསྒྩོམས་པའི་དུས་མཚམས་ནི། དུས་ཞབས་སན་བརྒྱུད་ལས༌། 

དུས་ནི་ནམ་མཁའ་རྒྱུད་དུས་སྩོ། །ཞེས་ཐྩོག་མར་ནམ་མཁའི་རླུང་རྒྱུ་བ་ནས་བསྒྩོམ་

པར་གསུངས་ཏེ། བསམ་གཏན་མི་བསྐྱྩོད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་ལ་དགྩོངས་པ་འདྲ་

ནའང༌། རྒྱུད་འགེལ་དུ་དེ་ལྟ་བུ་གསལ་བར་མ་བྱུང་ངྩོ་། དེས་ན་རང་ལུགས་ནི་རྟགས་

བཅུ་པ་ཐིག་ལེའི་དབུས་ཀི་རེ་ཁཱའི་དབུས་སུ་ལྩོངས་སྐུ་དང་དེའི་མཐར་སྟྩོང་

གཟུགས་ས་ཚོགས་པ་མཐྩོང་བའི་མཚམས་ནས་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ཏེ།  དབང་མདྩོར་

བསྟན་ལས། རི་ལམ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མཐྩོང་འགྱུར། །རྟག་ཏུ་གཟུགས་དེ་བསྒྩོམ་

པར་བ། །ཞེས་པའི་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པ་ལས། གཟུགས་ནི་ས་ཚོགས་གཟུགས་ཏེ་

བསྒྩོམས་པར་བ་བ་ནི་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་གིས་བརྟན་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང༌། 

ཡང་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་འདི་ཉིད་ལས། བསེན་པའི་དུས་ཏེ་དུས་དང་

པྩོར་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ཡིས་བསྒྩོམས་པར་བ་ཞིང་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་གིས་

བརྟན་པར་བའྩོ། །ཞེས་རྟགས་བཅུ་རྩོགས་པའི་མཐར་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་

མཐྩོང་བ་དེ་སྩོར་སྡུད་ཀིས་བས་ཏེ་དེའི་མཇུག་ཉིད་དུ་བསམ་གཏན་གིས་བརྟན་

པར་བེད་པ་གསུངས་པས་སྩོ། །

གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ལ་ལྔ། དགྩོས་པ་གང་གི་ཕིར་སྒྩོམ་པ་དང༌། 

སྒྩོམ་ཚུལ་དངྩོས་དང༌། ཡན་ལག་གི་དབེ་བ་དང༌། བསམ་གཏན་གྲུབ་པའི་ཚད་དང༌། 

ཉམས་རྟགས་འཆར་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་བརྟན་

པར་བ་བའི་ཕིར་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པར་ནི་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པར། 
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གཟུགས་ནི་ས་ཚོགས་གཟུགས་ཏེ་ཞེས་སྩོགས་གྩོང་དུ་དྲངས་པ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་

སྩོ། །

གཉིས་པ་སྒྩོམ་ཚུལ་དངྩོས་ནི་གཞན་ལུགས་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ་དང་རང་

ལུགས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཁ་ཅིག་རེ་རིན་པྩོ་ཆེའི་དགྩོངས་པར་བསམས་ནས། 

བསམ་གཏན་གི་སབས་སུ་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་ཤར་བ་ན་དེ་ཐམས་ཅད་རང་གི་

འདུན་པས་བཅྩོས་ནས་རང་གང་ལ་གྩོམས་པ་ཆེ་བའི་ལྷ་སྐུ་ཡིད་ངྩོར་འཆར་ས་བར་

བསྒྱུར་ནས་ཡང་ཡང་བསྒྩོམས་པས་དེ་ལ་བང་བ་ན་དུས་ཀིས་འཁྩོར་ལྩོའི་སྐུར་སྒྱུར་

བ་ལ་སྩོབ། དེ་ལ་ལྩོབས་ནས་ཐམས་ཅད་འྩོད་ཀི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏེ་མཐར་གཅིག་ལ་

གཅིག་ཐིམ་ནས་དུས་འཁྩོར་རྡྩོར་སེམས་ཀི་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་སྔར་གི་དེ་

ལ་བསྡུ། དེ་སྔར་རང་ལས་རྒྱང་ཆད་དུ་སང་བ་ཡིན་ཡང༌། སབས་འདི་ནས་རང་གི་

སེམས་འདི་ལ་བཅུག་སྟེ་དབེར་མེད་དུ་བས་ནས་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་སྟེ་ཡང་ཡང་

བསྒྩོམས་པའི་མཐར་ལྷའི་རྣམ་པ་དེ་རང་ལས་རྒྱང་ཆད་དུ་མི་འཆར་བར་དེ་ལ་ང་

རྒྱལ་བཅྩོས་མིན་འཕྩོ་ཐུབ་པ་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་ལྟར་སྒྩོམ་པ་ནི་རེས་དྲན་གི་སྐུ་བསྒྲུབ་

པའི་གཞི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་འཁིད་ཡིག་ཏུ་བཀྩོད་དྩོ། །

འདི་དག་ནི་ཟབ་ཟབ་ལྟར་སང་ནའང་དྩོན་འཐད་པར་མ་མཐྩོང་སྟེ། སབས་འདི་

ལ་སྩོགས་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་ནི་བྩོས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཅྩོས་ཤིང་མ་

བཏགས་པ་རང་བྱུང་དུ་ཤར་བ་དགྩོས་པ་ནི་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་ལྔ་པ་ལས། 

གང་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པས་བསྟན་པ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་དང་ལྡན་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་དངྩོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་སད་དུ་
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རང་གི་སེམས་ཀིས་ཡྩོངས་སུ་བཏགས་པའི་ཆྩོས་དང་བལ་བ་གཞྩོན་ནུ་མ་རྣམས་

ཀི་མེ་ལྩོང་ལ་སྩོགས་པ་ལ་པྲ་ཕབ་པ་བཞིན་དུ་རྣལ་འབྩོར་བ་རྣམས་ཀི་རང་གིས་

སེམས་ཀི་འྩོད་གསལ་མངྩོན་སུམ་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་སང་བ་འདྩོད་པའི་དྩོན་གི་

འབས་བུ་སྟེར་བ་སྟེ་འབས་བུ་ནི་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སེམས་སྩོ་

ཞེས་དང༌། ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་ནི་རས་མེད་པའི་ཕིར་དང་རྟག་པ་མེད་

པའི་ཕིར་ཞེས་སྩོགས་རྒྱུད་འགེལ་གི་གྩོང་འྩོག་དུ་མར་གསུངས་ཤིང༌། ཁྱད་ནི་

བསམ་གཏན་གི་སབས་འདིར་ཤར་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་བྩོས་བཅྩོས་ནས་ལྷའི་

སྐུར་སྒྱུར་བ་སྩོགས་སུ་འདྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་སྩོར་སྡུད་ཀི་རྟགས་བཅུ་

ཤར་བའི་སབས་སུ་ཡང་རྟགས་རྣམས་ལྷའི་རྣམ་པར་བྩོས་བཅྩོས་ནས་སྒྱུར་དགྩོས་

པ་སྩོགས་མཚུངས་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྩོ། །

འདིའི་བཞེད་པ་ལྟར་ན་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་ཤར་བ་ལྷའི་རྣམ་པ་དང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གཅིག་པུའི་རྣམ་པར་སྒྱུར་མ་ཐུབ་ན་སྟྩོང་

གཟུགས་ཤར་བ་རྣམས་དྩོན་མེད་དུ་འགྱུར་རྩོ་སམ་དུ་དགྩོངས་པ་འདྲ་སྟེ་རེ་ཁཱའི་

ནང་དུ་དུས་འཁྩོར་རྡྩོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་

བསམ་གཏན་གིས་བརྟན་པར་བས་པ་དེ་རེས་དྲན་གི་གནས་སབས་སྩོགས་ཀིས་

དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་བསྒྲུབ་གཞི་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་རྟགས་

བཅུའི་མཐར་ཤར་བའི་བུམ་སམ་སྩོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ས་

ཚོགས་ཤར་བ་རྣམས་ཀང་བསམ་གཏན་གིས་སྟྩོང་གཟུགས་དེ་དང་དེ་བརྟན་པར་

བས་པས་སངས་རྒྱས་པའི་སྒིབ་བལ་གི་སྟྩོང་གཟུགས་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་
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རྣམས་ཀ?ི་བསྒྲུབ་གཞི་ཡང་དག་པ་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་ལྷའི་རྣམ་པར་སྒྱུར་དགྩོས་

པ་མིན་ཏེ། ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་ཉེར་གཉིས་པ། སྟྩོང་པ་ངེས་པར་མཚན་མ་རྣམ་པར་བཅུ་རུ་

འགྱུར་ཞིང་མཚན་མ་ནི། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་རུ་འགྱུར་ཏེ་མ་ཟད་མཆྩོག་གི་བདེ་

བ་གཞྩོམ་དུ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཞེས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་སྟྩོང་པ་

ངེས་པར་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་མ་རྣམ་པ་བཅུ་རུ་འགྱུར་ཞིང་མཚན་མ་ནི་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་སུ་འགྱུར་རྩོ། །གཟུགས་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་

བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་སྟྩོང་སང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྟྩོང་པ་དེ་

ཉིད་དུ་སྩོགས་ཀི་མཚན་མ་བཅུར་འགྱུར་ཞིང༌། མཚན་མ་རྣམས་བུམ་པ་དང་སམ་

བུ་སྩོགས་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་སྩོ་འགྱུར་

རྩོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བར་འགྱུར་བར་

གསུངས་ཀི། ལྷའི་རྣམ་པར་སྒྱུར་དགྩོས་པར་མ་གསུངས་སྩོ། །བུམ་པ་དང་སམ་བུ་

སྩོགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་ཞེས་བ་སྟེ། འགེལ་

ཆེན་ལས། བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་མཐྩོང་

བའྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་བཞེད་པ་རེ་ཉིད་ཀི་དགྩོངས་པའང་མིན་ཏེ། ཟིན་བིས་

ལས། སྩོར་སྡུད་ནི་གཟུགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ལ། བསམ་

གཏན་ནི་གྲུབ་ཟིན་བརྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་དམིགས་པ་གང་

བསྒྩོམས་ནས་བརྟན་པར་བེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རྒྱུན་གྩོམས་

པས་བརྟན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོར་སྡུད་ཀི་གནས་སབས་སུ་གང་ཤར་བའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་ལྟར་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇྩོག་

པར་གསུངས་པས་སྩོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ཡན་ལག་སྩོ་སྩོ་ལ་སྒྩོམ་ཚུལ་དེ་བེད་པ་ན་མི་

འཐད་དེ། ཡན་ལག་འདི་དག་ནི་བསམ་གཏན་གི་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་གཅིག་པུ་

དེ་ཉིད་བས་པ་ལས་རྟྩོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་ཡིན་པར་དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་འཆད་པ་ལས་

ཤེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ཀི་སྒྩོམ་ཚུལ་དངྩོས་བཤད་པ་ནི། སྩོར་སྡུད་ཀི་མཚན་

མྩོ་དང་ཉིན་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་གི་གནས་གང་ཡང་རུང་བར་ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་

སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་རྣམས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ལྟར་བས་ཏེ་བསྒྩོམས་པས་སྟྩོང་

གཟུགས་ས་ཚོགས་ཤར་བ་ན་དེ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་ནས་སྒྩོམ་པ་ཉིད་ཡིན་

ཏེ། དབང་མདྩོར་བསྟན་ལས། རི་ལམ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མཐྩོང་འགྱུར། །གཟུགས་

དེ་རྟག་ཏུ་བསྒྩོམ་པར་བ། །ཞེས་སྟྩོང་གཟུགས་དེ་གཉིས་ཀ་བསམ་གཏན་གིས་རྟག་

ཏུ་བསྒྩོམས་པར་གསུངས་པ་དང༌། དུས་ཞབས་སན་བརྒྱུད་ལས་ཀང༌། དེ་ཡི་ཡུལ་

ནི་སྟྩོང་གཟུགས་ཏེ། །བསྒྩོམས་པ་སྔར་གི་སྟྩོང་གཟུགས་ལ། །སེམས་བཞག་ནམ་

མཁའ་ལྟ་བ་ཡིན། །སྟྩོང་ཉིད་སེམས་འཇུག་ཤེས་རབ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེ་

ཉིད་ཀིའང་དགྩོངས་པ་ཡིན་པ་ནི་ཟིན་བིས་དྲངས་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ། །

གསུམ་པ་ཡན་ལག་གི་དབེ་བ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས། བསམ་

གཏན་དག་ཀང་ཤེས་རབ་རྟྩོག་དང་དཔྱྩོད་པ་དགའ་དང་གཡྩོ་མེད་བདེ་བ་རེ་གཅིག་

སེམས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་དེ་ཉིད་ལ་

ཤེས་རབ་ཅེས་པ་ནི་ལྟ་བའྩོ། །རྟྩོག་པ་ཞེས་པ་ནི་དངྩོས་པྩོ་འཛིན་པའྩོ། །དཔྱྩོད་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཞེས་པ་ནི་དེའི་དྩོན་ངེས་པར་བེད་པའྩོ། །དགའ་བ་ཞེས་པ་ནི་གཟུགས་ལ་ཆགས་

པའྩོ། །གཡྩོ་མེད་བདེ་བ་ཞེས་པ་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་སེམས་གཅིག་ཏུ་བེད་

པའྩོ། །ཞེས་དང༌། དེ་དག་གི་དྩོན་ན་རྩོ་པས་བཤད་པ་ནི། འདུས་པ་ཕི་མ་ལས། 

བསམ་གཏན་རྣམས་པ་ལྔ་རུ་འགྱུར། །རྟྩོག་པ་དང་ནི་དཔྱྩོད་པ་དང༌། །དགའ་དང་དེ་

བཞིན་བདེ་བ་ཉིད། །སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཉིད་དང་ལྔ། །དེ་རྣམས་བསམ་གཏན་

བསྡུས་པའྩོ། །ཞེས་ཡན་ལག་ལྔ་མདྩོར་བསྟན་ནས་དེ་དག་གི་དྩོན་འཆད་པ་ནི་ཡང་

དེ་ཉིད་ལས། གསང་བ་གསུམ་འབྱུང་རྟྩོག་པ་སྟེ། །དེ་ལ་རབ་སྦྱྩོར་དཔྱྩོད་པའྩོ། །དགའ་

བ་རབ་གསལ་གསུམ་པ་སྟེ། །བདེ་བ་བསྡུས་པ་བཞི་པའྩོ། །ཤེས་དང་ཤེས་བ་བྱུང་

ཟད་པའི། །རང་སེམས་ལྔ་པར་ཤེས་པར་བ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

ཞི། །འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དེྩོན་དབང་

མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་ན་རྩོ་པས་བཤད་པ་སྟེ། 

འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས། གསང་བ་གསུམ་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་ཉིད་དུས་གསུམ་ཁམས་གསུམ་ནི་གསང་བ་གསུམ་

མྩོ། །དེ་རིགས་པའི་རྣམ་པས་ཁམས་གསུམ་པར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཙམ་ཉིད་ཀིས་

ལན་ཅིག་སེམས་དཔའ་ནི་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་རྟྩོགས་ཤིང་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་གསང་

བ་གསུམ་འབྱུང་སྟེ་དེ་ཉིད་རྟྩོག་པའྩོ། །དེ་ལ་རབ་སྦྱྩོར་དཔྱྩོད་པའྩོ་ཞེས་པ་རྟྩོག་པའི་

ཡུལ་དེ་ལ་རབ་སྦྱྩོར་དཔྱྩོད་པ་སྟེ། བརྟན་པ་དང་གཡྩོ་བ་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་

སྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་གི་དངྩོས་པྩོ་འཛིན་པ་ནི་དཔྱྩོད་པའྩོ། །དགའ་བ་རབ་གསལ་ན་

དཔྱྩོད་པའི་ཡུལ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་གནས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཡིད་



  541  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བདེ་བའྩོ། །བདེ་བ་བསྡུས་པ་ཞེས་པ་སེམས་གནས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལས་

བདེ་བ་ཡང་དག་པར་རྟྩོགས་པ་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་རྒྱུ་ཅན་བདེ་བ་ནི་བདེ་བ་

བསྡུས་པའྩོ། །ཤེས་དང་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཤེས་པ་མིག་ལ་སྩོགས་པའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ཤེས་བ་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་ཆྩོས་ཀི་ཁམས་ཀི་མཐར་

ཐུག་པ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ནི་འབྱུང་བ་སྟེ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་འབྱུང་བའྩོ། །དེའི་

ཟད་པ་ནི་སེམས་ཀི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་མཚན་ཉིད་སེམས་རེ་

གཅིག་པ་ཉིད་ནི་རང་སེམས་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །རྣམས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རང་སེམས་དེ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཏེ་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་

ཞི་བའི་ཕིར་ཞི་བ་ཁམས་གསུམ་པར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཙམ་ཉིད་ཀིས་སྟྩོང་པ་ཉིད་

གཅིག་པུའི་མཐར་ཐུག་པའྩོ། །འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གནས་ཞེས་པ་ལ་འདྩོད་

པ་ཐམས་ཅད་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་དེ་རང་ལས་དབེར་མེད་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་

གཅིག་པུའི་གཟུགས་ཀིས་རབ་ཏུ་གནས་པ་ནི་འདིར་གནས་པའྩོ། །ཞེས་པ་འདྩོད་པ་

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གནས། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་སྩོ། །

དེ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་གསང་བ་གསུམ་

འབྱུང་ནི་རྟྩོགས་པའྩོ། །འྩོ་ན་གསང་བ་གསུམ་ནི་གང༌། འབྱུང་བའི་དྩོན་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་

ན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་གསུམ་དང་ཁམས་

གསུམ་པའི་རྣམ་པར་སང་བ་ནི་གསང་བ་གསུམ་མྩོ། །འབྱུང་བའི་དྩོན་ནི་རགས་

པའམ་རིང་བའི་རྣམ་པས་ཁམས་གསུམ་པའི་རྣམ་པར་སང་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་རབ་

ཏུ་གསལ་བ་ཙམ་ལན་ཅིག་སེམས་ནི་འབྱུང་བའྩོ། །མདྩོར་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བདག་ཉིད་དུས་གསུམ་དང་ཁམས་གསུམ་གི་བརྟན་གཡྩོའི་རྣམ་པར་སང་བའི་སྟྩོང་

གཟུགས་རགས་པའི་རྣམ་པས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་རྟྩོགས་ཤིང་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་

གསང་བ་གསུམ་འབྱུང་སྟེ་དེ་ཉིད་རྟྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཡང་རྟྩོག་པ་དེའི་ཡུལ་ལ་རབ་ཏུ་

སྦྱྩོར་བ་ནི་དཔྱྩོད་པའྩོ། །དེ་ཡང་སྦྱྩོར་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན རྟྩོག་པའི་ཡུལ་བརྟན་

གཡྩོའི་རྣམ་པར་སང་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་དེ་ལ་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་སྩོགས་པའི་

སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་དངྩོས་པྩོ་ཞིབ་ཏུ་ཕེ་ནས་འཛིན་ཅིང་གསལ་བར་སང་

བ་ནི་དཔྱྩོད་པའྩོ། །

ཡང་དགའ་བ་ནི་དཔྱྩོད་པའི་ཡུལ་གི་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོང་གཟུགས་ཞིབ་མྩོར་ཕེ་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་རང་གི་ངང་གིས་གནས་པའི་རྒྱུ་སེམས་ཤིན་སྦྱངས་ཡིན་ལ་

དེ་འདྲེན་པའི་སེམས་ཀི་དགའ་བ་ཡིད་བདེ་བ་ཡིན་ནྩོ ཡང་བདེ་བ་ནི་སྟྩོང་གཟུགས་

ཀི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཞིབ་པར་དཔྱད་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཡང་རྒྱུད་འགེལ་ལས་ཤེས་རབ་

ཅེས་གསུངས་པ་ནི་འདུས་པར་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་དང་ཁྱད་

པར་མེད་པས་སེམས་རེ་གཅིག་པ་འདི་ནི་ཤེས་དང་ཤེས་བ་བྱུང་ཟད་ཅེས་པ་འདིས་

བསྟན་པའི་ཤེས་པ་ནི། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་

གི་ཡུལ་ཅན་དྲུག་གྩོ །ཤེས་བ་ནི་གཟུགས་ནས་ཆྩོས་ཀི་ཁམས་ཀི་བར་ཡུལ་དྲུག་

གྩོ། །བྱུང་བ་ནི་ཡུལ་དྲུག་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་རབ་ཏུ་འཇུག་པའྩོ། །དེ་ཟད་པ་ནི་

སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ཡུལ་གཟུགས་སྩོགས་དྲུག་གི་གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་འབེལ་བ་ཆད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་འབེལ་བ་ཆད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་སྟེ་རང་སེམས་ཞེས་བརྩོད་

དྩོ། །སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ནས་དབང་ཤེས་ལྔའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་འབེལ་བ་ཆད་ཀང་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་འབེལ་བ་མ་ཆད་པས་བསམ་གཏན་གི་བདེ་བའི་ཡན་

ལག་གི་བར་དུ་སྟྩོང་གཟུགས་དང་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་

གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་པར་གནས་ཀང༌། ཡུལ་སྟྩོང་གཟུགས་དང་ཡུལ་ཅན་

འྩོད་གསལ་གི་སེམས་གཉིས་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པའི་འབེལ་བ་ཆད་དེ་ཡུལ་དང་

ཡུལ་ཅན་རྩོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རང་སེམས་ཏེ་སེམས་རེ་གཅིག་

པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་དེ་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་དུ་

ཡང་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་དང་རང་བཞིན་

དབེར་མེད་པའི་སྒྩོ་ནས་གཟུང་བ་དང་ལ་སྩོགས་པ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ཞི་

བའི་ཕིར་རམ་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཞི་བ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ཁམས་གསུམ་པར་

རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཙམ་ཉིད་ཀི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དུས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རིམ་པ་ཅན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་དང་དབེར་མེད་

གཅིག་པུའི་མཐར་ཐུག་པའི་སེམས་སྩོ། །

བཞི་པ་བསམ་གཏན་གྲུབ་པའི་ཚད་བསྟན་པ་ནི། སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་བསྒྩོམས་པས་སྟྩོང་གཟུགས་ཤར་

བའི་ཚེ་སྟྩོང་གཟུགས་དེ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་རྟྩོག་དཔྱྩོད་ཀི་

ཡན་ལག་གཉིས་ཀིས་སྟྩོང་གཟུགས་ཕ་རགས་མཐྩོང་ནས་དེའི་རྒྱུན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

བཞག་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཐུན་འཁྱྩོངས་པའི་མཐར་ཕན་ཡྩོན་གི་ཡན་ལག་ལུས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སེམས་ཤིན་སྦྱངས་འདྲེན་པའི་དགའ་བདེ་སྐྱེས་ཏེ་རང་གིས་སེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་

གི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་ཀི་སྐུ་ཤར་བ་དང་རང་གིས་སེམས་གཉིས་

དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་ནས་སྐུ་དེ་སེམས་ལ་སྩོགས་སུ་མི་སང་ཞིང་སྐུ་དེ་ལ་རང་ཉིད་

ཀི་ང་རྒྱལ་འབད་མེད་དུ་འཕྩོ་ན?ས་པ་དེའི་ཚེ་བསམ་གཏན་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་

མཚམས་འདི་ནས་སྲྩོག་རྩོལ་སྒྩོམ་པ་འཇུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

མདྩོར་ན་བསམ་གཏན་སྒྩོམ་པའི་སབས་འདིར་ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་སེམས་

ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་རྣམས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བས་ཏེ་བསྒྩོམས་པས་

དྷཱུ་ཏིར་རླུང་ཚུད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལས་ཀུན་རྟྩོག་གཡྩོ་བའི་རླུང་རྩོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་

རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་དག་པར་འགགས་ཏེ་མི་རྟྩོག་པའི་སེམས་འྩོད་

གསལ་ཤར་བ་དང་མཉམ་དུ་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་འཆར་ལ། སྟྩོང་གཟུགས་དེ་

རྣམས་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་གི་ཤའི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་གསལ་བར་མཐྩོང་

ཞིང༌། དེ་ལྟར་མཐྩོང་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སིན་མཚམས་

ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་རེ་ཁཱའི་ནང་དུ་ཤར་བའི་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པའི་སྟྩོང་

གཟུགས་དེ་ལ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དེས་དམིགས་ནས་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་སྟེ་

བསྒྩོམས་པ་ལས་ཡུལ་སྟྩོང་གཟུགས་དེ་དང་ཡུལ་ཅན་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་གཉིས་

དབེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པའི་སང་བ་ལྩོག་སྟེ་དུས་

འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་སང་བ་དེར་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་ཉིད་ང་རྒྱལ་འཕྩོ་ནུས་

པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ང་རྒྱལ་འཕྩོས་པའི་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་སང་བའི་

སྟྩོང་གཟུགས་ནི་རེས་དྲན་གི་སབས་དང་འབས་དུས་ཀི་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་དེའི་བསྒྲུབ་གཞི་དང་རིགས་འདྲའི་

རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ལྟ་བ་ཉམས་རྟགས་འཆར་ཚུལ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་རྟགས་རྣམས་གྩོང་ནས་

གྩོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ལས་དྭངས་པ་གསལ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་འབྱུང་བ་དང༌། གཞན་

ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས་དང་འགྩོ་དྲུག་གི་སང་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཚད་མེད་པ་

འབྱུང་བ་དང༌། སན་པ་དང་མི་སན་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྒ་བརན། སྔར་ཚོར་མ་མྩོང་བའི་

དྲི་བརན། རྩོ་ཞིམ་མི་ཞིམ་ས་ཚོགས་ཀི་རྩོ་བརན། ཚ་གང་ལ་སྩོགས་པ་རེག་བརན་

ས་ཚོགས་འཆར་བ་དེའང་དང་པྩོ་ཕི་རྩོལ་དུ་འཆར། དེ་ནས་ནང་དུ་རེ་ཁཱ་ནག་པྩོའི་

ནང་དུ་འཆར་ཏེ་དེ་རྣམས་དག་ནས་མངྩོནཤེས་འཆར་བར་འགྱུར་ཞེས་ཆྩོས་རེ་བུ་

སྟྩོན་གིས་གསུངས་སྩོ། །

བཞི་པ་ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་ནི། མིག་གི་མངྩོན་ཤེས་ཀིས་སྟྩོང་གཟུགས་

གསལ་བར་མཐྩོང་ཞིང་མི་སླུ་བས་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མའྩོ།༌།

ལྔ་པ་དག་དབེ་ནི། བསམ་གཏན་ནི་མི་བསྐྱྩོད་པ་ཉིད་དྩོ་ཞེས་པ་རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་ཕུང་པྩོ་སྟེ་རྣམ་པ་བཅུ་ནི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་བཅུ་པྩོ་རྣམས་གཅིག་ཉིད་དུ་

ས་ཚོགས་གཟུགས་ལ་བསམ་གཏན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་ཕུང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་དྲུག་ཚན་གཅིག་སྒིབ་བལ་དུ་དག་པར་བེད་པ་སྟེ། 

དབེ་ན་རྟྩོག་པ་སྩོགས་ཡན་ལག་ལྔ་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གིས་ཕེ་བས་རྣམ་པ་

བཅུའྩོ། །

དྲུག་པ་འབས་བུ་ལ་གཉིས་ལས་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བརྒྱ་བཅྩོ་བརྒྱད་པ། མངྩོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ནི་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་ཡི་བདག་པྩོ་

བསམ་གཏན་སྦྱར་བས་དག་པའྩོ། །ཞེས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་གང་གི་ཚེ་

མིག་མི་འཛུམ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ལྷའི་མིག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྷའི་རྣ་བ་ལ་

སྩོགས་པ་སྟེ་བསམ་གཏན་གིས་དག་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། བསམ་གཏན་ཡེ་ཤེས་སྩོམས་འཇུག་

པས། །མངྩོན་ཤེས་ལྔ་ནི་ཐྩོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་གཏན་གི་

ཡན་ལག་མཐར་ཕིན་པའི་གནས་སབས་སུ་མངྩོན་ཤེས་ལྔ་འཐྩོབ་ཅིང་སངས་རྒྱས་

ལ་ཆྩོས་ཉན་པ་དང་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་བེད་ནུས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཕན་

ཡྩོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཐྩོབ་པའྩོ། །

གཉིས་པ་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ནི། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང༌། ནམ་མཁའི་

ཁམས་དང༌། རྣ་བའི་དབང་པྩོ་དང༌། ཆྩོས་ཀི་ཁམས་དང༌། གསང་བའི་དབང་པྩོ་དང༌། 

ཁུ་བ་འཕེན་འཛིན་ཏེ་ཆྩོས་དྲུག་ཚན་གཅིག་སྒིབ་བལ་དུ་དག་པ་རྒྱལ་བ་མི་བསྐྱྩོད་པ་

ལ་སྩོགས་པ་དྲུག་ཚན་གཅིག་འགྲུབ་པའྩོ། །འདིར་བསམ་གཏན་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་བུས་སྦྩོགས་ཆྩོག་མཛད་དེ། ཁྩོང་རང་གི་འཁིད་ཡིག་ལས། བསམ་གཏན་

སྟྩོང་གཟུགས་དྲག་ཏུ་བསྒྩོམས། །ཞེས་པས་བེད་བཅིང་དང་ལུས་གནད་དམ་དུ་བས་

ལ་སྔར་གི་མན་ངག་གིས་རིག་པ་གཞུར་ལ་བསྒྩོམ་ཞེས་གསུངས་པའི་ལུས་གནད་

སྩོགས་སར་འཆྩོས་པ་སྦྩོགས་ཆྩོག་ཏུ་མི་རུང་བ་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ལྟར་ཤེས་པར་

བའྩོ། །

ཡང་འཁིད་ཡིག་ཏུ། སྒྲུབ་ལེའི་མཇུག་གི་ཚིགས་བཅད་བཞི་བཅུ་གྩོ་སར་



  547  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བཞག་པའི་བརྒྱ་གྩོ་ལྔ་པ། ཉི་མ་ལས་ནི་གཞན་དུ་ཕྩོགས་ཏེ་ཉི་འྩོད་ལ་གནས་རང་གི་

གིབ་མ་བརྟན་པའི་མིག་གིས་བལྟ། །ཕི་ནས་ནམ་མཁའ་དག་ལ་མངྩོན་པར་བརྟགས་

ན་རྩོམ་མཉམ་སྐྱེས་བུ་དུ་བའི་མདྩོག་ཅན་མཐྩོང་བར་འགྱུར། །ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་གྩོམས་

པའི་སྤྩོར་བ་དག་ལས་ས་ལ་གནས་པའི་གཏེར་ནི་ས་ཡི་བུ་གར་མཐྩོང༌། །ཡང་ན་

ཤིང་གི་གིབ་མར་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་ནམ་མཁའི་མཐིལ་དུ་ཐིག་ལེའི་ཕེང་བར་གྱུར་

ལགས་སྩོ། །ཞེས་པ་དྲངས་ནས་དེའི་དགྩོངས་པར་བསམས་ཏེ། ཁྱད་པར་དུ་གནས་

དབེན་པར་ཉི་མ་ལ་བརྒྱབ་བསྟན་ཏེ། མདུན་དུ་རང་གི་གིབ་མ་ལ་བསམ་གཏན་གི་

འཇྩོག་ཚུལ་གིས་བལྟ། དེ་ནས་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་པས་གིབ་

གཟུགས་སྐྱེ་བྩོ་མཐྩོང་བ་ལ་བསམ་གཏན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཚུལ་གིས་བལྟའྩོ། །

དེ་ལྟར་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བསྒྩོམས་ན་བསམ་གཏན་དག་སྟེ་ས་འྩོག་ན་གནས་པའི་

གཏེར་མཐྩོང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཡང་ན་ཤིང་གི་གིབ་མ་ལ་འདུག་ནས་མདུན་གི་ཤིང་གི་

གིབ་མ་ལ་བསམ་གཏན་བསྒྩོམ། དེ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་ཏེ་བསམ་གཏན་གི་

ཡན་ལག་གིས་བརྟན་པར་བསྒྩོམ་པས་ཟླ་བ་དྲུག་གིས་གཏེར་མཐྩོང་ངྩོ༌། །ཞེས་བཤད་

ནས། རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་གིས་བསམ་གཏན་གི་སྦྩོགས་ཆྩོག་བསྟན་པར་མཛད་དྩོ། །

དེའི་མཇུག་གི་བརྒྱ་གྩོ་དྲུག་པ། ནུས་མ་གང་ཞིག་ཅེས་སྩོགས་ཀིས་སྲྩོག་

རྩོལ་གི་སྦྩོགས་ཆྩོག་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ཉི་མ་ལས་ནི་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཀང་བསམ་

གཏན་གི་སྦྩོགས་ཆྩོག་བསྟན་པར་བེད་དགྩོས་སམ་དུ་བསམ་པ་འདྲ་ནའང་དེ་གཉིས་

མི་མཚུངས་ཏེ། ནུས་མ་གང་ཞིག་ཅེས་སྩོགས་ཀིས་སྩོར་སྡུད་དང༌། སྲྩོག་རྩོལ་གི་

སྦྩོགས་ཆྩོག་བསྟན་པ་ནི་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་པའི་འགེལ་པ་ལས། ན་ད་གྩོམས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པ་འཆད་པར་འགྱུར་བས་ཞེས་འྩོག་ཏུ་ཁ་འཕངས་པའི་ན་ད་གྩོམས་པ་འཆད་བེད་ནི་

ནུས་མ་གང་ཞིག་ཅེས་སྩོགས་ཡིན་པས་ནུས་པ་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སྩོར་སྡུད་དང་

སྲྩོག་རྩོལ་གི་སྦྩོགས་ཆྩོག་བསྟན་པ་ལ་བསྩོན་དུ་མེད་ལ། ཉི་མ་ལས་ནི་ཞེས་སྩོགས་

འྩོག་གི་གཏེར་མཐྩོང་བའི་ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་བེད། སྟྩོན་བེད་དུ་གསལ་ལྩོ། །ཟིན་

བིས་ལས། བསམ་གཏན་ནི་སྩོར་སྡུད་བརྟན་བེད་ཙམ་ཡིན་པས་སྩོར་སྡུད་གྲུབ་ན་ནི་

དེ་ནས་བསམ་གཏན་བསྒྩོམས་པས་མི་འགྲུབ་པ་མི་སྲིད་ལ། སྩོར་སྡུད་མ་གྲུབ་ན་ནི་

བསམ་གཏན་སྒྩོམས་པ་ཡང་མེད་དྩོ། །དེས་ན་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་གཙོ་བྩོར་སྲྩོག་

རྩོལ་གཟུང་ངྩོ༌། །ཞེས་གསུངས་ནས་བསམ་གཏན་ལ་སྩོགས་ཆྩོག་མི་དགྩོས་པར་

བཞེད་དྩོ། །     ། །

༼སྲྩོག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་སྲྩོག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ལ་གཉིས། སྲྩོག་རྩོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་

བཀག་ནས་དྷཱུ་ཏིར་འཇུག་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་སྲྩོག་རྩོལ་དང༌། དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་

པ་གནས་པའམ་བརྟན་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་འཛིན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་དྲུག །སྲྩོག་

རྩོལ་གི་མཚན་དྩོན། དང་པྩོར་བསྒྩོམས་པའི་དུས་མཚམས། གང་བསྒྩོམས་པའི་

ཡན་ལག་གི་ངེས་པ། ཚད་མ་གང་ཡིན་དཔྱད་པ། དག་དབེ། འབས་བུའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྲྩོག་རྩོལ་གི་སད་དྩོད་པྲཱ་ཎ་ཨཱ་ཡཱ་མཿ ཞེས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་པྲཱ་ཎ་

ཞེས་པ་སྲྩོག་ལ་འཇུག་ཅིང༌། ཨཱ་ཡཱ་མ་ཞེས་པ་འབད་པ་དང་འགྩོག་པ་དང་རིང་དུ་

བེད་པ་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ལས། པྲཱ་ཎ་དང་སྦྱར་བས་རིམ་པ་བཞིན་སྲྩོག་རྩོལ་སྲྩོག་

འགྩོག་སྲྩོག་རིང་དུ་བེད་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་དྩོན་སབས་སུ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བབ་པ་ཡིན་པ་ལས་འདིར་སྲྩོག་འགྩོག་པ་དང༌། འདུས་པ་ལས་སྲྩོག་ནི་ཚེ་དང་རྩོལ་

བ་རིང་དུ་མཆེད་པའི་དྩོན་དུ་བཤད་པས་འདིར་བཤད་པའི་དབང་དུ་བས་ན་སྲྩོག་ནི་

སྲྩོག་ཐུར་སྩོགས་ཀི་རླུང་དང༌། རྩོལ་བ་འགྩོག་པའི་དྩོན་དུ་བས་ཏེ་སྲྩོག་ཐུར་སྩོགས་

ཀི་རླུང་རྩོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དྷཱུ་ཏིར་འཛུད་པས་ན་སྲྩོག་རྩོལ་ཞེས་བའྩོ། །དེ་

ཡང་སྲྩོག་རྩོལ་གི་སྒ་སྒྲུབ་པ་བས་ན་ངེས་པ་རེད་པས་དེ་བརྩོད་པར་བ་སྟེ། པྲཱ་ཎ་

སྲྩོག་འཛིན་པ་ལའྩོ་ཞེས་པའི་བིངས་ལ་ཨ་ཙ་རྐྱེན་དུ་སྦྱིན། ཙ་ཁྱད་པར་གི་དྩོན་ཡིན་

པས་དབི། ཡང་ཡ་མུ་འགྩོག་པ་ལའྩོ་ཞེས་པའི་བིངས་ལ་གྷῷ྄་རྐྱེན་དུ་སྦྱིན། ཡ་མུའི་

ཡའི་སྔྩོན་དུ་ཉེར་སྒྱུར་ཨཱང྄་གཞག །བིངས་ཀི་མུའི་སྲྩོག་གི་ཨུ་བརྩོད་དྩོན་དང༌། ཉེར་

སྒྱུར་གི་ཨཱང྄་གི་ང྄་དང་རྐྱེན་གི་གྷῷ྄་རྣམས་ཁྱད་པར་གི་དྩོན་ཡིན་པས་དབིའྩོ། །དེ་

ནས་གྲུབ་པ་ཉཎ་རེས་སུ་འབེལ་པ་ལ་ཨ་ཙ་བཞིན་དུའྩོ་ཞེས་པ་དང༌། ཨིཎ་ཨི་ཙ་

ཨཌ་རྣམས་ལས་ཨའི་ཨུ་སདྷཱ་རིང་པྩོའ ྩོ་ཞེས་པ་ལྟར་བས་པས་ཡའི་སྲྩོག་གི་ཨ་རིང་

པྩོར་བས་ཏེ་མཚམས་སྦྱར་བས་པྲ་ཎ་ཨཱ་མ་ཞེས་པའི་མིང་དུ་གྲུབ། དེའི་མཐར་རྣམ་

དབེ་དང་པྩོའི་གཅིག་ཚིག་སི་སྦྱིན། སིའི་སྲྩོག་གི་ཨི་བརྩོད་དྩོན་ཡིན་པས་དབི། ས་

རྣམ་གཅད་དུ་བས་པས་པྲཱ་ཎཱ་ཡཱ་མཿ ཞེས་པའི་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་དག་ནི་

རེ་ན་རྩོ་པས། རྩོལ་བ་ནི་ཞེས་པ་ཡ་མུ་ཉེ་བར་འགྩོག་པ་ལའྩོ་ཞེས་པའི་ཁམས་འདིའི་

ཨ་ཀུན་ནས་ཞེན་པ་འགྩོག་པ་ནི་ཨཱ་ཡཱ་མཿསྟེ་སྲྩོག་དང་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་དག་གཉིས་

ཀའི་བགྩོད་པ་འགྩོག་པ་ལས་དབུ་མའི་རར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་དང་པྩོར་བསྒྩོམ་པའི་དུས་མཚམས་ནི། རེའི་དགྩོངས་པར་བསམ་
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པའི་འཁིད་ཡིག་ཁ་ཅིག་ལས། རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་དང་ཐིམ་པའི་རྟགས་བཅུ་

རྩོགས། དེ་བསམ་གཏན་གིས་བརྟན་པར་བས་ནས་སྲྩོག་རྩོལ་སྒྩོམ་པ་ལ་འཇུག་

པར་བ་ཞེས་གསུང་ཡང་རླུང་ཐིམ་པའི་རྟགས་བཅུ་སྩོར་བསམ་གི་གནས་སབས་སུ་

མི་འྩོང་བ་ལྟ་ཞྩོག་སྲྩོག་རྩོལ་གི་སབས་སུ་འྩོང་བ་ཡང་རེའི་དགྩོངས་པ་མིན་ཏེ། ཟིན་

བིས་ལས། སྲྩོག་རྩོལ་གི་བེད་ལས་ནི་སྲྩོག་དབུ་མར་ཚུད་པ་ཉིད་ཡིན་གི། སྲྩོག་དབུ་

མར་གནས་པ་ནི་འཛིན་པའི་བེད་ལས་ཡིན་པས་སྲྩོག་རྩོལ་གིས་དེ་སྒྲུབ་པར་འདྩོད་

པ་མི་འཐད་དེ། སྲྩོག་རྩོལ་གིས་དབུ་མར་གནས་པའང་སྒྲུབ་ན་ནི་འཛིན་པའི་ཡན་

ལག་བསྒྩོམས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། དེས་ན་སྲྩོག་རྩོལ་གི་བེད་ལས་ནི་སྲྩོག་

དབུ་མར་ཞུགས་པའི་རྟགས་ཉིད་ཡིན་པས་སྲྩོག་དབུ་མར་ཞུགས་པའི་རྟགས་འཁྲུལ་

མེད་རྣམས་ཤར་ནས་སྲྩོག་རྩོལ་གི་བེད་ལས་དེས་རྩོགས་སྩོ། །ཞེས་སྲྩོག་རྩོལ་

གིས་རླུང་དབུ་མར་གནས་པར་ཡང་མི་བེད་པར་གསུངས་ན་ཐིམ་པ་ལྟ་ཅི་སྩོས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་འཁིད་ཡིག་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནས་ཡུན་བསྲིངས་ཏེ་བསྒྩོམས་པས་

སྩོད་པ་ཇེ་རིང་ལ་འགྩོ་ཞིང་དེ་ཙམ་དུ་འབྱུང་འཇུག་གཉིས་ཇེ་ཐུང་དུ་འགྩོ་ལ། འཐར་

འབྱུང་འཇུག་གཉིས་ཆད་ནས་གནས་པ་འབའ་ཞིག་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་འདུས་

པ་སྩོགས་ཀི་སབས་སུ་རྡྩོར་བཟླས་བས་པས་འབྱུང་འཇུག་ཆད་པའི་གནས་པ་དང་

ཐིམ་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་འདྲེན་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་ལ། སབས་དེའི་རྡྩོར་

བཟླས་ཀིས་དེ་ལྟར་ནུས་ཤིང་འདིས་མི་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་ཅེས་གསུངས་

པ་ཡང་ཟིན་བིས་ཀི་གསུང་དེས་བཀག་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འྩོ་ན་འདི་དང་འདུས་པ་སྩོགས་ནས་བཤད་པ་མི་འདྲ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་

ན། དེ་ཡང་ཟིན་བིས་ལས། སྤིར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་ནས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་པ་

དང་དྷཱུ་ཏིར་གནས་པ་དང་དྷཱུ་ཏིིར་ཐིམ་པ་གསུམ་བཤད་ལ་འདིར་ནི་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ནི་

རླུང་བཅིངས་པ་དང༌། བསྲེས་པ་དང༌། བསད་པ་ཞེས་བཤད་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། 

ཞུགས་གནས་གཉིས་ཡན་ལག་རེ་རེར་བཤད་པས། འདི་ལ་གཉིས། སྲྩོག་རྩོ་རྐྱང་ལ་

རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དྷཱུ་ཏིར་འཇུག་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་སྲྩོག་རྩོལ། དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་

པ་གནས་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་འཛིན་པ་ཞེས་འདུས་པ་སྩོགས་ནས་ལུས་དབེན་

ངག་དབེན་ལྟ་བུའི་སབས་སུ་ཡང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་གཅིག་ཉིད་

ཀིས་ཀང་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་རྒྱུན་གཅིག་ལ་འྩོང་བར་

གསུངས་ཤིང༌། འདིར་དྷཱུ་ཏིར་རླུང་འཇུག་པར་བེད་པ་སྲྩོག་རྩོལ་གི་ཡན་ལག་དང༌། 

གནས་པར་བེད་པ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ཅེས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་ཐབས་དང་

གནས་པའི་ཐབས་གཉིས་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཡན་ལག་སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་

དང༌། གཞན་དུ་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་དྩོད་རླུང་བསད་པ་ཞེས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནས་

འྩོང་བར་གསུངས་ཤིང་ཟིན་བིས་ཀི་ཤེས་བེད་ཀང་རྒྱུད་འགེལ་དང་ཚད་ལྡན་གི་

དགྩོངས་འགེལ་རྣམས་ལས་སྲྩོག་རྩོལ་མན་ཆད་དུ་རླུང་དབུ་མར་གནས་པ་དང་ཐིམ་

པ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

རང་ལུགས་ནི་ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་

གཟུགས་ནི་མཐྩོང་བར་གྱུར་ན་ཉིན་ཞག་སྩོ་སྩོའི་དུས་སུ་སྲྩོག་གི་རླུང་ནི་འགྩོག་པ་

ཞེས་པ་བུམ་པ་ཅན་རབ་ཏུ་བ་སྟེ། ཞེས་སཽར་བསམ་གི་སྟྩོང་གཟུགས་མཐྩོང་ཞིང་
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བརྟན་པར་གྱུར་པ་ན་རླུང་སྦྱྩོར་བུམ་པ་ཅན་གིས་མཚོན་པའི་སྲྩོག་རྩོལ་བ་བར་

གསུངས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ན་རྩོ་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། 

སྲྩོག་རྩོལ་གསུངས་པ་གཟུགས་བརན་མཐྩོང་ན་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའྩོ། །རི་ལམ་

དང་སྒྱུ་མ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་བའི་གཟུགས་བརན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་

མཐྩོང་བར་བྱུར་ན་དེ་ནས་དེའི་བར་མ་ཆད་པར་སྲྩོག་རྩོལ་སྲྩོག་དང་ཐུར་སེལ་གི་

རླུང་དག་གང་བ་དང་བུམ་པ་ཅན་དང་དབྱུང་བའི་སྦྱྩོར་བས་འགྩོག་པ་བར་མ་ཆད་

པར་ཏེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བའྩོ། །ཞེས་བསམ་གཏན་གྲུབ་པའི་དེ་མ་ཐག་སྲྩོག་རྩོལ་

བསྒྩོམས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བའྩོ། །འགེལ་ཚིག་དེ་རྣམས་ཀིས་སྩོར་བསམ་སྔྩོན་

དུ་མ་སྩོང་བར་ཡང་སྲྩོག་རྩོལ་བསྒྩོམས་པས་ལམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་

ཡང་བཀག་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་གང་བསྒྩོམས་པའི་ཡན་ལག་གི་ངེས་པ་ལ་བཞི། སྲྩོག་རྩོལ་གི་

ལམ་གི་ངྩོ་བྩོ་ངྩོས་བཟུང་བ། སྲྩོག་རྩོལ་གི་དབེ་བ། ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ། མ་གྲུབ་

པ་སྦྩོགས་པའི་ཆྩོ་གའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། རྡྩོར་བཟླས་དང་བུམ་པ་ཅན་གི་སྲྩོག་རྩོལ་གིས་རླུང་དབུ་མར་

ཚུད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དང༌། དེ་དང་ངྩོ་བྩོ་

དབེར་མེད་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་

ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་སང་བ་ནི་སྲྩོག་རྩོལ་གི་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོའ ྩོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་

པ་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། སྲྩོག་རྩོལ་གིས་ནི་དག་པ་ཞེས་

པ་ནི་འདིར་གང་གི་ཚེ་རྣལ་འབྩོར་པ་ཉི་མ་དང་རི་བྩོང་ཅན་གི་ལམ་དང་བལ་་ཏེ་རྟག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཏུ་དབུ་མར་འབབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་སྲྩོག་རྩོལ་གིས་དག་པར་གྱུར་པས་ན་ཞེས་

གསུངས་པ་འདིས་བསྟན་ཏེ། འདི་དག་གི་དྩོན་ནི། གང་དག་པ་ནི་འྩོད་གསལ་གི་

སེམས་དང་དེ་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཡིན་ལ། གང་གིས་དག་པ་ནི་ཉི་

ཟླ་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་དང་བལ་ཏེ་རྟག་ཏུ་རླུང་དབུ་མར་འབབ་པ་སྟེ་དབུ་མར་ཚུད་

པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྲྩོག་རྩོལ་གིས་དག་པར་གྱུར་པས་ན་སྟེ་དག་པར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་མཆྩོད་པ་སྟེ་བསྔགས་པར་བེད་

དྩོ། །ཞེས་པའྩོ། །དེ་ཡང་སྲྩོག་རྩོལ་གི་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་

འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ནི་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་ཉེར་གཉིས་པ་ལས། དབུས་སུ་

སྲྩོག་ནི་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ་སྟེ། 

ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་བསྟན་ཏྩོ། །

དེ་ཡང་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་ཤར་བ་དགྩོས་པ་ནི་ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་ཉི་

ཤུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། རླུང་གཉིས་ཡང་དག་ཕད་པའི་དབུས་སུ་ཞེས་པ་ལྟེ་བར་

སྲྩོག་དང་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་དག་ཡང་དག་པར་ཕད་པའི་དབུས་སུ་ཡུལ་ཞེས་པ་རྣམ་

དབེ་མེད་པའི་ཚིག་སྟེ་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཅན་མིག་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་འབྱུང་བ་

དང་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ནི་ལྟེ་བར་ཏེ་དེ་ཉིད་ནི་སྔར་བརྩོད་ཟིན་ཏྩོ། །དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་

རྣམས་ཀི་མཚན་མ་འཛིན་པ་ན་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་སྒྩོ་ནས་ཏེ་ཀང་གི་སྒས་ལྟེ་བ་དེ་ཉིད་

ལའྩོ། །ཞེས་པ་འདིས་བསྟན་ཏྩོ། །འྩོ་ན་ཇི་ལྟར་དུ་བསྟན་སམ་ན། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་དུ་

བསྟན་ཏེ། སྲྩོག་རྩོལ་བུམ་པ་ཅན་བསྒྩོམས་པས་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་དེར་

སྲྩོག་འཛིན་དང་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་གཉིས་ཡང་དག་པར་ཕད་པའི་དབུས་སུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་རྣམས་ལ་མིག་སྩོགས་ཡུལ་ཅན་རྣམས་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་

པ་ལྟེ་བར་ཏེ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་བཀག་པའི་སྒྩོ་ནས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་

རྣམས་ཀི་མཚན་མའི་སྟྩོང་གཟུགས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་

གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་འཛིན་ནྩོ གནས་གང་དུ་འཛིན་ཅིང་འཆར་ན། ཨ་ཝ་

དྷཱུ་ཏི་སྒྩོ་ནས་ཏེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ནང་དུའྩོ། །དེ་ཡང་ཀང་གི་སྒས་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་

དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུའྩོ། །ཡུལ་ཅན་མིག་སྩོགས་རྣམས་ཡུལ་གཟུགས་སྩོགས་

རྣམས་ལ་འཇུག་པ་འགྩོག་ཚུལ་དེ་ཉིད་ན་སྔར་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་སུ་བརྩོད་ཟིན་པ་

ལྟར་རྩོ། །ཞེས་པའྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྲྩོག་རྩོལ་གི་སབས་འདི་ལྟ་བུར་ཡང་དྷཱུ་ཏིའི་གནས་གང་དུ་

དམིགས་པ་གཏད་ས་དེར་རླུང་འདུ་ཞིང་རླུང་འདུས་ས་དེར་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་

འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་མ་བཏགས་མ་བཅྩོས་པར་རང་དབང་དུ་འཆར་

བར་ངེས་པས་རྡྩོར་བཟླས་བེད་པའི་ཚེ་དྷཱུ་ཏིའི་ཡར་སར་ཤར་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་དེ་

རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་བསྲེས་ནས་ལྟེ་བར་འབེབས་པའི་དམིགས་པ་ཟུར་དུ་མི་

དགྩོས་ཏེ། བུམ་པ་ཅན་གི་སྲྩོག་རྩོལ་གིས་ལྟེ་བར་སྲྩོག་ཐུར་ཕད་པར་བས་པའི་

དབུས་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་རླུང་གཉིས་ཁ་སྦྱྩོར་དུ་འཛིན་པའི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་

ཀིས་སྟྩོང་གཟུགས་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་མ་བཅྩོས་མ་

བཏགས་པར་རང་དབང་དུ་འཆར་བར་འགེལ་ཆེན་ལས་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །

 གཉིས་པ་དབེ་བ་ནི། ཆྩོས་རེ་བུ་ལ་སྩོགས་པ་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་རྡྩོ་རེའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བཟླས་པ། རྔུབ་པ། དགང་བ། གཞིལ་བ། བུམ་པ་ཅན། ར་ཙ་ཀའམ་རྡུལ་མཐའ་ཅན་

དང་དྲུག་ཏུ་མཛད་པ་ལ། ཟིན་བིས་ལས། རྒྱུད་འགེལ་ནས་རྡྩོར་བཟླས་དང་བུམ་པ་

ཅན་གཉིས་ལས་མ་བཤད་ལ་དེ་གཉིས་ཀིས་དགྩོས་པ་ཡང་འགྲུབ་པས་རྒྱུད་ནས་མ་

བཤད་ཀང་ཁ་འགེངས་དགྩོས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་ཞིང༌། 

རླུང་སྦྱྩོར་གཞན་དེ་རྣམས་ལ་ར་དབུ་མར་དམིགས་པ་གཏྩོད་ཚུལ་གང་ཡང་མེད་པ་

འདྲ་བས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་སྲྩོག་རྩོལ་ཏུ་འགྩོ་དཀའ་བར་སང་ངྩོ༌། །དེས་ན་

དབེ་བ་ལ་རྡྩོ་རེ་བཟླས་པ་དང་བུམ་པ་ཅན་གཉིས་སྩོ། །

གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། རྡྩོ་རེ་བཟླས་པའི་སྒྩོམ་ཚུལ་

དང༌། བུམ་པ་ཅན་གི་སྒྩོམ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། རྡྩོར་བཟླས་ཀི་བེད་ལས་

སམ་དངྩོས་ཀི་དགྩོས་པ་དང༌། སྒྩོམ་ཚུལ་དངྩོས་སྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་སྲྩོག་རྩོལ་

དག་ཀང་ལམ་ནི་གཉིས་པྩོ་ཞེས་པ་གཡྩོན་དང་གཡས་པའི་ལམ་བསྒེལ་བ་སྟེ་འགྩོག་

ཅིང་དབུ་མའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའྩོ། །ཞེས་དང༌། བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས་

ཀང༌། དེ་ནས་སྲྩོག་རྩོལ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལ་ལ་ན་ད་དང་ར་ས་ན་གཡྩོན་པ་དང་གཡས་

པའི་ལམ་འགགས་པ་ལས་དབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་སྲྩོག་གི་རླུང་རྟག་ཏུ་འཇུག་

སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡྩོར་བཟླས་དང་བུམ་པ་ཅན་བསྒྩོམས་པས་རྩོ་རྐྱང་ལ་རླུང་

རྒྱུ་བ་ཆད་དེ་དབུ་མ་འབའ་ཞིག་ཏུ་རླུང་འཇུག་པ་ནི་སྲྩོག་རྩོལ་གཉིས་བསྒྩོམས་པའི་

བེད་ལས་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་ར་བར། སྲྩོག་རྩོལ་དག་ཀང་ཞེས་གཉིས་ཚིག་སྩོས་

པ་འདིས་སྲྩོག་རྩོལ་གཉིས་ཀའི་བེད་ལས་བསྟན་ཅིང་རྡྩོར་བཟླས་བེད་ཚུལ་དངྩོས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སུ་མ་བསྟན་ཀང་བུམ་པ་ཅན་དངྩོས་སུ་བསྟན་ལ། སྟྩོད་འགེལ་དུ་རྡྩོར་བཟླས་བེད་

ཚུལ་དང་བུམ་པ་ཅན་གཉིས་ཀ་དངྩོས་སུ་བསྟན་པ་ནི་འགེལ་བའི་དྩོན་དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་

འཆད་པ་ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

  གཉིས་པ་སྒྩོམ་ཚུལ་དངྩོས་ལ་གང་དུ་བསྒྩོམས་པའི་གནས་དང༌། ལུས་

གནད་དང༌། ལྟ་སྟངས་དང༌། གང་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྩོམས་པའི་ཚུལ་དང༌། 

བསྒྩོམས་པས་ཉམས་རྟགས་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་དང་ལྔ་ལས། དང་པྩོ་ནི་སྩོར་སྡུད་

ཀི་སབས་སུ་བཤད་པའི་གནས་གཉིས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ལུས་གནད་ནི། སྩོར་བསམ་གི་སབས་སུ་བཤད་པ་དང་འདྲ་བ་

ལས་ཁྱད་པར་ནི་རྐང་པ་གཡས་པའི་རྟིང་པས་བཤང་ལམ་མ་བཀག་པར་རྡྩོ་རེའི་ར་

བ་མནན་པའྩོ། །

གསུམ་པ་ལྟ་སྟངས་ནི། བདུད་རིའི་ཁྱིལ་བའི་ལྟ་སྟངས་བེད་པར་བཤད་པའི་

བདུད་རི་འཁྱིལ་བ་འདི་ལ་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་བའི་དྲང་དྩོན་ནི་སྩོར་

སྡུད་ཀི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་མིག་གཉིས་གེན་དུ་ལྩོག་སྟེ་སིན་མཚམས་ཀི་

དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་བདུད་རི་བང་སེམས་དཀར་པྩོའི་གནས་དེར་ལྟ་བའྩོ། །ངེས་

དྩོན་ནི་འདུས་པ་ཕི་མའི། ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་ནི། །བདུད་རི་འཁྱིལ་བའི་

གཟུགས་བརན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་འཆད་བེད་ཀི་སྟྩོད་འགེལ་ལས། དེ་ནས་བདུད་

རི་འཁྱིལ་བའི་གཟུགས་བརན་གི་མིང་ཅན་དགྩོངས་པའི་སད་གཞན་གིས་རླུང་

གསུངས་སྩོ། །ཞེས་བཤད་པས་རླུང་ལ་མིག་གིས་ལྟ་བར་མི་ནུས་པས་ཡིད་ཤེས་

ཀིས་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་ལ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དམིགས་ཤིང༌། བུམ་པ་ཅན་གི་སྲྩོག་ཐུར་ལྟེ་བར་ཁ་སྦྱྩོར་དུ་བས་པ་ལ་དམིགས་

ནས་ལྟ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

བཞི་པ་གང་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྩོམས་པའི་ཚུལ་ནི། སྟྩོད་འགེལ་ལས། དེ་

ནས་སྲྩོག་རྩོལ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལ་ལ་ན་དང་ར་ས་ན་གཡྩོན་པ་དང་གཡས་པའི་ལམ་

འགག་པ་ལསདབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ནང་དུ་སྲྩོག་གི་རླུང་རྟག་ཏུ་འཇུག་སྟེ་དགང་བ་དང་

བུམ་པ་ཅན་དང་འབྱུང་བའི་སྦྱྩོར་བས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ༀ་ཡིག་གིས་འཇུག་པ་དང་ཧཱུཾ་

ཡིག་གིས་འགྩོག་པ་དང་ཨཱ་ཡིག་གིས་འབྱུང་བ་དང་ཟླ་བ་དང་སྒ་གཅན་དང་ཉི་མའི་

རང་བཞིན་གིས་རྣལ་འབྩོར་པས་བསྒྩོམས་པར་བའྩོ་ཞེས་སྲྩོག་རྩོལ་གི་ཡན་ལག་

བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་གསལ་བར་བསྟན་ཏྩོ། །ཇི་ལྟར་དུ་བསྟན་སམ་ན། 

དེ་ཡང་དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས་རྟག་ཏུ་འཇུག་སྟེ་ཞེས་པའི་བར་གིས་རླུང་རྩོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་

བ་བཞག་ནསདབུ་མར་རྟག་ཏུ་འཇུག་པ་སྟེ་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་དངྩོས་ཀི་དགྩོས་པའམ་

བེད་ལས་སུ་བསྟན་ནས། དེ་ཡང་ཐབས་ཇི་ལྟ་བུས་བ་སམ་ན། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་རླུང་

དགང་བ་དང་བུམ་པ་ཅན་དང་དབྱུང་བའི་སྦྱྩོར་བས་བའྩོ། །དེ་བ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བ་

སམ་ན། དབུགས་ནང་དུ་འཇུག་པའི་རང་གདངས་ཟླ་བ་སྐུ་རྡྩོ་རེ་ༀ་ཡིག་གི་གདངས་

སུ་ཤར་བ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་འཇུག་པར་མྩོས་པ་དང༌། དབུགས་ནང་དུ་གནས་པའི་རང་

གདངས་སྒ་གཅན་ཐུགས་རྡྩོ་རི་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་གདངས་སུ་ཤར་བ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་བུམ་པ་

ཅན་དང་འགྩོག་པ་སྟེ་གནས་པར་མྩོས་པ་དང༌། དབུགས་ཕིར་དབྱུང་བའི་རང་

གདངས་ཉི་མ་གསུང་རྡྩོ་རེའི་རང་བཞིན་ཨ་ཡིག་གི་གདངས་སུ་ཤར་བ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་

ནས་ཕིར་དབྱུང་བ་སྟེ་འབྱུང་བར་མྩོས་པའི་རྡྩོ་རེ་བཟླས་པ་རྣལ་འབྩོར་པས་
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བསྒྩོམས་པར་བའྩོ་ཞེས་པའྩོ། །

སྟྩོད་འགེལ་ལས་འདི་ལྟར་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་འགེལ་པར་ན་རྩོ་པས་

དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་ཡང༌། དེ་ནས་སྲྩོག་རྩོལ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལ་ལ་ན་

དང་ར་ས་ན་གཡྩོན་པ་དང་གཡས་པའི་ལམ་འགྩོགས་པ་ལས་སྲྩོག་གི་རླུང་རྟག་ཏུ་

དབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་སྟེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏའིར་དགང་བ་དང་བུམ་པ་

ཅན་དང་དབྱུང་བའི་སྦྱྩོར་བས་ༀ་ཡིག་གིས་འཇུག་པ་དང་ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་འགྩོག་པ་

དང༌། ཨ་ཡིག་གི་འབྱུང་བ་ཟླ་བ་དང་སྒ་གཅན་དང༌། ཉི་མའི་རང་བཞིན་གིས་རྣལ་

འབྩོར་པས་ཕེད་པ་ནི་སྲྩོག་རྩོལ་གི་ཡིན་ལག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

བ་མ་ཁ་ཅིག་རླུང་རྩོ་རྐྱང་ནས་འབྱུང་འཇུག་བེད་པ་ལ་དམིགས་པ་སྩོགས་

བས་ནས་རླུང་དབུ་མའི་ནང་ནས་འབྱུང་འཇུག་བེད་པར་མི་དགྩོས་པའི་རྡྩོར་བཟླས་

བེད་ཚུལ་ནི་འགེལ་པ་གཉིས་ཀིས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་ༀ་ཡིག་གིས་འཇུག་པ་དང་ཞེས་

སྩོགས་དང༌། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་དགང་བ་དང་བུམ་པ་ཅན་དང་དབྱུང་བ་དང་ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་ལེགས་པར་བཀག་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཡང་ཁ་ཅིག །ཡེ་ལེའི་སྩོམ་ཆེན་གི་

སབས་ལས། འདིར་ངེས་པའི་དྩོན་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བརྟན་པར་གྱུར་པ་དང་བུམ་

པ་ཅན་གི་གནས་སབས་སུ་གྱུར་པ་ཇི་སྲིད་བར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྣལ་འབྩོར་པས་

འཇུག་པ་དང་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་སྲྩོག་དབུ་མར་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་བུམ་པ་ཅན་ནི་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་སྟྩོབས་ཀིས་འབྱུང་འཇུག་གཉིས་འགག་ནས་

གནས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞེས་གསུང་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། རེ་རིན་པྩོ་ཆེའི་

དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཅིང༌། འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང༌། དབུ་མའི་



  559  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། སྟྩོད་འགེལ་ལས། དབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ནང་

དུ་སྲྩོག་གི་རླུང་རྟག་ཏུ་འཇུག་སྟེ། ཞེས་རླུང་དབུ་མ་ནས་རྟག་ཏུ་འབྱུང་འཇུག་བེད་

པས་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་བེད་ལས་རྩོགས་པར་བཤད་ཅིང་གནས་པར་བེད་པར་མ་

བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོ་ན་ཡེ་ལེའི་འགེལ་པ་དེའི་དྩོན་ཅི་ཡིན་སམ་ན། དེའི་དྩོན་ནི་

འྩོག་ཏུ་བཤད་པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ་ལས་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ་དང༌། 

གནས་པ་ཧཱུཾ་དང༌། ཕིར་འབྱུང་བ་ཨཱཿ དང་སྦྱར་ཞིང༌། མ་ཧཱ་མཱ་ཡར་རླུང་ཕིར་འབྱུང་

བ་ༀ་དང༌། གནས་པ་ཧཱུཾ་དུ་གསུངས་སྩོ། །འདུས་པར་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ་དང༌། 

གནས་པ་ཨཱཿ དང༌། ཕིར་འབྱུང་བ་ཧཱུཾ་དང་སྦྱྩོར་བར་གསུངས་པས་ཡི་གེ་དང་སྦྱྩོར་

ཚུལ་མི་མཐུན་པ་བྱུང་ཡང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རླུང་རྩོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་

དབུ་མར་འཇུག་པའི་སྲྩོག་རྩོལ་དུ་འགྱུར་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན་

དབུགས་ཀི་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གི་རང་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་སུ་

ཇི་ལྟར་རིགས་པར་མྩོས་པར་བེད་པ་ཡིན་གི་དབུགས་གསུམ་གི་རང་གདངས་ཡི་

གེ་གསུམ་གི་གདངས་སུ་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚོད་ལ་གཞི་ལ་གནས་པར་བས་ན་

རྒྱུད་ཀི་དགྩོངས་པ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ཁྲུགས་པར་འགྱུར་བས་དཔྱད་པར་བ་

དགྩོས་སྩོ། །

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟྩོན་རིན་པྩོ་ཆེས། འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་བགང་

འཕེང་མེད་ཅིང་སྔགས་བརྩོད་པ་མེད་དེ་དབུགས་འཇུག་པ་དང་འབྱུང་བ་དག་དང་

ལྷན་ཅིག་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དང་འབྱུང་བ་མེ་ཏྩོག་གི་ཕེང་བ་
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བཞིན་དུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་རང་བཞིན་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མི་

མཐུན་པས་བལྟ་བར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ནང་དུ་ཉིན་ཞག་ལྔས་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱད་ལྷག་པའི་

འབུམ་ཕག་གི་བཟླས་པ་རྣལ་འབྩོར་པས་བའྩོ། །ཉིན་ཞག་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ཀིས་

དབུགས་འབུམ་ཕག་བརྒྱད་ལྷག་པའི་བེ་བ་བཟླས་པའྩོ། །དེ་ནས་ལུས་དག་པ་སྟེ་དེ་

བཞིན་དུ་ངག་དག་པ་དང་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་རྣམ་པར་དག་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ཉིན་ཞག་

བརྒྱ་ཕག་བཅྩོ་ལྔ་རྣམས་ཀི་དབུགས་གཡྩོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་སྲྩོག་གི་བུམ་པ་

ཅན་གི་གནས་སབས་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ནས་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ལ་མངྩོན་

པར་ཤེས་པ་ལྔ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ་གཡྩོན་དང་གཡས་དང་དབུ་མའི་སྲྩོག་ཡང་དག་

པར་རྒྱུ་བས་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པའི་རིམ་པ་དང་མ་ནིང་གི་བཟླས་པའི་རིམ་པའྩོ་ཞེས་པ་

ནི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་དང༌། འདིར་ངེས་པའི་དྩོན་ནི། དུས་ཐམས་

ཅད་དུ་བརྟན་པར་གྱུར་པ་དང་བུམ་པ་ཅན་གི་གནས་སབས་སུ་གྱུར་པ་ཇི་སྲིད་བར་

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྣལ་འབྩོར་པས་འཇུག་པ་དང་འབྱུང་བ་ཉིད་གི་སྲྩོག་དབུ་མར་

བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། ༌།ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་དུ་མཛད་ནས་སྩོམ་ཆེན་གི་

མཁའ་འགྩོའི་སྔགས་དང་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པ་སེལ་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་འཕྩོ་བ་

བཅུ་གཉིས་པྩོར་རེ་རེ་ལ་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔ་ལྔའི་རླུང་རྒྱུ་བ་དྲུག་ཅུ་དང༌། འཕྩོ་

འཚམས་བཅུ་གཉིས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་བཅུ་གཉིས་རྒྱུ་བ་དང་བཅས་པའི་བདུན་

བཅུ་ར་གཉིས་ལ་མེ་ཏྩོག་གི་འཕེང་བ་བརྒྱུས་པ་བཞིན་དུ་ལུགས་འབྱུང་དུ་འཇུག་པ་

ཟླ་བའི་རང་བཞིན། གནས་པ་སྒ་གཅན་གི་རང་བཞིན། ཕིར་ལུགས་བཟླྩོག་ཏུ་འབྱུང་

བ་ཉི་མའི་རང་བཞིན་དུ་དམིགས་ནས་ཡིད་མ་ཡེངས་ཤིང་བ་བ་གཞན་གིས་བར་མ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཆྩོད་ན་ཞག་གཅིག་ལ་བཟླས་པ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་འགྩོ་ཞིང༌། དེ་ལྟ་བུ་ལྔ་

བརྒྱ་པ་རིམ་པ་གསུམ་གིས་རིམ་པ་བཞིན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དག་ནས་བུམ་པ་

ཅན་གི་གནས་སབས་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བཤད་ནས། འདིར་རྒྱུད་འགེལ་ནས་

དངྩོས་སུ་གསུངས་པའི་རྩོགས་རིམ་གི་སྲྩོག་རྩོལ་རྡྩོ་རེ་བཟླས་པར་མཛད་དྩོ། །རེ་

ཡབ་སྲས་ཀི་དགྩོངས་འགེལ་དུ་བཞེད་པའི་འཁིད་ཡིག་ཁ་ཅིག་ལས་ཀང་འགེལ་

ཚིག་དེ་རྣམས་ཀིས་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སྲྩོག་རྩོལ་རྡྩོ་རེ་བཟླས་པར་བསྟན་

པར་འཆད་དྩོ། །

འདི་དག་ནི་འཐད་པར་མ་མཐྩོང་སྟེ། དབུགས་ལ་སྔགས་རྣམས་མེ་ཏྩོག་གི་

ཕེང་བ་བཞིན་དུ་སྦྱྩོར་བའི་བཟླས་པ་འདི་དག་སྟྩོན་པའི་རྒྱུད། ཤེས་རབ་ཐབས་ཀི་

ཡེ་གེ་དག་གི་ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྔ་འགེལ་ལས། ད་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པའི་སད་དུ་སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་གསུངས་པ། ཞེས་འདིའི་སབས་ཀི་བཟླས་པ་

རྣམས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་བེད་དུ་གསུངས་པ་དང༌། དབུགས་འཇུག་པ་

དང་འབྱུང་བ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དང་འབྱུང་

བ་མེ་ཏྩོག་གི་ཕེང་བ་བཞིན་དུ་ཞེས་དབུགས་ཕི་ནང་དུའགྩོ་བ་ཕེང་ཐག་དང་དེ་དང་

མཉམ་དུ་སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་གཟུགས་རྣམས་མེ་ཏྩོག་གི་ཕེང་བ་སྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་

བཞིན་དུ་དམིགས་ནས་བཟླ་བར་བཤད་པས་རླུང་སྲྩོག་ས་ཐ་དད་པར་དམིགས་པ་

འདི་དང་སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་འདི་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་མི་མཐུན་

ཕྩོགས་ཡིན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་འདིར་ནི་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་རླུང་ལ་དམིགས་

པར་བཤད་ཅིང་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་རླུང་རྒྱུ་བ་ནི་རྩོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ་རྡྩོར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བཟླས་ཀིས་ནི་རླུང་དབུ་མར་འབྱུང་འཇུག་བེད་པར་མྩོས་དགྩོས་ཕིར་རྩོ། །གཞན་

ཡང་འདིའི་སབས་ཀི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་མི་ཕེད་པའི་ཡན་ལག་སྲྩོག་དང་ལྡན་

པའི་ཡིད་ཀིས་སྔགས་བཟླས་པར་བའྩོ། །ཞེས་འདིའི་སབས་ཀི་སྔགས་བཟླ་བ་འདི་

ཡིད་བཟླས་སུ་བཤད་ཅིང་བསྐྱེད་རིམ་གི་སབས་ཀི་ཡིད་བཟླས་བེད་པ་ལ་རྡྩོར་

བཟླས་སུ་བཤད་པས་འདིར་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པའི་རིམ་པ་དང་མ་ནིང་གི་བཟླས་པའི་

རིམ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཡིད་བཟླས་ལ་རྡྩོར་བཟླས་སུ་བཏགས་པ་ལ་

དགྩོངས་པར་བེད་དགྩོས་སྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ལྟ་སྟངས་དང་སེམས་གཉིས་སིན་མཚམས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་

གཏད་ནས་རེ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བ་ཙམ་གིས་སྔར་གྩོམས་པའི་སྟྩོབས་ཆེས་པས་སྟྩོང་

གཟུགས་ཁྱད་པར་ཅན་མཐྩོང་བར་འགྱུར་ལ དེ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་སྟེ་རླུང་ནང་དུ་

འཇུག་པའི་ཚེ་རང་གི་སེམས་སྟྩོང་གཟུགས་དང་གཅིག་ཏུ་བས་པ་སྟེ་རླུང་དང་

བསྲེས་ནས་རླུང་སེམས་སྟྩོང་གཟུགས་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མི་ལྟ་བར་ཡིད་ངྩོར་གཅིག་

ཏུ་འདྲེས་པ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་དེ་ཉིད་དྷཱུ་ཏིའི་ཡར་ས་

དམིགས་པ་གཏད་ས་དེ་ནས་ནང་ན་མར་རིམ་གིས་འཇུག་པའི་གདངས་ཏེ་སད་ༀ་

ཞེས་པའི་སྒར་གག་པར་མྩོས་ཞེས་སྩོགས་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་དམིགས་པ་སྒྩོམ་ཚུལ་

ཟབ་པར་འདྩོད་པར་བེད་དྩོ། །འདི་ནི་བརྟགས་ན་མི་འཐད་པར་གྩོ་སྟེ། ལྟ་སྟངས་དང་

སེམས་གཉིས་སིན་མཚམས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་གཏད་ནས་རེ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བ་

ཙམ་གིས་སྟྩོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་ཅན་མཐྩོང་བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་སྤིར་རྩོ་རྐྱང་ལ་

རླུང་རྒྱུ་བ་ཆད་དེ་དབུ་མར་ཚུད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བསམ་གཏན་མཐར་ཕིན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པའི་སབས་ཡིན་པས་ཤེས་དང་ཤེས་བ་བྱུང་ཟད་ཅེས་པའི་དྩོན་གཟུགས་སྩོགས་

ཡུལ་དྲུག་ལ་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་སྩོགས་ཡུལ་ཅན་དྲུག་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་

འབེལ་བ་རྣམ་ཤེས་དེ་དག་གི་བཞྩོན་པའི་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པའི་སྒྩོ་ནས་ཆད་པ་

ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་རྣ་བའི་ཤེས་པ་དང་ལུས་ཤེས་སྒ་དང་རེག་བ་ལ་འཇུག་པ་མེད་ལ། 

དེ་ལྟར་ན་དུས་དེའི་ཚེ་རླུང་ནང་ནས་མར་རིམ་གིས་འཇུག་པའི་གདངས་ཏེ་སད་ༀ་

ཞེས་པའི་སྒར་མྩོས་པ་ཇི་ལྟར་བེད། གཞན་ཡང་དང་པྩོ་རྡྩོར་བཟླས་ལ་འཇུག་པའི་

དུས་སུ་རླུང་གནས་ཚོད་རྩོ་རྐྱང་ནས་རྒྱུ་ནའང་དབུ་མར་འཇུག་པ་སྩོགས་སུ་མྩོས་

ནས་བེད་པ་ཡིན་ལ། ཁྱེད་ལྟར་ན་དང་པྩོ་རྡྩོར་བཟླས་ལ་འཇུག་པའི་དུས་ནི་རླུང་དབུ་

མར་ཞུགས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་སྟྩོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་ཅན་མཐྩོང་བའི་དུས་དེ་ཡིན་

ཞིང༌། དུས་དེར་རླུང་དབུ་མ་ཉིད་ནས་འབྱུང་འཇུག་བེད་པར་འདྩོད་དགྩོས་པས་དེ་

ཡང་ཇི་ལྟར་རིགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་གནྩོད་པ་དུ་མ་འབབ་བྩོ། །

རང་ལུགས་ཀི་སྒྩོམ་ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་པ་ནི་ལུས་གནད་དང་ལྟ་སྟངས་གྩོང་

དུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བས་ཏེ་གནས་ཚོད་ལ་རླུང་རྩོ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་ལ་ཅི་

རིགས་པར་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནའང༌། རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་ལ་དང་པྩོ་འཇུག་པའི་དུས་སུ་

དབུགས་ནང་དུ་འཇུག་པ་དབུ་མའི་ནང་ན་མར་ཞུགས་ཏེ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་

དབུས་ཀི་དབུ་མའི་ནང་དེར་སྩོང་ནས་འབྱུང་འཇུག་གང་རུང་རེའི་ཡུན་ཙམ་རེ་

གནས་པ་དང༌། ཕིར་འབྱུང་བའི་ཚེ་ཡང་དབུ་མའི་ནང་ཉིད་ནས་འབྱུང་བར་མྩོས་ཏེ་

དེ་ཡང་དབུགས་ནང་དུ་འཇུག་པའི་རང་གདངས་ༀ་གི་གདངས་དང༌། གནས་པའི་

རང་གདངས་ཧཱུཾ་གིས་གདངས་དང༌། ཕིར་འབྱུང་བའི་རང་གདངས་ཨཱཿའི་གདངས་སུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མྩོས་ནས་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇྩོག་པའྩོ། །དེ་ཡང་རླུང་སྔགས་སྦྱྩོར་ཚུལ་དངྩོས་གཞི་ནི་

དབུགས་ཀི་རང་གདངས་ཀི་སྒ་ཉིད་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་སུ་སྒྩོག་གིན་ཡྩོད་པ་

ཉན་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་གནས་པ་ལྟེ་བའི་རེ་འཁྩོར་གི་ལྟེ་

བའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྩོར་བསམ་གི་སབས་སུ་སྟྩོང་

གཟུགས་ཁྱད་པར་བ་དབུ་མའི་ཡར་སའི་ནང་དུ་ཤར་བ་ཡིན་ནའང་སྲྩོག་རྩོལ་ཡན་

ཆད་དུ་ལྟེ་བའི་རེ་འཁྩོར་གི་ནང་གི་དབུ་མར་འཆར་བ་གཅིག་དགྩོས་སྩོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མཁས་གྲུབ་རེས་རྣམ་བཤད་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སང་བ་ལས། མ་

བཏགས་པ་དངྩོས་པྩོ་ལ་གྲུབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་གི་ཕག་རྒྱ་ཁྱད་པར་བ་རེས་དྲན་གི་

སབས་སུ་ཐྩོག་མར་གྲུབ་པ་ནི་ལྟེ་བའི་འཁྩོར་ལྩོའི་དབུས་ཀི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ནང་དུ་རླུང་

ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་གནས་དེར་ཤར་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་སུ་

གསུངས་པས་དེའི་ཕིར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་པར་བ་དངྩོས་སུ་འདྲེན་བེད་ཁྱད་

པར་བ་ཐྩོག་མར་གང་དུ་གྲུབ་པའི་གནས་ལྟེ་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་མཛད་

ནས་ལྟེ་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སྐུའི་རྟེན་དུ་གསུངས་སྩོ་ཞེས་པ་བདག་གི་རེ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་ངག་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟྩོང་

གཟུགས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་རྣལ་འབྩོར་པའི་བྩོ་ལ་

སང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་དངྩོས་གནས་ལ་རེས་དྲན་གི་སབས་སུ་དང་པྩོར་གྲུབ་པའི་

གནས་ནི་ལྟེ་བའི་རེ་འཁྩོར་གི་དབུས་ཀི་དབུ་མའི་ནང་ཡིན་ལ། སྟྩོང་གཟུགས་ཁྱད་

པར་བ་དེའི་ཉེ་རྒྱུའི་བསྒྲུབ་གཞི་སྲྩོག་འཛིན་གི་སབས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་

ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་མ་བཅྩོས་མ་བཏགས་པར་རྣལ་འབྩོར་བའི་བྩོ་ལ་སང་བ་ཙམ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ཡང་ལྟེ་བའི་རེ་འཁྩོར་གི་དབུས་ཀི་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཤར་བ་ཅིག་དགྩོས་ཤིང༌། དེ་

འཆར་བ་ལ་འཛིན་པའི་སབས་སུ་ལྟེ་བའི་དབུས་ཀི་དབུ་མར་རླུང་གནས་པ་དང༌། 

སྲྩོག་རྩོལ་གི་སབས་སུ་དེར་རླུང་ཞུགས་པ་ཅིག་དགྩོས་པས། རྡྩོར་བཟླས་ཀིས་ལྟེ་བ་

ནས་འབྱུང་འཇུག་གནས་པ་དང་སྦྱྩོར་བ་དང་བུམ་པ་ཅན་གིས་ལྟེ་བར་རླུང་ཁ་སྦྱྩོར་དུ་

འཛིན་པ་སྩོགས་བེད་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ལྟེ་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སྐུའི་རྟེན་

དུ་ཇི་ལྟར་གསུངས་སམ་ན། ནང་ལེའི་ཉེར་བདུན་པ། གསང་བ་གཙུག་གཏྩོར་ལྟེ་བ་ལ་

ཡང་ལྷན་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་སྟེ་རང་བཞིན་མེད་དང་རང་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་འགེལ་

ཆེན་ལས། དེའི་ཕིར་གསང་བའི་པདྨ་དང་གཙུག་གཏྩོར་གི་པདྨ་དང་ལྟེ་བའི་པདྨ་ལ་

རྣམ་པར་དག་པའི་སྐུ་ལྷག་པའི་ལྷ་སྟེ་རང་བཞིན་མེད་པ་མ་བཏགས་པ་དང་རང་བཞིན་

པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུའྩོ། ༌།ཞེས་པ་འདིས་བསྟན་པར་བཞེད་དྩོ། །

མདྩོར་ན་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སབས་ལ་ལར་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་

དང༌། ལ་ལར་ཚུད་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་དང༌། སབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་རླུང་དབུ་མར་

གནས་པ་དང༌། སབས་ཁ་ཅིག་ཏུ་རླུང་དབུ་མར་སད་པ་སྟེ་ཐིམ་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་

གཉུག་མའི་སེམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འྩོད་གསལ་དང༌། དེའི་གཟུགས་བརན་སྟྩོང་གཟུགས་པྲ་

ཕབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དུ་མ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་མཐའ་ཡས་པ་

རྣམས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅར་གི་མཉམ་གཞག་གི་གནས་སབས་

ཐམས་ཅད་དུ་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། འྩོད་གསལ་གིས་སེམས་མཐར་ཐུག་པ་རྣམ་མཁྱེན་

མ་ཐྩོབ་བར་དུ་མངྩོན་དུ་བེད་མི་ནུས་ཀང༌། བསྒྩོམས་སྟྩོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་

ཚུད་དེ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ཅུང་ཟད་ཉམས་སུ་མྩོང་བ་ནས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་གནས་པ་དང་ཐིམ་པའི་གནས་སབས་རྣམས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་

ཇེ་གསལ་ཇེ་གསལ་དུ་སྩོང་སྟེ་སྟྩོང་གཟུས་རྣམས་ཀང་ཇེ་གསལ་དུ་འགྩོའ ྩོ། །དེ་ཡང་

སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་སྩོར་བསམ་གི་གནས་སབས་སུ་ཤའི་མིག་ཤེས་ཀིས་མཐྩོང་

ངྩོ༌། །བསམ་གཏན་མཐར་ཕིན་ཏེ་མངྩོན་ཤེས་ཐྩོབ་པ་ནས་སྲྩོག་འཛིན་དངརེས་དྲན་

མཐར་ཕིན་ཏེ་དབང་པྩོ་གཉིས་སྦྱྩོར་གི་འདྩོད་ཆགས་དང་མ་བལ་གི་བར་ལ་ལྷའི་

མིག་གི་མངྩོནཤེས་ཀིས་མཐྩོང་ངཽ༌། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་

རེས་དྲན་མཐར་ཕིན་པ་ཐྩོབ་སྟེ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་གིས་གཟིགས་སྩོ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་མཚམས་ས་བཅུ་གཉིས་ཀི་དང་པྩོ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སད་ཅིག་དང་པྩོ་

ཐྩོབ་པ་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་སྤན་གིས་གཟིགས་སྩོ། །ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་གིས་གཟིགས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་ཉིས་བརྒྱ་སྩོ་གཉིས་པ། ལྷ་ཡི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་

མངྩོན་སུམ་དང་ནི་རེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་སྟེ། །མངྩོན་སུམ་

དག་ནི་དེ་ཉིད་སྦྱྩོར་བས་མཁའ་ལ་སར་མ་བཞིན་དུ་དུ་མ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་

སྐུ། །ཞེས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། མངྩོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དེ་དག་ལས་

མངྩོན་སུམ་གང་ཡིན་པ་དག་ནི་དེ་ཉིད་སྦྱྩོར་བས་མཁའ་ལ་སར་མ་བཞིན་དུ་འགྱུར་

ཏེ་སར་མའི་ཚོགས་བཞིན་དུ་མ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་ཞེས་པ་ནི་ཤ་ལ་སྩོགས་

པའི་མིག་གིས་གཟུང་བར་བ་བ་སྲིད་པ་གསུམ་དང་དུས་གསུམ་རི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་

དང་མཚུངས་པའྩོ། །འདིར་དང་པྩོར་ལས་དང་པྩོ་བའི་རྣལ་འབྩོར་པས་མངྩོན་པར་



  567  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཤེས་པ་མེད་པར་ཤའི་མིག་གིས་ས་ཚོགས་མཐྩོང་ངྩོ༌། །དེ་ནས་མངྩོན་པར་ཤེས་

པའི་མཚམས་ཀི་དབང་གིས་ལྷའི་མིག་གིས་མཐྩོང་ངྩོ༌། །དེ་ནས་ཆགས་པ་དང་བལ་

བའི་མཚམས་ཀི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་གིས་གཟིགས་སྩོ། །དེ་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་པའི་མཚམས་ཀི་དབང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་སྤན་གིས་གཟིགས་སྩོ། །དེ་

ནས་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚམས་ཀི་ཐུགས་ཀི་དབང་གིས་

ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་གིས་གཟིགས་ཏེ་ལྷག་མ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྩོལ་ཅིང་ཞེས་སྩོ། །དེ་

ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཤ་ལ་སྩོགས་པའི་སྤན་ལྔ་པ་རྣམས་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་

གཟིགས་པའི་སད་དུ་སྟེ་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལྟ་བའི་ཡུལ་ལ་

དམུས་ལྩོང་ངྩོ༌། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ལ་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་སྦྱྩོར་བ་

ཡན་ལག་དྲུག་གི་གནས་སབས་གང་ཡིན་ཡང་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་དང་གནས་

པ་དང་ཐིམ་པ་གང་རུང་གི་མཉམ་གཞག་གི་གནས་སབས་ཁྩོ་ནར་སྟྩོང་གཟུགས་

རྣམས་ངེས་པར་འཆར་ཞིང་དེ་མ་གཏྩོགས་རླུང་རྩོ་རྐྱང་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རེས་ཐྩོབ་ཀི་

གནས་སབས་སུ་སྟྩོང་གཟུགས་མི་འཆར་བར་གྩོ་ནུས་སྩོ། །དཔེར་ན་གསང་བ་

འདུས་པའི་དགྩོངས་པ་ལ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་མཉམ་

གཞག་ཁྩོ་ནར་ལམ་གི་སང་མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་འྩོད་གསལ་དང་བཅས་པ་འྩོང་བར་

ངེས་ཤིང་དེ་མ་གཏྩོགས་རེས་ཐྩོབ་ཀི་གནས་སབས་སུ་མི་འབྱུང་བ་དང་འདྲའྩོ། །

འདི་ལ་དགྩོངས་ནས་རེ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། རེས་དྲན་གི་སབས་

ནས་སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་ཀང་རེས་དྲན་དང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་མཉམ་གཞག་གི་གནས་སབས་མ་གཏྩོགས་རེས་ཐྩོབ་ཀི་གནས་སབས་སུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྒྱུན་ཆད་འགྩོ་བར་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ལྔ་པ་བསྒྩོམས་པས་ཉམ་རྟགས་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ནི། ཟིན་བིས་ལས། བ་

མ་སྔ་མ་རྣམས་བདེ་དྲྩོད་དང་ར་དང་རླུང་གི་ཁ་དྩོག་མཐྩོང་བ་སྩོགས་འབྱུང་ངྩོ་ཞེས་

གསུངས་ལ། ར་དང་རླུང་གི་ཁ་དྩོག་མཐྩོང་བ་ལ་ཉམས་སང་ལ་རའི་འཁྩོར་ལྩོ་མཐྩོང་

བ་དང༌། དེ་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་གི་ཁ་དྩོག་མཐྩོང་བ་དང༌། དེར་མ་ཟད་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་དུ་མ་མཐྩོང་བ་ལ་སྩོགས་པ་འབྱུང་སྟེ་དེ་དག་ནི་རི་ལམ་དུ་མཐྩོང་བ་དང་འདྲ་

བས་ཁ་ཅིག་བདེན་པ་སྲིད་ཀང་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་ངྩོ༌། །རྡྩོ་རེ་འཕེང་བ་ནས་ལུས་

དབེན་རྩོགས་ནས་རྡྩོར་བཟླས་ཟླ་བ་དྲུག་བེད་པར་བཤད་པའི་ཟླ་བ་བཞི་པ་ལ་རའི་

འཁྩོར་ལྩོའི་ཁ་དྩོག་མཐྩོང་བར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ནི་རང་མཚན་པ་མཐྩོང་བ་ཡིན་པས་

རྡྩོར་བཟླས་བསྒྩོམས་པས་མྩོང་བ་སྐྱེ་ཚུལ་ཕལ་པ་ཡིན་ཡང་གཙོ་བྩོ་ནི་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་

ཞུགས་པའི་རྟགས་འཁྲུལ་མེད་རྣམས་འཆར་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་བུམ་པ་ཅན་གི་སྒྩོམ་ཚུལ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་བུམ་པ་ཅན་གི་

བེད་ལས་སམ་དངྩོས་ཀི་དགྩོངས་པ་ནི་ལྟེ་བར་སྲྩོག་ཐུར་འདྲིས་ནས་གཏུམ་མྩོ་

འབར་བའྩོ། །གཉིས་པ་སྒྩོམ་ཚུལ་དངྩོས་ལ་ལྔ། གང་དུ་བསྒྩོམས་པའི་གནས་དང༌། 

ལུས་གནས་དང༌། ལྟ་སྟངས་དང༌། གང་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྩོམ་པའི་ཚུལ་དང༌། དེ་

ལྟར་བསྒྩོམས་པས་ཉམས་རྟགས་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །འདིའི་དང་པྩོ་གཉིས་པ་གསུམ་

པ་རྣམས་རྡྩོར་བཟླས་དང་འདྲའྩོ། །

བཞི་པ་གང་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྩོམས་པའི་ཚུལ་ནི་རླུང་འབྱུང་འཇུག་མི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བེད་པར་ལུས་ཀི་ནང་དུ་འཛིན་པ་ལ་ཡང་བུམ་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་ཡྩོད་ཅིང་དེ་ནི་

རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་ལ་ཡང་ཡྩོད་ལ། དེར་མ་ཟད་གངས་ཅན་ལ་བུམ་པ་ཅན་ཡྩོད་པར་

བཤད་ཅིང༌། པཎྜི་ཏ་སའི་སིང་པྩོས་མུ་སྟེགས་དང་མ་རྒྱུད་ཀི་རླུང་སྦྱྩོར་འབེད་དཀའ་

བར་འདུག་གསུང་པ་ལ་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ལྟ་བ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་ཟིན་

མ་ཟིན་གི་སྒྩོ་ནས་འབེད་གསུང་ཞིང༌། རླུང་སྦྱྩོར་གི་སྒྩོ་ནས་མི་འབེད་གསུང་པའི་

རླུང་སྦྱྩོར་ངྩོ་བྩོའི་སྒྩོ་ནས་ཁྱད་པར་མ་ཕེད་པར་སང་ལ། རླུང་སྦྱྩོར་དེ་དག་ནི་ངྩོ་བྩོའི་

སྒྩོ་ནས་ཀང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། གངས་ཅན་ལ་ནི་སྤིར་སྟེང་འྩོག་གི་རླུང་ཁ་སྦྱྩོར་

དུ་བེད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བ་མེད་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་ཁ་

སྦྱྩོར་དུ་བས་ནས་བཟུང་བས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེས་ན་རླུང་འབྱུང་འཇུག་མི་བེད་པར་ལུས་ཀི་ནང་དུ་གནས་པ་ཙམ་གི་བུམ་པ་

ཅན་ནི་མུ་སྟེགས་དང་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་ལ་ཡང་ཡྩོད་པས་དེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་

པའི་བུམ་པ་ཅན་གི་སྒྩོམ་ཚུལ་དགྩོས་པས་དེ་བཤད་པར་བ་སྟེ། 

འདི་ལ་གཉིས། རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དགྩོད་

པ་དང༌། དམིགས་པ་སྒྩོམ་ཚུལ་ཉིད་བཤད་པའྩོ། །དངཔྩོ་ནི། ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་

པའི་འགེལ་ཆེན་ལས༌། དེ་ནས་གཟུགས་ནི་མཐྩོང་བར་གྱུར་ན་ཉིན་ཞག་སྩོ་སྩོའི་

དུས་སུ་སྲྩོག་གི་རླུང་ནི་འགྩོག་པ་ཞེས་པ་བུམ་པ་ཅན་རབ་ཏུ་བ་སྟེ་འྩོད་ཟེར་འཁྩོར་

ལྩོ་རང་གིལུས་ལ་ཡྩོངས་སུ་བསྩོརཞིང་འཁྩོར་བར་བེད་པ་མཐྩོང་གི་བར་དུའྩོ་ཞེས་

པ་སྔར་བརྩོད་པའི་གཟུགས་ལས་ནང་དུའྩོ། །ཞེས་བུམ་པ་ཅན་བེད་དགྩོས་པ་དང་

དུས་ཇི་ཙམ་གི་བར་དུ་བེད་པའི་ཚད་བསྟན་ཅིང༌། བུམ་པ་ཅན་བེད་ཚུལ་ནི་སྒྲུབ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ལེའི་གྩོ་སའི་བརྒྱ་གྩོ་བཞི་པ་ལས། ཁ་ཡང་བཙུམས་ཏེ་ས་ཡི་བུག་པ་གཉི་ག་དག་

ནས་ཕི་རྩོལ་དག་གི་རླུང་ནི་མ་ལུས་པ། །སྲྩོག་གི་ཤུགས་ཀིས་བཀུག་སྟེ་དྲི་མ་མེད་

པའི་གྩོག་དང་མཚུངས་པ་ཐུར་སེལ་རླུང་དང་སྦྱར་བས་པ། །དུས་ཀི་གྩོམས་པའི་

སྦྱྩོར་བ་དག་ལས་ཟླ་བ་ཉི་མ་མེ་ཡི་དབུས་སུ་རྩོ་ནི་མཉམ་པ་འགྱུར། །ལུས་ལ་ཟས་

ལ་སྩོགས་པས་བཀྲེས་པ་དང་ནི་སྩོམ་པ་འཕྩོག་སྟེ་འཆི་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀང་

སྟེར། །ཞེས་ཁ་བཙུམས་ཏེ་སའི་བུག་པ་གཉིས་ག་ནས་ཕི་རྩོལ་གི་རླུང་མ་ལུས་པ་

སྟེང་གི་སྲྩོག་འཛིན་གི་རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་བཀུག་སྟེ་འྩོག་གི་རླུང་དྲི་མ་མེད་པའི་

གྩོག་རང་མདྩོག་སེར་པྩོར་མཚུངས་པ་ཐུར་སེལ་དང་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ཀི་

དབུ་མའི་ནང་དུ་ཁ་སྦྱར་བས་པ་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གྩོམས་པའི་སྦྱྩོར་བ་དག་ལས་ཟླ་

བ་རྐྱང་མ་དང་ཉི་མ་རྩོ་མ་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་གཉིས་མེ་སྟེ་དུས་མེའི་ར་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་

གི་དབུས་ཀི་དབུ་མའི་དབུས་སུ་རྩོ་མཉམ་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་བུམ་པ་ཅན་

མཐར་ཕིན་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་ནི་བཀྲེས་པ་དང་སྩོམ་པ་འཕྩོག་ཅིང་འཆི་

བ་མེད་པ་ཉིད་ཀང་སྟེར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་ཚིག་འདིས་རླུང་ཁ་སྦྱྩོར་དབུ་མའི་

ནང་དུ་བསྒྩོམས་པ་གསལ་བར་མ་བསྟན་སམ་དུ་མི་བཟུང་སྟེ། དེ་ལྟར་གྩོམས་པའི་

མཐར་རྩོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བའི་སྲྩོག་ཐུར་གི་རླུང་དབུ་མའི་ནང་དུ་རྩོ་མཉམ་དུ་འགྱུར་བར་

གསལ་པྩོར་བཤད་ཅིང༌། དེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དབུ་མའི་ནང་དུ་སྲྩོག་ཐུར་ཁ་སྦྱྩོར་

དུ་འཛིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་ཟིན་བིས་ལས། འདུས་པ་ཕི་མ་ལས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་

དབུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། །གྩོང་བུའི་ཚུལ་གིས་ཕྱུང་ནས་ནི། །ས་ཡི་རེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མྩོར་རབ་ཏུ་བརྟག །ཅེས་གསུངས་པའི་དྩོན་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་གིས་བཤད་

པས་ཀང་བུམ་པ་ཅན་གསལ་བར་བསྟན་པར་མཛད་དེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་མཛད་ན། 

གྩོང་བུའི་གཟུགས་ཀིས་ཞེས་པ་འགྱུར་ཁ་ཅིག་ལས། འདྲིལ་བའི་གཟུགས་ཀིས་

ཞེས་འབྱུང་བས། ཞེས་འགྱུར་བཅྩོས་ནས་འཆད་པར་མཛད་དྩོ། །དེ་ལ་རྒྱུད་ཚིག་དེ་

སྟྩོད་འགེལ་གིས་འཆད་ཚུལ་ནི་སྟྩོང་འགེལ་ལས། འདིར་རིན་ཆེན་ལྔའི་སྒས་ར་ས་

ན་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔའི་ཆྩོས་ཅན་ས་ལ་སྩོགས་པ་ཁམས་ལྔ་པྩོ་རྣམས་སྩོ། །དེའི་རང་

བཞིན་གི་དབུགས་ནི་རིན་ཆེན་ལྔའི་རང་བཞིན་དབུགས་ཏེ་ས་བུག་གཡས་པ་

ལའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ལྔའི་ལ་ལ་ན་ད་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔའི་ཆྩོས་ཅན་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་རྣམས་སྩོ། །དེས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་

རླུང་ནི་ས་བུག་གཡྩོན་པ་ལའྩོ། །གྩོང་བུའི་གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་ནས་ནི་ཞེས་པ་ལ་

འདིར་གྩོང་བུ་ནི་གཡས་པ་དང་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་རྣམས་ཀི་སྲྩོག་གི་རླུང་

དབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་གཅིག་པ་ཉིད་དྩོ། །དེ་ཡང་སྲྩོག་གི་རླུང་གྩོང་བུའི་གཟུགས་

ཀིས་ཕྱུང་ནས་ནི། །ས་ཡི་རེ་མྩོར་རྣམ་བསྒྩོམ་བ། །ཞེས་པ་འདིར་སའི་སྒས་ལྟེ་བ་དང་

སིང་ག་དང་མགིན་པ་དང་དཔྲལ་བ་དང་གཙུག་ཏྩོར་གི་པདྨ་བརྩོད་དེ། དེའི་རེ་མྩོར་

བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །ས་ཡི་རེ་མྩོར་རྣམ་བསྒྩོམ་བ། །ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་གཡས་པ་དང་

ཅིག་ཤྩོས་ཀི་པདྨའི་འདབ་མ་གནས་པ་ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་སྩོ། །

དེ་དག་གི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། རིན་ཆེན་ལྔའི་སྒྩོས་བསྟན་པའི་ས་ཆུ་

མེ་རླུང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཏེ་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་དབུགས་ར་ར་ས་ན་

རྩོ་མ་དང་ས་བུག་གཡས་པར་རྒྱུ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ལྔའི་སྒས་བསྟན་པའི་རྣམ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་ཕུང་པྩོ་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་དབུགས་ར་ལ་ལ་ན་རྐྱང་

མ་དང་ས་བུག་གཡྩོན་པ་ལ་སྩོ་སྩོར་རྒྱུ་བའི་རླུང་དེ་རྣམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་གྩོང་བུ་

གཅིག་ཏུའམ། གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བའི་གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་བ་སྟེ་དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་ནས་

དྲངས་ཏེ་ས་ཡི་རེ་མྩོར་རྣམ་བསྒྩོམ་བ་སྟེ་འདིར་སའི་སྒས་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་དང་

མགིན་པ་དང་དཔྲལ་བ་དང་གཙུག་ཏྩོར་གི་པདྨ་སྟེ་རའི་འཁྩོར་ལྩོ་བརྩོད་དེ། ར་

འཁྩོར་དེའི་རེ་མྩོར་ཏེ་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །

འྩོ་ན་སའི་སྒ་དེས་བསྟན་པའི་ར་འཁྩོར་ལ་ལྔ་བྱུང་བའི་ར་འཁྩོར་གང་གི་རེ་

མྩོར་བསྒྩོམ་པར་བ་ཞེ་ན། ས་ཡི་རེ་མྩོར་རྣམ་བསྒྩོམ་བ། །ཞེས་པ་ལྟེ་བའི་གཡས་དང་

ཅིག་ཤྩོས་གཡྩོན་གི་པདྨའི་འདབ་མ་སྟེ་ར་འདབ་གནས་པའི་དབུས་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་

བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །འགེལ་ཚིག་དེ་དག་གི་དྩོན་དེ་ལྟར་ཡིན་

པ་ཡང་ཟིན་བིས་ལས། ཚུལ་འདི་ནི་སྟྩོད་འགེལ་དུ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕི་མའི་ལུང་

དྲངས་ནས་གསལ་བར་བཤད་དེ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་

ཡི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། །གྩོང་བུའི་གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་ནས་ནི། །ས་ཡི་རེ་མྩོར་རབ་ཏུ་

བརྟག །ཅེས་དྲངས་ཏེ། གྩོང་བུའི་གཟུགས་ཀིས་ཞེས་པ་ཡི་འགྱུར་ཁ་ཅིག་ལས་

འདྲིལ་བའི་གཟུགས་ཀིས་ཞེས་འབྱུང་བས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་དཀིལ་

འཁྩོར་ལྔའི་རླུང་རྩོ་རྐྱང་གཉིས་ལ་སྩོ་སྩོར་རྒྱུ་བ་དེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་

བའི་གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་བ་སྟེ་དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་ནས་དྲངས་ཏེ། སའི་རེ་མྩོ་ཞེས་པ་ར་

འཁྩོར་ལ་ཟེར་བས་སབས་འདིར་སའི་རེ་མྩོ་སྟེ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་

བརྟག་པ་སྟེ་བསྒྩོམ་མྩོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་བཞིན་དུ་ན་རྩོ་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་

རང་བཞིན་དབུགས། །ཞེས་སྩོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་པུ་དེའི་དྩོན་འཆད་པ་

ན་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས། ཡན་ལག་གསུམ་པ་གསུངས་པ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཞེས་པ་ལ་

སྩོགས་པ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནི་མི་བསྐྱྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལྔ་སྟེ་ལ་ལ་ན་

དཀིལ་འཁྩོར་ལྔའི་ཆྩོས་ཅན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་རྣམས་

སྩོ། །དེའི་རང་བཞིན་དབུགས་ནི་ས་བུག་གཡྩོན་པ་ལའྩོ། །འདིར་འབྱུང་བ་ལྔའི་སྒས་

ར་ས་ན་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔའི་ཆྩོས་ཅན་ས་ལ་སྩོགས་པའི་ཁམས་ལྔ་རྣམས་ཏེ་དེའི་རང་

བཞིན་དབུགས་འབྱུང་བ་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་ནི་ས་བུག་གཡས་པ་ལའྩོ། །གྩོང་བུའི་

གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་ནས་ནི་ཞེས་པ་ལ། འདིར་གྩོང་བུ་ནི་གཡས་པ་དང་གཡྩོན་པའི་

དཀིལ་འཁྩོར་རྣམས་ཀི་སྲྩོག་གི་རླུང་དབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་གཅིག་པ་ཉིད་དེ་སྲྩོག་རླུང་

དེ་ཡང་གྩོང་བུའི་གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་ནས་སའི་རེ་མྩོར་ཞེས་པ་སའི་སྒས་ལྟེ་བ་དང་

སིང་ག་དང་མགིན་པ་དང་དཔྲལ་བ་དང་གཙུག་ཏྩོར་གི་པདྨའི་ལྟེ་བ་བརྩོད་དེ། སྲྩོག་

གི་རླུང་དེ་ཕྱུང་ནས་སའི་རེ་མྩོ་དེར་བརྟག་པར་བ་བ་ནི་བསྒྩོམ་པར་བ་བ་སྟེ་ལྟེ་བ་

ནས་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་ཡིན་གི་གཡས་དང་གཡྩོན་དུ་པདྨའི་འདབ་མ་ལ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

འགེལ་ཚིག་འདི་རྣམས་ཀི་དྩོན་གཞན་རྣམས་སྟྩོད་འགེལ་དང་འདྲ་བ་ལ་སའི་

སྒས་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་དང་ཞེས་པ་ནས། ལྟེ་བ་ནས་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་ཡིན་གི་

གཡས་དང་གཡྩོན་དུ་པདྨའི་འདབ་མ་ལ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསལ་བར་གི་དྩོན་ནི། 

སའི་སྒས་ཞེས་པ་ནས། གཙུག་ཏྩོར་གི་པདྨའི་ལྟེ་བར་བརྩོད་དྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སའི་རེ་མྩོར་ཞེས་པའི་ས་རེ་ངྩོས་བཟུང་ནས། སྲྩོག་གི་རླུང་སྟེང་གི་སྲྩོག་འཛིན་རྩོ་

རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་རྣམས་དྷཱུ་ཏིའི་ལས་གཅིག་པུ་ཉིད་ནས་ཕྱུང་སྟེ་དྲངས་ནས་སའི་རེ་མྩོ་

ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དེར་བརྟག་པར་བ་བ་སྟེ་བསྒྩོམ་པར་

བའྩོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་དུ་དྲང་སམ་ན ས་བུག་ནས་དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་གཅིག་པུ་ཉིད་ནས་

དྲངས་ཏེ་གཙུག་ཏྩོར་གི་པདྨའི་ལྟེ་བ་ནས་དཔྲལ་བ་མགིན་པ་སིང་ག་ལྟེ་བའི་ར་

འཁྩོར་གི་པདྨའི་ལྟེ་བའི་བར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་སུ་འདྲེན་པ་ཡིན་གི། ར་འཁྩོར་རྣམས་

ཀི་གཡས་དང་གཡྩོན་དུ་པདྨའི་འདབ་མ་སྟེ་ར་འདབ་རྣམས་དང་རྩོ་རྐྱང་ལ་རླུང་

འདྲེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་དྷཱུ་ཏིར་དམིགས་པའི་བུམ་པ་ཅན་

དགྩོས་པའི་ལུང་དྩོན་རགས་པ་བཤད་ནས།

གཉིས་པ་དམིགས་པ་སྒྩོམ་ཚུལ་ཉིད་བཤད་པ་ལ་བཞི། སྟེང་འྩོག་གི་རླུང་

འཐེན་པའི་གྩོ་རིམ་དང༌། རླུང་ལམ་གང་ནས་འཐེན་པ་དང༌། འཐེན་ནས་གནས་གང་

དུ་ཁ་སྦྱར་བ་བ་ལ་སེམས་ཇི་ལྟར་གཏྩོད་པའི་ཚུལ་དང༌། སྒྩོམ་པའི་ཐུན་གི་ཡུན་

ཚད་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཟིན་བིས་ལས། གཞི་དུས་སུ་སྲྩོག་འཛིན་སྟེང་གི་ས་སྒྩོ་

ནས་ཕིར་འབྱུང་བ་ན་ཐུར་སེལ་འྩོག་སྒྩོ་ནས་ཕིར་འབྱུང་ལ། སྲྩོག་འཛིན་ནང་དུ་

འཇུག་པ་ན་ཐུར་སེལ་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ལྟེ་བའི་བར་དུ་འྩོང་བས་རྟྩོག་པ་གཅིང་

པྩོས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཁ་སྦྱྩོར་བེད་ནུས་པ་སྲིད་ཀང་ཞེས་གསུངས་ཤིང་རིམ་ལྔ་

གདན་རྩོགས་ལས་སྟེང་འྩོག་གི་རླུང་གཉིས་འགྩོས་འདེད་དུ་ཡང་གསུངས་པས་གང་

ལྟར་ནའང་རིམ་ཅན་དུ་འཐེན་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་བསྒྩོམ་པའི་གནས་དང་ལུས་གནད་

དང་ལྟ་སྟངས་རྣམས་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་སབས་བཞིན་དུ་བས་ཏེ། རླུང་འཐེན་པའི་ཚེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བང་སེམས་འཛག་པ་སྲུང་བའི་མན་ངག་མེད་ན་ནི་སྲྩོག་འཛིན་སྟེང་རླུང་ངེས་པར་

སྔྩོན་དུ་འཐྩོན་དགྩོས་ཏེ། ཐུར་སེལ་འྩོག་རླུང་སྔྩོན་ལ་ཐེན་ན་བང་སེམས་འཛག་པའི་

དགག་བ་ཡྩོད་པས་སྩོ། །བང་སེམས་འཛག་པ་སྲུང་བའི་མན་ངག་ཡྩོད་ན་ནི་ཐུར་

སེལ་སྔྩོན་ལ་ཐེན་ཀང་ཆྩོག་པར་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་རླུང་ལམ་གང་ནས་འཐེན་པ་ནི། སྟེང་རླུང་སྲྩོག་འཛིན་ནི་ཁ་

བཙུམས་ཏེ་སྟེང་ལེན་ནམ་འྩོག་ལེན་ནམ་ཡྩོ་ག་མའི་སྦྱྩོར་བ་གང་ཡང་རུང་བས་ས་

གཉིས་ནས་དལ་བུས་དྲངས་ཏེ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ན་མར་ནར་ཏེ་སྩོང་སྟེ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་

གི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཕིན་ནས་དེར་གནས་པ་ལ་དམིགས་ཏེ་རླུང་སྟེང་དུ་མི་

འཕྱུག་པར་ཇི་ལྟར་ཏེ་བསན་ནྩོ། །དེའི་རེས་སུ་འྩོག་སྒྩོ་གཉིས་ནས་འྩོག་རླུང་ཐུར་

སེལ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ན་ཡར་གེན་དུ་འཐེན་ནས་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་

དུ་ཕིན་ཏེ་དེར་གནས་པ་ལ་དམིགས་ནས་རླུང་གཉིས་སྟེང་འྩོག་ཏུ་མི་འཕྱུག་པར་

གཟུང་བར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་ཐྩོན་ནས་གནས་གང་དུ་ཁ་སྦྱྩོར་བ་བ་ནི། སྟེང་འྩོག་གི་རླུང་སྲྩོག་

ཐུར་གཉིས་དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་ནས་ལྟེ་བའི་བར་དུ་འཐེན་པ་དེ་དྷཱུ་ཏི་ལ་རྩོ་རྐྱང་གི་མདུད་

པས་བཅིངས་པའི་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་རླུང་གཉིས་ཁ་

སྦྱྩོར་དུ་བས་ཏེ་ཁ་སྦྱར་གི་རླུང་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇྩོག་

པའྩོ། །བུམ་པ་ཅན་གི་སབས་འདིར་ཡང་རླུང་ཉིད་ལ་དམིགས་དགྩོས་པ་ནི་བགེགས་

མཐར་བེད་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སྲྩོག་རྩོལ་བགེགས་མཐར་བེད་ཀི་ལྟ་བས་

བསྒྩོམ་པར་ཡང་བཤད་ལ། ངེས་དྩོན་གི་བགེགས་མཐར་བེད་དམ་བདུད་རི་འཁྱིལ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བ་ནི་རླུང་ལ་གསུངས་ཏེ། སྟྩོད་འགེལ་ལས། དེ་ནས་བདུད་རིའི་འཁྱིལ་བའི་

གཟུགས་བརན་གི་མིང་ཅན་དགྩོངས་པའི་སད་གཞན་གིས་རླུང་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པས་སྩོ། །

དེ་ཡང་སབས་འདིའི་སྲྩོག་རྩོལ་བུམ་པ་ཅན་སྒྩོམ་པ་ནི་རྡྩོར་བཟླས་མཐར་

ཕིན་ནས་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ལ རྡྩོར་བཟླས་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་ནི་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པའི་

དམིགས་པ་བསྐྱངས་པ་ཙམ་གིས་རླུང་རྩོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་འགགས་ནས་དབུ་མར་རྟག་

ཏུ་འབབ་ཅིང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པའི་རྟགས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་

རྣམས་གྩོ་རིམ་མ་འཆྩོལ་བར་ངེས་པ་ཅན་དུ་འཆར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་རྡྩོར་བཟླས་མཐར་ཕིན་པའི་རེས་སུ་བུམ་པ་ཅན་སྒྩོམ་པ་ལ་འཇུག་

པའི་ཚེ་དང་པྩོར་རྡྩོར་བཟླས་ཅུང་ཟད་ཅིག་བས་ཏེ་རླུང་དབུ་མར་བཙུད། དེ་ནས་

སྟེང་རླུང་དལ་བུས་དབུ་མ་ན་མར་ལ་འདྲེན་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ལས། ཁ་ཡང་བཙུམས་

ཏེ་ས་ཡི་བུག་པ་གཉི་ག་དག་ནས་ཕི་རྩོལ་དག་གི་རླུང་ནི་མ་ལུས་པ། །སྲྩོག་གི་

ཤུགས་ཀིས་བཀུག་སྟེ་ཞེས་ཕི་རྩོལ་གི་རླུང་བཀུག་སྟེ་ས་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་འཇུག་

པར་བཤད་ལ། རླུང་ས་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་འཇུག་ན་དབུ་མ་ནས་འཇུག་པ་ངེས་པ་

ཅན་ཡིན་ཞིང༌། བུམ་པ་ཅན་ལ་དང་པྩོར་འཇུག་པའི་ཚེ་རླུང་དབུ་མ་ནས་འཇུག་པ་

ལ་དེའི་ཚེ་སྔྩོན་དུ་རྡྩོར་བཟླས་ལྟ་བུས་རླུང་དབུ་མར་བཅུག་པ་ཞིག་དགྩོས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ལེ་ྟབའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་སྟེང་འྩོག་གི་རླུང་ཁ་སྦྱར་དུ་

གནས་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏི་གཏད་ནས་བཞུག་པས་རླུང་སེམས་གང་དུ་གནས་

པའི་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དེར་བྩོས་མ་བཏགས་པར་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་ཀིས་འཁྩོར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལྩོའི་རྣམ་པ་ཅན་རང་དབང་དུ་འཆར་བས་སྟེང་ནས་དྲངས་པའི་རླུང་སེམས་སྟྩོང་

གཟུགས་རྣམས་དབེར་མེད་དུ་བས་པ་དེ་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་མྩོས་པ་བེད་

དྩོན་མེད་དྩོ། །

དེས་ན་བསམ་གཏན་གི་སབས་ནས་གཉུག་མ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དང་

སྟྩོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་ཀི་སང་བ་ནུབ་ནས་དབེར་

མེད་པར་སང་བའི་སྟྩོབས་ཀིས་སྟྩོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་ཅན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་

ཡུམ་གི་རྣམ་པར་སང་བ་ལ་ང་རྒྱལ་འཕྩོ་ནུས་པ་ལྟར་སྲྩོག་རྩོལ་ཡན་ཆད་ཀི་སབས་

ཐམས་ཅད་དུ་རླུང་སེམས་གང་དུ་གཏད་པའི་དབུ་མའི་ནང་དེར་རླུང་སེམས་ཚུད་

པའི་སྟྩོབས་ཀིས་སྟྩོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་བ་ཤར་རེས་ཀི་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་བཅྩོས་མིན་

དུ་འཕྩོ་ནུས་ཏེ། རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྱེད་རིམ་གི་སབས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ལ་ང་རྒྱལ་

བཅྩོས་མིན་འཕྩོ་ནུས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་དང༌། བསམ་གཏན་གི་སབས་སུ་བཤད་པ་

བཞིན་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བས་སྩོ། །བུམ་པ་ཅན་འདིར་བཤད་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་ཀི་ཆེད་དུ་

བ་བའི་གདུལ་བ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་ལམ་སྔ་མ་

རྣམས་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་ལམ་སྔ་མ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་

ལས་དང་པྩོ་བའི་བུམ་པ་ཅན་སྒྩོམ་ཚུལ་ནི་བ་མ་རྣམས་ཀི་འཁིད་ཡིག་ལས་ཤེས་

པར་བའྩོ། །

བཞི་པ་སྒྩོམ་པའི་ཐུན་གི་ཡུན་ཚད་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟར་ན་རླུང་ཁ་སྦྱྩོར་དུ་

བཟུང་ནས་བསྒྩོམས་པས་མགྩོ་བྩོ་ན་བ་དང་ལུས་ལ་འྩོད་སར་མཐྩོང་བ་དང་སིང་རྡེབ་

པ་ལ་སྩོགས་པ་མི་འབྱུང་གི་བར་དུ་བསྒྩོམ་ཞིང༌། མགྩོ་བྩོ་ན་བ་སྩོགས་བྱུང་ནས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཀང་བསྒྩོམས་ན་འཆི་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཉེས་དམིགས་ཡྩོད་དྩོ། །འྩོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་

གིས་ཤི་བའི་ཚེ་ཅིར་འགྱུར་སམ་ན། དེ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་གིས་འཆི་བ་བྱུང་ན་རྣལ་

འབྩོར་བ་དེས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞག་པར་བ་སྟེ་དེ་ལྟར་

བཞུག་ན་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་གནས་སྔྩོན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟ་ཡིན་པ་འྩོན་

ཀང་རྣལ་འབྩོར་པ་དེ་ལམ་བསྒྩོམས་པས་ཤིའྩོ་ཞེས་པའི་གགས་པ་ངན་པ་མི་འབྱུང་

བའི་ཕིར་དུའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་པ་ལས། སྲྩོག་རྩོལ་དག་ནི་

ཀུན་ནས་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སྟེར་བ་ཇི་སྲིད་མགྩོ་ཡི་བར་དུ་འདྩོད་པ་སྟེ། །དེ་ཡིས་

སྟེང་དུ་འདྩོད་པ་མིན་པ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བེད་དེ་ཕུང་པྩོ་ངེས་པར་འཇིག་པའི་

རྒྱུ། །གཙུག་ཏྩོར་སྒྩོ་ནས་ཕུག་ནས་འགྩོ་ནས་མཆྩོག་གི་བདེ་བའི་གྩོ་འཕང་དག་ལ་

ངེས་པར་སྦྱར་བ་བ། །ཕུང་པྩོ་མེད་ཀང་རྣལ་འབྩོར་པ་ནི་བདེ་མཉམ་འཇུག་སྟེ་འྩོན་

ཀང་འཇིག་རྟེན་དུ་ནི་གགས་པ་མིན། །ཞེས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་སྟྩོང་པ་

ཉིད་ཀི་གཟུགས་མཐྩོང་བར་གྱུར་པ་ན་རྣལ་འབྩོར་པས་སྲྩོག་རྩོལ་བ་བ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་ཇི་སྲིད་མགྩོ་ཡི་བར་དུ་ཞེས་པ་མགྩོ་བྩོ་ན་བར་མི་བེད་ཀི་བར་དུའྩོ། །

དེ་ཡང་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སྟེར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལས་སྟེང་དུ་ཞེས་པ་ནི་མགྩོ་

བྩོ་ན་བའི་མཐུ་ལས་འདྩོད་པ་མིན་པ་མཆི་བའི་འཇིགས་པ་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ་ཕུང་

པྩོ་རྣམ་པར་ཉམས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་རྩོ། །ཅི་སྟེ་རྣལ་འབྩོར་གི་སྟྩོབས་ཀིས་གཙུག་

ཏྩོར་ཕུག་ནས་སྲྩོག་འགྩོ་ན་རྣལ་འབྩོར་པས་མཆྩོག་གི་བདེ་བའི་གྩོ་འཕང་དག་ལ་

ཞེས་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ལ་ངེས་པར་སྦྱར་བར་བ་སྟེ་ངེས་པར་ནི་མཐའ་

གཅིག་ཏུའྩོ། །ཞེས་དང༌། འྩོན་ཀང་འཇིག་རྟེན་དུ་ནི་གགས་པ་མིན་པ་རྣལ་འབྩོར་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འདི་ཤིའྩོ་ཞེས་པ་སྟེ་སྲྩོག་རྩོལ་གི་ངེས་པའྩོ། ༌།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

ལྔ་པ་དེ་ལྟར་བསྒྩོམས་པས་ཉམས་རྟགས་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ནི། འགེལ་ཆེན་ལས། 

ལྟེ་བར་སྲྩོག་དང་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་དག་ཡང་དག་པར་ཕད་པའི་དབུས་སུ་ཞེས་པ་

ནས་ཀང་གི་སྒས་ལྟེ་བ་དེ་ཉིད་ལའྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལྟེ་བའི་ར་

འཁྩོར་གི་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་སྲྩོག་ཐུར་འདྲེས་པའི་དབུས་སུ་མིག་སྩོགས་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དྲུག་གི་བཞྩོན་པའི་རླུང་ཚུད་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་

དྲུག་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་འབེལ་བ་ཆད་པའི་སྒྩོ་ནས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་

མ་རྣམས་གྩོ་རིམ་སྩོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འཆྩོལ་བའི་ངེས་པ་ཅན་རྣམས་དང༌། ཁྱད་

པར་དུ་ཡང་རེ་ཁཱ་ནག་པྩོ་སྐྲའི་ཚད་ཙམ་གི་དབུས་སུ་དུ་མ་ལྩོངས་སྤྩོདརྩོགས་པའི་

སྐུ་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་ང་རྒྱལ་འཕྩོས་པའི་ཚུལ་གིས་སྲྩོག་ཐུར་

འདྲེས་པའི་དབུས་དེར་གསལ་བར་སང་བ་དང༌། དེ་ཡང་སྲྩོག་ཐུར་འདྲེས་པའི་

སྟྩོབས་ཀིས་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མྩོ་འབར་ཏེ་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་ནས་བབས་

པ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་ནས་མ་འཕྩོས་པའི་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་དང༌། བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་དཔྲལ་བའི་བར་དུ་འཕེལ་བའི་མས་བརྟན་གི་དགའ་བ་བཞི་དྲངས་ནས་དེ་

ལྟ་བུའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་དེ་རྣམ་བཅས་རྣམ་མེད་ཀི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་སྦྱར་ནས་སྒྩོམ་པ་

རྣམས་ཉམས་རྟགས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་ཞིང་ར་དང་རླུང་གི་ཁ་དྩོག་མཐྩོང་བ་སྩོགས་ནི་

ཉམས་རྟགས་ཕལ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་བུམ་པ་ཅན་མཐར་ཕིན་པ་ཉིད་ཀིས་མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་ཇི་ལྟར་

འདྲེན་ནུས་སམ་ན འདི་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་གཟུགས་ནི་མཐྩོང་བར་འགྱུར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ན་ཞེས་པ་ནས། སྔར་བརྩོད་པའི་གཟུགས་ལས་ནང་དུའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་སྲྩོག་

རྩོལ་བུམ་པ་ཅན་བེད་པ་དང་དེ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་བསྟན་ནས། དེའི་མཇུག་ཉིད་

དུ་དེ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གིས་སྩོམ་བརྩོན་ཏེ་ལས་དང་པྩོ་བའི་ཚངས་པར་སྤྩོད་པ་རྣམས་

ལ་རེག་བ་དམན་པ་དབང་པྩོ་གཉིས་ཀི་འཁིག་པ་དང་བལ་བའི་བདེ་བ་མཉམ་པ་སྟེ་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ལམ་གི་སེམས་ཞེས་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ཀི་སེམས་སུ་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་རྒྱུད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་རིན་

པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེས་བུམ་པ་ཅན་མཐར་ཕིན་པ་དེ་ནས་འཛིན་པ་དང་རེས་

དྲན་གི་ལམ་ལ་འབད་པས་ཟླ་བ་དྲུག་རྩོགས་པའི་མཚམས་སུ་ལས་དང་པྩོ་བའི་ཚེ་

ཡང་བང་སེམས་ཉམས་མ་མྩོང་བའི་ཚངས་པར་སྤྩོད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་རེག་

བས་དམན་པ་དབང་པྩོ་གཉིས་ཀི་འཁིག་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་བདེ་བ་མཉམ་

པ་སྟེ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ལམ་གི་བང་སེམས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་དང་ངྩོ་བྩོ་

དབེར་མེད་པའི་སེམས་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བསྟན་ཏྩོ། །མདྩོར་ན་བུམ་པ་ཅན་

མཐར་ཕིན་པའི་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་བར་དུ་ལམ་ལ་འབད་

ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་འཐྩོབ་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་གཟུགས་ཀི་སེམས་སུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པའི་མཇུག་ཉིད་དུ། དེ་ནས་སད་

ཅིག་གཅིག་གིས་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་ཞེས་པ་ནས། གཙུག་ཏྩོར་དུ་

སྲྩོག་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་ས་བཅུ་གཉིས་སྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་

བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱའི་གངས་འཕེལ་ཚུལ་དང༌། དེས་ར་འཁྩོར་དྲུག་ཏུ་ལས་

རླུང་རྣམས་བསད་དེ་བཅུ་གཉིས་འཐྩོབ་ཚུལ་བསྟན། དེའི་མཇུག་ཏུ། དེའི་ཕིར་ཨྩོཌྜ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འབར་བའི་བར་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། དེའི་འཕེལ་བ་སྟེ་སྟེང་དུ་འགྩོ་བར་རབ་ཏུ་བའྩོ་ཞེས་

པའི་བར་གིས་བུམ་ཅན་ནས་རེས་དྲན་གི་བར་གི་ཡས་བབས་མས་བརྟན་གི་དགའ་

བ་བཞི་སྐྱེད་ཚུལ་བསྟན། འྩོ་ན་གཏུམ་མྩོ་འབར་བས་བང་སེམས་ཞུ་བ་ལས་ཡས་

བབས་འྩོང་དུ་ཆུག་མྩོད་མས་བརྟན་ཇི་ལྟར་་་་་འྩོང་སམ་ན། སྟེང་དུ་འགྩོ་བར་རབ་ཏུ་

བའྩོ་ཞེས་པའི་མཇུག་དེ་ཉིད་དུ། བ་མའི་ངེས་པའི་དབང་གིས་ཞེས་པ་སྔར་གསུངས་

པའི་སྲྩོག་འགྩོག་པ་ལས་དཔྲལ་བའི་བར་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ་འདི་ལ་ངྩོ་མཚར་

མེད་དྩོ། །ཞེས་སྔར་གསུངས་པའི་སྲྩོག་རྩོལ་གིས་སྲྩོག་འགྩོག་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་

ལས་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གསང་གནས་ནས་དཔྲལ་པའི་བར་དུ་འཕེལ་བར་

འགྱུར་བའི་མས་བརྟན་འབྱུང་བ་འདི་ལ་ངྩོ་མཚར་མེད་དྩོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྲྩོག་

དབུ་མར་འགྩོག་པ་ལས་བང་སེམས་ཡས་འདྲེན་ནུས་པ་དེ་རྟེན་འབེལ་གི་ཆྩོས་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

བཞི་པ་མ་གྲུབ་ན་སྩོགས་པའི་ཆྩོ་ག་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་པ་ལས། 

སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ལ་སྩོགས་རྣམས་ཀིས་གལ་ཏེ་སྔགས་པ་རྣམས་ཀི་འདྩོད་པ་གྲུབ་

པར་མ་གྱུར་ན། །ན་ད་གྩོམས་པས་བཙན་ཐབས་ཆུ་སྐྱེས་སུ་གནས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུར་

ཐེག་ལེ་བཀག་ནས་བསྒྲུབ་པར་བ། །ཞེས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ད་ནི་བཙན་ཐབས་

ཀི་རྣལ་འབྩོར་གསུངས་ཏེ་འདིར་གང་གི་ཚེ་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་ལ་སྩོགས་པས་

གཟུགས་མཐྩོང་བར་གྱུར་པ་ལ་སྲྩོག་མ་བཅིངས་པ་ཉིད་ཀིས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་

སད་ཅིག་མ་མ་སྐྱེས་ན་དེའི་ཚེ་ན་ད་གྩོམས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བས་བཙན་ཐབས་

སུ་དབུ་མར་འབབ་པར་བས་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་ཆུ་སྐྱེས་སུ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་
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སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུར་བཀག་ནས་མི་གཡྩོ་བས་འགྱུར་པ་མེད་པའི་སད་

ཅིག་བསྒྱུབ་པར་བའྩོ་ཞེས་པ་ནི་བཙན་ཐབས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

འདིས་སྩོར་སྡུད་ཀི་སབས་ཀི་དམིགས་པ་བསྒྩོམས་པས་མ་ངེས་པའི་དུ་སྩོགས་ཀི་

སྟྩོང་གཟུགས་མཐྩོང་བར་གྱུར་ཀང་སྲྩོག་རླུང་དབུ་མར་མ་བཅིངས་པ་ཉིད་ཀིས་བང་

སེམས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་བུག་པ་ནས་འགྱུར་བ་སྟེ་འཛག་པ་མེད་པའི་བདེ་བའི་སད་

ཅིག་མ་མ་སྐྱེས་ན་དེའི་ཚེ་ན་ད་གྩོམས་པ་སྒྲུབ་ལེའི་གྩོ་སའི་བརྒྱ་གྩོ་དྲུག་པ། ནུས་མ་

གང་ཞིག་ཅེས་སྩོགས་ཀིས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་དྲག་པྩོ་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦྱྩོར་

བས་དབུ་མར་རླུང་འབབ་པར་བས་ནས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་ཤེས་

རབ་མའི་ཆུ་སྐྱེས་པདྨར་གནས་པའི་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་གི་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་ནང་གི་

རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་དེའི་སྟྩོབས་ཀིས་བཀག་ནས་བང་སེམས་ཕིར་མི་གཡྩོ་བས་

འགྱུར་བ་མེད་པ་སྟེ་འཛག་མེད་ཀི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་བསྒྲུབ་པར་བའྩོ། །ཞེས་བསྟན་

པས་བསྒྩོམས་སྟྩོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་ཡིན་ཕིན་ཆད་རླུང་སྟྩོབས་ཀིས་

བང་སེམས་འཛག་མེད་དུ་འཆིང་ནུས་པར་ངེས་པས་སྩོར་སྡུད་ནས་ཀང་རླུང་

སྟྩོབས་ཀིས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་འདྲེན་ནུས་སྩོ། །དེས་ན་འདིར་འགྱུར་བ་མེད་

པའི་སད་ཅིག་མ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་བང་སེམས་ཕི་རྩོལ་དུ་འཛག་པ་

བཀག་ནས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེར་འཛག་མེད་དུ་བཅིངས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ལ་

ཟེར་བ་ཡིན་གི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ཏེ། རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུར་ཐིག་ལེ་

བཀག་ནས་བསྒྲུབ་པར་བ ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཤེས་པས་སྩོ། །

དེས་ན་སྩོགས་ཆྩོག་འདི་ལ་གསུམ། དུས་ནམ་གི་ཚེ་བེད་པ། བེད་པའི་ཚུལ་
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དངྩོས། དེས་རླུང་བཅིངས་ནས་བདེ་བ་སྐྱེད་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྩོར་སྡུད་དང་སྲྩོག་རྩོལ་བསྒྩོམས་པས་སྟྩོང་གཟུགས་དུ་མ་

མཐྩོང་ཡང་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པའི་རྟགས་མ་བྱུང་ན་འདི་བེད་པ་ཡིན་ཏེ་འདི་བས་

པས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ཡང་སྲྩོག་དབུ་མར་མ་ཚུད་པ་ཚུད་པའི་ཕིར་དུ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྲྩོག་དབུ་

མར་མ་ཆིངས་པས་བདེ་བ་མ་སྐྱེས་ན་བཙན་ཐབས་སུ་དེ་རླུང་དབུ་མར་འབབ་པར་

བས་ནས་བདེ་བ་བསྐྱེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་སྩོར་སྡུད་བསྒྩོམས་

པས་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་མ་ནུས་པའི་དུས་དང༌། སྩོར་སྡུད་ཀི་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་

གཙོ་བྩོར་སྲྩོག་རྩོལ་བཏྩོན་ཏེ་སྲྩོག་རྩོལ་བསྒྩོམས་པས་ཀང་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་མ་

ནུས་པའི་དུས་དང་དུས་གཉིས་པྩོ་དེར་བའྩོ། །དེ་ཡང་སྩོར་སྡུད་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་

ཚུད་ནས་སྲྩོག་རྩོལ་བསྒྩོམས་པ་ཡིན་ན་ནི་སྲྩོག་རྩོལ་གིས་རླུང་དབུ་མར་མི་ཚུད་མི་

སྲིད་པས་སྩོར་སྡུད་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་མ་ཚུད་པར་སྲྩོག་རྩོལ་གྩོམས་པ་ཅིག་གི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་འདིས་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་

ན་དང་པྩོ་ནས་འདི་བས་པས་ཆྩོག་གམ་སམ་ན། དེ་ཡང་དང་པྩོར་སྩོར་སྡུད་དང་

སྲྩོག་རྩོལ་གི་སྦྱྩོར་བ་འཇམ་པྩོའི་སྒྩོ་ནས་ཡུན་རིང་དུ་བསྒྩོམ་ཀང་མ་གྲུབ་ན་དེའི་ཚེ་

བེད་པ་ཡིན་གི། དང་པྩོ་ནས་དྲག་པྩོའི་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་བས་ན་རླུང་དབུ་

མར་འཛུད་མི་ནུས་ཀི་སྟེང་དུ་གེགས་ཆེན་པྩོ་སྐྱེད་པས་དང་པྩོ་ནས་བེད་དུ་མི་རུང་

ངྩོ༌། །སྩོར་སྡུད་ལྟ་བུ་ཡུན་རིང་དུ་བསྒྩོམས་པའི་རེས་སུ་ནི་རླུང་ཤིན་ཏུ་ལས་རུང་དུ་

སྩོང་ནས་དེའི་རེས་སུ་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་བས་ཀང་གེགས་ཆེན་པྩོ་སྐྱེད་པ་
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མིན་ནྩོ། ། 

གཉིས་པ་བེད་པའི་ཚུལ་དངྩོས་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་གྩོ་སའི་བརྒྱ་གྩོ་དྲུག་པ་ལས། 

ནུས་མ་གང་ཞིག་ལྟེ་བའི་དབུས་ནས་གཞན་གི་གནས་སུ་བཅུ་གཉིས་མཐའ་དང་ཆ་

ཡི་མཐར་འགྩོ་བ། །དེ་ནི་ལྟེ་བར་འགྩོག་པ་དང་བཅས་དྲི་མེད་གྩོག་དང་མཚུངས་པ་

དབྱུག་པའི་གཟུགས་ཅན་ལངས་པ་ཡང༌། །འཁྩོར་ལྩོ་ལས་ནི་འཁྩོར་ལྩོའི་བར་དུ་

ངེས་བར་དམན་ཞིང་རྩོལ་པའི་བགྩོད་པས་དབུ་མའི་ར་ལ་བསྐྱྩོད། །ཇི་སྲིད་གཙུག་

ཏྩོར་བུག་པར་བཙན་ཐབས་ཉིད་ཀིས་ཕི་རྩོལ་གི་ནི་པགས་པ་དག་ལ་ཁབ་བཞིན་

རེག །ཅེས་གསུངས་པ་འདིས་བསྟན་ཏེ། 

འདིའི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། ན་ད་ཞེས་པ་བསྒྱུར་ན་སྒ་ཙམ་ཞེས་པ་

ཡིན་པས་སྒ་ཙམ་གྩོམས་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ནི་ཧཱུཾ་གི་སྒའྩོ། །དེ་གྩོམས་པ་སྟེ་སྒྩོམ་པའི་

ཚུལ་ནི་རྐང་པ་རྡྩོ་རེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅའ། ལག་པ་གཉིས་རྡྩོ་རེའི་ཁུ་ཚུར་སིང་གར་

བསྩོལ། མགྩོ་ཡིད་ཙམ་གུག་སྟེ་ནུ་མ་སྟེ་སྲྩོག་གི་རླུང་གང་ཞིག་ལྟེ་བའི་དབུས་ནས་

གཞན་གི་གནས་ས་བུག་ནས་ཕི་རྩོལ་དུ་ས་རླུང་སྩོར་བཅུ་གཉིས་ཀི་མཐའ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་ཆུ་རླུང་བཅུ་གསུམ་དང༌། མེ་རླུང་བཅུ་བཞི་དང༌། རླུང་གི་རླུང་བཅྩོ་ལྔ་དང༌། 

ནམ་མཁའི་རླུང་ཆ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་གི་མཐར་འགྩོ་བ་དེ་ནི་ཁ་ནས་མ་བྱུང་བ་བས་ལ་ས་

བུག་གཉིས་ནས་དྲག་ཏུ་བརྔུབས་ཏེ་དབུ་མའི་ནང་ན་མར་སྩོང་བའི་རླུང་གི་གདངས་

ཧཱུཾ་གི་སྒ་མྩོས་པ་ལྟེ་བའི་བར་དུ་སྩོང་བའི་སྲྩོག་འཛིན་དང་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འྩོག་སྒྩོ་

གཉིས་གང་རུང་ནས་དྲི་མ་མེད་པའི་གྩོག་དང་ཁ་དྩོག་མཚུངས་པ་དབུ་མའི་ལམ་

ནས་གེན་དུ་དྲངས་པ་དབྱུག་པའི་གཟུགས་ཅན་གེན་དུ་ལངས་པའི་ཐུར་སེལ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གཉིས་ལྟེ་བར་འགྩོག་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ་ཁ་སྦྱར་དུ་བཟུང༌། དེ་ནས་རླུང་དེ་གཉིས་

ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་ནས་གཙུག་ཏྩོར་གི་ར་འཁྩོར་གི་བར་དུ་གཡས་གཡྩོན་རྩོ་རྐྱང་ལ་

རྒྱུ་བ་ངེས་པར་དམན་ཞིང་འཁྩོར་ལྩོ་རྣམས་ཀི་ལྟེ་བ་ནས་ལྟེ་བའི་བར་དུ་ཕུག་སྟེ་

རྩོལ་པའི་བགྩོད་པས་དབུ་མའི་ར་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ལ་སྐྱྩོད་པ་སྟེ་བགྩོད་ནས་ཇི་སྲིད་

གཙུག་ཏྩོར་གི་འཁྩོར་ལྩོའི་བུག་པར་བཙན་ཐབས་ཏེ་རླུང་སྟྩོབས་དྲག་པྩོ་ཉིད་ཀིས་

འགྩོ་སྟེ་དེ་ལྟར་སྩོང་བ་ན་མགྩོ་བྩོའི་ཕི་རྩོལ་གི་པགས་པ་དག་ལ་ཁབ་ཀིས་རེག་པ་

བཞིན་གི་ཚ་ཙེག་པ་འྩོང་ཞིང་དེ་ནི་བཙན་ཐབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པའི་

རྟགས་སུ་ཞེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ཉིད་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་པའི་སྦྩོགས་ཆྩོག་གྲུབ་མྩོད། འྩོན་ཀང་

མཚམས་འདི་ནས་འཕྩོ་བ་བེད་ན་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། དེ་ཡི་དུས་སུ་ཐུར་དུ་སེལ་བ་

བཙན་ཐབས་ཉིད་ཀིས་སྟེང་གི་ལམ་དུ་བསྐུལ་བར་བ། །ཟུང་གི་རླུང་དག་འགགས་

པ་ན་ནི་གཙུག་ཏྩོར་ཕུག་ནས་མཆྩོག་གི་གྩོང་ཁྱེར་དག་ཏུ་འགྩོ་བར་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པ་འདིས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་བཙན་ཐབས་བས་པས་ཁབ་བཞིན་རེག་པ་དེ་

ཡི་དུས་སུ་ཐུར་དུ་སེལ་བའི་རླུང་མཆྩོག་གི་བཙན་ཐབས་ཏེ་སྔར་བས་ཀང་རླུང་

སྟྩོབས་དྲག་པྩོ་ཉིད་ཀིས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་སྟེང་གི་ལམ་དུ་བསྐུལ་བར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་བས་

པས་གཡས་གཡྩོན་རྩོ་རྐྱང་གི་རླུང་དག་གི་རྒྱུ་བ་འགགས་པ་ན་ནི་དབུ་མའི་ནང་

ནས་གཙུག་ཏྩོར་ཕུག་སྟེ་མཆྩོག་གི་གྩོང་ཁྱེར་མཁའ་སྤྩོད་དུ་འགྩོ་བར་འགྱུར་ཞེས་

པའྩོ། །

གསུམ་པ་དེས་རླུང་བཅིངས་ནས་བདེ་བ་སྐྱེད་ཚུལ་ནི། སྤིར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཕལ་ཆེ་བ་ལས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་ནས་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་

སྐྱེས་པ་ཉིད་རྩོགས་རིམ་གི་སབས་སུ་གཙོ་བྩོར་འཆད་ཅིང༌། དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་

ལྩོའི་རྒྱུད་སེམས་འགེལ་སྩོར་གསུམ་དགྩོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་

རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་དང་སྟྩོང་གཟུགས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

གཉིས་འཆད་ལ། སྟྩོང་གཟུགས་སྒྲུབ་པ་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་

ལག་གམ་ཐབས་སུ་ཡིན་པས་གཙོ་བྩོ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་ཉིད་དུ་སྟྩོང་གཟུགས་འཆད་པས་དུས་འཁྩོར་གི་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་དུ་འཇྩོག་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྟྩོང་གཟུགས་ཀང་གང་བྱུང་ཤར་བས་མི་ཆྩོག་

གི་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་འཆར་དགྩོས་པས་རྩོགས་རིམ་

གི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་བདེ་ཆེན་དང་སྟྩོང་གཟུགས་འཆར་བ་ལ་རླུང་དབུ་

མར་ཚུད་དགྩོས་སྩོ། །དེས་ན་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་འདིས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་

ནི་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་བུ་ག་ནས་མི་འཛག་པར་རླུང་སྟྩོབས་

ཀིས་འཛིན་ནུས་ལ། དེ་ལྟར་ནུས་པའི་སྩོར་སྡུད་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འདྲེན་མི་ནུས་ཀི་བར་ལ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་སྩོམས་འཇུག་

བས་ཏེ་ཐིག་ལེ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུར་བཀག་ནས་འཛག་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཡས་བབས་དང་

མས་བརྟན་གི་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་ཡང་

ཤེས་པར་བའྩོ། །

བཞི་པ་ཚང་མ་གང་ཡིན་དཔྱད་པ་ནི། དབུ་མའི་ནང་གི་རླུང་ལ་དམིགས་པའི་

རྟྩོག་པ་དང་བལ་ཞིང་མི་སླུ་བའི་ཡིད་ཀིས་མངྩོན་སུམ་ཚད་མའྩོ། ། 
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལྔ་པ་དག་དབེ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། སྲྩོག་རྩོལ་

དག་ཀང་རལ་གི་ཅན་ནྩོ་ཞེས་པ་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་སྟེ་རྣམ་པ་བཅུ་ནི་གཡྩོན་དང་

གཡས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་བཅུ་པྩོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོའི་སེ་ཚན་གི་ཆྩོས་དྲུག་སྒིབ་བལ་དུ་དག་པར་

བེད་པ་སྟེ། དབེ་ན་གཡས་གཡྩོན་གི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་བཅུ་པྩོ་དབུ་མར་གཅིག་

ཏུ་འདྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་འགྩོག་པས་རྣམ་པ་བཅུའྩོ། །

དྲུག་པ་འབས་བུ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་ནི། སྒྲུབ་

ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ལས། སྲྩོག་རྩོལ་གིས་ནི་དག་པར་རི་བྩོང་ཅན་དང་ཉི་མ་

དང་བལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་མཆྩོད། །ཅེས་བསྟན་པ་ལྟར་ཉི་ཟླ་རྩོ་

རྐྱང་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་དང་བལ་ནས་དབུ་མར་བབ་པའི་རྟེན་འབེལ་གིས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་མཆྩོད་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀིས་ལུང་བསྟན་པ་འཐྩོབ། རླུང་

དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟེན་འབེལ་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྩོགས་པ་ཐམས་

ཅད་དབང་དུ་འདུའྩོ། །

ངེས་དྩོན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དབང་པྩོ་དྲུག་ལ་བེད་པས་དབང་པྩོ་

རྣམས་ལྷའི་མིག་ལ་སྩོགས་པར་གྱུར་ཏེ་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་མཐྩོང་བ་ལ་སྩོགས་

པའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང༌། སྲྩོག་རྩོལ་གིས་ནི་དག་པ་ཞེས་པ་ནི་འདི་

དབང་གི་ཚེ་རྣམ་འབྩོར་པ་ཉི་མ་དང་རི་བྩོང་ཅན་གི་ལམ་དང་བལ་ཏེ་རྟག་ཏུ་དབུ་

མར་འབབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་སྲྩོག་རྩོལ་གིས་དག་པར་གྱུར་པས་ན་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་མཆྩོད་དེ་བསྔགས་པར་བེད་དྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

༼མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ནི། འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་རླུང་གི་

ཁམས་དང་ས་དང་རེག་བ་དང༌། བཤང་བ་འཛག་པ་རྣམས་སྒིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་ལས་

དྩོན་ཡྩོད་གྲུབ་པ་ལ་སྩོགས་པ་དྲུག་ཚན་གཅིག་འགྲུབ་པར་བེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན། སྒ་

གཅན་ལམ་ནས་རླུང་སྔགས་མི་ཕེད་པས༌། །ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཟབ་མྩོའི་རྡྩོར་

བཟླས་ཤེས། །བུམ་པ་ཅན་གི་སྲྩོག་དང་ཐུར་སེལ་གཉིས། །དབུ་མའི་ལམ་དུ་ཁ་

སྦྱྩོར་བེད་ཚུལ་ཤེས། །ཞེས་པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་གིས་བཤད་པ་སྲྩོག་རྩོལ་བཤད་ཟིན་

ཏྩོ། །   ། །

༈ གཉིས་པ་དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་པ་གནས་པའམ་བརྟན་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་

འཛིན་པ་ལ་དྲུག །འཛིན་པའི་མཚན་དྩོན། དང་པྩོར་བསྒྩོམ་པའི་དུས་མཚམས། གང་

བསྒྩོམ་པའི་ཡན་ལག་གི་ངེས་པ། ཚད་མ་གང་ཡིན་པར་དཔྱད་པ། དག་དབེ། འབས་

བུའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་འཁྩོར་དྲུག་གམ་ལྔའི་ལྟེ་བའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་རླུང་འགྩོ་འྩོང་མེད་

པར་ཐེག་ལེར་སྲྩོག་བཅུགས་ནས་འཛིན་པས་ན་འཛིན་པ་ཞེས་བ་སྟེ། བདེ་མཆྩོག་

སྟྩོད་འགེལ་ལས། དེ་ནས་འཛིན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་དང་མགིན་པ་དང་

དཔྲལ་བར་དབང་ཆེན་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་སྲྩོག་ཞུགས་པ་

ཕི་རྩོལ་ཏུ་འགྩོ་བ་མེད་པར་ཐིག་ལེ་ལ་སྲྩོག་གནས་ཞེས་པ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་

བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་དང་ཡྩོན་ཏན་གིས་འགེངས་པ་ལས་ཀང༌། དེ་ནས་འཛིན་པ་ཞེས་བ་

བ་སྲྩོག་དབང་ཆེན་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་དང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མགིན་པ་དང་དཔྲལ་བར་ཞུགས་པ་ཕི་རྩོལ་ཏུ་འགྩོ་བ་མེད་པར་ཐིག་ལེ་ལ་སྲྩོག་

འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བརྩོད་པར་བའྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། 

འྩོ་ན་འགེལ་པ་འདི་གཉིས་ལས་ནི་ར་འཁྩོར་བཞི་ལས་མ་བཤད་པས་ར་འཁྩོར་

ལྔའམ་དྲུག་ཅེས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། འགེལ་པ་འདི་གཉིས་སུ་བཞི་བཤད་པ་ནི་

མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་པས་དྲུག་ཡིན་པ་ནི་འྩོག་ཏུ་འཆད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་བསྒྩོམ་པའི་དུས་མཚམས་ནི། སྲྩོག་རྩོལ་གི་ནུས་པས་རླུང་སྲྩོག་

ཐུར་གཉིས་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ཀི་དབུ་མའི་ནང་དུ་འདུས་ནས་གཅིག་ཏུ་

འདྲེས་ཏེ་བུམ་པ་ཅན་མཐར་ཕིན་པའི་མཚམས་སྲྩོག་ཐུར་འདྲེས་པའི་ཕི་རྟགས་

དབུགས་གཉིས་ཀི་དྲི་ཡྩོད་མེད་ནང་རྟགས་གཏུམ་མྩོའི་མེ། གསང་རྟགས་རླུང་

གཉིས་གཅིག་བཟུང་ན་ཅིག་ཤྩོས་ཀང་ཟིན་འྩོང་བའི་རྟགས་རྣམས་ཤེས་པར་བས་

ནས་བསྒྩོམ་པ་ཡིན་ཏེ། རླུང་གཉིས་ར་འཁྩོར་གི་དབུ་མའི་ནང་དུ་སྲེ་མ་ནུས་ན་ར་

འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་རླུང་གཉིས་འགྩོ་འྩོང་མི་བེད་པར་འཛིན་པའི་གཞི་གཏྩོར་བའི་

ཕིར་རྩོ། །

གསུམ་པ་གང་བསྒྩོམ་པའི་ཡན་ལག་གི་ངེས་པ་ལ་ལྔ། འཛིན་པའི་ལམ་གི་ངྩོ་

བྩོ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང༌། དབེ་བ་དང༌། ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་དང༌། བསྒྩོམས་པས་

ཉམས་མྩོང་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་དང༌། ཞར་བྱུང་འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གྩོ །

དང་པྩོ་ནི། ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་སྲྩོག་རྩོལ་གིས་

སྲྩོག་ཐུར་བསྲེས་པའི་རེས་སུ་རླུང་རྣམས་འགྩོ་འྩོང་མེད་པར་བས་ནས་ར་འཁྩོར་

དྲུག་པྩོ་གང་རུང་གི་ལྟེ་བའི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་ཀི་བཞྩོན་
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པའི་རླུང་བརྟན་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྟྩོང་གཟུགས་དང་ངྩོ་བྩོ་

དབེར་མེད་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཡྩོན་ཏན་གིས་འགེངས་པ་ལས། རིམ་པས་རླུང་

རྣམས་མེད་པ་དང་ཐེག་ལེ་རྣམས་ལ་སྟེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་ཀི་

བཞྩོན་པ་སྲྩོག་གི་རླུང་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་རྩོ་གཅིག་པ་ཉིད་ནི་འཛིན་པའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་ནི། གསང་གནས་སྩོགས་ར་འཁྩོར་དྲུག་གི་ལྟེ་བའིདབུ་

མར་རླུང་གཡྩོ་མེད་དུ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་གྩོ །དེ་ཡང་ར་འཁྩོར་གིས་ཕེ་བའི་

དྲུག་ཡྩོད་པ་ནི་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འཛིན་པ་ཕག་ན་རིན་

ཆེན་པྩོ་ཞེས་པ་ནི་ཚོར་བའི་ཕུང་པྩོ་སྟེ་སྲྩོག་གི་འཛིན་པ་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་དང་

མགིན་པ་དང་དཔྲལ་དང་གཙུག་ཏྩོར་གི་པདྨ་ལ་འགྩོ་བ་དང་འྩོང་བའི་དབེ་བས་རྣམ་

པ་བཅུའྩོ། །ཞེས་སྟྩོད་འགེལ་ནས་བཤད་པ་བཞིའི་སྟེང་དུ་གཙུག་ཏྩོར་དང་བཅས་

པའི་ལྔ་བཤད་ཅིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ལྔ་པྩོ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་ན་རྩོ་པའི་དབང་མདྩོར་

བསྟན་གི་འགེལ་པ་ལས། སྲྩོག་གི་འཛིན་པ་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་དང་མགིན་པ་དང་

དཔྲལ་བ་དང་གཙུག་ཏྩོར་གི་པདྨ་ཞེས་དང༌། ཡྩོན་ཏན་གིས་འགེངས་པ་ལས་ཀང༌། 

ཉི་མ་དཔལ་གིས་གཉིས་ཀའི་བགྩོད་པ་བཅྩོམ་པ་ཞེས་པ་ནི་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་དང་

མགིན་པ་དང་དཔྲལ་བ་དང་གཙུག་ཏྩོར་རྣམས་སུ་བགྩོད་པ་དང་བལ་བར་འགྩོ་བར་

བེད་པ་དང་བལ་བའྩོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་གསང་གནས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་དངྩོས་སུ་མ་

བཤད་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུའི་འཁིད་ཡིག་ལས། ལྟེ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་འཁྩོར་

ལྩོ་ལྔའམ་དྲུག་གི་ལྟེ་བར་ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས་དབེ་བ་འཆད་པའི་སབས་སུ༌། 
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རྒྱུད་ལས། ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡན་ལག་དྲུག །ཅེས་པ་བུམ་པ་ཅན་དྲུག་གྩོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ལ། ཟིན་བིས་ལས། རྒྱུད་ཀི་ལུང་དེའི་དྩོན་མ་ཡིན་ནའང༌། འཁྩོར་ལ་

དྲུག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་དྲུག་ཏུ་མཛད་པ་རུང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི་ལས། གང་དུ་བསྒྩོམ་པའི་གནས་

དང་ལུས་གནད་དང་ལྟ་སྟངས་གསུམ་ནི་སྲྩོག་རྩོལ་དང་འདྲའྩོ། །

བཞི་པ་གང་ལ་དམིགས་ནས་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ནི། སྲྩོག་ཐུར་གི་རླུང་གཉིས་

གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་པའི་གྩོང་བུ་དེ་ལ་དམིགས་ནས་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ཏེ་སན་

བརྒྱུད་ལས་ཡུལ་ནི་བདེ་བའི་རླུང་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་སྩོ། །དེ་ལ་སེམས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་

ནི་རླུང་སེམས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནསར་འཁྩོར་དྲུག་པ་རའི་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཐིག་

ལེར་རླུང་བསྲེས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇྩོག་པ་སྟེ། ར་རྒྱུད་ལས། པདྨར་རྡྩོ་རེ་རབ་

བཀྩོད་ནས། །སྲྩོག་ནི་ཐིག་ལེར་གཞུག་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། འདུས་པ་ཕི་

མར། རིན་ཆེན་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་སྟྩོད་འགེལ་གིས་

བཤད་པའི་དྩོན་བུམ་པ་ཅན་འཆད་པའི་བཤད་པ་དང་ཆ་འདྲ་བར་འདིར་ཡང་འཆད་

ཚུལ་ཤེས་པར་བ་དགྩོས་ཏེ། སྟྩོད་འགེལ་གིས་རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་གི་དྩོན་སྲྩོག་འཛིན་

གཉིས་ཀ་ལ་སྦྱྩོར་བར་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྟྩོད་འགེལ་ལས་རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་

བཤད་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ། དེ་ལྟར་དེ་རྣམས་ཀི་ཐིག་ལེའི་གནས་སུ་གྩོང་བུའི་

གཟུགས་ཀིས་སྲྩོག་འགགས་པ་དེ་ནི་འཛིན་པ་ཡིན་པརབརྩོད་དྩོ། །ཞེས་ལུས་ངག་

ཡིད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐེག་ལེའི་གནས་ར་འཁྩོར་རྣམས་ཀི་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་སྲྩོག་

ཐུར་འདྲིས་པ་གྩོང་བུའི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་རྩོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་འགགས་པ་དེ་ཐེག་
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ལེ་བཞི་པྩོ་དེ་དང་འདྲེས་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ནི་འཛིན་པའི་སྒྩོམ་

ཚུལ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་དུ་བསྒྩོམ་ན། ཆྩོས་རེ་བུའི་འཁིད་དང་ཟིན་བིས་གཉིས་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་པྩོར་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བར་བསྒྩོམ་མྩོ། །དེ་ཡང་སྲྩོག་

ཐུར་འདྲེས་པའི་གྩོང་བུ་དེ་ཉིད་ལེ་ྟབ་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་ར་འདབ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་པའི་

ལྟེ་བའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་རླུང་སེམས་ཐིག་ལེ་གསུམ་དབེར་མེད་དུ་བུམ་པ་ཅན་གི་

ཚུལ་གིས་གཟུང་ངྩོ༌། །རླུང་ཕིར་གཏྩོང་བའི་ཚེ་རྩོལ་བས་མི་གཏྩོང་བར་འཇམ་པས་

བཏང་བར་བའྩོ། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔ་མ་ལྟར་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་སིང་ག་

དང༌། དེ་བརྟེན་ནས་ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་མགིན་པ་དང༌། དེ་བརྟེན་ནས་མེ་

རླུང་ལ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་དཔྲལ་བ་དང༌། དེ་བརྟེན་ནས་རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་

པའི་ཚུལ་གི་གཙུག་ཏྩོར་དང༌། དེ་བརྟེན་ནས་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་

གིས་གསང་གནས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་གཟུང་ངྩོ༌། །

འདིར་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན་རྡྩོར་བཟླས་མཐར་ཕིན་པའི་ཚེ་སྟྩོད་འགེལ་ལས། 

གཡྩོན་པ་དང་གཡས་པའི་ལམ་འགགས་པ་ལས་དབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ནང་དུ་སྲྩོག་གི་

རླུང་རྟག་ཏུ་འཇུག་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡྩོར་བཟླས་མཐར་ཕིན་པའི་ཚེ་རྡྩོ་རེའི་

བཟླས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་དུས་སུ་རླུང་དབུ་མ་འབའ་ཞིག་ལ་འབྱུང་

འཇུག་བེད་ལ། དེ་ཡང་རླུང་རྣམས་ལྟེ་བ་ནས་ཕིར་འགྩོ་ཞིང་ནང་དུ་ཡང་ལྟེ་བའི་བར་

དུ་འགྩོ་བས་རྡྩོར་བཟླས་མཐར་ཕིན་པའི་རྣལ་འབྩོར་པ་རྡྩོར་བཟླས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

གནས་པའི་གནས་སབས་སུ་ལྟེ་བ་ནས་ས་བུག་གི་བར་ལ་རླུང་དབུ་མ་འབའ་ཞིག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ནས་འབྱུང་འཇུག་བེད་པར་གྲུབ་ཅིང༌། དེ་གྲུབ་པས་རླུང་རྣམས་ར་འཁྩོར་རྣམས་ཀི་

ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་འབའ་ཞིག་ནས་ཡར་མར་ལ་འགྩོ་འྩོང་བེད་པར་ཡང་གྲུབ་བྩོ། །དེ་

གྲུབ་པས་རྡྩོར་བཟླས་མཐར་ཕིན་པའི་ཚེ་ར་འཁྩོར་གི་ཐད་ཀི་ར་མདུད་རྣམས་གྩོལ་

བར་གྲུབ་སྟེ། ར་མདུད་མ་གྩོལ་བ་ན་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ལ་རླུང་འགྩོ་འྩོང་

བེད་པ་མི་འྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ནས་རྡྩོར་བཟླས་མཐར་ཕིན་ནས་བུམ་པ་ཅན་སྒྩོམ་

པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ཐྩོག་མར་རྡྩོར་བཟླས་ཅུང་ཟད་ཅིག་བས་ཏེ་རླུང་དབུ་མར་

བཅུག་དེ་ནས་སྟེང་འྩོག་ནསརླུང་འདྲེན་པ་ཡང་མྩོས་པ་ཙམ་མིན་པར་དངྩོས་གནས་

ལ་དབུ་མའི་ནང་ཉིད་ནས་དྲངས་ཏེ་ལྟེ་བར་སྲྩོག་ཐུར་བསྲེས་ནས་བུམ་པ་ཅན་ཐུན་

འཚམ་པ་རེ་ཡང་ཡང་བསྒྩོམས་པས་སྲྩོག་ཐུར་འདྲེས་པས་ཕི་ནང་གསང་བའི་

རྟགས་རྣམས་བྱུང་སྟེ་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མྩོ་འབར་བ་བང་སེམས་ཞུ་བའི་ཡས་བབས་

མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་སྐྱེད་ནུས་པའི་བུམ་པ་ཅན་མཐར་ཕིན་རེས་སུ་འཛིན་པ་

སྒྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་སྟེང་རླུང་སྲྩོག་འཛིན་དང་འྩོག་རླུང་ཐུར་སེལ་གཉིས་སྟེང་

འྩོག་ནས་དྲངས་པའི་དབུ་མའི་ནང་ཉིད་ལ་སྩོང་བ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུ་མའི་ནང་

དུ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་རླུང་དང་ར་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བའི་རླུང་སྲྩོག་ཐུར་གཅིག་

ཏུ་འདྲེས་པའི་གྩོང་བུ་དེ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བའི་དབུ་མའི་ནང་གིས་སད་པའི་

གནས་སབས་སྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་དང་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པ་ལ་སེམས་གཅིག་ཏུ་བཞག་

ནས་རླུང་ཡང་སྟེང་འྩོག་ཏུ་མ་འཕྱུགས་པར་རྩོལ་བས་གཟུང༌། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བས་

པས་དང་པྩོ་ནས་རླུང་གཉིས་འདྲེས་པ་རྩོལ་མེད་དུ་རང་གི་ངང་གིས་གནས་པ་མེད་

ཀང་ནམ་ཞིག་ནས་རླུང་གཉིས་འདྲེས་པའི་ཐེག་ལེ་དང་ཡང་བསྲེས་པ་རྩོལ་མེད་དུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རང་གི་ངང་གིས་གནས་པ་འྩོང་ལ། དེ་ལྟར་བྱུང་བ་དེ་ཡང་ཡང་བསྒྩོམས་པས་དེ་

བརྟན་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་བརྟན་པ་ན་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་རིམ་པ་ལྟར་སིང་ག་སྩོགས་

སུ་ཡང་བསྒྩོམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་བསྒྩོམས་པས་སྲྩོག་རྩོལ་གི་གནས་སབས་སུ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་

དང༌། འཛིན་པའི་གནས་སབས་སུ་རླུང་དབུ་མར་གནས་པའི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འྩོད་

གསལ་གི་སེམས་མངྩོན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་མྩོང་ཞིང་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་པ་

རྣམས་དང་ཁྱད་པར་དུ་རླུང་སེམས་གང་དུ་བཟུང་ས་དེར་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དང་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པ་མ་

བཏགས་མ་བཅྩོས་པ་རང་གི་ངང་གིས་འཆར་བ་རྟེན་འབེལ་གི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། 

རྡྩོར་བཟླས་གི་སབས་སུ་རྡྩོར་བཟླས་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་གཏུམ་མྩོ་འབར་བ་སྩོགས་མ་

བཤད་ཀང༌། བུམ་པ་ཅན་མཐར་ཕིན་པའི་ཚེ་གཏུམ་མྩོ་འབར་བས་བང་སེམས་བཞུས་

པའི་ཡས་བབས་མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་སྐྱེས་བར་གསུངས་པ་དང་འཛིན་པའི་

སབས་འདིར་བུམ་པ་ཅན་གི་སབས་ལས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའི་ཡས་བབས་མས་

བརྟན་གི་དགའ་བཞི་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་གནས་སབས་དེ་གཉིས་སུ་དགའ་བཞི་

སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ་འྩོད་གསལ་གིས་སེམས་དེ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེ་བས་དེ་ལྟ་

བུའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་སེམས་དེ་རང་དུས་སུ་ཤར་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་རང་བཞིན་གིས་

མེད་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པའི་ངང་ནས་སྟྩོང་གཟུགས་དེ་ཉིད་ཀང་གསལ་བར་

སང་བའི་ངང་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇྩོག་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྟེང་རླུང་ནང་དུ་འདྲེན་པ་ན་རླུང་སེམས་དང་སྟྩོང་གཟུགས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དབེར་མེད་དུ་བས་ནས་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་ཐིག་ལེའི་གནས་སུ་དྲང་ཞེས་ཟེར་བ་

ལ་ནི། སྟེང་རླུང་ནང་དུ་འདྲེན་དུས་ན་སྟྩོང་གཟུགས་ཤར་བ་མེད་པས་དེ་རླུང་སེམས་

དང་དབེར་མེད་དུ་བེད་པ་ག་ལ་འྩོང་ཞེས་བའྩོ། །

བཞི་པ་བསྒྩོམས་པ་ཉམས་མྩོང་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ནི། ཉི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀིས། 

རང་དབང་རིན་ཆེན་འགག་པ་ལ། །གཟུང་བར་བའྩོ་འཛིན་པར་བརྩོད། །ཅེས་

སྩོ། །འདིའི་སྩོ་སྩོར་རྒྱུས་པར་བཤད་པ་ནི་རང་ནི་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་

རྣམས་སྩོ། །དབང་པྩོ་ནི་མིག་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཏེ་རང་དང་དབང་པྩོ་འགགས་

ཤིང་ཐིམ་པ་དེ་ལ་དེ་ནས་ཡུལ་དང་དབང་པྩོའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རིན་ཆེན་ཏེ་སེམས་

ཀི་རིན་ཆེན་སྲྩོག་རྩོལ་དང་ལྷན་ཅིག་འགགས་ཤིང་ནུབ་པར་གྱུར་པ་ལ་གང་གཟུང་

བར་བ་བ་དེ་འཛིན་པའྩོ། །ཞེས་འཛིན་པ་མཐར་ཕིན་པའི་གནས་སབས་སུ་གཟུགས་

ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་རང་དང༌། མིག་ལ་སྩོགས་པའི་དབང་པྩོ་འགགས་ཤིང་ཐིམ་

པར་གྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཐིམ་པ་དེ་ལ་དེའི་རེས་དེ་ནས་ཡུལ་དང་དབང་པྩོའི་རྟེན་དུ་གྱུར་

པའི་རིན་ཆེན་ཏེ་སེམས་ཀི་རིན་ཆེན་སྲྩོག་རྩོལ་ཏེ་རླུང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགགས་

ཤིང་ནུབ་པར་གྱུར་པའི་འྩོད་གསལ་གི་སྟྩོང་ཉམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་འབྱུང་བར་

གསུངས་ཤིང༌། རེས་བུས། དེའི་ཚེ་སྟྩོང་ཉམས་མཚན་ཉིད་པ་ཞིག་ཤར་ན་སྐྲག་པ་

མི་སྐྱེ་མི་སྲིད་པས་གདམས་ངག་གིས་ཟིན་པར་བས་ནས་སྒྩོམ་དགྩོས་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་སྲྩོག་ཐུར་ལྟེ་བར་འདྲེས་པས་གཏུམ་མྩོའི་མེ་འབར་བས་བཟའ་

བཏུང་ཅི་བས་པ་ཐམས་ཅད་གཏུམ་མྩོའི་མེ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་བས་པས་དྭངས་མས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ལུས་ཀི་མདངས་འཕེལ། སིགས་མ་གཏུམ་མྩོའི་མེས་བསྲེགས་ཏེ་དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུ་མི་

འཛག་ཅིང༌། ལུས་ཡང་ཞིང་ཐྩོ་མདྩོག་བདེ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་དུས་མིན་གི་འཆི་བས་

མི་ཚུགས་ཏེ། སན་བརྒྱུད་ལས། མ་ཟྩོས་བཀྲེས་མེད་ཟྩོས་ཀང་འཇུ། །ཐུར་སེལ་མི་

འཛག་བདེ་བ་འཛག །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་གསུས་པྩོ་ཆེ། །ལུས་ངག་ལ་སྩོགས་མི་རྟྩོག་

བདེ། །ཞེས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་བསྒྩོམས་པས་དང་པྩོར་རྩོལ་བས་འཛིན་པ་མ་གཏྩོགས་

རང་ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་མི་འྩོང་ཡང༌། རྒྱུན་བསྲིངས་ཏེ་བསྒྩོམས་པས་མཚམས་

ཤིག་ནས་སྲྩོག་ཐུར་འདྲེས་པ་དྷཱིུ་ཏིའི་ནང་དུ་རང་ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་འྩོང་ལ། དེ་

ནས་རྒྱུན་བསྲིངས་ཏེ་བསྒྩོམས་པས་རིམ་པ་བཞིན་ཞག་གཅིག་དང༌། ཟླ་བ་ཕེད་

དང༌། ཟླ་བ་གཅིག་དང༌། ཟླ་བ་དྲུག་དང༌། ལྩོ་གཅིག་དང༌། ལྩོ་ལས་ཀང་ལྷག་པའི་

དུས་ཡུན་རིང་པྩོ་གནས་པ་འབྱུང་ལ། དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དཔྲལ་བ། མགིན་པ། 

སིང་ག །ལྟེ་བ། གསང་བ། ནྩོར་བུའི་རེ་རྣམས་སུ་བང་སེམས་གཡྩོ་མེད་དུ་འཛིན་

ནུས་པ་འབྱུང་ངྩོ༌། །ཞེས་ཟིན་བིས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

ལྔ་པ་ཞར་བྱུང་འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་གྩོ་སའི་བརྒྱ་གྩོ་

གསུམ་པ་ལས། སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅིངས་པ་བས་ནས་ཕན་ཚུན་སྩོ་དག་རེག་པ་མིན་པར་

ཁ་ནི་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ཡིས། །ཕི་རྩོལ་རླུང་དག་བཀུག་སྟེ་དེ་དང་བདུད་རིར་བཅས་པ་

ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བཅུག་པ་ཡིས། །ཀུན་ཏུ་གདུང་བ་དང་ནི་བཀྲེས་དང་སྩོམ་

པ་འཕྩོག་ཅིང་མཆྩོག་གི་ལུས་ལ་དུག་ཀང་ཡང་དག་འགྩོག །དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་

དཀར་པྩོ་དབངས་ཀིས་ཡྩོངས་སུ་བསྩོར་བ་བདུད་རི་སྤྩོ་བར་བེད་པ་ཡིས་ཀང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ངྩོ༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་གནད་རྡྩོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅིང་བ་བས་ནས་སྩོ་ཕན་

ཚུན་རེག་པ་མིན་པ་སྟེ་ཡས་མས་ཀི་སྩོ་དག་མ་རེག་པར་བས། ཁ་ནི་ཅུང་ཟད་རྣམ་

པར་ཕེ་བ་ཡིས་རླུང་གི་གནད་ཕི་རྩོལ་གི་རླུང་དག་བཀུག་སྟེ། བཀུག་པའི་རླུང་དེ་

དང་ལྕེ་ཆུང་གི་བདུད་རི་དང་བཅས་པ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་བཅུག་པ་ཡིས་

ཚ་བའི་རིམ་གི་ཀུན་ཏུ་གདུང་བ་དང་བཀྲེས་པ་དང་སྩོམ་པ་འཕྩོག་ཅིང་འཛིན་པའི་

ཡན་ལག་ཐྩོབ་པ་ལྟ་བུ་རྣལ་འབྩོར་པ་མཆྩོག་གི་ལུས་ལ་དུག་དང༌། ཀང་གི་སྒས་

དུས་མིན་འཆི་བ་འགྩོག་ཅིང་བཅུད་ལེན་གི་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་རྩོ། །འྩོ་ན་ལྕེ་ཆུང་གི་

བདུད་རི་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དཔྲལ་བའི་ར་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁྩོར་ལ་ཐིག་ལེ་དཀར་པྩོ་དབངས་ཀི་ཡི་གེས་ཡྩོངས་སུ་བསྩོར་བ་ལས་

བདུད་རི་འཛག་པ་ལྕེ་རེ་གེན་ལ་ལྩོག་ནས་ལྕེ་ཆུང་ལ་རེག་པར་བས་ཏེ་ལྕེ་ཆུང་ནས་

འབབ་པར་བསྒྩོམས་པས་ཅི་ཞིག་ལྟར་གྩོམས་པ་ན་ཁ་མཆིལ་མས་གང་ནས་འྩོང༌། 

དེ་ནས་ཇེ་ཞིམ་ཇེ་ཞིམ་ལ་སྩོང་སྟེ་མཐར་བདུད་རི་ལྟ་བུའི་རྩོ་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་

འབྱུང་བ་བཅུད་ལེན་གི་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་རྩོ། །དངཔྩོ་རྒྱུན་གཅིག་ལ་ཧ་ཅང་མངས་ན་

ལྕེ་ཆུང་བབས་ནས་ནད་སྐྱེད་པར་གསུངས་པས་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་བའྩོ། །

བཞི་པ་ཚད་མ་གང་ཡིན་དཔྱད་པ་ནི། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པར་

གསུངས་སྩོ། །ལྔ་པ་དག་དབེ་ནི། ཚོར་བའི་ཕུང་པྩོའི་སེ་ཚན་གི་ཆྩོས་དྲུག་དག་པར་

བེད་ཅིང༌། འཁྩོར་ལྩོ་ལྔའི་ལྟེ་བར་རླུང་འགྩོ་བ་དང་འྩོང་བ་གཉིས་གཉིས་ཀི་དབེ་བས་

རྣམ་པ་བཅུའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། སར་ཡང་

རྣམ་པ་བཅུ་སྟེ་འཛིན་པ་ཕག་ན་རིན་ཆེན་ནྩོ་ཞེས་པ་ནི་ཚོར་བའི་ཕུང་པྩོ་སྟེ་སྲྩོག་གི་
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འཛིན་པ་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་དང་མགིན་པ་དང་དཔྲལ་བ་དང་གཙུག་ཏྩོར་གི་པདྨ་ལ་

འགྩོ་བ་དང་འྩོང་བའི་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཅུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དྲུག་པ། འབས་བུ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་ནི། རླུང་

རྩོ་རྐྱང་ལ་རྒྱུ་བ་བདུད་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ཉམས་པས་དུས་མིན་དུ་འཆི་བ་མེད་ཅིང་

རླུང་ཕི་ནང་དུ་འགྩོ་བ་ཟད་པས་སྟྩོབས་བཅུ་པྩོ་སྟེ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ལ་སེམས་

འཇུག་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་ཆེན་

ལས། བདུད་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་སྩོགས་ཉམས་ཤིང་སྟྩོབས་བཅུ་ལ་ནི་འཇུག་པར་

འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་གཟུང་བའི་སེམས་ལ་འཇུག་པར་

འགྱུར་ཏེ་འཛིན་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་སྩོ་ཞེས་པ་ནི་སྲྩོག་འགྩོ་བ་དང་འྩོང་བ་ཟད་པས་

གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་པས་སྩོ། །ཞེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ནི། ཚོར་བའི་ཕུང་པྩོ། མེའི་ཁམས། མིག་

གི་དབང་པྩོ། རྩོའི་ཁམས། ལག་པ། འགྩོ་བ་སྟེ་ཆྩོས་དྲུག་པྩོ་དེ་སྒིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའི་

རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སྩོགས་དྲུག་ཚན་གཅིག་འགྲུབ་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ན། འཛིན་པས་

ཐིག་ལེ་ལ་ནི་སྲྩོག་ཞུགས་པས། །དག་པའི་སྐུ་ལས་སྤྩོ་དང་བསྡུ་བ་ཤེས། །ཞེས་པའི་

རྡྩོ་རེའི་ཚིག་གིས་བཤད་པ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །     ། །

༼མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་རེས་དྲན་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག་

ལ་དྲུག །རེས་དྲན་གི་མཚན་དྩོན། བསྒྩོམ་པའི་དུས་མཚམས། བསྒྩོམ་པའི་ཡན་ལག་

གི་ངེས་པ ཚད་མ་གང་ཡིན་དཔྱད་པ། དག་དབེ། འབས་བུའྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དང་པྩོ་ནི། སྩོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་གིས་བསྒྲུབས་ཤིང་བརྟན་པར་བས་

པ་ལས་བྱུང་བའི་རང་ཉིད་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་དངྩོས་

གནས་ལ་གྲུབ་པ་ཡང་རེས་སུ་དྲན་ཅིང༌། དེས་སྤྩོས་པའི་ཁམས་གསུམ་པའི་སྟྩོང་

གཟུགས་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ནམ་མཁའ་ལ་རེས་སུ་དྲན་པས་ན་རེས་དྲན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་

ཡང་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕི་མར། གང་ཞིག་བསྒྩོམ་བ་རེས་དྲན་པས། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་

ཡང་དག་སྤྩོ། །རེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་ཤེས་བ། །རབ་གསལ་དེ་ལ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་

པའི་དྩོན་འཆད་བེད་ན་རྩོ་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་ལས། གང་ཞིག་

བསྒྩོམ་བ་ནི་སྩོ་སྩོར་སྡུད་པ་དང་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་གིས་བརྟན་པར་བས་པ་

ཁམས་གསུམ་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་བདག་ཉིད་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་སྟེ་དེ་རེས་སུ་

དྲན་པས་དེའི་རྣམ་པར་ཡང་དག་སྤྩོ། དེའི་རྣམ་པར་ནི་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པའི་རྣམ་

པར་ཏེ་ཡང་དག་སྤྩོ་ནི་ནམ་མཁའི་མཐིལ་མཐའ་དག་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུར་བའྩོ། །རེས་སུ་

དྲན་པ་ཞེས་ཤེས་བ། དུས་གསུམ་པའི་སྲིད་པ་གསུམ་པྩོ་མཐའ་དག་མཐྩོང་བ་ནི་

རེས་སུ་དྲན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

གསུངས་པ། །རབ་གསལ་དེ་ལ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་སྟེ་ཁམས་གསུམ་པ་རབ་

ཏུ་གསལ་བ་ནི་དེ་ལ་ཞེས་པ་རེས་སུ་དྲན་པའི་ཡན་ལག་ལ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། དེ་དག་གི་དྩོན་ཅུད་ཟད་བཤད་ན་བསྒྩོམ་བ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནི་སྩོ་སྩོར་

སྡུད་པ་དང་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་གིས་གཙོ་བྩོར་བསྒྲུབས་ཤིང་བརྟན་པར་

བས་པ་ལས་བྱུང་བ་རང་ཉིད་ཀི་འྩོད་ཀིས་ཁམས་གསུམ་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་

ནུས་པའི་བདག་ཉིད་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་དུས་འཁྩོར་ཡབ་
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ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་རེས་སུ་དྲན་པས་ན་རེས་དྲན་

ནྩོ། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་ཡང་དག་སྤྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ནི་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་སྟྩོང་

གཟུགས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པར་ཏེ་རྣམ་པ་ཅན་ནམ་

མཁའི་མཐིལ་མཐའ་དག་ཁྱབ་པར་ཡང་དག་པར་སྤྩོ་བ་ཡང་རེས་སུ་དྲན་པ་ཡིན་པར་

བལྟ་བར་བའྩོ། །རེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་ཤེས་བ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ནི། དེར་མ་ཟད་སྩོར་

བསམ་གིས་བརྟན་པར་བས་པའི་དུས་གསུམ་པའི་སྲིད་པ་གསུམ་པྩོའི་སྟྩོང་

གཟུགས་མཐའ་དག་མཐྩོང་བ་ཡང་ནི་རེས་སུ་དྲན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་པར་

བའྩོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཕིར་གསུངས་པ། རབ་གསལ་དེ་ལ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་

པ་སྟེ་ཁམས་གསུམ་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཡིད་ངྩོར་སང་བ་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་ནི་དེ་ལ་ཞེས་པ་རེས་སུ་དྲན་པའི་ཡན་ལག་ལ་སྐྱེ་

བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །

དེས་ན་སྟྩོད་འགེལ་ལས་སྟྩོང་གཟུགས་དང་པྩོར་སྒྩོམ་པའི་དུས་ཀི་རྟགས་

དང་གྲུབ་པའི་དུས་ཀི་རྟགས་གཉིས་གསུངས་པའི་གྲུབ་པའི་དུས་ཀི་རྟགས་ནི་སྟྩོད་

འགེལ་ལས། དངྩོས་སུ་དུ་བ་དང་འབར་བ་ལ་སྩོགས་པས་སྲེག་པའི་བ་བ་ནུས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གུར་ཀུམ་དང་མེ་ཏྩོག་དང་རིན་པྩོ་ཆེ་དང་གསེར་གི་ཆར་ཡང་

ངྩོ༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་གྲུབ་པའི་དུས་ཀིས་མཚམས་རེས་དྲན་ནས་བེད་པ་འདུས་

པའི་རྒྱུད་ར་འགེལ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་དག་གིས་ཤེས་ཤིང༌། གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་དྩོན་

ཡང་ཡིད་ངྩོར་སང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལ་བེད་དགྩོས་

ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྩོར་བསམ་གི་སབས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་དང་རེས་དྲན་གི་སྟྩོང་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གཟུགས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

གཉིས་པ་བསྒྩོམ་པའི་དུས་མཚམས་ནི། འཛིན་པའི་ཡན་ལག་མཐར་ཕིན་ཏེ་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ར་འཁྩོར་སྩོ་སྩོར་མི་འཇྩོག་པར་འཛིན་པའི་ནུས་པ་ཐྩོབ་པའི་

མཚམས་ནས་རེས་དྲན་སྒྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་སྒྩོམ་པའི་ཡན་ལག་གི་ངེས་པ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ཇི་

ལྟར་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ། ཕག་རྒྱ་གཉིས་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། འཛིན་

པའི་ཡན་ལག་མཐར་ཕིན་ཏེ་ཕག་རྒྱ་གཉིས་གང་རུང་དང་སྩོམས་པར་ཞུགས་པ་

ལས་གཏུམ་མྩོ་འབར་བའི་སང་བ་ཁམས་གསུམ་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཤར་བའི་སྟྩོང་

གཟུགས་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་གི་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་

བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་རེ་གཅིག་ཏུ་དྲན་ཅིང་གཏུམ་མྩོ་འབར་བ་དེས་བཞུས་

པའི་ཡས་བབས་མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞིའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་འྩོད་གསལ་རྟྩོགས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དེ་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཁྱད་པར་བ་དེ་དང༌། དེ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟྩོང་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་

སྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། གཏུམ་མྩོའི་སང་

བ་གང་ཞིག་སྲིད་པ་གསུམ་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གྱུར་བ་དེ་ནི་རེས་སུ་དྲན་པ་སྟེ། ཞེས་

གཏུམ་མྩོ་འབར་བའི་སང་བ་སྲིད་པ་གསུམ་སྟེ་ཁམས་གསུམ་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཤར་

བར་གྱུར་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་དྲན་པས་ན་རེས་དྲན་དུ་གསུངས་སྩོ། །དེ་ཡང་

འདིར་ནམ་མཁའ་ལ་གྱུར་པ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་གསལ་བར་མ་གསུངས་ནའང༌། 
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བརྒྱ་བཅུ་དགུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། རེས་སུ་དྲན་པ་ལེགས་པར་དག་པ་ཞེས་པ་

འདིར་རེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་པ་ནི་གཟུགས་ལ་འཁྱུད་པའི་སེམས་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྩོ། །ཞེས་རེས་དྲན་གི་ངྩོ་བྩོ་ནི་སྟྩོང་གཟུགས་ལ་འཁྱུད་པ་སྟེ་

ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་དུ་ཞུགས་པའི་སེམས་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་འྩོད་

གསལ་གི་སེམས་སུ་གསུངས་ཤིང༌། ནམ་མཁའ་ལ་གྱུར་པ་སྟྩོང་གཟུགས་ལ་

གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་སྟྩོང་གཟུགས་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དེའི་དེ་མ་ཐག་པར། དེའི་ཕིར་གང་

གི་ཚད་དག་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དྲི་མེད་འྩོད་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་འགྱུར་རྩོ། །ཀང་གི་

སྒ་ལས་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ནས་འྩོད་ཟེར་ལྔ་འཕྩོ་ཞིང་ངེས་པར་རྒྱུའྩོ། །ཡེ་ཤེས་གཟུགས་

ལས་སྩོ་ཞེས་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ལས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ཅུང་ཟད་

ཅིག་བཤད་ན། རེས་སུ་དྲན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་དངྩོས་གནསལ་གྲུབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་

དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་འཁྱུད་པ་སྟེ་ངྩོ་བྩོ་དབེར་

མེད་དུ་ཞུགས་པའི་སེམས་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་འྩོད་གསལ་

གི་སེམས་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་གང་གི་ཚེ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་མཐར་ཕིན་ཏེ་སྟྩོང་

གཟུགས་རྣལ་འབྩོར་པའི་ཡིད་ངྩོར་སང་བ་ཙམ་དེ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་པ་དེའི་

ཚེ་དྲི་མ་མེད་པའི་འྩོད་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་ལྡན་པའི་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་སྟྩོང་

པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པ་དེར་འགྱུར་རྩོ། །ཀང་གི་སྒ་ལས་ལུས་རགས་པ་

འདིའི་ནང་ན་གནས་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ཁྱད་པར་བ་དེ་ལས་འྩོད་ཟེར་ལྔ་བྱུང་

བ་ལུས་རགས་པའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ནས་འཕྩོ་ཞིང་ངེས་པར་རྒྱུའྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ཡང་འྩོད་ཟེར་གང་ལས་འཕྩོ་བ་ནི། ཡེ་ཤེས་གཟུགས་ལས་སྩོ་ཞེས་པ་

སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ལས་སྩོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་སྩོ། །དེ་

བཞིན་དུ་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས་ཀང༌། དེ་ནས་རེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་

རང་གི་འདྩོད་པའི་ལྷ་མཐྩོང་བ་གཟུགས་བརན་གི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དང་བལ་

བའྩོ། །དེ་ལས་འྩོད་ཟེར་དུ་མ་འཕྩོ་བའི་རང་བཞིན་འྩོད་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་ཏེ་དེ་ལས་

རྣམ་པ་དུ་མར་འཕྩོ་བའི་རང་བཞིན་ཁམས་གསུམ་པར་སྤྩོ་བ་ཞེས་པ་རེས་སུ་དྲན་

པའི་ཡན་ལག་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དྩོན་ནི་སྔ་མའི་འཆད་ཚུལ་དང་མཐུན་

པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

འྩོ་ན་གཏུམ་མྩོའི་སང་བ་གང་ཞིག་ཅེས་པའི་གཏུམ་མྩོ་འབར་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་

སམ་ན། དེ་ནི་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་མཐར་ཕིན་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་

གནས་སུ་གཏུམ་མྩོ་འབར་བ་རྣལ་འབྩོར་པས་མཐྩོང་ཞིང་ཉམས་སུ་མྩོང་བ་དེ་ཡིན་

ལ། གཏུམ་མྩོ་དེའི་སང་བ་གང་ཞིག་སྲིད་པ་གསུམ་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གྱུར་པ་དེ་ནི་

གཏུམ་མྩོ་དེ་འབར་བའི་སྟྩོབས་ཀིས་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་

སངས་རྒྱས་ཀི་འྩོད་ཟེར་གི་སྤིན་མཐའ་ཡས་པ་སྤྩོ་བར་བེད་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཁྱད་

པར་བ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣལ་པ་ཅན་

འྩོད་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་ལྡན་པ་དེ་དང༌། དེས་རྣམ་པར་སྤྩོས་པའི་སྟྩོང་གཟུགསས་

ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། ལྷ་ཡི་གཟུགས་བརན་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཞེས་

པའི་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས། དེ་ནས་ལྷའི་གཟུགས་བརན་སྒྲུབ་པ་ཞེས་པ་

འདིར་འཛིན་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་ལྟེ་བའི་གནས་སུ་གཏུམ་མྩོ་འབར་བ་རྣལ་འབྩོར་པས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མཐྩོང་སྟེ་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་སངས་

རྒྱས་ཀི་སྤིན་གི་འྩོད་ཟེར་གི་སྤིན་མཐའ་ཡས་པ་སྤྩོ་བར་བེད་པའི་འྩོད་ཀི་དཀིལ་

འཁྩོར་གིས་རྣམ་པར་སྤྩོས་པ་དེ་རེས་སུ་དྲན་པའི་ཡན་ལག་སྒྲུབ་པར་བརྩོད་དེ་

འཛིན་པའི་མཐར་ཐུག་པ་གཏུམ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ་ཞེས་པ་ངེས་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ

གཉིས་པ་དབེ་བ་ནི། དབང་པྩོ་རབ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་རི་རབ་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་

དང་མཉམ་པ་ལ་སྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། དབང་འབིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

དཀིལ་འཁྩོར་གི་ལྷ་མྩོའི་གངས་དང་མཉམ་པ་ལ་སྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། དབང་

པྩོ་དམན་པ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང་གསུམ་མྩོ། །

གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གསུམ་ཆར་གི་སྒྩོམ་

ཚུལ་ཐུན་མྩོང་བ་བསྟན་པ་དང༌། སྩོ་སྩོར་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འཛིན་པའི་ཡན་ལག་མཐར་ཕིན་པའི་བར་ལ་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་

འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་སྩོགས་ཡིད་ངྩོར་སང་བ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་

མེད་པས་རེས་དྲན་གི་སབས་འདིར་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་

ཞིག་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མྩོ་ཁྱད་པར་ཅན་སྦར་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་

བསྐྱེད་ཅིང་བདེ་བ་དེས་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཤར་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་ཀི་འཁྩོར་

ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པར་སང་བ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་

བསྒྩོམས་པས་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་སང་བ་དེ་ཇེ་དག་ཇེ་

དག་ལ་སྩོང་སྟེ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །སྐུ་དེ་ལས་འྩོད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔ་བྱུང་བ་ལུས་

རགས་པ་འདིའི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་འཕྩོ་ཞིང་ཕིར་རྒྱུ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་སྐུ་དེ་ལས་

སྐུ་དེའི་རྣམ་པ་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་ནམ་མཁའི་མཐིལ་མཐའ་

དག་ཁྱབ་པར་སྤྩོ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མྩོ་ཁྱད་པར་ཅན་སྦར་ནས་བདེ་ཆེན་སྐྱེད་པ་འདི་ལ་

ཡང་འཛིན་པའི་མཐར་གཏུམ་མྩོ་འབར་བ་ཉིད་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་ནས་

སྐྱེད་པ་དང༌། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེད་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐྱེད་པ་གསུམ་ཡྩོད་ཅིང༌། གང་ཟག་གསུམ་ཆར་གིས་དེ་གསུམ་ག་ལ་

བརྟེན་ནས་བདེ་ཆེན་སྐྱེད་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་གསུམ་གས་ལས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེད་པ་ཡྩོད་པ་ནི་ཡེ་ལེའི་གྩོ་སའི་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པ་ལས། 

རྒྱལ་བའི་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་འདི་ནི་འཕེན་པའི་དྩོན་སད་དང་པྩོར་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

བསྟེན་པར་བ། །དེ་ནས་ཉི་མའི་གཟུགས་ནི་ལུས་དང་གདྩོང་དང་རྐང་པ་གཙུག་ཏྩོར་

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རྩོགས་པ་སྟེ། །གྩོག་གི་དབྱུག་པའི་རེས་མཐུན་འཕྩོ་མེད་བདེ་

བ་སྐྱེད་པར་བེད་མ་མཚན་ཉིད་ཡན་ལག་རབ་ཏུ་རྩོགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདིའི་

དྩོན་ནི་རླུང་སྟྩོབས་ཀིས་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཛག་མེད་དུ་འཆིང་ནུས་པ་

ནས་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བ་སྐྱེད་མི་ནུས་པའི་བར་གི་ཡན་ལག་དང་པྩོ་ལྔའི་

གནས་སབས་སུ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་འདི་ནི་འཕེལ་བའི་དྩོན་དུ་དང་པྩོར་ལས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་བསྟེན་པར་བའྩོ། །དེའི་རེས་སུ་རེས་དྲན་གི་སྐུ་ཉི་མའི་འྩོདཟེར་དང་ལྡན་པའི་

གཟུགས་ནི་ལུས་དང་གདྩོང་དང་རྐང་པ་གཙུག་ཏྩོར་སྩོགས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྩོགས་པའི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་འགྲུབ་ཅིང་དེ་ལྟར་

གྲུབ་པའི་ཡུམ་དེ་ནི་གྩོག་གི་དབྱུག་པ་གཏུམ་མྩོ་འབར་བས་བདེ་ཆེན་སྐྱེད་པ་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པར་ཐིག་ལེ་འཕྩོ་བ་མེད་པའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པར་བེད་མ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྩོགས་པར་

དངྩོས་གནས་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

ཡན་ལག་དང་པྩོ་ལྔའི་གནས་སབས་སུ་དབང་པྩོ་རྣྩོ་འབིང་རྟུལ་པྩོ་གསུམ་

གིས་ཀང་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་ཡང་གནས་སབས་

ལྔ་པྩོ་དེ་ཅི་རིགས་པར་བང་སེམས་འཛག་པ་མེད་པ་དང༌། འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་

བ་དང་སྟྩོང་གཟུགས་རེས་མཐུན་པ་དང་མཚན་ཉིད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ་ལམ་ལ་

སྩོབ་པ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ཡང་ཐབས་མཁས་ཀིས་ཟིན་པའི་སྒྩོ་ནས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་ཏེ་མི་འཕྩོ་བའི་བག་ཆགས་བཞག་ནས་བང་སེམས་འཛག་མེད་དང༌། འགྱུར་

མེད་ཀི་བདེ་བ་སྐྱེད་དགྩོས་པ་དང་བདེ་བ་དེ་ཉིད་ཀི་གཟུང་རྣམ་སྟྩོང་གཟུགས་

རྣམས་སུ་འཆར་བར་བེད་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་ལས། ཕག་རྒྱའི་སྦྱྩོར་བ་གང་

གིས་འཕྩོ་བའི་བག་ཆགས་དེར་འགྱུར་བའི་སྦྱྩོར་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་མི་འཕྩོ་བའི་བག་

ཆགས་སུ་འགྱུར་ཏེ་དངུལ་ཆུ་དང་མེ་བཞིན་ནྩོ། །

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྩོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ལེའུ་ལས་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པས་གསུངས་པ། མེ་ནི་དངུལ་ཆུའི་དག་ཉིད་

ཡིན་ཏེ་མེ་དང་རྣམ་པར་བལ་ན་ནམ་ཡང་དངུལ་ཆུའི་ཆིང་བ་མེད། །མ་བཅིངས་ན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ནི་གསེར་བེད་མེད་དེ་གསེར་དང་བལ་ན་སྨྲ་པྩོ་རྣམས་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་མེད་པ་

ཉིད། །དེ་བཞིན་བུད་མེད་སྦྱྩོར་བ་བལ་ན་རྟག་ཏུ་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་དག་གི་

སེམས་ནི་འཆིང་མི་འགྱུར། །བཅིངས་པ་མེད་ན་ལས་འབིགས་མེད་དེ་མ་ཕུག་ལུས་

ཀིས་འདིར་ནི་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་སྟེར་བ་མིན། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་གང་ཟག་གསུམ་ཆར་གི་སྒྩོམ་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་བ་འདི་ལ་ལྔ། གང་དུ་

བསྒྩོམ་པའི་གནས་དང༌། ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་དང༌། ལྟ་སྟངས་དང༌། སྒྩོམ་ཚུལ་

དངྩོས་དང༌། དེ་ལས་ཉམས་རྟགས་སྐྱེ་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཡེ་ལེའི་གྩོ་སའི་དྩོན་བཞི་པ་ལས། འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བའི་

འབས་སྟེར་ཕག་རྒྱ་བཞི་པྩོ་འདི་རྣམས་གྩོང་དང་འབྩོག་དགྩོན་དུར་ཁྩོད་དང༌། །མི་

གཙང་བ་དང་གཙང་བའི་གནས་དང་ཁྱིམ་དང་ལྷ་ཡི་ཁང་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནི་དུས་

ཀུན་ཏུ། །ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་དགའ་བ་ལ་གནས་འཇིག་རྟེན་ལམ་ལས་རབ་གྩོལ་

རིགས་དང་རིགས་མིན་མངྩོན་སྤྩོད་ཅིང༌། །ལུས་སྟྩོབས་བདེ་སྟེར་བཟའ་བ་བཏུང་བ་

ལ་སྩོགས་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་ལྡན་རྣལ་འབྩོར་རྣམས་ཀིས་བསྒྩོམ་པར་བ། །ཞེས་

གསུང་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་གནས་སུ་བསྒྩོམ་

མྩོ། །

གཉིས་པ་ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་ནི། ནང་གི་དམིགས་པ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་

བདེ་བ་འདྲེན་པའི་ཚེ་སྔར་སྩོར་བསམ་གི་ལུས་གནད་དང་འདྲ་བས་ཆྩོག་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གསུམ་པ་ལྟ་སྟངས་ནི། ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཤར་བའི་སྟྩོང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གཟུགས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། 

གསང་བ་འདུས་པ་ལས། རྣལ་འབྩོར་བརྩོན་པས་སྒྲུབ་པ་ལ། །ལྷ་ཡི་གཟུགས་སུ་

བསྒྩོམ་པར་བ། །ཞེས་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་སྒྲུབ་པ་རེས་དྲན་གི་སབས་སུ་

ལྷའི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ལ་ལྟ་ཞིང་བསྒྩོམ་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་ཡང་དངྩོས་གཞིའི་དུས་

སུ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པ་དེས་ལྟ་ཞིང་བསྒྩོམ་པ་

ཡིན་ནའང་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་ཀང་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུ་མའི་ནང་དུ་ལྟ་བའི་ཚུལ་

དུ་བ་དགྩོས་སམ་སམ་མྩོ། །

བཞི་པ་སྒྩོམ་ཚུལ་དངྩོས་ནི། དབང་པྩོ་རྣྩོ་འབིང་རྟུལ་པྩོའི་གང་ཟག་གསུམ་

གས་ཀང་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་མཐར་ཕིན་པའི་རེས་སུ་རྒྱུ་རྐྱེན་ཕི་ནང་གང་ཡང་

རུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མྩོ་འབར་བས་བང་སེམས་ཞུ་བའི་ཡས་བབས་

མས་བརྟེན་གི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་དྲངས་ཏེ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ངྩོ་

བྩོར་སྐྱེས་པ་དེས་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཤར་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་

འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་སང་བ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་བསྒྩོམ་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་གནས་སབས་སུ་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་སྐུར་སང་ཙམ་མ་གཏྩོགས་

དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་ཡུན་བསྲིངས་ནས་བསྒྩོམས་པས་སང་ཙམ་དེ་ཉིད་

གནས་གྱུར་ཏེ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་

སྐུར་འགྱུར་ཞིང༌། དེའི་ཚེ་རེས་དྲན་གི་ལམ་དངྩོས་གཞི་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ

ལྔ་པ་དེ་ལས་ཉམས་རྟགས་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། འཛིན་པའི་ཡན་ལག་མཐར་ཕིན་

པའི་རེས་སུ་ཕིའི་རྐྱེན་ཕག་རྒྱ་གཉིས་དང་ནང་གི་རྐྱེན་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་སྲྩོག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཐུར་བསྲེས་པ་ཐིག་ལེ་དང་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་

བསྒྩོམས་པས་སྔར་ལས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དུ་བ་ནས་སྟྩོང་གཟུགས་

དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་གི་བར་གསལ་བར་སང་བ་ཙམ་དང༌། གནས་སབས་དེ་

རྣམས་སུ་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མྩོ་འབར་བས་བང་སེམས་ཞུ་བའི་ཡས་བབས་མས་བརྟན་

གི་དགའ་བཞི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་ཉམས་རྟགས་ཕལ་པ་ཡིན་ལ། སབས་དེའི་འྩོད་

གསལ་གི་སེམས་བདེ་བའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པ་དེས་སྟྩོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་

སང་བ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བལྟས་ཏེ་བསྒྩོམས་པས་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་སྐུར་སང་བ་དེ་

ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་

སྐུའི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏེ་སྐུ་དེ་ཉིད་དྲི་མ་མེད་པའི་འྩོད་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་ལྡན་པར་

གྱུར་ཅིང་སྐུ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འྩོད་ཟེར་ཁ་དྩོག་ལྔ་བྱུང་བ་ལུས་རགས་པའི་བ་སྤུའི་

ཁུང་བུ་ནས་འཕྩོ་བ་དང༌། དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྐུ་དེ་ལས་སྐུ་དེའི་

རྣམ་པ་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་ནམ་མཁའི་མཐིལ་མཐའ་དག་

ཁྱབ་པར་སྤྩོ་བ་དང༌། སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་ནས་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་མ་སྐྱེས་ཀི་བར་གི་བདེ་བ་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་ཕག་རྒྱ་གསུམ་

གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་ཀང་རེས་དྲན་གི་ལམ་དངྩོས་དང་རེས་དྲན་བསྒྩོམས་པའི་

ཉམས་རྟགས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་ནྩོ། །

འདི་རྣམས་ཀི་ཤེས་བེད་ནི་སྟྩོད་འགེལ་སྩོགས་ཀི་དྩོན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་

རྣམས་སྩོ། །འྩོ་ན་ཡས་བབས་མས་བརྟན་གི་བདེ་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མྩོ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་སྟེ་དེ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ལས་བྱུང་བའམ། ཕག་རྒྱ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཆེན་པྩོ་མ་གྲུབ་ཀང་རུང་སྟེ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟེ་བའི་

གཏུམ་མྩོ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་མེས་སྤི་བྩོའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་ནས་དཔྲལ་པའི་

བར་དུ་འྩོངས་བ་དགའ་བ་དང༌། དེ་ནས་མགིན་པ་དང་སིང་གའི་བར་དུ་འྩོངས་བ་

མཆྩོག་དགའ། སིང་ག་ནས་གསང་གནས་ཀི་བར་དུ་འྩོངས་བ་ཁྱད་དགའ། དེ་ནས་རྡྩོ་

རེ་ནྩོར་བུའི་རེའི་བར་དུ་འྩོངས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་སྟེ། དབང་མདྩོར་བསྟན་

ལས། མགྩོ་བྩོ་པདྨར་གཙུག་ཏྩོར་ལས། །ཁུ་བ་འྩོངས་བ་དགའ་བ་སྟེ། མགིན་པ་སིང་

གར་མཆྩོག་དགའ་འྩོ། །ཁྱད་དགའི་དགའ་བ་དེ་ནས་འགྱུར། །ས་ཚོགས་དགའ་བ་ལྟེ་

བ་དང༌། །གསང་བའི་པདྨར་གང་འྩོངས་པའྩོ། །གསང་གནས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་

བར། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་མི་འཕྩོ་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས། དེའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འྩོད་ཟེར་གིས་

ཕུང་པྩོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྩོགས་པ་བསྲེགས་ཏེ་གཡྩོན་པ་དང་གཡས་

པའི་རར་སྩོན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང་ས་ལ་སྩོགས་པའི་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་རང་བཞིན་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་ནས་དཔྲལ་བར་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁྩོར་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་དེ་ནས་གཏུམ་མྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འྩོད་ཟེར་གིས་ཟླ་

བ་ཞུ་བར་གྱུར་པ་ན་གང་ཞིག་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་ཀིས་འྩོག་ཏུ་

སྩོན་པ་མགིན་པ་དང་སིང་ག་དང་ལྟེ་བ་དང་གསང་བའི་པདྨར་དགའ་བ་དང་མཆྩོག་

དགའ་དང་དགའ་བལ་གི་དགའ་བའི་རང་བཞིན་དང༌། ཇི་སྲིད་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་མཐར་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བའི་རང་བཞིན་གིས་ཞེས་པའྩོ། །ཡང་ན་རྣམ་པ་ས་

ཚོགས་དང༌། རྣམ་པར་སིན་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཉེད་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་དང་བལ་བའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རང་བཞིན་གིས་ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། གཏུམ་

མྩོ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྩོམ་པའམ། ཕག་རྒྱ་གསུམ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་

བའི་གཏུམ་མྩོ་དེའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འྩོད་ཟེར་གིས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྩོགས་པ་

བསྲེགས་ཏེ་གཏུམ་མྩོའི་དྲྩོད་ཀིས་གདུངས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དེ་རྣམས་

ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཡྩོན་པ་རྐྱང་མ་དང་གཡས་པ་རྩོ་མའི་རར་

སྩོན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང་ས་ལ་སྩོགས་པའི་ཁམས་ཀི་

དཀིལ་འཁྩོར་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྣམས་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་

པར་གྱུར་ནས་དཔྲལ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཏེ་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏེ། དེ་ནས་ཏེ་དེའི་རེས་སུ་སར་ཡང་གཏུམ་མྩོ་འབར་

བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འྩོད་ཟེར་གིས་དཔྲལ་བའི་ཟླ་བ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་བར་གྱུར་པ་

ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་ཀིས་འྩོག་ཏུ་སྩོན་པ་སྟེ་སྩོང་བ་དཔྲལ་བ་

ནས་མགིན་པར་དགའ་བ་དང༌། མགིན་པ་ནས་སིང་གར་མཆྩོག་དགའ་དང༌། སིང་ག་

ནས་ལྟེ་བར་དགའ་བལ་གི་དགའ་བའི་རང་བཞིན་དང༌། ལྟེ་བ་ནས་གསང་བའི་པདྨ་

དེ་ནས་ཇི་སྲིད་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་མཐར་ལྷན་ཅིགསྐྱེས་པའི་དགའ་བའི་རང་བཞིན་ནྩོ། །

ཡང་ན་དགའ་བཞི་པྩོ་དེ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དང༌། རྣམ་པར་

སིན་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཉེད་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་དང་བལ་བའི་རང་བཞིན་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་མཚན་ཉིད་དང་བལ་བའི་རང་བཞིན་གིས་ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་པའི་མཇུག་

གི་སྟྩོད་འགེལ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟར་ཆ་བཅུ་དྲུག་རྩོགས་པ་ནྩོར་བུའི་མཐར་སྩོན་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བསྒྩོམ་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་བདེ་བ་སྟེར་བ་འཛག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་དཔེ་ཙམ་

མྩོ། །རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ནི་དབང་པྩོ་གཉིས་ལས་སྐྱེས་པར་གྱུར་པའི་བདེ་བས་མཆྩོག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་བེ་བ་ཕག་སྟྩོང་གི་ཆར་ཡང་མི་ཕྩོད་དྩོ། །འདིར་འགྱུར་བ་

མེད་པའི་བདེ་བའི་གནས་སབས་ན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བའི་རང་བཞིན་དེ་ནི་

བིས་པའི་རང་བཞིན། རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ཀིས་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུར་ཤེས་

པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི་དེ་ལྟར་དགའ་བ་བཞིར་ཕེ་བའི་དགའ་བ་བཞི་

པྩོ་རེ་རེ་ལ་བཞི་བཞིར་ཕེ་བའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་རྩོགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་

བུའི་མཐར་སྩོན་པ་འགྱུར་བ་མེད་པ་བསྒྩོམས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་བདེ་བ་སྟེར་བ་སྟེ་

འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་ནི་བང་སེམས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་བུ་ག་ནས་འཛག་པ་མེད་པ་

ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཡས་བབས་ཀི་བདེ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་དེ་ཡང་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་མཚོན་བེད་ཀི་དཔེར་བཀྩོད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྒྩོ་

ནས་ནི་ཕྩོགས་ཙམ་དུ་ཡང་མཚོན་པར་མི་ནུས་ཏེ། དབང་པྩོ་གཉིས་ལས་སྐྱེས་པར་

གྱུར་པའི་བདེ་བས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་བེ་བ་ཕག་སྟྩོང་གི་ཆར་ཡང་མི་ཕྩོད་དྩོ་སྟེ་

མི་ཕྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འཁྩོར་ལྩོ་སྩོམ་པ་དུས་འཁྩོར་དང་མཐུན་པར་འཆད་པའི་སབས་འདིར་

འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བའི་གནས་སབས་ན་སྟེ་འགྱུར་མེད་ཀི་བདེ་བ་ལ་ལྟྩོས་ན་

དགའ་བ་བཞིའི་ནངགི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བའི་རང་བཞིན་དེ་ནི་བིས་པའི་

རང་བཞིན་དང༌། རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ཀིས་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་རེས་དྲན་གི་

སབས་ཀི་བདེ་བར་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྟྩོད་འགེལ་གི་དེའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འྩོད་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཟེར་གི་ཞེས་པ་ནས། རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ཀི་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུར་ཤེས་

པར་བའྩོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་རེས་དྲན་གི་སྐུ་གྲུབ་སྟེ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དངྩོས་མ་

སྐྱེས་པའི་བར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་སྐྱེད་པའི་ཐབས་སྒྩོམ་པའི་སབས་ཀི་

དགའ་བ་བཞིན་ཉིད་འཆད་པ་ཡིན་ནའང༌། མཚན་ཉིད་མཚུངས་པའི་སྒྩོ་ནས་དགའ་

བཞི་སྐྱེད་ཚུལ་མཐའ་དགའ་འདིས་གྩོ་བར་བའྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་ར་རླུང་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པའམ་ཕག་རྒྱ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་ཚེ་ལུས་ཀི་ཆ་ཐམས་

ཅད་ལ་གནས་པའི་ཐིག་ལེ་དང་པྩོར་དཔྲལ་བའམ་གཙུག་ཏྩོར་ཏུ་འདུས་ནས་དེའི་

རེས་སུ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་ར་བར་འབབ་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་གང་ཟག་གསུམ་གིས་སྒྩོམ་ཚུལ་སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་

ལས། དང་པྩོ་དབང་རྣྩོན་གིས་རེས་དྲན་སྒྩོམ་ཚུལ་ལ་གཉིས། རེས་དྲན་གི་སྐུ་འཐྩོབ་

ཕིར་དུ་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་དང༌། སྐུ་དེ་ཐྩོབ་ནས་རེས་སུ་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། བསྒྩོམ་པའི་གནས་ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་རྣམས་ཐུན་མྩོང་གི་

སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། དམིགས་པ་ལ་འཇྩོག་ཚུལ་ནི་འཛིན་པ་མཐར་

ཕིན་པའི་རེས་སུ་གཙོ་བྩོར་ལྟེ་བར་སྲྩོག་ཐུར་བསྲེས་པས་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་

དབུས་སུ་གཏུམ་མྩོའི་མེ་འབར་བའི་འྩོད་ཀིས་སང་བར་བས་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་

དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་སང་བ་ཙམ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་ཡང་

ཡང་བསྒྩོམ་ཞིང་དེ་ལ་བྩོགས་དབྱུང་བའི་ཕིར་ཕག་རྒྱ་གཉིས་ལ་ཡང་བརྟེན་ནས་

གཏུམ་མྩོ་ཁྱད་པར་ཅན་སྦར་ཏེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་དྲངས་ནས་བདེ་བ་དེའི་ངྩོ་བྩོར་

སྐྱེས་པའི་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དེས་རང་ལ་གསལ་བར་སང་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུའི་སང་བ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞག་ནས་ཡང་ཡང་

བསྒྩོམས་པས་ཇི་ཞ?ག་ལྟར་ལ་སྐུ་དེའི་སང་བ་ཇེ་དག་ལ་སྩོང་སྟེ་དངྩོས་གནས་ལ་

གྲུབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རེས་དྲན་གི་སྐུར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ཞིང་སྐུ་དེ་ལས་སྟྩོང་གསུམ་གང་བའི་སྐུ་མཐའ་ཡས་པ་སྤྩོས་པ་རྣམས་

ཀང་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་རེས་དྲན་གི་སྐུ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་སྐུ་དེ་ཐྩོབ་རེས་སུ་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ནི། སྟྩོང་གཟུགས་དུས་ཀི་འཁྩོར་

ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་དང༌། སྟྩོང་གསུམ་

མ་ལུས་པར་ཁྱབ་པར་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་རེས་དྲན་གི་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཚང་

བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཕི་ནང་གི་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་

ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་ཉིད་དང་རྒྱུད་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཡབ་དུས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོའི་རྣམ་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཡུམ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་རྣམས་ལ་

རེས་སུ་ཆགས་པའི་སྒྩོ་ནས་སྩོམས་འཇུག་བེད་པའི་ཚུལ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་

པར་བཞག་སྟེ་ཡང་ཡང་གྩོམས་པར་བས་པས་ནམ་ཞིག་ན་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་གི་

ལུས་རགས་པ་འདིའི་ཆ་ཤས་ལ་གནས་པའི་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྣམས་དང་

པྩོར་དཔྲལ་བའི་ར་འཁྩོར་དུ་འདུས་ཏེ་དེ་ནས་རིམ་གིས་རྡྩོ་རེ?ནྩོར་བུའི་མཐར་སྩོན་

པ་ལས་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་མཚོན་པའི་མཐར་ཁམས་དཀར་པྩོ་ནྩོར་བུའི་རེར་སེབ་པ་

དང་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དམར་ཆ་གཙུག་ཏྩོར་དུ་གནས་པ་གཉིས་གནས་གཞན་དུ་

མི་འགྱུར་བར་དེ་ཉིད་དུ་བརྟན་པར་གནས་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་བརྟན་པ་

མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེས་པ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལག་དངྩོས་གཞི་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་པས་དགའ་བ་བཞིའམ་ཆ་དྲུག་པའི་ཆ་དང་

པྩོ་ཡན་ཆད་རེས་དྲན་གིས་ལམ་དུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་དབང་རྣྩོན་གིས་རེས་དྲན་གི་སྐུ་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་ཕག་རྒྱ་གཞན་

གཉིས་བརྟེན་མི་དགྩོས་པར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཁྩོ་ན་བརྟེན་པས་མཆྩོག་གམ་སམ་ན། 

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོས་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་མཐར་ཕིན་པ་ན་འཛིན་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ངང་ནས་བར་མ་ཆད་པར་རེས་དྲན་

གི་སྐུ་དངྩོས་སུ་ལྡང་བར་ནུས་ཤིང་དེའི་ཚེ་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་

མཉམ་པར་སྦྱར་བས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འདྲེན་ནུས་པ་ལ། ཞེས་དབང་རྣྩོན་གིས་

འཛིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅིག་པུ་དེ་

ལ་རེས་དྲན་མཐར་ཕིན་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འཐྩོབ་

པར་འདྩོད་ཅིང༌། འཛིན་པའི་ཡན་ལག་མཐར་ཕིན་པའི་དབང་རྣྩོན་རེས་དྲན་སྒྲུབ་པའི་

སབས་དང་གྲུབ་ནས་ཀང་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་མི་བརྟེན་པར་འདྩོད་དྩོ། །

འདི་ནི་མི་འཐད་དེ། འཛིན་པ་མཐར་ཕིན་པའི་རེས་སུ་རེས་དྲན་གི་སྐུ་འཐྩོབ་

པའི་ཕིར་དུ་གཏུམ་མྩོ་དང་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་སྩོགས་དུ་མ་ལ་

སྩོབ་དགྩོས་པའི་ཕིར་ན་འཛིན་པའི་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅིག་པུ་དེ་ལ་རེས་དྲན་

མཐར་ཕིན་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཐྩོབ་པ་ཇི་ལྟར་འྩོང་སྟེ་མི་འྩོང་ངྩོ༌། །དབང་

རྣྩོན་རེས་དྲན་སྒྲུབ་པའི་སབས་སུ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་གྩོང་དུ་དྲངས་པ་

ལྟར། རྒྱལ་བའི་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་འདི་ནི་འཕེལ་བའི་དྩོན་སད་དང་པྩོར་ལས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་བསྟེན་པར་བ། ཞེས་འཛིན་པ་མཐར་ཕིན་ནས་རེས་དྲན་སྒྲུབ་པའི་སབས་སུ་ལས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏུམ་མྩོ་འབར་བས་བང་སེམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་ཆེན་

པྩོས་སྟྩོང་གཟུགས་རེས་མཐུན་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་ནས་བསྒྩོམས་པས་དེ་ནས་

ཏེ་དེའི་རེས་ཉིད་དུ་སྟྩོང་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པ་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུ་དངྩོས་

གནས་ལ་གྲུབ་པ་དང༌། དེའི་ཚེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ཁམས་འཕྩོ་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་སྐྱེད་

པར་བེད་མ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པར་སྟྩོན་པ་ནི། དེ་ནས་ཉི་མའི་གཟུགས་ནི་ལུས་

དང་གདྩོང་དང་རྐང་པ་གཙུག་ཏྩོར་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རྩོགས་པ་སྟེ། །གྩོག་གི་

དབྱུག་པའི་རེས་མཐུན་འཕྩོ་མེད་བདེ་བ་སྐྱེད་པར་བེད་མ་མཚན་ཉིད་ཡན་ལག་རབ་

ཏུ་རྩོགས། །ཞེས་པ་སྟེ་དྩོན་ནི་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེར་ཡང་མ་ཟད་དབང་རྣྩོན་གིས་རེས་དྲན་གི་སྐུ་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་ཡང་ལས་

ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཕག་རྒྱ་

རབ་ཏུ་འགྩོགས་ལ་སེམས་ཞེས་པ་གཟུགས་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཞུ་བ་དང༌། མཆྩོག་གི་བདེ་བ་ལ་གནས་རྡྩོ་རེ་ཡང་དག་བསངབ་ཡང་གསུམ་

པ་ཐུགས་ཀི་ཞལ་ལྩོ། །ཅི་སྟེ་གཟུགས་ཀི་སྒྩོ་ནས་དགའ་བར་མ་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་

པདྨར་རྡྩོ་རེའི་སྒའམ་ཞེས་པ་དལ་བུ་དག་གིས་བའྩོ། །ཅི་སྟེ་བུད་མེད་མ་རེད་ན་དེའི་

ཚེ་རང་གི་ལག་པའི་པདྨས་གསྩོར་བར་བའྩོ། །བདེ་བ་འཕེལ་བའི་སད་དུ་སྟེ་ལྟུང་

བའི་སད་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་རེས་དྲན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་

པའི་རེས་སུ་སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པར་བས་པ་ལས། 

ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་བ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆྩོག་གི་བདེ་བ་ལ་གནས་

པ་དང༌། རེས་ཆགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྡྩོ་རེ་བསང་བ་རྣམས་རྡྩོ་རེ་བཞིའི་ནང་གི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གསུམ་པ་ཐུགས་ཀི་ཞལ་ཏེ་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་རེས་དྲན་གི་སབས་ཀི་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་

ཚེ་ཅི་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་སྟྩོང་གཟུགས་ལ་རེས་ཆགས་བས་ཀང་གཟུགས་ཀི་སྒྩོ་ནས་

དགའ་བར་ཏེ་དགའ་བ་སྐྱེས་པར་མ་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་པདྨར་རྡྩོ་རེའི་

སྒའམ་ཞེས་པ་རྡྩོ་རེ་དལ་བུས་བསྐྱྩོད་ནས་བདེ་བ་འདྲེན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་འདི་དག་རེས་དྲན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པ་འཐྩོབ་པའི་སབས་

ལ་དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་སམ་ན། འདི་དག་རེས་དྲན་དང་རེས་དྲན་ཐྩོབ་ནས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སྒྲུབ་པའི་སབས་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀི་ཞལ་ལྩོ་ཞེས་དང་ལྟུང་བའི་སད་དུ་ན་མ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་མཇུག་ཉིད་དུ། དེ་ལྟར་ས་བྩོན་གཏྩོང་བ་མིན་པའི་བདེ་བ་དེ་ནི་

འཆི་བའི་འཇིགས་འཕྩོག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞལ་བཞི་པ་སྟེ་ཡེ་

ཤེས་རྡྩོ་རེའྩོ་ཞེས་པ་རྣལ་འབྩོར་གྩོམས་པའི་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེར་

གསུངས་ཤིང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་རྡྩོ་རེ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེར་གསུངས་

པས་སྩོ། །གལ་ཏེ་འདི་དག་རེས་དྲན་ཐྩོབ་རེས་ཀི་སབས་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་དབང་

རྟུལ་གི་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་དགྩོས་པ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ་སམ་ན། དེ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ་སབས་འདིའི་རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་ནི་དམིགས་བསལ་འཆད་པའི་

སབས་མ་ཡིན་པར་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་འཆད་པའི་སབས་ཡིན་ཞིང༌། ལམ་གི་

གཞུང་ཤིང་རྣམས་ནི་རྒྱུད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོའི་དབང་དུ་བས་

ནས་འཆད་པ་ཡིན་ལ། རྒྱུད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་ནི་དབང་རྣྩོན་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཤེས་རབ་ལ་སྤྩོས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཟླ་བ་ཐིག་ལེ་ཞེས་པ་ལ་འདིར་ཤེས་རབ་ལ་ཆགས་པས་སྤྩོས་པ་འདི་ཟླ་བ་ཐིག་ལེ་

ཡིན་པ་ནི་ལ་སྤྩོས་ཟླ་བ་ཐིག་ལེ་སྟེ་ཤེས་རབ་ལ་སྤྩོས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་

ཐིག་ལེ་ཡང་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུར་གནས་པ་དེའི་གསང་བ་དང་ལྟེ་བ་དང་སིང་གར་འགྱུར་

མེད་གསུམ་དུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞེས་པ་གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་

ལག་ལ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་བའྩོ། །ཞེས་རྩོགས་རིམ་གི་སྒྲུབ་པའི་

ཡན་ལག་གི་སབས་འདིར་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་ཤེས་རབ་མ་ལ་སྤྩོས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུར་གནས་པ་གསང་གནས་ལྟེ་བ་སིང་གར་དྲངས་པའི་འགྱུར་

མེད་འཛགས་མེད་གསུམ་དུ་གྱུར་པའི་མས་བརྟན་གི་བདེ་བ་བསྐྱེད་པར་བཤད་

ཅིང༌། རྩོགས་རིམ་གི་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་གཞིའི་སྒྲུབ་པ་རེས་དྲན་ཉིད་ལ། འཇྩོག་

ལ། རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་འདི་དག་ཀང་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་ཉིད་འཆད་བེད་

ཡིན་པས་སྩོ། །

གཞན་ཡང༌། ཡིད་ནི་ནང་དུ་ཆུད་པ་ཡིས། །འདྩོད་པའི་དངྩོས་གྲུབ་བསྒྩོམ་

པར་བ། །ཞེས་པའི་བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས། འདིར་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་ནང་དུ་

གནས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་ཡིད་ནི་ནང་དུ་ཆུད་པ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །ཡིད་ནང་

དུ་ཆུད་པས་འཛག་པ་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའམ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་འགྩོགས་པ་ན་ཁམས་གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་

གཟུགས་སུ་བསྒྩོམས་པར་བའྩོ། །ཞེས་པ་ཁམས་གསུམ་པ་འདྩོད་པ་དང་གཟུགས་

དང་གཟུགས་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་བརྟན་པ་དང་གཡྩོ་བ་དང་དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་

མེད་པའི་རང་བཞིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་དང་ལྡན་པའི་བདག་ཉིད་མ་ལུས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

པར་རྣལ་འབྩོར་པས་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་དང་ལྡན་པའྩོ། །ཞེས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

འཛག་མེད་དུ་འཆིང་ནུས་པ་ན་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་

འགྩོགས་ཏེ་བདེ་ཆེན་དྲངས་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་དེས་ཁམས་གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད་

སྟྩོང་གཟུགས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

དམིགས་ནས་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ་ཞེས་པའྩོ། །

དེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་པ་ཞེས་སྩོགས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་

པ་འདྩོད་པ་དང་ཞེས་པ་ན་རྣལ་འབྩོར་པས་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ་ཞེས་པའི་བར་ཡིན་ལ། 

དེ་ལྟར་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲངས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོས་

སྟྩོང་གཟུགས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དེ་ཉིད་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་དང་ལྡན་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དངྩོས་

གནས་ལ་གྲུབ་པའྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པས་གང་ཟག་དབང་པྩོ་རབ་འབིང་རྟུལ་པྩོ་

གསུམ་གས་ཡན་ལག་དང་པྩོ་ལྔའི་གནས་སབས་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རེས་དྲན་གི་

སབས་སུ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་སྐྱེད་དགྩོས་པར་གྲུབ་

པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང༌། འདྩོད་པའི་དངྩོས་གྲུབ་བསྒྩོམ་པར་བ། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར། 

འདིར་འདྩོད་པ་ནི་འདྩོད་ཆགས་ཆེན་པྩོའ ྩོ། །རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་དྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་

ཏུ་མི་འགྱུར་བའྩོ། །ཞེས་འདྩོད་པའི་དྩོན་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བ་ལ་བཤད་ཅིང༌། 

དེའི་མཇུག་ཐྩོགས་ཉིད་དུ། དངྩོས་གྲུབ་ནི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་
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ཕིན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་དང་ལྡན་པའྩོ། །

ཞེས་དངྩོས་གྲུབ་ཀི་དྩོན་སྟྩོང་གཟུགས་ལ་བཤད་ནས། སྟྩོང་གཟུགས་དེ་ལ་རྣམ་

པ་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་ནི་འགེལ་པའི་འཕྩོ་དེ་ཉིད་ལས། འདི་ཉིད་སྒྩོམ་པ་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏེ་སྔྩོན་དུ་གཟུགས་བརན་སྒྩོམ་པ་དང་ཕི་ནས་གཟུགས་བརན་སྒྩོམ་པའྩོ། །སྔྩོན་

དུ་གཟུགས་བརན་སྒྩོམ་པ་ནི་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་མ་གཟུགས་བརན་གི་མཐར་

ཐུག་པར་སྒྩོམ་པའྩོ། །ཞེས་སྔྩོན་དུ་གཟུགས་བརན་སྒྩོམ་པ་སྩོར་བསམ་གི་སབསས་

ཀི་དུ་སྩོགས་ནས་དུ་མ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་གཟུགས་བརན་སྒྩོམ་པའི་བར་ལ་

གསུངས་ཤིང༌། དེའི་མཇུག་ཉིད་དུ། ཕི་ནས་སྒྩོམ་པ་ནི་གཟུགས་བརན་མཐྩོང་བ་ན་བྷ་

གར་ལིང་རབ་ཏུ་བཀྩོད་དེ་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འཕེལ་བའི་དྩོན་དུ་སྒྩོམ་

པའྩོ། །ཞེས་ཕིན་ནས་སྒྩོམ་པ་རེས་དྲན་གིས་སབས་སུ་སྒྩོམ་པ་ལ་མཛད་ནས། རེས་

དྲན་གི་སབས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་ཀི་སྐུ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་

པའི་གཟུགས་བརན་མཐྩོང་བ་ན་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་བྷ་གར་རྣལ་འབྩོར་པའི་ལིང་རབ་

ཏུ་བཀྩོད་དེ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །དགྩོས་པ་ཅིའི་དྩོན་དུ་སྒྩོམ་པ་ནི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་གནས་སབས་ཀི་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་བའི་

དྩོན་དུ་སྒྩོམ་པའྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་དེའི་མཇུག་ཉིད་དུ། སར་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་འཕེལ་བའི་ཕིར་ལས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཡྩོངས་སུ་སངས་ཏེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་བསྒྩོམ་པར་

བའྩོ། །འདིར་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྒྩོམ་པ་དགག་པ་ནི་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་མཆྩོག་གི་དང་པྩོའི་སངས་རྒྱས་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་པར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

ཡྩོངས་དྩོར་ཅིང༌། །ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་རྣམ་སངས་ཏེ། །མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རྣལ་འབྩོར་

གིས། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་རྣམ་བསྒྩོམ་བ། །ཞེས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྒྩོམ་པ་དེ་ལས་སར་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

སབས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འཕེལ་བའི་ཕིར་དུ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

གཉིས་ཡྩོངས་སུ་སངས་ཏེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་སྒྩོམ་པ་སྟེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཉིད་ལ་རེས་

ཆགས་ཀི་རྣམ་པས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དྲངས་ཏེ་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་དངྩོས་སུ་འདྲེན་ནུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལམ་སྒྩོམ་པའི་སབས་འདིར་

ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གཉིས་སྒྩོམ་པ་དགག་པའི་ཤེས་བེད་ནི་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཞེས་པ་ནས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་རྣམ་བསྒྩོམ་བ། །ཞེས་པའི་བར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་དབང་པྩོ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་ཆར་གིས་གཙོ་བྩོར་བརྟེན་མི་

བརྟེན་གི་ཁྱད་པར་མ་གཏྩོགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་འདྲེན་མི་ནུས་ཀི་བར་ལ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གཉིས་ཀ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གི་དགའ་བ་བཞི་བསྐྱེད་དེ་བདེ་སྟྩོང་སྦྱྩོར་བ་

དང༌། རེས་དྲན་གི་སྐུ་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུ་དངྩོས་གནས་ལ་

གྲུབ་ནས་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་དགའ་བཞི་སྐྱེས་པའི་ཚེ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་

པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པ་དེས་རང་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་སྩོམས་འཇུག་

བེད་པ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའི་རྣམ་པ་ཉིད་སྒྩོམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་བསྒྩོམ་

པས་ནམ་ཞིག་ན་སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ས་ཚོགས་ཡུམ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་
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མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྐྱེད་ནུས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་འགེལ་ནས་

གསུངས་པ་ལྟར་གི་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གཉིས་བསྟེན་དགྩོས་པ་དང་སང་

དགྩོས་པའི་ས་ཚིགས་ཤེས་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། །

གཉིས་པ་དབང་འབིང་དང་དབང་རྟུལ་གཉིས་ཀིས་རེས་དྲན་སྒྩོམ་ཚུལ་ནི། 

འདི་གཉིས་ཀས་རེས་དྲན་གི་སྐུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་སྒྩོམ་པ་དང་སྐུ་དེ་ཐྩོབ་རེས་སུ་སྒྩོམ་པ་

གཉིས་ཀ་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་དབང་རྣྩོན་གི་སྒྩོམ་ཚུལ་དང་འདྲ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་ནི་དབང་

འབིང་གིས་གཏུམ་མྩོ་སྦར་ནས་ཡས་བབས་མས་བརྟན་གི་བདེ་བ་འདྲེན་པ་གཙོ་

བྩོར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་བེད་པ་དང༌། དབང་རྟུལ་གིས་གཙོ་བྩོར་

ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་གསུམ་ཀས་རེས་

དྲན་གི་སྐུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་སྒྩོམ་པའི་ཚེ་འཛིན་པ་མཐར་ཕིན་པའི་རེས་སུ་རང་རང་གི་

བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་འདྲེན་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡས་བབས་དང་མས་

བརྟན་གི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་བསྐྱེད་དེ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་

སྐྱེས་པ་དེས་རང་དུས་སུ་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་ཉིད་སྟྩོང་

གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་མ་བཅྩོས་མ་བཏགས་པར་ཤར་བ་དེ་ལ་རེ་

གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་ཡང་ཡང་བསྒྩོམས་པས་མཐར་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་

སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པར་སང་བས་སྟྩོང་གཟུགས་རེས་མཐུན་པ་དེ་ཉིད་དངྩོས་གནས་ལ་

གྲུབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དེས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རེས་དྲན་

གི་སྐུར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། ཁ་ཅིག་གི་འཁིད་ཡིག་ལས། གཏུམ་མྩོ་འབར་བས་བདེ་

བ་དྲངས་པའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ངང་ནས་རེས་དྲན་གི་སྐུར་ལྡང་བའི་འཕེན་པ་དང་བཅས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཏེ་བསྒྩོམ་ཞེས་བཀྩོད་པ་ནི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་སྩོགས་ནས་བདེ་སྟྩོང་ངམ་

འྩོད་གསལ་གི་ངང་ནས་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་བའི་འཕེན་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་

སྐུར་དངྩོས་སུ་ལྡང་བའི་རིགས་པ་སྦྱར་བ་ཡིན་པ་འདྲ་ནའང༌། དེ་གཉིས་ནི་མི་འདྲ་

སྟེ། འདུས་པ་སྩོགས་ནས་བཤད་པ་ནི་བདེ་སྟྩོང་ངམ་འྩོད་གསལ་སྟྩོང་ཉིད་དང་སྦྱར་

བའི་ངང་ནས་འྩོད་གསལ་གི་བཞྩོན་པའི་རླུང་ཕ་བ་དེ་ཉིད་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བ་

ཡིན་ལ སབས་འདིའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ནི་སྩོར་བསམ་གི་སབས་སུ་ཤར་བའི་

སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་སང་བ་དེ་ཉིད་སྲྩོག་འཛིན་སྩོགས་ཀི་ལམ་གིས་སྦྱངས་ནས་སྟྩོང་

གཟུགས་ཀི་སྐུའི་སང་བ་དེ་ཉིད་ཇེ་དག་ཏུ་སྩོང་བ་ལས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་སྩོ། །

ཡང་དབེ་བ་འཆད་པའི་སབས་སུ་གང་ཟག་གསུམ་པའི་དབང་པྩོ་རབ་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མྩོ་རི་རབ་ཀི་རྡུལ་དང་མཉམ་པ་ལ་སྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། འབིང་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ལྷ་མྩོའི་གངས་དང་མཉམ་པ་ལ་སྩོམས་པར་

འཇུག་པ་དང༌། དབང་པྩོ་དམན་པ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དངསྩོམས་པར་འཇུག་པར་

བཤད་པ་རྣམས་ནི་རེས་དྲན་གི་སྐུ་གྲུབ་ནས་རེས་དྲན་གི་ལམ་ལ་སྩོབ་པའི་ཚུལ་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རེ་བུ་དང་རེ་རིན་པྩོ་ཆེའི་དགྩོངས་པར་བསམ་པའི་འཁིད་ཡིག་ཁ་

ཅིག་ལས་དབེ་བ་འཆད་པའི་སབས་སུ་དབང་པྩོ་རབ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་རི་རབ་ཀི་

རྡུལ་དངམཉམ་པ་ལ་སྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང་ཞེས་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་འཁིད་ཡིག་

དེ་ལས། དེ་ནས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཁྱབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ནུས་མ་བཅུ་

ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་རི་རབ་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་

གངས་དང་མཉམ་པའི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་སྔར་བཞིན་བསྒྱུར་ནས་སྩོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྔར་ལྟར་བསྐྱེད་ཅེས་པ་ཙམ་ཞིག་བཤད་ལ། རེས་བུས་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ལ་སྩོམས་འཇུག་བེད་ཚུལ་གསལ་བར་མ་གསུངས་སྩོ། །

འྩོན་ཀང་དྩོགས་པའི་གནས་ཅུང་ཟད་ཅིག་དཔྱད་ན། འྩོན་ཏེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་

ལ་སྩོམས་འཇུག་བེད་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན། རྣལ་འབྩོར་པ་རང་གི་ལུས་རགས་པ་

འདིས། བེད་པ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་སྟྩོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡབ་

ཏུ་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་ཉིད་གྱུར་བ་དེས་སྩོམས་པར་འཇུག་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། 

དང་པྩོ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྟྩོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡུམ་དེ་ནི་

སྒིབ་ཐྩོགས་མེད་པའི་འཇའ་ལུས་ཀི་སྐུ་ཡིན་པས་རྣམ་སིན་གི་ལུས་རགས་པའི་དེས་

སྩོམས་འཇུག་བེད་པ་འྩོང་དྩོན་མེད་པས་ཕི་མ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྣལ་འབྩོར་པ་

རང་ཉིད་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་གྱུར་པ་སྟྩོང་གཟུགས་ཁྱབ་པར་སྤྩོས་པའི་

ཡུམ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་རི་རབ་ཀི་རྡུལ་གི་གངས་དང་མཉམ་པ་ལ་རང་ཉིད་དུས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་རི་རབ་ཀི་རྡུལ་གི་གངས་དང་མཉམ་པས་

སྩོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་དབང་རྣྩོན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་རི་རིབ་ཀི་རྡུལ་དང་མཉམ་པ་ལ་

སྩོམས་པར་འཇུག་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་སྩོམས་འཇུག་བས་པ་ལས། ཁམས་

ཞུ་བའི་བདེ་བ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ནི་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་ཉིད་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྟྩོང་

གཟུགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་སྩོམས་འཇུག་བེད་ཚུལ་ལ་དམིགས་ནས་རེས་ཆགས་

ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པས་ལུས་རགས་པ་འདིའི་སྤི་བྩོ་ནས་དཔྲལ་བ་དང་དེ་ནས་

མགིན་པ་སྩོགས་ནས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་བར་བབས་པའི་དགའ་བ་བཞི་དང་བཅུ་དྲུག་

སྩོགས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དེ་ལྟར་ན་རེས་དྲན་གི་སབས་སུ་དབང་པྩོ་རབ་ཀིས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོའི་སྒྩོ་

ནས་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ཀི་དམིགས་པ་ལ་ཡང་ཡང་སྦྱྩོང་ཞིང་ཕག་རྒྱ་གཞན་

གཉིས་ལ་ཡང་བརྟེན་ནས་བྩོགས་འབིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྡྩོ་རེ་རེས་དྲན་དང་ཡེ་

ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཆད་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། གཟུགས་ལ་རེས་སུ་ཆགས་

པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་བ་དང་མཆྩོག་གི་བདེ་བ་ལ་གནས་རྡྩོ་རེ་ཡང་དག་

བསབ་པ་ཡང༌། ཞེས་རྒྱུད་འདིའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོས་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་

རེས་དྲན་གི་སབས་འདིར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོའི་གཟུགས་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པས་རྣལ་

འབྩོར་པ་རང་གི་རྡྩོ་རེ་བསབ་པ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཞུ་བ་དང༌། ཁམས་ཞུ་བ་དེ་ལས་མཆྩོག་གི་བདེ་བ་ལ་གནས་པར་བའྩོ། །

གལ་ཏེ་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་དེས་ཅི་སྟེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོའི་གཟུགས་ལ་རེས་

ཆགས་བས་པའི་སྒྩོ་ནས་ཁམས་བང་སེམས་ཞུ་བའི་དགའ་བཞི་སྐྱེས་པར་མ་གྱུར་

ན་དེའི་ཚེ་པདྨར་རྡྩོ་རེའི་སྒའམ་ཞེས་པ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་པདྨར་རྡྩོ་རེ་དལ་བུས་

བསྐྱྩོད་པ་དག་གིས་བའྩོ།  །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། རྒྱུད་

འདིའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་ནི་དབང་པྩོ་རབ་ཉིད་ཡིན་པས་སྩོ། །དབང་

པྩོ་འབིང་དང་དམན་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་གཙོ་བྩོར་ཡེ་རྒྱ་དང་ལས་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་བསྐྱེད་ནས་བདེ་སྟྩོང་སྦྱྩོར་བ་

དང༌། རྣལ་འབྩོར་པ་རང་ཉིད་སྟྩོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་ཤར་བའི་ཡུམ་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ལའང་རེས་ཆགས་ཡང་ཡང་སྒྩོམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གང་ཟག་གསུམ་ཆར་གིས་རེས་དྲན་གི་སྐུ་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པའི་གནས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ནང་གི་གཏུམ་མྩོ་དང་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

ནས་བདེ་ཆེན་དྲངས་ཏེ་སྟྩོང་ཉིད་དང་སྦྱར་བའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་སྒྩོམ་པ་རྣམས་

ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་སྐྱེ་

བའི་རིག་འདྲའི་རྒྱུ་དང་རྒྱུད་སིན་བེད་ཡིན་ཞིང༌། རེས་དྲན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ནི་སྦས་རྒྱུད་པའི་ལམ་སྲྩོལ་གཞན་རྣམས་ལས་མ་བཤད་པའི་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྟྩོང་གཟུགས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་

ཆེས་ཆེར་བ་དགྩོས་སྩོ། །

བཞི་པ་ཕག་རྒྱ་གཉིས་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་བསྟན་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་དང་ཁྱད་པར་

དུ་ཡང་སྲྩོག་གཟུགས་གྲུབ་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བས་བསམས་པ་ཙམ་གིས་གསལ་བར་

སང་བའི་གསལ་སང་འབྱུང་བས་རང་ཉིད་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བར་བལྟས་

ལ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་དཔྲལ་བར་ཟླ་བ་ལ་ༀ་དཀར་པྩོ། མགིན་པར་ཉི་མ་ལ་

ཨཱཿདམར་པྩོ། ཐུགས་ཀར་སྒ་གཅན་ལ་ཧཱུཾ་ནག་པྩོ། ལྟེ་བར་དུས་མེ་ལ་ཧྩོཿ སེར་པྩོ། 

གསང་གནས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་སྭཱ་སྔྩོན་པྩོ། གཙུག་ཏྩོར་དུ་ནམ་མཁའི་

དཀིལ་འཁྩོར་ལ་ཧཱ་ལང་གུ་དགྩོད། དེ་ནས་རང་གི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་

ནས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྡྩོ་རེ་སྔྩོན་པྩོ་རེ་ལྔ་པ་ལྟེ་བར་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་འདབ་མ་

བརྒྱད་པས་མཚན་པ། ཡུམ་གི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཨཱཿ ལས་

བྱུང་བའི་པདྨ་དམར་པྩོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྡྩོ་རེས་མཚན་པ་

བསྒྩོམས་ལ་སྩོམས་འཇུག་བེད་པའི་ཚུལ་ལ་རེ་གཅིག་དུ་དམིགས་ནས་སྒྩོམ་པ་ཡིན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ལ། དེ་ལྟར་བསྒྩོམས་པས་ཁམས་བང་སེམས་ཞུ་བ་དཔྲལ་བ་ནས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་

བར་འྩོངས་པ་འཛག་མེད་དུ་བཅིངས་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་སྐྱེས་པའི་བར་ཡས་

བབས་ཀི་དགའ་བ་བཞི་དང་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་ནས་གཙུག་ཏྩོར་གི་བར་དུ་གེན་དུ་ལྩོག་

པའི་མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་བསྐྱེད་དེ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་རང་

བཞིན་དུ་གྱུར་པ་དེས་རང་དུས་སུ་ཤར་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་རེས་མཐུན་པའམ་མཚན་

ཉིད་པ་སབས་སུ་གང་བབ་པ་དེ་དང་དེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟྩོང་པའི་སྟྩོང་ཉིད་

ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་ནས་སྒྩོམ་པར་བེད་ཅིང༌། སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་དངྩོས་

གནས་ལ་མ་གྲུབ་པའི་དུས་སུ་ཡིན་ན་དེ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་ཀི་བར་ལ་ནང་གི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་ཕག་རྒྱ་གཉིས་སྦྲགས་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་ཅིག་ཤྩོས་ལ་བྩོགས་

དབྱུང་གིན་བསྒྩོམ་པར་བ་སྟེ། 

དེ་ལྟར་ཡང་ན་རྩོ་པ་ཆེན་པྩོས། བསྒྩོམ་བ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྟེ་

ཕུང་པྩོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྩོགས་པ་ལྷའི་རྣམ་པས་སྦྱངས་ནས་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་ཇི་ལྟ་བར་གསལ་བར་བས་ཏེ་སྲུབ་ཅིང་སྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་བས་ཡེ་

ཤེས་ཀི་མེ་སྦར་ཏེ་ཇི་སྲིད་དུ་ཧཾ་ཡིག་བསྲེགས་པ་འཛག་པ་ན་རི་བྩོང་ཅན་དཔྲལ་བ་

ནས་མགིན་པ་དང་སིང་ག་དང་ལྟེ་བ་དང་རྡྩོ་རེ་དང་པདྨའི་ལྟེ་བར་འྩོངས་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ངྩོ་བྩོའི་ཡུལ་དང་དབང་པྩོ་མཐའ་དག་བདེ་བ་ཆེན་པྩོར་རྩོ་མཉམ་

པའི་གྩོ་འཕང་ལ་གང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་ཏེ་དེའི་རང་བཞིན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་སྩོམས་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་ནས་ཇི་སྲིད་དུ་དཔལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་མངྩོན་ད?་

ཕྩོགས་པར་གྱུར་པའི་བར་དུ་གནས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ཡང་
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ཡེ་རྒྱ་ལ་སྦྱར་བ་ལྟར་ལས་རྒྱ་དང་ནང་གི་གཏུམ་མྩོ་སྒྩོམ་པ་ལ་ཡང་སྦྱྩོར་ཚུལ་ཤེས་

པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ནི། བསྟེན་བ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ནི་

རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་སྟེ། བརྟག་གཉིས་ལས། རེད་པ་དེ་ཡང་

མིག་ཡངས་མ། །གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །སིཧླ་ག་བུར་ཡང་དག་

ལྡན། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་རྣམ་པར་སྦྱང༌། །

ཞེས་གསུངས་པའི་རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས། ཕག་རྒྱའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་

ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་མིག་དཀར་དམར་འབེད་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡངས་པ་རྐེད་པ་རྡྩོ་

རེ་ལྟར་འདུག་པ། ལྩོ་བཅུ་གཉིས་སམ་བཅུ་དྲུག་ལྩོན་ནས་ཁག་འབྱུང་བའི་དུས་ལ་

བབ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་བདེ་བ་ལ་དགའ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཕག་རྒྱ་དེ་ཡང་

སྦྱར་བར་བ་སྟེ། ཞེས་ཕག་རྒྱའི་མཚན་ཉིད་དང་དེ་སྦྱང་དགྩོས་པར་གསུངས་ནས། 

སྦྱྩོང་ཚུལ་ནི་རྒྱུད་ལས། དགེ་བ་བཅུ་ལས་བརམས་ནས་ནི། །དེ་ལ་ཆྩོས་ནི་རབ་ཏུ་

བསྟན། །ལྷ་ཡི་གཟུགས་སུ་བསམ་པ་དང༌། །དམ་ཚིག་སེམས་ཀང་གཅིག་པ་

ཉིད། །ཅེས་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྩོབ་པ་ནས་བརམས་ཏེ་ཐུན་མྩོང་གི་ལམ་གིས་རྒྱུད་

སྦྱངས་ལ། དེ་ནས། དེ་ལ་ཆྩོས་ནི་རབ་ཏུ་བསྟན། །ཅེས་པ་ལྟར་དབང་བསྐུར་ནས་

སྩོད་རུང་དུ་བས་ཏེ་རྒྱུད་དྩོན་བཤད་ནས་ཇི་ལྟར་འཚམ་པ་རེ་ཤེས་པར་བས་ལ་

སྩོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པར་བ་ཞིང༌། ལྷའི་གཟུགས་སུ་བསམ་པའི་ལྷའི་རྣལ་

འབྩོར་ལ་བསབ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་འདྩོད་པའི་སྒྱུ་རལ་ལ་མཁས་པ་དང༌། སྟྩོང་པ་

ཉིད་ཀིས་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་ཆྩོད་པ་དང་ལྡན་པ་སྩོགས་སུ་སྦྱངས་ཏེ་དེ་ནས་དེ་ལྟར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྦྱངས་པའི་ཕག་རྒྱ་མ་དེ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཆྩོ་ག་བཞིན་དུ་བསྟེན་པར་བའྩོ། །དེ་

ལྟར་དུ་མ་སྦྱངས་ན་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། དེའི་མཇུག་ཉིད་དུ་རྒྱུད་ལས། མི་

མྩོ་གང་ཞིག་མ་སྦྱངས་པར། །ཀེ་རྡྩོ་རེ་ལ་སྦྱྩོར་བ་དེ། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཏེ་རླག་

འགྱུར་བས། །དེ་དག་སྦྱང་ཕིར་ཆྩོས་བསྟན་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཉེས་དམིགས་

ཤེས་པར་བས་ལ། རླུང་སྟྩོབས་སམ་མན་ངག་གིས་ཐིག་ལེ་མི་འཆྩོར་བ་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བས་ནས་ཕག་རྒྱ་སྦྱང་བ་མ་བས་པར་བུད་མེད་གང་བྱུང་བྱུང་ལ་འབྩོལ་ཉྩོག་ཏུ་

སྤྩོད་པ་སྩོགས་མི་བའྩོ། །

དེ་ཡང་ཕག་རྒྱ་མ་དེ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཆྩོ་ག་བཞིན་དུ་བསྟན་ཚུལ་ནི་

སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་པའི་འགེལ་པར་ར་རྒྱུད་དྲངས་པ་ལས། བཅུ་དྲུག་ལྩོ་ལྩོནརིགས་

ཅན་མ། །གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་བརྒྱན་པ་ལ། །དང་པྩོར་ལེགས་པར་བསབ་བས་

ནས། །དབང་བསྐུར་ནས་ནི་སྒྲུབ་པ་བརྩོམ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཆགས་པ་

ནི། །དཔྲལ་བ་ལ་སྩོགས་རྣམས་ལ་དགྩོད། །སྭཱཧཱ་གསང་བ་གཙུག་ཏྩོར་ཆེར། །དེ་

ནས་པདྨ་རྣམ་པར་སྦྱང༌། །ཨཱཿཡིས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་པ། །ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་ནི་རྡྩོ་རེར་

ལྡན། །དེ་ལྟར་རྡྩོ་རེ་དང་བཅས་པའི། །ཤེས་རབ་པདྨ་བསྐྱྩོད་རྒྱུ་ལས། །ཧཱུཾ་གིས་རང་

གི་རྡྩོ་རེ་ནི། །རེ་མྩོ་ལྔ་པ་རྣམས་པར་བསྒྩོམ། །དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་

པ། །ཨཱཿཡིག་གིས་ནི་རབ་ཏུ་བརྟག །དེ་ལྟར་རྡྩོ་རེ་པདྨ་དང༌། །བཅས་པ་བས་ནས་

པདྨར་གཞུག །དེ་ནས་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པའི་བསེམས། །འཛིན་ཅིང་རྣལ་འབྩོར་ཧཱུཾ་ཕཊ་བ། 

།བྷ་གར་ལིང་རབ་བཀྩོད་ནས༌། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་སྤྩོ་མི་བ། །ཁམས་གསུམ་པྩོ་ནི་

མ་ལུས་པའི། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་བསྒྩོམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་
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སྟེ། རང་དང་ཕག་རྒྱ་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་ཞིང་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་

དཔྲལ་བ་སྩོགས་གནས་དྲུག་ཏུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཞེས་པ་ནས། གཙུག་ཏྩོར་

ཆེར་ཞེས་པའི་བར་གིས། བསྟན་པ་ལྟར་རིགས་དྲུག་གི་ས་བྩོན་དགྩོད་པ་དང༌། དེ་

ནས་པདྨ་རྣམ་པར་སྦྱང༌། །ཞེས་པ་ནས། ཨཱཿ ཡིག་གི་ནི་རབ་ཏུ་བརྟག །ཅེས་པའི་

བར་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབ་པ་རྣམས་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཕག་རྒྱའི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། དེ་ནས་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པའི་

བསེམས། །ཞེས་པ་ལྟར་རང་དང་ཕག་རྒྱ་གཉིས་ཀ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པར་བས་

ཏེ། དེ་ལྟར་རྡྩོ་རེ་པདྨ་དང་བཅས་པ་བས་ནས་པདྨར་གཞུག །ཅེས་དང༌། བྷ་གར་

ལིང་རབ་བཀྩོད་ནས། །ཞེས་པ་ལྟར་རང་གི་གསང་གནས་ཧཱུཾཾ་ལས་རྡྩོ་རེར་བསྐྱེད་པ་

པདྨས་མཚན་པའམ་བཅས་པའི་ལིང་དེ་ཡང་ཡུམ་གི་བྷ་ག་པདྨར་གཞུག་ཅིང་རབ་

ཏུ་བཀྩོད་ནས། རྣལ་འབྩོར་པས་ཧཱུཾ་ཕཊ་བ་ཞེས་པའི་ཕཊ་ཀི་ཁམས་བང་སེམས་རྡྩོ་

རེ་ནྩོར་བུའི་བར་ཕབ་པའི་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་བཞི་བསྐྱེད་ནས། བང་ཆུབ་

སེམས་ནི་སྤྩོ་མི་བ། །ཞེས་པ་ལྟར་ནྩོར་བུའི་རེ་ནས་བང་སེམས་ཕིར་མི་འཛག་པར་

བས་ཏེ། ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀི་ཧཱུཾ་གི་དྩོན་རླུང་སེམས་འདྲེས་པའི་ཐིག་ལེ་གེན་དུ་དྲངས་པའི་

མས་བརྟན་གི་དགའ་བ་བཞི་བསྐྱེད་དེ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པྩོར་སྐྱེས་

པ་དེས་རང་དུས་སུ་ཤར་བའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་

སྟྩོང་གཟུགས་རེས་མཐུན་པ་ཡིན་ན་སྟྩོང་གཟུགས་དེ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་

པར་འཇྩོག་པ་དང༌། དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ན་

རང་ཉིད་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་གྲུབ་པ་ལ་སྩོམས་འཇུག་བེད་པ་ལ་དམིགས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ནས་རེས་ཆགས་ཉིད་བ་ཞིང༌། གཞན་ཡང༌། ཁམས་གསུམ་པྩོ་ནི་མ་ལུས་

པའི། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་སུ་བསྒྩོམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁམས་

གསུམ་མ་ལུས་པ་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུས་གང་བར་སྤྩོ་ཞིང་བསྒྩོམ་

པར་ཡང་བའྩོ། །དེ་ཡང་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་འདི་བསྟེན་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི་རྡྩོ་རེ་

སིང་འགེལ་ལས། འདི་འདྲའི་མི་མྩོ་ལེགས་རེད་ནས། །བས་མཐའ་དག་ཏུ་གནས་

བས་ལ། །བཟའ་བཏུང་རྣམ་མང་སྟ་གྩོན་བ། །གླུ་དང་སིལ་སན་གར་དང་ནི། །ལུས་ལ་

རྒྱན་ལེགས་གདགས་པ་དང༌། །མེ་ཏྩོག་དག་དང་དྲི་དང་ནི། །བཟང་པྩོའི་གནས་ལས་

ལེགས་འཁྩོད་ལ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སང་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །ཡང་རྡྩོ་

རེ་སིང་འགེལ་ལས། ཡང་ན་བདག་གི་ནུས་པ་ཡིས། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་རྣམས་

དང༌། །གནྩོད་སྦྱིན་མི་འམ་ཅི་ལས་ཀང༌། །ཕག་རྒྱ་བཀུག་ལ་བརྟག་པར་བ། །ཞེས་ལྷ་

མྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དེ་རྣམས་ནུས་པས་བཀུག་སྟེ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱར་རུང་མི་རུང་

བརྟགས་ནས་རུང་བ་རྣམས་ལའང་ཕག་རྒྱ་འཚོལ་བར་བཤད་པ་ལྟར་རྩོ། ། 

གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་ནི། ཡེ་ལེའི་

དྩོན་བཞི་པ་ལས། འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བའི་འབས་སྟེར་ཕག་རྒྱ་བཞི་པྩོ་རྣམས་གྩོང་

དང་འབྩོག་དགྩོན་དུར་ཁྩོད་དང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ནི་ལས་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཕག་དང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་དང༌། དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་དང་བཞི་ཡིན་ལ། དེ་

ལ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ནི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་ན་རྩོ་པའི་འགེལ་པ་ལས། ལས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་ནི་ནུ་མ་དང་སྐྲར་ལྡན་པ་འདྩོད་པའི་ཁམས་ཀི་བདེ་བའི་རྒྱུའྩོ། །

ལས་ནི་ཙུམྦྷ་ན་དང་འཁྱུད་པ་དང་གསང་བར་རེག་པ་དང་རྡྩོ་རེ་སྐྱྩོད་པ་ལ་
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སྩོགས་པ་བ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏེ། དེ་ཡིས་ཉེ་བར་མཚོན་པའི་ཕག་རྒྱ་ནི་ཡིད་

ཆེས་པར་བེད་པ་མྩོ་ཡིན་ལ། ཡིད་ཆེས་པ་ནི་འདིར་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་མཚོན་པར་

བེད་པ་སྟེ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་ནུ་མ་དང་སྐྲར་ལྡན་པ་

རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའི་ལུས་དང་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ཀི་རྣམ་པའྩོ། །དེ་ལས་ཀི་

ཕག་རྒྱར་འཇྩོག་པའི་ལས་ནི་ཙུམྦྷ་ནའྩོ་བེད་པ་དང༌། རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་འཁྱུད་པ་དང༌། 

གསང་གནས་ལ་རེག་པ་དང༌། རྡྩོ་རེ་སྐྱེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཡིན་ལ། ལས་དེ་ཡིས་

ཡིད་ཆེད་པ་ཉེ་བར་མཚོན་པར་བེད་པ་ཕག་རྒྱའི་དྩོན་ཡིན་པས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མྩོ་

ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཡིད་ཆེས་པ་དེ་གང་ཡིན་སམ་ན། ཡིད་ཆེས་པ་ནི་རང་

དབང་དུ་བས་ན་འགྱུར་བ་སྟེ་འཛག་པའི་བདེ་བ་ཡིན་ལ་དེ་སྐྱེད་ཅིང་མཚོན་པར་

བེད་པའྩོ། །

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ནི་འགེལ་བ་དེ་ཉིད་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ནི་རང་གི་

སེམས་ཀིས་ཡྩོངས་སུ་བཏགས་པ་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་སྩོགས་པ་ལྷ་མྩོའི་རང་བཞིན་

ཞེས་པ་ནས་ཡིད་ཆེས་པ་ནི་འདིར་གཡྩོ་བའི་བདེ་བ་མཚོན་པར་བེད་པའྩོ། །ཞེས་

པའི་བར་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་གི་རྟྩོག་པས་བཏགས་ནས་

བསྒྩོམས་པའི་ཕག་རྒྱ་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་སྩོགས་པ་ལྷ་མྩོའི་རྣམ་པའྩོ། །དེའི་ཡིད་

ཆེས་པ་ནི་དེ་དང་སྩོམས་འཇུག་བེད་པ་ལ་སྩོགས་པར་བསྒྩོམས་པས་ཕག་རྒྱའི་

རང་དབང་དུ་བས་ན་བང་སེམས་ལུས་ཀི་གནས་གཞན་ནས་གཞན་དུ་གཡྩོ་བར་

བེད་པའྩོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ནི་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས། ཆེན་པྩོ་ཡང་འདི་ཡིན་ལ་ཕག་

རྒྱ་ཡང་ཡིན་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོའ ྩོ། །སར་ཡང་འདིའི་ཆེན་མྩོ་ཉིད་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཅད་ཀི་མཆྩོག་དང་ལྡན་པ་ཉི་ཚེ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྡྩོ་རེ་

འདིས་རྒྱས་འདེབས་པའི་ཕིར་ཕག་རྒྱ་སྟེ། ཡིད་ཆེས་པ་ནི་འདིར་རང་གི་སེམས་

ཀིས་ཡྩོངས་སུ་བཏགས་པའི་ཆྩོས་དང་བལ་བ་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་མ་སྔྩོན་

དུ་འགྩོ་བའི་རང་གི་སེམས་རབ་ཏུ་གསལ་བ་རྣལ་འབྩོར་པས་རྟགས་པར་བ་བ་ཕ་

ཕབ་པ་ལྟ་བུའྩོ། །འབས་བུའི་ངྩོ་བྩོ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ནི་མུདཾ་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ། ར་ཏི་གང་བའི་གནས་སབས་མི་གཡྩོ་བའི་སྦྱྩོར་

བས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ནས་སྟེར་བའྩོ་ཞེས་པ་ཕག་རྒྱའྩོ། །འདིའི་ཆེན་པྩོ་ཉིད་

ཀང་སངས་པ་ཆེན་པྩོ་ཉིད་དང་རྟྩོགས་པ་ཆེན་པྩོ་ཉིད་ཀིས་སྩོ། །དེ་ལ་སངས་པ་ཆེན་

པྩོ་ཉིད་ནི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་མཚན་ཉིད། 

ཅེས་སྩོགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་དེ་དག་གི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། ཆེན་པྩོ་ཡང་

ཡིན་ལ་ཕག་རྒྱ་ཡང་ཡིན་པས་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེ་མྩོ་ཞེས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོའི་སྒ་དྩོན་

བཤད་ནས། སར་ཡང་ཞེས་པ་ནས། ཉིད་ཡིན་ལ་ཞེས་པའི་བར་གིས་ཆེན་མྩོའི་དྩོན་

འཆད་པ་ནི། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ཞེས་པའི་ཆེན་མྩོའི་དྩོན་ཉིད་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

མཆྩོག་དང་ལྡན་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ཉིད་ཚེ་བ་མ་ཡིན་པ་ཁམས་གསུམ་མ་

ལུས་པ་ཁྱབ་པར་སྤྩོས་པས་ཆེ་བ་དང༌། དེ་རྣམས་ཀང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་

པ་ཅན་དུ་ཡྩོད་པའི་ཡུམ་རྣམས་མཚོན་པའི་དྩོན་དུའྩོ་ཞེས་པའྩོ། །

དེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་པར་ཁྱབ་པར་སྤྩོས་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་

ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡུམ་རྣམས་ཕག་རྒྱར་འཇྩོག་པ་

ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྡྩོ་རེ་ནི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་ལ། བདེ་བ་ཆེན་



  634  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པྩོ་དེ་ཡུམ་འདིས་སྐྱེད་པ་ལས་འདར་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱས་འདེབས་པའི་ཕིར་

རམ་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བའྩོ། །འྩོ་ན་ཉི་ཚེ་བ་མ་ཡིན་པ་ཁམས་གསུམ་

མ་ལུས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་དང་ལྡན་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་

ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་ཁྱབ་པ་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཅི་ཡྩོད་སམ་ན། ཡིད་

ཆེས་པ་ནི་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་གི་སེམས་རྣམ་རྟྩོགས་གིས་ཡྩོངས་སུ་བཏགས་པའི་

ཆྩོས་དང་བལ་བ། དུ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་མ་སྟེ་རྟགས་བཅུ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་སྟེ་

སྩོང་བའི་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་གི་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་གནས་

སབས་སུ་རྣལ་འབྩོར་པས་རྟྩོགས་ཤིང་ཉམས་སུ་མྩོང་བར་བ་བ་མེ་ལྩོང་ལ་པྲ་ཕབ་

པ་ལྟ་བུ་འདིའྩོ་ཞེས་པའྩོ། །

ཡང་སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་དེ་འབས་བུའི་ངྩོ་བྩོ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་སྟེར་

བར་བེད་པས་ན་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བའྩོ། །འྩོ་ན་འབས་བུའི་ངྩོ་བྩོ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་གང་

ཡིན་སམ་ན། འབས་བུའི་ངྩོ་བྩོ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་དེ་ནི་མུདཾ་ཞེས་པའི་དེ་ནི་མཆྩོག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་དེའྩོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོས་དེ་སྟེར་ཚུལ་ཇི་

ལྟ་བུ་སམ་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་དེ་ལ་ར་ཏིའི་དྩོན་དགའ་ཞིང་རེས་སུ་ཆུགས་པར་བས་

པ་ལས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་ནས་གཙུག་ཏྩོར་གི་བར་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་

གང་བའི་གནས་སབས་གནས་གཞན་དུ་མི་གཡྩོ་བར་འཛིན་པའི་སྦྱྩོར་བས་སྟེར་

བར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ནས་ཏེ་ཡང་དག་པར་སྟེར་རྩོ་

ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ།  །འབས་བུའི་ངྩོ་བྩོའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་འདིའི་ཆེན་པྩོའི་དྩོན་ཉིད་

ཀང་སངས་པ་ཆེན་པྩོ་ཉིད་དང་ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །མདྩོར་ན་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཆེན་པྩོ་དངྩོས་སུ་འདྲེན་པར་བེད་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ནི་རེས་དྲན་གི་

སབས་ནས་གྲུབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡུམ་དེ་

ཡིན་པར་འྩོག་ཏུ་འཆད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའྩོ། །དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་ནི་ན་རྩོ་པ་

ཆེན་པྩོས། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །དམ་ཚིག་ཅེས་བ་འྩོད་གསལ་

རྣམས། །རྒྱུ་དང་བསྒྩོམ་བ་དེ་བཞིན་དུ། །ཐྩོབ་བ་བཞི་པ་འཇིག་པ་མེད། །ཅེས་བཞི་

པ་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་ཐྩོབ་བའི་འབས་བུ་འཇིག་པ་མེད་པར་བཤད་པའི་འཇིག་པ་

མེད་པ་ནི་མི་འགྱུར་བའི་དྩོན་ཡིན་པས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའ ྩོ། །

བཞི་པ་ཚད་མ་གང་ཡིན་དཔྱད་པ་ནི། རེས་བུས་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་དུ་

གསུངས་ནའང་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ནི་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པ་ལ་

བེད་པ་ཆྩོས་སད་སྤི་འགྩོ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་མངྩོན་

སུམ་དུ་རྟྩོགས་པ་ནི་འདིར་འྩོང་དྩོན་མེད་ལ། སྟྩོང་ཉིད་ཕ་མྩོ་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་

དུ་རྟྩོགས་ན་འཕགས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། སབས་འདིའི་རེས་དྲན་མཐར་ཕིན་ཙམ་གི་

རྣལ་འབྩོར་བ་ནི་སྩོ་སྐྱེ་ཡིན་པས་སྩོ། །རང་ལུགས་ནི་སྟྩོང་གཟུགས་མངྩོན་སུམ་དུ་

གསལ་བར་སང་ཞིང་དེ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མའྩོ། །

ལྔ་པ་དག་དབེ་ནི། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། གཡུང་མྩོ་

ལ་ནི་རེས་སུ་དྲན་པ་པདྨ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་འདུས་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་སྟེ་

གཡུང་མྩོ་དབུ་མའི་ར་ལ་རེས་སུ་དྲན་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ་སྟེ་འདྩོད་པའི་གནས་

སབས་བཅུ་ཡི་དབེ་བ་ལས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ། ཆུའི་

ཁམས། ལྕཻ། གཟུགས། རྐང་པའི་དབང་པྩོ། ལེན་པ་སྟེ་ཆྩོས་དྲུག་དག་པར་བེད་ཅིང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དབེ་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་འདྩོད་ཆགས་ཉམས་སུ་མྩོང་བ་ལ་གནས་སབས་བཅུ་ཡྩོད་པ་

བཞིན་དུ་དབུ་མར་གཏུམ་མྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕི་ནས་གཟུགས་བརན་སྒྩོམ་པ་ལ་དུ་བ་

ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུའྩོ། །

དྲུག་པ་འབས་བུ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་ནི། རང་

ཉིད་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་ལྷར་མཐྩོང་ཞིང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ནས་འྩོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

འཕྩོས་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་འགེངས་ཤིང་རང་གི་ལུས་འྩོད་སྩོར་གི་ནང་དུ་ཆུད་

པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། རེས་

སུ་དྲན་པ་ལེགས་པར་དག་པ་ཞེས་པ་ལ་འདིར་རེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་པ་ནི་གཟུགས་

ལ་འཁྱུད་པའི་སེམས་རྣམ་པར་རྟྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྩོ། །དེའི་ཕིར་གྩོང་

གི་ཚེ་དག་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དྲི་མེད་འྩོད་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་འགྱུར་རྩོ། །ཀང་གི་

སྒ་ལས་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ནས་འྩོད་ཟེར་ལྔ་འཕྩོ་ཞིང་ངེས་པར་རྒྱུའྩོ། །ཡེ་ཤེས་གཟུགས་

ལས་སྩོ་ཞེས་པ་སྟྩོང་པའི་གཟུགས་ལས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གཉིས་པ་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ནི། འདུ་ཤེས་ཕུང་པྩོའི་སེ་ཚན་གི་ཆྩོས་

དྲུག་པྩོ་དེ་སྒེིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་སང་བ་མཐའ་ཡས་སྩོགས་དྲུག་འགྲུབ་པའྩོ། །    ། །

༼བསྒྲུབ་བ་ཏིང་འཛིན་གི་ཡན་ལག་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་བསྒྩོམས་པས་འགྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་

ལ་དྲུག །ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཚན་དྩོན། བསྒྩོམ་པའི་དུས་མཚམས། བསྒྩོམས་པའི་

ཡན་ལག་གི་ངེས་པ ཚད་མ་གང་ཡིན་དཔྱད་པ། དག་དབེ། འབས་བུའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ལས་འགྱུར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཐྩོབ་སྟེ་རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་བ་དབེར་མེད་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བ་

སྟེ། སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཤེས་རབ་ཐབས་ཀི་བདག་

ཉིད་ཀི་ནི་ཞེས་པ་ཤེས་བ་དང་ཤེས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་པ་སྟེ་འགྱུར་མེད་

བདེ་བའི་དབང་གིས་ཡེ་ཤེས་གཟུགས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནྩོ། །ཞེས་དང༌། བདེ་མཆྩོག་

སྟྩོད་འགེལ་ལས་ཀང༌། དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བ་བ་ནི་འདྩོད་པའི་ལྷ་ལ་རེས་སུ་

ཆགས་པ་ལས་གང་ཞིག་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཐྩོབ་པ་སྟེ། དེ་ལ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པའི་སེམས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་བལ་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བརྩོད་དྩོ་ཞེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་བསྒྩོམ་པའི་དུས་མཚམས་ནི། རེས་དྲན་གི་སྐུ་གྲུབ་ནས་ལས་དང་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ནང་གི་གཏུམ་མྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡས་བབས་མས་བརྟན་གི་

དགའ་བ་བཞིའི་རེས་དྲན་གི་ལམ་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་ཏེ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

སྐྱེད་ནུས་ཀི་རྒྱུད་སིན་པར་བས་ཤིང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ལ་རེས་ཆགས་གྩོམས་པར་

བས་པའི་མཐུས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འདྲེན་ནུས་པ་ནས་བསྒྩོམས་པར་བའྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་སྒྲུབ་

པ་ཆེན་པྩོ་ནི་ཤེས་རབ་སྦྱར་ལ་གང་གི་ཚེ་འཕྩོ་བ་མེད་པའི་བདེ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་

ཚེ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པྩོ་སྟེ། ཕ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་དག་ལས་ཞེས་པ་ངེས་པའི་དྩོན་

གི་ཤིན་ཏུ་ཡིད་བཟང་མའི་རའི་སྟེང་དུ་ཁུ་བ་ཡང་དག་པར་སྦྱྩོར་བ་ལས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་

པྩོར་གསུངས་ཏེ། ཞེས་ཤེས་རབ་ཕག་རྒྱ་མ་ལ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལ་གང་གི་ཚེ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཐིག་ལེ་གནས་གཞན་དུ་འཕྩོ་བ་མེད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་སྐྱེ་

བར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ་སྟེ་དེའི་དུས་སུ་ངེས་པར་ཏེ་གདྩོན་མི་ཟ་བར་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པྩོའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་བསྒྩོམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

འྩོ་ན་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དེ་ནི་ཕ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་དྲང་

དྩོན་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་ངེས་དྩོན་རྩོགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས་སུ་བཤད་པ་དག་

ལས་ངེས་པའི་དྩོན་གི་དབང་དུ་བས་ན་ཤིན་ཏུ་ཡིད་བཟང་མ་དབུ་མའི་རའི་སྟེང་དུ་

སྟེ་ནང་དུ་ཁུ་བ་ཁམས་དཀར་དམར་ཡང་དག་པར་སྦྱར་བ་གནས་གཞན་དུ་འཕྩོ་བ་

མེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་

སྒྲུབ་པ་ཆེན་པྩོར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའྩོ། །

གསུམ་པ་བསྒྩོམས་པའི་ཡན་ལག་གི་ངེས་པ་ལ་གསུམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

ཡན་ལག་གི་ངྩོ་བྩོ། དབེ་བ། ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཤེས་བ་རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་དང༌། 

ཤེས་པ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་

མཆེད་ཐམས་ཅད་སྒིབ་བལ་དུ་ཟ་བར་བེད་ནུས་པ་གསེར་གི་རིའི་དངུལ་ཆུ་ལྟ་བུ་

སྟེ། འགེལ་ཆེན་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཐབས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀིས་ནི་ཞེས་པ་

ཤེས་བ་དང་ཤེས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་བ་སྟེ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དབང་གིས་

གཟུགས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏྩོ། །ཞེས་དང༌། འདུས་པ་ཕི་མ་ལས། ཤེས་རབ་ཐབས་ནི་

སྩོམས་འཇུག་པས། །དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་མདྩོར་བསྡུས་པ། །བས་ཏེ་གྩོང་བུའི་

སྦྱྩོར་བ་ཡིས། །དབུས་སུ་གཟུགས་བརན་རྣམས་སྒྩོམས་བ། །སད་ཅིག་ཡེ་ཤེས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རྩོགས་པ་ནི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བའི་མིང་ཅན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་ན་རྩོ་པའི་དབང་

མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་ལས། ཡན་ལག་དྲུག་པ་གསུངས་པ། ཤེས་རབ་ཅེས་པ་

ལ་སྩོགས་པ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཐབས་ནི་སྩོམས་འཇུག་པས། །ཞེས་པ་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལ་

སྩོགས་པའི་རིམ་པས་ནམ་མཁའི་པདྨར་འཕགས་པ་ན་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་

དབང་གིས་ཤེས་བ་དང་ཤེས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་བ་ཉིད་ཀིས་དྲི་མ་མེད་

པའི་གནས་སབས་སུ་བརྟན་པ་དང་གཡྩོ་བའི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གསལ་

བའི་གཟུགས་སུ་མདྩོར་བསྡུས་པ་བས་ཏེ་ཞེས་པ་ཉེ་བར་བས་ཏེ་གྩོང་བུའི་སྦྱྩོར་བ་

ཡིས་ནི་འཛག་པ་མེད་པའི་མཆྩོག་གི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོར་བདག་ཉིད་འྩོད་གསལ་

གཅིག་པུའི་བཞུགས་ཀིས་ཟྩོས་པ་སྟེ་ལྕགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྩོ་

གཅིག་པའི་གཟུགས་གྲུབ་པའི་རྩོའི་གཟུགས་ཀིས་བཞིན་ནྩོ། །འཛག་པ་མེད་པའི་

མཆྩོག་གི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་རྩོ་གཅིག་པ་འྩོད་གསལ་བ་དེའི་དབུས་སུ་གཟུགས་བརན་

ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པའི་བདག་ཉིད་རྣམ་བསྒྩོམ་བ་ནི་བལྟ་བར་བའྩོ། །འདིའི་རབ་ཏུ་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་སད་ཅིག་ཅེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་བདེན་པ་གཉིས་

གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པའི་སད་ཅིག་རྩོགས་པ་ནི་རྟྩོགས་སྟེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་པ་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གི་མིང་ཅན་ནྩོ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

  འགེལ་ཚིག་དེ་དག་གི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། ཤེས་རབ་ཐབས་ནི་

སྩོམས་འཇུག་པས། །ཞེས་པའི་དྩོན་ར་རྒྱུད་ལས། རྒྱུ་མཐུན་ལ་སྩོགས་སྟེང་དུ་

འགྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་མཐུན་ལ་སྩོགས་པས་རིམ་པས་ཁམས་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་ནས་གཙུག་གཏྩོར་གི་བར་དྷཱུ་ཏིའི་ནམ་མཁའི་ར་འཁྩོར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ནས་ར་འཁྩོར་གི་པདྨར་འཕགས་པ་གནས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་མི་གཡྩོ་བ་ལས་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་འབྱུང་ལ། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་དེའི་དབང་

གིས་ཤེས་བ་རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་དང་ཤེས་པ་མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་བ་ཉིད་ཀིས་གཉེན་པྩོ་བས་པའི་སྒྩོ་

ནས་ངྩོ་སལ་གི་སངས་བའི་སྒིབ་པ་དང་བལ་བའི་དྲི་མ་མེད་པའི་གནས་སབས་སུ་

བརྟན་པ་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང་གཡྩོ་བ་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་དུ་སང་བའི་དངྩོས་པྩོ་

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་སུ་མདྩོར་བསྡུས་པ་ནི་

མདྩོར་བསྡུས་པ་བས་ཏེ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

གྩོང་བུའི་སྦྱྩོར་བ་ཡིས་ཞེས་པའི་དྩོན་ནི། འཛག་པ་སྟེ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་

མཆྩོག་གི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་འྩོད་གསལ་དེ་སྟྩོང་པ་ཉིད་

གཅིག་པུའི་གཟུགས་ཀིས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་སྒིབ་བལ་དུ་ཟྩོས་པ་ཏེ། 

དཔེར་ན་ལྕགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྩོ་གཅིག་པའི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་

པའི་རྩོ་གཟུགས་དངུལ་ཆུས་ཟྩོས་ནས་གསེར་དུ་སྒྱུར་བ་བཞིན་ནྩོ། །དབུས་སུ་

གཟུགས་བརན་རྣམ་བསྒྩོམ་བ། །ཞེས་པའི་འདྩོན་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་

འཛག་པ་སྟེ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་མཆྩོག་གི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོར་རྩོ་གཅིག་པ་འྩོད་གསལ་

བ་དེའི་དབུས་སུ་སྟེ་དེ་དང་དབེར་མེད་པར་གཟུགས་བརན་ཏེ་སྟྩོང་གཟུགས་ཀུན་

རྩོབ་བདེན་པའི་བདག་ཉིད་རྣམ་བསྒྩོམས་བ་ནི་དེ་ལྟར་བལྟ་བར་བའྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་

ཏེ། ཡེ་ཤེས་བདེན་པ་གཉིས་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ནི། ཡུལ་གི་མིང་ཡུལ་ཅན་ལ་

བཏགས་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་དྩོན་དམ་པའི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བདེན་པ་དང་སྟྩོང་གཟུགས་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་

པའི་སད་ཅིག་རྩོགས་པའི་དྩོན་རྟྩོགས་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གི་མིང་ཅན་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་ལ་གཉིས། རྒྱུད་དང་རྟེན་གི་སྒྩོ་ནས་དབེ་བ་དང༌། ངྩོ་བྩོའི་

སྒྩོ་ནས་དབེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པ་དབང་བྩོ་རྟུལ་

པྩོའི་རྒྱུད་ཀི་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པ་དབང་འབེིང་གི་རྒྱུད་

ཀི་དང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པ་དབང་རྣྩོན་གི་རྒྱུད་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གྩོ །དེ་ལྟར་གསུམ་དུ་འབེད་པ་ནི་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་

བདུན་པ་ལས། འདི་རྣམས་དམན་པ་ལ་སྩོགས་དབེ་བ་རྣམས་ཀིས་ས་ཚོགས་གཙོ་

བྩོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཕག་རྒྱ་གསུམ་དང་གནས་སབས་

གསུམ་ནི་རྣམ་གསུམ་འགྩོད་པའི་དབང་གིས་ལས་དང་ཀུན་རྟཽག་མཆྩོག་རྣམས་

སྩོ། །ཞེས་དང༌། དེའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདི་རྣམས་དམན་པ་ལ་སྩོགས་དབེ་བ་

རྣམས་ཀིས་ས་ཚོགས་གཙོ་བྩོ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

འགྱུར། ཕག་རྒྱ་གསུམ་དང་གནས་སབས་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་རྣམ་གསུམ་འགྩོད་པའི་

དབང་གིས་ཞེས་པ་སྟེ་འདིར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཛག་པའི་བགྩོད་པ་ནི་དམན་པའི་

གནས་སབས་དང་གཡྩོ་བའི་བགྩོད་པ་ནི་འབེིང་པྩོའི་གནས་སབས་དང་མི་གཡྩོ་བའི་

བགྩོད་པ་ནི་མཆྩོག་གི་གནས་སབས་སྩོ། །འདི་རྣམས་ལས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ནི་

འཛག་པའི་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་མྩོ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ནི་གཡྩོ་བའི་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་

མྩོ་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ནི་མི་གཡྩོ་བའི་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་མྩོའ ྩོ། །དེ་ལྟར་སྦྱྩོར་བ་ཡན་



  642  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ལག་དྲུག་ལ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་བསྒྩོམ་པར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རྣལ་འབྩོར་པས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་སད་དུ་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསྒྩོམ་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་ཏྩོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན། དེ་ལྟར་ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ། རྒྱུད་དྩོན་བཤད་ཟིན་པ་དེ་ལྟར་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ལ་སྟེ་

དྲུག་ཅར་ལ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་བསྒྩོམ་པར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་འདིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཡང་ཕག་རྒྱ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པ་གསུམ་དུ་འབྩོར་

དགྩོས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་འགེལ་འདི་དག་གི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། སྦྱྩོར་བ་ཡན་

ལག་དྲུག་པྩོ་འདི་རྣམས་སྒྩོམ་པའི་གང་ཟག་དབང་པྩོ་དམན་པ་དང་ལ་སྩོགས་པ་

འབིང་དང་མཆྩོག་གི་དབེ་བ་རྣམས་ཀིས་ས་ཚོགས་གཙོ་བྩོ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་འདི་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

ཡང་གནསསབས་གསུམ་སྟེ་དབངཔྩོ་དམན་འབིང་མཆྩོག་གི་གནས་སབས་གསུམ་

གི་ས་རིམ་པ་བཞིན་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ལ་བརྟེན་པ་

རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་རྟེན་གི་གང་ཟག་དེ་ལ་རྣམ་གསུམ་བགྩོད་པའི་དབང་

གིས་ཞེས་པ་སྟེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཛག་པའི་བགྩོད་པ་སྟེར་བ་མྩོའི་ཕག་རྒྱ་ཉིད་

ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འདྲེན་དགྩོས་པ་དབང་པྩོ་དམན་པའི་གནས་

སབས་ཀི་གང་ཟག་དང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཡྩོ་བའི་བགྩོད་པ་སྟེར་བ་མྩོའི་ཕག་

རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འདྲེན་དགྩོས་པ་དབང་པྩོ་འབིང་གི་གནས་



  643  

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སབས་ཀི་གང་ཟག་དང༌། བང་སེམས་གནས་གཞན་དུ་མི་གཡྩོ་བའི་བགྩོད་པ་སྟེར་

བ་མྩོའི་ཕག་རྒྱ་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འདྲེན་པ་དབང་པྩོ་མཆྩོག་

གི་གནས་སབས་ཀི་གང་ཟག་དང་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པས་སྩོ་ཞེས་པའྩོ། །དེའི་ཁྱབ་

འབེལ་ནི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་པྩོ་འདི་རྣམས་ལས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ནི་བང་སེམས་དབང་

པྩོའི་སྒྩོ་ནས་འཇྩོག་པའི་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་མྩོ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ནི་བང་སེམས་

ལུས་ཀི་གནས་གཞན་དུ་གཡྩོ་བའི་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་མྩོ་དང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ནི་མི་

གཡྩོ་བ་སྟེ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་མྩོ་ཡིན་པས་སྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

འདིར་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་འཛག་པ་དང་གཡྩོ་བའི་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་

མྩོར་བཤད་པ་ནི་ཕག་རྒྱ་གཉིས་ཀིང་རང་དབང་གི་ནུས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་

གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གི་སབས་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སྩོགས་པར་ནི་ལས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་འདྲེན་ནའང་བང་སེམས་འཛག་མེད་དུ་འཆིང་བར་བེད་པ་

ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་སབས་འདིའི་རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་འདི་དག་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གི་ཡན་ལག་ལ་སྦྱྩོར་དགྩོས་པ་ནི། མི་གཡྩོ་བའི་བགྩོད་པ་ནི་མཆྩོག་གི་གནས་

སབས་སྩོ་ཞེས་དང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ནི་མི་གཡྩོ་བའི་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་མྩོའི་ཞེས་

གསུངས་པ་འདི་དག་གིས་ཤེས་ཏེ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྟེར་བ་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གི་སབས་མ་གཏྩོགས་མི་འྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་

དབང་མདྩོར་བསྟན་ལས། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱར་སྩོམས་འཇུག་དང༌། །ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་

སྩོགས་དམིགས་དང༌། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་གཅིག་སྦྱྩོར་བས། །མི་འགྱུར་བ་ནི་འཕེལ་

བར་བེད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །



  644  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་པ་ངྩོ་བྩོའི་སྒྩོ་ནས་དབེ་བ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་པའི་

སྒྩོ་ནས་དབེ་བ་ནི། རྣམ་མེད་ཀི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་མཆྩོག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་དང་དེ་དང་ངྩོ་བྩོར་དབེར་མེད་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་

མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀི་བརྒྱན་པའི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་

པ་ཅན་གཉིས་སྩོ། །

གཉིས་པ་རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་གངས་ཀི་སྒྩོ་ནས་དབེ་བ་ལ་དབེ་བ་དངྩོས་

དང༌། རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱའྩོ། །དེ་ཡང་སའི་

དབེ་བས་བཅུ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་ནས་གསང་གནས་ཀི་བར་

ལ་ཆ་གཉིས་སུ་བས་པའི་ཆ་སྔ་མའི་གནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་གང་བ་མི་

འགྱུར་ཞིང་གཡྩོ་བ་མེད་པ་ལས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་སྟྩོང་བརྒྱད་

བརྒྱ་ས་དང་པྩོ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཕི་མའི་གནས་བང་སེམས་ཀིས་གང་བ་མི་འགྱུར་

ཞིང་མི་གཡྩོ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སད་ཅིག་མ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་

ས་གཉིས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ལྟེ་བའི་ར་འཁྩོར་མན་ཆད་བང་སེམས་ཀིས་གང་

ཞིང་མི་གཡྩོ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་སུམ་སྟྩོང་དྲུག་

བརྒྱའི་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་སྔ་མ་ས་གསུམ་པ་དང༌། ཕི་མ་ས་བཞི་པ་དང༌། དེ་ནས་སིང་

གའི་བར་དུ་གང་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་སུམ་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱའི་སྔ་མ་

སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ས་ལྔ་པ་དང༌། ཕི་མ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ས་དྲུག་པའི་དང༌། དེ་ནས་

མགིན་པའི་བར་དུ་གང་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་སུམ་སྟྩོང་དྲུག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བརྒྱའི་སྔ་མ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ས་བདུན་པ་དང༌། ཕི་མ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ས་བརྒྱད་པ་

དང༌། དེ་ནས་དཔྲལ་བའི་བར་དུ་གང་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་སུམ་སྟྩོང་དྲུག་

བརྒྱའི་སྔ་མ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ས་དགུ་པ་དང༌། ཕི་མ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ས་བཅུ་པ་

དང༌། དེ་ནས་གཙུག་ཏྩོར་གི་བར་བང་སེམས་ཀིས་གང་བ་གནས་གཞན་དུ་མི་

འགྱུར་ཞིང་མི་གཡྩོ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་སུམ་སྟྩོང་

དྲུག་བརྒྱའི་ཕེད་སྔ་མ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང༌། ཕེད་ཕི་མ་སྟྩོང་

བརྒྱད་བརྒྱ་ས་བཅུ་གཉིས་པའྩོ། །

གཉིས་པ་རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། དེ་ཡང་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་

མྩོའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཐིག་ལེ་རྡྩོག་པ་གཅིག་གནས་གཞན་དང་གཞན་དུ་མི་གཡྩོ་

བར་གནས་པ་ལས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་དང་པྩོ་དེ་སྐྱེ་ཞིང༌། ཐིག་ལེ་

དེས་ལུས་ཀི་བེམ་པྩོའི་ཆ་ལ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་རྒྱའི་ཆར་ཆེ་བའི་ཆ་གཅིག་ཟྩོས་

ནས་མེད་པར་བེད། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སད་ཅིག་དང་པྩོ་དེས་ཞག་གཅིག་པ་

དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བའི་དབུགས་གཅིག་བསད་ནས་འགག་པར་

བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐིག་ལེའི་འཕེང་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་པ་རེ་རེ་ལས་བདེ་

བའི་སད་ཅིག་རེ་རེ་སྐྱེ་བ་དང༌། ཐིག་ལེ་རེ་རེས་ལུས་ཀི་བེམ་པྩོའི་ཆ་རེ་རེ་ཟ་བ་

དང༌། བདེ་བའི་སད་ཅིག་རེ་རེས་དབུགས་སམ་སྲྩོག་རེ་རེ་འགག་པར་ཤེས་པར་

བའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་སད་ཅིག་

གཅིག་གིས་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཆགས་དང་ཆགས་

བལ་མཐའ་ཐྩོག་ལ་གནས་སད་ཅིག་མ་ཞེས་པ་ཆགས་པ་ཞེས་པ་ནི་དཀར་པྩོའི་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཕྩོགས་ཏེ་དེའི་མཐར་གནས་པ་ནི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །ཆགས་བལ་ནི་

ནག་པྩོའ ྩོ། །དེའི་དང་པྩོ་ལ་གནས་པ་ནི་ནག་པྩོའི་ཕྩོགས་ལ་མ་ཞུགས་པ་སྟེ་མངྩོན་

པར་རྩོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་དུས་ཀི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །སད་ཅིག་མ་དེ་ཉིད་ཀང་

དབུགས་ཀི་གངས་ཞེས་པ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱའི་གངས་འཕེལ་ལྩོ། །གསང་

བར་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་མྩོ་ལས་སད་ཅིག་མ་བརྒྱ་ཕག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གིས་འཕེལ་ཏེ་

དེའི་གངས་ཀི་སྲྩོག་རྣམས་བསད་ནས་གསང་བའི་པདྨར་ཕིན་པ་དེས་ས་གཉིས་སུ་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་དང་མགིན་པ་དང་དཔྲལ་བར་བཞི་དང་

དྲུག་དང་བརྒྱད་དང་ས་བཅུ་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཞིང་གཙུག་ཏྩོར་དུ་སྲྩོག་ཐམས་ཅད་

ཟད་པ་ས་བཅུ་གཉིས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་དག་གི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་

གིས་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངསས་རྒྱས་པ་ན་སད་ཅིག་གིས་མངྩོན་པར་རྩོགས་

པར་བང་ཆུབ་པའྩོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན་ཕི་ལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་འཕེལ་བའི་ཆ་བཅྩོ་ལྔ་

ཡྩོད་ཅིང་བཅྩོ་ལྔ་ཡྩོད་པའི་མཐར་དངྩོས་གནས་ལ་འཕེལ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་མེད་ཀང༌། 

ནག་ཆ་དང་པྩོ་མ་ཞུགས་པའི་མཚམས་དེར་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཅིག་བྩོས་བཅྩོས་པ་

དཀར་པྩོའི་ཕྩོགས་ཀི་མཐར་གནས་པ་ནི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །དེ་བཞིན་

དུ་ནང་ལ་རྐང་པ་གཡྩོན་པའི་མཐེ་བྩོང་ནས་གཙུག་ཏྩོར་གི་བར་ལ་ཐིག་ལེའི་དཀར་

ཆ་འཕེལ་བའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་པའི་ཐ་མ་ནི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །ལམ་

ལ་བང་སེམས་གཙུག་ཏྩོར་ནས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་བར་བབས་པའི་དགའ་བ་བཅུ་

དྲུག་པའི་ཆའི་མཐར་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སད་ཅིག་དང་པྩོ་འཕེལ་བ་ནས་གཙུག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཏྩོར་དུ་སད་ཅིག་ཐ་མ་འཕེལ་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མའི་མཐར་མངྩོན་པར་རྩོགས་

པར་སངས་རྒྱས་པ་ནི་སད་ཅིག་གིས་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་མཚན་

ཉིད་དྩོ། །བདེ་བའི་སད་ཅིག་དེའི་འཕེལ་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ནི། སད་ཅིག་མ་དེ་ཉིད་ཀང་

ཞེས་སྩོགས་ཏེ་དྩོན་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་ཡང་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་དེ་རྣམས་ནི་སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་

ཅན་གིས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་འི་རྒྱུ་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང༌། མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་དུས་ཀི་སྟྩོང་

གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་རྣམས་དང་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་གཅིག་

ཡིན་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བཞི་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །འདི་དག་གི་ཤེས་

བེད་ནི་དབང་ལེའི་དབང་བཞི་པའི་དྩོན་འཆད་པའི་སབས་སུ་དབང་མདྩོར་བསྟན་

ལས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་རེས་ཆགས་ལས། །ཞེས་སྩོགས་ར་འགེལ་གི་དྩོན་ཞིབ་ཏུ་

བཤད་ཟིན་པ་རྣམས་དྲན་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པ་ལ་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བ་རྣམས་ས་

རྣམས་སུ་འཇྩོག་ཚུལ་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པ་དང༌། དེ་བས་སྟྩོང་ཉིད་སྒྩོམ་ཚུལ་ལ་

དྩོགས་པ་དཔྱད་པ་གཉིས་སྩོ། །དང་པྩོ་ལ་དེ་ལྟར་དཔྱད་པའི་གཞི་ས་བཅུ་གཉིས་

འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པ་དགྩོད་པ་དང༌། དེ་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པ་གཉིས། 

དང་པྩོ་ནི། མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་ལས། འདིར་ས་དང་པྩོ་ཐྩོབ་པ་

ལས་ཕྩོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གཅིག་གི་མཐར་ཐུག་པར་མ་མཐྩོང་བའི་

དྩོན་ཡང་དག་པར་མཐྩོང་ངྩོ༌། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ནས་སྟྩོང་ཆེན་པྩོ་ཞེས་བ་བ་གངས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མེད་པ་ཆེན་པྩོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རྣམས་ཏེ་དེ་རྣམས་སུ་མ་མཐྩོང་བའི་དྩོན་

ཡང་དག་པར་མཐྩོང་བར་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བཅུ་གཉིས་

ཐྩོབ་པ་ལས་འགྱུར་གི་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཤེས་

རབ་ཀི་ཆགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་སད་ཅིག་རྣམས་

ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་འདི་རྣམས་ཐྩོབ་སྟེ་མི་འཕྩོ་བའི་སད་ཅིག་བརྒྱ་ཕག་

བཅྩོ་བརྒྱད་ཐྩོབ་པས་ས་དང་པྩོ་ཐྩོབ་བྩོ། །གངས་འདིས་ས་བཅུ་གཉིས་ཀི་མཐར་

ཐུག་པར་རྩོ། །མི་འགྱུར་བའི་སད་ཅིག་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་རྒྱ་རྣམས་ཀིས་ས་བཅུ་

གཉིས་ཐྩོབ་སྟེ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འགགས་པ་ཇི་སྲིད་བར་རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་

གསུངས་པ་རྣམས་སྩོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པ་ལ་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་

བཀྩོད་ནས་དེ་དག་ལ་མཐད་མི་འཐད་དཔྱད་པ་དང༌། རང་གི་གྩོ་ཚོད་ཙམ་དགྩོད་པ་

གཉིས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུས་ངེས་དྩོན་སེ་མ་ལས། འདི་ལ་ཁ་

ཅིག་ན་རེ། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ས་ཀུན་ཏུ་འྩོད་ནི་རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་མིང་གིས་སངས་

རྒྱས་སུ་བཏགས་པ་ཡིན་གི་སངས་རྒྱས་དངྩོས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཕྩོགས་

སྔ་བཀྩོད་ནས༌། དེ་འགྩོག་པ་ན། མི་འཐད་དེ། མན་ངག་སེ་མ་དང་ཀེ་རྡྩོར་འགེལ་པ་

བྷ་ཝ་བྷ་དྲས་མཛད་པ་ལས་ཀུན་ཏུ་འྩོད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་གསུངས་ཤིང༌། 

མུ་ཏིག་འཕེང་བར་ཡང་བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་

བཀག་ནས། ཁྩོང་རང་གི་བཞེད་པ་ནི། དེས་ན་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལུགས་ཀི་ས་

བཅུ་པ་ལ་ས་བཅུ་པ་ཙམ་དང་ཁྱད་པར་གི་ལམ་དང་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གསུམ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དུ་བེད་པས་དེའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ནི་འདིའི་ལུགས་ཀི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན་

ཞིང་ཀུན་ཏུའྩོད་ནི་ས་བཅུ་གཉིས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་དག་གི་གཞན་

རྣམས་འཐད་པའི་ཚུལ་འྩོག་ཏུ་འཆད་ལ། འྩོན་ཀང་ཀུན་ཏུ་འྩོད་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་

བས་ནས་འདིའི་ལུགས་ཀི་ས་བཅུ་གཉིས་པར་བེད་པ་མི་འཐད་དེ། འདིའི་ལུགས་ཀི་

ས་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡྩོད་པའི་

སྟྩོང་བདུན་བརྒྱ་གྩོ་དགུ་པྩོ་རྣམས་སྩོབ་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་ཤཱནི་པ་དང་བྷ་ཝ་བྷ་དྲ་གཉིས་ཀིས་མྩོས་པས་སྤྩོད་པའི་ས་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་དང་ཀུན་ཏུ་འྩོད་ཀི་ས་རྣམས་ས་བཅུ་གཉིས་

པྩོར་གསུངས་ཤིང༌། མཁས་པ་གཞན་དག་ཀང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྟྩོང་བརྒྱད་

བརྒྱ་པ་ཆེན་པྩོ་དང་པྩོ་མྩོས་སྤྩོད་ཀི་ས་དང༌། ཚན་པ་གཉིས་པ་ས་དང་པྩོ་རབ་དགར་

བཞེད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་གཞན་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ཚན་པ་དང་

པྩོའི་སད་ཅིག་ཐ་མ་ནས་ས་དང་པྩོའི་འགྩོ་འཛིན་པར་བཞེད་དྩོ། །འདིའི་ལུགས་ཀི་ས་

བཅུ་གཉིས་ཀི་དང་པྩོའི་མྩོས་སྤྩོད་ཀི་སར་འཇྩོག་པའི་མི་འཐད་དྩོ། །འདིའི་ལུགས་

ཀི་ས་དང་པྩོ་བདེ་བའི་སད་ཅིག་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ཚན་པ་དང་པྩོ་འདི་མྩོས་སྤྩོད་ཀི་

ས་ཡིན་ན་འདིའི་ལུགས་ཀི་ས་བཅུ་པ་བདེ་བའི་སད་ཅིག་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ཚན་པ་

བཅུ་པ་དེ་ས་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བྩོ་གྩོས་ཡིན་དགྩོས། དེ་ཡིན་ན་ས་བཅུའི་དབང་

ཕྱུག་དཔལ་ཕག་ན་རྡྩོ་རེ་ས་དགུ་པ་པར་འབྱུང་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས་ཕག་རྡྩོེར་གི་

ལས་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱའི་ནང་གི་སུམ་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་མ་འགགས་པ་

འདིའི་ལུགས་ཀི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་མ་ཐྩོབ་པར་བཤད་པ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འདྲེན་པ་ལྟར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཉི་མ་དཔལ་གིས་ཡྩོན་ཏན་གིས་འགེངས་པ་ལས། དེ་ལྟར་

འཁྩོར་ལྩོ་སྩོ་སྩོར་ས་གཉིས་འཐྩོབ་པའི་རིམ་པས་ས་བཅུ་གཉིས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་གསང་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་བརྒྱ་

ཕག་དྲུག་ལྷག་པའི་སྟྩོང་ཕག་གསུམ་འགྩོག་པས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་དྲི་མ་མེད་པའི་

ས་གཉིས་སྩོ། །ལྟེ་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་དེ་བཞིན་ཁྩོ་ནར་འགགས་པས་འྩོད་བེད་པ་དང་

འྩོད་འཕྩོ་བའི་ས་གཉིས་སྩོ། །དེ་བཞིན་ཁྩོ་ནར་སིང་གའི་ཆུ་སྐྱེས་སུ་ཤིན་ཏུ་ཐུབ་པར་

དཀའ་བ་དང༌། མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་ས་གཉིས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་

འདིའི་ལུགས་ཀི ས་བཅུ་གཉིས་ཀི་བཅུ་པ་མན་ཆད་རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྩོགས་བཅུར་

བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་མཁས་པའི་གསུང་རབ་རྒྱུད་གསུམ་གསང་བ་རྣམ་འབེད་ཅེས་བ་བ་

ལས། དག་བཅྩོམ་པ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བེད་བཏང་ནས་ཡིད་ཀི་ལུས་སུ་གནས་པའི་

གནས་སབས་ཀི་ལུས་དེ་སྲིད་པ་བར་དྩོའི་ལུས་དང་རིགས་འདྲ་ཞིང་དེ་བཞིན་དུ་རི་

ལམ་གི་ལུས་དང་ཡང་འདྲ་མྩོད་ཀི། བར་དྩོ་དངྩོས་མ་ཡིན་ལ་རི་ལམ་གི་ལུས་ཀང་

མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོན་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོར་འཇུག་པ་ན་ཡིད་ཀི་ལུས་དེ་ཉིད་ཀིས་འཇུག་

ཅིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོར་མ་ཞུགས་པའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་མངྩོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་

ཡྩོན་ཏན་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་གྱུར་པས་དམན་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་བགྩོད་ནས་ད་གཟྩོད་

ཐེག་པ་ཆེན་པྩོར་འཇུག་གྩོ །ཡྩོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་ཞེ་ན། དེ་ནི་འགེལ་ཆེན་

ལས། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་མ་མཐྩོང་བའི་དྩོན་ཡང་དག་པར་མཐྩོང་བའི་

གངས་བཟུང་ནས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་ས་དང་པྩོ་ཐྩོབ་པས་ཕྩོགས་བཅུའི་འཇིག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རྟེན་གི་ཁམས་གཅིག་དང༌། གཉིས་པ་ཐྩོབ་པས་གཉིས་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་

ནས། འགེལ་ཆེན་ལས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ས་བཅུ་

གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་ས་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་ཐེག་དམན་དག་བཅྩོམ་

ཡིད་ཀི་ལུས་ཅན་ཐེག་ཆེན་དུ་ཞུགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་དུ་སྦྱར་ནས་འཆད་དྩོ། །

འདི་ལྟ་བུའི་འཆད་ཚུལ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཀྩོག་པའི་འཆད་ཚུལ་དུ་སང་སྟེ། འགེལ་

ཆེན་ལས་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་

བརྒྱ་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་འཆད་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གི་ལམ་

གི་གཞུང་ཤིང་ཡིན་ཞིང༌། ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་འདི་ནི་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཆེད་དུ་བ་

བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་དང་པྩོ་ནས་སྔགས་ལམ་ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡིན་གི། ཐེག་དམན་ཐེག་ཆེན་དུ་ཞུགས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ག་ལ་ཡིན། གཞན་

ཡང་ཐེག་དམན་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པ་དང་པྩོ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ནས་

འཇུག་པ་ནི་བེའུ་བ་ལྩོང་མེད་པར་གང་རན་དུ་སྩོང་བ་དང་མཚུངས་སམ་སམ་མྩོ། །

གཞན་ཡང་མཁས་པ་འདིའི་འདི་ལྟར་བཞེད་པར་མངྩོན་ཏེ། མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་རྩོགས་ཏེ་དུས་སྦྱྩོར་བཅུ་གཉིས་ཀི་རླུང་འགགས་

ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་འགྲུབ་ལ་དེའི་སྔ་རྩོལ་དུ་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་དེ་

ཡང་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སའི་དབང་དུ་བས་ནས་དང་པྩོ་ཐྩོབ་པ་ན་འཐྩོབ་པར་བཞེད་

པར་མངྩོན་ཏེ། རྒྱུད་གསུམ་གསང་བ་རྣམ་འབེད་ལས། འགེལ་པ་སྒྩོན་མེ་གསལ་བ་

ལས། ལང་ཀར་གཤེགས་པར། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ནས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་

དེ་འགྩོའ ྩོ། །ཞེས་སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བསྒྲུབས་པའི་དྩོན་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འཆད་པ་ན། སྩོབ་དཔྩོན་གིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་དང་ལྡན་པའི་རྡྩོ་རེ་

འཛིན་པའི་སྐུ་བརེས་པར་བཤད་པ་དེ་ཡང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའམ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་དེ་

ཉིད་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརྩོད་པའི་དབང་དུ་མཛད་དྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལས་སྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་མིན་ན་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་འཕགས་པ་ཕག་ན་

རྡྩོ་རེས་ཀང་ས་དང་པྩོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྔྩོན་མ་ཐྩོབ་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

ཕག་ན་རྡྩོ་རེའི་ལས་རླུང་སུམ་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་འཕྩོ་བའམ་དུས་སྦྱྩོར་གཉིས་མ་

འགགས་པར་འགེལ་ཆེན་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་

ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་གཉིས་པ་ལས། ནགས་ཀི་རི་དྭགས་ཀི་བདག་པྩོ་ཞེས་པ་

བཞིན་དུ་རྩོ་ལྡན་ན་གནས་པ་གནྩོད་སྦྱིན་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ཀི་བདག་པྩོའ ྩོ། །ནང་དུ་ནི་

རྩོ་ཞེས་པ་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་སུམ་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱས་དམན་པའི་ཉི་ཁི་

ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་རྣམས་འགགས་པའྩོ། །དེ་འདི་ལ་ཡྩོད་པ་ནི་ཆྩོས་ཀི་སྤིན་གིས་

སྟེ་དེ་ལ་གནས་པ་ནི་རྩོ་ལྡན་ན་གནས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའྩོ། །

གཞན་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་རྩོགས་པའི་

མཐར་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་རྡྩོ་རེ་འཆང་འཐྩོབ་པར་བཤད་པ་རྣམས་ས་དང་པྩོའི་

སབས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་འགྲུབ་པ་ཉིད་ལ་འཆད་ན་འགེལ་ཆེན་ལས། ཐ་མའི་མཚན་

མ་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་དང་རྡྩོ་རེ་འཆང་ཉིད་དེ་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་སད་ཅིག་

དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་པའི་སྟྩོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་གིས་ས་བཅུ་གཉིས་པ། ཐྩོབ་ནས་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་དངྩོས་གྲུབ་ཐྩོབ་པའྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དེས་ན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆྩོས་བསྟན་པའི་ཕིར་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་སྔྩོན་ས་བཅུ་གཉིས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ་མཁས་

པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་འཆང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོའི་མིག་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་འཕགས་

པའི་ཡུལ་ལུབམི་ནིར་ཤཱཀའི་རིགས། ཞེས་སྩོགས་ཀི་ས་བཅུ་གཉིས་ཀང་ཕ་རྩོལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་ས་དང་པྩོའི་སྔ་རྩོལ་གི་ས་ལ་བེད་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་མཁས་པ་སྒྱུ་

འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་སྩོགས་ཀང་སངས་རྒྱས་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པར་འཆད་དགྩོས་པ་

སྩོགས་བརྩོད་ཀིས་མི་ལང་བ་ཞིག་གྩོ །གཞན་ཡང་བརྩོད་པར་བ་བ་མང་སྟེ་རེ་ཞིག་

དེ་ཙམ་མྩོ། །

གཉིས་པ་རང་གི་གྩོ་ཚོད་ཙམ་དགྩོད་པ་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུས་

གསུངས་པ་ལྟར་དུས་འཁྩོར་ལུགས་ཀི་ས་དང་པྩོ་ནི་འཕགས་པའི་ས་དང་པྩོ་རབ་

དགའ་ལ་བེད་པ་ནས། དགུ་པ་ཡང་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བྩོ་གྩོས་ལ་བེད་ལ། ས་བཅུ་

པ་ཆྩོས་ཀི་སྤིན་ལ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལུགས་ཀི་ས་བཅུ་པ་ཙམ་དང༌། ཁྱད་པར་གི་

ལམ་དང༌། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དང་གསུམ་བེད་པའི་འདི་པའི་ལུགས་ཀི་ས་བཅུ་

པ་བཅུ་པ་ཙམ་དང༌། བཅུ་གཅིག་པ་ཁྱད་པར་གི་ལམ་དང༌། བཅུ་གཉིས་པ་བར་ཆད་

མེད་པའི་ལམ་དང༌། བཅུ་གཉིས་པའི་ཐ་མ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་

བརྒྱ་པའི་མཐར་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འྩོད་ཀི་ས་རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་བརེས་

པར་འཇྩོག་གྩོ །

གལ་ཏེ་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་ས་དང་པྩོ་ཐྩོབ་པ་ལས་ཕྩོགས་བཅུའི་འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་གཅིག་གི་མཐར་ཐུག་པར་དྩོན་ཡང་དག་པར་མཐྩོང་ངྩོ༌། །ཞེས་པ་

ནས། ས་བཅུ་པ་ཐྩོབ་པ་ལས་ཕྩོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་
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གཉིས་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་བར་གསུངས་པའི་སའི་ཡྩོན་ཏན་

རྣམས་དབུ་མ་འཇུག་པར་གསུངས་པའི་སའི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་ལས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་

ཉུང་བ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། རེ་ཞིག་བཅུ་པ་འདིར་དེའི་

ཡྩོན་ཏན་དག །ངག་གི་སྤྩོད་ཡུལ་ལས་ཆེས་འདས་གྱུར་ཅིང༌། །ངག་གི་སྤྩོད་ཡུལ་མ་

ཡིན་བསྩོམས་རྣམས་ན། །རྡུལ་དག་ཇི་སེད་ཡྩོད་པ་དེ་སེད་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། འཇུག་པར་གསུངས་པ་འདི་དག་ཀང་ས་

བཅུ་པའི་མདྩོའི་དགྩོངས་པ་བཀྩོད་པ་ཡིན་པས་དུས་འཁྩོར་གི་ལུགས་ཀི་ས་འདི་

རྣམས་འཕགས་པའི་ས་བཅུར་ཇི་ལྟར་རིགས་སམ་ན འྩོ་ན་འཇུག་པ་ནས་བཤད་

པའི་སའི་ཡྩོན་ཏན་འདི་རྣམས་དུས་འཁྩོར་དང་འགལ་བས་མི་རིགས་ཞེས་བརྩོད་ན་

ཇི་ལྟར་བགི། འྩོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་མཚན་དཔེའི་སྒྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཡྩོན་ཏན་གི་ཕྩོགས་གཅིག་ནས། བརྩོད་པ་དང་འདྲ་བར་འགེལ་ཆེན་ལས་སའི་

ཡྩོན་ཏན་བསྟན་པ་འདི་དག་ཀང་ཡྩོན་ཏན་གི་ཕྩོགས་རེ་ཙམ་བསྟན་པར་བས་ན་

འཐད་དམ་སམ་སྟེ་དཔྱྩོད་ལྟན་རྣམས་ཀིས་དཔྱད་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། །

གཉིས་པ་བདེ་བས་སྟྩོང་ཉིད་སྒྩོམ་ཚུལ་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པ་ལ་གཉིས། 

བསྒྩོམ་བའི་ཡུལ་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པ་དང༌། དེ་བདེ་བས་སྒྩོམ་

ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོར་བཤད་པའི་བསྒྩོམ་བའི་

སྟྩོང་ཉིད་ནི་རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་ཉིད་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དགག་བ་བཅད་ཙམ་གི་

སྟྩོང་ཉིད་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པ་ནི་སིང་པྩོ་མེད་པར་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། 
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

རང་གི་ལྟ་བའི་འདྩོད་པ་མདྩོར་བསྟན་པ་ལས། ཕུང་པྩོ་རྣམ་དཔྱད་སྟྩོང་པ་ནི། །ཆུ་

ཤིང་བཞིན་དུ་སིང་པཽ་མེད། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆྩོག་ལྡན་པའི། །སྟྩོང་ཉིད་དེ་ལྟར་

འགྱུར་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ་ཞེས་ཟྩོར་རྩོ། །དེའི་ལན་ལ་འདི་ལྟར་གསུང་

སྟེ། ཕུང་པྩོ་རྣམ་དཔྱད་སྟྩོང་པ་ནི། །ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སིང་པྩོ་མེད། །ཅེས་པའི་དྩོན་ནི་

ཕུང་པྩོ་སྩོགས་རིགས་པས་དཔྱད་པས་ཅི་ཡང་མ་རེད་པ་ན་གཏན་ནས་མེད་པའི་

དྩོན་དུ་ལྟ་བའི་ཆད་ལྟ་ལ་སིང་པྩོ་མེད་ཅེས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་དང་དྩོན་གཅིག་པར་

མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་ལས། རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་

ཆྩོས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་སྟྩོང་པ་ཆད་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལས་རིང་དུ་བས་པ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་

སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཁྱྩོད་ནི་ངྩོ་མཚར་རྩོ་ཞེས་གསུང་ངྩོ༌། །

འྩོན་ཀང་ལྟ་བའི་འདྩོད་པ་མདྩོར་བསྟན་པའི་གཞུང་འདི་དག་གི་དྩོན་ནི་འདི་

ལྟར་དུ་གྩོ་སྟེ། དེ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཕུང་པྩོ་རྣམ་དཔྱད་སྟྩོང་པ་ནི། །ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་

སིང་པྩོ་མེད། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆྩོག་ལྡན་པའི། །སྟྩོང་ཉིད་དེ་ལྟར་འགྱུར་མ་ཡིན། །སྐྱེ་

བ་མེད་ཅིང་འགག་མེད་པའི། །ཤེས་བའི་དྩོན་རྣམས་མཐྩོང་བ་ཡི། །སྟྩོང་ཉིད་སྟྩོང་པ་

སྒྩོམ་པ་ནི། །ཕུང་པྩོ་རྣམ་བཅད་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟྩོང་པ་

ཉིད། །རྒྱལ་བས་སིང་པྩོ་མེད་པར་གསུངས། །གང་རྣམས་སྟྩོང་པ་ཉིད་མཐྩོང་

བའི། །སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ནི་གསུངས་པའྩོ། །སིང་རེའི་ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

རྣམས། །སིང་པྩོ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །གང་རྣམས་སིང་རེ་མཐྩོང་བ་

ཡི། །སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ནི་གསུངས་པའྩོ། །ཐྩོག་མ་ཐ་མ་མེད་ཞི་བ། །དངྩོས་དང་དངྩོས་
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མེད་ཟད་པའི་གཙོ། །སྟྩོང་ཉིད་སིང་རེ་གཉིས་མེད་པ། །བང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་བཤད་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན་སབས་གི་དྩོན་བདེ་བག་ཏུ་

རྟྩོགས་པར་འགྱུར་བས་བཤད་པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལཽའི་ཆ་ལག་ལྟ་བའི་འདྩོད་པ་མདྩོར་བསྟན་པ་

འདི་ལས་བཤད་པའི་བསྒྩོམ་བའི་སྟྩོང་ཉིད་འདི་ལ་རྣམ་མེད་ཀི་སྟྩོང་ཉིད་དང་རྣམ་

བཅས་ཀི་སྟྩོང་ཉིད་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པ་ལས་དང་པྩོ་རྣམ་མེད་ཀི་སྟྩོང་ཉིད་ནི་ཕུང་

སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་ཆུ་

ཤིང་བཞིན་དུ་ཕུང་སྩོགས་ཀི་སིང་པྩོ་རེད་རྒྱུ་མེད་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། རྣམ་

བཅས་སམ་རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆྩོག་དང་ལྡན་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་ནི་

དགག་བ་རིགས་པས་བཅད་ཙམ་གི་སྟྩོང་ཉིད་དེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་འགག་པ་མེད་པས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཤེས་བའི་དྩོན་ཁམས་གསུམ་པྩོ་རྣམ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུར་མཐྩོང་

བའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་དེ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྟྩོང་པ་སྒྩོམ་པ་དེ་ནི་ཕུང་སྩོགས་

ཀི་ཆྩོས་རྣམས་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་སྒྩོམ་པའི་

ཚུལ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་

པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་ནས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་རེད་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས་

རྒྱལ་བས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་སིང་པྩོ་མེད་པར་གསུངས་སྩོ། །ལམ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པྩོ་

གང་ཡིན་པ་རྣམས་ཀིས་སྟྩོང་པ་ཉིད་རྣམ་བཅས་དང་རྣམ་མེད་གཉིས་མཐྩོང་བའི་

ཐབས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་འདི་གསུངས་པའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སིང་རེའི་ཆྩོས་ཐུན་མྩོང་ཡིན་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མིན་རྣམས་ཐམས་ཅད་རིགས་པས་དཔྱད་ན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་རེད་པས་སིང་པྩོ་

མེད་པར་ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་རྒྱལ་བས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡིན་པ་འྩོན་ཀང་ལམ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པྩོ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ཀིས་ཐུན་

མྩོང་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སིང་རེ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་མཐྩོང་བའི་

ཐབས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་འདི་གསུངས་པའྩོ། ། དེ་ལྟར་ན་ཐྩོག་མ་དང་ཐ་མ་རང་བཞིན་

གིས་མེད་པའི་ཞི་བ། དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་མེད་གདྩོད་མ་ནས་ཟད་པའི་གཙོ་བྩོ། 

རྣམ་བཅས་རྣམ་མེད་ཀི་སྟྩོང་པ་ཉིད་གཉིས་དང་སིང་རེ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་

ངྩོ་བྩོ་གཉིས་སུ་དབེར་མེད་པ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞེས་བཤད་པའྩོ། །

གཞུང་དེ་དག་སྦྲེལ་ནས་བཤད་པ་ན། ཕུང་པྩོ་རྣམ་དཔྱད་སྟྩོང་པ་ནི། །ཞེས་

སྩོགས་ཀི་དྩོན་ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་བཞིན་དུ་གནས་པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་མཆྩོག་མི་འགྱུར་

གི་མདྩོར་བསྡུས་ལས། རྡུལ་ཕ་རབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ཡང༌། ཕུང་པྩོ་རྣམ་དཔྱད་

སྟྩོང་པ་ནི། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ཁྩོ་བྩོས་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་བ་དགྩོས་ཏེ། 

མདྩོར་བསྡུས་དེར་གསུངས་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཅེས་སྩོགས་དཔེ་མེད་འཚོའི་སྦྱྩོར་

དྲུག་ཏུ་བཀྩོད་པ་དེའི་འགེལ་པར་ཉི་མ་དཔལ་གིས་འདི་ལྟར་བཤད་དེ། འགེལ་པ་དེ་

ཉིད་ལས། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མདྩོ་སེ་པ་དང་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པ་པའི་ལུགས་ཀི་

ནང་དུ་མ་ལྷུང་བའི་ཕིར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་རྣམ་པར་དཔྱད་

པས་སྟྩོང་པའྩོ། །ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་དེའི་མཇུག་ཉིད་དུ། ཚུ་རྩོལ་མཛེས་པ་

བའི་ལུགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་ཆད་པར་སྨྲ་བ་རིང་དུ་བས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་

ཆད་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་རིང་དུ་བས་པའྩོ། །ཞེས་བཤད་པས་སྩོ། །
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དེ་ལྟར་ན། ཕུང་པྩོ་རྣམ་དཔྱད་སྟྩོང་པ་ནི། །ཞེས་སྩོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

འདིས་ལམ་འདིའི་བསྒྩོམ་བ་མཐར་ཐུག་རྣམ་མེད་དང་རྣམ་བཅས་ཀི་སྟྩོང་པ་ཉིད་

གཉིས་ཀ་བསྟན་ཅིང༌། འདིའི། ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སིང་པྩོ་མེད། །ཅེས་པའི་སིང་པྩོ་མེད་

ཚུལ་དང༌། སིང་རེའི་ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི སིང་པྩོ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་

གསུངས། །ཞེས་པའི་སིང་པྩོ་མེད་ཚུལ་རྣམས་སྤྩོད་འཇུག་ལས། དཔེར་ན་ཆུ་ཤིང་

སྩོང་པྩོ་དག །ཆ་ཤས་ཕེ་ན་འགའ་མེད་པ། །དེ་བཞིན་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་

ཡིས། །བཙལ་ན་བདག་ཀང་ཡང་དག་མིན། །ཞེས་དང༌། མདྩོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཆུ་ཤིང་

རླྩོན་པའི་སྩོང་པྩོ་ལ། །སིང་པྩོ་འདྩོད་ཕིར་སྐྱེས་བུས་དེ་བཤགས་ཀང༌། །ནང་དང་ཕི་

རྩོལ་ཀུན་ན་སིང་པྩོ་མེད། །ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སིང་པྩོ་མེད་ཚུལ་རྣམས་དང་འདྲ་བས་འདི་དག་གི་

དྩོན་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་མ་འཛིན་ཅིག་ཅེས་བའྩོ། །

གཞན་ཡང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་དབུ་མ་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དེ་

སྔགས་བ་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོས་བསྒྩོམ་བ་མཐར་ཐུག་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

གི། དེ་ལས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ཡྩོད་དེ་ཞེས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀང་མི་རིགས་ཏེ། ནང་

ལེའི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་མདྩོར་བསྡུས་ལས། དང་པྩོར་ཕི་རྩོལ་པའི་ལྟ་བ་

རྣམས་སུན་ཕྱུངས་ཏེ། དེ་ནས་རང་གི་སེ་པ་དང་པྩོ་གསུམ་གི་ལྟ་བ་སུན་ཕྱུངས་ནས། 

མཐར་རང་གི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོས་དབུ་མ་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྟྩོང་

ཉིད་དེ་ཉིད་བསྒྩོམ་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་གསུངས་ན། མདྩོར་བསྡུས་དེ་

ཉིད་ལས། དེ་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ། ནམ་མཁའ་དང་ནི་འགྩོག་པ་གཉིས། །འདུས་མ་བས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གསུམ་རྟག་པ་སྟེ། །འདུས་བས་ཐམས་ཅད་སད་ཅིག་མ། །བདག་གིས་སྟྩོང་ཞིང་བེད་

པྩོ་མེད། །དབང་སྐྱེས་བྩོ་ནི་རྣམ་མེད་ཀིས། །ཕ་རབ་བསགས་པ་དངྩོས་སུ་རིག །ཁ་

ཆེའི་གཞུང་གི་ཆུ་གཏེར་གི། །བེ་བག་སྨྲ་བའི་གཞུང་འདྩོད་འགྱུར། །ཞེས་བེ་བག་སྨྲ་

བའི་འདྩོད་པ་བཀྩོད་ནས། དེའི་དེ་མ་ཐག་པར། ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སྐྱེད་བེད་

ནི། །དབང་པྩོའི ་སྤྩོད་ཡུལ་སང་བ་མིན། །ནམ་མཁའ་མྩོ་གཤམ་བུ་དང་

མཚུངས། །འགྩོག་པ་དང་ནི་ནམ་མཁའ་མཚུངས། །འདུ་བེད་བེམ་པྩོ་ཡྩོད་མ་

ཡིན། །དུས་གསུམ་རེས་འགྩོ་དག་ཀང་མེད། །ཐྩོགས་པ་མེད་པའི་གཟུགས་ཡྩོད་

མིན། །ཞེས་པ་མདྩོ་སེ་པ་ཡིས་རིག །ཅེས་མདྩོ་སེ་པའི་འདྩོད་པ་བཀྩོད་ནས། དེའི་

མཇུག་ཏུ། ཡན་ལག་ཅན་ཞེས་བ་བ་མེད། །ཕ་རབ་རྡུལ་རྣམས་ཡྩོད་པ་མིན། །རི་

ལམ་ཉམས་སུ་མྩོང་བ་བཞིན། །དམིགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་སང༌། །གཟུང་དང་

འཛིན་པ་རྣམ་གྩོལ་བའི༌། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྩོན་དམ་ཡྩོད། །ཅེས་པ་རྣལ་འབྩོར་

སྤྩོད་པའི་གཞུང༌། །རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རྩོལ་ཕིན་པ་སྒྩོག །ཅེས་བཀྩོད་ནས། དེ་རྣམས་ཀི་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་འདྩོད་པ་རྣམས་འགྩོག་ཅིང༌། རྒྱུད་ར་བར་ཡང༌། གང་ཞིག་དེ་

ཉིད་གང་ཟག་ཅེས་བ་ལུས་ལ་གནས་པར་སྨྲ་བ་དེ ་ནི ་རང་བཞིན་དག་གིས་

ཉམས། །ཞེས་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་འདྩོད་པ་བཀག་ཀང༌། ཀུན་རྩོབ་དག་གི་དྩོན་ནི་སྨྲ་

བ་པྩོ་ཡང་དྩོན་དམ་མ་རིག་མེད་པ་དག་ཏུ་འདྩོད་པའྩོ། །ཞེས་པས་མདྩོ་སེ་པའི་འདྩོད་

པ་བཀག །སྲིད་གསུམ་མཐའ་དག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་པྩོ་ཡང་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་འདྩོད་པར་བེད། །ཅེས་རྣམ་རིག་པའི་འདྩོད་པ་བཀྩོད་ནས། གཙོ་བྩོར་འདྩོད་

པ་དེ་འགྩོག་ཅིང་ཞར་ལ་གྲུབ་མཐའ་དང་པྩོ་གཉིས་ཀིའང་འདུས་བས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འདཽད་པ་འགྩོག་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེའི་ཕིར་གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་

གིས་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་

བ་པྩོ་ཉམས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་རྣམས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་དངྩོས་སྨྲ་བའི་འདྩོད་པ་སྐྱེ་གནས་འཇིག་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པ་བཀག་ནས་དབུ་མ་པའི་ལྟ་བ་སྟྩོང་ཉིད་ཕ་མྩོ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི་འགེལ་

ཆེན་གི་དེའི་འཕྩོ་ལས། ད་ནི་སད་ཅིག་འཇིག་པ་དང་ཞེས་པ་ནས། ཕན་ཚུན་འགལ་

བས་གཅིག་པ་ཉིད་མེད་དྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས་ནས། དེའི་དེ་མ་ཐག་པར། དེའི་

ཕིར་དབུ་མ་པས་སྨྲས་པ། རྣམ་ཤེས་དེ་ཡང་དྩོན་དམ་དུ། །ཡྩོད་པར་མཁས་རྣམས་

མི་འདྩོད་དེ། །གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་དང༌། །བལ་བ་ནམ་མཁའི་པདྨ་

བཞིན། །ཡྩོད་མིན་མེད་མིན་ཡྩོད་མེད་མིན། །གཉི་གའི་བདག་ཉིད་མིན་པའང་

མིན། །མཐའ་བཞི་རྣམ་པར་གྩོལ་བ་ཡི། །དེ་ཉིད་དབུ་མ་པ་ཡིས་རིག །ཅེས་སྩོ། །གང་

ཞིག་ཕྩོགས་ཉམས་དེ་ནི་མ་ཉམས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་གང་ཞེ་ན། གང་ཞིག་སིང་རེ་

སྟྩོང་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྨྲ་བྩོ་སྟེ་འདིར་གང་གིས་སིང་རེ་དམིགས་པ་མེད་ཅིང་

རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དང་བལ་བ་དང་སྟྩོང་པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་དང་ལྡན་

པ་དུས་གསུམ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པའི་སད་དུ་དུས་གསུམ་དུ་འཇུག་པའྩོ་ཞེས་པ་ན་

སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་ངེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་གི་དྩོན་

ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། དེ་ཡང༌། དེ་ཉིད་དབུ་མ་པ་ཡིས་རིག །ཅེས་སྩོ། །

ཞེས་དབུ་མ་པས་སྟྩོང་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུལ་བརྩོད་ནས། གང་ཟག་གང་

ཞིག་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའི་ཕྩོགས་ཉམས་པའི་དབུ་མ་པ་དེ་ནི་གནས་ལུགས་ལས་མ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཉམས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དབུ་མ་པ་དེ་གནས་ལུགས་ལས་མ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཚུལ་

དེ་གང་ཞེ་ན། དེའི་འགྱུར་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ནི། གང་ཞིག་སིང་རེ་སྟྩོང་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་

པ་སྨྲ་བྩོ་སྟེ། ཞེས་བཤད་བའི་གཙོ་བྩོ་བཀྩོད་ནས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ནི་འདིར་ཞེས་

སྩོགས་ཏེ། དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་དྩོན་གི་གཙོ་བྩོ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སབས་འདིར་

རྣལ་འབྩོར་གང་གིས་སིང་རེ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་དབུ་མ་པས་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་ལྟར་གི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་དམིགས་པ་མེད་ཅིང་རྣམ་

པར་རྟྩོག་པ་དང་བལ་བ་དང་སྟྩོང་པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་དང་ལྡན་པ་ངྩོ་

བྩོ་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཟུང་འཇུག་དུས་གསུམ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་དེ་འཐྩོབ་པའི་

སད་དུ་དབུ་མ་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལྟ་བ་འདི་དུས་གསུམ་དུ་འཇུག་པར་བའྩོ། །ཞེས་

པའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་འགེལ་ཚིག་འདི་དག་ལ་ནུས་པ་ཐྩོན་པའི་གྩོ་བ་མ་རེད་ན་བདེ་བ་

ཆེན་པྩོའི་བསྒྩོམ་བ་མཐར་ཐུག་གི་གཞི་སྟྩོར་བས་བྩོ་གྩོས་ཀི་འཇུག་པ་ཞིབ་པར་བ་

དགྩོས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་ལས་ཀང༌། རྒྱུ་འདིས་སངས་

རྒྱས་པ་བཞི་པྩོ་རྣམས་ཀི་བག་ཆགས་ཀི་སྟྩོབས་ཀིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་

ཟག་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་གང་ཟག་མི་རྟག་པར་བསྒྩོམ་པ་གསུངས་སྩོ། །དྩོན་དུ་སྨྲ་བ་

རྣམས་ལ་ས་ལ་སྩོགས་པ་ཟད་པར་བསྒྩོམ་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་

རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་རི་ལམ་ལྟ་བུ་

འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒྩོམ་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་གང་ཟག་ལ་

བདག་མེད་པ་དང་ཆྩོས་ལ་བདག་མེད་པའྩོ། །བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མདྩོ་སེ་པ་དང་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པ་རྣམས་ཀི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྩོ། །དབུ་

མ་རྣམས་ཀི་ལྷག་མ་དང་བལ་བ་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ་རྒྱུ་

དང་འབས་བུ་འགག་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དབུ་མ་པའི་ལྟ་བ་

སྔགས་བ་མེད་པའི་ཡང་བསྒྩོམ་བའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པར་གསུངས་སྩོ། །

༼བདེ་སྟྩོང་སྒྩོམ་ཚུལ་མདྩོར་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་སྟྩོང་ཉིད་བདེ་བས་སྒྩོམ་ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། ཡྩོད་

མིན་མེད་མིན་ཡྩོད་མེད་མིན། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་དབུ་མ་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་དེ་ཉིད་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོས་སྒྩོམ་པར་བེད་པ་རྒྱུད་

འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ཡང་

དང་པྩོར་ལམ་ཐུན་མྩོང་བས་རྒྱུད་སྦྱྩོང་བའི་སབས་སུ་མདྩོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པྩོ་

ལས། གལ་ཏེ་ཆྩོས་ལ་བདག་མེད་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག །སྩོ་སྩོར་དེ་བརྟགས་གལ་ཏེ་སྒྩོམ་ན་

ནི། །དེ་ཉིད་མ་ངན་འདས་ཐྩོབ་འབས་བུའི་རྒྱུ། །རྒྱུ་གཞན་གང་ཡིན་དེས་ནི་ཞི་མི་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཤད་པ་

ལྟར་གི་སྟྩོང་ཉིད་ཕ་མྩོ་ཐྩོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དྩོན་དེ་ཉིད་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་

པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་ཀིན་དཔྱད་ཀིན་སྒྩོམ་པའི་ལྷག་མཐྩོང་མཚན་ཉིད་པའམ་

རེས་མཐུན་པའི་སྟྩོང་ཉིད་ཕ་མྩོ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ནས་རེད་པའི་མྩོང་བ་ཐྩོན་པར་

བས་ཏེ་མཐར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་བདེ་བ་དེས་སྟྩོང་ཉིད་དེ་དྲན་

པར་བས་པའི་སྒྩོ་ནས་ཡུལ་གང་ལའང་མི་དཔྱྩོད་པར་མ་རྟྩོག་པའི་ངང་ལ་འཇྩོག་

སྒྩོམ་ཉིད་བེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་ལྷག་མཐྩོང་རྣམས་ཀི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དང་པྩོར་ལྷག་མཐྩོང་སྒྩོམ་པའི་སབས་སུ་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་དཔྱྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྟྩོང་ཉིད་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་དེའི་འཛིན་

སྟངས་ཀི་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྩོ་བའི་ཆེད་ཡིན་ལ། བདེ་བ་ཆེན་པྩོས་སྟྩོང་ཉིད་ལ་མ་

དཔྱད་པར་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པ་ཉིད་ཀིས་ངེས་ཤེས་ཀི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཤུགས་ཇེ་

ཆེར་འགྩོ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བདེ་སྟྩོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མ་ལངས་ཀི་བར་ལ་ཀུན་

རྟྩོག་གཡྩོ་བེད་ཀི་རླུང་ཞི་ནས་མེད་པས་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཤུགས་ཞན་དུ་མི་འགྩོ་

ཞིང༌། བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྟྩོང་ཉིད་སྒྩོམ་པའི་ཡུལ་ཅན་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་པས་འཛིན་

སྟངས་ཀི་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྩོ་བ་ཡིན་ནྩོ། །སྟྩོང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་

པྩོ་ཡང་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ར་དབུ་མའི་ནང་ལ་ཡས་བབས་མས་བརྟན་བས་

པ་དང་གནས་གཞན་དུ་མི་གཡྩོ་བར་བས་པ་ལས་ལུས་ཀི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ། 

དེས་རྒྱུ་རྐྱེན་བས་པ་ལས་གཉུག་མའི་སེམས་སམ་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་བདེ་བ་

ཆེན་པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པ་དེ་ཡིན་ནྩོ། །

 གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་གང་ཟག་གསུམ་པྩོ་སྩོ་སྩོའི་སྒྩོམ་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། རེས་དྲན་གི་སབས་སུ་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་དུས་འཁྩོར་

ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ཞེས་བཞག་སྟེ། 

དེ་ལ་དགྩོངས་ནས་ཡེ་ལེའི་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པ་སྔར་དྲངས་པ། གྩོག་གི་དབྱུག་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པའི་རེས་མཐུན་འཕྩོ་མེད་བདེ་བ་སྐྱེད་པར་བེ་མ་མཚན་ཉིད་ཡན་ལག་རབ་ཏུ་

རྩོགས། །ཞེས་དང༌། ཡང་ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། སེམས་ཀི་ས་བ་ཙམ་

སྟེ་རང་གི་ཡིད་ལས་སྐྱེས་པ་མེ་ལྩོང་གི་ནི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཉིད། །གང་ཞིག་

མཐའ་དག་རྒྱལ་བའི་སྲས་དང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པ་རྣལ་འབྩོར་དབང་

པྩོས་བསྟན་བ་སྟེ། །ཞེས་དང༌། འདི་དག་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པའི་མཆྩོག་མི་འགྱུར་

གི་མདྩོར་བསྡུས་ལས། བང་ཆུབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་རང་གི་

སེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་འདི་རྣལ་འབྩོར་པས་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང༌། ཡང་སྒྲུབ་

ལེའི་བརྒྱ་གྩོ་བརྒྱད་པ་ལས། ཕག་རྒྱ་སྒྱུ་མའི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཡིད་དང་ནམ་མཁའ་

ལ་ནི་མེ་ལྩོང་དག་ལ་གཟུགས་བཞིན་ཏེ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པྩོ་སང་བར་བེད་ཅིང་

དྲི་མེད་གྩོག་དང་མཚུངས་པའི་འྩོད་ཟེར་དུ་མ་འཕྩོ་བར་བེད། །ཕི་དང་ལུས་ལ་དབེར་

མེད་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་སང་བ་ཙམ་ནི་མཁའ་ལ་གནས་པ་ཡི། །སེམས་ལ་

སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འཁྱུད་པ་གང་ཞིག་འགྩོ་བ་དུ་མའི་གཟུགས་ཅན་དེ་ནི་གཅིག་

པུའྩོ། །ཞེས་དང་ཡང་དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། ཡང་དག་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཆེད་དུ་

རྒྱལ་བ་མཆྩོག་གི་སྐྱེད་མ་མཆྩོག་གི་ཕག་རྒྱ་གྩོས་པ་མེད། །རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་

ཅིང་མཁའ་མཉམ་མུན་བཅྩོམ་ཁྱབ་བེ་རྣལ་འབྩོར་དག་གི་བགྩོད་བ་ཐེར་ཟུག་

གནས། །ཡེ་ཤེས་གཟི་བརིད་སྲིད་པའི་དྲི་མ་འཕྩོག་ཅིང་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་རེས་སུ་

རིག་པ་བསྒྩོམ་པར་བ། །ཞེས་སྩོགས་དུ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོས་འཁྱུད་པའི་ས་ཚོགས་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཉིད་

ལ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡང་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་ལས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ནི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་དང་

ལྡན་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་མ་སངས་རྒྱས་སྐྱེད་པར་མཛད་མའྩོ། །ཆྩོས་

འབྱུང་གི་སྒས་ཀང་དེ་བརྩོད་དེ་ཆྩོས་འབྱུང་གང་ལས་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར་པའྩོ། །རང་བཞིན་མེད་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་སྟྩོབས་

བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཆྩོས་ཀི་ཕུང་པྩོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟྩོང་རྣམས་

སྩོ། །དེ་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་པ་ནི་ཆྩོས་འབྱུང་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

ངྩོ༌། །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གནས་ཏེ་བདེ་བའི་གནས་

དང་སྐྱེ་བའི་གནས་སྩོ། །གང་ལས་ཁག་དང་གཅི་བ་དང་ཁུ་བ་རྣམས་འབྱུང་བ་དེ་ནི་

ཆྩོས་འབྱུང་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་འཁྩོར་བ་པ་རྣམས་ཀི་ཆགས་པ་དང་ཆགས་བལ་གི་

ཞིང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་མ་ཡིན་ན། དེའི་ཕིར་ཆྩོས་འབྱུང་ནི་ཆྩོས་ཀི་

དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་ས་ཚོགས་ཡུབ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོས་

འཁྱུད་པ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་རྣམས་

ཀིས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་ཉིད་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱྩོར་

གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྐུར་བཞེངས་པའི་ཡུམ་སམ་ཚོགས་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་ཉིད་

ལ་གསལ་བར་གསུང་པས་གྩོང་དུ་དབང་རྣྩོན་གིས་རི་རབ་གི་རྡུལ་གི་གངས་དང་

མཉམ་པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ལ་སྩོམས་འཇུག་བེད་པར་བཤད་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་

རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ས་ཚོགས་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་

ཐབས་གང་ཟག་གསུམ་པྩོས་སྩོ་སྩོའི་སྒྩོམ་ཚུལ་ནི། གང་ཟག་དབང་པྩོ་རྣྩོ་འབིང་རྟུལ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པྩོ་གསུམ་ཀས་ཀང་རང་ཉིད་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་

ཡབ་ཡུམ་སྩོམས་འཇུག་བེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་རེས་ཆགས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

གནས་པར་བེད་དགྩོས་ཏེ། བདེ་མཆྩོག་སྟྩོད་འགེལ་ལས། དེས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཞེས་བ་བ་ནི་འདྩོད་པའི་ལྷ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ལས་གང་ཞིག་འགྱུར་བ་མེད་པའི་

བདེ་བ་ཐྩོབ་པ་སྟེ། ཞེས་དང༌། ན་རྩོ་པའི་དབང་མདྩོར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བ་བ་ནི་འདྩོད་པའི་ལྷ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ལས་ཞེས་སྩོགས་

སྟྩོད་འགེལ་ཇི་བཞིན་དུ་གསུངས་པ་དང༌། མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་སུ་

ཕྩོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པྩོས་འགེལ་ཆེན་མཛད་པ་པྩོའི་དགྩོངས་པ་བརྩོད་པ་ལས། ཅི་ལྟར་

རྣལ་འབྩོར་པས་རང་གི་སེམས་ཀི་སང་བ་ལ་རང་གི་སེམས་རེས་སུ་ཆགས་པར་

བས་ནས་རང་གི་སེམས་སྒིབ་པ་མེད་པར་བེད་ཅིང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་

ཡེ་ཤེས་ཀང་ལྩོངས་སྤྩོད་པར་བེད་དེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའི་ལུས་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། དབང་མདྩོར་བསྟན་ལས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོའི་རེས་ཆགས་

ལས། །སྐྱེས་པ་གཡྩོ་མེད་བདེ་བ་ནི། །ཤེས་རབ་ཆེན་པྩོས་དབང་བསྐུར་བ། །གང་

ལས་གཡྩོ་མེད་རྟྩོགས་པ་སྟེ། །ཞེས་པའི་འགེལ་པ་ན་རྩོ་པས་མཛད་པ་ལས། ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ཞེས་པ་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་ཏེ་དེའི་རེས་ཆགས་ཕི་རྩོལ་

རང་གི་ཉམས་སུ་སྒྩོམ་པ་ཞེས་བ་བ་ལས་སྐྱེས་པ་གཡྩོ་མེད་ཅེས་པ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུ་

ལས་ཕི་རྩོལ་ཏུ་གཡྩོ་བ་ལས་འཛག་པ་འགྩོག་པ་སྐུའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་

དང་གསུང་གི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་ཐུགས་ཀི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་

བ། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་ཉིད་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་གྱུར་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སྩོམས་འཇུག་བེད་པ་ལ་རེས་ཆགས་བས་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་འདི་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་ཚུལ་དུ་གསལ་བར་བསྟན་པར་ཤེས་

པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་དབང་རྟུལ་གིས་དེ་ལྟར་བས་ཏེ་བསྒྩོམས་པས་ལས་དང་པྩོ་ནས་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མྩོ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པར་མི་ནུས་པས་མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་བ་དེ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་སུ་ཐྩོག་མར་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བང་སེམས་རྡྩོ་

རེ་ནྩོར་བུའི་རེར་ཕབ་ལ། དེ་ལྟར་ཕབ་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོའི་སྟྩོབས་ཀིས་

གནས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་མི་གཡྩོ་བར་བས་པ་ལས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་

ཅིག་མ་ཅིག་སྐྱེས་ལ་དེ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སད་ཅིག་མ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱའི་

དང་པྩོ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་

བའི་སད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་མན་ཆད་ཀང་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་སུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་བསྒྩོམ་

པའི་ཤེས་བེད་དུ། སེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་སྟེ་ཞེས་སྩོགས་དྲངས་པའི་མཇུག་སྡུད་དུ་

འགེལ་པའི་འཕྩོ་དེ་ཉིད་ལས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ངེས་པའང་དབང་པྩོ་གཉིས་ཀི་

སྩོམས་པར་འཇུག་པས་ཀང་ཕི་རྩོལ་གི་དབང་པྩོ་ལས་སྐྱེས་པ་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

རྣམ་པར་སངས་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་མཐར་ཐུབ་པའི་བར་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་རང་གི་

སེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་འདི་རྣལ་འབྩོར་པས་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །ཞེས་དབང་པྩོ་རྣྩོ་

འབིང་རྟུལ་གསུམ་གང་ཡིན་ཡང་རེས་དྲན་མན་ཆད་དུ་དབང་པྩོ་གཉིས་ཀི་སྩོམས་

འཇུག་གིས་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དབང་རྟུལ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བརྟེན་ནས་དབང་པྩོ་གཉིས་ཀི་སྩོམས་པར་འཇུག་པས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་

པས་ཀང་ཕིས་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་ནུས་པའི་

མཚམས་ནས་ཕི་རྩོལ་གི་དབང་པྩོ་ལས་སྐྱེས་པའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་རྣམ་པར་

སངས་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་རང་གི་སེམས་ཀི་

སང་བ་ཙམ་འདི་རྣལ་འབྩོར་པས་བསྒྩོམ་པར་བ་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་རང་གི་སེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་ཞེས་པའི་ཙམ་གི་སྒས་དངྩོས་གནས་

ལ་གྲུབ་པ་གཅྩོད་པ་མིན་གི། ཕི་རྩོལ་གི་གཟུགས་ལྟར་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་གྲུབ་པའི་

རྡྩོས་བཅས་གཅྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དབང་འབིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་ཡང་ཕག་རྒྱ་གཉིས་བརེ་བ་མ་གཏྩོགས་སྔ་མ་དང་ཚུལ་

མཚུངས་ཤིང་ཕག་རྒྱ་གཉིས་ཀི་བསྟེན་ཚུལ་ནི་རེས་དྲན་གི་སབས་སུ་བཤད་པ་

ལྟར་ཡིན་ནྩོ དབང་རྣྩོན་གིས་ནི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྐྱེ་ནུས་པའི་མཚམས་

ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པར་བེད་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རང་ཉིད་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུའི་རྣམཔར་འགྱུར་བ་སྩོམས་

འཇུག་བེད་པའི་ཚུལ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་རེས་ཆགས་བསྒྩོམས་པས་གཏུམ་

མྩོ་འབར་ཏེ་རྡུལ་གཅིག་ལུས་རགས་པ་འདིའི་གཙུག་ཏྩོར་དུ་སྩོང་སྟེ་དེར་བརྟེན་པ་

ན་གཙུག་ཏྩོར་ནས་བང་སེམས་དཀར་པྩོ་ཞུ་བ་ར་དབུ་མའི་ནང་ན་མར་བབས་པ་རྡྩོ་

རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་མྩོར་ཕིན་པ་གནས་དེ་ཉིད་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ཉིད་ཀི་སྟྩོབས་ཀིས་

བརྟན་པར་བས་པ་ལས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་གཅིག་རང་དུས་སུ་

གྲུབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུས་འཁྩོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་དང་དྩོ་བྩོ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

དབེར་མེད་དུ་སྐྱེས་པའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སད་ཅིག?མ་དེས་རྣམ་མེད་ཀི་སྟྩོང་

ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་ཏེ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱའི་དང་པྩོ་དང་སྟྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་

གསར་དུ་མཐྩོང་བའི་མཐྩོང་ལམ་དང་ས་དང་པྩོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐྩོབ་མ་ཐག་པ་

རྣམས་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་འདིས་མཚོན་ནས། རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་ནས་གཙུག་ཏྩོར་གི་ར་འཁྩོར་

གི་ལྟེ་བའི་བར་དུ་ར་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཐིག་ལེ་དཀར་པྩོ་འཕེང་བར་བརེགས་པ་ཉི་ཁི་

ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཙུག་ཏྩོར་ནས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་བར་ལ་

རྡུལ་བརེགས་པ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་དང༌། ཐིག་ལེར་ལ་བརྟེན་པའི་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་ཡྩོད་པའི་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཚན་པ་རེས་

རེར་བས་པའི་ས་བཅུ་གཉིས་སྩོ། །དེ་ཡང་འདིའི་ལུགས་ཀིས་བཅུ་གཉིས་འཕགས་

པ་སྩོབ་པའི་ས་བཅུར་འཇྩོག་ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་དང་བཅས་པ་ནི་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་

རྩོ། །དེ་ཡང་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་ནས་གསང་གནས་ཀི་ར་འཁྩོར་གི་ལྟེ་བའི་བར་གི་

དབུ་མའི་ནང་ལ་ཐིག་ལེ་དཀར་པྩོའི་ཆ་སུམ་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་འཕེང་བར་བརེགས་པའི་

ཕེད་འྩོག་མ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལ་བརྟེན་པའི་མི་འགྱུར་བདེ་བ་སད་ཅིག་སྟྩོང་བརྒྱད་

བརྒྱ་ས་དང་པྩོ་དང༌། ཕེད་ཕི་མ་ལ་བརྟེན་པའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སད་ཅིག་མ་

སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ས་གཉིས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གསང་གནས་ནས་ལྟེ་བ་སྩོགས་

དབེ་བ་འཆད་པའི་སབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་ནས་གཙུག་ཏྩོར་གི་བར་ཐིག་ལེ་འཕེང་བར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བརེགས་པ་ལས་བདེ་བ་སད་ཅིག་མ་རེར་སྐྱེ་བ་ནི། ཡེ་ལེའི་དྩོན་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་

ལས། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་གང་གང་དཔྲལ་བ་འདི་ནས་མགིན་པ་དང་སིང་

ག་དང་ལྟེ་བ་དང་གསང་བ་རྣམས་ལ་སྩོན་པ་ནི་སྲྩོག་རྩོལ་གིས་སྟྩོབས་ཀི་འགྩོག་

པར་འགྱུར་ཏེ་གསང་བར་སྐུའི་ཐིག་ལེ་འགྩོག་ཅིང་དེ་བཞིན་དུ་གསུང་དང་ཐུགས་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ་ནི་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་དང་མགིན་པ་ལ་འགྩོག་གྩོ །ཐིག་ལེ་འདི་

ལས་གཡྩོ་བའི་ཁུ་བ་གང་ཞེས་པ་ནི་འདིར་གསང་བ་ལ་གནས་པ་སྐུའི་ཐིག་ལེ་ས་

བའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་ས་བའི་ཁུ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཡྩོ་བའི་ཁུ་བར་

གསུངས་ཤིང་དེ་ནི་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུ་ལ་གནས་རྒྱལ་མཚན་རེ་ལ་སྟེ་རྟགས་ཀི་སྒྩོ་ལ་ཡང་

དག་པར་འགྩོག་པའྩོ། །གཡྩོ་བ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་གལ་ཏེ་ཐིག་ལེའི་

འཕེང་བ་འཕྩོ་བ་མེད་པའི་རྒྱུས་བདེ་བ་སྟེར་ནའྩོ། །དེའི་ཚེ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་ཡེ་

ཤེས་མ་ཡིན་ཏེ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་གྲུབ་བྩོ། །མི་གཡྩོ་བའི་རྒྱུ་བའི་ཕིར་གཡྩོ་

མེད་བདེ་བའི་སད་ཅིག་གང་ཡིན་པ་འདིར་ནི་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་ཕིན་མས་སྟེར་བར་བེད་དྩོ། །དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་བདེ་བ་ནི་མཆྩོག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བའྩོ། །ེས་ཐིག་ལེ་གང་གང་ཟླྩོས་པའི་ཚིག་གིས་བསྟན་པ་རྣམས་དཔྲལ་བ་

ནས་གསང་གནས་ཀི་བར་དུ་སྩོན་པའི་ཐིག་ལེ་ས་བ་རྣམས་སྲྩོག་རྩོལ་གི་སྟྩོབས་

ཀིས་འཛག་མེད་དུ་འགྩོག་ལ་དེ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ་རྣམས་

རིམ་པ་བཞིན་གསང་གནས་ལྟེ་བ་སིང་ག་མགིན་པ་རྣམས་སུ་འགྩོག་ཅིང་གསང་

གནས་ལ་གནས་པ་སྐུའི་ཐིག་ལེ་ས་བའི་རང་བཞིན་དེ་ལས་གཞན་ས་བའི་ཁུ་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་རྟགས་ཀི་བུག་པའི་སྒྩོ་ལ་ཡང་དག་པར་འགྩོག་པའྩོ། །དེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཡང་གང་གིས་འགྩོག་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོས་འགྩོག་གྩོ །

དེ་ལྟར་ན་གཡྩོ་བའི་མིང་ཅན་ཁུ་བ་ས་བ་དེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོས་གཡྩོ་མེད་དུ་

བཀག་སྟེ་ཐིག་ལེ་བརེགས་པའི་འཕེང་བ་གནས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འཕྩོ་བ་མེད་

པའི་རྒྱུས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་སྟེར་ན་དེའི་ཚེ་བདེ་བ་དེ་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་བདེ་བའི་སད་ཅིག་དབང་བཞི་པར་འགྱུར་གི། དེའི་ཚེ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་ཡེ་

ཤེས་མ་ཡིན་པའྩོ། །ཐིག་ལེའི་འཕེང་བ་གནས་གཞན་དུ་མི་འཕྩོ་བའི་རྒྱུ་དེའི་ཕིར་

གཡྩོ་བ་མེད་པ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་འདིར་ཆྩོས་ཀི་

དབིངས་ཞེས་བ་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་ཕིན་མས་སྟེར་བར་བེད་པ་སྟེ་རྒྱུ་དེ་ལས་བྱུང་བའྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །དེ་

བཞིན་དུ་རྡུལ་བང་སེམས་དམར་ཆ་ཡང་གཙུག་ཏྩོར་ནས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་བར་ལ་

བརྟེན་པར་བེད་པ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཁུ་བ་སྟྩོང་དང་རྡུལ་ཡང་འྩོག་ཏུ་སྩོང་བས་

གཞྩོམ་དུ་མེད་པ་ཚངས་པའི་དབངས་ལས་ནི། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རྡྩོ་རེ་

དྲི་མ་གསུམ་སངས་སངས་རྒྱས་གང་གིས་སྟྩོན་བེད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

ར་བའི་རྒྱུད་དབང་མདྩོར་བསྟན་ལས། ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཆི་བ་ན། །ཟླ་བ་བདུད་

རི་ཐུར་དུ་འགྩོ། །སྟེང་དུ་ཉི་རྡུལ་སྒ་གཅན་དང༌། །རྣམ་ཤེས་སྲིད་པའི་མཚན་ཉིད་

དྩོ། །དེ་བས་ཟླ་བ་བདུད་རི་སྟེང༌། །འགྩོ་བར་བེད་དྩོ་རྒྱལ་པྩོ་ཀེ འྩོག་ཏུ་ཉི་རྡུལ་སྒ་

གཅན་དང༌། །རྣམ་ཤེས་མི་འགྱུར་བདེ་བའྩོ། །ཞེས་བང་སེམས་དཀར་པྩོའི་ཆ་རྡྩོ་རེ་

ནྩོར་བུའི་རེ་ནས་གཙུག་ཏྩོར་གི་བར་ཡར་འཕེང་བར་བརེགས་པ་དང༌། རྡུལ་དམར་

པྩོའི་ཆ་གཙུག་ཏྩོར་ནས་ནྩོར་བུའི་རེའི་བར་མར་བརེགས་པ་ལས་སེམས་མི་འགྱུར་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱར་གྱུར་པའི་མཐར་མི་གནས་པའི་

མ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་པའྩོ། །

མདྩོར་ན་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེའི་དབུ་མའི་ནང་ནས་གཙུག་ཏྩོར་གི་ར་འཁྩོར་གི་

ལྟེ་བའི་བར་ལ་ཐིག་ལེ་དཀར་ཆ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་བརྟན་པར་བས་པའི་ཐིག་

ལེ་རེ་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་རེ་རེ་སྐྱེས་པའི་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་མཉམ་

པར་སྦྱར་བས་བདེ་སྟྩོང་གི་ཡེ་ཤེ་རྣམས་ཀིས་སང་བ་བདེན་འཛིན་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་དང་འཛག་བདེ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྩོང་ཞིང༌། དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་

སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་འགྩོག་པའི་སྒྩོ་ནས་འཕྩོ་བཅུ་གཉིས་ཀི་རླུང་འགྩོག་པར་བེད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ཡང་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་རེ་རེ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གྩོལ་ལམ་

གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་རྣམས་ཀི་སྟྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་རྟྩོགས་

པའི་ལྡྩོག་པའི་ཆ་ནས་བདེན་འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་གཉེན་པྩོ་དང༌། མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་ལྡྩོག་པའི་ཆ་ནས་འཛག་བདེ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་

གཉེན་པྩོར་འཇྩོག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་ངྩོ་སལ་གི་

སང་བ་དེ་རྣམས་སངས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དེ་སེད་རེ་

ཡྩོད་པས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱའྩོ། །

ཡང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་རྣམས་སྐྱེས་པས་འཕྩོ་བའི་རླུང་རྣམས་འགག་

ཚུལ་ནི་རགས་པར་ན་འཕྩོ་བ་རེ་ལ་དབུགས་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་ཡྩོད་པ་ལས། མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་རེ་རེ་སྐྱེས་པས་དབུགས་རེ་རེ་འགག་ལ། དེ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

འགགས་པས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རྩོགས་པའི་ཚེ་

འཕྩོ་བ་གཅིག་གི་རླུང་འགག་གྩོ །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་པ་སྦྱར་

ནས་ས་རེ་ལ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་ཡྩོད་པས་ས་རེ་རེ་རྩོགས་པ་

ན་རླུང་འཕྩོ་བ་རེ་རེ་འགག་གྩོ །དེ་ལྟར་འགགས་པས་མཐར་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་

སད་ཅིག་མ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་རྩོགས་ཏེ་ས་བཅུ་གཉིས་པ་རྩོགས་པའི་མཐར་

བདེན་འཛིན་དང་འཛག་བདེ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་སངས་ཤིང༌། 

རླུང་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་མ་ལུས་པར་འགགས་པའི་འབས་དུས་ཀི་བདེན་དྩོན་རྣམ་པ་

བཅུ་གཉིས་དང་དེ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་མཐར་ཐུག་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་རྒྱུད་ལས། མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བསྒྩོམ་པར་བ། །པདྨར་རྡྩོ་རེ་

རབ་བཀྩོད་ནས། །སྲྩོག་ནི་ཐིག་ལེར་གཞུག་པར་བ། །འཁྩོར་ལྩོར་ཐིག་ལེ་ཐིག་ལེ་

ཡི། །གཡྩོ་བ་རྡྩོ་རེས་དགག་པར་བ། །རྟག་ཏུ་རྟག་རེངས་རྣལ་འབྩོར་པས། །རྟག་ཏུ་

སྟེང་དུ་ཁུ་བར་གྱུར། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་སྦྱྩོར་བ་ཡིས། །རྡྩོ་རེ་བབས་པས་བིན་གིས་

བརླབ། །མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སད་ཅིག་ནི། །སྟྩོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་དང༌། །དྲུག་

བརྒྱ་རྩོགས་པས་རྒྱལ་པྩོ་ཆེ། །རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔར་རང་ཉིད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་

ཤིང༌། དེ་ཡང་དབང་རྣྩོན་གིས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་ནུས་པའི་མཚམས་དང་

དབང་པྩོ་རྟུལ་འབིང་གཉིས་ཀི་ཀང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འདྲེན་ནུས་པའི་མཚམས་ནས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

གཉིས་སངས་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་དགྩོས་པ་ནི་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་

གྩོ་དགུ་པ་ལས། 
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སེམས་ནི་རྩོག་པ་དང་བཅས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་འདི་དང་བཏགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཕག་རྒྱ་སང་བ་སྟེ། །ཡང་དག་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཆེད་དུ་རྒྱལ་བ་མཆྩོག་གི་

སྐྱེད་མ་མཆྩོག་གི་ཕག་རྒྱ་གྩོས་པ་མེད། །རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་མཁའ་མཉམ་

མུན་བཅྩོམ་ཁྱབ་བེད་རྣལ་འབྩོར་དག་གིས་བགྩོད་བ་ཐེར་ཟུག་གནས། །ཡེ་ཤེས་

གཟི་བརིད་སྲིད་པའི་དྲི་མ་འཕྩོག་ཅིང་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོས་རེས་སུ་རིག་པ་བསྒྩོམ་

པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཕག་རྒྱ་སྒྱུ་མའི་ཞེས་སྩོགས་དང་བཅས་པ་མཆྩོག་

མི་འགྱུར་གི་མདྩོར་བསྡུས་སུ་དྲངས་ཤིང༌། དེའི་མཚམས་སྦྱར་དུ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་

མྩོའི་མཚན་ཉིད་གསུངས་པ་ཞེས་པ་དང༌། ཡང་མདྩོར་བསྡུས་དེ་ཉིད་དུ་ར་རྒྱུད་

དྲངས་པ་ནི། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཏགས་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཡྩོངས་སངས་

ནས། །མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྦྱྩོར་བ་ཡིས། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་རྣམ་པར་བསྒྩོམ། །ཞེས་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་ཏྩོ། །

བཞི་པ་ཚད་མ་གང་ཡིན་དཔྱད་པ་ནི། རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས། རྣམ་པར་རྟྩོག་

པ་དང་བལ་བའི་སེམས་ཀི་སང་བརན་མཐྩོང་བའྩོ། །རྟྩོག་པ་དང་བལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་

བ་ནི་མངྩོན་སུམ་ཞེས་བརྩོད་པར་བའྩོ། །དེ་ཉིད་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ་དབང་པྩོའི་མངྩོན་

སུམ་དང༌། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་དང༌། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་དང༌། རང་རིག་པའི་

མངྩོན་སུམ་ཞེས་པ་སྟེ་ཞེས་པ་དེ་དག་ཉིད་ནི་ཉེ་བར་སྟྩོན་པར་བེད་པ་དང༌། འཇུག་

པར་བེད་པ་དང༌། ཐྩོབ་པར་བེད་པ་དང༌། ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནྩོ 

ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྦྱྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་མངྩོན་སུམ་དུ་འཇྩོག་པ་ནི་

སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་སང་བ་ལ་རྟྩོག་བལ་ལམ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མངྩོན་སུམ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

མྩོ། །དེ་ཡང་རང་རང་གི་སབས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་རྣམས་གསལ་བར་སང་བས་རྟྩོག་

བལ་དང༌། སྟྩོང་གཟུགས་གསལ་བར་སང་བ་ཙམ་གི་ཆ་ལ་མ་འཁྲུལ་ཞིང་མི་སླུ་བས་

ཚད་མར་འཇྩོག་པའྩོ། །དེ་ལ་ཡན་ལག་དང་པྩོ་ལྔ་ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་ནི་བཤད་ཟིན་

པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། འདི་ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་ནི་སྟྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་

རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་དུ་འྩོས་ནའང༌། རེ་བུས། མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་ཤེས་པ་རྟྩོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པས་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་མྩོ་

ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པྩོ་ཆེ་ཡང་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་དུ་བཞེད་དྩོ། །

ལྔ་པ་དག་དབེ་ནི། དག་བ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྩོའི་སེ་ཚན་གི་ཆྩོས་དྲུག་དག་

པར་བེད་ཅིང༌། དབེ་ན་གཡས་གཡྩོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལྔ་ལྔའི་རླུང་བཅུ་འགྩོག་

པས་བཅུའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ལེའི་བརྒྱ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དཔལ་ལྡན་

ཏིང་འཛིན་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་ཞེས་པ་རྣམ་པར་སང་མཛད་དེ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་པ་བཅུ་ནི་

རླུང་བཅུ་པྩོ་རྣམས་འགྩོག་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་པའྩོ། །

༼གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་བཤད་པ།༽

དྲུག་པ་འབས་བུ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་ནི། སྒྲུབ་

ལེའི་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དག་པ་ཞེས་པ་

ནི་འདིར་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་སེམས་དག་གཅིག་པ་ཉིད་ཀིས་གང་ཞིག་འགྱུར་

བ་མེད་པའི་བདེ་བར་གྱུར་པའི་བདེ་བ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་གསུངས་སྩོ། །དེའི་ཕིར་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་དག་པ་དྲི་མ་མེད་པར་གྱུར་པ་ནི་ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་རྣམས་

ཀིས་ཏེ་ལྩོ་གསུམ་དང་ཕྩོགས་གསུམ་གི་ཉིན་ཞག་རྣམས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ནི་འགྲུབ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པར་འགྱུར་ཞེས་པ་དབང་བཅུ་ལ་སྩོགས་ཐྩོབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། ། 

གཉིས་པ་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ནི། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང༌། སའི་

ཁམས་དང༌། ལུས་ཀི་དབང་པྩོ་དང༌། དྲིའི་སྐྱེད་མཆེད་དང༌། བཤང་ལམ་དང༌། བརྩོད་

པ་སྟེ་ཆྩོས་དྲུག་སྒིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་པར་སང་མཛད་སྩོགས་དྲུག་འགྲུབ་

པའྩོ། །དེ་ལྟར་ན། རེས་དྲན་སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱའི་ཆུ་སྐྱེས་ཀིས། །མི་འགྱུར་བདེ་

བ་ཆེན་པྩོའི་འདྲེན་ཚུལ་ཤེས། །ཞེས་པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་གི་དྩོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་

སྒྩོ་ནས་རེས་དྲན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་སྟེ་རྩོགས་པའི་རིམ་པ་བཤད་ཟིན་

ཏྩོ། །   ། །

༼རིམ་གཉིས་ཀི་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་

གཉིས། བསྐྱེད་རྩོགས་གཉིས་ཀི་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་

འབས་བུའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་གི་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་དང༌། རྩོགས་

རིམ་གི་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྒྩོན་གསལ་ལས། ཞི་སྩོགས་བ་བའི་ཆྩོ་ག་དང༌། །དེ་བཞིན་གྲུབ་

པ་བརྒྱད་དང་ནི། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་དངྩོས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་ཞི་རྒྱས་སྩོགས་ལས་ཆེན་

བཅུ་གཉིས་སམ་བརྒྱད་ཀིས་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་དང་འབིང་གྲུབ་པ་བརྒྱད་རྣམས་ཏེ་

རྒྱས་པར་རྒྱུད་འགེལ་ཆེན་དང་བཅས་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་རྩོགས་རིམ་གི་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་ནི། རང་རང་གི་སབས་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སུ་བཤད་པ་ལྟར་རྩོ། །

 གཉིས་པ་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ནི། དེ་ཡང་བསྐྱེད་རྩོགས་གཉིས་ཀའི་

མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ནི་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། ཞི་སྩོགས་བ་བའི་ཆྩོ་ག་དང༌། །དེ་བཞིན་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང་ནི། །སངས་

རྒྱས་ཀང་ནི་མཆྩོག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བསྐྱེད་རྩོགས་ཀི་འབས་བུ་ལ་ཐ་མ་འབིང་

མཆྩོག་གསུམ་ཡྩོད་པའི་ཐ་མ་ཞི་རྒྱས་སྩོགས་དང་འབིང་གྲུབ་པ་བརྒྱད་བསྐྱེད་

རྩོགས་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་པར་མ་ཟད་མཆྩོག་སངས་རྒྱས་ཀང་བསྐྱེད་རྩོགས་

གཉིས་ཀའི་འབས་བུ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པས་སྩོ། །དེ་ཡང་གྩོང་དུ་བཤད་

པ་ལྟར་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པར་བས་ནས་རྩོགས་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་དངྩོས་སུ་

སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སིན་པ་ན་སྩོར་སྡུད་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གི་བར་བཤད་ཟིན་

པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས་སད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་

རྒྱས་པ་ཞེས་བ་བ་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་མ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་

དྲུག་བརྒྱ་རྩོགས་པའི་མཐར་དང་པྩོ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། དེའི་

རེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སད་ཅིག་ཐམས་ཅད་ལ་བཟང་

ངན་གི་རིམ་པ་མེད་པ། བཟང་ངན་གི་རིམ་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བ་མཆྩོག་

གི་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་ལྔ་པ་ལས། འདིར་སད་ཅིག་ཐམས་

ཅད་རྣམ་པར་སྒྩོམ་པ་པྩོ་སད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་

ཞེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

པའི་སྟྩོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་སྒྩོམ་པ་པྩོ་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སད་ཅིག་

དང་པྩོར་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་དེའི་རེས་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀི་རྣལ་འབྩོར་སད་ཅིག་ཐམས་ཅད་རིམ་པ་མེད་པ་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་འབལ་བ་

མཆྩོག་གི་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་ཡེ་ལེའི་བརྒྱ་རེ་གཉིས་པ་ལས། ཟླ་བ་ཉི་མའི་རྒྱུ་བ་ཉམས་ཤིང་

ལམ་ནི་གཉི་ག་ཡི་ཡང་སྲྩོག་གི་རླུང་ནི་ཆེན་པྩོ་འགགས། །ཆུ་སྐྱེས་རྡྩོ་རེ་རབ་ཏུ་སད་

ཅིང་རི་བྩོང་ཅན་ཞུ་ཉི་མའི་གཟུགས་ཅན་པ་ནི་རབ་ཏུ་ཞུགས། །དངྩོས་དང་དངྩོས་

མེད་གཅིག་གྱུར་རྣམ་གསུམ་སྲིད་པར་གནས་པའི་གཞྩོམ་མེད་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་

རྟྩོགས་གྱུར་པ། །དེ་ཡི་དུས་སུ་རྣལ་འབྩོར་པ་དེ་གང་ལ་གཉིས་ནི་ཅུང་ཟད་མེད་པ་

མཆྩོག་གི་གྩོ་འཕང་འགྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་སངས་རྒྱས་ལྷ་མྩོ་དང་བཅས་ངེས་པར་རྩོ་ཡི་རྡྩོ་རེ་

རྣམས་དང་ས་ཡི་སིང་པྩོ་སྩོགས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཐུགས་རྣམས་རྣལ་འབྩོར་པ་

ལ་གྲུབ་པའི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་ལ་ནི་མངྩོན་སུམ་འགྱུར། །དེ་ཡི་འདྩོད་པའི་དངྩོས་

གྲུབ་རྩོ་བྩོང་ཅན་གི་ཞག་གི་ཐྩོ་རངས་དང་ནི་མཚན་མྩོ་ཕེད་ལ་འགྱུར། །རིན་པྩོ་

ཆེའམ་མེ་ཏྩོག་ཆར་ནི་མཆྩོག་གྱུར་དུས་ཀི་སྦྱྩོར་བས་ས་ཡི་སྟེང་དུ་འབབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ་དེ་དག་གི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། 

ཟླ་བ་ཉི་མ་གཡྩོན་གཡས་ཀི་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཉམས་ཤིང༌། དེར་ཡང་མ་ཟད་རྩོ་

རྐྱང་གི་ལམ་ནི་གཉི་གའི་ཡང་སྲྩོག་གི་རླུང་ཆེན་པྩོ་སྟེ་ལས་རླུང་མ་ལུས་པར་

འགགས་པ་དང༌། ཡུམ་གི་ཆུ་སྐྱེས་པདྨར་རྣལ་འབྩོར་པ་རང་གི་རྡྩོ་རེ་སད་ཅིང་

རེངས་པ་ལས་དཔྲལ་བ་ནས་རི་བྩོང་ཅན་ཐིག་ལེ་ཞུ་བ་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་རེ་ནས་གཙུག་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

ཏྩོར་གི་བར་བརྟན་པར་བས་པ་དེ་ཉིད་ཉི་མའི་གཟུགས་རྡུལ་བང་སེམས་དམར་

པྩོའི་ཆ་གཙུག་ཏྩོར་ནས་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུའི་བར་བརྟན་པར་བས་ན་ཉི་མའི་གཟུགས་

ཆེན་པྩོ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་དངྩོས་པྩོ་ཐབས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་དང་

དངྩོས་མེད་ཤེས་རབ་སྟྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པ་རྣམ་གསུམ་སྲིད་པར་སྟེ་ཁམས་གསུམ་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

སིང་ལ་གནས་པའི་གཞྩོམ་མེད་ཀི་སྒ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་རྟྩོགས་པ་དེ?ི་དུས་སུ་

དེ་འདྲ་བའི་རྣལ་འབྩོར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐབས་ཤེས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་གཉིས་ནི་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་མཆྩོག་གི་གྩོ་འཕང་ཟུང་འཇུག་མཐར་ཐུག་པ་དེར་འགྩོ་

བའྩོ། །མཐར་ཐུག་པའི་གྩོ་འཕང་དེར་སྩོང་སྟེ་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་རབ་ཏུ་དགའ་

བའི་ཐུགས་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་རྣལ་འབྩོར་པ་དེ་ལ་གྲུབ་པའི་དུས་སུ་རང་རྒྱུད་ཀི་

ཕུང་ཁམས་སྩོ་དྲུག་སྒིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སྩོགས་པའི་ཁྩོ་བྩོ་

རྣམས་དང༌། རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྩོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང༌། ས་ཚོགས་ཡུམ་

ལ་སྩོགས་པའི་ལྷ་མྩོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། རྩོ་ཡི་རྡྩོ་རེ་ལ་སྩོགས་རྡྩོ་རེ་མ་

རྣམས་དང༌། སའི་སིང་པྩོ་སྩོགས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་ནི་

མངྩོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རྩོ། །རྣལ་འབྩོར་པ་དེའི་འདྩོད་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཟུང་འཇུག་གི་

གྩོ་འཕང་མཐར་ཐུག་པ་དེ་རི་བྩོང་ཅན་གི་ཉིན་ཞག་སྟེ་ཉིན་ཞག་གཅིག་གང་དང་གང་

ཡིན་པའི་ཉིན་ཞག་དེའི་ཐྩོ་རངས་དང་མཚན་མྩོ་ཕེད་ཀི་ཆ་གང་ཡང་རུང་བ་ཁྩོ་ན་ལ་

མངྩོན་དུ་བེད་དྩོ། །

དེའི་དུས་སུ་རིན་པྩོ་ཆེའི་ཆར་རམ་མེ་ཏྩོག་གི་ཆར་ནི་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ཀི་སྦྱྩོར་བའི་དབང་གིས་ས་གཞིའི་

སྟེང་དུ་འབབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་མངྩོན་དུ་བས་པའི་

རྣལ་འབྩོར་དེའི་ལུས་ངག་སེམས་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ནི་སྔ་མའི་འཕྩོ་ཉིད་

ལས། ལུས་ནི་དང་ཞིང་རྡུལ་ཕན་ཉམས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་མཚན་ལ་

སྩོགས་པ་རྣམས་ཀིས་རབ་རྩོགས་འགྱུར། །ས་ཚོགས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་པྩོ་ཉིད་ནི་

དང་ཞིང་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་བལ་བ་རི་ལམ་བཞིན་དུ་སང༌། །སད་ནི་ཀུན་ནས་ཆད་པ་

མེད་ཅིང་དུ་མའི་སད་གཞན་དག་གིས་གཞན་གི་སིང་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། །སེམས་ནི་

དམ་པའི་བདེ་བས་གང་ཞིང་མི་གཡྩོ་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པས་འཁྱུད་

པའྩོ། །ཞེས་པ་སྟེ། དེའི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། མཐར་ཐུག་གི་ཟུང་འཇུག་

མངྩོན་དུ་བས་པའི་རྣལ་འབྩོར་པ་འདིའི་ལུས་ནི་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའི་ལུས་རགས་

པ་དེ་ཉམས་ཤིང༌། སྟྩོང་གཟུགས་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཤིན་ཏུ་

དངས་ཤིང་སྒིབ་ཐྩོགས་དང་བལ་བས་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པ་མཚན་བཟང་པྩོ་

སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང༌། ལ་སྩོགས་པ་དཔེ་བད་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་རྩོགས་པར་གྱུར་

པའི་སྐུའམ་ལུས་སྩོ། །དེ་ཡང་རྣལ་འབྩོར་པ་དེའི་རང་སང་ལ་ས་ཚོགས་པའི་འཇིག་

རྟེན་གསུམ་པྩོ་ཉིད་ནི་ཤེལ་ལྟར་དྭངས་ཤིང་སྒིབ་ཐྩོགས་དང་བལ་བ། སྒིབ་གཉིས་ཀི་

དྲི་མ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་རི་ལམ་བཞིན་དུ་སང་བའྩོ། །ཡང་རྣལ་འབཽར་པ་དེའི་སད་

དམ་གསུང་ནི་ཀུན་ནས་ཏེ་དུས་ནམ་ཡང་རྒྱུད་ཆད་པ་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་དུ་མ་

མཐའ་ཡས་པའི་རང་རང་གི་སད་དང་མཐུན་པའི་སད་གཞན་དག་གིས་ཏེ། གཞན་

སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་སིང་ལ་སྟེ་སེམས་ལ་མཐུན་པར་འཇུག་པའི་སད་དམ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

གསུང་ངྩོ༌། །ཡང་རྣལ་འབྩོར་པ་དེའི་སེམས་སམ་ཐུགས་ནི་དམ་པ་མཆྩོག་ཏུ་མི་

འགྱུར་བའི་བདེ་བས་གང་ཞིང་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་དེ་ཡང་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་དེ་ལས་སད་ཅིག་ཀང་མི་གཡྩོ་ཞིང་དུས་ཐམས་

ཅད་དུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་ཀིས་འཁྱུད་པའི་སེམས་སམ་

ཐུགས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་སྟེ་རྡྩོ་རེ་

བཞི་དང་སྐུ་བཞི་པྩོ་རྣམས་བསྟན་ཏྩོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་དུ་བསྟན་ན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རྡྩོ་རེ་གསུམ་བསྟན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལ། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ནི། དམ་པའི་བདེ་བས་

གང་ཞིང་ཞེས་པ་འདིས་བསྟན་ཏེ། བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་མཐར་ཐུག་པ་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེར་

འཇྩོག་པས་སྩོ། །ཡང་སྐུ་བཞི་བསྟན་ཚུལ་ནི། ལུས་ནི་དང་ཞིང་ཞེས་སྩོགས་ཚིག་

རྐང་གཉིས་པྩོ་དེས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་ལྩོངས་སྐུ་དང༌། ར་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་དངྩོས་

སུ་བསྟན་ཅིང༌། དེས་མཚོན་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་བསྟན་ཏེ། དེ་

ཡང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སད་ཅིག་མ་ཐ་མའི་མཐར་དང་པྩོར་མངྩོན་དུ་བས་པའི་

སྟྩོང་གཟུགས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་ནི་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་དང༌། དེས་

དངྩོས་སུ་སྤྩོས་པའི་ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་ཁྱབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་ཀི་སྐུ་མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པ་དུ་མ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་ར་བའི་

སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ། དེ་དག་ནི། ལུས་ནི་དང་ཞིང་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་དངྩོས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་པ་ཁྱབ་པའི་སྟྩོང་གཟུགས་དུ་མ་ལྩོངས་སྤྩོད་

རྩོགས་པའི་སྐུ་ཞེས་པ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། སྒྲུབ་ལེའི་ཉིས་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བརྒྱ་སྩོ་གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་དག་ལས་མངྩོན་སུམ་གང་ཡིན་པ་དག་ནི་

དེ་ཉིད་སྦྱྩོར་བས་མཁའ་ལ་སར་མ་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཏེ་སར་མའི་འཚོགས་བཞིན་དུ་

དུ་མ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་ཞེས་པ་ནི་ཤ་ལ་སྩོགས་པའི་མིག་གིས་གཟུང་བར་

བ་བ་སྲིད་པ་གསུམ་དང་དུས་གསུམ་རི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་དང་མཚུངས་པའྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་གསལ་བར་བསྟན་ཏྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ནི་སྩོར་སྡུད་སྩོགས་ཀི་སབས་ཀི་སྟྩོང་གཟུགས་མཐྩོང་ཚུལ་ཡིན་

ནྩོ་སམ་ན། དེའི་འཕྩོ་ཉིད་ལས། དེ་ན་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

མཚམས་ཀི་ཐུགས་ཀི་དབང་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་གིས་གཟིགས་ཏེ། ཞེས་སངས་

རྒྱས་པའི་གནས་སབས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་གིས་གཟིགས་པར་ཡང་གསུངས་པས་

འདིས་གཟིགས་པ་ན་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་སར་མའི་ཚོགས་བཞིན་གི་སངས་

རྒྱས་ཀི་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གཞྩོམ་མེད་

ཀི་གསུང་འདི་པའི་ལུགས་ཀི་ལྩོངས་སྐུར་འཇྩོག་པ་མ་ཡིན་ནམ། མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའི་ལྩོངས་སྐུར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་སམ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་ལྩོངས་

སྐུར་གསུངས་པ་བདེན་ནའང་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་ལྩོངས་སྐུའང་རྒྱུད་འགེལ་

ལས་གསུངས་ཏེ། ཁམས་ལེའི་མདྩོར་བསྡུས་གསུམ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་གཉིས་སྟྩོན་པ་པྩོ་དང་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ་པྩོར་འབེལ་བ་ནི་

སྤྲུལ་པའི་སྐུའམ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུས་ཀང་རུང་སྟེ། སྔ་མ་དང་ཕི་མ་ལ་

འགལ་བ་མེད་དྩོ། །ཞེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གང་ནས་བྩོན་པ་

ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་དེ་ཉིད་དུ་གཤེགས་སྩོ། །ཞེས་ཟླ་བཟང་གིས་སྤྲུལ་པ་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

བསྡུས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ལྩོངས་སྐུར་གཤེགས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེས་མཚོན་ནས་བསྟན་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཐའ་ཡས་པ་ནི་ཁམས་ལེའི་

མདྩོར་བསྡུས་གསུམ་པ་ལས། སྔྩོན་གི་སྩོན་ལམ་གི་སྟྩོབས་ཀིས་བསྩོད་ནམས་དང་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་ཤིང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སྩོགས་པ་དབང་ཕྱུག་

གི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ནི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྟྩོང་གསུམ་གི་སྟྩོང་ཆེན་པྩོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་

སྒྱུ་མའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྒིབ་པ་དང་བལ་བ་མཐའ་ལས་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀིས་

སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་ཡས་རྣམས་ཀི་སད་མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་ཡས་པ་

རྣམས་ཀིས་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ་པྩོ་ས་ཚོགས་ཀིས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་ན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་གིས་

འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ?ི་ཆྩོས་སྟྩོན་པར་མཛད་དེ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་དེ་དུ་མ་ནི་ཡིན་ནྩོ། །དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་སྒྱུ་མ་ཆེན་པྩོ་འགའ་ཞིག་གིས་སྒྱུ་

མའི་གཟུགས་དུ་མ་སྤྲུལ་ཏེ་དེས་སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་དེ་རྣམས་ཀིས་ཤིང་རྣམས་ར་

བ་ནས་འབིན་པར་བེད་ཅིང་རིའི་རེ་མྩོ་ཡང་སྐྱྩོད་པར་བེད་ལ་ལྷ་ཆེན་པྩོའི་གཟུགས་

ལྟ་བུ་དང་ཁྱབ་འཇུག་ལྟ་བུས་ལྷས་བིན་ལ་སྩོགས་པ་འཆིང་བར་བེད་དེ་སྐྱེས་བུ་སྒྱུ་

མ་ཆེན་པྩོ་དེ་དུ་མ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་སྒྱུ་མའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམས་ཀིས་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་སེམས་ཅན་གི་

དྩོན་མཛད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ།

དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་སྔྩོན་བསགས་པའི་ཚོགས་



  684  

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་དང་སྩོན་ལམ་གི་སྟྩོབས་ཀིས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

ཆེན་པྩོ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་རྩོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པ་ལ་སད་ཅིག་

གཅིག་ཀང་གཡྩོ་བ་མེད་བཞིན་དུ་རང་སང་ལ་ཁམས་གསུམ་པྩོ་མ་ལུས་པ་སྒིབ་པ་

དང་རྣམ་པར་བལ་བ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟར་དང་ཞིང་གསལ་བ་རི་ལམ་བཞིན་དུ་སང་བ་

དང༌། གཞན་སང་ལ་མ་དག་པའི་ཁམས་གསུམ་པྩོ་སྩོགས་མ་ལུས་པ་སང་བའི་སྒྩོ་

ནས་ཤེས་བ་ཇི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར་མཁྱེན་

པའི་ངང་ནས་མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྤུལ་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་རེ་རེས་

ཀང་མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་སད་དང་

མཐུན་པའི་གསུང་གིས་རང་རང་གི་བྩོ་དང་འཚམ་པའི་ཆྩོས་སྟྩོན་པ་སྩོགས་ཇི་སྲིད་

ནམ་མཁའ་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་འབབ་ཞིག་མཛད་པ་རྣམས་སྩོ། །

ཡང་སད་ནི་ཀུན་ནས་ཆད་པ་མེད་ཅིང་ཞེས་སྩོགས་ཚིག་རྐང་གཅིག་པུ་

འདིས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དུས་ནམ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་དུ་མ་སྟེ་

མཐའ་ཡས་པའི་རང་རང་གི་སད་ས་ཚོགས་དང་མཐུན་པ་གཞན་སེམས་ཅན་དེ་དག་

གི་སིང་ལ་སྟེ་སེམས་ལ་སིམ་པར་འཇུག་པར་བསྟན་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུའྩོ། །

ཡང༌། སེམས་ནི་ཞེས་སྩོགས་ཚིག་རྐང་བཞི་པ་འདིའི་སེམས་ནི་དམ་པའི་

བདེ་བས་གང་ཞིང་ཞེས་པ་འདིས་འགྱུར་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་རྩོ་

གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུའམ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་སྐུ་བསྟན། མི་གཡྩོ་ཐམས་

ཅད་དུས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པས་འཁྱུད་པའྩོ་ཞེས་པ་འདིས་ལྷན་སྐྱེས་འྩོད་གསལ་གི་
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དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་རྒྱན།

སེམས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་རྩོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཆྩོས་སྐུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཡང་ཝཾ་

ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་མཐར་ཐུག་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་རྩོ་གཅིག་

ཏུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཨེ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྟྩོང་གཟུགས་

ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་དང༌། ཡང་ཝཾ་ཡིག་གིས་གཟུགས་ཀི་

ཆ་ཤས་ལྔས་མཚོན་པ་ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་སེ་ཚན་ལྔར་བས་པའི་

སྒིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ཨེ་ཡིག་གིས་གཟུགས་ཀི་ཆ་ཤས་དྲུག་གིས་མཚོན་པ་

ཁམས་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སྩོ་དྲུག་སེ་ཚན་དྲུག་ཏུ་བས་པ་སྒིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ། ཐབས་

ཤེས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པ་རྣམས་ནི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པའི་གནས་སབས་སྩོ། །དེ་

ལྟར་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་མདྩོར་བསྡུས་པ་ཙམ་སྟེ་རྒྱས་པར་རྒྱུད་འགེལ་ཆེན་

དང་བཅས་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །     ། །

ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་རིན་ཆེན་པདྨྩོའི་ཚལ། །རིམ་གཉིས་འབས་བུ་ཟེ་འབྲུའི་

སྩོ་འཕེང་ཅན། །གསལ་བེད་ལུང་རིགས་བེ་བའི་འྩོད་འཕྩོ་བ། །ལེགས་བཤད་ཉིན་

བེད་དབང་པྩོ་དེང་འདིར་ཤར། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་འགེལ་རྒྱ་མཚོའི་སིང་པྩོ་མཆྩོག །རྣམ་

ཀུན་མཆྩོག་ལྡན་བདེ་ཆེན་དབེར་མེད་ལམ། །ལེགས་སྟྩོན་འདི་ལ་འབད་པའི་དགེ་

ཚོགས་གང༌། །འགྩོ་ཀུན་བ་མེད་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་ཕིར་བསྔྩོ། །བདག་ཀང་ཚེ་འདིའི་སང་

བ་ནུབ་ཙམ་ན། །གྲུབ་པའི་གནས་མཆྩོག་ཤམ་བྷ་ལར་གགས་པ། །རིགས་ལྡན་རྒྱལ་

པྩོ་ས་སྐྱྩོང་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །མ་ནྩོར་ལམ་སྟྩོན་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤྩོག །དེར་ཡང་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ནི་ཡྩོངས་རྩོགས་པའི། །རིན་ཆེན་དུ་མས་སྤས་པའི་བྩོས་བསང་

དེར། །ཡྩོངས་རྩོགས་དབང་བསྐུར་མཆྩོག་ནི་ནྩོད་གྱུར་ནས། །དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་
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མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྲྩོག་བཞིན་སྲུང་བར་ཤྩོག །དབང་གིས་རྒྱུད་སིན་རིམ་གཉིས་སྩོད་གྱུར་

ནས། །བསྐྱེད་རྩོག་བསེན་སྒྲུབ་བཞི་ལྡན་ལམ་གི་མཆྩོག །མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཉི་ཁི་

ཆིག་སྟྩོང་དང༌། །དྲུག་བརྒྱའི་ལམ་གིས་སྐུ་བཞི་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །རྒྱུད་འགེལ་རྒྱ་

མཚོའི་གཏིང་མཐའ་དཔག་པར་དཀའ། །བདག་ནི་བྩོ་གྩོས་ཉམ་ཆུང་བརྩོན་པ་

ཞན། །དེ་ཕིར་འདི་ལ་ནྩོངས་པའི་ཚོགས་མཆིས་པ། །བ་མ་ལྷ་ཚོགས་མཁའ་འགྩོའི་

ཚོགས་ལ་འཆགས། །ནྩོངས་པ་མ་ལུས་དག་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །ཞེས་ཕི་ནང་

གཞན་གསུམ་གི་དྩོན་གསལ་བར་བེད་པ་དྲི་མེད་འྩོད་ཀི་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། 

བསྟན་པ་རིམ་པྩོ་ཆེ་ལ་མཆྩོག་ཏུ་གཅེས་སྤས་སུ་མཛད་པའི་ཆྩོས་རྒྱལ་ཆེན་པྩོ་ནང་

སྩོ་རྡྩོ་རེ་ཚེ་བརྟན་པའི་བཀའ་སྩལ་དང་དུ་བངས་ཏེ། བཀའ་དང་བསྟན་བཅྩོས་འགྱུར་

རྩོ་འཚལ་གི་བང་མཛོད་རི་བྩོ་སེ་ཆེན་ཆྩོས་ཀི་ཕྩོ་བང་དུ་དབུ་བཙུགས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་

སྟེང་ཁ་ཞེས་བ་བའི་རི་ཁྩོད་དུ་བ་བ་བཏང་བ་ནྩོར་བཟང་རྒྱ་མཚོས་རྩོགས་པར་སྦྱར་

བའྩོ། །འདིས་ཀང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་བེད་ནུས་པར་

གྱུར་ཅིག །  མདྒལཾ། །བྷ་ཝནྟུ། །

༈ སྲིང་གསུམ་འགྩོ་བ་ཀུན་གི་སྐྱབས་གནས་གཅིག་པུ་པ། རྒྱལ་དབང་ཆེན་

པྩོ་བྩོ་ཟང་རྒྱ་མཚོས། ཁྱྩོད་ཀིས་གེགས་བམ་འདིའི་རི་མྩོར་ཞུས་དག་དགྩོས་རིགས་

རྣམས་ཀིས་གནང་བྱུང་བར། ཞུས་དག་ནན་ཏན་དུ་བགིས་པའི་ཡིག་ནྩོར་ཕན་བུ་

འདུག་པ་རྣམས་བཅྩོས་ཤིང༌། རི་མྩོ་ལྷག་བཅས་ཕན་བུ་འཇྩོག་པ་གནང་བ་རྣམས་ལ་

ཞིབ་བརིས་སུ་བགིས་ཏེ་མཆན་བུ་འགའ་ཞིག་བདག་ཟུག་པྩོ་གཞྩོན་ནུའི་མིང་ཅན་

གིས་བིས་པའྩོ། །



 པར་བང་སྩོན་ཚིག

རྣམ་གྩོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྩོ་གཅིག་ཏུ། ། 

གཞྩོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྩོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

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

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

ཡང་དག་ཆྩོས་ཀི་སྒྩོ་མྩོ་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནྩོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྩོར་ཤྩོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱྩོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟྩོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྒྩོ་ཀུན་

ནས་རྒྱས་པ་སྩོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་

རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆྩོག་པའི་དགེ་བསྔྩོའི་སྩོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱྩོང་ཆྩོས་

སྨྲ་བ་ངག་དབང་བྩོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའྩོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ  སམནབུདདྷཱནཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏརེསྭཱཧཱ། ། 

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགྩོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་

ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སྩོ། ། 


	ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 
	༄༅། །ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དྲི་མེད་འོད་ཀྱི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ།
	༼སྟོན་པས་རྩ་རྒྱུད་གསུང་ཚུལ་གླེང་བ།༽
	༼རྩ་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ།༽
	༼སྡུད་པ་པོས་ཇི་ལྟར་བསྡུས་ཚུལ།༽
	༼རྩ་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་བསྡུད་ཚུལ།༽
	༼བསྡུས་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་བསྡུས་ཚུལ།༽
	༼རྩ་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཚུལ།༽
	༼བསྟན་པ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་བཤད་པ།༽

	༼བླ་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་གཉུག་མའི་རང་བཞིན་བཤད་པ།༽
	༼གཉུག་མའི་སེམས་བཤད་པ།༽
	༼གཉུག་སེམས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཁུངས་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་བསྟན་པ།༽
	༼གཉུང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་བཤད་པ།༽
	༼མིང་གི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པ།༽
	༼རང་བཞིན་གྱིས་དག་ཚུལ་བཤད་པ།༽
	༼དྲི་མ་གློ་བུར་བ་ཡིན་ཚུལ་བསྟན་པ།༽
	༼དེ་ལམ་གྱིས་སྦྱོང་ཚུལ་བཤད་པ།༽
	༼དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་དུས་བཤད་པ།༽

	༼འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཚུལ་གྱིས་མངོན་དུ་བྱེད་པ།༽
	༼ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་དུ་བྱེད་པ།༽

	༼གཉུག་མའི་ལུས་བཤད་པ།༽
	༼བླ་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་བཤད་པ།༽
	༼དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བརྗོད་བྱ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་བཤད་པ།༽
	༼ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་དྲང་ངེས་བཤད་པ།༽
	༼ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་གོ་རིམ་བཤད་པ།༽
	༼ཤེས་བྱ་གཤིས་ལ་གནས་པའི་གོ་རིམ་བཤད་པ།༽
	༼ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ལྟོས་པའི་གོ་རིམ་བཤད་པ།༽
	༼ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་སོ་སོའི་རང་བཞིན་བཤད་པ།༽
	༼འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽
	༼སྣོད་འཆག་པའི་རིམ་པ་ཚད་དང་བཅས་པ་བཤད་པ།༽
	༼བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽
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