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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་ཕྲག་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་། 

ལག་འཕྲྩོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགྩོ་ཉེར་ཡྩོད་པར་བརེན་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་སབས་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་

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

ཤྩོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱྩོན་ཆ་འབྱུང་སྲིད་པས་བསྲེས་ལད་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་ལན་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་་ར་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་ལག་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་སྐབས་ངེས་དགྩོས་པ་འགའ་ཞིག་ངྩོ་

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

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདི་བཀྩོད་ཡྩོད་ན་དེ་ནི་དྩོ་སྣང་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་སྩོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སྩོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕྲད་སྦྩོར་སངས་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་རགས་ “ འདི་བཀྩོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀྩོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བ་ར་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་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནྩོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

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

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

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལག་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་ཕྲེང་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་ལེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངྩོས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བ་བང་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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

དགྩོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རྩོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངྩོ་སྩོད་དང་ལམ་སྩོན་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།



༄༅། །རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྩོད་གསང་དྩོན་ཀུནྡ་བཞད་པའི་

ལེགས་བཤད་རྒྱུ་སྐར་བདག་པྩོ་

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མྩོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྩོ་ཥཱ་ཡ།

ཨེ་ཡིག་ཆྩོས་ཀི་སྐུ་ལས་མ་གཡྩོས་པར། །

ཝཾ་ཡིག་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུ། །

བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱས་སྐྱེ་དགུའི་མགྩོན་མཛད་པ། །

དཔལ་ལན་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ། །

མཆྩོག་ཐུན་དངྩོས་གྲུབ་རིན་ཆེན་བེ་བའི་གཏེར། །

རེ་བཙུན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་དང་། །

འཇིགས་མཛད་རྡྩོ་རེ་བཅུ་གསུམ་འཁྩོར་ལྩོའི་ལས། །

འགལ་རྐེན་བཟླྩོག་ཅིང་ལེགས་ཚོགས་ཆར་དུ་སྙིལ། །

 གང་གིས་བརེ་བའི་སྤན་རས་ཀིས་འཚོ་ན། །

འཇིགས་མེད་སྨྲ་བའི་སྩོབས་པ་མཆྩོག་བརེས་ནས། །
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་མངྩོན་འཕགས་དཔལ་སེར་བ། །

འཇམ་དབངས་བ་མས་རག་ཏུ་བིན་གིས་རླྩོབས། །

རབ་དཀར་གངས་དང་འྩོ་མའི་མདངས་འཛིན་ཅིང་། །

བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོའི་ཉམས་ཀི་སྒེག་འཆང་བ། །

ཚངས་སྲས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དབངས་ཅན་ལ། །

ལྩོངས་སྤྩོད་འཁྩོར་ལྩོའི་དབུས་ན་བརེན་པར་བཞུགས། །

འདུས་པའི་ལམ་གིས་གྲུབ་པ་མཆྩོག་བརེས་ནས། །

ཚུལ་དེ་སྲིད་ན་ཉི་ལྟར་གསལ་མཛད་པ། །

ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་ལ་དང་ཟླ་བའི་ཞབས། །

ལ་སྩོགས་འཕགས་ཡུལ་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་འདུད། །

མཐའ་བལ་ལྟ་དང་གསང་ཆེན་རིམ་གཉིས་གནད། །

མ་འདྲེས་གསལ་བར་འབེད་པའི་ལེགས་བཤད་གཏེར། །

ཟླ་མེད་མཁས་པའི་དབང་པྩོ་ཙོང་ཁ་པ། །

བྩོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །

མགྩོན་དེའི་ཐུགས་སྲས་དར་མ་རིན་ཆེན་དང་། །

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པྩོ། །

གསང་ཆེན་མཛོད་འཛིན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་སྩོགས། །

དགེ་ལན་བསན་འཛིན་ཡྩོངས་ལ་སྙིང་ནས་དད། །
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

 ཕྩོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཀང་དུས་གསུམ་དུ། །

བསྩོད་བསགས་སྙན་པའི་དབངས་དང་ལན་ཅིག་པར། །

མཚན་སྩོང་འབར་བའི་སྐུ་ཡིས་ཕག་བའི་གནས། །

ཡྩོངས་འཛིན་ཚོགས་ལ་སྙིང་ནས་མི་དད་སུ། །

བསིགས་པའི་ང་རྩོའི་འབྲུག་གི་གད་རྒྱངས་དང་། །

ཆབས་ཅིག་དྲག་པྩོའི་འཕྲིན་ལས་གནམ་ལྕགས་ཀིས། །

ཉམས་པ་སྒྩོལ་མཛད་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང་། །

ཀ་ལ་རུ་པ་ལ་སྩོགས་སྲུང་མས་སྐྱྩོངས། །

གསང་དྩོན་ཀུནྡའི་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའི་གཉེན། །

ལེགས་བཤད་ཉ་གང་རྒྱུ་སྐར་བདག་པྩོ་ཞིག །

བདག་བྩོའི་ཁྱབ་འཇུག་རྫིང་ལས་དེང་འཆར་ནི། །

མ་དང་མཁའ་འགྩོས་དགེས་པས་བུ་བཞིན་དགྩོངས། །

 དེ་ཡང་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོས།

དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཐེག་ཆེན་གི། །

ལམ་མཆྩོག་གཉིས་ཀར་དགྩོས་པའི་ཐུན་མྩོང་ལམ། །

ཇི་བཞིན་བསྐྱེད་ནས་མཁས་པའི་དེད་དཔྩོན་གི། །

མགྩོན་ལ་བསེན་ནས་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེར། །

ཞུགས་ནས་ཡྩོངས་རྫྩོགས་མན་ངག་བསེན་པ་དེས། །

དལ་འབྩོར་ཐྩོབ་པ་དྩོན་དང་ལན་པར་བས། །
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་ཐུན་མྩོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་ཏེ་མཚན་ཉིད་དང་

ལན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་མནྩོས་ནས། དམ་

ཚིག་དང་སྩོམ་པ་མིག་འབས་བཞིན་དུ་བསྲུངས་ཤིང་གསང་སགས་ཀི་ལམ་ལ་ཚུལ་

བཞིན་དུ་སྩོབ་པ་ནི་ལན་གཅིག་རེད་པའི་དལ་རེན་བཟང་པྩོ་འདི་དྩོན་ལན་དུ་བེད་

པའི་ཐབས་ཚུལ་གྩོང་ན་མེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་གསང་སགས་ཀི་ལམ་ལ་སྩོབ་པའི་

ཚུལ་ཡང་ཐྩོས་བསམ་སྒྩོམ་གསུམ་གི་ཨང་ཀ་མ་འཁྲུགས་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་། དེ་

བཞིན་དུ་བསབས་ན་རང་གང་འདྩོད་ཀི་མཆྩོག་ཐུན་གི་དངྩོས་གྲུབ་བདེ་བག་ཏུ་ཐྩོབ་

པར་འགྱུར་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས། ཨེ་མའྩོ་ཆྩོས་ཀི་དྩོན་འབྱུང་བ། ཞེས་དང་། 

རྒྱན་བདུན་བཀྲྩོལ་བ་ལས།

དང་པྩོ་ཉན་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས། །

ཚིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཐྩོས་པ་བསྐྱེད། །

དེ་ནས་བསམ་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས། །

ཚིག་དང་དྩོན་དུ་འབེལ་བ་བསབ། །

དེ་ནས་སྒྩོམ་པའི་བྩོ་རལ་གིས། །

དང་པྩོ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་ལ་བསབ། །

དེ་རེས་རྫྩོགས་པ་མཐར་དབྱུང་སེ། །

ཁ་སྦུབ་རྡྩོལ་དང་དུག་ཅན་གི། །

སྐྱྩོན་རྣམས་སངས་ཏེ་རྒྱུན་གནས་ན། །

ཆུ་ལུད་རྐེན་གིས་འབས་བསྐྱེད་བཞིན། །
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

འབས་བུ་མངྩོན་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་རྣམ་དཔྩོད་དང་བརྩོན་པའི་ནྩོར་གིས་

ཕྱུག་པའི་ཕིས་འབྱུང་གསར་བུ་བ་རྣམས་ཀི་བྩོ་གྩོས་ཀི་སྒྩོ་འབེད་པའི་ཆེད་དུ་འདིར་

གསང་སགས་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པའི་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ལ་གཉིས། བསན་པ་

སྤིའི་རྣམ་གཞག་དང་། གསང་སགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྩོ། །

༼བསན་པ་སྤི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། མཐའ་དཔད་པའྩོ། །

༼རང་ལུགས་བཞག་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། ཐར་འདྩོད་ཀི་སྐྱེ་བྩོའི་འཇུག་ངྩོགས་སུ་གྱུར་པའི་ལུང་རྩོགས་གང་

རུང་གིས་བ་ས་པའི་དམ་ཆྩོས་དེ། རྒྱལ་བའི་བསན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སེལ་

མར་བསྩོད་པ་ལས།

གང་ཞིག་ལ་ནི་ཉེས་པ་ཀུན། །

གཏན་ནས་ཡྩོང་ཡེ་མི་མངའ་ཞིང་། །

གང་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །

ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལན་གྱུར་པ། །

གལ་ཏེ་སེམས་ཤིག་ཡྩོད་ན་ནི། །

དེ་ཉིད་ལ་ནི་སྐྱབས་འགྩོ་ཞིང་། །
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དེ་བསྩོད་དེ་ནི་བཀུར་བ་དང་། །

དེ་ཡི་བསན་ལ་གནས་པའི་རིགས། །

ཞེས་དང་། རེ་རང་གི་རྩོགས་བརྩོད་ལས།

ཚད་མ་གྲུབ་པར་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྩོག་གིས། །

རྣམ་གྩོལ་དྩོན་དུ་གཉེར་ལ་བཅྩོམ་ལན་འདས། །

ཚད་མར་བསྒྲུབས་ཤིང་དེ་ལས་དེ་ཡི་ནི། །

བསན་པ་ཁྩོ་ནར་ཐར་འདྩོད་འཇུག་ངྩོགས་སུ། །

ངེས་པ་གཏིང་ནས་རེད་པས་ཐེག་གཉིས་ཀི། །

ལམ་གི་གནད་ཀུན་འགིལ་བར་རིགས་ལམ་ནས། །

ལེགས་པར་ཐྩོན་པས་ལག་པར་དགའ་བ་རེད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་དབེ་ན། ལུང་གི་བསན་པ་དང་རྩོགས་པའི་

བསན་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། མཛོད་ལས།

སྩོན་པའི་དམ་ཆྩོས་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །

ལུང་དང་རྩོགས་པའི་བདག་ཉིད་དྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལུང་གི་བསན་པ་ལ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་གསུང་རབ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དང་། བ་་ན་ལག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་བརྩོད་བའི་

གཙོ་བྩོར་སྩོན་པའི་འདུལ་བའི་སེ་སྣྩོད་དང་། ལག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་གཙོ་

བྩོར་སྩོན་པ་མདྩོ་སེའི་སེ་སྣྩོད། ལག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་བརྩོད་བའི་གཙོ་བྩོར་

སྩོན་པ་མངྩོན་པའི་སེ་སྣྩོད་གསུམ་དང་། དེ་ཡང་བ་་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སེ་སྣྩོད་
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གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། མདྩོ་སེ་རྒྱན་ལས།

སེ་སྣྩོད་དག་ནི་གསུམ་མམ་གཉིས་ཀང་རུང་། །

བ་ས་པའི་ཕིར་ཏེ་རྒྱུ་ནི་དགུར་འདྩོད་དྩོ། །

ཞེས་སྩོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་སེ་སྣྩོད་གསུམ་ལ་ཐྩོས་

བསམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བེད་པ་དགྩོས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།

མདྩོ་དང་ཆྩོས་མངྩོན་འདུལ་བ་དག །

མདྩོར་ན་དྩོན་ནི་རྣམ་བཞིར་འདྩོད། །

བྩོ་དང་ལན་པས་དེ་ཤེས་ནས། །

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འཐྩོབ། །

ཅེས་གསུངས་སྩོ། །ཐེག་པ་དམན་པའི་ཐར་པ་ཙམ་འཐྩོབ་པ་ལ་ནི་ཚིགས་

བཅད་གཅིག་གི་དྩོན་ཤེས་པས་ཀང་ཆྩོག་པར་བྩོ་བརན་གི་འགེལ་བཤད་སྩོགས་

རྒྱན་གི་འགེལ་པ་དུ་མ་ལས་གསུངས་སྩོ། །ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣྩོད་དེ་ལ་རྒྱུ་ཕ་རྩོལ་དུ་

ཕིན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣྩོད་དང་། འབས་བུ་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་སེ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་

ལ། ཅིའི་ཕིར་རྒྱུད་སེ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འདུས་པ་ཕི་མ་ལས། རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་ཞེས་བ་བར་

གགས། །ཞེས་པ་ལྟར་ཚིག་རྣམས་ནི་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའི་བརྩོད་བའི་དྩོན་

གསུམ་བརྩོད་བར་བེད་པས་རྒྱུད་ཅེས་བ་ལ། སེ་ཞེས་པ་ནི། རྒྱུད་དེའི་ཚོགས་སམ་

རིས་སུ་གཏྩོགས་པ་ཞེས་པ་སེ། རྡྩོ་རེ་འཆང་ཆེན་པྩོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་གསང་བ་ཀུན་

གི་གནད་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ལས། སེ་ནི་རྒྱུད་དེའི་ཚོགས་སམ་རིས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །
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རྒྱུད་སེ་ལ་བ་རྒྱུད་སྩོགས་བཞི་ཡྩོད་ལ། དེ་བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ལྟ་

བའི་རྒྱུད། དགྩོད་པའི་རྒྱུད། ལག་བཅངས་སམ་འཁྱུད་པའི་རྒྱུད། གཉིས་གཉིས་

འཁྱུད་པའི་རྒྱུད། ཅེས་བ་སེ། རྡྩོ་རེ་སྙིང་པྩོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས།

འདི་ནི་གཉིས་པྩོ་འཁྱུད་པ་ཡི། །

རྒྱུད་ཀི་དབེ་བ་བསན་པའྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ནི་ལག་བཅངས་དང་། །

དགྩོད་དང་བལྟས་པས་ཤེས་པར་བ། །

ཞེས་སྩོ། །བ་སྤྩོད་ཀི་རྒྱུད་ལ། འཇིག་རེན་པའི་རིགས་ཀི་རྒྱུད་དང་། འཇིག་

རེན་ལས་འདས་པའི་རིགས་ཀི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཡྩོད་ཅིང་། བ་རྒྱུད་ཀི་འཇིག་རེན་

ལས་འདས་པའི་རྒྱུད་ལ། བ་བ་སྤི་རྒྱུད་དང་། རིགས་སྩོ་སྩོའི་རྒྱུད་གཉིས་ཡྩོད་པས། 

དང་པྩོ་ལ་གསང་བ་སྤི་རྒྱུད། ལེགས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུད། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་

རྒྱུད། བསམ་གཏན་ཕི་མ་དང་བཞི་ཡྩོད། བ་སྤྩོད་གཉིས་ཀའི་རིགས་སྩོ་སྩོའི་རྒྱུད་

ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་རྒྱུད། པདྨའི་རིགས་ཀི་རྒྱུད། རྡྩོ་རེའི་རིགས་

ཀི་རྒྱུད་གསུམ་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །བ་སྤྩོད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་

མཆྩོག་དང་། དེ་ནས་པདྨའི་རིགས་དང་། རྡྩོ་རེའི་རིགས་དམན་པར་གསུངས། རྣལ་

འབྩོར་རྒྱུད་ལ། ར་རྒྱུད། བཤད་རྒྱུད། ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་གསུངས་ཤིང་། 

དེ་ཉིད་བ་ས་པ་དང་པྩོ་དང་། རྡྩོ་རེའི་རེ་མྩོ་གཉིས་པར་བཞག་ལ། གསུམ་པའི་

མཚན་གཞི་རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་དང་། སགས་རིམ་གཉིས་སུ་མི་གསལ་ཞིང་། གསང་

སགས་མིང་གངས་སུའང་། ཆ་མཐུན་རྒྱུད་སྩོགས་སྩོ་བ་མང་ན་ཡང་། །ཞེས་པ་ཙམ་
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ལས་མ་གསུངས་སྩོ། །བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་ནི་འྩོག་ཏུ་འཆད་དྩོ། །

འྩོ་ན་རྒྱུད་སེ་བཞི་པྩོ་འདི་སེ་སྣྩོད་གསུམ་པྩོ་གང་དུ་གཏྩོགས་ཤེ་ན། མདྩོ་སེའི་

སེ་སྣྩོད་དུ་གཏྩོགས་ཏེ། སགས་རིམ་ཆེན་མྩོ་ལས། དཔུང་བཟང་ལས། གསང་སགས་

མདྩོ་སེའི་ཚུལ་དུ་བཤད་ཀིས་ཉྩོན། །ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུད་མང་པྩོར་མདྩོ་

དང་མདྩོ་སེར་བཤད་པས་ཤཱནི་པས་ཟབ་དྩོན་བ་ས་ཏེ་སྩོན་པས་མདྩོ་སེར་བཞེད་པ་

ལྟར་ལེགས་ལ། ཞེས་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀིས་སེ་སྣྩོད་གཞན་གཉིས་

ཀི་ཆ་ཡྩོད་པར་ཡང་འདྩོད་དེ། ལུང་དེའི་འཕྲྩོ་ཉིད་ནས། དེ་ལ་ཡང་ནང་གསེས་ཀིས་

ཕེ་ན་སེ་སྣྩོད་གཞན་གཉིས་ཀིའང་དྩོན་སྩོན་པས་ན། ཨ་བྷྱས་སེ་སྣྩོད་གསུམ་ཀར་

གཏྩོགས་པར་བཞེད་པའང་འཐད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལུང་གི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ནི་བེ་སྨྲས་མིང་གི་ཕྲེང་བའི་ཚོགས་ལན་མིན་འདུ་བེད་

དང་། མདྩོ་སེ་པས་སྒ་རང་མཚན་པའི་གཟུགས་ཕུང་དུ་འདྩོད་དེ། མཛོད་ལས།

ཆྩོས་ཀི་ཕུང་པྩོ་བརྒྱད་ཁི་དག །

གང་རྣམས་ཐུབ་པས་གསུངས་དེ་དག །

ཚིག་གམ་མིང་ཡིན་དེ་དག་ནི། །

གཟུགས་དང་འདུ་བེད་དག་ཏུ་འདུས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སེམས་ཙམ་གིས་ནི། ཐེག་བ་ས་དང་བཤད་སྦར་

ལས། རྐང་པ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྣང་བ་འདྩོད་པའི་དྩོན་གི་རེས་སུ་འཇུག་པ་

ཉན་པ་པྩོའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་ཚོགས་ལ་བཤད་པ་དང་། དབུས་མཐའི་འགེལ་

བཤད་དུའང་འཇིག་རེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་པར་བེད་པའི་སྒའི་ཁྱད་པར་དུ་སྣང་བའི་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

རྣམ་པར་རིག་པའི་ཚོགས་ཞེས་གསུངས་པས། ཉན་པ་པྩོའི་ཤེས་པ་ལ་སྒར་སྣང་བ་

ཙམ་དུ་འདྩོད་ཀི་སྒ་རང་མཚན་པར་མི་འདྩོད་གསུངས་པ་དང་། སྒར་འདྩོད་ཅེས་

གསུངས་ཚུལ་གཉིས་སྣང་ལ། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཀང་

བརྒྱད་སྩོང་འགེལ་ཆེན་ལས། གདུལ་བའི་ཤེས་པ་ལ་སྒར་སྣང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་

པས་བསན་པ་ཉན་པ་པྩོའི་སྐྱེ་བྩོ་དང་འབེལ་གི་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་

ནས་གྩོང་ལྟར་འདྩོད་པ་དང་། སྒར་བཞེད་ཅེས་འདྩོད་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་ངྩོ་། །མདྩོ་སེ་

སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བས་ངག་སྒ་རང་མཚན་པར་བཞེད་དྩོ། །ཅིའི་

ཕིར་སེ་སྣྩོད་ཅེས་བ་ཞེ་ན། བརྩོད་བའི་དྩོན་གི་སེ་ཚན་མང་པྩོ་འདུས་པའི་སྣྩོད་ལྟ་བུ་

ཡིན་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བའྩོ། །

རྩོགས་པའི་བསན་པ་ལ། བ་་ན་ལག་པའི་བསབ་པ་གསུམ་དང་། རྒྱས་པར་

ཕེ་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གི་མངྩོན་རྩོགས་གསུམ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་ཚོགས་སྦྩོར་

མཐྩོང་སྒྩོམ་སེ་སྩོབ་ལམ་བཞི། མི་སྩོབ་ལམ་རེ་དང་ལྔ་རེ་སེ་བཅྩོ་ལྔ་སྩོགས་མང་དུ་

ཡྩོད་དྩོ། །ཐེག་ཆེན་གི་ཐེག་པ་ལ་རྒྱུ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་དང་། འབས་

བུ་རྡྩོ་རེའི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་ལ། དེ་ལྟར་ཐེག་པ་སྩོ་སྩོར་འབེད་པ་ནི། སྤྩོད་པའི་

ངྩོས་ནས་ཡིན་གི། ལྟ་བའི་སྒྩོ་ནས་མིན་ཏེ། ཐེག་དམན་གི་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལའང་ཆྩོས་

རང་བཞིན་མེད་རྩོགས་ཀི་ལྟ་བ་ངེས་པར་རེད་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་

འགེལ་ལས།

མཚན་མ་མེད་པར་མ་རྩོགས་པར། །

ཁྱྩོད་ཀིས་ཐར་པ་མེད་པར་གསུངས། །
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཞེས་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་ཀང་།

ཡྩོད་པས་རྣམ་པར་མི་གྩོལ་ཏེ། །

མེད་པས་སྲིད་པ་འདི་ལས་མིན། །

དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་ཡྩོངས་ཤེས་པས། །

བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོ་རྣམ་པར་གྩོལ། །

ཞེས་སྩོགས་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་དང་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་འཇུག་པ་ར་འགེལ་

སྩོགས་ཀི་ལུང་དང་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པའི་ཚོགས་ཀིས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །འྩོ་ན་སྤྩོད་པས་འབེད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས།

ཉན་ཐྩོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནི། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྩོན་ལམ་དང་། །

སྤྩོད་པ་ཡྩོངས་བསྩོ་མ་བཤད་དེ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ག་ལ་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐེག་དམན་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སེ་སྣྩོད་ལས་རེན་

སེམས་བསྐྱེད་དང་། སྤྩོད་པ་ཕིན་དྲུག་སྩོགས་མ་བསན་ལ། གདུལ་བ་ཐེག་དམན་པ་

རྣམས་ལ་དེ་དག་ལ་སྩོབ་པའང་མེད་པས་ཉན་རང་གི་ཐེག་པ་ལ་ཐེག་པ་དམན་པ་ཞེས་

བ་ཞིང་། ཐེག་ཆེན་པ་ལ་གྩོང་གི་དེ་རྣམས་ཡྩོད་པས་དེའི་མངྩོན་རྩོགས་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་

པྩོ་ཞེས་སྩོ་སྩོར་འཇྩོག་གྩོ །ཉན་རང་གཉིས་ཀི་ལམ་བགྩོད་ཚུལ་གི་ལུས་རགས་པ་

འདྲ་བས་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ཞེས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་སུ་བཞག་ཚེ་གཅིག་

ཏུ་བགང་ཞིང་། རང་རྒྱལ་གིས་བསྐལ་ཆེན་བརྒྱར་ཚོགས་གཉིས་ལ་གྩོམས་པར་བེད་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཅིང་། ཉན་ཐྩོས་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟར་མི་བེད་པས་ཐེག་པ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ཚེ་རང་

རྒྱལ་གི་ཐེག་པ་ལ་ཐེག་པ་འབིང་དང་། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ཞེས་

ཐེག་པ་སྩོ་སྩོར་བཞག་གྩོ །ཅིའི་ཕིར་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ཞེས་བ་ན། དྩོན་གཉིས་ཁུར་དུ་

ཐེག་པས་ཐེག་པའང་ཡིན་ལ། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཆེན་པྩོ་སེ་མཆྩོག་ཀང་ཡིན་

པས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་བ་སེ། ཡྩོན་ཏན་རིན་པྩོ་ཆེ་་ད་པ་ལས།

ཅིའི་ཕིར་འདི་ནི་བང་ཆུབ་ཐེག་ཆེན་བ་ཞེ་ན། །

དེ་གང་ཞྩོན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ངན་ཟླྩོ། །

ཐེག་པ་འདི་ནི་མཁའ་འདྲ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་དེ། །

དགའ་སྐྱིད་བདེ་བ་མངྩོན་པར་ཐྩོབ་བེད་ཐེག་པའི་མཆྩོག །

ཅེས་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྤིར་ཆེན་པྩོ་ཞེས་པ། འཆི་མེད་མཛོད་ལས།

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་དང་ཚད་མེད་དང་། །

མཁས་བརྩོན་སྩོ་བའི་ལས་བདག་ཉིད། །

ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་བེད་པ་པྩོ། །

རྣམས་ལ་ཆེན་པྩོ་ཞེས་ནི་བརྩོད། །

ཅེས་པ་ལྟར་རྩོ། །དྩོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདིར་ནི་མཆྩོག་གི་དྩོན་

ནྩོ། །ཐེག་པ་དམན་པ་དང་ཆུང་ངུ་ཞེས་པ་ནི་དེ་ལས་དཔག་སེ་ཤེས་སྩོ། །རྒྱུ་འབས་

ཀི་ཐེག་པ་གཉིས་ལ་ནི་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་ཐབས་ཀི་ཆ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་

པར་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་སེ། མཐའ་གཅྩོད་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་དང་། 

སགས་རིམ་ཆེན་མྩོ་གཉིས་ཀ་ལས། སྤིར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ཤེས་རབ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཀིས་མི་འབེད་པར་ཐབས་ཀིས་འབེད་དགྩོས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་

གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ཡང་ཟབ་མྩོ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་མི་འབེད་ཀི་ཐབས་ཀིས་

འབེད་དགྩོས་ཤིང་། ཞེས་སྩོ། །

ཐབས་ཀི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་ན། འབས་བུའི་ཐེག་པ་ལ་གཟུགས་སྐུའི་

རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་ཡྩོད་ལ། རྒྱུའི་ཐེག་

པ་ལ་དེ་མེད་པ་སེ། ལུང་དེའི་འཕྲྩོ་ཉིད་དུ། ཐབས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ཡང་གཟུགས་སྐུ་སྒྲུབ་

པའི་ཆ་ཡིན་ལ། གཟུགས་སྐུ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ནི་དེ་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བར་སྒྩོམ་པའི་

ལའི་རྣལ་འབྩོར་ཉིད་ཐེག་པ་གཞན་གི་ཐབས་ལས་མཆྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཅིའི་ཕིར་རྒྱུ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འབས་

བུ་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུ་སྤྩོད་པའི་རེན་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྤྩོད་པ་ཕིན་དྲུག་ལ་སྩོབ་པ་

ཙམ་ལས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཡྩོངས་དག་བཞི་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་

སྒྩོམ་པ་མེད་པས་ན་དེ་ལྟར་ཟེར་ཞིང་། རྡྩོ་རེའི་ཐེག་པ། འབས་བུའི་ཐེག་པ། ཐབས་

ཀི་ཐེག་པ། གསང་སགས་ཀི་ཐེག་པ་རྣམས་འདིར་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་ལ། 

དམིགས་པ་ལའི་སྐུ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པར་རང་བཞིན་མེད་པར་ངེས་པའི་ཐབས་

ཤེས་དབེར་མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་ནི། རྡྩོ་རེ་ཡང་ཡིན་ལ་ཐེག་པའང་ཡིན་པས་ན་རྡྩོ་

རེའི་ཐེག་པ་དང་། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཡྩོངས་དག་བཞི་དང་རྣམ་པ་མཐུན་

པར་སྒྩོམ་པ་ཡྩོད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན་འབས་བུའི་ཐེག་པ་དང་། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་

ལས་ཀང་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུའི་ཐབས་ཀི་ཆ་ལག་པས་ན་ཐབས་ཀི་ཐེག་པ་དང་། 

གསང་ཞིང་སྦས་པས་འགྲུབ་པ་དང་སྣྩོད་མིན་ལ་གསང་བར་བ་བ་དང་། ཡིད་སྐྱྩོབ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

པར་བེད་པས་ན་སགས་ཏེ། དེའི་ཕིར་གསང་སགས་ཀི་ཐེག་པ་ཞེས་བའྩོ། །

སགས་ཀི་དྩོན་ཡིད་སྐྱྩོབ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནི། འདུས་པ་ཕི་མ་ལས།

དབང་པྩོ་དང་ནི་ཡུལ་རྣམས་ཀི། །

རྐེན་གིས་གང་དང་གང་བྱུང་ཡིད། །

ཡིད་དེ་མཱན་ཞེས་བ་བར་བཤད། །

ཏྲཱ་ནི་སྐྱྩོབ་པར་བེད་པའི་དྩོན། །

ཞེས་པ་ལྟར་སགས་ཀི་སྐད་དྩོད་མཱནྟྲ་ཡའི་མཱན་ནི། ཡུལ་དབང་གཉིས་ཀི་

རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ལ་འཇུག་ལ། ཏྲ་ཡ་སྐྱྩོབ་པར་བེད་པ་ལ་འཇུག་པའྩོ། །ཡིད་

གང་ལས་སྐྱྩོབ་ཅེ་ན། རེ་རང་གི་གསུང་རབ་ཏུ་འཁྩོར་བ་དང་ངན་སྩོང་ལས་སྐྱྩོབ་

པས་ཞེས་པ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་། པད་དཀར་འཆང་བ་སྐྱབས་མཆྩོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་

མཚོས། ཡིད་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་ལས་སྐྱྩོབ་པ་ལ་དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་

ལས་གསུངས་སྩོ། །

གསང་སགས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་བ་སྤྩོད་རྣལ་འབྩོར་རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་ཀི་ཐེག་

པ་བཞི་ཡྩོད་ལ། དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་ནི། ཁ་སྦྩོར་གི་རྒྱུད་ལས།

དགྩོད་དང་བལྟ་དང་ལག་བཅངས་དང་། །

གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་དང་རྣམ་པ་བཞི། །

སྲིན་བུའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུད་བཞིར་གནས། །

ཞེས་པ་ལྟར། སྤིར་དེ་བཞི་ཀ་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་པའི་ཐེག་

པ་ཡིན་པས་གསང་སགས་ཀི་ཐེག་པ་ཞེས་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བགངས་ཀང་། ཆགས་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

པ་ལམ་དུ་བེད་ཚུལ་གིས་ལམ་གི་ལུས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གིས་བཞིར་ཕེ་བ་སེ། 

དེ་ཡང་བསྒྩོམས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ཕན་ཚུན་བལྟ་བ་ཙམ་གི་ཆགས་པ་

ལམ་དུ་བེད་ནུས་ཤིང་དགྩོད་པ་སྩོགས་ལ་དེ་ལྟར་མི་ནུས་པ་དང་། དགྩོད་པའི་

ཆགས་པའང་ལམ་དུ་བེད་ནུས་ཀང་ལག་བཅངས་དང་དབང་པྩོ་གཉིས་སྦྩོར་གི་

ཆགས་པ་དེ་ལྟར་མི་ནུས་པ་དང་། ལག་བཅངས་ཀི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་ནུས་

ཀང་། དབང་པྩོ་གཉིས་སྦྩོར་གི་མི་ནུས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱར་མ་ཟད་དངྩོས་

ཀི་རིག་མ་དང་དབང་པྩོ་གཉིས་སྦྩོར་གི་ཆགས་པའང་དེ་ལྟར་ནུས་པ་བཞི་པྩོ་དེས་

རིམ་བཞིན་བ་སྤྩོད་རྣལ་འབྩོར་རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་དེ་སགས་ཀི་འཇུག་སྒྩོ་མི་འདྲ་བ་

བཞིར་བཞག་གྩོ །

ཡང་རྒྱུད་ཀི་མཚན་དྩོན་གི་སེང་ནས་སྩོ་སྩོར་འཇྩོག་ཚུལ་བཤད་ན། རྡྩོ་རེ་

གུར་གི་རྒྱུད་ལས།

རྣལ་འབྩོར་རྣམས་ལ་བ་བའི་རྒྱུད། །

བ་མེད་རྣལ་འབྩོར་དེ་ལྟག་ལའྩོ། །

རྣལ་འབྩོར་མཆྩོག་ནི་སེམས་ཅན་མཆྩོག །

རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་དེ་ལྟག་ལའྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གྩོང་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་དང་། 

ལའི་རྣལ་འབྩོར་ཀི་ཐབས་དང་སྩོང་པ་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་

ལམ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ཁྲུས་ལ་སྩོགས་པ་ཕིའི་བ་བ་མང་པྩོ་ལ་ལྟྩོས་དགྩོས་པ་བ་

རྒྱུད་ཀི་ཐེག་པ་དང་། ཕིའི་བ་བ་དང་ནང་གི་རྣལ་འབྩོར་གཉིས་ཆ་མཉམ་དུ་སྤྩོད་པ་
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སྤྩོད་རྒྱུད་ཀི་ཐེག་པ། ནང་གི་རྣལ་འབྩོར་གཙོ་བྩོར་སྤྩོད་ཅིང་དེ་ལས་ཀང་ལག་པའི་

རྣལ་འབྩོར་གཞན་ཡྩོད་པའི་རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ཀི་ཐེག་པ། རྣལ་འབྩོར་དེ་ལས་གྩོང་ན་

མེད་པའི་ཐེག་པ་ལ་རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་ཀི་ཐེག་པ་སེ་བཞིར་ཕེའྩོ། །

མདྩོར་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ནི། ཐྩོབ་བེད་ལམ་གི་ཐབས་ཀི་ལུས་མི་འདྲ་

བ་ཆེ་ཞིང་། ཐྩོབ་བ་འབས་བུ་མཆྩོག་དམན་ཆེ་བས་སྩོ་སྩོར་ཕེ་ལ། ཉན་རང་ལའང་

ཐབས་ཀི་ལུས་ལ་གྩོམས་པ་རིང་ཐུང་དང་། ཐྩོབ་བ་འབས་བུ་ལའང་དམན་མཆྩོག་

ཅུང་ཟད་ཡྩོད་པས་སྩོ་སྩོར་བཞག་གྩོ །ཐེག་ཆེན་གི་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཐེག་པ་གཉིས་ལ་

ནི་ཐྩོབ་བ་ལ་མཆྩོག་དམན་མེད་ཀང་ཐྩོབ་བེད་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུའི་ཐབས་ཀི་ལུས་མི་

འདྲ་བས་སྩོ་སྩོར་བཞག་པ་དང་། སགས་ཀི་བ་སྤྩོད་སྩོགས་བཞི་ཡང་ཆགས་པ་

ལམ་བེད་ཀི་ལམ་གི་ལུས་ལ་ནང་གསེས་ཀི་མི་འདྲ་བ་ཡྩོད་པས་བཞིར་ཕེ་བར་

སགས་རིམ་དང་། མཐའ་གཅྩོད་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

བརག་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་རྣམས་ལས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཐེག་པ་དེ་རྣམས་

རེ་རེ་ལའང་ཚོགས་སྦྩོར་མཐྩོང་སྒྩོམ་མི་སྩོབ་ལམ་སེ་ལྔ་རེ་ཡྩོད་ལ། གནས་སྐབས་

ཐེག་དམན་དུ་རིགས་ངེས་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བཅྩོས་མ་མ་

ཡིན་པ་ནམ་སྐྱེས་པ་ན་ཐེག་དམན་གི་ཚོགས་ལམ་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །དེ་འདྲའི་

ཚོགས་ལམ་པ་དེས་ཚོགས་གཉིས་ཟུང་འབེལ་དུ་བསགས་པས་སྩོང་ཉིད་ལ་

དམིགས་པའི་ཞི་ལག་ཟུང་འབེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནམ་ཐྩོབ་པ་ན་སྦྩོར་ལམ་དུ་

འཕྩོས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པས་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་

པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ནམ་སྐྱེས་པ་ན་ཐེག་དམན་གི་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པར་
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འཇྩོག་ཅིང་དེ་འདྲའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། 

ཉྩོན་སྒིབ་ཀུན་བཏགས་ཀི་དངྩོས་གཉེན་ཡིན། དེས་ཉྩོན་སྒིབ་ཀུན་བཏགས་ནམ་

སངས་པ་ན་མཐྩོང་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །དེ་ནས་སྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་

ཡང་ཡང་གྩོམས་པས་བདེན་འཛིན་ལན་སྐྱེས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོའི་དངྩོས་གཉེན་ནམ་

ཐྩོབ་པ་ན་སྒྩོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་བདེན་འཛིན་ལན་སྐྱེས་སྐྩོར་དགུའི་དངྩོས་གཉེན་སྒྩོམ་ལམ་སྐྩོར་དགུ་

རིམ་གིས་བགྩོད་དེ་ཉྩོན་སྒིབ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ན་མི་སྩོབ་ལམ་ཐྩོབ་པར་

འཇྩོག །བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་དག་གི་རེས་སུ་རང་རང་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་ཉྩོན་སྒིབ་

སངས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་རེ་དང་། དེའི་རེས་སུ་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་རེའང་ཡྩོད་པ་

དང་། རེས་ཐྩོབ་ཀི་རེས་སུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གྩོལ་ལམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་

པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་རེ་འབྱུང་ལ། འདི་དག་ལ་སང་བ་ཅིག་ཅར་བ་དང་རིམ་

གིས་པ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕི་མ་རྣམས་ཀིས་ནི། འདྩོད་ཁམས། གཟུགས་ཁམས་ལ་

བསམ་གཏན་དང་པྩོ་སྩོགས་བཞི། གཟུགས་མེད་ལ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྩོགས་

བཞི་སེ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུའི་སྒྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ལན་སྐྱེས་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུ་

སྐྩོར་དགུ་རེ་ཕེ་ནས་རིམ་གིས་སྩོང་བས། སྒྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ་དགུ་

ག་གཅིག་དང་། སྒྩོམ་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་བརྒྱད་ཅུ་ཡྩོད། རྣམ་གྩོལ་ལམ་ག་གཅིག་

པ་ནི་མི་སྩོབ་ལམ་ཡིན་པས་སྒྩོམ་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་མིན་ནྩོ། །

ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་ལམ་མ་ཞུགས་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་ནམ་སྐྱེས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་
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ཞིང་། དེས་སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ལག་ཟུང་འབེལ་ཐྩོག་མར་ཐྩོབ་པ་ན་ཐེག་

ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཐྩོབ་པ་དང་། དེ་ནས་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་སྩོགས་བཞི་རིམ་གིས་

བགྩོད་ནས་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་པ་དང་

ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐྩོབ་པ་དང་། ཉྩོན་སྒིབ་ཀུན་བཏགས་ཀི་

དངྩོས་གཉེན་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག་ལ། དེས་ཉྩོན་སྒིབ་ཀུན་བཏགས་སངས་པ་དང་། མཐྩོང་

ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་རེས་མཐྩོང་ལམ་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་བཞེངས་ཏེ། ཚོགས་གཉིས་ཟུང་འབེལ་དུ་

བསགས་ནས་སར་ཡང་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གྩོལ་ལམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་མཉམ་པར་འཇྩོག །བདེན་འཛིན་

ལན་སྐྱེས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་དང་མི་ཕེ་བའི་ལུགས་གཉིས་

ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་ལྟར་ན་དེ་འདྲའི་རགས་པའི་དངྩོས་གཉེན་ནམ་ཐྩོབ་པ་ན་ས་དང་པྩོའི་

སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་སྒྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ཞིང་། དེས་རང་གི་ངྩོ་སྐལ་

གི་སྒིབ་པ་དེ་ཉིད་སངས་པ་དང་ས་གཉིས་པར་འཕྩོས་པ་དུས་མཉམ་ཞིང་ས་གཉིས་

པའི་ཐྩོག་མའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཐྩོབ་པ་ཡང་ཡིན། ཉྩོན་སྒིབ་ལན་སྐྱེས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་

ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་སུ་མི་ཕེ་བ་ལྟར་ན་ཉྩོན་སྒིབ་ལན་སྐྱེས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་དངྩོས་

གཉེན་ཐྩོབ་པ་དང་ས་དང་པྩོའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་སྒྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐྩོབ་པ་

དུས་མཉམ། གཞན་འདྲ་ལ་དེའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་གི་རེས་སུ་རེས་ཐྩོབ་དང་། དེའི་རེས་སུ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གྩོལ་ལམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་

སྩོགས་འབྱུང་བ་ནི་ས་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་བར་ཤེས་པར་བའྩོ། །
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

དེ་ནས་གྩོང་ལྟར་ཉྩོན་སྒིབ་ལན་སྐྱེས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་

སུ་ཕེ་བ་ལྟར་ན་དེ་ཕྲ་བའི་དངྩོས་གཉེན་ཐྩོབ་པ་དང་ས་གཉིས་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐྩོབ་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་ས་གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ་

རྣམས་ཀི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་བདེན་འཛིན་

ལན་སྐྱེས་ཆེན་པྩོའི་འབིང་དེ་ཆེན་པྩོའི་ཆུང་ངུ་། འབིང་གི་ཆེན་པྩོ། འབིང་གི་འབིང་

རྣམས་ཀི་དངྩོས་གཉེན་དུ་འཇྩོག །ས་བདུན་པའི་ཐྩོག་མར་སྐྱེས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་

གི་རེས་སུ་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་ལང་སེ་དེ་ནས་སྩོང་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་བདེན་

འཛིན་ལན་སྐྱེས་འབིང་གི་ཆུང་ངུའི་དངྩོས་གཉེན་སྐྱེས་པ་ན་ས་བདུན་པ་ལ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་སྐྱེ་ཐེངས་གཉིས་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་ཡིན་ལ། ས་བདུན་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་ཉྩོན་སྒིབ་ཆུང་ངུ་སྐྩོར་གསུམ་གའི་དངྩོས་གཉེན་བས་ཏེ་དེ་

སངས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་སྐྱེས་པ་ན་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པའི་ས་བརྒྱད་པའི་ཐྩོག་མའི་

རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །ས་བརྒྱད་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་

གིས་ཤེས་སྒིབ་ཆེན་པྩོ་རགས་པའི་དངྩོས་གཉེན་བེད། དགུ་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་ཆེན་པྩོའི་ཕྲ་བའི་དངྩོས་གཉེན་བཅུ་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་

དང་པྩོ་དེ་དེ་འབིང་གི་དངྩོས་གཉེན་དུ་འཇྩོག །ས་བཅུ་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ནི། ས་བཅུ་རྒྱུན་གི་ཐ་མའི་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་

བ་བ་སེ། དེའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཕྲ་མྩོ་ཡང་སངས་ཏེ། སྩོང་པ་

ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་

རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར་མ་འདྲེས་པར་མངྩོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་པ་ན། མངྩོན་པར་རྫྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། ཐེག་

ཆེན་གི་མི་སྩོབ་ལམ་ཐྩོབ་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་དག་བཅྩོམ་པ་དང་། སྐུ་གསུམ་གི་གྩོ་

འཕང་མངྩོན་དུ་བས་པ་ཞེས་བའྩོ། །དེ་དག་ནི་འཇམ་དབངས་རྣམ་འཕྲུལ་རིགས་

པའི་དབང་ཕྱུག་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་སྤི་དྩོན་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་སྩོགས་

ལས་གསུངས་ཚུལ་ལྩོ། །

ཉྩོན་སྒིབ་ལན་སྐྱེས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་སུ་མི་ཕེ་བ་ལྟར་ན་

ས་གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ་རྣམས་ཀི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་རྣམས་རིམ་བཞིན་བདེན་འཛིན་ལན་སྐྱེས་ཆེན་པྩོའི་འབིང་། དེ་ཆུང་

ངུ་། འབིང་གི་ཆེན་པྩོ། འབིང་གི་འབིང་། འབིང་གི་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀི་དངྩོས་གཉེན་

ཡིན་ལ། ས་བདུན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་ཆུང་ངུ་སྐྩོར་གསུམ་གའི་དངྩོས་

གཉེན་བས་ཏེ་སངས་པ་ན་ས་བརྒྱད་པའི་ཐྩོག་མའི་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པའི་རྣམ་གྩོལ་

ལམ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནས་ས་བརྒྱད་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་

དང་། དགུ་པ། བཅུ་པ་གཉིས་ཀི་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་ཏེ་དེ་གསུམ་

གིས་རིམ་བཞིན་ཤེས་སྒིབ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་དངྩོས་གཉེན་བས་ནས་སངས་

ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངྩོན་དུ་བེད་པར་འདྩོད་དེ། དབུ་མ་རང་

ལས་མཁས་པ་རེ་དྲུང་པ་ཤེས་རབ་དབང་པྩོའི་རྣམ་བཤད་དགྩོངས་པ་ཡང་གསལ་

སྩོགས་ཀི་བཞེད་པའྩོ། །འྩོ་ན་ཤེས་ཉྩོན་གི་སྒིབ་པའི་མཚན་གཞི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

བདེན་འཛིན་དང་དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ཆགས་སྩོགས་ནི་ཉྩོན་སྒིབ་དང་། རང་

རྒྱུ་བདེན་འཛིན་དང་ཆགས་སྩོགས་ཀིས་བཞག་ཅིང་རང་འབས་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་བག་ཆགས་དང་། བག་ཆགས་དེའི་འབས་བུ་བདེན་སྣང་བཅས་

ཤེས་སྒིབ་བྩོ། །

གྩོང་དུ་བཤད་པའི་ས་བགྩོད་ཚུལ་དེ་ལས་གཞན་དུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་

རྣམ་གྩོལ་ལམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ས་སྩོ་སྩོའི་སྐད་

ཅིག་ཐ་མར་འབྱུང་ཞིང་དེའི་རེས་སུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེས་པ་ན་ས་གཞན་དུ་འཕྩོ་

བར་འཇྩོག་ཅིང་། ས་བརྒྱད་པའི་ཐྩོག་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་དངྩོས་

གཉེན་ཡིན་པས་ས་བརྒྱད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པས་མ་ཁྱབ་ཅེས་

བཞེད་པའང་ཡྩོད་དེ། ཊིཀ་ཆེན་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལ་བརགས་ན་ས་མ་ལེགས་

སམ་སྙམ་པ་ཡྩོད་ཀང་། ཕི་མ་སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ཀི་ཚིག་དང་འགིག་

ཚབས་ཆེའམ་སྙམ་པས་དཔད་དཀའ་བའི་གནས་སྩོ། །

༼མཐའ་དཔད་པ།༽

གཉིས་པ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཁྱད་པར་བའི་

རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དང་པྩོ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྩོགས་པའི་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ལག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྐྱབས་འགྩོ་རྣམ་དག་

གིས་ཟིན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

འཁྩོར་བ་ས་ཀི་མངྩོན་མཐྩོ་ལ་མིའི་གྩོ་འཕང་ཙམ་དྩོན་གཉེར་གིས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའི་ལེགས་སྩོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། སྐྱེས་བུ་

ཆུང་ངུའི་བསམ་པ་སྦངས་པ་ཆེ་འབིང་གཉིས་ཀི་སྩོན་འགྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཁ་ཅིག །ལུང་རྩོགས་ཀི་བསན་པ་གཉིས་ཀ་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་ཕི་མ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ལུང་གིས་བ་ས་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་

གང་ཞིག་རྩོགས་པས་མ་བ་ས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། ཕི་རྩོལ་པའི་

བསབ་པ་གསུམ་ཆྩོས་ཅན། ཐར་འདྩོད་ཀི་སྐྱེ་བྩོའི་འཇུག་ངྩོགས་ཡིན་པ་ཐལ། རྒྱལ་

བའི་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཕི་རྩོལ་པའི་བསན་པ་བསན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཕི་རྩོལ་པའི་སྩོན་པ་སྩོན་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེའི་བསན་པ་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ནའང་མ་ཁྱབ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

བསྩོད་པ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས།

བསན་འདི་གཞན་དུ་མ་མཐྩོང་བས། །

སྩོན་པ་ཞེས་བ་ཁྱྩོད་ཉིད་དེ། །

ཝ་སྐྱེས་ལ་ནི་སེང་གེ་བཞིན། །

མུ་སེགས་ཅན་ལའང་གཅམ་བུའི་ཚིག །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག །སེ་སྣྩོད་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་ན། བཀའ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། 

མངྩོན་པ་མཛོད་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་

སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །གཞན་ཡང་ཕི་རབས་ཀི་གདུལ་བས་

བརམས་པའི་སེ་སྣྩོད་གསུམ་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ། སེ་སྣྩོད་གསུམ་རྩོམ་ནུས་པའི་ཕི་རབས་ཀི་གདུལ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སེ་སྣྩོད་རིག་པའི་ལྔ་ཕྲུག་དང་ལན་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སེ་སྣྩོད་གསུམ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

རང་གིས་རྩོམ་ནུས་ཀི་སེང་དུ་མང་ཐྩོས་ཚུལ་ལན་གཉིས་བསྣན་པ་སེ་སྣྩོད་རིག་པའི་

ལྔ་ཕྲུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དུ་ཊིཀ་ཆེན་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་མཚོ་ཊིཀ་ཉི་མའི་

འྩོད་ཟེར་སྩོགས་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྩོད་བེད་ཚིག་གི་རྒྱུད་ཡིན་ན། རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་བཀའ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འགེལ་པ་སྒྩོན་གསལ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། བརྩོད་བ་དྩོན་གི་རྒྱུད་གསུམ་པྩོ་བརྩོད་བར་བེད་པའི་གཞུང་རྣམ་དག་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཡིན་ན་བཀའ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། བརག་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་

ལས། རྩོད་བེད་ཀི་སྒའི་རྒྱུད་ནི། དྩོན་དེ་དག་བརྩོད་བར་བས་ནས་གསུངས་པའི་རྡྩོ་

རེ་འཆང་གི་བཀའྩོ། །ཞེས་དང་། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེའི་ར་རྒྱུད་ལེའུ་དང་པྩོའི་ཊི་ཀ་

ལས། གཉིས་པ་རྩོད་བེད་སྒའི་རྒྱུད་ནི། དེ་གསུམ་གང་རུང་བརྩོད་བར་སྩོན་པའི་རྡྩོ་

རེ་འཆང་གི་བཀའ་ནི་རྩོད་བེད་སྒའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། ཞེས་དང་། སགས་རིམ་ལས་

ཀང་། དེ་དག་ཅི་རིགས་པར་བརྩོད་བར་བེད་པའི་གསུང་རབ་ནི། རྩོད་བེད་སྒའི་

རྒྱུད་དྩོ། །ཞེས་དང་། མཐའ་དཔྩོད་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་རྣམས་གཙོ་བྩོའི་ངྩོས་འཛིན་ཙམ་ཡིན་གི་དེ་ཡིན་

ན་བཀའ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པར་བསན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒྩོན་གསལ་གི་མཆན་

ལས། དེ་གསུམ་བརྩོད་བར་བེད་པའི་སྒ་ཡང་རྒྱུད་ཅེས་བ་སེ། ཞེས་སྒ་ལ་ཞེས་པ་

ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་བརྩོད་བ་དྩོན་གི་རྒྱུད་གསུམ་པྩོ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདུས་པ་ཕི་མ་ལས།

རྒྱུད་དེ་རྣམ་པར་གསུམ་འགྱུར་ཏེ། །
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

གཞི་དང་དེ་བཞིན་རང་བཞིན་དང་། །

མི་འཕྲྩོག་པ་ཡི་རབ་ཕེ་བ། །

རྣམ་པ་རང་བཞིན་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །

དེ་བཞིན་མི་འཕྲྩོག་འབས་བུའྩོ། །

གཞི་ནི་ཐབས་ཞེས་བ་བ་སེ། །

གསུམ་གི་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་བ་ས་པའྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་བཞིན་ནམ་རྒྱུའི་རྒྱུད། གཞིའམ་ཐབས་ཀི་རྒྱུད། 

མི་འཕྲྩོག་པའམ་འབས་བུའི་རྒྱུད་གསུམ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དང་པྩོ་ནི། ནཱ་རྩོ་པས་སྒྲུབ་པ་

པྩོ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་བཤད། ཤཱནི་པ་དང་ཨ་བྷ་ཡས་སེམས་ཀི་རང་

བཞིན་སྩོང་ཉིད་ལ་བཤད་ཅེས་མཐའ་དཔྩོད་དང་། སགས་རིམ་གཉིས་ཀར་གསུངས་

ཤིང་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས། རྒྱལ་བའི་བིན་གིས་སེམས་

ཉིད་ལ་བཤད་དྩོ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། རིམ་གཉིས་ཀི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང་། གསུམ་པ་ལ་

མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་བཞག་གྩོ །དེའང་རྒྱུ་དང་ཐབས་དང་འབས་བུའི་རྒྱུད་

གསུམ་འབེལ་ཆགས་པར་འབྱུང་བ་ནི། རྒྱུན་ཆགས་པའི་དྩོན་དང་ཚིག་གི་སྒྩོ་ནས་

གྩོང་འྩོག་འཁྲུགས་པ་ཡྩོད་ཀང་དྩོན་གི་སྒྩོ་ནས་འབེལ་ཆགས་པར་སྩོན་པ་ལ་ནཱ་རྩོ་

པས་བཤད་པར་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས་བཤད་དྩོ། །

ཁ་ཅིག །རྒྱུ་འབས་ཀི་ཐེག་པ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། 

སགས་ཀི་ཚུལ་གི་རྒྱུ་འབས་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པས་ན་རྡྩོ་རེའི་ཐེག་པ་ཞེས་དུས་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

འཁྩོར་འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེའིསགས་ཀི་

ཚུལ་ནི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་ཆེན་དང་། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཚུལ་ནི་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ་ཡེ་ཤེས་དེའི་ཡུལ་སྩོང་ཉིད་དེ་ལ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་

ནས་བཤད་པ་ལས་ལག་པ་མེད་པས་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པའི་

ཚུལ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་གི་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་དེ་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཐེག་པ་གཉིས་ཀར་

བཤད་པ་མིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པའི་ཚུལ་དེ་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་

མི་བེད་པར་ཐལ། དེ་མཚན་གི་རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆྩོག་དང་ལན་པའི་སྩོང་གཟུགས་ཀི་

སྐུ་ལ་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ངྩོས་འཛིན་པ་ན་སགས་རིམ་ལས། དབང་མདྩོར་བསན་གི་

ལུང་དྲངས་ནས། རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལན་གི་སྩོང་པ་ཉིད་དང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། སྩོང་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དེ་སགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

པས་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཚུལ་ཞེས་བརྩོད་དྩོན་མེད་པའི་ཕིར་དང་། སགས་རིམ་རང་

གི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཚུལ་ནི་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་

ངེས་པའི་སྩོང་པ་ཡིན་པས་ཞེས་སྩོང་ཉིད་ངེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གསལ་བར་བཤད་

པའི་ཕིར། འྩོ་ན་དེ་འདྲའི་སྩོེང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་ཀུན་མཆྩོག་ལན་གི་

སྩོང་ཉིད་ཅེས་ཅིའི་ཕིར་བ་ཞེ་ན། ཐབས་ཀི་ཆ་རྣམ་པ་ཀུན་ཚང་བའི་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བ་སེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས།

སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟྩོད་ལ་སྩོགས། །

རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆྩོག་ལན་པའི། །
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

སྩོང་པ་ཉིད་ནི་གཟུགས་སུ་བརྩོད། །

ཅེས་པ་ལྟར་རྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་ཡིན་ན་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཐབས་

ཤེས་དབེར་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ལུང་དྩོན་དེ་འཆད་ཚུལ་

འཐད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། འདི་ནི་དུས་འཁྩོར་རང་གི་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་སྒ་བཤད་པ་ཙམ་

ཡིན་གི། རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་སྤིའི་སྒ་དྩོན་ནི་སར་བཤད་པར་ལྟར་འཐད་པར་ཤཱནི་པའི་

འདུས་པའི་འགེལ་པའི་ལུང་དང་བཅས་མཐའ་དཔྩོད་དང་། སགས་རིམ་གཉིས་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱུ་འབས་ཀི་ཐེག་པའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པར་ཐལ། 

བསྐྱེད་རྫྩོགས་ལ་ཡང་དེའི་རྒྱུད་ཀི་སྦིན་སྩོགས་ཕར་ཕིན་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། དེ་རྣམས་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

རྣམས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཡྩོངས་དག་བཞི་པྩོ་ཅི་རིགས་དང་རྣམ་པར་

མཐུན་པར་བསྒྩོམས་པའི་བསྐྱེད་རྫྩོགས་གང་རུང་གིས་ཟིན་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། གྩོང་མ་ལ་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཁྱབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཕ་རྩོལ་

ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་ན། དེ་འདྲའི་བསྐྱེད་རྫྩོགས་གང་གིས་ཀང་མ་ཟིན་པ་

དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སགས་རིམ་ལས། ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་ནི་གང་ལ་སྤྩོད་པའི་རེན་

སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྤྩོད་པ་ཕིན་དྲུག་གིས་བགྩོད་ཅིང་དེ་ལས་གཞན་པའི་རིམ་

གཉིས་ལ་སྩོགས་པའི་ལམ་མེད་པ་ལ་བའི། སེམས་བསྐྱེད་དང་ཕིན་དྲུག་གིས་

བགྩོད་པ་ཡྩོད་པ་ལ་བེད་ན་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་ཡང་དེར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་དང་། མཐའ་དཔྩོད་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་འདྲའི་བ་མེད་ཀི་ཚོགས་སྦྩོར་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྦིན་སྩོགས་དེ་
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རྒྱུ་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་བུ་ལམ་བེད་ཀི་སྒྩོ་ནས་བསྒྩོམས་

པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་ལས།

སྦིན་སྩོགས་རྣམ་བཅུ་དཀར་པྩོའི་ཡྩོན་ཏན་ཚུལ། །

རྫྩོགས་སངས་རྒྱས་བདག་མ་ལུས་ངྩོ་བྩོའི་བྩོས། །

ཡང་དག་ཉིད་དུ་ད་ནི་གནས་པར་བགི། །

ཞེས་དང་། དེའི་དྩོན་བསྐྱེད་རིམ་དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས། ལམ་ལ་བརེན་

པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། ཞེས་པ་ནས། ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་

ནི། ལམ་གི་སྐབས་སུ་ཡང་སྦིན་སྩོགས་མ་ལུས་པ་རྫྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དག་གི་

ངྩོ་བྩོར་མྩོས་པ་རྣམ་པ་ལམ་དུ་བེད་པའི་བྩོས་བསྒྲུབ་པར་བགིའྩོ། །ཞེས་པ་སེ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །འདིའི་སྐབས་ཀི་འབས་བུ་ཡྩོངས་དག་བཞི་པྩོ་དེ། མངྩོན་རྩོགས་

རྒྱན་ལས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་བཞི་དང་། །ཞེས་པས་བསན་པ་དང་དྩོན་གཅིག་

ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ་རྒྱན་ལས་བཤད་པ་དེ་ལུས་དག་པ། ལྩོངས་སྤྩོད་དག་པ། 

ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དག་པ། ཡེ་ཤེས་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་བཞི་ལ་བཤད་ལ། འདིར་ནི་

གནས་ལུས་ལྩོངས་སྤྩོད་མཛད་པ་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་བཞི་སེ། དེའང་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྩོ་བང་དང་། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཟག་མེད་ཀི་འབྩོར་པ་དང་། འྩོད་ཟེར་གི་རེག་

པ་ཙམ་གིས་གདུལ་བ་གངས་མེད་པ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའི་གྩོ་འཕང་ལ་འགྩོད་པ་ལ་

སྩོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་དེ་བཞི་པྩོ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་རིམ་བཞིན་འཇྩོག་པར་བརག་གཉིས་
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རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་དྩོ། །

ཁ་ཅིག །ལག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་དང་ཞི་གནས་དྩོན་གཅིག །ལག་

པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་དང་ལག་མཐྩོང་དྩོན་གཅིག་ཟེར་ན། ཕི་རྩོལ་པའི་རྒྱུད་ཀི་

ཞི་ལག་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། རིམ་པ་བཞིན་ལག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་དང་ལག་

པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཕི་རྩོལ་པའི་རྒྱུད་ཀི་བསབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ལག་པའི་བསབ་པ་

ཞེས་པའི་ལག་པའི་དྩོན་སྐྱབས་འགྩོ་རྣམ་དག་གིས་ཟིན་པས་ན་ཕི་རྩོལ་པའི་རྒྱུད་ཀི་

བསབ་གསུམ་ལས་ལག་པ་ལ་བེད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །ལག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་

གྱུར་པའི་ཞི་གནས་དྩོན་གཅིག །ལག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་དང་དེར་གྱུར་པའི་

ལག་མཐྩོང་དྩོན་གཅིག་སེ། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། ལག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་

དང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་ཞི་གནས་དྩོན་གཅིག་ལ། ལག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་

བསབ་པ་དང་ལག་མཐྩོང་དྩོན་གཅིག་གྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱབས་

འགྩོ་རྣམ་དག་གིས་ཟིན་ཅིང་ཞི་གནས་མ་ཐྩོབ་པའི་ནང་པའི་རྒྱུད་ཀི་དགེ་བའི་

དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་པའི་སེམས་བྱུང་ཆྩོས་ཅན། ཞི་གནས་ཡིན་པར་ཐལ། ལག་

པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྐྱབས་འགྩོས་ཟིན་

པ་གང་ཞིག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་དང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན་གིས་

འགྲུབ། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་རང་སྩོབས་ཀིས་རེ་གཅིག་

པའི་སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སགས་རིམ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་ལས། 
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དགེ་བ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡུན་རིང་ཐུང་གང་ཡིན་ཀང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཡྩོད་པ་ཡིན་པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་

ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འྩོ་ན་གྩོང་གི་ལུང་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཞི་ལག་རེས་མཐུན་

པ་ཡང་ཞི་ལག་ཏུ་བ་ས་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་འདྲའྩོ། །

༼གསང་སགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་གསང་སགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས།  

རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་དང་། བ་མེད་ཀི་རིམ་པ་

གཙོ་བྩོར་བཤད་པའྩོ། །

༼རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། རྒྱུད་སེ་བཞི་གང་ཡིན་ཀང་ཐྩོག་མར་དབང་གིས་རྒྱུད་སིན་པ་

དང་། དེ་ནས་དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་དག་པར་བེད་པ་གལ་ཆེ་བས་དེ་དག་གི་རྣམ་གཞག་

མདྩོ་ཙམ་བརྩོད་པ་ལ། དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད་ལས། ཆུ་དང་ཅྩོད་པན་གི་ནི་

དབང་། །བ་བའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གགས། །རྡྩོ་རེ་དྲིལ་བུ་མིང་གི་དབང་། །སྤྩོད་པའི་

རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གགས། །ཕིར་མི་ལྩོག་པ་ཡི་ནི་དབང་། །རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་དུ་གསལ་

བར་བས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བ་རྒྱུད་ལ་ཆུ་ཅྩོད་པན་གི་དབང་གཉིས་སྤྩོད་

རྒྱུད་ལ་དེའི་སེང་དུ་རྡྩོ་རེ་དྲིལ་བུ་མིང་དབང་དང་ལྔ། རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ལ་ཕིར་མི་

ལྩོག་པའི་དབང་ངམ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་དང་བཅས་པ་བཤད་དེ། དབང་དེ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

དག་གིས་རང་རང་གི་ལམ་མཚན་བཅས་དང་། མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པ་

ལ་དབང་བར་བེད་དྩོ། །དབང་བསྐུར་བ་པྩོའང་ཕིའི་དེ་ཉིད་བཅུ་དང་ལན་པ་སྩོགས་

རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གལ་ཆེ་ཞིང་། དེས་ཀང་ས་ཆྩོག་དང་ས་གྩོན་

ཚུལ་བཞིན་དུ་བས་ཏེ། མེ་ཏྩོག་ཕྲེང་བའི་དབང་གི་བར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་འཇུག་

པའི་སྐྩོར་རྣམས་ལེགས་པར་བས་ནས། རང་རང་གིས་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་

དབང་དེ་དག་བསྐུར་ནས་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་དགྩོས་སྩོ། །

བ་སྤྩོད་གཉིས་ལ་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་དམ་ཚིག་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་སགས་རིམ་

དུ་ལེགས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུད་དྲངས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཡང་། གང་མ་བསྲུངས་ན་

ར་ལྟུང་འབྱུང་འགྱུར་གི་སྩོམ་པ་ལ་ནི་བང་སྩོམ་མ་གཏྩོགས་རང་རང་ལ་ཐུན་མྩོང་

མིན་པ་བ་སྤྩོད་གཉིས་ལ་མེད་ལ། རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ལ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་དྩོན་

དུ་གཉེར་ན་ངེས་པར་སགས་སྩོམ་བངས་ནས་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་དང་། སྦྩོམ་པྩོ་བརྒྱད་

ལ་སྩོགས་པས་མ་གྩོས་པ་ལ་འབད་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །སྩོ་ཐར་སྩོམ་བརྒྱད་

གང་རུང་གི་རེན་དུ་རུང་ཡང་དེ་དག་དང་མི་ལན་པར་བང་སྩོམ་མི་འཆག་པར་རྒྱུད་

སེ་སྦི་རྣམ་ལས་བཤད་ཀང་། རེ་རང་གི་ཚུལ་ལེའི་རྣམ་བཤད་སྩོགས་ལས་མ་

གསུངས་སྩོ། །དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པའི་ཁྱད་པར་ནི། བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་

འདའ་བས་དམ་ཚིག་དང་། བ་བ་མ་ཡིན་པ་འགྩོག་པས་སྩོམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་

པས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཀང་ལྩོག་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་ལས་

གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །བ་རྒྱུད་ལ་ཆུ་དང་ཅྩོད་པན་གི་དབང་གཉིས་མ་གཏྩོགས་རྡྩོ་རེ་དང་



  31  

རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

དྲིལ་བུའི་དབང་སྩོགས་གཏན་ནས་མི་རུང་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་དེ་གཉིས་

ཙམ་བསྐུར་བས་ཀང་ཆྩོག་ལ། རྡྩོར་དྲིལ་གི་དབང་སྩོགས་བས་ཀང་འགལ་བ་མེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་ཚད་ལན་གི་གཞུང་དུ་མར་བཤད་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁ་ཅིག །འདི་དག་གི་ཆུ་ཅྩོད་པན་སྩོགས་དང་བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་

སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་བསྐུར་ཚུལ་སྩོགས་འདྲ་ཟེར་ན། འྩོ་ན་བ་མེད་ལ་དབང་རེས་ཆུ་དང་

ཅྩོད་པན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་བསྐྱེད་པ་མ་གཏྩོགས་མི་བསྐྱྩོད་པ་དང་རིན་འབྱུང་

སྩོགས་ཀི་ལའི་རྣམ་པར་བསྐྱེད་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། བ་མེད་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་གང་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་མ་བཤད་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་མི་འདྲ་བར་ཐལ། བ་སྤྩོད་ཀི་དབང་དེ་དག་གི་ངྩོ་

བྩོ་དབང་གིས་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རང་རང་གི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་

ཟབ་གསལ་གཉིས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དངྩོས་སམ། ཡེ་ཤེས་དེ་སྐྱེས་པར་མྩོས་པ་སྩོགས་

ལ་འདྩོད་ལ། བ་མེད་ཀི་དེ་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དངྩོས་སམ་དེ་སྐྱེས་པའི་

མྩོས་པ་སྩོགས་ལ་འདྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག །བ་སྤྩོད་གཉིས་ལ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་བསྐུར་མཚན་ཉིད་པ་

བེད་རུང་ཟེར་ན། འྩོ་ན་དེ་གཉིས་ལ་སགས་སྩོམ་སྦིན་པ་རུང་བར་ཐལ། དམ་བཅའ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུད་སེ་གྩོང་མ་གཉིས་མ་གཏྩོགས་འྩོག་མ་

གཉིས་ལ་སགས་སྩོམ་འཛིན་པ་ཚད་ལན་གི་གཞུང་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་པའི་

ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གཉིས་ལ་སགས་སྩོམ་བཟུང་བ་ལ་བསྐུར་བའི་རྡྩོ་རེ་

སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་མེད་ཀང་སྤིར་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ཡྩོད་པར་འདྩོད་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

དགྩོས་ཏེ། ཀུན་རིག་ཊིཀ་ཆེན་ལས། བ་སྤྩོད་གཉིས་ལ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་

མེད་པར་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི། རིགས་ལྔའི་སྩོམ་པ་བཟུང་བ་ལ་བསྐུར་བའི་རྡྩོ་རེ་

སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ཡིན་གི། རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བེད་པའི་དབང་མེད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ར་ལྟུང་རྣམ་བཤད་དངྩོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ལས་

ཀང་། སར་གི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་ལུང་དེ་དྲངས་ནས། ཞེས་བ་སྤྩོད་ལ་དབང་མང་

ཉུང་ཡང་གསུངས་ལ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་མེད་པར་གསུངས་པ་སྩོགས་གྩོང་

ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་ནི་བ་སྤྩོད་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་དུ་རེས་སུ་

གནང་བ་སྦིན་པ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ལ་དགྩོངས་པ་སེ། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། འྩོ་ན་སྩོབ་

དཔྩོན་སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤེས་གཉེན་སྩོགས་ཀིས་བ་སྤྩོད་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་

དབང་ཡྩོད་པར་གསུང་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལུང་བསན་དབུགས་དབྱུང་རེས་

གནང་རྣམས་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་དུ་བཤད་པ་ཡིན་གི། སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་

མཚན་ཉིད་པ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་ལས་ཀང་། བ་

སྤྩོད་གཉིས་ལ་རྒྱུད་འཆད་པ་ལ་སྩོགས་ལ་རེས་སུ་གནང་བའི་དབང་ཙམ་ཡྩོད་ཅིང་། 

དེ་ཉིད་ཀིས་བ་སྤྩོད་རང་གི་རྒྱུད་འཆད་པ་དང་དཀིལ་འཁྩོར་བིས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བ་

སྩོགས་བར་རུང་བ་ཙམ་ཞིག་ལ་དགྩོངས་ནས་དེ་ལ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ཞེས་

ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྒྱུད་སེ་གྩོང་མ་གཉིས་ཀི་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ལ་མི་འདྲ་བ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཟེར་ན། འྩོ་ན་དེ་གཉིས་ཀི་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་གི་ཕག་རྒྱའི་དམ་

ཚིག་ལ་མི་འདྲ་བ་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ཀི་དེ་འདྲའི་ཕག་རྒྱའི་
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དམ་ཚིག་དེ་ལ་ཡུམ་རྡྩོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་འཁྱུད་པར་བསྒྩོམ་དགྩོས་

པར་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་ཞིག་བ་མེད་ཀི་དེ་ལ་དེ་ལྟར་དགྩོས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐལ། བརག་གཉིས་ལས། ཤེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལྩོན་པ་ལ། །ལག་པ་དག་གིས་ཡང་

དག་འཁྱུད། །རྡྩོ་རེ་དྲིལ་བུ་མཉམ་སྦྩོར་བ། །སྩོབ་དཔྩོན་གི་ནི་དབང་དུ་འདྩོད། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གྩོང་དུ་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ཀི་དམ་ཚིག་ལ་སྩོབ་

མས་རང་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་བསྒྩོམས་པ་ཙམ་གིས་ཆྩོག་པའི་ཕིར། ཡང་ཁྩོ་ན་

རེ། རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ངེས་པར་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་

ཐྩོབ་དགྩོས་སྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ལའང་སྩོབ་མའི་དབང་ཙམ་ལས་མ་ཐྩོབ་

པས་ཉམས་སུ་བང་བའི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། སགས་རིམ་ལས། བསྩོད་འགེལ་ལས་སྩོབ་དཔྩོན་དང་སྩོབ་མའི་དབང་དུ་

བས་པའི་ལམ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བཤད་པ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ཐྩོབ་པ་དང་། སྩོབ་

མའི་དབང་ཙམ་ཞིག་ཐྩོབ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་རིམ་པ་གཉིས་གསུངས་པའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །དབང་དྩོན་དུ་མི་གཉེར་བ་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་འཇུག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མི་རུང་ངྩོ་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། སྣྩོད་མིན་གི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

དཀིལ་འཁྩོར་མཐྩོང་བས་སིག་པ་འདག་པ་དང་། གསང་སགས་ཀི་ལམ་གི་རིགས་

ནུས་གཞག་པའི་ཕིར། དབང་དྩོན་དུ་མི་གཉེར་ཡང་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་གཞུག་པ་ཙམ་

ཞིག་བེད་པར་ཡྩོ་གའི་ར་རྒྱུད་དེ་ཉིད་བ་ས་པ། བཤད་རྒྱུད་རྡྩོ་རེ་རེ་མྩོ་ར་འགེལ། 

སྤྩོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་མངྩོན་བང་ར་འགེལ་དང་། བ་མེད་ཀི་བསན་བཅྩོས་མང་པྩོ་ལས་
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གསུངས་པར་སགས་རིམ་དང་། ར་ལྟུང་རྣམ་བཤད། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་སྩོགས་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

བ་རྒྱུད་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ནས་གཙོ་བྩོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་

གདུགས་དཀར་ལྟ་བའི་དབང་ཐྩོབ་པ་ན། པདྨའི་རིགས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་དབང་

མ་ཐྩོབ་ཀང་རེས་གནང་ཙམ་ཐྩོབ་ན། དེའི་ལམ་སྒྲུབ་པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་དང་རྒྱུད་

འཆད་པ་སྩོགས་རུང་ངྩོ་། །བས་པ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་མི་འཐད་དེ། དེ་འདྲ་བ་དེས་

པདྨའི་རིགས་ཀི་ལམ་སྒྩོམ་སྒྲུབ་བེད་རུང་ཡང་དབང་བསྐུར་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། 

གསང་སགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལས། རིགས་ཀི་དབེ་བ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་

ཡི། །གྩོང་མའི་དབང་ཐྩོབ་འྩོག་མ་མ་ཐྩོབ་ཀང་། །བསྙེན་པ་ལས་ལ་དབང་བར་བ་བ་

ཡིན། །འྩོན་ཀང་དབང་མ་ཐྩོབ་པས་དབང་མི་བསྐུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་

ན། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀྩོང་རྡྩོལ་རིན་པྩོ་ཆེས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་བདེན་ཡང་། སྒ་

ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་དུ་མི་རུང་ངམ་སྙམ་སེ། སགས་རིམ་དུ་གསང་བ་སྤི་རྒྱུད་ཀི་

ལུང་དྲངས་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་རིགས་དཀིལ་འཁྩོར་དུ། །གང་ཞིག་ལེགས་

པར་དབང་བསྐུར་བ། །དེ་ནི་རིགས་རྣམ་གསུམ་ཆར་གི། །དཀིལ་འཁྩོར་ལ་སྩོགས་

སྩོབ་དཔྩོན་འགྱུར། །ཞེས་དེ་འདྲ་བ་དེ་རིགས་གཞན་གཉིས་ཀིའང་དཀིལ་འཁྩོར་གི་

སྩོབ་དཔྩོན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། སགས་རིམ་རང་གི་དེའི་ཕི་འགེལ་དུ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ཐྩོབ་ན་རིགས་གསུམ་དང་། པདྨའི་

རིགསཀི་དབང་ཐྩོབ་ན་རིགས་གཉིས་དང་། རྡྩོ་རེ་རིགས་ཀི་དབང་ཐྩོབ་ན་རིགས་དེ་

ཉིད་ཀི་སྩོབ་དཔྩོན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་ཏེ། འྩོན་ཀང་སགས་གང་བསྒྲུབ་པ་དེའི་
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བསྒྩོམ་བཟླས་ཀི་ལུང་ཡང་ནྩོད་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང་། ར་ལྟུང་རྣམ་བཤད་ལས་ཀང་། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དེ་རིགས་

གསུམ་གའི་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

༈ དེ་ལྟར་དབང་ཐྩོབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་དག་པར་བས་ནས་བསྒྩོམ་

བའི་ལམ་ལ་ནི། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་ལ་སྐྱེ་འཆི་བར་དྩོ་གསུམ་དང་སྦང་གཞི་

སྦྩོང་བེད་སྦར་ཏེ་དེ་གསུམ་རྣམ་པ་མཐུན་པར་སྒྩོམ་པའི་ལམ་ཡང་མེད། ནང་གི་ར་

རླུང་ཐིག་ལེ་སྩོགས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒྩོམ་པའང་མེད་པས་བསྐྱེད་རྫྩོགས་

ཀི་ལམ་གང་ཡང་མེད་དྩོ། །འྩོ་ན་ལམ་གི་རིམ་པ་ཇི་འདྲ་ཡྩོད་ཅེ་ན། མཚན་བཅས་

དང་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་གཉིས་སུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་བ་རྒྱུད་ལ་བཟླས་

བརྩོད་དང་བཅས་པའི་བསམ་གཏན་དང་། བཟླས་བརྩོད་ལ་མི་ལྟྩོས་པའི་བསམ་

གཏན། བསྙེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་གསུངས་

ཤིང་། དེའི་དང་པྩོ་ལ་སྦྩོར་དངྩོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི་རིགས་གང་ཡིན་

གི་སགས་རྒྱ་བཅའ་བ། ཕྩོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་

བདག་འབུལ་བ། སྐྱབས་འགྩོ་སེམས་བསྐྱེད། སགས་རྒྱས་བསྲུང་བ་བཞི་བས་ཏེ། 

ཕི་རྩོལ་དུ་ཁྲུས་བས་ཏེ་ནང་དུ་འྩོང་ནས་མཆྩོད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། བདག་

དང་གནས་བསྲུང་བ་སྩོགས་བེད་པ་སེ། རྒྱུད་སེ་གྩོང་མའི་སྲུང་འཁྩོར་བསྒྩོམ་པའི་

དྩོད་དུ་གསུངས། དངྩོས་གཞི་ལ་བདག་བསྐྱེད་བསྒྩོམས་ནས་བཟླས་པ་བ་བ། མདུན་

བསྐྱེད་བསྒྩོམས་ནས་མཆྩོད་པ་འབུལ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སངས་རྒྱས་

གསང་བས། སྩོང་པ་ཡི་གེ་སྒ་གཟུགས་དང་། །ཕག་རྒྱ་མཚན་མའི་ལ་དྲུག་གྩོ །ཞེས་
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དྲངས་པ་ལྟར་བདག་ལར་བསྐྱེད་པ་ལ། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་ལ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་དྲུག་གི་སྒྩོ་

ནས་བསྐྱེད་དགྩོས་པས་ཐྩོག་མར་བདག་དང་བསྒྩོམ་བའི་ལ་གཉིས་རང་བཞིན་མེད་

མཉམ་དང་། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པར་བསྒྩོམ་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་ལ་སེ་

རྒྱུད་སེ་གྩོང་མའི་སགས་གཉིས་ཀི་ཚིག་བརྩོད་ནས་སྩོང་ཉིད་བསྒྩོམ་པའི་དྩོད་ཡིན་

གསུངས། དེ་ནས་ངྩོ་བྩོ་བསྒྩོམ་བའི་ལ་དེ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་གང་བཟླ་བའི་

སགས་ཀི་སྒ་ནམ་མཁའ་ལ་གགས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྩོམ་པ་ནི་སྒའི་ལའྩོ། །

དེ་ནས་རང་གི་སེམས་ནམ་མཁར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རྣམ་པར་གྱུར་

པའི་སེང་དུ་ངྩོ་བྩོ་བསྒྩོམ་བའི་ལའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་རྣམ་པ་བཟླ་བའི་སགས་ཀི་ཡི་གེ་གསེར་

ཞུན་མའི་མདྩོག་ཅན་དུ་བསྒྩོམ་པ་ནི་ཡི་གེའི་ལའྩོ། །སྒ་དང་ཡི་གེའི་སགས་དེ་

གཟུངས་རིང་། སྙིང་པྩོ། ཉེ་སྙིང་གང་ཡིན་ཀང་རུང་གསུངས། དེ་ནས་ཡིག་འབྲུ་དེ་

ལས་འཕྲྩོས་པའི་འྩོད་ཟེར་གི་རེ་མྩོ་ལས་བསྒྩོམ་བའི་ལ་དཔག་མེད་སྩོས་ཏེ། སེམས་

ཅན་གི་སིག་སྒིབ་་ག་བསལ་ཐམས་ཅད་སྦངས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆྩོད་པས་

མཉེས་པར་བས། སར་འདུས་ཡིག་འབྲུ་ལ་ཐིམ་པས་ཟླ་བ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་

ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གང་བསྒྩོམ་བའི་ལའི་སྐུ་བསྐྱེད་དེ་བསྒྩོམ་པ་ནི་གཟུགས་ཀི་

ལའྩོ། །བསྙེན་པའི་སྐབས་བདག་བསྐྱེད་ལ་གཙོ་བྩོ་རྐང་པ་མ་གཏྩོགས་འཁྩོར་དང་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒྩོམ་མི་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ནས་ཕག་རྒྱའི་ལ་ལ་རྒྱས་བ་ས་གཉིས་

ཏེ། རྒྱས་པ་འདྩོད་ཅིང་ཤེས་ན་སྩོ་སྩོའི་སགས་དང་ཕག་རྒྱས་གཙུག་ཏྩོར། མཛོད་

སྤུ། སྤན། དཔུང་པ་གཉིས། མགིན་པ། སྙིང་ཁ། ལྟེ་བ་རྣམས་ལ་རེག་ཅིང་། མི་ཤེས་

པའམ་བ་་ན་རིགས་སྤིའི་སགས་རྒྱས་རེག་ཅིང་བིན་གིས་རླྩོབ་པ་ནི་ཕག་རྒྱའི་
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ལའྩོ། །དེ་ནི་རྒྱུད་སེ་གྩོང་མའི་སྐྱེ་མཆེད་བིན་རླབས་ཀི་དྩོད་ཡིན་གསུངས་ཤིང་། 

རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། བ་ས་པའི་སྐབས་གནས་དེ་དག་ཏུ་རེག་ཅེས་གཙུག་ཏྩོར་

སྩོགས་བདུན་ག་ལ་རེག་དགྩོས་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཀང་། སགས་རིམ་ལས། སྙིང་

ཁ་དང་སིན་མཚམས་དང་མགིན་པ་དང་དཔུང་མགྩོ་རྣམས་སུ་བིན་གིས་རླྩོབ་པར་

བང་ཆུབ་མཆྩོག་གིས་གསུངས་ཞེས་གསུངས་པས་གནས་ལྔ་པྩོ་དེར་རེག་ཅིང་བིན་

གིས་བརླབས་པས་ཆྩོག་གྩོ །དེ་ནས་རང་ལར་བསྐྱེད་པ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་

བསྐྱེད་དེ་བསྒྩོམ་པ་ནི་མཚན་མའི་ལ་སེ། རྒྱུད་སེ་གྩོང་མའི་མངྩོན་བང་ལྔས་བསྐྱེད་

ཀི་དྩོད་དུ་གསུངས་པས་ལ་དྲུག་ཚང་བ་གལ་ཆེ་བར་མངྩོན་ནྩོ། །ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་

གཞུག་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བཅས་མ་བས་ཀང་བ་སྤྩོད་ལ་མཁས་པའི་སྩོབ་

དཔྩོན་བང་ཆུབ་མཆྩོག་དང་སངས་རྒྱས་གསང་བ་གཉིས་ཀིས་མ་བཤད་པས་རུང་

ལ། སྩོབ་དཔྩོན་གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་བཤད་པས་བས་ཀང་འགལ་བ་མེད་ཅེས་

གསུངས་སྩོ། །

མདུན་བསྐྱེད་བསྒྩོམ་ནས་མཆྩོད་པ་འབུལ་བ་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་ཆྩོ་ག་

བཞིན་བསྐྱེད་དེ། དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་ཀང་རུང་ཡང་དེ་མི་བསྐྱེད་པར་ཡེ་ཤེས་པ་

མགྩོན་ཐབས་སུ་སྤན་འདྲེན་པ་ལྟར་བས་ནའང་རུང་བས་དེ་བེད་ན་མཆྩོད་ཡྩོན་

གིས་སྤན་འདྲེན་དགྩོས་པས། ལས་མཐུན་གི་མཆྩོད་ཡྩོན་བཤམས་ཏེ་སགས་གང་

རིགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་ནས། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས་ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་སྤན་དྲངས་ཏེ། མཆྩོད་ཡྩོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཕུལ། གདན་ཕུལ་ནས་བཞུགས་སུ་

གསྩོལ། དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་བསན་པ་དང་འགེགས་བསྐྲད་པར་བ་ཞིང་། མཆྩོད་པ་གཟི་
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བིན་བསྐྱེད་ཅིང་བིན་གིས་བརླབས་ནས་བ་རྒྱུད་རང་གི་གཞུང་ནས་བཤད་པར་

ལྟར་ཕག་རྒྱ་སགས་དང་བཅས་པས་དབུལ་ལ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་དང་རིགས་

གསུམ་གི་བདག་པྩོ་བཅས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་གང་ཡིན་གི་ལ་ལའང་

བསྩོད་དྩོ། །དེ་ནས་སིག་བཤགས། སྐྱབས་འགྩོ། ཡི་རངས། བསྐུལ་ཞིང་གསྩོལ་བ་

འདེབས་པ། སྩོན་ལམ། ཚད་མེད་བཞི་དང་སེམས་བསྐྱེད་བསྒྩོམ་པ་རྣམས་བ་སེ་

སྒྲུབ་པའི་མཆྩོད་པའྩོ། །དེ་ནས་བཟླས་པ་བ་བ་ནི། བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས། སྒ་དང་

སེམས་དང་གཞི་ལ་གཞྩོལ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡན་ལག་བཞི་ཚང་བའི་སྒྩོ་ནས་བ་

དགྩོས་པས། གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་སགས་འཁྩོར་གང་གི་ཐུགས་དཀར་འགྩོད་པའི་

གཞི་ལའི་སྐུ་སེ། དེ་ལ་བདག་གི་གཞི་དང་མདུན་གི་གཞི་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཡན་ལག་

རེ་རེར་བགང་ངྩོ་། །སེམས་ཀི་ཡན་ལག་ནི་རང་གི་སེམས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་

རྣམ་པར་དམིགས་པ་དང་། སྒའི་ཡན་ལག་ནི་ཟླ་བའི་སེང་དུ་བཟླས་བའི་སགས་ཕྲེང་

བཀྩོད་པའྩོ། །དེ་དག་ལ་གཞྩོལ་བ་ནི་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་དེ་དག་ལ་དམིགས་ཤིང་

ཞེན་པའྩོ། །

དེ་ནས་རིགས་གསུམ་སྩོ་སྩོ་ལ་བསགས་པའི་ཕྲེང་བ་བིན་གིས་བརླབས་

ནས་བཟླས་བརྩོད་དངྩོས་བེད་ཚུལ་ལ། ཡི་གེའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་བཟླས་

བརྩོད་དང་། སྒ་ལ་དམིགས་པའི་བཟླས་བརྩོད་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། མདུན་གི་ཡི་

གེའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་དང་། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཡི་གེའི་གཟུགས་ལ་

དམིགས་པའི་བཟླས་བརྩོད་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྲྩོག་རྩོལ་བསམས་ཏེ་མདུན་

གི་སྐུའི་ཐུགས་ཀའི་ཟླ་བ་སགས་ཕྲེང་གསུམ་ག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

བཟླ་བའྩོ། །འདིར་སྲྩོག་ནི་དབང་པྩོའི་སྒྩོར་རྒྱུ་བའི་རླུང་དང་རྩོལ་བ་ནི་ཡུལ་གཞན་ལ་

གཡེང་བའི་རྩོག་པའམ། ཡང་ན་སྲྩོག་ནི་སར་ལྟར་རླུང་དང་རྩོལ་བ་ནི་རླུང་དེ་དབང་

པྩོའི་སྒྩོར་འབྱུང་འཇུག་བེད་པ་བཀག་སེ་རྒྱུ་བ་བཅད་པ་ལ་གསུངས་སྩོ། །མདྩོར་ན་

སེང་རླུང་མནན་འྩོག་རླུང་ལྟེ་བ་བར་དུ་འཐེན་ནས་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏྩོད་

པའྩོ། །མཚན་མའི་ལའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡིད་མི་གཡེང་བའི་ཕིར་སྲྩོག་རྩོལ་བསམས་

ཏེ་ལ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་འདྩོན་པར་གསུངས། སྲྩོག་རྩོལ་བསམས་ནས་

བཟླས་བརྩོད་བ་བ་ནི་ཡིད་བཟླས་མ་གཏྩོགས་ཤུབ་བུའི་ངག་བཟླས་མི་ནུས་ཞེས་

བཤད་དྩོ། །

རང་གི་ཡི་གེའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་བཟླས་བརྩོད་ནི། མདུན་གི་

ཐུགས་ཀའི་ཟླ་གདན་སགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་མཉམ་དུ་

རང་གི་སྙིང་གར་སྩོས་ལ། དབུགས་འཛིན་ནུས་པར་བཟླས་བརྩོད་བ་ཞིང་དབུགས་

གཏྩོང་བ་ན་ཟླ་བ་སགས་ཕྲེང་དང་བཅས་མདུན་གི་ཐུགས་ཀར་སྩོས་ཏེ་དེར་གནས་

པར་བསམ་པ་གཉིས་སེལ་མར་བའྩོ། །སྒ་ལ་དམིགས་པའི་བཟླས་བརྩོད་ནི། ཐྩོག་

མར་བཟླས་བརྩོད་ཀི་ཡན་ལག་བཞི་གསལ་བཏབ་སེ། དེ་ནས་ལའི་སྐུ་ཟླ་བ་ཡི་གེའི་

གཟུགས་གང་ལའང་མི་དམིགས་པར་སགས་ཀི་སྒའི་གདངས་ལ་དམིགས་ནས་

བཟླ་བའྩོ། །དེ་ཡང་རང་གིས་ཟླྩོ་བའི་ཚེ་སགས་དེའི་སྒ་གགས་པར་མྩོས་ནས་བཟླ་

བར་གསུངས་ཤིང་། འདི་ལའང་སྲྩོག་རྩོལ་བསམས་པའི་ཡིད་བཟླས་དང་། མ་

བསམས་པར་ཤུབ་བུའི་བཟླས་པ་གཉིས་གསུངས་ཤིང་། དང་པྩོ་གཉིས་ལ་ཡང་

ངེས་པར་སྲྩོག་རྩོལ་བསམས་པའི་ཡིད་བཟླས་མི་དགྩོས་ཀི་ངག་བཟླས་ཀང་ཡྩོད་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ལ། དང་པྩོ་ངག་བཟླས་དང་དེ་ནས་སྲྩོག་རྩོལ་བསམས་ཏེ་ཡིད་བཟླས་བ་བར་

གསུངས་སྩོ། །དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས། བཟླས་བརྩོད་བེད་ཚེ་མི་མྱུར་མི་

དལ་ཞིང་། །སྒ་ཆེར་མི་བ་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་མིན། །སྨྲ་ཞིང་མ་ཡིན་གཞན་དུ་གཡེང་བས་

མིན། །གུག་སྐྱེད་ཀད་གྩོར་ཚེག་རྣམས་ཉམས་པ་མིན། །ཞེས་པ་ལྟར། བཟླས་པའི་

སྐྱྩོན་དང་བལ་བ་གལ་ཆེའྩོ། །གུག་སྐྱེད་ནི་གི་གུ་དང་ཞབས་ཀྱུ་སྩོགས་ལ་བེད་དམ་

སྙམ་ཡང་ལེའུ་བཞི་པའི་སྒྩོན་གསལ་དུ་རྒྱུད་ཟླ་གསང་ཐིག་ལེ་དྲངས་པར། གུག་སྐྱེ་

ཐིག་ལེ་ལས་འདས་པ་ཞེས་པའི་མཚན་དུ་གུག་སྐྱེད་ནི་ཕི་མྩོའི་ཡི་གེ་ཞེས་གསུངས་

པ་ལ་བརེན་ནས་མཁས་པ་འགས་དབངས་གསལ་ལ་གསུངས་སྩོ། །

བཟླས་པའི་གངས་ནི། ལེགས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུད་ལས། བཅྩོ་ལྔ་མན་ཆད་གངས་

རྣམས་ལ། །སྤིར་ན་ཡི་གེ་དུ་ཡྩོད་པ། །དེ་སྙེད་འབུམ་ཕྲག་བཟླས་བརྩོད་བ། །ཡི་གེ་

སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ལ། །བཟླས་བརྩོད་སུམ་འབུམ་བ་བར་བཤད། །དེ་བས་ཡི་གེ་མང་

པྩོ་ལ། །སྩོན་དུ་བསྙེན་པ་ཁི་བའྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ། གཙོ་བྩོ་རྐང་པ་མིན་པ་ལ་བསྙེན་

པ་བ་མི་དགྩོས་ཤིང་། བཟླས་པའི་ཚེ་གཉིད་དང་སྦྲིད་པ་གལ་བ་ལུད་པ་འྩོག་རླུང་

བཤང་ལྕི་སྩོགས་བྱུང་ན་ཕྲེང་བ་བཞག་སེ་བཅག་ནས་ཉེ་རེག་བས་ལ་གངས་ཀི་ཐྩོག་

མ་ནས་བརམ་པར་གསུངས་ཏེ། སར་བཟླས་གངས་སུ་མི་གཞུག་གྩོ །གཞན་ཡང་

བཟླས་པ་མ་དག་པའི་རྐེན་མང་བས་ཟླ་བ་ཕེད་ཀི་དག་བེད་གལ་ཆེ་སེ་དེ་ནི་སགས་

རིམ་སྩོགས་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་ནས་བཟླས་པའི་མཇུག་ཏུ་རིགས་གསུམ་གི་

ཡུམ་སྤན་མ། གྩོས་དཀར། མཱ་མ་ཀི་སེ་གསུམ་དང་། རང་རང་གི་རིགས་ཀི་བདག་

པྩོ་གང་ཡིན་གི་སགས་ཉེར་གཅིག་རེ་བཟླ་བར་ཡང་བཤད་དྩོ། །
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བཟླས་པའི་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། བུམ་པའི་ཕག་རྒྱ་བས་ནས་དགེ་ར་

ལ་ལ་འབུལ་ཞིང་ཕྲེང་བ་ལའི་དྲུང་དུ་བཞག་སེ་གཙང་སྦྲ་བ་ལ་བཟྩོད་གསྩོལ་

བའྩོ། །ཐུན་གཏྩོང་བའི་རིམ་པ་ནི་ལ་དྲུག་བསྒྩོམ་པའི་གྩོ་རིམ་ལས་བཟླྩོག་སེ་གཏྩོང་

བ་སེ། མདུན་གི་སགས་ཀི་སྒ་ལ་དམིགས་པ་ནི་དེའི་ཡིག་འབྲུ་ལ་དེའང་དེའི་ཟླ་བ་ལ་

དེ་མདུན་གི་སྐུ་འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་པས་གཏྩོང་ངྩོ་། །དེ་ཡང་རང་ལའི་སྐུ་འབའ་

ཞིག་ཏུ་སེམས་པས་དང་དེ་དེའི་ཐུགས་ཀའི་ཡིག་འབྲུ་དེ་ཡང་སྒ། སྒ་ཡང་ལའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་སྐུ་ལ་དེ་ཆྩོས་ཀི་སྐུ་ལ་དེ་ཡང་མི་དམིགས་པར་བདག་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་

དམིགས་པར་བ། དེ་ལས་སྒྱུ་མ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟར་ལར་ལང་བར་བའྩོ། །འདི་ནི་རྒྱུད་

སེ་གྩོང་མའི་ཉེར་བ་འི་དྩོད་དེ། བ་སྤྩོད་ལས་ཉེར་བ་་ཆྩོ་ག་གཞན་མ་གསུངས་

ཤིང་བས་ཀང་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །ཐུན་མཚམས་སུ་གེགས་བམ་བཀག་པ་སྩོགས་

བ་ལ། ཁ་སྐྩོང་སྦིན་སྲེག་བེད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་པས་

མ་བས་ཀང་ཆད་སྐྱྩོན་མེད་པ་འདྲའྩོ། །བཟླས་བརྩོད་ལ་མི་ལྟྩོས་པའི་བསམ་གཏན་

ནི། མེ་གནས་ཀི་བསམ་གཏན། སྒ་གནས་ཀི་བསམ་གཏན། སྒ་མཐར་ཐར་པ་སེར་

བའི་བསམ་གཏན་ཏེ་གསུམ་ལས། ལ་དྲུག་མཐར་ཕིན་ནས་བསྒྩོམ་པ་ཡིན་ལ། སྒྩོམ་

ཚུལ་རང་ལར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་གསལ་ཞིང་འབར་བ་མར་མེའི་མེ་ལྕེ་ལྟ་བུ་

བསྒྩོམས་པའི་ནང་དུ་ངྩོ་བྩོ་བདག་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྩོགས་པའི་རང་གི་སེམས་དེ་རྣམ་

པ་བཟླས་བའི་སགས་ཀི་སྒའི་རྣམ་པར་གགས་པར་བསྒྩོམ་མྩོ། །

དེ་ཡང་བཀྲེས་སྐྩོམ་གི་གནྩོད་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་བདེ་དྲྩོད་ལ་བརེན་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་སྐྱེས་པ་ན་མཐར་ཕིན་པར་གསུངས་ཏེ་མི་གནས་སྩོ། །སྒ་གནས་ནི་རང་གི་
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ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་ནང་དུ་རང་འདྲའི་ལའི་སྐུ་ཕྲ་མྩོ་ཞིག་བསྒྩོམས་པའི་ཐུགས་ཀར་

གྩོང་ལྟར་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་སགས་ཀི་སྒ་གགས་པར་བསྒྩོམ་པ་སེ། མེ་

གནས་དང་འདི་གཉིས་བཟླས་བརྩོད་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀི་སྒ་ལ་དམིགས་པ་

དང་མི་འདྲ་སེ། དེ་ནི་རང་གིས་བཟླས་པའི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་བས་ནས་ངག་བཟླས་དང་

ཡིད་བཟླས་གང་རུང་ལ་བེད་ལ། མེ་གནས་དང་སྒ་གནས་ཀི་སྐབས་ཀི་དེ་ནི་རང་

གིས་བཟླས་པ་མ་ཡིན་པར་མེའི་ནང་དུ་སྒ་གགས་པ་ལ་ཟུར་ནས་ཉན་པ་ལྟ་བུར་

དམིགས་པ་སེ། མེ་གནས་ནི་དངྩོས་གཞིའི་སྐབས་ཀང་མེ་དང་སྒ་གཉིས་ཀ་ལ་

སེམས་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། སྒ་གནས་ཀིས་དངྩོས་གཞིའི་དུས་སྒ་འབའ་ཞིག་ལ་

སེམས་འཛིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །མེ་གནས་དང་སྒ་གནས་མཐར་ཕིན་པ་ན་ཞི་གནས་གྲུབ་

པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་བཅས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་ལ་

མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ནི། འདིར་སྒ་མཐར་ཐར་པ་སེར་བའི་བསམ་གཏན་དང་

དྩོན་གཅིག་སེ་སྒ་གནས་ཀི་མཐའ་མའམ་དེ་མཐར་ཕིན་པ་ན་ཆྩོས་སྐུའི་ཐར་པ་སེར་

བེད་དུ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་སྩོ་སྩོར་རྩོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡང་ཡང་དཔྩོད་པའི་ལག་

མཐྩོང་སྒྩོམ་པ་ལ་ཟེར་རྩོ། །

བསྙེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངྩོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ནི་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་

ལ་ལམ་གིས་གཅྩོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་ཤིང་། དེ་བསྙེན་

པ་ཚད་དུ་སེབ་པ་ལ་རག་ལས་ལ་བསྙེན་པ་ཚད་ལན་སྩོང་ན་དངྩོས་གྲུབ་འགྲུབ་ས་བ་

ནི། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས། ཆྩོ་ག་བཞིན་དུ་དང་པྩོར་འབུམ་བཟླས་ནས། །དེ་

ནས་གསང་སགས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པར་བ། །དེ་ནས་མྱུར་དུ་དངྩོས་གྲུབ་ཐྩོབ་
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འགྱུར་ལ། །གསང་སགས་ཚོགས་ཡུན་རིང་ཉྩོན་མི་མྩོངས། །ཞེས་པ་ལྟར་རྩོ། །བསྒྲུབ་

བའི་དངྩོས་གྲུབ་ལ་ཚེ་བསྐལ་ཆེན་ལ་སྩོགས་པར་ཐུབ་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་

འགྲུབ་པ་ལ་མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་གཉིས་ཀ་མཐར་ཕིན་པ་

དགྩོས་པར་བཤད་ཅིང་། ནད་ཞི་བ་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཕྲན་ཚེགས་ནི་མཚན་

མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ལ་མི་ལྟྩོས་སྩོ། །

༈ སྤྩོད་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ལ་ཡང་མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི་སྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་གཙོ་བྩོར་མི་བེད་པའི་སྐབས་ཀི་ལའི་རྣལ་

འབྩོར་དང་། གཉིས་པ་ནི་དེ་གཙོ་བྩོར་བེད་པའི་སྐབས་ཀི་ལའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་བཤད་

དྩོ། །དེ་ཡང་མཚན་བཅས་ལ་ཕིའི་ཡན་ལག་བཞིའི་བཟླས་བརྩོད་དང་ནང་གི་དེ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི་བདག་དང་གནས་སྲུང་བ་སྩོགས་བས་ཏེ་ཚོགས་རེན་ལ་

མཆྩོད་དེ། སྩོན་དུ་སྩོང་ཉིད་བསྒྩོམ་ཚུལ་ནི་གཅིག་དང་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས་

ཀིས་བདག་དང་བསྒྩོམ་བའི་ལ་དེ་ཁྩོ་ནར་མ་གྲུབ་པར་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་

བདག་དང་ལའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པར་བས་ནས་སྩོང་པའི་ངང་ལས་རང་

ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ལར་དཀྲྩོང་བསྐྱེད་བེད་པའམ་སྩོ་ན། རང་གི་སེམས་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁྩོར་གི་རྣམ་པར་བསྒྩོམ་པ་དེའི་སེང་དུ་ༀ་ཡིག་གསེར་གི་མདྩོག་ཅན་དང་

དེ་ལས་འྩོད་འཕྲྩོས་དྩོན་གཉིས་བས་འདུས་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་རྣམ་སྣང་དུ་

བསྐྱེད་པ་ནི་བདག་གི་གཞིའྩོ། །དེ་ནས་རང་གི་མདུན་དུ་རང་འདྲའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་བསམ་སེ་གཞན་གི་གཞིའྩོ། །དེའི་ཐུགས་ཀར་རང་སེམས་ཟླ་བའི་རྣམ་

པར་བསྒྩོམ་པ་སེམས་ལ་གཞྩོལ་བའི་གཞི་དང་། དེའི་སེང་དུ་བཟླས་བའི་ཡི་གེ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

འགྩོད་པ་ནི་སྒ་ལ་གཞྩོལ་བའི་གཞི་སེ། བཟླས་བརྩོད་ཀི་ཡན་ལག་བཞིའྩོ། །དེ་ནས་

ཐྩོག་མར་ལའི་སྐུ་ལ་གསལ་སྣང་དང་གནས་པ་འཚོལ་བ་དང་། དེ་ནས་ཡེ་གེ་ལ་

དམིགས་ཏེ་སྩོན་དུ་ངག་བཟླས་དང་། དེ་ནས་སྲྩོག་རྩོལ་བསམས་ཏེ་ཡིད་བཟླས་

བེད་པ་བ་རྒྱུད་ཀི་སྐབས་དང་འདྲའྩོ། །

གཉིས་པ་ནང་གི་ཡན་ལག་བཞིའི་བཟླས་བརྩོད་ནི། སྩོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ཨཱཿ 

ཨཾ་ཨཱཿ བཞི་གང་རུང་ལས་སར་ལྟར་བསྐྱེད་པའམ་ཡང་ན་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པར་

བསྐྱེད་པ་གཞི་དང་པྩོ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་མེ་ལྩོང་ཕིས་པ་

ལྟ་བུ་དག་ཅིང་བརན་པ་ཞིག་བསྒྩོམ་མྩོ། །ཟླ་བའི་ནང་དུ་རྣམ་སྣང་ཕུག་ན་བཞུགས་པ་

ལྟ་བུར་བསྒྩོམ་པ་ནི་གཞི་གཉིས་པའྩོ། །དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། དེའི་སེང་སགས་

ཕྲེང་བསམ་པ་ནི་རིམ་བཞིན་གཞི་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་སེ། དེ་ནས་ཐྩོག་མར་ངག་

བཟླས་དང་རེས་སུ་སྲྩོག་རྩོལ་བསམས་ནས་ཡིད་བཟླས་སར་ལྟར་བའྩོ། །

ཕི་དང་ནང་གི་བཟླས་བརྩོད་གཉིས་ཀར་འབུམ་ཕྲག་རེ་རེ་བཟླ་བར་བཤད། 

རྣམ་སྣང་མངྩོན་བང་ལས། གསང་སགས་གངས་ནི་སུམ་འབུམ་དུ། །ཕལ་ཆེར་ངས་

ནི་བཤད་པ་དག །ལུས་ཅན་སིག་དང་བལ་བ་ཡི། །སགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ། 

བཟླས་བརྩོད་གངས་འདི་བསན་པ་སེ། །གཞན་དུ་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའང་

སགས་རིམ་དུ་དྲངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ལ་སྐུ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་འཛིན་དང་སྲྩོག་

རྩོལ་ལ་བརེན་ནས་ཞི་གནས་རེད་རེད་དུ་བསྒྩོམ་པར་བ་ཞིང་། དེ་ནས་སྩོང་ཉིད་ལ་

དཔད་སྒྩོམ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་གིས་ལག་མཐྩོང་བསྐྱེད་

པར་བའྩོ། །དེའང་ཁ་དྩོག་དང་དབིབས་ཀི་རྣམ་པའི་ལའི་སྐུ་མངྩོན་དུ་བས་ཏེ་གཅིག་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

དུ་བལ་ལ་སྩོགས་པའི་རིགས་པས་ཡང་ཡང་དཔད་པ་དང་། མི་དཔྩོད་པའི་འཇྩོག་

སྒྩོམ་རེས་མྩོས་ཀིས་ལག་མཐྩོང་མཚན་ཉིད་རྫྩོགས་པ་བཙལ་བར་བའྩོ། །དེ་ནས་

དངྩོས་གྲུབ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་ཅི་རིགས་ལ་བརེན་ནས་ལམ་གིས་གཅྩོད་དགྩོས་

པ་ནི་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་ག་ལ་འདྲ་བར་བཤད་པས་བ་མེད་སྐབས་དང་མི་འདྲ་

བར་འཇིག་རེན་པའི་ཐུན་མྩོང་གི་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་འྩོག་མ་འདི་གསུམ་ག་

ལ་གལ་ཆེ་བར་འདུག་གྩོ །

༈ རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་ནི། སིན་བེད་དབང་ལ་སར་བཤད་པ་ལྟར་

ཐུན་མྩོང་བ་རིག་པའི་དབང་ལྔ་དང་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་དང་བཅས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕི་

མ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ན་རིགས་ལྔའི་སྩོམ་པ་བངས་པ་ཡིན་དགྩོས་པས་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་

དང་སྩོམ་པྩོ་བརྒྱད་ལ་སྩོགས་པས་མ་གྩོས་པ་ལ་འབད་ཅིང་། བརྒྱ་ལ་བག་མེད་པ་

སྩོགས་ཀི་ཉེས་པས་གྩོས་ནའང་བཤགས་སྩོམ་གིས་དག་པར་བས་ནས་ལམ་ལ་

བསབ་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པྩོས་སྩོབ་མའི་དབང་

ཙམ་ཐྩོབ་པ་དང་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ཡང་ཐྩོབ་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་ལམ་གཉིས་

མི་འདྲ་བ་གསུངས་པར་བཤད་དེ། དང་པྩོས་ནི་ཁྲུས་སྩོན་དུ་བཏང་ནས་རང་ཁྩོ་བྩོར་

བསྐྱེད་དེ་བསྲུང་འཁྩོར་དང་ཚོགས་ཞིང་གི་སྤན་སར་ཕག་དང་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བ་

སྩོགས་བས་ཏེ། ཡི་གེ་ལྔས་རང་ལ་གང་ཡིན་དུ་བསྐྱེད་དེ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ལ་ཕག་

རྒྱ་བཞིས་རྒྱས་གདབ་བྩོ། །

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚད་མེད་པ་བཅུག་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞིས་རྒྱས་

བཏབ་སེ་དབང་བསྐུར་མཆྩོད་པས་མཆྩོད་ཕག་བས་ནས་སྐུ་ཕག་ཆེན་བསྒྩོམ་པ་དང་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

བཟླས་པ་བ་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒྩོམ་པ་བསྩོད་འགེལ་ལས་མ་བཤད་ཀང་སྒྲུབ་

ཐབས་གཉིས་སུ་བཤད་པར་ལྟར་དགྩོས་ལ་མདུན་དུ་ལ་སྒྩོམ་པའང་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་

འབྱུང་བས་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ཐྩོབ་པས་ནི་བདག་

རྫྩོགས་རྣལ་འབྩོར་ཆེན་པྩོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དང་བཅས་བསྒྩོམ་དགྩོས་ཤིང་། ར་

བའི་ལ་རྫྩོགས་པར་སྒྩོམ་པའང་དགྩོས་ལ་སྩོབ་མའི་དབང་ཙམ་ཐྩོབ་པས་ལ་རྫྩོགས་

པར་སྒྩོམ་མི་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །ཀུན་རིག་ཊིཀ་ཆེན་ལས་ནི། བདག་རྫྩོགས་

རྣལ་འབྩོར་ཆེན་པྩོ་དགྩོས་པར་མ་བཤད་ལ་དགྩོས་པའང་མིན་ཞེས་སྩོབ་དཔྩོན་གི་

དབང་ཐྩོབ་པ་ལའང་ངེས་པར་དགྩོས་པར་མ་གསུངས་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་

གསང་བས། དབང་རྫྩོགས་པར་ཐྩོབ་མ་ཐྩོབ་དང་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་རང་

གིས་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་མི་འབེད་པར་ལ་རེ་རེ་བ་ལས་མ་བཤད་ཅིང་། མདུན་དུ་

གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་བསྐྱེད་ནས་དེ་ལ་དཀིལ་འཁྩོར་ཆེན་པྩོའི་སྐབས་ལྟར་

རམ་ཕག་རྒྱ་བཞིའམ་ཕག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐབས་ལྟར་བསྒྩོམས་པར་བས་ལ་སྩོམ་

གཟུང་མཆྩོད་བསྩོད་བཟླས་པ་སྩོགས་ཐུན་བཞིར་བ་ཞེས་པ་ལས་སགས་རིམ་ལས་

མ་གསུངས་ཀང་། ཀུན་རིག་ཊིཀ་ཆེན་ལས། མདུན་བསྐྱེད་ལ་ལ་ཡྩོངས་རྫྩོགས་ཀི་

བཟླས་པ་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །ཡང་ཨ་བ་ཏ་ར་ལས། མངྩོན་བང་ལྔའི་སྒྩོ་ནས་

ལ་བསྐྱེད་ནས་སྒྩོམ་བཟླས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མི་ནུས་པའི་ཚིག་ཙམ་གིས་ལར་བསྐྱེད་

ནས་བསྙེན་པར་བ་བར་གསུངས་ཏེ། འདི་ནི་ལའི་རྣལ་འབྩོར་གི་ཆྩོག་བསྒིགས་

བཏྩོན་པ་ལ་སྒྩོམ་བཟླས་ཞེས་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་ཙམ་ཡང་ཁྱད་ཆེ་

བས་གསྩོན་གཤིན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་རབ་གནས་སྩོགས་རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ཀི་
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སྒྩོ་ནས་བེད་པ་རྣམས་ཀིས། ཐ་ན་སྒྩོམ་པ་དེ་ཙམ་རེ་བས་ནས་རང་རང་གིས་བཟླས་

བརྩོད་རྫྩོགས་པ་རེ་བ་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་སགས་རིམ་ཆེན་མྩོ་ལས་གསུངས་ཏེ། 

རྒྱུད་སེ་གཞན་ལའང་དེ་འདྲའི་སྒྩོམ་བཟླས་བས་ནའང་ཁྱད་ཆེ་བ་ལ་འདྲའྩོ། །

མདྩོར་ན་ལམ་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་བཞིས། སྦང་གཞི་

ཐ་མལ་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བ་བ་དང་བཅས་པ་སྦངས་ནས་སྦངས་འབས་

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་ཕྲིན་ལས་དང་བཞི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལམ་འདིའི་

གཞུང་ཤིང་དམ་པར་གསང་སགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་

རགས་པའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་བསབ་ནས་ཕྲ་མྩོ་གྩོམ་པར་གསུངས་ཏེ་རྡྩོ་རེ་ཕྲ་བ་སྐྲ་རེ་

ཙམ་མམ་ཆེ་བ་ཡུངས་ཀར་ཙམ་གི་རེ་ལྔ་པ་སྣའི་རེ་མྩོར་བཞག་ལ་སེམས་གཟུང་

ངྩོ་། །འདི་དང་པྩོ་ལྟེ་བར་བསྐྱེད་དེ་སུ་ཀྴམ་བཛྲ་ཞེས་བརྩོད་ནས་དེ་ནས་བཏེག་སེ་སྣ་

ཁུང་ནས་སྣ་རེར་འགེང་སེ་གནས་པར་བསམ་ཞེས་ཀུན་སྙིང་གིས་བཤད། ཤཱཀ་

བཤེས་གཉེན་གིས་སྙིང་ཁ་ནས་འདྲེན་པར་བཤད་དྩོ། །སངས་རྒྱས་གསང་བས་

འབྱུང་འཇུག་བཀག་སེ་སྣ་བུག་ཏུ་རླུང་བཟུང་ནས་བསྒྩོམ་པར་བཤད་དེ་སྐྱྩོང་ཚུལ་

ལེགས་པར་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་རེད་རེད་དུ་བསྒྩོམ་མྩོ། །

དེ་ནས་སྩོ་བ་་ལ་བསབ་སེ་སྥ་ར་བཛྲ་ཞེས་བརྩོད་ཅིང་རླུང་གིས་རྡུལ་ལ་

བུས་པ་ལྟར་རྡྩོ་རེ་ཕྲ་མྩོ་མང་པྩོ་གཏྩོར་ཏེ་རིམ་གིས་ཁྱབ་པར་བ་བར་གསུངས་ཤིང་

དེ་ལྟར་རིང་དུ་བསམ་ནས་སཾ་ཧ་ར་ན་བཛྲ་ཞེས་བརྩོད་དེ་ནང་དུ་སྣའི་རེའི་བར་

བ་ས་ནས་རྡྩོ་རེ་གཅིག་ཏུ་བས་ལ་བསྒྩོམ་པར་གསུངས་ཏེ་ཞི་གནས་གྲུབ་པ་ན་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་རལ་སྤྩོང་པའྩོ། །མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་བསྒྩོམ་ཚུལ་ལ་ར་རྒྱུད་དེ་
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ཉིད་བ་ས་པ་ལས། སྙིང་པྩོ་དང་ཕག་རྒྱ་གསང་སགས་དང་རིགས་སགས་ཀི་དབང་

དུ་བས་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྩོགས་པའི་ལྟ་བ་སྒྩོམ་ཚུལ་བསན་པར་ཨ་བ་ཏ་ར་ལས་

བཤད་པ་ནི། བཤད་རྒྱུད་རྡྩོ་རེ་རེ་མྩོ་ལས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། རྡྩོ་རེ་དང་། 

རིན་པྩོ་ཆེ་དང་། པདྨའི་རིགས་ཀིས་བསྒྩོམ་ཚུལ་བཞི་གསུངས་པ་དང་གནད་གཅིག་

ཅིང་། དེ་ཡང་རིམ་བཞིན་རང་ཉིད་རྣམ་སྣང་། རྡྩོར་སེམས། རིན་འབྱུང་། འཇིག་རེན་

དབང་ཕྱུག་ཏུ་བསྒྩོམ་ཏེ་མདུན་དུ་ཡང་དང་པྩོ་ལ་རང་འདྲའི་ལའི་ཐུགས་ཀར་སགས་

ཀི་ཡི་གེ་དང་། གཉིས་པར་མདུན་དུའང་ནམ་མཁར་ཁྱབ་པའི་རྡྩོ་རེའི་ལྟེ་བར་ཡི་གེ་

འགྩོད། གསུམ་པ་ལ་མདུན་དུ་ཡི་གེ་རྣམས་དང་། བཞི་པར་མདུན་དུ་ནམ་མཁར་

ཁྱབ་པའི་པདྨའི་ལྟེ་བར་ཡི་གེ་བཀྩོད་དེ་དེ་ནས་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་

སྩོ་སྩོར་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་བསྒྩོམ་ལ་རང་དང་མདུན་གི་ལ་

དང་ཡི་གེ་སྩོགས་ལ་དཔད་ནས་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །དེ་ཉིད་བ་ས་པར་དཔད་འཇྩོག་

ཆ་སྙྩོམས་ནས་བསྒྩོམ་ཚུལ་ཤས་ཆེར་བསན་ལ། རེ་མྩོར་དཔད་སྒྩོམ་གཙོ་ཆེར་

བསན་པར་གསུངས་སྩོ། །

བསྙེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། བསམ་གཏན་གིས་

དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། བཟླས་བརྩོད་ཀིས་སྒྲུབ་ཚུལ། སྦིན་སྲེག་གིས་སྒྲུབ་

ཚུལ་གསུམ་སགས་རིམ་ལས་གསུངས་ཏེ། འདིར་མ་བིས་སྩོ། །

རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་འདི་གསུམ་གིས་ལམ་གི་བགྩོད་ཚུལ་དང་འབས་བུ་མངྩོན་

དུ་བེད་ཚུལ་ནི་སགས་རིམ་སྩོགས་ལས་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་། བ་སྤྩོད་

གཉིས་ཀི་སྐབས་ཕར་ཕིན་ལྟར་མ་གཏྩོགས་ས་ལམ་བགྩོད་ཚུལ་དང་འབས་བུ་
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མངྩོན་དུ་བེད་ཚུལ་འདྲའམ་སྙམ་ཞིང་། རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ལའང་ས་ལམ་བགྩོད་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་ཡྩོད་པར་མ་མཐྩོང་ཡང་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་ཚུལ་ལ་མངྩོན་བང་ལྔའི་

སྒྩོ་ནས་མངྩོན་དུ་བེད་ཚུལ་ཕར་ཕིན་དང་མི་འདྲ་བ་རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་གི་དབུར་བདག་

ཅག་གི་སྩོན་པ་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་འཆད་སྐབས་གསུངས་ཡྩོད་པར་ལྟར་ཤེས་པར་

བའྩོ། །

༼མཐའ་དཔད་པ།༽

 འདིར་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ལ། སྩོན་གི་མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

བ་སྤྩོད་ལ་བདག་ཉིད་ལར་སྒྩོམ་པ་མེད་དེ། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་བལ་བ་དང་བདག་ཉིད་ལར་བསྙེམས་པ་དང་

བལ་བས་སྒྲུབ་པ་དང་བལ་བ་ནི་བ་བའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གནས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ནི་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་རང་ལུགས་ལ་མི་

འཐད་དེ། སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེད་ཡྩོད་པ་

ལེགས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུད་དང་། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་སྩོགས་མང་པྩོས་བསྒྲུབ་པའི་

ཕིར་དང་། བ་རྒྱུད་ལ་འབས་བུ་ཡྩོངས་དག་བཞིའི་རྣམ་པ་ལམ་བེད་མ་ཚང་བར་

ཐལ་བ་དང་། ལ་དྲུག་བསྒྩོམ་པ་མི་འཐད་པ་དང་། བཟླས་བརྩོད་ཡན་ལག་བཞིའི་

བདག་གི་གཞིའི་རྣམ་གཞག་ཀང་མི་འཐད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་ཡེ་ཤེས་

རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་སྩོགས་ལས་གསུངས་ཚུལ་དེ་ནི། བ་རྒྱུད་ཀི་གདུལ་བ་ལའི་རྣལ་

འབྩོར་རེ་གཅིག་ཏུ་སྒྩོམ་མི་ནུས་པའི་དམན་པ་འགའ་ཞིག་ལ། རང་ལར་བསྐྱེད་པ་

དང་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་མེད་པར་གསུངས་པ་ཙམ་སེ། བ་རྒྱུད་ཀི་གདུལ་བ་གང་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཡིན་ལ་དེ་དག་མེད་པར་སྩོན་པ་མིན་ནྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་ལ་སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ་སྦྩོང་བེད་ཀི་

ལམ་དངྩོས་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་ལ་ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་

བྱུང་བའི་སྐྱེ་འཆི་སྩོགས་སྦྩོང་བེད་ཀི་ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གསུམ་ལ་དེའི་

དབང་གིས་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་སྦྩོང་བེད་ཀི་ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་གསུམ་

ལ་འཁྩོར་བ་ལས་གྩོལ་བེད་ཀི་ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐར་ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། དེ་གསུམ་ལ་སྐྱེ་འཆི་བར་དྩོ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལམ་

ཡྩོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་གསུམ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ཡྩོད་

པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རགས་གྲུབ་སེ། དེ་གསུམ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་

ཀི་ཐྩོག་མར་སྩོང་ཉིད་བསྒྩོམ་པ་འཆི་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་སྩོང་པའི་ངང་ལས་ཡི་གེ་

དང་ཕག་མཚན་བསྒྩོམ་པ་བར་དྩོ་དང་རྣམ་པ་མཐུན། དེ་ལས་འྩོད་ཟེར་གི་སྩོ་བ་་

སྩོགས་བས་ཏེ་རང་ལར་བསྐྱེད་པ་སྐྱེ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་

གསུམ་དང་མཐུན་པ་ལ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་མཚུངས་དགྩོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་

དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བ་མེད་ཀི་ལམ་ཁྱེར་གསུམ་ཡང་དེ་གསུམ་དང་རིམ་བཞིན་

རྣམ་པ་མི་མཐུན་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་ལ་དེ་གསུམ་དང་

རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལམ་མེད་པར་ཐལ། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་

གསུམ་ལ་འབས་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པར་ད་ལྟ་ནས་བསྒྩོམ་པ་ཡྩོད་ཀང་། སྦང་གཞི་སྐྱེ་འཆི་བར་དྩོ་གསུམ་དང་

རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒྩོམ་པའི་རྣལ་འབྩོར་མེད་པས་བསྐྱེད་རིམ་མེད་དྩོ། །ཞེས་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་འྩོག་མའི་ལམ་དེ་རྣམས་སྐྱེ་

འཆི་སྩོགས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཡང་། སྒྩོམ་པ་པྩོས་དེ་དག་དང་རྣམ་པར་མཐུན་པར་

བས་ནས་བསྒྩོམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོ་ན་འདིར་འབས་བུའི་སྐབས་ཀི་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ཞེས་དེ་ལས་གསུངས་པ་དེ་ཅི་ཞེ་ན། སར་བཤད་པའི་ཡྩོངས་

དག་བཞི་དང་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཀི་སྐུ་སེ་ལྔ་ལ་བེད་དམ་སྙམ་མྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །འྩོ་ན་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་ལ་སྦང་གཞི་སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ། 

སྦྩོང་བེད་དུ་དེ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒྩོམ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་

ལ་སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ་སྦྩོང་བེད་ཀི་ལམ་ཡང་ཡྩོད། སྐྱེ་འཆི་སྩོགས་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པའི་ལམ་ཡང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེ་གསུམ་ལ་བསྐྱེད་རྫྩོགས་ཀི་ལམ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་ཁ་

ཅིག །རྒྱུད་སེ་འྩོག་མའི་སྐབས་མཚན་བཅས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ནི། སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་

བྩོས་མ་ཟིན་པའི་ལའི་རྣལ་འབྩོར་དང་། མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ནི། དེས་ཟིན་པའི་

ལའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་བའྩོ། །གསུངས་ན། འྩོ་ན་འདིའི་མཚན་བཅས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་སྩོང་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བས་མ་ཟིན་པར་ཐལ། འདྩོད་ན། དེ་ཡིན་ན་སྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བས་མ་ཟིན་

པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བ་རྒྱུད་ཀི་གདུལ་བ་སྩོང་ཉིད་

རྩོགས་པ་དེ་སྩོན་དུ་སྩོང་ཉིད་བསྒྩོམས་ནས་དེ་རེས་དེས་ཟིན་པར་རང་ཉིད་ལར་

བསྐྱེད་དེ་མཚན་བཅས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་མི་བསྒྩོམ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེས་ལ་

དྲུག་རིམ་ཅན་དུ་བསྐྱེད་དེ་སྒྩོམ་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་བ་རྒྱུད་ཀི་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་དེ། ལའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་བེད་
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པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་རང་ཉིད་ལར་སྒྩོམ་པ་

དང་ངག་དང་ཡིད་བཟླས་མེ་གནས་དང་སྒ་གནས་སྩོགས་ཀི་སྣང་བ་ཡིད་ངྩོར་བཀག་

སེ་སྩོང་ཉིད་བསྒྩོམ་པའི་ལམ་ལ་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས། ལྟྩོས་

བཅས་ཡན་ལག་གྱུར་པར་སྣང་། །སྒ་ཞེས་བ་དང་ཡིད་ཀི་དང་། །ཚིག་རྣམས་དག་པར་

རིགས་སགས་དབང་། །ཡན་ལག་སྩོང་བ་རྒྱལ་བས་མཁྱེན། །ཞེས་སྒ་མཐར་ཐར་པ་

སེར་བའི་བསམ་གཏན་གི་སྐབས་སྲྩོག་རྩོལ་དང་དཀའ་ཐུབ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་

དང་བཅས་པ་སེ་དེ་དག་ལ་ལྟྩོས་ནས་རང་ཉིད་ལའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྣང་བར་གྱུར་པ་དང་། 

སྒ་ཞེས་བ་བ་ངག་བཟླས་དང་ཡིད་ཀི་བཟླས་པའི་ངག་ཚིག་གི་རྣམ་པ་སྣང་བ་དང་། དེ་

འདྲའི་ཚིག་གཉིས་རྣམ་པར་དག་པ་མེ་གནས་དང་སྒ་གནས་ཀི་སགས་ཀི་སྒའི་རྣམ་

པར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ངྩོར་བཀག་སེ་སྩོང་ཉིད་སྒྩོམ་པར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། 

སགས་རིམ་ལས། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་གཏན་

གིས་དྩོན་མི་སྣང་བས་དེའི་དུས་སུ་བཏང་བར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་སེ་སྤི་

རྣམ་ལས་ཀང་། འཁྩོར་བའི་ར་བ་གཅྩོད་པ་ལ་མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་དགྩོས་

སྩོ། །དེ་སྒྩོམ་པ་ན་ལའི་སྐུ་ལ་སྩོགས་པ་ཀུན་རྫྩོབ་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མི་བསྒྩོམ་པར་

སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དཔད་སྒྩོམ་དང་འཇྩོག་སྒྩོམ་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་མན་ངག་བཞིན་

དུ་བསྒྩོམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། སྤྩོད་རྒྱུད་ཀི་མཚན་བཅས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་དེའང་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་

པས་མ་ཟིན་པའི་ལའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་བེད་མི་རིགས་པར་ཐལ། གྩོང་གི་དམ་བཅའ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། གསུམ་པ་ལ་གཉིས། 
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མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་རྣལ་འབྩོར་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་རྩོ། །དེའི་

དང་པྩོ་ནི་སྩོང་ཉིད་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་ལའི་རྣལ་འབྩོར་དང་། གཉིས་པ་ནི་སྩོང་ཉིད་

ཀིས་ཟིན་པའི་ལའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་བའི་སྩོང་ཉིད་རྐང་པ་བསྒྩོམ་པ་ལ་མི་བ་སེ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་ནི་མཚན་བཅས་དེ་སྩོང་ཉིད་གཙོ་བྩོར་

སྒྩོམ་པས་མ་ཟིན་པའི་དྩོན་ཡིན་གི་སྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བས་ཡེ་མ་ཟིན་པའི་དྩོན་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། བང་ཕྩོགས་ཨ་མདྩོའི་མཁས་པ་ཀིརི་བྩོ་བཟང་ཕྲིན་ལས་ཀིས་ཀང་། ཟབ་

གསལ་གཉིས་མེད་ཚུལ་དུ་བསྒྩོམ་དགྩོས་ཕིར། །བདག་མེད་ལྟ་བས་ཟིན་པའི་ལམ་

ཡིན་ཡང་། །གཉིས་སྣང་སྩོས་བཅས་རྣལ་འབྩོར་གཙོ་ཆེ་ཕིར། །མཚན་མར་བཅས་

པའི་རྣལ་འབྩོར་ཞེས་བ་ལ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་

འདི་འདྲའི་མཚན་བཅས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་དེ་ཆྩོས་ཅན། སྩོང་ཉིད་གཙོ་བྩོར་བསྒྩོམ་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པར་ཐལ། གྩོང་དུ་འཆད་ཚུལ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་

ཏེ། དེ་འདྲའི་ཚོགས་ལམ་པ་དེ་སྩོང་ཉིད་བསྒྩོམ་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པའི་གང་ཟག་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ཤེས་སྒིབ་སང་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན་བར་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བྩོ། །

ཁ་ཅིག་བ་སྤྩོད་གཉིས་ཀི་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ལ་མི་འདྲ་བ་མེད་ཟེར་

ན། དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། བ་རྒྱུད་ཀི་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་

གིས་སྩོང་ཉིད་བསྒྩོམ་པའི་ལམ་ལ་བེད། སྤྩོད་རྒྱུད་ཀི་དེ་ནི་གཙོ་བྩོར་ལའི་རྣལ་

འབྩོར་ལ་བེད་པ་རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་སར་དྲངས་པ་ལྟར་དང་། སགས་རིམ་ལས་ཀང་། 

མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་རྣལ་འབྩོར་ནི་སྩོང་ཉིད་སྒྩོམ་པ་དང་བལ་བའི་ལའི་སྒྩོམ་
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བཟླས་ཡིན་ལ། མཚན་མ་མེད་པ་ནི་སྩོང་ཉིད་སྒྩོམ་པ་དང་བཅས་པའི་ལའི་སྒྩོམ་

བཟླས་ལ་བའི་སྩོང་ཉིད་རྐང་པ་བསྒྩོམ་པ་ལ་མི་བ་སེ། ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་འདིའི་མཚན་མེད་ལ་ལའི་སྒྩོམ་བཟླས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། སྩོང་ཉིད་སྒྩོམ་

པ་དང་བཅས་པའི་ལའི་སྒྩོམ་བཟླས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་

ལས། མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་ནི། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པས་སྩོང་པར་གཅིག་དུ་བལ་སྩོགས་ཀི་རིགས་པས་ངེས་པར་བས་པའི་ངེས་ཤེས་

ཀི་རྒྱུན་གྩོམས་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ངེས་པར་

བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་ལ་སྩོགས་པར་ཚོགས་གསྩོག་དགྩོས་པར་ཐལ། དེ་

དག་གི་ས་ལམ་བགྩོད་ཚུལ་ཕར་ཕིན་གི་སྐབས་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གསུམ་གི་རང་ལམ་དེ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལས་འབས་བུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་སར་བགྩོད་པ་མྱུར་བའི་ཉེ་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འཕགས་པ་

གསང་བ་ལུང་བསན་པའི་མདྩོ་ལས། རྒྱུ་ལ་སྦྩོར་བ་རྒྱུ་ཡི་ཆྩོས། །འཁྩོར་ལྩོ་རབ་ཏུ་

བསྐྩོར་བས་ནས། །འབས་བུའི་ཐེག་པ་ཉེ་ལམ་ཞིག །ཞེས་པ་དེ་བ་མེད་ཁྩོ་ན་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་མཚུངས་ཞེས་པ་ནི་ས་བཅུའི་འཇྩོག་ཚུལ་

དང་། ཉྩོན་སྒིབ་ཀུན་ལན་དང་ཤེས་སྒིབ་སྩོང་ཚུལ་སྩོགས་འདྲ་བར་སྨྲས་པ་ཙམ་མྩོ། །

ཁ་ཅིག །རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་ལ་རྫྩོགས་རིམ་སྒྩོམ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་

གསུམ་གི་ལམ་ལ་སྲྩོག་རྩོལ་སྒྩོམ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ་བ་མེད་ཀི་དེ་དང་། 

འྩོག་མའི་དེ་ལ་སྒྩོམ་པའི་སྐབས་དགྩོས་པ་དང་། སྒྩོམ་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་
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ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། འྩོག་མའི་ལ་སྐུ་ལ་དམིགས་པའི་མཚན་བཅས་ནས་

ཀང་སྒྩོམ། བ་མེད་ཀི་ལ་སྐུ་ལ་དམིགས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས་རྫྩོགས་

རིམ་སྐབས་བསྒྩོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། བ་མེད་པས་རླུང་་ད་ཆེད་

དང་། འྩོག་མས་ལ་སྐུ་ལ་སེམས་གནས་པ་བརན་ཕིར་དུ་སྒྩོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། བ་མེད་པས་རྩོ་རྐང་གི་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་བསྒྩོམ། འདིར་རླུང་

འབྱུང་རྔུབ་བཀག་ནས་ནང་དུ་སྩོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་

གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་གཉིས་སུ་

འདུ་ཞིང་། དེ་ཡང་སྣང་ཕྩོགས་ལའི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་དམིགས་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་

གིས་ཟིན་པའི་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་གཉིས་ལེགས་པར་སྒྩོམ་པའི་

མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ལམ་གི་སྲྩོག་ཏུ་བས་ཏེ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

༈ དྷིཿ 

དབང་སྩོན་མདངས་འཛིན་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མར། །

ལེགས་པར་འཁིལ་བའི་ལན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེར། །

དགེས་དགུར་རྩོལ་པ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་། །

དབེར་མེད་དཔལ་ལན་བ་མའི་ཚོགས་ཀིས་སྐྱྩོངས། །

 གཉིས་པ་བ་མེད་ཀི་རིམ་པ་གཙོ་བྩོར་བཤད་པ་ལ་གསུམ།

རྒྱུད་འཆད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་རྒྱན་བདུན་གི་རྣམ་གཞག་དང་།

བཤད་བ་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག །རྒྱུད་དྩོན་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་

གཞག་བཤད་པའྩོ། །
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དང་པྩོ་ནི། རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་རྒྱན་བདུན་གི་སྒྩོ་ནས་བཤད་

དགྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྩོན་གསལ་ཆག་འགྱུར་ལས། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རེས་འབངས་

ནས། །གསུང་བཤད་ཤིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ། །རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ནི་འདི་ཉིད་ཀིས། །ངེས་

པར་བེད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྩོ། །འྩོ་ན་རྒྱན་བདུན་པྩོ་དེ་གང་ཞེ་ན། སྒྩོན་

གསལ་ལས། གེང་སྩོང་བ་ཡི་གངས་ནི་ལྔ། །ཚུལ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་སྙམ་པ་འདི་ཁྱད་

པར་ལྔ་ལན་དུ་སྩོན་པ་ལ་གེང་བསང་བའི་དང་། རྒྱུད་དེའི་དགྩོངས་དྩོན་འགེལ་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་སྙམ་ན་དེ་སྩོན་པར་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིར་བཞག །དེའི་དགྩོངས་པ་བཀྲལ་

བའི་ལམ་རྣམས་གདུལ་བ་ཚེ་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་དུ་་ད་པ་ནི་འཚང་རྒྱ་

ཚུལ་གི་རྒྱན་གིས་སྩོན་པ། དེ་འདྲའི་ལམ་དེ་སྩོན་ཡུལ་ཇི་འདྲ་སྙམ་ན་དེ་ནི་ཉན་པ་པྩོ་

གང་ཟག་གི་རྒྱན་འཆད་པས་བསན། དེ་ལ་ལམ་དེ་འཆད་ཚུལ་ནི་ཚོགས་བཤད་དང་

སྩོབ་བཤད་ཀིས་བསན། དེ་ལྟར་བཤད་པས་རྒྱུད་དྩོན་ལ་གྩོ་བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་རེད་པ་ནི་

རྒྱན་བདུན་པ་དགྩོས་པ་བདེན་གཉིས་ངེས་པའི་སྩོན་པས་རྒྱན་ནི་བདུན་པྩོ་དེ་དག་

གྩོ །བདུན་པྩོ་དེ་ལ་རྒྱས་པར་དབེ་ན་ཉེར་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པའི་དང་པྩོ་གེང་བསང་བ་

ལ་གང་བཤད་པར་བ་བའི་རྒྱུད་ནི་ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལན་པ་སེ། རྣལ་འབྩོར་ཆེན་པྩོའི་

རྒྱུད་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཚན་གི་ཁྱད་པར་ཏེ། སྒྩོན་གསལ་ལས། 

རྒྱུད་ཀི་མཚན་ནི་མིང་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྩོ། །

ཡང་དེ་ལས། སྐྱེ་བྩོ་འདྩོད་ཆགས་ཅན་དྩོན་དུ། །ཞེས་པ་ལྟར། གདུལ་བའི་

ཁྱད་པར་དབང་པྩོ་གཉིས་སྦྩོར་གི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་ནུས་པའི་ཆགས་ཅན་ཏེ། 
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དེའི་དྩོན་དུ་མཛད་པ་དང་། མཛད་པ་པྩོའི་ཁྱད་པར་ནི། འདི་ཡི་བེད་པྩོ་རྡྩོ་རེ་

སེམས། །ཞེས་པ་ལྟར་བཙུན་མྩོ་དང་མཉམ་པར་སྦྩོར་བའི་ཆགས་བཅས་ཀི་ཆ་

ལུགས་ཅན་གིས་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའྩོ། །ལེའུ་དེ་བཞིན་ཆྩོ་ག་དང་། །ཞེས་སྩོགས་

ལྟར། ཚིག་དྩོན་གི་ཁྱད་པར་ནི་འདུས་པའི་ར་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཚིག་དྩོན་

གཉིས་ཀར་ལེའུ་བཅུ་བདུན། དེ་བཞིན་དུ་རྩོག་པ་དང་དུམ་བུ་དང་རིམ་པར་ཕེ་བ་

བཅུ་བདུན་དུ་གནས་པའྩོ། །རྒྱུད་ཀི་དྩོན་རྩོགས་པའི་དགྩོས་པའི་ཁྱད་པར་ནི། ཞི་

སྩོགས་བ་བའི་ཆྩོ་ག་དང་། ཞེས་པ་ལྟར། ཞི་རྒྱས་སྩོགས་དངྩོས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་། རིལ་

བུ་མིག་སན་སྩོགས་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དངྩོས་གྲུབ་འབིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་

དངྩོས་གྲུབ་མཆྩོག་གམ་ཆེན་པྩོ་སེ་དེ་རྣམས་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པ་དགྩོས་པའི་ཁྱད་

པར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་མཚན་དང་། གདུལ་བ་དང་། མཛད་པ་པྩོ། ཚིག་དྩོན། དགྩོས་

པའི་ཁྱད་པར་ཏེ་ཁྱད་པར་ལྔ་ལན་གི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་

བཞིའི་བཤད་པ་རྫྩོགས་པར་འཇུག་པའི་གཞིར་གཟུང་ངྩོ་། །

འདིར་རྒྱན་བདུན་གི་གྩོ་རིམ་འདི་ལྟར་བས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས་འབྱུང་བ་ལ་དེའི་རྣམ་བཤད་ལས་བཤད་པར་ལྟར་བས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་གེང་བསང་བའི་རྒྱན་ལ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ལྔ་

དང་། དེ་ནས་གཞུང་དྩོན་ཇི་ལྟར་འགེལ་བ་མཐའ་དྲུག་དང་། ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ནི་གཞུང་གི་ཚིག་དང་དྩོན་སྩོ་སྩོར་སྩོན་པ་སེ། དེའང་། དྲང་བ་དང་ནི་

ངེས་དྩོན་བཅས། ཞེས་སྩོགས་ལྟར་དྲུག་ལས། རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེ་ལ་དྩོན་མི་མཐུན་པ་

གཉིས་ཡྩོད་པའི་ནང་ནས་ཚིག་དེའི་དངྩོས་ཟིན་གི་དྩོན་སྩོན་པའི་བཤད་པ་དེ། རྡྩོ་
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རེའི་ཚིག་དེས་དྲང་དྩོན་དུ་བསན་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་

གསུངས་པ་རྡྩོ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །རྡྩོ་རེའི་

ཚིག་དེ་ལ་དྩོན་མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ནང་ནས་དངྩོས་ཟིན་དང་མི་མཐུན་པའི་

དྩོན་གཉིས་པ་སྩོན་པའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ། རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེའི་ངེས་དྩོན་དུ་བཤད་

པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་པ་དེས་ཟུང་འཇུག་བསན་པར་བཤད་

པ་ལྟ་བུའྩོ། །

དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་དེའི་གཞུང་གཅིག་ལ་དྩོན་ཐ་དད་དུ་བཀྲལ་བ་ཡིན་

པས་དྩོན་མཐའ་ལ་བརེན་པའྩོ། །གདུལ་བ་དབང་རྣྩོན་རྣམས་ཀི་ཕིར་དུ་འྩོད་ཟུང་ལ་

སྩོགས་པ་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་མན་ཆད་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་གཞན་ལ་

དགྩོངས་ནས་སྒ་འགལ་བ་གཞན་གིས་བསན་པའི་བཤད་པ་དེ། རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་

དགྩོངས་བཤད་ཀི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་ལེའུ་བརྒྱད་པར། ན་ཆུང་གཞྩོན་ནུ་མིག་

ཡངས་པ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཟུང་འཇུག་བསན་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །གསང་

ཆེན་གི་སྣྩོད་རུང་གི་དབང་པྩོ་དམན་པ་རྣམས་ཀིས་གསལ་བར་རྩོགས་ཕིར་འྩོད་

ཟུང་སྩོགས་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་མན་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་གཞན་ལ་དགྩོངས་

ནས་བཤད་པ་མིན་པར་དྩོན་དེ་སྒ་དྲང་ཐད་དུ་བཤད་པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ་

དེ། རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་དགྩོངས་མིན་གི་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་བདག་མེད་

པའི་རྡྩོ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་སྩོ་ཞེས་པས་འྩོད་གསལ་

བསན་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

དེ་གཉིས་ནི་བརྩོད་བའི་དྩོན་གཅིག་ཡིན་ཀང་རྩོད་བེད་ཚིག་གི་སྒྩོ་ནས་སྩོ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

སྩོར་བཞག་པས་སྒ་མཐའ་ལ་བརེན་པའྩོ། །དཀིལ་འཁྩོར་ཐིག་ཚོན་གི་བི་བ། ལ་ལ་

ཉེར་སྤྩོད་ཀིས་མཆྩོད་པ། གཏྩོར་མའི་ཆྩོ་ག །སན་སྦྩོར། ཞི་སྩོགས་ཀི་ལས། དངྩོས་

གྲུབ་བརྒྱད་སྩོགས་གང་རུང་གསལ་པྩོར་སྩོན་པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ་དེ། 

རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་བ་མེད་དང་

རྒྱུད་སེ་འྩོག་མར་དཀིལ་འཁྩོར་ཐིག་ཚོན་གིས་བི་ཚུལ་གསལ་བར་བཤད་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །དྩོན་དེ་ལ་མིང་དེ་དངྩོས་སུ་འཇུག་པ་འཇིག་རེན་པ་དང་སྒའི་བསན་བཅྩོས་ཀི་

བརྡ་ལ་མེད་ཀང་དྩོན་དེ་ལ་མིང་དེ་འཇུག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་

བརྡ་མཛད་པར་གྱུར་པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ་དེ། རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་དུ། ཀྩོཊ་ཁྱ་

ལ་སྩོགས་པ་ཕག་རྡྩོར་གི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་པ་དང་། མཉམ་སྦྩོར་

ལས། རླུང་བཅུ་ལ་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་གཉིས་ནི་བཤད་བའི་དྩོན་ཡང་མི་གཅིག་

ལ། ས་མ་ཕལ་ཆེར་དྩོན་གཉིས་པ་མི་སྩོན་པ་མང་ཞིང་། གཙོ་ཆེར་རྩོད་བེད་ཚིག་གི་

སྒྩོ་ནས་སྩོ་སྩོར་ཕེ་བས་སྒ་དྩོན་གཉིས་ཀའི་མཐའ་ལ་བརེན་པའྩོ། །འདིར་མཐའ་དྲུག་

ཅེས་པའི་མཐའ་ནི་སྒྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་དུ་གསུངས་ཏེ། དགྩོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་གི་སྒྩོ་

མི་འདྲ་བ་དྲུག་ལ་མཐའ་དྲུག་ཅེས་བཏགས་པའྩོ། །

གཞུང་གཅིག་གི་དྩོན་རྫྩོགས་པར་འཆད་པ་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་ལ། དྩོན་དེ་ལ་

མིང་དེ་དངྩོས་སུ་འཇུག་པ་སྒ་པ་རྣམས་ཀི་སྒའི་གཞུང་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཐྩོན་པར་

ནུས་པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ་དེ། རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེའི་ཡིག་དྩོན་དུ་བཤད་པའི་

མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་དངྩོས་པྩོ་མེད་པས་སྒྩོམ་པ་མེད། །ཅེས་པས་སྣྩོད་བཅུད་མཐའ་
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བཞི་དང་བལ་བར་བསན་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །བསྐྱེད་རིམ་པ་མན་ཆད་གང་རུང་

དང་ཉམས་སུ་བང་བ་ཐུན་མྩོང་བའི་དྩོན་སྩོན་པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དང་བཤད་པ་དེ། རྡྩོ་

རེའི་ཚིག་དེས་སྤི་དྩོན་དུ་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་པ་དང་ཐུན་མྩོང་

བའི་སྤི་དྩོན་གི་བཤད་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་མན་ཆད་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་བཤད་

པ་གཉིས་ཡྩོད། རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེ་ལ་དྩོན་མི་མཐུན་པ་བཞི་ཡྩོད་པའི་ནང་ནས་སྦས་

དྩོན་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་གི་དྩོན་སྩོན་པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ་དེ། རྡྩོ་རེའི་

ཚིག་དེས་སྦས་དྩོན་དུ་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་དངྩོས་པྩོ་མེད་པས་སྒྩོམ་པ་

མེད། །ཅེས་པས་སེམས་དབེན་དང་སྒྱུ་ལུས་བསན་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

སྦས་དྩོན་ལ་དབེ་ན། འདྩོད་ཆགས་ཆྩོས་སྦས། སྣང་བ་སེམས་སྦས། ཀུན་

རྫྩོབ་སྒྱུ་མའི་སྦས་པ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། དང་པྩོ་ནི་ལམ་གི་སྦང་གཞི་གཞིའི་ཕྩོ་མྩོ་

སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པ་དང་རྫྩོགས་རིམ་པས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི་གཞིའི་གཉིད་དང་འཆི་བའི་

སྐབས་ཀི་སྩོང་པ་བཞི་དང་ལམ་དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀི་

སྩོང་གཞི་ལྟ་བུའྩོ། །

གསུམ་པ་ནི་གཞིའི་ཕྲ་བ་གཉུག་མའི་ལུས་དང་། རྨི་ལམ་གི་ལུས། བར་དྩོའི་

རླུང་ལུས་རྣམས་དང་ལམ་ལ་དབེན་གསུམ་གི་སྐབས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་

དང་། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དངྩོས་རྣམས་སྩོ། །མཁས་གྲུབ་རེའི་རིམ་ལྔའི་

གསལ་བེད་ལས། རླུང་རགས་པ་འགའ་ཞིག་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པའི་

གཉིད་ཀི་མཐར་གཉུག་མའི་རླུང་སེམས་དེ་སྐྱེས་བུའི་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པར་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

དངྩོས་སུ་མ་ལངས་ཀང་དེ་དང་ཆ་མཐུན་པར་ལངས་པའི་ལུས་ནི་རྨི་ལམ་གི་ལུས་

སྩོ་གསུངས། སྦས་ཚུལ་ལ་སྒྱུ་ལུས་ལྟ་བུ་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་མན་ཆད་ལ་མ་བསན་པའི་

ཚུལ་དུ་སྦས་པ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་སྦས་པ་དང་། ར་

རྒྱུད་དུ་བསན་ཀང་ཕི་ནས་མི་མངྩོན་པར་ནང་ན་སྙིང་པྩོ་ཡྩོད་པའི་ཚུལ་གི་སྦས་པ་

གསུམ་ལས་འདིར་སྦས་ཚུལ་ཕི་མ་ལ་བེད་པར་གསུངས་སྩོ། །རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེ་ལ་

དྩོན་མི་མཐུན་པ་བཞི་ཡྩོད་པའི་ནང་ནས་མཐར་ཐུག་གཉིས་པྩོ་གང་རུང་བསན་པའི་

རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ་དེ། རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པའི་མཚན་

ཉིད། དཔེར་ན་དངྩོས་པྩོ་མེད་པས་སྒྩོམ་པ་མེད། །ཅེས་སྩོགས་ཀི་ཟུང་འཇུག་བསན་

པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

མཐར་ཐུག་ལ་འྩོད་གསལ་གི་མཐར་ཐུག་དང་། ཟུང་འཇུག་གི་མཐར་ཐུག་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སེམས་དེ་ལན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་ཏེ་སྩོང་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་འྩོད་གསལ་དུ་

མཐར་ཐུག་པ་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་དེ་རིགས་

འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་ཚུལ་གིས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་

མཐར་ཐུག་པའྩོ། །དེ་འདྲའི་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་རྫྩོགས་པར་འཇུག་

པའི་གཞི་ཡིན་ན་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་ལ་མཐའ་དྲུག་

གི་ཡ་གལ་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་གི་བཤད་པ་གཉིས་ཀ་འཇུག་པ་ཡྩོད་ཀང་

དེའི་ཡ་གལ་གི་བཤད་པ་གཞན་གང་ཡང་འཇུག་པ་མེད་ལ། ཚུལ་བཞིའི་ནང་ནས་

ཀང་གང་ཡང་མི་འཇུག་པས་ཁྱབ་བྩོ། །འཚང་རྒྱ་ཚུལ་གི་རྒྱན་ལ། ཚུལ་ནི་རྣམ་པ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

བཞི་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་པ་ལྟར། རྒྱུད་དང་། གེང་གཞི། ངེས་ཚིག །ཉེ་རྒྱུ་བཞི་ལས། དེ་

ཡང་ཆགས་བལ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་དཔེར་བས་ནས་ཆགས་བཅས་ཀི་

ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ངེས་པར་གསུངས་ཏེ། དང་པྩོ་ནི་མཛོད་དང་ཉན་ས་

སྩོགས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་སྲིད་པ་ཐ་མའི་བང་སེམས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་འཛམ་བུ་གིང་

པའི་མིའི་སྐྱེ་བ་བངས་པ་དགྩོས་ཏེ་དེ་ནི་རྒྱུད་ཅེས་བའྩོ། །

དེ་ནས་བཙུན་མྩོའི་འཁྩོར་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་དང་

པྩོའི་བཅའ་གཞི་ཡིན་པས་གེང་གཞི་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སྩོམ་པའི་བསྲུང་

ཐབས་རྣམས་ངེས་པར་བསེན་དགྩོས་པའི་གནས་ཡིན་པས་ངེས་པའི་ཚིག་ཅེས་

བའྩོ། །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པ་དེས་དཀའ་བ་སྤྩོད་པ་དང་། མི་གཡྩོ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇྩོག་པ་ནི་འབས་བུ་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་

ཉེ་རྒྱུའྩོ། །ཆགས་བལ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་དེ་བཞིན་དུ་ཆགས་བཅས་ཀི་

ལམ་གི་ཚེ་དེར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིར་སྐྱེས་པའང་དགྩོས་ཤིང་། 

རིགས་ལྔ་དང་འབེལ་བའི་སངས་རྒྱས་སུ་བདག་ཉིད་བསྐྱེད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་

རགས་མཐར་ཕིན་པར་བེད་པ་ནི་མིའི་རྒྱུད་དུ་སྐྱེ་བ་དང་འདྲ་བས་རྒྱུད་ཅེས་བ་ལ། 

ཐེག་པ་གཞན་དུ་མིར་སྐྱེས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་དགྩོས་པ་བཞིན་འདིར་སར་ཡང་རིགས་

གཅིག་པའི་རྫྩོགས་རིམ་ནི་རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་སྤྲུལ་པའི་གཞི་ཡིན་པས་

གེང་གཞིའྩོ། །གཞན་དུ་འདུལ་བའི་ཀུན་སྤྩོད་ལ་གནས་དགྩོས་པ་བཞིན་དུ་འདིར་

ཡང་བཟའ་བསྲུང་བརེན་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ངེས་པར་བརེན་དགྩོས་པའི་གནས་

ཡིན་པས་ངེས་ཚིག་གྩོ །གཞན་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་ཉེ་རྒྱུ་དཀའ་བ་སྤྩོད་པ་སྩོགས་དགྩོས་
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པ་བཞིན་དུ་འདིར་སྤྩོད་པ་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་ལ་སྩོབ་པ་དགྩོས་ཏེ་དེ་ནི་འབས་བུ་

བང་ཆུབ་དང་ཉེ་བའི་རྒྱུའྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་དེ་ཉན་པ་པྩོ་གང་ཟག་གི་རྒྱན་ལ། ཨུཏྤལ་དང་པད་དཀར་

དང་། །ཞེས་སྩོགས་ལྟར་ལྔ་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་ནི། ཆྩོས་ཀི་ཚིག་དྩོན་བ་མ་ལས་ཐྩོས་

ནས་འཛིན་པ་ལ་མཁས་ཀང་བ་མ་དང་བལ་ན་རིང་པྩོ་མི་ཐྩོགས་པར་བརེད་པར་

འགྱུར་བའི་འདུས་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དེ། དེར་གྱུར་པའི་ཨུཏྤལ་ལྟ་བུའི་

གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད། ཨུཏྤལ་དེ་ཆུ་ནས་བཏྩོན་མ་ཐག་དྲི་ཡལ་བར་འགྱུར་བ་དང་

འདྲ་བས་དེ་ལྟར་བའྩོ། །ཆྩོས་ཀི་ཚིག་དྩོན་གཞན་ལས་ཐྩོས་ནས་འཛིན་ནུས་ཀང་། 

གཞན་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྩོན་མི་ནུས་པའི་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དེ། 

དེར་གྱུར་པའི་པད་དཀར་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད། པད་དཀར་དེ་དྲི་ལྟེ་བའི་

སྦུབས་སུ་འཁྩོར་ནས་ཕར་འཕྲྩོ་བ་མེད་པ་དང་འདྲ་བས་དེ་ལྟར་བའྩོ། །དཀར་ཆྩོས་

ཀི་ར་བ་དད་པ་དང་ལན་ཞིང་སྙིང་རེ་ཆེ་ལ་ཤེས་རབ་དང་ལན་པ་ཐྩོས་པ་ལ་བརེན་

ནས་ཤེས་རབ་འཕེལ་ཞིང་ཐྩོས་དྩོན་མྱུར་དུ་བརེད་པར་འགྱུར་བའི་བ་མེད་ཀི་ཆེད་

དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དེ། དེར་གྱུར་པའི་པདྨ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད། པདྨ་དྲི་

ཞིམ་ཞིང་མཐྩོང་ན་དགའ་བ་བསྐྱེད་ལ་ཉི་མས་ཁ་འབེད་པ་ཉི་མ་ཤར་མ་ཐག་ལྟེ་བར་

ཆགས་པའི་ཟིལ་པ་ཡལ་ནས་འགྩོ་བ་དང་འདྲ་བས་དེ་ལྟར་བརྩོད་དྩོ། །ཐྩོས་པ་ཉུང་

ཞིང་ངས་ཤེས་ཀི་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་ལུང་རིགས་མེད་པར་མང་དུ་རྩོད་ལ་སྐྱྩོན་དེ་བསལ་

ནས་ཡྩོན་ཏན་དང་ལན་པར་རེས་སུ་བཟུང་དཀའ་བའི་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་

གདུལ་བ་དེ། དེར་གྱུར་པའི་ཙནྡན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད། ཙནྡན་དེ་དྲི་ཆུང་
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ཞིང་ཚེར་མ་མང་ལ་འབས་བུ་མེད་པ། སྦྲུལ་གིས་དཀྲིས་པས་དྲུང་དུ་ཉེར་མི་རུང་བ་

དང་འདྲ་བས་དེ་ལྟར་བའྩོ། །ཚུལ་ཁིམས་དག་ཅིང་ཐྩོས་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་སྩོན་པ། དགེ་

བ་ལ་མཁས་ཤིང་སྩོ་བས་སྒིན་པ་འགྩོ་སྨྲྩོས་པ་ཙམ་གི་གྩོ་ལ་བ་མེད་ཀི་ཐེག་པར་

རིགས་ངེས་པ། ཐྩོས་དྩོན་གཞན་ལ་ལེགས་པར་སྩོན་ནུས་ཤིང་ཚེ་དེ་ལ་རྫྩོགས་རིམ་

རྫྩོགས་པར་སྐྱེ་བའི་སྐལ་ལན་གི་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དེ། བ་མེད་ཀི་

ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་གྱུར་པའི་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད། 

ཡིད་བཞིན་གི་ནྩོར་བུ་རིན་པྩོ་ཆེ་དེ་རེད་དཀའ་ཞིང་རེད་ན་དྩོན་ཆེ་བ་དང་འདྲ་བས་

དེ་སྐད་ཅེས་བའྩོ། །

གང་ཟག་དང་པྩོ་བཞི་ནི་ཚོགས་བཤད་ཀི་ལམ་བསྐྱེད་རིམ་རྫྩོགས་པར་སྐྱེ་བའི་

སྐལ་ལན་གང་ཟག་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ནི་སྩོབ་མའི་གཙོ་བྩོ་བཤད་པར་བ་བ་རྫྩོགས་རིམ་

ཀང་རྫྩོགས་པར་སྐྱེ་བའི་སྐལ་བ་དང་ལན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཉན་པ་པྩོ་

གང་ལ་དྩོན་གང་འཆད་པ་འཆད་ཚུལ་གི་རྒྱན་ནི། གང་ཟག་ཤེས་པའི་དབེ་བ་

ཡིས། །སྣྩོད་དང་སྣྩོད་མིན་ཡྩོངས་བརགས་ནས། ཞེས་སྩོགས་ལྟར་ཚོགས་བཤད་དང་

སྩོབ་བཤད་གཉིས་ཏེ། མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ། དགྩོངས་མིན། དྲང་དྩོན་

གསུམ་དང་། ཚུལ་བཞིའི་ཡིག་སྤི་གཉིས་ཏེ་ལྔ་པྩོ་དེ་ཚོགས་པ་ལ་བཤད་པར་བ་བ་

དང་། མཐའ་དྲུག་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ། དགྩོངས་བཤད། ངེས་དྩོན་ཏེ་གསུམ་

དང་། ཚུལ་བཞིའི་སྦས་མཐའ་གཉིས་ཏེ་ལྔ་སྩོབ་མ་ལ་བཤད་པར་གསུངས་སྩོ། །

བཤད་དྩོན་ཇི་ལྟར་ངེས་པ་བདེན་གཉིས་ངེས་པའི་རྒྱན་ནི། རྒྱན་ནི་དྲུག་པྩོ་

དེ་རྣམས་ཀིས། །བདེན་གཉིས་རྣམ་པར་ངེས་བས་པ། །ཞེས་སྩོགས་ལྟར་བཤད་བ་
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ཁྱད་པར་ལྔ་ལན་གི་རྒྱུད་དགྩོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིས་

བཀྲལ་བས་གསལ་བར་ཐྩོན་པའི་ལམ་ལ་ཚེ་གཅིག་ལ་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་

ཐབས་དེ་རྣམས་ཚོགས་བཤད་དང་སྩོབ་བཤད་གཉིས་ཀི་སྒྩོ་ནས་གང་ཟག་ལྔ་པྩོ་དེ་

ལ་བཤད་པས། གང་ཟག་ལྔ་པྩོ་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

དང་། དྩོན་དམ་བདེན་པ་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གཉིས་ངེས་ནས་ཟུང་འཇུག་ལ་གྩོ་བ་

ཆགས་པ་དེ་དེ་ཡིན་ནྩོ། །ཟུང་འཇུག་ལ་གྩོ་བ་ཆགས་པའི་ཚད་ནི། འབས་བུ་མི་སྩོབ་

པའི་ཟུང་འཇུག་ཐྩོབ་པ་ལ་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐྩོབ་པ་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས། དེ་ལ་

རིམ་པ་བཞི་པའི་འྩོད་གསལ་འགྩོ་དགྩོས། དེ་ལ་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་འགྩོ་དགྩོས། དེ་

ལ་སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་གི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་དང་། དེ་ལ་སྲྩོག་རྩོལ་གསུམ་ལ་

བརེན་ནས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་གྩོལ་བ་དགྩོས། དེ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་གྩོལ་བ་ལ་

རྫྩོགས་རིམ་པས་ལུས་དབེན་འགྩོ་དགྩོས། དེ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་

པ་དགྩོས། དེ་ལ་དབང་རྣམ་དག་ཐྩོབ་ནས་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་དགྩོས། 

དེ་ལ་ལམ་ཐུན་མྩོང་བས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦངས་པ་འགྩོ་དགྩོས་ཤིང་དེ་དགྩོས་

ཚུལ་དང་ལམ་དེ་རྣམས་ལ་གྩོ་བ་འཁྲུལ་མེད་ཆགས་པ་ནི་དེ་ཡིན་ནྩོ། །

 ༈ མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཁ་ཅིག །གེང་བསངས་པའི་སྐབས་རྒྱུད་ཀི་ཚད་ལེའུ་

སྩོགས་ལ་ཚིག་དྩོན་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་རྩོད་བེད་ཀི་

ཚིག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་ཚིག་དྩོན་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པར་

སྒྩོན་གསལ་གི་མཆན་དང་། ཊི་ཀ་སྩོགས་ལས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །རྒྱུད་ཀི་དགྩོས་པའི་སྐབས། སངས་རྒྱས་ཀང་ནི་མཆྩོག་ཡིན་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ནྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར། མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སས་བ་ས་པས་

ཁྱབ་ཟེར་ན། སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། 

ལེའུ་བཅུ་པའི་ཊི་ཀ་ལས། སྤིར་རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ཀིས་དངྩོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་

བའྩོ་ཞེས་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ལ་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་དང་། ཐུན་མྩོང་གི་དངྩོས་གྲུབ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི་སྩོབ་མི་སྩོབ་ཀི་ཟུང་འཇུག་དང་། ཕི་མ་ལ་ཆུང་འབིང་གཉིས་

ལས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་ཆྩོས་ཅན། མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་

ཡིན་པར་ཐལ། སྒྱུ་ལུས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བསྒྲུབ་བའི་དངྩོས་གྲུབ་གང་

ཞིག །འཇིག་རེན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་དང་། ཐུན་མྩོང་གི་དངྩོས་གྲུབ་གང་ཡང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །ལེའུ་དང་། རྩོག་པ། རིམ་པར་ཕེ་བ་རྣམས་དྩོན་གཅིག་ཟེར་ན། 

བདེན་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། ལེའུ་ཡིན་པར་ཐལ། རྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒ་

དྩོན་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྣམ་འགེལ་ལས། ཤེས་གང་གང་

ལ་སྒ་དྩོན་འཛིན། །དེ་ནི་དེ་ལ་རྩོག་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ། དེ་བརྩོད་བ་དྩོན་གི་ལེའུ་དང་། རྩོད་བེད་ཚིག་གི་ལེའུ་གང་ཡང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འྩོ་ན། འདིར་རྩོག་པ་ཞེས་བརྩོད་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཀལྤ་ཞེས་པ་རྩོག་པ་དང་

ཆྩོ་ག་གཉིས་ཀི་སྐད་དྩོད་ཐུན་མྩོང་བ་ཡིན་ལ་ཆྩོ་ག་ནི་ཐབས་ལ་འཇུག་པས་བརྩོད་

བ་དང་རྩོད་བེད་ཀི་ཚན་པ་རེ་རེའང་ཞི་སྩོགས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་

བརྩོད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །ཆགས་བལ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་སྐབས། འཛམ་གིང་གི་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

མིའི་རྒྱུད་དུ་སྐྱེ་བ་དགྩོས་པ་མི་འཐད་དེ། སྲིད་པ་ཐ་མའི་བང་སེམས་ཡིན་ན་མི་མ་

ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ལའི་རེན་ཅན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡིན་

ན་འྩོག་མིན་སྟུག་པྩོ་བཀྩོད་པའི་རེན་ཅན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་ལས། གཙང་

མའི་གནས་དག་སངས་པ་ན། །འྩོག་མིན་གནས་མཆྩོག་ཉམས་དགའ་བ། །ཡང་དག་

སངས་རྒྱས་དེར་འཚང་རྒྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། མིར་

སྐྱེས་པ་དགྩོས་པར་བཤད་པ་དེ་བེ་སྨྲ་དང་མདྩོ་སེ་པའི་འདྩོད་ཚུལ་མཛོད་སྩོགས་

ལས་བཤད་པ་དེ་བཀྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། སྦས་དྩོན་རྣམས་པད་དཀར་

སྩོགས་གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་ཁྩོ་ན་ལ་སྦས་པ་ཡིན་གི། རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་

ལ་སྦས་པ་མིན་ཏེ། སྐལ་ངན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བ་ཡིས། །སྦས་ཏེ་བཤད་པ་དྲང་བའི་

དྩོན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐལ་ངན་ལ་གསང་བ་དེ་རྣམས་ར་རྒྱུད་ལས་

སྐལ་བཟང་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་གསང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ར་རྒྱུད་དེ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བས་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །གསང་བར་བ་བའི་ངེས་དྩོན་ཡིན་ན་སྐལ་ངན་རྣམས་ལ་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གསང་བས་མ་ཁྱབ་སེ། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ལས། ག་བུར་དང་

ཁག་གི་ངེས་དྩོན་བང་སེམས་དཀར་དམར་དུ་བཤད་པ་དེ་གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་

ལའང་གསལ་བར་སྩོན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་ངེས་དྩོན་དུ་བཤད་པའི་

དྩོན་ཡིན་ན་བསྐྱེད་རྫྩོགས་ཀི་ལམ་གང་རུང་ཡིན་མི་དགྩོས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་

དགྩོངས་དགྩོངས་མིན་གི་བཤད་པའི་དྩོན་ལ་འྩོད་ཟུང་གཙོ་ཆེ་ཡང་དེས་མ་ཁྱབ་སེ། 

ལེའུ་དང་པྩོའི་འགེལ་པར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པར་བེད་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

པ་ཡིན་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨྲྩོས་ཞེས་པའི་ས་མ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་

བུའི་གང་ཟག་དང་ཕི་མ་པད་དཀར་སྩོགས་ལ་བཤད་པ་དགྩོངས་བཤད་དུ་གསུངས་

པ་དང་། ལེའུ་བདུན་པར་རིག་མ་འདུ་བ་བ་དང་རྡྩོ་རེ་དང་པདྨ་འདུ་བ་བ་ཡང་

དགྩོངས་མིན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། འྩོན་ཀང་དགྩོངས་དགྩོངས་མིན་དུ་བཤད་པའི་

དྩོན་ལ་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་ཅིག་དགྩོས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །འྩོད་ཟུང་སྩོགས་སྐལ་ངན་རྣམས་ལ་གསང་བར་བཤད་པ་མི་འཐད་

དེ། དབང་པྩོ་དམན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །རྩོགས་ཕིར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་

ཡིས། །ཆྩོས་ཀི་དེ་ཉིད་སྩོན་པ་ནི། །དགྩོངས་པ་མིན་པའི་བཤད་པའྩོ། །ཞེས་དམན་

པ་བཞི་ལའང་དེ་གཉིས་གསལ་བར་སྩོན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་སྐྱྩོན་མེད་

དེ། གྩོང་དུ་ངེས་དྩོན་སྐལ་ངན་ལ་གསང་བར་བཤད་པ་ནི་དབང་པྩོ་མ་སྦངས་པའི་

གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་ལ་སྦས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་འྩོད་ཟུང་གསལ་བར་བཤད་པར་

གསུངས་པ་དབང་པྩོ་སྦང་པ་ཡིན་ཞིང་། གཞུང་ཡང་སྩོ་སྩོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ངེས་དྩོན་དུ་བཤད་པའི་གཞི་དེས་དྩོན་གཉིས་སྩོན་པས་དྩོན་གཉིས་པ་དེ་སྦས་ནས་

བསན་དགྩོས་དགྩོངས་མིན་གི་བཤད་པ་འཇུག་པའི་ཚིག་དེས་དྩོན་གཅིག་ལས་མི་

སྩོན་པས་དྩོན་གཅིག་པྩོ་དེ་གསལ་བར་སྩོན་དགྩོས་པའི་ཕིར། གང་ཟག་དམན་པ་

དབང་པྩོ་མ་སྦངས་པ་ནི་ཚེ་དེ་ལ་ངག་དབེན་ཐྩོབ་ནུས་ཀང་སེམས་དབེན་ཐྩོབ་མི་

ནུས་པ་དང་། དབང་པྩོ་སྦངས་པ་ཚེ་དེར་སེམས་དབེན་ཙམ་པྩོ་བ་ཐྩོབ་ནུས་ལ་དེ་

མཐར་ཐུག་ཐྩོབ་མི་ནུས་པའྩོ། །

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། དགྩོངས་མིན་དུ་བཤད་པ་འཇུག་པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་ཡིན་ན་
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ཁྱྩོད་ཀིས་དྩོན་གཅིག་ལས་མི་སྩོན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། རྣམ་པར་མི་རྩོག་དྩོན་ལས་བྱུང་། །འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་

རིགས། །ཞེས་སྩོགས་ལེའུ་ལྔ་པའི་གཞུག་ཚིག་དེ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཚིག་དེས་དུག་གསུམ་ཅན་གིས་བ་མེད་ཀི་ཐེག་པར་ཞུགས་

ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་ནན་ཏན་བས་ན་འྩོད་གསལ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཟུང་འཇུག་གསུམ་

འཐྩོབ་པར་བསན་པ་དེ་དགྩོངས་མིན་གི་བཤད་པར་སྒྩོན་གསལ་དང་དེའི་མཆན་

སྩོགས་ལས་བཤད་པའི་ཕིེར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་དུག་གསུམ་རླུང་ལང་འཇུག་

གནས་གསུམ་ལ་བས་ནས་དེ་ལ་རྡྩོར་བཟླས་བེད་ཚུལ་ངེས་དྩོན་གིས་བསན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་མཆན་འགེལ་དང་། ཊི་ཀ་སྩོགས་ལས། དགྩོངས་པ་ལུང་སྩོན་གི་

ལུང་གི་བསྒྲུབས་ནས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། གྩོང་དུ་དགྩོངས་མིན་

དུ་བཤད་པའི་ཚིག་དེས་དྩོན་གཅིག་ལས་མི་སྩོན་པར་བཤད་པ་དེ་གཙོ་ཆེ་བའམ་

ཕལ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་ཀི་ཁྱབ་པ་ནི་མིན་ནྩོ། །

ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་ལ་ཚུལ་བཞིའི་ཡིག་སྤི་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་

འཇུག་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ལས་བཤད་པའི་དྩོན་ཡང་ཡིན། ཚུལ་བཞིའི་ནང་

ནས་ཡིག་སྤི་གཉིས་ཀི་དྩོན་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་

ཁྱབ། །འྩོ་ན་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་ལ་སྦས་མཐའ་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡྩོད་པར་

ཐལ། དེ་གཉིས་ལ་ཚུལ་བཞིའི་ཡིག་སྤི་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། ཚུལ་བཞིའི་ནང་ཚན་གི་བཤད་པ་གང་རུང་ཞིག་འཇུག་ན། དེའི་བཤད་པ་

བཞི་ག་འཇུག་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས། 
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འདི་ལ་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་ནི་གཞུང་གཅིག་ལ་དྩོན་བཞི་གའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་

ཡིན་ལ། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མའི་དྩོན་དང་ཡིག་སྤི་གཉིས་གཉིས་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་མྩོད་

ཀང་། དེ་ལ་ཚུལ་ལག་མ་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་མི་འཇུག་པས་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་

འཇུག་པ་ནི་རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་ཁྩོ་ན་ལ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་ལ་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། 

དེ་ལ་སྦས་མཐའ་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལ་དག་

མ་དག་གི་སྒྱུ་ལུས་སྩོན་པའི་གཞུང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྤྩོད་རྒྱུད་སྣམ་སྣང་

མངྩོན་བང་ལས། འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུ་དག་ནི། །དེ་ཉིད་བསྒྩོམས་པས་ཐྩོབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་འདིས་རིམ་གཉིས་ཀི་སྐུ་བསན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

དེས་དེ་གཉིས་བསན་པར་དཔལ་ལན་ཟླ་བས་སྒྩོན་གསལ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། སགས་རིམ་ལས། སྒྩོན་གསལ་ལས་ཀང་ལུང་འདིས་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་

ལའི་སྐུ་བསན་པར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། རིམ་

གཉིས་ཀི་ལ་སྐུ་དེ་རིམ་བཞིན་མ་དག་པ་དང་དག་པའི་ལའི་སྐུ་ཡིན་ཞིང་སྤྩོད་རྒྱུད་ཀི་

ལུང་དེས་དག་མ་དག་གི་ལའི་སྐུ་གཉིས་བསན་པ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ལུང་དེས་དག་མ་དག་གི་སྐུ་གཉིས་བསན་པས་ལུང་དེ་སྒྩོན་གསལ་དུ་

ཕྩོགས་མཐུན་ཙམ་གིས་དྲངས་པ་ཡིན་པར་མཆན་འགེལ་དང་། གསལ་སྒྩོན། ཊི་ཀ་

སྩོགས་སུ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར། རང་རེས་དགྩོངས་དགྩོངས་མིན་གི་བཤད་

པ་གཉིས་ཀ་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་གཅིག་ལ་འཇུག་པ་མེད་བས་པ་ལ། ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཡྩོད་པར་

ཐལ། ལེའུ་ལྔ་པའི། རྣམ་པར་མི་རྩོག་དྩོན་ལས་བྱུང་། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཚིགས་
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བཅད་དེ་ལ་དེ་གཉིས་ཀ་འཇུག་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལ་དགྩོངས་མིན་གི་བཤད་

པ་འཇུག་པ་གང་ཞིག །དགྩོངས་བཤད་ཀང་འཇུག་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ས། གཉིས་པ་

དེར་ཐལ། ལུང་དེས་དུག་གསུམ་ལང་འཇུག་གནས་གསུམ་ལ་བས་ནས་རྡྩོར་བཟླས་

བེད་ཚུལ་བསན་པར་བཤད་པ་དེ། དགྩོངས་བཤད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་

ལྟར་བཤད་པ་དེ་གདུལ་བ་དབང་རྣྩོན་གི་ཕིར་འྩོད་ཟུང་སྩོགས་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་དང་

ཐུན་མྩོང་དུ་མ་གྱུར་པའི་དྩོན་གཞན་ལ་དགྩོངས་ནས་སྒ་འགལ་བ་གཞན་གིས་སྩོན་

པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། །ལུང་དེར་རྡྩོར་བཟླས་

བསན་པ་དེ་དབང་རྣྩོན་གི་ཕིར་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་དང་ཐུན་མྩོང་

མ་ཡིན་པའི་དྩོན་ཡང་ཡིན། རླུང་ལང་འཇུག་གནས་གསུམ་ལ་དུག་གསུམ་གི་སྒས་

བསན་པ་དེ་དྩོན་གཞནལ་དགྩོངས་ནས་སྒ་འགལ་བ་གཞན་གིས་བསན་པ་ཡང་ཡིན་

པའི་ཕིར། རགས་རྣམས་རེ་རེ་ནས་འབུད། ཐལ་འགྱུར་བཞི་པ་ལ་ཁྱབ་སེ། མཆྩོག་

འདྩོད་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཕིར། །ཆྩོས་ཀི་དེ་ཉིད་རབ་སྩོན་པ། །འགལ་བའི་ཚིག་

གི་སྦྩོར་བ་ཡི། །གསུངས་པ་གང་ཡིན་དགྩོངས་བཤད་དེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང་ཊི་ཀར་ཡང་། རགས་དེ་དེ་འདྲའི་གསལ་བ་དེའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་

ཟེར་བ་དང་། ཚིག་གཅིག་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་གི་བཤད་པ་གཉིས་ཀ་འཇུག་

པ་མེད་བས་པ་ལའང་། ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ལེའུ་ལྔ་པར། རིགས་ངན་སིག་

མ་མཁན་ལ་སྩོགས། ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ལ་དེ་གཉིས་ཀ་འཇུག་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དེ་འཇུག་པ་གང་ཞིག །སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་

ཡིན་པའི་བཤད་པའང་འཇུག་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་མཆན་འགེལ་དང་། ཊི་ཀ་སྩོགས་ཀི་
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ལུང་གིས་གྲུབ། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། ལུང་དེས་རིགས་ངན་སྩོགས་རླུང་ཕིར་ལང་བ་

སྩོགས་དང་སྦྩོར་ནས་རྡྩོར་བཟླས་བསན་པར་བཤད་པ་དེ། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་

པའི་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་དྩོན་དེ་ལ་མིང་དེ་

དངྩོས་སུ་འཇུག་པ་འཇིག་རེན་པ་དང་སྒའི་བསན་བཅྩོས་སྩོགས་ལ་མེད་ཀང་དྩོན་དེ་

ལ་མིང་དེ་དངྩོས་སུ་འཇུག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་བརྡ་མཛད་

པར་གྱུར་པའི་རྡྩོ་རེའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། མཚན་ཉིད་

དང་འགལ། རགས་རེ་རེ་ནས་གྲུབ་སེ། རླུང་ལང་འཇུག་གནས་གསུམ་ལ་རིགས་ངན་

སྩོགས་ཀི་མིང་དངྩོས་སུ་འཇུག་པ་འཇིག་རེན་པ་དང་སྒའི་བསན་བཅྩོས་ལ་མེད་པ་

གང་ཞིག །དྩོན་དེ་ལ་མིང་དེ་འཇུག་པ་དེ་བཞིན་གཤེག་པ་འབའ་ཞིག་གིས་བརྡ་

མཛད་པར་གྱུར་པའི་ཚིག་དེས་བཤད་པའང་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་གཉིས་ཀ་འབུད། 

གཞན་ཡང་དེ་དྩོན་དེ་ལ་མིང་དེ་དངྩོས་སུ་འཇུག་པ་འཇིག་རེན་པ་དང་སྒའི་

བསན་བཅྩོས་སྩོགས་ལ་མེད་ཀང་། དེ་ལྟར་འཇུག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབའ་

ཞིག་གིས་བརྡ་མཛད་པར་གྱུར་པའི་བཤད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ལེའུ་གསུམ་པར་ཤུ་

ནྱ་ཏཱའི་སགས་དྩོན་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་དྩོན་དུ་བཀྲལ་བའི་ངེས་དྩོན་གི་བཤད་པ་དེ་དེ་

ཡིན་པ་གང་ཞིག །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་

བང་ཆུབ་པ་འཆད་པའི་སྐབས་ཀི་ཁིད་ཡིག་དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་དེ་ལྟར་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། ས་བཅུ་ལ་གནས་ལ་སྩོགས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་

བཤད་པ་དེའང་དེ་འདྲའི་བཤད་པ་ཡིན་པར་འདྩོད་འཇྩོ་ལས་བཤད་པ་གང་ཞིག །དེ་
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གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། གེང་གཞིའི་ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་སྦས་བཤད་

བས་པ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་དྩོན་ཚང་བར་བཤད་པས། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་

ཡིན་པའི་དྩོན་ལ་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་སྩོགས་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་དྩོན་ཡང་མི་དགྩོས་པའི་

ཕིར་ན། རིགས་ངན་སིག་མ་ཞེས་སྩོགས་ངེས་དྩོན་དུ་བཤད་པ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་

ཡིན་པའི་བཤད་པ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྩོས་ཤིག་ཟེར་བ་ལ་ཁ་རྩོད་གཅྩོད་པའི་

ཐབས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལན་ཇི་ལྟར་འདེབས་དཔད་པར་མཛད་འཚལ། དེ་ལྟ་ན་

དགྩོངས་དགྩོངས་མིན་གི་བཤད་པ་འཇུག་པ་མི་འགལ་ལ། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་

མིན་གི་བཤད་པ་འཇུག་པའང་མི་འགལ་བར་འདྩོད་དྩོ་སྙམ་ན། དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་

རིགས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས། དགྩོངས་དགྩོངས་མིན་

དང་། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་འདུ་བ་འགལ་བའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་དང་། ཊི་ཀ་དང་ཡང་འགལ་བའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་ན་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པས་

མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཡིག་སྤི་གཉིས་ཀི་བཤད་པར་འཇུག་ན། དྲང་དྩོན་

གི་བཤད་པ་འཇུག་པས་ཁྱབ། སྦས་མཐའ་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ལ་ངེས་

དྩོན་གི་བཤད་པ་འཇུག་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་དང་། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་

བཤད་ལས་ཀང་། ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ལ་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་

ཏུ་རུང་བར་མངྩོན་ཏེ། འྩོན་ཀང་སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་ནི་དབེ་བ་འི་དབང་དུ་མཛད་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འྩོ་ན་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་ན་ཚུལ་བཞིའི་

བཤད་པ་འཇུག་པས་ཁྱབ་བམ་ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ཉིད་ལས། དྲང་ངེས་གཉིས་ཀི་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

བཤད་པ་རུང་བ་ལ་ཚུལ་བཞིར་བཤད་དུ་རུང་བའི་ངེས་པ་མེད་དེ། དྲང་དྩོན་ལ་

ཡིག་སྤི་གཉིས་ཡྩོད་མེད་དང་། ངེས་དྩོན་ལ་སྦས་མཐའ་གཉིས་ཡྩོད་མེད་ཅི་རིགས་

སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་པའི་དྩོན་ཡིན་ན་ལ་ལ་ཉེར་སྤྩོད་ཀིས་

མཆྩོད་པ་སྩོགས་ཕིའི་བ་བ་ཙམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། རྣམ་བཤད་དེ་

ལས། སྒ་ཇི་བཞིན་པས་ཕིའི་སྤྩོད་པ་ཙམ་སྩོན་གི་གཞན་སྩོན་མི་ནུས་ཞེས་སྐལ་ལན་

གགས་པ་སྩོགས་སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། ལེའུ་གཉིས་པའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བསྩོད་པས་

བདེན་གཉིས་སྩོ་སྩོ་བ་དང་། ཟུང་འཇུག་གི་རྫྩོགས་རིམ་བསན་པ་རྣམས་འགེལ་

པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །གཞུང་གཅིག་ལ་ཚུལ་བཞི་ལས་མང་བའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་མི་

སྲིད་ཟེར་ན། དེ་སྲིད་པར་ཐལ། ཚུལ་བཞི་འཇུག་པ་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ཀང་འཇུག་

པས་ཁྱབ་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། ལེའུ་གསུམ་པར་རིན་ཆེན་ཁ་དྩོག་སྣ་

ལྔ་པ། །ཞེས་སྩོགས་ལ་འགེལ་པས་ཚུལ་བཞིར་བཤད། རིམ་ལྔར་དགྩོངས་བཤད་

དང་། སྤྩོད་བ་ས་སུ་དྲང་ངེས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར། འྩོན་ཀང་གཞུང་གཅིག་ཚུལ་

བཞིར་བཤད་ན་དེ་ལས་གཞན་དྲང་ངེས་སུ་བཤད་པ་དང་། དྲང་ངེས་སུ་བཤད་ན་

ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ་སྩོགས་དགྩོངས་འགེལ་གཅིག་ལས་བེད་པ་མི་སྲིད་ཅེས་ཨ་

ཀ་ཡྩོངས་འཛིན་དབངས་ཅན་དགའ་བྩོས་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །དགྩོངས་བཤད་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་བཤད་པ་དྩོན་

གཅིག །དགྩོངས་མིན་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་དྩོན་གཅིག་ཟེར་ན། རྒྱུད་སེ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

འྩོག་མ་གསུམ་ལ་དགྩོངས་དགྩོངས་མིན་གི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་

གསུམ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་གི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། དགྩོངས་མིན་དུ་བཤད་པའི་དྩོན་ལ་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་དང་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་

ཞིག་དགྩོངས་པར་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །འྩོ་ན་དགྩོངས་མིན་གི་བཤད་པ་ཡིན་ན་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པ་དང་། དགྩོངས་བཤད་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་བཤད་པས་ཁྱབ་བམ་

མ་ཁྱབ་ཅེ་ན། ཁྩོ་བྩོ་ནི་ཁྱབ་ཅེས་སྨྲ་སེ། འྩོད་ཟུང་བསན་པ་ལའང་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་

བཤད་པ་སྲིད་པ་ལེའུ་གཉིས་པའི་བསྩོད་པའི་ཚིག་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རྩོད་

བེད་ཚིག་གི་སྒྩོ་ནས་ནི་དྩོན་གཞན་ལ་སྒ་འགལ་བ་གཞན་གིས་བསན་པ་དང་། དྩོན་

དེ་ལ་མིང་དེ་འཇུག་པ་འཇིག་རེན་པ་སྩོགས་ལ་མེད་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འབའ་ཞིག་གིས་བརྡ་མཛད་པར་གྱུར་པའི་བཤད་པ་གཉིས་དྩོན་གཅིག་པའི་ཕིར་

དང་། རྣམ་བཤད་དེ་ཉིད་ལས་ཀང་། འཇིག་རེན་པ་དང་ཞེས་པ་ནས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

མ་ཡིན་པའྩོ། །འདི་དང་དགྩོངས་བཤད་གཉིས་མི་འགལ་ལྩོ། །འྩོ་ན་དགྩོངས་མིན་

དང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་གཉིས་འགལ་ལམ་མི་འགལ་སྙམ་ན། དགྩོངས་མིན་ནི་གཙོ་ཆེར་

དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་དྩོན་སྩོན་པ་དང་། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ནི་དེ་མི་གཙོ་བའི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་

ཀང་འགལ་བ་མེད་པར་སེམས་སྩོ། །ཞེས་དེ་གཉིས་མི་འགལ་བར་གསུངས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དགྩོངས་བཤད་ལ་ཡང་སྒ་འགལ་བ་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་གི དྩོན་གང་བཤད་

སྒ་འགལ་བས་བསན་པས་མ་ཁྱབ་བྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །པད་དཀར་ལྟ་བུ་ལ་སྩོགས་པའི་གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་གང་



རུང་ཡིན་ན། སྒ་བཞིན་པ་མིན་པའི་བཤད་པ་སྩོགས་སྩོབ་བཤད་དུ་བཤད་པ་ལྔ་པྩོ་

དེ ་ཉན་མི་རུང་བས་ཁྱབ་སེ། ཁྱེད་རྣམས་ཚོགས་བཤད་ཀི་གང་ཟག་གང་

ཞིག །བཤད་པ་ལྔ་པྩོ་དེ་སྩོབ་བཤད་དུ་བཞག་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

སྩོགས་ལྔའམ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་བཤད་བ་མིན་ཏེ། བཤད་པ་ལྔ་པྩོ་དེ་

ཚོགས་བཤད་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་སྩོབ་བཤད་ཀི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

གཉིས་ཀ་ལ་མ་ཁྱབ་སེ། གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་ཆྩོས་ཅན། རྒྱུད་ཀི་གཞུང་མ་ལུས་

པ་ཐྩོས་མི་རུང་བར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ལེའུ་བཅུ་བདུན་པའི་སྒྩོན་

གསལ་དང་འགལ་ལྩོ། །གཞན་ཡང་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གདུལ་བས་བསྐྱེད་རིམ་གི་

ལམ་རྣམས་ཉན་མི་རུང་བར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བསྐྱེད་རིམ་དེ་

རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་བགྩོད་པར་བེད་པའི་ལམ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་ལྩོ། །དེས་ན་དེའི་དྩོན་ནི་ཚོགས་པ་ལ་བཤད་པར་བ་བ་བསྐྱེད་རིམ་གཙོ་

ཆེ་ཞིང་། གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་དབང་པྩོ་མ་སྦངས་པ་བཞིས་རྫྩོགས་རིམ་རྫྩོགས་

པར་ཉན་རུང་མི་རུང་ཞིང་བསྐྱེད་རིམ་རྫྩོགས་པར་ཉན་རུང་བས། པད་དཀར་

སྩོགས་ཚོགས་བཤད་ཀི་གང་ཟག་ཏུ་བཞག་ཅིང་། དབང་པྩོ་སྦངས་པ་ན་དེ་བཞི་ལ་

རྫྩོགས་རིམ་རྫྩོགས་པར་སྩོན་རུང་བས། དེ་བཞིས་རྒྱུད་གཞུང་མ་ལུས་པ་ཐྩོས་

པའང་རུང་བས་འགལ་བ་མེད་ལ། གཙོ་བྩོ་ནི་པད་དཀར་སྩོགས་བཞི་ལ་བསྐྱེད་རིམ་

རྫྩོགས་པར་སྐྱེ་ཡང་རྫྩོགས་རིམ་རྫྩོགས་པར་སྐྱེ་བའི་སྐལ་བ་མེད་པས་ཚོགས་

བཤད་ཀི་གང་ཟག་ཏུ་བཤད་ལ། རིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ལ་རྫྩོགས་རིམ་རྫྩོགས་པར་སྩོན་

པའི་སྣྩོད་དུ་མི་རུང་བའང་མེད། དེ་རྫྩོགས་པར་སྐྱེ་བའི་སྐལ་བ་དང་ཡང་ལན་པར་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ངེས་པས་སྩོབ་བཤད་དུ་བཞག་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །པད་དཀར་ལྟ་བུ་སྩོགས་གདུལ་བ་ལྔ་པྩོ་དེ་གང་རུང་ཡིན་ན། 

སགས་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འྩོ་ན་གདུལ་བ་

དམན་པ་བཞི་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་ན། དེ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའི་ཕིར། དེ་

བཞི་གང་རུང་ཡིན་ན་སྩོང་ཉིད་ཕྲ་མྩོ་རྩོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། སགས་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་ན་སྩོང་ཉིད་ཕྲ་མྩོ་རྩོགས་

པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་

གཙོ་བྩོ་ཡིན་ན། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་གདུལ་བ་དབང་པྩོ་རྣྩོ་ཤྩོས་ལས་ཀང་ཆེས་

དབང་པྩོ་ཤིན་ཏུ་རྣྩོ་བས་ཁྱབ་པས། དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་དངྩོས་སུ་སྩོན་དུ་

རུང་བའི་ཕིར། ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་རང་རྒྱུད་པ་ཕིན་ཆད་ཀི་

ལྟ་བའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་མེད་གསུང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། 

ལུང་དེས་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་སྩོང་ཉིད་མ་རྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་དྩོན་

གིས་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོར་ཞེས་ཁྱད་

པར་སྩོས་པ་དྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་

དགྩོངས་ནས་ཞེས་ཁྱད་པར་མ་སྩོས་པར་ཡང་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། མཁས་གྲུབ་

རེས་རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་ས་རིང་དུ་སྩལ་བ་ཕྩོགས་གཅིག་ཏུ་བསེབས་པ་ལས་ཀང་། 

སགས་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་ན། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་གདུལ་བ་

དབང་པྩོ་རྣྩོ་ཤྩོས་ལས་ཀང་དབང་པྩོ་ཆེས་རྣྩོ་ཞིང་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་སྩོང་ཉིད་ཕྲ་མྩོ་བསན་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

པའི་སྣྩོད་དུ་མི་རུང་བ་མི་སྲིད་ལ་དེས་ན་དེ་འདྲ་བའི་གདུལ་བས་བདེ་སྩོང་སྦྩོར་བའི་

སྩོང་པ་ནི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་གི་སྩོང་ཉིད་ཕྲ་མྩོ་ཁྩོ་

ནར་ངེས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཐལ་འགྱུར་གཉིས་པ་ལ་འདྩོད་མི་ནུས་

ཏེ། དེ་བཞི་ལ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམསཙམ་པ་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྩོན་ལས་གདུལ་བ་གཞན་གི་བདེ་སྩོང་སྦྩོར་བའི་སྩོང་པ་ལ་ནི་

སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པའི་ལྟ་བ་གཉིས་ཀ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་འབྱུང་

ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རིམ་ལྔ་ལས་

ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སགས་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་

དམན་པ་བཞི་མེད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། གསང་བ་འདུས་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་

བར་གྱུར་པའི་དེ་བཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་ཊི་ཀ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར།

སྩོན་གི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག །གང་ཟག་ལྔ་པྩོ་དེ་རྒྱུད་ཉན་པ་པྩོར་རུང་ཡང་

འཆད་པ་ཡྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་པྩོར་རུང་མི་རུང་ལ་དབེ་བ་ཡྩོད་གསུངས་པ་མི་འཐད་དེ། 

ཨུཏྤལ་དང་པད་དཀར་ལྟ་བུའི་ཆྩོས་གར་གང་ཐྩོས་ཀུན་མི་བརེད་པར་འཛིན་མི་ནུས་

ཀང་སྒྲུབ་པ་པྩོ་དང་འཆད་པྩོར་རུང་བ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །མདྩོར་བ་་ན་བཤད་

གཞིའི་རྒྱུད་འདི་འདྲ་བ་ཞིག །དགྩོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་གིས་བཀྲལ་

བའི་དྩོན་རྣམས། ལམ་བགྩོད་པའི་རིམ་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་བ་ས་ནས། ཉན་པ་པྩོ་

འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ། བཤད་ལུགས་གཉིས་པྩོ་འདི་འདྲ་ཞིག་བས་ནས། གྩོ་བའི་གཙོ་བྩོ་

འདི་འདྲ་ཞིག་གི་དྩོན་ངེས་པ་ཅིག་བྱུང་ན། ར་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་ཕིན་ཅི་ལྩོག་པར་ཤྩོད་པ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་རྒྱན་བདུན་པྩོ་འདིས་སྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼བཤད་བ་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་བཤད་བ་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། མཚན་གི་དབེ་བ་

བྱུང་ཚུལ། མཚན་དྩོན་དང་མཐུན་པར་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

༼མཚན་གི་དབེ་བ་བྱུང་ཚུལ།༽

དང་པྩོ་ནི། སྩོམ་འབྱུང་དང་། གུར་ཐྩོད་གཉིས་ཏེ་དེ་གསུམ་ལས། རྣལ་འབྩོར་

རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྩོར་མའི་རྒྱུད་ཀི་ཐ་སྙད་ཀིས་གསུངས་ཤིང་། དུས་འཁྩོར་འགེལ་

ཆེན་དྲི་མེད་འྩོད་སྩོགས་ལས་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་དང་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་ཅེས་བཤད་ལ། 

རྡྩོ་རེ་སྙིང་པྩོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། མཁའ་འགྩོ་ཕ་དང་མཁའ་འགྩོ་མའི་རྒྱུད་ཅེས་

གསུངས་ཏེ། ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་

སྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ཡིན་ན་ཕ་རྒྱུད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྩོམ་འབྱུང་

སྩོགས་ལས་ཐ་སྙད་བེད་ལུགས་དེ་འཐད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ནི་བ་མེད་

ཀི་རྒྱུད་ལ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་ཡིན་ན་ཕ་རྒྱུད་ཡིན་དགྩོས་པའི་དྩོན་

ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁ་ཅིག །སྩོམ་འབྱུང་དང་སངས་རྒྱས་ཐྩོད་པར་ཕ་རྒྱུད་ལ་བེ་བ་ཕྲག་

དྲུག །མ་རྒྱུད་ལ་བེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པ་དེ་རྒྱུད་གཉིས་དབེ་བ་མཐའ་དག་གི་

གངས་ཡིན་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས། སྩོམ་

འབྱུང་ལས། རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་ནི་ཚད། །བེ་བ་ཕྲག་ནི་དྲུག་ཏུ་ངེས། །དེ་
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བཞིན་རྣལ་འབྩོར་མ་རྒྱུད་གགས། །བེ་བ་ཕྲག་ནི་བཅུ་དྲུག་གགས། །ཞེས་གསུངས་

ཤིང་། སངས་རྒྱས་ཐྩོད་པར་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པ་ཡང་རྒྱུད་འདི་ལྟར་ན་

རྒྱུད་གཉིས་ཀི་གསལ་བའི་དབེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་གངས་མིན་པར་གསལ་ལྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར།

༼མཚན་དྩོན་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ།༽

༈ གཉིས་པ་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ལ། དངྩོས་དང་། འདུས་པ་སྩོགས་

ཀི་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་གཉིས་ལས། 

༼དངྩོས་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། ཕ་རྒྱུད་ཅི་རིགས་ཀི་གཞུང་ཚིག་མ་ཡིན་ལ། སྩོང་ཕྩོགས་ཤེས་

རབ་ཀི་ཆར་གྱུར་པའི་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་འཆད་

ཅིང་། སྣང་ཕྩོགས་ཐབས་ཀི་ཆར་གྱུར་པའི་གཟུགས་སྐུའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་

རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། དེའི་སྒྲུབ་ཚུལ་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་མི་འཆད་པའི་བ་

མེད་ཀི་རྒྱུད་དངྩོས་སམ་དེའི་སེར་གཏྩོགས་གང་རུང་དུ་དམིགས་པ་དེ། མ་རྒྱུད་ཀི་

མཚན་ཉིད། མ་རྒྱུད་ཅི་རིགས་ཀི་གཞུང་ཚིག་མ་ཡིན་ལ། སྣང་ཕྩོགས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

སྒྲུབ་ཚུལ་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་འཆད་པའི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དངྩོས་སམ་དེའི་སེར་

གཏྩོགས་གང་རུང་དུ་དམིགས་པ་དེ། ཕ་རྒྱུད་ཀི་མཚན་ཉིད། དང་པྩོའི་མཚན་གཞི་

ནི། བདེ་ཀེ་དུས་འཁྩོར། སྒྱུ་ཐྩོད་གདན་གསུམ། ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ། མཉམ་སྦྩོར་གི་

རྒྱུད་སྩོགས་ཡིན་ལ། ཕ་རྒྱུད་ལ་ནི། འདྩོད་ཆགས་ཐབས་རྒྱུད། ཞེ་སང་ཐབས་རྒྱུད། 
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གཏི་མུག་ཐབས་རྒྱུད་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། རྡྩོ་རེ་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་ལས། གསང་བ་

འདུས་པ་སྩོང་ཕྲག་གཅིག །ཅེས་པ་ནས། ལ་མྩོ་བསན་བཅྩོས་ལྔ་བརྒྱ་བདུན། །ཞེས་

པའི་བར་གིས་བསན་པའི་ཉེར་བདུན་དང་བཅས་ལྔ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཡྩོད་པར་

གསུངས་ཤིང་། ཞེ་སང་ཐབས་རྒྱུད་ནི་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་ལྟ་བུ་དང་། གཏི་

མུག་ཐབས་རྒྱུད་ལ་རྡྩོ་རེ་ཨར་ལི་བཞག་གྩོ །

བྩོད་ཁ་ཅིག །ལ་མྩོས་གཙོ་བྩོ་བས་པའམ། འཁྩོར་མྩོ་ཚོགས་ཤས་ཆེ་བ་མ་

རྒྱུད་དང་། དེ་ལས་ལྩོག་པ་ཕ་རྒྱུད་ཡིན་ཏེ། གུར་ལས། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀི། །མཁའ་འགྩོ་མ་ཡི་དམ་པའི་ཚོགས། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ནྩོ་ཟེར་བ་དང་། 

ཡང་སྲྩོག་གཅྩོད་ལ་དགའ་ཞིང་ལྟ་བ་དང་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་

འདུལ་ཕིར་གསུངས་པ་མ་རྒྱུད། རང་སེ་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པ་འདུལ་ཕིར་

གསུངས་པ་ཕ་རྒྱུད་ཀི་འཇྩོག་བེད་ཡིན་པ། དེ་ལས། སྲྩོག་ཆགས་གསྩོད་ལ་འབད་

ལན་དང་། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་དང་། ཡང་སྐྱེས་པ་འདུལ་བའི་དྩོན་དུ་གསུངས་པ་

ཕ་རྒྱུད། བུད་མེད་འདུལ་བའི་དྩོན་དུ་གསུངས་པ་མ་རྒྱུད་ཀི་འཇྩོག་བེད་ཡིན་པ། 

སྐྱེས་བུ་འདུལ་བར་མཛད་དྩོན་དུ་སྩོགས་ཀིས་བསན་པར་འདྩོད་ཀང་མི་འཐད་དེ། 

དང་པྩོའི་དྩོན་མཁའ་འགྩོ་མའི་འཁྩོར་གིས་བསྐྩོར་བའི་མཁའ་འགྩོ་སེ་ལྔའི་དཀིལ་

འཁྩོར་བསྒྲུབ་ཕིར་མཁའ་འགྩོ་མ་གུར་གི་རྒྱུད་བཤད་ཅེས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང་། མཁའ་འགྩོ་སེ་ལྔ་ཡང་དེ་ལས། རྡྩོ་རེ་ཅན་དང་རག་པ་དང་། །དེ་བཞིན་རྡྩོ་རེ་

གཟི་བརིད་དང་། །པདྨ་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། །ར་ཡི་རྒྱལ་པྩོ་ལྔ་པའྩོ། །ཞེས་

རིགས་ལྔ་ལ་གསུངས་པས་གཙོ་བྩོ་ལ་མྩོར་སྩོན་པ་མིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་དེ་ལྔ་རིགས་ལྔར་
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འཇྩོག་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། རིམ་བཞིན་མི་བསྐྱྩོད། རྣམ་སྣང་། རིན་འབྱུང་། སྣང་

མཐའ། དྩོན་གྲུབ་ཏུ་བེད་པ་དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་གི་མིང་དབང་དུ་གསལ་

ལྩོ། །ལུང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་དྩོན་ཡང་། བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་གཅྩོད་པ་ལ་དགའ་བ་

སྩོགས་ཀང་ལམ་འདི་ལ་བརེན་ནས་མཆྩོག་ཐྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པས་དེ་རྣམས་བ་་བའི་

ཕིར་གུར་གསུངས་པའི་དྩོན་དང་། དང་པྩོ་སྐྱེས་པ་འདུལ་བའི་དྩོན་དུ་སྩོན་ལ་རྣལ་

འབྩོར་རྒྱུད་འབུམ་ལྔ་དགེས་པའི་རྡྩོ་རེ་བསན་ནས་ཕི་ནས་བུད་མེད་བ་་བའི་ཕིར་

དུ་རྣལ་འབྩོར་མའི་རྒྱུད་གུར་གསུངས་ཞེས་པའི་དྩོན་ནམ། ཡང་ན་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་

གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བས་ན། རིག་མའི་མཚན་ཉིད་དབེ་བ་བརག་ཐབས་བསེན་ཚུལ་

སྩོགས་ཕ་རྒྱུད་ན་མི་རྒྱས་ཤིང་མ་རྒྱུད་ལས་རྒྱས་པར་བསན་པས་དེའི་སྒྩོ་ནས་དེ་

གཉིས་འདུལ་བའི་དྩོན་དུ་རྒྱུད་གཉིས་བཤད་པར་གསུངས་པའྩོ། །འྩོ་ན་འབུམ་ལྔ་

དགེས་རྡྩོར་ཕ་རྒྱུད་དུ་ཐལ། ལུང་དྩོན་འཆད་ཚུལ་དང་པྩོ་འཐད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ་སེ། དེ་ལ་རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་ནི་རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་

པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །རིག་མའི་མཚན་ཉིད་སྩོགས་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་དགའ་བཞིས་ལམ་

བགྩོད་ཚུལ་གཙོ་བྩོར་སྩོན་པ་མ་རྒྱུད་དང་། འཆི་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྩོང་པ་བཞིས་

ལམ་བགྩོད་ཚུལ་གཙོ་བྩོར་སྩོན་པ་ཕ་རྒྱུད་ཀི་འཇྩོག་བེད་ཡིན་ཏེ། རྡྩོར་བཟླས་ཀི་ཟིན་

བིས་ལས། འྩོ་ན་གང་སྙམ་ན། ཞེས་པ་ནས་གཞན་ལུས་རིག་མའི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་

བ་དང་བརག་པའི་ཐབས་དང་བསེན་པའི་ཚུལ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་དགའ་

བ་བཞིས་ལམ་བགྩོད་ལུགས་གཙོ་བྩོར་སྩོན་པ་ནི་ཤེས་རབ་མའི་རྒྱུད་དང་། རང་ལུས་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཐབས་ལན་གི་དབང་དུ་བས་ན། དང་པྩོར་ཤི་བའི་འྩོད་གསལ་ལས་སྐྱེས་པའི་རིམ་པ་

དང་། དེ་ནས་་ད་པའི་འཆི་རིམ་བསན་ནས་དེ་ཇི་བཞིན་དུ་སྩོང་པ་བཞིས་ལམ་བགྩོད་

ཚུལ་གཙོ་བྩོར་སྩོན་པ་ནི་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་སྐྱྩོན་མེད་

དེ། ཟིན་བིས་འདི་རྣམས་དང་། ཡིག་ཆུང་སྩོགས་ན་གསལ་སྒྩོན་སྩོགས་ཕིས་ཀི་

གཞུང་ཆེ་བ་རྣམས་དང་ཚིག་ཟིན་མི་འདྲ་བར་རེ་གཉིས་ཡྩོད་པ་རྣམས་གསལ་སྒྩོན་

སྩོགས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །བསྐྱེད་རིམ་གཙོ་བྩོར་སྩོན་པ་ཕ་རྒྱུད། རྫྩོགས་རིམ་གཙོ་བྩོར་སྩོན་

པ་མ་རྒྱུད་ཀི་འཇྩོག་བེད་ཡིན་པ། གསང་བའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལས། བསྐྱེད་དང་རྫྩོགས་

འབྱུང་རིམ་པ་ཡིས། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་དུ་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། ལུང་དེའི་དྩོན་

རླུང་འྩོད་ཟེར་པའི་ཉེར་ལེན་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་ལ་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་གཙོ་བྩོར་

སྩོན་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། གདྩོད་མ་ནས་རྫྩོགས་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་འཇྩོག་པའི་ལན་

སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ཤེས་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་གཙོ་བྩོར་སྩོན་པ་མ་རྒྱུད་དུ་

འཇྩོག་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་གཙོ་བྩོ་ནི་

རྫྩོགས་རིམ་གི་སྒྩོ་ནས་འཇྩོག་ཀང་ཕལ་པ་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྒྩོ་ནས་འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་

ཡྩོད་དྩོ། །དེ་གང་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག །ཐིག་སྐུད་ཆ་ཆེན་ཉེར་བཞི་པས་ཐིག་འདེབས་ཚུལ་

གཙོ་བྩོར་སྩོན་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པས་ཐིག་འདེབས་ཚུལ་སྩོན་པ་མ་

རྒྱུད་ཀི་འཇྩོག་བེད་ཕལ་པར་འདྩོད་པ་ལ། རྒྱུད་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་འཕགས་ན་རེ། 

དེ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་ཕྩོ་མྩོའམ་ཐབས་ཤེས་ཀི་དྩོན་ལྩོག་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་དེའི་རྒྱུད་ཊི་ཀ་ལས་གསུངས། དེ་ལ་ཁ་ཅིག །ཐབས་ཤེས་ཀི་དྩོན་གང་ཡང་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

མེད་པ་མ་གྲུབ་སེ། དང་པྩོས་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུ་རླུང་འཕྩོ་བ་ཉེར་བཞི་ཐིམ་པ་མཚོན། 

ཕི་མས་ཆྩོས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་དགའ་བཞི་མཚོན་པའི་ཕིར་ཟེར་ཏེ། པཎ་ཆེན་

ཆྩོས་རྒྱན་གིས་ཀང་འཇྩོག་ཚུལ་ཕལ་པ་དེ་ལྟར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་དེ་དག་གང་གི་རེས་སུ་འབང་ཞེ་ན། རེ་ཞིག་བརྩོན་འགྲུས་འཕགས་ཀི་

རེས་སུ་འབང་སེ་འཇྩོག་བེད་དེ་ལྟར་འདྩོད་ན། དེ་ལྟར་ཐིག་སྐུད་སྩོ་སྩོར་གསུངས་པ་

དེ་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་ཀི་དབེ་བས་གསུངས་ཚུལ་མི་འདྲ་བར་བྱུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སགས་རིམ་ཆེན་མྩོའི་ལེའུ་དྲུག་པ་ལས། ཐིག་

སྐུད་ཀི་ཚད་གཉིས་ཀང་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀི་དབེ་བ་མིན་གི་གང་ཡང་རུང་བས་

འགྲུབ་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ནི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་

གཉིས་ལ་ཐིག་སྐུད་གཉིས་སྩོ་སྩོར་མ་ངེས་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་གི་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་

དབེ་བས་ཐ་དད་པ་མིན་ཞེས་པ་མིན་ཏེ། དེའི་གྩོང་དུ་ཐིག་སྐུད་ཆ་ཆུང་རེ་བཞི་པ་

དང་གྩོ་དྲུག་པའི་ཕྩོགས་གཉིས་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་སྩོ་སྩོའི་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་སྩོན་པ་

མིན་གིས་རྒྱུད་སྩོ་སྩོའི་ལུགས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། དེ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ལུགས་གཉིས་བྱུང་བའི་རེས་སུ་འབངས་

པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་སྩོབ་དཔྩོན་སྩོ་སྩོའི་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པར་ངེས་པར་སྩོ་སྩོར་

བེད་མི་དགྩོས་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་ལུགས་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྒྩོ་ནས་

འཇྩོག་ཚུལ་ནི། ཆྩོས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ཡས་བབ་མས་བརན་གི་དགའ་བཞི་

ཚིག་ཟིན་ལ་གཙོ་བྩོར་མི་སྩོན་ཅིང་། གཟུགས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་

སིན་བེད་ལྩོངས་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་ལ་ལ་སྐུ་སྒྩོམ་པ་ཡྩོད་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། དགའ་བཞི་
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ཚིག་ཟིན་ལ་སྩོན་ཞིང་ལྩོངས་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་ལ་ལ་སྐུ་དངྩོས་སུ་སྒྩོམ་པ་མེད་པར་

ནད་སྩོགས་བསྒྩོམ་པར་སྩོན་པ་མ་རྒྱུད་དུ་འཇྩོག་གྩོ །དེའང་ཕལ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་

བས་ཀི་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་བསྙེན་དུས་མངྩོན་བང་ལྔ་

བསྐྱེད་སྐབས་གཙོ་བྩོ་འཕྩོ་བ་ན་པདྨའི་སེང་གི་ཡི་གེ་གསུམ་གིས་བར་དྩོའི་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་མཚོན་པ་མ་གཏྩོགས་བར་དྩོ་མཚོན་པའི་ལྩོངས་སྐུ་དངྩོས་སུ་སྒྩོམ་

པ་མེད་པར་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་མཐའ་གཅྩོད་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང་། གཤིན་རེའི་གཤེད་དམར་ནག་གཉིས་ལའང་ཡི་གེ་ཧྩོ་དམར་པྩོ་གཉིས་ཀི་བར་

དུ་ཆུད་པའི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་མ་གཏྩོགས་བར་དྩོ་མཚོན་བེད་ཀི་ལ་སྐུ་མ་བཤད་

པའི་ཕིར། ཡང་བསྐྱེད་རིམ་སྐབས་ཕུང་པྩོ་དག་པའི་ལ་ཕྩོས་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་

གཞུག་བེད་པ་ཕ་རྒྱུད། ཁམས་དག་པའི་ལ་མྩོས་དེ་ལྟར་བེད་པ་མ་རྒྱུད་ཀི་འཇྩོག་

བེད་དུ་དྲི་མེད་འྩོད་ལས་གསུངས་པའང་བསྐྱེད་རིམ་གི་དབང་དུ་བས་པའི་འཇྩོག་

ཚུལ་ཕལ་པ་སེ། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་སྤན་སྩོགས་བཞིས་འགུག་གཞུག་

བེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །མདྩོར་ན་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ནི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་དབེ་

གཞི་དང་ཕ་མའི་རྒྱུད་གཉིས་ནི་དེ་ལས་ཕེ་བའི་དབེ་བ་ཡིན་གི། གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་

ཀང་བ་མེད་ཀི་དབེ་བར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དྩོ། །

དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་ཐབས་ཤེས་རེ་རེ་བ་སྩོན་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་སྩོ་

སྩོའི་འཇྩོག་བེད་དུ་བས་ནས། དེ་གཉིས་ཀ་སྩོན་པ་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འདྩོད་

ཅིང་། གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་མ་རྒྱུད་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཞེས་འདྩོད་པ་དང་། ཡང་

བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་དྲང་དྩོན་དང་། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་ན་གཉིས་
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མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེས་བཞེད་བཞིན་དུ། ཐབས་ཤེས་སྩོ་སྩོ་བ་སྩོན་པ་ཕ་

མའི་རྒྱུད་དང་། ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀའམ་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པ་ཞིག་སྩོན་པ་

གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་འཇྩོག་བེད་དུ་གསུངས་པ་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་འདི་སྐད་

བདག་ཐྩོས་ཀིས་ཐྩོག་དྲངས་པ་ཕ་རྒྱུད། གསང་བ་མཆྩོག་གིས་དགེས་པ་ན་ཞེས་

པས་ཐྩོག་དྲངས་པ་མ་རྒྱུད། ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་གང་རིགས་ལ་དེ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཡྩོད་

ལ་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་འཇྩོག་བེད་དུ་བཞེད་པ་རྣམས་ནི་མཐའ་དཔྩོད་དང་། 

གསལ་སྒྩོན་སྩོགས་ལས་བཀག་པ་ལྟར་གྩོ་སའྩོ། །

རང་ལུགས་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཅེས་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་། 

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་ཅེས་པའི་མིང་འདྲའང་དྩོན་མི་འདྲ་སེ། དང་པྩོའི་ཐབས་

བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཤེས་རབ་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྤི་ཙམ་པ་

ལ་བེད་ཅིང་། ཕི་མའི་ཐབས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། ཤེས་རབ་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ལ་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་ཕི་མའི་ཤེས་རབ་ནི་ས་མའི་ཐབས་ཤེས་ཚོགས་

པའྩོ། །སྒྩོམ་སེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས། ཕི་མའི་ཤེས་རབ་ལ་དྩོན་གི་འྩོད་

གསལ་ཞིག་དགྩོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འཇིགས་བེད་རྫྩོགས་རིམ་ལས་བཤད་ཀང་། རེ་

ཡབ་སྲས་ཀིས་གསུངས་པ་མ་མཐྩོང་ངྩོ་། །

ཁ་ཅིག །སྒྱུ་ལུས་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་འཆད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ན་ཕ་རྒྱུད་ཡིན་

པས་ཁྱབ། བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་འཆད་ཅིང་། སྒྱུ་ལུས་

དེ་ལྟར་མི་འཆད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ན་མ་རྒྱུད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མཁའ་འགྩོ་རྒྱ་

མཚོའི་གཞུང་ཚིག་ཏུ་གྱུར་པའི། །ལ་ཡི་རྣམ་པའི་རྣལ་འབྩོར་བདག །སྐད་ཅིག་
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མངྩོན་སུམ་བེད་པ་པྩོ། །ལུགས་མ་ལ་སྩོགས་རྣལ་འབྩོར་གིས། །རྣམ་པར་བས་པའི་

དབིབས་སུ་འགྱུར། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་ཆྩོས་ཅན། ཕ་རྒྱུད་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྱུ་

ལུས་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་འཆད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་

དཔྩོད་ལས། ལུང་དེ་རྣམས་དྲངས་ནས། ཞེས་སྦས་དྩོན་གི་སྒྱུ་ལུས་བདག་བིན་

བརླབ་ནི། རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་བསགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང་། ལུང་རང་ཉིད་ལས་ཀང་གསལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་རྡྩོ་རེ་གུར་གི་རྒྱུད་

ལས། ཕི་ནས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་ལྟར། །རྨི་ལམ་རྣམ་པ་སྐད་ཅིག་འགྱུར། །ཁམས་

གསུམ་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་བ། །མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་

ཆྩོས་ཅན། ཕ་རྒྱུད་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྱུ་ལུས་གཙོ་བྩོར་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་འཆད་པའི་

རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། བརག་གཉིས་རྣམ་བཤད་ལས། གུར་གི་ལེའུ་

བཞི་པ་དང་བཅུ་བཞི་པ་ལས་འྩོད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་བདག་བིན་རླབས་

སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་གསལ་བར་གསུངས་པས་སྩོན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྡྩོ་རེ་གུར་གི་གཞུང་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། གུར་རང་ཉིད་

མ་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་གིས་སྒྱུ་ལུས་དངྩོས་སུ་བསན་ཀང་། དེ་གཙོ་བྩོར་

རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་སྩོན་མི་དགྩོས་ཏེ། བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཙོ་བྩོར་

བསན་པའི་ཞར་ལ་སྒྱུ་ལུས་བསན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། གུར་དེ་མ་རྒྱུད་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཟེར་ན། འྩོ་ན་ཤེར་མདྩོའི་གཞུང་ཚིག་ཏུ་གྱུར་པའི་བདེན་བཞི་བསན་བའི་གཙོ་

བྩོར་བེད་པའི་ཚིག་མེད་པར་ཐལ། ཤེར་མདྩོ་སྩོང་ཉིད་དངྩོས་བསན་བསན་བའི་གཙོ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

བྩོར་བས་ནས་སྩོན་པའི་མདྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉན་

ཐྩོས་ཀི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་ཀི་བཤད་བ་ར་བའི་ཤེར་མདྩོ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཤད་པའི་ཕིར། སྒྱུ་

ལུས་དང་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་རལ་དུ་བསན་ནས་འཆད་པའི་

རྒྱུད་གཉིས་ལ་རིམ་བཞིན་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་ཅེས་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ལྩོན་པ་

ར་མགྩོ་ཅན་གི་ཞུས་པ་ལས། ཕ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སེ། །མ་ནི་ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་

ཕིན། །ཅེས་པ་ལྟར། ཀུན་རྫྩོབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ནི་སྣང་ཕྩོགས་ཐབས་ཀི་ཆ་ཡིན་པས་ཕ་

དང་། བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནི་སྩོང་ཕྩོགས་ཤེས་རབ་ཀི་ཆ་ཡིན་པས་མ་

ཞེས་བརྩོད་པ་ཡིན་ལ། བརྩོད་བ་དེ་གཉིས་ཀི་སྒྩོ་ནས་རིམ་བཞིན་དེ་ལྟར་བཏགས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

༼འདུས་པ་སྩོགས་ཀི་ར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་འདུས་པ་སྩོགས་ཀི་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་

བཤད་པ་ནི། འདུས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཤླཽཀ་ཉི་ཁི་ལྔ་སྩོང་པ་གཅིག་དང་། སྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་

པ་ལེའུ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་བྩོད་དུ་མ་འགྱུར་

ཞིང་། ཕི་མའི་ལེའུ་དང་པྩོ་བཅུ་བདུན་པྩོ་ནི་ར་རྒྱུད་དང་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ནི་རྒྱུད་ཕི་མ་

སེ་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་ནྩོ། །འདུས་པ་རང་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་རྒྱུད་ནི་དེ་

དང་དགྩོངས་པ་ལུང་སྩོན། ལ་མྩོ་བཞིས་ཞུས། ལའི་དབང་པྩོས་ཞུས་པ་བཞི་སེ། ཕི་

མ་མ་འགྱུར་བར་གསུངས། ཕ་མའི་རྒྱུད་ཐུན་མྩོང་གི་བཤད་རྒྱུད་ལ་རྡྩོ་རེ་ཕྲེང་བ་

དང་། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་དང་གཉིས་ཏེ་སྤིར་འདུས་པ་ལ་བཤད་རྒྱུད་དྲུག་ཏུ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་འདི་འདུས་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་

བཤད་རྒྱུད་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས། བཤད་པའི་རྒྱུད་

ཡིན་པར་ནི་སྤྩོད་བ་ས་དང་སྒྩོན་གསལ་ལས་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཡང་སྐབས་

སྩོབས་ཀིས་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནི་གཙོ་བྩོའི་དབང་དུ་

བས་ནས་ཡིན་གི། གཞན་རྣལ་འབྩོར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་

བཞིའི་འཆིང་བས་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཆད་ཚུལ་སྩོན་པས། གསང་འདུས་

ཁྩོ་ནའི་འཆད་བེད་དུ་མི་བཟུང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྡྩོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལ་

ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་འབུམ་དང་རྩོག་པ་སུམ་བརྒྱ་ཡྩོད་པ་ཨྩོ་རྒྱན་གི་གནས་

ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་ཡྩོངས་རྫྩོགས་མ་དར་ཞིང་། རྩོག་པ་བདུན་པ་ནི་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་

དེ་ལས་རྩོག་པ་བདུན་པ་ཟུར་དུ་བཀྩོལ་བ་ཡིན་གི་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་ལྩོགས་པའི་

བ་ས་རྒྱུད་མིན་ལ། བཤད་རྒྱུད་ལ་རྩོག་པ་གསུམ་པ་མ་གཏྩོགས་མ་གསུངས་

ཤིང་། ཏེའུ་ལྩོ་པའི་རྩོག་པ་རྒྱུད་རྣམ་དག་དང་། གཏམ་རྒྱུད་ཀི་རྩོགས་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་

གཞིར་མཛད་དྩོ། །འཁྩོར་ལྩོ་བདེ་མཆྩོག་ལ་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་འབུམ་ཕྲག་

གསུམ་པ་དང་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་པ་ཞིག་སེ་གཉིས་སུ་གསུངས་ལ། བ་ས་རྒྱུད་

ལེའུ་ང་གཅིག་པ་ཡང་ར་རྒྱུད་དེ། དེ་བྩོད་དུ་འགྱུར་ལ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་གཉིས་མ་འགྱུར་

བའི་གསུངས་སྩོ། །

བཤད་རྒྱུད་ལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཀུན་སྤྩོད། རྡྩོ་རེ་མཁའ་འགྩོ། མངྩོན་

བརྩོད། སྩོམ་འབྱུང་སེ་བཞི་དང་བདེ་ཀེ་ཐུན་མྩོང་གི་བཤད་རྒྱུད་ཁ་སྦྩོར་དང་བཤད་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

རྒྱུད་ལྔར་བཤད་དྩོ། །ཀེ་རྡྩོར་ལའང་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་པ་དང་། བ་ས་

པ་བརག་གཉིས་ཏེ་གཉིས་སུ་བརག་གཉིས་རྣམ་བཤད་ལས་གསུངས་ལ། བཤད་

རྒྱུད་ལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་གུར་དང་། ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ཡང་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པའི་

བཤད་རྒྱུད་དུ་བཤད་དྩོ། །ཐུན་མྩོང་གི་བཤད་རྒྱུད་ལ་སམ་བྷཱུ་ཊ་སེ་དེ་དག་ལས་

གཞན་མང་པྩོ་མ་གསུངས་སྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། བཤད་རྒྱུད་རྡྩོར་ཕྲེང་ཆྩོས་ཅན། མ་རྒྱུད་

ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ཕ་རྒྱུད་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། འདྩོད་ཆགས་ཐབས་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་རྡྩོ་རེ་སྙིང་པྩོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་

ལས་བཤད་ཅིང་། གསལ་སྒྩོན་ལས་ཀང་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག །འགེལ་པ་སྒྩོན་གསལ་ཆྩོས་ཅན། གསང་འདུས་ཀི་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱྩོད་རྩོད་བེད་གཞུང་གི་རྒྱུད་གང་ཞིག །འདུས་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་འཆད་

བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ཁས། གཉིས་པ་ས་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་

རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་བཀའ་ལ་དབེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །རྒྱུད་དེ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ར་རྒྱུད་ཡིན་ན། རྒྱུད་དེའི་ར་རྒྱུད་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཟེར་ན། དེ་ཉིད་བ་ས་པ་ཆྩོས་ཅན། འདུས་པའི་ར་རྒྱུད་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་སྤྩོད་བ་ས་ལས་བཤད་པར་ལྟར་གསལ་སྒྩོན་དུའང་གསུངས་པའི་

ཕིར། བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། མ་གྲུབ་སེ། དེ་ནི་ར་བའི་སྒ་བཤད་དུ་ཡྩོད་པ་ཙམ་ལ་

དགྩོངས་ཀི། དེ་འདུས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ར་རྒྱུད་ཡིན་པའི་དྩོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

བརག་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་རྡྩོ་རེ་མཁའ་འགྩོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་མཛོད་ལས། དེ་ཉིད་

བ་ས་ལ་ལྟྩོས་པའི་ར་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྒ་བཤད་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་པ་ཙམ་ལ་དེ་དང་དེ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་ཐ་སྙད་བས་པ་ཡིན་

གི། དེ་ཙམ་གིས་དེ་དང་དེ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ར་རྒྱུད་དུ་གཞག་མི་ནུས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ནི་འདུས་པའི་ར་བའི་སྒ་བཤད་དུ་ཡྩོད་པས། འདུས་

པའི་ར་རྒྱུད་དུ་བཞག་མི་ནུས་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་པཎ་ཆེན་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའི་རིམ་ལྔ་ལས་ཀང་འདུས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ར་རྒྱུད་ཡིན་ན། འདུས་པའི་

ར་རྒྱུད་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ཉིད་བ་ས་པ་གསང་འདུས་ལ་ལྟྩོས་ནས་ར་རྒྱུད་དུ་

སྤྩོད་བ་ས་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །གསང་འདུས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ར་བཤད་ཕྩོགས་མཐུན་གི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་

ཡྩོད་ཟེར་ན། འདུས་པའི་ཕྩོགས་མཐུན་གི་རྒྱུད་ཀང་ཡིན་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཡིན་

པའང་ཡིན་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེའི་ཕྩོགས་མཐུན་གི་རྒྱུད་ཡིན་ན་

འདུས་པའི་རྒྱུད་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེའི་བཤད་རྒྱུད་

ཡིན་ནའང་དེ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། བ་ས་རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་

བཅྩོ་བརྒྱད་པ་མ་གཏྩོགས་བཤད་རྒྱུད་གཞན་ལྔ་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་ཀང་

དེའི་རྒྱུད་མ་ཡིན་པར་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྩོན་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་

རེ། འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་དང་། ཕྩོགས་མཐུན་གི་རྒྱུད་གང་རུང་ཡིན་ན་དེའི་རྒྱུད་

ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། འཁྩོར་ལྩོ་བདེ་མཆྩོག་ལ་དེའི་ཕིར་ཏེ། སྦས་དྩོན་ཀུན་གསལ་

ལས། དེ་ལ་འཁྩོར་ལྩོ་བདེ་མཆྩོག་གི་རྒྱུད་ལ་ནི་ར་བ་དང་བཤད་པའི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་

མ་ངེས་ཏེ། ཨ་ལངྐ་ཀ་ལ་ཤས། བཤད་རྒྱུད་དང་ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་གཉིས་སྩོ་སྩོར་

བགངས་ཤིང་། སངས་རྒྱས་གསང་བས་ཀང་། བཤད་རྒྱུད་དང་ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

གཉིས་སྩོ་སྩོར་མཛད་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་མི་འགལ་བས་དེ་བཞིན་དུ་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། བདེ་མཆྩོག་གི་བཤད་རྒྱུད་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཕྩོགས་མཐུན་གི་རྒྱུད་རྣམས་དེའི་སེར་གཏྩོགས་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་པ་

ལ་དགྩོངས་པའི་ཕིར། ར་རྒྱུད་ཀི་ར་བའི་དྩོན་ནི་ཡལ་ག་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཤིང་སྩོང་གི་

ར་བ་ཞེས་པ་ལྟར་ཡན་ལག་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་པ་དང་། དང་པྩོའི་བདག་པྩོ་ལ་ར་

བའི་བདག་པྩོ་ཞེས་པ་ལྟར་དུས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་རྒྱུད་ཕི་མ་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་

པ་གཅིག་དང་། ར་འགེལ་ཞེས་པ་ལྟར་བཤད་རྒྱུད་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་པ་དང་

གསུམ་གསུངས་ཏེ། དང་པྩོ་ནི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལམ་གི་གནད་ཐམས་ཅད་

འདུས་པའི་ལམ་དུ་འདུ་བས་འདུས་པ་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་

སེ། དེ་ནི་ར་བ་ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་འདུས་པ་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ར་རྒྱུད་མིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ར་རྒྱུད་དུ་འཇྩོག་ཚུལ་གཙོ་བྩོ་ནི་ཕི་མ་ཡིན་པས། ར་བཤད་ཀི་

རྒྱུད་གང་རུང་གང་ཞིག །རང་ཉིད་རང་གི་ལེའུ་ས་མ་རྣམས་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུད་

གཞན་འཆད་བེད་ཀི་འགེལ་པ་ལྟ་བུར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། རང་འགེལ་ལྟ་བུའི་

བཤད་རྒྱུད་གཞན་གིས་བཤད་གཞིར་གནས་པ། ར་རྒྱུད་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་

ཞིག །རང་ཉིད་རང་གི་ལེའུ་ཕི་མ་རྣམས་ལས་གཞན་པའི་བཤད་རྒྱུད་གཞན་གི་

བཤད་བ་ལྟ་བུ་མིན་པར་རྒྱུད་གཞན་འཆད་བེད་འགེལ་པ་ལྟར་གནས་པ་དེ། བཤད་

རྒྱུད་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་ལྟར་ཡང་བརག་གཉིས་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་བས་ན་ར་བའི་

རྒྱུད་ནི། རང་ཉིད་རྒྱུད་གཞན་འཆད་པའི་འགེལ་པ་ལྟ་བུར་གནས་པ་མ་ཡིན་པར། 
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རང་ཉིད་འགེལ་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་གཞན་གིས་བཤད་པར་བ་བའི་གཞིར་གནས་པའི་

རྒྱུད་ཡིན་ལ། ཞེས་དང་། བཤད་པའི་རྒྱུད་ནི་ར་རྒྱུད་དེ་དང་དེར་མི་གསལ་བ་

གསལ་བར་བེད་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། ཚིག་དྩོན་ཞིབ་པར་འཆད་པ་སྩོགས་ཀི་སྒྩོ་

ནས་ར་རྒྱུད་དེའི་འགེལ་པ་ལྟ་བུར་གནས་པ་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་ཀང་། བཤད་རྒྱུད་དུ་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ཚང་

ཡང་། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སྩོགས་སུ་ཕེ་བའི་སྒྩོ་ནས་ར་རྒྱུད་དེ་རྒྱུད་དེ་རྒྱུད་གང་ཡིན་པ་

དེའི་སེར་གཏྩོགས་ཤིང་བརྩོད་བ་ཕྩོགས་མཐུན་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་

གསུངས། རྒྱུད་ཕི་མའི་དྩོན་ནི། རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་བཀའ་གང་ཞིག །རང་ཉིད་ར་རྒྱུད་

གང་གི་རྒྱུད་ཕི་མར་བཞག་པ་དེ་ལས་ཕིས་སུ་གསུངས་ཤིང་དེ་འདྲའི་ར་རྒྱུད་ཀི་

ལེའུ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མྩོང་གི་དྩོན་དང་དཀའ་གནད་རྣམས་གསལ་བར་བེད་པ་

སེ། མཚན་ཉིད་ཀང་དེ་ཉིད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྩོན་ལས། འདུས་པའི་

ར་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕིས་གསུངས་ཤིང་། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐུན་མྩོང་གི་དྩོན་དང་ལེའུ་སྩོ་སྩོའི་དྩོན་དཀའ་ཞིང་སྦས་པ་རྣམས་གསལ་བར་བེད་

པས་འདུས་པ་ཕི་མ་ཞེས་ཟེར་བས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །འདུས་པ་ཕི་མ་རང་ཉིད་ལས། གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བའི་

རྒྱུད། །རྒྱུད་ཀི་ཕི་མའི་ཕི་མར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ཕི་མའི་དྩོན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བ་

མའམ་གྩོང་མ་དང་མཆྩོག་གི་དྩོན་དུ་འཆད་མི་རིགས་ཏེ། གསལ་སྒྩོན་ལས། ཕི་མའི་

སྐད་དྩོད་བ་མའམ་གྩོང་མ་སེ་མཆྩོག་གི་དྩོན་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ལ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བ་

ལས། ཁ་ཅིག་གིས་མཆྩོག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡང་། ལྩོ་ཆེན་གིས་ཕི་མའི་ཕི་མར་བསྒྱུར་བ་
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ལེགས་ཏེ་འགེལ་པས་ཀང་ཕི་མའི་དྩོན་དུ་བཤད་དྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་

སྐྱྩོན་མེད་དེ། འདུས་པ་ཕི་མ་དེ་ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པའི་རྒྱུད་ཕི་མར་བེད་པའི་

ཤེས་བེད་དུ་ལུང་དེ་བེད་པའི་ཚེ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་འདུས་པའི་ཆེ་བརྩོད་དུ་འདྲེན་ཚེ་

བ་མའམ་མཆྩོག་གི་དྩོན་དུ་བཤད་ཀང་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་

གསལ་ལས། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཨེ་མའྩོ་ཤིནཏུ་རེད་དཀའ་བ། །བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་

ཐབས་འདི་ཡིན། །རྒྱུད་ཀི་ཕི་མའི་ཕི་མར་གྱུར། །གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བའི་

རྒྱུད། །ཅེས་ཕི་མ་དང་བ་མ་སྐད་དྩོད་གཅིག་པས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་བ་མའི་བ་མར་

གསུངས་པ་དང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

༈ འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་རྣམས་ཀིས་འདུས་པ་ར་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་འཆད་ཚུལ་

ནི། རྒྱུད་ཕི་མས་ནི་ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པར་གསུངས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་

ལག་བཞི་གཙོ་བྩོར་འཆད་དེ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་པའི་དཔལ་གི་དྩོན་

གང་བཤད་པར་བ་བའི་དྩོན་ཐམས་ཅད་ཁིགས་ཆགས་སུ་སྩོན་པའི་འབེལ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་ལན་པ་དེའི་དྩོན་དུ་བསན་ནས་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་

ལག་བཞི་བསན་པར་བཤད་ཅེས་གསུངས་སྩོ། །ལུང་སྩོན་གིས་ནི། རྡྩོར་བཟླས་ར་

རྒྱུད་དུ་སྦས་པ་རྣམས་གསལ་བར་རལ་དུ་བཏྩོན་ཏེ་འཆད་དྩོ། །རྡྩོ་རེ་ཕྲེང་བས། ར་

རྒྱུད་ཀི་གེང་གཞིའི་ཡི་གེ་བཞི་བཅུའི་སྦས་དྩོན་གཙོ་བྩོར་སྩོན་ཅིང་། འདིར་ལེའུའི་

གཅྩོད་མཚམས་འཆད་སྐབས་གསལ་སྒྩོན་ལས། སྐད་ཅིག་མ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་

དང་ལུགས་ལྩོག་ཏུ་བཤད་པའི་ཚན་གཅིག་དང་། ཞེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི། ཡས་

བབས་དང་མས་བརན་གི་དགའ་བ་བཞི་ལ་རིམ་བཞིན། རྣམ་སིན་གི་སྐད་ཅིག་མ་
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དང་། རྣམ་འཇྩོམས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ། མཚན་ཉིད་ཀི་སྐད་ཅིག་མ། མཚན་ཉིད་དང་

བལ་བའི་སྐད་ཅིག་མ་ཞེས་བཏགས་པའྩོ། །ལ་མྩོ་བཞིས་ཞུས་ཀིས། སྲྩོག་རྩོལ་གི་

གནད་གཙོ་བྩོར་འཆད་ལ། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ལས། འདུས་པ་གཙོ་བྩོར་བས་

པའི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་འཆད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་རྒྱན་བདུན་གཙོ་བྩོར་སྩོན་ནྩོ། །

འདུས་པའི་ཆེ་བརྩོད་སྐབས། ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡྩོད་མེད་

འདུས་པའི་འཆད་ཉན་ཡྩོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགྩོ་ལྩོག་བེད་པ་ཞལ་ལུང་གི་དྩོན་ཡིན་

པར་འདྩོད་པ་མི་རིགས་ཏེ། གསང་སགས་ཀི་བསན་པ་མ་བྱུང་བ་ནའང་སངས་རྒྱས་

ཀི་བསན་པ་ཡྩོད་པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། གསལ་སྒྩོན་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་

ཀི་བསན་པའི་སྙིང་པྩོ་གནས་མི་གནས་ཀང་འདི་ཡྩོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་བེད་པར་དེར་

གསུངས་ཏེ། ཞེས་བསན་པའི་སྙིང་པྩོ་ཞེས་པའི་ཁྱད་པར་སྦར་བ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ལས། ཀ་ལ་སྩོགས་པ་རེ་རེའི་མཐའ་ཅན་

གི་རྒྱུད་ལའང་རྒྱུད་སེ་སྩོང་ཕྲག་རེ་བཤད་པའི་སྩོང་ཕྲག་ནི་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་མིན་པར་དེའི་

རྣམ་བཤད་ལས་གསུངས་ཏེ། ཀ་ལ་སྩོགས་པའི་མཐའ་ཅན་ཞེས་པས་ཀང་མཚོན་

མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་སྩོ། །སྒྩོན་གསལ་ལས། ཡ་ར་ལ་ཞེས་པས་མཐར་

གནས་ཀི་ཡི་གེ་བཞིའི་མཐའ་ཅན་དང་ཧའི་བར་ཞེས་པར་དྲྩོ་བའི་སེ་དང་། ཀ་ཁ་

མཐའ་ག་ཞེས་པའི་ཀ་སེ། ཎ་ཞེས་པས་ཊ་སེ། ཛའི་མཐར་ཞེས་པས་ཙ་སེ། ད་དྷའི་

མཐའ་དང་ཞེས་པས་ཏ་སེ། མ་མཐར་བཅས་ཞེས་པས་པ་སེ་འདུས་པ་གསལ་བེད་

ཀི་ཡི་གེའི་མཐའ་ཅན་དང་། དེའི་མཚོན་ནས་དབངས་ཀི་མཐའ་ཅན་གི་རྒྱུད་སེ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བར་གསུངས་པའྩོ། །ཇི་སྲིད་ཡ་ར་ལ་ཏའི་ཞེས་པ་སེ། དེ་དེའི་ར་བ་
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གསུམ་ཞེས་པའི་ནུས་པས། གང་ཡ་ར་ལ་ཧའི་བར། ཞེས་པ་ལ་མཆན་འགེལ་ལས་

གསུངས་སྩོ། །

༈ འདུས་པའི་དགྩོངས་འགེལ་གི་རིམ་པ་འཆད་སྐབས། གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་བདུན་གི་གྩོ་རིམ་གིས་ངེས་པར་རྫྩོགས་པར་གྱུར་ནས། 

ཞེས་དང་། སྒྩོན་གསལ་ལས། དེ་ལ་གང་གིས་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ལའི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡྩོངས་

སུ་རྫྩོགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་ཉིད་ཅིག་བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དྩོན། གེང་གཞིའི་

སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་སྩོས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་བདུན་གིས་རྫྩོགས་

ཞེས་པ་དང་པྩོའི་དྩོན་དང་། གཉིས་པའི་དྩོན་ཡང་དེར་དངྩོས་སུ་སྩོས་པའི་དཀིལ་

འཁྩོར་གི་ལ་གངས་ཉེར་གཉིས་ཀིས་རྫྩོགས་ཞེས་པ་ལ་གསུངས་སྩོ། །

༈ འཕགས་སྐྩོར་གི་གཞུང་གི་རྣམ་གཞག་ལ། རིམ་པ་གཉིས་པའི། སྲིད་པའི་

གཟེབ་ལས་རྣམ་གྩོལ་འགྱུར། །ཞེས་པ་ཡན་གི་ཚིགས་བཅད་ཕེད་དང་ཞེ་བདུན་ཀླུ་

སྒྲུབ་རང་གིས་མཛད་པ་དང་། དེ་ནས་ཤེས་རབ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་འདི་ནི། །ཞེས་པ་མན་

ཚིགས་བཅད་ཞེ་བདུན་དང་རྐང་པ་གཅིག་ནི་ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པ་

ཡིན་པར་རིམ་པ་གཉིས་པར་རང་གི་ཟིན་བིས་ལས་བཤདདྩོ། །

ཁ་ཅིག །རིམ་ལྔའི་འགེལ་པ་ནྩོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཀླུ་བང་གིས་མཛད་ཟེར་བ་མི་

འཐད་དེ། དེར་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀི་ལུང་དྲངས་པ་གང་ཞིག །ཡེ་ཤེས་

ཞབས་སེང་གེ་བཟང་པྩོའི་དངྩོས་སྩོབ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཀླུའི་བང་ཆུབ་ཟླ་

བས་ཁུངས་སུ་འདྲེན་པའི་གནས་ཡིན། ཟླ་བའི་ཞབས་ལ་སེང་བཟང་གིས་ཀང་

ཁུངས་སུ་བེད་པའི་ཕིར། འདིའི་ལག་མ་རྣམས་དང་འདུས་པའི་མན་ངག་བྩོད་དུ་
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བརྒྱུད་ཚུལ་ནི་ཅུང་ཟད་ས་བར་སྣང་ངྩོ་། །

༼རྒྱུད་དྩོན་རིམ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་རྒྱུད་དྩོན་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། རིམ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དངྩོས་དང་། དེ་ལ་བྩོགས་འབིན་གི་སྤྩོད་པ་

བཤད་པ། འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་གྩོ །

༼རིམ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དངྩོས་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ལ། སིན་བེད་དབང་བསྐུར་སྩོགས་ཀི་རྣམ་གཞག །གྩོལ་བེད་རིམ་

གཉིས་དངྩོས་བཤད་པ་གཉིས་ལས། 

༼སིན་བེད་དབང་བསྐུར་སྩོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། ཐུན་མྩོང་བའི་ལམ་ལ་

བྩོ་ལེགས་པར་སྦངས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བ་བངས་ནས་དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་རྣམ་པར་

དག་པ་ཤིན་ཏུ་ཡང་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་ན། སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་

ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་ཅི་ཙམ་དུ་སྦངས་དགྩོས་ཤེ་ན། མཁས་པ་ཁ་ཅིག །དབང་བསྐུར་

གི་སྩོན་དུ་ངེས་པར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཅྩོས་མིན་མ་སྐྱེས་བར་དུ་སྦངས་དགྩོས་

ཏེ། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། བསམ་པ་དག་པའི་སྩོབ་མ་ནི། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་

སྐྱབས་སྩོང་ལ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་བསམ་པ་དག་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

སྦངས་པ་ལ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། སྤྩོད་བ་ས་ལས། གང་གི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་



  98  

སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཐེག་པའི་བསམ་པ་ལ་ལྩོབས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ། ཐེག་པ་གསར་པ་དྲན་པ་གཅིག་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བསབ་བྩོ། །ཞེས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལག་ན་རྡྩོ་རེ་དབང་བསྐུར་

བའི་རྒྱུད་ལས། གང་དག་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྫྩོགས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་

གཞུག་པར་མི་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་འྩོ་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་རྩོལ་བ་ཙམ་གི་མྩོང་བ་ཙམ་ལས་མེད་པ་

ལ་སགས་སྩོམ་ཐྩོབ་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་ལ་འཇུག་སྩོམ་ཐྩོབ་པ་ལ་

མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ལམ་རིམ་ལས། སྤིར་སར་བཤད་པའི་མྩོང་

བ་མ་སྐྱེས་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་བསབ་པར་བ་བ་རྣམས་ཤེས་ཤིང་ཐེག་ཆེན་ལ་

མྩོས་པ་བརན་ན་སྩོན་ལ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་འཇུག་པའི་སྩོམ་པ་ཆྩོ་གས་བཟུང་

ནས་དེ་ནས་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྦྩོང་བའང་ཡྩོད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང་། དེ་ཡང་སྤྩོད་འཇུག་གི་དགྩོངས་པར་གསུངས་པས་སྩོ། །གཞན་ཡང་། ངེས་

འབྱུང་གི་བསམ་པ་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་མ་སྐྱེས་པར་སྩོར་སྩོམ་ཐྩོབ་པ་མི་སྲིད་པར་

ཐལ། གྩོང་གི་དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ངེས་འབྱུང་བཅྩོས་མ་ཙམ་ལ་

བརེན་ནས་དེ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། སེམས་བསྐྱེད་བཅྩོས་མིན་མ་སྐྱེས་

པར་སྤྩོད་རྒྱུད་ཀི་དབང་ཐྩོབ་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ལག་ན་རྡྩོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའི་

རྒྱུད་དེའི་དྩོན་འཆད་ཚུལ་དེ་འཐད་པ་གང་ཞིག །རྒྱུད་དེ་སྤྩོད་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དེ་སྲིད་པར་ཐལ། དེ་བཅྩོས་མིན་མ་སྐྱེས་ཀང་སྤྩོད་རྒྱུད་ཀི་དབང་ནྩོད་པ་

ལ་ངེས་པར་དགྩོས་པའི་བང་སྩོམ་བངས་ནས་བསྲུངས་ནུས་ཤིང་སགས་ལ་མྩོས་པ་

བརན་པྩོ་དང་ལན་པའང་ཡིན་པ་སྲིད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ར་ལྟུང་རྣམ་བཤད་ལས། 
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མདྩོར་ན། སྩོམ་པ་གང་ཡང་མི་སྲུང་ན་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཞིག་བེད་ཀི་

ཆུ་དབང་ཡན་ཆད་ཡེ་མི་བསྐུར་བ་དང་། བང་སེམས་ཀི་སྩོམ་པ་བངས་ནས་

བསྲུངས་ཀང་རིགས་ལྔའི་སྩོམ་པ་བངས་ནས་མི་སྲུང་ན་ཆུ་དབང་སྩོགས་བསྐུར་གི། 

ཞེས་བང་སྩོམ་བངས་ནས་སྲུང་ནུས་པ་ལ་ཐུན་མྩོང་བའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བར་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས་ཀང་། བ་སྤྩོད་གཉིས་ལ་ཡང་སྩོབ་

དཔྩོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་རྣམ་སྣང་མངྩོན་བང་གི་འགེལ་པར། སྩོམ་པ་འཛིན་

མི་ནུས་པ་ལ་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་དང་ནུས་པ་ལ་ཐུན་མྩོང་གི་སྩོམ་པ་

གྩོང་དུ་བཤད་པ་ཙམ་འཛིན་དུ་བཅུག་ནས་མིང་དབང་ཡན་ཆད་བསྐུར་བར་བཤད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། སེམས་བསྐྱེད་བཅྩོས་མིན་མ་སྐྱེས་ཀང་བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་

དབང་ལྔ་བསྐུར་རུང་བ་ཞིག་མི་སྲིད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་

ཏེ། དེ་མ་སྐྱེས་ཀང་བང་སྩོམ་སྲུང་ནུས་ཤིང་། སགས་ལ་དད་པ་བརན་པྩོ་དང་ཡང་

ལན་པ་སྲིད་པ་གང་ཞིག །བང་སྩོམ་བསྲུང་ནུས་ཤིང་དད་པ་བརན་པྩོ་དང་ལན་པ་དེ་

ལ་དབང་དེ་རྣམས་བསྐུར་རུང་བའི་ཕིར། དང་པྩོ་ས། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། སགས་རིམ་

ལས། དབང་བསྐུར་བ་ལ་ནི་ཐུན་མྩོང་བ་བང་སེམས་ཀི་སྩོམ་པ་སྲུང་གི་སགས་ཀི་

སྩོམ་པ་སྲུང་མི་ནུས་པ་ལ་སྩོབ་མའི་དབང་ཙམ་དང་། སྩོམ་པ་གཉིས་ཀ་སྲུང་བ་ལ་

སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ཡང་བསྐུར་བར་གསུངས་པས་བསྲུང་སྩོམ་ལ་བརགས་ནས་

དབང་བསྐུར་བ་ནི་སྩོབ་མ་བརགས་པའི་གལ་ཆེ་ཤྩོས་སུ་སྣང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 
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ཡིག་ཆུང་ཉེར་གཅིག་གི་ཐྩོག་མ་དཀར་ཆགས་ཐྩོའི་ཡིག་ཆུང་ལས་ཀང་། བ་

མས་ལམ་འདིའི་སྒྩོ་ནས་སྩོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀྲི་བ་དང་། སྩོབ་མའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་

པར་བ་སྙམ་ན། སྩོབ་མ་ནི་ཐེག་པ་ཐུན་མྩོང་གི་ལམ་གི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྦངས་པས་ཚེ་

འདི་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་བང་ཆུབ་དྩོན་གཉེར་གི་བསམ་པ་ལ་མྩོང་བ་སྣ་ཟིན་སྐྱེས་པ། 

ཞེས་མྩོང་བ་སྣ་ཟིན་གསུངས་པ་མ་གཏྩོགས་བཅྩོས་མིན་དགྩོས་པར་མ་གསུངས་པའི་

ཕིར། དེས་ན་སེམས་བསྐྱེད་བཅྩོས་མིན་མ་སྐྱེས་ཀང་སགས་སྩོམ་དང་དབང་ཐྩོབ་པ་

ཡྩོད་པར་ཁས་བངས་ཏེ། ཀྩོང་རྡྩོལ་རིན་པྩོ་ཆེའི་གསང་སགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལས་ཀང་། རྒྱུད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ། །སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོར་ངེས་ཤིང་ས་

མཚམས་ནི། །ཐེག་ཆེན་རིགས་སད་ལམ་མ་ཞུགས་པ་ནས། །མ་དག་སྒྱུ་ལུས་མ་ཐྩོབ་

ཚུན་ཆད་བཞག །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་བཞེད་པའི་མཁས་པ་གཞན་ཡང་མང་

ངྩོ་། །འྩོན་ཀང་ལམ་མ་ཞུགས་ན་དབང་ཐྩོབ་པར་ཡྩོད་པར་བཞེད་པ་ལའང་དེ་གསང་

སགས་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་མི་བཞེད་པ་ཡྩོད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་

ལ་སྩོགས་པའི་ལུང་སར་དྲངས་པ་དེ་རྣམས་ཀི་དྩོན་གང་ཞེ་ན། ལྔ་བཅུ་པའི་དྩོན་ནི། 

གསལ་སྒྩོན་ལས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྦངས་པ་ལ་གསུངས་ཤིང་དེ་ལ་སེམས་དེ་

བཅྩོས་མིན་སྐྱེས་པ་མི་དགྩོས་པར་སར་ཡིག་ཆུང་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་སྦང་ནས་མྩོང་བ་སྣ་ཟིན་སྐྱེས་པ་དགྩོས་ཀང་བཅྩོས་མིན་མ་སྐྱེས་པར་

དབང་བསྐུར་དུ་མི་རུང་བར་བསན་པ་མིན་ནྩོ། །ཕག་རྡྩོར་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ཀི་

དྩོན་ཀང་དེ་དང་འདྲ་སེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྫྩོགས་པར་མ་འགྱུར་བ་ཞེས་པ་ནི་

སེམས་དེ་སྐྱེས་པར་མ་གྱུར་པ་ཞེས་པ་ཡིན་ཡང་འདིའི་སྐྱེས་པར་མ་གྱུར་པ་མྩོང་བས་
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ཟིན་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ། མྩོང་བ་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་པ་ལ་བྩོ་དེ་སྐྱེས་པའི་ཐ་སྙད་བཏགས་

པའི་སྐབས་གཞན་ཡང་འགའ་རེ་སྣང་ངྩོ་། །

དཀིལ་འཁྩོར་དུ་གཞུག་པར་མི་བ་སྩོགས་གསུངས་པའང་སེམས་དེ་ལ་མྩོང་

བ་ཅུང་ཟད་མ་སྐྱེས་པར་དབང་བསྐུར་བའི་དྩོན་དུ་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་གཞུག་པ་དང་

བཅུག་ནས་ལ་ངྩོ་བསན་པ་སྩོགས་མི་བ་བའི་དྩོན་ཏེ། སྤིར་བསྲུང་སྩོམ་གང་ཡང་མི་

ནུས་པའང་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་གཞུག་པ་ཙམ་རུང་བ་ར་ལྟུང་རྣམ་བཤད་དང་། སགས་

རིམ་སྩོགས་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྤྩོད་བ་ས་ཀི་དྩོན་ནི་སྦིར་ར་

བཤད་ཀི་རྒྱུད་ལས་གདུལ་བ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུ་གང་ཟག་གི་ལམ་བགྩོད་ཚུལ་གཙོ་

བྩོར་བསན་པས་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་ཤིང་། གདུལ་བ་

དེའི་ལམ་ལ་སྩོབ་ཚུལ་ནི་ལམ་ས་མ་ས་མ་ལ་ལྩོབས་པ་ན་ཕི་མ་ཕི་མ་ལ་འཇུག་པ་

ཡིན་པས་དེའི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་ཀང་གདུལ་བ་ཕལ་པ་ལ་ཡང་གྩོ་

རིམ་དེ་ངེས་ཅན་དུ་དགྩོས་པར་བསན་པ་མིན་ནྩོ། །སྤྩོད་བ་ས་ལས། ཐེག་པ་གསར་

པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སར་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་བྩོན་ནས་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པྩོའི་

བར་གསང་སགས་མ་གསུངས་པར་བཤད་པས་བདག་ཅག་གིས་སྩོན་པས། ཞིང་

འདིར་གསར་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བཏགས་སམ་སྙམ་སེ་དེ་ལྟར་ན་

བན་པ་གཅིག་པ་ཙམ་དང་སྦར་རྒྱུ་མིན་ཏེ་གསང་སགས་སྤིའི་མིང་ངྩོ་། །བས་པ་ལ་

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ལྟར་མི་འཐད་པར་ཐལ། སེམས་དེ་བཅྩོས་མིན་མ་སྐྱེས་ཀང་དབང་ཐྩོབ་

པ་ཡྩོད་ན་དབང་དེ་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་གི་ཐྩོག་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ལམ་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། སིན་བེད་དབང་གི་
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ལམ་ཞེས་པ་ནི། རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་ལམ་གི་ཐྩོག་མར་ངེས་པར་

དབང་བསྐུར་འགྩོ་དགྩོས་པས་ལམ་གི་ཐྩོག་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལན་གཞིར་བཞག་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སེམས་བསྐྱེད་བཅྩོས་མ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་དབང་དེ་

དབང་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་བརེན་ནས་དབང་མཚན་ཉིད་པ་ཐྩོབ་པ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདྩོད་ན། དེ་འདྲའི་དབང་ལ་བརེན་ནས་བསྒྩོམས་པའི་

བསྐྱེད་རིམ་དེ་དེ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འྩོ་ན་

སེམས་བསྐྱེད་བཅྩོས་མ་ལ་བརེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་འཇུག་སྩོམ་དེ་འཇུག་སྩོམ་མཚན་

ཉིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་འཇུག་སྩོམ་ཅན་གིས་སྦིན་པ་བཏང་བ་རྒྱལ་སྲས་

ཀི་སྤྩོད་པ་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། སེམས་བསྐྱེད་བཅྩོས་མ་

ལ་བརེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་དབང་དེ་འདྲ་བ་དེ་དབང་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཉན་བསམ་སྒྩོམ་གསུམ་བེད་པ་ལ་དབང་

བར་བེད་པའི་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་ཡིན་ན་

རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་འཆད་ཉན་དང་བསམ་སྒྩོམ་གང་ཡང་མི་རུང་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

དེ་ལ་སགས་ཀི་དབང་ཐྩོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གྩོང་དུ་མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། སེམས་

བསྐྱེད་བཅྩོས་མ་ལ་བརེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་དབང་དེ་དབང་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ཡང་། 

གསང་སགས་ཉན་བསམ་སྒྩོམ་གསུམ་ལ་དབང་བར་བེད་ཟེར་ན། དེ་འདྲའི་དབང་

ཆྩོས་ཅན། གསང་སགས་ཀི་དབང་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སགས་ཀི་དབང་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་སགས་ཀི་དབང་གི་དྩོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་ཚང་བའི་



  103  

རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཕིར། གཞན་ཡང་། དེས་སགས་ལམ་ཉན་བསམ་སྩོགས་ལ་དབང་བར་མི་བེད་པར་

ཐལ། དབང་མ་ཐྩོབ་པ་ལ་སགས་ཉན་བསམ་སྩོགས་བེད་རུང་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །སགས་སྩོམ་ཐྩོབ་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་བཅྩོས་མིན་ཡྩོད་དགྩོས་པར་

ཐལ། སགས་སྩོམ་རྒྱུད་ལན་ཡིན་ན་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལན་དང་ཐེག་ཆེན་པ་ཡིན་

དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་འདྩོར་གི་ར་ལྟུང་མི་ལན་པ་དགྩོས་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། དེ་དགྩོས་པར་ཐལ། སགས་རིམ་ལས། 

ལམ་ཐུན་མྩོང་བ་སྦྩོང་ཚུལ་སྩོན་པའི་སྐབས། དེའི་འྩོག་ཏུ་རང་ཉིད་ཞི་བདེའི་སེམས་

བཟླྩོག་པའི་ཆེད་དུ་བམས་པ་དང་སྙིང་རེ་དང་དེའི་ར་བ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ལ་རིང་དུ་སྦངས་ནས་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྦངས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་

སྦང་བར་བ་དགྩོས་ན་དབང་གི་སྩོན་དུ་ངེས་པར་དེ་དགྩོས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་

ལྩོ། །དེ་ལྟར་ལམ་ཐུན་མྩོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་པ་དེས་དབང་ནྩོད་པ་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་

མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལན་པ་དགྩོས་ཤེ་ན། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། བརན་ཞིང་དུལ་

ལ་བྩོ་གྩོས་ལན། །ཞེས་སྩོགས་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་དང་ལན་པ་དགྩོས་ལ། འདིར་

མདྩོ་རྒྱུད་ཀིས་ལམ་རིམ་ལྔ་རིང་ལུགས་སྙིང་པྩོར། གདམས་པ་སྩོན་པའི་སྣྩོད་

སྩོགས་ཀི་ཁྱད་པར་སྩོན་པ་ལ་གཞུང་དྲངས་པ་རྣམས་ནི། རིམ་ལྔའི་རིམ་པ་གཉིས་

པའི་ལུང་ཡིན་ཞིང་། འདིའི་རྐང་པ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ལྩོ་ཆེན་རིན་བཟང་གི་འགྱུར་

གསར་གི་ར་བའི་དཔེ་དང་། འགེལ་པ་ནྩོར་བུའི་ཕྲེང་བའི་དཔེར། བརན་པར་ནམ་

ཡང་དེ་ནི་དྲུང་དུ་གཞག་མི་བ། །ཞེས་འདུག་ལ་འགེལ་པ་འདིར་བརན་པར་ཞེས་པ་
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ཉེ་བར་ཞེས་པ་བཀྲལ་ཨེ་འདུག་སྙམ་ཞིང་། ཁ་ཆེའི་མཁས་པ་ལཀྵྨཱའི་འགེལ་པར་

བརེན་པས་ནམ་ཡང་དེ་ནི་ཟུང་དུ་གཞག་མི་བ། །ཞེས་འདུག་ཅིང་། ནག་པྩོ་དམ་

ཚིག་རྡྩོ་རེའི་འགེལ་པར་ར་ཚིག་མ་དྲངས་ཀང་། བསན་པས་ཞེས་བ་བ་ནི་བ་

མའྩོ། །ཞེས་གསུངས་འདུག་པས། བརན་པས་ཞེས་བས་ན་བརན་པ་སེ་བ་མས་དེ་ནི་

ནམ་ཡང་དྲུང་དུ་གཞག་པར་མི་བ་ཞེས་པའྩོ། །འྩོན་ཀང་འགེལ་པ་ཕི་མར་བསན་

པས་ཞེས་ས་བསན་བས་པ་ནི་མ་དག་པ་འདྲའྩོ། །ལཀྵྨཱའི་འགེལ་པ་དང་ནྩོར་བུའི་ཕྲེང་

བ་གཉིས་ཀར་ཚིགས་བཅད་གསུམ་པྩོ་དེས་ཙནྡན་ལྟ་བུའི་གདུལ་བ་བསན་པར་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་ནས་བ་མ་ལ་བརས་སྩོགས་བཞི་ནི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཚིག་མིན་ནྩོ། །དེ་

ནས་ཡྩོན་ཏན་མཆྩོག་ལན་སྩོགས་ཀིས་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་བསན་པར་

འགེལ་པ་དེ་གཉིས་སུ་བཤད་ཅིང་། གང་ཞིག་བ་མ་ལ་གུས་སྩོགས་བཞིའང་རིམ་པ་

གཉིས་པའི་ཚིག་མིན་ཏེ། འདི་དག་གྩོང་གི་བ་མ་བརས་སྩོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ནི་

རིམ་པ་དང་པྩོ་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་རིམ་པ་ལས་གསུངས་པའྩོ། །རྒྱུད་མང་རབ་ཏུ་ཐྩོས་

ཤིང་སྩོགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀིས་རིམ་བཞིན་ཨུཏྤལ་དང་པད་དཀར་ལྟ་བུ་

བསན་པར་ནྩོར་བུའི་ཕྲེང་བར་གསུངས། ལཀྵྨཱའི་འགེལ་པར་ཚིགས་བཅད་ཕི་མ་མ་

བྱུང་ཞིང་དང་པྩོས་གདུལ་བ་དེ་གཉིས་ཀ་བསན་པར་གསུངས་ལ། རྐང་པ་བཞི་པ་ལ་

ར་བར་བསན་པ་མ་ཆུ་ཞེས་ཡྩོད་ཅིང་འགེལ་པ་རྣམས་སུ་བསན་བཅྩོས་མ་ཆུ་ཞེས་པ་

དང་། བསན་བཅྩོས་རྩོད་ཅེས་པ་དང་བསན་བཅྩོས་གངས་ཞེས་འདྲ་མིན་མང་ཡང་

ནག་པྩོ་དམ་ཚིག་རྡྩོ་རེའི་འགེལ་པར་བསན་བཅྩོས་མ་ཆུ་ཞེས་པ་ནི་བསན་བཅྩོས་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཙམ་ཐྩོས་པ་ལ་ངལ་བ་བས་པའྩོ། །ཞེས་དང་། བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པྩོའི་འགེལ་པར་

བསན་བཅྩོས་སྒ་སྒྩོགས་པ་ཙམ་ནི་བསན་བཅྩོས་ཀི་མ་ཆུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་

འདིར་ཡི་གེ་མ་དག་པ་མིན་ནྩོ། །འགེལ་པ་ཕི་མ་ལྟར་ན། ཆྩོས་བསན་པ་ཚིག་ཙམ་དུ་

འགྱུར་ཞེས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཞིང་། རྒྱུད་མང་ཐྩོས་ཤིང་སྩོགས་བཞིས་ཀང་རིན་

ཆེན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་བསན་པར་འགེལ་པ་གྩོང་མ་གཉིས་ཀས་གསུངས་སྩོ། །

གནས་དྲུག་ཤེས་པ་ནི་མཐའ་དྲུག་གི་རྒྱབ་གྩོལ་ཚུལ་ཤེས་པའྩོ། །དེའི་མཐའ་

མ་ལ་ར་བ་དང་ནྩོར་བུའི་ཕྲེང་བར། རྒྱུད་རྒྱལ་མན་ངག་དེ་ལ་བསན་པར་འྩོས་པ་

ཡིན་ཞེས་འབྱུང་ཞིང་ལཀྵྨཱའི་འགེལ་པར། རྒྱུད་རྒྱལ་མན་ངག་དེ་ཡིས་བསན་པར་

འྩོས་པ་ཡིན། །ཞེས་བ་བ་གསུངས་ཏེ། རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་སེ། །དེ་ཡིས་རྒྱུད་

ཀི་རྒྱལ་པྩོའི་མན་ངག་གཞན་ལ་བསན་པར་ནུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

འདི ་སྩོན ་པར་འྩོས་པའི ་སྩོབ་དཔྩོན་དང་སྦར་ཚེ ་འགྱུར་དེ ་བདེའམ་སྙམ་

ཞིང་། །འགེལ་པ་ནྩོར་བུའི་ཕྲེང་བར་ཡང་དཔྩོན་སྩོབ་གཉིས་ཀ་ལ་སྦར་ནས་བཤད་

དྩོ། །མདྩོ་རྒྱུད་ས་ལམ་དུ། སྩོབ་མ་དང་སྩོབ་དཔྩོན་ལ་སྦྩོར་ཚུལ་གསུངས་པ་ནི་རེ་

རང་གི་ཟིན་བིས་ཀི་གསུངས་ཚུལ་ལྩོ། །རེའི་ཟིན་བིས་རྣམས་སུ་ལཀྵྨཱའི་འགེལ་པ་ལ་

གཙོ་བྩོར་མཛད་སྣང་། འདིར་གསལ་སྒྩོན་དུ། རྡྩོར་ཕྲེང་དྲངས་པར། རྩོག་པ་ངན་པ་

རྣམ་པར་སངས། གསུངས་པ་ནི། ཚེ་འདི་འབའ་ཞིག་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་རྩོག་པ་ངན་

པ་སངས་ཞེས་པའི་དྩོན་དུ་དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་དུ་བཤད་དྩོ། །

དེ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྩོན་དུ་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་འཇུག་པ་འགྩོ་དགྩོས་པ་

དཀིལ་འཁྩོར་གི་རྣམ་གཞག་ལ་སྤིར་བུམ་དབང་གང་ལས་འཐྩོབ་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་



  106  

སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ལ་རྡུལ་ཚོན། རས་བིས། བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁྩོར། ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར། 

བྩོས་བསང་སྩོགས་ཡྩོད་ཀང་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཏིང་ངེ་

འཛིན་བརན་པྩོ་དང་ལན་པ་དང་སྩོབ་མ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་དབང་དུ་བས་པ་མ་

གཏྩོགས་གཞན་སུ་རུང་རུང་ལ་དེ་ལ་བརེན་ནས་མི་བསྐུར་བར་གསུངས་ཤིང་། 

ལུས་དཀིལ་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དྲིལ་བུ་པའི་ལུགས་ཀི་བདེ་མཆྩོག་དྲུག་ཅུ་མ་ལྟ་བུ་

མ་གཏྩོགས་གསང་འདུས་དང་། ལཱུ་ཨཱི་པའི་བདེ་མཆྩོག་སྩོགས་ལ་ལུས་དཀིལ་ཡྩོད་

ཀང་དེར་དབང་བསྐུར་བ་མི་རུང་ལ། བྩོས་བསང་དུ་དབང་བསྐུར་བའང་ཤམྦྷ་ལར་

དུས་འཁྩོར་གི་དབང་བྩོས་བསང་དུ་བསྐུར་བ་ཡྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་ད་ལྟ་གཞན་

གསང་བདེ་སྩོགས་ལ་དེ་ལྟར་བསྐུར་མི་རུང་ངྩོ་། །

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་རུང་བར་ཐལ། དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་ལས། དཀིལ་

འཁྩོར་བཞི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བྩོས་བསང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དུའང་དབང་བསྐུར་བ་རུང་

བར་མངྩོན་ཏེ། འཇམ་དབངས་དགའ་བྩོས་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ལས། 

གང་དུ་ཞུགས་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་དུ་ཡྩོད་སྙམ་ན་རྣམ་པ་བཞི་སེ། ཕི་རྡུལ་ཚོན་

དང་རས་བིས། ནང་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་། བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་

གཉིས་དང་བཞིའྩོ། །དེར་མ་ཟད་དུས་འཁྩོར་སྩོགས་དང་བསྟུན་ན་བྩོས་བསང་དུའང་

དབང་བསྐུར་དུ་རུང་བར་མངྩོན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། གསུངས་དེ་ལ་བརགས་ན་དྩོགས་པ་དེ་ལྟར་སྐྱེ་བ་བདེན་

ཡང་། གསང་སགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལས། འཇམ་དབངས་དགའ་བྩོས་བྩོས་

བསང་དཀིལ་འཁྩོར་དུ། །བདག་ཉིད་འཇུག་དང་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་
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བར། །གསུངས་ཀང་རྩོགས་པ་མཐྩོན་པྩོའི་ཧང་རྒྱ་དེ། །ལས་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་

སྦྩོར་མི་རུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དགེ་ལན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་རྣམ་ཐར་གཙང་མ་

སྐྱྩོང་བར་མཛད་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བྩོས་བསང་དུ་དབང་བསྐུར་བར་མི་

མཛད་དྩོ། །ལུས་དཀིལ་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལའང་སྩོན་དུ་ཕི་དཀིལ་དུ་དབང་ཐྩོབ་པ་

དགྩོས་པར་གསུངས།

ཁ་ཅིག །ལུས་དཀིལ་དང་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གཉིས་ཀང་ཕི་

དཀིལ་ཡིན་ཏེ། གསང་སགས་མིང་གངས་ལས། རྡུལ་ཚོན་རས་བིས་བསམ་གཏན་

ལུས་དཀིལ་བཞི། །ཕི་ཡི་དཀིལ་འཁྩོར་བཞི་དང་ནང་དཀིལ་གསུམ། །ཀུན་རྫྩོབ་

དཀིལ་འཁྩོར་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁྩོར་དང་། །དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་

འཁྩོར་གསུམ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། འདིར་དེ་ལྟར་མི་འདྩོད་དེ། འཇམ་

དབངས་དགའ་བྩོས་གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་གི་ལུང་སར་དྲངས་པ་ལྟར་ལུས་

དཀིལ་དང་བསམ་དཀིལ་གཉིས་ནང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ལུས་དཀིལ་ལ་དབང་ཆྩོག་ཏུའང་ནང་དཀིལ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཀུན་རིག་

ཊིཀ་ཆེན་ལས། རེས་འཇུག་གི་དབང་གིས་ཀང་ཡིད་ཀིས་བསྒྩོམས་པའི་དཀིལ་

འཁྩོར་ནི་ནང་དང་། ས་དང་རས་ལ་སྩོགས་པ་ལ་བིས་པ་ནི་ཕིའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཏེ། 

ཞེས་བསམ་དཀིལ་ནང་དཀིལ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ལུས་དཀིལ་ནང་རྒྱུད་

ཀིས་བ་ས་ཤིང་བསམ་དཀིལ་ནང་རྒྱུད་ཀིས་བ་ས་པའི་སེམས་ཀི་སྣང་ཆ་ཙམ་

ཡིན་པས་ནང་དཀིལ་དུ་བཞག་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རས་བིས་སྩོགས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་
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ཅིང་འཇུག་པའང་ཐ་མི་དད་པ་དང་། བདག་མདུན་མི་དད་ཅིང་འཇུག་པ་ཐ་དད་པ། 

དེ་གཉིས་ཀ་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པའི་དང་པྩོ་ནི་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་

ལྟ་བུ་སེ། མདུན་བསྐྱེད་ལ་རང་གི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་ཏེ་བདག་མདུན་མཉམ་དུ་

བསྒྲུབ་པའྩོ། །གཉིས་པ་ནི་བདག་བསྐྱེད་སྩོན་དུ་བཏང་ནས་མདུན་བསྐྱེད་ཀི་གཙོ་

བྩོར་རང་གིས་བས་ཏེ ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཟེར་ཏེ། དཔེར་ན་འདུས་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །གསུམ་པ་ནི་མདུན་བསྐྱེད་ལ་རང་གི་ང་རྒྱལ་མི་བེད་པར་ལྩོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་

སེ། སར་སད་རྒྱུད་པས་བདེ་མཆྩོག་ལ་ཕག་ལེན་དེ་ལྟར་མཛད་པའི་སྲྩོལ་ཡྩོད་པར་

གསུངས་པ་འདུག་ལ། རེ་རང་གི་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་དཀིལ་ཆྩོག་ལས་གཞན་དུ་

བེད་དྩོན་མི་འདུག་མྩོད་འཇིགས་བེད་ལ་འཇུག་པ་ཐ་མི་དད་དང་། འདུས་པ་སྩོགས་

ལའང་ཐ་དད་ཁྩོ་ན་མི་དགྩོས་པ་སགས་རིམ་ལས་ཐྩོན་ནམ་སྙམ་ཞིང་། མཁས་གྲུབ་

ཐམས་ཅན་མཁྱེན་པས་རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། འདུས་པ་སྩོགས་ལ་ཟུགས་ཐ་མི་དད་

བས་ན་ལམ་ཁྱེར་རྣམ་པ་གསུམ་མ་ཚང་བས་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་ནི་ད་ལྟའི་

མདུན་བསྐྱེད་ཀི་ཆྩོ་ག་འདི་ཙམ་གིས་མི་རུང་བའི་དྩོན་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཡང་མཁྩོ་

གལ་ཆུང་བས་བཞག་གྩོ །

ལུས་དཀིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི་བདག་བསྐྱེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་བསྒྩོམ་པ་ལས་མེད་

ལ། ཁ་ཅིག །བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལའང་། དེ་དང་འདྲ་སེ། སགས་རིམ་

ལས། བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་བསྒྲུབ་པ་ནི་མངྩོན་རྩོགས་སྒྩོམ་པའི་སྐབས་

བཞིན་བས་པས་ཆྩོག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ཆྩོ་གའི་ཚིག་

རིས་དེ་བཞིན་བས་པས་ཆྩོག་པའི་དྩོན་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་མདྩོ་སད་བཀྲ་
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ཤིས་འཁྱིལ་གི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་གསུངས་པ་ལྟར་

མདུན་དུ་བསྒྲུབ་གཞིའི་དཀིལ་འཁྩོར་མྩོས་ནས་དེའི་གཙོ་བྩོའི་མཚན་མ་དང་རང་

ཉིད་ངྩོ་བྩོར་དབེར་མེད་དུ་དམིགས་ཏེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་

ལས། གསུམ་པ་ལུས་དཀིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། བྩོད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་ནི། བསམ་གཏན་

གི་དཀིལ་འཁྩོར་བསྒྲུབ་པ་ལྟར་དུ་བསྒྲུབ་གཞིའི་དཀིལ་འཁྩོར་མདུན་གི་ནམ་མཁར་

བསྐྱེད་དེ། དེའི་གཙོ་བྩོ་དང་རང་གི་བ་མ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་མི་དད་དུ་མྩོས་པའི་ལུས་ལ་

ལུས་དཀིལ་གི་ལ་རྣམས་བཀྩོད་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་དྩོ། །དེ་མི་འཐད་དེ། དེ་འདྲ་བ་དེ་

ནི་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་སྒྲུབ་ཚུལ་དུ་སྩོང་གི ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་དཀིལ་འཁྩོར་བསྒྲུབས་ཏེ་ཕི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་མཆྩོད་པས་

མཆྩོད་ནས་བདག་ཉིད་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་ཞུགས་ཏེ་དབང་བངས་ནས་གཞན་ལ་དབང་

བསྐུར་བར་བ་བ་ཡིན་ལ། མཆྩོད་པའི་སྐབས་ཉེར་སྤྩོད་སྩོགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལའང་བ་

རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་བ་མེད་གསུམ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཤེས་

དགྩོས་པས། འདིར་བ་མེད་སྐབས་ཞལ་ཟས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་འགའ་ཞིག་བ་སྤྩོད་ལྟར་

ཐལ་མྩོ་གཉིས་བཀན་ཏེ་མཛུབ་མྩོ་གཉིས་སྒེང་བར་བེད་པ་ནི་མ་དག་པ་སེ། རེའི་བདེ་

མཆྩོག་མཆྩོད་ཕྲེང་སྐབས་རྡྩོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཁ་གེན་དུ་བསན་ནས་ཐལ་མྩོ་བརྐང་བ་

ཞལ་ཟས་ཀི་ཕག་རྒྱར་གསུངས་པ་བ་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་བར་དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་

ཡང་གསལ་ལས་གསུངས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ས་གྩོན་གི་ལ་ནམ་མཁར་བདེ་གསང་

སྩོགས་ཀི་ལ་བཏེགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་བསྣྩོལ་པ་ཡང་མ་དག་པར་

སགས་རིམ་ལས་གསུངས་ཏེ། རྡྩོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གི་མཛུབ་མྩོ་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་བརྐང་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

པ་འྩོག་ཏུ་བསན་ནས་གེན་དུ་ཕྩོགས་པར་བེད་པ་ལ་གསུངས་སྩོ། །

མདུན་བསྐྱེད་ལ་ནང་མཆྩོད་འབུལ་སྐབས་ཐྩོད་པའི་དཔྲལ་བ་མགྩོན་ལ་

བསན་ནས་འབུལ་བའི་ཕག་ལེན་འདུག་པ་ནི་དབང་དྩོན་སྩོགས་ལས་ཀང་འབྱུང་

ཞིང་། འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ལག་པ་གཡྩོན་པའི་མཐེ་བྩོང་ཀྵུཾ་ལས་ས་གཞི་

མིང་མེད་སུཾ་ལས་རི་རབ་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་

དཔེ་རྣམས་སུ་དེ་ལས་བཟླྩོག་སེ་གསུངས་ནས་དེ་གདན་བཞི་ལས་གསུངས་པར་

གསུངས་ཤིང་། བདེ་མཆྩོག་ར་རྒྱུད་ལས་སྦྩོམ་པྩོ་མཐའ་ལྟག་རེ་སྦར་བས། ཞེས་

པའི་དྩོན་ཀང་སྦས་དྩོན་ཀུན་གསལ་ལས། དེ་ཡང་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའི་བཅུད་རི་

བཞིན་དུ་སྦྩོམ་པྩོ་སེ་མཐེ་བྩོང་ནི་རི་རབ་དང་། །མཐའ་ནི་མཐེའུ་ཆུང་ཡིན་ལ་དེའི་

ལྟག་མ་སྲིན་ལག་ལ་གནས་པའི་རྒྱ་མཚོར་བས་ཏེ་དཀྲུག་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ལ་བསེན་ནས་མཁས་པ་དུ་མས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ཚིག་མ་དག་གམ་ཞེས་

དྩོགས་གནས་སུ་མཛད་ཀང་། དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཡི་གེ་མ་དག་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་

སེ། གདན་བཞི་ལས་ནི། མཐེ་བྩོང་སྩོར་མྩོ་ས་ཉིད་དེ། །སྲིན་ལག་དག་ནི་རི་རབ་

བྩོ། །བསྲུབས་པའི་སྩོབས་ཀིས་བདུད་རི་ཡིན། །ཆུ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཤེས་པར་

བ། །ཞེས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ཚིག་རིས་བཞིན་གསུངས་ཤིང་། དེའི་ཐད་ཀི་བྷ་ཝ་བྷ་དྲའི་

འགེལ་པ་དང་། སྨྲཏིའི་གསང་གདན་གི་འགེལ་པ་གཉིས་ཀར་ཚིག་དེ་སྩོར་བཞག་

བས་འདུག་པའི་ཕིར་དང་། འདི་ནང་མཆྩོད་བིན་རླབས་སྐབས་ཡིན་ཡང་མཇུག་དེ་

མ་ཐག་འབུལ་ཚུལ་གསུངས་པ་ལ་སྩོར་མྩོ་གཉིས་ཀི་བསྐྱེད་ཆྩོག་བརེ་དགྩོས་པའི་

ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །གསང་སགས་རྒྱུད་གྲྭ་སྩོད་སད་གཉིས་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཀིས་ཀང་ཚིག་རིས་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་གསུངས་པར་ཡྩོད་ཚོད་འདུག་གྩོ །སྤིར་དབང་

ལ་སིན་བེད་རྒྱུའི་དབང་། གྩོལ་བེད་ལམ་གི་དབང་། གྩོལ་བ་འབས་བུའི་དབང་

གསུམ་དུ་ཡྩོད་པར་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཊིཀ་ལས་གསུངས་པའི་གཉིས་པ་ལ་བསྐྱེད་

རྫྩོགས་གཉིས་ཀ་དང་། གསུམ་པ་ལ་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འཇྩོག་པར་དབང་དྩོན་

ཡང་གསལ་ལས་གསུངས་སྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་བུམ་གསང་ཤེར་དབང་ཚིག་དབང་བཞི་ཡྩོད་ཅིང་། བུམ་དབང་ལ་

དགུ་དང་བཅུ་གཅིག་གི་དབེ་བ་གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་དང་པྩོ་ནི། སྤྩོད་བ་ས་

ལས། ཕྲེང་བ་ཆུ་དང་རྫྩོགས་སངས་རྒྱས། །རྡྩོ་རེ་དྲིལ་བུ་མེ་ལྩོང་དང་། །མིང་དང་

སྩོབ་དཔྩོན་རེས་གནང་སེ། །དབང་བསྐུར་རིམ་པ་འདི་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དང་། 

གཉིས་པ་ནི་དྲིལ་བུ་པའི་དབང་ཆྩོག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཐུན་མྩོང་བ་རིག་པའི་དབང་

ལྔ། སགས་དབང་ངམ་བཟླས་ལུང་སྦིན་པ། རྡྩོ་རེའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦིན་པ། སྤྩོད་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་བངས་པ། ལུང་བསན་ཅིང་དབུགས་དབྱུང་བ། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་རྡྩོ་

རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་། རེས་གནང་དང་བཅུ་གཅིག་སེ། འདི་ལ་མཁས་པ་གཞན་

གི་བཞེད་པ་འདི་དང་མི་འདྲ་ཙམ་ཡྩོད་ཀང་རེ་རང་གི་བཞེད་པ་ནི་དེ་ལྟར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདུས་པའི་སྐྩོར་ལས་བུམ་དབང་དགུ་མ་གཏྩོགས་བཅུ་གཅིག་གི་

ཐ་སྙད་མི་བེད་དེ། གསང་སགས་མིང་གངས་ལས། གསང་འདུས་བུམ་དབང་དགུ་

ནི་འདི་ལྟར་ཡིན། །ཞེས་དང་། བདེ་མཆྩོག་བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་བཤད་པ་

ནི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་གཙོ་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ལ་དགྩོངས་པ་འདྲ་སེ། 

རྒྱུད་རྡྩོར་ཕྲེང་ལས། དབང་བསྐུར་རེ་རེ་ས་རེའྩོ། །ཞེས་བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་ས་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

བཅུ་གཅིག་དང་སྦར་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ལ་མ་ཁྱབ་སེ། རྒྱུད་དེ་བདེ་གསང་ཐུན་མྩོང་གི་བཤད་

རྒྱུད་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་བདེ་མཆྩོག་དང་སྦར་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

དེ་འདུས་པ་ལའང་སྦྩོར་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། འདུས་པའི་ལུགས་

ལྟར་བས་ན། བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་དང་། དབང་གྩོང་མ་རྣམས་དང་བཅས་པའི་

བཅུ་བཞིར་འགྱུར་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་རྡྩོ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། དབང་བསྐུར་རེ་རེ་ས་

རེའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། འྩོ་ན་འདུས་པ་ལ་སྤྩོད་པའི་བརྟུལ་

ཞུགས་སྦིན་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་ལ་བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་གི་རྣམ་གཞག་འཐད་

པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདྩོད་ན། དེ་ལ་ཁ་ཌཱཾ་ཅང་ཏེ་ཐྩོད་པ་སྩོགས་སྦིན་པའི་དབང་

ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། རལ་གི་དང་གེགས་བམ་ལ་

སྩོགས་པ་བིན་ནས་ཆྩོས་བཤད་སྤིའི་རེས་གནང་བས་པ་འདི་སྤྩོད་པའི་བརྟུལ་

ཞུགས་སུ་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དབང་དྩོན་ཡང་གསལ་ལས། ཆྩོས་བཤད་པའི་སྤྩོད་པ་

ནི། སེམས་ཅན་གི་དྩོན་བསྒྲུབ་པ་ལ་ངེས་པར་བསེན་དགྩོས་པས་བརྟུལ་ཞུགས་

ཡིན་ཞིང་། དེ་འཛིན་པའི་ཕིར་དུ་རལ་གི་དང་གེགས་བམ་ལ་སྩོགས་པ་བིན་ཏེ། 

ཆྩོས་བཤད་སྤིའི་རེས་གནང་བས་པ་འདི་ལ་སྤྩོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦིན་པ་ཞེས་

བ་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །སགས་སྩོམ་མ་བཟུང་བ་ལ་བ་མེད་ཀི་དབང་བསྐུར་མི་རུང་བས་

ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་ལ་བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་རུང་བ་ཞིག་མེད་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན་དཀིལ་ཆྩོག་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགེལ་པར་ཤཱནི་པས། 
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ཡང་གང་ཞིག་ལ་རིག་པའི་དབང་བསྐུར་བ་འབའ་ཞིག་ཙམ་སྦིན་ཞེ་ན། སྩོབ་དཔྩོན་

དུ་དབང་བསྐུར་བ་དྩོན་དུ་མི་གཉེར་བའམ་དེ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་སྤིའི་སྩོམ་པ་ཉི་ཚེ་

ཙམ་ལེན་པར་བེད་ཀི་སྩོབ་དཔྩོན་སྩོམ་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་དག་ལའྩོ། །ཞེས་དང་། ར་

ལྟུང་རྣམ་བཤད་ལས། དེས་ན་སགས་ཀི་སྩོམ་པ་མི་འཛིན་པ་ལ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་

དབང་མི་བསྐུར་བར་ངེས་ཀང་སྩོབ་མའི་དབང་བསྐུར་མི་བསྐུར་གཉིས་ཡྩོད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །དེ་ལྟར་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཙམ་བསྐུར་

བའི་དགྩོས་པ་གང་ཡྩོད་ཅེ་ན། རིགས་ལྔ་དང་འབེལ་བའི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་ཉན་བསམ་

སྒྩོམ་གསུམ་བེད་པར་དབང་བའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ཡིན་ན་ཆུ་དབང་སྩོགས་བུམ་དབང་དང་

པྩོ་ལྔ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། གསང་དབང་སྩོགས་དབང་གྩོང་མ་གསུམ་

ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། མཆན་འགེལ་ལས། གསང་དབང་

ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་དང་རིག་མ་སྦར་བའི་རྫས་མང་བའི་འཐྩོབ་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་དབང་ཡང་རང་དང་རིག་མ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ཐྩོབ་པ་དང་། དབང་

བཞི་པ་ཡང་དེ་ཉིད་དཔེར་བས་ནས་བསན་པ་ལས་འཐྩོབ་པས་རིག་པའམ་རིག་མའི་

དབང་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །སགས་སྩོམ་ཐྩོབ་མཚམས་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ཐྩོབ་པ་ནས་

འཇྩོག་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྩོམ་པ་ལ་རིས་གཅྩོད་མེད་པར་སྲུང་འདྩོད་

སྩོགས་ཡན་ལག་ཚང་བས་ལེན་ན་སྩོམ་བཟུང་གི་ཚིག་ལན་གསུམ་པ་ལ་རྫྩོགས་པ་

ན། སགས་སྩོམ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་གི་དབང་ཐྩོབ་པ་ལ་མི་ལྟྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སགས་རིམ་
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ལས། སྐྱེ་བའི་དུས་ནི་འབྩོགས་ཆྩོག་ལན་གསུམ་བས་པའི་མཐར་སྐྱེའི་ཆུ་དབང་ཕིན་

ཆད་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ཐྩོབ་པ་ལ་མི་ལྟྩོས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། 

སགས་སྩོམ་ཐྩོབ་པ་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་དེ་ལ་ལྟྩོས་ཞེས་པ་ནི་དབང་དེ་ལེན་འདྩོད་ཀིས་སགས་

སྩོམ་འཛིན་པ་དང་། དབང་དེའི་དྩོན་དུ་དེ་འཛིན་པ་དགྩོས་པས་དེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དབང་

ལ་ལྟྩོས་པར་གསུངས་ཀི། དབང་དེ་ཐྩོབ་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་དྩོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །བ་མེད་ཀི་སིན་བེད་རྒྱུའི་དབང་ཡིན་ན་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་དངྩོས་སམ་དེ་སྐྱེས་པའི་མྩོས་པ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འདིར་བསན་

ཚིག་དབང་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཟུང་འཇུག་གི་དྩོན་

གྩོ་བ་ཙམ་ལ་བེད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །དབང་དང་པྩོ་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་ན་དེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། 

བུམ་དབང་དེ་ལ་ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒྩོམ་པ་ལ་དབང་བར་བེད་ཅིང་། འབས་བུ་སྤྲུལ་

སྐུ་འགྲུབ་བེད་ཀི་ནུས་པའི་ཆ་གཅིག་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

སགས་རིམ་ལས། ངྩོ་བྩོ་ནི་ཆུ་དབང་ལ་མཚོན་ན། ཞེས་པ་ནས། དངྩོས་སུ་བ་མས་

དབང་བསྐུར་བའི་བ་བ་མཛད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྩོབ་མ་དེའི་རྒྱུད་ལ། རྣམ་ཤེས་ཀི་

ཕུང་པྩོ་དང་ཞེ་སང་སྤྩོད་པ་དང་། ཆྩོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་མངྩོན་དུ་བེད་པ་དང་། མི་

བསྐྱྩོད་པའི་སྩོ་ནས་བསྒྩོམ་བཟླས་དང་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་པྩོའི་ནུས་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་ཞིག་བསྒྩོས་པ་ལ་ཆུ་དབང་ཞེས་བ་སེ། གཞན་བཞི་དང་མེ་ཏྩོག་ཕྲེང་བའི་

དབང་ལ་ཡང་དེའི་རིགས་པ་སྦར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །
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དབང་མཚན་ཉིད་པ་ལའང་རང་གི་བསམ་པའི་སྩོབས་ཆེ་ཆུང་དང་སྩོབ་དཔྩོན་གི་

ནུས་པ་བཟང་ངན་སྩོགས་ཀིས་དམན་མཆྩོག་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འྩོང་བར་སགས་རིམ་

ལས་གསུངས་སྩོ། །དབང་གསུམ་པ་ལ་ནི་བདེ་སྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཙམ་སྐྱེས་པའམ་སྐྱེས་

པར་མྩོས་པས་མི་ཆྩོག་གི །དགའ་བ་བཞི་པ་ལན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་དང་སྩོང་པ་བཞི་པ་

ཐམས་ཅན་སྩོང་པ་འྩོད་གསལ་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་པའམ་སྐྱེས་པར་མྩོས་པ་དགྩོས་པའི་

ཕིར་ཏེ། རྣལ་འབྩོར་བཞི་རིམ་ལས། མཁའ་ཁམས་རྡྩོ་རེའི་ཀུན་སྦྩོར་དང་། །རེག་

བཅས་ཀི་ནི་རྨད་བྱུང་ཚེའི། །བདེ་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་གང་། །དེ་ནི་མཆྩོག་དགའ་བེད་

པ་པྩོ། །དགའ་བལ་དག་གི་དབུས་སུ་ནི། །མཚོན་པར་ལྟྩོས་ལ་བརན་པར་གིས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། ལུང་དེས་དགའ་བ་གསུམ་པ་ཤེར་དབང་དུ་བསན་པ་

ཡིན་པས། དབང་གསུམ་པ་ལ་དགའ་བ་བཞི་པ་དངྩོས་སམ་དེ་སྐྱེས་པའི་མྩོས་པ་ཅི་

རིགས་པ་དགྩོས་པའི་ཤེས་བེད་དུ་འདྲེན་པ་མི་རིགས་སྩོ། །ཞེ་ན། དེ་དྩོན་དུ་དགའ་བ་

བཞི་པ་ལན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་ཡིན་པས་ན་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །

༼ཤེས་བེད་རིམ་གཉིས་དངྩོས་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་ཤེས་བེད་ལམ་རིམ་གཉིས་དངྩོས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བསྐྱེད་

རིམ་གི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་དང་། རྫྩོགས་རིམ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པའྩོ། །

༼བསྐྱེད་རིམ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གི་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་སྩོགས་ནི་ས་ལམ་གི་རྣམ་
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གཞག་རིམ་ལྔ་རིང་ལུགས་སྙིང་པྩོ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

འདིར་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ལ། ཁ་ཅིག །བ་མེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་གནད་

ཡྩོངས་རྫྩོགས་ཚང་བ་ལ་ངེས་པར་ལམ་ཁྱེར་རྣམ་པ་གསུམ་ཚང་དགྩོས་ཟེར་ན། འྩོ་

ན་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་གནད་ཚང་བ་ལ་དེ་དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ལ་བར་དྩོ་ལྩོངས་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་ཙམ་དགྩོས་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དུས་འཁྩོར་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བར་དྩོ་ལྩོངས་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་

ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དུས་འཁྩོར་ལས་བར་དྩོར་འཚང་རྒྱ་བའི་རྣམ་གཞག་

གསུངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །བསྐྱེད་རིམ་གི་སང་བའི་གཙོ་བྩོར་ཐ་མལ་རང་ག་བའི་སྣང་

ཞེན་གི་གཉེན་པྩོ་ལའི་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་འདྩོན་ཚུལ་ལ་ཐ་མལ་གི་ང་དེ་

དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་ང་རྡྩོ་རེ་འཆང་ངྩོ་སྙམ་དུ་བསྒྩོམ་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་

བསྒྩོམ་པ་ལྩོག་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་བསྒྩོམ་རྒྱུའི་ང་དེ་རྡྩོ་རེ་འཆང་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། འྩོ་ན་བསྐྱེད་རིམ་སྐབས་ང་རྡྩོ་རེ་འཆང་ངྩོ་སྙམ་དུ་བསྒྩོམ་

བའི་ང་ཡིན་ན་རྡྩོ་རེ་འཆང་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། སྤྩོད་བ་ས་ལས། 

བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ནས་བརམས་ཏེ། ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་གང་

དུ། རྡྩོ་རེ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པས་ཀང་མཚན་ཉིད་ལ་ལག་པར་མྩོས་པ་ཙམ་ལགས་

ཏེ། དེ་བས་ན་ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པ་ལ་ལའི་གཟུགས་མེད་དེ། ལུས་ནི་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་བསགས་པར་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ན་གསལ་

སྒྩོན་ལས། བསྐྱེད་རིམ་གི་ཐྩོག་མ་ནས་བཟུང་སེ། སེམས་དབེན་རྫྩོགས་ཀི་བར་དུ་
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དེ་མ་བྱུང་བའི་རིགས་པའམ་ཚུལ་འདིས་ན་ཞེས་བསྐྱེད་རྫྩོགས་ཀི་ལུས་དབེན་

གཉིས་ནས་སེམས་དབེན་གི་བར་དུ་ལ་སྐུ་བསྒྩོམ་པ་ན་མྩོས་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་

དངྩོས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཙམ་ལས་ལའི་སྐུར་སྐྱེས་པ་ཞིག་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང་རྣམ་གཞག་རིམ་པའི་རྣམ་བཤད་ལས་ཀང་། རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཀང་

སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་བསྒྩོམ་པ་ལ་མི་རིགས་པ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་བསྒྩོམ་པས་དེའི་

ཕུང་སྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་། ཁྱེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཕི་མ་དེ་ལ་

ཁྱབ་པ་ཡྩོད་ན། ལག་མྩོས་ཀིས་མཛད་པའི་དུས་སུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

དབང་བསྐུར། སྒིབ་པ་སྦངས་ཏེ། རྡྩོ་རེ་འཆང་དུ་བསྒྩོམ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དུས་

དེར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྡྩོ་རེ་འཆང་དུ་གྱུར་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་། མཆྩོད་པ་འབུལ་བ་སྩོགས་ཀི་ཚེ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་མེ་

ཏྩོག་སྩོགས་ཀི་གང་བར་བསྒྩོམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལྩོག་

ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་དྩོན་ལ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེ་ལ་ཁྩོ་ན་

རེ། གཅུང་བ་སྩོའི་དུས་འཁྩོར་རྫྩོགས་རིམ་ལས། དེའི་སྩོབ་ཚུལ་ནི་ད་ལྟའི་མ་དག་

པའི་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་འདི་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་ང་ཐ་མལ་བ་འདི་དམིགས་ཡུལ་

དུ་བས་ནས་ང་རྡྩོ་རེ་འཆང་ངྩོ་སྙམ་དུ་བསྒྩོམ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རུང་སེ། དེ་

ལྟ་བུའི་ལྩོག་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀི་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར་ཟེརན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་ནི་བྩོད་

འགའ་ཞིག་བདགཉིད་ལར་བསྒྩོམ་པ་ནི་གདྩོད་མ་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཡིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་
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མ་ཤེས་པ་ལ་དེ་ངྩོ་སྩོད་ནས་རྡྩོ་རེ་འཆང་ངྩོ་སྙམ་དུ་བསྒྩོམ་དགྩོས་པར་འདྩོད་པ་

འགྩོག་པ་སེ། དེ་འདྲར་བསྒྩོམ་ན་ལྩོག་ཤེས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་ངེས་པའི་འཛིན་སངས་

ལ་ང་རྡྩོ་རེ་འཆང་དུ་ཞེ་ནས་འཛིན་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་གི་དེ་ལྟར་

མྩོས་པའི་གཞིའི་ང་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་མིན་ལ། ད་ལྟ་ང་དེ་རྡྩོ་རེ་འཆང་

མིན་ཡང་ང་རྡྩོ་རེ་འཆང་ངྩོ་སྙམ་དུ་བསྒྩོམས་ཀང་ལྩོག་ཤེས་སུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་

དགྩོས་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་མྩོས་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་ཞེ་ནས་ང་དེ་རྡྩོ་རེ་འཆང་དུ་

འཛིན་པ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ཏེ། འདྩོད་འཇྩོ་ལས། སྣྩོད་བཅུད་ཀི་སྣང་བ་

དྩོན་ལ་མ་དག་བཞིན་དུ་་ད་པ་ཡང་ཆད་སྩོང་སྒྩོམ་པ་མིན་ཏེ། རིགས་པའི་དགག་

བའི་ཚད་མ་ཟིན་པར་རེན་འབེལ་གི་ངེས་པ་དྩོར་ན་ནི་སྣང་བ་དག་པར་མ་བསྒྩོམས་

ཀང་ཆད་སྩོང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྩོང་པ་ལ་བ་བེད་འཐད་

པར་རྩོགས་ན་ནི། སྣང་བ་ད་བསྒྩོམ་པ་ལ་ཆད་ལྟའི་དྩོན་མེད་དེ། དགྩོས་པའི་དབང་

གིས་དེ་ལྟར་བེད་པ་ཡིན་གི་སྣང་བ་མེད་པར་ཁས་ལེན་པར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག །བསྐྱེད་རིམ་ཡིན་ན་སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ་ཅི་རིགས་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པར་བསྒྩོམ་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། རིག་མ་འདུ་བ་བ་དང་དེར་

སྙྩོམས་པར་ཞུགས་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ལ་སྩོ་བ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། 

དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། བསྐྱེད་རིམ་དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས། དེས་

ན་རིག་མ་འདུ་བ་བ་མན་ཆད་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་འབས་བུའི་གནས་སྐབས་དང་

ཆྩོས་མཐུན་སྦར་གི་སྲིད་པའི་རིམ་པ་དང་མི་སྦར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྩོ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ན་རེ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་བསྐྱེད་རིམ་

དངྩོས་ཡིན་པར་ཐལ། འཆད་ཚུལ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ལས་

རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན་དེ་ཡིན་

ན་དེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། བསྐྱེད་རིམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཞི་སྩོགས་ཀི་

ལས་རབ་འབམས་སྒྲུབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ན། བསྐྱེད་རིམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། འདྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་ཡིན་ན་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། ལ་མྩོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས། 

དེ་ལྟར་ལའི་རྣལ་འབྩོར་བསྒྩོམས་པས་ནུས་པ་རེད་པ་ན་ཞི་སྩོགས་ཀི་ལས་རབ་

འབམས་སྦིན་སྲེག་སྩོགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ཡང་། ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་ཏུ་མདྩོ་བསྲེ་ལས་

གསུངས་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །གྩོང་དུ་འདྩོད་ན། དེ་ཡིན་ན་བསྐྱེད་

རིམ་དངྩོས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས། 

འྩོ་ན་རིམ་གཉིས་དངྩོས་མིན་པའི་འྩོག་ནས་འཆད་པའི་ལས་ཚོགས་དུ་མ་བསན་པ་

རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རིམ་གཉིས་དངྩོས་མིན་པའི་དྩོན་གཞན་ལས་ཚོགས་ཀི་

ཆ་བསྐྱེད་རིམ་པས་བསྒྲུབ་པའི་ལས་ཚོགས་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཡན་ལག་དང་། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་བསྐྱེད་རིམ་གི་གཙོ་བྩོ་སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར་གི་བསྐྱེད་

རིམ་དངྩོས་མིན་པའི་དྩོན་ཡིན་ནམ་སྙམ་སེ་དཔད་འཚལ།

ཁ་ཅིག །བསྐྱེད་རིམ་པ་དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོས་སགས་གཉིས་ཀི་དྩོན་བསྒྩོམས་

པའི་ཆྩོས་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་གི་མཇུག་ཏུ་ལྩོངས་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་སྩོགས་སྩོང་ཉིད་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་དུ་བྩོའི་ཟུར་ཆ་གཅིག་གིས་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། སེམས་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཅན་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་སྩོང་པ་ཉིད་སྒྩོམ་པའི་རྩོག་པ་གཅིག་དང་། ལ་སྐུ་སྒྩོམ་པའི་

རྩོག་པ་གཉིས་གཅིག་ཅར་དུ་མངྩོན་འགྱུར་དུ་ཡྩོད་པར་སྲིད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། རྩོག་གཉིས་གཅིག་ཆར་འཇུག་པ་མེད། །ཅེས་དང་། 

སགས་རིམ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་ལས་ཀང་། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས། རྩོག་

གཉིས་གཅིག་ཅར་མཐྩོང་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོག་པ་གཉིས་གཅིག་ཅར་

མི་སྐྱེ་ལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །དབང་རྣྩོན་གི་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་བྩོ་དེ་ཉིད་ཀིས་ལའི་འཁྩོར་སྒྩོམ་

པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་བྩོ་དེ་མཐར་ཐུག་དཔྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་དང་། ཐ་སྙད་

དཔྩོད་བེད་ཀི་བྩོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། སགས་རིམ་ལས། འྩོན་ཀང་སྣང་

ཕྩོགས་ཁ་དྩོག་དང་དབིབས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་སྒྩོམ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གིས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

མ་རྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མཆྩོག་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་མི་འགྱུར་ན་སྩོང་ཉིད་མ་

རྩོགས་པའི་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་པ་

དང་འགལ་ལ། མདྩོར་ན་བྩོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་པ་གང་གིས་ཀང་དཀིལ་འཁྩོར་གི་

འཁྩོར་ལྩོ་དང་སྩོང་ཉིད་གཅིག་ཅར་སྒྩོམ་པ་བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་མེད་དེ་དེ་ཉིད་ལས། དེ་

ལྟར་ན་ཕག་ཆེན་གི་དངྩོས་གྲུབ་ཀི་དྩོན་དུ་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོ་སྩོར་རྩོག་

པས་སྒྩོམ་པ་ནི་དྩོན་དམ་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སྒྩོམ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ནི་དམ་བཅའ་

བའི་དྩོན་ནྩོ། །ཐམས་ཅད་མེད་པ་དེའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་ཀི་དྩོན་ནི་རང་གི་བསྒྩོམ་

བའི་དྩོན་དེ་བསྒྩོམ་པ་ན་རིམ་ཅན་ཁྩོ་ནར་སྒྩོམ་དགྩོས་ཀི་དུས་གཅིག་ཅར་སྒྩོམ་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །
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འྩོ་ན་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཡིག་ཆ་ཚད་ལན་འགའ་ཞིག་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་

སྣང་བ་དེ་ཅི་ཞེ་ན། དེ་ནི་བདེན་སྩོང་གི་སྣང་བ་མ་དྩོར་བར་ལྟ་བས་རིས་ཟིན་པར་

བས་ནས་ལའི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྒྩོམ་པར་བ་བའི་དྩོན་ཡིན་པ་འདྲའྩོ། །བསྐྱེད་རིམ་ཐྩོབ་

མཚམས་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་བྩོས་ས་ལམ་ལས། དེས་ན་འཕེན་པ་ཇི་ལྟར་བཏང་

བ་བཞིན་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་རིམ་གིས་གསལ་བཏབ་པ་ན་ཚད་དེ་

ལས་ལག་ཆད་མེད་པར་གསལ་སྣང་དང་ལའི་ང་རྒྱལ་ངང་གིས་སྐྱེས་པའི་བཅྩོས་

མིན་གི་མྩོང་བ་ནམ་ཐྩོན་པ་ན། བསྐྱེད་རིམ་གི་རྩོགས་པ་ཐྩོག་མར་སྐྱེས་པས་གང་

ཟག་དེ་བསྐྱེད་རིམ་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཀིརི་ཐྩོགས་མེད་

རིན་པྩོ་ཆེས་ཀང་། རགས་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཇི་ལྟར་གསལ་བཏབ་པའི། །ཚད་ལས་

ཆད་ལག་མེད་པའི་གསལ་སྣང་དང་། །མཆྩོག་གི་ང་རྒྱལ་བཅྩོས་མིན་དང་བཅས་

པར། །མྩོང་བ་ཐྩོག་མར་སྐྱེས་ཚེ་བསྐྱེད་རིམ་ཐྩོབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། མཁས་པ་

གཉིས་ཀའི་བཞེད་པ་འདྲའྩོ། །

ཨ་ཁུ་བ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། འཇིགས་བེད་བསྐྱེད་རིམ་ལས། ཡེ་ཤེས་

ཅུང་ཟད་བབས་པའི་སྐབས་རེན་བརེན་པ་ཡུད་ཙམ་འཆར་བ་ལ་དཀའ་ལས་མེད་

པས་རྩོལ་མེད་ཀི་མྩོང་བ་ཐྩོན་ཏེ་བསྐྱེད་རིམ་གསར་དུ་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག་གམ་གསལ་

ཁ་མ་མཐྩོང་། ཞེས་གསུངས་ཀང་། ས་མ་གཉིས་ལེགས་སམ་སྙམ་སེ་ཕི་མ་ལྟར་ན་

བསྐྱེད་རིམ་ལ་ལས་དང་པྩོ་བའི་སྐབས་ཤིག་མི་འཇྩོག་དགྩོས་ན་དེ་ནི་གཞུང་དུ་མ་

དང་འགལ་གིས་དྩོགས་ཤིང་། གཞུང་རྣམས་ནས་བཤད་པ་དེ་བསྐྱེད་རིམ་སྐྱེས་པའི་

སྐབས་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་དངྩོས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་མིན་གི་དང་པྩོ་སྒྩོམ་པའི་སྐབས་
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ཀང་བ་ས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་ཀང་སྨྲ་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བསྐྱེད་

རིམ་བསྒྩོམས་ནས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་སྐབས་ལ་ལས་དང་པྩོ་བ་སྩོགས་ཀི་དབེ་བ་

མེད་པར་ཐལ་ཞིང་། དེ་ནི་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སགས་རིམ་ལས། འདི་ལ་ལམ་སྒྩོམ་

པའི་གང་ཟག་གཅིག་ཉིད་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་དབེ་བས་བཞིར་

བཤད་ནས་དེ་དག་གིས་ཇི་ཙམ་ཞིག་དང་ཇི་ལྟར་སྒྩོམ་པའི་རྣམ་དབེ་གསུངས་པ་

ཤེས་དགྩོས་པས་མར་མེ་མཛད་ཀིས། ནངས་པར་ལངས་ནས་སར་བཞིན་

ནི། །ལེགས་ཟླྩོས་དང་པྩོའི་ལས་ཅན་ཡིན། །ཞེས་སྩོགས་དྲངས་ནས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །འྩོ་ན་དབེ་བ་དེ་དག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དང་པྩོ་སྒྩོམ་པ་ནས་བཟུང་སེ་རགས་

པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཡུད་ཙམ་རེས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་འཆར་མི་ནུས་ཀང་རིམ་

གི་གསལ་བཏབ་ན་འཆར་ཐུབ་པའི་བར་ནི་ལས་དང་པྩོ་བའི་སྐབས་དང་། རགས་

པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཡུད་ཙམ་གིས་གསལ་བར་འཆར་ཐུབ་ལ་དེ་ཡང་ནམ་འདྩོད་དུ་

དེ་ལྟར་འཆར་ནུས་པའི་བརན་པ་འཐྩོབ་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པ་དང་། ཕྲ་བ་

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ལ་ཐམས་ཅད་ལའང་ཡུད་ཙམ་རེས་མངྩོན་དུ་བེད་ནུས་པ་ནས་བཟུང་

ནས་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དག་པར་དབང་ཐྩོབ་པ་ལ་མ་སེབ་པར་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ལ་

ཅུང་ཟད་དབང་ཐྩོབ་པ་སེ། འདི་ལ་བསྐྱེད་རྫྩོགས་ཀི་ཆ་གཉིས་ཡྩོད་པར་གསུངས་

ཤིང་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དག་པར་དབང་ཐྩོབ་པ་ནི་རྫྩོགས་རིམ་ལ་ནུས་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་ཐྩོབ་པའི་སྐབས་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་རགས་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་རིམ་གིས་གསལ་བཏབ་པ་ན་ཆད་ལག་

མེད་པར་གསལ་བར་འཆར་ཞིང་ལའི་ང་རྒྱལ་ལ་མྩོང་བ་ཐྩོན་ནས་བརན་པ་ན་བསྐྱེད་
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རིམ་ཐྩོག་མར་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །ཁ་ཅིག །རགས་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཡུད་ཙམ་རེས་

འཆར་ནུས་ན་ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པའི་སྐབས་དང་། ཕྲ་བ་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ལ་

ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་ནུས་ན་ཡེ་ཤེས་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་ཐྩོབ་པའི་སྐབས་ལ་སེབ་

པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྐབས་གཉིས་པྩོ་དེར་སེབ་པ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་རགས་པ་དང་ཕྲ་

བའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཡུད་ཙམ་རེས་འཆར་ཐུབ་པ་ཙམ་གི་མི་ཆྩོག་པར་དེ་ལྟར་འཆར་

བ་ནམ་འདྩོད་དུ་འྩོངས་པའི་བརན་པ་ཐྩོབ་པ་ཞིག་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སགས་རིམ་གི་དང་པྩོའི་སྐབས་སུ། དེ་ཡང་རེ་རེ་ཙམ་ལ་དང་

སྐབས་རེར་འྩོངས་པས་མི་ཆྩོག་པས་བརན་པ་དགྩོས་ཏེ། ཞེས་དང་། གཉིས་པ་

འཆད་སྐབས། ཕྲ་བའི་ལ་རྣམས་ཀི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་སྩོགས་ཡུད་ཙམ་རེས་

སྣང་ནུས་ཀང་མི་བརན་ན་གཉིས་པའི་སྐབས་དང་བརན་པ་ན་གསུམ་པར་འཇྩོག་པ་

ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདིར་བསན་ལས་དང་པྩོ་བ་དེ་བསྐྱེད་རིམ་དང་བཏགས་གང་རུང་

ལ་བེད་ཟེར་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། ལས་དང་པྩོ་བ་ཞེས་པའི་བ་དེ་བདག་སྒ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་

ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྩོབ་དཔྩོན་ཨ་བྷྱས། གང་མིང་གི་ནི་མ་མཐའ་ན། །པུ་ལིང་

ག་ཡི་སྒ་མེད་པ། །དེ་ལ་པུ་ལིང་ག་སྦར་ན། །བདག་པྩོའི་སར་ནི་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། སགས་རིམ་དྲངས་མ་ཐག་པ་ལས་ཀང་། འདི་ལ་ལམ་སྒྩོམ་པའི་

གང་ཟག་གཅིག་ཉིད་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་དབེ་བས་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །
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ཁ་ཅིག །ལམ་ཁྱེར་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་ན་བསྐྱེད་རིམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཟེར་ན། སྩོབ་པའི་དཔེ་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། 

དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་འཆི་བ་ཆྩོས་སྐུར་ཁྱེར་བའི་ལམ་ཁྱེར་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། ཐ་མལ་གི་འཆི་བ་དངྩོས་སུ་ལམ་གི་ཆྩོས་སྐུར་ཁྱེར་ནུས་པའི་རྣལ་

འབྩོར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་། སྩོན་ལམ་ལས། མདྩོར་ན་སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གང་ཤར་ཡང་། སྩོན་

ཆད་བསྒྩོམས་པའི་ལམ་ཁྱེར་རྣམ་གསུམ་གི། །གསལ་འདེབས་དགེ་སྦྩོར་བསྐུལ་

མར་རྩོགས་གྱུར་ནས། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་སྩོན་བསྒྩོམས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་

བསྐུལ་མར་རྩོགས་པར་ཤྩོག །ཅེས་པ་ཙམ་དུ་ཐལ་ལྩོ། །གཞན་ཡང་། དེ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར་དང་སྐུ་གསུམ་དུ་བསྲེ་བ་གཉིས་རེ་རེ་ནས་བསྐྱེད་

རྫྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྒྱུ་ལུས་ཀི་ཐད་ཀི་གསལ་

སྒྩོན་ལས། སྤིར་གཞིའི་འཆི་རིམ་དང་། བར་དྩོ་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ་དང་། སྐྱེ་སྲིད་

ལེན་པའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལམ་སྐྱེད་པ་ལ་སྐྱེ་འཆི་བར་དྩོ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་ཁྱེར་

བ་ཞེས་པ་དང་། སྐྱེ་འཆི་བར་དྩོ་གསུམ་དང་བསྲེ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བེད་དྩོ། །དེ་

ལྟར་ན་ཚེ་འདི་དང་བར་དྩོ་དང་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་གསུམ་ག་ལ་བསྲེ་བ་

གསུམ་གའི་ལམ་འཇྩོག་ཅིང་། ལམ་ཡང་བསྐྱེད་རྫྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་འཇྩོག་གྩོ །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་ལམ་ཁྱེར་གསུམ་དང་། རྫྩོགས་

རིམ་ལ་བསྲེ་བ་གསུམ་འཇྩོག་པའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་གསང་

འདུས་རྫྩོགས་རིམ་ལས། དེ་རེ་རེའི་སྐབས་ལ་སྩོང་ཉིད་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་
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བཞག་པས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཆྩོས་སྐུ་འགྲུབ་པར་བེད་པས་བསྐྱེད་རིམ་སྐབས་ཆྩོས་

སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་དང་། རྫྩོགས་རིམ་སྐབས་སད་དུས་ཀི་ཆྩོས་སྐུའི་བསྲེ་བ་ཞེས་བ་སེ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་ནི་བསྐྱེད་རྫྩོགས་གཉིས་ཀི་སྐབས་མིང་དེ་ལྟར་

གགས་ཆེ་ཆུང་ཙམ་གི་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་སེ། གཞུང་དེའི་གྩོང་དུ། ར་རླུང་ཐིག་ལེ་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒྩོམས་པས་རླུང་དབུ་མར་དངྩོས་གནས་ལ་ཐིམ་པ་ལས་

ཆྩོས་སྐུ། རླུང་ཚུར་ཤར་བ་ལས་ལྩོངས་སྐུ། རླུང་ཕིར་གེས་པ་སྤྲུལ་སྐུར་ངྩོ་སད་དེ་

ཡང་ཡང་བསྒྩོམས་པའི་མཐར་ལམ་ཁྱེར་གསུམ་དངྩོས་གནས་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་རྫྩོགས་རིམ་ལའང་ལམ་ཁྱེར་གསུམ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གསལ་

སྒྩོན་ལས་ཀང་། ལམ་ཡང་བསྐྱེད་རྫྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་འཇྩོག་གྩོ་ཞེས་བསྲེ་བ་གསུམ་

རྫྩོགས་རིམ་ཁྩོ་ན་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ལམ་ཁྱེར་དང་བསྲེ་བ་བསྐྱེད་རྫྩོགས་

གཉིས་ལ་སྩོ་སྩོར་འཇྩོག་པ་དྩོན་མིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་། རྫྩོགས་རིམ་ལ་ལམ་ཁྱེར་གསུམ་ཡྩོད་པ་རེ་རང་གིས་གསལ་བར་

གསུངས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་

འཆི་རིམ་པ་ཤེས་ན་ནི། ཐབས་མཁས་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་ལ་སྩོང་པ་བཞིའི་མཐར་

རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་བར་དྩོ་གྲུབ་ནས་སྲིད་པའི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་བ་དེ་ཉིད། ཐབས་

མཁས་ཀི་མན་ངག་དང་ལན་པའི་སྩོང་པ་རྣམས་ཀི་མཐར་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བསྐྱེད་པའི་བར་དྩོ་ལྩོངས་སྐུར་ཁྱེར་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། 

བར་དྩོ་ལྩོངས་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་ཤེས་ན་འཆི་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྩོང་པ་བཞི་བསྐྱེད་

ནས་འཆི་བ་ཆྩོས་སྐུར་ཁྱེར་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ་ཞེས་སྩོགས་དང་། ལ་མྩོ་བཞིས་ཞུས་
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ཀི་ལེའུ་བཞི་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་སྩོགས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པའི་ཐབས་ཀི་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་ཕུང་སྩོགས་ཀི་སྣང་བ་དབིངས་སུ་བ་ས་ནས་འྩོད་

གསལ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཆྩོས་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་འདིར་བསན་ཏེ། དེའི་གནད་ཀི་འྩོད་

གསལ་གི་ངང་ལས་བར་དྩོ་ཇི་བཞིན་དུ་རླུང་སེམས་ལས་ལྩོངས་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་བར་དྩོ་

ལྩོངས་སྐུར་ཁྱེར་བ་དང་། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྡྩོར་

བཟླས་ཀི་ཟིན་བིས་ལས་གསལ་བར་བཤད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ་ཇི་

འདྲ་བ་དེ་འདྲ་བའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པ་ལ། སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ་

སྐུ་གསུམ་དུ་ཁྱེར་བའི་ལམ་ཞེས་ཐ་སྙད་བེད་པས། བསྐྱེད་རིམ་གི་འཆི་བ་ཆྩོས་སྐུར་

ཁྱེར་བ་ནི་ལག་མྩོས་འྩོད་གསལ་དུ་་ད་པའི་རིམ་པ་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་མཆྩོག་གཉིས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་རུང་ཡིན་ན་བསྐྱེད་རིམ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་བའང་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ལ་རྫྩོགས་རིམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རྫྩོགས་རིམ་པའི་སྩོས་མེད་ཀི་སྤྩོད་པ་འཆད་སྐབས་གསལ་སྒྩོན་ལས། བཤད་པ་དེ་

དག་གི་དང་པྩོ་སྦྩོར་བའི་སྐབས་དང་། དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་མཐར་རིག་མ་

དང་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་ནས་ལན་སྐྱེས་བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་ལས་ལང་བ་སྩོགས་ཀང་

ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང་། མཆན་འགེལ་དང་ཊི་ཀ་སྩོགས་ལས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་

པར་བཤད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱལ་མཆྩོག་གཉིས་ལ་རྫྩོགས་རིམ་ཡིན་པ་མེད་པར་ཁས་བངས་

པ་ལ། རྫྩོགས་རིམ་ལ་རྒྱལ་མཆྩོག་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ལུང་གནྩོད་བེད་དུ་འདྲེན་པ་ནི་

བཞད་གད་ཀི་གནས་སྩོ། །ཞེ་ན། ཚིག་ཙམ་ལ་འཆྩོལ་བ་སེ། དེ་གཉིས་ལ་རྫྩོགས་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

རིམ་ཡིན་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དང་པྩོའི་སྦྩོར་བ་སྩོགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ག་ལ་

བསྐྱེད་རྫྩོགས་ཀི་ཆ་གཉིས་རེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་

བཤད་ལས། འདིས་ནི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་བས་པའི་འྩོག་ཏུ། དང་པྩོ་སྦྩོར་

བ་དང་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གིས་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀང་འཕེན་པས་

རྫྩོགས་རིམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ག་སྩོན་པར་གཟུང་ངྩོ་། །དེས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གསུམ་གི་ལའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫྩོགས་རིམ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་ལ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། འྩོ་ན་ས་ལམ་རྣམ་གཞག་རིམ་ལྔ་རིང་ལུགས་

སྙིང་པྩོར། ལམ་ཁྱེར་གསུམ་དང་རྒྱལ་མཆྩོག་གཉིས་རེ་རེའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ། 

བསྐྱེད་རིམ་གང་ཞིག་ཅེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀི་འདྩོད་པ་དེ་འཐད་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གི་དབེ་བ་འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་

པས་བསྐྱེད་རིམ་དུ་གྱུར་པའི་དེ་དང་དེའི་མཚན་ཉིད་དུ་དྩོན་གིས་གྩོ་བར་འགྱུར་

བས་དེ་ལ་དགྩོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀི། མཁས་པ་དེས་དེ་རྣམས་ལ་རྫྩོགས་

རིམ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་དགྩོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་མིན་ནྩོ། །དེས་ན་དེ་འདྲའི་

ཚིག་ཟིན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་མ་འཛིན་ཅིག །

འདིར་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀི་མངྩོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་སྐབས་གཙོ་བྩོ་

འཕྩོ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་བ་བ་ལ། སྤིར་གཙོ་བྩོ་འཕྩོ་བའི་སྐབས་ལ་དཀིལ་

འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སྐབས་སུ་འཕྩོ་བ་དང་། མངྩོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ཀི་སྐབས་སུ་

འཕྩོ་བ་གཉིས་སུ་ལེའུ་གསུམ་པའི་ཊི་ཀ་ལས་གསུངས་ཏེ། དང་པྩོ་ནི་མདྩོར་བས་

ནས་གསུངས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟ་བུར་དེ་ལས་བཤད་དྩོ། །མངྩོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

སྐབས་འཕྩོ་ཚུལ་ལ། བསྙེན་པའི་དུས་སུ་མངྩོན་བང་དང་པྩོ་གསུམ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་

ཀང་། ཕག་མཚན་ལ་དང་པྩོའི་མགྩོན་པྩོའི་རྡྩོ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ནས་གནྩོད་མཛེས་ཀི་རྡྩོ་རེ་

སྩོན་པྩོ་རེ་ལྔ་པའི་བར་རང་རང་གི་ཕག་མཚན་དང་། དེ་ལས་མི་བསྐྱྩོད་པ་ནས་

གནྩོད་མཛེས་ཀི་བར་སྤྲུལ་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་ལུས་ལ་ལ་སྩོ་གཉིས་ཡྩོངས་གགས་ལྟར་

འགྩོད་པ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་རླབས་ལ་མི་འདྲ་བ་མེད་ལ། རྒྱལ་བ་དྲུག་ལས་

གཞན་པའི་གཙོ་བྩོ་བས་ཚེ་ལ་དེ་ཡབ་ཡུམ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པའི་བང་སེམས་སྩོ་

གཉིས་ལས། ལ་རང་རང་གི་རིགས་བདག་རྒྱལ་བ་དེས་གཙོ་བྩོ་བས་པའི་ལ་སྩོ་

གཉིས་དགྩོས་ཤིང་། དཀིལ་འཁྩོར་ལ་དགྩོས་ཚུལ་ནི་ཊི་ཀ་དེར་བལྟའྩོ། །དེ་ཡང་

ལྩོངས་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་ནི་སར་བཤད་པ་ལྟར་ས་བྩོན་ལས་བང་ཆུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་

གསུམ་ཙམ་ལས་མེད་ལ། དེའང་བསྙེན་དུས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་སེ་གཞན་དུ་ལེའུ་

བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱས་པ་དང་དབང་གི་ལས་སེལ་ཏེ་བསན་པའི་ལས་ཚོགས་ཀི་

སྐབས་ས་བྩོན་ལས་བང་ཆུབ་པའི་ཡི་གེ་ལ་ལ་རང་རང་གི་ས་བྩོན་དུ་བས་པས་

སྩོ། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རང་འདྲ་དམར་པྩོ་བེད་པ་ཀུན་ལ་སྦར་བར་བའྩོ། །

བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་མྩོ་མཐར་མ་ཕིན་ཀང་རགས་པར་མཐར་ཕིན་པས་རྫྩོགས་

རིམ་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་ངམ་ཞེ་ན། འདི་ལ་རྫྩོགས་རིམ་རྣལ་མ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སིན་བེད་

ལ་ཕྲ་མྩོ་མཐར་ཕིན་པ་དགྩོས་སམ་སྙམ་སེ། མཆན་དང་མཐའ་དཔྩོད་གཉིས་ཀར། 

རྫྩོགས་རིམ་ཡྩོངས་རྫྩོགས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་སིན་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སྩོན་དུ་བསྐྱེད་

རིམ་ཕྲ་རགས་སྐྱེད་པའི་ཚུལ་ཤེས་དགྩོས་པ་གསུངས་ཤིང་། ཁྱད་པར་ཊི་ཀ་ལས། 

དེ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་གྩོལ་བ་ལ་སྩོན་དུ་རྫྩོགས་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་མཐར་ཕིན་འགྩོ་
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དགྩོས། དེའི་སྩོན་དུ་སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་ཁྱེར་བའི་ལམ་ཁྱེར་མཚན་

ཉིད་ཚང་བའི་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པ་འགྩོ་དགྩོས། །ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །འྩོན་ཀང་གསང་སགས་མིང་གངས་ལ། དེ་འདྲའི་བསྐྱེད་རིམ་རགས་པ་

ནི། །འགྲུབ་ནས་རྫྩོགས་རིམ་ཞུགས་ན་བཟང་། །སྙིགས་དུས་མི་རྣམས་ཚེ་ཐུང་

བས། །བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་མྩོ་མཐར་ཕིན་ནས། །ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་གྲུབ་ཆེན་

བརྒྱད། །བསྒྲུབ་པའི་ལྩོ་སྐབས་མི་འདུག་གསུངས། །ཞེས་དང་། དྭགས་པྩོའི་རྫྩོགས་

རིམ་ལས་ཀང་། བསྐྱེད་རིམ་རགས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་མཚམས་ནས་རྫྩོགས་རིམ་

སྒྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་འདིར་ཡང་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་འདུག་པས་ཁ་

ཚོན་གཅྩོད་དཀའྩོ། །དེ་ལྟ་ནའང་རགས་པ་ཙམ་མཐར་ཕིན་ནས་རྫྩོགས་རིམ་ལ་

འཇུག་པ་དང་། ཕྲ་མྩོ་མཐར་མ་ཕིན་བར་དུ་མི་འཇུག་པ་གཉིས་དབང་པྩོ་དམན་

མཆྩོག་འདྲ་བ་ལ་ཕི་མ་ལམ་མྱུར་བར་ལམ་རིམ་ལས་ར་བརྔ་བ་དང་ཟྩོར་བ་བདར་

བའི་དཔེ་ལྟར་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །

ཁ་ཅིག །ཕྲ་ཐིག་འདི་བསྒྩོམ་པའི་གནས་ཡིན་ན་སེང་འྩོག་གི་སྣ་རེ་གང་རུང་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར། འདིར་བསན་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཕྲ་ཐིག་བསྒྩོམ་པའི་ལུས་ཀི་གནས་

དེ་ལ་སྙིང་ཁ་སྩོགས་སེང་འྩོག་གི་སྣ་རེ་ལས་གཞན་བཤད་པར་མེད་པར་ཐལ། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་གནས་སྐབས་དང་པྩོ་

གཉིས་སུ་ཕྲ་མྩོ་སྙིང་ཁར་བསྒྩོམ་པར་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། སགས་རིམ་ལས། ཐིག་

ལེའི་རྣལ་འབྩོར་ནི་རང་གི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་ཕག་མཚན་ལ་གནས་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་སྒྩོམ་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཡབ་སྲས་ཀིས་བཤད་
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དེ། ཞེས་སྩོ། །འྩོ་ན་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་ཏུ་ཕྲ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་འདིའི་མཚན་ཉིད་

ཀི་ཟུར་དུ་སེང་འྩོག་གི་སྒྩོར་དམིགས་རེན་ཐིག་ལེའམ་ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་

དྲངས་ཤེ་ན། དེ་ནི་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདིར་བ་མེད་པས་ཕྲ་མྩོའི་སྐབས་ཞི་ལག་གཉིས་གསར་དུ་ཐྩོབ་

པའི་ཚེ་ངེས་པར་གཅིག་ཅར་དུ་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་

ཕྲ་མྩོའི་སྐབས་འདིར་ཞི་ལག་རིམ་ཅན་དུ་ཐྩོབ་པ་ཞིག་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདིར་ཕྲ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སྒྩོམ་པའི་གྩོ་རིམ་

ལ། དང་པྩོར་ཕྲ་མྩོ་ལ་སེམས་བརན་པ་མ་ཐྩོབ་བར་དུ་སྩོ་བ་་མི་བེད་ཅིང་ཕྲ་མྩོ་

བརན་ནས་སྩོ་བ་་ལ་སྩོབ་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་དེའི་དང་པྩོའི་སྐབས་ཞི་གནས་དང་། 

གཉིས་པའི་སྐབས་ལག་མཐྩོང་གསར་དུ་ཐྩོབ་པ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་

གྲུབ་སེ། ར་རྒྱུད་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། རིན་ཆེན་བརན་པར་གྱུར་ནས་སྩོ། །བརན་

པར་མ་གྱུར་ཡྩོངས་མི་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། སགས་

རིམ་ལས། སེང་སྒྩོའི་ཕྲ་མྩོའི་བརན་པ་ན་ཤིན་ཏུ་སྦང་པ་འཐྩོབ་པར་ཤཱཀ་བཤེས་

གཉེན་གིས་བཤདལ། ངེས་སེ་ལ་སྩོགས་པའི་གཞུང་ཆེ་བ་མང་པྩོར་ཞི་གནས་རེད་

པའི་སྐབས་ལ་བཤད་པས་དེའི་ཚེ་ཞི་གནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནས་སྩོ་སྩོར་རྩོག་

པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་སྩོ་བ་་ཡང་ཡང་བེད་པ་ནི་གཞུང་གཞན་དང་བསྟུན་ན་ཇི་སྙེད་

པ་ལ་དམིགས་པའི་ལག་མཐྩོང་སྐྱྩོང་བ་དང་འདྲ་བས་དེ་ལྟར་བས་པ་དེས་ཞི་ལག་

ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཕུལ་ཕིན་རེད་དྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྩོར་བརན་པ་ན་

བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པར་འཇྩོག་པ་ནི་གསང་འདུས་པ་གཉིས་ཀི་ལུགས་སྩོ་ཞེས་
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གསུངས་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁ་ཅིག །ལུང་དེ་ལ་བརེན་ནས་སགས་ལུགས་ལའང་ཞི་ལག་རིམ་ཅན་

དུ་ངེས་པར་ཐྩོབ་དགྩོས་ཟེར་ན། དྩོགས་པའི་གཞི་ཆེའང་རེ་ཞིག་བ་མེད་ཀི་སྐབས་

འདིར་ཞི་ལག་གཅིག་ཅར་ཐྩོབ་པར་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་

གསང་བསྐྱེད་ལས། སགས་ལུགས་ལ་ཞི་ལག་གཅིག་ཅར་ཐྩོབ་པ་ཡྩོད་པར་བསམ་

གཟུགས་ཆེན་མྩོ་ལས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པར་ལྟར། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་

དབངས་བཞད་པའི་བསམ་གཟུགས་ཆེན་མྩོ་ལས། འདིར་བ་མེད་དམིགས་ཀིས་

བསལ་བས་དེ་ལ་དཔད་སྒྩོམ་མ་བས་པར་ལག་མཐྩོང་སྐྱེད་པ་ཡྩོད་ལ། ཞི་ལག་གི་

གྩོ་རིམ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཅན་མི་དགྩོས་པར་གཅིག་ཅར་སྐྱེ་སྲིད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་ལ། ཡིག་ཆུང་ཉེར་གཅིག་གི་དང་པྩོ་ལས་ཀང་། བ་མེད་དང་ཕར་ཕིན་གི་

ཐེག་པའི་ལྟ་བ་སྐྱྩོང་ཚུལ་ཡེ་མི་འདྲ་ཞིང་། ཞི་ལག་གི་གྩོ་རིམ་དང་ལྟ་བ་བསྐྱངས་པའི་

བེད་ལས་སྩོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལྟ་ནའང་འདིར་དེ་གཉིས་གཅིག་ཅར་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པ་ནི་མིན་ཏེ། གྩོང་དུ་

བཤད་པར་ལྟར་དང་བསམ་གཟུགས་ཡིག་ཆར་ཡང་སྐྱེ་སྲིད་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པའི་

ཕིར་དང་། ཀཱིརིའི་ས་ལམ་དུའང་གྩོང་སྩོས་གནད་ཀིས་རླུང་སེམས་དུལ་བའི་

མཐུས། །ཞི་ལག་གཅིག་ཅར་ཐྩོབ་པའང་ཡྩོད་པར་གསུངས། །ཞེས་གཅིག་ཅར་ཐྩོབ་

པའང་ཡྩོད་གསུངས་པ་མ་གཏྩོགས་ངེས་པར་གཅིག་ཅར་ཐྩོབ་པར་མ་གསུངས་པའི་

ཕིར། འྩོ་ན་བ་མེད་པས་ཞི་ལག་ཕྲ་ཐིག་གི་སྐབས་འདིར་སྐྱེད་པ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་

གི་དངྩོས་གཞི་སྐབས་གང་དུ་སྐྱེད། ཕར་ཕིན་སྐབས་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྩོ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ནས་ངེས་པར་ཆྩོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐྩོབ་པས་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞིའང་

དེར་ངེས་པར་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པ་ལྟར་འདིར་འདྩོད་དམ་ཞེ་ན། འདིར་དེ་ལྟར་མི་འདྩོད་

དེ། བ་མེད་པ་རིགས་ངེས་ཀི་ཚོགས་སྦྩོར་གཉིས་ཀི་སྐབས་དངྩོས་གཞི་མི་སྐྱེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་མཐའ་དཔྩོད་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་ལས། སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་

སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་ན་འདྩོད་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་མངྩོན་

གྱུར་སངས་དགྩོས་ལ། དེ་ཡང་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་སྒྩོམ་པ་མེད་ན་མི་

འགྲུབ་པ་ནི་འདིར་ཡང་འདྲ་ལ། རྒྱུད་སེ་བཞི་གའི་ལམ་དུ་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་

ལམ་བསྒྩོམས་ནས་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བེད་ཚུལ་མ་བཤད་ལ། 

ཁྱད་པར་དུ་དབང་པྩོ་གཉིས་སྦྩོར་གི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་པ་བ་མེད་ཀི་སྐབས་

འདིར་ཞི་རགས་ཀི་ལམ་སྒྩོམ་པ་གྩོལ་ས་ཡིན་པས་མི་འདྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། དེས་ན་བ་མེད་སྐབས་དྩོན་གི་ལན་སྐྱེས་ཐྩོབ་པ་ན་དེའི་སྩོབས་ཀི་དངྩོས་གཞི་

ཐྩོབ་པར་འདྩོད་དགྩོས་སམ་སྙམ་ཞིང་མངྩོན་ཤེས་ཀི་སེམས་རེན་ལའང་ཉེར་བསྩོགས་

ཙམ་ལས་དངྩོས་གཞི་ངེས་བཟུང་དུ་མི་དགྩོས་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར་གི་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་སྦང་གཞི་སྦྩོང་བེད་ངྩོ་

འཕྲྩོད་པ་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི། དཔེར་ན་ཆྩོས་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་གི་

སྐབས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཐ་མལ་བའི་འཆི་བ་སྦང་གཞི་ཡིན་པ་དང་། ཆྩོས་སྐུའི་ལམ་

ཁྱེར་དེ་སྦྩོང་བེད་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་དེ་སྦྩོང་བེད་དུ་དམིགས་ནས་སྒྩོམ་དགྩོས་པའི་

དྩོན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་ལམ་རྫྩོགས་རིམ་གི་དཔེ་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་སིན་ཕེད་དང་

འབས་བུ་ཆྩོས་སྐུ་འགྲུབ་བེད་དུ་ངྩོ་ཤེས་ནས་དགྩོས་པ་དེ་དང་དེའི་ཕིར་འདི་བསྒྩོམ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

སྙམ་པའི་འཕེན་པ་བཏང་གིན་བསྒྩོམ་དགྩོས་སྩོ། །འྩོ་ན་ལམ་ཁྱེར་གསུམ་གིས་སྐྱེ་

འཆི་བར་དྩོ་གསུམ་སྦྩོང་ཚུལ་དང་། དེ་རྣམས་རྫྩོགས་རིམ་སིན་བེད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་

ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། སྤིར་ན་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འྩོད་གསལ་དུ་གཞུག་པ་ལ་དེ་ཡང་དག་མཐས་

སྦྩོང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གཉེན་གྩོ་ལའང་སྦྩོང་བའི་ཐ་སྙད་བེད་པའི་སྐབས་ཡྩོད་ཀང་

འདིར་ནི་དྲི་མ་སེལ་བའི་སྒྩོ་ནས་སྦྩོང་བ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡང་སེམས་ཀི་རིགས་འདྲ་དྲི་

བལ་དུ་བེད་པ་ལ་སེམས་སྦྩོང་ཞེས་པ་དང་། བདག་འཛིན་སྦྩོང་བ་ལྟ་བུ་ནི་ཁྩོའི་དྩོད་

ལ་ཁྩོ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཞིག་བསྐྱེད་པ་མིན་པར་རིགས་འདྲ་སར་གཏན་ནས་སྐྱེ་

མི་རུང་དུ་བས་ནས་སྦྩོང་བ་དང་། ཆྩོས་ཉིད་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སྒིབ་བེད་གཉེན་

པྩོས་བསལ་བ་ལ་ཆྩོས་ཉིད་སྦྩོང་བའི་ཐ་སྙད་ཡྩོད་ཀང་། འདི་ནི་སྦང་ཚུལ་གསུམ་པྩོ་

དེ་གང་ཡང་མིན་ཏེ། རིམ་བཞིན་སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ་གི་རིགས་འདྲ་དྲི་བལ་དུ་བེད་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འདི་ལ་ཁྩོ་དང་མཐུན་པའི་ཆྩོས་གཞན་ཞིག་སྐྱེད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང་། སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་མངྩོན་དུ་འགྱུར་ཟིན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་འདི་སྦྩོང་གཞི་གསུམ་པྩོ་དེ་དངྩོས་མི་འབྱུང་བར་བས་ནས་དེའི་

དྩོད་དུ་དེ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པའི་ལམ་དང་འབས་བུའི་སྐབས་ཀི་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བར་

བེད་པ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་སྦང་གཞི་གསུམ་སྦྩོང་བའི་དྩོན་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །རྫྩོགས་

རིམ་གི་སིན་བེད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི་སྤིར་བསྐྱེད་རིམ་བསྒྩོམ་པས་ལག་པའི་ལས་

བིན་གིས་རླྩོབ་པ་དང་། ལས་སྒིབ་སྦྩོང་ཞིང་བསྩོད་ནམས་རླབས་ཆེན་བསགས་

པའི་རྫྩོགས་རིམ་ཟབ་མྩོ་བདེ་བག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའང་ཡིན་མྩོད། གཙོ་བྩོ་ནི་ཐ་

མལ་གི་སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ་དངྩོས་སུ་སྦྩོང་བེད་རྫྩོགས་རིམ་དང་རྣམ་པ་རེས་སུ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

མཐུན་པར་བསྒྩོམས་པས། ཐ་མལ་སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོའི་སྣང་ཞེན་མགྩོ་མནན་པའི་སྒྩོ་ནས་

རྫྩོགས་རིམ་གི་སིན་བེད་དུ་འགྩོ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

འདིར་གསལ་སྒྩོན་ལས། རིམ་གཉིས་གྩོ་རིམ་ངེས་ཅན་དུ་སྐྱེད་དགྩོས་པར་

གསུངས་པ་གཞན་ནི་ས་ལ། གསང་བ་འགྲུབ་པའི་ལུང་ནི་སར་འཕགས་སྐྩོར་གི་གངས་

ཀི་གཞུང་གི་སྐབས་གསལ་ལ། གསུམ་པ་ལ་རྫས་མཆྩོག་གསུངས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཕག་

རྒྱས་ལའི་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་ནས་མཉེས་པར་བེད་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། 

ལམ་གཅིག་ཅར་བའི་ཐ་སྙད་མར་པའི་གསུངས་ནའང་སྐྩོར་རེ་གཉིས་བྱུང་ཡང་བསྐྱེད་

རིམ་སྐྱེ་བ་ས་མ་རྣམས་སུ་སྩོང་བ་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་པའྩོ། །བསྐྱེད་རིམ་རགས་པའི་

རྣལ་འབྩོར་ལ་སགས་ལ་གཞྩོལ་བའི་རྣལ་འབྩོར། ཕྲ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་ནང་ལ་གཞྩོལ་

བའི་རྣལ་འབྩོར་ཟེར་བ་ནི་དང་པྩོའི་སྐབས་ཞི་སྩོགས་ཀི་ལས་འགྲུབ་པ་གཙོ་བྩོ་སགས་

ཀི་བཟླས་བརྩོད་ལ་ལྟྩོས་ཤིང་། ཕི་མའི་སྐབས་གཙོ་བྩོ་ནང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྩོབས་

ཀིས་འགྲུབ་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར།

༼རྫྩོགས་རིམ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་རྫྩོགས་རིམ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། སྤིར་རྫྩོགས་རིམ་གི་

གཙོ་བྩོ་ཨེ་ཝཾ་གི་དྩོན་བཤད་པ། དབེན་པ་གསུམ་གི་རྫྩོགས་རིམ་སྩོགས་སྩོ་སྩོར་

བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། འདུས་པ་སྩོགས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་ཐྩོག་མར་

གསུངསཔའི་ཨེ་ཝཾ་གི་དྩོན་ལ། ཐྩོབ་བ་འབས་བུའི་ཨེ་ཝཾ། ཐྩོབ་བེད་ལམ་གི་དང་། དེ་

འདྲེན་བེད་རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་གསུམ་གསུངས་པ་ལ། ཁ་ཅིག །དང་པྩོའི་ཨེ་ཝཾ་ལ་ཨེས་

མཚོན་དྩོན་གསང་བ་དང་མཁའ་དབིངས་སྩོགས་དང་། ཝཾ་གི་མཚོན་དྩོན་རྡྩོ་རེ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

སེམས་དཔའ་ལ་སྩོགས་པ་སེ། མདྩོར་ན་སྩོན་པ་རྡྩོ་རེ་བཙུན་མྩོའི་བྷ་གའི་དབིབས་

ཅན་གི་ཆྩོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་བཞུག་ནས་ཆྩོས་སྩོན་པ་དེ་འདིར་བསན་ཐྩོབ་བ་

འབས་བུའི་ཨེ་ཝཾ་དུ་འཇྩོག་སེ། ཨེ་ནི་གསང་བ་མཁའ་དབིངས་དང་། ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། འྩོ་ན་འདིར་བསན་གི་དེ་ལ་གསང་བ་སྩོགས་ཀི་ངེས་

དྩོན་སྩོང་ཉིད་དང་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྩོགས་ཀི་ངེས་དྩོན་འབས་དུས་ཀི་བདེ་བ་

ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བས་ནས། དེ་ལྟ་བུའི་འབས་དུས་ཀི་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་

ཡེ་ཤེས་དེ། འདིར་བསན་གི་དེ་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་ཚུལ་

དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། གསལ་སྒྩོན་ལས། དེའི་ཡང་གསང་བ་ལ་སྩོགས་པའི་

ངེས་དྩོན་ནི་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་སྩོགས་པའི་ངེས་དྩོན་ནི་ཐུགས་

རེ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པས་སྩོང་པ་དང་སྙིང་རེ་དབེར་མེད་པ་སྩོན་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ལམ་དུས་ཀི་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ཐྩོབ་བེད་ལམ་གི་ཨེ་ཝཾ་དུ་འཇྩོག་ལ་ཆྩོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྩོང་ལ་ཁྱབ་པའི་དྩོན་

གི་གཙོ་བྩོ་མདྩོར་བ་ས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་དྩོན་ལ་ཁ་ཅིག །བདེ་སྩོང་

དབེར་མེད་ཀི་ཨེ་ཝཾ་ཆྩོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྩོང་གི་བརྩོད་བའི་གཙོ་བྩོར་ཡིན་པ་

དེའི་དྩོན་ཡིན་ཟེར་ན། ཆྩོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྩོང་གིས་བདེ་སྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་

བསན་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་མདྩོ་སེ་དང་། 

རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་རྣམས་སུ་དེ་བསན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། བཀའ་ཡིན་ན་བ་མེད་ཀི་

རྒྱུད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་སྩོ། །དེས་ན་དེ་ནི་ཆྩོས་ཕུང་

བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྩོང་གི་བརྩོད་བའི་གནད་ཐམས་ཅད་དེར་འདུ་བའི་དྩོན་དུ་ཤེས་པར་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

བའྩོ། །

ཁ་ཅིག །རྒྱུད་གང་ལས་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་གཉིས་གསུངས་པ་དེ་ལས་བདེ་སྩོང་

དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བསན་པས་ཁྱབ་སེ། གང་ལ་འདི་གཉིས་མེད་པ་ནི། །ཞེས་

སྩོགས་གསུང་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་ལ་བདེ་སྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་སྩོན་པ་

ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཐྩོག་མར་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་གཉིས་གསུངས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་ལ་འདི་སྐད་བདག་ཐྩོས་གསུངས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་

དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རྒྱུད་གང་ལས་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་མཚོན་དྩོན་བདེ་སྩོང་

དབེར་མེད་སྩོན་པ་ཡྩོད་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་སྩོང་གི་དེ་ཉིད་ཐྩོབ་པ་ཡྩོད་ལ་མེད་

ན་དེ་མེད་ཅེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བདེ་ཆེན་དེ་འདྲེན་བེད་རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་ལ་གཉིས་

གསུངས་པའི་ར་འཁྩོར་གི་དབང་དུ་བས་པའི་ར་འཁྩོར་གི་དབིབས་ལ་གྲུ་གསུམ་

དང་ཟླུམ་པྩོ་གསུངས་པ་ནི་ར་འཁྩོར་གི་ར་རང་རང་གི་དབིབས་ལ་ཟེར་བར་ཨེ་

འདུག་སྙམ་པ་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གི་གསུང་ལས་འབྱུང་ཞིང་། ཨེ་ཝཾ་གི་ལམ་དང་

འབས་བུའི་སྐབས་ཀི་བདེ་སྩོང་དང་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་སྩོགས་

སྩོན་ནུས་པ་རྡྩོ་རེ་འཆང་གིས་བརྡ་མཛད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། 

དེའི་ཕིར་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་སེ་སྣྩོད་ཀི་དབུར་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་

ཡྩོད་ཀང་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྩོན་དགྩོས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་ལུས་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཞེས་པ་དང་དམིགས་པ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཞེས་པ་ནི་རླུང་དབུ་

མར་འཇུག་པའི་སྒྩོ་ཡྩོད་པའི་ལུས་ཀི་གནས་ཆེ་སར་དམིགས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་

ནས་སྒྩོམ་པར་བེད་པའི་དྩོན་དེ་ཡིག་ཆུང་ལས་བཤད་དྩོ། །
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཁ་ཅིག །འདིར་བསན་སྙིང་རེ་ཡིན་ན་སྙིང་རེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། བདེ་

སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་

ན། དེ་ཆྩོས་ཅན་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་

་ག་བསལ་དང་འབལ་བར་འདྩོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདིར་བསན་སྙིང་རེ་ཡིན་ན་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་

ཁྱབ་ཟེར་ན། ཟུང་འཇུག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

གསལ་སྒྩོན་ལས། བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་སྩོང་པ་དང་སྙིང་རེའི་དྩོན་བཤད་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིར་བསན་གི་སྩོང་པ་ལའང་ཡུལ་རྣམ་ཐར་སྒྩོ་

གསུམ་ལྟ་བུ་སྩོང་ཉིད་དངྩོས་དང་། དེ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཅན་དང་། 

དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཅན་ཁྱད་པར་བ་སེ་དབེ་བ་མང་ངྩོ་། །འཁྩོར་རལ་

བདེན་འཛིན་འཇྩོག་པ་དང་དེ་སྩོང་བ་བདེན་མེད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དགྩོས་པ་

དང་ལྟ་བ་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་སྐབས་དང་

མཚུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །སྩོ་སྩོར་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

སྩོང་ཉིད་སྒྩོམ་པ་སགས་ལ་མི་རུང་སེ། དུས་འཁྩོར་རྒྱུད་ལས། ཕུང་པྩོ་རྣམ་དཔད་

སྩོང་པ་ཉིད། །ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སྙིང་པྩོ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ལུང་

དེའི་དྩོན་ཕུང་སྩོགས་ཀི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་མ་རེད་པ་ན་གཏན་མེད་དུ་བཟུང་

ནས་དེ་རང་བཞིན་མེད་པའི་དྩོན་དུ་འདྩོད་པ་འགྩོག་པར། ལེའུ་ལྔ་པའི་འགེལ་ཆེན་

གི་ལུང་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་དང་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་ལ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

སྙིང་རེ་ཞེས་ཅིའི་ཕིར་བརྩོད་ཅེ་ན། སྙིང་རེའི་སྐད་དྩོད་ཀ་རུ་ཎ་ཞེས་པ་སྒ་ཐད་སྩོར་

བསྒྱུར་ན་བདེ་འགྩོག་ཞེས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ཡང་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོས་དམན་པའི་ཞི་

བདེ་འགྩོག་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པ་ལྟར། བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཁམས་ཕི་

རྩོལ་ཏུ་འཇྩོག་པའི་བདེ་བ་འགྩོག་པས་དེ་ལྟར་བ་ལ། སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡང་འདིར་ཐབས་

ཀི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པས་ཞི་མཐའ་འགྩོག་བེད་ཀི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་འདྲའྩོ། །

ཁ་ཅིག །ཨེ་ཝཾ་ཞེས་པ་འདིར་རྒྱུད་ཀི་ཐྩོག་མའི་འདི་སྐད་ཀི་དྩོན་ཡིན་པས། 

དེ་རྒྱུད་ཀི་སྩོན་པ་རྡྩོ་རེ་འཆང་གིས་བདེ་སྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་སྩོགས་ཀི་ཐབས་མཚོན་

བེད་དུ་གསུངས་པར་ཇི་ལྟར་འཐད་དེ། དེ་བཀའ་བ་་བ་པྩོའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། ་ད་པ་པྩོ་དང་རྒྱུད་གསུང་བ་པྩོ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སྒྩོན་གསལ་ལས། དེ་ནི་བདེན་ཏེ། འདིར་་ད་པར་བེད་པ་ནི་མེད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །འདི་སྐད་བདག་གིས་སྩོགས་དང་པྩོ་རྒྱུད་གསུངས་པའི་དུས་ནས་

རྡྩོ་རེ་འཆང་རང་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། ཕིས་་ད་པ་པྩོས་གསུངས་པའི་ཚིག་

མིན་ཏེ། སྒྩོན་གསལ་གི་ལུང་དེའི་ཕིར་དང་། རྡྩོ་རེ་འཆང་རང་གིས་རྡྩོར་ཕྲེང་སྩོགས་

ལས་དེའི་དྩོན་བཀྲལ་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། སྒྩོན་གསལ་གི་དྩོན་ལ་རྒྱུད་གསུང་བ་པྩོ་

དང་་ད་པ་པྩོ་རྒྱུད་ཐ་དད་མེད་པའི་དྩོན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། འདུས་པ་སྩོགས་

སྩོན་པ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་གྩོང་བ་ས་ནས་བཤད་རྒྱུད་རྣམས་ཀིས་འདི་སྐད་

བདག་ཐྩོས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་བཀྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས། སྩོན་པ་མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་བསན་པའི་རེས་སུ་འདུས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་རྒྱུད་སེ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

རྣམས་བ་ས་པ་མིན་ཏེ། རྡྩོ་རེ་ཕྲེང་བ་དང་དགྩོངས་པ་ལུང་སྩོན་ལ་སྩོགས་པར་་ད་

པ་པྩོས་བ་ས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་འདི་སྐད་བདག་ཐྩོས་ལ་སྩོགས་པའི་གེང་གཞི་

རྣམས་ལ་རྡྩོ་རེ་འཆང་རང་ཉིད་ཀིས་བཤད་པ་མཛད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། སྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་ཕྩོགས་ལ་ཉན་ཐྩོས་སེ་གཉིས་ཀི་འདྩོད་པའི་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་དང་། སེམས་ཙམ་གིས་བཤད་པའི་གཟུང་འཛིན་རྫས་ཐ་དད་པས་

སྩོང་པ་དང་། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀི་བྩོ་གནྩོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་

པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སྩོད་ལུགས་ཀི་ངྩོས་ནས་

གྲུབ་པ་བཀག་པའི་སྩོང་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་འདྩོད་པ་རང་

ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་དང་། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུའང་བཀག་པའི་སྩོང་པ་

དང་བཞི་ལས་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བས་བདེ་སྩོང་སྦྩོར་རྒྱུའི་སྩོང་ཉིད་ཀི་

ལྟ་བ་ལ་ནི་ཕི་མ་རྩོགས་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཞིང་པད་དཀར་ལྟ་བུ་ལ་སྩོགས་པས་བདེ་

སྩོང་སྦྩོར་རྒྱུའི་ལྟ་བ་ལ་ནི་བར་པ་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ལྟ་བའང་ཡྩོད་པར་

གསུངས་ཏེ། པད་དཀར་སྩོགས་ལ་ལྟ་བ་ཕི་མ་རེད་པས་མ་ཁྱབ་པ་ནི་ཤེས་པ་ས་

ཞིང་སར་ཡང་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

ཁ་ཅིག །བ་མེད་ཀི་བདེ་སྩོང་སྦྩོར་བའི་བདེ་བ་ཡིན་ན་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། གསལ་སྒྩོན་

ལས། མདྩོར་ན་རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད་མན་ཆད་རྒྱུད་སེ་གསུམ་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་

པར་ཞེས་པ་ནས། ལུས་ཀི་ར་འཁྩོར་གི་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་

པའི་དབང་གིས་གཏུམ་མྩོ་འབར་ནས་བང་སེམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་མ་བཤད་པས། 
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བདེ་སྩོང་སྦྩོར་བར་གསུངས་པའི་བདེ་བའི་དྩོན་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། རྫྩོགས་རིམ་གི་བདེ་སྩོང་སྦྩོར་རྒྱུའི་བདེ་བ་ལ་རླུང་དབུ་མར་

ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་པའི་བདེ་བ་ཡིན་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་

ན་བསྐྱེད་རིམ་དུ་གྱུར་པའི་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །དེ་ནི་

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། གཞུང་དུ་མ་དང་འགལ་ཞིང་ཨེ་ཝཾ་གཉིས་ཀི་དྩོན་ཚུལ་བཞིར་

བཤད་པའི་སྤི་དྩོན་ལ་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཨེ་ཝཾ་བཤད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། 

བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་སྤི་དྩོན་གཉིས་པྩོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

བསྐྱེད་རིམ་པ་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་སྤི་དྩོན་མ་ཡིན། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་དང་། ཐུན་མྩོང་

བའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་དངྩོས། གཉིས་པ་འབུད་དྩོ། །འདིར་རྫྩོགས་རིམ་

སྐབས་སུ་བདེ་སྩོང་སྦྩོར་བར་གསུངས་པའི་བདེ་བ་ནི་ལན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་

ཡིན་པ་གསལ་སྒྩོན་ལས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་ལན་སྐྱེས་ཞེས་པའི་དྩོན་ནི་གཉུག་

མའི་སེམས་ནི་སེམས་ཅན་རང་རང་དང་ཐྩོག་མེད་ནས་ལན་སྐྱེས་སུ་འབྱུང་བས་དེ་

ལ་ལན་སྐྱེས་ཞེས་བ་ཞིང་དེ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པ་ལ་དེ་ལྟར་བརྩོད་པ་

ཡིན་པར་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །རྫྩོགས་རིམ་པའི་བདེ་སྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན་གཉུག་སེམས་

སུ་གྱུར་པའི་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་བྩོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། གཙོ་བྩོའི་སྒྩོ་ནས་སྒ་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྙིང་ཁའི་

ར་མདུད་གྩོལ་ནས་མི་ཤིགས་པའི་སེམས་མངྩོན་དུ་མ་གྱུར་ཀང་སྣང་མཆེད་ཐྩོབ་

གསུམ་ཐིམ་པ་ན་སེམས་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སེམས་དང་གཉུག་སེམས་ཞེས་པའི་
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ཐ་སྙད་རགས་པ་བས་ཀང་རུང་ངམ་བརག་འཚལ། དེ་འདྲའི་ལན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་

དང་སྩོང་པ་དབེར་མེད་དུ་སྦྩོར་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། སྤིར་འདིའི་སྩོང་པ་ལ་

ཡུལ་སྩོང་ཉིད་དངྩོས་དང་། ཡུལ་ཅན་ལ་དེ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་ལ། 

དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་ན་ཡུལ་སྩོང་པ་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་དེ་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

གཉིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་སྦྩོར་བ་དང་དེ་ཡང་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་སྐབས་ཆུ་ལ་

ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་རྩོ་གཅིག་ཏུ་སྦྩོར་བ་ཡྩོད་ལ། མྩོས་སྤྩོད་དུ་དེ་ལྟར་མྩོས་པ་ཡིད་

བེད་ཙམ་གིས་སྦྩོར་བའྩོ། །གཉིས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ཤེས་དང་

སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་གྲུབ་བདེ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པའྩོ། །དེའི་དྩོན་ནི་

པཎ་ཆེན་བསྩོད་གགས་ཀིས་སྐྱེ་འཇིག་གནས་གསུམ་གཅིག་ཅེས་པའྩོ། །ཞེས་པ་

ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ཀང་། གཉན་སྩོན་དཀའ་འགེལ་བསན་པའི་སྒྩོན་མེར། ལྩོག་པ་

ཐ་དད་ཅིང་སྐྱེ་འཇིག་གནས་གསུམ་དུས་མཉམ་པའི་སྒྩོ་ནས་རྫས་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་

སྐྱེས་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག །རྫྩོགས་རིམ་ཡིན་ན་སྩོབ་པའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མི་

སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། བསྐྱེད་

རྫྩོགས་གང་དུའང་མ་འདུས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་རྫྩོགས་རིམ་དུ་མ་

འདུས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། འབས་བུ་ཆྩོས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་པྩོ་དེ་རྫྩོགས་

རིམ་གིས་མ་བ་ས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སགས་རིམ་ལེའུ་ལྔ་པ་ལ། 

འབས་བུའི་ཆྩོས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ནི་རྫྩོགས་རིམ་གི་འྩོད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་

གི་སྐུ་གཉིས་སུ་འདུ་བར་འཕགས་ལུགས་པ་རྣམས་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་
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ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་དང་ལམ་དུས་ཀི་

རྫྩོགས་རིམ་ལ་སྒ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལམ་ཁྩོ་ན་ལ་བཞག་སེ། ཞེས་དང་། མཆན་

འགེལ་ལས་ཀང་། མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་གཉིས་ཀི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ནི་སར་

བཤད་པའི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་དང་ཐུགས་ཡིན་ཏེ། ལམ་གི་སྐབས་ཀི་རྫྩོགས་

རིམ་གི་གཙོ་བྩོ་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་དགྩོས་པ་ནི་རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀུན་ལ་

འདྲའྩོ། །ཞེས་དང་། གིང་གཞིའི་སྦས་བཤད་ཀི་སྐབས་སུ་རྫྩོགས་རིམ་པའི་ལམ་དུས་

ཀི་རྡྩོ་རེའི་སྐུ་ལ་གཉིས་ལས། ཞེས་རྫྩོགས་རིམ་ལ་ལམ་དུས་ཞེས་པའི་ཁྱད་པར་སྦར་

བ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ། རྫྩོགས་རིམ་ཡིན་ན་ལམ་དུས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕིར་ཏེ། འབས་དུས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། ལམ་དུས་ཀི་

ཞེས་པས་འབས་དུས་སྩོགས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འབེད་རྒྱུ་མེད་ན་དེ་འདྲའི་ཁྱད་པར་གི་

ཚིག་སྦར་བ་རྩོམ་གི་སྐྱྩོན་དུ་གགས་པས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོ་འདིའི་གསུང་གི་ཚིག་

དྩོན་གང་ལའང་སྐྱྩོན་གི་དྲི་མ་མི་མངའ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་། འབས་དུས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དྲིལ་བུ་པའི་ལུགས་

ཀི་རིམ་ལྔའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་གི་གཙོ་བྩོར་འབས་དུས་སུ་འཇྩོག་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ཉིད་ཀི་དབང་ཆྩོག་ལས། དེ་ཉིད་ལྔ་པ་རྫྩོགས་པའི་རིམ། །ལན་

ཅིག་སྐྱེས་པ་མི་ཟད་པའྩོ། །ཞེས་དང་། དེའི་དྩོན་རེ་ཉིད་ཀི་སྦས་དྩོན་ལྟ་བའི་མིག་

འབེད་ལས། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་རིམ་པ་ལྔ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་གི་གཙོ་བྩོ་

ནི་ལན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནམ་ཡང་ཟད་པ་མེད་པ་འབས་བུའི་སྐབས་སུ་གནས་

པ་སེ། བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་རིམ་པའི་གཙོ་བྩོ་ནི་འབས་བུའི་དུས་ཀི་བསམ་མི་ཁྱབ་
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པའི་རིམ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། རྫྩོགས་རིམ་ཡིན་ན་སྩོབ་ལམ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་

ན་གྩོལ་བེད་ཀི་ལམ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སིན་བེད་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་

དང་གྩོལ་བེད་རྫྩོགས་པའི་རིམ་པ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། གསང་སགས་ཀི་

དབང་ཡིན་ན་སིན་བེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སིན་བེད་ཀི་དབང་དང་གྩོལ་བེད་

ཀི་ལམ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཁྩོ་ན་རེ། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅན་མཁྱེན་

པ་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་སྩོགས་མཁས་པ་དུ་མས་དེ་ལ་སྩོབ་ལམ་གིས་

ཁྱབ་པར་བཤད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀི་དམ་བཅའ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར་ཟེར་

ན། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་དེ་དག་གིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་བདེན་མྩོད། དེ་རྣམས་

ཀིས་གསུངས་ཞེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་ལ་ལུང་དང་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཅི་

ཡྩོད་དང་གནས་སྐབས་ཁ་རྩོད་གཅྩོད་བེད་ཙམ་མིན་པར་སར་གི་རེ་རང་གི་གསུང་

དེ་དག་གི་དྩོན་འདི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་དགྩོས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཨེ་ཝཾ་ལ་སྩོབ་པ་དང་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་གང་རུང་གིས་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་ལ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་དེའི་རྒྱུད་

ཀི་དཔེའི་འྩོད་གསལ་ལ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཞིག་མེད་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། འདིར་གསལ་སྒྩོན་ལས། རིམ་པ་གསུམ་པ་བདག་བིན་རླབས་ཀི་

སྐབས་ནས་ཀང་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་སྩོང་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སྦྩོར་བའི་དྩོན་ཡྩོད་དེ། དེ་

ནི་སྦས་དྩོན་གི་ཨེ་ཝཾ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་

སྐུ་སྒྲུབ་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཞི་གསུངས་པའི་དང་པྩོ་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུ་ཐུན་མྩོང་
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མ་ཡིན་པའི་སྒྩོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་ནི། གཙོ་བྩོ་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་ཚེ་གཅིག་གིས་

འཚང་རྒྱ་བའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བས་པ་སེ། དེ་འདྲ་བ་དེས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་སྒྲུབ་

ནི་དགྩོས་སར་ནས་མཚན་དཔེ་རང་ཆས་སུའང་མེད་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པྩོ་གནས་

འགྱུར་ནས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་ལུས་སུ་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་སེ། ལག་མ་གཞན་རྣམས་ནི་མཁས་པ་ཇྩོ་བྩོ་མཁན་ཆུང་གི་ས་ལམ་སྩོགས་

ལས་གསལ་ལྩོ། །

མདྩོར་ན་འདིར་ཨེ་ཝཾ་ཞེས་པ་ལ་རྩོད་བེད་སྒའི། བརྩོད་བ་དྩོན་གི། དེ་འདྲེན་བེད་

རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་གཉིས་པ་ལ་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཨེ་ཝཾ། བདེན་

གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཨེ་ཝཾ་གཉིས་སུ་ཡྩོད། གཞིའི་བདེན་པ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་

པའང་བརྩོད་བ་དྩོན་གི་དེར་གསུངས་ཤིང་། བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་དེ་ལ་སྤི་དྩོན་

སྦས་དྩོན་མཐར་ཐུག་གསུམ་དུ་ཡྩོད་ཅིང་། དེའི་སྩོང་པ་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་

དང་། ཡུལ་ལ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་སེམས་ཙམ་རང་རྒྱུད་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་གིས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྩོང་པ་གསུམ་དང་། དེའི་དབང་གིས་དེ་གསུམ་རྩོགས་པའི་ཡུལ་

ཅན་གི་སྩོང་པའང་གསུམ་ཡྩོད་ལ། བདེ་བ་ལའང་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཙམ་

ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པ་དང་། རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་ནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་

བ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། དང་པྩོ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྐབས་སྩོ། །

བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་དེ་ལ་ཐྩོབ་བེད་ལམ་གི་དང་། ཐྩོབ་བ་འབས་བུ་

ཨེ་ཝཾ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པར་གསུངས་ལ། དང་པྩོ་ལ་སྦས་དྩོན་གི་དང་། མཐར་ཐུག་གི་

བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཨེ་ཝཾ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། དང་པྩོ་ནི་སར་བཤད་པ་ལྟར་
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རྩོ། །འདྲེན་བེད་རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་ལ། ཕིའི་འདྲེན་བེད་རགས་ཀི་དེ་དང་། ནང་གི་འདྲེན་

བེད་རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི་ཡབ་ཡུམ་གི་པདྨ་དང་རྡྩོ་རེ་ནྩོར་བུ་

གཉིས་ཨེ་ཡིག་དང་ཝས་མཚོན། ཐིག་ལེས་དེ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྩོར་བ་མཚོན། 

ནང་གི་དེ་ལ་སཾ་བྷུཌ་ལས། སྤི་བྩོ་ལྟེ་བར་སྩོན་འཁྩོར་ལྩོ། །ཨེ་ཡིག་རྣམ་པར་ཡང་

དག་གནས། །སྙིང་ཁ་མགིན་པར་ཡང་དག་གནས། །ཝཾ་གི་ཡི་གེ་འདྲ་བར་

འདྩོད། །ཅེས་པ་ལྟར་དང་། ཨེས་ར་འཁྩོར་དང་ཝས་དེར་བསྒྩོམ་བའི་ཐིག་ལེ་སྩོགས་

དང་། ཐིག་ལེས་དེར་སེམས་བཟུང་བ་མཚོན་པའི་ཚུལ་གཅིག་སེ་གཉིས་སུ་

གསུངས་སྩོ། །

བ་མེད་ཀི་ལམ་གི་མྱུར་ཁྱད་གཙོ་བྩོ་ནི་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་དང་བདེན་

གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཨེ་ཝཾ་གི་ཝ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་སྙིང་རེ་གཉིས་ཡིན་ལ། དེ་

གཉིས་སྐྱེད་པ་འདྲེན་རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་ལ་ལྟྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་ཕིའི་ཕག་རྒྱ་དང་

སྦྩོར་བ་རྩོ་རྐང་གི་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་འཇུག་པའི་རྐེན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ལས་རྒྱུ་ཡིན་ན་ནི་

མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དགྩོས་པར་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ལམ་ཐུན་མྩོང་བས་

རྒྱུད་སྦངས་པ་དབང་ཐྩོབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་དག་པ་སྩོགས་ལ་བེད་ཀི་

ལུས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྒྩོ་ནས་པདྨ་ཅན་དང་དུང་ཅན་སྩོགས་ནི་གཙོ་བྩོ་མ་ཡིན་

ཞིང་། བསམ་པའི་སྒྩོ་ནས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དཀྩོན་པ་མ་གཏྩོགས་ལུས་དབིབས་

ཀི་སྒྩོ་ནས་པདྨ་ཅན་སྩོགས་བརག་ཤེས་ན་མང་བར་གསུངས་སྩོ། །ཕག་རྒྱ་དང་

སྦར་བས་རྩོ་རྐང་གི་རྒྱུ་བ་དབུ་མར་འཇུག་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣ་ཕྲད་པའི་

ར་རྡྩོ་རེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྩོགས་ལ་ལྟྩོས་ཏེ། མདྩོར་ན་ཕག་རྒྱ་སྲྩོག་རྩོལ་དུ་འགྩོ་ཚུལ་གི་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

གནད་ཤེས་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །གསང་སགས་མིང་གངས་སུ། ལས་རྒྱ་དང་

སྦྩོར་བ་ལ་མ་མཐའང་གང་རུང་གིས་རྫྩོགས་རིམ་ཐྩོབ་ལ་གཅིག་ཤྩོས་བསྐྱེད་རིམ་

ལ་གནས་པ་དགྩོས་གསུངས་ཏེ་བརག་གྩོ །

ཁ་ཅིག །སགས་རིམ་སྩོགས་ལས། ལམ་དུས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་ཞེས་པས་

གཞི་དུས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་ལས་ཕེ་བ་ཡིན་ཏེ། གཞི་དུས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ཏེ་གཞི་དུས་ཀི་རིམ་ལྔ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁ་ཅིག་རགས་མ་གྲུབ་

ཀི་ལན་འདེབས་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། འདིར་གསལ་སྒྩོན་ལས། མར་ལུགས་པ་

རྣམས་ཞེས་པ་ནས་སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ་ལ་སྐུ་གསུམ་གི་ཐ་སྙད་དང་། གཞི་དུས་ཀི་

རྡྩོར་བཟླས་སྩོགས་རིམ་ལྔའི་ཐ་སྙད་བེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་དང་གྩོང་དུ་མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་ཁྩོ་རང་ལ་གཞི་དུས་ཀི་སངས་རྒྱས་

འཕགས་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། གཞི་དུས་ཀི་སྐུ་གསུམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་

གྲུབ་ན། དྲངས་མ་ཐག་པ་དང་འགལ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་

པའི་ཕིར། རིམ་ལྔ་བ་ས་པ་ལས། སྲིད་པ་སྐྱེ་དང་ཉིན་ཞག་གཅིག །ཅེས་སྩོགས་ཀི་

དྩོན་ནི་སྲིད་པ་སྐྱེ་འཆིའི་རིམ་པ་དང་། ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་

གཉིད་རྨི་ལམ་སྩོགས་སན་གཅིག་གི་སེང་དུ་བསྒྩོམ་པའི་རིམ་ལྔ་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་

པར་བ། ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྦང་གཞིའི་སྐྱེ་འཆི་བར་དྩོ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་རྫྩོགས་རིམ་གི་

ལམ་རྣམས་བསྐྱེད་དེ་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུམ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ལ་དང་

པྩོར་འཆི་བ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་རྫྩོགས་རིམ་གི་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

དགྩོས་ཤིང་། དེ་ལ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པས་གནས་ཐིམ་པ་དགྩོས་པས་ཕིའི་ཕག་

རྒྱ་དང་ནང་གི་རྐེན་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཕི་ནང་གི་རྐེན་རྣམས་དགྩོས་ཤིང་། 

དེ་ཡང་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གི་གཞུང་རྣམས་སུ་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་སྒྩོམ་

པའི་གནས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་གསུངས་ཀང་དེ་དག་ཏུ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒྩོམས་

པའི་བེད་ལས་ལ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལ་སྩོང་པ་བཞི་

དང་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་འྩོད་གསལ་འཆར་བ་ལ་འདྲ་བར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

འྩོད་གསལ་ལས་ལང་བ་ན་བར་དྩོ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་

ལངས་ཏེ་ལྩོངས་སྐུ་འགྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཕུང་པྩོ་རགས་པ་སྩོགས་ལ་

ཞུགས་པའི་སྐྱེ་བ་དང་མཐུན་པར་བསྒྩོམས་པས་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་

པས། ཐ་མལ་པ་ལ་སྐྱེ་ཤི་བར་དྩོ་གསུམ་གི་འཁྩོར་ལྩོར་གྱུར་པ་འདི་རྫྩོགས་རིམ་གི་

ཐབས་མཁས་དང་ལན་པ་ལ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཆང་བའི་གནད་འདི་ངེས་པར་བའྩོ། །

༼དབེན་གསུམ་གི་རྫྩོགས་རིམ་སྩོ་སྩོར་བཤད་པ།༽

 ༈ གཉིས་པ་དབེན་པ་གསུམ་གི་རྫྩོགས་རིམ་སྩོགས་སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་ལ།  

རྫྩོགས་རིམ་གི་མན་ངག་འཚོལ་བའི་ཚུལ་དང་། རྫྩོགས་རིམ་གི་དབེ་བ་སྩོགས་

བཤད་པ་དང་། དབེ་བ་སྩོ་སྩོའི་དྩོན་བཤད་པ་དངྩོས་སྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། མན་ངག་ཅེས་པ་རང་གིས་གང་འདྩོད་པའི་དྩོན་དེ་བདེ་བག་ཏུ་

འགྲུབ་པའི་ཐབས་ཤིག་ལ་ཟེར་ལ། འདིར་ནི་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་བདེ་བག་ཏུ་སྒྲུབ་

པའི་ཐབས་ཡིན་པས་ཐབས་དེ་སྩོན་པའི་གཞུང་མཐར་ཐུག་པ་ནི་ར་རྒྱུད་དྩོ། །འྩོན་

ཀང་ར་རྒྱུད་དུ་རྫྩོགས་རིམ་རྣམས་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱས་བཏབ་སེ་མི་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

གསལ་བ་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་བཤད་རྒྱུད་རྣམས་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཕི་

རབས་ཀི་གདུལ་བ་བྩོ་དང་བརྩོན་པ་ཞན་པ་དག་ཕར་ཞྩོག་གདུལ་བ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལྟ་

བུའི་གང་ཟག་གིས་ཀང་རང་སྩོབས་ཙམ་གིས་བཤད་རྒྱུད་ལ་བརེན་ན་ར་རྒྱུད་ཀི་

དགྩོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྩོགས་པར་དཀའ་བས་བ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་ལ་ལྟྩོས་

པ་ཡིན་ནྩོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་བ་མའི་མན་ངག་ཚོལ་དགྩོས་པ་ཡིན་གི་རྒྱུད་དུ་མ་

བསན་པའི་མན་ངག་ཟབ་མྩོ་ཞིག་བ་མའི་ཞལ་ནས་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་བཟུང་ནས་

མན་ངག་འཚོལ་བ་མིན་ནྩོ། །རིམ་ལྔ་བ་ས་པ་ནི་ནཱ་རྩོ་པའི་གསུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

མར་པས་བསྒིག་པས་རེས་འགའ་ན་རྩོ་པའི་གསུང་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་དང་རེས་འགའ་

མར་པའི་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་ཞིང་། དྩོན་ལྔ་མ་དྩོན་བཞི་མ་སྩོགས་ནི་གསེར་སིངས་

པས་མར་པའི་མན་ངག་ལ་བརེན་ནས་བསྒིག་པའྩོ། །

༈ གཉིས་པ་རྫྩོགས་རིམ་གི་དབེ་བ་སྩོགས་བཤད་པ་ནི། འདིར་འདུས་པའི་

དབང་དུ་བས་ན་ལུས་དབེན་སྩོགས་དྲུག་དང་། རྡྩོར་བཟླས་དང་པྩོ་བས་པའི་རིམ་པ་

ལྔ་དང་། སྒྩོན་གསལ་ལས་སེམས་དམིགས་ཀི་རིམ་པ་སྩོགས་བཞིར་བ་ས་པ་

རྣམས་ནི་དབེ་བ་་ཙམ་དུ་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདུས་པའི་རྫྩོགས་རིམ་ལ་ལྔ་ལས་མང་པའི་དབེ་བ་མེད་པར་ཐལ། 

དེ་ལ་རིམ་པ་ལྔར་མ་འདུས་པའི་རྫྩོགས་རིམ་མེད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེ་ལ་དྲུག་ཏུ་དབེར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལ་དབེན་པ་གསུམ་གི་

རྫྩོགས་རིམ། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ། བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་རྫྩོགས་

རིམ་དང་དྲུག་ཏུ་ཡང་དབེར་ཡྩོད། སྩོ་སྩོར་་ད་དང་བསམ་གཏན་སྩོགས་ཡན་ལག་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

དྲུག་གི་དབེ་བའང་འཐད་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁ་ཅིག །འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་ཡིན་ན། རྡྩོར་བཟླས་

སྩོགས་ལྔ་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། དེ་ལ་དེ་ལྔར་མ་འདུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁྩོ་རང་ལ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་པའི་ལུས་

དབེན་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། གྩོང་དུ་འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ། དེ་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་རིམ་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཕི་མ་རྣམས་ཀང་རེ་རེ་

ནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་དེར་ཐལ། དེ་སྦྩོར་ལམ་རེ་མྩོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། དེ་འདིར་བསན་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། གྩོང་གི་རགས་

གཉིས་པ་སའྩོ། །འྩོ་ན་སྒྩོན་གསལ་ལྟར་སེམས་དམིགས་རྫྩོགས་རིམ་ལ་བཞིར་ཕེ་

བའི་དང་པྩོར་བས་པའི་ཚེ་ལུས་དབེན་ངག་དབེན་གཉིས་གང་དུ་འདུ་དང་། རིམ་ལྔ་

ལྟར་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་རིམ་པ་དང་པྩོར་བས་པའི་ཚེ་ལུས་དབེན་གང་དུ་འདུ་ཞེ་ན། དང་

པྩོ་ལྟར་ན་དེ་གཉིས་སེམས་དམིགས་དང་། གཉིས་པ་ལྟར་ན་ལུས་དབེན་དེ་རྡྩོར་

བཟླས་སུ་འདུ་བར་གསུངས་སྩོ། །

༈ སྩོར་་ད་སྩོགས་ཡན་ལག་དྲུག་རིམ་ལྔར་་ད་ཚུལ་ལ། སྦྩོར་བ་ཡན་

ལག་དྲུག་ལ་སེམས་འགེལ་སྐྩོར་གསུམ་ནས་བཤད་པ་སྩོགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡྩོད་

པས། འདིར་འདུས་པ་ཕི་མའི་དྩོན་སྒྩོན་གསལ་ལས་བཤད་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་

་ད་ཚུལ་སྩོན་པར་གསུངས་སྩོ། །སེམས་འགེལ་སྐྩོར་གསུམ་ནི་ཀེ་རྡྩོར་དུས་འཁྩོར་

དུ་འགེལ་པ་རྡྩོ་རེ་སྙིང་འགེལ། བདེ་མཆྩོག་དུས་འཁྩོར་དུ་འགེལ་པ་ཕག་རྡྩོར་སྩོད་

འགེལ། དུས་འཁྩོར་རང་གི་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འྩོད་དེ་དེ་རྣམས་སྩོ། །འདི་ལ་འགེལ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

པ་ཟླ་འྩོད་མཁན་པྩོ་ན་རེ། མདྩོར་བས་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་གིས་སྩོར་བསམ་གཉིས་

བ་ས་ཟེར་ཏེ། དེའང་ཨབྷྱས་མདྩོར་བས་རིམ་པ་དང་པྩོར་བས་ནས་རིམ་པ་ལྔ་

འདྲེན་པས། རིམ་ལྔས་སྦྩོར་དྲུག་་ད་ཚུལ་སྩོན་པ་ན་བསྐྱེད་རིམ་ཡང་་ད་བེད་དུ་

འདྲེན་ནྩོ། །

སྲྩོག་རྩོལ་རྡྩོར་བཟླས་སུ་བ་། འཛིན་པ་སྒྱུ་འྩོད་དུ་བ་། ཡན་ལག་ཐ་མ་

ཟུང་འཇུག་ཏུ་བ་་ཟེར། དེའི་དང་པྩོ་མི་འཐད་དེ། སྤིར་སྩོར་བསམ་གཉིས་ལ་བསྐྱེད་

རིམ་གི་ཆའང་ཡྩོད་མྩོད། འདིར་སྒྩོན་གསལ་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་འཕགས་

ལུགས་འཆད་ཚེ་རྫྩོགས་རིམ་གི་ཆ་བཤད་དགྩོས་པའི་ཕིར། སྒྩོན་གསལ་གི་འགེལ་

བཤད་གཉིས་ཀིས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་ལ། སྒ་དབངས་བཅུ་གཅིག་པས། སྩོར་

་ད་ལུས་དབེན་གི་གཞིར་གསུངས། དབང་པྩོ་བཅུ་པྩོ་སྩོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་

གཅིག་ནི་སྩོར་་ད་སྩོན་པའི་རྒྱུད་ཕི་མའི་ཚིག་སེ། རྒྱུད་དེའི་སྦྩོར་དྲུག་སྩོན་པའི་

ཚིག་ཚང་བར་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཊི་ཀར་དྲངས་ཡྩོད་པས། དེ་རྣམས་བྩོ་ལས་ཐྩོན་

ན་འདི་སྐབས་སྩོགས་སུ་ཕན་ཆེ་བར་སྣང་ངྩོ་། །བསམ་གཏན་ལུས་དབེན་དངྩོས་སུ་

བཤད། སྲྩོག་རྩོལ་ངག་དབེན་དང་། འཛིན་པ་སེམས་དབེན་གིས་བ་ས་ཟེར་ཏེ། དེ་

མི་འཐད་དེ། དེ་རིམ་པ་བཞི་པའི་འྩོད་གསལ་གིས་བ་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་རང་

དབང་སྩོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཙམ་གིས་བསན་པར་འདྩོད་པའང་མི་འཐད་དེ། དེ་

འཆད་བེད་ལ། ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་སྩོ་བར་བ། །ཞེས་པའི་བར་རྐང་བཅུ་བཞི་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། 

རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ནི། །སྩོ་སྩོར་སྣང་བ་དེ་ལས་སྐྱེ། །ཞེས་པས་
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བསན་ཟེར་བའང་མི་འཐད་དེ། དེ་རེས་དྲན་སྩོན་བེད་ཀི་གཞུང་ཡིན་གི་རིམ་པ་

གསུམ་པ་སྩོན་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙྩོམས་འཇུག་

པ། །ཞེས་པས་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་རིལ་འཛིན་བསན་ཟེར་བ་དང་

ཡབ་ཡུམ་གི་རྡྩོ་རེ་དང་པདྨ་སྦྩོར་བ་དེའི་དྩོན་དུ་འདྩོད་པའང་མི་འཐད་དེ། དེ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ཡན་ལག་སྩོན་པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེའི་ཐབས་ཤེས་ཀང་སྒྱུ་

འྩོད་གཉིས་ལ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་མདྩོར་བ་ས་པ། །ཞེས་

སྩོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་རེས་གཞིག་གི་རིམ་པ་བསན་ཟེར་བའང་མི་འཐད་དེ། 

དེའང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་སྩོན་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཚེ་མཚན་མ་ལྔ་སྐྱེད་

ཚུལ། །སེམས་ནི་འགྩོག་པའི་རྡྩོ་རེའི་འགྱུར། །སྩོགས་ཚིགས་བཅད་ཕེད་དང་གསུམ་

གིས་བསན་ཟེར་བ་དེ་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ན་མཚན་མ་ལྔ་སྐྱེ་ཚུལ་བསན་པ་

ཡིན་ཡང་། བརན་འགྱུར་རྡྩོ་རེའི་ལམ་ལས་སྩོགས་ཀང་དེ་སྩོན་བེད་ཡིན་ནྩོ། །དབུས་

སུ་གཟུགས་ནི་སྩོགས་གསུམ་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསན་པ་ཡིན་ཡང་གྩོང་གི ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་སྙྩོམས་འཇུག་པ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཀང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་

བསན་པར་སར་ལྟར་རྩོ། །མཁས་པ་གན་གིས་ཡན་ལག་དྲུག་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ནམ་རྫྩོགས་རིམ་དངྩོས་དང་། དེ་དང་མཐུན་པའི་སྦྩོད་པ་གཉིས་སུ་འདུ་

བར་གསུངས་ཤིང་། གཞན་ནི་ས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དངྩོས་སྩོགས་ནི་བསམ་

གཏན་གི་ཡན་ལག་བཞིའི་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཡན་ལག་སྩོན་བེད་དྩོ། །མར་

ལུགས་པས་དུས་འཁྩོར་བའི་སྦྩོར་དྲུག་་ད་ཚུལ་བཤད་པ་ནི་འདུས་པ་ནས་བཤད་

པ་དང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པ་ཡིན་པས་མི་འཐད་ཅིང་། འྩོག་ཏུ་བྩོད་ཁ་ཅིག་གིས་
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ཀང་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པའི་སྦྩོར་དྲུག་་ད་ཚུལ་བཤད་པ་དྩོན་གཅིག་ཏུ་བཤད་

དུ་མི་རུང་བ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཕིས་ཀི་བྩོད་ཀི་མཁས་པ་ནི་བུ་སྩོན་ཡིན་ནམ། ཁྩོང་གིས་ཨབྷྱ་འགྩོག་ཚུལ་

ནི་སྩོར་བསམ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་བསྐྱེད་རིམ་གིས་བ་ས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱྩོད་མཆྩོག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་བསྙེན་པ་ཐུན་མྩོེང་མ་ཡིན་པ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་ཐུན་མྩོང་

གི་དངྩོས་གྲུབ་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པས་ཕིར་ཞེས་པའྩོ། །གན་གི་འདྩོད་པ་འགྩོག་

ཚུལ་ནི། སྩོར་་ད་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་སྤྩོད་པས་བ་ས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་

མཆྩོག་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་དང་པྩོ་གང་ཞིག །གང་ལ་བྩོགས་དབྱུང་བའི་

རྫྩོགས་རིམ་གཞན་སྩོན་དུ་མ་སྩོང་བར། བྩོགས་འབིན་གི་སྤྩོད་པ་དང་པྩོ་ནས་འྩོང་

བ་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། བསམ་གཏན་གིས་ལུས་དབེན་བསན་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། དེ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་སེམས་རེ་གཅིག་པའང་ལུས་དབེན་དུ་

འདྩོད་དགྩོས་པས་ལུས་དབེན་གི་སྐབས་སུ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་

ཟད་པའི་ཕན་ཡྩོན་འབྱུང་དགྩོས་པ་ལ་དེ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། དེ་དགྩོས་པར་ཐལ། 

བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ལུས་དབེན་གིས་བ་ས་པ་གང་ཞིག །བསམ་གཏན་གི་

ཡན་ལག་ལྔ་པ་སེམས་རེ་གཅིག་པ་དེ་ནི། ཤེས་དང་ཤེས་བ་བྱུང་ཟད་པ། །རང་

སེམས་ལྔ་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པས་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའྩོ། །

མཁས་པ་དེ་རང་གི་ལུགས་ནི། དུས་འཁྩོར་ལས་སྩོར་་ད་སྐབས་དུ་བ་ལ་

སྩོགས་པའི་སྣང་བ་འབྱུང་བ་བདག་བིན་རླབས་སྩོགས་སུ་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས་

སྩོར་བསམ་གཉིས་སྒྱུ་ལུས་སུ་འདུ་ཟེར་ཞིང་། སྲྩོག་རྩོལ་རྡྩོར་བཟླས། འཛིན་པ་འྩོད་
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གསལ། རེས་དྲན་ལ་སྒྱུ་ལུས་དང་། སེམས་དབེན་གི་ཆ་གཉིས། ཟུང་འཇུག་ཏིང་

འཛིན་དུ་འཆད་དེ། དུས་འཁྩོར་སྦྩོར་དྲུག་་ད་ཚུལ་དུ་གསུངས་ཤིང་། འདུས་པའི་

སྦྩོར་དྲུག་དང་དུས་འཁྩོར་གི་དེ་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་ཅིང་། ཁྱད་པར་

དུས་འཁྩོར་གི་སྩོར་་ད་སྐབས་དུ་བ་སྩོགས་ཀི་སྣང་བ་ལ་ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་དང་

བདག་བིན་རླབས་སུ་བཤད་པ་དང་འདུས་པ་ནས་བཤད་པའི་བདག་བིན་རླབས་

གཏན་ནས་མི་འདྲ་བས་མི་འཐད་པར་གསུངས་སྩོ། །མཁས་པ་འདི་རང་གིས་སྒྱུ་

ལུས་ས་བཅུ་གཅིག་པ། འྩོད་གསལ་བཅུ་གཉིས་པ། དེ་ཉིད་མྩོས་སྤྩོད་ནས་བགངས་

པས་བཅུ་གསུམ་པར་བཞེད་པས། མྩོས་སྤྩོད་ཕར་ཕུད་པའི་ས་ལག་མ་བཅུ་གཉིས་

འཕགས་པའི་ས་ཡིན་པར་འདྩོད་དགྩོས་ལ། འདི་འྩོག་ཏུ་སའི་རྣམ་གཞག་འཆད་

སྐབས་བྩོད་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ཞེས་པ་ནས་ལམ་དེ་དག་གིས་ས་དེ་དག་དངྩོས་

ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པའྩོ། །ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པར་སྣང་བས་སྒྱུ་ལུས་ཐྩོབ་པ་ནས་བཅུ་

གཅིག་པ་དངྩོས་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་དགྩོས་པས་དེ་ལྟར་ན་འཕགས་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་

པ་སྒྱུ་ལུས་མཆྩོག་སྒྲུབ་པའི་ཐྩོག་མར་ཐྩོབ་པར་ཐལ། དེ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ནང་ནས་

ཕྩོགས་བ་ས་གང་ཞིག །ཕྩོགས་བ་ས་དེ་མཆྩོག་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཐྩོག་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྫྩོགས་རིམ་གི་ཐྩོག་མ་ནས། སྒྱུ་ལུས་ཐྩོབ་པ་

འཕགས་པའི་ས་བཅུ་ཐྩོབ་པ་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར།

དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པའི་སྩོར་བསམ་ནི་རླུང་གཉིས་དབུ་མར་འཛུད་པའི་

སྲྩོག་རྩོལ་གི་སྩོན་འགྩོ་ར་དབུ་མ་སྦྩོང་བེད་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་དྩོན་ལ། ཁ་

ཅིག །དུས་འཁྩོར་བའི་སྩོར་བསམ་གི་སྐབས་སུ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་མེད་དེ། དེ་
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གཉིས་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་པའི་སྲྩོག་རྩོལ་གི་སྩོན་འགྩོར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་

ན། འདི་དྩོགས་པའི་གནས་ཡིན་ཞིང་སྩོན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ལའང་བཞེད་པ་མི་

འདྲ་བ་ཡྩོད་པར་གསུངས་ཀང་། རེ་ཞིག་རེའི་གསུང་རྒྱལ་སེང་པ་དང་། པུཎྱ་གཉིས་

ཀས་ཟིན་བིས་བས་པའི་སྦྩོར་དྲུག་གི་ཁིད་ཡིག་གཉིས་སུ་དེའི་ཚེ་རླུང་དབུ་མར་

ཚུད་པ་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་འདྩོད་དེ། སྩོར་བསམ་གཉིས་དབུ་མ་སྦྩོང་བེད་དུ་

གསུངས་པས་རླུང་དབུ་མར་མ་ཚུད་ན་དེ་གཉིས་དབུ་མ་སྦྩོང་བེད་དུ་འགྩོ་ཚུལ་མེད་

པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་ལས་ཀང་། ནམ་མཁར་ཀུན་ལས་ཞེན་པའི་སེམས་དང་མིག་ནི་

མི་འཛུམ་རྡྩོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡིས། །སྩོང་པ་ལས་ནི་དུ་བ་ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། དེའི་རྡྩོ་རེའི་ལམ་དབུ་མ་ལ་འགེལ་པས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། 

དབང་མདྩོར་བསན་གི་འགེལ་པར། རྡྩོ་རེའི་གླུ་དྲངས་པར་ཡང་། གང་ཚེ་སྲྩོག་ནི་དབུ་

མར་ནུས་གྱུར་པ། །དེའི་ཚེ་རྡྩོ་རེའི་མེ་དང་དུ་བ་འབྱུང་། །ཞེས་དང་། ཤ་ཝ་རིས་

གཞུང་ཆུང་དུ། རླུང་བཅུ་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་གྱུར་པ། །སྩོ་སྩོར་དཔྩོད་པའི་ཡན་ལག་

གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལུང་དེ་རྣམས་ཁྩོང་མཁས་པ་གཉིས་ཀིས་དྲངས་བྱུང་

བ་གསལ་བར་སྣང་བས་དེ་ལྟར་འདྩོད་དྩོ། །འྩོ་ན་དེ་གཉིས་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་པའི་

སྲྩོག་རྩོལ་གི་སྩོན་འགྩོ་དང་། སྲྩོག་རྩོལ་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་བེད་དུ་གསུངས་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། སྩོར་བསམ་གིས་ཀང་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཟེར་

ན་མ་ཁྱབ་སེ། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་སྲྩོག་རྩོལ་རྡྩོ་རེ་བཟླས་པ་རླུང་དབུ་མར་

འཛུད་བེད་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེའི་སྩོན་དུ་ལུས་དབེན་གིས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་

པར་ནུས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས།
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ཁ་ཅིག །དུས་འཁྩོར་གི་སྩོར་བསམ་སྐབས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་གནས་པ་དང་ཐིམ་པའང་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་དུས་འཁྩོར་གི་རྫྩོགས་རིམ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁྱབ་པར་ཐལ། རྫྩོགས་རིམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན་རླུང་

དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཟིན་པ་ཡིན་དགྩོས་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་དེ་

དགྩོས་པའི་ཕིར། ཟེར་ནའང་མ་ཁྱབ་བྩོ། །ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། འྩོག་ཏུ་སྒྱུ་ལུས་

ཀི་སྐབས་གསལ་སྒྩོན་ལས། དུས་འཁྩོར་ལས་སིག་རྒྱུ་སྩོགས་ཀི་རགས་རྣམས་

སྩོར་་ད་ཀི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ནི། དབང་པྩོའི་རླུང་རྣམས་ཡུལ་ཐ་མལ་པ་ལ་

འཇུག་པ་ལྩོག་ཏུ་ཉེར་སྩོང་བ་དང་། ནང་དུ་ལྩོག་པའི་དུས་ཀི་རགས་ཡིན་ཞིང་། 

སེམས་དབེན་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ་འཆར་བའི་སིག་རྒྱུ་སྩོགས་ནི་སྩོང་པ་བཞི་དེའི་

རེས་སུ་འཆར་བའི་རགས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ནི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཚུད་ནས་ཐིམ་པ་དགྩོས་

པར་ལན་མང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཞེས་དང་། སགས་རིམ་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། 

དབུ་མ་སྦངས་པའི་གྩོ་བ་ནི་སྩོར་་ད་ཀིས་རགས་བཅུ་གཅིག་པྩོ་བསྒྲུབས་པ་བསམ་

གཏན་གིས་བརན་པར་བས་པས་རླུང་ཅུང་ཟད་ལས་སུ་རུང་ནས་གཡས་གཡྩོན་གི་

རླུང་རང་ཤུགས་ཀིས་དབུ་མར་འགྩོ་བར་རྩོམ་པ་ཡིན་ལ། མཚམས་དེ་ནས་གཡས་

གཡྩོན་གི་རྒྱུ་པ་འགྩོག་པའི་སྦྩོར་བ་བས་ན་གནད་དུ་འགྩོ་ཡི་དེའི་གྩོང་དུ་བས་ཀང་

མི་འགྩོ་བས་ཡན་ལག་དང་པྩོ་གཉིས་སྲྩོག་རྩོལ་སྒྩོམ་པའི་ཚད་འཛིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོན་ཀང་རྒྱལ་སེང་པས། མཚན་རགས་རྣམས་རླུང་དབུ་

མར་ཚུད་པ་ལས་དང་། ཉིན་རགས་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་འཆར་བར་
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གསུངས་ཤིང་། ཕིས་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ལའང་སྩོར་བསམ་གི་སྐབས་ཀི་རགས་

རྣམས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རགས་སུ་

གསུངས་པ་ཡྩོད་མྩོད་སར་གི་ལུང་དེ་གཉིས་སུ་སྐབས་དེར་དབུ་མར་ཐིམ་པ་དགྩོས་

པ་མ་གསུངས་ཤིང་། རགས་དེ་རྣམས་བརན་པ་ན་སྲྩོག་རྩོལ་སྒྩོམ་པ་ལ་འཇུག་

དགྩོས་ཀི་ད་དུང་དེ་སྒྩོམ་པར་བེད་ན་སྒྩོམ་ཚུལ་གི་གནད་མ་ཟིན་པར་སགས་རིམ་

ལས་གསུངས་སྩོ། །པུཎྱས་ཀང་མཚན་རགས་རྣམས་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་ལས་

དང་། ཉིན་རགས་རྣམས་དེར་ཚུད་པ་བརན་པ་ལས་འཆར་བར་གསུངས་པ་མ་

གཏྩོགས་ཐིམ་པ་དགྩོས་པ་མ་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདུས་པ་ཕི་མའི་སྦྩོར་དྲུག་གི་གཞུང་རྣམས་ཀིས་དུས་འཁྩོར་གི་

སྦྩོར་དྲུག་བསན་པར་ཐལ། དབང་མདྩོར་བསན་གིས་འགེལ་ཚུལ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། གཞུང་ཚིག་དེ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། མ་རྒྱུད་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁྱབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། རྒྱུད་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་བརྩོད་བའི་སྒྩོ་ནས་

འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སར་གི་མཚན་ཉིད་དེ་འཐད་པའི་ཕིར་ཟེར་ནའང་

མ་ཁྱབ་སེ། བཤད་རྒྱུད་རྡྩོར་ཕྲེང་བདེ་གསང་གཉིས་ཀའི་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་པས་

འཁྩོར་ལྩོ་བདེ་མཆྩོག་གི་ལམ་གི་གནད་མང་པྩོ་བསན་ཡང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཕ་རྒྱུད་དུ་

འཐད་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། དུས་འཁྩོར་བའི་སྦྩོར་དྲུག་དང་འདུས་

པའི་དེ་མི་གཅིག་ཀང་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔ་པྩོ་འདིར་དུས་འཁྩོར་གི་སྦྩོར་དྲུག་

འདུའམ་མི་འདུ། འདུ་ན་སྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་

མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བ་དེ་རིམ་ལྔའི་གང་དུ་འདུ། རེས་དྲན་གི་སྐབས་ཀི་སྩོང་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

གཟུགས་ཕག་ཆེན་གི་སྐུ་དེའང་གང་དུ་འདུ། དེ་གཉིས་བ་མེད་གཞན་ལ་མེད་པའི་

དུས་འཁྩོར་གི་ཁྱད་ཆྩོས་སུ་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་མི་འདུ་ན་འདུས་པ་འདི་

རྒྱུད་སེ་ཀུན་གི་ར་བ་སྩོགས་སུ་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེས་ན་ཚུལ་

དེ་བཤད་དགྩོས་སྩོ་ཞེ་ན། འདུས་པ་རང་གི་ལུགས་འཆད་པའི་ཚེ་ནི་དེ་དག་རིམ་པ་

ལྔར་འདུ་བར་སྨྲ་དགྩོས་ཏེ། དྭགས་པྩོའི་རྫྩོགས་རིམ་ལས། དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་

པའི་སྦྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པྩོ་དེ་འདིར་བཤད་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་དྩོད་ཐུབ་ཀི་སྒྩོ་

ནས་འདུ། ཞེས་དང་། རྒྱལ་ཚབ་རེས་རིམ་ལྔ་བ་ས་པའི་ཟིན་བིས་ལས་ཀང་བེད་

ལས་ཀི་སྒྩོ་ནས་བ་ས་པར་གསུངས་ཤིང་། གསལ་སྒྩོན་དུའང་། དེ་ལའང་ཅུང་ཟད་

བཤད་ན། དུས་འཁྩོར་བའི་ལུགས་ཀི་སྩོར་བསམ་ནི་ཞེས་པ་ནས། དགྩོས་པ་དེ་སྒྲུབ་

ནུས་པའི་ལམ་དུ་འདུག་ན་དེ་གཉིས་ཀི་དྩོད་ཐུབ་ཏུ་འྩོང་ངྩོ་། །ཞེས་པའི་བར་གིས་

ཀང་དྩོན་གིས་བསན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །

འྩོ་ན་བ་མེད་གཞན་གི་ལམ་ལ་དུས་འཁྩོར་ནས་བཤད་པའི་མཆྩོག་མི་འགྱུར་

གི་བདེ་བ་བསྣན་ནས་ལམ་བགྩོད་དགྩོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འདི་ཡང་འདུས་པ་

སྩོགས་བ་མེད་གཞན་རང་རང་གི་ལམ་འཆད་སྐབས་དེ་ལྟར་དགྩོས་པར་མི་འདྩོད་

དེ་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་ལས་ཀང་རང་རང་གི་སྐབས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་བ་མེད་ཀི་ལམ་གི་

སྣྩོན་པ་དགྩོས་པར་འཆད་པ་མི་སྲིད་པས་སྩོ། །

དུས་འཁྩོར་རང་གི་ལུགས་ལ་ནི་དེ་ལྟར་དགྩོས་མི་དགྩོས་ལ་བཞེད་ཚུལ་

གཉིས་ཏེ། སྒྱུ་ལུས་ཐྩོབ་ནས་དེ་ཡབ་ཡུམ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་ཆེན་གིས་

སྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ལ་བརེན་པའི་མཆྩོག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བའི་དྩོད་ཐུབ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

པས་བ་མེད་གཞན་ལ་དུས་འཁྩོར་གི་ལམ་གི་སྣྩོན་པ་དགྩོས་དྩོན་མེད་དྩོ། །གསུངས་

པ་དང་། ཡང་ཤིང་ཟ་པཎིཏ་མཁས་པ་གཞན་ཞིག་གི་དྲི་ལན་དུ། པཎ་ཆེན་དཔལ་

ལན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པྩོས་དེ་ལྟར་བསྣན་ནས་འཚང་རྒྱ་དགྩོས་པར་བཞེད་པའི་

རེས་སུ་འབངས་ནས་རྒྱལ་སྲས་རྡྩོ་རེ་འཆང་སྩོགས་དངྩོས་སྩོབ་ཕལ་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་

བཞེད་པར་གསུངས་ལ། རེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་མཚན་བརྩོད་ཀི་ཊི་ཀའི་དགྩོངས་

པ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བརགས་ན་དེ་ལྟར་གནས་སྣང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་བ་མེད་སྤི་ལ་གགས་པའི་ལན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་ཡང་འདྲེན་བེད་ཕི་ནང་གི་

ཐབས་ཀི་སྒྩོ་ནས་མཆྩོག་དམན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྩོད་ཅིང་། དུས་འཁྩོར་ན་རྒྱུད་གཞན་

ལ་མ་གགས་པའི་སྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མྩོ་ལ་བརེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

ཉི་ཁི་ཆིག་སྩོང་དྲུག་བརྒྱས་འཕྩོ་བའི་བག་ཆགས་དེ་སྙེད་ཟད་པར་བས་ཏེ་འཚང་རྒྱ་

བར་གསུངས་པས་བདེ་ཆེན་དེ་འདྲེན་བེད་ཀི་སྒྩོ་ནས་ཁྱད་པར་ཞུགས་པར་གྲུབ་

ཅེས་གསུངས་ལ། མཚན་བརྩོད་ལས་ཀང་། རྡྩོ་རེ་དབང་ཕྱུག་གསང་བའི་

རྒྱལ། །ཞེས་པའི་འགེལ་པ་རྣམས་སུའང་རྡྩོ་རེ་དབང་ཕྱུག་ནི་མཆྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་ཆེན་དང་། དེ་ཉན་རང་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་བང་སེམས་རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་

གསུམ་དང་བ་མེད་པ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་ཚུལ་གིས་རྩོགས་པ་མ་

ཡིན་པས་གསང་བ་དང་། དེ་ལ་འདྩོད་དགུར་ལྩོངས་སྤྩོད་པས་རྒྱལ་བ་ཞེས་

གསུངས་ཏེ། དཔད་པའི་གནས་སྩོ། །

འདུས་པ་རང་གི་སྦྩོར་དྲུག་རིམ་ལྔར་འདུ་ཚུལ་ནི། སྩོར་བསམ་གཉིས་ལུས་

དབེན་དུ་འདུ། སྲྩོག་རྩོལ་ངག་དབེན་གི་རིམ་པར་འདུ། འཛིན་པ་རིམ་པ་བཞི་པ་འྩོད་
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གསལ་དུ་འདུ། རེས་དྲན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རིམ་བཞིན་སངས་རྩོགས་ཀི་ཟུང་འཇུག་

གིས་བ་ས་ཤིང་། སེམས་དབེན་ནི་བསམ་གཏན་གི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་དང་། 

བསམ་གཏན་གི་སྩོན་གི་སྩོང་པ་རྣམས་དང་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པས་གྩོ་ནུས་པ་མ་

གཏྩོགས་སྦྩོར་དྲུག་སྩོན་པའི་ཚིག་ཟིན་ལ་མེད་ལ། སྒྱུ་ལུས་ཀང་ཟུང་འཇུག་གི་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་དང་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པའི་སྒྩོ་ནས་གྩོ་བ་མ་གཏྩོགས་ཚིག་ཟིན་ལ་མེད་

དྩོ། །ཁ་ཆེ་ལག་སིས། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྩོའི་བསན་པ་བཞིན་དུ་ཆད་པའི་ཕྩོགས་

སངས་པ་དང་། ཞེས་པ་ནི། སྣྩོད་བཅུད་དབང་ཕྱུག་གིས་བྩོའི་གཡྩོ་བ་སྩོན་དུ་བཏང་

ནས་བས་པར་འཛིན་པ་ལྟར་ཡིན་ན། རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པར་འགྱུར་

བས་ཆད་པར་ལྟ་བའི་ཕྩོགས་སུ་འགྱུར་ལ་དེ་སངས་པའི་དྩོན་དང་ཟེར་རམ་བརག་

འཚལ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་བང་ཆུབ་བཞིན་དུ་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ནི། ཞི་བ་ཕྩོགས་གཅིག་པའི་

མཐའ་སང་བའི་ཕིར་ཞེས་པའྩོ། །

༼རང་ལུགས་ལམ་གི་གྩོ་རིམ་དང་དྲང་ངེས་འཇྩོག་ཚུལ།༽

༈ རང་ལུགས་ལམ་གི་གྩོ་རིམ་དང་དྲང་ངེས་ཀི་ཚུལ་ནི། ཐྩོབ་བ་མཐར་ཐུག་

མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐྩོབ་པ་ལ་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས། དེ་

འདྲའི་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ལ་སྩོན་དུ་བདེན་པ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་སྒྲུབ་དགྩོས། དེ་

ལྟ་བུའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དེ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འྩོད་གསལ་དུ་སྦངས་པ་ལས་ཐྩོབ་དགྩོས་

པས། འྩོད་གསལ་དེའི་སྩོན་དུ་སྒྱུ་ལུས་འགྩོ་དགྩོས། སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་འཆི་རིམ་བཞིན་

རླུང་མ་ལུས་པ་སྙིང་ཁར་མ་ཐིམ་པར་མི་འབྱུང་བས་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྩོན་དུ་རླུང་མ་ལུས་

པ་སྙིང་ཁར་ཐིམ་པའི་སེམས་དབེན་གི་རྩོགས་པ་འགྩོ་དགྩོས། དེ་ལྟར་སེམས་དབེན་
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གི་རླུང་མ་ལུས་པ་སྙིང་ཁར་བ་ས་པའི་སྩོང་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བ་ལ་སྙིང་ཁར་

གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒྩོམ་པ་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པས་སེམས་དབེན་གི་སྩོན་དུ་

ངག་དབེན་རིམ་པ་འགྩོ་དགྩོས་སྩོ། །

སྙིང་ཁར་རླུང་་ད་པའི་་ད་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སྲྩོག་རྩོལ་གི་ལམ་འགྲུབ་

པ་ལ་ལུས་ཀི་གནས་གཞན་དུ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒྩོམ་ན་ས་བས་ངག་དབེན་གི་

རིམ་པའི་སྩོན་དུ་ལུས་དབེན་འགྩོ་དགྩོས་པར་གསུངས་ཏེ། འདི་ནི་མེད་ན་མི་འབྱུང་

གི་གྩོ་རིམ་ངེས་ཅན་མིན་གི་ས་བའི་གྩོ་རིམ་མྩོ། །དེ་འདྲའི་རྫྩོགས་རིམ་གི་རྩོགས་པ་

རྣལ་མ་སྐྱེ་བ་ལ་སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར་གི་གནད་ཚང་བའི་རགས་པ་དྲན་པ་གཅིག་པ་

དང་། ཕྲ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །འདིར་ཕྲ་མྩོ་སྩོན་དུ་

འགྩོ་དགྩོས་པར་གསུངས་པའང་ས་བའི་གྩོ་རིམ་ཡིན་གི་ངེས་པར་དགྩོས་པ་མིན་

པར་རགས་པ་མཐར་ཕིན་ནས་རྫྩོགས་རིམ་ལ་ཞུགས་པས་ཆྩོག་པར་དྭགས་རྫྩོགས་

ལས་གསུངས་པ་ནི་སར་དྲངས་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་འདྲའི་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རགས་བརན་པ་ལ་

དབང་དང་། དེ་ལ་ལམ་ཐུན་མྩོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་པ་འགྩོ་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ཙམ་

གིས་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་དེ་ཐྩོབ་པར་ཡང་ནུས་པས་ལམ་དེ་དག་ཏུ་གངས་ངེས་

ཤིང་གྩོ་རིམ་ཡང་ངེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དྷིཿ 

བསྐལ་མང་གྩོམས་པའི་རླབས་ཆེན་ཚོགས་ཀི་འབས། །

ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞིའི་གྩོ་འཕང་ཚེ་གཅིག་ལ། །

བདེ་བག་རྩོལ་བེད་གསང་ཆེན་རིམ་གཉིས་གནད། །
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བརེ་བས་འདྩོམས་མཛད་ཡྩོངས་ལ་སར་ཡང་གུས། །

༈ གསུམ་པ་ཕེ་བ་སྩོ་སྩོའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དབེན་པ་གསུམ་གི་

རྫྩོགས་རིམ་བཤད་པ། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་བཤད་པའྩོ། །

༼དབེན་གསུམ་གི་རྫྩོགས་རིམ་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ལུས་དབེན་བཤད་པ། ངག་དབེན་བཤད་པ། སེམས་

དབེན་བཤད་པའྩོ། །

༼ལུས་དབེན་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་ནི། ཁ་ཅིག །ལུས་དབེན་ཡིན་ན་བསྐྱེད་རིམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། ལུས་

དབེན་གི་སྐབས་སུ་ཕུང་སྩོགས་ལར་བསྒྩོམ་པར་བཤད་པ་དེ་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལ་སྩོ་

སྩོའི་རྣམ་དག་བསྒྩོམ་པ་དང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འདུག་པའི་ཕིར་ཟེར།

ཡང་ཁ་ཅིག །དེ་ཡིན་ན་རྫྩོགས་རིམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། སྤྩོད་བ་ས་ལས། 

བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རགས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ཟིན་པའི་འྩོག་ཏུ་ལུས་དབེན་ལ་སྩོབ་

པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར། ནག་པྩོ་པས་རིགས་བརྒྱ་རིགས་ལྔ་རིགས་གསུམ་གི་

ལུས་དབེན་རྣམས་བསྐྱེད་རིམ་དང་། རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབེན་རྫྩོགས་རིམ་ཡིན་

ཟེར། དེའི་དང་པྩོ་གཉིས་མི་འཐད་དེ། ལུས་དབེན་ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། ཕི་མའང་མི་འཐད་དེ། རིགས་བརྒྱ་ལ་སྩོགས་པའི་ལུས་དབེན་བ་་བ་དང་། 

རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབེན་་ད་བེད་དུ་གསུངས་པས་བ་་བ་དེ་དག་བསྐྱེད་རིམ་

དང་དེ་དག་བ་ས་པ་རྫྩོགས་རིམ་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རྩོ། །
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། རགས་དང་པྩོ་མ་གྲུབ་སེ། ལུས་དབེན་དེ་རྫྩོགས་རིམ་དུ་འཇྩོག་

དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྡྩོར་བཟླས་ཀི་ཟིན་བིས་ལས། སྤྩོད་བ་ས་ཀི་ལུང་དྲངས་ནས་

དེས་ནི་ལུས་དེ་ལ་ལ་འགྩོད་པ་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མྩོང་བར་སྩོན་གི་ལུས་

དབེན་ཐུན་མྩོང་བར་བཞེད་པ་མིན་ཏེ། ལས་དང་པྩོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་

འྩོག་ཏུ་ལུས་དབེན་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། བདེན་ཡང་སར་བཤད་པ་ལྟར་ཟིན་བིས་འདི་སྩོགས་ལ་ཕིས་ཀི་

ལེགས་བཤད་ཆེ་བ་རྣམས་དང་ཚིག་རིགས་ཅུང་ཟད་རེ་མི་འདྲ་བ་རེ་གཉིས་འདུག་

པ་གཞུང་ཆེ་བ་རྣམས་རེ་རང་གི་དགྩོས་པར་འདུག་སྙམ་པས་འདིར་གསལ་སྒྩོན་

ལྟར་ཁས་བང་ངྩོ་། །

འྩོ་ན་ལུས་དབེན་ལ་རིམ་གཉིས་སུ་འབེད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རླུང་དབུ་

མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བས་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་

པའི་བྩོའི་གཟུང་རྣམ་ལར་ཤར་བའི་ལུས་དབེན་རྫྩོགས་རིམ་དང་། སྩོང་ཉིད་མ་

རྩོགས་པ་དང་། རྩོགས་ཀང་ཞུ་བདེས་མ་རྩོགས་པ་དང་། དེས་རྩོགས་པ་ཡིན་ཡང་

རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་ཞུ་བདེ་མིན་པའི་བྩོའི་གཟུང་རྣམ་ལར་ཤར་བའི་ལུས་དབེན་

རྣམས་བསྐྱེད་རིམ་དུ་འཇྩོག་གྩོ །བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་དེ་དག་སྐབས་གང་དུ་

ཡྩོད་ཅེ་ན། དེ་ནི་ལག་མྩོས་དང་ལུས་དཀིལ་ཀི་སྐབས་སྩོགས་སུ་ཡྩོད་པར་གསུངས་

སྩོ། །འདི་ལ་དྭགས་པྩོའི་རྫྩོགས་རིམ་དུ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་དེ་གསུམ་

རིམ་བཞིན་ལུས་དཀིལ་དང་། ལག་མྩོས་ལུས་ལ་བ་་བའི་སྐབས་དང་། དཀིལ་

འཁྩོར་ཉེར་བ་འི་སྐབས་དང་ཐུན་མཚམས་སུ་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་རྡྩོ་རེ་འཆང་དུ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

བལྟ་བའི་སྐབས་ཀི་ལ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་ཀང་། སྒ་བཞིན་དུ་གཟུང་དུ་མི་རུང་སེ། 

སྩོང་ཉིད་མ་རྩོགས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ལག་མྩོས་ལུས་ལ་བ་་བའི་སྐབས་

སྩོགས་ཀི་ཕི་མ་རྣམས་ཀང་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་བྩོའི་གཟུང་རྣམ་ལར་ཤར་བའི་དེ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་བསྐྱེད་རིམ་པས་སྩོང་ཉིད་མ་རྩོགས་པའི་ཕིར། མ་

ཁྱབ་ན། བསྐྱེད་རིམ་པའི་རྒྱུད་ལ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བའི་གཟུང་རྣམ་ལར་ཤར་བའི་དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

བསྐྱེད་རིམ་དུ་གྱུར་པའི་དེ་མེད་ཀང་། བསྐྱེད་རིམ་པའི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡྩོད་པའི་

སྐྱྩོན་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། བསྐྱེད་རིམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་ཆྩོས་ཅན། རྫྩོགས་རིམ་པའི་ལུས་

དབེན་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །གཞན་ཡང་། སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་བསྐྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་

ནི་དེའི་རྒྱུད་ཀི་ལུས་དཀིལ་བསྒྩོམ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དེ་ཡང་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་

བྩོའི་གཟུང་རྣམ་ལར་ཤར་བའི་ལུས་དབེན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱྩོད་བསྐྱེད་

རིམ་དུ་གྱུར་པའི་ལུས་དབེན་གང་ཞིག །སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་བྩོའི་གཟུང་རྣམ་ལར་

ཤར་ནས་སྒྩོམ་པའང་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ས། ཕི་མ་དེར་ཐལ། ཡེ་ཤེས་ཀིས་

བསྒྩོམ་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་བསྒྩོམ་པ་ལ་འྩོག་ནས་བཤད་པའི་

རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཐམས་ཅད་དེ་འདྲའི་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་འཆར་བ་སྩོགས་ཀི་དགྩོས་པ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ལུས་

དཀིལ་སྐབས་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་བྩོའི་རྣམ་པར་ལར་ཤར་བར་བསྒྩོམ་མི་དགྩོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཕིར་དང་། སགས་རིམ་ལས་ཀང་། འཁྩོར་ལྩོའི་རྣམ་པ་ཅན་

གི་སེམས་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབྩོར་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་
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འཛིན་གསུམ་ཀའི་སྤི་འགྩོར་དཔལ་འབས་རྡྩོ་རེས་བཤད་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཞབས་

ཀིའང་དགྩོངས་པ་ཡིན་པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བསྐྱེད་རིམ་དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་

མཚོ་ལས་ཀང་། དགྩོས་པ་གཙོ་བྩོ་གཅིག་ནི་ཇྩོ་བྩོས་གསུངས་པ་ལྟར། འྩོག་ཏུ་སྣང་

ཕྩོགས་ལའི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྒྩོམ་པ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་འཆར་བར་

བ་བའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདིར་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་

དུ་འཆར་བར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པར་གསུངས་པ་མ་གཏྩོགས་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་

བྩོའི་རྣམ་འགྱུར་ལར་འཆར་ཆེད་དུ་མ་གསུངས་ཀང་འདྲ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་སྩོང་

ཉིད་མ་རྩོགས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལག་མྩོས་སྩོགས་དང་པྩོ་དང་། རྩོགས་ཀང་ཞུ་

བདེས་མ་རྩོགས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་རྣམས་གཉིས་པར་འཇྩོག་པ་

སྩོགས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

མཁས་པའི་དབང་པྩོ་ཁ་ཅིག །འདིར་བདེ་སྩོང་གི་གཟུང་རྣམ་ལར་ཤར་ཞེས་

པའི་གཟུང་རྣམ་དེ། ཡུལ་སྩོང་ཉིད་ལ་བེད་གསུངས། འྩོ་ན་དེ་ཡུལ་ཅན་བདེ་སྩོང་གི་

ཡེ་ཤེས་རང་ཉིད་ལ་མི་བེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་པར་མི་རིགས་ཏེ། འདིའི་ཐད་ཀི་

སྤྩོད་བ་ས་སུ་ལུང་དྲངས་པར། གང་དུ་བདེ་ཆེན་ཞེས་བ་གཅིག་པུ་ཉིད། །གཅིག་ཏུ་

ཉམས་ནི་དུ་མས་གར་མཛད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གསལ་སྒྩོན་ལས། 

དེ་ལྟར་ན་ལུས་དབེན་གི་སྐབས་སུ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་གཅིག་ཉིད་རིགས་ལྔ་ལ་

སྩོགས་པ་དུ་མའི་རྣམ་རྩོལ་དུ་འཆར་བར་སྒྩོམ་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་དང་། རྡྩོར་བཟླས་

ཀི་ཟིན་བིས་དང་། པཎ་ཆེན་བསྩོད་གགས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་ལས་ཀང་གསལ་བར་

བཤད་དྩོ། །
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བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫྩོགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་གི་གྩོ་རིམ་སྐབས། ཞལ་ལུང་

ལས། སྙིང་སྩོབས་ཚུལ་དུ་ཞེས་པའི་སྙིང་སྩོབས་ཁམས་དཀར་པྩོ་ལ་བའྩོ། །སྤིར་

བསྐྱེད་རིམ་ཐམས་ཅད་རྫྩོགས་རིམ་གི་སིན་བེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་ཁྱད་པར་བསྐྱེད་

རིམ་པའི་ཕྲ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་རྫྩོགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་གི་སིན་བེད་མཆྩོག་ཡིན་

པས་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫྩོགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་གྩོ་རིམ་ངེས་པར་གསུངས་སྩོ། །

ལུས་དབེན་གི་ངྩོས་འཛིན་སྐབས་བྩོད་མང་པྩོས། སྤྩོད་བ་ས་ཀི་ལུང་ལ་

བརེན་ནས་ལུས་དབེན་ལ་གཟུགས་ཀི་ལུས་དབེན། རང་བཞིན་གི་ལུས་དབེན། 

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ལུས་དབེན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལུས་དབེན་དང་བཞིར་སྨྲ་ཞིང་། 

དང་པྩོ་ནི། དབེན་གཞི་མི་གཙང་བའི་རྫས་སྩོ་དྲུག་ཚོགས་པའི་ཕུང་པྩོ། དེ་གཙང་

བདེ་གཉིས་ཀིས་དབེན་པར་རྩོགས་པ་སེ། དེའི་བསྒྩོམ་བའི་ལུས་མི་གཙང་བར་

རྩོགས་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཡྩོད་པས། ཤེས་བ་ཉན་ཐྩོས་དང་ཐུན་མྩོང་བ་ཟེར། གཉིས་པ་

ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེད་མཆེད་དབེན་གཞི། ཆ་མེད་ཀི་བདག་གཅིག་པུར་གྲུབ་པས་

དབེན་པར་རྩོགས་པ་དང་། གསུམ་པ་ནི་རྣམ་ཤེས་གཟུང་འཛིན་རྫས་ཐ་དད་ཀི་

དབེན་པར་རྩོགས་པ་དང་། བཞི་པ་ནི་ཐྩོག་མེད་ནས་ཐ་མལ་བར་སྣང་ཞིང་ཞེན་པའི་

ཕུང་ཁམས་དབེན་གཞི་དང་། དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་ལ་སྩོགས་པར་

བསྒྩོམ་པ་ལ་བེད་པར་བཤད་པའི་དང་པྩོེ་གསུམ་ལ་ལུས་དབེན་དུ་འཕགས་སྐྩོར་

གང་ལས་མ་བཤད་པས་མི་འཐད་པར་གསུངས་ཤིང་། སྤྩོད་བ་ས་ལས་ཀང་། 

དབེན་གཞིའི་ལུས་ངྩོས་བཟུང་བ་ཡིན་གི་ལུང་དེས་ལུས་དབེན་མི་འདྲ་བ་བཞི་

བསན་པ་མིན་ནྩོ། །
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དེ་ལ་ཁ་ཅིག །ཁམས་རྣམས་ཕྲད་པའི་ཕིར་ཤེས་རབ་དང་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

མིང་བཞིའི་ཕུང་པྩོ་དབེན་གཞིའི་ལུས་སུ་བསན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ལུས་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

བས་པ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། ལུས་ཡིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་དུ་མ་འདུས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ལུས་རྣམ་གཞག་གི་སྤི་དྩོན་རྩོལ་མཚོ་ལས། ཡན་ལག་

དུ་མ་ལུས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ཡན་ལག་དུ་མ་འདུས་པ་

ཡིན་ན་ལུས་ཀི་སྒ་བཤད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཁྱབ་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་

ཆ་བཅས་ཡིན་ན་ལུས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་བ་དང་། ལུས་དཀིལ་གི་ཐད་ཀི་

བསྐྱེད་རིམ་དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཤེས་པ་རྣམས་ནི་སྐད་ཅིག་དུ་མ་བསགས་

པས་ལུས་ཀི་སྒ་བཤད་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །འྩོན་ཀང་ལུས་ཀི་སྒ་

བཤད་པའི་གཞི་ཡིན་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

༈ ལུས་དབེན་གི་རབ་དབེ་ལ། དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལུས་དབེན། དེ་ཉིད་

རིགས་ལྔའི་ལུས་དབེན། གསང་བ་རིགས་གསུམ་གི་ལུས་དབེན། གསང་ཆེན་

རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབེན་དང་བཞི་ཡྩོད། དང་པྩོ་ལ་ཕུང་པྩོ་ལྔ་རིགས་ལྔར་

བསྒྩོམ་པའི་ལུས་དབེན། ཁམས་བཞི་ཡུམ་བཞིར། དབང་པྩོ་དྲུག་སེམས་དཔའ་དྲུག་

ཏུ། ཡུལ་ལྔ་རྡྩོ་རེ་མ་ལྔར་བསྒྩོམ་པའི་ལུས་དབེན་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་ལ་

མཚོན་ན་གཟུགས་ཕུང་ལ་དབིབས་ཀི་གཟུགས། རྣམ་པའི་གཟུགས། དེ་ནི་བདག་

གི་གཟུགས་དང་གཞན་གི་གཟུགས་ལྟ་བུ་ལ་གསུངས། དེ་ནས་ཁ་དྩོག་གི སྣང་བའི། 
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རིགས་བེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཏེ་ལྔར་ཕེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་སྣང་གི་རྣམ་

སྣང་ནས། རྣམ་སྣང་གི་རིན་འབྱུང་། འྩོད་དཔག་མེད། དྩོན་གྲུབ། མི་བསྐྱྩོད་པ་དང་

ལྔར་བསྒྩོམ་པའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པྩོ་ལག་མ་བཞི་ལའང་ལྔ་ལྔར་ཕེ་ནས་རིན་འབྱུང་

གི་རྣམ་སྣང་སྩོགས་རིགས་ལག་མ་བཞི་ལ་སྦར་ཏེ་བསྒྩོམ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁམས་

བཞི་ཡུམ་བཞིར་བསྒྩོམ་པ་ལ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྤན་

མ། མ་མ་ཀི། གྩོས་དཀར་མྩོ། སྒྩོལ་མ་བཞི་ལ་སྤན་མའི་རྣམ་སྣང་སྩོགས་སུ་ཕེ་བ་

དང་སྦར་ཏེ་བསྒྩོམ་པའྩོ། །ས་ལ་སར་ཕེ་བའི་སྐབས་སྐྲ་ཕིས་མཆིན་པ་སྙིང་། ཞེས་

སྩོགས་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་ཞེས་སྩོས་པ་ནི། སྐྲ་རུས་པ་སྩོགས་ཀི་ཁམས་འབབ་པའི་

ར་སྙིང་ཁར་གནས་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའྩོ། །རྒྱུན་བཞག་གི་མེ་ནི་བམ་ཟེ་རྣམས་

ཀིས་སྦིན་སྲེག་གི་མེ་རྒྱུན་མི་གཅྩོད་པས་དེ་ལ་ཟེར་ཞེས་ངག་ལས་ཐྩོས་པ་ཙམ་

མྩོ། །དབང་པྩོ་དྲུག་ལ་སར་ལྟར་ཕེ་ནས་རིམ་བཞིན་ས་སྙིང་རྣམ་སྣང་སྩོགས་སུ་

བསྒྩོམ་པ་ནི་དབང་པྩོ་དྲུག་གི་ལུས་དབེན་ཏེ། ཡིད་དབང་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཕེ་ནས་

འཇམ་དཔལ་དུ་བསྒྩོམ་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདིར་དབེན་གཞི་རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བའི་དབེ་བ་དེ་ཡིན་ན་དབེ་

གཞི་དེ་དངྩོས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མིག་ལ་ལྔར་ཕེ་བའི་མིག་འབས་ཀི་དཀར་པྩོ་

ཆྩོས་ཅན། མིག་ཡིན་པར་ཐལ། འདིར་དབེན་གཞིའི་མིག་ལ་ཕེ་བའི་དབེ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཐ་མལ་བའི་མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུང་བ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། མིག་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མིག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། གྩོང་གི་

ཁྱབ་པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གསལ་སྒྩོན་ལས། སྐྱེ་མཆེད་གཞན་རྣམས་ཀི་སྐབས་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

སུའང་སྐྱེ་མཆེད་དེ་དག་དངྩོས་མིན་ཡང་། དེ་དག་གི་སྐབས་ཀི་རིགས་སུ་བཞག་པ་

དུ་མ་སྣང་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིའི་དབེན་གཞིའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་

ལ་གཞི་དུས་ཀི་དེ་དགྩོས་པས་རྣམ་གཞག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་འཇྩོག་དགྩོས་པ་

གསལ་སྒྩོན་གི་དགྩོངས་པར་སྣང་ཡང་། ལེའུ་བདུན་པའི་མཐའ་གཅྩོད་དང་། ལག་

མྩོས་ཀི་ཐད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀར་རགས་པ་ཉེར་ལྔའི་

སྐབས་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སྤྩོད་བ་ས་ལྟར་གསུངས་འདུག་པ་དྩོན་འདྲ་བ་ཡིན་

མིན་བརག་འཚལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །ལུས་དབེན་ལ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལུས་དབེན་ལས་མང་བའི་

དབེ་བ་མེད་ཟེར་ན། ཡན་ལག་ཁྩོ་བྩོར་བསྒྩོམ་པའི་ལུས་དབེན་དང་། བམས་པ་དང་

ཀུན་བཟང་གཉིས་ཀི་ལུས་དབེན་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་། གེང་གཞི་སྦས་བཤད་

ཀི་ཊི་ཀ་ལས། ལུས་དབེན་གི་ལ་དེ་ལ་རྒྱས་པ་ཕེ་ན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའམ། བརྒྱ་གྩོ་

གཉིས་སུ་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ལ་ཉི་ཤུ་པྩོ་རེ་རེ་ལ་

རིགས་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བའི་རྣམ་སྣང་ཉེར་ལྔ་ནི། ཞལ་ཕག་གི་གངས་དང་ཕག་མཚན་རྣམ་

སྣང་དང་འདྲ་བ་ལ་སྐུ་མདྩོག་ལ་རང་རང་གི་མདྩོག་ཏུ་བེད་པ་སེ། དཔེར་ན་རྣམ་སྣང་

གི་རིན་འབྱུང་སེར་པྩོ་སེར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ། གཡས་འཁྩོར་

ལྩོ་རྡྩོ་རེ་པདྨ་དཀར་པྩོ། གཡྩོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གི་འཛིན་པའྩོ། །དེས་གཞན་

ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་ཉིད་རིགས་ལྔའི་ལུས་དབེན་སྐབས། རྣམ་སྣང་གི་རིན་འབྱུང་གི་

རིགས་ཁ་དྩོག་གི་གཟུགས་དེ་ཆུ་ཁམས་དངྩོས་ག་ལ་ཡིན་དང་ཆུ་ཁམས་སུ་བ་་

བའི་དྩོན་ནྩོ། །སྤྩོད་བ་ས་སུ་གཟུགས་སྩོགས་ཕུང་པྩོ་ལྔ་འབྱུང་གྱུར་དུ་བཤད་པ་ནི། 
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

འབྱུང་བཞི་རང་ཉིད་གཟུགས་ཕུང་ཡིན་ཡང་འབྱུང་གྱུར་མིན་ལ། ཆྩོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་

པའི་གཟུགས་དེ་གཟུགས་དངྩོས་སུ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། བེ་སྨྲ་གཉིས་མ་གཏྩོགས་

མདྩོ་སེམས་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་མི་འདྩོད་དྩོ། །དེ་ནི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་

གཟུགས་སུ་གསལ་བར་སྣང་བ་ལ་གསུངས་ཤིང་། དབེ་བ་བ་ས་པ་ལས་གྱུར་པ། 

མངྩོན་པར་སྐབས་ཡྩོད་ཀི་གཟུགས། ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས། ཡང་དག་པར་

བངས་པའི་གཟུགས། དབང་འབྩོར་བའི་གཟུགས་ཞེས་ལྔར་གསུངས་སྩོ། །དེའང་

འབྱུང་གྱུར་དངྩོས་མིན་ལ། ཚོར་ཕུང་སྩོགས་ལ་མིག་གི་ཕུང་པྩོ་ཟེར་བ་ནི་མིང་གི་སྒྩོ་

ནས་དྩོན་གྩོ་བར་བེད་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་སྩོ། །གསང་བ་རིགས་གསུམ་དང་

གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབེན་གཉིས་ནི་སའྩོ། །

༈ སྩོར་བསམ་གཉིས་ལུས་དབེན་དུ་བ་་ཚུལ་ནི། སྩོར་་ད་ནི་དབང་པྩོ་ལྔ་

དང་ཡུལ་ལྔ་ལ་བདེ་སྩོང་གིས་རྒྱས་བཏབ་སེ། དབང་པྩོས་ཡུལ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་

ཚེ་བདེ་སྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྐེན་དུ་ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པས། 

རེས་ཐྩོབ་ཀི་ཉམས་ལེན་དུ་གསུངས། བསམ་གཏན་ནི་གཟུགས་སྒ་སྩོགས་འདྩོད་པ་

ལྔ་ནི་ཡུལ་ཅན་དབང་པྩོ་ལྔ་དང་མདྩོར་བ་ས་པའམ་ལན་ཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་

རིགས་ལྔར་བསྒྩོམ་པ་ལ་བེད་ཅིང་། དེ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སེ། རྩོག་དཔྩོད་གཉིས། 

དགའ་བདེ་གཉིས། སེམས་རེ་གཅིག་པའྩོ། །དེའང་ཡུལ་དབང་གཉིས་ནི་མཚོན་པ་

ཙམ་སེ། ཕུང་སྩོགས་ལར་སྒྩོམ་པའི་བསམ་གཏན་ཀང་ཤེས་པར་བ་ལ། ལའི་སྐུ་སྒྩོམ་

པ་ཙམ་མིན་གི་ལའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སྒྩོམ་པའང་དགྩོས་སྩོ། །དགའ་བདེ་གཉིས་ནི། པཎ་

ཆེན་བསྩོད་གགས་དང་། པཎ་ཆེན་ཆྩོས་རྒྱན་གཉིས་ཀིས་རྩོག་དཔྩོད་གཉིས་ཀིས་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

དྲངས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཡིད་བདེ་ནི་དགའ་བའི་

ཡན་ལག །དེ་དང་མཚུངས་ལན་གི་ལུས་སེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་ནི་བདེ་བའི་

ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། ལུས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་ལུས་ཤེས་ཡིན་པ་ལས་དེ་

འདིར་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འཇྩོག་གམ་སྙམ་ཞིང་། དེས་ན་ལུས་ཤིན་ཏུ་

སྦངས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་ལ་བེད་དམ་སྙམ་སེ། 

གསལ་སྒྩོན་ལས། ལུས་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ལས་རུང་དུ་བེད་པའི་བེད་ཆྩོས་སུ་

གྱུར་པའི་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་སེ། སར་གི་ཡིད་བདེ་དང་མཚུངས་ལན་གི་སེམས་

བྱུང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དྭགས་པྩོས་ཀང་དགའ་བའི་ཡན་ལག་དག་མཚུངས་ལན་གི་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་

པའི་སེམས་ལ་གསུངས་ཤིང་། ཨ་མདྩོའི་བ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། ཤིན་སྦངས་

སྐྱེ་བའི་ས་ལྟས་ཀི་དགའ་བ། ཤིན་སྦངས་དུས་ཀི་བདེ་བ་གསུངས། སེམས་རེ་

གཅིག་པའི་ཡན་ལག་ལ་ས་ལམ་རྣམ་གཞག་ཏུ་དགའ་བདེ་དེ་དག་དང་འབེལ་བའི་

སྩོང་པ་བཞི་ག་བཞག་པ་ནི་པཎ་ཆེན་ཆྩོས་རྒྱན་དང་། དྭགས་པྩོ་གཉིས་ཀིས་

གསུངས་ཤིང་། གསལ་སྒྩོན་ན་སྩོང་པ་བཞི་པ་མ་གཏྩོགས་དང་པྩོ་ལ་གསུམ་བཞག་

པ་ཆེར་མི་གསལ། པཎ་ཆེན་བསྩོད་གགས་ཀིས་ཀང་གསལ་བར་མ་གསུངས་ལ། 

ཆག་འགྱུར་གི་རེ་གཅིག་པ་སྩོན་པའི་གཞུང་ལ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་རང་བཞིན་

ཞི། །ཐམས་ཅན་ནམ་མཁའ་ལ་རབ་གནས། །ཞེས་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང་། དེའི་

དྩོན་ཡང་ནམ་མཁའ་ནི་སྩོང་པ་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཞེས་པ་སྩོང་པ་བཞི་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཀང་གཙོ་བྩོའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་པ་འདྲའྩོ། །རྩོག་དཔྩོད་
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གཉིས་ནི་ས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ལུས་དབེན་སྩོར་་ད་དང་། རྩོག་དཔྩོད་གཉིས་ཏེ་གསུམ་

ནི་རེས་ཐྩོབ་ཀི་སྐབས་དང་། དགའ་བདེ་གཉིས་དང་སེམས་རེ་གཅིག་པ་གསུམ་ནི་

མཉམ་གཞག་གི་སྐབས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདུས་པའི་སྤྩོར་དྲུག་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་སྩོར་བསམ་གཉིས་

པྩོ་གང་རུང་ཡིན་ན། རྫྩོགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་གཉིས་

ལ་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཆ་གཉིས་རེ་མེད་པར་ཐལ། ཁས་བངས་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ཡྩོད་པར་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་པ་དག་བཞེད་པར་

གསལ་སྒྩོན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །འཕགས་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཁྱབ་ཟེར་ན། འཕགས་ལུགས་ལའང་དེ་

ལ་བསྐྱེད་རྫྩོགས་ཀི་ཆ་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་འཕགས་ལུགས་པ་རྣམས་གཙོ་བྩོར་རྫྩོགས་

རིམ་གི་ཆ་བཤདཔ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། གྩོང་དུ་

རིམ་ལྔར་ཡན་ལག་དྲུག་་ད་ཚུལ་སྩོན་པའི་གསལ་སྒྩོན་ལས། སྤིར་སྩོར་བསམ་

རིལ་པྩོ་བསྐྱེད་རིམ་མམ་རྫྩོགས་རིམ་དུ་མི་བའི་ཆ་གཉིས་ཀ་ཁས་བང་ངྩོ་། །བེ་བག་

ཏུ་རང་གི་གཞུང་གང་ནས་རིམ་གཉིས་གང་གི་ཆ་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བ་སེ། དེ་

ལྟར་ན། འཕགས་ལུགས་ལྟར་ན་རྫྩོགས་རིམ་གི་ཆ་བཤད་པར་བས་ན་ལེགས་པར་

སེམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །

༈ ལུས་དབེན་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་མྩོའི་

དམིགས་པ་བརན་པྩོ་རེད་ནས་ཞུ་བདེ་ཁྱད་པར་ཅན་འདྲེན་ནུས་ན། དགའ་བཞིའི་སྐྱེ་

ཚུལ་ཤེས་པར་བས་ཏེ་བསྐྱང་ལ། དམིགས་པ་བརན་པྩོ་རེད་ཀང་ཞུ་བདེ་མ་བྱུང་ན་
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རྫྩོགས་རིམ་སྒྩོམ་པའི་མཚམས་འདི་ནས་གཙོ་བྩོ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣལ་འབྩོར་ལ་

གནས་ནས་བསྒྩོམ་པར་བའྩོ། །གང་ལ་དམིགས་པ་གཏྩོད་པའི་ཡུལ་ནི། སྐྱེས་པའི་རྡྩོ་

རེ་ནྩོར་བུའི་དབུས་སམ་ནྩོར་བུའི་བུ་ག་གང་རུང་དང་། བུད་མེད་ཀིས་བྷ་གའི་ནང་

དུ་ཐིག་ལེ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས་བསྒྩོམ་པར་གསུངས་ཤིང་། ཐིག་

ལེའི་ཁ་དྩོག་ནི་རང་ལའི་ཁ་དྩོག་ཏུ་བཀེ་སེ་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པྩོའི་དཀར་

པྩོ་བ་བ་སྩོགས་སྩོ། །གསལ་སྒྩོན་དུ་ཞལ་ལུང་དང་། སྒྩོན་གསལ་གི་ལུང་དྲངས་པ་

ལྟར། ཁིད་ཡིག་རྣམས་སུ་རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུཾ་ལས་ཐིག་ལེ་ཕབ་པར་གསུངས་ཤིང་། 

གདན་རྫྩོགས་དམར་ཁིད་སྩོགས་ན་ཉི་གདན་སྲན་མ་ཕེད་ཙམ་གི་སེང་དུ་མྩོས་པར་

གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་པ་དེ་ལ་བིངས་རྩོད་དང་བལ་བར་རེ་གཅིག་ཏུ་

སེམས་བཟུང་བས་རླུང་སེམས་འཇུག་པ་གཅིག་པའི་དབང་གིས་གནས་དེར་རླུང་

འདུ་ཞིང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་རགས་དྲུག་དང་སྩོང་པ་

བཞི་འཆར་རྩོ། །

འདིའི་མར་མེ་ལྟར་འབར་ལ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་རང་རང་ལ་ཉམས་འཆར་ཚུལ་

ལ་བརེན་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ནམ་འདྲ་མིན་གསུངས་པ་ཡྩོད་ཀང་། ནཱ་རྩོ་ཆྩོས་

དྲུག་གི་ཁིད་ཡིག་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལན་སྩོགས་སུ། ཏིལ་མར་གི་མར་མེ་འབར་བ་

ལྟ་བུའི་སྣང་བ་དུ་མ་འཆར་བ་གསུངས་འདུག་པས། མར་མེ་ཁྩོའི་མེ་ལྕེ་ལྟ་བུ་འཆར་

བ་ཡིན་གི་འདྩོད་ཤར་བ་ལྟ་བུ་སྣང་བ་མིན་པར་སེམས་སྩོ། །དབུ་མར་རླུང་ཞུགས་

པའི་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མྩོའི་མེ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་འབར་ཏེ་བང་སེམས་ཞུ་བ་ལས་

དགའ་བཞི་འབྱུང་སེ། དེ་ཡང་བང་སེམས་དབུ་མའི་ལམ་ནས་ཕབས་པ་དགྩོས་པར་
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གསུངས་ན་སྐབས་འདིར་ར་མདུད་ཅུང་ཟད་ལྩོད་དུའང་མ་སྩོང་བས་ར་མདུད་ཀི་

ཐད་ནས་དབུ་མ་བརྒྱུད་དེ་ཇི་ལྟར་འབབ་ཅེ་ན། འདིར་ར་མདུད་ཀི་ཐད་ནས་ར་མདུད་

ཀིས་བཀག་པས་དབུ་མ་ནས་མི་འབབ་ཀང་ར་འཁྩོར་གི་ནང་ནས་དབུ་མར་འབབ་

པས་དགའ་བཞི་འདྲེན་པ་ཡིན་ཏེ། སྤི་བྩོ་ནས་བང་སེམས་བབས་པ་མགིན་པར་ར་

འཁྩོར་ནས་འདུ་ཐེབས་ཤིག་འབྱུང་ནས་དགའ་བཞིའི་དང་པྩོ་དང་། དེ་ནས་ཡང་ར་

མདུད་ཀིས་བཀག་ནས་ར་འདབ་ཏུ་གེས་པ་སྙིང་གར་ར་འཁྩོར་ནས་དབུ་མར་

བབས་པས་མཆྩོག་དགའ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའི་སྒྩོ་ནས་ལྟེ་བའི་དབུ་མར་ལན་ཅིག་བབས་

པ་ལས་ཁྱད་དགའ། གསང་གནས་སུ་ནྩོར་བུའི་རེར་བབས་པ་ལས་ཡས་བབས་ལན་

སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་པར་འཇྩོག་པར་ཆྩོས་དྲུག་གི་ཁིད་ཡིག་སྩོགས་ལས་གསུངས་

པའི་ཕིར། སྒྩོམ་སེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་འཇིགས་བེད་རྫྩོགས་རིམ་ལས་

ཀང་། དེ་ཡང་སྙིང་གའི་སེང་འྩོག་གི་ར་མདུད་རྣམས་རྫྩོགས་པར་མ་གྩོལ་བར་དུ་

སྙིང་གའི་ར་མདུད་ཕུག་ནས་འབར་འཛག་བེད་པ་མི་ཡྩོང་ཡང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འདིར་ཡིག་ཆུང་ལས། ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་སྐྱེ་བ་ལ། ར་མདུད་མ་གྩོལ་

ཡང་གཏུམ་མྩོའི་མེས་བཞུས་ནས་དགའ་བཞི་སྐྱེ་བ་ཡིན། དཔེར་ན་རྫའི་གཤམ་

གས་པའི་ནང་མར་འཁྱགས་པ་ཡྩོད་པ་འྩོག་ནས་མེ་སར་བས་ཞུ་ནས་འཛག་པ་

བཞིན་ནྩོ། །གསུངས་ཏེ། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་ར་མདུད་ཀི་ཐད་དུའང་དབུ་མ་ནས་བབ་

པའི་དྩོན་ཡིན་ནམ་མིན་བརག་པར་བའྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདིར་ཕྲ་མྩོ་བསྒྩོམས་པས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་འྩོད་གསལ་དེ། ཡན་ལག་དྲུག་གི་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ནང་ཚན་གི་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། ཞལ་ལུང་ལས། མཚན་མ་ལྔ་པྩོ་དེ་ཡིས་

ནི། །མི་གནས་མ་ངན་འདས་ཐྩོབ་པས། །རྣལ་འབྩོར་པས་ནི་འདི་ལ་འབད། །གཟུང་

བ་ཡི་ནི་ཡན་ལག་གྩོ །ཞེས་དང་། གསལ་སྒྩོན་ལས། འྩོག་སྒྩོའི་ཕྲ་མྩོ་བསྒྩོམ་པའི་

སྐབས་སུ་རགས་ལྔའི་རིམ་གིས་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་གནས་འྩོད་གསལ་དུ་འཇུག་

པའི་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་བཤད་པ་མི་འགལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་

མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ནི་དཔེའི་འྩོད་གསལ་ལ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་གི་མིང་གིས་བཏགས་

པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐབས་འདིའི་དཔེའི་འྩོད་གསལ་དེ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་

དངྩོས་མ་ཡིན་ཏེ། འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ན་རིམ་པ་བཞི་པའི་དྩོན་གི་ཡིན་

དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྩོན་ལམ་ལས། ཀུན་རྫྩོབ་སྒྱུ་ལུས་དྩོན་དམ་འྩོད་གསལ་

འཛིན། །ཞེས་དང་། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཊི་ཀ་ལས། འཛིན་པའི་ཡན་ལག་དང་རིམ་

པ་བཞི་པའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པར་སྒྩོན་གསལ་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །སྐབས་འདིར་ཡས་བབས་དགའ་བ་དང་པྩོ་བང་སེམས་རྡྩོ་རེའི་ར་

བར་སེབས་ན་སྐྱེ་ཡི་དེའི་གྩོང་དུ་མི་སྐྱེ་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། སྐབས་འདིའི་དགའ་

བཞི་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་གང་

ཞིག །རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བང་སེམས་བབས་པ་

སྤི་བྩོ་ནས་རིམ་བཞིན་མགིན་པ་སྩོགས་སུ་མ་བརྒྱུད་པར་རྡྩོ་རེའི་ར་བར་སེབས་པ་

མི་སྲིད་དྩོ། །སྤི་བྩོ་ནས་མགིན་པར་སེབས་པ་ན་དགའ་བ་དང་དེ་ནས་སྙིང་གར་

སེབས་པ་ན་མཆྩོག་དགའ། སྩོགས་ངེས་པར་རྫྩོགས་རིམ་སྐབས་སྐྱེ་དགྩོས་པའི་



  175  

རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཕིར་ཏེ། རྡྩོར་ཕྲེང་ལས་དེ་རེས་ལུགས་འབྱུང་བཤད་བ་སེ། །བདེ་ཆེན་འཁྩོར་ལྩོ་སྤི་

བྩོ་ལ། །དེ་ནི་དགའ་བར་བཤད་པ་ཡིན། །ལྩོངས་སྤྩོད་འཁྩོར་ལྩོ་མཆྩོག་དགའ་

དང་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། སྐབས་འདིའི་མཁས་གྲུབ་རེའི་ཟིན་

བིས་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀ་ལས། སྐབས་འདིར་བང་སེམས་སྤི་བྩོ་ནས་མགིན་པར་

སེབས་པ་ན་དགའ་བ་སྩོགས་ཀི་དགའ་བཞི་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དྭགས་

རྫྩོགས་ལས་ཀང་། རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་དབང་གིས་བང་སེམས་ཞུ་བ་གནས་གང་

དུ་སེབས་པ་ན་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་སྐྱེ་ཚུལ་ནི་བང་སེམས་སྤི་བྩོ་ནས་མགིན་

པར་སེབས་པ་ན་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ། དེ་ནས་སྙིང་གར་སེབས་པ་ན་མཆྩོག་

དགའ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སར་གི་དམ་བཅའ་དེ་འཐད་དེ། སྐབས་འདིར་བང་སེམས་རྡྩོ་རེའི་

རར་སེབས་པ་ན་དགའ་བ་དང་། སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་སྩོགས་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་གིས་དགའ་

བཞི་དང་སྩོང་བཞི་གངས་སྩོད་དུ་སྐྱེ་བ་ཞིག་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཡས་

བབས་ལན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་ལ་བཞིར་ཕེ་བའི་དགའ་བཞི་དང་སྩོང་བཞི་གངས་སྩོད་

དུ་སྐྱེ་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་གྩོང་དུ་མགིན་པ་སྙིང་ག་ལྟེ་བ་རྣམས་སུ་བང་

སེམས་བབས་པ་ལས་རིམ་བཞིན་དགའ་བ་དང་པྩོ་གསུམ་འཆར་དགྩོས་པའི་ཕིར་

དང་། པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གགས་པས་ཀང་རང་ལུགས་ནི་གནས་དེ་རྣམས་སུ་

ལན་སྐྱེས་ཉིད་ལས་ཕེ་བ་བཞི་དང་སྩོང་པ་བཞི་རིམ་པ་བཞིན། དུས་མཉམ་ངྩོ་བྩོ་

གཅིག་ཏུ་འབྱུང་བར་བས་ན་གྩོང་དུ་བཀྩོད་པའི་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེའི་ལུང་དང་། རྡྩོ་རེ་

ཕྲེང་བའི་ལུང་དང་ཐུབ་པ་དཔལ་གི་ལུང་ལ་སྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་
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དྲངས་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཞེས་དང་། རེ་ངག་དབང་བམས་པས་ཀང་གསང་འདུས་

རྫྩོགས་རིམ་ལས། སྤི་བྩོའི་བང་སེམས་དཀར་པྩོ་བཞུས་ནས་མགིན་པ་སྙིང་ག་ལྟེ་

བར་སེབས་པ་དང་མར་མེ་ལྟར་འབར་གི་བར་གི་རགས་རྣམས་ཤར་བ་དུས་མཉམ། 

དེ་ནས་རླུང་ཕྲ་བ་ཐིམ་རགས་སྣང་བ་དཀར་ལམ་པ་འཆར་བ་དང་བང་སེམས་རྡྩོ་རེའི་

ར་བར་སེབས་པ་དུས་མཉམ། ཞེས་པ་ནས། ཡས་བབས་ལན་སྐྱེས་ལས་ཕེ་བའི་

དགའ་བཞི་དང་སྩོང་པ་བཞི་རྡྩོ་རེའི་ར་བ་ནས་བཟུང་གངས་སྩོད་ཀི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་

བས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འྩོན་ཀང་ཡས་བབས་དགའ་བཞི་དང་སྩོང་བཞི་

གངས་སྩོད་དུ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་རྡྩོ་རེའི་ར་བ་ནས་བརམས་ཏེ་འབྱུང་

ཚུལ་དེ་ཁྩོ་ནར་མ་ངེས་ཏེ་ལུགས་འབྱུང་གི་དགའ་བ་དང་པྩོ་བང་སེམས་སྤི་བྩོ་ནས་

མགིན་པར་སེབས་པ་ན་འཆར་སྩོགས་ཀི་དགའ་བཞི་དང་སྩོང་བཞི་གངས་སྩོད་དུ་

འབྱུང་ཚུལ་ཀང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དྭགས་རྫྩོགས་ལས། གང་ཟག་གི་རིགས་འགའ་

ཞིག་ལ་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ལུགས་འབྱུང་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་

བཞི་སྩོང་པ་བཞིའི་ངྩོ་བྩོར་འཆར་བ་ཡྩོད་ལ། གང་ཟག་གི་རིགས་འགའ་ཞིག་ལ་ནི་

ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་བཤད་པར་ལྟར་ལུགས་འབྱུང་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་སྩོང་

པ་བཞིའི་ངྩོ་བྩོར་འཆར་བ་ཡང་ཡྩོད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཐད་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་མིན་པར་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་དང་སྩོང་བཞི་གངས་སྩོད་དུ་

འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་རྡྩོ་རེའི་ར་བར་བང་སེམས་བབས་པ་ནས་ངེས་པར་བརི་ན་

ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་དང་སྩོང་བཞི་གངས་སྩོད་དུ་འབྱུང་རྒྱུའི་དགའ་བ་དང་པྩོ་

གསུམ་ལ་ལན་སྐྱེས་ཀིས་ཁྱབ་དགྩོས་ན་དེའང་མི་འཐད་དེ། རེ་རང་གི་ལཱུ་ཨཱི་པའི་
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རྫྩོགས་རིམ་རྣལ་འབྩོར་ཆེན་པྩོའི་རྣམ་བཤད་དངྩོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ལས། དེ་བཞིན་དུ་

ལུགས་མཐུན་གི་སྣང་མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་དགའ་བ་གསུམ་དུ་བཞག་པ་ལན་སྐྱེས་ཀི་

དགའ་བར་མི་འཇྩོག་ཀང་ལུགས་མཐུན་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་གསུམ་ལན་སྐྱེས་

ཀི་དགའ་བར་འཇྩོག་པའི་སྐབས་གཅིག་ཀང་ཡྩོད་པར་མངྩོན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། དྭགས་

རྫྩོགས་ལས། ལུགས་འབྱུང་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་སྩོང་པ་བཞིའི་ངྩོ་བྩོར་ཤར་

བའི་དགའ་བ་དང་པྩོ་གསུམ་ལ་ལན་སྐྱེས་ཡིན་པར་མེད་ཀང་། སྤིར་ཡས་བབས་ཀི་

དགའ་བ་བཞི་ལ་ལན་སྐྱེས་ཡིན་པ་གཅིག་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དེ་འདྲའི་དགའ་བ་དང་པྩོ་གསུམ་ལ་ལན་སྐྱེས་མེད་པར་གསུངས་པ་

ནི་སྤི་བྩོ་ནས་མགིན་པ་སྩོགས་ཀི་གནས་བཞིར་བང་སེམས་བབས་པ་ལས་བཞག་

པའི་དགའ་བཞི་དང་སྩོང་བཞི་གངས་སྩོད་དུ་གསུངས་པའི་དགའ་བ་དང་པྩོ་གསུམ་

ལ་དགྩོངས་སམ་སྙམ་ཞིང་། དེའི་ཕིར་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་དང་ཐུབ་པ་དཔལ་གི་

བཞེད་པ་གཉིས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་པཎ་ཆེན་བསྩོད་གགས་ཀིས་མཛད་ཀང་། དྩོན་མི་

གཅིག་པ་དྭགས་རྫྩོགས་ལྟར་འཐད་དམ་སྙམ་སེ། རེ་ཉིད་ཀི་གསུང་དེའང་ཕག་ཆེན་

ཐིག་ལེའི་དགྩོངས་པར་བས་པ་འདྲའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྐབས་འདིར་དགའ་བཞི་སྐྱེ་ཚུལ་

བང་སེམས་གནས་ཀི་དབང་གིས་བཞག་ལ། སྩོང་བཞི་ཀུན་རྩོག་རགས་རིམ་ནས་

ཐིམ་ཚུལ་གིས་བཞག་པས་སྐྱེ་ཚུལ་མ་ངེས་པར་གསུངས་ཏེ། བང་སེམས་འཇུ་ས་

ཞིང་རླུང་ཐིམ་དཀའ་བའི་རིགས་ལ་ནི་དགའ་བཞི་སྩོན་ལ་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ལས་

ལྩོག་པ་ལ་ནི་སྩོང་བཞི་སྩོན་ལ་འབྱུང་བ་སྩོགས་མི་འདྲ་བ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་

ལ་ཡིན་ན་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་བཞི་ག་ལན་སྐྱེས་སུ་འཇྩོག་པའི་སྐབས་ཇི་ལྟར་
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ཡྩོད་ཅེ་ན། གྩོམས་པའི་སྩོབས་ཀིས་མས་བརན་གི་རྒྱན་ལས་སར་ཡང་ཡས་བབས་

ཀི་དགའ་བཞི་འདྲེན་པར་ཡྩོད་པར་མངྩོན་ནྩོ། །སྙིང་ཁའི་ར་མདུད་ལྩོད་པར་མ་གྱུར་

པར་མས་བརན་རྫྩོགས་པར་མི་འཆར་བར་ཡིག་ཆུང་གི་སྐྩོར་དང་། པཎ་ཆེན་གིས་

གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་ཞུ་དཀའ་བའི་རིགས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་སྩོང་པ་བཞི་ཤར་བའི་ཚེ་གཏུམ་མྩོ་འབར་འཛག་གི་

དམིགས་པ་སྩོགས་བེད་དགྩོས་ཟེར་ན། སེམས་ཅན་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་རྩོག་པ་

འཛིན་སངས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཕར་ཕིན་ཐེག་

པར་མྩོས་སྤྩོད་པས་ལག་མཐྩོང་མཉམ་གཞག་ཏུ་སྐྱྩོང་བའི་ཚུལ་དང་མི་འདྲ་བར་

རྫྩོགས་རིམ་སྐབས་སྩོང་ཉིད་པའང་དཔད་སྒྩོམ་མི་བ་བར་འཇྩོག་སྒྩོམ་ཁྩོ་ན་བེད་

དགྩོས་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

རེ་ངག་དབང་བམས་པའི་གདན་རྫྩོགས་སྙིང་པྩོ་ལས་ཀང་། འདིའི་སྐབས་

ཟིན་བིས་མང་པྩོར་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མྩོ་ལ་རླུང་ཐིམ་པའི་འྩོད་གསལ་ཤར་བའི་ཚེ་ར་འཁྩོར་

གསལ་འདེབས་པ་བང་སེམས་དབབ་ལྩོག་གི་དམིགས་པ་སྐྱྩོང་བ་སྩོགས་བཤད་པ་

ནི། དེ་ལྟ་བུའི་འྩོད་གསལ་གི་སེམས་དེས་སྩོང་ཉིད་ལ་ཡང་འཇྩོག་སྒྩོམ་ཁྩོ་ན་བེད་ཀི། 

དཔད་སྒྩོམ་བས་ན་རླུང་འདུས་པ་ཕིར་གེས་ནས་འྩོད་གསལ་ལན་སྐྱེས་ཀིས་སྩོང་

ཉིད་བསྒྩོམ་པའི་གེགས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་གནད་མ་གྩོ་བར་ཟད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །ལྟ་བའི་ཡིག་ཆུང་ལས་ཀང་། ལུགས་འདིར་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་མཉམ་

པར་འཇྩོག་པའི་ཚེ། དཔད་སྒྩོམ་འཇྩོག་པའི་ཞར་ལ་ངེས་པའི་ལྟ་བ་འཛིན་སངས་ལ་
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མ་འཇྩོག་ཅིག །ཅེས་རྫྩོགས་རིམ་མཉམ་གཞག་སྐབས་དཔད་པ་འཇྩོག་དགྩོས་ཀང་། 

ལྟ་བའི་འཛིན་སངས་མ་ཤྩོར་བ་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཡིག་ཆུང་གི་སྐྩོར་ན་འདི་འདྲ་གཞན་ཡང་མང་ངྩོ་། །འྩོ་ན་སེམས་དབེན་གི་

ཡིག་ཆུང་ལས། འྩོད་གསལ་གི་སྐབས་སུ། དེ་བཞིན་འྩོད་གསལ་ཤར་བའི་ཚེ་འདི་

འྩོད་གསལ་ལྩོ་སྙམ་དུ་དྲན་པ་དང་། འདི་ནི་ཉེར་ཐྩོབ་སྩོན་དུ་སྩོང་བ་ལས་བྱུང་བའྩོ་

སྙམ་དུ་དྲན་པ་དང་། འདིའི་རེས་སུ་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་བྩོ་སྙམ་དུ་དྲན་པའི་དྲན་པ་གསུམ་

དང་ལན་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེ་ན། སར་བཤད་པ་

ལྟར་འདིའང་བ་མ་གཞན་གི་གསུང་སྒྩོས་བཀྩོད་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་རེ་རང་གི་

དགྩོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་མིན་བརག་པར་བ་སེ། འདི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ཚེ་

སེམས་དབེན་གི་འྩོད་གསལ་སྐབས་སུ་ཡང་ཀུན་རྩོག་རགས་པ་ཡྩོད་པར་ཁས་

བངས་དགྩོས་སྩོ། །རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་

མིན་པའི་དགའ་བ་དང་པྩོ་གསུམ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པའི་དེ་གསུམ་ལ་ལན་སྐྱེས་མེད་

པར་ལཱུ་ཨཱི་པའི་རྫྩོགས་རིམ་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་དྩོ། །

 ཡང་ཁ་ཅིག །ལུས་དབེན་འདིར་སྩོང་པ་བཞི་སྐྱེ་ཚུལ་ངེས་པར་ཐུབ་པ་

དཔལ་ལྟར་བེད་དགྩོས་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། རླུང་ཐིམ་དཀའ་ས་དང་བང་སེམས་

འཇུ་དཀའ་ས་མི་འདྲ་བས་མ་ངེས་པར་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཡིན་པར་ཚད་ལན་དུ་

མས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གསལ་སྒྩོན་དུའང་། དེ་ནི་ཐུབ་པ་དཔལ་ལྟར་བས་ན་

མཐུན་ཚབས་ཆེ་བར་མངྩོན་ནྩོ། །ཞེས་མཐུན་ཚབས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་མ་

གཏྩོགས་ངེས་པར་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །བསྐྱེད་རིམ་གི་
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སྐབས་སུ་ཕྲ་མྩོ་བསྒྩོམས་སྩོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

བས་པའི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་དངྩོས་སྐྱེས་པ་ཡྩོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། འདི་ལ་པཎ་ཆེན་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། དེ་ལྟར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་སྩོགས་རྫྩོགས་རིམ་པའི་

སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཙམ་བསྐྱེད་རིམ་སྐབས་འྩོང་ཡང་ངྩོ་བྩོ་རྫྩོགས་རིམ་

གི་རྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་ཀང་རྫྩོགས་རིམ་དངྩོས་མིན་པར་གསུངས་པའི་

རེས་སུ་འབངས་ནས་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་རིམ་ལྔ་རིང་ལུགས་སྙིང་པྩོར་ཡང་དེ་

བཞིན་དུ་གསུངས་མྩོད། མཁས་པ་བྩོ་བཟང་ཚེས་རམས་པས་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་

རྫྩོགས་རིམ་དུ་མཐའ་གཅྩོད་ལས་གསུངས་པར་བཤད་པར་ལྟར། ལེའུ་བདུན་པའི་

མཐའ་དཔྩོད་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་དང་། སྤྩོད་པའི་སྐབས་ཀི་གསལ་སྒྩོན་གཉིས་ཀར། 

གལ་ཏེ་གང་ཟག་གི་རིགས་ཁ་ཅིག་གིས་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་མྩོ་མཐར་ཕིན་པ་ན་རླུང་དྷཱུ་

ཏིར་ཚུད་པའང་སྲིད་པ་དང་། ཕིའི་ཕག་རྒྱ་དང་སྦྩོར་བ་སྲྩོག་རྩོལ་དུ་འགྩོ་བའི་གནད་

ཤེས་པས། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་པའི་དགའ་བཞི་སྐྱེད་ནུས་ན་ནི་དེ་

གཉིས་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡང་ལམ་དུ་འཇྩོག་ན་རྫྩོགས་རིམ་གི་ལམ་དུ་

བ་དགྩོས་ཏེ། ཞེས་དང་། ཁྱད་པར་ལེའུ་དྲུག་པའི་མཐའ་དཔྩོད་ལས། ཕག་རྒྱ་སྲྩོག་

རྩོལ་དུ་འགྩོ་བའི་སྒྩོ་ནས་སྩོང་པ་བཞི་འདྲེན་པ་ནི། སྐབས་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྐབས་སུ་

བྱུང་དུ་ཆུག་ཀང་རྫྩོགས་རིམ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཞེས་དང་། དཀིལ་འཁྩོར་

རྒྱལ་མཆྩོག་གི་སྐབས་ཀི་ཁིད་ཡིག་དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀང་། བསྐྱེད་རིམ་

པའི་དགའ་བཞིས། བསྐྱེད་རིམ་བསྒྩོམ་པའི་སྐབས་སུ་རྫྩོགས་རིམ་པའི་དགའ་བཞི་

དྲངས་པ་དུ་མ་ཞིག་འྩོང་བར་གསུངས་སྩོ། །
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དེས་ན་མཁས་པ་ཚེས་རམས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་འཐད་སྙམ་ཞིང་། དེ་

འདྲའི་གང་ཟག་དེས་བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་པའི་ལུགས་སུ་བས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་སྒྩོམ་པའི་

ལུགས་སུ་མ་བས་པས་གང་ཟག་བསྐྱེད་རིམ་པ་ཡིན་ཀང་རྩོགས་པ་རྫྩོགས་རིམ་དུ་

འཕྩོས་པར་དཔལ་ལན་སད་རྒྱུད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དག་གིས་གེང་། རེའི་

གསུང་ས་མ་གཉིས་དང་མཐུན་པར་མངྩོན་ནྩོ། །ལུས་དབེན་གི་སྐབས་འདིར་ཆྩོས་

ཅན་གིས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་བདེན་པས་སྩོང་པ་རྩོ་གཅིག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་དུ་མ་རྩོ་

གཅིག་ཏུ་བལྟ་བ་དང་། བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྩོང་པའི་སྩོང་ཉིད་དེ་ཉིད་ཆྩོས་ཅན་གིས་

རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མར་ཤར་བའི་སྩོང་ཉིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དུ་བལྟ་བ་ལ་རྩོ་གཅིག་དུ་

མར་འཆར་བ་ལ་སྩོབ་པ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །ལུས་དབེན་ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡྩོད་ཀང་། ལུས་དབེན་སྐུ་རྡྩོ་

རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ན་རྫྩོགས་རིམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། བསྐྱེད་རིམ་ལ་ལུས་

དབེན་སྐུ་རྡྩོ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་

ཏེ། འདིའི་འྩོག་ཏུ་གསལ་སྒྩོན་ལས་ལུས་དབེན་ལ་ལྩོབས་པ་ན་སྐུ་རྡྩོ་རེའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་གནས་པར་གསུངས་ལ། རིམ་པ་དང་པྩོར་སྐུ་རྡྩོ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡྩོད་

མྩོད་ཀང་། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར།

༼ངག་དབེན་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་ངག་དབེན་བཤད་པ་ལ། རྫྩོགས་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་སྐུ་རྡྩོ་རེའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ངག་དབེན་གི་གྩོ་རིམ་ནི་ངག་དབེན་རྫྩོགས་རིམ་གི་བཟླས་པ་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཟླྩོས་པ་པྩོའི་རྫྩོགས་རིམ་པའི་ལའི་སྐུ་དགྩོས་
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པའི་ཕིར་དང་། ངག་དབེན་གིས་རླུང་སྙིང་ཁའི་དབུ་མར་བ་ས་ཏེ་ཐིམ་པར་བེད་པ་

ལ། དབུ་མའི་གནས་གཞན་དུ་རླུང་བ་ས་ནས་ཐིམ་པ་ལས་བདེ་བ་སྐྱེ་བ་སྩོན་དུ་

སྩོང་ན་ས་བས་གྩོ་རིམ་དེ་ལྟར་བཤད་དྩོ། །

ཁ་ཅིག །དང་པྩོ་ངེས་པར་གནས་གཞན་དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་མ་

བས་པར་སྙིང་ཁར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བེད་མི་ནུས་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཐྩོག་

མར་སྙིང་ཁར་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒྩོམ་པར་བཤད་པའི་རྫྩོགས་རིམ་གི་གཞུང་

ཚད་ལན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དྲིལ་བུ་པའི་རིམ་ལྔའི་

ཐྩོག་མར་སྙིང་ཁར་གནད་དུ་བསྣུན་ཚུལ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལས་ཐྩོག་མར་

སྙིང་ཁར་ཧཱུཾ་ཡིག་བསྒྩོམ་པའི་ས་བྩོན་དང་བཅས་པའི་བདག་བིན་རླབས་དང་། སྙིང་

ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལས་རྡྩོར་བཟླས་བེད་པ་ས་བྩོན་མེད་པའི་བདག་བིན་རླབས་ཀི་

རིམ་པ་གཉིས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་དང་དྲིལ་བུ་པའི་

ལུགས་ཀིས་ཐྩོག་མར་སྙིང་ཁར་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒྩོམ་པར་བཤད་པར་སར་

བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ལན་སྐྱེས་དཔལ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་དགྩོས་པར་སྩོན་

པའི་སྐབས་སུ་གསལ་སྒྩོན་ལས་ཀང་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེས་ན་ངག་དབེན་ལ་རྫྩོགས་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པར་

བཤད་པ་ས་བའི་གྩོ་རིམ་མྩོ། །ངག་དབེན་བསྐྱེད་རིམ་གི་ལམ་དུ་འདྩོད་པ་ཨ་བྷྱ་ན་

རེ། ངག་དབེན་བསྐྱེད་རིམ་དུ་བཞག་སེ། སྤྩོད་བ་ས་ལས། གསུང་གི་རྡྩོ་རེའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་གནས་པས། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཀི་དབེན་པ་རེས་

སུ་བཙལ་ལྩོ་ཞེས་སེམས་དབེན་བསྐྱེད་རིམ་ལས་འདས་པར་དངྩོས་སུ་གསུངས་
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པས། ངག་དབེན་དེ་ལས་མ་འདས་ལ། ངག་དབེན་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཡུལ་མིན་པར་

གསུངས་པ་ནི། ལ་རིམ་གིས་བསྐྱེད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཡུལ་མིན་པ་ལ་དགྩོངས་

ཀི། ཅིག་ཅར་བསྐྱེད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཡུལ་ནི་ཡིན་ནྩོ་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། སྤྩོད་

བ་ས་ཀིས་ངག་དབེན་བསྐྱེད་རིམ་ལས་འདས་པར་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། 

ལ་སྐད་ཅིག་དང་། རིམ་གིས་བསྐྱེད་པའི་ཡུལ་ཡིན་མིན་མཚུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

བསྐྱེད་རིམ་དང་ངག་དབེན་གཉིས་ཀ་ས་བརྒྱད་པ་དང་དྩོད་ཐུབ་སྦར་ཡང་ས་བརྒྱད་

པའི་ས་ཕི་ལ་སྦར་ཆྩོག་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག །ངག་དབེན་དང་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཡུལ་

ཡིན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་པར་བསྐྱེད་རིམ་པས་ལ་ལ་སྙིང་པྩོ་བསྐུལ་བའི་སྐབས་རླུང་

སགས་དབེར་མེད་ཀི་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་བེད་པར། དེའི་ཐད་ཀི་མཐའ་དཔྩོད་དང་། ཊི་

ཀ་གཉིས་ཀར་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་གཉིས་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཡུལ་

མིན་གསུངས་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་སྐབས་དེ་གཉིས་ཀི་རྩོགས་པ་དངྩོས་སྐྱེ་མི་ནུས་

པའི་དྩོན་ཡིན་གི། བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་དེ་གཉིས་ཀི་གྩོ་བ་ཆགས་པ་མེད་པའི་དྩོན་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྙིང་པྩོ་བསྐུལ་བའི་སྐབས་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་དེ་འདྲའི་རྡྩོར་

བཟླས་དེ་ཚིག་རེས་འབངས་པའི་གྩོ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

 ༈ འདིར་རྡྩོར་བཟླས་བེད་པ་ལ་རླུང་སགས་རྡྩོར་བཟླས་གསུམ་ལ་རིམ་

གིས་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ནི། དང་པྩོ་རླུང་གི་དེ་ཉིད་དང་། དེ་ནས་སགས་ཀི་དེ་

ཉིད་ཐྩོས་བསམ་གིས་ཤེས་པར་བས་ཏེ། དེ་རེས་རྡྩོར་བཟླས་བསྒྩོམ་པ་ལ་འཇུག་

པའི་གྩོ་རིམ་ངེས་ཅན་དགྩོས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །ལམ་གི་སྐབས་རྫྩོགས་རིམ་ཐམས་ཅད་
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རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་འབྱུང་བས། རླུང་གི་དེ་ཉིད་

ཤེས་ནས་བསྒྩོམས་པས་རྫྩོགས་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་ཏེ་དངྩོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་

བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པ་དང་། རླུང་གི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པའམ་ཤེས་ཀང་མི་བསྒྩོམ་ན། 

འཁྩོར་བའི་གནས་འདིར་རང་གི་རྣམ་རྩོག་གིས་བསྐྱེད་པའི་་ག་བསལ་སྣ་ཚོགས་

ཀིས་ཉེ་བར་འཚེ་སེ། དར་གི་སྲིན་བུ་རང་གི་ཁ་ཆུས་འཆིང་བ་བཞིན་དུ་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་ལྟར་རླུང་གི་དེ་ཉིད་ཤེས་མ་ཤེས་ཀི་སྐྱྩོན་ཡྩོན་ཤེས་པར་བས་ནས། རླུང་གི་

དེ་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་ལ་འཇུག་པར་བའྩོ། །

འྩོ་ན་རླུང་ལ་དབེ་བ་དུ་ཞེ་ན། ར་བའི་རླུང་ལྔ་དང་ཡན་ལག་གི་ལྔ་སེ་མདྩོར་

བ་་ན་བཅུར་གསུངས་སྩོ། །རླུང་བཅུའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་སྲྩོག་འཛིན་གི་ར་བའི་གནས་ནི་

སྙིང་ཁ་དང་མི་བསྐྱྩོད་པ་དང་ཆྩོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཁ་དྩོག་དཀར་པྩོ་

དང་། རང་ཉིད་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་དལ་བར་རྒྱུ་ཞིང་

འབྱུང་བ་ཆུའི་ཁམས་སུ་གསུངས་སྩོ། །ཐུར་སེལ་གསང་གནས་ན་གནས་ཤིང་། 

རིན་འབྱུང་དང་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་ཁ་དྩོག་སེར་པྩོ། གཙོ་བྩོ་བས་ནས་

རྒྱུ་བའི་ཚེ་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་དྲག་ཏུ་རྒྱུ་བ་དང་འབྱུང་བ་སའི་ཁམས་སུ་

གསུངས། གེན་རྒྱུ་མགིན་པར་གནས་ཤིང་འྩོད་དཔག་མེད་དང་སྩོར་རྩོག་ཡེ་ཤེས་

ཀི་རླུང་ཁ་དྩོག་དམར་པྩོ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་སྣ་བུག་གཡས་ནས་དྲག་ཏུ་རྒྱུ་བ་དང་མེའི་

ཁམས་སུ་གསུངས། མཉམ་གནས་ལྟེ་བར་གནས་ཤིང་དྩོན་གྲུབ་དང་བ་སྒྲུབ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་རླུང་ཁ་དྩོག་ལང་ནག་གཙོ་བྩོར་བས་ནས་རྒྱུ་པའི་ཚེ་སྣ་བུག་གཡྩོན་ནས་

དལ་བར་རྒྱུ། ཁྱབ་བེད་ལུས་ཀི་ཚིགས་རྣམས་ལ་གནས་ཤིང་རྣམ་སྣང་དང་མེ་ལྩོང་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཁ་དྩོག་སྩོན་པྩོ་གཞི་ལ་འཆི་དུས་མ་གཏྩོགས་སྣ་བུག་ནས་མི་

རྒྱུའྩོ། །དེའི་དུས་སུ་རྒྱུ་ཚུལ་ནི་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་སྩོ། །

ཁ་དྩོག་གི་ཁྱད་པར་དེ་རྣམས་ཀང་རང་དབང་བའི་ཁ་དྩོག་གི་དབང་དུ་བས་

ཀི་འཁྩོར་དུ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ནི་སྲྩོག་འཛིན་གི་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་རྒྱུ་བ་ན་ཐུར་སེལ་སེར་

ལ་དཀར་མདངས་ཆགས་པ་དང་། མཉམ་གནས་ལང་ལ་དཀར་མདངས་ཆགས་པ་

སྩོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འཇའ་ཚོན་གཅིག་བཞིན་དུ་རྒྱུ་བར་

གསུངས་སྩོ། །མགྩོན་པྩོ་བཞིའི་རླུང་གང་རུང་རེ་གཙོ་བས་ནས་རྒྱུ་བ་ན་ལ་མྩོ་

བཞིའི་རླུང་གི་རྒྱུ་ཚུལ་ནི། གེན་རྒྱུས་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་དང་པྩོ་ཉིས་བརྒྱ་

ཉེར་ལྔ་པ་ཕྲག་གཅིག་སྣ་བུག་གི་སེང་ངྩོས་ནས་རྒྱུ་བ་ནི་གྩོས་དཀར་མྩོའི་རླུང་

ངྩོ་། །དེ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་སྣ་བུག་གི་ལྩོགས་ནས་རྒྱུ་བ་སྒྩོལ་མའི་རླུང་། དེ་ནས་

གངས་དེ་ཙམ་སྣ་བུག་གི་དཀིལ་དུ་རྒྱུ་བ་སྤན་མའི་རླུང་། དེ་ནས་དེ་ཙམ་ཞིག་སྣ་

བུག་གི་མཆུ་ལ་བདར་ནས་རྒྱུ་བ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རླུང་ངྩོ་། །དེ་བཞིན་དུ་མཉམ་གནས་

ཀིས་གཙོ་བྩོ་བས་ཚེ་དང་པྩོ་དེ་ཙམ་ཞིག་རྒྱུ་བ་སྒྩོལ་མའི་རླུང་། དེ་ནས་དེ་ཙམ་རྒྱུ་

བ་སྤན་མའི་རླུང་། དེ་ནས་དེ་ཙམ་རྒྱུ་བ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རླུང་། དེ་ནས་དེ་ཙམ་རྒྱུ་བ་གྩོས་

དཀར་མྩོའི་རླུང་དང་། ཐུར་སེལ་གིས་གཙོ་བྩོ་བས་ཚེ་རིམ་བཞིན་སྤན་མ། མཱ་མ་

ཀཱིའི་དང་། གྩོས་དཀར་མྩོ། སྒྩོལ་མའི་རླུང་དང་། སྲྩོག་འཛིན་གིས་གཙོ་བྩོ་བས་པའི་

ཚེ་རིམ་བཞིན་མཱ་མ་ཀི། གྩོས་དཀར་མྩོ། སྒྩོལ་མ། སྤན་མའི་རླུང་དུ་འཇྩོག་གྩོ །

༈ ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ནི། རྒྱུ་བ། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ། ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ། རབ་ཏུ་

རྒྱུ་བ། ངེས་པར་རྒྱུ་བ་སེ། རིམ་བཞིན་རྣམ་སྣང་། རིན་འབྱུང་། འྩོད་དཔག་མེད། དྩོན་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

གྲུབ། མི་བསྐྱྩོད་པའི་རླུང་། ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྦར་ན་རིམ་པ་བཞིན། མེ་ལྩོང་ཡེ་ཤེས། 

མཉམ་ཉིད། སྩོར་རྩོག །བ་སྒྲུབ། ཆྩོས་དབིངས་ཡེཤེས་ཀི་དང་། ལ་མྩོའི་དབང་དུ་

བཏང་ན་གཟུགས་རྡྩོ་རེ་མ། སྒ་རྡྩོ་རེ། དྲི་རྡྩོ་རེ་མ། རྩོ་རྡྩོ་རེ་མ་རེག་རྡྩོ་རེ་མའི་རླུང་དུ་

གསུངས་ལ། འབྱུང་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་རིམ་པ་བཞིན། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའི་

ཁམས་སུ་གསུངས། ཁ་དྩོག་རིམ་བཞིན་དམར། སྩོ། སེར། དཀར། ལང་ཁུའྩོ། །གནས་

ནི་དེ་རྣམས་སྲྩོག་འཛིན་གི་ཆ་ཡིན་པས་ར་བའི་གནས་སྙིང་ཁར་བཤད། དེའི་ཡང་

སུམ་སྐྩོར་མ་ནས་བདུད་བལ་མའི་བར་གི་ར་འདབ་ལྔར་རིམ་བཞིན་གནས་པར་

གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྔ་དང་སྲྩོག་འཛིན་རགས་པ་སེ་དྲུག་ལ། མིག་ཤེས་ནས་ཡིད་ཤེས་

ཀི་བར་ཡུལ་དྲུག་ལ་གཡྩོ་བར་བེད་པའི་ཆ་ནས་འཛིན་པའི་རླུང་དྲུག་དང་། ཡུལ་དྲུག་

གསལ་བར་འཛིན་བེད་ཀི་ཆ་ནས་གཟུང་བའི་རླུང་དྲུག་སེ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཞག་

གྩོ །རླུང་བཅུ་མངལ་གི་གནས་སྐབས་ནས་ཆགས་ཀང་མ་བཙས་བར་དུ་སྣ་སྒྩོ་ནས་

འབྱུང་འཇུག་མི་བེད་ལ་བཙས་མ་ཐག་ནས་འབྱུང་འཇུག་བེད་དྩོ། །

ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ག་སྣ་བུག་ནས་རྒྱུའམ་ཞེ་ན། ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་དང་། 

ངེས་པར་རྒྱུ་བ་ལྟ་བུ་ཁ་ཅིག་རྒྱུ་བ་ལ་དགྩོངས་པའམ། ཡང་ན་རླུང་བཅུ་ཅི་རིགས་པ་

སྣ་བུག་ནས་རྒྱུ་བ་ལ་དེ་བཅུ་སྣ་བུག་ནས་རྒྱུ་བར་བཤད་ཅེས་སྦར་བའི་དྩོན་

ནྩོ། །རླུང་བཅུ་པྩོ་དེ་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གཞིར་གྱུར་ནས་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་རྒྱུ་བེད་ཅིང་། 

ཨ་ཐུང་གི་གཞིར་གྱུར་ནས་ངག་སྨྲ་བརྩོད་ཀི་རྒྱུ་བེད། སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་

ཐིམ་པས་གཞི་ལམ་གི་འྩོད་གསལ་འཆར་བར་ཡང་གསུངས་སྩོ། །རྣམ་ཤེས་རླུང་གི་

བཞྩོན་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་ནི་རླུང་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་བགྩོད་པའི་
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དྩོན་ཏེ། དེའང་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྟ་བུ་ཡུལ་གཞན་ལ་འཕྲྩོ་བ་མེད་ན་ཡང་

རྒྱུན་ས་མ་ནས་ཕི་མར་བགྩོད་པ་རླུང་གི་དབང་གིས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ལ་བའྩོ། །

འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འབྱུང་བ་བཞི་ཕན་ཚུན་མི་འགལ་བར་ཐལ། 

རླུང་ཁམས་དང་ཆུ་ཁམས་མི་འགལ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྲྩོག་འཛིན་གི་རླུང་དེ་དེ་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་རླུང་ཁམས་གང་ཞིག་ཆུ་ཁམས་ཀང་ཡིན་པའི་

ཕིར། དང་པྩོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རླུང་བཅུའི་ནང་ཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེར་

ཐལ། དེ་ཁམས་ཀི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཆུ་ཁམས་པ་ཞེས་བཤད་མ་ཐག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཟེརན། ཕི་མ་ལ་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ལ་ཆུ་ཁམས་པ་དང་། ཆུའི་རླུང་ཞེས་བཏགས་པ་

ནི་རླུང་ཡང་ཡིན་ལ་ཆུ་ཁམས་ཀང་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

བསྐྱེད་རིམ་དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས། ར་བའི་རླུང་ལྔའི་རང་དབང་དགག་གི་ཁ་དྩོག་

དང་བེད་ལས་སྩོགས་འབྱུང་བ་བཞི་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་དང་གནས་ལ་སྩོགས་པ་དུ་

མ་ཞིག་གི་སྒྩོ་ནས་རླུང་སྩོགས་སུ་བཞག་གི ས་ཡང་ཡིན་རླུང་ཡང་ཡིན་པས། རླུང་

སྩོགས་སུ་བཞག་པ་མ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁ་ཅིག །ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་བཅུར་མ་འདུས་པའི་རྒྱུད་བ་ས་

ཀི་རླུང་ཡྩོད་པར་ཐལ། རྡྩོ་རེའི་འཕྲེང་བ་ལས་བཏང་བཟུང་ལ་སྩོགས་པའི་རླུང་བརྒྱ་

ར་བརྒྱད་བཤད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་རྣམས་ཀང་རླུང་བཅུར་འདུ་བའི་ཕིར། 

དེ་རྣམས་རླུང་བཅུར་བ་་ཚུལ་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། གཟུང་འཛིན་གི་

རྣམ་རྩོག་བསྐྱེད་པའི་ལྩོག་ཆ་ནས་ཕེ་བའི་ཉིན་ཕེད་ནས་མཚན་ཕེད་དང་། མཚན་

ཕེད་ནས་ཉིན་ཕེད་ཀི་བར་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཞི་ལྔ་བཞིར་བགྩོས་པས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ལ་
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བཏང་བཟུང་ལ་སྩོགས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རེ་

ཉིད་ཀི་དཔིད་ཐིག་གི་དགྩོངས་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

ཁ་ཅིག །མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཡིན་ན་བང་སེམས་དཀར་དམར་གི་ཐིག་

ལེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་ལ་རླུང་སེམས་ཀི་ཆ་མེད་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའི་

ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། གདན་རྫྩོགས་དམར་ཁིད་ལས། མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་

ནི་སེམས་ཀི་རེན་སྙིང་ཁའི་ཁམས་དཀར་དམར་དང་། སྲྩོག་འཛིན་གི་རླུང་ཕུལ་དང་

སེམས་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །མཉམ་གནས་ཀི་ཁ་དྩོག་ལ་ལང་ནག་ཏུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་

ལང་སེར་དུ་སྒྩོན་གསལ་ལས་བཤད་པ་བཞིན་དེའི་མཆན་དང་། ཊི་ཀ་ཐམས་ཅད་

ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། བདེན་ཡང་འདིར་གསལ་སྒྩོན་ལས། ལང་སྩོན་ནམ་

ལང་ནག་ཏུ་བའི་ལང་སེར་དུ་མི་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཞིབ་ཆ་མཛད་པ་ཡིན་པས་

དེ་བཞིན་དུ་གཟུང་ངྩོ་། །

ཁ་ཅིག །ལ་མྩོ་བཞིའི་རླུང་ལ་གེན་རྒྱུ་སྩོགས་ཀིས་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་རྒྱུ་བའི་

བཞི་ཆ་རེ་ལ་ལ་མྩོ་རེའི་རླུང་དུ་བེད་པ་དེ་ལས་གཞན་པའི་འཇྩོག་ཚུལ་མེད་ཟེར་ན། 

དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། སྲྩོག་འཛིན་གི་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་རྒྱུ་བ་

མཱ་མ་ཀཱིའི་རླུང་དང་། གེན་རྒྱུའི་གཙོ་བས་པའི་ཚེ་གྩོས་དཀར་མྩོའི་རླུང་དུ་འཇྩོག་

ཚུལ་སྩོགས་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། གདན་རྫྩོགས་ལས། ལུང་སྩོན་གིས་ལ་མྩོ་བཞིའི་

རླུང་གེན་རྒྱུ་སྩོགས་ཀིས་གཙོ་བྩོ་བས་པའི་བཞི་ཆ་རེ་ལ་གསུངས་པ་བཤད་པའི་

རེས་སུ། དེའི་ལུགས་ལ་ནི་གེན་རྒྱུ་སྩོགས་བཞིས་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་རྒྱུ་བ་ལ་ལ་མྩོ་
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བཞིའི་རླུང་དུ་བཞག་པ་དང་། དགུ་བརྒྱ་པ་དེའི་བཞི་ཆ་ལ་ལ་མྩོ་རེའི་རླུང་དུ་བས་

པའི་ཚུལ་གཉིས་ཤེས་དགྩོས་ཤིང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ལ་མྩོ་བཞིའི་རླུང་ལ་རིམ་ཅན་མ་གཏྩོགས་ཅིག་ཅར་རྒྱུ་བ་མི་

སྲིད་ཟེར་ན། དེ་སྲིད་པར་ཐལ། གེན་རྒྱུ། མཉམ་གནས། ཐུར་སེལ། སྲྩོག་འཛིན་བཞི་

པྩོ་དེ་རིམ་བཞིན་གྩོས་དཀར། སྒྩོལ་མ། སྤན་མ། མཱ་མ་ཀཱིའི་རླུང་དུ་འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་

ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་བཞི་ཅིག་ཅར་དུ་རྒྱུ་བའི་ཕིར། དང་པྩོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

ལེའུ་བརྒྱད་པར། མེ་ཏྩོག་ཀརི་ཀཱ་ར་དང་། ཞེས་སྩོགས་ཀི་ངེས་དྩོན་འཆད་པ་ན། 

ལུང་སྩོན་ལས། ཀརི་ཀཱ་ར་མ་ལི་ཀཱ། །ཡུ་ཐི་ཀ་ར་བིར་ནི། །གྩོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྤན་

སྩོགས་ཏེ། ཞེས་དང་། དེའི་དྩོན་འཆད་པའི་མཆན་དང་། ཊི་ཀ་སྩོགས་ལས་ཀང་དེ་

ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། ལ་མྩོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས་ཀང་། ཀར་ཀཱ་ར་

སྩོགས་བཞི་ལ་མྩོ་བཞིའི་ངྩོ་བྩོའི་འབྱུང་བ་བཞིའི་རླུང་དང་སྦར་བ་ནས་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ལེའུ་གསུམ་པའི་ཊི་ཀ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་

ནང་ནས་མི་བསྐྱྩོད་མགྩོན་པྩོའི་རླུང་དཀར་པྩོ། འབྱུང་བ་ཆུའི་རླུང་། ཁམས་ཀི་དབང་

དུ་བས་ནས་མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྦྩོར་བ་སྩོགས་དང་། པཎ་ཆེན་བསྩོད་གགས་ཀི་རྫྩོགས་

རིམ་ལས། སྲྩོག་འཛིན། ཐུར་སེལ། མཉམ་གནས། གེན་རྒྱུ། ཁྱབ་བེད་དེ། ཞེས་པ་

ནས། མགྩོན་པྩོའི་དབང་དུ་བས་ན་རིམ་བཞིན། མི་བསྐྱྩོད་པ། རིན་འབྱུང་དྩོན་གྲུབ། 

འྩོད་དཔག་མེད། རྣམ་སྣང་གི་རླུང་། ལ་མྩོའི་དབང་དུ་བས་ན་རིམ་པ་བཞིན། མཱ་མ་

ཀཱི། སྤན་མ། སྒྩོལ་མ། གྩོས་དཀར་མྩོ། སྤན་མའི་རླུང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། ལུང་དེ་རྣམས་ནི་སྲྩོག་འཛིན་གི་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་དགུ་
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བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་རྒྱུ་བ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རླུང་དུ་འཇྩོག་པའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། གདན་རྫྩོགས་

ལས། དེའི་ལུགས་ལ་ནི་གེན་རྒྱུ་སྩོགས་ཀིས་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་རྒྱུ་བ་ལ་ལ་མྩོ་

བཞིའི་རླུང་དུ་བཞག་པ་དང་། ཞེས་སྩོགས་གྩོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེའི་ཕིར་ལ་མྩོ་བཞིའི་རླུང་ཅིག་ཅར་རྒྱུ་བ་མེད་དེ། ལེའུ་དྲུག་པར། འཁྩོར་ཡང་ཁྱད་

པར་དག་ཏུ་སྩོ། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་ཊི་ཀ་ལས། ར་བའི་རླུང་བཞིའམ་མགྩོན་པྩོ་བཞིའི་

རླུང་དང་། ལ་མྩོ་བཞིའི་རླུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པ་ཡང་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། ལ་མྩོ་

བཞིའི་རླུང་རིམ་ཅན་ཁྩོ་ནར་རྒྱུ་ཞིང་། མགྩོན་པྩོ་བཞིའི་རླུང་དུས་མཉམ་ཁྩོ་ནར་རྒྱུ་

བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། རླུང་བཞི་རིམ་བཞིན་ལ་

མྩོ་བཞིའི་རླུང་དུ་འཇྩོག་པ་ལུང་ཕི་མ་གཉིས་ལས་ལག་ཏུ་གསལ་བའི་ཕིར་དང་། 

ལེའུ་དྲུག་པའི་ཊི་ཀའི་དྩོན་ཡང་། མགྩོན་པྩོ་བཞིའི་རླུང་རེ་རེ་གཙོ་བྩོ་བས་ན་རྒྱུ་བའི་

བཞི་ཆ་རེ་ལ་ལ་མྩོ་རེའི་རླུང་དུ་བཞག་པའི་ལ་མྩོ་བཞིའི་རླུང་རིམ་ཅན་ཁྩོ་ནར་རྒྱུ་

བའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གདན་རྫྩོགས་ལས། དགུ་བརྒྱ་རེའི་བཞི་ཆ་ནི་རིམ་པ་

བཞིན་སྣ་བུག་གི་སེང་ལ་སྩོགས་པ་བཞིར་རིམ་གིས་རྒྱུའྩོ། །ཞེས་དང་། གསལ་སྒྩོན་

ལས་ཀང་། དེ་ལྟར་བས་ན་གེན་རྒྱུ་སྩོགས་རེ་རེས་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་བཞི་བཞི་རྒྱུ་

བའི་ཚན་པ་རེ་རེ་ལ། རེ་མྩོའི་རླུང་དུ་བ་བའི་བཞི་དུས་གཅིག་ལ་མི་རྒྱུ་ལ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁྱབ་བེད་གཙོ་བྩོ་བས་ཏེ་སྣ་བུག་ནས་འཆི་དུས་མ་གཏྩོགས་པ་མི་རྒྱུའང་

འཁྩོར་དུ་རྒྱུ་བ་སྩོན་ནས་ཀང་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དམ་མི་འདྩོད་ཅེ་ན། མི་འདྩོད་དེ། 

ལེའུ་དྲུག་པའི་ཊི་ཀ་ལས། དེ་གཞི་ལ་འཆི་དུས་མ་གཏྩོགས་སྣ་བུག་ནས་མི་རྒྱུ་བར་



  191  

རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གཞུང་གཞན་མང་པྩོ་ལས་ཀང་གསལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོ་ན་

ཁྱབ་བེད་དེ་ཆྩོས་ཅན། རླུང་གཞན་བཞིའི་འཁྩོར་དུ་ངེས་པར་རྒྱུ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་ན། མན་སྙེར་ནམ་མཁའི་རླུང་ཁྱབ་བེད་དཀིལ་འཁྩོར་གཞན་བཞི་ལ་

ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་བ་ཡིན་པས། དུས་འཁྩོར་ནས་ནམ་མཁའི་རླུང་ལྩོགས་སུ་

རྒྱུ་བར་གསུངས་པ་ཉི་མའི་ཤིང་ར་ལ་སྩོགས་པའི་མུ་སེགས་ངེས་དྩོན་ལ་གཞུག་

པའི་ཕིར་གསུངས་པར་བཤད་པར་རྡྩོར་བཟླས་ཟིན་བིས་ལས་གསུངས་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེའི་དྩོན་ཟིན་བིས་དེ་ཉིད་ལས། ཁམས་བཞི་ལ་

ཁྱབ་པ་ནི་དེ་རྣམས་སྣ་སྒྩོར་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་བ་མིན་གི་ནང་ན་

གནས་པའི་ཁམས་བཞི་ལ་ཁྱབ་པའྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། སགས་རིམ་

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལ་དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་གཡྩོ་བར་བེད་

པས་འཛིན་པའི་རླུང་སྩོགས་སུ་དབེ་བ་བེད་རིགས་པར་ཐལ། གྩོང་དུ་འཆད་ཚུལ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཡིད་ཤེས་རྩོག་པའི་བཞྩོན་པའི་རླུང་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྩོན་ལམ་ལས། གཟུང་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་རྩོག་བསྐྱེད་པའི་

རླུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དབང་ཤེས་ལས་ཡིད་ཤེས་རྩོག་པ་

འབྱུང་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོན་ཀང་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་གསང་རྫྩོགས་ལས་རྣམ་

རྩོག་གི་བཞྩོན་པའང་ཡྩོད་པར་བཤད་དྩོ། །

ཡན་ལག་གི་རླུང་དབང་ཤེས་ལྔའི་རླུང་དུ་བེད་ན་གྩོ་རིམ་ཇི་ལྟར་སྦར་ཞེ་ན། 

རྒྱུ་བ་མིག་ཤེས་ཀི་དང་། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་རྣ་བའི། ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་སྣའི། རབ་ཏུ་
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རྒྱུ་བ་ལྕེའི། ངེས་པར་རྒྱུ་བ་ལུས་ཀི་ཤེས་པའི་རླུང་འཇྩོག་གྩོ །འྩོ་ན་ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་

རྒྱ་མཚོའི་འཇིགས་བེད་རྫྩོགས་རིམ་ལས། རྣ་བའི་རླུང་རབ་རྒྱུ་ཞེས་གསུངས་པ་ཅི་

ཞེ་ན། དེ་དང་ཐང་སག་དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འཇིགས་རྫྩོགས་ནའང་ཡང་དག་རྒྱུ་བ་

དང་། རབ་རྒྱུ་གྩོ་རིམ་བཟླྩོག་སེ་སྣ་ལྕེ་ལ་སྦར་ནས་གསུངས་ཡྩོད་པ་དེ་གཉིས་ཡི་གེ་

མ་དག་པ་འདྲའྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། ཁྱྩོད་ཀིས་རྒྱུ་བ་ནས། ངེས་རྒྱུའི་བར་ལྔ་རིམ་བཞིན་རྣམ་

སྣང་། རིན་འབྱུང་། འྩོད་དཔག་མེད། དྩོན་གྲུབ། མི་བསྐྱྩོད་པའི་རླུང་དུ་བཤད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུ་བ་འྩོད་དཔག་མེད། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་མི་བསྐྱྩོད་པ། ཡང་དག་པར་

རྒྱུ་བ་རིན་འབྱུང་དུ་བེད་པ་དང་། རབ་རྒྱུ་རྣམ་སྣང་། ངེས་རྒྱུ་དྩོན་གྲུབ་ཀི་རླུང་དུ་

བེད་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་མགྩོན་པྩོ་ལྔའི་རླུང་དུ་བེད་

ཚུལ་ཁ་དྩོག་གི་སྒྩོ་ནས་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། པཎ་ཆེན་

ཆྩོས་རྒྱན་གི་རྫྩོགས་རིམ་ལས། དེ་རྣམས་མགྩོན་པྩོ་གང་གི་རིགས་སུ་འཇྩོག་པ་

ཡང་ཁ་དྩོག་གི་སྒྩོ་ནས་འཇྩོག་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་ལས་དེ་ལྟར་

གསུངས་ཀང་། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བསྩོད་གགས་ཀིས་གསུངས་ཤིང་། དྭགས་

རྫྩོགས་ལས་ཀང་། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་པྩོ་རེ་རེ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རླུང་དུ་འཇྩོག་ཚུལ་ནི། 

རྒྱུ་བ་མེ་ལྩོང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་དུ་འཇྩོག་པ་ནས། ངེས་པར་རྒྱུ་བ་ཆྩོས་དབིངས་ཡེ་

ཤེས་ཀི་རླུང་དུ་འཇྩོག་པའི་བར་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཐད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

གསལ་སྒྩོན་ལས། དེ་རྣམས་རིགས་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་འགྱུར་ཞེས་པའི་ར་བའི་རླུང་

ལྔའི་ཚུལ་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་དང་སྦྩོར་ན། དབང་པྩོ་ལྔ་དང་ཡུལ་

ལྔ་རིགས་ལྔའི་རིགས་སུ་འགྩོ་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

དགྩོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

༈ རླུང་རྣམས་འཕྩོ་ཚུལ་ལ་དུས་འཁྩོར་ནས་སྣ་བུག་གཡས་ཀི་རླུང་ནས་

གཡྩོན་གི་ནམ་མཁའ་དང་། གཡྩོན་གི་ནམ་མཁའ་ནས་གཡས་ཀི་ཆུ། དེ་ནས་གཡྩོན་

གི་རླུང་། དེ་ནས་གཡས་ཀི་མེ། དེ་ནས་གཡྩོན་གིའང་མེ། དེ་ནས་གཡས་ཀི་རླུང་། 

དེ་ནས་གཡྩོན་གི་ཆུ། དེ་ནས་གཡས་ཀི་ནམ་མཁའ། དེ་ནས་གཡྩོན་གི་ས། དེ་ནས་

གཡས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེ་ནས་གཡྩོན་གིའང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་དུ་དང་། དེ་ནས་

གཡས་ཀིས་རླུང་དུ་འཕྩོ་བ་སེ་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་གསུངས་སྩོ། །གསལ་སྒྩོན་

རེས་འབངས་དང་བཅས་པ་ལས་དེ་ལྟར་བྱུང་ཡང་། མཁས་གྲུབ་རེའི་དུས་འཁྩོར་

ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་ལས། གཡྩོན་ལ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འཕྩོ་བ་ལན་གཉིས་

དང་། གཡས་ལ་སའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་འཕྩོ་བ་ལན་གཉིས་ཀི་སྒྩོ་ནས་འཕྩོ་བ་བཅུ་

གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་གཡྩོན་ལ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་ནམ་མཁའ་དང་། 

གཡས་ལ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ས་ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་

ཤིང་། རེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་མཚན་བརྩོད་འགེལ་པར་ཡང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་འཕྩོ་

བ་རེའི་མཚམས་སུ་དབུ་མ་ནས་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་རྒྱུ་བ་མ་གཏྩོགས་ར་འདབ་ནས་

མི་རྒྱུ་བར་བཞེད་ཨེ་འདུག་སྙམ་པ་ཡང་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་དུས་འཁྩོར་གི་སྐྩོར་

ནས་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་ལ་དཀིལ་འཁྩོར་དང་། སྣ་བུག་འཕྩོ་བ། ར་འདབ་ཀི་འཕྩོ་བ་

གསུམ་ག་ལ་བཅུ་གཉིས་སུ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེའང་ཞག་གཅིག་ལ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བརིས་པའི་ཉི་ཁི་

ཆིག་སྩོང་དྲུག་བརྒྱར་བེད་པ་ནི་དུས་འཁྩོར། རྡྩོར་ཕྲེང་དགྩོངས་པ་ལུང་སྩོན་རྣམས་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

མཐུན་པར་གསུངས་སྩོ། །ཨ་བྷྱའི་འགེལ་པ་ཟླ་འྩོད་ལས། གཞན་གི་འདྩོད་པ་གཉིས་

བཀྩོད་པའི་དང་པྩོ་དེས་ནི་ཞག་གཅིག་ལ་དཀིལ་འཁྩོར་འཕྩོ་བ་ཉེར་བཞི་བཤད་པའི་

འཕྩོ་བ་གཉིས་རེ་རྫྩོགས་མཚམས་སུ་སྣ་བུག་འཕྩོ་བ་རེ་འབྱུང་བས། ཞག་རེར་སྣ་

བུག་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་བེད་པ་ཕི་ལ་ལྩོ་གཅིག་ཏུ་ཉི་མའི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་འཕྩོ་

བ་ཡྩོད་པ་དང་སྦར་བ་དང་། མ་རྒྱུད་བརག་གཉིས་ལས་འཕྩོ་བ་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་

མགིན་པའི་ར་འདབ་བཅུ་དྲུག་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འཕྩོ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་པ་ལ་

དགྩོངས་ཀི་སྣ་བུག་གི་འཕྩོ་བ་བཅུ་དྲུག་བེད་པའི་དྩོན་མིན་ཟེར། གཞན་དག་གིས་

ནི། བརག་གཉིས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་སྣ་བུག་འཕྩོ་བ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འདྩོད་དེ། འཕྩོ་བ་

ཉེར་བཞིའི་ཕེད་དང་གཉིས་རེའི་མཚམས་ནས་སྣ་བུག་འཕྩོ་བ་རེ་འབྱུང་བས་བཅུ་

དྲུག་སེ། ཕི་རྩོལ་ཉི་མའི་ཁྱིམ་གི་འཕྩོ་བ་དང་བསྟུན་ནས་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་

བཤད་པ་རྣམས་ནི། ལྟེ་བའི་ར་འདབ་རེ་བཞི་པའི་ར་འདབ་བར་པའི་འདབ་མ་བཅུ་

དྲུག་གི་འདབ་མ་བཞི་སྩོང་པའི་ར་ཡིན་པས་དེ་དྩོར་བའི་གཞན་བཅུ་གཉིས་ཀི་འཕྩོ་

བ་ལ་དགྩོངས་སྩོ། །

ཡང་ན་ནང་ལ་སྣ་བུག་འཕྩོ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་། ཕི་ལ་ཉི་མའི་ཁྱིམ་གི་འཕྩོ་བ་

བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕི་ནང་མཐུན་མི་དགྩོས་ཟེར་ཡང་། 

རང་ལུགས་ལ་དཀིལ་འཁྩོར་ཆེ་བ་མགྩོན་པྩོ་བཞིའི་རླུང་གི་འཕྩོ་བ་ཉེར་བཞི་དང་། 

འབྱུང་ཆུང་ལ་མྩོ་བཞིའི་རླུང་གི་འཕྩོ་བ་གྩོ་དྲུག །སྣ་བུག་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་བེད་

པ་ལ་རྒྱུད་ཀི་ལུགས་དང་། མ་རྒྱུད་སྩོམ་འབྱུང་དང་བརག་གཉིས་སྩོགས་ཀི་ལུགས་

ལ་འཕྩོ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་དང་། འབྱུང་ཆུང་ལ་མྩོ་བཞིའི་རླུང་གི་འཕྩོ་བ་རེ་བཞི་དང་། སྣ་
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བུག་འཕྩོ་བ་བརྒྱད་དུ་འདྩོད་དྩོ། །དེ་ཡང་ཕ་རྒྱུད་ལྟར་ན་མགྩོན་པྩོ་བཞི་རེ་རེའི་རླུང་

དགུ་བརྒྱ་རེ་རྫྩོགས་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་གཞན་དུ་འཕྩོ་བའི་འཕྩོ་ཆེན་ཉེར་བཞིར་བེད་

ཅིང་། ཞག་གཅིག་གི་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྩོང་དྲུག་བརྒྱའི་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་རེའི་

མཚམས་ནས་འབྱུང་ཆུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གཞན་དུ་འཕྩོ་བས་འབྱུང་ཆུང་གི་འཕྩོ་བ་

གྩོ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དཀིལ་འཁྩོར་ཆེ་བའི་སྲྩོག་ཐུར་གཉིས་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་

མཉམ་དུ་རྒྱུ་བས་དེ་གཉིས་ལ་སྣ་བུག་གི་འཕྩོ་བ་མེད་ཅིང་། གེན་རྒྱུ་དང་མཉམ་

གནས་གཉིས་ལ་འཕྩོ་བ་རེ་དང་སྣ་བུག་འཕྩོ་བ་གངས་མཚུངས་སུ་འཇྩོག །མ་རྒྱུད་

སྩོམ་འབྱུང་སྩོགས་ལྟར་ན་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྩོང་དྲུག་བརྒྱའི་སྩོང་དང་

ཕེད་དང་བཞི་བརྒྱ་རེའི་མཚམས་ནས་འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་འཕྩོ་བ་རེ་དང་། དེའི་བཞི་ཆ་

རེ་ལ་འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་འཕྩོ་བ་རེ་བེད་པ་ཡིན་ཞིང་། འབྱུང་ཆེན་གི་འཕྩོ་བ་བཅུ་

དྲུག་གི་ཕེད་སྲྩོག་ཐུར་གཉིས་ལ་སྣ་བུག་འཕྩོ་བ་མེད་པས། མེ་མཉམ་གཉིས་ཀི་འཕྩོ་

བ་ལ་སྣ་བུག་གི་འཕྩོ་བ་བརྒྱད་བཞག་པའྩོ། །ཞག་གཅིག་གི་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྩོང་

བརྒྱ་པྩོ་ལ་སྣ་བུག་གི་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་སམ་བརྒྱད་དང་། སྣ་བུག་འཕྩོ་བ་མེད་ཀང་

དཀིལ་འཁྩོར་འཕྩོ་བ་དེ་ཙམ་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །སྣ་བུག་གཉིས་ནས་མཉམ་དུ་རྒྱུ་བ་

ལ་སྣ་གཡས་གཡྩོན་གི་འབྱུང་འཇུག་ཁུག་གཉིས་ག་གཅིག་ཏུ་བརི་བ་ཡིན་པས། 

གཡས་གཡྩོན་གི་འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་རེ་རེ་ལ་རླུང་གཅིག་ཏུ་བརི་ཚུལ་དང་མི་འདྲ་

སེ། དྭགས་རྫྩོགས་ལས་ཀང་། དེ་ཡང་མཉམ་རྒྱུའི་འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་རེ་དང་

གཡས་གཡྩོན་རེ་རེ་བའི་རྐང་པ་རེ་ཡུན་མཉམ་པས། མཉམ་རྒྱུའི་ནང་ཚན་གི་

གཡས་ཀི་འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་གཅིག་དང་གཡྩོན་གི་འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་གཅིག་
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སེ་གཉིས་ཀ་བསྩོམས་པ་ལ་འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་རེར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

༈ ར་འདབ་ནས་འཕྩོ་བའི་ཚུལ་ནི། གཙོ་བྩོ་བདེ་ཀེ་སྩོགས་ཀི་ལུགས་ཏེ། 

སྙིང་གའི་ར་འདབ་བརྒྱད་ཀི་རེ་རེ་ནས་ཉིས་སྩོང་བདུན་བརྒྱ་རེ་རྫྩོགས་ནས་ར་

འདབ་གཞན་དུ་འཕྩོ་བར་བེད་པ་ལ་ཐུན་ཚོད་ཀི་རླུང་། མགིན་པའི་ར་འདབ་བཅུ་

དྲུག་གི་ར་འདབ་རེ་རེ་སྩོང་ཕྲག་གཅིག་ཕེད་དང་བཞི་བརྒྱ་རེ་རྫྩོགས་ནས་ར་འདབ་

གཞན་དུ་འཕྩོ་བ་ལ་འཕྩོ་བ་བཅུ་དྲུག་གི་རླུང་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྤི་བྩོའི་ར་འདབ་

གཉིས་ཀི་རེ་རེ་ནས་རླུང་དྲུག་བརྒྱ་དྩོན་ལྔ་དེ་རྒྱུ་བ་ལ་ཆུ་ཚོད་རེའི་རླུང་དང་། ལྟེ་

བའི་ར་འདབ་རེ་བཞིའི་རེ་རེར་སུམ་བརྒྱ་དང་ཕེད་བཅས་སྩོ་བདུན་རེ་རྒྱུ་བ་ལ་དབྱུ་

གུ་རེའི་རླུང་དུ་གསུངས་སྩོ། །རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་བཞི་པྩོ་དེ་ར་གསུམ་གི་རྩོ་རྐང་

ནས་རྒྱུ་བ་ནི། རྒྱུད་རྡྩོར་ཕྲེང་ལས། སྐུ་དང་གསུང་གི་སྙིང་པྩོ་གཉིས། །ལ་ལ་ནཱ་དང་

ར་ས་ནཱ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་འགྲུབ་བྩོ། །འྩོ་ན་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་ལྟར་ཞག་

གཅིག་ལ་སྣ་བུག་གི་རླུང་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་དང་། མ་རྒྱུད་སྩོམ་འབྱུང་ལྟར་ན་

བརྒྱད་དང་དུས་འཁྩོར་ལས་རླུང་དྲུག་བརྒྱ་དྩོན་ལྔ་མ་གཏྩོགས་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་

ཐམས་ཅད་ལ་སྣ་བུག་འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཤད་པ་དེ་རྣམས་འགལ་ལམ་མི་

འགལ་ཞེ་ན། རང་རང་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་རླུང་རྒྱུ་ཚུལ་ཡིན་པས་མི་

འགལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

ཞག་གཅིག་གི་ཐྩོག་མར་རླུང་གང་རྒྱུ་ཞེ་ན། ཡར་ངྩོ་ཚེས་གཅིག་གི་ཐྩོག་མར་

གཡྩོན་གི་མཉམ་གནས་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་རྒྱུ་ཞིང་ཚེས་གསུམ་གི་བར་དུ་དེ་བཞིན་དུ་
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རྒྱུ་ལ། ཚེས་བཞི་ནས་ཉིན་གསུམ་ལ་གཡས་ཀི་མེ་རླུང་གེན་རྒྱུས་ཐྩོག་མ་བས་ནས་

རྒྱུ་བ་དང་། མར་ངྩོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཉིན་གསུམ་ལ་གེན་རྒྱུས་གཙོ་བྩོ་བས་ནས་

ཐྩོག་མར་རྒྱུ། དེ་ནས་ཉིན་གསུམ་ལ་མཉམ་གནས་ཀིས་ཐྩོག་མ་བས་ནས་རྒྱུ་སེ། ཡར་

ངྩོ་མར་ངྩོའི་བཅྩོ་ལྔའི་བར་དུ་དེ་བཞིན་དུ་སེལ་ནས་རྒྱུ་བ་སྩོམ་འབྱུང་ལས་བཤད་པ་

འདུས་པའི་སྐྩོར་ལའང་འདྲ་བར་བཤད་དྩོ། །རླུང་ལྟས་ལྩོག་པས་སྐྱྩོན་འབྱུང་ཚུལ་ནི་གྩོ་

བར་ནུས་ལ། ཕིའི་འཆི་བླུ་ནི་ཚེ་ཐར་བེད་པ། ཚེ་ལ་གང་རིགས་ཀི་སྐུ་བཞེངས་པ་

སྩོགས་དང་། ནང་གི་འཆི་བླུ་ནི་ཁ་སྦྩོར་བུམ་པ་ཅན་འཛིན་པ། སྙིང་ཁར་རྡྩོར་བཟླས་

བེད་པ་སྩོགས་སྩོ། །རླུང་ལྟས་ལས་འབྱུང་འགྱུར་ལུང་དུ་སྩོན་ཚུལ་ནི་རྫྩོགས་རིམ་གི་

རྣལ་འབྩོར་པ་མ་གཏྩོགས་རླུང་གི་རྒྱུ་ཚུལ་ངེས་དཀའ་བས་དེའི་དྩོད་དུ་གནས་མལ་

བཅུ་གཉིས་སྩོགས་ཀི་དུས་སྦྩོར་དང་དབངས་འཆར་གི་སྐྩོར་རྣམས་གསུངས་ཞེས་

གསུངས། རླུང་གི་རྒྱུ་ཚུལ་གཞན་གིས་ངེས་དཀའ་བ་ནི། ལེའུ་གསུམ་པའི་ཤུནྱ་ཏའི་

ངེས་དྩོན་འཆད་སྐབས་ཀི་ཊིཀ་ལས། རླུང་རྣམས་རྣལ་འབྩོར་པ་མིན་པ་ལ་མི་གསལ་

བ་དང་། རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་གསལ་བར་འབྱུང་བ་སེ། ཞེས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །དུས་འཁྩོར་ལུགས་ལ་གཡས་ནས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་རླུང་དྲུག་གྩོ་རིམ་བར་མ་ཆད་དུ་རྒྱུ་ཞིང་། གཡྩོན་ནས་གྩོ་རིམ་བཟླྩོག་པའི་

སྒྩོ་ནས་རླུང་དྲུག་བར་མ་ཆད་དུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། དུས་འཁྩོར་ལུགས་ལ་སྣ་བུག་

འཕྩོ་བ་བཅུ་གཉིས་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

གསལ་སྒྩོན་ལས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །དེའི་ལུགས་ལ་རླུང་དྲུག་པྩོའི་རེ་རེ་སྣ་གཡས་གཡྩོན་རེ་རེ་ནས་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

སྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། འྩོ་ན་གཡས་གཡྩོན་མཚམས་སུ་དབུ་མ་ནས་

དབུགས་ང་དྲུག་དང་བཞི་ཆ་རེ་རྒྱུ་བ་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། །ཡང་ཁྩོ་

ན་རེ། གཡས་ཀི་ས་ནས་གཡྩོན་གི་ནམ་མཁར་འཕྩོ་མཚམས་སུ་དབུགས་ང་དྲུག་

བཞི་ཆ་བཅས་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བ་དེ་ས་རླུང་དང་ནམ་མཁའི་རླུང་གི་ཆ་རེ་ལ་འཇྩོག་

ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། འཕྩོ་མཚམས་སུ་དབུ་མ་ནས་རླུང་དྲུག་རྐང་བཅས་རྒྱུ་བ་དེ་

ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་དུ་དུས་འཁྩོར་རང་གི་སྐྩོར་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །འདུས་པ་སྩོགས་ཀི་ལུགས་ལ་ཡང་སྲྩོག་ཟུར་གཉིས་གཞི་ལ་དབུ་

མ་ནས་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་མཉམ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁྱབ་སེ། 

དུས་འཁྩོར་གི་ལུགས་ལ་མཉམ་རྒྱུ་ལ་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བ་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་

ཡང་མ་ཁྱབ་བྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདུས་པ་སྩོགས་ཀི་ལུགས་ལ་སྣ་བུག་སར་རླུང་མི་རྒྱུ་བ་ངྩོས་སུ་

རླུང་བརྒྱུས་པ་ན་ཡང་། སར་རྒྱུ་བ་ངེས་ཀི་དང་པྩོའི་རླུང་དེ་ལམ་འཕྩོས་པ་ཞིག་ཡྩོད་

དེ། གསལ་སྒྩོན་ལས། སྣ་བུག་སར་མི་རྒྱུ་བ་ངྩོས་སུ་རླུང་བརྒྱུས་པ་ཡིན་ཀང་། སར་

རྒྱུ་བ་ངྩོས་ཀི་རླུང་འཕྩོས་མ་འཕྩོས་གཉིས་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

འྩོ་ན་གཡས་ནས་གེན་རྒྱུ་རྒྱུ་བའི་འཕྲྩོ་ལ། གཡྩོན་ངྩོས་སུ་རླུང་བརྒྱུས་ཀང་གེན་རྒྱུ་

མ་འཕྩོས་པ་ཞིག་སྲིད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་ཚེ་གཡྩོན་རླུང་བརྒྱུས་

མ་ཐག་གེན་རྒྱུ་འཕྩོས་ནས་མཉམ་རྒྱུ་གང་རུང་རྒྱུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ལུང་

དེའི་དྩོན་ནི་སར་མི་རྒྱུ་བའི་སྣ་བུག་གཡྩོན་དུ་རླུང་གསར་དུ་བརྒྱུས་ཀང་སར་རྒྱུ་

བའི་སྣ་གཡས་ངྩོས་ཀི་དང་པྩོ་རྒྱུ་བའི་གེན་རྒྱུ་ནི་འཕྩོས་ལ་ད་ལྟ་རྒྱུ་བཞིན་པའི་སྲྩོག་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

འཛིན་དང་ཐུར་སེལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གསར་དུ་བརྒྱུས་པ་ཡིན་པས། འཕྩོས་པ་མ་

ཡིན་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་གི་ཐྩོག་མ་ངེས་པར་མེ་རླུང་ནས་འཛིན་མི་

རིགས་པར་ཐལ། ཡར་ངྩོ་མར་ངྩོའི་རྒྱུ་ཚུལ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྡྩོར་བཟླས་

ཟིན་བིས་ལས། འྩོན་ཀང་དགྩོངས་པ་ལུང་སྩོན་དུའང་མེ་རླུང་སྩོན་ལ་བཤད་ནས་དེ་

འདྲ་བ་ཉེར་བཞི་རིམ་གིས་འབྱུང་བས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྩོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བར་བཤད་པས་

ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་གི་ཐྩོག་མ་མེ་རླུང་ནས་རྒྱུ་ཞིང་། ཐ་མ་ཆུ་རླུང་གིས་་ད་པ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཟེར་ན། སར་བཤད་པ་ལྟར་གསལ་

སྒྩོན་ལས་འབྱུང་ཞིང་། སྩོམ་འབྱུང་རང་གི་ལུང་ཡང་གསལ་བར་སྣང་བས་ཡར་ངྩོ་མར་

ངྩོའི་དབང་གིས་ཐྩོག་མའི་རླུང་མི་འདྲ་བ་སར་ལྟར་ཁས་བང་ངྩོ་། །

 ༈ རླུང་གིས་བ་བ་བེད་ཚུལ་ལ་འཇིག་རེན་པ་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ་ནི། སྐྱེ་འཆི་

གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་འཁྩོར་བའི་བ་བ་དེ་རླུང་གིས་བེད་དེ། སེམས་ཅན་

རྣམས་འཆི་བའི་ཚེ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་དང་། ཆུ་མེ་ལ། མེ་རླུང་ལ། རླུང་སྣང་བ་ལ་ཐིམ་

པ་སྩོགས་ཀི་སྒྩོ་ནས་འཆི་བ་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། སྐྱེ་བའི་ཚེའང་འཆི་

བའི་འྩོད་གསལ་ལས་རླུང་གཡྩོས་པས་ཉེར་ཐྩོབ། མཆེད་པ། སྣང་བ། དེ་ལས་ཀུན་

རྩོག་རྣམས་འབྱུང་། དེ་ལྟར་ཀུན་རྩོག་བཞྩོན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་

སྐྱེད་ཅིང་། ཉྩོན་མྩོངས་པས་ལས་བསགས་ཏེ་འཁྩོར་བར་འཁྩོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་རླུང་རྣམས་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་ལས་འཆི་བའི་འྩོད་གསལ་དུ་འཇུག་ཅིང་། རླུང་

གཡྩོས་པའི་དབང་གིས་ཀུན་རྩོག་རྣམས་བྱུང་སེ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སྩོབས་ཀིས་ལས་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

བསགས་ནས་འཁྩོར་བ་ནི་རླུང་རྣམས་ཀི་ཐུན་མྩོང་གི་བེད་ལས་སྩོ། །སྩོ་སྩོའི་བེད་

ལས་ལ་སྲྩོག་འཛིན་གིས་ཚེ་རིང་དུ་སྲིང་བར་བེད་པ་དང་། རླུང་རྣམས་དབང་པྩོའི་

སྒྩོར་འབྱུང་འཇུག་གི་རྒྱུ་བེད་དྩོ། །ཐུར་སེལ་གིས་རླུང་དང་བཤང་ལྕི་ཁུ་ཁག་རྣམས་

འྩོག་ཏུ་འདྲེན་པའི་བ་བ་བེད། མཉམ་གནས་ཀིས་བཟའ་བཏུང་བས་པ་ལྟེ་བར་མཉམ་

དུ་འདུ་བའི་བ་བ་བེད། གེན་རྒྱུ་ཁ་ཟས་ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་ཚེ་ལྕེ་དང་ལན་ཅིག་སྦར་

ནས་བལད་པ་སྩོགས་ཀི་རྐེན་བེད། ཁྱབ་བེད་ཀིས་ལུས་སྒུལ་བསྐྱྩོད་དང་། འགྩོ་འྩོང་

སྩོགས་ཀི་བ་བ་བེད་དྩོ། །ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔས་རིམ་བཞིན། མིག །རྣ། སྣ། ལྕེ། 

ལུས་དབང་དང་ལྔས་གཟུགས་སྒ་དྲི་རྩོ་རེག་བ་རྣམས་འཛིན་པའི་རྒྱུ་བེད་དེ། དེ་

རྣམས་ནི་རྣལ་འབྩོར་དང་འཇིག་རེན་པ་གཉིས་ག་ལ་ཐུན་མྩོང་དུ་བ་བ་བེད་ཚུལ་དུ་

གསུངས་ལ། རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྣལ་འབྩོར་པའི་བ་བ་བེད་

ཚུལ་ནི། ར་བའི་རླུང་བཞི་ལ་རྡྩོར་བཟླས་བས་པས་ཞི་སྩོགས་ཀི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་

ཅིང་། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྐྱེད་པས་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་

བེད་དྩོ། །ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལ་རྡྩོར་བཟླས་བས་པས་མིག་གི་མངྩོན་ཤེས་སྩོགས་

འགྲུབ་པར་བེད། ཁྱབ་བེད་ལས་རྡྩོར་བཟླས་བས་པས་བར་དྩོར་མཆྩོག་འགྲུབ་པར་

བེད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །སྐབས་འདིར་རླུང་འཁྩོར་བའི་ར་བར་འཇྩོག་ཟེར་ན། རླུང་ཆྩོས་ཅན། 

སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀིས་བ་ས་པར་ཐལ། འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་

ཁས། འདྩོད་ན། རླུང་ཡིན་ན་ནང་གི་རླུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ལས་རླུང་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡིན་ཞེ་ན། འྩོ་ན་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

བདེན་འཛིན་འཁྩོར་བའི་ར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེ་ཡིན་པ་སྤྩོད་བ་ས་ཀི་དྩོན་དུ་གསལ་སྒྩོན་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། བས་

པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། ཐལ་འགྱུར་གྩོང་མ་ལ་མ་ཁྱབ་སེ། བདེན་འཛིན་དང་རླུང་གཉིས་ཀ་

འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡིན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། གསལ་སྒྩོན་ལས་ཀང་། 

བདག་འཛིན་འཁྩོར་བའི་ར་བར་རླུང་འཁྩོར་བའི་ར་བར་སྩོན་པ་མིན་ཞེས་གསུངས་

ཀི། སྤིར་རླུང་འཁྩོར་ར་མིན་ཞེས་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། ལས་རླུང་འཁྩོར་ར་ཡིན་ཏེ་

དེ་མ་དག་པའི་སྣྩོད་བཅུད་ཀི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྣྩོད་བཅུད་ཀི་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་རླུང་སེམས་ཙམ་ཟླ་བར་སྣང་བ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

ལས་རླུང་ཆྩོས་ཅན། བདག་འཛིན་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་པས་འཁྩོར་བ་བསྐྱེད་པའི་

ལན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ། གསལ་སྒྩོན་ལས། དེས་ན་འཁྩོར་བ་བསྐྱེད་པར་གསུངས་པ་དེ་བདག་

འཛིན་ལ་སྩོགས་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་རྣམས་ཀིས་འཁྩོར་བ་སྐྱེད་པའི་ལན་ཅིག་བེད་

རྐེན་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རྡྩོར་བཟླས་ཀི་ཟིན་བིས་ལས་ཀང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པས་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་

བས་ནས་དེ་དག་སྐྱེད་པའི་ཚེ། ལས་རླུང་གིས་ལན་ཅིག་བེད་རྐེན་བས་པས་དེའི་

ནུས་པ་འགྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །གཞན་ཡང་། ལས་རླུང་གི་བཞྩོན་པ་

ཅན་གི་སེམས་དེ་འཁྩོར་ར་ཡིན་པར་ཐལ། སྣྩོད་བཅུད་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་

རླུང་སེམས་ཙམ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། 

བདེན་འཛིན་ཡིན་པར་ཐལ། འཁྩོར་བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཁྱབ་སེ། འཁྩོར་བའི་ར་བ་ལ་འཛིན་སངས་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་ལས་རླུང་ཞེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག །དབུ་མར་ཞུགས་པའི་རླུང་

ཡིན་ན་ལས་རླུང་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ལས་རླུང་ཡིན་ན་སྣང་བ་གསུམ་པྩོ་གང་

རུང་གི་བཞྩོན་པའི་རླུང་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

འཆི་བ་འྩོད་གསལ་གི་ལུགས་ལྩོག་གི་སྣང་བ་གསུམ་གི་བཞྩོན་པའི་རླུང་ཆྩོས་ཅན། 

ལས་རླུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྡྩོ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། འདི་ནི་

རླུང་ཁམས་ཆེན་པྩོ་སེ། །རྣམ་ཤེས་གསུམ་གི་བཞྩོན་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། དེའི་

དྩོན་འཆད་པའི་ཊི་ཀ་ལས། ཨེ་ལ་ཥ་བསྣན་པའི་ཨེ་ཥ་ནི་འདི་ལ་འཇུག་ལ། ལས་ཀི་

རླུང་འདི་ནི་བེད་ལས་ཀི་སྒྩོ་ནས་རླུང་ཁམས་ཆེན་པྩོ་སེ། ལུགས་ལྩོག་གི་རྣམ་ཤེས་

གསུམ་གི་བཞྩོན་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལ་རྡྩོར་བཟླས་བས་པས་མིག་གི་མངྩོན་

ཤེས་སྩོགས་ཐྩོབ་ཅེས་པའི་མངྩོན་ཤེས་ལྔ། ལའི་མིག་གི་མངྩོན་ཤེས། རྣ་བའི་མངྩོན་

ཤེས། རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངྩོན་ཤེས་སྩོགས་ལྔ་ལ་བེད་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། དེ་མིག །རྣ། 

སྣ། ལྕེ། ལུས་ཀི་མངྩོན་ཤེས་ལྔ་ལ་བེད་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། ཡན་ལག་གི་རླུང་

གི་རྡྩོར་བཟླས་ཀིས་རྫྩོགས་རིམ་པའི་མངྩོན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ་འཆད་པའི་ལེའུ་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཊི་ཀ་ལས། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་པྩོ་དེ་ཡི་ཞེས་པ་ནས། རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་

ལ་བརེན་ནས་མིག་སྩོགས་དབང་ཤེས་རེ་རེས་ཀང་གཟུགས་སྩོགས་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་

པའི་ཡུལ་ལྔ་ག་འཇལ་བའི་མངྩོན་ཤེས་ཐྩོབ་པ་ལ་རྡྩོ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། སྣ་ལྕེའི་མངྩོན་ཤེས་ཞེས་པ་མངྩོན་པ་གྩོང་
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འྩོག་ལས་བཤད་པར་ཐལ། འཆད་ཚུལ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །

༈ དེ་ལྟར་རླུང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་བེད་ལས་སྩོགས་ཤེས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཉམས་

ལེན་གི་གནད་ཤེས་ཚུལ་ནི། འཁྩོར་བའི་འཇུག་རིམ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ལས་རླུང་

གཡྩོས་ཏེ་རང་བཞིན་གི་རྩོག་པ་རྣམས་སྐྱེད་པ་དང་། དེས་ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱེད་ཅིང་ཉྩོན་

མྩོངས་པས་ལས་བསགས་ནས་འཁྩོར་བར་འཁྩོར་བའི་ཚུལ་ཤེས་ནས། དེའི་བཟླྩོག་

ཐབས་ལས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་་ད་པའི་ཐབས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཚུལ་ཤེས་

ནས་སྒྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

༈ ངག་དབེན་གི་ཤེས་བ་སགས་ཀི་དེ་ཉིད་ལ་ས་བཅད་ལྔ་གསུངས་པའི་

སགས་བཏུ་བ་ལ་བཏུ་གཞི་ནི་དབངས་གསལ་རྣམས་ཡིན་ལ། བཏུས་པའི་སགས་

ལ་ར་སགས། སྙིང་པྩོ། ཉེ་སྙིང་ཅི་རིགས་ཡྩོད་ཅིང་། འདིར་ནི་འབྲུ་གསུམ་བཏུ་བ་

ཡིན་ནྩོ། །ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ནི་སྙིང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་བཏུས་པའི་སགས་ཐམས་ཅད་

ཀི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་གསུངས་ཤིང་། སགས་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་གསུམ་དུ་འདུ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ཡང་ལ་ཐམས་ཅད་རྡྩོ་རེ་གསུམ་དུ་འདུ་ཞིང་ཡི་གེ་གསུམ་རྡྩོ་རེགསུམ་གི་ས་

བྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སགས་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་གསུམ་དུ་འདུས་པར་བསན་པའི་དགྩོངས་པ་ནི། 

སགས་ཀི་བཟླས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་ལས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་བཟླས་པས་འགྲུབ་

པར་གྩོ་བའི་ཕིར་རྩོ། །སགས་ལ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་མ་ནིང་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ནི་བཏུ་

གཞི་དང་བཏུས་པའི་སགས་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བས་པ་སེ། བཏུ་གཞིའི་དབང་དུ་

བཏང་ན། གསལ་བེད་རྣམས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གེ དབངས་ཀི་བཅུ་གཉིས་བུད་མེད་ཀི་



  204  

སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཡི་གེ །ར་ལ་བཞི་མ་ནིང་གི་ཡི་གེ་ཡིན་ལ། བཏུས་པའི་སགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་

ལ་ཕྩོ་མྩོ་དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་བའི་སགས་གསུམ་རིམ་བཞིན་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་མ་ནིང་

གི་སགས་སུ་འཇྩོག་གྩོ །ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བས་ན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

སྐྱེས་པ་བུད་མེད་མ་ནིང་ཡི་གེར་གསུངས་སྩོ། །སགས་ཀི་བརྡ་ནི་སྤིར་ན་སགས་ཀི་

མིང་སེ། འགྩོར་ༀ་དང་མཐར་སྭ་ཧཱ་ཡྩོད་པ་ལ་སྦྲུལ་དང་། ༀ་ཡྩོད་ལ་སྭཱ་ཧཱ་མེད་པ་

མཐའ་མེད་དང་། དེ་ལས་བཟླྩོག་པ་ལ་འགྩོ་མེད། གཉིས་ཀ་མེད་པ་ལ་བཏུས་པ་ཞེས་

རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཤིང་། གཞན་ཡང་སྙིང་པྩོ་དང་ཉེ་སྙིང་སྩོགས་དུ་མ་ཡྩོད་ཀང་

འདིར་ནི་རླུང་གི་འཇུག་གནས་ལང་གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་གསུམ་གི་བརྡ་

བས་པ་སེ། ལུང་སྩོན་ལས། བརྡ་ཡིས་དེ་ཉིད་གསུམ་གནས་པ། །རང་བཞིན་བཟླས་

པའི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་སྩོ། །ཡང་ལང་འཇུག་གནས་གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན། མྱུར་

བ། རྣམ་་ད། དལ་བ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སྩོ། །སགས་ཀི་དྩོན་ནི་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་དང་། སགས་ཀི་དྩོན་དམ་པ་ནི་འྩོད་གསལ་ལྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སགས་བཏུ་བ་

དང་། བརྡ་གཉིས་ཀི་རྡྩོར་བཟླས་བེད་ཚུལ་བསན་ནས། དེ་བས་པས་བདེན་པ་

གཉིས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། སགས་ཀི་དྩོན་དང་། སགས་ཀི་དྩོན་

དམ་པ་གཉིས་ཀིས་བསན་ཏྩོ། །

སགས་ཀི་ར་བ་ཨ་ཐུང་བཤད་པ་ལ། དེའང་དྲང་དྩོན་གི་སགས་ཨ་ལི་ཀ་ལི་

འདུས་པའི་སགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བར་དྲང་དྩོན་གི་ཨ་ཐུང་འཇྩོག་ཅིང་། ངེས་དྩོན་

གི་ཨ་ཐུང་སྲྩོག་འཛིན་ནི་ངེས་དྩོན་གི་དབངས་གསལ་འདུས་པའི་སགས་རླུང་

གཞན་གི་ར་བ་སེ། སྤྩོད་བ་ས་ལས། འདི་ལྟའི་ངེས་དྩོན་མི་ཤེས་པའི་གསུང་རབ་
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འཆད་པ་དག་གིས་ངེས་དྩོན་གི་ཡི་གེ་རྣམས་གང་དུ་འཇུག །གང་གི་ཕིར་

འཇུག །ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །དེའི་དྩོན་ནི་གང་

འཇུག་ན་དབངས་གསལ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་མིང་ཚིག་སྩོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་

རླུང་རྣམས་འཇུག །གང་དུ་འཇུག་ན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྲྩོག་འཛིན་ལ་འཇུག །དགྩོས་པ་

གང་གི་ཕིར་འཇུག་ན་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་བ་བའི་ཕིར་འཇུག་

གྩོ །ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ན་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་སྩོགས་ཀི་རིམ་པས་འཇུག་སེ། མཚན་

ཡང་དག་པར་བརྩོད་པའི་རྒྱུད་ལས། ཨ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཀུན་གི་མཆྩོག །དྩོན་ཆེན་ཡི་

གེ་དམ་པ་ཡིན། །ཞེས་སྩོགས་དང་། རྡྩོ་རེ་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། སྙིང་

ཁའི་དབུས་ན་མི་ཤིགས་པ། །གསལ་ཞིང་མར་མེ་དག་དང་མཚུངས། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། མདྩོར་ན་ངག་དབེན་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་བས་པས་རླུང་རྣམས་མི་

ཤིགས་པའི་རླུང་ལ་བ་ས་ནས་ཐིམ་པ་ལས་འྩོད་གསལ་རྫྩོགས་པར་འཆར་བར་

ཤེས་པ་ནི་ངག་དབེན་གི་ཤེས་བ་སགས་ཀི་དེ་ཉིད་ཤེས་ཚུལ་ལྩོ། །འྩོ་ན་སགས་ཀི་

དྩོན་ཞེས་པའི་དྩོན་དེ་ཅི་ལ་བེད་ཅེ་ན། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དགྩོས་པ་ལ་བེད་དེ། 

སགས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་བས་པའི་དགྩོས་དྩོན་ལ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་

འགྲུབ་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྤིར་འཇུག་པ་ལས། དེ་ནི་དགྩོས་པ་མཆྩོག་ཡིན་

པས། །དྩོན་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགྩོས་པ་ལ་དྩོན་ཞེས་བརྩོད་པའི་སྐབས་

ཡྩོད་ཀང་འདིར་ནི། མཛོད་ལས། གཟུགས་ནི་དབང་པྩོ་ལྔ་དང་དྩོན། །ལྔ་དང་རྣམ་

རིག་བེད་མིན་ཉིད། །ཅེས་མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔའི་དམིགས་པ་ལ་གཟུགས་

སྩོགས་དྩོན་ལྔ་ཞེས་དམིགས་པ་ལ་དྩོན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དམིགས་པ་ལ་བེད་དེ། 
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རིམ་ལྔ་ལས། བརྩོད་དང་དམིགས་པར་བཅས་པ་དང་། །བརྡར་གྱུར་དང་ནི་དྩོན་དམ་

མྩོ། །ཚིག་གི་བརྩོད་པ་ཐུན་མྩོང་སེ། །དམིགས་པར་བཅས་པ་སངས་རྒྱས་

ཉིད། །སགས་ཀི་དེ་ཉིད་བརྡ་རུ་བཤད། །དྩོན་དམ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་རྐང་

པ་དང་པྩོ་གཉིས་ཀིས་རིམ་བཞིན་སགས་བཏུ་བའམ། བརྩོད་པའི་སགས་དང་། 

སགས་ཀི་བརྡ། སགས་ཀི་དྩོན། སགས་ཀི་དྩོན་དམ་པ་བཞི་བཤད་པའི་དྩོན་ཕི་མ་

བཞིས་འཆད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་། དམིགས་པར་བཅས་པ་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཅེས་

པ་སགས་ཀི་དམིགས་པའམ་དྩོན་དེ་རྡྩོ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

སྒྱུ་ལུས་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། འདིར་སགས་ཀི་དྩོན་ལ་དམིགས་པར་བཅས་པ་ཞེས་བསྒྱུར་

ཡང་དགྩོས་དྩོན་ལ་བེད་དགྩོས་ཏེ། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་། དྭགས་པྩོ་

ནམ་མཁའ་གགས་གཉིས་ཀས་དགྩོས་དྩོན་ལ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་དེ་གཉིས་ཀིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་བདེན་ཡང་དམིགས་པ་ལ་

བེད་པ་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོའི་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། གསལ་སྒྩོན་ལས། རྡྩོར་བཟླས་

བས་པས་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། སགས་ཀི་དྩོན་ནམ། 

སགས་ཀི་དམིགས་པ་དང་། སགས་ཀི་དྩོན་དམ་པ་གཉིས་ཀིས་བསན་པ་འདི་

བཤད་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་དུ་ཟུངས་ཤིག །ཅེས་དང་། ལེའུ་གཉིས་པའི་མཐའ་དཔྩོད་རིན་

ཆེན་མྱུ་གུ་ལས་ཀང་། ལུང་དྲངས་མ་ཐག་པ་དེ་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ལ་སགས་ཀི་དམིགས་པ་ཞེས་དམིགས་པར་འཇྩོག་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། སགས་ཀི་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་དེས་མཚོན་དྩོན་རྡྩོ་རེ་གསུམ་
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དབེར་མི་ཕེད་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་རྩོགས་པར་འགྱུར་བས། སགས་ཀི་ཡི་གེ་གསུམ་

གི་སྒྩོ་ནས་རྩོགས་པར་བ་བའི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་

པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སེ། རྡྩོར་བཟླས་ཀི་ཟིན་བིས་ལས། དམིགས་པར་བཤད་པ་རྣམ་

སྣང་ལ་སྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཏེ་རྩོད་བེད་ཀི་སྒྩོ་ནས་བརྩོད་བའི་དྩོན་གང་

དམིགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། ཡི་གེ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པས་རྡྩོ་རེ་

གསུམ་ལ་སྩོགས་པའི་ལ་རྩོགས་པར་བེད་པས་དེ་ནི་སགས་ཀི་དྩོན་དུ་ལཀྵིས་

བཤད་དེ། སྤྩོད་བ་ས་ལས། སགས་ཀི་དྩོན་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་འདི་ལ་བ་དགྩོས་

ཤིང་དེ་དང་མཐུན་པས་ལེགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྩོན་དམ་འྩོད་གསལ་

གི་ཡེ་ཤེས་ལ་སགས་ཀི་དྩོན་དམ་པ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བརྩོད་ཅེ་ན། མཆྩོག་ཐུན་གི་

དངྩོས་གྲུབ་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པར་

སྐྱབས་མཆྩོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་གསུངས་ཏེ། སགས་ཀི་བཟླས་ལུང་སྐབས་

ཀི་དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་ལས། བདེ་སྩོང་གི་ཡེ་ཤེས་ནི་མཆྩོག་དང་ཐུན་

མྩོང་གི་དངྩོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དུས་ཐུང་ངུ་དང་ཚེགས་ཆུང་ངུས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

སྩོགས་ཀི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་པས་ན། འདི་ཉིད་ལ་ངེས་དྩོན་གི་སགས་སམ་དྩོན་

དམ་པའི་སགས་སམ། སགས་ཀི་དྩོན་དམ་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དགྩོངས་པ་

ལུང་སྩོན་དྲངས་སྩོ། །འདི་ལྟར་ན་སགས་ཀི་དྩོན་ནི་མཆྩོག་ཐུན་གི་དངྩོས་གྲུབ་ལ་

བས་ནས་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་པས་དྩོན་དམ་པ་

ཞེས་བརྩོད་པ་ཡིན་ཞིང་། སྤིར་ན་དྩོན་དམ་འྩོད་གསལ་གི་རྫྩོགས་རིམ་ཞེས་པ་ནི་

ཡུལ་དྩོན་དམ་བདེན་པའི་དབང་གིས་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་པར་རེ་
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རང་གི་གསུང་ལས་འབྱུང་ངྩོ་། །

 ༈ ངག་དབེན་སྲྩོག་རྩོལ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྩོ་ཚུལ་ནི། འདུས་པ་ཕི་མ་ལས་

བཤད་དེ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། །ཅེས་

སྩོགས་སྩོ། །དེའང་རྐང་པ་དང་པྩོ་བཞིས་གསང་བའི་སྣ་རེར་རྫས་ཐིག་སྒྩོམ་པའི་

སྲྩོག་རྩོལ་དང་། རྐང་པ་དང་པྩོ་གཉིས་དང་། རིན་ཆེན་ཞེས་པ་ནས་རང་སགས་ཞེས་

པའི་བར་གིས་གདྩོང་གིས་སྣ་རེར་འྩོད་ཐིག་སྒྩོམཔའི་སྲྩོག་རྩོལ་བསན་ལ། སྙིང་ཁར་

ཞེས་པ་མན་གིས་སྙིང་ཁར་སགས་ཐིག་སྒྩོམ་པའི་སྲྩོག་རྩོལ་བསན་པར་གསུངས་

སྩོ། །གྩོ་རིམ་འདི་ནི་བཤད་པའི་གྩོ་རིམ་ཡིན་གི་སྒྩོམ་པའི་གྩོ་རིམ་འདི་ལས་བཟླྩོག་

སེ་སྒྩོམ་དགྩོས་པར་ཊི་ཀ་སྩོགས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྩོ། །འདི་གསུམ་ལ་སྲྩོག་རྩོལ་

ཞེས་ཅིའི་ཕིར་བརྩོད་ཅེ་ན། སྒྩོན་གསལ་ལས། སྲྩོག་ནི་ཚེ་དང་རྩོ་ལ་བ་རིང་དུ་སྲིང་

བར་བེད་པའི་རླུང་ལ་གསུངས་ལ། དེ་ཙམ་ནི་སྦྩོར་དྲུག་གི་ཡན་ལག་གཅིག་མིན་

པས་སྲྩོག་རྩོལ་གི་རྣལ་འབྩོར་ལ་སྲྩོག་རྩོལ་ཞེས་མིང་བ་ས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་

སྩོ། །དུས་འཁྩོར་གི་སྐྩོར་ནས་སྲྩོག་ནི་རྩོ་རྐང་དུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་དང་རྩོལ་བ་འགྩོག་པ་

ལ་བཤད་པ་ནི། འདིར་ཡང་སྦར་དུ་རུང་བ་འདྲའྩོ། །

ཁ་ཅིག །སྲྩོག་རྩོལ་གི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་ན། སྦྩོར་དྲུག་གི་ནང་ཚན་གི་སྲྩོག་

རྩོལ་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། རླུང་དབུ་མར་་ད་པའི་

རྫྩོགས་རིམ་གི་རྣལ་འབྩོར་ཐམས་ཅད་སྲྩོག་རྩོལ་གི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། 

ལུས་དབེན་གི་སྐབས་ཀི་གདན་རྫྩོགས་ལས། འྩོག་སྒྩོའི་ཕྲ་མྩོ་བསྒྩོམས་པས་རྩོ་རྐང་

གི་རྒྱུ་བ་དྷཱུ་ཏཱིར་འཛུད་པའི་སྒྩོ་ནས་དེ་སྲྩོག་རྩོལ་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ཡིད་ཆེས་པའི་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཁུངས་དང་བཅས་པར་མན་ངག་འདིའི་ངྩོ་སྩོད་རྒྱས་པ་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྩོན་དུ་གཏན་

ལ་ཕབ་ཟིན་པས་དེར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་ལུས་དབེན་གི་ཕྲ་མྩོའི་རྣལ་འབྩོར་ཡང་

སྲྩོག་རྩོལ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། རྩོ་རྐང་དུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཆྩོས་ཅན། 

སྲྩོག་ཡིན་པར་ཐལ། དུས་འཁྩོར་གི་སྐྩོར་ནས་བཤད་ཚུལ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་

ན། སྲྩོག་ཡིན་ན་ཚེ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན་དེ་ཁྱབ་

པར་ཐལ། མཛོད་ལས། སྲྩོག་ནི་ཚེ་ཡིན་དྲྩོད་དང་ནི། །རྣམ་ཤེས་རེན་གང་ཡིན་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ལུགས་འདིར་སྲྩོག་ལ་རླུང་ཡང་

ཡྩོད་པ་དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་ལས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །འདིར་སྲྩོག་རྩོལ་གསུམ་བསྒྩོམས་པ་ནི་སྙིང་ཁར་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་ལས་སྩོང་པ་བཞི་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་ཡིན་ན། གསང་བའི་སྣ་རེར་

རྫས་ཐིག་བསྒྩོམས་པས་སྙིང་ཁར་རླུང་་ད་ཇི་ལྟར་ནུས་ཏེ། གསང་བའི་སྣ་རེར་

གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དང་པྩོ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་

མཐར་ཕག་རྒྱ་དང་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་སྙིང་ཁར་རྡྩོར་བཟླས་དང་བསམ་གཏན་

གཉིས་ཀི་་ད་རིམ་གིས་རླུང་སྙིང་གར་་ད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

༈ ངག་དབེན་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ། སྙིང་ཁའི་སྣ་རེར་སགས་

ཐིག་ལ། སགས་ཐིག་འབའ་ཞིག་སྒྩོམ་པ་དང་། སགས་འཁྩོར་རྒྱས་པ་སྒྩོམ་པ་གཉིས་

གསུངས་ཏེ། དེའང་གང་དུ་སྒྩོམ་པའི་གནས་དང་སྤྩོད་ལམ་ནི་གསལ་སྒྩོན་སྩོགས་

ལས་གསལ་ཞིང་། དང་པྩོ་སགས་ཐིག་ཉི་ཚེ་སྒྩོམ་ཚུལ་ནི། ལུས་དབེན་གི་གསང་

ཆེན་རིགས་གཅིག་པ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྒྩོམས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་སྙིང་ཁ་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ལྩོའི་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་སུ་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གི་དབུས་སུ་ཨ་ཐུང་དང་ཧཱྃ་ཡིག་གང་

རུང་ལ་སེམས་ཞུགས་པ་བཞིན་དུ་བས་ནས་བསྒྩོམ་པའྩོ། །ར་གསལ་མ་བཏབ་ཀང་

སྙིང་ཁའི་ར་འཁྩོར་གི་དབུས་ངེས་པར་བས་ནས་དེར་དམིགས་རེན་ལ་སེམས་

བཟུང་ཡང་རུང་ངྩོ་། །སགས་འཁྩོར་རྒྱས་པ་ལ་སྙིང་ཁར་ར་འདབ་སུམ་རིམ་མམ། 

ར་འདབ་རྣམས་མེ་ཏྩོག་པདྨའི་འདབ་མ་སུམ་རིམ་གི་རྣམ་པར་བསྒྩོམ་པ་གང་བས་

འདྲ་ཞིང་། གཉིས་ཀའི་ལྟེ་བར་ཐིག་ལེ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་འདྲ་ལ། པད་འདབ་ཀི་

རྣམ་པར་བེད་ན་ཡི་གེ་རེ་རེ་བ་མ་གཏྩོགས་གཞན་ཕྲེང་བ་བསྒིགས་པའི་རྣམ་པ་དང་། 

ར་འདབ་ཀི་རྣམ་པར་བེད་ན་ར་ནང་ན་ཚུར་ཕི་ནང་དུ་བསྒིགས་པའི་རྣམ་པར་བསྒྩོམ་

སེ། ཡི་གེ་འགྩོད་ཚུལ་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་ཡང་རླུང་འདུ་ས་བ་སྩོགས་ཀི་

ཕིར་རིམ་ལྔ་བ་ས་པ་སྩོགས་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་ཀི་ངེས་པར་སགས་འཁྩོར་སྒྩོམ་

དགྩོས་པ་མིན་པ་ནི་སགས་ཐིག་ཉི་ཚེ་བསྒྩོམ་ཚུལ་བཤད་པས་ཤེས་སྩོ། །

གདྩོང་གི་སྣ་རེར་འྩོད་ཐིག་བསྒྩོམ་པ་ནི། རྡྩོར་བཟླས་ཏེ་རྫྩོགས་རིམ་པས་

ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་དྩོན་དུ་བེད་ན་ར་བའི་རླུང་བཞི་ལ་བེད་ལ། ཡང་དེས་མིག་གི་

མངྩོན་ཤེས་སྩོགས་ལྔ་བསྒྲུབ་ཕིར་ནི་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་དང་། ལུས་དབེན་སྩོན་དུ་

སྩོང་ནས་སེམས་དབེན་གི་སྩོང་པ་རྣམས་འདྲེན་ཕིར་ཡིན་ན་ཐྩོག་མར་ར་བའི་རླུང་

བཞི་དང་དེ་ལ་ནུས་པ་ཐྩོན་པའི་མཚམས་ནས་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལ་བེད་པ་སེ་

སྐབས་གསུམ་ལས་འདིར་ཕི་མའྩོ། །ལུས་ཀི་གནས་ནི་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པའི་

ཐིག་ལེ་ལས་རླུང་ལང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་དང་ཡི་གེ་གསུམ་གི་

གདངས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་དུ་སྦར་ནས་བཟླ་བ་ཡིན་ལ། རླུང་སགས་དབེར་མེད་
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སྦྩོར་ཚུལ་ནི་རླུང་ལང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་ཏེ་རླུང་གསུམ་གི་རང་སྒ་

དང་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་སམ་སྒ་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་དུ་མྩོས་ནས་བསྒྩོམས་པ་ནི། 

གཉིས་པ་གནས་པ་ལྩོགས་སུ་མེད་པ་དང་ཡང་ལང་འཇུག་གང་རུང་གི་ཡུན་ཚད་ཀི་

གནས་པ་རེ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བ་དགྩོས་སྩོ། །རྡྩོར་བཟླས་ལ་རླུང་གི་སྒྩོ་ནས་ར་

བའི་རླུང་གི་རྡྩོར་བཟླས་བཞི་དང་། ཡན་ལག་གི་རླུང་གི་རྡྩོར་བཟླས་ལྔའྩོ། །སགས་

ཀི་སྒྩོ་ནས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་རྡྩོར་བཟླས་དང་། ཧཱུྃ་ཧྩོའི་རྡྩོར་བཟླས་གཉིས་སྩོ། །ཕི་མ་

ལ་ཧཱུྃ་འཇུག་པ་དང་ཧྩོ་ལང་བ་དང་སྦར་ཏེ་གནས་པ་ཆེད་དུ་བ་མི་དགྩོས་སྩོ། །

གསང་བའི་སྣ་རེར་རྫས་ཐིག་བསྒྩོམ་པ་ནི། རྒྱུད་རྡྩོར་ཕྲེང་ལས། ལས་རྒྱའི་

པདྨའི་སྣ་རེ་དང་། རང་གི་རྡྩོ་རེའི་སྣ་རེ་ཕྲད་མཚམས་སུ་བང་སེམས་འཕྩོ་མེད་དུ་

འཛིན་པ་ལ་གསུངས་ཀི། སྒྩོན་གསལ་ལས་རྒྱུད་ཕི་མའི་དྩོན་བཤད་པ་ནི་རང་གི་རྡྩོ་

རེའི་བུ་ག་ནས་རླུང་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་ནས་རིག་མའི་པདྨའི་སྣ་རེར་

ཕབས་ནས་དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་སྒྩོམ་པ་སེ། ས་མ་ལས་རྒྱ་དང་ཕི་མ་ཡེ་རྒྱའི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། ས་མའི་ཐིག་ལེ་བང་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་དངྩོས་དང་

ཕི་མ་རླུང་ལ་བེད་པའྩོ། །

ཁ་ཅིག །རླུང་སགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྩོར་བའི་རྫྩོགས་རིམ་པའི་རྡྩོར་བཟླས་

ཡིན་ན་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཟུང་འཇུག་པའི་རེན་གི་རྡྩོར་

བཟླས་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ལེའུ་གསུམ་

པ་དང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཊི་ཀ་སྩོགས་གཞུང་དུ་མ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། ཟུང་འཇུག་

པའི་རེན་གི་རྡྩོར་བཟླས་དེ་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། རྫྩོགས་
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རིམ་ལ་རིམ་པ་ལྔར་ཕེ་བའི་རིམ་པ་དང་པྩོས་བ་ས་པ་ཡིན་པརཐལ། རྡྩོར་བཟླས་

ཀི་རིམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དེ་འདྲའི་རིམ་པ་ལྔ་

པས་བ་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱྩོད་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པའི་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། རྡྩོར་བཟླས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་ན་ངག་དབེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཟེར་ན། གྩོང་གི་དེ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ར་བར་འདྩོད་ན་དེ་ཆྩོས་ཅན། སྦྩོར་ལམ་རེ་མྩོ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྩོམ་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། 

དེ་ཆྩོས་ཅན། ངག་དབེན་ཡིན་པར་ཐལ། རླུང་སགས་དབེར་མེད་དུ་སྦར་བའི་སྒྩོ་

ནས་ཐ་མལ་པའི་ངག་གི་དབེན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

མ་ཁྱབ་སེ། འྩོ་ན་ཁྩོ་རང་ལ་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ཆྩོས་ཅན། སེམས་དབེན་གི་ཡེ་ཤེས་

ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་དབེན་གཞིའི་སེམས་དེ་ཐ་མལ་གི་རྣམ་རྩོག་གིས་དབེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས།

ཡང་ཁ་ཅིག །འདིར་བསན་སྲྩོག་རྩོལ་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་ན་ངག་དབེན་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འདིར་བསན་སྲྩོག་རྩོལ་ཐྩོག་མཐའ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར་འདྩོད་ན། དེ་གཉིས་ངག་དབེན་དངྩོས་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པའི་མཐའ་དཔྩོད་ལས། སྒྩོན་གསལ་ནས་བཤད་པ་ལ་སྣ་

རེ་གསུམ་དུ་སྒྩོམ་པའི་སྲྩོག་རྩོལ་གསུམ་ཡྩོད་པས། ངག་དབེན་དང་རྡྩོར་བཟླས་

དངྩོས་མིན་པའི་སྲྩོག་རྩོལ་ཡྩོད་ཀང་ཞེས་དང་། རིམ་ལྔར་སྦྩོར་དྲུག་འདུ་ཚུལ་སྩོན་

པའི་སྐབས་ཀི་གསལ་སྒྩོན་ལས་ཀང་། མཐའ་དཔྩོད་ཀི་ཚིག་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
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གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་། འདིར་བསན་སྲྩོག་རྩོལ་ཡིན་ན་ངག་དབེན་

ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ངག་དབེན་དེ་འདིར་བསན་སྲྩོག་རྩོེལ་གི་ཕྩོགས་གཅིག་

ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ལམ་གི་གྩོ་རིམ་སྩོན་སྐབས་ཀི་གསལ་སྒྩོན་ལས། 

ངག་དབེན་དང་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་ཞེས་པ་ནི་སྲྩོག་རྩོལ་གི་ཕྩོགས་གཅིག་གི་མིང་

གིས་བཏགས་པ་སེ། ཞེས་དང་། གྩོང་དུ་ངག་དབེན་སྲྩོག་རྩོལ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་

ཚུལ་སྩོན་པའི་སྐབས་སུའང་དེ་ཉིད་ལས། ངག་དབེན་དང་རྡྩོར་བཟླས་ནི་སྲྩོག་རྩོལ་

གི་རྣལ་འབྩོར་གི་ཁྱད་པར་གཅིག་གི་སྒྩོ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ཡིན་པས། ཁྱད་

པར་གི་མིང་སྤི་ལ་བཏགས་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས་རྡྩོར་བཟླས་ཀི་སྐབས་སུ། སྲྩོག་རྩོལ་

གཞན་གཉིས་སྒྩོམ་པ་སྩོར་ན་ནྩོར་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པས། སྲྩོག་རྩོལ་གསུམ་ག་

སྒྩོམ་དགྩོས་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། འྩོ་ན་ས་ལམ་གི་རིམ་ལྔ་རིང་ལུགས་སྙིང་པྩོར་སྲྩོག་

རྩོལ་ཐྩོག་མཐའ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟུར་དུའང་ངག་དབེན་གང་ཞིག་ཅེས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི་གཙོ་བྩོའི་མིང་གིས་བཏགས་པའམ་

ངག་དབེན་གི་རིམ་པས་བ་ས་པ་ལ་དགྩོངས་པའི་ཕིར་ཏེ། མཐའ་དཔྩོད་དང་། 

གསལ་སྒྩོན་ལས། གྩོང་གི་ལུང་དེའི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་གཉིས་སྲྩོག་རྩོལ་གི་

གཙོ་བྩོའི་སྒྩོ་ནས་ཀི་མིང་འདྩོགས་སུ་བས་ན་དེ་གཉིས་སུ་འདུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྩོ། །དབངས་ཅན་དགའ་བའི་བྩོ་གྩོས་ཀིས་ཀང་། ལུས་དབེན་ནས་ངག་དབེན་

དུ་འཕྩོ་བའི་ཚད་ཡྩོད་དེ་རླུང་འཇུག་གནས་ལང་གསུམ་གི་རང་གདངས་ཡི་གེ་

གསུམ་གི་གདངས་སུ་ཤར་བའི་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། སྙིང་གའི་
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གྩོང་འྩོག་གི་ར་མདུད་ལྩོད་པྩོར་སྩོང་སེ་སེང་འྩོག་གི་རླུང་རྣམས་སྙིང་གའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་

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

དབེན་དུ་འཕྩོས་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །རྡྩོར་བཟླས་ལ་དབེ་ན་བཅུ་གཅིག་ཡྩོད་དེ་དེའང་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པའི་

དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ་གསུངས་ན། ཁྱེད་ཀིས་རིགས་དྲུག་གི་བཟླས་པར་བཤད་པའི་ནང་

ཚན་གི་རིན་ཆེན་གི་བཟླས་པ་དང་། ཐྩོགས་མེད་ཀི་བཟླས་པ་གཉིས་མ་གཏྩོགས་

གཞན་རྣམས་རྡྩོར་བཟླས་དངྩོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རིན་ཆེན་གི་བཟླས་པ་ཟེར་

བའང་མི་ཤིགས་པའི་རིན་པྩོ་ཆེ་ལ་རླུང་་ད་པའི་རྡྩོར་བཟླས་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་

ཀི་རིན་འབྱུང་གི་བཟླས་པར་སྩོན་པ་མིན་ལ། ཡན་ལག་གི་རླུང་གི་རྡྩོར་བཟླས་ལ། 

དབང་པྩོའི་སྒྩོར་ཐྩོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པ་ཡིན་པས་ཐྩོགས་

མེད་ཀི་བཟླས་པ་ཞེས་བཤད་ཀི་དྩོན་གྲུབ་ཀི་བཟླས་པར་སྩོན་པ་མིན་ནྩོ། །

 ༈ རྡྩོར་བཟླས་ཀི་བེད་ལས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ནི། དེའི་སྩོབས་ཀིས་སྙིང་

གའི་ར་མདུད་རྫྩོགས་པར་གྩོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྡྩོར་ཕྲེང་ལས། སགས་ཀི་དེ་ཉིད་

ཀིས་དེ་འབེད། །ཅེས་གསུངས། རླུང་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྩོར་གཞན་གིས་ར་མདུད་

དེ་འགྩོལ་དཀའ་སེ། དེ་ཉིད་ལས། རླུང་འཛིན་པ་ཡི་རྣལ་འབྩོར་གིས། །ཐྩོབ་པར་

དཀའ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་ཡང་དབུ་མའི་ལམ་ན་རླུང་སགས་དབེར་མེད་

དུ་སྦར་བའི་རྡྩོར་བཟླས་བས་པས་ར་ནང་ནས་རླུང་གིས་འབྱུང་འཇུག་བས་པའི་

སྩོབས་ཀིས། ར་མདུད་འགྩོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྨྱུག་སྦུབས་སས་འགགས་

པ་ལ། ཐུར་མ་རིང་པྩོས་ནང་ནས་འབྱུང་འཇུག་བས་པས་སྦུབས་འགགས་པ་བང་
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བར་འགྱུར་བ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་མདུད་དེ་གྩོལ་བའི་ཚེ་སྙིང་གའི་ར་འཁྩོར་

གེན་དུ་ལྩོག་པར་འགྱུར་བ་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས། ལྟེ་བའི་ར་བར་སྲྩོག་རླུང་

ནི། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་བེད་ན། །གང་ཞིག་པདྨ་ཁ་སྦུབ་འདི། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་

གེན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །ལྟེ་བའི་ར་བ་ཞེས་པ་སྙིང་གའི་པདྨའི་ལྟེ་

བ་ཡིན་ནམ་གསུངས། སྙིང་གའི་ར་མདུད་གྩོལ་བ་དེ་ར་མདུད་གཞན་གྩོལ་བ་ལས་

མཆྩོག་ཡིན་ཏེ། རྣམ་རྩོག་གཅྩོད་ཅིང་། ཀུན་རྩོག་གཡྩོ་བའི་རླུང་འགིབ་པར་བེད་པ་

དང་། དེའི་སྩོབས་ཀིས་ར་མདུད་གཞན་འགྩོལ་བའི་ཕིར་ཏེ། རྡྩོར་ཕྲེང་ལས། ཐུགས་

ཀི་ས་བྩོན་བདག་པྩོ་སེ། །ཀུན་གི་ནང་ན་རྣམ་རྩོག་མེད། །གང་ཕིར་གཙོ་བྩོ་གཞན་

རྣམས་ནི། །འགིབ་དང་དེ་བཞིན་འཕྲྩོག་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན་ར་མདུད་ཡྩོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འདི་ལ་རི་བྩོ་དགེ་ལན་པའི་མཁས་པ་

དག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བྱུང་སེ། མཁས་པ་འགའ་ཞིག་ནི། རྩོ་རྐང་གིས་

དབུ་མ་ལ་གཡས་གཡྩོན་ནས་བཅར་དེ་སྦུབ་འགགས་པ་ལ་ར་མདུད་ཅེས་བཏགས་

ཀི་མདུད་པ་དངྩོས་མེད་པར་གསུངས། འགའ་ཞིག་གིས་རྩོ་རྐང་གིས་གཡས་གཡྩོན་

ནས་མདུད་ནག་ཏུ་ཡྩོད་ཀང་མདུད་པ་ལྩོད་པྩོར་སྩོང་བ་ལ་ར་མདུད་གྩོལ་བ་ཞེས་

བའི་མདུད་པ་གཏན་མེད་པར་འགྱུར་བ་མིན་གསུངས། མཁས་པ་ཕལ་མྩོ་ཆེས་ནི་རྩོ་

རྐང་གི་ཁུག་པ་རེས་དབུ་མ་ལ་འཁྱུད་ནས་ཡྩོད་པར་གསུངས་ཏེ་བདག་གི་བ་མ་རྡྩོ་

རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པྩོ་ཁི་ཆེན་ཚང་གིས་ཀང་འདི་ལྟར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟ་ན་དེ་རྣམས་ལས་གང་ཚད་མར་གཟུང་ཞེ་ན་ས་མ་གཉིས་ཀང་རྒྱུད་དྩོན་

མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་རེ་ལྩོས་ཡིན་སྙམ་པའི་མཁས་པའི་གསུང་ཡིན་ཡང་། 
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གཞུང་ཆེན་མྩོ་དག་དང་ཅུང་མི་མཐུན་པས་རེ་ཞིག་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་མི་རུང་སེ། དང་

པྩོ་ལ་རྩོ་རྐང་གིས་དབུ་མ་ལ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཁྱུད་ནས་མེད་པར་ཐལ། ཕན་ཚུན་བར་

དུ་བཙིར་ནས་གནས་པ་ཙམ་ལ་མདུད་ཅེས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། སར་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ལན་སྐྱེས་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པ་འཆད་པའི་གསལ་སྒྩོན་ལས་ར་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་ལ་རྩོ་རྐང་གིས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་

འཁྱུད་པའི་ར་འཁྩོར་ལུས་ཀི་གནད་གང་ན་ཡྩོད་པའི་དབུས་དེར་རྩོ་རྐང་གི་རྒྱུ་བ་

དབུ་མར་འཛུད་པའི་སྒྩོ་རེ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། རྩོ་རྐང་

གིས་དབུ་མ་ལ་ལྕགས་སྒྩོག་གི་ཚུལ་དུ་འཁྱུད་ནས་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་

ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ་སགས་རིམ་གི་ལེའུ་བཅུ་བཞི་པར་མན་སྙེ་དྲངས་པ་ལས། 

ལ་ལ་ནཱ་དང་ར་ས་ནཱའི་ར་དག་གི་མགྩོ་བྩོའི་འཁྩོར་ལྩོ་ནས་གསང་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་ཇི་

སྲིད་བར་མདུད་པ་རྣམས་སུ་ལྕགས་སྒྩོག་གི་རྣམ་པས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ལ་འཁྱུད་ནས་

གསན་པ་དག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་

གིས་ཡྩོད་པར་གཞུང་དུ་མར་འབྱུང་ཞིང་ལུ་གུ་རྒྱུད་ལྕགས་སྒྩོག་གི་རྣམ་གངས་སུ་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྡྩོར་བཟླས་ཀི་ཟིན་བིས་ལས། ལུ་གུ་རྒྱུད་ནི་ལྕགས་སྒྩོག་གི་

རྣམ་གངས་ཡིན་པས་རྩོ་རྐང་གཉིས་ཀིས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་ལ་འཁྱུད་པའི་ར་མདུད་སྩོན་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡིག་ཆུང་གི་སྐྩོར་ནས་ཀང་འབྱུང་ངྩོ་། །གཞན་ཡང་། 

རྩོ་རྐང་གིས་དབུ་མ་ལ་དཀྲིས་ནས་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། རྡྩོར་ཕྲེང་ལས། དེ་ལའང་དབེ་བར་དཀའ་བ་ཡི། །དབུས་སུ་མདུད་པ་

གསུམ་གིས་དཀྲིས། །ཞེས་དང་། ཟིན་བིས་དེ་ལས། ར་དེའང་འབེད་དཀའ་བའི་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

མདུད་པ་གསུམ་གིས་དཀྲིས་ནས་ཡྩོད་པ་དང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

གཞན་ཡང་། སྙིང་གར་རྩོ་རྐང་གི་མདུད་པ་སྩོ་སྩོར་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འདིའི་ཐད་ཀི་གསལ་སྒྩོན་ལས། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་མི་ཤིགས་པ་

གནས་པའི་ཐད་སྩོར་ཤིན་ཏུ་འབེད་དཀའ་བའི་མདུད་པ་གསུམ་གིས་དཀྲིས་པ་

དེའྩོ། །དེ་ནི་གཡས་ནས་རྩོ་མ་དང་གཡྩོན་ནས་རྐང་མས་འཁྱུད་པའི་མདུད་པ་གསུམ་

གསུམ་སེ་དྲུག་ཡྩོད་ཀང་གཉིས་ཀ་ཐུན་མྩོང་དུ་གསུམ་མྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ་ལྩོ། །ཨ་མདྩོའི་བ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་འཇིགས་བེད་རྫྩོགས་རིམ་ལས་ཀང་

སྙིང་གར་རྩོ་རྐང་གིས་རེས་མྩོས་མིན་ལ། རྩོ་རྐང་གིས་མདུད་པ་མིན་ཟེར་བ། དེ་

ལའང་དབེ་བར་དཀའ་བ་ཡི། །དབུས་སུ་མདུད་པ་གསུམ་གིས་དཀྲིས། །ཞེས་པ་དང་

མི་མཐུན་གསུངས། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དཔལ་མང་དགེ་བཤེས་ཀི་གསུང་ཟིན་བིས་

བས་པའྩོ། །གྩོང་གི་བཞེད་ཚུལ་གཉིས་པའང་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

ར་མདུད་ལྩོད་དུ་འགྩོ་བ་ཙམ་ལས་རྫྩོགས་པར་གྩོལ་བ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། མདུད་པ་

ཁུག་མདུད་ཙམ་མིན་པར་མདུད་ནག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ལེའུ་དང་

པྩོའི་ཊི་ཀ་ལས་ཟུང་འཇུག་ལ་གྩོ་བ་ཆགས་པའི་ཚད་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། ཞེས་པ་

ནས། དེའི་རྒྱུར་སྲྩོག་རྩོལ་གསུམ་པྩོ་རྣམ་པར་བསྒྩོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྙིང་གའི་ར་

མདུད་རྫྩོགས་པར་གྩོལ་བ་འགྩོ་དགྩོས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །གདན་རྫྩོགས་

ལས་ཀང་། མདུད་པའི་ནང་གི་དྷཱུ་ཏཱིར་འབྱུང་འཇུག་གི་རྡྩོར་བཟླས་གྩོམས་པའི་མཐུས་

དངྩོས་སུ་མདུད་པ་གྩོལ་ནུས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ལ་གསལ་སྒྩོན་ལས་ཀང་འྩོག་ཏུ། 

སྙིང་གའི་ར་མདུད་ཁད་ཀིས་ཁད་ཀིས་ལྩོད་དུ་སྩོང་ནས་མཐར་ར་མདུད་འགྩོལ་ནུས་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

སྩོ། །ཞེས་ལྩོད་པ་དང་གྩོལ་བ་སྩོ་སྩོར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་ཕི་མ་ལྟར་ཁས་བང་ངྩོ་། །བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། ར་མདུད་གྩོལ་བའི་ཚེ་

རྩོ་རྐང་གཉིས་དབུ་མ་ལས་རིང་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀིས་དབུ་མ་ལ་ཁུག་མདུད་

བས་པ་གྩོལ་བར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། འདྩོད་ཀང་སྐྱྩོན་ཅི་ཡྩོད་པ་བརྩོད་

པར་བའྩོ། །རེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་རྡྩོར་བཟླས་སྐབས་རླུང་སྣ་སྒྩོ་ནས་ཕི་རྩོལ་ཏུ་

སྩོར་བཞི། མཛུབ་གང་། མཐྩོ་གང་། ཁྲུ་གང་། འདྩོམ་གང་། དེ་ལས་རིང་བར་དཔག་

ཚད་ལ་སྩོགས་པའི་བར་དུ་ས་མ་ལ་མྩོང་བ་ཐྩོན་པ་ན་ཕི་མ་བསྣན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་

པ་ནི་དྭྩོགས་པའི་གནས་ཤིག་སེ། རྫྩོགས་རིམ་སྐབས་རླུང་ཕིར་འགྩོ་བའི་དམིགས་

པ་བཀག་པའི་ཕིར་དང་། རེ་རང་གིས་དེ་འདྲ་གསལ་སྒྩོན་སྩོགས་ལས་མ་བཤད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །སགས་ཀི་ཐིག་ལེ། འྩོད་ཀི་ཐིག་ལེ། རྫས་ཀི་ཐིག་ལེ། ཞེས་པའི་ཐིག་

ལེ་ནི་ཟླུམ་པྩོའམ་གྲྭ་ཟུར་མེད་པའི་དྩོན་ཏེ། དེ་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྩོམས་པས་བདེན་

འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་གྲྭ་ཟུར་འཛེམས་པས་སྩོ། །ཞེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་

མཚོས་གསུངས་སྩོ། །འྩོད་ཀི་ཐིག་ལེ་ཞེས་པའི་འྩོད་ནི་རླུང་ལ་བེད་དེ། གསལ་སྒྩོན་

ལས། རླུང་གི་ཐིག་ལེ་ལ་འྩོད་ཀི་ཐིག་ལེ་ཞེས་ཀང་གསུངས་ལ། །ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །རྡྩོར་བཟླས་བེད་ཚུལ་ལ། རྒྱལ་ཚབ་ལུགས་ཀི་རྒྱབ་གེས་སམ་ལྟག་སྩོད་དང་། 

མཁས་གྲུབ་ལུགས་ཀི་འགྩོས་འདེད་གཉིས་སུ་འཇིགས་བེད་རྫྩོགས་རིམ་རྣམས་

ལས་བཤད་པ་མང་ཞིང་ཡིག་ཆུང་གི་སྐྩོར་ནའང་དང་པྩོ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྩོད་ཀང་། 

རླུང་གི་རྒྱུ་ཚུལ་ནི་འགྩོས་འདེད་ཀི་ཚུལ་དུ་རྒྱུ་བར་གསུངས་ཀི་རྒྱབ་གེས་སམ་

ལྟག་སྩོད་དུ་མ་གསུངས་ཏེ། གདན་རྫྩོགས་ལས། སྲྩོག་རླུང་སེང་གི་སྣ་སྒྩོ་ནས་ཕིར་
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འབྱུང་བ་ན་འྩོག་གི་ཐུར་སེལ་རགས་ཀི་རེ་ནས་ལྟེ་བ་བར་དུ་འབྱུང་ཞིང་། སེང་གི་

སྩོག་རླུང་སེང་གི་སྣ་སྒྩོ་ནས་ནང་དུ་འཇུག་པ་ན། འྩོག་གི་ཐུར་སེལ་རགས་ཀི་རེ་བར་

དུ་འགྩོ་སེ། དྲི་ཆེན་གི་ལམ་ལས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། ། 

༈ སྲྩོག་རྩོལ་བསྒྩོམས་པས་ཉམས་མྩོང་སྐྱེ་ཚུལ་ལ། སྙིང་གར་མི་ཤིགས་པ་

བསྒྩོམ་པ་ཙམ་གིས་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་རགས་

རྣམས་འཆར་མི་ནུས་ཀང་སྙིང་གའི་དྷཱུ་ཏཱིར་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་

ལས་སིག་རྒྱུ་ནས་སིན་མེད། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་བར་གིས་རགས་རྣམས་འཆར་ལ། 

རྡྩོར་བཟླས་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བས་པས་ཟླ་བ་དང་པྩོ་ལ། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་རླུང་ཉི་ཁི་

ཆིག་སྩོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བའི་ཉིན་མཚན་གཉིས་སྩོ་སྩོའི་ཐྩོབ་སྐལ་ཆད་ལག་མེད་པར་

ཆ་སྙྩོམས་པར་བེད། གཉིས་པ་ལ་ཞག་གཅིག་གི་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀི་རླུང་ཉིས་སྩོང་

བདུན་བརྒྱ་རེ་རྒྱུ་བ་ཆད་ལག་མེད་པར་ཆ་སྙྩོམས་པར་བེད། གསུམ་པ་ལ་ར་འཁྩོར་

རྣམས་གསལ་པྩོར་མཐྩོང་། ཟླ་བ་བཞི་པ་ལ་ར་འཁྩོར་སྩོ་སྩོར་རྒྱུ་བའི་རླུང་གསལ་

བར་མཐྩོང་། ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་རླུང་ལྩོག་པར་རྩོམ། དྲུག་པ་ལ་

སྙིང་གའི་ར་མདུད་རྫྩོགས་པར་གྩོལ་ནས་རླུང་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཐིམ་པར་བེད་

དྩོ། །འདི་དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བས་པར་གསུངས་

སྩོ། །རྡྩོར་བཟླས་ཀི་ར་མདུད་འགྩོལ་བར་ནུས་སུ་ཆུག་ཀང་རླུང་མི་འགྩོག་པས་ཐིམ་

པར་ཇི་ལྟར་ནུས་ཤེ་ན། མཚམས་ཤིག་ནས་རླུང་རང་ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་ཞིག་

འྩོང་ཞིང་། རྡྩོར་བཟླས་ཡང་ཡང་གྩོམས་པས་མཐར་གནས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ནས་ཐིམ་པར་འགྱུར་ལ། ཧཱུྃ་ཧྩོའི་རྡྩོར་བཟླས་ཀིས་ཀང་ར་མདུད་འགྩོལ་བར་ནུས་



  220  

སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཤིང་དེ་གྩོལ་བ་ན། རླུང་གི་རང་གནས་རེད་ནས་དེར་ཐིམ་པར་འགྱུར་བ་འཆི་བའི་

སྐབས་བཞིན་ནྩོ། །

རྡྩོར་བཟླས་ཀིས་གཏུམ་མྩོ་འབར་བའི་སྩོབས་ཀིས་བང་སེམས་ཞུ་བས་དགའ་

བཞི་བསྐྱེད་ཚུལ་ནི། རྡྩོར་ཕྲེང་ལས། རླུང་གི་དེ་ཉིད་ཡང་དག་བརེན། །ཡི་གེ་ཧཱྃ་གིས་

བསྐུལ་ནས་ནི། །མེ་ཡི་འཁྩོར་ལྩོ་སད་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། རླུང་དབུ་

མར་ཞུགས་པའི་ལྟེ་བའི་མེ་གཏུམ་མྩོ་འབར་བས་བང་སེམས་ཞུ་བའི་དགའ་བཞི་

སྐྱེའྩོ། །འདིར་བང་སེམས་སྙིང་གར་འདུ་བའི་སྩོབས་ཀིས་ལུགས་འབྱུང་གི་དགའ་བཞི་

མ་གཏྩོགས་བང་སེམས་ཕིར་གིས་པའི་ལུགས་ལྩོག་གི་དགའ་བཞི་མི་འཇྩོག་པར་

པཎ་ཆེན་གི་གསུང་ངྩོ་། །རའི་རྣམ་གཞག་ནི་གསལ་སྒྩོན་ནའང་ཉུང་ཞིང་། པཎ་ཆེན་

རྫྩོགས་རིམ་དང་། ཡིག་ཆུང་གི་སྐྩོར་ལས་ཤེས་དགྩོས་ལ། པཎ་ཆེན་གིས་སྙིང་གའི་

ར་བཞིའི་ནང་ནས་འབྱུང་བ་བཞིའི་རླུང་། གཟུགས། སྒ། དྲི། རྩོ། རེག་བ། རྣམས་འབབ་

པས་མཆྩོད་པ་བཞིའི་ར་ཞེས་བའྩོ། །དེ་ལས་གེས་པའི་མཚམས་ཀི་ར་བཞིའི་ཞེས་

སྙིང་གའི་ཕྩོགས་ཀི་ར་འདབ་བཞི་ལ་མཆྩོད་པའི་རར་གསུངས་པ་ལྩོ་དྲིལ་གི་བདེ་

མཆྩོག་དྲུག་ཅུ་པའི་ཆྩོ་ག་གཉིས་སུ་མཚམས་ཀི་མཆྩོད་པའི་ར་འདབ་བཞི་ལས་ཞེས་

གསུངས་པ་དང་མི་འདྲ་ཞིང་། སགས་རིམ་ལེའུ་བཅུ་བཞི་པར་ཁ་སྦྩོར་རྒྱུད་དྲངས་པ་

ལས། ར་རྣམས་བཞི་ཡང་མཚམས་རྣམས་སུ། །རྣམ་པར་གནས་ཤིང་དེར་སྩོན་

པ། །བདུད་རི་ལྔ་ནི་འབབ་པ་སེ། །དེ་མཆྩོད་རང་གི་གཟུངས་གནས་པས། །དེ་ཡི་

དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ལས། །མཆྩོད་པ་བཞིར་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་དྩོན་

འཆད་པ་ན་སགས་རིམ་རང་ཉིད་ལས། སྙིང་གའི་འདབ་བརྒྱད་ཀི་ཕྩོགས་བཞི་ལ་
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འབྱུང་བཞིའི་ར་དང་། མཚམས་བཞི་ལ་མཆྩོད་པ་བཞིའི་ར་གནས་པར་བཤད་དྩོ་ཞེས་

པ་དག་དང་ཡང་མི་མཐུན་པས་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔད་དྩོ། །

འདིར་གསལ་སྒྩོན་ལས། རླུང་དབུ་མར་འཛུད་པའི་ཐབས་ལ་མང་པྩོས་ནི། 

ལྩོངས་སྤྩོད་ཀི་རླབས་གཉིས་འཚིར་བའི་ཐབས་ཀི་སྦྩོར་བས་དབུ་མར་བཙུད་ནས། 

ཟུག་ཞི་བར་བེད་པ་ཉིད་ལ་བསགས་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ལྩོངས་སྤྩོད་

ཀི་རླབས་གཉིས་འཚིར་བ་ནི། བརག་གཉིས་ཀི་བརག་པ་གཉིས་པའི་རབ་བེད་ལྔ་པ་

ལས། ལྩོངས་སྤྩོད་ཀི་ནི་རླབས་གཉིས་ལ། །རང་གི་གཡས་དང་ལག་གཞན་

གི། །མཐེ་བྩོང་དང་ནི་སྲིན་ལག་གིས། །དེ་ནི་རྣལ་འབྩོར་པ་ཡིས་བཙིར། །དེ་ལས་ཡེ་

ཤེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡི་དྩོན་རྣམ་བཤད་ལས། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་

སྐྱེས་ཀི་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀི་རླབས་གཉིས་ནི་རང་དང་ཕག་རྒྱའི་གསང་གནས་ཀི་རའི་

སྣེ་གཉིས་དང་། ལག་པ་གཡས་གཡྩོན་ན་སྒྲུབ་པ་པྩོ་ཡབ་ཡུམ་དང་། མཐེ་བྩོང་དང་

སྲིན་ལག་གི་ཡབ་ཡུམ་གི་རྡྩོ་རེ་དང་པདྨ་དང་། རྡྩོ་རེ་དང་པདྨ་སྤར་ཏེ་ར་གཉིས་

བསམས་པ་འཚིར་བའི་དྩོན་དུ་བཤད་པར་གསུངས་ཤིང་། ཤཱནི་པའི་འགེལ་པ་མུ་

ཏིག་ཕྲེང་བར་ཡང་། གཡས་གཡྩོན་གི་སྒས་བསན་པ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀི་རླབས་

གཉིས་ཞེས་པ་སྣ་གཉིས་དམ་དུ་བཙིར་ཏེ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བར་

འགྱུར་བ་ལ་བཤད་པར་གསུངས་ཤིང་། གཞན་དག་གིས། རང་གི་གཡས་ལས་ལག་

གཞན་གི་ཞེས་བཏྩོན་ནས། རང་གི་གཡྩོན་པའི་མཐེ་བྩོང་དང་སྲིན་ལག་གིས་མགིན་

པ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ་བའི་རྦ་རླབས་ཀི་ར་འཕར་བ་གཉིས་

མན་ངག་གིས་བཙིར་ནས་ཡེ་ཤེས་དཔེ་གཉིས་དང་འདྲ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་དྩོན་
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དུ་འཆད་པར་གསུངས་ཏེ། ས་ཆེན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྩོགས་ཀིས་བཞེད་པ་

ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །རྒྱལ་སེང་པའི་སྦྩོར་དྲུག་ཟིན་བིས་ལས། མགིན་པ་ལྩོངས་སྤྩོད་

ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཐད་ཀི་སྐེའི་གཡས་གཡྩོན་ན་ཁུ་རྡུལ་རླུང་གསུམ་གི་ར་ཡྩོད་པས་ཕི་

མ་རང་གི་ལག་པ་གཡས་གཡྩོན་གིས་བཙིར་བ་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་པའི་བཙན་

ཐབས་སུ་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་འདིར་གསལ་སྒྩོན་ལས་ཁ་ཅིག་གི་འདྩོད་པ་

བཀྩོད་པ་ནི་འགེལ་ཚུལ་ཕི་མ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །

༼སེམས་དབེན་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་སེམས་དབེན་བཤད་པ་ལ། སྤིར་གསང་སགས་པ་དང་ཁྱད་

པར་ངག་དབེན་ལ་བསབ་པས་སེམས་ཀི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྩོགས་པར་བ་དགྩོས་ཏེ་དེ་

ཉིད་བ་ས་པ་དང་། རྣམ་སྣང་མངྩོན་བང་སྩོགས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །ཅི་སེ་

སེམས་ཀི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྩོགས་དགྩོས་ན་དེ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ཅེ་ན། སེམས་དེ་དྩོན་དམ་

པར་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྩོང་པ། ཐ་སྙད་དུའང་ཁ་དྩོག་དང་དབིབས་སུ་མེད་

པ། རིག་བེད་གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་པ། རང་གི་ཡུལ་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་མདྩོ་སེ་

ལས་གསུངས་ཤིང་། རྡྩོ་རེའི་ཐེག་པ་ལས་ཀང་། སེམས་དེ་ར་བ་སེ་ས་བྩོན་ནམ་རྒྱུའི་

རྐེན་དྩོན་དམ་པར་མེད་པ། དྩོན་དམ་པར་གནས་སམ་བདག་རྐེན་མིག་དབང་

སྩོགས་མེད་པ། དྩོན་དམ་པར་དམིགས་པའམ་གཞི་མེད་པ། ཐ་སྙད་དུ་དབིབས་དང་

ཁ་དྩོག་དང་བལ་བར་གསུངས་སྩོ། །སེམས་ཀི་རང་བཞིན་རྩོགས་པའི་ཐབས་ཁྱད་

པར་ཅན་ནི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དགྩོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་བརེན་

ནས་ལན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་
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རེད་པར་འགྱུར་གི། ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བསྐལ་པར་འབད་ཀང་

དེ་རེད་མི་ནུས་པས་སྩོ། །བ་མེད་ཀི་ལམ་གི་མྱུར་ཁྱད་ཀང་དེ་འདྲ་བའི་བདེ་སྩོང་

དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྒྩོ་ནས་ཡིན་ཏེ། ཁ་སྦྩོར་ལས། བསྐལ་པ་བེ་བ་གངས་

མེད་པས། །ཇི་སྲིད་སངས་རྒྱས་གང་ཐྩོབ་པ། །གང་གིས་དམ་པའི་བདེ་བས་

ཁྱྩོད། །སྐྱེ་བ་འདིར་ནི་ཐྩོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདིར་ཇི་སྲིད་སངས་རྒྱས་གང་ཐྩོབ་པ། །ཞེས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་

ཡང་དག་པར་རྫྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་བེད་ཟེར་ན། དེ་མངྩོན་རྩོགས་རྒྱན་ལས། 

ས་དགུ་འདས་ནས་ཡེ་ཤེས་ནི། །གང་གིས་སངས་རྒྱས་སར་གནས་པ། །ཞེས་པ་

ལྟར་ས་བཅུ་པ་ལ་བེད་མི་རིགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ལུང་དེའི་མཇུག་ཏུ། ཡང་

ན་རྡྩོ་རེ་འཛིན་པའི་ས། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང་རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་ས་གཉིས་སྩོ་

སྩོར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །དེ་ས་བཅུ་པ་ལ་བེད་རིགས་ཏེ། སགས་རིམ་

ལེའུ་དང་པྩོ་ལས། ལུང་དེའི་དྩོནའཆད་སྐབས་སུ་འདི་ལྟར་བསྐལ་པ་གངས་མེད་

ཀིས་ཐྩོབ་པར་བ་བ་དེ་ལ་གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི། མངྩོན་རྩོགས་

རྒྱན་ལས། ས་དགུ་འདས་ནས་སྩོགས་དྲངས་ནས། ཞེས་ས་བཅུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་

སུ་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ལ། རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་ས་ནི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལེུའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས། མར་མེ་མཛད་ནས་འྩོད་

སྲུངས་ཀི་བར་དུ་གསང་ཆེན་འདི་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། དེའི་དུས་ན་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཤད་པའི་སྐལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་

སྒྩོན་གསལ་ལས། དུས་དེ་སྲིད་ཀི་བར་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཟབ་མྩོ་བསན་པར་
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སྐྲག་པའི་ཡིད་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་པའི་ཟབ་མྩོ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

ཆགས་ཅན་གི་ཀུན་སྤྩོད་དེ། དེ་ལ་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་ནི་འདྩོད་ཆགས་ཆུང་བའང་ཡིན་

མྩོད་ཀང་། གཙོ་བྩོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཡྩོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་དེ་ལ་དུས་དང་རྒྱུ་

ཚོགས་གཉིས་མཐའ་ཡས་པ་འཚམས་ཀི་དེ་ལས་བཟླྩོག་པ་མི་འཚམས་པར་འཐད་

པ་སྩོགས་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་ཐབས་མཁས་ལ་མི་

སྐྲག་པ་ལ་ཆགས་པ་ཆེ་བ་དགྩོས་པར་ཐལ། གྩོང་གི་འཆད་ཚུལ་འཐད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། གསང་སགས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དབང་པྩོ་གཉིས་སྦྩོར་གི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་

བེད་པའི་བ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ཆགས་པ་ཆེ་བ་ཞིག་དགྩོས་པར་

ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བརག་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས། དེས་ན་རྒྱུད་སེ་

གྩོང་མའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྩོ་ལ་འདྩོད་ཆགས་ཆེན་པྩོའང་ལམ་དུ་བེད་ནུས་པའི་

གཉེན་པྩོའི་སྩོབས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་བཟྩོད་པའི་དབང་མཆྩོག་

ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་དགྩོས་པ་དང་། འདྩོད་ཆགས་མཆྩོག་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་དགྩོས་པ་ནྩོར་

བས་རང་གི་དེ་ཉིད་གསལ་བར་མ་བེད་ཅིག །ཅེས་བསན་པ་སྤིའི་རྣམ་གཞག་སྐབས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ་ཟེར་ན་དཔད་དྩོ། །སྣང་བ་གསུམ་གི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ། ཕར་ཕིན་དང་ཐུན་མྩོང་བ་ནི། ལམ་དུས་ཀི་སྣང་མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་ལ་

རིམ་བཞིན་དུ་བདེ་སྩོང་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སྩོང་པ་ཤས་ཆེ་བས་ཤེས་རབ་དང་། 

བདེ་བ་ཤས་ཆེ་བས་ཐབས། དེ་གཉིས་ཆ་མཉམ་པས་ཐབས་ཤེས་འདྲེས་མ་ཞེས་

དང་། སྣྩོད་བཅུད་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་བསན་འདྩོད་ནས་
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སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་ཞེས་དང་། སེམས་ཙམ་ཀི་གཞུང་ནས་གཞན་དབང་གཟུང་

འཛིན་རྫས་ཐ་དད་དུ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་གཞི་དང་། གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀི་ཀུན་

བརགས་གཞན་དབང་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་དང་། ཡྩོངས་གྲུབ་དེ་འདྲའི་ཀུན་

བརགས་ཀིས་སྩོང་པ་ལ་བཤད་པར་ལྟར། སྣང་བ་མཆེད་པའི་གཞི་དང་། མཆེད་པ་

དེ་ལས་བྱུང་ཞིང་། ཉེར་ཐྩོབ་ཀི་ཚེ་ས་མ་གཉིས་ཀིས་སྩོང་པས་རིམ་པ་བཞིན་གཞན་

དབང་ཀུན་བརགས་ཡྩོང་གྲུབ་ཅེས་དང་། བདེ་བ་ཆུང་ཆེ་བར་མའི་ཆ་ནས་ཞེ་སང་། 

འདྩོད་ཆགས་གཏི་མུག་ཅེས་དང་། སྩོང་པ་དང་བདེ་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་གིས་སྩོང་

ཕྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང་། སྣང་ཕྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་གཉིས་ཀ་ཆ་མཉམ་པའི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

མིང་དེ་རྣམས་ཕར་ཕིན་སྐབས་ཀང་འབྱུང་བས་ཐུན་མྩོང་བར་བཤད་ཀི། 

སྣང་བ་གསུམ་ལ་མིང་དེ་ལྟར་ཕར་ཕིན་ལས་ཀང་བཏགས་པས་ཐུན་མྩོང་བར་སྩོན་

པ་མིན་ནྩོ། །རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་ཉིད་ལ་གགས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ནི། ཀུན་རྩོག་གཡྩོ་

བའི་རླུང་ཐིམ་ནས་ཟླ་འྩོད་ལྟར་སྣང་བས་སྣང་བ། ཀུན་རྩོག་བརྒྱད་ཅུས་སྩོང་པས་

སྩོང་པ། ཉི་འྩོད་བཞིན་དུ་ཆེས་གསལ་བའི་སྒྩོ་ནས་མཆེད་པ། སྣང་བ་རླུང་དང་བཅས་

པས་སྩོང་པས་ཤིན་ཏུ་སྩོང་པ། མཚམས་ཀི་སག་བཞིན་དུ་མི་གསལ་ཞིང་འྩོད་

གསལ་དང་ཉེ་བས་ཉེར་ཐྩོབ། མཆེད་པ་དང་དེའི་རླུང་གིས་སྩོང་པས་སྩོང་པ་ཆེན་པྩོ་

དང་། ཡུལ་སྣང་མི་གསལ་བས་མ་རིག་པ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཡང་བདེ་བ་དམན་མི་

དམན་དང་བར་མ་གསུམ་དང་། ཡུལ་སྣང་རྒྱས་མི་རྒྱས་སྩོགས་ཀི་ཆགས་བལ་ལ་

སྩོགས་པ་དང་། པདྨ་སྩོགས་དང་། བུད་མེད་སྩོགས་དང་། གཡྩོན་པ་སྩོགས་དང་། 
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འཇམ་རྩུབ་སྩོགས་ཀིས་མིང་གིས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་གསུམ་ལ་ༀ་དང་ཨཱ༔ཨ་ཞེས་དང་ཟླ་བ་ཉི་མ་དེ་གཉིས་འདྲེས་པ་

ཞེས་པའི་མིང་ཡང་སྤྩོད་བ་ས་ལས། ༀ་ཞེས་པ་ངག་གི་སྒྩོ་ལ་བརེན་ནས་སྩོགས་

དང་། རིམ་ལྔ་ལས། གཡྩོན་པའི་མིང་ཡང་དེ་ཉིད་དྩོ། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་པདྨ་

ཅན། །སྩོགས་ཀིས་བསན་པ་ནི། ཁྱྩོད་རྣམས་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སིན་བེད་

རིམ་པ་དང་པྩོའི་སྐབས་དང་པྩོའི་མགྩོན་པྩོའི་རྒྱུར་དེ་རྣམས་སྒྩོམ་དགྩོས་པས་རྒྱུ་

མིང་འབས་ལ་བཏགས་ནས་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པཎ་ཆེན་གིས་གསུངས་

ཤིང་། དྭགས་པྩོའི་རྫྩོགས་རིམ་ལས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སྩོ། །

སྤྩོད་བ་ས་ལས། ངག་གི་སྒྩོ་ལ་བརེན་པའི་ས་བྩོན་ཞེས་པའི་ངག་གི་སྒྩོ་ནི་

ངག་གི་ལམ་སེ་ཁའྩོ། །དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ས་བྩོན་ནི་ས་བྩོན་གི་ཡི་གེ་གསུམ་

མྩོ། །བརན་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ནི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ཤེས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

པའྩོ། །མྩོས་པ་ཆུང་བ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་པའྩོ། །དེས་ཟླ་ཉི་ལ་དམིགས་པ་ནི་སེམས་

དབེན་པས་སྣང་བ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་ལྟར་མི་ནུས་པས། 

སྣང་བའི་དྩོད་ཟླ་བ་དང་། མཆེད་པའི་དྩོད་རྡྩོ་རེ་སྩོགས་ཕག་མཚན་དང་། ཉེར་ཐྩོབ་

ཀི་དྩོད་ཟླ་ཉི་སྩོགས་མཉམ་པར་སྦར་བ་ལས་དང་པྩོའི་མགྩོན་པྩོ་ལྟ་བུའི་ལ་སྐུ་བསྐྱེད་

པའི་དྩོན་ཡིན་པར་གསུངས་པའྩོ། །ཀུན་རྫྩོབ་ཀི་གཟུགས་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་

མཚོན་བེད་ཟླ་བ་སྩོགས་ནི་རྩོག་པས་བཅྩོས་མ་ཙམ་ཡིན་པའི་དྩོན་ཏེ། སྣང་བ་དང་

པྩོ་གཉིས་ལ་ཟླ་ཉི་གཉིས་ཀིས་མིང་གིས་བསན་པ་ནི། ནམ་མཁར་ཟླ་འྩོད་དང་ཉི་འྩོད་

ཀིས་ཁྱབ་པ་ལྟར་སྣང་བ་ལ་གསུངས་སྩོ། །སྣང་བ་གསུམ་གི་ངྩོ་བྩོ་ནི་གསལ་སྒྩོན་
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ལས་གསུངས་པ་ཞལ་གསལ་བར་སྣང་ངྩོ་། །

ཁ་ཅིག །སྣང་བ་གསུམ་ལ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་མ་རིག་པ་ཞེས་

བཏགས་པའི་མིང་གསང་སགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པར་གགས་པའི་མིང་ཡིན་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་མིང་དེ་དག་མ་གགས་

པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་

བའི་མིང་ཡང་བཤད། མ་རིག་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཡང་བཤད་པའི་ཕིར། རགས་རེ་རེ་

ནས་སའྩོ་ཟེར་ན། འདི་ལ་པཎ་ཅེན་གིས་སྐྱྩོན་མེད་དེ། དྩོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་སྩོན་

བཞེད་ནས། སེམས་སེམས་བྱུང་མ་རིག་པ་ཞེས་གསུམ་ཚན་དུ་བསེབས་ནས་

གསུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དྭགས་པྩོས། མིང་འདི་དག་གིས་

འདྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པས་ཐུན་མྩོང་

མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

 ཡང་ཁ་ཅིག་ལམ་དུས་སུ་སེམས་དབེན་མ་ཐྩོབ་བར་དུ་སྩོང་པ་བཞིའི་ཡེ་

ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་མེད་ཟེར་ན། སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་

ལུས་དབེན་པ་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས་བསྒྩོམས་

སྩོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྣང་

བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་ན་རྫྩོགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག་མི་རིགས་པར་

ཐལ་ལྩོ། །བས་པ་ཁྩོ་ན་རེ། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་དེ། མངྩོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་རིམ་

པའི་རྣམ་བཤད་ལས་སིག་རྒྱུ་ནས་འྩོད་གསལ་གི་བར་གི་རགས་རྣམས་ལམ་དུས་

དུ་སེམས་དབེན་ནས་བརམས་ཏེ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་བཀྩོད་ནས། ཞིབ་ཆ་བེད་
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ཚེ་རྡྩོར་བཟླས་མན་ཆད་ཀི་སྣང་མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་འྩོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ཡང་

རེས་མཐུན་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་དབངས་ཅན་དགའ་བའི་བྩོ་གྩོས་ཀིས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། མངྩོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་རིམ་པའི་ཟིན་བིས་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་པ་གཞན་ནའང་ཡྩོད་ཀང་། དྩོན་ནི་སེམས་དབེན་སྐབས་སུ་

རགས་རྣམས་ཤར་བ་ལྟར་དེའི་གྩོང་དུ་མི་འཆར་བའི་དྩོན་ཡིན་གི། རྡྩོར་བཟླས་

སྩོགས་ཀི་སྐབས་སྣང་མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པ་མིན་ཏེ། མཁས་

གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མའི་རིམ་ལྔའི་གསལ་བེད་ལས་དེ་འདྲ་བའི་སྩོང་པ་བཞི་ནིདང་པྩོར་

ལུས་དབེན་བསྒྩོམ་པ་དང་། དེ་ནས་སྙིང་གར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་བསྒྩོམ་པ་དང་། 

རྡྩོ་རེ་བཟླས་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་ཡང་དེ་ནི་སྩོང་པ་བཞི་མཚན་ཉིད་པ་

ཡིན་ཡང་། སེམས་དབེན་གི་སྩོང་པ་བཞི་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འདིར་གསལ་སྒྩོན་ལས་ཀང་། ལམ་དུས་སུ་ནི་སྙིང་གར་དྷཱུ་ཏཱིར་རླུང་བཙུད་

ནས་ཐིམ་པ་ལ་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་འཆར་ལ་གཞན་དུ་ཐིམ་པ་དེའི་ཚོད་ཙམ་ཡང་

མི་འཆར་རྩོ། །ཞེས་དེའི་ཚོད་ཙམ་མི་འཆར་གསུངས་ཀི་མཚན་ཉིད་པ་མི་འཆར་

བར་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

༈ སྣང་བ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ། དང་པྩོ་སྣང་བའི་རང་བཞིན་སྩོ་གསུམ་ནི། 

ཡུལ་མི་འདྩོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཆགས་བལ་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། ཕིའི་ཡུལ་

ལ་ཕར་འགྩོ་བ་དང་། ནང་གི་ཡུལ་སེམས་ལྟ་བུ་ལ་ཚུར་འྩོང་བའམ་ཚུར་འཇུག་པ། 

ཡུལ་ཡིད་འྩོང་དང་བལ་བའི་ཡིད་ཀི་མ་ངན་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། སེམས་ཞི་

བར་གནས་པའམ། ཡང་ན་རྣལ་དུ་འདུག་པའི་དལ་བ། རྩོད་པར་གནས་པའི་རྩོགས་
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པའམ། སེམས་རིང་བར་འཛིན་པའི་རྣམ་རྩོག །ཡུལ་ཡིད་དུ་མི་འྩོང་བ་དང་ཕྲད་ནས་

འཇིགས་པའམ་སྐྲག་པའི་བྩོ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ། སྲེད་པ་ལའང་གསུམ། འདྩོད་

པའི་ཡུལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལེན་པ། དགེ་བའི་ལས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མི་དགེ་

བའྩོ། །བཟའ་བཏུང་འདྩོད་པའི་བཀྲེས་པ་དང་སྐྩོམ་པ། ཚོར་བ་ལ་ཡུལ་གི་སྒྩོ་ནས་ཆེ་

འབིང་ཆུང་གསུམ། རིག་པ་པྩོའམ་ཤེས་པ་པྩོ་དང་། རིག་བེད་དང་། རིག་བའི་ལས་

གསུམ་ལ་རྩོག་པ་གསུམ། བ་བ་དེ་སྒྲུབ་རུང་མི་རུང་དཔྩོད་པའི་བྩོ་སྩོ་སྩོར་རྩོག་པ། 

རང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཉེས་སྤྩོད་ལ་འཛེམ་པའི་ངྩོ་ཚ་ཤེས་པ། སྙིང་རེ་དང་། 

དམིགས་བ་ཡྩོངས་སུ་བསྲུང་བ་དང་ཡིད་འྩོང་དང་ཕྲད་པར་འདྩོད་པའི་བརེ་བ་ཆུང་

འབིང་ཆེ་གསུམ། དྩོགས་པའམ་ཡིད་འཕྲྩོགས་པ་སེ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་མིན་གི་སེམས་

ངེས་པར་མི་གནས་པའྩོ། །

ཡྩོ་བད་བསགས་པར་འདྩོད་པ། གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཡིད་འཁྲུག་པའི་

ཕྲག་དྩོག་རྣམས་སྩོ། །མཆེད་པའི་རང་བཞིན་ནི་བཞི་བཅུ་སེ། སར་མ་ཐྩོབ་པའི་ཡུལ་

ལ་ཆགསཔ་དང་། སར་ཐྩོབ་པའི་ཡུལ་ལ་ཞེན་པ་དང་། ཡུལ་ཡིད་འྩོང་མཐྩོང་ནས་

དགའ་བ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་དང་། འདྩོད་པ་གྲུབ་པས་བདེ་བའི་རངས་པ། དེའི་

རྣམ་པ་ཡང་ཡང་མྩོང་བའི་ཤིན་ཏུ་མགུ་བ། སར་མ་བྱུང་བའི་དྩོན་ལ་ངྩོ་མཚར་བ། 

རྩོད་པ་ནི་ཡུལ་ཡིད་འྩོང་མཐྩོང་བས་སེམས་གཡེང་བ། ཡུལ་དེས་ཚིམ་པའི་རྩོག་པ་

དང་། འཁྱུད་པ་དང་། འྩོ་བེད་པ་དང་། འཇིབ་པ་གསུམ་བེད་འདྩོད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་

མི་འགྱུར་བའི་བྩོ་བརན་པ། དགེ་བ་ལ་གཞྩོལ་བའི་བརྩོན་པ། སེམས་མཐྩོ་བའི་ང་

རྒྱལ། བ་བའི་ལས་རྫྩོགས་པར་བེད་འདྩོད་པ་དང་། གཞན་ནྩོར་འཕྲྩོག་པའམ་འཕྲྩོག་
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པར་འདྩོད་པ། གཞན་དཔུང་འཇྩོམས་པར་འདྩོད་པའི་སྩོབས། དགེ་བའི་ལམ་ལ་

གྩོམས་འདྩོད་ཀི་སྩོ་བ། ཡུལ་ལམ་བ་བ་ལ་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་འབད་པས་སྦྩོར་བའི་

ལན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ། རྒྱུ་མེད་པར་དམ་པ་རྣམས་དང་རྩོད་

འདྩོད་ཀི་དྲེགས་པ། ཡུལ་ཡིད་འྩོང་མཐྩོང་བས་འགིང་པའམ་རེ་བར་འདྩོད་པའི་སྒེག་

པ། འཁྩོན་དུ་འཛིན་པའི་ཞེ་འགས། དགེ་བའི་ལས་ལ་བརྩོན་འདྩོད་པའི་དགེ་བ། དྩོན་

གྩོ་བར་སྨྲ་འདྩོད་པའི་ཚིག་གསལ། འདུ་ཤེས་མ་བསྒྱུར་བར་སྨྲ་འདྩོད་ཀི་བདེན་པ། 

དེ་ལས་བཟླྩོག་པའི་མི་བདེན་པ། ཡིད་ཀི་དམ་བཅའ་བརན་པའི་ངེས་པ། ཡྩོ་བད་

སྩོགས་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པར་མི་འདྩོད་པའི་ཉེ་བར་མི་ལེན་པ། ལྩོངས་སྤྩོད་གཏྩོང་

བར་འདྩོད་པའི་སྦིན་པ་པྩོ། ལེ་ལྩོ་ཅན་བསྐུལ་བར་འདྩོད་པའི་སྐུལ་བ། ཉྩོན་མྩོངས་

སྩོགས་ཀི་དག་ལས་རྒྱལ་འདྩོད་ཀི་དཔའ་བྩོ། བདག་གམ་ཆྩོས་ཀི་དབང་དུ་བས་

ནས་མི་དགེ་བ་ལ་འཛེམ་པ་མེད་པའི་ངྩོ་ཚ་མེད་པ། བཅྩོས་མས་གཞན་བསླུ་འདྩོད་

ཀི་སྒྱུ། ལྟ་ངན་ལ་བང་བའི་གདུག་པ། གཞན་ལ་མཐྩོ་འཚམ་འདྩོད་ཀི་མི་སྲུན་པ། མི་

དྲང་བའི་ག་རྒྱུ་རྣམས་སྩོ། །

ཉེར་ཐྩོབ་ཀི་རང་བཞིན་བདུན་ནི། དྲན་པ་ཉམས་པའི་བརེད་ངས། སིག་རྒྱུ་ལ་

ཆུར་འཛིན་པ་སྩོགས་ཀི་འཁྲུལ་པ། ངག་སྨྲ་མི་འདྩོད་པའི་མི་སྨྲ་བ། ཡིད་སུན་པའི་སྐྱྩོ་

བ། དགེ་བ་ལ་མི་སྩོ་བའི་ལེ་ལྩོ། མཐའ་གཉིས་སུ་དྩོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ། རིམ་ལྔར། 

ཆགས་པ་བར་མའི་སྐད་ཅིག་ཅེས་པ་ལ་དྭགས་པྩོས་ཕྲག་དྩོག་བཞག་པ་སྣང་ཡང་། 

སྣང་བའི་རང་བཞིན་ཐ་མ་ལ་བགངས་ཟིན་པས། པཎ་ཆེན་བསྩོད་གགས་ཀིས་

ཆགས་སང་བར་མ་ཞེས་དང་། པཎ་ཆེན་གིས་འདྩོད་མི་འདྩོད་བར་མ་ཞེས་གསུངས་
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པ་ལྟར་བཟུང་ངྩོ་། །དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། རྩོད་པ་དེ་སྣང་པའི་རང་བཞིན་དང་། མཆེད་པའི་

རང་བཞིན་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། དང་པྩོ་གང་ཞིག །གཉིས་པའང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རིམ་ལྔར། ཞི་དང་རྣམ་རྩོག་ཅེས་པའི་རྣམ་རྩོག་དེ་རྩོད་

པ་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དྩོན་གསལ་ལས། དེ་རྩོད་པར་གནས་པ་ལ་

བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། འདི་རྩོད་པ་དངྩོས་མིན་པར་རྣམ་གཡེང་

གཞན་ལ་བེད་དམ་སྙམ་མྩོ། །འྩོ་ན་དྩོགས་པ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་མིན་ན་ཅི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། 

ཐེ་ཚོམ་གི་དབང་གིས་འདི་དག་ལས་གང་ཡིན་མ་ངེས་སྙམ་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ད་ལྟའི་དབང་ཤེས་རྣམས་ཀང་རང་བཞིན་གི་རྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། 

རྡྩོར་བཟླས་ཟིན་བིས་ལས། རང་བཞིན་རྩོག་པ་རླུང་གིས་གཡྩོས་ནས་ཚུལ་ལ་མ་

ཐིམ་པའི་བར་དུ་རླུང་གིས་ཡུལ་ལ་ཧ་ཅང་གཡྩོ་བའི་བྩོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གི་

རྩོག་པ་ཡིན་པས། ད་ལྟའི་དབང་ཤེས་རྣམས་ཀང་རང་བཞིན་གི་རྩོག་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་ལྟར་གསུངས་ཀང་། འདིར་གསལ་སྒྩོན་

ལས། དབང་ཤེས་རྣམས་སྣང་བ་མིན་ཡང་རང་བཞིན་ཡིན་མི་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་

གསུངས་པ་དང་མི་འདྲ་བས་རེ་ཞིག་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་རུང་ངམ་སྙམ་མྩོ། །

ཁ་ཅིག །རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུ་པྩོ་འདི་ལ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་ཅི་

རིགས་ཡྩོད་ལ། འགྩོ་བ་རིགས་དྲུག་ཀའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད། ལམ་དུས་སུ་བསྐྱེད་རིམ་

ནས་སྩོབ་མཐའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་ས་ལྩོགས་ཀི་སྩོང་པ་གསུམ་ཚུན་ཆད་དུ་

ཡྩོད་ཟེར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་སྩོབ་མཐའི་འྩོད་གསལ་གི་སྩོན་གི་སྩོང་པ་གསུམ་

མ་ཐྩོབ་ཚུན་ཆད་དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་རྣམས་རིམ་པ་བཞི་པའི་འྩོད་
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གསལ་གི་ལུགས་ལྩོག་གི་ཉེར་ཐྩོབ་སྐབས་སངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དུ་མཁས་པ་དུ་

མས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་འདི་གཉིས་གང་གི་རེས་སུ་འབངས་ཤེ་ན། འདི་གཉིས་

ཀི་དང་པྩོ་དྭགས་པྩོའི་རྫྩོགས་རིམ་ལས་ཀང་འབྱུང་ཞིང་། གཉིས་པའང་མཁས་པ་དུ་

མས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟ་ནའང་དེ་གཉིས་ལ་དྩོན་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་དང་

པྩོ་ནི་རྩོག་པར་གྱུར་བའི་ངྩོ་ཚ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུན་མཐའི་གྩོང་གི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ས་ལྩོགས་བར་དུ་འབྱུང་བ་དགྩོངས་ལ། ཕི་མ་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་ནི་འདིར་བསན་

གཙོ་བྩོའི་རང་བཞིན་ནི་རང་འབས་ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པས་དེ་ཉྩོན་སྒིབ་

སངས་པ་དང་མཉམ་དུ་སངས་པ་ལ་དགྩོངས་སྩོ། །འདིར་བསན་གཙོ་བྩོའི་རང་བཞིན་

དེ་རང་འབས་ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པ་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། འདི་ནི་སར་རླུང་

གིས་འཇིག་རེན་པ་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ་སྩོན་པའི་སྐབས་ཀི་གསལ་སྒྩོན་ལས། རང་

བཞིན་གི་རྩོག་པ་རྣམས་ཀིས་ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱེད་ལ། དེས་ལས་བསགས་ནས་འཁྩོར་

བར་སྐྱེ་སེ། ཞེས་དང་། གེང་གཞི་སྦས་བཤད་ཀི་ཊི་ཀ་ལས། འབྱུང་བ་ལུགས་ལྩོག་

གི་སྣང་བ་གསུམ་པྩོ་འདི་ལས། ཆགས་དང་ཆགས་མེད་ལ་སྩོགས་པའི་རང་བཞིན་

གི་རྩོག་པ་རྣམས་སྐྱེ་བ་དང་། དེ་ལས་ཉྩོན་མྩོངས་དུག་གསུམ་སྐྱེ་བ་དང་། ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། དེ་དང་མཐུན་པར་མཆན་འགེལ་སྩོགས་དུ་མ་ལས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །སྣང་བ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ཞེས་པ་ནི་མཚན་ཉིད་དེ། དེ་ཡང་ལྟྩོ་ལིར་

བས་བུམ་པ་ལྟར་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པའི་ཚུལ་གིས་མཚོན་པ་མིན་གི། བ་རྩོག་གིས་ཁང་

བཟང་ལྟར་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་སྒྩོ་ནས་མཚོན་པ་སེ། དེ་ཡང་། རང་བཞིན་གི་རྩོག་པ་ལ་
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ཤས་ཆེ་ཆུང་བར་མ་གསུམ་སྣང་བས། དེ་རྣམས་བསྐྱེད་པའི་སྣང་བ་རླུང་གི་བཞྩོན་

པ་ཅན་ལ་ཡང་། གཡྩོ་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་བར་མ་གསུམ་ཡྩོད་པར་དཔྩོག་པའྩོ། །འདིར་

རང་བཞིན་སྩོ་གསུམ་སྩོན་པའི་རིམ་ལྔའི་ལུང་གི་རིག་པ་པྩོ་དང་རིག་འཛིན་བཞི། 

ཞེས་པའི་རིག་པ་པྩོ་ནི་ཡུལ་རིག་པ་པྩོའི་གང་ཟག་དང་། རིག་ཅེས་པ་རིག་བེད་སྩོན་

འཛིན་ལྟ་བུ། འཛིན་ཞེས་པ་ནི་རིག་བའི་ལས་སྩོན་པྩོ་ལྟ་བུ་ལ་བེད་འདྲ་ཞིང་། བཞི་

ཞེས་པ་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་ཅེས་པཎ་ཆེན་གིས་རིམ་ལྔའི་ཚིག་འགེལ་ལས་གསུངས་

པས་གསུམ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །

༈ ཕི་ནང་གི་རྐེན་གཉིས་ལས་སེམས་དབེན་གི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། 

རྡྩོར་བཟླས་ཀི་སྙིང་གའི་ར་མདུད་ལེགས་པར་གྩོལ་ནས་ཁྱབ་བེད་རགས་པ་དང་། 

བཅས་པ་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་སེམས་དབེན་གི་

ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ལེའུ་གསུམ་པའི་སྒྩོན་གསལ་ལས། འཇུག་པ་དང་། 

གནས་པ་དང་། ལང་བ་དང་། ་ད་པའི་རྣལ་འབྩོར་གིས་ཞེས་སྩོགས་ལྟར་བསམ་

གཏན་གཉིས་ཀི་་ད་རིམ་ཀང་དགྩོས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ལས། 

སགས་དང་ཕག་རྒྱས་མངྩོན་པར་འདུ་བས་པའི་རྡྩོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་བ་

མེད་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་ཉེ་བར་མཚོན་པར་མི་ནུས་སྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་

ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པའང་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །ལས་རྒྱ་ཟེར་བ་ནི་ས་

མའི་ལས་ཀིས་བུད་མེད་ཀི་ལུས་སུ་འཕངས་པ་ལྟར་གྲུབ་པས་ནའམ། ཡན་ལག་

གིས་འཁྱུད་པ་སྩོགས་ཀི་ལས་དངྩོས་སུ་བེད་པས་ན་དེ་ལྟར་བ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་ཟེར་དྩོན་རང་གི་བསྒྩོམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱར་ཤར་བ་ཙམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་
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བརྩོད་པར་མཁས་པ་དུ་མས་གསུངས་ལ། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། དངྩོས་གནས་ལ་

བུད་མེད་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་། ཡེ་ཤེས་ནི་རང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ལ། དེ་རྒྱས་

ཤིང་བསྐྱེད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཡིན་པས་ན་ཡེ་རྒྱ་ཞེས་བའྩོ་གསུངས་སྩོ། །ལས་རྒྱ་ལ། 

ལན་སྐྱེས། ཞིང་སྐྱེས། སགས་སྐྱེས་གསུམ་ལས་དང་པྩོ་ནི། དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ཐྩོབ་

པ་དང་། གཉིས་པ་ནི་དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་གང་རུང་ལ་གནས་པ། གསུམ་པ་ནི་

བསྐྱེད་རིམ་ལ་གནས་པའྩོ། ། 

མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ལ་ཁ་ཅིག །སྒྱུ་ལུས་ཐྩོབ་ནས་བུད་མེད་ཀི་རེན་དུ་

གནས་པ་མི་སྲིད་ཟེར་ན། ལས་རྒྱ་ལ་ལན་སྐྱེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མ་མེད་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ལན་སྐྱེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཡིན་ན་སྒྱུ་ལུས་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། དེ་ཡིན་ན་དྩོན་གི་ལན་སྐྱེས་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། བུད་མེད་

ཀི་རེན་ལ་དངྩོས་སུ་འཚང་རྒྱ་བ་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སར་གུར་

བུད་མེད་བ་་བའི་ཕིར་གསུངས་ཚུལ་འཆད་པ་ལ་གསལ་སྒྩོན་ལས་དེ་ཡྩོད་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོ་ན་ཚེ་འདིར་སེམས་དབེན་སྐྱེ་བ་ངེས་པར་ལས་རྒྱ་ལ་

ལྟྩོས་སམ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གསུངས་ཏེ། ཁ་ཅིག་གིས་ཚེ་

འདིར་སེམས་དབེན་ཙམ་པྩོ་བ་སྐྱེ་བའང་དེ་ལ་ལྟྩོས་གསུངས་པ་དང་། འགའ་ཞིག་དེ་

མི་ལྟྩོས་ཀང་སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་དེ་ལ་ལྟྩོས་གསུངས་པ་དང་། དབང་པྩོ་ཤིན་

ཏུ་རྣྩོན་པྩོ་འགའ་ནི་སྐབས་གང་དུའང་ལས་རྒྱ་ལ་མི་ལྟྩོས་གསུངས་པ་ཡང་ཡྩོད་པར་

བཤད་དྩོ། །དེ་རྣམས་ལས་གང་ངེས་པའི་དྩོན་དུ་གཟུང་ཞེ་ན། མཁས་པ་དེ་དག་གི་

བཞེད་པ་འདི་འཐད་མི་འཐད་ཅེས་བདག་ལྟའི་བླུན་པྩོ་བ་སྩོབས་ཀིས་སྨྲ་མི་ནུས་
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ཀང་། བཞེད་པ་བར་པ་ཉིད་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོའི་དགྩོངས་པར་གནས་སམ་སྙམ་

སེ། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས། །

འདིར་ཕག་རྒྱ་དང་སྩོང་པ་གསུམ་རེས་སུ་འགྩོ་ལྩོག་ངེས་པར་གསུངས་པ་

ནི། སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་སེམས་དབེན་གི་སྩོང་པ་བཞི་རྫྩོགས་པར་སྐྱེ་བ་ཕག་

རྒྱ་ལ་ངེས་པར་ལྟྩོས་དགྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་ན་སེམས་དབེན་གི་མཚན་ཉིད་

འགའ་ཞིག་ཚང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་སྐྱེ་ཡང་མཚན་ཉིད་རྫྩོགས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་དང་། འདིར་གསལ་སྒྩོན་ལས་ཀང་། ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་

ཐབས་སུ་གསུངས་པའི་བདེ་ཆེན་ནི། སྤྩོད་བ་ས་སུ་གསུངས་པས། སྒྱུ་ལུས་ཀི་

སྒྲུབ་གཞིའི་སེམས་དབེན་གི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་རྫྩོགས་པར་སྐྱེད་པ་ལ་ཕིའི་ཕག་རྒྱ་

དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་ལུང་ས་མས་དེ་མེད་ཀང་སེམས་དབེན་གི་མཚན་ཉིད་འགའ་ཞིག་

ཚང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གཉིས་ཀས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

སྒྲུབ་ནུས་པ་དང་སྒྲུབ་གཞིའི་སྩོང་པ་གསུམ་རྫྩོགས་པར་སྐྱེད་པ་ཞེས་ཁྱད་པར་སྦར་

བའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་སེམས་དབེན་ཙམ་པྩོ་བ་སྐྱེ་བ་དེ་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་གྲུབ་བམ་

སྙམ་ཞིང་། གཞུང་དེ་གཉིས་ཀར་ཕག་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་གསུམ་རེས་སུ་འགྩོ་ལྩོག་གི་

ངེས་པར་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་ལུང་གིས་བསྒྲུབས་པས་དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོས་

ཀང་སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་བསྐྱེད་པ་དེ་ལ་ལྟྩོས་པར་གྲུབ་སྙམ་མྩོ། །དེ་ལ་ཁྩོ་ན་

རེ། ཕིའི་ཕག་རྒྱ་རེད་ཀང་དེ་སངས་ནས་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརེན་པ་དེ་ལས་རྒྱས་ཡེ་རྒྱ་དང་

འདྲ་བའི་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་མི་ནུས་པ་ལ་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་འདྲ་མི་སྲིད་

པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། སེམས་དབེན་གི་དྩོན་དུ་སྤྩོད་པ་བེད་པ་དེ་འདྲ་སྲིད་པར་ཐལ། 
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

འདྩོད་ན། དེས་སེམས་དབེན་སྐྱེད་པ་ཕིའི་ཕག་རྒྱ་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཕིའི་

ཕག་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གཉིས་ལས་བདེ་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཡེ་རྒྱ་མཆྩོག་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། འདིར་ཕག་རྒྱ་བསེན་པ་ནི་བདེ་བ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གི་

ཕིར་མ་ཡིན་གི། གཙོ་བྩོ་ཁྱབ་བེད་ཀི་རླུང་ཕྲ་མྩོ་འཆི་རིམ་བཞིན་སྙིང་གར་་ད་པའི་

ཕིར་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རླུང་དེ་དེ་ལྟར་་ད་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་སྲྩོག་རྩོལ་དུ་འགྩོ་ཚུལ་

དངྩོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མཆྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སེམས་དབེན་མན་ཆད་དུ་སྩོང་པ་གསུམ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་འྩོད་གསལ་

ཉེར་ཐྩོབ་ཏུ་བ་ས་པར་གསུངས་པ་ལ། ཁ་ཅིག །སེམས་དབེན་མན་ཆད་ཀི་དཔེའི་

འྩོད་གསལ་དང་། ཉེར་ཐྩོབ་མི་འགལ་ཟེར། དེ་མན་གི་དཔེའི་འྩོད་གསལ་རྣམས་

ཆྩོས་ཅན། ཉེར་ཐྩོབ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མན་ཆད་དུ་དེ་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ཕིར། 

རགས་ཁས། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། སྣང་ངྩོར་སྩོན་གནམ་གཡའ་དག་པ་ལ་སྲྩོད་ཀི་

སག་འཐུག་པྩོས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྣང་ངྩོར་སྩོན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་སྩོད་བེད་ཀི་སྐྱྩོན་གསུམ་དང་

བལ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དཔེའི་འྩོད་གསལ་གི་ཡེ་

ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སེམས་དབེན་མན་ཆད་ཀི་དཔེའི་འྩོད་གསལ་རྣམས་

ཉེར་ཐྩོབ་ཏུ་བ་ས་ནས་བཤད་ཀང་དེ་ཉེར་ཐྩོབ་ཡིན་མི་དགྩོས་སྩོ། །བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་

རེ། སྣང་མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་པྩོའི་གང་རུང་ཡིན་ན་འྩོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་

དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་ས་ཕིར་བྱུང་

བའི་སྣང་བ་གསུམ་པྩོའི་གང་རུང་ཡིན་ན་དཔེའི་འྩོད་གསལ་མ་ཡིན་དགྩོས་པར་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་གསུམ་གང་རུང་ཡང་ཡིན་དཔེའི་འྩོད་གསལ་

ཡང་ཡིན་པ་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་གང་རུང་

ཡང་ཡིན་དབང་གསུམ་པའི་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དཔེའི་འྩོད་གསལ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དབང་གསུམ་པའི་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དཔེའི་འྩོད་

གསལ་མེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་དབེན་གསུམ་པ་དང་སྒྱུ་ལུས་པ་གང་གི་

རྒྱུད་ལའང་དེ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་དང་བཅས་པ་དབང་

གཉིས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། གྩོང་དུ་དེ་མེད་པར་འདྩོད་མི་རིགས་ཏེ། གསང་

སགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལས། ནང་དཀིལ་གཉིས་པ་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁྩོར་

དུ། །ཤེར་དབང་བསྐུར་བས་ཡིད་སྒིབ་གང་སྣང་ཀུན། །བདེ་སྩོང་འཆར་བའི་དྲི་མ་

དག་པ་གཞི། །ལམ་ནི་དཔེ་དང་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དབང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན། འདི་ཡང་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པར་རིགས་དཀའ་འམ་སྙམ་སེ། གསང་

བདེ་འཇིགས་གསུམ་སྩོགས་ཀི་དབང་ཆྩོག་དང་། སགས་རིམ་དང་། རྒྱལ་དབང་གི་

གསང་འཇིགས་ཀི་དབང་ཊི་ཀ་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སྣང་བ་གསུམ་པྩོའི་གང་རུང་ཡིན་ན་དཔེའི་འྩོད་གསལ་མ་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། 

ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་དང་ཐྩོབ་མཆེད་ཀི་གཞི་མཐུན་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། བསྐྱེད་རིམ་

དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས། འཆི་བ་འྩོད་གསལ་ལས་ལང་བའི་ལང་སེམས་གསལ་མི་

གསལ་གཉིས་པྩོ་དེ་འཆི་སྲིད་ཡིན་ནམ་བར་སྲིད་ཡིན་ནམ་དེ་གཉིས་གང་ལའང་མི་

གཏྩོགས་པར་འདྩོད་གང་། དང་པྩོ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཡིན་པས་ཉེར་ཐྩོབ་དང་

མཆེད་པ་ཡིན་པ་ཉམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།
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ཡང་ཁ་ཅིག །སེམས་དབེན་སྐྱེ་བ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་མི་ལྟྩོས་ཏེ། 

སྙིང་གའི་ར་མདུད་གྩོལ་ནས་རྡྩོ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་དུ་འཇམ་དབངས་དགའ་བྩོ་སྩོགས་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བཤད་པར་གསང་སགས་མིང་གངས་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། སེམས་དབེན་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་སྐྱེ་བ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་ལྟྩོས་པར་ཐལ། རླུང་དབུ་མར་

འཛུད་པའི་སྒྩོ་ཡྩོད་པའི་གནད་ཆེ་སའི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་རླུང་འཇུག་གནས་ལང་

གསུམ་ལ་དམིགས་ནས་རྡྩོར་བཟླས་བེད་པ་དང་། སྙིང་གར་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་

་ད་རིམ་བེད་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་སྒྩོ་ཡྩོད་པའི་

ལུས་ཀི་གནད་ཆེ་སར་དམིགས་པ་གཏད་ནས་བསྒྩོམས་པ་ལ་ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་ཞེས་བཤད་པར་ཡིག་ཆུང་གི་སྐྩོར་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་། 

སེམས་དབེན་སྐྱེ་བ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་ལྟྩོས་པར་ཐལ། གསལ་སྒྩོན་ལས། 

ངག་དབེན་རྡྩོར་བཟླས་ཀིས་སྤིར་སྩོང་པ་བཞི་ཇི་ཙམ་ཞིག་འདྲེན་ཐུབ་མི་ཐུབ་མི་

དཔྩོད་པར། སེམས་དབེན་འདྲེན་ཐབས་ཀི་དམིགས་པ་གསར་དུ་སྣྩོན་པ་ནི་མི་

ལེགས་ཏེ། སེམས་དབེན་འདྲེན་པའི་ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་གཙོ་བྩོ་

དྩོར་ན། ཐབས་ཕྲ་མྩོ་རྣམས་འཆད་པར་སྣང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འདི་ས་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དགྩོངས་པའང་ཡིན་ཏེ། དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ཐྩོབ་ནས་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་དགྩོས་པར་མ་གསུངས་སྩོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།

སྐྱེ་འཆི་བར་དྩོའི་སྣང་བ་སྐུ་གསུམ་དུ། །
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སྒྱུར་བེད་རིམ་པ་དང་པྩོའི་རྣལ་འབྩོར་དང་། །

སྒྩོ་གསུམ་རྡྩོ་རེ་གསུམ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། །

དབེན་གསུམ་ལམ་འདི་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངྩོགས་མཆྩོག །

༈ དྷིཿ 

རབ་འབམས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་དག་འྩོད་གསལ་ཐུགས། །

བཞིན་ལག་མཚན་དཔེའི་གར་གིས་རྣམ་རྩོལ་བ། །

འཇམ་དཔལ་ཞི་དང་ཁྩོ་རྒྱལ་འཇིགས་མཛད་ལ། །

ཚེ་རབས་གཏན་གི་སྐྱབས་ཕིར་སར་ཡང་གུས། །

 ༼བདེན་གཉིས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཀུན་རྫྩོབ་སྒྱུ་

མའི་རྫྩོགས་རིམ་བཤད་པ། དྩོན་དམ་འྩོད་གསལ་གི་རྫྩོགས་རིམ་བཤད་པ། བདེན་

གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་རྫྩོགས་རིམ་བཤད་པའྩོ། །

༼ཀུན་རྫྩོབ་སྒྱུ་མའི་རྫྩོགས་རིམ་བཤད་པ།༽

དང་པྩོ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་གདམས་པ་དངྩོས་ལ་ཉན་པ་པྩོ་བསྐྱེད་རིམ་དབེན་གསུམ་

དང་བཅས་པ་ལ་བསབས་ཤིང་། བདེན་གཉིས་སྩོ་སྩོ་བ་དང་དབེར་མེད་ཀི་རྫྩོགས་

རིམ་ལ་མྩོས་པའི་སྩོབ་མས། བ་མ་རིང་དུ་མཉེས་པར་བས་པའི་འྩོག་ཏུ་ཚོགས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོ་སྩོགས་ཀིས་མཆྩོད་ཅིང་བསྩོད་དེ། བསྐྱེད་རིམ་ནས་སེམས་དབེན་གི་

བར་དུ་ལའི་སྐུར་མྩོས་པའི་གཞི་མྩོས་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་ལའི་སྐུར་དངྩོས་སུ་སྩོང་བ་
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མེད་པས། མྩོས་པ་ཙམ་མིན་པར་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་ཚུལ་བསན་དུ་གསྩོལ་ཞེས་

གསྩོལ་བ་གདབ་བྩོ། །གསང་སགས་ཀི་དཀའ་གནད་ཕལ་མྩོ་ཆེ་བ་མའི་མན་ངག་ལ་

ལྟྩོས་ཤིང་ཁྱད་པར་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི་དེ་ལ་ལྟྩོས་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། 

དེའི་མན་ངག་ཡྩོད་ས་ཡང་རིམ་ལྔ་དང་། སྤྩོད་བ་ས་གཉིས་དེའི་ནང་ནས་ཀང་སྤྩོད་

བ་ས་སུ་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟ་ན་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་སྒྲུབ་པའི་གཞི་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐ་

མལ་པ་ལ་སྐྱེ་འཆི་སྩོགས་ཀི་འཁྩོར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་དེ་

སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་དེ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་གི་དཔེའི་

འྩོད་གསལ་གི་བཞྩོན་པའི་རླུང་གིས་ཉེར་ལེན་དང་། འྩོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེས་

ལན་ཅིག་བེད་རྐེན་བས་པ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

མཐའ་དཔད་པ་ལ་ཁ་ཅིག །སེམས་ཅན་གི་ལུས་ལ་རགས་པ་གནས་སྐབས་

པའི་ལུས་དང་། ཕྲ་བ་གཉུག་མའི་ལུས་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་ནི་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་

སྦར་མ་ཐག་མ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་གསལ་སྒྩོན་སྩོགས་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

འྩོ་ན་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག་འབྱུང་ལུས་རགས་པ་བངས་མ་ཟིན་པར་

ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། མཛོད་ལས། འདྩོད་པར་དང་པྩོ་རྣམ་སིན་གཉིས། །རེད་

དེ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བས་མིན། །ཞེས་མངལ་སྐྱེས་ཀིས་དང་པྩོ་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་

སྦར་མ་ཐག་རྣམ་སིན་གི་ལུས་དབང་གསར་དུ་རེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས་ཀང་། འབྱུང་བ་དེ་རྣམས་ལས་ཕུང་པྩོ་

ལ་སྩོགས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ནི། དེ་རྣམས་སར་མེད་གསར་དུ་བྱུང་བ་མིན་



  241  

རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

གི་སར་ཐྩོབ་ཟིན་པ་རྣམས་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པར་གྱུར་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། དེས་ན་དེའི་དྩོན་ནི་དེའི་ཚེ་དབང་པྩོ་དང་ཡན་ལག་ཀུན་ཚང་གི་ལུས་རགས་

པ་འདི་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །གེང་གཞི་སྦས་བཤད་ཀི་རྡྩོར་ཕྲེང་གི་ལུང་

དྩོན་འཆད་པའི་ཊི་ཀ་ལས་ཀང་། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་གྩོང་

དུ་འཕེལ་བའི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ལུང་དེའི་གྩོང་དུ་མངལ་དུ་

ཕུང་པྩོ་ལྔའི་ནང་ནས་ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་ནི་སར་མེད་གསར་དུ་

འབྱུང་བ་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་འདིའི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་བརག་པར་བ་སེ། རྣམ་

ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་གྲུབ་པ་ན་དེའི་འཁྩོར་དུ་ཚོར་འདུ་སྩོགས་ངེས་པར་ཡྩོད་དགྩོས་པའི་

ཕིར་ཏེ་སེམས་བྱུང་ཀུན་འགྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

མཆན་འགེལ་ལས་ཀང་། ཡིད་དང་ལུས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ས་ནས་གྲུབ་ཀང་། སྐྱེ་

མཆེད་ལག་མ་རིམ་གིས་རྫྩོགས་པར་འགྱུར་གསུངས་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་ཚོར་འདུ་

སྩོགས་སར་མེད་གསར་དུ་འབྱུང་བར་མ་གསུངས་སྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། འདིའི་ལུས་ཕྲ་

རགས་ནི་དབང་རེན་གི་གཟུགས་ཕུང་ལ་བེད་ལ། མཛོད་ཀིས་དང་པྩོར་རྣམ་སིན་གི་

ལུས་དབང་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་པས། དེ་འདིར་འདྲེན་པ་མ་འབེལ་ལྩོ་ཞེ་ན། 

རྣམ་སིན་གི་ལུས་དབང་རེན་མེད་པའི་ཡན་གར་བ་སྲིད་པར་ཐལ་བའམ་ཡང་ན་དེའི་

ཚེའང་གསར་དུ་རེད་པའི་ལུས་དབང་དེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་བར་དྩོའི་ཡིད་ལུས་ལ་བརེན་

པར་ཐལ་ལྩོ། །སྒྱུ་ལུས་ལ་ཕི་ལང་དང་ནང་ལང་གཉིས་གསུངས་ན་དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་

པར་ཅི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྒྱུ་ལུས་ཐྩོག་མར་གྲུབ་པའི་ཚེ་ལུས་ཀི་ནང་གི་དྷཱུ་ཏཱིའི་དབུས་སུ་

ལང་བ་ལ་ནང་ལང་དང་། དང་པྩོ་ལུས་ཀི་ཕི་རྩོལ་དུ་ལང་བ་ལ་ཕི་ལང་དུ་བེད་ལ། 
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

དེའང་རྒྱུད་སྩོད་སད་ཀི་ཡིག་ཆས་ཕི་ལང་དང་། མཁས་གྲུབ་ནྩོར་བཟང་དང་། རྒྱལ་

བ་དབེན་ས་པ་སྩོགས་ཀིས་ནང་ལང་བཞེད་ལ། པཎ་ཆེན་ཆྩོས་རྒྱན་གིས་དེ་གཉིས་

ཀ་འཐད་པར་གསུངས་ཞེས་དབངས་ཅན་དགའ་བྩོས་གསུངས་སྩོ། །

ལུགས་ཕི་མའི་རེས་འབངས་ཁ་ཅིག །སྤིར་སྒྱུ་ལུས་ཕི་ལང་ནང་ལང་མི་

འགལ་ཏེ། དྷཱུ་ཏཱིའི་ཕི་དང་ལུས་ཀི་ནང་དུ་ལང་བ་དེ་ཕི་ལང་ནང་ལང་གཉིས་ཀ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཟེར་ན། སྒྱུ་ལུས་གཅིག་ལ་ཕི་ལང་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། པཎ་ཆེན་རྫྩོགས་རིམ་ལས། གཞི་གཅིག་ལ་

ལྟྩོས་པའི་དེ་གཉིས་འགལ་ཡང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ནི་

གཞི་དྷཱུ་ཏཱི་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕི་ལང་ནང་ལང་འགལ་བ་དང་། ལུས་ལ་ལྟྩོས་པའི་དེ་གཉིས་

འགལ་བའི་དྩོན་ཡིན་གི། དེ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། སྤིར་དེ་གཉིས་མི་

འགལ་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ནི་སྤིར་དེ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པ་

མི་འགལ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྤིར་གི་བར་དྩོ་ཕི་ལང་

ནང་ལང་གཉིས་ཀ་འཐད་པའི་ཕིར། ཞེས་གཉིས་ཀ་འཐད་པར་གསུངས་ཀི་གཉིས་ཀ་

ཡིན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གསལ་སྒྩོན་ལས་ཀང་། ལུས་ཀི་

ཕི་རྩོལ་ལམ་ཞེས་པས་ཕི་ལང་དང་། ནང་གང་དུ་འདྩོད་པ་དེར་ཞེས་པས་ནང་ལང་

གི་ཚུལ་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཕི་ལང་ནང་ལང་ནི་ལུས་ཀི་ཕི་དང་ནང་དུ་

ལང་ཚུལ་གི་དབེ་བས་བཏགས་པ་སེ། ཡིག་ཆུང་གི་སྐྩོར་ནའང་། སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལང་

ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས་ཡྩོད་པ་དེ་བ་མས་མན་ངག་གིས་བསན་པར་བ་གསུངས་

པའི་ལང་ཚུལ་གཉིས་ཀང་ཕི་ནང་གི་ལང་ཚུལ་ལ་བེད་དམ་སྙམ་མྩོ། །
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

དེ་ལ་པཎ་ཆེན་བསྩོད་གགས་ཀིས། ནང་ལང་འདྩོད་པ་ལ་གཟུགས་མེད་དུ་

སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་མི་འཆི་བ་ན་ལུས་དེའི་ནང་དུ་གཟུགས་མེད་ཀི་སྐྱེད་སྲིད་གྲུབ་པ་

ཞིག་འདྩོད་དགྩོས་ཤིང་། དེ་འདྩོད་ན་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་རྣམ་ཤེས་སྤི་བྩོ་

ནས་འཕྩོ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་བར་གསུངས་སྩོ། །ཕི་ལང་ལའང་རྣམ་ཤེས་ལུས་

ཀི་ནང་ནས་ཕི་རྩོལ་ཏུ་བགྩོད་པ་བར་དྩོའི་ལུས་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་ཐལ། བར་དྩོ་ལ་ཡང་

ཕི་ལང་འཐད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒྱུ་ལུས་ལ་དེའི་ཕིར་ཏེ། འདྩོད་ན། མི་ལྟ་བུ་ཤི་ནས་

དཔག་ཚད་ལ་སྩོགས་པས་བར་དུ་ཆྩོད་པའི་སྐྱེ་གནས་སུ་འཇུག་པའང་བར་སྲིད་ལ་

མི་ལྟྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན་ནི། མཛོད་ལས། འབྲུ་ཡི་རྒྱུན་དང་ཆྩོས་མཐུན་

ཕིར། །སྲིད་པ་ཆད་ལས་བྱུང་བ་མིན། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །འཆི་བའི་འྩོད་

གསལ་གི་ངང་ནས་རྣམ་ཤེས་ལུས་ཀི་ཕི་རྩོལ་ཏུ་ལང་བ་ཡིན་ཏེ། འྩོད་གསལ་ལ་

ལུགས་འབྱུང་ལྩོག་གི་འྩོད་གསལ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འྩོ་ན་

དཔག་ཚད་སྩོགས་ཀིས་བར་ཆྩོད་པའི་སྐྱེ་སྲིད་དུའང་ལུགས་ལྩོག་གི་འྩོད་གསལ་

ལས་འཇུག་པར་ཁས་བང་ཆྩོག་པས་བར་སྲིད་མེད་ཀང་འཆི་སྲིད་ཆད་ནས་སྐྱེ་སྲིད་

མ་གྲུབ་པའི་བར་ཡྩོད་མི་དགྩོས་ཞེས་ཕལ་ཆེན་པས་སྨྲས་ན། སྲིད་པ་ཆད་ལས་བྱུང་

བ་མིན། །ཞེས་པ་སྐྱྩོན་དུ་མི་འཇུག་པར་ཐལ་སྙམ་པ་འབྱུང་ན་དྩོགས་གནས་ཡིན་

མིན་དཔད་འཚལ། འྩོད་གསལ་ལ་ལུགས་འབྱུང་ལྩོག་གི་དབེ་བའང་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་

གསུང་ལས་བཤད་པ་ཁྩོ་བྩོའི་དཀྱུས་ཐུང་མིག་གིས་ནི་མ་མཐྩོང་ངྩོ་། །

ཁ་ཅིག །རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་འདིར་རྣལ་འབྩོར་པའི་བསམ་དྩོན་སྐུ་དེ་

ལྟ་བུ་ཐྩོབ་པར་མྩོས་པ་དང་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་གི་དངྩོས་སུ་སྐུ་དེ་འདྲ་ཐྩོབ་པ་མིན་ཏེ། 
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སགས་རིམ་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། འདི་རྨི་ལམ་གི་ཡིད་ལུས་དང་འདྲ་བ་ཅིག་ཏུ་

སྤྩོད་བ་ས་ལས་གསུངས་པས་རྣལ་འབྩོར་པའི་བསམ་དྩོན་དེ་འདྲ་བའི་སྐུ་ཐྩོབ་པར་

སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཡིན་གི་དངྩོས་པྩོ་ལ་དེ་ལྟ་བུ་ཐྩོབ་པ་མིན་པས། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་ནི་འདིར་གསལ་སྒྩོན་ལས། སྩོབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཐྩོབ་ཕིན་ཆད་ནས་དེའི་རིགས་འདྲ་མི་ཆད་པས་དངྩོས་པྩོ་

ལ་གནས་པ་ཞེས་བ་ལ། ཞེས་དང་། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ནི། །ཞེས་པ་ནས། 

ས་མ་ལྟར་མི་གནས་པ་ལ་བསམས་ནས་རྣལ་འབྩོར་པའི་བསམ་དྩོན་གནས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརྩོད་ན་འགལ་བ་མེད་དེ། །ཞེས་དངྩོས་པྩོ་ལ་གནས་མི་གནས་

དང་བསམ་དྩོན་གནས་པ་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་རྡྩོ་རེའི་སྐུ་

ཡིན་མིན་གིས་བཞག་པ་ལྟར་རྩོ། །

སྒྱུ་མའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ནི། སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་མིག་ཡྩོར་རྒྱུ། །རྨི་ལམ་སྒ་དྲི་མིག་

འཕྲུལ་འཇའ། །གྩོག་དང་ཆུ་བུར་གཟུགས་བརན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ། དེའང་རླུང་

སེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བསྐྱེད་པ་ན། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚང་ཡང་རླུང་

སེམས་ཙམ་ལས་མེད་པས་སྒྱུ་མའི་མི་ལྟ་བུ་དང་། གར་ཡང་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ། ཤ་

རུས་སྩོགས་དང་བལ་བས་མིག་ཡྩོར་རམ་མིའི་གིབ་མའི་ལུས་ལྟ་བུ་དང་། སྐད་ཅིག་

གིས་གཡྩོ་བ་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་གསུངས་ཏེ། གདུལ་བའི་དྩོན་དུ་སྤྲུལ་པ་དུ་མ་འགེད་པ་

ལ་ཟེར་རམ་སྙམ། རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་རྨི་ལམ་གི་ལུས་ཁྱད་པར་བ་ལྟ་

བུ། རྣམ་སིན་གི་ལུས་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཀང་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་བག་ཆའམ་སྒ་བརན་ལྟ་

བུ། རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་རྫྩོགས་པར་སྣང་བ་དྲི་ཟའི་གྩོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ། གཅིག་
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ཡིན་ཀང་དུ་མར་འཆར་བ་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུ། སྐུའི་ཁ་དྩོག་ལྔ་མ་འདྲེས་པར་སྣང་བ་

འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ། རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པྩོའི་གསེབ་ན་གནས་པ་སིན་གི་གསེབ་ན་གྩོག་

འགྱུ་བ་ལྟ་བུ། སྩོང་པའི་ངང་ལས་ཐྩོལ་གི་བྱུང་བ་ཆུ་དྭངས་པ་ལས་ཆུ་བུར་རྡྩོལ་བ་ལྟ་

བུ། ཡན་ལག་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་མེ་ལྩོང་དུ་རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་གཟུགས་བརན་

ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དྲི་ཟའི་གྩོང་ཁྱེར་ཞེས་པ་དང་མིག་འཕྲུལ་ཞེས་པ་

ཅི་ཞེ་ན། དང་པྩོ་ལ། གསུང་ལུགས་འདྲ་མིན་སྣང་ཡང་དབང་དྩོན་ཡང་གསལ་ལས། 

དྲི་ཟ་རྣམས་ཀིས་བསམ་པ་ཙམ་གིས་གྩོང་ཐལ་བྱུང་དུ་འབྱུང་ཞེས་གསུངས་པས། 

དྲི་ཟ་ནི་མི་མ་ཡིན་དང་དེས་གྩོང་གྩོ་བུར་དུ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའྩོ། །མིག་འཕྲུལ་ནི། ཤིང་

བཟའ་པཎི་ཏས། འདི་མི་གསལ་ཡང་གཅིག་དུ་མར་སྣང་བར་གསུངས་པས་མིག་

བཙིར་བའི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ལ་བས་ཀང་རུང་བ་འདྲའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །སྤིར་ནི་སྒྱུ་

མ་དང་མིག་འཕྲུལ་མི་འགལ་ཏེ། དབུ་མའི་གཞུང་ལས། མིག་འཕྲུལ་མཁན་གིས་

སྦར་བའི་སགས་དང་སན་ལ་སྩོགས་པ་ཞེས་སྩོ། །

༈ མན་ངག་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཚུལནི། གསེར་སིངས་པའི་མན་ངག་

དྩོན་བཞི་མ་དང་། འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་དང་། དྩོན་ལྔ་མ་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་ནི་

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་དང་མཐུན་པ་དང་། གདན་རྫྩོགས་པས་བཤད་པའི་སྩོང་པའི་

ངང་ལས་རང་ལ་སྐུར་ལངས་པ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཤད་པ་ནྩོར་བར་གསུངས་སྩོ། །དེས་

ན་གཞུང་གྩོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཐིག་ལེ་དང་ཡིག་འབྲུ་སྒྱུ་ལུས་སུ་བཤད་པ་དང་། ཐིག་

ལེ་ལ་སྐུར་ཤར་བ་དེར་བཤད་པ་ནི་དེ་དག་གིས་མཚོན་པའི་གཉུག་མའི་རླུང་སེམས་

ཀི་ལུས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་དྩོན་ནྩོ། །དྩོན་ལྔ་མ་ལས། རིམ་ལྔ་ལས། རྡྩོ་རེ་
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སེམས་དཔའ་ལེགས་བིས་པ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་འཆད་ཚུལ་དང་། གསེར་

སིངས་པའི་སྒྱུ་མ་སུམ་རྒྱུད་ཀི་མན་ངག་ལས། མེ་ལྩོང་དུ་ལ་སྐུ་ཤར་བ་ལ་བསྩོད་

སད་ཀིས་ཆགས་སང་འདུག་མི་འདུག་བརག་པ་སྩོགས་བས་ན། །ཐར་རང་ལ་བསིམ་

པའི་བདག་བསྐྱེད་ཀི་ལ་ལ་སྒྱུ་ལུས་སུ་བཤད་པ་ནི་མི་འཐད་པར་གསུངས།

༈ སྒྱུ་ལུས་དང་འབེལ་བའི་བསྲེ་བ་ལས། ཁུངས་ནི་རྣམ་གཞག་རིམ་པར་རྫྩོགས་

རིམ་པའི་འཆི་བ་ཆྩོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ། བསྐྱེད་རིམ་ལ་སྐྱེ་འཆི་བར་དྩོ་སྐུ་གསུམ་དང་

བསྲེ་བ་རྣམས་བཤད་ལ། སྒྩོན་གསལ་ལས་འཆི་བ་དང་བར་དྩོ་ཆྩོས་ལྩོངས་གཉིས་

དང་བསྲེ་བ་དང་། སྤྩོད་བ་ས་ལས། དེ་གཉིས་དང་གཉིད་དང་། བསྲེ་བ་རྨི་ལམ་དང་། 

བསྲེ་བ་རྣམས་བཤད་པར་གསུངས་ལ། ལམ་གི་སྐབས་གང་དུ་བསྲེ་བ་གང་བསྒྩོམ་པ་

ནི་སྩོབ་པའི་རྫྩོགས་རིམ་གི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་གཉིད་དང་། རྨི་ལམ་དང་བསྲེ་བ་

བསྒྩོམ་པ་ཡྩོད་ཅིང་། ལུས་དབེན་ནས་སེམས་དབེན་བར་དུ་འཆི་བ་དང་བསྲེ་བ། བར་

དྩོ་དང་བསྲེ་བ་གཉིས་བསྒྩོམ་མྩོ། །བསྲེ་བ་ལ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན། སད་དུས་ཀི་བསྲེ་བ་

སྐྩོར་གསུམ། གཉིད་དུས་ཀི་དེ་གསུམ། འཆི་དུས་ཀི་དེ་གསུམ་དང་དགུ །བ་་ན་ཆྩོས་

སྐུའི་བསྲེ་བ། ལྩོངས་སྐུའི་བསྲེ་བ། སྤྲུལ་སྐུའི་བསྲེ་བ་གསུམ་དུ་འདུ་ལ། སད་དུས་ཀི་

བསྲེ་བ་གསུམ་གི་ཆྩོས་སྐུའི་བསྲེ་བ་ནི་གཉིད་སད་དུས་སུ་སྤིར་སྩོང་པ་བཞི་དང་། 

ཁྱད་པར་འྩོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྩོང་པའི་སྐབས་བདེ་སྩོང་སྦར་ནས་བསྒྩོམ་པ་ལ་

བེད་ལ། སད་དུས་ཀི་ལྩོངས་སྐུའི་བསྲེ་བ་ནི་འྩོད་གསལ་དེ་ལས་ལང་བར་རྩོམ་པ་ན་

སྒྱུ་ལུས་དངྩོས་དང་རེས་མཐུན་པ་གང་རུང་དུ་ལང་བའྩོ། །དེའི་དུས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་བསྲེ་

བ་ནི། དེ་འདྲའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཕུང་པྩོ་རིང་པའི་སྙིང་གར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ་
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གིས་འཇུག་པའྩོ། །གཉིད་དུས་ཀི་བསྲེ་བ་རྣམས་ནི་སད་པའི་ཚེ་སྩོང་བཞི་འདྲེན་ནུས་

པ་ཞིག་གིས་བ་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ཡང་གཉིད་ཀི་འྩོད་གསལ་ཆྩོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་དང་། 

རྨི་ལམ་ལྩོངས་སྐུ། སད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བའྩོ། །འཆི་དུས་ཀི་བསྲེ་བ་གསུམ་ནི། 

འཆི་བ་ཆྩོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ། བར་དྩོ་ལྩོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་

གསུམ་སེ། འདི་ལ་བར་དྩོར་མཆྩོག་འགྲུབ་པ་དང་། སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་

བསྲེ་བ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པ། དང་པྩོ་ལ་ནི། སེམས་དབེན་ཙམ་པྩོ་བ་ཐྩོབ་ཅིང་དེ་མཐར་

ཐུག་མ་ཐྩོབ་པ་ཞིག་དགྩོས་པར་བཤད་དྩོ། །གཉིས་པ་ནི་ལུས་དབེན་པ་དང་ངག་

དབེན་པ་གང་རུང་གཙོ་ཆེའྩོ། །

འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་རྨི་ལམ་བཟུང་སྦང་གཅིག་ཏུ་བེད་པ་ཞེས་འབྱུང་བའི་

བཟུང་བ་ནི་ཐབས་ཀིས་རྨི་ལམ་འཛིན་པ་དང་། སྦངས་པ་ནི་རྨི་ལམ་ཟིན་ནས་དགེ་

སྦྩོར་ལ་སྦྩོང་བའམ་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦྩོང་བ་

དང་། གཅིག་ཏུ་བེད་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེ་སྩོང་གཅིག་ཏུ་མྩོས་པར་བེད་ཅིང་དེ་

འདྲའི་བྩོ་དེའང་འྩོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དང་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་གཅིག་ཏུ་མྩོས་པར་

བེད་པའམ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་་ད་རིམ་ལས་རྨི་ལམ་ལས་སར་འྩོད་གསལ་དུ་

ཞུགས་ཏེ། སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་བསྒྩོམ་པའྩོ། །གཉིད་དུས་ཀི་བསྲེ་བའི་སྐབས་

འབམས་གཅྩོད་གསུམ་གསུངས་པའི་སྩོང་འབམས་གཅྩོད་པ་ནི་གཉིད་མ་བྱུང་ན་

གཉིད་དུས་ཀི་བསྲེ་བ་མི་འབྱུང་བས། དེ་ལ་གཉིད་འྩོང་བའི་རྒྱུ་ཁ་ཟས་བཅུད་ཅན་

བསེན་པ་དང་བསྐུ་མཉེ་སྩོགས་བེད་དགྩོས་པས་དེ་ལྟར་བེད་པ་ལ་ཟེར། གཉིད་

འཐུག་དྲགས་ན་སྙིང་གའི་ཐིག་ལེ་འྩོད་ཤིན་ཏུ་འབར་བ་བསྒྩོམ་པ་དང་། འྩོད་ཕུང་
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འཕྲྩོས་པས་མལ་གི་ཁྱྩོན་ཙམ་མམ་གནས་ཁང་ཁྱབ་པར་བསམ་སེ་གཉིད་སྲབ་པར་

བེད་པ་ལ་སྟུག་འབམས་གཅྩོད་པ་ཟེར། སད་མྱུར་ན་གཉིད་ཀི་འྩོད་གསལ་ཡུན་ཐུང་

བས་གཉིད་སྲབ་ཏུ་སྩོང་བ་ན། དེ་མ་ཐག་སྙིང་གར་མི་ཤིགས་པ་ལ་དམིགས་པ་

གཏད་དེ་གཉིད་ཀི་འྩོད་གསལ་བརན་པར་བེད་པ་ལ་སད་འབམས་གཅྩོད་པ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །མ་རྒྱུད་པའི་གཏུམ་མྩོ་ཕ་རྒྱུད་ཀི་ངག་དབེན་གི་དྩོད་དུ་གསུངས་པ་

ནི་ངག་དབེན་རྡྩོ་རེའི་བཟླས་པས་ར་མདུད་འགྩོལ་བར་བེད་པ་ལྟར། དབུ་མའི་ལམ་

ན་གཏུམ་མྩོ་འབར་འཛག་གི་དམིགས་པ་བས་པས་ར་མདུད་འགྩོལ་བར་བེད་པས་

དེ་ལྟར་གསུངས་ཞེས་རེའི་གསུངས་ལས་འབྱུང་ཞིང་། པཎ་ཆེན་གིས་ཆྩོས་དྲུག་གི་

གངས་བརི་ལུགས་ལ། གཏུམ་མྩོ། དགའ་བཞི། སྒྱུ་ལུས་འྩོད་གསལ། ཟུང་འཇུག་སེ་

ལྔ་དང་། དེའི་སེང་དུ་འཕྩོ་བ་དང་གྩོང་འཇུག་གཅིག་ཏུ་བས་ཏེ་དྲུག་ཏུ་མཛད་

དེ། །འྩོན་ཀང་འདི་ལ་བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣང་སེ། རེ་རང་གི་ཁིད་ཡིག་ཡིད་ཆེས་

གསུམ་ལན་ལས། ནཱ་རྩོའི་ཆྩོས་དྲུག་ཏུ་བེད་ཚུལ་ནི། གཏུམ་མྩོ་དང་། སྒྱུ་ལུས་དང་། 

འྩོད་གསལ་དང་། འཕྩོ་བ་དང་། གྩོང་འཇུག་དང་བར་དྩོའི་གདམས་ངག་དྲུག་ཏུ་བེད་

དྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

༈ མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་ན། ཁ་ཅིག །སྒྱུ་མའི་སྐུ་འདི་སེམས་དབེན་གི་འྩོད་

གསལ་གི་ངང་ནས་འཕེན་པས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས། འྩོད་གསལ་གི་དུས་ན་སྒྱུ་

མའི་སྐུར་ལང་བར་བའྩོ་སྙམ་པའི་འཕེན་པ་མངྩོན་གྱུར་དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། 

པཎ་ཆེན་སྩོགས་ཀིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་འཕེན་པ་དེ་འྩོད་གསལ་གི་ངང་ལས་

གཏྩོང་བར་བཤད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་
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གསུངས་པ་དེ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་སྩོན་གི་འཕེན་པའི་དབང་གི་འྩོད་གསལ་གི་ངང་ལས་

འགྲུབ་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ཤེས་བེད་དུ་སྒྩོན་གསལ་ལས། བདག་

མེད་པ་ཡི་ཆྩོས་ལས་འབྱུང་བ་སེ། །སྩོན་གི་འཕེན་པའི་ཤུགས་ཀིས་འབྱུང་

བའྩོ། །ཞེས་དྲངས་པའི་ཕིར་དང་། ལེའུ་གཉིས་པའི་ལུང་དེའི་མཆན་འགེལ་ལས་

ཀང་། བདག་མེད་པ་དྩོན་དམ་པའི་ཆྩོས་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་སེ་སྩོན་གི་འཕེན་པའི་

ཤུགས་ཀིས་འབྱུང་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། འྩོ་ན་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་སྐབས་ན་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་

ལང་བར་བའྩོ་སྙམ་པའི་འཕེན་པ་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ལེའུ་བཞི་པའི་དཀིལ་

འཁྩོར་ལ་མཆྩོད་པའི་ངེས་དྩོན་བཤད་པའི་སྐབས་ཀི་ཊི་ཀ་ལས། དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་

གི་སྐབས་ན་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལང་སྙམ་པའི་འཕེན་པ་ནི་དྲིའི་ངེས་དྩོན་ཡིན་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་ནི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་སྐབས་ན་སར་གི་

འཕེན་པའི་བག་ཆགས་སམ་ཤུགས་ཡྩོད་པའི་དྩོན་ཏེ། ལུང་སྩོན་ལས། རེན་འབེལ་

བག་ཆགས་དྲི་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། བག་ཆགས་ཞེས་པ་

འཕེན་པའི་ཤུགས་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ལམ་ཡིན་ནམ་མིན། ལམ་

ཡིན་ན་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ་མིན་ཞེ་ན། མཁས་པ་དག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་

དུ་གགས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ནི་ལམ་ཡིན་ཏེ། ཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེའི་ཕིར་ཤེས་པའང་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ལུགས་འདིར་གཟུགས་ཤེས་མི་འགལ་

ཟེར། འགའ་ཞིག་སྒྱུ་ལུས་པ་ནི་གང་ཟག་ཡིན་ལ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ལུགས་ལྩོག་གི་ཉེར་

ཐྩོབ་ལྟ་བུ་ནི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཡིན་ཞིང་། སྒྱུ་མའི་སྐུ་ནི་གང་ཟག་དེའི་
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གཟུགས་ཕུང་ཡིན་གི་ལམ་དང་ཤེས་པ་གང་ཡང་མིན་ནྩོ་གསུངས་པ་དང་། དེ་ཟབ་

ལམ་རིམ་པ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཡིན་པས་ལམ་ཡིན་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་མི་དགྩོས་ཏེ། 

དཔེར་ན་མཛོད་ལས། དེ་ནི་སྐད་ཅིག་གཅིག་དེ་བཞིན། །ཆྩོས་མཆྩོག་ཐམས་ཅད་

ཕུང་པྩོ་ལྔ། །ཞེས་སྦྩོར་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཕུང་བཤད་ཀང་། གཟུགས་ཤེས་

ཀི་གཞི་མཐུན་མི་འདྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ་གསུངས་པའྩོ། །

དེ་རྣམས་ལས་གང་བཟུང་ཞེ་ན། སྒྱུ་ལུས་དེ་ལམ་ཡིན་པར་ནི་འདྩོད་དགྩོས་

སམ་སྙམ་སེ། སྒྩོན་གསལ་ལས། ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་བསན་པ་ནི། །ཡིད་འྩོང་རིམ་པ་

གསུམ་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དེའི་དྩོན་འགེལ་པ་ན་མཆན་དང་། 

ཊི་ཀ་གང་ལས་ཀང་སྒ་སྩོར་བཞག་པ་མ་གཏྩོགས་སྒྱུ་ལུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཞིབ་ཆ་མ་མཛད་པའི་ཕིར་དང་། སྦས་དྩོན་ཀུན་གསལ་ལས་ཀང་། 

དེས་ན་རྫྩོགས་རིམ་ལ་སྩོང་ཕྩོགས་བདེ་སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་། སྣང་

ཕྩོགས་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་ཧེ་རུ་ཀ་གཉིས་ཤེས་པར་བ་སེ། 

ཞེས་གསང་བ་མཆྩོག་གིས་དགེས་པ་ན། །ཞེས་པའི་ཐད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །གཞན་ཡང་། དེ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རྫྩོགས་རིམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྣང་

ཕྩོགས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་བདུན་གི་ཊི་ཀ་ལས། རྫྩོགས་རིམ་དེ་

ལ་སྣང་ཕྩོགས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་དང་། སྩོང་ཕྩོགས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་ནི། དབེན་པ་གསུམ་དང་རིམ་པ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའི་སྐབས་ཀི་གསང་ཆེན་རྡྩོ་

རེ་འཆང་རྣམས་སུ་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་དང་། སྩོབ་མ་ལག་གནས་ཀི་སྩོ་བ་བསྐྱེད་པའི་

སྐབས་ཀི་དབང་དྩོན་ཡང་གསལ་ལས། རྒྱ་ཆེ་བའི་རྫྩོགས་རིམ་ལ་ནི་དམིགས་པ་
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དང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་ན་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་རེན་དང་

བརེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལུས་ཀུན་

རྫྩོབ་ཀི་བདེན་པ་ཉིད་འཇྩོག་པ་ཡིན་པས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་དེ་མཁྱེན་པ་དང་ཤེས་པར་འདྩོད་དམ་ཞེ་ན། སྤིར་དབུ་ཕར་གི་སྐབས་

སུའང་ལམ་དང་མཁྱེན་པ་དྩོན་གཅིག་ཏུ་བཞེད་མི་བཞེད་གཉིས་ཡྩོད་སྣང་ཡང་། 

མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས། ཚོགས་ཀི་ལམ་གང་ཞེ་ན། སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོའི་ཚུལ་ཁིམས་

དང་། ཞེས་པ་ནས་ཡང་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བ་གཞན་ཡང་སེ། ཞེས་ངེས་འབྱུང་གིས་

ཟིན་པའི་སྒྩོ་ནས་ཐར་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བ་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པ་

ཐམས་ཅད་ཚོགས་ལམ་དུ་བཞག་ཨེ་འདུག་སྙམ་ཞིང་སྐུ་འདི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་

སེམས་ལས་བསྒྲུབས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་གི་བེམ་པྩོ་མིན་ཡང་མཁྱེན་

པ་དང་ཤེས་པ་ཡིན་མི་དགྩོས་པར་སེམས་ཀང་བརག་འཚལ།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། འཆི་དུས་ཀི་བསྲེ་བ་སྒྩོམ་པ་པྩོ་ལ་བར་དྩོར་འཚང་རྒྱ་བ་དང་

བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་གཉིས་ཡྩོད་མྩོད་ལ། དེ་གཉིས་རེ་རེ་ལའང་བསྐྱེད་རིམ་པ། 

ལུས་དབེན་པ། ངག་དབེན་པ་གསུམ་ཡྩོད་ཟེར་ན། བར་དྩོར་འཚང་རྒྱ་ངེས་ཀི་གང་

ཟག་ལ་ཚེ་འདིར་སེམས་དབེན་གི་རྩོགས་པ་ཐྩོབ་ཀང་སྤྩོད་པ་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་མི་

དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བར་དྩོར་འཚང་རྒྱ་བའི་བསྲེ་པའི་སྩོན་

པའི་གསལ་སྒྩོན་ལས། འྩོ་ན་གང་ཟག་དེ་ཚེ་འདིར་ལམ་གི་རྩོགས་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་

ཐྩོབ་པ་ཡིན་སྙམ་ན་ཞེས་པ་ནས། རྫྩོགས་རིམ་གི་སྐབས་ཀི་སྤྩོད་པ་བ་རན་པ་ཞིག་

ཏུ་གསལ་ལ། དེ་ལ་ནི་མ་མཐའ་ཡང་སེམས་དབེན་ངེས་པར་ཐྩོབ་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་
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གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདིས་ནི་སེམས་དབེན་ཙམ་པྩོ་བ་ལས་རྒྱ་ལ་

མི་ལྟྩོས་པར་ཡང་གྩོའམ་སྙམ་མྩོ། །

གཞན་ཡང་། བར་དྩོར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཚེ་འདིར་སེམས་དབེན་རྩོགས་པ་ཐྩོབ་

པ་དགྩོས་ཏེ། སགས་རིམ་ལེའུ་བཅུ་བཞི་ལས། དེ་ལྟར་ན་ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་བ་དང་

བར་དྩོར་འཚང་རྒྱ་བ་གཉིས་སྤྩོད་པ་བེད་པ་བྱུང་མ་བྱུང་གི་དབང་གིས་འབས་བུ་ལ་

ཉེ་རིང་བྱུང་བ་མ་གཏྩོགས་པ་ལམ་རྣམས་འདྲ་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁྩོ་

ན་རེ། བར་དྩོར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ངེས་པར་ཚེ་འདིར་སེམས་དབེན་ཐྩོབ་མི་དགྩོས་པར་

ཐལ། དེ་མ་ཐྩོབ་ཀང་བར་དྩོ་དངྩོས་གྲུབ་ནས་རེན་དེ་ལ་ལམ་ལག་མ་བསྒྩོམས་ནས་

འཚང་རྒྱ་བ་ཞིག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་དུ་ཡིག་ཆུང་གི་སྐྩོར་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། བདེན་ཏེ་དེ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་རུང་བ་སར་ལྟར་སྣང་

སེ། དེ་འདྲ་འདྩོད་པ་ལ་འདིར་གསལ་སྒྩོན་དུ་མི་འཐད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ཉིད་ལས། ཤི་བའི་འྩོད་གསལ་གི་མཐར་བར་དྩོ་མཚན་ཉིད་པ་གྲུབ་ནས། དེའི་རེས་

སུ་ལམ་བསྒྩོམས་ནས་བར་དྩོར་འཚང་རྒྱ་བར་འདྩོད་པ་ནི་ལུགས་འདི་དང་ཞལ་

ལུང་གཉིས་ཀ་དང་མི་མཐུན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོ་ན་དེ་ལ་སེམས་

དབེན་གི་སྩོང་པ་བཞིའི་གང་ཙམ་ཐྩོབ་པ་དགྩོས་ཤེ་ན། སེམས་དབེན་ཙམ་པྩོ་བའི་

ནི་སྩོང་པ་བཞི་ག་ཐྩོབ་པ་དགྩོས་ལ། སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་གི་སྩོང་པ་བཞི་ནི་

གང་ཡང་མ་ཐྩོབ་པ་དགྩོས་སྩོ། །

བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ལ་སེམས་དབེན་གི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་ངེས་པར་ཐྩོབ་

པ། མཆེད་པ་ཐྩོབ་ཀང་རུང་མ་ཐྩོབ་ཀང་རུང་། ཉེར་ཐྩོབ་དང་འྩོད་གསལ་ངེས་པར་མ་
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ཐྩོབ་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལན་པ་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། སེམས་དབེན་ཙམ་པྩོ་བ་དང་

མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་དེ་འདྲའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་ཡིག་ཆུང་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། འདིའང་བ་

མ་ས་མའི་གསུང་སྒྩོས་སམ་བཤད་པའི་རྣམ་གངས་ཙམ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སེ། སྤིར་

རྒྱལ་ཚབ་རེའི་རིམ་ལྔ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་མ་བང་གྩོང་དུ་སྩོང་པ་བཞི་རེ་རེ་ལའང་

དམིགས་པ་ཡང་ཡང་གྩོམས་པ་ལས་སྐྱེ་དགྩོས་པ་མ་གཏྩོགས། རླུང་ལ་བང་བའི་སྒྩོ་

ནས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་གྩོལ་བའི་སེམས་དབེན་གི་སྐབས་འདིར་སྩོང་པ་བཞི་

ཁིགས་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་འཆི་བ་འྩོད་གསལ་དང་བསྲེ་བ་དངྩོས་བེད་ནུས་པ་ཡྩོད་

དམ་ཞེ་ན། བསྐྱེད་རིམ་ཙམ་གིས་དེ་དཀའ་བར་འདུག་ཀང་། ཧ་ཅང་གྩོམས་པ་ཆེ་བ་

དང་། ཕིའི་རྐེན་དཔའ་བྩོ་དང་དཔའ་མྩོ་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་སྩོགས་

ཀི་མཐུས་སྲིད་པ་ཙམ་ནི་ཡིན་ཚོད་དུ་འདུག་སེ། ལཱུ་ཨཱི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། འཕྩོ་

དུས་རྣལ་འབྩོར་རྣམས་ནི་དཔལ། །སྩོགས་དང་། དེའི་ཕི་འགེལ་དུ་གསལ་སྒྩོན་ལས། 

དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་དག་པར་བེད་ཅིང་བ་མ་ལ་གུས་པ། ལག་པའི་ལའི་བསྐྱེད་

རིམ་ཡི་དམ་དུ་སྒྩོམ་པའི་གུས་པ་ཤུགས་དྲག་པ་རྣམས་ལ། རང་རང་གི་ལག་པའི་

ལས་འཆི་བའི་ཚེ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་མཐྩོང་ཆྩོས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། འྩོ་ན་འཆི་སེམས་ཕྲ་མྩོ་ཀུན་གཞིར་འདྩོད་པའི་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་

ཀིས་འཆི་བ་འྩོད་གསལ་ལམ་གི་འྩོད་གསལ་དང་བསྲེ་བ་དངྩོས་ཁས་ལེན་ནམ་ཞེ་

ན། རེ་ཉིད་ཀིས་འདིར་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འཆི་
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བའི་སྩོང་བཞི་ལམ་གི་སྩོང་པ་བཞིར་བསྐྱེད་པ་ཡྩོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་

གསུངས་པ་མ་གཏྩོགས་ཀུན་གཞི་བཞེད་པའི་སེམས་ཙམ་ལ་དེ་ལྟར་བཞེད་པ་ཡྩོད་

མེད་གསལ་པྩོར་གསུངས་པ་མ་མཐྩོང་ཞིང་། མཁས་པ་གཞན་གིས་གསུངས་པའང་

མ་མཐྩོང་མྩོད། གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དྩོན་འགེལ་པའི་སེམས་ཙམ་གི་པཎི་

ཏ་ཤིནི་པ་སྩོགས་པ་མང་པྩོ་བྱུང་ཞིང་། འདི་འདྲ་བའི་བསྲེ་བའི་ལམ་འདི་རྣམས་ནི་བ་

མེད་ཀི་རྒྱུད་ཕལ་མྩོ་ཆེའི་དྩོན་དུ་སྣང་བས་དེ་ལྟར་འདྩོད་པའི་སེམས་ཙམ་པ་ཡྩོད་

དགྩོས་སམ་སྙམ་ཞིང་། དེ་ཡྩོད་ན་ཀུན་གཞི་སྩོ་སྐྱེས་མྩོང་སྩོབས་ཀི་ངེས་མི་ནུས་པ་

དང་། སྣང་ལ་མ་ངེས་པར་བཤད་པ་གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་ཐབས་མཁས་དང་བལ་

བ་དེ་ལྟར་ཡིན་གི་དེ་འདྲའི་ཐབས་མཁས་ཀིས་ཟིན་ན་སྩོ་སྐྱེས་ཀང་མྩོང་སྩོབས་

ཀིས་ངེས་ནུས་པ་དང་། སྩོང་པ་ཉིད་རྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོར་བསྐྱེད་ནུས་པ་དམིགས་

བསལ་དུ་བ་དགྩོས་པ་འདྲའྩོ། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་འདི་ལ་ཁྱད་ཆྩོས་བཅྩོ་ལྔ་བཤད་པ་ནི་པཎ་

ཆེན་རིམ་ལྔ་དང་། ས་ལམ་རིམ་ལྔ་རིང་ལུགས་སྙིང་པྩོ་སྩོགས་ལས་གསལ་ལྩོ། །

༼དྩོན་དམ་འྩོད་གསལ་གི་རིམ་པ་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་དྩོན་དམ་འྩོད་གསལ་གི་རིམ་པ་བཤད་པ་ལ། དྩོན་གི་འྩོད་

གསལ་དང་སྒྱུ་ལུས་གཉིས་གྩོ་རིམ་ངེས་ཚུལ་ནི། དྩོན་གི་ལན་སྐྱེས་ཀིས་ཤེས་སྒིབ་

སྦྩོང་བ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཆེན་དུ་བེད་པ་ལ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པ་ཡིན་

ཏེ། དྩོན་གི་ལན་སྐྱེས་ཀིས་དེ་སྦྩོང་བ་ལ་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པའི་

གྩོགས་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་བཤད་པའི་གངས་

མེད་གསུམ་གི་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་དྩོད་ཐུབ་པའི་ཕིར། འྩོད་གསལ་དྩོན་དུ་
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གཉེར་བའི་སྩོབ་མས་བ་མ་ལ་ཚོགས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་དང་ཕི་ནང་གི་མཆྩོད་པས་

མཆྩོད་དེ། དབང་གསུམ་པ་དང་འྩོད་གསལ་གི་གདམས་པའི་དྩོན་དུ་གསྩོལ་བ་

གདབ་པར་གསུངས། སར་དབང་ཐྩོབ་ན་སིན་བེད་ཀི་དབང་གཉིས་པ་མི་དགྩོས་

གསུངས་སྩོ། །དེ་ནས་སྩོབ་དཔྩོན་དེས་སྩོབ་མ་ལ་དབང་གསུམ་པ་དངྩོས་དབང་དུ་

བསྐུར་བར་བའྩོ། །བ་མས་འྩོད་གསལ་གི་གདམས་པ་འཆད་པ་ལ་དྩོན་གི་འྩོད་

གསལ་དེ་ཕི་ནང་གི་མངྩོན་པར་བང་ཆུབ་པ་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་འཆད་

དགྩོས་ཤིང་། དེ་ཡང་རིམ་པ་བཞི་པའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དེ་ཕི་ནམ་མཁའ་སྩོད་

བེད་ཀི་སྐྱྩོན་གསུམ་དང་བལ་བའི་དུས་སུ་མངྩོན་དུ་བས་པས་ཕིའི་མངྩོན་བང་དང་། 

ནང་ཤེས་པ་སྩོད་བེད་ཀི་དཀར་དམར་ནག་ལམ་པའི་སྐྱྩོན་དང་བལ་བའི་དུས་སུ་

མངྩོན་དུ་བས་པས་ནང་གི་མངྩོན་བང་ཟེར་ལ། དེ་ཡང་རིམ་ལྔ་ལས། མཚན་མྩོ་སྣང་

བའི་ཆ་སེ་ནས། །ཕི་རྩོལ་བང་ཆུབ་བསན་གི་བར་གི་ཕིའི་མངྩོན་བང་དང་། དེ་ནས་

རྐང་པ་ཐ་མས་ནང་གི་མངྩོན་བང་བསན་པར་གསུངས་སྩོ། །

༈ དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དེ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་ལ་རིལ་འཛིན་དང་། རེས་

གཞིག་གི་་ད་རིམ་ལས་འྩོད་གསལ་དུ་གཞུག་པར་བཤད་དེ། དང་པྩོར་སྣྩོད་བཅུད་

གཞན་འྩོད་གསལ་དུ་མ་བཅུག་པར་རིལ་པྩོ་སེ་རང་གི་ལུས་གཅིག་པུ་འྩོད་གསལ་

བར་འཛིན་པས་རིལ་འཛིན་དང་། དང་པྩོ་སྣྩོད་བཅུད་གཞན་འྩོད་གསལ་དུ་བཅུག་

པའི་རེས་སུ་རང་ཉིད་འྩོད་གསལ་དུ་གཞིག་པའི་རིམ་པ་ཡིན་པས་རེས་གཞིག་ཟེར། 

འདི་འདྲ་ལ་གཞུང་འགའ་ན་བསམ་གཏན་གཉིས་དང་འདྲ་བའི་ཞེས་དང་། རིལ་

འཛིན་འདྲ་བ་སྩོགས་འབྱུང་བ་ནི་སྣྩོད་བཅུད་དང་། རང་ལུས་དངྩོས་སུ་འྩོད་གསལ་
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དུ་ཞུགས་པ་མེད་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བར་དེ་དག་གི་ར་བའི་རླུང་རིམ་གིས་བ་ས་ནས་

འྩོད་གསལ་དུ་འཇུག་པས། དེ་ལྟར་བཏགས་པར་ཨ་མདྩོའི་མཁས་པ་ཤེས་རབ་རྒྱ་

མཚོས་གསུངས་སྩོ། །

འདིར་རྡྩོ་རེ་གསུམ་གི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་འྩོད་གསལ་དུ་འཇུག་

པར་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་ར་འགེལ་ལས་བཤད་པ་ནི། དང་པྩོར་རང་ཉིད་སྐུ་རྡྩོ་རེ་

རྣམ་སྣང་དུ་སྒྩོམ་དེའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ༀ་ཡིག་དེའི་ཐིག་ལེའི་ནང་

དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཨ་ཐུང་བསྐྱེད་དེ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འྩོད་

གསལ་དུ་བཅུག །དེ་ནས་གསུང་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་འྩོད་གསལ་དུ་

འཇུག་པ་དང་། དེ་ནས་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་བསྐྱེད་དེ། དེ་

བཞིན་དུ་འྩོད་གསལ་དུ་འཇུག་པར། ངེས་པ་དྩོན་གི་པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གགས་

པས་གསུངས་ཏེ། གསལ་སྒྩོན་གི་དགྩོངས་པའྩོ། །འདི་ལ་སེམས་དཔའ་དགུ་

བརེགས་གསལ་སྒྩོན་སྩོགས་ལས་མ་བཤད་ལ། ཡིག་ཆུང་གི་སྐྩོར་ནས་དེ་འདྲའི་

མིང་ཙམ་བྱུང་ཞིང་། པཎ་ཆེན་བསྩོད་གགས་ཀིས་དམ་པ་གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་མན་

ངག་ལས་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཞལ་ལས་ཤེས་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལ་རེ་ངག་

དབང་བམས་པ་དང་། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། སྐུའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཀད་ཀྩོར་

གི་ནང་དུ་གསུང་གི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། དེའི་ཡེཤེས་སེམས་དཔའ་ཨཱཿ འི་

ཚེག་དྲག་གི་ནང་དུ་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་བསྒྩོམ་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་

ལྟར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་གསུམ་བསྐྱེད་པའི་གནས་གང་དུ་བེད་མི་གསལ་

ལྩོ། །ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། རང་གི་སྤི་བྩོར་སྐུ་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས། 
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མགིན་པར་གསུང་རྡྩོ་རེ། ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་བེད་

ཚུལ་ཞིག་ཀང་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རང་མི་བསྐྱྩོད་པར་བསྐྱེད་པའི་གནས་གསུམ་

དུ་རྡྩོ་རེ་གསུམ་བསྐྱེད་དགྩོས་སམ་སྙམ་མྩོ། །དེ་ལྟར་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་་ད་

རིམ་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་

བ་ལྟར་དག་པ་ན། དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དེ་མངྩོན་དུ་བས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོད་གསལ་དེ་

ལ་མཚན་གི་རྣམ་གངས། ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་དང་། མངྩོན་པར་བང་ཆུབ་པ་དང་། 

ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་སྩོགས་པའྩོ། །

ཁ་ཅིག །དབང་བསྐུར་བའི་མཚན་གཅིག་པྩོ་དེ་ལ་འྩོད་གསལ་དེ་མངྩོན་དུ་

བེད་པ་མིན་ནྩོ་ཟེར་ན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། གསལ་སྒྩོན་ལས། མཚན་ཕེད་ན་དབང་

བསྐུར་བའི་ཐྩོ་རངས་བང་ཆུབ་པ་གཉིས་དང་། བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་མན་ངག་

སྩོན་པར་གསུངས་པ་དེ། ཐྩོ་རངས་དེ་ཉིད་ལ་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་བསྐྱེད་ནུས་པ་

ཡིན་ནམ་མིན། ཞེས་པ་ནས། བཤད་པར་བ་སེ་རིམ་ལྔ་དང་སྤྩོད་བ་ས་སུ་གསུངས་

པ་དེ་ལ་དང་པྩོ་སྣྩོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་གཅིག་དང་། སྒྱུ་ལུས་ཐྩོབ་ནས་དེ་ལྟར་

ནུས་པའི་སྐབས་གཅིག་སེ་གཉིས་ཡྩོད་ཅིང་། སྒྩོན་གསལ་ལས་གསུངས་པ་ཕི་མ་ལ་

དགྩོངས་ཀི། ཞེས་འདིར་དབང་བསྐུར་ནས་འྩོད་གསལ་གི་གདམས་པ་ནྩོད་པར་

གསུངས་པ་དེ་སྒྱུ་ལུས་ཐྩོབ་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་ཐྩོ་རངས་དེ་ལ་འྩོད་གསལ་

མངྩོན་དུ་བེད་ནུས་པའི་སྐབས་ལ་དགྩོངས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁྩོ་

ན་རེ། སྒྱུ་ལུས་ཐྩོབ་ནས་མཚན་གཅིག་ལ་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་བེད་མི་ནུས་པའི་

བར་དུ་སྒྱུ་ལུས་འྩོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་ཐབས་མི་སྒྩོམ་པར་ཐལ། དབང་མནྩོས་
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ནས་གདམས་ངག་ཞུ་བ་དེ་འདྲ་བའི་ལམ་དེ་བསྒྩོམ་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །སར་དབང་དང་གདམས་པ་ཐྩོབ་ཀང་ལམ་ཐད་ཀ་ཐད་ཀའི་

མངྩོན་རྩོགས་བསྐྱེད་པའི་བ་མའི་མན་ངག་ལ་སྩོབ་མ་དེས་ད་དུང་ཡང་ལྟྩོས་དགྩོས་

པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་རིམ་པ་ཡིན་ན་འཕགས་རྒྱུད་ཀིས་

བ་ས་པས་ཁྱབ་སེ། དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ཡིན་ན་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་ས་ལྩོགས་སུ་བྱུང་བའི་སྣང་

མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་ཆྩོས་ཅན། འཕགས་རྒྱུད་ཀིས་བ་ས་པར་ཐལ། དྩོན་གི་འྩོད་

གསལ་གི་རིམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རགས་གྲུབ་སེ། སྒྩོན་གསལ་ལས། 

ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་དག་པ་ནི། རིམ་པ་བཞི་པ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས། 

དེ་ཡང་གཙོ་བྩོ་སྩོས་པ་ཡིན་གི། སྒྱུ་ལུས་འྩོད་གསལ་དུ་འཇུག་པར་བེད་པའི་རེས་

གཞིག་དང་རིལ་འཛིན་གཉིས་ཀི་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀང་དེའི་ནང་དུ་་ད་པར་

བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དུས་སར་གི་འཕེན་པའི་ཤུགས་སམ་བག་

ཆགས་ཡྩོད་ན། གནས་སྐབས་དེར་བདེན་འཛིན་གི་བག་ཆགས་ཀང་ཡྩོད་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་ན། དུས་དེར་བག་ཆགས་དེ་འཇྩོག་པའི་གཞི་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་

ན། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ང་དེ་དེར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེའི་ཚེ་དེའི་རྒྱུད་ཀི་ང་དེ་ཟག་མེད་ཀི་

ངྩོ་བྩོར་གྱུར་མ་ཟིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །དེ་འདྩོད་ན། དེའི་ང་དེའི་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པྩོ་

ལ་ཟག་བཅས་ཤིག་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་ཚེ་དེའི་རྒྱུད་ལ་
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དབང་ཤེས་ནི་མེད་ཡིད་ཤེས་ལམ་ཟག་མེད་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་ཟིན་པ་གང་ཞིག །དེའི་

གཟུགས་ཕུང་རགས་པ་དེའི་ང་ཙམ་གི་གདགས་གཞི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་

མ་གྲུབ་སེ། དེའི་ཚེ་གཟུགས་ཕུང་རགས་པ་དེ་དང་ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་བྱུང་

བའི་རེན་དང་བརེན་པའི་འབེལ་བ་ལྩོག་ཟིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ལྩོག་ཀང་

སྤིར་དེའི་དུས་སུ་ཕུང་པྩོ་རགས་པ་རེན་དང་། རྣལ་འབྩོར་པ་དེའི་སེམས་དང་ང་དེ་

ལ་བརེན་པ་ཡིན་པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། མངྩོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་

བཤད་ལས། སྩོན་ལས་ཀི་སྩོབས་ཀིས་འཕང་བའི་རེན་དང་བརེན་པའི་འབེལ་བ་ཕྲ་

བ་བཀག་ཀང་། རྣལ་འབྩོར་པ་དེའི་རྣམ་སིན་གི་ལུས་ལ་སེམས་བརེན་པ་ཙམ་མི་

འགལ་ལྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འྩོན་ཀང་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས། དེའི་ཚེ་

དེའི་ཕུང་པྩོ་ཟག་མེད་དུ་གནས་འགྱུར་བར་བཤད་པ་ལྟར་ན། དེའི་ང་ཙམ་གི་

གདགས་གཞི་ལ་ཟག་བཅས་མེད་པས་ང་ཙམ་ཤེས་སྒིབ་བག་ཆགས་ཀི་གཞིར་

འཇྩོག་དཀའ་བར་འགྱུར་རྩོ་སྙམ།

ཁ་ཅིག །དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་བཞྩོན་པའི་རླུང་དེ་ཟག་བཅས་ཡིན་ཟེར་ན། དྩོན་

གི་འྩོད་གསལ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཟག་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀི་བཞྩོན་པའི་རླུང་དེ་

དེ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་འདྲའི་རླུང་དེ་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་། དེ་འདྲའི་རླུང་དེ་ཟག་བཅས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྩོན་

གི་འྩོད་གསལ་གི་བཞྩོན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་རླུང་འྩོད་ཟེར་ལྔ་པ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར།

༈ རྒྱུད་སེ་འྩོག་མའི་ལམ་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་གི་མཐར་བ་མེད་ཀི་

ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལ། པཎ་ཆེན་བསྩོད་གགས་ཀིས་ས་དང་པྩོ་ནས་ཕར་ཕིན་
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རང་ལམ་དུ་གནས་སྐབས་སུ་རིགས་ངེས་པ་ཐྩོབ་པས། ས་བཅུའི་སྲིད་པ་ཐ་མའི་

སྐབས་མ་གཏྩོགས་མི་འཇུག་པར་གསུངས་ཏེ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ས་དང་པྩོ་ཐྩོབ་

ནས་གནས་སྐབས་རང་ལམ་དུ་རིགས་ངེས་ཐྩོབ་པས་ས་དང་པྩོ་ནས་བཅུ་པའི་བར་

དུ་སགས་ལམ་ལ་མི་འཇུག་པར་སྤི་དྩོན་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་ལས་ཀང་གསུངས་

ཤིང་། སྩོན་གི་མཁས་པ་ཕལ་མྩོ་ཆེས་བཞེད་པ་སྣང་ངྩོ་། །མཁས་གྲུབ་ནྩོར་བཟང་རྒྱ་

མཚོས་ས་དང་པྩོ་སྩོགས་ཀི་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་སགས་ལ་འཇུག་པ་སྲིད་པར་

ལུང་རིགས་གཉིས་ཀིས་བསྒྲུབ་ཚུལ་ནི། དེ་རང་གི་རིམ་ལྔ་དང་། དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་

ཡང་གསལ་གི་སྩོབ་མ་ས་གྩོན་སྐབས་ཤྩོག་བང་བརྒྱ་དང་ཉེར་དྲུག་སྐྩོར་ནས་རྒྱས་

པར་བཀྩོད་འདུག་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

ཕར་ཕིན་གི་ས་དང་པྩོ་ནས་རང་ལམ་དུ་རིགས་ངེས་པ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པ་

རྣམས་ལྟར་ན་དེ་ལྟར་རིགས་ངེས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། བང་སེམས་

ཀི་མྩོས་སྤྩོད་སྐབས་ཀང་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གཅིག་གིས་རྫྩོགས་དགྩོས་པས་

དུས་རིང་པྩོ་དེ་ཙམ་གི་ལམ་དེ་དག་ལ་གྩོམས་པར་བས་པ་ཡིན་པས་གྩོམས་པ་

ཆེས་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་རིགས་ངེས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཡང་། དབང་དྩོན་ཡང་

གསལ་ལས། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྩོ་ནས་ཆྩོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དེ་ཐྩོབ་དགྩོས་ལ་དེའི་སེམས་རེན་དུ་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་དགྩོས་

ཤིང་། དེ་ལ་འདྩོད་པ་ལས་ཆགས་པ་དང་བལ་དགྩོས་པའི་ཕིར་དེ་ལྟར་འདྩོད་པར་

གསུངས་སྩོ། །དང་པྩོ་འཇུག་སྐབས་ཀང་ཚོགས་ལམ་ཆུང་འབིང་གི་སྐབས་མ་

གཏྩོགས་ཆེན་པྩོ་ནས་འདྩོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བས་དེ་ལྟར་མི་འཇུག་ཅེས་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

པཎ་ཆེན་བསྩོད་གགས་ཀིས་བཤད་དྩོ། །ས་བཅུའི་མཐར་སགས་ལམ་ལ་ཞུགས་

ནས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ནི། པཎ་ཆེན་བསྩོད་གགས་དང་། ཆྩོས་རྒྱན་སྩོགས་ཀིས་ས་

བཅུ་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་དེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སེ་གྩོལ་གི་སྒས་མཉམ་བཞག་ལས་

བསངས་ཏེ། ཏིང་འཛིན་འདི་ཙམ་གིས་སངས་རྒྱས་མི་ནུས་པར་གསུངས་པ་ན། འྩོ་

ན་ཇི་ལྟར་བགི་ཞེས་ཞུས་པའི་ཚེ། ལའི་བུ་མྩོ་ཐིག་ལེ་མཆྩོག་མ་བཀུགས་ཏེ་མཚན་

ཕེད་ན་དབང་གསུམ་པ་དངྩོས་དབང་དུ་བསྐུར་ནས། དབང་དུས་དེར་སྩོང་པ་བཞི་ས་

མ་ཕི་མ་ལ་ཐིམ་པའི་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་བས་པའི་འྩོད་གསལ་

དེའི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས། དེ་ལ་དབང་བཞི་

པ་བསྐུར་ཏེ། སྤྩོད་པ་སྤད་པའི་མཐར་ཐྩོ་རངས་ཀི་དུས་རྡྩོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

མངྩོན་དུ་བས་ཏེ། ཤེས་སྒིབ་སངས་པའི་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་སངས་

རྒྱས་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཨ་ཀ་ཡྩོངས་འཛིན་དབངས་ཅན་དགའ་བའི་བྩོ་གྩོས་ཀིས་ནི། མཚན་ཕེད་ན་

དབང་གསུམ་དངྩོས་དབང་དུ་བསྐུར། སྣང་མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་སྩོན་དུ་འགྩོ་བའི་སྒྩོ་

ནས་འྩོད་གསལ་མཚོན་པར་བས། དེ་ལས་ལངས་པ་ལ་འྩོད་ཟུང་གི་གདམས་པ་

དང་དབང་བཞི་པ་ཚིག་དབང་བསྐུར་བས། ཐྩོ་རངས་དེ་ལ་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་

བས་ནས་དེ་ལས་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐྩོ་རངས་

ཕི་མ་སྐྱ་རེངས་འཆར་ཁར་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

གསལ་སྒྩོན་གི་ལུང་དྲངས་སྩོ། །ལུང་དེ་ནི་བ་མེད་རིགས་ངེས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་འཆད་

པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་ཀི། ཕར་ཕིན་གི་ལམ་གི་མཐར་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ནི་མིན་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ནྩོ། །བཞེད་པ་གཉིས་ལས་ས་མ་གསལ་སྒྩོན་གི་ཚིག་ཟིན་ཙམ་མཐུན་པར་ཨེ་འདུག་

སྙམ་པ་མ་གཏྩོགས་གསལ་སྒྩོན་རང་གི་ཕར་ཕིན་གི་ལམ་གི་མཐར་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་

སྩོན་པའི་སྐབས་ན་མི་གསལ་ལྩོ། །མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་བརག་གཉིས་ཀི་རྣམ་

བཤད་ལས། དེ་འདྲ་བའི་བང་སེམས་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་དེ་ལ། དབང་གསུམ་པ་དངྩོས་

དབང་དུ་བསྐུར་བའི་ཚེ། ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་ཆེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་བསྐྱེད་

པར་ནུས་ལ། སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་ཟིན་མ་ཉམས་པ་སར་ནས་ཡྩོད་པས། 

དབང་གསུམ་པ་དངྩོས་དབང་དུ་བསྐུར་བ་དེའི་ཚེ། ཕག་རྒྱ་སྲྩོག་རྩོལ་དུ་སྩོང་བ་དེ་

ལ་བརེན་ནས་རླུང་རིམ་གི་ཐིམ་པའི་སྩོང་པ་གསུམ་མངྩོན་དུ་ཤར་ནས། སྩོང་པ་བཞི་

པའི་ཚེ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ཡིན་ལ། དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་འྩོད་

གསལ་གི་སྩོན་དུ་འཕེན་པ་གཏྩོང་བ་སྩོགས་ཀི་གདམས་ངག་ཕྩོག་པས། འཕེན་པའི་

དབང་གིས་དབང་དུས་ཀི་འྩོད་གསལ་དེ་ལས་ལུགས་ལྩོག་ཏུ་ལང་བ་ན། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་

བའི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་ཁ་སྦྩོར་གི་ལུས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་ལང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་དབང་དུས་ནས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། དབང་བསྐུར་བའི་

རེས་སུ་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫྩོགས་རིམ་དེ་ལས་འྩོག་མ་དག་བསྒྩོམ་པའི་དྩོན་མེད་ལ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་བཞེད་པ་ས་མ་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ནམ་སྙམ་ཞིང་། ཡང་རྒྱུད་སེ་

སྤི་རྣམ་ལས་ནི་ཕལ་ཆེར་ཕི་མ་ལྟར་གསུངས་སྩོ། །དབང་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་དབང་དངྩོས་དབང་དུ་བསྐུར་ཏེ། དེའི་རེས་ལ་མངྩོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་
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རིམ་པ་རྣམས་བསན་ནས་སྒྩོམ་དུ་བཅུག་པས། མཚན་ཕེད་ན་སྩོང་པ་གསུམ་རིམ་

གིས་ཐིམ་ནས། ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་གྱུར་ཏེ། དེ་ལས་

དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལངས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་

ཏེ་སྤྩོད་པ་བེད་དུ་བཅུག་པས་ཐྩོ་རངས་སྐྱ་རེངས་དང་པྩོ་འཆར་ཙམ་ན་རྡྩོ་རེ་ལྟ་བུའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ཡང་སངས་ནས་མི་སྩོབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་བརེས་ཏེ་མངྩོན་པར་རྫྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་དེ་གཉིས་ལས་གང་བཟུང་ཞེ་ན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁ་ཚོན་གཅྩོད་དཀའ་

ཡང་། དེ་འདྲའི་རྒྱལ་སྲས་དེས་ཐྩོག་མར་ཐྩོབ་པའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དེ་རིམ་པ་

བཞི་པའི་འྩོད་གསལ་ནི་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། རིམ་པ་འྩོག་མ་སྩོན་དུ་མ་སྩོང་བར་གྩོང་མ་

གཉིས་ནས་ཞུགས་པས་ཆྩོག་པ་དེ་འདྲའི་རྒྱལ་སྲས་དེ་ཁྩོ་ནའི་དམིགས་བསལ་དུ་

གསུངས་པས་སྩོ། །དེ་རིམ་པ་བཞི་པའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ཡིན་ན་ནི། ཕི་ནང་གི་

མངྩོན་བང་གཉིས་ཀ་ཡིན་དགྩོས་པས་དེ་ཐྩོག་མར་ཐྩོབ་པའི་དུས་ཐྩོ་རངས་ཡིན་ལ། 

དེ་ལྟར་ན་མཚན་ཕེད་ན་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་

བས་པ་མིན་པ་ལུགས་ཕི་མ་ལྟར་འཐད་དམ་སྙམ་མྩོ། །འྩོ་ན་རིམ་ལྔ་ལས། འདི་ལྟར་

མཚན་ཕེད་དུས་སུ་ནི། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀིས་དེ་ཉིད་དམིགས། །ཞེས་དང་། སྤྩོད་

བ་ས་ལས་ཀང་། མཚན་ཕེད་ཀི་དུས་སུ་འྩོད་གསལ་བ་མངྩོན་དུ་མཛད་དེ། ཞེས་

དེས་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་བེད་དུས་མཚན་ཕེད་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན་དེ་

ནི་དབང་བསྐུར་ནས་འྩོད་གསལ་མཚོན་པའི་དུས་ལ་དགྩོངས་པར་ཨ་ཀས་གསུངས་
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སྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། དེ་འདྲའི་རྒྱལ་སྲས་དེ་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ས་བཅུ་

ག་བགྩོད་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། གྩོང་གི་འདྩོད་པ་དེ་རྣམས་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

ས་ལམ་རིམ་ལྔ་རིང་ལུགས་ཀི་སྙིང་པྩོ་ལས། དེ་འདྲའི་རྒྱལ་སྲས་ཀི་རྩོགས་པ་སྩོན་

སྩོང་གི་ས་དགུའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་སྩོགས་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གྩོལ་

ལམ་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དེའི་རྩོགས་པ་སྩོན་སྩོང་གི་འྩོད་

གསལ་དེ་ལ་ས་དགུའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཡི་གེ་མ་དག་པ་

སེ། དེ་འདྲའི་རྒྱལ་སྲས་ཀི་རྩོགས་པ་སྩོན་སྩོང་གི་ས་བཅུ་པའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་

སྩོགས་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ་བརག་འཚལ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་གི་མཐར་བ་མེད་ལ་

ངེས་པར་འཇུག་དགྩོས་པ་ནི། སྣང་མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་གི་སེང་གི་གཉིས་སྣང་ཕྲ་མྩོ་

དག་པ་ལ་ལན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་སྩོང་ཉིད་ཕྲ་མྩོ་རྩོགས་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

ཡིན་ཞིང་། གཞན་ཡང་བརག་གཉིས་རྣམ་བཤད་ཀི་བསན་པ་སྤིའི་རྣམ་གཞག་ཏུ་

རིགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པ་ལྟར། དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་དུ་སྩོབ་མ་

ས་གྩོན་གི་སྐབས་སུའང་འབྱུང་ངྩོ་། །

༈ རིམ་པ་བཞི་པའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་དེ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་

ཚུལ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། རང་དབང་རིན་ཆེན་དགག་པ་ཡི། །གཟུང་བའི་འཛིན་པ་

ཡིན་པར་བཤད། །ཅེས་སྩོགས་ཀིས་བསན་ཏེ། རང་ནི་གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་དྲུག་

དང་། དབང་པྩོ་དྲུག་དང་། རིན་ཆེན་ཞེས་པ་སེམས་རླུང་དང་བཅས་པ་ལ་གསུངས་

ལ། འགྩོག་པའི་རྡྩོ་རེ་ནི་འྩོད་གསལ་དང་། མཚན་མ་ནི་རགས་ཏེ་སིག་རྒྱུ་ལ་སྩོགས་

པའི་སྣང་བའྩོ། །སིག་རྒྱུ་ལ་སྩོགས་པའི་རགས་འདི་རྣམས་ནི་འབྱུང་བཞི་རིམ་གིས་



  265  

རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཐིམ་པའི་རགས་ཡིན་ལ། ས་སྩོགས་འབྱུང་བ་ས་མ་ཕི་མ་ལ་ཐིམ་ཞེས་པ་ནི། ས་མ་

རྣམ་ཤེས་ཀི་རེན་བེད་པའི་ནུས་པ་ཉམས་ནས་ཕི་མའི་ནུས་པ་གསལ་དུ་སྩོང་བ་ལ་

དེ་ལྟར་བཏགས་པའྩོ། །

ཁ་ཅིག །བསྒྩོམས་སྩོབས་ཀིས་ཤར་བའི་སིག་རྒྱུ་ལ་སྩོགས་པའི་སྣང་བ་

ཡིན་ན། རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྣང་བ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་ལ་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པར་རྩོམ་པ་དང་ཅུང་ཟད་ཞུགས་

པ་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་དུ་མ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེ་ཡྩོད་པར་གསལ་སྒྩོན་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིར་གསལ་སྒྩོན་དུ་

ནམ་མཁའ་ཆུང་ཆུང་ཞེས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་རྐང་རྐང་ཞེས་ཡུལ་སྐད་ལ་ཡྩོད་པ་དང་

གཅིག་གམ་སྙམ། ཁམས་ཕྲ་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་རྩོག་པ་གཡྩོ་བའི་རླུང་ལ་གསུངས་

ཤིང་། དེ་ཐིམ་པས་མར་མེ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱྩོད་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་འབྱུང་ངྩོ་གསུངས་

པས། མར་མེ་སེང་འབར་ཟེར་བ་མིན་པར་ཤེས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །སྣང་བ་དང་པྩོའི་དུས་སུ་རང་བཞིན་གི་རྩོག་པ་མ་ལུས་པ་ངེས་པར་

ཐིམ་དགྩོས་ཟེར་ན། སྣང་མཆེད་ཐྩོབ་གསུམ་གི་དུས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྩོག་པ་

རགས་རིམ་ནས་རིམ་གིས་ཐིམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་

ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས། ཀུན་རྩོག་བརྒྱད་ཅུ་ཐིམ་པ་ལ་རགས་པ་དང་འབིང་

དང་ཕྲ་བ་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་མང་ངྩོ་། །དེའི་ཕིར་རང་རང་གི་ཐད་ཀ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རང་

བཞིན་གི་རྩོག་པས་སྩོང་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་གསུམ་གཞན་ཞིག་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཀུན་རྩོག་

མ་ལུས་པར་ཐིམ་པ་མིན་པ་འྩོང་བ་རྣམས་ཕེད་ན་སྩོང་པ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་རྣམས་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཤེས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །འདིར་བསན་སྩོང་པ་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་ན་སྣང་བ་གསུམ་པྩོ་

གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྣང་བ་གསུམ་གི་ཆྩོས་ཉིད་གསུམ་པྩོ་དེ་སྩོང་པ་

གསུམ་དུ་བཞག་མི་ཆྩོག་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་བཤད་དེ་ལས། སྣང་

བ་གསུམ་གི་ཆྩོས་ཉིད་གསུམ་ཡང་སྩོང་པ་གསུམ་དུ་བཞག་པས་ཆྩོག་མྩོད་ཀང་། 

རྣམ་རྩོག་ཚན་གསུམ་གི་སྩོང་པའི་སྣང་བ་གསུམ་ཡང་སྩོང་པ་གསུམ་དུ་འཇྩོག་པ་

ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

༼བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། ས་ལམ་

གི་ཚུལ་ནི། རྡྩོར་ཕྲེང་ལས། དབང་བསྐུར་རེ་རེ་ས་རེའྩོ། །ཞེས་སར་བཤད་པའི་བུམ་

དབང་བཅུ་གཅིག་གི་སེང་དུ་དབང་གྩོང་མ་གསུམ་སེ་བཅུ་བཞི་ས་བཅུ་བཞི་དང་། 

ལུང་སྩོན་ལས། ས་བཅུ་གསུམ་དུ་གསུངས་ཤིང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་ར་བཤད་ཀི་

རྒྱུད་རྣམས་སུ་གསལ་པྩོ་མ་བྱུང་ཞིང་། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཀང་གསལ་པྩོར་

གསུངས་པ་མེད་པར་གསུངས་སྩོ། །སྤྩོད་བ་ས་ཀི་འགེལ་པར། སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་

སྩོགས་བཞི་རེ་རེ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་བས་པའི་བཅུ་གཉིས་ལ་ས་བཅུ་གཉིས་

དང་། དེའི་སེང་ས་རབ་དགའ་བསྣན་པས་ས་བཅུ་གསུམ་གསུངས་པ་སྩོགས་མང་

ཡང་དྩོན་ལ་འཕགས་པ་སྩོབ་པའི་ས་ལ་རབ་དགའ་སྩོགས་བཅུ་དང་། དེའི་སེང་དུ་

བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འྩོད་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང་བཅུ་གཅིག །དེ་ལ་མྩོས་སྤྩོད་ཀི་ས་

བསྣན་པས་བཅུ་གཉིས་ལས་མང་བ་ནི་དབེ་བ་བ་་ཙམ་མ་གཏྩོགས་མེད་པར་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

གསུངས། དེ་ལ་ཨ་ཀ་ཡྩོངས་འཛིན་གི་ས་ལམ་ལས་ས་བཅུ་གསུམ་དུ་ཕེ་ཚུལ་མན་

སྙེ་ལས་ས་གཉིས་གསུངས་པར་བཤད་དེ། །སྩོ་སྐྱེའི་ས་ལ་ལས་དང་པྩོ་བའི་ས་དང་

མྩོས་སྤྩོད་ཀི་ས་གཉིས་དེའི་སེང་དུ་རབ་དགའ་སྩོགས་བཅུ་དང་ཀུན་ཏུ་འྩོད་བསྣན་

པས་བཅུ་གསུམ་དུ་བེད་ལུགས་གཅིག་དང་། ཡང་འཕགས་པའི་ས་ཉིད་ལ་རབ་

དགའ་ནས་དགུ་པའི་བར་དང་། ས་བཅུ་པ་ལ་ཙམ་པྩོ་བ་དང་། དཔེ་མེད་པ་དང་ཡེ་

ཤེས་ལན་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་འྩོད་བསྣན་པས་བཅུ་གསུམ་དུ་བཞག་པ་དང་

གཉིས་སུ་གསུངས་སྩོ། །མ་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལས་ས་བཅྩོ་ལྔ་དང་། བཅུ་དྲུག་

ཏུའང་གསུངས་པར་སྦས་དྩོན་ཀུན་གསལ་དང་བརག་གཉིས་རྣམ་བཤད་ལས་བཤད་

པར་ལྟར་ཨ་ཀས་གསུངས་པ་ནི། མྩོས་སྤྩོད་ནས་ཀུན་ཏུ་འྩོད་ཀི་བར་ས་བཅུ་གཉིས་

ཀི་སེང་དུ། ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་མཆེད་པའི་འྩོད་དང་། ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་ཐྩོབ་པའི་འྩོད་དང་། 

བརྩོད་དུ་མེད་པ་ཚད་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་འྩོད་མི་སྩོབ་ལམ་སྤི་ཙམ་

དང་། ཕི་མ་གསུམ་ནི་དེ་ལས་ཕེ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་ལྩོངས་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་སྐུ་གསུམ་

ལ་བེད་དགྩོས་པ་འདྲ་ཞིག་ཚིག་ཟིན་ལ་སྣང་ཡང་། ཨ་ཀས་མྩོས་སྤྩོད་དང་རབ་

དགའ་སྩོགས་བཅུ་དང་། དེའི་སེང་དུ་ཀུན་ཏུ་འྩོད་ལ་སྐུ་གསུམ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་

སྐུ་བཞིར་ཕེ་སེ་སྩོ་སྩོར་བགང་པས་ས་བཅྩོ་ལྔ་ཞེས་གསུངས་ལ། འདི་ལྟར་ན་རྒྱུད་

རང་ལས། ཀུན་ཏུ་འྩོད་ནི་ཡང་དག་པར་རྫྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཞེས་

གསུངས་པ་འདི་ཆྩོས་སྐུ་ལ་བེད་དགྩོས་སམ་བརག་གྩོ །བཅུ་དྲུག་ཏུ་བེད་ཚུལ་ནི་

མྩོས་སྤྩོད་ནས་ཆྩོས་ཀི་སིན་གི་བར་བཅུ་གཅིག་གི་སེང་དུ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་

སྐུ་གསུམ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་དང་ལྔར་ཕེ་བས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

གསུངས་སྩོ། །བསྐྱེད་རིམ་ནས་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་བར་ས་སྩོ་སྩོ་དང་དྩོད་ཐུབ་

སྦྩོར་ཚུལ་ནི་གསལ་སྒྩོན་རང་ལས་གྩོ་ཞིང་། རྡྩོར་བཟླས་ས་བརྒྱད་པའི་སད་དང་

སྦར་བ་ན་ལུས་དབེན་ཡང་རྡྩོར་བཟླས་སུ་བ་ས་པ་ཡིན་པར་གསལ་སྒྩོན་ལས་

གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །སགས་བ་མེད་པ་འདུས་པ་སྩོགས་སྤི་འགྩོའི་ལུགས་ལ་ས་བཅུ་པ་ལ་

བཅུ་པ་ཙམ་དང་། ཁྱད་པར་གི་ལམ་དང་། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། 

དེ་ལྟར་དུ་ཨ་བྷྱས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། སྩོབ་དཔྩོན་དེས་ས་བཅུ་པ་ལ་

དབེ་བ་ལྟར་དུ་བཤད་པ་ནི་ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་བཤད་པའི་ས་དེའི་དབེ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། གསལ་སྒྩོན་ལས་ཨ་བྷྱས་ཕར་ཕིན་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་པ་ལ་ས་བཅུ་པ་

ཙམ་དང་། ཁྱད་པར་གི་ལམ། བར་ཆད་མེད་ལམ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཞེས་ཁ་ཅིག་གི་

འདྩོད་པ་བཀྩོད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཕར་ཕིན་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་པ་ལ་

གསུམ་དུ་ཨ་བྷྱས་བཤད་པ་ནི་རང་ལུགས་ལའང་འདྩོད་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། པཎ་ཆེན་

བསྩོད་གགས་ཀིས་ཀང་དེ་ཙམ་ཞིག་རང་ལུགས་སུ་མཛད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། འདུས་པ་སྩོགས་ཀི་ལུགས་ལ་ས་བཅུ་པ་ལ་དེ་འདྲའི་དབེ་བ་

གསུམ་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལ་ས་ཕིའི་རིམ་པ་མང་པྩོ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སྩོབ་མཐའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ཐྩོབ་པ་དང་རང་ལུགས་ཀི་ས་བཅུ་པ་ཐྩོབ་པ་དུས་

མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། འདུས་པ་རང་ལམ་གི་ས་བཅུ་པ་ལ་

ས་ཕིའི་རིམ་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དུས་འཁྩོར་རང་ལམ་གི་དེ་ལ་དེ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རགས་གྲུབ་སེ། མཚན་བརྩོད་ལས། འཇིག་རེན་གསུམ་ན་
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གཞྩོན་ལུས་གཅིག །སྩོགས་དང་། དེའི་དྩོན་དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་ལས། 

ཞེས་བིས་པ་ལྟར་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་དང་ཞེས་པ་ནས། ས་བཅུ་པ་ལ་ཙམ་ཁྱད་

སྩོགས་སུ་དབེ་བའི་དུས་འཁྩོར་རང་ལུགས་ཀི་ས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཐར་ཐུག་ཅེས་

སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དུས་འཁྩོར་རང་གི་སྐྩོར་ནས་གསལ་བར་བཤད་

པའི་ཕིར། བ་མེད་རང་ལུགས་ལ་སྒིབ་པ་གཉིས་དང་དེ་རང་ལམ་གིས་སྩོང་ཚུལ་ཇི་

ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། ཐ་མལ་རང་ག་བར་སྣང་པ་ཤེས་

སྒིབ་དང་། དེ་ལྟར་ཞེན་པ་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་རྭ་བསྒེངས་ཁི་ཆེན་བྩོ་བཟང་

ཡེ་ཤེས་བསན་པ་རབ་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཕིར་གསུངས། ཐ་མལ་གི་ཞེན་པ་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པས་སངས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་པའི་

ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དག་མཐའ་དག་མ་བཅྩོམ་པའི་དག་བཅྩོམ་ཡྩོད་

པར་ཐལ་བ་དང་། ཉན་ཐྩོས་སྩོབ་པའི་ལམ་གིས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་མཐའ་དག་སྩོང་མི་

ནུས་པར་ཐལ། འདྩོད་ན། དེ་ལྟར་དུ་མི་རིགས་པར་ཐལ། བསབ་བཏུས་ལས། སྩོབ་

པའི་ཐེག་པས་ཆགས་ལ་སྩོགས། །སྩོང་བར་འགྱུར་བ་མིན་ཞེས་འཛིན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། མ་ཁྱབ་སེ། ཆགས་ལ་སྩོགས་ཞེས་ཆགས་པ་སྩོང་མི་ནུས་པར་

འཛིན་མི་རུང་བ་ཡིན་གི་ཐ་མལ་གི་ཞེན་པ་ཉྩོན་མྩོངས་ཡིན་ཡང་། དེ་སྩོང་མི་ནུས་

པར་འཛིན་པ་ཙམ་ལ་སྐྱྩོན་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། ཆགས་ལ་སྩོགས་ཞེས་པའི་སྩོགས་

ཀི་སྒས་ཉྩོན་མྩོངས་ལག་མ་བ་ས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེས་བ་་རྒྱུའི་

དྩོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །དེས་ན་རྭ་བསྒེངས་ཁི་རིན་པྩོ་ཆེའི་དགྩོངས་པ་ནི། དེ་
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གཉིས་སགས་ལུགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་ཉྩོན་དུ་འཇྩོག་པའི་དྩོན་ཡིན་པར་

བདག་གི་བ་མ་ཇྩོ་བྩོའི་ཁི་ཆེན་གི་གསུང་ངྩོ་། །དེ་ལྟར་ན་སགས་ལུགས་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་ན་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་བྩོ། །ཉྩོན་སྒིབ་རིམ་པ་བཞི་པའི་

དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གིས་གཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བར་འདྩོད་པ་མཐུན་ཡང་། ཤེས་སྒིབ་

སྩོང་ཚུལ་ལ་ཉྩོན་སྒིབ་ལྟར་སྩོབ་མཐའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གིས་གཅིག་ཅར་སྩོང་བར་

བཞེད་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་རེའི་རྣལ་འབྩོར་རྩོལ་པའི་དགའ་སྩོན་གི་དབང་དུ་བས་

ནས་ས་གཉིས་པ་ནས་བཅུ་པའི་སྩོབ་མཐའི་འྩོད་གསལ་གི་བར་གི་རིམ་གིས་སྩོང་

བར་བཞེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་པའི་ཕི་མ་ནི། རྣལ་འབྩོར་རྩོལ་པའི་དགའ་སྩོན་

གི་དགྩོངས་པ་དངྩོས་ཡིན་པར་སྣང་སེ། གཞུང་དེ་ཉིད་ལས། ས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་

རང་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་རིམ་གིས་

འཇྩོམས་པར་བེད་པའི་རྡྩོ་རེའི་བདག་ཉིད་ཅེས་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བ་བའི་དྩོན་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་ཤིང་། སཾ་བྷུ་ཊའི་དྩོན་བཀྲལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

འདིར་གསལ་སྒྩོན་སྩོགས་ལས་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་ས་བཅུའི་རྣམ་

གཞག་ནི་གསུངས་པས་ཕི་མ་ལྟར་ལེགས་པ་འདྲའྩོ། །ལམ་ལྔར་འཇྩོག་ཚུལ་ནི་ལམ་

ཐུན་མྩོང་བ་ནས་བཟུང་སེ་བསྒྩོམས་སྩོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བས་པས་སྩོང་པ་རྣམས་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་བར་ཚོགས་ལམ་དང་། དེ་ལྟར་

ནུས་པ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྩོང་པ་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་མ་རྩོགས་

པར་སྦྩོར་ལམ་དེ་ལྟར་རྩོགས་པའི་རིམ་པ་བཞི་པའི་འྩོད་གསལ་ནས་རྩོགས་པ་ཟུང་

འཇུག་གི་བར་མཐྩོང་ལམ་དང་། རྩོགས་པ་ཟུང་འཇུག་ནས་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་
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མ་ཐྩོབ་བར་སྒྩོམ་ལམ་ས་དགུ་དང་སྦྩོར་བར་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། ལམ་ཐུན་

མྩོང་བ་ནས་སགས་བ་མེད་རང་གི་ཚོགས་ལམ་དུ་འཇྩོག་རིགས་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། སགས་བ་མེད་རང་

གི་ཚོགས་ལམ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་གིས་ཟིན་པ་དགྩོས་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དེའི་ཕིར་

ཟེར་ན་ཡང་མ་ཁྱབ་སེ། སེམས་བསྐྱེད་བཅྩོས་མིན་དང་ལན་པས་བ་མེད་རང་གི་

དབང་ཐྩོབ་པ་ན་བ་མེད་ཀི་ཚོགས་ལམ་པར་འཇྩོག་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྒྱུད་སེ་སྤི་

རྣམ་ལས། དབང་བསྐུར་བ་ལམ་གི་ཐྩོག་མར་བཤད་པར་སར་དྲངས་པའི་དྩོན་གྲུབ་

པའི་ཕིར་དང་། བསྐྱེད་རིམ་སྒྩོམ་པ་ལ་དབང་བེད་ཀི་དབང་དང་བསྐྱེད་རིམ་གཅིག་

ཅར་ཐྩོབ་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུ་འབས་གཅིག་ཅར་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། བསྒྩོམས་སྩོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་

ན་སྦྩོར་ལམ་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་གཉིས་པ་འཐད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་

མ་ཁྱབ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འདྲའི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་

སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་

ཙམ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྫྩོགས་རིམ་གི་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་

པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

དེ་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་པད་དཀར་ལ་སྩོགས་པ་གདུལ་བ་དམན་པ་བཞི་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་བདེ་བ་

ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་ཀང་སྩོང་ཉིད་མ་རྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། འཆི་དུས་ཀི་བསྲེ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

བ་སྩོན་པའི་སྐབས་ཀི་གསལ་སྒྩོནལས། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་

བསྒྩོམས་པས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་བ་ས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་སྩོང་པ་བཞི་བསྐྱེད་ནུས་པ་ཡྩོད་

ཀང་། ལྟ་བ་མེད་ན་འཆི་བའི་སྩོང་པ་རྣམས་དང་བསྲེ་ནུས་ཀང་། དེའི་ཚེ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

རྩོགས་པ་མིན་པའི་ཚུལ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། སྦིན་སྲེག་གི་རྣམ་བཤད་དངྩོས་

གྲུབ་སྙེ་མ་ལས་ཀང་། རང་བཞིན་མེད་པའི་དྩོན་ངེས་པའི་ལྟ་བ་སྐྱྩོང་རྒྱུ་མེད་ན་རྩོ་

རྐང་གི་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པའི་འབར་འཛག་གི་སྦིན་སྲེག་གིས་རྩོག་པ་རགས་པ་རེ་

ཞིག་ཞི་ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་བྩོ་ཁ་ཕྩོགས་པ་མིན་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་རྫས་ལ་མ་

བརེན་པའི་ནང་གི་སྦིན་སྲེག་ལས་བ་ན་མེད་པའི་སྦིན་སྲེག་ལྩོགས་སུ་དངྩོས་སྙེ་

ལས་གསུངས་ཏེ་ལེགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བ་མེད་ཀི་ཚོགས་

ལམ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་གིས་ཟིན་པས་མ་ཁྱབ་ན། ཚོགས་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་འཇྩོག་

དགྩོས་ལ། སར་རྫྩོགས་རིམ་ལ་སྩོབ་ལམ་གིས་མ་ཁྱབ་པར་བཤད་པས་དེ་ལྟར་ན་

རྫྩོགས་རིམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་འཇྩོག་དགྩོས་སྩོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་མཁས་པས་བཤད་

ཚུལ་མང་སེ། ས་ལམ་རྣམ་གཞག་ཏུ་བ་མེད་ཀི་ཚོགས་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ལ་

བསྐྱེད་རིམ་གིས་ཟིན་པའི་ཞེས་སྩོས་ཤིང་། ཤིང་བཟའ་པཎི་ཏས་སགས་ཀི་སྒྩོ་ནས་

ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པའི་སྒྩོ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་འཇྩོག །སགས་ཉན་སྒྩོམ་གི་འཇུག་

སྒྩོ་དབང་དང་བ་མེད་ཀི་ལམ་གི་འཇུག་སྒྩོ་བསྐྱེད་རིམ་གི་རྩོགས་པ་ཐྩོབ་པའི་

མཚམས་ཤིག་ལ་བཞག་དགྩོས་པ་འདྲ་ཞེས་གསུངས་ལ། རྒྱལ་ཚབ་རེའི་དུས་

འཁྩོར་བསྐྱེད་རྫྩོགས་ཀི་སྐྩོར་ལས། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ཚོགས་སྦྩོར་བསྐྱེད་རིམ་

ནས་ཀང་ཐྩོབ་ལ། སགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སྦྩོར་ལམ་བསམ་གཏན་ནས་ཐྩོབ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

པར་གསུངས་ཏེ། སྩོར་་ད་ཚོགས་ལམ་དུ་འཇྩོག་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

མཁས་པ་ཚེ་བརན་ལ་རམས་པས་ནི། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས། རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ཐུན་

མྩོང་མིན་པའི་ལམ་གི་ཐྩོག་མར་དབང་བསྐུར་བ་ངེས་པར་འགྩོ་དགྩོས་པས་ལམ་གི་

ཐྩོག་མར་གསུངས་པ་དྲངས་ནས་དབང་ཐྩོབ་པ་ནས་ཚོགས་ལམ་དུ་བཞག་གྩོ །ཁྩོང་

གིས་དབང་མཚན་ཉིད་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་བཅྩོས་མིན་དགྩོས་པར་བཞེད་

པས་དབང་ཐྩོབ་ན་ངེས་པར་ལམ་ཞུགས་ཡིན་པར་བཞེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་བཞེད་ཚུལ་མང་

ཡང་། རང་གི་ལུགས་ནི་སར་བཤད་པ་ལྟར་དབང་ཐྩོབ་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་མཚན་

ཉིད་པ་དགྩོས་པར་མི་འདྩོད་པས། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་དང་བ་མེད་ཀི་སྩོབ་མའི་

དབང་ལྔས་ཟིན་པའི་ཆྩོས་མངྩོན་རྩོགས་བ་མེད་ཀི་ཚོགས་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

ཞིང་། ས་མཚམས་ནི་སྩོན་ལ་སེམས་བསྐྱེད་བཅྩོས་མིན་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་ཐྩོག་མའི་ས་

མཚམས་བ་མེད་ཀི་སྩོབ་མའི་དབང་ལྔ་ཐྩོབ་པ་ནས་དང་། སེམས་བསྐྱེད་རྩོལ་བཅས་

ཙམ་ལ་བརེན་ནས་དབང་སྩོན་ལ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ན་སེམས་བསྐྱེད་བཅྩོས་མིན་སྐྱེས་པ་

ནས་འཇྩོག་ལ། མཐའི་ས་མཚམས་ནི་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་

པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་སྩོང་པ་དང་པྩོ་སྐྱེ་ཁ་མ་ཚུན་ན་ཡྩོད་དེ། 

མདྩོར་ན་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་དང་བ་མེད་ཀི་བུམ་དབང་། དང་པྩོ་ལྔ་ཐྩོབ་པ་ནས་

བསྒྩོམས་སྩོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྩོང་ཉིད་

རྩོགས་པའི་སྣང་བ་དང་པྩོ་ཐྩོབ་ཁ་མ་ཚུན་ན་ཡྩོད་དྩོ། 

རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་

ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཟིན་པའི་བ་མེད་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་རྣལ་འབྩོར་དེ། 



  274  

སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

རྫྩོགས་རིམ་གི་མཚན་ཉིད། འདི་དག་ཀང་དུས་འཁྩོར་ལས་གཞན་པའི་བ་མེད་སྤི་

འགྩོའི་དབང་དུ་བས་པའྩོ། །ས་མཚམས་ཚོགས་ལམ་ནས་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་

གི་བར་དུ་ཡྩོད་དེ། རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་ཙམ་འགའ་ཞིག་ལ་དེ་ཐྩོབ་པ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་དང་། འབས་དུས་སུ་དེ་ཡྩོད་པར་རེ་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པ་སར་དྲངས་ཟིན་པའི་

ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། བསྒྩོམས་སྩོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

བས་པའི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་པའི་ཚོགས་ལམ་པ་མེད་པར་ཐལ། ལམ་ཐུན་མྩོང་

བ་ནས་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་དེ་འདྲེན་མི་ནུས་པ་ཚུན་ཚོགས་ལམ་དང་། དེ་ནུས་པ་ནས་

སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་མ་རྩོགས་ཚུན་ཆད་སྦྩོར་ལམ་དུ་གསལ་སྒྩོན་ལས་སྐབས་

འདིར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་ནི་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་དེ་འདྲའི་

ཡེ་ཤེས་དངྩོས་སུ་འདྲེན་མི་ནུས་པ་ཚུན་ཚོགས་ལམ་དང་། དེ་ནུས་པ་ནས་སྦྩོར་

ལམ་དུ་འཇྩོག་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ལུགས་འདིར་སྦྩོར་ལམ་

པ་ཡིན་ན་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། བསྒྩོམས་སྩོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་

མར་ཐིམ་པའི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་སྦྩོར་ལམ་པ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པ་གང་ཞིག །དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཐྩོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་

པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་དང་པྩོ་ཁས། གཉིས་པ་གྩོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་ཏེ། 

གཞན་ཡང་། དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་ན་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་

ཐྩོབ་པའི་རང་རྒྱུད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྫྩོགས་རིམ་ཐྩོབ་པའི་

རང་རྒྱུད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པར་

གྱུར་པའི་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཚེ་དེ་ལ་རྫྩོགས་རིམ་གི་རྩོགས་པ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

བརེས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ས་བཅུ་སྩོ་སྩོའི་མཚན་ཉིད་

དང་། འཕྩོ་ཚུལ་དང་། རིམ་པ་ལྔའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ནི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་རིམ་

ལྔ་རིང་ལུགས་སྙིང་པྩོ་ལས་ཤེས་དགྩོས་སྩོ། །

༈ འཁྩོར་བར་ལྩོག་མི་ལྩོག་གི་མཚམས་ནི་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གིས་རིམ་

པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་མི་བེད་ན་འཁྩོར་བ་ལ་

ལྩོག་པར་འགྱུར་ལ་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་བས་པ་ནས་མི་ལྩོག་སེ། དེའི་ཚེ་

འཁྩོར་བའི་ས་བྩོན་གི་དངྩོས་གཉེན་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་ལན་སྐྱེས་ཀི་

བདེ་ཆེན་མངྩོན་དུ་བས་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ཐྩོབ་མཚམས་ནི་

དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་ལུགས་ལྩོག་གི་ཉེར་ཐྩོབ་གྲུབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཐྩོབ་པ་

ཡིན་ཏེ། དེས་ཟུང་འཇུག་གི་གཙོ་བྩོ་རྩོགས་པ་ཟུང་འཇུག་མ་ཐྩོབ་ཀང་། སངས་པ་

ཟུང་འཇུག་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། སངས་པ་ཟུང་འཇུག་ཅེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྐུ་དག་པ་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་དང་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པའི་སངས་པ་ཟུང་འཇུག་པ་ཞེས་མཁས་པ་དུ་མས་

གསུངས། གསལ་སྒྩོན་གི་གསུང་ཟིན་ལ་ནི། འཁྩོར་འདས་དང་མཉམ་རེས་སྩོགས་

གཉིས་སུ་བདེན་པར་ཞེན་པ་སངས་ནས་དེ་རྣམས་བདེན་གྲུབ་ཀི་གཉིས་སུ་འཛིན་

པའི་རྩོག་པས་མི་ཕེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་

དེའི་ལུགས་ལྩོག་གི་ཉེར་ཐྩོབ་གྲུབ་པ་ན་དག་བཅྩོམ་པ་ཐྩོབ་པ་དང་། ཐར་པ་ཐྩོབ་པར་

འཇྩོག་གྩོ་བས་པ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་འདྲའི་ཉེར་ཐྩོབ་པའི་གང་ཟག་དེ་ཆྩོས་ཅན། 

ཐེག་ཆེན་དག་བཅྩོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དག་བཅྩོམ་གང་ཞིག །ཐེག་དམན་དག་

བཅྩོམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཡང་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པ་ཐྩོབ་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀིས་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་གང་ཞིག །ཐེག་དམན་གི་ཐར་

པ་ཐྩོབ་པའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་ར་

བར་མ་ཁྱབ་བྩོ། །

ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་དེ་སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་གི་དཔེའི་འྩོད་

གསལ་གི་ལུགས་ལྩོག་གི་ཉེར་ཐྩོབ་དང་མཉམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྩོབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་དེ་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་ལུགས་ལྩོག་གི་ཉེར་ཐྩོབ་དང་མཉམ་དུ་ཐྩོབ་

པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དཔེའི་འྩོད་གསལ་གི་ཐྩོབ་མཆེད་སྣང་

གསུམ་གི་རེས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དེ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། རིམ་

ལྔ་ལས། རྣམ་ཤེས་གསུམ་པྩོ་སར་ཡང་ནི། །རྣལ་འབྩོར་པ་ཡི་ལུས་སུ་འབྱུང་། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རེ་རང་གིས་ཀང་སགས་རིམ་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། སྒྱུ་

ལུས་ནི་སྩོང་པ་གསུམ་གི་མཐར་ལུགས་ལྩོག་ཏུ་ཤར་བའི་སེམས་གསུམ་རླུང་དང་

བཅས་པའི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་རང་ཉིད་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔར་ཤར་བའི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། 

ཞེས་དང་། བདག་བིན་རླབས་ཀི་རིམ་པའི་ཟིན་བིས་དང་། དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་རབ་

གསལ་སྩོགས་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། རིམ་ལྔ་

ལས་གསུངས་པ་དེ་ནི་ལུགས་ལྩོག་གི་ཐྩོབ་མཆེད་སྣང་གསུམ་མིན་གི་ལུགས་འབྱུང་

གི་སྣང་བ་གསུམ་འྩོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་འབྱུང་བའི་དྩོན་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང་། རེ་ཉིད་ཀིས་སགས་རིམ་སྩོགས་ལས་གསུངས་པ་དེ་ནི། མཁས་པ་ས་

མ་འགའ་ཞིག་གི་བཞེད་པ་ལྟར་བཀྩོད་པ་ཡིན་གི་རང་གི་བཞེད་པ་དངྩོས་མིན་ཏེ། 
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འདིར་གསལ་སྒྩོན་ལས། རེ་འགྩོས་ཀིས་ཞེས་པ་ནས། ལག་སིས་ལུགས་ལྩོག་ཏུ་ཤར་

བའི་སྩོང་པ་ལས་སྒྱུ་མའི་ལུས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གཅིག་བཤད་པ་ལྟར། བདག་གིས་ཀང་

གཞུང་གཞན་དུ་ཚུལ་དེ་བཀྩོད་དྩོ། །འྩོན་ཀང་དཀའ་བའི་གནས་འདི་ཞིབ་ཏུ་མཐའ་

དཔད་ན་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེས་ན་འྩོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྩོག་ཏུ་ཉེར་ཐྩོབ་གྲུབ་པ་ན་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་

པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་ལྔ་ལས། དེ་བཞིན་ཐམས་ཅད་སྩོང་གསལ་ལས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་

འབྱུང་བར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གསལ་སྒྩོན་སྩོགས་ལས་ཀང་

གསལ་བར་བཤད་དྩོ། །འདི་ལ་ཕི་ལང་སྐབས་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་

དཀར་དམར་ཁ་ཕེ་ནས་ལུས་ཀི་ཕིར་འགྩོ་བའི་ཚེ་འྩོད་གསལ་གི་བཞྩོན་པའི་རླུང་མ་

གཡྩོས་བཞིན་དུ་ཐིག་ལེ་ཕེ་ནས་ཤེས་པ་ཕིར་འགྩོའམ། རླུང་གཡྩོས་ནས་ཕིར་འགྩོ 

དང་པྩོ་ལྟར་ན་རླུང་གཡྩོས་པར་ཐིག་ལེ་ཁ་ཕེ་བ་དང་རྣམ་ཤེས་ཕིར་འགྩོ་བའི་རྐེན་ཅི་

ཞིག་གིས་བས། གཉིས་པ་ལྟར་ན་རླུང་གཡྩོས་པ་དང་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་དུས་མཉམ་

པས་ནང་ལང་དུ་མི་འགྱུར་རམ་སྙམ་ཞིང་། མི་འགྱུར་ཏེ། རླུང་གཡྩོས་པ་དང་ལུས་ཀི་

ཕིར་ཐྩོན་པ་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ལུས་ཚད་མཉམ་པ་མ་ཡིན་པས་

ལུས་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག་གཉིས་ཡྩོད་པ་ལའང་སྙིང་ག་ནས་ཤེས་པ་འཕྩོ་བ་དང་

ལུས་ཀི་ཕིར་འཐྩོན་པ་དུས་མཉམ་པ་ཞིག་འདྩོད་དགྩོས་པས། སར་བཤད་པ་ལྟར་

ཕལ་ཆེན་སེ་པས་བར་སྲིད་མེད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་འདི་ནས་དཔག་ཚད་མང་

པྩོས་ཆྩོད་པའི་སྐྱེ་སྲིད་དུ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་འཆི་སྲིད་དང་སྐྱེ་སྲིད་བར་ཆད་པར་ཐལ་བ་

འཕངས་པ་ནུས་མེད་དུ་མི་འགྱུར་རམ་སྙམ་ཡང་དཔད།
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ཁ་ཅིག །མ་རྒྱུད་ལུགས་ལ་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ལང་བའི་གནས་ལྟེ་བ་

ནས་ཡིན་ཟེར་ན། འྩོ་ན་མ་རྒྱུད་ཀི་གདུལ་བའི་སྒྱུ་ལུས་གཉིས་ཀི་སྒྲུབ་གཞིའི་ཤིན་ཏུ་

ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ལྟེ་བ་ན་གནས་པར་ཐལ། འདྩོད་ན། རྡྩོར་ཕྲེང་ལས། སྙིང་གའི་

པདྨའི་སྦུབ་མཁའ་ལ། །ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་རག་ཏུ་བཞུགས། །ཞེས་དང་། གཙོ་བྩོ་ཆེན་པྩོ་

མི་བསྐྱྩོད་པའི། །འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དེ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཕ་རྒྱུད་

ཁྩོ་ནས་དབང་དུ་བས་པར་ཐལ་བ་དང་། གདུལ་བ་དེ་འཆི་བའི་ཚེ་བར་དྩོ་འགྲུབ་པའི་

གནས་ལྟེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་འདྩོད་ན། མ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་འཕྩོ་བ་སྦྩོང་བ་

ན་རྣམ་ཤེས་སྙིང་ག་ནས་ཡར་འཕྩོ་བའི་དམིགས་པ་བེད་པ་འབེལ་མེད་པར་ཐལ་བ་

དང་། མ་རྒྱུད་ལུགས་ལ་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་མི་བསྐྱྩོད་པའི་ས་བྩོན་ཧཱུྃ་ཡིག་འགྩོད་པའི་

གནས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ལྟེ་བར་བེད་རིགས་པར་ཐལ་བ་སྩོགས་འགྱུར་རྩོ། །དེས་ན་མ་

རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བའི་གཏུམ་མྩོ་ལ་བརེན་ནས་དགའ་བཞི་ར་ལ་དུ་འདྩོན་པས་ལྟེ་བར་

གནད་དུ་བསྣུན་པ་གཙོ་བྩོར་གསུངས་ཀང་མཐར་རླུང་སེམས་སྙིང་གར་་ད་པ་ལ་

གཞྩོལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དབངས་ཅན་བཞད་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་དྲིལ་བུ་པའི་

རིམ་ལྔའི་ཁིད་ཡིག་ལས་གསུངས་པ་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོའི་དགྩོངས་པའང་ཡིན་ཏེ། 

རིམ་པ་ལྔའི་གྩོ་རིམ་སྩོན་པའི་ཐད་ཀི་གསལ་སྒྩོན་ལས། ལྟེ་བར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་

ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀི་ལམ་ཡང་མཐར་སྙིང་གར་་ད་པ་ལ་གཞྩོལ་བའི་ཚུལ་ཤེས་

པར་བ་བ་དང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རིམ་པ་ལྔའི་སྐབས་སུ་ལུགས་ལྩོག་གི་སྩོང་པ་འདི་རྣམས་མཉམ་རེས་གང་ཡིན། 

མཉམ་གཞག་ཡིན་ན་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པ་རྣམས་ཀི་དེ་རྣམས་སྩོང་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་
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གཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཨེ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་རྣམས་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་གསུངས་པའང་ཡྩོད་དེ། 

སྩོག་པྩོ་ཚེ་བརན་ལ་རམས་པས་དཔལ་མང་དཀྩོན་མཆྩོག་རྒྱལ་མཚན་གི་བརལ་ལན་

དུ། རེས་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཐྩོབ་མཆེད་སྣང་གསུམ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་གསུངས་ཤིང་། 

མཁས་གྲུབ་ཆྩོས་རེའི་རིམ་ལྔའི་གསལ་བེད་དུ་དེ་འདྲ་བའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྣང་བ་དེ་

ལུགས་ལྩོག་གི་སྩོང་པ་གསུམ་ལ་འགྩོ་རྩོམ་པ་ནས་རེས་ཐྩོབ་རང་དགའ་བར་མ་སྩོང་

བར་ལ་ཡྩོད་ཀང་རང་དགའ་བར་སྩོང་ན་ནུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་རེས་ཐྩོབ་རང་

དགའ་བ་ཞེས་གསུངས་པས་ལུགས་ལྩོག་གི་སྩོང་པ་གསུམ་ཡང་རེས་ཐྩོབ་ཡིན་ཡང་

རེས་ཐྩོབ་རང་དགའ་བ་མ་ཡིན་པར་བཞེད་འདུག་གམ་སྙམ་ཞིང་། རེའི་མངྩོན་པར་

བང་ཆུབ་པའི་ཟིན་བིས་ལས་ཀང་། རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ལ་ལྟྩོས་པ། །ཞེས་པས་

ནི་དེ་ལས་ལངས་པའི་སྐུའི་དབེ་བ་བསན་ཏྩོ། །འྩོ་ན་འདི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་

བཤད་པར་བ་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནམ་སྐབས་འདིར་འཆད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་ཤེ་ན། བདེན་

མྩོད་ཀང་། འདིར་འྩོད་གསལ་གི་མཉམ་རེས་གཉིས་ཀ་འཆད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་འྩོད་

གསལ་ལས་ལང་ཚུལ་ཤེས་དགྩོས་པས་དེའི་ཕིར་དུ་བསན་ཏྩོ། །ཞེས་པས་ཀང་འྩོད་

གསལ་ལས་ལུགས་ལྩོག་ཏུ་ལངས་པ་ན་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་གསུངས་པར་སྣང་ཞིང་། ལེའུ་

བཅུ་གཉིས་པའི་ཊི་ཀ་ལས་ཀང་། འྩོ་ན་གྩོང་དུ་སྦྩོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསྙེན་པར་

བཞག་ནས། འདིར་སྩོང་པ་བཞི་བསྙེན་པར་བཞག་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ་དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་འྩོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་གི་གནས་སྐབས་སུ་

མཉམ་རེས་ཐམས་ཅད་དུ་སྩོང་པ་བཞི་པྩོ་དེ་དྲངས་ནས་སྩོང་ཉིད་དེས་ཡུལ་དུ་བས་

ནས་བདེ་སྩོང་སྦྩོར་བ་ནི་ལམ་འདིའི་གཞུང་ཤིང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཉམ་རེས་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

ཐམས་ཅད་དུ་སྩོང་བཞི་འདྲེན་པར་བཤད་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཀི་སྐབས་སུ་སྩོང་པ་བཞི་

འདྲེན་པ་ལུགས་ལྩོག་གི་སྐབས་མིན་ན་རེད་དཀའ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

ཡང་ལུགས་ལྩོག་གི་སྐབས་ལ་མཉམ་གཞག་གི་ཐ་སྙད་ནི་ས་ལམ་རིམ་ལྔ་

རིང་ལུགས་སྙིང་པྩོ་དང་། རེ་ཉིད་ཀི་བདེ་མཆྩོག་ལཱུ་ཨཱི་པའི་རྫྩོགས་རིམ་གི་ཁིད་

ཡིག་རྣལ་འབྩོར་ཆེན་པྩོའི་རྣམ་བཤད་མདྩོར་བ་ས་སུའང་གསུངས་ཏེ། རྣམ་བཤད་

དེ་ལས། རྫྩོགས་རིམ་དངྩོས་སྒྩོམ་ཚུལ་ལ་གསུམ། མཉམ་གཞག་ཏུ་སྐྱྩོང་ཚུལ་དང་། 

རེས་ཐྩོབ་ཏུ་སྐྱྩོང་ཚུལ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བསྲེ་བ་བེད་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་

གཉིས། སྩོང་ཕྩོགས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་སྐྱྩོང་ཚུལ། སྣང་ཕྩོགས་ཀི་རྫྩོགས་རིམ་སྐྱྩོང་

ཚུལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་ནས། ཕི་མ་ལུགས་ལྩོག་གི་སྐབས་སུ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྒྩོམ་པ་

ལ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །གདན་རྫྩོགས་ལས་ཀང་། མཉམ་གཞག་སྒྱུ་མ་ཞེས་དང་། 

མཉམ་གཞག་སྒྱུ་མའི་གཙོ་བྩོ་ནི་སར་བཤད་པ་ལྟར་གི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་

སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་ཀང་གསུངས་པ་དེ་ལ་མཉམ་པར་འཇྩོག་

པའྩོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་ལུགས་གཉིས་སྣང་ན་གང་ཚད་

མར་གཟུང་ཞེ་ན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁ་ཚོན་གཅྩོད་དཀའ་སེ། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་

དབངས་བཞད་པ་དཀྩོན་མཆྩོག་འཇིགས་མེད་དབང་པྩོས་ཀང་དཀའ་བའི་གནས་སུ་

མཛད་པར་གགས་སྩོ། །

འྩོན་ཀང་རྣལ་འབྩོར་ཆེན་པྩོའི་རྣམ་བཤད་ལས་སྩོང་ཕྩོགས་དང་སྣང་ཕྩོགས་

སྩོ་སྩོར་ཕེ་སེ་གསུངས་པ། བརག་ན་ལུགས་ལྩོག་གི་སྩོང་པ་རྣམས་སྩོང་ཉིད་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པ་མིན་དགྩོས་པ་འདྲ་ཞིག་སྣང་སེ། དེ་ཡིན་ན་སྩོང་ཕྩོགས་ཀི་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

རྫྩོགས་རིམ་དུ་ཅིའི་ཕིར་མི་འགྱུར་གདན་རྫྩོགས་ལས་ཀང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དེ་ལ་མཉམ་པར་འཇྩོག་པར་གསུངས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འདི་སྐབས་ཕྲ་བའི་

སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་ཤིང་། ཆྩོས་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་

དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཛིན་པ་ཀུན་སྩོང་གི་རྩོག་པ་ཡྩོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་མི་ནུས་པར་རྣམ་

བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་སྩོགས་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིའི་སྐབས་ཕྲ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་

འཛིན་པར་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྐབས་ཀི་ས་ལམ་རིམ་ལྔ་རིང་ལུགས་

སྙིང་པྩོར་བཤད་པ་ལྟར་ལེའུ་ལྔ་པའི་ཊི་ཀ་ལས། ཟག་པ་མེད་པའི་རླུང་སེམས་ལས་

ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་པ་དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་ཟུང་འཇུག་

ལྩོངས་སྐུ་པ་དེ་དག་གིས་རྣམ་སྣང་ལ་སྩོགས་པའི་ཕྲ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་སེ། རང་གི་

གདུལ་བ་གང་དུ་ཡྩོད་པ་དེར་གནས་པར་གྱུར་ཏྩོ། །ཞེས་འཁྩོར་གི་བང་སེམས་

རྣམས་བརྒྱལ་བ་ལས་བསང་བའི་དེས་དྩོན་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་སྩོ། །

འདི་ལ་རེས་ཐྩོབ་ཀི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྩོང་ཉིད་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པ་ལས་ལངས་ཏེ་དེ་འདྲའི་རྣམ་གཞག་མིན་པར་དགྩོངས་ནས་དེ་ལྟར་ཐ་

སྙད་བས་སམ་སྙམ་ཡང་། མཁྱེན་རབ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་

དག་གིས་དཔྩོག་པར་དཀའ་བའི་གནས་ལ་རྨྩོངས་པ་བདག་འདྲ་བས་ལྟར་སྣང་གི་

རིགས་པས་ངལ་བ་བསེན་པས་ཅི་ཞིག་བ། འདི་སྩོང་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་

ཡེ་ཤེས་སུ་བཞེད་པ་དག་ལའང་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་མིན་

ལ་མི་མཐུན་པ་ཡྩོད་པར་སྣང་ཡང་། དེ་མིན་པར་འདྩོད་པ་འཐད་སྙམ་སེ། ལུག་ལྩོག་

གི་སྩོང་པ་འདི་དག་གི་སྐབས་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་སྣང་བ་ཡྩོད་པར་མཁས་གྲུབ་ཀི་རིམ་ལྔའི་
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གསལ་བེད་དང་། གདན་རྫྩོགས་སྩོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། སྩོང་ཉིད་མངྩོན་

སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་སྩོབ་པའི་མཉམ་གཞག་གི་སྐབས་ཀུན་རྫྩོབ་ཀི་སྣང་བ་མངྩོན་

གྱུར་དུ་ཡྩོད་པར་ཕར་ཕིན་གི་སྐབས་སུའང་མི་འདྩོད་པའི་ཕིར། དེར་མ་ཟད་འདི་

རྣམས་ཐྩོབ་མཆེད་སྩོགས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ན་ནི་རང་རང་གི་དམིགས་རྣམ་ཡེ་

ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཚང་དགྩོས་པར་ལུས་དབེན་དང་། 

སེམས་དབེན་གི་སྐབས་ཀི་གསལ་སྒྩོན་ལས་གསུངས་པས་དཀར་ལམ་པ་སྩོགས་

ཀི་སྣང་བ་ཡང་ཅི་རིགས་ཡྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འདིའི་ཉེར་ཐྩོབ་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྩོང་

ཉིད་དྩོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་ཡིན་པར་

འདྩོད་ནའང་མ་ཁྱབ་ཅེས་པས་ལན་འདེབས་མི་རིགས་པ་མིན་ཏེ། དེར་མ་ཟད་དེ་

སྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་མཉམ་གཞག་མིན་པར་ཁས་བངས་ཀང་རྣམ་གྩོལ་ལམ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་བ་ནི་མི་འཇུག་གྩོ །

ཡང་ཁ་ཅིག །བ་མེད་རིགས་ངེས་ཀི་སངས་པ་ཟུང་འཇུག་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན། 

མི་སྩོབ་ལམ་པ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དག་བཅྩོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱྩོད་བ་མེད་རིགས་ངེས་གང་ཞིག །སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་ཡིན་ན་སྩོབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཉན་

ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྩོགས་པ་སྩོན་དུ་སྩོང་བའི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་ཆྩོས་ཅན། 

དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། མི་སྩོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། མི་
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སྩོབ་པ་སྩོབ་པར་འགྱུར་བ་སྲིད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

༈ སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ལམ་དེ་ཉིད་རེས་དྲན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་

ལག་ཏུ་འཇྩོག་ཚུལ་ནི། དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྩོག་ཏུ་ཤར་བའི་ཐྩོབ་

མཆེད་སྣང་གསུམ་སྩོགས་ནི་ཡན་ལག་ལྔ་པ་རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ལ། རྩོགས་

པ་ཟུང་འཇུག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། སྩོན་ལམ་ལས། ལུགས་ལྩོག་རེས་

དྲན་ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག །དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འདིར་བསན་ཏིང་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལྟར་དུ་བསྩོད་གགས་རྫྩོགས་རིམ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། འྩོ་ན་འདིར་

བསན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་དེ་ལ་རྩོག་པ་ཟུང་འཇུག་ཅིག་མི་དགྩོས་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙྩོམས་འཇུག་

པས། །དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་མདྩོར་བ་ས་པ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང་། དེའི་དྩོན་གསལ་སྒྩོན་ལས། ཐབས་ནི་ཀུན་རྫྩོབ་ཀི་བདེན་པ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་

སྐུའྩོ། །ཤེས་རབ་ནི་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་གསུངས་ཀང་དེ་དག་རྩོ་གཅིག་པའི་

འྩོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་སྩོ། །སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་དུ་སྦྩོར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ནི་གཙོ་བྩོ་སྨྲྩོས་པ་ཡིན་གི་སངས་པ་

ཟུང་འཇུག་ཀང་ཏིང་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། ལུང་དེའི་འྩོག་ཏུ། བདེན་གཉིས་ལ་

ཟུང་དང་དེ་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་དུ་སྦྩོར་བའི་ཟུང་འཇུག་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་

ཏེ། དེས་ཟུང་འཇུག་གཞན་ཡང་མཚོན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་

སེ། ཟུང་འཇུག་གི་གཙོ་བྩོར་གསུངས་ཀི་ཏིང་འཛིན་གི་གཙོ་བྩོར་མ་གསུངས་པའི་
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ཕིར། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཊི་ཀར་ཡང་། ཟུང་འཇུག་རྡྩོ་རེ་འཆང་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་ཀང་རྩོགས་པ་ཟུང་འཇུག་ལ་གྩོ་བར་བ་སེ། པཎ་ཆེན་ཆྩོས་

རྒྱན་གིས་ཀང་རྩོགས་པ་ཟུང་འཇུག་ཅེས་ཁྱད་པར་ཕེ་ནས་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །སངས་པ་ཟུང་འཇུག་མ་ཡིན་ཟེར་ན། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་ཀང་དེ་

ལྟར་གསུངས་མྩོད་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་འཛིན་ཏེ། གསལ་སྒྩོན་ལས། ཟུང་འཇུག་ལ་

རྩོགས་པ་ཟུང་འཇུག་མ་ཡིན་ཡང་འཇྩོག་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡྩོད་པར་གསུངས་པའི་

ཕིར་དང་། རྩོགས་པ་ཟུང་འཇུག་ཟུང་འཇུག་གི་གཙོ་བྩོར་གསུངས་པས་སངས་པ་

ཟུང་འཇུག་དེ་ཟུང་འཇུག་ཕལ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། འྩོ་ན་སངས་པ་ཟུང་འཇུག་ཐྩོབ་

པ་ན་སྒྩོམ་ལམ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཐྩོབ་པ་ན་ཟུང་འཇུག་ཐྩོབ་པ་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །ཟུང་འཇུག་ཐྩོབ་པ་ནས་སྒྩོམ་ལམ་དུ་འཇྩོག་པར་གསལ་སྒྩོན་ལས་བཤད་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ཟུང་འཇུག་གི་གཙོ་བྩོ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སྨྲས་པ།

གཉིས་ལག་བཅུ་ཕྲག་དཔེས་མཚོན་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །

སྐུ་དེ་མཁའ་ལ་སིན་བཞིན་དག་པའི་ཐུགས། །

སྐུ་ཐུགས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་ལམ། །

ཚེ་གཅིག་སྐུ་བཞིར་བགྩོད་བེད་མྱུར་ལམ་མཆྩོག །

༼དེ་ལ་བྩོགས་འབིན་གི་སྤྩོད་པ་བཤད་པ།༽

༈ དྷིཿ  གཉིས་པ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་བྩོགས་འབིན་གི་སྤྩོད་པ་བཤད་པ་ནི། སྤིར་

བདག་ཅག་གི་སྩོན་པས་དམན་པ་ལ་མྩོས་པ་རྣམས་ཆགས་བལ་གི་སྤྩོད་པ། རྒྱ་ཆེན་
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པྩོ་ལ་མྩོས་པ་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་རྣམས་ལ་ས་དང་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྤྩོད་པ། ཟབ་

མྩོ་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ལག་པར་མྩོས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་བཅས་ཀི་སྤྩོད་པ་དང་གསུམ་

གསུངས་སྩོ། །རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་དུ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་

སྦྩོར་བའི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་མ་གསུངས་ཀང་། བསྒྩོམས་པའི་ལ་མྩོ་དང་བལྟ་དང་

དགྩོད་དང་ལག་བཅངས་ཀི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་གསུངས་པས། དེ་རྣམས་ཀི་ལམ་

ཡང་ཆགས་པ་ལམ་བེད་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །འྩོན་ཀང་དབང་པྩོ་གཉིས་སྦྩོར་གི་

ཆགས་པ་ལམ་བེད་ནི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་ལ། གཞན་ནི་ཕལ་པ་ཙམ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་དབང་

པྩོ་གཉིས་སྦྩོར་གི་རིག་མའི་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་ནི། བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་

ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་སྤད་པའི་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པ་ལ་

ཀུནྡ་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཕེལ་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ལ་དབང་པྩོ་རེན་བཅས་རྒྱས་

དགྩོས་པས་དེ་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་འདྩོད་ཡྩོན་གི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་སྒྩོ་ནས་འདྩོད་

ཡྩོན་ལ་བག་ཚ་བ་མེད་པར་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་འདྩོད་

ཡྩོན་ལ་བག་ཚ་བ་མེད་པར་ལྩོངས་སྤྩོད་པར་དགྩོས་ན། འྩོ་ན། འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ཆགས་

པ་སང་བའི་དུག་ཏུ་གསུངས་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། གསུངས་མྩོད་དེ་ནི་ཐབས་ཁྱད་པར་

ཅན་དང་། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྩོགས་པ་སྩོགས་དང་མི་ལན་པའི་ཐེག་དམན་པ་རྣམས་ལ་

དགྩོངས་ཀི། སགས་ཀི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལན་ཞིང་འདྩོད་ཡྩོན་གི་རང་བཞིན་

ཤེས་པའི་སྒྩོ་ནས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། བུད་མེད་ཀི་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་

ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀིས་ཐེག་པ་འདིའི་ལམ་གི་སྙིང་པྩོ་བདེ་ཆེན་
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གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་

བརེན་ནས་དབང་པྩོ་གཉིས་སྦྩོར་གི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བས་

པའྩོ། །ཞེ་སང་ལམ་བེད་ནི་བསྒལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ལ་བསད་ལས་སྩོགས་

བེད་པའི་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སྩོང་ལ་ཞེ་སང་མི་འདྲེ་ཡང་དུས་ཀི་ཀུན་སྩོང་ལ་ཞེ་སང་

ཡྩོད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་ཞེ་སང་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུར་འགྩོ་བ་ལ་གསུངས་

སྩོ། །གཏི་མུག་ནི་ཆགས་སང་དང་ལན་ཅིག་འབྱུང་བས་གཞན་གཉིས་ལམ་དུ་བས་

པ་ན་ཞར་བྱུང་དུ་ལམ་དུ་བེད་པ་མ་གཏྩོགས་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་ལམ་བེད་མ་གསུངས་

པར་བཤད་ལ། བསྒལ་བའི་ཞིང་བཅུ་ཞེས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བཤིག་པ། 

དཀྩོན་མཆྩོག་གི་དབུ་འཕང་སྩོད་པ། དགེ་འདུན་གི་དཀྩོར་འཕྲྩོག་པ། ཐེག་ཆེན་སྩོད་

ཅིང་སུན་འབིན་པ། བ་མའི་སྐུ་ལ་བདྩོ་བ། རྡྩོ་རེ་སྤུན་སུན་འབིན་པ། སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་

བེད་པ། སྙིང་བརེ་གཏན་མེད་པ། དམ་སྩོམ་བལ་བ། ལས་འབས་ལ་ལྩོག་ལྟ་ཅན་ཏེ་

བཅུ་ལ་གསང་སགས་མིང་གངས་ལས་གསུངས་ཏེ་བརག་གྩོ །དབང་པྩོ་གཉིས་སྦྩོར་

གི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀིའང་རྒྱུའི་དུས་ཆགས་པ་མི་འདྲེ་བ་ནི་ཞེ་སང་ལ་བཤད་པ་

ལྟར་རྩོ། །འདིའི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཕར་ཕིན་གི་སྐབས་ཉྩོན་མྩོངས་ཆེད་དུ་མི་སྩོང་

བར་གཞན་དྩོན་བེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྒྱུར་བར་བེད་པར་གསུངས་པ་དང་མི་

འདྲའང་། ཞེ་སང་ལམ་བེད་ནི་ཕར་ཕིན་སྐབས་སེམས་ཅན་མ་རུང་བ་འགའ་ཞིག་

གསྩོད་པར་བས་པས་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རླབས་པྩོ་ཆེ་རྫྩོགས་པར་གསུངས་

པ་དང་མཚུངས་སམ་སྙམ་ན། ཕར་ཕིན་སྐབས་སྲྩོག་གཅྩོད་དང་ཚིག་རྩུབ་གནང་

ཡང་ཞེ་སང་མི་འདྲེ་བར་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་དེ་འདྲའི་དྩོགས་པ་འྩོང་
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དྩོན་མེད་དྩོ། །ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་བདེ་བ་དེས་ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་ར་བ་

ནས་ཟད་པར་ནུས་པ་ནི་བདེ་བ་དེ་རྐང་པས་མ་ཡིན་གི། བདེ་བ་དེས་སྩོང་ཉིད་

རྩོགས་པའི་སྩོབས་ཀིས་ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་གཞན་གི་ར་བ་བདེན་འཛིན་

སྩོང་བའི་སྒྩོ་ནས་ཆགས་སྩོགས་ཟད་པར་བེད་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་སྩོང་ཉིད་རྩོགས་

པ་དགྩོས་པར་གསུངས།

༈ བ་མེད་ཀི་སྤྩོད་པ་ལ་མིང་གི་རྣམ་གངས་མང་སེ། ར་རྒྱུད་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས། 

ཀུན་ཏུ་སྤྩོད་པ་མཆྩོག་ཅེས་དང་། བདུན་པར་སགས་ཀི་སྤྩོད་པ། དགུ་པར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྤྩོད་པ། བཅུ་དྲུག་པར་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤྩོད་པ་ཞེས་སྩོགས་

སུ་གསུངས་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྩོས་བཅས་ལ་སྩོགས་པའི་སྤྩོད་པ་གསུམ་ལས་

གཞན་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཡང་དེ་ལ་རེན་གི་སྒྩོ་ནས་བསྐྱེད་རིམ་པའི་དེ་དང་། རྫྩོགས་རིམ་

པའི་དེ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་ཅིང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་སྩོས་བཅས་སྩོས་མེད་ཤིན་ཏུ་སྩོས་མེད་

གསུམ་རེར་གསུངས་སྩོ། །སྤྩོད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་འདྩོད་ཡྩོན་གི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་སྒྩོ་

ནས་འདྩོད་ཡྩོན་སྤི་དང་ཁྱད་པར་རིག་མའི་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་ཡིན་ཞིང་། 

ཡང་དེ་ལ་རྒྱུད་སྣྩོད་རུང་དུ་བེད་པ་དབང་གསུམ་པ་ལྟ་བུའི་དུས་ཀི་སྦྩོད་པ་དང་སྣྩོད་

དུ་རུང་ནས་ལམ་སྒྩོམ་པའི་དུས་ཀི་སྤྩོད་པ་གཉིས་ལས། ཕི་མ་ལ་ལམ་སར་མ་སྐྱེས་

པ་བསྐྱེད་པའི་སྤྩོད་པ། སྐྱེས་ཟིན་ལ་བྩོགས་འབིན་གི་སྤྩོད་པ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་ནི་

བསྐྱེད་རིམ་ལ་སྩོབ་པ་ནས་བཟུང་སེ་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མ་ཐྩོབ་བར་དུ་ཡྩོད་ལ། 

ཕི་མ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་པས་ཐུན་མྩོང་གི་དངྩོས་གྲུབ་ཀི་དྩོན་དུ་བེད་པའི་སྐབས་ཤིག་

དང་། སེམས་དབེན་པས་སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་དང་། སྒྱུ་ལུས་པས་སྩོབ་པའི་
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ཟུང་འཇུག་གི་ཕིར་དུ་དང་། སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པས་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐྩོབ་

པའི་ཕིར་དུ་བེད་པའི་སྐབས་ཤིག་སེ་སྐབས་བཞི་ཡྩོད་དྩོ། །

༈ སྤྩོད་པ་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་མཚན་ཉིད་ནི། ལས་རྒྱ་དང་འདྲ་འབག་ཆས་གྩོས་

སྩོགས་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །ངེས་པར་བརྡ་དང་བརྡའི་ལན་ལ་སྩོགས་བ་བའི་སྩོས་པ་

དང་བཅས་པའི་བ་མེད་ཀི་སྤྩོད་པ་དེ། འདིར་བསན་སྩོས་བཅས་ཀི་སྤྩོད་པའི་མཚན་

ཉིད། ལས་རྒྱ་དང་འདྲ་འབག་ཆས་གྩོས་སྩོགས་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག་ངེས་པར་བརྡ་དང་

བརྡའི་ལན་སྩོགས་བ་བའི་སྩོས་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པའི་བ་མེད་ཀི་སྤྩོད་པ་དེ། 

འདིར་བསན་སྩོས་མེད་ཀི་སྤྩོད་པའི་མཚན་ཉིད། ཕིའི་སྩོས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཏེ་

ཡེ་རྒྱ་དང་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། གཉིད་ཀི་འྩོད་གསལ་སྐྱྩོང་བ་སྦྲེལ་ནས་བདེ་

སྩོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཆིག་དྲིལ་དུ་སྒྩོམ་པའི་བ་མེད་ཀི་སྤྩོད་པ་དེ། ཤིན་ཏུ་

སྩོས་མེད་ཀི་སྤྩོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །སྩོས་མེད་ལ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་པའི་

སྤྩོད་པ་གསུམ་དུ་འདྩོད་དྩོ། །

༈ སྤྩོད་པ་དང་པྩོ་གཉིས་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། ཡིད་དུ་འྩོང་པའི་གནས་ཁང་སུམ་

བརེགས་ཀི་འྩོག་ཏུ་ཚང་མང་། བར་དུ་རྩོལ་མྩོ་སྩོགས་འཇྩོག་ཅིང་། སེང་དུ་རྒྱན་དང་

མཆྩོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་དང་། དབུས་སུ་འདུས་པ་སྩོགས་སྐབས་བབས་ཀི་དཀིལ་

འཁྩོར་ཆུ་ཚོན་གིས་བིས། སྩོས་བཅས་དང་སྩོས་མེད་རྒྱས་པ་ལ་ལ་རང་རང་གི་

གནས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་གདན་རང་རང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ལ་གདན་དུ་ཡྩོད་ཀི་

གངས་རས་ཀིས་གཡྩོགས་པ་དང་། རང་དང་སྒྲུབ་གྩོགས་ཕྩོ་མྩོ་ལ་གངས་དང་མཉམ་

པ། འདུས་པ་ལྟ་བུའི་སྩོས་མེད་འབིང་ལ། སེང་ཁང་གི་དབུས་སུ་ཕྩོགས་བཞིར་སར་
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ལྟར་གདན། བ་ས་པ་ལ་གདན་གཅིག །དང་པྩོ་ལ་རང་དང་ཕག་རྒྱ་ལྔ། ཕི་མ་ལ་

རང་དང་ཕག་རྒྱ་གཅིག་རྣམས་རང་རང་གི་ལའི་ཆས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་གདན་ལ་འཁྩོད་

ནས། སྲུང་འཁྩོར་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་བར་སྩོན་དུ་བཏང་སེ། ལས་

རྒྱལ་མཆྩོག་གི་དུས་སུ་ལ་མྩོ་རྣམས་ཀི་འདྩོད་ཡྩོན་སྤི་དང་ཁྱད་པར་རེག་བའི་འདྩོད་

ཡྩོན་ལ་རྩོལ་བས་བདེ་སྩོང་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇྩོག་ཅིང་། སྩོས་བཅས་ཀི་ཚེ་བརྡ་དང་

བརྡའི་ལན་སྩོགས་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཤིན་ཏུ་སྩོས་མེད་པས་ནི། འཁྩོར་སྒྱུར་གི་ཕུན་ཚོགས་དང་ཐུན་མྩོང་གི་

དངྩོས་གྲུབ་ཀང་མི་འདྩོད་ལ། རང་དྩོན་དུ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཏིལ་ཙམ་མི་འཆང་ཞིང་། ཟ་

ཉལ་བཤང་གཅིའི་བ་བ་མ་གཏྩོགས་བ་བ་གཞན་སངས་ཏེ། ཆྩོ་ག་ཡེ་ཤེས་ལ་

བསྒྩོམས་ནས་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་པར་སྩོན་དུ་བཏང་སེ། ར་རྒྱུད་ལེའུ་ལྔ་

པ་ལས། སངས་རྒྱས་གཙོ་བྩོའི་ཡུམ་དག་ལ། །མཉེས་པར་བས་ཀང་མི་གྩོས་

ཏེ། །ཞེས་དང་། ཐམས་ཅད་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས། སྙིང་ལ་གནས་པའི་ལ་མྩོ་

ཆེ། །རྣལ་འབྩོར་པ་ཡི་རྣལ་འབྩོར་བསྐྱེད། །སངས་རྒྱས་གཙོ་བྩོའི་ཡུམ་གྱུར་པ། །རྡྩོ་

རེ་དབིངས་ཀི་དབང་མྩོར་བཤད། །ཅེས་པ་ལྟར་སྙིང་ག་ནས་བྱུང་བའི་ཡེ་རྒྱ་དང་

སྙྩོམས་པར་འཇུག་ཅིང་གཉིད་དང་སྦྲགས་ནས་འྩོད་གསལ་ཁྩོར་ཡུག་ཏུ་སྐྱྩོང་བ་

ཡིན་ནྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། ལུགས་འདིར་འདྩོད་ཆགས་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྩོད་དེ། ཆགས་པ་

ལམ་དུ་བེད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། འྩོ་ན་ལུགས་འདིར་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་དེ་

ཡང་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་ལམ་དུ་བེད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 
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དེར་ཐལ། དེ་ཆགས་སང་དང་མཉམ་དུ་འཇུག་པས་ཆགས་སང་ལམ་བེད་ཀི་ཞར་ལ་

དེ་ཡང་ལམ་དུ་བེད་པ་ཡྩོད་པར་གསལ་སྒྩོན་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདྩོད་ན། 

བདེན་འཛིན་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུར་འགྱུར་རུང་ཞིག་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་ན། 

ལུགས་འདིར་བདེན་འཛིན་དེ་ར་བ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་ནས་སྩོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་ལས། གང་ཞིག་གང་དང་མི་མཐུན་པ་

ཉིད་དུ། །ལན་གཅིག་གྱུར་པའང་དེ་དྲྩོད་རྒྱས་འགྱུར་བར། །མཐྩོང་དང་བསབ་པ་རྣམ་

པར་འཕེལ་བ་དག །རང་གི་མི་མཐུན་ཤིན་ཏུ་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དྲངས་

ནས་བདེན་འཛིན་དེ་རང་དང་འཛིན་སངས་དངྩོས་སུ་འགལ་བའི་ཟབ་གསལ་གཉིས་

མེད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་གིས་དངྩོས་སུ་ར་བ་དྲུངས་ནས་འབིན་ནུས་པར་བསྐྱེད་རིམ་

དངྩོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར།

 གཞན་ཡང་། ཤིང་ལས་སྐྱེས་པའི་སྲིན་བུས་ཤིང་དེ་ཟད་པར་བེད་པ་ལྟར་

ཆགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ཤེས་དེས་ཆགས་པ་ར་བ་ནས་ཟད་པར་

བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སམ་བྷུ་ཊ་ལས། བལྟ་དང་དགྩོད་

དང་ལག་བཅངས་དང་། །གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་དང་རྣམ་པ་བཞི། །སྲིན་བུའི་ཚུལ་

གིས་རྒྱུད་བཞིར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་ཤེས་རབ་

རྒྱ་མཚོས་ཀང་། ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཅེས་པ་འདྩོད་ཆགས་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་མི་

བེད་པར་གསང་རྫྩོགས་ལས་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་ཆགས་པ་དེ་ཆགས་པ་དངྩོས་མིན་ཟེར་ན། 

དེ་ཆགས་པ་དངྩོས་མིན་པ་ལ་དེར་བཏགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། གསལ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

སྒྩོན་ལས། དེ་བས་ན་ཆགས་པ་དངྩོས་མིན་པ་ལ་དེའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་མིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། བསྐྱེད་རྫྩོགས་ཀི་སྐབས་

ཐམས་ཅད་དུ་སྤྩོད་པ་གསུམ་དུ་དབེ་བ་ཡྩོད་ན། ར་རྒྱུད་ལས། བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྤྩོད་

པ་སྩོས་བཅས། སྒྱུ་ལུས་པའི་དེ་སྩོས་མེད། ཟུང་འཇུག་པའི་དེ་ཤིན་ཏུ་སྩོས་མེད་དུ་

བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ་ཟེར་ན། དེ་ནི་དེ་གསུམ་རང་རང་གི་སྒྩོམ་བསམ་ལ་

བདེན་འཛིན་གི་སྩོས་པ་དང་བཅས་པ་ཆེ་ཆུང་དང་གཏན་མེད་པ་གསུམ་གི་དབང་

གིས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀི། བ་བ་ལ་ལྟྩོས་པའི་སྤྩོད་པ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འྩོ་ན་སྒྩོམ་བསམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བསྐྱེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་གཟུགས་

སྒ་སྩོགས་ཡུལ་ལྔའམ་རྡྩོ་རེ་མ་ལྔའམ་སྤན་སྩོགས་ལ་མྩོ་ལག་པའི་པདྨ་འཇམ་པས་

མེ་ལྩོང་ལ་སྩོགས་པ་བསྣམས་ནས་ཞི་བའི་མིག་གི་ལྟ་ཞིང་མུ་ཏིག་གི་ཆུན་པྩོ་འཕར་

བ། ནུ་མ་རྒྱས་ལ་བར་དྩོག་པ་གྩོས་ཅུང་ཟད་གྩོལ་ཞིང་རྩོ་སད་མཛེས་པ་སྩོན་པར་

བསམས་ནས་དེའི་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་དང་། སྒ་ལ་མཉན་པ་སྩོགས་བས་པ་ལས་

བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་བྱུང་བར་བསམ་པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྩོམ་བསམ་དང་། རྫྩོགས་

རིམ་གི་སྐབས་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་མ་ཐྩོབ་བར་དུ་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་མཉམ་གཞག་གི་

བདེ་སྩོང་གིས་རྒྱས་བཏབ་ནས། རང་རྡྩོ་རེ་འཆང་དུ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཕུལ་ཏེ་ལྩོངས་སྤད་

པས་བདེ་ཆེན་འབར་བར་བསམ་པ་ནི་སྩོས་མེད་ཀི་སྒྩོམ་བསམ་དང་། ཟུང་འཇུག་

ཐྩོབ་པ་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་བསམ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྩོས་མེད་ཀི་སྒྩོམ་བསམ་མྩོ། །

དང་པྩོའི་སྐབས་བདེན་འཛིན་གི་སྩོས་པ་ཤས་ཆེ་ཞིང་བར་པའི་སྐབས་ཤས་

ཆུང་ལ་ཐ་མའི་སྐབས་གཏན་ནས་མེད་པས་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པྩོ་ལ་



  292  

སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

སྤི་དྩོན་གི་སྒྩོམ་བསམ་དང་། བར་པ་ལ་སྦས་དྩོན་གི་དང་། ཐ་མ་ལ་མཐར་ཐུག་གི་

སྒྩོམ་བསམ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། སྩོས་མེད་ཀི་སྤྩོད་པ་ཡིན་ན་བརྡ་དང་

བརྡའི་ལན་སྩོགས་མེད་པས་ཁྱབ་སེ། པཎ་ཆེན་གིས་དེའི་མཚན་ཉིད་འཇྩོག་པའི་

སྐབས་སུ་བརྡ་དང་བརྡའི་ལན་སྩོགས་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། འྩོ་

ན་སྩོས་མེད་རྒྱས་པ་ལ་སྤིར་བཏང་བརྡ་དང་བརྡའི་ལན་སྩོགས་དགྩོས་ཀང་ལན་

འགའ་འཇྩོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ལེའུ་བདུན་པའི་མཐའ་

དཔྩོད་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་ལས། སྩོས་མེད་ཀི་སྤྩོད་པ་ནི་སྤིར་བཏང་ལ་བ་བ་དེ་རྣམས་

རག་ཏུ་བ་དགྩོས་པ་ཡིན་ཞིང་། དགྩོས་པའི་དབང་གི་རེས་འགའ་དེ་རྣམས་བཞག་

ནས་བེད་པའྩོ། །ཞེས་དང་། སྐབས་འདིར་གསལ་སྒྩོན་ལས་ཀང་ཚིག་དེ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་དེ་གཉིས་ཀི་དྩོན་ནི་

སྤིར་བཏང་བརྡ་དང་ལན་སྩོགས་དགྩོས་ཀང་སྩོས་མེད་སྐབས་སུ་དགྩོས་དབང་

གིས་བཞག་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། སྩོས་མེད་རང་གི་སྐབས་སུ་དེ་རྣམས་སྤིར་བེད་

དགྩོས་ཀང་རེས་འགའ་དགྩོས་དབང་གིས་བཞག་ནས་བེད་ཅེས་པའི་དྩོན་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་གདན་རྫྩོགས་ལས་ཀང་། སྩོས་མེད་ནི་ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་གི་དུས་

སུ་གར་དང་དེའི་ལན་ལ་སྩོགས་པའི་བ་བའི་སྩོས་པ་རྣམས་བཞག་ནས་འདྩོད་ཡྩོན་

ལྔ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པའྩོ། །ཞེས་དང་། ལེའུ་བདུན་པའི་ཊིཀ་ལས་ཀང་། སྩོས་མེད་ཀི་

སྤྩོད་པ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། བརྡ་དང་དེའི་ལན་བེད་པའི་

སྩོས་པ་བཞག་པ་མ་གཏྩོགས་སྩོས་བཅས་དང་འདྲའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ་ཟེར་ན། 

ལུང་དེ་གཉིས་ནི་དགྩོས་པའི་དབང་གིས་དེ་གནས་སྐབས་བཞག་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་
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གི་སྩོས་མེད་ལ་དེ་འཇྩོག་པས་ཁྱབ་པར་བསན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གསལ་སྒྩོན་དང་

མཐའ་དཔྩོད་གཉིས་ལས་གྲུབ་ཅིང་། བརག་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ལྟ་ནའང་

གར་ལ་སྩོགས་པའི་སྩོས་པ་ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་ས་མ་ལས་ཆེས་ཉུང་བ་དང་། དེ་ཡང་

འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་བེད་ལ་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་མི་བེད་པས་སྩོས་བཅས་ཀི་སྐབས་ལྟར་

རྒྱུན་ལན་དུ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ལམ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་སྤྩོད་པ་དང་།ཐྩོབ་ཟིན་ལ་བྩོགས་

འབིན་གི་སྤྩོད་པ་གཉིས་འགལ་ཟེར་ན། སེམས་དབེན་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཐྩོབ་ཕིར་གི་

སྤྩོད་པ་ཆྩོས་ཅན། དང་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐྩོབ་ཟིན་གི་ལམ་ལ་བྩོགས་འབིན་གི་

སྤྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། བྩོགས་འབིན་གི་སྤྩོད་པ་བེད་པའི་

སྐབས་བཞི་ཡྩོད་པའི་ནང་ཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། འདིར་གསལ་སྒྩོན་དང་། 

ལེའུ་བདུན་པའི་ཊི་ཀ་སྩོགས་དང་འགལ་ཞིང་། ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རིམ་པ་

གསུམ་པའི་ལམ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་སྤྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། ལམ་མ་

ཐྩོབ་པ་ཐྩོབ་བེད་ཀི་སྤྩོད་པ་ལ་ལམ་གཏན་ནས་མ་སྐྱེས་པའི་གང་ཟག་གི་སྤྩོད་པ་

ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན་ལམ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་སྤྩོད་པ་དེ། 

བསྐྱེད་རིམ་ནས་མི ་སྩོབ་པའི ་ཟུང་འཇུག་མ་ཐྩོབ་ཀི ་བར་དུ་མེད་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དྭགས་རྫྩོགས་དང་། ལེའུ་བདུན་པའི་ཊི་ཀ་ལས་དེ་ཡྩོད་པར་

གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །བརྣབ་སེམས་དང་གནྩོད་སེམས་ལ་གནང་བའི་སྐབས་ཡྩོད་པར་ཐལ། 

འདིར་ཆགས་པ་ལམ་བེད་དང་ཞེ་སང་ལམ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། 



  294  

སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཡིད་ཀི་གསུམ་ལ་དུས་ནམ་ཡང་གནང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་

ཡང་ཆགས་པ་ལ་གནང་བའི་སྐབས་ཡྩོད་པར་ནི་འདྩོད་དགྩོས་ཏེ། འདིར་གསལ་སྒྩོན་

ལས་ཀང་། འྩོ་ན་འདྩོད་ཆགས་ལ་གནང་བ་ཡྩོད་དུ་ཆུག་ཀང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་ལ་

གནང་བ་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་སྙམ་ན་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སགས་ཀི་སྐབས་མ་ཟད་ཕར་

ཕིན་གི་ཐེག་ཆེན་པ་ལའང་ཆགས་པ་གནང་བའི་སྐབས་ཡྩོད་དེ། འཇམ་དབངས་ཆྩོས་

རེའི་བསབ་བཏུས་ཟིན་བིས་ལས། རེད་པ་ལ་ཆགས་པ་ལ་རག་ཏུ་ཞེས་མ་སྩོས་ལ་

ཁེངས་པ་ལ་སྩོས་པ་ནི། རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་དགྩོས་པའི་དབང་གིས་གནང་བ་

སྲིད་ལ་ཁེངས་པ་ལ་མི་སྲིད་པས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཚུལ་དེ་ནི་ཞེ་སང་

ལའང་མཚུངས་སམ་སྙམ་ན། འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཟིན་བིས་རེའི་གསུངས་

འབུམ་གལ་བཞུགས་པ་ཞིག་ན། བགེགས་ལ་ཕུར་གདབ་སྐབས་གནྩོད་སེམས་ལའང་

གནང་བཀག་གི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ཡྩོད་པར་གསུངས་ཤིང་། སྤིར་ཆགས་པ་ཐམས་

ཅད་བརྣབ་སེམས་དང་། ཞེ་སང་ཐམས་ཅད་གནྩོད་སེམས་ཙམ་ཡིན་ཡང་། མི་དགེ་བ་

བཅུའི་ནང་ཚན་དེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ལྔ་རེ་ཚང་དགྩོས་པར་བཤད་པས། བརྣབ་

སེམས་དང་གནྩོད་སེམས་ཙམ་ལ་གནང་བའི་སྐབས་ཡྩོད་ཀང་མི་དགེ་བཅུའི་ནང་

ཚན་གི་དེ་གཉིས་ལ་གནང་བ་མེད་པར་འདྩོད་དགྩོས་སམ་སྙམ་སེ། ཚུལ་ཁིམས་

ལེའུའི་རྣམ་བཤད་ལས། བང་ས་དང་རྣམ་སྣང་མངྩོན་བང་གང་དུའང་ཡིད་ཀི་གསུམ་

ལ་གནང་བའི་སྐབས་མ་བཤད་ཅེས་པ་དང་། ཆྩོས་ལན་རབ་འབྩོར་གིས་ལྩོག་ལྟ་མ་

གཏྩོགས་པ་ལ་གནང་བའི་སྐབས་ཡྩོད་པར་བཤད་པ་ལ་གསུང་རབ་ཀི་ཁུངས་ཤིག་

དགྩོས་པར་སྣང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རེ་ཉིད་ཀིས་མི་དགེ་བ་བཅུའི་བརྣབ་སེམས་
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གནྩོད་སེམས་ལ་གནང་བའི་སྐབས་མི་བཞེད་པ་འདྲའྩོ། །ཚུལ་ཁིམས་ལེའུའི་རྣམ་

བཤད་དུ། ཞེ་སང་ལ་ནི་གནྩོད་པ་ལས་བཟླྩོག་པའི་ཕིར་ཁྩོས་པ་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་

ན། ཞེས་པ་ནས། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་དེ་ལ་ཕན་དུ་ཟིན་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སྙིང་རེ་ཉམས་པས་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་ཆེན་པྩོའི་རྒྱུད་ཉམས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་གནང་བའི་སྐབས་མེད་ལ་ཞེས་དང་། ཕར་ཕིན་སྐབས་སྲྩོག་གཅྩོད་ལ་

གནང་བ་ཡྩོད་ཀང་དེའི་དུས་ན་རང་གི་སེམས་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གང་རུང་གི་

སེམས་སུ་གནས་ཀི་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོགས་ཡེ་མི་འདྲེ་བར་རིག་པ་དགྩོས་པར་ཡང་

གསུངས་པས། གསངསགས་སྐབས་དྲག་པྩོའི་མངྩོན་སྤྩོད་དུས། རྒྱུའི་ཀུན་སྩོང་ལ་

ཉྩོན་མྩོངས་མི་འདྲེའང་དུས་ཀི་ཀུན་སྩོང་ལ་ཞེ་སང་ངམ་རྩུབ་པའི་སེམས་མེད་ན་མི་

འགྲུབ་པར་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཕར་ཕིན་སྐབས་སགས་དང་མི་འདྲ་བར་ཞེ་སང་ཙམ་

ལའང་གནང་བའི་སྐབས་མི་བཞེད་པར་སྣང་ཡང་དཔྩོད་ལན་དག་གིས་ལེགས་པར་

བརག་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ་ལྩོ། །

༼འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་ལ། འདིར་ལམ་གི་འབས་བུ་ལ་མཆྩོག་

མཐུན་གི་དངྩོས་གྲུབ་གཉིས་གསུངས་པའི་གཙོ་བྩོ་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་མི་སྩོབ་

པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་སར་

བཤད་པའི་སྤྩོད་པ་གསུམ་ཅི་རིགས་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པར་སྤད་པས། 

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་དངྩོས་གྲུབ་ཀི་མཚན་མ་དབང་ཕྱུག་གི་ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་འབྱུང་སེ། 

དཀིལ་འཁྩོར་གི་བརེན་པ་ལའི་ཚོགས་སྤྲུལ་ནུས་པ་ནི་གཟུགས་ཕྲ་བ་ཞེས་པ་དང་། 
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རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སྩོགས་པའི་སྣྩོད་ཀི་འཇིག་རེན་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ནུས་པ་རེག་པ་

ཡང་བ་དང་། དེ་ལྟའི་སྣྩོད་བཅུད་གཉིས་ཀ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ནུས་པ་བདག་པྩོར་གྱུར་

པའམ་ཡང་དག་པར་ཐྩོབ་པ། ཡིད་ཀིས་གང་བསམ་དུ་ཕིན་པར་ནུས་པས་གར་ཡང་

ཁྱབ་པ། འགྩོ་བ་ཀུན་གི་མཆྩོད་ཅིང་འྩོད་དང་གཟི་བརིད་ཀིས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་

གནྩོན་པ་ནི་རབ་ཏུ་གསལ་བ། སེམས་ཅན་ལ་ཚར་གཅྩོད་རེས་འཛིན་གི་དབང་ཡྩོད་

པ་ནི་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་། ཡྩོན་ཏན་ལ་འདྩོད་དགུར་དབང་བསྒྱུར་བས་འདྩོད་

དགུར་ལན་པའྩོ། །དྩོན་ཐམས་ཅད་འདྩོད་པ་བཞིན་ཐྩོབ་ནུས་པ་ནི་བརན་པའམ་

དགའ་མགུར་གནས་པ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟ་ན་འདི་ནི་ཡྩོན་ཏན་གི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དང་མི་འདྲ་སེ། འདི་སྤྩོད་

བ་ས་ཆག་འགྱུར་ལས། གཟུགས་ཕྲ་བ་དང་རེག་པ་ཡང་། །ཁྱབ་པ་ཡང་དག་ཐྩོབ་

པ་ཉིད། །རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་བརན་པ། །དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་འདྩོད་དགུར་

འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ། ཡྩོན་ཏན་གི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ནི་འྩོག་ཏུ་འཆད་དྩོ། །དེ་ལ་

མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་ཏུ་ཉེ་བའི་ས་ལྟས་འབྱུང་ཚུལ་ནི། སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། དེ་

ནས་གང་དུ་རིག་མའི་སྐྱེས་བུ་གྲུབ་པ་དེར་འདི་ལྟ་བུའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་

སེ། ས་འདི་དགའ་ཞིང་མགུ་ལ་རངས་པས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡྩོས་ནས། ཞེས་སྩོགས་

ས་ལམ་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཏེ། འདིར་རིག་མའི་སྐྱེས་བུ་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ལ་

གསུངས་ཤིང་ས་འདི་དགའ་ཞིང་མགུ་བ་སྩོགས་ནི་དགའ་བའི་སྒ་བསྒགས་པ་དང་། 

གནམ་རྡྩོ་ལྷུང་བ་ནི་བདུད་ཀི་གནས་སུ་རྡྩོ་ཆར་བབས་པ་དང་། དེ་ཉིད་དུ་བསྐལ་པའི་

མེའི ་གཟུགས་ལྟ་བུའི་སྩོགས་ནི་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་འཕྲྩོ་
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བའྩོ། །ཕག་རྒྱའི་སྐྱེ་གནས་སྩོགས་ནི་གྩོ་ས་ལ། ཚངས་པ་སྩོགས་ལ་ཀླུ་མཐུ་ཆེན་

རྣམས་ཟུང་འཇུག་དེའི་དྲུང་དུ་འྩོང་ནས་མཆྩོད་དེ། མཆྩོད་པའི་རྫས་ནི་མེ་ཏྩོག །པི་

ཝང་སྩོགས་རྒྱུད་ཅན་དང་། འབུད་པ་དང་། བརྡུང་བ་དང་། དཀྲྩོལ་བའི་རིགས་ཀི་

རྩོལ་མྩོའི་སྒ་སྣ་ཚོགས་པའྩོ། །འདི་དག་ནི་ལཱུ་ཨཱི་པའི་རྫྩོགས་རིམ་རྣལ་འབྩོར་ཆེན་

པྩོའི་རྣམ་བཤད་དངྩོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ལས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་ཏུ་ཉེ་བའི་མཚན་མ་བྱུང་བ་དེས་སྩོབ་

པ་མཐའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་མཛད་དེ་ཐྩོ་རངས་ཀི་དུས་ཕི་ནང་གི་མངྩོན་

པར་བང་ཆུབ་པ་གཉིས་ཀི་སྒྩོ་ནས་གཉིས་སྣང་ཕྲ་མྩོ་ཡང་གཏན་དུ་སངས་པ་ན། ཁ་

སྦྩོར་ཡན་ལག་བདུན་དང་། དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལན་གི་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་

མངྩོན་དུ་བས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཁ་སྦྩོར་ཡན་ལག་བདུན་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ངག་དབང་གགས་པས། ལྩོངས་སྤྩོད་

རྫྩོགས་དང་ཁ་སྦྩོར་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་མེད། །སྙིང་རེས་ཡྩོངས་གང་རྒྱུན་མི་འཆད་

དང་དགྩོག་པ་མེད། །ཡན་ལག་བདུན་བཤད་དྩོན་དང་ལན་པ་བསྒྲུབ་བ་འདིར། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ལྩོངས་སྤྩོད་རྫྩོགས་པའི་སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀི་སས་པའི་ཡན་

ལག །རག་ཏུ་རང་སྣང་གི་རིག་མ་དང་སྦྩོར་བའི་ཡན་ལག །ཐུགས་རྒྱུད་བདེ་བ་ཆེན་

པྩོས་ཡྩོངས་སུ་གང་བའི་ཡན་ལག །སྒྱུ་མ་ལྟར་སྣང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པའམ། བདེ་

བ་རྐང་པ་མ་ཡིན་པར་དེས་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྩོང་པ་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་བས་པའི་

ཡན་ལག །དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་བརེ་བ་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོས་རྒྱུད་ཡྩོངས་སུ་གང་

བའི་ཡན་ལག །རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག །མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་མི་སྩོན་
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པར་སྐུའི་སྣང་བ་འགྩོག་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག་སེ་བདུན་ནྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། རང་བཞིན་མེད་པ་ཞེས་ཡན་ལག་ཏུ་འདྲེན་མི་རིགས་ཏེ། ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། འྩོ་ན་ཕར་ཕིན་

སྐབས་འབས་བུ་ཤེར་ཕིན་ལའང་དགག་བ་དང་བལ་བའི་ཁྱད་པར་བདེན་སྩོང་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུ་ཞེས་ཁྱད་པར་སྩོས་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྩོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ནི་འབས་བུ་ཤེར་ཕིན་གི་

མཚན་ཉིད་ཕྩོགས་ཀི་གང་པྩོའི་བརྒྱད་སྩོང་དྩོན་བ་ས་ལས། ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་

ཕིན་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སྩོགས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས་སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་

བཟང་པྩོས་བཤད་པ་ལ། འྩོ་ན་ཕྩོགས་གང་གིས་བཞེད་པ་ལྟར་དེ་བདེན་གྲུབ་ཡིན་

ནམ་སྙམ་པ་ལ། དེ་མིན་གི་བདེན་སྩོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར། ཁྱད་

པར་དེ་སྩོས་པ་ཡིན་པས་མི་འདྲའྩོ། །ཞེ་ན། འྩོ་ན་འདིར་ཡང་ལྩོངས་སྤྩོད་རྫྩོགས་པའི་

སྐུ་དེ་བསྒྲུབ་བ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་དེ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་དགྩོས་སྩོ་སྙམ་པ་

བཟླྩོག་པའི་ཕིར་ཁྱད་པར་དེ་སྩོས་ཞེས་སྨྲས་ན་སྐྱྩོན་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། དེའང་སགས་

རིམ་ལས། དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་གི་

བདེན་པར་བཟུང་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བསན་པའི་དྩོན་དུ་རང་བཞིན་མེད་པ་

ཞེས་སྩོས་ཏེ། ཡུམ་གི་མདྩོ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྨི་ལམ་ལྟ་

བུའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ཏེ། དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་ལས་ཀང་སྒ་སྩོར་

བཞག་ཏུ་མཛད་དྩོ། །

འྩོན་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སྩོང་པ་ངེས་པའི་ཡན་ལག་ཅེས་འདྲེན་ཚུལ་ཡྩོད་
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དེ། སྒྩོམ་སེའི་འཇིགས་རྫྩོགས་དང་། གསང་སགས་མིང་གངས་སྩོགས་ལས་དེ་ལྟར་

བགང་ཤིང་། གསལ་སྒྩོན་ལས། རྨད་བྱུང་མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་ལྩོངས་སྤྩོད་

རྫྩོགས། ཁ་སྦྩོར་བདེ་སྩོང་རྩོ་ལ་རག་རྩོལ་ཞིང་། །ཞེས་པའི་དགྩོངས་པའང་ཡིན་པར་

སྣང་ངྩོ་། །ཡན་ལག་བདུན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་གྩོང་དུ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བཤད་པ་དེ་ཇི་ལྟ་

བུ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དཔལ་མཆྩོག་ལས། སྐུ་ཡི་དབང་ཕྱུག་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། །དེ་

བཞིན་དུ་ནི་ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་འགྩོ་གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག་

དང་། །ཅི་འདྩོད་བསྐྱེད་དང་ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ཡང་

སྐུའི་སྤྲུལ་པ་དཔག་མེད་གཅིག་ཅར་སྩོན་པའི་སྐུའི་དབང་ཕྱུག །གདུལ་བ་གངས་

མེད་པ་ལ་རང་རང་གི་སྐད་ཀིས་གཅིག་ཅར་ཆྩོས་སྩོན་པའི་གསུང་གི་དབང་

ཕྱུག །མི་རྩོག་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག །བཞེད་

པ་ཙམ་གིས་མཐའ་ཡས་པའི ་རྫུ་འཕྲུལ་སྩོན་ནུས་པའི ་རྫུ་འཕྲུལ་གི ་དབང་

ཕྱུག །ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ཀུན་ཏུ་འགྩོ་བའི་དབང་ཕྱུག །འདྩོད་

པ་ཙམ་གིས་དྩོན་རྫྩོགས་པར་ཕིན་པའི་གནས་དང་ཅི་འདྩོད་ཀི་དབང་ཕྱུག །འདྩོད་

པ་ཙམ་གིས་བརན་གཡྩོ་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་སུ་བསྐྱེད་པའི་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་

དབང་ཕྱུག །སྩོབས་བཅུ་ལ་སྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་གི་དབང་ཕྱུག་སེ་བརྒྱད་དྩོ། །

འདི་ནི་སྒྩོན་གསལ་གི་འགེལ་བཤད་སྙིང་གི་མེ་ལྩོང་དང་སྒྩོན་མ་རབ་གསལ་

ལས་གསུངས་ཚུལ་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མའི་འགེལ་པར་ནཱ་རྩོ་པས་དང་པྩོ་སར་ལྟར་དང་། 

ཕི་མ་གསུམ་ལ་འདྩོད་པའི་དང་། གནས་ཀི་དང་། འཁྩོར་ལྩོ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་ཡྩོད་

པར་མཆན་འགེལ་ལས་གསུངས་ཤིང་གང་རུང་ཞིག་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པར་གསུངས་
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སྩོ། །དེ་འདྲའི་ལྩོངས་སྐུ་མངྩོན་དུ་མཛད་པའི་ཚེ་ཕུང་པྩོ་རགས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་

པར་འདྩོད་དམ་མི་འདྩོད་ཅེ་ན། འདི་ལ་རྒྱལ་དབང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ནི། དེ་

སངས་རྒྱས་སུ་མི་བཞེད་དེ། དེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་མ་བ་ས་པར་

བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གསང་དབང་སྐབས་ཀི་དབང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཡང་གསལ་ལས། མི་

སྩོབ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་གྲུབ་པའི་ཚེ་ནི་ཕུང་པྩོ་རིང་པ་དེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་

རྒྱུད་ཀིས་མ་བ་ས་པས་དཔེ་དྲུག་པ་བག་ཅའི་ཆྩོས་མཐུན་སར་བཤད་པ་ལྟར་མེད་

ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །པཎ་ཆེན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་རྒྱན་གིས་ཀང་ཕར་ཕིན་

ཐེག་པའི་མཚན་དཔེ་དེ་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིནཔས་

སྩོབ་མཐའི་དྩོན་གི་འྩོད་གསལ་གི་སྐབས་དག་ནས་འགྩོ་བར་གསུངས་པས། ཕུང་པྩོ་

རིང་པའང་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕིར་འཚང་མི་རྒྱ་བར་

བཞེད་པ་འདྲ་ཞིང་། རེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་གསང་རྫྩོགས་ལས། སར་དབུས་གཙང་

སྩོགས་སུ་དེ་ལ་བརད་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་མང་ཡང་ལྕང་སྐྱ་རྩོལ་པའི་རྡྩོ་རེས་དེ་ཡང་

འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པར་བཤད་དྩོ། །

དེ་ལྟར་བཞེད་པ་མི་འདྲ་ཙམ་ཡྩོད་པར་སྣང་ཡང་ཕི་མ་ལེགས་སམ་སྙམ་སེ། 

གཟུགས་ཕུང་རགས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་མིན་ན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀིས་

མ་བ་ས་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པ། དེ་འདྩོད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་

སེམས་ཀིས་ཁག་འབིན་པའི་མཚམས་མེད་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བ་དང་། གདན་རྫྩོགས་

དང་། གསལ་སྒྩོན་ལས། སྤྲུལ་སྐུའི་ཟུང་འཇུག་ཅིག་ཀང་བས་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་

ལ་སྐུ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བས་ན་ལེགས་པར་གྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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གལ་ཏེ་དེ་ནི་མི་མཚུངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཟིན་ནས་རེན་གང་བཟུང་རང་གི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དེ་འདྲའི་རེན་རགས་པ་ལ་ཁག་འབིན་པས་མཚམས་མེད་དུ་

འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟུང་འཇུག་ཀང་འཇྩོག་གྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་

སངས་རྒྱས་ནས་ཐ་མལ་གི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་སྩོགས་ལ་བརེན་ནས་རགས་པའི་སྐུ་

འཛིན་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་མ་ཐག་ཕུང་པྩོ་རིང་པའི་ཟ་མ་ཏྩོག་ཏུ་

གནས་པའི་ཚེ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་གཞག་བེད་མི་རུང་བར་ཐལ་ལྩོ། །

ལྩོངས་སྐུ་དེ་ཐྩོག་མར་གྲུབ་པའི་ཚེ་སྐུ་མདྩོག་དཀར་པྩོ་ཡིན་ཡང་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ། མཚན་བརྩོད་ལས། ཁ་དྩོག་ཆེ་ཞིང་ལུས་བྩོངས་ཆེ། །ཞེས་

པས་བསན་པ་རེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལའང་དང་པྩོར་སྐུ་མདྩོག་

དཀར་པྩོ་གྲུབ་པ་ལས་སེར་པྩོ་སྩོགས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་གདུལ་བའི་དྩོན་དུ་དེ་ལྟར་

བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནམ་མིན། མིན་ཟེར་ན། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་གཡྩོ་བ་ནི། །འགའ་ཡང་རྒྱུ་མེད་ཡྩོད་མ་ཡིན། །དབུགས་ཀང་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ནི། །སན་སད་ཁྩོ་ན་ཡང་དག་འབྱུང་། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། ཡིན་ན་ནི་

དེ་སྤྲུལ་སྐུར་མི་འགྱུར་རམ། དེ་ཙམ་ལ་སྤྲུལ་པའི་ཐ་སྙད་མི་བེད་ན་སྐུའི་དབིབས་

བསྒྱུར་བ་ལའང་ཐ་སྙད་དེ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བར་སེམས་ཤིང་། མཚན་བརྩོད་ཀི་

སྐྩོར་ན་དུ་མ་ལྩོངས་སྐུ་ཞེས་པ་དྩོན་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ལྩོངས་སྐུའི་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཞིག་

ཀང་བཤད་འདུག་པས་བརག་འཚལ།

ཡང་ཁ་ཅིག །རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཡན་ལག་དང་། འགྩོག་པ་མེད་པའི་ཡན་

ལག་དྩོན་གཅིག་པས་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་དྩོན་མི་གཅིག་
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

པར་ཐལ། རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཙམ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མངྩོན་རྩོགས་རྒྱན་

ལས། ཐུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མི་འཆད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འགྩོག་པ་མེད་པ་

ནི་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བ་ལ་གསུངས་པས་སྩོ། །སྐུའི་རྣམ་

གཞག་ལ་བ་་ན་ཆྩོས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ཏེ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་

གཉིས་ནི་ཆྩོས་སྐུ་ཡིན་ལ། ལྩོངས་སྤྲུལ་གཉིས་ནི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཡང་ཆྩོས་སྐུ་དང་། ལྩོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་སེ་སྐུ་གསུམ་དུ་ཡང་བཤད་ཅིང་། ཆྩོས་སྐུ་

ལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་སྐུ་བཞིར་ཡང་བཤད་

དྩོ། །ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་རྣམ་པར་སིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་

སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཕེ་སེ་སྐུ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་དང་། དེ་ཡང་མཚན་བརྩོད་ལས། སངས་

རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཞེས་པའི་དྩོན་དུ་བཞེད་པའང་གསུངས་སྩོ། །སྩོབ་

དཔྩོན་འཇམ་དཔལ་གགས་པས། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་ཆྩོས་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་སེ་ཆྩོས་སྐུ་

ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་ལྩོངས་སྤྲུལ་གཉིས་དང་ལྔར་གསུངས་པར་བཤད་དེ། དེའི་དང་

པྩོ་གྩོ་བུར་རྣམ་དག་དང་། གཉིས་པ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་བེད་དམ་

སྙམ་ཞིང་། སྤྲུལ་སྐུ་ལ་རྣམ་པར་སིན་མ་སིན་ནི་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་མཆྩོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་

ལ་བེད་པ་འདྲའྩོ། །

ཁ་ཅིག །ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་ན་རག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མི་སྩོབ་པའི་

རྒྱུད་ཀི་བདེ་སྩོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དྲིལ་བུ་པས། འདི་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་སེ། །སྩོང་ཉིད་སྙིང་རེ་མེད་

པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རེའི་ལཱུ་ཨཱི་པའི་རྫྩོགས་རིམ་དངྩོས་གྲུབ་སྙེ་མར་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཡང་སྒ་སྩོར་བཞག་གི་བས་ནས་བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །ལྩོངས་སྐུ་ཡིན་ན་ངེས་པ་ལྔ་ལན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མིའི་རེན་

ལ་ཐྩོབ་པའི་མི་སྩོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལྩོངས་སྐུ་དེ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། གནས་ངེས་པ་འྩོག་མིན་ཁྩོ་ནར་བཞུགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

འདྩོད་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཆྩོས་ཅན། 

དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་

ལ་བེད་པའི་ཐབས་འདིས་རྫྩོགས་པར་ལྩོངས་སྤྩོད་པས་ལྩོངས་སྐུར་བཞག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། རྫྩོགས་རིམ་དངྩོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ལས། བེད་པ་པྩོའི་སྐུ་འདིས་ཆྩོས་ལ་

རྫྩོགས་པར་ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་བེད་པ་པྩོའི་ལྩོངས་སྐུ་དང་། བ་བའི་ཐབས་འདིས་

ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་གསུང་ལ་ལྩོངས་སྐུར་བཤད་པ་གཉིས་ཡྩོད་པར་ཤེས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གསང་དབང་གིས་ལྩོངས་སྤྩོད་རྫྩོགས་པའི་སྐུ་

འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་འཇྩོག་པར་གསུངས་པའི་ལྩོངས་སྐུ་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་

ལ་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ན་གང་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། རླུང་སེམས་

ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྫྩོགས་རིམ་དངྩོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། བུམ་

དབང་གིས་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་འཇྩོག་པར་གསུངས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་དེ་འདྲ་

ལ་དབང་ཊིཀ་དུ་མར་བཤད་པའི་ཕིར།

འྩོ་ན་འཇིགས་བེད་སྩོན་ལམ་ལས། ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་
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ཅན། །ཞེས་པའི་སྐུ་ལྔ་པྩོ་དེ་གང་ལ་བེད་ཅེ་ན། འདི་ལ་སྒྩོམ་སེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་

མཚན་གི་འགེལ་པར་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ཞིང་། མཁས་པ་གཞན་གིས་གསུངས་

པའང་མ་མཐྩོང་མྩོད། སར་བཤད་པའི་སྐུ་ལྔ་ལ་བས་ཀང་རུང་ཙམ་སྣང་ཡང་། 

མཚན་བརྩོད་ལས། སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཞེས་པའི་སྐུ་ལྔ་རེ་དགེ་

འདུན་རྒྱ་མཚོ་སྩོགས་ཀི་འགེལ་པ་ན་མི་བསྐྱྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་རིགས་ལྔ་ལ་

གསུངས་འདུག་སེ། སྒྲུབ་པ་པྩོ་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བ་ནའང་ཕུང་པྩོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་སེ། 

རིགས་ལྔའི་ངྩོ་བྩོར་འཚང་རྒྱ་དགྩོས་པ་ཡིན་པས་འདི་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་འདྲའྩོ། །

གསང་སགས་ཀི་སྐྩོར་ལ་མཐའ་བཅད་ནས་གསུངས་པའི་གཞུང་ཡང་ཉུང་

ཞིང་རྒྱུད་སེས་གསུངས་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་མང་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀང་སྐྱེས་ཐྩོབ་

ཀི་བྩོ་གྩོས་དམན་ཞིང་གཞུང་ལུགས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་འདི་སྐྩོར་ལ་སྦངས་པ་ཞན་

པས། འདི་འདྲ་བི་བ་ནི་མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མས།

མདྩོ་སགས་གཞུང་ལུགས་ཆེ་དང་རིགས་ཚུལ་ལ། །

ཅུང་ཟད་མ་སྦངས་ཆ་ཙམ་མི་ཤེས་ཀང་། །

ཕྲན་ཚེགས་ཆྩོ་གའི་འདྩོན་ལ་གྩོམས་ཙམ་གིས། །

རྒྱུད་དྩོན་འཆད་པར་འདྩོད་པ་གད་མྩོའི་གནས། །

ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར། གདན་ས་ཆེན་པྩོའི་མདྩོ་སགས་གཉིས་འཛོམ་གི་

མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་ཞིག་གི་སྤན་ལམ་དུ་གྱུར་ན་ཐུགས་ཁེལ་དང་བཞད་གད་ཀི་

གནས་སུ་འདུག་རུང་། ཁྱེད་སྐུལ་བ་པྩོ་རྣམས་ཀིས་ཧ་ཅང་གསུང་ནན་ཆེ་བ་བཟླྩོག་

པར་མ་ཕྩོད་པར། རང་ལ་བྩོ་གྩོས་ཀི་རལ་དང་ནུས་པ་གང་ཡྩོད་སྤྲུགས་ལྩོ་བས་ཏེ་
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བིས་ཀང་དཀའ་བའི་གནས་ཡིན་པས། ཨ་ཕའི་ཁ་ཕྩོར་ལ་གཙང་ཞེན་གི་ཕྩོགས་

འཛིན་དྩོར་ཏེ། གཟུ་བྩོའི་ཐུགས་ཀིས་དཔད་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །      ། །

༈ རྣམ་གསུམ་སྐྱེས་བུའི་ལམ་གི་རྒྱུད་སྦངས་ཏེ། །

རྣམ་དག་དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་སྲྩོག་ལྟར་བསྲུང་། །

རིམ་གཉིས་ལམ་ལ་བརྩོན་པས་ལེགས་སྒྲུབ་པ། །

དལ་རེན་དྩོན་ཡྩོད་བེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་མཆྩོག །

རྣམ་མང་རྒྱུད་སེ་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱ། །

ལེགས་པར་དགྩོལ་མཛད་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ལྔའི། །

དགྩོངས་དྩོན་ཇི་བཞིན་འཁྲུལ་མེད་འདྩོམས་མཛད་པ། །

སྨྲ་བའི་ཉི་མ་འཇམ་མགྩོན་བྩོ་བཟང་གགས། །

མགྩོན་དེའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་ཡང་སྙིང་ཆེ། །

ཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྔ་ཡི་གནད་ཀི་དྩོན། །

མ་འདྲེས་གསལ་བར་བེད་པའི་སྒྩོན་མེ་མཆྩོག །

འདི་ཀྩོ་སྲིད་ན་རིན་ཆེན་གཅིག་པུ་ལགས། །

ལེགས་བཤད་མཆྩོག་འདིའི་ཚིག་ཙམ་ཐྩོས་པའང་། །

རླབས་ཆེན་བསྩོད་ནམས་ཚོགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགྩོས་ན། །

ཐྩོས་དྩོན་བསམ་དང་ཚུལ་བཞིན་ལེགས་སྒྲུབ་པའི། །

སྐྱེས་མཆྩོག་དེ་འདྲ་སྐལ་བ་ཅིས་མི་བཟང་། །
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གསང་ཆེན་ལམ་བཟང་རིན་ཆེན་ས་ལེ་སྦྲམ། །

གྲུབ་བརེས་དག་གི་ཐུགས་ཀི་གསང་མཛོད་ལས། །

འདའ་བ་མེད་ན་རྨྩོངས་པ་བདག་ལྟ་བུའི། །

བཀྲེན་པ་དག་ལ་ཚུལ་འདི་ཅི་ཆ་ཡང་། །

ཡེ་ཤེས་མེ་ལྩོང་མི་ཡི་ཟླྩོས་གར་མཆྩོག །

གངས་ཅན་མཁས་པ་ཡྩོངས་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན། །

རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལེགས་བཤད་ཚོགས་རྣམས་ལ། །

ལེགས་པར་བརགས་ཏེ་ཚུལ་འདི་སྦར་བས་མྩོད། །

ཚིག་དྩོན་འབེད་ལ་ཞུགས་ཚེ་ལྩོག་སྨྲ་བ། །

བདག་འདྲ་བླུན་པྩོའི་ཁ་འདིའི་གཤིས་ཡིན་ཕིར། །

འདི་ན་ལྩོག་པར་སྨྲས་སྩོགས་ནྩོངས་པའི་ཚོགས། །

སྙིང་ནས་འགྩོད་པས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ལ་འཆགས། །

འདིར་འབད་བསམ་དང་སྦྩོར་བ་ལས་བྱུང་བས། །

རབ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ཇི་སྙེད་བསགས་པའི་མཐུས། །

ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །

ཐུབ་བསན་མི་ཉམ་རིང་དུ་གནས་གྱུར་ཅིག །

གསང་ཆེན་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཆྩོས་ཀི་སེ། །

བྩོ་གསལ་འབུམ་སེའི་ཚོགས་ཀིས་ཡྩོངས་གང་ཞིང་། །
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བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་བ་བས་སྲིད་མཐའི་བར། །

བྩོ་བཟང་གགས་བསན་ཕྩོགས་བཅུར་རྒྱས་བེད་ཤྩོག །

ལུང་དང་རིགས་པའི་རིབས་སྩོང་དང་ལན་པའི། །

ལེགས་བཤད་གསེར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་འདི་ཡིས་ཀང་། །

ཉན་དང་བསམ་སྒྩོམ་བེད་པྩོའི་མི་བདག་ཚོགས། །

ཐུབ་བསན་གིང་བཞིའི་ཁྱྩོན་ལ་དབང་བེད་ཤྩོག །

ཐྩོག་མེད་དུས་ནས་དྲིན་གིས་ལེགས་བསྐྱངས་ཤིང་། །

སྲིད་མཚོར་འཁྱམས་པའི་མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་འགྩོ། །

གནས་སྐབས་ཀུན་དུ་བདེ་སྐྱིད་ཀིས་འཚོ་ཞིང་། །

ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གྩོ་འཕང་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །

བདག་ཀང་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

གསང་ཆེན་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྒྩོམ་གསུམ་གིས། །

ཐེག་ཀུན་ཡང་རེ་ཟབ་མྩོ་རྡྩོ་རེའི་ཐེག །

ཕྩོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་སེལ་བའི་བེད་པྩོར་ཤྩོག །

འདི་སྣང་གྩོག་གི་རྩོལ་རེད་ཡལ་མ་ཐག །

མི་ཕམ་ཆྩོས་ཀི་མདུན་སར་ལེགས་སྐྱེས་ཏེ། །

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཐེག་མཆྩོག་ལ་བརེན་ནས། །

འགྩོ་ཀུན་དྩོན་དུ་བང་ཆེན་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །
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སྦྲ་ཆེན་བློ་བཟང་ཕུམ་ཚོགས།

བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་སྤི་དང་། །

ཁྱད་པར་བཀའ་ཉན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ཡིས། །

སྩོན་པའི་དྩོན་རྣམས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །

ཆྩོས་འདི་ཕྩོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །

ཞེས་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྔའི་མཐའ་དཔྩོད་གསང་དྩོན་ཀུནྡ་བཞད་པའི་ལེགས་

བཤད་སྒྱུ་སྐར་བདག་པྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་སར་བསབ་གསུམ་རྒྱན་གིས་མཛེས་པའི་

མགར་ཤུལ་དགེ་སྩོང་བྩོ་བཟང་བསན་འཛིན་དང་ར་འབྩོག་བཟྩོད་པ་དགེ་ལེགས་

གཉིས་བཅས་རྒྱུད་གྲྭ་འགའ་ཞིག་གིས་རབ་དཀར་ལ་གྩོས་རེ་དང་དཀར་ཡྩོལ་བཀྲ་

ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཀི་སྐྱེས་དང་བཅས་བསྐུལ་ཞིང་། ཞྭ་སེར་བསན་པའི་གསལ་

བེད་ནང་སྩོ་མཆྩོག་སྤྲུལ་འཇམ་དབངས་བྩོ་བཟང་ཕྲིན་ལས་ནས་ཀང་ཁྩོང་རྣམས་

ནས་བསྐུལ་དྩོན་ལྟར་ཅི་ནས་ཀང་དེ་བི་སབས་ཞེས་ཡི་གེའི་ལམ་ནས་བསྐུལ་བྱུང་བ་

དང་། སད་ནས་རང་དགྩོན་གི་རྒྱུད་གྲྭའི་བ་མ་དབུ་མཛད་ལས་འཛིན་པ་ལུང་རྩོགས་

ཡྩོན་ཏན་ཚོགས་ཀིས་ཐུགས་རྒྱུད་ཕྱུག་པའི་ནང་ཆེན་བ་མ་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་ལན་དང་། 

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བས་པའི་གྲྭ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་ལག་ཙམ་གིས་རབ་

དཀར་སྲིད་དུ་རིང་བའི་ལ་རེག་རེ་དང་བཅས་གསུང་ནན་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་

ནས་བི་བཞིན་པ་ན། དཔལ་ལན་སད་རྒྱུད་ཀི་སགས་རམས་པ་ལྔ་རིག་སྨྲ་བ་གཙང་

པ་དགེ་སྩོང་ཚུལ་ཁིམས་བསན་འཛིན་ནས་ཀང་ལེགས་སྩོའི་གཟེངས་བསྩོད་དང་

བཅས་མཇུག་ཡྩོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་གིས་ཞེས་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། ངེས་དྩོན་

ཁྱབ་བདག་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཐ་མལ་བཤེས་གཉེན་གི་ཚུལ་བཟུང་བའི་རྡྩོ་རེ་སྩོབ་
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རིམ་ལྔའི་མཐའ་དཔྱོད།

དཔྩོན་དུ་མའི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་སྤི་བྩོའི་རྒྱན་དུ་ཐྩོབ་པ་པུནྱེ་ཤྲི་བྷཱུ་ཏིའམ། མིང་གཞན་

བྩོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་སུའང་འབྩོད་པས་ཐེག་ཆེན་དར་རྒྱས་གིང་གི་དབེན་གནས་

རང་ཤྩོང་གི་ཁང་ཆུང་དུ་སུག་བིས་བས་པའྩོ། །      ། །

སརྦ་ཛ་གཏ་མངྒ་ལཾ་ཛཡཱནྟུ། །      ། །

ཁྱབ་བདག་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་གི་ལུང་། །

སྩོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་རྒྱུད་སེའི་ཕུལ། །

དཔལ་ལན་འདུས་པའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྔའི། །

དཀའ་གནད་གསལ་བར་བེད་པའི་ལེགས་བཤད་འདི། །

བསམ་སྦྩོར་དག་པས་སར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དགེས། །

ཡིད་ཅན་སྤི་དང་ཚུལ་འདིར་འབེལ་ཐྩོགས་ཀུན། །

རིང་མིན་གསང་ཆེན་ལམ་བཟང་མཐར་ཕིན་ནས། །

ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་སར་མངའ་འབྩོར་ཤྩོག །

ཁྱད་པར་དམ་པའི་མགྩོན་རྣམས་ཞབས་བརན་ཅིང་། །

མཁས་ཀུན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པས་དུས་འདའ་བས། །

ཐུབ་བསན་སྙིང་པྩོ་འཇམ་མགྩོན་རིང་ལུགས་ཆེ། །

དེང་དུས་འདི་ན་ཉི་ལྟར་གསལ་གྱུར་ཅིག །

སར་འདི་སེར་ཤུལ་དགྩོན་ཐེག་ཆེན་དར་རྒྱས་གིང་དུ་བཞུགས། །བཀྲ་ཤིས་

ཤྩོག །       ། །



 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་སྩོང་ཕྲག་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་སྩོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སྒྩོ་ཀུན་

ནས་རྒྱས་པ་སྩོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་

རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆྩོག་པའི་དགེ་བསྩོའི་སྩོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྩོང་ཆྩོས་

སྨྲ་བ་ངག་དབང་བྩོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའྩོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ  སམནབུདདྷནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

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། །
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